
  ٢٠٠٩ لسنة ٣١ جملد ٩٥ تنمية الرافدين العدد                            جامعة املوصل-كلية اإلدارة واالقتصاد
  ]٢٣٣-١٩٣[        ص ص                                                                

  

  
  ٦/٧/٢٠٠٨تأريخ قبول النشر                                                ١٣/٣/٢٠٠٨ تأريخ استالم البحث

 

) االلتزام(على رغبة العاملين نظمة أثر اإليمان بالمعالقة و
  االستمرار بالعملب

في الجامعات الفلسطينية تحليلية آلراء عينة من العاملين في دراسة 
   فلسطين–قطاع غزة 

  
تور   سايم  يل أبو الروسكا 

ت ارة لية ا سم إدارة األ-لك  عاملق 
 غزة-مسال ةاجلامعة اإل

Saoss99@yahoo.com 

 حسايم إ راهمي  ونة

  

  
  المستخلص

 إیم ان الع املین ف ي الجامع ات الفل سطینیة بقط اع       م ستوى ھدفت الدراسة إلى التعرف عل ى   
جامع ة   اإلیم ان بال م ستوى قی د الدراس ة وذل ك م ن خ الل قی اس العالق ة ب ین               جامع اتھم   غزه اتج اه    

أثیر بع  ض العوام   ل  ، وتحدی  د م  دى ت     ھ  ا فی) االلت   زام( الرغب  ة ف  ي االس  تمرار بالعم  ل     ىوم  ستو 
وم ستوى الرغب ة ف ي االس تمرار     جامعة موغرافیة الخاصة بالموظفین على مستوى إیمانھم بال     یلدا

 ال وظیفي، مك ان العم ل،    م ستوى الج نس، العم ر، م ستوى التعل یم، س نوات الخدم ة، ال           (بالعمل مثل 
التنظیمي للعاملین  االلتزام مستوى، باإلضافة إلى تقدیم مقترحات خاصة لالرتقاء ب      )ونوع الوظیفة 

 موظ ف  ٣٤٠بالجامعات الفلسطینیة، وقد تكون مجتمع الدراسة من عینة عشوائیة طبقی ة ع ددھا    
 موظ   ف وموظف   ة یعمل   ون ف   ي الجامع   ات الفل   سطینیة بقط   اع غ   زة  ١٦٧٦وموظف   ة م   ن أص   ل 

  . التعلیممستوىوموزعین حسب طبیعة العمل و
ظھ روا ب شكل   أل سطینیة بقط اع غ زة ق د        الفأظھرت الدراسة أن العاملین ف ي الجامع ات         وقد  

یجابی ھ ب ین متغی ر االس تمرار بالعم ل       إتزام التنظیمي، كذلك وجود عالق ة        من االل  اٍل ع مستوىعام  
 إل  ى كمتغی  ر م  ستقل، كم  ا وأش  ارت الدراس  ة جامع  ةبالجامع  ة كمتغی  ر ت  ابع واإلیم  ان بال) االلت  زام(

العم ر، م ستوى التعل یم،     (اآلتی ة وغرافی ة  میدلوجود فروق ذات داللة إح صائیة تع زى للمتغی رات ا     
وجود ، في حین أظھرت النتائج عدم   )نوع الوظیفة، مدة الخدمة، الفئة الوظیفیة، المركز الوظیفي       

 ت م التق دم بع دة توص یات     كم ا ، )الجنس، ومكان العم ل ( لمتغیرات  ىفروق ذات داللة إحصائیة تعز    
 الع املین ف ي الجامع ات    ل دى لت زام التنظیم ي    كان من أبرزھا ضرورة العمل عل ى إدخ ال أدبی ات اال           

الفل سطینیة، وك ذلك العم  ل الج اد م  ن قب ل إدارات ھ ذه الجامع  ات عل ى التط  ویر ال وظیفي والعلم  ي        
 االھتم ام بالمن اخ   إل ى لموظفیھا عن طریق االبتعاث أو الدورات التدریبیة وورش العمل، باإلضافة      

 وك  ذلك اعتم  اد مب  دأ عدال  ة التوزی  ع، واالھتم  ام  التنظیم  ي والثقاف  ة المجتمعی  ة وخ  صائص العم  ل،
  .بمبدأ المشاركة في العمل وتشجیع وتبني األفكار اإلبداعیة في تطویر العمل
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Abstract 
This study aimed at examining organizational commitment level among Gaza 

universities staff, through examining the relation between level of believe in the university, 
and their desire to maintain work at the university. It also tested the effect of some 
demographic variables (such as sex, level of education, job level, job type, job title, place 
of work, and years of work in the university). The sample of this study was 340 employees 
out of 1673 staff, selected on a stratified random base, and distributed according to the 
nature of work, and level of education. Findings indicated a high level of organizational 
commitment among Gaza universities staff, also indicated appositive relation between 
believe in the university, and the desire to maintain work at the university. Furthermore, 
there were significant differences among Gaza university staff related to following 
demographical variables (age, education level, job type, years of work, and job level of 
these staff), also there was no significant differences on commitment level of the staff 
related to (sex, and place of work). Suggestions to sustain a high level of organizational 
commitment among Gaza strip universities staff were presented, such as; introducing the 
commitment literature to the employees through training, development of employees skills 
and knowledge,  justice treatment, fair evaluations practice must be considered, and 
keeping a good organizational climate. 

  
  المقدمة

ـ عزتويعد االلتزام التنظيمي عنصراً حيوياً في بلوغ األهداف التنظيميـة،            ز ي
 والعاملين فيهـا، كمـا ويـسهم االلتـزام          االستقرار، والثقة بين اإلدارة   واإلبداع،  

لـذا نجـد أن   ، التنظيمي في تطوير قدرات المنظمة على البقاء والنمو المتواصـل        
موضوع االلتزام التنظيمي والعوامل المؤثرة  فيه قد نال اهتمام الكثير من الباحثين             

ـ                 ى في مجال اإلدارة منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا، لما له من تـأثير كبيـر عل
 Harry)  سواء على حٍدعةامالجسلوكيات األفراد وما له من انعكاسات على الفرد و

& Brown, 1992).  
ويتولد االلتزام التنظيمي من محصلة التفاعل القوي بين خـصائص األفـراد            
وشخصياتهم وضغط العمل والعوامل التنظيمية والمؤشـرات المجتمعيـة والبيئـة           

تنظيمي هو إدراك من األفراد بالتوافق بين قـيمهم         العامة، حيث نجد أن االلتزام ال     
  ).١٩٩٣عبد الناصر،(وأهدافهم مع أهداف وقيم التنظيم الذي يعملون به 

 دراسة طبيعة العالقة بـين      إلىوقد ذهب الكثير من الباحثين في هذا المجال         
 االلتزام التنظيمي والعوامل التي قد تؤثر فيه، ومن هذه العوامل مـا هـو               مستوى



  ]١٩٥[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  

ي وما هو سلوكي وما هو متعلق بالقيم المتعلقة بالمنظمة وما هـو متعلـق               شخص
  ).١٩٩٩سالمة، ( بالعوامل الخارجية مثل القيم والثقافة

العالقة بين تلك العوامـل سـابقة       األجنبية  وقد أظهرت الكثير من الدراسات      
م  مجـال تـأثير االلتـزا      إلىالذكر وااللتزام التنظيمي، بل وتعدت هذه الدراسات        

 وذلك  الجامعة إلىالتنظيمي على نتائج أداء الموظفين لعملهم، واالستمرار باالنتماء         
 معـدالت دوران    إلـى  أدائهم ومعدالت غيابهم باإلضافة      مستوىعن طريق قياس    

  ).١٩٩٧ الفضلي، (العمل
  

  مشكلة الدراسة 
ـ    قليلة نسبياً ما زالت الدراسات في فلسطين في هذا الموضوع           ى وبحاجـة إل

وخاصة في مجال قطاع الخدمات التعليمية لما لهذا القطاع من أثر في بناء              تمامااله
 أنه  انوجد الباحث ، وعليه   المجتمع الفلسطيني السليم والقادر على مواجهة التحديات      

 دراسـة  ى بدراسة هذا الموضوع والذي هدف بالمقام األول إل     امن الواجب أن يقوم   
 العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع     لدىنظيمي  االلتزام الت العالقة بين بعض أبعاد     

 علـى للعمـل الجـاد      هماً للمعلومات لصانعي القرارات فيها    مغزة لتكون مصدراً    
على النحـو   مشكلة البحث   ، وقد تم تحديد      العاملين بها  ى االلتزام لد  مستوىز  يعزت

االسـتمرار  ب هـا في) التزامهم(على رغبة العاملين    بالجامعة  ما أثر اإليمان     ":اآلتي
  .، علماً بأن هذه المتغيرات تمثل جزءاً من أبعاد االلتزام التنظيمي"بعملهم؟

  
 أهداف الدراسة 

  :تيآل تحقيق اى الدراسة إلهدفت
 العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع      لدىمعرفة مستوى االلتزام التنظيمي      .١

 مـستوى  بـين قة   العال قيد الدراسة وذلك من خالل قياس     جامعاتهم  غزه اتجاه   
 .هامستوى الرغبة في االستمرار بالعمل فيوجامعة اإليمان بال

معرفه مدى تأثير الفروقات الفردية للعاملين بالجامعات الفلسطينية على مستوى       .٢
 وماهيـة طبيعـة هـذه       وكذلك رغبتهم في االستمرار بالعمل    بالجامعة  اإليمان  

 .السلبية وأالعالقة من حيث االيجابية 
رحات خاصة لالرتقاء بمستوى االلتزام التنظيمي للعاملين بالجامعات         مقت تقديم .٣

 .الفلسطينية
  

  أهمية الدراسة
  :في النواحي اآلتيةالدراسة تكمن أهمية 

التي تقيس مستوى االلتزام التنظيمي     من الدراسات القليلة    أصالتها حيث تعتبر     .١
لـى وجـه     عامةً وفى قطـاع غـزه ع       يلا العاملين بمؤسسات التعليم الع    لدى

  .الخصوص
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ز االلتزام التنظيمي للعاملين في     يعزاستخدام نتائجها في رسم سياسات ت     إمكانية   .٢

  .في تلك الجامعات الجامعات الفلسطينية من قبل صانعي القرار
المساهمة في تطوير األداء اإلداري واألكاديمي في الجامعات الفلسطينية مـن            .٣

لعاملين وصناع القرار فـي تلـك        ا ىز مفهوم االلتزام التنظيمي لد    يعزخالل ت 
  .المؤسسات قيد الدراسة

  
  فرضيات الدراسة

  :يفيما يأتحصر فرضيات الدراسة وقد تم 
 الرغبـة   مستوى و جامعةاإليمان بال  مستوى بينة  معنوي ذات داللة    هناك عالقة  .١

 .هافي االستمرار بالعمل في
 جامعةمان بالاإلي مستوى بينالعالقة   مستوىفي  معنوية  هناك فروق ذات داللة      .٢

لعاملين بالجامعات الفلسطينية   لدى ا ها   الرغبة في االستمرار بالعمل في     مستوىو
 التعلـيم، نـوع     مـستوى الجنس، العمر،    "ةيتالفردية اآل ت  الفروقا إلى ىيعز

  ".ومكان العمل ،الخدمة الوظيفي، مدة مستوىالوظيفة، ال
  

   واإلطار النظري الدراسات السابقة
  لسابقة الدراسات ا–أوالً
االنتماء التنظيمي عند العاملين في "وهي دراسة بعنوان  : )١٩٩٣(دراسة عالم    .١

  :اآلتية إلى النتائج تتوصلو" ليةيالصناعات التحو
 .ارتفاع مستوى االنتماء التنظيمي عند العاملين في الصناعات التحويلية §
 تأثير  تباين في درجة االنتماء التنظيمي للقطريين والوافدين ناتج عن تباين          §

مستوى االنتمـاء   ثر كبير على    أ اإلداري له    مستوىالمستوى اإلداري، فال  
 .التنظيمي أكثر من الوافدين

وجود عالقة بين المتغيرات الشخصية كالسن، الجنس، المؤهـل العلمـي،            §
 وبـين   الجامعـة المستوى اإلداري، الحالة الزوجية، ومدة الخدمة داخـل         

 .االنتماء التنظيمي
االلتزام التنظيمـي وعالقتـه     "وهي دراسة بعنوان    : )١٩٩٥(ه  دراسة العطايل  .٢

 دراسة مقارنة بين القطاع العـام والخـاص         - بالعوامل الشخصية والتنظيمية  
  :اآلتيةوخلصت للنتائج " األردنيين

 .وجود مستوى متوسط من االلتزام لجميع أفراد العينة §
 مـستوى يفي و يجابية بين االلتزام التنظيمي والمركز الـوظ      إوجود عالقة    §

 .األداء الفردي
وجود عالقة سلبية بين االلتزام والمؤهل العلمي في كال القطاعين وفسرها            §

يجدون فرص عمـل أكثـر مـن ذوي         العالية  المؤلف أن حملة المؤهالت     
 .المؤهالت المتدنية



  ]١٩٧[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  

 .يجابية بين العمر ومستوى االلتزامإوجود عالقة  §
ومستوى االلتـزام  الحالية وظيفة  يجابية بين مدة الخدمة في ال     إوجود عالقة    §

 .التنظيمي
االلتزام التنظيمي لدى مـدراء     "وهي دراسة بعنوان    : )١٩٩٦(سة عوامله   ادر .٣

وقد خلصت الدراسة " أجهزة المؤسسات العامة في جهاز الخدمة المدنية باألردن
  :اآلتية النتائج إلى
مـة  من االلتزام التنظيمي لدى مدراء مؤسـسات الخد       عاٍل  وجود مستوى    §

  .العاملة باألردن
وجود عالقة سلبية ضعيفة بين االلتزام التنظيمي وكالً من الجنس، العمر،            §

  .التعليم، ومدة الخدمة
  .وجود عالقة ايجابية ضعيفة بين االلتزام التنظيمي والمستوى الوظيفي §
أوضحت الدراسة خمس مجاالت لرفع مستوى االلتـزام التنظيمـي فـي             §

الدافعية، التعليم، التطوير المهني،    (ألردن وهي   مؤسسات الخدمة المدنية با   
 ).المناخ التنظيمي، واالستقرار الوظيفي

االنتمـاء التنظيمـي    " بعنوان   وهي دراسة : )١٩٩٧(دراسة العتيبي والسواط     .٤
قياس  والتي هدفت إلى  " ز والعوامل المؤثرة فيه   يعزبي جامعة الملك عبد ال    ستلمن

لـدى غيـر    ) المـستمر، واألخالقـي   وي،  العاطف(ت االلتزام التنظيمي    يامستو
  :اآلتية إلى النتائج توتوصل، زيعز عبد ال الملكاألكاديميين في جامعة

العـاطفي،  (وجود درجة متوسطه في أبعاد االلتـزام التنظيمـي الثالثـة             §
لدى العاملين غير األكاديميين بجامعة الملك عبـد        ) المستمر، واألخالقي و
 .زيعزال
 والحالة االجتماعية على مستوى االلتزام المستمر       وجود تأثير لعامل السن    §

وااللتزام األخالقي، أما عدد سنوات الخدمة فتأثيرها كان علـى االلتـزام            
 .العاطفي فقط

مؤشرات االلتزام التنظيمي لدى "وهي دراسة بعنوان : )١٩٩٨(دراسة هوكينز  .٥
وقـد  " مريكيـة العاملين بقطاع التعليم في المدارس العليا بالواليات المتحدة األ        

الدعم المؤسـساتي،   (تحديد العالقة بين خصائص المنظمة       هدفت الدراسة إلى  
 االلتزام التنظيمي وكانت النتـائج      مستوىو) طبيعة العمل، العدالة في التوزيع    

  :اآلتيك
وجود عالقة ايجابية بين كالً من مستوى االلتزام التنظيمـي وخـصائص             §

فالمؤسـسات  ) وزيع، والدعم المؤسساتي  المنظمة المتمثلة في العدالة في الت     
الخاصة التي تعتمد على الدعم الذاتي ويكون فيها عدالة في توزيع الحوافز            

 .يكون فيها مستوى االلتزام التنظيمي أعلى منه في المؤسسات الحكومية
 . االلتزام التنظيميمستوىيجابية بين السن وإوجود عالقة  §
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التنظيمي ومدة الخدمة والجنس لدى     عدم وجود عالقة بين مستوى االلتزام        §
العاملين في مؤسسات التعليم في المدارس العليا فـي الواليـات المتحـدة             

 .األمريكية
العالقة بين دافعية العمل الداخلية     "وهي دراسة بعنوان  : )١٩٩٩(سة يوسف   ادر .٦

وقد أظهرت نتـائج    " الخصائص الفردية   ووااللتزام التنظيمي واألداء الوظيفي     
  :اآلتيالدراسة 

 الداخلية وبين   الدافعيةوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بين          §
  .االلتزام التنظيمي واألداء الوظيفي

وجود عالقة ارتباط موجبة بين مستوى دافعية الفرد الداخلية وبين أداءه في    §
  .وظيفته

  .وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين االلتزام واألداء الوظيفي §
ود عالقة ارتباط موجبة بين األداء الوظيفي والعمر، الخبرة في الوظيفة           وج §

  .، والدخل الشهريالحالية الجامعة، مدة الخدمة في لحاليةا
وجود عالقة ارتباط موجبة بين االلتزام التنظيمي والعمـر، الخبـرة فـي              §

 .الحالية الجامعة، ومدة الخدمة في الحاليةالوظيفة 
االلتـزام التنظيمـي    " وهي دراسة شاملة بعنـوان     ):٢٠٠٠(دراسة العبادي    .٧

" والعوامل المرتبطة لدى مديري مدارس التعليم العام للبنـين بمحافظـة جـدة            
  :اآلتية النتائج إلىوخلصت الدراسة 

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الصفات الشخصية التي تـشمل             §
، الحالـة   السن، مستوى الوظيفة، سـنوات الخبـرة، المؤهـل العلمـي          (

  . وبين االلتزام التنظيمي)االجتماعية، والراتب
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بـين التحـدي بالعمـل وااللتـزام               §

  .التنظيمي
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دعم وتشجيع المـشرفين التربـويين             §

  .والزمالء لمدير المدرسة وبين االلتزام التنظيمي
إحصائية بين أهمية العمل ووضوح مهامه وبـين        وجود عالقة ذات داللة      §

  .االلتزام التنظيمي
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين رضا مديري المدارس عن الرواتـب       §

والمكافئات الجانبية وتقدير العمل الذي يقوم بـه المـشرف والمـسئولين            
 .باإلدارة وبين االلتزام التنظيمي

غرافية وميلدثر المتغيرات ا  أ" ن  وهي دراسة بعنوا  : )٢٠٠٠( دراسة المعيوف  .٨
وخلصت " والتنظيمية على االلتزام التنظيمي لدى موظفي القطاع العام السعودي      

  :اآلتيةللنتائج 
من االلتزام التنظيمي لدى العـاملين بالقطـاع العـام          عاٍل  وجود مستوى    §

 .السعودي
 .وجود عالقة طردية بين مستوى االلتزام ومتغير السن للفرد §
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 التعليمـي   مـستوى  عكسية بين مستوى االلتـزام ومتغيـر ال        وجود عالقة  §
 .للموظف

وجود عالقة ايجابية بين مستوى االلتزام ومتغير سنوات الخبرة في الوظيفة  §
 .الحالية

وجود عالقة عكسية بين مستوى االلتزام والمرتبة الوظيفية للوحدة اإلدارية           §
ات يمـستو الء من ال  ات الدنيا أكثر و   يمستوالتي يعمل بها الموظف أي أن ال      

 .الوسطي والعليا
 . من مستوى الوالء لغير المتزوجينىعلأمستوى االلتزام للمتزوجين  §
مستوى االلتزام يختلف باختالف طبيعة المهنة حيث أن مستوى االلتـزام            §

 من مستوى والء     أعلى للموظفين الذين يشغلون وظيفة ذات أعمال متنوعة      
 . الروتينيةالموظفين ذوي الوظائف ذات األعمال

 أعلـى مستوى االلتزام يختلف باختالف الممارسات اإلشرافية، فالمشرفين         §
 .التزاماً من الموظفين الذين ال يمارسون مهام إشرافية

مستوى االلتزام التنظيمي لدى    "وهي دراسة بعنوان    ): ٢٠٠١(دراسة ديلوريا    .٩
العـاملين  دراسـة مقارنـة بـين       :  األمريكية اليةالعاملين في المؤسسات الفدر   

 :كاآلتيوكانت النتائج " المتعاقدين والعاملين الرسميين
وجود عالقة بين مستوى االلتزام التنظيمي ناتج عن اختالف طبيعة المهنة،          §

ه مستوى أعلى من الموظف المتعاقد      لديفالموظف الحكومي الرسمي يوجد     
  . اه واستقرارهلدي ذلك إلى االستقرار الوظيفي ووضوح مهام العمل يعزىو
يكون اتجاه الموظف المتعاقد ملتزماً اتجاه المكان الذي يعمل فيـه ولـيس              §

 .ملتزماً اتجاه المهنة التي يعمل بها
يوجد تأثير ايجابي لطبيعة نمط القيادة لرؤساء العمل على مستوى االلتزام            §

 .التنظيمي للموظف الرسمي، بينما ال يوجد تأثير على الموظف المتعاقد
وااللتـزام  ) التأثير العرقـي  (بي لطبيعة التعليم االجتماعي     وجود تأثير ايجا   §

 .التنظيمي للموظفين
 .ال يوجد تأثير للجنس على مستوى االلتزام التنظيمي في كال المجموعتين §
وجود تأثير للمؤهل العلمي، الخبرة في العمـل علـى مـستوى االلتـزام               §

ثير علـى  التنظيمي خاص بالموظفين الرسميين بينما ال يوجـد هـذا التـأ     
 . الموظف المتعاقد

 قـدرة العوامـل     ىقيـاس مـد   "وهي دراسة بعنوان    : )٢٠٠٢(دراسة تقي     .١٠
 االلتزام التنظيمي في المنظمات     مستوىغرافية وضغط العمل في التنبؤ ب     وميلدا

  :كاآلتيبرز نتائجها أوكانت " الصحية الكويتية
 وكالً مـن    وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين االلتزام التنظيمي         §

  .نوع المهنة، المؤهل العلمي، العمر، وعدد سنوات الخدمة
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وقد أوصت الدراسة باالهتمام بإدخال نظرية االلتزام التنظيمي في قطـاع            §
الخدمة الصحية في الكويت، حيث يمكن ترجمتها إلى الواقع مـن خـالل             

 مفهـوم االلتـزام التنظيمـي       البرامج التدريبية، فمن الضروري توضـيح     
كما يجب ربـط    . زه عند جميع الموظفين   يعز ومميزاته وكيفية ت   هنومضمو

االلتزام التنظيمي بمعايير وممارسات يتم تصميمها بدقة، وتكون مدمجة مع          
نظم الحوافز والرقابة ويجب أن تشمل المعايير المستخدمة للعدالة والمنافسة        

  .الشريفة في العمل إلى جانب اإلنتاج واإلنجاز الفعال
األداء الوظيفي  ضغط العمل و  "وهي دراسة بعنوان    ): ٢٠٠٣(لينج  دراسة او   .١١

 تأثير قـيم العمـل وااللتـزام        مدى: جهونج كون للعاملين الصينيين في مدينة     
 :اآلتية النتائج إلىوقد خلصت " التنظيمي عليهما

  .يجابية بين مستوى االلتزام التنظيمي واألداء الفردييوجد عالقة إ §
 .لتزام التنظيمي لدى العاملين من االاٍلوجود مستوى ع §
وجود عالقة عكسية بين مستوى االلتزام التنظيمي وضغط العمل بمعني أن            §

العاملين ذوي االلتزام التنظيمي األعلى يتقبلون ضغط العمل أكثر من ذوي           
 .االلتزام المتدني

 .يوجد لقيم العمل تأثير على مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين §
 مـستوى يجابية بين كالً من مستوى األداء الوظيفي والسن واليوجد عالقة إ  §

 .الوظيفي
الوظيفة ومحـددات   "نوان  وهي دراسة بع  : )٢٠٠٥ (وآخروندراسة كاراش     .١٢

ثرها على االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ومعدل دوران العمل         إالمنظمة و 
  :اآلتية وخلصت الدارسة إلى النتائج" للعاملين في بيوت الخدمة التمريضية

اليات وجود تأثير كالً من خصائص العمل وبيئة المنظمة والمشاركة في الفع §
الخاصة بتطوير الجودة باإلضافة إلى توفر بيئة تطوير الجودة على مستوى 

 .االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي
إمكانية استخدام كالً من مستوى االلتزام التنظيمـي والرضـا الـوظيفي             §

  .ت الدوران بالعمليامستونبؤ بمؤشر للتبوصفها 
  

    اإلطار النظري–ثانياً
  مفهوم االلتزام التنظيمي

 عـام، وفـي     يعد االلتزام عامة من الظواهر المهمة في حياة البشرية بشكلٍ         
 خاص، ونتيجة لذلك فقد برزت الحاجة إلى دراسة السلوك          منظمات األعمال بشكلٍ  

التزامه، مما أدى إلى ظهور العديـد       اإلنساني في المنظمات بغرض تحفيزه وزيادة       
من النظريات وإجراء الكثير من األبحاث الميدانية والتطبيقية في الفترة األخيـرة،            

  .والتي هدفت في معظمها إلى تحديد العوامل المؤثرة
وتشير المراجع العلمية إلى أن االلتزام، الوالء، اإلخالص، الحب، والطاعـة           

 مـسئولية   ىرة المنظمات التي تتـول     تشغل بال إدا   هم من أكثر المسائل التي أخذت     
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تـشير  كمـا   ،  المحافظة عليها في حالة صحية سليمة تمكنها من البقاء واالستمرار         
 إدارة  هماألدبيات اإلدارية إلى أن االلتزام التنظيمي أصبح من أكثر المسائل التي ت           

وب مـن قبـل     ن مفهومه العلمي الصحيح لم يحظ باالهتمام المطل       أ المنظمات، إالّ 
 في نهاية الستينات وأوائل السبعينيات مـن هـذا          إالّإدارة األعمال   المختصين في   

  ).٧٥ ،١٩٩٦، وآخرونخضير (القرن 
لقد تطرق العديد من الباحثين إلى مفهوم االلتزام التنظيمي من عدة جوانـب،             

 دنـور وقد اجتهدوا في تعريفهم له وللوقوف على حقيقة مفهوم االلتزام التنظيمـي             
  :اآلتيةالتعريفات 

لقد ورد تعريف االلتزام التنظيمي لغوياً بقاموس ويبستر بثالثة تعريفات، األول          §
منها ارتبط باإلرسال والشحن وهو الثقة بالتزام فرد معين إليـصال عهـدة أو     

أما الثالـث   ،  والثاني ارتبط به االلتزام باإلنجاز أو إتمام أمر ما         ".شحنة معينة 
حالـة ارتهـان أو     " في تحديد معني االلتزام وهـو        حالياًئد  وهو التعريف السا  

ارتباط الفـرد بمجموعـة محـددة مـن المهـام أو المبـادئ أو المواقـف                 
)Kiesler,1991, 13.(  
من الجهـد   اٍل   ع مستوىكما وعرفه باوشانان على أنه الرغبة الفردية في بذل           §

 ,Smith,1982) هدافهالصالح المنظمة والرغبة الشديدة للبقاء فيها ومن ثم قبول أ
23). 

جـل  أ الفرد في التفاعل االجتماعي مـن        وعرفه كانتر بأنه الرغبة التي يبديها      §
 .(Veccbio,1991, 20)تزويد المنظمة بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء 

نه قوة إيمان الفرد وقبوله بأهـداف المنظمـة وقيمهـا           أوعرفه بيتر لو على      §
 صالحها والمحافظة على عـضويته فيهـا  بذل قصارى الجهود ل والرغبة في

)(Kiesler,1991, 13. 
نه الشعور الداخلي الذي يضغط على الفرد للعمل بالطريقة         أوعرفه وينر على     §

 .(Veccbio, 1991, 20) عةامالجالتي يمكن من خاللها تحقيق مصالح 
  ى الفرد في المنظمة ببذل أقـص      ىالرغبة الداخلية لد  "نه  بأ) عبدالناصر(وعرفه   §

رجات الجهد في العمل والنابع من اإليمان التام بأهـداف وقـيم المنظمـة،              د
والرغبة الشديدة بالمحافظة على عـضويتها وذلـك بهـدف الحفـاظ علـى              

  ).١٩٩٣عبد الناصر،( "استمراريتها وتطويرها
ف والتباين فـي تحديـد      نه على الرغم من االختال    أسبق   ويتضح من كل ما   

 أن هذه التعريفات فـي معظمهـا        ظاهرة إدارية، إالّ  بوصفه   االلتزام   ىوبلورة معن 
اإليمان بأهداف المنظمة وقيمها    أن  يسودها اتفاق عام يبرز االلتزام التنظيمي على        

وهذا االتفـاق يؤكـد     ،  والعمل بأقصى طاقة لتحقيق هذه األهداف وتجسيد تلك القيم        
رد وباختيـاره ولـيس     ن إرادة الف  م طوعياً ينبع     أن االلتزام التنظيمي التزاماً    أيضاً

  ). ١٥، ١٩٩٩سالمة، (  خارجيةى عن طريق قوه يفرض عليالتزاماً قصرياً
لمفهـوم االلتـزام    اآلتـي    التعريف اإلجرائـي     انذلك يضع الباحث  وبموجب  
 درجات الجهـد  ى الفرد في المنظمة ببذل أقصىالرغبة الداخلية لد ":التنظيمي وهو 
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هداف وقيم المنظمة والرغبة الشديدة بالمحافظة      في العمل والنابع من اإليمان التام بأ      
  ".على عضويتها وذلك بهدف الحفاظ على إستمراريتها وتطويرها

  
  أهمية االلتزام التنظيمي

لقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية االلتزام التنظيمي ومدى تأثيره على        
م علـى   اللتـزا المستوى الفردي والتنظيمي بل وتعدت بعض الدراسات إلى تأثير ا         

  ):٧٩ ،١٩٩٧الفضلي، (، ومن هذه الدراسات المستوى االجتماعي والقومي
دراسة ميرفيس ولولر والتي أكدت نتائجها على ارتفاع تكلفة التغيب والتـأخير             §

عن العمل وتسرب العمالة من المنظمة وانخفاض درجات الرضا الوظيفي، كما           
األسباب المؤدية لخلق مثـل     سلطت ذات النتائج الضوء على أهمية البحث عن         

  . تلك الظواهر السابقة والمكلفة والتي تستنزف جهد وإمكانيات المنظمات
دراسة هانجل وبيري والتي أكدت على األهمية الواضحة لاللتـزام التنظيمـي             §

خاصة فيما يتعلق بالتأثير االيجابي لاللتزام التنظيمي على مجموعة الظـواهر           
 االلتـزام   مستوىضحت تلك الدراسات أن ارتفاع      السلبية وخفض أثارها، إذ أو    

ات مجموعـة الظـواهر     يمستوالتنظيمي في بيئة العمل ينتج عنه انخفاض في         
   .السلبية وفي مقدمتها تأتي ظاهرتا الغياب والتهرب من أداء العمل

حـد  أمية االلتزام التنظيمي باعتبـاره      دراسة بالو وبول التي أكدت على أن أه        §
ات معـدل   يمـستو  ب للتنبؤ التي يمكن االعتماد عليها كمؤشر       المتغيرات المهمة 

  .دوران العمل وتغيب العاملين
دراسة هاتفاني وباول والتي ربطت ما بين االلتزام التنظيمي واإلنتاجية حيـث             §

اباني نتيجـة لطبيعـة     يلا العامل   ىات االلتزام لد  يمستوأكد الباحثون أن ارتفاع     
ابانية على مثيالتها  من يلالمصانع والمنظمات ثقافته هو السبب األساسي لتفوق ا

  .المصانع والمنظمات األمريكية
 وتشاتمان والتي أكدت على أهمية متغير االلتزام التنظيمـي مـن            أوليدراسة   §

خالل ارتباط ذلك المتغير بمجموعة المخرجات المهمة والتي يأتي في مقدمتها           
، واالتجاهات االيجابية نحـو     األداء الوظيفي، السلوك االجتماعي داخل الوظيفة     

  . العمل إضافة إلى المبادرة واإلبداع
هما حـدود   لدىأما ماثيو وزاجاك فقد تجاوزت أهمية ونتائج االلتزام التنظيمي           §

 الباحثـان أن  أىالوظيفة وبيئة العمل لتصب في مصلحة المجتمع ككل، حيث ر         
جـودة وفاعليـة    انخفاض معدل الدوران وتراجع حركة انتقال العمالة وارتفاع         

العمل وربما ارتفاع اإلنتاجية القومية كنتيجة لاللتزام كلها عوامل تـصب فـي       
 .مصلحة المجتمع النهائية

ات، يمـستو ومما سبق استعراضه يالحظ أن لاللتزام التنظيمي تأثير متعدد ال         
 الرضا الوظيفي والذي ينعكس على      مستوى الفردي يساهم في رفع      مستوى ال ىفعل

هم، أما يلدات غيابهم، والشعور باالستقرار الوظيفي  يمستو دورانهم و  انخفاض معدل 
 االنتماء للمؤسسة وزيادة اإلنتاجية     مستوى المنظمة فنجد أنه يزيد من       مستوىعلى  
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 بهـم   المناطـة وتقليل التكلفة الناتجة عن تغيب العاملين وعن عدم أداءهم لألعمال           
فيؤدي االلتزام التنظيمي إلى خلق جو  االجتماعي مستوىبكفاءة وفاعلية، أما على ال    

 مستوى، وفيما يتعلق بال   الجامعةمن الترابط والعالقات االجتماعية بين العاملين في        
 زيادة الناتج القومي فـي المحـصلة النهائيـة    إلىالقومي فيؤدي االلتزام التنظيمي    

  .نظمةلاللتزام وذلك عن طريق زيادة كفاءة وفاعلية أداء األفراد العاملين بالم
  

  أبعاد االلتزام التنظيمي 
اتجهت العديد من الدراسات إلى تشخيص عدد من األبعاد لالستدالل بها عن            

 االلتزام التنظيمي وتحديد طبيعة تأثيره في المتغيرات التنظيمية والسلوكية،          مستوى
ويعتبر بوتر رائداً من الرواد في هذا الجانب، من خالل إسهامه في تحديد بعـدين               

التطابق بين أهداف وقيم الفرد والمنظمة، واالرتباط العاطفي بالمنظمة، وفـي     :هما
 الدراسات التي أجراها ستيرز تمت االستعانة بـااللتزام االسـمي وأحـداث             ىحدإ

  ).٧٨ ،١٩٩٦ ،وآخرونخضير ( الماضي للتعبير عن االلتزام التنظيمي
 ىمدموذج االلتزام   وقد كانت أعراف االلتزام وقيمه هي األبعاد التي حددها ن         

ولية التي يشعر بها الفرد اتجـاه       ؤالحياة، وتم تسمية كل من الوالء للمنظمة، والمس       
 اإليمان بها، أبعـاداً     إلىمنظمته، والرغبة في االستمرار في العمل بها، باإلضافة         

  .يمكن من خاللها التعبير عن االلتزام التنظيمي
 والرغبـة   الجامعةة بين اإليمان ب   ى دراسة العالق  ل البحث يهدف إ   وبما أن هذا  

سيتم استعراض  ف  كبعدين أساسين لنموذج االلتزام مدى الحياة،      في االستمرار بالعمل  
ولية، ؤ الحياة، وهي كل من الوالء، المـس       ىاألبعاد التي حددها نموذج االلتزام مد     

  :تياآل نوردالرغبة في العمل، واإليمان بالمنظمة، ولمعرفة المزيد عن تلك األبعاد 
قـوة  "  بوتر وزمالءه أن الوالء التنظيمي يعرف بأنـه          ىير :الوالء التنظيمي  §

عـدم رغبـة   "نه أتطابق الفرد مع منظمته وارتباطه بها، ويعرفه بوكانن على          
ين في ترك المنظمة التي يعملون فيها لحصولهم على المكاسب المختلفـة        لمالعا

نـه  أورلـي علـى   أرفـه   كما ويع . من حوافز ومكانة اجتماعية وحرية مهنية     
 إلىاالرتباط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظمة مما يدفعه لالندماج في العمل و           "

ط فقد عرفا الوالء    أما العتيبي والسوا   ).٢٥٣،  ٢٠٠٠جواد،(تبني قيم المنظمة    
 االرتباط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظمة، والذي يتجلـى فـي      التنظيمي بأنه 

 "لمنظمة وتبني قيمها وبذل جهد كبيـر لتحقيـق أهـدافها          رغبة الفرد بالبقاء با   
  ).١٨، ١٩٩٧العتيبي والسواط، (
تعني إحساس الفرد بااللتزام المنظمة تجاه ولية ؤالمس :تجاه المنظمةولية ؤالمس §

نحو البقاء في المنظمة وذلك مقابل الدعم الجيد الذي تقدمة المنظمة لمنتـسبيها             
ولية في معناها العام هـي      ؤ االيجابي، والمس  والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل   

المؤاخذة أو التبعية وقد يكون من الصعب تحيد مفهوم المسئولية اإلداريـة أو             
نه يمكن حصر معناها في     أ قياسها بسبب تعارض اآلراء حول هذا المفهوم إالّ       

فهي معنيين رئيسيين هما المسئولية القانونية واألخالقية، أما المسئولية القانونية          
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لة وتعني محاسبة الموظف المقصر من قبل رؤسـاءه         ءشبيهة في معناها للمسا   
اإلداريين والسياسيين الذين يمكنهم توقيع العقوبة عليه، أما المسئولية األخالقية          
فهي شبيهة في معناها للوالء أو االنتماء ويقظة الضمير، وتعني المسئولية التي            

الـرازق،   عبـد (لتي يتصل بها عملهـا      االيات  يشعر بها الموظفون تجاه الفع    
٣٥٠، ١٩٩٨.(   

يتمثل بعد االلتزام باالستمرار بالعمل      :الرغبة باالستمرار بالعمل في المنظمة     §
في المنظمة ببعد االلتزام التنظيمي المستمر، وإن درجة التزام الفرد في هـذه             

و استمر في الحالة تقاس بالقيمة االستثمارية والتي من الممكن أن يحققها الفرد ل
، حيث إن تقييم الفـرد  ىيفقده لو قرر االلتحاق بجهات أخرالمنظمة مقابل ما س 

ألهمية البقاء مع المنظمة يتأثر بمجموعة من العوامل ومنها التقدم في الـسن             
 الفرد  لدىوطول مدة الخدمة والتي تعتبر من المؤشرات الرئيسة لوجود رغبة           

س به من حياته في     أ ال ب   استثمر جزءاً  في االستمرار في عمله، حيث أن الفرد      
المنظمة وأي تفريط أو تساهل من قبله يعتبر بمثابة خسارة له خاصة إذا كانت              

ة للنقل إلى عمل أخر، وبما أن الفرد يعطي قيمة          لأوجه االستثمار هذه غير قاب    
للعالقات الشخصية مع زمالء العمل والتي بنيت عبر السنين، ونظام التقاعد قد            

دون األخرى،   من منظمة ألخرى والمهارات النادرة قد ترتبط بمنظمة          يختلف
 بهم السن قد يفضلون البقاء بالمنظمة نظراً لتضاؤل فرص          فاألفراد الذين تقدم  

 ).٤٩٢، ١٩٩٩ يوسف،(العمل بالنسبة لهم في أماكن أخرى 
 ىها ومـد  إيمان األفراد بالمنظمة التي يعملون بىويعني مد  :اإليمان بالمنظمة  §

 معرفتـه للخـصائص     ىد الفرد بم  ىم بعضويتها، ويتكون هذا البعد لد     افتخاره
وأهمية وكيان وتنـوع المهـارات المطلوبـة،        لية  ودرجة استقال ه  المميزة لعمل 

ـ        وقرب المشرفين وتوجيههم له    ن البيئـة   أ، كما يتأثر بدرجة إحساس الفـرد ب
ريـات اتخـاذ    فـي مج  الفاعلـة   التنظيمية التي يعمل بها تسمح له بالمشاركة        

القرارات سواء فيما يتعلق منها بالعمل أو ما يخصه هو، وكل هذا يجعله يفتخر 
يجابي عند حديثه لآلخـرين عنهـا       إائه لمنظمته وعرض نشاطاتها بشكل      بانتم

خوي يربطه أمشكلته الخاصة والشعور بوجود جو وتبني مشاكلها كما لو كانت    
 ).٢١٧، ٢٠٠٣ ،اليالخش(بعمله 

  
  راسة منهجية الد

بعد النظر في طبيعة الدراسة المتناولة وبالرجوع إلى أصول البحث العلمـي            
فقد تم االستخالص بأن المنهج األنسب إلتباعه هـو المـنهج الوصـفي             وأساليبه  

التحليلي، حيث أنه المنهج األمثل لدراسة مثل هذه الظواهر، وذلـك مـن خـالل               
 الرغبـة فـي     مستوى و الجامعةاإليمان ب  مستوى بينالعالقة   مستوىالوقوف على   

، كما أنه يساعد على الحصول على وجهـات نظـر           الجامعةاالستمرار بالعمل في    
سليمة ودقيقة من قبل عينة الدراسة، ومن ثم المساعدة في الوصول إلى نتائج دقيقة              

  .وواضحة
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  مجتمع الدراسة  
مثبتـين  ن مجتمع الدراسة من مجموع الموظفين اإلداريين واألكاديميين ال        تكو

بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة والذين يعملون حتى الفـصل األول مـن العـام              
 جامعـة القـدس المفتوحـة، الجامعـة         هي، والجامعات   ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسي  

) ١٦٧٦ (يلاجمإل، والذين بلغ عددهم ا    ىقصاإلسالمية، جامعة األزهر، وجامعة األ    
  .ىدنأمن حملة شهادة الثانوية كحد 

  

  سة عينة الدرا
اعتمدت الدراسة على اختيار عينة طبقية عشوائية من العاملين بالجامعـات            

 أرجـاء  قطاع غزة دون الضفة الغربية وذلك لصعوبة التنقل بـين            فيالفلسطينية  
اإلسـرائيلي،   ظل االغالقات شبه الدائمة من قبل االحـتالل          فيالوطن الفلسطيني   

 األصـلي مـن المجتمـع     % ٢٠,٣ة   واإلداريين بنسب  األكاديميينمن  وكانت العينة   
 متغيرات في الخدمات وذلك بسبب االختالف  إدارة فيدون العاملين    وذلك   للدراسة،

بلـغ  ، هذا وقد    الدراسة من حيث المؤهل العلمي وطبيعة العمل في قطاع الخدمات         
توزيع عينة  يوضحان   ٢ و   ١ ينوالجدول،  موظفاً وموظفة ) ٣٤٠(العينة   أفرادعدد  

 فـي  الجامعات الفلسطينية    في واألكاديميينعدد العاملين اإلداريين    بحسب  الدراسة  
  .قطاع غزة

  

  ١جدول ال
  توزيع العينة حسب العاملين اإلداريين

  الجامعات في قطاع غزة  إجمالي سكرتير  إداري  رئيس قسم  مساعد مدير  مدير
  عينة  عدد  عينة  عدد  عينة  عدد  عينة  عدد  عينة  عدد  عينة  عدد

  ٣٣  ١٦٢  ٣  ١٤  ٢٤  ١١٨ ٤  ٢٠  ١  ٥  ١  ٥  مفتوحةجامعة القدس ال
  ٦٠  ٢٩٦ ١٢ ٥٩ ٤٠ ١٩٨ ٢ ٩ ٣ ١٤ ٣ ١٦  اإلسالميةالجامعة 

  ٣٦  ١٧٨ ٦ ٣٠ ١٧ ٨٥ ٥ ٢٣ ٤ ٢٠ ٤ ٢٠  جامعة األزهر
  ٢٢  ١٠٤ ٥ ٢٤ ٩ ٤٥ ٤ ١٩ ٢ ٨ ٢ ٨  األقصىجامعة 

  ١٥١  ٧٤٠ ٢٦ ١٢٧ ٩٠ ٤٤٦ ١٥ ٧١ ١٠ ٤٧ ١٠ ٤٩  المجموع

  .)٢٠٠٦-٢٠٠٥ون الموظفين بالجامعات المذكورة أعاله ؤشدائرة ( :مصادر البيانات
  

  ٢جدول ال
   توزيع العينة حسب العاملين األكاديميين 

  الجامعات في قطاع غزة  إجمالي  بكالوريوس ماجستير  دكتوراه
  عينة  عدد  عينة  عدد  عينة  عدد  عينة  عدد

  ١٤  ٦٩  ٠  ٠  ٨  ٣٩  ٦  ٣٠  جامعة القدس المفتوحة
  ٧٧  ٣٨٢ ٢٢ ١١٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٥ ١٧٢  اإلسالميةالجامعة 

  ٦١  ٣٠٢ ١٠ ٤٨ ١٩ ٩٦ ٣٢ ١٥٨  جامعة األزهر
  ٣٨  ١٨٣ ٨ ٣٩ ١١ ٥٢ ١٩ ٩٢  األقصىجامعة 

  ١٩٠  ٩٣٦ ٤٠ ١٩٧ ٥٨ ٢٨٧ ٩٥ ٤٥٢  المجموع

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥ ون الموظفين بالجامعات المذكورة أعاله،ؤدائرة ش(: مصادر البيانات
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   مصادر البيانات
  :اآلتين من البيانات على النحو تم االعتماد على نوعي

 انوكانت عبارة عن دراسة ميدانية تم القيام بها من قبل الباحث          : البيانات األولية  .١
 تم تـصميمها    استبانةلجمع البيانات األولية الالزمة إلنجاز الدراسة من خالل         
  .لبحث المشكلة موضع الدراسة والتأكد من فروض الدراسة

ها من  يإلعبارة عن المراجع العلمية التي تم الرجوع        وكانت  : البيانات الثانوية  .٢
 عام، وذلك من أجل     كتب وبحوث ودوريات في مجال االلتزام التنظيمي بشكلٍ       

 .ع البحثواالستعانة بالمبادئ العلمية المتعلقة بموض
  

 أدوات جمع البيانات
لقـد  ، و األوليةأداة لجمع البيانات    أولية بوصفها    ةاستبان بتصميم   انقام الباحث 

بعد ، و أسئلتها لصياغة   ةالالزم والقواعد   األصول وإتباع تصميمها الدقة    فيروعي  
فرد من عينة الدراسة    ) ٤٠( مكونة من    ةاستطالعيعلى عينة   وزعت   تنقيحها   تمأن  

 تـم   ، وقد  انسجامها ى من صدق وثبات بنودها ومد     وللتأكد من سهولة فهمها،     للتأكد
لفا كرونباخ ومعامل االرتبـاط     أ معامل الثبات    إليجاد اإلحصائياستخدام البرنامج   

 أدىلفا كرونباخ، وهذا ما     أحسب معامل   % ٨٩,٨بيرسون، فقد بلغت نسبة الثبات      
 الجامعـات   فـي  مجتمع البحـث     أفراد اعتمادها وتوزيعها على باقي      إلى انالباحثب

لطلبة  بمساعدة فريق من الطالب بالهيئة الفلسطينية تمحيث ، الفلسطينية بقطاع غزة  
 الجامعات الفلسطينية بقطاع غـزة      في علي العاملين    استبانه ٣٤٠الجامعات توزيع   

 منهم، واعتبر هذا العـدد      استبانه ٣١٢، وقد تم استرداد     واإلداريين األكاديميينمن  
ـ اإلحصائية للمعالجة  SPSS لبرنامجإدخالهاهو العينة الفعلية التي تم  ن إ، وعلية ف
  .جداًالية وهي نسبة ع%) ٩١,٧(نسبة االسترداد قد بلغت 

  
  فحص صدق وثبات االستبانة

   صدق المحكمين-أوالً
عرضها على  بتحكيم االستبانة    ، وتم  العينة المسحية  ىقبل توزيع االستبانة عل   

 اإلداريـة  مجال العلوم    في المختصين   األساتذةلجنة تحكيم مكونة من مجموعة من       
بـدوا مالحظـاتهم    أعلم النفس، والـذين     وتنمية الموارد البشرية ومجال التربية و     

 ومن خالل تعليقاتهم تـم    ،  ومن ثم تم تعديلها لتلبي هذه المالحظات      ،  الكريمة عليها 
  . النهائية تها نسخىتعديل االستبانة للحصول عل

  
  ى صدق المحتو-ثانياً

 وجود ارتباط بين بنـود      ى من مد  للتأكدتم استخدام معامل ارتباط سبيرمان      
 كل مجال من مجاالت الدراسة وبين الدرجة الكلية لها، حيث تبين من             فياالستبانة  

 االستبانة ذات ارتباط قوي وموجـب       ت مجاال في جميع الفقرات    أنخالل الفحص   
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 يبين عدد فقرات االستبانة موزعة على كل        ٣بالمجموع الكلي لالستبانة، والجدول     
  :مجال من مجاالتها

  
  ٣جدول ال

  ب كل مجال من مجاالتهاعدد فقرات االستبانة حس

معامل ارتباط  عدد الفقرات البعد
 سبيرمان

 مستوى
 الداللة

 ٠,٠٠٠ ٠,٦٣٠ ١٤  بالجامعة التي يعمل بها الموظفاإليماندرجة 
  ٠,٠٠٠  ٠,٦٣٠  ١٣  رغبة الموظف باالستمرار في العمل في الجامعة

  -  -  ٢٧  مجموع الفقرات
  

 كل  في لفقرات االستبانة    توىمحي استعراض لنتائج فحص صدق ال     أتوفيما ي 
  :مجال من مجاالت االستبانة

 في العاملين   إيمان مستوى قياس   إلىحيث هدف هذا المجال      :الجامعة ب اإليمان .١
 .٤جدول ال فيالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وكانت النتائج كما هو مبين 

  
  ٤جدول ال

 مستوىل"الكلية للمجال معامل ارتباط كل فقره من فقرات المجال األول مع الدرجة 
  " بالجامعةاإليمان

معامل   الفقرة  الرقم
 االرتباط

  ٠,٧٤١ هناك توافقاً بين قيمي وقيم الجامعة التي اعمل بها  ١
  ٠,٥٧٧ اشعر باالستقاللية والحرية في التعبير عن أرائي أمام رؤسائي بالعمل  ٢
  ٠,٥٢١ اصة بالعمليتيح لي رؤسائي المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الخ  ٣
  ٠,٧٨٧ اشعر بالعالقة األخوية الحميمة بيني وبين زمالئي في العمل  ٤
  ٠,٧٤٥ أنا مهتم جداً بوضع ومستقبل الجامعة التي اعمل بها  ٥
  ٠,٦١٨ مناخ العمل في الجامعة التي اعمل بها مريح ومستقر  ٦
  ٠,٨٣٦ أرى أن جهة عملي الحالية من أفضل جهات العمل لاللتحاق بها  ٧
  ٠,٧٤٢  اشعر بالفخر و االعتزاز كوني احد أفراد هذه الجامعة  ٨
  ٠,٦٠١ اعتبر مشاكل الجامعة هي مشاكلي شخصياً  ٩
  ٠,٤٥٤ اشعر باالنتماء لجامعتي كما وكأنها بيتي الذي احرص عليه  ١٠
  ٠,٥٨٧ تستحق جامعتي اإلخالص والوالء من قبل العاملين فيها  ١١
  ٠,٧٧٤ بهذه الجامعة صائباًكان قرار ارتباطي   ١٢
  ٠,٣٤٨ اشعر انه من واجبي أن ابذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف الجامعة  ١٣
  ٠,٤٢٥  من واجبي كموظف في الجامعة أن أحافظ على سمعتها لدى المجتمع  ١٤
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مالت االرتباط لكل فقرة من فقرات المجـال حيـث          ابق مع يبين الجدول السا  
، وبمقارنة هـذه المعـامالت المحـسوبة مـع          )٠,٨٢١- ٠,٣٤٨(تراوحت بين     

 مما يدل على     أعلى أنهابين   ت )0.05( داللة   مستوىمعامالت االرتباط الجدولية عند     
ت هذا  ن هناك ارتباط موجب قوي بين فقرا       وأ مستوى عند ذلك ال    دالة إحصائياً  أنها

  .المجال
  المجـال إلـى    اهدف هذ  :)االلتزام (الرغبة في االستمرار بالعمل في الجامعة      .٢

 رغبة العاملين باالستمرار بالعمل بالجامعة التي يعمل بها         مستوىالتعرف على   
 : يوضح ذلك٥فقرة والجدول ) ١٣(حيث بلغ عدد فقراته حالياً 

  
  ٥جدول ال
الرغبة "ال الثاني مع الدرجة الكلية للمجال معامل ارتباط كل فقره من فقرات المج

  " االستمرار بالعمل في الجامعةفي

معامل   الفقرة  الرقم
 االرتباط

  ٠,٦١١ أتطلع للحصول على مرتبة وظيفية متميزة في الجامعة  ١
  ٠,٣٥٦ أتطلع إلى المشاركة في احد اللجان التي تقدم خدمة لصالح الجامعة  ٢
  ٠,٣٦٤  في الجامعة مقابل استمراري بالعمل فيهاسأقبل أي وظيفة أكلف بها  ٣
 ومعنويـاً   مالياً والبحث عن عمل أخر مكلفاً       الحالييعتبر ترك عملي      ٤

  ٠,٦٣٤ بالنسبة لي

  ٠,٧٠١  يمثل استثمار وظيفياً جيد بالنسبة ليالحاليوجودي على رأس عملي   ٥
  ٠,٧٧١  اعمل بهاسأكون سعيداً لقاء بقائي حتى باقي حياتي في الجامعة التي  ٦
  ٠,٤٩٠ ارغب في استمرار العالقة التي قامت بيني وبين زمالئي في الجامعة  ٧
  ٠,٦١٣ ارغب في البقاء في عملي مهما توفرت لي فرص بديلة  ٨
توقعاتي وما أومن به يجعلني احرص الن أكون عـضواً فـي هـذه                ٩

  ٠,٥٠١ الجامعة واعمل لصالحها

  ٠,٦٠٨ الجامعة مؤشراً لكفاءتهيعتبر وجود الفرد في هذه   ١٠
أتوقع أن يمتلك أفراد المجتمع الذي تعمل فيه الجامعة رغبة قوية في              ١١

  ٠,٥٣١ االنتماء لها

  ٠,٦٢٠ يمكن الحصول على مكاسب كثيرة عند االنتماء لهذه الجامعة  ١٢
أرغب أن أكون في مكان يتطلب جهوداً كبيرة يـساهم فـي نجـاح                ١٣

  ٠,٦٣٧ الجامعة
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مالت االرتباط لكل فقرة من فقرات المجـال حيـث          ايبين الجدول السابق مع   
، وبمقارنة هـذه المعـامالت المحـسوبة مـع          )٠,٨٣٩ - ٠,٤١٩(تراوحت بين   

 مما يدل على  أنها أعلىن، تبي)0.05( داللة مستوىمعامالت االرتباط الجدولية عند    
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ن هناك ارتباط موجب قوي بين فقرات هذا         وأ مستوى عند ذلك ال   إحصائياً دالة   أنها
  .المجال

  
   الصدق البنائي-ثالثاً

، قام الباحثان بحساب معامالت      االستبانة وللتحقق من الصدق البنائي لمجاالت    
ـ            ال والدرجـة   االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك كل مج

  .٦جدول الالكلية لالستبانة كما يتضح من خالل 
  

  ٦جدول ال
  ةمعامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبان

الرغبة في االستمرار  الجامعةاإليمان ب الدرجة الكلية المجاالت
 بالعمل

   ١ الدرجة الكلية
  ١ ٠,٩٠٩  الجامعة باإليمان

ي االستمرار الرغبة ف
 ١ ٠,٦٨٤ ٠,٩٢٠ بالعمل
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    ثبات بنود االستبانة-رابعاً
 العاملين   االلتزام التنظيمي لدى   مستوى قياس   فيوللتحقق من ثبات االستبانة     

 كمعامـل للثبـات     لفا كرونباخ أبالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تم حساب معامل        
 مما يـدل   (0.812) معامل الثبات الكلي قد بلغ       أنالكلي وارتباط الفقرات ككل حيث      

ـ      من الثبات عالية  انة تتمتع بدرجة     االستب أنعلى    مـن   ان، وهذا ما يطمـئن الباحث
لفـا كرونبـاخ   أ يبين معامالت ٧ عينة الدراسة، والجدول  أفرادتطبيقها على جميع    

  . معامل الثبات الكليإلى باإلضافةللمجاالت 
  

  ٧جدول ال
  مالت الثبات لمحاور الدراسة باستخدام طريقة الفا كرونباخامع

 معامل الفا كرونباخ عدد الفقرات البعد
 ٠,٨٧٥ ١٤ الجامعة باإليمان
  ٠,٧٧٧  ١٣   االستمرار بالعملفيالرغبة 

  ٠,٨١٠  ٢٧  المجموع 
  

   الدراسةتحليل البيانات الخاصة بالسمات الشخصية لعينة
 والبالغ عددهم   وتشمل تحليل الصفات الشخصية للعاملين الذين تم استقصائهم       

 الجامعات الفلسطينية بقطاع غـزة مـن        في، وهم جميعاً من العاملين      فرداً) ٣١٢(
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بعـض  حـسب   ب العينـة    أفرادبين توزيع   اآلتي ي ، والجدول   واإلداريين األكاديميين
  .السمات الشخصية

  
   ٨جدول ال

  بعض السمات الشخصية حسب ب الدراسة ةعين فرادأتوزيع 
  الجنس

  أنثى  ذكر
  %  عدد  %  عدد
١٧,٣  ٥٤  ٨٢,٧  ٢٥٨  

  الفئات العمرية
   فأكبر٤٦  ٤٥-٤١  ٤٠-٣٦  ٣٥-٣١  ٣٠-٢٦   سنة فأقل٢٥
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد
١٠,٣  ٣٢   ٢,٩  ٩   ١٧,٦  ٥٥   ٢١,٨  ٦٨   ٣٤,٩  ١٠٩  ١٢,٥  ٣٩  

  المؤهل العلمي 
  دكتوراه  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  دبلوم متوسط  ثانوية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد
٢٠,٨ ٦٥   ٢٧,٩  ٨٧   ٥,٨  ١٨  ٣٤,٠  ١٠٦   ٦,٤  ٢٠   ٥,١  ١٦  

  عدد سنوات الخدمة بالجامعة  
   سنة فأكثر٢١   ٢٠-١٦   ١٥-١١   ١٠-٦  وات فأقل سن٥

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد
٢٧,٩  ٨٧  ٥,١  ١٦  ١٥,٧  ٤٩  ٢٧,٢  ٨٥  ٤٧,٤  ١٤٨  

  الفئة الوظيفية
  موظف أكاديمي  موظف إداري

  %  عدد  %  عدد
٥٢,٩ ١٦٥  ٤٧,١  ١٤٧ 

  المركز الوظيفي في الجامعة

رئيس قسم   موظف إداري
  إداري

 /مدير وحدة 
  دائرة إدارية

رئيس قسم   أستاذ جامعي
  أكاديمي

 نائب /عميد
  عميد

  %  عدد  %  عدد  %  ددع  %  عدد  %  عدد  %  عدد
١,٩  ٦   ٤,٥  ١٤   ٤٦,٨  ١٤٦   ٣,٨  ١٢   ٥,١  ١٦   ٣٧,٨  ١١٨   

  مكان العمل  
  جامعة القدس المفتوحة  جامعة األقصى  جامعة األزهر  الجامعة اإلسالمية بغزة

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد
١٥,١  ٤٧  ١٨,٩  ٥٩  ٣٠,٨  ٩٦  ٣٥,٣  ١١٠  

  
نسبة العـاملين مـن      أن   نس عينة الدراسة حسب الج    أفرادتوزيع  يتضح من   

، وبلغت نسبة العاملين مـن      )%82.7 (إلىوصلت   العينة تحت الدراسة     فيالذكور  



  ]٢١١[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  

 هذا الفرق الكبيـر بـين الـذكور         يعزىمن عينة الدراسة، وقد     ) %17.3 (اإلناث
 فـي  وعملها   المرأة تعليم   في جاد   أصبح المجتمع الفلسطيني حديثاً     أن إلى واإلناث

  .الجامعات الفلسطينيةالمؤسسات ومن بينها 
 أفـراد  أنالفئات العمريـة    حسب  بتوزيع أفراد عينة الدراسة     كما يتضح من    

 %)١٢,٥( قد بلغت نـسبتهم  ) سنة فأقل٢٥ (أعمارهمعينة الدراسة الذين تراوحت  
عامـاً يمثلـون    ) ٣٠-٢٦( مـن    أعمـارهم من عينة الدراسة، والذين تراوحـت       

والـذين  %) ٢١,٨(عاماً يمثلـون    ) ٣٥-٣١ (أعمارهم، والذين تتراوح    %)٣٤,٩(
والـذين تراوحـت    %) ١٧,٦(بلغـت نـسبتهم     ) ٤٠-٣٦( من   أعمارهمتراوحت  
 الـذين تراوحـت     مـا أ%) ٢,٩(عاماً فقد بلغت نسبتهم     ) ٤٥-٤١( بين   أعمارهم
وذلك من المجموع الكلـي     %) ١٠,٣( فقد بلغت نسبتهم     ) سنة فأكبر  ٤٦ (أعمارهم

 حديثـة   أنهاة الجامعات الفلسطينية بالقطاع حيث      لعينة الدراسة، وهذا يعكس طبيع    
  . الكادر البشريفي ةملحوظالعهد، ولكن تشهد زيادة 

نـسبة  يتضح أن    العلمي،حسب المؤهل   ب عينة الدارسة    أفرادتوزيع  وبالنسبة ل 
 نسبة العاملين من حملـة      أنفي حين   %) ٢٠,٨(كانت   الدكتوراهالعاملين من حملة    

العـالي  ، وقد بلغت نسبة العاملين من حملة الدبلوم         %)٢٧,٩(الماجستير فقد بلغت    
 ونـسبة   ،%)٣٤( بالنسبة للعاملين حملة البكالوريوس فقـد بلغـت          أما ،%)٥,٨(

ة  حملـة شـهاد    أنفي حين   %) ٦,٤(العاملين من حملة الدبلوم المتوسط فقد بلغت        
 أنعكس  عينة الدراسة، وهذه النسب تأفراد من مجموع ،%)٥,١(الثانوية فقد بلغت 

 من حملة الشهادات العلمية هم من حملة البكالوريوس ثم يليهم حملة            األوسعالقطاع  
 وجود رغبة بالحصول علـى      فين االتجاه السائد    ، وأ الدكتوراهالماجستير ومن ثم    

  . المجتمعأفراد لدى العديد من الدكتوراهدرجة 
، الجامعـة  يفحسب سنوات الخدمة    ب عينة الدارسة    أفرادتوزيع  وفيما يتعلق ب  

 عينة الدراسة هم من الذين تقل سنوات خـدمتهم          أفرادمن  %) ٢٧,٢( نسبة   أننجد  
) ١٠-٦(ة التي تتراوح بـين      ن العاملين ذوي سنوات الخدم    أعن خمسة سنوات، و   

 العاملين ذوي سنوات الخدمة بين      أن، في حين    %)١٥,٧(قد بلغت نسبتهم    سنوات  
 وهم العـاملين الـذين      األخيرة الفئة   اأم%) ٥,١(سنة قد بلغت نسبتهم     ) ٢٠-١٦(

مـن  %) ٤,٥(تجاوزت سنوات خبراتهم الواحد والعشرين عاماً فقد كانت نـسبتهم           
طينية ن الجامعات الفلس   قيد الدراسة، وهذه النسب تدلل بأ       العينة الكلي  أفرادمجموع  

ا  من الخريجين الحديثين وهو مأكثرهمن العاملين بها   في قطاع غزة حديثة العهد وأ     
  . توسع دائمفي هذه الجامعات أنيعكس 

 فـي  الوظيفيـة    الفئـة حسب  ب عينة الدارسة    أفرادتوزيع  ويتضح من خالل    
 عينة الدراسة   أفرادمن  %) ٤٧,١( نسبة   أن، حيث   الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة   

 األكـاديميين  هذه الجامعات في حين بلغت نسبة الموظفين في إداريونهم موظفون   
 علـى الكـادر     باألسـاس  الجامعات تعتمد    أن، وهذه النسب تعكس     %)٥٢,٩(فيها  

  .اإلداري تقديم الخدمات الخاصة بها يساندها في ذلك الكادر في األكاديمي
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حسب المركـز   ب عينة الدارسة    أفرادتوزيع  من خالل اإلطالع على فقرات      و
 دأفـرا من  %) ٣٧,٨( نسبة   أنيتضح  الوظيفي بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،      

، ونـسبة   إداريـة  أقـسام رؤساء  %) ٥,١(، ونسبة   إداريينعينة الدراسة موظفين    
 بالنسبة للوظـائف    أما تلك الجامعات،    في إدارية أقسام أومدراء وحدات   %) ٣,٨(

 الجامعيين، في حين بلغت نـسبة       األساتذةمن  %) ٤٦,٨( فقد كانت نسبة     األكاديمية
 نوابهم فقد بلغت نـسبتهم      أوبة للعمداء    بالنس أما%) ٤,٥ (األكاديمية األقسامرؤساء  

  . العينة الدراسيةأفرادمن مجوع %) ١,٩(
 عينة الدارسة حسب مكـان      أفرادتوزيع   أن   ٨كما يتضح من خالل الجدول      
 عينة  أفرادمن  %) ١٥,١( نسبة   أن حيث   غزة،العمل بالجامعات الفلسطينية بقطاع     

بقطـاع غـزة ، ونـسبة        جامعة القـدس المفتوحـة       فيالدراسة موظفين يعملون    
 فـي يعملـون   %) ٣٠,٨( بغزة، ونسبة    اإلسالمية الجامعة   فييعملون  %) ٣٥,٣(

 فقـد   األقصى جامعة   في العينة   أفراد بالنسبة للعاملين من     أما،  األزهر بغزة جامعة  
  %). ١٨,٩(كانت نسبتهم 

  
  تحليل المجموعات الرئيسة لفقرات االستبانة

لفقرات كل مجال من مجاالت االسـتبانة       يتضمن هذا الجزء  تحليالً مفصالً       
مجـال  (فقرة، وقد وزعت الفقرات حسب المجاالت       ) ٢٧( والتي بلغ عددها     االثنين
حيث قـام   )  فقرة ١٣لرغبة باالستمرار بالعمل     فقرة، ومجال ا   ١٤ بالجامعة   اإليمان

 فيالباحثان باستخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية         
ظيمي حـسب مقيـاس ليكـرت       م درجات مقياس االلتزام التن    يالتحليل، وقد تم تقس   

  :بحيث تم توزيع درجات المقياس كاآلتي درجات ٥ الخماسي إلى
  

غير موافق  غير موافق محايد بتردد موافق موافق تماماً البيان
 تماماً

  درجة١  درجة٢  درجات٣  درجات٤  درجات٥ الدرجات
  

 لكل درجة مـن درجـات االسـتبيان،         اإلجاباتحليل عدد   وكذلك تضمن الت  
 كل فقرة، حيث تم الحـصول       إلجاباتوالنسبة المئوية لالستجابات والوزن النسبي      

  :اآلتيةعلى المتوسط الحسابي لكل فقرة من المعادلة 
 مجموع االستجابات

 =المتوسط الحسابي
 عدد العينة

ة مجموع استجابة كل درجة من       الوزن النسبي فقد تم الحصول علية بقسم       أما
درجات االستبانة على المجموع الكلي لالستجابات، واعتبرت المتوسطات التي تزيد 

 أمـا مـن االلتـزام التنظيمـي،       عـاٍل    مستوى تدل على وجود      بأنها )٣,١(عن  
 متوسط مـن االلتـزام      مستوى فتدل على ) ٣: ٢,١(المتوسطات التي تتراوح بين     



  ]٢١٣[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  

 مـستوى فهي داللة علـى تـدني   ) ٢(تزيد عن   ت التي ال   المتوسطا أماالتنظيمي،  
 على سلم االلتزام التنظيمي مـن حيـث المتوسـطات           بناءااللتزام التنظيمي وذلك    

  :كاآلتي
  
 عاٍل متوسط متدني مستوىال

 )٣(اكبر من  )٣) : (٢,١(من  فاقل) ٢( المتوسطات
  

  ٩الجدول 
يارية والوزن النسبي افات المعالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحر

  " بالجامعةاإليمان"ة لكل فقرة من فقرات المجال الستجابات عينة الدراس
  )٠,٠٠٥( مستوى الداللة )٣١٢= ن ( 

  
  

  :وفيما يأتي عرض لتحليل فقرات االستبانة بحسب كل مجال
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  درجة اإليمان بالجامعة .١

 النتائج التي تم التوصل إليها حول االلتزام التنظيمي الخـاص      ٩يبين الجدول   
بالعاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من خالل درجة اإليمان بالجامعـة            
وذلك بغرض احتساب المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال، ومن المالحظ أن           

، )٣,٥٢ و   ٤,٦٢(حت ما بين    حيث تراو ) ٣,١(جميع المتوسطات كانت أعلى من      
  .وهذا يعطي دالله إحصائية على وجود مستوى عاٍل من درجة اإليمان بالجامعة

   االستمرار بالعمل في الجامعةفيالرغبة  .٢
حول االلتزام التنظيمي الخاص    إليها   النتائج التي تم التوصل      ١٠يبين الجدول   

 الرغبة فـي االسـتمرار       الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من خالل      فيبالعاملين  
بالعمل في الجامعة وذلك بعرض المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال، ومـن            

 ، ٤,٥(ين حيث تراوحت ما ب) ٣,١( جميع المتوسطات كانت أعلى من أنالمالحظ  
مـن الرغبـة فـي      عاٍل   مستوى على وجود    إحصائية ، وهذا يعطي داللة   )٣,٢١

  .االستمرار بالعمل في الجامعة
  

  ١٠جدول ال
يارية والوزن النسبي التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المع

 االستمرار يالرغبة ف"ة لكل فقرة من فقرات المجال الستجابات عينة الدراس
  )٠,٠٠٥( مستوى الداللة )٣١٢= ن (" بالعمل

 بالجامعةالرغبة في االستمرار متغير 
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 1 31 16 100 87 78 العدد
أتطلع للحـصول علـى مرتبـة      

 وظيفية متميزة في الجامعة
 9.9 5.1 32.1 27.9 25.0 النسبة

1101 3.53 0.845 70.6 

 2 0 15 54 134 109 العدد
أتطلع إلى المشاركة فـي احـد       

 التي تقدم خدمة لـصالح      اللجان
 0.0 4.8 17.3 42.9 34.9 النسبة الجامعة

1273 4.08 0.843 81.6 

 3 38 32 85 142 15 العدد
سأقبل أي وظيفة أكلف بها فـي   
الجامعة مقابل استمراري بالعمل    

 12.2 10.3 27.2 45.5 4.8 النسبة فيها
1002 3.21 0.891 64.2 

 4 16 8 62 164 62 العدد
يعتبر ترك عملي الحالي والبحث     
عن عمل أخـر مكلفـاً ماليـاً        

 5.1 2.6 19.9 52.6 19.9 النسبة ومعنوياً بالنسبة لي
1182 3.79 0.979 75.8 

 5 8 8 39 179 78 العدد
ــي  ــى رأس عمل ــودي عل وج
الحالي يمثل اسـتثمار وظيفيـاً      

 2.6 2.6 12.5 57.4 25.0 النسبة جيد بالنسبة لي
1248 4 0.843 80 

 6 16 62 24 163 47 العدد
سأكون سعيداً لقاء بقائي حتـى      
باقي حياتي في الجامعـة التـي    

 5.1 19.9 7.7 52.2 15.1 النسبة اعمل بها
1098 3.52 0.924 70.4 

 7 0 16 31 125 140 العدد
ارغب في استمرار العالقة التي     
قامت بيني وبين زمالئـي فـي       

 0.0 5.1 9.9 40.1 44.9 النسبة الجامعة
1326 4.25 0.833 85 



  ]٢١٥[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  

 بالجامعةالرغبة في االستمرار متغير 
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 8 8 46 118 86 54 العدد
ارغب في البقاء في عملي مهما      

 توفرت لي فرص بديلة
 2.6 14.7 37.8 27.6 17.3 النسبة

1067 3.42 0.673 68.4 

 9 0 0 16 125 171 العدد
توقعاتي وما أومن به يجعلنـي      
احرص الن أكون عـضواً فـي       

 0.0 0.0 5.1 40.1 54.8 النسبة ه الجامعة واعمل لصالحهاهذ
1404 4.5 0.595 90 

 10 16 24 78 117 77 العدد
يعتبر وجود الفـرد فـي هـذه        

 الجامعة مؤشراً لكفاءته
 5.1 7.7 25.0 37.5 24.7 النسبة

1248 4 0.824 80 

 11 0 8 40 194 70 العدد
ـ      ع أتوقع أن يمتلك أفراد المجتم

الذي تعمل فيه الجامعة رغبـة      
 0.0 2.6 12.8 62.2 22.4 النسبة قوية في االنتماء لها

1260 4.04 0.674 80.8 

 12 0 38 46 181 47 العدد
يمكن الحصول علـى مكاسـب      
 كثيرة عند االنتماء لهذه الجامعة

 0.0 12.2 14.7 58.0 15.1 النسبة
1173 3.76 0.854 75.2 

 13 0 16 62 125 109 العدد
أرغب أن أكون في مكان يتطلب      
جهوداً كبيرة يساهم في نجـاح      

 0.0 5.1 19.9 40.1 34.9 النسبة  الجامعة
1264 4.05 0.868  

81 

  
 المعياريـة   واالنحرافـات  مجموع االستجابات والمتوسـطات      إجمالويمكن  

 العـاملين    االلتـزام التنظيمـي لـدى      مستوىوالوزن النسبي للمجاالت الخاصة ب    
  :اآلتي الجدول فيبالجامعات الفلسطينية 

  
  ١١جدول ال

لمجال مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 
 العاملين بالجامعات لدى  ومجال الرغبة باالستمرار بالعمل فيهاالجامعةاإليمان ب

  )٠,٠٠(داللة  مستوى ال)٣١٢= ن(الفلسطينية 

المتوسط  االستجابات البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 81.2  0.655  4.06 17734 الجامعةاإليمان ب
 77.15 0.821 3.86 15647  الرغبة في االستمرار بالعمل

 79.175 0.738 3.96 33381  المجموع

  
 التنظيمـي لـدى    يتبين أن متوسط االلتزام١١جدول الالنظر إلى  ومن خالل   

العاملين بقطاع الجامعات الفلسطينية من خالل بعد اإليمان بالجامعة وبعد الرغبـة            
 االلتزاممن  عاٍل  ، مما يدلل على وجود مستوى       )٣,٩٦(باالستمرار بالعمل يساوي    

  .التنظيمي لدى هذه الفئة من العاملين في قطاع الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
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  اختبار الفروض
 التحقق من كل فرضية على حدة وذلك من خالل الربط بين المجموعات             سيتم

 مجمـوع   وإيجـاد التي تحتويها االستبانة، حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية         
متوسط المربعات بين المجموعات وداخلها، وللتحقق من صـحة الفرضـيات تـم             

، حيـث  )ONE-WAY ANOVA (األحادي تحليل التباين وأسلوب) t-test(استخدام 
 االلتزام التنظيمي   مستوى في اإلحصائية الفروق ذات الداللة     اتجاهتم التعرف على    

باستخدام اختبار مان ويتني واختبار كروسكال والس وذلك وفقاً لمتغيرات الدراسة           
 الوظيفي للفـرد،  مستوى التعليم، نوع الوظيفة، ال    مستوىالجنس، العمر،   (من حيث   

ي عرض تفصيلي للتحقق من كل فرضـية مـن          يما يأت  وف ،)الجامعةومدة خدمته ب  
 .فرضيات الدارسة

 اإليمان مستوىبين  ارتباط معنوية   هناك عالقة   : "أنوتنص على    :األولىالفرضية  
فـي قطـاع الجامعـات      ) التـزامهم (بالجامعة ورغبة العاملين    

   ".الفلسطينية باالستمرار في العمل
 العاملين بالجامعة والرغبـة     انإيم مستوىوللتعرف على طبيعة العالقة بين      

 بين المتغير التـابع الرغبـة   ل تم حساب معامل االرتباط بيرسون  باالستمرار بالعم 
 كما هو مبـين      بالجامعة وكانت النتائج   اإليمانباالستمرار والمتغير المستقل درجة     

  :١٢جدول المن خالل 
  

  ١٢جدول ال
لجامعة والرغبة باالستمرار جدول معامل ارتباط سبيرمان بين مستوى اإليمان با

  )٣١٢= ن (بالعمل 
  الرغبة باالستمرار بالجامعة اإليمان بالجامعة المتغيرات

    ١ الجامعةاإليمان ب
  ١  *٠,٦٨٧  الرغبة في االستمرار بالعمل

  ٠,٠٠٠ الفا مستوى دالة عند )*(
  

ة  بين متغير االستمرار بالعمل بالجامع     ةيجابيإعالقة  وجود   ١٢يبين الجدول   
 عند مـستوى داللـة       مستقالً اًمتغيربوصفه   الجامعة ب واإليمان اً تابع اًمتغير بوصفه

  ). ٠,٦٨٧(وبمعامل ارتباط مقداره ) ٠,٠٥(
  :اآلتية الفرعية تبالفرضياتتمثل  و:الفرضية الثانية

 الرغبـة   مـستوى  و اإليمان درجة   مستوى فيمعنوية  توجد فروق ذات داللة     " .١
 تعزى قطاع غزة    في الجامعات الفلسطينية    فيعاملين   ال ىلدباالستمرار بالعمل   

" ت"، وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب قيمـة  )"أنثىذكر، (لمتغير الجنس   
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للعينة الدراسة بهدف قياس الفروق         

 يوضح نتائج هذا    ١٣بين المجموعات المختلفة لجنس عينة الدراسة، والجدول        
 :ختباراال



  ]٢١٧[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  
  

  ١٣جدول ال
 موظفي لدى ةاالستبانالي لمج" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  )ذكور، إناث( قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس فيالجامعات الفلسطينية 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس  األبعاد
 المعياري

  درجة
  الحرية

 "ت"قيمة 

 الجامعةاإليمان ب  ٠,٥٣٩  ٤,٠  ٢٥٨ الذكور
  ٠,٣٣٢  ٤,١ ٥٤ اإلناث

٠,٨٤١-  ٣١٠  

  الرغبة في االستمرار بالعمل  ٠,٥٨٦  ٣,٨٣  ٢٥٨ الذكور
  ٠,٣٢٥  ٣,٩٧ ٥٤ اإلناث

١,٧٣-  ٣١٠ 

  ١,٩٦) = ٠,٠٥( داللة مستوىوعند ) ٣١٠( عند درجة حرية ةالجدولي" ت"قيمة
  

ـ  قيمتها  قل من   أالمحسوبة  " ت"أن قيمة    ١٣ويتضح من الجدول     ي الجدولية ف
، مما يدلل علي عدم وجـود فـروق ذات          ةجميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبان    

 والرغبة باالستمرار بالعمل فيهـا    جامعة  بين كالً من درجة اإليمان بال     معنوية  داللة  
  .تعزى لمتغير الجنس

 الرغبـة   مستوى و جامعة اإليمان بال  مستوى في معنويةتوجد فروق ذات داللة     " .٢
 قطاع غـزة    في الجامعات الفلسطينية    في العاملين   ىفيها لد باالستمرار بالعمل   

 تحليـل   أسـلوب  لمتغير العمر، وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام          تعزى
، حيث تم استخراج مجمـوع ومتوسـطات المربعـات بـين            األحاديالتباين  

 الفروق باستخدام نسبة التحليل     اتجاهالمجموعات وداخلها، وتم االستدالل على      
 يوضح  ١٤وذلك لمعرفة داللة الفروق وفقاً لمتغير العمر والجدول         " ف"ة  الفائي
  :ذلك

  
  ١٤جدول ال

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف 
 الرغبة باالستمرار بالعمل مستوى وجامعة الداللة بين مستوى اإليمان بالمستوىو

  )٣١٢= ن ( غزه ومتغير العمر فيها لدى العاملين بالجامعات بقطاع

مجموع  المصدر  األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
 المحسوبة

  ٢,٨٤٠  ٤  ١١,٣٥٩ بين المجموعات
 الجامعةاإليمان ب  ٠,٢١٧  ٣٠٧  ٦٦,٧٤٠ داخل المجموعات

    ٣١١  ٧٨,٠٩٩ المجموع
١٣,٠٦  

  ١٠,٢٨١  ٤  ٤١,١٢٣ عاتبين المجمو
  الرغبة في االستمرار بالعمل  ٠,١٧٥  ٣٠٧  ٥٣,٨١٥ داخل المجموعات

    ٣١١  ٩٤,٩٣٨ المجموع
٥٨,٦٤  

   ١,٩٤٤٩) =٠,٠٥( داللة مستوىوعند ) ٤،٣٠٧(الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة    
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) ٠,٠٥(المحسوبة عند مستوى داللـة      " ف" قيمة   أن ١٤ويتضح من الجدول    
، وهذا يعني وجود فروق ذات داللة       لحاالت جميع ا  فيالجدولية  " ف"اكبر من قيمة    

نه توجد فـروق ذات داللـة        أ أي لمتغير العمر،     هذه المجاالت تعزى   في إحصائية
لرغبة باالستمرار بالعمـل     وا الجامعة ب اإليمان متوسط كال من درجة      في إحصائية
 وقد استخدم  هؤالء العاملين،ألعمار الجامعات الفلسطينية تبعاً في العاملين   فيها لدى 

اختبار كروسكال واالس لقياس الفروق بين المجموعات المختلفة للفئات العمريـة           
  : يوضح نتائج هذا االختبار١٥لعينة الدراسة والجدول 

  
  ١٥جدول ال

 التي يعمل بها حسب جامعة كروسكال واالس لدرجة إيمان الموظف بالاختبار
  متغير العمر

 kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال واالس 

 ٤٦اكبر من  ٤٥-٤١ ٤٠-٣٦ ٣٥-٣١ ٣٠-٢٦ ٢٥اقل من  الفئة العمرية

 ١٤٨,٠٠ ٠   ٢١٠,٠٩  ١٨٧,٦٢  ١١٧,٦٦  ١٤٤,٩٢  متوسط الرتب

 ٤٩,٢٠ Chi-squareقيمة االختبار 

 0.000  المعنويةمستوى

  0.05 الفا مستوىدالة عند  القرار

  
 صالح الفئة العمرية من    تبين أن الفروق ل    ١٥جدول  إلى ال النظر  ومن خالل   

، ومن ثم الفئة العمرية األكبـر       )٣٥-٣١(عاماً، تليها الفئة العمرية من      ) ٤٠-٣٦(
هـي  ) ٣٠-٢٦(، وأما الفئة من  عاما٢٥ً عاماً، تليها الفئة العمرية أقل من     ٤٦من  

  .بالجامعةاألقل في مستوى اإليمان 
  

  ١٦جدول ال
التي جامعة باالستمرار بالعمل في ال كروسكال واالس لدرجة رغبة الموظف اختبار

  يعمل بها حسب متغير العمر
 kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال واالس 

 ٤٦اكبر من  ٤٥-٤١ ٤٠-٣٦ ٣٥-٣١ ٣٠-٢٦ ٢٥اقل من  الفئة العمرية

 ١٧٨,٩٠ ٠   ٢٥١,١١  ١٥٣,٣٤  ٩٨,٢٩  ١٦٩,٧٩  متوسط الرتب

 ١١٠,٢١ Chi-squareقيمة االختبار 

 0.000 ية المعنومستوى

  0.05 الفا مستوىدالة عند  القرار

  



  ]٢١٩[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  

) ٤٠-٣٦( تبين أن الفروق لصالح الفئة العمرية من         ١٦جدول  البالنظر إلى   
 ٤٦، ومن ثم الفئة العمرية األكبـر مـن          )٣٥-٣١(عاماً، تليها الفئة العمرية من      

ل فـي   هي األق ) ٣٠-٢٦(، وأما الفئة من      عاماً فأقل  ٢٥عاماً، تليها الفئة العمرية     
  .مستوى الرغبة باالستمرار بالعمل

 الرغبـة   مستوى و الجامعة اإليمان ب  مستوى فيمعنوية  توجد فروق ذات داللة     " .٣
 قطاع غـزة    في الجامعات الفلسطينية    في العاملين   ىباالستمرار بالعمل فيها لد   

 أسـلوب  لمتغير المؤهل العلمي، وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام   تعزى
، حيث تم استخراج مجموع ومتوسطات المربعات بـين         األحادي تحليل التباين 

 الفروق باستخدام نسبة التحليل     اتجاهالمجموعات وداخلها، وتم االستدالل على      
وذلك لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات االلتزام التنظيمي " ف"الفائية  

 : يوضح ذلك١٧وبين مجاالت االستبانة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي والجدول 
  

  ١٧جدول ال
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف 

 الرغبة باالستمرار بالعمل فيها و مستوى والجامعة الداللة بين اإليمان بمستوىو
، ماجستير، عاليدبلوم  بكالوريوس، ثانوي، دبلوم متوسط،(متغير المؤهل العلمي 

  )٣١٢= ن  (الفلسطينية بالجامعات) دكتوراه

مجموع  المصدر  األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
 المحسوبة

 مستوى
  الداللة
٠,٠٥ 

  ٠,٥٢٧  ٥  ٢,٦٣٧ بين المجموعات
ــل  داخــــ

 الجامعةاإليمان ب  ٠,٢٤٧  ٣٠٦  ٧٥,٤٦٢ المجموعات

    ٣١١  ٧٨,٠٩٩ المجموع

  غير دالة   ١,١٣

  ٤,٥٩٩  ٥  ٢٢,٩٩٦ بين المجموعات
ــل  داخــــ

  مرار بالعملالرغبة في االست  ٢٣٥.  ٣٠٦  ٧١,٩٤٢ المجموعات

    ٣١١  ٩٤,٩٣٨ المجموع

  دالة   ١٩,٥٦

  ١,٨٤٧٣) =٠,٠٥( داللة مستوىوعند ) ٥،٣٠٦(الجدولية عند درجة حرية " ف"ةقيم
  

) ٠,٠٥(المحسوبة عند مستوى داللة " ف" قيمة أنويتضح من الجدول السابق 
 مما يعني الجامعة متغير الرغبة باالستمرار بالعمل بفيالجدولية " ف"كبر من قيمة أ

 الموظـف   إيمان بالنسبة لدرجة    أما لهذا المتغير،    إحصائيةوجود فروق ذات داللة     
، وقد استخدم اختبار كروسكال واالس   إحصائية فال يوجد فروق ذات داللة       الجامعةب

لفة للمؤهالت العلمية لعينة الدراسة والخاصـة  لقياس الفروق بين المجموعات المخت 
 يوضـح نتـائج هـذا       ١٨  والجدول الجامعةبمتغير الرغبة باالستمرار بالعمل في      

  :االختبار
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  ١٨جدول ال

حسب  الجامعةداخل لرغبة باالستمرار بالعمل لدرجة ا كروسكال واالس اختبار
  متغير المؤهل العلمي

 kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال واالس 

دبلوم  ثانوية فئة المؤهل العلمي
دبلوم  بكالوريوس متوسط

 دكتوراه ماجستير إلىع

  ٢١٩,٣١  ٢٠٥,٩١  ١٣٧,٠٠  ١٠٥,٥٠  ١٥٤,٠٩ ١٧٧,٧٥   متوسط الرتب

-Chiقيمة االختبار 
square ٧٧,٠٤ 

 0.000  المعنويةمستوى

  0.05 الفا مستوىدالة عند  القرار

  
ن العاملين من حملة الدكتوراه والماجـستير        تبين أ  ١٨الجدول  ومن مشاهدة   

ات فيما يتعلق بالرغبة في االستمرار بالعمل في داخل الجامعات          مستويهم أعلى   لدي
ومن ثـم   العالي  الفلسطينية، ومن ثم يليها حملة الثانوية والدبلوم المتوسط والدبلوم          

ات يمـستو البكالوريوس، وهذا يدلل على وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي             
 تعـزى الجامعـات الفلـسطينية     الرغبة باالستمرار بالعمل لدى العاملين في قطاع        

  .لمتغير المؤهل العلمي
لرغبـة   ا مستوى و الجامعة اإليمان ب  مستوى فيمعنوية  توجد فروق ذات داللة     " .٤

 قطـاع غـزة     في الجامعات الفلسطينية    في العاملين   باالستمرار بالعمل فيها لدى   
 الجامعات، وللتحقق من صحة الفرضية تـم اسـتخدام       يف الخدمةسنوات  ل تعزى
، حيث تم استخراج مجموع ومتوسطات المربعات       األحادي تحليل التباين    أسلوب

 الفـروق باسـتخدام نـسبة       اتجاهبين المجموعات وداخلها، وتم االستدالل على       
تغير وذلك لمعرفة داللة الفروق بين مجاالت االستبانة وفقاً لم        " ف"التحليل الفائية   

 : يوضح ذلك١٩ والجدول الخدمةسنوات 
  

  ١٩جدول ال
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف 

 الرغبة باالستمرار بالعمل فيها مستوى والجامعة الداللة بين اإليمان بمستوىو
  )٣١٢= ن (ومتغير سنوات الخدمة بالجامعة 

مجموع  المصدر  األبعاد
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
 المحسوبة

 الجامعةاإليمان ب  ٢,٠٠٢  ٤  ٨,٠١٠ بين المجموعات
  ٢٢٨.  ٣٠٧  ٧٠,٠٨٩ داخل المجموعات

٨,٧٧  
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مجموع  المصدر  األبعاد
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
 المحسوبة

    ٣١١  ٧٨,٠٩٩ المجموع
  ٦,٣٣٧  ٤  ٢٥,٣٥٠ بين المجموعات
الرغبة في االستمرار   ٢٢٧.  ٣٠٧  ٦٩,٥٨٨ داخل المجموعات

  بالعمل
    ٣١١  ٩٤,٩٣٨ المجموع

٢٧,٩٥  

  ١,٩٤٤٩) =٠,٠٥( داللة مستوىوعند ) ٤،٣٠٧(الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة
  

) ٠,٠٥(لمحسوبة عند مستوى داللـة      ا" ف" قيمة   أن ١٩ويتضح من الجدول    
 جميع المتغيرات، وهذا يعني وجـود فـروق ذات          فيالجدولية  " ف"كبر من قيمة    أ

 فـي الجامعـات     الخدمـة  لمتغير سنوات    االت تعزى  هذه المج  في إحصائيةدالله  
 مـستوى  و الجامعة اإليمان ب  فيمعنوية  نه توجد فروق ذات داللة       أ أيالفلسطينية،  

 الجامعات الفلسطينية تبعاً لسنوات     في العاملين   ا لدى الرغبة باالستمرار بالعمل فيه   
لمجموعـات  خدمتهم بها، وقد استخدم اختبار كروسكال واالس لقياس الفروق بين ا          

  : يوضح نتائج هذا االختبار٢٠المختلفة لسنوات الخبرة لعينة الدراسة والجدول 
  

  ٢٠جدول ال
 حسب متغير سنوات الجامعة العاملين بإيمان كروسكال واالس لدرجة اختبار

  الخدمة بالجامعة
 kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال واالس 

 سنوات ٥ فئة سنوات الخدمة
 سنة ٢١أ ٢٠-١٦ ١٥-١١ ١٠-٦ فأقل

 فأكثر

  ١٥٣,٥٠  ٠  ١٦١,٩٤  ١٨٦,٦٨  ١٣٢,٥٣ متوسط الرتب

 ٢٢,٤٤٩ Chi-squareقيمة االختبار 
 0.000  المعنويةمستوى
  0.05 الفا مستوىدالة عند  القرار

  
مـستويات   تبين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ل        ٢٠بالنظر إلى الجدول    

ير سنوات الخدمة وأن هذه الفروقـات لـصالح          حسب متغ  الجامعة ب إيمان العاملين 
 سـنة، وأقـل     ٢١ومن ثم أكثـر مـن       ) ١٥-١١(، يليها   )١٠-٦(سنوات الخبرة   

  . سنوات٥اتها لدى الفئة أقل من مستوي
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  ٢١جدول ال
 كروسكال واالس لرغبة العاملين باالستمرار في العمل حسب متغير سنوات اختبار

  الخدمة
 kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال واالس 

 ٢١ من أكثر ٢٠-١٦ ١٥-١١ ١٠-٦ ٥اقل من  فئة سنوات الخدمة

  ١٨٦,٠٦  ٠  ٢٠٩,٣٤ ٢٤١,٥  ١١٤,٤٨ متوسط الرتب

 ٧١,٢٩ Chi-squareقيمة االختبار 

 0.000  المعنويةمستوى

  0.05 الفا مستوىدالة عند  القرار

  
 مـستوى إحصائية ل تبين أن هناك فروق ذات داللة       ي ٢١الجدول  ومن خالل   

حسب متغير سنوات الخدمة وأن هذه الفروقات لـصالح         الرغبة باالستمرار بالعمل    
وأقـل  ،  )١٠-٦(، ومن ثم الفئة     )١٥-١١( سنة، تليها الفئة من      ٢١الفئة أكثر من    

  . سنوات٥لدى الفئة أقل من  الرغبة باالستمرار بالعمل مستوى
 اإليمـان  مستوى في) (α = 0.05 مستوى عند إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " .٥

 الجامعـات   في العاملين   لرغبة باالستمرار بالعمل فيها لدى     ا مستوى و الجامعةب
 الفئـة الوظيفيـة للعـاملين بالجامعـات،         إلى تعزى قطاع غزة    فيالفلسطينية  

 المجـاالت   فيوللتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية         
قاً لمتغير الفئة الوظيفية للعاملين فـي الجامعـات          الدراسة وف  أداةالتي حددتها   

) T-TEST(الفلسطينية بقطاع غزة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام اختبـار           
 : يوضح ذلك٢٢والجدول 

  
  ٢٢جدول ال

 مستوى والجامعة اإليمان بمستوى" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 قطاع غزة فيموظفي الجامعات الفلسطينية  لدىالرغبة باالستمرار بالعمل فيها 

  )أكاديمي، موظف إداريموظف (تعزى لمتغير الفئة الوظيفية 

االنحراف  المتوسط العدد الفئة  األبعاد
 المعياري

  درجة
  الحرية

 "ت"قيمة 

 الجامعةاإليمان ب  ٠,٥٦٣٨٣  ٣,٨٤٩٢  ١٤٧ إداري
  ٠,٣٨٠١٠  ٤,٢١١٩  ١٦٥ أكاديمي

٦,٧٧  ٣١٠  

  ستمرار بالعملالرغبة في اال  ٠,٥٣٤٨٨  ٣,٧٠٧١  ١٤٧ إداري
  ٠,٥٣٩٥٦  ٣,٩٧١٨  ١٦٥ أكاديمي

٤,٣٠  ٣١٠  

   ١,٩٦) =٠,٠٥( داللة مستوىوعند ) ٣١٠(الجدولية عند درجة حرية " ف" قيمة 
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 فـي كبر من ت الجدوليـة      المحسوبة أ " ت" قيمة   أن ٢٢ويتضح من الجدول    
الرغبة باالستمرار بالعمل فيها، وهـذا       مستوى و الجامعةجميع المجاالت واإليمان ب   

فـي تلـك    ) ٠,٠٥(لة   دال مستوى عند   إحصائيةيدل على وجود فروق ذات داللة       
 لمتغير الفئة الوظيفية، وقد استخدم اختبار مـان ويتنـي لقيـاس             المتغيرات تعزى 

 يوضح  ٢٣الفروق بين المجموعات المختلفة للفئة الوظيفية لعينة الدراسة والجدول          
  :ذا االختبارنتائج ه
  

  ٢٣جدول ال
  حسب متغير الفئة الوظيفية" الجامعة باإليمان"  مان ويتني لبعد اختبار

 Mann-Whitney Testاختبار مان ويتني  
 أكاديميموظف  إداريموظف  الفئة الوظيفية

 ١٨٤,٧ ١١٩,٤ متوسط الرتب
 ٦٩٤٤,٠٠ Mann-Whitneyقيمة االختبار 

 0.000   المعنويةمستوى
  0.05 الفا مستوىدالة عند  ارالقر

  
 هذه الفروق   أن يتبين   ٢٣جدول  ال في نتائج اختبار مان ويتني      إلىوبالنظر  

  .لصالح الوظائف األكاديمية بالجامعة
  

  ٢٤جدول ال
  حسب متغير الفئة الوظيفية" الرغبة باالستمرار بالعمل"  مان ويتني لبعد اختبار

 Mann-Whitney Testاختبار مان ويتني  
 أكاديميموظف  إداريموظف  الفئة الوظيفية

 ١٧٣,١ ١٣٤,٧ متوسط الرتب
 ٩٠١٠,٠٠ Mann-Whitneyقيمة االختبار 

 0.000   المعنويةمستوى
  0.05 الفا مستوىدالة عند  القرار

  
 هذه الفـروق    أن يتبين   ٢٤جدول  ال في نتائج اختبار مان ويتني      إلىوبالنظر  

  .جامعةلصالح الوظائف األكاديمية بال
 اإليمـان  مستوى في) (α = 0.05 مستوى عند إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " .٦

 الجامعـات   في العاملين   لرغبة باالستمرار بالعمل فيها لدى     ا مستوى و الجامعةب
 المركز الوظيفي، وللتحقـق مـن صـحة    إلى تعزى قطاع غزة فيالفلسطينية  

حيث تم استخراج مجموع    ،  األحادي تحليل التباين    أسلوبالفرضية تم استخدام    
 اتجـاه ومتوسطات المربعات بين المجموعات وداخلها، وتم االستدالل علـى          
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وذلك لمعرفة داللـة الفـروق بـين       " ف"الفروق باستخدام نسبة التحليل الفائية      
 الرغبة باالستمرار بالعمـل فيهـا وفقـاً         مستوى و الجامعةمتوسطات اإليمان ب  

 :وضح ذلك ي٢٥ والجدول الخدمةلمتغير سنوات 
  

  ٢٥جدول ال
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف 

متغير الرغبة باالستمرار بالعمل فيها و مستوى والجامعة الداللة اإليمان بمستوىو
، إدارية دائرة /، مدير وحدة إداري، رئيس قسم إداريموظف (المركز الوظيفي 

بالجامعات الفلسطينية ) عميد/، نائب عميدكاديميأ جامعي، رئيس قسم أستاذ
  )٣١٢=ن(

مجموع  المصدر  األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
 المحسوبة

  ٣,٦٦١  ٥  ١٨,٣٠٦ بين المجموعات
 الجامعةاإليمان ب  ٠,١٩٥  ٣٠٦  ٥٩,٧٩٣ داخل المجموعات

    ٣١١  ٧٨,٠٩٩ المجموع
١٨,٧٣  

  ٧,٠٨٢  ٥  ٣٥,٤٠٨ بين المجموعات
  ٠,١٩٥  ٣٠٦  ٥٩,٥٣٠ داخل المجموعات

ستمرار الرغبة في اال
  بالعمل

    ٣١١  ٩٤,٩٣٨ المجموع
٣٦,٤٠  

  ١,٩٤٤٩) =٠,٠٥( داللة مستوىوعند ) ٥،٣٠٦(الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة
  

) ٠,٠٥(لمحسوبة عند مستوى داللة ا" ف" قيمة أنويتضح من الجدول السابق 
 جميع الحاالت، وهذا يعني وجود فروق ذات دالله         فيالجدولية  " ف"ن قيمة   كبر م أ

 لمتغير المركز الوظيفي في الجامعات الفلسطينية،  هذه المجاالت تعزىفي إحصائية
 مـستوى  و الجامعـة  متوسط اإليمان ب   في إحصائيةنه توجد فروق ذات داللة       أ أي

لسطينية تبعاً لمركزهم الـوظيفي،      الجامعات الف  في العاملين   الرغبة باالستمرار لدى  
وقد استخدم اختبار كروسكال واالس لقياس الفروق بين المجموعات المختلفة لعينة           

  : يوضح نتائج هذا االختبار٢٦الدراسة والجدول 
  

  ٢٦جدول ال
حسب متغير المركز الوظيفي " الجامعةاإليمان ب" اختبار كروسكال واالس لبعد 

  بالجامعة
 kruskal-Wallis Testواالس اختبار كروسكال 

موظف  فئة المركز الوظيفي
 إداري

رئيس قسم 
 إداري

مدير وحدة 
دائرة /

 إدارية

أستاذ 
 جامعي

رئيس قسم 
 أكاديمي

/ عميد 
 نائب عميد

  ٢٣٧,٣٥  ١٩١,٧١  ١٨١,٧١  ٦٥,٢٥  ١٢٢,٢٥ ١٢٦,٢٢   متوسط الرتب

 ٦٣,٣١٦ Chi-squareقيمة االختبار 
 0.000  المعنويةمستوى

  0.05 الفا مستوىدالة عند  رارالق



  ]٢٢٥[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  

بالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لمستوى 
 لدى العاملين في قطاع الجامعات الفلسطينية وأن هـذه الفـروق            الجامعةاإليمان ب 

  .لصالح المراكز الوظيفية األكاديمية
  

  ٢٧جدول ال
حسب متغير " الجامعةالستمرار بالعمل بالرغبة با" اختبار كروسكال واالس لبعد 

  المركز الوظيفي بالجامعة
 kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال واالس 

موظف  فئة المركز الوظيفي
 إداري

رئيس قسم 
 إداري

مدير 
وحدة 

دائرة /
 إدارية

أستاذ 
 جامعي

رئيس قسم 
 أكاديمي

/ عميد 
 نائب عميد

  ٢٣٧,٣٥  ١٩١,٧١  ١٨١,٧١  ٦٥,٢٥  ١٢٢,٢٥ ١٢٦,٢٢   متوسط الرتب

 ٦٣,٣١٦ Chi-squareقيمة االختبار 

 0.000  المعنويةمستوى
  0.05 الفا مستوىدالة عند  القرار

  
بالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لمستوى 
الرغبة باالستمرار بالعمل لدى العاملين في قطاع الجامعات الفلـسطينية وأن هـذه       

  .لصالح المراكز الوظيفية األكاديميةالفروق 
 اإليمـان  مستوى في) (α = 0.05 مستوى عند إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " .٧

 الجامعـات   في العاملين   لرغبة باالستمرار بالعمل فيها لدى     ا مستوى و الجامعةب
 مكان العمل، وللتحقق من صحة الفرضية       إلى تعزى قطاع غزة    فيالفلسطينية  
، حيـث تـم اسـتخراج مجمـوع         األحـادي  تحليل التباين    أسلوبتم استخدام   

 اتجـاه ومتوسطات المربعات بين المجموعات وداخلها، وتم االستدالل علـى          
وذلك لمعرفة داللة الفـروق وفقـاً       " ف"الفروق باستخدام نسبة التحليل الفائية      

 : يوضح ذلك٢٨والجدول ، لمتغير مكان العمل
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ]٢٢٦[ أبو الروس وحنونةالدكتور 
 
  

  ٢٨جدول ال
ومجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف مصدر التباين 

 والرغبة باالستمرار بالعمل ومتغير مكان الجامعة الداللة بين اإليمان بمستوىو
امعة ، جاألزهر بغزة، جامعة اإلسالميةجامعة القدس المفتوحة، الجامعة (العمل 

  )٣١٢= ن ) (األقصى

مجموع  المصدر  األبعاد
 المربعات

درجات 
 حريةال

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
 المحسوبة

 مستوى
  الداللة
٠,٠٥ 

بين 
  ٠,١٣٦  ٣  ٠,٤٠٨ المجموعات

داخل 
  ٠,٢٥٢  ٣٠٨  ٧٧,٦٩١ المجموعات

 الجامعةاإليمان ب

    ٣١١  ٧٨,٠٩٩ المجموع

  غير دالة  ٠,٥٣

بين 
  ٠,٠٧٦  ٣  ٠,٢٢٩ المجموعات

داخل 
  ٠,٣٠٧  ٣٠٨  ٩٤,٧٠٩ المجموعات

الرغبة في 
  االستمرار بالعمل

    ٣  ٩٤,٩٣٨ المجموع

  غير دالة  ٠,٢٤

  ١,٨٤٤٩) =٠,٠٥( داللة مستوىوعند ) ٣،٣٠٨(الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة
  

) ٠,٠٥(لمحسوبة عند مستوى داللة ا" ف" قيمة أنويتضح من الجدول السابق 
يعنـي عـدم     جميع الحاالت والدرجة الكلية، وهذا       فيالجدولية  " ف"قل من قيمة    أ

 لمتغير مكان العمل فـي       هذه المجاالت تعزى   في إحصائيةوجود فروق ذات دالله     
 متوسط اإليمان في إحصائيةنه ال توجد فروق ذات داللة  أأيالجامعات الفلسطينية، 

 الجامعـات   فـي  العـاملين    الرغبة باالستمرار بالعمل فيه لدى     مستوى و الجامعةب
 جميع الجامعـات الفلـسطينية      أن ذلك لسبب    يعزى تبعاً لمكان عملهم، و    الفلسطينية

 الفلسطينية وخاصة بالنسبة للرواتب وتؤدي نفس       يلاتخضع لنفس قوانين التعليم الع    
 مكـان   أنالخدمات وتتشابه بها التوزيعات الوظيفية والمهام الوظيفية مما يجعـل           

 فيفلسطينية   االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات ال      مستوى فيالعمل ال يؤثر    
  هنـاك فـروق ذات      أن تم رفض الفرضية التي تنص على        ه علي قطاع غزه، وبناء 

 مـستوى  و الجامعـة  اإليمـان ب   مستوى في   ٠,٠٥ الفا   مستوى عند   إحصائيةداللة  
 الجامعات الفلسطينية يعود لمتغيـر      فيالرغبة باالستمرار بالعمل فيه لدى العاملين       

  .  مكان العمل
  

  مناقشة النتائج
  :اآلتيةاسة بالنقاط رلخص نتائج الدن أنء ما سبق يمكن ضوفي 



  ]٢٢٧[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  
ظهـروا  أ الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة قد       في العاملين   أن الدراسة   أظهرت .١

 وبنـاء  %)٧٩,١٩ (نسبتهمن االلتزام التنظيمي بلغت     عاٍل   مستوى عام   بشكٍل
 لـدى   من االلتزام التنظيمي  عاٍل   هناك مستوى    أن اعتبارنه يمكن   إعلى ذلك ف  

وهـي  ،  ) متوسط حسابي  ٣,٩٦ ( قطاع غزة  فيالعاملين بالجامعات الفلسطينية    
 نتائج دراسـته  أظهرتوالذي ) ١٩٩٦عواملة، (نتيجة تتفق مع دراسة كالً من   

 فـي ون  ل المدراء العـام   ىمن االلتزام التنظيمي لد   عالية  ات  يمستوعلى وجود   
اء الذي يشعر به هـؤالء       طبيعة الثقافة العربية واالنتم    إلى ذلك   ى وعز األردن
 اتيمستو على وجود    أكدوالذي  ) ٢٠٠٠المعيوف،  ( مؤسساتهم، و  اتجاه المدراء

 ذلـك   ى موظفي القطاع العام السعودي وعز     ىمرتفعة من االلتزام التنظيمي لد    
 الثقافـة   أن، وعليه يمكن القول      المجتمع العربي  فيلقيم السائدة    للثقافة وا  أيضاً

 البيئـة  هـذه    فـي  تجعل الموظفين    األصيلةلقيم العربية    ا إلى باإلضافةالعربية  
 ارتباطهم برفعة   إلى باإلضافة اتجاه مؤسساتهم،    وأخالقياً أدبياًملتزمون التزاماً   

جل بناء مستقبل مشرق لدولهم يجهلهم ملتزمـون   أ والعمل الدءوب من     أوطانهم
 . تنظيمياً نحو مؤسساتهم التي يعملون بها

 واإليمانن متغير االستمرار بالعمل بالجامعة كمتغير تابع  بيتوجد عالقة إيجابية .٢
وبمعامل ارتبـاط مقـداره     ) ٠,٠٥( كمتغير مستقل عند مستوى داللة       الجامعةب
)٠,٦٨٧ .(  

 فـي هم الرغبة باالسـتمرار بالعمـل       يلد من عينة الدارسة     )%٧٧( من   أكثر .٣
 اتجـاه   وهو ما يمثل شعور الموظف باالنتمـاء العميـق         الجامعات الفلسطينية 

 أظهرت والذي، )١٩٩٣عالم،( يعمل بها، وهو ما يتفق مع دارسة التيالجامعة  
 العاملين  ى من الرغبة باالستمرار بالعمل لد      مرتفع مستوى وجود   دراستهنتائج  

  . دولة قطرفي ةالتحويليبالمؤسسات 
 اإليمـان من  عالية  هم درجة   يلد أنظهروا  أ من عينة الدارسة     )%٨١( من   أكثر .٤

، وكذلك دراسة   )١٩٩٣عالم  (، وهذا يتفق مع دراسة       التي يعملون بها   بالجامعة
 .)١٩٩٩عواملة (

 = α مستوى عند إحصائية نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة أوضحت .٥
 والرغبـة   الجامعـة  تعزى لمتغير الجنس في كٍل من درجة اإليمـان ب          )(0.05

مع بعض الدراسات الـسابقة   ونتائج هذه الدراسة تتفق     باالستمرار بالعمل فيها،    
الجنس ومن تعزى لمتغير  إحصائية عدم وجود فروق ذات دالله ىعلالتي تؤكد 

 خـصائص المنظمـة     إلـى  ذلك   ىالذي عز ) ١٩٩٨هوكينز  (هذه الدراسات و  
ديلوريا  (أماالمتمثلة في العدالة في التوزيع، والدعم المؤسساتي لكال الجنسين،          

، أمريكا في مؤسسات التعليم    فيظيمي السائد    ذلك المناخ التن   ىفقد عز ) ٢٠٠١
 بين مستوى االلتـزام التنظيمـي       إحصائيةويفسر عدم وجود فروق ذات داللة       

 فـي  لما لطبيعة العمـل       الجامعات الفلسطينية  يومتغير الجنس بين العاملين ف    
 فيها المكانة االجتماعية والراتب وظـروف       ىالجامعات الفلسطينية التي تتساو   



  ]٢٢٨[ أبو الروس وحنونةالدكتور 
 

 الجامعـات   ي القناعة التي تسود العاملين ف     إلى باإلضافة الجنسين،   العمل لكال 
 المؤسسات خدمة للشعب الفلسطيني أكثرن هذه المؤسسات هي من    أالفلسطينية ب 

  . القادرة على بناء الوطنالمتعلمة األجيال خلق فييستطيع فيها الفرد المساهمة 
 لمتغير العمر في زىعوجود فروق ذات داللة إحصائية ت  نتائج الدارسة    أظهرت .٦

وهـذه   ،الجامعـة بومتغير الرغبة باالستمرار بالعمل     ،  الجامعةدرجة اإليمان ب  
حيث كانت العالقة سلبية بـين      ) ١٩٩٦عوامله،  (النتيجة تتفق مع نتائج دراسة      

 زاد العمـر    فينه كلما تقدم الموظف     أ إلى ذلك   ى االلتزام وعز  مستوىالعمر و 
الذي ) ٢٠٠٠المعيوف،(و  بالنسبة له  المتاحةفية   بسبب قله الفرص الوظي    التزامه
 ىة بين العمر ومستوى االلتزام وعز      نتائج دراسته وجود عالقة ايجابي     أظهرت

،  بسلم الوظائف  وتدرجهية للموظف   ذلك بعامل الخبرة المكتسبة والمكانة الوظيف     
 االلتـزام   مـستوى  بين   ة هناك عالقة موجب   أن نتائج هذه الدارسة فقد بينت       أما
 هذه النتائج فروق لصالح بعض الفئات العمرية      أظهرت حيثلتنظيمي والعمر،   ا

عاماً، وقد  ) ٣٥-٣١ (والفئة العمرية الواقعة بين   ) ٤٠-٣٦(مثل الفئة العمرية    
 إلـى  عاماً فهي فئة تنظر      )٤٠-٣٦( ذلك لخصائص الفئة العمرية مابين       يعزى

 العالقـات   إلـى  إلضافةبا الوظيفي   مستوى واالرتقاء بال  الجامعةالتطور داخل   
 والتي يمكنها من اإلدارة مع أو التي قد قامت بنسجها سواء مع الزمالء      الحميمة

  .أعلىالطموح بمناصب وظيفية 
 فـي ) (α = 0.05 مستوى عند إحصائية ة ذات داللفروق النتائج وجود أظهرت .٧

 فـي  العـاملين     الرغبة باالستمرار بالعمـل لـدى      مستوى و الجامعةاإليمان ب 
، وهذه النتيجة تتفق مع كالً من        تعزى لسنوات خدمتهم بها    معات الفلسطينية جاال

 عالقـة  نتائج دراسته وجود     أظهرتالذي  ) ١٩٩٥العطايله،  (اآلتية  الدراسات  
 إلـى  ذلـك    ى وعـز  الجامعة بين االلتزام التنظيمي وسنوات الخدمة ب      ةيجابيإ
ملون كلمـا زادت     الوظيفي واالستقرار الوظيفي الذي يتمتع به العـا        مستوىال

 هنـاك عالقـة     أنفقد وجد   ) ٢٠٠٠المعيوف، (وأما،  الجامعةبسنوات خدمتهم   
 الـوظيفي   مستوى ال إلى وااللتزام التنظيمي وعزاه     الخدمةيجابية بين سنوات    إ
 تزداد بزيادة السلم الوظيفي     التي اإلشرافية المهام   إلى باإلضافة الدخل   مستوىو

ـ إ هناك عالقة    أن إلىد توصل   فق) ٢٠٠١ديلوريا، (وأماوالخبرة،    بـين   ةيجابي
هم يلد االلتزام التنظيمي مستوى الوظائف الرسمية الحكومية وفيسنوات الخدمة 

 نتائج هذه الدراسـة فقـد       أماهم،  يلد االستقرار الوظيفي    إلى يعزى و أمريكا في
 الخدمـة  االلتزام التنظيمـي وسـنوات       مستوى على وجود فروقات بين      أكدت

ع الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، وكانت هذه الفروق لـصالح          للعاملين بقطا 
هم يلد ، ويمكن تفسير ذلك بأن هذه الفئةعاماًً) ١٥-٦(بين فئات سنوات الخدمة 

 حققـوه  ما   إلى باإلضافةاستقراراً وظيفياً وعالقات مميزة نسجت مع زمالئهم        
  . الجامعةفيمن مراكز وظيفية خالل مدة خدمتهم 

 وىـمست عند   ةـإحصائيود فروق ذات دالله     ـ الدراسة بوج  جـ نتائ وأظهرت .٨
α = 0.05) (طينية  الجامعات الفلسفي العاملين ى االلتزام التنظيمي لدمستوى في



  ]٢٢٩[                                                   ... )االلتزام(ملني أثر اإلميان باملنظمة على رغبة العاعالقة و
  

يجابيـة  إوجود عالقة   ) ١٩٩٣عالم،  (، وقد أثبت     لمتغير المؤهل العلمي   يعزى
ظيفي  الـو  مـستوى  لل أيضاً ذلك   ىزام التنظيمي والمؤهل العلمي وعز    بين االلت 

 نتائج هذه   وأما المنظمة،   فيالذي يحصل عليه ذوي الدرجات العلمية المتقدمة        
 التعليم للفـرد،    مستوى وجود عالقة موجبة بين االلتزام و      أظهرت  فقد ةالدراس

العـالي  ن هذه الفروق كانت لصالح الدرجات العلمية العليـا مـن الـدبلوم              أو
 التزاماً  أكثرلة الدرجات العليا    ن حم أوالماجستير والدكتوراه، ويمكن القول من      

من العاملين ذوي الدرجات العلمية البكالوريوس فما دون وقـد يعـزى ذلـك              
 ولها مزايـا    أكاديميةلطبيعة العمل الذي يقوم به العاملون من وظائف معظمها          

 جـوهر عمـل     أن إلى باإلضافة األعلى نظام الدوام والراتب     مرونةعدة منها   
 مما يجعل من هذه الوظـائف درجـة         األساس فيعليم  الجامعات يقوم على الت   

ون تلك الوظائف تشعر بالمسئولية  كإلى باإلضافةاجتماعية متميزة بالنسبة لهم، 
 صقل شخصية الطالب الفلسطيني     في إسهامتجاه المجتمع والجامعة لما لها من       

  .قدراتهوبناء 
عند مستوى   ةـإحصائيروق ذات داللة    ـ وجود ف  إلىج الدراسة   ـ نتائ أظهرت .٩

α = 0.05) (الرغبة باالستمرار بالعمـل تعـزى  مستوى والجامعةفي اإليمان ب  
، وهذه الفـروق لـصالح الوظـائف        ) أكاديمي –إداري  (لمتغير الفئة الوظيفية    
عاٍل  مستوى من   األكاديميةويمكن تفسير ذلك لما للوظيفة      األكاديمية بالجامعة،   

يشعر به    ما إلى باإلضافةعي لها،    االجتما مستوى مرونة ساعات العمل وال    في
 بقطاع الجامعات الفلسطينية ويعتبرونها مجال      وإيمان من مسئولية    األكاديميون

 فنجد عدم   الجامعة المجال الثالث وهو الرغبة باالستمرار ب      أماعملهم المفضل،   
 قطاع الجامعات الفلـسطينية     في بين العاملين    إحصائيةوجود فروق ذات داللة     

 يعتبرون الجامعـات    واإلداريين األكاديميين كالً من    أن ذلك على    ويمكن تفسير 
 إذا المجتمع الفلـسطيني  في اجتماعية ة استقراراً وراتباً ومكاناألكثرالفلسطينية  

 الجامعة لهـا    أن باإلضافة المحلية،   األسواق فيما قورنت بالوظائف المتوفرة     
ـ      أذهان فيمكانة خاصة    بموظـف  اليـة   ة ع  الفلسطينيون مما يعطي درجة ثق
 .اإلداري أو األكاديميالجامعة سواء 

  مستوى عند ةـإحصائيود فروق ذات داللة ـ وجإلىج الدراسة ـ نتائأشارت .١٠
α = 0.05) (الرغبة باالسـتمرار لـدى  مستوى والجامعة مستوى اإليمان بفي  

موظـف  ( الجامعات الفلسطينية تعزى إلى متغير مركزهم الوظيفي  فيالعاملين  
 جـامعي، رئـيس   أستاذ، إداريةحدة و/  ، مدير دائرةإداريرئيس قسم ، إداري
، وهذه الفروق لصالح المراكز الوظيفيـة       ) عميد كلية  /، نائب عميد  أكاديميقسم  

اآلتيـة  وهي نتائج تتفق مع كالً مـن الدراسـات          ،  األكاديميالخاصة بالعمل   
اللتـزام   هناك عالقة ايجابيـه بـين ا       أن إلى خلص   والذي) ١٩٩٥العطايله،  (

 ذلـك   ى العليا وعـز   اإلداريةات  يمستو الوظيفي لصالح ال   مستوىالتنظيمي وال 
 أمـا  صنع القـرارات،     في والمشاركة   اإلشراف، نطاق   الوظيفيةلطبيعة المهام   
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 بـين االلتـزام التنظيمـي       ةيجابيإ على وجود عالقة     أكدفقد  ) ٢٠٠٣اولينج،  (
 أن وضغط العمل حيـث  يةاإلشراف ذلك لطبيعة المهام ى الوظيفة وعز  مستوىو

 إلى باإلضافة من الوظائف الدنيا،     أكثر وإبداع تفكير   إلىالوظائف العليا تحتاج    
 وجـود   إلى هذه الدارسة فقد خلصت      أما،  المنظمة رسم سياسات    فيمساهمتها  

 الوظيفي للعـاملين بالجامعـات      مستوىفروق موجبة بين االلتزام التنظيمي وال     
ن هذه الفروق لصالح المراكز الوظيفية الخاصـة        أ قطاع غزة و   فيالفلسطينية  

 األقسام الجامعين، رؤساء    األساتذة فئات العاملين من     أن حيث   األكاديميبالعمل  
المركـز  ن  أعزو هذه النتيجة ب   أن ن ، ونواب العمداء والعمداء، ويمكن      األكاديمية

ات يمـستو  لما لوظيفتهم من     األكاديمية مستويات للموظفين من ذوي ال    يالوظيف
 المكانة االجتماعية إلى باإلضافة الرواتب ومرونة الدوام الخاص بهم،     فيعالية  

 من رؤسـاء    األكاديمية ذه الوظائف، وكذلك لما للوظائف    التي يكتسبونها من ه   
 رسـم سياسـات الجامعـات       فـي  ومشاركة   تخطيطية وعمداء من مهام     أقسام

  .  قطاع غزة في الفلسطينية
 مستوى عند إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة إلىج الدراسة ـ نتائأظهرت .١١

α = 0.05) (الرغبة باالستمرار بالعمـل  مستوى والجامعة مستوى اإليمان بفي 
 متغير مكـان الوظيفـة      إلى تعزى  الجامعات الفلسطينية  في العاملين   لدىفيها  

، وجامعـة   األزهـر  بغزة، جامعة    اإلسالميةالجامعة   جامعة القدس المفتوحة،  (
) ٢٠٠٢جوليـت،  (اآلتيـة   وهي نتائج ال تتفق مع كالً من الدراسات    )األقصى

 االلتزام التنظيمي بين القطاع الربحـي       مستويات هناك فروق في     أن أكدالذي  
 القطاع الحكومي والذي كان لصالح القطاع       إلى باإلضافةوالقطاع غير الربحي    

ـ لدر   طبيعة القطاع الربحـي الـذي يتـوف        إلى نتيجته عزىالربحي، وقد ا   ه ي
فقد وجـد تبـاين فـي       ) ٢٠٠٥،  وآخرونكاراش  (لخصائص بيئة العمل، أما     

 عـن الواليـات   ى الواليـات الوسـط  في االلتزام التنظيمي للعاملين     مستويات
 وخاصة توفر   المنظمة خصائص العمل وبيئة     إلى ذلك   عزى و بأمريكاالجنوبية  

عدم وجود فوارق  تلك المنظمات، ومن هنا يمكن تفسير      فيبيئة لتطوير الجودة    
 وجود العديـد مـن الخـصائص        إلى قطاع غزة    في الفلسطينيةبين الجامعات   

، المنظمـة الموحدة بينهما من حيث بيئة العمل، وخصائص العمل، وخصائص          
 حيث أن المسميات الوظيفية، الراتب، المهام الوظيفية، نظام الدوام، في      وبيئتها،

الفلسطيني والذي يحـدد    العالي  عليم  معظم الجامعات الفلسطينية تخضع لنظم الت     
 لمعظمها، وبهذا  تكون البيئة التنظيميـة الخاصـة          واألكاديمي اإلداريالكادر  

 االلتـزام   مـستوى  فييوثر   بالجامعات شبة موحدة مما يجعل مكان العمل ال       
  . قطاع غزةفي العاملين بالجامعات الفلسطينية لدىالتنظيمي 

  
  التوصيات 
  :تيوصي باآلت انهإ هذه الدراسة فهايإل تتوصللنتائج التي وفقاً ل
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 الفلـسطيني العـالي   االهتمام بإدخال نظرية االلتزام التنظيمي في قطاع التعليم          .١

مـن   الجامعات الفلـسطينية،     في العاملين   لدىز االلتزام التنظيمي    يعزتوذلك ل 
زه لدى  يعز وكيفية ت  وميزاته توضيح مفهوم االلتزام التنظيمي ومضمونه       خالل

عن طريـق النـدوات وورش      ، وذلك    الجامعات الفلسطينية  فيميع العاملين   ج
ز الممارسات االيجابية للعاملين بمـا يخـدم        يعزالعمل بحيث يكون محورها ت    

 الجامعـات التـي     لـدى  المنظمة وخططها مما يعزز التزام الموظفين        أهداف
 .يعملون بها

 رسـم الـسياسات     فـي  القرارات والمـساهمة     اتخاذ في مبدأ المشاركة    إثراء .٢
ـ      المستقبلية عن طريق استخدام فرق الع       ىمل التي يشارك فيها الموظفون وعل

 عـن  واإلبـداع العمل على تنمية روح المبادرة   وهم الوظيفية،   مستوياتاختالف  
اولة العمل بها، لمالـه مـن        ومح اإلبداعية لألفكارطريق تبني برامج تشجيعية     

  الجامعة وتطلعاتها المستقبلية   بأهداف  التزامهم مستوىز  يعز ت فييجابي  إمردود  
  . قطاع الجامعات الفلسطينيةفي العاملين لدىمما يخلق شعور بالرضا وااللتزام 

 إعـداد تطوير مهارات وكفاءة العاملين وتنمية قدراتهم ومعلوماتهم عن طريق           .٣
وتنظيم برنامج تدريبي للنمو المهني وبناء القدرات الخاصة بهم، وذلك حـسب            

فلـسطينية   الجامعات ال  في المتاحة   اإلمكانيات وفي ضوء    واألولوياتالحاجات  
 تطـويره كبر من االنتماء للجامعة لحرصها علـى   أمما يشعر الموظف بدرجة     

العمل علي توفير   ، و  التزامه التنظيمي  مستوىيجابي علي   إومما له من مردود     
ل تـوفير    من حيث التطوير المهني من خال      اإلداريينالفرص الكافية للعاملين    

 مما يـساهم    األكاديميين بزمالئهم أسوةالبعثات والمنح الدراسة لهؤالء العاملين      
  .هم اتجاه الجامعةيلد االلتزام مستوى تطويرهم العلمي والمهني ويعزز في

، وذلك مـن     التوزيع للعمل والحوافز والمبني علي الكفاءة      فيتبني مبدأ العدالة     .٤
 بمعايير وممارسات يتم تـصميمها بدقـة،        ربط مفهوم االلتزام التنظيمي   خالل  

 تشمل المعايير   أنتكون مدمجة مع نظام الحوافز والرقابة، والتوظيف، ويجب         
 جانب الكفـاءة واالنجـاز      إلى العمل   في العدالة والمنافسة الشريفة     المستخدمة

 العدالة وزيـادة    أ زيادة شعور الموظف بمبد    إلىمما يؤدي   ،  الفعال لمهام العمل  
لعمله ومؤسسته وتطلعه للتطور الوظيفي بشكل مستمر وهـو مـا لـه             انتماءه  

 على تنمية روح االنتماء وااللتـزام        كما يعمل  مردود جيد على مستوى التزامه    
  . الجامعات الفلسطينيةفي الموظفين لدى

 التنظيمية الواضحة المهام والمسئوليات وطرق االتـصال ممـا          الهيكلياتبناء   .٥
 فـي دواجيـة   زضوح المهام والمسئوليات وعدم اال     تنظيم العمل وو   إلىيؤدي  

 االيجابي على انجاز العمل مما يخلق جو عمل سليم األثر، كل ذلك له اإلشراف
 العـاملين   لـدى  االلتـزام التنظيمـي      مستوياتيجابياً على   إ يؤثر   الجامعة في

  .بالجامعات الفلسطينية
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راجع درجـات    لضمان عدم ت   بالمرأةضرورة االهتمام بظروف العمل الخاصة       .٦

ها يلـد ها مع بحث سبل االستفادة من المؤشرات االيجابية         يلدااللتزام التنظيمي   
  . تدعيم مستوى التزامها التنظيميفي

هم يلـد  العاملين   لدى العمل على تنمية االلتزام التنظيمي       اإلدارية القيادات   ىعل .٧
م بعالقات   الوظيفي وتتس  واإلبداعمن خالل توفير بيئة تنظيمية تسمح باالبتكار        

االحترام والتقدير بين العاملين وتوفر الشعور بالرعاية واالهتمام، مع تـوفير           
الظروف المادية التي تساعد الموظف على العمل بكفاءة، ومما يشعره باالهتمام          

  . التنظيميالتزامه مستوياتويزيد من 
طينية  الجامعات الفلـس   إدارة المزيد من البحوث الميدانية من قبل        إجراءتشجيع   .٨

ات التزام موظفيهم وذلك    يمستو فيللتعرف على المزيد من العوامل التي تؤثر        
ـ      ات ا يمستوبهدف العمل على رفح       علـى   ىلتزامهم مما يعود بالفائـدة العظم

  . الجامعات ورقيهاأهداف وانجازهم مما يسهم في تحقيق أدائهم مستوى
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