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األداء الوظيفي لدى  على مستوىالتنظيمي  االلتزامتهدف هذه الدراسة في المقام األول إلى دراسة تأثير  الملخص:

على التنظيمي  االلتزامفإن هذه الدراسة تحدد وتميز نوع تأثير  ذلك،باإلضافة إلى  سرت.العاملين بمصرف الوحدة فرع 

ويتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين مصرف الوحدة سرت والبالغ  بالمصرف.دى العاملين األداء الوظيفي ل مستوى

( عضواً بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة. وقد استرجعت 59( عضوا. تم اختيار عينة من حوالي )70عددهم قرابة )

( أي ما نسبته 52يانات الصالحة للتحليل )بسبب عدم صالحيتها للتحليل. بلغ عدد االستب 3( استبانة وتم استبعاد 55)

( للتعامل مع البيانات التي تم SPSS٪( من إجمالي العينة. وتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )88)

جمعها باستخدام طرق االحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وتحليل االنحدار 

الخطي والتحليالت اإلحصائية األخرى. وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها: وجود أثر ذو داللة 

الوظيفي لدى العاملين بمصرف الوحدة سرت، وكذلك وجود أثر ذو داللة  االداء على مستوىلعاطفي إحصائية لاللتزام ا

إضافة إلى وجود أثر ذو  سرت،الوظيفي لدى العاملين بمصرف الوحدة  االداء على مستوىإحصائية لاللتزام المعياري 

 سرت.لين بمصرف الوحدة الوظيفي لدى العام االداء على مستوىداللة إحصائية لاللتزام المستمر 
 

  الوظيفي.المستمر، األداء  االلتزام المعياري، االلتزام العاطفي، االلتزام التنظيمي، االلتزام الكلمات المفتاحية:
 
 

 .ةــدمـمق. ال1

تحررررررة كافرررررة المنظمرررررات علرررررى القيرررررام بأعمالهرررررا 

ونشرررراطاتها المختلفرررررة بمسرررررتوى عرررررال مرررررن الكفررررراءة 

بمرررررررا يرررررررأدي إلرررررررى تحقيررررررر  أهرررررررداف  والفاعليرررررررة،

المنظمررررات نحررررو النمررررو والتطررررور وزيررررادة اإلنتاجيررررة 

 للخررررررردمات.وتحقيررررررر  األربرررررررال أو تقرررررررديم أفضرررررررل 

ويعتبرررر العنصرررر البشرررري مرررن أهرررم العناصرررر التررري 

تعتمررررررد عليهرررررررا المنظمررررررات فررررررري تنفيررررررذ أنشرررررررطتها 

 أفضررررررلحيرررررر  أن  أهرررررردافها،وبرامجهررررررا وتحقيرررررر  

ت وتحقيرررر  لعناصررررر اإلنترررراد أو المرررردخال اسررررت الل

مسررررتوى عررررالي مررررن األداء يعتمررررد بصررررورة أساسررررية 

 المنظمررررة.علررررى العنصررررر البشررررري أو العرررراملين فرررري 

وال يرررزال البحررر  مسرررتمراً فررري المت يررررات األساسرررية 

والكيفيررررررة  للفرررررررد،المررررررأثرة علررررررى األداء الرررررروظيفي 

الترررري تجعررررل هررررذا العنصررررر يقرررردم أفضررررل مررررا لديرررره 

أحررررد أهررررم المت يرررررات األساسررررية  المنظمررررة،لصررررال  

 االلتررررررررزامالمررررررررأثرة علررررررررى األداء هررررررررو مسررررررررتوى 

التنظيمررري لررردى األفرررراد ومررردى تمسررركهم بمنظمررراتهم 

 االلترررررزامإذ يعرررررد  منهرررررا،وشرررررعورهم برررررأنهم جرررررزء 

التنظيمررري واحرررد مرررن الموضررروعات المهمرررة جرررداً فررري 

السررررررلوك التنظيمرررررري والررررررذي يجررررررب أن تهررررررتم برررررره 

  كبير.المنظمة وبشكل 

 :وأسئلتهاة الدراسة مشكل 1.1

يشرررركل األداء الرررروظيفي أهميررررة أساسررررية ألي منظمررررة 

األمثررررل لقواهررررا ومواردهرررررا  االسرررررت اللمررررن خررررالل 

إنهرررا ليسرررت مجررررد أداة للسررريطرة وفرررر   البشررررية.

برررل أداة للتشرررخية المحكرررم  العررراملين،السرررلطة علرررى 

وذلرررررك مرررررن  العررررراملين،والموضررررروعي ألداء جميرررررع 

القرررررررار  اتخررررراذأجرررررل مسررررراعدة اإلدارة العليررررررا فررررري 

المناسرررب وكرررذلك تقرررديم المعلومرررات الالزمرررة لتمكنهرررا 

 واقتدار.من إدارة تلك الموارد البشرية بكفاءة 

التنظيمرررري مررررن المواضرررريع المهمررررة  االلتررررزامويعتبررررر 

العديرررد مرررن البررراحثين والمنظررررين  اهتمرررامالتررري القرررت 

فنجررررال أي منظمررررة  فرررري مجررررال السررررلوك التنظيمرررري،
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وبالترررالي  فيهرررا،يتوقرررف علرررى كفررراءة المرررورد البشرررري 

فررررررإن دراسررررررة السررررررلوك البشررررررري داخررررررل المنظمررررررة 

التنظيمررري  االلترررزامومحاولرررة التعررررف علرررى مسرررتوى 

فرراألفراد الملتزمرررون  األهميرررة،لألفررراد هررو أمرررر بررالغ 

سيشررررعرون بالمسررررئولية تجرررراه منظمرررراتهم وارتبرررراطهم 

لرررررذا نجرررررد أن  هرررررا.منبهرررررا وشرررررعورهم برررررأنهم جرررررزء 

التنظيمرررري لرررره تررررأثير كبيررررر علررررى  االلتررررزامموضررروع 

علررررررى الفرررررررد  انعكررررررا سررررررلوكيات األفررررررراد ولرررررره 

ولررررذلك يجررررب البحرررر   سررررواء،والمنظمررررة علررررى حررررد 

التنظيمرررري ومعرفررررة تررررأثيره  االلتررررزامفرررري موضرررروع 

  لألفراد.الوظيفي  االداء على مستوى

ومرررررن هنرررررا يمكرررررن تحديرررررد المشررررركلة البحثيرررررة فررررري   

 االداء علرررى مسرررتوىالتنظيمررري  االلترررزاممعرفرررة أثرررر 

الرررروظيفي لرررردى المرررروظفين العرررراملين فرررري مصرررررف 

  .الوحدة فرع سرت 

 التسررررررراأالتاإلجابررررررة علرررررررى  وسررررررتحاول الدراسرررررررة

  األتية:البحثية 

التنظيمرررررري فررررري تعزيررررررز  االلترررررزاممرررررا هررررررو دور .1
  المبحو ؟صرف األداء الوظيفي في الم

مرررررررا مررررررردى إدراك ومعرفرررررررة العررررررراملين ألبعررررررراد .2
العررراطفي،  )االلترررزامالتنظيمررري المتمثلرررة فررري  االلترررزام

المسررررررتمر( فرررررري  االلتررررررزامو المعيرررررراري، وااللتررررررزام
 المبحو ؟المصرف 

 االلتررررررزاممررررررا مسررررررتوى العالقررررررة والتررررررأثير بررررررين .3
العرررررراطفي،  )االلتررررررزامالتنظيمرررررري متمررررررثالً بأبعرررررراده 

المسرررررتمر( وبرررررين  االلترررررزامو المعيررررراري، وااللترررررزام
 المبحو ؟مستوى األداء الوظيفي في المصرف 

 
 الدراسة:أهداف  2.1

تهررررردف هرررررذه الدراسرررررة بشررررركل أساسررررري إلرررررى تقرررررديم 

 االلترررررررزاممفررررررراهيم نظريرررررررة وعمليرررررررة عرررررررن واقرررررررع 

 االداء علرررررررى مسرررررررتوىالتنظيمررررررري وتقيررررررريم ترررررررأثيره 

مصرررررف الرررروظيفي لرررردى المرررروظفين العرررراملين فرررري 

كمررررا تسررررعي هررررذه الدراسررررة علررررى  سرررررت، الوحرررردة

 التالية:تحقي  األهداف الفرعية 

إلقرررررراء الضرررررروء علررررررى الدراسررررررات ذات العالقررررررة .1
 التنظيمي. لاللتزاموتوضي  المفاهيم المختلفة 

التنظيمرررري ومررررا األكثررررر  االلتررررزامتشررررخية أبعرررراد .2
 المبحوثين.تأثيراً منهم من وجهة نظر 

لتررري قرررد صررريابة بعررر  المقترحرررات والتوصررريات ا.3
التنظيمررري لررردى العررراملين  االلترررزامتسرررهم فررري تعزيرررز 

بمسرررررررتوى  واالرتقرررررراءفرررررري المصرررررررف المبحرررررررو  
 الُصعد.األداء الوظيفي وعلى كافة 

التنظيمرررررري علررررررى األداء  االلتررررررزامتحديررررررد تررررررأثير .4
ة بينهمرررررررا مرررررررن وجهرررررررة نظرررررررر الررررررروظيفي والعالقررررررر

 .المبحوثين
 

 الدراسة:أهمية  3.1

تتجلرررى أهميرررة هرررذه الدراسرررة مرررن خرررالل تقيررريم واقرررع 

 االلتررررزام)فرررري التنظيمرررري بأبعرررراده المتمثلررررة  االلتررررزام

 االلتررررررررررزامو المعيرررررررررراري، االلتررررررررررزامو العرررررررررراطفي،

الررررروظيفي  االداء علررررى مسررررتوىالمسررررتمر( وتررررأثيره 

 سررررت،فررري لررردى الموظفرررون فررري مصررررف الوحررردة 

كمررررا وتنبثرررر  أهميررررة هررررذه الدراسررررة كونهررررا تناولررررت 

موضررررروع مرررررن المواضررررريع الحديثرررررة فررررري السرررررلوك 

التنظيمرررري، ويمكرررن تحديررررد  االلترررزامالتنظيمررري وهررررو 

 :االتيأهمية الدراسة في 

رفرررد ميررردان الدراسرررات والبحرررو  بإضرررافة جديررردة .1
وتقررررديم مقترحررررات إلجررررراء المزيررررد مررررن الدراسررررات 

ع الترررري أصرررربحت الالحقررررة فرررري مثررررل هررررذه المواضرررري
 المنظمة.ذات أهمية في بناء 

.تأمرررررل الباحثرررررة أن ترررررزود هرررررذه الدراسرررررة إدارات 2
المصررررررارف والجهررررررات المعنيررررررة ومراكررررررز صررررررنع 
القرررارات بمعلومررات قررد تفيررد فرري تقيرريم العالقررة بررين 

  الدراسة.مت يرات 
محدوديررررة األبحررررا  فرررري هررررذا المجررررال علررررى حررررد .3

  الباحثة.علم 
 

 الدراسة:فرضيات  4.1

لإلجابرررة علرررى تسررراأالت الدراسرررة ولتحقيررر  أهررردافها 

 التالية:تمت صيابة الفرضية الرئيسية 

يوجرررررررد أثرررررررر ذو داللرررررررة  :Hالرئيسييييييية الفرضيييييييية 
( α≤0.05إحصررررررررائية عنررررررررد مسررررررررتوى معنويررررررررة )

الررررروظيفي  االداء علررررى مسررررتوىالتنظيمرررري  لاللتررررزام
لررررردى المررررروظفين العررررراملين فررررري المصررررررف محرررررل 

 الدراسة.
لفرضرررررية الفرضررررريات الفرعيرررررة وينبثررررر  مرررررن هرررررذه ا

 :التالية
يوجررررررد أثررررررر ذو  :H1األوليييييي  الفرضيييييية الفر ييييييية 

 (α≤0.05)داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى معنويررررة 

الررررروظيفي  االداء علرررررى مسرررررتوىالعررررراطفي  لاللترررررزام
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لررررردى المررررروظفين العررررراملين فررررري المصررررررف محرررررل 
 الدراسة.

يوجررررررد أثررررررر ذو  :H2الثانييييييية الفرضيييييية الفر ييييييية 

 (α≤0.05)داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى معنويررررة 

الررررروظيفي  االداء علرررررى مسررررتوىالمعيرررراري  لاللتررررزام
لررررردى المررررروظفين العررررراملين فررررري المصررررررف محرررررل 

 الدراسة.
يوجررررررد أثررررررر ذو  :H3الفرضييييييية الفر ييييييية الثالثيييييية 

 (α≤0.05)داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى معنويررررة 

الررررروظيفي  االداء علرررررى مسرررررتوىالمسرررررتمر  لاللترررررزام
لررررردى المررررروظفين العررررراملين فررررري المصررررررف محرررررل 

 الدراسة.
 

 الدراسة:حدود  5.1
 

 األتية:الدراسة على الحدود  اقتصرت

  تناولررررررت هررررررذه الدراسررررررة  الموضرررررروعية:الحرررررردود
علرررررى التنظررررريم وتقيررررريم أثرررررره  االلترررررزامموضررررروع 

 الوظيفي. االداء مستوى
  ترررم إجرررراء هرررذه الدراسرررة خرررالل  الزمانيرررة:الحررردود

 م. 2018شهري سبتمبر وأكتوبر 
  هررررذه الدراسررررة علررررى  اقتصرررررت البشرررررية:الحرررردود

جميررررررع المرررررروظفين العرررررراملين بمصرررررررف الوحرررررردة 
 سرت.

  شرررملت هرررذه الدراسرررة مصررررف  المكانيرررة:الحررردود
 الليبية.الوحدة بمدينة سرت 

 
 الدراسات السابقة: 6.1

 االلترررررررررزامبعنررررررررروان: ( 2017دراسرررررررررة البقمررررررررري )
والتررري هررردفت  الررروظيفي.التنظيمررري وعالقتررره بررراألداء 

التنظيمررررري علرررررى األداء  االلترررررزامإلرررررى معرفرررررة أثرررررر 
باإلضرررافة إلرررى  المكرمرررة،الررروظيفي فررري منطقرررة مكرررة 

التنظيمررررررري للعررررررراملين  االلترررررررزاممعرفرررررررة مسرررررررتوى 
االسرررررتبانة  اسرررررتخدمت الررررروظيفي،وعالقتررررره برررررأدائهم 

سرررررتوى لجمرررررع البيانرررررات وبينرررررت النترررررائج وجرررررود م
التنظيمرررررري لرررررردى العرررررراملين  االلتررررررزاممرتفررررررع مررررررن 

ووجرررود مسرررتوى مرتفرررع نسررربياً مرررن األداء الررروظيفي 
ووجرررود عالقرررة ارتبررراط موجبرررة برررين  العررراملين،لررردى 

التنظيمرررري واألداء الرررروظيفي لرررردى العرررراملين  االلتررررزام
 المكرمة.بجوازات منطقة مكة 

( Negin et al., 2013وفررري نفررر  السرررياق قررردم )
التنظيمررري علرررى األداء  االلترررزامأثرررر  ن:بعنررروا دراسرررة

للتعرررررف علررررى العالقررررة بررررين  للمرررروظفين.الرررروظيفي 
التنظيمررررري وأداء العررررراملين لوظرررررائفهم فررررري  االلترررررزام

بنررررك فرررري إيررررران ل واسررررتخدمت الدراسررررة األبعررررراد 
 والمعيررراري. والعررراطفي، المسرررتمر، االلترررزام التاليرررة:

وبينرررت نترررائج الدراسرررة أن هنررراك عالقرررة إيجابيرررة برررين 
وتبررررررررين أن  العرررررررراملين،التنظيمرررررررري وأداء  االلتررررررررزام
المعيرررراري لرررره عالقررررة إيجابيررررة ذات داللررررة  االلتررررزام

وفحصرررررت الدراسرررررة  العررررراملين،إحصرررررائية فررررري أداء 

الخصررررررائة الديموبرافيررررررة للمبحرررررروثين وتبررررررين أن 
الررذكور كرران لهررم عالقررة بمسررتوى مرتفررع أعلررى مررن 

 اإلنا .مستوى 
( دراسرررررة Kashefi et al.,2013كمرررررا قررررردم )

التنظيمرررررررري علررررررررى أداء  االلتررررررررزام بعنرررررررروان: أثررررررررر
 االلترررررزاماهتمرررررت بررررالتعرف علرررررى تررررأثير  المنظمررررة.

التنظيمرررررري علررررررى األداء الرررررروظيفي ومعرفررررررة تررررررأثير 
التنظيمررررري علرررررى تررررررك العمرررررل وال يررررراب  االلترررررزام
 االلترررررزامكمرررررا اعتمررررردت الدراسرررررة  العررررراملين.وأداء 

نحررررو المجموعررررة والشررررعور بالمسررررئولية كأحررررد اهررررم 
 االلتررررررزامأن أهميررررررة  واعتبرررررررت ،االلتررررررزامشرررررركال أ

تكمررررررررن عنرررررررردما تواجرررررررره المنظمررررررررات صررررررررعوبات 
وتوصرررلت الدراسرررة إلرررى نترررائج مرررن أهمهرررا  ومشرراكل.

التنظيمرررري يكررررون فرررري أعلررررى مسررررتوياته  االلتررررزامأن 
عنررررررردما يكرررررررون هنررررررراك قواعرررررررد واحتررررررررام للقررررررريم 

 واألخالق اإلنسانية.
ثقرررة بعنررروان أثرررر ال ( دراسرررةErlan,2016كمرررا قررردم ) 

التنظيمررررررررري علرررررررررى األداء  االلترررررررررزامالشخصرررررررررية و
وقررررررد هرررررردفت الدراسررررررة إلررررررى  المرررررردرك.التنظيمرررررري 

التنظيمرررررررري علررررررررى أداء  االلتررررررررزاممعرفررررررررة تررررررررأثير 
التنظيمررري أحرررد أبعررراد  االلترررزامحيررر  كررران  المنظمرررة،

( 400وتررررم توزيرررررع ) التنظيميررررة،سررررلوك المواطنررررة 
وأشرررررارت نتررررررائج  الدراسررررررة،علررررررى عينرررررة  اسرررررتبانة

التنظيمرررري بمسررررتوى  االلتررررزامالدراسررررة الررررى ترررروافر 
 أدائهرررم،مرتفرررع ويرررأدي تررروافره إلرررى زيرررادة مسرررتوى 

التنظيمررري لررردى  االلترررزاموأوصرررت الدراسرررة بتعزيرررز 
العررررراملين مرررررن خرررررالل تفعيرررررل نظرررررام الحررررروافز فررررري 

 المنظمات.
 بعنررروان:( دراسرررة 2011فررري حرررين قررردم بررراألطر  )

 –ه بررررراألداء الررررروظيفي التنظيمررررري وعالقتررررر االلترررررزام
هررردفت إلرررى التعررررف علرررى العالقرررة  ميدانيرررة.دراسرررة 
التنظيمرررررري واألداء الرررررروظيفي لرررررردى  االلتررررررزامبررررررين 

مربيرررات ريرررا  األطفررررال ومحاولرررة إيجررراد الفررررروق 
 الخبرررررة،التنظيمرررري حسرررب مت يررررات ) االلترررزامبرررين 

الراتررررب( وإيجرررراد الفررررروق بررررين  االجتماعيررررة،الحالررررة 
وتررررررم  المت يرررررررات، األداء الرررررروظيفي حسررررررب نفرررررر 

 مربيرررة،( 94تطبيررر  الدراسرررة علرررى عينرررة قوامهرررا )
عكسرررية  ارتبررراطوأسررفرت النترررائج عررن وجرررود عالقررة 

التنظيمرررررري واألداء الرررررروظيفي لرررررردى  االلتررررررزامبررررررين 
إلررررى أنرررره ال  األطفررررال، باإلضررررافةمربيررررات ريررررا  

التنظيمررررررري واألداء  االلترررررررزامتوجرررررررد فرررررررروق فررررررري 
 ةعلرررررررروظيفي ناتجررررررررة عررررررررن المت يرررررررررات الخاضررررررررا

 .للدراسة
 بعنررررررروان:( دراسرررررررة 2010كمرررررررا قررررررردم كريررررررردي )

 التنظيمرررري. علررررى االلتررررزام وأثرهررررااألنمرررراط القياديررررة 
هرررردفت إلررررى محاولررررة التعرررررف علررررى تررررأثير األنمرررراط 
القياديرررررة المتمثلرررررة بلرررررل)الديمقراطي ، األوتررررروقراطي 

التنظيمررررري المتمثرررررل بلرررررل )  االلترررررزام، الحرررررر( علرررررى 
المعيرررررررراري، العرررررررراطفي، المسررررررررتمر( ، ووضررررررررعت 
فرضرررريتان رئيسرررريتان للدراسررررة عررررن وجررررود عالقررررة 
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 االلترررررزاموتررررأثير معنررررروي برررررين األنمرررراط القياديرررررة و 
( اسررررررررررتبانة ، 52التنظيمرررررررررري ، وتررررررررررم توزيررررررررررع )

ترررررررررم  SPSSالبرنررررررررامج االحصررررررررائي  وباسررررررررتخدام
مرررررن بينهررررررا  اسررررررتنتاجاتالتوصرررررل إلررررررى مجموعرررررة 

د عالقرررررة وترررررأثير ذو داللرررررة إحصرررررائية برررررين وجرررررو
العرررراطفي ، ورفرررر   االلترررزامالرررنمط األوترررروقراطي و

الفرضرررريات األخررررررى ، وترررررم تقررررديم مجموعرررررة مرررررن 
التوصررررريات مرررررن بينهرررررا المحافظرررررة علرررررى الكفررررراءات 

 االلتررررررزامالموجررررررودة مررررررن خررررررالل رفررررررع مسررررررتوى 
المسرررتمر الموجرررود لرررديهم وضررررورة إدخرررال نظريرررة 

قافرررة المنظمرررات العراقيرررة المنظمررري ضرررمن ث االلترررزام
بمررررا يحقرررر  أهررررداف المنظمررررات واألفررررراد علررررى حررررد  

 .  سواء
 

 السابقة:التعقيب  ل  الدراسات  7.1
 

 السرررابقة،مرررا يميرررز الدراسرررة الحاليرررة عرررن الدراسرررات 
 –وعلرررى حرررد علرررم الباحثررران  –كرررون هرررذه الدراسرررة 

موضرررررروع مررررررن أوائررررررل الدراسررررررات الترررررري تبحرررررر  
 االداء علرررررى مسرررررتوىالتنظيمررررري وترررررأثيره  االلترررررزام

 ليبيررررا،الرررروظيفي فرررري مأسسررررات التعلرررريم العررررالي فرررري 
جملرررة مرررن التوصررريات بهررردف  اقتررررالوالسرررعي إلرررى 

تحقيرررر  هرررردف الدراسررررة. كمررررا تتفرررر  الدراسررررة مررررع 
حيررر  أن  األهرررداف،الدراسرررات األخررررى مرررن حيررر  
التنظيمررررري  االلترررررزامجرررررل الدراسرررررات تناولرررررت أثرررررر 

ومرررن الدراسرررات مرررا تنررراول  المت يررررات،علرررى بعررر  
 االلترررررررزامالبحررررررر  فررررررري العوامرررررررل المرررررررأثرة فررررررري 

 بعررر  الدراسررراتوعلرررى الرررربم مرررن أن   التنظيمررري.
التنظيمرررررررري علررررررررى األداء  االلترررررررزامتناولرررررررت أثررررررررر 

 االلتررررزاملررررم تتفرررر  حررررول أبعرررراد  إال انهررررا الرررروظيفي،
مرررررن حيررررر   منهرررررا،التنظيمررررري التررررري تناولتهرررررا كرررررالً 

ى األداء األهميرررررررة والترتيرررررررب فررررررري تأثيرهرررررررا علررررررر
لرررررذا فرررررإن هرررررذه الدراسرررررة تهررررردف إلرررررى  الررررروظيفي.

علررررى التنظيمرررري  االلتررررزامالتعرررررف علررررى أثررررر تقيرررريم 
الرررروظيفي مررررن خررررالل ثررررال  أبعرررراد  االداء مسررررتوى
 المعيرررررراري، االلتررررررزام العرررررراطفي، )االلتررررررزاموهرررررري 
  المستمر(. االلتزام
الباحثررررة مررررن الدراسررررات السررررابقة فرررري  اسررررتفادةكمررررا 

راسررررة وتحديررررد الفجررررروة بنرررراء فكرررررة عامررررة عررررن الد
البحثيرررررة برررررين هرررررذه الدراسرررررات والدراسرررررة الحاليرررررة 

 الدراسرررررررة،وتحديرررررررد المت يررررررررات التررررررري تتضرررررررمنها 
باإلضرررررافة إلرررررى التعررررررف علرررررى أسررررراليب ومنررررراهج 

فرررري هررررذه الدراسررررات  اسررررتخدامهاالبحرررر  الترررري تررررم 
والتأسرررري  عليهررررا لتكررررون اساسرررراً منطقيرررراً  السررررابقة،

يعطرري تبريرررراً لمررا ترررم تحديررده وبنررراأه سررواًء بالنسررربة 
إلطررررار الدراسررررة أو تسرررراأالتها البحثيررررة أو صرررريابة 

 وأهدافها.فروضها 

 
 
 
 
 
 
 

 المتن.. 2

 السابقة:اإلطار النظري والدراسات 

 التنظيمي: االلتزام 1.2

المعقرررررردة للسررررررلوك  األوجررررررهمررررررن  االلتررررررزاميعبررررررر  

 أديباترررره،وحظرررري باهتمررررام ملمررررو  فرررري  التنظيمرررري،

الفررررد نحرررو المنظمرررة والرببرررة  اتجررراهفهررو يعبرررر عرررن 

ومررررررن  عضررررررويتها،الدائمررررررة والقويررررررة للبقرررررراء فرررررري 

الطبيعرررري أن يررررنعك  هررررذا االتجرررراه علررررى تصرررررفات 

وسررلوكيات الفررررد مررن خرررالل بررذل الجهرررود اإلضرررافية 

 مرررادي، وقرررد يكرررون ذلرررك بررردون مقابرررل العمرررل،فررري 

وهررررذا االتجرررراه يعررررد مصرررردر قرررروة يسرررراعد فرررري بقرررراء 

 األخرى.المنظمة ومنافستها للمنظمات 

 التنظيمي: االلتزاممفهوم  1.1.2

التنظيمررررري مرررررن الناحيرررررة الل ويرررررة يعنررررري  االلترررررزام 

 عليرررره،والمررررداوم  يفارقرررره،ال  ءالشرررريويُلررررزم  العهررررد،

مرررررن المواضررررريع  االلترررررزاموفررررري حقرررررل اإلدارة يُعرررررد 

 األخيررررة،واضرررحاً فررري العقرررود  اهتمامررراالتررري القرررت 

لمرررا لررره مرررن عالقرررة بفعاليرررة المنظمرررة ودرجرررة إنجررراز 

وقررررد وصررررف بأنرررره مسررررتوى الشررررعور   فيهررررا.العمررررل 

اإليجررررررررابي المتولررررررررد لرررررررردى الفرررررررررد إزاء منظمترررررررره 

بقيمهرررررا واإلخرررررالة ألهررررردافها  االلترررررزاماإلداريرررررة و

 واالفتخرررررررار معهرررررررا، باالرتبررررررراطوالشرررررررعور الررررررردائم 

 & Jooويضررريف كرررالً مرررن ). (1إليهرررا ) باالنتمررراء

Shim مسررررررتمر ودائررررررم ب رررررر   االنتمرررررراء( أن هررررررذا

النظررررر عررررن القيمررررة الماديررررة المتحققررررة مررررن المنظمررررة 

(. وهرررو يمثرررل درجرررة تطررراب  الفررررد مرررع منظمتررره 2)

بهرررا ورببتررره فررري برررذل أكبرررر جهرررد ممكرررن  وارتباطررره

(. وفررري نفررر  3لصرررال  المنظمرررة التررري يعمرررل فيهرررا )

التنظيمررررري  زامااللتررررر( مفهررررروم Leeوضررررر  ) االتجررررراه

لتوافررررر  أهرررررداف وقررررريم المنظمرررررة مرررررع  امتررررردادبأنررررره 

 (.4)التنظيميررررررررة توجهررررررررات العرررررررراملين وأهرررررررردافهم 

التنظيمرررري هررررو عمليررررة  االلتررررزامويررررري )خرررروين( أن 

اإليمررران بأهرررداف المنظمرررة وقيمهرررا والعمرررل بأقصرررى 

طاقررررة لتحقيرررر  تلررررك األهررررداف وتجسرررريد تلررررك القرررريم 
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هرررررداف الفررررررد الترررررام وقبولررررره أل اقتنررررراع(. وهرررررو 5)

المنظمررة وقيمهررا ورببترره فرري بررذل أكبررر جهررد ممكررن 

وعررردم تررررك العمرررل فيهرررا حترررى لرررو  المنظمرررة،لصرررال  

أخررررى تررروافرت ظرررروف عمرررل أفضرررل فررري منظمرررة 

(6( ،)7.)   

 اتفررراقك اوبنررراًء علرررى مرررا سرررب  يمكرررن القرررول أن هنررر

عررررام بررررين البرررراحثين بررررأن هنرررراك صررررفات لهررررا تررررأثير 

التنظيمرررررري  االلتررررررزامكبيررررررر فرررررري تحديررررررد مسررررررتوى 

 (:10(، )9) (،8وهي ) لألفراد،

 أهدافها.إليمان بالمنظمة وقبول ا.1
اإلسرررتعداد لبرررذل أقصررررى جهرررد ممكررررن فررري خدمررررة .2

 المنظمة.
.الرببرررررة القويرررررة فررررري المحافظرررررة علرررررى اسرررررتمرار 3

  المنظمة.عضويته في 
 

 االلترررررزاموأخيرررررراً يمكرررررن للباحثرررررة القرررررول برررررأن      

التنظيمرررري هررررو حالررررة النرررردماد الفرررررد مررررع التنظرررريم 

مرررع وجرررود تطررراب  فررري األهرررداف  إليررره،الرررذي ينتمررري 

والرببررررة فرررري بررررذل أقصررررى جهرررررد  بهررررا،واالعتقرررراد 

مرررررع رببرررررة قويرررررة فررررري  المنظمرررررة،ممكرررررن لصرررررال  

ال  االلتررررزاموأنرررره هررررذا  عضررررويتها،االسررررتمرار فرررري 

مررررن فررررراك بررررل هنرررراك العديررررد مررررن العوامررررل  أينشرررر

ي تُسرررهم بشررركل او برررأخر فررري تحديرررد والمت يررررات التررر

  االفراد.لدى  االلتزاممستوى وقوة 

 التنظيمي: االلتزامأبعاد  2. 1.2

وعلرررى الرررربم  متعرررددة،إن لاللترررزام التنظيمررري أبعررراداً 

 الموضررروع،البررراحثين والمهتمرررين بهرررذا  اخرررتالفمرررن 

فررري ثالثرررة  االلترررزامإال ان أشرررهر الدراسرررات صرررنفت 

 (،13) (،12(، )11)(، 9)ابعرررررراد أساسررررررية وهرررررري 

(14،) (15 ،)(16)  : 

 العييييييييياطفي:  االلتيييييييييزامAffective 

Commitment  

الفرررررد نفسررررياً  ارتبرررراطالعرررراطفي  االلتررررزام إذ يعكرررر 
كمشرررررراعر  مشرررررراعره،مررررررع منظمترررررره مررررررن خررررررالل 

فالعامررررل الررررذي يسررررود  والمحبررررة،العاطفررررة والرررردفء 
 التزامررررررهالعرررررراطفي سررررررتكون شرررررردة  االلتررررررزاملديرررررره 

وذلرررك  الررروظيفي،الررروظيفي أكبرررر ممرررا يتطلبررره موقعررره 

لمسرررراعدة منظمتررررره فررررري تحقيررررر  أهررررردافها ، ويكرررررون 
معررردل بيابررره مرررن العمرررل أقرررل ، كمرررا يبررردي دافعيرررة 

 ( .13(،)12( ، )9أقوى في تحقي  أهدافها )
ويترررأثر هرررذا البعرررد بدرجرررة إدراك الفررررد للخصرررائة 

 للمهرررارات، واكتسررراب اسرررتقالليةالمميرررزة للعمرررل مرررن 
كمرررررا يترررررأثر بدرجرررررة إحسرررررا  الفررررررد برررررأن البيئرررررة 
التنظيميررررررة الترررررري يعمررررررل فيهررررررا تسررررررم  بالمشرررررراركة 

سررررواء فيمررررا  القرررررارات، اتخرررراذالفعالررررة فرررري عمليررررة 
   (.14يتعل  بالعمل أو العاملين )

 
 المعيييييييياري: االلتيييييييزام Normative 

Commitment 

والرررررذي يعكررررر  شرررررعور الفررررررد بالواجرررررب والتعهرررررد 
فهرررو يشرررير  المنظمرررة،فررري العمرررل داخرررل  باسرررتمراره

األخالقررررررري للعامرررررررل بالبقررررررراء فررررررري  االلترررررررزامإلرررررررى 
والرررررذي ينرررررتج عرررررن شرررررعور الفررررررد برررررأن  المنظمرررررة،

ولرررذا فهررو مررردين لهرررا بالعمرررل  إليررره،المنظمررة أحسرررنت 
 (.16معها )

 االلترررررررررزام( أن 15(، )9ويضررررررررريف كرررررررررالً مرررررررررن )
  بلل: يتأثرالمعياري 

 العمرررل، ه فررريوزمالئرررمسرررتوى العالقرررة برررين الفررررد .1
فكلمرررا ارتفرررع مسرررتوى هرررذه العالقرررة شرررعر الفررررد بأنررره 

 لها.ينب ي عليه البقاء في المنظمة وفاًء 
 للفرد.المبادئ الشخصية .2
أي إدراك الفرررررررررد  التبررررررررادل:.العوائررررررررد ومعيررررررررار 3

  المنظمة.لالستثمارات التي تقدمها له 
 

 المسييييييتمر: االلتييييييزام Continuous 
Commitment 

 اسررتثماريةويقصررد برره مررا يحققرره العرراملون مررن قيمررة 
فرري حررال اسررتمرارهم العمرررل فرري المنظمررة مقابررل مرررا 

وأن العررراملين  أخررررى،بجهرررات  التحاقرررهسررريفقده عنرررد 
المسررررتمر  االلتررررزامالررررذين لررررديهم مسررررتوى عررررال  مررررن 

يبقررررون فرررري الخدمررررة بسرررربب أنهررررم محترررراجون ولرررري  
 (.15رببة منهم في البقاء )

العررررراطفي  االلترررررزاموأخيررررررا يمكرررررن القرررررول أن بعرررررد 
 االلترررزاميعكررر  االلتصررراق النفسررري بالمنظمرررة ل أمرررا 

المسرررررتمر فررررريعك  إدراك الفررررررد لعوائرررررد وتكررررراليف 
 االلترررزامفررري حرررين يعكررر  بعرررد  المنظمرررة،البقررراء فررري 

المعيررراري اعتقررراد الفررررد برررأن يلترررزم أدبيررراً بالبقررراء فررري 
 (.18) (،17المنظمة )

 
كرررررال ً  إنررررره وبخصررررروةالقرررررول  يمكرررررن وباختصرررررار

 :من
أصرررحاب هررذا التوجررره هرررم الرررذين  العررراطفي: االلتررزام•

يعملرررون وفررر  تقيررريم ذاتررري للمتطلبرررات التررري تتطلبهرررا 
برررررين  االرتبررررراطفيكرررررون  المختلفرررررة،ظرررررروف العمرررررل 

 منظماتهم.الفرد والمنظمة وف  من تقدمه لهم 
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أصرررررحاب هرررررذا التوجررررره هرررررم  المعيررررراري: االلترررررزام•
الموظفرررون أصررررحاب الضررررمير الرررذين يعملررررون وفرررر  

 العامة.مقتضيات الضمير والمصلحة 
أصرررررحاب هرررررذا االرتبررررراط هرررررم  المسرررررتمر: االلترررررزام•

تهررررررررازيون وأصررررررررحاب الطموحررررررررات النفعيررررررررون االن
 . العالية

 
 التنظيمي: االلتزامبناء  3.1.2  

كونررره  البررراحثين، باهتمرررامالتنظيمررري  االلترررزاميحظرررى 

مرررررررن السرررررررلوكيات المربررررررروب فيهرررررررا والمطلررررررروب 

لررررررذا فررررررإن  العرررررراملين.تعزيزهررررررا وتعظيمهررررررا لرررررردى 

 باهتمرررامالتنظيمررري أصرررب  ومررا يرررزال جرررديراً  االلتررزام

القيرررادات اإلداريرررة كونررره يولرررد لررردى الفررررد إحساسررراً 

واالنرررررردماد مررررررع المنظمررررررة ممررررررا  باالنتمرررررراءعاليرررررراً 

( ، 19يررررررراً علرررررررى المنظمرررررررة ككرررررررل )يرررررررنعك  إيجاب

(20). 

بهرررا  االسررتعانةوهنرراك عرردد مررن النقرراط والترري يمكررن 

 ( :20وهي ) التنظيمي، االلتزاملبناء 

فررري المنظمررررات يمرررراله  االلتزامفرررر والرررردعم:العدالرررة .1
 اإلنسانية.إلزام العاملين بالقيم 

عاليرررراً  االلتررررزاموسرررروف يكررررون  المشررررتركة:.القرررريم 2
إذا اعتقررررد العرررراملين بمشرررراركة قرررريمهم مررررع المنظمررررة 

 المنظمة.سيولد ارتيال لديهم بالبقاء في  والذي
 المنظمة.الثقة في القيادات والمجموعات في .3
عنررررد  االلتررررزامحيرررر  يررررزداد  التنظيميررررة:الشررررمولية .4

بماضرررررررري وحاضررررررررر ومسررررررررتقبل معرفررررررررة الفرررررررررد 
 .المنظمة

 المترابطة..العالقات االجتماعية 5
 

 التنظيمي: االلتزامأهمية  4.1.2

التنظيمرررررري مررررررن ابرررررررز المت يرررررررات  االلتررررررزاميعررررررد 

حيررر  أكرررردت  الضررروء،السرررلوكية التررري سرررلط عليهررررا 

نتررررررائج العديررررررد مررررررن الدراسررررررات واألبحررررررا  علررررررى 

ارتفررراع تكلفرررة ال يررراب والترررأخر عرررن العمرررل وتسررررب 

مسرررررتوى أداء  وانخفرررررا  المنظمرررررات،العمالرررررة مرررررن 

( . ومرررن األسرررباب التررري تبررررز أهميرررة 21الررروظيفي )

 ( : 22) التنظيمي ما يلي االلتزام

التنظيمررررري عنصرررررراً هامررررراً فررررري  االلترررررزاميمثرررررل .1
ال  بهررررا،الررررربط بررررين المنظمررررة واالفررررراد والعرررراملين 

سرريما فررري األوقرررات التررري ال تسرررتطيع فيهرررا المنظمرررات 

أن تقررررردم الحررررروافز المالئمرررررة لموظفيهرررررا ، ودفعهرررررم 
 لتحقي  أعلى مستوى من اإلنجاز .

إلترررررزام االفرررررراد للمنظمرررررات التررررري يعملرررررون بهرررررا .2
يعتبررر عررامالً هامرراً فرري التنبررأ ببقررائهم فرري منظمرراتهم 

 أخرى.أو تركهم العمل في منظمات 
التنظيمررررري مررررررن أكثرررررر المسرررررائل الترررررري  االلترررررزام.3

أخرررذت تشررر ل برررال إدارة المنظمرررات كونهرررا أصررربحت 
تترررولى مسرررئولية المحافظرررة علرررى المنظمرررة فررري حالرررة 

 والبقررررراء.تمكنهرررررا مرررررن االسرررررتقرار  سرررررليمة،صرررررحية 
مرررن ذلرررك بررررزت الحاجرررة لدراسرررة السرررلوك  وانطالقرررا

اإلنسررررراني فررررري تلرررررك المنظمرررررات ل رررررر  تحفيرررررزه 
 بأهدافها وقيمها. التزامهوزيادة درجة 

.إن الترررزام االفرررراد لمنظمررراتهم يعتبرررر عرررامالً هامررراً 4
فررررري ضرررررمان نجرررررال تلرررررك المنظمرررررات واسرررررتمرارها 

 وزيادة انتاجها. 
 
التنظيمررررري  االلترررررزامشرررررار إلرررررى أن أهميرررررة يكمرررررا   
ضررررر  مرررررن خرررررالل الترررررأثير المتعررررردد المسرررررتويات ، تت

فعلررررى المسررررتوى الفررررردي يسررررهم فرررري رفررررع مسررررتوى 
 انخفرررررا الرضررررا الرررروظيفي والرررررذي يررررنعك  علررررى 

معرررررردل دورانهررررررم ومسررررررتويات بيررررررابهم والشررررررعور 
الرررروظيفي لرررررديهم ، أمررررا علررررى مسرررررتوى  باالسررررتقرار

المنظمرررررة فنجرررررد أنررررره يزيرررررد مرررررن مسرررررتوى االنتمررررراء 
وتقليررررل التكلفررررة الناتجررررة  للمنظمررررة وزيررررادة اإلنتاجيررررة

عررررررن ت يررررررب العرررررراملين وعرررررردم أدائهررررررم لألعمررررررال 
المنوطررررة بهررررم بكفرررراءة وفاعليررررة ، أمررررا فيمررررا يتعلرررر  

التنظيمررررري  االلترررررزامبالمسررررتوى االجتمررررراعي فيررررأدي 
إلرررى خلررر  جرررو مرررن التررررابط والعالقرررات االجتماعيرررة 
برررين العررراملين والمنظمررررة . وفيمرررا يتعلررر  بالمسررررتوى 

التنظيمررري إلرررى زيرررادة النررراتج  مااللترررزاالقررومي فيرررأدي 
وذلرررك عرررن  لاللترررزام،القرررومي فررري المحصرررلة النهائيرررة 

طريررر  زيرررادة كفررراءة وفاعليرررة أداء االفرررراد العررراملين 
 . (23)بالمنظمة 

 
 الوظيفي:األداء  2.2

 الوظيفي:األداء  مفهوم 1.2.2

يتطلررررررب تحديررررررد مفهرررررروم األداء الرررررروظيفي مناقشررررررة 

العديرررد مرررن المفررراهيم التررري قرررد تخرررتلط بررره فررري بعررر  

مثرررل اإلنتاجيرررة  عنررره،األذهررران وقرررد تسرررتخدم للتعبيرررر 

وذلررررررك إلررررررى جانررررررب لفررررررظ  والفاعليررررررة، الكفايرررررة،أو 

الكفايرررررة اإلنتاجيرررررة أو كفررررراءة األداء خصوصرررررراً وأن 

هرررررذه المصرررررطلحات واأللفررررراظ تسرررررتخدم عرررررادة فررررري 

 المنظمة.التعبير عن مدى أداء 

ويشررررير األداء الرررروظيفي إلررررى درجررررة تحقيرررر  وإتمررررام 

وهرررو يعكررر  الكيفيرررة  الفررررد،المهررام المكونرررة لوظيفرررة 
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لبرررررات التررررري يتحقررررر  بهرررررا أو يشررررربع بهرررررا الفررررررد متط

وبالبررررراً مرررررا يحرررررد  لرررررب  وترررررداخل برررررين  الوظيفررررة.

 المبذولرررة،فالجهرررد يشرررير إلرررى الطاقرررة  والجهرررد،األداء 

( ، 24سررررررا  النتررررررائج )أمررررررا األداء فيقررررررا  علررررررى أ

(25( ، )26 ). 

ويعررررررررف األداء بأنررررررره تنفيرررررررذ الموظرررررررف ألعمالررررررره 

ومسرررئولياته التررري تكلفررره بررره المنظمرررة أو الجهرررة التررري 

عبرررررر عررررن أثررررر جهرررررود ( ، فهررررو ي27يرررررتبط بهررررا )

الفررررررررد التررررررري تبررررررردأ بالقررررررردرات ، وإدراك الررررررردور، 

( أنرررررره 29( ، )28والمهرررررام . و يرررررررى كرررررالً مررررررن )

نتررررراد جهرررررد معرررررين قرررررام ببدلررررره فررررررد أو مجموعرررررة 

إلنجرررراز عمررررل معررررين . ومررررن هررررذا المنطلرررر  يمكررررن 

القررول برررأن هنررراك عررردة أبعرراد ممثلرررة لرررألداء الررروظيفي 

 ( : 30وهي )

لترررررري تعنرررررري مقرررررردار وا المبررررررذول:كميررررررة الجهررررررد .1
الطاقرررة الجسرررمانية أو العقليرررة التررري يبررردلها الفررررد فررري 

 معينة.العمل خالل فترة زمنية 
وتعنررري مسرررتوى بعررر  األنرررواع  المبرررذول:الجهرررد .2

قررررد ال يهرررتم كثيررررراً بسرررررعة األداء أو  األعمررررال،مرررن 
كميتررررره بقرررررردر مرررررا يهررررررتم بنوعيرررررة وجررررررودة الجهررررررد 

 المبذول.
ب أو الطريقرررررة ويقصررررد بررررره األسررررلو األداء:.نمررررط 3

أي الطريقررة التررري  العمررل،الترري يبررذل بهررا الجهرررد فرري 
فعلرررى أسرررا  نمرررط األداء  العمرررل،ترررأدى بهرررا أنشرررطة 

يمكرررن قيرررا  الترتيرررب الرررذي يمارسررره الفررررد فررري أداء 
حركرررات أو أنشرررطة معينرررة أو مرررزيج مرررن الحركرررات 
أو األنشررررررطة إذا كرررررران العمررررررل جسررررررمانياً بالدرجررررررة 

الطريقرررة التررري يرررتم كمرررا يمكرررن أيضررراً قيرررا   األولرررى،
التوصرررل بهرررا إلرررى حرررل أو قررررار لمشررركلة معينرررة أو 

   دراسة.األسلوب الذي يتبع في إجراء بح  أو 
فررراألداء أحرررد اهرررم محررراور العمرررل المهنررري فررري أي    

وإذا كررررران هررررذا األداء مميررررزاً فررررري  وظيفرررري،مجررررال 

فإنرره مررن  والمسرراواة،ظررل بيئررة عمررل يسررودها العرردل 

المنطقرررري أن يأخررررذ هررررذا األداء صرررراحبه إلررررى مكانرررره 

ففررري ظرررل  فيهرررا،مرموقرررة فررري المنطقرررة التررري يعمرررل 

الت يرررررر السرررررريع والمنافسرررررة الشرررررديدة لرررررن تسرررررتطيع 

المنظمرررررة االسرررررتمرار والمنافسرررررة إال إذا كررررران األداء 

وهرررذا األداء ينبرررع مرررن  خصائصرررها،العرررالي أحرررد أهرررم 

 ككل.حصيلة أداء األفراد في المنظمة 

التنظيميييييي واألداء  االلتيييييزامالعالقييييية بيييييين  2. 2.2

 الوظيفي:

يشررررير األداء الرررروظيفي إلررررى درجررررة تحقيرررر  وإتمررررام 

المهرررررام المكونرررررة لوظيفرررررة الفررررررد ، والعالقرررررة بينررررره 

التنظيمررري بأبعررراده الثالثرررة ) العررراطفي  االلترررزاموبرررين 

 ، ، المسرررررتمر ، المعيررررراري ( عالقرررررة إيجابيرررررة قويرررررة 

أن هنرررراك فوائررررد  أخرررررون برررريني( ، و31نقررررالً عررررن )

عديرردة يمكررن أن تسررتفيد منهررا المنظمررة نتيجررة وجررود 

التنظيمرررري للعرررراملين فيهررررا ، ومررررن أهمهررررا :  االلتررررزام

الفرررررررد  التررررررزاماألداء المتميررررررز للعمررررررل ، حيرررررر  أن 

بالعمررررررل يررررررأدي إلررررررى التميررررررز فرررررري أداء األعمررررررال 

إليرره ، واإلبررداع لرردى العرراملين فرري المنظمرررة  الموكلررة

إيجابرررراً علررررى أدائهررررم لعملهررررم وبالتررررالي ممررررا يررررنعك  

أن  باحررر  اخرررر علرررى إنتاجيرررة المنظمرررة ، هرررذا وأكرررد

التنظيمرررري يسررررهم بشرررركل كبيررررر فرررري تحقيرررر   االلتررررزام

أهرررررداف المنظمرررررة وإنجررررراز األعمرررررال بكفررررراءة مرررررن 

بعررررر  بالعمرررررل ، وبينرررررت نترررررائج  انررررردماجهمخرررررالل 

التنظيمررري مرررن خرررالل  االلترررزامأهميرررة الدراسرررات أن 

ة مررررن المخرجررررات المهمررررة فرررري بمجموعرررر ارتباطرررره

 المنظمررررة فرررري مقرررردمتها األداء الرررروظيفي ، وتوصررررل

بررررأن هنرررراك فوائررررد  م فرررري دراسررررتهبرررراحثون اخرررررون 

التنظيمررري للعررراملين  االلترررزامتجنيهرررا المنظمرررة نتيجرررة 

فيهررررا ، وأهمهررررا األداء المتميررررز للعمررررل ، حيرررر  أنرررره 

يربطررره بعملررره فإنررره  برررالتزامكلمرررا كررران العامرررل يتمترررع 

 به . المنوطةداء األعمال يتميز في أ

 الطريقة واالجراءات: .3

واإلجرررراءات  ،للطريقرررةتضرررمن هرررذا الجانرررب وصرررفاً 

  يرررررمرررررن ح الدراسرررررة،التررررري ترررررم اسرررررتخدامها فررررري 

كمررررا  ،وعينتررررهمجتمررررع الدراسررررة  وتحديررررد ،المنهجيررررة

إعرررررررررداد أداة الدراسرررررررررة،  ةيرررررررررفيشرررررررررمل وصرررررررررفاً لك

اجرررررررراءات التأكرررررررد مرررررررن صررررررردقها، و ومت يراتهرررررررا

 اإلحصرررررائيةوثباتهرررررا، إضرررررافة إلرررررى بيررررران المعالجرررررة 

 .وتحللهاالتي استخدمت في استخالة النتائج، 
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 الدراسة: منهج 1.3

 Descriptiveالباحثرررة المرررنهج الوصرررفي  اسررتخدمت

Approach لتحليرررررل وتوصررررريف المت يررررررات  وذلرررررك
موضررروع الدراسرررة، مررررن خرررالل اإلجابرررات المختلفررررة 
لمفرررردات العينرررة علرررى العبرررارات التررري تضرررمنتها أداة 
الدراسرررررة )االسرررررتبانة(، بهررررردف معرفرررررة أثرررررر تقيررررريم 

الررررروظيفي  االداء علرررررى مسرررررتوىالتنظيمررررري  االلتررررزام
سررررت. وقرررد اسرررتخدم هرررذا المرررنهج ايضررراً  جامعرررةفررري 

مرررررررن اجرررررررل جمرررررررع البيانرررررررات وتحليلهرررررررا واختبرررررررار 
الفرضرررررريات، الررررررذي يعتمررررررد بدرجررررررة كبيرررررررة علررررررى 
دراسرررة الواقرررع أو الظررراهرة كمرررا توجرررد فررري الواقرررع، 

بوصرررررفها وصرررررفًا دقيقًرررررا ويعبرررررر عنهررررررا  واالهتمرررررام
هرررررذا المرررررنهج  اختيررررررتعبيرررررًرا كيفيًرررررا وكميًرررررا. كمرررررا 

راسررررررة حيرررررر  أن المررررررنهج الد  لمناسرررررربته ألبرررررررا
الوصررررررفي   يحرررررراول وصررررررف الظرررررراهرة موضرررررروع 
البحررر ، ويفسرررر ويقرررارن ويقررريم أمرررالً فررري الوصرررول 
إلررى تعميمررات ذات معنررى يزيررد بهررا رصرريد المعرفرررة 

دون ترررررردخل الباحرررررر  فرررررري  عررررررن تلررررررك الظرررررراهرة،
 (.32مجرياتها  )

 
 و ينة الدراسة: مجتمع 2.3

مجتمررررررع الدراسررررررة مررررررن كافررررررة المرررررروظفين  يتكررررررون
والبررررالغ العرررراملين بمصرررررف الوحرررردة فرررررع سرررررت، 

( عضرررواً، وهرررم يتوزعرررون علرررى 70قرابرررة ) عرررددهم
جميررع االقسررام بالمصررررف. ولتحديررد حجرررم العينررة ترررم 

 krejcie and Morganاالعتمررراد علرررى جررردول 

( عضرررواً، 59تحررردد حجمهرررا بعررردد ) ، حيررر (1970)
ة العشرررروائية. وقررررد تررررم تررررم اختيارهررررا بواسررررطة العينرررر

توزيرررررررع االسرررررررتبانة علرررررررى جميرررررررع أفرررررررراد العينرررررررة 
( اسرررررتبانة، وترررررم 55المسرررررتهدفة، وقرررررد اسرررررترجعت )

( منهرررررررا لعررررررردم صرررررررالحيتها للتحليرررررررل، 3اسررررررتبعاد )
( 52ليصررررب  عرررردد االسررررتبانات الصررررالحة للتحليررررل )

%( مرررن إجمرررالي 88اسرررتبانة، أي مرررا نسررربته قرابرررة )
االعتمررررراد نسررررربة يمكرررررن  وهررررريالعينرررررة المسرررررتهدفة، 

عليهرررررا فررررري الدراسرررررة مرررررن االسرررررتبانات الموزعرررررة، 
وتعتبرررررررر نسررررررربة مقبولرررررررة إحصرررررررائياً فررررررري مجرررررررال 

 (.33الدراسات واألبحا  العلمية )
 

 الدراسة: متغيرات 3.3

 الدراسة على المت يرات اآلتية: اعتمدت

المت يرررر المسرررتقل  يتمثرررل المسيييتق : المتغيييير 1.3.3

 االلترررزام)التنظيمررري  االلترررزامفررري هرررذه الدراسرررة فررري 
 (.المستمر االلتزام المعياري، االلتزام العاطفي،
وهرررو المت يرررر الرررذي يقرررا  المتغيييير التيييابع:  2.3.3
مثررررررل تطبيرررررر  المت يررررررر المسررررررتقل عليرررررره، ويتأثررررررر 

األداء  مسرررررتوىالمت يررررر التررررابع فرررري هررررذه الدراسررررة 
 الوظيفي.

 

 جمع البيانات: طرق 4.3

الباحثررررة فرررري إعررررداد هررررذه الدراسررررة علررررى  اعتمرررردت

جمررررررع البيانررررررات والمعلومررررررات الالزمررررررة والمتعلقررررررة 

بمشررررركلة الدراسرررررة مرررررن مصرررررادر البيانرررررات األوليرررررة 

 والثانوية كالتالي:

الثانويرررة: قامررررت الباحثرررة باالعتمرررراد  البيانرررات 1.4.3
فررري جمرررع البيانرررات الثانويرررة الالزمرررة للدراسرررة علرررى 

التقررررررارير الترررررري الكتررررررب والرررررردوريات والمقرررررراالت و
تناولرررت موضررروع البحررر  بطريقرررة مباشررررة أو بيرررر 
مباشررررة والتررري سررراعدت فررري بنررراء اإلطرررار النظرررري 

 للدراسة.
األوليررررة: تررررم االعتمرررراد فرررري جمررررع  البيانررررات 2.4.3

البيانررررات األوليررررة الالزمررررة للدراسررررة علررررى اسررررتبيان 
أعررد خصيصررراً لهرررذا ال رررر  موجهررراً إلرررى المررروظفين 

فرررع سررررت، كمرررا قامرررت العرراملين بمصررررف الوحررردة 
الباحثررة بتوزيرررع االسرررتبانات والتأكرررد مرررن فهرررم فقراتررره 

 من قبل المستقصين.
 

 أداة الدراسة: 5.3

الباحثررررررررة االسررررررررتبانة كررررررررأداة لجمرررررررررع  اسررررررررتخدمت

المعلومرررررررات، نظرررررررًرا لسرررررررهولة تطبيقهرررررررا وتحليرررررررل 

نتائجهررررررا، وألنهرررررررا ت طررررررري جوانررررررب كثيررررررررة مرررررررن 

دوات موضررررررررروع الدراسرررررررررة بالمقارنرررررررررة معرررررررررا اال

األخرررررى لجمررررع المعلومررررات، حيرررر  قامررررت الباحثررررة 

مكونررة مررن عرردة أبعرراد تخرردم أهررداف  اسررتبانةبإعررداد 

التنظيمرررري  االلتررررزام قررررعوا علررررىالدراسررررة وللوقرررروف 

الرررررررروظيفي لرررررررردى  االداء علررررررررى مسررررررررتوى وأثررررررررره

المررروظفين العررراملين بمصررررف الوحررردة فررررع سررررت، 

( 5( فقررررررة، )25االسرررررتبانة علرررررى ) احتررررروتحيررررر  

( فقررررات 5العررراطفي و) االلتزامعالقرررة بررر فقررررات لهرررا

( فقررررررات تتعلررررر  5المعيررررراري و) االلتزامتتعلررررر  بررررر

التررررابع  مت يررررربينمررررا أحترررروى ال المسررررتمر. االلتزامبرررر

( فقررررررات. فررررري حرررررين 10)األداء الررررروظيفي( علرررررى )

أشرررررتمل الجرررررزء األول لالسرررررتبانة علرررررى المعلومرررررات 

الشخصررررررررية األوليررررررررة للعينررررررررة كررررررررالعمر والجررررررررن  

ي وسرررررررنوات الخبررررررررة والوضرررررررع والمأهرررررررل العلمررررررر

 الوظيفي.
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 خصائص  ينة الدراسة: 6.3

( نتررررررائج التحليررررررل الوصررررررفي 1الجرررررردول ) يوضرررررر 

للبيانررررات الشخصررررية للمسررررتجيبين مررررن أفررررراد عينررررة 

% مررررررن 84.6الدراسررررررة، حيرررررر  يتضرررررر  أن قرابررررررة

% 15.4المبحرررررروثين كررررررانوا ذكرررررروراً، وأن قرابررررررة 

كررررانوا إناثرررراً. أمررررا فيمررررا يتعلرررر  بررررالعمر، فيتضرررر  أن 

سررررنة والفئررررة  40إلررررى  35الفئررررة العمريررررة مررررا بررررين 

هرررري الفئررررة األكثررررر  45إلررررى  40العمريررررة مررررا بررررين 

بررررين المبحرررروثين مررررن أفررررراد عينررررة الدراسررررة، حيرررر  

لكرررررالً  اإلجمرررررالي%مرررررن 30.8حققرررررت مرررررا نسررررربته 

سرررنة،  50إلرررى  45منهمررا، تليهرررا الفئرررة العمريرررة مرررن 

%. أمرررا فيمرررا يتعلرررر  17.3حيررر  بل رررت مرررا نسررربته 

% لررررديهم خبرررررة  71.2بررررالخبرة فيتضرررر  أن قرابررررة 

الخبررررة مرررن  أصرررحابتليهرررا  فرررأكثر،سرررنوات  7مرررن 

% ،  15.4سرررنوات حيررر  بل رررت النسررربة  7إلرررى  4

سررررنوات فأقررررل حيرررر   3مررررن تررررم مررررن لررررديهم خبرررررة 

% .وبالنسررررربة إلرررررى المأهرررررل  13.5بل ررررت نسررررربتهم 

العلمررررري، فقررررررد تبررررررين أن المبحرررررروثين الررررررذين لررررررديهم 

%، وأن حررررررروالي 92.3مأهرررررررل جرررررررامعي  قرابرررررررة 

% مررررن المسررررتجيبين هررررم مررررن حملررررة اإلجررررازة 7.7

( . أمررررررا فيمررررررا يتعلرررررر  بمت يررررررر يرماجسررررررتالعاليررررررة )

الوضرررع الررروظيفي، فقرررد أوضرررحت النترررائج أن قرابرررة 

وأن قرابررررررة  الموظفررررررون،% هررررررم مررررررن فئررررررة 88.5

%مررن العينرررة مرررن فئررة رئررري  قسرررم. والجررردول 11.5

( يوضررر  بقيرررة نترررائج التحليرررل الوصرررفي للبيانرررات 1)

 الشخصية لعينة الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1جدو  رقم )  

 خصائص  ينة الدراسة

 م المتغير الفئة التكرار النسبة المئوية%

 1 الجن  ذكر 44 84.6%

 أنثى 8 15.4%
  المجموع  52 100%

30الى  25من 5 9.6%  2 العمر 

35الى  30من 3 5.8%  
40الى  35من  16 30.8%  
45الى  40من  16 30.8%  
50الى  45من  9 17.3%  
سنة فاكثر 50من  3 5.8%  
  المجموع  52 100%

سنوات فأقل 3 7 13.5%  3 الخبرة 

سنوات 7الى  4من  8 15.4%  
سنوات فأكثر 7 37 71.2%  
  المجموع  52 100%

المأهل  مأهل جامعي 48 92%
 العلمي

4 

 ماجستير 4 7.7%
  المجموع  52 100%

الوضع  رئي  قسم 6 11.5%
 الوظيفي

5 

 موظف 46 88.5%
  المجموع  52 100%

 

 البيانات:  جمع أداة صدق وثبات 7.3

 تم عر  االستبانة الصدق الظاهري: 1.7.3

 المحكمين المختصين من عدد على األولية بصورتها
 من مختلف التخصصات التدري  هيئة من أعضاء

 (6عددهم ) بلغ المجال، في هذا سرت بجامعة
 وإبداء االستبانة، فقرات قراءة منهم وطُلب محكمين،
 صيابتها وسالمة وضوحها، درجة الرأي في
 تنتمي إليه، الذي للمجال مالءمتها ودرجة الل وية،
 إضافة أو واقترال فقرات، حذف أو وإضافة
 عن عام النظر بشكل وجهات بيان وأخيراً  مجاالت،
لموضوع الدراسة المتمثل في  االستبانة مالئمة درجة
األداء الوظيفي  على مستوىالتنظيمي  االلتزاماثر 

 االستبانة بصورتها الحالية. اعتمادإلى أن تم 
اتّبَعَت الباحثة القيا  اإلحصائي  الثبات: 2.7.3

لمعرفة ثبات أداة القيا  )االستبانة(، معامل كرونباخ 
وفيها يتم  ،(Cronbach's Alpha Coefficient)ألفا 

احتساب معامل ألفا كرونباخ عن طري  المعادلة 
 (:  Anastasi Anne.1982)التالية 
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2

SD:
تشرررير إلررررى مجمررروع تباينررررات فقرررررات  

 القيا .
 

وتكرررون االسرررتبانة ذات ثبرررات ضرررعيف إذا كانرررت قيمرررة 
%، ومقبروالً إذا كانرت 60معامل ألفا كرونبراخ أقرل مرن 

% أو أقررررل مررررن 60هررررذه القيمررررة ضررررمن الفترررررة )مررررن 
%(، وجيرررد إذا كانرررت قيمرررة معامرررل ألفرررا كرونبررراخ 70

ذا %(، أمررا إ80% أو أقررل مررن 70)مررن  القيمررةضررمن 
% يشررير 80كانررت هررذه القيمررة أكبللللررلر مررن أو يسرراوي 

وكلمررا ذلررك إلررى أن االسررتبانة تكررون ذات ثبررات ممترراز، 
% تعتبرررر النترررائج الخاصرررة 100المقيرررا  مرررن  اقتررررب

باالختبار أفضل. وقد بل ت قيمرة معامرل الثبرات الرداخلي 
%( وتعتبرررررر هرررررذه القيمرررررة مرتفعرررررة 81.4للمقيرررررا  )

Sekaran and Bougie, 2010))يشررير إلررى  ا، ممرر
 ثبررات االسررتبانة وقرروة تماسرركها الررداخلي، وأنهررا تتسررم

بحير   والموثوقيرة، الرداخلي االتسراق مرن عاليرة بدرجرة
 .أجله من صممت ما لقيا  عليها االعتماد يمكن
 

 االحصائية: المعالجة 8.3

 برنامج الحزموتم إدخال البيانات وتحليلها بواسطة 

. وقد تم استخدام (SPSS) االجتماعيةاإلحصائية للعلوم 

الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد العينة 

لإلجابات، حي  تم إعداد هذا الترميز كما هو مبين في 

 (.2الجدول )

 (: ترميز اإلجابات2الجدو  )

 اإلجابة
غير موافق 

 بشدة
غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 5 4 3 2 1 الرمز

وقد تم استخدام مقيا  ليكرت الخماسي الذي يتراول بين 

مواف  بشدة إلى بير مواف  بشدة. ولحساب طول مقيا  

، ثم تقسيمه (4=1-5)ليكرت الخماسي تم حساب المدى 

على عدد فئات المقيا  للحصول على طول الخلية 

، وتضاف هذه القيمة إلى أقل (0.80=5÷4)الصحي  أي 

بداية المقيا  وهي الواحد الصحي (، قيمة في المقيا  )أو 

( 3من أجل تحديد الحد األعلى لهذه الخلية . والجدول )

 التالي يوض  طول الخاليا وفقاً لما ذكر:

(: طو  الخلية لمقياس الدراسة وفقاً لمقياس 3الجدو  )
 ليكرت ودرجة الممارسة

درجة  الفئة في المقياس طو  الخلية
 الممارسة

ً  بير مواف  بشدة 1.79إلى أقل من  1من   ضعيفة جدا

 ضعيفة بير مواف  2.59إلى أقل من  1.80من 

 متوسطة محايد 3.39إلى أقل من  2.60من 

 مرتفعة مواف  4.19إلى أقل من  3.40من 

ً  مواف  بشدة 5.00إلى  4.20من   مرتفعة جدا

 البيانات إدخال تم ،الباحثة قبل من االستبانات تجميع بعد
 SPSS) ) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم برنامج في

المعالجات  باستخدام ، وذلك النتائج لتحليل تمهيدا
 : التالية اإلحصائية

 المشاركين، أعداد لحصر وذلك ،التكرارية الجداول .1
ً  المئوية ونسبهم لمجيبي  العامة للخصائة وفقا
 .االستبانة

 المتوسطات في المتمثلة المركزية النزعة مقايي  .2
 القيمة حول اإلجابات تركز لتحديد الحسابية، وذلك

 الرئيسية، الدراسة مت يرات لجميع لها المتوسطة
 االنحراف التشتت مثل مقايي  استخدام تم كذلك

 عن اإلجابات تحديد انحرافات بهدف المعياري
 األساسية. لمت يرات الدراسة لها المتوسطة القيمة

بيروسون  ارتباطتحليل االنحدار البسيط ومعامل  .3
لقيا  العالقة بين المت ير المستقل والتابع 

( التي استخدمت في (F-test( و(T-testواختبار
 اختبار الفرضيات.

معامل ارتباط ألفا كرونباخ: والذي استخدم أيضاً في  .4
 فحة ثبات االستبانة.

 
 :ومناقشتها الدراسة نتائج .  رض4

 العاطفي: االلتزام 1.4

 من الدراسة عينة ( إجابات4التالي )يُبين الجدول 

 االلتزامبعد  حول الموظفين العاملين بمصرف الوحدة

 واالنحراف الحسابي العاطفي لديهم ممثلة بالمتوسط

 المعياري من وجهة نظر العينة المختارة.

المعيارية  واالنحرافات(: المتوسطات الحسابية 4الجدو  )
 العاطفي االلتزاملبُعد 

درجة 
 الممارسة

ترتيب 
األهمي
 ة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ت العبارات

 مرتفعة 3
 

أشعر بالسعادة من خال   4.12 471.
  ملي في هذه المصرف .

1 

مرتفعة  1
 جدا  

أنا أستمتع بالحديث  ن  4.52 505.
منظمتي مع أشخاص من 

 خارجها . 

2 

أشعر بأن أهدافي الخاصة  4.10 569. مرتفعة 4
اهداف  تتوافق مع

 المصرف الذي أ م  به.

3 

5 
 
 

أشعر بإرتباط  اطفي تجاه  4.06 235. مرتفعة
 المصرف الذي أ م  به .

4 

مرتفعة  2
 جدا  

أشعر بإنتماء قوي  4.44 502.

 للمصرف .
5 

االمتوسط الحسابي واالنحراف  4.24 2155.    

 

 ة( أعاله إلى أن المتوسطات الحسابي4الجدول رقم ) يشير

العاطفي(، حي   االلتزامالخاصة بالمت ير المستقل )بُعد 

 مرتفعة،كانت عبارات هذا البُعد من حي  درجة الممارسة 
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(، بينما 4.52 – 4.06وقد بل ت متوسطاتها ما بين )

 –0.235االنحرافات المعيارية لهذ البُعد تراوحت بين)

د (. وبل ت القيمة الكلية للمتوسط الحسابي لهذا البُع0.596

(، في حين أن االنحراف المعياري كان مقداره 4.24)

( 2.(. وجاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم )2155)

( وبانحراف معياري 4.52وذلك بمتوسط حسابي مقداره )

(، وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم  0.505قدره )

( 4.44( ، حي  حصلت على متوسط حسابي مقداره )5)

وبدرجة ممارسة مرتفعة جداً. وجاءت في المرتبة الثالثة 

( 4.12وذلك بمتوسط حسابي مقداره )، ( 1الفقرة رقم )

(. في حين الفقرة رقم 0.471وبانحراف معياري قدره )

( حصلت على أقل نسبة من اإلجابات، وذلك بمتوسط 4)

(، وبانحراف معياري قيمته 4.06حسابي قدره )

هذه الفقرة بالترتيب األخير من  (، حي  جاءت0.235)

 بين الفقرات الواردة بهذا البُعد.  

 المعياري: االلتزام 2.4

 من الدراسة عينة ( إجابات5يُبين الجدول التالي )

 االلتزامبعد  حول الموظفين العاملين بمصرف الوحدة

 واالنحراف الحسابي المعياري لديهم ممثلة بالمتوسط

 العينة المختارة.المعياري من وجهة نظر 

 واالنحرافات(: المتوسطات الحسابية 5الجدو  )
 المعياري االلتزامالمعيارية لبُعد 

درجة  ترتيب 
 الممارسة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ت العبارات

5 
 

 مرتفعة
.525 4.13 

األخالقي تجاه  التزاميإن 
زمالئي يدفعني إل  البقاء في 

 المصرف.

1 

 
4 

 مرتفعة
.382 4.17 

هناك فض  للمصرف في بناء 
 حياتي الوظيفية .

2 

3  ً  مرتفعة جدا
.502 4.44 

يوفر المصرف الفرص 
 إلظهار ما لدي من طاقات .

3 

1  ً  مرتفعة جدا
.269 4.92 

أبد  جهداً في  ملي ألثبت 
إخالصي الشديد لعضويتي 

 في المصرف. 

4 

2  ً  مرتفعة جدا
.412 4.79 

 يستحق هذا المصرف والئي
. 

5 

لمتوسط الحسابي واالنحراف ا     4.492 1.187  

 المعياري العام

 

( أعاله إلى أن المتوسطات الحسابية 5يشير الجدول رقم )

المعياري(، حي   االلتزامالخاصة بالمت ير المستقل )بُعد 

تراوحت عبارات هذا البُعد من حي  درجة الممارسة بين 

المرتفعة والمرتفعة جداً، وقد بل ت متوسطاتها ما بين 

(، بينما االنحرافات المعيارية لهذ البُعد 4.13-4.92)

(. وبل ت القيمة الكلية للمتوسط 525. –269.تراوحت بين )

أن االنحراف (، في حين 4.49الحسابي لهذا البُعد )

(. وجاءت في المرتبة األولى 1.187المعياري كان مقداره )

( 4.92( والتي وذلك بمتوسط حسابي مقداره )4الفقرة رقم )

(، وجاءت في المرتبة 0.269وبانحراف معياري قدره )

( 4.79( وذلك بمتوسط حسابي مقداره )5الثانية الفقرة رقم )

في المرتبة (. وجاءت 0.412وبانحراف معياري قدره )

( 4.44( وذلك بمتوسط حسابي مقداره )3الثالثة الفقرة رقم )

(، وجاءت في المرتبة 0.502وبانحراف معياري قدره )

( وذلك بمتوسط حسابي مقداره 2الرابعة الفقرة رقم )

(. في حين الفقرة 382.( وبانحراف معياري قدره )4.17)

متوسط ( حصلت على أقل نسبة من اإلجابات، وذلك ب1رقم )

(، 525.(، وبانحراف معياري قيمته )4.13حسابي قدره )

حي  جاءت هذه الفقرة بالترتيب األخير من بين الفقرات 

 الواردة بهذا البُعد. 

 المستمر: االلتزام 3.4

 من الدراسة عينة ( إجابات6يُبين الجدول التالي )

 االلتزامبعد  حول الموظفين العاملين بمصرف الوحدة

 واالنحراف الحسابي المستمر لديهم ممثلة بالمتوسط

 المعياري من وجهة نظر العينة المختارة.

 واالنحرافات(: المتوسطات الحسابية 6الجدو  )
 المستمر االلتزامالمعيارية لبُعد 

درجة 

 الممارسة

ترتيب 

 األهمية

االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
 ت العبارات

مرتفعة 
 جداً 

3 
.854 4.23 

لن أفكر بالعم  في مكان أخر حت  
ولو كانت ظروف العم  هناك أفض   

. 

1 

 5 مرتفعة
.323 4.12 

أشعر بأن لدي خيارات وفرص قليلة 
    .جداً للنظر في مغادرة هذه المنظمة 

2 

مرتفعة 
 جداً 

2 
.491 4.38 

سأقب  أي وظيفة أكلف بها مقاب  
 في العم  بالمصرف . استمراري

3 

  مرتفعة
4 

.364 4.15 
أرغب في استمرار العالقة التي قامت 

 بيني وبين زمالئي في المصرف.
4 

مرتفعة 
 جداً 

1 
.466 4.69 

تركي للعم  في المصرف سيكون 
 . صعباً ومكلفاً في المستقب  القريب

5 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  4.315 242.  
 العام

( أعاله إلى المتوسطات الحسابية 6يشير الجدول رقم )

المستمر(، حي   االلتزامالخاصة بالمت ير المستقل )بُعد 
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تراوحت عبارات هذا البُعد من حي  درجة الممارسة بين 

، وقد بل ت متوسطاتها ما بين والمرتفعة جداً المرتفعة 

(، بينما االنحرافات المعيارية لهذ البُعد 4.69 – 4.12)

(. وبل ت القيمة الكلية 854. –323.تراوحت بين )

(، في حين أن 4.315للمتوسط الحسابي لهذا البُعد )

(. وجاءت في 242.االنحراف المعياري كان مقداره )

( وذلك بمتوسط حسابي 5المرتبة األولى الفقرة رقم )

(، 0.466( وبانحراف معياري قدره )4.69مقداره )

متوسط حسابي ( وذلك ب3الثانية الفقرة رقم ) في المرتبةو

(. 491.) قدرهمعياري  ف( وبانحرا4.38)مقداره 

وذلك بمتوسط ( 1وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )

معياري قدره  فوبانحرا (4.23)مقداره حسابي 

( 4(، وجاءت في المرتبة الرابعة الفقرة رقم )0.854)

( وبانحراف 4.15وذلك بمتوسط حسابي مقداره )

( 2(. في حين الفقرة رقم )0.346معياري قدره )

حصلت على أقل نسبة من اإلجابات وذلك بمتوسط 

(، وبانحراف معياري قيمته 4.12حسابي قدره )

(0.323.) 

 الوظيفي:األداء  4.4

 من الدراسة عينة ( إجابات7يُبين الجدول التالي )

األداء بعد  حول الموظفين العاملين بمصرف الوحدة

 واالنحراف الحسابي الوظيفي لديهم ممثلة بالمتوسط

 المعياري من وجهة نظر العينة المختارة.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واالنحرافات(: المتوسطات الحسابية 7الجدو  )
 المعيارية لمستوى األداء الوظيفي 

 

 لمتوسطات الخاصة بالمت ير التابعإلى أن ا(7يشير الجدول رقم)

تراوحت بين درجة الممارسة المتوسطة والمرتفعة جداً، وقد 

بينما (،4.94 –3.29بل ت متوسطاتها الحسابية ما بين )

 –436.)معيارية لهذا المت ير تراوحت بيناالنحرافات ال

للمتوسط الحسابي لهذا ية وبل ت القيمة الكل(.627.

أن االنحراف المعياري كان في حين (،4.107)المت ير

(وذلك 7ءت في المرتبة األولى الفقرة رقم)وجا(.143.)مقداره

( وبانحراف معياري 4.94)بمتوسط حسابي مقداره

بمتوسط  و(4وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم )(،572.)

دره ( وبانحراف معياري ق4.81)حسابي مقداره

بمتوسط ( 3وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )(.627.)

(، 448.)(وبانحراف معياري قدره4.73)حسابي مقداره

وذلك بمتوسط ( 10وجاءت في المرتبة الرابعة الفقرة رقم )

(. في 474.)( وبانحراف معياري قدره4.67حسابي مقداره)

وذلك  ،اإلجابات حصلت على أقل نسبة من (4)رقم حين الفقرة 

وبانحراف معياري قيمته  (،2.81)قدره بمتوسط حسابي 

درجة 

 الممارسة

 ت العبارات المتوسط  االنحراف  األهمية

مرتفعة 

 جداً 
6 

.520 4.35 
يقوم الموظفون بتأدية األ ما  

  المطلوبة.بالكفاءة والفا لية 

1 

 8 مرتفعة
 .436 3.92 

ينجز الموظفون المهام الوظيفية وفقاً 
لمعايير الجودة المطلوبة ووفقاً 

 لقوا د وإجراءات العم  المتبعة .

2 

مرتفعة 

 جداً 
3 

.448 4.73 

لدى الموظفون الجاهزية  يتوفر

والرغبة للعم  خارج  واالستعداد
أوقات الدوام الرسمي من اج  سر ة 

 إنجاز األ ما  المطلوبة منهم. 

3 

 10 متوسطة
.627 2.81 

يحدد نظام تقييم األداء الوظيفي بشك  
فعا  نقاط القوة والضعف لدى 

  العاملين.

4 

 8 مرتفعة
.505 3.48 

من  باستمرارتعم  إدارة المصرف 
اج  تحديث وتطوير نظام األداء 

   العاملين.لإلسهام في تحفيز 

5 

 9 مرتفعة
.572 3.29 

يتم تقييم األداء بناًء  ل  أسس 
  لمية ومعايير واضحة. 

6 

مرتفعة 
 جداً 

1 
.572 4.94 

يتمتع الموظفون بالقدرة  ل  ح  
مشاك  العم  والتصرف في  المواقف 

 الحرجة  .

7 

مرتفعة 
 جداً 

5 
.480 4.65 

 االستعداديتوفر لدى الموظفون 
 الكافي لتحم  المسئولية.

8 

مرتفعة 
 جداً 

7 
.614 4.23 

يطور العاملون مهاراتهم وأدائهم 
 بشك  مستمر .

9 

مرتفعة 

 جداً 
4 .474 4.67 

يتمتع الموظفون بمهارة التواص  

  األخرين.الجيدة مع 

10 

المعياري المتوسط الحسابي واالنحراف  4.107 143.  
 العام
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ن جاءت هذه الفقرة بالترتيب األخير من بي  حي (،627.)

وبالتالي ينب ي على إدارة  المت ير.الفقرات الواردة بهذا 

ء الوظيفي في المصرف استخدام النتائج الخاصة بتقييم األدا

ستقبل الموظفين ، ومناقشة تأثيرها على متطوير وتحسين العمل

 المصرف.في 

 الفرضيات: اختبار. 5 

 األول :الفرضية الفر ية  1.5

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
(0.05≥α) الوظيفي  االداء على مستوىالعاطفي  لاللتزام

  .العاملين في المصرف محل الدراسةلدى الموظفين 
 

(: نتائج اختبار تحلي  االنحدار البسيط لتأثير 8الجدو  )
 العاطفي االلتزام

المتغير 

 التابع

(R) 

 االرتباط

(𝑹𝟐) 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

β  

معامل 

 االنحدار

T 

 المحسوبة

* Sig 

مستوى 

 الداللة

 األداء

 الوظيفي

.726 .527 55.676 .531 7.462 .000 

 (α≤ 0.05)التأثري ذا داللة إحصائية 
 

على العاطفي  االلتزام رأث (8)رقم  يوض  الجدول

الوظيفي لدى الموظفين العاملين بمصرف  االداء مستوى

الوحدة سرت. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 

العاطفي  لاللتزامللدراسة وجود تأثير ذي داللة إحصائية 

الوظيفي لدى الموظفين العاملين في  االداء على مستوى

 Rحي  بلغ معامل االرتباط  الدراسة،المصرف محل 

.(، أي أن 527فقد بلغ) R2(. أما معامل التحديد .726)

العاطفي  االلتزاممن الت يرات في .(527ما قيمته)

األداء الوظيفي  على مستوىللموظفين ناتج عن الت ير 

وهذا يعني .β(531،)لديهم، كما بل ت قيمة درجة التأثير

العاطفي يأدي إلى  االلتزامأن الزيادة بدرجة واحدة في 

األداء الوظيفي لدى الموظفين  على مستوىالزيادة 

ويأكد معنوية هذا .العاملين في مصرف الوحدة سرت

لك (، وكذ55.676المحسوبة والتي بل ت) Fالتأثير قيمة

وهاتين القيمتين دالتين عند ،(7.462)التي بل توtقيمة 

وجود أثر ذو داللة . مما يعني (α≤0.05)مستوى معنوية

الوظيفي  االداء على مستوىالعاطفي  لاللتزامإحصائية 

 الدراسة.لدى الموظفين العاملين في المصرف محل 

 

  الثانية:الفرضية الفر ية  2.5

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  

(0.05≥α) الوظيفي  االداء على مستوىالمعياري  لاللتزام

 الدراسة.لدى الموظفين العاملين في المصرف محل 

(: نتائج اختبار تحلي  االنحدار البسيط لتأثير 9الجدو  )
 المعياري االلتزام

المتغير 

 التابع

(R) 

 االرتباط
(𝑹𝟐) 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

β  

معامل 

 االنحدار

T 

 المحسوبة

* Sig 

مستوى 

 الداللة

 األداء

 لوظيفيا

.645 .416 35.550 .366 5.962 .000 

 (α≤ 0.05التأثري ذا داللة إحصائية )    
 

علرررى المعيررراري  االلترررزام( أثرررر 9يوضررر  الجررردول رقرررم )

الوظيفي لدى المروظفين العراملين بمصررف  االداء مستوى

الوحرررردة سرررررت. إذ أظهرررررت نتررررائج التحليررررل اإلحصررررائي 

المعيراري  لاللتزامللدراسة وجود تأثير ذي داللة إحصائية 

الروظيفي لردى المروظفين العراملين فري  االداء على مسرتوى

 Rحيرر  بلررغ معامررل االرتبرراط  الدراسررة،المصرررف محررل 

.(، أي أن 416فقد بلغ ) R2.(. أما معامل التحديد 645)

المعيرراري  االلتررزام.( مررن الت يرررات فرري 416مررا قيمترره )

األداء الرروظيفي  علررى مسررتوىللمرروظفين نرراتج عررن الت يررر 

.(، وهرذا 336) β لرديهم، كمرا بل رت قيمرة درجرة الترأثير

المعيررراري  االلترررزامواحررردة فررري  يعنررري أن الزيرررادة بدرجرررة

لررروظيفي لررردى األداء ا علرررى مسرررتوىيرررأدي إلرررى الزيرررادة 

ويأكررد  .سرررتالمرروظفين العرراملين فرري مصرررف الوحرردة 

المحسرررروبة والترررري بل ررررت  Fمعنويررررة هررررذا التررررأثير قيمررررة 

(، 5.962والترررري بل ررررت ) t(، وكررررذلك قيمررررة 35.550)

. (α≤0.05)وهرراتين القيمتررين دالتررين عنررد مسررتوى معنويررة 

المعيراري  لاللترزاموجود أثر ذو داللة إحصرائية مما يعني 

الروظيفي لردى المروظفين العراملين فري  االداء على مسرتوى

 الدراسة.المصرف محل 

 
  الثالثة:الفرضية الفر ية  3.5

يوجررد أثرررر ذو داللررة إحصرررائية عنررد مسرررتوى معنويرررة 

(0.05≥α) االداء علررررررى مسررررررتوىالمسررررررتمر  لاللتررررررزام 

الرررروظيفي لرررردى المرررروظفين العرررراملين فرررري المصرررررف 

 الدراسة.محل 
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(: نتائج اختبار تحلي  االنحدار البسيط لتأثير 10الجدو  )
 المستمر االلتزام

المتغير 

 التابع

(R) 

 االرتباط

(𝑹𝟐) 

معامل 

 التحديد

F 

 المحسوبة

β  

معامل 

 االنحدار

T 

 المحسوبة

* Sig 

مستوى 

 الداللة

ألداء ا

 الوظيفي
.160 .026 3.971 .203 6.547 .000 

 (α≤ 0.05إحصائية )التأثري ذا داللة     
 

على المستمر  االلتزامأثر  (10)رقم يوض  الجدول 

الوظيفي لدى الموظفين العاملين  االداء مستوى

بمصرف الوحدة سرت. إذ أظهرت نتائج التحليل 

اإلحصائي للدراسة وجود تأثير ذي داللة إحصائية 

الوظيفي لدى  االداء على مستوىالمعياري  لاللتزام

حي   الدراسة،الموظفين العاملين في المصرف محل 

.(. أما معامل 160)Rبلغ معامل االرتباط 

.( 026.(، أي أن ما قيمته )026فقد بلغ ) R2التحديد

المعياري للموظفين ناتج  االلتزاممن الت يرات في 

األداء الوظيفي لديهم، كما  على مستوىعن الت ير 

.(، وهذا يعني أن 203) β ثيربل ت قيمة درجة التأ

المعياري يأدي إلى  االلتزامالزيادة بدرجة واحدة في 

األداء الوظيفي لدى الموظفين  على مستوىالزيادة 

. ويأكد معنوية  العاملين في مصرف الوحدة سرت

(، 3.971المحسوبة والتي بل ت ) Fهذا التأثير قيمة 

(، وهاتين 6.547والتي بل ت ) tوكذلك قيمة 

. مما (α≤0.05)قيمتين دالتين عند مستوى معنوية ال

المعياري  لاللتزاموجود أثر ذو داللة إحصائية يعني 

الوظيفي لدى الموظفين العاملين  االداء على مستوى

 الدراسة.في المصرف محل 

 
 االستنتاجات: .6

من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة، 

العديد من النتائج، واختبار فرضياتها تم التوصل إلى 

 يمكن إيجازها فيما يلي:

أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود أثر ذو داللة  .1
األداء  على مستوىإحصائية لاللتزام العاطفي 

وظفين العاملين بمصرف الوحدة الوظيفي للم
 .سرت

بينت نتائج هذه الدراسة وجود أثر ذو داللة  .2
األداء  على مستوىإحصائية لاللتزام المعياري 

وظفين العاملين بمصرف الوحدة الوظيفي للم
 .سرت

كشفت نتائج هذه الدراسة وجود أثر ذو داللة  .3
األداء  على مستوىإحصائية لاللتزام المستمر 

وظفين العاملين بمصرف الوحدة الوظيفي للم
 .سرت

أفصحت نتائج هذه الدراسة بأن نظام تقييم األداء  .4
بشكل جيد بحي  يوض   لال يعمفي المصرف 

هذا ما  العاملين،نقاط القوة والضعف في أداء 
 2.81البال ة أكدته قيمة المتوسط الحسابي

وكذلك قيمة االنحراف المعياري البال ة 
0.627. 

 وحرة الموظفينأوضحت هذه الدراسة قدرة  .5
في المصرف على حل كل مشاكل العمل 

وهذا ما أكدته  الحرجة،المواقف  يوالتصرف ف
 وكذلك 4.94قيمة المتوسط الحسابي البال ة 
 .0.572قيمة االنحراف المعياري البال ة 

كشفت هذه الدراسة ال يوجد اهتمام بالشكل  .6
المالئم لدى إدارة المصرف بالبرامج الالزمة 
لتحدي  وتطوير نظام تقييم األداء بما يسهم في 

وهذا ما أوضحته قيمة المتوسط  العاملين،تحفيز 
وكذلك قيمة االنحراف  3.48الحسابي البال ة 
 .0.505المعياري البال ة 

بينت هذه الدراسة بأن الموظفون في المصرف  .7
ال يقومون وبشكل مناسب بتأدية المهام الوظيفية 
ً لمعايير الجودة المطلوبة ووفقاً لقواعد  وفقا

ينته قيمة وهذا ما ب المتبعة،وإجراءات العمل 
وكذلك قيمة  3.29المتوسط الحسابي البال ة 
 .0.436االنحراف المعياري البال ة 

أفصحت نتائج هذه الدراسة إلى إن دافعية  .8
 واالستعدادوجاهزية الموظفون للعمل وبذل 

للعمل خارد أوقات الدوام الرسمي من أجل 
وهذا ما أكدته قيمة  العمل،سرعة إنجاز 

وكذلك قيمة  4.73 ة المتوسط الحسابي البال
 .0.448االنحراف المعياري البال ة 

 
 التوصيات:.  7
 

من خالل النتائج التي توصلت اليها الدراسة نَوصي 

 بمجموعة من التوصيات متمثلة في اآلتي:

التنظيمي  االلتزام أن مفهومي العمل على اعتبار .1
والجودة من المفاهيم المهمة في المصرف والعمل 

بها بأن  العاملينالقناعة التامة لدى على ترسيخ 
الرفع من مستويات األداء الوظيفي وتحسينه من 

لألهداف المطلوبة،  تحقيقهمأثناء  مسئولياتهمأهم 
وربطهما بمعايير وممارسات يتم تصميمها بدقة ، 
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بحي  تكون مدمجة مع نظام الحوافز والرقابة 
 والتوظيف للوصول إلى تحقي  األهداف.

تعمل على وضع أن ارة المصرف يأمل من إد .2
التنظيمي وف   االلتزاملتفعيل وتعزيز  استراتيجية

برنامج تنفيذي ومتابعة جادة ومقننة يشارك فيها 
 دورية.جميع العاملين في المصرف وبصفة 

يأمل من المسأولين بالمصرف االهتمام بجانب  .3
التحفيز المعنوي كونه يعتبر عامل مهم ومأثر 

ويلعب دور كبير في تنمية  على أداء العاملين
كون نجال العمل  أدائهم،القدرات وزيادة مستوى 

  األداء.اإلداري يتوقف على مستوى هذا 
بالمصرف مناقشة طرق  االدارة العليايتوجب على  .4

التقييم المتبعة مع العاملين من اجل تحديد العناصر 
والفائدة الناتجة عن عملية  تقييمها،التي سيتم 

التقييم وتأثير نتائجها على مستقبل العمل 
 المصرف.والموظفين في 

ال التنظيمي واألداء الوظيفي مت يران  االلتزامإن  .5
لذلك يجب  عنهما،ألي منظمة االست ناء  نيمك

العمل على ترسيخ هذه المبادئ وتوطيدها داخل 
  المصرف.
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