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القوة التنظيمية على االلتزام التنظيمي في المنظمة أثر  
)دراسة حالة جامعة طاهري محمد بشار(   

 

 

 

 ملخص: ال
 ( على االلتزامكراه واإلعجاب قوة اإل الخبرةالمكافأة قوة قوة  الشرعية)القوة  ابعاد القوة التنظيمية أثرهدفت الدراسة الى التحقق من      

بقية مكونة من ستبانة وزعت على عينة عشوائية طئر. ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير إمحمد بشار بالجزا جامعة طاهري التنظيمي 
التحليل االحصائي الالزم توصلت  جراءإ وبعد (SPSS)حصائية برنامج الحزمة اإل استخدامكلها وتم  استردادها( موظف وقد تم 30)

  التالية:الدراسة الى النتائج 
  عند مستوى إحصائية  ذو داللة أثروجود( 0.05داللة=α يدل على وجود مستوى مقبول من االلتزام التنظيمي للعاملين في )

 جامعة الطاهري محمد "بشار". 
  عند مستوى داللة إحصائية ذو داللة  أثروجود(0.05 =αأل )قوة الخبرة، المكافأة)القوة الشرعية، قوة  بعاد القوة التنظيمية ،

 التنظيمي في جامعة طاهري محمد بشار بالجزائر. االلتزامواإلكراه( مجتمعة ومنفردة على مستوى عجاب قوة اإل
 .عجابواإلكراه قوة اإل الخبرة،قوة  المكافأة،قوة  الشرعية،القوة  البشري،المورد  التنظيمي، االلتزام التنظيمية،القوة  الكلمات المفتاحية:

 

 تمهيد:
الكريمة: "ُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى َّللاهُ   اآليةلم تأتي عبثا بل هي عملية  منسجمة مع التنبيه الرباني المحدد في   الدعوة لاللتزام      

وَن  َهاَدِة َفُيَنبِ ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ") إلىَعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ الفرد حجر األساس  و يعتبر ،(105))التوبةَعاِلِم اْلَغْيِب َوالشه
في نفس الوقت فإن الفـرد لـه اتجاهاتـه وتفكيـره  األخرى في أي منظمة وأهميته تفوق أهمية أي عنصـر مـن عناصر أو وسائل اإلنتاج 

وآراءه الخاصة وعواطفه ودوافعه وطموحاته التي توجه سلوكه وتتحكم به وبذلك نجـد صـعوبة فـي التحكم والسيطرة على أي من 
سلوك التنظيمي تجاه جميع األفراد معـايير ثابتـة للتحكم في التصرفات اإلدارية وال يئة النفسية للفرد، كما ال يمكن استخداممكونات الب

العاملين في المنظمـة إذ أن كل فرد منهم له ما يميزه عن غيره والفرد نفسه يتغير من موقف إلى آخر ومن وقت إلى آخـر وذلك 
الموضوعات  التحكم في االفراد ال يتم اال بوجود قوة تؤثر فيهم وتحرك تفكيرهم فتعرف هذه القوة بالقوة التنظيمية التي أصبحت من
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حد العناصر الرئيسية لنجاح المنظمات لموارد البشرية على اعتبارها من أالي تحظى باهتمام كبير في مجال السلوك التنظيمي وإدارة ا
 بها يجعل المنظمة تحقق اهدافها بطرق أكثر إبداعية.اكتسفإ أو فشلها

 اشكالية الدراسة:
التنظيمية على القوة  أثر ما هو: لألخذ في تساؤل رئيسي مفاده هاتهلمجموعة األفكار المثارة سلفا عمدت الورقة البحثية  أساسا       

 التنظيمي للعمال داخل المؤسسة؟ االلتزام
 سئلة الفرعية التالية:األ التساؤلهدا  وينبثق عن
  بينهما؟العالقة طبيعة  التنظيمي وما التنظيمية وااللتزامما هو مفهوم القوة 
  القوة التنظيمية على االلتزام التنظيمي؟ ألبعاد تأثيرهل هناك 

  :فرضيات الدراسة
 عند مستوى يوجد دليل إحصائي  :األولىة الرئيسة الفرضي( 0.05داللة=α ) على وجود مستوى مقبول من االلتزام التنظيمي

 للعاملين في جامعة الطاهري محمد "بشار". 
 عند مستوى ذو دالله إحصائية  أثريوجد  الثانية: الفرضية الرئيسة( 0.05داللة=α ) لعناصر القوة التنظيمية مجتمعه )القوة

 مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في جامعة طاهري محمد ( علىواإلعجابقوة المكافأة، قوة االكراه  الخبرة،قوة  الشرعية،
 "بشار".

 التالية:وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية     
  عند مستوى ذو داللة إحصائية  أثريوجد( 0.05داللة=α ) القوة الشرعية على مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في

 "بشار". جامعة طاهري محمد
  عند مستوى ذو داللة إحصائية  أثريوجد( 0.05داللة=α ) مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في جامعة لقوة الخبرة على

 "بشار". طاهري محمد
  عند مستوى ذو داللة إحصائية  أثريوجد( 0.05داللة=α ) على مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في جامعة  المكافأةلقوة

 "بشار". طاهري محمد
  عند مستوى ذو داللة إحصائية  أثريوجد( 0.05داللة=α )مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين  على اإلعجابو كراه لقوة اإل

 في جامعة طاهري محمد"بشار".
  :عند مستوى جد عالقة ذات داللة إحصائية تو الفرضية الرئيسة الثالثة( 0.05داللة=α ) بين المتغيرات الشخصية للعاملين في

 لديهم.االلتزام التنظيمي  بشار ومستوى جامعة طاهري محمد 

 :الدراسة وأهدافأهمية 
بالقوة التنظيمية أو ما تعلق بااللتزام  ارتبطفيما  ءا  من أهمية الموضوع بشقيه، سوا استمدتهاتكتسي الدراسة أهمية بالغة          

كما يكمن هدف الدراسة في . التنظيمي. وتكمن تلك األهمية في إبراز دور القوة التنظيمية في تحقيق االلتزام التنظيمي داخل المنظمة
القوة التنظيمية على مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في جامعة طاهري محمد "بشار" وقد تفرع عن هذا الهدف  أثرالتحقق من 

 الرئيسي، األهداف الفرعية التالية: 
 ."دراسة واقع االلتزام التنظيمي في جامعة طاهري محمد "بشار 
 تنظيمية، وكيف تؤثر هذه القوة على مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في جامعة طاهري محمد التعرف على واقع القوة ال

 "بشار".
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   في تعزيز االلتزام التنظيمي لعينة الدراسة. تحديد وتشخيص أي بعد من أبعاد القوة التنظيمية األكثر تأثيرا 

 تمع وعينة الدراسة:مج
 جامعة بشار –في عمال هذا البحثفي يتمثل مجتمع الدراسة  :مجتمع الدراسة-    
  قد و فقمنا ( عامل في المستويات اإلدارية من المؤسسة محل الدراسة، 30 (مناختيار عينة عشوائية تتألف  تم ة:عينة الدراس

 وتمت اإلجابة على كامل العبارات. االستمارات كافة استرجعنا
  التنظيميةالقوة : 

تقديم مفاهيم متنوعة لها  النظرية والتطبيقية فيتوالت الدراسات  للمنظمة المعاصرة فقدتمثل القوة التنظيمية سمة مميزة           
كما ان مفهوم القوة ورد في مواضيع عديدة من القران الكريم للداللة  ألعمالها،في تفسير كيفية اداء المنظمات  بوصفها عامال مؤثرا  

َوَيا َقْوِم النعم اإللهية التي ينبغي حسن التصرف بها والمحافظة عليها،  من وأنهاعلى أهميتها في إدارة شؤون األمم والحضارات، 
َماَء عَ  ِتُكْم َواَل َتَتَولهْوا ُمْجِرِميَن )اْسَتْغِفُروا َربهُكْم ُثمه ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيْرِسِل السه ْدَرار ا َوَيِزْدُكْم ُقوهة  ِإَلٰى ُقوه فالقوة هي "عملية طبيعية  ".هود( 52َلْيُكم مِ 

في أية جماعة أو منظمة، ولذلك فيجب التعرف على كيفية الحصول عليها وممارستها إذا ما أردنا فهم سلوك المنظمة، وبالرغم من 
أغلب األدوية تؤدي إلى الموت إذا تم  الكتابنسمع عن فساد القوة، ولكن القوة ليست دائما شيئا سيئا ، وكما أشار أحد  أننا غالبا  ما

 .(2010)أبو زيد،  صحيحةأخذها بكميات غير 
أنها تتغير بتغير بينهم، والقوة ليست مطلقة بمعنى  ومفهوم القوة هو مفهوم اجتماعي بمعنى أنه مرتبط باألفراد والعالقات        

حيث إن  األطرافبالحركة المتغيرة، وبتغير األفراد واألوقات فهي تحتاج إلى العالقات واالعتماد التكاملي بين  الظروف، فهي تتصف
كل طرف يمكنه أن يؤثر في الطرف اآلخر، كما أن كل طرف يمكن أن يساعد أو يعيق الطرف اآلخر انطالقا من الحرية والرغبة 

 مصالحهم.جابة وتستخدم القوة من قبل األفراد للدفاع عن في االست
 :القوة 

القدرة على التأثير على اآلخرين داخل المنظمة بهدف تحقيق النتائج المرجوة ألصحاب السلطة حيث تتحقق هده هي       
القوة ببساطة  أن (Schermerhorn, 2001)  ويعرف (Krume, 2015) القدرة المحتملة من خالل عمليات السياسة والنفوذ

 . (2003)سلطان،  هي القدرة على جعل شخص آخر يقوم باألشياء التي تريدها
 :القوة التنظيمية ومن مصادر

بسبب وظيفته أو مركزه في الهيكل التنظيمي، وغالبا يكون اتجاه  )المدير(التي يحصل عليها الفرد  :القوة الشرعية - أ
مما يجعل المرؤوسين يتعاونون مع الفرد بسبب كونه ا مدير مما يجعلهم يقبلون أوامره،  األسفلهذا النوع من القوة إلى 

وعندما يكون أساس القوة رسميا يكون جهد الفرد  مرءوسيهحيث ان وظيفة المدير تعطيه حق إصدار األوامر وتوجيه 
 .قليال في إقناع اآلخرين

، مما كافأة اآلخرين أو التأثير في قرار مكافأتهم ماديا أو معنويا  ويمتلكها الفرد الذي له القدرة على م قوة المكافأة: - ب
العمل، أي قوة الحماس  كما ان وهي تمثل القوة التي تحرك وتستثير الفرد لكي يؤذي.يجعلهم يطيعون أوامره وينفذونها

ة مثابرته واستمراره في درج أو الرغبة للقيام بمهام العمل وهذه القوة تنعكس في كثافة الجهد الذي يبدله الفرد وفي
إن المنظمة  ،(2014)عنصر و ناجي،  وفي مدى تقديمه ألفضل ما عنده من قدرات ومهارات في العمل األداء

الناجحة هي التي تتبنى قيمة المكافأة وتقوم بتحديد معايير النجاح ومكافأته. واإلدارة الناجحة تستخدم أنظمة الثواب 
نظمة في اتجاه رفع مستوى األداء. ولما كانت المكافأة تؤثر تحت ظروف معينة في والعقاب من أجل توحيد جهود الم

األساليب التي يتصرف بها األفراد في بعض أمورهم، فإنه يمكن استخدام قوة المكافأة الجتذاب العاملين القادرين، 
     .المنظمةوإبراز اإلمكانات المناسبة، وتشكيل السلوك، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق أهداف 
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قدرة الفرد على عقوبة اآلخرين أو التأثير في قرار عقوبتهم في حالة عدم االمتثال لما يحدده.  وتمثل :قوة اإلكراه - ت
 .ويمكن أن يكون العقاب ماديا  أو معنويا  

التعامل مع حاالت عدم التأكد البيئي  وإمكانيةوالقدرات ٕ  والمهاراتالمعرفة وامتالك المعلومات  وأساسها :قوة الخبير - ث
 .وحل المشكالت، مما يجعلهم اكثر قدرة على تقديم المشورة

ويحصل عليها  (2010)حريم،  اآلخرينتتمثل في امتالك الشخص لصفات معينة تعمل على جدب  اإلعجاب:قوة   - ج
 توافر الجاذبية في شخصية القائدالفرد عادة نتيجة إعجاب تابعيه ببعض سماته الشخصية، بحيث تشدهم إليه نتيجة 

اجتماعية معروفة من قبل اآلخرين. كما تعتمد على جاذبية  يمثلون رموز، وكونهم  وسمعة حسنة في بيئة المنظمة
 .بالكارزماتية الفرد وتصرفاته مما يؤدي إلى حب اآلخرين له وتسمى 

والقوانين األفراد الذين يمتلكون هذا النوع من القوة هم من المالكين للمنظمة أو لجزء من أسهمها  الملكية:قوة   - ح
المالك حق التصرف بأمواله وممتلكاته. وان المدير الذي يمتلك أسهما  في المنظمة غالبا يكون أقوى  واألعراف تعطي

  .(2006)الخشالي،  فيها من المدير اآلخر الذي ال يمتلك أسهما
  التنظيميااللتزام : 

الجهِد في  للتضحيِة  وبذل الفردِ   بالعضويةِ، واستعداد  االرتباَط  النفسي والشعور  ليشمل يت سع االلتزام المهني إن      
 المؤسسِة وِقيمها أهداِف الفرِد وِقيمه وأهدافِ   بين  وإقامِتها رسالَتها نظرا  للتوافق المؤسسِة  سعيا   لتحقيق المؤسسِة أهداَفها

فااللتزام يعني في اللغة: العهد والقرب والنصرة والمحبة وهو مفهوم قـديم فـي العلـوم االجتماعية وكان  ؛(2010)عابدين، 
أول من بحث فيه علماء االجتماع الذين يـرون أن اإلنسـان بوصـفه كائنـا  فعهـا اجتماعيا  يعيش مع أفراد آخرين في بيئة 

ات الحاجة إلى التعاون والشعور بااللتزام لتلك البيئة االجتماعية. ويرون ظمة وتربطه بهم عالقات اجتماعية ذاجتماعية من
أن الوالء التنظيمي جـزء من الوالء االجتماعي العام الذي يتمثل في تنمية مشاعر الفرد نحو المجتمع الذي يعيش فيه بمـا 

 .(2008، )فلمبان ادئ وأفكار والعمل على نشر قيم المجتمع ومبادئهفيه من أفراد ومنظمات وما يسوده من قيم ومب
 وتبني قيمهعلى انه االلتزام هو لشعور بالوالء اتجاه المنظمة التي ينتمي اليها من خالل االندماج في العمل  ويعرف كذلك

الجهـد والوقت الذي يكرسه لهذا درجة انغماس العامل في عملـه ومقـدار  هوااللتزام التنظيمي  وأيضا   .(2012)العبيدي، 
وهو ايضا " الرغبة الداخلية لدي الفرد في المنظمة  .(2005)العوفي،  وإلى أي مدى يعتبر عمله جانبـا  فـي حياته.الغرض

ببذل أقصي درجات الجهد في العمل والنـابع من اإليمان التام بأهداف وقيم المنظمة والرغبة الشديدة بالمحافظة على 
 .(2006)حنونة،  وتطويرها" استمراريتهاوذلك بهدف الحفاظ على عضويتها 

  :االلتزامأهمية  .1

يعد من الظواهر السلوكية التي نالت اهتماما  متزايدا  من قبل العديد من الكتاب والباحثين، لما يشكله من أثار  حيث     
كبيرة في نجاح المنظمة واستمرارها في بيئة األعمال التنافسية فارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي في بيئة العمل ينتج عنه 

ية وفي مقدمتها ظاهرتي الغياب ودوران العمل إلى إن أهمية االلتزام انخفاض مستوى مجموعة من  الظواهر السلب
التنظيمي تتضح من خالل التأثير المتعدد المستويات، فعلى المستوى الفردي يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي 

على مستوى  والذي ينعكس على انخفاض معدل دورانهم ومستويات غيابهم، والشعور باالستقرار الوظيفي لديهم ، أما
المنظمة فنجد أنه يزيد من مستوى االنتماء للمنظمة وزيادة اإلنتاجية وتقليل التكلفة الناتجة عن تغيب العاملين وعن عدم 

بهم بكفاءة وفاعلية ، أما على المستوى االجتماعي فيؤدي االلتزام التنظيمي إلى خلق جو من  المنوطةأداءهم لألعمال 
اعية بين العاملين في المنظمة ، وفيما يتعلق بالمستوى القومي فيؤدي االلتزام التنظيمي إلي الترابط والعالقات االجتم

زيادة الناتج القومي في المحصلة النهائية لاللتزام وذلك عن طريق زيادة كفاءة وفاعلية أداء األفراد العاملين بالمنظمة. 
         حقق النتائج اآلتية:واالهتمام ببناء االلتزام التنظيمي بين األفراد يمكن أن ي
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 زيادة تماسك األفراد وثقتهم بالمنظمة وبالتالي تحقيق االستقرار التنظيمي. 
  .كلما زاد معدل التوافق بالقيم واألهداف بين الفرد والمنظمة أدى ذلك إلى ارتفاع الروح المعنوية لألفراد 
 .زيادة معدالت األداء واإلنتاجية 
  العمل والغياب.انخفاض مستويات دوران 
  (2012)عبد الحسين،  واإلدارةانخفاض المشكالت والخالفات التي تحصل بين العاملين. 

 التنظيمي: االلتزام أبعاد. 2
 في هذا الباحثين غالبية ورغم اتفاق واحدا ، بعدا   وليس التنظيمي لاللتزام مختلفة أبعادا   هناك أن إلى األدبيات تشير     

               األبعاد:هذه  تحديد في يختلفون  أنهم إال االلتزام أبعاد تعدد على المجال
العاطفي  االلتزام أن رأوا ، حيث((Allen & Meyer,1990الذي اقترحه الن وماير  :العاطفي االلتزام بعد .1

 المشرفين وقرب مطلوبة، ومهارات وأهميه استقالليه من عمله التي تميز للخصائص إدراكه بدرجة للفرد يتأثر
 تسمح بها يعمل التي التنظيمية البيئة بأن الفرد إحساس االلتزام بدرجة من الجانب هذا أثريت كما  .له وتوجيههم

 االرتباط هو أي يخصه ما أو بالعمل منها يتعلق ما سواء القرارات مجريات اتخاذ في الفعالة بالمشاركة له
 العمل ظروف تتطلبها التي للمتطلبات ذاتي تقييم وفق يعملون  الذين هم التوجه وأصحاب هذا .المحدود

 الشعور إلى االلتزام العاطفي ويرجع .منظماتهم لهم تقدمه ما وفق والمنظمة الفرد بين االرتباط المختلفة فيكون 
   .بالمنظمة موادي وآخرون  النفسي وااللتصاق باالنتماء

 المنظمة في بالبقاء الفرد بااللتزام إحساس به ويقصد  Normative Commitmen :المعياري  االلتزام بعد .2
 ليس اإليجابي، والتفاعل بالمشاركة لهم والسماح فيها، الجيد للعاملينالمنظمة  دعم الشعور هذا يعزز ما وغالبا  

 .للمنظمة العامة السياسات ورسم والتخطيط األهداف وضع في بالمساهمة بل العمل تنفيذ في اجراءات فقط
يعملون  الذين الضمير أصحاب الموظفون  هم التوجه هذا وأصحاب .السامي األخالقي االرتباطعنه  ويعبر

 العامة. والمصلحة الضمير مقتضيات وفق
 فيها هي يعمل التي المنظمة تجاه الفرد التزام درجة في المستمر: و ينبثق هذا البعد بان ما يتحكم االلتزام بعد .3

 قرر االلتحاق لو سيفقده ما مقابل المنظمة، مع بالعمل استمر لو يحققها أن الممكن من التي القيمة االستثمارية
 المنظمة، من عليها التي يحصل المنفعة على األولى بالدرجة يقوم مصلحي ارتباط هذا أن أي .أخرى  بجهات

 األخرى  المنظمات تقدمه أن يمكن يفوق ما ما العوائد المنافع من له تقدم فيها يعمل التي المنظمة دامت فما
 فإنه فيها يعمل التي المنظمة له تقدمه التي من عوائد أفضل أي باألفق الحت إذا أما بها، باالرتباط فيستمر

 الطموحات وأصحاب االنتهازيون  النفعيون  هم االرتباط هذا اآلخر، وأصحاب الوضع إلى باالنتقال يتردد لن
 .(2010)موسى أحمد،  العالية
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  التطبيقي:الجانب 
 :االستمارةصدق و ثبات  .1

 صدق و ثبات االستمارة :1الجدول رقم
 وتقسيماتهاالمحاور 

 معامل الصدق معامل الفا كرومباخ عدد العبارات
 ابعاد القوة التنظيمية ول:المتغير ال 

 0.649 0.679 05 القوة الشرعية
 0655 0.766 05 قوة المكافأة
 0.724 0.879 05 قوة الخبرة

 0.628 0.651 05 واالكراهقوة االعجاب 
 0.691 0.718 20 جميع عبارات القوة التنظيمية

  االلتزام التنظيمي المتغير الثاني:
 0.612 0.855 20 جميع عبارات االلتزام التنظيمي

 0.608 0.803 40 جميع عبارات االستمارة
 SPSSاستنادا على نتائج  ينمن اعداد الباحثالمصدر: 

القياس من ناحية العبارات  مما يدل على ثبات أداة 60%باخ أكبر من ابق أن كل نتائج معامل ألفا كروننالحظ من الجدول الس     
مما يزيد من تأكيد  %60يفوق كما ان معامل الصدق لكل عبارة   8790,0و ،6510الموضوعة في االستمارة حيث تراوحت بين 

 القياس. وصدق وثبات أداة صالحية 
 : ومناقشتهاتحليل البيانات و اختبار الفرضيات و عرض النتائج  .2

  :الدراسةعينة  وصف .1
معطياتها في برنامج  بعد ملئها تم تفريغو  حصولنا على استمارات االستبيان من األفراد العاملين العينة المدروسة بعد    

SPSS20 االستبيان بالبيانات الخاصة بالعمال  من أجل الحصول على النتائج وتحليلها وتفسيرها، نبدأ عرضنا لنتائج
 التالية:من خالل الجداول 

 : توزيع افراد العينة تبعا للجنس2رقم الجدول
 

 

 
 

 

 
 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج                               

 60، حيث أن االناث يمثلون نسبة % و لكن ليست بنسبة كبيرة  يتضح لنا أن توزيع أفراد العينة حسب الجنس بنسب متفاوتة   
 بنسبة قليلة.و هذا يعني ان عدد االنات اكثر من الذكور  40تمثل نسبة % والذكور

 

 : توزيع افراد العينة تبعا للسن3رقم الجدول 
 
 

 

 
 

 

 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج                                 

 

 النسبة التكرار الجنس
 40,0% 12 ذكر

 60,0% 18 أنثى

 100,0% 30 المجموع

 النسبة التكرار السن
 %30 9 سنة 30 الى 20 من
 54,3% 16 سنة40 الى 31 من
 16,7% 5 سنة 50 الى 41 من

 %100 30 المجموع
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حيث يمكن اعتبار هذه  54.3سنة وذلك بنسبة قدرت بـ %40و 31من الجدول يتضح لنا أن معظم أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين 
 الفئة من الشباب الذين يتمتعون بإمكانيات وطاقات كبيرة أي ال يزال لديهم طموح وفكر يتميز بالنشاط.

 للسنوات الخبرة: توزيع افراد العينة تبعا 4رقمالجدول 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
 

وأكبر  50نسبة %العينة حيث تمثل  ألفرادنسبة  أكبرسنوات وهي  5و  1الخبرة بين من خالل الجدول يتضح لنا أن سنوات      
 سنة خبرة. 15 والتي تفوق بة نس أصغرالخبرة هي  سنوات

 

 : توزيع افراد العينة حسب المستوى التعليمي5رقمالجدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
 

في حين  60%  بنسبة يتضح لنا أن معظم أفراد العينة لديهم درجة علمية متمثلة في المستوى الثانوي قدرت والشكل السابقينن الجدول م     

 و هي اقل نسبة. 3.3 %ـ أما مستوى دراسات ما بعد التدرج فقدرت نسبتهم ب 36.7المتحصلين على دراسات عليا قدرت ب %أفراد العينة 

                       

 : توزيع افراد العينة حسب المنصب6الجدول رقم
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
و%  و هي تمثل معظم أفراد العينة 20 % ب نسبتهمقدرت  لديهم منصب ملحق ادارة رئيسيمن من الجدول يتضح لنا أن      

 تتوزع على المناصب االخرى.  80
 

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 30% 9 سنوات 5 من اقل
 50% 15 سنوات 10 الى 5 من
 16,7% 5 سنة 15 الى 11 من

 3,3% 1 سنة 15 من أكثر
 100% 30 المجموع

 النسبة التكرار المستوى التعليمي

 60,0% 18 ثانوي 

 36,7% 11 عليا دراسات

 3,3% 1 بعد التدرج ما دراسات
 100,0% 30 المجموع

 النسبة التكرار المنصب في المؤسسة

 13,3% 4 عون امن

 16,7% 5 عون ادارة

 6,7% 2 ملحق ادارة

 20,0% 6 ملحق رئيسي ادارة

 16,7% 5 كاتبة

 6,7% 2 مساعد مكتبات

 3,3% 1 تقني مكتبات 

 

 متصرف
3 %10,0 

 3,3% 1 متصرف ادارة رئيسي

 3,3% 1 رئيس مصلحة

 100,0% 30 المجموع
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 االستمارة: وتفسير نتائجتحليل  .2
 القوة الشرعية: بُعد - أ

 

 تحليل و تفسير القوة الشرعية :8الجدول رقم
 

نظر  رتبة العبارة من وجهة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العبارات
 المستجوبين

  4 1,32222 2,1000 بمهامكم تلتزمون  يجعلكم الهرمي المدير .موقع1
 يرجعون  المؤسسة داخل الدقيقة االجراءات كل في .2

 3 1,09545 2,2000 المسؤول الى

 5 0.64327 2,000  الوامر إصدار في مركزه حكم على مديركم .يعتمد3
 عملية في جهدا يكلفه ال الرسمي المدير .موقع4

 1 0.93218 2,6000 اقناعكم

 ليراقب التنظيمي الهيكل في موقعه مديركم .يستخدم5
 2 0,81368 2,4000 اعمالكم

 / 0,77492 2,2600 المتوسط المرجح 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
-0.64327]  و بانحراف معياري ما بين2.26 نالحظ من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي المرجح الستجابات أفراد عينة الدراسة بلغ 

 الثانية في المرتبة األخيرة. والفقرة على المرتبة األولى  االولىحيث حصلت الفقرة  [1.09545
 عد قوة المكافأة:ب   - ب

 و االنحراف المعياري المتوسط الحسابي :9الجدول رقم 

االنحراف  المتوسط الحسابي العبارات
 المعياري 

رتبة العبارة من وجهة نظر 
 المستجوبين

 الملتزمون  االفراد وترقية بتكريم مؤسستكم ادارة .تقوم1
  4 1,13259 3,6000 بأعمالهم

 3 1,02217 3,7000 المتميز االداء ذوي  وتكريم بمكافأة مؤسستكم تقوم .2
 4 1,03724 3,6000 والئكم لزيادة امتيازات مؤسستكم تقدم .3
 2 1,06188 3,9000 تتقاضاه الذي االجر عن راض انت .هل4
 الـذي اإلضـافي الجهـد عـن مكافأة ادارتكم .تمنحكم5

 1 0,81368 4,4000 تبذلونه

 / 1,01351 3,8400 المتوسط المرجح 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 

 و بانحراف معياري ما بين 3.8400نالحظ من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي المرجح الستجابات أفراد عينة الدراسة بلغ      
 على المرتبة األولى و الفقرة الثانية في المرتبة األخيرة. االولىحيث حصلت الفقرة  [0,81368-1,13259] 
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 ب عد قوة الخبير: - ت
 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري  :10الجدول رقم

 العبارات
رتبة العبارة من وجهة نظر  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 المستجوبين
  1 1,22474 2,5000 لخبراته وفق أدائكم وتنمية العمل على بتشجيعكم المدير يقوم .1

 4 0,99655 2,2000 الفعال بالشكل فيكم يؤثر تجعله خبرة قوة رئيسكم . لدى2

 المور معالجة في السابقة خبراته على مديركم يعتمد .3
 3 1,11880 2,3000 المستعصية

 وإرشادكم توجيهكم في خبرته رئيسكم .يستخدم4
2,4000 1,13259 2 

 2 1,13259 2,4000 بينكم العالقات تحسين في خبرة مديركم .لدى5
 / 0,897294 2,3600 المتوسط المرجح 

 SPSSلمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج ا

-0,99655]  و بانحراف معياري ما بين 2.36نالحظ أن المتوسط الحسابي المرجح الستجابات أفراد عينة الدراسة بلغ      
 .على المرتبة األولى و الفقرة الثانية في المرتبة األخيرة االولىحيث حصلت الفقرة  [1,22474
 فيما يتعلق ببعد قوة االكراه و االعجاب: -ث 

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري  :11الجدول رقم

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

رتبة العبارة من وجهة نظر 
 المستجوبين

 4 1,09545 2,2000 لديكم والوالء االبداع روح تنمي شخصية مديركم .يمتلك1

 2 1,15520 2,9000 بوظائفكم القيام في تهابونه تجعلكم ومعاملة صفات لمديركم .2

 1 1,11880 3,3000 سلوككم تغيير في كبير بشكل تسهم التهديد قوة .3

 3 1,13259 2,6000 التزامكم من تزيد تجاهكم صارمة قوانين ادارتكم تستخدم .4

 5 0,95953 2,1000 وتحبونه اليه تنجذبون  تجعلكم معكم المدير اسلوب .5

 / 1,092314 2,62000 المتوسط المرجح 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
 [1,15520-0,95953]  معياري ما بينو بانحراف  2.62المتوسط الحسابي المرجح الستجابات أفراد عينة الدراسة بلغ      

 في المرتبة األخيرة. الرابعةعلى المرتبة األولى و الفقرة  الثانيةحيث حصلت الفقرة 
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 التنظيمي:فيما يتعلق بااللتزام  - ج
 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري :12الجدول رقم 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

العبارة من وجهة نظر رتبة 
 المستجوبين

 16 0,508 1,5 المؤسسة أن تحافظ على سمعتها  في هذهمن واجبك كموظف  .1

 16 0,508 1,5 تشعر بالفخر واالعتزاز لكونك تنتمي الى هده المؤسسة .2
 14 0,651 1,7 واإلخالص لهاتستحق مؤسستك الوفاء  .3
 7 1,061 2,1 مؤسستك تشعر أن أهدافك تتطابق مع أهداف .4
 1 1,441 2,3 ستكون سعيدا لو قضيت بقية حياتك في هده المؤسسة .5
 2 1,302 2,3 لديك االستعداد للقيام بأي مهمة توكـل إلـيك .6
 17 0,406 1,8 تسعى دائما لالحتفاظ بعملك في هذه المؤسسة .7
 17 0,406 1,8 والتطوربذل جهد أكبر لمساعدة مؤسستك على النجاح ت .8
 6 1,114 2,0 مع افراد هده المؤسس عالقات قويةتربطك  .9

 3 1,207 2,3 هذه المؤسسة يعتبر أفضل فرصة عمل عرضت عليك عملك في .10
 8 0,959 1,9 تسعى للحفاظ على ممتلكات مؤسستك .11
 5 1,137 2,5 . تقدم لك مؤسستك مزايا ال يمكن ان تقدمه لك مؤسسة اخرى 12
 9 0,909 1,6 جهدا فوق طاقتك للقيام بعملك . تبدل13
 11 0,674 1,9 . ال تحتاج للمراقبة اثناء قيامك بعملك14
 12 0,844 1,7  وجه وفي الوقت المناسب أكمل. تقوم بعملك على 15
 15 508, 0 1,5 . تربطك عالقات جيدة مع زمالئك16
 10 959, 0 2,1 وتحبونهاليه  تنجذبون تجعلكم . 17
 11 0,886 2,8 هل لديك مشاكل في عملك. 18
 18 0.466 1,7 . تحاول تقديم االفضل دائما لمؤسستك19
 4 1,155 2,1 مؤسستك الراحة واالستقرار في. تجد 20

 13 0,687 1,95 المتوسط المرجح 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 

 -و بانحراف معياري ما بين 2.1المرجح الستجابات أفراد عينة الدراسة بلغ  نالحظ من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي
 .على المرتبة األولى و الفقرة التاسعة عشر في المرتبة األخيرةالخامسة  حيث حصلت الفقرة1,44198 ]   [0,46609

 العالقة بين متغيرات الدراسة: طبيعة .3

 لكل متغيرات نموذج الدراسة و كانت النتائج كما يلي: سيتم توضيح معامل االرتباط سبيرمان
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 معامل االرتباط :13الجدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
وجود عالقة ضعيفة ذات  القوة التنظيمية بااللتزام التنظيميبالنسبة لعالقة بأنه  الجدول يتبينمن خالل نتائج تحليل الظاهرة في      

 .α= 0.05)عند مستوى الداللة ) 0.450معامل االرتباط  بلغت قيمة وااللتزام التنظيمي حيث القوة التنظيميةمعنوية بين أبعاد  داللة
 : الدراسةفرضيــــــات  اختبارإ .4

  : الرئيسيةاختبار صحة الفرضية  4.1
على وجود مستوى مقبول من االلتزام التنظيمي للعاملين في جامعة  α= 0.05)مستوى داللة   )عنديوجد دليل إحصائي      

 الطاهري محمد "بشار". 
 

 

 

 

 

 

 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
وهو ارتباط ضعيف بين أبعاد القوة التنظيمية وااللتزام التنظيمي، كما أن معامل  0.413تشير نتائج الجدول أن معامل االرتباط      

و هذا يعني التغيرات التي تحدث في التزام العاملين تعود إلى التغيرات التي تحدث في القوة التنظيمية هذا  0,171التحديد بلغ  
 اذن تقبل الفرضية . 0.05أقل من مستوى المعنوية   0.023ن مستوى الداللة  و بما أ 17.1بنسبة % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 

 

 االلتزام التنظيمي للعاملين البيان   

 القوة الشرعية
 معامل االرتباط
 مستوى الداللة

N 

 

-0,805 

,000 

30 

 قوة المكافاة
 معامل االرتباط
 مستوى الداللة

N 

 

-0,805 

,000 

30 

 الخبرةقوة 
 معامل االرتباط
 مستوى الداللة

N 

 

0,713 

,000 

30 

 قوة االعجاب و االكراه
 معامل االرتباط
 مستوى الداللة

N 

 

0,511 

,000 

30 

 القوة التنظيمية

 معامل االرتباط
 مستوى الداللة

N 

 

0,450 

,000 

30 

 مستوى الداللة معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

 القوة التنظيمية المستقل:المتغير 
 0.023 0,171 0.413 االلتزام التنظيمي المستقل التابع:

 النموذج

 غير معياريةلالمعامالت ا المعامالت المعيارية

T مستوى الداللة 
 Béta  معامالت المتغيرات

 المتغير المستقل

 )القوة التنظيمية(

0.285 

0.613 

0.720 

0.255 
0.413 

0.362 

2,399 

0.720 

0.023 
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Y= 0.613 x + 0.285  :  تاليالمن الجدول نستنتج معادلة االنحدار ك  
 

 : الثانيةالفرضية الرئيسة   4.2
 الشرعية،( لعناصر القوة التنظيمية مجتمعه )القوة 0.05ذو دالله إحصائية )عند مستوى داللة    أثريوجد      
 مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في جامعة طاهري محمد ( علىواإلعجابقوة المكافأة، قوة االكراه  الخبرة،قوة 

 التالية:وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية  "بشار".
التنظيمي   ( القوة الشرعية على مستوى االلتزام0.05ذو داللة إحصائية )عند مستوى داللة  أثريوجد   4.2.1

 للعاملين في جامعة طاهري محمد"بشار".

  
 

 
 

 

 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
وهو ارتباط قوي بين القوة الشرعية وااللتزام التنظيمي، كما أن معامل التحديد بلغ  6770,تشير نتائج الجدول أن معامل االرتباط     
و  17.1تحدث في القوة الشرعية هذا بنسبة %  و هذا يعني التغيرات التي تحدث في التزام العاملين تعود إلى التغيرات التي 4580,

 مقبولة. اذن نرفض الفرضية 0.05أقل من مستوى المعنوية   0.00بما أن مستوى الداللة  
 

 
 

 

 

 

 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
Y= -5,60x +3,220     كالتالي:ومن الجدول نستنتج معادلة االنحدار   

 

على مستوى االلتزام التنظيمي  المكافأة( قوة 0.05ذو داللة إحصائية )عند مستوى داللة  أثريوجد  4.2.2
 "بشار". للعاملين في جامعة طاهري محمد

 

 

 

 

 

 

 

 
 SPSS المصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج

و هذا  0.013وااللتزام التنظيمي، كما أن معامل التحديد بلغ  المكافأةقوة وهو ارتباط قوي بين  0.114 أن معامل االرتباطب يتبين     
و بما أن مستوى  13المكافأة هذا بنسبة % يعني التغيرات التي تحدث في التزام العاملين تعود إلى التغيرات التي تحدث في قوة 

 .نرفض الفرضية فإننا 0.05اكبر من مستوى المعنوية   0.055الداللة  
 

 
 

 

 

 

 

 مستوى الداللة معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

 المتغير المستقل: القوة الشرعية
 0.00 0.458 0.677 المستقل التابع: االلتزام التنظيمي

 النموذج
 غير معياريةلالمعامالت ا المعامالت المعيارية

T 
مستوى 

 Béta  معامالت المتغيرات الداللة
المتغير المستقل: القوة 

 الشرعية
3,220 
-5,60 

0.269 
0.115 -6,77 11,972 

-4,863 
0.00 
0.00 

 مستوى الداللة معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

 المكافأةالقوة  المستقل:المتغير 
 0.055 0.013 *0.114 التنظيمي التابع: االلتزامالمستقل 

 

 النموذج
مستوى  المعامالت الغير معيارية المعامالت المعيارية

 Béta  معامالت المتغيرات الداللة
المتغير المستقل: القوة 

 المكافأة
2,253 
-0,78 

,500 
,128 -,114 ,000 

,000 
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 SPSSالمصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 
Y= -0,78x+ 2,253 : من الجدول نستنتج معادلة االنحدار كالتاليو     

 

التنظيمي على مستوى االلتزام  الخبرة( قوة 0.05ذو داللة إحصائية )عند مستوى داللة  أثريوجد   4.2.3
 للعاملين في جامعة طاهري محمد"بشار".

 
 

 

 

 

 

 

 

 SPSS المصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج

 

وااللتزام التنظيمي، كما أن معامل التحديد بلغ   الخبرةقوة وهو ارتباط قوي بين 0.726  تشير نتائج الجدول أن معامل االرتباط     
 التغيرات التي تحدث في التزام العاملين تعود إلى التغيرات التي تحدث في  وهذا يعني 0.527

 .اذن نقبل الفرضية 0.05أقل من مستوى المعنوية   0.00و بما أن مستوى الداللة   52.7لشرعية هذا بنسبة % ا القوة
 

 

 

 

 

 

 

 SPSS المصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج

 

Y= 0,393x+ 1,028  نستنتج معادلة االنحدار كالتالي:من الجدول و  
االلتزام مستوى  على واإلعجاباالكراه ( قوة 0.05ذو داللة إحصائية )عند مستوى داللة  أثريوجد  4.2.4

 .للعاملين في جامعة طاهري محمد"بشار" التنظيمي
 

 

 SPSS المصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج 

 

     

 

 
 

 

 SPSS المصدر: من اعداد الباحثين استنادا على نتائج

التنظيمي، كما أن معامل التحديد  وااللتزام واإلعجاب اإلكراه قوة وهو ارتباط قوي بين 0.535 تشير نتائج الجدول أن معامل االرتباط 
بنسبة  هذا واإلعجابالتغيرات التي تحدث في التزام العاملين تعود إلى التغيرات التي تحدث في قوة االكراه  وهذا يعني 0.287بلغ 
 نقبل الفرضية. فإننا 0.05 المعنويةأقل من مستوى ,0.002.الداللةمستوى  وبما أن %28.7 

 
 

 مستوى الداللة معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

 المتغير المستقل: قوة الخبرة
 0,726a 0,527 0.00 المستقل التابع: االلتزام التنظيمي

 النموذج

 المعامالت الغير معيارية المعامالت المعيارية

معامالت  مستوى الداللة

 المتغيرات

الخطأ 

 المعياري
Béta 

المتغير المستقل: قوة 

 الخبرة

1,028 
0,393 

0.178 
0,70 

 
0,726 

0,000 
0,000 

 مستوى الداللة معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

 واالكراهاالعجاب  المستقل:المتغير 
 0.002 0.287 0.535 التنظيمي التابع: االلتزامالمستقل 

 النموذج
 المعامالت الغير معيارية

المعامالت 

 مستوى الداللة المعيارية

 Bêta الخطأ المعياري معامالت المتغيرات

 قوة( المتغير)المستقل 

 واالعجاب االكراه

0.964 0.303  0.004 

0.378 0.113 0.535 0.002 
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Y= 0,378 x+ 0.964 :كالتاليمن الجدول نستنتج معادلة االنحدار و   

 

  الدراسة:خالصة  

 : التاليضوء التحليل االحصائي واختبار الفرضيات فقد توصلت الدراسة الى النتائج  على   
 بالنسبة الفرضية الرئيسة الولى:   

  ( على وجود مستوى مقبول من االلتزام التنظيمي للعاملين في جامعة 0.05 = داللةمستوى  )عنديوجد دليل إحصائي
 الطاهري محمد "بشار":

  للعاملين.( على وجود مستوى مقبول من االلتزام التنظيمي 0.05 = داللةمستوى  )عندقبول فرضية يوجد دليل إحصائي 
  الفرضية الرئيسة الثانيةبالنسبة:  

  قوة  الخبرة، الشرعية، قوةلعناصر القوة التنظيمية مجتمعه )القوة  (0.05 = ذو دالله إحصائية )عند مستوى داللة  أثريوجد
 "بشار" ذلك ل: مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في جامعة طاهري محمد ( علىواإلعجابكافأة، قوة االكراه الم

  القوة الشرعية على مستوى االلتزام التنظيمي  (0.05 = ذو داللة إحصائية )عند مستوى داللة أثررفض فرضية يوجد
 للعاملين.

  على مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين.  المكافأةقوة  (0.05 = ذو داللة إحصائية )عند مستوى داللة أثررفض فرضية وجود 
  للعاملين. االلتزام التنظيميعلى مستوى  الخبرةقوة  (0.05 = ذو داللة إحصائية )عند مستوى داللة أثرقبول فرضية يوجد 
  مستوى االلتزام التنظيمي  على واإلعجاباالكراه قوة  (0.05 = لةذو داللة إحصائية )عند مستوى دال أثررفض فرضية يوجد

 للعاملين.
 :الخاتمة

 ونختم هذه الدراسة بمجموعة من االقتراحات المنبثقة عن نتائج الدراسة الميدانية:    
 يتم ذلك من خالل برامج تدريبية للمديرين توضح  لاللتزام ويمكن ان ودفع االفرادالتنظيمية لتشجيع  استخدام القوة

 تطبيقها.كيفية 
  لتشجيعهم على االلتزام. وتقديمها لألفرادزيادة االهتمام بقوة المكافأة 
  على قوة خبرتهم في ذلك هدا لزيادة والئهم  والمدراء والتي تتوقفتحسين العالقات مع االفراد من طرف القادة

 المنظمة. والتزامهم داخل
 واالستمرارية للمنظمةااللتزام التنظيمي الن ذلك يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو  ودفعهم نحواالفراد  حث. 

 المراجع:
1. Krume Nikoloski (2015), Charismatic leadership and power: using the power of charisma for 

better leadership in the enterprises), International Journal of Process Management – New 

Technologies vol. 3, no.2, 2015, Faculty Of Economics STIP, Republic of Macedonia, p21. 

، أثر تمكين العاملين في االلتزام التنظيمي "دراسة تحليلية آلراء عينة من موظفي الهيئة العامة (2012)باسم عبد الحسين  .2
ــهد اإلدارةللسدود والخزانات، م  .268، ص2012السنة  21الرصافة، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد  عــ

 .234، ادارة المنظمات منظور كلي، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن ص(2010)حريم حسين  .3
لين في البنوك التجارية األردنية رسالة ، أثر القوة التنظيمية على االبداع الوظيفي للعام(2010)خالد ديب حسن أبو زيد  .4

 .21ماجستير ادارة أعمال جامعة الشرق األوسط ص



Page   | 178  
 

أثر مصادر قوة اإلدارة العليا في اختيار استراتيجية النمو دراسة ميدانية في البنوك  ،(2006)الخشالي شاكر جار هللاا  .5
 .99، 98ص ، 2006، 1، العدد 2المجلد  األردنية، المجلة االردنية في ادارة األعمال

(، قياس مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، 2006سامي إبراهيم حماد حنونة ) .6
ـــارة، قســم ادارة األعمال ماجستير، غزة، فلسطين، ص ــ  .14الجامعة اإلسالمية كـلـية الـــتــجــ

 .282دار الجامعة الجديدة، ص التنظيمي، الطبعة األولى اإلسكندرية مصر،السلوك  ،(2003) سلطان محمد سعيد انور .7
الفلسطينيِة ومعل ميها من وجهاِت  الثانويِة الحكوميةِ  لدى مِديري المدارس درجة االلتزام المهني (،2010)عابدين محمد  .8

 .204ص، 217، عدد6والمديرين، المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد  المعل مين نظر
(، اثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي، دراسة ميدانية في وزارة التعليم العالي 2012العبيـــدي جواد نماء ) .9

جامعة تكريت اإلدارة واالقتصاد،  2012المجلد،  24تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، العدد  والبحث العلمي، مجلة
 .83ص

سوسيولوجية المستخدمة في قياس وتشكيل سلوك العمال  ، اهم المحددات السيكو(2014)اجي عنصر يوسف و ليتيم ن .10
 .132، جامعة الوادي العدد السابع، ص2014التنظيمي، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، جويلية 

 تير في العلوم اإلدارية،الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي، درجة الماجس ،(2005)العوفي محمد بن غالب  .11
 .6ص، المملكة العربية السعودية الرياض،

والمشرفات  ، الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين(2008)فلمبان ايناس فؤاد نواوي  .12
 1428/1429السعودية، ماجستير، التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة، جامعة ام القرى، المملكة العربية 

 .22ه، ص
، محمود أحمد النجار، أثر البيئة الداخلية على االلتزام التنظيمي في المؤسسة العامة (2010)موسى أحمد خير الدين  .13

 .12للضمان االجتماعي في المملكة األردنية الهاشمية، عمان، األردن ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page   | 179  
 

                
Global Journal of  Economics  and Business – Vol. 4, No. 2 , 2018, pp. 164 - 181  

 e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285 

 Available online at http:// www.refaad.com 

 

 

Impact of the Organizational Strength on the Organizational 

Commitment (Case of Study, Tahri Mohammad Bechar University) 

 

 

Moumni Sara 

Tahri Mohammad Bechar University 

saramoumni4@gmail.com 

 

Boshamin Ahmed 

Tahri Mohammad Bechar University 

univahmed@gmail.com 

 

Abstract:  

     This research study aims at checking the impact of organizational power dimensions (legitimacy 

power, awarding power, expertise power, attracting and compelling power) on organizational 

commitment in the Tahri Mohamed University of Bechar (Algeria) . To achieve such aim, we have 

conceived a questionnaire which was delivered to a random sample made of 30 employees all 

responses to the questionnaire have been collected the software package SPSS has been used for data 

analysis, and after necessary statistical discussion, we came across the following results : 

  The existence of statistical sing (at the significance level α = 0.05) which signifies that there is an 

acceptable level of organizational commitment of the employees of the Tahri Mohamed 

University. 

  The existence of an impact the has a statistical significance (at the significance level of α = 0.05) 

for organizational power dimension (legitimacy power, awarding power, expertise power, 

attracting and compelling power) together and separately pertaining to organizational commitment 

inside the Tahri Mohamed University of Bechar. 

Keywords: Organizational power, Organizational commitment, Human resource, Legitimate power, 

Awarding power, Experience power, Attracting and compelling power. 
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 :المالحق

 استبيان حول أثر القوة التنظيمية على االلتزام التنظيمي

 "-بشار–دراسة حالة " عمال كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير بالقطب الجامعي 
 

تعالى وبركاته أضع بين أيديكم استمارة خاصة بدراسة: اثر القوة التنظيمية على االلتزام التنظيمي، راجية منكم  السالم عليكم ورحمة هللاا   
التكرم بقراءة العبارات  كملذا أرجو من اإلجابة على األسئلة الواردة فيها بهدف اعتمادها كمصدر للبيانات الالزمة إلعداد مقال علمي ،

ه مناسبا علما بأن هذه البيانات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، وستكون إجابتكم ومساهمتكم عونا كبيرا واإلجابة عنها وفق ما ترون
 وتقبلوا مني فائق االحترام والتقدير.               لي في التوصل إلى نتائج موضوعية،

 ارةمومني س :الباحثة                                                        
 البيانات الشخصية : 

 أنثى               ذكر                  الجنس : .1

  51أكثر من                 50-41من             40-31من                  30-20من    السن:  .2

 ثانوي               متوسط         ابتدائي         غير متمدرس         المستوى التعليمي :      .3

 دراسات عليا           دراسات ما بعد التدرج      

 سنة 15أكثر من              15-11             10 -5سنوات          5أقل من    :سنوات الخبرة .4

 ملحق ادارة رئيسي                ملحق ادارة                      عون ادارة                     عون أمن    المنصب في المؤسسة :  .5

 رئيس مصلحة                         متصرف رئيسي           متصرف           تقني مكتبات         مساعد مكتبات           كاتبة        

 في الخانة التي ترون أنها تعبر عن رأيكم لكل عبارة من العبارات الواردة أدناه: Xأرجو من سيادتكم التكرم بوضع إشارة 

 لعبارات المتعلقة بالقوة التنظيميةا
غير  محايد موافق  موافق تماما القوة الشرعية:  .1

 موافق
غير موافق 

 تماما
      موقع المدير الهرمي يجعلكم تلتزمون بمهامكم

      داخل المؤسسة يرجعون الى المسؤولفي كل االجراءات الدقيقة 
      يعتمد مديركم على حكم مركزه في إصدار األوامر وتوجيهكم

      موقع المدير الرسمي ال يكلفه جهدا في عملية اقناعكم
      يستخدم مديركم موقعه في الهيكل التنظيمي ليراقب اعمالكم

غير  محايد موافق  موافق تماما قوة المكافأة:   .2
 موافق

غير موافق 
 تماما

      تقوم ادارة مؤسستكم بتكريم و ترقية االفراد الملتزمون باعمالهم
      تقوم مؤسستكم بمكافاة و تكريم ذوي االداء المتميز

      تقدم مؤسستكم امتيازات لزيادة والئكم
      هل انت راض عن االجر الذي تتقاضاه

      الجهـد اإلضـافي الـذي تبذلونهتمنحكم ادارتكم مكافأة عـن 
غير موافق غير  محايد موافق  موافق تماما قوة الخبرة:  .3
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 تماما موافق
      يقوم المدير بتشجيعكم على العمل و تنمية ادائكم وفق لخبراته

      لدى رئيسكم قوة خبرة تجعله يأثر فيكم بالشكل الفعال
      معالجة األمور المستعصيةيعتمد مديركم على خبراته السابقة في 

      يستخدم رئيسكم خبرته في توجيهكم و ارشادكم
      لدى مديركم خبرة في تحسين العالقات بينكم

غير  محايد موافق  موافق تماما قوة االعجاب و االكراه:  .4
 موافق

غير موافق 
 تماما

      يمتلك مديركم شخصية تنمي روح االبداع و الوالء لديكم
      لمديركم صفات ومعاملة تجعلكم تهابونه في القيام بوظائفكم

      قوة التهديد تسهم بشكل كبير في تغيير سلوككم

      تستخم ادارتكم قوانين صارمة تجاهكم تزيد من التزامكم
      اسلوب المدير معكم تجعلكم تنجدبون اليه و تحبونة

 

غير  محايد موافق  موافق تماما العبارات المتعلقة االلتزام التنظيمي
 موافق

غير موافق 
 تماما

      من واجبك كموظف في  هذه المؤسسة أن تحافظ على سمعتها لدى المجتمع
      تشعر بالفخر واالعتزاز لكونك تنتمي الى هده المؤسسة

      تستحق مؤسستك الوفاء و اإلخالص لها
      تشعر أن أهدافك تتطابق مع أهداف مؤسستك

      ستكون سعيدا لو قضيت بقية حياتك في هده المؤسسة
      لديك االستعداد للقيام بأي مهمة توكـل إلـيك

      تسعى دائما لالحتفاظ بعملك في هذه المؤسسة
      تسعى لبذل جهد أكبر مـن المتوقـع لمساعدة مؤسستك على التطور والنجاح

      هده المؤسسةتربطك عالقات  قوية مع افراد 

      عملك  في هذه المؤسسة يعتبر أفضل فرصة عمل عرضت عليك

      تسعى للحفاظ على ممتلكات مؤسستك 

      ما تقدمه لك مؤسستك من مزايا ال يمكن ان تقدمه لك مؤسسة اخرى.

      تبدل جهدا فوق طاقتك للقيام بعملك

      ال تحتاج للمراقبة اثناء قيامك بعملك

      تقوم بعملك على اكمل وجه وفي الوقت المناسب

      ال تتغيب عن عملك كثيرا

      تربطك عالقات جيدة مع زمالئك

      هل لديك مشاكل في عملك

      تحاول تقديم االفضل دائما لمؤسستك

      تجد الراحة  و االستقرار في مؤسستك

 


