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 دور الدمج التنظيمي في تعزيز التزام العاملين

)جامعة بغداد/دراسة تحليلية في كلية اإلدارة واالقتصاد والقانون(  

 المدرس المساعد

 فائق جواد كاظم 

جامعة بغداد/ كلية اإلدارة واالقتصاد  

The role of organizational identification in enhancing employees' commitment:   

 المستخلص
يهدف البحث الحالي الى دراسة العالقة بين الدمج التنظيمي والتزام العاملين في عينة من تدريسي                

تدريسي، إذ استخدمت االستبانة كأداة     ) ٧٨(جامعة بغداد شملت    / كليتي  اإلدارة واالقتصاد  والقانون       
لق باختبار طبيعة العالقة بين     وقد تضمن البحث الحالي فرضيتين رئيستين تتع      . رئيسة لجمع البيانات    

بغية تحقيق أهداف البحث    . متغيري البحث، األولى تتناول عالقة االرتباط والثانية تخص عالقة التأثير         
وقد توصل البحث الى مجموعة     . واختبار فرضياته فقد استخدمت عدد من األدوات اإلحصائية المالئمة        

ها تم صياغة عدد من التوصيات، كان من في ضوئمن النتائج تشير الى صحة فرضيات البحث، والتي 
أهمها  تعزيز مقومات ظاهرة االلتزام التنظيمي لدى العاملين من خالل رفع مستوى الحوافز الماديـة                
والمعنوية و إعطاء انطباع لدى االفراد العاملين بان دمج هويتهم مع هوية الكلية التي يعملون بها يحقق 

 .أهداف الكلية أهدافهم الشخصية، كما يحقق 
  المبحث األول

  الجانب المنهجي للبحث

  ::مشكلة البحث: أوالً
. Organizational Identificationلقد اهتم العديد من الباحثين والكتاب بمفهوم الدمج التنظيمي 

دراسات عديدة ان تتوصل الى فهم افضل اتجاه ديناميكيات الدمج التنظيمي باعتبارها طريق             وحاولت  
لبعيد األمد من قبل العاملين، ونتيجة لعدم أدراك أفراد عينة البحث ألهمية الدمج التنظيمي في               للتعاون ا 

ويمكـن بلـورة    . تحقيق االلتزام التنظيمي للكليات المبحوثة ، هذا ما حث على إجراء البحث الحـالي             
  :مشكلة البحث وصياغتها في التساؤل اآلتي 

  تزام التنظيمي للعاملين ؟ما هو دور الدمج التنظيمي في تحقيق االل
  :تساؤالت البحث

 :ينبثق عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
 ما مستوى أهمية متغيرات البحث في المنظمة المبحوثة؟

  ما طبيعة العالقة بين الدمج التنظيمي و عناصر االلتزام التنظيمي في المنظمات المبحوثة؟
  عناصر االلتزام التنظيمي في المنظمات المبحوثة؟ما مدى تأثير الدمج التنظيمي على

  :البحثأهداف : اثاني
  :من خالل مشكلة البحث تم صياغة األهداف اآلتية

  .التعرف على مستوى  الدمج التنظيمي للعاملين عينة البحث
 .التعرف على مستوى توافر عناصر االلتزام التنظيمي في المنظمات المبحوثة

 .ين الدمج التنظيمي وعناصر االلتزام التنظيمي للعاملينتحديد طبيعة العالقة ب
 .تحديد أثر الدمج التنظيمي في عناصر االلتزام التنظيمي
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  :  أهمية البحث: ثالثاً
  -:       يكتسب البحث أهميته من جانبين

هها ندرة الدراسات التي تناولت الدمج التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظيمي من حيث طبيعتها واتجا            
  .ومدى قوتها

أهمية البحث تنبع من خالل إلمام إفراد عينة البحث بالمتغيرات التي لها عالقة أو تأثير على تحقيق 
 .الكفاءة والفاعلية للمنظمة

  :مخطط البحث الفرضي: رابعاً
  يوضح مخطط البحث الفرضي) ١(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :فرضيات البحث: خامساً

  :بما يأتيتتمثل فرضيات هذا البحث 
توجد عالقة ارتباط معنوية بين الدمج التنظيمـي وعناصـر االلتـزام            : الفرضية الرئيسة األولى    

  .التنظيمي بصورة مجتمعة
  -:تفرع منها عدد من الفرضيات الفرعيةيو

  .توجد عالقة ارتباط بين الدمج التنظيمي وااللتزام المستمر. ١
 .لمباشر وااللتزام الشعوريتوجد عالقة ارتباط بين الدمج التنظيمي ا. ٢
  .توجد عالقة ارتباط بين الدمج التنظيمي وااللتزام المعياري. ٣

يوجد تأثير معنوي بين الدمج التنظيمي وعناصر االلتزام التنظيمي بصورة          :  الفرضية الرئيسة الثانية  
  .مجتمعة

  -:تفرع منها عدد من الفرضيات الفرعية وي
  .التنظيمي وااللتزام المستمريوجد تأثير معنوي بين الدمج . ١
 .يوجد تأثير معنوي بين الدمج التنظيمي المباشر وااللتزام الشعوري. ٢
  .يوجد تأثير معنوي بين الدمج التنظيمي وااللتزام المعياري. ٣

  :متغيرات البحث وأساليب القياس: سادساً
  :تنقسم متغيرات هذا البحث إلى 

  :الدمج التنظيمي. ١
 بما يتناسب (Mael, Ashforth,  1992)لباحث على االستقصاء الذي وضعه      سوف يعتمد ا

مع طبيعة البحث والمنظمات المبحوثة، وتم استخدام استمارة االستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات في              
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فقرات تمثل مؤشرات   ) ٥(قياس هذا المتغير، وتم وضع استمارة االستبيان ضمن هذا المتغير تضمنت            
موافـق  ( الخماسـي    (Likert) وفق مقياس    (1)ج التنظيمي كما هو موجود في الملحق رقم         قياس الدم 

  ) . غير موافق بشدة–بشدة
  

  :االلتزام التنظيمي.  ٢
االلتـزام  ( الذي يضم ثالث محاور (Allen & Meyer , 1990)   اعتمد الباحث على تصنيف 

خدام استمارة االستبيان كـأداة رئيـسة لجمـع    ، تم است)المستمر، االلتزام الشعوري، االلتزام المعياري 
فقرة تمثل مؤشرات قياس االلتـزام التنظيمـي ، وهـذه           ) ١٥(البيانات في قياس هذا المتغير وضمت       

 الخماسـي   (Likert)وفق مقيـاس    )٢٠٠٣حواس،  (ومختبره من قبل    " االستبانة هي أداة معدة مسبقا    
  .(1)لملحق رقم كما هو موجود في ا)  غير موافق بشدة–موافق بشدة(

  
  :مجتمع البحث وعينته: سابعاً

جامعة بغداد، وقد تم اختيار عينة      /      يتمثل مجتمع البحث في كليتي اإلدارة واالقتصاد والقانون       
وهذه العينة تقـدر    . ، تم توزيع استمارة االستبيان عليهم       تدريسياً) ٧٨( شملت   نعشوائية من التدريسيي  

  .د مجتمع الدراسة من افرا10 %بنسبة اكبر من 
  
  :أساليب تحليل البيانات: ثامناً

إلثبات مدى صحة الفرضيات المتعلقة بالبحث تم استخدام عدد من األسـاليب اإلحـصائية وذلـك     
  :SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي 

  .الوسط الحسابي. ١
 .االنحراف المعياري. ٢
 .أسلوب االرتباط البسيط. ٣
 .تحليل االنحدار البسيط. ٤

  المبحث الثاني
  اإلطار النظري للبحث

   Organizational Identificationالدمج التنظيمي : أوالً
وقـد  .      يستمر االهتمام بمفهوم الدمج التنظيمي من قبل االكاديمين والممارسين على حد سواء           

ق للتعاون  حاولت الدراسات ان تتوصل الى فهم افضل اتجاه ديناميكيات الدمج التنظيمي باعتباره طري            
فمنذ ان قدم هذا المفهوم فان العديد مـن الدراسـات تناولتـه بالتحليـل               . البعيد االمد من قبل العاملين    

 ,Edwards)والتمحيص بسبب تاثيراته االيجابية على قبول الفرد لالهداف التنظيميـة ودعمـه لهـا    
مهيمن في عمليـة تفـسير    المدخل ال(Social Identity)وتعتبر نظرية الهوية االجتماعية  . (2005

الدمج التنظيمي في المنظمات، الن افتراضات هذه النظرية طبقت بنجاح في السياق التنظيمـي عبـر                
رية الهويـة االجتماعيـة وجـود    وتفترض نظ . (van Dick et al. 2008: 388)العقدين االخيرين 

 & Epitropaki) همـا (Organizational Identification)ن للـدمج التنظيمـي   دافعين أساسـيي 
Martin, 2005:571) :  

والتي تركز علـى كيفيـة تـأثير التفـاعالت          : (self-categorization)الحاجة لتصنيف الذات    
االجتماعية واالدراكية على صياغة واستخدام التصنيفات االجتماعية وقد تساعد في تعريف مكان الفرد             

  .في المجتمع
 التي تتطلب مكافىء العضوية للجماعة وجعلها ذات        (self-enhancement)الحاجة لتعزيز الذات    

 .دور فاعل 
     وتقترح نظرية الهوية االجتماعية بان الدمج التنظيمي يتضمن افتراضات حول امتالك الناس            

 Social) وعـدد مـن الهويـات االجتماعيـة     (Personal identity)كل من الهويـة الشخـصية   
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identities)ة تعكس المزايا الفريدة للشخص فان الهوية االجتماعية تشير ي حين ان الهوية الشخصي، ف
 مـن   (Ashforth & Mael, 1989)ويعتبر كل مـن  . الى اندماج الناس لمجموعة اجتماعية معينة

 .أوائل الباحثين الذين اعتمدوا افتراضات الهوية االجتماعية في مناقشة موضوع الدمج التنظيمي
الهويـة  (ب األحيان من ناحية عضويتهم فـي مجـاميع معينـة           الناس يعرفون انفسهم في اغل    

فالناس يـرون انفـسهم     . هذه الهويات االجتماعية اصبحت شيء شائع في المجتمع حالياً        ). االجتماعية
لكـن االمـر   . منظمـة كجزء مكون لبلد ، اوجنس ، او عرق ، اوحركة سياسية او فريق رياضي او              

 & Fisher) مجاميع يعتمـد علـى عـضوية هـؤالء النـاس      بقاء وديمومة هذه الالخطير يكمن في
Wakefield, 1998) . مثال ذلك : والمخرجات المهمة للدمج مع مجموعة معينة هو قضية التفضيل

ادعاء الرجال بانهم افضل من النساء ، شراء  تشيرت لفريق كرة قدم مفضل لديك، او بـشكل اكثـر                    
واحـد اشـكال الـدمج      . (Bartels,2006:1) مـا    تحديد الدفاع عن منظمتك عندما تنتقد من شخص       

  .للمجموعة هو الدمج التنظيمي
ومن اكثر التعاريف التي القت تقبل كبير من قبل الباحثين حول مفهوم الدمج التنظيمي هو تعريف                

(Male & Ashforth, 1992)  واللذان عرفاه بانه ادراك العامل التوحد واالرتباط مع المنظمة التـي 
فالدمج التنظيمي يشير الى االرتبـاط      . ي توضيح للرابط االدراكي بين العاملين ومنظمتهم      ا. يعمل فيها 

 Dutton)اما . (Chughtai & Buckley, 2010: 242)النفسي بين الفرد والمنظمة التي يعمل فيها 
et al., 1994: 239)   فيعرف الدمج التنظيمي على انه الدرجة التي يعرف بها العضو نفـسه بـنفس 

  . ائص التي يعرف بها المنظمةالخص
     وقد اشار أنصار نظرية الهوية االجتماعية بان الدمج التنظيمي اخذ حيز جدير باالعتبار فـي               

اذ اثبتت الدراسات في الثالثـون سـنة        . عملية تفسير ادراك، ومواقف، وسلوك االفراد في المنظمات       
ماتهم سيبدون مواقـف وسـلوكيات ايجابيـة    االخيرة بان العاملين الذين يندمجون بشكل عالي مع منظ      

فاليوم تعتبر دراسة محددات ومؤشرات اندماج العاملين لمنظماتهم . (Dutton, et al., 1994)اتجاهها 
 ، النه اندماجهم ينظر اليه (Lane & Scott, 2007)هدف مهم ومفهوم مركزي لدى علماء المنظمة 
نظماتهم ولذلك فهو قابلية كامنة لتفسير وتأشير العديـد         على انه حالة نفسية اساسية تعكس ارتباطهم بم       

فعلى سبيل المثال ونقالً عـن  . (Edwards, 2005)من المواقف والسلوكيات المهمة في مكان العمل 
 اثبت من خالل نتائج ما بعد التحليل بان الدمج التنظيمـي            (Rikketa,2005)فان  ) 2010العطوي،  (

رضا الوظيفي وسلوك المواطنة وسلوك التعاون ، ويرتبط بشكل سلبي ترتبط بشكل ايجابي مع ارتفاع ال
  .مع انخفاض الغياب وترك العمل

  Organizational Commitmentمفهوم االلتزام التنظيمي  : ثانياً
      يعد االلتزام التنظيمي أحد أوجه االرتباط بين العاملين والمنظمات، وقد حظي هذا الموضوع             

لعديد من الباحثين والكتاب لما له من تأثير على كثير من سلوكيات األفراد وكـذلك               باالهتمام من قبل ا   
وقد أدى االهتمام بمفهـوم االلتـزام   .    لما له من انعكاس سواء على الفرد أو المنظمة التي يعمل بها       

التنظيمي خالل العقدين الماضين الى شيوعه لدى المديرين واالكاديمين علـى اعتبـار ان الموظـف                
 ) 104 : 1996الطجـم،   ( الملتزم يكون اكثر التصاقاً بمنظمته واكثر اجتهاداً في تحقيـق اهـدافها             

باإلضافة الى ان االلتزام التنظيمي عند الموظف يعتبر من اهم العوامل التي تحـدد فعاليـة وكفـاءة                  
   ).50  : 1999العجمي ، ( المنظمة 

منظمات حيث يجنبها الكثير من الكلـف االقتـصادية      فااللتزام التنظيمي يؤثر على كفاءة وفعالية ال      
وعلى الجانب اآلخر فإن ضعف ).٥٨، ٢٠٠٣حواس، (واالجتماعية على مستوى الفرد أو المجموعات 

  :االلتزام التنظيمي يترتب عليه
 .تحمل كلف الغياب. ١
 .انخفاض مستوى اإلبداع. ٢
 .ترك العمل. ٣
 .انخفاض الدافعية وااللتزام بالعمل. ٤
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أن االلتزام التنظيمي ) Hall, et al., 1970(قد تعددت التعاريف حول االلتزام التنظيمي ، يرى و
الطـائي ،   (في حـين تـرى      . هو العملية التي يحدث فيها التطابق بين اهداف الفرد وأهداف المنظمة          

ة الجهـود   بأنه األيمان القوي للفرد والقبول بقيم وأهداف المنظمة، والرغبة في مضاعف          ) (٨١،  ٢٠٠٧
  ).لمصلحتها والرغبة القوية في المحافظة على عضويتها

أن التعريف األكثر شيوعاً هـو التعريـف الـذي قدمـه            ) ٥٧،  ٢٠٠٣حواس  (ومن وجهة نظر    
)Mowdy et al, 1982 ( حيث يقوم على ثالثة عناصر أساسية وهي:  

 .االعتقاد القوي في أهداف وقيم المنظمة ومدى تقبلها •
 . جهد في المنظمةاالستعداد لبذل •
 .النية في البقاء عضواً داخل المنظمة •

ويعرف الباحث االلتزام التنظيمي على انه درجة الشعور وااللتزام األخالقي والوظيفي للفرد داخل             
  .المنظمة وبما ينعكس لتحقيق األهداف التنظيمية

  
  التنظيمي االلتزامأنواع : ثالثاً

م أنواع االلتزام التنظيمي والتي تشمل ثالثة أنواع وهي بتحديد أه) Meyer & Allen, 1991(قام 
  ):٨٧، ٢٠٠٧الطائي، (، ) ٥٩، ٢٠٠٣حواس، (

  :Continuance Commitment المستمر االلتزام -١
ويشير هذا المفهوم إلى قوة رغبة الفرد ليبقى فى العمل بمنظمة معينة العتقاده بأن ترك العمل فيها    

 فإن تركه لها سيفقده الكثير مما استثمره فيها         منظمةمدة خدمة الفرد فى ال    فكلما طالت   . سيكلفه الكثير   
وكثير مـن  ) . ، والصداقة الحميمة لبعض األفراد     فقدانه لالجور والتعويضات  : على مدار الوقت مثل     

األفراد ال يرغب فى التضحية بمثل هذه األمور ، ويقال علـى هـؤالء األفـراد أن درجـة والئهـم                     
  .الية  عاالستمراري

   :Affective Commitment)  الفاعل(شعوري  الااللتزام -٢
ويعبر هذا المفهوم عن قوة رغبة الفرد فى االستمرار بالعمل فى منظمة معينة ألنه موافق علـى                 

وأحياناً تلجأ بعض المنظمات إلـى إحـداث        .  تحقيق هذه األهداف     فيأهدافها وقيمها ويريد المشاركة     
ها وقيمها وهنا يسأل الفرد نفسه عما إذا كان باستطاعته التكيف مع األهـداف               فى أهداف  جوهريتغيير  

، أما إذا وجد أنه سيصعب عليه التكيـف         المنظمةوالقيم الجديدة ، فإذا كانت اإلجابة بنعم فإنه يستمر ب         
   .منظمةفسيترك العمل بال

   :Normative Commitmentي  المعيـارااللتزام -٣
. بـسبب ضـغوط اآلخـرين        منظمة شعور الفرد بأنه ملتزم بالبقاء فى ال       ويشير هذا المفهوم إلى   

 يقوله اآلخرون   ابهم إلى حد كبير ، ماذا يمكن أن        يأخذوه فى حس   ي القو المعياري االلتزام وفاألفراد ذو 
إذن فهؤالء ال يريدون أن يتركوا انطباعاً سيئاً لدى الزمالء بسبب تـركهم              . منظمةلو تركوا العمل بال   

 :Meyer & Allen, 1990) حتى ولو كان ذلك على حساب أنفسهم أدبي التزام لهذا وبالتاليل ، للعم
67).  

  المبحث الثالث
  اإلطار العملي للبحث

  :الوصف االحصائي لمتغيرات البحث : أوالً
إجابات عينة البحث اتجاه فقرات مقـاييس البحـث التـي تـم      تشمل هذه الفقرة تحليل وتوصيف     

   -:التي وكااستيعابها
   الدمج التنظيمي -١

وبـانحراف  ) 3.28(أن الوسط الحسابي العام الخاصة لهذا المتغيـر بلـغ   ) ١(يالحظ في الجدول   
ـ )2(حصلت الفقرة   ) .0.8(معياري بلغ    ) ان صورة الكلية في المجتمع تمثلني بشكل جيـد        (الخاصة ب

) 3(، في حين حصلت الفقرة      )  0.55(وبأدنى انحراف معياري    ) 4(على اعلى  وسط حسابي بمقدار       
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) 2.88(على ادنى وسط حـسابي    ) اهتم بما يفكر به االخرون حول الكلية التي اعمل فيها         (الخاصة بـ   
  ) .0.97(وبانحراف معياري بلغ 

  
  
  

  )١(جدول
 اتجاه الدمج التنظيمي ط الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بإجابات عينة البحثاوساال

(N=78) 
  

 


 

 

 
 

3.5 0.609 

  4 0.55 

  2.88 0.97 

  3.05 1.04 

  3 0.88 

  
 

3.28 0.8 

  
أيضا من نتائج اجابات عينة البحث ان الوسط الحسابي للفقرات االخرى ضـمن مـدى              ويالحظ    
بين موافق الى محايد وهذا يدل علـى        ) Likert(اذ تنحصر هذه النتائج وفقاً لمقياس        ) 3-3.5(معين  

  .انطباع بمستوى متوسط لدى عينة البحث اتجاه الدمج التنظيمي
  

تتضمن الفقـرة الحاليـة الوصـف والتحليـل         : نظيمي  الوصف اإلحصائي لمتغيرات االلتزام الت    
  : االحصائي للمتغير المعتمد بإبعاده الثالث وكاالتي

  
 :   االلتزام المستمر. أ

وبـانحراف  ) 2.89(أن الوسط الحسابي العام الخاصة لهذا المتغير بلـغ          ) ٢( يالحظ في الجدول    
ـ )5(حصلت الفقرة   ) .0.76(معياري بلغ    أعمل بـه   التي  جدا ان أترك الكلية       من الصعب   (الخاصة ب

، في  )  0.28(و  انحراف معياري     ) 4(على اعلى  وسط حسابي بمقدار       ) حالياً إذا ما رغبت في ذلك     
) إن قراري بترك الكلية  األن لن يكبدني الكثير مـن التكـاليف            (الخاصة بـ   ) 1(حين حصلت الفقرة    

  ) . 0.8(وبانحراف معياري بلغ ) 1.04(على ادنى وسط حسابي
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  )٢(جدول
  بااللتزام المستمراالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة 

  
 


 

   
 

3.04 0.76 

  1.04 0.8 

        
 

3 1.08 

         
 

3.4 0.90 

    
 

4 0.28 

  
 

2.89 
 

0.76 

ت االخرى ضمن مدى معين  من نتائج اجابات عينة البحث ان الوسط الحسابي للفقراويالحظ ايضااً
 بين موافق الى محايد وهذا يدل على انطباع )Likert(اذ تنحصر هذه النتائج وفقاً لمقياس  ) 3.4-3(

  .وسط لدى عينة البحث اتجاه االلتزام المستمر 
  
  

 :االلتزام الشعوري. ب
بـانحراف  و) 2.7(أن الوسط الحسابي العام الخاصة لهذا المتغيـر بلـغ           ) ٣( يالحظ في الجدول    

أستمتع بالحديث عن الكلية   التي أعمل بها مـع  (الخاصة بـ)١(حصلت الفقرة ) .68 .0(معياري بلغ 
، في )  0.98(و  انحراف معياري ) 3.9(على اعلى  وسط حسابي بمقدار ) أصدقائي من خارج العمل

علـى ادنـى    ) لكليةال اشعر انني فرد من افراد العائلة في هذه ا         (الخاصة بـ   ) 4(حين حصلت الفقرة    
  ) . 0.72(وبانحراف معياري بلغ ) 2(وسط حسابي
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  )٣(جدول
 (N=78)بااللتزام الشعوري االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة 

  

  
 


 

          
 

3.9 0.98 

  
 

3.65 0.58 

 
 

2.09 0.9 

  
 

2 0.72 

        
 

2.02 0.22 

  
 

2.7 0.68 

 من نتائج اجابات عينة البحث ان وسط الحسابي للفقرات االخرى ضمن مـدى                   ويالحظ ايضاً 
بين موافق الى غير موافق وهـذا  )Likert(اذ تنحصر هذه النتائج وفقاً لمقياس       ) 2.02-3.65( معين  

  .ضعيف لدى عينة البحث اتجاه االلتزام المستمر  يدل على انطباع 
  

   االلتزام المعياري-ج
وبـانحراف  ) 3.1(أن الوسط الحسابي العام الخاصة لهذا المتغيـر بلـغ           ) ٤(يالحظ في الجدول    

أن أهم األسباب التي تدفعني للبقاء هو اعتقـادي  (الخاصة بـ)3(حصلت الفقرة ) .64 .0(غ معياري بل
على اعلـى  وسـط      ) بان الوالء شيء مهم ولذا فانني اشعر بنوع من االلتزام األخالقي بالبقاء بالكلية            

تنقل ان ال(الخاصة بـ ) 2(، في حين حصلت الفقرة      )  0.33(و  انحراف معياري     ) 4(حسابي بمقدار   
) 2(على ادنى وسـط حـسابي     ) السريع من كلية إلى آخر ال يبدو لي عمالً غير اخالقي على االطالق            

  ) . 0.66(وبانحراف معياري بلغ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(جدول
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 (N=78) االلتزام المعياري االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بإجابات عينة البحث
  

 

 

 
 

2.04 0.5 

 
(R) 

2 0.66 

 
       

 

4 0.33 

 


 

3.6 0.68 

 
 

3.88 1.04 

  
 

3.1 0.64 

  
 من نتائج اجابات عينة البحث ان وسط الحسابي للفقرات االخرى ضمن مدى معين              ويالحظ ايضاً 

بين موافق الى محايد وهذا يدل علـى        )Likert(اس  اذ تنحصر هذه النتائج وفقاً لمقي      ) 3.88-2.04( 
  .وسط لدى عينة البحث اتجاه االلتزام المعياري  انطباع 
   الدمج التنظيمي وااللتزام التنظيميتحليل عالقات االرتباط بين : ثانياً

عالقة ارتبـاط    وجود    " على اختبار الفرضية الرئيسة األولى والتي نصت على          تركز هذه الفقرة  
 ، وقد تم تحليل هـذه العالقـة علـى            " ذات داللة إحصائية بين الدمج التنظيمي وااللتزام التنظيمي         

  :عينة البحث وكما يأتي  مستوى
  

  - :الدمج التنظيمي وااللتزام التنظيمي العالقة بين 
ة األولـى والتـي     تتضمن هذه الفقرة التعرف على طبيعة العالقة الواردة في الفرضية الرئيس               

، وبلغـت قيمـة   "  بين الدمج التنظيمي وااللتزام التنظيمي     أن هناك عالقة ارتباط معنوية      "تنص على 
، ويشير هـذا    ) 0.05(وهي عالقة ارتباط معنوية عند مستوى معنوية        ) 0.818(هذا االرتباط   معامل  

 األساس فانه يتم قبول الفرضـية       عينة البحث وعلى هذا   الدمج التنظيمي في التزام العاملين      إلى أهمية   
عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بـين الـدمج التنظيمـي    وجود " الرئيسة األولى والتي نصت على     

  . "وااللتزام التنظيمي
  
  
  

   )٥  (جدول 
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   عينة البحث  على مستوى  يوضح نتائج عالقات االرتباط بين الدمج التنظيمي وااللتزام التنظيمي

لمتغيـــرات ا          
  المعتمدة

  المتغيرات المستقلة

ــزام     المستمرااللتزام  االلتـ
  الشعوري 

ــزام  االلتـ
  المعياري 

  المؤشر الكلي

    الدمج التنظيمي
0.829* 

  

 
0.632*  

  

 
0.668* 

  

 
0.818* 

  
  

  )0.05(مستوى المعنوية *  .  باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية    الجدول من إعداد الباحث
التي تفصيل لطبيعة العالقة بين الدمج التنظيمي والمتغيرات الفرعية لاللتزام التنظيمـي والتـي              وا

  -: تمثل الفرضيات الفرعية وكاالتي
  

     :  الدمج التنظيمي وااللتزام المستمر العالقة بين. ١
ولـى  تتضمن هذه الفقرة مهمة التحقق من صحة الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة األ             

  هنالك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الدمج التنظيمي وااللتزام المـستمر           " ان   والتي تنص على  
".  

إلى أن هناك عالقة ارتباط معنوية بين الدمج التنظيمـي وااللتـزام            ) 5(إذ تشير معطيات الجدول     
وهـي عالقـة    )  0.05(عند مستوى معنوية  ) 0.829( المستمر، حيث بلغت قيمة االرتباط بينهما 

يلعبه األفراد في الدمج التنظيمي في التزامهم بالعمل فـي          ارتباط معنوية ، ويدل هذا على الدور الذي         
  .، وبهذا يتم قبول الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة األولى منظمتهم  

    الدمج التنظيمي وااللتزام الشعوري  العالقة بين. ٢
مهمة التحقق من الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة األولى والتـي            تتضمن هذه الفقرة    

  ".هنالك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الدمج التنظيمي وااللتزام الشعوري    " اننصت على 
الدمج التنظيمي وااللتـزام الـشعوري،    وجود عالقة ارتباط معنوية بين    ) 5(إذ يتضح من الجدول     

وتعبر هذه القيمة عن االرتبـاط   )  0.05(عند مستوى معنوية  ) 0.632(  قيمة االرتباط حيث بلغت
 ، وهذا يشير الى اهمية الدمج التنظيمي في التزام االفراد وارتباطهم شعورياً             المعنوي واإليجابي بينهما  
  . الرئيسة األولى ، وبهذا يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية من الفرضيةبالمنظمة التي ينتمون اليها

   العالقة بين الدمج التنظيمي وااللتزام المعياري. ٣
تتولى هذه الفقرة عملية التحقق من صحة الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيـسة األولـى                

  " هنالك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الدمج التنظيمي وااللتزام المعياري"  انوالتي تنص على 
  إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بين الدمج التنظيمي وااللتزام المعياري ) ٥  (شير الجدول حيث ي

 ، وهي عالقة معنوية وإيجابيـة   ) 0.05( عند مستوى معنوية  ) 668. 0( إذ بلغت قيمة االرتباط ،
هـذا يـتم قبـول      ،  وبناء على     مما يعني ان اندماج االفراد مع المنظمة يدفعهم الى االلتزام بمعاييرها          

  .الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة األولى 
   التأثير بين الدمج التنظيمي وااللتزام التنظيميتحليل عالقات : ثالثاً

فـان   للدمج التنظيمي على التـزام العـاملين           لغرض معرفة عما إذا كان هناك تأثير معنوي           
، وهذا ما نصت عليه      مدى معنوية ذلك التأثير      تستلزم تحديد أنموذج البحث والفرضية الرئيسة الثانية      

الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها ، وفيما يأتي تحليل اثر متغيرات أنمـوذج               
  :البحث فضال عن تفسير المدلوالت اإلحصائية وعلى النحو اآلتي 

   لين الدمج التنظيمي على االلتزام التنظيمي للعامتأثير 
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 وذلـك    الدمج التنظيمي على االلتزام التنظيمي     الخاص بتحليل أنموذج اثر    ) ٦(يشير الجدول        
) 4.00(وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغـة        ) 153.488(المحسوبة والبالغة قيمتها    ) F(وفقاً لقيمة   

والتي كانت قيمته ) R2(وأن معامل التحديد  ) 0.05( وبمستوى معنوية  )   76,1(عند درجتي حرية 
) 34%(وان حوالي )  66 %(يشير إلى أن قدرة المتغير المستقل تفسر التأثير الذي يطرأ   ) 0.669(

  .من المتغيرات لم يتضمنها األنموذج الحالي للدراسة
  ) ٦ ( جدول 

 الدمج التنظيمي على االلتزام التنظيميتأثير  يوضح

المتغيـــرات         
  المعتمدة

  
  ت المستقلةالمتغيرا

  االلتزام التنظيمي
F 
  

 
t 

  

 
R2  
  

B0  B1  الدمج التنظيمي   الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة  
0.654 0.818 153.4* 4.00  12.38* 1.67 

 
0.669  
  

df= (1,76)                   N=78               P<0.05  
ية  مع الدمج التنظيمـي يـدفعهم الـى           ان ادراك االفراد باندماج هويتهم الفرد      ويعود هذا إلى    
 ذات تأثير معنـوي هنالك  " بهذا فانه يتم قبول الفرضية الرئيسة الثانية والتي نصت على             و   االلتزام ، 

   "  . داللة إحصائية بين الدمج التنظيمي وااللتزام التنظيمي
   الدمج التنظيمي على االلتزام المستمر  تأثير . ١

من الفرضية الرئيسة   ضلية التحقق من صحة الفرضية الفرعية األولى        يركز هذا المحور على عم    
، ويتضح ذلك من معنوي للدمج التنظيمي على االلتزام المستمر  الثانية والتي تنص على أن هناك تأثير

حيث بلغت قيمة  الدمج التنظيمي على االلتزام المستمر  والخاص بتحليل أنموذج اثر) ٧(خالل الجدول 
)F   ( حسوبة الم) عنـد درجتـي حريـة    ) 4.00(وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة ) 166.960
ويشير ذلـك  ) R2) (0.68(وقد بلغت قيمة معامل التحديد  ) 0.05( وعند مستوى معنوية  )  76,1(

مـن  ) 32%(وان حـوالي     ) 68%(بنحـو    إلى إن قدرة المتغير المستقل تفسر التأثير الذي يطـرأ         
  .يتضمنها األنموذج الحالي المتغيرات لم 

  ) ٧(جدول 
 الدمج التنظيمي على االلتزام المستمريوضح أثر تأثير 

المتغيـــرات         
  المعتمدة

  
  المتغيرات المستقلة

   االلتزام المستمر
F 
  

 
t 

  

 
R2  
  

B0  B1  الدمج التنظيمي   الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة  
0.671 0.829 166.9* 4.00  12.92* 1.67 

 
0.687  
  

df= (1,76)                   N=78               P<0.05  
  



  ـــــــ٢٠١٠ لسنة ٣  العدد ١٢لوم اإلدارية واالقتصادية ــــــ المجلد ــــــ مجلة القادسية للع
 

 
٥٥

ــــــــــ دورية فصلية علمية محكمة تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد ــــــــ

   الدمج التنظيمي على االلتزام الشعوريتأثير. ٢
تركز هذه الفقرة على مهمة التحقق من صحة الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية               

، حيث تشير نتائج "    على االلتزام الشعوري للدمج التنظيميهناك تأثير معنوي  "والتي تنص على إن       
 حيث بلغـت قيمـة   " الدمج التنظيمي على االلتزام الشعوريوالخاص بتحليل أنموذج اثر)  8(الجدول 

)F ( المحسوبة )76,1(عند درجتي حرية  )  4.00(وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة  ) 50.419  
ويشير ذلك إلـى أن  )  R2)(0.399(نت قيمة معامل التحديد وقد كا)  0.05 (وعند مستوى معنوية  )

   ). 39 %(بنحو  قدرة المتغير المستقل يفسر التأثير الذي يطرأ
   ) 8 (جدول 

  الدمج التنظيمي على االلتزام الشعورييوضح أثر
          المتغيرات المعتمدة

  
  المتغيرات المستقلة

   االلتزام الشعوري
F 
  

 
t 

  

 
R2  
  

B0  B1  نظيميالدمج الت   الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة  
0.144 0.632 50.41* 4.00  7.101* 1.67 

 
0.399  
  

df= (1,76)                   N=78               P<0.05  
  

   الدمج التنظيمي على االلتزام المعياري تأثير . ٣
الثالثة من الفرضـية الرئيـسة      يركز هذا المحور على عملية التحقق من صحة الفرضية الفرعية           

، إذ يوضح   "  التنظيمي على االلتزام المعياري        للدمجهناك تأثير معنوي    "الثانية والتي تنص على أن        
 وذلك وفقا لقيمـة  ،والخاص بتحليل أنموذج اثر الدمج التنظيمي على االلتزام المعياري )  9 (الجدول 

)F ( المحسوبة والبالغة) عند درجتي حرية ) 4.00(من قيمتها الجدولية البالغة وهي اكبر )  61.191
إذ يشير ذلك  )  R2) (0.446(وكانت قيمة معامل التحديد     ) 0.05(وعند مستوى معنوية  )  76,1(

 )  56%(بينما حوالي  )  44 %( بنحو المؤشر إلى أن قدرة المتغير المستقل تفسر التغيير الذي يطرأ 
  . النموذج الحاليمن المتغيرات لم يتضمنها 

   ) ٩(جدول 
 تأثير الدمج التنظيمي على االلتزام المعيارييوضح 

          المتغيرات المعتمدة
  

  المتغيرات المستقلة

   االلتزام المعياري
F 
  

 
t 

 
  

 
R2  
  

B0  B1  الدمج التنظيمي  الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة   
0.767 0.668 61.19* 4.00  7.822* 1.67 

 
0.446  
  

df= (1,76)                   N=78               P<0.05  
  
  
  

  المبحث الثالث
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  االستنتاجات والتوصيات
  

   -:االستنتاجات : أوالً
  

   -:  في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة يمكن تقديم مجموعة من االستنتاجات وكاالتي 
 بين العاملين حول  تطابق هويتهم مع هويـة          اً عالي اًاقتبين من خالل نتائج الدراسة بان هناك اتف       . ١  

المنظمة ،  وهذا يعني ان العاملين يعرفون انفسهم في اغلب األحيان من ناحية عضويتهم في الكليـة                   
 .ويندمجون فيها، بشكل يجعل   العامل  يتبنى مواقف تعبر عن التزامه بالمنظمة التي يعمل فيها 

حصائي ان العينة لديها اتفاق وسط حول استعدادها  بتقـديم التـزام              اتضح من نتائج الوصف اإل    . ٢ 
في الكلية   الفرد ليبقى فى العمل       لدى   قوة رغبة مستمر مع الكلية التي يتنمي اليها ، مما يعني ان هناك            

 .العتقاده بأن ترك العمل فيها سيكلفه الكثير 
دراسة لديهم اتفاق  واضـح  بـالتزامهم         اظهرت نتائج الوصف االحصائي ان االفراد في عينة ال        . ٣ 

 الكلية  الفرد فى االستمرار بالعمل فى        لدى    رغبة الشعوري والعاطفي نحو كلياتهم ، مما يعني وجود           
 . اهدافها  تحقيق فيألنه موافق على أهدافها وقيمها ويريد المشاركة ،
المعياري من قبل  عينة الدراسـة  ،          حول االلتزام     مقبوالً اًاوضحت نتائج الدراسة ان هناك اتفاق     . ٤ 

اعتقاده بان الوالء شيء مهم ولديه التـزام         بسبب   كلية  شعور الفرد بأنه ملتزم بالبقاء فى ال      مما يعني     
 .األخالقي للبقاء بالكلية 

تبين من خالل نتائج االختبار للفرضيات ، وجود عالقة ارتباط  معنوية بـين الـدمج التنظيمـي                  . ٥
 .رعية لاللتزام التنظيمي والمتغيرات الف

اظهرت النتائج االحصائية وجود تأثير معنوي لشعور افراد عينة الدراسة بتطابق هويتهم مع الدمج . ٦
 . التنظيمي على التزامهم التنظيمي بكل اشكاله

  
  -: التوصيات : ثانياً

  
  :  على اساس االستنتاجات اعاله يمكن تقديم  مجموعة من التوصيات وكأالتي 

ضرورة توفير بيئة عمل مادية تدفع العاملين لاللتزام المتزايد نحو منظماتهم وترفع من مـستوى                .١
ادائهم ، وذلك من خالل اعادة النظر بسلم الرواتب الخاص بالعاملين في مجال التعليم العالي خصوصاً                

  . من االساتذة الجامعيين واعطائهم خصوصية تمييزهم عن العملين في المجاالت االخرى
تعزيز مقومات ظاهرة االلتزام التنظيمي لدى العاملين من خالل رفع مـستوى الحـوافز الماديـة     . ٢

والمعنوية و اعطاء انطباع لدى االفراد العاملين بان دمج هويتهم مع هوية الكلية التي يعملون بها يحقق 
 .اهدافهم الشخصية ، كما يحقق اهداف الكلية 

دورية الراء العاملين في مجال التعليم العالي لكشف مستوى نجـاح           العمل على اجراء مسوحات     . ٣
. مؤسساتهم في تحقيق رغباتهم ، وبالتالي تحليل مدى اندفاع هؤالء االفراد لاللتزام نحـو منظمـاتهم                 

 .وقدرة ادارتهم على تعزير االندماج بين  اهداف العاملين  واهداف المنظمة 
 معلومات عن مكانة المنظمة والعمل على ايصال نجاحاتهـا          تبني ستراتيجيات تعمل على ايصال    . ٤

وتفوقها للعاملين بغية زيادة اندفاع الفرد لدمج هويتهم الشخصية مع هوية ا لمنظمة التي يعملون بهـا                 
 . خاصة اذا كانت هذه الهوية ايجابية

  
  
  
  
  

  المصادر
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  امللحق

  بسم ا الرمحن الرحيم
  استبانه

  :  السادة ايبون احملترمون
  ... حتية طيبة

  
 ) (      االستبانة اليت بني أيديكم دف إىل دراسة        

  . جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد والقانون دراسة تطبيقية يف 
اءة مجيع فقرات االستبانة بعناية ووضوح، ونظراً ملا نعهده فيكم من خربة وقـدرة  راجني تفضلكم بقر  

حتت اإلجابـة الـيت     ) ü(علمية وكونكم األقدر على التعامل مع فقرات االستبانة، لذا نرجو اإلشارة بعالمة             
 ال ضرورة لذكر    ختتاروا، ونود أعالمكم بأن املعلومات اليت ستدلون ا تستخدم ألغراض الدراسة فقط، لذا            

  . االسم أو التوقيع على االستمارة، وأخرياً نثمن جهودكم وتعاونكم معنا
  
  

  ...مع خالص شكرنا وتقديرنا
  
  
  
  
  

  الباحث
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  .يف املكان املناسب) ü( عالمة  حدد درجة موافقتك وذلك بوضعمن فضلك

   
    ت  درجة املوافقة

موافق   العبارة
  بشدة

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  بشدة

انين مسرور النين اخترت العمل يف الكلية  ، وليس يف             ١
  مكان اخر 

     

       .ان صورة الكلية  يف اتمع متثلين بشكل جيد    ٢
مبا يفكر به االخرون حول الكلية  الـيت اعمـل   اهتم    ٣

  . فيها 
     

       .انظر اىل جناحات الكلية  على اا جناحايت   ٤
       اشعر بالتقدير الشخصي عندما ميدح شخص ما كلييت  ٥

 
 

    ت  درجة املوافقة
موافق   العبارة

  دةبش
غري   حمايد  موافق

  موافق
غري موافق 

  بشدة
إذا ما قررت أن أترك الكلية اآلن فإن ذلك يـسبب يل              ١

 .ارتباكاً شديداً يف حيايت 
     

إن قراري بترك الكلية اآلن لن يكبـدين الكـثري مـن              ٢
 (R) .التكاليف

     

 يعكس مـدى اضـطراري      إن استمراري يف الكلية  ال       ٣
ذي يعكس رغـبيت يف العمـل يف        للعمل بنفس القدر ال   

 .الفترة احلالية

     

اعتقد ان الوظائف املتاحة للعمل يف كليات أخرى قليلة           ٤
 .لدرجة ال جتعلين أفكر يف ترك وظيفيت احلالية

     

من الصعب جدا ان أترك الكلية  الذي أعمل به حاليـاً              ٥
 .إذا ما رغبت يف ذلك

     

  
  
  



  ـــــــ٢٠١٠ لسنة ٣  العدد ١٢لوم اإلدارية واالقتصادية ــــــ المجلد ــــــ مجلة القادسية للع
 

 
٦١

ــــــــــ دورية فصلية علمية محكمة تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد ــــــــ

 
    ت  درجة املوافقة

موافق   عبارةال
  بشدة

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  بشدة

أستمتع باحلديث عن الكلية   اليت أعمـل ـا مـع               ١
 .أصدقائي من خارج العمل

     

أشعر حقاً أن مشاكل الكلية  هـي مـشكليت أنـا              ٢
 .شخصياً

     

أعتقد انه من السهل أن ارتبط بكلية آخرى علماً كما            ٣
 .نا مرتبط بكلييت احلاليةا

     

 .ال اشعر انين فرد من افراد العائلة يف هذه الكليـة                ٤
(R) 

 

     

ال اشعر ان هناك ارتباط نفسي بيين وبني الكلية الـيت             ٥
 .اعمل ا

     

 
    ت  درجة املوافقة

موافق   العبارة
  بشدة

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  شدةب

ال اعتقد ان املوظف جيب ان يظهر والء دائما للكلية            ١
 (R) .اليت يعمل به

     

ان التنقل السريع من كلية إىل آخر ال يبدو يل عمـالً              ٢
 (R) .غري أخالقي على اإلطالق

     

أن أهم األسباب اليت تدفعين للبقاء هو اعتقادي بـان            ٣
االلتـزام  الوالء شيء مهم ولذا فانين اشعر بنوع من         

 .األخالقي بالبقاء بالكلية 

     

لو حصلت على عقد لوظيفة افضل من مكان آخـر            ٤
فإنين سوف أشعر انه ليس من الـصواب أن أتـرك           

 .الكلية  اليت أعمل ا

     

لقد تعلمت منذ الصغر ضرورية الوالء املستمر لوظيفة          ٥
 .واحدة

     

  
  


