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Abstract:
The study aimed to clarify the level of organizational commitment among employees of
commercial banks in Alkhoms city based on (Alen & Meyer Model 1990), who divide
organizational commitment into three dimensions such as Affective, Continuance and
Normative Commitment. A random sampling was chosen from the population of the
study. 76 questionnaires were distributed to the employees of the commercial banks
such as Alwahda Alkhoms, Jumhouria Alkhoms, Jumhouria Sooq Elkhamis, Sahara
Alkhoms and Alsahary Sooq Elkhamis. SSPS was used to analyses the data of the
study. The result of the study confirmed that the dominant organizational commitment
between the employees of the commercial banks in Alkums was Continuance
commitment. The study recommended to strengthen the concept of organizational
commitment of the employees of commercial banks in Alkums city, through the
definited of organizational commitment to the employees of these banks and the
importance of it, and its impact on the level of performance of these banks.
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مقدمة :

تباينت نتائج الدراسات السابقة حول وجود فروق بين أراء المبحوثين حول االلتزام التنظيمي تُعزى للمتغيرات
الشخصية (العمر ,الحالة االجتماعية ,النوع ,المستوى التعليمي ,وسنوات الخبرة) في قطاعات التعليم والصحة
وغيرها من القطاعات المختلفة (االطرش  ,2011أبوندا  ,)2007وأُجريت هذه الدراسات ببعض الدول العربية
ويعتبر هذا مؤش اًر على أهمية متغير االلتزام التنظيمي بالنسبة لمتخذي القرار
باإلضافة إلى عدد من الدول االجنبيةُ ,
بمختلف القطاعات ,إضافة إلى ذلك فقد أكدت دراسات أخرى على وجود عالقة بين االلتزام التنظيمي والعدالة
التنظي مية ,وبين االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ,وكذلك وجود عالقة بين االلتزام التنظيمي واألداء Shurbagi

) .)and Zahari 2013وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين بالمصارف التجارية
العاملة بمدينة الخمس.
مشكلة الدراسة :

تُعتبر المتغيرات الديمغرافية من العوامل المهمة التي تؤثر في أداء العاملين ومستوى التزامهم بالمنظمات التي
يعملون بها .أكدت العديد من الدراسات مساهمة المتغيرات الديمغرافية في درجة رضا العاملين ومستوى التزامهم
بالمنظمات التي يعملون بها ,وذلك من خالل العالقات والحوافز التي يتحصلون عليها ( Lim, 2010, Shurbagi
 .)and Zahari, 2013تأسيساً على ما تقدم جاءت هذه الدراسة لمعرفة مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين
بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس باإلضافة إلى معرفة وجود فروقات ذات داللة احصائية لعينة الدراسة

حول مستوى االلتزام التنظيمي تُعزى للمتغيرات الديمغرافية النوع ,العمر ,المستوى التعليمي ,سنوات الخدمة للعاملين
بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس.
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أهداف الدراسة :

تسعى الدراسة الحالية لتحقيق ُجملة من االهداف تتمثل في :
 .1معرفة مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس.

 .2تبيان ما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية بين مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين بالمصارف محل
الدراسة تُعزى لمتغيراتهم الديمغرافية مثل  :النوع ,العمر ,المؤهل العلمي ,سنوات الخدمة.

 .3اقتراح بعض التوصيات التي من شأنها مساعدة المسؤولين بالمصارف قيد الدراسة في تدعيم وتعزيز درجة
االلتزام التنظيمي للعامين بها.
فرضيات الدراسة :

 .1درجة االلتزام التنظيمي للعاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة بالخمس مرتفعة.

 .2ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين بالمصارف محل الدراسة تُعزى
لمتغيراتهم الديمغرافية :النوع ,العمر ,المؤهل العلمي ,سنوات الخدمة.

أهمية الدراسة :

تتمثل أهمية الدراسة في طرح موضوع االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس,

يمر بها القطاع المصرفي من خالل األزمة المصرفية التي تحتاج فيها المصارف
خاصة في الظروف الحالية التي ُ
إلى موارد بشرية تتمتع بمهارات وامكانيات عالية تمكنها من االستمرار بعملها وتحقيق االهداف المنشودة.
حدود الدراسة :

اشتملت الدراسة على الحدود التالية :

 .1الحدود البشرية :تتمثل في العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس.
 . 2الحدود المكانية :انحصرت هذه الحدود في مدينة الخمس وبالتحديد المصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس

 .3الحدود الموضوعية :اقتصرت على دراسة متغير االلتزام التنظيمي من خالل األبعاد االلتزام العاطفي ,االلتزام
المستمر ,وااللتزام األخالقي.
 .4الحدود الزمنية  :وتتمثل في الفترة التي أُجريت بها الدراسة وهى في الربع االخير من سنة .2017
مصطلحات الدراسة:

 . 1االلتزام التنظيمي :هو قدرة الفرد على البقاء في منظمة واحدة ولفترة طويلة وهذا النوع من االلتزام يعتمد على

ثالث اعتبارات أساسية هي؛ إيمان قوي ومطلق بأهداف وقيم المنظمة التي يعمل بها ,يمكن أن يقدم جهوداً إضافية

من أجل استمرار المنظمة التي يعمل بها ,يبدئ الرغبة الشديدة لكي يظل أحد أفراد المنظمة .وهذا التعريف وفق

النموذج الذي اقترحه (الن وماير  )1990والذي يتكون فيه االلتزام التنظيمي من ثالث أبعاد رئيسية هي :االلتزام
العاطفي ,االلتزام المستمر ,االلتزام األخالقي.

الم َشّرع الليبي المصرف التجاري بأنه ُ :يعتبر مصرفاً تجارياً كل شركة تقوم
 .2المصارف التجارية الليبية  :عرف ُ
بصفة ُمعتادة بقبول الودائع في حسابات جارية ،تُدفع عند الطلب ،أو في حسابات ألجل ،ومنح القروض
والتسهيالت االئتمانية ،وغير ذلك من األعمال المصرفية (قانون المصارف رقم  ,(2005 ، 1وفي هذه الدراسة
سيتم التركيز على المصارف التجارية الواقعة بمدينة الخمس والمتمثلة في المصارف التالية( :مصرف الوحدة

الخمس ,مصرف الجمهورية الخمس ,مصرف الجمهورية سوق الخميس ,الصحاري الخمس ,الصحاري سوق
الخميس).
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منهج الدراسة وأداة جمع البيانات :

اتبع الباحث المنهج الوصفي من خالل االطالع على الدراسات السابقة المحلية منها والدولية التي تناولت متغير

الدراسة والمتمثل في االلتزام التنظيمي وأبعاده الثالثة االلتزام العاطفي ,وااللتزام المستمر ,وااللتزام االخالقي استناداً
على نموذج الن وماير لسنة  1990م ,كما اعتمد الباحث المنهج الكمي وذلك باستخدام االستبانة لجمع البيانات
المطلوبة وتحليلها للوصول إلى نتائج الدراسة.

الدراسات السابقة :

بجملة من المتغيرات
تناول الكثير من الباحثين واألكاديميين موضوع االلتزام التنظيمي بالبحث والدراسة وعالقته ُ
كالرضا الوظيفي ,واألداء والحوافز ,والقيادة ,والثقافة التنظيمية ,وغيرها من المتغيرات واظهرت هذه الدراسات وجود
عالقات متباينة بين هذه المتغيرات من حيث نوع العالقة وقوتها .كما أُجريت العديد من البحوث لدراسة متغير
االلتزام التنظيمي وعالقته بالمتغيرات الديمغرافية للعاملين في عدد من القطاعات الخدمية ,واالنتاجية ,والصناعية,
واالقتصادية حيث أكدت بعض الدارسات وجود فروقات ذات داللة احصائية بين االلتزام التنظيمي وبعض

المتغيرات الديمغرافية ,في حين بينت دراسات أخرى ضعف أو عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية بين االلتزام
والمتغيرات الديمغ ارفية ,ومن هذه الدراسات ما يلي :

 .1د ارسة ةةة (يوسة ةةف  ,)1999بعن ة ةوان قالعالقة ةةة بة ةةين دافعية ةةة العمة ةةل الداخلية ةةة وااللت ة ةزام التنظيمة ةةي واألداء الة ةةوظيفي
والخصةةائل الفردي ةةةق أُجري ةةت الد ارس ةةة علةةى القطاع ةةات الحكومي ةةة والخاص ةةة والمش ةةتركة ف ةةي دول ةةة اإلم ةةارات العربي ةةة
المتحةةدة .أكةةدت نتةةائج الد ارسةةة علةةى وجةةود عالقةةة موجبةةة ذات داللةةة إحصةةائية بةةين الدافعيةةة الداخليةةة وبةةين االلت ةزام
التنظيمةةي واألداء الةةوظيفي ,ووجةةود عالقةةة ذات داللةةة إحصةةائية بةةين االلت ةزام التنظيمةةي واألداء الةةوظيفي .باإلضةةافة
لوجةود عالقةةة موجبةة بةةين االلتةزام التنظيمةةي وكةل مةةن العمةةر ،والخبةرة  ،ومةةدة الخدمةة ,وجةةود عالقةة موجبةةة بةةين األداء
الوظيفي ،والعمر ،والخبرة في الوظيفة ،ومدة الخدمة في المؤسسة الحالية ،والدخل الشهري.

 .2دراسة سامي ابراهيم حنونة ( )2006بعنوان ققياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية
بقطاع غزةق .هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في
قطاع غزة ,وكذلك معرفة مدى تأثير بعض العوامل الديمغرافية الخاصة بالموظفين على مستويات التزامهم مثل

(الجنس ,العمر ,مستوى التعليم ,سنوات الخدمة ,المستوى الوظيفي ,مكان العمل ,ونوع العمل) .أظهرت النتائج وجود

مستوى عالي من االلتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ,وأشارت أيضاً إلى وجود عالقة
ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين مستويات االلتزام التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة والمتغيرات الديمغرافية التالية (العمر ,مستوى التعليم ,نوع الوظيفة ,مدة الخدمة بالجامعة ,المستوى الوظيفي),

في حين أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية في مستوى االلتزام تُعزى لمتغيري (الجنس ,ومكان
العمل).

 .3دراسة سامية خميس أبو ندا ( )2007بعنوان قالعالقة بين بعض المتغيرات الشخصية وأنماط القيادة بااللتزام
التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية في الو ازرات الفلسطينية في قطاع غزةق .هدفت الدراسة إلى التعرف على
العالقة بين بعض المتغيرات الشخصية وأنماط القيادة بااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية في الو ازرات

الفلسطينية في قطاع غزة ,وذلك من أجل تحسين مستوى التنمية البشرية وإدارة الموارد البشرية بما يكفل تحقيق

األهداف الوظيفية المرجوة .أكدت نتائج الدراسة وجود فروق بين أراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي ُيعزى
للمتغيرات الشخصية ,ووجود عالقة بين النمط القيادي وااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية في الو ازرات

الفلسطينية في قطاع غزة.
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 .4دراسة سميرة االطرش ( )2011بعنوان قااللتزام التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي دراسة ميدانية لدى عينة من
مربيات رياض األطفال والية ورقلةق هدفت الدراسة لمعرفة عالقة االلتزام التنظيمي باألداء الوظيفي لدى مربيات

رياض األطفال ,ومحاولة إيجاد الفروق بين االلتزام التنظيمي حسب متغيرات (الخبرة ,الحالة االجتماعية ,الراتب),

وإيجاد الفروق بين األداء الوظيفي حسب نفس المتغيرات .أكدت نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية بين االلتزام
التنظيمي واألداء الوظيفي لدى مربيات رياض األطفال ,ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في االلتزام التنظيمي

باختالف الخبرة ,والحالة االجتماعية ,والراتب.

 .5دراسة مخلل شياع الجميلي ( )2012بعنوان قالعوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي دراسة تحليلية ألراء
العاملين في المعهد التقني االنبارق هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل والمتغيرات التي تؤثر في االلتزام التنظيمي مثل

(العمر ,الجنس ,الحالة االجتماعية ,مدة الخدمة ,المستوى الوظيفي ,المؤهل العلمي) .اسفرت نتائج الدراسة على

وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بين المتغيرات المستقلة والمتمثلة في (العمر ,الجنس ,الحالة االجتماعية ,مدة

الخدمة ,المستوى الوظيفي ,المؤهل العلمي) وااللتزام التنظيمي.

 .6دراسة (الشربجي  ,)2013بعنوان قالعالقة بين القيادة التحويلية والرضا الوظيفي وتاثير االلتزام التنظيمي على
هذه العالقة كمتغير وسيطق .هدفت الدراسة لمعرفة طبيعة العالقة بيت متغيرات الدراسة باإلضافة إلى معرفة تأثير
االلتزام التنظيمي على هذه العالقة كمتغير وسيط ,كذلك معرفة نوع االلتزام التنظيمي السائد بالمؤسسة قيد الدراسة.
أكدت نتائج الدراسة على وجود عالقة إيجابية بين متغيرات الدراسة ,باإلضافة إلى تأثير االلتزام التنظيمي في

العالقة بين القيادة التحويلية والرضا الوظيفي أُجريت هذه الدراسة على قطاع النفط بليبيا.

 .7دراسة ابتسام عاشوري ( )2015بعنوان قااللتزام التنظيمي داخل المؤسسة وعالقته بالثقافة التنظيمية دراسة

ميدانية بمؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري بمدينة الجلفةق .هدفت الدراسة لمعرفة مكونات البيئة الداخلية
للمؤسسة قيد الدراسة ومعرفة طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة .أكدت النتائج بأن الثقافة التنظيمية من أهم

مكونات البيئة الداخلية للمؤسسة والتي لها عالقة قوية اللتزام األفراد بالمؤسسة وهذا ُيشكل دافعاً مهماً نحو االنجاز.
 .8دراسة (الشربجي  ,)2015بعنوان قالعالقة بين العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي دراسة ميدانية على أعضاء
هيئة التدريس بجامعة الزيتونة بليبياق .هدفت الدراسة لمعرفة مستوى االلتزام التنظيمي وكذلك نوع االلتزام السائد
بالجامعة قيد الدراسة وعالقة ذلك بالعدالة التنظيمية .أكدت نتائج الدراسة على وجود عالقة إيجابية بين أبعاد العدالة
التنظيمية وأبعاد االلتزام التنظيمي.

 .9دراسة مالكي محمد أمين ( )2016بعنوان قالعوامل الشخصية والتنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى موظفي
الشركة الوطنية إلنتاج اللوالب والسكاكين والصنابيرق هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروقات الموجودة في

مستويات الوالء التنظيمي لدى موظفات الشركة الوطنية لصناعة اللوالب والسكاكين والصنابير والتي تُعزى إلى
المتغيرات الشخصية والمتمثلة في (النوع ,السن ,المستوى التعليمي ,الحالة االجتماعية ,والخبرة ,وطبيعة الوظيفة),

كما أهتمت الدراسة أيضاً بمعرفة تأثير بعض المتغيرات التنظيمية المتمثلة في صراع الدور ,غموض الدور ,التدريب
الوظيفي على الوالء التنظيمي بأبعاده الثالث (العاطفي ,المستمر ,المعياري (األخالقي)) .أكدت نتائج الدراسة بأن
البعد المستمر .وجود
البعد المعياري ثم ُ
البعد العاطفي للوالء التنظيمي ُبعداً سائداً لدى أغلبية عينة الدراسة ,يليه ُ
فروقات في مستويات الوالء التنظيمي لدى عينة الدراسة تُعزى لمتغيري الخبرة وطبيعة الوظيفة فقط ,بينما لم تثبت

أي فروقات بالنسبة للمتغيرات األخرى ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين جميع األبعاد المتضمنة في المتغيرات
التنظيمية (صراع وغموض الدور ,التدريب الوظيفي).
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التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل الدراسات السابقة يتضح جلياً وجود عالقات بين المتغيرات التي تم دراستها ,باإلضافة إلى تأثير بعض
المتغيرات في حالة تم دراستها كمتغيرات وسيطة وكذلك الدور الذي تلعبه المتغيرات الشخصية (النوع ,العمر,

المستوى التعليمي ,وسنوات الخدمة ,والحالة االجتماعية) في العالقة بين المتغيرات السالفة الذكر .وتأتي هذه

الدراسة لمعرفة مستوى االلتزام التنظيمي وفق نموذج (الن وماير 1990م) والذي يرتكز على ثالثة أبعاد رئيسية هى
االلتزام العاطفي ,وااللتزام المستمر ,وااللتزام األخالقي ,باإلضافة إلى اثبات الفرضية التي تقول بعدم وجود فروقات

ذات داللة احصائية لعينة الدراسة حول مستوى االلتزام التنظيمي تُعزى للمتغيرات الديمغرافية النوع ,العمر ,المستوى

التعليمي ,سنوات الخدمة بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس .ما ُيميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
انها تُجرى في بيئة مختلفة وقطاع مختلف أيضاً ,فالدراسات السابقة أُجريت في قطاع التعليم والصحة وفي دول
عربية كالجزائر وفلسطين ,فلعل اختالف البيئة والقطاع ُيثري البحث العلمي وتكون هذه الدراسة إضافة في مجال
العلوم اإلدارية بشكل خاص والعلوم االنسانية بشكل عام.

الدراسة النظرية:

مفهوم االلتزام التنظيمي :

االلتزام التنظيمي شأنه شأن الكثير من المصطلحات في العلوم االجتماعية واالنسانية ال يوجد له تعريف واحد ,بل

كل يعرفه وفق الزاوية التي يتناول بها هذا المصطلح ,حيث عرفه ( )Kanter, 1968بأنه هو تلك العالقة التي
يشعر بها الفرد تجاه مجموعة من األفراد في وضع معين وفي توقيت معين ,وعرفه ( )Buchanan, 1974بأنه
الشعور الذي يشعر به الفرد تجاه أهداف وقيم المنظمة التي يعمل بها ,ويحاول جاهداً تحقيق هذه األهداف والقيم
نظ اًر إليمانه بها .ومن ناحية أخرى عرف ( )Porter, et, al. 1974االلتزام التنظيمي على إنه قدرة الفرد على
البقاء في منظمة واحدة ولفترة طويلة وهذا النوع من االلتزام يعتمد على ثالث محاور أساسية هي:

 .1إيمان قوي ومطلق بأهداف وقيم المنظمة التي يعمل بها.

 .2يمكن أن يقدم جهوداً إضافية من أجل استمرار المنظمة التي يعمل بها.
 .3يبدئ الرغبة الشديدة لكي يظل أحد أفراد المنظمة.
بناء على التعريف الذي قدمه ( )Porter, et, al. 1974قسم ( ,)Meyer and Allen, 1984االلتزام التنظيمي
ً
إلى ثالث أبعاد رئيسية هي االلتزام العاطفي ,وااللتزام المستمر ,وااللتزام االخالقي
االلتزم العاطفي  :هو تلك العالقة العاطفية التي يشعر بها الفرد تجاه المنظمة التي يعمل بها ,واألفراد الذين لديهم

هذا النوع من االلتزام التنظيمي يستمرون في العمل بمنظماتهم لما لديهم من قدرات وشعورهم بالرضا عن

االحتياجات التي يتحصلون عليها من خالل عملهم بهذه المنظمات ,كما ُيشير ( ,)Meyer and Allen1990
إلى إن األفراد الذين يحملون هذا النوع من االلتزام التنظيمي يتمتعون بمجموعة من الصفات من أهمها شخصية

واثقة ,يمتلكون مواصفات الوظائف التي يشغلونها ,ولديهم خبرة عن االعمال التي يكلفون بها.

االلتزام المستمر :االستمرار بالعمل خوفاً من فقدان المزايا المتحصل عليها ,واالفراد الذين لديهم هذا النوع من
االلتزام التنظيمي يستمرون بالعمل مع منظماتهم النهم محتاجون لذلك ,فهم مستمرون بالعمل نظ اًر للمزايا التي

يتحصلون عليها م ن جراء بقاءهم للعمل بهذه المنظمات مثل المرتبات العالية ,المكانة االجتماعية ,والعالقات
المكتسبة من خالل العمل بهذه المنظمات ,وهذه المزايا سيفقدونها في حالة تركهم للعمل بهذه المنظمات
(.)Dawleya et, al. 2005 and Shahnawaz and Juyal, 2006
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االلتزام االخالقي  :هو الشعور بضرورة االلتزام واالستمرار بالعمل مع المنظمة .واألفراد الذين لديهم هذا النوع من
االلتزام فإنهم يشعرون بأنه ينبغي عليهم االستمرار بالعمل بمنظماتهم ,ألنهم يعتقدون أن استمرارهم بالعمل هو الشئ

الصحيح الذي يجب أن يفعلوه ,وإنهم سوف يشعرون بالندم إذا ما تركوا العمل بهذه المنظمات حتى لو اضطروا إلى
رفض العمل في منظمات أخرى تقدم لهم مزايا أفضل من تلك التي يتحصلون عليها من المنظمات التي يعملون بها

(.)Felfea and Yan, 2009
الدراسة الميدانية

للوصول ألهداف الدراسة تم استخدام استبانة (الن وماير  1990م) ,لاللتزام التنظيمي وفيها يرتكز هذا المتغير

على ثالثة أبعاد رئيسية هى؛ االلتزام العاطفي ,وااللتزام المستمر ,وااللتزام األخالقي .يحتوي كل ُبعد من هذه األبعاد
على ثمانية فقرات مما يجعل االستبانة تحتوي على ( )24فقرة ,باإلضافة إلى أسئلة المتغيرات الديمغرافية والتي

تشمل (النوع ,العمر ,المستوى التعليمي ,سنوات الخدمة).

مجتمع وعينة الدراسة  :تمثل مجتمع البحث في كافة العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس والمتمثلة

في المصارف التالية (مصرف الوحدة الخمس ،مصرف الجمهورية الخمس ،مصرف الجمهورية سوق الخميس،

مصرف الصحارى الخمس ،مصرف الصحارى سوق الخميس) والبالغ عددهم ( )138مفردة ،وتمثلت عينة البحث
في عينة عشوائيا بلغت ( )76مفردة أي بما يعادل ( )%55من مجتمع الدراسة .كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول  1 :مجتمع وعينة الدراسة
عدد الموظفين

العينة

المصرف
مصرف الجمهورية فرع سوق الخميس

32

16

22

13

مصرف الصحارى فرع الخمس

15

14

مصرف الجمهورية فرع الخمس

49

21

20

12

138

76

مصرف الوحدة فرع الخمس

مصرف الصحارى فرع سوق الخميس
المجموع
المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة :

كان عدد الذكور من عينة الدراسة ( )51مشارك في حين كان عدد االناث ( .)25بلغ عدد المشاركين في الدراسة

ممن تتراوح اعمارهم (من  45-40سنة) ,ثالثون مشارك وهو أعلى عدد من المشاركين من ناحية أخرى أقل عدد
من المشاركين بالدراسة ممن كانت أعمارهم أقل من ( )35سنة .اثنان فقط من المشاركين بالدراسة كان مؤهلهم
العلمي أقل من الشهادة الثانوية في حين ( )36منهم متحصلين على شهادة البكالوريس أو ما يعادلها .أعلى نسبة

من المشاركين كانوا ممن تترواح مدة خدمتهم بالمصارف قيد الدراسة (من  30-21سنة) وذلك بنسبة بلغت
( ,)%35.5والجدول التالي يبين البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة بشئ من التفصيل.
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جدول  2 :المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة بالمصارف التجارية بمدينة الخمس
البند

العدد

النسبة المئوية %

المتغير

ذكر

51

67.1

انثى

25

32.9

المجموع

76

%100

أقل من  35سنة

5

6.6

من  35إلى أقل من 40

27

35.5

النوع

سنة

من  40إلى أقل من 45

30

39.5

سنة

العمر

من  45إلى أقل من 50

8

10.5

سنة
 50سنة فأكبر

6

7.9

المجموع

76

%100

أقل من ثانوية

2

2.6

شهادة ثانوية أو ما

15

19.7

يعادلها

المؤهل العلمي

سنوات الخدمة

دبلوم عالي

23

30.3

بكالوريس أو مايعادلها

36

47.4

المجموع

76

%100

أقل من  10سنوات

19

25

من  11إلى 20سنة

14

18.4

من  21إلى  30سنة

27

35.5

أكثر من  30سنة

16

21.1

المجموع

76

%100

التحليل االحصائي :

تم اجراء مجموعة من التحاليل االحصائية من خالل برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية ((SPSS

االصدار الثامن عشر وذلك ُبغية الوصول ألهداف الدراسة والتأكد من صحة فرضياتها وتمثلت في اآلتي:
أ .الثباث  :للتأكد من ثبات أسئلة االستبيان ومدى مصداقية األسئلة الموجهة لعينة الدراسة تم استخدام معادلة الفأ

كرومباخ ) ,(Alpha Chronbachحيث بلغ معامل الثبات لمتغير الدراسة االلتزام التنظيمي ( ,)0.811في حين
كان معامل الثبات ألبعاد االلتزام التنظيمي (االلتزام العاطفي ,وااللتزام المستمر ,وااللتزام االخالقي) وعلى التوالي

(.)0.703/ 0.662 / 0.836
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ب .االرتباط  :لقياس درجة االرتباط ومعرفة طبيعة العالقة بين عبارات وأبعاد االستبيان المستخدم تم استخدام

تحليل سبيرمان ( , (Spearmanحيث كانت العالقة إيجابية بين أبعاد االلتزام التنظيمي وترواحت من (0.491
إلى  ,)0.878عند مستوى معنوية .%1

ج .مقاييس النزعة المركزية والمتمثلة في (المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري)  :تم استخدام المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد تركز اإلجابات حول القيمة المتوسطة لمتغير الدراسة واألبعاد التابعة له,

باإلضافة للمتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة ,كذلك ُبغية تحديد انحراف اإلجابات عن القيمة المتوسطة لنفس
المتغيرات .تم استخدام مقياس ليكرت ( (Likertالخماسي حيث كانت إجابات االستبيان (موافق بشدة  5درجات,
موافق  4درجات ,محايد  3درجات ,غير موافق درجتان ,وغير موافق بشدة درجة واحدة فقط) ,ولحساب طول خاليا
مقياس ليكرت الخماسي تم حساب المدى ( ،)4=1-5ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول على طول
الخلية الصحيح أي ( ،)0.80 =5/4بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وهي الواحد
الصحيح ،وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية واستخراج المتوسط المرجح لكل إجابة من اإلجابات المتحصل

عليها من عينة الدراسة (العمر ،)2004 ،والجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل.

جدول  3 :المتوسط المرجح لمقياس الدراسة وفقاً لمقياس ليكرت ودرجة الممارسة

المتوسط المرجح
من  1إلى أقل 1.80

الفئة في مقياس ليكرت
غير موافق بشدة

درجة الممارسة
ضعيفة جداً

من  1.80إلى أقل 2.60

غير موافق

ضعيفة

من  2.60إلى أقل 3.40

محايد

متوسطة

من  3.40إلى أقل 4.20

موافق

مرتفعة

موافق بشدة

مرتفعة جداً

من  4.20إلى 5.00

د .اختبار التوزيع الطبيعي (االلتواء)  :Skewnessتم استخدام هذا االختبار لمعرفة مدى اتباع البيانات للتوزيع
ويعتبر هذا
الطبيعي من عدمه ,ولكي يتم قبول البيانات يجب أن تكون قيم االلتواء أقل من الواحد الصحيحُ ,
االختبار مهم في حالة اختبار الفرضيات وذلك الشتراط معظم االختبارات المعلمية أن يكون توزيع البيانات طبيعياً,
وكانت نتيجة هذا االختبار مقبولة وذلك ألن قيم االلتواء لمتغير الدراسة وأبعاده الثالث أقل من الواحد الصحيح,

والجدول التالي يبين نتائج االختبار بالتفصيل.

جدول 4 :اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد االلتزام التنظيمي عن طريق االلتواء Skewness

ر.ت األبعاد

االلتواء Skewness

1

االلتزام العاطفي

-0.056-

2

االلتزام المستمر

-0.254-

3

االلتزام األخالقي (المعياري)

0.379

4

االلتزام التنظيمي

..........

استخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة الموافقة لكل
ه .اختبار تحليل : T-test one Sample
ُ
عبارة من عبارات االستبيان ,ولكل ُبعد من األبعاد ولمتغير الدراسة ككل يزيد أو يقل عن قيمة معينة عند مستوى

داللة معنوية ( ,)%5وبدرجة حرية (.df= )75
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و .اختبار تحليل  : T-test Independentللفروق بين متوسطين لعينتين مختلفتين تم استخدام هذا االختبار
للوقوف على مدى وجود فروق معنوية آلراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى لمتغير النوع.

ز .اختبار تحليل التباين األحادى  : One Way ANOVAتم استخدام هذا االختبار لتبيان مدى وجود فروق

معنوية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى للمتغيرات (العمر ,المستوى التعليمي ,سنوات الخدمة).

استخدم هذا االختبار لتحديد الفئة التي يميل إليها التباين
ح .اختبار المقارنات البعدية التجاه الفروق : Scheffe
ُ
واالختالف بين المجموعات.
تحليل فرضيات الدراسة :

 .1مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس من خالل األبعاد (االلتزام
العاطفي ,وااللتزام المستمر ,وااللتزام األخالقي).

تضمن االستبيان المستخدم بالدراسة ( )24فقرة لألبعاد الثالث لمتغير االلتزام التنظيمي بواقع ( )8فقرات لكل ُبعد

من هذه األبعاد ,والمتمثلة في االلتزام العاطفي ,االلتزام المستمر ,االلتزام األخالقي ,وعند احتساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات االستبيان والموضحة بالجدول أدناءه

تم التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي بالمصارف قيد الدراسة من خالل اإلجابات المتحصل عليها من عينة
الدراسة ,وكذلك التعرف على االلتزام السائد من بين األبعاد الثالث لاللتزام التنظيمي ,إذا ما ُعلم بأن المتوسط
المستخدم في االستبيان المتوسط المرجح والمشار إليه بالجدول رقم ( ,)3من خالل إجابات عينة الدراسة حول

البعد األول االلتزام العاطفي ُيالحظ بأن أربع عبارات من أصل ثمان
عبارات أبعاد االلتزام التنظيمي والمتمثلة في ُ
كانت درجتهم مرتفعة وتترواح ما بين ( ,)3.75 / 3.42في حين كان المتوسط المرجح لباقي العبارات يترواح من

للبعد الثاني وهو ُبعد االلتزام المستمر خمس
( )3.20 / 3.16وبدرجة متوسطة .بالمقابل كان المتوسط المرجح ُ
عبارات بدرجة مرتفعة وبمتوسط مرجح يتراوح من ( ,)3.71 / 3.62أما بقية العبارات فقد كان المتوسط المرجح لها

من ( )3.22 / 3.21وبدرجة متوسطة ,ومن ناحية أخرى كان المتوسط المرجح ُلبعد االلتزام األخالقي لعبارتين فقط
من أصل ثمان عبارات بدرجة مرتفعة ويترواح من ( ,)3.74 / 3.43وباقي العبارات كانت بمتوسط مرجح بدرجة
متوسطة ويترواح من ( ,)2.62 / 3.37وباجراء اختبار  T-testاتضح بأن جميع عبارات االستبيان ذات داللة
احصائية ,والجدول التالي يبين هذه النتائج بالتفصيل.
جدول  5 :إجابات عينة الدراسة تجاه عبارات االلتزام التنظيمي بالمصارف قيد الدراسة
اختبار T-test
األبعاد

العبارات

M

SD

قيمة Sig T

درجة
نتيجة
االختبار الممارسة

االلتزام العاطفي

االلتزام
المستم
ر

سأكون سعيدا إذا قضيت ما تبقى من حياتي العملية بهذا المصرف  0.000 22.033 1.265 3.20دال احصائيا متوسطة
 0.000 24.320 1.132 3.16دال احصائيا متوسطة
أشعر بالفخر إذا ما تحدثت عن هذا المصرف مع اآلخرين
أشعر بأن مشاكل المصرف الذي أعمل به جزء من مشاكلي
 0.000 27.767 1.074 3.42دال احصائيا مرتفعة
الخاصة
أعتقد بأنني لن اشعر بنفس االنتماء إلى اي منظمة أنتقل إليها كما
 0.000 23.989 1.200 3.30دال احصائيا متوسطة
هو الحال بهذا المصرف
أشعر بأنني فرد داخل أسرة من خالل عملي بهذا المصرف  0.000 39.939 0.819 3.75دال احصائيا مرتفعة
 0.000 24.719 1.142 3.24دال احصائيا متوسطة
أشعر بارتباط عاطفي تجاه هذا المصرف.
هذا المصرف يعني لي الكثير ،مما يدفعني إلى التمسك بالبقاء فيه  0.000 34.158 0.887 3.47دال احصائيا مرتفعة
اشعر بانني انتمي انتماء قويا لهذا المصرف
 0.000 30.096 0.999 3.45دال احصائيا مرتفعة
أشعر بالخوف إذا ما تركت العمل بهذا المصرف مع عدم وجود
 0.000 31.450 1.014 3.66دال احصائيا مرتفعة
بديل آخر في نفس الوقت
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االلتزام التنظيمي للعاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس

االلتزام األخالقي (المعياري)

سيكون من الصعب على أن أترك العمل بهذا المصرف حتى مع
وجود الرغبة لذلك
ستتأثر حياتي سلبيا لو تركت العمل بهذا المصرف
سوف أخسر ماديا إذا ما تركت العمل بهذا المصرف في الوقت
الراهن
بقائي بهذا المصرف نابع من حاجتي ورغبتي في االستمرار
للعمل به
اشعر بأن الخيارات المتاحة أمامي التشجعني علي مغادرة هذا
المصرف في الوقت الحإلى
استمراري للعمل بهذا المصرف نابع من قلة البدائل المتاحة
أمامي في الوقت الحإلى
المزايا التي أتحصل عليها من المصرف غير موجودة بالمنظمات
األخرى وهذا يجعلني استمر للعمل به
أعتقد أن الكثير من العاملين اليوم يفضلون االنتقال من منظمة إلى
أخرى في كثير من األحيان
أعتقد أن باستطاعة الموظف أن يظل مواليا لمنظمة واحدة طيلة
حياته
االنتقال من منظمة إلى أخرى يبدو لى تصرف غير أخالقي
أعتقد أن الوالء مهم وبالتإلى فإن التزامي األخالقي تجاه
المصرف الذي اعمل به يدفعني للبقاء به
أحرص على البقاء في هذا المصرف حتى لو خسرت في ذلك
ماديا
يستحق مني هذا المصرف اإلخالص.
كانت االمور في الماضي أفضل عندما كان العاملون يستمرون
في العمل مع منظمة واحدة لفترة طويلة من حياتهم الوظيفية
تتوافق قيمي الذاتية مع القيم السائدة بالمصرف الذي أعمل به

Ecidiko.elmergib.edu.ly
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 0.000 29.819 1.058 3.62دال احصائيا مرتفعة
 0.000 23.045 1.215 3.21دال احصائيا متوسطة
 0.000 23.291 1.207 3.22دال احصائيا متوسطة
 0.000 33.643 0.938 3.62دال احصائيا مرتفعة
 0.000 31.006 1.043 3.71دال احصائيا مرتفعة
 0.000 27.149 1.137 3.54دال احصائيا مرتفعة
 0.000 26.368 1.066 3.22دال احصائيا متوسطة
 0.000 25.376 1.004 2.92دال احصائيا متوسطة
 0.000 21.591 1.132 2.80دال احصائيا متوسطة
 0.000 20.183 1.131 2.62دال احصائيا متوسطة
 0.000 26.321 1.037 3.13دال احصائيا متوسطة
 0.000 23.348 1.174 3.14دال احصائيا متوسطة
 0.000 31.795 1.025 3.74دال احصائيا مرتفعة
 0.000 30.415 0.984 3.43دال احصائيا مرتفعة
 0.000 36.828 0.797 3.37دال احصائيا متوسطة

من خالل مقاييس النزعة المركزية (المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري) واختبار T-testتم معرفة االلتزام
التنظيمي السائد بين عينة الدراسة بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس ,حيث وجد أن االلتزام التنظيمي
السائد بالمصارف قيد الدراسة هو االلتزام المستمر وذلك بمتوسط مرجح مرتفع قدره ( )3.475وبانحراف معياري

صغير قدره ( ,)0.593مما يعني أن العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس ووفق إجابات عينة

بناء على المزايا التي يتحصلون عليها والمكانة االجتماعية والعالقات التي
الدراسة مستمرين بالعمل بهذه المصارف ً
يكتسبونها من خالل العمل بهذه المصارف والتي سيفقدونها في حالة تركهم العمل بهذه المصارف (Dawleya et,
) ,al. 2005 Shahnawaz and Juyal, 2006وهذه النتائج تختلف عن النتائج التي توصل إليها كل من
(حنونة  ,2006أبوندا  ,2007الشربجي  )2016وتتفق مع (عاشوري  ,2015الجميلي  ,)2012يليه االلتزام
العاطفي ثم االلتزام األخالقي وبمتوسط مرجح ( )3.144 / 3.373وعلى التوالي وبدرجة متوسطة ,في حين كان
المتوسط المرجح لمتغير الدراسة االلتزام التنظيمي متوسط بدرجة ( )3.331وبانحراف معياري صغير قدره

( ,)0.548والجدول التالي يبين هذه النتائج بشئ من التفصيل.
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جدول  6 :إجابات عينة الدراسة تجاه أبعاد االلتزام التنظيمي بالمصارف التجارية بمدينة الخمس
ر.ت
1
2
3
4

أبعاد
االلتزام
التنظيمي
االلتزام
العاطفي
االلتزام
المستمر
االلتزام
األخالقي
االلتزام
التنظيمي

اختبار T-test
Sig

نتيجة
االختبار

الوزن
النسبي

درجة
الترتيب
الممارسة

دال احصائيا

%25

2

متوسطة

%26

1

مرتفعة

%24

3

متوسطة

.....

متوسطة

M

SD

قيمة t

3.373

0.733

**40.105

0.000

3.475

0.593

**51.059

0.000

دال احصائيا

3.144

0.593

**46.201

0.000

دال احصائيا

3.331

0.548

**52.967

0.000

دال احصائيا

اختبار فرضيات الدراسة :

الفرضية الرئيسية  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى للمتغيرات
الديمغرافية (النوع ,العمر ,المستوى التعليمي ,سنوات الخدمة بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس).

اختبار الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى
لمتغير النوع :الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل  tللفروق بين متوسطي لعينتين مستقلتين T-test

 Independentعند مستوى داللة معنوية  %5بناء على تحديد كل من قيم  tالمحسوبة وقيمة  P-valueوذلك

وفق القاعدة التي تقول إذا كانت قيمة  P-valueأكبر من مستوى الداللة المعنوية  ,%5وكانت قيمة  tالمحسوبة

أقل من قيمة  tالجدولية ,عند مستوى معنوية  %5ودرجات حرية ( ,)75فإن هذا يعني عدم وجود فروقات ذات
داللة احصائية ,وبالمقابل إذا كانت قيمة  P-valueأصغر من مستوى الداللة المعنوية  ,%5وكانت قيمة t

المحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية ,عند مستوى معنوية  %5ودرجات حرية ( ,)75فإن هذا يعني وجود فروقات

ذات داللة احصائية.

ُيشير الجدول أدناءه المتعلق بنتائج اختبار  tلداللة على الفروق في المستوى العام لاللتزام التنظيمي تبعاً لمتغير
النوع إلى غياب الداللة االحصائية ,وهذا يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية تُعزى لمتغير النوع حول
االلتزام التنظيمي حيث كانت القيمة االحتمالية ( 0.235 )Sigوهى أكبر من مستوى المعنوية المطلوب (,)0.05

ولهذا يتم رفض الفرض البديل وقبول الفرض الصفري وهذا يعني عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية لمتغير
النوع للمبحوثين حول االلتزام التنظيمي بالنسبة لمتغير النوع للعاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس,
وهذه النتيجة تتفق مع تلك النتيجة التي وصل إليها (أمية  ,2016الجميلي  )2012وتختلف عن تلك التي توصل
إليها (حنونة  ,)2006والجدول التالي يبين هذه النتائج.

جدول  7 :اختبار  T-test Independentلمتوسطات االلتزام التنظيمي حسب متغير النوع

المجال

المقياس

العدد

M

SD

االلتزام

الذكور

51

3.330

0.499

التنظيمي

االناث

25

3.333

0.647

اختبار T-test
قيمة t

Sig

1.434

0.235

نتيجة

االختبار
غير دال
احصائيا
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االلتزام التنظيمي للعاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس

اختبار الفرضية الفرعية الثانية  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي

تُعزى لمتغير العمر :

للتأكد من من مدى معنوية الفروق ولإلجابة على الفرضية السابقة تم اجراء اختبار التباين األُحادي One Way

وبناء على هذا االختبار فإنه إذا كانت قيمة  P-valueأكبر من مستوى
 ANOVAعند مستوى معنوية , %5
ً
الداللة المعنوية  ,%5فانه يتم القبول ألن (متوسطات المجموعات متساوية) ,بمعنى أنه ال توجد فروق ذات داللة
احصائية بين المتوسطات ,أما إذا كانت قيمة  P-valueأقل من مستوى الداللة المعنوية  ,%5فانه يتم رفض أن

(متوسطات المجموعات غير متساوية) ,بمعنى وجود فروق ذات داللة احصائية فيما بين المتوسطات .تُشير نتائج
الجدول أدناءه أن قيمة الدالة االحصائية حول االلتزام التنظيمي لمتغير العمر بلغت ( ,)0.644وهى أكبر من

قيمة مستوى الداللة المعنوية ( )0.05عليه يتم قبول الفرضية الصفرية والتي تُشير إلى عدم وجود فروقات ذات
داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى لمتغير العمر ,ورفض الفرضية البديلة والتي تنل
على قوجود فروقات ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى لمتغير العمرق ,وهذه
النتيجة تختلف مع تلك النتائج التي توصل إليها (الجميلي  ,)2012وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (أمين

 ,)2016والجدول التالي يبين نتائج اختبار تحليل التباين األُحادي بالتفصيل.

جدول  8 :تحليل التباين األُحادي لمتوسطات االلتزام التنظيمي حسب متغير العمر

المجال
االلتزام
التنظيمي

مصدر التباين
أو االختالف
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
االجمالي

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

0.771

4

0.193

21.774

71

0.307

22.545

75

قيمة F

0.628

الداللة
االحصائية
0.644

نتيجة
االختبار
غير دال
احصائيا

ولمعرفة إتجاه الفروق في االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس تم استخدام

البعدية ,وقد أشارت نتائج هذا االختبار إلى إن الفروقات في االلتزام التنظيمي بين
اختبار ( ,(Scheffeللمقارنات ُ
الفئة العمرية ( 50سنة فأكثر) من ناحية وباقي الفئات العمرية من ناحية أخرى كان لصالح هذه الفئة وذلك بمتوسط
( )3.423وبدرجة مرتفعة ,وبالمقابل فإن الفروقات في االلتزام التنظيمي بين الفئة العمرية (من  40إلى أقل من
 45سنة) كان لصالح هذه الفئة مقارنة بالفئات األخرى استثناء الفئة المذكورة أعاله ,وذلك بمتوسط حسابي

( )3.400وبدرجة مرتفعة ,وهذا يعني بأن الفئة العمرية ( 50سنة فأكثر) أكثر التزاما بالنسبة للمصارف قيد
الدراسة ,ولعل هذا ُيعزى إلى أن هذه الفئة بلغت مرحلة من النضج والعقالنية يجعلها تفكر في البقاء في مكان
عملها وال تفكر في التغيير بعد هذه السنوات ,والجدول أدناه يبين المتوسطات الحسابية بين جميع الفئات العمرية.
المتغير

العمر

جدول  9 :متوسطات االلتزام التنظيمي وفقاً لمتغير العمر

مستوى المتغير
أقل من  35سنة
من  35إلى أقل  40سنة
من  40إلى أقل من  45سنة
من  45إلى أقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
المجموع

العدد
5
27
30
8
6
76

المتوسط الحسابي
3.266
3.267
3.400
3.260
3.423
3.331

االنحراف المعياري
0.395
0.539
0.442
0.629
1.049
0.548
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اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي

تُعزى لمتغير المستوى التعليمي :

بناء على نتائج الجدول أدناءه كانت قيمة الدالة االحصائية حول االلتزام التنظيمي لمتغير المستوى التعليمي

( ,)0.658وهى أكبر من قيمة مستوى الداللة المعنوية ( )0.05عليه يتم قبول الفرضية الصفرية والتي تُشير إلى
عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى لمتغير المستوى التعليمي,
ورفض الفرضية البديلة والتي تنل على قوجود فروقات ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام

التنظيمي تُعزى لمتغير المستوى التعليميق ,وهذه النتيجة تختلف مع تلك النتائج التي توصل إليها (الجميلي

 ,)2012وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (أمين  ,)2016والجدول التالي يبين نتائج هذا االختبار.

جدول  10 :تحليل التباين األُحادي لمتوسطات االلتزام التنظيمي حسب متغير المستوى التعليمي

المجال
االلتزام
التنظيمي

مصدر التباين
أو االختالف
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
االجمالي

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

0.494

3

0.165

22.051

72

0.306

22.545

75

قيمة F

0.538

الداللة
االحصائية
0.658

نتيجة
االختبار
غير دال
احصائيا

لمعرفة إتجاه الفروق في االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس تم استخدام
البعدية ,وقد أشارت نتائج هذا االختبار إلى إن الفروقات في االلتزام التنظيمي بين
اختبار ( ,(Scheffeللمقارنات ُ
الفئة العلمية (بكالوريوس أو ما يعادلها) من ناحية وباقي الفئات العلمية من ناحية أخرى كان لصالح هذه الفئة
وذلك بمتوسط ( )3.541وبدرجة مرتفعة ,وبالمقابل فإن الفروقات في االلتزام التنظيمي بين الفئة العلمية (أقل من
ثانوية) كان لصالح هذه الفئة باستثناء الفئة المذكورة أعاله وذلك بمتوسط حسابي ( )3.377وبدرجة متوسطة ,وهذا

يعني بأن الفئة العلمية (بكالوريوس أو ما يعادلها) أكثر التزاما بالنسبة للمصارف قيد الدراسة ,ولعل هذا ُيعزى إلى
أن المؤهل العلمي له ثأثير على التزام هذه الفئة بالمصارف قيد الدراسة ,والجدول أدناءه يبين المتوسطات الحسابية
بين جميع الفئات العلمية.

جدول  11 :متوسطات االلتزام التنظيمي وفقاً لمتغير المستوى التعليمي
مستوى المتغير

المتغير

أقل من ثانوية
شهادة ثانوية أو ما يعادلها
المستوى
التعليمي

دبلوم عالي
بكالوريس أو مايعادلها
المجموع

العدد
2
15
23
36
76

المتوسط الحسابي
3.377
3.183
3.337
3.541
3.331

االنحراف المعياري
0.000
0.635
0.560
0.520
0.548

اختبار الفرضية الفرعية الرابعة  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي

تُعزى لمتغير سنوات الخدمة بالمصارف قيد الدراسة :
بناء على نتائج الجدول أدناءه بلغت قيمة الدالة االحصائية حول االلتزام التنظيمي لمتغير سنوات الخدمة
( ,)0.000وهى أقل من قيمة مستوى الداللة المعنوية ( )0.05عليه يتم قبول الفرضية البديلة والتي تُشير إلى
وجود فروقات ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى لمتغير سنوات الخدمة ,ورفض
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الفرضية الصفرية والتي تنل على قعدم وجود فروقات ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام

التنظيمي تُعزى لمتغير سنوات الخدمة ,والجدول التالي يبين نتائج اختبار تحليل التباين األُحادي بالتفصيل.
جدول  12 :تحليل التباين األُحادي لمتوسطات االلتزام التنظيمي حسب متغير سنوات الخدمة

المجال
االلتزام
التنظيمي

مصدر التباين
أو االختالف
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
االجمالي

مجموع
المربعات
6.586

درجة
الحرية
5

متوسط
المربعات
1.317

15.958

70

0.228

22.545

75

قيمة F

الداللة
االحصائية

نتيجة
االختبار

5.778

0.000

دالة
احصائيا

لمعرفة إتجاه الفروق في االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس تم استخدام
البعدية ,وقد أشارت نتائج هذا االختبار إلى إن الفروقات في االلتزام التنظيمي بين
اختبار ( ,(Scheffeللمقارنات ُ
الفئة الخدمية (أكثر من  30سنة) من ناحية وباقي الفئات الخدمية من ناحية أخرى كان لصالح هذه الفئة وذلك
بمتوسط ( )3.484وبدرجة مرتفعة ,وبالمقابل فإن الفروقات في االلتزام التنظيمي بين الفئة الخدمية (أقل من 10
سنة) لصالح هذه الفئة باستثناء الفئة المذكورة أعاله وذلك بمتوسط حسابي ( )3.451وبدرجة مرتفعة ,وهذا يعني

بأن الفئة الخدمية (أكثر من  30سنة) أكثر التزاما بالنسبة للمصارف قيد الدراسة ,ولعل هذا ُيعزى إلى طول المدة
التي عملوا بها بالمصارف قيد الدراسة ,والجدول أدناه يبين المتوسطات الحسابية بين جميع الفئات الخدمية.
جدول  13 :متوسطات االلتزام التنظيمي وفقاً لمتغير سنوات الخدمة
المتغير

سنوات الخدمة

مستوى المتغير
أقل من  10سنوات
من  10إلى  20سنة
من  21إلى  30سنة
أكثر من  30سنة
المجموع

العدد
19
14
27
16
76

المتوسط الحسابي
3.451
3.071
3.290
3.484
3.331

االنحراف المعياري
0.462
0.460
0.540
0.666
0.548

نتائج الدراسة :

بناء على التحليالت االحصائية التي تم اجراؤها كانت نتائج الدراسة على النحو التالي:

 .1أكدت الدراسة على إن المستوى العام لاللتزام التنظيمي لدى العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس
متوسطاً.
 .2أظهرت الدراسة أن االلتزام التنظيمي السائد للعاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس هو ُبعد االلتزام
المستمر وبدرجة مرتفعةُ ,بعد االلتزام العاطفي بالمرتبة الثانية ويأتي ُبعد االلتزام االخالقي بالمرتبة الثالثة ودرجة كل
منهما متوسطة.

 .3ال توجد فروق ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى للمتغيرات الديمغرافية
للعاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس والمتمثلة في (النوع ,العمر ,المستوى التعليمي).
 .4توجد فروق ذات داللة احصائية ألراء عينة الدراسة حول االلتزام التنظيمي تُعزى لمتغير سنوات الخدمة بين
العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس.
توصيات الدراسة :

استنادا على النتائج السالفة الذكر تُوصي الدراسة باآلتي :
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 . 1تعزيز التزام التنظيمي لدى العاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس ,من خالل تعريف العاملين بهذه
المصارف بأهمية االلتزام التنظيمي وأثره على مستوى أداء هذه المصارف.

 .2تنمية شعور االنتماء ل لعامين بالمصارف محل الدراسة ,وذلك من خالل إيجاد بيئة محفزة من شأنها زيادة درجة
التزامهم العاطفي واالخالقي تجاه هذه المصارف.

الجدد بالمصارف قيد الدراسة ومحاولة الرفع من مستوى االلتزام التنظيمي لديهم من خالل
 .3االهتمام بالعاملين ُ
االهتمام بالجوانب التي من شأنها تنمية روح االلتزام لديهم وإيجاد حلول للمشاكل الشخصية التي قد تواجههم.
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ُملخص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة لمعرفة مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس ,من خالل
أبعاد االلتزام التنظيمي الثالث والتي اقتراحها (الن وماير  ,)1990وهى ؛ االلتزام العاطفي ,وااللتزام المستمر,
وااللتزام األخالقي .لتحقيق أهداف الدراسة والتأكد من صحة فرضياتها تم استخدام االستبيان الذي تم تصميمه من

قبل (الن وماير  1990م) ,لقياس األبعاد المشار إليها أعاله لمتغير االلتزام التنظيمي .وزعت أداءة الدراسة على
عينة الدراسة والتي تم اختيارها عشوائياً والبالغ عددها ( )95استبانة على العاملين بالمصارف التجارية العاملة
بمدينة الخمس وهى مصرف الوحدة الخمس ,مصرف الجمهورية الخمس ,مصرف الجمهورية سوق الخميس,

استخدم برنامج
مصرف الصحاري الخمس ,مصرف الصحاري سوق الخميس .استُرجع منها عدد ( )76استبيانة.
ُ
الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية ( (SPSSاالصدار الثامن عشر للوصول إلى نتائج الدراسة ,وذلك من خالل

الثبات ) ,(Reliabilityوالصدق ألداءة الدراسة ,باإلضافة لالرتباط ) (Correlationوالمتوسطات )(Mean

واالنحراف المعياري ) ,(Standard Deviationكما تم استخدام ) (T-testواالنحدار ((One Way ANOVA
بعد االلتزام التنظيمي السائد بالمصارف التجارية العاملة بمدينة الخمس
الختبار فرضيات الدراسة .أكدت النتائج بأن ُ
هو االلتزام المستمر .وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالمصارف التجارية العاملة
بمدينة الخمس ,من خالل تعريف العاملين بها بأهمية االلتزام التنظيمي وأثره على مستوى أداء هذه المصارف.
الكلمات المفتاحية  :االلتزام التنظيمي  ,المصارف التجارية  ,الخمس.
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