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 في بناء االلتزام التنظيمي للعاملين ةالقياديوالثقة دور الدعم 
 

 دراسة استطالعية آلراء عينة من موظفي المديرية العامة لتربية كربالء
 

 عامر علي حسين العطويم.

 الهام ناظم الشيبانيم.
 

 
 المستخلص

 

ادينة يني بنناء التناام العناملين. البياننا  نمعنن منن عيننة منن تتجه الورقة البحثية الحالية اتجاه التحقق منن درر الندعم رالثقنة القي   

موظف يني متتلنف اقسنام المديرينة. رقند اظهنر  النتنا   بنا   (122)الموظفين العاملين يي المديرية العامة لتربية كربالء شملن 
ض رتحلينل بياننا  الدراسنة عندد منن الثقة القيادية رالدعم القيادي يرتبط ريؤثر بشكل ايجابي يي التاام العاملين. راستتدم يي عنر

االدرا  االحصنا ية مثنل التحلينل العناملي التوكيندي ركررنبنا، الفنناس رالمتوسنط راالنحنرا  المعيناري رمعامنل االرتبنا  البسننيط 
(Pearson)  . رتحليل االنحدار المتعدد. ريي النهاية تم مناقشة رعرض االستنتانا  رالتوصيا 

 

Abstract 

This paper investigates the role of trust and support of leadership in building of employees' 
commitment. The data were collected in a sample of employees of general office for education 

at Karballa province. The results show that supervisor trust and leadership support are positively 
related and affected to organizational commitment. Many of statistical tools were used in this 

research, as Chronbac Alfa, Confirmatory Factor Analysis, means, standard deviations, Pearson 
correlation coefficients, and multi regression analysis. At the end, conclusions and 
recommendations were showed and discussed. 

 

 ةــــــمقدم
منننن العناصننر االساسننية ينني المن منننا   Organizational Commitmentيعنند العدينند مننن البنناحثين مفهنننوم االلتنناام التن يمنني    

عنني رنننود ارتفننا  عنناد ينني االداء الفننردي الننلي ينننعك  مننن الناحيننة الفاعلنة رالكفننوءن النهننم علنند اعتقنناد تننام بننا  التنناام العنناملين ي

المنطقينة علند اينادن االداء المن منني. رمثنل حنله الحقيقننة نعلنن العديند منن البنناحثين يتننارلن دراسنة مؤشننرا  بنناء رتعاينا االلتنناام 
اصننا  منن المؤشننرا  التني تنؤثر علنند  التن يمني للعناملين. مننن انالد المرانعنة للدراسننا  السنابقة رنند الباحثننا  بنا  حننا  ثننال 

االلتنناام العنناملينس الصنننف االرد يتعلننق بعوامننل بيلننة العمننل التن يمينننة مثننل العدالننة التن يميننة رالثقايننة التن يميننة رعوامننل تتعلنننق 

ينا  حننا   ررغنم للن    .ودن العالقا  بينه ربين العناملينبتصا ص الشتص مثل العمر رعوامل تتعلق بر ي  العمل المباشر مثل ن
لتناام العناملين رحنله باشر )المندير ار القا ندو ربنين االدراسا  التي تتنارد العالقة بين اصا ص رسلو  ر ي  العمل المعدد قليل من 

 القضية كانن من االسباب المحفان النراء البحث الحالي.
ي رالثقنة القيادينة منن نهنة رااللتناام التن يمني منن نهنة يتنارد البحث الحالي دراسة  بيعة العالقة المونود بنين مفهنوم الندعم القيناد   

اارى. تم تقسنيم البحنث الند ثنال  اننااء اساسنية بقينة تحقينق احداينه. الجناء االرد يتننارد المنهجينة العليمنة للبحنثس رالجناء الثناني 

الثقننة القيادينةو س امننا الجنناء االايننر يتعلنق بعننرض التلفيننة الن ريننة لمتقينرا  البحننث الننثال  )االلتنناام التن يمنيس رالنندعم القينناديس ر
 ييتنارد الجانب العملي للبحث راالستنتانا  التوصيا .

  

 االطار المنهجي للبحث
 مشكلة البحثاوال. 

عندد لتناام العناملين. يعلند النرغم منن تيي بنناء رتعاينا ا بدررحم الر يسياصبح العديد من المدراء بحانة ماسة الد ا  يستبصرر      
لتاام العاملين رتبيا  العوامل التني تنؤثر علينه ايجابنا  ار سنلبا  اال انهنا تفتقند الند ايضنال الندرر القينادي تي تنارلن موضو  االبحو  ال

يي بلورن حلا الشعور لدى العاملين. ال نرى با  حنا  العديد منن البحنو  رااصنة علند مسنتوى الدراسنا  االننبينة توضنح بصنريح 
 (e.g., Liu, 2004)رممارسنا  ادارن المنوارد البشنرية  (e.g., Lee, 2000)مينة مثنل العدالنة التن يمينة العبنارن درر العوامنل التن ي

ريالحن  بنا  حنله الدراسنا  رغيرحنا تفتقند الند يي التأثير علد التاام العاملين داال المن منة.  (e.g., Wu, 2005)رالثقاية التن يمية 

رحننله القيننادن. ي رالثقننة يني لتنناام العناملين رااصننة موضنو  النندعم القينادتننأثير علند االقيننادن يني الرتبط يني توضنيح العوامننل التني تنن
 القضية تشكل دايع اساسي اتجاه اعداد البحث الحالي. 
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لقناءاتهم منع المندراء يني المن منة عيننة البحنث ار منن انالد  ثا  من االد اللقاءا  التي تنم انراءحنامن ناحية اارى يالح  الباح     

را  التدريبيننة ار انالد الحينان اليوميننة رننود حالننة تنلمر راضنحة لنندى العديند مننن المندراء اتجناه انتفنناض مسنتوى التنناام اثنناء الندر
حنلا شنكل داينع العاملين رعدم رغبتهم بالعمنل رانعندام التمسن  بتحقينق احندا  المن منة رالرغبنة بمقادرتهنا متند منا سننحن الفرصنة. 

 . الثقة يي القيادنق الدعم القيادي راار للتوض ببحث حلا الموضو  رضمن نطا

 

 البحث أهدافثانياً. 
 يسعد البحث الحالي الد تحقيق االحدا  االتية:    

 الكشف عن مستوى الدعم القيادي المدر  من قبل العاملين يي المن مة عينة البحث. -7
 التعر  علد مدى توير الثقة القيادية حسب رنهة ن ر العاملين عينة البحث. -2

 ن مستوى االلتاام التن يمي للعاملين عينة البحث.الكشف ع -3
ااتبننار مال مننة نمننول  قينناو البحننث رالمتضننمن ثننال  محننارر حنني : النندعم القينناديس رالثقننة القياديننة التن يمنني رااللتنناام  -4

رباالعتمنناد علند برنننام    (Structural Equation Modeling) معادلننة النملننة الهيكليننةالتن يمني منن اننالد اسنتتدام 
(LISREL). 

 االلتاام التن يمي.كل من الدعم رالثقة القيادية يي تأثير ااتبار عالقة  -5

 

 اهمية البحثثالثاً. 
يكتسب البحث الحالي احميتنه منن احمينة متقيراتنه س الا يعند موضنو  الندعم القينادي رالثقنة القيادينة منن المواضنيع التني القنن القلينل    

يحنارد ا  يوضنح احمينة الندرر القينادي يني  رحنوة ضمن ا ار بناء االلتاام الت يمني للعناملين. من االحتمام يي ادبيا  االدارن رااص

تعايا االلتاام العاملين بقية رسم مسار راضح للمدراء يي المن مة عينة البحنث اصوصنا ريني من ماتننا المحلينة عمومنا  اتجناه بنناء 
 لمدراء رالعاملين راشعارحم بونود الدعم القيادي.التاام العاملين من االد االحتمام بترري  الثقة ما بين ا

 

 رابعاً. فرضيات البحث
 يتضمن البحث يرضيتا  اساسيتا  :

 يوند اثر لر داللة معنوية لمتقير الدعم القيادي يي االلتاام التن يمي -7
 يوند اثر لر داللة معنوية لمتقير الثقة القيادية يي االلتاام التن يمي -2

 للبحث اامسا . المتطط الفرضي

 الشكل ادناه يوضح المتطط الفرضي للبحث :  
 

 

 

 

 

 

 (1)شكل 
 المتطط الفرضي للبحث
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 عينة البحثمجتمع و. سادساً 
تمثل مجتمع البحث بالمديرية العامة لتربينة كنربالء س امنا عيننة البحنث يتمثلنن بنالمال  النوظيفي لتلن  المديرينة بكاينة اقسنامها. ال      

 %)استمارن صالحة للتحلينل االحصنا ي. رقند كاننن نسنبة النلكور  (122)استمارن استبيا  تم استرنا   (124)لباحثا  بتوايع قام ا
سننة. امنا معندد ادمنة البناحثين يقند كنا   (24-60)من عدد المشاركين يي حلا البحث. اما معدد عمر المشاركين يقد تنرارل بنين  (40
لتحصنيل الدراسنني اليننراد عيننة البحننث يقند كانننن نسننبة الحاصنلين علنند شنهادن البكلوريننوو حنني سنننة . رييمنا يتعلننق با (1-33)بني 

رقند اسنتترنن التكنرارا  رالنسنب الملوينة لوصنف عيننة البحنث حينث تنم تلتنيص النتنا   ينني . (60 %)االعلند ال تجنارا  نسنبة 
 .(1)الجدرد 

 
 (1)جدول 

 خصائص عينة البحث

   العمر

 ةالنسب التكرار المستوى

 5.7 7 سنة 33اقل من 

 48.4 59 سنة 40-30

41-50 47 38.5 

51-60 9 7.4 

 100% 122 المجمو 

   الجن 

 40 49 لكور

 60 73 انا 

 100% 122 المجمو 

   سنوا  التدمة

 39.3 48 سنة 5-1

 34.4 42 سنة 10-6

 16.4 20 سنة 15-11

 9.9 12 سنة  20-16

 100% 122 المجمو 

 

 ن اعداد الباحثا  يي ضوء استمارن االستبيا الجدرد م
 

 . االساليب االحصائية المستخدمةسابعاً 
 

ألغنراض الوصنف رالتحلينل االحصننا ي التني يتطلباحنا تحقينق احنندا  البحنثس يقند تنم اسننتتدم االسناليب رالمؤشنرا  االحصننا ية     

 األتية:
 التكرار رالنسب لوصف اصا ص عينة البحث. -7

 نحرا  المعياري لبيا  مدى تركيا رتشتن انابا  ايراد عينة البحث اتجاه يقرا  ابعاد متقير البحث.الوسط الحسابي راال -2
 لقرض التحقق من الصدق البنا ي لمقايي  البحث. (SEM)نملنة المعادلة الهيكية  -3
 معامل كررنبا، الفا للتحقق من االتساق الداالي لمقايي  البحث. -4

 .(Pearson)معامل االرتبا  البسيط  -5
 .(MRA)تحليل االنحدار المتعدد  -6

 

 ثامناً. اسلوب جمع البيانات
 

 كتب ربحو  رشبكة االنترنن. نظرياً:
 (17)اعداد استمارن استبانة تتضمن ننا ين االرد يتعلنق بالمعلومنا  العامنة رالثناني يتعلنق بمتقينرا  الدراسنة التني تتضنمن  عملياً:

 بعض المقابال  بقية الحصود علد بعض المعلوما  االستطالعية. يقرن مواعة علد متقيرا  البحث. كما تم انراء
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 االطار النظري للبحث
 

 الدعم القيادي اوال. نظرية الدعم التنظيمي ومفهوم
 نظرية الدعم التنظيمي. 0

ا  العنناملين مننن منطلننق نفسنني يبننين بنن Organizational Support Theory تتبلننور الفكننرن الفلسننفية لن ريننة النندعم التن يمنني     

بعبننارن اانرى س يننا  يفسنرر   ريقنة تعامننل الجهنا  المسنؤلة دااننل المن منة علند انهننا مؤشنرا  لطبيعنة عالقننة المن منة معهنم.  ي 
المسنؤرلية المالينة رالشنرعية راالاالقيننة للمن منة التني تتجسنند بايعناد صننا  القنرار دااننل المن منة تعكن  ينني الحنا  العناملين منندى 

رتسنتند ن رينة النندعم التن يمني علند ايكننار . (Rhoades & Eisenberger, 2002: 698)ل المن مننة لهنم تفضنيل ار عندم تفضني
التني تقتنرل بنا  العالقنا  التبادليننة بنين  نريين دا منا  منا تنلحب الند منا رراء التبنادد االقتصننادي  Blauن رينة التبنادد االنتمناعي لن  
          ننرن تقيننر  مننن مفهننوم )الجهنند مقابننل األنننرو س النند يكننرن ) الجهنند مقابننل ي ا  الن. (Lew, 2009)للتضننمن التبننادد االنتمنناعي 

. ريتجسنند االيتننراض الجننوحري لن ريننة النندعم التن يمنني علنند    العنناملين يقنندمو   (Pazy & Ganzach , 2007)النندعم و 
لشنعوريو منن اربناب العمنل س رتفتنرض ا-مترنا  عمل ايجابية مقابل الموارد القيمنة التني يحصنلو  عليهنا ) مثنل الندعم االنتمناعي

ايضا بنا  العناملين يبننو  اعتقناداتهم بتصنوا مقندار تقينيم راحتمنام اربناب العمنل بحسنن حنالهم ربمسناحماتهم س رتعمنل حنله المننايع 
 و. 2009)العارضي رالعطويس  المعنوية علد تشكيل موقف معين يي  لحا  العاملين يعر  باسم " الدعم المن مي المدر "

رلسننوا  عديندن ينا  الن رينا  التن يمينة اشنار  بنا   بيعنة العمنل داانل المن منة اصنبحن مرحوننة بالعالقنا  التبادلينة بنين منا     

. (Aselage & Eisenberger, 2003: 491)يقدمنه العامنل مننن نهند ررالء رمنا تقدمننه المن منة منن رعايننة انتماعينة رعا فيننة 
 & Rhoades)يارينة رليسنن مفررضننة بحكنم القنوانين رالتشننريعا  النقابينة رالحكومينة رلكنن  بيعنه حننله العالقنة حني  بيعننة اات

Eisenberger, 2002) . يتصننا ص حننله العالقننة التبادلينننة بننين العامننل ررب العمننل(Employee-Employer relationship) 
 & Aselage)للعناملين املنة النلي تقندمهابينة بحكنم كنرم المعتركا يي  بيعتها علند نينل المن منة لمترننا  العمنل المرغوبنة رااليجا

Eisenberger, 2003: 491) . 

 رية الهوية االنتماعية باالتي:يمكن ا  نبرا السما  التي تقوم عليها ن  ريي ضوء ما تقدم    
 

 توند عالقة تبادلية ايجابية بين العامل ررب العمل -7

 ة المحفوية بالكرامة رالتقدير )من قبل رب العملويتم تبادد الجهد رالوالء )من قبل العاملو بالمعاملة المحترم -2
 تجسد الجها  المسؤلة يي المن مة )القيادنو  بيعة تعامل المن مة مع العاملين -3

 ااتيارية رليسن مفررضة بحكم القوانين رالتشريعا  النقابية رالحكوميةبين العامل ررب العمل    بيعه العالقةا  تكو   -4
 
 الدعم القيادي. 0

الباحثين يي علنم اددارن بنأ  العالقنة التبادلينة بنين رب العمنل رالعامنل  ال تعتمند يقنط علند الجواننب لال شتصنية مثنل النقنود  اشار    
مثننل االحتنرام رالتقندير رالتوايننق  (Socioemotional)رالتدمنة رالمعلومنا  ر لنمننا ايضنا علند المننوارد        االنتماعينة الشنعورية 

 Perceived). ريعتبننر النندعم القيننادي احنند مؤشننرا  مفهننوم النندعم المن منني المنندر  (Eisenberger etal,2001:43)رالنندعم 
organizational support)      منن قبنل العناملين يني المن منة  س لل يقصند بالندعم المن مني المندر (POS) االعتقناد العنام للعناملين

يالندعم المن مني حنو مؤشنر حنود اسنتعداد المن منة لاينادن المكايلننا  هم س مسناحماتهم رتهنتم بحننالحنود المندى النلي تقنيم يينه المن منة 

 Eisenberger)حنننود نهنننود العمنننل رمؤشنننر حنننود  مينننل المن منننة لتقننننديم المسننناعدن عنننندما يحتانهنننا العامنننل لتفعينننل عملنننه 
etal,1986:502)  عنن درننة االلتناام االعتقادا  العامة التي يصنيقها العناملو  بتصنوا ننودن عالقنتهم منع المن منة يضنال   س  ي

. يالنندعم المن منني حنننو مؤشننر السننتعداد المن مننة لمكايلنننة نهننود العمننل االضنننايية (Polly, 2002:7)العننا في للمن مننة اتجنناحهم 
(Eisenberger et al., 2001: 565). 

المكايلنا   -7رحني : المندر  يني احند دراسناتهم ثنال  مؤشنرا  للندعم المن مني  Rhoades and Eisenberger (2002)رقند حندد 

 Leadership)رالنننندعم القيننننادي  -2س  (Work conditions)رظننننرر  العمننننل  (Organizational rewards)المن ميننننة 
support)  رالعدالننة ادنرا يننة  -3س(Procedural justice)    س لل يعننر(Kottke & Sharafinski) (1988)  النندعم القيننادي

ناء المدراء بقيمهم رمعتقداتهم رمسناحماتهم  س يالقنادن يمثلنو  المن منة ر يتعناملو  بشنكل المدر  بأنه اعتقادا  العاملين حود مدى اعت
متكننرر مننع تقننيم العنناملين رحننود تحقيننق احنندا  المن مننة س لل يعتبننر العنناملين تعامننل  المنندراء معهننم كمؤشننر حننود النندعم المن منني 

(Aselage & Eisenberger ,2003:493) . را  عامنة بتصنوا تقيننيم المن منة لهنمس ينانهم ايضننا يمثلمنا يبلنور العنناملين تصنو

يقومنو بتطننوير رنهنا  ن ننر عامننة بتصنوا المنندى الننلي يقنيم بننه المشنريين مسنناحماتهم ريهتمننو  بحسنن حننالهم. رال  المشننريين 
لين ين نرر  الند التوننه رالقادن يمثلو  ركالء للمن مة التي يعملو  بها يا  لديهم المسؤرلية اتجناه تونينه رتقينيم اداء العناملينس يالعنام

 & Rhoades) (Organization Support)المفضننل رغينننر المفضنننل للمشنننريين اتجنناحهم علننند اننننه مؤشنننر لنندعم المن منننة 
Eisenberger, 2002: 700).  

ن يمني رعليه يا  مفهوم الدعم القيادي المدر  حنو مشنتق منن مفهنوم الندعم التن يمني النلي يعتمند علند ايتراضنا  ن رينة الندعم الت    

رن رينة التبنادد االنتمنناعيس اننه يعكن  االعتقنناد العنام الننلي يتبنناه العناملو  اتجنناه ننودن ر بيعننة عالقنة القنادن معهننم رمندى تقيننيمهم 
 رتثمينهم للجهود التي يبللها العاملو  يي المن مة. 
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 ثانياً. الثقة التنظيمية ومفهوم الثقة القيادية
 
 الثقة التن يمية . 7
بيا  االدارن يكرن با  الثقة تمثل عنصر حيوي للمن ما  الفاعلة س ال كتب من نرر المن منة لعقنود كثينرا  حنود احمينة الثقنة تدعم اد    

. ياالنسننا  يكنو  بحانننة للثقنة مننن McGregor, Argyris and Likert (Kursunoglu, 2009)التن يمينة يني دراسنناتهم امثناد 

ور النلي يكنو  مطلنوب ضنمن العا لنة ربيلنة المدرسنة رحينان العمنل ربنين االصندقاء. رتعند الوالدن حتد المما س يالثقة حني للن  الشنع
الثقة موضو  احتمام العديد من الفرر  العلمية االنتماعية مثل علنم الننف  االنتمناعي رعلنم االنتمنا  راالقتصناد رالسنلو  التن يمني 

رغنم ا  حننا  بعنض المحنارال  البسنيطة  1970مننل عنام ية لدراسة الثقة راالدارن االستراتيجية راالعماد الدرلية. رتعد البداية الحقيق
. رقند رصنفن الثقنة (Erden & Erden, 2009)يني السنتينا   McGregor and Likertالتي سبقتها من قبنل علمناء معنرريين مثنل 

ميننة معننا س ركننلل  حنني عنصننر الننلي يننربط ريلصننق االنننوا  المتتلفننة للهياكننل التن ي ”social glue”علنند انهننا الصننمم االنتمنناعي 

 .(Puusa & Tolvanen, 2006)اساسي لبناء العالقا  االنسانية. انها تتلق التآار رتعطي الناو الشعور باالما  
الثقنننة ليسننننن مصننننطلح بسننننيط للفهننننم س يهننني تتطلننننب العدينننند مننننن العوامننننل التننني يجننننب ا  تؤاننننل باالعتبننننار عننننند دراسننننتها ر    

(Dammen,2001:9) اتفنناق بننين البنناحثين حننود تعريننف شننامل رموحنند للثقننة س رقلننة حننلا االتفنناق تعننود النند التركيننب  . ال ال يوننند
المعقند لهنلا المفهنوم رالنلي ال يمهند دعطنناء الصنورن المتكاملنة س يالبناحثين يميلنوا الن نر النند الثقنة ضنمن سنياق مجناالتهم األكاديميننة 

تني تسناحم احياننا  يني اينادن التشنويم حنود ماحينة حنلا المفهنوم رالينة عملنه التاصة ريقدموا علد حنلا األسناو التعناريف المتتلفنة رال

(Adams,2004:3)  .  ال يعنرGibbs, 1972: 157) و الثقنة التن يمينة بانهنا المننا، النلي يشنعر االلنه العناملو  بمشناعر متبادلنة
ة  شنتاا معيننين )مثنل امنالء العمنل رالنر ي  من الثقنة رالند ء رالقبنود. رتعنر  ايضنا بانهنا اديمنا  العنام رالثقنة بنوعينة رقابلين

المباشرو ار مجموعا  معينة )مثل اددارن العلياو ضمن المن مة س رالرغبة يي االعتماد عليهم علند  سناو تصنريهم كمنا متوقنع مننهم 
 .  (Chen & Dhillon,2003)يضال  عن عدم االحتمام بمراقبة رمتابعة سلوكهم بهلا التصوا  

 :(Hoy and Tschannen-Moran, 2003: 8)ام  حقا ق تعك  مفهوم الثقة التن يمية حيرعموما  حنا     

 : شعور  ر  ما با  الطر  االار يحسن عليه بالتير ريمده بالعطف. Benevolenceاالحسا   -1
 : المدى اللي يعتمد ييه شتص ما علد شتص ار مجموعة اارى. Reliabilityالمعولية  -2

 اللي يمتل  ييه الطر  المؤتمن المهارن رالمعرية رالتبرن. : المدىCompetencyالكفاءن  -3
 : شتصية رسالمة رنااحة رمصداقية الطر  المؤتمن.Honestyاالستقامة  -4
 : المدى اللي يكو  لي  ييه حنا   ي حجب للمعلوما  من االارين.Opennessاالنفتال  -5

 
 الثقة القيادية . 2

 & Cole, Schaninger) (Multilevel)ثقننة التن يميننة حننو مفهننوم متعنندد المسننتويا  يؤكند العدينند مننن البنناحثين بننا  مفهننوم ال    
Harris, 2002) يثقة الفرد داال المن مة تتكو  اتجاه اكثر من نهة ال  المن منة رحندن انتماعينة متعنددن اال نرا . يقند تكنو  حنله .

س ار قند تكنو  الثقنة (Supervisor)ا ند )مشنر  العمنلو ار تكو  الثقة متجه صنوب الق (Co-workers)الثقة متجه نحو امالء العمل 

. رحننله القضننية تكنو   بيعيننة ال  الفننرد (Top (Adams,2004) management trust)اكثنر شننمولية لتتجنه نحننو االدارن العليننا 
 .(Yang, 2005)العامل داال المن مة يكو  لديه شبكة من العالقا  المتبادلة مع ا را  متتلفة داال المن مة 

رييما يتعلق بموضو  البحث الحالي يانه بلل  يتنارد احد مستويا  الثقة التن يمية رحو مستوى الثقة القيادية التني تتبلنور منا بنين      
رتتكنو  المعلومنا  التني يعتمند عليهنا العامنل يني رسنم مشناعر الثقنة ار العاملين رمدراءحم اللين يشريو  بشنكل مباشنر علند عملهنم. 

يقصند بالثقنة القيادينة بانهنا التوقعنا  االيجابينة ه مشريه يي العمل علد اسناو التفاعنل الينومي النلي يحند  ييمنا بينهمنا. عدم الثقة اتجا

الموثوقنة مننن قبننل العامننل بتصننوا تصننر  رسننلو  الننر ي  المباشننر ار اددارن العليننا س رالنيننة رالرغبننة للثقننة بكلمنناتهم ر يعننالهم 
(Ellis & Zalabak,2001)   حننله الثقننة علند  سنناو القواعند رالسياسننا  رمترنننا  القينادن مثننل العدالنة رنننودن العالقننة .  رتكنو

 و.  2008رالمكايلا  ريرا التطوير المهني راالحترام رغيرحا من المواضيع األارى )متعب رالعطويس 
لعمنل معهنه راعتقناده التنام باننه رتدرر مجناال  الثقنة القيادينة حنود مواضنيع تتعلنق بشنعور العامنل بالحرينة يني مناقشنة مشنكال  ا   

ر يسه يي العمل سو  يعامله بانصا  ربدر  تمييا ريعتمد عليه يي الحصنود علند  ي مسناعدن قند يحتنا  اليهنا العامنل اثنناء العمنل 

(Yang, 2005). 
 

 االلتزام التنظيمي ثالثاً. 
يوعه لدى المديرين ر االكاديمين علد اعتبار ا  الموظف ادى االحتمام بمفهوم االلتاام التن يمي االد العقدين الماضيين الد ش    

 الملتام يكو  اكثر التصاقا   بمن مته راكثر انتهادا  يي تحقيق احدايها باالضاية الد ا  االلتاام التن يمي عند الموظف يعتبر من احم

يي يهم  التن يمي مرارا رتكرارا كمتقيّر مهم ادلتااميقد ميا  و.1998:102العوامل التي تحدد يعالية ركفاءن المن مة )القريشيس 
 .(Bybee-Lovering, 1999)االيراد العاملين  سلو  عمل

 ,Meyer & Herscovitch)حو القون التي تشد يرد منا للقينام بحامنة منن االيعناد لا  الصنلة بهند  راحند ار اكثنر منن االحندا      
لمارسننة ينا عالقنة الفننرد بالمن منة يني قبنود احنندا  المن منة راالسنتعداد . ريعنر  ايضننا باننه الحالنة النفسنية التنني تم(301 :2001

 & Mathieu)يهني بمثابنة النرابط ار الصنلة منا بنين الفنرد رالمن منة . (Meyer & Allen, 1991)الجهنود الجبنارن لتحقينق احندايها 
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Zajac, 1990: 171) : قنوي ينيس رقبنود الحندا  رقنيم المن منةس  اعتقناد -7. ربشكل اكثر تحديد يا  االلتاام التن يمني يتصنف باننه

 ,.Bishop, et al) ررغبة قوينة البقناء راسنتمرار العضنوية منع المن منة -3الرغبة لممارسة نهود كبيرن نيابة عن المن مة س ر  -2
رادرا  رموقنف ررغم تعدد التعاريف التني تتننارد مفهنوم االلتناام التن يمني اال انهنا تتفنق علند اننه حالنة تتبلنور يني سنلو  . (2003

الفرد اتجاه  بيعة عالقته بالمن مةس يتبلور عنهنا اتجناه ايجنابي ار سنلبي يني حنله العالقنة تننت  يني اغلنب االحينا  تنأثيرا  ايجابينة ار 

 سلبية علد مترنا  عمل الفرد تنعك  يي النتيجة علد اداء رعمل المن مة ككل.
 (Attitudinal commitment)اتجناحينس االرد يشنير الند االلتناام المنوقفي ريأانل االلتناام التن يمني حسنب ر ي بعنض البناحثين     

التني ييهنا قننيمهم النلي عنن  ريقنه ينأتي النناو ليفكننرر حنود عالقناتهم منع المن منة س بعنندن  نرق حنو يمكنن ا  يكنو  يكننرن يني العقنل 
 Behavioral)يشنير الند االلتناام السنلوكي راحدايهم التاصة تنطبق منع تلن  التاصنة بالمن منة. منن ناننب اانر ينا  االتجناه الثناني 

commitment)  النلي ينرتبط بالعملينة التني عنن  ريقهنا االينراد يصنبحو  ين ننرر  الند عالقناتهم منع من منة منا ركيفينة تعناملهم مننع

من منةس .  ي ا  االلتناام المنوقفي يعبنر عنن حالنة شنعورية لندى الفنرد يني عالقتنه منع ال(Mowday et al. 1982: 26)حنله المشنكلة 
 اما االلتاام السلوكي ييشير الد سلو  الفرد اتجاه عالقته مع المن مة اللي قد يثمر عن بقاءه ار مقادرته للعمل داال المن مة. 

يااللتاام التن يمي يؤثر علد كفاءن ريعالية المن ما  حينث يجنبهنا الكثينر منن الكلنف االقتصنادية راالنتماعينة علند مسنتوى الفنرد    
 و.رعلد الجانب اآلار يإ  ضعف االلتاام التن يمي يترتب عليه:51س 2333عا  )حواوس  ر المجمو

 .تحمل كلف القياب 

 . انتفاض مستوى ادبدا 

 .تر  العمل 

 للعمل انتفاض الدايعية. 

 .انتفاض السلو  التطوعي 
 

 االطار العملي للبحث
 اوال: مقاييس البحث 

المستتدمة سابقا  يي ادبيا  االدارنس رالتي تمتاا بالثبا  رالمصداقية العالية  7لمقايي اعتمد الباحثا  يي حله الدراسة علد عدد من ا

 يقدم توضيح تفصيلي حود حله المقايي س ركاالتي: (1)رالجدرد رقم 
 

 (1)ندرد 
 ملتص مقايي  البحث

عدد  المقياو
 الفقرا 

معامل  الرما مصدر المقياو
 كررنبا، الفا

الدعم القيادي 

 المدر 

4  

(Lynch , Eisenberger & 
Armeli,1999) 

PSS 0.76 

 ST 0.92 (Scott,1981) 4 الثقة القيادية

 OC 0.96 (Porter etal.,1974) 9 االلتاام التن يمي

 

-0.96)التماسي . رقند ترارحنن قنيم معامنل كررنبنا، الفنا بنين  (Likert)رقد صممن نميع مقايي  البحث باالعتماد علد مقياو     
س (Nunnaly & Bernstein,1994) (0.75) مننن حني مقبولنة لحصننا يا يني البحننو  اددارينة رالسننلوكية ال  قيمتهنا اكبنرر (0.76

 رالتي تدد علد ا  المقايي  تتصف باالتساق الداالي .
 

 ثانيا: الصدق البنائي لمقاييس البحث 

بالتحليننل العناملي  التوكيندي للتحقننق منن الصنندق  علينه رحنو مننا يطلنق (SEM) معادلنة النملننة الهيكليننةاسنتتدم الباحثنا  اسننلوب      
راعتمند يني تطبينق حنلا . (MacCallum & Austin, 2000) البنا ي للمقايي  المتتلفة التي ينتم بنا هنا يني ضنوء   نر ن رينة سنابقة

داالنة يني التحلينل ريني ضنوء ايتنراض التطنابق بنين مصنفوية التقناير للمتقينرا  ال. (LISREL)االسلوب علد البرننام  االحصنا ي 
رالمصفوية المفترضة من قبل النمول  )المستهلكة من قبل النمول و تنت  العديند منن المؤشنرا  الدالنة علند ننودن حنله المطابقنة رالتني 

 :(1)يتم قبود النمول  المفترض للبيانا   ر ريضه يي ضو ها رالتي تعر  بمؤشرا  نودن المطابقة رمنها كما حو يي الجدرد 

 
 

 
 
 

                                                 
7
  (1)ق ان ر الملح  
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 (1)ندرد 

 معادلة النملنة الهيكليةمؤشرا  رقاعدن نودن المطابقة ل
 قاعدن نودن المطابقة المؤشرا   

 5اقل من  dfردرنا  الحرية    x2النسبة بين قيم -7

 0.90اكبر من    Goodness of Fit Index (GFI)حسن المطابقة  -2

 0.90من  اكبر Normed Fit Index (NFI)مؤشر المطابقة المعياري  -3

 0.95اكبر من  Comparative Fit Index (CFI)مؤشر المطابقة المقار   -4

5-  :مؤشر نلر متوسط مربع التطأ التقريبي 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 0.05-0.08بين 

 (Chan et al.,2007)باالعتماد علد س 2009المصدر: العطويس 
 
 

 راء من االد االتي:لبحث حلا االنريقسم ا

 
 PSSالدعم القيادي المدرك  -0

عبنارا  تقني  بنينة تتكنو  منن بعند  (4)الند صنحة ايتنراض    الن   (2)تشير مؤشرا  نودن المطابقة ال احرن يني اسنفل الشنكل      
الننلي يكنو  غيننر قابننل  راحند. رينني ضنوء األراا  االنحداريننة المعيارينة ال نناحرن علنند االسنهم التنني تنربط المتقيننر الكننامن )المتقينر

للقياوو مع كل يقنرن منن يقنرا  المقيناو س رالتني تعنر  بمعنامال  الصندق  ر التشنبع يمكنن الحكنم علند صندق العبنارا  ال  قيمتهنا 

 ي بعبننارن ااننرى ا  االسننهم التارنننة مننن المتقيننر الكننامن )النندعم القيننادي  .(Costello& Osborne,2005) (0.40)اكبننر مننن 
لن علند معننامال  تشنبع اعلنند منن الحنند االدننند للقيمنة المقبولننة لثبنا  الصنندق البننا ي التوكينندي للعبننارا . ال حصنن (PSS)المندر و 

امنا لقنرض التأكند منن ا  حنله الفقنرا  تقني  الفقرا  االربع لمتقير الندعم القينادي المندر .  (PSS1, PSS2, PSS3, PSS4)تمثل 
يني حالنة متقينر الندعم القينادي المندر  ينا  مؤشنرا  ننودن المطابقنة الموننود يني متقير لر بعد راحند )غينر متعندد االبعنادو كمنا حنو 

و بننا  حننله مؤشنرا  رقاعنندن ننودن المطابقننة لمعادلنة النملنننة الهيكلينة) (1)تشنير مننن انالد مقارنتهننا منع الجنندرد  (2)اسنفل الشننكل 

 ي  اكثر من بعد ال  قيم حله المؤشرا  مطابقة لقواعد معادلة النملنة الهيكلية.الفقرا  االربع حي تقي  بعد راحد رل
 

 

 
 (2)شكل 

 نمول  القياو لمتقير الدعم القيادي المدر 
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 STالثقة القيادية  -2

حند ال  حننله حنو متقينر لر بعند را (ST)بنا  متقينر الثقنة القيادينة  (3)مؤشنرا  ننودن المطابقنة ال ناحرن يني اسنفل الشنكل ت هنر      

األراا  االنحدارينة المعيارينة ال ناحرن علند امنا  . (1)المؤشرا  حي مقبولنة منن الناحينة االحصنا ية الا منا تنم مقارنتهنا منع الجندرد 
يمكنن الحكنم  (ST1, ST2, ST3, ST4)و منع الفقنرا  االربعنة لهنلا المتقينر  (ST))الثقنة القيادينة  االسنهم التني تنربط المتقينر الكنامن

 . (0.40)ال  قيمتها اكبر من  لصدق البنا ي لهله الفقرا رنود ا
 

 
 (3)شكل 

 نمول  القياو لمتقير الثقة القيادية
 

 OCااللتاام التن يمي  -3
حنو نمننول  عامنل راحنند يتكنو  مننن تسنع يقننرا  )مؤشنرا و. رتتمننين  (OC)نمنول  القينناو االصنلي لمتقيننر االلتناام التن يمنني     

س حسب مؤشرا  ننودن المطابقنة ال ناحرن يني االسنفل يشنير الند عندم رننود مطابقنة  (4)مول  ال احر بالشكل القياو االرلي لهلا الن

رللن   نالحن  عندم القبنود احصنا يا  لهنله القنيم (1) ي عندما نقار  المؤشرا  اسفل الشكل مع المؤشرا  الموننود يني الجندرد  نيدن.
. (1 %)درنننة منن الحريننة رحنني معنوينة احصننا يا  عننند مسنتوى  (27)ع منن (58.09)بلقنن  (chi-square)ال  قيمنة كنناي سننكوير 

. لنلل  يقند تنم اننراء تعنديل علند النمنول  رللن   (RMSEA =0.098)كنا  ايضنا غينر مقبنود  RMSEAباالضاية الد ا  مؤشنر 
س  (Modification Index)ضنمن ااصنية دليننل التعنديل  (LISREL)يني ضنوء التوصننيا  التني تنم الحصننود عليهنا منن البرنننام  

. ال يالحن  منن حنلا (5)مع االال باالعتبار الجانب الن ري رالمنطقي يي التأكد من صحة التعديل ركمنا حنو راضنح منن انالد الشنكل 

منن المقيناو. ربعند  (1). لنلل  تنم االنة الفقنرن (21.58)عالية ندا   الشكل با  ااطاء القياو المونودن بين الفقرن االرلد رالثانية كانن
تشنير الند  (6)ي هنر بنا  مؤشنرا  ننودن المطابقنة ال ناحرن يني اسنفل الشنكل  (1)ااتبار المقياو يي ضوء عدم رنود الفقنرن  اعادن

عبنارا  تقني  بنينة تتكنو  منن بعند راحند. ريني ضنوء األراا   (8)صنحة ايتنراض    الن  . رحنلا يؤكند رالقبنود رنود حالنة المال منة

منع كنل يقنرن منن الفقنرا  يمكنن الحكنم علند  )االلتناام التن يمنيوسهم التي تربط المتقير الكنامن االنحدارية المعيارية ال احرن علد اال
 . (0.40)صدق العبارا  ال  قيمتها اكبر من 
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 (4)شكل 

 نمول  القياو لمتقير االلتاام التن يمي
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 (5)شكل 
 مي يي ضوء توصيا  دليل التقييرنمول  القياو لمتقير االلتاام التن ي
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 (6)شكل 

 نمول  القياو لمتقير االلتاام التن يمي بعد التعديل
 

 
  (Descriptive Statistics )ثالثا: اإلحصائيات الوصفية 

 ي لمتقيرا  البحث س ركاالتي :الاألرسا  الحسابية س راالنحرايا  المعيارية رمصفوية االرتبا  الدا (2)يالح  يي الجدرد     

 PSSالدعم القيادي المدرك  -0

ممنا يشنير  (1.27)ربنانحرا  معيناري عنام بلنم  (3.11)علد رسنط حسنابي عنام بلنم  (PSS) المدر  حصل متقير الدعم القيادي    

لند رننود تقبنل معتندد منن قبنل الد انسجام االنابا  الواردن بتصوا يقرا  حلا المتقير. ريدد الوسط الحسابي العام لهلا المتقينر ع
 =3)رينق المقيناو التماسني  (3)ايراد عينة البحث اتجاه توير حلا المتقير ال  قيمة الوسط الحسابي مسارية تقريبا  للوسط الفرضني 

2 / 6= 5+1) . 

 
 STالثقة القيادية  -2

ممنا يشنير الند انسنجام  (1.03)ري عنام بلنم ربنانحرا  معينا (3.22)علد رسط حسابي عنام بلنم  (ST)حصل متقير الثقة القيادية    
االنابا  الواردن بتصوا يقرا  حلا المقياو. ريدد الوسط الحسابي العام لمتقينر الثقنة القيادينة علند رننود تقبنل اعلند منن راتساق 

 .(3)الفرضي  المعتدد من قبل ايراد عينة البحث اتجاه رنود الثقة القيادية ال  قيمة الوسط الحسابي اعلد بقليل من الوسط

 OCااللتاام التن يمي  -3
ممنا يشنير الند  (1.12)ربنانحرا  معيناري عنام بلنم  (3.07)علند رسنط حسنابي عنام بلنم  (OC)حصل متقير االلتناام التن يمني    

بننل انسنجام االنابنا  الننواردن بتصنوا يقننرا  حنلا المقيناو. رينندد الوسنط الحسننابي العنام لمتقينر االلتنناام التن يمني علنند رننود تق
 .(3)معتدد من قبل ايراد عينة البحث اتجاه شعورحم بااللتاام التن يمي ال  قيمة الوسط الحسابي مقاربة  للوسط الفرضي 

 

بنين متقينرا  الدراسنة يقند اسنتتدمن لقرضنين س األرد يتعلنق بنالتحقق منن قنون  (Person)لما بالنسبة لمصفوية معامال  ارتبنا     
تدالد علند رننود ارتبنا  اطني بنين المتقينرا  تمهيندا  السنتتدام تحلينل االنحندار المتعندد س ال اظهنر  نمول  الدراسة من االد االسن
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 Fryxell & Wang) (Multi collinarity)رحنلا يعنني بعندم رننود مشنكلة  (0.60)النتنا   ا  اعلند معنامال  االرتبنا  لنم تتجنارا 

,1994)  . 
لفرضنيا  البحننث س يقند  شننار  معنامال  االرتبننا  الند رنننود  (Initial Support)لمنا القنرض الثنناني ينيتص تقننديم دعنم  رلنني    

 عالقة معنوية بين متقيرا  البحث .

 

 

 (2)ندرد 
 (n=122) مصفوفة االرتباط، واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث

Study variables 1 2 3 

PSS 1   

ST .485 ** 1  
OC .575 ** .461** 1 

Summary statistics    

Number of items 4 4 15 
Mean 3.11 3.22 3.07 

Standard deviation 1.27 1.03 1.12 

Note. Two-tailed tests of significance were used. 
** p < 0.01; *** p < 0.001. 

 
 

  Hypotheses testingرابعا: اختبار الفرضيات 

 (B)التناا بااتبنار الفرضنية الر يسنة األرلند رالنلي يتضنمن معامنل بيتنا  (MRA)النحندار المتعندد تحلينل ا (2)ي هنر الجندرد     
حود عالقنا  التنأثير بنين كنل منن متقينر الندعم القينادي (R²) المحسوبة رمعامل التفسير (F & T)المعيارية رغير المعيارية س رقيمة 

 رالثقة القيادية رمتقير االلتاام التن يمي ركاالتي :

 الفرضية األولى -أ

رمتقينر  (PSS)المعيارية رغير المعيارية التاصة بعالقة التنأثير بنين متقينر الندعم القينادي  (B)با  قيم بيتا  (3)يالح  يي ندرد    

ال  المعنوينة اقنل منن  (1 %)تشير الند رننود عالقنة تنأثير معنوينة عنند مسنتوى  (0.461 ;0.569)البالقة  (OC)االلتاام التن يمي 
(1- %1) (Sig.= 0.000)  التاصة بقيمة(t)  (5.678)المحسوبة البالقة. 

 الفرضية الثانية -ب

رمتقيننر  (ST)المعيارينة رغيننر المعياريننة التاصنة بعالقننة التنأثير بننين متقيننر الثقنة القياديننة  (B)بنا  قننيم بيتننا  (3)جنندرد ال ي هنر   
. ال  المعنوينة اقنل منن (1 %)رنود عالقنة تنأثير معنوينة عنند مسنتوى  تشير الد (0.250 ;0.282)البالقة  (OC)االلتاام التن يمي 

(1- %1) (Sig.= 0.003)  التاصة بقيمة(t)  (3.073)المحسوبة البالقة. 
 
 (1%)عنند مسنتوى  (36.501)رالبالقنة ضنمن حنلا النمنول   (Sig. =0.000) معنوية (F)رييما يتعلق بالفرضيتين يقد كانن قيمة    

ممنا يندد علند القنون التفسنيرية العالينة النمنول  االنحندار التطني المتعندد منن الناحينة االحصنا ية س امنا قيمنة  (1% -1)النهنا اقنل منن 
ممننا يعننني بننا  نميننع المتقيننرا  المسننتقلة التفسننيرية )النندعم القيننادي رالثقننة  %) (37 يقنند بلقننن (R²-adj)معامننل التحدينند المعنندد 

يعناى الند  (63 %)س رالبناقي االلتناام التن يمني التقينرا  الحاصنلة يني مسنتوى متقينر  منن (37 %)القيادينةو اسنتطاعن ا  تفسنر 
 عوامل اارى غير داالة يي انمول  الدراسة.

 

 (3)ندرد 

Multi  Regression Analysisa

.384 .330 1.165 .246

.569 .100 .461 5.678 .000

.282 .092 .250 3.073 .003

(Constant)

PSS

ST

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: OC, Adjusted R Square = % 37, F = 36.501 (Sig.  0.000)a. 
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 ادناه : (4) ريمكن ا  نلتص نتا   ااتبار الفرضيا  من االد الجدرد
 

 (4)ندرد 

 ملتص نتا   ااتبار الفرضيا 

 النتيجة الفرضية  

يوننند اثننر لر داللننة معنويننة لمتقيننر النندعم  ة االرلدالفرضي

 القيادي يي االلتاام التن يمي

 النتا   تدعم صحة حله الفرضية

يوننند اثننر لر داللننة معنويننة لمتقيننر الثقننة  الفرضية الثانية
 القيادية يي االلتاام التن يمي

 النتا   تدعم صحة حله الفرضية

 

 

 االستنتاجات والتوصيات
 

 تنتاجات. االسأوالً 

اظهر  نتا   الوصف االحصنا ي المتعلقنة بانابنا  عيننة البحنث اتجناه متقينر الندعم القينادي المندر  رننود مسنتوى غينر  -7
مرضي اتجاه توير ممارسا  حلا المتقير. رحله النتيجنة تشنير بنا  احتمنام المندراء رمشنريي العمنل يني المن منة المبحوثنة 

نس ربننا  حنالنن  حالننة مننن عنندم المبناالن اتجنناه تثمننين ردعننم مسنناحما  العنناملين قلينل اتجنناه قننيم رمعتقنندا  راحنندا  العناملي

 راليوند احتمام كبير باراءاحم رايكارحم.
تبين ايضا من انابا  عينة البحث اتجاه بيا  مدى رنود الثقنة لنديهم بالمندراء رالمشنريين علنيهم يني العمنل رننود مسنتوى  -2

حلا ا  دد يانما يندد علند عندم رننود الثقنة التامنة منا بنين العناملين رالمندراء . معتدد ال يمثل بالحقيقة الطمول المرغوب. ر
يعناملهم بانصننا  ر اليعتقندر  ينني اغلنب االحيننا  بننا  يالعناملين ال يعتقنندر  بشنكل دا ننم بنا  ر يسننهم المباشنر ينني العمننل 

 لعاملين. ر يسهم المباشر يكو  مستعد للمساحمة رالنسيا  عند ما يبدر  ي اطأ غير مقصود من ا

اشنار  نتننا   الوصننف االحصننا ي المتعلقننة بمتقيننر االلتنناام العناملين رنننود تقبننل معتنندد لنندى العنناملين اتجنناه ممارسننتهم  -3
رشنعورحم بننااللتاام اتجناه المن مننة التنني يعملنو  ييهننا. يهنم ال يشننعرر  دا مننا  بنالفتر رال يتحنندثو  دا منا  بنناعتااا عننندما 

 يي اغلب االحيا  بمستقبل المن مة. يتكلمو  عن من متهم رال يهتمو  

يني بنناء التناام العناملين. يعنندما يشنعر العامنل  37 %توضح من االد نتا   البحث با  الدعم رالثقة القيادية تساحم بمقدار  -4
منام با  ر يسه المباشر يثمن الجهود التي يبللها ريهتم بحسن حالة ريأال باالعتبنار اراءه رايكناره ياننه سنو  يناداد باالحت

بتحقينق احندا  المن منة رينتكلم عنهنا بفتنر ريشنعر بنااللتاام رالرغبنة للبقناء ييهنا. ركنلل  الحناد منع رننود الثقنة بنالر ي  
المباشر رلكنن بمسنتوى اقنل )كمنا حنو راضنح منن انالد قنيم بيتنا المعيارينةو. يعنندما يكنو  حنالن  مننا، منن الثقنة المتبادلنة 

مباشر يي العمل يانه حلا سيعاا بال ش  من اندياعه ررغبتة للبقناء للعمنل يني حنله رحسن ال ن لدى العامل اتجاه ر يسه ال

 المن مة رتكري  نهد اكبر اتجاه تحقيق احدايها راالحتمام بمستقبل عملها. 
 

 

 ثانيا. التوصيات
اننالد مراعنان المنندراء حنالن  حاننة ماسننة يني المن مننة عيننة البحننث لتعاينا النندعم القينادي المنندر  منن قبننل العناملين رللنن  منن  -7

 رالمسؤرلين للجوانب الثال  االتية :
 . العمل علد تثمين رتقييم  ي نهد مثمر يبلد يي العمل رمن قبل  ي عامل سنواء عنن  رينق تقنديم الثنناء العلنني ار تقنديم كتنب الشنكر 

 .رالتقدير. رتجنب العمل بتال  لل  النه سيولد شعور باالحبا  ريقلل من انديا  العاملين
مراعان الجوانب الشتصية لحيان العاملين راالحتمام بمشاكلهم التاصة راظهار االحتمنام بحسنن حنالهم منن انالد متابعنة قضناياحم ب. 

 الشتصية رالحضور يي مناسباتهم االنتماعية .
اراءحنم ر ررحناتهم محنل  االحتمام بااليكار راالراء التي تطرل من قبل العاملين رالعمنل اانلحا باالعتبنار رنعلهنم يشنعرر  بنا  - 

 ن ر راحتمام االدارن. 

 
من االحمية علد المن مة عينة البحث ا  تعمل علد النق مننا، ثقنة متبنادد منا بنين العناملين ررفسنا هم يني العمنل. را  تؤكند علند  -2

ة رالعادلنة رنعلهنم يشنعرر  المدراء رالمسؤرلين احمينة توليند شنعور الثقنة لندى العناملين منن انالد قينامهم باسنتتدام المعاملنة المنصنف
رحننا   ينال ارتكنب  ي اطنأ ينأ  النر ي  المباشنر علند اسنتعداد للمسنامحة رالنسنيا  .باالعتماد عليهم يي حل مشنكالتهم اثنناء العمنل 

 عهم.حانة الد ا  يهتم المدراء ببناء عالقا  لا  نودن عالية مع العاملين ال  لها درر حاسم بالشعور بالثقة راال لنا  للعمل م
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علد المدراء يي المن مة عينة البحث ا  يدركو با  قضنية بنناء االلتناام التن يمني لمرفرسنيهم مرحوننة بالعديند منن العوامنل منهنا  -3

شعور المرفرسين بالثقة ربالدعم. رلكن ايضا حنا  العديد من العوامنل االانرى التني يجنب ا  تراعند منن قبنل الجهنا  المسنؤرلة يني 
يم المكايلنا  التحفياينةس رايننادن الرضنا النوظيفي للعناملين رتحسنين الحينان الوظيفيننة للعناملين منن انالد بنناء رحنندن المن منة منهنا تقند

لحضانة اال فاد ررحدن للرعاية الصحية رايادن رراتب العاملين بما يحقق لهم ادرا  العدالة راالنصا  منع اقنرانهم منن العناملين يني 

 مؤسسا  الدرلة االارى. 
 

 المصادر
 اوال. المصادر العربية 
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 0ملحق 
 

 بسم هللا  الرحمن الرحيم

 

 استمارم استبيام

 عزيزي المواف ..............
الثقة القيادية. حيث ستسناعدنا مشناركت  حنله لقد تم ااتيار  للمشاركة يي دراسة بحثية تتص تصورا  العاملين حود الدعم ر        

يي تكوين صورن ايضل عنن محنددا  االلتناام التن يمني يني من متن  . انابتن  ستسناعدنا يني التأكند منن دقنة نتنا   بحثننا ريني تقنديم 
لة المريقنة يني ادنناه. كنل المقترحا  العلمية التي تتدم من ماتنا. ال كانن لدي  الرغبة للمشاركة يي حله الدراسة يالرنناء اكمناد االسنل

انابات  ستعامل بسنرية تامنة نندا س رنحنن نتعهند لن  بنا  نتنا   الدراسنة لالغنراض العلمينة حصنرا  رسنو  ال تعنرض امنام اي نهنة 

س منع االانل باالعتبنار بنا  راق نّل األسنللة حسنب قندرت   ننأ متأّكندم دكأمناد ك  عينة داال الكليةس يال داعي للكر اسنم  ارتوقيعن  . رنناء  ك 
 دقيقة. 23-75المعلوما  ستساحم بدقة النتا  . اكماد استمارن االستبيا  سو  يأال من 

 
 

 الشكر الجزيل لمساعدتكم في جمع هذه المعلومات المفيدم

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
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 معلومات عامة 
 

 .............الجنس .........................

 العمر .......................................

 التحصيل العلمي ..........................

 مدم الخدمة ................................

 

 رجاًء أحطْ أَو إمألْ اجابتك في ادناه:

 

 . الدعم القيادي0

ال اتفق  رئيسي المباشر في العمل ............ ت

 جداً 

ال  اتفق ال

 ادري 

اتفق  اتفق 

 جداً 

      يأال باالعتبار قيمي رمعتقداتي راحدايي  7

      يولي الكثير من االحتمام لحالتي  2

      يقيم ريدعم مساحماتي  3

      يهتم بآرا ي 4

 

 . الثقة القيادية3

ال اتفق  العبارم ت

 جداً 

ال  ال اتفق

 ادري 

اتفق  اتفق 

 جداً 

مننة بننأ  ر يسنني المباشننر سننو  يتعامننل معنني لنندي ثقننة تا 7
 بأنصا  .

     

ال ارتكبننن  ي اطننأ يننأ  ر يسننني المباشننر يكننو  مسنننتعد  2

 للمسامحة رالنسيا  .

     

      ر يسي المباشر شتص ردرد رمقبود بين العاملين. 3

يمكنن ا  اعتمنند علنند ر يسنني المباشنر ينني الحصننود علنند  4
 لعمل .المساعدن ال رانهتني صعوبا  يي ا

     

 

 ا. االلتزام التنظيمي 

 

 العبارم ت

 

ال اتفق 

 جداً 

ال  ال اتفق

 ادري 

اتفق  اتفق 

 جداً 

 ننا مسننتعد ا  ابننلد قصننارى نهنندي اكثننر ممننا حننو متوقننع  7
 مني كي  ساعد علد نجال حله المن مة.

     

اتحنند  بنناعتااا ألصنندقا ي عننن ...بأنننه من مننة ع يمنننة  2

 للعمل ييها .

     

اقبننل  ي مهمننة توكننل لنني حتنند اسننتطيع ا  اسننتمر ينني  قنند 3
 عملي لهله المن مة .

     

 ننند ا  كثيننرا  مننن القننيم التنني  فمننن بهننا تتطننابق مننع قننيم  4

 المن مة التي اعمل ييها .

     

اشننعر بننالفتر عننندما اابننر اآلاننرين بننأني اعمننل ينني حننله  5
 المن مة .

     

      ي يي العمل .المن مة تلهمني الكثير لتحسين  دا  6

 نا سنعيد نندا  ألننني ااتنر  حنله المن منة در  سنواحا منن  1

 المن ما  األارى التي كنن انوي العمل ييها .

     

       نا حقيقة احتم بمستقبل حله المن مة . 1

 ننننا  عتقننند    حنننله المن منننة حننني األحسنننن منننن كنننل بقينننة  1
 المؤسسا  للعمل ييها .

     

 


