
  

 

 كمية التربية             
 كمية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعميم        
 إدارة: البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية(        

        ============== 
 
 

تطوير االلتزام التنظيمي ألعضبء هيئة التدريس ببجلبمعبت 
 يف ضوء اخلربات العبمليةالسعودية 

 
 إعـــداد

  خبلد بن عبد العزيز الداودد/
جامعة اإلماـ محمد بف  –كمية التربية  –قسـ اإلدارة كالتخطيط التربكم 

 سعكد  المممكة العربية السعكدية

 
 

     م 1028 رديسمب - ي عشرالثانالعدد  –ونوالثالث رابعالمجمد ال 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

 
 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic


  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2018ديسمرب   –الثبني عشر العدد   -  34  جمللدا         336

  ممخص الدراسة: 
تطكير االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في  ىدفت الدراسة إلى : أهداف الدراسة

االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس الجامعات السعكدية، مف خبلؿ التعرؼ عمى كاقع 
كالعكامؿ المساعدة عمى تحقيؽ ىذا االلتزاـ كذلؾ باالستفادة مف خبرات الجامعات العالمية التي 

 تميز أعضاء ىيئة التدريس فييا بااللتزاـ التنظيمي ، كتطمب ذلؾ:
 كدية الكشؼ عف كاقع االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السع 
 التعرؼ العكامؿ المحققة لبللتزاـ التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في                  

 الجامعات السعكدية.
   استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي المسحي.:  منهج الدراسة

جميع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات : تككف مجتمع الدراسة مف مجتمع الدراسة
السعكدية الحككمية )جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، جامعة الممؾ سعكد، جامعة 

                      ( عضك ىيئة تدريس7474) -عند تطبيؽ الدراسة-شقراء، جامعة جازاف(، كعددىـ 
 عضك ىيئة تدريس عينة لمبحث.  423ق،(، تـ اختيار 6741)كزارة التعميـ،

  :أهم نتائج الدراسة
 ضعؼ مستكل االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية. .6
يكجد أربعة عكامؿ رئيسة يرل عينة الدراسة أنيا ميمة جدا في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي  .2

 ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية كىي عمى الترتيب:
 مستكل القسـ كالكمية كالجامعة.مشاركة عضك ىيئة التدريس في اتخاذ القرارات عمى  .أ 
 حصكؿ عضك ىيئة التدريس عمى راتب شيرم مناسب. .ب 
 إتاحة الفرصة لعضك ىيئة التدريس لتطكير مياراتو كقدراتو األكاديمية كالبحثية. .ج 
 العدالة في تطبيؽ األنظمة عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس . .د 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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Abstract: 
Study objectives: the purpose of this study is to develop 
organizational commitment of faculty in universities،، 
Syllabus: researcher in this study used descriptive survey of the 
study: the study of all faculty members at State universities (University 
of Imam Mohamed Bin Saud Islamic University, King Saud University, 
blonde, JAZAN University),-when you apply study-( 4745) Faculty 
Member 

The most important results of the study: low level of organizational 
commitment of University Faculty. There are four factors that his boss 
sees the study sample they are very important in achieving 
organizational commitment of faculty members at universities and are 
respectively: faculty member participation in decision making at the level 
of the Department and the College and University. Faculty Member 
receive a monthly salary. Provide an opportunity for faculty to develop 
his skills and academic and research capabilities. Justice in the 
application of the regulations to all faculty members.. 

The study's recommendations: effective channels of 
communication between the University Administration and faculty 
contribute to the faculty member's participation in decision making. 
Expanding the participation of faculty in universities in academic 
decisions, especially concerning chose department heads, deans, and 
approving academic programs. Review in Faculty salaries in Saudi 
universities so that they are suitable for their hopes and aspirations, and 
responsive to life needs for decent fit faculty members and their roles, 
and ensures their academic work and lack of concern for other sources 
of income. Litigation system used by faculty member when felt unequal 
distributions or procedural fairness or justice.. 
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 مشكمة الدراسة:
يسػػاىـ االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الرفػػع مػػف مسػػتكل أدائيػػـ األكػػاديمي يسػػاىـ االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الرفػػع مػػف مسػػتكل أدائيػػـ األكػػاديمي 

في الجامعة، لذا تحرص الجامعػات العالميػة عمػى تحقيػؽ درجػة عاليػة في الجامعة، لذا تحرص الجامعػات العالميػة عمػى تحقيػؽ درجػة عاليػة   كالبحثي كرغبتيـ في البقاءكالبحثي كرغبتيـ في البقاء
 مف االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس فييا.مف االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس فييا.

إال أف الدراسػػػػػات تشػػػػػير إلػػػػػى ضػػػػػعؼ االلتػػػػػزاـ التنظيمػػػػػي ألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس فػػػػػي إال أف الدراسػػػػػات تشػػػػػير إلػػػػػى ضػػػػػعؼ االلتػػػػػزاـ التنظيمػػػػػي ألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس فػػػػػي 
ـ(، ـ(، 23233434الجامعات السعكدية كحاجتو إلى التطكير المستمر،  منيا دراسػة )جامعػة الممػؾ سػعكد،الجامعات السعكدية كحاجتو إلى التطكير المستمر،  منيا دراسػة )جامعػة الممػؾ سػعكد،

ـ(، كالتػي ـ(، كالتػي 23642364ـ(، كدراسػة )الحربػي،ـ(، كدراسػة )الحربػي،23322332ـ( كدراسػة )الشػيخي،ـ( كدراسػة )الشػيخي،23342334كدراسة )مازم كأبكعمػة،كدراسة )مازم كأبكعمػة،
أشارت إلػى أف أعضػاء ىيئػة التػدريس لػدييـ قصػكر فػي المشػاركة فػي المػنتمرات كالنػدكات خػارج أشارت إلػى أف أعضػاء ىيئػة التػدريس لػدييـ قصػكر فػي المشػاركة فػي المػنتمرات كالنػدكات خػارج 
الجامعة، كما أف البعض يتأخر عف حضػكر المحاضػرات، كضػعؼ التػزاميـ بالسػاعات المكتبيػة، الجامعة، كما أف البعض يتأخر عف حضػكر المحاضػرات، كضػعؼ التػزاميـ بالسػاعات المكتبيػة، 

يـ قصػػػكر فػػػي االطػػػبلع عمػػػى المػػػكائت كالتعميمػػػات ذات العبلقػػػة بعمميػػػـ، كمػػػا أف ىنػػػاؾ يـ قصػػػكر فػػػي االطػػػبلع عمػػػى المػػػكائت كالتعميمػػػات ذات العبلقػػػة بعمميػػػـ، كمػػػا أف ىنػػػاؾ كػػػذلؾ لػػػديكػػػذلؾ لػػػدي
ارتفػػاع فػػي نسػػبة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػذيف لػػـ يشػػرفكا أك يناقشػػكا أك يحكمػػكا بحكثػػان كدراسػػات ارتفػػاع فػػي نسػػبة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػذيف لػػـ يشػػرفكا أك يناقشػػكا أك يحكمػػكا بحكثػػان كدراسػػات 
عمميػػة، باإلضػػافة إلػػى تػػدني اإلنتاجيػػة العمميػػة لمكتػػب المنشػػكرة كالبحػػكث العمميػػة المنشػػكرة، سػػكاء عمميػػة، باإلضػػافة إلػػى تػػدني اإلنتاجيػػة العمميػػة لمكتػػب المنشػػكرة كالبحػػكث العمميػػة المنشػػكرة، سػػكاء 

 ك مشتركة.ك مشتركة.فردية أفردية أ
كىذا ما أكدتو أيضػا مصػمحة االحصػاءات كالمعمكمػات فػي كتابيػا السػنكية، حيػث أشػارت كىذا ما أكدتو أيضػا مصػمحة االحصػاءات كالمعمكمػات فػي كتابيػا السػنكية، حيػث أشػارت 

( عضػك ىيئػػة تػدريس مػػف الجامعػات الحككميػػة خػبلؿ الفتػػرة مػػف ( عضػك ىيئػػة تػدريس مػػف الجامعػات الحككميػػة خػبلؿ الفتػػرة مػػف 737737إلػى أف ىنػػاؾ تسػرب نحػػك )إلػى أف ىنػػاؾ تسػرب نحػػك )
ـ، كطػػالبكا باعػػادة النظػػػر فػػي سػػػممـ الركاتػػب كمنيجيػػػة القبػػكؿ ك ليػػػات العمػػؿ بيػػػا ـ، كطػػالبكا باعػػادة النظػػػر فػػي سػػػممـ الركاتػػب كمنيجيػػػة القبػػكؿ ك ليػػػات العمػػؿ بيػػػا 23672367-ــ23662366

 ـ(.ـ(.23642364صاءات كالمعمكمات،صاءات كالمعمكمات،)مصمحة االح)مصمحة االح
كينتج عف انخفاض درجة االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس  ثار سمبية عديدة مػف كينتج عف انخفاض درجة االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس  ثار سمبية عديدة مػف 
أىميا: زيادة التكاليؼ المتمثمة في إعػادة التكظيػؼ كالتػدريب، كزيػادة األعبػاء عمػى غيػر المنتقمػيف أىميا: زيادة التكاليؼ المتمثمة في إعػادة التكظيػؼ كالتػدريب، كزيػادة األعبػاء عمػى غيػر المنتقمػيف 

ريس، كضػعؼ اإلنتاجيػة ريس، كضػعؼ اإلنتاجيػة مف أعضاء ىيئػة التػدريس، كتعطيػؿ األداء بسػبب قمػة أعضػاء ىيئػة التػدمف أعضاء ىيئػة التػدريس، كتعطيػؿ األداء بسػبب قمػة أعضػاء ىيئػة التػد
العمميػػػة، كػػػؿ ذلػػػؾ سػػػيتطمب مػػػف الجامعػػػات بػػػذؿ المزيػػػد مػػػف الجيػػػكد كاألمػػػكاؿ الطائمػػػة لتعػػػكيض العمميػػػة، كػػػؿ ذلػػػؾ سػػػيتطمب مػػػف الجامعػػػات بػػػذؿ المزيػػػد مػػػف الجيػػػكد كاألمػػػكاؿ الطائمػػػة لتعػػػكيض 

 (.(.464464ـ، صـ، ص23672367الكفاءات الكطنية المتخصصة )األسمر كاليذلي،الكفاءات الكطنية المتخصصة )األسمر كاليذلي،
لػػػػذا سػػػػعت الدراسػػػػة الحاليػػػػة إلػػػػى تقػػػػديـ مقترحػػػػات تسػػػػاىـ فػػػػي تطػػػػكير االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي لػػػػذا سػػػػعت الدراسػػػػة الحاليػػػػة إلػػػػى تقػػػػديـ مقترحػػػػات تسػػػػاىـ فػػػػي تطػػػػكير االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي 

معػػات السػػعكدية  باالسػػتفادة مػػف خبػػرات الجامعػػات العالميػػة المتميػػزة معػػات السػػعكدية  باالسػػتفادة مػػف خبػػرات الجامعػػات العالميػػة المتميػػزة ألعضػاء ىيئػػة التػػدريس بالجاألعضػاء ىيئػػة التػػدريس بالجا
ىارفرد كجامعة ستانفكرد كجامعػة ماساتشكسػتس لمتكنكلكجيػا كجامعػة ىارفرد كجامعة ستانفكرد كجامعػة ماساتشكسػتس لمتكنكلكجيػا كجامعػة   في ىذا المجاؿ مثؿ جامعة:في ىذا المجاؿ مثؿ جامعة:

كالتي تحتؿ المراتب األربع األكلى عمػى مسػتكل جامعػات العػالـ حسػب تصػنيؼ كالتي تحتؿ المراتب األربع األكلى عمػى مسػتكل جامعػات العػالـ حسػب تصػنيؼ كاليفكرنيا بركمي، كاليفكرنيا بركمي، 
معػػة شػػن،يام، كالػػذم مػػف أىػػـ معػػاييره االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة معػػة شػػن،يام، كالػػذم مػػف أىػػـ معػػاييره االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة المعيػػد الػػدكلي التػػابع لجاالمعيػػد الػػدكلي التػػابع لجا

% مػػػػػف الػػػػػكزف النسػػػػػبي لمجمكعػػػػػة المعػػػػػايير. % مػػػػػف الػػػػػكزف النسػػػػػبي لمجمكعػػػػػة المعػػػػػايير. 7373التػػػػػدريس فػػػػػي الجامعػػػػػة كيمثػػػػػؿ ىػػػػػذا المعيػػػػػار التػػػػػدريس فػػػػػي الجامعػػػػػة كيمثػػػػػؿ ىػػػػػذا المعيػػػػػار 
http://www.shanghairanking.com/ar//  
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 أسئمة الدراسة:أسئمة الدراسة:
 سعت الدراسة الحالية لإلجابة عمى األسئمة التالية:سعت الدراسة الحالية لإلجابة عمى األسئمة التالية:

 التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية مف كجية نظرىـ؟التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية مف كجية نظرىـ؟ما كاقع االلتزاـ ما كاقع االلتزاـ  ..66
ما العكامػؿ المححققػة لبللتػزاـ التنظيمػي ألعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات السػعكدية مػف ما العكامػؿ المححققػة لبللتػزاـ التنظيمػي ألعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات السػعكدية مػف  ..22

 كجية نظرىـ؟كجية نظرىـ؟
 أهداف الدراسة:أهداف الدراسة:

تطػػػػكير االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػات تطػػػػكير االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػات   ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػىىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى
مػػػف خػػػبلؿ التعػػػرؼ عمػػػى كاقػػػع االلتػػػزاـ التنظيمػػػي ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كالعكامػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ التعػػػرؼ عمػػػى كاقػػػع االلتػػػزاـ التنظيمػػػي ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كالعكامػػػؿ   السػػػعكدية،السػػػعكدية،

المسػػػاعدة عمػػػى تحقيػػػؽ ىػػػذا االلتػػػزاـ كذلػػػؾ باالسػػػتفادة مػػػف خبػػػرات الجامعػػػات عالميػػػة التػػػي تميػػػز المسػػػاعدة عمػػػى تحقيػػػؽ ىػػػذا االلتػػػزاـ كذلػػػؾ باالسػػػتفادة مػػػف خبػػػرات الجامعػػػات عالميػػػة التػػػي تميػػػز 
                                أعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس فييػػػػػػا بػػػػػػااللتزاـ التنظيمػػػػػػي كفػػػػػػؽ تصػػػػػػنيؼ المعيػػػػػػد الػػػػػػدكلي بشػػػػػػن،يام،أعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس فييػػػػػػا بػػػػػػااللتزاـ التنظيمػػػػػػي كفػػػػػػؽ تصػػػػػػنيؼ المعيػػػػػػد الػػػػػػدكلي بشػػػػػػن،يام،

 كتطمب ذلؾ:كتطمب ذلؾ:

  الكشؼ عف كاقع االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية الكشؼ عف كاقع االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية 
 .التعرؼ العكامؿ المحققة لبللتزاـ التنظيمي  ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية.التعرؼ العكامؿ المحققة لبللتزاـ التنظيمي  ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية 

 أهمية الدراسة: أهمية الدراسة: 
 تبرز أهمية الدراسة من خالل الجوانب التالية:تبرز أهمية الدراسة من خالل الجوانب التالية:

 األهمية العممية:األهمية العممية:
  مف أىمية مكضكع االلتزاـ التنظيمػي ككنػو يحسػيـ فػي تكػكيف أعضػاء ىيئػة مف أىمية مكضكع االلتزاـ التنظيمػي ككنػو يحسػيـ فػي تكػكيف أعضػاء ىيئػة تنبع أىمية الدراسة تنبع أىمية الدراسة

تػػدريس ممتػػزميف بعمميػػـ، كتعزيػػز شػػعكرىـ بػػالفخر كاالنتمػػاء لمجامعػػة، كالمحافظػػة عمػػى بقػػائيـ تػػدريس ممتػػزميف بعمميػػـ، كتعزيػػز شػػعكرىـ بػػالفخر كاالنتمػػاء لمجامعػػة، كالمحافظػػة عمػػى بقػػائيـ 
 فييا.فييا.

  ضػػركرة ضػػركرة   التػػي أشػػارت إلػػىالتػػي أشػػارت إلػػىتػػأتي ىػػذه الدراسػػة اسػػتجابةن لمعديػػد مػػف تكصػػيات الدراسػػات السػػابقة تػػأتي ىػػذه الدراسػػة اسػػتجابةن لمعديػػد مػػف تكصػػيات الدراسػػات السػػابقة
 تطكير االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس.تطكير االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس.

 األهمية العممية:األهمية العممية:
  تكضػػت نتػػائج الدراسػػة درجػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كأبػػرز العكامػػؿ المػػنثرة تكضػػت نتػػائج الدراسػػة درجػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كأبػػرز العكامػػؿ المػػنثرة

 فيو، األمر الذم قد يساعد في معالجة بعض مشكبلتو.فيو، األمر الذم قد يساعد في معالجة بعض مشكبلتو.

 مقترحػات كتكصػيات تسػاعد فػي مقترحػات كتكصػيات تسػاعد فػي تسيـ الدراسة بتزكيد صانعي القرار في الجامعات السػعكدية بتسيـ الدراسة بتزكيد صانعي القرار في الجامعات السػعكدية ب
 تطكير االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس.تطكير االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس.



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حدود الدراسة:حدود الدراسة:
 تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية: تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية: 

 الحدود الموضوعية:الحدود الموضوعية:
تطػػكير االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات السػػعكدية باالسػػتفادة مػػف تطػػكير االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات السػػعكدية باالسػػتفادة مػػف 

 الخبرات العالمية.الخبرات العالمية.
 الحدود المكانية:الحدود المكانية:  

طحبقػػت الدراسػػة فػػي أربػػع جامعػػات سػػعكدية ىػػي جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػبلمية طحبقػػت الدراسػػة فػػي أربػػع جامعػػات سػػعكدية ىػػي جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػبلمية 
 كجامعة الممؾ سعكد كجامعة شقراء كجامعة جازاف.كجامعة الممؾ سعكد كجامعة شقراء كجامعة جازاف.

 الحدود الزمانية:الحدود الزمانية:
 ىػ.ىػ.67467488/ / 67467444تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية في الفصؿ الثاني مف العاـ الجامعي تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية في الفصؿ الثاني مف العاـ الجامعي 

 مصطمحات الدراسة:مصطمحات الدراسة:
"قبكؿ الفرد بأىداؼ بأنو (Porter,et,1974) ي عرفو بكتر ك خركف : التنظيميااللتزام 

                         كقيـ المنظمة، كاستعداده لبذؿ الجيد مف أجميا، كالرغبة الشديدة في المحافظة عمى بقائو
 عضكا  فييا" 

المنتسب إلييا،  : قبكؿ أعضاء ىيئة التدريس ألىداؼ الجامعةااللتزام التنظيمي إجرائيا  
كاىتمامو بتطبيؽ قكانينيا كأنظمتيا، مع المشاركة الفاعمة في األنشطة التي تقدميا الجامعة، 

  كبذؿ أقصى جيد ممكف لتحقيقيا، مع الرغبة القكية في البقاء فييا.
 عضو هيئة التدريس:عضو هيئة التدريس:

 فتػػو المػػادة األكلػػى مػػف البلئحػػة المنظمػػة لشػػنكف أعضػػا فتػػو المػػادة األكلػػى مػػف البلئحػػة المنظمػػة لشػػنكف أعضػػاعضػػك ىيئػػة التػػدريس كمػػا عرا ء ىيئػػة ء ىيئػػة عضػػك ىيئػػة التػػدريس كمػػا عرا
التػػػػدريس كمػػػػف فػػػػي حكميػػػػـ ىػػػػك: أسػػػػتاذ جػػػػامعي حاصػػػػؿ عمػػػػى درجػػػػة الػػػػدكتكراه فػػػػي مجػػػػاؿ التػػػػدريس كمػػػػف فػػػػي حكميػػػػـ ىػػػػك: أسػػػػتاذ جػػػػامعي حاصػػػػؿ عمػػػػى درجػػػػة الػػػػدكتكراه فػػػػي مجػػػػاؿ 
تخصصػػػو برتبػػػة )أسػػػتاذ، أك أسػػػتاذ مشػػػارؾ، أك أسػػػتاذ مسػػػاعد(، تحكمػػػو أنظمػػػة كزارة التعمػػػيـ تخصصػػػو برتبػػػة )أسػػػتاذ، أك أسػػػتاذ مشػػػارؾ، أك أسػػػتاذ مسػػػاعد(، تحكمػػػو أنظمػػػة كزارة التعمػػػيـ 

  (.(.22ـ، صـ، ص62286228كيعمؿ في الجامعات السعكدية الحككمية )كزارة التعميـ،كيعمؿ في الجامعات السعكدية الحككمية )كزارة التعميـ،
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

: اإلطػػػػار النظػػػػرم كيشػػػػتمؿ عمػػػػى مفيػػػػـك االلتػػػػزاـ : اإلطػػػػار النظػػػػرم كيشػػػػتمؿ عمػػػػى مفيػػػػـك االلتػػػػزاـ األولاألولؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ مكضػػػػكعيف ؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ مكضػػػػكعيف يتنػػػػاك يتنػػػػاك 
التنظيمػػي كأىميتػػو، كأبعػػاده، كالعكامػػؿ المػػنثرة فيػػو، كمػػا يتنػػاكؿ االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التنظيمػػي كأىميتػػو، كأبعػػاده، كالعكامػػؿ المػػنثرة فيػػو، كمػػا يتنػػاكؿ االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة 

: الدراسػات السػابقة : الدراسػات السػابقة الثـانيالثـانيالتدريس في الجامعات السعكدية كبعض الجامعات العالمية، المكضػكع التدريس في الجامعات السعكدية كبعض الجامعات العالمية، المكضػكع 
 االلتزاـ التنظيمي في المنظمات بكجو عاـ كالمنظمات التربكية بكجو خاص.االلتزاـ التنظيمي في المنظمات بكجو عاـ كالمنظمات التربكية بكجو خاص.التي تناكلت التي تناكلت 
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 مفهوم االلتزام التنظيمي:مفهوم االلتزام التنظيمي:
(، فيمػػا (، فيمػػا 176176، ص ، ص 23342334يحعػػرؼ االلتػػزاـ فػػي الم،ػػة بأنػػو اعتنػػاؽ الشػػيء ) ابػػف منظػػكر، يحعػػرؼ االلتػػزاـ فػػي الم،ػػة بأنػػو اعتنػػاؽ الشػػيء ) ابػػف منظػػكر، 

المفيػػـك األكؿ: ارتػػبط باإلرسػػاؿ المفيػػـك األكؿ: ارتػػبط باإلرسػػاؿ   يشػػير قػػامكس كيسػػمر إلػػى ثبلثػػة مفػػاىيـ لبللتػػزاـ التنظيمػػي ىػػي :يشػػير قػػامكس كيسػػمر إلػػى ثبلثػػة مفػػاىيـ لبللتػػزاـ التنظيمػػي ىػػي :
لشػػحف، كىػػك الثقػػة بػػالتزاـ فػػرد معػػيف إليصػػاؿ عيػػدة أك شػػحنة معينػػة، كالمفيػػـك الثػػاني: االلتػػزاـ لشػػحف، كىػػك الثقػػة بػػالتزاـ فػػرد معػػيف إليصػػاؿ عيػػدة أك شػػحنة معينػػة، كالمفيػػـك الثػػاني: االلتػػزاـ كاكا

باإلنجاز أك إتماـ أمر ما، أما المفيـك الثالث: فيقصد بو حالػة ارتبػاط الفػرد بمجمكعػة محػددة مػف باإلنجاز أك إتماـ أمر ما، أما المفيـك الثالث: فيقصد بو حالػة ارتبػاط الفػرد بمجمكعػة محػددة مػف 
فػػي فػػي (، كيتفػػؽ مػػع المفيػػـك األخيػػر مػػا كرد (، كيتفػػؽ مػػع المفيػػـك األخيػػر مػػا كرد Kiesler,1991,p13الميػػاـ أك المبػػاد  أك المكاقػػؼ )الميػػاـ أك المبػػاد  أك المكاقػػؼ )

معجػػـ أكسػػفكرد بػػأف االلتػػزاـ التنظيمػػي مػػا يتعياػػد بػػو الفػػرد تجػػاه االخػػريف بحيػػث يشػػعر مػػف خػػبلؿ معجػػـ أكسػػفكرد بػػأف االلتػػزاـ التنظيمػػي مػػا يتعياػػد بػػو الفػػرد تجػػاه االخػػريف بحيػػث يشػػعر مػػف خػػبلؿ 
 (.(.Oxford,2003,p114تعيده بالمسنكلية )تعيده بالمسنكلية )

بأنػػو اعتقػػاد األفػػراد بأنػػو اعتقػػاد األفػػراد (Porter,et,1974) كفػػي االصػػطبلح العممػػي يحعرفػػو بػػكتر ك خػػركف كفػػي االصػػطبلح العممػػي يحعرفػػو بػػكتر ك خػػركف 
الت المنظمة التي يعممػكف فييػا، مػع الت المنظمة التي يعممػكف فييػا، مػع كقبكليـ ألىداؼ المنظمة كقيميا، كرغبتيـ في بذؿ الجيد لصكقبكليـ ألىداؼ المنظمة كقيميا، كرغبتيـ في بذؿ الجيد لص

( مػػع ىػػذا المفيػػـك ( مػػع ىػػذا المفيػػـك   merriman,2010رغبػػة قكيػػة فػػي االسػػتمرار بالعمػػؿ فييػػا، كيتفػػؽ ماريمػػاف )رغبػػة قكيػػة فػػي االسػػتمرار بالعمػػؿ فييػػا، كيتفػػؽ ماريمػػاف )
لبللتػػػزاـ التنظيمػػػي حيػػػث يحعرفػػػو بأنػػػو إيمػػػاف العػػػامميف بأىػػػداؼ المنظمػػػة كقيميػػػا كسػػػعييـ لتحقيػػػؽ لبللتػػػزاـ التنظيمػػػي حيػػػث يحعرفػػػو بأنػػػو إيمػػػاف العػػػامميف بأىػػػداؼ المنظمػػػة كقيميػػػا كسػػػعييـ لتحقيػػػؽ 

إلػػػى أف االلتػػػزاـ التنظيمػػػي ىػػػك إلػػػى أف االلتػػػزاـ التنظيمػػػي ىػػػك   ((  okcu,2014أىػػػدافيا ك رغبػػػتيـ بالبقػػػاء فييػػػا، كيحشػػػير أككيػػػك )أىػػػدافيا ك رغبػػػتيـ بالبقػػػاء فييػػػا، كيحشػػػير أككيػػػك )
مجمكعػػػػة اسػػػػتيعاب الضػػػػ،كط المعياريػػػػة، كالقػػػػكة النسػػػػبية فػػػػي تحديػػػػد مكقػػػػؼ الفػػػػرد مػػػػف المنظمػػػػة مجمكعػػػػة اسػػػػتيعاب الضػػػػ،كط المعياريػػػػة، كالقػػػػكة النسػػػػبية فػػػػي تحديػػػػد مكقػػػػؼ الفػػػػرد مػػػػف المنظمػػػػة 

 كأىدافيا، كالرغبة القكية في الحفاظ عمى عضكيتو فييا، كاستفراغ الكسع في تحقيؽ أىدافيا.كأىدافيا، كالرغبة القكية في الحفاظ عمى عضكيتو فييا، كاستفراغ الكسع في تحقيؽ أىدافيا.
زاـ التنظيمػػي يشػػتمؿ زاـ التنظيمػػي يشػػتمؿ كبالتأمػؿ فػػي التعريفػػات السػػابقة نجػػد أنيػػا تنكػد عمػػى أف مفيػػـك االلتػػكبالتأمػؿ فػػي التعريفػػات السػػابقة نجػػد أنيػػا تنكػد عمػػى أف مفيػػـك االلتػػ  

عمػػى ثبلثػػة عناصػػر رئيسػػة ىػػي: قبػػكؿ العػػامميف ألىػػداؼ المنظمػػة كقيميػػا.، السػػعي ببػػذؿ الجيػػد عمػػى ثبلثػػة عناصػػر رئيسػػة ىػػي: قبػػكؿ العػػامميف ألىػػداؼ المنظمػػة كقيميػػا.، السػػعي ببػػذؿ الجيػػد 
 المندم لرفعة المنظمة كتقدميا، الرغبة الشديدة في االستمرار بالعمؿ بالمنظمة.المندم لرفعة المنظمة كتقدميا، الرغبة الشديدة في االستمرار بالعمؿ بالمنظمة.

كمػػف ىنػػا فػػيمكف تعريػػؼ االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات بأنػػو قبػػكؿ كمػػف ىنػػا فػػيمكف تعريػػؼ االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات بأنػػو قبػػكؿ 
ىيئػػػة التػػػدريس لقػػػيـ الجامعػػػة كالمشػػػاركة الفاعمػػػة فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػدافيا كالرغبػػػة األكيػػػدة فػػػي ىيئػػػة التػػػدريس لقػػػيـ الجامعػػػة كالمشػػػاركة الفاعمػػػة فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػدافيا كالرغبػػػة األكيػػػدة فػػػي   عضػػػكعضػػػك

 استمرار العمؿ بيا.استمرار العمؿ بيا.
 أهمية االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات:أهمية االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات:

لبللتزاـ التنظيمي أىمية كبيػرة سػكاء عمػى مسػتكل الفػرد العامػؿ أك عمػى مسػتكل المنظمػة، لبللتزاـ التنظيمي أىمية كبيػرة سػكاء عمػى مسػتكل الفػرد العامػؿ أك عمػى مسػتكل المنظمػة، 
األفػراد الػذيف لػػدييـ التػزاـ تنظيمػي تكػكف احتماليػة تػركيـ لمعمػؿ ضػػئيمة، األفػراد الػذيف لػػدييـ التػزاـ تنظيمػي تكػكف احتماليػة تػركيـ لمعمػؿ ضػػئيمة، فقػد أشػار حسػيف إلػى أف فقػد أشػار حسػيف إلػى أف 

                        كيصػػػبت المكظػػػؼ الممتػػػـز أكثػػػر رغبػػػة فػػػي التضػػػحية مػػػف أجػػػؿ المنظمػػػة التػػػي يعمػػػؿ فييػػػا، كػػػذلؾ كيصػػػبت المكظػػػؼ الممتػػػـز أكثػػػر رغبػػػة فػػػي التضػػػحية مػػػف أجػػػؿ المنظمػػػة التػػػي يعمػػػؿ فييػػػا، كػػػذلؾ 
يظيػر إبػداع الفػرد الممتػػـز كجيػده فػي سػعيو نحػػك تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة بػػأعمى قػدر مػف الكفػػاءة يظيػر إبػداع الفػرد الممتػػـز كجيػده فػي سػعيو نحػػك تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة بػػأعمى قػدر مػف الكفػػاءة 

د مف درجة رضاه الكظيفي، كما أف ارتفاع مستكل االلتزاـ التنظيمػي لػدل العػامميف د مف درجة رضاه الكظيفي، كما أف ارتفاع مستكل االلتزاـ التنظيمػي لػدل العػامميف كالفاعمية، كيزيكالفاعمية، كيزي
                                    يخفػػػػػؼ مػػػػػف عػػػػػبء الرنسػػػػػاء فػػػػػي تكجيػػػػػو المرنكسػػػػػيف كيرفػػػػػع مسػػػػػتكل الثقػػػػػة بيػػػػػنيـ، ككممػػػػػا زاد يخفػػػػػؼ مػػػػػف عػػػػػبء الرنسػػػػػاء فػػػػػي تكجيػػػػػو المرنكسػػػػػيف كيرفػػػػػع مسػػػػػتكل الثقػػػػػة بيػػػػػنيـ، ككممػػػػػا زاد 
شػػػػػػعكر العػػػػػػامميف بػػػػػػااللتزاـ زاد تقػػػػػػبميـ لمت،ييػػػػػػر كالتطػػػػػػكير كالتنظيمػػػػػػي ألجػػػػػػؿ ازدىػػػػػػار المنظمػػػػػػة شػػػػػػعكر العػػػػػػامميف بػػػػػػااللتزاـ زاد تقػػػػػػبميـ لمت،ييػػػػػػر كالتطػػػػػػكير كالتنظيمػػػػػػي ألجػػػػػػؿ ازدىػػػػػػار المنظمػػػػػػة 

 (.(.8686ـ، صـ، ص23642364)حسيف،)حسيف،



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
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ىػػذا عمػػى مسػػتكل الفػػرد، أمػػا عمػػى مسػػتكل المنظمػػة فيحسػػيـ االلتػػزاـ التنظيمػػي كمػػا يحشػػير ىػػذا عمػػى مسػػتكل الفػػرد، أمػػا عمػػى مسػػتكل المنظمػػة فيحسػػيـ االلتػػزاـ التنظيمػػي كمػػا يحشػػير 
الزيادم في الحد مف التسرب الكظيفي كما يترتب عميو مف  ثار مثؿ: فقداف الكفاءات الجيػدة مػف الزيادم في الحد مف التسرب الكظيفي كما يترتب عميو مف  ثار مثؿ: فقداف الكفاءات الجيػدة مػف 

ضعاؼ الركح المعنكية، كتػدني اإلنتاجيػة، كارتفػاع تكػاليؼ التكظيػؼ ضعاؼ الركح المعنكية، كتػدني اإلنتاجيػة، كارتفػاع تكػاليؼ التكظيػؼالعامميف، كا  مجػددان، كمػا يحعػد مجػددان، كمػا يحعػد   العامميف، كا 
 (.(.273273ـ، صـ، ص23662366االلتزاـ التنظيمي عامبلن ىامان في التنبن بفاعمية المنظمة )الزيادم،االلتزاـ التنظيمي عامبلن ىامان في التنبن بفاعمية المنظمة )الزيادم،

( إلػػػػى أف االلتػػػػزاـ الػػػػكظيفي يحقػػػػؽ : زيػػػػادة ( إلػػػػى أف االلتػػػػزاـ الػػػػكظيفي يحقػػػػؽ : زيػػػػادة 646646ـ، صـ، ص23672367كيضػػػػيؼ فػػػػارس )فػػػػارس،كيضػػػػيؼ فػػػػارس )فػػػػارس،
، ارتفػػػػاع الػػػركح المعنكيػػػػة ، ارتفػػػػاع الػػػركح المعنكيػػػػة ييتماسػػػؾ األفػػػراد كثقػػػػتيـ بالمنظمػػػة كبالتػػػالي تحقيػػػػؽ االسػػػتقرار التنظيمػػػتماسػػػؾ األفػػػراد كثقػػػػتيـ بالمنظمػػػة كبالتػػػالي تحقيػػػػؽ االسػػػتقرار التنظيمػػػ

راد، زيػػػادة معػػػدالت األداء كاإلنتاجيػػػة، انخفػػػاض مسػػػتكيات دكراف العمػػػؿ كال،يػػػاب، انخفػػػاض راد، زيػػػادة معػػػدالت األداء كاإلنتاجيػػػة، انخفػػػاض مسػػػتكيات دكراف العمػػػؿ كال،يػػػاب، انخفػػػاض لؤلفػػػلؤلفػػػ
 المشكبلت كالخبلفات التي تحصؿ بيف العامميف كاإلدارة. المشكبلت كالخبلفات التي تحصؿ بيف العامميف كاإلدارة. 

أمػػػا عمػػػى المسػػػتكل األكػػػاديمي فػػػاف لبللتػػػزاـ التنظيمػػػي أىميػػػة كبيػػػرة سػػػكاء ألعضػػػاء ىيئػػػة أمػػػا عمػػػى المسػػػتكل األكػػػاديمي فػػػاف لبللتػػػزاـ التنظيمػػػي أىميػػػة كبيػػػرة سػػػكاء ألعضػػػاء ىيئػػػة 
التدريس يسيـ االلتزاـ التنظيمي فػي ارتفػاع التدريس يسيـ االلتزاـ التنظيمي فػي ارتفػاع التدريس أك لمجامعة ككؿ؛ فعمى مستكل أعضاء ىيئة التدريس أك لمجامعة ككؿ؛ فعمى مستكل أعضاء ىيئة 

مسػػػتكل الرضػػػا الػػػكظيفي ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػػدريس ممػػػا يػػػندم إلػػػى شػػػعكرىـ بالراحػػػة كالطمأنينػػػػة مسػػػتكل الرضػػػا الػػػكظيفي ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػػدريس ممػػػا يػػػندم إلػػػى شػػػعكرىـ بالراحػػػة كالطمأنينػػػػة 
كبالتػػالي مضػػاعفة الجيػػد فػػي أداء الميػػاـ كتطػػكير العمػػؿ ك اإلبػػداع كالتميػػز كالسػػعي إلػػى تحقيػػؽ كبالتػػالي مضػػاعفة الجيػػد فػػي أداء الميػػاـ كتطػػكير العمػػؿ ك اإلبػػداع كالتميػػز كالسػػعي إلػػى تحقيػػؽ 

يفات العالميػػة، كمػػا أنػػو يسػػيـ فػػي يفات العالميػػة، كمػػا أنػػو يسػػيـ فػػي أىػػداؼ الجامعػػة كالكصػػكؿ بيػػا إلػػى مراتػػب متقدمػػة فػػي التصػػنأىػػداؼ الجامعػػة كالكصػػكؿ بيػػا إلػػى مراتػػب متقدمػػة فػػي التصػػن
تحقيػػػػؽ االسػػػػتقرار الػػػػكظيفي ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس كبالتػػػػالي يقمػػػػؿ مػػػػف التسػػػػرب الػػػػكظيفي ليػػػػـ تحقيػػػػؽ االسػػػػتقرار الػػػػكظيفي ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس كبالتػػػػالي يقمػػػػؿ مػػػػف التسػػػػرب الػػػػكظيفي ليػػػػـ 
كانتقاليـ مف الجامعة إلى أماكف أخرل، أما عمى مستكل الجامعة فيسػاعد االلتػزاـ التنظيمػي عمػى كانتقاليـ مف الجامعة إلى أماكف أخرل، أما عمى مستكل الجامعة فيسػاعد االلتػزاـ التنظيمػي عمػى 

لكفػاءات مػف منسػكبييا كتقمػؿ مػف لكفػاءات مػف منسػكبييا كتقمػؿ مػف ايجاد بيئة أكاديميػة متميػزة كمبدعػة تسػاىـ فػي المحافظػة عمػى اايجاد بيئة أكاديميػة متميػزة كمبدعػة تسػاىـ فػي المحافظػة عمػى ا
مشػػػكبلت العمػػػؿ كتخفػػػؼ العػػػبء اإلدارم كاألكػػػاديمي عمػػػى قيػػػادات الجامعػػػة فػػػي متابعػػػة كتكجيػػػو مشػػػكبلت العمػػػؿ كتخفػػػؼ العػػػبء اإلدارم كاألكػػػاديمي عمػػػى قيػػػادات الجامعػػػة فػػػي متابعػػػة كتكجيػػػو 

  .أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريس
 :أبعاد االلتزام التنظيمي

لبللتػػػزاـ التنظيمػػػي مجمكعػػػػة مػػػف األبعػػػػاد التػػػي يػػػتـ االسػػػػتدالؿ بيػػػا عػػػػف مسػػػتكل االلتػػػػزاـ لبللتػػػزاـ التنظيمػػػي مجمكعػػػػة مػػػف األبعػػػػاد التػػػي يػػػتـ االسػػػػتدالؿ بيػػػا عػػػػف مسػػػتكل االلتػػػػزاـ 
 تأثيره في المت،يرات التنظيمية كالسمككية،تأثيره في المت،يرات التنظيمية كالسمككية،التنظيمي لؤلفراد كطبيعة التنظيمي لؤلفراد كطبيعة 

فقػػػػد أشػػػػار بػػػػكرتر إلػػػػى أف لبللتػػػػزاـ التنظيمػػػػي بعػػػػديف ىمػػػػا: بعػػػػد التطػػػػابؽ كبعػػػػد االرتبػػػػاط فقػػػػد أشػػػػار بػػػػكرتر إلػػػػى أف لبللتػػػػزاـ التنظيمػػػػي بعػػػػديف ىمػػػػا: بعػػػػد التطػػػػابؽ كبعػػػػد االرتبػػػػاط 
كما أشار ماريماف إلى بعديف  خريف لبللتػزاـ التنظيمػي ىمػا بحعػد كما أشار ماريماف إلى بعديف  خريف لبللتػزاـ التنظيمػي ىمػا بحعػد  (،(،Porter,et,1974بالمنظمة )بالمنظمة )

 marsh,2010)(، فيما يرل مارش(، فيما يرل مارشmerriman,2010االلتزاـ اإلدارم كبعد االلتزاـ المحسكب )االلتزاـ اإلدارم كبعد االلتزاـ المحسكب )
 تجػاهتجػاه الفػردالفػرد بيػابيػا يشػعريشػعر التػيالتػي أف لبللتزاـ التنظيمي أربعة أبعاد ىي: الػكالء التنظيمػي، كالمسػئكليةأف لبللتزاـ التنظيمي أربعة أبعاد ىي: الػكالء التنظيمػي، كالمسػئكلية (

بيػا، كيػرل الباحػث أف ىنػاؾ ثبلثػة بيػا، كيػرل الباحػث أف ىنػاؾ ثبلثػة  اإليمػافاإليمػاف بيػا، كبيػا، ك العمػؿالعمػؿ فػيفػي االسػتمراراالسػتمرار كالرغبػة فػيكالرغبػة فػي منظمتػو،منظمتػو،
 ي في ضكئيا كىي كما يمي:ي في ضكئيا كىي كما يمي:مداخؿ يمكف تحديد أبعاد االلتزاـ التنظيممداخؿ يمكف تحديد أبعاد االلتزاـ التنظيم

 المدخل الحسابي:المدخل الحسابي: ..22
: القيمة المادية التي صػرفتيا الجامعػة عمػى األفػراد : القيمة المادية التي صػرفتيا الجامعػة عمػى األفػراد األولاألولكيركز ىذا المدخؿ عمى جانبيف كيركز ىذا المدخؿ عمى جانبيف 

العػػامميف فييػػا، مثػػؿ بػػرامج التػػدريب ك اإلعػػداد أثنػػاء الخدمػػة كالتػػي سػػتفقدىا فػػي حالػػة تػػرؾ عضػػك العػػامميف فييػػا، مثػػؿ بػػرامج التػػدريب ك اإلعػػداد أثنػػاء الخدمػػة كالتػػي سػػتفقدىا فػػي حالػػة تػػرؾ عضػػك 
ىيئػػػة التػػػدريس العمػػػؿ فػػػي الجامعػػػة أك التحػػػكؿ إلػػػى عمػػػؿ  خػػػر بسػػػبب ضػػػعؼ االلتػػػزاـ التنظيمػػػي ىيئػػػة التػػػدريس العمػػػؿ فػػػي الجامعػػػة أك التحػػػكؿ إلػػػى عمػػػؿ  خػػػر بسػػػبب ضػػػعؼ االلتػػػزاـ التنظيمػػػي 
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((buchanan,2011 كالجانػػب ،) كالجانػػب ،)مػػا يفقػػده عضػػك ىيئػػة التػػدريس مػػف المزايػػا الماديػػة التػػي مػػا يفقػػده عضػػك ىيئػػة التػػدريس مػػف المزايػػا الماديػػة التػػي   الثــانيالثــاني
تتحقػؽ لػو نتيجػة تركػػو لعممػو مثػؿ مكافػػأة نيايػة الخدمػة ك العػػبلكات كالمكافػيت ك فػرص الترقيػػة ك تتحقػؽ لػو نتيجػة تركػػو لعممػو مثػؿ مكافػػأة نيايػة الخدمػة ك العػػبلكات كالمكافػيت ك فػرص الترقيػػة ك 
المكانػػة األكاديميػػة كغيرىػػا مػػف الحػػكافز التشػػجيعية التػػي تشػػجع عضػػك ىيئػػة التػػدريس عمػػى البقػػاء المكانػػة األكاديميػػة كغيرىػػا مػػف الحػػكافز التشػػجيعية التػػي تشػػجع عضػػك ىيئػػة التػػدريس عمػػى البقػػاء 

فقا ليذا المدخؿ فاف مستكل االلتػزاـ التنظيمػي ألعضػاء ىيئػة فقا ليذا المدخؿ فاف مستكل االلتػزاـ التنظيمػي ألعضػاء ىيئػة كاالستمرار في العمؿ بالجامعة،  كك كاالستمرار في العمؿ بالجامعة،  كك 
التػػدريس يتكقػػؼ عمػػى مػػدل إحساسػػيـ كتقػػديرىـ لمػػا تقدمػػو الجامعػػة مػػف حاجػػات ماديػػة كمعنكيػػة التػػدريس يتكقػػؼ عمػػى مػػدل إحساسػػيـ كتقػػديرىـ لمػػا تقدمػػو الجامعػػة مػػف حاجػػات ماديػػة كمعنكيػػة 

 تعادؿ ما يقـك بو مف عمؿ أكاديمي كبحثي.تعادؿ ما يقـك بو مف عمؿ أكاديمي كبحثي.
                          كينكػػػػػد ىػػػػػذا المػػػػػدخؿ عمػػػػػى أف االلتػػػػػزاـ التنظيمػػػػػي ىػػػػػك كينكػػػػػد ىػػػػػذا المػػػػػدخؿ عمػػػػػى أف االلتػػػػػزاـ التنظيمػػػػػي ىػػػػػك المـــــدخل االتجـــــاهي أو األخال ـــــي: المـــــدخل االتجـــــاهي أو األخال ـــــي:  ..11

ظػػاىرة نفسػػية تقػػـك عمػػى عكامػػؿ اجتماعيػػة كنفسػػية تػػنثر عمػػى التػػزاـ الفػػرد تجػػاه المنظمػػة أك ظػػاىرة نفسػػية تقػػـك عمػػى عكامػػؿ اجتماعيػػة كنفسػػية تػػنثر عمػػى التػػزاـ الفػػرد تجػػاه المنظمػػة أك 
المينػػػػػػة ممػػػػػػا يجعمػػػػػػو قػػػػػػادرا عمػػػػػػى التكافػػػػػػؽ مػػػػػػع أىػػػػػػدافيا كقيميػػػػػػا كالمشػػػػػػاركة فػػػػػػي تحقيقيػػػػػػا المينػػػػػػة ممػػػػػػا يجعمػػػػػػو قػػػػػػادرا عمػػػػػػى التكافػػػػػػؽ مػػػػػػع أىػػػػػػدافيا كقيميػػػػػػا كالمشػػػػػػاركة فػػػػػػي تحقيقيػػػػػػا 

((porter,1974   ككفقػػػػػا ليػػػػػذا المػػػػػدخؿ فػػػػػاف لبللتػػػػػزاـ التنظيمػػػػػي أبعػػػػػاد كمككنػػػػػات سػػػػػمككية ،) ككفقػػػػػا ليػػػػػذا المػػػػػدخؿ فػػػػػاف لبللتػػػػػزاـ التنظيمػػػػػي أبعػػػػػاد كمككنػػػػػات سػػػػػمككية ،)
 في ثبلثة أبعاد رئيسية ىي:في ثبلثة أبعاد رئيسية ىي:  Allenك ليف ك ليف      meyerر ر كاتجاىية أجمميا ميكاتجاىية أجمميا مي

                                                                                                                      (Allen&Mayer,1991,p68):: 
ــاطفي ..أأ   ــزام التنظيمــي الع ــاطفيااللت ــزام التنظيمــي الع : يعتبػػر االلتػػزاـ التنظيمػػي العػػاطفي مػػف أشػػير مػػداخؿ االلتػػزاـ : يعتبػػر االلتػػزاـ التنظيمػػي العػػاطفي مػػف أشػػير مػػداخؿ االلتػػزاـ االلت

التنظيمي كالذم يعني درجة التطابؽ الشعكرم بػيف الفػرد التنظيمي كالذم يعني درجة التطابؽ الشعكرم بػيف الفػرد التنظيمي كىك ما يحعبار عنو بالكالء التنظيمي كىك ما يحعبار عنو بالكالء 
كالمنظمة كالتكحػد بينيمػا، كاىتمػاـ الفػرد بالعمػؿ فػي المنظمػة كذلػؾ مػف خػبلؿ مجمكعػة مػف كالمنظمة كالتكحػد بينيمػا، كاىتمػاـ الفػرد بالعمػؿ فػي المنظمػة كذلػؾ مػف خػبلؿ مجمكعػة مػف 
المشػػاعر اإليجابيػػة مثػػؿ: الػػكالء، كالسػػعادة، كالمحبػػة، التػػي يشػػعر بيػػا الفػػرد تجػػاه منظمتػػو، المشػػاعر اإليجابيػػة مثػػؿ: الػػكالء، كالسػػعادة، كالمحبػػة، التػػي يشػػعر بيػػا الفػػرد تجػػاه منظمتػػو، 

نػو نػو كيػة فػي االسػتمرار بالعمػؿ بمنظمػة معينػة ألكيػة فػي االسػتمرار بالعمػؿ بمنظمػة معينػة ألكيككف لدل الفرد في االلتزاـ العاطفي رغبة قكيككف لدل الفرد في االلتزاـ العاطفي رغبة ق
 ..أىدافياأىدافيايد المشاركة في تحقيؽ يد المشاركة في تحقيؽ ز ز مكافؽ عمى أىدافيا كقيميا كيمكافؽ عمى أىدافيا كقيميا كي

: كيقصػد بػو قيػاـ الفػرد بعمػؿ مقارنػات بػيف مػا يحصػؿ عميػو مػف : كيقصػد بػو قيػاـ الفػرد بعمػؿ مقارنػات بػيف مػا يحصػؿ عميػو مػف االلتزام التنظيمي المستمرااللتزام التنظيمي المستمر ..بب  
كىػػك كىػػك و، و، مزايػػا أك منػػافع مرتبطػػة ببيئػػة العمػػؿ، كبػػيف نمػػط السػػمكؾ المبلئػػـ الػػذم يتبعػػو أكيسػػمكمزايػػا أك منػػافع مرتبطػػة ببيئػػة العمػػؿ، كبػػيف نمػػط السػػمكؾ المبلئػػـ الػػذم يتبعػػو أكيسػػمك

يعني أف الفرد يقػارف بػيف تكمفػة بقائػو فػي المنظمػة كحصػكلو عمػى المزايػا، كبػيف تكمفػة تركػو يعني أف الفرد يقػارف بػيف تكمفػة بقائػو فػي المنظمػة كحصػكلو عمػى المزايػا، كبػيف تكمفػة تركػو 
لمعمػػؿ، كيختػػار البػػديؿ الػػذم يحقػػؽ أقػػؿ تكمفػػة، كبالتػػالي كممػػا زادت المصػػالت المتبادلػػة مػػف لمعمػػؿ، كيختػػار البػػديؿ الػػذم يحقػػؽ أقػػؿ تكمفػػة، كبالتػػالي كممػػا زادت المصػػالت المتبادلػػة مػػف 

 كجية نظر الفرد بينو كبيف المنظمة كمما زادت درجة ارتباطو بالمنظمة.كجية نظر الفرد بينو كبيف المنظمة كمما زادت درجة ارتباطو بالمنظمة.
ـــزام التنظيمـــي  ..جج   ـــزام التنظيمـــي االلت ـــيااللت ـــياألخال  : ىػػػك القػػػائـ عمػػػى عقيػػػدةو أك قيمػػػةو داخميػػػةو لػػػدل الفػػػرد يشػػػعر : ىػػػك القػػػائـ عمػػػى عقيػػػدةو أك قيمػػػةو داخميػػػةو لػػػدل الفػػػرد يشػػػعر األخال 

بمقتضػػاىا أف لزامػػان عميػػو البقػػاء فػػي التنظػػيـ كمسػػألة متصػػمةو بقيمػػو أك أخبلقػػو ب،ػػض النظػػر بمقتضػػاىا أف لزامػػان عميػػو البقػػاء فػػي التنظػػيـ كمسػػألة متصػػمةو بقيمػػو أك أخبلقػػو ب،ػػض النظػػر 
عػػف أيػػة اعتبػػارات أخػػرل، كيختمػػؼ االلتػػزاـ األخبلقػػي عػػف االلتػػزاـ العػػاطفي فػػي أنػػو يعكػػس عػػف أيػػة اعتبػػارات أخػػرل، كيختمػػؼ االلتػػزاـ األخبلقػػي عػػف االلتػػزاـ العػػاطفي فػػي أنػػو يعكػػس 

، كليس بالضركرة االرتباط العػاطفي بيػا، كيختمػؼ عػف ، كليس بالضركرة االرتباط العػاطفي بيػا، كيختمػؼ عػف إحساس الفرد بالكاجب تجاه المنظمةإحساس الفرد بالكاجب تجاه المنظمة
 االلتزاـ المستمر في أنو ليس مف الضركرم أف يرتبط العمؿ بالتكمفة المرتبطة بو.االلتزاـ المستمر في أنو ليس مف الضركرم أف يرتبط العمؿ بالتكمفة المرتبطة بو.

 ..: كىك مدخؿ خميط مف المدخميف السابقيف: كىك مدخؿ خميط مف المدخميف السابقيفالمدخل االندماجيالمدخل االندماجي ..44
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 :العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيميالعوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي
االلتػزاـ التنظيمػي ألعضػاء ىيئػة التػدريس، كالمنػاخ االلتػزاـ التنظيمػي ألعضػاء ىيئػة التػدريس، كالمنػاخ ىناؾ العديد مف العكامؿ المنثرة عمى ىناؾ العديد مف العكامؿ المنثرة عمى 

التنظيمػػي ك المكانػػة االجتماعيػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس مقارنػػة بػػاالخريف فػػي أم نظػػاـ اجتمػػاعي، التنظيمػػي ك المكانػػة االجتماعيػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس مقارنػػة بػػاالخريف فػػي أم نظػػاـ اجتمػػاعي، 
كالحاجات اإلنسانية، كالرضا الكظيفي، كنظاـ الحكافز، كالمشاركة فػي التنظػيـ، كفيمػا يمػي عػرض كالحاجات اإلنسانية، كالرضا الكظيفي، كنظاـ الحكافز، كالمشاركة فػي التنظػيـ، كفيمػا يمػي عػرض 

 :ليذه العكامؿليذه العكامؿ
 :المناخ التنظيميالمناخ التنظيمي•

بػػو مجمكعػة الخصػػائص الداخميػة لمبيئػػة التنظيميػة كالتػػي تتمتػع بدرجػػة مػف الثبػػات بػػو مجمكعػة الخصػػائص الداخميػة لمبيئػػة التنظيميػة كالتػػي تتمتػع بدرجػػة مػف الثبػػات كيقصػد كيقصػد 
النسبي أك االستقرار، يفيميػا العػاممكف كيػدرككنيا، فتػنعكس عمػى قػيميـ كاتجاىػاتيـ كبالتػالي عمػى النسبي أك االستقرار، يفيميػا العػاممكف كيػدرككنيا، فتػنعكس عمػى قػيميـ كاتجاىػاتيـ كبالتػالي عمػى 

كمػػا إف تمتػػع العػػامميف بجػػكو يسػػكده الكفػػاؽ كالكئػػاـ كالتسػػامت كمػػا إف تمتػػع العػػامميف بجػػكو يسػػكده الكفػػاؽ كالكئػػاـ كالتسػػامت   )2424ـ، صـ، ص23312331سػػمككيـ )الشػػنطي،سػػمككيـ )الشػػنطي،
كالعدالػػة كالمسػػاكاة لمكصػػكؿ إلػػى األىػػداؼ المشػتركة يعػػزز الثقػػة بالعػػامميف كيرفػػع ركحيػػـ كالعدالػػة كالمسػػاكاة لمكصػػكؿ إلػػى األىػػداؼ المشػتركة يعػػزز الثقػػة بالعػػامميف كيرفػػع ركحيػػـ كالتعػاكف كالتعػاكف 

المعنكيػػة كيزيػػد درجػػة رضػػاىـ الػػكظيفي كيعػػزز شػػعكرىـ بػػالكالء لممنظمػػة كااللتػػزاـ التنظيمػػي فييػػا المعنكيػػة كيزيػػد درجػػة رضػػاىـ الػػكظيفي كيعػػزز شػػعكرىـ بػػالكالء لممنظمػػة كااللتػػزاـ التنظيمػػي فييػػا 
 ((647647ـ، صـ، ص23342334)أبك ندا،)أبك ندا،

 :المكانة االجتماعية•
خريف فػػي أم نظػػاـ اجتمػػاعي، كقػػد خريف فػػي أم نظػػاـ اجتمػػاعي، كقػػد كيقصػػد بيػػا المرتبػػة االجتماعيػػة لمشػػخص مقارنػػة بػػاالكيقصػػد بيػػا المرتبػػة االجتماعيػػة لمشػػخص مقارنػػة بػػاال

تكػػػكف المكانػػػة مكانػػػةن رسػػػميةن أك مرتبػػػةن اجتماعيػػػة تضػػػفييا الجماعػػػة عمػػػى شػػػخص مػػػا تعبيػػػران عػػػف تكػػػكف المكانػػػة مكانػػػةن رسػػػميةن أك مرتبػػػةن اجتماعيػػػة تضػػػفييا الجماعػػػة عمػػػى شػػػخص مػػػا تعبيػػػران عػػػف 
شعكرىـ نحكه فتككف مكانة غير رسمية، كيرتبط األفراد في التنظيـ ببعضيـ بعضػان حسػب مػراتبيـ شعكرىـ نحكه فتككف مكانة غير رسمية، كيرتبط األفراد في التنظيـ ببعضيـ بعضػان حسػب مػراتبيـ 

ي التنظيـ، كيسعى العاممكف ببذؿ ي التنظيـ، كيسعى العاممكف ببذؿ بترتيب ىرمي معيف، تححدد فيو مرتبة كؿ فرد بالنسبة لآلخريف فبترتيب ىرمي معيف، تححدد فيو مرتبة كؿ فرد بالنسبة لآلخريف ف
قصػػػارل جيػػػكدىـ لممحافظػػػة عمػػػى مكػػػانتيـ كتنميتيػػػا، كلممكانػػػة االجتماعيػػػة أسػػػباب عديػػػدة منيػػػا: قصػػػارل جيػػػكدىـ لممحافظػػػة عمػػػى مكػػػانتيـ كتنميتيػػػا، كلممكانػػػة االجتماعيػػػة أسػػػباب عديػػػدة منيػػػا: 
الدرجػػة الرسػػمية التػػي يحصػػؿ عمييػػا الفػػرد فػػي بنػػاء المنظمػػة، كأنمػػاط العمػػؿ، كمياراتػػو، كظػػركؼ الدرجػػة الرسػػمية التػػي يحصػػؿ عمييػػا الفػػرد فػػي بنػػاء المنظمػػة، كأنمػػاط العمػػؿ، كمياراتػػو، كظػػركؼ 

التػػي يحصػػؿ عمييػػا الفػػرد مػػف التػػي يحصػػؿ عمييػػا الفػػرد مػػف العمػػؿ، كاألجػػكر، كاألقدميػػة فػػي التعيػػيف، باإلضػػافة إلػػى األسػػباب العمػػؿ، كاألجػػكر، كاألقدميػػة فػػي التعيػػيف، باإلضػػافة إلػػى األسػػباب 
، ،خارج المنظمة كالتعميـ كالمكانة المينية )الخشرـك  ((647647ـ، صـ، ص23662366خارج المنظمة كالتعميـ كالمكانة المينية )الخشرـك

كفي منسسات التعميـ العالي يحصؿ عضك ىيئػة التػدريس عمػى مكانػة كتقػدير اجتمػاعي؛ كفي منسسات التعميـ العالي يحصؿ عضك ىيئػة التػدريس عمػى مكانػة كتقػدير اجتمػاعي؛ 
ؿ عميػػو فػػي العديػػد مػػف الكظػػائؼ، فيػػك يقػػـك بػػػػػػػػ: التػػدريس كالبحػػث العممػػي، كالتػػأليؼ،  ؿ عميػػو فػػي العديػػد مػػف الكظػػائؼ، فيػػك يقػػـك بػػػػػػػػ: التػػدريس كالبحػػث العممػػي، كالتػػأليؼ، ككنػػو يحعػػكا ككنػػو يحعػػكا

جمػػة، كبنػػاء شخصػػيات الطػػبلب عمميػػان كتربكيػػان، كتقػػديـ استشػػارات بمػػا يخػػدـ المجتمػػع كيحقػػؽ جمػػة، كبنػػاء شخصػػيات الطػػبلب عمميػػان كتربكيػػان، كتقػػديـ استشػػارات بمػػا يخػػدـ المجتمػػع كيحقػػؽ كالتر كالتر 
 ق(ق(67486748) السيؼ،) السيؼ،   أىدافوأىدافو

 :الحاجات اإلنسانية لمعاممين في المنظمةالحاجات اإلنسانية لمعاممين في المنظمة•
مػػف المعػػركؼ أف لمعػػامميف مجمكعػػة مػػف الحاجػػات المتداخمػػة التػػي يسػػعكف إلػػى إشػػباعيا، مػػف المعػػركؼ أف لمعػػامميف مجمكعػػة مػػف الحاجػػات المتداخمػػة التػػي يسػػعكف إلػػى إشػػباعيا، 

ية األساسػػية كحػػاجتيـ لؤلمػػف كالشػػعكر بالطمأنينػػة فػػي ية األساسػػية كحػػاجتيـ لؤلمػػف كالشػػعكر بالطمأنينػػة فػػي فيػػـ يرغبػػكف فػػي إشػػباع حاجػػاتيـ الفسػػيكلكجفيػػـ يرغبػػكف فػػي إشػػباع حاجػػاتيـ الفسػػيكلكج
التنظيـ، كيسعكف ألف يككنكا مقدريف محبكبيف، كأف ينتمػكا لجماعػة كيسػعكا بالتػالي لتحقيػؽ ذاتيػـ، التنظيـ، كيسعكف ألف يككنكا مقدريف محبكبيف، كأف ينتمػكا لجماعػة كيسػعكا بالتػالي لتحقيػؽ ذاتيػـ، 
شباع ىذه الحاجات ال يمكف عمى األغمب أف يككف مكانان  شباع ىذه الحاجات ال يمكف عمى األغمب أف يككف مكانان كالتنظيـ الذم ال يساعدىـ في تحقيؽ كا  كالتنظيـ الذم ال يساعدىـ في تحقيؽ كا 
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ث عف غيره كالذم يمكمنيـ مف تحقيؽ ىذه الحاجػات ممػا يزيػد ث عف غيره كالذم يمكمنيـ مف تحقيؽ ىذه الحاجػات ممػا يزيػد الستقرارىـ، بؿ يسعى أعضانه لمبحالستقرارىـ، بؿ يسعى أعضانه لمبح
مف التزاميـ التنظيمي لو، كيدفعيـ إلى مزيد مف العمؿ الجاد المنػتج لتحقيػؽ أىدافػو، فػاذا أحشػبعت مف التزاميـ التنظيمي لو، كيدفعيـ إلى مزيد مف العمؿ الجاد المنػتج لتحقيػؽ أىدافػو، فػاذا أحشػبعت 
تمؾ الحاجات بمساندة ذلؾ التنظيـ فانو يتكلاد لدل الفرد ذلؾ الشػعكر بالرضػا كاالطمئنػاف كمػف ثػـ تمؾ الحاجات بمساندة ذلؾ التنظيـ فانو يتكلاد لدل الفرد ذلؾ الشػعكر بالرضػا كاالطمئنػاف كمػف ثػـ 

التنظيمػػي، فػػااللتزاـ التنظيمػػي يزيػػد إذا سػػعت المنظمػػة إلػػى العمػػؿ عمػػى إشػػباع التنظيمػػي، فػػااللتزاـ التنظيمػػي يزيػػد إذا سػػعت المنظمػػة إلػػى العمػػؿ عمػػى إشػػباع باالنتمػػاء كااللتػػزاـ باالنتمػػاء كااللتػػزاـ 
 ((4141ـ، صـ، ص23322332الحاجات اإلنسانية لمعامميف لدييا )أبك العبل،الحاجات اإلنسانية لمعامميف لدييا )أبك العبل،

كتسػػعى منسسػػات التعمػػيـ العػػالي إلػػى إشػػعار عاممييػػا باألمػػاف الػػكظيفي، كيتػػرجـ ذلػػؾ مػػف كتسػػعى منسسػػات التعمػػيـ العػػالي إلػػى إشػػعار عاممييػػا باألمػػاف الػػكظيفي، كيتػػرجـ ذلػػؾ مػػف 
مثػػؿ: تػػكفير التأمينػػات الصػػػحية مثػػؿ: تػػكفير التأمينػػات الصػػػحية   خػػبلؿ تػػكفير بيئػػة عمػػؿ مناسػػبة كمحفػػزة عمػػى العمػػؿ كاإلنجػػاز،خػػبلؿ تػػكفير بيئػػة عمػػؿ مناسػػبة كمحفػػزة عمػػى العمػػؿ كاإلنجػػاز،

 .كاالجتماعية لعضك ىيئة التدريس، مما يحسيـ في استقراره كيرفع مستكل التزاموكاالجتماعية لعضك ىيئة التدريس، مما يحسيـ في استقراره كيرفع مستكل التزامو
 :وضوح األهداف واألدواروضوح األهداف واألدوار  •

تشير الدراسات إلى أف االلتزاـ التنظيمي يزداد كمما كانت أىدافو كاضػحة يسػتطيع األفػراد تشير الدراسات إلى أف االلتزاـ التنظيمي يزداد كمما كانت أىدافو كاضػحة يسػتطيع األفػراد 
كانت أدكارىـ كاضحة كمحددة ساعد ذلؾ عمى زيادة كانت أدكارىـ كاضحة كمحددة ساعد ذلؾ عمى زيادة فيميا كتمثميا كالسعي لتحقيقيا، ككذلؾ كمما فيميا كتمثميا كالسعي لتحقيقيا، ككذلؾ كمما 

أدكار أدكار الصػػػراع التػػػي تحػػػدث فػػػي حالػػػة غمػػػكض الصػػػراع التػػػي تحػػػدث فػػػي حالػػػة غمػػػكض   االنتمػػػاء كااللتػػػزاـ التنظيمػػػي كذلػػػؾ لتجنػػػب حالػػػةاالنتمػػػاء كااللتػػػزاـ التنظيمػػػي كذلػػػؾ لتجنػػػب حالػػػة
 .((647647ـ، صـ، ص23342334العامميف )أبك ندا،العامميف )أبك ندا،

فالتكصػػيؼ الػػكظيفي كتحديػػد الميػػاـ المككمػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس يحعػػد عػػامبلن ميمػػان لرفػػع فالتكصػػيؼ الػػكظيفي كتحديػػد الميػػاـ المككمػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس يحعػػد عػػامبلن ميمػػان لرفػػع 
فالتحديػػػػد الػػػػدقيؽ لميػػػػاميـ يحسػػػػاىـ فػػػػي فيػػػػـ الػػػػدكر المككػػػػؿ إلػػػػييـ، كػػػػذلؾ يمنػػػػع فالتحديػػػػد الػػػػدقيؽ لميػػػػاميـ يحسػػػػاىـ فػػػػي فيػػػػـ الػػػػدكر المككػػػػؿ إلػػػػييـ، كػػػػذلؾ يمنػػػػع مسػػػػتكل التزامػػػػو، مسػػػػتكل التزامػػػػو، 

االزدكاجيػػة فػػي القػػرارات كتػػداخؿ الصػػبلحيات، باإلضػػافة إلػػى أف تحديػػد األىػػداؼ بطريقػػة إجرائيػػة االزدكاجيػػة فػػي القػػرارات كتػػداخؿ الصػػبلحيات، باإلضػػافة إلػػى أف تحديػػد األىػػداؼ بطريقػػة إجرائيػػة 
 .دقيقة يرفع مستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـدقيقة يرفع مستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـ

 :الرضا الوظيفيالرضا الوظيفي  •
فػرد نحػك عممػو فػي المنظمػة، كينشػأ الرضػا فػرد نحػك عممػو فػي المنظمػة، كينشػأ الرضػا يحقصد بالرضا الكظيفي المشاعر التي يبدييا اليحقصد بالرضا الكظيفي المشاعر التي يبدييا ال

مػػف إدراؾ الفػػرد لمفػػرؽ بػػيف مػػا تقدمػػو لػػو الكظيفػػة كمػػا يجػػب عمييػػا أف تقدمػػو لػػو، فكممػػا قػػؿ الفػػرؽ مػػف إدراؾ الفػػرد لمفػػرؽ بػػيف مػػا تقدمػػو لػػو الكظيفػػة كمػػا يجػػب عمييػػا أف تقدمػػو لػػو، فكممػػا قػػؿ الفػػرؽ 
 ((4141ـ، صـ، ص23322332بينيما ازدادت درجة الرضا الكظيفي لديو )حكيحي،بينيما ازدادت درجة الرضا الكظيفي لديو )حكيحي،

ط ط فالرضا الكظيفي يمكف تحديده بمعرفة شعكر عضك ىيئة التدريس نحك كظيفتو كمػا يػرتبفالرضا الكظيفي يمكف تحديده بمعرفة شعكر عضك ىيئة التدريس نحك كظيفتو كمػا يػرتب
بيػا   كالشػػعكر باإلنجػػاز كاالعتبػػار كالمسػػئكلية، أمػػا عػػدـ الرضػػا فػػيمكف تحديػػده مػػف خػػبلؿ شػػعكره بيػا   كالشػػعكر باإلنجػػاز كاالعتبػػار كالمسػػئكلية، أمػػا عػػدـ الرضػػا فػػيمكف تحديػػده مػػف خػػبلؿ شػػعكره 
نحك بيئة العمؿ المتمثمة بسياسة الجامعة، كظركؼ العمؿ الماديػة، كدرجػة االسػتقرار، كاألمػف فػي نحك بيئة العمؿ المتمثمة بسياسة الجامعة، كظركؼ العمؿ الماديػة، كدرجػة االسػتقرار، كاألمػف فػي 

 الكظيفة، كالمركز االجتماعي، كاألجكر، كأسمكب اإلشراؼ. الكظيفة، كالمركز االجتماعي، كاألجكر، كأسمكب اإلشراؼ. 
بػػيف بػػيف ـ( أف ىنػػاؾ عبلقػػة إيجابيػػة طرديػػة، ـ( أف ىنػػاؾ عبلقػػة إيجابيػػة طرديػػة، 23642364كالطعػػاني،كالطعػػاني،)الشػػكابكة )الشػػكابكة   دراسػػةدراسػػةكقػػد أشػػارت كقػػد أشػػارت 

فكممػػػا ارتفػػػع مسػػػتكل الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدل العػػػامميف ازداد فكممػػػا ارتفػػػع مسػػػتكل الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدل العػػػامميف ازداد الرضػػػا الػػػكظيفي ك االلتػػػزاـ التنظيمػػػي الرضػػػا الػػػكظيفي ك االلتػػػزاـ التنظيمػػػي 
 .مستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـمستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـ



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
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 :نظام الحوافزنظام الحوافز  •
اجاتػػػو اجاتػػػو يحعبػػػر الحػػػافز عػػػف تمػػػؾ الكسػػػيمة أك األسػػػمكب أك األداة التػػػي تحقػػػدمـ لمفػػػرد إلشػػػباع حيحعبػػػر الحػػػافز عػػػف تمػػػؾ الكسػػػيمة أك األسػػػمكب أك األداة التػػػي تحقػػػدمـ لمفػػػرد إلشػػػباع ح

الناقصػػة، كتركػػز نظريػػة حػػكافز العمػػؿ عمػػى الحػػكافز الداخميػػة، كىػػي تتعامػػؿ أصػػبلن مػػع األسػػباب الناقصػػة، كتركػػز نظريػػة حػػكافز العمػػؿ عمػػى الحػػكافز الداخميػػة، كىػػي تتعامػػؿ أصػػبلن مػػع األسػػباب 
التػػي تػػػدفع النػػاس لمعمػػػؿ كأسػػػباب تػػركيـ العمػػػؿ فػػػي المنظمػػات أك بقػػػائيـ فييػػػا، لػػذلؾ فػػػاف تػػػكافر التػػي تػػػدفع النػػاس لمعمػػػؿ كأسػػػباب تػػركيـ العمػػػؿ فػػػي المنظمػػات أك بقػػػائيـ فييػػػا، لػػذلؾ فػػػاف تػػػكافر 

عػػف عػػف يػندم إلػى زيػػادة الرضػا عػف المنػػاخ التنظيمػي ك يػندم إلػى زيػػادة الرضػا عػف المنػػاخ التنظيمػي ك   أنظمػة مناسػبة مػػف الحػكافز الماديػة كالمعنكيػػةأنظمػة مناسػبة مػػف الحػكافز الماديػة كالمعنكيػػة
المنظمة ككؿ كبالتالي زيادة االلتػزاـ التنظيمػي، كزيػادة معػدالت اإلنتػاج كانخفػاض التكػاليؼ، كفػي المنظمة ككؿ كبالتالي زيادة االلتػزاـ التنظيمػي، كزيػادة معػدالت اإلنتػاج كانخفػاض التكػاليؼ، كفػي 
ىػػذا السػػياؽ فػػاف االلتػػزاـ التنظيمػػي يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ معاممػػة العػػامميف عمػػى أنيػػـ شػػركاء كليسػػكا ىػػذا السػػياؽ فػػاف االلتػػزاـ التنظيمػػي يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ معاممػػة العػػامميف عمػػى أنيػػـ شػػركاء كليسػػكا 

تاحة فرص التطكر الميني كالكظيفي ل تاحة فرص التطكر الميني كالكظيفي لمجرد أفراد، كمنت المزايا المادية كالمعنكية كا  ينالء العامميف ينالء العامميف مجرد أفراد، كمنت المزايا المادية كالمعنكية كا 
، ،)الخشرـك  ((647647ـ، صـ، ص23662366)الخشرـك

لذا تسعى منسسػات التعمػيـ العػالي إلػى االىتمػاـ بتػكفير األمػاف الػكظيفي مػف خػبلؿ تقػديـ لذا تسعى منسسػات التعمػيـ العػالي إلػى االىتمػاـ بتػكفير األمػاف الػكظيفي مػف خػبلؿ تقػديـ 
ركاتب تقاعدية، كمكافأة نياية الخدمػة، كغيرىػا مػف المكاسػب الماديػة، باإلضػافة إلػى عػدـ المجػكء ركاتب تقاعدية، كمكافأة نياية الخدمػة، كغيرىػا مػف المكاسػب الماديػة، باإلضػافة إلػى عػدـ المجػكء 

كالترقيػات لػو أثػر إيجػابي عمػى شػعكر كالترقيػات لػو أثػر إيجػابي عمػى شػعكر إلى تسريت عاممييا بشػكؿ مفػاجو كفػرض أنظمػة لمعػبلكات إلى تسريت عاممييا بشػكؿ مفػاجو كفػرض أنظمػة لمعػبلكات 
 .العامميف بالرضا كزيادة كالئيـ كانتمائيـ لمجامعةالعامميف بالرضا كزيادة كالئيـ كانتمائيـ لمجامعة

 :المشاركة في التنظيمالمشاركة في التنظيم• 
تزيد المشاركة في التنظيـ مف الكالء كااللتزاـ التنظيمػي لمعػامميف، حيػث إف إتاحػة الفرصػة تزيد المشاركة في التنظيـ مف الكالء كااللتزاـ التنظيمػي لمعػامميف، حيػث إف إتاحػة الفرصػة 

يجػػػاد الجػػػك لمعػػػامميف لئلسػػػياـ بأفكػػػارىـ كتشػػػجيعيـ لتحمػػػؿ المسػػػئكلية مػػػف شػػػأنيا تقكيػػػة المعػػػامميف لئلسػػػياـ بأفكػػػارىـ كتشػػػجيعيـ لتحمػػػؿ المسػػػئكلية مػػػف شػػػأنيا تقكيػػػة ا يجػػػاد الجػػػك لػػػركابط كا  لػػػركابط كا 
النفسي كاالجتماعي البناء في بيئة العمؿ، كتحعراؼ المشاركة بأنيا: "اندماج الفرد العقمي كالعاطفي النفسي كاالجتماعي البناء في بيئة العمؿ، كتحعراؼ المشاركة بأنيا: "اندماج الفرد العقمي كالعاطفي 
فػي عمػؿ الجماعػػة بعػد أف تحتػػيت لػو الجماعػة التػػي ىػك عضػػك فييػا الفػرص لئلسػػياـ فػي األىػػداؼ فػي عمػؿ الجماعػػة بعػد أف تحتػػيت لػو الجماعػة التػػي ىػك عضػػك فييػا الفػرص لئلسػػياـ فػي األىػػداؼ 

عمػػػػى زيػػػػادة االلتػػػػزاـ عمػػػػى زيػػػػادة االلتػػػػزاـ كالمشػػػػاركة فػػػػي المسػػػػئكليات، كقػػػػد أكضػػػػحت الدراسػػػػات أف المشػػػػاركة تعمػػػػؿ كالمشػػػػاركة فػػػػي المسػػػػئكليات، كقػػػػد أكضػػػػحت الدراسػػػػات أف المشػػػػاركة تعمػػػػؿ 
التنظيمي كتجعؿ األفراد يرتبطكف ببيئة عمميـ بشكؿ أكبر، بحيث يعتبػركف أف مػا يكاجػو المنظمػة التنظيمي كتجعؿ األفراد يرتبطكف ببيئة عمميـ بشكؿ أكبر، بحيث يعتبػركف أف مػا يكاجػو المنظمػة 
مف مشكبلت ىك تيديد ليـ كألمػنيـ كالسػتقرارىـ، األمػر الػذم يػندم لتقػبميـ لػركح المشػاركة برغبػةو مف مشكبلت ىك تيديد ليـ كألمػنيـ كالسػتقرارىـ، األمػر الػذم يػندم لتقػبميـ لػركح المشػاركة برغبػةو 

                                        التنظيمػػػػػػي لممنظمػػػػػػة التنظيمػػػػػػي لممنظمػػػػػػة كبػػػػػػركحو معنكيػػػػػػةو عاليػػػػػػة، بمػػػػػػا يػػػػػػندم فػػػػػػي النيايػػػػػػة لرفػػػػػػع درجػػػػػػة التػػػػػػزاميـ كبػػػػػػركحو معنكيػػػػػػةو عاليػػػػػػة، بمػػػػػػا يػػػػػػندم فػػػػػػي النيايػػػػػػة لرفػػػػػػع درجػػػػػػة التػػػػػػزاميـ 
 .((4141ـ، صـ، ص23323388،،حريـحريـ))

أف الجامعػات التػي تعتمػد عمػى مشػاركة أف الجامعػات التػي تعتمػد عمػى مشػاركة  كما تشير الدراسات مثؿ دراسة جرينبيػرج كبػاركفكما تشير الدراسات مثؿ دراسة جرينبيػرج كبػاركف
عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي صػػػنع القػػػرارات، كتحفػػػكمض السػػػمطات المناسػػػبة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس  عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي صػػػنع القػػػرارات، كتحفػػػكمض السػػػمطات المناسػػػبة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس  
كشػػرح كتكضػػيت مػػا يجػػرم مػػف أحػػداث كأنشػػطة، يحكلػػد شػػعكران لػػدييـ بػػأنيـ جػػزءه يحعتمػػد عمػػييـ فػػي كشػػرح كتكضػػيت مػػا يجػػرم مػػف أحػػداث كأنشػػطة، يحكلػػد شػػعكران لػػدييـ بػػأنيـ جػػزءه يحعتمػػد عمػػييـ فػػي 

 (Greenberg&Baron,2007) .الجامعة، كأف ليـ أثران إيجابيان في رسـ مستقبميا  الجامعة، كأف ليـ أثران إيجابيان في رسـ مستقبميا  



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 :نمط القيادةنمط القيادة• 
يتمثػػػؿ الػػػدكر الكبيػػػر الػػػذم تقػػػـك بػػػو القيػػػادة فػػػي: تػػػكفير جػػػك عمػػػؿ مناسػػػب يحسػػػيؿ إقنػػػاع يتمثػػػؿ الػػػدكر الكبيػػػر الػػػذم تقػػػـك بػػػو القيػػػادة فػػػي: تػػػكفير جػػػك عمػػػؿ مناسػػػب يحسػػػيؿ إقنػػػاع 
االخػػريف بضػػركرة إنجػػاز األعمػػاؿ بدقػػةو كفاعميػػة، كمػػف سػػمات القيػػادة الناجحػػة: القػػدرة عمػػى كسػػب االخػػريف بضػػركرة إنجػػاز األعمػػاؿ بدقػػةو كفاعميػػة، كمػػف سػػمات القيػػادة الناجحػػة: القػػدرة عمػػى كسػػب 

أنظمػػػة أنظمػػػة يػػػة باسػػػتخداـ يػػػة باسػػػتخداـ ارات األفػػػراد اإلدار ارات األفػػػراد اإلدار التأييػػػد الجمػػػاعي إلنجػػػاز األعمػػػاؿ مػػػف خػػػبلؿ تنميػػػة ميػػػالتأييػػػد الجمػػػاعي إلنجػػػاز األعمػػػاؿ مػػػف خػػػبلؿ تنميػػػة ميػػػ
  (.(.644644ـ، صـ، ص23342334الحكافز المناسبة، كزيادة درجات االلتزاـ التنظيمي لدل األفراد )أبك ندا،الحكافز المناسبة، كزيادة درجات االلتزاـ التنظيمي لدل األفراد )أبك ندا،

كينثر النمط القيادم في منسسات التعمػيـ العػالي فػي الحفػاظ عمػى الكفػاءات مػف أعضػاء كينثر النمط القيادم في منسسات التعمػيـ العػالي فػي الحفػاظ عمػى الكفػاءات مػف أعضػاء 
شػراكيـ   ىيئة التدريس في الجامعات مف خبلؿ إعطائيـ الحرية األكاديمية في ممارسة ميػاميـ،ىيئة التدريس في الجامعات مف خبلؿ إعطائيـ الحرية األكاديمية في ممارسة ميػاميـ، شػراكيـ كا  كا 

 .في كضع الخطط االستراتيجية عمى مستكل الجامعة أك الكمية أك القسـفي كضع الخطط االستراتيجية عمى مستكل الجامعة أك الكمية أك القسـ
كحػػرم بالجامعػػات أف تسػػعى جاىػػدة لتػػكفير ىػػذه العكامػػؿ التػػي ليػػا أثػػر كبيػػر فػػي تحقيػػؽ كحػػرم بالجامعػػات أف تسػػعى جاىػػدة لتػػكفير ىػػذه العكامػػؿ التػػي ليػػا أثػػر كبيػػر فػػي تحقيػػؽ 

 االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس.االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس.
 ::ريسريسالخبرات العالمية لمجامعات في مجال االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدالخبرات العالمية لمجامعات في مجال االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التد

مػف أىػػـ الخبػرات العالميػػة لمجامعػات فػػي مجػػاؿ االلتػزاـ التنظيمػػي جامعػة ىػػارفرد كجامعػػة مػف أىػػـ الخبػرات العالميػػة لمجامعػات فػػي مجػػاؿ االلتػزاـ التنظيمػػي جامعػة ىػػارفرد كجامعػػة 
سػػػػتانفكرد، حيػػػػث حصػػػػمتا عمػػػػى المراكػػػػز األكلػػػػى ك لمػػػػدة عشػػػػر سػػػػنكات فػػػػي تصػػػػنيؼ شػػػػن،يام سػػػػتانفكرد، حيػػػػث حصػػػػمتا عمػػػػى المراكػػػػز األكلػػػػى ك لمػػػػدة عشػػػػر سػػػػنكات فػػػػي تصػػػػنيؼ شػػػػن،يام 
لمجامعػػػات العالميػػػة، كىػػػك تصػػػنيؼ مػػػف إصػػػدار جامعػػػة جيػػػاك تكنػػػ  شػػػن،يام الصػػػينية كيعػػػرؼ لمجامعػػػات العالميػػػة، كىػػػك تصػػػنيؼ مػػػف إصػػػدار جامعػػػة جيػػػاك تكنػػػ  شػػػن،يام الصػػػينية كيعػػػرؼ 

 Academic Ranking of World Universities) ات العالميػةات العالميػةبالتصنيؼ األكػاديمي لمجامعػبالتصنيؼ األكػاديمي لمجامعػ
ARWU )،،  ـ مػػف معيػػد التعمػػيـ العػػالي بالجامعػػة، ككػػاف ـ مػػف معيػػد التعمػػيـ العػػالي بالجامعػػة، ككػػاف 23342334كقػػد صػػدر أكؿ تصػػنيؼ عػػاـ كقػػد صػػدر أكؿ تصػػنيؼ عػػاـ

اليػػػدؼ مػػػف إصػػػداره معرفػػػة مكقػػػع الجامعػػػات الصػػػينية بػػػيف الجامعػػػات العالميػػػة مػػػف حيػػػث األداء اليػػػدؼ مػػػف إصػػػداره معرفػػػة مكقػػػع الجامعػػػات الصػػػينية بػػػيف الجامعػػػات العالميػػػة مػػػف حيػػػث األداء 
جعمتػػو مرجعػػان تتنػػافس جعمتػػو مرجعػػان تتنػػافس عػػايير مكضػػكعية عػػايير مكضػػكعية ىػػذا التصػػنيؼ إلػى مىػػذا التصػػنيؼ إلػى ماألكػاديمي كالبحػػث العممػػي، كيسػػتند  األكػاديمي كالبحػػث العممػػي، كيسػػتند  

الجامعػػػات العالميػػػة عمػػػى أف تحتػػػؿ مكقعػػػان بػػػارزان فيػػػو كتشػػػير إليػػػو كأحػػػد أىػػػـ التصػػػنيفات العالميػػػة الجامعػػػات العالميػػػة عمػػػى أف تحتػػػؿ مكقعػػػان بػػػارزان فيػػػو كتشػػػير إليػػػو كأحػػػد أىػػػـ التصػػػنيفات العالميػػػة 
جامعػة فػي العػالـ جامعػة فػي العػالـ   23332333لمجامعات كمنسسات التعميـ العػالي، كيقػـك ىػذا التصػنيؼ عمػى فحػص لمجامعات كمنسسات التعميـ العػالي، كيقػـك ىػذا التصػنيؼ عمػى فحػص 

بلت األكليػة لممنافسػػة، كيػػتـ بلت األكليػة لممنافسػػة، كيػػتـ جامعػة مسػػجمة فػػي اليكنسػكك امتمكػػت المػػنىجامعػة مسػػجمة فػػي اليكنسػكك امتمكػػت المػػنى  6333363333مػف أصػػؿ قرابػػة مػف أصػػؿ قرابػػة 
اإلنتػػاج البحثػػي، اإلنجػػاز اإلنتػػاج البحثػػي، اإلنجػػاز   -تصػػنيؼ الجامعػػات كفقػػا ألربعػػة معػػايير رئيسػػة ىػػي: جػػكدة  التعمػػيـ تصػػنيؼ الجامعػػات كفقػػا ألربعػػة معػػايير رئيسػػة ىػػي: جػػكدة  التعمػػيـ 

األكػػػاديمي مقارنػػػػة بحجػػػػـ المنسسػػػة العمميػػػػة ،جػػػػكدة أعضػػػػاء ىيئػػػة التػػػػدريس كيشػػػػمؿ ذلػػػػؾ األداء األكػػػاديمي مقارنػػػػة بحجػػػػـ المنسسػػػة العمميػػػػة ،جػػػػكدة أعضػػػػاء ىيئػػػة التػػػػدريس كيشػػػػمؿ ذلػػػػؾ األداء 
 األكاديمي كااللتزاـ التنظيمي األكاديمي كااللتزاـ التنظيمي 

                              ((http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html 
ىػ كمقابمة عدد مف أعضاء 6744فقاـ الباحث بزيارة ىاتيف الجامعتيف في صيؼ عاـ 

لتزاـ ىيئة التدريس كرنساء األقساـ العممية لمكقكؼ عمى العكامؿ التي ساعدت في تطكير اال
التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس ك االليات التي تساىـ في تطكير االلتزاـ لبلستفادة منيا في 
تطكير االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية ، كيمكف عرض ىذه 

 االليات فيما يمي: 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html


  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
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  مػػػػف أجػػػػؿ مػػػػف أجػػػػؿ تحػػػافظ الجامعػػػػة عمػػػػى أعضػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس كتتبػػػع فػػػػي ذلػػػػؾ سياسػػػة التكظيػػػػؼ تحػػػافظ الجامعػػػػة عمػػػػى أعضػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس كتتبػػػع فػػػػي ذلػػػػؾ سياسػػػة التكظيػػػػؼ
االحتفاظ حيث تعتبر عممية اختيار المػكظفيف الجػدد الخطػكة األكلػى ضػمف الخطػكات اليادفػة االحتفاظ حيث تعتبر عممية اختيار المػكظفيف الجػدد الخطػكة األكلػى ضػمف الخطػكات اليادفػة 

 الستبقاء أعضاء ىيئة التدريس، فيتـ التركيز عمى اختيار ذكم المكىبة كالكفاءة.الستبقاء أعضاء ىيئة التدريس، فيتـ التركيز عمى اختيار ذكم المكىبة كالكفاءة.
  تسػػعى الجامعػػة كباسػػتمرار إلػػى التعػػرؼ عمػػى حاجػػات كرغبػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس: كذلػػؾ تسػػعى الجامعػػة كباسػػتمرار إلػػى التعػػرؼ عمػػى حاجػػات كرغبػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس: كذلػػؾ

 العممية الدقيقة في التعرؼ عمى ما يحتاجو كيريده األعضاء مف الجامعة.العممية الدقيقة في التعرؼ عمى ما يحتاجو كيريده األعضاء مف الجامعة.  باستخداـ األساليبباستخداـ األساليب
  خاصة خاصة التطكير المستمر لييكؿ الجامعة بما يساىـ في تمبية احتياجات أعضاء ىيئة التدريس التطكير المستمر لييكؿ الجامعة بما يساىـ في تمبية احتياجات أعضاء ىيئة التدريس

فػػػػي مجػػػػالي المشػػػػاركة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات كمجػػػػاؿ مسػػػػارات النمػػػػك المينػػػػي ألعضػػػػاء ىيئػػػػة فػػػػي مجػػػػالي المشػػػػاركة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات كمجػػػػاؿ مسػػػػارات النمػػػػك المينػػػػي ألعضػػػػاء ىيئػػػػة 
 التدريس.التدريس.

  كجػػكد نظػػػاـ متطػػػكر لتحفيػػػز أعضػػػاء ىيئػػػة التػػدريس كالػػػذم يحػػػدد معػػػايير: الترقيػػػة كالعػػػبلكات كجػػكد نظػػػاـ متطػػػكر لتحفيػػػز أعضػػػاء ىيئػػػة التػػدريس كالػػػذم يحػػػدد معػػػايير: الترقيػػػة كالعػػػبلكات
كالػػػدكرات التدريبيػػػة كاإلجػػػازات، كقػػػد صػػػمـ بشػػػكؿ يراعػػػي الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػيف أعضػػػاء ىيئػػػة كالػػػدكرات التدريبيػػػة كاإلجػػػازات، كقػػػد صػػػمـ بشػػػكؿ يراعػػػي الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػيف أعضػػػاء ىيئػػػة 

 التدريس، كبما يتبلءـ مع احتياجاتيـ الخاصة. التدريس، كبما يتبلءـ مع احتياجاتيـ الخاصة. 
ن االلتزام الـوظيفي ألعضـاء ن االلتزام الـوظيفي ألعضـاء فيما تتبع جامعة ستانفورد األمريكية بعض اآلليات لمرفع مفيما تتبع جامعة ستانفورد األمريكية بعض اآلليات لمرفع م

 هيئة التدريس ومنها:هيئة التدريس ومنها:
 .تكفير السكف المناسب كالمكتمؿ بالخدمات األساسية كالترفييية لجميع منسكبي الجامعة.تكفير السكف المناسب كالمكتمؿ بالخدمات األساسية كالترفييية لجميع منسكبي الجامعة 
  المراجعػػػة الدكريػػػة لسػػػمـ ركاتػػػب أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كالنظػػػر فػػػي إمكانيػػػة زيادتيػػػا كفقػػػا المراجعػػػة الدكريػػػة لسػػػمـ ركاتػػػب أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كالنظػػػر فػػػي إمكانيػػػة زيادتيػػػا كفقػػػا

لعضػك ىيئػة التػدريس يسػاعده لعضػك ىيئػة التػدريس يسػاعده لمظركؼ كاألحكاؿ المعيشية، كذلؾ لضماف كجكد مػكرد مػالي لمظركؼ كاألحكاؿ المعيشية، كذلؾ لضماف كجكد مػكرد مػالي 
عمػػى التفػػرغ لمعمػػؿ األكػػاديمي كالعػػيش بمسػػتكل اجتمػػاعي يتناسػػب مػػع منىبلتػػو كأدكاره التػػي عمػػى التفػػرغ لمعمػػؿ األكػػاديمي كالعػػيش بمسػػتكل اجتمػػاعي يتناسػػب مػػع منىبلتػػو كأدكاره التػػي 

 يقـك بيا.يقـك بيا.
 .استحداث برنامج استقباؿ األعضاء الجدد ب،رض إدماجيـ في بيئة العمؿ.استحداث برنامج استقباؿ األعضاء الجدد ب،رض إدماجيـ في بيئة العمؿ 
 مراجعػػػػػػة العمميػػػػػػات اإلداريػػػػػػة كتطكيرىػػػػػػا كاالىتمػػػػػػاـ بتصػػػػػػميـ الكظػػػػػػائؼ كتفػػػػػػكيض الميػػػػػػاـمراجعػػػػػػة العمميػػػػػػات اإلداريػػػػػػة كتطكيرىػػػػػػا كاالىتمػػػػػػاـ بتصػػػػػػميـ الكظػػػػػػائؼ كتفػػػػػػكيض الميػػػػػػاـ                          

 كاليياكؿ التنظيمية.كاليياكؿ التنظيمية.
  إنشاء نظاـ تقكيـ متكامؿ يربط نتائجػو بػالحكافز كفػرص التعمػيـ كالتػدريب كالترقيػات كقػرارات إنشاء نظاـ تقكيـ متكامؿ يربط نتائجػو بػالحكافز كفػرص التعمػيـ كالتػدريب كالترقيػات كقػرارات

 إنياء الخدمة.إنياء الخدمة.
 .االعتناء بالمرافؽ الترفييية كاالستفادة مف خدماتيا.االعتناء بالمرافؽ الترفييية كاالستفادة مف خدماتيا 

 مقاييس االلتزام التنظيمي:مقاييس االلتزام التنظيمي:
: كقػػػد : كقػػػد (Porter,et,1974)مبلئػػو مبلئػػو مقيػػاس بػػكرتر كز مقيػػاس بػػكرتر كز مػػف أشػػير مقػػاييس االلتػػزاـ التنظيمػػػي مػػف أشػػير مقػػاييس االلتػػزاـ التنظيمػػػي 

  Organizational Commitment Questionnaire أطمػؽ عميػو اسػتبانة االلتػزاـ التنظيمػيأطمػؽ عميػو اسػتبانة االلتػزاـ التنظيمػي
(OCQ)( فقػػػػرة تسػػػػتيدؼ قيػػػػاس درجػػػػة التػػػػزاـ األفػػػػراد بالمنظمػػػػة ككالئيػػػػـ ( فقػػػػرة تسػػػػتيدؼ قيػػػػاس درجػػػػة التػػػػزاـ األفػػػػراد بالمنظمػػػػة ككالئيػػػػـ 6464، كىػػػػك يتكػػػػكف مػػػػف )، كىػػػػك يتكػػػػكف مػػػػف )

خبلصػػيـ ليػػا، كالرغبػػة فػػي مضػػاعفة الجيػػد لتحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة، كقبػػكليـ لقيميػػا، كاسػػتعاف  خبلصػػيـ ليػػا، كالرغبػػة فػػي مضػػاعفة الجيػػد لتحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة، كقبػػكليـ لقيميػػا، كاسػػتعاف كا  كا 
درجػػة االسػػتجابة، كيسػػتخدـ المقيػػاس لكصػػؼ االلتػػزاـ بشػػكؿ عػػاـ درجػػة االسػػتجابة، كيسػػتخدـ المقيػػاس لكصػػؼ االلتػػزاـ بشػػكؿ عػػاـ بمقيػػاس ليكػػرت سػػباعي لتحديػػد بمقيػػاس ليكػػرت سػػباعي لتحديػػد 

((Porter,et,1974,p228 ،) ،) 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

343 
  2018ديسمرب   – الثبني عشر العدد   -  34  جمللدا        

 

: مقياسػػػان لبللتػػػزاـ مػػػدل الحيػػػاة : مقياسػػػان لبللتػػػزاـ مػػػدل الحيػػػاة (Marsh&Mannari,1977)مػػػارش كمػػػانرم مػػػارش كمػػػانرم فيمػػػا قػػػدـ فيمػػػا قػػػدـ   
تقػػيس إدراؾ الفػػرد لكيفيػػة تعميػػؽ االلتػػزاـ مػػدل الحيػػاة، تقػػيس إدراؾ الفػػرد لكيفيػػة تعميػػؽ االلتػػزاـ مػػدل الحيػػاة،   ( فقػػرات،( فقػػرات،77)األعػػراؼ كالقػػيـ( كيتكػػكف مػػف ))األعػػراؼ كالقػػيـ( كيتكػػكف مػػف )

الفػرد الفػرد كحث الفرد عمى االلتزاـ بقػيـ العمػؿ كالػكالء ليػا حتػى إحالتػو عمػى التقاعػد، كأخيػران إبػراز نيػة كحث الفرد عمى االلتزاـ بقػيـ العمػؿ كالػكالء ليػا حتػى إحالتػو عمػى التقاعػد، كأخيػران إبػراز نيػة 
مقيػػػػػػػاس جػػػػػػػكش كزمػػػػػػػبلنه مقيػػػػػػػاس جػػػػػػػكش كزمػػػػػػػبلنه ، ك ركػػػػػػػز ، ك ركػػػػػػػز (Marsh&Mannari,1977,p64)لمبقػػػػػػػاء فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػة لمبقػػػػػػػاء فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػة 

((Jauch,et,1978( عمػػى قيػػاس االلتػػزاـ القيمػػي نحػػك المنظمػػة مػػف خػػبلؿ :)( عمػػى قيػػاس االلتػػزاـ القيمػػي نحػػك المنظمػػة مػػف خػػبلؿ :)عبػػارات، يقػػيس 11 ) عبػػارات، يقػػيس )
كؿه منيا كاحدان مف القيـ التالية: استخداـ المعرفة كالميارة، كالعمؿ مع الزمبلء بكفاءة، كبناء الفرد كؿه منيا كاحدان مف القيـ التالية: استخداـ المعرفة كالميارة، كالعمؿ مع الزمبلء بكفاءة، كبناء الفرد 

جيػػػػدة لػػػػو، زيػػػػادة المعرفػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ التخصػػػػص، كالمسػػػػاىمة بأفكػػػػار جديػػػػدة فػػػػي مجػػػػاؿ جيػػػػدة لػػػػو، زيػػػػادة المعرفػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ التخصػػػػص، كالمسػػػػاىمة بأفكػػػػار جديػػػػدة فػػػػي مجػػػػاؿ سػػػػمعة سػػػػمعة 
التخصػػػػص، كالعمػػػػؿ عمػػػػى مكاجيػػػػة الصػػػػعكبات كالتحػػػػديات، كقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ مقيػػػػاس خماسػػػػي التخصػػػػص، كالعمػػػػؿ عمػػػػى مكاجيػػػػة الصػػػػعكبات كالتحػػػػديات، كقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ مقيػػػػاس خماسػػػػي 

 (.(.Jauch,et,1978,87االستجابة في تحديد األىمية النسبية لكؿ عبارة )االستجابة في تحديد األىمية النسبية لكؿ عبارة )
مت فـــي بنائـــ  ثالثـــة مت فـــي بنائـــ  ثالثـــة : فقدســـاه: فقدســـاه(Gordon,et,1980)أمـــا مقيـــاس كـــوردن وزمـــالؤ  أمـــا مقيـــاس كـــوردن وزمـــالؤ  

 مصادر هي: مصادر هي: 
 المقػػػاببلت مػػػع عػػػدد مػػػف النقابػػػات لتحديػػػد خصػػػائص االلتػػػزاـ: المشػػػاعر، : المقػػػاببلت مػػػع عػػػدد مػػػف النقابػػػات لتحديػػػد خصػػػائص االلتػػػزاـ: المشػػػاعر، المصـــدر األولالمصـــدر األول :

( فقػػػػرة خماسػػػػية ( فقػػػػرة خماسػػػػية 2222كالقػػػػيـ، كاألعمػػػػاؿ المتعمقػػػػة باالنتمػػػػاء لمنقابػػػػة، كتػػػػـ ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ )كالقػػػػيـ، كاألعمػػػػاؿ المتعمقػػػػة باالنتمػػػػاء لمنقابػػػػة، كتػػػػـ ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ )
 االستجابة.االستجابة.

 بالمنظمػة كالخػركج منيػا بالمنظمػة كالخػركج منيػا : مراجعػة األدبيػات التػي ركػزت عمػى قيػاس االلتػزاـ : مراجعػة األدبيػات التػي ركػزت عمػى قيػاس االلتػزاـ المصدر الثـانيالمصدر الثـاني
 ( فقرة استيدفت االستدالؿ عمى التزاـ األفراد بالمنظمة.( فقرة استيدفت االستدالؿ عمى التزاـ األفراد بالمنظمة.2323بػػػػػػػ )بػػػػػػػ )

 ( فقػػػػػرة، منيػػػػػا فقػػػػػرات ذات منشػػػػػرات إيجابيػػػػػة كأخػػػػػرل ذات( فقػػػػػرة، منيػػػػػا فقػػػػػرات ذات منشػػػػػرات إيجابيػػػػػة كأخػػػػػرل ذات7878: ضػػػػػـ ): ضػػػػػـ )المصـــــدر الثالـــــثالمصـــــدر الثالـــــث                                  
 منشرات سمبية.منشرات سمبية.

( فقرة خماسية االستجابة، تتعمؽ بااللتزاـ، كالمسػنكلية ( فقرة خماسية االستجابة، تتعمؽ بااللتزاـ، كالمسػنكلية 4444كباالستفادة مما سبؽ تـ تحديد )كباالستفادة مما سبؽ تـ تحديد )
اتجػػػػػػػػػػػػاه المنظمػػػػػػػػػػػػة، كتقػػػػػػػػػػػػيس الرغبػػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػػؿ فييػػػػػػػػػػػػا، كتحديػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتكل اإليمػػػػػػػػػػػػاف بيػػػػػػػػػػػػا، اتجػػػػػػػػػػػػاه المنظمػػػػػػػػػػػػة، كتقػػػػػػػػػػػػيس الرغبػػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػػؿ فييػػػػػػػػػػػػا، كتحديػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتكل اإليمػػػػػػػػػػػػاف بيػػػػػػػػػػػػا، 

(Gordon,et,1980,p486) ، ، ك يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتند مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاير كألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميث ك يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتند مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاير كألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميث
(Meyer,Allen&Smith,1991)   لبللتزاـ التنظيمي الذم أعده ألف لبللتزاـ التنظيمي الذم أعده ألف إلى نمكذج المككنات الثبلثة إلى نمكذج المككنات الثبلثة

ـ، حيػػث تػػـ إعػػداد مقيػػاس لقيػػاس االلتػػزاـ العػػاطفي كالمبنػػي ـ، حيػػث تػػـ إعػػداد مقيػػاس لقيػػاس االلتػػزاـ العػػاطفي كالمبنػػي 62236223عػػاـ عػػاـ   Meyer&Allenكمػػاير كمػػاير 
عمػػى الرغبػػة، كااللتػػزاـ االسػػتمرارم المبنػػي عمػػى الحاجػػة، كااللتػػزاـ المعيػػارم المبنػػي عمػػى الشػػعكر عمػػى الرغبػػة، كااللتػػزاـ االسػػتمرارم المبنػػي عمػػى الحاجػػة، كااللتػػزاـ المعيػػارم المبنػػي عمػػى الشػػعكر 

ف ىػػذا المقيػػاس فػػي صػػكرتو األصػػمية مػػف ثمػػاني فقػػ ف ىػػذا المقيػػاس فػػي صػػكرتو األصػػمية مػػف ثمػػاني فقػػبالكاجػػب، كتكػػكم رات لقيػػاس كػػؿ نػػكعو مػػف أنػػكاع رات لقيػػاس كػػؿ نػػكعو مػػف أنػػكاع بالكاجػػب، كتكػػكم
، كتػػػػػـ تطػػػػػكير ىػػػػػػذا ، كتػػػػػـ تطػػػػػكير ىػػػػػػذا (Meyer,Allen&Smith,1991,p25)االلتػػػػػزاـ كىػػػػػك سػػػػػباعي االسػػػػػػتجابة االلتػػػػػزاـ كىػػػػػك سػػػػػباعي االسػػػػػػتجابة 

ليصػػػبت ليصػػػبت   Meyer,Allen&Smithـ عمػػػى يػػػد كػػػؿ مػػػف ألػػػف كمػػػاير كسػػػميث ـ عمػػػى يػػػد كػػػؿ مػػػف ألػػػف كمػػػاير كسػػػميث 62246224المقيػػػاس عػػػاـ المقيػػػاس عػػػاـ 
مككنان فػي صػكرتو النيائيػة مػف سػت فقػرات لكػؿ نػكع مػف أنػكاع االلتػزاـ، كىػك خماسػي االسػتجابة، مككنان فػي صػكرتو النيائيػة مػف سػت فقػرات لكػؿ نػكع مػف أنػكاع االلتػزاـ، كىػك خماسػي االسػتجابة، 
كينصت كؿه مف ألف كماير بػأف يقػـك البػاحثكف بت،ييػر ترتيػب فقػرات االسػتبانة لػدل الشػركع بمسػت كينصت كؿه مف ألف كماير بػأف يقػـك البػاحثكف بت،ييػر ترتيػب فقػرات االسػتبانة لػدل الشػركع بمسػت 
 راء العينػػة، كبالتػػالي يحصػػمكف عمػػى اسػػتجابات المبحػػػكثيف عمػػى االسػػتبانة ككػػؿ، كمػػا يػػرل ألػػػف  راء العينػػة، كبالتػػالي يحصػػمكف عمػػى اسػػتجابات المبحػػػكثيف عمػػى االسػػتبانة ككػػؿ، كمػػا يػػرل ألػػػف 

، ألف ، ألف كماير بأنو مف األجدل التعامؿ مع االلتزاـ بنظرةو كحميةو لػدل اختبػار عبلقتػو بمت،يػراتو أخػرلكماير بأنو مف األجدل التعامؿ مع االلتزاـ بنظرةو كحميةو لػدل اختبػار عبلقتػو بمت،يػراتو أخػرل
ىػػػػذه األبعػػػػػاد متداخمػػػػػةه كيػػػػػنثر كػػػػؿه منيػػػػػا عمػػػػػى االخػػػػػر، كبالتػػػػالي تشػػػػػترؾ معػػػػػان باحػػػػػداث التػػػػػأثير ىػػػػذه األبعػػػػػاد متداخمػػػػػةه كيػػػػػنثر كػػػػؿه منيػػػػػا عمػػػػػى االخػػػػػر، كبالتػػػػالي تشػػػػػترؾ معػػػػػان باحػػػػػداث التػػػػػأثير 

((Meyer&Allen,1997,p71.).) 



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
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( كمقيػػاس ألػػف ( كمقيػػاس ألػػف Porter,et,1974كيعتبػػر الكثيػػر مػػف الخبػػراء أف مقيػػاس بػػكرتر كزمػػبلنه )كيعتبػػر الكثيػػر مػػف الخبػػراء أف مقيػػاس بػػكرتر كزمػػبلنه )
مػػػي صػػػدقان مػػػي صػػػدقان ىمػػػا أكثػػػر مقػػػاييس االلتػػػزاـ التنظيىمػػػا أكثػػػر مقػػػاييس االلتػػػزاـ التنظي  (Meyer,Allen&Smith,1993)كمػػػاير كسػػػميث كمػػػاير كسػػػميث 

كثباتػػان، لػػذا فقػػد اسػػتفاد منيػػا الباحػػث عنػػد تصػػميـ اسػػتبانة قيػػاس كاقػػع االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء كثباتػػان، لػػذا فقػػد اسػػتفاد منيػػا الباحػػث عنػػد تصػػميـ اسػػتبانة قيػػاس كاقػػع االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء 
                                  ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس فػػػػػػي الجامعػػػػػػات السػػػػػػعكدية كااللتػػػػػػزاـ التنظيمػػػػػػي فػػػػػػي الجامعػػػػػػات العالميػػػػػػة التػػػػػػيىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس فػػػػػػي الجامعػػػػػػات السػػػػػػعكدية كااللتػػػػػػزاـ التنظيمػػػػػػي فػػػػػػي الجامعػػػػػػات العالميػػػػػػة التػػػػػػي

 تمت دراستيا.تمت دراستيا.
 الدراسات السابقة

كاألجنبيػة مكضػكع االلتػزاـ التنظيمػي فناقشػت مفيكمػو كاألجنبيػة مكضػكع االلتػزاـ التنظيمػي فناقشػت مفيكمػو   تناكلت العديد مف الدراسات العربيػةتناكلت العديد مف الدراسات العربيػة
ككاقعو كأثػرة فػي تحقيػؽ الرضػا لمعػامميف، كسػكؼ يسػتعرض الباحػث فيمػا يمػي أىػـ الدراسػات التػي ككاقعو كأثػرة فػي تحقيػؽ الرضػا لمعػامميف، كسػكؼ يسػتعرض الباحػث فيمػا يمػي أىػـ الدراسػات التػي 

 تناكلت االلتزاـ التنظيمي في المنظمات عامة كفي المنسسات التعميـ العالي بصفة خاصة:تناكلت االلتزاـ التنظيمي في المنظمات عامة كفي المنسسات التعميـ العالي بصفة خاصة:
إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف   ((Brown&Gaylor,2002سػػعت دراسػػة بػػراكف كجيمػػكر )سػػعت دراسػػة بػػراكف كجيمػػكر )

االلتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفي كالفاعمية الذاتية، ككانت عينة الدراسة مف العػامميف فػي جامعػة االلتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفي كالفاعمية الذاتية، ككانت عينة الدراسة مف العػامميف فػي جامعػة 
جاكسػػكف فػػي كاليػػة ميسسػػبي فػػي جنػػكب الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف جاكسػػكف فػػي كاليػػة ميسسػػبي فػػي جنػػكب الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف 

إيجابيػػػة بػػػيف االلتػػػزاـ التػػػأثيرم إيجابيػػػة بػػػيف االلتػػػزاـ التػػػأثيرم   االلتػػػزاـ التنظيمػػػي يسػػػبؽ الرضػػػا الػػػكظيفي، كمػػػا أف ىنػػػاؾ عبلقػػػةااللتػػػزاـ التنظيمػػػي يسػػػبؽ الرضػػػا الػػػكظيفي، كمػػػا أف ىنػػػاؾ عبلقػػػة
                                  كااللتػػػػػزاـ المعيػػػػػارم، كأف مسػػػػػتكل االلتػػػػػزاـ الكجػػػػػداني كػػػػػاف أعمػػػػػى عنػػػػػد العػػػػػامميف مػػػػػف أعضػػػػػاءكااللتػػػػػزاـ المعيػػػػػارم، كأف مسػػػػػتكل االلتػػػػػزاـ الكجػػػػػداني كػػػػػاف أعمػػػػػى عنػػػػػد العػػػػػامميف مػػػػػف أعضػػػػػاء

 ىيئة التدريس.ىيئة التدريس.
إلػى التعػرؼ عمػػى إلػى التعػرؼ عمػػى   (Marchiori&Henkin,2004)فيمػا ىػدفت دراسػة مرجيػكرم كىنكػيف فيمػا ىػدفت دراسػة مرجيػكرم كىنكػيف 

ة لبللتزاـ التنظيمي بأبعػاده الثبلثػة: المعيػارم، ة لبللتزاـ التنظيمي بأبعػاده الثبلثػة: المعيػارم، درجة تقييـ أعضاء ىيئة التدريس في الكميات الطبيدرجة تقييـ أعضاء ىيئة التدريس في الكميات الطبي
كالعػػػػاطفي، كاالسػػػػتمرارم، كالتعػػػػرؼ عمػػػػى العبلقػػػػة بػػػػيف أبعػػػػاد االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي كمجمكعػػػػة مػػػػف كالعػػػػاطفي، كاالسػػػػتمرارم، كالتعػػػػرؼ عمػػػػى العبلقػػػػة بػػػػيف أبعػػػػاد االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي كمجمكعػػػػة مػػػػف 
المت،يػػػرات المتمثمػػػة فػػػي العمػػػر، كالرتبػػػة األكاديميػػػة، كمػػػدة الخدمػػػة، كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف المت،يػػػرات المتمثمػػػة فػػػي العمػػػر، كالرتبػػػة األكاديميػػػة، كمػػػدة الخدمػػػة، كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف 

بيػة الخاصػة بتقػكيـ كعػبلج العػامكد الفقػرم بيػة الخاصػة بتقػكيـ كعػبلج العػامكد الفقػرم ( عضك ىيئػة تػدريس فػي مختمػؼ الكميػات الط( عضك ىيئػة تػدريس فػي مختمػؼ الكميػات الط66266626))
فػػػي كنػػػدا كالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد عبلقػػػة إيجابيػػػة ذات داللػػػة فػػػي كنػػػدا كالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد عبلقػػػة إيجابيػػػة ذات داللػػػة 
إحصائية بيف االلتزاـ المعيارم كاألداء الكظيفي، كبيف االلتزاـ العاطفي كااللتػزاـ االسػتمرارم كبػيف إحصائية بيف االلتزاـ المعيارم كاألداء الكظيفي، كبيف االلتزاـ العاطفي كااللتػزاـ االسػتمرارم كبػيف 

 مدة الخدمة.مدة الخدمة.
مػا إذا كانػت بعػض العكامػؿ مػا إذا كانػت بعػض العكامػؿ   (Chughtai&Zafar,2006)ككشفت دراسة ككتام كظفػار ككشفت دراسة ككتام كظفػار 

الشخصػػػية كالرضػػػا الػػػكظيفي بأبعػػػاده المختمفػػػة تػػػنثر عمػػػى االلتػػػزاـ التنظيمػػػي، كاختبػػػرت الدراسػػػة الشخصػػػية كالرضػػػا الػػػكظيفي بأبعػػػاده المختمفػػػة تػػػنثر عمػػػى االلتػػػزاـ التنظيمػػػي، كاختبػػػرت الدراسػػػة 
العبلقػػة بػػيف تػػأثير االلتػػزاـ التنظيمػػي ألسػػاتذة الجامعػػات عمػػى األداء الػػكظيفي كالتسػػرب الػػكظيفي، العبلقػػة بػػيف تػػأثير االلتػػزاـ التنظيمػػي ألسػػاتذة الجامعػػات عمػػى األداء الػػكظيفي كالتسػػرب الػػكظيفي، 

جامعػػة باكسػػتاف التطبيقيػػة، كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة جامعػػة باكسػػتاف التطبيقيػػة، كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة ( أسػػتاذان جامعيػػان فػػي ( أسػػتاذان جامعيػػان فػػي 624624كقػػد طبقػػت عمػػى )كقػػد طبقػػت عمػػى )
أشػػارت إلػػى أف الخصػػائص أشػػارت إلػػى أف الخصػػائص التنظيمػػي لػػدل أفػػراد العينػػة، كمػػا التنظيمػػي لػػدل أفػػراد العينػػة، كمػػا تنكعػػان كتباينػػان فػػي مسػػتكيات االلتػػزاـ تنكعػػان كتباينػػان فػػي مسػػتكيات االلتػػزاـ 

الشخصػػية كالمتمثمػػة بػػػػػ: العمػػر، كالتعمػػيـ، كمػػدة الخدمػػة، كالحالػػة االجتماعيػػة كبعػػض الخصػػائص الشخصػػية كالمتمثمػػة بػػػػػ: العمػػر، كالتعمػػيـ، كمػػدة الخدمػػة، كالحالػػة االجتماعيػػة كبعػػض الخصػػائص 
 دارم، ترتبط بشكؿ قكم بااللتزاـ التنظيمي.دارم، ترتبط بشكؿ قكم بااللتزاـ التنظيمي.التنظيمية مثؿ ظركؼ العمؿ، كالنمط اإلالتنظيمية مثؿ ظركؼ العمؿ، كالنمط اإل
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( إلػػى تحديػػد مسػػتكل تػػأثير ( إلػػى تحديػػد مسػػتكل تػػأثير S,E,Umi,Narimawati,2007كىػػدفت دراسػػة ناريماكتػػام )كىػػدفت دراسػػة ناريماكتػػام )
الرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي كترؾ العمؿ عمى أداء أعضاء ىيئة التػدريس فػي معيػد التعمػيـ الرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي كترؾ العمؿ عمى أداء أعضاء ىيئة التػدريس فػي معيػد التعمػيـ 

( عضػػػػكان، ( عضػػػػكان، 413413الدراسػػػػة مػػػػف )الدراسػػػػة مػػػػف )العػػػػالي األىمػػػػي فػػػػي جػػػػاكة العربيػػػػة فػػػػي إندكنيسػػػػيا، كتككنػػػػت عينػػػػة العػػػػالي األىمػػػػي فػػػػي جػػػػاكة العربيػػػػة فػػػػي إندكنيسػػػػيا، كتككنػػػػت عينػػػػة 
                        كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف االلتػػػزاـ التنظيمػػػي كالرضػػػا الػػػكظيفي لػػػو أثػػػر كبيػػػر عمػػػى أداء أعضػػػاء كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف االلتػػػزاـ التنظيمػػػي كالرضػػػا الػػػكظيفي لػػػو أثػػػر كبيػػػر عمػػػى أداء أعضػػػاء 

 ىيئة التدريس.ىيئة التدريس.
لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت ىنػػػاؾ عبلقػػػة ذات داللػػػة لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت ىنػػػاؾ عبلقػػػة ذات داللػػػة   (Ayres,2010)كجػػػاءت دراسػػػة ايػػػريس كجػػػاءت دراسػػػة ايػػػريس 

يف الػػػػكظيفي، كالػػػػدعـ التنظيمػػػػي( يف الػػػػكظيفي، كالػػػػدعـ التنظيمػػػػي( إحصػػػػائية بػػػػيف المت،يػػػػرات المسػػػػتقمة )الرضػػػػا الػػػػكظيفي، كالتمكػػػػإحصػػػػائية بػػػػيف المت،يػػػػرات المسػػػػتقمة )الرضػػػػا الػػػػكظيفي، كالتمكػػػػ
كالمت،يرات الديم،رافية: )الجنس، كسنكات الخدمة( مف جية، كبيف االلتزاـ التنظيمي كمت،يػر تػابع كالمت،يرات الديم،رافية: )الجنس، كسنكات الخدمة( مف جية، كبيف االلتزاـ التنظيمي كمت،يػر تػابع 

( عضػػك ىيئػػة تػػدريس مػػف العػػامميف فػػي كػػؿ ( عضػػك ىيئػػة تػػدريس مػػف العػػامميف فػػي كػػؿ 233233مػػف جيػػة أخػػرل، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )مػػف جيػػة أخػػرل، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
األمريكيػػة، كأظيػػرت نتػػائج األمريكيػػة، كأظيػػرت نتػػائج   الجامعػػات كالكميػػات كالمػػدارس فػػي شػػماؿ أالبامػػا فػػي الكاليػػات المتحػػدةالجامعػػات كالكميػػات كالمػػدارس فػػي شػػماؿ أالبامػػا فػػي الكاليػػات المتحػػدة

الدراسػة كجػكد عبلقػػة إيجابيػة طرديػػة بػيف التمكػيف الػػكظيفي، كالرضػا الػػكظيفي، كالػدعـ التنظيمػػي، الدراسػة كجػكد عبلقػػة إيجابيػة طرديػػة بػيف التمكػيف الػػكظيفي، كالرضػا الػػكظيفي، كالػدعـ التنظيمػػي، 
كبيف االلتزاـ التنظيمي، كما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف الػذككر كاإلنػاث لصػالت اإلنػاث كبيف االلتزاـ التنظيمي، كما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف الػذككر كاإلنػاث لصػالت اإلنػاث 

 في االلتزاـ التنظيمي.في االلتزاـ التنظيمي.
( تقييمػػػػػػػػان ألىميػػػػػػػػة المت،يػػػػػػػػرات ( تقييمػػػػػػػػان ألىميػػػػػػػػة المت،يػػػػػػػػرات Awead&Agti,2012كقػػػػػػػػدمت دراسػػػػػػػػة عػػػػػػػػكاد كجػػػػػػػػاتي )كقػػػػػػػػدمت دراسػػػػػػػػة عػػػػػػػػكاد كجػػػػػػػػاتي )

الديمكغرافيػػة كالتنظيميػػة كىػػي )الػػدعـ التنظيمػػي، كغمػػكض األدكار، كتعػػارض األدكار( فػػي تفسػػير الديمكغرافيػػة كالتنظيميػػة كىػػي )الػػدعـ التنظيمػػي، كغمػػكض األدكار، كتعػػارض األدكار( فػػي تفسػػير 
االلتزاـ التنظيمي لدل أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات الجزائريػة كاألردنيػة مػف خػبلؿ دراسػة االلتزاـ التنظيمي لدل أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات الجزائريػة كاألردنيػة مػف خػبلؿ دراسػة 

اني جامعػػػات، كأكػػػدت نتػػػائج اني جامعػػػات، كأكػػػدت نتػػػائج ( عضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس فػػػي ثمػػػ( عضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس فػػػي ثمػػػ712712مقارنػػػة، كقػػػد شػػػمؿ االستقصػػػاء )مقارنػػػة، كقػػػد شػػػمؿ االستقصػػػاء )
الدراسة أف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لػدييـ التػزاـ عػاطفي كمعيػارم أعمػى مػف الدراسة أف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لػدييـ التػزاـ عػاطفي كمعيػارم أعمػى مػف 
االسػػػتمرارم، مقارنػػػة بأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات الجزائريػػػة، كأف غمػػػكض الػػػدكر ىػػػك االسػػػتمرارم، مقارنػػػة بأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات الجزائريػػػة، كأف غمػػػكض الػػػدكر ىػػػك 

مػنثر مػنثر تكل الػدخؿ عامػؿ تكل الػدخؿ عامػؿ مسػمسػالعامؿ الرئيس الذم ينثر في التزاـ أعضاء ىيئة التدريس، كأف تبايف العامؿ الرئيس الذم ينثر في التزاـ أعضاء ىيئة التدريس، كأف تبايف 
فػػػي مسػػػتكل االلتػػػزاـ التنظيمػػػي لػػػدل عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس، كمػػػا أكصػػػت الدراسػػػة أف الجامعػػػات فػػػي مسػػػتكل االلتػػػزاـ التنظيمػػػي لػػػدل عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس، كمػػػا أكصػػػت الدراسػػػة أف الجامعػػػات 
العربية بحاجة إلى خمؽ بيئة عمؿ إيجابية ألعضاء ىيئة التدريس، كتقدير مساىمات األكػاديمييف العربية بحاجة إلى خمؽ بيئة عمؿ إيجابية ألعضاء ىيئة التدريس، كتقدير مساىمات األكػاديمييف 

 ب،ية تحقيؽ أىداؼ الجامعة.ب،ية تحقيؽ أىداؼ الجامعة.
بػػػػيف الضػػػػ،كط التنظيميػػػػة كالػػػػكالء بػػػػيف الضػػػػ،كط التنظيميػػػػة كالػػػػكالء   ـ( لمعرفػػػػة العبلقػػػػةـ( لمعرفػػػػة العبلقػػػػة23622362كمػػػػا ىػػػػدفت دراسػػػػة )البيػػػػاتي،كمػػػػا ىػػػػدفت دراسػػػػة )البيػػػػاتي،

التنظيمػي لػدل أعضػاء ىيئػػة التػدريس فػي كميػػات العمػـك التربكيػة فػػي الجامعػات األردنيػة، كاتبعػػت التنظيمػي لػدل أعضػاء ىيئػػة التػدريس فػي كميػػات العمػـك التربكيػة فػػي الجامعػات األردنيػة، كاتبعػػت 
الدراسػة المػنيج الكصػفي كفػؽ مػنيج البحػػث الخػاص بالدراسػات االرتباطيػة، كتػـ اسػتخداـ أداتػػيف: الدراسػة المػنيج الكصػفي كفػؽ مػنيج البحػػث الخػاص بالدراسػات االرتباطيػة، كتػـ اسػتخداـ أداتػػيف: 

،كط التنظيميػػة، كتػػـ تطبيقيػػا عمػػى ،كط التنظيميػػة، كتػػـ تطبيقيػػا عمػػى أداة لقيػػاس مسػػتكل الػػكالء التنظيمػػي، كأداة لقيػػاس مسػػتكل الضػػأداة لقيػػاس مسػػتكل الػػكالء التنظيمػػي، كأداة لقيػػاس مسػػتكل الضػػ
( عضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس باسػػػتخداـ أسػػػمكب العينػػػة العشػػػكائية، ككانػػػت أبػػػرز نتػػػائج الدراسػػػة أف ( عضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس باسػػػتخداـ أسػػػمكب العينػػػة العشػػػكائية، ككانػػػت أبػػػرز نتػػػائج الدراسػػػة أف 4242))

مستكل الكالء التنظيمي لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس مرتفػع فػي الجامعػات األردنيػة، كمػا أف ىنػاؾ مستكل الكالء التنظيمي لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس مرتفػع فػي الجامعػات األردنيػة، كمػا أف ىنػاؾ 
تنظيمػػي لػػدل أعضػػاء ىيئػػة تنظيمػػي لػػدل أعضػػاء ىيئػػة عبلقػػة عكسػػية سػػمبية بػػيف درجػػة الضػػ،كط التنظيميػػة كدرجػػة الػػكالء العبلقػػة عكسػػية سػػمبية بػػيف درجػػة الضػػ،كط التنظيميػػة كدرجػػة الػػكالء ال

التػػػدريس، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف الضػػػ،كط التنظيميػػػة تعتبػػػر عػػػامبلن ميمػػػان فػػػي تفسػػػير الػػػكالء التػػػدريس، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف الضػػػ،كط التنظيميػػػة تعتبػػػر عػػػامبلن ميمػػػان فػػػي تفسػػػير الػػػكالء 
التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس، كمع ذلؾ فما زالت ىناؾ عكامؿ تنظيمية أخرل بحاجة ألف يتـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس، كمع ذلؾ فما زالت ىناؾ عكامؿ تنظيمية أخرل بحاجة ألف يتـ 

 تبنييا في الدراسات المستقبمية لتفسير الكالء التنظيمي.تبنييا في الدراسات المستقبمية لتفسير الكالء التنظيمي.



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
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فػي تحقيػؽ االلتػزاـ التنظيمػي فػي تحقيػؽ االلتػزاـ التنظيمػي   التنظيميػةالتنظيميػةـ( لمعرفة أثػر الثقػة ـ( لمعرفة أثػر الثقػة 23642364كىدفت دراسة )النكيقة،كىدفت دراسة )النكيقة،
الدراسة المنيج الكصػفي، كتػـ تطبيػؽ االسػتبانة عمػى مجتمػع الدراسػة الدراسة المنيج الكصػفي، كتػـ تطبيػؽ االسػتبانة عمػى مجتمػع الدراسػة   كاتبعتكاتبعتفي جامعة الطائؼ، في جامعة الطائؼ، 

، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد عبلقػػػة ، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد عبلقػػػة الجامعػػػةالجامعػػػة( مكظفػػػان مػػػف مختمػػػؼ كميػػػات ( مكظفػػػان مػػػف مختمػػػؼ كميػػػات 623623كالػػػذم بمػػػ  )كالػػػذم بمػػػ  )
الثقة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمػي لػدل العػامميف فػي الجامعػة، كأف ىنػاؾ فركقػان ذات الثقة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمػي لػدل العػامميف فػي الجامعػة، كأف ىنػاؾ فركقػان ذات   ارتباطية بيفارتباطية بيف

داللػػػة إحصػػػائية تحعػػػزل لمت،يػػػر العمػػػر، كالمنىػػػؿ العممػػػي، كالمسػػػتكل الػػػكظيفي، كأكصػػػت الدراسػػػة داللػػػة إحصػػػائية تحعػػػزل لمت،يػػػر العمػػػر، كالمنىػػػؿ العممػػػي، كالمسػػػتكل الػػػكظيفي، كأكصػػػت الدراسػػػة 
شػػراكيـ فػػي  شػػراكيـ فػػي بتكعيػػة المػػكظفيف بثقافػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي مػػف خػػبلؿ تعزيػػز الثقػػة التنظيميػػة بيػػنيـ، كا  بتكعيػػة المػػكظفيف بثقافػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي مػػف خػػبلؿ تعزيػػز الثقػػة التنظيميػػة بيػػنيـ، كا 

 السياسات كصنع القرارات، كخمؽ مناخ تنظيمي مبني عمى الثقة المتبادلة.السياسات كصنع القرارات، كخمؽ مناخ تنظيمي مبني عمى الثقة المتبادلة.  رسـرسـ
ـ( إلػػػى معرفػػػة تػػػأثير الخصػػػائص الديم،رافيػػػة لمعػػػامميف فػػػي ـ( إلػػػى معرفػػػة تػػػأثير الخصػػػائص الديم،رافيػػػة لمعػػػامميف فػػػي 23642364كسػػػعت دراسػػػة )أحمػػػد،كسػػػعت دراسػػػة )أحمػػػد،

جامعة المنصكرة عمى االلتزاـ التنظيمي )العاطفي، االستمرارم، المعيارم(، كاشتممت الخصػائص جامعة المنصكرة عمى االلتزاـ التنظيمي )العاطفي، االستمرارم، المعيارم(، كاشتممت الخصػائص 
، كمحػػؿ اإلقامػػة، كالحالػػة االجتماعيػػة(، كاتبعػػت الدراسػػة المػػنيج ، كمحػػؿ اإلقامػػة، كالحالػػة االجتماعيػػة(، كاتبعػػت الدراسػػة المػػنيج الديم،رافيػػة عمػػى: )السػػف، كالنػػكعالديم،رافيػػة عمػػى: )السػػف، كالنػػكع

ف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع العػػا ف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع العػػاالكصػػفي، كتكػػكم ( ( 6321263212))  مميف فػػي جامعػػة المنصػػكرة كقػػد بمػػ  مميف فػػي جامعػػة المنصػػكرة كقػػد بمػػ  الكصػػفي، كتكػػكم
فػػردان، كاسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب العينػػة العشػػكائية، كأظيػػرت الدراسػػة كجػػكد تػػأثير معنػػكم لمت،يػػرات فػػردان، كاسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب العينػػة العشػػكائية، كأظيػػرت الدراسػػة كجػػكد تػػأثير معنػػكم لمت،يػػرات 

السف ىك األكثر تأثيران عمى االلتزاـ التنظيمي لمعامميف، حيث إف السف ىك األكثر تأثيران عمى االلتزاـ التنظيمي لمعامميف، حيث إف   )السف، كالنكع(، كثبت أف مت،ير)السف، كالنكع(، كثبت أف مت،ير
العامميف ص،ار السف يككنكف أكثر التزامان مف كبػار السػف، كمػا أشػارت الدراسػة لعػدـ كجػكد تػأثير العامميف ص،ار السف يككنكف أكثر التزامان مف كبػار السػف، كمػا أشػارت الدراسػة لعػدـ كجػكد تػأثير 
لعامػػػؿ )محػػػؿ اإلقامػػػة، كالحالػػػة االجتماعيػػػة( عمػػػى درجػػػة االلتػػػزاـ التنظيمػػػي لمعػػػامميف، كأكصػػػت لعامػػػؿ )محػػػؿ اإلقامػػػة، كالحالػػػة االجتماعيػػػة( عمػػػى درجػػػة االلتػػػزاـ التنظيمػػػي لمعػػػامميف، كأكصػػػت 

لمػديريف بػالمت،يرات الديم،رافيػة لمعػامميف ممػا يػندم إلػى تعػديؿ السياسػػات لمػديريف بػالمت،يرات الديم،رافيػة لمعػامميف ممػا يػندم إلػى تعػديؿ السياسػػات الدراسػة بضػركرة إلمػاـ االدراسػة بضػركرة إلمػاـ ا
 كتحفيز العامميف عمى القياـ بالسمككيات التي تتفؽ مع أىداؼ الجامعة.كتحفيز العامميف عمى القياـ بالسمككيات التي تتفؽ مع أىداؼ الجامعة.

ـ( إلػػى اقتػػراح تصػػكر مقتػػرح ألداء أعضػػاء ىيئػػة ـ( إلػػى اقتػػراح تصػػكر مقتػػرح ألداء أعضػػاء ىيئػػة 23642364كمػػا سػػعت دراسػػة )عبػػاس كعمػػي،كمػػا سػػعت دراسػػة )عبػػاس كعمػػي،
زاـ التنظيمػػي بمػػا يتناسػػب مػػع معطيػػات زاـ التنظيمػػي بمػػا يتناسػػب مػػع معطيػػات التػػدريس بجامعػػة الطػػائؼ فػػي جكانػػب إدارة المعرفػػة كااللتػػالتػػدريس بجامعػػة الطػػائؼ فػػي جكانػػب إدارة المعرفػػة كااللتػػ

المعػػايير الدكليػػة، كالتعػػرؼ عمػػى منشػػرات االلتػػزاـ التنظيمػػي لػػدل أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة المعػػايير الدكليػػة، كالتعػػرؼ عمػػى منشػػرات االلتػػزاـ التنظيمػػي لػػدل أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة 
الطػػػائؼ، كاعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفي، كتػػػـ اسػػػتخداـ أداة االسػػػتبانة، كشػػػممت عينػػػة الطػػػائؼ، كاعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفي، كتػػػـ اسػػػتخداـ أداة االسػػػتبانة، كشػػػممت عينػػػة 

ة، كأكصػت الدراسػة بأىميػة نشػر ة، كأكصػت الدراسػة بأىميػة نشػر ( عضك ىيئة تػدريس مػف الكميػات العمميػة كالنظريػ( عضك ىيئة تػدريس مػف الكميػات العمميػة كالنظريػ237237الدراسة )الدراسة )
الػػكعي بأىميػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي كاعتمػػاد أسػػمكب التكاصػػؿ بػػيف اإلدارة كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس، الػػكعي بأىميػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي كاعتمػػاد أسػػمكب التكاصػػؿ بػػيف اإلدارة كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس، 

 كاعتماد أسمكب الحكافز المعنكية كالمادية لتنمية االلتزاـ التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس.كاعتماد أسمكب الحكافز المعنكية كالمادية لتنمية االلتزاـ التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس.
اللتػػزاـ التنظيمػػي لػػدل اللتػػزاـ التنظيمػػي لػػدل ـ( لمتعػػرؼ عمػػى درجػػة ممارسػػة اـ( لمتعػػرؼ عمػػى درجػػة ممارسػػة ا23672367كجػػاءت دراسػػة )البػػابطيف،كجػػاءت دراسػػة )البػػابطيف،

األميػػػر سػػػطاـ بػػػف األميػػػر سػػػطاـ بػػػف   جامعػػػةجامعػػػة  -سػػػابقان سػػػابقان -العزيػػػز العزيػػػز رنسػػػاء األقسػػػاـ فػػػي كميػػػات جامعػػػة سػػػمماف بػػػف عبػػػد رنسػػػاء األقسػػػاـ فػػػي كميػػػات جامعػػػة سػػػمماف بػػػف عبػػػد 
عبدالعزيز حاليػان ، ككػذلؾ التعػرؼ عمػى درجػة اخػتبلؼ أفػراد الدراسػة حػكؿ درجػة ممارسػة رنسػاء عبدالعزيز حاليػان ، ككػذلؾ التعػرؼ عمػى درجػة اخػتبلؼ أفػراد الدراسػة حػكؿ درجػة ممارسػة رنسػاء 

كالدرجػػة العمميػػة(، كالدرجػػة العمميػػة(، األقسػػاـ لبللتػػزاـ التنظيمػػي بػػاختبلؼ مت،يػػرات الدراسػػة: )الجػػنس، كنػػكع الكميػػة، األقسػػاـ لبللتػػزاـ التنظيمػػي بػػاختبلؼ مت،يػػرات الدراسػػة: )الجػػنس، كنػػكع الكميػػة، 
( عضػػػكان مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة ( عضػػػكان مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة 242242كاسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػفي، كطحبقػػػت االسػػػتبانة عمػػػى )كاسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػفي، كطحبقػػػت االسػػػتبانة عمػػػى )

التدريس، كتكصمت الدراسة الى مجمكعة مف النتائج أىميػا: أف جميػع مجػاالت االلتػزاـ التنظيمػي التدريس، كتكصمت الدراسة الى مجمكعة مف النتائج أىميػا: أف جميػع مجػاالت االلتػزاـ التنظيمػي 
األقسػػاـ األقسػػاـ   كىػػي: المجػػاؿ الكجػػداني، كالمجػػاؿ األخبلقػػي، كالمجػػاؿ االسػػتمرارم، تحمػػارس مػػف رنسػػاءكىػػي: المجػػاؿ الكجػػداني، كالمجػػاؿ األخبلقػػي، كالمجػػاؿ االسػػتمرارم، تحمػػارس مػػف رنسػػاء

بدرجػػة عاليػػة، كمػػا تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية حػػكؿ درجػػة ممارسػػة رنسػػاء األقسػػاـ االلتػػزاـ بدرجػػة عاليػػة، كمػػا تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية حػػكؿ درجػػة ممارسػػة رنسػػاء األقسػػاـ االلتػػزاـ 
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التنظيمػػي بػػػاختبلؼ مت،يػػر الجػػػنس: )ذكػػر، كأنثػػػى( لصػػػالت إلنػػاث، كمػػػا تكجػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة التنظيمػػي بػػػاختبلؼ مت،يػػر الجػػػنس: )ذكػػر، كأنثػػػى( لصػػػالت إلنػػاث، كمػػػا تكجػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة 
إحصػػػائية حػػػكؿ درجػػػة ممارسػػػة رنسػػػاء األقسػػػاـ االلتػػػزاـ التنظيمػػػي بػػػاختبلؼ مت،يػػػر نػػػكع الكميػػػة إحصػػػائية حػػػكؿ درجػػػة ممارسػػػة رنسػػػاء األقسػػػاـ االلتػػػزاـ التنظيمػػػي بػػػاختبلؼ مت،يػػػر نػػػكع الكميػػػة 

لكميػػات العمميػػة، كالكميػػات اإلنسػػانية( لصػػالت الكميػػات اإلنسػػانية، كأنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة لكميػػات العمميػػة، كالكميػػات اإلنسػػانية( لصػػالت الكميػػات اإلنسػػانية، كأنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة )ا)ا
إحصائية حكؿ درجػة ممارسػة رنسػاء األقسػاـ االلتػزاـ التنظيمػي بػاختبلؼ مت،يػر الدرجػة العمميػة: إحصائية حكؿ درجػة ممارسػة رنسػاء األقسػاـ االلتػزاـ التنظيمػي بػاختبلؼ مت،يػر الدرجػة العمميػة: 

 )أستاذ، كأستاذ مشارؾ، كأستاذ مساعد(.)أستاذ، كأستاذ مشارؾ، كأستاذ مساعد(.
ى درجػة االلتػزاـ التنظيمػي فػي مجػالي ى درجػة االلتػزاـ التنظيمػي فػي مجػالي ـ( إلى التعرؼ عمـ( إلى التعرؼ عم23642364فيما ىدفت دراسة )الكزرة،فيما ىدفت دراسة )الكزرة،

الكالء كالمسنكلية لدل أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمـك االجتماعية بجامعة اإلمػاـ محمػد بػف الكالء كالمسنكلية لدل أعضاء ىيئة التدريس في كمية العمـك االجتماعية بجامعة اإلمػاـ محمػد بػف 
سػػػعكد اإلسػػػبلمية مػػػف كجيػػػة نظػػػرىـ، كمػػػا ىػػػدفت إلػػػى معرفػػػة أثػػػر بعػػػض المت،يػػػرات عمػػػى درجػػػة سػػػعكد اإلسػػػبلمية مػػػف كجيػػػة نظػػػرىـ، كمػػػا ىػػػدفت إلػػػى معرفػػػة أثػػػر بعػػػض المت،يػػػرات عمػػػى درجػػػة 

حث الكصفي المسحي لتطبيؽ الدراسػة حث الكصفي المسحي لتطبيؽ الدراسػة االلتزاـ التنظيمي ألفراد الدراسة، كاستخدـ الباحث منيج البااللتزاـ التنظيمي ألفراد الدراسة، كاستخدـ الباحث منيج الب
( فػػػردان، حيػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ مقيػػػاس كػػػكردف ( فػػػردان، حيػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ مقيػػػاس كػػػكردف 224224عمػػػى كافػػػة أفػػػراد المجتمػػػع الػػػذيف بمػػػ  عػػػددىـ )عمػػػى كافػػػة أفػػػراد المجتمػػػع الػػػذيف بمػػػ  عػػػددىـ )

(Gordon,et,1980)   لجمػػػع البيانػػػات بعػػػد ترجمتػػػو كتكييػػػؼ عباراتػػػو بمػػػا يتناسػػػب مػػػع مكضػػػكع لجمػػػع البيانػػػات بعػػػد ترجمتػػػو كتكييػػػؼ عباراتػػػو بمػػػا يتناسػػػب مػػػع مكضػػػكع
نظيمي فػي مجػالي الػكالء نظيمي فػي مجػالي الػكالء الدراسة، كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا أف االلتزاـ التالدراسة، كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أبرزىا أف االلتزاـ الت

كالمسنكلية لدل أفراد مجتمع الدراسة كاف عاليان، كعدـ كجػكد فػركؽ بػيف أفػراد مجتمػع الدراسػة فػي كالمسنكلية لدل أفراد مجتمع الدراسة كاف عاليان، كعدـ كجػكد فػركؽ بػيف أفػراد مجتمػع الدراسػة فػي 
درجة االلتزاـ التنظيمي تعكد لمت،ير الرتبة األكاديمية، بينما تكجد فركؽ بيف أفػراد مجتمػع الدراسػة درجة االلتزاـ التنظيمي تعكد لمت،ير الرتبة األكاديمية، بينما تكجد فركؽ بيف أفػراد مجتمػع الدراسػة 

كالقسػػـ، كبنػػاءن عمػػى مػػا تكصػػمت إليػػو كالقسػػـ، كبنػػاءن عمػػى مػػا تكصػػمت إليػػو   فػػي درجػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي تعػػكد لمت،يػػرم سػػنكات الخبػػرةفػػي درجػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي تعػػكد لمت،يػػرم سػػنكات الخبػػرة
الدراسػػػة مػػػف نتػػػائج أكصػػػت الدراسػػػة بأىميػػػة تطػػػكير معػػػايير الحػػػكافز كالمكافػػػيت فػػػي الجامعػػػة بمػػػا الدراسػػػة مػػػف نتػػػائج أكصػػػت الدراسػػػة بأىميػػػة تطػػػكير معػػػايير الحػػػكافز كالمكافػػػيت فػػػي الجامعػػػة بمػػػا 
يضمف العدالة كالمنافسػة الشػريفة، ممػا يعػزز ركح االلتػزاـ التنظيمػي لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس، يضمف العدالة كالمنافسػة الشػريفة، ممػا يعػزز ركح االلتػزاـ التنظيمػي لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس، 

 تدريس.تدريس.كمنت مزيد مف الثقة كالحرية األكاديمية ألعضاء ىيئة الكمنت مزيد مف الثقة كالحرية األكاديمية ألعضاء ىيئة ال
ـ( إلى التعرؼ عمى درجة االلتػزاـ التنظيمػي لػدل مدرسػي ـ( إلى التعرؼ عمى درجة االلتػزاـ التنظيمػي لػدل مدرسػي 23612361كما ىدفت دراسة )عبيد،كما ىدفت دراسة )عبيد،

التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة الككفػػة، ككػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى عبلقػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي بتقػػكيـ األداء التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة الككفػػة، ككػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى عبلقػػة االلتػػزاـ التنظيمػػي بتقػػكيـ األداء 
نة نة لدل مدرسي التربية الرياضية في جامعة الككفة، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، كاشتممت عيلدل مدرسي التربية الرياضية في جامعة الككفة، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، كاشتممت عي
–البحػػػث عمػػػػى مدرسػػػػي التربيػػػػة الرياضػػػػية فػػػػي جامعػػػة الككفػػػػة مػػػػف حممػػػػت شػػػػيادة البكػػػػالكريكس البحػػػث عمػػػػى مدرسػػػػي التربيػػػػة الرياضػػػػية فػػػػي جامعػػػة الككفػػػػة مػػػػف حممػػػػت شػػػػيادة البكػػػػالكريكس 

أستاذ، كتـ تطبيؽ أداة االسػتبانة، كتكصػمت الدراسػة إلػى أف أستاذ، كتـ تطبيؽ أداة االسػتبانة، كتكصػمت الدراسػة إلػى أف   –أستاذ مساعد أستاذ مساعد -دكتكراه دكتكراه   -ماجستيرماجستير
مدرسػػي التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة الككفػػة لػػدييـ مسػػتكل مرتفػػع مػػف االلتػػزاـ التنظيمػػي، ككجػػكد مدرسػػي التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة الككفػػة لػػدييـ مسػػتكل مرتفػػع مػػف االلتػػزاـ التنظيمػػي، ككجػػكد 

ارتباط طرديػة بػيف االلتػزاـ التنظيمػي كتقػكيـ األداء، كمػا أكصػت الدراسػة بضػركرة االىتمػاـ ارتباط طرديػة بػيف االلتػزاـ التنظيمػي كتقػكيـ األداء، كمػا أكصػت الدراسػة بضػركرة االىتمػاـ   عبلقةعبلقة
االىتماـ ببيئة العمؿ في الكمية االىتماـ ببيئة العمؿ في الكمية مميف كتطكيرىا كتحسينيا، كضركرة مميف كتطكيرىا كتحسينيا، كضركرة بتعزيز العبلقة بيف اإلدارة كالعابتعزيز العبلقة بيف اإلدارة كالعا

محتػكل محتػكل مف خبلؿ زيادة مسػنكليات العػامميف، كتكسػيع أعبػاء الكظيفػة لػدييـ، كالعمػؿ عمػى تحسػيف مف خبلؿ زيادة مسػنكليات العػامميف، كتكسػيع أعبػاء الكظيفػة لػدييـ، كالعمػؿ عمػى تحسػيف 
الكظػػائؼ كنكعيػػة الميػػاـ ألف مػػف شػػأف ذلػػؾ كمػػو تييئػػة المنػػاخ الجػػامعي لتنميػػة الشػػعكر باالنتمػػاء الكظػػائؼ كنكعيػػة الميػػاـ ألف مػػف شػػأف ذلػػؾ كمػػو تييئػػة المنػػاخ الجػػامعي لتنميػػة الشػػعكر باالنتمػػاء 

 .لدل العامميفلدل العامميف
ـ( العبلقػػػة بػػػيف ممارسػػػة القيػػػادة الخادمػػػة كتحقيػػػؽ االلتػػػزاـ ـ( العبلقػػػة بػػػيف ممارسػػػة القيػػػادة الخادمػػػة كتحقيػػػؽ االلتػػػزاـ 23642364كتناكلػػػت دراسػػػة )غػػػالي،كتناكلػػػت دراسػػػة )غػػػالي،

مجمكعػة مػػف مجمكعػة مػػف   التنظيمػي لمعػامميف األكػػاديمييف كاإلداريػيف فػي جامعػػات قطػاع غػزة، كسػػعت لتحقيػؽالتنظيمػي لمعػامميف األكػػاديمييف كاإلداريػيف فػي جامعػػات قطػاع غػزة، كسػػعت لتحقيػؽ
األىػػداؼ منيػػا: معرفػػة مسػػتكل االلتػػزاـ التنظيمػػي لػػدل العػػامميف، كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيج األىػػداؼ منيػػا: معرفػػة مسػػتكل االلتػػزاـ التنظيمػػي لػػدل العػػامميف، كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيج 



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2018ديسمرب   –الثبني عشر العدد   -  34  جمللدا         354

الكصػػػفي التحميمػػػي إلػػػى جانػػػب أسػػػمكب الدراسػػػة الميدانيػػػة باسػػػتخداـ االسػػػتبانة كػػػأداة رئيسػػػة لجمػػػع الكصػػػفي التحميمػػػي إلػػػى جانػػػب أسػػػمكب الدراسػػػة الميدانيػػػة باسػػػتخداـ االسػػػتبانة كػػػأداة رئيسػػػة لجمػػػع 
ر عينػة بمػ  حجميػا ر عينػة بمػ  حجميػا البيانات األساسية لمدراسة، كتـ تطبيؽ طريقة العينة الطبقية العشكائية، كاختيػاالبيانات األساسية لمدراسة، كتـ تطبيؽ طريقة العينة الطبقية العشكائية، كاختيػا

كجػكد مسػتكل عػاؿو كجػكد مسػتكل عػاؿو   ( شخص مػف العػامميف، ككانػت مػف أىػـ النتػائج التػي تػـ التكصػؿ إلييػا( شخص مػف العػامميف، ككانػت مػف أىػـ النتػائج التػي تػـ التكصػؿ إلييػا733733))
مػػف االلتػػزاـ التنظيمػػي بأبعػػاده الثبلثػػة لػػدل العػػامميف بالجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة بم،ػػت مػػف االلتػػزاـ التنظيمػػي بأبعػػاده الثبلثػػة لػػدل العػػامميف بالجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة بم،ػػت 

االلتػػػػزاـ االلتػػػػزاـ تعزيػػػػز ثقافػػػػة تعزيػػػػز ثقافػػػػة : : ٪، كخمصػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػى العديػػػػد مػػػػف التكصػػػػيات أىميػػػػا٪، كخمصػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػى العديػػػػد مػػػػف التكصػػػػيات أىميػػػػا  41.741.7نسػػػػبتو نسػػػػبتو 
التنظيمي كاالنتماء لمعمؿ كالتي تزيد بدكرىا مف إيماف العامميف بالجامعة، كيكػكف ذلػؾ عػف طريػؽ التنظيمي كاالنتماء لمعمؿ كالتي تزيد بدكرىا مف إيماف العامميف بالجامعة، كيكػكف ذلػؾ عػف طريػؽ 

 الندكات ككرش العمؿ بحيث يككف محكرىا تعزيز الممارسات اإليجابية لمعامميف.الندكات ككرش العمؿ بحيث يككف محكرىا تعزيز الممارسات اإليجابية لمعامميف.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:التعميق عمى الدراسات السابقة:

ضوء ما توصمت إلي  من خالل ما تم استعراض  من البحوث والدراسات السابقة، وفي 
 من نتائج يمكن اإلشارة إلى المالحظات التالية:

األىمية الكبيرة التي يحظى بيا مكضكع االلتزاـ التنظيمي فػي المنسسػات التربكيػة بشػكؿ عػاـ األىمية الكبيرة التي يحظى بيا مكضكع االلتزاـ التنظيمي فػي المنسسػات التربكيػة بشػكؿ عػاـ  ..66
كالجامعيػػة منيػػا بشػػكؿ خػػاص، فيػػك أحػػد المػػدخبلت اليامػػة فػػي تحسػػيف مسػػتكل أداء أعضػػاء كالجامعيػػة منيػػا بشػػكؿ خػػاص، فيػػك أحػػد المػػدخبلت اليامػػة فػػي تحسػػيف مسػػتكل أداء أعضػػاء 

شػر عمػى كفػاءة كفاعميػة الجامعػة فػي تحقيػؽ أىػدافيا شػر عمػى كفػاءة كفاعميػة الجامعػة فػي تحقيػؽ أىػدافيا ىيئة التدريس ك الذم يػنعكس بشػكؿ مباىيئة التدريس ك الذم يػنعكس بشػكؿ مبا
 األكاديمية كالبحثية كخدمة المجتمع.األكاديمية كالبحثية كخدمة المجتمع.

أكضػػحت نتػػائج معظػػـ الدراسػػات ك البحػػكث إلػػى كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة إيجابيػػة بػػيف كػػؿ مػػف أكضػػحت نتػػائج معظػػـ الدراسػػات ك البحػػكث إلػػى كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة إيجابيػػة بػػيف كػػؿ مػػف  ..22
حساسػيـ بالرضػا الػكظيفي ك الػكالء كالعدالػة التنظيميػة  حساسػيـ بالرضػا الػكظيفي ك الػكالء كالعدالػة التنظيميػة إحساس التربكييف بااللتزاـ التنظيمي، كا  إحساس التربكييف بااللتزاـ التنظيمي، كا 

 في العمؿ كالدافعية لو.في العمؿ كالدافعية لو.كاالنيماؾ كاالنيماؾ 
ندرة البحكث كالدراسات العربية التي تناكلت مكضػكع تطػكير االلتػزاـ التنظيمػي ألعضػاء ىيئػة ندرة البحكث كالدراسات العربية التي تناكلت مكضػكع تطػكير االلتػزاـ التنظيمػي ألعضػاء ىيئػة  ..44

التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات السػػػعكدية، لػػػذا يأمػػػؿ الباحػػػث أف تسػػػاىـ الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػي تسػػػميط التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات السػػػعكدية، لػػػذا يأمػػػؿ الباحػػػث أف تسػػػاىـ الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػي تسػػػميط 
 الضكء عمى ىذا المكضكع الياـ.الضكء عمى ىذا المكضكع الياـ.

جراءاتها   منهجية الدراسة وا 
 ::منهج الدراسةمنهج الدراسة  

المنيج البحثي المستخدـ في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي المسحي الذم ييػتـ بدراسػة المنيج البحثي المستخدـ في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي المسحي الذم ييػتـ بدراسػة 
الظػػاىرة كمػػا ىػػي فػػي الكاقػػع، كيعبػػر عنيػػا إمػػا بطريقػػة كيفيػػة حيػػث يصػػؼ الظػػاىرة محػػؿ الدراسػػة الظػػاىرة كمػػا ىػػي فػػي الكاقػػع، كيعبػػر عنيػػا إمػػا بطريقػػة كيفيػػة حيػػث يصػػؼ الظػػاىرة محػػؿ الدراسػػة 
كيكضػػت خصائصػػيا، أك بطريقػػة كميػػة فيكضػػت مقػػدارىا أك حجميػػا كدرجػػة ارتباطيػػا مػػع الظػػكاىر كيكضػػت خصائصػػيا، أك بطريقػػة كميػػة فيكضػػت مقػػدارىا أك حجميػػا كدرجػػة ارتباطيػػا مػػع الظػػكاىر 

العسػػاؼ بأنػػو ذلػػؾ النػػكع مػػف البحػػكث الػػذم يػػتـ بكاسػػطة اسػػتجكاب جميػػع أفػػراد العسػػاؼ بأنػػو ذلػػؾ النػػكع مػػف البحػػكث الػػذم يػػتـ بكاسػػطة اسػػتجكاب جميػػع أفػػراد   األخػػرل، كيعرفػػواألخػػرل، كيعرفػػو
مجتمػػع البحػػث أك عينػػة كبيػػرة مػػنيـ، كذلػػؾ بيػػدؼ كصػػؼ الظػػاىرة المدركسػػة مػػف حيػػث طبيعتيػػا مجتمػػع البحػػث أك عينػػة كبيػػرة مػػنيـ، كذلػػؾ بيػػدؼ كصػػؼ الظػػاىرة المدركسػػة مػػف حيػػث طبيعتيػػا 

 (.(.642642ـ، صـ، ص23622362كدرجة كجكدىا )العساؼ،كدرجة كجكدىا )العساؼ،



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مجتمع وعينة الدراسة:مجتمع وعينة الدراسة:
ف جميػع أعضػاء ىيئػة التػدريس ف جميػع أعضػاء ىيئػة التػدريس كفقان ألسئمة الدراسػة كأىػدافيا فقػد تكػكف مجتمػع الدراسػة مػكفقان ألسئمة الدراسػة كأىػدافيا فقػد تكػكف مجتمػع الدراسػة مػ

فػػػي الجامعػػػات السػػػعكدية الحككميػػػة )جامعػػػة اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعكد اإلسػػػبلمية، جامعػػػة الممػػػؾ فػػػي الجامعػػػات السػػػعكدية الحككميػػػة )جامعػػػة اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعكد اإلسػػػبلمية، جامعػػػة الممػػػؾ 
حسػػب تقريػػر لػػكزارة حسػػب تقريػػر لػػكزارة -عنػػد تطبيػػؽ الدراسػػةعنػػد تطبيػػؽ الدراسػػة-سػػعكد، جامعػػة شػػقراء، جامعػػة جػػازاف(، البػػال  عػػددىـ سػػعكد، جامعػػة شػػقراء، جامعػػة جػػازاف(، البػػال  عػػددىـ 

عضػػػك ىيئػػػة عضػػػك ىيئػػػة   423423ق،(، تػػػـ اختيػػػار ق،(، تػػػـ اختيػػػار 67416741( عضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس )كزارة التعمػػػيـ،( عضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس )كزارة التعمػػػيـ،74747474التعمػػػيـ )التعمػػػيـ )
  Morganتدريس عينة لمبحػث مػف خػبلؿ أسػمكب العينػة العشػكائية كباالسػتفادة مػف جػدكؿ مػكرقف تدريس عينة لمبحػث مػف خػبلؿ أسػمكب العينػة العشػكائية كباالسػتفادة مػف جػدكؿ مػكرقف 

 في تحديد حجـ العينة. في تحديد حجـ العينة. 
 ويوضح الجدول التالي خصائص مجتمع الدراسةويوضح الجدول التالي خصائص مجتمع الدراسة

 توزيع أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس وفق متغير الجنس
 الجنس التكرار النسبة
 ذكر 643 47٪
 أنثي 643 71٪
 المجمكع 423 633٪

٪ مػف ٪ مػف 4747( مف أفراد عينة الدراسػة يمثمػكف مػا نسػبتو ( مف أفراد عينة الدراسػة يمثمػكف مػا نسػبتو 643643يتضت مف الجدكؿ السابؽ أف )يتضت مف الجدكؿ السابؽ أف )
( مػػنيـ ( مػػنيـ 643643إجمػالي أفػػراد عينػة الدراسػػة ذكػكر، كىػػـ الفئػة األكثػػر مػف أفػػراد عينػة الدراسػػة، بينمػا )إجمػالي أفػػراد عينػة الدراسػػة ذكػكر، كىػػـ الفئػة األكثػػر مػف أفػػراد عينػة الدراسػػة، بينمػا )

نسػبة متقاربػة كيعػكد ذلػؾ نسػبة متقاربػة كيعػكد ذلػؾ   ٪ مف إجمالي أفراد عينة الدراسة مف اإلناث، كىي٪ مف إجمالي أفراد عينة الدراسة مف اإلناث، كىي7171يمثمكف ما نسبتو يمثمكف ما نسبتو 
                                  إلػػػى حػػػػرص الفئتػػػػيف مػػػػف الػػػػذككر كاإلنػػػػاث لممشػػػػاركة فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة التػػػػي تيػػػػـ الجنسػػػػيف مػػػػفإلػػػى حػػػػرص الفئتػػػػيف مػػػػف الػػػػذككر كاإلنػػػػاث لممشػػػػاركة فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة التػػػػي تيػػػػـ الجنسػػػػيف مػػػػف

 الذككر كاإلناث.الذككر كاإلناث.
 توزيع أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس وفق متغير الرتبة العممية

 الرتبة العممية التكرار النسبة
 أستاذ 43 26.4
 أستاذ مشارؾ 46 22
 أستاذ مساعد 82 41.4
 المجمكع 423 633٪

٪ مف ٪ مف 41.441.4( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو ( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو 8282يتضت مف الجدكؿ السابؽ أف )يتضت مف الجدكؿ السابؽ أف )
إجمالي أفراد عينة الدراسة رتبتيـ العممية أستاذ مساعد كىـ الفئػة األكثػر مػف أفػراد عينػة الدراسػة، إجمالي أفراد عينة الدراسة رتبتيـ العممية أستاذ مساعد كىـ الفئػة األكثػر مػف أفػراد عينػة الدراسػة، 

٪ مػػف إجمػػالي أفػػراد عينػػة الدراسػػة رتبػػتيـ العمميػػة أسػػتاذ ٪ مػػف إجمػػالي أفػػراد عينػػة الدراسػػة رتبػػتيـ العمميػػة أسػػتاذ 2222  ( مػػنيـ يمثمػػكف مػػا نسػػبتو( مػػنيـ يمثمػػكف مػػا نسػػبتو4646بينمػػا )بينمػػا )
رتبػػػتيـ رتبػػػتيـ   ٪ مػػػف إجمػػػالي أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة٪ مػػػف إجمػػػالي أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة26.426.4( مػػػنيـ يمثمػػػكف مػػػا نسػػػبتو ( مػػػنيـ يمثمػػػكف مػػػا نسػػػبتو 4343مشػػػارؾ، مقابػػػؿ )مشػػػارؾ، مقابػػػؿ )

العممية أستاذ ، كتأتي ىذه النتيجة متسقة كمتكافقة مع احصائيات كزارة التعميـ التي تشػير إلػى أف العممية أستاذ ، كتأتي ىذه النتيجة متسقة كمتكافقة مع احصائيات كزارة التعميـ التي تشػير إلػى أف 
ي الجامعػػات السػػعكدية أعمػػى مػػف األسػػتاذ المشػػارؾ، ككػػذلؾ نسػػبة ي الجامعػػات السػػعكدية أعمػػى مػػف األسػػتاذ المشػػارؾ، ككػػذلؾ نسػػبة نسػػبة أعػػداد األسػػتاذ المسػػاعد فػػنسػػبة أعػػداد األسػػتاذ المسػػاعد فػػ

 أعداد األستاذ المشارؾ أعمى مف األستاذ.أعداد األستاذ المشارؾ أعمى مف األستاذ.



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس وفق متغير الخبرة في مجال العمل الحالي

 سنكات الخبرة التكرار النسبة
 سنكات 4أقؿ مف  643 74.6
 سنكات 63إلى سنكات  4مف  624 42.1
 سنكات فأكثر 63مف  74 64.4
 المجمكع 423 633٪

٪ ٪ 74.374.3( مػف أفػراد عينػة الدراسػة يمثمػكف مػا نسػبتو ( مػف أفػراد عينػة الدراسػة يمثمػكف مػا نسػبتو 643643يتضػت مػف الجػدكؿ السػابؽ أف )يتضػت مػف الجػدكؿ السػابؽ أف )
مف إجمالي أفراد عينة الدراسة سنكات خبرتيـ في مجاؿ العمؿ الحالي أقؿ مف خمس سنكات كىـ مف إجمالي أفراد عينة الدراسة سنكات خبرتيـ في مجاؿ العمؿ الحالي أقؿ مف خمس سنكات كىـ 

٪ مػػف إجمػػالي ٪ مػػف إجمػػالي 42.142.1( مػػنيـ يمثمػػكف مػػا نسػػبتو ( مػػنيـ يمثمػػكف مػػا نسػػبتو 624624الفئػػة األكثػػر مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة، بينمػػا )الفئػػة األكثػػر مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة، بينمػػا )
( ( 7474سػنكات، ك)سػنكات، ك)6363سنكات إلػى سنكات إلػى   44لدراسة سنكات خبرتيـ في مجاؿ العمؿ الحالي مف لدراسة سنكات خبرتيـ في مجاؿ العمؿ الحالي مف أفراد عينة اأفراد عينة ا

٪ مػف إجمػالي أفػراد عينػة الدراسػة سػنكات خبػرتيـ فػي مجػاؿ العمػؿ ٪ مػف إجمػالي أفػراد عينػة الدراسػة سػنكات خبػرتيـ فػي مجػاؿ العمػؿ 64.464.4منيـ يمثمػكف مػا نسػبتو منيـ يمثمػكف مػا نسػبتو 
سػػنكات، كىػػذا منشػػر عمػػى انتقػػاؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف االلسػػتمرار فػػي سػػنكات، كىػػذا منشػػر عمػػى انتقػػاؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف االلسػػتمرار فػػي   6363الحػػالي أكثػػرمف الحػػالي أكثػػرمف 

 ات ضعؼ االلتزاـ التنظيمي.ات ضعؼ االلتزاـ التنظيمي.الجامعات كىذا مف منشر الجامعات كىذا مف منشر 
 أدوات الدراسة:أدوات الدراسة:  33-44

أداة الدراسػػة ىػػي االسػػتبانة لئلجابػػة عمػػى أسػػئمة الدراسػػة ، كتػػـ بنانىػػا بعػػد دراسػػة كتحميػػؿ أداة الدراسػػة ىػػي االسػػتبانة لئلجابػػة عمػػى أسػػئمة الدراسػػة ، كتػػـ بنانىػػا بعػػد دراسػػة كتحميػػؿ 
مقيػػاس مقيػػاس مفػاىيـ االلتػػزاـ التنظيمػػي كأبعػػاده كاالسػتفادة مػػف مقػػاييس االلتػػزاـ التنظيمػي العالميػػة كىػػي: مفػاىيـ االلتػػزاـ التنظيمػػي كأبعػػاده كاالسػتفادة مػػف مقػػاييس االلتػػزاـ التنظيمػي العالميػػة كىػػي: 

، ، (Marsh&Mannari,1977)، كمقيػػػػاس مػػػػارش كمػػػػانرم ، كمقيػػػػاس مػػػػارش كمػػػػانرم (Porter,et,1974)بػػػػكرتر كزمػػػػبلنه بػػػػكرتر كزمػػػػبلنه 
، ، (Cordon,et,1980)كمقيػػػاس كػػػكردف كزمػػػبلنه كمقيػػػاس كػػػكردف كزمػػػبلنه (، (، Jauch,et,1978مقيػػػاس جػػػكش كزمػػػبلنه )مقيػػػاس جػػػكش كزمػػػبلنه )

، كالتػي تمػت مناقشػتيا فػي اإلطػار ، كالتػي تمػت مناقشػتيا فػي اإلطػار (Meyer,Allen&Smith,1993)كمقياس ماير كأليف كسميثكمقياس ماير كأليف كسميث
كدية، كتككنػت االسػتبانة كدية، كتككنػت االسػتبانة النظرم مع مراعاة طبيعة مياـ عضك ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات السػعالنظرم مع مراعاة طبيعة مياـ عضك ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات السػع

مػػف جػػزأيف األكؿ يقػػيس كاقػػع االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كتكػػكف مػػف اثنتػػي عشػػرة مػػف جػػزأيف األكؿ يقػػيس كاقػػع االلتػػزاـ التنظيمػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كتكػػكف مػػف اثنتػػي عشػػرة 
عبارة كزعت بالتساكم عمى محاكر الدراسة الثبلثة كالتي ىي أبعاد االلتزاـ التنظيمي: بعػد االلتػزاـ عبارة كزعت بالتساكم عمى محاكر الدراسة الثبلثة كالتي ىي أبعاد االلتزاـ التنظيمي: بعػد االلتػزاـ 

لتػػزاـ التنظيمػػي األخبلقػػي، كالجػػزء لتػػزاـ التنظيمػػي األخبلقػػي، كالجػػزء التنظيمػػي العػػاطفي كبعػػد االلتػػزاـ التنظيمػػي المسػػتمر ك بعػػد االالتنظيمػػي العػػاطفي كبعػػد االلتػػزاـ التنظيمػػي المسػػتمر ك بعػػد اال
عػامبل، عػامبل،   6767الثاني لمكشؼ عف العكامؿ المحققة لبللتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس كعددىا الثاني لمكشؼ عف العكامؿ المحققة لبللتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس كعددىا 

كتـ تحديد بدائؿ االستجابات لكػؿ عبػارة كفقػا لمقيػاس ليكػرت كذلػؾ بكضػع خمػس اسػتجابات أمػاـ كتـ تحديد بدائؿ االستجابات لكػؿ عبػارة كفقػا لمقيػاس ليكػرت كذلػؾ بكضػع خمػس اسػتجابات أمػاـ 
: ضػعيفة جػدا : ضػعيفة جػدا ؽ االسػتجابات التاليػةؽ االسػتجابات التاليػةكؿ عبارة حيث طمب مف أفراد العينة تحديد مدل مػكافقتيـ كفػكؿ عبارة حيث طمب مف أفراد العينة تحديد مدل مػكافقتيـ كفػ

 ، ضعيفة ،متكسطة ،كبيرة ، كبيرة جدا.، ضعيفة ،متكسطة ،كبيرة ، كبيرة جدا.
كتـ التأكد مف صدقيا الداخمي بعرضيا عمى مجمكعػة مػف المحكمػيف، كالصػدؽ الظػاىرم كتـ التأكد مف صدقيا الداخمي بعرضيا عمى مجمكعػة مػف المحكمػيف، كالصػدؽ الظػاىرم 

 ..  30363036معامؿ الفاكركنباخ ككاف مستكل الداللة أقؿ مف معامؿ الفاكركنباخ ككاف مستكل الداللة أقؿ مف باستخداـ باستخداـ 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أساليب التحميل اإلحصائي:أساليب التحميل اإلحصائي:
كالنسػػب المئكيػػة كالمتكسػػط الحسػػابي كاالنحػػراؼ المعيػػارم فػػي كالنسػػب المئكيػػة كالمتكسػػط الحسػػابي كاالنحػػراؼ المعيػػارم فػػي اسػػتخدـ الباحػػث التكػػرارات اسػػتخدـ الباحػػث التكػػرارات 

(، كتػػػـ (، كتػػػـ SPSSمعالجػػة بيانػػػات الدراسػػػة باسػػػتخداـ برنػػػامج الحػػـز اإلحصػػػائية لمعمػػػـك االجتماعيػػػة )معالجػػة بيانػػػات الدراسػػػة باسػػػتخداـ برنػػػامج الحػػـز اإلحصػػػائية لمعمػػػـك االجتماعيػػػة )
 استخداـ مقياس ليكرت الخماسي كما تـ إيضاحو، كطكؿ خبليا المقياس كما يمي:استخداـ مقياس ليكرت الخماسي كما تـ إيضاحو، كطكؿ خبليا المقياس كما يمي:

 ضعيفة جداضعيفة جدا  608608إلى إلى   60336033مف مف 
 ةةضعيفضعيف  20132013إلى إلى   60866086مف مف 
 متكسطةمتكسطة  40734073إلى إلى   20162016مف مف 
 كبيرةكبيرة  70437043إلى إلى   40764076مف مف 
 كبيرة جدا.كبيرة جدا.  44إلى إلى   70467046مف مف 
  عرض نتائج الدراسة ومنا شتها 

  يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا  لنتائج الدراسة كتحميميا كتفسيرىا كفقا  ألسئمتيا كما يمي:
 نتائج اإلجابة عمى السؤال األول:نتائج اإلجابة عمى السؤال األول:

 التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية؟نص السناؿ األكؿ: ما كاقع االلتزاـ 

 الترتيب االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي البعد االلتزامي
 6 30417 2013 البعد االلتزامي المستمر
 2 30842 2072 البعد االلتزامي األخبلقي
 4 30444 2073 البع د االلتزامي العاطفي
 2046 كاقع االلتزاـ التنظيمي

اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة نحػػك كاقػػع االلتػػزاـ التنظيمػػي اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة نحػػك كاقػػع االلتػػزاـ التنظيمػػي   66-77يكضػػت الجػػدكؿ السػػابؽ يكضػػت الجػػدكؿ السػػابؽ 
                          ألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس فػػػػػي الجامعػػػػػات السػػػػػعكدية حيػػػػػث بمػػػػػ  المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي لئلجابػػػػػاتألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس فػػػػػي الجامعػػػػػات السػػػػػعكدية حيػػػػػث بمػػػػػ  المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي لئلجابػػػػػات

( كىػػػػػي درجػػػػػة ضػػػػػعيفة، تعنػػػػػي أف االلتػػػػػزاـ التنظيمػػػػػي ألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس ( كىػػػػػي درجػػػػػة ضػػػػػعيفة، تعنػػػػػي أف االلتػػػػػزاـ التنظيمػػػػػي ألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس   44مػػػػػف مػػػػػف 20462046))
 بالجامعات السعكدية ضعيؼ كبالتالي يحتاج إلى تطكير، بالجامعات السعكدية ضعيؼ كبالتالي يحتاج إلى تطكير، 

            ككاف نمط االلتزاـ التنظيمي العاطفي ىك األضعؼ حيث حصؿ عمى درجة 
االلتزاـ التنظيمي األخبلقي  ( ثـ4مف 2072( يميو االلتزاـ االستمرارم بدرجة) 4مف 2073) 

كىذه النتيجة ال تتفؽ كأىمية االلتزاـ التنظيمي سكاء ألعضاء ىيئة التدريس أك (، 4مف  2013بدرجة ) 
؛ فعمى مستكل أعضاء ىيئة التدريس يسيـ االلتزاـ التنظيمي في ارتفاع مستكل الرضا لمجامعة ككؿ

ـ بالراحة كالطمأنينة كبالتالي مضاعفة الجيد في الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس مما يندم إلى شعكرى
أداء المياـ كتطكير العمؿ ك اإلبداع كالتميز كالسعي إلى تحقيؽ أىداؼ الجامعة كالكصكؿ بيا إلى مراتب 



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متقدمة في التصنيفات العالمية، كما أنو يسيـ في تحقيؽ االستقرار الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس 
الكظيفي ليـ كانتقاليـ مف الجامعة إلى أماكف أخرل، أما عمى مستكل الجامعة كبالتالي يقمؿ مف التسرب 

فيساعد االلتزاـ التنظيمي عمى ايجاد بيئة أكاديمية متميزة كمبدعة تساىـ في المحافظة عمى الكفاءات مف 
عة اإلدارم كاألكاديمي عمى قيادات الجامعة في متاب العبءمنسكبييا كتقمؿ مف مشكبلت العمؿ كتخفؼ 

  .كتكجيو أعضاء ىيئة التدريس
كت فسر نتيجة ضعؼ االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية 

ـ، فكجكد 2364بضعؼ نظاـ الحكافز في الجامعات السعكدية كىذا ما أشارت إليو دراسة الكزرة 
أعضاء ىيئة التدريس، نظاـ لمحكافز المادية كالمعنكية يساعد كثيرا في إشباع حاجات كرغبات 

كيشعرىـ بالعدالة ك المساكاة داخؿ الجامعة، كبالتالي يساىـ في رفع درجة االلتزاـ التنظيمي ليـ 
كمف األسباب أيضا تكقؼ بعض الحكافز  بما يضمف بقاءىـ كاستمرارىـ بالعمؿ في الجامعة،

نتمرات الخارجية التي التي يحصؿ عمييا عضك ىيئة التدريس كالبدالت المادية، كتقميؿ عدد الم
                    يمكف أف يشارؾ فييا عضك ىيئة التدريس، إضافة إلى ازدياد أعداد الطبلب في

 القاعات الدراسية.
كدراسة البابطيف  2366العمرم  الدراسة الحالية عف نتائج دراسة كتختمؼ نتائج   

ألعضاء ىيئة التدريس، كقد يعكد ذلؾ كالتي تكصمت إلى ارتفاع درجة االلتزاـ التنظيمي  2367
إلى أف الحكافز المادية كالمعنكية التي كانت تمنت ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 

قد خفت كثيرا مما أثر عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي ألعضاء  2361السعكدية حتى نياية عاـ 
 ىيئة التدريس.

يمي ألعضاء هيئة التدريس في األبعاد وجاءت النتائج التفصيمية لوا ع االلتزام التنظ
 الثالثة كما يمي:

 الب عد األول: االلتزام التنظيمي العاطفي:
المتكسط  العبارات ـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 60622 2042 تتطابؽ أىدافي مع أىداؼ الجامعة 6
 30273 2.77 تتكافؽ قيمي مع قيـ الجامعة 2
 30278 2043 أتحدث عف جامعتي بفخر 4
 30243 2.17 أشارؾ في المناسبات االجتماعية عمى مستكل الكمية كالجامعة 7
 6.623 2.73 أقدـ مصمحة الجامعة عمى مصمحتي الشخصية 4

 3.841 2.73 المتكسط العاـ

مف خبلؿ نتائج الجدكؿ السابؽ يتضػت أف أفػراد عينػة الدراسػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس مف خبلؿ نتائج الجدكؿ السابؽ يتضػت أف أفػراد عينػة الدراسػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس 
درجػػػة االلتػػػزاـ التنظيمػػػي ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات درجػػػة االلتػػػزاـ التنظيمػػػي ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات مكافقػػػكف بدرجػػػة ضػػػعيفة عمػػػى مكافقػػػكف بدرجػػػة ضػػػعيفة عمػػػى 

( كىػك ( كىػك 40334033مػف مػف   20732073السعكدية في بعد االلتزاـ التنظيمي العاطفي، كذلؾ بمتكسط حسابي بم  )السعكدية في بعد االلتزاـ التنظيمي العاطفي، كذلؾ بمتكسط حسابي بم  )
( كيشػػير إلػػى أف ( كيشػػير إلػػى أف 20132013إلػػى إلػػى   60866086متكسػػط يقػػع فػػي الفئػػة الثانيػػة مػػف فئػػات المقيػػاس الخماسػػي ) متكسػػط يقػػع فػػي الفئػػة الثانيػػة مػػف فئػػات المقيػػاس الخماسػػي ) 

 درجة االلتزاـ التنظيمي ضعيفة.درجة االلتزاـ التنظيمي ضعيفة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا يتضػػػػت أف ىنػػػػاؾ تقاربػػػػا فػػػػي إجابػػػػات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى درجػػػػة االلتػػػػزاـ ا يتضػػػػت أف ىنػػػػاؾ تقاربػػػػا فػػػػي إجابػػػػات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى درجػػػػة االلتػػػػزاـ كمػػػػكمػػػػ        
التنظيمػػي االعػػاطفي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػػي الجامعػػات السػػعكدية حيػػث تراكحػػت متكسػػػطات التنظيمػػي االعػػاطفي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػػي الجامعػػات السػػعكدية حيػػث تراكحػػت متكسػػػطات 

 ( ( 20432043إلى إلى   20432043إجاباتيـ عمى درجة االلتزاـ التنظيمي العاطفي ما بيف )إجاباتيـ عمى درجة االلتزاـ التنظيمي العاطفي ما بيف )
 ري:الب عد الثاني: االلتزام التنظيمي االستمرا

 
 االنحراؼ  المتكسط  العبارات ـ

 60622 2043 أرغب في االستمرار بالعمؿ في الجامعة 6
 30273 2.42 أحرص عمى أف تحصؿ جامعتي عمى مراكز مميزة عالميا 2
 30278 2043 لي رغبة باالستمرار بالعمؿ في الجامعة حتى بعد التقاعد 4
 30243 2.43 نادرا ما أطمب إجازة 7
في االستمرار بالعمؿ في الجامعة حتى لك تكفرت فرص عمؿ أرغب  4

 بمميزات أفضؿ.
2.73 6.623 

 3.841 2072 المتكسط العاـ

مف خبلؿ نتائج الجدكؿ السابؽ يتضت أف أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس 
الجامعات مكافقكف بدرجة ضعيفة عمى درجة االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في 

( كىك متكسط 4033مف  2072السعكدية في بعد االلتزاـ االستمرارم، كذلؾ بمتكسط حسابي بم  )
( كيشير إلى أف درجة 2013إلى  6086يقع في الفئة الثانية مف فئات المقياس الخماسي ) 

 االلتزاـ التنظيمي ضعيفة.
جة االلتزاـ التنظيمي كما يتضت أف ىناؾ تقارب في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى در 

االستمرارم ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية حيث تراكحت متكسطات إجاباتيـ 
 ( 2043إلى  2043عمى درجة االلتزاـ التنظيمي االستمرارم ما بيف )

 الب عد الثالث: االلتزام التنظيمي األخال ي:
المتكسط  العبارات ـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 60622 2044 أشارؾ بفاعمية في المجاف العممية عمى مستكل الكمية كالجامعة 6
 30273 2.13 التـز بأنظمة الجامعة 2
 30278 2044 التـز بحضكر ساعاتي المكتبية 4
 30243 2.43 أتكاجد في الجامعة بعد الدكاـ الرسمي إذا لـز األمر 7
 6.623 2.74 أحرص عمى تطكير مياراتي األكاديمية كالبحثية 4

 3.841 2.13 المتكسط العاـ



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مف خبلؿ نتائج الجدكؿ السابؽ يتضت أف أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس 
مكافقكف بدرجة ضعيفة عمى درجة االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 

( كىك متكسط 4033مف  2013السعكدية في بعد االلتزاـ األخبلقي، كذلؾ بمتكسط حسابي بم  )
( كيشير إلى أف درجة 2013إلى  6086يقع في الفئة الثانية مف فئات المقياس الخماسي ) 

 االلتزاـ التنظيمي ضعيفة.
كما يتضت أف ىناؾ تقارب في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى درجة االلتزاـ التنظيمي 

ث تراكحت متكسطات إجاباتيـ عمى األخبلقي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية حي
 ( 2043إلى  2044درجة االلتزاـ التنظيمي االستمرارم ما بيف )

مـــا العوامـــل الملحققـــة لاللتـــزام التنظيمـــي ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي مـــا العوامـــل الملحققـــة لاللتـــزام التنظيمـــي ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي   نـــص الســـؤال:نـــص الســـؤال:
 الجامعات السعودية من وجهة نظرهم؟الجامعات السعودية من وجهة نظرهم؟

 الترتيب االنحراؼ المتكسط العكامؿ المحققة لبللتزاـ التنظيمي
مشػػػاركة عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات عمػػػى مسػػػتكل القسػػػـ مشػػػاركة عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات عمػػػى مسػػػتكل القسػػػـ 

 كالكمية كالجامعة كالكمية كالجامعة 
7013 30864 6 

 2 30862 7043 حصكؿ عضك ىيئة التدريس عمى راتب شيرم مناسبحصكؿ عضك ىيئة التدريس عمى راتب شيرم مناسب
إتاحػػة الفرصػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس لتطػػكير مياراتػػو كقدراتػػو األكاديميػػة إتاحػػة الفرصػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس لتطػػكير مياراتػػو كقدراتػػو األكاديميػػة 

 كالبحثيةكالبحثية
7.72 30822 4 

 7 30866 7.78 العدالة في تطبيؽ األنظمة عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس العدالة في تطبيؽ األنظمة عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس 
 4 30824 7073 إتاحة الفرصة لو لمتعبير عف  رائو كأفكاره بحرية تامةإتاحة الفرصة لو لمتعبير عف  رائو كأفكاره بحرية تامة

 1 30847 7073 التفاعؿ اإليجابي مع المقترحات التطكيرية ألعضاء ىيئة التدريسالتفاعؿ اإليجابي مع المقترحات التطكيرية ألعضاء ىيئة التدريس
 4 30842 404 تحفيزه عمى إجراء البحكث كالدراساتتحفيزه عمى إجراء البحكث كالدراسات

 8 30441 404 كجكد عبلقات إنسانية جيدة بيف أعضاء ىيئة التدريسكجكد عبلقات إنسانية جيدة بيف أعضاء ىيئة التدريس
 2 30812 4021 إتاحة الفرصة لعضك ىيئة التدريس لحضكر المنتمرات العمميةإتاحة الفرصة لعضك ىيئة التدريس لحضكر المنتمرات العممية

 63 30824 4.24 شعكر عضك ىيئة التدريس باألماف الكظيفيشعكر عضك ىيئة التدريس باألماف الكظيفي
 66 30844 4.24 تكفير خدمات صحية كسكنية لعضك ىيئة التدريستكفير خدمات صحية كسكنية لعضك ىيئة التدريس

 62 30474 4.64 دقيؽ كمحدد لمياـ أعضاء ىيئة التدريسدقيؽ كمحدد لمياـ أعضاء ىيئة التدريسكجكد كصؼ كظيفي كجكد كصؼ كظيفي 
 64 30462 4062 أف يتـ تقكيـ عضك ىيئة التدريس كفؽ معايير محددة ك كاضحة.أف يتـ تقكيـ عضك ىيئة التدريس كفؽ معايير محددة ك كاضحة.

 67 30481 4038 تكفير بيئة أكاديمية تساعد عمى اإلبداعتكفير بيئة أكاديمية تساعد عمى اإلبداع
يكضت الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي ترل عينة الدراسة أنيا ميمة 
بدرجة كبيرة جدا  كمنثرة في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 

كىذه الدرجات تقع  4مف  7078_  7013السعكدية، كحصمت عمى متكسط حسابي يتراكح بيف 
 دا( مف مقياس استبانة الدراسة، كىذه العكامؿ ىي عمى الترتيب مايمي:في المستكل )كبيرة ج

مشػػػاركة عضػػػػك ىيئػػػة التػػػػدريس فػػػي اتخػػػػاذ القػػػرارات عمػػػػى مسػػػتكل القسػػػػـ كالكميػػػة كالجامعػػػػة، مشػػػاركة عضػػػػك ىيئػػػة التػػػػدريس فػػػي اتخػػػػاذ القػػػرارات عمػػػػى مسػػػتكل القسػػػػـ كالكميػػػة كالجامعػػػػة،  ..66
 . .   44مف مف 701701كحصمت عمى متكسط حسابي كحصمت عمى متكسط حسابي 

    حصػػػكؿ عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس عمػػػى راتػػػب شػػػيرم مناسػػػب كحصػػػمت عمػػػى متكسػػػط حسػػػابي حصػػػكؿ عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس عمػػػى راتػػػب شػػػيرم مناسػػػب كحصػػػمت عمػػػى متكسػػػط حسػػػابي  ..22
 ..    44مف مف 704704
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إتاحػػة الفرصػػػة لعضػػك ىيئػػػة التػػدريس لتطػػػكير مياراتػػو كقدراتػػػو األكاديميػػة كالبحثيػػػة كحصػػػمت إتاحػػة الفرصػػػة لعضػػك ىيئػػػة التػػدريس لتطػػػكير مياراتػػو كقدراتػػػو األكاديميػػة كالبحثيػػػة كحصػػػمت  ..44
 . .   44مف مف 70727072عمى متكسط حسابي عمى متكسط حسابي 

  العدالة في تطبيؽ األنظمة عمى جميع أعضاء ىيئػة التػدريس كحصػمت عمػى متكسػط حسػابي العدالة في تطبيؽ األنظمة عمى جميع أعضاء ىيئػة التػدريس كحصػمت عمػى متكسػط حسػابي  ..77
 ..  44مف مف 70787078

مؿ السابقة بينما حصمت مجمكعة أخرل مف العكامؿ عمى درجة أىمية أقؿ مف العكا
( كىذه الدرجات تقع في  4مف  4038ك  407حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف ) 

 المستكل )المتكسط ( مف مقياس استبانة الدراسة، كىذه العكامؿ ىي عمى الترتيب ما يمي:
   إتاحة الفرصة لو لمتعبير عف  رائو كأفكاره بحرية تامة كحصمت عمى متكسط حسابي  .6

 . 4مف 407
ة التدريس كحصمت عمى متكسط فاعؿ اإليجابي مع المقترحات التطكيرية ألعضاء ىيئالت .2

 . 4مف  407حسابي
 . 4مف 404تحفيزه عمى إجراء البحكث كالدراسات كحصمت عمى متكسط حسابي  .4
كجكد عبلقات إنسانية جيدة بيف أعضاء ىيئة التدريس كحصمت عمى متكسط حسابي  .7

 . 4مف 404
ة التدريس لحضكر المنتمرات العممية كحصمت عمى متكسط إتاحة الفرصة لعضك ىيئ .4

 . 4مف 4021حسابي 
  4024شعكر عضك ىيئة التدريس باألماف الكظيفي كحصمت عمى متكسط حسابي  .1
            تكفير خدمات صحية كسكنية لعضك ىيئة التدريس كحصمت عمى متكسط حسابي  .4

 . 4مف 4024
ء ىيئة التدريس كحصمت عمى متكسط كجكد كصؼ كظيفي دقيؽ كمحدد لمياـ أعضا .8

 . 4مف 4064حسابي 
كحصمت عمى متكسط  أف يتـ تقكيـ عضك ىيئة التدريس كفؽ معايير محددة ككاضحة. .2

 . 4مف 4062حسابي 
  4مف 4038تكفير بيئة أكاديمية تساعد عمى اإلبداع كحصمت عمى متكسط حسابي  .63

كبيذا يظير مف نتيجة إجابة السناؿ الثاني مف أسئمة الدراسة أف ىناؾ أربعة عكامؿ   
يرل عينة الدراسة أنيا ميمة جدا في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في 

 الجامعات السعكدية كىي عمى الترتيب:
 كمية كالجامعة.مشاركة عضك ىيئة التدريس في اتخاذ القرارات عمى مستكل القسـ كال 
 .حصكؿ عضك ىيئة التدريس عمى راتب شيرم مناسب 
 .إتاحة الفرصة لعضك ىيئة التدريس لتطكير مياراتو كقدراتو األكاديمية كالبحثية 
 .العدالة في تطبيؽ األنظمة عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس 



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
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مػػد عمػػى مػػد عمػػى أف الجامعػػات التػػي تعتأف الجامعػػات التػػي تعت دراسػػة جرينبيػػرج كبػػاركفدراسػػة جرينبيػػرج كبػػاركفكىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا أشػػارت إليػػو كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا أشػػارت إليػػو 
مشػػػاركة عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي صػػػنع القػػػرارات، كتحفػػػكمض السػػػمطات المناسػػػبة ألعضػػػاء ىيئػػػة مشػػػاركة عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي صػػػنع القػػػرارات، كتحفػػػكمض السػػػمطات المناسػػػبة ألعضػػػاء ىيئػػػة 
التدريس كشرح كتكضيت ما يجرم مف أحداث كأنشطة، يحكلد شعكران لػدييـ بػأنيـ جػزءه يحعتمػد عمػييـ التدريس كشرح كتكضيت ما يجرم مف أحداث كأنشطة، يحكلد شعكران لػدييـ بػأنيـ جػزءه يحعتمػد عمػييـ 

 (Greenberg&Baron,2007) .في الجامعة، كأف ليـ أثران إيجابيان في رسـ مستقبميا في الجامعة، كأف ليـ أثران إيجابيان في رسـ مستقبميا 
لذا حرم بالجامعات السعكدية أف تسعى جاىدة لتحقيؽ ىذه العكامؿ ليرتفع مستكل 
االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس فييا كالذم ظير ضعفو مف خبلؿ اإلجابة عمى سناؿ 
الدراسة الحالي، كعند ارتفاع مستكل االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 

سيساىـ في المحافظة عمى أعضاء ىيئة التدريس كعدـ انتقاليـ مف الجامعة،  السعكدية فاف ذلؾ
 ىيئة ألعضاءكتحسيف مخرجات الجامعات، كتحسيف بيئة العمؿ األكاديمي، كرفع مستكل الرضا 

 التدريس.
 توصيات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي لتطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة 
 التدريس بالجامعات السعودية بما يمي:

إيجاد قنكات اتصاؿ فعالة بيف إدارة الجامعة كأعضاء ىيئة التدريس تساىـ في مشاركة  .6
 عضك ىيئة التدريس في صنع القرارات.

تكسيع مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية في القرارات الجامعية خاصة  .2
قرار البرامج األكاديمية.ما يتعمؽ منيا باختيار رنساء ا  ألقساـ العممية، كعمداء الكميات، كا 

إعادة النظر في ركاتب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية بحيث تككف مناسبة  .4
الماليـ كتطمعاتيـ، كممبية الحتياجاتيـ الحياتية مف أجؿ عيش كريـ يتناسب مع مكانة 

غيـ لمعمؿ األكاديمي كعدـ انش،اليـ أعضاء ىيئة التدريس كأدكارىـ، كبما يضمف تفر 
 بمصادر أخرل لمدخؿ.

إيجاد نظاـ لمتقاضي يمجأ إليو عضك ىيئة التدريس عند شعكره بعدـ عدالة التكزيعات أك  .7
 عدالة اإلجراءات أك عدالة التعامبلت.

 توصيات بدراسات مستقبمية:
 بالجامعات السعكدية.بالجامعات السعكدية.بناء نمكذج لقياس درجة االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس بناء نمكذج لقياس درجة االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس  ..66
إجراء دراسة مشابية لمعرفة أثر نظاـ الجامعات الجديد عمى االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة إجراء دراسة مشابية لمعرفة أثر نظاـ الجامعات الجديد عمى االلتزاـ التنظيمي ألعضاء ىيئة  ..22

 التدريس بالجامعات السعكدية.التدريس بالجامعات السعكدية.
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 المراجع:
 المراجع العربية:المراجع العربية:

  ( .ـ(. 23342334ابػػػػف منظػػػػكر، جمػػػػاؿ الػػػػديف أبػػػػي الفضػػػػؿ. ) ابػػػػف منظػػػػكر، جمػػػػاؿ الػػػػديف أبػػػػي الفضػػػػؿ .)القػػػػاىرة: دار الكتػػػػب . القػػػػاىرة: دار الكتػػػػب لســــان العــــربلســــان العــــربـ .
 الجامعية.الجامعية.

 ( .ـ(. 23342334أبػػػك نػػػدا، سػػػامية. )أبػػػك نػػػدا، سػػػامية .)العال ـــة بـــين المتغيـــرات الشخصـــية وأنمـــاط القيـــادة بـــااللتزام العال ـــة بـــين المتغيـــرات الشخصـــية وأنمـــاط القيـــادة بـــااللتزام ـ
التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية في الوزارات الفمسطينية فـي  طـاع التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية في الوزارات الفمسطينية فـي  طـاع 

. رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة. قسػػػـ إدارة األعمػػػاؿ، كميػػػة اإلدارة، . رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة. قسػػػـ إدارة األعمػػػاؿ، كميػػػة اإلدارة، غـــزةغـــزة
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.الجامعة اإلسبلمية، غزة.

 ( .مػػدل تمكػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات ـ(. مػػدل تمكػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات 23672367األسػػمر، منػػى، كاليػػذلي، سػػيى. )األسػػمر، منػػى، كاليػػذلي، سػػيى .)ـ
  –  464464(. (. 663663))  1818المجمــــة التربويــــة، المجمــــة التربويــــة، السػػػػعكدية مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػرىـ. السػػػػعكدية مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػرىـ. 

443443.. 
 ( . تحسػػيف أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة الػػدماـ فػػي ضػػكء ـ(. تحسػػيف أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة الػػدماـ فػػي ضػػكء 23642364الحربػػي، عبػػدا . )الحربػػي، عبػػدا .)ـ

، ، ((3333عـــة عـــين شـــمس. )عـــة عـــين شـــمس. )جامجاماحتياجػػػاتيـ المينيػػػة. مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة. احتياجػػػاتيـ المينيػػػة. مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة. 
223223-447447.. 

 ( .ـ(.23382338حػػػريـ، حسػػػيف. )حػػػريـ، حسػػػيف.)ـــي منظمـــات   ـ ـــراد والجماعـــات ف ـــي منظمـــات الســـموك التنظيمـــي: ســـموك األف ـــراد والجماعـــات ف الســـموك التنظيمـــي: ســـموك األف
 عماف: دار الحامد.عماف: دار الحامد.  األعمال.األعمال.

 ( .محمػػد ، ، محمػػد. )الخشػػرـك ـ(. تػػأثير منػػاخ الخدمػػة فػػي االلتػػزاـ التنظيمػػي دراسػػة ميدانيػػة عمػػى ـ(. تػػأثير منػػاخ الخدمػػة فػػي االلتػػزاـ التنظيمػػي دراسػػة ميدانيػػة عمػػى 23662366الخشػػرـك
ــة جامعــة دالعػػامميف فػػي معاىػػد التقنيػػة لجامعػػة حمػػب. العػػامميف فػػي معاىػػد التقنيػػة لجامعػػة حمػػب.  ــة جامعــة دمجم ــوم مجم ــوم مشــق لمعم مشــق لمعم

 ..622622-612612( . ( . 44))  2424    اال تصادية والقانونية.اال تصادية والقانونية.
 ( .أثػػػر االلتػػػزاـ التنظيمػػػي عمػػػى نيػػػة تػػػرؾ العمػػػؿ دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف ـ(. أثػػػر االلتػػػزاـ التنظيمػػػي عمػػػى نيػػػة تػػػرؾ العمػػػؿ دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف 23662366الزيػػػادم، ميػػػا. )الزيػػػادم، ميػػػا .)ـ

العامميف في القطاع الحككمي كالقطاع الخػاص. المجمػة العمميػة لبلقتصػاد العامميف في القطاع الحككمي كالقطاع الخػاص. المجمػة العمميػة لبلقتصػاد 
 ..211211-242242كالتجارة، ص ص كالتجارة، ص ص 

 ( .الرضػػا الػػكظيفي كعبلقتػػو بػػااللتزاـ التنظيمػػي ـ(. الرضػػا الػػكظيفي كعبلقتػػو بػػااللتزاـ التنظيمػػي 23236464الشػػكابكة، يػػكنس، كالطعػػاني، حسػػف. )الشػػكابكة، يػػكنس، كالطعػػاني، حسػػف .)ـ
لمعامميف في المكتبػات الجامعيػة الرسػمية األردنيػة. عمػادة البحػث العممػي. لمعامميف في المكتبػات الجامعيػة الرسػمية األردنيػة. عمػادة البحػث العممػي. 

 ..233233  -686686(. (. 66))  4040مجمة العموم التربوية. مجمة العموم التربوية. الجامعة األردنية. الجامعة األردنية. 
 ( .دكر االسػػتاذ الجػػامعي فػػي تحقيػػؽ الجػػكدة فػػي مخرجػػات التعمػػيـ ـ(. دكر االسػػتاذ الجػػامعي فػػي تحقيػػؽ الجػػكدة فػػي مخرجػػات التعمػػيـ 23322332الشػػيخي، ىاشػػـ. )الشػػيخي، ىاشػػـ .)ـ

ي. المػػنتمر الػػدكلي األكؿ" االعتمػػاد األكػػاديمي لمنسسػػات كبػػرامج ي. المػػنتمر الػػدكلي األكؿ" االعتمػػاد األكػػاديمي لمنسسػػات كبػػرامج الجػػامعالجػػامع
التعمػػيـ العػػالي النػػكعي فػػي مصػػر كالعػػالـ العربػػي: الكاقػػع كالمػػأمكؿ". كميػػة التعمػػيـ العػػالي النػػكعي فػػي مصػػر كالعػػالـ العربػػي: الكاقػػع كالمػػأمكؿ". كميػػة 

 أبريؿ، المنصكرة.أبريؿ، المنصكرة.  22-88التربية النكعية، التربية النكعية، 
 ( .كاقػػع النمػػك الكمػػي ـ(. كاقػػع النمػػك الكمػػي 23372337/ذك القعػػدة ، /ذك القعػػدة ،   44-22مػػازم، عبػػدالحميـ، كأبكعمػػة، عبػػدالرحمف. )مػػازم، عبػػدالحميـ، كأبكعمػػة، عبػػدالرحمف .)ـ

التدريس فػي الجامعػات السػعكدية كمسػتقبمو: نمػكذج جامعػة التدريس فػي الجامعػات السػعكدية كمسػتقبمو: نمػكذج جامعػة   ألعضاء ىيئةألعضاء ىيئة
 الممؾ سعكد. ندكة تنمية أعضاء ىيئة التدريسالممؾ سعكد. ندكة تنمية أعضاء ىيئة التدريس



  خالد بن عبد العزيز الداودد/                تطوير االلتزام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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