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 بعاج اهلامشي

 

والصالة والسالم ع�� أشرف ا�خلق أجمع�ن  العاملي�نوا�حمُد � ربَّ   الرحيم�سم هللا الرحمن 

مد خاتم األنبياء واملرسل�ن وع�� آلھ و�حبھ أجمع�ن.   محَّ
 

 الشكر � عز وجل أوال وأخرا ع�� توفيقھ النجاز هذا العمل

وتوج��ات ثمنت العمل    آراءملا أسدتھ من لعمور ثم الشكر لألستاذة املشرفة أ.د رميلة  

 وحسن ص��ها اع��افا وتقديرا �جميل القيمة، بنصائحها   علينا تبخل لم وأثرتھ، و

 . تواضعها

محمد بداوي، الدكتورة باصور  و عبد السالم شيبا�ي والشكر ا�خاص لألستاذ الدكتور 

 الفكر�ة و�سهاما��مالعلمية  بمجودا��مغر�ي الذين لم يبخلوا علينا  واألستاذة عقيلة، 

 وال�ي أعطت قيمة إضافية للبحث

كر موصول ل�ل طاقم جامعة غرداية بأساتذ��ا وموظف��ا ع�� حسن  استقبالهم  والش

 طيبة كرمهمو 

أعضاء ال�جنة لقبولهم الكرام األساتذة السادة أيضا إ�� كما أتقدم بجز�ل الشكر 

 وتحملهم وعثاء السفر  مناقشة هذا العمل

   ول�ل من أعان�ي من قر�ب أو �عيد ع�� انجاز هذا العمل

 ال �شكرا جز 
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 اإلهـــــــــــداء 
 إىل والدي الكرميني، 

 سكنهما فسيح جنانه.رمحة هللا عليهما،وأ

 �سني وهيثم  ءأحبايب..دعا   إىل أوالدي

 صلة ونسبا  وأفراد عائليتاألعزاء إىل مجيع إخويت 

مجيع أصدقائي يف احلياة  أساتذيت الفاضلة املشرفة  واألستاذ الفاضل املشرف املساعد إىل  إىل 

 ،إىل مجيع طلبيت عرب األجيال ،وزمالئي يف الدراسة والعمل

 الصحة والسالمة   من هللا لكم أهدي لكم هذا العمل املتواضع راجيا  

 والنجاح وحسن اخلامتة

 

 

 بعاج اهلامشي
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 :ملخص

عمار  االلتزام التنظ�مي في جامعة    على  الثقة التنظ�م�ة    ق�اس وتحلیل تأثیرات  هدفت هذه الدراسة إلى  

�األغواط و    ثل�جي  تحددت،  �أ�عادها(  قد  التنظ�م�ة  الثقة  في  یتمثل  مستقل  �متغیر  في  الدراسة  الثقة 

الثقة   في   الثقة المعلومة،   الس�اساتالق�م  في  األسلوب،  في  الثقة  الرضى  ) ،  في  یتمثل  وس�ط  ومتغیر   ،

االلتزام   المع�اري،  (االلتزام  الثالثة  �أ�عاده  التنظ�مي  االلتزام  في  یتمثل  تا�ع  ومتغیر  العاطفي،  الوظ�في، 

 االلتزام المستمر). 

مفردة    413نات من أفراد العینة ال�الغ حجمها  الغرض جمع الب�  استمارة  إعدادولتحقیق أهداف الدراسة، تم  

بهدف    SmartPls, Spssواستخدام برنامجي    عادالت البنائ�ة م�ال   النمذجةحیث تمت االستعانة �أسلوب  

 .متغیرات المدروسة دراسة مختلف العالقات السبب�ة بین مختلف ال 

الر�اضي،  التحقق�عد   �المنطق  المدروس  النموذج  الدراسة  من صحة  إ�جاب�ة    توصلت  إلى وجود عالقة 

التنظ�م�ة و   0.05وأثر دال إحصائ�ا عند مستوى المعنو�ة   والوظ�في على االلتزام    ى لرضالكل من الثقة 

ال  من خالل  التنظ�مي  االلتزام  على  إحصائ�ا  األهم�ة  �الغ  أثر  التنظ�م�ة  للثقة  أن  �ما  ى  ضر التنظ�مي، 

 م�اشر.  الوظ�في أكثر منها لو �انت العالقة بینهما �شكل

 الكلمات المفتاح�ة: 

 نمذجة �المعادالت البنائ�ة في، جامعة عمار ثل�جي �األغواط،  وظ� رضى   لتنظ�مي، ثقة تزام تنظ�مي، إل 
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Abstract 

The main objective of this study is the measurement and analysis the effects of 
organizational trust onorganizational commitment at the different Professors of 
the University inLaghouat.The study determined an independent variable 
representing the perceived organizational trust with its dimensions (trust in 
information, trust in method, trust in value, trust in Policies  ) and an 
intermediate variable measuringJob Satisfaction, and a dependent variable that 
represents organizational commitment with its dimensions (Standard 
Commitment, emotional commitment, continuous commitment  ) 

In order to achieve the objectives of this study, a questionnaire was developed to 
collect the necessary information from the population concerned from which a 
sample of 413 individuals was selected. The method of modeling structural 
equations was used as well as the use of SmartPls,Spsssoftware (version 24) to 
study the different causal relationships of the considered variables . 

After validation of the model studied by the mathematical logic, the validity 
indicators and the factorial structure, the study showed a positive correlation 
between  organizational trust and Job Satisfaction on organizational 
commitment. In addition, the organizational trust has a statistically significant 
effect on organizational commitment by Job Satisfaction than direct relationship.  

Keywords: organizational trust ,Job Satisfaction, Job Satisfaction, AmmarThelji 
University of Laghouat SEM (Structural Equation Modeling) 
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Résumé  

L’objectif principal de la présente étude est la mesure et l’analyse des effets de 

la  confiance organisationnelle Sur l'engagement organisationnel à l'Université 

Amar Thelji de Laghouat. L’étude a déterminé la variable indépendante 

représentant la  confiance organisationnelle  avec ses dimensions (Confiance 

dans les informations, Confiance dans le style , Confiance dans les valeurs, 

Confiance dans la politique) et une variable intermédiaire (médiatrice) mesurant 

la Satisfaction au travail ,et un variable dépendant qui représent l'engagement 

organisationnel avec ses dimensions (engagement  standard, engagement 

émotionnel, , engagement continu ). Afin de réaliser les objectifs de cette étude, 

un questionnaire a été développé pour collecter les informations nécessaires de 

la population concernée dont un échantillon de 413 individus a été retenu. La 

méthode de modélisation des équations structurelles a été utilisé ainsi que 

l’utilisation du logiciel SmartPls,Spss (version 24) pour étudier les différentes 

relations causales des variables étudiées. 

 Après validation du modèle étudié par la logique mathématique, les indicateurs 

de validité et la structure factorielle, l’étude a démontré une corrélation positive 

entre la confiance organisationnelle  et laSatisfaction au travail sur l'engagement 

organisationnel, En plus la confiance organisationnelle  a un effet 

statistiquement significatif sur la fidélité client par l'engagement organisationnel 

plutôt que par la relation directe. 

 Mots clés: la confiance organisationnelle laSatisfaction au travail l'engagement 

organisationnel, Université Ammar Thelji de Laghouat La modélisation par les 

équations structurelles. 
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I. :مقدمة 

 :توطئة أوال: 

لقد شهد العالم تغییرات �عد الثورة الصناع�ة لم �شهد لها التار�خ مثیال، ال من حیث طب�عــة هــذا التغییــر وال 

ل�جتــاز �افــة الحــدود الجغراف�ــة و الثقاف�ــة والس�اســة  أثــاره وحجمــه وقــوة تــأثیره الــذي امتــدىمــن حیــث ســرعته 

وأثر �شكل فعال على نشــاطات المنظمــة �مختلــف أشــكالها وأحجامهــا. فمــع ظهــور ثــورة المعرفــة وتكنولوج�ــا 

أهم�ــة المعلومــات �وحــدة فن�ــة للثــروة المرتكــزة علــى تكنولوج�ــا المعلومــات وتصــاعد دور   تتعاظمــ الحاسوب  

المعرفة �وحدة إنسان�ة للثروة القائمة على القدرات اإلبداع�ة والخبــرات والمهــارات وقــدرات األفــراد علــى تولیــد 

ــة  ــورة العلم�ـــة وحر�ـ ــذه الثـ ــرز نتـــائج هـ ــن ابـ ــارف، ومـ ــرات المعـ ــة فـــي  بـــدأت أنة العولمـــ المتغیـ ــاهرة مختلفـ ظـ

منظمــات األعمــال "والمنظمــات عامــة" هــي تزایــد األهم�ــة النســب�ة لألصــول غیــر الملموســة "المعنو�ــة" حیــث 

الماد�ــة مســ�طرة علــى  األصــولأص�حت تمثل النسب األكبــر فــي أصــول الشــر�ات والمنظمــات �عــدما �انــت 

الحق�ق�ــة بــین المنظمــات الــى محاولــة  مفهــوم راس المــال إ�ــان الثــورة الصــناع�ة، ومــن هنــا تحولــت المنافســة

واألطراف الفاعلة  في المنظمــات مــن ذوي المعرفــة، مــن خــالل  ینالعامل بناء وتنم�ة عالقة قو�ة وفعالة مع 

فــاألفراد �ســتط�عون اإلفصــاح عــن أفكــارهم ومشــاعرهم،  ،بناء مناخ تنظ�مي  �سوده جــو مــن الثقــة �المنظمــة

، مــن جانــب آخــر، فإنــه فــي المنظمــات التــي تفتقــر إلــى الثقــة، �عــوق و�عــاون �عضــهم �عضــًا، و�تعلمــون معــاً 

 .مثل هذا االفتقار االتصاالت، و�ح�ط التعاون، و�قلل من االلتزام

تعد االلتزامات في عالقات العمل أحد الدعائم األساس�ة التي تساعد المنظمات على تدع�م فاعلیتها و 

اإل األدوات  أكثر  من  تعد  �ما  أهدافها،  لنجاح  وتحقیق  الالزمة  الظروف  تهیئ  ألنها  فاعل�ة؛  دار�ة 

 المنظمات، فهي عامل محوري في تحقیق نجاح المنظمات.

قو�ة مع   قات  الوتطو�ر ع التزام العاملینو ضمن نفس الس�اق؛ فقد ظهرت مفاه�م وأسالیب جدیدة في 

الوظ�في للعاملین من حیث أنه �عبر عن مشاعر   إذ تن�ع أهم�ة الرضى   الرضى الوظ�في  :، مثلالمنظمة
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 ت 
 

للوظ�فة ق�مة مهمة، تتمثل  المشاعر تعطي  إذ أن هذه  الوظ�فة،  إتجاه  الفرد  الناتجة عن تصور  السعادة 

أكثر أداء تضمنه الدراسات االنسان�ة التي یتم فیها تحلیل   برغ�ة الفرد في العمل وما �ح�ط �ه، و�التالي 

بیئة   في  الموظفین  حاجاتهم سلوك  و�ش�اع  األفراد  وطموحات  رغ�ات  تحقیق  �كفل  �ما  مالئمة  عمل 

وأداء   أدائهم  �مستوى  واالرتقاء  أهدافها  وتحقیق  ونجاحها  المنظمة  الستمرار�ة  السبیل  هو  الضرور�ة، 

 المنظمة. 

نســاني فــي إلى القناعــة �ــأن الجانــب اإل �ال العاإلدارة حقیق الكفاءة والفاعل�ة في المنظمة، عندما تصل تت  وقد

ــة عـــن الجانـــب التنظ�مـــي ــم یـــزد أهم�ـ ــادي المنظمـــات ال �قـــل إن لـ ــدراء أن أو الجانـــب المـ ــم المـ ــدما �علـ ، وعنـ

العقالن�ــة مــن  تكــون  قد العقالن�ة ال تكمن فقط في رؤ�ة االلتزام والوفاء �مفتاح لز�ادة القدرات التنظ�م�ة، بل

 االلتــزام �مكــن تحق�قــه بوجــود و لعل هذا هذا االلتزام، في جانب المدیر�ن في أهم�ة رؤ�ة العاملین یتحكمون 

لهذا فأن توفیر بیئة صح�ة من خالل تعمیق الثقــة بــین  مت�ادلة،ال ثقة مستوى معین للرضى الوظ�في �قوي ال 

�كــون قاعــدة للتفاعــل واألداء المتمیــز ودعــم االبتكــار قــد هم األفراد أنفســهم، وتــوفیر الثقــة بیــنهم و�ــین منظمــات

وز�ــــادة القــــدرات اإلبداع�ــــة وااللتــــزام، ومــــن هنــــا تتكــــون فكــــرة دراســــة العالقــــة بــــین الثقــــة التنظ�م�ــــة وااللتــــزام 

 الرضى الوظ�في. و�ذا   التنظ�مي

 إشكال�ة الدراسة:  :ثان�ا

تحقیــق  والتنافســ�ة  المنظمــة قــدرات فــي المــود ال�شــري  مــن خــالل مــا ســبق ومــن خــالل الــدور الــذي یلع�ــه

والــذي �عــد مــن أهــم   التنظ�مــي الســل�م لــهوتهیئــة المنــاخ  �ــهمما �فرض على إدارة المنظمــة االهتمــام ها  أهداف

حقیــق التــزامهم ووفــائهم �ــإدارة المنظمــة وترســ�خها لت مقومــات، �فاءتــه زرع الثقــة فــي نفــوس األفــراد العــاملین

وتعد المؤسسات التعل�م�ة من أكثر المؤسسات االجتماع�ة الثقاف�ة والعلم�ــة أهم�ــة، فهــي �مثا�ــة  ، لمتطل�اته

ــتمرة مـــن ــفة مسـ ــدة التـــي تتغیـــر �صـ ــات المعقـ ــة الخارج�ـــ  شـــ�كة مـــن التنظ�مـ ــع البیئـ ومـــن ة، خـــالل تفاعلهـــا مـ

یولــد أفكــارًا إبداع�ــة ، فالرضــى الــوظ�في ب�ــة بوصــفها بیئــة خصــ�ة لینمــو فیهــااألهم�ة تــوافر ثقــة تنظ�م�ــة إ�جا
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تـــدهور  حیـــث أن، و تجـــاه الجامعـــة تنظ�مـــيتتحـــول إلـــى ابتكـــارات یـــتم تطب�قهـــا ومـــن ثـــم �كـــون هنـــاك التـــزام 

ســینعكس بــدوره علــى االلتــزام التنظ�مــي  ممــا الثقــة التنظ�م�ــةقــد یــؤثر علــى  األســاتذة، لدى الرضى الوظ�في  

�فضــلون مصــالحهم الشخصــ�ة علــى مصــالح الجامعــة،   الجامعــةأســاتذة �جعــل قــد كونهمــا أمــران متالزمــان 

ســینعكس علــى �فــاءة فاعل�ــة الجامعــة وفشــلها فــي تحقیــق  لعلــهفض التــزامهم ووالئهــم للجامعــة، و ومن ثم ینخ

 الثقـــة التنظ�م�ـــةفـــالغرض مــن الدراســـة هـــو ق�ـــاس وتحلیــل التـــأثیرات التـــي �مكــن أن تحـــدثها  عل�ـــهو  ،أهــدافها

 الرضى الوظ�في.ل ال، من خغواط�اال  لجامعة عمار ثل�جيئهم الو على درجة  �أ�عادها

لثقــة �مكــن ل ك�ــف  :على ما سبق �مكن صــ�اغة مشــكلة الدراســة مــن خــالل الســؤال الرئ�ســي التــالي و�ناء .

عمــار ثل�جــي �ــاألغواط فــي ضــوء الرضــى االلتزام التنظ�مي في جامعــة   مستو�ات  التأثیر على  التنظ�م�ة  

 ؟الوظ�في �وس�ط 

أســاتذة جامعــة و�مكــن تحقیــق الغــرض مــن هــذه الدراســة نظر�ــا وتطب�ق�ــا، عبــر إســقاطها میــدان�ا علــى حالــة 

 :التال�ة  سئلةاألجا�ة على  الا  خالل، من عمار ثل�جي �األغواط

 وما مستو�اتهما و��ف نق�س �ل منها؟ما مفهوم االلتزام التنظ�مي والثقة التنظ�م�ة  -

 ما هو الرضى الوظ�في وهل �مكن ان �صلح �وس�ط بین الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي؟-

نحــو جامعــة   التنظ�مــيااللتزام على جامعة الأساتذة لدى  �أ�عادها األر�عة  لثقة التنظ�م�ةا تأثیر  ماهو  -

 ؟ عمار ثل�جي �األغواط

الثقــة التنظ�م�ــة لــدى أســاتذة جامعــة عمــار ثل�جــي �ــاألغواط  لمتغیــر إحصــائ�ةتوجد فروق ذات داللــة هل    -

 ؟ب�اناتهم الشخص�ة والوظ�ف�ةل  تعزى 
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لدى أساتذة جامعة عمار ثل�جي �ــاألغواط  االلتزام التنظ�مي لمتغیر إحصائ�ةتوجد فروق ذات داللة هل    -

 ؟ب�اناتهم الشخص�ة والوظ�ف�ةل  تعزى 

   الدراسة اتفرض� :ثالثا 

 تسعى الدراسة إلى اخت�ار الفرض�ات اآلت�ة التي تنطلق من أسئلة الدراسة:   

جامعة عمار أساتذة  لدى  ثقة التنظ�م�ة  لـل  إحصائ�ة داللة    ویوجد تأثیر ذ  الفرض�ة الرئ�س�ة األولى:-1

 .الرضى الوظ�فيعلى  ثل�جي �األغواط

 الفرع�ة المنبثقة عنها على النحو التالي: الفرض�ات ، �مكن ص�اغة الفرض�ة انطالقا من هذه  

أساتذة جامعة عمار لدى    للثقة في المعلومة  إحصائ�ا دال    تأثیریوجد    الفرض�ة الفرع�ة األولى:   1-1

 .الوظ�فيالرضى على �األغوات ثل�جي 

الفرع�ة  1-2 أساتذة جامعة عمار  لدى    للثقة في األسلوب  إحصائ�ادال    تأثیریوجد    الثان�ة:  الفرض�ة 

 .الرضى الوظ�فيعلى �األغواط ثل�جي 

أساتذة جامعة عمار ثل�جي  لدى    للثقة في الق�م  إحصائ�ادال    تأثیریوجد    الثالثة:  الفرض�ة الفرع�ة  1-3

 . الوظ�فيالرضى على  �األغواط

أساتذة جامعة عمار لدى    للثقة في الس�اسات  إحصائ�ا دال    تأثیر یوجد    الرا�عة:  الفرض�ة الفرع�ة   1-4

 .الرضى الوظ�فيعلى �األغواط ثل�جي 

الثان�ةالفرض�ة -2 أساتذة جامعة عمار  لدى  لثقة التنظ�م�ة  لـ  إحصائ�ةیوجد تأثیر ذو داللة    :الرئ�س�ة 

 . على االلتزام التنظ�مي ثل�جي �األغواط

 ، �مكن ص�اغة الفرض�ات الفرع�ة المنبثقة عنها على النحو التالي: الفرض�ة انطالقا من هذه 

 االلتزام التنظ�مي على  للثقة في المعلومة  إحصائ�ادال  تأثیریوجد  2-1
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 االلتزام التنظ�مي على   للثقة في األسلوب  إحصائ�ادال  تأثیریوجد  2-2

 االلتزام التنظ�مي على  للثقة في الق�م إحصائ�ا أثر دال   تأثیریوجد  2-3

    االلتزام التنظ�مي على  للثقة في الس�اسات  إحصائ�ا دال   تأثیریوجد  2-4

الثالثة-3 الرئ�س�ة  داللة    یوجد:  الفرض�ة  ذو  عمار    إحصائ�ةتأثیر  جامعة  ألساتذة  الوظ�في  للرضى 

 0.05ثل�جي �األغواط على االلتزام الوظ�في عند مستوى معنو�ة 

لـ  الفرض�ة الرئ�س�ة الرا�عة:-4 أساتذة جامعة عمار  لدى  لثقة التنظ�م�ة  یوجد تأثیر ذو داللة إحصائ�ة 

 .وس�طا بینهما  متغیرا ه �اعت�ار  الرضى الوظ�فيعلى االلتزام التنظ�مي في وجود  ثل�جي �األغواط

الرئ�س�ة  -5 لدى   :الخامسةالفرض�ة  التنظ�م�ة  الثقة  أ�عاد  تأثیر  تبین  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد 

والوظ�ف�ة   الشخص�ة  ب�اناتهم  �اختالف  التنظ�مي  التزامهم  على  �األغواط  ثل�جي  عمار  جامعة  أساتذة 

 . كمتغیرات معدلة

ال   السادسة: الفرض�ة الرئ�س�ة    -6 الم�حوثین نحو  إجا�ات  إحصائ�ة  في    ثقة  توجد فروقات ذات داللة 

للعوامل    ةالتنظ�م� والوظ�ف�ة تعزى  طب�عة   الشخص�ة  الخدمة،  سنوات  العلم�ة،  الرت�ة  السن،  (الجنس، 

 . الكل�ة)

الم�حوثین نحو االلتزام  السا�عة  الفرض�ة الرئ�س�ة    -7 إجا�ات  إحصائ�ة  في  ذات داللة  توجد فروقات 

 (الجنس، السن، الرت�ة العلم�ة، طب�عة الكل�ة)   الشخص�ة والوظ�ف�ةلتنظ�مي تعزى للعوامل  ا 

 : �مكن تقس�م أهم�ة الدراسة إلى جانبین على النحو التالي أهم�ة الدراسة: :را�عا 

 الجانب العلمي:  -1

التنظ�م�ة وعالقتها �االلتزام  ع أهم�ة هذه الدراسة من حیو�ة الموضوع الذي تم تناوله وهو الثقة ن�ت. -

التنظ�مي للعاملین من خالل جهود المنظمات التي تسعي إلي أن �ساهم ز�ادة الثقة بین األفراد إلي  

 ؛التزامهم في العمل وال�قاء في منظماتهم
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�اعت�ار   وااللتزام التنظ�ميلثقة التنظ�م�ة  نظرا ألن الدراسة الحال�ة تستهدف الكشف عن العالقة بین ا   -

 �الجامعةإضافة أكاد�م�ة جدیدة تسهم في إثراء المعرفة العلم�ة لدى المسؤولین    فقد تعتبر،  الرضى �وس�ط

 . زائر�الج المؤسسات المشا�ه لهامجال الدراسة �مختلف مستو�اتهم، و�ذلك  

 األهم�ة العمل�ة: -2

المیدان  .  - في  التنظ�مي  وااللتزام  التنظ�م�ة  الثقة  بین  العالقة  على  الضوء  إلقاء  في  الدراسة  هذه  تفید 

(جامعة   هو  ثل�جي الم�حوث  الثقة  االغواط  –  عمار  �شأن  الم�حوثة  الجامعة  اهتمام  إثارة  أجل  من   (

 ؛ التنظ�م�ة ودورها في تحقیق االلتزام التنظ�مي

یت�ح لإلدارة العل�ا فرصة التعرف على  مجال    لالساتذةمعرفة مستوى ودرجة االلتزام التنظ�مي  قد تفتح    -

، وهذه المؤشرات تمكن المنظمة من أن تحدد موقعها أو اتجاهها ق�اسا إلى فترات زمن�ة سا�قة،  همانط�اعات

التكن التنظ�مي، والتطور  التغییر  الوقوف والتحدي في ظل  هذا من جهة، ومن جهة و�مكنها من  ولوجي 

  .أخرى �ساعد اإلدارة في التعرف على نفسها من خالل نظرة موظفیها إلیها
 الدراسة  أهداف:خامسا

 هدف من خالل هذا ال�حث إضافة إلى اإلجا�ة على التساؤالت المطروحة مایلي:ن

الخارج�ـــة مــن خـــالل تــدع�م الثقـــة بـــین تســل�ط الضـــوء علــى أهم�ـــة مســایرة التغیـــرات الحاصــلة فـــي البیئــة  -

 المتعاملین في المنظمة.

محاولة التعر�ف �الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي نظرا ألهمیتهما لمنظمات األعمــال وضــرورة المحافظــة  -

 علیهما وسبل االستثمار فیهما �الشكل الذي �حقق میزة تنافس�ة للمنظمة.

 .  الثقة التنظ�م�ةه و بین �االلتزام التنظ�مي، و تفسیر عالقة االرت�اطتوض�ح مختلف العوامل المؤثرة على  -

تحدید األهم�ة النسب�ة لكل �عد من أ�عاد الثقة التنظ�م�ــة ( الثقــة بــزمالء العمــل ، الثقــة �ــالرئ�س الم�اشــر و  -

 ه المنظمة.الثقة �اإلدارة العل�ا ) على متغیرات مخرجات العمل الموقف�ة والسلو��ة، ومدى التزامهم تجا

تقــد�م تصــور مقتــرح لبنــاء الثقــة التنظ�م�ــة علــى أســاس مرجعیتهــا ( الثقــة بــزمالء العمــل ، الثقــة �ــالرئ�س   -

 الم�اشر و الثقة �اإلدارة العل�ا ) �أحد مداخل االلتزام التنظ�مي للمؤسسات
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ر�ــة علــى ��ف�ــة فــي المنظمــات الجزائ ون تائج الدراسة �ما �ساعد المسؤول تقد�م �عض التوص�ات في ضوء ن -

 س المال الفكري   �شكل فعال �سمح بتحقیق أهداف المنظمةأ ستعانة �الر اال

 المنهج المت�ع:  :سادسا

مراجعة  �عد  للدراسة  المقترحة   الفرض�ات صحة مدى واخت�ار وعناصرها، الدراسة  مشكلة  على إلجا�ة �غ�ةا

  الدراسة،  �متغیرات  المتعلقة الجوانب  من �عض وصف قصد� الوصف المنهج اعتماد یتم، السا�قة الدراسات 

التعار� بین   المرت�طة   األساس�ة  والمفاه�م  ف كإبراز   تستعین  كما .ومتغیراتها  الدراسة   محاور  �الموضوع 

  أو تجر�ب�ة من خالل  (Empirique )إمبر�ق�ة،  �خاص�ة  یتمیز  الذي  ،سلوب دراسة الحالة أ�  أ�ضا  الدراسة

 عالقات   تفحص  عبر،  الدراسة  متغیرات  بین  السبب�ة  العالقات  وتحلیل  البنائ�ة،  �المعادالت  النمذجة  تبني

 ورفض  في تأكیدأ   مما�ساعد �ثیرا  المتغیرات،  هذه  بین  الموجودة  الخط�ة   التأثیرات   ومعالجة  متعددة  سبب�ة

عمار ( الدراسة   عینة   أفراد  إجا�ات   تحلیل  من  انطالقا  ال�حث،   في   الموضوعة  الفرض�ات  جامعة  أساتذة 

�األغواط التنظ�م�ة  عن )ثل�جي  المعلومة، (الثقة  في  الق�م،ا  الثقة  في  الثقة  األسلوب،  في  في    لثقة  الثقة 

التنظ�مي�اساالس االلتزام  عن  ،و�ذا  الوظ�في  الرضى  وعن   ، العاطفي،  (ت)  االلتزام  المع�اري،  االلتزام 

المستمر أ�ضاعلى  �ما)،  االلتزام    إجراءات   �إت�اع  معین  �حث   موضوع  بدراسة  تهتم  التي  الطرق   یرتكز 

لتحق  اعتمادال�حث، �ما    مجتمع  على   مط�قة   تقصیي الب�انات  الفرض�ات    قفي ترجمة  على    من صحة 

 .)Smart Pls  ،Spss(�ــــ حدیثة  إحصائ�ةبرامج 

 حدود الدراسة وأس�اب اخت�ار الموضوع :  :سا�عا

 حدود الدراسة:   -1

 سیتم تناول الموضوع من خالل الحدود التال�ة: .

 جامعة عمار ثل�جي �االغواط.  ترتكز دراستنا على  للدراسة:  ةالمكان� الحدود 1-1



 التمـــــــهيدي الفصــــل 
 

 

 ذ 
 

الذین یدرسون في جامعة عمار  األساتذةعلى فئة  سنقتصر في دراستنا  للدراسة:  ال�شري  ددو الح 1-2

 ثل�جي �األغواط  

ترتكز دراستنا على ثالث متغیرات أساس�ة وهي الثقة التنظ�م�ة، اإللتزام   الحدود الموضوع�ة: 1-3

 . التنظ�مي، وأخیرا الرضى الوظ�في 

I.2- الدراسات السا�قة : 

، �اعت�ار    تساعد على مقارنة النتائججمل تعتبر أساس بناء النماذج و  في المشك أن الدراسات السا�قة    ال

استفادتراك  المعرفةأن   فقد  الس�اق،  هذا  وفي  العر�ي  نا  م�ة.  �الوطن  السا�قة  الدراسات  مختلف  و�ذا من 

األجنب�ة الدراسة واسقاطها على حالة  الدراسات  معالم  لتحدید  األغواط،    نا وأن  �الجزائر، خصوصا  جامعة 

النموذج    نىتبن �جمع  االفتراضيفكرة  عدة  الذي  وأ�عاد  بین  النمذجة   متغیرات  عبر  سا�قة    لدراسات 

 وأ�عادها  الدراسة بین متغیرات قات السبب�ةالوتحلیل الع البنائ�ة، عادالت�الم

   الثقة التنظ�م�ةالدراسات المتعلقة � أوال:

" Kirnaz(Relationship between Servant Leadership and A Research on the 2018,دراسة (  –  1

Organizational Trust"   حث في العالقة بین الق�ادة الخادمة والثقة التنظ�م�ةن مقال �عنوا� 

بین الق�ادة الخادمة والثقة التنظ�م�ة لدى موظفي المستشف�ات الحكوم�ة    العالقةهدفت الدراسة إلى اخت�ار  

من    لالستخداماستب�انات قابلة    230لهذه الدراسة، تم استخدام    الالزمةت  ومن أجل الحصول على الب�انا

العاملین في مستشفى �عمل في منطقة أكساراي في تر��ا وتم تحلیل الب�انات التي تم الحصول علیها في 

�جاب�ة بین  إ قة  الع وجودتم التوصل  و ،   SPSS  اإلحصائيحزمة البرنامج    خاللإطار هذه الدراسة من  

الق�ادة الخادمة والثقة التنظ�م�ة والمكونات الفرع�ة للق�ادة الخادمة مثل التمكین والتواضع والق�ادة المسؤولة  

للعمال   التنظ�م�ة  الثقة  مستوى  على  إ�جاب�ة  آثار  لها  على    �اإلضافةوالغفران  إ�جابي  تأثیر  وجود  إلى 

 .والثقة في المنظمة مالءالز   لمدیر، والثقةالمكونات الفرع�ة للثقة التنظ�م�ة مثل الثقة �ا 
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2-  ، �عنوان)Kailash B & Srivastava ،(2017دراسة  المواطنة                                                مقال  وسلوك  التنظ�م�ة  الثقة 

Organizational Trust and Organizational Citizenship Behaviour ,       

هذه استكشاف  الدراسة    هدفت  ا   بینقة  الالعإلى  على  العوامل  الدعم  مل �عض  مثل  التنظ�مي،  ستوى 

  المواطنة على سلوك    وتاثیرهاددات للثقة التنظ�م�ة  جرائ�ة والتواصل ، �محاالر والعدالة  تصو مل االتنظ�مي  

والدن�ا ینتمون   والمتوسطة العل�ا    اإلدار�ة   ستو�ات مل ا من    مستجو�ین  303من    الب�اناتع  مج  وتمالتنظ�م�ة  

التصن�ع    في  مختلفةإلى شر�ات   التنظ�م�ة    المقای�س استخدام    وتم،  والخدماتقطاع  الثقة  لتقی�م  الق�اس�ة 

السا�قة   اأظهرت  و ،    والالحقة وعواملها  أن  السا�قر یتغمل النتائج  ساعدت  ات  الثقة    فية  مستوى  تعز�ز 

أنالتنظ�م�ة إلى  أ�ضا  وتوصلت  التنظ�م�ة    ،  الثقة    المواطنةأ�عاد    �جم�ع  إ�جابي�شكل  یرت�ط  وجود 

التنظ�م�ة جزئ�ا في العالقة بین العوامل  ت الثقة  ط، �ما توسالمنظمة�شف عنها أعضاء    التيالتنظ�م�ة  

العمل�ة   المؤسسات تسهیل  أنه �جب على  الدراسة  التنظ�م�ة واوصت  التنظ�مي والمواطنة  المستوى  على 

التي تؤدي إلى الثقة في اإلدارة، �حیث �كون الموظفون منخرطین �شكل افضل في السلوك خارج مهامهم 

  والتنظ�م�ة. مما یؤدي إلى ز�ادة الفعال�ة الفرد�ة 

رفاعي    -2 محمد  حسنین  (رجب  العالقة�عنوان    مقال   ) 2009دراسة  التنظ�م�ة    تحلیل  الثقة  بین 

هدفت هذه الدراسة إلى �حث مدى االختالف في �ل من الثقة    ،: دراسة میدان�ة اإلبتكاري والسلوك اإلداري  

، لدى المدیر�ن حسب المستو�ات اإلدار�ة، وتحدید العالقة بین الثقة  اإلبتكاري التنظ�م�ة، والسلوك اإلداري  

اإلداري   والسلوك  الُ�عد،  أحادى  أو  مجمال  متغیرا  بوصفها  أو    اإلبتكاري التنظ�م�ة  مجمال  متغیرا  بوصفه 

. وقد أجر�ت  اإلبتكاري ُ�عد، �ذلك تحدید العالقة بین أ�عاد الثقة التنظ�م�ة وأ�عاد السلوك اإلداري  أحادي ال 

بلغت ( الدراسة على عینة  أهم  204هذه  أسیوط. ومن  �جامعة  اإلداري  �الجهاز  العاملین  المدیر�ن  ) من 

التنظ�م�ة والسلوك اإلداري  النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة عدم وجود اختالفات جوهر�ة في الثقة  

بین الثقة التنظ�م�ة بوصفها    إحصائ�ات�عًا للمستو�ات اإلدار�ة، ووجود عالقة ارت�اط موج�ة دالة    اإلبتكاري 
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اإلداري   الُ�عد والسلوك  أحادى  أو  �ذلك    اإلبتكاري متغیرًا مجمًال  الُ�عد،  أحادي  أو  متغیرًا مجمًال  بوصفه 

اإلبتكاري بین أ�عاد الثقة التنظ�م�ة وأ�عاد السلوك اإلداري   إحصائ�اوجود عالقة ارت�اط موج�ة دالة    

ماجستیر  ) 1996الكــساس�ة،  (  دراســة-3 التنظ�میــة  �عنوان    رسالة  الثقــة  فــي  تــؤثر  التــي  العوامــل 

العوامــل التــي تــؤثر فــي  هــدفت الدراســة إلــى تحدیــد  ،  �ةاألردن  أجهزة الخدمة المدن�ة  دراسة میدان�ة على

المدنیــة الخدمــة  أجهــزة  فــي  المــوظفین  تــصورات  خــالل  مــن  التنظ�میــة  مــستوى    الثقــة  وتحدیــد  األردنیــة، 

المد التنظ�میــة  الثقـة  ر الثقــة  أ�عـاد  عـن  انط�اعـاتهم  خـالل  مـن  األجهـزة  بهـذه  المـوظفین  قبــل  مــن  �ــة 

مـن عینـةالتنظ�می الب�انـات  لجمـع  اسـت�انة  بتـصم�م  ال�احـث  وقـام  فیهـا.  الـسائدة  المـوظفین    ـة  مـن  تناسـب�ة 

فرض�اتها) اســت�انة  560(  على  تحتوي  واخت�ار صحة  الدراســة  أهــداف  تحقیــق  أجــل  مــن  وذلــك  وقد  .، 

یرت�ط �فرص اإلبداع وتحقیـق الـذات والقـ�م    التنظ�م�ةإن مستوى الثقة   :توصلت الدراسة إلى النتائج التال�ة

المعلومات التنظـ�م وتـدفق  فـي  إحــصائ�ة  ،الـسائدة  اختالفــات ذات داللــة  المــوظفین    هنــاك  تــصورات  بــین 

ل العلمــي، والفئــة  حــول العوامــل المــؤثرة �الثقــة التنظ�میــة تعــزي لمتغیــرات مثــل الجــنس، والعمــر، والمؤهــ

للموظف الشهري  الراتب  الموظفین    وأخیرا .الوظ�فیــة ومــستوى  المدر�ة من قبل  التنظ�م�ة  الثقة  إن مستوى 

 .  .األردنیـة بـشكل عـام �ان مرتفعا �أجهزة الخدمة المدنیـة

 : االلتزام التنظ�مي الدراسات المتعلقة    ثان�ا:

التمكین االداري لألساتذة وعالقته �االلتزام  مقال �عنوان   ) 2017،  حل�مة بوقرة عواطف و�وقرة دراسة(-1

  مجلة الرواق، -المسیلةدراسة وصف�ة ارت�اط�ة بثانو�ة االمام مالك بن أنس �سیدي ع�سى وال�ة  -التنظ�مي

لألساتذة،  الدراسة من خالل جانبها النظري والمیداني إلى التعرف على مستوى التمكین اإلداري  هذه  سعت  

االلتزام   و  اإلداري  التمكین  مستوى  بین  العالقة  طب�عة  عن  وال�حث  لهم.  التنظ�مي  االلتزام  ومستوى 

اإلحصائ�ة ،  التنظ�مي داللتها  على  وااللتزام   والتعرف  اإلداري،  التمكین  مق�اسي  تطبیق  خالل  من 
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) من  عینة  على  ع�  40التنظ�مي  �سیدي  أنس  بن  مالك  اإلمام  بثانو�ة  المسیلةأستاذ  وال�ة  وقد  ) سى   .

إلى في صنع أن    توصلت  المشار�ة  مجال  حقق  حیث  متوسط.  جاء  لألساتذة  اإلداري  التمكین  مستوى 

وجود  و   .القرار لألساتذة درجة ضع�فة ، بینما حقق مجال االستقالل�ة في ممارسة العمل درجة متوسطة

  ذة وااللتزام التنظ�مي لهمعالقة ارت�اط�ة طرد�ة ضع�فة جدا بین التمكین اإلداري لألسات

محمد،  دراسة-2 الشر�ف  �االلتزام  �عنوان:"    )2009(شر��ط  وعالقته  التنظ�مي  االتصال 

،التنظ�مي عنا�ة"  سونلغاز  لمؤسسة  الوسطى  االطارات  هیئة  على  میدان�ة  د�توراه "،دراسة  غیر    أطروحة 

االتصال   بین  عالقة  هناك  التالي:هل  التساؤل  في  اإلشكال�ة  أسئلة  تمحورت  الجزائر  قسنطینة،  منشورة 

للمؤسسة   وااللتزام  على  "التنظ�مي  التعرف  إلى  الدراسة  وهدفت  الوسطى؟  اإلطارات  فئة  لدى  سونلغاز" 

تأثی معرفة  و�ذلك  الوسطى،  اإلطارات  حسب  المؤسسة  في  السائد  االتصال  (السن،  طب�عة  متغیرات  ر 

التنظ�مي الوالء  على  النشاط)  طب�عة  االقدم�ة،  االجتماع�ة،  على   .الحالة  الدراسة  منهج�ة  قامت  كما 

إطارا  82المنهج الوصفي التحلیلي، تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع ال�حث ال�الغ عدد أفرداه  

للدراسة  المناس�ة  األداة  االستمارة  الدرا  . ،و�انت  قلة  توصلت  أهمها  من  النتائج  من  مجموعة  إلى  سة 

�سمى  ما  أو  المستوى  نفس  في  تكون  التي  االتصاالت  حالة  في  ماعدا  الشفو�ة  االتصاالت  استخدام 

�االتصال األفقي ،واعتماد مؤسسة سونلغاز �صفة �بیرة على االتصاالت الكتاب�ة �ونها تستعمل �مرجع  

تنفیذ محتوى   أو عدم  االتصال  أ�عاد في حالة غموض  بین  العالقة  الكشف عن  في  یتعلق  ف�ما  الرسالة 

بین   موج�ة ضع�فة  ارت�اط�ه  عالقة  وجود  إلى  ،�اإلضافة  الدراسة  عینة  لدى  التنظ�مي  والوالء  االتصال 

الكتابي   االتصال  �عدي  بین  متوسطة  موج�ة  عالقة  وجود  وأ�ضا  التنظ�مي  وااللتزام  الشفوي  االتصال 

الت والوالء  االتصال  وااللتزام  ومرونة  التنظ�مي  االتصال  بین  متوسطة  موج�ة  عالقة  ،ووجود  نظ�مي 

 .التنظ�مي
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")    2006(سامي إبراه�م حماد حنونة ،     دراسة  -3 ق�اس اإللتزام التنظ�مي لدي العاملین    �عنوان: 

على مستوي هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف    رسالة ماجستیر�الجامعات الفلسطین�ة �قطاع غزة  

لتزام التنظ�مي لدي العاملین فى الجامعات الفلسطین�ة في قطاع غزة، و�ذلك معرفة مدي تاثیر �عض اال

مستوى  ،العمر،  (الجنس  مثل  التنظ�مي  التزامهم  مستو�ات  على  �الموظفین  الخاصة  الد�مغراف�ة  العوامل 

 التعل�م، سنوات الخدمة، المستوي الوظ�في، مكان العمل، ونوع الوظ�فه). 

تكو  عددها  وقد  ط�ق�ة  عشوائ�ة  عینة  من  الدراسة  مجتمع  اصل    340ن  من  وموظفة   1267موظف 

ومستوي  العمل  طب�عة  حسب  وموزعین  غزة  �قطاع  الفلسطین�ة  الجامعات  فى  �عملون  وموظفة  موظف 

الجامعات  .التعل�م موظفي  لدى  التنظ�مي  االلتزام  من  عالي  مستوي  وجود  الدراسة  نتائج  اظهرت  وقد 

داللة   ذات  عالقة  وجود  الي  الدراسة  واشارت  �ما  غزة،  �قطاع  داللة    إحصائ�ة الفلسطین�ة  مستوي  عند 

والم0.05( غزة  �قطاع  الفلسطین�ة  الجامعات  فى  العاملین  لدي  التنظ�مي  االلتزام  مستو�ات  تغیرات  )بین 

، المستوي الوظ�في)، في حین اظهرت الجنس  الد�مغراف�ة التال�ة، (العمر ، مستوي التعل�م نوع الوظ�فة،  

داللة   ذات  عالقة  وجود  عدم  ومكان   إحصائ�ةالنتائج   ،) لمتغیر  تعزي  التنظ�مي  االلتزام  مستوي  فى 

 ). مدة الخدمة �الجامعةالعمل 

ب�ات االلتزام التنظ�مي لدي العاملین فى الجامعات الفلسطین�ة  العمل على ادخال اد  توص�اتها،  من ابرزو 

، و�ذلك العمل الجاد من قبل ادارات هذه الجامعات على التطو�ر الوظ�في والعلمي لموظفیها عن طر�ق  

االبتعاث او الدورات التدر�ب�ة وورش العمل، �االضافة الي االهتمام �المناخ التنظ�مي والثقافة المجتمع�ة  

ص العمل، و�ذلك اعتماد مبدأ عدالة التوز�ع، واالهتمام �مبداء المشار�ة فى العمل وتشج�ع وتبني  وخصائ

 .االفكار االبداع�ة فى تطو�ر العمل

 )  Boon and Arumugam, 2006( دراسة -4
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''The Influence of Corporate Culture on Organizational Commitment: Case 

Study of Semiconductor Organizations in Malaysia" 

الثقافة المؤسسیة على االلتزام التنظیمي: دراسة حالة لمنظمات اشباه الموصالت  "  مقال بعنوان تأثیر 
 في مالیزیا" 

ت   الستقصاء  الدراسة  هذه  واالتصال،  هدفت  العمل،  (فر�ق  المؤسس�ة  للثقافة  األر�عة  األ�عاد  أثیر 

واالعتراف والمكافأة، والتدر�ب والتطو�ر) على االلتزام التنظ�مي للعاملین ضمن المنظمات المالیز�ة الست  

الرئ�س�ة لترز�م أش�اه الموصالت. ولتحقیق هذه األهداف وزعت است�انات من خالل البر�د االلكتروني من  

عددها(ا  الب�انات  جمع  استرداد(500جل  تم  وقد  بنس�ة(377)،  التحلیل  %75.4)منها  إجراء  و�عد    (

اإلحصائي واخت�ار الفرض�ات أظهرت الدراسة ان االتصال، والتدر�ب والتطو�ر، والمكافأة والتقدیر، وفر�ق  

م مؤسسي  ��عد  االتصال  إدراك  تم  �ما  العاملین.  التزام  مع  ا�جاب�ا  ارت�طت  مع العمل  ترافق  س�طر 

لتأثیر   أفضل  فهم  في  قد ساهمت  الدراسة  هذه  ان  الى  إضافة  التنظ�مي.  االلتزام  في  المهمة  التحسینات 

 الثقافة المؤسس�ة على االلتزام التنظ�مي ضمن العاملین في قطاع أش�اه الموصالت المالیزي. 

 متغیرات الدراسة الدراسات المتعلقة �العالقة بین  ثالثا:

  العالقة   علي  ةالتنظ�م�  للثقة  المعدل  الدور  �عنوان  مقال)  2017واخرون، إبراه�م  بلل  دراسة (صدیق-1

الدراسة  هدفت  التنظ�مي  وااللتزام  الوظ�في  الرضا  بین   بین   العالقة  علي  التنظ�م�ة  الثقة  اثر  معرفة  هذه 

  وفرض�اته   الدراسة  نموذج   بناء  تم.  الس�ار  الهاتف  �شر�ات  للعاملین  التنظ�مي   وااللتزام  الوظ�في  الرضا

 العشوائ�ة غیر االحتمال�ة (الم�سرة) لجمع ب�انات  العینة  على  االعتماد  الدارسة ، تم   أدب�ات   على  اعتماداً 

. تم االعتماد علي نمذجة المعادلة    است�انة  350من   %  76حیث بلغت نس�ة الب�انات الصالحة للتحلیل  

) استخدمSEMالبنائ�ة  وفیها  االلتزام  الدارسة   نتائج  أوضحت   وقد  .)   (Smart PLS    برنامج  )   إن 

الوظ�في     إیجا�ا  یتأثر  التنظ�مي   الوظ�في  الرضا  بین  اال�جاب�ة  العالقة  تقوي   التنظ�م�ة  والثقة  �الرضا 
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توصیات  تم  و�ذلك    النتائج   مناقشة   تمت   الدارسة   نتائج  على  و�ناءاً .التنظ�مي    وااللتزام وأ�ضا    تقدیم 

 �الرضا الوظ�في   إیجا�ا   یتأثر التنظ�مي االلتزام  الدراسة أن  اقتراحات ب�حوث مستقبل�ة.أوضحت نتائج

دراسة میدان�ة    العالقة بین الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي�عنوان:"  مقال    2010 )،فل�ح دراسة (    -2

�إدارة المنظمة و�زمالئهم   عامل  167تناولت عالقة  –دائرتي التقاعد والرعا�ة االجتماع�ة في مدینة تكري ل 

االشكا عن  لالجا�ة  الدراسة  هذه  وجاءت  لمتطل�اتهم،  ووفائهم  التزامهم  لتحقیق  وترس�خها  ل�ة  ومشرفیهم 

في   التنظ�مي  �االلتزام  التنظ�م�ة  الثقة  عالقة  ما  األزهرالتال�ة:  �ان    -جامعة  الدراسة  خلصت  �ما 

من  ش�كة  �مثا�ة  فهي  أهم�ة،  والعلم�ة  الثقاف�ة  االجتماع�ة  المؤسسات  أكثر  من  التعل�م�ة  المؤسسات 

الخ البیئة  التي تتغیر �صفة مستمرة من خالل تفاعلها مع  المعقدة  ومن األهم�ة توافر  .ارج�ةالتنظ�مات 

ثقة تنظ�م�ة إ�جاب�ة بوصفها بیئة خص�ة لینمو فیها الفكر اإلنساني للعاملین، فیولد أفكارًا إبداع�ة تتحول  

العاملین  لدى  التنظ�م�ة  الثقة  تدهور  و�ن  تنظ�مي،  التزام  هناك  �كون  ثم  ومن  تطب�قها  یتم  ابتكارات  إلى 

التنظ�مي االلتزام  على  بدوره  و�فضلون    سینعكس  ق�مة  بال  العاملین  س�جعل  متالزمان  أمران  �ونهما 

بدور   وهذا  للجامعة،  ووالئهم  التزامهم  ینخفض  ثم  ومن  الجامعة،  مصالح  على  الشخص�ة  مصالحهم 

 . سینعكس على �فاءة فاعل�ة الجامعة 

�yilmaz ,2008 )   (  دراسة  -3   في   التنظ�مي  وااللتزام  التنظ�م�ة  الثقة  بین   العالقة"عنوان:  مقال 

  وااللتزام  التنظ�م�ة  الثقة  مستوى   بین  العالقة  تحدید  إلى  الدراسة   هذه  هدفت التر��ة  االبتدائ�ة  المدارس

  الذي   الدراسة  لمجتمع  الشامل  المسح  نموذج  ال�حث  اعتمد  وقد  االبتدائ�ة،   المدارس  معلمي  من  التنظ�مي

  الدراسة   لهذه  الب�انات  جمع  تم  قد  و  �وتاه�ا،  مدینة  وسط  في  �عملون   الذین  من  معلماً  ( 120 ) من  تكون 

 النتائج  من  جملة   إلى  الدراسة  هذه  وصلت  وقدت  التنظ�مي،  وااللتزام  التنظ�م�ة  الثقة  مق�اس   خالل  من
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  و   التنظ�م�ة  الثقة  أ�عاد  بین  إحصائ�ة   داللة   ت ا ذ  إ�جاب�ة  و   المستوى،  متوسطة   عالقات  اكهن  أن  أهمها

   .له التا�عة  الفرع�ة األ�عاد و التنظ�مي  االلتزام و  الفرع�ة

 Lambert,et,al ,2006 ‘The Impact of Centralization and Formalization)(  دراسة   -4

on Correctional Staff Job Satisfaction and Organizational Commitment: An 

Exploratory Study”. 

�عنوان إصالح  تأثیر  "  مقال  مراكز  لموظفي  التنظ�مي  وااللتزام  الوظ�في  الرضا  على  والرسم�ة  المر�ز�ة 

المر�ز�ةاألحداث اثر  الخت�ار  الدراسة  هذه  هدفت  استكشاف�ة".  دراسة  القرارات،    :  اتخاذ  في  (المشار�ة 

التنظ�مي لموظفي مراكز اإلصالح في   الرضا الوظ�في وااللتزام  الوظ�فة) والرسم�ة على  سجن  واستقالل 

اجل   من  است�انات  الهدف وزعت  هذا  ولتحقیق  المتحدة.   الوال�ات  في  الغر�ي  الوسط  في  الكبیر  الوال�ة 

صلت  ) موظف في السجن. و�عد إجراء التحلیل اإلحصائي واخت�ار الفرض�ات تو 272جمع الب�انات على(

او وجإلى  الدراسة   واستقالل  القرارات  اتخاذ  في  المشار�ة  من  منخفضة  مستو�ات  موظفي د  لدى  لوظ�فة 

الكبیرمراك الوال�ة  سجن  في  اإلصالح  أنه  ز  إلى  وتوصلت  إحصائ�ة  ،  داللة  ذو  سالب  اثر  یوجد 

 للمر�ز�ة(المشار�ة في اتخاذ القرارات واستقالل الوظ�فة) على الرضا الوظ�في وااللتزام التنظ�مي.

 اللتزام التنظ�ميیوجد اثر هام ذو داللة إحصائ�ة للرسم�ة على الرضا الوظ�في وا وأ�ضا 

 من الدراسات السا�قة.  االستفادةمجال : را�عا 

 : ف�ما یلي  اإلستفادةمكن تلخ�ص �السا�قة ذات الصلة �الموضوع،    نا على الدراساتطالعا  �عد

وااللتــزام التنظ�م�ــة،  لثقــةمجاالال�ــاحثین فــي  إســهاماتعلــى  اإلطــالعتعمیــق فهــم الموضــوع مــن خــالل  .1

 ؛الوظ�فيو الرضى  ،التنظ�مي

 ؛ال�حث �الجانب النظري من خالل اإلطالع على المقدمات النظر�ة لتلك ال�حوث  إثراء .2
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اإلطالع علــى األســالیب المســتخدمة فــي ال�حــوث �عــدال�حث �الجانب العملي أو التطب�قي للدراســة   ثراءإ  .3

 ؛فادة منهاستالسا�قة واإل

وحة في الدراسات السا�قة وفهــم مجتمــع بناء مخطط الدراسة الفرضي �عد اإلطالع على النماذج المطر  .4

 ؛ال�حث للمتغیرات الم�حوثة في هذا المخطط

 ؛المناس�ة لق�اس أهداف الدراسة واخت�ار صحة فرض�اتها  حصائ�ةاخت�ار الوسائل اإل .5

اإلستفادة من تحدیــد نقطــة انتهــاء الدراســات الســا�قة، لینطلــق منهــا ال�احــث بوصــفها بدا�ــة تواصــلمع مــا  .6

 سات.الدرا   �ه جاءت

 :السا�قة  الدراسة عن الدراساتهذه   ما �میز:  خامسا

جنب�ــة منهــا والعر��ــة التــي لهــا صــلة وث�قــة �موضــوع ال�حــث، األجعــة �عــض مــن الدراســات الســا�قة، �عــد مرا 

 :اآلتي في  السا�قة  الدراسة عن الدراسات تتمیز�ها هذه  �مكن ذ�ر أهم العناصر التي

�شــكل مصــفوفي  متــداخل زاوجــة بــین عــدة متغیــرات وأ�عــاد مكونــة لهــا، مل تقوم على ا   الحال�ة  أن الدراسة  -1

�مكــن اعت�ــار  أ�عــاد هــا (الثقــة فــي المعلومــة ، الثقــة فــي األســلوب،  مســتقل�اعت�ارهــا متغیــرا  الثقة التنظ�م�ة  ف

الــزمالء، الثقــة فــي أل�عاد أو مســتو�ات أخــرى (الثقــة فــي أ�عادا فرع�ة الثقة في الق�م، و الثقة في الس�اسات) 

مــن فــي المجمــل ، فیتكــون الرضــى الــوظ�فيتمثــل فــي والمتغیــر الوســ�ط مل . أمــا ا المشــرفین، الثقــة فــي اإلدارة)

وهنــاك الرضــى  الرضــى المعنو�ــة (الرضــى عــن العالقــات، الرضــى عــن نمــط اإلشــراف...)أ�عــاد هــو �عــدین 

ات..) وقــد دمجــت هــذي األ�عــاد مــع (الرضــى عــن األجــر، الرضــى عــن العمــل، الرضــى عــن التحفیــز المادي  

�اعت�ــاره متغیــرا تا�عــا، فتكــون �عضها في هذي الدراسة في شكل ستة أسئلة نظرا لتعقد النموذج، أما االلتزام 

 ؛االلتزام المع�اري، االلتزام العاطفي، االلتزام المستمرأ�عاد تتطور هي: ثالث من   اآلخرهو 

ي، عبــر التحقــق منطــق الر�اضــ ل النمــوذج ر�اضــ�ا �اســتعمال ا  فحــص أن الدراســة الحال�ــة تتمیــز �مرحلــة -2

 ؛حصائياإلمرحلة التحلیل    إلى  رورمل ر�اض�ا، ثم ا  وأ�عادها  تغیراتمل بین ا  قات منطق�ةالعمن وجود 



 التمـــــــهيدي الفصــــل 
 

 

 ع 
 

�عــاد الفرع�ــة لــ�عض األمن الدرجة الثان�ة نظــرا لتعــدد البنائ�ة  ت�المعادال  النمذجةدراستنا على    استندت  -3

 ؛على حسب ما اطلعنا عل�همستعان بهال ا   السا�قة  مجمل الدراسات  لم تتطرق إلیها  تغیرات،والتيمل ا 

لتحدیــد العالقــة بــین وتعتبرهــا محــددا أساســ�ا الرضــى الــوظ�في �متغیــر وســ�ط تضــ�ف الدراســة الحال�ــة  -4

 ؛تزام األستاذ الجامعي �مؤسستهوتطو�ر مستوى اال  ،الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي

تــزام التنظ�مــي لألســتاذ فــي جامعــة عمــار ل االعلى  الثقة التنظ�م�ةتقوم الدراسة الحال�ة على دراسة تأثیر  -3

�اعت�ارهــا متغیــرا رضــى الــوظ�في �شكل م�اشر، و دراسة نفــس التــأثیر لكــن فــي وجــود ال ثل�جي �األغواط  

م�اشــرة والكل�ــة ونــوع النمــوذج ل م�اشــرة غیــر ا ل قارنة بــین الحــالتین وتحلیــل التــأثیرات ا لموس�طا بینهما، ثم ا 

 الوس�ط في ذلك؛

ــات ،  -6 ــع الب�انـ ــا، فـــي طـــرق جمـ ــا�قة المعتمـــد علیهـ ــل الدراســـات السـ ــذه الدراســـة عـــن مجمـ وتختلـــف هـ

ــائ�ةواألدوات اإل ــة، المقا حصـــ ــین المالحظـــ ــة بـــ ــذه الدراســـ ــت هـــ ــث جمعـــ ــائج، حیـــ ــر النتـــ ــي تفســـ بلـــــة، التـــ

 SmartPlsو  SPSSالحدیثة �ــ  حصائ�ةواالستب�ان، واستعملت البرامج اإل

4. I -تتضمن هيكلة الدراسة وخطتها البحثية، منوذج الدراسة اإلفرتاضي،  .الدراسة وخط��ا البحثية هي�ل
 التصميم العام للدراسة واحملاور األساسية يف خطتها البحثية، وذلك كما يلي

 : النموذج الفرضي للدراسة: أوال

التنظ�مي لألساتذة  المختلفة على االلتزام  التنظ�م�ة �أ�عادها  الثقة  الدراسة على دراسة تأثیرات  �قوم نموذج 

�جامعة عمار ثل�جي �االغواط، لكن مع اعت�ار الرضى الوظ�في �متغیر وس�طي في دراسة وتحلیل العالقة 

راسات واأل�حاث في هذا المیدان، وعلى أساس نماذج متداولة بین  بین المتغیرات، انطالقا من جملة من الد

المنطلق  الدراسة  إشكال�ات وفرض�ات  مع  یتوافق  �ما  ذلك  الحاالت، و�ل  هذه  لمثل  المختصین والدارسین 

لنموذج  أكثر  السا�قة. ولتوض�ح  الدراسات  الدراسة ومع  أهداف  مع  و�ذا  الفرع�ة)  أو  الرئ�س�ة  منها (سواء 

 . أنموذج الدراسة ) 1/ت ( الشكلن �الشكل التالي:لمعتمد في الدراسة نستعیالدراسة ا
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 انموذج الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �اإلعتماد على الدراسات السا�قة . الطالب من إعداد  المصدر : 

 

على مقارنة النتائج التي توصلت   ال�احث هي األداة التي تساعد،و فجوة ال�حث�ةأو ال :فجوة الدراسة  :ثان�ا

 . إلیها ال�حوث السا�قة التي �حثت في ذات المجال مع النتائج المتوقع التوصل إلیها في ال�حث الحالي 

 

 

 الرضى 

 الثقة

 االلتزام 

 الوالء المعرفي  -

 الوالء الشعوري  -

 الوالء السلوكي  -

 الوالء العالئقي -

الفرضیة الرئیسیة  الرئیسیة األولى
 الثالثة 

الفرضیة الرئیسیة 
 الثانیة 

 الرضى عن اإلجراءات  -

 الرضى عن الخدمات-

 

 

 

 االلتزام المعیاري  االلتزام المعیاري 
 

 

 االلتزام التنظیمي 

المتغیرات الشخصیة  
ة  ف  ال

الفرضیة الرئیسیة  
الرابعةالفرضیة 

 

 
الثقة ��   القيم 

 
 

 الثقة التنظیمیة 

 الثقة في المعلومة

 الثقة في االسلوب

الثقة في  السیاسات 
 

 االلتزام العاطفي 

 االلتزام المستمر

 الرضى عن اإلجراءات  -

 الرضى عن الخدمات-

 

 

 

 

 الرضى الوظیفي  

https://www.manaraa.com/post/5775/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%9F
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 . ) فجوة الدراسة2/ت الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل تطبيق  تطبيقية: فجوة 
منوذج الدراسة مبا فيه املتغري املستقل،  

معا واملعدل  الوسيطالتابع،   

فجوة منهجية: حيث مت تطبيق أدوات النمذجة  
ابملعادلة  اهليكلية  يف حتليل املتغريات املعدلة  

والوسطية  معا، والرابط بني املتغريين األساسيني  
 الثقة التنظيمية واإللتزام.  

بعض العالقات للثقة التنظيمية  
خر  وجتاهلت بعضها اآل  

 

بعض أبعاد الثقة التنظيمية وجتاهلت  
خر  البعض اآل  

 

  ة التنظيميربطت بعض أبعاد الثقة 
لتزاممع اإل  

 

 التوليفية الدراسة النظرية:فجوة 

املعدلة   النظرية للمتغريات
والوسيطية معا، والرابط بني  

 املتغريين األساسيني 

 املعاجلة  

 

 تنظيميةال لثقة  اأبعاد  أهمعلى  االعتماد •
 اليت تناوهلا الباحثون، وتناسب بيئتنا

االلتزام أبعاد أشهر اإلعتماد على  •
 التنظيمي

 

أثر متغريااتلثقة سرتكز دراستنا على حتديد 
مع دور الوساطة   اإللتزامعلى  التنظيمية 

بيا�ت الشخصية  وال رضى الوظيفيلل
 ة معدل اتكمتغري   والوظيفية 

 

  لثقة يف اخلروج بنموذج وخطة تدعم ا
على   ابالعتماداملؤسسة اجلزائرية 

متغريات معدلة تنظيمي مدعومة االلتزامال
 وسيطي ومتغري 

 

على:الدراسات السابقة ركزت   

 

 

 الفجوة البحثية 
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 الطالب المصدر: من إعداد 

 تمهیدي، مع فصل فصول أر�عةوتم تقس�م ال�حث إلى     :الدراسةه�كل خطة و ثالثا: 

و�ذا  تم التطرق لإلطار العام للدراسة، حیث تم تحدید اإلشكال�ة الرئ�س�ة و الفرع�ة،  هیدي:مالفصل الت-1

الدراسات السا�قة التي إحتوت معظم أو �عض   ومختلف،  وأهمیتها   ها، أهدافهاالفرض�ات النظر�ة ل   عرض

�اإلضافة   نظري  نموذج  �استخالص  الفصل  هذا  توج  وقد  الدراسة  تحدید  متغیرات  وه�كإلى  ل  متغیرات 

 الدراسة. 

: نتناول ف�ه موضوع الثقة التنظ�م�ة للمؤسسة و طرق ق�اسها، و العوامل المؤثرة فیها و  الفصل األول-2

مختلف مستو�اتها (الثقة بین العاملین، الثقة بین العاملین والرؤساء، الثقة بین العاملین واالدارة) و�ذلك 

األسلوب، الثقة الق�م، والثقة في الس�اسات)، �اعت�ارها المتغیر أ�عادها(الثقة في المعلومة، الثقة في  

 المستقل المدروس. 

یتناول هذا الفصل من الدراسة أدب�ات االلتزام التنظ�مي، من التعر�ف، إلى مختلف   الفصل الثاني: -2

الجة �ارات النظر�ة في معاشكاله، ومراحله، وطرق ق�اس�ه، �ذلك مداخله من خالل مساهمة مختلف الت

العالقة بین الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي من خالل أ�عاد الثقة    ، ثم التعر�ج إلىالموضوع

التنظ�مي(الثقة في المعلومة، الثقة في األسلوب، الثقة  في الق�م، الثقة في الس�اسات)، والرضى الوظ�في  

 �ات فلسف�ة. ونظر   تناول التأطیر النظري والفكري كمتغیر وس�ط ، من مفاه�م عامة 

یبــدأ الفصــل بتقــد�م خلف�ــة لمجــال الدراســة الــذي تقــع فــي إطــاره المشــكلة ال�حث�ــة، �ــإبراز :الفصــل الثالــث-3

وإلثــــراء أكثــــر  دراســــة،ال  مشــــكلة التــــي تكشــــف عــــن مــــدى أهم�ــــة إســــتحقاق، مجموعــــة مــــن الشــــواهد النظر�ــــة

التطـــرق  مـــن خــاللمعالجــة ال تـــتم  ، التنظ�مــيالتـــزام فــي  ةالتنظ�م�ـــ ة لموضــوع وتحدیـــد حــدود مســـاهمة الثقــ ل 

، التحفیــز مفاه�مــه النظر�ــة  التــزام التنظ�مــيفــي  ةالتنظ�م�ــ ة الثقــ فلســف�ة حــول ال فكر�ــة و ال منطلقــات  ال لألسس و 



 التمـــــــهيدي الفصــــل 
 

 

 ك 
 

ــة  والفلســـف�ة، العالقـــة بـــین الثقافـــة التنظ�م�ـــة واإلبـــداع، تـــأثیرات التحفیـــر �متغیـــر وســـ�طي للعالقـــة بـــین الثقافـ

 .متغیر معدل للعالقة ه�اعت�ار   ع، �اإلضافة إلى الس�اق الثقافي واإلجتماعيالتنظ�م�ة واإلبدا 

الرا�ع  -4 التنظ�مي  الفصل  االلتزام  أ�عاد  مختلف  على  �أ�عادها  التنظ�م�ة  الثقة  انعكاسات  ف�ه  نتناول   :

لفاعلة  ل واحد من بین أهم القطاعات    اخت�ار(االلتزام العاظفي، االلتزام المع�اري، االلتزام المستمر) ، وتم  

العالي)  التعل�م  (قطاع  الجزائري  االقتصاد  المشاكل  في  هذه  من  �عاني  النظري  الذي  الجانب  إلسقاط   ،

 عل�ه، �اعت�اره من بین اهم القطاعات التي تبنى بها اقتصاد�ات الدول وحضاراتها،  و�تاثر بهذه المفاه�م. 

النتــائج علــى المســتوى النظــري و علــى مســتوى التطب�قــي، مــع تقــد�م  وفي ختام هذا ال�حث یتم طــرح مختلــف

ــة، او  ــة موضـــوع الدراسـ ــ�ة للمؤسسـ ــات �النسـ ــح�ح �عـــض االنحرافـ ــاعد فـــي تصـ ــ�ات تسـ ــة مـــن التوصـ مجموعـ

 لتحسین العالقات داخلها.توج�ه مؤسسات اخرى راغ�ة في تطبیق هذه المفاه�م الجدید  
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واملرتكزات األساسية لثــــقة 
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 :تمهید

تعتبــر الثقــة التنظ�م�ــة مــن المواضــ�ع المعاصــر فــي مجتمعاتنــا والهامــة داخــل المنظمــة، ذلــك �اعت�ارهــا  

حیث تتعلق �الفرد العامــل وعالقتــه �العمــل، العــاملین واالدارة،  موضوعا یتعلق �العالقات التنظ�م�ة السائدة،

مــن خــالل هــذا الم�حــث ســنحاول التعــرف علــى نشــأة وتطــور الثقــة التنظ�م�ــة عبــر أهــم المراحــل التــي مــرت و 

بهــا الحضــارة اإلنســان�ة ثــم ســنقدم أهــم التعر�فــات التــي قــدمت لهــذا المصــطلح �مختلــف وجهــات النظــر بــین 

�صــال معنــى  الثقــة �عــدها نعــرج علــى العناصــر األساســ�ة والنظر�ــة التــي تســاعد فــي إ ال�ــاحثین والمفكــر�ن، 

 التنظ�م�ة من ماه�ة الثقة التنظ�م�ة، أ�عاد وقواعد الثقة التنظ�م�ة، معوقات الثقة التنظ�م�ة.
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II.1  مدخل عام في المفاه�م والنظر�ات والفلسفة -الثقة التنظ�م�ة : 

إلــى توضــ�ح ماه�ــة الثقــة التنظ�م�ــة وذلــك مــن خــالل خمســة فــروع، ابتــداء مــن  الجانــبسنتطرق فــي هــذا     

 النشأة ثم مفهوم وخصائص الثقة التنظ�م�ة، أهم�ة الثقة التنظ�م�ة، ثم أنواع الثقة التنظ�م�ة.

 أوال: نشأة الثقة التنظ�م�ة

إجماع على أن مفهوم    �العودة إلى دراسات السا�قة لموضوع الثقة عر��ة �انت او أجنب�ة، نجد ان هناك

في   التخصصات  مختلف  من  �ونها عولجت  �شكل خاص،  معقد  النفسالثقة  االجتماع�ة  علم  ،  والعلوم 

اإلدارة. علم  ثم  �عیدة  أما واإلقتصاد  عقود  إلى  ف�عود  وتطورها  الثقة  موضوع  لنشأة  التار�خ�ة  الجذور 

األو  األشكال  قدم  قد�مة  فهي  وتطورها،  المجتمعات  بنشأة  االهتمام ارت�طت  لكن  اإلنسان�ة،  للروا�ط  لى 

حیث  العلمي �الثقة بدأ في بدا�ة الخمسین�ات من القرن الماضي بوصفها موضوعا رئ�س�ا في علم النفس  

و�تعامل  فیها  �ع�ش  التي  اإلجتماع�ة  البیئة  من  الفرد  �كتسبها  التي  اإلنفعال�ة  السمات  اهم  من  صنفت 

وان هذه  إلـى أن األفـراد �ختلفون فـي میولهم للثقة �اآلخر�ن  » H Erikson Erik∗«  معها، فقـد أشار

المیوالت تنشأ من التنشئة اإلجتماع�ة، شخصیتهم وتجار�هم فـي الح�اة، فــي حین برزت أفكارها فــي علــم  

-اإلجتماع�ة  فــي دراسته   »Goffman∗ «اإلجتمــاع فــي بدا�ة الستین�ات من القــرن الماضــي اذ وصف

 . المحافظــة علــى العمل�ة اإلجتماع�ة   الــدور الجوهري للثقة فــي -حــول التفاعل اإلجتماعي

 ;Williamson, 1995 ,Coleman, 1984 » أما في اإلقتصاد فقد استند �عض اإلقتصادیون امثال

Gambetta, 1988; Hardin, 1998»     مفهوم تحدید  اإلعلى  أجل  من  من نتهاز�ة  �جزء  الثقة 

العالقات االقتصاد�ة، و�نظر للثقة هذه المرة �خ�ار منطقي لتبني السلوك التعاوني مع احتمال المكاسب  

 
 ∗ Erikson Erik H  )1902-1994(معروف بنظر�ته في   اأمر�كعاش في -ألماني-عالم نفس تطوري ومحلل نفسي دنمار�ي

 التطور االجتماعي لإلنسان 
∗Goffman  العشر�ن نفوًذا. �عد جوفمان "أكبر علماء االجتماع في القرن  )1982 – 1922( �ندي عالم اجتماع و �اتب 
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أهم�ة على  بذلك  مؤ�دین  التجارة،  من  المستقبل  االنتهاز�ة،    في  المناورات  من  والحد  الثقة  لبناء  الحوافز 

بین األر�اح المحتملة التي �مكن استخالصها من ومفهوم الثقة في هذا المعنى، هو نت�جة عمل�ة حساب�ة  

 . 1السلوك االنتهازي والعقو�ات المفروضة إذا اعتمدنا هذا السلوك

الم�كرة التي تعود إلى مدرسة اإلدارة العلم�ة    �عود مصطلح الثقة التنظ�م�ة في علم اإلدارة الى الكتا�ات 

التنظ�م�ة   «Fayoul »  و«Taylor » �ق�ادة   العالقات  في  الرسم�ة  الجوانب  على  ر�زت  حیث   ،

السائدة في المنظمة (السلطة، تقس�م العمل، االشراف) والتي حدت من أهم�ة تطور الثقة داخل المنظمة،   

و   االنسان�ة  المدرسة  �عدها  أجراهاهاوثرن  دارسات  لتأتي  الفترة    »oMay Elton « التي  في  وزمالئه 

ما  �رسـم�ة وأولـت عنایـة خاصـة للعنصر ال�شري،    فاهتمت �الجوانب الغیر  1932-1924الممتدة مابین  

في    » Barnard Chester«أكد   األساسي  العنصر  واعتبره  األفراد  بین  التعاوني  النشاط  أهم�ة  على 

تحقیق األهداف، و�ذلك فقد تبلور مفهوم الثقة التنظ�م�ة خالل تلك المرحلة أما المداخل الحدیثة في الفكر  

النظر�ة  أكدت  حیث  المراحل،  تلك  خالل  التنظ�م�ة  الثقة  مفهوم  اهتماما  ازداد  فقد  والتنظ�مي    اإلداري 

الثقة،   » Ouchi Williamson«لصاحبها  Zال�ا�ان�ة   في  والمتمثلة  األساس�ة  مرتكزات  ثالث  على 

 2المهارة والمودة، إذ �انت الثقة هي إحدى الم�ادئ األساس�ة لبناء هذه النظر�ة،

االهتمام  تزاید  عندما  التنظ�م�ة  والس�اقات  اإلجراءات  ضمن  الثقة  مفهوم  تبلور  الس�عینات  مرحلة  في 

مشار�ة العاملین ضمن فكرة الد�مقراط�ة الصناع�ة (الحكم الذاتي للعمال) �خطوة أساس�ة لتحسین نوع�ة  �

التنظ�م�ة ألول مرة من قبل   الس�اقات  الثقة ضمن  لمفهوم  » Niklas« العمل وطرحت األفكار األولى 

 
1 O. Williamson, Opportunism and its Critics,  Managerial and Decision Economics,Vol.14, 1993,p: 
97. 
2Ibid, p:99 . 
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∗ »Luhma «    الذي أكد على أهم�ة الثقة داخل العالقات التنظ�م�ة والتي تساعد على التنسیق اإلداري

 . 1و�ذلك إنجاز فرق العمل لألهداف �كفاءة 

خالل التسعینات من القرن الماضي نال موضوع الثقة اهتماما متزایدا بین علماء اإلدارة نت�جة للتطورات  

المنظم التي تشهدها  المستمرة  لذا أص�ح هناك حاجة متزایدة لالهتمام �مفهوم الثقة ضمن  والتغیرات  ات، 

 الس�اقات التنظ�م�ة وتفعیلیها. 

قد أخذت دراسة الثقة التنظ�م�ة تتطور على مستوى الفرد والجامعة والتنظ�م نظرا ألهم�ة الثقة المت�ادلة      

المعلومات واألداء واألفكار   العالقات وت�ادل  التكاتف إلنجاز  في تحسین  اإلبداع�ة، وقدرتها على تحقیق 

�التنبؤ   قو�ة  اإلنساني، ولها عالقة  العالقات والتفاعل  في  أساسي  متغیر  فإنها  المشتر�ة وعل�ه  األهداف 

 2�السلوك الفردي ونجاحه.

 الثقة التنظ�م�ة نحو تحدید واضح لمفهوم  ثان�ا : 

ثقة التنظ�م�ة إال أن دراستها في المنظمات ظلت صع�ة وال  على الرغم من اهتمام الكتاب وال�احثین �ال     

ال�عض  نظر  لوجهة  وفقا  األمر  و�عود  المفهوم،  لهذا  المشتر�ة  األرض�ة  إ�جاد  �حاولون  ال�احثون  یزال 

منهم، ألس�اب عدیدة منها مشكل تعر�ف الثقة نفسها وتداخل �عض المفاه�م معها، وتعدد الصلة الم�اشرة  

االجتماع(دة  �حقول علم�ة متعد االقتصادـ، علم  الس�اسة،  النفسالفلسفة،  لم    )....الخ  ، علم  إال أن ذلك 

ال�احثون   تناولها  التي  لمفاه�م  استعراض  وقبل  المفهوم،  في  الخوض  من  ال�احثین  من  الكثیر�ن  �منع 

 
∗Luhma  Niklas   )1927-1998(ا النظم  إدارة  في  ومتخصص  ألماني  اجتماع  النظم عالم  لنظر�ة  مؤسس  وهو    الجتماع�ة 

 .االجتماع�ة
 حسن رح�م، م�ادئ اإلدارة الحدیثة (النظر�ات، العمل�ات اإلدار�ة، وظائف المنظمة)، دار الحامد للنشر والتوز�ع، 2010،  ص:87. 1 

جامعة نا�ف العر��ة للعلوم   ماجستیر في العلوم اإلدار�ة، رسالة منى عبد الهادي المرشد، الثقة التنظ�م�ة وعالقتها �اإلبداع اإلداري، 2
 . 12: ص ،2014األمن�ة،
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فقد ورد مفهوم   والكُّتاب لمفهوم الثقة ین�غي الرجوع إلى أصل �لمة الثقة ومصدر اشتقاقها في اللغة العر��ة

 الثقة في المعاجم العر��ة �التالي: 

تمنه، أو هي ائتمان وموضع ثقة أو مسؤول�ة �حملها الشخص �حكم وثق �ه یثق ثقة إذ إئ  لغة: الثقة  -1

 1 الثقة التي �متع بها الشخص . 

الطرف اآلخر من حیث ثقته �ق�امه    اصطالحا:الثقة  -2 اتجاه  الفرد  الذي �متلكه  اإل�جابي  الشعور  هي 

 2�األعمال واألفعال المتفق علیها .

لم �قتصر تعدد المفاه�م المتعلقة �الثقة في القوام�س فقط بل امتد ذلك إلى تعدد وت�این رؤى ال�احثین 

 نظ�م�ة: كل حسب اتجاهه، وفي ما یلي تعار �ف مختلفة للثقة الت 

التي �صعب شرحها دون جهد  التنظ�م�ة احد المصطلحات المعقدة في علوم االنسان�ة،  �عد مفهوم الثقة 

ترت�ط   مس�قة  شروحات  و  متعددة  ومفاه�م  لنصوص  اختزال  عن  ع�ارة  تعر�ف  �ل  ان  إذن  وتدقیق، 

ال�احث، و�ل اختصار �حتاج   ال  إعادة  إلى�المفهوم وانتماء  استن�اط األفكار  رئ�س�ة ف�ه،  التفك�ك �غرض 

وفق   الزمني  التسلسل  مراعاة  مع  ال�احثین  وانتماءات  التخصصات  التعر�فات حسب  تقس�م  لذا  سنحاول 

 مایلي: 

 الثقة التنظ�م�ة من منظور علم االجتماع  -3

للشعور   �العمل وفقا  لهم  االجتماعي، والذي �سمح  النظام  أعضاء  �ه  �حظى  الذي  االعتقاد  �أنها  تعرف 

 . 3، من خالل التعامل الم�اشر أو تمثیلهم الرمزي �األمان في المستقبل

 
 . 876:، ص1978، دار المعارف، 6ج ن منظور، لسان العرب،اب 1 

2  Oxford Dictionaries, Retrieved , Edited,2003,p :799. 
3 D,Lewis & A ,Weigert   Trust as a Social Reality , Social Forces, Vol. 63,1985 ,p:967. 
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وهي العالقة بین الجهات الفاعلة أو المجموعات التي یتبنى فیها أحد الطرفین الموقف، �أن الطرف اآلخر  

  1"الموثوق ف�ه" سیت�ع مسار عمل �عتبره أفضل من مسارات العمل البدیلة، و �عبر عنه شفه�ا أو سلو��ا.

الثقة   �أن    أ�ضاتعرف  الثقة  إحساس  على  �قوم  اجتماعي،  س�اق  في  المخاطر  تحمل  في  الرغ�ة  �أنها 

سوف �ستجیب �ما هو متوقع، وسوف �عمل �طرق دعم مت�ادل، أو على األقل أن اآلخر    األخرالطرف  

 2ال ینوي األذى.

إلى أن الثقة هي العنصر الثاني لرأس    ''الثقةإدارة التمكین واقتصاد�ات  ''  وذ�ر"ز�ر�اء الدوري" في �تا�ه  

 . 3المال االجتماعي

من خالل هذه التعار�ف �مكن القول �أن الثقة تنشأ من مجموعة من االعتقادات تتمثل في االعتقاد �الن�ة  

وصراحة   وانفتاح  �مصداق�ة  واالعتقاد  الشر�اء،  ومقدرة  �كفاءة  االعتقاد  �الشر�اء،  واالهتمام  الحسنة 

�اء، ومنه فإننا نعتبر أن العالقات التي تتمیز بثقة عال�ة تجعل األفراد أكثر رغ�ة  في االشتراك في  الشر 

الت�ادالت االجتماع�ة �شكل عام والتفاعل التعاوني �شكل خاص وتعتبر الثقة من إحدى العوامل المتعلقة  

 �إزالة المخاوف لألفراد . 

 الثقة التنظ�م�ة من منظور علم النفس :   -4

توقع عام الذي یتكون لدى الشخص الذي �مكن االعتماد على �لمة أو    �أنهاتعرف الثقة في علم النفس  
 .4وعد أو ب�ان شفوي أو �تابي من فرد آخر أو مجموعة أخرى 

 
1 V. Braithwaite Trust and governance, New York: Russell Sage, 1998. P: 74. 
2 J.Onyx, & P, Bullen  Measuring Social Capital in Five Communities , Journal of Applied Behavioral 
Science, 2000, p: 23. 

 . 319ص  ،2009،األردن ، دار ال�ازوري للنشر،1الط�عة  الثقة، واقتصاد�اتالتمكین  إدارة ز�ر�اء مطلك الدوري، 3 
4 J.Cook, & T. Wall Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment and Personal Need Non-
Fulfillment », Journal of Occupational Psychologie, Vol. 53,Usa,  1980, p :39 
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بها  �قوم  التي  الكلمات  قبل  �األفعال  تتجسد  والتي  الحسنة،  الن�ة  لمنح  الشخص  استعداد  مدى  وهي 
 1ثقة �حیث تكون لهم عالقة أشخاص آخرون، ولدیهم ال 

المستقبل         في  مجموعة)  او  شخص  �ان  (سواء  اآلخر  الطرف  تعاون  طرف   یتوقع  أن  هي  الثقة 

 .2�اإل�جاب

 . 3تجر�ة ناتجة عن  تفاعل ق�م الناس ومواقفهم ومزاجهم وعواطفهم أوهي بن�ة نفس�ة و 

�أعمال  و  المتعلقة  التوقعات  �أنها  أ�ضا  تأثیر تعرف  لها  التي  عندما   اآلخر�ن  للعمل،  الفرد  اخت�ار  على 

 .4�جب اخت�ار هذا اإلجراء، قبل أن یتمكن المرء من رصد أعمال أولئك اآلخر�ن

له ثالث جوانب،    في منظور علم النفس  من خالل هذه التعار�ف �مكن القول �أن مفهوم الثقة التنظ�م�ة

الشخص   االعتقاد �ان  أو  التوقع  �ه سیؤدي سلو��ات معینة(الجانب  تبنى على  الموثوق (الجانب االول) 

الثاني) مرغوب فیها من طرف الشخص الواثق (الجانب الثالث)،  �ما انها قد تتضمن قدرا من المخاطرة  

 للشخص الواثق.  

 الثقة التنظ�م�ة من منظور علم االقتصاد: -5

نتائج    �أنها   »Golembiewski « �عرفها  الح�ات�ة  توقع حول  التصورات والتجارب  إلى  استنادا  معینة، 

 5مماثلة

 
1 Ibid, p:494 
2 W.Presutti, The Single Source Issue: U.S. and Japanese Sourcing Strategies , International Journal of 
Purchasing and Materials Management, Vol. 28, 1992, p: 9 
3  G. Jones & J .George The Experience and Evolution of Trust: Implications for Cooperation and 
Teamwork, Academy of Management Review, Vol. 23, 1998,  p:531 
4  D.Gambetta P, Dasgupta Trust: Making and Breaking Cooperative Relations , New York: Basil 
Blackwell,1998. p: 49. 
5  R Golembiewsk & M. Mc Conkie,The centrality of interpersonal trust in group processes , New-
York 1975, p: 131 
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لتقو�ة     » Coleman«  اما   المراق�ة،  دوره  معنوي  أو  حق�قي  �كون  قد  ثالث  شخص  وجود  ف�شترط 

 1العقد األصلي المبني على أساس الثقة بین طرفي العالقة. أواالتفاق  

ألن    »Williamson«  اما   االقتصاد�ة،  والمعامالت  المخاطر  في  الثقة  مصطلح  وجود    أصل فینفي 

و   الس�اقات،  هذه  في  "الثقة"  مصطلح  استخدام  ین�غي  وال  طب�عتها،  في  حساب�ة  اإلقتصاد�ة  الت�ادالت 

وجود هذا ،  نین، تستوجب وجود طرف ثالث �حصرها في العالقات الشخص�ة غیر الحساب�ة بین طرفین اث

 2�قوي العقد األصلي أو اتفاق. -لمراق�ة   -األخیر 

االعتقاد �أن صناع القرار س�حققون نتائج موات�ة لمصالح الشخص "الواثق"    �أنها   » Driscoll« و�عرفها

 .3دون أي تأثیر من قبل هذا الشخص"

�سبب � أنه  القول  والعالقات    مكن  المنظمات  أو  لألفراد  المتعارضة  التيالمصالح  تصاحب    التعاون�ة، 

أر�اح  الصراع تقلل من  التعاون، وعلىو   �الضرورة تكال�ف  التنظ�م�ة   تظهر األساس  هذا  �مكانات   الثقة 

 الرقا�ة المسیر تقلل من قبل من لاللتزام وأداة  االنتهازي لألعوان االقتصادیین، السلوك تقو�م في فعالة كأداة 

 العجز. خطر عنها ینتج ، التي قدتقلل في التكال�ف السا�قة الوقت نفس  التسییر، و في على الصارمة

 الثقة التنظ�م�ة من منظور علم االدارة:   -6

وسوف    هي  » Zaheer«     �عرفها �االلتزامات،  للوفاء  عل�ه  االعتماد  �مكن  الفاعل   �أن  'التوقع   :

موجودة   االنتهاز�ة  إمكان�ة  هناك  تكون  عندما  عادل  �شكل  والتفاوض  متوقعة،  �طر�قة    للطرفیتصرف 

 4الموثوق ف�ه".

 
1  J.Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology,1990, 
p:95. 
2 O.Williamson,Opc-Cit, p:98. 
3 J.Driscoll  Trust and Participation in Organizational Decision Making as Predictor of Satisfaction 
Academy of Management Journal, Vol. 21, No. 1,1997, pp. 44-45.   
4 A. Zaheer, & All , Does Trust matter Exploring the effects of inter organizational and interpersonal 
trust on the performance, Organization Science, 1998, 9, p:143. 
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الثقة على أنها: " إحساس و��مان شخصي مبني على إدراك تام لمعنى المشار�ة     » Mishra«�عرف  

الرغ�ة   على  عالوة  األخر،  الطرف  ومالحظات  نقد  لتقبل  عال  �استعداد  ومصحو�ا  الكاملة  والمصارحة 

 1�التداول المعلومات المهمة  مع ذلك الطرف".

أنها  » Mayer, et Schoorman«    وهي حسب على  "    تعرف  عرضة  :  ل�كون  الطرف  استعداد 

سوف یؤدي عمل معین مهم یتطلب   األخیر ألفعال طرف آخر "الموثوق ف�ه" على أساس توقع أن هذا  

   2االئتمان، �غض النظر عن القدرة على رصد أو الس�طرة عل�ه".

األخر     « S.Alexander» �عرفو  الطرف  سلوك  في  األطراف  ألحد  متفائلة  توقعات    " �أنها:  الثقة 

 . 3الذي �قوم �اتخاذ القرارات المتعلقة �ك�ف�ة أداء العمل تحت ظروف الت�ع�ة أو اإلعتماد�ة

توقع طرف    « kramer et all »و�شیر �ل من    الناتجة عن  المخاطر  " تحمل  الثقة هي:  أن  إلى 

 4ر یتصرف �كفاءة ووفقا لواج�اته".معین �أن الطرف اآلخ

الذین     «K. Straiter »�عرف   و للمرؤوسین  المسؤول�ات والمهام  "  درجة تفو�ض �عض  �أنها:  الثقة 

" الثقة   »اللوزي  «�مثلون التوقعات اإل�جاب�ة الواثقة إلنجازهم لتلك المهام والمسؤول�ات"،  في حین �عرف  

توقعات ومعتقدات ومشاعر إ�جاب�ة �حملها األفراد اتجاه المنظمة الذین ینتمون  التنظ�م�ة هي: " ع�ارة عن 

 
فلسفة  في أطروحة د�توراه    ،األمن�ةإدراك العدالة التنظ�م�ة وعالقته �الثقة لدى العاملین في المنظمات   حمد بن سل�مان البدراني،  1

 . 48، ص 2010  ،الر�اض ، جامعة نا�ف العر��ة العلوم األمن�ة،
2 J. Mayer, & , F.Schoorman ,An Integrative Model of Organizational Trust , Academy of Management 
Review, 1995,p: 712. 
3 S.Alexander ,Trust and relationalty, unvesity manhiem, Allemagne,2012,p :33 

أطروحة د�توراه  التنظ�م�ة، التنظ�مي على سلو��ات المواطنة  وااللتزامدراسة أثر �ل من الثقة التنظ�م�ة  عبد العز�ز علي المرزوق،  4
 .22ص   ،مصر، جامعة �فر الش�خفي علوم اإلدار�ة، 
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األخالق�ة   �الق�م  االلتزام  فیها  روعي  والذي  المط�قة  اإلدار�ة  والسلو��ات  �الممارسات  والمرت�طة  إلیها 

 1واالبتعاد عن �ل ما �ضر �المصالح المشتر�ة" .

�أنها تتمحور حول مجموعة من المواصفات وهي: النزاهة،  الثقة التنظ�م�ة  «Becky »  كما عرفت     

القدرة الق�ادة اإل�مان، الموثوق�ة، األمانة، العدالة، وهي الصفات القو�ة التي �جب توافرها في مكان العمل 

  2وهي �مثا�ة المعاییر العال�ة التي تخلق ثقافة الثقة التنظ�م�ة.

أن الثقة ل�س التزاما �فرضه العقل بل هي أمر    :"الثقة التنظ�م�ة حیث �قول    «P.Harkins » �عرف   

وجداني ین�ع من القلب، فعندما تعتاد تقدیر اآلخر�ن وأخذ أرائهم مأخذ الجد، ستفي بوعودك وتحافظ على 

   3.التزاماتك" 

ع�ارة عن شعور الفرد    �أنهامن خالل التعار�ف السا�قة �مكننا اعت�ار الثقة التنظ�م�ة في علم االدارة      

والمنظمة   العامل  الفرد   بین  مت�ادل  إ�جابي  شعور  هي  أو  مؤسسته،  اتجاه  والمسؤول�ة  والوالء  �االنتماء 

�حیث �ل طرف یتوقع من الطرف اآلخر االلتزام �مشاعر المسؤول�ة دون قیود تفرض ذلك، �اعت�ار أن  

تترجم المشاعر  اإلنسان�ة. وهذه  �المشاعر  تتعلق  المؤسسة.     الثقة   داخل  إ�جاب�ة  أفعال  في شكل ردود 

 سلب�ة بین الفرد والمؤسسة.  وأخرى و�التالي الثقة التنظ�م�ة ماهي إال فعل ورد فعل مظاهر إ�جاب�ة 

 نحاول تلخ�صها في الجدول التالي:    

 

 

 

 
د بن  ممجلة �ل�ة أح ،اإلداري الفساد   وانتشارالثقة التنظ�م�ة �متغیر وس�ط في العالقة بین العدالة التوز�عات  جمال عبد الحمید،  1

 . 119صمصر  ، جامعة حلوان،اإلدار�ةمحمد للعلوم 
2  J. Becky. et all, A primer on organizational trust , canada, ASQ,  p10.    
 

 . 15ص،  2000  ،،  األردن 8العدد ،األعمالللحوار ثمار، مجلة خالصات �تب المدیر ورجل  ،زفیل هار�ن    3

https://ar.wikitrev.com/wiki/Harkins_Theatres
https://ar.wikitrev.com/wiki/Harkins_Theatres
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 . مظاهر الثقة التنظ�م�ة في مختلف العلوم )1/1( :الجدول رقم

 مظاهر الثقة السلب�ة  مظاهر الثقة اال�جاب�ة  العلوم االنسان�ة  

وعد، ب�ان �تابي، ن�ة حسنة، تعاون، تجر�ة   علم النفس

ا�جابي،   توقع  إ�جاب�ة،  ناجحة،  مشاعر 

 تفاؤل... 

سلبي،   توقع  صارع،  الن�ة،  سوء 

 مشاعر سلب�ة ، عدوان�ة، تشاؤم... 

تحمل  علم االجتماع  في  رغ�ة  متینة،  عالقة  اعتقاد، 

اجتماعي،   تماسك  احساس،  في  المخاطر 

 تفاعل اجتماعي... 

الخوف،   الشك،  اجتماعي،  تفكك 

 االوهام، عالقة هشة... 

اصل   علم االقتصاد االقتصاد�ة،  المعامالت  نتائج،  توقع 

 الت�ادالت، عقود... 

تكلفة   العقود،  ابرام  في  انتهاز�ة 

 الرقا�ة، فرص ضائعة، تهدیدات... 

�اال  علم االدارة  عادل،  الوفاء  �شكل  التفاوض  لتزامات، 

المصارحة   للمشار�ة،  ادراك  االئتمان، 

االعتماد�ة،   المعلومات،  تداول  الكاملة، 

 تفو�ض... 

االنتهاز�ة في التفاوض، اتصال سیئ،  

 التحزب،  

 

 تعار�ف السا�قة ال على ضوء  من إعداد الطالب  المصدر:                           
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تتمیز الثقة التنظ�م�ة �مجموعة من الخصائص و الممیزات، تز�د من  الثقة التنظ�م�ةخصائص  ثالثا : 

 1�عض منها نوردها �االتي: »et all Pamela«  الثقة او تقلل منها، وقد ذ�ر �ل 

 الق�م،من خالل   اإلداري  التنظ�م التنظ�م�ة داخل �الثقافة وثیق �شكل الثقة التنظ�م�ة ترت�ط  :ثقاف�ة جذور -

 ؛ ، فكلما زادت تز�د الثقة التنظ�م�ة السائدة والمعتقدات، والعادات

 اإلدارة أو التنظ�م�ة، العمل فرق  أو زمالء العمل، تفاعالت على مستوى  تكون  أن ف�مكن عدة مستو�ات:  -

 ؛ �عض �عضها  المنظمات بین تكون  أنأو �مكن  للمنظمات، العل�ا

الفعال   اإلداري  االتصال لسلو��ات نت�جة التنظ�م�ة هي الثقة أن  �عني وهذا  :االتصال على قوة تعتمد  -

یوفر للجم�ع، الذي  یتحها  و  الدق�قة  تفسیرات المعلومات  القرارت،   و�عطي   الصدق، و�ظهر ل�عض 

 ؛ بین العاملین التعامل في والشفاف�ة

وتؤثر فیها    أح�انا ،  فتتأثر بها  اإلداري لها عالقة وطیدة �الثقافة التنظ�م�ة للتنظ�م    ذات جذور ثقاف�ة:   -

 ؛ حسب قوة الثقافة التنظ�م�ة أخرى   أح�انا

تتكون  :األ�عاد  متعددة  - التنظ�م�ة  العاطف�ة،   والمستو�ات المعارف، :مثل متعددة، أ�عاد من فالثقة 

 ؛ السائدة الثقة لدرجة الفرد إدراك في �أخرالسلو��ة، و الخیر�ة،  تؤثر �شكل أو 

 تستقر ثم  الوقت،  تولد وتنمو وتقوى �مرور  مستمر، في تغیر فهي  :تمتاز الثقة التنظ�م�ة �الدینام�ك�ة  -

 كالبناء، وأح�انا تموت التنظ�م االداري. 

 أهمیتها في منظماتنا:وزمالئه والتي نرى  »Pamela« و�مكن إضافة �عض الخصائص التي لم یذ�رها 

مثل  - األخرى  األخالق�ة  الق�م  الحال من  �ما هو  العاطف�ة،  الثقة  كالصدق وهو خاص�ة من خصائص 

 ؛ والنزاهة واإلخالص و اللطف...الخاالنفتاح 

 
1   S. Pamela & all ,Organizational trust: What it means, why it matters. Organization Development 
Journal, 2000 ,p:18. 



 لثــــقة التنـــــظيميةحتليل العناصر واملرتكزات األساسية  األولالفصل 
 

 

35 
 

فإذا انكسرت الثقة داخل التنظ�م اإلداري من الصعب جدا   صع�ة التجبیر،من خصائصها �ذلك، أنها    -

 ؛ إعادة بناءها

الثقة التنظ�م�ة هي مصدر للمیزة التنافس�ة، �ونها تساهم في تقلیل تكال�ف المنظمة، فكلما �انت الثقة    -

 فراداألاالستغناء عن اله�اكل التنظ�م�ة التي تعمل على مراق�ة سلو��ات    إلىذلك    أدىالتنظ�م�ة موجودة  

 ؛ وحتى الجماعات

 الذات، وتجدید التكّ�ف  على القدرة انتقاء عاملین ذوي  اإلدارة على یتوجب لذا  الجد والحزم، الثقة تتطلب  -

 ؛ المطلوب  إنجاز في علیهم االعتماد  إمكان�ة مع  التوّقعات، مع والتعا�ش 

العمل، وت   - فرق  فعال�ة  تز�د من  �مختلف مستو�اتها  التنظ�م�ة  العاملینالثقة  لدى  الرضا   ز�د من درجة 

 ؛ وتخفض من الصراعات التنظ�م�ة

الثقة تتطلب التكامل التنظ�مي ومن أجل أن �عمل الجم�ع ف�جب أن تلتقي أهداف التنظ�مات الصغیرة    -

 1مع أهداف التنظ�مات الكبیرة؛

�كون حق�ق�ا، لذلك    تحتاج الثقة لالتصال حیث یتطلب االلتزام والوفاء المشترك، اتصاال شخص�ا حتى  -

في   النظر  وتعید  التنظ�م  أهداف  تعز�ز  التي  الشخص�ة  اللقاءات  من  المز�د  لعقد  �حاجة   فالمنظمات 

 اإلسترات�ج�ات التنظ�م�ة؛ 

غیر   - �طرق  إلیها  الذهاب  تم  ما  إذا  الثقة  تحط�م  السهل  من  أنه  فمن جهة  التنظ�م�ة:  الثقة  تناقض 

 ؤها والمحافظة علیها بدون ضحا�ا ؛ متوقعة، وفي الوقت نفسه من السهل بنا

 الثقة تتطلب المصارحة والشفاف�ة في تعامل إدارة الوحدات المستقلة في المنظمات .   -

 
النفس     1 علم  في  ماجستیر  رسالة  �الجلفة،  المدن�ة  الحما�ة  عمال  لدى  التنظ�مي  �االلتزام  وعالقتها  التنظ�م�ة  الثقة  عط�ة،  لعون 

  . 30ص: ،2016،، جامعة الجزائروالتنظ�م
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 را�عا : أهم�ة الثقة التنظ�م�ة 

التنظ�م�ة    - الثقة  �اعت�ارها إ لقیت  وال�احثین  المنظر�ن  قبل  من  العشر�ن،  القرن  نها�ة  في  متزایدا  هتمام 

عنصر جوهري في الحاالت االجتماع�ة التي تستدعى التعاون و التآزر المت�ادل، وهي �ذلك عنصر هاما 

فانه   �المنظمة  الثقة  من  �سود جو  فحینما  التنظ�م�ة،  الثقافة  مشاعر   �إمكانفي  اإلفصاح عن  هم  األفراد 

تعد   اإلدارة،  و  األفراد  و�ین  والجماعات  األفراد  بین  التنظ�م�ة  فالثقة  �عض،  �عضهم  و�عاون  وأفكارهم، 

 1؛عامال أساس�ا في عملیتي التغییر والتطو�ر المنظم والقائم على أسس صح�حة

الت�ادل    - عالقة  ترتكز  بینما  تعو�ضي،  أو  حسابي  أساس  على  تقوم  االقتصادي  الت�ادل  عالقة  إن 

االجتماعي على ثقة األفراد في أن الطرف األخر في عمل�ة الت�ادل سوف یتحمل التزاماته �صورة عادلة  

تحدث  عندما  االجتماعي خصوصا  الت�ادل  على  المحافظة  جوهر  هي  الثقة  وهذه  الطو�ل،  المدى  على 

 2؛التناقضات المؤقتة بین البواعث والمساهمات الفرد�ة في تلك العالقات

الشخص�ة و    إن  - أهدافهم  الطرق النجاز  �مختلف  بینهم،  المت�ادل  االعتماد  یتطلب  اآلخر�ن  العمل مع 

التنظ�م�ة، والثقة أساس�ة وجوهر�ة لفهم سلوك األفراد والجماعات، �ما إنها مهمة لعالقات اجتماع�ة ثابتة  

 ؛ ومستقرة

الع  - مخرجـات  علـى  �بیـر  تـأثیر  لـه  التنظ�میـة  الثقـة  بناء  فقأن  المنظمـة،  داخـل  معظـم  مـل  أثبتـت  ـد 

التي   الثقـة و�ـل مـن األداء وسـلو   ،طلعنا علیهاإ الدراسـات  بـین  المواطنـة  وجـود عالقـة موجبـة ومعنو�ـة  ك 

أثبتت دراسـات أخـرى علـى وجـود عالقـة عكـس�ة بـین الثقـة و�ـال مـن   ...الخ،التنظ�میـة واإلبداع في حین 

 
 العنزي واخرون، الثقة بین اإلطار الشخصي لها والمفهوم التنظ�مي الحدیث، المجلة العراق�ة للعلوم االدار�ة، جامعة �ر�الء،  1

 . 54:، ص20045،العدد  ،3المجلد
  �اسر فتحي الهنداوي، ادارة الفصل أصول نظر�ة وقضا�ا معاصرة، المجموعة العر��ة للنشر،عین شمس،مصر،  2007، ص:1632
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، إذ �لمــا زادت ثقــة الفــرد �المنظمــة قــل دوران العمــل والــصراع بــین  ...الخالغیــاب والــصراعدوران العمـل و 

  1؛األفــراد داخــل المنظمة

تعتبر الثقة التنظ�م�ة مصدر محتمل للمیزة التنافس�ة تستعین بها المنظمة في بیئة تنافس�ة قو�ة، خاصة   -

"الثقة �مكن أن تكون محدد من     Havard العنصر ال�شري، فوفقا إلدارةتلك المنظمات التي رأس مالها  

ال�شري" العنصر  للمنظمات رأس مالها  االقتصادي  الثقة بین األفراد یز�د    2محددات االزدهار  الن وجود 

 ؛ من فعال�ة األفراد ووالئهم للمنظمة

�ه    - جاء  الذي  الحاجات  سلم  في  �ذلك  الثقة  أهمیته  في »Maslow« تظهر  علیها  �عبر  حیث   ،

االجتماع�ة اجتماعي �ط�عة یرغب   الحاجات  اآلخر�ن عن طر�ق  ن  أ فاإلنسان  نتمائه  إ �كون محبو�ا من 

لآلخر�ن ومشار�ته لهم في م�ادئهم وشعاراتهم التي تحدد مسیرة ح�اته، وهذه المح�ة ال تأتي إال �عالقات 

متینة مبن�ة على أساس الثقة بین الطرفین، و�عبر علیها أ�ضا في حاجات التقدیر أین �شعر العامل �الثقة  

حترام من اآلخر�ن �حسسه �مكانته، هذه الحاجة تشعر الفرد �أهمیته وق�مة ما  وحصوله على التقدیر واال

  ؛لد�ه من إمكانات ل�ساهم في تحقیق أهداف المشروع

 مستو�ات  من  تقلل و�ذلك اإلداري، العمل في  المستمر والتوج�ه الم�اشرة الرقا�ة تقلیل على الثقة تعمل   -

وتخفض ووجود الثقة هدم إلى تمیل األخیرة ألن التنظ�م�ة، اله�اكل هرم�ة االتصال،   الثقة التنظ�م�ة، 

 األمان الثقة تخلق كما لإلسترات�ج�ة، فاعل�ة األكثر التطبیق في �ساهم والمنظمة العاملین بین المت�ادلة

 ؛لألخر �عضهم سلو��ات حول األطراف بین المتراكمة الخبرة إلى �عود وهذا  أطراف التعامل، بین المستقبلي

 
 17منى عبد الهادي، مرجع سق ذ�ره، ص:  1

2 K .Francis Trust :Human nature and reconstitution of social order ,touchstone ,1996, p:30. 
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 النفسي الضغط شدة تخف�ف في أهم�ة  لها  كما العاملین، بین تحقیق االلتزام في حاسما دورا  الثقة وتؤدي 

  1المعرفة خلق وعمل�ة التنظ�مي، األداء رفع مستوى  في مهمة الثقة تعد  كذلك لهم، ا�جاب�ة كنتائج

 2ألنها تؤدي إلى:  اإلداري  والتنسیق و�رجع االهتمام �موضوع الثقة

 تنم�ة العالقات الشخص�ة المت�ادلة بین األفراد داخل التنظ�م؛  -

إن الثقة في السلطات التنظ�م�ة تؤثر على العدید من اتجاهات وسلو��ات المرؤوسین اإل�جاب�ة، فعندما -

عال   لدیهم: رضا  �كون  للسلطات  مساندة  أكثر  �كونون  المرؤوسین  فإن  عال  الثقة  مستوى  في �كون 

أهداف   تحقیق  على  تساعد  �طر�قة  التفوق  في  الرغ�ة  للمنظمة،  االنتماء  السلطات،  مع  عالقاتهم 

 السلطات و�التالي تحقیق أهداف المنظمة.    

 3كما أن للثقة أهم�ة �الغة في تغییر سلوك العاملین حیث تقوم ب:

 ؛ �حر�ة وموضوع�ة ز�ادة التفاعل والتعامل الصادق، وتسهم في ت�ادل اآلراء ووجهات النظر  -

 تؤدي إلى وضوح األهداف والمهام والمشار�ة الفاعلة في اتخاذ القرارات؛  -

 تعمل على تفو�ض الصالح�ات وحسن استخدامها وتقبل التجدید والتطو�ر دون خوف أو معارضة.  -

 4أ�ضا تؤدي الثقة إلى  :

 
 الجامعة الغاز�ة، للمشرو�ات .�غداد شر�ة في تطب�قي  �حث ، األفراد لدى االلتزام تحقیق في وأثرها التنظ�م�ة الثقة خو�ن، رضیوي  سندس1

 . 128، ص: 2015، 35العدد ،11المجلد واالقتصاد، اإلدارة كل�ة المستنصر�ة،
2 Tammy A Boe, Gaining and maintaining employee trust within service organization, graduate school 
university of Wisconsin-stout; 2002, p : 4. 

  منى عبد  الهادي المرشد، مرجع سبق ذ�ره، ص:18. 3  
العدد ، 12المجلد ،واالقتصاد�ةللعلوم اإلدار�ة   القادس�ةاإلسترات�جي، مجلة  األداءاثر الثقة التنظ�م�ة في   علي رزاق ج�اد العابدي، 4 
  .50:ص ،2010،  جامعة الكوفة ، 1
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تحمال    - في  والرغ�ة  للعمل  الدافع  وتكون  الشخص�ة  العالقات  تنامي  وتحسین  من از�ادة  لمز�د 

 المسؤول�ة؛ 

 تؤدي إلى الرضا الوظ�في والتمیز، وارتفاع الروح المعنو�ة وتوفیر بیئة ر�اد�ة متمیزة ومزدهرة؛ -

 العمل على تحفیز االبتكار؛  -

 تؤدي إلى قدر أكبر من االستقرار العاطفي؛   -

 القبول واالنفتاح وحر�ة التعبیر؛ ت�سر  -

 تشجع على المخاطرة .  -

 خامسا: أنواع الثقة التنظ�م�ة

، فالثقة �النفس تجعل  اإلداري تعد ثقة �كل أشكالها عموما، من أهم متطل�ات النجاح واإلبداع في التنظ�م  

الثقة   خوف أو قلق، أما،  وته�ه قوة داخل�ة تجعله �مارس عمله دون  اآلخر�ن�ق�مة نفسه بین   الفرد �شعر

والحذر والخبرة  الدرا�ة  من  الكثیر  فتتطلب  والعاطفي،      .�اآلخر�ن  الشخصي  الطا�ع  عل�ه  �غلب  الثقة  و 

للنفس ولآلخر�ن،  مطا�قة  ،  �الوضوح والشفاف�ة،  االلتزام �الق�م،  االحترام  األخالق�ةفتتأثر �مفاه�م الق�م  

الفرد یبدو أمینا في عیون من یتعامل  . وغیر ذلك من أمور التي تجعلاألقوال لألفعال،  الكفاءة، والعدل..

 معهم. 

الثقة التنظ�م�ة �مكن تحلیلها من عدة زوا�ا مختلفة، سواء على مستوى الفرد أو مستوى الثنائ�ات أو  

غیر   الثقة  و�قابلها  الشخص�ة،  الثقة  فهناك  ...إلخ  األنظمة  أو  التحالفات  أو  الش�كات  أو  المجموعات 

الصالح�ات أو  السلطة  منظور  حیث  من  الموظفین  و   ،الشخص�ة،  ثقة  (وهي  العمود�ة  الثقة  هناك 

الموضوع   أو  المحور  منظور  اما من   ،( العمل  بین زمالء  (الثقة  الجانب�ة  الثقة  �قابلها  برؤسائهم) والتي 

التعاقد   أساس  الصداقة والثقة على  أساس  الكفاءة، والثقة على  الثقة على أساس  واالتفاق، وتجدر  فهناك 
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، حیث  شكل من أشكال الثقة بین األشخاص  اإلشارة إلى أن الثقة داخل المنظمة والثقة بین المنظمات هي

الموظف في مشرفه أو مدیر   ، والثاني هو الثقة بین األفراد من مختلف المنظمةیتعلق األمر األول بثقة 

 األشخاص. المنظمات، وفي �لتا الحالتین ، یتعلق األمر �الثقة بین  

التنظ�م�ة   الثقة  أن  »  Schoorman  و  Mayer   «یرى �عض ال�احثین مثل�النظر إلى أطرافها: -1

 :ثقة شخص�ة وثقة غیر شخص�ة أو تسمى الثقة �المنظمة تنقسم إلى قسمین

األول (الواثق) ألن �كون معرض   الثقة الشخص�ة :  - الطرف  الثقة بین األفراد وهي استعداد ورغ�ة 

المانح   للشخص  �الفائدة والنفع  تعود  ف�ه)،  (الموثوق  الثاني  الطرف  �قرارات وتصرفات وأفعال  لتأثیر 

 للثقة، وهذا في حالة ما إذا �ان هذا األخیر ال �ستط�ع متا�عة و مراق�ة سلوك الشخص الموثوق ف�ه . 

تسمى أ�ضا الثقة �المنظمة فهي تعكس ثقة األفراد �منظمتهم، أي إ�مان أفراد  الثقة غیر الشخص�ة:   -

على   او  الموظف،  لصالح  الضرور�ة  اإلجراءات  وستتخذ  المالئمة،  الظروف  ستهیئ  �أنها  المنظمة 

ماتها  األقل سوف لن تقوم �إجراءات تضر �مصالحه او مصالح زمالئه، وسوف تلتزم بوعودها والتزا 

 .  1تجاه العامل، من اجل تحقیق أهدافه

شیوعا وقبول    األكثرو�عتبر التوجه    "الثقة  بؤرة�سمى �مدخل "  الصالح�ات:  أوالسلطة    إلى�النظر     -2

ال  هذا  �قسم  منهم، حیث  العرب  ال�احثین خاصة  أوساط  بین    إلىدخل  مبین  (الثقة  الجانب�ة  الثقة  نوعان 

) �ض�ف  من  وهناك  برؤسائهم)،  الموظفین  ثقة  (وهي  العمود�ة  الثقة  �قابلها  و   ،( العمل  دراسة،  زمالء 

Dirks&Ferrin,2002(  2لكنها ت�قى عمود�ة  �اإلدارةالثقة . 

 
1D. Gambetta , trust making and breaking cooperative relations, New York BasilBlackwell,Ed2,2008, 
p:33. 
2 K .Dirks,& C, Ferrin, Trust in leadership: meta analytic findings and implications for research 
practices, Journal of Applied Psychology , Vol. 87, No. 10,2002, P. 611 . 
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�أنها عالقة تعاون مت�ادلة والمیل اإل�جابي    (Gupta & Becerra): یرى  الثقة بزمالء العمل  -    

المت�ادل وتشارك األفكار والمعلومات واالتصاالت   العاملین وهي درجة االعتماد  األفراد  المواقف بین  في 

المشتر�ة والغا�ات  األهداف  تحقیق  في  �ساهم  �ما  وذلك  األطراف  جم�ع  بین  أضاف  1المفتوحة  وقد   .

« Ferrin & Dirks »  أن الثقة بین زمالء العمل أص�حت مسألة مهمة في منظمات الیوم والتي تعتمد

لتحقیق هدف  الجماعي، ألفراد یتمتعون �مهارات متكاملة و�لتزمون  العمل والعمل  �شكل �بیر على فرق 

 2مشترك .

لمرؤوسین اتجاه  �أنها تلك التوقعات اإل�جاب�ة التي یبدیها ا    «Pillai »�عرفها    الثقة �المشرفین:  -     

التنظ�م�ة ترت�ط   » Robbins «أما ،3رؤسائهم في العمل إنطالقًا من العالقات المت�ادلة فیرى �أن الثقة 

ألنهم  ألوامره،  االنص�اع  إلى  و�میلون  القائد  في  األفراد  فیثق  واالستقامة،  األمانة  خالل  من  �الق�ادة، 

 .4تضمن لهم حقوقهم�علمون أن هذه الق�ادة ال تعمل على استغاللهم بل 

المنظمة:  -     �إدارة  �ـــ  الثقة  �التنظ�م  الثقة  �سمیها  من    «VanBuren & Leana »  وهناك 

الفكري في منظمات   المال  التنافس�ة، فهي تساهم في تكو�ن رأس  للمیزة  التنظ�م�ة مصدرا  الثقة  ف�عتبران 

األعمال، والذي یرفع من االلتزام التنظ�مي و�حقق المرونة والعمل الجماعي الذي �عتبر أساس بناء المیزة 

 
1 A.Gupta & M.Becerra., Perceived trust worthiness within the organization: The moderating impact 

of communication frequency on trust or and trustee effects,   Organization Science, Vol 14, N°1, USA, 

2003,p: 34  . 

2 K.Dirk& C.Ferrin, Op-Cit,p :113. 
3 C.Pillai & E. Williams ,Fairness Perceptions and Trust as Mediator for Transformational and 

Transactional Leadership A two Sample Study, Journal of Management, Vol25, N6,USA,1999, p 898 . 

4 P.Robbins ,Organizational Behavior, 10Ed, Prentice-Hall, Inc, New Jersey,USA ,2003,p :337 . 
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المال   تعتبر عنصر من عناصر رأس  التنظ�م�ة  فالثقة  ف�ه    تماعياإلجالتنافس�ة،  اإلستثمار  �مكن  الذي 

 ، 1وتطو�ره

أن الثقة قابلة للنمو والتطور، فهي أحد مكونات رأس المال االجتماعي    «Prusak & Cohen »  و�رى 

لفرد   ملك  ل�ست  التنظ�م�ة  الثقة  أن  من  الرغم  وعلى  العمل،  وش�كات  المعاییر  إلى  �اإلضافة  التنظ�مي 

 أنها تعطي للفرد رخصة القبول ضمن اله�كل اإلجتماعي للمنظمة.  معین وال �حق لألفراد امتالكها، إال

�مكن تقس�م الثقة  « McAllister »: من خالل الخصائص التي قدمها  �النظر للمحور أو الموضوع  -3

 التنظ�م�ة إلى األنواع التال�ة: 

تمثل الكفاءة العاطف�ة أهم�ة �بیرة في بیئة العمل، فعلى مستوى العمل اإلداري ل�س   الثقة العاطف�ة:-    

كاف�ا ان �كون المدیر على علم �أهداف ومهمة المؤسسة، لكن األهم أن یتعلم ��ف یتعامل مع اآلخر�ن  

ال  تلعب  وهكذا  معهم  جد�ة  ومهن�ة  اجتماع�ة  عالقات  و�ق�م  اآلخر�ن،  مع  یتك�ف  وان  واحد  ثقة  كفر�ق 

 العاطف�ة دورا مهم في نجاح اإلدارة للوصول إلى أهدافها.

وتستند الثقة العاطف�ة إلى معتقدات الفرد ح�ال دافع السلوك لدى اآلخر�ن، وتقتصر على الس�اقات التي   

تشتمل التفاعالت المتكررة، حیث �كون هناك مقدار �اف من الب�انات االجتماع�ة التي تسمح �الوصول  

القناعة الذین یدینون   إلى  العاطف�ة بین األفراد، خاصة  الثقة عن االرت�اطات  �الثقة، وتنجم هذه  المتعلقة 

�معتقدات واحدة، او یت�عون ق�ادة فكر�ة واحدة، وقد تتطور الثقة العاطف�ة إلى درجة التآخي. و�عبر عنها  

 .2�االهتمام والرعا�ة الشخص�ة المت�ادلة 

 
1 G.Leana & I.Van Buren., Organizational Social Capital and Employment practices, Academy of 

Management Review, Vol 24,N°3, USA .,1999,p: 547. 

 266مكت�ة الیرموك، العراق، بدون سنة النشر، ص: احمد محمد الشایب، عنان محمد ابو حمور، مفاه�م ادار�ة معاصرة،  2
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لما �انت المح�ة ال تتم إال �المعرفة، والوقوف على فضائل ومناقب    رفة:الثقة المستندة على المع -   

اآلخر�ن، ولما �انت معرفة الزمیل بزمیله اشمل وأكثر صدقا وعمقا، �انت الثقة المترت�ة عنه اكبر حیث  

لثقة  تتجذر هذه الثقة في المعتقدات الفرد�ة حول موثوق�ة الزمالء، ومدى إمكان�ة االعتماد علیهم، وتكون ا 

الفرد   أهل�ة  الالزمة ف�شكالن دلیال على  الجیدة والمعرفة  المعرفة عندما یتم تحدید األس�اب  إلى  المستندة 

 1للحصول على الثقة، وتوفر �ال الشرطین قاعدة التخاذ القرارات المتعلقة �الثقة.

المح�ط الخارجي  قد  الثقة السلو��ة-    أو  : وهي مجموعة استجا�ات ناتجة عن مثیرات  تؤثر �السلب 

العالقة   المستقبل و�التالي تقوى  إما أن یتم دعمه و تعز�زه ف�قوى حدوثه في  الثقة، و هو  اإل�جاب على 

هذا النوع الثالث من    .والثقة، أو ال یتلقى دعمًا ف�قل احتمال حدوثه في المستقبل وتضعف العالقة والثقة  

 .2الثقة ال �أخذ في االعت�ار الدافع �مع�ار للتمییز

في �تابهما قضا�ا معاصرة في االدارة    الفاعوري و    الكساس�ةللثقة فقد ذ�ر  �االضافة الى هذه التصنفات  

وال�احثین   الكتاب  �عض  ذلك  في  و�دعمه  نوعان  الثقة  أحمد   « Rotter  et Mink »�أن  وموسى 

   السعودي والص�اغ ...واخرون):

و�قصد بها االتفاق والتفاعل بین األطراف یتضمن التعهد من احد األطراف،  وتوقع  الثقة التعاقد�ة:  -  

الوفاء من الطرف اآلخر سواء �ان ذلك اإلنفاق حق�ق�ا أو تصورا ضمن�ا وهذا النوع من الثقة �مجموعات 

ا النوع  ستعداد لتنفیذ االتفاق و�تم تطو�ر هذالا  "   «Glasser »العمل �طلق عل�ه المسئولون �ما وصفه  

 
 . 276نفس المرجع.ص:  1

2 L.Prusak & D.Cohen, How To Invest In Social Capital, Harvard Business Review , Boston, 2001,p:9. 
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السلوك   عقد  طر�ق  وعن  والعالقات  السلوك  في  واالنسجام  األفراد  بین  التعاون  خالل  من  الثقة  من 

 .1االجتماعي أو العقد النفسي  للمعامالت الیوم�ة"

و�تجاهل  هذا النوع من الثقة، �ال من االتجاهات، الق�م، والمعتقدات و�ر�ز أكثر على السلوك الخارجي  

، فال یهم ماذا تعتقد و�ما تؤمن فانا أثق ف�ك مادمت تحقق النتائج المطلو�ة، لذاك تعد والنتائج الملموسة

 هذا النوع هو األقل مخاطرة اذا ما قورن �األنواع األخرى. 

المكشوفة:  -   واآلراء  الثقة  المشاعر  إظهار  عمل�ة  أي  الجماعة  أو  الفرد  �حملها  التي  التوقعات  وهي 

من  فإنها  ذلك  من  العكس  بل  الجماعة  أو  �الفرد  اإلضرار  إلى  تؤدي  ال  لآلخر�ن   والق�م  واالتجاهات 

ل " إن االخت�ار الذي یواجه �المنا في �  Sidner الممكن أن تؤدي إلى ز�ادة االحترام والتقدیر و�قول  

على   یرونا  أن  نود  وال  غامضین  أشخاصا  ن�قى  أو  نحن  �ما  �معرفتنا  لآلخر�ن  سمحنا  هل  هو  لحظة 

بین   الشخص�ة  العالقات  مستوى  على  المكاشفة  ف�ه  تكون  الذي  الوقت  في  ذلك  على  و�ناءا  حق�قتنا 

 . 2األصدقاء فإنها تكون أ�ضا على مستوى التنظ�م والمهام"

المصارحة لها �عض المشاكل، إال أنها تساهم في خلق جو من االنفتاح،  وعلى الرغم من ان المكاشفة و  

االنسجام   الى  تؤدي  ا�جاب�ة  سلو��ة  أنماط  بناء  عن  ناه�ك  المعلومات،  و�ذا  واألفكار  اآلراء  وت�ادل 

 والتكامل والتعاون داخل التنظ�م اإلداري، أو خارجه. 

ا التصن�فات  أبز  خالل  هذه  من  مهمة  وجدناها  یراها   اطالعنالتي  قد  أخرى  تصن�فات  وهناك  و�حثنا، 

القاعدة (فهم  المبن�ة على  الفرد في منظمته)، والثقة  الدور ( دور  المبن�ة على  الثقة  ال�عض مهمة، مثل 

 
،  2010االردن، ،1محمد مفضي الكساس�ة، عبیر حمود الفاعوري، قضا�ا معاصرة في االدارة، دار الحامد للنشر والتوز�ع، الط�عة  1

 . 68:ص
 . 69نفس المرجع، ص:  2
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 ثقة عالیة  ثقة متوسطة      ضعیفةثقة      

الث مثل  المعلومة  على  وتعتمد  الفئة  على  المبن�ة  والثقة  الالئق)،  والسلوك  القواعد  لنظام  التي  الطرفین  قة 

أسلوب   المعلومات،  اإلدار�ة،  الس�اسات  في  الثقة  هو  لألنواع  أخر  تصور  وهناك   المعرفة،  على  تستند 

 القائد، وق�م المنظمة والتي نعتبرها امتدادات تقاس بها الثقة التنظ�م�ة وس�أتي ذ�رها في األ�عاد.

II  .2. :مستو�ات الثقة التنظ�م�ة  

الت  الثقة  تعر�فات  الى  النفس،  �العودة  علم  في  والراحة    أنهانجد    فإننانظ�م�ة  �األمن  شعور  عن  ع�ارة 

�شخص   یؤمن  (الواثق)  معین  قبل شخص  من  الشعور  أخروالطمأنینة  هذا  ما.  أو شيء  ف�ه)  (الموثوق 

قد یز�د هذا الشعور وقد ینقص وقد ی�قى على حاله، و�هذا الحال   ألخرومن وقت  ألخرى �ختلف من حالة 

كون ضع�فة (عدم الثقة )، أو متوسطة،  أو قو�ة قد تمستو�ات مختلف من الثقة أح�انا    �كون لدى الفرد

 صل الى درجة (اإل�مان) ت

 )مستو�ات الثقة1/1الشكل رقم (

 

 

Source : Servet J. parole données : le lien de confiance  la revue du MAUSS ,4, 

deuxième trimestre,1994, p 37 

- + 

  درجة االیمان                                الثقة االولیة                               عدم الثقة
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هو في حق�قة ناتج عن المخاوف التعرض للخداع، ف�عتقد الواثق أنه س�خدع من مستوى عدم الثقة:    أوال:

الموثوق �ه صاحب القرار، فعلى مستوى اإلجراءات التي یتعین النظر فیها أو اتخاذ القرارات، �مكن طرف 

العمل   أصل  في  أ�ضا  �كون  قد  أخرى  ناح�ة  من  ولكن  التقاعس،  إلى  ناح�ة  من  الثقة،  عدم  یؤدي  أن 

 اإل�جابي الذي یهدف إلى معالجة المشاكل المطروحة .

المعامالت، �تكال�ف الرقا�ة، و�التالي فإنه یؤدي �شكل عام إلى حاالت  وعدم الثقة یولد بال شك تكال�ف  

عدم التعاون والتي �مكن أن تؤثر على العالقات االجتماع�ة، أو التنظ�م�ة، و حتى التجار�ة. �ما �مكن 

حالة  الذي �كون ف�ه معظم أفراده غیر جدیر�ن �الثقة، و في هذه ال   ،تبر�ر انعدام الثقة في التنظ�م اإلداري 

 �حمي الواثق نفسه من الخسائر و من خطر التعاون.

التنظ�م اإلداري ذو المستوى المنخفض للثقة �كونه قلیل االلتزام، و�ثیر الصراعات    «Savage » و�صف

فمثل شدیدة،  تكون  التغییر  ومقاومة  تتمتع   التي المنظمات  من كفاءة أقل المنظمات هذه التنظ�م�ة، 

الثقة، الن العاملین فیها تحت ضغوط شدیدة و�التالي فان التر�یز ینخفض وتنخفض   من عال�ة �مستو�ات

 1معه اإلنتاج�ة.

الثقة  ثان�ا: �الطرف  األول�ةمستوى  الثقة  نحو  الفرد  میل  على  تعتمد  أي   ، حیث الاألخر:  هناك  �كون 

الثقة   تولد  البناء، وقد  تكون في مرحلة  ما  م�اشرة، وغال�ا  أو معرفة  بین مختلف   ل�ةاألو خبرات  عالقات 

وقت  تستغرق  الشخص�ة  العالقات  �حال  فهي  المنظمة  ف�ه  تزدهر  الذي  المناخ  وتشكل  التنظ�م،  أفراد 

 العمل  مكان وتنمو في   الثقة "تتطور    «Tyler »لتنمو، وممكن أن تفقد �سهولة، �قول في هذا الشأن  

 تأخذ قد الثقة أن من الرغم وعلى بها، التنبؤ  و�مكن والمصداق�ة �االنسجام، تتسم بیئة  إلى   تحتاج و ب�طء

الخاطئ   السلوك كما ان  قصیر، وفي وقت  �سرعة تفقد  فإنها  العمل  وصاحب العامل بین  لتنمو طو�ال  وقتا

 
1 D.Savage,Trust as a productivity management tool Training and Development Journal,N9,1982,p:36. 



 لثــــقة التنـــــظيميةحتليل العناصر واملرتكزات األساسية  األولالفصل 
 

 

47 
 

أول   �عطل بناءها من أحد األطراف �مكن أن االنسجام وعدم   و من جهة أخرى فان عدم  سنوات، شهورا 

 ."1�سرعة تتآكل وقد الثقة، و�حد من نموها تولید �منع المصداق�ة 

 من ناح�ة علم النفس االجتماعي فان هناك محددان للثقة األول�ة هما:

التواكل: او تسمى �االعتماد�ة، حیث �عتمد �ل طرف على األخر النجاز مهامه، والتي ال �مكن أن تنجز  

 األخر. اال بوجود الطرف  

وجود   احتمال  انما  االجتماع�ة،   العالقات  في  وارد  أنه  مع  الجسدي  اإلیذاء  هنا  نقصد  وال  المخاطرة: 

 خسائر او مشاكل  في النتائج من هذه الثقة. 

أو الثقة العم�اء، قد تنكسر الثقة في بدا�ة نشأتها بین أفراد التنظ�م، وقد تتطور    مستوى ثقة عالي: ثالثا:

درجة اإل�مان،    إلىمستوى عال قد �صل    إلىهناك مناخ مالئم داخل التنظ�م، لتصل    ما �ان  إذا وتنمو  

من خالل معرفة الطرف   إلیها أین �ص�ح أكثر صال�ة و�دوم لمدة أطول، وهذا الدرجة من الثقة إنما تصل  

الطرف   لثقة األول�ة، فان معرفة  االعتماد�ة والمخاطرة هما محددان  أو  التواكل  أن  األخر  األخر، وحیث 

على  االعتماد  في  الرغ�ة  أساس  على  یبنى  الثقة  مستوى  فارتفاع  العال�ة،  للثقة  األساسي  المحدد  هي 

تعتمد على صفات   األخر  الطرف  �ه،  ومعرفة  واالعتقاد  الطرف  هذا  األخر، من خالل معرفة  الطرف 

 العنا�ة...الخ مهمة قد تكون �لها أو �عضها في هذا الشخص �األمانة، األفق الواسع، الجدارة، و 

 2وتشترك التنظ�مات اإلدار�ة ذات الثقة العال�ة في النقاط التال�ة:

 .تمتاز التنظ�مات اإلدار�ة ذات الثقة العال�ة �الوالء -
 

1 T.Tyler & Bies Beyond formal procedures: The interpersonal context of procedural justice Advanced 
in Applied social psychology in Business settings,1996,p: 3. 

امیرة احمد الزهیري، اثر العدالة التنظ�م�ة على الثقة داخل المنظمات �التطبیق على قطاع  الدواء داخل مصر، أطروحة د�توراه،   2
 .201: ، ص2011جامعة االزهر، القاهرة،
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 یتمتع قادة التنظ�م اإلداري، ب�عد النظر من خالل إشراك العاملین في اتخاذ القرارات.  -

 ال الفكري وتحافظ عل�ه من خالل االستثمار ف�ه. تؤمن هذه التنظ�مات اإلدار�ة �أهم�ة الرأس الم -

 المناخ العالي للثقة �حث العاملین، في التنظ�م على اإلبداع و مشار�ة المعلومة واألفكار.  إن -

لنا   یتبین  العناصر،  هذه  إلى  في   أن�النظر  ثقتها  بوضع  �خاطر  الذي  للفرد  النفس�ة  الحالة  هي  الثقة 

األر�اح تز�د مع ز�ادة المخاطر، فهناك عالقة طرد�ة بینهما، �ذلك هو   أنالطرف األخر، و�ما هو معلوم  

العال�ة،  الحال �النس الثقة  للمنظمات ذات  إما من خالل االستثمار في  فإ �ة  أر�احها  المرجح ز�ادة  نه من 

توقعاتها، على   اأو من خالل تقیدهم �مقای�س موثوقة وشرع�ة ومبررة، والتي لدیه  ،لذین �مثلونهااألفراد ا

 الرغم من عدم ال�قین، أن نوا�ا وسلو��ات ممثلیها إ�جاب�ة، وجدیرة �الثقة. 

II  .3 .  للثقة التنظ�م�ةالنماذج الحدیثة 

التنظ�م�ة، �ل حسب مدرسته الفكر�ــة وانتمائــه التصــوري ســنحاول تعددت األ�حاث التي تناولت نماذج الثقة 

 طرح أبرز هذه النماذج في مایلي:

 لمستوى الثقة : « Lewicki »أوال :  نموذج 

بین    1995في  وزمالئه     « Lewicki» قدم ف�ه  �فرق  اإلداري  التنظ�م  داخل  الثقة  لمستو�ات  نموذج 

  والمنظمات ذات الثقة المتدن�ة، حیث یهمل المستوى الوسطي (ثقة متوسطة) المنظمات ذات الثقة العال�ة،  

الطرف   �سلوك  ، تتعلق  اقتناع  ا�جاب�ة عن  "توقعات  �أنها  ف�عرفها  للثقة  الممیز  انطلق من تعر�فه  ، وقد 

 .1األخر، وعدم الثقة هي أ�ضا توقعات لكنها سلب�ة  عن اقتناع، تتعلق �سلوك الطرف األخر"

 
1 R.Lewicki &all, Trust and distrust: New relationships and realities. Academy of Management 
Review,vol3, N 23, 1998, pp:438-439. 
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هذا النموذج ال�احثین في مقارنة الثقة بین اإلفراد، و�ذلك بین المنظمات، �ما یبین العالقة بین  وقد �فید  

الثقة الفرد�ة والثقة التنظ�م�ة، حیث یرى أن الثقة وعدم الثقة محوران موجدان ومرت�طان ب�عضهما ال�عض  

 في السلوك الشخص�ة، والشكل التالي یبین ذلك:  

 ثقة وعدم الثقة ) تكامل ال2/1شكل رقم : (

  

 

   

  

 

 

 

 

 

Source : R.Lewici,Op-Cit ,p :441 

الشكل: متغیر   «Lewicki »قسم    تحلیل  األفقي  محور  في  وضع  حیث  مر�عات،  أر�عة  إلى  نموذجه 

األعلى   إلى  األدنى  (الثقة) من  العمودي  ف�حتوي على  المحور  أما  األكثر،  إلى  األقل  الثقة) من  (عدم 

سلب�ة، شك،  ثقة منخفضة:

 تردد، ال أمل ال اقتناع 

 الثقة في محلها  عالقات مجز�ة  

 ومحددة، متا�عة الفرص،االثار  

 الجانب�ة للمخاطر محدودة،  

 رقا�ة مستمرة             

3 1 

4 2 

 
 ز�ز وتع للق�م، ليعا قتواف
  ،فرصال ومتا�عة  عتماد�ة،اال

 . ة دیدج تراوم�اد

 
 

غیر مرغو�ة وتدعو الى   حتماالتا  عتوق
الهجوم    ،ةضار دوافع  ضا ر تواف ،الخوف

 هو أحسن وسیلة للدفاع 
 

 
 

 اعتماد ،ةعابر  مقابالت
 مرسومة، امالتجدود،محم

 .)قاتفص( معامالت

ال خوف، ال سخر�ة، ال شك، انخفاض عدم الثقة: 

 �س�طة ورقا�ة اقل، �قظة 

خوف، شك،   ارتفاع عدم الثقة:

 استهزاء،الم�االة حذر، تحفظ، �قظة 

ثقة عال�ة:األمل، اإل�مان، 

 االقتناع،التأكید، الم�ادرة
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العالقات  أن  �عني  وهذا  الثقة)،  عدم  (الثقة،  المتغیر�ن  �ال  انخفاض  األول  المر�ع  في  و�الحظ  كذلك، 

 ثق والموثوق ف�ه محدودة  االعتماد�ة، وتعتبر مقابالت عابرة بین طرفي الثقة . السبب�ة بین الوا 

 «Lewicki »  أما المر�ع الثاني فنجد متغیر عدم الثقة منخفض، ومتغیر الثقة عالي و�عني هذا حسب

�ل   أن التفاعالت بین �ال الطرفین �ثیرة ومتكرر،  مما یؤ�د التوافق بین أطراف الثقة، و�عزز اعتماد�ة

 طرف على الطرف الثاني، وهذا أفضل وضع مقارنة ب�اقي الخانات. 

الثقة منخفض)، �صعب    «Lewicki »في حین یرى   الثقة مرتفع و متغیر  الثالث (متغیر عدم  المر�ع 

في   الز�ادة  �ستدعي  مما  النوا�ا غیر سل�مة  الوقت، وتكون  العالقات طول  في  االعتماد�ة   الحفاظ على 

 الرقا�ة . 

ر مر�ع أین �كون �ال المتغیر�ن مرتفع تكون اآلثار السلب�ة للعالقات بین طرفي الثقة محدودة ،  خ أ وفي  

 و�مكن االعتماد على الثقة في العالقات بین أطراف التنظ�م اإلداري لكن مع رقا�ة مستمرة.

الثقة العال�ة    على الرغم من الق�مة المضافة التي جاء بها  هذا النموذج، في المقارنة بین المنظمات ذات

الثقة المنخفضة،   أنه ال �خلو من العیوب شأنه شأن العمل ال�شري وذلك �ونه �فضل    إالواألخرى ذات 

الخانة الثان�ة في المواقف التي تعترض األفراد، وهذا قد ال �كون دائما صح�ح مع جم�ع الحاالت، فهناك 

عض المواقف ال �ستحب فیها الثقة، بل �فضل  ثقة عال�ة، في المقابل هناك �  إلى عالقات عابرة ال تحتاج  

عدم الثقة مما �ستوجب الرقا�ة الدق�قة والمستمرة، �مواقف السالمة واألمن مثال، �ما أن النموذج ال یناقش  

الفرد المانح للثقة أن یلزم ال�قظة والحذر، في     أر�عالنموذج �س�ط �حتوي على    األخیرمتى �فضل على 

، فهناك حاالت من الثقة ال �مكن تصن�فها في الدرجة  أخرى خانات    إضافة كن  خانات فقط، �معنى أنه �م

 العال�ة وال المنخفضة، �ذلك المتغیر الثاني. 
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 « Shapiro et al » ثان�ا: نموذج 

دراسة   تطو�ر   (1992)في  « Shapiro et al »تشیر  على  تعمل  الثقة  من  أنواع  ثالثة  هناك  أن  إلى 

قائمة  التنظ�م وهي: الثقة القائمة على الردع، الثقة القائمة على المعرفة والثقة العالقات العمل بین أطراف  

�الثقة القائمة    ، تم استبدال الثقة القائمة على الردع لنموذج «Lewicki » جعلى تحدید الهو�ة. في نموذ

على حسا  القائمة  الثقة  تكون   ، الثقة  من  م�كرة  مرحلة  في  والتكامل.  التفاضل  التفاضل  على حساب  ب 

المت�ادلةوالتكامل جزئ�ة وهشة. مع ز  لمعرفتهم  األطراف  ال�عض �ادة  اإلمكان عن �عضهم  قدر  ، والتعلم 

التنبؤ �سلوك �ل منهما اآلخروالقدرة   الحد ، وال تتعرض  على  المت�ادلة ل�ست هشة إلى هذا  ، فإن الثقة 

متناسق غیر  لسلوك  احت�اجات    ، �الضرورة  فقط  المرء  �علم  ال  عندما  التحدید  على  القائمة  الثقة  تتحقق 

وخ�اراتهم   بها  وتفصیالتهماآلخر�ن  أ�ضا.  ،و�تن�أ  یتقاسمها  �شكل   وبل  ال�عض  �عضها  األطراف  تعرف 

 .  1جید �ما ف�ه الكفا�ة �ي ترى نفسها �هو�ة واحدة

الكامل   العالقة من خالل تطورها  إذا مرت  الحر�ة تكون من  �مكن أن تظهر  النضج ، فإن  إلى مرحلة 

حساب التفاضل والتكامل القائم على المعرفة وحتى الثقة القائمة على التحدید. ومع ذلك ، و�ما �شیر �ل  

، ال تتطور جم�ع العالقات �شكل �امل وقد ال تتطور الثقة إلى ما   «Bunker »و    »  «Lewicki من

أو آلخر ، ترتفع الثقة و�مكن للعالقة االرتداد ، على سبیل المثال ،  �عد المرحلة األولى أو الثان�ة. لسبب  

رفین  من الثقة المستندة إلى المعرفة إلى حساب التفاضل والتكامل. في أي وقت ، قد �كون لدى أحد الط

 : الشكلرجات متفاوتة تجاه شر�كه ب�ان�ا ، �مكن تمثیل النموذج �ما في ة بدثالثة أنواع مختلفة من الثق

 

  

 
1 D. Shapiro & all,  Business on a Handshake,  Negotiation Journal,Vol 8, N4, 1992, p : 78. 
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الثقة المبنیة على 
 الھویة 

الثقة المبنیة على 
 المعرفة 

J2 

 ثبات الثقة المبنیة على الھویة

 عالقات قلیلة

 ثبات الثقة المبنیة على المعرفة 

 عالقات متعددة 
الثقة المبنیة على 

 الحسابات 
J1 

 ثبات الثقة المبنیة على الحسابات 

 بعض العالقات

 Shapiro تنم�ة الثقة لـــ  )نموذج2/3الشكل(

 

 

 

 

 

  

 

 

Source : D Shapiro,&,all, Op-Cit,p :78 

J1:   ي هذه المرحلة ، تص�ح �عض عالقات الثقة القائمة على حساب التفاضل والتكامل عالقات ثقة  ف

 . قائمة على المعرفة

J2:   في هذا المنعطف ، هناك عدد قلیل من عالقات الثقة القائمة على المعرفة حیث توجد تأثیرات

 . إ�جاب�ة تستمر لتص�ح عالقات ثقة قائمة على الهو�ة

الثقة؟   القائمة على  زمالئه،  شابیرو و �جیب  أین یبدأ مستوى  الثقة تبدأ �العمل�ات  أن  : أي   الحسا�اتإلى 

ثقة  ن ال فإوعالوة على ذلك     ، �مكن للمرء أن یواجهه على ید الطرف اآلخرإدارة الضعف المحتمل الذي  

  ، الذي �عاني منه اآلخر  غل السائد في هذه المرحلة الم�كرة هو حما�ة الضعفالش  و  تبدأ "دون الصفر":

  المعرفةهو الثقة القائمة على  فالثاني    س أما األسا  .(CBT)  �أساس الثقة المبن�ة على الحسا�ات  و�سمى

(KBT)   وهذا النوع من الثقة �ستند إلى القدرة على معرفة وفهم اآلخر �شكل جید للتنبؤ �سلو�ه. حتى لو

�ا التنبؤ  المتوقع  غیر  من  األح�انكان  �عض  في  المتعددة ألخرى  والعالقات  المتكررة  التفاعالت  فإن   ،
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أساس  التفاعل  هذا  �عزز  اآلخر.  فهم  ستعزز  على    األوجه  المبن�ة  الثقة  ) IBT( الثقة  أساس  و�بني 

تحدث   (IBT)على الهو�ة فإن الثقة القائمة    الخاص �ه من خالل تعز�ز المعرفة والتنبؤ �اآلخر. وأخیرًا ،

 .�حیث یتعرف على اآلخر اف تمامًا تفضیالت الطرف اآلخر ، عندما �ستوعب أحد األطر 

 :   trust(ABCD)  نموذج ثالثا: 

بواسطة   للثقة  نموذج   �احث « K. Blanchard  »تم تصم�م  اإلدارة والق�ادة، وقام   وهو  في  أمر�كي 

مع المواز�ة  الق�ادة  نموذج  نموذج  P. Hershey »  « بتطو�ر  ف�ه  ناقش  والذي   ،ABCD Trust .

 .1هو إعطاء وتلقي الثقة أساس هذا النموذج

نموذج   أن  صاح�هر و�ذ� هذا  و�سمي  الثقة.  هي  ما  تقرر  التي  المشتر�ة  العناصر  من  عدد  هناك 

(ABCD)  استنادا إلى هذه و   ،واالعتماد�ة  التواصل  ، المصداق�ة،  القدرة    الحروف األولى لــ، حیث �شیر

ع  العناصر ، �مكن تحدید حالة الثقة المت�ادلة في العالقة بین الناس. �عد ذلك، �مكن أن یناقش الناس م

 2�عضهم ال�عض ��ف �مكن ز�ادة الثقة ف�ما بینهم

 .للثقة ABCD) : نموذج 1/4الشكل رقم(

 

 

 

 

Source : Ken Blanchard,op-cite,p :8 

 
1 K. Blanchard ,Building Trust Participant Workbook, Global Headquarters USA,2006, p:6. 
2 https://www.toolshero.com/leadership/abcd-trust-model/, consulte le :05/110/2018,a 23 :49. 

A- القدرة 

 
TRUST 

 

  B- المصداقیة

 

C- التواصل 

 

 
D-  االعتمادیة 

 الثقة 

https://www.toolshero.com/leadership/abcd-trust-model/
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 A – Able :القدرة 

إذا �ان هناك ثقة في القائد، �جب عل�ه إث�ات أنه قادر على إنجاز المهمة، اما إذا لم �كن األمر �ذلك،  

أي غیر قادر على انجاز مهامه، فمن غیر المرجح أن تكون هناك ثقة، و�مكن إث�ات شرع�ة ق�ادته �عدة 

ون من الواضح أنه قادر على  طرق، �التعل�م و الخبرات السا�قة والشهادات المتحصل علیها. فعندما �ك

 التعامل مع واج�اته �قائد، سوف �حظى �اهتمام فر�قه واحترامه منذ البدا�ة. 

B – Believable  :المصداق�ة 

هو واحد من اللبنات األساس�ة للثقة في أي نوع من العالقة، عندما تقول شیًئا ما، �جب أن �كون �مقدور  

المستلم  الطرف  المتواجدین على  االسم�ة، �وعد   األشخاص  الق�مة  أساس  أن �صدقوه على  الرسالة  من 

�عد   موظف  بترق�ة  وعد  أو  المشروع  من  االنتهاء  عند  الموظفین  من  محددة  لمجموعة  الراتب  بز�ادة 

الثقة بین   المرجح أن تزداد  الوعود، فمن  لهذه  الموثوق ف�ه  لعمله، فإن مجرد تصدیق  مجهودات إضاف�ة 

ي العنصر ال�شري. هذا االستثمار قد ال یؤتي ثماره الیوم ، ولكن من المؤ�د  الطرفین، و�عتبر استثمار ف

 . أنه س�فید الطرفین  والمنظمة في النها�ة 

C – Connected  :التواصل 

الثقة في المنظمة، وهي التعامل مع �ل أعضاء التنظ�م ��شر ول�س   هي واحدة من أفضل الطرق لبناء 

ع �سأل  المتصل  فالقائد  أرقام،  مشاكلهم، مجرد  �حل  و�هتم  منتظم،  أساس  على  موظف�ه  رفاه�ة  ن 

ومشار�تهم األفراح واألحزان، فال أحد �حب أن �عامل �طرف خارجي، أو مجرد رقم داخل المنظمة، فكل 

   شخص في التنظ�م اإلداري له قصته الخاصة، وعائلته، وهوا�اته، وتحد�اته
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D – Dependable  :االعتماد�ة 

�مكن االعتماد عل�ه هو الشخص الذي س�خضع أعضاء الفر�ق للمساءلة إذا ما �ان هناك  إن القائد الذي  

تقصیر، فكثیر من األح�ان، تفقد الثقة في الزع�م من تقاعسه عندما �ص�ح أحد أعضاء الفر�ق أو أكثر  

أو تفسیر،   ولن ُینظر إل�ه �ذاك على أنه �مكن االعتماد عل�ه إذا قام بتبدیل المسارات دون تحذیر ، مشكلة

إجراءاته   شرح  إلى  دائًما  �سعى  أن  ف�جب  وظ�فه،  من  �جزء  سر�عة  قرارات  اتخاذ  عل�ه  �ان  إذا  حتى 

 . ألعضاء فر�قه حتى یتمكنوا من رؤ�ة تفكیره والثقة في االعتماد عل�ه

 ان القائد الذي �قود مؤسسته إلى نجاحات �بیرة، �حتاج إلى الحصول على ثقة من حوله،  على الرغم من

المحتملة عن طر�ق   النت�جة  تحقق  أن  الممكن  فانه من  الثقة �ك،  ما على  إج�ار شخص  �مكنك  أنه ال 

الثقة، ومن المحتمل أن �حظى    ABCDات�اع سلو��ات معینة، وُ�عد نموذج   طر�قة مهمة للحفاظ على 

الغالب بثقة  النموذج  هذا  �شملها  التي  األر�ع  النقاط  إلى  الوصول  على  القادر�ن  من  القادة  العظمى  �ة 

 موظفیهم، و�مكن لهذه الثقة أن تقطع شوًطا طو�ًال نحو اإلنتاج�ة واألداء.  

أساسها  تعقیب:   قو�ة  بناء عالقات  على  وقدرته  اإلدار�ة،  التنظ�مات  في  النموذج  هذا  أهم�ة  من  �الرغم 

ع األر�عة  مر�عاته  جم�ع  في  یتكلم  فالنموذج  ومرؤوس�ه،  القائد  بین  ت�قى  لكنها  القائد  الثقة،  عالقة  ن 

�مرؤوس�ه، وهو یهمل بذلك المستو�ات األخرى للثقة (الثقة بین الزمالء والثقة بین العاملین واإلدارة )، ثم  

�عدالة   الثقة  بها  العالقات وتعزز  تبنى علیها  النموذج  یذ�رها  لم  ممیزات وخصائص ضرور�ة  هناك  ان 

ن االحترام، االبداع في حل المشاكل...الخ، وهو ما التعامالت، عدالة اإلجراءات، الدعم التنظ�مي، التعاو 

 سنحاول ذ�ره في نموذج مقترح �شمل جم�ع العالقات داخل التنظ�م. 
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 نموذج مقترح للثقة التنظ�م�ة :  : نحو تحدید    را�عا

من خالل دراستنا  لموضوع الثقة التنظ�م�ة، والتوسع ف�ه، من تأصیل نظري وتجارب میدان�ة، أدرنا أن   

النظري من خالل اقتراح  نموذج للثقة التنظ�م�ة، قد �ساعد في ق�اس    اإلطار نساهم ولو �القلیل في هذا  

المؤسسة، سمیناه   التنظ�م�ة في  التنق�ح والتصح�مصفوفة الثقةالثقة  التخصص،    أهل �ح واستشارة  ، �عد 

التسیر �جامعة عمار ثل�جي   العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم  ، و�قترح هذا  ط�األغوا وتجر�ته في �ل�ة 

المنظمة من خالل معاییر مدروسة، ووفقا لمستو�ات المنظمة   النموذج ق�اس مستوى الثقة التنظ�م�ة في 

تعطینا   ال  9التي  اإلداري  التنظ�م  داخل  في    عالقات  مبینة  هي  �ما  حال،  �أي  علیها  الخروج  �مكن 

االستقامة،   االحترام،  العالقة(التعاون،  قوة  یز�د و�نقص  تتمخض عنها مؤشر  الجدول، �حیث �ل عالقة 

عدلة التعامالت، العالقات الشخص�ة، االبداع في حل المشاكل، عدالة اإلجراءات، الدعم التنظ�مي، ت�ادل  

نقطة �حد اقصى   60ف�ص�ح لدینا    5الى  -1نموذج ل�كارت الخماسي من    المعلومات) و�االعتماد على

 نقطة   20الى 4في السطر، مع العلم أن �ل خانة لها من 

) مثل تزداد الثقة  ما عل�ه الق�ام �ه) أو أعمدته (ما له من االخر�نحیث �قرأ الجدول من خالل أسطره (

العمل ف�ما بینهم اذا �ان هناك   الثقة اذا زاد احترام  زمالء    ،التعاون بین زمالء  الثان�ة تزداد  اما الخانة 

 العمل للمشرفین اما الخانة الثالثة فان اإلدارة تثق في زمالء العمل اذا زادت استقامهم وفق الجدول التالي: 
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 ) جدول مصفوفة الثقة1/2جدول (

                                                             ماعل�ه                                                            مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه             
 العالمة من  mtاالدارة  stالمشرفین  ctزمالء العملِ  

 االستقامة  االحترام  التعاون  CTزمالء العمل

 

60/ 

 عدالة التعامالت ST المشرفین

 

العالقات  

 الشخص�ة 

 

االبداع في حل  

 المشاكل 

60/ 

 عدالة االجراءات  MTاالدارة

 

 الدعم التنظ�مي 

 

 /60 ت�ادل المعلومات

CT=Coworker-Trust ST=Immediate Supervisor-Trust MT= Upper 
Management-Trust 

                 

   =CT-ct                CT التعاون:

ct st mt المجموع 

/20 /20 /20 /60 

 5 4 3 2 1 االسئلة 

      أشعر بتعاون وتكاتف بین الموظفین داخل المؤسسة 

      �قوم زمالئي �مساعدتي في عملي 

      عالقتي جیدة مع زمالئي في العمل  

      عندي ثقة �أن زمالئي یوصلون لي  ما یهمني من معلومات في وقتها 
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  CT-stاالحترام

 5 4 3 2 1 االسئلة

      تسود العالقات الجیدة واالحترام المت�ادل بین الموظفین و�ین المشرف الم�اشر 

      �كفاءة عال�ة اثق في المسؤول الم�اشر �ونه یتمتع 

      أشعر أن المسئول الم�اشر صدیق حم�م ألجا إل�ه في حال مشكلة 

      احترم المشرف الم�اشر ألنه �ستحق ذلك 

 CT-mt االستقامة

 5 4 3 2 1 االسئلة

      أقوم بواج�اتي على أكمل الوجه 

      أقوم بواج�اتي في الوقت المحدد

      المؤسسة و�أنها ممتلكاتي احافظ على ممتلكات 

      احافظ على احترام وقت العمل في الدخول والخروج

 

ST=       

 

 

 

 

 

ct st mt المجموع 

/20 /20 /20 /60 
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              ST-mtعدالة التعامالت

 5 4 3 2 1 االسئلة

      تمنح الحوافز والمكافئات على أسس موضوع�ة وعادلة

      �عدالة الموظفین الذین أشرف علیهم جم�ع أعامل

      احت�اجات الشخص�ة للموظفین الذین أشرف علیهم  ألبي

      وأقدم ید العون مع الموظفین الذین أشرف علیهم أتفاعل 

  ST-st  العالقات الشخص�ة

 5 4 3 2 1 االسئلة

      اعزز نقاط االتفاق مع زمالئي المشرفین 

      زمالئي المشرفین في العملانسق مع 

      اتقرب من زمالئي المشرفین داخل وخارج المؤسسة

      أشارك زمالئي المشرفین في إ�جاد حلول لمشاكل المؤسسة 

  ST-mtاالبداع في حل المشاكل

 5 4 3 2 1 االسئلة

      اثق في قدراتي االبداع�ة لو ات�حت لي الفرصة 

      .توفر المؤسسة جو مالئم �ساعد على االبداع 

      احل مشاكلي في  المؤسسة �طر�قة إبداع�ة  

      تكافئ المؤسسة الحلول اإلبداع�ة  
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MT= 

 

 

  MT-ctعدالة االجراءات

 5 4 3 2 1 االسئلة

      �عدالة تنظ�م�ة دون تمییز بین الموظفین اإلدارةتتعامل 

      تنتهج المساواة في التعامل مع جم�ع األقسام.أثق �أن إدارة المؤسسة 

      تشجع إدارة المؤسسة اإلسهامات التي أقدمها لتحسین األداء التنظ�مي 

      .في حل النزاعات بین الموظفین اإلدارةاشعر بنزاهة  

 

  MT-stالدعم التنظ�مي

 5 4 3 2 1 االسئلة

      تشجع إدارة المؤسسة  حل المشاكل �طرق ابداع�ة

      توفر المؤسسة الدعم المعنوي للمشرفین الم�اشر�ن

      توفر المؤسسة الدعم المادي للمشرفین الم�اشر�ن

      السلطة في اتخاذ القرار تمنحي إدارة المؤسسة 

 

 

 

ct st mt المجموع 

/20 /20 /20 /60 
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  MT-mtت�ادل المعلومات

 5 4 3 2 1 االسئلة

      اثق في توفر المعلومات التي احتاجها 

      أثق في صدق المعلومات المتاحة  في المؤسسة

      اثق في  دقة المعلومة التي أحصل علیها 

      وقتهاعندي ثقة �ان ما یهمني من معلومات س�صلني في 

 

�قسم هذا النموذ على العاملین �مختلف وظائفهم، مع اعطائهم جانب من الحر�ة، حتى نضمن    التنق�ط : 
 الدقة في النتائج، ثم تجمع النقاط حسب �ل سؤال ثم �ل خانة، لنحصل على : 

 وتعني مستوى عالي من الثقة و�حب الحفاظ عل�ه وترس�خ قواعد الثقة ف�ه. : االخضر:  144-180

ني مستوى مقبول أو متوسط من الثقة التنظ�م�ة، على المنظمة ال�حث في سبل برتقالي: وتع:  72-144
 . تقو�ة العالقات الثنائ�ة، �أسالیب تحفیز�ة

أحمر:  36-72 الن  :  الخطر  ناقوس  دق  المنظمة  وعلى  التنظ�م�ة،  الثقة  من  منخفض  مستوى  وتعنى 

طراف التنظ�م، وقد تنشأ صراعات بین عالقاتها الداخل�ة في تالشي، وهذا یؤثر على فعال�ة التعاون بین أ 

 أعضاءه نت�جة لفقدان الثقة. 

ی�قى هذا النموذج اقتراح ، �حتاج الى التنق�ح، التصح�ح، التطو�ر، والتجر�ة، وهذا ما ستناوله في الدراسة  

المیدان�ة على عینة من أساتذة �ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة �جامعة عمار ثل�جي، حیث سنق�س �ه  

 ستوى الثقة التنظ�م�ة في الكل�ة، ونختبر مدى فعالیته مع نخ�ة المجتمع.م
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II  .4 . : أ�عاد الثقة التنظ�م�ة 

هناك أن  لنا  تبین  الثقة  لموضوع  دراساتنا  خالل  �بیرة من   الثقة لق�اس  محددة  أ�عاد  تحدید  في صعو�ة 

 الدارسات الختالف ت�عا الثقة ق�اس  �ختلف ذلك عن  ملموس، فضال وغیر إدراكي  مفهوم  لكونها التنظ�م�ة،

التنظ�مات اإلدار�ة، ونظرا   ق�اسها أو األفراد مستوى  كانت على سواء تناولتها التي وال�حوث على مستوى 

 ألهم مختصر عرض لكثرة األ�عاد التي جاء بها ال�احثون والتي ال �مكن سردها �لها �التفصیل، سنحاول

 :األجنب�ة و العر��ة  األ�عاد المتكررة في الدراسات

تصن�ف  : و�ین « Mayer et al»  أوال  العاملین  بین  األنسب  الثقة  ال�عاد  التنص�ف  هذا  �عتبر   :

من خالل الخصائص التي �قدمها، و �مكن تقس�م الثقة التنظ�م�ة إلى األ�عاد رؤسائهم في التنظ�م اإلداري 

 التال�ة: 

 المعتمدة على القدرة توجد حینما  أن الثقة   « Sirkka.L et al »یذ�ر  الثقة المعتمدة على القدرة:  -1

 الخصائص الى . وتشیر1�عتقد األفراد �أن الطرف اآلخر لد�ه معرفة غز�رة و�عتبر خبیرًا فى مجال محدد

 الداء بها جدیرا  الثقة على الحائز و�عتبرعلى ما هو مطلوب،   والفعل والمعرفة والخبرات  �المهارات المتمثلة

 » Green «، أما  2العمل داخل تواجههم التي المشكالت حل في ومساعدة االخر�ن وجه اكمل على العمل

�كفاءة دوره  أدى  الشر�ك  أن  بتوقع  تهتم  التي  هي  القدرة  ثقة  أن  الثقة  3فیرى  التنظ�مي  المستوى  ، وعلى 

�القدرة أو �الجدارة تأتي من خالل القدرة على األداء والمشار�ة، �اإلضافة الى مجموع الموارد واإلمكان�ات 

حتراف والقدرة على الق�ام �المهام، وواقع�ة التي تمتلكها المنظمة، أما على المستوى الفردي فهي تتعلق �اال

 
1 L.Sirkka, & all, Toward Contextualized Theories of Trust: The Role of Trust in Global Virtual 
Teams, Information Systems Research, Vol 15, No 3, 2004, pp. 250-251. 

 أطروحة د�توراه  االداري االبداعي، �السلوك وعالقتها �الطائف الثانو�ة المدارس مدیري  لدى التنظ�م�ة الثقة حسن الزهراني، بن احمد 2 

 . 17 :ص. 2011السعود�ة،  العر��ة المممكة-القرى  ام جامعة االعمال، ادارة في
3 R.Green, Measuring good will Trust between group of people, the years of an oil industry alliance, 
Strategic  change, Chichester, vol 12, N°7, 2003, p: 369. 
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التوجه نحو  1الحكم والمهارات الشخص�ة التي تز�د من عامل الثقة �الجدارة أو القدرة هي:  ، ومن األمور 

، 2االنجاز، ال�حث عن المعلومة، التفكیر اإلدراكي، تفهم اآلخر�ن، الثقة �النفس، التأثیر واإلقناع، والتعاون 

 هما للثقة �الجدارة یرى ومن خالل دراست

 « Das et Teng »   أنها تهتم �القدرة على الق�ام �األش�اء المالئمة فقط، وال تهتم بن�ة الق�ام بذلك وهذا

 3ما �طلق عل�ه إسم االنتهاز�ة

أنها إدراك التوجه اإل�جابي للموثوق ف�ه     « Mayer et al »�عرفها  : الثقة المعتمدة على الخیر�ة -2

على    » Cumming & Bromiley «و�وضح   4الواثقنحو   تبنى  الخیر�ة  على  المعتمدة  الثقة  أن 

تكون   اآلخر حینما  المشارك  إضاف�ة من  مزا�ا  تأخذ  المجموعة سوف ال  أو  اآلخر  الشخص  �أن  التوقع 

»  & White. و�ض�ف  5الفرصة موات�ة أو على األقل سوف ال �كون هناك ضرر على مصالح الواثق

Muthusany »     أو الفرص  اقتناص  الخیر�ة �ان �صورة واضحة ضد  المعتمدة على  الثقة  أن مفهوم 

الخداع أو  المكر  خالل  من  الذات�ة  المنفعة  عن  فى    » al Szulanski et «و�شیر  .6 ال�حث  أنه  إلى 

التي تعمل  تحلیل الجدارة �الثقة على مستوى الفرد فإن الخیر�ة عادة ما �مكن تفسیرها �أنها الن�ة الحسنة و 

 7.�صورة غیر مؤذ�ة 

 
1 K. Blomqvist, P. Ståhle, Building Organizational Trust, impgroup.org uploads papers, 2015, p: 9. 

 . 137 : ، ص2006جمعة أشرف فضیل، مقدمة الجدارة ، مؤسسة الشرق االوسط للتنم�ة االدار�ة، السعود�ة،   2
3 T.Das &.K, Teng , Trust control and risk in strategic alliances: An integrated framework, 
Organisation studies, vol 22, 2001, pp: 257-258. 
4 J.Mayer & all, Op- Cit, p :348. 
5R. Kramer, &T. Tyler,  (2Eds.), Trust in organizations: Frontiers of theory and research. Thousand 
Oaks, Sage Publications, CA, 1997. p 310. 
6  K. Muthusamy and M. White, Learning and knowledge transfer in strategic alliances: A social 
exchange view, Organization Studies 26 (3) (2005), pp. 415–441. 
7 G.Szulanski,  e& al, “When and How Trustworthiness Matters: Knowledge Transfer and teh 
Moderating Effect of Causal Ambiguity”, Organization Science, Vol 15, N°(5) ,2004, 600-613. 
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�أن  �أنها إدراك الشخص الواثق   « Blau »�عرفها     : الثقة المعتمدة على النزاهة او (االستقامة)  -3

إخالص الموثوق ف�ه من م�ادئه الشخص�ة والتى تلقى قبوال لدى الواثق نفسه، و�الحظ أن إدراك األمانة  

بتوافق وارت�اط األقوال �األفعال السا�قة للموثوق �ه وذلك إلى المدى في العالقات هو الحكم الموضوعي  

الذى �ه تتطابق األفعال مع الوعود المقطوعة عل�ه، و�ذلك االعتقاد �أن الموثوق �ه لد�ه حاسة قو�ة نحو  

یناقش    .1العدالة تتحقق   » Roth & Sitkin  «بینما  األمانة  على  المعتمدة  �الثقة  المدر�ات  أن  ك�ف 

اخل المنظمات من خالل االنسجام المدرك بین ق�م األفراد وجوهر الق�م الثقاف�ة للمنظمة، �اإلضافة إلى  د

أن المقدمة المنطق�ة الموجودة هى أن مقترحات الق�م الغیر منسجمة أو الغیر متطا�قة سوف تشجع على  

ة المعتمدة على االستقامة  أن الثق   » Mayer et al,  «. وفي نفس الس�اق یوضح  2الشعور �عدم الثقة  

 . 3تبنى على المدر�ات �أن إخالص الموثوق �ه للم�ادئ الموضوعة �جد قبًوال من جانب الواثق 

 : 4واختارا تصم�م ثالثي األ�عاد للثقة التنظ�م�ة وهو: » «Ingham M. et Mothe  ثان�ا: تصن�ف 

: وهي اإل�مان �قدرة الطرف االخر على الق�ام �عمله �فعال�ة وجد�ة، و�نبثق هذا اال�مان من  المصداق�ة-1

بناء   و  الثقة  لوضع  وأساس�ة  ضرور�ة  فهي  ف�ه،  الموثوق  الشخص  في  الموجود  والكفاءات  المهارات 

 العالقات المهن�ة وس�اق األعمال.  

العم  النزاهة:-2 �ذلك  وهي  لوعودها،  المنظمة  احترام  وتمتلك  هي  المهنة،  وأخالق�ات  لم�ادئ  وفقا  ل 

 المنظمة نزاهة عندما ال توجد فجوة بین تعاونها وعزمها العمیق، أي تطابق بین األقوال واألفعال.

 الضرور�ة للثقة، و�ضع الواثق ثقته في الموثوق ف�ه ألنه �عتقد   هو احد مسب�اتاإلحسان: -3

 
1  M.Blau,  Exchange and power in social life. John Wiley, New York, 1964, p: 94. 
2  B.Sitkin, &N. Roth, Explaining the limited effectiveness of legalistic remedies for trust distrust. 
Organization Science,1999,p: 367. 
3 J. Mayer,& al,  Op -Cit, p:349. 

  4  محمد مفضي الكساس�ة، عبیر حمود الفاعوري، مرجع سیق ذ�ره، ص:77.
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الموجودة ف�ه، سوف تجعله �سع القواعد المفروضة من خالل  أن صفة اإلحسان  ى لصالحه، ولن ینتهك 

الخیر للصداقة.   هذا التقدیر حتى لو شعر بتضارب المصالح أو شعور �األنان�ة، فهو یؤمن دائما �قوى 

 و�ع�ارة أخرى، متى نعتقد أن اآلخر�ن یتصرفون فعًال في مصلحتنا، فإننا نمیل إلى ذلك ونثق فیهم.

 :1فقد قسم أ�عاد الثقة التنظ�م�ة الى » shockely«تصن�ف  :ثالثا 

وت�ادل     الواسع:  األفق  -1 مشار�ة  في  واضحة،  مستقبل�ة  رؤ�ة  وله  صادق  التعبیر  �كون  أن  وهو 

 المعلومة بین طرفي الثقة، فكلما توسع األفق زاد من فعال�ة المنظمة. 

تكرر هذا ال�عد مع العدید من ال�احثین، وتعني �فاءة الموثوق ف�ه، أي ادارك الواثق �كفاءة الجدارة:    -2

ن زمیل أو مشرف أو إدارة، �أنه على درا�ة �ما �فعله، وهذا االدارك مهم جدا  وجدارة الموثق ف�ه سواء �ا

 في تقو�ة الثقة من طرف الواثق. 

الذین یهتمون �مرؤوسیهم،    االهتمام:-3 أي اإلدارة تهتم �المشرفین  األسفل،  أفقي نحو  الغالب �كون  في 

القات بینهم وتعزز الثقة، عكس اإلهمال  فمجرد ادارك العاملین �اهتمام رؤسائهم ومراعاة شؤونهم تقوى الع

 الذي �ضعف الثقة و�قطع العالقات بین أطراف الثقة. 

ق�مها ومعتقداتها،   التماثل: -4 أهدافها،  المنظمة،  بثقافة  اإلداري  التنظ�م  أعضاء  ارت�اط  �ه مدى  و�قصد 

 والمعتقدات. �حیث تزداد الثقة بین أعضاء التنظ�م �از�اد تبنى أعضاء المنظمة لتلك األهداف، 

�مكن    المصداق�ة:-5 الذي  المستق�م  السلوك  وتوقع  ف�ه،  الموثوق  أفعال  مع  الكلمات  توافق  مدى  وهي 

 .االعتماد عل�ه من طرف الواثق، لبناء عالقة قو�ة تقوم على أساس الثقة

 
1 Shockley &.All, Highlights from measuring trust: A diagnostic survey and international indicator. 
Communication World,2000, pp : 7-9. 
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  ا�ضا  الكساس�ة: �صنف أ�عاد الثقة التنظ�م�ة الى أر�عة أ�عاد یوردها    « Coraziani» تصن�ف    :را�عا 

 في �تا�ه قضا�ا معاصرة في اإلدارة �التالي: 

وأهم ما �عبر عن هذا ال�عد هو االعتقاد السائد لدى ال�عض �ضرورة الحذر وال�قظة، في    عامل الشك:-1

 الظروف التنافس�ة، و�ال فانه من المحتمل أن �ستولى على الفرص المتاحة للفرد. 

: و�قصد بهذا ال�عد درجة االستعداد للمخاطرة الجسد�ة، �الر�وب مع  عامل أخذ المخاطرة الشخص�ة-2

 سائق متهور.

المال�ة:-3 المخاطرة  ان    عامل  للشخص  �مكن  مدى  أي  الى  و�مثال  �المغامرة،  وصفه  �مكن  ما  وهذا 

 �غامر �كل استثماراته في المسا�قات الر�اض�ة. 

األنان�ة:-د العامل   عامل  هذا  و�مكن وصف  والمصداق�ة،  التوقع  هي  ال�عد  لهذا  المشتر�ة  والخصائص 

 .1ك ال�شري ته�من عل�ه �المصالح الذات�ة�االعتقاد السائد لدى ال�عض، ان السلو 

في المستوى   إدراجها�لها تق�س الثقة بین األفراد، و�مكن       «Coraziani »  أ�عاد  یتبین لنا أنتعقیب  

�عد   أو  األول  في  المخاطرة  �مكن جمع عاملي  �ما  للثقة،  األخرى  المستو�ات  الزمالء، وت�قى  بین  الثقة 

،    Yهناك نظر�ة  Xفكما هناك نظر�ة   واحد، وأن مثال سائق المتهور �عتبر انتحار وال نرى مجال للثقة، 

مَّا �قول هللا تعالى    اإلیثار  أما األنان�ة فعندنا ما �قابلها في القران وهو "...َوَال َ�ِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّ

الحشر، اال�ة  "    ُأوُتوا َوُ�ْؤِثُروَن َعَلٰى َأنُفِسِهْم َوَلْو َ�اَن ِبِهْم َخَصاَصٌة... فال نعتقد أن هذا النوع    8سورة 

 من األشخاص ینطبق عل�ه هذا ال�عد. 

 
 77ذ�ره، ص:محمد مفضي الكساس�ة، عبیر حمود الفاعوري، مرجع سیق  - 1
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ئع عند الكثیر من ال�احثین، خاصة العرب  هناك تصن�ف اخر شا  التصن�ف المعتمد في الدراسة:  خامسا:

 في دراستنا التطب�ق�ة �ونه:  اعتمدتاهمنهم وهو الذي 

 االكثر شیوعا واستعمال في مثل هذه الدراسات.  -

 یتماشى مع مجتمعاتنا وثقافتنا العر��ة، وخیر دلیل على ذلك انه شائع عند الكتاب العرب.  -

المعلومات  أ�عاده - (فت�ادل  الجامعات  المدارس خاصة  التعل�مة،  المنظمات  نجده   الق�م  ا �ذو     تناسب 

، اما الس�اسات وأسلوب فیتماشى مع المنظمات التعل�م�ة وغیر  )  وساط الجامعات والمدارس أكثر في أ 

 التعل�م�ة 

 صنع في والمشار�ة  دار�ةاإل الس�اسات وضوح على القائمة اإلدار�ة الممارسات إنّ  الس�اسات اإلدار�ة :-1

الموظفین،و�ذا   مع في التعامل اإلدارة وأسلوب األداء تقو�م وعمل�ة  التحفیز وس�اسات التدر�ب و�رامج القرار

 مستو�ات على  وانفتاحاً  المت�ادلة �الثقة وشعوراً  العاملین لدى انط�اعًا إ�جاب�اً  تترك س�اسة االخت�ار والتعیین،

 1.التنظ�م�ة بتنفیذ القرارات والتزاماً  التنظ�م،

 �قدرات نلمسئولی والصالح�ات، وثقة السلطات وتفو�ض ، ودعم تشج�ع على القائمة  :أسلوب الق�ادة   -2

 مز�داً  یولد    التنظ�م، في السائدة والق�م هم،  مساعدتهم في حل مشاكل   ،هملمجهودات اإلدارة وتقدیر العاملین،

الرئ�س    الموظفین،   لدى التنظ�م�ة �الثقة الشعور من بین  العالقة  �ثیرة ،س والمرؤو و�قوي  أدب�ات  وهناك 

 2من خالل: و أسلوب القائدتر�ط بین الثقة 

ترت�ط الثقة القائمة على حساب التفاضل والتكامل �الردع والحوافز، التي تفرض سلوً�ا �مكن التنبؤ �ه    -

 من جانب الوصي. 

 
  المرجع نفسه، ص   : 791

2 S Shane, Uncertainty avoidance and the preference for innovation championing roles, Journal of 
International Business Studies,vol2,N 26, p: 47 
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الثقة على مخاطر محسو�ة في �ثیر من األح�ان، قد تؤدي إلى ثقافة النفور من قبول المخاطر: تنطوي  -

 المخاطرة بین الموظفین، وعدم الرغ�ة في التغییر، والخوف من االلتزام المالي وهي من مث�طات االبتكار. 

عنها   للمنظمة و�عّبر الداخلي للمح�ط نسب�اً  الثابتة الخصائص عن  ع�ارة هي  التنظ�م:   في السائدة �مالق -3

 مناخاً  ذلك �خلق المنظمة، فكل داخل الُمتَ�اَدل والتعاون  التنظ�م�ة، والعدالة الرؤساء، و�فاءة اإلدارة، �احترام

 .الموظفین لدى التنظ�م�ة الثقة نمو على �ساعد  تنظ�م�اً 

ألعضاء   الدق�قة الشاملة و المعلومات توفیر ذلك یتضمن   :التنظ�م�ة   القنوات في المعلومات تدفق-4

 من  أجواء في بناء  معها یتعامل التي المعلومات مصادر  مصداق�ة �ضمن  �ما  المناسب، الوقت في التنظ�م

 .المعلومات ثورة تفرضها التي المستّجدات مع  والتأقّلم التك�ف على المنظمة قدرة وتعز�ز التنظ�م�ة، الثقة

الدراسات المتعلقة �متغیر الثقة، خاصة األجنب�ة منها نجد هناك عدة من خالل اطالعنا على العدید من  

مستو�ات للثقة التنظ�م�ة منها ما هو داخل المنظمة �الثقة �الزمالء العمل و الرئ�س الم�اشر و اإلدارة،  

مة  ومنها ما یتعدى المنظمة ل�مس المعامالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة وحتى العمل�ات التي تقوم بها المنظ

اسات العر��ة فیتفق لكل الثقة، اما الدر   أل�عادهذا �النس�ة للدراسات األجنب�ة  ،  مع المتعاملین االقتصادیین

في تحید أ�عاد الثقة (الثقة في    «Ford »و  «Defuria ») مع تقس�م  ، الكساس�ة، والطائيقمن (صدی

في   الثقة  الق�م،  في  الثقة  األسلوب،  في  الثقة  علىالس�اسات)المعلومة،    دراسات و   الدراسات  هذه    و�ناءا 

وقد اخترنا هذا  ،   هذه األ�عاد األر�عة إلى التنظ�م�ة الثقة تقسم ان ال�حث هذا  ألغراض خرى، �مكنسا�قة ا 

�ل   تقس�م  �ستثنى  و�التالي  المنظمة،  داخل  التنظ�م�ة  الثقة  حول  تتمحور  دراستنا  �ون  التقس�م 

 الذي یندرج ف�ه متعاملین خارج المنظمة .  «Parkhe»  ،« Hosmer » و «Zucker »من

 

 



 لثــــقة التنـــــظيميةحتليل العناصر واملرتكزات األساسية  األولالفصل 
 

 

69 
 

 II  . 5 ة�الثقة التنظ�م  قاتو مع  : 

  إلى العدید منهم    أشار�عد البناء التنظ�مي للمنظمة احد المتغیرات الرئ�س�ة التي أهتم بها ال�احثون، حیث  

اإلدار�ة   المستو�ات  تحددها  التي  العالقات  أو صرامة  التنظ�م�ة ومدى مرونة  الثقة  بین  هناك عالقة  أن 

فرد   �ل  عالقة  �حدد  رسمي صارم  أساس  على  تقوم  العالقات  هذه  �انت  �لما  انه  �معنى  األفراد،  بین 

اد، في حین تسهم البیئة  �كون له تأثیر سلبي على الثقة لدى األفر   أنبرئ�سه م�اشرة فان ذلك من الممكن  

روعي فیها ت�س�ط اإلجراءات و��عادها   إذاالتنظ�م�ة المالئمة في توطید الثقة بین مختلف أطراف المنظمة  

والتعقیــد الروتین  المعوقات   ،عن  من  العدید  علیها  والمحافظة  واستمرارها  التنظ�م�ة  الثقة  بناء  و�واجه 

 1 یلي:  والصعو�ات ومن ضمن هذه  المعوقات ما

   أوال: معوقات ماد�ة:

الثقة:   -1 تضعف  التي  التقن�ات  جازمة    استخدام  المنظمات  �عض  التكنولوج�ا    أن تعتقد  استعمال 

مكانتها  من  �عزز  فیها،  العاملین  أداء  لمتا�عة  اإللكترون�ة  والمراق�ة  اإلشراف  �نظم  الحدیثة  والتقن�ات 

السوق�ة و�قلل من المظاهر والسلو��ات السیئة لدى العاملین، إال أنه قد �غیب عنها أن هذه النظم وهذه  

 ف الثقة وذلك لألس�اب التال�ة :  قد تضع  التكنولوج�ا قد تأتي بنتائج عكس�ة أو

قد �شعر العامل �الملل حینما �كون سلو�ه تحت مراق�ة خارج�ة دق�قة مما �قلل من شعوره �الدافع   -     

 ألمن ومن تحفیزه للعمل. 

هذا    -      ان  اال  واإلنتاج�ة  الفعال�ة  و  التكلفة  حیث  من  للعامل  جیدا  بدیال  التكنولوج�ا  �انت  لطالما 

 البدیل �قلل من شعور العاملین �األمن و الوالء. 

 
1S. Ekatrina, Ralston, Structure of  organizational trust in miltary type, retrospective theses and 
dissertations, IOWA state university, 2006, p:36. 
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�معاییر   -      التزاما  أقل  س�كونون  فإنهم  سلو�هم  سوء  عن  تعبر  الخت�ارات  العاملون  یتعرض  عندما 

 العمل، وهذا قد یؤدي إلى السخر�ة من الثقة في تلك المنظمة.  اإلخالص واالستقامة في مكان

اذا �ان الطرف الموثوق ف�ه عد�م الكفاءة،  وال �قوم �أعماله في الوقت والشكل المطلوب    الكفاءة :  –2

التنظ�م�ة تر�ب مع   فال �مكن الوثوق في شخص قد �ضرك ومثال ذلك ال  .فانه عائق من عوائق الثقة 

 �حسن الس�اقة.  شخص ال

إلنسان الوفي موطن ثقة واحترام وتقدیر بین الناس، �قبلون على معاملته،  فا هود والعقود:  اإلخالل �الع-3

وال یرتابون في وعده، و�نما �صدقونه و�حبونه، و�خلصون له الود، وشخصیته بینهم مرموقة، فهو موضع 

بوفاء،   ووفاء  �حب  ح�ًا  ی�ادلونه  واحترامهم،  عهده    والفردتقدیرهم  عند  �كون  الذي  هو  الوفي  الصادق 

 ، عكس الذذي ینقض العهود والمواثیق، فال ثقة ف�ه هوشرط

 ثان�ا: معوقات معنو�ة 

1-  : الثقة  مقارنة   هشاشة  وتحط�مها  هدمها  سهولة  یالحظ  حیث  الثقة  معوقات  اخطر  من  تعد  وهي 

 ببنائها، فالثقة یبنیها تفاعل عوامل عدیدة بینما قد �حطمها عامل �س�ط مع األخذ في عین االعت�ار : 

التي فیها  من    -  السلب�ة مقارنة �الممارسات اإل�جاب�ة  الممارسات واألحداث  السهل اإلحساس واكتشاف 

 اعتراف ضمني تجاه الطرف االخر �العرفان ؛ 

في الغالب تكون الممارسات التي تبني الثقة ذات اعت�ار أقل عند الحكم على الثقة مقارنة �الممارسات    - 

 . التي تهدم الثقة 
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الط  -2 :الشك في  الثقة والمحافظة   رف االخر  بناء  المنظمة عند  تواجه  قد  التي  المشكالت  اخطر  من 

علیها الشك في الطرف االخر، هذا االخیر یترتب عنه �عض التصرفات والسو��ات من شأنها ان تعیق 

العمل�ات   أن �عض  الشك، و�رى  الثقة رغم وجود �عض  التنظ�م�ة، فقد تكون هناك درجة من  الثقة  بناء 

المجموعات اإل في  األفراد  بین  الثقة  وعدم  الشك  نس�ة  من  و�رفع  یز�د  االجتماعي  �التصن�ف  دراك�ة 

المختلفة في المنظمة، وذلك الن أفراد مجموعة ما قد �عتقدون أن أفراد المجموعة األخرى غیر مخلصین  

 د المجموعة ذاتها. وال �مكن االعتماد علیهم، وغیر منفتحین و�التالي ال �مكن الثقة فیهم �ما في أفرا 

ومن المعوقات التي تواجهها الثقة التنظ�م�ة االفتقار إلى التمیز الواضح بین العوامل التي تسهم في الثقة   

ذاتها، والثقة �اإلدارة �شكل خاص، حیث تتطلب الثقة التنظ�م�ة التزامات سا�قة من قبل الطرف األكثر قوة  

رات الصراع تقوم الثقة التنظ�م�ة المت�ادلة على نقطة أساس�ة  لیتصرف بث�ات وأمانة واستقامة، حتى في فت

وهي المشار�ة والدعم والمساندة وتعتبر الثقة التنظ�م�ة متطلب أساسي للتحول من االعتماد على الس�طرة 

 .     1والرقا�ة إلى االعتماد على المعلومات والمعرفة من اجل مواك�ة التطورات ومواجهة التحد�ات الجدیدة 

و�قصد �العقد النفسي توقعات �ل من األفراد والمنظمة ف�ما ( الغیر مكتوب)    اإلخالل �العقد النفسي:  -3

یتعلق �حقوق �ل طرف وواج�اته وظروف العالقة المت�ادلة بینهم، وسمي �العقد النفسي ألنه  ال �ظهر  

الط إدراك  في  فیتمثل  نقضه  أو  النفسي  �العقد  اإلخالل  أما  مكتو�ة،  على  في ص�غة  المبني  الواثق  رف 

 تجر�ة شخص�ة �أن الطرف الموثوق �ه  قد فشل في تحقیق التزاماته تجاهه. 

 لمعوقات الثقة التنظ�م�ة :    و آخرون) Nicole و�ض�ف (

 
1 G.Nicole et al, Building and restoring organizational trust,  institute of business ethics,  London,  
2010,   p :17. 
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الظن:    4 تملكت من  سوء  �األفراد والمنظمات، و�ذا  تفتك  التي  الذم�مة  األخالق  الظن هو من  إن سوء 

على روح األلفة وتولد الشحناء وال�غضاء، وهي خصلة ال یتسم بها إال شخص  نفس اإلنسان فإنها تقضي  

قل�ه مر�ض ینظر لآلخر�ن �منظار أسود، والناس في األصل من وجهة نظره مدانون، على الرغم من أن  

األصل في العالقات الطب�ع�ة السالمة، "كما أن القاعدة القانون�ة التي وضعتها التشر�عات ال�شر�ة تقول  

   .1المتهم بريء حتى تثبت إدانته" إن

ومن الصعو�ات التي تواجهها الثقة التنظ�م�ة االفتقار إلى التمیز الواضح بین العوامل التي تسهم في الثقة  

ذاتها، والثقة �اإلدارة �شكل خاص، حیث تتطلب الثقة التنظ�م�ة التزامات سا�قة من قبل الطرف األكثر قوة  

ستقامة، حتى في فترات الصراع تقوم الثقة التنظ�م�ة المت�ادلة على نقاط أساس�ة  لیتصرفوا بث�ات وأمانة وا 

وهي المشار�ة ، الدعم والمساندة وتعتبر الثقة التنظ�م�ة متطلب أساسي للتحول من االعتماد على الس�طرة  

  الجدیدة . والرقا�ة إلى االعتماد على المعلومات والمعرفة من اجل مواك�ة التطورات ومواجهة التحد�ات

II  . 6   .  :متطل�ات الثقة التنظ�م�ة 

طرف    أهم  (Paine, 2003 )  لخص من  المتطل�ة  التنظ�م    اإلدارةالممارسات  في  العاملین  ثقة  لكسب 

 من خالل النقاط التال�ة:  اإلداري 

�جب أن تهتم دائًما بتشج�ع األفراد أثناء العمل عندما یؤدي �ل منهم مهمة ما،   التشج�ع والتقدیر:   -1

حتى و�ن �انت هي مهمته األساس�ة، لكن احرص دائًما على تقدیر هذا العمل، وأن تمنحهم ع�ارات الثناء  

العمل، هذا األمر �مكن أن �ساهم �ثیًرا ف الذي �قدمه �ل واحد منهم في  المجهود  ي بناء  والتقدیر على 

الثقة في الفر�ق خصوًصا عندما �شعر الشخص �أنه �حظى �التقدیر من المسؤول عن العمل، و�مكن أن  

 یز�د الناتج الذي �قدمه في العمل �ذلك.  

 
  1 ناصر الجعشاني، سوء الظن یدمر العالقات اإلنسان�ة، مجلة الرا�ة، بدون رقم العدد، الدوحة، قطر،  2015،ص:3. 
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شخصي  -2 �شكل  األفراد  مع  �شكل  التعامل  األفراد  مع  التعامل  إلى  �حتاج  ال  أنه  ال�عض  �ظن   :

بین �جمع  الذي  التعامل  �كفي  وأنه  إلى  شخصي،  تحتاج  فإنك  األح�ان  �عض  في  ولكن  العمل،  في  هم 

التعامل مع األفراد �صورة شخص�ة، وذلك حتى �شعر األفراد أنهم مقر�ون منك، وأنك تهتم ألمرهم حًقا،  

 وذلك یلغي المز�د من الحواجز، و�عزز من ثقة �ل شخص في نفسه.  

تساهم في  عدم اللوم عند األخطاء  -3 التي  أهم األش�اء  اللوم عند  : من  الفر�ق هو عدم  الثقة في  بناء 

األخطاء، فعندما �خطأ أي شخص في العمل، فإن ذلك یؤدي إلى شعوره �الخوف من الحساب والعقاب،  

لكن القائد الذ�ي هو الذي یتجنب أن یلوم األفراد على األخطاء، و�هتم �أن �منحهم الفرصة لتصح�ح هذه 

د �ل منهم من الخطأ الذي حدث معه، �حیث ال یتكرر ف�ما �عد،  األخطاء، و�بدأ في النقاش معهم ل�ستفی

 و�تا�ع �ل منهم العمل بثقة.  

: �صفتك قائد للفر�ق �جب أن تهتم �الجلوس مع األفراد للحدیث معهم، وتبدأ في ت�ادل  ت�ادل الخبرات-4

یلعب دوًرا هاًما   خبراتك معهم، و�ذلك تحكي لهم التجارب التي مررت بها في العمل، هذا األمر �مكن أن 

في بناء الثقة في الفر�ق حیث أن األفراد س�شعرون �أنك �نت مثلهم، تخطيء وتتعلم من أخطائك، و�ذلك  

مررت �العدید من التجارب في ح�اتك حتى وصلت إلى هذه المكانة، و�التالي فإنه �مكنهم هم أ�ًضا أن  

مب  یؤ�د  هذا  �جد، وأ�ًضا  إن عملوا  مكانتك  نفس  إلى  �التجر�ة  �صلوا  یتطور  الجم�ع  أن  هام جًدا هو  دأ 

والمحاولة، و�التالي فإن �ل منهم سیهتم �أن تكون له تجار�ه الخاصة في العمل، و�تعلم من �ل ما �حدث 

 معه في الفر�ق.  

في  التفو�ض-5 الثقة  بناء  من  یتمكنوا  لكي  األفراد  من  العدید  علیها  �عتمد  التي  الهامة  التقن�ات  من   :

لتفو�ض، والتفو�ض �عني أن تمنح األفراد الفرصة للعمل في �عض المهام التي �جب عل�ك  الفر�ق هي ا 

أن تؤدیها أنت، فهذا األمر س�شعرهم �أنك تثق فیهم، و�ذلك سیت�ح لهم فرصة �بیرة للتطو�ر. لكن عل�ك  
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المها األفراد في تنفیذ  التي قمت بها، وتساعد  التفو�ض  دائًما على متا�عة عمل�ة  المطلو�ة  أن تحرص  م 

الحفاظ على تحقیق الناتج   الذي یت�ح لهم التجر�ة والتعلم، و�ذلك  منهم بدون تدخالت واضحة، و�الشكل 

المطلوب من المهام �ما تر�د أنت. بناء الثقة في الفر�ق هي عمل�ة هامة جًدا، �مر بها الجم�ع أثناء عمله  

الفرق، وجم�عنا إن عملنا �أفراد عادیین في أي فر� للعمل �شكل سل�م،  مع �ل  الثقة  إلى  فإننا نحتاج  ق 

ولذلك إن �نت أنت القائد، عل�ك أن تهتم �منح األفراد الثقة الكاف�ة، ال مجرد �لمة تخبرهم بها، لكن من  

خالل مختلف األفعال التي تقوم بها، وتجعلهم �شعرون حًقا �أنك تثق بهم، فإن نجحت في هذا األمر، ثق 

 .�شكل �بیر  �أن العمل ستتحسن نتائجه

المحافظة على الكلمة التي �قولها  حتى لو تبین له �عد ذلك  تعني :بها والوفاء الوعود على الحفاظ-6

 قبل من  عل�ه بوعوده وال �حنث، هو الشخص الذي �عتمد  شخص الذي یلتزمفال ، خسارة ماد�ة في األفق

 س�طرته، نطاق عن خارجة لظروف نت�جة �الوعود الوفاء من  یتمكن ال قد األح�ان �عض ففي اآلخر�ن،

 دفعته التي األس�اب یوضح أن عل�ه بل لهم، وعوده  یتجاهل أن أو اآلخر�ن من  یتهرب ال أن عل�ه عندها

 ومع ذلك، قد ال �عرف ال�عض أّنهم �فتقدون ثقة زمالئهم ورؤسائهم بهم.   .1لذلك

 :3" �عض الدالئل على غ�اب الثقة �التالي  2business insiderوفي هذا اإلطار، �عرض موقع "

إذا �نت دائمًا آخر من �علم، فإّنه إنذار أكید على عدم الثقة �ك �حسب  عنك: المعلومات  إخفاء  -1

 ؛ المؤلف والخبیر في مجال األعمال

ال یرغب الناس في إمضاء وقتهم و�ضاعة طاقتهم في دعم موظف ال  الفر�ق: من ضئیل دعم  تلقي -2

 ة فقدان الثقة؛ ومن ذلك التواصل، تجاهك فهي عالمیثقون �ه. فحین یتقلص الدعم، 

 
ترجمة، فاطمة عصام صبري، دار النشر العب�كان،  في مجال المال واالعمال والس�اسة،–رو�رت سي سلمون،بناء الثقة  1

   36:ص ، 2014الر�اض،
 صح�فة رقم�ة تهتّم �عالم المال والتجارة وتُنشر من ِقبل شر�ة تحمُل ذات االسم. تصدُر للجر�دة ط�عات ورقّ�ة في دول عالم�ة 2  

3 www.businessinsider.com   , consulter  le12/02/2021,12 :12 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 ؛ یرحتى لو �ان ذلك بهدف العمل على مشروع صغ وحیدًا: أبداً  تر�ك عدم -3

أن  هي عالمة واضحة ومعروفة وتدل �التأكید على  الغرفة: دخولك لدى تحو�رها أو  المحادثة توقف -4

 زمالئك ال یثقون ف�ك؛ 

عدم اتكال زمالئك عل�ك في أّي شيء له عالقة �العمل، ناه�ك عّما ل�س له   عل�ك: االتكال عدم -5

 ؛ عالقة �ه، دلیل آخر 

فهذه االجتماعات تتطلب درجة �بیرة من المصداق�ة   المستوى: الرف�عة االجتماعات عن است�عادك -6

الناشئة عن الثقة �ك. ر�ما �خافون من خ�انتك لهم، أو من استخدامك المعلومات �طر�قة غیر مالئمة 

 ؛ ضدهم

ة عدم إذا �ان رئ�سك یراجع عملك، أو أحٌد آخر مكلف من ِقبله، فهي إشار  مرتین: أعمالك مراجعة -7

 ؛ ثقة �جهودك

است�عادك اجتماع�ًا عن لقاءات الموظفین خارج مكان  جماع�ة: خارج�ة نشاطات إلى دعوتك عدم -8

 ؛ العمل إشارة أخرى 

و�الذات من رئ�سك الم�اشر، الذي �حاصرك �الكثیر من األسئلة حول   إل�ك: تنتهي ال أسئلة توج�ه -9

 ؛ العمل الذي تقوم �ه، ومن مختلف الزوا�ا 

 ؛ إذا لم تشعر یومًا �أّنك جزء من الفر�ق، فهي مسألة ثقة أ�ضاً  عزلتك: -10

 ؛ �أّنك غیر أهل للثقة شعورا قد یرغب زمالؤك في االنتقام منك، إذا  عنك: شائعات  ترو�ج -11

 ؛ حتى لو �انت أفكارك عظ�مة، فهي مسألة ثقة  نظرك: وجهة تقدیر عدم -12

 جوه زمالئك ورؤسائك ولغة أجسادهم، عدم الثقة �ك �مكن أن تالحظه م�اشرة في تعبیرات و وأخیراً  -13

 . ومن ذلك التحدث إل�ك وهم �ضمون أیدیهم إلى �عضها، وعدم النظر في عین�ك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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.II   7 الثقة التنظ�م�ة في النظر�ــات الحدیثة: 

 البلدان في األخیرة و�األخص العقود في والمفكر�ن ال�احثین طرف من كبیر �اهتمام "الثقة" حظیت لقد

العالقات و�ناء ال�شري  للرأسمال أساس�ة مادة �اعت�ارها المتقدمة،  تمیز أص�حت التي االجتماع�ة ش�كة 

 ونشاطاتهم، تحر�اتهم  حقول وتعدد  أفرادها  وتشعب عالقات لضخامتها نظرا  الحالي وقتنا  في العامل المثالي،

 اصطلح، جدید،  نوع من  عالقات لبروز واسعا مجاال و�فتح العالقات التقلید�ة یهدد أص�ح الذي الوضع هذا 

و�ش�كة �الرأسمال عل�ه الذین   العلماء أهم  ومن  .االجتماع�ة العالقات ال�شري  الحدیثة  النظر�ات  أصحاب 

 Jensen et » و    Ven Neumann »و  « Williamson»     :الموضوع  لهذا  تعرضو

Meckling»  Morgenstern»  «     ... الثقة   اعتبروا  وقد   المتقدمة المجتمعات في  كثیرون  وغیرهم

لبناء العالقات التنظ�م�ة، وقبل الخوض في مساهمات النظر�ات الحدیثة في الثقة   أساس�ة التنظ�م�ة مادة

 التنظ�م�ة، البد من التعر�ج الى النظرة الكالس�ك�ة للثقة التنظ�م�ة حتى نفهم التطور الذي مرت الثقة . 

نظر�ات الثقة بدأ من  عدم الثقة یلیها �عض ان الدارس للفكر اإلداري الكالس�ك�ة �جد أن هناك تدرج في  

فكرا   الثقة  تعتبر  المعاصر والتي  الفكر  الى نظر�ات   التنظ�م�ة وصوال  العالقات  تناولت  التي  النظر�ات 

 . وواقع وتجارب ناجحة للتنظ�مات اإلدار�ة

لها    « Taylor  » یرى  فكر�ة شاملة  ثورة  تشتمل على  العلم�ة في جوهرها  اإلدارة  الجانب  أن  جان�ان، 

مجال   في  �عملون  �من  و�تعلق  اإلداري  والجانب  و�اإلدارة،  بزمالئهم  وعالقتهم  �العمال  و�تعلق  العمالي 

اإل بزمالئهم  وعالقتهم  وواج�اتهم  �الموظفین،  اإلدارة  عالقتهم  وأ�ضا  طبق  دار�ین   «Taylor »وقد 

ز  مشكلة  هما  أساسیتین  مشكلتین  لحل  اإلدارة  في  العلمي  اإلدارة  األسلوب  فعال�ة  ومشكلة  اإلنتاج�ة  �ادة 

معتبرا أن هاتین المشكلتین هما سبب نجاح أو فشل مؤسسات األعمال، وأن في حل مشكلة تعظ�م فعال�ة  

مجموعة من الم�ادئ تعالج حالة عدم التقید  اإلدارة الطر�ق لحل مشكلة ز�ادة اإلنتاج�ة. وتضمنت أفكاره  
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ا أثناء  أسس،  �أي  العاملین  قبل  اإلنتاجمن  في  التذبذب  الى  یؤدي  مما  مبدأ 1لعمل  الم�ادئ  هذه  أهم   ،

�قصد �العصا تهدید اإلدارة  العصا و الجزرة و هو تعبیر مجازي عما �مكن تسمیته �الثواب والعقاب، و 

أما   األهداف،  عن  واالنحراف  اإلخفاق  حالة  في  اإلقالة  حتى  الشفهي  اإلنذار  من  الجزائ�ة  �اإلجراءات 

فهي الشدیدة   الجزرة  الرقا�ة  اإلدارة  تضع  المبدأ  هذا  تطبیق  ولضمان  والعموالت،  والمكافآت  الرواتب 

والمستمرة لتقرر من �ستحق العصا ومن �ستحق الجزرة، وال نرى لهذه الرقا�ة إال أنها تز�د من الفجوة بین  

و العالقات،  في  تهش�ش  واإلدارة،  ش العاملین  اإلدارة  في  مرفوض  المصطلح  هذا  وموضوعا حال�ا  كال 

الفكر�ة   النشاطات  في  األداء   وخاصة  على  تعتمد  التي  النشاطات  اما  للموظف،  وقلق  توتر  في  لتسب�ه 

 البدني وق�اس النتائج �الكم�ات، ف�مكن تطب�قه في المستو�ات األدنى لله�كل التنظ�مي . 

 «M.Weber »أوال : النظر�ة البیروقراط�ة لـ 

ــان  ــي  «Weber »كـ ــره فـ ــه وأثـ ــة عل�ـ ــأثیر المجموعـ ــع وتـ ــرد فـــي المجتمـ ــدور الفـ ــعة بـ ــة واسـ علـــى درا�ـ

المجموعـــة، وقـــد اهـــتم �اإلنتاج�ـــة وضـــرورة تحفیـــز العـــاملین إلـــى ز�ادتهـــا والتقیـــد �مواصـــفات اإلنتاج،فوضـــع 

 أسسا علم�ا في اإلدارة تأخذ �عــین االعت�ــار مصــلحة �افــة األطــراف التــي لهــا عالقــة �المؤسســة ســوءا �انــت

داخل�ة أو خارج�ة لتحقیق الحــد األدنــى مــن الفعال�ــة اإلدار�ــة والمســماة �البیروقراط�ــة وتعنــي "حكــم المكتــب"، 

   2 كما �حمل مصطلح البیروقراط�ة مفهومین متناقضین:

األول یــدل علــى البیروقراط�ــة �معناهــا  العلمــي والــذي �قصــد �ــه التنظــ�م القــائم علــى مجموعــة مــن الم�ــادئ 

بتحقیــق أهــداف محــددة انطالقــا مــن إمكانــات �شــر�ة وماد�ــة محــددة للق�ــام �اإلعمــال المطلو�ــة التــي تســمح 

 �أكثر فعال�ة في حالة اإلخالص.  
 

جامعة ،  رسالة ماجسیر  ،دور العمل�ة التدر�ب�ة في رفع الفعال�ة التنظ�م�ة للمؤسسة دراسة حالة سونلغاز فرع االغواط  ،الهاشمي �عاج  1
 . 33.ص: ، 2010 الجزائر،

 . 24ص: ،نفس المرجع  2
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أما الثاني فیدل على �ل الصفات السیئة المرت�طة �اإلدارة من روتین وعجز و�ثرة اللــوائح واإلجــراءات التــي 

 روتین�ة .  إجراءات منها أكثرتقید الفرد، والتي نراها  عدم الثقة  

القــت النظر�تــان انتقــاد شــدید، وذلـــك الن اإلدارة العلم�ــة �م�ادئهــا المحــددة والمقیـــدة تمنــع الفــرد مــن تحقیـــق 

ئ محدد مس�قا، ومقید �طر�قــة محــددة، ین�غــي فقــط تنفیــذها وتت�عهــا و�ال فمصــیره العصــا، یذاته، حیث �ل ش

اعتمادي �حس انه ال �ملك الس�طرة علــى مقومــات العمــل،  أما النظر�ة البیروقراط�ة فهي ال تخلق سوى فرد

�ســـبب الســـلطة العمود�ـــة وســــ�طرة االدارة العل�ـــا �شـــكل مر�ــــزي لـــذا البـــد مـــن التوجــــه نحـــو بنـــاء العالقــــات 

 .  1وتحسینها

 :  الت�ادلثان�ا : نظر�ة تكال�ف  

 الصفقة تكال�ف بتحلیل وهذا  المؤسسة، القتصاد الجدیدة القواعد 1985 سنة « Williamson »  وضع

�ما وانتهاز�ة المحدودة الرشادة السلو��ة الفرض�ات و�دخال  ل�ست الصفقة، تكال�ف نظر�ة أن األعوان، 

 فهي العقود، من ش�كة األخیرة هذه للمؤسسات �اعت�ار كذلك تتعدى بل العقود، نظر�ة على فقط محصورة

 بین  التحك�م دراسة على ترتكز نهاأ  النظر�ة هذه  االقتصادیین، وفحوى  األعوان بین  التناظر من شمول�ة أكثر

 المتعاملین سوق  ( السوق  إلى �االلتجاء المتعلقة الصفقة وتكال�ف الداخلي �اإلنتاج المتعلقة التنسیق تكال�ف

 مختلف عن نتجت والتي الحدیث، المؤسسة اقتصاد من فرع هي النظر�ة هذه  معا) االثنین أو الخارجیین،

 وموضوع  صرفة،  اقتصاد�ة ص�غة ذات نظر�ة وهي النیو�الس�ك�ة، و الكالس�ك�ة االقتصاد�ة الت�ارات

  . المتعاقدین یر�ط الذي التعاقدي الفضاء هو دراستها

 وسنأخذها �ما یتماشى مع دراستنا، �ونها تعتمد على العقود التي تحد من انتهاز�ة الشر�ك   

 :  الت�ادل تكال�ف نظر�ة مفهوم - 1

 
 . 72مرجع سبق ذ�ره، ص: حمد بن سل�مان البدراني، 1
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أول من تكلم عن مصطلح "تكال�ف الصفقات أو المعامالت"، فقد استعمله لوضع     «R.Coase »�عتبر  

اقتصاد�ة معینة، ومتى تؤدي أعمالها في أنشطة  المؤسسات بتنفیذ  لتوقع متى تقوم  ،  السوق  إطار نظري 

التسعیر" في ورقته ال�حث�ةفقد ناق المنشاة ش "تكال�ف استخدام آل�ة  )، ثم ناقش للمرة 1937سنة ( طب�عة 

المعلومات   مع  �التناظر  السوق" مرت�طة  معامالت  "تكال�ف  إلى  المعامالت وأشار  تكال�ف  مفهوم  األولى 

، ومع بدا�ة الس�عین�ات   (1960) مشكلة التكال�ف االجتماع�ة وانتهاز�ة االفراد، في عمله الفر�د من نوعه

اقتصاد�ات  منطق تكال�ف المعامالت معروًفا جًدا على نطاق واسع من خالل   من القرن العشر�ن أص�ح

وتستخدم اقتصاد�ات تكال�ف المعامالت الیوم لتفسیر عدد من    « Williamson »لـ   تكال�ف المعامالت

"الم أن  اعت�ار  على  عادة  هذا  و�نطوي  المختلفة،  الواضحة  السلو��ات  الحاالت  فقط  ل�ست  عامالت" 

على والب�ع الشراء من أ�ًضا  تنطوي  ولكنها  �عرف    ،  االجتماع�ة.  نظر�ة    « Williamson »العالقات 

 تكال�ف الصفقات �أنها نوعان من التكال�ف قبل�ة قبل ابرام العقود، واخرى �عد�ة،  

 الرشادة سلو�یتین هما:   فرضیتین على الصفقة تكال�ف نظر�ة : تعتمد  الت�ادل تكال�ف نظر�ة فرض�ات-2

 1األفراد. وانتهاز�ة المحدودة

 ألنه ، كاملة �طر�قة المح�ط فهم على القدرة له ل�س  الفرد أن المفهوم هذا  ومضمون   المحدودة: الرشادة -

 �كون  و�التالي  المناسب، الوقت في المناسب القرار التخاذ الضرور�ة ، والكاف�ة المعلومات �ملكك ال

  .. مكتملة غیر العقود األح�ان غالب في لذلك تكون  و�نت�جة . التأكد عدم حالة ضمن قراره

 �عمل االقتضاء وعند  ، الشخص�ة لمصلحته �عمل ما  عادة  حیث  ، انتهازي  �طب�عته  الفرد  الفرد: انتهاز�ة -

تعارضت شر�كه خسارة على فاالنتهاز�ون  إن   الفوائد عن وال�حث الثقة �ضعف یتمیزون  المصالح، 

  . الع�ارات و�تحر�ف الفشل و�عالن الشخص�ة،

 
 المنجمي المر�ب  :حالة رز�قي عمار، التعهید �ادارة الص�انة �خ�ار استرات�جي للمؤسسة الصناع�ة مدخل لتحسین اإلنتاج�ة،دراسة  1

 . 180،ص: 2011للفسفاط، رسالة ماجستیر، جامعة ورقلة،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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تكال�ف  -3 ونظر�ة  تكال�ف  « Williamson »  �شتهر:  الت�ادلالثقة  نظر�ة  في  للثقة    برفضه 

الذین �ضعون ثقتهم في االخر�ن �أنهم معرضون لخطر االنتهاز�ة طالما   المعامالت، و�عتبر األشخاص 

�سعى دائما لتحقیق مصالحهم الخاصة، فالثقة غیر مجد�ة عندما �فترض المرء أن العوامل    األخرالطرف  

تحكم  �آل�ة  الحس�ة  مفهوم  لها  �بدیل  �قترح  و   ، الفرد�ة  مصالحها  لتحقیق  �السعي  تتأثر  االقتصاد�ة 

 الت�ادالت التجار�ة.  

 ئدة منها �النس�ة له. المنطق الحسابي، فإن الثقة ال فا إلى وحیث أن أي عمل اقتصادي �خضع  

 أنه على المستوى الشخصي، �مكن لعامل الثقة أن    «Williamson » ومع ذلك ، �قر 

المحسو�ة، ال س�ما في س�اق العالقات الحم�مة السلو��ات  أفراد مثل الصداقة والمح�ة    ینحرف عن  بین 

ات عن طر�ق التفكیر التطب�قي،  ال �مكن تفسیر السلو��  واألخوة، حیث �كون التداخل االجتماعي قوً�ا جًدا 

أن وجود عناصر ثقاف�ة أو عرق�ة أو دین�ة �مكن أن یؤدي إلى التقلیل إلى حد �بیر من    و �عترف �ذلك

  1نطاق السلو��ات المحسو�ة

 نظر�ة الو�الة: :   ثالثا

المنظمات والعالقات المصالح المتعارضة لألفراد أو    تقوم هذه النظر�ة على فكرة �س�طة تشرح أنه �سبب

أر�اح  من  تقلل  التي  الصراع  تكال�ف  وجود  �الضرورة  �ستلزم  ونظر�ة  التعاون�ة   �مكن الو�الة الطرفین، 

 أن والمو�ل، �ما الو�یل  بین التعاقد�ة العالقة تحلیل إلى دفته فهي المؤسسة، ظواهر مختلف على تطب�قها

 بین  �التعاقد تتمیز   العالقات من نظام نهاأ  على المؤسسة تقدم التعاقد�ة، و المقار�ة على تعتمد  الو�الة نظر�ة

 المعلومات وتناظر  المصالح بتضارب األح�ان غالب في تتمیز التعاقد�ة العالقة وهذه  االقتصادیین، األعوان

 
1 O. Williamson , Op-Cit, p:456. 
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 للفصل أساساجاءت   نهاأ أي المؤسسة، في المصالح أصحاب و�ق�ة والمالكین، اإلدارة بین ) االنتهاز�ة (

 تعظ�م طرف كل �حاول  �موج�ه الذي العقالني االخت�ار مبدأ  وفق وعلى وتسییرها، المؤسسة ملك�ة بین

 لإلدارة، الذات�ة �األهداف متأثرة مثال معین ص�انة أسلوب اخت�ار عمل�ة تأتي أن یتوقع فإنه الخاصة، منافعه

 . اآلخر�ن المصالح أصحاب أهداف مع  متوافقة غیر أو متوافقة األهداف تلك كانت  إذا  عما النظر �صرف

 : الو�الة نظر�ة  مفهوم-1

 بین الفصل لمشكلة عند طرحه  «Adam Smith »االقتصادي  الى الفیلسوف  الو�الة د أصل نظر�ة�عو 

والس�طرة وتظهر  ثروة  كتا�ه في الملك�ة  الماضي، حیث   القرن  س�عین�ات  بدا�ة في  الرسمي �شكلها  األمم، 

 لتحلیل �حث كأداة  یوظف فكري  تصور  )" �أنهاJensen et Meckling»  )1975 »    عرفها �ل من

 اإلنساني هذا  �صفة عامة، والفكر العمل م�ادین  من  كثیرة م�ادین  في عرفت التي التعاقد�ة العالقات ظاهرة

ثاني المو�ل (العون)   طرف صیل) ،األول الو�یل (األ عندما یو�ل الطرف طرفین بین الو�الة وتنشأ عالقة

 یتحمل بینما العقد، �مل�ه ما حدود في القرار اتخاذ سلطة على  بذلك و�تحصل لحسا�ه، معینة مهام بتنفیذ

 1الثاني" الطرف قرارات نتائج األول الطرف

 خالل من یتحقق المؤسسات وجود وأن التعاقد�ة، العالقات من مجموعة أ�ضا �أنها الو�الة وتعرف نظر�ة 

 2االتفاق�ة. العقود من أكثر أو واحد

  الو�الة نظر�ة تكال�ف -2

 إلى طرف كل �سعى  أین من فرض�ة  الرشادة  «jensen et mecklin » حسب   الو�الة تنشئ تكال�ف 

الرئ�س/الو�یل)  تسود هذه العالقة (   ثروته، و العامة وتعظ�م المصلحة تعظ�م قبل الخاصة مصلحته  تعظ�م

في المعلومات أي المعلومة التي �عرفها الشخصان ل�ست نفسها، فالو�یل   L’asymétrie حالة الالتماثل

 
1 C.Benjamin, O.WEINSTEIN, les nouvelles théories de l'entreprise, librairie générale française, Paris, 
1995,P : 93. 

 . 185:، صمرجع سبق ذ�ره زرقي عمار،  2
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العقد   عموما له معارف أكثر من الرئ�سي حول المهمة التي �جب أن �قوم بها مما یؤدي إلى القول أن 

 أخرى للو�الة هي:  غیر تام،  و�ذا أراد الرئ�س مراق�ة الو�یل فعل�ه تحمل تكال�ف

 أن من للتأكد (المو�ل)األصیلیتحملها   و هي تكال�ف  : الرقا�ة والرصد(تكال�ف عدم الثقة) تكال�ف -

العامة ول�س مصالحهم منطق  من   یتصرفون  اإلدارة مجلس  أعضاء أو المسیر  الشخص�ة، المصلحة 

 إنشاء وتكال�ف العام، والمدیر الرئ�س  وظائف  بین الفصل  تكال�ف اإلدارة، مجلس  إنشاء تكال�ف  مثل

 .  الرقا�ة الداخلي، وقد یتعدى ذلك الى اللجوء الى رقا�ة خارج�ة ومجلس  المدیر�ن مجلس 

 في  مصالحه وتكون  المو�ل،  �ه یثق  أن  أجل من  الو�یل یتحملها  التي التكال�ف وهي :  االلتزام تكال�ف -

 .الوظ�في و الس�ارةكحوافز الماد�ة السكن  المو�ل مصالح مع  واحد صف

 مع  المصالح تضارب نت�جة  یتكبدها األصیل التي المنفعة خسارة تعني والتي : البدیلة الفرصة تكال�ف -

  للموارد  السیئ التخص�ص مثل ، والو�یل األصیل بین  تختلف  التصرفات �جعل التضارب هذا  ، الو�یل

النوع�ة، أو السعر،   الجودة، الكم�ة،   واختالف . األمثل غیر االسترات�جي واالخت�ارسواء من ناح�ة 

 . المت�ق�ة �الخسائر عنه �عبر الثروة على التصرفات

الصفقة واالختالف  القدرة  لهم  ل�س  االقتصادیین األعوان  أن في  �كمن  بین نظر�ة الو�الة ونظر�ة تكال�ف 

 المستقبل  �خبئها التي الطرفین تصرفات أو سلو��ات یتوقع  عقد تام بوضوح تحر�ر على

 الثقة التنظ�م�ة  ونظر�ة الو�الة:  -3

 خالل من  وذلك المصالح بین طرفي العقد، الثقة وتعارض مشكلة لحل كمحاولة الو�الة نظر�ة نشأت لقد

 المؤسسة، في المختلفة األطراف بین االخت�ار�ة التعاقدات أو العقود من  سلسلة على أنها المؤسسة الى النظر

األخرى، و�جزء من  األطراف مصالح على الشخص�ة مصالحها بتفضیل سلوك اإلدارة من  الحد شأنها من
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على   للس�طرة  للو�یل.  الت�ع�ة  عن  الناجمة  لمخاطر  (المو�ل)  االصیل  الطرف  یتعرض  الو�الة،  نظر�ة 

 1االنتهازي من جان�ه، وهذا ما �كلف المو�ل تكال�ف الرصد والرقا�ة،و�یل والحذر من أي السلوك  

في حین إذا �انت العالقة بین المو�ل والو�یل قائمة على على الثقة المت�ادلة، فهذا �فیل �الس�طرة على  

�بدیل   الو�الة  نظر�ة  داخل  التنظ�م�ة  الثقة   عرض  و�مكن  المعنى،  هذا  وفي  الو�یل،  الرقا�ة  تصرفات 

من  س�حد  المت�ادلة  الثقة  عن  الناتج  الطرفین  بین  التفاهم  الن  البدیلة،  الفرصة  تكال�ف  وحتى  والرصد 

. وقد أظهرت العدید من الدراسات أن نوع�ة االتفاق�ات بین  2تضارب المصالح و�التالي �قلل من التكال�ف

التي تسمح   البناء،  التفاعل وجودة  الشر�ك، هذه  الطرفین ودرجة تعقیدها �عزز  بتعز�ز الثقة وز�ادة سمعة 

لغة المعرفة والمعلومة مشتر�ة    تمثل �النس�ة للشر�ك عر�ون ثقة تجعله �شارك في تطو�ر وتقاسم  المعاییر

 في العمل الجماعي. 

ال�حث في  حل هذه النزاعات، أو �ع�ارة أدق،  و    و تسعى النظر�ة إلى شرح أشكال الصراعات التنظ�م�ة

التكال�ف  العقود(سمعة    خفض  ص�غ  و�ذلك  الحوافز  ال�ة  على  �االعتماد  الصراعات  هذه  عن  الناجم 

واألقدم�ة العالقات) حیث تفترض أنه �لما زادت مدة العقد �لما زادت الثقة �النس�ة للمسییر ونفس الشئ  

والعدید  �الس�ة للعمال ولعل من بین ألهم االس�اب في اختالف درجة والء العمال لمؤسساتهم بین ال�ا�ان  

من الدول، هي ص�غ العقود، حیث تعتمد المؤسسات في ال�ا�ان على العقود الطو�لة  "األبد�ة ال�ا�ان�ة "أي  

أن إذعان الموظف ال�ا�اني لنظام العضو�ة  الذي ال یوجد �ه أي إلزام �حقوقه، وهذا ما یز�د من فرص  

تم نقله إلى قسم آخر بنفس المؤسسة. وهذه �قائه موظفًا في المؤسسة، فحتى لو إنتهى العمل المنوط �ه سی

  3هي أسس عقود التوظ�ف التي �اتت معروفة عالم�ًا 

 
1 I.Chouk , Achat sur internet  comment susciter la confiance, Edition L’Harmattan, Paris 2009 ,p : 32. 
2Ibid ,p :37. 

تار�خ  /http://www.nippon.com/ar/currents/d00088، نظام التوظ�ف في ال�ا�ان، هاماجوتشي �ي إتشیرو  3
 03:18على الساعة  13/06/2017االطالع

http://www.nippon.com/ar/currents/d00088/
http://www.nippon.com/ar/currents/d00088/
http://www.nippon.com/ar/currents/d00088/
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 من لاللتزام أداة  و االنتهازي لإلدارة، السلوك تقو�م في فعالة كأداة  الثقة التنظ�م�ة  تظهر األساس  هذا  على و

 ینتج تقلل في التكال�ف التي قد الوقت نفس  التسییر، في على  الصارمة الرقا�ة تقلل من للمسیر التي قبل

 إلى یهدف المسیر س�جعل العجز في المتمثل وهذا القید عمله،  منصب المسیر ف�فقد العجز، خطر عنها

 1المؤسسة ثروة تعظ�م

   : نظر�ة االلعاب  را�عا

الفرنسي   الر�اضي  العالم  ید  على  المقابالت  نظر�ة  أو  االلعاب  نظر�ة  خالل    Emile Brogrظهرت 

انتشرت في أوساط ال�حث العلمي في نها�ة القرن الماضي �عد ما نشر  )، و 1921الحرب العالم�ة االولى (

الهولندي الر�اض�ات  عالم  من  االقتصاد  «Ven Neumann » كل  عالم    «O.Morgenstern »و 

أداة     Theory of Games and Economic Behavior The)1944(2تابهم �عنوان  ك واعتبرت 

االقتصاد،   أو  اإلدارة  (علم  المجاالت  من  العدید  في  تطب�قات  من  لدیها  لما  ال�شري  السلوك  لتحلیل 

لها   بل  والخدمات...الخ)،  والطاقة  الصناعة  ومجاالت  الصراعات  المفاوضات،  المنافسة،  الس�اسة، 

د تم استخدامها في مجال  تطب�قات غیر محدودة تستخدم حتى في فهم �عض السلو��ات االجتماع�ة، وق

 اإلدارة لمحاولة اإلجا�ة عن السؤال لماذا تدخل المؤسسة في عالقة تعاون�ة؟ 

 مفهوم نظر�ة األلعاب: -1

هي مجموعة من القواعد المحددة لطرائق التأثیر المتاحة للطرفي العالقة وقد �شترك فیها جانبین أو أكثر  

 .3وحاد منهم تحسین وضعه على حساب األخرتتضارب وتتعارض مصالحهم، �حیث �حاول �ل 

 
1Y. Murat, Introduction à la théorie des jeux manuel et exercices corriges,  Dunod, paris 2003, p : 48 

 293،ص : 2013 عمان،، نظر�ات اتخاذ القرار منهج �مي، دار المناهج للنشر والتوز�ع، الط�عة االولى،مؤ�د عبد المحسن  2
 2004دار الرضا للنشر، سور�ا، ئفها،نظر�ة في اإلدارة وممارستها ووظا 401لــنظر�ات اإلدارة واإلعمال دراسة  رعد حسن الصرن،  3

 . 490:ص
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وعدد   األهداف  عدد  �اختالف  تختلف  التفاعل�ة،  القرارات  تمثل  الر�اض�ة  النماذج  من  مجموعة  هي  و 

القرار،  بها سیلعب التي �الك�ف�ة تتن�َّأ استطاعت أن ما إذا  شامًال  قد تكون عالًجا   المشار�ین في صنع 

 ال�شر یلعب عندما إال تنجح ألنها ال العالم، مشكالت كل تحل أن تستط�ع ال األلعاب نظر�ة األفراُد، ولكنَّ 

فهي   �عقالن�ة شاذة تتن�َّأ أن تستط�ع  ال  رشیدة،  یتخذه 1�سلو��ات  موقف  على  اللع�ة  نظر�ة  وتعتمد   ،

 الالعبین وأقلهم إثنین للوصول إلى قرار. 

 : أنواع األلعاب في النظر�ة-2

نظر�ة    هذه  تتمیز  ومن  نفسها  اللعب  ولظروف  الالعبین  لعدد  وفقا  األلعاب،  من  أشكال  �عدة  األلعاب 

 : 2األشكال

الواحد):-     (الشخص  الفرد�ة  المصلحة   اللع�ة  الن  المصالح،  في  حق�ق�ة  تضارب  یوجد  ال  حیث 

الوحیدة هي مصلحة اللعب الفردي نفسه، وفي هذه الحالة فان الحظ هو بن�ة اللع�ة األساس�ة وال ُمنافس  

 الفرد�ة  Solitaire�خ�ارات الالعب اآلخر،  مثل لع�ة 

الشخصین):-     (لع�ة  الثنائ�ة  انتشاراً  اللع�ة  أكثر األنماط  المعروفة  وهو  األلعاب  الكثیر من  ، و�ضم 

 إثنین.   الشطرنج، الداما، وأي لع�ة تعتمد على شخصین مثل

یتم تحلیل األلعاب الثنائ�ة في نظر�ات األلعاب �شكل موسع، وتكمن الصعو�ات الحق�ق�ة في عمل�ة تمدید  

ذل  المختلفین،  الالعبین  بین  التفاعل  حیث  من  األلعاب  الیها  تؤدي  التي  الخ�ارات  النتائج  جم�ع  أن  ك 

وتكون  أكثر،  أو  العبین  ثالثة  بوجود  بینما  متوقعة،  الثنائ�ة  األلعاب  في  تكون  الممكنة  والحر�ات 

أما  عنها  لینتج  اللع�ة  عن  تنشأ  التي  الظروف  �سبب  وعشوائ�ة،  معقدة  الفرص  وخ�ارات  اإلحتماالت 

 
 . 12، ص:2016 القاهرة، ،1، نظر�ة االلعاب، ترجمة، نجوى عبد المطلب، مؤسسة هنداوي للتعل�م والثقافة ، الط�عىة�ین بینمو  1
 . 114 :ص ،2014عمان،  ،1محسن حسن المعموري، م�ادئ علم االقتصاد، دار ال�ازوري العلم�ة للنشر، الط�عة   2
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تكون   لذلك  الالعبین،  بین  االصطدام  أو  تتظمن  المعضالتعاون وااللتحام  التي  االكثر صعو�ة هي  الت 

 أكثر من العب.

 لثقة في نظر�ة األلعاب: قواعد ا -3

مجموعة من القواعد تظهر وجود العدید من المواقف واألشكال المتعددة لأللعاب عند  « Kreps »وضع 

الرسمي  ، و إلظهار المواقف المحتملة في سلو��ات الطرفین، �قترح حالة من التفاعل  B و Aشخصین 

 بین طرفي الثقة من خالل الجدول التالي: 

 Kreps لع�ة الثقة عند) 1/5( شكل

 Bاللعب  

 عدم الثقة  الثقة

 Aاللعب 
 ) 10-0( ) 5-5( الثقة

 ) 0-0( ) 0-10( عدم الثقة 

Source: Kreps, R. Wilson 1990, Reputation and Imperfect Information, Journal 

of Economic Theory, n°27, p:253 

لصقل   التجر�ة  هذه  الثقة  ونظر�ات  العقالن�ة  النظر�ات  معظم  أساس  تعد  التي  السجین"  و�مثال"معضلة 

وتطو�ر مواقف الناس على التعامل مع الغموض، وهي ع�ارة عن اثنین من طرفي الثقة  تواجه خ�ار�ن:  

التعاون. و�جب على �ل شخص أن یتخذ قرار  التعاون أو عدم  ا دون معرفة ما س�قرر اآلخر، وهنا إما 

د  الثقة التي یبنى عل�ه مصیر السجینین. جوهر تتجسِّ

إدانتهما  تثُبت سوف االثنان عن �عضهما، �عنى طرفي الثقة �فضالن التعاون، وهنا �عترفا ) إذا لم5-5(

 سنوات لكلیهما.  5لعدم التعاون مع القضاء، مع التخف�ف في الحكم ول�كن مثال 
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إذا 0-10( الطرف االول )اما  صراح الطرف     �طَلق فسوف الجر�مة، في B شر�كه �عترف ولم  Aاعترف 

 سنوات �املة10الذي وضع ثقته في غیر محلها وتكن النت�جة  Bاالول لتعاونه مع القضاء، و�خسر 

 و�حَكم ُمداًنا فس�ص�ح الذي اختار الخداع،   Bواختار التعاون، واعترف شر�كه A لم �عترف و�ذا  )10-0(

 .في السجن مدة  �أقصى القضاءِ  عل�ه

لم تكون هناك ثقة الطرفین فلن �كون هناك تعاون و�التالي س�عترفا عن �عضهما و�خسران   ) و�ذا 10-10(

 ). 10-10(القض�ة �حكم مشدد لكلهما 

هي    التى  االجتماع�ة  التعاون�ة  العالقة  إلى  �اإلضافة  أنه  األلعاب  نظر�ة  تكو�ننا  أظهرت  من  جزء 

فإن السمعة  ستكون حًال لمشاكل الثقة في التطب�قات السلو��ة، فهي قابلة للتطبیق �االعتماد     البیولوجي،

على تحلیل شخص�ات وظروف األشخاص عمومًا، لكن دقتها ل�ست مطلقة �ون األمر �ثیرًا ما یتضمن  

و�س� خاصة  حاالت  السجن  معضلة  مثل  حاالت  تجعل  عدیدة  جدًا،متغیرات  للناح�ة    طة  �النس�ة  اما 

�س�طة   أبدًا  تكون  ال  فاألمور  معقدة،  أنها  �ما  للغا�ة  ومتعددة  �بیرة  اللع�ة  نظر�ة  فتطب�قات  االقتصاد�ة 

المثال أعاله، لذا فهي تطبق عادة من قبل برمج�ات مخصصة تت�ع التغیرات   وسهلة �ما هو األمر في 

 نادرًا ما یتم تطب�قها من قبل ال�شر في األنظمة شدیدة التعقید وتتخذ القرارات ت�عًا للتغیرات الحاصلة، و 

إنَّ جوهر نظر�ة األلعاب  �قوم على افتراض وجود مجموعة من متخذي القرارات الذین تتداخل أهدافهم و 

التي �سعون لتحق�قها، حیث یتوفر لكل واحد منهم �عض الس�طرة الجزئّ�ة أو المحدودة على الموقف اّلذي  

ن جم�عًا معه، فهذه الّنظر�ة ال تفرض فوز طرف �امل مقابل خسارة الّطرف اآلخر فحسب، بل قد یتعاملو 

تنتهي الم�اراة �حدوث نوع من الثقة  بین الّطرفین �حیث یتم تفادي الخسارة المطلقة، وتعالج مشكل عدم  

 الثقة بین اطراف العالقات الذي ال �خدم الطرفین.
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 الفصل:  خالصة

الثقة التنظ�م�ـة، حیـث تطرقنـا  االطار النظري وأدبي لمفهوم فصیل�التناقشنا في هذه الفصل  

مـع األخـذ �عـین  الثقـة التنظ�م�ـة،النظر�ة الرئ�س�ة التي اسـتخدمها ال�ـاحثون فـي  إلى أبرز المقار�ات

، و�ـذا  في مفهومها سواء �ان س�اق اجتماعي، اقصادي، اداري، أو نفسي اتالس�اقتعدد  اإلعت�ار  

، ثم أهم ما جاءت �ـه النظر�ـات العلم�ـة وعالقتهـا �الثقـة التنظ�م�ـة، �عادهاتناول المقار�ة النظام�ة أل

 .منظمةلل أساسيالثقة �محدد والتي تعتبر أحدث المقار�ات التي تأخذ �عین اإلعت�ار 

اسـتب�ان �حــدد  أسـاسكمـا حاولنـا تقـد�م نمـودج لق�ـاس الثقـة التنظ�م�ــة فـي المنظمـات �قـوم علـى     

وخلصنا إلى ضرورة توس�ع نطاق في المنظمة، للثقة التنظ�م�ة مواقع الخلل  لمن التفصیل  ف�ه �شي

سـتوى الثقـة لرفع مـن م ماد�ة ومعنو�ة �متغیر الس�اقات الثقاف�ة واإلجتماع�ة تأثیرات  ال�حث �إدراج  

التنظ�م�ــة مهمــا �ــان عــالي البــد مــن التنظ�م�ــة فــي المنظمــة، �مــا خلصــنا أ�ضــا أن مســتوى الثقــة 

مراعاة جوانب أخرى في السلوك اإلنساني تضمن والء الكفاءات الموجودة داخل المؤسسة، وهـذا مـا 

 سنتطرق ال�ه في الفصل الثاني.

 



   

 

 

 

 

 

 

 .مدخل عام في المفاه�م والنظر�ات والفلسفة - اإللتزام التنظ�مي 1

 .االلتزام التنظ�مي طرق بناء المقار�ات الحدیثة و 2

 و�عض محددات بیئة العمل االلتزام التنظ�مي 3

 . الرضى الوظ�في �وس�ط بین الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي 4

 .الثقة التنظ�م�ة على اإللتزام التنظ�مي أ�عاد  تأثیر  5 

 

 

 

االلتــــزام التنظيمي  : الثاينالفصل 

 فيه واملؤثرة حتليل العوامل املكونة

مل  ف  ل 
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 تمهید 

معینة �عتبر شرطا  ارت�اط�ه  مما ال شك ف�ه أن الوقوف على مفهوم واضح، محدد، ودقیق لظاهرة   

أ�ة ظاهرة ضرورة حیو�ة،    ،أساس�ا وأول�ا إلدراكها الصح�حة عن  المفاه�م  توافر  أن  �ما  وفهم حق�قتها، 

وعلى قدر �بیر من األهم�ة لتقدم ال�حث، إذ نجد العدید من الدراسات الحدیثة، في مجال العلوم السلو��ة  

السبب�ة بین   العالقة  لتحلیل طب�عة  المعالتزامالتنظ�م�ة واإل  الثقةر�زت جهودها  الفترة  صرة تطورت  ، ففي 

ا  لكن أكثر إنتشارً   ؛غیر ملموس، غامض، وغیر دقیق  شيءفكرة أن نجاح المؤسسة �مكن أن یتوقف على  

یتمثل في   الشيءفي أذهان األفراد، وفي الق�م التي ت�حث عن مفتاح النجاح  في المؤسسات الحدیثة، هذا  

لتزام التنظ�مي، أ�عاده، ومكوناته، ثم ال  حیث سنحدد ضمن هذا الجزء المفاه�م الفلسف�ة االلتزام التنظ�مي،  

 . التطرق الى مفهوم الرضى الوظ�في �متغیر وس�ط والعالقة بین أ�عاد الثقة وااللتزام
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. III 1 مدخل عام في المفاه�م والنظر�ات والفلسفة - اإللتزام التنظ�مي  : 
اإللتزام         من  العالي  �المستوى  تتمیز  الرائدة  المؤسسات  أن  التجر�ب�ة  والدراسات  األ�حاث  أثبتت 

التنظ�مي، وهذا المستوى یتشكل نت�جة لجهود األفراد المخطط له بوعي، والموجه نحو تعز�ز روح االلتزام  

معقد، فإن طاقتها األساس�ة  التنظ�مي لصالح جم�ع األطراف المشار�ة. و�ما أن المؤسسة ��ان إجتماعي  

 .�قررها مستوى اإللتزام التنظ�مي السائدة في لحظة تار�خ�ة معینة

الموظفین    و    بین  المؤسسات،  داخل  للعالقات  عمیق  تغییر  إلى  العمل  لعالم  المتزایدة  المرونة  تؤدي 

التغییرات،   العالقة بین األفراد والمؤسسات هي محور هذه  المؤ�د أن  العمل، ومن  العمل ومكان  وأر�اب 

المنظمات  في حاجة   على الثقة،    من أي وقت مضى إلى وجود عالقات متینة مبن�ة   أكثر ولذلك  فإن 

الوالء التام لهذه المنظمات، والوقوف معها في أقات الشدة، لهذا یتم السعي �شكل متزاید   إلىتدفع األفراد  

إلى مفهوم االلتزام التنظ�مي في المنظمات �سبب تأثیره اإل�جابي على تحقیق النتائج التنظ�م�ة واالحتفاظ  

 �الید العاملة،  

ق النظري تحدید مفهوم االلتزام التنظ�مي الذي �عتبر المتغیر التا�ع لفهم سنحاول في هذا الجزء من الس�ا 

 .محور تغییرات العمل، مع تقد�م أنواع معینة من االلتزام التنظ�مي وفقا للمتطل�ات الدراسة

 نحو تحدید واضح لمفهوم  االلتزام التنظ�مي :  أوال:

، اهتمام واسع األمر�ك�ةفي الوال�ات المتحدة  اضي  القرن المشهد أواخر الستینات وأوائل الس�عین�ات       

حول   �بیر  و�ان  إل ووعي  عملهم،  �أماكن  الموظفین  مدراء    أساس تزام  التزام  حول  یدور  االهتمام  هذا 

، و �مكن تبر�ر االهتمام بهذا المفهوم في اإلدارة من   وجامعاتهمالشر�ات وأساتذة الجامعات تجاه شر�اتهم 

االلتزا  أن  حق�قة  یرت�ط  خالل  تحدیدًا،  أكثر  و�شكل  للمنظمة  ووالئهم  األفراد  الجتهاد  جیدًا  مؤشرًا  یبدو  م 

وحضور   الطوع�ة)،  المغادرة  معدل  انخفاض  (أي  المنظمة،  و�التالي  األفراد  �استقرار  التنظ�مي  االلتزام 
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التغیب   العمالءالمنخفضالموظف (معدل  الوظ�في، وجودة خدمة  التنظ�مي  1) ، واألداء  لذلك فااللتزام   ،

المنظمة،   في  الموظفین  مهم من مشار�ة  مقترح اللتقاط جانب  مفهوم  الواقع  و هو  �عكس طب�عة   هوفي 

الفرد   تجذب  التي  الروا�ط  �  إلىوقوة  یتن�أ  ألنه  التنظ�م�ة،  للفعال�ة  هام  مع�ار  هو  �ذلك  ستقرار  إعمله، 

قدرة مدى  إلى  �شیر  فهو  التفاعل.  ودرجة  مساهمات   الموظفین  استمرار�ة  على  االعتماد  على  المنظمة 

، �عد االلتزام التنظ�مي مؤشرًا جیدًا لجودة الح�اة في  كالموظفین في أنشطتها وتطو�رها �اإلضافة إلى ذل 

 ومستو�اته لكن قبل ذلك نتظرف أوال إلى:  أ�عادهالعمل، في هذا الجزء سنحاول فهم االلتزام التنظ�مي، 

 النظر�ة لإللتزام التنظ�مي  :  األسس   دراسة -1 

موضوع           التنظ�ميأص�ح  األكاد�میین   االلتزام  اهتمام  تجذب  التي  الموضوعات  أكثر  من 

 هلمسه من خالل ظهور أن ن ، �مكن  االلتزام التنظ�مي  والممارسین على حد  سواء، وهذا اإلهتمام �موضوع  

ال في   ال�حث األكاد�م�ة، والمعاهد  التغییر  العدید من مراكز  �اعت�اره مطلب أساسي من متطل�ات  تدر�ب�ة 

من قبل المؤسسات ضرورة حتم�ة ال إخت�ار�ة سع�ا  االلتزام التنظ�مي    والنجاح، لذلك أص�ح تبنى س�اسات

وعل�ه �أتي    ، منها لنجاح المؤسسات وسب�ا لقدرتها على ال�قاء، ومواجهة تغیرات البیئة الخارج�ة المتالحقة

 الضوء على دراسة وتحلیل األسس النظر�ة لإللتزام التنظ�مي . هذا الجزء ل�سلط  

 ةً االلتزام لغ -

  2.لزم الشيء، ثبت ودام، ولزم بیته لم �فارقه وااللتزام االعتناق، والتزم الشيء أوج�ه على نفسه      

األورو��ة األدب�ات   الكند�ة الدراسات اما االلتزام، على للداللة   «Implication »مصطلح   استعملت 

  والذي « Commitment » اإلنجلیزي  للمصطلح كترجمة ، « Engagement » فتستعمل مصطلح

 

 
1 M.Estelle, Sens du travail, santé mentale et engagement organisationnel, Bibliothèque et Archives 
nationales, Montréal,2008,p :18 

 542، ص  12، وانظر لسان العرب،ج 820، ص :1996المنجد، الجزء االول، دار الشروق،   2 
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 1القدرة على الوفاء �العهد، �ون االلتزام هو تعهد لطرف ما.  �عني

 له ثالث معاني:  إنسانيان االلتزام سلوك   «Webster »  وجاء في قاموس 

 ؛ مس�قة، مثل الرسائل واأل�حاث العلم�ة لخطة ط�قا فعل إت�ان أو إنجاز هو  -

 ؛ �أمان المعنيالطرف  إلى رسالة توصیل هو -

 األداء. في معینة �طر�قة ما �عمل الشخص �الق�ام یتعهد أن هو -

 االلتزام اصطالحا:  -

الموضوع    أشارت هذا  تناولت  التي  الدراسات  من  �االنض�اط،   إلىالعدید  مرادفات  عدة  له  االلتزام  أن 

أنها في األخیر تعني �قاء الفرد   إال الطاعة، اإلخالص، الوالء، االنتماء، و�الرغم من االختالف اللغوي،  

 : الكتاب على النحو التالي ألهمو�ناء عل�ه  �مكن سرد �عض التعار�ف  ،في منظمته

أمرا   - إما �اخت�اره و�رادته �ما في االلتزام �العقود سواء �ان   ،االلتزام هو أن یوجب اإلنسان على نفسه 

 .2من جانب واحد �الوقف، و�ما �إ�جاب المشرع وذلك لما له من سلطة أو ،من جانبین �اإلجارة

 أو ما لوجهة �النس�ة معنى ذات السلو��ات �أحد الفرد تر�ط قوة �أنه االلتزام  » Meyer «و�عرف  - 

 3وجهات متعددة. 

ما  بوجهة للشخص النفسي ارت�اط أنه االلتزام على »   «   O’reilly et Chatman�عرف �ل من    -

 . 4المنظمة المهن�ة في كالح�اة معینة، لوجهة الفرد تمثیل على أساسا تقوم نفس�ة وهو حالة

 
 جامعة  ، التنظ�م و العمل النفس علم في د�توراه  أطروحة التغیر، مرحلة في التنظ�مي �اإللتزام عالقتها و الق�م اتساق نعمون، مراد  1

 . 65ص:  ،2006الجزائر، 
  ، 2004  ، دار النشر للجامعات، القاهرة،1الط�عة    ،المال�ة ودورها في ادارة المخاطرسمیر عبد الحمید رضوان حسن، المشتقات     2

 . 353ص:
3 J.Meyer, L.Herscovitch, Commitment in the workplace. Toward a general model, Human Resource 
Management Review, vol.11,N3, PP:299–300. 

حمادات، محمد حسن،  ق�م العمل وااللتزام التنظ�مي لدى المدیر�ن والمعلمین في المدارس، دار الحامد للنشر، عمان،   4
 . 35،ص 2006
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 الشخص، هي التزام وجهة تكون  فقد وجهته، �اختالف �ختلف االلتزام من خالل هذه التعار�ف نستنتج أن

أو العمال، أو العمل جماعة أو القائد المهنة  ...الخ، نقا�ة  التنظ�م  قد أو   نفس  عند الوجهات تتعدد  كما 

الشخص، وتعتبر وجهة التنظ�م أول واهم الوجهات التي تناولها ال�احثون والكتاب، في هذا المیدان، فهي 

بدورها التي  الوجهات  �اقي  من  واتساعا  ولذلك    أكثر شمول�ة  الحدیثة،  الدراسات  في  مهما  نصی�ا  أخذت 

 اخترنا وجهة التنظ�م في دراستنا.  

 اإلسالمي  األدبااللتزام في  -

ِإنَّ الَِّذیَن   "وهي السیر السوي الذي ل�س ف�ه اعوجاج وال انحراف، قال هللا تعالى    االلتزام هوا الستقامة:

ُ ُثمَّ   ، قال ابن الق�م سمعت ابن ت�م�ة �قول استقاموا  على  30سورة فصلت اال�ة  "   اْسَتَقاُمواَقاُلوا َر�َُّنا �َّ

�سرة وال  �منة  عنه  یلتفتا  فلم  عبودیته  والتزموا  ف1محبته،  أوامره  ،  �امتثال  نفسه  ألزم  قد  �اإلسالم  الملتزم 

نواه�ه،   في  واتخادواجتناب  وسلوً�ا  وأخالًقا  ومعاملة  وع�ادة  عقیدة  وال�اطن،    اإلسالم  �ع�ش  و الظاهر 

هو االعتصام:  فالمسلم إسالمه في سره وعالنیته، في نفسه ومع  وأسرته، وفي مجتمعه ومع سائر الناس،

ُقواواعتصم �الشيء أي الزمه وتمسك �ه قال تعالى " سورة ال عمران " َواْعَتِصُموا ِ�َحْبِل �َِّ َجِم�ًعا  َوَال َتَفرَّ

  2هللا تعالى حبال الن من تمسك �ه نجى من تر�ه هلك.، وسماه 103اال�ة 

 : تحلیل مفهوم االلتزام التنظ�مي -2

إن مفهوم االلتزام التنظ�مي هو واسع �صعب تحدیده �ونه �ستخدم من قبل مختلف أصحاب المصلحة في  

اال  التحدث عن  �مكننا  المثال:  سبیل  على  المجاالت،   الواج�ات نحو وااللتزام العمل، نحوتزام  ل مختلف 

 ، وغیرها العمل جماعة نحو وااللتزام المهنة، نحو المنظمة، وااللتزام نحو وااللتزام للعمل، الداخل�ة والمهام

 &  Mottaz، ؛  Mowday، ؛  Benkhoff؛   :   «Becker و�تفق العدید من الكتاب و ال�احثین مثل
 

  ،2013الكتاب العر�ي،  ، دار7ط�عة  ،2مجلد مدارج السالكین،  محمد  المعتصم �ا� ال�غدادي،  الق�م الجوز�ة، تحقیق:بن  1
 . 104ص:

 . 11ص: ،، 2011السعود�ة للنشر، دار أثر  عبد هللا بن عبد الرحمان الجبیر، حق�قة االلتزام،  2
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Kidron,    ؛Meyer  «    إلى أن طر�قة تحدید االلتزام التنظ�مي �عتمد على نهج االلتزام الذي یلتزم �ه

،   المرء الطرفین)  الموظف والمنظمة، أو عالقة مصالح بین  الروا�ط بین  أو �قوة  (إما �موقف موظف، 

 وفقا لذلك یتم تعر�ف االلتزام التنظ�مي من المداخل التال�ة: 

 لتزام التنظ�مي :  ثان�ا : المداخل النظر�ة لدراسة اإل 

ــا فـــي دراســـة  ــد المقار�ـــة النظر�ـــة عنصـــرًا مهمـ ــيتعـ ، فهـــي مجمـــوع األنشـــطة العقل�ـــة االلتـــزام التنظ�مـ

وفهــم الظــواهر المختلفــة لــه، �مــا تمكننــا مــن اختــزال  االلتــزام التنظ�مــيوالذهن�ة وعمل�ة فكر�ة تفید في دراسة 

فهمــا علم�ــا لــه، وســنحاول ف�مــا یلــي مراجعــة �عــض  الواقع�ة إلى مجموعة الم�ادئ المجــردة مــن خــالل تقــد�م

 . وسنعتمد على ثالث مقار�ات نظر�ة وهما: االلتزام التنظ�ميالمقار�ات التي تعالج 

 لإللتزام التنظ�مي المدخل الت�ادلي  -

 لإللتزام التنظ�مي  المدخل  السلو�ي -

 لإللتزام التنظ�مي المدخل االجتماعي  -

یرى أصحاب هذا المدخل أن االلتزام التنظ�مي ما هو اال محصلة    :لإللتزام التنظ�ميالمدخل الت�ادلي  -1

للعالقات الت�ادل�ة ومنافع  بین المنظمة واألفراد، أي انه ط�قا لهذا المدخل �لما زادت المصالح الت�ادل�ة  

استثمار الفرد في منظمته، فكلما زادت تكال�ف �عتبر  و   من وجهة نظر الفرد زادت  قوة االلتزام التنظ�مي

االستثمار تعو�ضها  -هذا  �مكن  المنظمة  -التي ال  مغادرة  تكال�ف  أنه من مصلحته    ، ارتفعت  فهو یرى 

الت�ادل�ة بین    ، اذن1االستمرار في االلتزام �منظمته للعالقات  التنظ�مي �مثل ظاهرة تحدث نت�جة  االلتزام 

 ، وهذه أبرز التعار�ف في هذا المدخل:المقا�ضةأنواع  سیلة للت�ادل ونوع من وهو و ، والمنظمات األفراد

 
1 A.Ayari, l’engagement organisationnel des enseignants universitaires expatries,phd en science de 
gestion, institué supérieur de gestion ,université de Lille , 2014, p :23. 
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التنظ�مي �أنه    «Herbiniak & Alutto »�عرف �ل من     -  كنت�جة تحدث ه�كیلة ظاهرة االلتزام 

 ؛ 1الطرفین بین �االستثمارات والصفقات تتمثل  والتي والتنظ�م�ة الفرد�ة الت�ادل�ة لتعامالت

عندما تقترن استثمارات العامل ومنه منافعه، مع عمله،     «Becker »یتحقق االلتزام التنظ�مي حسب     -

 ؛2فتلقى المصالح بینه و�ین المنظمة و�نشأ االلتزام التنظ�مي

 علیها یترتب والتي والمنظمة الفرد بین تحدث التي عالقة ت�ادل�ة عن  : ع�ارة �أنه  «Kidron »و�عرفه    -

 ؛ 3الطرفین مابین مت�ادل استثمار اتفاقا حول

"استجا�ة أو موقف فعال الناتجة عن تقی�م    :�مكن تعر�ف االلتزام التنظ�مي �أنه   «Mottaz »حسب    -

 .4 "لحالة العمل التي تر�ط أو تعلق فرد في المنظمة

المادي   الجانب  التنظ�مي على  لاللتزام  الت�ادلي في تعر�فه  المدخل  من أي شيء، و�ر�ط قوة    أكثریر�ز 

ن إنكاره، لكن في المقابل  االلتزام �مدى تحقق المصالح والمنافع لكال الطرفین، وهذا واقع وموجود ال �مك

أو تنقص من مستوى االلتزام التنظ�مي، فهناك نوع من االلتزام ال �قوم   تز�دهناك جوانب أخرى، �مكن أن  

قد�مة    أنها  أ�ضاعلى المصالح �قدر ما �قوم على قوة الروا�ط االجتماع�ة ، والمالحظ من هذه التعار�ف  

ور�ما الجانبین السلو�ي واالجتماعي في تكو�ن العالقة بین   نسب�ا، في ستینات وس�عینات القرن العشر�ن،

 الفرد ومنظمته لم �كونا مطروحان �شكل �افي مقارنة مع الیوم.  

لو    :لإللتزام التنظ�مي   المدخل  السلو�ي -2 الفرد �ال�قاء في منظمته حتى  �شیر هذا االتجاه الى سلوك 

منظمة    إلىتعرض   في  العمل  الفرد  یرفض  فقد  أخرى،  منظمات  طرف  من  من    أخرى إغراء  �الرغم 

المستقبل   لكون سلو�ه مرت�ط �منظمته و�شعر بوجود منافع ستعود عل�ه في  له  التي أعطیت  اإلغراءات 
 

1 H. Becker, Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology. 1960, p:32. 
2 T.Becker & D. Randall, Validation of a Measure of Organizational Citizenship Behavior Against an 
Objective Behavioral Criterion. Educational and Psychological Measurement.vol54,N1, 1994, p :160. 
3A. Kidron, Work values and organizational commitment, Academy of management review, vol 21,No 
2 ,1978, p : 239. 
4 B.John,& G.jeffrey,human resource management practice and theory, Edmondson England, 1994, 
p:148. 
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المنافع   ف  التيأكثر من  المنظمة �جنیها  الفعل تجاه  1ي حال غیر  السلو�ي نوع من رد  المدخل  ، و�عتبر 

االلتزام �المواقف، والذي ُینظر إل�ه على أنه غامض نسبً�ا ول�س محدًدا تماًما، ووفقًا لهذا المدخل  �مكن 

 : تعر�ف االلتزام التنظ�مي بــ

هو     - التنظ�مي  أشكال   شكلااللتزام  من    ،قیودال   من  لمنعهم  إلفرادها،  استقرار  ذات  المنظمة  تفرضها 

، في  ، وهذا ما نلمسه �شكل ملفت في المنظمات المتنافسة2مسار معین إت�اعتغییر المنظم، وتجبرهم على  

   لمدة معینة �مض�ه العامل عند دخوله؛ (contrat de fidélité)عقد الوفاء  

 التزامهم درجة �عبر عن والذي المنظمة في العاملون  �ه �قوم الذي �أنه السلوك» الشوادفي «عرفه   وقد  -

 وتنم�ة �المنظمة األهداف الجهد لدعم  بذل في الرغ�ة خالل من  وذلك بها �عملون  التي المنظمة وق�م �أهداف

 3بها العضو�ة

 .4ه"�منظمت الفرد تر�ط التي (النفس�ة) الس�كولوج�ة الحالة  :"االلتزام التنظ�مي �أنه  » Meyer«�عرف -

  أو الهدف جل تحقیقأ  من النفسي التفاني  :"فقد عرفا االلتزام التنظ�مي �أنه «Liker & Hoseus »أما -

 5"عالقة إنشاء

 ذات الوظ�فة مسار إلى الفرد تجذب   التي والعقیلة النفس�ة الحالة  :"�أنه  «Chong et al »�عرفه   و -

 " .المنظمة في �العمل االستمرار في القو�ة الرغ�ة و�ذلك األهداف، من أو أكثر بواحد الصلة

 

 
 . 185ص: ،2017ال�ازوري للنشر والتوز�ع، االردن،   دار التغییر والتطو�ر التنظ�مي،  إدارةاحمد یوسف دودین،  1

2 J.Meyer & ,Herscovitch, Op-Ci, p: 301. 
 2002،  6العدد ،42المجلد ،الزقاز�ق  جامعة التجار�ة ال�حوث التنظ�مي، مجلة االلتزام تشكیل في االتصال مناخ محمد، دور الشوادفي  3

 . 265 :ص
4 J.Meyer & al,Employee Commitment and Motivation : a Conceptual Analysis and Integrative Model, 
Journal of Applied Psychology,2004, vol 89, n6, p:991. 
5 Ibid ,p :994. 
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عالي   مجهود بذل في  الفرد یبد�ه الذي تش�ه الوالء الشعور الداخلي من  حالة  :"هو   «Cohen » وحسب  -

 .1" المنظمة فعال�ة ز�ادة خالله من و�أمل

 �أقصى والعمل وق�مها  المنظمة �أهداف اإل�مان  :"أنه� «Eslami & Gharakhani » �عرفه �ل من   -

 .2"الق�م تلك وتجسید األهداف هذه لتحقیق طاقة

الت�ادلي   المدخل  �ه  ما جاء  �عكس  النفسي_  الس�كولوجي  المدخل  أ�ضا  السلو�ي _ و�سمى  جاء مدخل 

الفرد   التزام  الماد�ة، فأصحاب هذا المدخل یرون أن قوة   �منظمته الذي فسر االلتزام التنظ�مي �العوامل 

العوامل والمؤثرات �الظروف المح�طة،    ،�عود �األساس للفرد والتي تتأثر �الكثیر من  الحالة النفس�ة  إلى 

الذین یتعامل معهم،   الیوم�ة التي �مر لها، وردود أفعاله تجاه المواقف المختلفة في    األحداث األشخاص 

 الح�اة الیوم�ة �الموت، السفر ، النجاح، والفشل....الخ 

�ما هو  لكن  بها،  �مر  التي  النفس�ة  للحالة  الحاالت،  في �عض  األفراد  ل�عض  االلتزام  �فسر ضعف  قد 

الفشل   الموت والح�اة،  تع�س، وهناك  فأح�انا سعید وأح�انا  تقلب مستمر  في  األشخاص  أن مزاج  معلوم 

ف منإوالنجاح،  بد  فال  التنظ�مي،  االلتزام  من  تز�د  الجیدة  النفس�ة  الحالة  �انت  حین،    ن  �عد  ولو  تقلبها 

 والعكس صح�ح. 

االجتماعي  -3 التنظ�ميالمدخل  والجماعة    :لإللتزام  للفرد  االجتماعي  السلوك  المدخل  هذا  یدرس 

جتماع�ة، وهدفه بناء مجتمع أفضل قائم على فهم سلوك الفرد والجماعة،  إ والمنظمة، �استجا�ات لمثیرات  

هي وحدة   فالجماعة  للجماعة،  االجتماعي  السلوك  یدرس  انه  من إ �معنى  مجموعة  من  مكونة  جتماع�ة 

جتماعي مت�ادل فیؤثر �عضهم على �عض في إ جتماع�ة و�حدث بینهم تفاعل  إ األفراد تر�ط بینهم عالقات  

 
1 A.Cohen , Work commitment in relation to withdrawal intentions and union effectiveness, Journal of 
business research, 26, 1993, p : 75. 
2 J Eslami , & J.Gharakkani , " Organizational Commitment and Job Satisfaction ",Journal of Science 
and Technology , vol.2, no.2 , 2012,p85. 



 االلتــــزام التنظيمي حتليل العوامل املكونة واملؤثرة فيه                                                 الفصل الثاين 
 

 

99 
 

، و�هتم �الخصائص النفس�ة للجماعات وأنماط 1رار�ة أطول مدة مع الجماعة (في المنظمة)ال�قاء واالستم

العامل والقائد العالقة بین  الت�ادل�ة بین األفراد مثل  االجتماعي والتأثیرات  الزمالء،   التفاعل  والتفاعل بین 

 :  يف�ما یل التعر�فات  أهمونورد 

"�أنه  » ي الحمزاو  « عرفه   - القائمة من اإلنساني الجزء �أنه الذاتي المرء شعور  :   على الوظ�فة 

 والمشاعر العالقات الموضوع�ة  مجموعة عبر والرؤساء المرؤوسین من  معه �العاملین وارت�اطه التخصص

االهتمام  في  زدهاره� و  ونموه  العمل صالح إلى الدافعة المشتر�ة والمصالح    وأهداف �آل�ات واإل�مان  ضوء 

 .2"وفلسفته المجتمع أیدیولوج�ة إلى المنتم�ة العمل

 وق�مها  وقبوله ألهدافها بها وارت�اطه منظمته مع  الفرد تطابق درجة" : �أنه   »  ال�اقي عبد     «�عرفه  -

 .3فیها االستمرار في القو�ة الرغ�ة مع لصالحها ممكن عطاء أكبر بذل في ورغبته

 والعمل وق�مها �أهداف المنظمة اإل�مان عمل�ة" �أنه التنظ�مي االلتزام ف�عرفان » المجید وعبد فل�ه  « اما  -

 4"الق�م تلك وتجسید األهداف هذه لتحقیق طاقة �أقصى

 تنم�ة في یتمثل الذي العام االجتماعي االنتماء من االلتزام التنظ�مي على أنه جزء   » الخشروم « �عرف  -

المنظمة الفرد مشاعر أفكار  ف�ه  �سوده وما  ومنظمات أفراد   من  �حو�ه و�ما فیها، �عملالتي   نحو   من 

 .5وق�م وم�ادئ

 
 .  36: ص ، 199مراد یوسف علوان، علم النفس االجتماعي، دار المنظومة، �غداد،   1
 لدیها التنظ�مي االلتزام مستو�ات و األساسي التعل�م قادة لدى �التشج�ع الق�ادة  ممارسة  عناصر انتشار بین العالقة محمد، الحمزاوي   2

 . 370 :ص 1الجزء 13العدد  ،4المجلد حلوان، جامعة اإلنسان�ة، والعلوم االجتماع�ة الخدمة في دراسات مجلة
 . 85، ص: 2004 الجامع�ة،  مصر، الدار المنظمات، في الفعال السلوك ، صالح ال�اقي عبد  3
 . 286ص: ،2005المسیرة عمان،  دار :التعل�م�ة، المؤسسات ادارة  في التنظ�مي السید، السلوك المجید عبد  و فاروق   فل�ه  4
 ، 27المجلد، والقانون�ة االقتصاد�ةمجلة دمشق للعلوم  الخشروم محمد، تأثیر مناخ الخدمة في االلتزام التنظ�مي، دراسة میدان�ة،  5

 . 169: ص، 3العدد
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ر�ز المدخل االجتماعي في تعر�فه لاللتزام  �ما تا�عنا ذلــك، علــى الفــرد والمجموعــات غیــر الرســم�ة بدرجــة 

 ذلك تختــزلالعنا�ــة بهــا وتتجاهــل القضــا�ا الرســم�ة والمســائل التنظ�م�ــة وهــي بــ  كبــر، وتشــیر إلــى أهم�ــةأ 

عتبــر إ مواض�ع ومشاكل المنظمة وتحصرها فقط في الجانب اإلنساني. ومن ناح�ة أخرى فإن هذا المــدخل  

المنظمة  نظامًا مغلقًا یتوقف أداءه على ما �جري بداخله فقط، وأن التنظ�م �كون في حالة تــوازن إذا تحقــق 

أعضــائها. ولقــد تصــور دعــاة هــذه المــدخل أنــه إذا التعادل واالتفــاق بــین أهــداف المنظمــة، وأهــداف وحاجــات 

تحقق هذا التعادل تحقق معه االلتزام التنظ�مي، و�التالي تكون المنظمة في وضع مثالي �مكنها من تحقیــق 

ــن تحقیـــق  ــنهم مـ ــًا �مكـ ــع مثـــالي أ�ضـ ــي وضـ ــ�م فـ ــ�ح أعضـــاء التنظـ ــاكل، و�صـ ــات أو مشـ ــدافها دون معوقـ أهـ

 لمطروح أین تأثیر البیئة المح�طة ؟أهدافهم دون معوقات، ولكن السؤال ا 

ع�ارة  التنظ�مي  االلتزام    أن و�خالصة لهذه المداخل والتعر�فات التي تناولت االلتزام التنظ�مي، فإننا نرى  

�ستق�م   ال  األضالع  متساوي  مثلث  السلو�ي،    إال عن  الت�ادلي،  (المدخل  الثالث  أضالعه  �اكتمال 

في تقو�ة االلتزام، فعالقة الفرد �منظمته مبن�ة على الجانب    االجتماعي)، فكل مدخل �ساهم �شكل معین

المنظمة،   داخل  الفرد  یبنیها  التي  االجتماع�ة  العالقات  وعلى  السلو�ي  الجانب  و�ذا  المنفعي،  المادي 

مثال    و�مكن ف�مكن  الفرد،  نفس  في  مختلفة،  و�درجات  واحد،  وقت  في  تحدث  أن  الثالثة  األ�عاد  لهذه 

الجامعي   فیها  لألستاذ  و��قى  �الكل�ة   یلتزم  حاجته    إلىأن  یدرك  �إرادة وألنه  الوظ�في  مساره    إلى نها�ة 

) ، �ما قد �كون �عدین فقط، او �عد  Contrat de fidélitéاألجر، �اإلضافة إلى وجود عقود الوفاء (

   �ل منوهذا ما أشار ال�ه  �كون معدل دوران العمل مرتفع،    أینواحد، أو قد تختفي في �عض الحاالت  

« Mayer »  و « Mowday » .في أ�عاد الثالثة لاللتزام التنظ�مي من خالل النماذج التي قدموها  
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 : تداخل االلتزام التنظ�مي مع �عض المصطلحات :ثالثا 

استعراض   الضروري  من  فانه  االلتزام،  تناولت  التي  الدراسات  من  معتبر  عدد  على  اطالعنا  خالل  من 

 ارت�طت بهذا المفهوم، و�مكن سردها على النحو التالي: �عض المفاه�م التي  

التنظ�مي:  -1 االلتزام الوالء  نفسه  هو  أنه  على  الوالء  العر��ة مصطلحي  الدراسات  من  الكثیر  في  جاء 

)، في حین من یرى أن الوالء �ستجد في فكر ...  ،2009شر��ط الشر�ف محمد، ،  2002فودة  كدراسة (

لتحقق   معینة  �أفعال  للق�ام  الشخص  یدفع  الذي  الشعور  فهو  االلتزام  أما   ، والتعلق  االرت�اط  اإلخالص، 

 2006(سامي إبراه�م حماد حنونة ،  معین، وقد �كون االلتزام قسري عكس الوالءالذي �كون إرادي دراسة  

االلتزام �مرادف للوالء �كون �سبب التقارب بینهما فالوالء �عبر عن قوة  ، وعل�ه �كون استخدام مصطلح   )

، أن الوالء ین�ع من االلتزام الشعوري والمع�اري �سبب تقارب األهداف    2010 )،فل�حااللتزام و�شیر ، (

 والق�م. 

التنظ�م�ة:-2 التنظ�م  المواطنة  �االلتزام  المرت�طة  المفاه�م  أكثر  من  المواطنة  مفهوم  فسر  �عد  فقد  ي، 

منها 2012) ،العبیدي ( معینة  إلى عرض تصرفات  تقود  نفس�ة وسلو��ة  میوال  االلتزام بوصفه  ) ودراسة 

 المواطنة التنظ�م�ة والذي هو سلوك فردي طوعي . 

إن الرضى الوظ�في أ�عد ما �كون من سالف المصطلحات، من االلتزام التنظ�مي ،    الرضى الوظ�في:-3

اال أنهما یت�ادالن العالقة �صورة إ�جاب�ة بوصفهما من االتجاهات التي تؤثر على سلوك الفرد داخل نطاق  

) الى أن االلتزام التمظ�مي ال �عني الرضى  Okpara,2004)فقط، في حین أشار (Lee,2003العمل (

الوظ�في إذ �عكس الرضى االستجا�ة لعمل معین أما االلتزام ف�عكس الدرجة التي �شعر من خاللها الفرد  

 �صورة إ�جاب�ة تجاه مختلف مجاالت العمل. 
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المعنو�ة:-4 نفس    الروح  لهم  الجماعي  العمل والعمل  فرق  لتفاعل جهود  المعنو�ة محصلة  الروح  تعتبر 

ال  من  مفهومها  �قترب  وهنا  �أنها  األهداف،  المعنو�ة  الروح  وتعرف  األهداف،  تالقت  إذا  الجماع�ة  روح 

إتجاهات األراد والجماعات نحو بیئة العمل ونحو التعاون النا�ع من ذاتهم، لبذل اقصى طاقاتهم في سبیل  

تحقیق أهداف المنظمة، وفق ما هو مطلوب منهم �عد أن تم إش�اع حاجاتهم ورغ�اتهم، في حین نجد أن  

 تنظ�مي هو مدى تطابق اهداف الفرد مع المنظمة و�ت�اطه بها، ومن هنا نلص الى : االلتزام ال 

یر�ز مفهوم االلتزام على درجة إرت�اط الفرد �المنظمة، أما الروح المعنو�ة فتر�ز على رغ�ة الفرد تحقیق   -

 أهدافه من خالل إش�اع حاجاته؛ 

ادة دافعیتهم وأدائهم، في حین أن االلتزام ال یرت�ط  إن وجود الروح المعنو�ة لدى األفراد �عني �الضرورة ز�  -

 �الضرورة بدافع�ة األفراد وأدائهم؛

البناء    - فهي صع�ة  المعنو�ة  الروح  أما  �االلتزام،  فال �سمى  الد�مومة و�ال  له صفة  التنظ�مي  االلتزام  إن 

 .1سهلة اإلنكسار

العالقات الرومانت�ك�ة التي تر�ط الفرد �الجماعة تدل  �ملة إنتماء للداللة على العواطف و  االنتماء:  -5

�عض  أن  إال  وااللتزام،  االنتماء  بین  وث�قا  �المعنى  االت�اط  �كون  وقد  لها،  اإلخالص  أو  رموزها،  أو 

التي   الرا�طة  المعنیین، فحسب رأیهم االنتماء هو  التي تمیز بین  النقاط  ال�احثین تمكن من تحدید �عض 

مع �موضوع  اإلنسان  ر�اض�ة،  تر�ط   ، علم�ة  هیئة  أو  أو جمع�ة  ناد  في  اإلنسان عضوا  �كون  فقد  ین، 

س�اس�ة، اجتماع�ة...الخ، لكن هذا االنتماء �قف عند حد العضو�ة، واالرت�اط الرسمي، أما عندما یتحول 

 
 2ص: ،2005، مؤسسة حورس للنشر، اإلسكندر�ة، 1ط�عة  1محمد الصیرفي، السلوك التنظ�مي، الجزء 1
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االرت�اط إلى أن �كون في بؤرة الشعور والوعي، و�تحول إلى طاقة دافعة إلى العمل في إتجاه یبث مظاهر  

 .  1الصحة والعاف�ة لتلك الهیئة فینتقل هذا اإلنتماء الى درجة اإللتزام

: خصائص اإللتزام  التنظ�مي را�عا   

  ط یرسخ االلتزام العالقة الموجودة بین الفرد ومنظمته، و�دعم الشعور اإل�جابي بینهما، و�عكس مدرى ارت�ا

من   �مجموعة  �متاز  التنظ�مي  وااللتزام  المنظمة،  في  العمل�ة  ح�اته  و�نهاء  ال�قاء  في  ورغبته  الفرد 

 2 الخصائص تخول الفرد لبلوغ �ل هذا، نلخصها �ا یلي:

االلتزام التنظ�مي حالة غیر ملموسة �ستدل علیها من ظواهر تنظ�م�ة تتا�ع من خالل سلوك وتصرفات  -

 .؛التنظ�م ، والتي �جسد مدى والئهمالعمال في  

إن االلتزام التنظ�مي حصیلة تفاعل العدید من العوامل اإلنسان�ة التنظ�م�ة وظواهر إدار�ة أخرى داخل    -

 ؛ التنظ�مي

متعددة  ال   ، یز�د و�نقص �فعل مجموعة من اال�عادیتمیز االلتزام التنظ�مي �أن درجة ث�اته ل�ست مطلقة  -

 ض؛ عومؤثرة في �عضها ال�

، �سبب تكو�ن المنظمة المعقد، الذي �حتوي على مجمومة یتصف االلتزام التنظ�مي �أنه متعدد األ�عاد  -

 من التكتالت لكل منها هدفه  واهتمامه الخاص؛

بها، و   ̧- ال�قاء  في  المنظمة  لصالح  أقصى جهد ممكن  لبذل  الفرد  استعداد  التنظ�مي عن  االلتزام  �عبر 

 ؛ وق�مها قبوله و��مانه �أهدافها

 
االلتزام التنظ�مي �اإلحتراق النفسي عند عمال الدور�ات، رسالة ماجستیر في علم النفس، جامعة بوزرعة وردة العز�ز، عالقة   1

 45ص: ،2009الجزائر،
 . 24صالح الدین عبد ال�اقي، مرجع سابق ، ص  2
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المنظمة   - تزو�د  أجل  من  االجتماعي  للتفاعل  الفرد  یبدیها  التي  الرغ�ة  إلى  التنظ�مي  االلتزام  �شیر 

 ؛ �الحیو�ة والنشاط ومنحها الوالء

 ؛ إن االلتزام التنظ�مي حالة نفس�ة تصف العالقة بین الفرد والمنظمة  -

�ستغرق االلتزام التنظ�مي مدة طو�لة، ألنه �جسد حالة قناعة التامة للفرد، �ما أن الخلي عنه ال �كون   -

 1نت�جة لتأثیر عوامل سطح�ة طارئة، بل �كون نت�جة لتأثیرات استرات�جة ضاغطة؛

 .نظ�مي على قرار الفرد ف�ما یتعلق ب�قائه أو تر�ه للمنظمةیؤثر االلتزام الت -

: قبول أهداف وق�م المنظمة اإلنسان�ة واإل�مان  م التزام تنظ�مي �الصفات التال�ةیتمیز األفراد الذین لدیه-

االنخراط في المنظمة لفترة  ، ووجود مستوى عال من  د من الجهد لتحقیق أهداف المنظمةبها، و�ذل المز�

 اإل�جابي؛ ووجود المیل لتقو�م المنظمة التقو�م  ،طو�لة

یتأثر اإللتزام التنظ�مي �مجموعة الصفات الشخص�ة والعوامل التنظ�م�ة و الظروف الخارج�ة المح�طة  -

 ؛ �العمل

تتمثل مخرجات اإللتزام التنظ�مي في ال�قاء في المنظمة وعدم تر�ها و درجة إنتظام وحضور العاملین    -

 والحماس للعمل واإلخالص للمنظمة . واألداء الوظ�في 

لاللتزام التنظ�مي أهم�ة �الغة، سواء �انت على مستوى الفرد أو على    : أهم�ة االلتزام التنظ�مي:خامسا

مستوى المنظمة أو حتى على مستوى المجتمع، و�ستمد أهمیته من خالل نتائجه على التنظ�م�ة على هذه 

 النقاط التال�ة: المستو�ات ونوجز �عض من أهمیته في 

 
 70،ص:2005فاروق فل�ه، السید عبد المجید، مرجع سبق ذ�ره،   1
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یلعب االلتزام التنظ�مي دورا مهم في الح�اة العمل�ة لالفراد وذلك من خالل النقاط    على مستوى األفراد:-1

 التال�ة: 

إلى ما وراء المنظمات ل�صل   التنظ�مي �اإل�جاب اإللتزام  �متد اثر : العاملین ح�اة على اإل�جابي التأثیر-

العاملین فیها، حیث �عط للفرد  الى ح�اة  الذي ی�حث عنه، وهذا االستقرار قد �ساعد  ي لإلفراد االستقرار 

 الشعور �السعادة واالطمئنان واألمان والراحة النفس�ة، و�التالي تنتج شخص�ة متزنة نفس�ًا وصح�ًا.

: ان تنوع العالقات االجتماع�ة �عد من عوامل النجاح في الح�اة، فهي تمكن الفرد  العالقات االجتماع�ة  -

وم وشخصیته،  ذاته  في  عدیدة  جوانب  اكتشاف  العالقات   ن  من  ش�كة  الفرد  ینسج  أن  الضروري  من 

وقد ‘�كون الفرد عالقات اجتماع�ة مع زمالئه في العمل،   االجتماع�ة تحم�ه من السقوط في بئر الوحدة،

 أو مع رؤسائه، وقد �خرج من إطار المنظمة ل�كون عالقات مع ز�ائن المنظمة.

ان التزام الفرد في مهنة معینة ولمدة طو�لة تجعله خبیرا متمكن منها، وهذا ما �سمى  منحنى التعلم:    -

�منحن�ات التعلم والتي تعتمد على الفرض القائل �أن تكرار اداء العامل لواج�اته یز�د من مهارته وخبرته،  

المهارة والخبرة لدى األفراد العاملین  و�نعكس ذلك فـي صورة �فاءة األداء وقلة األخطاء، و�تالي فأن ز�ادة  

التكال�ف   تخف�ض  إلى  یؤدي  بدوره  والذي  العمل  إلنجاز  الالزم  الزمن  تقلیل  الـى  تـؤدي  ان  شأنها  من 

التي   والرقا�ة علیها وال�حث عن مسب�اته،   الكم�ة  التغیرات  إلى دراسة  المنح�ات تشیر  القول" أن  و�مكن 

لتحسن في األداء، وتعتمــد منحن�ات التعلم على فكرة مؤداها أنه في �ل  تطرأ على الفرد  لمعرفـة مقـدار ا

، وهذا 1مرة یتضاعف منهـا مجمـوع الكمیـات المنتجة فان متوسط الوقت للوحدة یتناقص بنس�ة مئو�ة ثابتة"

 قد �فیده في الح�اة العمل�ة. 

 
 . 81ص: ،2013، االردن، 1العمل�ات، دار المناهج للنشر والتوز�ع، الط�عة   إدارة  إلىنجم عبود نجم، مدخل   1
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المنظمة:  -2 لهاعلى مستوى  ال�شري  المورد  التزام  المنظمة من  أكثر،  تستفید  أو  هو  �ستفید  ما  �قدر   ،

 و�مكن إ�جاز �عض النقاط التي تبین أهم�ة االلتزام �النس�ة للمنظمة من خالل:  

 خالل من التغییر فكرة تقبل على ذلك ساعدهم �االلتزام األفراد شعور زاد �لما  :للتغییر االستجا�ة سهولة-

�المنظمة، ارت�اطهم  األفراد أذهان في وزرعها التغییر، فكرة تذو�ب على اإلدارة االلتزام و�ساعد العاطفي 

 .1سلب�ة تنظ�م�ة انعكاسات له الذي التغییر مقاومة في الوقوع دون  و�ؤدي االلتزام �سهولة

 هم �التالي و العمل، في الرغ�ة لدیهم یولد �االلتزام  األفراد شعور : إنالتقلیل من تأخر وغ�اب العاملین -

المنظمة في الحفاظ على صورتها   أكثروهذا قد �فید  ،2المحدد  الوقت في العمل إلى للحضور حرصا أكثر

 . وأر�احها، و�التالي على ز�ائنها اإلنتاجي الذهن�ة  ومستواها  

 خالل من العمل �أخالق�ات یتمسكون  األفراد جعل في �ساهم االلتزام أن حیث  : اإلدارة أخالق�ات احترام  -

 التي للمنظمة الداخل�ة والتشر�عات والنصوص اللوائح مختلف إت�اع على والحرص العمل  في اإلخالص

تحكم  تضع  داخل الزمالء إتجاه و  اإلدارة، إتجاه �إ�جاب�ة للتعامل المنظمة داخل األفراد سلوك ضوا�ط 

 المنظمة

. III 2  االلتزام التنظ�مي طرق بناءالمقار�ات الحدیثة و : 

جاءت الدراسة الحدیثة �العدید من المقار�ات والمداخل التي تبني وتؤثر على االلتزام التنظ�مي، �ل حسب 

المدرسة التي ینتمي الیها، وسنحاول في هذا الجزء التعر�ج على أهم هذه الدراسات والمقار�ات على النحو  

 التالي:  

 نظ�مي االلتزام التالمقار�ات (المداخل) الحدیثة لدراسة  أوال:

 
حال  األنماطاثر   ص�اح،  بنوناس  2 دراسة  التنظ�مي  االلتزام  على  د�توراه الق�اد�ة  أطروحة  البنكي،  القطاع  �سكرة،ة  جامعة   ،2016  

 . 15ص:
2 R.Mowday  &L. Porter ,The Measurement of Organizational Commitment ,Journal of Vocational 
Behavior , vol.14 ,1979 , p:226. 
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التنظ�مي    االلتزام  أ�عاد  تطور  لنا  تبین  األجنب�ة  الدراسات  خاصة  التنظ�مي،  لاللتزام  دراستنا  خالل  من 

تماش�ا مع  التسلسل الزمني، ف�عد ما �ان أحادي ال�عد في ستینات القرن الماضي، انتقل الى ثنائي ال�عد،  

م وهذا  األ�عاد  متعدد  أ�عاد   اثم  في  التدرج  الجزء سنحاول  هذا  حدیثا، ومن خالل  ال�احثون  إل�ه  توصل 

 االلتزام التنظ�مي من خالل  ما یلي: 

 دراسات االلتزام التنظ�مي احادي ال�عد:  .1

 هذا  یتضمن و السلو�ي، الت�ادلي، المحسوب، المستمر، ال�قائي،  :أ�ضا التنظ�م�ة األدب�ات في سمي و

 راتاالستثما نموذج و   «Becker » نظر�ة أبرزها  كان التي  و النظر�ات، و النماذج من عددا  المدخل

  :یلي ف�ما النماذج و النظر�ات هذه شرح سیتم و ،)الت�ادالت(

 ،التنظ�مي اإللتزام   دارسة في  األول االلتزام التنظ�مي أحادى ال�عد  مدخل �عتبر:  Becker « 1«  نموذج -

 في األفراد   �قاء سلوك لطب�عة  نظامي مفهوم ضعفو  ،  Becker 1950  أحد قدمه مفهوم  على إعتمد  حیث

مع  منسجمة  تصرفات إتخاذ  و المنظمات   محاولة  أول هي كانت  و ال�قاء، هذا  على المحافظة ومتوافقة 

تراكمي مفهوم �اعت�اره إلى اإللتزام فیها نظر الذي و اإللتزام، تعر�ف لوضع إدراك   ناتج بنائي   الفردعن 

 هناك  أن النظر�ة هذه مضمون  و-∗الجانبي الرهان –بنظر�ة نظر�ته عرفت  قد  و المنظمة، لتراكم إستثمارات  

 �مراهنة خسارتها عدم على یراهن و إستمرارها  في فیرغب فقدها الفرد �خشى   )الماضي   في( سا�قة   أش�اء

�المنظمة في العمل وهو( السلوك  �صلب أح�انا تتعلق ال  قد ألنها جانب�ة،  مراهنه أنها إال م�اشر، شكل) 

 و التقید إلى -�إدراك منه أو دون إدراك   و  -ا  الحق �ضطره مما  عنده،  عال�ة ق�مة ذات و الفرد لدى مهمة

 نت�جة �حدث الذي التنظ�مي اإللتزام هو السلوك هذا  ومتوافق،  متجانس  و  مستمر و ثابت �سلوك اإلندماج

 .  المراهنة الجانب�ة هذه 
 

  �اسر فتحي الهنداوي، مرجع سبق ذ�ره، ص:208. 1      
اذا تر�وا العمل في   : وفقا لهذه النظر�ة فان العاملین یلتزمون نت�جة لوعیهم بوجود رهانات جانب�ة �خشون فقدانهاالجانبي الرهان  ∗ 

  منظمتهم.
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 فهناك الجانب�ة، هنات ر الم من نوع من  أكثر على المتوافقة  و الثابتة التصرفات أو اإللتزام  �عتمد  و

 السائدة. اإلجتماع�ة و الثقاف�ة المعاییر دور  فیها یبرز نفسه الشخص عن ناشئة جانب�ة مراهنات

 المع�اري  التنظ�مي اإللتزام مدخل -2

 حیث،  االجتماع�ة المعاییر و الق�م على المفهوم هذا  �ستند و األدبي أو األخالقي اإللتزام أ�ضا سمي و

المحاوالت   )الق�مي ( المع�اري  التنظ�مي اإللتزام   مفهوم قدم من أول « Wiener »�عتبر   قدم  وقد   ،

 ال �التالي و  للظاهرة، شامل فهم تقد�م عن قاصرة جزئ�ة تفسیرات �إعت�ارها التنظ�مي اإللتزام لتفسیر األولى 

التنظ�مي نظر�ات أن إلى وذهب التنبؤ، و التفسیر في علیها اإلعتماد �مكن  في تأخذ  أن ین�غي اإللتزام 

 الشخص�ة االخالق�ة   المعاییر مثل ، المع�ار�ة المعتقدات ارسةد  األفراد   لدى اإللتزام   تفسیر عند  إعت�ارها

 اإللتزام  « Wiener »عرف قد و  .المنظمة نحو �الواجب اإلحساس  لدیهم تخلق التي العاملین لدى

 وفقا و ،  "1مصالحها و المنظمة أهداف حقق�  �ما للعمل المع�ار�ة الضغوط إجمالي " :  أنه على التنظ�مي

 هذه  كانت سواء و ،التي �كتسبها الفرد   الق�م و العمل    ضغوط عن ناجم التنظ�مي اإللتزام فإن المفهوم لهذا 

التنشئة اإلجتماع�ة علیها  ینشأ ذات�ة �قناعات و شخص�ة فرد�ة، الق�م�ة المعتقدات  أومن الفرد من خالل 

 الزمن عبر و الخصوص وجه على  االجتماعي التطب�ع  ضغط �خلقه ما أو متعددة، أس�اب و مصادر خالل

 ما �خصوص الجماعة توقعات  عن  وتصورات إعتقادات من الفرد �كونه ما على مستندة  إجتماع�ة ق�م  من

  .�ه الق�ام عل�ه  �جب

 : 2هما  أساسیین ب�عدین   » Wiener «في هذا المدخل حسب  التنظ�مي اإللتزام و�تحدد

 ؛  �الواجب اإلحساس  و الوالء -

   .المنظمة أهداف و ق�م مع لتوحد - 

 
1 Y. Wiener & Y.Vardi, Relationships between job, organization, and career commitments and work 
outcomes. An integrative approach, Organizational behavior and human performance, 1980, p : 81. 
2 Ibid,,p :83. 
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 و نشأت التي المنظمة لدخول الفرد�ة، السا�قة �مالق  المعتقدات على اإللتزام�ة اإلستعدادات و المیول ترتكز و

أسرته ومح�طه التنشئة �فعل ترسخت في  ترتكز ،االجتماع�ة   التنظ�م�ة   التدخالت خالل من  أ�ضا كما 

 .، مثل العالقات الجدیدة التي ینشأها الفرد في المنظمةالالحق

∗ الشخص�ة  المع�ار�ة  للمعتقدات م�اشر مق�اس  إستخدام خالل من  المع�اري  اإللتزام التنظ�مي   ق�اس  �مكنو 

أ�ضا  التنظ�م�ة، اإلهتمامات تعكس  التي التصرفات بنوع�ة المتعلقة  �قاس   على االعتماد خالل من أو 

الموقف   ي وهواألخالق اإلستعداد الفرق بین ما هو صح�ح وما هو خطأ في  الشخصي �استخدام  تحدید 

و�تخذ   ،لى سبیل المثال، یواجه الناس إشكال�ة االخت�ار بین الكذب من عدمه في موقف معینع  ،المنطق

 . الناس هذا القرار �االستدالل على فضیلة التصرف وموازنته مع عواق�ه 

 خططوا  مألنه ال معینة، سلو��ات  ا �سلكو  أن �مكن  الملتزمین األفراد ن فإ  « Wiener »نظر وجهة  ومن

مهما �انت العواقب   الصح�ح هو الشيء ذلك أن یؤمنون  ألنهم لكن  و لهم، شخص�ة فائدة  ذات كونها  ألدائها

 النظر �غض المنظمة  في ال�قاء هو األخالق و الصح�ح من أنه یرى  الملتزم الفرد فإن �التالي و  والنتائج،

 .أوال له فائدة  األكثر هو  المنظمة في ال�قاء كان  إذا  عما

 مراحل تطور االلتزام التنظ�مي  :  ثان�ا

التسم�ة    ناح�ة  من  االلتزام  تطور  مراحل  حول  التنظ�مي  االلتزام  لموضوع  والدارسون  ال�احثون  اختلف 

تین، وهناك من �ض�ف لها مرحلة  رئ�سی  تینمراحل �مر �االلتزام التنظ�مي    والعدد، فهناك من یرى أن تطور

وهذا   مهمة،  �جدها  وثالثة  والمنظمة،  المنصب  وطب�عة  التوقیت  سب�ه  العدد  في  هذه    االختالف  جاءت 

  :1المراحل  على النحو التالي

 
الق�ام �ه من هي تصورات الفرد حول مدى اعتقاد األشخاص المهمین �النس�ة له �ما ین�غي  المعتقدات الشخص�ة المع�ار�ة: ∗

 . أي رغ�ة الفرد في التصرف �شكل متوافق مع صفات وتوقعات األشخاص المهمین له سلو��ات معینة،
،  1مجّلد ، مجّلة اإلداري، عبد العز�ز والعوامل المؤثرة ف�هالوالء التنظ�مي لمنسو�ي جامعة الملك   ،لعیبي سعود محمد عوض هللا  1

 .  7ص: ،1997، معهد اإلدارة العام ، 19العدد، 
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التي یر�د الفرد العمل بها، و �سعى   الفرد الخت�ار  المنظمة التي تحقق  للمنظمة    مرحلة االنضمام  -1

الراهن   الوقت  لكننا نلمس في  العقل،  أو هذا هو عین  ال�طالة  حیث  أهدافه وتطلعاته،  ازد�اد معدل  مع 

ال�طالة في عام   إلى    2021یتوقع تقر�ر جدید أن ترتفع نس�ة  العر��ة  المنطقة  %، أعالها في  12.5في 

) (31فلسطین  لیب�ا  ثّم   (%22) واألردن  وتونس  االقتصاد  %21)  على  الخناق  تضییق  ظل  في   ،(%

 ؛1لبي الشغل في الغالب ال خ�ار لهم ، وعل�ه فان طا19-العالمي �سبب اإلغالقات المرت�طة �كوفید

�كـون مبنیـًا علـى الفوائـد التـي �حصـل علیهـا مـن   ، والفـرد �المنظمـة  وتأتي �عد التحاق،  االلتزاممرحلـة   -2

الفوائد   ،المنظمـة على  للحصول  سـع�ًا  منـه  �طلـب  �مـا  و�لتـزم  اآلخـر�ن  سـلطة  یتقبـل  فهـو  لـذلك  وت�عـًا 

   . المختلفة من المنظمة

 :2الى ان االلتزام التنظ�مي للفرد �مر بثالث مراحل متتا�عة وهي Buschanan. "ل�ما توص 

�حسب المنصب، طب�عة وثقافة    عام واحد: وهي التي تمتد من تار�خ بدء العمل حتى  مرحلة التجر�ة  -1

�كون خاللها الفرد خاضعًا للتـــــــدر�ب  وقد تز�د الى أكثر من ذلك اذا منصب حساس مرموق، و   ،المنظمة

فـــــــي هـــــــذه المرحلـــــــة على ت  حیث ینصب والتجر�ـــــــة،    واإلعداد الفـــــــرد  ،  مین قبوله في المنظمة  أاهتمـــــــام 

  ، و��جاد عالقات جدیدة؛. مع بیئة العمل الجدیدة التأقلمومحاولة  

: وتتـــــراوح هـــــذه المرحلـــــة بـــــین عـــــامین الـــــى ار�عـــــة اعـــــوام ، و�حاول الفرد في    مرحة العمـل واالنجــاز-2

هم�ة الشخصـ�ة للفرد ،وتخوفه من العجز ،  هذه المرحلة تاكید مفهوم االنجاز، واهم ما �میز هذه الفترة اال

  ؛و�تبلور وضوح الوالء للعمل وللمنظمة

 
1 https://news.un.org, consuter le 10/10/2021,a 23 :12. 
2 B. Buschanan, Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work 
Organization, Administrative Science Quarterly, vol 19,1974, p :536. 

https://news.un.org/
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تستمر  قد  وتبـــدا تقر�بـــا مـــن الســـنة الخامســـة مـــن التحـــاق الفـــرد �المنظمـــة و   مرحلة الثقـــة �التنظ�م :  -3

وتتقوى عالقته �التنظ�م    التزامهیزداد    نااو وفاة العامل، أو حل وتدهور المنظمة، وه  ،  الخدمةالى نها�ة  

  .، والشكل التالي یوضح ذلكواالنتقال الى مرحلة النضج

 Buschananمراحل تطور االلتزام التنظ�مي عند ) 2/1الشكل رقم(                  

 
 
 
 
 

 

 

Source : Buschanan, Op-Cit ,p :540 

مراحل  تعقیب اعت�ار  �مكن   :Buschanan    العاملین بین  الناجحة  العالقة  مع   وتتماشى  صح�حة 

�عض   في  المرحل  بهذه  المرور  �الضرورة  فل�س   ، االلتزام  أنواع  �افة  تمثل  أنها  نرى  ال  لكن  والتنظ�م، 

 القة في بدایتها. األح�ان، قد ینتقل م�اشرة إلى مرحلة الثقة، وقد تنقطع الع

العرب وال�احثین منهم ( الكتاب  ) تصن�ف اخر لمراحل  1999،المعاني ا�من،  2003الخشاليوهناك من 

 تطور االلتزام التنظ�مي �قسم على ثالث مرحلة هي:

الفـرد �المنظمـة   انضمامحیـث أن  وهي نفس مرحلة االلتزام ، في التصن�ف األول،  ،  مرحلـة االلتـزام  -1

 ، فقط االختالف بین التصن�فین �كون في التوقیت؛الفوائـد التـي �حصـل علیهـا مـن المنظمـة � مرت�ط

 تحدیات العمل  -
 تضارب الوالء وااللتزام -
 وضوح الدور -
 ظھور الجماعة المتالحمة  -
االتجاھات الجماعیة ضد  نمو  -

 التنظیم
 فھم التوقعات  -
 الشعور بالصدمة  -

 ا لخوف من العز-

 ظھور االلتزام للتنظیم -

 األھمیة الشخصیة  -

 

ترسیخ الوالء وااللتزام -
 وتدعیمھ 

 الثقة بالتنظیم  مرحلة مرحلة العمل واالنجاز مرحلة التجربة 
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وا مسؤوون أو  سواء �ان  یتقبـل الفـرد سـلطات اآلخـر�ن  وهنا  ،  مرحلـة التطـابق بـین الفـرد والمنظمـة -2 

وذلك  رسم�ة،  غیر  أو  رسم�ة  �الفخر    تنظ�مات  �شعر  فهو  �المنظمة،  العمل  في  االستمرار  فـي  لرغبتـه 

 ؛ واالعتزاز النتمائه لها

أهدافه وق�مه    �قبل فیها  وهي أخر مرحلة،  مرحلة التبني 3 -  الفرد �أهداف وق�م المنظمة �ما لو �انت 

 . 1ول على األفضل، أو یتخلى عنها سع�ا منه للحص الخاصة

   ثالثا مستو�ات االلتزام:

نجد أن ال�احثین في السلوك التنظ�مي قد قسموا العاملین إلى أر�عة أنواع �حسب مستوى االلتزام التنظ�مي 

لدیهم سواء �ان عال�ا أو منخفضا و�ذا ارتفاع وانخفاض إنتاج�ة األفراد ومستوى أداء المهام المنوطة بهم، 

 2اآلتي:وفقا للشكل  

 أنواع العاملین حسب درجة التزامهم وأدائهم الوظ�في )2/2(الشكل رقم 

    االداء الوظ�في 

 

   عالي  ضع�ف

 االلتزام التنظ�مي  عالي  النجوم   المواطنون 

 ضع�ف الذئاب المنفردة  الالم�الون 

Source : Colquitt & al , Op-Cit , p :72 
ألن   النجوم -1 اآلخر�ن،  للموظفین  بها  �حتذى  نماذج  و�عتبرون  العالیین  والتزامهم  �أدائهم  یتمیزون   :

التغییر والتحسین   الغیر نحو  الالزمة إللهام  المصداق�ة  الراهن و�ملكون  الوضع  الرغ�ة في تحسین  لدیهم 

عن المنظمة  في  السلب�ة  األحداث  مع  النجوم  و�تفاعل  اآلخر�ن،  في  والتأثیر  �سمى    المستمر  ما  طر�ق 

 
مجّلة اإلداري، معهد  ،78العدد   ،2وزارات األردن�ة ، دراسة میدان�ة، مجّلد لمعاني أ�من عودة، الوالء التنظ�مي لدى المدر�ن في ال  1

 . 21:، ص 1999، مانع اإلدارة العامة،
2 J.COLQUITT & AL  ،organizational behavior: improving performance and commitment in the 
workplace,,  business unit of The McGraw-Hill Companies,3rd, Usa, 2013, p :64 .  
. 
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�سلوك الصوت وهو استجا�ة نشطة و�ناءة �حاولون من خاللها تحسین األوضاع �التحاور مع الفاعلین  

 لحل المشاكل واالجتماعات. 

یتمیزون �التزام عالي وأداء ضع�ف، �فتقرون إلى المصداق�ة الالزمة إللهام االخر�ن الى    المواطنون: -2

نظمة ولكنهم �متلكون الرغ�ة في ال�قاء عضًوا في المنظمة. یتفاعل  التغییر �سبب وفائهم لق�م وثقافة الم

السلب�ة �الوالء وهو استجا�ة سلب�ة بناءة تحافظ على دعم األفراد لهذه األوضاع    المواطنون مع األحداث 

 واألمل في تحسنها �التحمل والتعامل �ابتسامة مع هذه األوضاع. 

المنفردة: -3 وا   الذئاب  عالي  �أداء  وهو  یتمیزون  �الخروج  السلب�ة  لألوضاع  �ستجیبون  منخفض،  لتزام 

 استجا�ة نشطة مدمرة إما �انتهاء العضو�ة �المنظمة أو الغ�اب المتكرر وترك المنظمة طواع�ة.  

یتمیزون �أداء منخفض والتزام منخفض نحو منظمتهم ، هذا النوع من العمال یتفاعلون    الالم�الون: -4

استجا العلم أن  مع األوضاع �اإلهمال وهو  العمل مع  �ة سلب�ة مدمرة یتناقص فیها االهتمام والجهد في 

 اإلهمال �كون مكلفا أكثر من مغادرة المنظمة . 

، إّن النموذج الجدید من إدارة الموارد ال�شر�ة مكون من س�اسات تعزز التعاون    Waltonوحسب مقار�ة  

المس وحتى  المت�ادل  واالحترام  التأثیر  المشتر�ة،  أكد واألهداف  فلقد  �التالي  المت�ادلة،  والمكافآت  ؤول�ات 

المنظمة من مقار�ة  انتقلت  إذا  التنظ�مي ال یتحسن إال  أّن األداء  التنظ�مي فقد ذ�ر  أهم�ة االلتزام  على 

المقار�ة    ةوظ�ف�  �ةالمعتمدة على فرض قیود وصف  ، الرقا�ة الموجهة للعاملین إلى  ضیق وممارسة الرقا�ة 

�استرات�ج�ة االلتزام والتي تسمح للعاملین �االستجا�ة األحسن وغال�ا �طر�قة إبداع�ة التي تسهم في تحقیق 

 الوظ�في والمز�د من االلتزام والتفاني في تحقیق األهداف التنظ�م�ة.   الرضى 
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 االلتزام التنظ�مي ضمن النماذج متعددة األ�عاد    محددات:   را�عا

الثقاف�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة، تجعل محدداته صع�ة    �الظروف  التنظ�مي وعالقاته  االلتزام  ارت�اط  إن 

أ�عاده بین مختلف  تحدید  في  االختالفات والتنوع  نلمسه من خالل  ما  بینها، وهذا  ف�ما  لتشا�كها  التمییز 

ن لموضوع االلتزام التنظ�مي، وسنحاول ذ�ر أهم النماذج ألهم الكتاب التي تحدد أ�عاد  الدارسین وال�احثی

    االلتزام حسب التسلسل الزمني، على النحو التالي:

ال�حوث   رائدة   «  Etzioni » كتا�ات  تعتبر)  Etzioni »  «  :  )1961نموذج  -1 أقدم   حولومن 

 نا�عة هي الفرد حساب على المنظمة تملكها التي السلطة أو القوة �أن یرى  فهو التنظ�مي،  ماإللتزا  موضوع

 :1هيأساس�ة   أشكال ثالثة یتخذ أن �مكن  ماإللتزا  هذا  رأ�ه،  وحسب  المنظمة مع  الفرد إندماج طب�عة من

 من النوع فهذا  إلیها،  ینتمي التي �المنظمة الفرد لعالقة السلبي الجانب �مثل الذي و : االغترابي ماإللتزا  -

، من طرف  عل�ه  تفرض التي القیود لطب�عة نظرا  ذلك و عنه رغما أي د،الفر  إرادة عن خارجا �كون  االلتزام

 المنظمة أو االلبیئة الخارج�ة. 

 أن حیث  المنظمة مع  الفرد  إندماج حیث من  درجة  أقل  وهو  :   المت�ادلة المزا�ا حساب على القائم ماإللتزا   -

 �ما مرت�ط للمنظمة الفرد التزام أن �معنى  بینهما، المت�ادلة المنافع حساب أساس  على قائمة بینهما العالقة

 نفع�ة عالقة فهي ،مقارنة �المنظمات األخرى، أو األعمال الحرة  كبدیل له تقدمه أن هذه األخیرة    تستط�ع

 . "النفعي م�اإللتزا " ماإللتزا  من النوع هذا - تسم�ة �مكن  وعل�ه المنظمة و الفرد بین مت�ادلة

 ومعایر ق�م و �أهداف  قناعته من النا�ع و ومنظمته الفرد بین الحق�قي اإلندماج �مثل   :المعنوي  ماإللتزا  -

 ، وهو اقوى من النوعین السا�قین وأطول مدة منهما.المعاییر و األهداف لهذه  وتبینه بها �عمل التي المنظمة

 
1 A.Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement, and Their 
Correlates. Free Press of Glencoe, New York,1961,p :92. 



 االلتــــزام التنظيمي حتليل العوامل املكونة واملؤثرة فيه                                                 الفصل الثاين 
 

 

115 
 

(  «Kanter»  نموذج  -2 السلو��ات    Kanter ینظر  )1986:  من  نا�ع  أنه  على  التنظ�مي  لاللتزام 

لاللتزام التنظ�مي ثالث   المتنوعة التي تفرضها المنظمات في �عض األح�ان على األفراد، و�رى �ذلك أن

  ) المّوجه (الرقابي االلتزام و المستمر، االلتزام التالحمي، االلتزام وهي وتحدده،  أ�عاد تفسره

 الفرد  بین تنشأ التي اإلجتماع�ة و الس�كولوج�ة العالقة �مثل فهو Kanter"" حسب  : التالحمي االلتزام  -

 تعترف والتي المنظمة، تحییها التي اإلجتماع�ة المناس�ات خالل من  وتعز�زها تطو�رها یتم والتي ومنظمته

 منحهم أو مثال الشخص�ة كال�طاقات لهم، تمنحها التي اإلمت�ازات ذلك إلى أضف العمال،  �جهود فیها

ر�اض�ة، رحالت...الخالخدما المواصالت،  اإلسكان، :مثل تسهیالت دورات  االجتماع�ة،   �عزز مما ت 

 ومنظمته. الفرد بین التالحم و�قوي 

 مقابل وطاقاتهم �جهودهم  التضح�ة األفراد ف�ه �ستط�ع الذي المدى �مثلأو المستمر و    :المستد�م ماإللتزا -

 في صعو�ة �جدون  فإنهم  و�التالي منها  جزءا  أنفسهم �عتبرون  ألنهم ،  بها �عملون  التي  المنظمات استمرار�ة

 .تر�ها

 �أنها  �عتقد والتي المنظمة في  الموجودة والمعاییر �الق�م الفرد إرت�اط في و�تمثل :هالموجأو    الرقابي ماإللتزا   -

،  والق�م المعاییر بهذه  یتأثر المنظمة في  فرد أي سلوك فإن  و�التالي ،األفراد سلوك لتوج�ه ودلیال  نبراسا تمثل

 وسمي �االلتزام الموجه �ونه یوجه األفراد إلى م�ادئ وأهداف وق�م جماع�ة معینة. 

قدم هذان ال�احثین نموذج لاللتزام التنظ�مي �ساعد في :  )  Perry   &  Angel«  )1981«  نموذج    -3

أبرز   عن  في  ال�حث  تصن�فها  و�مكن  العاملین،  لدي  االلتزام  مفهوم  لنا  تكون  التي  األس�اب  و  العوامل 

 1نموذجین أساسین هما:

 
1 H.Angel, & J.Perry, An Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectivenes. 
Administrative Science Quarterly,1981,p :26. 
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�قوم هذا النموذج على أساس أن العمل�ات التي تحدث في   نموذج المنظمة �أساس االلتزام التنظ�مي:   -

�ین الفرد نت�جة العمل فیها لذا ینظر  المنظمة هي التي تحدد االلتزام التنظ�مي،  حیث یتم التفاعل بینها و 

هذه  من  تحق�قها  یتوقع  التي  واألهداف  الحاجات  �عض  لد�ه  أن  أساس  على  الحالة  هذه  في  الفرد  الى 

المنظمة  المنظمة، وأنه في سبیل تحقیق هذه األهداف ال یتردد في تسخیر مهاراته وطاقاته، مقابل ق�ام 

أي أن هذه العمل�ة ت�ادل�ة بین المنظمة والفرد، وأن جوهر هذا بتلب�ة تلك الحاجات والرغ�ات واألهداف،  

غیر   أو  محدد  تكون  التي  والتعهدات  االلتزامات  من  مجموعة  نفسي �ضمن  عقد  ع�ارة عن  هو  الت�ادل 

محددة لكال الطرفین، وتؤدي �شكل من األشكال إلى رضى الفرد عن المنظمة، ومن ثم فإن الطر�قة التي  

الفرد وتعالج بها حاجاته، تمثل أساس اآلل�ة التي تقود إلى االلتزام التنظ�مي أو عدمه، تعامل بها المنظمة  

وتأخذ المنظمة على عاتقها االلتزام بتلب�ة حاجات ورغ�ات الفرد ل�شرب من ق�مها و�عتبرها المالذ االمن ،  

 ومن ثم �كون االلتزام المت�ادل بین الفرج والمنظمة؛

لالت  - �أساس  الفرد  التنظ�مي:نموذج  أساس    زام  على  یبنى  االلتزام  ولب  أن جور  المدخل  هذا  �عتبر 

خصائص الفرد وتصرفاته �اعت�ارها مصدر للسلوك المؤدي الى هذا االتجاه، وأن �كون هذا السلوك عاما،  

وواضح وثابت وطوعي، ت�عا لهذا النموذج فإنه ینظر الى الخصائص الشخص�ة (الجمس، العمر، الخبرة،  

التعل�مي...الخ)�اعت�ارها محددات سلوك الفرد، لذا فإن هذا النموذج یر�ز على ما �حمله األفراد  المستوى  

أساسها   على  تحدد  التي  المنظمة  داخل  �مارسونه  ما  جانب  إلى  المنظمة،  إلى  من خصائص شخص�ة 

�حمله االفراد من التزام الفرد لمنظماتهم �اعت�ارها محددات سلوك الفرد لذا فان هذا النموذج یر�و على ما  

 خصائص شخص�ة على المنظمة. 

نموذج  ):   Mowday»  «  )1982 نموذج    -4 أواسط      «Mowday » �عتبر  في  شیوعا  األكثر 

  1979وزمالئها سنة   وضعتالكتاب وال�احثین العرب، �ونه یتماش مع ثقافتنا وعاداتنا وله �عد دیني، فقد  
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مشارك     1233على عینة من  حیث أجري    لق�اس عناصر االلتزام التنظ�مي،  ∗)OCQاستب�انا �عنوان (

تمحور حول الروا�ط العاطف�ة بین الفرد ومنظمته، هذا بناء االلتزام التنظ�مي ی  أنأثبتت نتائج التجر�ة  ،  

 : 1العنصر العاطفي في االلتزام التنظ�مي �عتمد على النقاط الثالثة التال�ة

 Mowdayأ�عاد االلتزام التنظ�مي لـــ ) 2/1الجدول رقم(

 االلتزام التنظ�مي  

 المع�اري االلتزام  االلتزام المستمر االلتزام العاطفي  اال�عاد 

االداري   الخصائص  التنظ�م  في  االعتقاد 

 وقبول أهدافه وق�مه 

جهود  بذل  في  الرغ�ة 

 كبیرة للمنظمة

على   الحفاظ  في  الرغ�ة 

 العضو�ة في المنظمة

 من اعداد ال�احث :المصدر

العاطفي:- الفرد  و   االلتزام  وتأثر  إحساس  من  االرت�اط  هذا  ین�ع  �منظمته  الفرد  ارت�اط  �األطراف هو 

اإلداري،   �التنظ�م  الكبیر  االعتقاد  (قادة، زمالء عمل، ز�ائن...)، ومن خصائصه  المنظمة  في  الفاعلین 

وقبول أهدافه وق�مه،  ومن خصائصه أ�ضا انه ارت�اط قوي بین الفرد ومنظمته یترجم في بذل المز�د من 

ى وان �انت أفضل ظاهر�ا، وهناك  الجهود لتحقیق أهداف التنظ�م، و�ذلك حب ال�قاء ورفض البدائل حت

عنصران رئ�س�ان �میزان االلتزام العاطفي عن �اقي أشكال االلتزام  وهي تحدید الهو�ة والتعلق �المنظمة 

تجعل من الفرد �شعر �الفخر �ونه واحدا    مما  واست�عاب ق�مها،  �حول التعر�ف والتعلق الرغ�ة في االنتماء

 من أعضائها. 

المع�اري - عند  االلتزام  التنظ�مي  االلتزام  أ�عاد  أهم  ثاني  یتعبر   :« Mowday»    الجانب �عبر  �ونه 

�الثقافة   التأثر  نت�جة  المنظمة، و�كون  �ق�م وأهداف  التمسك  إلى  �ه  یدفع  الذي  للفرد،  الشخصي واألدبي 

 
 ∗   (OCQ) Organizational Cornmitment Questionnaire  
1 R.Mowday  &L. Porter, Op-Cit, p:224. 
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أ�ع �مختلف  مجمل  التنظ�م�ة  عن  �عبر  حیث  األساطیر...الخ)،  التقالید،  العادات،  الدین،  ادها(الق�م، 

المنظمة،  أهداف  تحقیق  سبیل  في  بواج�اتهم  الق�ام  إلى  �العاملین  تدفع  التي  الداخل�ة  المع�ار�ة  الضغوط 

العمل في  فاألشخاص الذین لدهم هذا النوع من االلتزام �أخذون �عین االعت�ار ما �قال في حقهم لو تر�وا  

المنظمة، لذا فانه ال یر�د أن �سبب خسارة لمنظمته، أو یترك انط�اعا سیئا لدى زمالئه في العمل، �سبب 

 .1تر�ه العمل، إذن فهو التزام أدبي �جعل الفرد �شعر �الواجب تجاه المنظمة

المستمر:  - االستمرار ف حیث  االلتزام  الر�ح والخسارة في  الموظف لحساب  إدراك  المنظمة، �عبر عن  ي 

و�ستند إلى افتراض أن االلتزام التنظ�مي �عبر عن تراكمات المصالح المشتر�ة مثل الترق�ات والتعو�ضات  

الفرد في   التزام  أو أخالق�ة، وتتحدد درجة  أكثر من �ونه عمل�ة عاطف�ة  الفرد والمنظمة،  والمكافآت بین 

 . حققها الفرد لو �قي عضوا في المنظمةهذه الحالة �الق�مة النفع�ة االستثمار�ة التي �مكن أن �

أسر�ة أو مجتمع�ة تدفعهم لذلك،    ت�عملون في المنظمة فقط  ألنهم �حاجة إلى العمل، اللتزاماوخالصة  

االلتزام   لدیهم  من  أن  حین  في  العمل،  علیهم  یتوجب  أنه  �شعرون  فهم  المع�اري  االلتزام  لدیهم  من  أما 

العاطفي �عملون أطول من غیرهم، الن ذلك نا�ع من ذاتهم، فهم إلى جانب أنهم �شعرون �ضرورة العمل، 

لدیهم االلتزام  لهذه األنواع الثالثة  فهم یرغبون ف�ه أ�ضا الذین یرتفع  من االلتزام التنظ�مي، فإن الموظفین 

 .2المستمر فنجدهم

) صنف  الصفات  Mayerو   : هي  مجموعات  أر�عة  الى  العاطفي  التنظ�مي  االلتزام  مكونات   (

المهن�ة)،   الشخص�ة(الجنس، العمر، المستوى...الخ)، مواصفات العمل(المهنة، المستوى الوظ�في، الخبرة  

و هیلكة األعمال، أما مكونات االلتزام المستمر فهي: مقدار وعدد االستثمارات التي �قوم بها الفرد داخل  

 
1 Ibid,p :225. 

 45وردة العز�ز، مرجع سبق ذ�ره، ص:  2
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الخارج�ة عائلة   بیئته  المكتس�ة من  الفرد  المع�اري یتكون من خبرة  االلتزام  المطاف فان  التنظ�م، ونها�ة 

 مح�طه أو بیئته الداخل�ة عالقاته داخل التنظ�م. 

النظر�ة    «Mayer » توصل    )MAYER» )1990 » لــ   (TCM) موذجن-5 الدراسة  �عد  وزمیله 

نفس�ة   حالة  هو  التنظ�مي  االلتزام  أن  مفاده  استنتاج  إلى  التنظ�مي  لاللتزام  المختلفة  �المفاه�م  والتجر�ب�ة 

) اسم  علیها  �طلق  ثالثي  نموذج  ُتكون  عوامل،  ثالثة  من  الحالة تصف عالقة    ∗)TCMتتكون  هذه   ،

ة التزام الفرد تجاه المنظمة، وتحدد للموظف ما إذا �ان  الموظف مع منظمته، وتساهم في تحدید قوة ومد

 یر�د ال�قاء أو مغادرة في المنظمة، والجدول التالي یوضح هذه اال�عاد ومسب�اتها

 Mayer أ�عاد االلتزام حسب)  2/2الجدول رقم(

 عقالني مع�اري  عاطفي األ�عاد 

ارت�اط عن طر�ق حساب   الشعور �االلتزام ارت�اط عن طر�ق   ارت�اط عاطفي �المنظمة الخصائص 

 التكال�ف المغادرة

 ألنه �حتاج إلى المنظمة ألنه ملزم �ال�قاء ف�جب عل�ه ال�قاء  �إرادته ألنه �حب المنظمة سبب االلتزام 

Source : J.Meyer & ,Herscovitch,Op-Cit, p:300 

مرور   مع  ینشأ  الذي  االرت�اط  إلى  العاطفي  االلتزام  الرئ�س  و�شیر  و�ین  وزمالئه،  الفرد  بین  الزمن 

الموظفون ذوي  التنظ�م، و��قى  المنظمة وق�مها من قبل أعضاء  والمرؤوس، فضال عن است�عاب أهداف 

 االلتزام العاطفي في المنظمة ألنهم یر�دون ذلك.

الل قوانین  و�عكس االلتزام المع�اري، الذي �كون ف�ه العامل مجبر على ال�قاء، وقد �كون االج�ار من خ 

الثالث حسب   ال�عد  أما  المنظمة،  لهذه  بدیل  أو عدم وجود  العقالني      «Mayer »أو عقود  ال�عد  فهو 

 
∗ TCM : The Three component Model of Commitment 
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ف�ه محسوب من  االلتزام  التكال�ف و�كون  األول على حساب  المقام  في  �المنظمة  األفراد  وترتكز عالقة 

 ییر بین ال�قاء والمغادرة.خالل مقارنة تكال�ف المغادرة مع تكال�ف ال�قاء وهنا �كون النوع مخ

ال�احثین والكتاب،   نماذج  �له من  ماسبق  هذه  نلخص    من خالل  في األ�عاد    أهم  اعتمدنا علیها  والتي 

 1:وفقا للجدول التالي، مع ذ�ر ��ف یتم تعز�ز �ل �عد منها دراستنا

 المعتمد علیها  : أ�عاد االلتزام التنظ�مي   )3/2(الجدول رقم 

المع�اري اإللتزام   اإللتزام العاطفي  اإللتزام المستمر  

 أساسه العاطفة  أساسه التكلفة  أساسه اإللتزام 

لقد �لفت  منظمتي �ثیرا  

 في سبیل إرشادي وتدر�بي. 

من المقرر أن احصل على ترق�ة قر��ا  

في منظمتي .. ولكن هل �مكن ان  

أحصل على امت�ازات في منظمة  

 أخرى؟ 

اصدقائي في �عمل �عض أعز 

 منظمتي وسأفتقدهم إن غادرت.

أعطتني منظمتي وظ�فتي 

وسهرت على بدا�اتي  

عندما اعتقد االخرون أنني  

 لست مؤهال للعمل لدیهم. 

راتبي والمزا�ا في منظمتي توفر لي  

منزال حیث أق�م و ر�ما ستكون تكلفة  

المع�شة أغلى في منطقة اخرى جدیدة 

. 

أنا أحب حقا الجو الذي في  

 متي ألنه ممتع ومر�ح منظ

ساعدني صاحب العمل في  

الخروج من المشاكل في  

 العدید من المناس�ات. 

النظام المدرسي جید هنا و زوجتي لها  

وظ�فة جیدة ، لقد وضعنا جذورنا في  

 مكاننا هذا.

واج�ات وظ�فتي الحال�ة مجز�ة  

للغا�ة وانا استمتع �الحضور الى  

 العمل �ل ص�اح . 

 ذلك  تر�د  يال�قاء ألن �حاجة إلى ذلك .  يال�قاء ألن   ا ذلكعل�ال�قاء ألنه �جب 

   : من إعداد ال�احثالمصدر

العاطفيیتعزز   تؤ�د   االلتزام  والدراسات  المنظمة  داخل  متعددة  اجتماع�ة  وعالقات  روا�ط  بوجود 

أكثر   �كونون  ما  االجتماع�ة وضعف عالقاتهم غال�ا  �عانون من ضعف ش�كاتهم  الذین  األفراد  أّن  على 

 
1   Colquitt & al , Op-Cit , pp 63-69.  
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عرضة لمغادرة المنظمة �سبب عزلتهم وتسمى هذه الظاهرة �التآكل و�ترتب على هذه الظاهرة ظاهرة أخرى 

الممكن أن یؤثروا في تدعى ظاه المنظمة من  الذین غادروا  اّن األفراد  التأثیر االجتماعي والتي تعني  رة 

ارت�اطا ئزمال األكثر  الزمالء    ،بهم  هم  �بیر من  قو�ة مع عدد  اجتماع�ة  لد�ه عالقات  فرد  هناك  أنه  فلو 

على �ق�ة األفراد المرت�ط  وتآكل لد�ه الشعور �االلتزام العاطفي واالرت�اط  فإّن هذا األخیر س�كون خطرا  

 بهم في المنظمة نفسها و�التالي نخلص أن أساس االلتزام العاطفي هو الوالء . 

�قوم الفرد �مقارنة ما بذله من جهد ووقت وأموال في سبیل الحصول على    االلتزام المستمرأما في  

منظمته في  یتقاضاه  الذي  الحصول عل   ،األجر  الممكن  التي من  االمت�ازات  منظمته نظیر  لو غادر  یها 

 �اتجاه منظمة أخرى، إذن أساس االلتزام المستمر هو تكلفة المغادرة.  

�ساعد التماسك العاملین في تعز�ز االلتزام المستمر و�قصد �ه تعز�ز روا�ط العامل �منظمته ومجتمعه، و 

 نظمة والمجتمع:والجدول اآلتي یوضح العالقات التي تر�ط مظاهر التماسك �مشاعر العاملین اتجاه الم

بتعز�ز   الحدیثة  المنظمات  تقوم  المع�اري كما  من   ، االلتزام  �العدید  والق�ام  الخیر�ة  األعمال  طر�ق  عن 

الم�ادرات اتجاه المجتمع، ولقد بینت الدراسات أّن الكثیر من هذه الم�ادرات تعزز ثقة المجتمع �المنظمة، 

الثقة في منتجاتها أو خدماتها وسینعكس ذلك  وعل�ه قد �كون للمنظمة عالقات قو�ة ترفع من مستو� ات 

 . على التزام العمال و�جلب المز�د من الكفاءات والمهارات للمنظمة
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. III3  عض محددات بیئة العملو  االلتزام التنظ�مي� : 

المنظمة �سوق  یتكون االلتزام التنظ�مي من مجموعة من العوامل التي تتفاعل ف�ما بینها، �عضها خارج  

اإلدار�ة،   الفرد والوظ�فة والس�اسات  المنظمة �خصائص  داخل  األخر  التوظ�ف، وال�عض  العمل وفرص 

 :1وف�ما یلي أهم هذه العوامل

من خالل اطالعنا على مجموعة من الدراسات واأل�حاث حول االلتزام    :للفرد  الشخص�ةالمتغیرات  أوال:  

التعل�م، مدة الخدمة �الوظ�فة   الجنس، مستوي  الد�موغراف�ة مثل العمر،  التنظ�مي، یتبین لنا ان الصفات 

االلتزام   وقوة  نوع  في  فعال  �شكل  تساهم  الوظ�في،  المستوي  و  الموظف،  دخل  الوظ�فة،  نوع  الحال�ة، 

 ، و�مكن سرد الصفات الد�موغراف�ة �ما یلي: التنظ�مي

تت�این نتائج دراسات وأ�حاث المفكر�ن حول تأثیر الجنس على االلتزام التنظ�مي، و�عود هذا الجنس:    -1

المنظمات ال تفرق بین درجة وقوة  ل�عض  فهناك دراسات  الدراسي،  المجتمع  الى أصل وطب�عة   الت�این 

، وفي المقابل هناك دارسات أخرى نجد  تفاوت ملحوظ في درجة االلتزام  االلتزام التنظ�مي بین الجنسیین 

اإلداري   الطا�ع  ذات  المؤسسات  في  الذ�ور،  التزام  اإلناث  التزام  �فوق  فأح�انا  والذ�ور  اإلناث  بین 

كمؤسسات التعل�م و�عض اإلدارات العموم�ة، خاصة اذا �انت أم ولدیها مسؤول�ات، وأح�انا أخرى �كون  

الشاقةالعكس،   األعمال  تمتهن  التي  الذ�ور، ،  فالمؤسسات  الى  تمیل  الكفة  نجد  الخطیرة  األعمال  أو 

و�خالصة لهذا التحلیل نستنتج أن درجة وقوة االلتزام تتأثر �شكل او �أخر، خاصة في مجتمعاتنا  �جنس  

 الموظف حسب طب�عة المهنة ان �انت شاقة، اوخطیرة.

الدرسات   العمر:   -2 على  االمثل  مستوي  هو   السا�قة  �عض  في  تؤثر  التـي  الشخص�ة  المتغیرات  أحد 

االلتزام التنظ�مي، فاغلب الدراسات التي مرت بنا، وجدنا أن هناك عالقة طرد�ة بین عمر الموظف و�ین  

مستوى االلتزام التنظ�مي، حیث أن  ��ار السن أكثر التزامًا للمنظمة مـن نظرائهم االقل سنا، بینما توصل  
 
 83، ص:2014التطو�ر التنظ�مي القواعد النظر�ة والممارسات التطب�ق�ة، االكادمیون للنشر والتوز�ع، االردن،فاد�ة ابراه�م شهاب،  1 



 االلتــــزام التنظيمي حتليل العوامل املكونة واملؤثرة فيه                                                 الفصل الثاين 
 

 

123 
 

إلى عدم وجود �احثون آخ المتغیر�ن، في حین توصل آخرون  هذین  إلى وجـود عالقة ضع�فة بین  رون 

عالقة معنو�ة بین العمر وااللتزام التنظ�مي، ورغم ت�این نتائج الدراسات السا�قة ف�مـا �ختص �العالقة بین 

 .1بین هذین المتغیر�نالعمر وااللتزام التنظ�مي غیر أن غالب�ة النتائج تمیل إلى تأكید االرت�اط الموجب 

لدي الفـرد فقد   : مستوى التعل�م  -3 التنظ�مي  وعلي صعید العالقة بین المؤهل العلمي ومستوي االلتزام 

التأهیل   بین  ف�ما  السالب  االرتبـاط  تأكید  إلى  تمیل  النتائج  غالب�ة  �انت  وان   ، الدراسات  نتائج  ت�اینت 

وذلك التنظ�مي،  التزامه  ومعدل  للموظف  معدالت    العلمي  الرتفاع  معظمها  یرجع  عدیدة  ألس�اب  نت�جـة 

تزاید   على  أفضل، عالوة  ومعنوي  مادي  عائد  لتحقیق  المستمر  المؤهل وسع�ه  الفرد  توقعات وطموحات 

 . الخ�ارات والبدائل الوظ�ف�ة أمام الفرد �لما ارتفع تأهیله العلمي

 للفرد الوظ�ف�ةالمتغیرات  ثان�ا:  

د الفرد في مدة سنوات الخدمة یز�د أكید في السن وتقل فرصه في التوظ�ف  كلما زا سنوات الخدمة:    -1

المدن�ة، ومؤسسات   الشرطة والحما�ة  الجزائر�ة �جهاز  المؤسسات  مثال �عض  فهناك  أخرى،  منظمة  في 

التوظ�ف، هذا من  المؤسسات في قطاعات اخرى، تشترط سن معین في مسا�قات  الج�ش وحتى �عض 

ك تكلفة التبدیل فالفرد الذي نشأ وترعرع في مؤسسة ما، غال�ا من �كتسب معرفة  جهة ومن جهة اخرى هنا

تراكم�ة من خالل ممارساته للمهنة ولمدة طو�لة تكتس�ه طرق وأسالیب جدیدة، و�ذلك التفاعل االجتماعي  

معدل ارتفاع  إلى  إضافة  المؤسسة،  عمالء  مع  وحتى  الم�اشرة  وق�ادته  العمل  في   وزمالئه  و�ین   بینه 

الفـرص لدیـه لتحقیق مراكز وظ�ف�ة متقدمة عالوة على إمكان�ة تحقیـق �عـض اإلمتیـازات الوظ�ف�ة أخرى  

معنو�ة �انت أو ماد�ة، و�تغییره لها فحتما تترب عل�ه خسارة، وفي المقابل فان الفرد الجدید في المؤسسة  

لعالقة الطرد�ة بین مدة الخدمة  من السهل عل�ه االخت�ار، في حال �ان العرض أفضل، وعل�ه نستنتج ا

 
 مجلة،  میدان�ة، دراسة  :الفرد�ة الوظ�في والخصائص واألداء التنظ�مي وااللتزام الداخل�ة العمل دافع�ة بین درو�ش العالقة یوسف،  1

 . 500ص: ،الر�اض،  3 العدد ، 39 المجلد ، العامة، اإلدارة
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إلى أن    2012) ،العبیديو   2006سامي ابراه�م(�ل من  دراسة    ال�ه    توااللتزام التنظ�مي، وهذا ما توصل 

 .معـدل االلتزام یرتفع مع تقدم سنوات خبرة العاملین وذلك نت�جة

الموظفین، فقد تكون   الحاالت  العالقة ال �مكن تعم�مها على جم�ع  عالقة عكس�ة وقد التكون لكن هذه 

 1 .هناك عالقة في األساس �دراسة

�عني العائد المالي الذي �جن�ه الموظف مقابل عملة فـي المؤسسة، ومن المعلومة أن   : مستوي الدخل -2

من أبرز األس�اب التي تجعل الفرد �عمل، هو احت�اجه لعائد مالي �افي �عیله هو وأسرته، والتالي تتضح  

العالقة بین االلتزام التنظ�مي ومستوى الدخل في اغلب الحاالت تكون طرد�ة، عادا �عض األنشطة التي  

تندرج إطار العمل الخیري، وللوقوف على حق�قة تأثیر مستوي الدخل علـي مستوي االلتزام التنظ�مي فلم 

هناك عال أن  التي وجدت  "دراسة زاید  المجال سوي  هذا  في  �ثیرة  دراسات  بین  تتوفر  موج�ة  معنو�ة  قة 

  2االلتزام العاطفي وااللتـزام المستمر والراتب الشهري الذي یتقاضاه الموظف �اعت�اره احد مصادر الـدخل"

 3العوامل المتعلقة �خصائص الوظ�فة ثالثا:

الوظ�في ،فتنوع مجال   االلتزام  التوتر بها على مستوى  الوظ�فة من حیث مجالها ودرجة  تؤثر خصائص 

 الوظ�فة واالستقالل�ة والتحدي والشعور �المسؤول�ة ، �ل هذا یرت�ط إ�جاب�ا �االلتزام الوظ�في. 

: أشارت �عض الدراسات إلى عالقة بین نطاق الوظ�فة  العالقة بین نطاق الوظ�فة وااللتزام التنظ�مي-1

ط �الوظ�فة، األمر الذي یؤدي  وااللتزام التنظ�مي، إذا �لما زاد نطاق الوظ�فة أدى إلى ز�ادة التحدي المرت�

 إلى ز�ادة االلتزام التنظ�مي. 

 
  ،2006سامي إبراه�م حماد حنونة ، ق�اس اإللتزام التنظ�مي لدي العاملین �الجامعات الفلسطین�ة �قطاع غزة، رسالة ماجستیر،    1

 145:ص
 25ص:  ،نفس المرجع  2
 . 317 :، ص2005بدون ط�عة، االسكندر�ة، مصر،  الدار الجامع�ة ، م�ادئ السلوك التنظ�مي ، ،صالح الدین عبد ال�اقي  3
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: تشیر �عض الدراسات إلى وجود عالقة العالقة بین صراع الدور وغموض الدور وااللتزام التنظ�مي-2

إلى   یؤدي  الدور  أن صراع  التنظ�مي، حیث  وااللتزام  الدور  الدور وصراع  من غموض  �ل  بین  عكس�ة 

ة الذي یؤثر سلب�ا على التزام األفراد، أما غموض الدور �ضع الفرد في موقف  انخفاض الشعور �المسؤول� 

صراع و�ؤدي إلى ز�ادة الضغوط التي �شعر بها الفرد و�التالي یؤثر سلب�ا على االلتزام التنظ�مي، ولكن 

 إذا زادت درجة وضوح الدور الذي یؤد�ه الفرد زاد التزامه. 

وااللتزام  -3 العمل  عبء  بین  عبء التنظ�ميالعالقة  بز�ادة  الفرد  شعور  إن  الدراسات  �عض  �شفت   :

أن هناك عالقة عكس�ة بین  لد�ه، أي  التنظ�مي  انخفاض درجة االلتزام  إلى  الذي یؤد�ه قد یؤدى  الدور 

 عبء الدور وااللتزام التنظ�مي. 

 العوامل الخارج�ة :  را�عا: 

نقصد بها مجموعة الظروف خارج المنظمة، التي تؤثر �شكل م�اشر أو غیر م�اشر علیها، سواء �انت  

العامة،   البیئة  او  المنظمة)  ف�ه  تعمل  الذي  (القطاع  خاصة  واالجتماع�ة،  بیئة  االقتصاد�ة،  �ظروف 

 والثقاف�ة، القانون�ة...الخ 

االقتصاد�ة: -1 على     الظروف  االقتصاد�ة  العوامل  عوامل وتؤثر  عدة  خالل  من  التنظ�مي،  االلتزام 

أهمها، سوق العمل وفرص االخت�ار في اتجاهات األفراد، فكلما �ان هناك رواج في الظروف االقتصاد�ة،  

المتاحة، وضغوط   البدائل  بین  والحر�ة  �الوضوح  یتسم  االخت�ار  قرار  و�ان  المتاحة،  العمل  فرص  وعدد 

انخفاض الى  ذلك  أدى  �لما  أقل،  األولى    خارج�ة  اال�ام والشهور  في  التنظ�مي، خاصة  االلتزام  مستوى 

ال�طالة وانخفاض   �الكساد وارتفاع مستوى  تتسم  األحوال  �انت  �لما  ذلك  العكس من  العمل، وعلى  لبدء 

المتاحة، فان ذلك یوثر على مستوى االلتزام الوظ�ف�ة  المتوفرة،  1الفرص  المعلومات  ، �ما ان �م�ة ودقة 

 
 82فاد�ة ابراه�م شهاب، مرجع سیق ذ�ره، ص:  1
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ال  إدراك  أن  ومدى  تبین  وقد  أ�ضا،  تؤثر  خارجها  أو  المنظمة  داخل  اخرى  لوظائف  التنقل  لسهولة  فرد 

العمل، فضال   المعلومات عن سوق  ال�طالة، وقصور  ارتفاع  التنظ�مي �كون مرتفعا عند  مستوى االلتزام 

 عن انخفاض حر�ة األفراد في التنقل بین أقال�م الدولة وانخفاض فرص العمالة. 

الس�اسي �كل مكوناته �مارس تأثیر �بیر على   �ة والقانون�ة:العوامل الس�اس  -2 أن البناء   ال شك في 

والتعل�مات   واألنظمة  والقوانین  التشر�عات  �حدد  ما  غال�ا  الس�اسي  فالبناء  وأنواعها،  �أحجامها  المنظمات 

المن في  العاملین  مع  التعامل  ��ف�ة  �حدد  العمل  فقانون  المنظمات،  تتحكم في ت+سییر  ظمة على  التي 

الصح�ة   �االشتراطات  اإللتزام  الضرائب،  لألجور،  األدنى  الحد  الیوم�ة،  العمل  ساعات  المثال،  سبیل 

أح�انا   �المنظمة  العاملین  تلزم  أخرى،  وأمور  التقاعد  لسن  المطلو�ة  العمل  ومدة  التقاعد،  سن  واألمن�ة 

سي �مارس ضغوطه الفاعلة على هامش  �ال�قاء فیها ولو من غیر إرادة �المؤسسات األمن�ة، فالبناء الس�ا 

تلك القوانین والتشر�عات، من شأنها أن تؤثر ولو �شكل غیر م�اشر على التزام العاملین تجاه القطاع أوال  

 ثم تجاه منظماتهم، �السلب أح�انا و�اإل�جاب أح�انا أخرى. 

االجتماع�ة: -3 في  العوامل  االجتماعي  �التر�یب  المنظمة  داخل  القرارات  الط�قات    تتأثر  و  الدولة 

االجتماع�ة، فالعوامل االجتماع�ة تمثل محتو�ات النظام االجتماعي السائد في القطر و التي تؤثر �شكل  

التنظ�مي االلتزام  م�اشر على  أو غیر  التقالید، والق�م، واتجاهات  و   م�اشر  اإلجتماع�ة  العوامل  تتضمن 

األعراف   لألعمال،  المجتمع  توقعات  المجتمع،  والخبرات،  وثقافة  والتدر�ب  والتعل�م  الثقافة  اإلجتماع�ة، 

 أنماط السلوك اإلنساني، والعالقات االجتماع�ة التي �كونها األفراد داخل وخارج المنظمة...الخ  
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III.4  الرضى الوظ�في �وس�ط بین الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي 

الوظ�في عد  � أنه   الرضى  إلى  ذلك  في  السبب  و�عود  التنظ�مي  السلوك  دراسة  في  المهمة  الجوانب    أحد 

�ائن ؤسسة  و�إعت�ار أن الفرد داخل أي م   قرارتنا.ثر على  �ؤ شكل أساسا لفهم اإلتجاهات والدوافع، �ما و �

،  سلو�اته وأفعالهفي  تجسد  �جده في المنظمة و�  ذي ال   الرضى  مستوى   ى �ط�عه فهو �حتكم إل حساس  ق�مي  

الوظ�في عتبر  �و  أول  محدد    الرضى  في  التخلي عنها  او  المنظمة  هذه  في  االستمرار  في  الفرد،  للقرارات 

وذلك    منظمة،  السائدة في أي   الرضى الوظ�في ومن هذا المنطلق البد من معرفة وفهم    فرصة تتاح له،  

لدراسة على الرضى الوظ�في  األفراد، من أجل هذا فقد اعتمدنا في هذه ا لفهم السلوك التنظ�مي المتوقع من 

كمتغیر وس�ط بین الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي، وذلك �عد االطالع على مختلف الدراسات واأل�حاث  

اإل�جاب   أو  �السلب  تؤثر  التي  العوامل  مختلف  في  التدقیق  ومن خالل  التنظ�مي،  اإللتزام  تناولت  التي 

 على التزام األفراد في منظماته 

 : مدخل عام في المفاه�م والنظر�ات والفلسفة الوظ�في الرضىأوال: 

أهم�ة في التفاعل    ى أحد محاور التوافق النفسي للفرد. ولظاهرة الرضهو  في مصطلح علم النفس  ى  لرضا 

الفـرد �كـون أكـثوهي أك لمعرفة مدى توافـق اإلنسان في جوانب ح�اتـه المختلفـة و�ـه    إنتاج�ةر  ثر استقرارا 

الوظ�في مع بدایـة العقود الثالثة األولى من   ىام �الرض میـة في التوافق النفسي. وقد بدأ اإلهتر ا�جابثوأكـ

الـوظ�في إال أنه ما زال هنـاك  ى  مـن تعـدد الدراسـات التـي تناولـت الرضـ غم وعلى الر  ،1بدا�ة القرن العشر�ن

والسبب یرجع إلى ارت�اطه مشـاعر   ،المصطلحاخـتالف حـول تحدیـد تعر�ـف أو مفهـوم واضـح ومحـدد لهذا  

 . مواقف األفـراد المختلفـة  ربتغی ة متغیر تفسرها ألنها  �صـعب ما الفـرد التـي غالبـا

 
 . 9، ص:2018األردن،   ، دار ابن النف�س، 1الرضا الوظ�في وأثره على تطو�ر األداء، الط�عة  مصطفى محمد ،  1
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وردت في القرآن الكر�م والسنة النبو�ة �ما تحمله من معان    ىإن �لمة الرض  :مفهوم الرضى الوظ�في  -1

أي أن هللا س�حانه    )،8،اال�ةالبینة  ()، رضي هللا عنهم َوَرضْوا عنهسام�ة، مثلما نراها في في قوله تعالى (

 .من فضله ونعمههم وتعالى رضي عن أعمال المؤمنین وأفعالهم، و�نهم رضوا عنه ف�ما منح

"هو مفهوم سلو�ي �ق�س   منهالوظ�في في نظر المختصین ، فقد وضعت مفاه�م عدة ا الرضى  اما مفهوم 

له   تحققه  وما  منها  واستقراره  سعادته  درجة  �عكس  و�التالي  جوانبها  جم�ع  من  لوظ�فة  الفرد  تقبل  مدى 

 ."1الوظ�فة من إش�اع لحاجاته المتعددة التي یرغب أن �ش�عها ق�اسًا �أدائه للوظ�فة

الناتجة عن تقی�م   ىالرض  (Luthans)  ي حین عرفف المشاعر اإل�جاب�ة  الوظ�في على أن "حالة من 

 2''الفرد لوظ�فته ومن إدراكه لدرجة ما تمنحه الوظ�فة من أش�اء مهمة 

�أنهالرض  و�عرف الوظ�في  المختلفة    ى  األوجه  تجاه  العاطف�ة  أفعالهم  وردود  األفراد  تأثیر  عن  "ع�ارة 

 3."ن شعورهم اإل�جابي أو السلبي تجاه وظائفهمللوظ�فة الواحدة و�تضم

أن   (Robbins) وأشار للموقف    الرضى  إلى  استجابته  نت�جة  الفرد  لدى  المتولد  "الشعور  هو  الوظ�في 

الوظ�في هو "االتجاه العام نحو وظ�فة معینة أو هو االختالف بین مقدار    الرضى  أن     الكلي للعمل". اي

 4ه.العوائد المستلمة من قبل العاملین وذلك المقدار الذي �فترض أن �ستلم

أهم�ة    :  الوظ�في  الرضى  ة  أهم�-2 في    الرضى  تظهر  �عد إ الوظ�في  الذي  ال�شري  �العنصر  رت�اطه 

ال�شري  الثروة الحق�ق�ة والمحور   الرئ�سي لإلنتاج في المؤسسات التي تحتاج مهما �ان نوعها إلى العقل 

و�حر�ها یدیرها  مدیرا،   الرضى  إن  .  الذي  �ان  سواء  العامل  الفرد  مشاعر  یتناول  أو    موظفا،  الوظ�في 

 
العنزي، سعد محمود، ، الرضا الوظ�في واألداء، دراسة میدان�ة في الشر�ة الوطن�ة للتأمین، رسالة ماجستیر، جامعة �غداد، �ل�ة   1

 . 24،ص:1985اإلدارة واالقتصاد، 
2 F. Luthans, Positive Organizational Behavior, 5th ed, New York Mc-Graw-Hill Co. 2002 p :176 . 
3 R Kreitner&A. Kinicki Organizational Behaviour. 2nd Edition, Mcgraw Hill, London,2015, p : 206.  
4 S.Robbins, Organizational Behavior, Prentice-Hall of India,2001, p :324 
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تجاه مؤثرات العمل الذي یؤد�ه والظروف التي �عمل فیها والبیئة المح�طة �ه. و عموما إ   عامال صغیرا، 

 لى: إ الوظ�في لدى العاملین یؤدي  الرضى  فإن توفر 

إلى    رفع الروح المعنو�ة للعاملین،  - العمل ومعدالت الشكاوي  إ ما یؤدي  نخفاض معدالت الغ�اب وترك 

 ؛ خفاض مستوى الصراعات سواء بین العمال أو بین العمال واإلدارةإ كذلك 

فهو جزء من الكل له تأثیره الخاص على    �ع�شها الفرد،العمل جزء ال یتجزأ من الح�اة الیوم�ة التي     -

ساسي في سعادة خیر �كون �مثا�ة المصدر األفرضا هذا األ  في الح�اة العاد�ة للفرد،   االتجاهاتمختلف  

أثار على    أفراد العائلة،  خیرة  الح�اة فلهذه األ  اتجاهاتو�ننا  نجد تأثیرا مت�ادال فكما أن التجاهات العمل 

العامل خارج عمله مثال في   العمل،  تجاهاتا أثارا على   التي �عاني منها  المشاكل  والدلیل على ذلك أن 

على مستوى   المؤثرة   العوامل  أحد  بذلك  وتشكل  توازنه في عمله  تأثیرا على  لها  العائلي س�كون  الوسط 

 1؛رضاه الوظ�في 

عن العمل أن �ساهم في ز�ادة فعال�ة   الرضى  لتزام التنظ�مي، إذا �مكن لمستوى  ز�ادة درجة الوالء واإل  -

 ؛ المؤسسة 

الوظ�في في تقلیل معدالت غ�اب الموظفین، وتقلیل معدل إهدار الوقت أكثر من أي   الرضى  �ساهم    -

 وسیلة رقاب�ة أخرى.  

 الوظ�في الرضى  ق�اس طرق وأسالیب -3

 �استمرار�ة عمل جهةو   أو مؤسسة هتمام �لإ  منطلق  من العمل عنالوظ�في    الرضى   ق�اس  أهم�ة تتضح

 رضاهم و�سب علیهم عتمادفي اإل ورغبتها علیهم والمحافظة فیهم التفر�ط عدم على أفرداها وعملها و�نتاج�ة

 وهناك تحقیق ذلك، أر�د ما  إذا  ملحة ضرورة �عد العمل عن الرضى   ن ق�اس إف هنا  ومن  للعمل، وجذبهم 

 وهما: العمل الرضى عن لق�اس  إت�اعهما �مكن رئ�س�ان أسلو�ان

 .عن العمل الرضى  عدم أو الرضى   على وتدل عن العاملین تصدر التي السلو��ة اآلثار ق�اس  أسلوب-1

 
 . 13، ص:2014المجموعة العر��ة للنشر، القاهرة، خبراء المجموعة العر��ة للنشر، الرضا الوظ�في واالرتقاء �العمل المهني،   1
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أو  عمله عن راض�ا كان إذا  ما بنفسه ل�قرر �عض األسئلة على  الفرد �جیب حیث الذاتي التقر�ر أسلوب-2

 .المختلفة جوان�همن   عمله اتجاه مشاعره یذ�ر أن أو راض، غیر

 حول تدور التي أسئلتها على ل�جیب الفرد توجه إلى التي ست�انةاإل على الذاتي التقر�ر أسلوب و�عتمد

 :مما �أتي واحد

و�كون  ماسلو تقس�م  وفق اإلنسان�ة الحاجات  - لكل   الوظ�ف�ة إش�اع مدى  لىإ  التعرف الهدف للحاجات 

 ة. �شغل الوظ�ف الذي الفرد لدى الحاجات هذه  من حاجة

الترق�ة، المالي، كالعائد  العمل عن  للرضا مكونات عناصر أو �اعت�ارها المختلفة العمل جوانب  -  فرص 

ببیئة الظروف واإلشراف، الق�ادة نمط العمل والرؤساء الزمالء مع العالقات العمل، المح�طة   وعبء 

 �العمل والمكانة المتعلقة القرارات تخاذإ  في المشار�ة الممنوحة ومدى والسلطة ساعاته وعدد ومسؤول�اته

 .المجتمع وتقدیر االجتماع�ة

 الوظ�في الرضى تحقیق عوامل  -4

للفرد   الشخص�ة  �السمات  مرت�ط  هو  ما  منها  العوامل  من  العدید  من خالل  الوظ�في  الرضى  یتحقق 

 : 1التاليومنها ماهو متعلق �المنظمة نوردها على مجموعتین �النحو  

فهناك   ،الفرد �شخص�ة تأثری العمل عن الرضى   أن الدارسات أظهرت  :للرضا  الشخص�ة العوامل-4-1

 :العوامل هذه  من ست�اءاإل أو الرضى  إلى قربأ  وشخصیتهم �طب�عتهم أناس 

 إلى قربأ   �ان   �قدره والعلو ذاته حترام� و  برأ�ه داءقتلإل األفراد لدى میل هناك  كان �لما  : الذات  احترام-

 فإنهم �الذاتء  تدا قاال عدم أو همتقدر  في ب�خس  �شعرون  الذین األشخاص أولئك أما،  العمل عن الرضى  

 .العمل عن راضیین غیر �كونون  ما عادة

 أكثر  معها �ان والتك�ف العمل والتعامل في  الضغوط تحمل على  قادرا  الفرد �ان   �لما  :الضغوط تحمل   -

 .تو��خ أمامهمو أ  عقو�ة أي وجود عند �سرعة تنهار حیث ضع�فة قدرة �ملكون  الذین عكس  رضا،

 
1 P.Spector, job satisfaction : Application,Assessment, causes, andconsequences,international 
Educationl Publisher, London,1997, p :25 
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 ما إذا  عكس   عمله، عن  الفرد زاد رضا الوظ�فة أو االجتماع�ة المكانة ارتفعت �لما  :جتماع�ةاإل المكانة-

 .الوظ�في رضاهم انخفاض إلى یؤدي واجتماع�ا وظ�ف�ا الفرد مكانة قلت

 في التعساء  أما عملهم  في سعداء �كونوا  أن ح�اتهم في األفراد السعداء �میل :الح�اة عن العام الرضى  -

 إلى التعاسة ینقلون هذه ما عادة فإنهم واالجتماع�ة والزوج�ة العائل�ة ح�اتهم نمط عن وغیر راضیین ح�اتهم

  .عملهم

 : 1النقاط التال�ةتتعلق �التنظ�م نذ�ر أهمها في  للرضا التنظ�م�ة العوامل -4-2

 ،( التقدیر المادي وغیر) والترق�ات األجر،المكافآت  (مثل الماد�ة الق�م مختلف إلى �شیر   :العوائد نظام  -

 الفرد هنا �شعر ومن  لمهامهم تأدیتهم  خالل  من  وذلك العاملین علیها �حصل التي) والتكر�مات  حترام،واإل

 .و�الشكل العادل المناسب �القدر توازنها و�ضمن محدد  لنظام وفقا العوائد توز�ع  یتم كلما الرضى �

رائهم آعن  ر  للتعبی الفرصة لهم  و�ت�ح  مرؤوسیهم وحاجات �مشاعر مهتما شرفمال  كان �لما  شراف:اإل-

 .ستبداديإ  مشرف وجود  عكس  وهذا  الرضى � الشعور مستوي  لدیهم  رتفعإ  كلما حر�ة �كل  ومقترحاتهم

 ستقاللإلا و  والمرونة والتكامل واألهم�ة �التنوع �سمح سل�مو  جید  تصم�م للعمل �كون  حینما  :العمل تصم�م.-

 .العمل عن لرضال  نسبي ضمان هناك  �كون  كاملة معلومات وتوافر

 العمل وتوض�ح تنظ�م  وقواعدو�جراءات    ولوائح عمل أنظمة وجود إلى تشیر وهي :المنظمة س�اسات.  -

 .2�عقده  وال العمل ی�سر �شكل وتسلسلها التصرفات

 م،عمله عن رضا العاملین على ذلك �ساعد مناس�ة الماد�ة العمل ظروف كانت �لما :جیدة عمل ظروف -

 وحجم  المكاتب والتل�فون وترتیب المكتب وحجم التهو�ة، ،الحرارة ،اإلضاءة �مس  ما الظروف هذه  أهم  ومن

 .وغیرها الحجرة وحجم الشخص�ة االتصاالت

 :  وعالقته �متغیرات الدراسةالنظر�ات المفسرة للرضا   ثان�ا:

 
1 D.Bhaskara Rao& D.Sridhar, job satisfaction of School teachers , R.V.R.Callege.New 
Delehi,2018,p : 46 

 75ع سبق ذ�ره، ص:مصطفى محمد، مرج  2
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 على  كبیر �شكل بدایتها في دراستهم عتمدت� و  ال�احثین من  كبیر هتمامإ  الوظ�في الرضى   موضوع نال 

  الرضى � المتصلة المتغیرات تفسیر حاولوا  خاللها  من  والتي،  اإلنسان�ة الدوافع  فسرت التي النظر�ات

 التي ساعدت النظر�ات من عدد إلى أ�حاثهم في الحدیثة للطرق  ستخدامهمإ  من خالل توصلوا  وقد  الوظ�في،

  ، على �ل من الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي نعكاسها� و  العاملین لدي الوظ�في الرضى   حالة تفسیر في

األ�حاث  الفكر في اإلنسان�ة �العالقات هتمام اإل ساعد وقد  جدیدة، وأفكار وقواعد  م�ادئ  تقدم ومازالت 

الحدیث  لدي الوظ�في الرضى   تفسیر في  تستخدم التي،  والنظر�ات  النماذج من  عدد  ظهور  على اإلداري 

 هذي النظر�ات على النحو التالي:  أهم، وسنذ�ر تسلسلها حسب العاملین وذلك

 

 :الحاجات نظر�ة-1

 من أشهر تعتبر أنها بل  السلو��ة، العلوم مجال في أسهمت التي النظر�ات أشهر من النظر�ة هذه  تعتبر

 الدافع�ة والحوافز  موضوع دراسة في البدا�ة نقطة تمثل حیث الدوافع موضوع ناقشت التي النظر�ات

التي هي المقبولة الشائعة التصن�فات ولكن الحاجات تتناول مختلفة نظر�ات عدة توجد الحق�قة وفي  تلك 

 عدد "ه  لد�  اإلنسان أن ماسلو و�ري   ، 1943 معا بتدع�مها قام والذي(A. Maslow)ماسلو مابراهأ  قدمها 

  1هرمي  مدرج في إلحاحها ودرجة، إش�اعها حسب تندرج الحاجات وهذه، الحاجات من

  

 
 174ص:، 2002ر، الدار الجامع�ة االسكندر�ة مص ،مدخل بناء المهارات ،السلوك التنظ�مي ،ماهر ,أحمد  1



 االلتــــزام التنظيمي حتليل العوامل املكونة واملؤثرة فيه                                                 الفصل الثاين 
 

 

133 
 

 هرم ماسلو للحاجات):2/3( شكل رقمال 

 75أحمد ماهر، مرجع سبق ذ�ره،ص:  المصدر:
 -للحاجات ماسلو لهرم شرح یلي في ماو  

 دفع في دور فعال لها التي و األفراد یتطلبها التي األساس�ة الحاجات في تتمثل  :الفسیولوج�ة الحاجات 

 الحاجات  إش�اع  و�تم  ونموه، �قائه �غ�ة للفرد الجسدي التوازن  حفظ على تعمل،  العمل نحو األفراد

 .المختلفة مت�ازاتواإل الكافي �األجر الفسیولوج�ة

 في وتتمثل ستقراراألمان و�اإل إلى الحاجة تتولد الفیز�ولوج�ة الحاجة إش�اع �عد   واالستقرار: األمن حاجات-

 مواجهة على �عینه األجر الذي له یوفر مستقر لعمل �حتاج الفرد أن �ما  العمل، على المساعدة اآلمنة البیئة

 .التأمین إلى حاجته إلى إضافة الیوم�ة،  متطل�اته

 الجیدة العالقات  نتماء،اإل  التعاطف،،  الصداقة في  االجتماع�ة الحاجات تتمثل  االجتماع�ة: الحاجات  -

 على یؤثر وهذا بدوره  حوله، من مع  التك�ف على قدرته وعدم  الفرد توتر إلى یؤدي الحاجات هذه  إش�اع وعدم 

 .الوظ�في رضاه

 �حترمونه من اآلخر�ن تجعل،  نفسه عن  إ�جاب�ة صورة  تكو�ن إلى الفرد �سعى :حترامواإل التقدیر حاجات  -

 �شكلها التي الحسنة والصورة سمعته و�ذلك اإلنجاز على بنفسه الفرد فثقة،  ومفید مهم  كعنصر �ه و�عترفون 

 .عال�ة جتماع�ةإ  مكانة على �أنه �شعر تجعله �ما  وتقدیرهم، الغیر حترامإ  �كسب تجعله نفسه عن الفرد

الحاجة لتحقیق الذات

الحاجة لتقدیر

الحاجات االجتماعیة

الحاجة االمن

الحاجات الفسیولوجیة
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  ، رالذ� سالفة الحاجات كل إش�اع �عد إال الذات لتأكید حاجتهم إلى األفراد �حس  ال :الذات  تحقیق حاجات-

 خالل من  إلث�ات ذاته  عامل فرد ألي الفرصة إتاحة �عني وذلك  وطموحاته، بنجاحاته تتعلق حاجات فهي

 .المختلفة في القرارات والمشار�ة قتراحاتاإل لتقد�م الفرصة و�عطائه قدراته، مع تتالءم �أعمال تكل�فه

 سلوك لتبني الفرد تدفع  التي هي الحاجات فتلك  مستمر، تنام  في  الحاجات إش�اع أن Maslow یرى 

�االتزام    المطلو�ة  حاجاته إلش�اع السبیل �اعت�اره  معین الحاالت  من  الكثیر  في  السلوك  هذا  �فسر  وقد 

ال�حث والتغییر  الفرد  لدافع المحر�ة العوامل �مثا�ة المتش�عة غیر الحاجات أن إذ  ،التنظ�مي  وعدم،  نحو 

 عدم عن والتي تعبر العامل الفرد طرف من سلب�ة سلو��ة فعل ردود �حدث نسب�ا طو�لة لمدة الحاجات تلب�ة

 من  ، �الرغموق بها إلش�اع حاجاته �أن �ستقیل أو �طلب التحو�ل الى جهة �ستط�ع الوث  الوظ�في الرضى

 ال العادي ألن الفرد  نتقادات،إ  عدة القت أنها إال  الماد�ة، �العوامل  النفس�ة العوامل ر�طت ماسلو نظر�ة أن

والتغییر عن المكان المناسب لجم�ع  ، وعل�ه ال�مكن التعم�م في عمیلة ال�حث  �املةبنس�ة   إش�اعه �حقق

  1؛الحاالت

 ) ALderfer(: نظر�ة-5-2

 للحد جهود ال�احثین والمفكر�ن، من  العدید  بذل فقد   Maslow  نظر�ة إلى وجهت التي لالنتقادات نت�جة

إقترحالذ  )ALderfer(  المفكر�ن هؤالء أوائل من  و�انه  عیو� من  لدى الحاجات مستوى  استبدال ي 

Maslow  الرمز  نظر�ته وعرفت ثالثة إلى مستو�ات خمسة  من�(E.R.G) 2وهي على النحو التالي: 

 و�تم ح�اته �قاء لضمان  تحق�قها على اإلنسان �عمل التي الضرور�ة  الحاجات من وهي  ل�قاء:ل ةحاجال  -

 ى.والمأو  الطعام إلى �الحاجة األمن، وحاجات، الفسیولوج�ة الحاجة مثل البیئة، عوامل خالل من إش�اعها

 وأفراد الفرد مابین القائمة والعالقة المح�طة، البیئة مع الفرد رت�اط إ  درجة عن ع�ارة وهي رت�اط:اإل  حاجةال -

 ". الشخص�ة العالقات"ف�ه �ع�ش  الذي المجتمع

 
 .118صالح الدین،مبدئ السلوك التنظ�مي، مرجع سبق ذ�ره،ص: عبد ال�اقي 1

2 J.Peter,Organisation and Motivation, Springer Fachmedien,2000,p :69. 
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 التقدیر إلى الحاجة ذلك في  �ما ستعداداته� و  اإلنسان قدرات بتطور یتصل ما  جم�ع وهي  لنمو:ل ةحاجال  -

 أنه اإل الحاجات تدرج في  ماسلو مع  اتفاقه من  و�الرغم،  ماسلو عند األعلى المستوى  أي الذات  وتحقیق

 :هما أساسیین أمر�ن في �ختلف عنه

 .الحاجة الدن�ا إلى للوصول یدفعه ذلك فإن الحاجة العل�ا إلى الوصول في �فشل عندما اإلنسان أن -

�سعى أن علىMaslow نظر�ة تقتصر بینما  -  فإن ،واحد وقت  في واحدة حاجة لتحقیق الفرد 

ALderfer  و�ساطة �سهولة النظر�ة هذه تمیزت وقد،  واحد وقت  في حاجتین تحقیق �مكنه الفرد یري أن 

 ن� و  أفضل �شكل  وتطو�رها  تحسینها محاولة حیث  من    ،قدمه لما  فعل رد النظر�ة هذه  وتعتبر  ،افتراضاتها

 إش�اع مدى  هو  العاملین ى لد الرضى  و  واإلنتاج العمل محرك في أن واحدة فكرة  عن  تعبر  مجملها  في  كانت

 .1ملدیه الحاجات

 )ALderferهرم (): 2/4( شكل رقمال 

 
Source: J.Peter,Organisation and Motivation, Op-Cit,p:29 

التنظ�مي عند   االلتزام  مفهو  الثاني من حیث )ALderferهرم (�ظهر جل�ا  المستوى  في  �أتي  ، حیث 

 الحجم �عد اش�اع الفرد حاجته في النمو، و�ذلك في المستوى الثاني من حیث األهم�ة �عد حاجته لل�قاء. 

 (Herzberg)  نیالعامل ذات ة�نظر -5-3

 
1 IBID,p :31. 

الحاجة الى البقاء

الحاجة االرتباط

الحاجة لنمو
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 الرضى   عن  ة�دانی م بدراسة (Sinuât Romane)و  Moustier)اله (یوزم  (Herzberg)قام  

 ثیح"نیالعامل  ذات ة�نظر " ـب ة�النظر  هذه تیسم وقد .للعمل دفاعهمإن  تیو ص  األفراد لسلوك كمحرك

 ) شملت  موسعة لدارسة جة�و�نت  1959 عام  (The motivation to work)مؤلفهم   في  نتائجها نشرت

من في وهذا   الرضى   تحقق التي راتیالمتغ على  التعرف قصد ومحاسب مهندس  ( 200  مجموعة 

شعر � الفرد جعلت التي العوامل ذ�ر  ه�ف طلب� األول نةیالع رادأف إلى نیسؤال  ه �توج تم ثیح  المنظمات،

 التي العوامل ذ�ر األفراد من طلب� الثاني السؤال وأما الحاالت من ریالكث في العمل عن الرضى   �حالة

 . 1العمل عن الرضى  عدم من �حالة شعر� الفردجعلت 

 وهيولهذا تسمى هذه النظر�ة بثنائ�ة العوامل ألنها ترى �ان العوامل هي نوعین من حیث أثرها على الدافع�ة

 داء المتمیز فهي تشمل:أي التي تدفع الفرد للعمل واال العوامل المحفزة:  -

 ؛�أنه نجح في إنجاز شيء مهمفرص اإلنجاز، أي الفرص �أن �شعر الفرد   -

 ؛العمل نفسه من حیث �ونه عمال ملذات أو ینطوي على التحدي أو اإلثارة -

 ؛االعتراف �الجهود المحققة -

 ؛المسؤول�ة التي ترافق العمل، أي عمل یوفر الفرصة للفرد لتحمل المسؤول�ة -

 .فرص التقدم التي یوفرها العمل واإلنجاز -

 أي العوامل التي تطهر بیئة العمل من الشكوى والتذمر وتشمل:  صح�ة:وقائ�ة او العوامل    -

 ؛الراتب -

 ؛س�اسات المنظمة وأسالیبها اإلدار�ة -

 ؛أسلوب اإلشراف الفني (أي توج�ه المشرف حول طر�قة تنفیذ العمل) -

 ؛العالقات المت�ادلة االجتماع�ة، خاصة مع المشرف -

 لتكی�ف، النظافة...)لظروف الماد�ة للعمل (الضوضاء، ا ا  -

 
1 F.Herberg & all, The motivation to work,transation Publishers,USA,2017, p:98. 
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أن توفر هذه العوامل �منع مشاعر االســت�اء مــن أن تســتولي   وزمالئه إلى  Herzberg  واستخلص

عنــدما تــزداد درجـــة إشــ�اع العوامـــل ، فالرضـــى علــى الفــرد وان عـــدم توفرهــا ینــتج عنـــه درجــة عال�ـــة مــن عــدم 

الصــح�ة أو الوقائ�ــة �قــل الشــعور �االســت�اء إلــى النقطــة التــي �صــل فیهــا هــذا الشــعور إلــى درجــة الصــفر وهــي 

ــة أو النقطـــ  ــي ال یالدرجـ ــت�اء و ة التـ ــعور االسـ ــد فیهـــا شـ ــة ال  أوجـ ــةال نقطـ ــة إشـــ�اع  ،ح�اد�ـ ــزداد درجـ ــدما تـ أمـــا عنـ

        .3التام الرضى  یزداد إلى أن �صل إلى حالة   الرضى  العوامل الدافعة فإن الشعور �

   

 (Herzberg) العاملین محتوى نظر�ة):  2/5( الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Source : F.Herberg& all,Op-Cit ,p :100 
نة  یالع أفراد مع المقابلة في عتمدإ  ثیح �حثه،  في Herzberg  ت�عهاإ  التي الدارسات ة�منهج إلى النقد وجه

فإن   ه�وعل  الرضى   عدم  أو الرضى   حقق التي األحداث أي  وسل�ا، جا�ا�إ  المهمة  األحداث ذ�ر  قة�طر  على

كاإلشراف  العمل ط ��مح المتعلقة العوامل على اللوم إلقاء إلى لون یم� األفراد  أن رون ی نیال�احث من دیالعد

 وهذا  .أدائهم من المحقق الشخصي إنجازهم إلى الرضى  و  العمل في النجاح عززون �  نیح في  لفشلهم كسبب

 ،   Herzberg هایإل  توصل التي النتائج عن  مختلفة ة�منهج ت�عوا إ  الذین نیال�احث نتائج  ختالفإ  فسر�ما  

التأث ثیح الدراسة  في�الوظ الرضى   على ة�الصح للعوامل ریالكب ریأبرزوا  االنتقادات هو أن  ، �ذلك من 

الوظيفي عدم الرضا  الرضا الوظيفي   

 جناز اإل

 جناز عرتاف واإلشادة ابإل اإل

 وى العملحمت

 فرصة التقدم و التطور

 ظروف العمل

 العالقات مع الزمالء العمل 

 السياسات وقواعد العمل 

 نوعية املشرفني 

 ساسيةجور األالراتب و األ

 

حتسني العوامل الدافعة يزيد من  
 الرضا الوظيفي 

 خيفضحتسني العوامل الوقائية 
 من الرضا الوظيفي 

 الوقاية وامل بع تتأثر

 

 أتثري العوامل الدافعة 



 االلتــــزام التنظيمي حتليل العوامل املكونة واملؤثرة فيه                                                 الفصل الثاين 
 

 

138 
 

إستجواب على  ختصاصات  اإل  على مها� تعم مكن� ال �حثه فنتائجط،  فق نیوالمحاسب نیالمهندس تقوم 

حیث نرى وعلى الرغم من أهم�ة التر�یز على اإلطارات السام�ة حول رضاهم الوظ�في �ون أن  ،  األخرى 

في الغالب لدیهم البدیل، إال أن دراسة �اقي المستو�ات الوظ�ف�ة ال تقل أهم�ة عن التر�یز على اإلطارات  

 . نالسام�ة �مهندسی

 : (Victor Vroom) التوقع  ة�نظر -6

 ،نیالعامل  تحفیز في المهمة ات�النظر  من  وتعتبر 1964 سنة(Victor Vroom)    النظر�ة هذه  طور  

 �أن التوقع قوة عتمد على� نةیمع قة��طر  للعمل لیالم أو ة�القو  الرغ�ة أن إلى ریش� التوقعات ة�نظر  وجوهر

 تلك على في الحصول  العامل رغ�ة على ضا�أ  عتمد� �ما  نة،یمع نتائج ت�عهی سوف التصرف أو العمل ذلك

Fالتوقعات  من نوعان  Vroom ولدى، النتائج

1: 

جة  �نت إلى ؤديی سوف نیمع �عمل ام�الق  �أن عتقاده� و  العامل الفرد قناعة إلى رجع�و  :األول التوقع-1.4

 .واإلنجاز الجهد نیب العالقة وضحی التوقع وهذا  نةیمع

فالعامل    اإلنجاز، إتمام �عد حصل�س ماذا  أو العمل لذلك المتوقعة النتائج حساب  هو :الثاني التوقع-2.4

والمكافأة   اإلنجاز إتمام  ن یب العالقة وضح ی التوقع وهذا  .أوال مكافأة  عطى�س هل اإلنتاج رقم  حقق إذا  تساءلی

 . العامل هایعل  حصل�س التي

 األمور ل�عض  إدراكهم ومدى تجار�هم أساس  على أحكاما صدرون � األفراد فإن ة�النظر  من وانطالقا

التزامهم �المنظمةف و�التالي "المتوقعة النتائج" بهم طة�المح  فإذا  والعائد الكلفة نیب مقارنة عن ع�ارة إن 

 .راضیین كونوا � أن مكن �و  أكبر جهد  لبدل سعون � فإن األفراد ة�متساو  كانت

. III  5 التنظ�مي اإللتزامالثقة التنظ�م�ة على   أ�عاد  تأثیر : 

معینة �عتبر شرطا  ارت�اط�ة  مما ال شك ف�ه أن الوقوف على مفهوم واضح، محدد، ودقیق لظاهرة  

أ�ة ظاهرة ضرورة حیو�ة،    ،أساس�ا وأول�ا إلدراكها الصح�حة عن  المفاه�م  توافر  أن  �ما  وفهم حق�قتها، 

 
 175ص:.، 2016األردن، عمان ع، ، دار المسیرة للنشر والتوز�1الط�عة  السلوك التنظ�مي في المنظمات، ، ع�اس عبد ال�اسط  1



 االلتــــزام التنظيمي حتليل العوامل املكونة واملؤثرة فيه                                                 الفصل الثاين 
 

 

139 
 

وعلى قدر �بیر من األهم�ة لتقدم ال�حث، إذ نجد العدید من الدراسات الحدیثة، في مجال العلوم السلو��ة  

التنظ�م�ة واإل الثفة  السبب�ة بین  العالقة  لتحلیل طب�عة  المعالتزامر�زت جهودها  الفترة  صرة تطورت  ، ففي 

ا  لكن أكثر إنتشارً   ؛غیر ملموس، غامض، وغیر دقیق  شيءفكرة أن نجاح المؤسسة �مكن أن یتوقف على  

یتمثل في   الشيءفي أذهان األفراد، وفي الق�م التي ت�حث عن مفتاح النجاح  في المؤسسات الحدیثة، هذا  

الوظ�في،   الفلسف�ة  الرضى  المفاه�م  الجزء  هذا  ضمن  سنحدد  الى  لرضى  حیث  التطرق  ثم  الوظ�في، 

 . العالقة بین أ�عاد الثقة وااللتزام

 :أوال: الثقة في المعلومة �مؤثر فعال على االلتزام

�عــد التطــور التكنولــوجي فــي المعلومــات واالتصــال، أصــ�حت المؤسســات ال تملــك الخ�ــار فــي التحــول مــن 

ــات معتمــــدة علــــى قــــوة ال  ــ�ط والســــ�طرة، إلــــى مؤسســ ــد علــــى الضــ ــة مؤسســــات تعتمــ ــات، إذ أن المعرفــ معلومــ

للبـــدائل المتاحـــة واخت�ـــار أفضـــلها، وأصـــ�حت هـــذه  قاعـــدة أساســـ�ة فـــي التقـــو�م الراشـــدوالمعلومـــات تعتبـــران  

المؤسســات  تتطلــب عــددا �بیــر مــن االختصاصــین مــن جهــة، وأن یتحــل �ــل فــرد �مســؤول�ة المعلومــات مــن 

جهة أخرى، ولهذه المسؤول�ة جان�ــان �جــب مراعتهمــا : مســؤول�ة الفــرد فــي تزو�ــد المعلومــات لآلخــر�ن والتــي 

الذین �عتمدون عل�ه في الحصول علــى المعلومــة ونوع�ــة المعلومــات  تتضمن أهم�ة معرفة الفرد لألشخاص

ــم  ــطة الحجـ ــات متوسـ ــي المؤسسـ ــة فـ ــد خاصـ ــا متزایـ ــى اهتمامـ ــب یلقـ ــذ ا الجانـ ــل هـ ــه، ولعـ ــا منـ التـــي �حتاجونهـ

ــق �مســـؤول� ــب اآلخـــر والـــذي یتعلـ ــغیرة، أمـــا الجانـ ــى المعلومـــات التـــي  ةوالصـ ــه فـــي الحصـــول علـ الفـــرد نفسـ

 .  1ه ما زال مهمال �شكل ملحوظ في غالب�ة المؤسسات الجزائر�ة�حتاجها في العمل، فان

 وقبل الخوض في عناصر هذا التأثیر ال ضیر في التعر�ج على مفهوم المعلومة وأهمیتها في المؤسسات:

فالمعلومات فــي أ�ســط تعر�ــف لهــا هــي الحقــائق عــن األشــ�اء والنــاس واألمــاكن، ولــذلك فهــي تصــف وتعــرف  

اع والظــروف الذات�ــة للمؤسســات ومــا �ح�طهــا مــن أوضــاع وظــروف محل�ــة وعالم�ــة  وتشــرح وتوضــح األوضــ 

 
1R.Mowday  &L. Porter Op-Cit ,p 230 
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وهي �التالي تحتل ر�نا هامــا فــي البنــاء اإلداري المعاصــر، إذ أنهــا أداة الــر�ط األساســ�ة بــین أجــزاء التنظــ�م، 

ا�عــة، وقــد تجعــل الفــرد متمســك وملتــزم �مؤسســته، وهــي الوســیلة الرئ�ســة لــإلدارة فــي التنســیق والتخطــ�ط والمت

) حتــى أصــ�حت مــوردا مــن المــوارد المهمــة فــي 19تعــاظم دور المعلومــات فــي اآلونــة األخیــر (نها�ــة القــرن 

 .1المؤسسات الحدیثة شأنها شأن الموارد ال�شر�ة والمال�ة والماد�ة

دم واستناد إلى ذلك فان المؤسسات التي ترغب فــي أن ت�قــى فــي الطل�عــة والصــدارة ال بــد  لهــا مــن أن تســتخ

معلومــات متطــور ومناســ�ة وشــاملة ودق�قــة، �مــا أن مؤسســات عصــر المعلومــات ال تــدار بنجــاح اال علــى 

 أساس المعلومات التي تتحول من خالل اتخاذ القرارات إلى أعمال تحقق األهداف التنظ�م�ة �كفاءة.

رة مذهلــة فقــد أصــ�ح ونظرا لما شهده العالم من ثورة هائلة فــي تكنولوج�ــا المعلومــات ونمــو فــي حجمهــا �صــو 

�كاملهــــا، فـــاخترع الحاســــوب �ـــأداة فن�ــــة لتخـــز�ن الب�انــــات ومعالجتهــــا  ااإلنســـان غیــــر قـــادر علــــى اســـت�عابه

واسترجاعها عند الحاجة إلیهــا، وظهــر مــا �ســمى �أنظمــة المعلومــات اإلدار�ــة وذلــك لتــوفیر المعلومــات التــي 

الت اإلدار�ــة �طر�قـــة علم�ــة منهج�ـــة، وتجنـــب �عتمــد علیهـــا المــدرون ومتخـــذو القــرارات فـــي مواجهــة المشـــك

 الوقوع في األخطاء الناتجة عن االعتماد على الحكم الشخصي فقط.

وعلــى العمــوم فــان التنظــ�م اإلداري الصــحي هــو التنظــ�م الــذي تتــدفق ف�ــه المعلومــات فــي جم�ــع االتجاهــات 

 .2والثقة واالنفتاح  الصاعدة والنازلة و األفق�ة، وتسود ف�ه روح الفر�ق وعالقات الصداقة

و�مـــا أن الثقـــة فـــي المعلومـــات یتعلـــق �االنفتـــاح الـــداخلي والخـــارجي مـــع البیئـــة التنظ�م�ـــة فـــان هـــذا االنفتـــاح 

�ســاعد فــي إشــاعة جــو مــن الثقــة بــین العــاملین عبــر مختلــف المســتو�ات التنظ�م�ــة، و‘�مكــن �افــة العــاملین 

الل مناقشــتها �صــراحة ووضــوح،  وفــي المقابــل، اذا لــم من معالجة المشاكل التي �عاني منها التنظ�م مــن خــ 

�كــن هــذا االنفتــاح و�ــان التســتر علــى المعلومــات أو صــعو�ة انتقالهــا لمســتحقیها، ســیؤثر حتمــا علــى التــزام  

 
 24، ص: 2015،، األردنللنشر  محمد فتحي عبد الهادي، مصادر المعلومات في اإلدارة، دار ال�ازوري   1
 29المرجع نفسه، ص:   2
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الكفــاءات ومتخــذي القــرار، و�طــرح تســاؤل عنــد هــم، وهــو  ��ــف أ�قــى فــي مؤسســة تحجــب عنــي المعلومــات 

 أداء أفضل؟الضرور�ة في عملي وتطالبني �

 وف�ما یلي توض�ح ألهم عناصر التأثیر ل�عد الثقة في المعلومات على االلتزام التنظ�مي:

 توافر المعلومات: .1

تقتضي عمل�ة تنظ�م المعلومات في المؤسسة إتاحة الفرصة لكل فرد في التنظ�م للحصــول المعلومــات التــي 

والوقت المناسب، و�معنــى أخــر إشــ�اع الحاجــة للمعلومــات، اذ �حتاجها ألداء وظ�فتة �الكم�ة والشكل والنوع 

أن تكامــل اإلدارة  والتخطــ�ط فــي المنظمــة،  �عتمــد �الدرجــة األولــى علــى ترشــید عمیلــة المعلومــات، األمــر 

 الذي یتطلب ضرورة تحدید المعلومات المطلو�ة من حیث النوع�ة والحجم والشكل والزمن والسرعة والدقة

یلعــب دورا أساســ�ا فــي  س مناخ العالقات بین أفراد التنظ�م وخاصــة عالقــة الــرئ�س �ــالمرؤو ومن البدیهي أن  

تدفق المعلومات، اذ أن وجود الثقة واالحترام المت�ادل بین أفراد التنظ�م یؤدي إلى ممارســة االتصــال و�تاحــة 

اد التنظــ�م �جعلهــم یتعــاملون الفــرص لت�ــادل اآلراء واألفكــار و�المقابــل فــان عــدم التفــاهم وفقــدان الثقــة بــین أفــر 

مــع �عضــهم الــ�عض �منتهــى الحــذر والخــوف، وال یــتم ت�ــادل المعلومــات إال فــي أضــیق الحــدود، �مــا ینظــر 

إلى المعلومات المقدمة من الطرف األخر �عین الر��ة والشك، ناه�ــك عــن إمكان�ــة تحر�ــف أو إخفــاء �عــض 

ــرر  ــطر المتضـ ــراع داخلـــي،  �ضـ ــى صـ ــول إلـ ــات، فیتحـ ــر المعلومـ ــحاب أو تغیـ ــى االنسـ ــراع  إلـ ــذا الصـ ــن هـ مـ

 .1المؤسسة �حثا على أفرد یثق فیهم و�ثقون ف�ه

و�ما أسلفنا  سا�قا فان مسؤول�ة الفرد في الحصــول علــى المعلومــات تقتضــي التفكیــر فــي نوع�ــة المعلومــات 

جــازه أوال، ثــم القــدرة التي �حتاجها في أداء العمل، وهذا ال یتأتي اال من خالل معرفة طب�عــة العمــل المــراد ان

علــى تحدیــد مــا �حــب الق�ــام �ــه النجــاز هــذا العمــل، وأخیــرا تقــو�م الك�ف�ــة التــي تــم بهــا أداء العمــل، ان هــذي 

المنهج�ة في تحدید ماه�ة المعلومات المطلو�ة تساعد على التحلیل والتمح�ص وتز�د من ثقــة الشــخص فــي 
 

 . 86، ص: 2004، مؤسسة زهران للط�اعة والنشر والتوز�ع، عمان 2محمد عبد الفتاح �اغي، اتخاذ القرار التنظ�م�ة، الط�عة   1
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وشاملة ومنظمة، لتجعــل منــه شــخص نــاجح فــي عملــه،  اتخاذ  قرارات عقالن�ة معتمدة على معلومات دق�قة

وقراراتـــه، وتحـــول دون مغادرتـــه لهـــذه المؤسســـة، وال ی�حـــث عـــن غیرهـــا، حیـــث حقـــق فیهـــا النجـــاح و �ســـب 

 احترام الفاعلین فیها.

 الحصول على المعلومة في الوقت المناسب: .2

المناسب، و�شكل �ضمن تقومیهــا �الســرعة مما هو معروف أن المعلومات �جب أن تكون متاحة في الوقت 

ســل�مة، ولــذا فــان  تالممكنــة، حیــث أن التوقیــت المناســب لــه تــأثیره الكبیــر فــي إ�جــاد تعــاون مســتمر وقــرارا 

لتكنولوج�ــا المعلومــات األثــر الكبیــر فــي العمــل اإلبــداعي وذلــك مــن خــالل تهیئــة الظــروف الموات�ــة لإلنســان 

وعلــى الطــرف المقابــل فــان الحصــول علــى المعلومــات �عــد  ل الســبل.للحصول على المعلومات �أســرع وأســه

فوات األوان ال �جــدى نفعــا مهمــا �انــت هــذه المعلومــات شــاملة ومالئمــة ودق�قــة، وعل�ــه فــان الحصــول علــى 

ــالل ــن خـ ــت المناســـب مـ ــي الوقـ ــات فـ ــة، �مـــنح  المعلومـ ــدر المعلومـ ــل إلـــى مصـ ــي الوصـ ــرعة فـ الســـهولة والسـ

 .1على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لمواجهة المشكالت والمتطل�ات التنظ�م�ةالعاملین الثقة �قدرتهم 

و�ــالط�ع فــان المعلومــات تظــل عد�مــة الفائــدة حتــى تســتخدم وذلــك �انتقالهــا مــن مصــدرها إلــى المســتفید منهــا 

ر الــذي الذي بدوره �طبق المعلومات على احت�اجاته المتنوعة، وعلى ذلك فان مصــدر المعلومــة هــو المصــد

 �حقق منه الفرد  احت�اجاته و�ــُرضي �ه اهتماماته و�قوي �ه عالقاته.

ومــن هنـــا فــإن قـــرب مصــادر المعلومـــات وســرعة الوصـــول إلیهــا مـــن قبــل أفـــراد التنظــ�م، �ســـاهم فــي تـــوفیر 

 المعلومات في التوقیت السل�م، األمر الذي �ش�ع الحاجة إلــى المعلومــات و�ز�ــد فــي مســتوى الثقــة بــین نســ�ج

 .2التنظ�م و تقو�ة عالقاته ثنائ�ة وجماع�ة �صعب فكها

 :مصداق�ة المعلومات .3
 

عثمان إبراه�م ز�د، األثر التنظ�مي واالقتصادي واالجتماعي الستخدام تكنولوج�ا المعلومات في إدارة المنظمة، المجلة العر��ة    1
 . 156،ص: 1999، سنة 3، العدد10لإلدارة، مجلد 

 26محمد فتحي عبد الهادي، مرجع سبق ذ�ره، ص:   2



 االلتــــزام التنظيمي حتليل العوامل املكونة واملؤثرة فيه                                                 الفصل الثاين 
 

 

143 
 

ألداء عملهــم، ومشــار�تهم فــي حــل  ةإن صدق اإلدارة وصراحتها مع العاملین، وتزو�دهم �المعلومات الالزمــ 

المشــكالت بــدال مــن االكتفــاء �إصــدار األوامــر عــن �عــد، مــدعاة لبنــاء منــاخ مــن الثقــة بــین اإلدارة والعــاملین 

 .1�ستند إلى التآلف والصدق في إعطاء المعلومات

ق�قــة، األمــر و�المقابــل فــان الغمــوض وعــدم الصــراحة یؤد�ــان �ــالفرد إلــى إحــالل التعمــ�م محــل المعلومــات الد

الــذي �قــوده إلــى اســتخدام التعبیــرات العاطف�ــة عنــد تجم�ــع المعلومــات عــن المشــكالت اإلنســان�ة، فمــثال قــد 

�طلق الناس في البدا�ة على الموظف الصارم �أنــه '' د�تــاتوري متســلط '' مــع أن المعنــى الحق�قــي للصــارمة 

طة، ولــذلك ین�غــي تــوخي الدقــة عنــد التعامــل فــي حــل مشــكالت العمــل ال یلتقــى تمامــا مــع الد�تاتور�ــة المتســل 

 مع معلومات متعلقة �المشكالت اإلنسان�ة، والتأكد من أن ما نتعامل معه هو حقائق ول�ست أراء.

كمــا أن الثقــة المت�ادلــة تــؤثر �مصــداق�ة المعلومــات بــین اإلدارة والعــاملین، فــان �انــت هنــاك أجــواء مــن الثقــة 

إلــى إخفــاء المعلومــات أو تحر�فهــا أو التســتر علــى  لتنظــ�م فــإنهم لــن یلجــؤا بــین أعضــاء ا المت�ادلــة والصــراحة 

 المشكالت خوفا من العقاب، ولكنهم س�طرحونها للنقاش و�حاولون مواجهتها �فر�ق أو جماعة �التعاون.

وعلــى العكــس فــإن فقــدان الثقــة یــؤدي إلــى ضــعف االتصــال ومحاولــة تحر�ــف المعلومــات و�خفــاء المشــكالت 

ة األمر الذي ینعكس سل�ا علــى الفــرد الــذي یواجــه تلــك المشــاكل، فــال �ســتط�ع حلهــا وال مشــار�تها عن اإلدار 

لزمالئــه، و�التــالي ســـ�حاول الهــروب منهــا، وممكـــن �غیــر المؤسســة التـــي �عمــل فیهــا طمعـــا فــي إ�جـــاد روح 

 الفر�ق والعمل الجماعي والتكاتف بین نس�ج التنظ�م .

لومــة �مــا یتضــمن مــن تــوافر المعلومــات الشــاملة الدق�قــة للعــامین �الوقــت ونلخــص القــول �ــأن الثقــة فــي المع

المناسب ومصــداق�ة المصــادر التــي یتعامــل معهــا، �ســاهم إلــى حــد �بیــر فــي خلــق منــاخ تنظ�مــي جیــد یــدفع 

العــاملین �ــالتنظ�م إلــى التــزامهم و�صــعب علــیهم االنتقــال إلــى تنظــ�م أخــر قــد ال �جــدون ف�ــه مــا �ــان،  هــذا 

 مع المستجدات التي تفرضها ثورة المعلومات.  معن تعز�ز قدرة المؤسسة على التك�ف والتأقل فضال 
 

 . 159عثمان إبراه�م ز�د، مرجع سبق ذ�ره، ص:   1
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ظل    ثان�ا: في  التنظ�مي  هو :  واالشراف  الق�ادةااللتزام  اإلدارة  �ه  تقوم  أن  �جب  الذي  الكبیر  الدور  إن 

األعمال بدقة وفعال�ة، فاإلدارة الناجحة هي اإلدارة  إقناع اآلخر�ن، وفي جو عمل مناسب، �ضرورة انجاز  

�استخدام   اإلدار�ة  األفراد  مهارات  تنم�ة  خالل  من  األعمال  النجاز  الجماعي  التأیید  �سب  على  القادرة 

التنظ�مي لدى األفراد الذي �ستط�ع ز�ادة درجات االلتزام  الناجح هو  . ولذلك  1األسالیب المناس�ة، فالقائد 

العاملین، على المؤثرة العوامل أهم من لعام الق�ادةف التنظ�مي، حیث یتمحور دور  االلتزام خاصة سلوك 

 بذل في الرغ�ة فیهم ی�عث و ق�مها، و �أهدافها إ�مانهم و �المنظمة اعتقاد العاملین تقو�ة في القائد الفعال

العضو�ة   على المحافظة في صادقة رغ�ة فیهم �غرس  و األهداف، تحقیق سبیل في  المتمیز األداء المز�د من

 . 2تجاه المنظمة العاملین التنظ�مي لدى االلتزام فیها، حتى  �عمق

السلوك التنظ�مي للعاملین یتأثر �أسلوب المدیر في التعامل معهم وفي توز�ع المهام، ومدى   كما أن

 3قدرته على إ�جاد جو من الثقة والصراحة �شكل �سمح بت�ادل اآلراء، ومناقشة المشكالت �كل وضوح. 

فاءة المنظمة في  ومنه فإن نجاح المنظمة یتطلب ق�ادة حك�مة ومسؤولة، وعلى قدر �فاءة الق�ادة تتحقق �

تحقیق أهدافها، ألن الق�ادة هي القلب النا�ض للعمل�ة اإلدار�ة، فالقائد اإلداري هو من یتولى توج�ه سلوك  

على  �عمل  أن  شأنه  من  وهذا  نظرهم،  بین وجهات  والتوفیق  وتنسیق جهودهم  �المنظمة  العاملین  األفراد 

الوظ رضاهم  مستوى  ورفع  والتعاون  األلفة  أواصر  التنظ�ميتوطید  انتمائهم  وتحقیق  الذي    ،�في  الشيء 

المنظمة التي �عملون فیها فیتبنُّون أهدافها وق�مها وهو ما ینسجم مع الهدف  �خلق نوع من االلتزام تجاه 

 األساسي الذي وجدت ألجله المنظمة.

 
 قسم العلوم اإلدار�ة،   ،�ل�ة الدراسات العل�ا  ،أطروحة د�توراه   حمد بن غالب العوفي، الثقافة التنظ�م�ة وعالقتھا �االلتزام التنظ�مي،م  1

 .  86 :، ص2005جامعة نا�ف العر��ة ، الر�اض ،
 . 40:بنوناس ص�اح، مرجع سبق ذ�ره، ص   2
راض�ة یوسفي وموسى �خاخشة،  أثر ممارسة أنماط الق�ادة اإلدار�ة على االلتزام التنظ�مي للعاملین من وجهة نظرهم :دراسة     3

، ،قالمة، الجزائر،   5، العدد 2مجلداالقتصاد�ة ، میدان�ة �المؤسسة العموم�ة االستشفائ�ة براهم�ة مسعود ببوشقوف" ، مجلة التنم�ة
 . 2، ص 2018جوان 
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أحــد الجوانــب تعــد الثقــة التنظ�م�ــة  : ثالثا: الثقة في الق�م التنظ�م�ــة : المنظــور الق�مــي لإللتــزام التنظ�مــي
والــدوافع، المهمة في دراسة السلوك التنظ�مي و�عود السبب في ذلك إلى أنهــا تشــكل أساســا لفهــم اإلتجاهــات 

�ــائن ق�مــي �ط�عــه فهــو �حــتكم إلــى منظومــة  ؤسســةو�إعت�ــار أن الفــرد داخــل أي م نــا.كما وتــؤثر علــى إدراك
وأفعالــه، وتعتبــر القــ�م محــدد لألهــداف والس�اســات �مــا تكشــف القــ�م  القــ�م التــي یتبناهــا فــي تجســید ســلو�اته

فقــ�م  عــن اإلختالفــات الحضــار�ة بــین المجتمعــات المتنوعــة وهــذا یــؤثر علــى الســلوك التنظ�مــي �شــكل جلــي.
المجتمعــات تتنــوع مــن حیــث الثقــة، اإلخــالص، األمانــة، إحتــرام الوقــت، الجد�ــة وطاعــة أوامــر المســؤولین. 

طلق البد مــن معرفــة وفهــم القــ�م الســائدة فــي أي مجتمــع وذلــك لفهــم اإللتــزام التنظ�مــي المتوقــع ومن هذا المن
ممــا ال شــك ف�ــه ان للقــ�م التنظ�م�ــة دورا فعــال فــي تقــدم ونمــو التنظ�مــات اإلدار�ــة وتماســكها، و مــن األفــراد.

رغــم أن أغلــب االعمــال و ، 1فهــي التــي تســاهم فــي تنم�ــة اإلحســاس �المســؤول�ة، وااللتــزام والضــ�ط الــداخلي
التـــي تناولـــت موضـــوع القـــ�م التنظ�م�ـــة "�حســـب اطالعنـــا"، اهتمـــت بهـــا مـــن جانـــب التقیـــ�م أكثـــر مـــن �ونهـــا 
مع�ار �قاس �ه، فان هذا ال �منع ان الق�م التنظ�م�ة تــؤثر علــى االتجاهــات والســلو��ات �صــفة م�اشــرة، إمــا 

ــات، وهـــي  ــراد او الجماعـــات وحتـــى المنظمـ ــى مســـتوى األفـ ــ�ا فـــي تكـــو�ن علـ ــد تكـــون مصـــدرا أساسـ بـــذلك قـ
الســلو��ات اال�جاب�ــة  التطوع�ــة التــي یؤدیهــا الفــرد دون انتظــار مقابــل مــادي، وهــذا مــا یــدفع �عجلــة النمــو 

 2.والتقدم لهذه التنظ�مات
الى ا�عد مما هو   ولعل هذه هي میزة الق�م التي تجعل األفراد والجماعات تسلك �طرق عفو�ة، و�ذهبون 
مطلوب منهم فتؤثر على طب�عة التزامهم، فیرت�ط الفرد ب�عض الوجهات و�شعر �الواجب نحوها، او العكس  

 ینفر منها و�سعى لمفارقتها واالبتعاد عنها، وقد �سلك سلوك منافي لألخالق من أجل تجنبها. 
االمبر�ق�ة ال�حوث  بینت  الم  ∗وقد  الوجهات  بین  �فرق  االداري  التنظ�م  في  العامل  مجال  أن  داخل  تعددة 

بین   ثقة  عالقات  ر�ط  ف�مكنهم  والمشرف،  الجماعة  و�ین  المنظمة  بین  �فرق  العامل  ان  و�رى  العمل، 
. وعل�ه فان 3كالمنظمة والجماعة، أو المنظمة والمشرف مع الحفاظ على تصورات عامة حول النظام �كل

ظ�م االداري، الجماعة ، ومع المشرف  العامل �مكنه إنشاء ثالث عالقات ت�ادل�ة مختلفة  مع �ل من التن
 الم�اشر له. 

الدراسات التي مرت بنا، الى ان الق�م التنظ�م�ة تؤثر �اإل�جاب    هذا ما لمسنا في مجمل نتلئج العدید من  و 
 إذا لم �عار لها االهتمام المطلوب   وأح�انا �السلب على االلتزام التنظ�مي،

 
 . 22:ص ،2001محمود عطا، الق�م السلو��ة ، مكتب التر��ة العر�ي لدول الخل�ج ، االردن،  1

2 W.Organ, organizational citizenship, behavior, The good soldier syndrome administrative, science 
quarterly,1998.p:4.  

 .ن أصــل مـعـرفـة هـو التـجـر�ـة ، لذى یـطلق عـل�ه أح�انا المـذهب التـجر�ـبيهـي المـذهب الـذي یـرى أ   Empircism إمـبـر�ـقـیـة∗ 
3 Whitener, Managers as initiators of trust- an exchange relationship framework for understanding 
managerial trustworthy behavior, Academy of Management Review, vol23, N°3, 1998, PP  :513-514. 
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بها مجموعة الم�ادئ والمفاه�م التي تضعها المستو�ات العل�ا    و�قصدالس�اسات االدار�ة:  الثقة في  را�عا:  
مشار�ة   تحتها  وتنطوي  خططها،  عند وضع  اإلدار�ة  المستو�ات  مختلف  بها  تستهدي  لكي  التنظ�م  في 

 . 1العاملین في اتخاذ القرار، التحفیز، تحدید األهداف...الخ سنأخذ أبرزها في النقاط التال�ة

التنظ�م�ة:-1 في  ج  العدالة  القرار  وأصحاب  ال�احثین  من  الكثیر  اهتمام  التنظ�م�ة  العدالة  مفهوم  ذب 
م�ادئ  توفر  توحید�ة  �ق�مة  للعدالة  ینظر  حیث  المنظمــة،  أداءً   على  اإل�جاب�ة  آلثاره  نظرا  المنظمة، 

ن أساس�ة لتحقیق التماسك لجم�ع األطراف المتنازعة وخلق ه�اكل تنظ�م�ة مستقرة، وقد توجهت العدید م
التنظ�م�ة نواتج   للعدالة  أن  التنظ�م�ة وتتفق األ�حاث في هذا الصدد على  العدالة  ل�حث نواتج  الدراسات 

 مهمة سواء على المستوى الفردي أو على المستوى التنظ�مي. 

فأما المستوى الفردي فتتمثل نواتج العدالة التنظ�م�ة في مجموعة من االتجاهات والسلو��ات اال�جاب�ة لدى  

االلتزام    الفرد مستو�ات  �ارتفاع  ترت�ط  التنظ�م�ة  العدالة  مدر�ات  ان  تبین  حیث  التنظ�مي،  �االلتزام 

الوظ�في وانخفاض معدل دوران العمل، فكلما زاد إحساس    الرضى  التنظ�مي لدى العاملین، و�ذلك ارتفاع  

مشاعر   زادت  المختلفة  عمل  بیئات  في  التنظ�م�ة  �العدالة  المختلفة  الوظ�ف  الرضى  العاملین  �أ�عاده  ي 

 .  2) وانخفض استعداد الفرد لترك عملهعلى المدیر.. الرضى عن الزمالء،   الرضىعن الدخل،  الرضى(

للفرد في موقف جماعي �شجعه على   : مشار�ة العاملین في التنظ�م  -2 الفعلي والعقلي  هي االشتراك 

في   و�شترك  الجماع�ة،  األهداف  لتحقیق  والمساهمة  تلك  المشار�ة  تحقیق  أجل  من  والمسؤول�ة  السلطة 

االلتزام   في  وفعال  هام  تأثر  لها  التي  العوامل  من  القرار  اتخاذ  في  العاملین  مشار�ة  وتعتبر  األهداف، 

التي   القرارات  صنع  في  الفعالة  �المشار�ة  لهم  تسمح  المنظمة  بیئة  �أن  العاملین  فإحساس  التنظ�مي، 

لتي �عملون ا من خالل �لمة (نحن)، وعندما �صادفون مشاكل تخصهم، تجعلهم یتحدثون عن المنظمات ا

أنها مشاكلهم الجماعي، وأكثر  3في العمل، یتعاملون معها على  العمل  ، ومن هنا تجدهم أكثر رغ�ة في 

 
 114ص: ،2001مر�ز األصیل للط�ع والنشر والتوز�ع، القاهرة،،  الس�اسات اإلدار�ة فى عصر المعلوماتعلي السلمي،   1
 179،ص:داوي، مرجع سبق ذ�ره، ن�اسر فتحي اله  2

3 L.Patrice & S.Marc, GRH et relations de travail, fondements théorique  enjeux contemporaine, 
bibliothèque national paris,2018,p :72. 
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األفراد   تجعل  فالمشار�ة  سبق،  ما  إلى  �اإلضافة  عمله  في  الموظف  أداء  �سهل  بدوره  وهذا  له،  قبوًال 

�شكل أكثر �حیث �عتبرون إن ما یواجه الفرد من مشكالت هو تهدید لهم وألمنهم    یرت�طون ببیئة عملهم

 واستقرارهم، األمر الذي یؤدى لتقبلهم لروح المشار�ة برغ�ة جامحة وروح معنو�ة. 

3-    : التنظ�مي  الداخل�ة  المناخ  الظروف  �افة  الى  و�شیر  المنظمة،  شخص�ة  هو  التنظ�مي  فالمناخ 

� تح�ط  التي  ونحو  والخارج�ة  عمله  نحو  اتجاهاته،  وتشكل  سلو�ه  في  تؤثر  والتي  عمله،  أثناء  الموظف 

، فالمناخ التنظ�مي المناسب �شجع على خلق جو عمل ا�جابي  1المنظمة، �ما تحدد مستوى رضاه وأدائه

تمتع   والن  العمل،  في  �أهمیتهم  �شعرون  االفراد  ،و�جعل  والتنظ�م  لألفراد  االستقرار  تحقیق  على  �عمل 

للوصول إلى تحقیق األهداف  الع املین �مناخ تنظ�مي مالئم من حیث الوفاق والتعاون والعدالة والمساواة 

درجة   و�ز�د   ، المعنو�ة  الروح  ،و�رفع  المت�ادلة  الثقة  �عزز  الشعور    الرضى  التنظ�م�ة  ،و�دعم  الوظ�في 

 2�االلتزام والوالء التنظ�مي.

المنظمة  -4 اإلجماع   : ثقافة  قبل  إن  من  �شدة  بها  والتمسك  المر�ز�ة  والمعتقدات  الق�م  على  الواسع 

، 3هم للمنظمة، وهذا �مثل میزة تنافس�ة هامة للمنظمةئأعضاء التنظ�م، یز�د من إخالص العاملین و إنتما

من  عال�ة  بدرجة  فیها  العاملین  یتمیز  القو�ة  التنظ�م�ة  الثقافة  ذات  المنظمات  أن  الدراسات  أظهرت  وقد 

لتزام  للمنظمة، �ما أن الثقافة التنظ�م�ة القو�ة تعتبر میزة المنظمات المستقرة، ألنها تعمل على الوحدة اال

في  الموجودة  المتعددة  الفرع�ة  الثقافات  تثق  لم  فإذا  مت�اینة،  فرع�ة  ثقافات  بتعدد  تسمح  وال  التنظ�م�ة 

التي تؤثر على إستقرار المنظمة و    المنظمة ب�عضها ال�عض و لم تتعاون فإن ذلك س�قود إلى الصراعات

 قوتها و هذا �جعل العاملین في المنظمة یتطلعون للعمل في منظمات أخرى، مما �عكس إلتزاما اقل. 

 
 . 47، ص: 2015محمد یوسف القاضي، السلوك التنظ�مي، األكاد�میون للنشر والتوز�ع، األردن،   1
 .  142 :، ص 2004ترجمة  محمد �سیوني  إسماعیل ، دار المر�خ، السعود�ة، ، ی�ارون ، إدارة السلوك التنظ�مي جر�نیبرج جیرالد 2
 . 274، ص:2003عمان، األردن،  ، 1الط�عة  ،حسین حر�م، إدارة المنظمات، منظور �لي، دار حامد 3
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5-  : األهداف  األفراد    وضوح  لدى  التنظ�مي  االلتزام  ز�ادة  على  التنظ�م�ة  األهداف  وضوح  �ساعد 

�لما   األهداف واضحة ومحددة  �انت  فكلما  الوالء  العاملین،  أو  لاللتزام  األفراد  وفهم  إدراك  عمل�ة  �انت 

 .التنظ�مي والمنظمة اكبر و�نطبق ذلك على النهج والفلسفة والكفا�ة اإلدار�ة

حوافز:  -6 والقت  أنظمة  اال�جابي،  سلو�هم  وتعز�ز  األفراد،  توج�ه  في  الفعالة  اإلدار�ة  الس�اسات  من 

اهتمام العدید من علماء النفس واالقتصاد في ثالثینات القرن الماضي هناك أنظمة الحوافز، سلب�ة �انت 

اس�ة، فتوافر  (كالعقو�ات) أو ا�جاب�ة، حیث یتطلب المناخ التنظ�مي الجید أنظمة حوافز معنو�ة وماد�ة من

  ز�ادة االلتزام وارتفاع معدالت اإلنتاج وتقلیل التكال�ف، و�التالي �ضمن تعاون العاملین، و األنظمة المناس�ة 

وفي المقابل اذا لم تخلق اإلدارة مناخ تنظ�مي مناسب �حفز العاملین على    1،على تحقیق أهداف المنظمة

المنظم أهداف  تحقیق  نحو  وجهودهم  مهاراتهم  المنظمة  ترجمت  نحو  التزامهم  من  س�قلل  ذلك  فان  ة، 

 والتخلي عنها حتى وان لم �كن هناك بدیل أفضل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 L.Patrice & S.Marc, Op-Cit ,p :118. 



 االلتــــزام التنظيمي حتليل العوامل املكونة واملؤثرة فيه                                                 الفصل الثاين 
 

 

149 
 

  خالصة الفصل:

الرضـــى الـــوظ�في  و االلتـــزام التنظ�مـــيمفهـــوم �ـــل مـــن ، إلـــى التطـــرق إلـــى الثـــاني الفصـــلســـعینا عبـــر ثنا�ـــا 

مرت�طـــة بهــم �ـــل علـــى حـــدة، ثـــم ل عــرض أهـــم الجوانـــب والعناصـــر ا  و، بـــین الثقـــة وااللتـــزام �وســـ�ط�إعت�ــاره 

دب�ــات النظر�ــة والدراســات الســا�قة التــي تناولــت تعر�فهمــا و األمــن عــرض  انطالقــاقــات بینهمــا،  البتحلیل الع

قــدمها  النمــاذج التــي ومقار�ــات ل مــداخل وا ل تنــاول أهــم ا  إلــى ضــافةاإلت التــي �مكــن أن �كونــا علیهــا، �الالحــا

، وغیرهمــا ذلــك فــي متبنــاةل محــددات و الطــرق ا ل میــدان لق�اســهما و ا ل مختصــین فــي هــذا ا ل ل�ــاحثین وا ثلــة مــن ا 

كمــا حاولنــا المســاهمة فــي الجانــب النظــري بتقــد�م نمــوذج لق�ــاس الثقــة التنظ�م�ــة علــى امــل أن یتطــور أكثــر 

، أصــ�حت الثقــة التنظ�م�ــة وااللتــزام التنظ�مــيو�عد استعراض الجوانب النظر�ة لكل من  �مساهمة ال�احثین، 

ــه ا  ــة لتوجـ ــرة الحدیثـ ــي قـــرارات ل النظـ ــل فـ ــة تتمثـ ــات الخدم�ـ ــترات�ج�مؤسسـ ــة  ةإسـ ــر، و  �ســـوق العمـــلمرت�طـ أكثـ

، لــذا فــإن تطبیــق مثــل ســلوك العــاملین یرت�طان �شــكل م�اشــر  الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي�اعت�ار أن  

ــد مـــن  ــواء، ل الصـــع�ة التـــي تواجـــه ا  األمـــورهـــذه الدراســـات تعـ ــین لهـــا علـــى حـــد سـ ــین فیهـــا والدارسـ متخصصـ

إن –عناصر التقیــ�م لد�ــه عبــر الــزمن، و �ــذا لصــعو�ة  رت�اطهما �العنصر ال�شري، وصعو�ة ضمان نفس ال

ذلك أنه و وفق نظــرة اجتماع�ــة، أن مجــرد مخاط�ــة  ؛العاملینتوحید معاییر التقی�م لجم�ع   -لم نقل استحالة

ــیهم األ ــاملتهم والتحبـــب الـ ــاونهم وحـــل  واســـتغاللفـــراد ومعـ ــعة  مشـــكالتهمتعـ  ومـــؤهالت�حتـــاج الـــى خبـــرة واسـ

 األمــره الخاص �ه، و له شخص�ة فر�دة تتعلق �ه، و له ح�اة خاصة �ه ونحــو ذلــك، عال�ة، فلكل فرد عامل 

 صــع�ةالتــزامهم  مــع ضــمان اســتمرار�ةالثقــة الــذي �جعــل مــن عمل�ــات التقیــ�م لد�ــه والحكــم علــى مســتو�ات 

، هــي  التعل�م�ــةمؤسســات ل �امــن االلتــزام عال�ــة مســتو�ات كمــا أن مســؤول�ة تحقیــق  .الق�ــاس  منــال وصــع�ةل ا 

   .مؤسسة، بل هي مسؤول�ة الجم�عل مسؤول�ة ل�ست تحت وصا�ة قسم معین �ا

 التعلــ�مالجوانــب النظر�ــة للدراســة علــى قطــاع  إســقاطالقســم التطب�قــي  خــاللهــذا الصــدد، نحــاول مــن وفــي 

عــن  األســاتذة جامعــة عمــار ثل�جــي �ــاألغواط�ــالجزائر، مــع دراســة وتحلیــل آراء وتقی�مــات عینــة مــن ز�ــائن 

مــن وضــع اســتب�ان خــاص بــذلك ومعالجــة  انطالقــالهــا، التــزامهم وأثــر ذلــك علــى درجــات   الثقــة التنظ�م�ــة

 .مواليل وصل إلیها ر�اض�ا واحصائ�ا، و الذي یتم تناوله �القسم ا لمتالنتائج ا 
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 ــد: ــیتمه
سنحاول من خالل هذا الفصل إسقاط الدراسة النظر�ة على عینة من أساتذة جامعة عمار الثل�جي  

 التال�ة:   مجموعة من المحاور�األغواط �مختلف �ل�اتها من خالل 

سنتعرف على جامعة عمار الثل�جي التي أسقطت علیها الدراسة مع اإلشارة إلى    األول  المحورفي  

وأهم   حدى  على  �ل�ة  بهاكل  مرت  التي  والتحو�الت  سنقوم   ،التغییرات  �عدها  أساتذتها،  على  مر�ز�ن 

أجل  من  عالجتها  التي  المحاور  أهم  هي  وما  األول�ة،  المعلومات  جمع  في  المستعملة  األدوات  �عرض 

 الوصول إلى النتائج المرجوة.  

سنقوم �ق�اس مستوى  �عدها سنطرق إلى دراسة واقع المتغیر�ن في جامعة عمار ثل�جي �األغواط، حیث  

نموذج   على  �االعتماد  �الجامعة،  التسییر  وعلوم  والتجار�ة  االقتصاد�ة  العلوم  �ل�ة  في  التنظ�م�ة  الثقة 

المصفوفة، الذي اقترحتاه �غرض ق�اس مستوى الثقة لدى األساتذة، و�ذلك تجر�ة مدى صالح�ة النموذج  

االلتزا  واقع  سندرس  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  جامعة  المقترح  داخل  األساتذة  وحر��ة  التنظ�مي  م 

 عمار ثل�جي �االستعانة بب�انات ومعلومات مقدمة من طرف هیئة المستخدمین �الجامعة.  
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1. III-   سیر الدراسة المیدان�ة 

سنقوم في الفصل من الدراسة �التعر�ف �االطار المنهجي للدراسة المیدان�ة والتي �انت 

ثل�جي �األغواط لفئة األساتذة فقط دون االخر�ن، حیث سنقدم �طاقة فن�ة عن �جامعة عمار  

واألسالیب   األدوات  مع  الدراسة  في  المت�ع  المنهج  نعرف  �عدها  و�ل�اتها،  �كل  الجامعة 

 اإلحصائ�ة التي انتهجناها. 

 الدراسة   أوال: �طاقة فن�ة عن المؤسسة محل

المدروسة، ثم نقوم �عرض طب�عة عینة    المحورسنحاول من خالل هذا   للمؤسسة  أن نقدم لمحة تعر�ف�ة 

 الدراسة، واألدوات المستعملة في جمع الب�انات. 

الثل�جي    -1 عمار  جامعة  رقم �األغواط:  نشأة  التنفیذي  المرسوم  �موجب  ثل�جي  عمار  جامعة  أنشأت 

تلتحق  2001سبتمبر     18المؤرخ في  01-270 أن  قبل  �عدة  ، حیث مرت  الوطن�ة  الجامعات  �مصاف 

  18المؤرخ في    165-86مراحل، فمن المدرسة العل�ا ألساتذة التعل�م التقني المنشأة �موجب المرسوم رقم  

التي    ،1986أوت   العالي  التعل�م  المر�ز�ة  س�اسة  وتجسید  الجزائر�ة  الجامع�ة  الخر�طة  إثراء  إطار  في 

تج محاولة  إلى  الثمانینات  منذ  الدولة  التال�ة:  دأبت  التخصصات  المرحلة  هذه  في  ضمت  أین  سیدها، 

 ل�سانس إلكترون�ك، الكتروتقني، هندسة م�كان�ك�ة، هندسة مدن�ة.  

حیث 1997ماي  10المؤرخ في    157-97حولت إلى مر�ز جامعي �مقتضى المرسوم    1997وفي  

ا  الجامع�ة  الدراسات  الخامس(شهادة  المستوى  من  تعل�م  بوضع  المرحلة  هذه  وتطو�ر  تمیزت  لتطب�ق�ة) 

 التعل�م في التدرج وما �عد التدرج �فتح فروع وتخصصات جدیدة.
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 2001سبتمبر  18المؤرخ في 270-01ثم ارتقت إلى جامعة �موجب المرسوم المذ�ور أعاله ( رقم 

رقم   التنفیذي  �المرسوم  في  260-04والمتمم  علي 2004أوت    29المؤرخ  المجاهد  اسم  تحمل  وهي   (

 عمار" رائد �الج�ش التحر�ر الوطني.  ثل�جي المدعو"

األغواط  -2 جامعة  ه�كلة  سنة  :  إعادة  ثل�جي    2001في  عمار  الجامعي  المر�ز  ه�كلة  تمت 

رقم   التنفیذي  المرسوم  �مقتضى  جامعة  إلى  في    270-01�األغواط  شملت  2001سبتمبر  18المؤرخ   ،

كلة جامعة عمار ثل�جي �األغواط  أعیدت ه�  2010في أوت  و   آنذاك ثالث ن�ا�ات مدیر�ة وثالث �ل�ات.

المعدل   2010أوت    25ـ  الموافق ل   1431رمضان    15المؤرخ في    198-10ط�قا للمرسوم التنفیذي رقم  

رقم   التنفیذي  للمرسوم  في    270-01والمتمم  الثان�ة    30المؤرخ  ل   1422جمادى  سبتمبر   18ـ  الموافق 

المرسو   2001 هذا  �مقتضى  األغواط  جامعة  إنشاء  بـ  المتضمن  مه�كلة  الجامعة  أص�حت  ن�ا�ات    04م 

و ومعهد.  06مدیر�ة  سنة  ثم    �ل�ات  رقم    2013في  التنفیذي  المرسوم  �مقتضى  الطب  �ل�ة  إنشاء  تم 

في    100-13 عام  2المؤرخ  األول  سنة    14لـ  الموافق    1434جمادى  والمتمم   2013مارس  المعدل 

رقم   التنفیذي  في    207-01للمرسوم  (2001سبتمبر    18المؤرخ  المجموع  ل�ص�ح  ومعهد.  7،   �ل�ات) 

 : ه�كلة الجامعة حسب الكل�ات المتواجدة بها والمعهد. )3/1(جدول رقم

 أقسامها  الكل�ات  

 
 كل�ة العلوم 

 ـ قسم البیولوج�ا 
 ـ قسم العلوم الفالح�ة 

 ـ قسم الر�اض�ات واإلعالم اآللي 
 ـ قسم علوم المادة  

 كل�ة التكنولوج�ا 

 االلكترون�ك ـ قسم 
 ـ قسم االلكتروتقني 

 ـ قسم الهندسة الم�كان�ك�ة
 ـ قسم الهندسة المدن�ة
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 ـ قسم الهندسة المعمار�ة
 ـ قسم العلوم التقن�ة 

كل�ة الحقوق والعلوم  
 الس�اس�ة

 ـ قسم الحقوق 
 ـ قسم العلوم الس�اس�ة 

 كل�ة اآلداب واللغات 
 ـ قسم اللغة واألدب العر�ي 

 واللغة الفرنس�ة ـ قسم اآلداب 
 ـ قسم اآلداب واللغة االنجلیز�ة 

كل�ة العلوم اإلنسان�ة  
 واالجتماع�ة 

 ـ قسم العلوم االنسان�ة 
 ـ قسم علم اإلجتماع 

 ـ قسم علم النفس
 ـ قسم العلوم اإلسالم�ة 

كل�ة العلوم االقتصاد�ة  
 والتجار�ة وعلوم التسییر 

 ـ قسم العلوم االقتصاد�ة 
 التجار�ة ـ قسم العلوم  

 ـ قسم علوم التسییر 
معهد علوم وتقن�ات  

 النشاطات البدن�ة والر�اض�ة 
 ـ قسم النشاطات البدن�ة والر�اض�ة 

 ـ قسم التسییر الر�اضي 
 / كل�ة الطب 

6201/7201دلیل الجامعة المصدر:  

إحدى جامعات الجزائر العموم�ة، حیث   بین  تعتبر جامعة األغواط من:  مقر جامعة األغواط    -3

هكتار موزعة على مقر�ن قد�مین   31بـ  تتواجد هذه اله�اكل الجامع�ة في موقع یتر�ع على مساحة تقدر  

 ومقر جدید أي (القطب التكنولوجي) تتوزع �التالي: 

هكتار، �قع في وسط المدینة �المقام �حده   7  بـیتر�ع على مساحة تقدر    مقر رئ�سي  للجامعة:  -

الوطني رقم   الطر�ق  الشرق  الغرب حي  01من  الشمال اإلقامة  800،ومن  الجامع�ة لإلناث    سكن، ومن 

البیداغوج�ة واإلدارة لكل   المحالت  "بوشر�ط"، �حتوي على  الجامع�ة للذ�ور  "لمنور"،ومن الجنوب اإلقامة 

 من:
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 . ة لوم الس�اس�كل�ة الحقوق والع -

 . كل�ة اآلداب واللغات األجنب�ة -

 . رئاسة الجامعة -

هكتار، �قع في وسط    05یتر�ع على مساحة  وعلوم التسییر:والتجار�ة  مقر �ل�ة العلوم االقتصاد�ة    -

، ومن الغرب "مدیر�ة التر��ة"، ومن  01المدینة �الواحات الشمال�ة، �حده من الشرق الطر�ق الوطني رقم  

الر�اض�ات " دادة یونس"، ومن الجنوب "مدیر�ة التشغیل"، �حتوي على المحالت    الشمال القاعدة المتعددة

 البیداغوج�ة واإلدارة  لكل من: 

 . كل�ة العلوماالقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر  -

 .معهد علوم وتقن�ات النشطات البدن�ة والر�اض�ة  -

 . المدرسة العل�ا لألساتذة  -

المدینة    13تقدر مساحته اإلجمال�ة بــ     :) التكنولوجيالمقر الجدید (القطب  - هكتار، �قع في وسط 

ال�ج"، ومن   "األخوات  لإلناث  الجامع�ة  اإلقامة  الغرب  المستقبل"، ومن  "حي  الشرق  �المقام�حده من 

الشمال "المطعم المر�زي الجامعي"، ومن الجنوب "حي المحافیر"، �حتوي على المحالت البیداغوج�ة 

 ة  لكل من:واإلدار�

 . كل�ة العلوم -
 . كل�ة التكنولوج�ا -
 . كل�ة العلوم اإلنسان�ةواالجتماع�ة -
 . كل�ة الطب -
 مجمع مخابر ال�حث.  -
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 يثل�جواقع الثقة التنظ�م�ة في جامعة عمار   ثان�ا:

  1من أجل ق�اس مستوى الثقة التنظ�م�ة في جامعة عمار ثل�جي، ارتأینا تجر�ة نموذج مصفوفة الثقة

لهدفین أساسین أوالهما، اخت�ار النموذج في حد ذاته، و�مكان�ة تعم�مه على الحاالت المشا�ه للمؤسسات  

التعل�م�ة أو حتى �اقي المنظمات، أما الهدف الثاني فهو معرفة وق�اس المتغیر المستقل في األطروحة،  

المجتمع   العینة و�بر حجم  أفراد  الخصائص  لتشا�ه  بین  1400ونظرا  فقط    أستاذ  سنختار  دائم ومؤقت، 

أستاذ    190كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر لق�اس مستوى الثقة التنظ�م�ة فیها،  ممثلة بـــ  

�خاص�ة  الكتروني  �شكل  االستب�ان  توز�ع  تم  وقد  واألعمار،  الرت�ة  مختلف  في   Googleوأستاذة  

Drive  االستعانة�) االجتماعي  التواصل  منسبوك فا��موقع  مجموعة  �شمل  و�استعانة    )  الكل�ة  أساتذة 

) �شكل  Random Selectionببرنامج  مشتر�ین  أسماء  �فرز  العشوائي  االخت�ار  البرامج  من  وهو   (

أسماء   إضافة  إمكان�ة  البرنامج  و�ت�ح   . مس�قًا  مخزنة  قائمة  من ضمن  واخت�ارهم  یدو�ًا  إ عشوائي  و  أ ما 

األفراد �طر�قة عشوائ�ة، قدرت    اخت�ارف�قوم البرنامج بتخز�ن الب�انات تلقائ�ا ومن ثم     Excel راد ملفیستا 

 و�انت النتائج على النحو التالي  أستاذ91بـ 

 

 

 

 

 
نموذج المصفوفة  أو  االشارة الضوئ�ة للثقة التنظ�م�ة هو نموذج مقترح من طرف ال�احث لمحاولة  في االسهام في الجانب النظري   •

 76�ما یتناسب مع بیئتنا وثقافتنا، لالطالع عل�ه أكثر  أرجوا مراجعة  الفصل االول من االطروحة، 
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 ): مصفوفة الثقة لكل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسیر�االغواط 3/2الجدول رقم(

                                                        ه                                                            مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                 ــــــــماعلی                   

 العالمة من  mtاالدارة stالمشرفین ctزمالء العملِ  
 التعاون  CTزمالء العمل

 
 حترام اإل

 
 ستقامة اإل

 
60/48.75 

 عدالة التعامالت ST المشرفین
 

العالقات  
 الشخص�ة 

 

االبداع في حل  
 المشاكل 

60/49.5 

عدالة    MTدارةاإل
 جراءات اإل

 

 الدعم التنظ�مي 
 

 60/39 ت�ادل المعلومات

CT=Coworker-Trust  

ST= Immediate Supervisor-Trust 

MT= Upper Management-Trust 

 

CT= 

 

 

 CT-ctالتعاون: 

 متوسط اإلجا�ات األسئلة

 4,25 أشعر بتعاون وتكاتف بین الموظفین داخل المؤسسة 

 4,75 �قوم زمالئي �مساعدتي في عملي 

 4,75 عالقتي جیدة مع زمالئي في العمل

 3,75 لي ما یهمني من معلومات في وقته زمالئي یوصلون عندي ثقة �أن 

 CT-stاالحترام

ct St Mt المجموع 

17.5/20 16.25/20 14.5/20 48.75/60 
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 متوسط اإلجا�ات األسئلة

تسود العالقات الجیدة واالحترام المت�ادل بین الموظفین و�ین المشرف  
 الم�اشر 

4,25 

 4,00 ثق في المسؤول الم�اشر �ونه یتمتع �كفاءة عال�ة أ 

حم�م   الم�اشر صدیق  المسؤول  أن  حال    ألجأ أشعر  في  حدوث  إل�ه 
 مشكلة

4,25 

 4,25 حترم المشرف الم�اشر ألنه �ستحق ذلك أ 

 CT-mt ستقامةاإل

 متوسط اإلجا�ات األسئلة

 3,75 أقوم بواج�اتي على أكمل الوجه 

 3,75 أقوم بواج�اتي في الوقت المحدد

 4,25 الخاصة  و�أنها ممتلكاتي أحافظ على ممتلكات المؤسسة 

 2,75 أحافظ على احترام وقت العمل في الدخول والخروج

 

 

ST= 

 

 ST-mtعدالة التعامالت 

 متوسط اإلجا�ات األسئلة

 4,00 تمنح الحوافز والمكافأت على أسس موضوع�ة وعادلة

 4,75 أعاملجم�عالموظفین الذین أشرف علیهم�عدالة 

 3,25 ألبي اإلحت�اجات الشخص�ة للموظفین الذین أشرف علیهم

 4,25 أتفاعل وأقدم ید العون مع الموظفین الذین أشرف علیهم

 ST-st  العالقات الشخص�ة

 Ct St Mt اجملموع 

49.5/60 16.25/20 17.75/20 14.5/20 
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 متوسط اإلجا�ات األسئلة

 4,00 أعزز نقاط اإلتفاق مع زمالئي المشرفین 

 4,75 أنسق مع زمالئي المشرفین في العمل

 4,25 أتقرب من زمالئي المشرفین داخل وخارج المؤسسة

 4,75 أشارك زمالئي المشرفین في إ�جاد حلول لمشاكل المؤسسة 

 ST-mtاإلبداع في حل المشاكل

 متوسط اإلجا�ات األسئلة

 4,00 أثق في قدراتي االبداع�ة لو أت�حت لي الفرصة 

 2,50 توفر المؤسسة جو مالئم �ساعدني على اإلبداع 

 4,50 المؤسسة �طر�قة إبداع�ة أحل مشاكلي في  

 3,50 المؤسسة الحلول اإلبداع�ة   ؤتكاف

 

 

 

                  MT= 

 MT-ctعدالة االجراءات

 اإلجا�اتمتوسط  األسئلة

 3,50 تتعامل اإلدارة �عدالة تنظ�م�ة دون تمییز بین الموظفین

معجم�ع  التعامل  في  المساواة  تنتهج  المؤسسة  إدارة  �أن  أثق 
 األقسام

2,50 

األداء   لتحسین  أقدمها  التي  اإلسهامات  المؤسسة  إدارة  تشجع 
 التنظ�مي 

3,00 

 2,50 .الموظفینأشعر بنزاهة االدارة في حل النزاعات بین 

 MT-stالدعم التنظ�مي

 Ct St Mt المجموع

39/60 11.5/20 12.25/20 15.25/20 
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 متوسط اإلجا�ات األسئلة

 3,00 تشجع إدارة المؤسسة حل المشاكل �طرق إبداع�ة

 3,25 توفر المؤسسة الدعم المعنوي للمشرفین الم�اشر�ن

 2,00 توفر المؤسسة الدعم المادي للمشرفین الم�اشر�ن

 4,00 القرار تمنحني إدارة المؤسسة السلطة في اتخاذ  

 MT-mtت�ادل المعلومات

 متوسط اإلجا�ات األسئلة
 4,25 أثق في توفر المعلومات التي أحتاجها 

 4,00 أثق في صدق المعلومات المتاحة في المؤسسة 

 4,25 أثق في  دقة المعلومة التي أحصل علیها 

 2,75 عندي ثقة �أن ما یهمني من معلومات س�صلني في وقتها

 

 المحصل علیها:  النتائج       

التس االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم  العلوم  �ل�ة  في  التنظ�م�ة  الثقة  نتائج مستوى  �جامعة عمار یلمعرفة  یر 

 ) 76، ال�أس �التذ�یر �اإلشارة الضوئ�ة المقترحة في الجانب النظري انظر الصفحة (�األغواط ثل�جي

العام  التنق�ط:      على  النموذج  هذا  �مختلف وظائفهم�قسم  مع  لین  الحر�ة إ ،  من  جانب    عطائهم 

 : مایليحتى نضمن الدقة في النتائج، ثم تجمع النقاط حسب �ل سؤال ثم �ل خانة، لنحصل على 

 144-180    ،الحفاظ عل�ه وترس�خ قواعد : االخضر الثقة و�حب  تعني مستوى عالي من 

 الثقة ف�ه. 

 72-144  ،برتقالي التنظ�م�ة،  :  الثقة  متوسط من  أو  مقبول  المنظمة و تعني مستوى  على 

 �أسالیب تحفیز�ة.  لعالقات الثنائ�ةال�حث في سبل تقو�ة ا
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 36-72  ،أحمر ناقوس  :  دق  المنظمة  التنظ�م�ة، وعلى  الثقة  من  منخفض  مستوى  تعنى 

وهذا  تالشي،  في  الداخل�ة  عالقاتها  ألن  یؤثر  الخطر  فما  بیعلى  التعاون  أطراف  عال�ة  ن 

 وقد تنشأ صراعات بین أعضائه نت�جة لفقدان الثقة.  التنظ�م

الجدول(و  في  علیها  المتحصل  النقاط  الثقة  3/2�جمع  لمستوى  النهائ�ة  النت�جة  على  نتحصل    (

 . 137.25التنظ�م�ة من خالل جمع �ل الق�م في الجدول لنحصل على  

النهائ�ة   الق�مة  خالل  في  من  التنظ�م�ة  الثقة  وعلوم لمستوى  والتجار�ة  االقتصاد�ة  العلوم  �ل�ة 

 . برتقالي أن مستوى الثقة  ذو لون   نالحظ ي �األغواطالتسییر �جامعة عمار ثل�ج 

الطمأنینة    ما  وهذا  الذي ی�عث  الكل�ة مقبول، فال هو �العالي  التنظ�م�ة في  الثقة  �عنى أن مستوى 

الذي یدق  بتماسك �الضع�ف  إ  نس�جه، وال هو  الخطر، و�الرجوع  السا�قة نالحظ  ناقوس  الجداول  أن لى 

اإل الجدول (  MTدارةالنقص في محور  األخیر من  السطر  �  39�ق�مة    )3/2أو  الزمالء مقارنة  محوري 

 .  49.5و  48.75والمشرفین والتي جاءت فوق المتوسط على النحو التالي 

جراءات والدعم التنظ�مي جاء �ق�م ضع�فة، في حین جاءت ن عدالة اإلوتفسیر ذلك هو أن �ل م

 .  15ق�مة  ت�ادل المعلومة 

 91و�خالصة لما سبق نستنتج أن مستوى الثقة في جامعة عمار ثل�جي من خالل عینة تقدر بـ  

ما، وعلى إدارة  ط إلى مقبول نوعا  توسمر  ی أستاذ جامعي من �ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسی

ال�حث الثنائ�ة  الجامعة  العالقات  تقو�ة  سبل  اإلدارة طرف    في  تكون  التي  تلك  تحفیز�ة خاصة  �أسالیب 

 فیها.
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 �األغواط  ثالثا: االلتزام التنظ�مي في جامعة عمار ثل�جي

خاصة تلك التي تقع في جنوب    ، الجامعةن االلتزام التنظ�مي هو أحد الر�ائز األساس�ة التي تقوم علیها  ا 

المناخ التنظ�مي  فهو �عتبر عنصر مؤثر في نجاحها أو فشلها، و �عبر عن ظاهرة تحدث نت�جة    الوطن، 

الجوي، فكما هو معلوم، أن مناخ  ، بالضافة الى المناخ  (هجرة الكفاءات نحو الشمال)في تلك الجامعات

ذا اجتمع المناخین فاألكید أن النت�جة ستؤثر �شكل فعال على استقرار والتزام  االجنوب صعب وقاسي، ف

 . الكفاءات في الجنوب

األساتذة:   -1 عدد  من    تطور  الجزائر�ة  الدولة  -2001(  االقتصادي   اإلنعاشبرنامج    خالل سعت 

لكفاءات الجنوب و الحد من وتحسین ظروف مع�شة  المستدامة المحل�ةإلى تجسید وتحقیق التنم�ة  )2014

في منها،    المحل�ةلهذا البرنامج وحصة التنم�ة    المرصودة  الم�الغ   خالل، من  نزوح الكفاءات نحو الشمال

والحفاظ على    مؤسسات الجنوبوذلك بهدف تغذ�ة شرایین  شكل (منح، تسهیالت، سكنات وظ�ف�ة...الخ)  

الهدف  استمرار�تها   یتحقق  لم  ذلك  �ل  �الجزائر  المنشودواستدامتها، ورغم  مناطق  عدة  مؤخرا  ، وظهرت 

مخطط    إطالقعلیها اسم مناطق الظل، وهو ما دفع �الدولة الجزائر�ة إلى    أطلق  �شتعاني العزلة والتهم

تنم�ة )تحتل ف�ه مناطق الظل أهم�ة �بیرة، من أجل إحداث  2024-2020(  االقتصادي  اإلنعاش برنامج،   

هذه   في  مستدامة  عدد    �فاءاتهاتثبیت  و   المناطقمحل�ة  تطور  یبین  التالي  والجدول  مؤسساتها  واستقرار 

 األساتذة في  الجامعة. 

 )تطور عدد األساتذة في  الجامعة3/3جدول رقم (

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 سنوات  

  1403 1374 1356 1314 982 972 مجموع عدد األساتذة

 44.34 41.35 35.8 35.18 1.02 - النس�ة 

 المستخدمین مصلحةات من مقدمة من �حصائ بناء على إ   الطالبمن اعداد المصدر: 

الجدول أعاله تطور عدد األساتذة في جامعة عمار ثلجیي �األغواط بنس�ة     2016ضئ�ة مابین  یوضح 
أن    2017و ل�قفز عدد    2016�اعت�ار  األساس،  الى  هي سنة  تزاید    %35.18األساتذة  في  ی�قى  ثم   ،

 ، تماشا مع مخططات الحكومة في تدع�م مناطق الظل. معتبر ل�اقي السنوات 
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األساتذة-2 األساتذة  أحدینكر    ال:  حر��ة  هجرة  الجید،الى    تأثیر  التنظ�مي  المناخ  ذات  أو    المناطق 
الجوي، إّنه  المناخ  أنّ    إذ  إّال  تهاجر،  التي  الكفاءات  تعو�ض  الصعب  نرى من  تزالاألمور    نا  تحت    ال 

الس�طرة، والسّ�ما في ظّل السعي الحثیث لتقد�م �عض المساعدات لألساتذة وتمّسك األساتذة أنفسهم بهذه 
 .الجامعة

ستقطب النخب وأّن هذا األمر على المدى ال�عید س�خلق مشكلة للجامعة  �الهجرة  النوع من  هذا  أّن    كما  
والس�ما في ظل    ،إذ إّنه من الصعب استبدال األستاذ الكفوء �آخر من المستوى والخبرة نفسیهما  الجنو��ة  

إّال في حال تبّدل  إلیها  الجامعة لن �عود  الذي ترك  االقتصاد�ة الصع�ة، �خاّصة وأّن األستاذ    األوضاع 
 .المح�ط الخارجياألوضاع ل�س فقط في الجامعة بل ر�ما في 

 ) حر��ة أساتذة جامعة عمار ثل�جي 3/4الجدول رقم (

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 سنوات  

 02 03 03 00 05 16 المغادرون 

 المستخدمین مصلحةبناء على أحصائات من مقدمة من  الطالب: من اعداد المصدر

عامین  مابین  �بیر  �شكل  انخفض  قد  المغادرون  األساتذة  عدد  أن  لنا  یتبن  السابق  الجدول  ل  من خال 

المغادرون �ل عام، وهذا ما نراه شي طب�عي، نظرا    صغیر، و��قى عدد    2021و  2016 األساتذة  من 

 در.(أس�اب عائل�ة، صح�ة، مناخ�ة، أس�اب أخرى غیر مذ�ورة) �حسب ذات المصألس�اب المختلفة 

من حالل احتكاكنا �الوسط الجامعي (خاصة فئة األساتذة)منذ نوع االلتزام الموجود داخل الجامعة:    -3

نوع  2015 لمسنا  أما    أخر ،  الجامعة  تضعها  التي  الحواجز  في  یتجسد  التنظ�مي،  االلتزام  أنواع  من 

المغادرون  األساتذة  نخ�ة  من  أو    ،الكفاءات  الجامعة  �مغادرة  اإلذن  في  التحو�ل  تتمثل  طل�ات  رفض 

مما یدفع أح�انا   ،المقدمة من فئة األساتذة أو حتى المماطلة في الرد والتمسك �الكفاءات قدر المستطاع

�الر�اض�ات    رالمغاد  �األستاذ التقن�ة  التخصصات  في  أكثر  النوع  هذا  لمسنا  وقد  استقالته،  تقد�م  الى 

 والطب ...الخ 
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ال�ة، اال أن اإل�جابي في هذا �له هو قلة األساتذة الذین یرغبون خاصة لألساتذة الذین �سكنون خارج الو  

 2017في مغادرة الجامعة في أخر سنوات الدراسة مقارنة �الفترة ما قبل 

�انت من طرف الدولة او تلك  لة سواء  و فانه �مكن القول أن الجهود المبذو�نت�جة لهذه الدراسة    النت�جة:

أظهرت  الجد�ة في است�قاء الكفاءات (األساتذة الجامعیین) وجذب �فاءات    الجامعة، إدارة  قوم بها  التي ت

أخرى تز�د من فعال�ة الجامعة، وهذا ما لمسناه خاصة في �ل�ة الطب، حیث �انت عمل�ة جذب و است�قاء  

�مي او  تنظمناخ    سواء �ان فياألساتذة االستشفائین، صع�ة نظرا لتوفر البدیل لدى األستاذ االستشفائي  

 جوي أحسن، أو في المقابل المادي. 

2. III- اجراءات الدراسة منهج�ة و 

في هذا الجزء من الدراسة سنعرض أهم المراحل التي مرت بنا النجاز  هذه الدراسة، وفق منحنى ، �عدها 

 سنعرض نموذج الدراسة �متغیراته الكامنة والظاهرة، وفي األخیر مجتمع الدراسة والعینة الماخوذة 

 أوال: مراحل إجراء ال�حوث التطب�ق�ة 

الدراسة، وفرض�اتها الدارسة،وذل   لمنهج�ة  مفصل   عرض  ف�مایلي  التعر�ج على نموذج   ك من خالل 

وأسالیب ثم طرق  الدراسة،  النحو    جمع  وأدوات  على  نذ�رها  بنا  مرت  التي  المراحل  من  الب�انات،وغیرها 

 :التالي
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 مراحل الدراسة )1/ 3رقم ( :الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب : من إعداد المصدر

 

 

 

 

 

 الطالب من إعداد  المصدر:

 

 

 

 

 مرحلة النتائج والتوص�ات.  - 4

 عرض نتائج الدراسة  -

 تقد�م توص�ات الدراسة -

 النموذج وتفسیره. مرحلة تحلیل  - 3

 بناء نموذج الدراسة  -
 التحلیاللوصفي للبینات  -
 semالتحلیل االستداللي �النمذجة �المعادالت البنائ�ة  -

 مرحلة ما �عد التطبیق.  - 2

 توز�ع االستب�ان  -
 فرز االستب�انات الصالحة للتحلیل -
تفر�غ البینات في برامج   -

 
 مرحلة التحضیر.  - 1

 �م االستب�ان تصم -

 تحك�م االستب�ان   -

 الزمــــــــــــــــن

 

          2017 

 

 ل ــــــــــــــــاملراح
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 �ظهر �ل المتغیرات الكامنة والظاهرة، و�ذا فرض�ات ال�حث �مایلي: : ثان�ا: النموذج العام للدراسة 

 نموذج ومتغیرات الدراسة:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب مصدر: من اعداد 

 المتغیرات التال�ة: تحتوي دراستنا على  

هو الثقة التنظ�م�ة وقد إخترنا �عض أ�عادها التي نراها مناس�ة في مثل هذه الدراسات،  المتغیر المستقل:  

 بناء على دراسات سا�قة في هذا المجال، وتتمثل في : 

 .الثقة في المعلومات المتداول في المنظمة 

  .الثقة في أسلوب الرئ�س الم�اشر في العمل 

 الر�ىى 

 الثقة 

 االل��ام

 الوالء املعر��  -

 الوالء الشعوري -

 الوالء السلو�ي -

 الوالء العالئقي  -

الفرضية الرئيسية   

 الثالثة 

الفرضية الرئيسية  

 الثانية 

 الر�ىى عن اإلجراءات  -

 الر�ىى عن ا�خدمات-

 

 

 

 

 

 االل��ام التنظي�ي  

املتغ��ات ال�خصية  

 

الفرضية الرئيسية   

الرا�عةالفرضية 

   

 

 

التنظيمية الثقة   

 الثقة �� املعلومة 

 الثقة �� االسلوب

الثقة ��  السياسات 

  

 االلتزام العاطفي 

 االلتزام المستمر 

 الر�ىى عن اإلجراءات  -

 الر�ىى عن ا�خدمات-

 

 

 

 

 ر�ىى الوظيفيال

 االلتزام المعیاري 

 
الثقة ��   القيم 
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   .الثقة في الق�م السائدة في المنظمة 

  .الثقة في الس�اسات اإلدار�ة للمنظمة 

التا�ع:   العرب واألجانب  هو االلتزام التنظ�مي وله أ�عاده الثالثة المشهورة  المتغیر  عند الكتاب وال�احثین 

 وهي: �حسب إطالعنا 

  .االلتزام العاطفي 

  .االلتزام المستمر 

   .االلتزام المع�اري 

لما له من عالقة مع    هو حلقة وصل بین المستقل والتا�ع، وقد إخترنا الرضى الوظ�في،  لوس�ط:المتغیر ا 

 و�حتوى هو �ذلك على:  كل من الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي �حسب الدراسات السا�قة 

  .الرضى عن االجر 

  .الرضى عن نمط االشراف 

  .الرضى عن العالقات مع الزمالء 

عنها في شكل ستة    نموذج الدراسة �شكل مفصل، نظرا لتعقید النموذج، فعبرنا لكنها ال تظهر في  

 ة. ئل أس

المعدلة الخدمة،  :  المتغیرات  سنوات  الرت�ة،  العمر،  (الجنس،  والوظ�ف�ة  الشخص�ة  المتغیرات  هي جم�ع 

 الكل�ة أو المعهد أو المر�ز). 
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 ثالثا:  مجتمع وعینة الدراسة 

الدائمین والمؤقتین  مجتمع الدراسة:  -1 الجامعیین  األساتذة  للدراسة في فئة  ال�شري  وقد ینحصر اإلطار 

�جامعة  اخترنا ضم فئة األساتذة المؤقتین ألن �ل منهم مشروع أستاذ دائم له ما لألساتذة وعل�ه ما علیهم،  

 ل�ة ومعهد ومر�ز.عمار ثل�جي �مختلف رتبهم العلم�ة، والموزعین على عشرة ه�اكل بین �

ولقد عرفت جامعة عمار ثل�جي تطورا �بیرا في عدد األساتذة ف�عد ما �ان عددهم لما �انت مر�ز 

سنة   إلى    154حوالي    1999/2001جامعي  األساتذة  عدد  قفز  الدراس�ة    1380أستاذ،  للسنة  أستاذ 

تالي یوضح اإلطار ال�شري  والعدد مرشح للز�ادة �التوسع الذي تعرفه الجامعة، والجدول ال   2018/2019

 الذي تمت عل�ه الدراسة. 

 : عدد األساتذة حسب الكل�ات والمعاهد والمراكز )3/5(جدول رقم

 كل�ة أو معهد أو مر�ز  عدد األساتذة 
 كل�ة التكنولوج�ا   293
 كل�ة الهندسة المدن�ة والمعمار�ة  103
 كل�ة العلوم  163
 الس�اس�ة كل�ة الحقوق والعلوم  189
 كل�ة الطب 86
 كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر  190
 كل�ة العلوم االنسان�ة واالجتماع�ة  123
 �ل�ة اآلداب واللغات   130
 معهد علوم وتقن�ات النشاطات الر�اض�ة والبدن�ة  57
 مر�ز ال�حث في العلوم اإلسالم�ة والحضارة  66

 المجموع 1380

 المصدر: مصلحة المستخدمین �جامعة عمار الثل�جي �األغواط  
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ال�حث فإن اخت�ار العینة �شكل دقیق ومناسب �عطي نتائج متشابهة إلى    عینةأما عن طر�قة انتقاء  

العینات   اخترنا  وقد  الدراسة،  مجتمع  �امل  دراسة  عند  علیها  الحصول  �مكن  التي  للنتائج  �بیر  حد 

أفراد مجتمع ال�حث  االحتمال�ة والتي تتماشى   العینة من بین  أفراد  اخت�ار  مع المطلوب، حیث تقوم على 

الط�قات في   الدراسة یتكون من مجموعة من  إحتمالي محدد ومعلوم، وحیث نرى أن مجتمع  لنظام  وفقا 

وهي نوع من أنواع العینات االحتمال�ة العشوائ�ة   ط�ق�ة العینة العشوائ�ة الشكل �ل�ات، فان أنسب نوع هو 

تقوم �األساس على تقس�م المجتمع إلى مجموعات متجانسة وغیر متداخلة تسمى �ل مجموعة �الط�قة ثم  

إخت�ار العینة من �ل ط�قة �حیث یتناسب حجم عدد أفراد العینة المختارة مع الحجم والتعداد األصلي لكل  

 2.ط�قة داخل المجتمع

 :للدراسة المیدان�ة العینة -2 

الملحساب حجم   ارتالعینة  الدراسة  لمجتمع  لحساب أیناسب والممثل  أشهر موقع  نا أن نعتمد على 

مع    3ystemSurvey Se Thالعینات الثقة  إ ،  مجال  الخطأ % 95عطائه  المجتمع   2.5ودرجة   وحجم 

 الذي �ستعمل المعادلة التال�ة: 

n = tp 2 × P(1 – P) × N
tp 2 × P(1 – P) + (N–1) × y2

 ، حیث :   

N 1400  أكثر منالمجتمع والمقدر بـ: حجم 

n  حجم العینة وهو المطلوب : 

 
واستخدام    2 العلمي  ال�حث  قندل�جي،  ابراه�م  االردن،    عمر  ال�ازوري،  دار  االلكترون�ة،  و  التقلید�ة  المعلومات  ،  2008مصادر 

 142ص
3 www.surveysystem.com/sscalc.htm, consulter le:12/03/2019 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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p    نس�ة تواجد الظاهرة المراد دراستها في المجتمع، و�قترح �ل من :&Kerjcie Morgan4 ق�مة

 0.50لها تساوي 

y  الظاهرة و�قترحها النس�ة، ُ�سمح �ه عند حدوث  أكبر خطأ في تقدیر  أو  المطلو�ة  الدقة  : درجة 

Morgan &Kerjcie 0.05بـــــــ 

tp2 جدول في  جدول�ة  ق�مة   :2t  التى المرغو�ة  الثقة  مستوى  وعند  واحد  حر�ة  درجة  عند 

 2t=3.841، و�التالي فان ق�مة Kerjcie Morgan 0.05&اعتبرها

هو    و�استخدام العینة  لحجم  األدنى  الحد  س�كون  الق�م  و�نفس  أعاله،  وفي  301المعادلة  بدا�ة  ،  

، والجدیر �الذ�ر أننا لمسنا تعاون �بیر  7، ورفضنا  420انة، تم استرجاع  است�  450وزعنا    2019أفر�ل  

األ الحد  تجاوز  إلى   ذلك  أدى  األساتذة  طرف  العینة  من  لحجم  في    413  ل�ص�حدنى  جامعي  أستاذ 

 من حجم المجتمع الكلي.   %29.5مختلف التخصصات والرتب العلم�ة بنس�ة مقبولة قدرت 

3. III  - یتناول هذا الجزء من الدراسة  :  أدوات الدراسة وأسالیب التحلیل اإلحصائي المستخدمة  ،متغیرات

وعینة   لمجتمع  التعر�ف�ة  الخصائص  المدروس  ثم  الدراسةعرض  للعینة  الشخص�ة  الخصائص    ة توص�ف 

 . ةاألدوات المستعملة في الدراس 

 أوال: أسالیب جمع المعلومات  

في هذه الدراسة اعتمدنا على مجموعة من األدوات قصد جمع المعلومات والب�انات األول�ة والثانو�ة  

 حول موضوع الدراسة وهي:  

 
4K.Sharma, nursing research & statistics,2 edition, all indiainstute of midcal science india,2014,p229 
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التي  المالحظة:  -1 الجامعة  اعتمدنا علیمن األدوات  دائم في هذه  أستاذ  ها �شكل �بیر ومتواصل �وننا 

السنوات، �عض2015منذ   هذه  مدى  على  عاینا  أننا  الثقة    ، حیث  بناء  على  المساعدة  الثقاف�ة  األمور 

التكاتف والتعاون في األفراح  التنظ�م�ة، مثل العالقات، أشكال وأنواع االتصال المتوفرة، فضاءات المناقشة 

 لخ. إ قراح... واأل

: تم اإلعتماد علیها من أجل تدع�م وتأكید النتائج المتحصل علیها من االستب�ان، إضافة إلى   المقابلة-2

دید أنواع االلتزام التنظ�مي الموجود في جامعة عمار ثل�جي �األغواط �مختلف �ل�اتها، حیث �انت لنا  تح

 عدة مقابالت مع مختلف مناصب األساتذة اإلدار�ة والعلم�ة. 

الجامعة:-3 ومدى    وثائق  الجامعة  تعر�ف  في  علیها  اعتمدنا  والتي  واإللكترون�ة  الورق�ة  أنواعها  �كل 

أوساط هیئة   إهتمامها بتقو�ة أو ما �عرف في  الجامعة  التنظ�مي في  التنظ�م�ة وق�اس واقع االلتزام  الثقة 

 المستخدمین �حر��ة األستاذ، خاصة على مستوى الموقع االلكتروني للجامعة.

إلى     االستب�ان:-4 قسمناه  وقد  األول�ة،  الب�انات  جمع  في  �بیر  �شكل  علیها  إعتمدنا  التي  األداة  وهي 

الجنس،  ثالث محاور   متغیر  یتكون من  الذي  الشخص�ة والوظ�ف�ة،  الب�انات  إلى محور  إضافة  أساس�ة 

 السن، الرت�ة العلم�ة، سنوات الخدمة، و�سم الكل�ة أو المعهد أو المر�ز. 

 أما المحاور األخرى فكانت �ما یلي: 

األول:  - أف  المحور  مستو�ات  أر�ع  إلى  الثقة  تقسم  التي  التنظ�م�ة  �الثقة  (الثقة  المتعلق  ق�ة 

�المعلومة، الثقة �أسلوب المشرف، الثقة في الق�م التنظ�م�ة السائدة، الثقة في الس�اسات اإلدار�ة )، و�ضم  

 ). 23-1الع�ارات (
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الثاني:  - ال�مكن    المحور  الوظ�في  الرضى  من  نوعان  إخترنا  وقد  الوظ�في  �الرضى  المتعلق 

ر، والوسائل المستعملة) والرضى عن المعنو�ات  الخروج عنهما الرضى عن الماد�ات (كالرضى عن األج

 ). 29-24(كالرضى عن نمط اإلشراف، الرضى عن العالقات بین الزمالء) وممثل �الع�ارات (

الع�ارات (  المحور الثالث:  - التنظ�مي من خالل  لمتغیر االلتزام  التي تحدد 46-30خصصناه   (

) من  أي  األولى  الستة  الفقرات  ففي  االلتزام  أما 35-30مستوى  العاطفي،  االلتزام  لمستوى  ) خصصت 

) �الع�ارات  فممثل  المستمر  االلتزام  الثاني  التنظ�مي  40-36المستوى  لاللتزام  الثالث  المستوى  وأخیرا   ،(

الجدول الموالي یلخص عدد الفقرات  46-41ذي یتكلم عن االلتزام المع�اري من خالل الع�ارات (وال  ) و 

 في �ل محور.

 ): عدد الفقرات في �ل محور.3/6الجدول (

 عدد الفقرات  المحاور  المتغیر 
 05-01 الثقة �المعلومة الثقة التنظ�م�ة 

 11-06 الثقة �أسلوب المشرف 
 17-12 التنظ�م�ة السائدةالثقة في الق�م 

 23-18 الثقة في الس�اسات اإلدار�ة  
 25-24 الرضى عن األجر  الرضى الوظ�في 

 27-26 الرضى عن نمط االشراف 
 29-28 الرضى عن العالقات بین الزمالء 

 35-30 االلتزام العاطفي  االلتزام التنظ�مي 
 40-36 االلتزام المستمر

 46-41 المع�اري االلتزام 
 الطالب المصدر: من إعداد 

 ثان�ا: األدوات المستعملة في الدراسة 
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المتغیرات  إ في   بین  للعالقات  �مسارات  الممثل  اإلفتراضي،  النظري  النموذج  اخت�ار صالح�ة  طار 

جا�اتهم على  إاد على ب�انات افراد العینة نحو قید الدراسة و�غ�ة تأكید فرض�ات الدراسة أو دحضها �اإلعتم

�أداة أساس�ة في ذلك، سیتم تحلیل ب�انات المستجو�ین �استخدام مجموعة من أسالیب    االستب�ان ع�ارات  

التحلیل اإلحصائي المناس�ة، لتحقیق أهداف الدراسة واإلجا�ة على فرض�اتها والتي تندرج ضمن اإلحصاء  

االستدالل  اإلحصاء  ونمذجةالوصفي،  اله�كل�ة  ي  البرامج    )SEM(المعادالت  ُتت�ُحَها  األسالیب  هذه 

) برنامج  في  والمتمثلة  الدراسة  هذه  في  المعتمدة  اإلحصائ�ة  Spss Version 26اإلحصائ�ة  الحزمة   (

 Smart(  ، برنامج    SPSS: Statistical Package for the Social Sciencesللعلوم اإلجتماع�ة

Pls 3( ، :واألسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة تتمثل ف�ما یلي 

�ولمو�روف-1 التوز�ع    ) Kolmogorov-Smirnov(سمیرنوف  اخت�ار  طب�عة  لتحدید  استخدامه  تم   :

للب�انات، أي معرفة هل الب�انات تت�ع التوز�ع الطب�عي أم ال، من أجل تحدید نوع اإلخت�ارات    اإلحصائي

التوز�ع تت�ع  الدراسة  متغیرات  نحو  المستجو�ین  ب�انات  �انت  إذا  حیث  للتحلیل،  المناس�ة   اإلحصائ�ة 

الب�ان �انت  إذا  أما  المعلم�ة،  اإلحصائ�ة  اإلخت�ارات  على  اإلعتماد  یتم  للتوز�ع  الطب�عي   تخضع  ال  ات 

 الطب�عي فانه یتم اإلعتماد على اإلخت�ارات اإلحصائ�ة الالمعلم�ة. 

 تهدف للتعرف على الخصائص الشخص�ة والوظ�ف�ة ألفراد عینة الدراسة.  التكرارات والنسب المئو�ة: -2

الحسابي:    -3 ومتغیر المتوسط  ع�ارات  نحو  المستجو�ین  إجا�ات  متوسط  معرفة  �غ�ة  حسا�ه  ات یتم 

اإلستب�ان   ترتیب ع�ارات  في  أ�ضا  الدراسة واستخدامه  �المؤسسة محل  توفرها  وتحدید مستو�ات  الدراسة 

 حسب أهمیتها لدى أفراد عینة الدراسة. 
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المع�اري:  -4 ع�ارة اإلنحراف  �ل  اتجاه  الدراسة  أفراد  استجا�ات  انحراف  مدى  على  التعرف   �غ�ة 

�عد ق�مته من صغیرة  ،  أو  �انت  ترتیب  �لما  في  �فید  أنه  �ما  تشتتها،  اإلجا�ات وعدم  �عني تر�ز  فهذا 

 الع�ارات أو الع�ارات لصالح األقل تشتتا عند تساوي المتوسط الحسابي بینها.

وهو القدرة على إستخالص نت�جة من مقدمة، أو الحكم على صحة نت�جة معطاة، المنطق الر�اضي:  -5

 ا المفحوص في أدائه على مق�اس االستدالل المنطقي. والذي ق�س �الدرجة الكل�ة التي حصل علیه

اله�كل�ة-6 المعادالت  اخت�ار  ∗)Structural Equation Modeling(  نمذجة  استخدامها �غرض  تم   :

السا�قة.   والدراسات  للدراسة  النظر�ة  األدب�ات  على  المبني  الدراسة،  لمتغیرات  المفترض  النظري  النموذج 

اله� المعادالت  بین وتتضمننمذجة  عالقات  عن  تعبر  التي  المعادالت  من  العدید  ونمذجة  بناء  كل�ة 

نفسه.    الوقت  في  معًا  متالزمة  منها  والتحقق  (مستقلة)  الخارجة  والمتغیرات  (تا�عة)،  الداخل�ة  المتغیرات 

�فترضها  �ما  المتغیرات  بین  المفترضة  العالقات  قوة  لمدى  تقدیرًا  اله�كل�ة  �المعادالت  النمذجة  تعطي 

المفترضة سواء �انت نمو  التأثیرات  ذج محدد مس�قًا في ضوء نظر�ة متماسكة، وتمدنا �المعلومات حول 

 م�اشرة بین متغیر�ن، أو غیر م�اشرة من متغیر إلى آخر من خالل متغیر ثالث وس�ط أو معدل . 

لتحلیل ب�انات الدراسة، في اإلجا�ة على األسئلة، وهذا ما یتطل�ه برنامج   : مق�اس ل�كرت الخماسي  -  7

smart pls    وأفضل أقوى  النتائج  �انت  المق�اس  درجات  زادت  �لما  تتدرج  5حیث  اإلتجاه  وإل�جاد    ،

 
∗Structural Equation Modeling  ،أخذت تسم�ات عدیدة في األدب�ات ال�حث�ة، منها نمذجة المعادلة البنائ�ة، نمذجة بن�ة أو بناء التغایر :

الكامن المتغیرات  تحلیل  الكامنة،  المتغیرات  بین  السبب�ة  النمذجة  التغایر،  بن�ة  تحلیل  تحلیل  علیها  �طلق  وأح�انا  التالزم�ة،  المعادالت  نمذجة  ة، 
نمذجة المعادلة البنائ�ة للعلوم النفس�ة  عبد الناصر السید عامر،  نقال عن المرجع:النموذج السببي، تحلیل المعادالت البنائ�ة، نمذجة المسارات،  

 .   14، ص 2018�ف للنشر، المملكة العر��ة السعود�ة، الجزء األول، دار جامعة نا ، -األسس والتطب�قات والقضا�ا  -واالجتماع�ة
5M. Alvaro da Silva Macedo,Structural Equation Models using Partial Least Squares: anExample of the 
Application of SmartPLS® in Accounting Research Journal of Education and Research in Accounting,p290. 
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 4=1-5) أي أن طول المق�اس �ساوي  1) إلى غیر موافق �شدة (5المقای�س المستعملة من موافق �شدة (

 وهو طول �ل فئة.   0.8= 4/5نقوم �قسمة  �عد ذلك

 ) : جدول االتجاه3/7الجدول رقم (

موافق إلى حد   موافق  موافق �شدة  تجاهإل ا
 ما

غیر موافق   غیر موافق 
 �شدة

 5 - 4.2 4.2 - 3.4 3.4 - 2.6 2.6 - 1.8 1.8 -1 الفئة
 الطالب المصدر : من إعداد 

االقتصاد�ة والتجار�ة  جامعي  من �ل�ة العلوم  أستاذ   ( 40 ) من  تكونت:للدراسة  االستطالع�ة  العینة -8

للعام ثل�جي  عمار  �جامعة  التسییر  العشوائ�ة    �الطر�قة   اخت�ارهم  تم  2018/2019الدراسي    وعلوم 

ببرنامج    خالل   من  علیهم  الدراسة  أدوات  تقنین  ،ولیتمRand  betweenودالة    EXCEL�االستعانة 

 من   است�عادهم  تم  المناس�ة، و�ذلك وضع االستب�ان في شكله األخیر للتوز�ع،وقد  �الطرق   الصدق والث�ات 

 .)03النهائي أنظر الملحق رقم ( التطبیق

 عرض الخصائص التعر�ف�ة لمجتمع وعینة الدراسة ثالثا:

�عد عمل�ة التعر�ف �متغیرات الدراسة وتفر�غ محتو�ات االستب�ان، و�ذلك أداة الدراسة، قمنا بوصف  

م األول والمتمثل في الخصائص الشخص�ة ألفراد العینة وذلك من خالل ستة عناصر هي: الجنس،  القس

(اصدار  SPSSالعمر، الرت�ة العلم�ة، سنوات الخدمة، اسم الكل�ة أو المعهد أو المر�ز، مستعینین ببرنامج 

غیر  24 العینات  أسلوب  اعتماد  أن  العلم  مع  ذلك،  وتوص�ف  في عرض  اعتماد )  من  �قلل  االحتمال�ة 

العینات   �أسلوب  قورنت  ما  إذا  المجتمع  �امل  تعم�مها على  ثم  العینة  دراسة  في  إلیها  المتوصل  النتائج 

 االحتمال�ة أو العشوائ�ة. 
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 ع وعینة الدراسة مطب�عة مجت -1

مجتمع   من  یتكون  دائم  972الدراسة  جامعي  مؤقتین  أستاذ  أساتذة  بالضافة  عبر  ،    10موزعین 

 ل�ات وفق الجدول التالي:  ك

 

 

 2016/2017): تعداد األساتذة الدائمون في الجامعة للسنة الدراس�ة 3/8الجدول رقم (

  تعداد األساتذة حسب رتبهم العلم�ة  الكل�ة 
تعل�م أ. المجموع

 العالي 
 مساعد ب مساعد أ ب  محاضر محاضر أ 

 205 15 102 34 28 26 التكنولوج�ا 

المعمار�ة  الهندسة  
 والمدن�ة 

5 10 16 45 15 91 

 172 33 88 17 23 11 العلوم 

 112 5 72 12 17 6 العلوم االجتماع�ة 

 45 6 31 4 2 2 اإلنسان�ة واإلسالم�ة 

 115 17 63 5 16 14 االدب واللغات 

االقتصاد�ة   العلوم 
 والتجار�ة وعلوم التسییر 

4 22 7 57 14 104 

 90 9 51 14 15 1 الحقوق 

وتقن�ات   علوم  معهد 
 النشاطات البدن�ة 

- 2 5 14 6 27 

 11 - 11 - - - الطب 

 972 130 534 114 125 69 المجموع

 بناء على احصائ�ات من هیئة المستخدمین    الطالبالمصدر: من اعداد 
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تمثل    مالحظة عبر    972:  یتوزعون  دائم  لكل    10أستاذ  واحد  أستاذ  تأطیر  بنس�ة    26�ل�ات، 

أستاذ مؤقت ال تظهر في هذا الجدول، لكنها تحسب ضمن الحجم الكلي لمجتمع   428طالب �اإلضافة  

 الدراسة، �ون األستاذ المؤقت هو مشروع أستاذ دائم للجامعة، له ما له وعل�ه ما على األستاذ الدائم. 

 ): اإلستمارات المعتمدة في الدراسة 3/9الجدول رقم (

األساتذة حسب  التوز�ع على 

 الكل�ات 

ستمارات  عدد اإل

 الموزعة

ستمارات  عدد اإل

 المعادة 

ستمارات  عدد اإل

 المرفوضة

ستمارات  عدد اإل

 المقبولة

 57 01 58 61 التكنولوج�ا 

 24 01 25 26 الهندسة المدینة والمعمار�ة 

 45 00 45 51 العلوم 

 29 00 29 33 العلوم االجتماع�ة 

 12 00 12 12 اإلنسان�ة واإلسالم�ة 

 27 01 28 30 دب واللغات األ

العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة  

 30 00 30 30 وعلوم التسییر 

 24 01 25 27 الحقوق 

 8 00 8 8 علوم الر�اضة 

 2 01 3 3 الطب 

 155 01 156 160 األساتذة المؤقتون 

 413 06 419 441 المجموع
 الطالب المصدر: من إعداد 
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من �ل �ل�ة حتى تكون    %30تم توز�ع اإلستمارات �شكل عشوائي على الم�حوثین بنس�ة حوالي  

) نلمس التعاون الجاد لفئة األساتذة �جامعة عمار 3/7العینة ممثلة لمجتمع الدراسة، ومن خالل الجدول  (

ثل�جي �األغواط، وذلك من خالل األرقام الظاهرة �الجدول حیث �ظهر عدد اإلستب�انات التي لم تسترجع 

إجا�ات الم�حوثین من خالل    441إستمارة فقط من    22كان قلیل بلغ   موزعة، و�ذلك نلمس الجد�ة في 

أستاذ   413ط، لنحصل في األخیر على حجم العینة النهائي والمقدر بــ  فق  6عدد اإلستمارات المرفوضة  

الحجم األدنى المحسوب (جامعي بین دائم ومؤقت، وتعتبر جیدة ومقبولة   �المقارنة  )، و�ذلك  301تفوق 

 . 2016/2017مع لحجم المجتمع الكلي للعینة في السنة الدراس�ة 

 ة : توص�ف الخصائص الشخص�ة للعینة المدروسرا�عا 

لهامن   الموافقة  والنسب  علیها  المتحصل  النتائج  تكرارات  من خالل  الخصائص  هاته  تمثیل  �مكن 

 خالل الجداول واألعمدة الب�ان�ة وذلك وفق ما یلي: 

لــ  الجنس:   -1 المعالجة اإلحصائ�ة  ف�ما �خص متغیر   413�عد  الحصول على ما یلي  إستمارة تم 

 الجنس. 

 أفراد العینة حسب الجنس ) توز�ع 3/10الجدول رقم:  (

المجمع  النسب المئو�ة  التكرار  الجنس

 الصاعد 

 61 %61 252 ذ�ر 

 100،0 % 39 161 أنثى

  %100 413 المجموع

 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد المصدر: 
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توز�ع أفراد العینة حسب الجنس ): 3/2(الشكل رقم  

 
 Spss.v24مخرجاتعلى ضوء  الطالبمن إعداد المصدر: 

 

الذ�ور   الجدول والشكل أعاله، نالحظ أن نس�ة  لعدد 61من خالل  أو ممثلة  % وهي نس�ة معبرة 

% وهي نس�ة معبرة 39األساتذة الذ�ور الذین �عملون في الجامعة محل الدراسة، أما نس�ة اإلناث فكانت  

ة النسبتین نجد أن الذ�ور في العینة  جدا مقارنة �عدد األساتذة اإلناث في الجامعة محل الدراسة، و�مقارن 

یدل على أن الثقافة السائدة في هذه العینة تتمیز �الذ�ور�ة وهذا ما قد  ، وهذا  %20�فوقون اإلناث �حوالي  

وقد یرجع هذا الى النس�ة االجمال�ة لألساتذة الذ�ور في  ،  �جب التر�یز عل�ه عند تحلیل المحاور القادمة

 . �حسب خر إحصائ�ات المقدمة من المصالح المسؤولة  أكبر من االناث  %59الجامعة

 �مكن عرض ذلك على النحو التالي: السن : -2
 ): توز�ع أفراد العینة حسب السن 3/11الجدول رقم  (

 المجمع الصاعد  النسب المئو�ة  التكرار  الفئات العمر�ة  
 1.9 1.9% 8 سنة 25أقل من 

 36.3 34.4% 142 سنة  35إلى  25من 

 83.5 47.2% 195 سنة  45إلى  36من 

 95.2 11.6% 48 سنة  55إلى  46من 

 100.0 4.8% 20 سنة   55أكثر من 

  %100 413 المجموع  
 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد : المصدر

 

الذكور
61%

اإلناث 
39%
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) : توز�ع أفراد العینة حسب السن( الفئات العمر�ة) 3/3الشكل رقم (  

 
 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد المصدر: 

 
الجدول   نس�ة    أعالهمن  أن  نالحظ  السن  متغیر  حسب  العینة  أفراد  توز�ع  مالحظة  خالل  ومن 

%فقط، أما النس�ة األكبر فكانت لألساتذة  4.8سنة �انت هي األضعف بـ    55األساتذة الذین �فوقون سن  

بین   ما  سنهم  ینحصر  مثل    45  -36الذین  وقد  الساتذة  األسنة،  الثان�ة    35-25فئة  في  النس�ة    بـ سنة 

األقل من  34 الش�اب�ة  األساتذة  فئة  �ان من  ت�قى  العینة، وما  المجمع   25% من  سنة، وعند مالحظة 

سنة، وهذا ما �جعلنا نتوقع أن أغلب    46%من أفراد العینة �قل سنهم عن  83.5التكراري الصاعد نجد أن  

وقد لمسناهذا في تجاوب وتعاون الفئة الش�ان�ة من  ى التعلم والتعل�م،  أفراد العینة �ملكون القدرة والرغ�ة عل

 ، على عكس فئة ��ار السن ، نظرا لكثرة مسؤول�اتهم وانشغاالتهم.األساتذة

 التالي:   و�مكن عرض ذلك على النحوالرت�ة العلم�ة:   -3
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 ): توز�ع أفراد العینة حسب الرت�ة العلم�ة 3/12الجدول رقم  (
 المجمع الصاعد  النسب المئو�ة  التكرار  الرت�ة العلم�ة  

 9.9 9.9% 41 العالي  التعل�م ستاذأ

 35.8 25.9% 107 محاضر أ  أستاذ

 55.9 20.1% 83 محاضر ب  أستاذ

 75.1 19.1% 79 أ  مساعد أستاذ

 85.2 10.2% 42 ب  مساعد أستاذ

 100.0 %14.8 61 مؤقت  أستاذ

  %100 413 المجموع  

 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد المصدر: 
 

 ): توز�ع أفراد العینة حسب الرتب العلم�ة 3/4الشكل رقم (

 
 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد المصدر: 

 

% من صنف األستاذ�ة 25.9غلب أفراد العینة  أ نالحظ أن    من خالل دراسة متغیر الرت�ة العلم�ة،
أستاذ(أستاذ   العالي،  العینة  أ محاضر  التعل�م  من  ت�قى  وما  من)  ومحاضر    یت�اینون  مساعد  ،  بأستاذ 

أن أغلب أفراد العینة لدیهم مستوى تعل�مي عالي وأن هناك رغ�ة جامحة في تحسین    �مكن القولو�التالي  
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عدد األساتذة في   وهي نس�ة معتبرة تدل على أن   %14.8المستوى، أما الفئة األساتذة المؤقتین فقد بلغت  
العجز   تغط�ة  إلى  الجامعة  إدارة  تسعى  ولذلك  البیداغوجي  للتأطیر  �افي  غیر  ثل�جي  عمار  جامعة 

 . ، وقد یؤثر النقص البداغوجي على التزام األساتذة �السلب أو اإل�جاب �اإلستعانة �األساتذة المؤقتین

 العینة حسب سنوات الخدمة) : توز�ع أفراد 3/13الجدول رقم  ( سنوات الخدمة : -4

 المجمع الصاعد  النسب المئو�ة  التكرار سنوات الخدمة

 34.6 34.6%   143 سنوات  5أقل من 

 80.1 45.5% 188 سنوات 15سنوات إلى  5من 

 94.2 14.0% 58 سنوات 25سنوات إلى  16من 

 100.0 5.8% 24 سنة  25أكثر من 

  %100 413 المجموع  

 Spss.v2على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد المصدر:   

) : توز�ع أفراد العینة حسب سنوات الخدمة 3/5الشكل رقم(  
 

 
 

 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالب: من إعداد المصدر

والشكل جدول  من  سبق  ما  خالل  نس�ة  أعاله،    من  أكبر  أن  لفئة  45.5نالحظ  سنة  %5-15 

من   فقط  الصاعد  التكراري  للمجمع  فو�النظر  العینة  من  أ ن  إأفراد  ملتزمون   %70كثر  األستاذة  من 
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من   أكثر  قضوا  وقد  فئة    10�الجامعة  أما  فیها،  من  األسنوات  ومعتبرة   5قل  �بیرة  فهي  سنوات خدمة 

وتأتي في المرت�ة الثان�ة، وهذا طب�عي نظرا لس�اسة إدارة الجامعة التي تحاول تغط�ة العجز في    34.6%

 ذة المؤقتین.اتعتماد على األسالتأطیر البیداغوجي �اإل

 . ): توز�ع أفراد العینة حسب الرت�ة العلم�ة والسن3/14الجدول رقم  (

 
 الفئات العمر�ة

  الرتب العلم�ة 

 المجموع  
  أستاذ أستاذ

 أ محاضر

 أستاذ

 ب محاضر

 أستاذ

 أ مساعد

 أستاذ

 ب مساعد

 أستاذ

 مؤقت 

 8 6 2 0 0 0 0 25أقل من 
35-25 4 21 23 33 25 36 142 
36-45 13 70 48 35 14 15 195 
46-55 15 12 8 9 1 3 48 

 20 1 0 2 4 4 9  55أكثر من 
 413 61 42 79 83 107 41 المجموع

 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد المصدر:   

أستاذ   80من خالل الجدول التقاطعي  نالحظ أن أغلب أفراد العینة من صنف األستاذ�ة أكثر من  
سنة، وهذا ما �ساعد على دراسة وتوثیق االلتزام التنظ�مي    46هم من فئة الش�اب، أي أن سنهم �قل عن  و 

 . االستمرار�ة أي وجود مستوى عالي لفئة الش�اب إضافة إلى   في الجامعة،
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 ): توز�ع أعضاء العینة حسب السن وسنوات الخدمة3/15الجدول رقم  (

 
 الفئات العمر�ة 

  سنوات الخدمة 
  5أقل من  المجموع  

 سنوات
 10إلى  5من 

 سنوات
 25إلى  16من 

 سنة
 25أكثر من 
 سنة

25أقل من   8 0 0 0 8 

35-25  80 55 5 2 142 

36-45  49 115 28 3 195 

46-55  6 14 23 5 48 

 20 14 2 4 0   55أكثر من 

 413 24 58 188 143 المجموع

 Spss.v24على ضوء مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 
 

الجامعة، و  في  الخدمة  السن وسنوات  العینة وفق  أفراد  توز�ع  التقاطعي �ظهر  الجدول   الالفت هذا 

سنهم عن  إلل  �قل  ش�اب  العینة  أفراد  أغلب  أن  هو  الجدول  هذا  في  الخبرة   45نت�اه  إلى   إضافة    سنة، 

ألساتذة، �اإلضافة إلى  الفئة  من ا جانب من التزام الفئة الش�اب�ة    سنوات، وهذا �ظهر  5التي تفوق    المهن�ة

 ضوا أعمارهم المهن�ة فیها. األكبر سنا من أساتذة الجامعة الذین أثبتوا والئهم لجامعة عمار ثل�جي وق
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نتناول في هذا : المستجو�ین نحو متغیرات الدراسة وآراء  التجاهات: نتائج التحلیل الوصفي خامسا

 الخماسي على النحو التالي:  ل�كارتالجزء اتجاه أراء المستجو�ین ألسئلة االستمارة لكل محور وفقا لنموذج  

 اتجاهات أفراد العینة نحو ع�ارات المحور األول:)  3/16( رقمالجدول 

 اإلتجاه
المتوسط 
 المرجح

اإلنحراف  
 المع�اري 

 موافق موافق �شدة 
موافق إلى حد 

 ما
 غیر موافق 

غیر موافق  
 الع�ارات �شدة 

 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %

 TI1 13 3.1 45 10.9 127 30.8 171 41.4 57 13.8 9668. 3.518 موافق

 TI2 14 3.4 61 148 138 33.4 155 37.5 45 10.9 9768. 3.378 إلى حد ما

 TI3 9 2.2 37 9 157 38 169 40.9 41 9.9 8716. 3.475 موافق

 TI4 19 4.6 75 18.2 30.8 127 148 35.8 44 10.7 1.031 3.298 إلى حد ما

 TI5 18 4.4 50 12.1 50 12.1 150 36.3 188 45.5 9310. 4.196 موافق

 األول المحور 3.571 0.681 موافق

 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد المصدر: 
 

من خالل الجدول السابق نالحظ ان أغلب الع�ارات تلقى القبول من طرف أفراد العینة من خالل  

الع�ارتین   ما عدا  المرتفعة  الم�حوثین  3.298(TI4 ) وTI2   )3.378المتوسطات  أن  یدل على  )، وهذا 

أي بین   اإلدار�ة،  المستو�ات  المتداولة بین مختلف  المعلومات  أغلبهم على أن هناك ثقة في  یتفقون في 

، وتقل الثقة في المعلومات  TI1ولى  تعبر عل�ه الع�ارة األما  العمال واإلدارة، و�ینهم و�ین الرؤساء، وهذا  

الم العمل على �اقي  لقت  بین زمالء  الفقرات  أن أغلب  الثان�ة، و�ما  الع�ارة  ستو�ات، وهذا ما تعبر عل�ه 

 القبول فإن متوسط المحور �كل �ان مرتفع و�قع ضمن خانة القبول. 
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 ): إتجاهات أفراد العینة نحو ع�ارات المحور الثاني 3/17الجدول رقم  (
 

 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد   المصدر:

)  TM3ن �ل متوسطات الع�ارات تقع ضمن مجال القبول ماعدا (أ من خالل الجدول أعاله نالحظ  

ذلك من خالل   �ظهر  الم�اشر،  الرئ�س  أسلوب  في  ثقة  هناك  أن  یتفقون على  العینة  أفراد  أن  تجاه  إ أي 

التي تتجه إلى  موافق إلى حد ما ونفسر ذلك من خالل   TM3ة  الع�ار   دا الع�ارات نحو الموافق، ف�ما ع

 ستب�ان �غموض في الع�ارة. ثناء توز�ع اإلأ حتكاكنا �األساتذة إ 

و�ذا ما نظرنا للمتوسط المرجح المحور �كل نالحظ أنه �قع ضمن مجال (موافق) وهذا �عني أن   

 طمئنان والثقة للعمال. حة واإلالرؤساء الم�اشر�ن لدیهم أسالیب جیدة في التسییر ت�عث �الرا 

 

 
 

المتوسط  اإلتجاه
 المرجح

اإلنحراف  
 المع�اري 

غیر   غیر موافق  إلى حد ما موافق موافق �شدة 
موافق 
 �شدة 

 الع�ارات

 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %

 TM1 13 3.1 27 6.5 81 19.6 189 458 103 249 9814. 3.828 موافق

 TM2 8 19 52 12.6 127 30.8 165 40 61 14.8 9564. 3.530 موافق

إلى حد 
 ما 

3.395 1.075 15.3 63 33.9 140 31.5 130 138 57 56 23 TM3 

 TM4 7 17 42 1.2 121 29.3 170 41.2 73 17.7 9455. 3.630 موافق

 TM5 13 3.1 34 8.2 119 28.8 173 41.9 74 17.9 9730. 3.632 موافق

 TM6 11 2.7 42 102 110 26.6 170 41.2 80 19.4 9911. 3.644 موافق

 المحور الثاني  8454. 3.609 موافق
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 ): إتجاهات أفراد العینة نحو ع�ارات المحور الثالث 3/18الجدول رقم  (

 

 Spss.v24على ضوء مخرجات الطالبمن إعداد المصدر: 

 

نالحظ أن نصف المتوسطات المرجحة للع�ارات المكونة لهذا المحور تقع   السابقمن خالل الجدول 

أن جزء  �عني  إلى حدما، وهذا  القبول  في مجال  الثاني  القبول، والنصف  العینة    ا ضمن مجال  أفراد  من 

ال �قل عن سا�قه �أخذ الثقة    ا المدروسة یثقون في الق�م التنظ�م�ة السائدة في مؤسساتهم (الجامعة)، وجزء 

العموم ففي   إلى حد ما، وعلى  إلى موافق  السائدة �حذر، ولذلك نجده یتجه  المحور �كل  إ ن  إالق�م  تجاه 

 یتجه صوب الموافق. 

 

 

 

 

 اإلتجاه
المتوسط 
 المرجح

اإلنحراف  
 المع�اري 

 غیر موافق  إلى حد ما موافق موافق �شدة 
غیر موافق  

 �شدة 
الع�ارا
 ت

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 TV1 5 1.2 15 3.6 63 5.3 193 46.7 137 33.2 85. 4.07 موافق

إلى حد 
 ما 

3.2 1.04 9.4 39 32.9 136 31.5 130 20.5 85 5.6 23 TV2 

إلى حد 
 ما 

2.88 1.1 7.5 31 22.3 92 32.2 133 26.9 111 11.1 46 TV3 

إلى حد 
 ما 

2.89 1.0 4.1 17 23.7 96 39 161 23.7 96 9.4 39 TV4 

 TV5 11 2.7 40 9.7 92 22.3 181 43.8 89 21.5 99. 3.71 موافق

 TV6 8 1.9 28 6.8 91 22 183 44.3 103 24.9 94. 3.83 موافق

 المحور الثالث  69. 3.43 موافق
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 ): إتجاهات أفراد العینة نحو ع�ارات المحور الرا�ع 3/19الجدول رقم  (

 Spss.v24على ضوء مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 
 

نجد أن المتوسطات المرجحة لكل الع�ارات الموجودة في هذا المحور تقع ضمن   أعالهفي الجدول  

السائدة في الجامعة لكن سات اإلدار�ة  مجال القبول إلى حد ما، أي أن أغلب أفراد العینة یثقون في الس�ا

تجسد   األساتذة  من  ومجموعة  العل�ا  اإلدارة  بین  الجلي  الداخلي  �الصراع  نحن  نفسره  ما  في  �حذر،وهذا 

إ األخیرة    اآلونة اإلدار�ةإثر  التصرفات  �عض  على  األساتذة  �عض  مما   التي  حتجاج  مناس�ة  یرونها  ال 

 .تالثقة عندهم في الس�اساضعف �

 

 

 

 

 االتجاه
المتوسط 
 المرجح 

اإلنحرا
ف 
المع�ار 

 ي

 غیر موافق  إلى حد ما موافق موافق �شدة 
غیر موافق  

الع�ارا  �شدة 
 ت 

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 TP1 40 9.7 77 18.6 141 34.1 124 30 31 7.5 1.082 3.070 إلى حد ما

 TP2 54 13.1 90 2.8 136 32.9 106 25.7 27 6.5 1.119 2.908 حد ماإلى 

 TP3 40 9.7 94 22.9 145 35.1 109 26.4 25 6.1 1.059 2.963 إلى حد ما

 TP4 49 11.9 97 23.5 129 31.2 115 27.8 23 5.6 1.098 2.917 إلى حد ما

 TP5 55 13.3 115 27.8 125 30.3 100 242 18 4.4 1.088 2.784 إلى حدما

 TP6 10 2.4 20 4.8 77 18.6 166 40.2 140 33.9 969. 3.983 موافق

 المحور الرا�ع 865. 3.104 ما إلى حد
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 ) : إتجاهات أفراد العینة نحو ع�ارات المحور الخامس 3/20الجدول رقم (

 Spss.v24على ضوء مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

 

العینة  أ من خالل الجدول السابق نالحظ   أفراد  القبول والموافقة من طرف  الع�ارات تلقى  ن نصف 

)، والنصف األخر �قع في مجال القبول إلى حدما، وهذا 2.5من خالل المتوسطات المرتفعة التي تفوق (

العینة   أفراد  أغلب  أن  و�ذلك عالقاتهم بزمالئهم والرؤساء  �عني  الجامعة  في  یتقاضونه  ما  راضون على 

وعدم رضاه  سخطه  عن  �عبر  الذي  األخر  النصف  على  نتغاضى  أن  �مكننا  ال  لكن  طی�ة،  الم�اشر�ن 

  %من حجم العینة)   37  تفوق   أستاذ بنس�ة  155خاصة �األجر، ونحن نتكلم على فئة األساتذة المؤقتین (

 قل. أ  امعتبرة تعمل عمل األساتذة الدائمون و�تقاضون أجر فهم نس�ة 

 

 

 

المتوسط   اإلتجاه
 المرجح

اإلنحراف 
 المع�اري 

 الع�ارات موافق �شدة  غ غیر موافق  إلى حد ما موافق موافق �شدة 

 دالعد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 SAT1 49 11.9 61 148 77 18.6 181 43.8 45 10.9 1.19 3.27 إلى حد ما

 SAT2 41 9.9 68 16.5 105 25.4 159 38.5 40 9.7 1.13 3.21 إلى حد ما

 SAT3 24 5.8 40 9.7 30 3.5 164 39.7 55 13.3 1.02 3.45 موافق 

 SAT4 40 9.7 84 20.3 33 32.2 127 308 29 7 1.08 3.05 إلى حد ما

 SAT5 9 2.2 29 7 113 27.4 177 42.9 85 20.6 94. 3.72 موافق 

 SAT6 13 3.1 30 7.3 122 29.5 172 41.6 76 18.4 96. 3.64 موافق 

 المحور الخامس  71. 3.39 إلى حد ما
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 أفراد العینة نحو ع�ارات المحور السادس  اتجاهات): 3/21الجدول رقم  (

 Spss.v24على ضوء مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

) الجدول   أن  3/21من خالل  نجد  في    إتجاهات)  �انت  المحور  هذا  ع�ارات  إتجاه  العینة  أفراد 

)، وهذا  3.4متوسطها تصب في مجال (موافق)، حیث أن نصف المتوسطات المرجحة فاقت في ق�متها ( 

أنه   نقول  أن  فنستط�ع  الثاني،  النصف  أما  الجامعة،  تجاه  التزام عاطفي  لدیهم  العینة  أفراد  أن  یدل على 

هذ في  �غیرها ألغیر سعید  أن  و�مكن  الجامعة  ما ه  وهذا  الجامعة،  هذه  أهداف  مع  تنطبق  ال  أهدافه  ن 

 وجدناه في المحور الثالثالذي �ق�س الثقة في ق�م السائدة في الجامعة و�فسر هذه النت�جة.   

 

 

 

 

 اإلتجاه 
المتوسط  
 المرجح

اإلنحراف 
 المع�اري 

 غیر موافق  إلى  حد ما موافق  موافق �شدة 
غیر موافق  

 الع�ارات  �شدة

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 CE1 15 3.6 31 7.5 113 27.4 168 40.7 86 20.8 1.00 3.67 موافق 

 CE2 15 3.6 52 12.6 119 28.8 161 39 66 16 1.02 3.51 موافق 

 CE3 22 5.3 72 17.4 136 32.9 138 33.4 45 10.9 1.042 3.27 إلى  حدما

 CE4 27 6.5 75 18.2 122 29.5 125 30.3 64 15.5 1.13 3.3 إلى  حدما

 CE5 21 51 63 15.3 129 31.2 46 354 54 13.1 1.05 3.36 إلى  حدما

 CE6 21 5.1 46 11.1 111 26.9 172 41.6 63 153 1.04 3.5 موافق 

 المحور السادس  899. 3.43 موافق 



 احلالة طار املنهجي والتعريفي للدراسة اإل الفصل الثالث:
 

 

191 
 

 ): إتجاهات أفراد العینة نحو ع�ارات المحور السا�ع 3/22الجدول رقم  (
 

 Spss.v24على ضوء مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

 

نالحظ أغلب فقرات المحور �انت في خانة (موافق)، وهذا �عني أن أفراد العینة    من خالل الجدول  

و  الصرح  هذا  داخل  ح�اتهم  �ق�ة  �قضوا  أن  و�مكن  مستمر،  التزام  من  أ لدیهم  �الرغم  الماد�ة  المكاسب  ن 

ترك العمل في جامعة عمار ثل�جي س�كلفه الكثیر    م، وأنهأهمیتها إال أنها ل�ست الوحیدة التي تحدد وجهت

للمحور �كل ( المرجح  المتوسط  التضح�ات، وهذا ما یتأكد من خالل  )، والذي �ان في خانة  3.61من 

 (الموافق). 

 

 

 

 

 

المتوسط   اإلتجاه 
 المرجح

ف راإنح
 المع�اري 

غیر موافق   غیر موافق  إلى  حد ما موافق موافق �شدة 
 �شدة 

 الع�ارات 

 العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %
 CC1 15 3.6 44 10.7 96 23.2 173 41.9 85 20.5 1.03 3.65 موافق 

 CC2 12 2.9 41 9.9 97 23.5 167 40.4 96 23.2 1.02 3.71 موافق 

حد  إلى 
 ما

3.23 1.24 16 66 32.4 134 22 91 182 75 11.4 47 CC3 

 CC4 11 2.7 23 5.6 87 21.1 162 39.2 130 31.5 991. 3.91 موافق 

. 11 122 29.5 159 38.5 76 18.4 989. 3.59 موافق   46 2.4 10 CC5 

 المحور السا�ع  813. 3.62 موافق 
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 ): إتجاهات أفراد العینة نحو ع�ارات المحور الثامن 3/23الجدول رقم (

 

 Spss.v24على ضوء مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

 
) نجد أن أفراد العینة �ان لدیهم توجه نحو (موافق) في �ل الع�اراتعدا 3/23من خالل الجدول  (

الع�ارة األخیرة وهذا أن هناك التزام مع�اري في جامعة عمار ثل�جي أي أن هناك شعور �التزام أدبي اتجاه  

مرجح  متوسط  وجود  خالل  من  وذلك  الواجب،  من  نوع  هو  المؤسسة  في  وال�قاء  والزمالء  المؤسسة 

في العمل في هذه ستمراري  إ )، أما الع�ارة األخیرة سأقبل أي مهمة أكلف بها مقابل  3.52فاق (  لإلجا�ات

 . )2.87قل (أ  ى الترحیب من طرف أغلب�ة المستجو�ین ولذلك �ان متوسطهاالجامعة فلم تلق

 

 

اإلنحراف  اإلتجاه
 المع�اري 

المتوسط 
 المرجح

غیر موافق   غیر موافق  إلى  حد ما موافق موافق �شدة 
 �شدة 

 الع�ارات 

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 CS1 5 1.2 30 7.3 103 24.9 183 44.3 92 22.3 911. 3.79 موافق 

 CS2 14 3.4 23 5.6 111 26.9 190 46 182 75 949. 3.70 موافق

 CS3 9 2.2 32 707 109 26.4 186 45 77 18.6 932. 3.70 موافق

 CS4 9 2.2 49 11.9 106 25.7 182 44.1 67 16.2 96. 3.60 موافق

 CS5 12 2.9 51 12.3 130 31.5 167 40.4 53 12.8 96. 3.47 موافق

إلى  
 حدما

2.87 1.11 8.7 36 18.9 78 349 144 26.4 10
9 

11.1 46 CS6 

 الثامنالمحور  76. 3.52 موافق
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یرى   عامة  ثل�جي    الطالبو�خالصة  عمار  جامعة  أساتذة  لدى  التنظ�مي  االلتزام  مستوى  أن 

لدیهم    األساتذة  وأن  مقبول،  �الفخر    ا ستعدادإ �األغواط  و�شعرون  المطلوب،  من  أكبر  مجهود  لتقد�م 

من جزء  �ونهم  هذه    واالعتزاز  تحقیق  یهمهم  و�التالي  الجامعة  ق�م  مع  تتطابق  ق�مهم  �ذلك  الجامعة، 

النه أهدافها  )، الجامعة  �شدة  إلى  درجة (موافق  للوصول  الجامعة  إدارة  ینتظر  هناك عمل  أن  إال  ائ�ة، 

وذلك �مراجعة األنظمة الخاصة �موظفیها، وتقد�م حوافز أكثر �السكن و تحسین الخدمات االجتماع�ة ...  

 . لخ إ 

.4. IIIللدراسة اخت�ار األطر النظر�ة و  تحلیل الب�انات ،النمذجة �منهج�ة في التنظیر 

وخصائص  مفهوم  من  اله�كل�ة  أو  البنائ�ة  �المعادالت  للنمذجة  تعر�ف�ة  مقدمة  الجزء  هذ  في  سنأخذ 

 ومبررات استخدامها في مثل هذا النوع من الدراسات على النحو التالي: 

 ):  SEM-PLSنمذجة المعادالت اله�كل�ة القائمة على المر�عات الصغرى الجزئ�ة ( مفهومأوال:

ب المسار ـتعرف  "    )PLS(نمذجة  قبل  من  األصل  في  تطو�رها  تم   "  Woldوالتي 

. مصطلح  Wold  "(1982)وأطلق علیها")  Lohm¨oller  )"1989و"  (1985 ,1982 ,1966)سنوات  

الناعمة ل   النمذجة  بدیل  (وهي  �متطل�ات   )SEM-CBـ  الوفاء  الصعب  من  فیها  �كون  التي  في حاالت 

)SEM-CB(   للب�انات الطب�عي  نمذجة،  �التوز�ع  تحلیل  SEM-PLS(وتطبق  المر�عات  إن)  حدار 

بهدف تقلیل الخطأ (أي الت�این المت�قي) في المتغیرات الهدف(التا�عة) و�تعبیر    )OLSالصغرى العاد�ة (

الـُمْسَتْهدْف   2Rالتي تعظم ق�م    المسار) تقدر معامالت نموذج  PLS-SEM(آخر فإن نمذجة للمتغیرات 

نمذجة من  المرجو  التنبؤ  هدف  تحقق  الخاص�ة  هذه  النموذج،  في  شرحها  التا�عة)  -SEM((المتغیرات 
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PLS(    التنبؤ) الت�این  شرح  هو  ال�حث  هدف  �كون  عندما  المفضلة  الطر�قة  هي  تكون  و�التالي 

 6�المتغیرات)

 ) : SEM-PLS(المعادالت اله�كل�ة �المر�عات الصغرى الجزئ�ة األساس�ة لـنمذجة  ثان�ا:الخصائص

الجدول   هذا  في  الصغرى  �المر�عات  اله�كل�ة  �المعادالت  النمذجة  الخصائص  في سنلخص  جاء  �ما 

 جوز�ف ترجمة ز�ر�اء بلخماسة �ما یلي: 

 ): الخصائص األساس�ة لنمذجة المعادالت اله�كل�ة �المر�عات الصغرى الجزئ�ة3/24(جدول رقم 

 
)". عمان،  smart PLS("األساس يف منذجة املعادالت اهليكلية ابملربعات الصغرى اجلزئية . ، ترمجة زكر�ء بلخامسة، واخرون جوزيف ف. هار  6

 .57،ص2020األردن: ، مركز الكتاب األكادميي

 أوال: خصائص الب�انات 

 حجم العینة 
 إشكاالت صغر حجم العینة غیر مطروحة. - 
 �عینة ذات حجم صغیر.عادة ما �مكن الحصول على قوة إحصائ�ة معتبرة  - 

 العینات ذات االحجام الكبیرة تز�د من دقة تقدیرات النمذجة. - 

 ال نحتاج الى إفتراض توز�ع الب�انات. -  توز�ع الب�انات 

 الق�م المفقودة 
النمــــوذج �كــــون متینــــا جــــدا �شــــرط أن تكــــون القــــ�م المفقــــودة ال تتعــــدى المســــتوى  - 

 المقبول.
 ثان�ا: خصائص النموذج

عدد المؤشرات في �ل متغیر  
كامن من متغیرات نموذج 

 الق�اس

 أحاد�ة المؤشر. �عالج متغیرات الكامنة متعددة المؤشرات أو - 

العالقات بین المتغیرات الكامنة  
 و�ین مؤشراتها 

 �قبل �إدراج متغیرات عاكسة أو متغیرات تكو�ن�ة �سهولة في نماذج الق�اس. - 

 نماذج معقدة �عدة متغیرات وعالقات بینهما.�عالج  -  تعقید النموذج
 ال �عالج عالقات تحتوي حلقات سبب�ة أو دوائر في نماذج اله�كل. -  انشاء النموذج 

 ثالثا: خصائص خوارزم�ة النمذجة 
 .2Rالتقلیل من الت�این غیر المفسر وتعظ�م ق�م الت�این المفسر  -  الهدف 

 الفعال�ة
�حصــــل تقــــارب النمــــوذج �عــــد إجــــراء �عــــض تكــــرارات (حتــــى فــــي الحــــاالت ذات  - 

النمــاذج المعقــدة أو التــي تحتــوي علــى مجموعــات �بیــرة مــن الب�انــات �ســبب فعال�ــة 
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 )SEM-PLS ( 
 )56،ص(هار, جوز�ف وأخرون ترجمة بلخامسة  ز�ر�اء المصدر: 

 ) SEM-PLS(نمذجة المعادالت اله�كل�ة ثالثا: مبررات استخدام 

 سنلخص المبررات استخدامنا لنمذجة �المعادالت اله�كل�ة، أ�ضا في الجدول التالي: 

 اله�كل�ة ) مبرارات استخدام نمذجة المعادالت  3/25جدول رقم(

 الشرح  السبب

من حیث هدف  
 الدراسة 

ــد استكشــــاف تهــــدف دراســــتنا إلــــى  العالقــــات المحتملــــة بــــین متغیــــر�ن، والتنبــــؤ بهــــا أي تحدیــ
َأثر، حیــث أن العالقــة بــین متغیــرات المســتقلة ومتغیــرات  المتغیــرات المـُــــؤثرة فــي المتغیــرات الُمتــَ
التا�عــة والوســ�ط�ة والمعدلــة ف�مــا بینهــا هــي عالقــة ســبب�ة �ــون �ــل متغیــر یتســبب فــي حــدوث 

تكــون هــي طر�قــة )SEM-PLS(فــإن نمذجــةو�التـالي  األخر سواء �شكل متن�أ/وسـ�ط/ معـدل
الهـدف ال�حــث هـو شـرح الت�ــاین (التنبـؤ �ــالمتغیرات) المفضــلة فــي التحلیــل فــي دراســتنا حیــث 

 .)Variance-based) قائمة على الت�این(SEM-PLSوأن نمذجة(

 الخوارزم�ة.

 المبنى(المتغیر) ناتج مجموع 
 تستخدم ألغراض تنبؤ�ة - 
 �مكن إستخدامها �معط�ات لتحلیالت الحقة - 
 ال تتأثر بنقائص الب�انات - 

 تقدیر العوامل 

عالقات نموذج اله�كل أقل من تقدیراتها المفترضة وعالقات نموذج الق�اس أكبر   - 
 العوامل المشتر�ة.من تقدیراتها المفترضة عندما تقدر الب�انات من نموذج 

 متماسكة �شكل عام. - 

 تتمیز �مستو�ات عال�ة من القوة االحصائ�ة. - 

 را�عا: تتعلق بتقی�م النتائج
 ال تتطلب مؤشرات جودة المطا�قة . -  التقی�م اإلجمالي للنموذج

 تقی�م نماذج الق�اس
 : تقی�م الموثوق�ة والمصداق�ة بواسطة معاییر متعددة . نماذج الق�اس العاكسة - 
: تقیـ�م المصـداق�ة، مسـتوى الداللـة اإلحصـائ�ة، مالئمـة نماذج الق�اس التكو�ن�ــة  - 

 وزن المؤشرات، التداخل الخطي بین المؤشرات.

 تقی�م نموذج اله�كلي
معـاییر التداخل الخطي بین مجموعات الم�اني، مستوى داللة معامالت المسار،   - 

 تقی�م القدرات التنبؤ�ة للنموذج.

 تحلیالت إضاف�ة 

 األداء. -تحلیل خر�طة األهم�ة - 
 تأثیرات المتغیرات الوسط�ة. - 
 ماذج المكونات الهرم�ة. - 

 تحلیل متعدد المجموعات . - 
 �شف الالتجانس غیر الملحوظ ومعالجته تأثیرات المتغیرات  المعدلة (التفاعل�ة) - 
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من حیث تعقید 
 نموذج الدراسة 

المعقــدة مــع العدیــد مــن المتغیــرات الكامنــة ) تقــدیر النمــاذج (Hair et al., 2014حســب 
ــة ــتحیًال بواســــطة نمذجــ ــون مســ ــا �كــ ــا مــ ــن  (CB-SEM)والمؤشــــرات غال�ــ ــل، �مكــ ــي المقابــ وفــ

 ,Chin and Newsted)فـي مثـل هـذه الحـاالت. وحسـب  (SEM-PLS)اسـتعمال نمذجـة

متغیر �امن  100) أن تتعامل مع نموذج یتكون من  SEM-PLSف�مكن لـــــ نمذجة ( (1999
لـــى متوســـطة إتتعامـــل مـــع نمـــاذج أقـــل تعقیـــًد  (CB-SEM)مؤشـــر، فـــي حـــین نمذجـــة1000و

 ).Hair ،2014، و Sarstedt ،Ringleالتعقید. (
وفي دراستنا یتضمن النمـوذج الدراسـة نمـوذج ق�ـاس یتعلـق �ـالمتغیرات الكامنـة المسـتقلة تقـاس 
�مؤشــراتها ونمــوذج ق�ــاس یتعلــق �ــالمتغیرات الكامنــة التا�عــة تقــاس �مؤشــراتها ونمــوذج ق�ــاس 
یتعلق �المتغیرات الكامنة الوس�ط�ة تقاس �مؤشـراتها ونمـوذج ق�ـاس تتعلـق �ـالمتغیرات الكامنـة 

ة تقاس �مؤشراتها هذه النماذج تتقاطع وترت�ط في بینها بواسطة مسـارات مشـكلة النمـوذج معدل
تكــون هــي طر�قــة المفضــلة فــي التحلیــل فــي )SEM-PLS(فإن نمذجــةاله�كلي معقد �التالي 

 دراستنا

من حیث توز�ع  
متغیرات  لالب�انات 

 الدراسة 

التمییـز بـین  الطالـب)  ال تقتضـي مـن PLSأو CB-إن استعمال نمذجة المعادالت اله�كل�ـة (
التوز�عــــات الطب�ع�ــــة والتوز�عــــات غیــــر الطب�ع�ــــة وعــــادة مــــا تكــــون التوز�عــــات الطب�ع�ــــة هــــي 
ــترك  ــى التغــــایر المشــ ــة القائمــــة علــ ــتعمال المعــــادالت اله�كل�ــ ــة عنــــد إســ المرغــــوب فیهــــا خاصــ

)SEM-CBالت�ـــــاین  ) وفــــي المقابــــل ذلــــك، فـــــإن نمذجــــة المعــــادالت اله�كل�ـــــة القائمــــة علــــى
)SEM-PLS ،ال تتطلـب افتراضـا مســ�قا حـول توز�ــع الب�انـات ( جوز�ــف ف. هـار وآخــرون (

 ) 2020ترجمة ز�ر�ا بلخامسة،  

 الطالب المصدر: من إعداد 

المقترح ونوعه وخصائصه �ما في  المفاه�مي  النموذج  إلى تعقید  المذ�ورة أعاله و�النظر  لألس�اب 

الحال�ة    الدراسة  ب�انات  توز�ع  العاكسة،  وألن  الكامنة  العوامل  استخدام  الطب�عيذلك  قمنا  توز�ع  فقد   ،

أكثر مرونة ومالءمة للدراسة الحال�ة  PLSمسار  �اخت�ار نمذجة إلى ذلك أن  إضا  ،ألنه یبدو    الطالب فة 

بال دورة تكو�ن�ة حول    ى أجر  اله�كل�ة  "  ـنمذجة �المعادالت  " من تأطیر  SMART PLSاستعمال برنامج 

ستاذ زائر �جامعة قطر، من تنظ�م مخبر أ الد�تور ز�ر�ا بلخامسة أستاذ نظم المعلومات �جامعة مالیز�ا و 

الكم�ة والنوع�ة لالرتقاء   الجزائر�ة،االقتصادي التطب�قات  جامعة غردا�ة،  -اإلجتماعي والبیئي �المؤسسات 

مما  2020جانفي    27-26أ�ام   (  مكننا.  لنمذجة  استخدامنا  في  التحكم  و�رنامج  SEM-PLSمن   (

Smart pls  . 
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 خالصة الفصل: 

دراستنا          خالل  حیل من  لدراسة،  والمعرفي  المنهجي  اإلطار  على  الضوء  تسل�ط  تم  الفصل  ث  هذا 

و�التحدید   الجزائر  في  العالي  التعل�م  قطاع  المیدان�ة  الدراسة  خالل  من  ثل استهدفنا  عمار  ي  �ججامعة 

و�براز  حیث قمنا �التعر�ف المفصل لجامعة األغواط من جوانب مختلفة، أبرزها جانب التنظ�م،  �األغوات  

 حدود الدراسة المیدان�ة. 

وقد تعرفنا من خالل هذا الفصل على المنهج�ة المت�عة في الدراسة المیدان�ة من خالل عرض أداة  

الصغرى  المر�عات  وفق طر�قة  اله�كل�ة  المعادلة  نمذجة  �منهج�ة  المیدان�ة  الدراسة  سیر  و��ف�ة  ال�حث، 

في جامعة لألساتذة    إلخت�ار الفرض�ات التي تم ق�اسها بواسطة اإلستب�ان المقدم)  PLS-SEM(الجزئ�ة  

 عمار ثل�جي �األغواط. 

 



   

 

 

 

 

 

 المدروسة العینة ومفردات الدراسة ألداة والعاملي الوصفي التحلیل  -1                     

 الدراسة  فرض�ات واخت�ار  البنائي النموذج تقی�م  -2                     

  الدراسة اللفرد�ة متغیرات  التوز�ع الطب�عي والفروق  اخت�ار - 3                     

 الخاتمة   -4                     

 

 

 

 اختبار  الفصل الرابع:

 وحتليل نتائجالفرضيات 
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 تمهید

الشروط المالئمة إلجراء الدراسة المیدان�ة من خالل الوقوف على نشاط المؤسسة    إتمام�عدما تم  

التحلیل،   وأسلوب  أدوات  و�خت�ار  المیدان�ة  الدراسة  إلجراء  المناسب  التوقیت  وتحدید  الدراسة  محل  

المیدان�ة الدراسة  نتائج  وعرض  الب�انات  تحلیل  �إجراء  الفصل  هذا  في  على    سنقوم  نمذجة �اإلعتماد 

إلخت�ار النموذج والفرض�ات اإلجرائ�ة الموضوعة مستهدفین بذلك    )PLS-SEM(المعادالت اله�كل�ة  

تشخ�ص  األساتذةفئة   خالل  من  التنظ�مي،  وااللتزام  التنظ�م�ة  تأثیر  الثقة  دراسة  الوظ�في ،    الرضى 

بین     » Mediation «وس�ط  كمتغیر   العالقة  التنظ�م�على  التنظ�ميالثقة  وااللتزام  �اإلضافة  ة   ،

والوظ�ف�ةلتأثیر   الشخص�ة  معدل  الب�انات  �متغیر  العالقة   »  Moderator «له  الثقة    بین  على 

 .التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي

 سیتم في هذا الفصل: 

 عرض نتائج التحلیل الوصفي،    -

 . نتائج التحلیل اإلحصائي اإلستداللي وتحلیل النتائج  -
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1 . IV .   اإلعتماد على نمذجةتحلیل الب�انات ونتائج الدراسة المیدان�ة� )PLS-SEM( : 

الر�اضي،    ىنسع �المنطق  الدراسة  نموذج  إخت�ار  إلى  الجزء  هذا  نتائج من خالل  ثم سنعرض 

�النموذج العام للدراسة، والذي یتكون من نموذج البناء أو الداخلي ونموذج الق�اس أو  التحلیل الخاصة  

العمل  ال  خالل  من  ذلك  و�تم  االستكشافيخارجي،  العاملي  معا،    AFCوالتو�یدي    ACP�التحلیل 

 . عینة الدراسة فرض�ات الدراسة من وجهة نظرونتحقق من صالح�ة النموذج وجودته 

 التحقق من نموذج الدراسة �استخدام المنطق الر�اضي أوال:

معامل �استخدام  الدراسة  أداة  الخوض في صدق وث�ات  ألفا سنتحقق من صدق   قبل  �رون�اخ 

نموذج الدراسة �استخدام المنطق الر�اضي، وقبل الولوج في حیث�ات هذه الدراسة وجب التذ�یر بنموذج  

منطق�ا  ال�حث ومعالجتها  عناصره  النموذج    وتفك�ك  صحة  تثبت  أنها  المعالجة  هذه  ممیزات  ومن 

إحصائ�ا،   معالجته  قبل  االستدالل و المفترض  أنواع  األسلوب    سنستعرض  نطبق  ثم  ومن  المنطقي 

 . لمناسب الذي �صلح في هذه الدراسةا 

 )Les règles de Raisonnementستدالل(قواعد اإل-1

إ على  القدرة  بها  معطاةنعني  نت�جة  على صحة  الحكم  أو  مقدمة  من  نت�جة  والذي   ستخالص 

االستدال مق�اس  على  أدائه  في  المفحوص  علیها  التي حصل  الكل�ة  �الدرجة  المنطقيق�س  و�أخذ   ل 

 تي: الترمیز األ

 

 ستدالل في نموذجنا المفترض: لقواعد المنطق�ة التي نحتاجها لإل سنقدم �عض ا 



 الدراسة امليدانية   وحتليل نتائجالفرضيات  اختبار  الرابع: الفصل

 
 

 

201 
 

 تأخذ الص�غة التال�ة:  : )Lois des Morgan(قوانین مورغان -

1)   

2)  

P Q P Q

P Q P Q

∨ = ∧

∧ = ∨
 

 الذي �أخذ الص�غة األت�ة:   : ) Loi du tiers exclu(قانون الثالث المرفوع  -

( )P P∨ 

هو نوع من الروا�ط المنطق�ة الذي �عبر عن قض�ة هي نت�جة    : )L’implication(  ستلزام اإل-

 ألخرى، و�عبر عنه �الص�غة التال�ة:       

( ) ( )P Q P Q⇒ ≡ ∨ 

الذي   هو أحد أشكال االستدالل  ):L’Induction(  ستقراءاإل   -        و�تعبیر منطقي هو االستدالل 

 الكلي �ما یوجد في جزئ�اته جم�عها.الكلي، أي أنه الحكم على الجزئي إلى  ینتقل من 

 ومنهج�ة االستدالل �االستقراء تتم وفقا لما یلي:  

 

 

 أما الص�غة المنطق�ة لالستقراء فتكون �ما یلي: 

 

 

,  حیث :     Q P   .قضیتین 

 الحالة 

 النت�جة 

 القاعدة 
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إلى �ة أو  هو انتقال الذهن من قض  ):la deduction(   ستن�اطاإل  - عدة قضا�ا (المقدمات) 

 . ق قواعد المنطق عكس االستقراءقض�ة أخرى (النت�جة) وف

 ومنهج�ة االستدالل �االستن�اط تتم وفقا لما یلي:  

 

 أما الص�غة المنطق�ة لالستن�اط فتكون �ما یلي:

 

,  حیث :      ,    Γ Ψ Φ   .ثالثة قضا�ا 

إلى    ):L’Abduction(  سیون األبد�ك  - المالحظة  من  ینطلق  إستداللي  منطق  وضع هو 

المنطق  �خالف  للظاهرة  ومقنع  �س�ط  تفسیر  إ�جاد  تحاول  �المطلق،  المالحظة  تفسر  التي  فرض�ة 

النت�جة  ستدالل  وهكذا �مكن تعر�ف األبد�كسیون �إحتمال �اإل  االستنتاجي، فالتفسیر ال یؤ�د أو یثبت 

 .�أفضل تفسیر ممكن

 

 تتم وفقا لما یلي:   منهج�ة  االستدالل �االبد�كسیون و 

 

 أما الص�غة المنطق�ة لالبد�كسیون فتكون �ما یلي: 

 

,  حیث :       ,    Γ Ψ Φ  .ثالثة قضا�ا 

استخدام   االس�اب، وه  األبد�كسیون أص�ح  لمعرفة  وذلك  التجر�ب�ة  العلوم  في شتى  ي ضروري 

 التي نستخدمها لفحص نموذجنا المفترض. 

 القاعدة 

 النت�جة 

 الحالة 

 القاعدة 

 الحالة 

 النت�جة 
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اللغو�ة، والتي یلتزم فیها Sémantique(علم المعاني   - الداللة  ): هو علم لغوي حدیث ی�حث في 

صعید  على  اللغوي  المعنى  "دراسة  ومجاله:  سواها،  دون  اللغو�ة،  والعالمات  اللغوي  النظام  حدود 

الدراسات التي تهتم �علم الس�مانتك �استخدام الحاس�ات  المفردات والتراكیب" ، وحال�ًا هناك العدید من  

 و�ذا استخدام الس�مانت�ك في مجال ال�حث اإللكتروني والطب والصناعة وغیرها. 

 فحص النموذج المفترض -2

اإلستقراء واإل بدال من  �األبد�كسیون  اإلستدالل  نستخدم  هذا  نموذجنا  نجد في  أن  نر�د  ستن�اط، 

األس� وال�حث عن  لنا  الحالة  تسمح  التي  الص�غة  هي  القاعدة  الز�ائن،  تحقق والء  التي  المحتملة  اب 

 بتطبیق النموذج الر�اضي. 

شكل من أشكال التفكیر التي تفسر ظاهرة أو مالحظة من حقائق معینة   وتشیر االبد�كسیون إلى 

 وال�حث عن األس�اب أو الفرض�ة تفسیر�ة. 

 ن �ما یلي: نذ�ر �الص�غة المنطق�ة لالبد�كسیون التي تكو 

-  

- Ψ   الحالة : 

- Γ  القاعدة : 

- Φ   النت�جة : 

 مكونات القاعدة تكون �ما یلي: 

متغیر وس�طي  الوظ�في( وهو  الرضى  التنظ�مي و�ذلك  االلتزام  في  تؤثر  الثقة  مناخ  أن  فلدینا 

 .  ) یؤثر بدوره في االلتزام التنظ�مي

العوامل تزام التنظ�مي ونعتبر هذه  ن�حث عن الحالة ( المتغیرات أو العوامل ) التي قد تحقق االل 

�ضمن أن  ممكن  تفسیر  �  كأفضل  وذلك  الموظفین  لدى  التنظ�مي  منطق�ا  االلتزام  الفرض�ات  فحص 

 ستدالل �األبد�كسیون. و�كون هذا �إستخدام اإل
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ذا أن هذا النموذج منطقي أو غیر ذلك، فإ ولكي نحقق ذلك نستخدم الس�مانت�ك التي تضمن لنا  

، و�ذا �ان هذا النموذج  عد�ة ومن ضمنها التحلیل االحصائيعل�ه جم�ع التفسیرات ال� كان منطقي نبني

 الحالة البینة .    tautologie) وهي عكس التوتولوج�ا  contradictionغیر منطقي ( نجد تناقض 

 .) clauses( موعة خال�ة بین �ل بندینلكي نضمن أن الع�ارة منطق�ة �جب أن ال نحصل على مجو 

 صحة ترا�ط الفرض�ات منطق�ا:  اث�ات -3

( ) [ ]{ }
( ){ }
( ){ }

( ) 

( ) ( ) ( )
3

1 2

   ;    

L
L L

S T M G B G G

S T M G B G G

S T M G B G G

S T M G B G G

A S T M A G B G

∧ ∧ ⇒ ∧ ⇒ ⇒  

   ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∨  

   ∧ ∧ ∧ ∨ ∧ ∨   

 
    ∧ ∧ ∧ ∨ ∧ ∨    
  

= ∧ ∧ ∧ ∨ ∧

 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2I I

A G B A G G

A B G B A G G

   ∧ ∨ ∧ ∧ ∨   
   ∨ ∧ ∨ ∧ ∨ ∧    

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )

1

1

1

2

I A B G B A B G A B B

A G B G B

I A G B A G G A B G B G

I A G B G

I A G G G

   = ∨ ∧ ∨ = ∨ ∧ ∨ ∨ ∧    
 ∴ ∧ ∨ ∧ ∨ 
     = ∧ ∨ ∧ ∧ ∨ = ∨ ∧ ∨ ∧     

= ∧ ∨ ∧

= ∧ ∨ =

 

( ) ( )
( ) ( )

1 2

1 2

I I A G G B G

I I A G B G

∧ = ∧ ∧ ∧ ∧

∧ = ∧ ∨ ∧
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( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
[ ]

1 2 3

1 2 3

1 2 3

                  

                  

L L L A G B G G

A G G A G G G

L L L A G B G

A G B A G G

A G B A
L L L A

∨ ∨ = ∧ ∨ ∧ ∨

∧ ∨ = ∨ ∧ ∨

∨ ∨ = ∨ ∨ ∧

 = ∨ ∨ ∧ ∨ ∨    
= ∨ ∨ ∧

∨ ∨ =

 

( )A S T MΨ ≡ = ∧ ∧ 

المنطقي:  - بندین  التفسیر  �ل  بین  خال�ة  مجموعة  على  نحصل  لم  أننا  الع�ارة  �ما  هذه  فنعتبر   ،

 منطق�ة وغیر متناقضة. 

اإلداري:    - التنظ�م�ة ون التفسیر  الثقة  مكونات  توفر  التنظ�مي وجب  االلتزام  أن لكي نضمن  ستط�ع 

�ما   لیالت ال�عد�ةونبني علیها �ل التفسیرات والتح  نعتمد على هذه الفرض�ات ألننا أثبتنا أنها منطق�ة

   .فیها التحلیل اإلحصائي 

 : التحلیل العاملي االستكشافي لنموذج الق�اسثان�ا

نحاول من خالل هذا المطلب تقی�م نموذج الق�اس النظري (أو اله�كلي) المقترح للدراسة والمشار 

 ) األساس�ة  المر��ات  تحلیل  طر�قة  وفق  االستكشافي  العاملي  التحلیل  �استخدام  مس�قا  )، ACPإل�ه 

واست�ع الدراسة  أداة  ع�ارات  تصف�ة  التقصي  بهدف  مع  التحلیل،  في  مشاكل  تحدث  التي  الع�ارات  اد 

والمحاور  أ�ضا الع�ارات  توافق  مدى  �عرف    عن  ما  أو  الق�اس  متغیرات  مع  الدراسة  في  المقترحة 

 ). 24(اصدار Spss�مؤشرات الق�اس والتي تتمثل في المتغیرات الجل�ة مستعینین في ذلك ببرنامج 
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حیث ننطلق   ى،سة وفق أخذ المحاور األساس�ة �ل على حدوسنقوم بتقی�م النموذج النظري للدرا 

�مكوناتها التنظ�م�ة  الثقة  تقی�م  الق�م    من  في  الثقة  الرئ�س،  أسلوب  في  الثقة  المعلومة،  في  (الثقة 

ا التنظ� إلى  نعرج  ثم  اإلدار�ة)،  الس�اسات  في  الثقة  التنظ�مي  م�ة،  االلتزام  وأخیرا  الوظ�في  لرضى 

 Goldberg etستمر، المع�اري)، و�ل ذلك وفق المنهج�ة التال�ة المقترحة من�مكوناته (العاطفي، الم

Velicer )2006(، :1والتي تتمثل في الخطوات التال�ة 

توافق    - اخت�ار  دراسة  خالل  من  وذلك  العاملي  التحلیل  مع    Bartlettالمعط�ات 

للت  ) KMO)Kaiser-Meyer-Olkinواخت�ار خاضعة  المعط�ات  �عتبر  األول  حیث  حلیل  ، 

خت�ار  إخت�ار غ�اب اإلرت�اط في مصفوفة اإلرت�اطات، �معنى أخر �كون هذا اإلنطالقا من  إ العاملي  

إحصائ�ا   ( دال  الداللة  مستوى  �كون  من  sigعندما  أقل  إ 0.05)  بینما  دال    KMOخت�ار   ،  �كون 

أو    كل عام�ش  0.5) أكبر من    1و  0تین  عندما تكون ق�مته (والتي تكون محصورة بین الق�ما  إحصائ�

 ألجل الحصول على تحلیل عاملي جید.  0.6أكبر من 

واإل  -     التحلیل  طرق  إ ستخر إخت�ار  وأكثرها  أهمها  من  نجد  والتي  المر��ات اج،  طر�قة  ستعماال 

% من 50ستخراج المر��ات (أو العوامل) والتي �كون لها على األقل ما نسبته  ) إلACPاألساس�ة (

-                                                                                    ،الت�این الكلي

عتماد  اإل ستخراج، حیث نجد من أكثر الطرق استعماالوامل التي یتم بها التصف�ة أو اإلخت�ار عدد العإ 

للقبول، وحسب   الت�این �شرط أساسي  الت�این  60) فإن نس�ة  Hair et al  )1998على نس�ة  %من 

 2جتماع�ة؛الدراسات التي تتعلق �العلوم اإل ي النس�ة المثلى فيالكلي ه

 
نع�جات،  :-1 الحمید  الز�ون عبد  والء  على  وتأثیرها  الخدمة  د�توراه، -جودة  �الجزائر،أطروحة  االتصال  مؤسسات  حالة  دراسة 

 241،ص:2018
2 Hair, J. F., Ringle,  op-cit,p144.  
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و� تنق  -     إقصاء  العوامل من خالل  إ ست�عاد جم��ة وشرح  معامل  لها  �كون  التي  الع�ارات  رت�اط  ع 

 رت�اط مع عدة مر��ات.) أو لوجود إ 0.5عادة تكون أقل من ضع�ف (في ال 

العاملي التحلیل  لجم�ع محاور    وسنحاول من خالل اآلتي إسقاط  دأ  الدراسة األساس�ة، نباالستكشافي 

التنظ�مي،   لتزامو�عدها نتطرق إلى  تحلیل اال  �الثقة التنظ�م�ة، ثم نعرج إلى الرضى الوظ�في  ف�ه أوال

 وأخیرا نقوم �اخت�ار ث�ات أداة الق�اس. 

 التحلیل العاملي االستكشافي للثقة التنظ�م�ة  -1

ا ق�اس  نموذج  �اخت�ار  �بدا�ة  لها نقوم  المكونة  الجل�ة  المتغیرات  خالل  من  التنظ�م�ة  لثقة 

التحلیل   تعیق  شأنها  من  التي  الع�ارات  �است�عاد  نقوم  و�عدها  األساس�ة،  المر��ات  طر�قة  �استعمال 

 وتحدث خلال في النتائج الدراسة.   العاملي و النمذجة �المعادالت البنائ�ة،

ها بناء على دراسات سا�قة، وتم ق�اسها من خالل  ع�ارة تم اعتماد  23تتكون الثقة التنظ�م�ة من 

 سلم ل�كرت الخماسي لدى أفراد العینة المدروسة.

خالل    من  العاملي  التحلیل  مع  المعط�ات  توافق  مدى  دراسة    Bartlett خت�ارإو�عد 

الجدول  KMO)Kaiser-Meyer-Olkinواخت�ار في  الموضحة  اآلت�ة  النتائج  على  الحصول  )تم 

 التالي: 
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 للثقة التنظ�م�ة KMOمؤشرو  Bartlett): اخت�ار 4/1ول رقم (الجد

Kaiser-Meyer-Olkin   
 لجودة المعاینة  مؤشر

 Bartlett اخت�ار 

Khi-deux  
 التقر�بي 

درجة 

 الحر�ة 
 ) Sigالمعنو�ة(

0.945 6078.138 253 ,0000 
 Spss.v24على ضوء مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

أعاله،   الجدول  أن مؤشر  من خالل  ق�مته    (KMO)نالحظ  ق�مة جیدة    0.945بلغت  وهي 

 3)1و 0.6تقترب من الواحد الصح�ح، ذلك أنها تقع ضمن المجال المعتمد  لهذا االخت�ار (أي ما بین 

وهي أقل    0.00) تساوي  Sigذلك أن ق�مة (    فهو أ�ضا له داللة إحصائ�ة  (Bartlett) أما اخت�ار

ن النتائج  أل مر��ات األساس�ة ألداة الق�اس  ل ل   لة التحلیل والق�ام بتحلیلاص، و�التالي �مكننا مو %5من  

 في الق�ام �التحلیل العاملي.  الطالبأعطت ثقة أكبر لدى 

)، تحصلنا 24صدار  إ (  Spssو�عد تحلیل المر��ات األساس�ة ألداة الق�اس �االستعانة ببرنامج   

 على النتائج التال�ة الموضحة في الجدول التالي:

 ): نتائج تحلیل المر��ات األساس�ة للثقة التنظ�م�ة 4/2جدول رقم (ال

 الق�م الكامنة األول�ة  المر��ة 
نس�ة الت�این المتراكم   ) %نس�ة الت�این ( المجموع

  
1 10.298 44.773 44.773 
2 2.164 9.409 54.182 
3 1.477 6.422 60.604 
4 1.091 4.745 65.350 

 ) 5) انظر الملق رقم (24(اصدار spssاعتمادا على مخرجات برنامج البالطالمصدر: من إعداد 

 
 outube.com/watch?v=XAV1br99fAohttps://www.yأسماء مر�غي،   3
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 ): نتائج تحلیل المر��ات األساس�ة للثقة التنظ�م�ة 4/1الشكل رقم (

 

 Spssبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد 

من خالل الجدول والشكل أعاله، نالحظ أن وجود أر�ع مر��ات أساس�ة  تتوزع علیها ع�ارات 

(أ  الدراسة  وفق   23داة  تكون  المقبولة  المحاور  عدد  أن  حیث  �االستب�ان)،  التنظ�م�ة  للثقة  ع�ارة 

المر��ات التي تحقق مجموع الق�م الذات�ة لمصفوفة الت�این لكل مر��ة أكبر تماما من الواحد، وفي نفس  

تفوق   المتراكم  الت�این  نس�ة  تكون  بلغت%60الوقت  على  %  65.35حیث  التر�یز  نموذج    وعند 

في   الثقة  هي  أساس�ة  محاور  أر�ع  من  یتكون  أنه  فنجد  التنظ�م�ة  �الثقة  الخاص  النظري  الق�اس 

التنظ� الق�م  الثقة في  الرئ�س،  أسلوب  الثقة في  الس�اسات اإلدار�ةالمعلومة،  الثقة في  ومنه فقد ،  م�ة، 

الق  الموضوعة، تجاوز مجموع  الشروط  أساس�ة تحترم  الذات�ة لمصفوفة  تحصلنا على أر�ع مر��ات  �م 

،   %60الت�این لكل مر��ة أكبر تماما من الواحد، وفي نفس الوقت تكون نس�ة الت�این المتراكم تفوق  

 وهذا هو المطلوب. 

) المر��ات  �مصفوفة  اآلن  نستعین  العاملي،  للتحلیل  الموافقة  الشروط  تحقق   Matriceو�عد 

des composantes لتي تؤثر على النتائج، اعتمادا على إقصاء  ) بهدف تصف�ة الع�ارات واست�عاد ا
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من   أقل  ارت�اط  معامل  لها  �كون  التي  الع�ارات  سنأخذ    0.5واست�عاد جم�ع  لكننا  أدنى    0.6(  �حد 

لقبول الع�ارة بهدف اعطاء جودة للتحلیل وللنتائج أكثر) أو تتمیز �ازدواج�ة في االرت�اط مع أكثر من 

 ). 05مر��ة.(أنظر الملحق رقم 

الجدولین   و�عد  في  الموضحة  التال�ة  النتائج  على  تحصلنا  الذ�ر،  السا�قة  �العمل�ة  الق�ام 

 التالیین: 

 للثقة التنظ�م�ة �عد التصف�ة   KMOو مؤشر Bartlett): اخت�ار 4/3الجدول رقم (

Kaiser-Meyer-Olkin   

 لجودة المعاینة مؤشر

 Bartlett اخت�ار 

Khi-deux  

 التقر�بي 

درجة 

 الحر�ة 
 ) Sigنو�ة(المع

,9460 7525.67 231 ,0000 

 )24(اصدار spssاعتمادا على مخرجات برنامج الطالبالمصدر: من إعداد 

الق�م تقع    الجدول نتائج  خالل من  المالحظ �ما أشرنا   ،معنو�ة االخت�ار  ضمن مجالأعاله أن 

-KMO)Kaiser-Meyerأو الخت�ارBartlettسا�قا �عد التدو�ر وتصف�ة الع�ارات، سواء الخت�ار 

Olkin  وف�ما توز�ع ع�ارات الثقة التنظ�م�ة على المر��ات األساس�ة �عد التصف�ة ف�مكن االستعانة .(

 �الجدول التالي: 
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 4): توز�ع ع�ارات الثقة التنظ�م�ة على المر��ات األساس�ة �عد التصف�ة4/4جدول رقم (

 المر��ة  الع�ارات 
1 2 3 4 

TI1(Q1) .710    
TI2(Q2) .627    
TI3(Q3) .602    
TI4(Q4) .642    
TI5(Q5) .000    

TM1(Q6)  .710   
TM2(Q7)  .716   
TM3(Q8)  .747   
TM4(Q9)  .741   

TM5(Q10)  .735   
TM6(Q11)  .743   
TV1(Q12)  .32   
TV2(Q13)   .699  
TV3(Q14)   .716  
TV4(Q15)   .700  
TV5(Q16)   .122  
TV(Q17)   .001  
TP1(Q18)    .773 
TP2(Q19)    .779 
TP3(Q20)    .803 
TP4(Q21)    .747 
TP5(Q22)    .776 
TP6(Q23)    .773 

  )24(اصدار spssاعتمادا على مخرجات برنامج الطالبالمصدر: من إعداد 

ع�ارات   4والمتمثلة في الثقة في المعلومة تتكون    1من خالل الجدول أعاله نالحظ المر��ة رقم  

(Q1-Q5) ع�ارات (حیث تم است�عاد الع�ارة رقم 5عوضا عنQ55 أوTI  على أساس شرط معامل (

ع�ارة وارت�اطها �المر��ة الخاصة بها؛ بینما الثقة في أسلوب الرئ�س والتي    لكل  0.6االرت�اط یتجاوز  

الشرط، وف�ما    2تمثل المر��ة رقم   �الجدول أعاله، �ق�ة على حالها ولم نحذف أي واحدة منها لتوفر 

 
4 TI(الثقة في المعلومة), TM(الثقة في االسلوب),TV(الثقة في الق�م),TP(الثقة في الس�اسات) 
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، فانخفضت هي أ�ضا في عدد 3�خص الثقة في الق�م التنظ�م �ة السائدة والتي تتمثل في المر��ة رقم  

من   tv1,tv5,tv6ع�ارات، حیث تم است�عاد الع�ارتین �ل من الع�ارة    3ع�ارات إلى     6ع�ارات من  ال 

المر��ة   أما  الس�اسات    4فقرات االستب�ان،  الثقة في  الع�ارة  اإلدار�ة  فتتمثل في  السائدة وقد تم حذف 

التنظ�م� tp6األخیرة   للثقة  المكونة  اإلجمالي  الع�ارات  �كون عدد  المتغیرات ،  و�التالي  ة من خالل 

 ع�ارة وفق التحلیل العاملي االستكشافي.  23ع�ارة عوضا عن  18الفرع�ة األر�عة المكونة لها هو 

  التحلیل العاملي االستكشافي للرضى الوظ�في -2

له   المكونة  الجل�ة  المتغیرات  خالل  من  الوظ�في  الرضى  ق�اس  نموذج  �اخت�ار  �بدا�ة  نقوم 

المر�� طر�قة  التحلیل  �استعمال  تعیق  شأنها  من  التي  الع�ارات  �است�عاد  نقوم  و�عدها  األساس�ة،  ات 

 العاملي والنمذجة �المعادالت البنائ�ة، وتحدث خلل في نتائج الدراسة. 

الوظ�في من الرضى  ق�اسها من   6  یتكون  دراسات سا�قة، وتم  بناء على  اعتمادها  تم  ع�ارات 

و�عد دراسة مدى توافق المعط�ات مع التحلیل    ،المدروسة  ي لدى أفراد العینة خالل سلم ل�كرت الخماس

تحصلنا على النتائج  ،  التدو�رمع الق�ام �عمل�ة  KMO واخت�ار  Bartlettالعاملي من خالل اخت�ار  

 للرضى الوظ�في   KMOو مؤشر Bartlett): اخت�ار 4/5الجدول رقم (      التال�ة: 

Kaiser-Meyer-Olkin   

 لجودة المعاینة  مؤشر

 Bartlett  اراخت�

Khi-deux  

 التقر�بي 

درجة 

 الحر�ة
 ) Sigالمعنو�ة(

0.653 1013.375 15 ,0000 

 .)24(اصدار spssاعتمادا على مخرجات برنامج  الطالبالمصدر: من إعداد 
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وهي ق�مة مقبولة     0.653بلغت ق�مته    (KMO)من خالل الجدول أعاله، نالحظ أن مؤشر  

)؛  1و  0.5أنها تقع ضمن المجال المعتمد  لهذا االخت�ار (أي ما بین  تقترب من الواحد الصح�ح، ذلك  

، و�التالي  0.05) أقل من  Sigفنجد له أ�ضا داللة إحصائ�ة، ذلك أن ق�مة (  (Bartlett) أما اخت�ار

�مكننا مواصلة التحلیل والق�ام بتحلیل المر��ات األساس�ة ألداة الق�اس. �حیث یلعب الرضى الوظ�في  

وس�ط بین الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي، و�التالي سوف �قوم بدور المتغیر التا�ع في دور متغیر  

�عض الحاالت ودور المتغیر المستقل في حاالت أخرى حسب ما تقتض�ه تساؤالت وفرض�ات الدراسة،  

أساسیتا الوس�ط �مر�بتین  السبب توجب علینا أن نتعامل مع متغیر  البدا�ة والمتمولهذا  ثلة في  ن من 

نمط   الرضى المعنو�ات(العالقات،  عن  الرضى  الماد�ة...)،  الوسائل  (كاألجر،  الماد�ات  عن 

�طر�قة   التدو�ر  �عمل�ة  الق�ام  مع  تفاد�ا  Varimaxاإلشراف...)  األولى،  الوهلة  تكرار    من  لكثرة 

 . والجداول  ببرنامج  المراحل  �االستعانة  الق�اس  ألداة  األساس�ة  المر��ات  تحلیل  (اصدار    Spssو�عد 

  ) تحصلنا على النتائج التال�ة الموضحة في الجدول التالي:24

 Varimax): نتائج تحلیل المر��ات األساس�ة للرضى �عد التدو�ر �طر�قة4/6الجدول رقم (

 )24(اصدار spssلى مخرجات برنامجاعتمادا ع  الطالبالمصدر: من إعداد 

 المر��ة 
 مجموع الق�م الكامنة للتدو�ر  الق�م الكامنة االول�ة 

 المجموع
الت�این  

)% ( 
الت�این  

 ) %المتراكم(
 عالمجمو 

الت�این  
)% ( 

 ) %الت�این المتراكم(

1 2.780 46.337 46.337 3,822 25,478 25,478 
2 1.531 25.521 71.858 3,405 22,703 48,181 
3 0.778 12.972 84.830    
4 0.404 6.729 91.559    
5 0.290 4.826 96.385    
6 0.217 3.615 100.000    
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) تتعلق �المر��ات األساس�ة �عد  4/6النتائج الموضحة في الجدول رقم (  اإلشارة إلى أن  تجدر

وقبل حذف واست�عاد الع�ارات، أما ما �خص النتائج �عد التدو�ر واست�عاد   Varimaxالتدو�ر �طر�قة  

ال  �الرضى  الخاص  الق�اس  نموذج  على  المشوشة  رقمالع�ارات  الملحق  مراجعة  ف�مكن  و�عد ،  وظ�في 

 الق�ام �العمل�ة السا�قة، تحصلنا على النتائج التال�ة الموضحة في الجدولین التالیین: 

 للرضى الوظ�في �عد التصف�ة   KMOو مؤشر Bartlett): اخت�ار 4/7الجدول رقم (

Kaiser-Meyer-Olkin   

 لجودة المعاینة  مؤشر

 Bartlett اخت�ار 

Khi-deux  

 التقر�بي 

درجة 

 الحر�ة 
 ) Sigالمعنو�ة(

0.681 597.734 6 ,0000 

 )24(اصدار spssاعتمادا على مخرجات برنامج الطالبالمصدر: من إعداد 

نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله أن الق�م تقع ضمن مجال معنو�ة االخت�ار �ماأشرنا سا�قا  

الخت�ار   سواء  الع�ارات،  وتصف�ة  التدو�ر  الخت�ارBartlett�عد  -KMO)Kaiser-Meyerأو 

Olkin  وف�ما توز�ع ع�ارات الرضى الوظ�في على المر��ات األساس�ة �عد التدو�ر والتصف�ة ف�مكن .(

 االستعانة �الجدول التالي: 
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   ∗التدو�ر ): توز�ع ع�ارات الرضى الوظ�في على المر��ات األساس�ة �عد4/8(الجدول رقم 

 المر��ة  الع�ارة
1 2 

SAT1(Q24) .720  

SAT2(Q25) .764  

SAT3(Q26) .746  

SAT4(Q27)  .756 

SAT5(Q28)  .830 

SAT6(Q29)  .796 

 ) 24(اصدار spssاعتمادا على مخرجات برنامج الطالبالمصدر: من إعداد 

لكل ع�ارة وارت�اطها �المر��ة   0.6من خالل الجدول أعاله، نالحظ أن معامل االرت�اط یتجاوز  

للرضى  الخا المكونة  الع�ارات اإلجمالي  أ�ة ع�ارة، و�التالي �كون عدد  است�عاد  لم یتم  صة بها ولذلك 

 وفق التحلیل العاملي االستكشافي.  6الوظ�في من خالل المتغیرات الفرع�ة الثالث المكونة له هو 

 التحلیل العاملي االستكشافي لاللتزام التنظ�مي -3

ق�اس  نموذج  �اخت�ار  �بدا�ة  له   نقوم  المكونة  الجل�ة  المتغیرات  خالل  من  التنظ�مي  االلتزام 

التحلیل   تعیق  شأنها  من  التي  الع�ارات  �است�عاد  نقوم  و�عدها  األساس�ة،  المر��ات  طر�قة  �استعمال 

 وتحدث خلال في النتائج الدراسة.   لي والنمذجة �المعادالت البنائ�ة العام

التنظ�مي من   االلتزام  اع  17یتكون  تم  ق�اسها من ع�ارة  دراسات سا�قة، وتم  بناء على  تمادها 

خالل سلم ل�كرت الخماسي لدى أفراد العینة المدروسة. و�عد دراسة مدى توافق المعط�ات مع التحلیل  

 
∗ SAT(الرضى الوظ�في) 
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اخت�ار    خالل  من  الحصول  KMO)Kaiser-Meyer-Olkinواخت�ار  Bartlettالعاملي  تم   (

  على النتائج اآلت�ة الموضحة في الجدول التالي:

 لاللتزام التنظ�مي    KMOو مؤشر Bartlett): اخت�ار 4/9لجدول رقم (ا

Kaiser-Meyer-Olkin   

 لجودة المعاینة مؤشر

 Bartlett اخت�ار 

Khi-deux  

 التقر�بي 

درجة 

 الحر�ة
 ) Sigالمعنو�ة(

0.949 5016.192 136 ,000 

 )24(اصدار  spssاعتمادا على مخرجات برنامج الطالبالمصدر: من إعداد 

أن مؤشر   أعاله، نالحظ  الجدول  ق�مته    (KMO)من خالل  ق�مة جیدة    0.949بلغت  وهي 

)؛  1و  0.6تقترب من الواحد الصح�ح، ذلك أنها تقع ضمن المجال المعتمد  لهذا االخت�ار (أي ما بین  

  ، و�التالي 0.00) أقل من  Sigفهو أ�ضا له داللة إحصائ�ة ، ذلك أن ق�مة (  (Bartlett) أما اخت�ار

النتائج أعطت ثقة أكبر لدى    ألن�مكننا مواصلة التحلیل والق�ام بتحلیال لمر��ات األساس�ة ألداة الق�اس 

 في الق�ام �التحلیل العاملي.  الطالب

)، تحصلنا 24(اصدار    SPSSو�عد تحلیل المر��ات األساس�ة ألداة الق�اس �االستعانة ببرنامج  

 التالي: على النتائج التال�ة الموضحة في الجدول 
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 ): نتائج تحلیل المر��ات األساس�ة لاللتزام التنظ�مي 4/10الجدول رقم (

 الق�م الكامنة األول�ة  المر��ة 
نس�ة الت�این المتراكم   ) %نس�ة الت�این ( المجموع

  
1 9.519 55.992 55.992 
2 1.220 7.179 63.171 
3 .865 5.087 68.257 

  )24(اصدار spssمادا على مخرجات برنامجاعت الطالبالمصدر: من إعداد 

من خالل الجدول أعاله، نالحظ أن وجود أر�ع مر��ات أساس�ة تتوزع علیها ع�ارات أداة الدراسة 

التي    23( المر��ات  وفق  تكون  المقبولة  المحاور  عدد  أن  حیث  �االستب�ان)،  التنظ�م�ة  للثقة  ع�ارة 

، وفي نفس الوقت تكون نس�ة الت�این  0.85لكل مر��ة منتحقق مجموع الق�م الذات�ة لمصفوفة الت�این  

تفوق   بلغت  %60المتراكم  الخاص    %  68.257حیث  النظري  الق�اس  نموذج  على  التر�یز  وعند 

�االلتزام التنظ�مي، فنجد أنه یتكون من ثالث  محاور أساس�ة هي االلتزام العاطفي، االلتزام المستمر، 

 لنا على ثالث مر��ات أساس�ة تحترم الشروط الموضوعة. االلتزام المع�اري . ومنه فقد تحص

) المر��ات  �مصفوفة  اآلن  نستعین  العاملي،  للتحلیل  الموافقة  الشروط  تحقق   Matriceو�عد 

des composantes  بهدف تصف�ة الع�ارات واست�عاد التي تؤثر على النتائج، اعتمادا على اقصاء (

م لها  �كون  التي  الع�ارات  من  واست�عاد جم�ع  أقل  ارت�اط  سنأخذ    0.5عامل  لكننا  أدنى    0.6(  �حد 

لقبول الع�ارة بهدف اعطاء جودة للتحلیل وللنتائج أكثر) أو تتمیز �ازدواج�ة في االرت�اط مع أكثر من 

التال�ة   النتائج  على  تحصلنا  الذ�ر،  السا�قة  �العمل�ة  الق�ام  رقم....).و�عد  الملحق  مر��ة.(أنظر 

 التالیین: الموضحة في الجدولین  
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 لاللتزام التنظ�مي  �عد التصف�ة والتدو�ر   KMOو مؤشر Bartlett): اخت�ار 4/11الجدول رقم (

Kaiser-Meyer-Olkin   

 لجودة المعاینة مؤشر

 Bartlett اخت�ار 

Khi-deux  

 التقر�بي 

درجة 

 الحر�ة
 ) Sigالمعنو�ة(

0.949 4442.258 91 0,000 

 )24(اصدار spssادا على مخرجات برنامجاعتم الطالبالمصدر: من إعداد 

الق�م تقع ضمن  مجال معنو�ة االخت�ار �ما أشرنا   نتائج خالل من نالحظ الجدول أعاله أن 

الخت�ار   سواء  الع�ارات،  وتصف�ة  التدو�ر  �عد  الخت�ار  Bartlettسا�قا  -KMO )Kaiser أو 

Meyer-Olkinالم على  التنظ�مي  االلتزام  ع�ارات  توز�ع  وف�ما  التصف�ة  ).  �عد  األساس�ة  ر��ات 

): توز�ع ع�ارات االلتزام التنظ�مي على المر��ات  4/12جدول رقم (  ف�مكن االستعانة �الجدول التالي: 

 األساس�ة �عد التصف�ة 

Rotation de la matrice des composantesa 

 
Composante 

1 2 3 
CE1(Q30) .762 .376 .031 
CE2(Q31) .810 .255 .166 
CE3(Q32) .795 .215 .225 
CE4(Q33) .760 .323 .181 
CE5(Q34) .810 .284 .212 
CE6(Q35) .704 .380 .209 
CC1(Q36) .491 .681 .134 
CC2(Q37) .324 .645 .321 
CC3(Q38) .001 .000 .000 
CC4(Q39) .000 .000 .000 
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CC5(Q40) .473 .598 .339 
CS1(Q41) .406 .274 .649 
CS2(Q42) .206 .493 .590 
CS3(Q43) .029 .461 .600 
CS4(Q44) .498 .364 .588 
CS5(Q45) .409 .207 .593 
CS6(Q46) .375 .0237 .023 

  )24(اصدار spssاعتمادا على مخرجات برنامج الطالبالمصدر: من إعداد 

المقبولة والمحذوفة على أساس شرط معامل االرت�اط یتجاوز   الع�ارات  الجدول أعاله،  لكل   0.6یبین 

(االلتزام العاطفي، حیث  0.6، لكننا سنقبل الق�مة التي تقترب من ع�ارة وارت�اطها �المر��ة الخاصة بها

؛ )CS  المر��ة الثالثة ) (االلتزام المع�اري،CC  الثان�ة) (االلتزام المستمر، المر��ةCE  االولى��ة  المر 

  14)، وعل�ه �ص�ح عدد ع�ارات االلتزام التنظ�مي  cc4,cc3,cs6حیث تم حذف �ل الع�ارات التال�ة(

 وفق التحلیل العاملي االستكشافي.  17ع�ارة عوض 

 AFC الق�اس  لنموذج ديالتو�ی العاملي ثالثا: التحلیل

�عتمد التحلیل العاملي التو�یدي على مرحلتین أساسیتین هما على التوالي اخت�ار ث�ات نموذج الدراسة  

 واخت�ار الصدق التمایزي لنموذج الدراسة 

 خت�ار ث�ات نموذج الدراسة  إ -1

بل    لفا �رون�اخأ مل  اتأكد من ث�ات الدراسة في البرمجة �المعادالت البنائ�ة ال �كفي فقط حساب معل ل 

 خت�ارات أخرى هي: نحتاج إلى  إ 

التش�ع  - مع  FL  (Factor Loadings)  معامل  الع�ارات  انسجام  التوافق و  �ه مؤشر  ، و�قصد 

ال�عض، وحتى  لها    �عضها  ان �كون  الق�اس �جب  الع�ارة في  �فوق على األقل    FLنستط�ع اعتماد 

70% . 
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بر ، حیث تشترط ق�مة أك   CR (Composite Reliability)ـالمعبر علیها ب  الموثوق�ة المر��ة  -

�ع.  معامل التش، ول�س �ل ع�ارة على حدى �ما هو الحال على  ، وهي تق�س المحور �كل  0.7من  

تساق الداخلي بین الع�ارات و المحور و هي شبیها الفا �رون�اخ �اإلضافة أنها  أي أنها تشیر إلى  اإل

 مستحدثة.

المست  - الت�این  الق�م     AVE(average variance extracted)    خرجمتوسط  مؤشر  وهو 
المتوسطة الكبرى لحزم المر�عات للمؤشرات المرت�طة �النموذج، وحتى یتصف النموذج �صدق التقارب  

 ، والجدول التالي یبین ق�م هذه االخت�ارات الثالثة على النحو التالي: 0.5�جب أن �كون  اكبر من 

 الموثوق�ة وصحة التقارب ة ) : ق�م4/13الجدول رقم (
Construct Reliability and Validity 

AVE CR Factor loding Items constructs 

 
 الثقة التنظ�م�ة 

 
 
 

0.617 

 
 
 

0.865 

0.832 TI1 

 الثقة 
 في المعلومة 

0.744 TI2 
0.777 TI3 
0.787 TI4 
 TI5 حذفت

 
 
 

0.741 

 
 
 

7.920 

0.802 TM1 

ة الثق  
 في األسلوب 

0.835 TM2 
0.869 TM3 
0.871 TM4 
0.876 TM5 
0.887 TM6 

0.731 

 
 
 

0.890 

 TV1 حذفت

 الثقة 
 في الق�م 

0.883 TV 2 
0.876 TV 3 
0.856 TV 4 
 TV 5 حذفت
 TV 6 حذفت

0.799 0.923 

0.861 TP1 

 الثقة 
 في الس�اسات 

880.9  TP2 
0.899 TP3 
0.881 TP4 
0.892 TP5 
 TP6 حذفت
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0.620 0.867 

 SAT1 حذفت

 الرضى الوظ�في

 SAT2 حذفت
0.764 SAT3 
0.805 SAT4 
0.757 SAT5 
0.718 SAT6 

0.736 0.933 

0.838 CE1 االلتزام العاطفي 

 
 االلتزام التنظ�مي 

0.875 CE2 
0.851 CE3 
0.855 CE4 
0.887 CE5 
0.844 CE6 

0.746 0.898 

0.871 CS1 االلتزام المستمر 
0.872 CC2 
 CC3 حذفت
 CC4 حذفت
0.847 CC5 

0.736 0.933 

0.826 Cs1  االلتزام المع�اري 
0.774 CS2 
0.879 CS3 
0.889 CC4 
0.728 CS5 
 Cs6 حذفت

 3.2نسخة  Smart plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

المر��ة  من أجل ز�ادة   الموثوق�ة  المفسر  CRنتائج ق�م  ، فوق AVE و�ذا ق�م متوسط ت�این 

والتي تمثلت    0.7و0.4، البد من حذف الع�ارات التي لها تش�ع خارجي ما بین  5ق�مة العت�ة المقترحة

   .)ti5,tv1,tv5 ,tv6,tp6, cc4,cc3,cs6,sat1,sat2وهي (  itemsارات  ع� 10في 

 
 
 

 
5 Hair J. F., and al. (2014). Op. cit. 
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 الموثوق�ة وصحة التقاربق�مة  ) : 4/2( الشكل رقم

 

 3.2نسخة  Smart plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

والشكل الجدول  نالحظ   من خالل  تفوق أ   أعاله  المر��ة  للموثوق�ة  �النس�ة  الع�ارات  ق�م  �ل    ن 

، لذلك �مكن أن نصف أداة الدراسة المعتمد علیها في األطروحة �أنها ثابتة، وحتى ولو أعید   0.7ق�مة

 تكرار العمل�ة في نفس الظروف، وعل�ه �مكن االعتماد علیها.

أ�ضا   ق�مة  ونالحظ  أن  أعاله  والشكل  السابق  الجدول  من AVE من  أ�عاد   0.5  أكبر  لكل 
الدراسة  الدراسة، وعل�ه �مكن االستنتا التقارب محقق، ونموذج  المتمثل في صدق  الثاني  الشرط  ج أن 

 یتصف �صدق التقارب. 

 الصدق التمایزي: -2

إلى   العوامل  تشیر  الع�ارات ال تمثل �اقي  الكامنة األخرى، المتغیرات    أوافتراض مجموعة من 
ز لعامل أو متغیر رت�اطات مع العوامل األخرى ضع�فة، و�معنى أخر ان �ظهر تمایأي تكون نس�ة اإل

 كامن معین �ع�ارته عن �اقي العوامل أو المتغیرات األخرى، و�نقسم إلى  مؤشر�ن هما:

المتغیرإ - المحاور :)  variable correlation( رت�اط  وت�اعد  تنافر  مدي  ق�اس  مؤشر  هو 
 :  ، و�انت نتائجه في الجدول التاليعن �عضها ال�عض
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 VCغیر ) : مؤشر ارت�اط المت4/14الجدول رقم(

 3.2نسخة  Smart plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

 
المتغیر   ات�اط  المتغیرات  VC�ق�س مؤشر  ال�عض  أ مدى ت�اعد  المحاور مع �عضها  أي أن و 

و  نفسه  �مثل  الجذر  المحور  أعاله  الجدول  في  العر�ض  �الخط  الق�م  وتمثل  أخر،  �محور  یرت�ط  ال 

للمتغیر مع نفسه أعلى من �اقي المحاور، فإننا نقول انه    VCذا �ان ق�مةإ حیث     AVEالتر��عي لــ  

المحاور، و  الجدول نرى أن  ال یوجد تداخل بین  المتغیر مستقل بذاته، و من خالل  ال یوجد   أنه  هذا 

 تداخل بین المحاور مع �عضها ال�عض. 

الرضى 
 الوظ�في 

الثقة في  
 المعلومة 

الثقة في  
 الق�م

الثقة في  
 الس�اسات 

الثقة في  
 األسلوب

االلتزام 
 المع�اري 

االلتزام 
 العاطفي

االلتزام 
 المستمر

 

       0.864 
االلتزام 
 المستمر

      0.858 0.752 
االلتزام 
 العاطفي

     0.822 0.766 0.808 
االلتزام 
 المع�اري 

    0.861 0.452 0.484 0.397 
الثقة في  
 األسلوب

   0.894 0.558 0.510 0.575 0.502 
الثقة في  
 الس�اسات 

 الثقة في الق�م 0.440 0.565 0.475 0.511 0.747 0.855  

 0.786 0.679 0.649 0.602 0.479 0.547 0.440 
الثقة في  
 المعلومة 

0.787 0.637 0.631 0.669 0.671 0.594 0.705 0.562 
الرضى 
 الوظ�في 
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الثاني    المؤشر  التمایز من خالل استخدام  التأكد من صحة  المتقاطعة و�مكن  التحو�الت  وهو 

(Cross Loading)  في هي  �ما  ال�عض،  �عضها  الع�ارات عن  ت�اعد  مدى  �ق�س  مؤشر  ، وهو 

 الجدول التالي:  

 CL) : مؤشر التحو�الت المتقاطعة 4/15الجدول رقم (

Items  االلتزام
 المستمر

االلتزام 
 العاطفي

االلتزام 
 المع�اري 

الثقة في  
 األسلوب 

الثقة في  
 ات الس�اس

 في الثقة 
 الق�م 

 في  الثقة
 المعلومة 

الرضى 
 الوظ�في 

TI1 0.389 0.484 0.364 0.529 0.578 0.522 0.832 0.530 
TI2 0.300 0.393 0.360 0.460 0.483 0.571 0.744 0.502 
TI3 0.354 0.427 0.404 0.395 0.511 0.510 0.777 0.470 
TI4 0.335 0.427 0.380 0.473 0.498 0.531 0.787 0.494 
TM1 0.391 0.430 0.402 0.802 0.491 0.400 0.508 0.548 
TM2 0.330 0.424 0.390 0.835 0.469 0.434 0.531 0.526 
TM3 0.316 0.423 0.399 0.871 0.488 0.436 0.535 0.574 
TM4 0.316 0.423 0.399 0.871 0.488 0.436 0.535 0.574 
TM5 0.316 0.403 0.340 0.876 0.491 0.433 0.482 0.558 
TM6 0.360 0.442 0.361 0.887 0.490 0.430 0.491 0.587 
TV2 0.405 0.521 0.424 0.455 0.618 0.832 0.581 0.565 
TV3 0.350 0.490 0.398 0.434 0.672 0.876 0.598 0.478 
TV4 0.373 0.472 0.396 0.420 0.681 0.856 0.561 0.542 
TP1 0.472 0.565 0.482 0.507 0.861 0.714 0.588 0.621 
TP2 0.447 0.522 0.452 0.520 0.888 0.660 0.586 0.606 
TP3 0.439 0.539 0.475 0.542 0.899 0.671 0.598 0.640 
TP4 0.426 0.487 0.433 0.475 0.881 0.629 0.566 0.575 
TP5 0.421 0.555 0.476 0.494 0.892 0.722 0.580 0.625 
SAT1 0.301 0.320 0.271 0.171 0.276 0.195 0.250 0.500 
SAT2 0.302 0.269 0.244 0.138 0.216 0.164 0.204 0.432 
SAT3 0.398 0.513 0.403 0.694 0.519 0.417 0.466 0.764 
SAT4 0.539 0.658 0.542 0.540 0.762 0.632 0.592 0.805 
SAT5 0.434 0.547 0.466 0.479 0.411 0.438 0.467 0.757 
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SAT6 0.374 0.520 0.443 0.435 0.437 0.469 0.458 0.718 
CE1 0.663 0.838 0.646 0.425 0.469 0.440 0.460 0.627 
CE2 0.633 0.875 0.640 0.434 0.542 0.496 0.471 0.639 

CE3 0.629 0.851 0.627 0.454 0.599 0.592 0.546 0.660 

CE4 0.665 0.855 0.667 0.406 0.474 0.438 0.463 0.587 

CE5 0.673 0.887 0.698 0.497 0.570 0.552 0.498 0.673 

CE6 0.635 0.844 0.705 0.352 0.458 0.461 0.407 0.558 

CC 1 0.871 0.651 0.647 0.299 0.391 0.326 0.317 0.474 

CC2 0.872 0.616 0.662 0.281 0.336 0.299 0.347 0.476 

CC 5 0.847 0.690 0.775 0.440 0.553 0.503 0.467 0.568 

Cs1 0.707 0.639 0.826 0.342 0.371 0.358 0.362 0.484 

CS2 0.588 0.517 0.774 0.306 0.441 0.363 0.310 0.428 
CS3 0.547 0.623 0.728 0.427 0.425 0.433 0.444 0.539 

CS4 0.724 0.678 0.879 0.349 0.452 0.399 0.417 0.499 
CS5 0.730 0.707 0.890 0.389 0.469 0.405 0.431 0.536 

 3.2نسخة  Smart plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

 
 
 
. IV 2-  الدراسة فرض�ات واخت�ار  البنائي  النموذج تقی�م  

�عد ق�اس جودة وصالح�ة نموذج الق�اس من خالل إخت�ارات أدلة صدق التقارب وأدلة صدق 

ا  العناصر، وهو تقی�م صالح�ة نموذج  أهم  إلى  لمتغیر  التمایز، ننتقل أالن  البنائي  النموذج  لبناء، ثم 

 الوس�ط وتقی�م األثر غیر م�اشر، لنتمكن �عدها من اخت�ار فرض�ات الدراسة.  

وذلك �ق�اس أر�ع مؤشرات تق�س لنا جودة المطا�قة، لكن قبل هذا  العام:   البنائي النموذج تقی�م  أوال:

ا الخط�ة  العالقة  مستوى  فحص  المهم  البمن  النموذج  في  وأللمتداخلة  المتغیرات نائي،  معامالت  ن 
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الكامنة المتوقعة،  المستقلة قد تكون متحیزة �سب وجود مستوى عال من عالقة خط�ة بین المتغیر  ات 

العالقة هذه  فحص  إلى  طر�قة    نحتاج  الخطي    ple-semوفق  التداخل  مشكلة  وتبرز   ،

(Collinearity)  ) التسامح  ق�م  تكون  أعلى،    0.2) من  Toleranceعندما  (معامل   vifوق�م  أو 

الت�این) من التوالي  5تضخم  التصف�ة و�عد 6وأعلى على  الدراسة �عد  ، ونستعرض أ�ضا شكل نموذج 

 أدلة صدق التقارب والتمایز �التالي: 

 ) : النموذج البنائي �عد توظ�ف أدلة صدق التقارب والتمایز 3/4الشكل رقم(

 

 3.2نسخة  Smart plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

 ق�م التسامحمعامل التضخم و  ): 4/16(الجدول رقم 
 الرضى الوظ�في �اعت�اره متغیر تا�ع  االلتزام التنظ�مي �اعت�اره متغیر تا�ع 

 vif Tolerance المتغیرات الكامنة  Vif Tolerance المتغیرات الكامنة

 1 1 الثقة التنظ�م�ة  0.403 2.479 الثقة التنظ�م�ة 

    0.403 2.479 الرضى الوظ�في

 3.2نسخة  Smart plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

 
والء ز�ائن شر�ة مو�ل�س التصاالت  محمد بداوي واخرون، تحلیل الوساطة في ا�حاث التسو�ق تأثیر الجودة المدر�ة على   6

 . 243،ص: 2019، 2، العدد 29الهاتف النقال �الجزائر، المجلة العر��ة لالدارة، المجلد
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التضخم و  معامل  ق�م �ل من  إلى  نستنتج  �النظر  أعاله  الجدول  في  التسامح  نه ال وجود أ ق�م 

الخطي   التداخل  ق�م  Multicollinearityلمشكل  تتجاوز  لم  الم  vif، حیث  لكال    5سموحة  العت�ة 

 .•فهي ق�مة جیدة 0.403حیث بلغت  0.2وأ�ضا فاقت ق�م التسامح خط العت�ة وهو منینالمتغیر�ن الكا

النتائج مقبولة، حیث اعتمادنا على  الوظ�في �صفته متغیر تا�ع فقد �انت  للرضى  �النس�ة  أما 
(-  24نسخة    spssمخرجات   رقم  الملحق  جودة إ و�العودة    -)04انظر  ق�اس  مؤشرات  ثالث  لى 

 المطا�قة نجد: 

حظتها في النموذج، استناًدا هو مق�اًسا لمدى تكرار النتائج التي تمت مال:  معامل التحدید  -1
للمتغیرإلى   المستقلة  المتغیرات  شرح  قدرة  أي  النموذج،  أوضحها  التي  للنتائج  الكلي  الت�این   7نس�ة 
 R Square) : معامل التحدید 4/17الجدول رقم (    .التا�ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2نسخة  Smart plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

 
  vif�مقلوب معامل التضخم   Toleranceتحسب ق�مة التسامح  • 

  نفس المرجع السابق، ص 2447

R Square R Square Adjusted   

 االلتزام المستمر 0.810 0.810

 االلتزام العاطفي 0.863 0.864

 االلتزام المع�اري  0.870 0.870

  الثقة في األسلوب 0.635 0.635

 الثقة في الس�اسات 0.763 0.764

 الثقة في الق�م 0.727 0.727

 الثقة في المعلومة 0.746 0.746

 الرضى الوظ�في 0.596 0.597
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 ) :األعمدة الب�ان�ة لمعامل التحدید4/4الشكل رقم(

 

 3.2نسخة  Smart plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

ذا إومتوسط    %67ذا تخطت  غق�مة معامل التحدید تكون عال�ة    نإف  (chin 1998)حسب   

ف�ما  %67و   %33بین  كانت محصورة   معامل    عدى  ومنخفضة  الشكل وجدول  ذلك، ومن خالل 

عال�ة وتقع في مجال القبول الخاص بها   معامل التحدید مابین متوسطة إلى  التحدید نستنتج أن نسب

  ، وهذا یدل على أن المتغیرات المستقلة(الثقة في المعلومة، الثقة في األسلوب، الثقة في   chinحسب  

ثر مهم في تفسیر المتغیر التا�ع (االلتزام التنظ�مي) وقدرة على شرحه، أ في الس�اسات) لها    الق�م، الثقة

 ضا. أ� وهي مقبولة   %59.7و�ذلك هناك وساطة �عبر علیها ق�مة معامل التحدید للرضى الوظ�في 

التأثیر-2 المتغیر :F2   مؤشر حجم  المستقلة على  المتغیرات  وهو مؤشر خاص �ق�اس تأثیر 

عكس معامل التحدید الذي �قس  د لوحده على االلتزام التنظ�مي،  �ٌال على حدى أي تأثیر �ل �ع  التا�ع

 �التالي:  Cohen (1988)لى المتغیر التا�ع، وق�مه حسب عتأثیر األ�عاد �كل 

 عالي 0.35أكبر من  -
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 متوسط  0.35-0.15من  -

 ضع�ف  035-0.02من  -

   الیوجد 0.02أقل من  -

    2Fالتأثیر : مؤشر حجم)4/18الجدول رقم(

 االلتزام التنظ�مي �متغیر تا�ع  الثقة التنظ�م�ة 
 االستنتاج 2F المتغیر االستنتاج 2F المتغیر

 عالي جدا 6.002  متوسط 0.219 الثقة في المعلومة
 عالي جدا 3.94  ضع�ف 0.085 الثقة في األسلوب

 عالي جدا 7.78  ال یوجد 0.014 الثقة في الق�م
  ضع�ف 0.022 اتالس�اسفي   الثقة

 SmartPlsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر:من اعداد 

التنبؤ�ة-3 القدرة  إ    :Q2 مؤشر  حیث  �مكن  للتنبؤ،  �مع�ار  فعال  �شكل  التنبؤ�ة  العالقة  ستخدام 

، إذا �انت أكبر من یوضح مدى جودة اعادة تجم�ع الب�انات التي تم جمعها تجر�ب�ا �مساعدة النموذج

له قدرة تنبؤ�ة، والعكس إذا �انت الق�مة أقل من الصفر فإن النموذج �فتقر إلى  النمن  الصفر فإ وذج 

 األهم�ة التنبؤ�ة. 

  2Q): مؤشر القدرة التنبؤ�ة4/19الجدول رقم(

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) المجموع 

 االلتزام التنظ�مي  0.530 2,730.036 5,810.000

 _االلتزام العاطفي 0.599 997.436 2,490.000

 االلتزام المستمر 0.452 682.680 1,245.000

 االلتزام المع�اري  0.495 1,047.665 2,075.000

 الثقة في األسلوب 0.597 1,003.542 2,490.000
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 الثقة في الس�اسات 0.629 770.317 2,075.000

 الثقة في الق�م 0.429 711.352 1,245.000

لومةالثقة في المع 0.360 1,062.352 1,660.000  

 الرضى الوظ�في 0.364 1,055.603 1,660.000

 SmartPlsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر:من اعداد 

 وهذا �عني أن للنموذج القدرة التنبؤ�ة في المستقبل   0المالحظ من الجدول أعاله أن ق�م محاول الدراسة �لها اكبر من 

الدراسة    -4 نموذج  على  االعتماد  مدى   على الوقوف إمكان�ة �ق�س  مؤشرال  وهذا :  GOFمؤشر 

 Goodness of fit of theالمؤشر( حسب  حیث یتم النموذج،  جودة  مدى  على للوقوف الدراسة نموذج

Model   ( 

حسب النموذج عتماد�ةإ  نت�جة على للحصول المحاور وجم�ع األسئلة دمج        التال�ة:  المعادلة وذلك 

2Gof AVE R= × 

 متوسط   0.25و 0.36 ما بین ضع�ف  0.1و  0.25غیر مقبول ما بین   0.1 قل منأ ذا �انت  إ 

لتحدید للمتغیرات الكامنة  من خالل جمع معامالت ا     R2�عد حساب متوسط  عالي   0.36 كبر منأ 

ثم حساب متوسط  عددها/  ،AVE     النموذج االعتماد على  ق�مة مؤشر  الطر�قة تص�ح  بنفس  �ذلك 

GOF= 0.712     اسة جیدةن جودة نموذج الدر أ نقول وهي ق�مة عال�ة، و . 

 الم�اشر   غیر األثر وتقی�م  الوس�ط للمتغیر البنائي النموذجثان�ا:  

 Bootsrappingفي البدا�ة یتم تقدیر نموذج المسار من خالل   :الوس�ط للمتغیر البنائي النموذج-1

 ، لتقی�م نموذج الوساطة لمتغیر الرضى الوظ�في. . دون تفاعل الرضى الوظ�في �وس�ط 
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 نموذج المسار دون تفاعل الرضي الوظ�في �وس�ط): 4/5م(الشكل رق

 

 SmartPlsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر:من اعداد 

)، فان كانت 0.05ستوى المعنویة (المارات المباشرة بالداللة إحصائیة  كل المسحیث نتبین من  

الصفریة  أ  الفرضیة  نرفض  البدیلة    H0قل   الفرضیة  ونقبل  أما   H1للمسار  قی إ ،  كانت   Pمة   ذا 

Values  وعلیھ الیوجد أثر بین المتغیرات،    الصفریة وبالتالي نرفض البدیلة  ننا نقبل الفرضیة إأكبر ف

 والجدول التالي یوضح ذلك: 

 ): نموذج مسار األثر الم�اشر4/20قم (الجدول ر 

 Smart Plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد 

 
Mean, STDEV, T-Values, 

P-Values  

Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

 
 0.000 135.198 0.007 0.941 0.941 االلتزام العاطفي <- االلتزام التنظ�مي 

 0.000 69.708 0.013 0.894 0.894 االلتزام المستمر <- االلتزام التنظ�مي 

 0.000 106.935 0.009 0.927 0.926 االلتزام المع�اري  <- االلتزام التنظ�مي 

 0.016 2.409 0.066 0.160 0.159 تنظ�ميااللتزام ال <- الثقة في األسلوب 

 0.000 4.408 0.067 0.291 0.296 االلتزام التنظ�مي <- الثقة في الس�اسات 

 0.036 2.099 0.066 0.138 0.139 االلتزام التنظ�مي <- الثقة في الق�م 

 0.008 2.682 0.060 0.164 0.160 االلتزام التنظ�مي <- الثقة في المعلومة 
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وهذا     0.05قل من مستوى المعنو�ة  أ جاءت    P Valuesالجدول أعاله أن جم�ع ق�م    یوضح

�عنى أننا نرفض جم�ع الفرض�ات الصفر�ة، ونقبل الفرض�ات البدیلة، والتي تنص على وجود أثر ذو 

 إحصائ�ة.  داللة

ن إدراج الرضى الوظ�في �وس�ط بین أ�عاد الثقة التنظ�م�ة وااللتزام إ :أثر وساطة الرضى الوظ�في-2

ذ إلى  التنظ�مي  نحتاج  �وننا  �بیرة،  أهم�ة  الرضى  و  أن  من  للتحقق  م�اشرة  الغیر  المسارات  دراسة 

وللتأكد من أهم�ة هذه المسارات    الوظ�في یتوسط العالقة بین أ�عاد الثقة التنظ�م�ة وااللتزام التنظ�مي،

من   العینات  جدولة  تم  الم�اشرة،  برنامج     Bootstrappingغیر  وفق  الحساب  ،  Excelو�جراء 

 �الشكل التالي: 

ر  ة مع تفاعل الرضى الوظ�في �متغی): نموذج الدراس4/6الشكل رقم (

وس�ط 

 

 Smart Plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد 
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مع  تفاعل الرضى الوظ�في    Bootsrappingدیر نموذج المسار من خالل یتم تق�عدها 

 : وس�ط، لنتحصل على الجدول التالي ك

 من الدرجة األولى للثقة التنظ�م�ة  الم�اشر نموذج مسار األثر  :) 4/21الجدول رقم (  

 Smart Plsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد 

خذ �م�ة وااللتزام التنظ�مي، دون األیر الرضى الوظ�في �الوس�ط  بین الثقة التنظدخال متغ�عد إ 

�عد تأثیر �ل  أي  التنظ�مة،  الثقة  لمتغیر  الثان�ة  الدرجة  متغیرات من  تأثیر  أ   �االعت�ار  الثقة  من  �عاد 

الس�اسات) عل  في  الثقة  األسلوب،  في  الثقة  الق�م،  في  الثقة  المعلومة،  في  (الثقة  الرضى  التنظ�مة  ى 

التنظ�م�ة، نتحصل على جم�ع ق�م   الثقة  المرور �المتغیر  أقل من   PValuesالوظ�في �وس�ط دون 

 

 
Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

 
 0.000 73.954 0.012 0.901 0.900 االلتزام المستمر  <- االلتزام التنظ�مي

 
 0.000 116.143 0.008 0.930 0.929 االلتزام العاطفي  <- االلتزام التنظ�مي

 
 0.000 115.259 0.008 0.933 0.933 االلتزام المع�اري  <- االلتزام التنظ�مي

 
اللتزام التنظ�مي ا <- الثقة التنظ�م�ة   0.264 0.267 0.064 4.131 0.000 

 
 0.000 33.701 0.024 0.798 0.797 الثقة في األسلوب <- الثقة التنظ�م�ة 

 
 0.000 75.253 0.012 0.875 0.874 الثقة في الس�اسات <- الثقة التنظ�م�ة 

 
 0.000 61.280 0.014 0.853 0.853 الثقة في الق�م  <- الثقة التنظ�م�ة 

 
لثقة التنظ�م�ة ا  0.000 63.772 0.014 0.864 0.864 الثقة في المعلومة  <- 

 
 0.000 37.436 0.021 0.774 0.772 الرضى الوظ�في  <- الثقة التنظ�م�ة 

 
 االلتزام  <- الرضى الوظ�في

 
0.480 0.480 0.059 8.145 0.000 
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لكل    0.05 إحصائ�ة  داللة  ذو  أثر  هناك  ومازال  البدیلة،  الفرض�ات  جم�ع  نقبل  أننا  �عني  وهذا 

 ولى). رضى الوظ�في �وس�ط (من الدرجة األالمتغیرات الكامنة بوجود ال 

أ  التنظ�م�ة �ل على حدكثر سولتدقیق  الثقة  المتغیرات  مع  الوساطة  �عد تطرقنا  ىنعالج  لى إ ، 

التنظ�مة �كل، لنعرف هل ت�قى  الوساطة غیر م�اشر، ومن  من األ�عاد أكثر تأثیر ومن هو  الثقة 

   أقلها وفق الشكل التالي:

 ): نموذج الدراسة �الوساطة من الدرجة الثان�ة 4/7الشكل رقم (

 

 Smart Plsبناء على مخرجات  الطالبداد المصدر: من اع 

الثقة  إ  أ�عاد  لمعرفة تأثیر �ل �عد من  النموذج  التنظ�م�ة في هذا  للثقة  الكامن  ن حذف متغیر 

  االتنظ�م�ة  على الوساطة، وهذا مهم جدا للدراسة ، حیث دونه ال �مكن التكهن �المتغیر األكثر تأثیر 
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 على الوساطة غیر م�اشرة، والجدول التالي یوضح ذلك، �عد  أو ال یوجد له تأثیر أصال   ا أو األقل تأثیر 

 . مع تفاعل  الرضى الوظ�في �وس�ط  Bootsrappingتقدیر نموذج المسار من خالل 

 ): نموذج مسار األثر غیر الم�اشر من الدرجة األولى للثقة التنظ�م�ة 4/22الجدول رقم (

 SmartPlsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد                             

أنه ال لنا  یتضح  أعاله  الجدول  للو  م�اشر غیر تأثیر یوجد من خالل  بین �ل من  س�طمعنوي 

 المسارات التال�ة: 

 ، )االلتزام التنظ�مي ←الوظ�في الرضى ← الثقة في المعلومة( 

 

 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

 
 0.000 136.662 0.007 0.941 0.941 االلتزام العاطفي <- االلتزام التنظ�مي

 
 0.000 67.184 0.013 0.893 0.893 االلتزام المستمر <- االلتزام التنظ�مي

 
 0.000 98.353 0.009 0.926 0.926 االلتزام المع�اري  <- االلتزام التنظ�مي

 
 0.692 0.396 0.070 0.026- 0.028- االلتزام التنظ�مي <- الثقة في األسلوب

 
 0.000 8.733 0.043 0.376 0.372 الرضى الوظ�في <- الثقة في األسلوب

 
 0.028 2.209 0.064 0.141 0.140 االلتزام التنظ�مي <- الثقة في الس�اسات

 
 0.000 5.149 0.058 0.298 0.301 الرضى الوظ�في <- الثقة في الس�اسات

 
 0.185 1.326 0.061 0.080 0.081 االلتزام التنظ�مي <- الثقة في الق�م

 
 0.022 2.295 0.052 0.121 0.120 الرضى الوظ�في <- الثقة في الق�م

 
 0.088 1.707 0.054 0.092 0.092 االلتزام التنظ�مي <- الثقة في المعلومة

 
 0.005 2.853 0.048 0.136 0.137 الرضى الوظ�في <- الثقة في المعلومة

 
 0.000 8.670 0.059 0.508 0.512 االلتزام التنظ�مي <- الرضى الوظ�في
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  االلتزام التنظ�مي)، ←الوظ�في الرضى ← الثقة في األسلوب(

 االلتزام التنظ�مي) .  ←الوظ�في الرضى ← (الثقة في الق�م

 المسار الرا�ع  دىمعنو�ة، ما ع�عدما �انت �ل المسارات معنو�ة، �ص�ح لدینا ثالثة منها غیر 

للوس�ط(    - معنوي  م�اشر  غیر  تأثیر  وساطة    βMX×βYMوجود  هناك  أن  أي  إحصائ�ا  دالة   (

 على االلتزام التنظ�مي من جهة،  ←التأثیر الم�اشر للثقة في الس�اسات   :جزئ�ة تتمثل في

الس�اسات    في  للثقة  م�اشر  غیر  معنوي  ع  ←وتأثیر  التنظ�مي  االلتزام  الرضى  على  طر�ق  ن 

 .   Excelولمعرفة تأثیر الرضى الوظ�في �وس�ط نجري �عض الحسا�ات وفق برنامج  .الوظ�في

 ):  تأثیر متغیر الوس�ط4/23الجدول رقم (

Bootstrapped 
Confidence 

Interval 

مسار  
a 

مسار 
b 

أثر غیر  
 م�اشر

SE z-
valu

e 

LL9 
5% 

UL9
5% 

SEa SEb 

 الرضى←الثقة في المعلومة
االلتزام   ←فيالوظ�

 . التنظ�مي
0.13 0.5 0.069 2.77 0.024 -5.39 5.53 0.10

3 16.26 

 ← الثقة في األسلوب 
االلتزام   ←الوظ�في الرضى 

  التنظ�مي
0.37 0.5 0.187 6.23 0.030 -12 12.41 0.09

4 16.26 

 الرضى  ← الثقة في الق�م 
االلتزام   ← الوظ�في
 . التنظ�مي

0.12 0.5 0.060 2.71 0.022 -5.25 5.38 0.11
6 16.26 

 الثقة في الس�اسات 
الرضى  ←

 . االلتزام التنظ�مي←الوظ�في
0.3 0.5 0.15 0.05 2.749 

0.04
4 0.26 0.06

9 16.26 

 SmartPlsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد 
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أن إ  اإلحصائ�ة  الناح�ة  من  واثقون  أننا  القول  �مكننا  الصفر،  یتضمن  ال  الثقة  مجال  �ان  ذا 

تأثیر �ختلف عن الصفر(وجود تأثیر لمتغیر الوس�ط)، ومن خالل الجدول السابق نالحظ أن الصفر  ال 

االلتزام  ←الوظ�في الرضى ← یتوسط مجال الثقة لكل من ثالث مسارات األولى (الثقة في المعلومة

األسلوب في  الثقة  الق�م ←الوظ�في الرضى ← التنظ�مي،  في  الثقة  التنظ�مي،   رضىال  ← االلتزام 

التنظ�مي)، وأل ←الوظ�في نستنتج  االلتزام  فإننا  األول  الشرط  تحقق  لم  المسارات  هذي  نه الیوجد أن 

الس�اسات  في  (الثقة  الرا�ع  المسار  أما  الوس�ط،  لمتغیر  إحصائ�ة  داللة  ذو  الرضى  ←تأثیر 

قول أننا واثقون  االلتزام التنظ�مي)، فإننا نالحظ أن مجال الثقة ال یتضمن الصفر، و�مكننا ال←الوظ�في

 غیر الوس�ط )�النس�ة لهذا المسار من الناح�ة اإلحصائ�ة أن التأثیر �ختلف عن الصفر( وجود تأثیر لمت

 على المستقل المتغیر تأثیر ق�اس  خالل من وذلك الوساطة، عمل�ة ق�اس  �حدد VAF مؤشر  -

 8:ة التال�ةمعادل � �عرف  VAFفإن �س�طة وساطة أجل من الوس�ط، المتغیر بوجود التا�ع

 

�االعتماد على  معنوي  تأثیر للوس�ط أن أثبتنا الذي للمسار �النس�ة (VAF )  ق�مة حساب �مكننا

   ):مثلث الوساطة بین متغیرات الدراسة4/8الشكل رقم (الرسم الب�اني التالي:

 

 

 

 

 
8Christian, N.; R. L. José snd C. Gabriel. (2016). Mediation Analysis in Partial Least Squares 
PathModeling: Helping Researchers Discuss More Sophisticated Models Industrial Management 
&Data Systems. Industrial Management and Data Systems , Vol. 116 No. 9  

 الرضى الوظیفي

في السیاساتالثقة   

 

 االلتزام  التنظیمي 

a=0.301 

X 

M 

b=0.505 

Y 
c=0.144 
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االلتزام على   الثقة في الس�اسات   تأثیر  من  % 52  أن تبین  للمسار، (VAF)  مؤشر حساب �عد 

 رضى الوظ�في یتوسط أن االفتراض �مكن ذلك ضوء في الوظ�في، رضى خالل من تفسیره یتم التنظ�مي

 االلتزام التنظ�مي.الثقة في الس�اسات و  بین العالقة جزئ�ا

 تأثیر المتغیرات المعدلة   ثالثا:

قبل الخوض في تأثیر المتغیرات المعدلة في نموذج الدراسة، سنعرج على تعر�فها أوال، ثم أهم 

 . شروط تحققها و�عدها تأثیرها على نموذج الدراسة

�ختلف المتغیر المعدل عن الوس�ط �ون األخیر یؤثر في التا�ع، أما  :  تعر�ف المتغیرات المعدلة   -1

أو الشدةر المستقل والتا�ع، �شكالمعدل فیؤثر في العالقة بین المتغی ي ، وفل م�اشر سواء في الق�مة 

، و�قیت العالقة بین التا�ع والمستقل �ماهي، فال یلعب دور المعدل،   حال لم �غیر في الق�م أو الشدة

 .  9)" �أنه متغیر �عدل اآلثار الناتجة من متغیر مستقل على متغیر تا�ع"Awangو�عرفه (

 10ع�ارة عن متغیر �عمل على تغیر اتجاه العالقة أو �قو�ها.)هو Baron& Kennyوحسب (

العمر،   الوظ�ف�ة �الجنس،  أو  الغالب مغیرات وصف�ة  العلوم االنسان�ة في  المعدل في  المتغیر  و�أخذ 

الحالة العائل�ة...الخ، و�تمیز �عدم وجود عالقات ارت�اط�ة مع المتغیر التا�ع والمتغیر المستقل مقارنة  

 لوس�ط. مع المتغیر ا 
 

9R. Awang,Affidah.M,multicultural awareness amng malaysian undergraduates , A scale validation 
eprceeding for2011,p117. 
10 L.baron, psychology of motivation,nova, science publishers ;inc,2007,p185 
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: حتى نعتبر �أن المتغیر المدروس �عمل عمل المتغیر المعدل �جب أن  شروط تحقق المتغیر المعدل

اقل من   المعدل معنوي أي  المتغیر  ذا �نا في إ   0.05�ستوفي شرطین أساسین هما: �جب أن �كون 

 . %95مجال الثقة 

المتغیر   من  البد  الثاني  �نأ والشرط  إذا  �معنى  المعدل،  عمل  �عمل  بین ن  العالقة  تخف�ض  نر�د  ا 

ذا أردنا  إ العكس صح�ح  متغیر المدروس أن �خفف العالقة و المتغیر المستقل والتا�ع مثال،  فالبد من ال 

 تقو�تها. 

الخاصة �التحقق من  template فرضا أن الشرط األول محقق و�الرجوع للرسم التفاعلي من خالل

 ،   Excel الشرط الثاني وهي �ص�غة

، وجب تشكیل متغیر جدائي   y والمتغیر التا�ع x بین المغیر المستقل M لمتغیر المعدللق�اس أثر ا و 

 ، عندئذ نختبر معادلتین لالنحدار:  M و x یبین أثر التفاعل بین  (X*M) هو

(1) Y = a + b1.X + b2.M  

(2) Y = a + b1.X + b2.M + b3. (X*M) 

للمعادلة الثان�ة أكبر من  R² ن معامل التحدیدمعنوي و�كو  b3 في الحالة التي �كون فیها المعامل

 األولى، یتم تأكید تأثیر المتغیر المعدل. 

المعدلة:  -2 للمتغیرات  الفروقات  اخت�ار  والوظ�ف�ة   نتائج  الشخص�ة  المتغیرات  من  مجموعة    لدینا 

ها في أداة ان(الجنس، العمر، سنوات الخدمة، الرت�ة العلم�ة، واسم الكل�ة أو المر�ز أو المعهد) استعمل 

الشرط الثاني للمتغیر   الدراسة، وما لتحقیق  نراه أقرب للمتغیر المعدل هو سنوات الخدمة، ألنها أقرب 

تغیر   وهو  التنظ�مي و تجاه  إ المعدل،  التزام  من  الخدمة  سنوات  تز�د  أن  �إمكان  أنه  أي  العالقة،  قوة 

 ذلك من خالل الشكل التالي: لألستاذ الجامعي إذا زادت، وتنقص منه إذا نقصت، و�مكن توض�ح 
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 نموذج الدراسة مع المتغیر المعدل ):4/9الشكل رقم(

 

 SmartPlsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد 

ال ی نتائج  التالي  الجدول  اإلوضح  �عد  المعدلة  للمتغیرات  ببرنامج   فروقات   Smartpls3 ستعانة 

  لنتحصل على النتائج الموضحة في الجدول التالي:
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 ):  الفروقات للمتغیرات المعدلة 4/24الجدول رقم (

 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

Moderating Effect 1 
 0.369 0.900 0.041 0.039- 0.037- االلتزام التنظ�مي  <-

Moderating Effect 2 
م التنظ�مي االلتزا <-  0.003 -0.001 0.041 0.070 0.944 

Moderating Effect 3 
 0.438 0.776 0.044 0.036 0.034 االلتزام التنظ�مي  <-

Moderating Effect 4 
 0.495 0.683 0.049 0.038 0.033 االلتزام التنظ�مي  <-

Moderating Effect 5 
 0.040 0.753 0.015 0.026 0.026 االلتزام التنظ�مي  <-

 0.940 0.076 0.034 0.002- 0.003- االلتزام التنظ�مي  <- الجنس
 0.199 1.286 0.044 0.054- 0.056- االلتزام التنظ�مي <- الرت�ة

 0.018 2.384 0.034 0.079 0.082 الخدمة  <-االلتزام التنظ�مي 
 0.699 0.387 0.039 0.017 0.015 االلتزام التنظ�مي  <- العمر
 0.035 2.117 0.039 0.086- 0.083- زام التنظ�ميااللت <- الكل�ة

 SmartPlsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد 

نوات الخدمة،  هو س  3هو الرت�ة، المعدل    2هو الجنس، المعدل    Moderating∗  1حیث أن المعدل  

 هو الكل�ة.  4المعدل

 

 

 

 

 

 

 
 ∗ ∗Moderating  هو متغیر المعدل 
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 ): الشرط الثاني للمتغیر المعدل4/10الشكل رقم(

 

 )03أنظر الملحق رقم ( Excelبناء على مخرجات  الطالبر: من اعداد المصد

الخدمة  سنوات  لمتغیر  االحتمال�ة  الق�مة  أن  نالحظ  السابق  والشكل  الجدول  خالل  من 

�ساوي 0.04كانت الذي  المعنوي  المستوى  من  أصغر  هي  و�التالي  الفرض�ة  0.05،  نرفض  وعل�ه   ،

ي أن هناك فروقات دالة إحصائ�ا في تأثیر الثقة التنظ�م�ة  أ   H1ونقبل الفرض�ة البدیلة    H0الصفر�ة  

العالقة بینهما عند  الخدمة �اعت�اره متغیر معدال في  التنظ�مي في وجود متغیر سنوات  االلتزام  على 

 متغیر معدل .  سنوات الخدمة، و�ما أن الشرطان محققان فننا نعتبر متغیر  0.05مستوى المعنو�ة 

الشخص�ة والوظ�ف�ة ال تحقق الشرط األول أي أنها غیر معنو�ة عند   في حین �اقي المتغیرات

   )4/24(رقمو�التالي نقبل �ل الفرض�ات الصفر�ة وال توجد فروقات �ما في الجدول  0.05مستوى 
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 النموذج التفاعلي    را�عا: 

أردنا تطب�قه    �عد النموذج التفاعلي من النماذج النادرة في الدراسات العر��ة، ومن خالل هذا المطلب

في هذا ال�حث من اجل فتح المجال للدراسات القادمة، للغوص ف�ه �شكل أعمق، �ونه �متاز بنس�ة  

التا�ع،   الكامنة  المتغیرات  ف�ه  ف�ظهر  ال�عض،  �عضها  مع  المتغیرات  �جمع  أنه  حیث  التعقید،  من 

س�ط یدرس أ�ضا �متغیر  المستقل، الوس�ط والمعدل وممكن تضاف إل�ه الوساطة المعدلة �معنى أن الو 

برنامج   على  �االعتماد  التفاعلي  النموذج  اخت�ار  و�مكن  خاص�ة    spssمعدل،  تثبیت  �إضافة  وذلك 

PROCESS    التي جاء بهاAndrew F. Hayes)2012  وهي ع�ارة عن مجموعة من النماذج ،(

 76لمناسب من  نموذج، ال �مكن الخروج عنها �أي حال، حیث تختار النموذج ا  76الى  1المرقمة من  

، �عد PROCESS   ثم   REGRESSION ثم  ANALYZE :نموذج من خالل الخطوات التال�ة

في هذه الدراسة، نقوم �ادخال متغیرات الدراسة وتظهر لنا الجداول    5اخت�ار النموذج المناسب وهو رقم

  :�حیث   التالي

- Y تمثل المتغیر التا�ع وهو االلتزام التنظ�مي . 

- X ستقل وهو الثقة التنظ�مي �كلتمثل المتغیر الم. 

- M  مثل المتغیر الوس�ط وهو الرضى الوظ�في�. 

- W مثل المتغیر المعدل وهو سنوات الخدمة� . 
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): النموذج التفاعلي  4/25الجدول رقم(  
 

Test(s) of highest order unconditional interaction(s) 

P df2 df1 F R2-chng  
0.041 408.0000 1.0000 .0236     0 0.0000 X*W     

  
 SmartPlsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد 

 ن لنا معنو�ة الوساطة  یفي الجدول اعاله یتب pمن خالل ق�مة 

- 0H  التنظ�مي عند   ال المعلومة على االلتزام  للثقة في  إحصائ�ة  یوجد تأثیر معنوي ذو داللة 

 .)α=0.05(مستوى معنو�ة 

- 0H  االلتزام  یوجد تأثیر معن ال الم�اشر على  الرئ�س  للثقة في أسلوب  إحصائ�ة  وي ذو داللة 

 .)α=0.05التنظ�مي عند مستوى معنو�ة (

- 0H  االلتزام  ال على  السائدة  التنظ�م�ة  الق�م  في  للثقة  إحصائ�ة  داللة  ذو  معنوي  تأثیر  یوجد 

 .)α=0.05التنظ�مي عند مستوى معنو�ة (

- 0H  إحص ال داللة  ذو  معنوي  تأثیر  االلتزام یوجد  على  االدار�ة  الس�اسات  في  للثقة  ائ�ة 

 .)α=0.05التنظ�مي عند مستوى معنو�ة (

- 0H  الوظ�في عند   ال الرضى  المعلومة على  في  للثقة  إحصائ�ة  داللة  ذو  معنوي  تأثیر  یوجد 

 .)α=0.05مستوى معنو�ة (

- 0H  الم�اشر عل ال للثقة في أسلوب الرئ�س  الرضى یوجد تأثیر معنوي ذو داللة إحصائ�ة  ى 

 .)α=0.05الوظ�في عند مستوى معنو�ة (
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- 0H  الرضى   ال السائدة على  التنظ�م�ة  الق�م  في  للثقة  إحصائ�ة  داللة  ذو  معنوي  تأثیر  یوجد 

 .)α=0.05الوظ�في عند مستوى معنو�ة (

- 0H  الرضى   ال على  االدار�ة  الس�اسات  في  للثقة  إحصائ�ة  داللة  ذو  معنوي  تأثیر  یوجد 

 .)α=0.05معنو�ة (الوظ�في عند مستوى 

- 0H  عند  ال التنظ�مي  االلتزام  على  الوظ�في  للرضى  إحصائ�ة  داللة  ذو  معنوي  تأثیر  یوجد 

 .)α=0.05مستوى معنو�ة (

 دور الرضى الوظ�في �وس�ط

- 0H  یوجد تأثیر معنوي ذو داللة إحصائ�ة لمتغیر الوس�ط (الرضى الوظ�في) بین الثقة في  ال

 .)α=0.05ند مستوى معنو�ة (المعلومة وااللتزام التنظ�مي ع

- 0H  یوجد تأثیر معنوي ذو داللة إحصائ�ة لمتغیر الوس�ط (الرضى الوظ�في) بین الثقة في  ال

 .)α=0.05األسلوب وااللتزام التنظ�مي عند مستوى معنو�ة (

- 0H  یوجد تأثیر معنوي ذو داللة إحصائ�ة لمتغیر الوس�ط (الرضى الوظ�في) بین الثقة في  ال

 .)α=0.05لتزام التنظ�مي عند مستوى معنو�ة (الق�م واال

- 0H  یوجد تأثیر معنوي ذو داللة إحصائ�ة لمتغیر الوس�ط (الرضى الوظ�في) بین الثقة في  ال

 .)α=0.05الس�اسات وااللتزام التنظ�مي عند مستوى معنو�ة (
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. IV3 - الدراسة  اللفرد�ة متغیرات التوز�ع الطب�عي والفروق  اخت�ار 

هذا وااللتزام   یتناول  التنظ�م�ة  الثقة  لكل من  الفرد�ة  الفروقات  إخت�ار  الدراسة  من  الجزء 

یت�ع   العینة  توز�ع  �ان  إذا  ما  معرفة  من  البد  ذلك  قبل  لكن  الترتیب،  على  التنط�مي 

 . لكولمجوفاالخت�ارات المعلم�ة أو الالمعلم�ة من خالل اخت�ار التوز�ع الطب�عي 

 :   اخت�ار التوز�ع الطب�عي أوال:

�عتبر التوز�ع الطب�عي من أهم أنواع التوز�عات اإلحصائ�ة المتصلة ومن خصائصه، أنه جرسي 

المساحة   معظم  ولكن  اإلتجاهین،  فى  نها�ة  ماال  إلى  و�متد  الحسابي،  الوسط  حول  ومتماثل  الشكل 

و  الحسابى،  الوسط  حول  تتر�ز  م(اإلحتمال)  ألن  التوز�ع،  طب�عة  تحدید  إخت�ار  إلى  اللجوء  عظم  تم 

. ومن أجل إخت�ار طب�عة التوز�ع نحتاج  11الب�انات طب�عی اإلخت�ارات المعلم�ة تشترط أن �كون توز�ع

خاضعة   العدم  فرض�ة  أن  إعت�ار  على  البدیلة،  والفرض�ة  العدم  فرض�ة  هما  فرضیتین  وضع  إلى 

 : H0 .لالخت�ار أي أنها قد تكون غیر صح�حة، مما یتطلب وضع الفرض�ة البدیلة

ا الطب�عيدالة  للتوز�ع  غوس  دالة  مع  تتساوى  دالة : H1 .لتوز�ع  مع  تتساوى  ال  التوز�ع  دالة 

الذي �عتمد على الداللة اإلحصائ�ة،    كولمجروف وشابیروغوس للتوز�ع الطب�عي، وقد إخترنا إخت�ار  

 مفردة فأكثر.  50ولذا فهو شدید الحساس�ة للداللة اإلحصائ�ة  و�خاصة عندما �كون حجم العینة 

 

 

 

 

 
  2010لتوز�ع، عمان، ،دار جر�ر للنشر وا  SPSSمحمد خیر، سل�م أبو ز�د، التحلیل االحصائي للب�انات �استخدام برمج�ة 11

 313،ص 
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 خت�ار التوز�ع الطب�عي : إ)4/26الجدول رقم (

 
 Spss.v24على ضوء مخرجات  الطالبالمصدر: من إعداد 

 

 ) نتائج االخت�ار حیث أن ق�مة مستوى الداللة لكل محور أكبر من  4/26یوضح الجدول رقم (

)0.05Sig ›    الفرض�ة الصفر�ة وهذا یدل ع الب�انات تت�ع التوز�ع الطب�عي  ) مما �عني قبول  أن  لى 

 .و�مكننا إستخدام اإلخت�ارات المعلم�ة

 اخت�ار الفروق الفرد�ة نحو الثقة التنظ�م�ة  :ثان�ا

تعزى   - التنظ�م�ة  الثقة  نحو  الم�حوثین  إجا�ات  في  إحصائ�ة   داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

 ت الخدمة، طب�عة الكل�ة)؟ للعوامل الد�موغراف�ة (الجنس، السن، الرت�ة العلم�ة، سنوا 

Tests de normalité 
Kolmogorov-Smirnova  
ddl Sig. Statistiques  
413 .100 .977 x1              الثقة في المعلومة 
413 .092 .966 x2       الثقة في أسلوب الرئ�س 
413 .072 .986 x3                  الثقة في الق�م

  
413 .073 .986 x4   الثقة الس�اسات اإلدار�ة     
413 .067 .982 M               الرضى الوظ�في 
413 .085 .972 y1 االلتزام العاطفي                
413 .098 .971 y2              االلتزام المستمر 
413 .072 .983 y3             االلتزام المع�اري 
413 .059 .988 X                 الثقة التنظ�م�ة 
413 .063 .981 Y تزام التنظ�مي              االل  
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H0 التنظ�م�ة تعزى الثقة  الم�حوثین نحو  إجا�ات  : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في 

للعوامل الد�موغراف�ة (الجنس، السن، الرت�ة العلم�ة، سنوات الخدمة، طب�عة الكل�ة) عند مستوى معنو�ة 

)α≤0.05( . 

H1 �إجا في  إحصائ�ة   داللة  ذات  فروقات  هناك  تعزى :  التنظ�م�ة  الثقة  نحو  الم�حوثین  ات 

للعوامل الد�موغراف�ة (الجنس، السن، الرت�ة العلم�ة، سنوات الخدمة، طب�عة الكل�ة) عند مستوى معنو�ة 

)α≤0.05( . 

 الجنس:  -1

 في هذه المرحلة سنحاول اإلجا�ة على اإلشكال�ة الفرع�ة التال�ة:  

ات الم�حوثین نحو الثقة التنظ�م�ة تعزى للجنس  هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في إجا�  -

 ) α≤0.05(أنثى) عند مستوى معنو�ة  -(ذ�ر

H0 الثقة التنظ�م�ة تعزى الم�حوثي ننحو  : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات 

 )α≤0.05(أنثى) عند مستوى معنو�ة  -للجنس (ذ�ر

H1 ال إجا�ات  في  إحصائ�ة   داللة  ذات  فروقات  هناك  تعزى :  التنظ�م�ة  الثقة  نحو  م�حوثین 

 . )α≤0.05(أنثى) عند مستوى معنو�ة  -للعوامل للجنس (ذ�ر

 ) لمتغیر الجنس �النس�ة للثقة التنظ�م�ة  T. Test): اخت�ار (4/27الجدول رقم (

 Test de Levene sur 
l'égalité des 

variances 

Sig. 
(bila
téral

) 

Différ
ence 

moye
nne 

Intervalle de 
confiance de la 
différence à 95 

% 
F Sig. T 

Inférie
ur 

Supérie
ur 
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الثقة في 
 المعلومة 

Hypothè
se de 

variance
s égales 

11.3
0 

.001 2.53
8 

.012 .1734
0 

.06831 .03911 

Hypothè
se de 

variance
s 

inégales 

  

2.42
9 

.016 .1734
0 

.07138 .03290 

الثقة في 
 األسلوب

Hypothè
se de 

variance
s égales 

1.69
6 

.194 -
.834 

.405 -
.0712

0- 

.08536 -
.23900

- 

Hypothè
se de 

variance
s 

inégales 

  

-
.818 

.414 -
.0712

0- 

.08705 -
.24247

- 

الثقة في 
 الق�م 

Hypothè
se de 

variance
s égales 

1.47
8 

.225 -
.226 

.821 -
.0158

2- 

.06984 -
.15311

- 

Hypothè
se de 

variance
s 

inégales 

  

-
.223 

.823 -
.0158

2- 

.07080 -
.15509

- 

الثقة في 
 الس�اسات

Hypothè
se de 

variance
s égales 

.053 .818 -
.292 

.771 -
.0255

1- 

.08742 -
.19735

- 

Hypothè
se de 

variance
s 

inégales 

11.3
0 

.001 -
.291 

.771 -
.0255

1- 

.08769 -
.19800

- 
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 SmartPlsاء على مخرجات بن الطالبالمصدر: من اعداد 

 نالحظ:   أعالهمن خالل الجدول  

عدم وجود إختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهات أفراد العینة وفق متغیر الجنس إتجاه (الثقة في   -

 ).α≤0.05(األسلوب الثقة في الق�م الثقة في الس�اسات) عند مستوى معنو�ة 

إتجاهات أفراد العینة وفق متغیر الجنس إتجاه (الثقة في   إختالفات ذات داللة معنو�ة بین ثبت وجود  -

 ). α≤0.05(المعلومة) عند مستوى معنو�ة 

نظرا لثبوت وجود فروق ذات داللة معنو�ة بین إستجا�ات عینات ال�حث حسب طب�عة الجنس،  

الح  فإنه یلزم ضرورة إجراء إخت�ار مقارنة المتوسطات لمعرفة لصالح من �میل اإلختالف، هل هو لص

 الذ�ور أم لصالح اإلناث، وذلك من خالل الجدول التالي:  

 ): متوسط اتجاهات أفراد العینة نحو محور الثقة في المعلومة حسب متغیر الجنس 4/28الجدول رقم  (

الخطأ   مجال الثقة % 95

 المع�اري 

  العدد  المتوسط االنحراف المع�اري 

 الق�مة العل�ا الق�مة الدن�ا

2،5423 2،6844 ،0 03606 ،0  ذ�ر  252 2،6133 54086

2،6404 2،9316 ،0 07316 ،0  أنثى 161 2،7860 65840

2،5940 2،7241 ،0 03306 ،0  المجموع 413 2،6590 57825

 SmartPlsبناء على مخرجات  الطالبالمصدر: من اعداد 

كبر من نالحظ أن متوسط إجا�ات اإلناث إتجاه هذا المحور �انت أ   السابقمن خالل الجدول  

 متوسط إجا�ات الذ�ور، أي أن نظرة اإلناث للثقة في المعلومة اكبر منها عند الذ�ور.  
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 العمر:  -2

 في هذه النقطة سنحاول اإلجا�ة على اإلشكال�ة الفرع�ة التال�ة:  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في إجا�ات الم�حوثین نحو الثقة التنظ�م�ة تعزى للسن   -

 ؟)α≤0.05فما فوق) عند مستوى معنو�ة ( 55،  55-46، 45 -36، 35 -25، 25(أقل من 

-  0H ال توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو الثقة التنظ�م�ة تعزى :

 )α≤0.05فما فوق)عند مستوى معنو�ة ( 55، 55-46، 45 -36، 35 -25، 25للعمر (أقل من 

-  1H �ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو الثقة التنظ�م�ة تعزى : هناك فروقات ذات داللة إحصائ

 .)α≤0.05فما فوق)عند مستوى معنو�ة ( 55، 55-46، 45 -36، 35 -25، 25للعمر (أقل من 

 �النس�ة للثثقة التنظ�م�ة) لمتغیر السن ANOVA):  إخت�ار الت�این األحادي (4/29الجدول رقم (

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبعداد المصدر: من إ

 مصدر الت�این
مجموع  
 ddl المر�عات

متوسط 
ر�عاتالم  F Sig.  مستوى الداللة 

x1 
 1.614 745. 4 2.980 بین المجموعات 

0.170 
 

 غیر دالة
  462. 408 188.396 داخل المجموعات 

   412 191.376 المجموع

x2 
 4.075 2.830 4 11.321 بین المجموعات 

0.003 
 

 دالة معنو�ة
 

  695. 408 283.370 داخل المجموعات 
   412 294.691 المجموع

x3 
 2.191 1.036 4 4.143 بین المجموعات 

0.069 
 

 غیر دالة
  473. 408 192.831 داخل المجموعات 

   412 196.974 المجموع

x4 
 2.385 1.763 4 7.053 بین المجموعات 

0.051 
 

 غیر دالة
  739. 408 301.575 داخل المجموعات 

   412 308.627 المجموع
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 نحصل على ما یلي:   أعالهمن خالل الجدول رقم  

إتجاه    - العمر  متغیر  وفق  العینة  أفراد  إتجاهات  بین  معنو�ة  داللة  ذات  إختالفات  وجود  عدم 

),x3,x4 x1 (∗  عند مستوى معنو�ة)0.05α≤ .( 

راد العینة وفق متغیر العمر إتجاه (الثقة في  أف إختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهاتثبت وجود    -

 ). α≤0.05() عند مستوى معنو�ة x2أسلوب الرئ�س الم�اشر،

نظرا لثبوت وجود فروق ذات داللة معنو�ة بین إستجا�ات عینات ال�حث في فئاتها العمر�ة المختلفة،  

الفرق بین �ل   لتحدید معنو�ة  أقل فرق معنوي  إخت�ار  متوسطي عینتین على  فإنه یلزم ضرورة إجراء 

   ) لأل�عاد ذات المعنو�ة �مایلي:LSD(  (Least Significant Difference)حدة 

 ) لمتغیر السن �النس�ة للثقة التنظ�م�ة LSD):  اخت�ار (4/30الجدول رقم  (

المتغیر 
 المستقل

(I)  السن (J)  السن 
 فرق المتوسطات

 (I-J) 

الخطأ  
 .Sig المع�اري 

 % 95مجال الثقة 

الق�مة 
 الدن�ا

الق�مة 
 العل�ا

 

 

 

 

 

 

 أقل من
25 

25-35 .8039* .30283 .008 .2087 1.393 

36-45 .9179* .30063 .002 .3270 1.509 

46-55 1.170* .31825 .000 .5445 1.798 

55أكثر من   .9166* .34863 .009 .2313 1.600 

25-35  

25-35 -.8039* .30283 .008 -1.39 -.208 

36-45 .1139 .09194 .216 -.066 .2947 

46-55 .366* .13914 .009 .0926 .6397 

 
 ∗ ),x4 x1,x2,x3  تمثل ا�عاد الثقة التنظ�مة على التوالي(الثقة في المعلومة، الثقة في األسلوب، الثقة في الق�م، الثقة في (

 الس�اسات) 
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الثقة في  
أسلوب  
 الرئ�س

55أكثر من   .112 .19904 .572 -.278 .5040 

36-45  

25-35 -.9179* .30063 .002 -1.50 -.327 

36-45 -.1139 .09194 .216 -.294 .0668 

46-55 .2521 .13428 .061 -.011 .5162 

55أكثر من   -.0012 .19567 .995 -.385 .3834 

46-55  

25-35 -1.170* .31825 .000 -1.79 -.544 

36-45 -.3661* .13914 .009 -.639 -.092 

46-55 -.2521 .13428 .061 -.516 .0118 

55أكثر من   -.253 .22180 .254 -.689 .1825 

أكثر من   
55 

25-35 -.9166* .34863 .009 -1.60 -.231 

36-45 -.1128 .19904 .572 -.504 .2786 

46-55 .0012 .19567 .995 -.383 .3859 

55أكثر من   .2534 .22180 .254 -.182 .6895 

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبالمصدر: من إعداد 

 تحصلنا على مایلي:  أعاله من خالل الجدول 

 : سلوب الرئ�س �النس�ة للثقة في أ 

)  0.8039) �ق�مة (35 -25سنة) و( 25وجود فروق معنو�ة بین عینتي الفئتین العمر�تین (أقل من  -

العمر�ة (أقل من   الفئة  العمر�ة (اقل من    25لصالح  الفئة  أن  أي  أكثر ثقة في أسلوب  25سنة) ،   (

 )35-25الرئ�س الم�اشر من الفئة العمر�ة األكبر سن ( 
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معنو�  - فروق  منوجود  العمر�تین(اقل  الفئتین  عینتي  بین  و(25ة   (36-  45) �ق�مة   (.91790  (

) أكبر منه عند 25)، أي أن مستوى الثقة عند الفئة العمر�ة (اقل من25لصالح الفئة العمر�ة (اقل من

 ) 45 -36الفئة العمر�ة (

) 1.170مة ( ) �ق�55  -46سنة) و(  25وجود فروق معنو�ة بین عینتي الفئتین العمر�تین (أقل من    -

العمر�ة (أقل من   الفئة  العمر�ة (اقل من    25لصالح  الفئة  أن  أي  أكثر ثقة في أسلوب  25سنة) ،   (

 )55 -46الرئ�س الم�اشر من الفئة العمر�ة األكبر سن ( 

)  �ق�مة   0.9166) �ق�مة (55سنة) و(فوق    25وجود فروق بین عینتي الفئتین العمر�تین (أقل من    -

سنة) ، أي أن الفئة العمر�ة األقل عمر أكثر ثقة في أسلوب الرئ�س   25�ة (أقل من لصالح الفئة العمر 

 ). 55-الم�اشر من الفئة العمر�ة األكبر سن (فوق 

) لصالح    0.366) �ق�مة(55-46) و (  35-25وجود فروق معنو�ة بین عینتي الفئتین العمر�تین(  -

العمر�ة ( الفئ  35-25الفئة  الثقة عند  العمر�ة ()، أي أن مستوى  الفئة    35-25ة  أكبر منه عند    ،(

 ). 55-46العمر�ة (

نستنتج من �ل هذه الفروقات وهذا الت�این في ق�م فرق المتوسطات، أنه �لما زاد عمر األستاذ 

العمل عند األستاذ الجامعي في األغواط، وهذا ینطبق على جم�ع  له في  قلت ثقته �الرئ�س الم�اشر 

 . .المحور الثانيالفروقات التي وجدناه في 

 الرت�ة العلم�ة -3

 في هذه النقطة سنحاول اإلجا�ة على اإلشكال�ة الفرع�ة التال�ة:  
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو الثقة التنظ�م�ة تعزى للرت�ة العلم�ة   -

ب، أستاذ    أستاذ مساعدأ،    ب، أستاذ مساعد  أ، أستاذ محاضر  (أستاذ التعل�م العالي، أستاذ محاضر 

 ؟)α≤0.05(مؤقت ) عند مستوى معنو�ة 

H0  للرت�ة التنظ�م�ة تعزى  الثقة  الم�حوثین نحو  إجا�ات  : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في 

 ) α≤0.05(العلم�ة عند مستوى معنو�ة 

H1تع التنظ�م�ة  الثقة  الم�حوثین نحو  إجا�ات  في  إحصائ�ة   داللة  ذات  فروقات  هناك  للعوامل  :  زى 

 ). α≤0.05(للرت�ة العلم�ة عند مستوى معنو�ة 

 للثقة التنظ�م�ة ) لمتغیر الرت�ة العلم�ة �النس�ة ANOVA):إخت�ار الت�این األحادي(4/31الجدول رقم(

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبالمصدر: من إعداد 

 : نحصل على مایلي أعالهمن خالل الجدول 

 مصدر الت�این            
مجموع  
 ddl المر�عات

متوسط 
 .F Sig المر�عات

 مستوى الداللة 

x1  0.150 1.634 753. 5 3.766 بین المجموعات  
  461. 407 187.610 داخل المجموعات  غیر دالة

   412 191.376 المجموع
x2  0.120 3.777 2.614 5 13.069 بین المجموعات  

  692. 407 281.622 داخل المجموعات   غیر دالة
   412 294.691 المجموع

x3  0.151 2.855 1.335 5 6.674 بین المجموعات  
ةغیر دال   468. 407 190.300 داخل المجموعات  

   412 196.974 المجموع
x4  0.006 3.298 2.403 5 12.017 بین المجموعات  

  729. 407 296.610 داخل المجموعات  دالة معنو�ة
   412 308.627 المجموع
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العلم�ة   - عدم وجود إختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهات أفراد العینة وفق متغیر الرت�ة 

معنو�ة   مستوى  عند  التنظ�م�ة)  الق�م  في  الثقة  الرئ�س،  أسلوب  في  الثقة  المعلومة،  في  (الثقة  إتجاه 

)α≤0.05 .( 

العلم�ة إختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهات أ ثبت وجود    - فراد العینة وفق متغیر الرت�ة 

 ).α≤0.05(إتجاه (الثقة في الس�اسات اإلدار�ة  السائدة) عند مستوى معنو�ة 

العلم�ة،   رتبهم  في  ال�حث  عینات  استجا�ات  بین  معنو�ة  داللة  ذات  فروق  وجود  لثبوت  نظرا 

 و�ة �مایلي: ) لأل�عاد ذات المعنLSD( (Least Significant Difference)سنقوم �اخت�ار 

 ) لمتغیر الرت�ة العلم�ة �النس�ة للثقة التنظ�م�ةLSD):  اخت�ار (4/32الجدول رقم  (

 (I) متغیر مستقل
مستوى 
 التعل�مي

(J)  

مستوى 
 التعل�مي

 فرق 

المتوسطات
(I-J) 

الخطأ  
 المع�اري 

Sig.  95مجال الثقة % 

 الق�مة العل�ا الق�مة الدن�ا

الثقة في  
الس�اسات 

 دار�ةاإل

1568. 04103.- أ  محاضر أستاذ  
0 

.794 -.349 .2672 

1629. 37320.- ب  محاضر
6 

.023 -.693 -.052 

1643. *3574.- مساعد أ
2 

.030 -.680 -.034 

1874. *-495.- ب مساعد
2 

.009 -.863 -.127 

1724. 2870.- مؤقت
0 

.097 -.626 .0518 

1568. 04103. أستاذ  محاضرأ 
0 

.794 -.267 .3493 

1248. *332.- ب  محاضر
7 

.008 -.577 -.086 
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1266. *-316.- مساعد أ
3 

.013 -.565 -.067 

1554. *4544.- ب مساعد
4 

.004 -.760 -.148 

1369. 2460.- مؤقت
6 

.073 -.515 .0232 

1629. *3732. ستاذ أ محاضرب
6 

.023 .052 .6935 

1248. *3321. أ  محاضر
7 

.008 .086 .5776 

1341. 01573. أ مساعد
8 

.907 -.248 .2795 

1616. 1222.- ب مساعد
5 

.450 -.440 .1955 

1439. 0861. مؤقت 
7 

.550 -.196 .3691 

1643. *3574. أستاذ  مساعدأ 
2 

.030 .034 .6805 

1266. *3164. أ  محاضر
3 

.013 .067 .5654 

1341. 0157.- ب  محاضر
8 

.907 -.279 .2480 

1630. 13798.- ب مساعد
2 

.398 -.458 .1825 

1455. 07038. مؤقت
1 

.629 -.215 .3564 

1874. *4955. أستاذ  مساعدب  
2 

.009 .127 .8639 

1554. *4542. أ  محاضر
4 

.004 .148 .7600 

1616. 1225. ب  محاضر
5 

.450 -.195 .4400 
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1630. 1378. أ مساعد
2 

.398 -.182 .4585 

1711. 2087. مؤقت
7 

.224 -.128 .5449 

1724. 2879. أستاذ  مؤقت
0 

.097 -.051 .6260 

1369. 2465. أ  محاضر
6 

.073 -.023 .5153 

1439. 0861.- ب  محاضر
7 

.550 -.369 .1969 

1455. 0703.- أ مساعد
1 

.629 -.356 .2157 

1711. 2083.- ب مساعد
7 

.224 -.544 .1281 

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبمن إعداد المصدر: 

 من خالل الجدول السابق یتبین لنا مایلي: 

-  ) �ق�مة  العلم�ة(أستاذ)و(محاضرب)  الرت�ة  عینتي  بین  معنو�ة  فروق  لصالح  0.3732وجود   (

الرت�ة   عند  منه  أكبر  العلم�ة(محاضرب)  الرت�ة  ذوي  األفراد  عند  الثقة  مستوى  أن  أي  (محاضرب) 

 ستاذ التعل�م العالي). العلم�ة(أ 

-  ) �ق�مة  العلم�ة(أستاذ)و(مساعدأ)  الرت�ة  عینتي  بین  معنو�ة  فروق  لصالح 0.3574وجود   (

الرت�ة   عند  منه  أكبر  العلم�ة(مساعدأ)  الرت�ة  ذوي  األفراد  عند  الثقة  مستوى  أن  أي  (مساعدأ) 

 العلم�ة(أستاذ التعل�م العالي). 
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الرت�ة    - بین عینتي  معنو�ة  فروق  �ق�مة (وجود  لصالح 0.4954العلم�ة(أستاذ)و(مساعدب)   (

الرت�ة   عند  منه  أكبر  العلم�ة(مساعدب)  الرت�ة  ذوي  األفراد  عند  الثقة  مستوى  أن  أي  (مساعدب) 

 العلم�ة(أستاذ التعل�م العالي). 

) لصالح 0.332وجود فروق معنو�ة بین عینتي الرت�ة العلم�ة(محاضرأ) و(محاضرب) �ق�مة ( -

العلم منه الرت�ة  أكبر  العلم�ة(محاضرب)  الرت�ة  األفراد ذوي  الثقة عند  أن مستوى  أي  �ة(محاضرب)، 

 عند الرت�ة العلم�ة(محاضرأ). 

) لصالح 0.3164وجود فروق معنو�ة بین عینتي الرت�ة العلم�ة(محاضرأ) و(مساعدأ) �ق�مة (  -

ال  الرت�ة  ذوي  األفراد  عند  الثقة  مستوى  أن  أي  العلم�ة(مساعدأ)،  عند  الرت�ة  منه  أكبر  علم�ة(مساعدأ) 

 الرت�ة العلم�ة(محاضرأ). 

-    ) �ق�مة  و(مساعدب)  العلم�ة(محاضرأ)  الرت�ة  عینتي  بین  معنو�ة  فروق  )  0.4544وجود 

الرت�ة العلم�ة(مساعدب)، أي أن مستوى الثقة عند األفراد ذوي الرت�ة العلم�ة(مساعدب) أكبر   لصالح 

 منه عند الرت�ة العلم�ة(محاضرأ). 

مهمة، وهي   یب:تعق مالحظة  تشدنا  المتوسطات،  ق�م  في  الت�این  وهذا  األرقام  هذه  من خالل 

الجامعة   العلم�ة ومستوى الثقة في الس�اسات اإلدار�ة  السائدة بین أساتذة  العالقة العكس�ة بین الرت�ة 

اإلدار  �الس�اسات  ثقته  انخفضت  �لما  األستاذ وارتقى،  �لما زادت رت�ة  انه  أي  ما  �االغواط،  وهذا  �ة، 

العالي   التعل�م  أساتذة  العل�ا و�ین مجموعة من  اإلدارة   بین  الواقع  ارض  في  الجلي   الصراع  �صدقه 

 والمحاضر�ن. 

 في هذه النقطة سنحاول اإلجا�ة على اإلشكال�ة الفرع�ة التال�ة:  : سنوات الخدمة-4
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ا   - الثقة  نحو  الم�حوثین  إجا�ات  في  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  تعزى هل  لتنظ�م�ة 

 ؟)α≤0.05() عند مستوى معنو�ة 25، فوق 25-16، 15-5، 5للسنوات الخدمة (أقل من 

H0 الثقافي تعزى التغییر  الم�حوثین نحو  إجا�ات  : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في 

 )α≤0.05(للسنوات الخدمة عند مستوى معنو�ة 

H1  إجا�ات في  إحصائ�ة   داللة  ذات  فروقات  هناك  تعزى :  الثقافي  التغییر  نحو   الم�حوثین 

 . )α≤0.05(للسنوات الخدمة عند مستوى معنو�ة 

 �النس�ة للثقة التنظ�م�ة) لمتغیر سنوات الخدمة ANOVA): اخت�ار الت�این األحادي (4/33الجدول رقم (

 مصدر الت�این            
مجموع  
 Ddl المر�عات

متوسط 
 .F Sig المر�عات

مستوى 
 الداللة 

x1 ن المجموعات بی  .765 3 .255 .547 0.650  
190.61 داخل المجموعات  غیر دالة

2 
409 .466  

191.37 المجموع
6 

412   

x2  0.047 2.678 1.892 3 5.676 بین المجموعات  
289.01 داخل المجموعات  دالة معنو�ة

4 
409 .707  

294.69 المجموع
1 

412   

x3  0.306 1.210 578. 3 1.733 بین المجموعات  
195.24 داخل المجموعات  غیر دالة

1 
409 .477  

196.97 المجموع
4 

412   

x4  0.277 1.293 966. 3 2.899 بین المجموعات  
305.72 داخل المجموعات  غیر دالة

9 
409 .748  

308.62 المجموع
7 

412   
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 spss v24بناء على مخرجات   الطالبالمصدر: من إعداد 

 نحصل على مایلي:   أعالهخالل الجدول   من

عدم وجود إختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهات أفراد العینة وفق متغیر سنوات الخدمة (الثقة    -
 ). α≤0.05(في المعلومة، الثقة في الق�م، الثقة في الس�اسات) عند مستوى معنو�ة 

اد العینة وفق متغیر سنوات الخدمة إختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهات أفر ثبت وجود    -
 ). α≤0.05((الثقة في أسلوب الرئ�س الم�اشر) عند مستوى معنو�ة 

نظرا لثبوت وجود فروق ذات داللة معنو�ة بین إستجا�ات عینات ال�حث وفق سنوات الخدمة، فإنه یلزم  
ح على  عینتین  متوسطي  �ل  بین  الفرق  معنو�ة  لتحدید  معنوي  فرق  أقل  إخت�ار   Least)دة  إجراء 

SignificantDifference)  )LSD  :لأل�عاد ذات المعنو�ة �مایلي ( 

 ) لمتغیر سنوات الخدمة �النس�ة للثقة التنظ�م�ةLSD) :اخت�ار ( 4/34الجدول رقم (

متغیر 
 مستقل

(I)   سنوات
 الخدمة

(J)  سنوات
 الخدمة

 فرق المتوسط
(I-J) 

الخطأ  
 المع�اري 

Sig.  95مجال الثقة % 

ة دن�ا ق�م  ق�مة عل�ا  

الثقة في  
أسلوب  

�سالرئ  

  5أقل من 
ةسن  

15-5 .2452* .09327 .009 .0619 0.0932 

25- 16 .0839 .13086 .522 -
.1733 .13086 

- 107. 18543. 2991. أكثر من  25  
.0653 .18543 

 

15-5 

سنة  5أقل من  -.2452* .09327 .009 -
.4286 

.09327 

25- 16 -.1613 .12626 .202 -
.4096 

.12626 

- 767. 18221. 0539. أكثر من 25
.3043 

.18221 

25- 16 

 

سنة  5أقل من  -.0839 .13086 .522 -.341 .13086 

15-5 .1613 .12626 .202 -.086 .12626 

 20403. 185.- 292. 20403. 2152. أكثر من 25
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أكثر 25
 من 

سنة  5أقل من  -.2991 .18543 .107 -.663 .18543 

15-5 -.0539 .18221 .767 -.412 .18221 

25- 16 -.2152 .20403 .292 -.616 .20403 

 

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبالمصدر: من إعداد 

من    - (أقل  الخدمة  سنوات  عینتي  بین  معنو�ة  فروق  و(5وجود  �ق�مة 15-5سنة)  سنوات) 

من0.2452( (أقل  لدیهم  من  لصالح  أي  5)  خدمة،  (أقل   سنة)  الجدد  األفراد  عند  الثقة  مستوى  أن 

 سنوات) خدمة. 15-5سنة) أكبر منه عند من لدیهم (5من

ن هذه النت�جة في الفروق الفرد�ة تدعم ما توصلنا إل�ه في النتائج السا�قة حول الفروق الفرد�ة  إ 

 . ة والعمرة و �ل من الرت�ة العلم�بین متوسطات العینة، وهي العالقة العكس�ة بین مستوى الثق

 إسم الكل�ة -5

 في هذه النقطة سنحاول اإلجا�ة على اإلشكال�ة الفرع�ة التال�ة:  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو الثقة التنظ�م�ة تعزى إلسم   -

 ؟ )α≤0.05(الكل�ة  عند مستوى معنو�ة 

H0الم�ح إجا�ات  التنظ�م�ة تعزى : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في  الثقة  وثین نحو 

 ) α≤0.05(إلسم الكل�ة عند مستوى معنو�ة 

H1 هناك فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو الثقة التنظ�م�ة تعزى السم :

 . )α≤0.05(الكل�ة عند مستوى معنو�ة 
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 :�ة الثقة التنظ�م�ة�النس) لمتغیر اسم الكل�ة ANOVA) اخت�ار الت�این األحادي (4/35الجدول (

 
 

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبالمصدر: من إعداد 
 

 نالحظ مایلي:   أعالهمن خالل الجدول 

إختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهات أفراد العینة حسب اسم الكل�ة التي ینتمون إلیها عدم وجود  -

تقلة (الثقة في المعلومة، الثقة في أسلوب الرئ�س، الثقة في الق�م، الثقة في  إتجاه لكل المتغیرات المس

 ). α≤0.05(الس�اسات) عند مستوى معنو�ة 

 

 

 مصدر الت�این            
مجموع  
 ddl المر�عات

متوسط 
 .F Sig المر�عات

مستوى 
 الداللة 

x1  113. 1.602 734. 9 6.608 بین المجموعات  
  458. 403 184.768 داخل المجموعات  غیر دالة

   412 191.376 المجموع
x2  061. 3.394 2.307 9 20.765 بین المجموعات  

  680. 403 273.926 داخل المجموعات  غیر دالة
   412 294.691 المجموع

x3  غیر دالة 054. 2.351 1.092 9 9.826 بین المجموعات 
  464. 403 187.149 داخل المجموعات 

   412 196.974 المجموع
x4  غیر دالة 071. 3.187 2.279 9 20.507 بین المجموعات 

موعات داخل المج  288.120 403 .715  
   412 308.627 المجموع
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 ثالثا: اخت�ار الفروق الفرد�ة نحو االلتزام التنظ�مي

هل توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو االلتزام التنظ�مي تعزى للعوامل    -

 د�موغراف�ة (الجنس، السن، الرت�ة العلم�ة، سنوات الخدمة، طب�عة الكل�ة) ال 

H0 تعزى التنظ�مي  االلتزام  نحو  الم�حوثین  إجا�ات  في  إحصائ�ة   داللة  ذات  فروقات  توجد  ال   :

 . )α≤0.05(للعوامل الد�موغراف�ة عند مستوى معنو�ة 

H1نحو االلتزام التنظ�مي تعزى للعوامل    : هناك فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین

 . )α≤0.05(الد�موغراف�ة عند مستوى معنو�ة 

 الجنس:  -1

 في هذه المرحلة سنحاول اإلجا�ة على اإلشكال�ة الفرع�ة التال�ة:  

للجنس    - تعزى  التنظ�مي  االلتزام  نحو  الم�حوثین  إجا�ات  في  إحصائ�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

 ) α≤0.05(معنو�ة أنثى) عند مستوى  -(ذ�ر

H0   ال توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو االلتزام التنظ�مي تعزى للجنس :

 ) α≤0.05(أنثى) عند مستوى معنو�ة  -(ذ�ر

H1  إجا�ات الم�حوثین نحو االلتزام التنظ�مي تعزى للجنس : هناك فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في 

 . )α≤0.05(معنو�ة أنثى) عند مستوى  -(ذ�ر
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 الجنس �النس�ة لاللتزام التنظ�مي ) لمتغیر T. Test):  اخت�ار (4/36الجدول رقم  (
 Somme 

des 
carrés 

Ddl Carr
é 

moye
n 

F Sig.  مستوى
 الداللة 

االلتزام 
 العاطفي

0.11 2.468 018، 1 018، بین المجموعات 
6 

 غیر دال 
  245، 304 74،445 داخل المجموعات 

جموعالم  74،463 305   

االلتزام 
 المستمر

0.30 1.056 604، 1 604، بین المجموعات 
5 

 غیر دال 
  271، 304 82،250 داخل المجموعات 

   305 82،853 المجموع

االلتزام 
 المع�اري 

0.47 505. 534، 1 534، بین المجموعات 
5 

 غیر دال 
  309، 304 93،878 داخل المجموعات 

   305 94،412 المجموع

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبالمصدر: من إعداد 

) �النس�ة لكل محاور االلتزام التنظ�م �انت أكبر من Sigمن خالل الجدول نالحظ أن �ل ق�م (

أي نقبل الفرض�ة العدم�ة، مما یدل على أنه ال توجد إختالفات في إجا�ة  )،  α≤0.05(مستوى الداللة  

 ). α≤0.05(أنثى) عند مستوى معنو�ة  -للجنس (ذ�رلتزام التنظ�مي تعزى الم�حوثین نحو اال 

 العمر:  -2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في إجا�ات الم�حوثین نحو االلتزام التنظ�مي تعزى للسن عند  -

 ؟)α≤0.05(مستوى معنو�ة 

H0 ام التنظ�مي تعزى للسن  : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو االلتز

 ) α≤0.05(عند مستوى معنو�ة 
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H1 هناك فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو االلتزام التنظ�مي تعزى للسن عند :

 ). α≤0.05(مستوى معنو�ة 

 ) لمتغیر العمر �النس�ة لاللتزام التنظ�ميANOVAإخت�ار الت�این األحادي ()4/37الجدول رقم (
 

 Somme 
des 

carrés 

Ddl Carré 
moyen 

F Sig.  مستوى
 الداللة 

االلتزام 
 العاطفي

 0.622 658. 534. 4 2.138 بین المجموعات 
 

 غیر دال 
331.48 داخل المجموعات 

9 
408 .812  

333.62 المجموع
7 

412   

االلتزام 
 المستمر

 0.492 854. 566. 4 2.263 بین المجموعات 
 

 غیر دال 
ات داخل المجموع   270.39

8 
408 .663  

272.66 المجموع
1 

412   

االلتزام 
 المع�اري 

 0.039 2.542 1.462 4 5.849 بین المجموعات 

دال 
 معنوي 

234.69 داخل المجموعات 
1 

408 .575  

240.54 المجموع
0 

412   

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبالمصدر: من إعداد 

 على ما یلي:   نحصلأعاله من خالل الجدول 

إتجاه   - العمر  متغیر  العینة وفق  أفراد  إتجاهات  بین  معنو�ة  داللة  ذات  إختالفات  عدم وجود 

 ). α≤0.05((االلتزام العاطفي، االلتزام المستمر) عند مستوى معنو�ة 

إتجاهاتثبت وجود    - بین  معنو�ة  داللة  ذات  إتجاه  إختالفات  العمر  متغیر  وفق  العینة  أفراد 

 ).α≤0.05() عند مستوى معنو�ة y3المع�اري (االلتزام 
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العمر�ة  فئاتها  في  ال�حث  عینات  إستجا�ات  بین  معنو�ة  داللة  ذات  فروق  وجود  لثبوت  نظرا 

متوسطي  �ل  بین  الفرق  معنو�ة  لتحدید  معنوي  فرق  أقل  إخت�ار  إجراء  ضرورة  یلزم  فإنه  المختلفة، 

 ) لأل�عاد ذات المعنو�ة �مایلي:  LSD( (Least SignificantDifference)عینتین على حدة 

 ) لمتغیر العمر �النس�ة لاللتزام التنظ�مي LSDاخت�ار ( ) :4/38الجدول رقم (

المتغیر 
 التا�ع 

(I) 
 السن 

(J)  فرق  السن
 المتوسطات
(I-J) 

الخطأ  
 المع�اري 

Sig.  95مجال الثقة % 

الق�مة 
 الدن�ا

 الق�مة العل�ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االلتزام 
المع�ار 
 ي

 أقل من 
25 

25-35 .6939* .2756
0 

.012 .1522 1.235 

45-36 .6907* .2735
9 

.012 .1529 1.228 

55-46 .8993* .2896
3 

.002 .3299 1.468 

55أكثر من   .6875* .3172
8 

.031 .0638 1.311 

25-35  

2756. *693.- 25 أقل من 
0 

.012 -1.235 -.152 

45-36 -.0032 .0836
7 

.969 -.167 .1612 

45-36 .20535 .1266
3 

.106 -.043 .4543 

55أكثر من   -.0064 .1811
4 

.972 -.362 .3496 

36-45 2735. 6907.- 25 أقل من  
9 

.012 -1.228 -.152 

45-36 .0032 .0836
7 

.969 -.161 .1677 

55-46 .2080 .1222.089 -.031 .448 
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0 

55أكثر من   -.0032 .1780
8 

.986 -.353 .3469 

46-55 - 25 أقل من  
.8993* 

.2896
3 

.002 -1.468 -.329 

45-36 -.2053 .1266
3 

.106 -.454 .0436 

55-46 -.2086 .1222
0 

.089 -.448 .0316 

55أكثر من   -.2118 .2018
5 

.295 -.608 .1850 

أكثر من 
55 

- 25 أقل من 
.6875* 

.3172
8 

.031 -1.311 -.063 

45-36 .0064 .1811
4 

.972 -.349 .3625 

55-46 .0032 .1780
8 

.986 -.346 .3533 

55أكثر من   .2118 .2018
5 

.295 -.185 .6086 

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبالمصدر: من إعداد 

 : من خالل الجدول السابق نالحظ مایلي

من    - (أقل  العمر�تین  الفئتین  عینتي  بین  معنو�ة  فروق  و(  25وجود  �ق�مة 35  -25سنة)   (

) لدیها التزام   25سنة) ، أي أن الفئة العمر�ة (اقل من    25) لصالح الفئة العمر�ة (أقل من  0.6939(

 )35-25مع�اري أكثر من الفئة العمر�ة األكبر سن (
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)  69070.) �ق�مة (45  -36) و(25وجود فروق معنو�ة بین عینتي الفئتین العمر�تین(اقل من  -

) لدیها التزام  مع�اري أكثر من 25)، أي أن الفئة العمر�ة (اقل من  25اقل منلصالح الفئة العمر�ة ( 

 ) 45 -36الفئة العمر�ة (

من    - (أقل  العمر�تین  الفئتین  عینتي  بین  معنو�ة  فروق  و(  25وجود  �ق�مة 55  -46سنة)   (

ن الفئة  ) أي أ 25سنة) ، أي أن الفئة العمر�ة (اقل من    25) لصالح الفئة العمر�ة (أقل من  8993.(

 ) 55 -46) لدیها التزام  مع�اري أكثر من الفئة العمر�ة األكبر سن (25العمر�ة (اقل من 

من   (أقل  العمر�تین  الفئتین  عینتي  بین  فروق  و(فوق    25وجود  (55سنة)  �ق�مة   (0.6875   (

من   (أقل  العمر�ة  الفئة  لصالح  من    25�ق�مة   (اقل  العمر�ة  الفئة  أن  أي   ، الت25سنة)  لدیها  زام   ) 

 ).55-مع�اري أكثر من الفئة العمر�ة األكبر سن (فوق 

 الرت�ة العلم�ة:  -3

إجا�ات الم�حوثین نحو االلتزام التنظ�مي تعزى للرت�ة   إحصائ�ة فيهل توجد فروق ذات داللة  -
 ؟ )α≤0.05(العلم�ة عند مستوى معنو�ة 

H0 االلتزام التنظ�مي تعزى   : ال توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو

 ) α≤0.05(للرت�ة العلم�ة عند مستوى معنو�ة 

H1 تعزى التنظ�مي  االلتزام  الم�حوثین نحو  إجا�ات  في  إحصائ�ة   داللة  ذات  فروقات  هناك   :

 ). α≤0.05(للرت�ة العلم�ة عند مستوى معنو�ة 
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 �النس�ة لاللتزام التنظ�مي  علم�ةلرت�ة ال) لمتغیر ANOVA):اخت�ار الت�این األحادي (4/39الجدول رقم(
 

 spss v24بناء على مخرجات   الطالب المصدر: من إعداد

) الجدول   ق�م (4/39من خالل  أن �ل  التنظ�مي Sig) نالحظ  االلتزام  لكل محاور  �النس�ة   (

الداللة   مستوى  من  أكبر  توجد )،  α≤0.05(كانت  ال  أنه  على  یدل  مما  العدم�ة،  الفرض�ة  نقبل  أي 

نحو   الم�حوثین  إجا�ة  في  التنظ�مي  إختالفات  العلم�ةل تعزى  االلتزام  معنو�ة    رت�ة  مستوى  عند 

)α≤0.05 .( 

 سنوات الخدمة:  -4

 في هذه النقطة سنحاول اإلجا�ة على اإلشكال�ة الفرع�ة التال�ة:  

للسنوات    - التنظ�مي تعزى  الم�حوثین نحو االلتزام  إجا�ات  إحصائ�ة في  هل توجد فروق ذات داللة 

 ؟)α≤0.05(نو�ة ) عند مستوى مع25، فوق 25-16، 15-5، 5الخدمة (أقل من 

H0 تعزى التنظ�مي  االلتزام  نحو  الم�حوثین  إجا�ات  في  إحصائ�ة   داللة  ذات  فروقات  توجد  ال   :

 )α≤0.05(للسنوات الخدمة عند مستوى معنو�ة 

 مصدر الت�این            
مجموع  
 ddl المر�عات

متوسط 
 .F Sig المر�عات

مستوى 
 الداللة 

االلتزام 
 العاطفي

  441. 899. 729. 3 2.186 بین المجموعات 
  810. 409 331.441 داخل المجموعات  غیر دالة

   412 333.627 المجموع

االلتزام 
 المستمر

  778. 366. 243. 3 729. بین المجموعات 

 غیر دالة
  665. 409 271.932 داخل المجموعات 

   412 272.661 المجموع

االلتزام 
 المع�اري 

  760. 391. 229. 3 688. بین المجموعات 
  586. 409 239.853 داخل المجموعات  غیر دالة

   412 240.540 المجموع
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H1  هناك فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات الم�حوثین نحو االلتزام التنظ�مي تعزى للسنوات :

 ) α≤0.05(الخدمة عند مستوى معنو�ة 

 اللتزام التنظ�مي�النس�ة ل سنوات الخدمةلمتغیر ) ANOVA): إخت�ار الت�این األحادي (4/40(  رقم الجدول

 spss v24بناء على مخرجات   الطالبالمصدر: من إعداد 

 

 نحصل على مایلي:  أعاله من خالل الجدول  

 سنوات الخدمةعدم وجود إختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهات أفراد العینة وفق متغیر    -

 ). α≤0.05(ام المستمر، االلتزام المع�اري) عند مستوى معنو�ة إتجاه (االلتز 

 سنوات الخدمةإختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهات أفراد العینة وفق متغیر  ثبت وجود    -

 ). α≤0.05(إتجاه (االلتزام العاطفي) عند مستوى معنو�ة 

ال�ح الخدمة ث في  نظرا لثبوت وجود فروق ذات داللة معنو�ة بین استجا�ات عینات  ،    سنوات 

 ) لأل�عاد ذات المعنو�ة �مایلي: LSD( (Least SignificantDifference)سنقوم �اخت�ار 

 مصدر الت�این            
مجموع  
 ddl المر�عات

متوسط 
 .F Sig المر�عات

مستوى 
 الداللة 

االلتزام 
 العاطفي

المجموعات بین   13.595 5 2.719 3.458 0.005  
دالة 
 معنو�ة

  786. 407 320.032 داخل المجموعات 
   412 333.627 المجموع

االلتزام 
 المستمر

  0.247 1.338 882. 5 4.408 بین المجموعات 
  659. 407 268.252 داخل المجموعات  غیر دالة

   412 272.661 المجموع

االلتزام 
ع�اري الم  

  0.317 1.183 689. 5 3.446 بین المجموعات 
  583. 407 237.094 داخل المجموعات  غیر دالة

   412 240.540 المجموع
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 �النس�ة للثقة التنظ�م�ة  سنوات الخدمة) لمتغیر LSD) : اخت�ار (4/41الجدول رقم  (
 

متغیر 
 التا�ع 

(I) 
سنوات  
 الخدمة 

(J)  

سنوات  
 الخدمة 

فرق 
 المتوسطات

(j-i) 

الخطأ  
ع�اري الم  

Sig.  95مجال الثقة % 

الق�مة 
 الدن�ا

 الق�مة العل�ا

االلتزام 
 العاطفي

25فوق   16-25  .20648 .16287 .206 -
.1137- 

.5267 

5-15  -.1347 .16927 .427 -
.4675- 

.1980 

5اقل من   .3397* .14955 .024 .0458 .6338 

16-25 25فوق    -.2064 .16287 .206 -
.5267- 

.1137 

5-15  -.0856 .13154 .516 -
.3442- 

.1730 

5اقل من   .3412 .12970 .009 .5962 .0862 

5-15 25فوق    .1347 .16927 .427 -
.1980- 

.4675 

16-25  .0856 .13154 .516 .3442 .1730 

5اقل من   .255 .13938 .067 -
.0184- 

.5296 

5أقل  25فوق    -.3397 .14955 .024 -.0458 -.6338 

16-25  -.3412 .12970 .009 -
.5962- 

-.0862- 

5-15  -.2556 .13938 .067 -
.5296- 

.0184 

 spss v24بناء على خمرجات  الطالباملصدر: من إعداد 
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 من خالل الجدول السابق یتبین لنا مایلي: 

)  0.3397) �ق�مة (سنوات  5أقل من)و(سنة  25فوق (سنوات الخدمة  وجود فروق معنو�ة بین عینتي    -

العاطفي عند األفراد ذوي  سنة  25فوق  (فئة لصالح   أن مستوى االلتزام  أي  الخدمة  )   25فوق ( سنوات 

 سنوات.  5فئة أقل من أكبر منه عند )سنة

-16(فئة  ) لصالح  3412.) �ق�مة (سنوات  5أقل من)و(25-16وجود فروق معنو�ة بین عینتي (  -

فئة ) أكبر منه عند  25-16(سنوات خدمة لفئةي  ) أي أن مستوى االلتزام العاطفي عند األفراد ذو 25

 سنوات.  5أقل من 

 سنوات الخدمة .  اتعنو�ة بین عینوجود فروق م�اقي الق�مة الی -

العكس�ة بین  تعقیب العالقة  المتوسطات، نالحظ  الت�این في ق�م    سنوات : من خالل هذه االرقام وهذا 

ع    الخدمة جامعة  في  العاطفي  االلتزام  مستوى  ثل�جي  ومستوى  زادت مار  �لما  انه  أي  �االغواط، 

الخدمة   الجامعيسنوات  العاطفي نحو جامعة عمار ثلجیي،  ، �لما �ان شعور االستاذ  أن  و   �االلتزام 

 . �التغیرأهدافه وق�مه توافق أهداف وق�م مؤسسته وال یرغب 
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 خالصة الفصل: 

ونتائج   عدة  أمور  على  الوقوف  من  تمكنا  الفصل  لهذا  المیدان�ة،بدراستنا  للدراسة  حیث   هامة 

التنظ�مي في جامعة عملر ثلجیي �االغواط، �اإلضافة   الثقة التنظ�م�ة على االلتزام  حاولنا تحدید أثر 

 إلى إخت�ار فرض�ات الدراسة وتحلیل أهم نتائجها.

خاللوقد   من  الفصل    توصلنا  التطب�ق�ة،  إلى  هذا  الدراسة  في  المستخدمة  الوسائل  تحدید 

التحالیل المتحصل علیها من الدراسة اإلستقصائ�ة �اإلضافة   �لى اخت�ار النموذج  و   إلى إجراء مختلف 

الجزئ�ة  الصغرى  �المر�عات  النمذجة  على  �اإلعتماد  إعتماد   (SEM-PLS)التصوري  فیها  تم   التي 

 . وتحلیل المحتوي للتوسع في فهم وتحلیل النتائج اإلستب�ان �أسلوب لجمع الب�انات والمقابلة

اإلجرائ�ةكما   الفرض�ات  �اخت�ار  عنها   قمنا  المتحصل  النتائج  خالل  التحلیل  و من  خالل  من 

الوصفي اله�كل�ة    اإلحصائي  المعادالت  التنظ�م�ة في ونمذجة  الثقة  لنا وجود مستوى مرتفع من  تبین 

وهو العنصر الممیز على إعت�ار   �ما  تبین أن درجة  الرضى الوظ�في مقبول في المؤسسة  الجامعة

   ن المؤسسة �مكنها أن ترتكز على هذا الجانب لتدع�م اإللتزام التنظ�مي.أ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة   خامتة
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 قسم التطب�قيخالصة ال أوال:

النظر�ة   انطالقا الجوانب  في  التحكم  لتحقیق  مصمم  التطب�قي  الجانب  أن  فكرة  من 

اعتمادا على العلم �صورة متقنة. تمثل    األش�اءقات بین  الالع  لالستغال لظاهرة ما أو  

للجانبالهدف   من    األساسي  دراسة  التطب�قي  في  من    الحالةال�حث  أهم لواحد 

�الجزائرالقطا العالي  عات  التعل�م  قطاع  واسعة  �  ذيوال  وهو  حر��ة   وتحوالت شهد 

(من أساتذة جامعة عمار ثل�جي  عینة ل  وذلك بدراسة حالة  ، األخیرةكبیرة في السنوات 

 لكل ما یتعلق �محاور  و�حصائ�ا  تحلیل تقی�ماتهم وآرائهم ر�اض�ا  من خالل  �األغواط)

العالي على مستوى قطاع  سة  الدرا  ومتغیرات أثمرت  التعل�م  فلقد  التي   اإلصالحات، 

الجزائر  من    لماستجا�ة  ا  ،شهدتها  تعرفه  و   تغیرات�انت  اقتصاد�ة  و  اجتماع�ة 

من   تعان�ه  �انت  ما  و  من    مشكالتس�اس�ة،  خروجها  توجهها   االستعمار�عد  و 

إص  إلعادة فكان  تعلمها،  أهم      2004و1971ح  التنظ�م   التي  اإلصالحاتمن 

ال تلب�ة  للجامعة    البالدحت�اجات  جاءت  جدیدة  ص�غة  إعطاء  و   الجزائر�ةالتنمو�ة، 

 لهافأعطى بذلك دفعا قو�ا  ة،  ستعمار�موروثات االلا من دائرة الت�ع�ة و ا هللخروج ب 

 حوظ. من تطور نوعي و �مي ملالقطاع  جلي ف�ما عرفه ت

یومنا هذا من   لىإ  اللستقجزائر منذ االلا  في  ليانه و رغم ما عرفه التعل�م العا   الإ-

ا  �ارتفاع عدد  الكم�ة  الناح�ة  ملموسة خاصة من  لنتائج  أدت  ه�اكل، عدد لتطورات 

، و �شهد على ذلك توسع  أعضاء هیئة التدر�سالطل�ة تنوع الفروع و التخصصات،  
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ا  البالد،  �ة،  الو   58مؤسسة موزعة على    66مع�ة  اجلالش�كة  الشمال    الإأكثرها في 

عدة  نأن   طرح  �هذا  سر�عا  مردود  تاختالالموا  و  التكو�ن  نوع�ة  مستوى  یته  على 

ا   تمثلت في النمو  �ه  التحج�م: و�قصد  لعدد  لمشكلة  العال   نیملتحقال متزاید   ي �التعل�م 

ه �: و�قصد  ریمشكل التأط ، و�ذلك  ست�عابال ساتذة و�مكان�ات األا سنو�ا مقارنة �عدد  

مقارنة �عدد الطل�ة سواء من   في �عض الكل�ات  نقص أعضاء هیئة التدر�س وقلتهم

 ، مثل �ل�ة الطب. حیث الكم�ة أو النوع�ة 

المو   منا  لنتبین  وقد   لهذا  دراستنا  قطاع خالل  أن  والتطب�قي  النظري  و�شق�ه  ضع 

ة والمعرفة، �ات دیثة العالم�ة المبن�ة على الرقمنالتوجهات الحوفي ظل التعل�م العالي 

طر�قتهمضطر   التوجه    لتغییر  إلى  التقلیدي  توجهها  تغییر  خالل  من  اإلدارة  في 

ثقافاتها  في  الجوانب  �عض  تغییر  خالل  من  وهذا  المعرفة،  على  المبني  الجدید 

  .التنظ�م�ة، تتعلق بزرع الثقة بین أطرافها 

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التال�ة:  النظر�ة: النتائجثان�ا:

منهج جدید لنمو وتطو�ر المؤسسات ما هو   التر�یز على الجانب السلو�ي لألفرد  -

االنساني  �الجانب  بدا�اته  في  یهتم  �كن  لم  الذي  االداري  الفكر  لتطو�ر  نت�جة  اال 

ان األزمات والتحوالت التي والذي اعتبره �آلة أو �وسیلة فقط من وسائل االنتاج، اال  

خلق  �مكنه  الذي  الوحید  العنصر  هو  االنسان  أن  على  أكدت  المؤسسات  عرفتها 

�حقق  أن  انسان  أي  �مقدور  ل�س  أنه  إلى  ل�صل  االداري  الفكر  تطور  وتم  الق�مة، 
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ق�مة مضافة في ظل ازد�اد المنافسة مالم �ملك الثقة، وأن هذه األخیرة ال �مكن أن 

األ بین  یتم تنتقل  لم  اذا  المنظمة  داخل  ت�قى  أن  �مكن  وال  المتتا�عة،  واألج�ال  فراد 

 ، وتقو�ة مسب�اتها. رعایتها  والحفاظ علیها

�ما ان االلتزام التنظ�مي ال �أتي من فراغ، فال بد من مسب�اته تتلخص في توفیر   -

و  ماد�ة  عوامل  عدة  �سوده  تنظ�مي  �مناخ  وال   أهم�ة  تقل  ال  معنو�ة  ق�م تس أخرى 

 منها الثقة التنظ�م�ة �أ�عادها األر�عة والرضى الوظ�في،  ،الحال اال بها

الدراسات      - مؤسساتهم  التزامأن  السا�قة  أكدت  في  من   العاملین  �ه  الق�ام  �مكن 

التنظ�م�ة واحدة من أهم المداخل التي �مكن   الثقةخالل عدة مداخل مختلفة، وتعتبر  

وتبني   تطبیق  في  بها  ال هذاالستعانة  من   ،مفهوما  مجموعة  توفیر  من خالل  وذلك 

الثقة في المعلومة، الثقة في األسلوب، الثقة في الق�م، الثقة (  للثقة التنظ�م�ة  األ�عاد

التنظ�م�ة  الثقةتقس�م تختلف من �احث آلخر، فهناك من یرى أن وقد  )في الس�اسات

للسلطة،   الهرمي  التدرج  حسب  مستو�ات  ثالث  یرى  الى  من  في  مومنهم  یزد  ن 

 ؛ أ�عادها أو ینقص

النظر�ة    أ�ضاتوصلنا    - الدراسة  خالل  �الثقة   الىمن  الخاصة  المتغیرات  �ل   أن 

م والمقدمة  التنظ�ميالتنظ�م�ة  االلتزام  لتوفیر  هامة  تعتبر  ال�احثین  طرف  وعدم   ن 
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وجودها یتطلب إحداث تغییر ثقافي �ساعد على توفیر تلك الخصائص المفقودة في  

 ؛  المؤسسة

�ق�اس    - التنظ�م�ةمسألة توحید نموذج خاص  البتة لجم�ع حا  ال  الثقة  ت ال�صلح 

الدراساتوتطب�قاتها،    المؤسسات األ  واألجنب�ةالعر��ة    فاختلفت  اخت�ار  �عاد  في 

الذي �ستدعياال ،  المناس�ة لكل قطاع نماذج ق�اس مختلفة حسب حا   مر  ت التبني 

 الت�این؛ 

 العاملینكثیر من  لمفهوم الرضى الوظ�في    وجهت،  والمجتمع�ة االسر�ة  االلتزامات  -

 استعمال  ، �ما �مكنعلى الجانب المعنوي منه  أكثرالجانب المادي  الى التر�یز على

 ؛الكفاءات لالحتفاظ ��وسیلة للرضى الوظ�في 

الجزائر�ة ومن   الجامعةإسقاط الجانب النظري على الواقع المعاش في    �مكن�ذلك    -

اخت�ار   السابق  خالل  في  �ثیرا  عانة  �ونها  �األغواط  ثل�جي  عمار  هذا جامعة  في 

) أي  (المیدان  من  �ل  بنموذج  االستعانة  خالل  ومن  التنظ�مي)  ، )Mayerااللتزام 

)Sako(  ) ؛) الرفاعيونموذج   

 الجانب التطب�قي ا:نتائج ثالث

وقد توصلنا الى ت البنائ�ة،  المعادل طر�قة النمذجة �ا  في الدراسة التطب�ق�ة  استخدام  تم

ا النموذج  االأن  ومن ل فتراضي  العاملي)  (أو  التوف�قي  اله�كل  من حیث  منه  منطلق 

الصالح�ة مؤشرات  تأك  ،حیث  �عد  الدراسة خصوصا  أغراض  و�خدم    العالقة د  یجید 
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ر�اض�ا  ال أن  لمنطق�ة  �ما  ومتغیراتها،  الدراسة  الوظ�فيمحاور  دور ی  الرضى  لعب 

بین  لا الوس�ط  )متغیر  الس�اسات  في  الثقة  (�عد  التنظ�م�ة  متغیرا   الثقة  �اعت�ارها 

و�ین  المستق التنظ�مي،  ا  االلتزام  �الغ  أثر  ولها  تا�عا  متغیرا  �اعت�اره  هم�ة أل�أ�عاده 

 ؛ ثر بینهماأل قة واالبوجودها في تحلیل الع

أ�ضا   اووجدنا  الأن  في  لمتغیرات  تمثلت  والتي  والوظ�ف�ة معدلة  الشخص�ة  الب�انات 

للب�انات الشخص�ة   إحصائ�العینة الدراسة، فقد تم التوصل إلى عدم وجود أثر دال  

استعملنها في التي ، الرت�ة العلم�ة، واسم الكل�ة أو المر�ز أو المعهد) (الجنس، العمر 

الدراسة، و سنواعادا    أداة  الخدمة  للهو  ت  أقرب  و مانراه  والواقع  لتحقیق منطق  أقرب 

الشرط الثاني للمتغیر المعدل، وهو تغیر اتجاه و قوة العالقة، أي أنه �إمكان أن تز�د 

إذا  منه  وتنقص  زادت،  إذا  الجامعي  لألستاذ  التنظ�مي  التزام  من  الخدمة  سنوات 

 غیر على النحو التالي: حسب �ل متللدراسة  نقصت.وسیتم التطرق للنتائج العامة

 �النس�ة للثقة التنظ�م�ة:  -1

الثقة المقترح ، توصلت هذي الدراسة    جمن نتائج الدراسة ومن خالل تطبیق نموذ  -

الجامعي  لألستاذ  التنظ�م�ة  للثقة  المتوسط،  حدود  في  مقبول  مستوى  وجود  الى 

�األغواط،   ثلجیي  عمار  الجزء �جامعة  في  الثقة  مستوى  في  ضعف  لمسنا  حیث 

 ، خاصة في الدعم التنظ�مي وعدالة اإلجراءات. واإلدارةالمتعلق بین األستاذ 
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ا و   - نتائج  ع�ارات   ة و�االستعان  أ�ضا  لدراسةمن  العینةنحو  أفراد  توجهات  �جدول 

أن   وجدنا  الع�ارتین  المحور،  عدا  ما  مرتفعة  و TI2  )3.378المتوسطات   ( 

TI4)3.298 ثقة أغلبهم على أن هناك  یتفقون في  الم�حوثین  )، وهذا یدل على أن 

، أي بین العمال واإلدارة ، بین مختلف المستو�ات اإلدار�ة  في المعلومات المتداولة  

الع�ارة   تعتبر عل�ه  الرؤساء، وهذا  و�ین  الملحق رقم  األولىو�ینهم  ، TI1)01(انظر 

 . العمل على �اقي المستو�ات وتقل الثقة في المعلومات بین زمالء

تقع ضمن مجال القبول   التي تتعلق �الثقة �األسلوب  ان �ل متوسطات الع�ارات  -

أسلوب الرئ�س هناك ثقة في  ) ، أي أن أفراد العینة یتفقون على أن   TM3ماعدا (

 TM3الم�اشر، �ظهر ذلك من خالل اتجاه الع�ارات نحو الموافق، ف�ما عادا الع�ارة  

�األساتذة  التي تتج إلى  حد ما ونفسر ذلك من خالل احتكاكنا  إلى  موافق   أثناء ه 

 . توز�ع االستب�ان �غموض في الع�ارة 

الق�م    - في  الثقة  �خصوص  �كل   فإنناأما  المحور  المرجح  للمتوسط  نظرنا  ما  إذا 

المتوسطات  الرؤساءأن نصف  �قع ضمن مجال (موافق) وهذا �عني أن  أنه  نالحظ 

للع�ارات المكونة لهذا المحور تقع ضمن مجال القبول، والنصف الثاني في المرجحة  

مجال القبول إلى  حدما، وهذا �عني أن جزء من أفراد العینة المدروسة یثقون  في  

الق�م التنظ�م�ة السائدة في مؤسساتهم (الجامعة)، وجزء ال �قل عن سا�قه �أخذ الثقة 
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تجه إلى  موافق إلى  حد ما، وعلى العموم فان  في الق�م السائدة �حذر، ولذلك نجده ی 

 ه المحور �كل یتجه صوب الموافق.  اتجا

محور الثقة   نجد أن المتوسطات المرجحة لكل الع�ارات الموجودة في هذافي حین    -

تقع ضمن مجال القبول إلى  حد ما، أي أن أغلب أفراد العینة   �الس�اسات، فنجدها 

ا  اإلدار�ة   الس�اسات  في  نحن  یثقون  نفسره  ما  �حذر،وهذا  لكن  الجامعة  في  لسائدة 

 اآلونة جموعة من األساتذة، تجسد في  �الصراع الداخلي الجلي بین اإلدارة  العل�ا وم

التصرفات اإلدار�ة  التى ال یرونها مناس�ة    األخیرة في احتجاج �عض األساتذة على �عض

 مما �قلل الثقة عندهم قي الس�اسات اإلدار�ة .   

أن األساتذة  في الجامعة    لما ذ�ر �خصوص الثقة التنظ�م�ة توصلنا إلى  و�خالصة

�شتر�ون في نفس العادات والتقالید ونفس الرؤ�ة واألهداف، واألهم من ذلك هو أنهم 

في  مشار�تهم  إلى  �اإلضافة  (اللغة)،  والع�ارات  المفاه�م  بنفس  و�تكلمون  یتحاورون 

وهذا   وظائفهم  مستوى  القرار على  تسمح إتخاذ  التنظ�م�ة   الثقة  توفیر  �ساعد على 

�استثنا الطل�ة،  و�ین  بینهم  المعارف  المدروسة    ءبتداول  العینة  في  األساتذة   �عض 

وال یثقون �اإلدارة   التي تعقد داخل الجامعة  أظهروا �أنهم ال �شار�ون في اإلجتماعات

 . وال بزمالئهم وهذا ما �عرقل تبنى مفهوم االلتزام التنظ�مي لدیهم 

 لرضى الوظ�في �النس�ة ل-2
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خالل    - الدراسة  من  من   أننالحظ  نتائج  والموافقة  القبول  تلقى  الع�ارات  نصف 

) تفوق  التي  المرتفعة  المتوسطات  خالل  من  العینة  أفراد  والنصف 2.5طرف   ،  (

العینة راضون  أفراد  أغلب  أن  �عني  وهذا  إلى  حدما،  القبول  مجال  في  �قع  األخر 

 على ما یتقاضونه في الجامعة و�ذلك عالقاتهم بزمالئهم والرؤساء الم�اشر�ن طی�ة،

لكن ال �مكننا أن نتغاضى على النصف األخر الذي �عبر عن سخطه وعدم رضاه 

) المؤقتین  األساتذة  فئة  على  نتكلم  ونحن  �األجر،  بنس�ة   مؤقت  أستاذ  155خاصة 

العینة 37.53 و�تقاضون   )من حجم  الدائمون  تعمل عمل األساتذة  معتبرة  نس�ة  فهم 

اقل المؤقتین أجر  األساتذة  إشكال�ة  عن  وال�احثین  للدراسین  المجال  �فتح  قد  وهذا   ،

�مكن   الجامعة، و��ف  الوجه،   ماستغاللهودورهم في  ماء  لهم  تحفظ  �طرقة عادلة  

 وتز�د لدیهم نس�ة الرضى الوظ�في والذي حتما سیز�د من التزامهم �الجامعة. 

(موافق) في   االلتزام المعی�اري بـــ  نحوأن أفراد العینة �ان لدیهم توجه    وجدنا �ذلك  -

هناك   أن  وهذا  األخیرة،  الع�ارة  الع�ارات،عدا  مع�اري كل  عمار   التزام  جامعة  في 

ثل�جي، أي أن هناك شعور �التزام أدبي اتجاه المؤسسة والزمالء وال�قاء في المؤسسة  

الواجب،   من  نوع  حدو   هو  وفي  للجامعة،  الحالي  الوضع  ب�قاء  مشروط  د لكنه 

الع�ارة األخیرة سأقبل أي مهمة أكلف بها مقابل   وهذا ما تفسره،  المعقول والمستطاع

الجامعة هذه  في  العمل  في  الملحقاستمراري  لم03(أنظر  من   )التي  الترحیب  تلقى 

 . )2.87�ان متوسطها اقل ( وطرف أغلب�ة المستجو�ین 
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تبین  - الوظ�في �وس�ط فقد  الرضى  أنه    اما  معنوي   م�اشر   غیر  تأثیر  یوجد   اللنا 

 بین �ل من المسارات التال�ة: .  للوس�ط

 ، )االلتزام التنظ�مي←لوظ�في الرضىى←الثقة في المعلومة(

 االلتزام التنظ�مي)، ←لوظ�في الرضىى←الثقة في األسلوب(

 االلتزام التنظ�مي) . ←لوظ�في الرضىى←الثقة في الق�م(

أن هناك   أي  إحصائ�ا  دالة  للوس�ط  معنوي  م�اشر  تأثیر غیر   وساطة جزئ�ةوجود 

التأثیر الم�اشر للثقة في الس�اسات   على االلتزام التنظ�مي من جهة،   ←تتمثل في 

على االلتزام التنظ�مي عن طر�ق    ←وتأثیر معنوي غیر م�اشر للثقة في الس�اسات  

الس�اسات تأثیر على التزم أساتذة الجامعة   ، أي انه اذا �ان للثقة فيالرضى الوظ�في

ال بد لها من المرور على الرضى الوظ�في، �معنى ان األستاذ �جب ان �كون راض 

 على س�اسات اإلدارة حتى یثق فیها. 

الوظ�في  -      الرضا  لما سبق �خصوص  أن  قد  ف  و�خالصة  إلى  جامعة توصلنا 

تعلق األمر   وعلى �ل النواحي سواءتطبق أنظمة تحفیز جیدة  عمار ثل�جي �األغواط  

والسلبي اإل�جابي  و�شق�ه  المعنوي  أو  المادي  الخارج،   �الجانب  في  (التر�صات 

عكس ما   ظهر في إجا�ات أفراد العینة،وهذا ما    إعانات، تسهیالت، قروض...الخ)

الذین أكدوا   �عض أساتذة الجامعةي أجر�ت مع  تحصلنا عل�ه من خالل المقابالت الت

المشجعة خاصة في    عدم  على الماد�ة  التحفیزات  العلوم وجود مجموعة من  �ل�ات 
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التناقض  االنسان�ة النتائج، وهذا  أن   في  نرى من خالله  نقف موقف وسطي  �جعلنا 

ة �النس�ة تقدم تحفیزات ماد�ة إال أنها غیر مرض�  الجامعة الجزائر�ة ممثلة في الوزارة  

فیها، تحفی  للعاملین  تقدم  �انت  تناقصتأو  ثم  ماد�ة ومعنو�ة قو�ة  الناح�ة   زات  من 

والكم�ة توز�ع   النوع�ة  في  عدالة  وجود  وعدم  المعنوي  التحفیز  ضعف  إلى  إضافة 

األستاذ الجامعي �جامعة   رضىالتحفیزات وخاصة السلب�ة منها، وهذا �له یؤثر على  

 . األغواط

 زام التنظ�مي: �النس�ة لاللت-3

ع�ارات  - إتجاه  العینة  أفراد  توجهات  أن  العاطفينجد  االلتزام  في ،  محور  �انت 

متوسطها تصب في مجال (موافق)، حیث أن نصف المتوسطات المرجحة فاقت في  

)، وهذا یدل على أن أفراد العینة لدیهم التزام عاطفي تجاه الجامعة، أما 3.4ق�متها (

مكن أن �غیرها  ، لكن �فنستط�ع أن نقول أنه سعید في هذه الجامعةالنصف الثاني،  

الجامعة، تنطبق مع أهداف هذه  أهدافه ال  السابق  الن  أو ألساب أخرى ذ�رناها في 

 ) 138(صفحةانظر 

�انت في خانة   المستمر  محور االلتزامأغلب فقرات  من نتائج الدراسة أ�ضا وجدنا    -

العی أفراد  لدیهم  (موافق)، وهذا �عني أن  النوع من االلتزام نة  ، و�مكن أن �قضوا هذا 

�ق�ة ح�اتهم داخل هذا الصرح وان المكاسب الماد�ة �الرغم من أهمیتها إال أنها ل�ست 

الوحیدة التي تحدد وجهتم، وأن ترك للعمل في جامعة عمار ثل�جي س�كلفه الكثیر من 
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)، والذي 3.61�كل (التضح�ات، وهذا ما یتأكد من خالل المتوسط المرجح للمحور  

 كان في خانة (الموافق). 

االتجاهات   - �ل  أن  النتائج  أظهرت  فقد  التنظ�مي   االلتزام  �أ�عاد  یتعلق  ف�ما  أما 

ا�جاب�ة وهذا �عني أن أفراد العینة في �ل الكل�ات المدروسة یرون �أنهم قد یلتزمون 

وء، �اإلضافة إلى �الجامعة في حال �قي نفس المناخ التنظ�مي، ولم یتغیر إلى األس 

من  حتى  الزمالء  جم�ع  مع  المعارف  وت�ادل  المشار�ة  نحو  اإل�جابي   میولهم 

ال �مكن �أي حال أن نتجاهل تلك الفئة تخصصات ومستو�ات أخرى، وفي األخیر  

الغیر راض�ة والتي تر�د المغادرة أو غادرة فعال، فهم نخ�ة الوطن ولهم �فاءات قل ما 

حث عن أس�اب رغبتهم مغادرتهم الجامعة، وهنا ال نتكلم نجدها، فوجب التقسي وال�

أو  عائل�ة  أو  الصح�ة  �الظروف  فیها،  التدخل  �مكن  ال  التي  الظروف  عن 

 المناخ�ة...الخ؛ 

 �النس�ة المتغیرات المعدلة:-4

المتغیرات الشخص�ة والوظ�ف�ة(الجنس، العمر، سنوات الخدمة، الرت�ة فقد درسنا �ل  

استعملنها   المعهد)  أو  المر�ز  أو  الكل�ة  واسم  أن العلم�ة،  فوجدنا  معدلة،  �متغیرات 

متغیر  تعد  التي  الوحیدة  تكون  وعل�ه  الشرط  تحقق  من  فقط  الخدمة  سنوات  متغیر 

التزام التنظ�مي لألستاذ الجامعي ، أي أنه �إمكان أن تز�د سنوات الخدمة من  معدل 
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نقصت إذا  منه  وتنقص  زادت،  الفروقات   .   إذا  اخت�ار  في  الدراسة  أكدته  ما  وهذا 

الفرد�ة �النس�ة لالتزام التنظ�مي، حیث وجدنا فروق معنو�ة لصالح فئة األساتذة ذوي 

 سنوات خدمة.  5سنوات الخدمة أكبر، مقارنة �حدیثي التوظ�ف أقل من 

متعلقة بنموذج الق�اس �الدراسة في ظل نموذج افتراضي منطلق منه لائج اأن النتكما  

ا جودة  مؤشرات  حیث  من  جیدة،  �انت  الدراسة  ا ل في  ومؤشرات  مطا�قة لمطا�قة 

ا العاملي  التحلیل  توظ�ف  �عد  النموذج  لعناصر  والتحلیل  الالتفصیل�ة  ستكشافي 

وا التو�یدي،  البنائي؛ حالالعاملي  �أدلة الصدق  الق�اسي سواء   ثیستعانة  نموذ  �ان 

فوق   ،)VC, CL) أو الصدق التمایز �مؤشراته (FL, CR ,AVEالصدق التقارب (  

�انالجیدة،   (  �ما  الخمسة  �مؤشراته  البنائي   ،  R Square  ,F2  ،Q2نموذج 

GOF،HTMT .جیدة هي أ�ضا ( 

 :نتائج وتفسیر اخت�ار فرض�ات الدارسةرا�عا

دال    - أثر  واأل�عادبین    إحصائ�اوجود  التنظ�م�ة  والا   الثقة  لها،  ممتثلة في: ل مكونة 

المعلومة  في  الس�اسات ،  الثقة  في  الثقة  الق�م،  في  الثقة  األسلوب،  في  عند   الثقة 

لها أكبر   الثقة في الس�اسات،كما دلت النتائج أ�ضا على أن  0.05معنو�ةلمستوى ا

وقو�ة جدا مع  الع ا�جاب�ة  ارت�اط�ة  التنظ�م�ةقة  %كنس�ة   76.5و    0.76بـ    الثقة 

 ارت�اط�ة قةال�عالثقة في األسلوب هي األضعف  في المقابلبینهما،  لالنحدارشارحة 
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جودة   �مقدار    ةالثقمع  نسبت  0.63التنظ�م�ة  لالنحدار   %63  هوما  شارحة  �نس�ة 

 بینهما. 

ممتثلة في: لمكونة له، وا لا  واأل�عاد  االلتزام التنظ�ميبین    إحصائ�اوجود أثر دال    -

،كما 0.05معنو�ةلعند مستوى اااللتزام العاطفي، االلتزام المستمر،  ،  االلتزام المع�اري 

النتائج أ�ضا على أن   المع�اري دلت  ا�جاب�ة وقو�ة الأكبر ع  له  االلتزام  ارت�اط�ة  قة 

مع   التنظ�ميجدا  شارحة    87و    0.87بـ    االلتزام  في  بینهما،    لالنحدار%كنس�ة 

االلتزام التنظ�مي مع جودة  قو�ة    ارت�اط�ة  قةال�عااللتزام المستمر هي األقل    المقابل

فتعزى   %81ومانسبته  0.81�مقدار   ال�اقي  أما  بینهما،  لالنحدار  شارحة  �نس�ة 

 لمتغیرات عشوائ�ة أخرى ال تفسر االنحدار.

 لثقة التنظ�م�ةل  إحصائ�ابوجود أثر دال    المتعلقةو    األولىقبول الفرض�ة الرئ�س�ة    -

 خاللمصاح�ة لها، من  لصحة الفرض�ات الفرع�ة ا   إث�اتمع   ،الرضى الوظ�في على  

دال   أثر  من    إحصائ�اوجود  المعلومةلكل  في  في ،  الثقة  الثقة  األسلوب،  في  الثقة 

عند نفس مستوى    الرضى الوظ�في�ل على حدة على    الق�م، الثقة في الس�اسات،  

 معنو�ة؛ لا

الرئ�س�ة    - الفرض�ة  داإل  المتعلقةو    الثان�ةقبول  أثر  التنظ�م�ة   حصائ�ابوجود    للثقة 

 خاللمصاح�ة لها، من  لالفرع�ة ا  ةصحة الفرض�  إث�اتمع    ،االلتزام التنظ�ميعلى  

 أما �اقي الفرض�ات الفرع�ة تأثیر �ل من  للثقة في الس�اسات  إحصائ�اوجود أثر دال  
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فقد أظهرت عدم وجود أثر الثقة في الق�م،    و   في األسلوب،الثقة  ،  الثقة في المعلومة 

 معنو�ة؛ لعند نفس مستوى ا االلتزام التنظ�مي علىدال إحصائ�ا 

 لرضى الوظ�في ل  إحصائ�ابوجود أثر دال    المتعلقةو    الثالثةقبول الفرض�ة الرئ�س�ة    -

لها، من خالل اح�ة ، مع إث�ات صحة الفرض�ات الفرع�ة المصالتنظ�مي  االلتزامعلى 

إ أثر دال  المع�اري،  وجود  الوظ�في، على �ل من االلتزام  الرضى  حصائ�ا لكل من 

 ؛ي، االلتزام المستمر، �ل على حداااللتزام العاطف

أ�ضا  - التوصل  تم  طر�قة  �ما  خالل  المسار    من  دون   Bootsrappingنموذج 

واخت�ار وس�ط  الرئ�س�ة  VAF مؤشرتفاعل  الفرض�ة  صحة  إث�ات  الرا�عة، ،إلى 

على   الثقة التنظ�م�ةمتغیر الوس�ط في تأثیر  للدور ا الرضى الوظ�في  متعلقة بلعب  لوا

الرا�ع    المسار  ناح�ة  من  التنظ�مي،  الس�اساتااللتزام  في  الرضى ←(الثقة 

التنظ�مي)←الوظ�في الع حیث  االلتزام  في  الأن  الس�اساتقة  تعكس حالة الثقة في   ،

بین   الجزئي  الوس�ط  التنظ�م�ة  النموذج  مستق �اعت�ارها    الثقة   وااللتزام ،  لمتغیرا 

غیر الوس�ط بین تملدور ا  ولع�ه  الرضى الوظ�في�اعت�اره متغیرا تا�عا. �ما أن وجود  

التنظ�م�ة التنظ�مي  الثقة  ا  وااللتزام  حال�الغ  في هم�ة،  أنه  على  النتائج  دلت  یث 

تعكس   هام على  العوجوده،  أثر  ولها  ا�جاب�ة  اااللتزامقة  �ان  لو  من  أكثر  مر ال، 

 ؛ الثقة وااللتزام �شكل م�اشر بین 



 ـــــــــــــــــــــــــــامتة                                              خ
 

 
 

290 
 

وا  قبول  - الخامسة  الرئ�س�ة  بوجود  ل الفرض�ة  احصائ�ة   داللةذات    اختالفاتمتعلقة 

التنظ�مي  على  ةالتنظ�م�الثقة  لتأثیر   الوظ�في    وجود  في  االلتزام  �الب�انات  الرضى 

فقط في حین ترفض   سنوات الخدمةل  �اعت�ارها متغیرات معدلة    لوظ�ف�ةوا  الشخص�ة

الفرع�ة   العمر،  الفرض�ات  الجنس،  من:  الكل�ة لكل  العلم�ة،اسم  �اعت�ارها الرت�ة   ،  

 ؛معدلةمتغیرات 

توجد فروقات ذات داللة إحصائ�ة  في إجا�ات   ال  السادسةالفرض�ة الرئ�س�ة  اما    -

(الجنس، السن،   الشخص�ة والوظ�ف�ةتعزى للعوامل    ةالتنظ�م�  ثقة  الم�حوثین نحو ال

الكل�ة) طب�عة  الخدمة،  سنوات  العلم�ة،  وقبول   الرت�ة  العدم،  فرض�ة  رفض  تم  فقد 

ین إتجاهات إختالفات ذات داللة معنو�ة ب   على ان هناك   تنصالفرض�ة البدیلة التي  

المعلومة)   في  (الثقة  إتجاه  الجنس  متغیر  وفق  العینة  ذات وجود  ،  أفراد  إختالفات 

إتجاهات بین  معنو�ة  أسلوب   داللة  في  (الثقة  إتجاه  العمر  متغیر  وفق  العینة  أفراد 

إختالفات ذات داللة معنو�ة بین إتجاهات أفراد العینة وفق وجود  )،  الرئ�س الم�اشر  

الع  الرت�ة  السائدة) متغیر  الس�اسات اإلدار�ة   (الثقة في  إتجاه  إختالفات وجود  ،  لم�ة 

في  (الثقة  الخدمة  سنوات  متغیر  وفق  العینة  أفراد  إتجاهات  بین  معنو�ة  داللة  ذات 

 ؛  أسلوب الرئ�س الم�اشر)

الرئ�س�ة    - إجا�ات   ال  السا�عةالفرض�ة  في  إحصائ�ة   داللة  ذات  فروقات  توجد 

(الجنس، السن،   الشخص�ة والوظ�ف�ةالم�حوثین نحو االلتزام التنظ�مي تعزى للعوامل  
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التي    فقد تم رفض فرض�ة العدم، وقبول الفرض�ة البدیلة   ، طب�عة الكل�ة)الرت�ة العلم�ة

هناك ان  على  أف  تنص  إتجاهات  بین  معنو�ة  داللة  ذات  وفق إختالفات  العینة  راد 

المع�اري متغیر   (االلتزام  إتجاه  بین وجود  ،) العمر  معنو�ة  داللة  ذات  إختالفات 

 . إتجاه (االلتزام العاطفي)سنوات الخدمة إتجاهات أفراد العینة وفق متغیر 

 إقتراحات الدراسة   : خامسا

 :  التال�ة حاتاقتر اال في ضوء ما سبق من نتائج  نقدم

الثقة   مستوى  ارت�اط تحسین  من  لها  لما  و�ل�اتها،  الجامعة  أساتذة  لدى  التنظ�م�ة 

 معنوي وتأثیر واضح على االلتزام التنظ�مي، و�مكن ذلك من خالل: 

وضع س�اسات إدار�ة واضحة �الجامعة و�ل�اتها، والتي �مكن أن تخلق مناخا  -

ة،  ممثلة في توفیر فرص تكو�ن�ة مالئمتنظ�مي یدعم مستوى الثقة التنظ�م�ة  

جود نظم إدار�ة واضحة تطبق على الجم�ع �عدالة تنظ�م�ة تامة سواء في  وو 

 أو المهام المو�لة لألستاذ .  المكافآتمجال الترق�ات أو 

معاییر  - وفق  أدائهم  وق�اس  المؤقتین  لألساتذة  الوظ�في  االستقرار  توفیر 

صنع   في  �المشار�ة  لهم  والسماح  تخصهم،    تالقراراموضوع�ة،  التي 

أس  مصاف واعت�ارهم  الى  الجامعة  والمستقبل  المشعل  س�حملون  اتذة  

 الجامعات الكبرى. 
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اإلدارة   - تتبناها  �فلسفة  تنظ�م�ة  ق�م  وتتخذها   العل�اوضع  و�ل�اتها  �الجامعة 

لب التكأساس  تطبیق  وذلك من خالل  الثقة  استثناء، ناء  دون  الجم�ع  على  ام 

بین اإلدارة والعاملین،  شفاف�ة التعامل بین أعضاء التنظ�م، االحترام المت�ادل  

 وحسن اخت�ار الرؤساء على اعت�ارهم قدوة للمرؤسین . 

�ض  تالمعلوماتوفیر   - �شكل  التنظ�م  داخل  لألساتذة  �فایتها  المطلو�ة  من 

ولة و�سر، حتى �ستط�ع األستاذ بناء توقعات مستقبل�ة  وصدقها وانس�ابها �سه

 حاجاته ورغ�اته.  إش�اعقادرة على 

التمكین والتفو�ض �ما �ضمن تنم�ة إحساس األساتذة �أهم�ة   ثقافة  استحداث -

على  الذات�ة  قدراتهم  وتنم�ة  الجامعة،  في  �ه   �قومون  الذي  العمل  وق�مة 

المهام واتخاذ القرار، مع منحهم السلطة لذلك والثناء على   تنفیذاخت�ار طرق  

 دید. مجهوداتهم وتهیئة المناخ العام لهم �ما �ساعد على االبتكار والتج

لین في إدارة الجامعة و�ل�اتها محل الدراسة بتخط�ط وتنفیذ ضرورة ق�ام المسؤ  -

تدر�ب�برا  أو    إلىتسعى    ةمج  العاطفي  سواء  التنظ�مي  االلتزام  مستوى  ز�ادة 

مستوى   رفع  على  العمل  ضرورة  ذلك  �ستلزم  وقد  المستمر،   او  المع�اري 

في   المؤثر  ا العوامل  الرضى  مثل  التنظ�مي  یتفانى  لوظ االلتزام  ف�ه  �في، 

ل المز�د من األعمال التطوع�ة والخیر�ة لصالح العام وصالح في بذاألستاذ  

 الجامعة. 
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من   الجامعةالحرص على رفع مستو�ات االلتزام التنظ�مي لدى األساتذة تجاه   -

االلتزام   أ�عاد  والتر�یز �صفة  خالل  المستمر)،  المع�اري،  (العاطفي،  عامة 

خاصة،   �صفة  العاطفي  االلتزام  �عد  س   فاألستاذعلى  تنظ�م�ا   ؤديیالملتزم 

و�مكن    لجامعة التي حققت له ذلك االلتزامأعمال تطوع�ة من أجل مصلحة ا

التنظ�م�ة،    العدالةذلك من خالل رفع من مستو�ات الرضى الوظ�في �أ�عاده،  

 الدعم التنظ�مي، والعدالة في اإلجراءات  دالة فيعال

االلتزام   - مستوى  في  التغیرات  �ق�اس  تقوم  أن  و�ل�اتها  الجامعة   إدارة  على 

، ومحاولة تحسین الجوانب ذات ألخرى التنظ�مي أو حر��ة األستاذ، من فترة  

على مستو�ات االلتزام ، �ال�حث عن األس�اب الحق�قة لتخلي    المتدني  التأثیر

الدرجات   ذوي  األساتذة  استغالل  للجامعات  �مكن  �ما  الجامعة،  األستاذ عن 

الجامعة   ترغب  التي  التطوع�ة  السلو��ات  نحو  وتوجیههم  االلتزام  العال�ة من 

 إنتاجهافي 

و�ل�اتها، وفي سبیل ذلك فان تنم�ة الرضى الوظ�في لدى األساتذة �الجامعة   -

 ؛ هناك العدید من التصرفات اإلدار�ة منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي 

في الق�ادة والذي یز�د   الد�مقراطيتدر�ب وتشج�ع المسؤلین على تبنى النمط   -

 �ات الرضى الوظ�في لدى  األساتذة؛ من مستو 
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ال - رضى الوظ�في لدیهم،  تقدیر المبدعین والمبتكر�ن ماد�ا ومعنو�ا �ما �حسن 

 ؛ق�ة األساتذة في الجامعةى �ه من قبل � و�جعلهم مثال �حتذ

ؤدي إلى تحقیق المساندة  تمام ببناء قوي ومتماسك لجماعات العمل �ما یااله -

االجتماع�ة الالزمة لز�ادة األداء والعمل بروح الفر�ق، وهذا ما یزرع الثقة بین  

 أطراف التنظ�م. 

 للدراسة  ال�حث�ة : اآلفاقسدسا

رات أخرى قد �كون لها عالقة االلتزام التنظ�مي مثل العدالة هناك حاجة لدراسة متغی 

 التنظ�م�ة، تقی�م األداء، ونمط الق�اد  وغیرها.

الشخص�ة   - الخصائص  بین  االختالفات  تختبر  أن  المستقبل�ة  الدراسات  على 

هذا الجانب لم تخض ف�ه   نإللموظف و�ل �عد من أ�عاد االلتزام التنظ�م�ة، حیث  

 الدراسات السا�قة برغم من أهمیته على االلتزام التنظ�مي. 

من   - مجموعة  ف�ه  تؤثر  تا�ع  �متغیر  التنظ�مي  االلتزام  الدراسة  هذي  تناولت 

المستقلة دون معرفة أثر االلتزام التنظ�مي على ظواهر تنظ�م�ة أخرى مثل    المتغیرات

 اإلنتاج�ة، الكفاءة، الفعال�ة التنظ�م�ة، سلوك المواطنة...الخ. 
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بین عدد من   -  ، م�اشرة  والغیر  الم�اشرة   العالقة  الدراسة على معرفة   ر�زت هذه 

�متغ ر المتغی الوظ�في  الرضى  �استعمال  و�التات،  وس�ط،  في یر  المفید  من  فانه  الي 

المستقبل�ة   أخرى  متغ  إدخالالدراسات  �مكن    ط�ةوس�یرات  �معظم   اإللمامحتى 

رات التي تؤثر �شكل م�اشر أو غیر م�اشر في االلتزام التنظ�مي مثل العدالة المتغی

 ة، الدعم التنظ�مي، سلو��ات الق�ادة. �التنظ�م 

متغ  - نفس  اخت�ار  ق�مكن  في  ولكن  الدراسة،  القطاع یرات  مثل  أخرى  طاعات 

 الخاص، حتى �مكن تعم�م النتائج. 

المنظمات   - في  العاملین  تمكین  التنظ�م�ة على  الثقة  أثر  دراسة عن  إجراء  �مكن 

 الخدم�ة. 

العمل�ة   - على  التنظ�م�ة  الثقة  ألثر  والخاصة  العامة  المنظمات  بین  مقارنة  دراسة 

 االبتكار�ة . 

ر التنظ�م�ة مثل : صر مختلفة على �عض الظواهم�ة �عنادراسة اثر الثقة التنظ�   -

دافع�ة   العاملین،  است�قاء  العمل،  دوران  المواطنة،    األفرادمعدل  سلوك  لالنجاز، 

 اإلنتاج�ة...الخ. 

 دراسة  عن اثر الق�م التنظ�م�ة على االلتزام التنظ�مي.  -
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إستمارة البحث  )01امللحق رقم : (   
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 ألغواط ابجامعة عمار ثليجي                   

 قتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم اال

 الفاضل (ة)(ة) األستاذ

 السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ

 علوم   ها دكتور أطروحة استبانة ع:الموضو

 الفاضل..    . أستاذيالفاضلة.. أستاذتي  

 تحیة تقدیر واحترام  وبعد 

ر أبعاد  أث  : "بـ والموسومةفي إطار التحضیر ألطروحة الدكتوراه في علوم التسییر  

نضع بین  ،   -دراسة حالة  -ى العاملین  دمستویات التزام التنظیمي لعلى  الثقة التنظیمیة 

في الخانة  ) (منكم وضع إشارة   جوا ونر  أیدیكم ھذا االستبیان إلستكمال الجانب التطبیقي 

، ونحیطكم الكلیةالمعبرة عن مدى انطباق الوصف الوارد في كل عبارة منھا على الوضع في 

 . نضمن سریة المعلومات واستخدامھا لغرض علمي فقط  علما أننا

 وتقدیرنا   شكرنا   وتقبلوا 
 

   إشرافتحت   من اعداد:                                                                      

                                                                                                                                                    الدكتورة : لعمور رمیلة                                                                          الھاشمي بعاج    
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 و الوظیفیة معلومات شخصیة  1المحور

 

 ) في الخانة التي تختارھا   یرجى وضع أشارة (

 

 الجنس: .1
 

 ذكر                                             أنثى            

 

 العمر:  . .2
  

 عام   35 –  25                                 عام                                  25أقل من 

 

 عام   55  –  46                                                   عام                  45 –  36 

 

 عام 55فوق 

 

 :الرتبة العلمیة .3
 

 أستاذ تعلیم العالي                                              أستاذ محاضر"أ"

 

 أستاذ مساعد"أ أستاذ محاضر"ب"                                              

 

 أستاذ مساعد "ب"                                            أستاذ مؤقت
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 الخدمة  سنوات  .4
 

 سنة   15 – 5   من                       سنوات                     5 أقل من

 

 سنة   25سنة                                             فوق   25  – 16  من

 اسم الكلیة   .5
التكنولوجیا..................................            .الھندسة المدنیة والھندسة  

 المعماریة.................. 

العلوم........................................             الحقوق والعلوم  

 السیاسیة............................... 

الطب .........................................            العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم  

 التسیر......... 

االنسانیة واالجتماعیة..............            االداب  العلوم  

 واللغات.......................................... 

المدرسة العلیا    معھد علوم وتقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة            

 ...................... لألساتذة

                  اإلسالمیة والحضارة مركز البحث في العلوم  

 اخرى.......................................... 

 المحاور التالیة : وتتضح من خالل ككل ثقة الموظفین بالمنظمة : الثقة التنظیمیة  2المحور

 الرقم 

 

 الثقة في المعلومات 

 موافق 

 بشدة

5 

 موافق 

 

4 

موافق الى 
 حدما 

     3 

 غیر موافق 

 

2 

 

موافق  غیر 
 بشدة

1 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  



 املالحق                                                       
 
 

                                       
 

  أثق في أن االدارة  توفر لي المعلومات التي أحتاجھا  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندي ثقة بــأن زمالئــي یوصــلون لــي  مــا یھمنــي مــن    2
 معلومات في وقتھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أثق في صدق المعلومات المتاحة  في الجامعة   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــي  4 ــة الت ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــعوبة ف ــد ص ال اج
 أحتاجھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجامعة  الثقة داخل االتصال الداخلي یعززارى ان   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم 

 

 المباشر   الرئیس الثقة في أسلوب 

 موافق 

 بشدة

5 

 موافق 

 

4 

موافق الى 
 حدما 

3 

 غیر موافق 

 

2 

 

غیر موافق  
 بشدة

1 

ألن لھ معرفة جیدة بتفاصیل   رئیسي المباشر أثق في  6
 عملھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    احتیاجاتي الشخصیةرئیسي المباشر    یلبي   7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یحــب لآلخــرین مــا یحــب أعتقــد أن رئیســي المباشــر  8
 لنفسھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     لــي   ة و یقــدمبســرعمعــي  في العمــل یتفاعــل    رئیسي   9
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      عند الضرورة  العون

 مــع  االتفــاق  لتعزیز نقــاط  دائماً رئیسي المباشر    یسعى 10
 االختالف  نقاط عن  واالبتعاد، الجمیع  

     

11 

 

  جدیر بالثقةأسلوب رئیسي المباشر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم 

 الثقة قي القیم التنظیمیة السائدة  

 موافق 

 بشدة

5 

 موافق 

 

4 

موافق الى 
 حدما 

3 

 غیر موافق 

 

2 

 

غیر موافق  
 بشدة

1 

 عالقتي جیدة مع اإلدارة ویسودھا االحترام    12

 

     

 ألمس تعاون وتكاتف بین األساتذة داخل الجامعة    13

 

     

أرى ان مشاكل  الجامعة  تتم مواجھتھا بشفافیة  14
 تامة ونزاھة مطلقة 

     

في الجامعة    ة یالداخل   ماتیأرى أن القواعد والتنظ  15
 تتصف  بالعدالة 

     

یتأثر والئي بالجامعة بمستوى الثقة فیھا(االدارة،   16
 زمالء )

     

     تساعدني القیم واألخالقیات التنظیمیة في التمسك   17
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. 

 

 الرضا الوظیفي وھو الوسیط بین متغیرات الدارسة 3المحور  

 

 بالجامعة

 

 الرقم 

 الثقة قي السیاسات اإلداریة السائدة 

 موافق 

 بشدة

5 

 موافق 

 

4 

موافق الى 
 حدما 

3 

 موافق غیر 

 

2 

 

غیر موافق  
 بشدة

1 

توجد سیاسة إداریة واضحة في الجامعة التي اعمل     18
 فیھا 

     

أثق بإدارة الجامعة في  منح الحوافز والمكافئات  19
 على أسس موضوعیة وعادلة  

     

لمصالح    االعتبار  بعین الجامعةتنظر إدارة  20
 . اتخاذ القرارات  عنداألساتذة 

     

تطالب إدارة الجامعة بحقوق األساتذة إذا ما ھدرت   21
 تلك الحقوق 

     

أثق بأن إدارة الجامعة تنتھج المساواة في التعامل   22
 األساتذة. جمیعمع 

     

یزید التزامي بالجامعة كلما زادت ثقتي في   23
 سیاساتھا االداریة 
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ارتباط الموظــف بالمنظمــة والتــي تتضــح مــن خــالل قبولــھ درجة  :االلتزام التنظیمي   4المحور  
ل بھا لتحقیق ھذه األھداف والقیم وینقسم الى ثالثــة لقیمھا وأھدافھا واستعداده لالستمرار للعم

 اصناف ھي:

 

 الرقم 

 

 االلتزام العاطفي: 

 موافق 

 بشدة

5 

 موافق 

 

4 

موافق الى 
 حدما 

3 

غیر 
 موافق 

2 

 

غیر موافق  
 بشدة

1 

  .ھذه الجامعةشعر بالسعادة من خالل عملي في أ 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرضى الوظیفي  الرقم 

 موافق 

 بشدة

5 

 موافق 

 

4 

موافق الى 
 حدما 

3 

 غیر موافق 

 

2 

 

غیر موافق  
 بشدة

1 

      مع الجھد المبذول  أتقاضاهالذي  األجریتناسب  24

      علیھ یسد احتیاجات  أتحصلالذي  األجر 25

      الوسائل المادیة في الجامعة انا راض عن  26

      نمط االشراف في الجامعة (القیادة)انا راض عن  27

    أنا على وفاق تام مع زمالئي األساتذة في الجامعة  28

 

   

أنا راض على طریقة معاملة  زمالئي األساتذة في  . 29
 الجامعة 
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  . أمام اآلخرین جامعتيینتابني الفخر كلما تحدثت عن  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمــل  التــي الجامعــةأشعر أن أھدافي الخاصة تتوافق مع أھــداف   32

 بھا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .أخرى بدیلة جامعةال تعوضھ  جامعتيانتمائي إلى  33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      .یدفعني إلى التمسك بالبقاء فیھا جامعتيالمناخ الودي في  34

  .التي أعمل بھا الجامعةأشعر بإرتباط عاطفي تجاه  35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم 

 

   االلتزام المستمر:

 موافق 

 بشدة

5 

 موافق 

 

4 

موافق الى 
 حدما 

3 

غیر 
 موافق 

2 

 

غیر موافق  
 بشدة

1 

 مؤسســةفضــلوا العمــل فــي   أصدقائيسأبقى في عملي حتى لو أن   36

 أخرى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لدي استعداد لالستمرار في عملي الحالي حتى بلوغ سن التقاعد 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ستصاب حیاتي باالرتباك إذا تركت عملي الحالي 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لیست المكاسب المادیة فقط ھي السبب في بقائي في جامعتي  39
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      أعتقد أن وجودي في ھذه الجامعة سیكسبني الكثیر 40

 

  االلتزام المعیاري :  الرقم 

 موافق 

 بشدة

5 

 موافق 

 

4 

موافق الى 
 حدما 

3 

غیر 
 موافق 

2 

 

غیر موافق  
 بشدة

1 

  .أتمسك بھتربطني بعملي رابطة قویة تجعلني   41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . في بناء حیاتي الوظیفیة  لجامعتيھناك فضل   42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المكان الذي أفضل العمل فیھ أعتبر جامعتي 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اشعر بواجب البقاء في الجامعة التي اعمل بھا حالیا  44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      جامعتي دفعني للبقاء فيتزمالئي  عالقتي ب 45

أكلف بھا مقابل استمراري في العمــل   مھمةسأقبل أي   46

 الجامعةفي ھذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكرا جزيال  ...................   baad03@yahoo.frالدراسة  اذا كنت ترغب في معرفة نتائج  

 لتعاونكم معنا  

 
 
 
 

mailto:%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%20baad03@yahoo.fr
mailto:%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%20baad03@yahoo.fr
mailto:%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%20baad03@yahoo.fr
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 أمساء األساتذة األكادمييني احملكمني لالستبانة) : 02ملحق (

 موقع العمل  التخصص الدقيق  االسم واللقب   اللقب العلمي  ت
 جامعة كوفنرتي بريطانيا اداروة األعمال عبد السالم الشيباين  أ.د 1
 جامعة الواد اجلزائر  علوم التسيري حممد عبد اهلادي ضيف هللا أ.د 2
 اجللفة جامعة  علوم التسيري جوالحممد  السعيد  أ.د 3
 جامعة االغواط  علوم التسيري بداوي حممد  أ.د 4
 جامعة االغواط  إدارة أعمال  أبو القاسم محدي أ.د 5
 جامعة االغواط  إدارة أعمال ملني حساب د 6
 جامعة االغواط  إدارة أعمال خنيش يوسف د 7
 االغواط جامعة  إدارة أعمال فرحات  امحيدة د 8
 جامعة اجللفة  إدارة أعمال بن حيي جناة  د 9

 جامعة االغواط  علوم اقتصادية طاهر بعداش د 10
 
 

 العینة االستطالعیة   )3ملحق (
 

 
 تطبيق منوذج املصفوفة  )04ملحق (

 



 املالحق                                                       
 
 

                                       
 

 

 
 
 

 Varimaxالمر��ات األساس�ة للرضى الوظ�في �عد التدو�ر �طر�قة)05ملحق (
Variance totale expliquée 

Composa

nte 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du 

carré des chargements 

Sommes de rotation du 

carré des chargements 

Total 

% de la 

variance 

% 

cumul

é Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé 

1 2.780 46.337 46.337 2.780 46.337 46.337 2.460 41.004 41.004 

2 1.531 25.521 71.858 1.531 25.521 71.858 1.851 30.854 71.858 

3 .778 12.972 84.830       
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4 .404 6.729 91.559       

5 .290 4.826 96.385       

6 .217 3.615 100.00

0 
      

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
 
 

 الشرط األول الثبات الوساطة  )6ملحق (
 

 
 

 الشرط الثاين الثبات الوساطة )07ملحق (
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 .715a .512 .511 .50146 

a. Prédicteurs : (Constante), X 

 

 
ANOVAa 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Low IV High IV

D
ep

en
de

nt
 v

ar
ia

bl
e

Low Moderator
High Moderator
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Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 108.301 1 108.301 430.681 .000b 

Résidu 103.352 411 .251   
Total 211.653 412    

a. Variable dépendante : m 

b. Prédicteurs : (Constante), X 

 

 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Statistiques de colinéarité 

B Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 (Constante) .735 .130  5.629 .000   
X .775 .037 .715 20.753 .000 1.000 1.000 

a. Variable dépendante : m 

 

 
Diagnostics de colinéaritéa 

Modèle Dimension Valeur propre 

Index de 

condition 

Proportions de la variance 

(Constante) X 

1 1 1.982 1.000 .01 .01 

2 .018 10.482 .99 .99 

a. Variable dépendante : m 

 
 

 النموذج التفاعلي ) : 08ملحق (

Run MATRIX procedure: 
 
*************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.3 
******************* 
 
          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 
    Documentation available in Hayes (2018). 
www.guilford.com/p/hayes3 
 
*********************************************************************
***** 
Model  : 5 
    Y  : Y 
    X  : X 
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    M  : m 
    W  : exp_comp 
 
Sample 
Size:  413 
 
********************************************************************* 
OUTCOME VARIABLE: 
 m 
 
Model Summary 
          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          
p 
      .7153      .5117      .2515   430.6813     1.0000   411.0000      
.0000 
 
Model 
              coeff         se          t          p       LLCI       
ULCI 
constant      .7345      .1305     5.6287      .0000      .4780      
.9911 
X             .7753      .0374    20.7529      .0000      .7018      
.8487 
 
OUTCOME VARIABLE: 
 Y 
 
Model Summary 
          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          
p 
      .7157      .5123      .2827   107.1253     4.0000   408.0000      
.0000 
 
Model 
              coeff         se          t          p       LLCI       
ULCI 
constant      .5152      .3514     1.4662      .1434     -.1755     
1.2059 
X             .4676      .1110     4.2122      .0000      .2494      
.6858 
m             .3987      .0528     7.5475      .0000      .2949      
.5025 
exp_comp      .0546      .1674      .3261      .7445     -.2746      
.3837 
Int_1        -.0074      .0480     -.1536      .8780     -.1017      
.0870 
 
Product terms key: 
 Int_1    :        X        x        exp_comp 
 
Test(s) of highest order unconditional interaction(s): 
       R2-chng          F        df1        df2          p 
X*W      .0000      .0236     1.0000   408.0000      .8780 
 
****************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y  
 
Conditional direct effect(s) of X on Y: 
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   exp_comp     Effect         se          t          p       LLCI       
ULCI 
     1.0000      .4602      .0741     6.2073      .0000      .3144      
.6059 
     2.0000      .4528      .0573     7.9072      .0000      .3402      
.5654 
     3.0000      .4454      .0753     5.9151      .0000      .2974      
.5935 
 
Indirect effect(s) of X on Y: 
      Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 
m      .3091      .0526      .2067      .4151 
 
*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS  
 
Level of confidence for all confidence intervals in output: 
  95.0000 
 
Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence 
intervals: 
  5000 
 
NOTE: Variables names longer than eight characters can produce 
incorrect output. 
      Shorter variable names are recommended. 
 

------ END MATRIX -----  
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منوذج الدراسة    ) : 09ملحق (

 

منوذج الدراسة أثر الوساطة    ) : 10ملحق (

 

 AVE , F2,Q2الرسومات البيانية لقيم  ) : 11ملحق (
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 الرضى كمتغري وسيط  ) : 12ملحق (

 

 سنوات كمتغري معدل  ) :13ملحق ( 
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