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أمنوذج سببي مقرتح حملددات االلتزام التنظيمي لعضو

هيئة التدريس السعودي يف اجلبمعبت احلكومية ببململكة
العربية السعودية

الممخص_ ىدفت الدراسة بشكؿ رئيس إلى بناء كاختبار أنمكذج سببي

التطبيع التنظيمي ،كحمقات نقاش تحديد االستراتيجيات ،كبناء

لمتعرؼ عمى محددات االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم

فرؽ العمؿ.

اليدؼ تـ تطبيؽ استبانة مككنة مف ( )68فقرة عمى عينة عشكائية مف

كيعرؼ االلتزاـ التنظيمي بأنو "اتجاه الفرد نحك المنظمة
ي
التي يعمؿ بيا ،كايمانو القكم بأىدافيا كقيميا ،كالرغبة القكية في

في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية ،كلتحقيؽ ىذا

اثنتي عشرة جامعة بمغ عدد أفرادىا ( )1082عضك ىيئة تدريس .كقد

االنتماء إلييا ،كالبقاء عضكان فييا ميما كانت المنغصات

أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة ارتباطية دالة عند مستكل ()0.01

الداخمية أك المغريات الخارجية التي تحفز عمى االنتقاؿ إلى

بيف كؿ المتغيرات الممثمة لممحددات الشخصية (العمر ،سنكات

مكاف آخر" [ ]1كيصفو  [28] O'reilly & Chatmanبأنو

الخدمة ،الدافعية لمعمؿ ،الرضا الكظيفي) ،كالكظيفية (خصائص

"نكع مف االرتباط النفسي بيف الفرد كمنظمتو ،أك ىك العممية

الكظيفة ،ضغكط العمؿ) ،كالتنظيمية (المركزية ،العدالة التنظيمية،

التي تصبح فييا أىداؼ المنظمة كقيميا كافأفراد أكثر اندماجان

الدعـ التنظيمي) كبيف االلتزاـ التنظيمي الكمي لعضك ىيئة التدريس

السعكدم .كقد حقؽ نمكذج الدراسة السببي المقترح شركط حسف

كتطابقان".

الداخمة فيو في تفسير  %60مف االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

كالتنظيمية كالديمغرافية المؤثرة في االلتزاـ التنظيمي بيدؼ فيميا

كقد انشغؿ الكثير مف الباحثيف بتقصي العكامؿ الكظيفية

المطابقة مما يثبت صدقو كامكانية تعميمو ،حيث أسيمت المتغيرات
التدريس السعكدم.

كمحاكلة إدارتيا بالقدر الذم يعزز مف مستكياتو .فعمى سبيؿ

الكممات المفتاحية :االلتزاـ التنظيمي ،محددات االلتزاـ ،أنمكذج

المثاؿ ،قاـ  [27] Mowday et al.بتصنيؼ ىذه العكامؿ إلى

سببي ،عضك ىيئة تدريس.

أربع فئات :عكامؿ شخصية ،كعكامؿ مينية ،كخبرات متعمقة
بالعمؿ ،كعكامؿ تنظيمية ،في حيف صنفيا العنزم ] [2إلى:

 .1المقدمة

خصائص تنظيمية ،كخصائص كظيفية ،كخصائص شخصية.

تعتمد المنظمات المختمفة عمى مكاردىا البشرية في

كرغـ التبايف الممحكظ في تصنيؼ العكامؿ المؤثرة في

تحقيؽ أىدافيا كزيادة فاعميتيا كتعظيـ إنتاجيتيا .كازاء ىذه

االلتزاـ التنظيمي ،إال أف مف جممة العكامؿ التي يعتقد أف ليا

الحقيقة ،فإف قضية تحقيؽ االرتباط بيف افأفراد كالمنظمات التي

عالقة بو تبرز متغيرات العمر ،كسنكات الخدمة ،كالثقة

يعممكف بيا ليي إحدل القضايا الجكىرية التي نالت –كما تزاؿ-

التنظيمية ،كظركؼ العمؿ []3؛ كالتمكيف الكظيفي ،كالرضا

قد انر كبي انر مف البحث كاالستقصاء في اآلكنة افأخيرة؛ خصكصان

الكظيفي ،كالدعـ التنظيمي []30؛ كدرجة المشاركة في اتخاذ

في ظؿ ازدياد كتيرة متغيرات العصر الضاغطة ،كارتفاع حيكية

الق اررات []5؛ كقيـ العمؿ الفردية ،كالدافعية نحك العمؿ ،كالعدالة

المنظمات ،كتعقد بيئاتيا التنظيمية ،كتنكع ىكياتيا الثقافية.
Organizational

التنظيمية ،كسمكؾ المكاطنة التنظيمية []6؛ كخصائص الكظيفة،

 Commitmentأحد أكجو ىذا االرتباط ،كأكثرىا جذبان

كتكافر فرص النمك كالترقي []7؛ كأنماط القيادة []29؛ كضغكط

كيعد
ي

االلتزاـ

التنظيمي

العمؿ ][4؛ كالمناخ التنظيمي ][5؛ كاالندماج الكظيفي ].[6

لالىتماـ .كفي ىذا السياؽ يذكر رشيد ] [1أف مكضكع االلتزاـ

كنظ انر فأف الجامعات تيعتبر مف أىـ المؤسسات التربكية
التي تعقد عمييا المجتمعات آماليا كتضع فييا ثقتيا لمقياـ

التنظيمي استحكذ في العقكد الثالثة الماضية عمى اىتماـ الكثير
مف المختصيف كالباحثيف في مجاالت السمكؾ التنظيمي ،كعمـ
النفس الصناعي ،كعمـ االجتماع التنظيمي عمى و
حد سكاء ،كأخذ

بأدكارىا التعميمية كالتثقيفية كاالجتماعية كالتنمكية ،فإف الجانب
افأىـ فييا ىك كجكد عناصر كمكارد بشرية تقكد عممياتيا كتيسير

يسكد ضمنيان في البحكث التنظيمية ،كمبادرات التطكير ،كجيكد
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نشاطاتيا .كقد تنبيت الكثير مف الجامعات العالمية فأىمية

االلتزاـ التنظيمي لدل عضك ىيئة التدريس السعكدم في

الدكر الذم يمعبو االلتزاـ التنظيمي في تحقيؽ كينكنتيا ،حيث

الجامعات الحككمية ،كالتعرؼ عمى محدداتو مف خالؿ منيجية

أضحى مكردان إداريان ىامان مف مكاردىا كأصبح مف الشائع كجكد

بحثية تسيـ في تفسيره كتسيؿ التنبؤ بو.

برامج مخططة بفاعمية لتنمية االلتزاـ التنظيمي لدل أعضاء

 .2مشكمة الدراسة

ييعد االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس عنص انر حيكيان
في بمكغ الجامعات أىدافيا ،كتعزيز مقكمات االستقرار كاإلبداع

كشاىد عمى ذلؾ ما ذكره  [30] Ayresعف
ىيئة التدريس فييا،
ه
استراتيجية تنمية االلتزاـ التنظيمي فأعضاء ىيئة التدريس
بجامعة ىارفارد ،كبرنامج دعـ أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

فييا ،كيسيـ في تطكير قدراتيا عمى البقاء كالنمك المتكاصؿ ].[8

تصميميا كدمجيا بعناية في أنظمة التكظيؼ كالتدريب كالتقكيـ

خصكصان ،ليجد أنو في مكاجية عدد مف التحديات الداخمية

كفي الجامعات السعكدية تبرز اآلف الكثير مف المستجدات
كالمعطيات ،كالمتمثمة في الرغبة في التحكؿ االستراتيجي نحك

التنظيمي .كقد لفت رشيد ] [1افأنظار إلى ىذه التحديات؛ حيث

أكد أف جامعات اليكـ-بكصفيا منظمات معاصرة -تعيش في

تككيد الجكدة كاالعتماد لبرامجيا كخدماتيا المختمفة بغرض

عصر سريع اإليقاع ،شديد التحكؿ ،كغامض المالمح ،فمـ يعد

إف المتتبع لحركة التعميـ العالي العالمي عمكمان كالجامعي

ستانفكرد ،كالذيف يحكياف سياسات دقيقة كامتيازات عديدة تـ
كالحكافز كغيرىا.

كالخارجية ،كالتي تستدعي بدكرىا االىتماـ بمسألة االلتزاـ

التكافؽ مع ما يسمى بمجتمع المعرفة العالمي مف جية،

مف السيؿ التنبؤ بافأدكار الكظيفية كالمستقبؿ الميني لمفرد كما

كالتنافس مف جية أخرل مع المؤسسات في الداخؿ كالخارج

كاف في المجتمعات التقميدية كما قبؿ الصناعية ،كلـ يعد افأماف

لمحصكؿ عمى أعمى المردكدات المعنكية عمى أساس جديد مف

الكظيفي حجر افأساس في الركابط العاطفية في مكاف العمؿ،

إف اىتماـ الباحث بدراسة االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

كقد تككف القضية المطركحة اآلف أماـ القيادات الجامعية

كلـ تعد اليكية الكاحدة لممنظمة ىي السائدة.

التطكير كالثقة كاإلقناع ].[7
التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية كالكقكؼ عمى

في المممكة العربية السعكدية متمثمة في القدرة عمى تحديد ما إذا

محدداتو يأتي في خضـ كقت أضحت الحاجة فيو إلى ترسيخ

كاف الكقت قد حاف لالىتماـ بمسألة االلتزاـ التنظيمي لجميع

ذم قبؿ .ففي ظؿ انفتاح الجامعات السعكدية عمى غيرىا في

فالمتفحص مثالن لالئحة المنظمة لشؤكف منسكبي الجامعات

كاالجتماعية لمنسكبييا ،كمع ظيكر اتجاىات جديدة في أداء

في العاـ 1997ـ كالمعمكؿ بيا حاليان ليجد أنيا تركز عمى

منسكبييا كفأعضاء ىيئة التدريس فييا عمى كجو التحديد.

مفيكـ "الجامعة" في عقكؿ ككجداف أعضائيا أكثر إلحاحان مف

الداخؿ كالخارج ،كما صاحبو مف تنكع في الخمفيات الثقافية

السعكدييف مف أعضاء ىيئة التدريس كمف في حكميـ الصادرة

العمؿ الجامعي ،كالعمؿ عف بعد كالمكاتب االفتراضية

إجراءات التعييف كالترقية كالركاتب كالمكافآت كحضكر المؤتمرات

كاالستخداـ المكثؼ لتكنكلكجيا المعمكمات ،أصبح لزامان عمييا -

كالندكات كالتفرغ العممي كاإلعارة كالفصؿ ،دكف تضمينيا ما
يكحي بأىمية االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس ،كال ككنو

كغيرىا -أف تتعامؿ مع حقيقة أف القيـ كالمعتقدات التنظيمية
التقميدية لـ تعد بالضركرة تشكؿ الرابط افأساسي الذم يربط

أحد افأساسات اليامة لجميع اإلجراءات كالخطط كالممارسات

عضك ىيئة التدريس بجامعتو .كىذا بدكره أيضان يفرض عمييا

التي تبنى عمييا الق اررات المتعمقة بو.

ضركرة أخذ زماـ المبادرة في تعزيز التزاـ أعضاء ىيئة التدريس

باإلضافة إلى ذلؾ كمف خالؿ استقراء الباحث لكاقع

كالعمؿ عمى تنميتو مف كقت إلى آخر كفؽ آليات مبتكرة ،أكثر

الجامعات السعكدية حكؿ الجيكد المبذكلة إلشاعة مفيكـ االلتزاـ

جاذبية كأكثر مركنة ،مف أجؿ الكفاء بتكقعاتيـ كمتطمباتيـ

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس كمحاكالت تعزيزه ،يظير جميان

منيا عمى الجانب اآلخر.

مراكز الجامعات البحثية ،أك مكاقعيا االلكتركنية ،أك كرش العمؿ

المتجددة مف جانب ،كمف أجؿ تحقيؽ الفاعمية التنظيمية المرجكة

القصكر في ىذا الجانب .ففي ىذا السياؽ ،لـ يجد الباحث عبر

كتأسيسان عمى ما سبؽ ،فقد تكلدت لدل الباحث القناعة

كالندكات المنعقدة فييا ،ما يشير إلى إدخاؿ نظرية االلتزاـ

بضركرة إجراء ىذه الدراسة بغية الكقكؼ عف كثب عمى كاقع

التنظيمي في بنيتيا كال بيئتيا كفؽ إطار شمكلي كاضح ،كال ما
233

5

يشير أيضان إلى كجكد آليات مخططة لربطو بمعايير كممارسات

10

2016

فعمى سبيؿ المثاؿ ،يعزك العكاد كاليراف ] [13ىذا الضعؼ إلى
الشعكر بالتذمر مف أكضاع البيئة الجامعية أك افأكاديمية،

يتـ تصميميا بدقة لتككف مدمجة في أنظمة التكظيؼ كالتدريب

كانخفاض االىتماـ بإعطاء افأكلكيات لمجاؿ العمؿ افأكاديمي

كالتقكيـ كالحكافز كغيرىا.

كيسند مصداقية ىذا الكاقع العديد مف الكتابات كالدراسات

بالشكؿ المرجك كالمتكقع مف أعضاء ىيئة التدريس .بينما يرجع

الحديثة .فقد خمص النجار ] [9إلى نتيجة مفادىا أنو كعمى

آؿ زاىر ] [14ذلؾ لغياب الحكافز المتكاممة كالدافعة لمتطكير

الرغـ مف أف معظـ الجامعات السعكدية تضع تطكير أداء

الذاتي كالميني في أغمب الجامعات السعكدية ،كقمة اىتماـ

أعضاء ىيئة التدريس كتأىيميـ كتنميتيـ كيدؼ أساسي ضمف

اإلدارة الجامعية فييا بتكفير اإلمكانات كالجك العممي المناسب

أىدافيا المنشكدة كالمعمنة ،إال أف أغمب منظكمات التقكيـ فييا

فأعضاء ىيئة التدريس لترقية معارفيـ كمياراتيـ ،كعدـ إشراؾ

ال تثير كال تعزز عمى اإلطالؽ مفاىيـ حديثة مف بينيا االلتزاـ

عضك ىيئة التدريس في اتخاذ الق اررات المتعمقة بمجاؿ

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس رغـ كجكد الدالئؿ البحثية

تخصصو كاىتماماتو العممية كالتطكيرية.

كالقرائف الكاقعية عمى أىميتو بكصفو عامالن فاعالن في أداء

كمما يعزز أيضاى اىتماـ الباحث بدراسة محددات االلتزاـ

كيشير الخطيب ] [10إلى حقيقة أف أعضاء ىيئة التدريس

بالمممكة الغمكض كالتناقض المذاف يكتنفاف نتائج الدراسات

عادة ما يأتكف إلى مؤسسات التعميـ العالي بعد تخرجيـ

الميدانية العالمية حكؿ تمؾ المحددات ،بعكس االتفاؽ السائد

كحصكليـ عمى الدرجات المرغكبة كىـ في غاية الحماس

حكؿ مخرجاتو كاآلثار الناجمة عنو .كعف ىذا يذكر ][34

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية

الجامعات.

كالدافعية كسرعاف ما يحبطكف نتيجة جممة مف المعكقات المينية

 Mottazفي دراستو حكؿ محددات االلتزاـ التنظيمي أف

كالتنظيمية كالتي تنعكس بدكرىا عمى مستكل التزاميـ التنظيمي،

الدراسات البحثية قد قدمت نتائج متناقضة حكؿ تأثير كؿ مف

كيظير ذلؾ في أف قمة منيـ فقط ىي مف تكاصؿ مسيرة العمؿ

المتغيرات التنظيمية كالديمغرافية عمى االلتزاـ التنظيمي.
كمف ىنا تبرز الحاجة إلى إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ

الدؤكب كاإلنتاجية الفاعمة ،أما افأغمب منيـ فتتحكؿ اىتماماتو

االلتزاـ التنظيمي كعالقتو ببعض المتغيرات في بيئات مختمفة

إلى أشياء أخرل ال تمت لمعمؿ افأكاديمي بصمة.

كقد خمصت دراسة آؿ مذىب ] [11إلى عدـ استم اررية

كبما يكفي لمكصكؿ إلى فيـ عالمي مشترؾ حكليا ،خاصة كأف

بعض أعضاء ىيئة التدريس كجنكحيـ لمتسرب مف الجامعات

معظـ المحاكالت كالنماذج التنظيرية المفسرة لاللتزاـ التنظيمي –

السعكدية لجممة مف افأسباب كالمعكقات اإلدارية كالتنظيمية

ككما تذكر ] Tayyab - [32قد أنتجت في الكاليات المتحدة،

كالمينية ،يأتي في مقدمتيا زيادة افأعباء الكظيفية كقمة الحكافز

كىذا بدكره يتضمف محاذير ثقافية كاجتماعية عند اعتماد مثؿ

أف عدـ كفاية البرامج التدريبية فأعضاء ىيئة التدريس ،كسكء

سياقاتو الفكرية افأصمية.

التخطيط إلشراؾ أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات ،كقمة

كبناء عميو كمف خالؿ مجمؿ العرض السابؽ ،تحددت
ن
مشكمة الدراسة في محاكلة بناء كاختبار نمكذج سببي لمتعرؼ

تشجيع االبتكارات كالمبادرات الشخصية ،ىي مف أىـ مسببات

عمى محددات االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم

الجامعات إلى أماكف يستطيعكف فييا إشباع رغباتيـ كارضاء

أ .اسئمة الدراسة

و
بعض مف
كعالكةن عمى ذلؾ يشير غير باحث إلى كجكد
اآلثار كالنكاتج السمبية كالمرتبطة بانخفاض درجة االلتزاـ

التساؤالت التالية:

تمؾ النماذج بحذافيرىا لدراسة كتحميؿ االلتزاـ التنظيمي في غير

كضعؼ برامج النمك كالتدريب .كبالمثؿ تؤكد باركـ ] [12عمى

مساعدة المستجديف منيـ عمى التكيؼ مع بيئة أعماليـ ،كعدـ

في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية.

قتؿ الطمكح كتسرب أعضاء ىيئة التدريس السعكدييف مف

في ضكء مشكمة الدراسة ،حاكلت الدراسة اإلجابة عمى

طمكحاتيـ.

 )1ما النمكذج السببي المقترح لمحددات االلتزاـ التنظيمي

التنظيمي لدل بعض أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

لعضك ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة
العربية السعكدية؟

السعكدية؛ منيا قمة إنتاجيتيـ ،كضعؼ نمكىـ العممي كالميني.
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 )2ىؿ تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل

التدريس في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية

) (α ≤ 0,05بيف متغيرات المحددات الشخصية (العمر ،عدد
سنكات الخدمة ،الدافعية لمعمؿ ،كالرضا الكظيفي) ،كالمحددات

انطالقان مف تحميؿ النتائج كالمضاميف التي تكصمت إلييا بعض
النماذج كالدراسات السابقة ،كيؤمؿ الباحث أف يقدـ ىذا التصكر

الكظيفية (خصائص الكظيفة ،كضغكط العمؿ) ،كالمحددات

إضافة جديدة تسيـ في التطكر المعرفي لمكضكع االلتزاـ

التنظيمية (المركزية ،كالعدالة التنظيمية ،كالدعـ التنظيمي) كبيف

التنظيمي بشكؿ عاـ تمييدان لمكصكؿ إلى النظرية العالمية

في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية؟

جميع الثقافات.

الشاممة في االلتزاـ كالتي يمكف تعميميا كتطبيقيا بمكثكقية في

مستكل االلتزاـ التنظيمي الكمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم

بناء نمكذج سببي لمحددات االلتزاـ التنظيمي يمكف

 )3ىؿ يمكف التنبؤ بااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

)2

السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية مف

االستفادة مف محتكياتو كترتيب متغيراتو كآلية لفيـ عمؿ االلتزاـ

خالؿ المحددات الشخصية كالكظيفية كالتنظيمية المتضمنة في

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم كمف ثـ اتخاذ التدابير

الدراسة؟

الالزمة إلدارتو كالتحكـ في مستكياتو.

 )4ىؿ يحقؽ النمكذج السببي لمحددات االلتزاـ التنظيمي لعضك

 )3تيعد ىذه الدراسة حسب ما اطمع عميو الباحث مف دراسات
سابقة افأكلى في البيئة العربية التي تتناكؿ بالبحث العالقة بيف

ب .أهداف الدراسة

كتنظيمية ،كلعؿ في نتائجيا ما يسيـ في كضع مشركع االلتزاـ

ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية

االلتزاـ التنظيمي كعشرة محددات تفاكتت بيف شخصية ككظيفية

السعكدية شركط حسف المطابقة؟

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس ضمف قائمة أكلكيات إدارات

سعت الدراسة الحالية إلى تحقيؽ افأىداؼ التالية:

 )1اقتراح نمكذج سببي بمحددات االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

التخطيط كالتطكير في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية

التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية

السعكدية.

السعكدية.

د .حدود الدراسة

 )2تحديد نكع العالقة االرتباطية بيف المحددات الشخصية

اقتصر مكضكع الدراسة عمى التعرؼ عمى محددات االلتزاـ

كالمحددات الكظيفية (خصائص الكظيفة ،كضغكط العمؿ)،

بالمممكة العربية السعكدية؛ مف خالؿ بناء كاختبار نمكذج سببي

كالمحددات التنظيمية (المركزية ،العدالة التنظيمية ،كالدعـ

مقترح مف كجية نظر عينة مف أعضاء ىيئة التدريس السعكدييف

التنظيمي) ،كبيف االلتزاـ التنظيمي الكمي لعضك ىيئة التدريس

المنتظميف مف الذككر في اثنتي عشرة جامعة سعكدية خالؿ

 )3الكشؼ عف مدل إمكانية التنبؤ بااللتزاـ التنظيمي لعضك
ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية

االلتزاـ التنظيمي بكصفو متغي انر تابعان لممتغيرات المستقمة التالية:

المحددات الشخصية (العمر ،سنكات الخدمة ،الدافعية لمعمؿ،

السعكدية مف خالؿ المحددات الشخصية كالكظيفية كالتنظيمية

الرضا الميني) ،كالمحددات الكظيفية (خصائص الكظيفة،

مكضع الدراسة ،كترتيبيا حسب قكة تأثيرىا.

كضغكط العمؿ) ،كالمحددات التنظيمية (درجة المركزية ،الدعـ

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية

(العمر ،عدد سنكات الخدمة ،الدافعية لمعمؿ ،كالرضا الكظيفي)،

العاـ الدراسي 1435 -1434ق .كتمثمت متغيرات الدراسة في

السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية.

 )4التحقؽ مف أف النمكذج السببي المقترح لدراسة محددات

التنظيمي ،كالعدالة التنظيمية).

االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات

ه .مصطمحات الدراسة

االلتزاـ التنظيمي:

الحككمية بالمممكة العربية السعكدية يحقؽ شركط حسف

يكجد في افأدبيات العربية مرادفات كثيرة لمصطمح االلتزاـ

المطابقة.

التنظيمي ،مثؿ" :االنتماء التنظيمي" ،ك"الكالء التنظيمي"،

ج .أهمية الدراسة

ك"التماثؿ التنظيمي" ،ك"التكافؽ التنظيمي" ،ك"التعمؽ التنظيمي"،

تكمف أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:

كلكف مضمكنيا ال يختمؼ كثي انر عف مضمكف االلتزاـ التنظيمي،

 )1كض ػع تصػ ػكر نظرم لمحددات االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة
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إذ أنيا جميعان ايستخدمت كمرادفات لمصطمح كاحد بالمغة
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ىك أكؿ مف عرؼ االلتزاـ في سياقو التنظيمي في العاـ 1948ـ
ليعني بو درجة تطابؽ الفرد مع منظمتو كارتباطو بيا ،كمع ذلؾ

االنجميزية ىك ) (Organizational Commitmentلذا فقد

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة مصطمح االلتزاـ التنظيمي

فإف المفيكـ العممي الصحيح لاللتزاـ التنظيمي لـ يتبمكر إال في

لككنو أكثر دقةن كتحديدان عف غيره.

نياية الستينيات كبداية السبعينيات مف القرف الماضي [.[35

كيعرؼ  [27] Mowday et al.االلتزاـ التنظيمي بأنو" :القكة

كقد تعددت التعريفات التي تناكلت مفيكـ االلتزاـ التنظيمي

االرتباطية التي تتعمؽ باندماج الفرد كاستغراقو في منظمتو

بكصفو جانبان ىامان مف جكانب السمكؾ اإلنساني كاإلدارم ،إال أنو

 )1االعتقاد القكم بأىداؼ المنظمة كقيميا كقبكليا.

شأف بقية المفاىيـ اإلدارية افأخرل .كيعزك افأحمدم ][17

 )2االستعداد لبذؿ أقصى جيد ممكف لصالح المنظمة.

غياب مثؿ ىذا اإلجماع إلى الصعكبة التي تكتنؼ مسألة تحديد

 )3الرغبة القكية في استمرار العضكية بالمنظمة.

المفاىيـ في العمكـ السمككية عمكمان كااللتزاـ التنظيمي عمى كجو

ال يكجد ىنالؾ إجماع بيف الباحثيف عمى مفيكـ محدد لو شأنو

الخاصة ،حيث يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ اآلتي:

كيقصد بو في ىذه الدراسة " :تكجو كسمكؾ إيجابي مف
ي
قبؿ عضك ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية نحك

الخصكص بسبب تعدد العكامؿ كالمتغيرات المؤثرة فيو،

جامعتو ،قكامو اإليماف بأىدافيا كقيميا ،كالعمؿ بأقصى طاقة

كبدكره يرجع ] Han [36سبب ىذا االختالؼ كالتعقيد

لتحقيؽ تمؾ افأىداؼ كتجسيد تمؾ القيـ ،مع رغبة قكية في البقاء

الذم الزـ مفيكـ االلتزاـ التنظيمي إلى جممة مف افأمكر البحثية

عضكان دائمان فييا" ،كيقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ

كالقضايا التنظيرية ،لعؿ مف أبرزىا التالي:

محددات االلتزاـ التنظيمي:

متعددة تشكميا كتؤثر فييا جممة مف العكامؿ الفردية كالنفسية

كالناتجة عنو.

 )1االلتزاـ التنظيمي ظاىرة سمككية مركبة ذات مضاميف كأبعاد

عمييا أفراد الدراسة عمى مقياس االلتزاـ التنظيمي المستخدـ.

كالتنظيمية ،افأمر الذم يؤدم إلى اختالؼ تصكرىا كبحثيا

يعرفيا الدخيؿ اهلل [ [15بأنيا" :المقدمات أك المتغيرات
المقترنة بااللتزاـ التنظيمي كشرط سابؽ لكجكده".

كتفسيرىا.

كيقصد بيا في ىذه الدراسة" :جممة العكامؿ الشخصية
ي
كالكظيفية كالتنظيمية كالتي يتكقع أف تؤثر تأثي انر معنكيان مكجبان أك

 )2غياب االتفاؽ حكؿ مقدمات أك محددات االلتزاـ التنظيمي

مقارنة بآثاره كنكاتجو.

 )3كجكد أنكاع كمستكيات مختمفة لاللتزاـ منيا االلتزاـ الكظيفي

سالبان في االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في

كااللتزاـ الميني كااللتزاـ نحك جماعة العمؿ كغير ذلؾ ،ككميا

الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية".

تختمؼ في المفيكـ كافأبعاد عف االلتزاـ التنظيمي.

عضك ىيئة التدريس:

 )4الخمط بيف مفيكمي االلتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفي مما

كيقصد بو في ىذه الدراسة" :افأستاذ ،أك افأستاذ المشارؾ،
ي
أك افأستاذ المساعد السعكدم ،كالمنتظـ انتظامان كميان في الجامعة

حدا ببعض الباحثيف إلى استعماليما كمترادفيف ،مع أف لكؿ
منيما خصائصو كمجاالتو كمقاييسو المختمفة.

الحككمية التي ينتمي إلييا".

 )5استخداـ مقاييس ال تتطابؽ كمفيكـ كأبعاد االلتزاـ التنظيمي،

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

افأمر الذم أدل بالضركرة إلى استخالص استنتاجات كتعميمات

االلتزاـ التنظيمي:

خاطئة عنو.

عمى الرغـ مف أف مفيكـ االلتزاـ يعتبر مف المفاىيـ القديمة

كقد استخدـ عدد مف ركاد السمكؾ التنظيمي افأكائؿ مصطمح

كالراسخة في العمكـ االجتماعية كالنفسية ،إال إنو لـ يحظ

باالىتماـ الكافي في مجاؿ عمـ اإلدارة إال مع ظيكر المدرسة

االلتزاـ التنظيمي لكصؼ عالقات العاطفة كالتكحد كاالنسجاـ

السمككية ،مف خالؿ الدراسات التي كانت تحاكؿ استكشاؼ

التي تربط الفرد بمنظمتو ،كمنيـ ] ،[37,38في حيف تناكلو عدد

آخر مثؿ ] [39,40مف منظكر تبادلي نفعي بكصفو استثما انر

طبيعة العالقة كاالرتباط بيف المكظؼ كالمنظمة التي ينتمي إلييا

متبادالن بيف الفرد كمنظمتو ككمما زادت ىذه العالقة التبادلية

كسبؿ تعزيزىا ].[16

عبر الزمف ككانت في مجمميا مرضية لكال الطرفيف فإف االلتزاـ

كتشي ػر معظػـ افأدبيات إلى أف العالـ سيمزنؾ )(Selznick
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ىذا النكع إحساس الفرد افأدبي كافأخالقي بضركرة التمسؾ

التنظيمي يزيد كفقان لذلؾ.

بأىداؼ كقيـ المنظمة نتيجة التأثر بالقيـ الدينية كاالجتماعية

كعالكةن عمى ذلؾ فإنو يكجد في افأدبيات ما يشير إلى
االلتزاـ التنظيمي بكصفو تعيدان أدبيان أك أخالقيان مف قبؿ الفرد

كالثقافية .كيرل ماير كألف أف المصدر الرئيس لاللتزاـ المعيارم
ينبع مف القيـ التي اكتسبيا الفرد قبؿ التحاقو بالمنظمة عف

تجاه منظمتو .كلعؿ مف أكائؿ التعريفات التي حاكلت تكضيح

طريؽ التطبيع االجتماعي ،أك تمؾ التي اكتسبيا بعد التحاقو

ىذا المعنى ما أشار إليو  [41] March & Mannariمف أف

االلتزاـ التنظيمي إنما يعبر عف "التعيد افأخالقي بالبقاء في

بالمنظمة "التطبيع التنظيمي" .كيصؼ ماير كألف افأشخاص

المؤسسة بغض النظر عف مقدار المكانة أك التعزيز أك الرضا

ذكم االلتزاـ المعيارم العالي بأنيـ مف يشعركف بأنو يجب عمييـ

الذم تمنحو إياه نظير بقائو فييا" .كبدكره يرل الفارس ] [18أف

البقاء بالمنظمة.

االلتزاـ التنظيمي عبارة عف "تعيد الفرد كدعمو لممنظمة خارج

التصكر النظرم لمحددات االلتزاـ التنظيمي:

إف المتتبع فأىـ التصنيفات النظرية لمحددات االلتزاـ
التنظيمي ليجد نكع مف االتفاؽ كالتبايف فيما بينيا عمى و
حد

نطاؽ تكقعات الكظيفة كالمكافآت ،ككذلؾ الرغبة في استمرار

الدعـ كالتأييد لممنظمة بغض النظر عف التحكالت كالتغيرات التي

سكاء .فقد اتفقت ىذه التصنيفات عمى أف محددات االلتزاـ

تحصؿ في المشاعر كالظركؼ".
كقد طكر  [38] Meyer & Alanما يمكف اعتباره كاحدان مف

التنظيمي يمكف نسبتيا إلى مجمكعات عديدة مف العكامؿ

في العقديف الماضييف ،حيث كانا قد ضمناه افأنماط التالية مف

الباحثيف ،كالذيف قصركىا  -كما يشير  [36] Han -في

االلتزاـ:

العكامؿ الديمغرافية فقط أك في العكامؿ التنظيمية دكف سكاىا.

 )1االلتزاـ العاطفي (الكجداني (Affective Commitment

كرغـ ىذا االتفاؽ إال أف ىنالؾ تباينان كاضحان في مسميات

كالمتغيرات كليس إلى مجمكعة كاحدة فقط كما يعتقد بعض

أىـ النماذج النظرية التي تركزت حكليا بحكث االلتزاـ التنظيمي

كيشير إلى تطابؽ الفرد مع المنظمة كانيماكو فييا كارتباطو

كمتغيرات المجمكعات الرئيسية التي تتككف منيا محددات االلتزاـ

معينة كالتكحد مع ىكيتيا كعدـ ترؾ العمؿ بيا فأنو مكافؽ عمى

كخالصة القكؿ فإف التصنيفات كالنماذج المكجكدة

أىدافيا كقيميا كيريد المشاركة في تحقيؽ تمؾ افأىداؼ.

لمحددات االلتزاـ التنظيمي تسيـ إجماالن كال شؾ في فيمو

التنظيمي في تمؾ التصنيفات.

شعكريا بيا ،كيعبر عف قكة رغبة الفرد في االنتساب لمنظمة

كافأشخاص ذكم االلتزاـ العاطفي القكم –كما يرل ماير كألف-

كتفسيره ،كمع ذلؾ كرغـ الجيكد المقدرة التي بذليا الباحثكف في

النكع مف االلتزاـ يتأثر بما أسمياه "متغيرات ما قبؿ الكظيفة"،

جميع الباحثيف كالميتميف بظاىرة االلتزاـ التنظيمي ،تبقى – كما

كالخصائص الشخصية كخصائص خيارات العمؿ كالتطمعات

كبناء عمى ىذه
يشير ىيجاف ] [19أم انر غائبان عف الساحة.
ن
النتيجة ،فإف الدراسة الحالية كقفت متأرجحة أماـ خياريف اثنيف

 )2االلتزاـ االستمرارم  Continuous Commitmentكيشير

فيما يتعمؽ بالنمكذج الذم ستسير في ضكئو .كىذاف الخياراف،

في العمؿ في منظمة معينة آخذان في اعتباره التضحيات

الخيار افأكؿ :تبني أحد النماذج الجاىزة بكصفو إطا انر مرجعي نا

تركو لمعمؿ بالمنظمة .كيشير ماير كألف أف افأشخاص ذكم

كمصطمحاتو ،كتفسيراتو.

أم فأغراض كسيمية .كيتحدد ىذا النكع مف االلتزاـ بدرجة تقييـ

ضكء التكفيؽ بيف التصكرات ،كالمعطيات ،كالمفاىيـ التي قدمتيا

المكظؼ لجممة مف العكامؿ كطكؿ سنكات الخدمة كتقدـ السف

النماذج السابقة.

ىذا المجاؿ ،إال أف مسألة الخركج بإطار شامؿ كمقبكؿ مف قبؿ

ىـ الذيف يرغبكف بالبقاء في المنظمة .كيرل ماير كألف أف ىذا

كراء العمؿ.

ىما:

ىذا النكع مف االلتزاـ التنظيمي إلى قكة رغبة الفرد في االستمرار

ليذه الدراسة ،يتـ التقيد بتفصيالتو ،كالعمؿ كفؽ تصنيفاتو،

كالخسائر المحتممة لمكثير مف المنافع كاالستثمارات المترتبة عمى

الخيار الثاني :الخركج بتصكر نظرم لنمكذج جديد يتـ بناؤه في

االلتزاـ االستمرارم العالي ىـ مف يحتاجكف لمبقاء في المنظمة،

ارتأل الباحث افأخذ بالخيار الثاني ،لجممة مف المبررات،

كنظاـ التقاعد كالعالقات الشخصية مع الزمالء.

منيا )1( :إف تبني نمكذجان محددان مف النماذج المكجكدة قد ال

 )3االلت ػزاـ المعيػ ػارم  Normative Commitmentكيعكػ ػ ػس
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الكظيفية -كالتي يقصد بيا درجة حرية التصرؼ كالمسئكلية
الشخصية التي يتمتع بيا المكظؼ أثناء أدائو مياـ كظيفتو -ليا

كما ىك مالحظ في االستعراض بأعاله؛ ( )2إف تبني نمكذج نا

بعينو ال يخدـ أىداؼ الدراسة الحالية كالمتمثمة في بعض

تأثيرىا المباشر عمى االلتزاـ التنظيمي [ .]16كسبب ذلؾ برأم

جكانبيا في السعي لقياس أثر عدد مف المتغيرات الشخصية

 [33] Dockelأف المكظؼ الذم تتاح لو المركنة في جدكلة

كالكظيفية كالتنظيمية عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل افأستاذ

أعمالو كالحرية في تحديد اإلجراءات المناسبة لمقياـ بكظيفتو

الجامعي السعكدم ،نظ انر فأف كؿ نمكذج مف النماذج السابقة

يككف في الغالب ذا أداء كظيفي عاؿ ،كبالتالي تككف الرغبة لديو
في ترؾ منظمتو منخفضة جدان مقارنة بمف يمنع حرية التصرؼ

محدكد بعدد مف المتغيرات دكف البعض اآلخر؛ ( )3إف بناء
و
بيئات ثقافية لـ يتـ دراسة
كاختبار نمكذج جديد كخصكصان في

كاالستقاللية في كظيفتو.

كعمى الجانب اآلخر ،فإف الفرد  -كبطبيعتو الفطرية-

االلتزاـ التنظيمي فييا بشكؿ كاؼ ييعد مطمبان ىامان في سبيؿ
التكصؿ إلى نظرية االلتزاـ التنظيمي العالمية التي باتت تشغؿ

غالبان ما يمتصؽ بالكظائؼ ذات االىتماـ لديو أك التي يتطمب

أيضان في افأدبيات السابقة [.[12 ،8 ،6

كالقدرات ،كبالتالي تصبح ذات معنى لديو ،كىذا بدكره ينعكس

الباحثيف كالميتميف بيذه الظاىرة ،كما أف ليذا المطمب ما يدعمو

أداؤىا نكع مف التحدم كالمخاطرة كاستخداـ بعض الميارات

تمثمت نقطة االنطالؽ نحك بناء التصكر الخاص بالنمكذج

إيجابان عمى ق ارره بالبقاء مف عدمو في عضكية المنظمة [.]4

معظـ المنظريف كالباحثيف في مجاؿ السمكؾ التنظيمي ،كالتي

مف الميارات العالية  High Skill Varietyفإنيا تزيد مف

المقترح لمحددات االلتزاـ التنظيمي مف النتيجة التي أجمع عمييا

كيشير  [47] Meyer & Alanأف الكظيفة التي تكفر تنكعان

مفادىا أف مفيكـ التبادؿ ىك الركيزة افأساسية التي يقكـ عمييا

مشاعر االنتماء كااللتصاؽ بالمنظمة .كعالكةن عمى ذلؾ ،فإف
المكظؼ الذم يؤمف بكجكد تأثير ظاىر لما يقكـ بو مف عمؿ

االلتزاـ التنظيمي [ .]10,16 ،8 ،7كتقكـ فكرة التبادؿ عمى
أساس أف العامميف في منظمة ما يجمبكف معيـ إلى أماكف العمؿ

عمى المنظمة أك عمى اآلخريف ،أك عندما يشعر بأف نجاح

العديد مف القدرات كالميارات كالرغبات كالتكقعات كالتي يريدكف

المؤسسة كنجاح الغير مرتبط بأدائو لعممو ،فإف ىذا يعطيو حاف انز

المنظمة في إشباع حاجات الفرد كتحقيؽ رغباتو ،فإنو يمتصؽ

تحسف افأداء كانخفاض نسب الغياب كترؾ الخدمة [.[17

استخداميا كيسعكف إلى إشباعيا كتحقيقيا .ككمما نجحت

فأداء العمؿ بشكؿ متميز ،كبالتالي الرضا عف العمؿ ككذلؾ

عاطفيان كنفسيان بيا مف أجؿ الحصكؿ عمى المزيد مف المكافآت

إال أنو كفي مقابؿ عكامؿ الحفز ىذه فقد تشكؿ الكظيفة
أيضان عامؿ تثبيط لدل الفرد ،مككنةن ما يعرؼ بضغكط العمؿ.

كالحكافز التنظيمية بنكعييا :المادية كالمعنكية.

كفأف افأداء المرتبط بكظيفة ما ىك ما يحدد نكع كمستكل

كبالنظر إلى طبيعة العالقة بيف ضغكط العمؿ كااللتزاـ

بكجو عاـ ليجد اإلشارة في أكثر مف مكضع إلى أف طبيعة

مقدارىا الطبيعي تؤدم إلى درجات متدنية مف االلتزاـ التنظيمي،

الكظيفة تسيـ إسيامان مباش انر في تشكيؿ اتجاىات كادراكات الفرد

كما أف ضعؼ االلتزاـ التنظيمي يترتب عميو بالضركرة انخفاض

التنظيمي ،فإنيا عمى افأرجح سمبية ،حيث زيادة الضغكط عف

العكائد التنظيمية المنتظرة ،فإف المتتبع فأدبيات السمكؾ التنظيمي

الدافعية لمعمؿ كالغياب كفقداف الرغبة في االبتكار كاإلبداع،

نحك الكظيفة نفسيا كنحك المنظمة ككؿ .لذا فإنو مف غير
المستغرب أف تككف العكامؿ المرتبطة بالكظيفة مف أكثر العكامؿ

كبالتالي زيادة ضغكط العمؿ كعدـ الرضا كاإلنياؾ البدني

العتيبي كالسكاط ] [20,38.42قد قاـ بتضمينيا نمكذجو الخاص

كلقد خمصت العديد مف الدراسات إلى أف عكامؿ غمكض

كالنفسي [.[31

تحديدان لسمككيات االلتزاـ التنظيمي ،بدليؿ أف غير باحث مثؿ

كجعميا تتكسط العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي مف جانب كالعكامؿ

الدكر كصراع الدكر كعبء العمؿ كقمة فرص التقدـ كالنمك

الشخصية كالتنظيمية مف جانب آخر.

الكظيفي ىي مف أكثر مصادر ضغكط العمؿ المرتبطة بالكظيفة

تأثي انر في انخفاض مستكل االلتزاـ التنظيمي ،بؿ كالمسببة لكثير

كفي كاقع افأمر تعتبر الخصائص الكظيفية كاالستقاللية،

كتنكع الكظيفة ،كأىمية الكظيفة ،مف محددات االلتزاـ المتعارؼ

مف المشكالت التنظيمية كبخاصة افأداء المنخفض كدكراف

عمييا في أدبيات السمكؾ التنظيمي .فمف جانب ،فإف االستقاللية

العمؿ كالتغيب كالتسرب الكظيفي ].[3,4,5,6
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كالى جانب ما تـ استعراضو مف عكامؿ كظيفية ،فإف

كفيما يتعمؽ بالعدالة التنظيمية ،فقد تنبو عمماء اإلدارة الحديثة

ىنالؾ أيضان العكامؿ التنظيمية أك المؤسسية ،كالتي ترتبط سمبان

إلى أىميتيا كعدكىا إحدل المككنات افأساسية لمييكؿ
االجتماعي كالنفسي لممنظمات كأساسان لألداء المميز فييا ،افأمر

أك إيجابان بسمككيات االلتزاـ التنظيمي لدل افأفراد .كترل ][42

 Klenke-Hamelأنو لـ يعد مف المقبكؿ أف ينظر لاللتزاـ

الذم أدل إلى ظيكر العديد مف الدراسات التي تناكلت جانب

التنظيمي بكصفو ظاىرة نفسية اجتماعية خالصة فحسب كما

العالقة بيف العدالة التنظيمية كعدد مف المتغيرات التنظيمية ذات

s Concomitantىامة يجب كضعيا في االعتبار.

بشكؿ عاـ مف الجية افأخرل [ .]6كقد اثبتت دراسة العجمي

العالقة الكثيقة بأداء كانتاجية افأفراد مف جية ،كبأداء المنظمات

كاف يعتقد مف قبؿ ،بؿ لو أيضان متغيرات بنيكية Structural

كفي الكاقع فإف المتغيرات التي تصؼ بناء التنظيـ أك

] [21كدراسة ] Tayyab [32كجكد عالقة ايجابية كاضحة تربط

ىيكمو ،كالقكاعد السمككية المحددة لكيفية أداء الفرد لعممو

العدالة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي في منظمات افأعماؿ

درجة تمركز السمطات كالصالحيات كمستكل مشاركة الفرد في

الق اررات لمتعمقة بمنظمتو ككظيفتو أك ما يعرؼ بالمركزية

اإلجرائية ترتبط إيجابيان مع الرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي
كاستجابات الفرد المرتبطة بالعمؿ (أك خصائص الكظيفة) ،في

كالالمركزية ،ليي مف أكثر العكامؿ التنظيمية فحصان كتأثي انر عمى

حيف أف ضغكط العمؿ تككف أعمى لدل افأشخاص الذيف

المختمفة ،في حيف خمص  [36] Hanإلى أف العدالة التنظيمية

كلنكعية عالقتو بغيره أك ما يعرؼ اصطالحان بالرسمية ،ككذلؾ

يفتقدكف لمعدالة اإلجرائية المدركة.

الفعالية التنظيمية ،نتيجة االىتماـ المتزايد بيا منذ ظيكر

كفي الجامعات السعكدية تتأكد أىمية دراسة العالقة بيف

المدرسة الكالسيكية كغريمتيا حركة العالقات اإلنسانية في

االلتزاـ التنظيمي كالعدالة التنظيمية كما يدركيا عضك ىيئة

اإلدارة ].[19
لقد ثبت بالدالئؿ البحثية أف الرسمية كالمركزية ترتبطاف

التدريس ،انطالقان مف حقيقة أف العدالة ىي إحدل المتغيرات

كثير مف افأحياف ما يككف ارتباطان ذا كجية سمبية ،بمعنى أنو

ككظائؼ عضك ىيئة التدريس الجامعي بؿ حياتو التنظيمية

ارتباطان مباش انر بمستكل التزاـ الفرد نحك منظمتو ،غير أنو في

التنظيمية التي تمس بشكؿ مباشر أك غير مباشر كافة مجاالت

كمما اتسمت المنظمة بدرجة عالية مف الرسمية كالمركزية ،قؿ

ككؿ ،بدءان مف قرار تعيينو بالجامعة ،مرك انر بتدريبو كتكزيع

إلى ىذه النتيجة ] .[18,19,45كمع ذلؾ فمـ تظير الدراسة التي

كترقيتو أك إنياء خدماتو .ككؿ ىذا بالمحصمة ينعكس بالمحصمة

مستكل االلتزاـ التنظيمي تبعان لذلؾ .كمف الدراسات التي خمصت

أعبائو كدرجة مشاركتو كتمكينو كدعمو ،ككصكالن إلى تقييـ أدائو

أجرتيا ] Klenke- Hamel [48كجكد أية عالقة بيف االلتزاـ
التنظيمي كدرجة الرسمية في المنظمات المينية كافأكاديمية التي

سمبان أك إيجابان عمى مستكل إدراكو لمعكامؿ الجاذبة كالطاردة
في كظيفتو ،كبالتالي رضاه الكظيفي كالتزامو التنظيمي لمجامعة

درستيا.

التي يعمؿ بيا.

كمف زاكية أخرل ينظر بعض الباحثيف إلى الدعـ التنظيمي

باإلضافة إلى ما سبؽ ،فإف محددات االلتزاـ التنظيمي ال

كالعدالة التنظيمية بكصفيما نكعاف مف أنكاع الحكافز التنظيمية

تقتصر عمى العكامؿ المرتبطة بالكظيفة كالمظاىر التنظيمية

داخمية -كالتي مف شأنيا ضبط كتسييؿ افأداء التنظيمي العاـ

الفردية كالمتغيرات الديمغرافية .أما ما يتعمؽ بالخصائص الفردية

[ .]8,10كقد كجد  [45] O' Driscoll & Randallعالقة

فتبرز في افأدبيات متغيرات الدافعية لمعمؿ كالرضا الكظيفي

إيجابية قكية بيف الدعـ التنظيمي المدرؾ ككؿ مف الرضا

كقيـ العمؿ ،في حيف يبرز متغي ار العمر كسنكات الخدمة

فقط ،بؿ ىنالؾ أيضان العكامؿ الشخصية كالمتمثمة بالخصائص

الخارجية – في مقابؿ خصائص الكظيفة بكصفيا حكافز

الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي .كأظيرت المراجعات المكثفة التي

بكصفيما مف أىـ المتغيرات الديمغرافية المؤثرة في تشكؿ االلتزاـ

قاـ بيا ] Rhoades & Eisenberger [46فأكثر مف ()70

التنظيمي [.[6

د ارسة بغرض تحديد العكامؿ ذات العالقة بالدعـ التنظيمي

كتيعتبر الدافعية لمعمؿ لدل الكثير مف الباحثيف كالميتميف
بالسمكؾ التنظيمي مف أكثر المنبئات بااللتزاـ التنظيمي أىميةن

المدرؾ ،أف الدعـ التنظيمي اإليجابي يرتبط طرديان بااللتزاـ

[ ،]6,16,21بينما يعتبرىا البعض السمة السيككلكجية البشرية

التنظيمي بأنكاعو العاطفي كالمعيارم كاالستمرارم.
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اليامة كالتي تحدد بشكؿ كبير الدرجة التي يممكيا الفرد مف

الرضا الكظيفي عمى االلتزاـ التنظيمي بافتراض أف الرضا

االلتزاـ التنظيمي [.[48

الكظيفي يتحدد بجممة مف المتغيرات المرتبطة بالكظيفة كالتي

كقد كجد ] Mathieu & Zajac [43أف الدافعية الداخمية

تعتبر في مجمكعيا عكامؿ فرعية مؤثرة في االلتزاـ التنظيمي،

نحك العمؿ ترتبط ارتباطان كثيؽ الصمة بااللتزاـ التنظيمي

بمعنى أف الرضا الكظيفي ىك المحدد افأصغر كالجزئي مف
المفيكـ افأكبر الشامؿ "االلتزاـ التنظيمي" ،كالذم يعكس تكجو

الكجداني عمى عكس الدافعية الخارجية كالتي ترتبط بااللتزاـ
االستمرارم ( المحسكب) .عالكةن عمى ذلؾ فقد أشارت بعض
الدراسات الحديثة عمى أف الدافعية لمعمؿ ىي مف أكثر منبئات

االتجاه الذم يدعـ القكؿ بأف الرضا الكظيفي يسبؽ االلتزاـ

كاالستقاللية كالنمك الكظيفي ،كأكثرىا طردان لضغكط العمؿ

نمكذج الدراسة السببي تحديدان كتأثي انر في االلتزاـ التنظيمي لعضك

كفأف مفيكـ الدافعية لمعمؿ يتضمف في افأساس ميؿ الفرد

كبخصكص المتغيرات الديمغرافية-كىي النكع الثاني مف

االلتزاـ

التنظيمي

دعمان

لخصائص

الكظيفة

الفرد الكمي نحك المنظمة .كعمى ذلؾ فقد اتبعت الدراسة الحالية
التنظيمي ،بؿ كتفترض أنو مف أقكل المتغيرات المقترحة في

االيجابية

ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية.

السمبية [.[48

لممشاركة في أنشطة المنظمة مف أجؿ إشباع حاجات فردية

نكعي المحددات الشخصية ،-فإف أدبيات االلتزاـ التنظيمي

معينة لديو ،فإنو يترتب عمى إدراؾ كتقييـ الفرد لدرجة اإلشباع

تحفؿ بالعديد مف الدراسات التي أجريت كال تزاؿ بغرض تحديد

ىذه مستكل رضاه أك عدـ رضاه الكظيفي كبالتالي يتحدد في

درجة تأثير ىذه المتغيرات عمى االلتزاـ التنظيمي .كيبدك أنو مف

ضكء ذلؾ درجة التزامو الكمية نحك منظمتو .فالكظيفة التي ال

بيف كؿ ىذه العكامؿ التي أنشغؿ الباحثكف بدراستيا لعقكد طكيمة

– Hamelتككف بالضركرة مصد انر لخيبة افأمؿ كالقمؽ كالتكتر

أفراد افأسرة كالمستكل التعميمي كغيرىا ،كحدىما العمر كعدد

كالعمر كنكع الجنس كسنكات الخدمة كالحالة االجتماعية كعدد

تشبع حاجات الفرد العميا – كما تشير [42] Klenke -

كافأداء الكظيفي الضعيؼ ،كبالتالي تدفع الفرد لمخركج مف

سنكات الخدمة قد تـ االتفاؽ عمى ارتباطيما اإليجابي القكم

عضكية المنظمة بالكمية حاؿ تكافر الفرص البديمة في منظمة

بااللتزاـ التنظيمي [.[6

أخرل .كبمعنى آخر فإف االلتزاـ التنظيمي يرتبط بشكؿ غير

ففيما يخص العمر ،فقد أظيرت نتائج العديد مف

أما فيما يتعمؽ بالعالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كالرضا

كمستكل التزامو ،كبمعنى آخر كمما زاد عمر الفرد ازداد التزامو

الدراسات أف ىنالؾ عالقة ايجابية طردية بيف عمر الفرد

مباشر بالدافعية لمعمؿ مف خالؿ متغير الرضا الكظيفي.

الكظيفي ،فقد أكدت الكثير مف الدراسات عمى ايجابيتيا ،كمف

التنظيمي تبعان لذلؾ كالعكس بالعكس .كيعزك [43] Mathieu

كاليراف ] [13كدراسة العمرم ] [3كدراسة فيممباف ] [22كدراسة

بدائؿ كظيفية أخرل تتضاءؿ بازدياد عمره ،افأمر الذم يجعمو

أمثمة تمؾ الدراسات :دراسة الدخيؿ اهلل ] [15كدراسة العكاد

& Zajacسبب ذلؾ إلى أف فرصة الفرد في الحصكؿ عمى

 [36] Hanكدراسة ] Mathieu & Zajac [43كدراسة ][48

يتمسؾ بكظيفتو الحالية كيتنامى في دكاخمو الشعكر بعدـ الرغبة

 Tellaكعمى الرغـ مف ثبكت العالقة االرتباطية اإليجابية بيف

في ترؾ المنظمة .كيرل الدخيؿ اهلل ] [15أف عالقة االتساؽ

متغيرم الرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي ،إال أف العالقة

التي تربط بيف عمر الفرد كالتزامو تعكس التغير الشخصي

السببية بينيما تشيد اختالفان ممحكظان بيف الباحثيف حكؿ أييما

المتعمؽ بنمك التكحد بالمنظمة.

كمف افأسباب افأخرل التي تجعؿ المكظفيف كبيرم السف

سبب في كجكد اآلخر أك أييما يسبؽ اآلخر؟ فينالؾ اتجاه أكؿ

يقكـ عمى أسبقية االلتزاـ التنظيمي عمى الرضا الكظيفي و
كثاف

أكثر التزامان تنظيميان مف غيرىـ ،ما أكدتو ] Tayyab [32مف

يقكؿ بعدـ كجكد عالقة سببية بينيما نتيجة أف االرتباط بيف كال

أف االستثمارات المادية كالمعنكية كالتاريخ الطكيؿ الذم قضكه

المتغيريف إنما يعكد في افأصؿ إلى تأثير متغيرات مشتركة

بالمنظمة ،باإلضافة إلى التقدير كالحفاكة التي يمقاىا كبيرك السف

كلكف االتجاه افأكثر قبكالن كدعمان في النماذج النظرية

كأعراؼ المنظمة كاسياماتيـ في منجزاتيا عبر السنيف،

مف مختمؼ فئات كمستكيات المنظمة نتيجة امتثاليـ لقيـ

أخرل [.[38

يجعميـ عامان بعد آخر أكثر رضان كأشد التزامان كتمسكان بالبقاء في

كالدراسات التجريبية ىك ذلؾ المرتكز الذم يقكـ عمى أسبقية
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ككنكىا عبر السنيف في المنظمة ،بينما يزيد ما يسمى بالتماثؿ

المنظمة.

التنظيمي أك االلتصاؽ النفسي مع ازدياد السنكات التي يقضييا

أما متغير سنكات الخدمة  ،Tenureفمو -كما خمصت

الفرد في منظمتو.

العديد مف الدراسات  -عالقة خطية كثيقة بالتزاـ الفرد نحك

النمكذج السببي المقترح لمحددات االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

كيرجع رشيد ] [1السبب في
منظمتو التي يعمؿ بيا ] .[1,3,13ي
ذلؾ إلى عامؿ التماثؿ التنظيمي كالذم يشير إلى التشابو في

التدريس السعكدم:

بناء عمى التصكر النظرم السابؽ لمحددات االلتزاـ
ن
التنظيمي ،فقد بنت الدراسة الحالية افتراضاتيا عمى أساس أف

القيـ كافأىداؼ كالرغبات بيف افأفراد كالمنظمات ،حيث يتماثؿ

الفرد مع منظمتو عندما يربط مصيره بمصيرىا كعندما يميؿ إلى
رؤية نفسو أنو يمثميا كينأل بنفسو عف الذيف تتناقض قيميـ

االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم بالجامعات

كأىدافيـ مع قيميا كأىدافيا .أما [42] Klenke - Hamel

الحككمية يتأثر بثالث مجمكعات رئيسية مف المحددات ،كىي

كالتالي:

فترجع ذلؾ إلى عامؿ التخصصية أك القكة المعرفية التي يممكيا
الفرد ،فكمما زادت سنكات خدمة الفرد بالمنظمة كمما كانت خبرتو

المحددات الكظيفية :كتشمؿ خصائص الكظيفة (االستقاللية،

التراكمية أكثر تخصصية مع مركر الكقت كبالتالي يصبح

تنكع الكظيفة ،أىمية الكظيفة ،التغذية الراجعة) ،كضغكط العمؿ

شخصان ال يمكف االستغناء عنو " "Indispensableداخؿ

(غمكض الدكر ،صراع الدكر ،عبء العمؿ ،قمة فرص النمك

فيو " "Dispensableفي منظمات أخرل منافسة ،فأف تمؾ

المحددات التنظيمية :كتشمؿ خصائص المنظمة (المركزية)،

المنظمات ببساطة تممؾ قد انر كاف انر مف افأشخاص ذكم الخبرة

كالعكامؿ التنظيمية (الدعـ التنظيمي ،العدالة التنظيمية).

كالترقي).

منظمتو ،إال أنو كفي الكقت عينو يصبح شخصان غير مرغكب

المحددات الشخصية :كتشمؿ الخصائص الفردية (الرضا

التخصصية العالية.

كعميو فإف ىذه الدراسة تفترض أف يزيد االلتزاـ التنظيمي

الكظيفي ،الدافعية لمعمؿ) ،كالمتغيرات الديمغرافية (العمر ،عدد

كسنكات خدمتيـ في جامعاتيـ الحالية ،انطالقان مف أف افأفراد

كلقد تـ تضميف كؿ ىذه المحددات نمكذج الدراسة السببي

سنكات الخدمة).

فأعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية بازدياد أعمارىـ

التالي:

كبيرم السف تتضاءؿ البدائؿ الكظيفية المتاحة أماميـ لالنتقاؿ
إلى مكاقع عمؿ أخرل ،باإلضافة االستثمارات المتراكمة التي
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5

10

ككما يتضح مف نمكذج الدراسة ،فقد تـ افتراض جممة العالقات

كالمسارات التالية:

أ .منهجية الدراسة

2016

 .4الطريقة واإلجراءات

 )1يرتبط كؿ متغير مف متغيرات النمكذج المقترح بااللتزاـ

نظ انر لطبيعة الدراسة كأىدافيا ،تـ استخداـ المنيج الكصفي

طريؽ الرضا الكظيفي ،كقد تـ تسكيف الرضا الكظيفي في ىذا

التنظيمي كمحدداتو كاعداد أدكات الدراسة ككضع التصكر

التنظيمي بصكرة مباشرة بذاتو كبصكرة غير مباشرة أيضان عف

التحميمي لجمع كتحميؿ افأدبيات المتعمقة بمفيكـ االلتزاـ

المكضع مف النمكذج انطالقان مف دكر الكسيط الذم يمعبو ىذا

النظرم كبناء افأنمكذج المقترح لمدراسة .كما تـ استخدامو في

 )2نظ انر لثبكت افأىمية النسبية لممحددات الكظيفية في تفسير

أنمكذج الدراسة السببي كقكتو التنبؤية.

المتغير في تفسير التأثيرات غير المباشرة عمى االلتزاـ التنظيمي

كصؼ كتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا ميدانيان لمتأكد مف معنكية

االلتزاـ التنظيمي لدل الكثير مف الباحثيف كما في العرض

ب .أداة الدراسة

النظرم بأعاله ،فقد تـ كضع ىذه المحددات كالمتمثمة بمتغيرم

بناء االستبانة:

خصائص الكظيفة كضغكط العمؿ في مكضع سابؽ عمى كافة

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث استبانة خاصة

متغيرات المحددات التنظيمية كالمحددات الشخصية (عدا الرضا

باالستفادة مف افأدبيات كالدراسات السابقة ،كقد تككنت مف

النمكذج المقترح عمى غيرىا أمر يتفؽ مع المنطؽ كالقكاعد

الجزء افأكؿ :كيضـ بعض المتغيرات الديمغرافية الخاصة بأفراد

الكظيفي) .إضافة إلى ذلؾ فإف أسبقية المحددات الكظيفية في

جزأيف رئيسييف ،ىما:

العقمية ،فإدراكات الفرد لخصائص كظيفتو كما يعترضو فييا مف

الدراسة كالتي تشمؿ (اسـ الجامعة ،الرتبة العممية ،العمر،

عكامؿ ضغط تتأثر بجممة الخصائص الشخصية لمفرد كالعمر

سنكات الخدمة في الجامعة الحالية).

كسنكات الخدمة كالدافعية لمعمؿ ،ككذلؾ الخصائص التنظيمية

الجزء الثاني :كتضمف العبارات الخاصة بقياس االلتزاـ التنظيمي

 )3ترتبط متغيرات العمر كسنكات الخدمة كالدافعية لمعمؿ

تكزعت عمى النحك التالي:

كالمركزية كالعدالة التنظيمية كالدعـ التنظيمي ،ال العكس.

لعضك ىيئة التدريس السعكدم ،كمحدداتو ،كعددىا ( )68عبارة

كالعدالة التنظيمية كالدعـ التنظيمي بعالقة مكجبة مع خصائص

)- (18عبارة خاصة بقياس االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

الكظيفة كالرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي ،كبعالقة سالبة مع

التدريس السعكدم.

 )4يرتبط متغير المركزية بعالقة سالبة مع خصائص الكظيفة

ىيئة التدريس السعكدم الشخصية كالكظيفية كالتنظيمية ،كقد

ضغكط العمؿ.

)- (50عبارة خاصة بقياس محددات االلتزاـ التنظيمي لعضك

كالرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي ،كبعالقة مكجبة مع ضغكط

شممت ىذه المحددات :الدافعية لمعمؿ ( 7عبارات) ،كالرضا

العمؿ.

الكظيفي ( 8عبارات) ،كخصائص الكظيفة ( 8عبارات)،

 )5يرتبط متغير خصائص الكظيفة بعالقة مكجبة مع الرضا

كضغكط العمؿ ( 8عبارات) ،كالمركزية ( 5عبارات) ،كالعدالة

الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي كبعالقة سالبة مع ضغكط العمؿ،

التنظيمية ( 7عبارات) ،كالدعـ التنظيمي ( 6عبارات).

بينما يرتبط متغير ضغكط العمؿ بعالقة سالبة مع الرضا

كقد تـ بناء االستبانة عمى شكؿ مقياس ليكرت الخماسي

الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي.

لتقيس درجة المكافقة كفؽ افأكزاف التالية :مكافؽ بدرجة عالية

 )6يرتبط الرضا الكظيفي بعالقة مكجبة مع االلتزاـ التنظيمي.

جدان ( ،)5مكافؽ بدرجة عالية ( ،)4مكافؽ بدرجة متكسطة (،)3

كعمى ىذا فإف أحد أىداؼ الدراسة الحالية ىك اختبار معنكية

غير مكافؽ ( ،)2غير مكافؽ بدرجة عالية (.)1

ىذا النمكذج كالتأكد مف صحة مساراتو ،أمالن في الكصكؿ بشكؿ

صدؽ االستبانة:

عممي منمذج إلى محددات االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

مف أجؿ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم لالستبانة ،قاـ

التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية

الباحث بعد االنتياء مف إعدادىا في صكرتيا افأكلية بعرضيا

السعكدية.

عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في

مجاالت اإلدارة التربكية ،كعمـ النفس ،كاإلحصاء التربكم ،حيث
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طمب منيـ ابداء الرأم حكؿ فقرات االستبانة مف حيث مالءمة

عالية مف المكثكقية كالثبات ،مما يجعميا صالحة لمتطبيؽ

كؿ فقرة كالمجاؿ الذم تندرج تحتو ككضكحيا كسالمة الصياغة

الميداني في الدراسة الحالية.

المغكية كدقتيا .كقد أخذ الباحث بممحكظات المحكميف كتـ إعداد

ج .مجتمع الدراسة وعينتها

تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس

االستبانة في شكميا النيائي كفقان لذلؾ.

السعكدييف الذككر مف حممة الدكتكراة (أستاذ  -أستاذ مشارؾ -

كلمتأكد مف الصدؽ الداخمي فأداة الدراسة تـ حساب

معامؿ االرتباط لبيرسكف  Pearsonبيف كؿ فقرة مف فقرات

أستاذ مساعد) كالمنتظميف انتظامان كميان في الجامعات الحككمية

الدرجة الكمية لكؿ محكر دالة عند مستكل ( )0.01كىك ما

كنظ انر لكبر مجتمع الدراسة ،كباعتبار الحدكد الزمنية كاإلمكانات

ثبات االستبانة:

معنكية نمكذج الدراسة النظرم ،كاف أسمكب المعاينة Sampling

االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو ،حيث كانت

الثالث كالعشريف كالبالغ عددىـ ( )6135أستاذاى جامعيان ].[26

يشير إلى تمتع افأداة بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.

المادية المتاحة لمباحث ،كحيث أف ىدؼ الدراسة ىك اختبار

تـ التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة عف طريؽ حساب معامؿ

افأسمكب افأمثؿ في مثؿ ىذه الحالة .كقد شممت عينة الدراسة

ألفا كركنباخ  Cronbach's Alphaلجميع محاكر كأبعاد

( )1082عضك ىيئة تدريس يشكمكف حكالي ( )%18مف

االستبانة .كقد أظيرت النتائج أف معامؿ الثبات الكمي

مجتمع الدراسة الكمي ،كقد تـ اختيارىـ عشكائيان مف اثنتي عشرة

( ،)0.941كىذا بدكره يشير إلى أف االستبانة تتمتع بدرجة

جامعة حككمية كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:

جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اسم الجامعة
اسم الجامعة

المجتمع الفعمي

االستجابات غير

االستجابات الواردة

االستجابات الصالحة

العدد

%

الصالحة

العدد

%

جامعة أـ القرل

604

216

35.76

5

211

34.93

جامعة الممؾ سعكد

1324

337

25.45

11

326

24.62

جامعة الممؾ فيصؿ

187

70

37.96

-

70

37.96

جامعة الممؾ فيد

226

84

37.16

2

82

36.28

جامعة الممؾ خالد

228

93

40.78

-

93

40.78

جامعة القصيـ

277

96

34.65

2

94

33.93

جامعة طيبة

205

101

49.26

1

100

48.78

جامعة جازاف

62

29

46.77

-

29

46.77

جامعة افأمير سمماف

22

12

54.54

-

12

54.54

جامعة الباحة

32

19

59.37

-

19

59.37

جامعة تبكؾ

36

25

69.44

2

23

63.88

جامعة نجراف

44

23

52.27

-

23

52.27

المجمكع

3247

1105

43.49

23

1082

42.6

كتصؼ الجداكؿ التالية تكزيع عينة الدراسة كفقان لمتغيرات الرتبة

العممية كالعمر كسنكات الخدمة في الجامعة الحالية:

جدول 2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الرتبة العممية
الرتبة األكاديمية

العدد

النسبة المئوية ()%

أستاذ

207

19.1

أستاذ مشارؾ

293

27.1

أستاذ مساعد

582

53.8

المجمكع

1082

%100
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )2أعاله أف أعمى ردكد لممستجيبيف

كصمت ( )%19.1مف إجمالي عدد أفراد عينة الدراسة .كىذه

عددىـ ( )582بنسبة مشاركة كصمت ( ،)%57.46تالىـ

السعكدييف مف ىذه الرتب في المجتمع الكمي لمجامعات

افأساتذة المشاركيف ،كبمغ عددىـ ( )293بنسبة مشاركة كصمت

المشاركة.

النسب معقكلة كمكازية لنسب تكزيع أعضاء ىيئة التدريس

عمى االستبانة جاءت مف قبؿ افأساتذة المساعديف ،حيث بمغ

( ،)%27.1كأخي انر افأساتذة كبمغ عددىـ ( )207بنسبة مشاركة

جدول 3

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر
فئات العمر

النسبة المئوية )%

العدد

أقؿ مف  40سنة

339

31.3

 -40أقؿ مف  50سنة

579

53.5

 50سنة فأكثر

164

15.2

المجمكع

1082

%100

يتبيف مف الجدكؿ أعاله أف أكثر ردكد المستجيبيف عمى

سنة ،حيث بمغ عددىـ ( )339كيمثمكف ما نسبتو (،)%31.3

االستبانة جاءت مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس السعكدييف ممف

كأخي انر جاء مف تجاكزت أعمارىـ  50سنة ،حيث بمغ عددىـ
( )164بنسبة ( )%15.2مف إجمالي عدد المستجيبيف الكمي.

تراكحت أعمارىـ بيف  40ك 50سنة ،حيث بمغ عددىـ ()579
يمثمكف ما نسبتو ( ،)%53.5تالىـ مف قمت أعمارىـ عف 40

جدول 4

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة في الجامعة الحالية
فئات سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية ()%

أقؿ مف  5سنكات

100

9.2

مف  -5أقؿ مف  10سنكات

228

21.1

مف  -10أقؿ مف  15سنة

384

35.5

مف  15سنة فأكثر

370

34.2

المجمكع

1082

%100

كنص السؤاؿ" :ىؿ تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة

يتبيف مف الجدكؿ أعاله أف أكثر ردكد المستجيبيف عمى

االستبانة جاءت مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس السعكدييف ممف

إحصائية عند ) (α ≤ 0,05بيف متغيرات المحددات الشخصية

انحصرت سنكات خدمتيـ في جامعاتيـ الحالية بيف  10ك15

(العمر ،عدد سنكات الخدمة ،الدافعية لمعمؿ ،كالرضا الكظيفي)،

سنة ،حيث بمغ عددىـ ( )384يمثمكف ما نسبتو ()%35.5؛

كالمحددات الكظيفية (خصائص الكظيفة ،كضغكط العمؿ)،

تالىـ مف تجاكزت سنكات خدمتيـ  15سنة ،حيث بمغ عددىـ

كالمحددات التنظيمية (المركزية ،كالعدالة التنظيمية ،كالدعـ

( )370كيمثمكف ما نسبتو ()%34.2؛ يمييـ مف تراكحت سنكات

التنظيمي) كبيف مستكل االلتزاـ التنظيمي الكمي لعضك ىيئة

خدمتيـ بيف  5ك 10سنكات ،حيث بمغ عددىـ ( )228بنسبة

التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية

()%21.1؛ كأخي انر جاء مف سنكات خدمتيـ تقؿ عف  5سنكات،

السعكدية؟".
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ أكالن حساب المتكسطات

حيث بمغ عددىـ ( )100يشكمكف ما نسبتو ( )%9.2مف

الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة ،كقد جاءت

إجمالي عدد المستجيبيف الكمي.

النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:

 .5النتائج ومناقشتها

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:
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جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة عمى عبارات متغيرات الدراسة (ن = )1802
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة األهمية

المتغير

م
1

االلتزاـ التنظيمي

3.89

1.22

عالية

2

الدافعية لمعمؿ

4.43

0.92

عالية

3

الرضا الكظيفي

3.91

1.12

عالية

4

خصائص الكظيفة

4.12

1.00

عالية

5

ضغكط العمؿ

2.83

1.23

متكسطة

6

المركزية

3.11

1.22

متكسطة

7

العدالة التنظيمية

3.47

1.21

متكسطة

8

الدعـ التنظيمي

3.26

1.24

متكسطة

كيتضح مف المتكسطات الحسابية كما يظيرىا الجدكؿ

كبعد حساب المتكسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة قاـ الباحث

أعاله كجكد مستكيات عالية مف االلتزاـ التنظيمي كالدافعية

بحساب معامالت االرتباط بيف درجات المتكسط الحسابي

المدركة لدل عضك
لمعمؿ كالرضا الكظيفي كخصائص الكظيفة ي
ىيئة التدريس السعكدم ،في مقابؿ كجكد مستكيات متكسطة مف

لممتغيرات التابعة كبيف الدرجة الكمية لاللتزاـ التنظيمي لعضك

ضغكط العمؿ كالمركزية كالعدالة التنظيمية كالدعـ التنظيمي.

النتائج عمى النحك التالي:

ىيئة التدريس السعكدم بكصفو متغي انر مستقالن ،كقد جاءت

جدول 6

قيم معامالت ارتباط متغيرات المحددات الشخصية والوظيفية والتنظيمية بالدرجة الكمية لاللتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي
معامل االرتباط

القرار

المتغيرات

1

-

المحددات

العمر

**0,58

عالقة معنكية مكجبة

الشخصية

سنكات الخدمة

**0,72

عالقة معنكية مكجبة

الدافعية لمعمؿ

**0,38

عالقة معنكية مكجبة

الرضا الكظيفي

**0,45

عالقة معنكية مكجبة

المحددات

خصائص الكظيفة

**0,27

عالقة معنكية مكجبة

الكظيفية

ضغكط العمؿ

**0,23-

عالقة معنكية سالبة

المحددات

المركزية

**0,33-

عالقة معنكية سالبة

التنظيمية

العدالة التنظيمية

**0,29

عالقة معنكية مكجبة

الدعـ التنظيمي

**0,32

عالقة معنكية مكجبة

االلتزاـ التنظيمي الكمي

** دالة عند مستكل ()0,01

معامؿ االرتباط (ر=.)0.58

تـ حساب العالقة االرتباطية بيف متغيرم العمر كسنكات
الخدمة كبيف االلتزاـ التنظيمي الكمي باستخداـ معامؿ االرتباط

 )2كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة عند مستكل ( )0.01بيف

لسبيرماف نظ انر لطبيعتيما الفئكية ،بينما تـ استخداـ معامؿ

سنكات الخدمة كااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم
في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية ،حيث بمغ

االرتباط لبيرسكف مع بقية المتغيرات افأخرل.

معامؿ االرتباط (ر=.)0.72

مف النتائج بالجدكؿ السابؽ يتضح أف ىنالؾ عالقات

 )3كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة عند مستكل ( )0.01بيف

ارتباطية دالة إحصائيان بيف االلتزاـ التنظيمي كجميع المتغيرات

الدافعية لمعمؿ كااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم

المستقمة مكضكع الدراسة ،كذلؾ عمى النحك التالي:

 )1كج ػكد عالق ػة ارتباطيػ ػة مكجبة دالة عند مستكل ( )0.01بيف

في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية ،حيث بمغ

العمر كااللتزاـ التنظيمي الكمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم

معامؿ االرتباط (ر=.)0.38

ف ػي الجامع ػات الحككميػ ػة بالمممك ػة العربيػ ػة السعكديػ ػة ،حي ػث بمغ

 )4كج ػكد عالقػ ػة ارتباطي ػة مكجبة دالة عند مستكل ( )0.01بيف
245

5

2016

10

الرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

تأثيرية فيما بينيا .كقد أشار المطرفي ] [24إلى الخطأ الذم يقع

السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية،

فيو الكثير مف الباحثيف عندما يمجأكف إلى تفسير االرتباط

 )5كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة عند مستكل ( )0.01بيف

السببية .كبناء عميو فيمكف اعتبار جميع المتغيرات المستقمة في

خصائص الكظيفة كااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

ىذه المرحمة عمى أنيا "مقدمات" لاللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية،

التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية في المممكة العربية

حيث بمغ معامؿ االرتباط (ر=.)0.27

السعكدية ريثما تثبت عالقتيا التأثيرية فيو.

المحسكب بيف متغيريف أك أكثر عمى أنو نكع مف العالقات

حيث بمغ معامؿ االرتباط (ر=.)0.45

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:

 )6كجكد عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستكل ( )0.01بيف
ضغكط العمؿ كااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم

كنص السؤاؿ " :ىؿ يمكف التنبؤ بااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية ،حيث بمغ

التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية

معامؿ االرتباط (ر= .)0.23-

السعكدية مف خالؿ المحددات الشخصية كالكظيفية كالتنظيمية

المتضمنة في الدراسة؟".

 )7كجكد عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستكل ( )0.01بيف

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،استخدـ الباحث االنحدار

المركزية كااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في
الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية ،حيث بمغ معامؿ

الخطي Linear Regressionمف خالؿ برنامج )(SPSS

االرتباط (ر=.)0.33-

كمف أبرز مزايا االنحدار الخطي قدرتو عمى حساب مقدار

 )8كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة عند مستكل ( )0.01بيف

التأثير المباشر لكؿ متغير مف المتغيرات المستقمة عمى المتغير

العدالة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

التابع كالسماح بتقدير افأىمية النسبية لتأثير كؿ متغير مقارنة

السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية،

بتأثير بقية المتغيرات ] .[24كلقد تـ استخداـ ىذا افأسمكب

حيث بمغ معامؿ االرتباط (ر=.)0.29

اإلحصائي عمى مرحمتيف ،كالتالي:
المرحمة افأكلى:

 )9كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة عند مستكل ( )0.01بيف

كفييا تـ اختبار تأثير متغيرات الدراسة في مجمكعات

الدعـ التنظيمي كااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية،

عمى االلتزاـ التنظيمي ،كذلؾ لتقدير حجـ تأثير كؿ مجمكعة

حيث بمغ معامؿ االرتباط (ر=.)0.33

كأىميتو النسبية في تفسير االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

كفي حقيقة افأمر فإف التكصؿ إلى ىذه النتيجة كاف بمثابة

السعكدم .كقد تـ تقسيـ ىذه المجمكعات كفقان لمتصنيؼ التالي:

السببي الذم بناه حكؿ نسؽ العالقات بيف ىذه المتغيرات كبيف

التنظيمية ،كىك التصنيؼ الذم تكصؿ إليو الباحث مف خالؿ

االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم ،كما كاف أيضان

المراجعة المستفيضة فأدبيات االلتزاـ التنظيمي.

المحددات

التأييد الكصفي افأكلي لما افترضو الباحث في النمكذج النظرم

بمثابة الدعـ لما انتيت إليو بعض الدراسات السابقة مف نتائج،

الشخصية،

كالمحددات

الكظيفية،

كالمحددات

كقد قاـ الباحث في كؿ مرة بإدخاؿ متغيرات كؿ مجمكعة

كبافأخص تمؾ التي تـ استعراضيا في الدراسة الحالية ،مثؿ

في معادلة االنحدار كمتغيرات مستقمة كااللتزاـ التنظيمي بكصفو

كمع أف تحميؿ االرتباط قد قدـ معمكمات مفيدة عف طبيعة

كفيما يمي عرض نتائج تحميؿ االنحدار لممحددات الشخصية

متغي انر تابعان مع عزؿ بقية المتغيرات في المجمكعتيف افأخرييف.

دراسات ].[3,13,23,30,31,32,49

كالكظيفية كالتنظيمية عمى التكالي:

العالقات المتكقعة بيف المتغيرات المدركسة ،إال أنو كاف محدكد
القدرة في إظيار شكاىد بحثية عمى كجكد أك عدـ كجكد عالقات
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جدول 7
نتائج تحميل االنحدار لمتنبؤ بااللتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية من خالل المحددات الشخصية
درجات الحرية

مربعات االنحراف

م .مجموع المربعات

االنحدار

2

8248,59

4124,29

البكاقي

1079

78278,29

72,54

المجمكع

1081

86526,88

-

SS

DF

"ف"

MS

االرتباط المتعدد
R

F

معامل التحديد
R²

0,30
0,09

**56,58

كذلؾ أف ( )%69مف التبايف في االلتزاـ التنظيمي لعضك

( ،)%31مما يدؿ عمى قكة المحددات الشخصية المتضمنة في

ىيئة التدريس السعكدم يمكف تفسيره بمعرفة ىذه المتغيرات ،أما

الدراسة عمى التنبؤ بااللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

السعكدم في الجامعات الحككمية.

التبايف غير المفسر كالذم يرجع لعكامؿ أخرل فبمغ مقداره

جدول 8
نتائج تحميل االنحدار لمتنبؤ بااللتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية
درجات الحرية

مربعات االنحراف

م .مجموع المربعات

االنحدار

4

491937,76

122984,44

البكاقي

1077

218646,82

######

المجمكع

1081

710584,59

-

DF

SS

قيمة "ف"

MS

االرتباط المتعدد
R

F

معامل التحديد
R²

0,83
0,69

**605,79

** دالة عند مستكل ()0,01

مستكل ( .)0,01كيتضح كذلؾ أف ما نسبتو ( )%9مف التبايف

مف خالؿ المحددات الكظيفية يتبيف مف نتائج الجدكؿ السابؽ أف

في االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في

=( ،)0,30حيث بمغت النسبة الفائية ( )56,58كىي دالة عند

بمعرفة ىذه المتغيرات.

الجامعات الحككمية في المممكة العربية السعكدية يمكف تفسيره

معامؿ االرتباط المتعدد لمتغيرات المحددات الكظيفية ككؿ

جدول 9

نتائج تحميل االنحدار لمتنبؤ بااللتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية من خالل المحددات التنظيمية
درجات الحرية

مربعات االنحراف

DF

SS

MS

االنحدار

3

11380,92

3793,64

البكاقي

1078

75145,95

69,70

المجمكع

1081

86526,88

-

"ف"

ت .مجموع
المربعات

** دالة عند مستكل ()0,01

االرتباط المتعدد

F

R

معامل التحديد
R²

0,36
**54,42

0,13

عمى االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في

يتبيف مف نتائج الجدكؿ السابؽ أف معامؿ االرتباط المتعدد

الجامعات الحككمية بالمممكة العربية السعكدية ،مع تفاكت

النسبة الفائية ( )54,42كىي دالة عند مستكل (.)0,01

إدخاليا منفردة في معادلة االنحدار ،حيث أظيرت المحددات

كيتضح كذلؾ أف ما نسبتو ( )%13مف التبايف في االلتزاـ

الشخصية أىمية أكبر في التأثير عمى االلتزاـ التنظيمي ،تمتيا

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية

المحددات التنظيمية ثـ الكظيفية.

في المممكة العربية السعكدية يمكف تفسيره بمعرفة ىذه

المرحمة الثانية:

كاضح لألىمية النسبية لتأثير كؿ مجمكعة مف المحددات عند

لمتغيرات المحددات التنظيمية ككؿ = ( ،)0,36حيث بمغت

كفييا تـ فحص مدل قكة تأثير متغيرات الدراسة مجتمعة

المتغيرات.

كخالصة القكؿ فإف نتائج تحميؿ االنحدار في ىذه المرحمة

في تفسير االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم،

قد انتيت إلى كجكد تأثير لممتغيرات المستقمة في مجمكعات

حيث تـ إدخاؿ المتغيرات المستقمة دفعة كاحدة في معادلة
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االنحدار ،مف أجؿ معرفة ما إذا كاف مقدار قكة تأثير المتغيرات

مجتمعة .كقد انتيت المعالجة اإلحصائية إلى النتائج المكضحة

كأىميتو النسبية داخؿ المجمكعات يختمؼ عنو إذا تـ إدخاليا

في الجدكؿ التالي:

جدول 18

نتائج تحميل االنحدار لمتنبؤ بااللتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات الحكومية من خالل المحددات الشخصية والوظيفية
والتنظيمية

درجات الحرية

مربعات االنحراف

م .مجموع المربعات

"ف"

االرتباط المتعدد

معامل التحديد

DF

SS

MS

F

R

R²

االنحدار

9

51871,79

5763,53

0,77

0,60

البكاقي

1072

34655,09

32,23

المجمكع

1081

86526,88

-

** دالة عند مستكل ()0,01

**178,28

بنسبة فائية مقدارىا ( )178,28كىي دالة عند مستكل (،)0,01

يمكف التكصؿ مف الجدكؿ السابؽ إلى أف مقدار التأثير

كمع ذلؾ كبفحص معامالت انحدار ىذه المتغيرات عمى االلتزاـ

لمتغيرات الدراسة مجتمعة كاف عاليان ،حيث شكؿ تأثيرىا بصفة

التنظيمي فقد بدت افأىمية النسبية لتأثير كؿ متغير متباينة
كمتفاكتة كما ىك كاضح في الجدكؿ التالي:

عامة ما مقداره ( )0,60مف حجـ التبايف في االلتزاـ التنظيمي،

جدول 11

قيم معامالت االنحدار لمتغيرات المحددات الشخصية والوظيفية والتنظيمية عمى االلتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي في الجامعات
الحكومية

المتغيرات

المعامل البائي ""B

الخطأ المعياري لممعامل

بيتا

البائي

""β

قيمة "ت"

مستوى الداللة

المقدار الثابت

33,23

2.79

-

11,88

0,01

العمر

2,27

0.37

0,17

6,13

0,01

سنكات الخدمة

4,93

0.26

0,53

18,30

0,01

الدافعية لمعمؿ

0,31

0.04

0,16

6,59

0,01

الرضا الكظيفي

0,11

0.05

0,08

2,20

0,02

خصائص الكظيفة

0,11

0.06

0,05

1,97

0,04

ضغكط العمؿ

0,04-

0.03

0,03-

1,25-

0,02

المركزية

0,02-

0.06

0,01-

0,01-

0,72

العدالة التنظيمية

0,02-

0.04

0,02-

0,01-

0,55

الدعـ التنظيمي

0,02-

0.05

0,02-

0,01-

0,67

ككما ىك ظاىر في الجدكؿ أعاله ،تظير نتائج تحميؿ

(بيتا=  ،)0.16ثـ الرضا الكظيفي (بيتا= ،)0.08ثـ كبدرجة

االنحدار أنو يمكف تفسير االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

أقؿ

(بيتا= ،)0.05كضغكط العمؿ

السعكدم كالتنبؤ بو مف خالؿ المحددات الشخصية كالكظيفية

(بيتا=.)0.03-

خصائص

الكظيفة

كمع ذلؾ فإف ما أثار الدىشة كاالستغراب في و
آف كاحد ىك

فقط ،حيث بمغ معامؿ تحديدىا ( ،)%60إال أف جؿ اإلسياـ في

تالشي افأىمية النسبية لكؿ متغيرات مجمكعة المحددات

ىذا التأثير كاف لمتغير سنكات الخدمة عمى كجو الخصكص

التنظيمية – أم المركزية كالعدالة التنظيمية كالدعـ التنظيمي-

اء
حيث ظؿ محتفظا بترتيبو المتقدـ عمى سائر المتغيرات سك ن
مجتمعة أك داخؿ مجمكعات إذ كاف معامؿ االنحدار المعيارم

في تفسير التبايف في االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

لو كبي انر كمطابقان في كمتا الحالتيف بقيمة بمغت ( ،)0,53كفي

السعكدم عند فحص قكة تأثيرىا مع بقية المتغيرات افأخرل
مجتمعة ،رغـ تأثيرىا في افأصؿ عند إدخاليا في معادلة

ىذا ما يشير إلى عالقتو االرتباطية الحقيقية بااللتزاـ التنظيمي

االنحدار كمجمكعة مستقمة ،كىي نتيجة جاءت متناقضة مع

كقكتو التنبؤية بو ،كقد تاله العمر (بيتا= ،)0.17فالدافعية لمعمؿ
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افتراضات الدراسة كمع نتائج دراسات مماثمة ،إال أنيا تتكافؽ

عمى افأرجح أف ىذا االفتراض ىك الصحيح ،كما يؤيد ذلؾ

كنفس النتيجة التي خمصت إلييا ] Klenke-Hamel [42فيما

ظيكر تأثير ىذه المتغيرات المعنكم عمى االلتزاـ التنظيمي

يتعمؽ بعدـ كجكد عالقة سببية ىامة بيف العكامؿ المؤسسية التي

عندما اختبرت منفردة في مجمكعات مستقمة ،مما يكحي بكجكد

درستيا (الالمركزية كالرسمية) كبيف االلتزاـ التنظيمي.

غمبة مف نكع ما لمتغيرات أقكل منيا عند اختبار كافة المتغيرات

كيرجع الباحث ىذه النتيجة المتعمقة بمتغيرات المحددات

دفعة كاحدة .كعمى ذلؾ كأماـ ىذه النتيجة غير الحاسمة فقد

أف عدـ تأثيرىا يقتضي كجكدىا بالقدر المطمكب ،أك غيابيا
النتفاء الحاجة لكجكدىا في كاقع افأكساط الجامعية السعكدية.

إحصائي آخر متقدـ -كتحميؿ المسار مثالن -يظير تأثيرىا
المباشر كغير المباشر عمى االلتزاـ التنظيمي.

كبصيغة أخرل فإف كجكد درجة عالية مف المركزية في

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:

لعضك ىيئة التدريس مف االستقاللية كالحرية كالمركنة كالمشاركة

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية

يككف مف المناسب اختبار متغيرات الدراسة باستخداـ أسمكب

التنظيمية مكضع الدراسة إلى أحد افتراضيف :يتمثؿ افأكؿ في

كنص السؤاؿ ":ىؿ يحقؽ النمكذج السببي لمحددات االلتزاـ

الجامعات عمكمان يتنافى كأبسط ما يتطمبو العمؿ افأكاديمي

في صنع القرار .كذلؾ قد ال تككف افأكساط الجامعية بحاجة

بالمممكة العربية السعكدية شركط حسف المطابقة؟" .كلإلجابة

لكجكد العدالة التنظيمية كالدعـ التنظيمي بمعناىما المتعارؼ

عف ىذا السؤاؿ ،استخدـ الباحث برنامج المعادلة البنائية الخطية

التدريس ىك في الغالب مف النكع اإليجابي كالمفتكح ،كما كاف

) ،(LISREL 8.54كالقائـ عمى أسمكب تحميؿ المسار Path

ليككف كذلؾ لكال كجكد القدر المطمكب مف العدالة في التكزيع

 ،Analysisكذلؾ لمتأكد مف عالقات التأثير المباشرة كغير

كالتعامالت كاإلجراءات ،كما أف أعضاء ىيئة التدريس بطبيعتيـ

المباشرة بيف متغيرات الدراسة المتضمنة في النمكذج السببي.

الخاصة يممككف مف آليات المساندة االجتماعية ما يجعميـ في

كفي البدء تـ ترميز متغيرات النمكذج ،حيث تضمنت المتغيرات

 Linear Structural Relationshipكالمعركؼ اختصا انر

عميو في افأكساط افأخرل ،فأف التفاعؿ بيف أعضاء ىيئة

الداخمية ) (Endogenous Variablesالمتغير التابع لمدراسة

غنى عف الدعـ التنظيمي الذم تقدمو جامعاتيـ .سرعاف ما
ن
يتضح عدـ منطقية ىذا االفتراض فأنو يخص صكرة جميمة
لجامعة مثالية لـ تخمؽ بعد ،ثـ إف أفراد الدراسة كانكا قد أفادكا

كىك االلتزاـ التنظيمي ،كقد تـ ترميزه اختصا انر بالرمز )،(Y1

بينما تضمنت المتغيرات الخارجية )(Exogenous Variables

بأنفسيـ بكجكد حاالت مف المركزية الصارمة ،كالتحيز ،كنقص

المتغيرات المستقمة كرمكزىا التالية:

اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة.

) ،(X3المركزية ) ،= (X4العدالة التنظيمية ) ،= (X5الدعـ

العمر ) ،= (X1سنكات الخدمة ) ،= (X2الدافعية لمعمؿ =

الدعـ التنظيمي في الجامعات الحككمية ،كما ظير سابقان عند

التنظيمي ) ، = (X6خصائص الكظيفة ) ،= (X7ضغكط

أما االفتراض الثاني ،فيتمثؿ في أف عدـ تأثير ىذه المتغيرات

العمؿ ) ،= (X8الرضا الكظيفي )= (X9

ال يعني عدـ كجكدىا في كاقع افأكساط الجامعية الحككمية،
كلكنيا مكجكدة تحت شركط معينة .كبعبارة أخرل فقد يككف

كتعد مصفكفة االرتباطات  Correlation Matrixبيف

كالدعـ التنظيمي -تأثيرىا في االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

المسار مف خالؿ برنامج  ،LISRELكالجدكؿ التالي يكضح

التدريس السعكدم كلكف بطريقة غير مباشرة عف طريؽ متغيرات

المصفكفة التي تـ االعتماد عمييا:

المتغيرات السابقة ىي افأساس الذم قامت عميو عممية تحميؿ

لمتغيرات المحددات التنظيمية  -المركزية ،كالعدالة التنظيمية،

أخرل تتكسط العالقة بيف ىذه المتغيرات كبيف االلتزاـ التنظيمي.
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جدول 12

مصفوفة ارتباط المتغيرات المستقمة بالدرجة الكمية لاللتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس السعودي
المتغيرات

Y1

X2

X1

x4

X3

x5

X7

x6

x8

Y1

1

X1

0,58

1

X2

0,72

0,69

1

X3

0,38

0,19

0,23

1

X4

0,33-

0,20-

0,34-

0,28-

1

X5

0,29

0,01

0,27

0,40

0,65

1

X6

0,32

0,16

0,29

0,48

0,65

0,76

1

X7

0,27

0,01

0,22

0,32

0,49

0,49

0,52

1

X8

0,23-

0,02-

0,20-

0,24-

0,40-

0,37-

0,24-

0,37-

1

X9

0,45

0,23

0,39

0,60

0,55

0,63

0,66

0,61

0,50

ككاف مف نتائج عممية تحميؿ المسار الختبار صحة النمكذج

X9

1

 Path Coefficientsالتالية:

النظرم الحصكؿ عمى قيـ معامالت المسار

شكل 2
قيم معامالت المسار لممتغيرات المستقمة المتضمنة في نموذج الدراسة السببي المقترح

إال إنو كبمقارنة قيـ معامالت المسار المحسكبة بقيـ "ت"

حذفيا مف نمكذج الدراسة النيائي .كالشكؿ التالي يكضح قيـ

المقابمة ليا ،ظيرت داللة معظـ المسارات (المتصمة) ،في حيف

"ت" المقابمة لمعامالت المسار:

أف القميؿ منيا لـ يكف داالن (المتقطعة) ،افأمر الذم استدعى
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شكل 3

قيم "ت" المقابمة لمعامالت المسار في نموذج الدراسة السببي المقترح

المحددة تحديدان حقيقيان في ضكء أطر نظرية صحيحة.

كبفحص شركط حسف المطابقة لمنمكذج المقترح ،كانت

لذا فقد قاـ الباحث بإدخاؿ بعض التعديالت عمى نمكذج

قيمة كا 2المحسكبة ( )62,70كىي دالة عند مستكل (،)0,01
ككاف ينبغي أال تككف كذلؾ .كمف الناحية اإلحصائية فقد ترجع

الدراسة كما أقترحيا برنامج  ،LISRELكعند إجراء تحميؿ

داللة كا 2إلى أحد أمريف :إما لرداءة بناء النمكذج المفحكص

المسار لمنمكذج المعدؿ ،أكد البرنامج نفسو أف النمكذج افأصمي

في افأساس كعدـ تكافؽ مساراتو مع البيانات المجمكعة مف

الذم بناه الباحث ىك النمكذج افأمثؿ لدراسة العالقات بيف

لممتغيرات المقاسة الداخمة في بناء النمكذج ،كىذه الحساسية –

تكزيع درجات المتغيرات المشاىدة (المقاسة) باستخداـ برنامج

كما يقكؿ عبدالحميد ] [25تقكد إلى رفض غير صحيح لمنماذج

 ،LISRELكقد جاءت نتائج ىذا االختبار عمى النحك التالي:

متغيرات الدراسة .كعمى إثر ذلؾ قاـ الباحث باختبار اعتدالية

مجتمع الدراسة ،كاما لحساسية مؤشر كا 2لمبعد عف االعتدالية

جدول 13

نتائج اختبار اعتدالية توزيع الدرجات لبعض المتغيرات المشاهدة
االلتواء

التفمطح

االلتواء والتفمطح

المتغيرات

قيمة Z

قيمة Z

قيمة كا

االلتزاـ التنظيمي

**7.55-

**3.29

**89 .67

الدافعية لمعمؿ

**12.71-

**3.78

**176.3

الرضا الكظيفي

**8.48-

0.08-

**71.92

خصائص الكظيفة

**9.49-

**3.07

**99.69

ضغكط العمؿ

**7.44

1.72

**58.36

المركزية

**3.56-

*2.95-

**21.45

العدالة التنظيمية

0.72-

*2.88-

8.87

الدعـ التنظيمي

0.07

**4.14-

**17.68

* دالة عند  ** 0.05دالة عند 0.01
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف تكزيع بيانات بعض

 )5دليؿ المطابقة الطبيعي  (NFI)= 0,99كىك قريب مف

الرفع مف قيمة كا 2كشرط مف شركط حسف المطابقة .لذلؾ

 )6دليؿ المطابقة غير الطبيعي  (NNFI)= 0,90كىك قريب

اعتمد الباحث عمى شركط حسف المطابقة البديمة عف كا ،2كقد

مف الكاحد الصحيح.

جاءت نتائجيا عمى النحك التالي:

 )7دليؿ المطابقة المقارف  (CFI)= 0,99كىك قريب مف الكاحد

 )1جذر متكسط مربع البكاقي  ،(RMR)= 0,02كىك قريب مف

الصحيح.

 )2جذر متكسط مربع البكاقي المعيارم ،(SRMR)= 0,02

الصحيح.

كىك قريب مف الصفر.

 )9دليؿ المطابقة النسبي  (RFI)= 0,95كىك قريب مف الكاحد

 )3دليؿ حسف المطابقة  ،(GFI)= 0,99كىك قريب مف الكاحد

الصحيح.

 )4دليؿ حسف المطابقة المصحح  ،(AGFI)= 0,80كىك قريب

النمكذج بدرجة كبيرة مع البيانات التي تـ جمعيا مف مجتمع

مف الكاحد الصحيح.

العينة .كالشكؿ رقـ ( )4ييظير نمكذج الدراسة في صكرتو

الكاحد الصحيح.

المتغيرات المدركسة ،لـ يكف اعتداليان ،افأمر الذم تسبب في

 )8دليؿ المطابقة التزايدم  (IFI)= 0,99كىك قريب مف الكاحد

الصفر.

كفي ظؿ تحقؽ شركط المطابقة اطمأف الباحث إلى تطابؽ

الصحيح.

النيائية:

شكل 4

نموذج الدراسة السببي المقترح في شكمه النهائي

ىذا كقد تـ حساب معامالت التحديد المعيارم لنمكذج
الدراسة النيائي ،ككانت النتائج كالتالي:

السعكدم كمتغير تابع ،كىي نسبة جيدة جدان لـ تصميا الكثير

مف النماذج البنائية افأخرل.

 )1بمغ معامؿ التحديد المعيارم لممتغيرات الداخمة في النمكذج

 )2يتحدد االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في

مجتمعة  ،0,60أم أف المتغيرات المستقمة مسئكلة عف تفسير

الجامعات الحككمية بكؿ مف المتغيرات التالية بالترتيب :سنكات
الخدمة (معامؿ مسار=  ،)0,53كالعمر(معامؿ مسار= ،)0,17

 %60مف التبايف في االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس
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(معامؿ

متغيرم المحددات الكظيفية :خصائص الكظيفة ،كضغكط

كالدافعية

لمعمؿ

(،)0,16

كالرضا

الكظيفي

مسار= ،)0,08كخصائص الكظيفة (معامؿ مسار= ،)0,05

العمؿ .إف في تأكد ىذه النتيجة ما يتناقض كبعض االستنتاجات

كضغكط العمؿ (معامؿ مسار= .)0,03-

المتكاترة كالقائمة بكجكد تأثير مباشر لممحددات التنظيمية عمى

 )3يتبيف مف نتائج تحميؿ المسار أف أكبر تأثير مباشر

االلتزاـ التنظيمي ،كتحديدان ما قاؿ بو كؿ مف:

ىيئة التدريس السعكدم كاف لممحددات الشخصية كبدرجة أقؿ

في مستكل االلتزاـ التنظيمي إلى المتغيرات التنظيمية.

لممتغيرات المستقمة في مجمكعات عمى االلتزاـ التنظيمي لعضك

] [15,19,27,32مف أنو يمكف إرجاع نسبة كبيرة مف التبايف

لممحددات الكظيفية بينما أنعدـ تأثير المحددات التنظيمية
المباشر ،كىذه النتيجة -أم انعداـ التأثير المباشر لممحددات

لقد أظير أسمكب تحميؿ المسار أيضان أف االلتزاـ التنظيمي

لعضك ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية يتحدد

التنظيمية -غير متكقعة كمخالفة الفتراضات النمكذج النظرم

بكؿ مف المتغيرات التالية بالترتيب :سنكات الخدمة (معامؿ

السابؽ.

( ،)0,16كالرضا الكظيفي (معامؿ مسار=  ،)0,08كخصائص

 )4يتبيف مف نتائج اختبار النمكذج أنو كعمى الرغـ مف أف

الكظيفة (معامؿ مسار=  ،)0,05كضغكط العمؿ (معامؿ

متغير المركزية ليس لو أم تأثير معنكم مباشر في تفسير

مسار=  .)0,03-كبمقارنة قيـ ىذه المتغيرات الناتجة عف

أنو يؤثر فيو بطريقة غير مباشرة عف طريؽ متغيرات كسيطة

تحميؿ االنحدار ،مما يدؿ عمى أف ىنالؾ عالقة بيف تحميؿ

أخرل ىي خصائص الكظيفة كضغكط العمؿ.

المسار كتحميؿ االنحدار ،حيث أف قيـ معامالت المسار path

 )5يتبيف أيضان أف متغيرم العدالة التنظيمية كالدعـ التنظيمي

 coefficientsالخاصة بالتأثير المباشر لممتغيرات المستقمة

مسار=  ،)0,53كالعمر(معامؿ مسار=  ،)0,17كالدافعية لمعمؿ

لمدراسة ،كما أنيا جاءت متطابقة مع نتائج اإلجابة عف السؤاؿ

تحميؿ المسار نجد أف ليا نفس القيـ التي تـ الحصكؿ عمييا مف

التبايف في االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم ،إال

عمى المتغير التابع ما ىي إال قيـ معامالت االنحدار الجزئي

ليس ليما أم تأثير معنكم مباشر في تفسير التبايف في االلتزاـ

المعيارم لممتغيرات المستقمة ذاتيا عمى المتغير التابع ،كىك

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم ،كلكنيما يسيماف

تأكيد الستنتاج إحصائي كاف قد تكصؿ إليو المطرفي ].[24

بطريقة غير مباشرة في التأثير فيو عف طريؽ متغيرات

كىنالؾ نتيجة أخرل ىامة أظيرىا تحميؿ المسار ،كىي

خصائص الكظيفة كضغكط العمؿ كالرضا الكظيفي.

المتعمقة بدكر الكسيط الذم لعبو الرضا الكظيفي في تفسير

 )6يتحدد الرضا الكظيفي لعضك ىيئة التدريس السعكدم بكؿ

مف الدافعية لمعمؿ ( ،)0,27كخصائص الكظيفة (،)0,25

التأثيرات غير المباشرة لممتغيرات المستقمة عمى االلتزاـ التنظيمي

كضغكط العمؿ (معامؿ مسار=  ،)0,23-كالدعـ التنظيمي

لعضك ىيئة التدريس السعكدم ،فقد كضح التأثير المباشر لجميع

( ،)0,22كالعدالة التنظيمية (معامؿ مسار=  ،)0,13كالعمر

المتغيرات المدركسة (عدا المركزية) عمى الرضا الكظيفي لعضك

(معامؿ مسار=  ،)0,07كسنكات الخدمة (معامؿ مسار=

ىيئة التدريس السعكدم ،حيث أسيمت مجتمعةن في تفسير

يثبت أىمية الرضا الكظيفي النسبية في تفسير التأثيرات غير

مكضعو في العالقات المفترضة في نمكذج الدراسة النظرم.

 ،)0,07كقد بمغ معامؿ التحديد المعيارم  ،0,70كفي ىذا ما

حكالي ( )%70منو ،كفي ىذا ما يثبت أىميتو ،كما يثبت صحة

المباشرة لممتغيرات المستقمة (عدا المركزية) عمى االلتزاـ

كعالكةن عمى ذلؾ ،فإف ىذه النتيجة بالتحديد تقدـ الدعـ البحثي
عمى صحة ما أنتيي إليو  [43] Mathieu & Zajacمن أف

مكضعو في العالقات المفترضة في نمكذج الدراسة النظرم.

الكثير مف المتغيرات ليا تأثير غير مباشر عمى االلتزاـ

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم ،كما يثبت صحة

التنظيمي فقط ،مف خالؿ تأثيرىا المباشر عمى الرضا الكظيفي.

كبالمجمؿ فقد أظير أسمكب تحميؿ المسار الختبار

معنكية النمكذج السببي أعاله عدد مف النتائج اليامة التي ينبغي
الكقكؼ عمييا كتفسيرىا .كلعؿ أكلى ىذه النتائج ىي تأكد التأثير

كعمكمان فمقد تبيف صدؽ النمكذج المقترح كامكانية تعميمو

كتطبيقو عمى الجامعات الحككمية في المممكة العربية السعكدية،

غير المباشر لممحددات التنظيمية في االلتزاـ التنظيمي لعضك

باعتبار القكة التفسيرية العالية لو ،حيث أمكف مف خالؿ عالقاتو
كمساراتو تفسير ما نسبتو ( )%60مف االلتزاـ التنظيمي لعضك

ىيئة التدريس السعكدم إما عف طريؽ الرضا الكظيفي أك
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ىيئة التدريس السعكدم .ىذه النسبة التفسيرية فاقت في حقيقة

زيادة العمر لمحصكؿ عمى ىذا االلتزاـ ،كقد أثبتت نتائج الدراسة

افأمر النسب المرصكدة في جميع الدراسات التي أمكف الكصكؿ

افأىمية القصكل لممتغيرات المرتبطة بعامؿ الزمف كتحديدان

لدراسة االلتزاـ التنظيمي .كقد يعكد السبب لكثرة المتغيرات

االلتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات

الداخمة في نمكذج الدراسة الحالية ( 10متغيرات) ،كتنكعيا

الحككمية بالمممكة.

(شخصية ،كظيفية ،تنظيمية) ،كدقة اختيارىا (سبؽ اإلجماع

 )3االستفادة مف الدافعية العالية لمعمؿ لدل عضك ىيئة

عمييا في دراسات سابقة).

التدريس السعكدم كنظرتو اإليجابية نحك كظيفتو لتعزيز مفاىيـ

سنكات الخدمة ،كالعمر بكصفيما سببيف مباشريف مف مسببات

إلييا كالتي كاف ىدفيا افأساس اختبار بعض النماذج البنائية

كفيما يخص النماذج افأخرل ،فقد ترجع القكة التفسيرية غير

االلتزاـ التنظيمي لديو ،كذلؾ مف خالؿ منح أعضاء ىيئة

المرضية لبعضيا ،لقمة عدد المتغيرات الداخمة في بنائيا كعدـ

التدريس المزيد مف االستقاللية المسئكلة كتخفيؼ مستكل

تنكعيا مثؿ نماذج :العمرم [[3؛ [32] Tayyab؛[50] Laka-

المركزية كالعمؿ بكؿ الكسائؿ المبتكرة عمى إبراز أىمية أعضاء

Mathipula؛  ،[51] Mc-Murray et alأك لضعؼ

ىيئة التدريس كالدكر الكظيفي الذم يقكمكف بو لرقي المجتمع

 Mathipulaكمف الكارد جدان أف تككف افأكساط المينية التي

 )4ضركرة االىتماـ بزيادة رضا عضك ىيئة التدريس السعكدم

برمتو.

العالقات السببية بيف متغيراتيا نمكذج [50] Laka-

عف كاقعو الكظيفي كبافأخص في الجامعات الناشئة ،فقد

طبقت فييا بعض تمؾ النماذج قد لعبت دك انر أيضان ،فإدراكات

أظيرت نتائج الدراسة دكر الكسيط الذم يمعبو متغير الرضا

المستجيبيف في افأكساط المينية تختمؼ عنيا بالتأكيد في

الكظيفي في فيمنا لاللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة التدريس

افأكساط افأكاديمية ،حيث التغاير في البناء التنظيمي
كخصائص الكظائؼ كالمستكل التعميمي .كمف الغير المستبعد

السعكدم في الجامعات الحككمية .كمف الممكف استثارة دافعية

أف تككف بعض تمؾ النماذج قد كاجيت بعض اإلشكاالت

افأستاذ الجامعي كبالتالي رضاه الكظيفي مف خالؿ التركيز عمى

البحثية التي تقدح في إمكانية تعميميا ،كصغر حجـ العينة مثؿ

جكدة حياة العمؿ المادية كالمعنكية كتضمينيا االحتياجات

نمكذجي [32] Tayyab؛  ،[36] Hanأك االعتماد عمى

افأساسية كالمؤثرات اإليجابية التي يتكقع عضك ىيئة التدريس

نماذج [50] Laka-Mathipula؛ [51] Mc-Murray et al

 )5إعادة تصميـ أنظمة الحكافز بحيث تحكم حزمان متنكعة

الحصكؿ عمييا كيراىا عادلة.

حساب معامالت االرتباط بدالن مف حساب معامالت المسار مثؿ

يمكف لعضك ىيئة التدريس االختيار مف بينيا ،كأف تككف

.[36] Han

مرتبطة بجكدة افأداء افأكاديمي لعضك ىيئة التدريس ،مع

 .6التوصيات

ضركرة التنبو إلى تغيير ىذه افأنظمة مف حيف آلخر حتى ال

في ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج يكصي

تفقد فاعميتيا مع مركر الزمف.

الباحث بالتالي:

 )1تبني الجامعات السعكدية الحككمية لمنمكذج المقترح في ىذه

 )6اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تتيح االستثمار افأمثؿ لطاقات

الدراسة بما يسيـ في اإلفادة منو كآلية لفيـ عمؿ االلتزاـ

عضك ىيئة التدريس السعكدم كقدراتو كمياراتو ،بما يقمؿ مف

التنظيمي لعضك ىيئة التدريس السعكدم كمحدداتو الشخصية

ضغكط العمؿ السمبية لديو ،كبما يحقؽ اإلشباع الكظيفي لو

كيعزز مف التزامو التنظيمي نحك جامعتو .لذا فمف الممكف تكبير

كالكظيفية كالتنظيمية تمييدان إلدارتو كالتحكـ في مسبباتو ،كما

الدكر الكظيفي لعضك ىيئة التدريس السعكدم كاثراؤه مف خالؿ

يمكف اإلفادة مف ترتيب متغيراتو كأىميتيا النسبية في التصميـ

تشجيع مبادراتو كتبني المناسب مف أفكاره ،كاشراكو في لجاف

التنظيمي كتصميـ كظائؼ عضك ىيئة التدريس أك إعادة

التطكير الجامعي كفرؽ العمؿ ،كاتاحة الفرصة أمامو لشغؿ

تصميميا.
 )2العناية بإعداد برامج التطبيع التنظيمي المكجية نحك ربط

المناصب القيادية كفؽ معايير مكضكعية محددة سمفان.

افأكلى اللتحاقو بيا بدالن مف االعتماد عمى الخدمة الطكيمة أك

مف الجامعات الحككمية فأعضاء ىيئة التدريس فييا ،فقد أثبتت

 )7ضركرة اتخاذ التدابير الالزمة لزيادة الدعـ التنظيمي المقدـ

عضك ىيئة التدريس بجامعتو التي يعمؿ بيا كذلؾ منذ افأياـ
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نتائج الدراسة النقص في ىذا الجانب ،عالكةن عمى أف معظـ
الدعـ الحالي الذم يتمقاه أعضاء ىيئة التدريس يأتي مف قبؿ
الزمالء .كيمكف رفع

المراجع
أ .المراجع العربية

مستكل ىذا الدعـ مف خالؿ اإليماف أكالن

] [1رشيد ،مازف (2003ـ) .اليكية التنظيمية كالتماثؿ التنظيمي:

بأىميتو ،كمف ثـ إيالء العناية الفائقة براحة كرفاىية أعضاء

تحميؿ لممفيكـ كافأبعاد السمككية لتطبيقاتو ،الرياض ،جامعة

الممؾ سعكد :إصدارات مركز البحكث بكمية العمكـ

ىيئة التدريس ،كالبت السريع فيما يرفعكنو مف شكاكل كتظممات

اإلدارية.

تخصيـ كتخص أعماليـ ،كاستغالؿ بعض المناسبات كافأعياد
مثالن لتينئتيـ كاإلشادة بدكرىـ ،كتخصيص أكقات أخرل خالؿ

] [2العنزم ،فياض (2008ـ) .مستكل الكالء التنظيمي

العاـ الدراسي لتكريميـ كاإلعالف عف انجازاتيـ.

لممكظفيف المدنييف كالعسكرييف في كمية الممؾ خالد

الدراسات المستقبمية المقترحة

العسكرية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الرياض :جامعة

استكماالن لمدراسة الحالية ،يقترح الباحث إجراء الدراسات البحثية

الممؾ سعكد.

التالية:

 )1إجراء دراسة مماثمة تنطمؽ مف النمكذج المقترح في ىذه

] [3العمرم ،عبيد (2004ـ) .بناء نمكذج سببي لدراسة تأثير

الدراسة كيككف ىدفيا تحسيف القكة التفسيرية لو ،كذلؾ بتضمينو

كؿ مف الكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي كضغكط العمؿ

استنباطيا مف ىذه الدراسة أك مف الدراسات السابقة في ىذا

القرل لمعمكـ التربكية كاالجتماعية كاإلنسانية،)1(16 ،

عمى افأداء الكظيفي كالفاعمية التنظيمية ،مجمة جامعة أـ

مزيدان مف المتغيرات الشخصية كالكظيفية كالتنظيمية كالتي يمكف
المجاؿ ،كما يمكف تكجيو التركيز عمى بعض العكامؿ النفسية

.169-116

المكجكدة داخؿ الفرد كالقدرة عمى االندماج كعمميات التكحد

] [4الينداكم ،ياسر (2002ـ) .االلتزاـ التنظيمي كضغكط

كاالستبطاف كالذكاء كغيرىا.

العمؿ اإلدارم لمديرم مدارس التعميـ افأساسي بجميكرية

 )2إجراء دراسة تتبعية طكلية لاللتزاـ التنظيمي لعضك ىيئة

مصر العربية ،القاىرة :اصدارات جامعة عيف شمس.

التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية بالمممكة العربية
السعكدية لمعرفة ما يط أر عميو مف تغيرات كتقمبات عبر الزمف

] [5الكزاف ،خالد (2006ـ) .المناخ التنظيمي كعالقتو بااللتزاـ

كاستخالص المضاميف المعرفية كالتطبيقية مف ذلؾ.

التنظيمي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الرياض :جامعة

 )3إجراء دراسة مماثمة لمعرفة الفرؽ بيف االلتزاـ التنظيمي

نايؼ العربية لمعمكـ افأمنية.

كااللتزاـ الميني كااللتزاـ الكظيفي لدل عضك ىيئة التدريس في

] [6عبد الدايـ ،السيد (2009ـ) .محيط العمؿ كااللتزاـ

الجامعات الحككمية كمعرفة محددات كؿ نكع كعالقتو بمستكل

التنظيمي كاالندماج الكظيفي كعكامؿ كسيطة في نمكذج

افأداء الكظيفي لعضك ىيئة التدريس.

الدافعية لمعمؿ لدل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة:

 )4إجراء دراسة مقارنة لمحددات اللتزاـ التنظيمي لدل عضك

اختبار لصدؽ نمكذج إدارم في مجاؿ التربية كعمـ النفس،

ىيئة التدريس السعكدم في الجامعات الحككمية كالجامعات

القاىرة :مطبكعات جامعة الزقازيؽ.

الخاصة لمعرفة مدل تأثر االلتزاـ التنظيمي بعكامؿ افأمف
الكظيفي كالحكافز كجكدة حياة العمؿ.

] [7درندرم ،إقباؿ كىكؾ ،طاىرة (2007ـ) .دراسة استطالعية

 )5إجراء دراسة مقارنة لاللتزاـ التنظيمي لدل أعضاء ىيئة

آلراء بعض المسئكليف كأعضاء ىيئة التدريس عف إجراءات

التدريس السعكدييف الذككر كاإلناث في الجامعات الحككمية،

تطبيؽ عمميات التقكيـ كتككيد الجكدة في الجامعات

لرصد أثر متغير نكع الجنس عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي

السعكدية ،بحث مقدـ إلى المؤتمر السنكم الرابع عشر

كالكقكؼ عمى مسببات كمعيقات االلتزاـ التنظيمي لدل كؿ فئة.

لمجمعية السعكدية لمبحكث التربكية كالنفسية (جستف)،
القصيـ 1428 /4/29-28ق.
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] [8أبك الركس ،سامي كحنكنة ،سامي (2011ـ) .تأثير اإليماف

] [17افأحمدم ،طالؿ (2004ـ) .الكالء التنظيمي كعالقتو

بالمؤسسة عمى رغبة العامميف في الجامعات الفمسطينية في

بالخصائص الشخصية كالرغبة في ترؾ المنظمة كالمينة:

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،مجمة الجامعة

الصحة بمدينة الرياض ،المجمة العربية لإلدارة،)1(24 ،

د ارسة ميدانية لمممرضيف العامميف في مستشفيات ك ازرة

االستمرار بالعمؿ في جامعاتيـ :دراسة ميدانية عمى

االسالمية.1310-1259 ،)1(19 ،

.41-1

] [18الفارس ،سميماف (2011ـ) .أثر سياسات التحفيز في

] [9النجار ،عبدالكىاب (2006ـ) .أساليب تقكيـ أداء عضك

الكالء التنظيمي بالمؤسسات العامة ،مجمة جامعة دمشؽ

ىيئة التدريس الجامعي ،جامعة الممؾ سعكد :إصدارات

لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية.91-69 ،)1(27 ،

كمية التربية.

] [19ىيجاف ،عبدالرحمف (1998ـ) .الكالء التنظيمي لممدير

] [10الخطيب ،محمد ( .)2004التعميـ العالي -قضايا كرؤل،

السعكدم ،الرياض ،مطبكعات أكاديمية نايؼ العربية

الرياض ،دار الخريجي.

لمعمكـ افأمنية.

] [11آؿ مذىب ،معدم (1999ـ) .تسرب أعضاء ىيئة

] [20العتيبي ،سعكد كالسكاط ،طمؽ (1997ـ) .الكالء التنظيمي

التدريس مف مؤسسات التعميـ العالي :دراسة استطالعية

عمى جامعة الممؾ سعكد ،مجمة اإلدارة العامة،)1(38 ،

لمنسكبي جامعة الممؾ عبدالعزيز كالعكامؿ المؤثرة فيو،

مجمة اإلدارم.67-13 ،)5( 2 ،

.51-1

] [21العجمي ،راشد (1998ـ) .تحميؿ العالقة بيف الكالء

] [12باركـ ،سميرة (1999ـ) .اىتماـ إدارة الجامعة السعكدية

التنظيمي كاحساس العامميف بالعدالة التنظيمية ،مجمة

بعضك ىيئة التدريس في ضكء مبادئ اإلدارة اليابانية،

اإلدارم.98-71 ،)2(20 ،

رسالة دكتكراة منشكرة ،جدة ،مكتبة دار جدة.

] [22فممباف ،إيناس (2009ـ) .الرضا الكظيفي كعالقتو

] [13العكاد ،عبداهلل كاليراف ،محمد (2006ـ) .العكامؿ المؤثرة

بااللتزاـ التنظيمي لدل المشرفيف التربكييف كالمشرفات

في االلتزاـ التنظيمي فأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ

سعكد ،جامعة الممؾ سعكد :مركز بحكث العمكـ اإلدارية.

التربكيات بإدارة التربية كالتعميـ بمدينة مكة المكرمة ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،مكة المكرمة ،جامعة أـ القرل.

] [14آؿ زاىر ،عمي (2005ـ) .برامج التطكير الميني لعضك
ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية :مجاالتيا كطرؽ

] [23عطارم ،عارؼ؛ كاظـ ،عمي؛ الجمالي ،فكزية؛ المكاتي،

تنفيذىا كمعكقاتيا كمقكمات نجاحيا ،رسالة دكتكراة منشكرة،

طاىرة؛ الكندم ،ناصر؛ كالحجرم ،سالـ (2006ـ) .الكالء

جامعة أـ القرل ،معيد البحكث العممية.

التنظيمي لمييئة اإلدارية كالتدريسية بمدارس ك ازرة التربية

كالتعميـ بسمطنة عماف ،مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ

] [15الدخيؿ اهلل ،دخيؿ (1995ـ) .مقدمات االلتزاـ لمنظمة

التربكية كاالجتماعية كاإلنسانية.82-13 ،)2(18 ،

أكاديمية ،مجمة جامعة الممؾ سعكد ،العمكـ التربكية

] [24المطرفي ،حسف (1999ـ) .استخداـ بعض افأساليب

كالدراسات االسالمية.77-33 ،)1( 7 ،

اإلحصائية المختمفة لدراسة العالقة بيف المتغيرات المستقمة

] [16فميو ،فاركؽ كعبدالمجيد ،السيد (2005ـ) .السمكؾ

كالمتغير التابع ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،مكة

التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية ،ط ،1عماف ،دار

المكرمة ،جامعة أـ القرل.

المسيرة لمنشر كالتكزيع.
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A PROPOSED CAUSAL MODEL FOR THE
ANTECEDENTS OF SAUDI TEACHING
STAFF'S ORGANIZATIONAL
COMMITMENT WITHIN PUBLIC
UNIVERSITIES IN THE KINGDOM OF
SAUDI ARABIA
AHMED AWAD AHMED ALSHEHRI
Ministry of Education
ABSTRACT_ This research study sought mainly to build and test a causal model of the
antecedents underpinning the organizational commitment of Saudi teaching staff within public
universities in K.S.A. To achieve this purpose, a multi-dimension questionnaire has been used as a
means of data collection from a randomly-selected sample of (1082) staff members within 12
universities. The study findings have revealed a statically significant correlations at (0.01)
between all the variables representing the personal, work-related, and organizational antecedents
and the overall organizational commitment level of Saudi university staff member. In addition, the
proposed theoretical causal model has fulfilled goodness-of-fit conditions and proven valid for
generality and application as it could reliably explain as up as to % 60 of the overall
organizational commitment.
KEYWORDS: organizational commitment, antecedents of commitment, causal model, teaching
staff.
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