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  الشكر والتقدير
  

  

كما  ،الحمد هللا العظيم الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد هللا العظيم ذي الجالل واإلكرام
ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على نبي الهدى والرحمة سيدنا وحبيبنا 

  .محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
  

  وبعد ،،،،
وذلـك   ؛الصديق منصـور بوسـنينة  / يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتور 

قدمه لي من إرشادات وتوجيهات علمية كـان لهـا    لتكرمه باإلشراف على هذه الدراسة، ولما
األثر البالغ إلظهار هذه الدراسة بالصورة الحالية، ويسرني أن أتقدم بجزيـل الشـكر أيضـاً    

  . عبد الغفار المنفي الذي لم يبخل علي بالنصح واإلرشاد/ للدكتور
  

مهـدي   األسـتاذ عادل رابح،  األستاذكما يسرني أن أتقدم بعميق الشكر أيضاً لكل من 
محي الدين التواتي، األستاذة مريم البرغثـي، الـذين أمـدوني بـالمراجع      األستاذبوشعالة، 

  .وساندوني حتى إتمام هذه الدراسة، عرفاناً مني بفضلهم
والشكر أيضا لجميع العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية في مدينة بنغـازي، الـذين   

بالذكر األخت أمينة سر أقسام الجراحة بمستشفى الهواري ذللوا أمامي الصعاب، واخص منهم 
  .العام، واألخت رئيس قسم التمريض بمستشفى الجمهورية

   
هم اهللا اأشكر أصدقائي وزمالئي وكل من ساهم في إنجاح هذه الدراسة، جز وأخيرا وليس آخر

  .عني كل خير
  الباحث 

  
  
  
  



 د 
 

 

   ملخص الدراسة

دوراً هامـا فـي تنميـة ورقـي      -الصحية منها والسيما  -تلعب المنظمات الخدمية 

شرائح المجتمع، وتتوقف  لجميعالمجتمع، وذلك من خالل ما تقدمه هذه المنظمات من خدمات 

جودة ما تقدمه هذه المنظمات من خدمات على مدى التزام واقتنـاع العـاملين بالمسـؤوليات    

لمرغوبة  لدى المنظمات، ولما كان والمهام الوظيفية، وهذا االلتزام واالقتناع من السلوكيات ا

 ىفي تحديد وتوجيه السلوك، فقد هدفت هذه الدراسة إل تي يعتنقها األفراد الدور األساسللقيم ال

تحديد ترتيب ألهم القيم الشخصية السائدة لدى األفراد العاملين بهيأة التمريض، وتحديد مستوى 

  .؟التزامهم الوظيفي، وتحديد هل هناك عالقة بين القيم الشخصية لألفراد وإلتزامهم الوظيفي

وقد انحصر مجتمع الدراسة في جميع األفراد الليبيـين العـاملين بهيـأة التمـريض      

ات والمراكز الطبية اإليوائية العامة العاملة في مدينة بنغـازي وقـد بلـغ عـددهم     بالمستشفي

وقد تم جمع البيانات األساسـية  .فرداً) 310(فرداً، وأخذت منهم عينة عشوائية بلغت ) 1569(

، وبتحليل بيانات الدراسة عن طريـق االسـتعانة   لدراسة عن طريق استمارة االستبيانةلهذه ا

الجـداول التكراريـة،   : مثـل  ،استخدام مجموعة من التحاليل اإلحصـائية بالحاسب اآللي، و

والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومن خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة 

  . تم التوصل إلى مجموعة من النتائج

ـ ترتيب فإن  ،وفقاً لهذه الدراسة    ة كـان القيم الشخصية السائدة لدى أفراد عينة الدراس

ثم تليها القيم السياسية، ثـم تليهـا فـي     ،في المرتبة األولىالقيم الجمالية  :على النحو التالي 

القـيم   أتتالمرتبة الثالثة القيم االجتماعية، وجاءت القيم النظرية في المرتبة الرابعة، في حين 

  . ادسة واألخيرةالدينية في المرتبة الخامسة، أما القيم االقتصادية فكانت في المرتبة الس



 ه 
 

 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االلتزام الوظيفي ألفراد عينة مجتمع الدراسة مرتفع   

 نسبياً، كما أظهرت نتائج الدراسة بشكل أكثر تفصيالً أن البعد الخاص بالتزام األفراد العاملين 

قد جاء في المرتبة األولى، ثم يأتي في المرتبة الثانية البعد الخاص  هم تجاه المرضىتاوليؤبمس

ـ أما المرتبة الثالثة فكانـت ل  ،تجاه المهنة همتاوليؤبمسبالتزام األفراد العاملين  البعـد   ةلحمص

 في حين جاء البعد الخاص بإلتزام، هم تجاه الزمالءتاوليؤبمسالخاص بالتزام األفراد العاملين 

 .المرتبة الرابعة في تجاه المنظمة همتوليؤبمساألفراد العاملين 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباط طردية بين القيم الشخصية وااللتزام   

، بمعنى أنه كلما زاد إلتـزام األفـراد   %)1(الوظيفي لدى األفراد العاملين عند مستوى معنوية

  .لوظيفيبالقيم الشخصية زاد إلتزامهم ا

  :وبناء على النتائج السابقة تم تقديم بعض التوصيات التي من أهمها 

مرتبة الخامسة ضمن الضرورة االهتمام بتنمية القيم الدينية التي قد تحصلت على          

الحفاظ على المستوى  وكذلكترتيب ألهم القيم السائدة، وذلك باعتبار أننا مجتمع إسالمي، 

لتزام األفراد بمسؤولياتهم تجاه المرضى والزمالء والمهنة، وزيادة االهتمام المرتفع الحالي إل

نه متوسط، وذلك من توسيع مجال مشاركة أبالتزام العاملين تجاه المنظمة الذي أظهرت النتائج 

خصوصاً تلك التي لها عالقة مباشرة بالعمل، أيضا زيادة  ،األفراد العاملين في اتخاذ القرارات

من د أفراد جاوذلك بأن تسعى إل ؛تنمية الكوادر البشرية واالرتقاء بمستواهم العلمياالهتمام ب

ن تتيح لهم فرص مواصلة تعليمهم وتنمية أذوي المؤهالت العلمية العالية ضمن كوادرها، و

  . مستوى إلتزامهم  فيلما لذلك من تأثير كبير  ،معلوماتهم وقدراتهم المهنية
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  ولاأل الفصل

  عام للدراسةاإلطار ال
  

  

  

  

  

  

  

  



2 
 

  

   مقدمة 1.1

إن درجة التقدم االقتصادي واالجتماعي في المجتمع تعتمد على مستوى التطور فـي    

القوى المنتجة، وعلى مدى االستخدام األمثل لهذه القوى في شتى المجـاالت، حيـث يمثـل    

مة لعملية اإلنتاج و تقديم الخـدمات  الت الالزخالعنصر البشري أهم الموارد التي تشكل المد

  . الصحيةالسيما 

ومـن   ،مناحي الحياة جميعمنة المنظمات وشمولها لهييتميز العصر الذي نعيش فيه ب  

قدمـه  يالمعلوم أن قطاع الصحة من القطاعات المؤثرة في رقي المجتمع وتقدمه من خالل ما 

من خالل مجموعـة   يتحقق مهوتقد رقي المجتمعحيث إن من خدمات صحية للمجتمع ككل، 

لكون مؤهالت وقدرات معينة، ويبذلون جهـدهم لتحقيـق   تيقوم بها أفراد يمالتي من األعمال 

ولعـل هـذا    وبالمقابل يحصلون على مقومات عديدة تشبع بعض حاجاتهم، أهداف المنظمة،

إلشباع الكـافي  يفسر لماذا ال يحاول العاملون بذل الجهد الذي ترغبه المنظمة إذا لم تقدم لهم ا

إذ لم لكن هناك احتياجات المعنوية  ،احتياجات العاملين ليست فقط ماديةكما أن  الحتياجاتهم،

لهذا فإن المنظمة التي . مدفع العاملين للسلوك السلبي والمعارض ألهداف منظماتهتقد  تتحقق

ات ي تحرك احتياجوالمعتقدات التأهمية القيم أن تدرك تسعى نحو تطوير األداء التنظيمي البد 

مة بين الءوال بد أن تحاول تحقيق نوع من الم ،حاجاتهم إلشباعالعاملين والتي توجه مفهومهم 

      .توقعات العاملين وتوقعات المنظمة

ن مظاهر السلوك السلبية المتمثلة في التسيب اإلداري بصوره المتعددة والتي تمارس إ  

وبالتالي فشلها  ،إرباك العمل فيها ىوالتي تؤدي إل في منظمات األعمال من قبل العاملين بها،

لتـزام  وباعتبـار أن اإل  ،لعدم ارتباط الموظف بالمنظمة ةجيتإال ن هيما  ،في تحقيق أهدافها

الهتمام المتزايد بهذا المفهوم يستوجب األمر لونظراً  ؛حد أوجه هذا االرتباطأالوظيفي يمثل 
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لكونه يتعلق  وارتباطه بالمتغيرات في بيئة العمل،لتزام ومدى عالقته البحث عن مستوى اإل

  .وهو العنصر البشريأال بأهم عناصر العمل 

  الدراسات السابقة  2.1

تناولة لمختلـف الجوانـب الخاصـة    م متعددةفي بيئات أجريت العديد من الدراسات   

تـم   بمتغيرات موضوع هذه الدراسة، وفيما يلي سيتم تقديم عرض ألهم هذه الدراسات التي

والثاني خـاص   ،خاص بالدراسات العربيةأين األول التوصل إليها، حيث تم تقسيمها إلى جز

       -:حسب التسلسل الزمني قد رتب كالهمابالدراسات األجنبية، و

  الدراسات العربية  1.2.1

  )1994(مقدم الدراسة  -1

  "و السلوك عالقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع االتجاهات"وهى بعنوان 

ة وتفاعلها مع بعـض  يمينظعالقة القيم الفردية والتهدفت هذه الدراسة إلى استكشاف    

كاألداء و (ميدان العملوسلوكهم في ، )كالرضا وااللتزام التنظيمي والدوافع( اتجاهات األفراد

 ،ئريـة تم اختيارهم من الوحدات اإلنتاجية الجزا ً،فردا 338العينة الكلية من  تكونت).التغيب

عديد من النتائج التي من أهمها ما يتعلق بعالقة القيم الفردية الولقد توصلت هذه الدراسة إلى 

تتوزع  ،موجبة وسالبة بين القيم وااللتزامحيث بينت أن هناك ارتباطات  بااللتزام التنظيمي،

ية أكبـر  ن الملتزمين بأهداف المؤسسة هم الذين يعطون أهمإيمكن القول ، فتقريبا بالتساوي

فهـم الـذين يفضـلون     ،أما الذين ال يلتزمون بأهداف المؤسسة، لقيمة المساواة وقيم الطاعة

كمـا   يميلون إلى المرح واالبتهـاج، و ،الحرية أو عدم التقيد بالقوانين واإلجراءات التنظيمية
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ذين يعطون وبالمقابل نجد أولئك ال بينت الدراسة أيضاً أن القيم ترتبط سلباً بالدوافع واألداء،

  .األولوية الحترام الذات والكفاءة يتميزون بأداء مرتفع

   )2002( دراسة البدري -2

  "دوافع العمل وعالقتها بنظم القيم الشخصية لدى موظفي القطاع العام"وهي بعنوان

عالقة دوافع العمل بنظم القيم الشخصية لدى عينة مـن  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد   

فـرد،   2000حيث بلغ العدد اإلجمالي لمجتمع البحث  ،م بمنطقة بنغازيموظفي القطاع العا

، حيث أظهرت هـذه الدراسـة أن القـيم االقتصـادية     ةاناستمارة استب "200"وقد تم توزيع 

  .سلوك األفراد فيوأن للقيم تأثيراً كبيراً  ،واالجتماعية هما السائدتان لدى أفراد العينة

   )2003(دراسة العمري -3

  " العسكرية الكليات لدى طالب األداء بمستوى وعالقتها الشخصية القيم"نوان وهي بع

 كليـة  طـالب  لدى السائدة الشخصية القيم ترتيب على التعرف إلى الدراسة هذههدفت   

 األداء ومسـتوى  الشخصية القيم بين العالقة طبيعة على التعرفوأيضاً  ،العسكرية خالد الملك

 الشخصية القيم ترتيب على التعرفو، المذكورة الكلية طالب لدى األكاديمي واألداء العسكري

 حيث، والمنخفض المرتفع واألكاديمي العسكري األداء مستوى ذوي المذكورة الكلية طالب لدى

طبقت هذه الدراسة على طلبة كلية الملك خالد العسكرية بمدينة الرياض في المملكة العربيـة  

 328 عشـوائية كـان حجمهـا    ةأخذت منه عين اًطالب 1095 سعودية، وبلغ مجتمع الدراسةال

 ن،أومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة  ،من طالب الكلية% 30ما يمثل  ،اًطالب

 االجتماعيـة،  القيم النظرية، القيم الدينية، القيم :كالتالي العينة أفراد لدى الشخصية القيم ترتيب

 مسـتوى  عند دالة طردية ارتباط عالقة وجود، الجمالية والقيم ية،االقتصاد القيم السياسية، القيم

 وجـود  ،العسـكري  األداء ومستوى االجتماعية والقيم السياسية القيم من كٍل بين )0.05( قدره
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 األداء ومسـتوى  النظريـة  القـيم  بـين  )0.01( قدره مستوى عند دالة طردي ارتباط عالقة

  . األكاديمي

  )2004(دراسة عقيلة -5

الصراع بين القيم التنظيمية والقيم االجتماعيـة لـدى المـوظفين بأمانـات     "ي بعنوان وه

  "القطاعات النوعية بشعبية بنغازي

معرفة مدى وجود صـراع بـين القـيم التنظيميـة والقـيم      إلى هدفت هذه الدراسة   

ومـدى تـأثير    االجتماعية لدى العاملين في أمانات القطاعات النوعيـة بشـعبية بنغـازي،   

انحصر مجتمع الدراسة في أمانـات القطاعـات    ائصهم الشخصية والوظيفية في ذلك،خص

ـ  335وحدد حجم العينة  ،2419ية بنغازي حيث بلغ مجتمع الدراسة النوعية بشعب اً، موظف

وتوصلت الدراسة إلى وجود حالة صراع بين القيم التنظيمية والقيم االجتماعية لدى الموظفين 

وأن الخصائص الشخصية والوظيفيـة   النوعية بشعبية بنغازي، في بعض أمانات القطاعات

وأن  ،للموظفين ال تؤثر في مدى وجود الصراع بين القيم باستثناء متغير المؤهـل العلمـي  

كما أظهرت الدراسـة أن  ، الموظفين يميلون إلى تغليب القيم التنظيمية عن القيم االجتماعية

التنظيمية والقيم االجتماعية يعود إلى عدم إعطاء  في وجود الصراع بين القيم السبب الرئيسي

  .مستوى المعيشةوتدني  ،وظف حقوقهالم

  )2000(دراسة بالهوايل -6

في المنظمات " عالقة السلوك القيادي والعوامل الديموغرافية بااللتزام التنظيمي"وهي بعنوان

  العاملة بقطاع النفط في مدينة بنغازي

 –اختبار طبيعة العالقة ما بين متغير السلوك القيادي في  هذه الدراسةمشكلة ركزت   

إضافة إلـى   ومتغير االلتزام التنظيمي، –والمتمثل في عالقات العمل ما بين الرئيس وتابعيه 
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في بيئة وبعض المتغيرات الديموغرافية  التحقق من طبيعة العالقة فيما بين االلتزام التنظيمي،

دراسة من العاملين الليبيين في المنظمات العاملـة بقطـاع   تكون مجتمع ال، يالمنظمات الليبية

أخذ منه عينة  ،عامالً 3854 عددهم والذين بلغ، التي مقرها الرئيسي في مدينة بنغازي النفط

توصلت نتائج الدراسة إلى أن العاملين في المنظمات محل ، عامالً 351 تعشوائية بسيطة بلغ

ياً، وأن القياديين في المنظمات محل الدراسـة ينتهجـون   الدراسة يحققون إلتزاماً تنظيميا عال

سلوكاً قيادياً إيجابياً في تعاملهم مع التابعين، مما ساهم بالتالي في ارتفاع متوسطات االلتـزام  

التنظيمي لديهم، أشارت الدراسة أيضا إلى عدم وجود عالقة بين أي عامـل مـن العوامـل    

  . الديموغرافية وااللتزام التنظيمي

  ) 2006(دراسة سعد -7

  " عالقة األسلوب القيادي بااللتزام التنظيمي"وهي بعنوان 

 والديمقراطي، االستبدادي،(هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين األسلوب القيادي   

 ومستوى االلتزام لدى العاملين في األمانات القطاعات النوعية بشـعبية المـرج   )الفوضويو

حيث أجريت الدراسة على  ؟ليب القيادية السائدة في األمانات قيد الدراسةاألسا هيوما  ،سابقاً

النتائج التي توصلت إليها من وعامالً،  1340بلغ عددهم  نوالذي ،جميع العاملين في األمانات

ن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بـين األسـاليب   أو، ألساليب القيادة الثالثة اًأن هناك توافر

   : كانت كما يلي ،وااللتزام التنظيمي القيادية مجتمعة

وموجبة بين األسلوب القيادي الديمقراطي ومستوى  اًهناك عالقة ارتباط دالة إحصائي §

 . االلتزام التنظيمي

هناك عالقة ذات داللة إحصائية سلبية بين األسلوب القيادي االسـتبدادي وااللتـزام    §

 .التنظيمي
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 . زام التنظيميوجود تأثير لألسلوب القيادي على االلت §

 ،لتـزام التنظيمـي  يجابي بين األسلوب القيـادي واإل إدلت النتائج على وجود ارتباط  §

لتزام التنظيمي لدى العـاملين باألمانـات قيـد    وأظهرت النتائج أيضاً أن مستوى اإل

 .الدراسة مرتفع

  ) 2010(دراسة ضويلة -8

  "ميمصادر ضغوط العمل وعالقتها بااللتزام التنظي"وهي بعنوان 

كانت مشكلة هذه الدراسة تكمن في استقصاء واقع العالقة بين مصادر ضغوط العمل    

تكـون مجتمـع   ، وااللتزام التنظيمي لدى العاملين بالمصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي

وقد بلغ عددهم  ،الدراسة من جميع العاملين بالمصارف التجارية العامة العاملة بمدينة بنغازي

وقد خلصـت هـذه    ،عامالً 317وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها  ،مالًعا 1766

ارتفاع مسـتوى ضـغوط العمـل لـدى العـاملين       ،الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

وجود عالقة ارتباط سالبة بين مصادر ضـغوط العمـل المتمثلـة    و بالمصارف قيد الدراسة،

كمـا   وااللتزام التنظيمـي،  )بيئة العمل المادية ل،عبء العم صراع الدور،غموض الدور،(في

أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة بين المشـاركة فـي اتخـاذ القـرار وااللتـزام      

  . التنظيمي

  ) 2010(دراسة عابدين  -9

مديري المدارس الثانوية الحكوميـة الفلسـطينية    ىدرجة االلتزام المهني لد"وهي بعنوان 

  "نظر المعلمين والمديرين ومعلميها من وجهات

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقديرات معلمي المـدارس الثانويـة الحكوميـة        

الفلسطينية ومديريها لدرجة االلتزام المهني للطرف اآلخر لكل منهم، والى االخـتالف فيهـا   
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على وطبقت الدراسة  ،الجنس، وعدد سنوات الخبرة، ومستوى المؤهل العلمي :بحسب كل من

عينة طبقية عشوائية من المديرين والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـات   

معلماً من الجنسين، واستخدمت فيها استبانة  564مديراً و 270الضفة الغربية الفلسطينية بلغت 

تم إعدادها لهذا الغرض، وأشارت النتائج أن االلتزام المهنـي لـدى المـديرين كمـا يراهـا      

، وأن هناك فروقاً ذات داللـة  "متوسط"، وأنها لدى المعلمين كما يراها المديرون"عال"لمينالمع

إحصائية بين متوسطات استجابات كل من المديرين والمعلمين لتحديد درجة االلتزام المهنـي  

إحصائية بين تقديرات المعلمين  ةنه ال فروق ذات داللأالمعلمين،و ةحمصللدى بعضهم بعضا ل

والمؤهـل   ،وعدد سنوات الخبرة ،لمتغيرات الجنس التزام المهني لدى المديرين تعزلدرجة اال

العلمي، وأنه ال فروق ذات داللة إحصائية أيضا بين تقديرات المديرين لدرجة االلتزام المهني 

ـ ت بينما وجـد  والمؤهل العلمي، ،لمتغيري عدد سنوات الخبرة الدى المعلمين تعز ذات  اًفروق

  .المعلمات  ةحمصلة تبعاً للجنس لداللة إحصائي

   )2011( وعياصرة حمادات،دراسة  -10

 الجامعيـة  الحصن ليةك في التدريس ةأيه أعضاء لدى الوظيفي االلتزام درجة"وهي بعنوان 

   "نظرهم وجهة من األردنية

 في التدريس ةأهي أعضاء لدى الوظيفي لتزاماإل درجة على تعرفلل الدراسة هذه هدفت  

 ةأهي عضو91 من الدراسة عينة تكونت وقد .نظرهم وجهة من األردن في الجامعية صنالح يةك

 .البكالوريوس حملة من 11و ،الماجستير حملة من 34و ة،توراكالد حملة من 46 منهم تدريس،

 مجاالت، أربعة على موزعة ،فقرة 35 من تكونت ، أداة الباحثان طور الدراسة أهداف ولتحقيق

 نحو التدريس ئةهي عضو مسؤولية مجال" أن النتائج وأظهرت وثباتها، قهاصد من التحقق وتم

 التدريس ةأهي عضو مسؤولية" مجال تاله عالية، تقدير وبدرجة ،األولى المرتبة في جاء "المهنة
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 الـزمالء  نحو التدريس ةأهي عضو مسؤولية" مجال تاله متوسطة، تقدير وبدرجة "الطلبة نحو

 األمور أولياء نحو التدريس ةأهي عضو مسؤولية" مجال أما متوسطة، تقدير وبدرجة "المدرسين

، كما أشارت النتائج إلـى  متدنية تقدير وبدرجة األخيرة المرتبة في جاء فقد "المحلي والمجتمع

فـي وجهـات نظـر    ) α= 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  

  .العلمي ا لمتغيري الجنس والمؤهلالمبحوثين تعز

  الدراسات األجنبية  2.2.1

   ),Gill 2000(دراسة جل  -1

  " العالقة بين القيم وااللتزام التنظيمي،وجهة نظر متعددة األبعاد"وهي بعنوان

 مديراً في والية منسوتا،) 60(أجريت الدراسة على عينة من مديري المدارس الثانوية   

 اسب قيم الفرد التنظيمية وااللتزام التنظيمي،هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين مدى تن

وقد تم فحص استخدام مقياس القيم الشاملة الذي وضعه شوارتز للبيئة التنظيمية،أما االلتـزام  

ذي العناصر الثالثـة   ,Meyerand Allen)1991(فقد تم تقييمه باستخدام مقياس ،التنظيمي

األكثر  يهاسة فمنها أن القيم المدركة للتنظيم أما النتائج التي توصلت إليها هذه الدر، لاللتزام

  .أهمية في تحديد وتقدير التزام الموظف

   ) ,2000Sopachitwattana( دراسة سوباكتواتانا -2

بحث في تأثيرات اإلدارة التشاركية والقيم الثقافية على االلتـزام التنظيمـي   "وهي بعنوان 

  " للمديرين األمريكيين والتايلنديين

والقيم الثقافيـة   لتزام واإلدارة التشاركية،توسيع البحث في اإل الدراسة إلى هدفت هذه  

هـل هنـاك   : هدفت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤالين التاليين.في تايالند وبشكل أكثر تحديداً
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ن والمديرين التايلنديين في تايالند من حيث االلتزام التنظيمـي؟  ييفروق بين المديرين األمريك

لتزام الوظيفي بين المديرين في المؤسسات المتعددة ارة تشاركيه،وقيم مرتبطة باإلهل هناك إد

 ،وكانت النتائج كما يلي ،فرداً 135أجريت الدراسة على عينة مكونة من الجنسيات في تايالند؟

في مستويات  والمديرين التايلنديين هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المديرين األمريكيين،

ارتبطـت اإلدارة التشـاركية ومـدى القـوة بقـوة االلتـزام       ، ر وااللتزام الوظيفياالستمرا

  .الفاعل،وارتبطت اإلدارة التشاركية بالتوجيه البعيد بقوة مع االلتزام واالستمرارية

  )2005(كاراش وآلخرون دراسة  - 3

ـ "وهي بعنوان  وظيفي الوظيفة ومحددات المنظمة وأثرها على االلتزام التنظيمي والرضا ال

  "ومعدل دوران العمل للعاملين في بيوت خدمة التمريضية

المشـاركة   المنظمة، بيئة العمل، خصائص  من كل تأثير ىمد إلى معرفة هدفت والتي  

 والرضا التنظيمي مستوى االلتزام تطوير الجودة على أدوات ووجود الجودة، تطوير فعاليات في

 مـن  كـل  ى مستو معرفة إمكانية ىومد ،مريضيةالخدمة الت بيوت في العاملين لدى الوظيفي

 الخدمـة  بيـوت  فـي  العمل دوران مستوى على الوظيفي كمؤشر والرضا التنظيمي االلتزام

 ممن يعملون وممرضة اًممرض 6584 من مكونة عينة على الدراسة أجريت التمريضية، وقد

 ةاناسـتب  تماستخد دأمريكا وق في والغربية الوسطي الواليات في تمريضية خدمة بيت 47 في

 :التالية  إلى النتائج الدارسة وخلصت البيانات، لجمع بالدراسة ةخاص

 الخاصـة  فـي الفعاليـات   والمشاركة المنظمة وبيئة العمل خصائص من لكل تأثير وجود  -1

 والرضا التنظيمي االلتزام مستوى الجودة على تطوير بيئة توفر إلى باإلضافة ،الجودة بتطوير

 .الوظيفي
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 بمستويات للتنبؤ الوظيفي كمؤشر والرضا التنظيمي االلتزام مستوى منكل  استخدام إمكانية  -2

  )2006حنونة،(.العمل الدوران

  ,Thomas) 2008(دراسة توماس  -4

ن حول المنـاخ التنظيمـي   أة التدريس والعامليتصورات اإلداريين أعضاء هي"وهي بعنوان 

  "م العاليوااللتزام الوظيفي في مؤسسات التعلي

ة التـدريس  أهدفت هذه الدراسة للكشف عن تصورات اإلداريين العاملين وأعضاء هي  

في مؤسسات التعليم العالي حول المناخ التنظيمي وااللتزام الوظيفي، تكونت عينة الدراسة من 

 تيارهم من أربع مؤسسات تعليم عاٍلتم اخ ،ة التدريسأمن اإلداريين العاملين وأعضاء هي 957

مسحية في عملية جمع البيانـات،  الوالية فيرجينيا األمريكية، استخدمت الدراسة االستبانة  في

حيث أشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود عالقة ترابطية بين المناخ التنظيمي وبين تصورات 

، وأشارت نتائج الدراسـة أن  ة التدريس حول االلتزام الوظيفيأالعاملين اإلداريين وأعضاء هي

تنبؤ لإللتزام الوظيفي والتنظيمـي لـدى اإلداريـين العـاملين      ياملر والمنصب، كانا عالعم

  . ة التدريسأوأعضاء هي

  )Watson,2009(دراسة واتسن  -5

  "أثر القيادة على الرضا واإللتزام الوظيفي"وهي بعنوان 

يفي لـدى  هدفت هذه الدراسة للكشف عن العالقة بين سلوكيات القيادة والرضا وااللتزام الوظ

 359ة التدريس في كلية الطب في جامعة ويسكونسن، تكونت عينة الدراسة مـن  أأعضاء هي

ة التدريس في كليات الطب البيطري، الصيدلة والتمريض في جامعـة واليـة   أمن أعضاء هي

ومن النتائج التي توصـلت   ،ويسكونسن، استخدمت الدراسة االستبانة في عملية جمع البيانات
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والرضا وااللتزام الـوظيفي  بين سلوكيات القيادة التحويلية  ة وجود عالقة ارتباطإليها الدراس

               .ة التدريسألدى أعضاء هي

  تعقيب على الدراسات السابقة 3.2.1

التي تناولت موضوع القيم الشخصية، ما بين محلية الدراسات السابقة وتنوعت تعددت     

تلفة، مثل دوافع العمـل، ومسـتوى األداء، وكـذلك    وعربية، ودرست عالقتها بمتغيرات مخ

بين القيم التنظيمية والقيم االجتماعية، واالتجاهات السلوكية في بيئة  توضيح طبيعة الصراع ما

فقد تباينت وجهات نظر الباحتين لوصف العالقـة بـين الفـرد     ،العمل، أما موضوع االلتزام

المهنـي، واإللتـزام التنظيمـي، والـوالء     واستخدمت مسميات عدة مثل اإللتزام  والمنظمة،

التنظيمي، واإللتزام الوظيفي، ودرست عالقته بمتغيرات مثل المشاركة فـي اتخـاذ القـرار،    

واألسلوب القيادي، ومصادر ضغوط العمل، وكذلك السمات الشخصـية، كـالجنس والعمـر    

. حسب طبيعة المشكلةوإيجابية كال أوالمؤهل العلمي، وأظهرت النتائج وجود عالقة إما سلبية 

كما أن جميع الدراسات التي أجريت في البيئة المحلية قـد ركـزت علـى مفهـوم اإللتـزام      

، األمر الـذي  طلين نحو المنظمة فقمالتنظيمي، واستخدمت استبانة لقياس اتجاهات األفراد العا

يـد مـدى   وكذلك تحد ،يستوجب استكمال الدراسة لتحديد مستوى إلتزام األفراد نحو المنظمات

اقتناعهم وإلتزامهم بالمسؤوليات والمهام المرتبطة بالوظيفة، لذلك فإن هذه الدراسة قد ركـزت  

  .على مفهوم اإللتزام الوظيفي

وبالتالي فإن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات المحلية؛ وذلك ألنها تهدف إلى تحديد     

إلتـزامهم  (م الوظيفي والذي يشمل طبيعة العالقة بين القيم الشخصية لألفراد ومستوى إلتزامه

وتجـب   ،)نحو المهنة، ونحو الزمالء ونحو المرضى، ونحو المستشفى أو المركـز الطبـي  

المحليـة،   –اإلشارة إلى أنه على الرغم من االختالف بين هذه الدراسة والدراسات السـابقة  
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لهـذه   بانةمارة االسـت والعربية، إال أنه قد استفيد منها كثيراً في بناء اإلطار النظري، واسـت 

  . الدراسة

  مشكلة الدراسة 3.1

المثاليات العليا لألفراد  هيفالقيم  اً في تشكيل ثقافة أي مجتمع،القيم عنصراً رئيس تعد  

كما أن القيم تلعب دوراً كبيراً في إدراك األفراد لألمور من حولهم وكذلك تصورهم .والمجتمع

كما أن القيم تعتبر مرتكزات أساسية يقوم  أحسن تعبير،تعبر عن البيئة  هيف.للعالم المحيط بهم

معيار ال كما أنهاتعتبر جانبا هاما من جوانب البنية االجتماعية، هيعليها التفاعل االجتماعي،ف

ذلك المعيار الذي يوجه تصرفات الفرد وأحكامـه وميولـه ورغباتـه     المثالي لسلوك الفرد،

  .حد بدائل السلوكأجح والذي على ضوئه ير واتجاهاته المختلفة،

إن أداء الفرد لعمله يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيم التي يتبناها ذلك الفرد نحو العمل وتختلف      

والعديد من ممارسـات الوحـدات   .القيم االجتماعية نحو العمل باختالف الحضارات والثقافات

فية للمجتمع الذي تعمل فيه تلـك  اإلدارية تستند في حقيقتها إلى المعتقدات والعادات والقيم الثقا

فعندما تسود قيم مثل األمانة والصـدق   ،لهذا تؤثر القيم الشخصية في أداء العاملين، الوحدات

هذا يدفع إلى فإن  في المستشفيات والمراكز الطبية العامة ، االنجاز بين العاملينو،واالنضباط 

ي تحقيق أهدافها يرتبط ارتباطا وثيقا ن تقدم المنظمة ونجاحها فإارتفاع مستوى األداء، وحيث 

نجاز هذه األعمال إأن ، إال نجاز المهام واألعمال الموكلة إليها على أحسن وجهإبقدرتها على 

حيث يعد العنصر البشري هو العمود الفقري  يتوقف على نوعية العاملين و مستوى التزامهم،

التي تؤدي إلى تكلفة عالية مرجعها إلى من األنماط السلوكية السيئة  اًوأن كثير في المنظمات،

ها الباحـث  اومن خالل المقابالت الشخصية التي أجر ،عدم االلتزام الوظيفي من قبل العاملين
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هذه األنمـاط   والمراكز الطبية تبين وجود بعضن في المستشفيات مع عدد من األفراد العاملي

  . السلوكية السيئة

لسـلوكيات  والمسؤوليات الوظيفية هو من ضـمن ا  وطالما أن التزام العاملين بالمهام 

ساهم في رفع أدائها، وأن القيم الشخصية هي أحد العوامل التي ال المرغوبة لدى المنظمات وي

ؤثر في نجـاح  ييمكن إغفالها أو تجاهلها عند تحليل السلوك اإلنساني، فهي تعد متغيراً هاماً 

  .أعمال المنظمات والسيما المنظمات الصحية منها

   :عليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل التالي       

القيم النظرية ،القـيم االقتصـادية ،القـيم    ( عالقة بين القيم الشخصية لألفرادهل هناك  

   ؟و االلتزام الوظيفي) الجمالية ،القيم االجتماعية ،القيم الدينية ،القيم السياسية

  أهمية الدراسة 4.1
   : األربعة التالية مجاالت الفي  فادة منهااالستفي  أهمية الدراسةكمن ت

إضافة للدراسات السابقة التي تناولـت  وأيضاً  محاولة متواضعة إلثراء البحث العلمي، .1

 . االلتزام الوظيفي وعالقته ببعض المتغيرات األخرى

ه من بحث وتحليل يلإلما تطرقت  –من وجهة نظر الباحث  –تعتبر هذه الدراسة مهمة  .2

لتحديد العالقة بينهمـا وبيـان    ؛ن هما القيم الشخصية وااللتزام الوظيفييرين هاميلمتغ

 . سلوك اإلنساني في بيئة العملالتوجيه ، وتنبؤالأهميتهما والتي تساعد بشكل كبير في 

قد تساهم هذه الدراسة في وضع تصور حول العالقة بين العاملين ومنظماتهم والتي من  .3

 حديد نظم العمل وإجراءاته وقواعدهخاللها يمكن للمنظمات ت
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تستمد الدراسة أهميتها من كونها تتعلق بقطاع حيوي وهام جداً فـي الدولـة أال وهـو     .4

 لـدعم وعلى ضوء ذلك فإنه يمكن االستفادة من نتائج هـذه الدراسـة    ،القطاع الصحي

 . التطوير في هذا القطاع واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية

  أهداف الدراسة  5.1

مختلفـة  ، قد تناولت دراسة محددات إن معظم الدراسات التي تمت في مجال االلتزام  

المتغيـرات  من هذه المحددات على سبيل المثال الوظيفي مستوى االلتزام  فييمكن أن تؤثر 

 .ومصادر ضغوط العمـل  ،سلوب القيادي، األ)إلخ .....العمر –الجنس  -السن( الديموغرافية

   -:دف إلى لكن هذه الدراسة ته

 .   هم القيم الشخصية السائدة لدى األفراد في العينة قيد الدراسةأتعرف على ال  .1

 ، وذلك من خـالل  تحديد مستوى االلتزام الوظيفي لدى األفراد في العينة قيد الدراسة .2
أبعاد مختلفة،  ةداخل المنظمة في أربع المرتبطة بالدور الذي يؤديه الفرد المسؤوليات

المستشـفى أو  (تجاه المهنة، وتجاه المنظمـة  العاملين بهيأة التمريض  وليتهؤهي مس
 . ، وتجاه الزمالء، وتجاه المرضي)المركز الطبي

 .الوظيفي هملتزامإمستوى بين القيم الشخصية لألفراد و هناك عالقةهل تحديد  .3

 
  فرضيات الدراسة  6.1

  : ةالتالي ةرئيسالفرضية الفرضيات هذه الدراسة من تستمد 

  ة لفرضية الرئيسا

القيم النظرية ،القيم االقتصادية (ال توجد عالقة بين القيم الشخصية لألفراد : الفرضية الصفرية

  .ومستوى التزامهم الوظيفي) القيم االجتماعية ،القيم الدينية ،القيم السياسية ،،القيم الجمالية
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يم النظرية ،القيم االقتصـادية  الق(توجد عالقة بين القيم الشخصية لألفراد  : الفرضية البديلـة 

  .ومستوى التزامهم الوظيفي) سياسية،القيم الجمالية ،القيم االجتماعية ،القيم الدينية ،القيم ال

  - :وتتفرع من هذه الفرضية األساسية فرضيات فرعية كما يلي 

  األولى الفرعية الفرضية 

 .لتزامهم الوظيفي إاد وال توجد عالقة بين القيم النظرية لألفر : الفرضية الصفرية 

  .لتزامهم الوظيفيإتوجد عالقة بين القيم النظرية لألفراد و : ةالفرضية البديلـ
  الثانية الفرعيةالفرضية 

 .لتزامهم الوظيفي إال توجد عالقة بين القيم االقتصادية لألفراد و : الفرضية الصفرية  

  .لتزامهم الوظيفيإة لألفراد وتوجد عالقة بين القيم االقتصادي : الفرضية البديلـة  
  :الثالثة  الفرعيةالفرضية 

 .لتزامهم الوظيفي إال توجد عالقة بين القيم الجمالية لألفراد و : الفرضية الصفرية   

  .لتزامهم الوظيفيإتوجد عالقة بين القيم الجمالية لألفراد و : الفرضية البديلـة   
  الرابعة  الفرعيةالفرضية 

 .لتزامهم الوظيفي إال توجد عالقة بين القيم االجتماعية لألفراد و : ريةالفرضية الصف   

  .لتزامهم الوظيفيإتوجد عالقة بين القيم االجتماعية لألفراد و : الفرضية البديلـة   
  الخامسة  الفرعيةالفرضية 

 .لتزامهم الوظيفي إال توجد عالقة بين القيم الدينية لألفراد و : الفرضية الصفرية   

  .لتزامهم الوظيفيإتوجد عالقة بين القيم الدينية لألفراد و : الفرضية البديلـة   
  السادسة  الفرعيةالفرضية 

 .لتزامهم الوظيفي إال توجد عالقة بين القيم السياسية لألفراد و : الفرضية الصفرية   

  . لوظيفيلتزامهم اإتوجد عالقة بين القيم السياسية لألفراد و : الفرضية البديلـة   
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  مجتمع الدراسة   7.1
يشمل مجتمع الدراسة جميع األفراد الليبيين العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية   

" فـي مجـال   اًمركزو ىثالثة عشر مستشفهى و ،في مدينة بنغازي العاملةاإليوائية العامة 

تـم أخـذ عينـة    ، وقـد  فرداً 1569حيث بلغ عدد العاملين في هذه المستشفيات ،"تمريضال

الحصول  قد تم و .فرداً موزعة على جميع المستشفيات والمراكز الطبية 310عشوائية بلغت 

ذلك في الجدول رقم  اًمبين إليهم مستشفى ومركز من خالل رسائل وجهت على العدد من كل

)1.1(  

  

  "المستشفيات والمراكز الطبية " توزيع أفراد مجتمع الدراسة ) 1 - 1(جدول 
  الفئة                                              

  المستشفيات 
ة أهين بوالعامل

  النسبة   التمريض

 %19  291  الجالء .م  1

 %14  220  بنغازي األطفال .م  2

 %18  278  الجمهورية .م  3

 %2  20  األمراض السارية .م  4

 %5  80  الهواري العام .م  5

 %5  80  مركز خدمات الكلى   6

 %4  67  النفسية .م  7

 %7  120  الصدرية .م  8

 %3  52  النهر .م  9

 %9  144  أكتوبر 7.م  10

 %6  98  مركز بنغازي الطبي  11

 %2  32  مركز بنغازي لطب وجراحة القلب   12

 %6  87  الهواري لجراحة المسالك واألنف واألذن والحنجرة.م  13

  %100  1569  اإلجمــــــــــــــالي
  مستشفيات والمراكز الطبيةالمصدر، الشؤون اإلدارية بال
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  منهجية الدراسة 8.1
تم اسـتخدام المـنهج   سئلة التي تحاول اإلجابة عنها، األبناء على فرضيات الدراسة و  

للوصول  الكشف عن طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة،لتحليل وتفسير و الوصفي التحليلي،

  .إلى استنتاجات تساعد في فهم وتوضيح مشكلة الدراسة

  حدود الدراسة  9.1
تتركز هذه الدراسة في التعرف على العالقة بين القيم الشخصـية  : حدود موضوعية   - أ

القيم النظرية ،القيم االقتصادية ،القيم الجمالية ،القيم االجتماعية ،القيم الدينية ( لألفراد

    .ومستوى التزامهم الوظيفي) ،القيم السياسية

كز الطبية اإليوائية الدراسة على المستشفيات والمراقتصر مجال هذه ا:  حدود مكانية   - ب

في االعتبـار لمعيـار الوقـت والجهـد      ، وذلك أخذاًفي مدينة بنغازي العاملةالعامة 

 .والتكلفة

تجميع البيانات الخاصة بهذه الدراسـة  وهي تتعلق بالفترة التي تم فيها :  حدود زمنية   -  ج

  .م 2012 الربيعخالل الفصل 

  سة هيكلية الدرا 10.1
   :  كلية الدراسة على الجانبين التاليينهيتشتمل 

يهتم هذا الجانب ببناء اإلطار النظري المتعلق بموضوع الدراسـة   :الدراسة النظرية   - أ

والمفاهيم المتعلقة به، وذلك من خالل االستعانة بالكتـب والـدوريات، واألبحـاث    

 .العلمية، والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة

يهتم هذا الجانب بالناحية العملية، وذلك من خالل تجميع البيانـات   :الدراسة الميدانية  -  ب

هـي األداة   ةانوتعتبر استمارة االستب ،المتعلقة بموضوع الدراسة من مجتمع البحث
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المتحصـل عليهـا مـن    ة لتجميع هذه البيانات المطلوبة، ويتم تحليل البيانات الرئيس

م األساليب اإلحصائية المناسـبة والمتمثلـة فـي جـداول     باستخدا ةاناستمارة االستب

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لتحليل البيانات الشخصـية، واسـتخدم أيضـاً    

ساليب اإلحصائية الوصفية مثل المتوسطات الحسـابية المرجحـة واالنحرافـات    األ

اإلحصـاء  المعيارية لتحليل عبارات محاور الدراسة، فضالً عن اسـتخدام أسـاليب   

 ). f( و) t(االستنتاجي المتمثلة في اختبار

  : مصطلحات الدراسة 11.1
  :القيم 
مجموعة من المعايير واألحكام تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع المواقف والخبرات     

بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته يراها جديرة بتوظيـف   ،الفردية واالجتماعية

  )504: 2010الطعاني،(.إمكانياته

   "التعريف اإلجرائي"القيم الشخصية 
قيم الشخصية لألفراد العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية العامة فـي مدينـة   ال هي  

بنغازي التي تمثل أحكامهم الخاصة ومبادئهم التي ينظرون من خاللها للمواقف أو العالقـات  

   .المحيطة بهم

  هذه الدراسة  القيم التي تحكم األفراد في 
القيم النظرية ،القيم االقتصـادية   هىو ،للقيم تقسيم العالم األلماني اسبرنجرما يقصده   

  .،القيم الجمالية ،القيم االجتماعية ،القيم الدينية ،القيم السياسية
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   : االلتزام الوظيفي
لتي يعملون ا منظمةومدى اهتمامهم بال ،يعرف بمعدل التزام الموظفين التام نحو عملهمُ  

باإلضافة إلى مدى رغبتهم في بذل الجهد اإلضافي لضمان نجـاح   ،وزمالئهم في العمل ،بها

  .منظمةال

  : "التعريف اإلجرائي"االلتزام الوظيفي

امـة فـي مدينـة    كز الطبية العامعدل التزام األفراد العاملين في المستشفيات والمر  

 التي يعملون بهـا وزمالئهـم فـي العمـل    مدى اهتمامهم بالمستشفيات بنغازي نحو عملهم و

 باإلضافة إلى مدى رغبتهم في بذل الجهد اإلضافي لضـمان نجـاح المستشـفيات    ومرضاهم

  . كز الطبيةاوالمر

  : العاملون

فـي   يةالتمريضالعاملين في الوظائف واألنشطة و األعمال الليبيين هم جميع األفراد   

امة في مدينة بنغازي التي ستخضع لهـذه الدراسـة   كز الطبية اإليوائية العاالمستشفيات والمر

  .الحالية

  : المستشفى

ذلك الجزء المتكامل مـن التنظـيم   "نهأعرفت منظمة الصحة العالمية المستشفى على   

 ووظيفته توفير العناية الصحية الكاملة لجميع أفراد المجتمع، سواء أكانت عالجيـة،  ،الصحي

وكـذلك   ،لتدريب العاملين في الحقل الطبي والصحي كون مركزاًيوأن المستشفى  أو وقائية،

  )23: 2005،البكري(".مركزاً لألبحاث الطبية واالجتماعيةيكون 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة
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  المقدمة 1.2

في سياق هذا الفصل تناول المبحث األول تناول مختلف وجهات النظر لمجموعة من   

يح مفهوم القيم الشخصية من حيث معناها لغةً واصطالح وبيان لمفهوم القيم في الكُتاب لتوض

الفكر اإلسالمي، ثم تحديد مصادر القيم الشخصية، وأهميتها، وخصائصها، وأبرز وظائفهـا،  

ثم عرض ألهم تصنيفات القيم الشخصية، وكذلك عرض موجز عن القيم التنظيمية واإلدارية 

وأخيـرا   اء األفراد في المنظمات، يليها تحديد لمفهوم الشخصـية، وتوضيح ألثر القيم على أد

  .نتطرق لتوضيح العالقة بين القيم واالتجاهات والسلوك

وكيف ، مفهوم االلتزام الوظيفيسيتم التحدث فيه عن ف ،المبحث الثاني من الفصلأما   

المقصـود   عن غيره من المصطلحات األخرى كااللتزام والوالء التنظيمي، وتحديـد يختلف 

بااللتزام الوظيفي في هذه الدراسة، وبيان لمهنة التمـريض والمسـؤوليات المرتبطـة بهـا،     

وتوضيح لبعض العوامل المؤثرة فيه، وما هي أهميته، وما أنواعه، وعرض لمداخل تنميـة  

االلتزام الوظيفي، ومن ثم عرض نموذج افتراضي لتوضيح العالقة بـين القـيم الشخصـية    

  .ظيفيوااللتزام الو

  القيم الشخصية: المبحث األول 2.2

وعملت كإطار محدد لسلوكه ولتنظيم عالقاته  وجدت القيم مع اإلنسان منذ بدء الخليقة،  

مما شغل اهتمام العديد من الفالسفة والمفكرين منـذ البـدايات األولـى للفكـر      ،مع اآلخرين

جاً اوتمثل نت ،ة للسلوك االجتماعيأحد المحددات الهام وتعتبر القيم، اإلنساني وحتى يومنا هذا

  )137: 2006ملحم،(.الهتمامات الفرد والجماعة
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فإن المجتمعات اإلنسانية تختلف تبعاً الختالف الثقافات السائدة فـي   ،وفي واقع األمر  

المجتمع في مجـال   بسبب اختالف أنماط السلوك التي تفرضها كل ثقافة على أفراد كل منها،

ممـا  وتتمتع الثقافة بسلطة قوية في صياغة شخصية أفراد المجتمـع،   حيث ،التفكير والعمل

بل يمكن القول أنها تمثل لب الثقافـة   اً من ثقافة المجتمع،ك فيه أن القيم تمثل جانباً رئيسالش

ويـرى   م النشاط االجتماعي لكافة أفراد المجتمع،يد وتنظيتحد تساهم فيوأن القيم  وجوهرها،

       . رتباطاً وثيقاً بين الشخصية ككل وبين القيمعلماء النفس أن هناك ا

  الشخصيةالقيم  مفهوم 1.2.2

م التي اهتم بها العديد من الباحثين في مجاالت مختلفة مثل الفلسفة هيالقيم من المفا تعد  

رتـب  الدين وغير ذلك من المجاالت، مما توالتربية واالقتصاد وعلم االجتماع وعلم النفس و

الخلط والغموض في استخدام هذا المفهوم من تخصص آلخر ومن مجـال   من اًعلى ذلك نوع

    .لمجال آخر

  القيمة في اللغة 1.1.2.2

، وتظهـر  "قـيم "وجمعهـا  "قيمـة "تورد المعاجم اللغوية مجموعة من الدالالت لكلمة   

الذي تتعـدد مـوارده ومعانيـه، فقـد     " قوم"األصول اللغوية أن كلمة القيمة مشتقة من الفعل 

  :مت العرب هذا الفعل ومشتقاته للداللة على معان عدة منها استخد

ألنه يدل على القيـام مقـام    ؛"قوم"وهو ما يشير إليه أصل الفعل  :الديمومة والثبات .1

ومنه قوله عز وجـل   إذا لم يدم على الشيء ولم يثبت عليه،" ما له قيمة":الشيء يقال

أي  )51،الدخان"(قين في مقام أمينإن المت"وقوله  أي دائم،) 45،الشورى"(عذاب مقيم"

 .في مكان تدوم إقامتهم فيه
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السيد ،فالقيم"ومنه ما قالته العرب عن الذي يرعى القوم ويسوسهم  :السياسة والرعاية .2

 ".وقيامهم يقوم بأمرهم ،قيم أهل بيته"والرجل  ،"وسائس األمر

ومنه قوله عز وجل فالشيء القيم ما له قيمة بصالحه واستقامته،  ،الصالح واالستقامة .3

وأورد الراغب أن الدين القيم هو الثابت المقوم  أي مستقيماً،) 161،األنعام"(دينا قيما"

ودين قيم مستقيم ال زيغ  وخلق قيم حسن، ،"وأمر قيم مستقيم"ألمور الناس ومعاشهم،

ة أراد المل) 6،البينة"(وذلك دين القيمة"وكتب قيمة مستقيمة تبين الحق من الباطل، فيه،

 .الحنيفة

  القيمة في االصطالح 2.1.2.2

يصعب الوقوف على الدالالت االصطالحية للقيمة وما تتضمنه من معان عنـد مـن     

يستعملونها كافة، فقضية القيمة شائكة المسائل، كثيـرة التعريفـات، فقـد تناولهـا العلمـاء      

ظر متعددة، شارك عنه وجهات ن توالدارسون بالتحليل، والتفسير، والبيان،األمر الذي تمخض

فيها الفالسفة والتربويون وعلماء االجتماع والسياسة، وكان خالصة ذلك كمـاً هـائالً مـن    

  )19: 2007الجالد،(.المعرفة والفلسفة والنظريات، واختالف حول القيم وطبيعتها 

اختلف العلماء والمفكرون في تحديد مدلول القيم، حيث أن كالً منهم ينطلق مـن  وقد   

ري يختلف عن منظور اآلخرين، فعلماء النفس يعتبرون أن القيم هـي اهتمامـات   منظور فك

ورغبات وأهداف ومعتقدات واتجاهات وسمات للشخصية، في حين يركز علمـاء االجتمـاع   

على دور القيم في تحقيق التوافق الداخلي للفرد، وتوافقه مع البيئة الخارجيـة، أمـا علمـاء    

ركــزت علــى أنهــا المرشــد للســلوك واتخــاذ  ،ماإلدارة فقــد وضــعوا مفــاهيم للقــي

  )175: 2004،المغربى(.القرارات
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  لمفهوم القيم  التعريفاتوجهات النظر وفيما يلي عدداً من و 

الصفات الشخصية التي يفضلها أو يرغب فيها الناس سواء بالنسـبة  عرفت القيم بأنها   

عالقـة  أو  وضوع الرغبة ماديـا، وقد يكون م، للفرد،أو الجماعة االجتماعية في ثقافة معينة

 .يتطلبه ويرغبه المجتمع يءأو أي ش عامة، اًأو أفكار اجتماعية،

مجموعة أحكام يصدرها الفرد على البيئة اإلنسانية بأنها  )187: 2001،أحمد (ويرى   

إال  في بعض جوانبها نتيجة تقويم الفرد أو تقـديره،  هيوهذه األحكام  واالجتماعية والمادية،

بحيث يستخدمها كمحكمات أو مستويات  ،في جوهرها نتاج اجتماعي استوعبه الفرد وتقبلهأنها 

ويمكن أن تتحدد إجرائيا في صورة مجموعة استجابات القبـول والـرفض إزاء    أو معايير،

  .موضوعات أو أشخاص أو أشياء أو أفكار

األشـياء   أحكام يطلقها الفرد علـى  " بأنها عرفها )322: 2009،الصيرفي (كما أن   

لعوامل البيئة المختلفة وذلك وفقا لمعايير الجماعة و ،رهاالمرغوب فيها أو التي يفضلها عن غي

  ."ونتيجة لخبرات الفرد وتفاعله مع هذه األشياء

تمثل أشياء أو حقائق نؤمن بها وبصـحتها  بأنها القيم  فعرف  )97: 2006،كلهي(أما   

        .ونرغب في الحصول عليها

تكوين فرضي يستدل عليه من خالل "يرى أنها  )71: 2006،م هيإبـرا  ( في حين أن  

عبارة عن تنظيمـات ألحكـام عقليـة     هىو ،التعبير اللفظي والسلوك الشخصي واالجتماعي

  ."وأوجه النشاط المختلفة في المجتمع ،والمعاني ،واألشياء ،انفعالية مجمعة نحو األشخاص
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   : منها ،ن التعريفات للقيمم اًعدد )12: 2004،محروس( كما أورد 

مجموعة من المعتقدات التي تتسم بقدر من االستمرار "بأنها  الذي يرى محمدتعريف   

أو أنماطاً سـلوكية   ،والتي تمثل موجهات لألشخاص نحو غايات أو وسائل لتحقيقها ،النسبي

  ."ويفضلها هؤالء األشخاص بديالً لغيرها ،يختارها

أنها تلك األحكام المعيارية التي توجه السلوك اإلنساني "م للقي عودةأيضا ذكر تعريف   

أو التي تحتم االختيار اإلنساني في مواقف بعينها،والقيم بهذا المعنى قد تنطوي على  ،االنتقالي

  . "المصالح والمنافع وااللتزامات والواجبات األخالقية وغير ذلك من أنماط التوجيه االنتقائي

 نحو الفرد يحملها التي المعتقدات عن بارةع"فعرفها أنها  ،)17: 2003،العمري(أما    

 نحوها، واتجاهاته رغباته توجيه على تعمل والتي المختلفة، النشاط وأوجه والمعاني األشياء

  .النسبي بالثبات وتتصف والخطأ، والصواب والمرفوض المقبول السلوك له وتحدد

مـن   اعتقاد ثابت بأن نموذجاً معينـاً  هي أن القيم )86: 2007،سالمة (  في حين يرى     

لها األفضلية من الناحية الشخصـية أو االجتماعيـة مقابـل    ، السلوك أو غاية ما من الوجود

  .نموذج آخر أو غاية أخرى

أن القيم الشخصية هي التي يعبر عنها باهتمام الفـرد  ) "177: 2005،الشوربجي( ذكرو    

  ".ره ويهتم به أو لهبنفسه ومتطلباته، وما يفضله، ويختا

هي معايير نقيم بها حياتنا "أن القيم الشخصية  )119: 2005مصطفى،(في حين يرى   

وتـؤثر   ،اليومية ونرتب على أساسها أولوياتنا، ونختار بين مناهج أو سبل التصرفات البديلة

 ". القيم في إدراكنا لما حولنا، وفي تفسيرنا للمثيرات الحسية التي نتلقاها
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  القيم في الفكر اإلسالمي 3.1.2.2

ليست من نتاج الفكـر   هيف ،القيم في الفكر اإلسالمي تختلف عن غيرها من الفلسفات  

والسنة النبوية الشريفة، كما أنها تتميـز   وإنما تعتمد في أساسها على القرآن الكريم البشري،

كافة، أمـا ميـدان    بل هو للناس ،بالشمول، فالدين اإلسالمي لم يأت خاصاً بأمة دون غيرها

فهو شامل في قواعده وتشريعاته جميع نواحي الحياة الدنيا واآلخرة، وقد كونت مبادئ  ،تطبيقه

اإلسالم وقيمه نظاماً اجتماعياً له قيمه ومعاييره والتي تمثلت في العلم، والعمـل، والتقـوى،   

   )131: 2009،السكارنه(.والعدل

ية على التعاليم الدينية، وهذه هي السمة الفارقـة  تقوم منظومة القيم في الثقافة اإلسالم  

لها عن غيرها من المنظومات التي ال تجعل للدين أي اعتبار في تشكيل القيم، فقـد اعتبـر   

ألنها حرية شخصـية،   ؛وسائلية، وال يجب تلقينها أو فرضهافالسفة الغرب أن القيم متغيرة، 

وده، فال يحق ألحـد أن يـتكلم فـي القـيم     فاإلنسان حر في اختيار قيمه ما دام أنه يحقق وج

  .أمر غير ملزم -كما يراها هؤالء -ويلقنها لآلخرين مهما كانت، ألن القيم ،ويفرضها

فتنظر للقيم من زاوية مغايرة تماماً، إذ ترى أن القـيم تـرتبط    ،أما الثقافة اإلسالمية  

ي ظل هدى القرآن الكـريم  بالعقيدة والشريعة، وأن لها منظومة محددة في الكتاب والسنة، وف

والحديث النبوي الشريف يأتي التعامل مع القيم، فما وافق هدى اإلسالم من القيم فهو مقبول، 

وما خالفه فهو مردود، فما من قيمة فاضلة إال تبناها اإلسالم ودعا إليها، وما من قيمة سـيئة  

  )57: 2007الجالد،(. وقبيحة إال حاربها اإلسالم ودعا إلى نبذها

مجموعة المبادئ واألسس النابعة من القـرآن الكـريم    تمثل القيم في الفكر اإلسالمي  

األفراد والجماعات، والتـي تمثـل موجهـا ومرشـداً لألعمـال       فيوالسنة النبوية المؤثرة 
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وتكون لها قوة الضـرورة   ،والتصرفات واتخاذ القرارات المتعلقة بالنواحي المادية والمعنوية

فآيـات القـرآن الكـريم     ،ية، وذلك بهدف إقامة المجتمع اإلسالمي المتكاملواإللزام والعموم

واألحاديث الصحيحة الواردة عن النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، تمثل مصـدر الرئيسـي   

  )187: 2004 ،المغربى(.للقيم، وذلك فيما يتعلق بجميع جوانب الحياة المختلفة

القيم، ما بين وصـفها بأنهـا صـفات     وتنوعت التعريفات التي توضح مفهومتعددت   

شخصية، وأنها مجموعة من األحكام المعيارية، إلى اعتبارها معتقدات يحملها الفـرد نحـو   

وغير ذلك من الصفات، كل ذلك التباين في اآلراء، كان مرجعه ألسباب عديدة منها  ،األشياء

  . الدراسةختالف مجال الدراسة، ورؤية ووجهة نظر من يقوم با

ن أغلب التعريفات السابق ذكرهـا  إالرغم من ذلك التباين، إال أنه يمكن القول  وعلى  

 ، ومحدد لرغباته وحاجاته، ومرشـد اتفقت ضمنياً على أن القيم تعمل كموجه لسلوكيات الفرد

  .لتصرفاته المقبولة اجتماعيا

  الشخصية مصادر القيم  2.2.2

، وهذه القيم تتطور فـي داخلنـا،   سب القيم من خالل تفاعله مع اآلخرينإن الفرد يك  

ويدخل بعضها مع بعض في سباق شديد، حتى يستطيع الفرد أن يرتبهـا حسـب أهميتهـا،    

 فاألولوية ستكون للقيمة ذات الضرورة القصوى له، ومن ثم تأتي باقي القيم األخرى،  فـالقيم 

شئة االجتماعية نها تستمد من مصادر عدة، حيث تتولى مؤسسات التنإبل  ،تأتي من الفراغال 

بكافة أنواعها مسؤولية تعليمها وتوجيههـا فـي ضـوء مـا تتبنـاه ثقافـة المجتمـع مـن         

  )268: 2008زهري،(.قيم

والتي تساعده على التكوين وتطوير قيمه  صادر التي يستمد منها الفرد قيمهأما فيما يتعلق بالم

  :فهي 



29 
 

  

 ي يعتنقها اإلنسان، حيث يعتبرللقيم الت والتي تعتبر المصدر األساس: التعاليم الدينية .1
 .والوحيد للقيم في المجتمع اإلسالمي القرآن الكريم هو المصدر األساس

حيث تعتبر هذه الجماعات مصدراً غايةً في األهمية بعد التعاليم  :الجماعات المرجعية .2
 .الدينية

ـ    األسرة .3 اة وهى المصدر األول لما يعتنقه الفرد من القيم فهو دائما يميـل إلـى محاك
 )336: 2009،الصيرفي(. والديه واألقربين من األهل والعشيرة

ال أنها تنبـع  إن القيم في المجتمعات اإلسالمية وإن تعددت واختلفت طرق اكتسابها، إ  

وهو آيات القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، وعلى هذا األساس  من مصدر وحيد وأساس

ق والواجب، والسـلوكيات الصـائبة والخاطئـة،    أول درس عن الحفي أسرته يتلقى الطفل 

ما يجوز عملـه  في تنشئة الفرد وتعليمه  كذلك للمسجد والمدرسة دور هاموالحسنة والقبيحة، 

  .يجب تجنبه يجب عمله، وما وما ال يجوز، وما

  الشخصيةأهمية القيم  3.2.2

ؤشرات بالغـة  إن القيم في عمومها تمثل قضية بالغة األهمية، نتيجة لما تتركه من م  

التأثير في سلوكيات واتجاهات األفراد التي تنعكس بدورها على الدور الوظيفي للفرد داخـل  

وانحرافها، يقود إلى تفشي الظواهر الهدامة، وتدهور  ع، لذا فإن ترهل القيم وتدهورهاالمجتم

ا القيم يدل على ضعف تأثير القيم في تصـرفات األفـراد وعالقـاتهم، وفقـدانها لسـيطرته     

يحدد للفرد نوع العمل الذي  اًفالقيم تعد معيار ولسلطاتها التي تمارسها على سلوكيات األفراد،

      )45: 2005 ،مهيإبرا(.نجاز العمل المسند إليهإيمارسه والسلوك الذي يسلكه في 
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للقيـام   ،سبل نجاح المنظمة هو وجود أفراد قادرين على بذل الجهود المطلوبةإن منُ   

العمل داخل المنظمة، ولكي تضمن المنظمة والء هؤالء األفراد فال بد من وجود أنشطة  لبك

  .بين أهداف المنظمة و القيم الشخصية لغالبية هؤالء األفراد توافق

 فـي بدأ االهتمام في اآلونة األخيرة ينصرف إلى دور القيم في السلوك، وتأثير ذلـك    

كل القيم الشخصـية  هيهذا الميدان على أن ويتفق معظم الدارسين في  ،أداء منظمات األعمال

سلوكه في العمل، وتقترح نتائج الدراسـات التـي    فيللفرد يعد واحداً من العوامل التي تؤثر 

   : )208: 2000،عبد الوهاب(في هذا المجال ما يلي أجريت

لـذلك   يسترشد الفرد بقيمه الشخصية في تحديد الصحيح والخاطئ من التصـرفات؛  .1

 .حد ضوابط السلوك اإلنسانيتعتبر القيم أ

تساعد على تفسير طبيعة المنازعـات   معرفة االختالفات في القيم الشخصية لألفراد، .2

مـن  بين هؤالء األفراد داخل المنظمة،كما يساعد التشابه في القيم الشخصية لألفراد 

 .تفسير التفاهم القائم بينهمأجل 

ويقـل   قيم هذه الجماعات،اثل في عات كلما زادت درجة التميزداد التعاون بين الجما .3

 .قيم هذه الجماعاتاون كلما زادت درجة التنافر في التع

 تـه علياوتقل ف علية الدور القيادي للمدير كلما تماثلت قيمه مع قيم مرؤوسيه،اتزداد ف .4

 .القيادية كلما اختلفت قيمه مع قيم مرؤوسيه

 فـي كما تؤثر  صة بالمنظمة،إن القيم الشخصية للمدير تؤثر في اختياره لألهداف الخا .5

 .هنفس قراراته اليومية في الوقت

مستوى االجتماعي للفرد الومما تقدم يتضح لنا أن القيم تلعب دوراً هاماً في تقرير      

واتجاهاته وطريقة حياته، وهي من أهم المفاهيم االجتماعية المنظمـة والموجهـة للسـلوك    
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عن غيرها من المفـاهيم األخـرى المرتبطـة    اإلنساني، وهي بهذا تتمتع بخصائص تميزها 

   )2008،األحمر(.بها

  خصائص القيم  4.2.2  

يتضح من خالل استعراض التعاريف والمفاهيم المتعلقة بمفهوم القيم لعدد من البـاحثين       

مـن  والتـي   مـن الخصـائص والسـمات ،    اًعـدد  والكتاب في مختلف المجاالت، أن لها

  : )208: 1998و،أبوجاد(أبرزها

وعلى أساسـها   تنطلق من إطار اجتماعي محدد، هيف ،تصطبغ القيم بالصبغة االجتماعية .1

  .ألنها تنال قبوالً من المجتمع؛ يتم الحكم على سلوك األفراد

واإلنسـان هـو    إذ يحس كل شخص منا بالقيم على نحو خاص به، ،تتصف القيم بالذاتية .2

 .الذي يحمل القيمة ويخلعها على األشياء

من حيث الزمان والمكان،فما يعتبر مقبوالً فـي عصـر مـن     ،قيم بأنها نسبيةتتصف ال .3

قـد ال يكـون    و ما يعتبر مناسباً في مكان ما، ال يعتبر كذلك في عصر آخر، العصور،

 .كذلك في مكان آخر

وبحسـب  ، إذ أنها ترتب عند كل شخص ترتيباً متدرجاً في األهمية ،تتسم القيم بالهرمية .4

دى كل فرد نظاماً للقـيم يمثـل   ن لأ وعلى هذا يمكننا القول لكل فرد، األهمية والتفضيل

 .من تكوينه النفسي الموجه لسلوكه جزءاً

إال أنها قابلـة   بالرغم من أن القيم تتصف بالثبات النسبي،ف ،تتصف القيم بالقابلية للتغيير .5

 .اعية ونتاج لهاألنها انعكاس لطبيعة العالقات االجتم ؛للتغيير بتغير الظروف االجتماعية

 .ومشتركاً بين جميع الطبقات بحيث تشكل طابعاً قومياً عاماً، ،تتسم القيم بالعمومية .6

 .اًأو معنى معين ، أو شيئاًأو الحكم على شخص ،تتضمن القيم نوعاً من الرأي .7
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وهو فعـل   ،يجربها في فعل أصيل فوجودها ال يكون إال بشخص ولشخص،، القيم تجربة .8

 .ع منها تقدير خاص بهالتقدير، ولكل نو

خيـر أم   نها حق أو باطـل، إ ما هذا الوجود أو ذاك،إ هيف ،القيمة ذات قطبين في الجملة .9

  .شر

  وظائف القيم   5.2.2

من ثقافة المجتمع، وهى بذلك تشكل أساساً للقيادة والقوة داخل  اًتمثل القيم جانبا رئيس  

ي التي تحدد ما يفعلـه أعضـاء المجتمـع    فه ،المجتمع، كما أنها تشكل السلوك السائد للثقافة

 واختياراتهم لما يقولونه ويفعلونه، وتقوم القيم بوظيفة ربط أجزاء الثقافـة بعضـها بـاآلخر،   

كما تقوم القـيم بجعـل األفـراد     ،وتعطي النظم أساساً عقليا يستقر في ذهن أعضاء المجتمع

التي يسعون إلـى تحقيقهـا   ينظرون إلى أعمالهم على أنها محاوالت للوصول إلى األهداف 

   )70: 2006،مهيإبرا(.إلشباع الرغبات

والذي من خالله حدد عدداً مـن   Fremontتعريف  )176: 2004،المغربى( أورد   

في توجيه اتخاذ القـرارات   أن القيم هي المرشد األساس Fremontحيث يرى  ،وظائف القيم

أي  –وأنهـا   الضرورية المرغوبة، والتصرفات األخرى،والتي تحدد إطاراً عاماً للممارسات

  : في سبيل ذلك تؤدي الوظائف التالية  –القيم 

 .تحديد بدائل التصرف الممكنة  •

 .تقييم بدائل التصرف  •

 .التصرف وفقاً لتوجيه قيمي معين  •

 . تحديد ردود الفعل الفردية تجاه ما تم اتخاذه من تصرفات  •
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   :كما يلي هىو ،وظائف التي تؤديها القيمفي دراسته أهم ال)65-60: 2007،قدور(كما ذكر

 إذ أنها بمثابة أوامر ونواه تساعد القيم على تناسق السلوك االجتماعي لألفراد والجماعات، .1

 توضح السلوك وتحدد أبعاده من خالل تحديدها للمعايير الخاصـة بالخطـأ والصـواب،   

و السلوك غيـر المقبـول أو   وما ه ،وبالتالي فالقيم تحدد ما هو السلوك المقبول اجتماعياً

 .المرفوض

تساعد القيم في وصف وتحديد نوع الثواب والعقاب لألفراد والجماعات في إطار عالقاتهم  .2

ممـا يحفـظ الحقـوق     ،وهى تتمتع بقوة خاصة في هذا الصـدد  االجتماعية وسلوكهم،

 .بل ويلزم بها ،والواجبات في المجتمع

النموذجية فـي التفكيـر العلمـي لألفـراد     تساعد القيم في وصف وتحديد أفضل الطرق  .3

والجماعات في مجاالت الحياة المتعددة،سواء أكان هذا التفكير بهدف التوصل إلى أفضل 

أو تجاه القضايا في الحياة،أو كان لمجرد التفكير واستثارة الفكر حول  ،سلوك في المواقف

 .موضوعات وقضايا ومواقف

الجماعات في المجتمع نحو األنماط العامـة مـن   تساعد القيم في خلق توجهات األفراد و .4

 .الثقافة

تساهم القيم في توجيه وترشيد األدوار االجتماعية، وتحدد مهام ومسؤوليات كل دور مما  .5

 .يؤدي إلى تناسق األدوار في النظام االجتماعي

لقـيم  تلعب القيم دوراً في التغيير االجتماعي، إذ أن هناك عالقة تأثر و تأثير متبادل بين ا .6

 .وهذا التغيير

يحدد نسق القيم األهداف والمثل العليا التي ينبغي لألفراد والجماعات التمسك بهـا وفـق    .7

، أو مثل عليا وغايات سامية ،منظور معين، سواء تمثل ذلك في إشباع الحاجات اإلنسانية
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وعلى هذا األساس فإن من وظائف النسق القيمي تحديد القيم العليا كهـدف يسـعى إلـى    

 .حقيقه األفراد والجماعاتت

 .تقوم القيم بدور فعال في الحفاظ على األمن العربي وصيانة هويته .8

    الشخصية تصنيف القيم 6.2.2

تشمل القيم كل الموضوعات والظروف والمبادئ التي أصبحت ذات معنـى خـالل     

 والحريـة،  حب،وال واألمانة، واإليثار، واالحتمال، والقوة، تجربة اإلنسان الطويلة كالشجاعة،

أنماط السلوك التي تعبر عـن هـذه    هيبل  ولكن القيم ليست هذه الصفات فحسب،، والعدالة

  )189: 2004،رشوان(.موجهات السلوك  يهو القيم،

نه من العسير تصـنيفها تصـنيفاً   إ يقول الكثير ممن تعرضوا لبحث القيم ودراستها،  

قصد الباحثين ووجهة نظرهم من حيث نوع شامالً، ويرجع ذلك في الغالب إلى االختالف في م

   .ومجال موضوع الدراسة

ومن أبرز  بصفة عامة يختلف تصنيف القيم باختالف األساس المستخدم في التصنيف،  

  :هذه األسس

 :تصنيف القيم على أساس المحتوى 

  : إلى ستة أنماط هي) Springier(وقد قسمها سبيرينجر 

، والقيم الجمالية، والقيم السياسية، والقيم االجتماعية، والقـيم  القيم النظرية، والقيم االقتصادية

  .الدينية

 : على أساس المقصدالقيم تصنيف 

  :من ناحية مقصدها إلى نوعينتنقسم القيم 
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 .وهي تلك القيم التي ينظر إليها على أنها وسائل لتحقيق غايات أبعد: قيم وسائلية   - أ

 .ائية التي تضعها الجماعات ألفرادهاوهي األهداف والفضائل النه: قيم نائية    - ب

 : شيوعهاعلى أساس القيم تصنيف 

 : وتنقسم القيم من حيث درجة شيوعها وانتشارها إلى قسمين

 .وهي القيم التي يعم انتشارها في المجتمع كله: القيم العامة    - أ

وهي القيم المتعلقة بمناسبة اجتماعية معينة،أو بمنـاطق محـدودة أو   : القيم الخاصة   - ب

 .  بطبقة اجتماعية أو جماعة خاصة

 :  على أساس الوضوحالقيم تصنيف 

  : سمينقالقيم من ناحية وضوحها إلى  وتنقسم

 .وهي القيم التي يصرح بها، ويعبر عنها بالكالم وبالسلوك نفسه: القيم الصريحة   - أ

 وهي القيم التي تستخلص ويستدل عليها من مالحظة االختيارات التي: القيم الضمنية    - ب

 .تتكرر في سلوك األفراد

 :ها دوامالقيم على أساس تصنيف 

   : هما ،وتنقسم القيم حسب هذا البعد إلى صنفين

 .وهي التي تزول بسرعة، وتمتاز بعدم قدسيتها من قبل المجتمع: القيم العابرة    - أ

وهـي   ،وهي التي تدوم زمناً طويالً، وقد تمتد جـذورها، وال تتغيـر  : القيم الدائمة    - ب

 )211-209: 1998و،أبوجاد( .لكل زمان ومكان مثل قيم الدين اإلسالميصالحة 

ويشير تحليل التصنيفات السابقة إلى أن االختالف فيما بينها يرجع إلى نوع األسـاس    

وأن أكثرهن شـموالً هـو    ،ومن ثم فهذه التصنيفات غير متعارضة المستخدم في التصنيف،
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ضل المحاوالت لتصـنيف القـيم فـي ضـوء     ومن أف التصنيف في ضوء محتوى هذه القيم،

  : هيحيث يميز بين ستة أنواع من القيم  ،Sprengerقترحه امحتواها ذلك التقسيم الذي 

 :القيم النظرية  -1

وتتجسد في اهتمام الفرد وسعيه إلى اكتشاف الحقيقة واتخاذه من العالم المحـيط بـه   

ويتسم األشخاص الذين  الظواهر، اتجاها معرفياً ومنطلقاً إلى معرفة القوانين التي تحكم

ويشكلون في العـادة   ،تسود عندهم هذه القيم بنظرة موضوعية نقدية معرفية تنظيمية

  .شريحة العلماء والفالسفة

 :القيم االقتصادية  -2

ويتخذ من العالم المحـيط بـه وسـيلة     ،ويعبر عنها ميل الفرد واهتمامه بما هو نافع

ويتميز األشخاص الذين  ،يق اإلنتاج واالستثمارطرللحصول على الثروة وزيادتها عن 

ويشكلون في العـام شـريحة رجـال المـال      ،تسود عندهم هذه القيمة بنظرة عملية

  .واألعمال

 :القيم الجمالية  -3

 ،أو التوافـق أو التنسـيق   ،ها بكل ما هو جميل من ناحية الشـكل ءوينشغل الفرد إزا

وتـذوق الجمـال    ،بالفن واالبتكـار  ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة

  .واإلبداع الفني

 :القيم السياسية  -4

 ،رهيوحل مشكالت الجما ،والعمل السياسي ،وتظهر في اهتمام الفرد بالنشاط السياسي

 ،ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بالقيادة من نواحي الحيـاة المختلفـة  

  .ويتصفون بقدرتهم على توجيه غيرهم
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 :االجتماعية  القيم -5

فهو يحبهم ويميل إلى مسـاعدتهم   ،وتتجسد في اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس

ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هـذه القـيم بـالعطف     ويجد في ذلك إشباعاً له،

 )192: 2008،بالل(.اآلخرينوالحنان وإيثار 

  :القيم الدينية  -6

تشمل اإليمان بوجود اإللـه   هىو ،لتعاليم الدينيةيقصد بها اهتمام الفرد بالمعتقدات وا

والليـل   والشـمس والقمـر،   خـالق السـموات واألرض،   ق لكـل شـيء،  ـالخال

ويشـهد المـؤمن علـى صـدق      والموت والحياة، والدنيا واآلخرة، ار،ــــوالنه

والتي تهدي إلى الطريق المسـتقيم   الرساالت التي أرسلها له الخالق على مر األزمنة

  ) 35: 2000عبد الوهاب،(.عوج فيه الذي ال

كمـا أنـه    ،نه يتميز بالشمولإحيث  ؛هذا التقسيم قبوالً عند كثير من الباحثين ويلقى  

وال يتعارض معها، وبمعنى آخر يمكن في ضوء محتوى  ،يستوعب معظم التقسيمات األخرى

قتصادية يمكن معرفـة  كل قيمة أن نحدد األبعاد األخرى المرتبطة بها، فمثالً بالنسبة للقيم اال

  )193: 2008،بالل(.مدى شدة وعمومية ودوام ووضوح هذه القيمة

  التنظيمية واإلداريةالقيم  7.2.2

كما أن لألفراد قيمهم فإن للمنظمات قيمها أيضا والتي قد تتشابه أو تختلف بين منظمة   

فقـيم   السـائد،  تبعا لمتغيرات النشاط والحجم والموارد وطبيعة المنـاخ التنظيمـي   ،وأخرى

وقيم المنظمات الحكومية تختلف عـن   ،المنظمات اإلنتاجية تختلف عن قيم المنظمات الخدمية

  )26: 2005،تي هيال( .قيم المنظمات الخاصة



38 
 

  

إن سلوك المنظمات واتجاهاتها يحددان من خالل مجموعة من القيم والمعتقدات التـي    

مجموعة من القيم التنظيمية  يأي منظمة ه أي أن نواةرتأت أنها الزمة الستمرار وجودها، ا

على تشكيل مهمة ورسالة المنظمـة   انالقيم تساعد تلكهذه الرؤية و تحدد رؤيتها المستقبلية،

  .ستراتيجيات والنظم والهياكل التنظيميةوالتي بدورها تحدد اإل

كس أو القيم التي تع" بأنها تلك  القيم التنظيمية )1995،المدهون،الجزراوي(وقد عرف   

بحيث تعمل هذه القيم على توجيه سلوك العـاملين   تمثل القيم في مكان العمل أو بيئة العمل،

واالهتمام  ، المساواة بين العاملين،، ومنها على سبيل المثالضمن الظروف التنظيمية المختلفة

   .واحترام العمالء واالهتمام باإلنتاجية، وعدم قبول الرشوة، بإدارة الوقت،

 فقد عرفت القيم التنظيمية التـي تسـود المنظمـة بأنهـا     )99: 2008صفور،ع(أما   

وهذه القيم هي النـواة للثقافـة    مجموعة القيم التي تواتر العاملون على تطبيقها في المنظمة،"

وهي غير ظاهرة أو غير ملموسة، لكنها تظهر أوضح مـا يكـون عنـد وضـع      ،التنظيمية

   .يد نظم وطرق العملاألهداف والخطط ورسم السياسات وتحد

هي عبارة عن ثقافتها التـي  "أن قيم المنظمة  )97: 2009، سكارنهال(في حين يرى   

  .تتجسد في طبيعتها المادية والفنية والتنظيمية والجوانب التي تتصل بالموارد البشرية

  : ومن أهمها  ،ولقد شاعت في كتب اإلدارة الكثير من القيم التنظيمية

 ،وتتضمن التركيز على االهتمام باألفراد وحاجاتهم وأهدافهم: يع قيم الدعم والتشج .1
 .تهم ومواهبهم أيضااوكذلك بكفاء

وتتضمن التركيز على تحقيق أهداف المنظمة في التطور والسـمعة  : القيم الهدفية  .2
 .الجيدة
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وتتضمن التركيز على سلوك االنضباط في العمل والوجـود فـي   : قيم االنضباط  .3
 .وااللتزام بقواعد السلوك المهني ،المناسبينالمكان والزمان 

وتتضمن التركيز على إعطاء الحرية المتاحة ألعضاء المنظمـة  : قيم النمط الحر  .4
 .دون قيود عليهم من قبل رؤسائهم

والقيم التـي اكتسـبت    ،مجموعة من القيم الشخصية األساسية هيف ،أما القيم اإلدارية  

ومن الواضح أن القيم اإلدارية هي جزء من القـيم   ،ماتواشتقت من الدور اإلداري في المنظ

رسمي، وتنعكس على كثيـر مـن   الترتبط مباشرة بالسلوك الرسمي وغير  يوه ،بشكل عام

  )24: 2002المال،ويونس،(.أوجه العالقات والقرارات في المنظمة

  أثير القيم على أداء األفراد في المنظماتت 8.2.2

 فـي تأثيراً ملموساً ا كما أن له شكيل وتجسيد ثقافة المنظمة،ن للقيم دوراً بارزاً في تإ  

ولكـن ممـا ال    سواء كانت هذه القيم من موروثات األفراد أنفسهم أو منظماتهم، ،أداء األفراد

مخرجات األعمال التي يقوم بها األفـراد   فيشك فيه أيضاً أن قيم المنظمة تؤثر تأثيراً كبيراً 

  .الذاتية سلباً أو إيجاباً على قيمهم

ن األفـراد الـذين   أفعلى سبيل المثـال   إن أداء الفرد يكون منسجماً ومتسقاً مع قيمه،  

وإذا عجـز   يحملون قيم االستقاللية في العمل سيعملون على نحو يحقق تلـك االسـتقاللية،  

فإن نوعية األداء  الموظفون عن تحقيق الحافز المادي ذي القيمة لديهم وذلك من خالل العمل،

وحين تكون قيم الموظف شبيهه بقيم الموظفين اآلخرين في مجموعة العمـل   تنخفض، سوف

وبالتالي سوف يرتفـع ويتحسـن    فإن ذلك يدفعه للتفاعل معهم في عدة طرق إيجابية، ها،نفس

وفي المقابل فإن الموظف الذي يرى أنه على خالف في القـيم مـع مجموعتـه     أداؤه لعمله،
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وحين يقع الصراع  يؤدي هذا الشعور باالختالف إلى الصراع،يتصرف بنحو مختلف ودائماً 

  )  98: 2009،سكارنه(.وبالتالي يتدنى ويسوء األداء يقل االنجذاب نحو المجموعة ويتوقف،

توحد القيم في داخل المنظمات، والتقاء جميع األفراد فيها على قاعدة موحدة يؤدي إن   

هم بينهم، األمر الذي يعزز توحـد المنظمـات   تقويض التنافس غير الشريف، وعدم التفا ىإل

وتماسكها، ويزيد فاعليتها، ومن أهم النتائج التي تترتب على ذلك فـي المنظمـات اإلداريـة    

  -: )145-144: 1999،عساف(

التقارب والتفاعل بين الرؤساء والمرؤوسين، مما يضاعف فرص الثقة والمشاركة،  .1

 .نجاز األهداف المرسومة بفاعليةإو

وعي الموظفين وإلتزامهم وتعزيز انتمائهم، مما يزيد قدرتهم على مراقبة أنفسهم،  تنمية .2

أو إدارية مقصودة، مما ينعكس بصورة إيجابية  ،ويحول دون أي انحرافات سلوكية

 .على فاعليتهم في العمل

تدعيم فرص العدالة والحيادية اإلدارية داخل المنظمة، وفي عالقات المنظمة مع  .3

اصة بالنسبة لمنظمات القطاع العام التي تبدو قابلة أكثر من غيرها الجمهور، وبخ

 .لتتفشى فيها مظاهر المحسوبية والفساد اإلداري

  اإلدارة بالقيم 9.2.2

يمكن تعريف اإلدارة بالقيم بأنها اإلدارة التي تتبنى وتطبق القيم اإلنسانية األصيلة التي   

المستويات التنظيميـة   جميع العملية اإلدارية وعلى دعت إليها الشرائع السماوية أثناء ممارسة

والتي تجعل من هذه  ،ومستويات التعامل والمعاملة سواء أكان ذلك داخل المنظمة أو خارجها

  .القيم المرجعية العليا في سياسة المنظمة اإلدارية وفي ثقافتها التنظيمية
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بقيـام   أوالتبدأ  ،محددةولكي تطبق اإلدارة بالقيم في أي منظمة يجب اتباع خطوات   

المنظمة بالتوعية وعلى كل المستويات التنظيمية إلبراز إيجابيات وسـلبيات الـنهج اإلداري   

وبيان أهمية نظام القيم كنظام في اإلدارة، وأن المنافع ستعود  ،المتبع، وتحدد القيم المراد تبنيها

تقوم اإلدارة العليا  ثانياً ،يميعلى الجميع في المنظمة بغض النظر عن موقفه أو مستواه التنظ

بتبني هذه القيم في سياستها في إدارة المنظمة من خالل تطبيقها في جميع الوظائف اإلداريـة  

وتحديد األهداف، و اختيار األنشطة والوسائل واألساليب لوضع الخطط وتنفيذها يجب  فاختيار

زيع األنشطة وتحديـد الوظـائف،   عملية تو أال تتعارض مع القيم السائدة في المنظمة، وأيضاً

وكذلك تفويض السلطة وتحديد المسؤولية، باإلضافة إلى عملية توجيه وإرشاد العاملين يجـب  

أال تتجاهل القيم المعتمدة في المنظمة، أما وظيفة الرقابة أكثر وظيفة إدارية مطالبة بمتابعـة  

مـدى خضـوع أداء وسـلوك    سير نظام القيم، فهي تحتاج إلى معايير دقيقة لالستدالل على 

 )127-125: 2005،العتيبي(.العاملين لنظام القيم

    الشخصيةمفهوم  10.2.2

تعد الشخصية من أحد المكونات األساسية لالختالفات الفردية، فلكل فـرد شخصـية       

والتي لها نفوذها وتأثيرها وانعكاسها على التصرفات والسـلوك، وتتـأثر الشخصـية     ،مميزة

جموعة من العوامل الثقافية واالجتماعية وبثقافة الفرد، وبالصفات الموروثـة  بدرجة كبيرة بم

   )60: 2007،سليمان(.لديه، وباألسرة وغيرها من الجماعات التي هو عضو فيها

وقد تعددت تعريفات التي تحاول فهم معنى الشخصية اإلنسـانية، والتعـرف علـى        

من الخصائص المميزة للفرد، والعالقة بين هذه  أنها النظام المتكامل"ماهيتها، فهناك من يقول 

  ."الخصائص، والتي تساعد الفرد على مواءمة نفسه مع اآلخرين والبيئة من حوله
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الشخصية هي ذلك التنظيم المتكامل مـن الصـفات،   "وفي تعريف آخر أكثر تفصيالً     

تبـدو فـي عالقـات     والمميزات والتركيبات الجسمية، والعقلية االنفعالية واالجتماعية، التـي 

ويعني هـذا أن مفهـوم    ،االجتماعية للفرد، والتي تميزه عن غيره من األفراد تمييزاً واضحاً

الشخصية يشمل دوافع الفرد وعواطفه، وميولـه واهتماماتـه، وسـماته الخلقيـة، وإراداتـه      

تخذه من ومعتقداته، كما يشمل عاداته االجتماعية، وذكاءه ومواهبه الخاصة، ومعلوماته، وما ي

وتنتظم كل هذه الجوانب في شـكل متكامـل يتسـم باالتسـاق      أهداف ومثل، وقيم اجتماعية،

  )10: 1999عساف(" واالنتظام

حيث تؤثر الشخصـية فـي   ، إن مفهوم الشخصية يلعب دوراً كبيراً في مجال العمل         

د هو نتـاج لتفاعـل   طريقة إدراك الفرد لبيئة عمله، وفي تقييمه واستجابته لعمله، فسلوك الفر

مستمر بين الفرد والموقف، فالخصائص الشخصية تؤثر وتتأثر بالعوامل المختلفة في مجـال  

كلما كان هناك توافق وتناسق بين شخصية الفرد ونوعية الوظيفة التي يؤديهـا،   لذلك، العمل

   )35: 2004،حسن(.زادت فرص نجاح الفرد في عمله

تناسق المنظومة القيمية لديه، وفقـدانها يعـرض    إن تكامل شخصية الفرد يعتمد على    

مما يؤدي به إلى عدم االستقرار، فللقيم دور كبير في تحديد سـلوك   ،الفرد لالرتباك والحيرة

 .فإنه ينبغي دراسة منظومة القيم لديه ،وشخصية الفرد، فإذا أردنا فهم شخصية الفرد وسلوكه

  )2010،الطعاني(

مجموعة من المعايير التـي  "منظومة القيم بأنها  ) Lussier ،2005:88(وقد عرف     

  " يعيش بها األفراد

اإلطـار  "أنھ   األول تعریفین لنظام القیم الشخصیة      ,Harrison)1978:16(وقد ذكر     

  ."ويؤثر فيها ،اإلدراكي الدائم الذي يشكل الطبيعة العامة لسلوك األفراد
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قة باألنماط المفضلة للسلوك أو الوضـع النهـائي   التنظيم الدائم للمعتقدات المتعل" أنهالثاني و

  ."لوجودها وفق األهمية النسبية

  القيم واألخالق  11.2.2

إن كلمة أخالق في الواقع مرتبطة بالسلوك اإلنساني بصفة عامة، وهى عبارة تحمـل  

كـن  في مضمونها عادات وقيماً وأفعاالً معينة ينبغي لإلنسان التحلي بها في حياته، وبالتالي يم

ممارسة عملية مستمرة للفضائل والقيم السامية بمقتضى مبادئ ومعايير "تعريف األخالق بأنها 

، هذه المبادئ والمعايير البد أن تكون ثابتة تحكم كل األفعال بغض النظـر عـن   "عقلية عامة

   ".الزمان والمكان

هـو كـائن   إن األخالق علم عملي تطبيقي يهدف إلى تنظيم حياة اإلنسان في عالم ما   

وفي نفس الوقت يفتح المجال للدراسة النظرية العملية للبحث في الوسائل والطرق التي تساهم 

في تحقيق ذلك الهدف األخالقي لإلنسان، ولذلك فإن األخالق تجمع بين البحث فـي المبـادئ   

بين  والمعايير األخالقية من ناحية والحكم واالحتكام إليها من ناحية أخرى، وكذلك فهيا تجمع

التحديد النظري لمعاني الحق والخير والفضيلة من ناحية ومحاولة تحقيق هذه القيم عملياً فـي  

  .حياة اإلنسان من ناحية أخرى

إن األخالق وما تحتويه من قيم فاضلة ومبادئ سامية تمثل أساسـاً للتقـدم والرقـي         

ر األخالقية التي تـنظم سـلوكه   الحضري، فحياة اإلنسان ال تستقيم إال باكتسابه للقيم والمعايي

قوم بصياغة سلوكه وتصرفاته في إطار معين محدد يتفق وينسـجم مـع تلـك    يا توحياته، فه

المبادئ والقيم التي يؤمن بها، والتي تصبح مبرر كافي لكل التصرفات واألفعال التي يقوم بها 

مرفوض ومستهجن الفرد، وعن طريقها يستطيع أن يميز بين ما هو مقبول ومستحسن وما هو 
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من قبل أفراد المجتمع، إن مثل هذه األنواع من السلوك والمبادئ المعترف بها هي ما يكـون  

 )21: 1995التلوع،.(القيم والقوانين األخالقية

  القيم واالتجاهات والسلوك 12.2.2 

ال ينشأ السلوك اإلنساني من الفراغ، فاالستجابة الفورية للفرد في أي موقف والتـي    

األحكام  تؤثر فيف من فرد آلخر، ومن موقف آلخر، تتأثر بمجموعة من القيم، والتي تختل

وعلى تقديره لألشياء أو األفراد الذين يتفاعل معهم، فالتعبير عن القيم  ،التي يصدرها الفرد

    )88: 2009الحاج،(.التي يحملها الفرد يمثل االتجاهات

إلى ما  –إيجاباً أو سلباً  –رياً وشعوريا لالستجابة ميل أو استعداد الفرد فكفاالتجاه هو       

الناس، أو مفاهيم أو أفكار أو حقـائق أو أحـداث أو منظمـات، أو    (في بيئته المحيطة إلى 

فاالتجاهــات تشــكل فكــر ودوافــع ومشــاعر الفــرد إزاء أي مــن هــذه  ) منتجــات

       )125: 2005مصطفى،(.األمور

في أن االتجاهات تركز علـى أشـياء وحـاالت     ،تيتم التمييز بين القيم واالتجاها  

ن وبما فيها األشخاص اآلخر( توجه ما نحو أشياء محددة" محددة؛ أي أن االتجاه عبارة عن 

فاالتجاه ينتج عن تطبيق قيمة عامة على شيء ملمـوس أو حـاالت   ...أو حاالت) والنفس

عامـة تسـبق عمليـات    معينة، أي أنه من الممكن النظر إلى القيم على أنهـا اعتقـادات   

  .االتجاهات

القيم تساعد في تشكيل االتجاهات، فعنـدما  "أن  )Lussier ،2005:88(كما أوضح      

فإنه يميل إلى اتخاذ اتجاهات إيجابية حياله، وعنـدما   ،قيمة بالنسبة للفرد ايكون شيء ما ذ

  .ية حيالهفإنه يميل إلى اتخاذ اتجاهات سلب ،يكون شيء ما غير ذي قيمة بالنسبة له
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أما السلوك فهو عبارة عن الشيء الظاهر أو الذي يظهر من القيم األساسية لشخص ما     

سلوك الشيء المالحظ بشكل مباشر لما يؤمن احبة لتلك القيم، وبالتالي فإن واالتجاهات المص

وجهـة معينـة دون    ىبه الشخص من القيم، وما ينتج عنها من اتجاهات تقود ذلك السلوك إل

  )6: 2009اليامي،(.أخرى

لذا يمكن القول إن القيم تكمن في مكونات الشخصية وأبعادها وما يـؤثر فيهـا مـن        

ظروف بيئية وثقافية متعددة، وهي بالتالي تلعب دورا في تكوين اتجاهات األفراد، وبناء معايير 

) 1 – 2(قم التي يحتكمون إليها في تقييم أمورهم، كما أنها تؤثر في السلوك وتتضح من الشكل ر

   .العالقة بين القيم واالتجاهات والسلوك

  

  

  

  

  

  
  )2004المغربي،( المصدر

  

  

  
  )1 – 2(الشكل رقم                                             

  العالقة بين القيم واالتجاهات والسلوك                                  
  )179: 2004المغربي،(المصدر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مختلف ومتعدد ومتغیر   -محددة حسب المواقف               -                             أساسیة  -
  نابع من القیم واالتجاھات   - متعددة نابعة من القیم                -                        لیلة نسبیًا ـق -
  ثابتة  -
 مستمرة  -
  
  
  
  

  القیم
  

 )المعتقدات الرئیسة(

  السلوك
  

 )األعمال والتصرفات(

  االتجاھات
  

 ىالرغبة والمیل إل(
 )العمل واألشیاء
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  االلتزام الوظيفي : حث الثانيالمب 3.2
لكي نفهم سلوك األفراد المتعلق بالعمل فهما تاماً، يجب تخطي مفهوم الرضا الوظيفي   

ونهتم بمشاعر األفراد تجاه المنظمات التي يعملون بها، وهو ما يسمى بااللتزام الوظيفي الذي 

لالستمرار عضوا فـي   يعكس مدى توافق األفراد مع منظماتهم وتعلقهم بها، مع رغبة شديدة

  )207: 2004سلطان،( .ستعداد لبذل مجهود عالالوأيضا ا ،المنظمة

فااللتزام الوظيفي مظهر من مظاهر السلوك اإلنساني المعقد الذي يشمل جميع أوجـه    

النشاط الذي يقوم به الفرد من أجل التوافق والتكيف مع البيئـة، وإشـباع الحاجـات وحـل     

هتمام به في المنظمات إلى أهمية الدور الـذي يلعبـه العنصـر    المشكالت، ويرجع سبب اال

إذ أن نجاح المنظمة ووصولها ألهدافها مرتبط بشكل مباشر بمدى إيمـان األفـراد    ،البشري

بأهداف المنظمة، وتفاعلهم معها، وسعيهم للوصول إليها، وشعورهم بتطابقها أو قربهـا مـن   

   )204: 2010،العابدين(. أهدافهم الشخصية

اإلدارية التي اتبعتها النظم الغربية لوجدنا أن االعتماد األكبر   وإذا نظرنا إلى المناهج   

في التغيير كان على العاملين كمدخل من مداخل التطوير، فكثير مـن األسـاليب والمـداخل    

ومدخل إعادة هندسة األعمال، قد استهدفت اسـتبدال   ،اإلدارية الحديثة كمدخل الجودة الشاملة

وليات بأدوار أوسع للعاملين، والتي تتطلب اقتناعاً وإيماناً ؤعات الثابتة من المهام والمسالمجمو

من العاملين ألداء هذه األدوار بمهارة وكفاءة، حيث يعد العنصر البشري هو عنصر الحسـم  

الذي يمكن من خالله تطوير المنظمة ككل شريطة أن تتوفر لدى العاملين الرغبة والقدرة، كما 

 .التزامات أكثر على العـاملين تجـاه منظمـاتهم    الرغبة في التميز وزيادة القدرات خلقأن ا

  )ك: 2008،عصفور(
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مؤسسات العصر الحديث سياسة التأكيد على نوعية العاملين، وبدأت تعيـد  ولقد تبنت   

وكيفية دفعهم نحو الجد واالجتهاد والمثابرة في العمل مـن   ،النظر في أساليب تحفيز العاملين

    )1006: 2011،حمادات،عياصرة (.خالل االهتمام بمفهوم االلتزام الوظيفي

  مفهوم االلتزام الوظيفي  1.3.2

نظرا لتباين الباحثين حوله، وكذلك الزم المفهـوم   ،تعريفات االلتزام الوظيفيتباينت   

اللتزام نتيجة التركيز على اإللتزام في بيئة العمل وتضمينه مجاالت عدة مثل ا ؛بعض التعقيد

وااللتزام  ،نحو العمل، وااللتزام نحو الواجبات والمهام الداخلية للعمل، وااللتزام نحو المنظمة

  .نحو جماعة العمل وغيرها، والتي عبرت عن متغيرات أساسية في االلتزام الوظيفي

  ،منها  تابمن التعريفات لاللتزام الوظيفي لبعض الكُ اًعدد )63: 2006، حمادات(أورد 

االرتباط النفسي الـذي يـربط الفـرد    " االلتزام الوظيفي بأنه Oriellyف أورلي،عر  

  ".إلى تبني قيم المنظمةى االندماج في العمل وبالمنظمة مما يدفعه إل

االسـتعداد  الرغبة القوية للبقاء عضوا في المنظمة،و"بأنه  Porterكما عرفه بورتر،  

  ".تقبل قيمها وأهدافهاواإليمان بها و ها،تلحللقيام بجهود كبيرة لمص

المنظمة التي  ةصالحماستعداد الفرد لبذل درجة عالية من الجهد ل" وعرفه الكايد بأنه  

  ".يعمل فيها مع وجود الرغبة الحقيقية في االستمرار داخل المنظمة وقبول أهدافها وقيمها

وهو  اتجاه حول والء وانتماء الموظفين للمنظمة،" بأنه )107: 2004،حريم (وعرفه   

عملية مستمرة يقوم العاملون في المنظمة من خاللها بالتعبير عن اهتمامهم وحرصهم علـى  

  ".واستمرار نجاحها وبقائها ،المنظمة

الدرجة التي يكون فيها أعضاء المنظمة "فقد عرف االلتزام بأنه   )2008،أبوبكر (أما   

   .  "تحقيق أهدافهاو ،وانتمائهم للمنظمة ،الوالء وإظهار ،مستعدون لبذل الجهود
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بعد االطالع على األدب اإلداري وما كتب في مجال السلوك التنظيمي، يالحظ تعـدد    

بـين الفـرد   المصطلحات المستخدمة من قبل الباحثين والكتاب، لوصف ظاهرة جودة العالقة 

قبول الفرد التام ألهداف  ىإل")506: 1995،المدهون،الجزراوي(من  حيث يشير كل.والمنظمة

، والرغبة الصادقة لدى الفرد للمحافظـة علـى   منظمة وقيمها واستعداد لبذل جهدا استثنائيال

عبـد  ( شارفي حين أ.الوالء التنظيميبمصطلح " االنتماء والعمل بالتنظيم بفاعلية، وبشكل دائم

درجة تطابق الفرد مع المنظمة وارتباطه بها واعتقـاده وقبولـه    ىإل" )315: 2005،الباقي

، فالعالقة وفقا لهذا المفهوم يجب أن تكون االلتزام التنظيميبمصطلح " منظمة وقيمهاألهداف ال

وتقوم على االقتناع الداخلي بأهداف أو غايات المنظمة، وليس مجرد تقييم ما  ،قوية وايجابية

يعنـي   لتـزام أن اال")2008،اليامي(كما أوضح ، يحصل عليه الفرد من مزايا ومنافع مختلفة

  ".ظمة مصحوبا بتعلق عاطفي ونظام اعتقادي قوي نحو المنظمةالوالء للمن

أن االستثمار المتبادل بين الفرد والمنظمة طـوال  "فيرى  )149: 2008،عصفور(أما   

يترتب على هذا االستثمار سلوك غير اعتيادي من الفرد لنجاح  ،فترة تواجد الفرد في المنظمة

  . نه ارتباط التنظيميإ" واستمرارية المنظمة

ارتبـاط الفـرد بقـيم المؤسسـة     "إلى أن  )1007: 2011،حمادات،عياصرة( ويشير  

ـ وأهدافها والتوحد بها واالندماج في عملها والتضحية الشخصية ل نجـاز فـوق   إها، وتلحمص

المؤسسة والرغبة في البقاء فيها واالسـتمرار فـي    ةلحمصالمتوقع لمهامها، واإلسهام بجد ل

  .ظيفيبمصطلح االلتزام الو" خدمتها

ومن خالل ما سبق وعلى الرغم من تعدد المصطلحات التي تصف العالقة بين الفرد   

من  اًتتضمن عدد، ة اتفق عليها الباحثونعمل فيها إال أن هناك عناصر رئيسوالمنظمة التي ي

  :  يمكن تحديدها بما يلي ،المتغيرات المرتبطة بسلوك الفرد تجاه المنظمة
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 .ف المنظمة وقيمهاقبول واقتناع الفرد بأهدا .1

 .الرغبة في البقاء كعضو في المنظمة .2

 .استعداد الفرد لبذل جهود استثنائية لمصلحة المنظمة .3

لباحثين والكتاب في اسـتخدام  ، يالحظ تشابه اوبعد استعراض وجهات النظر المختلفة  

فيتمثـل   ،لتوضيح مفهومي االلتزام الوظيفي وااللتزام التنظيمي، أما االختالفنفسه التعريف 

في كيفية تحديد مستوى االلتزام، فااللتزام التنظيمي يقيس التزام الفرد نحو التنظـيم بصـفة   

فيتعلق بأثر إلتزام الفرد داخل نطاق العمل أو الوظيفة الذي يعتمد  ،أما االلتزام الوظيفي ،عامة

  .على قبول واقتناع الفرد باألعمال المرتبطة بالدور الوظيفي الذي يؤديه

ما أن أداء ونمو المنظمات، وخاصةً المنظمات الخدمية التي يحدث فيهـا اللقـاء   وطال  

فإنه يصبح لقدرة  ،المباشر بين مقدم الخدمة والعميل، يعتمد على نمو وتطور الكوادر البشرية

ومهارة مقدم الخدمة من ناحية، واقتناعه بقيم وأهداف الوظيفة من ناحيـة أخـرى، التـأثير    

تتفق مع في هذه الدراسة وجهة نظر الباحث ن السبب فإ الخدمة، ولهذا الجوهري على جودة 

  . مفهوم االلتزام الوظيفياستخدام 

بأنھ یعبر عن     االلتزام الوظيفي Howard &Thomas& Meyerوقد عرف كل من     

معدل التزام األفراد العاملين نحو عملهم و مدى اهتمامهم بالمنظمـات التـي يعملـون بهـا     

في العمل باإلضافة إلى مدى رغبتهم في بذل الجهـد اإلضـافي لضـمان نجـاح     هم ؤوزمال

   )1007: 2011،حمادات،عياصرة(.المنظمة

الفرد  اقتناع، يدل على ن التزام األفراد العاملين نحو عملهم و مدى اهتمامهم بالمنظماتإ    

الفـرد وقيمـه،   والذي ينشأ عن تطابق وتماثل بين أهـداف   وقيمها، لوظيفةوقبوله ألهداف ا

يترتب عليها أن يسـلك  ف ،أما الرغبة في البقاء كعضو في المنظمة وأهداف المنظمة وقيمها،
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هذا التعريف ال يصف  كذلك الفرد سلوكاً يفوق السلوك الرسمي المتوقع منه والمرغوب فيه،

د ، بل يبين أيضا مدى اسـتعداد الفـر  فحسب اتجاهات فرد نحو المنظمة ومدى قبوله ألهدافها

تتعلق بالزمالء والمنظمة،  وليات إضافيةؤلبذل جهد أكبر في الوظيفة التي يؤديها، وتحمله لمس

أن الرغبة في بذل جهد أكبر في الوظيفة التـي يؤديهـا    )22: 2009الصيرفي،(حيث يرى 

وهو ما يساهم فـي   ،الفرد، تقوم على اندماج الفرد في األنشطة المرتبطة بالدور الذي يؤديه

  .  هداف المنظمةتحقيق أ

 &Howard &Thomasتعريف االلتزام الوظيفي الذي أورده كل من  إلىواستناداً   

Meyer   فـي ، فإنه في هذه الدراسة قد حددت أربعة أبعاد رئيسية والتي لها تأثير مباشـر 

ي اندماج األفراد العاملين في األنشطة الوظيفية المرتبطة بالدور الذي يؤدونه، فااللتزام الوظيف

تـي  لدى هيأة التمريض في المستشفيات والمراكز الطبية، يشمل مجموعة مـن المجـاالت ال  

 المسؤوليات والواجبات المهنيةااللتزام ببجانب ت االنتباه لها، فتفرض على العاملين بهذه الهيآ

تتمثـل فـي    يجب االلتزام بهـا،  ،وليات أخرى ال تقل أهميةؤهناك واجبات ومس والوظيفية،

المستشفى وزمالء العمـل، ومـن   وتجاه  ىليات أدبية وسلوكية تجاه المرضوؤومس التزامات

مؤشرات ذلك االلتزام اإليمان القوي بقيم المنظمة وأهدافها واالسـتعداد لبـذل جهـد كبيـر     

  .   لترسيخها وتحقيقها

فالمسؤولية تجاه العمل يعبر عنها بمدى افتخار واعتزاز الفـرد بالمهنـة والوظيفـة،      

وهي المسؤولية التي يشعر بها الفرد تجاه غيره من الزمالء،  ،ولية تجاه زمالء العملوالمسؤ

يعبر عنها بمدى إيمان وقبول الفرد ألهداف وقيم المنظمة التـي  فأما المسؤولية تجاه المنظمة 

يعبر عنها برغبة العاملين في بذل جهـد مـن أجـل    فيعمل بها، والمسؤولية تجاه المرضى 

  . المرضى
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إن اقتناع الفرد الفعلي والحقيقي بالمهام والواجبات التي تفرضها الوظيفة، وبذل حيث   

متوقعة، ما هي إال مظاهر تدل علـى مـدى االلتـزام ، فقـد أشـار      الالجهود العالية وغير 

الفرد في تنظيم معين، ولكنه أن االلتزام ليس مؤشراً فقط على بقاء " ىإل )11 :2004رسمي،(

فالحكم على التزام الفرد من عدمه يتضـح مـن    ،"األداء اليومي للفرد على طبيعة مؤشر دال

إلى ذلـك   باإلضافةخالل تصرفات وسلوكيات الوظيفية للفرد داخل المنظمة ومدى تعلقه بها، 

فإن الرغبة القوية للبقاء في عضوية المنظمة، وبذل الجهود الكبيرة لضمان نجاحها، تكونـان  

  .إلى تحمل المسؤوليات باإلضافةوالواجبات من خالل القيام بهذه المهام 

   المرتبطة بمهنة التمريضالوظيفية وليات ؤوالمس المهام 3.3.2

ـ بهـا ب  األفراد العاملين تلزم إنسانيةالتمريض مهنة يعتبر    وليات كبـرى تجـاه   ؤمس

، فيجـب علـى األفـراد    تفرضها القوانين الوضعية واألخالقية وضمير المهنة ،ممرضاه

هذا المجال االقتناع التام بمهنة التمريض، وأن يضعوا نصب أعينهم أن العمـل  العاملين ب

عمل إنساني له كرامته واحترامه، وأن يعملوا على االرتقاء بمستوى هو الذي يقومون به 

، وتنفيذ مـا يخـتص بهـا    نظمةاحترام قوانين وقواعد ولوائح العمل بالمالمهنة، وكذلك 

هذه األمور  ،نظمةالمل على توفير المناخ السليم للعمل في والعم ،احترام جميع العاملينو

 .ـون فيهـا ألفراد تجاه المنظمة التي يعملجميعها مؤشرات قوية على مدى تعلق وإلتزام ا

       )AM10:16/01/05/2012 www.zlth.med.ly/nursing/board1.ht ، تاریخ الدخولموقع الممرض(
علم وفن ومهارة يتم من خاللها تقديم الخـدمات  "نها فقد عرفت مهنة التمريض على أ         

ألنها تعتمد على كثير من العلوم األساسية كعلم التشريح ووظائف  ؛الصحية للمجتمع، فهي علم

وسـرعة فـي البديهـة واألداء     ،ألنها تتطلب دقة فـي العمـل   ،فن ومهارة ياألعضاء، وه

  )106: 2005،البكري(".المخلص

http://www.zlth.med.ly/nursing/board1.ht
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ـ العـاملين فـي   عاتق األفـراد   والمسؤوليات التي تقع علىات ويمكن تحديد الواجب ت أهي

  -:تي باآل  التمريض

و ذلك  ،بها ونعملي يالعمل على تحسين مستوى أداء الخدمات التمريضية بالجهة الت  .1

 .العمل يف نسيومرؤالو ءرؤساالالتعاون مع و ،تنسيق الخدمات الصحيةمن خالل 

شكالت التي يتعرض لها والتي ال تنحصـر  مساعدة المريض بشكل حقيقي لتجاوز الم .2

الجانب النفسي واالجتمـاعي  تتعداه إلى بل  ،فقط في حدود الجانب الجسدي للمريض

 .أيضاً

العمل على نشر قواعد النظام الصحي واالحترام في التعامـل بـين العـاملين فـي       .3

 .عمل المنظمةرضى، أو أي أطراف أخرى ذات صلة بالم ، أو مع ذويالمستشفى

ن إحيث  ،الصحية المنظمات يتعاون الصادق مع أفراد الفريق الصحي والعاملين فال .4

 .إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين يالتعاون تؤد حصيلة هذا 

ويجب  ،العمل كما تحب أن يعاملوها يها وزميالتها فءالممرضة أن تعامل زمالعلى  .5

 .معليها أن تحافظ على العالقات الطيبة فيما بينه

 .احترام مواعيد العمل والحرص عليهانظمة، وأيضاً احترام جميع العاملين بالم .6

 يتتجنـب أ  وعليها أيضا أن ،على الممرضة أن تتجنب الحديث بسوء عن زميالتها .7

ـ  يأو رأى أ ،تعليق أو مالحظة من شأنها االنتقاص من مهارة ـ  ةزميل أو زميل  يف

الزميالت األحدث منها تخرجا وكـذلك   كامل لتعليماستعداد أن  تكون على و ،العمل

ــات التمــريض ــةوال تحجــب عــنهن أ ،طالب ــة ي   موقع الممرض، تاریخ الدخول(.معرف

AM10:16/01/05/2012  www.zlth.med.ly/nursing/board1.ht(      

http://www.zlth.med.ly/nursing/board1.ht
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تبقى حبيسة ما تعلمته في دراستها بمراحلهـا   أالفإن الممرضة يجب  ،فضالً عن ذلك  

رف على كل ما هـو  نة التمريض تفرض عليها االستمرار في التعلم والتعالمختلفة، إذ أن مه

ويجعلها قادرة علـى   ،عملها، وبما يكسبها الخبرة والدراية في مجال عملهاجديد وذي صلة ب

 .مواكبة االحتياجات الطبية إلنجاز مهام عملها، وكذلك احتياجات المريض بمختلف صـورها 

  )109: 2005،البكري(

ين بهذه الواجبات والمسؤوليات يتم في ظل وجود عوامل متعددة تؤثر فـي  قيام العامل  

  .كيفية أدائهم لها، كما أن هذه العوامل تختلف من شخص إلى آخر ومن منظمة إلى أخرى

 العوامل المؤثرة في االلتزام الوظيفي 3.2.2

اع هي ، ثالثة أنوإلى تصنف العوامل التي تؤثر في تطوير وتعزيز االلتزام الوظيفي     

تنظيمية، والعوامل غير التنظيمية، حيث حدد كل من سـتييرز  الالعوامل الشخصية، والعوامل 

  : هذه العوامل في اآلتي ) Steers & Porter 1991(وبورتر

شخصية الفرد  :العوامل ذات العالقة بالفرد العامل نفسه، مثل يوه :عوامل شخصية  •

وقعات الفرد الوظيفية، أو ارتباطه النفسـي  العامل وقدرته على تحمل المسؤولية، أو ت

 )70: 2006،حمادات( .بالعمل أو المنظمة، أو عوامل تتعلق باختياره العمل

ومن ضمن العوامل الشخصية أيضا، مستوى تعليم األفراد، حيث من المتوقع أن ارتفاع   

يع التنظـيم  مستوى تعليم الفرد يصاحبه ارتفاع مستوى التوقعات، تلك التوقعات قد ال يسـتط 

 ،مقابلتها، فضال على أن ارتفاع مستوى تعليم الفرد يرتبط بارتفاع مستوى االلتزام المهنـي 

   )18: 2004،رسمي(.بنجاح لتحقيق انتماء الفردمما يجعل من العسير على التنظيم أن ينافس 
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عوامل التي تتعلق بالخبرة العملية، أو نطاق العمل نفسـه   يوه :عوامل تنظيمية  •

فضال عن اإلشـراف المباشـر، وتمسـك     ،حدي والتغذية العكسية واالستقالليةكالت

 .أعضاء جماعة العمل بأهداف المنظمة، ومشاركة العاملين في اتخـاذ القـرارات  

 )70: 2006،حمادات(

الفرد أن تنوع األنشطة التي يقوم إلى باإلضافة إلى المدى الوظيفي والذي يستند "  

معارف وخبرات جديدة تدفع الفرد إلـى االرتفـاع   ب بها، تفرض عليه ضرورة كس

وتتصـف  ، بمستواه المهاري والمعرفي، ومن ثم يرتفع مستوى التزامه نحو العمـل 

مـن خـالل   (العالقة هنا بالتبادلية حيث يسعى الفرد إلى تكوين استجابة إيجابية مثالً 

م وتتمثـل فـي   ، يقابلها استجابة من التنظي)إعداد األبحاث واالشتراك في المؤتمرات

        )19 -18: 2004،رسمي( ".التقدير الوظيفي والمعنوي

عوامل تركز على مدى توافر فرص عمل بديلة للفـرد   يوه :عوامل غير تنظيمية  •

بعد اختياره لقراره األول في االلتحاق بالمنظمة، بحيث يكون مستوى االلتزام لـدى  

الفرص البديلة أقل مما يحصل عليـه  العاملين مرتفعا عندما يكون األجر المتوافر في 

في منظمته، مما يعطيه تبريرا الختياره األول، أو حين يرى أن اختياره مطلق نسبيا 

 )70: 2006،حمادات( .لعدم توفر فرص الحقة بديلة لتغيير قراره األول

وال شك أن االهتمام بدراسة وتحليل هذه العوامل بشكل سليم من شأنه أن يرتقي بجودة     

القة بين الفرد والمنظمة، وأن يسهم في رفع من مستوى االلتزام الوظيفي لـدى األفـراد     الع

 تسعى إلى تعزيزه جميع المنظمـات، فيه، و العاملين، وذلك باعتباره سلوكاً تنظيمياً مرغوباً

  .باإلضافة إلى مساهمته في الحفاظ على أفضل الكوادر البشرية داخل المنظمة
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   :الوظيفي  أهمية االلتزام 4.3.2

توضيح أهمية االلتزام الوظيفي من خالل عرض للنتائج السـلبية للسـلوكيات   يمكن     

مرغوبة من قبل األفراد العاملين، والتي يكون مرجعها لوجود انخفاض في الوالتصرفات غير 

مستوى االلتزام الوظيفي، فمتوقع من العاملين الذين يشعرون بالتزام عميق تجاه منظماتهم أن 

ن االلتزام يؤثر بشـدة  إلكوا سلوكاً مختلفاً عن أولئك الذين ال يشعرون بهذا االلتزام، حيث يس

  -:)210: 2004،سلطان(منها  ،أوجه رئيسية عديدة في سلوك العمل في

يرتبط مستوى منخفض من االلتزام بمستوى مرتفع من الغياب والرغبة القوية في تـرك   .1

 .العمل والبحث عن وظائف جديدة

وى المنخفض من االلتزام يؤدي إلى عدم الرغبة في المشاركة وتقديم التضـحيات  المست .2

 .حيث نجد األفراد األكثر التزاما أكثر عطاء بطبيعتهم 

الشخصية، حيث أثبتت الدراسـات أن   فيالمستوى المنخفض من االلتزام له تأثير سلبي  .3

 .ية ناجحة، وشخصية سعيدةر بمنظماتهم يستمتعون بحياة مهنباألفراد المرتبطين بدرجة أك

 ،كذلك فإن األفراد الغير ملتزمين يتولد لديهم شعور باالغتراب والنفور من المنظمـة   

وهذا يؤدي بدوره إلـى انخفـاض    ،مثل هؤالء يتخلون عن المنظمة نفسيا أو ماديا أو كليهما

وارتفـاع معـدالت التخريـب والسـرقة      ،كمية المخرجات، وارتفاع معـدالت الشـكوى  

  .)49: 2008،مسعود(.اخليةالد

يجابية إأن االلتزام له نتائج أخرى إلى etc& (Ivancevich (162 :2005كما یشیر    

ن يكونوا أفضل في الحضور ودوام أطول في الحيـاة  أل نن يميلووأيضا، فالموظفون الملتزم

جد أكثر للعمل ب نالمهنية من نظرائهم األقل التزاما، وليس من الغريب أن نجدهم أيضا يميلو
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هنـاك  إن قل، ومجمل القول ألتزام إفي وظائفهم ويكون أداؤهم أفضل من أولئك الذين لديهم  

 .أفضل من أولئك األقل التزاما اًتقدير نأدلة كثيرة على أن الموظفين الملتزمين ينالو

 : أنواع االلتزام الوظيفي 5.3.2

االلتـزام الـدائم، االلتـزام     :يمكن التمييز بين ثالثة مستويات من االلتزام الـوظيفي   

    -:وهى كما يلي  ،العاطفي، وااللتزام المعياري

 ؛يدور معناه حول سعي الفرد الدائم للحفاظ على عضويته في المنظمـة  :االلتزام الدائم  .1

اعتقادا منه أن ترك العمل بها سوف يكلفه ما ال طاقة له به، وهؤالء هم طبقة العـاملين  

 .ذوي الخبرة الطويلة

أن االلتزام نحو المنظمة قد يتشكل بمرور الوقت، حيث يقضي الفرد معظم حياته  أي  

بمعنى أنه يعبر عـن  ، ومن ثم فإن تركه لهذه المنظمة سيكون مكلفا ،الوظيفية داخل المنظمة

إدراك العاملين لحقيقة االمتيازات والمنافع التي سيحصلون عليها جراء استمرارية والئهـم  

   )67: 2005،الصويعي(.وبقائهم بالمنظمة

فإن تركه لها سيفقده الكثير مما استثمره فيها  ،فكلما طالت مدة خدمة الفرد في المنظمة    

وكثير من األفراد ال يرغـب فـي    ،)الصداقة الحميمة لبعض األفراد(على مدار الوقت مثل 

  )216: 2004جيرالد،روبرت،(.التضحية بتلك األمور

رغم ما قد يالقيـه   درجة الحب والود بين الفرد والمنظمة، يشير إلى :االلتزام العاطفي  .2

الفرد من متاعب ومشاق، ويترتب على ذلك أن يبذل الفرد قصارى جهده في سبيل البقاء 

وخاصة إذا واجهـت المنظمـة    ،نجاز أهدافهاإوالمساهمة الجادة في  ،في العمل بالمنظمة
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اغبا في التكيف مع تلك العوامـل،  ومع ذلك يجد الفرد نفسه ر ،عوامل تغيير هيكلي قوى

 .وتبني القيم واألهداف الجديدة

يعني أن الفرد يشعر بأن من واجبه البقاء للعمل في المنظمة، نتيجة لما  :االلتزام األدبي  .3

يلقاه من ضغوط من الزمالء والرؤساء والمرؤوسين، ومن ثم فإن هذا الشخص يقبل حتى 

ا الشخص يقدم مصلحة المنظمة علـى حسـاب   وهذ ،ال يحدث أي قلق أو حرج لآلخرين

  )221: 2006، أبو الخير(.مصلحته الشخصية

  مداخل تنمية االلتزام الوظيفي 6.3.2

هناك الكثير من المحددات التي تخرج عن نطاق سيطرة اإلدارة ممـا يتـيح أمامهـا        

ص الوظيفيـة  فعلى سبيل المثال نجد أنه في حالة وفرة الفـر ، فرصاً محدودة لتقوية االلتزام

ينخفض االلتزام الدائم لدى األفراد لتوفر فرص عمل بديلة، مع ذلك فإن اإلدارة باسـتطاعتها  

  :عمل الكثير لتقوية االلتزام من خالل ما يأتي 

بالتعميق الرأسي للوظيفة يجعل الفرد أكثر مسؤولية  إن اإلثراء الوظيفي :اإلثراء الوظيفي .1

التصرف واالستقالل والمزيد من المشاركة في اتخاذ ويعطيه المزيد من حرية  ،عن عمله

 .أن يقوي االلتزام لدى األفرادوهذا من شأنه ، القرارات المؤثرة في عمله

يشعر العـاملون   نأأي  :إيجاد نوع من التوافق بين مصلحة المنظمة ومصالح العاملين  .2

الشعور مـن شـأنه أن   بأن ما تحققه المنظمة من منافع يعود عليهم أيضاً بالنفع؛ ألن هذا 

وخاصةً  ،ويتحقق ذلك بشكل مباشر من خالل خطط الحوافز، يقوي التزامهم تجاه المنظمة

  .المشاركة في األرباح
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كلما كانت قـيم   :استقطاب واختيار الموظفين الجدد الذين تتوافق قيمهم مع قيم المنظمة .3

) وخاصة االلتزام العاطفي(زام كلما قوى لديه االلت ،الفرد متوافقة مع قيم المنظمة وأهدافها

 ،فإذا كان من قيم المنظمة االهتمام بالعمل الجاد والحرص علـى الجـودة   ،تجاه المنظمة

بحيث يتم اختيار مـن   ،هذه الشروط بحزم عند اختيار الموظفين الجدد يفعليها أن تراع

 )220: 2004 ،جيرالد،روبرت( .تتوافر فيه تلك القيم

عمليـة التوظيـف   أن  2005Others &، (Ivancevich: 163 (وقد بين كل من        

ممارسة التوظیف القائمة على أساس القیم   (قیم وأطلقوا علیھاواالختيار تكون قائمة على أساس 

-   Use Value – Based Hiring Practices( فكر والمعتقد الفعملية ارتباط الموظفين ب

القائمـة علـى    التوظيف تطبيقاتمال وفق تبدأ قبل حتى توظيف الع منظماتفي كثير من ال

تبدأ أوال بتوضيح ما هي قيمها األساسية، ثم تفرض إجـراءات   لمنظماتأساس القيمة، وهذه ا

من قبل المرشـحين لهـا    لمنظماتعلى االلتزام بقيم ا وتتطلب دليالً ،لمراقبة الموظفين الجدد

ين الـذين  نهائية هي اختيار الموظفوترفض العدد الكبير من الموظفين المحتملين، والنتيجة ال

وأولئك الذين هم بصدد أن يكونوا مـؤمنين   ،مع فكر ومعتقد الشركةتتطابق قيمهم ومهاراتهم 

  .منظمةمع ال نبها من بين أولئك الذين قد ال يتالءمو

يـات  والتحقق من خلف ،المقابالت الشخصيةومثال االختبارات،  متفالمنظمات استخد  

مـع   يشـاركون بفحص المديرين الـذين ال   Jerryو Benمن  فقد قام كلالمتقدمين للعمل، 

األهداف االجتماعية للشركة، وكذلك شركة تصنيع سيارات تويوتا فـي الواليـات المتحـدة    

بالتأكيد على النزاهة،  Golden Sachsتفحص أولئك الذين ال يتمتعون بروح الفريق، ويقوم 

عقبة برامج اختبارات ومقابالت شخصية  نيواجهو كما أن المتقدمين للعمل في شركة تويوتا
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أيام تركز على فريق العمل، التوجه نحو الجودة والقدرة على التواصل حسب ما  ةلمدة خمس

  .منظمةيتوافق مع رغبة ال

  االلتزام الوظیفي وعالقة بین القیم الشخصیة ال  7.3.2

سية التي تقع فيها الكثيـر  المشكلة األسا ولعل ن لكل فرد قيمه الشخصية الخاصة به،إ  

من المنظمات، أنها عند اختيار الفرد للعمل في المنظمة، فإنه سـيجد مجموعـة مـن القـيم     

التنظيمية السائدة قبل وجوده، وهي التي تشكل ثقافة المنظمة التي سيعمل بها، فإذا كانت قـيم  

وكيات غير مرغوبـة  الفرد الشخصية غير متوافقة مع قيم المنظمة، فال بد من أنه سيأتي بسل

توافق وانسجام  ثمةفإذا كان  ،وتصرفات تتعارض مع أهداف المنظمة، وعلى العكس من ذلك

بين قيم الفرد الشخصية وقيم المنظمة، فستكون نتائج هذا التوافق قبول الفرد للمهام وتحملـه  

ره للمسؤوليات التي تفرضها الوظيفة، كالمساهمة بجد في تحقيق أهـداف المنظمـة، وشـعو   

  )109: 2008،عصفور( .ألنه جزء منها ،بالفخر

إن القيم التي يتمسك بها الفرد تؤثر كثيراً في اتجاهاته وآرائه، ومن ثم فـي تحديـد        

سلوكه، ومن هنا تهتم المنظمات المختلفة وتسعى جاهدة لغرس قيم إيجابية في نفوس العاملين 

ال والمهام الموكلة إليهم بكفـاءة وفاعليـة،   بما يساعد في تحقيق أهدافها وانجاز األعم ،لديها

وتعزيز شعورهم بالوالء واالنتماء للمنظمة، وحثهم على العمل بروح الفريق الواحد، وغيـر  

 )109: 2004،حريم ( .ذلك من أنماط السلوك اإليجابية المنشودة في العمل

م واالتجاهـات  بـين القـي   )179: 2004المغربي،(وعلى ضوء العالقة التي حددها            

فإنه يمكن وضع نموذج لهذه الدراسة نوضح فيه الدور الذي تلعبه القيم الشخصـية   ،والسلوك

في توجيه السلوك، ومدى مساهمتها في إمكانية التعرف على أنماط السـلوك الفـردي تجـاه    

  المواقف، 
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باإلضافة إلى أنها توفر أساساً موضوعياً لالختيار بين العديد من البدائل والقرارات، كما هو  

  ).  2 – 2(رقم  مبين في الشكل

  العالقة بين القيم الشخصية وااللتزام الوظيفي : )2 – 2(الشكل رقم                          

  تصميم الباحث: المصدر 

  

ويقـيم بهـا    ،فإنه يستخدمها كمعيار يقود تصرفاته ،تتأصل القيمة داخل الفرد ندماعف    

ونرتب على أساسـها   ،تصرفات اآلخرين، فالقيم الشخصية هي معايير نقيم بها حياتنا اليومية

  
  
 

                                                                   
  

 القیم الشخصیة    

  

 االلتزام الوظیفي

  العاملین سلوكیاتتحدد وتوجھ 

تزام بتحمل المسؤولیات لاالو ،الوظیفیة والواجبات املقیام بالمھـــــــل

 )والمرضى، والمھنة ،تجاه المنظمة، والزمالء(الوظیفیة 

  

القیم  
 الدینیة

القیم 
 الجمالیة

القیم 
 السیاسیة

القیم 
 االجتماعیة

القیم 
 لنظریةا

القیم 
 االقتصادیة
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أولوياتنا، ونختار بين مناهج أو سبل التصرف البديلة، وتؤثر القيم في إدراكنا لما يجري مـن  

      )119: 2005فى،مصط(.حولنا

) الممـرض أو الممرضـة  (ة التمريض أفمثالً عندما يترسخ لدى الفرد العامل في هي    

لتجاوز المشكالت التي يتعرض لها، أو  ،اإليمان القوي بأهمية مساعدة المريض بشكل حقيقي

 المساهمة في رفع المستوى الصحي للمواطنين والمجتمع بشكل عام، أو المساهمة في االرتقاء

بمستوى المهنة اقتناعاً منهم بأن سمعة المهنة من سمعة المشتغلين بها، فجميعها تعتبر قيمـاً  

وتنعكس هذه القيم بدورها على سلوكياته واتخاذه للقرارات وإلتزامه بتحمـل   ،يؤمن بها الفرد

المسؤوليات الوظيفية، فسنجده مستعد لبذل الجهد لتعزيز الثقة لدى المريض في قدرته علـى  

لشفاء والمساهمة في سرعة استجابته للعالج، والمشاركة في البرامج االجتماعيـة للتوعيـة   ا

والتثقيف الصحي، أيضا سنجده على استعداد كامل للمشاركة في مختلف البرامج والنشاطات 

  .العلمية لالرتقاء بمستوى المهنة
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  الثالفصـل الثـ

  الدراسـة الميدانيــة
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  ة المقدم 1.3

للكيفية التي تم بها إجراء الدراسة الميدانية، مـن   اًووصف اًيتناول هذا الفصل توضيح    

وحجـم العينـة    ،الدراسـة االسـتطالعية  منهجية الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، ثم حيث 

االستطالعية والطريقة التي اختيرت بها، ثم وصف لألداة المستخدم في تجميع بيانـات هـذه   

تبار صدق وثبات األداء، واإلجراءات التي تم بها توزيع االستمارات، واألساليب الدراسة، واخ

اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات، ثم وصف لخصائص عينة الدراسة، وأخيرا عرض 

  . للنتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة والمقترحات للدراسات المستقبلية

  منهجية الدراسة 2.3

األسئلة التي تحاول اإلجابة عنهـا، اسـتخدم المـنهج    ى فرضيات الدراسة وبناء عل    

للوصول  الكشف عن طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة،لتحليل وتفسير و الوصفي التحليلي،

  .إلى استنتاجات تساعد في فهم وتوضيح مشكلة الدراسة

  مجتمع وعينة الدراسة  3.3

راد الليبيين العاملين بهيأة التمريض من ممرضين يتمثل مجتمع الدراسة في جميع األف    

وممرضات في المستشفيات والمراكز الطبية اإليوائية العامة العاملة في مدينة بنغازي، والتـي  

وقد بلغ عدد العـاملين بالوظـائف واألعمـال     ،كان عددها ثالثة عشر مستشفى ومركزاً طبياً

ر حجم مجتمع الدراسة وعدم إمكانية الحصول موظفاً، ونتيجة لكب) 1569(المرتبطة بالتمريض 

ـ فـرداً، حيـث   ) 310(على إجاباتهم جميعا فقد أخذت منهم عينة عشوائية بسيطة بلغت   تتم

السـتخراج حجـم   ) Krejcie, Robert V Morgan, Daryle W(. االسـتعانة بجـدول  

ة طبقا لنسبة نسبية، موزعة على جميع المستشفيات والمراكز الطبيوهي عينة عشوائية ،العينة
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 – 3(تمثيل كل مستشفى ومركز طبي في مجتمع الدراسة الكلي، كما هو مبين في الجدول رقم 

   : على النحو التالي) 1

  توزيع أفراد العينة حسب كل مستشفى ومركز طبي) 1 – 3(جدول  

  الفئة                                                  
  المستشفيات 

ة ن بهيأوالعامل
  التمريض

 ∗حجم العينة  النسبة 
  المستهدف

  59 19%  291  الجالء .م  1
  43 14%  220  بنغازي األطفال .م  2
  56 18%  278  الجمهورية .م  3
  3 1 %  20  األمراض السارية .م  4
  16 5 %  80  الهواري العام .م  5
  16 5 %  80  مركز خدمات الكلى   6
  12 4 %  67  النفسية .م  7
  25 8 %  120  الصدرية .م  8
  9 3 %  52  النهر .م  9

  28 9 %  144  أكتوبر 7.م  10
  19 6 %  98  مركز بنغازي الطبي  11
  6 2 %  32  مركز بنغازي لطب وجراحة القلب   12
  19 6 %  87  الهواري لجراحة المسالك واألنف واألذن والحنجرة.م  13

    ∗∗311  %100  1569  اإلجمــــــــــــــالي

                                                
  عينة المستهدفة من مجتمع الدراسة وذلك منتم الحصول على العمود األخير والخاص بحجم ال ∗
  :نسبة تمثيل كل مستشفى أو مركز طبي في مجمع الدراسة الكلي، على النحو التالي خالل تحديد  

  % 19  % 18.5=  =  = فمثالً نسبة تمثيل مستشفى الجالء 

 ,Krejcie)(.مستهدفة والمتحصل عليهـا مـن جـدول    ثم تضرب هذه النسبة في حجم العينة ال  

Robert V Morgan, Daryle W     و بالتالي فان حصة مستشفى الجالء مـن عينـة الدراسـة
  .لكل مستشفى أو مركز طبيها نفس لطريقةاب ا، وهكذ)X 310  =59% 19(تساوي 

  
، أما الموجود في الجدول فهو )310(الذي يساوي ةفتتعلق بحجم العينة المستهدف ،أما المالحظة الثانية ∗∗
 .  للتقريب اًسبب في ذلك كان راجعال، و)311(
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ختبار تبعية البيانات للتوزيع الطبيعي كما هو موضـح فـي   تم اوالختبار الفرضيات 

الذي تشير نتائجه إلى تبعية البيانات للتوزيع الطبيعي وعليه يمكن اسـتخدام  ، )1 – 3(الشكل 

  . 3الختبار مدى اختالف المتوسطات عن الوسط الفرضي)t(اختبار 

  
  اختبار تبعية البيانات للتوزيع الطبيعي) 1-3(شكل 

  داة الدراسة وصف أل 4.3  
إلـى   السـتمارة هذه ا تحيث قسم ،كأداة لجمع البيانات ،ةاناالستب استمارة تستخدما  

  : ثالثة أجزاء
مـن حيـث الخصـائص     عـن العـاملين   بتجميع البيانـات الخاص  : الجزء األول  

وعددها خمسة، تهـدف إلـى    ،الديموغرافية، ويحتوى هذا الجزء على مجموعة من األسئلة

الجنس ، الحالة االجتماعية، : تتعلق بـ  ،يانات شخصية عن األفراد العاملينالحصول على ب

   .العمر، المستوى التعليمي، مدة الخدمة

 اسـتمارة باسـتخدام   متغيـر تم قياس هذا ال ،خاص بالقيم الشخصية : والجزء الثاني  

ت عليهـا  ض التعديالفي دراستها بعد إجراء بع )2006الجوهري،(ا هتالتي استخدم ةاناالستب

على ست  ةفقرة موزع) 36( علىهذا الجزء بصورته النهائية  احتوىمن قبل الباحث، حيث 
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قيم شخصية سائدة لدى األفراد العاملين بهيأة التمريض في المستشـفيات والمراكـز الطبيـة    

  .)2 – 3(اإليوائية العامة العاملة في مدينة بنغازي، كما هو موضح في الجدول رقم 

  

طالع علـى عـدد مـن    ، قام الباحث باالالخاص بااللتزام الوظيفي: والجزء الثالث   

 ،"2010"أضويلةودراسة  ،"2000"الهوايلبدراسة : مثل  ،الدراسات سواء المحلية و العربية

، وذلك لالستفادة منهـا فـي   "2011"حمادات وعياصرةوكذلك دراسة "2004"رسميودراسة 

مجاالت مختلفة  ةمن أربعتكون الذي يولهذه الدراسة،  االستبانةتطوير هذا الجزء من استمارة 

ـ  راد العـاملون فـي الهيـأة    تتعلق بالمسؤوليات والمهام المرتبطة بالوظيفة التي يؤديها األف

وليات التمريض تجـاه المهنـة، والمرضـى، والـزمالء،     ؤمس(التمريض أثناء عملهم وهى

كما هو موضح في الجـدول   ،68إلى  37تبدأ من رقم  ،فقرة" 32"وعدد فقراتها .)والمنظمة

    .)3 – 3(رقم 

  االستبانةتوزيع فقرات القيم الشخصية حسب ورودها في استمارة  )2 – 3(جدول 

    ةانرة حسب ورودها في استمارة االستبرقم الفق  عدد الفقرات  القيم الشخصية 

  27، 23، 18، 12، 7، 2 6   القيم الدينية   1
  35، 31، 22، 16، 11، 6 6   القيم السياسية   2
  29، 24، 20، 13، 9، 4 6  القيم االقتصادية   3
  34، 26، 21، 15، 5، 1 6   القيم الجمالية  4
  36، 32، 28، 19، 8، 3 6   القيم االجتماعية  5
  17، 33، 30، 25، 14، 10 6   القيم النظرية  6

  ستبانةم الوظيفي حسب ورودها في استمارة االتوزيع فقرات االلتزا) 3 – 3(جدول 
   الفقرة حسب ورودها في  استمارة االستبانة  رقم  عدد الفقرات  وليات والمهام الوظيفيةؤالمس
  58، 57، 56، 47، 46، 43، 40، 37 8    منظمةولية تمريض تجاه الؤمس
  67، 66، 62، 55، 48، 45، 41، 38 8  ولية تمريض تجاه المهنةؤمس
  68، 64، 63، 60، 53، 51، 50، 44 8  ولية تمريض تجاه المرضىؤمس
  65، 61، 59، 54، 52، 49، 42، 39 8  ولية تمريض تجاه الزمالءؤمس
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موافـق  ( تتراوح بين ،مكون من خمس درجاتال) ليكرت(  مقياسوهذه األداة مصممة وفق 

  )4 – 3(، كما هو موضح بالجدول رقم إلى غير موافق على اإلطالق ،تماماً

  اس على البنود الموجبة درجات القيتوزيع ) 4 – 3(جدول 

غير موافق على   غير موافق  محايد  موافق  موافق تماماً  العبارة
  اإلطالق

  1  2  3  4  5  الدرجة

  

 12(على عدد من العبارات السلبية وعددها ) االستبانةاستمارة (وتحتوي أداة الدراسة   

 12(عبارتان رقـم  وهي ال ،، منها عبارتان في الجزء الثاني الخاص بالقيم الشخصية )عبارة 

 وهـي العبـارات رقـم    ،، وعشر عبارات في الجزء الثالث الخاص بااللتزام الوظيفي) 14،

عنـدما تكـون   ) 1(، حيث يعطى المجيب درجة )42،45،46،47،48،49،51،53،58،61(

عندما تكون اإلجابة غير موافق على اإلطالق، كمـا هـو   ) 5(اإلجابة موافق تماماً، ودرجة 

  .)5 – 3(ل رقم موضح في الجدو

  سالبةدرجات القياس على البنود التوزيع ) 5 – 3(جدول 

غير موافق على   غير موافق  محايد  موافق  موافق تماماً  العبارة
  اإلطالق

  5  4  3  2  1  الدرجة

  
  ةالدراسة االستطالعي 5.3

والتي كان الهدف من إجرائها هو معرفة مدى صالحية ووضوح العبارات الواردة في     

الدراسة، ومعرفة التعديالت التي يجب القيام بها، وتحديد معـامالت ثبـات وصـدق أداة    أداة 
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مـن   %)10(تم تحديد حجم العينة االستطالعية بـنسبة وقد  ،الدراسة، ومدى ترابط العبارات

      .عينة عشوائية بسيطة يهعنصراً، و" 35"إجمالي عينة الدراسة، أي ما يقارب عن 

  اسة ثبات أداة الدر 1.5.3

نتائج المقياس ودرجة الثقة فيها، فضالً عن ثباتها إلى يعرف الثبات بأنه درجة الركون     

أي مقـدرة  ، )1995دويـدار، ( وعدم تغيرها لنفس الفرد أو األفراد إذا تكررت عملية القياس

االختبار على إعطاء نفس النتائج باستمرار إذا ما تكـرر تطبيقـه تحـث نفـس الظـروف      

   )264: 2007المغربي،(

أنسب الطرق لحساب ثبات وصدق األوزان المستخدمة  "كرونباخ ألفا"ويعتبر معامل     

في حالة االختبارات التـي   "كرونباخ ألفا"، وتستخدم معادلة ستباناتفي البحوث المسحية كاال

الدرجة ليست واحداً وصفراً، بـل  (تتكون من فقرات تتميز بأن الدرجة عليها هي سلم مستمر 

كما هو الحال في حالة االختبارات التي تتبنـى  )  5، 4، 3، 2، 1ن تأخذ قيماً مختلفة يمكن أ

   )140: 2007البطش،أبوزينة،(.مقياس ليكرت، وتستخدم المعادلة التالية

   
  

  .عدد الفقرات المكونة لالختبار   k:: حیث 
  .تباین الدرجات على الفقرات:           

  .تباین الدرجة الكلیة على االختبار:   
  

القـيم  (ولقد أظهر التحليل اإلحصائي عن طريق معامل كرونباخ ألفا لجزئـي األداة           

، والدرجة الكلية للمقياس عن وجود درجة ثبـات كليـة لـألداء    )الشخصية، االلتزام الوظيفي

  .)6 – 3(، كما هو موضح في الجدول رقم %)87(
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          صدق أداة الدراسة 3.5.3

ية البالغة في مجـال االختبـارات   كذلك يعتبر مفهوم الصدق من المفاهيم ذات األهم       

والمقاييس السلوكية، ولعل التعريف العام الذي يقدم عادة للصدق يتمثل بالدرجة التي يقيس بها 

  )127: 2007الطبش،ابوزينه،(.التي وضع لقياسها السمة االختبار

ولقياس صدق متغيرات الدراسة تم استخدام معادلة الصدق الذاتي، وذلك بأخذ الجـذر      

  . ربيعي لمعامل الثباتالت

                                    V=                       
  : حيث

V معامل الصدق الذاتي لألداء.  
α معمل الثبات.  

كما هو موضح في الجدول % 93بتطبيق المعادلة السابقة تبين أن معامل الصدق لألداء كان 

  .    على قدرة األداة على قياس ما صممت له قوياً ، وهي نسبة عالية تعطي مؤشراً)7-3(رقم 

  

  

  

  

  

  معامل كرونباخ ألفا) 6-3(جدول رقم 
  قيمة ألفا المحسوبة   أجزاء األداء

  %78.57  )القيم الشخصية(الجزء الثاني 
  %76.08  )االلتزام الوظيفي(الجزء الثالث 

  %87.00  الدرجة الكلية لألداء  

  الصدقمعامل ) 7-3(جدول رقم 
  معامل الصدق الذاتي لألداء   أجزاء األداء

  % 89  )القيم الشخصية(الجزء الثاني 
  % 87  )االلتزام الوظيفي(الثالث الجزء 

  % 93  الدرجة الكلية لألداء  
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  لدراسة إجراءات توزيع أداة ا 6.3
على أفراد العينة في جميع المستشفيات  االستبانة استمارةقام الباحث شخصياً بتوزيع     

مستشـفى   13التي كان عـددها  ، والمراكز الطبية اإليوائية العامة العاملة في مدينة بنغازي

أما عن آلية توزيـع   سبوعين،األ ومركزاً طبياً، حيث استغرقت عملية التوزيع مدة ما يقارب

، وذلك لطبيعة عمل أفراد العينة )صباحية ومسائية(فكانت تتم يومياً وعلى فترتين ،الستماراتا

استمارة،  296استلمت منها  ،استمارة 311التي تقوم على أساس نظام الورديات، وقد وزعت 

   .)8 – 3(استمارة، كما هو موضح في الجدول رقم  15حيث فقدت 

  مارات الموزعة والمستلمة حسب كل مستشفى ومركز طبيعدد است) 8 – 3(جدول             

  الفئة                                                      
  المستشفيات 

عدد االستمارات 
  الموزعة

عدد االستمارات 
  المستلمة

  56  59  الجالء .م  1
  38  43  بنغازي األطفال .م  2
  56  56  الجمهورية .م  3
  3  3  األمراض السارية .م  4
  16  16  الهواري العام .م  5
  14  16  مركز خدمات الكلى   6
  12  12  النفسية .م  7
  23  25  الصدرية .م  8
  9  9  النهر .م  9

  25  28  أكتوبر 7.م  10
  19  19  مركز بنغازي الطبي  11
  6  6  مركز بنغازي لطب وجراحة القلب   12
  19  19  الهواري لجراحة المسالك واألنف واألذن والحنجرة.م  13

  296  311  اإلجمــــــــــــــالي
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وذلـك   ؛المستلمة من العينـة  االستبانةوبعد تجميع وحصر العدد النهائي الستمارات     

 7(لمراجعتها واستبعاد االستمارات غير الصالحة للتحليل اإلحصـائي التـي كـان عـددها     

وبنسـبة  ، )اسـتمارة  289(يـل  ة للتحلح، وعليه فقد أصبحت االستمارات الصال)استمارات

تمثل إجمالي عينة الدراسة، ويعود ارتفاع نسبة االسترجاع إلـى أن  %) 93(استرجاع بلغت 

 .االستبانةالباحث قام شخصياً بتسليم واستالم استمارات 

  لتحليل البيانات  األساليب اإلحصائية المستخدمة 7.3

ع الدراسة، وللوصـول ألهـداف   لتحليل بيانات هذه الدراسة المجمعة من عينة مجتم    

الدراسة قام الباحث باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية المناسبة والمتمثلـة فـي جـداول    

والنسب المئوية لتحليل البيانات الشخصية، واسـتخدم أيضـاً أسـاليب     ،التوزيعات التكرارية

اريـة لتحليـل   اإلحصائية الوصفية مثل المتوسطات الحسابية المرجحـة واالنحرافـات المعي  

عبارات محاور الدراسة، فضالً عن استخدام أساليب اإلحصـاء االسـتنتاجي المتمثلـة فـي     

  ). f(و) t(اختبار

 وصف خصائص الديموغرافية ألفراد العينة  8.3

تحديد خمس خصائص الديموغرافية في هذه الدراسة، تتعلق بعينة مجتمع الدراسة تم   

صائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينـة مجتمـع   حيث يتم في هذا الجزء عرض ألهم الخ

ـ     ة لتلـك  الدراسة، وذلك من خالل استخدام جداول التوزيعـات التكراريـة والنسـب المئوي

  .الخصائص
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  :توزيع أفراد العينة حسب النوع   1.8.3

من المبحوثين %) 87.2(أن نسبة ) 9 – 3(من النتائج الواردة في الجدول رقم  يتضح  

كانوا من الذكور، وهذه النسـبة تعتبـر   %) 12.8(بينما النسبة المتبقية وهي كن من اإلناث،

  .نتيجةً إلقبال اإلناث أكثر من الذكور على هذه المهنة ،واقعية

  توزيع أفراد العينة حسب النوع) 9- 3(جدول 
  النسبة  العدد  الجنس 
  12.8%  37  الذكور 
  87.2%  252  اإلناث 

  100%  289  المجموع
              

  :توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية  2.8.3

أن نسـبة أفـراد العينـة غيـر      )10 - 3(من البيانات الواردة في الجدول رقم يتضح      

مـن أفـراد العينـة، وأن نسـبة     %) 49.1(قد كانت أعلى نسبة وبلغت ) أعزب(ن يالمتزوج

ن أ، و%)4.8(فضة حوالي مطلقين كانت منخال، وأن نسبة %)45.70(جين منهم كانت والمتز

  %)0.40(أفراد العينة حسب فئة أرمل منخفضة جداً  ،نسبة

  

 

 

 

  

  

  

  

  النسبة  العدد  الحالة االجتماعية 

  49.1%  142  أعزب 
  4.8%  14  مطلق 

  45.7%  132  متزوج 
  0.4%  1  أرمل 

  100%  289  المجموع



73 
 

  

  توزيع أفراد العينة حسب العمر 3.8.3

حيث يتضح أن نسبة أفراد توزيع أفراد العينة حسب العمر، ) 11- 3(الجدول رقم يبين       

وهي أعلى  ،%)54.32(قد بلغت  سنة 35إلى أقل من  25من العينة الذين تتراوح أعمارهم 

وأن نسبة الـذين   ،الشبابعنصر درجة األولى على النسبة أي أن المنظمات الصحية تعتمد ب

 25أقل من    ، أما الذين أعمارهم%)27.0(هي  سنة  45إلى أقل من  35من تتراوح أعمارهم 

، سنة  55إلى أقل من     45من  ، ونسبة الذين تتراوح أعمارهم %)16.6(فيمثلون نسبة  ،سنة 

، وبـذلك يمكـن   %)0.33(سن فما فوق لم تتعدى   55من  الذين أعمارهم  ، و%)1.7(فھي 

على عنصـر  ) بيةالمستشفيات والمراكز الط(القول إن اعتماد المنظمات الصحية قيد الدراسة 

الخبرة يعتبر منخفضاً، وأنها ال تميل إلى توظيف الخريجين الجدد، الذين قد يدفع بهم للتوظف 

 . في العيادات المجمعة

  توزيع أفراد العينة حسب العمر) 11- 3(جدول 

  النسبة  العدد  العمر

  16.6%  48  سنة                        25أقل من 
  54.3%  157   سنة 35إلى أقل من  25من 
  27.0%  78   سنة 45إلى أقل من  35من 
 1.7%  5  سنة 55إلى أقل من  45من 

  0.40%  1  سنة فما فوق 55 من
  100%  289  المجموع

  

  : توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي 4.8.3

توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي، حيـث  ) 12- 3(يبين لنا الجدول رقم      

متوسط هي األغلب من بين إجمـالي أفـراد   الدبلوم الشهادة  نفراد الذين يحملوكانت نسبة األ
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، وأن نسبة الذين يحملون الدبلوم العالي قد بلغت )59%(العينة، فقد بلغت هذه النسبة حوالي 

، والمالحظ هـو  )6.9%(شهادة جامعية قد بلغت  ن، وان نسبة الذين يحملو)33.1%(حوالي 

، وبالتالي %)1.0(وذلك بنسبة ) ةماجستير أو دكتورا( ةق جامعيودة فوجود أفراد يحملون شها

ن معظم المنظمات الصحية قيد الدراسة تعتمد بدرجة كبيرة على حملة الـدبلوم  إيمكن القول 

  .، ثم يليها حملة الدبلوم العاٍلالمتوسط في المرتبة األولى

  توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي) 12- 3(جدول 
  النسبة  العدد  المستوى التعليمي

  59%  170  دبلوم متوسط 
 33.1%  96   دبلوم عاٍل

  6.9%  20  جامعي 
  1.0%  3  فوق الجامعي 

  100%  289  المجموع
  

  : توزيع أفراد العينة حسب مدة الخدمة  5.8.3 

، حيـث يتضـح   مدة الخدمة توزيع أفراد العينة حسب) 13- 3(يبين لنا الجدول رقم   

، والذين تتراوح %)21.5(وهي  ،سنوات 5في النسب بين من تقل مدة خدمتهم عن التقارب 

مع أفضلية طفيفة للفئة األولى، %) 30.1(وهي  ،سنوات 10إلى أقل من  5من  مدة خدمتهم

قـد كانـت    ،سـنة  15إلى أقـل مـن    10من في حين أن نسبة الذين تتراوح مدة خدمتهم 

قـد بلغـت    ،سنة 20إلى أقل من  15من دة خدمتهم ذين تتراوح م، كما أن نسبة ال%)21.5(

من %) 3.5(سنة فلم تتعد  20ذين تجاوزت مدة خدمتهم ، وأن الفئة األخير وهم ال%)12.8(

إجمالي عينة مجتمع الدراسة، هذه النسب تؤكد أيضاً أن اعتماد المنظمـات الصـحية قيـد    
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إلى أقل  15من الفئتين (الخبرة  الدراسة كان بالدرجة األولى على فئة الشباب، وأن نسبة ذوي

  %).16.3(هما ، ولم تتجاوز كلتاكانت منخفضة) سنة فما فوق 20من  و سنة 20من 

  توزيع أفراد العينة حسب مدة الخدمة) 13- 3(جدول 

  النسبة  العدد  مدة الخدمة  

  32.1%  93          سنوات 5أقل من 
  30.1%  87    سنوات 10إلى أقل من  5من 
  21.5%  62  سنة  15ى أقل من إل 10من 
  12.8%  37  سنة  20إلى أقل من  15من 
  3.5%  10  سنة فما فوق  20من 

  100%  289  المجموع

  

      : تحليل ومناقشة البيانات الدراسة 9.3

نتناول في هذا الجزء من الفصل تحليل البيانات المجمعة، وذلك مـن أجـل تحقيـق        

  .تهاأهداف الدراسة، والتحقق من صحة فرضيا

  أفراد العينة أهم القيم الشخصية السائدة لدى التعرف على  1.9.3

التعـرف علـى أهـم القـيم     تمثل في الهدف األول لهذه الدراسة والم إلمكانية تحقيق    

تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية      الشخصية السائدة لدى األفراد في العينة قيد الدراسـة 

 االستبانةينة على عبارات الجزء الثاني من استمارة واالنحرافات المعياري إلجابات أفراد الع

يمكننا كما حسب المتوسط الحسابي،  المتعلقة بتصنيف القيم الشخصية الستة، وترتيبها تنازلياً

ترتيـب  المعتمدين في ذلك علـى  عينة الأفراد ترتيب ألهم القيم الشخصية السائدة لدى تحديد 

، كما هو موضح في الجـدول  قيمةت المعيارية لكل التنازلي لمتوسطات الحسابية واالنحرافا

  .)14 -3(رقم 
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لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقيم الشخصية السائد لدى أفراد العينة ا) 14 -3(الجدول رقم 

  تنازلياً حسب أعلى المتوسط الحسابي ةمرتب

األهمية   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القيم الشخصية 
  بية النس

  الرتبة

  1  % 86  0.46443  4.2999  القيم الجمالية 
  2  % 84  0.51083  4.2099  القيم سياسية 

  3  % 83  0.49528  4.1586  القيم االجتماعية
  4  % 81  0.51485  4.0594  القيم النظرية
  5  % 79  0.49625  3.9694  القيم الدينية 

  6  % 66  0.65138  3.3241  القيم االقتصادية 
      

    أن القيم الجماليـة   )14 -3(فإننا نالحظ من الجدول رقم  ،على هذه المتوسطات وبناء

ما هو جميل من ناحية الشكل والتكوين، جاءت فـي   ىالتي يقصد بها اهتمام وميول الفرد إل

وانحراف  ،)4.2999(المرتبة األولى من اهتمامات المستجوبين بأعلى متوسط حسـابي وهو 

ويعزو الباحث  %) 86(وهو مستوى مرتفع جداً، وبنسبة أهمية  ،)0.46443( مقدارهمعياري 

حصول هذه القيمة على المرتبة األولى إلى أن الغالبة العظمى من المستجوبين كانـت مـن   

ن عبارات القيم الجماليـة  أمن إجمالي أفراد العينة، و%) 87.2(حيث كانت نسبتهن  ،اإلناث

  .كانت تتعلق بالمظهر والتنسيق

التي يقصد بها اهتمام وميول الفرد للحصول على قوة والسلطة قيم السياسية وجاءت ال    

 مقـداره وانحـراف معيـاري    ،)4.2099(ونفوذ في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره 

الحصول هـذه   او يعز %) 84(وهو مستوى مرتفع جداً أيضاً، وبنسبة أهمية  ،)0.51083(

ومـا طـرأ    ،ربة عباراتها لما يحدث في واقعنا الحاليالقيمة على مستوى متوسط مرتفع لمقا

  . عليه من مستجدات سياسية لم تكن معروفة من قبل
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أما القيم االجتماعية والتي يقصد بها اهتمام وميول الفرد إلى غيره من الناس وسـعيه      

 لمساعدتهم، فقد جاءت في المرتبة الثالثة من اهتمامات المستجوبين بمتوسط حسابي مقـداره 

وبنسـبة أهميـة        وهو مستوى مرتفـع،  ،)0.49528( مقدارهوانحراف معياري  ،)4.1586(

، وهـذه  خرينوخدمة اآل رلطبيعة الوظيفة التي تتطلب العطف واإليثا اوالذي يعز ،%) 83(

  .الصفات عادةً ما تتصف بها الممرضات

كتشاف الحقائق العلمية ا ىوبالنسبة للقيم النظرية التي يقصد بها اهتمام وميول الفرد إل    

وتعلم المعارف، فقد جاءت في المرتبة الرابعة من اهتمامات أفراد العينة بمتوسـط حسـابي   

وهو مستوى مرتفـع، وبنسـبة    ،)0.51485( مقدارهوانحراف معياري  ،)4.0594(مقداره 

أخرى كانـت لهـا األهميـة     حصول على هذه المرتبة لوجود نواحٍال اويعز ،%) 81(أهمية 

  . عن النواحي العلمية كبر بالنسبة ألفراد العينةاأل

والتي يقصد بها اهتمام الفرد بالمعتقدات والتعاليم الدينيـة   في حين جاءت القيم الدينية    

وميوله إلى معرفة كل ما يتعلق بالدين، فقد جاءت في المرتبة الخامسة من اهتمامات أفـراد  

وهـو  ) 0.49625( مقـداره حراف معيـاري  وان ،)4.0594(العينة بمتوسط حسابي مقداره 

ولكنها من وجهة نظر  ،واقعية وهي قد تكون مرتبةً ،%) 79(مستوى مرتفع، وبنسبة أهمية 

الباحث ليست مطمئنة باعتبار أننا مجتمع إسالمي، بل هي مؤشر خطير يدلل علـى ضـعف   

  .الجانب الديني لدى أفراد عينة الدراسة

قصد بها اهتمام وميول الفرد إلى ما هو مـادي وزيـادة   أما القيم االقتصادية والتي ي    

الثروة واالستثمار، فقد جاءت في المرتبة السادسة من اهتمامات أفراد العينة بمتوسط حسابي 

وهو مستوى متوسـط، وبنسـبة    ،)0.65138( مقدارهوانحراف معياري  ،)3.3241(مقداره 
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ت لهـم اهتمامـات جماليـة وسياسـية     إلى أن أفراد العينة كان ا،والذي يعز %) 66(أهمية 

  .جتماعية أكثر من االهتمامات االقتصاديةاو

  عينة د مستوى االلتزام الوظيفي لدى أفراد التحدي 2.9.3

تحديد مستوى االلتزام الـوظيفي   تمثل فيلهدف الثاني لهذه الدراسة والمإلمكانية تحقيق ا    

ات الحسـابية واالنحرافـات المعيـاري    تم حساب المتوسط لدى األفراد عينة مجتمع الدراسة

المتعلـق بـااللتزام    االسـتبانة إلجابات أفراد العينة على عبارات الجزء الثالث من استمارة 

            .أبعاد ةالوظيفي، والذي يحتوى على أربع

على كل بعـد   إجابات أفراد العينةولتحديد مستوى االلتزام الوظيفي تم التعرف على     

، وترتيبها تنازليا وفقا للمتوسطات الحسـابية األعلـى فاألقـل    ،على حده من األبعاد األربعة

ترتيب التنازلي لمتوسـطات  اليمكننا تحديد مستوى االلتزام الوظيفي ألفراد العينة من خالل و

كما هـو   ،لاللتزام الوظيفي يالحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد، وتحديد المستوى الكل

  .)15 -3(موضح في الجدول رقم 

  ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد االلتزام الوظيفي لدى أفراد العينة مرتب) 15 – 3(جدول 
  تنازلياً حسب أعلى المتوسط الحسابي

المتوسط   ولية ؤالمس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  الرتبة  النسبية

  1  % 0076.  0.42006  3.8270  تمريض تجاه المرضىالولية ؤمس
  2  % 0075.  0.43573  3.7409  تمريض تجاه المهنةالولية ؤمس
  3  % 0073.  0.39411  3.6505  تمريض تجاه الزمالءالولية ؤمس
  4  % 0067.  0.50766  3.3655  تمريض تجاه المنظمةالولية ؤمس

      3.6460  العام  المتوسط الحسابي
    0.33298  العام االنحراف المعياري        
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لاللتزام الوظيفي ألفـراد   العامويتضح من الجدول السابق أيضا أن المتوسط الحسابي     

وهو مستوى  ،)0.33298(مقداره  عام وبانحراف معياري ،)3.6460(عينة الدراسة قد بلغ 

متوسـطات  وكذلك أظهرت النتائج أن أغلب أبعاد االلتزام الوظيفي قد تحصلت على  ،مرتفع

   .متوسط االفتراضيوهو ال 3حسابية تتعدى 

قـد   )تمريض تجاه المرضىالمسؤولية ( البعد الخاص بـ كما أظهرت النتائج أيضا أن      

انحـراف معيـاري مقـداره    ، و)3.8270(جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقـداره  

يه هتمام البالغ الذي يبداال ىحصول هذا البعد على المرتبة األولى إل ا، وربما يعز)0.42006(

 واحترامـه، العمل الذي تقوم به عمل إنساني له كرامته  أنن تجاه المرضى، واعتبار والعامل

يـة اعتبـارات   أهدف األول دون النظر إلى الشفاء المريض والمحافظة على صحته هو وأن 

، أو غيرها، ثم يأتي في المرتبة الثانيـة البعـد   أخرى مثل الدين، اللون، الجنس، أو السياسة

وانحـراف   )3.7409(بمتوسط حسابي مقداره  ،)تمريض تجاه المهنةالولية ؤمس(الخاص بـ

قتناع التـام  الوحصول هذه البعد على نسبة مرتفعة يدلل على ا ،)0.43573(معياري مقداره 

االرتقاء بمستوى المهنة العلمي  يتشارك فلل وأنهم مستعدون ،من قبل العاملين بمهنة التمريض

يقيناً مـنهم   األبحاث العلمية المتعلقة بالرعاية الصحية يف مو اشتراكهأ موذلك من خالل قيامه

ا، ثم يأتي في المرتبة الثالثـة  أن السمعة الحسنة للمهنة تعتمد أساسا على سمعة المشتغلين بهب

 )3.6505(بمتوسـط حسـابي مقـداره     )تمريض تجاه الزمالءالولية ؤمس( بـالبعد الخاص 

، وهي نسبة مرتفعة، وجاء في المرتبة األخير البعـد  )0.39411(وانحراف معياري مقداره 

وانحراف  ،)3.3655(بمتوسط حسابي مقداره  )تمريض تجاه المنظمةالولية ؤمس( الخاص بـ

ويعزو الباحث حصول هذا البعـد علـى    ،وهي نسبة متوسطة ،)0.50766(معياري مقداره 

مامات أكثر إنسانية تتعلق بالمرضـى  المرتبة األخيرة من اهتمام المبحوثين نتيجة لوجود اهت
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، واهتمامات مادية تتمثل في اهتمـام بالمهنـة   وتكوين عالقات اجتماعية ،والزمالء في العمل

جـل  أللعاملين بالمهنـة مـن    العمل على تحسين األحوال المالية واالقتصادية واالجتماعيةو

  . تجاه المنظمة وليةؤخر اهتماماتهم بالمسآمركز مرموق، ثم تأتي في  ىالوصول إل

 
االلتزام الوظيفي لدى األفراد  هل هناك العالقة بين القيم الشخصية وتحديد  10.3

  : في عينة الدراسة

وذلك للكشف عن  ؛نطرح في هذا الجزء من الدراسة عرضاً خاصاً باختبار الفرضيات    

كون مـن خـالل   وااللتزام الوظيفي، وهذا ي لألفرادطبيعة ونوع العالقة بين القيم الشخصية 

  ).بيرسون(باستخدام معامل االرتباط اختبار الفرضيات 

  الفرضية الرئيسية اختبار  1.10.3

القـيم   ،القـيم النظريـة  (الشخصـية لألفـراد    توجد عالقة بين القيمال  :الفرضية الصفرية

التـزامهم   ومستوى) القيم السياسية ،القيم الدينية ،القيم االجتماعية ،القيم الجمالية ،االقتصادية

  .الوظيفي

 ،القيم االقتصـادية  ،القيم النظرية(صية لألفراد توجد عالقة بين القيم الشخ:  الفرضية البديلة

  ومستوى التزامهم الوظيفي) سياسيةالقيم ال ،القيم الدينية ،لقيم الجمالية، القيم االجتماعيةا

للعالقة بين ) رسونبي(الخاص بنتائج معامل ارتباط ) 16 – 3(بمالحظة الجدول رقم     

القيم الشخصية وااللتزام الوظيفي، أن هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة معنوية بين القيم 

أقل مـن مسـتوى   ) 0.000(الشخصية وااللتزام الوظيفي لدى عينة الدراسة، بقيمة احتمالية 

  .وهذا مؤشر على أن عالقة ذات داللة معنوية ،%1معنوية 
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  وااللتزام الوظيفي الشخصيةنتائج معامل ارتباط بيرسون بين القيم  )16 – 3(جدول رقم 

  المتغير التابع
  

 المتغير المستقل

  االلتزام الوظيفي 

 القرار اإلحصائي   القيمة االحتمالية  معامل االرتباط

 %1دال عند مستوى  0.000  0.560  القيم الشخصية 

    

لألفراد  لشخصيةوجد عالقة بين القيم اال ت :الصفرية  وبهذا فإنه قد تم رفض الفرضية  

) القيم السياسية ،القيم الدينية ،القيم االجتماعية ،دية، القيم الجماليةالقيم االقتصا ،القيم النظرية(

القـيم  (لألفراد لشخصية توجد عالقة بين القيم ا: ، وتقبل الفرضية البديلة والتزامهم الوظيفي

) القـيم السياسـية   ،القيم الدينيـة  ،القيم االجتماعية ،لجماليةالقيم ا ،القيم االقتصادية ،النظرية

  .والتزامهم الوظيفي

  :األولى الفرعية الفرضية اختبار  2.10.3

 .ال توجد عالقة بين القيم النظرية لألفراد والتزامهم الوظيفي  : الفرضية الصفرية

  .مهم الوظيفيتوجد عالقة بين القيم النظرية لألفراد والتزا : الفرضية البديلـة
  

  وااللتزام الوظيفي النظريةنتائج معامل ارتباط بيرسون بين القيم ) 17 – 3(جدول رقم  

  المتغير التابع
  

 المتغير المستقل

  االلتزام الوظيفي 

 القرار اإلحصائي  القيمة االحتمالية  معامل االرتباط

 %1دال عند مستوى  0.000  0.408  القيم النظرية 

  

عالقـة  أن هنـاك   ىتشير نتائج معامل ارتباط بيرسون إل )17 – 3(جدول رقم من   

حيث كانت قيمـة معامـل    ؛طردية ذات داللة إحصائية بين القيم النظرية وااللتزام الوظيفي
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، وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة بين %)1(، عند مستوى معنوية )0.408(ارتباط 

وبهـذا   تشفيات والمراكز الطبية والتزامهم الـوظيفي، القيم النظرية ألفراد عينة الدراسة المس

  . ترفض الفرضية الصفرية الفرعية األولى، وتقبل الفرضية البديلة

  :الثانية  الفرعيةالفرضية اختبار  3.10.3
 .ال توجد عالقة بين القيم االقتصادية لألفراد والتزامهم الوظيفي  :الفرضية الصفرية  

  .عالقة بين القيم االقتصادية لألفراد والتزامهم الوظيفيتوجد  :الفرضية البديلـة  

  نتائج معامل ارتباط بيرسون بين القيم االقتصادية وااللتزام الوظيفي ) 18 – 3(جدول رقم 

  المتغير التابع
  

 المتغير المستقل

  االلتزام الوظيفي 

 القرار اإلحصائي  القيمة االحتمالية  معامل االرتباط

 %1دال عند مستوى  0.000  0.330  القيم االقتصادية

  

عالقـة  أن هنـاك  تشير نتائج معامل ارتباط بيرسون إلى  )18 – 3(جدول رقم من   

حيث كانت قيمة معامـل   ،وااللتزام الوظيفي االقتصاديةطردية ذات داللة إحصائية بين القيم 

وجبة بين وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط م%) 1(، عند مستوى معنوية )0.330(ارتباط 

ألفراد عينة الدراسة بالمستشفيات والمراكز الطبية والتزامهم الوظيفي، وبهذا  القتصاديةالقيم 

  .ترفض الفرضية الصفرية الفرعية الثانية، وتقبل الفرضية البديلة

  :الثالثة  الفرعيةالفرضية اختبار  4.10.3

 .فراد والتزامهم الوظيفي ال توجد عالقة بين القيم الجمالية لأل : الفرضية الصفرية   

  .توجد عالقة بين القيم الجمالية لألفراد والتزامهم الوظيفي : الفرضية البديلـة   
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  نتائج معامل ارتباط بيرسون بين القيم الجمالية وااللتزام الوظيفي ) 19 – 3(جدول رقم       

  المتغير التابع
  

 المتغير المستقل

  االلتزام الوظيفي 

 القرار اإلحصائي  القيمة االحتمالية  رتباطمعامل اال

 %1دال عند مستوى  0.000  0.450  القيم الجمالية

    

عالقـة  أن هنـاك  تشير نتائج معامل ارتباط بيرسون إلى  )19 – 3(جدول رقم من   

حيث كانت قيمـة معامـل    ،وااللتزام الوظيفي الجماليةطردية ذات داللة إحصائية بين القيم 

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة بين  ،%)1(عند مستوى معنوية  ،)0.450(ارتباط 

ألفراد عينة الدراسة بالمستشفيات والمراكز الطبية والتزامهم الوظيفي، وبهـذا   الجماليةالقيم 

  .ترفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة، وتقبل الفرضية البديلة

  :الرابعة  الفرعيةالفرضية اختبار  5.10.3

 .ال توجد عالقة بين القيم االجتماعية لألفراد والتزامهم الوظيفي : الفرضية الصفرية    

  .توجد عالقة بين القيم االجتماعية لألفراد والتزامهم الوظيفي : الفرضية البديلـة    
  

   نتائج معامل ارتباط بيرسون بين القيم االجتماعية وااللتزام الوظيفي) 20 – 3(جدول رقم 

  التابع المتغير
  

 المتغير المستقل

  االلتزام الوظيفي 

 القرار اإلحصائي  القيمة االحتمالية  معامل االرتباط

 %1دال عند مستوى  0.000  0.432  القيم االجتماعية

    

عالقـة  أن هنـاك  تشير نتائج معامل ارتباط بيرسون إلى  )20 – 3(جدول رقم من   

حيث كانت قيمة معامـل   ،وااللتزام الوظيفي يةاالجتماعطردية ذات داللة إحصائية بين القيم 
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وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة بين  ،%)1(، عند مستوى معنوية )0.432(ارتباط 

ألفراد عينة الدراسة بالمستشفيات والمراكز الطبية والتزامهم الوظيفي، وبهذا  االجتماعيةالقيم 

  .الفرضية البديلةترفض الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة، وتقبل 

  :الخامسة  الفرعيةالفرضية اختبار  6.10.3

 .لألفراد والتزامهم الوظيفي  الدينيةال توجد عالقة بين القيم : الفرضية الصفرية    

  .لألفراد والتزامهم الوظيفي الدينيةتوجد عالقة بين القيم  : الفرضية البديلـة    
  

  ل ارتباط بيرسون بين القيم الدينية وااللتزام الوظيفي نتائج معام) 21 – 3(جدول رقم           

  المتغير التابع
  

 المتغير المستقل

  االلتزام الوظيفي 

 القرار اإلحصائي  القيمة االحتمالية  معامل االرتباط

 %1دال عند مستوى  0.000  0.443  القيم الدينية

    

عالقـة  أن هنـاك   تشير نتائج معامل ارتباط بيرسون إلى )21 – 3(جدول رقم من   

وااللتزام الوظيفي حيث كانت قيمة معامل ارتباط  الدينيةطردية ذات داللة إحصائية بين القيم 

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة بين القـيم  %) 1(، عند مستوى معنوية )0.443(

بهذا تـرفض  ألفراد عينة الدراسة بالمستشفيات والمراكز الطبية والتزامهم الوظيفي، و الدينية

  .الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة، وتقبل الفرضية البديلة

  :السادسة  الفرعيةالفرضية اختبار  7.10.3

 .لألفراد والتزامهم الوظيفي  السياسية ال توجد عالقة بين القيم: الفرضية الصفرية    

  .هم الوظيفيلألفراد والتزام السياسيةتوجد عالقة بين القيم  : الفرضية البديلـة    
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   نتائج معامل ارتباط بيرسون بين القيم السياسية وااللتزام الوظيفي) 22 – 3(جدول رقم        

  المتغير التابع
  

 المتغير المستقل

  االلتزام الوظيفي 

 القرار اإلحصائي  القيمة االحتمالية  معامل االرتباط

 %1دال عند مستوى  0.000  0.367  القيم السياسية

    

عالقـة  أن هنـاك  تشير نتائج معامل ارتباط بيرسون إلى  )22 – 3(جدول رقم  من  

حيث كانت قيمـة معامـل    ،وااللتزام الوظيفي السياسيةطردية ذات داللة إحصائية بين القيم 

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة بين  ،%)1(، عند مستوى معنوية )0.367(ارتباط 

الدراسة بالمستشفيات والمراكز الطبية والتزامهم الوظيفي، وبهـذا   ألفراد عينة السياسيةالقيم 

  .ترفض الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة، وتقبل الفرضية البديلة
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  الفصل الرابع

  النتائج والتوصيات
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  :مقدمة  1.4

يستعرض هذا الفصل النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها مـن خـالل تحليـل    

تبـاع األسـاليب   انة، وذلـك با المجمعة من عينة الدراسة بواسطة اسـتمارة االسـتب   البيانات

  :اإلحصائية المناسبة، والتي يمكن عرضها في اآلتي

  :النتائج   2.4

لقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، وفيما يلي عرض مـوجز    

  : لتلك النتائج في شكل مجموعة من النقاط 

فقد تصـدرت   ،يم الشخصية السائدة لدى أفراد عينة الدراسة كانت القيم الجماليةإن أهم الق .1

السياسية بمتوسط حسـابي    ها القيمت، ثم تل)4.2999(ترتيب القيم بمتوسط حسابي مقداره 

في المرتبة الثالثة القيم االجتماعية بمتوسط حسابي مقـداره   جاءت، ثم )4.2099(مقداره 

، )4.0594(لنظرية في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي مقـداره  القيم ا أتت، و)4.1586(

، أمـا  )3.9694(في حين جاءت القيم الدينية في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي مقداره 

 ). 3.3241(في المرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط حسابي مقداره  احتلتالقيم االقتصادية ف

ة لدى األفراد الذي توصلت إليه هذه الدراسـة  من خالل ترتيب أهم القيم الشخصية السائد .2

لوحظ حصول القيم الدينية على المرتبة الخامسة بين أولوية أهم القيم، وهذا مؤشر علـى  

  .انخفاض الوازع الديني

مرتفع ) األفراد العاملين بهيأة التمريض(إن مستوى االلتزام الوظيفي ألفراد عينة الدراسة  .3

 ).3.6460(العام لاللتزام الوظيفي قد بلغ  ن المتوسط الحسابيأنسبياً، و
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قد جاء فـي المرتبـة األولـى    ) تمريض تجاه المرضىالولية ؤمس( إن البعد الخاص بـ .4

، ثم يأتي في )0.42006(انحراف معياري مقداره ، و)3.8270(بمتوسط حسابي مقداره 

حسابي مقداره بمتوسط  ،)مسؤولية التمريض تجاه المهنة(المرتبة الثانية البعد الخاص بـ

ـ أما المرتبة الثالثة فكانـت ل ، )0.43573(وانحراف معياري مقداره  )3.7409(  ةلحمص

 )3.6505(بمتوسط حسابي مقـداره  ) مسؤولية التمريض تجاه الزمالء( البعد الخاص بـ

مسؤولية التمريض (في حين جاء البعد الخاص بـ، )0.39411(وانحراف معياري مقداره 

 )0.50766(وانحراف معياري مقداره  ،)3.3655(سط حسابي مقداره بمتو )تجاه المنظمة

 .في المرتبة الرابعة واألخيرة

وجود عالقة ارتباط طردية بين القـيم الشخصـية وااللتـزام الـوظيفي عنـد مسـتوى        .5

، تليها )0.450(، حيث كانت القيم الجمالية في المرتبة األولى بمعامل ارتباط %)1(معنوية

، ثـم  )0.432(، ثم القيم االجتماعية بمعامل ارتباط )0.443(عامل ارتباط القيم الدينية بم

، ثـم  )0.367(، ثم القيم السياسية بمعامل ارتبـاط  )0.408(القيم النظرية بمعامل ارتباط 

 ).0.330(القيم االقتصادية بمعامل ارتباط 

أن مـن  ، و%)12.8(أن نسبة أفراد عينة الدراسة من الذكور منخفضة جداً ولـم تتعـد    .6

 ).54.3(%وذلك بنسبة  ،هم الفئة األغلب ،)سنة 35إلي اقل من  25من(تتراوح أعمارهم 

، وان أغلب اعتماد المنظمات %)6.9(أن نسبة فئة حملة شهادات الجامعية منخفضة جداً  .7

 %).59(حيث بلغت نسبتهم  ،الصحية قيد الدراسة كان على فئة حملة الشهادات المتوسطة

، وهـي تعتبـر   %)16.3(كانت نسـبتهم  ،سنة فما فوق 15دمتهم عن أن من تزيد مدة خ .8

 .منخفضة نسياً
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  : التوصيات 3.4

من خالل دراسة وتحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضـيات يمكـن تقـديم بعـض     

التوصيات التي قد يستفيد منها العاملون في مجال التمريض والمنظمات الصحية علـى حـد   

  . سواء

نية على المرتبة الخامسة بين أولوية أهم القيم، وهذا مؤشـر  لوحظ حصول القيم الدي .1

على انخفاض الوازع الديني، لذا نوصي بضرورة االهتمام بتنمية النـواحي الدينيـة   

وذلك من خالل البرامج واألنشطة والندوات التي تسهم في تنمية وتعزيـز االلتـزام   

 .بالقيم الدينية

تعمل على المحافظة على المستوى الحـالي  على المنظمات الصحية قيد الدراسة، أن  .2

نسبياً،  اًمرتفع عدالذي ي) المرضى والزمالء والمهنة(اللتزام العاملين بالمسؤولية تجاه 

وهذا يكون عن طريق تنظيم برامج تدريبية للنمو المهني، واستخدام فرق العمل التي 

 .   يتشارك فيها العاملون مع بعضهم البعض

لصحية قيد الدراسة بضرورة زيادة االهتمام، والعمـل علـى   كما نوصي المنظمات ا .3

بالمسؤولية تجاه المنظمة الذي يبدو )  الممرضين والممرضات(تقوية التزام العاملين 

يجابية إمن خالل النتائج أنه متوسط، وذلك من خالل برامج تدريبية،وتبنيها لسياسات 

، والعمل على إشباع حاجـات  )المشاركة في اتخاذ القرارات، واإلثراء الوظيفي(مثل

 . العاملين، فهذه السياسات من شأنها أن تعزز التزام العاملين

)  الممرضين والممرضات(على المنظمات الصحية أن تسعى لتنمية كوادرها البشرية  .4

الذين لوحظ انخفـاض نسـبتهم    )بكالوريوس(وخاصةً من حملة الشهادات الجامعية 
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فاض عنصر الخبرة، وذلك من خالل إتاحة الفرصـة  وبشكل كبير، باإلضافة إلى انخ

 . للعاملين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومعلوماتهم العلمية

على المنظمات الصحية أن تعمل على زيادة كوادرها من الذكور حيث لم تتعد نسبتهم  .5

 %). 87.2(كانت النسبة الغالبية لإلناث  بينما ،%)12.8(

  : مقترحات لدراسات مستقبلية 4.4

انحصر مجتمع هذه الدراسة في شريحة العاملين بهيأة التمـريض فـي المستشـفيات     .1

والمراكز الطبية اإليوائية العامة العاملة في مدينة بنغازي، وبالتالي يمكن إجراء نفس 

العـاملين بالوظـائف التسـييرية    (: مثـل   ،الدراسة على شريحة أخرى من العاملين

 ).واإلدارية، أو بالوظائف الطبية

 . إجراء نفس الدراسة على منظمات خدمية أخرى، أو قطاعات أخرى مثل الصناعة  .2

الرضا الـوظيفي،  (إجراء دراسة تربط القيم الشخصية لألفراد بمتغيرات أخرى مثل  .3

  ).األداء الوظيفي، أسلوب القيادة
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  : المرجع العربية: أوالً
  : الكتب  . أ

، التنمية وحقوق اإلنسان نظرة اجتماعيـة  )2006(إبراهيم، أبو الحسن عبد الموجود  .1
 . اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث

إدارة السلوك التنظيمي دراسـة نظريـة تحليليـة    ) 2006(أبو الخير، حسن يوسف  .2
  ،لسلوك العاملين والقيادات اإلدارية في عالم مفتوح تطبيقية 

، عمـان، دار  سيكولوجيا التنشـئة االجتماعيـة   )1998(صالح محمد على  أبوجادو، .3
 . الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة

اإلسكندرية،  ،علم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق) 2001(هير كامل سأحمد،  .4
 مركز اإلسكندرية للكتاب

ي العلمية للنشـر  ، عمان، دار اليازورإدارة المستشفيات) 2005(البكري، ثامر ياسر  .5
 .والتوزيع

، بنغازي، منشورات األسس النظرية للسلوك األخالقي) 1995(التلوع، أبوبكر إبراهيم  .6
 . جامعة قاريونس

 .، دار غيداءعمان، إدارة السلوك اإلنساني والتنظيمي) 2009(الحاج، رائد يوسف  .7

طرائـق  تعلم القيم وتعليمها تصور نظـري وتطبيقـي ل  ) 2007(الجالد، ماجد زكي  .8
 .،عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةتدريس القيمستراتيجيات إو

، القـاهرة، مكتبـة النهضـة    علم النفس االجتماعي )2005(نبيلة عباس  ،الشوربجي .9
 .المصرية

الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي التحليل على مسـتوى  ) 2009(الصيرفي، محمد  .10
 .، المكتب الجامعي الحديث،الجزء الثاني، اإلسكندريةالفرد

مناهج البحث العلمي تصميم البحث ) 2006(الطبش، محمد وليد، أبوزينة، فريد كامل  .11
 . ، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةوالتحليل اإلحصائي

، عمـان، دار حامـد   تطور الفكر واألساليب في اإلدارة) 2005(العتيبي، صبحي جبر .12
 .للنشر والتوزيع



93 
 

  

،المركز العربي تحليل سلوك التنظيمي )1995(ون، الجزراوي، موسى ،إبراهيم المده .13
 .للخدمات الطالبية

السلوك التنظيمي سلوك األفراد والجماعات  )2004(المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح  .14
 . ، جامعة المنصورةفي المنظمات

، األزاريطـة،  السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق) 2008(بالل، محمد إسماعيل  .15
 . دار الجامعة الجديدة

، عمـان، دار  السلوك التنظيمي سلوك األفراد فـي المنظمـات  ) 2004(حريم، حسن  .16
 . زهران للنشر والتوزيع

قيم العمل وااللتزام الـوظيفي لـدى المـديرين    ) 2006(محمد حسن محمد ، حمادات .17
 . دار حامدعمان،  ،والمعلمين في المدارس

 .، اإلبراهيمية، الدار الجامعيةسلوك في المنظماتال) 2004(حسن، راوية  .18

 . ، بيروت، دار النهضة العربيةأسس علم النفس التجريبي) 1995(دويدار، عبد الفتاح  .19

، اإلسكندرية، دار السلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية) 2004(رسمي، محمد حسن  .20
 . الوفاء للطباعة والنشر

، اإلسـكندرية، مؤسسـة   علم اجتماع التنظيم) 2004(رشوان، حسن عبد الحميد أحمد  .21
 . شباب الجامعة

، علم االجتماع المعاصـر أهميتـه العلميـة والمهنيـة    ) 2008(زهري، زينب محمد  .22
 . الشركة العامة للورق والطباعة بنغازي،

، عمان، دار الميسرة للنشـر والتوزيـع   أخالقيات العمل) 2009(سكارنة، بالل خلف  .23
 . والطباعة

، عمان، دار اليـازوري العلميـة   علم النفس االجتماعي) 2007(د الحافظ سالمة، عب .24
 .للنشر والتوزيع

، اإلسـكندرية، دار الجامعـة   التنظيمـي  السـلوك ) 2004(سلطان، محمد سعيد أنور  .25
 . الجديدة

، الوقايـة والعـالج  -األعـراض –ضغوط العمل األسباب ) 2007(حمد عيد أ ،سليمان .26
 . الشروق للطباعة واإلعالن
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 . اإلسكندرية، الدار الجامعة ،مبادئ السلوك التنظيمي) 2005(بد الباقي، صالح الدين ع .27
 

دراسة لسلوك األفراد والجماعـات   السلوك التنظيمي) 2000(عبد الوهاب، أحمد جاد  .28
 . ، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعداخل منظمات األعمال

ك اإلداري التنظيمـي فـي المنظمـات    السـلو ) 1999(عساف،عبد المعطي محمـد   .29
 .، دار زهرانعمان،المعاصرة

قيم ومعتقدات األفراد وأثرها على فاعليـة التطـوير   ) 2008(عصفور، أمل مصطفى .30
 . ، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالتنظيمي

االتجاهات النظرية والمنهجية الحديثـة فـي دراسـة    ) 2004(محروس، محمد أنور .31
 . ، اإلسكندرية، المكتبة المصريةالقيمية األنساق

نظرة معاصرة لسلوك الناس في  إدارة السلوك التنظيمي) 2005(مصطفى، أحمد سيد  .32
 . منشورات المؤلف ،القاهرةالعمل، 

، سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقيـة ) 2006(ملحم، سامي محمد  .33
  . طباعةعمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع وال

-سلسلة المدرب العلمية مهارات التعامل مع الناس،الذات) 2006(هيكل، محمد أحمد  .34
 . ، القاهرة، مجموعة النيل العربيةالعمالء-الزمالء-الرؤساء

، تعريـب  إدارة السلوك في المنظمـات ) 2004(جرينبرج، جيرالد،و بارون، روبرت  .35
 .الرياض، دار المريخ رفاعي محمد رفاعي،إسماعيل محمد بسيوني،: ومراجعة

 

  : المجالت والدوريات.  ب
، "التنمية والفساد في ظل تدهور القيم تحليل اجتمـاعي ) "2005(إبراهيم، المختار محمد  .1

 -37، العدد الحادي والعشرون، ص صمجلة دراسات

دوافع العمل وعالقتها بنظم القيم الشخصية لـدي مـوظفي   " )2002(، عبد القادرالبدري .2
 . 425-379، ص ص،العدد الثاني42مجلد  ،مجلة اإلدارة العامة ،"مالقطاع العا
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مقارنة بين خصائص واتجاهات المرؤوسين وبعـض  ) "2008(اليامي، أحمد بن مداوس  .3
، مجلـة اإلدارة العامـة  ، "في التنبؤ بااللتزام التنظيمـي للمرؤوسـين  القيادة سلوكيات 

 . 347-327، العدد الثالث، ص ص 48مجلد

العالقة بين بعض الخصائص والقيم الشخصية وبـين  ) "2009(د بن مداوس اليامي، أحم .4

، العدد الثالث، ص ص العلمية لإلدارةمجلة ، "أساليب صنع القرار في المنظمات العامة

3-43 . 

المنظومة القيمية لمديري المدارس في األردن وعالقتها بالجنس ) "2010(الطعاني، حسن  .5
مجلة جامعة دمشـق للعلـوم التربويـة    ، "ى المدرسةوالمؤهل العلمي والخبرة ومستو

 . 524-497، العدد األول والثاني، ص ص26، مجلدوالنفسية

القيم اإلدارية وعالقتها ببعض العوامل ) "2002(يونس، عادل رابح  المال، عبد الرحمن و .6
المتعلقة بالمديرين وأدائهم دراسة ميدانية لمديري فروع المصارف العاملة فـي مدينـة   

، العددين األول والثـاني، ص ص  21، مجلددراسات في االقتصاد والتجارة، "نغازيب
19-41 . 

عالقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلهـا مـع االتجاهـات    )"1994(عبد الحفيظ  ،مقدمال .7
 177-149األول، ص ص  ،العدد 22، مجلدمجلة العلوم االجتماعية ،"والسلوك

ير االختالفات المحتملة للقيم في أداء العاملين دراسـة  تأث) "2005(الهيتي، صالح الدين  .8
مجلـة  ، "ميدانية التجاهات العاملين في مدينة الحسين بن عبد اهللا الثـاني الصـناعية  

 .40-20، العدد األول، ص ص 1، مجلداألردنية في إدارة األعمال

لثقافـة  مجلة فضاءات للفكـر وا  ،"اإلعالم العربي وصراع القيم) "2007(قدورة، نجاح  .9
 . 72-59، ، ص ص 29، مجلدوالنقد

   :رسائل ماجستير .  ج
القيم السائدة لدى طلبة جامعة قـاريونس وعالقتهـا   ) "2006(الجوهري، سعاد أبوبكر  .1

، جامعة قاريونس، رسالة ماجستير غير منشورة، "بالنوع والتخصص والسنة الدراسية
 . بنغازي
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 ،"ف الفرد وعالقته بـااللتزام التنظيمـي  تكي) "2005(الصويعي، هند خليفة سالم بركة  .2
 . ، جامعة قاريونس، بنغازيرسالة ماجستير غير منشورة

عالقة السلوك القيادي والعوامل الديموغرافية بااللتزام ) "2000(بالهوايل، نجاح عوض  .3
  .، جامعة قاريونس، بنغازيرسالة ماجستير غير منشورة ،"التنظيمي

قياس مستوى االلتزام التنظيمي لـدى العـاملين   ) " 2006(حنونة، سامي إبراهيم حماد  .4
 ،الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، "بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

 . غزة

ـ ظيتنعالقة األسلوب القيادي بااللتزام ال) "2006(عبد الغني محمد  ،سعد .5 رسـالة   ،"يم
 . قسم اإلدارة والتنظيم ازي،أكاديمية الدراسات العليا بنغ ماجستير غير منشورة،

ـ مصادر ضغوط العمل وعالقتها بااللتزام ال) "2010(غادة رمضان  ،ضويلة .6  ،"يتنظيم
 .بنغازي جامعة قاريونس، ،رسالة ماجستير غير منشورة

صراع بين القيم التنظيمية والقيم االجتماعية لدى الموظفين ) "2004(مريم علي  ،عقيلة .7
جامعـة   ،رسالة ماجستير غير منشـورة  ،"شعبية بنغازيبأمانات القطاعات النوعية ب

 .بنغازي قاريونس،

المشاركة في اتخاذ القـرار وعالقتهـا بـااللتزام    ) "2008(مسعود، فاطمة عبد القادر  .8
 . ، جامعة قاريونس، بنغازيرسالة ماجستير غير منشورة، "التنظيمي

   : مواقع االلكترونية - د

لتزام المهني لدى مديري المدارس الثانوية الحكوميـة  درجة اال) "2010(محمد  ،العابدين .1
مجلة األردنية فـي العلـوم    ،"الفلسطينية ومعلميها من وجهات نظر المعلمين والمديرين

ــد  ،والتربيـــــة  ،متـــــاح علـــــى .3عـــــدد ،6مجلـــ

http،//journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2010/Vol6No3/03Ar.pdf                
  )              AM 10:34  17/04/2012 تاريخ الدخول(

ـ ه أعضـاء  لدى الوظيفي االلتزام درجة" )2011( محمد ،عياصرة و  محمد ،حمادات .2  ةأي
 النجاح  جامعة  ،مجلة " نظـرهم  وجهـة  من األردنية الجامعية الحصن ليةك في التدريس

 متاح على ، 25، مجلد ، اإلنسانیة العلوم اثلألبح
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http،//scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/journal-

article/career-commitment-among-faculty-members-al--husn-
jordanian-university-college-their-view-points.pdf 

  )PM 5:00  02/02/2012تاريخ الدخول (         

ـ  األداء بمستوى وعالقتها الشخصية القيم" )2003( سعيد بن عوض ،العمري .3  البلدى ط

 .، متاح علىاألمنية للعلوم العربية نايف أكاديمية ،رسالة ماجستير  ،"العسكرية الكليات

http،//qiams.com/uploads/books/books/qiam_aslam21.pdf 

   PM 5: 58)   29/04/2012تاريخ الدخول (    

تكوین القیم الشخصیة وكیفیة اكتسابھا، مدونة العلوم     ) "2008( ر، جمال بن عمار  األحم  .4

 http /ibnalahmar.wordpress.com  ، متاح على،"اإلنسانیة واإلسالمیة

 )PM 5:49 29/4/2012تاریخ الدخول (

 ، متاح على،ئص وآدابمھنة التمریض تاریخ وخصا) موقع الممرضة( .5

http،www.zlth.med.ly/nursing/board1.htm  
(AM10:16 01/05/2012   ل  تاریخ الدخو )                   

 

   :المراجع األجنبية: ثانياً

1. Robert N. Lussier (2005) Human Relations in Organizations, New 
York, McGraw-Hill/Irwin 

2. Ivancevich, John M and etc (2005) Organizational Behavior and 
Management, New York, McGraw-Hill/Irwin 

3. Harrison,F( 1978) Management and Organizations, Boston, 
Houghton Mittlin Co. 
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  بأسماء قائمة
  أداة الدراسة  المحكمين 

  
  الجامعة  الكلية  القسم  االسم  ت
  بنغازي  -األكاديمية الليبية   ـ  اإلدارة   أحمد بالتمر . د  1
  بنغازي   العلوم    اإلحصاء   عبدالغفار المنفي . د  2
  بنغازي   االقتصاد   اإلدارة   مهدي أبوشعالة .أ  3
  بنغازي   االقتصاد   اإلدارة   محمد الشحومي .أ  4

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 )2(ملحق رقم 

   ةاستمارة االستبان
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة بنغازي

  قسم اإلدارة –كلیة االقتصاد 

   

  

  

  أختي الكریمة / أخي الكریم 

  بعد التحیة ،،،، 

نقوم  ،ل على درجة الماجستیر في اإلدارةلغرض استكمال متطلبات الحصو  
 في المستشفیات القیم الشخصیة لألفراد وعالقتھا بااللتزام الوظیفيببحث حول 

  .في مدینة بنغازي  العامة العاملة والمراكز الطبیة

دقیقة على  العلیھ نرغب في تعاونكم معنا وذلك باإلجابة الموضوعیة و       
أن المعلومات التي  ةونؤكد لكم بأمان ،ةاناستمارة االستباألسئلة الواردة في 

  .ال غیر  سیتم الحصول علیھا ستستخدم ألغراض البحث العلمي

   ..........حسن تعاونكم مسبقاًًًً ل كمنشكر                      

  

  

  

  

  

  الباحث                                                                   

  مجدي الفرجاني       



 

  :  المعلومات الدیموغرافیة -أوال 
  أمام العبارة التي تنطبق علیك ) ü(ضع عالمة     

 :الجنس  .1
  ذكر                                   أنثى             

 : الحالة االجتماعیة  .2
  أعزب                                  مطلق    

  أرمل    متزوج                                 

 : العمر .3
  سنة  35إلى أقل من  25من                                  سنة              25أقل من 

  سنة   55إلى أقل من  45من                             سنة      45إلى أقل من  35من 

  سنة فما فوق  55من

 
                                                   :المستوى التعلیمي  .4

                                                       دبلوم متوسط             

                                                دبلوم عاٍل  

                                                 جامعي   

                                 فوق الجامعي            

                                                           

  :مدة الخدمة  .5
         سنوات 5أقل من 

    سنوات 10إلى أقل من  5من 

  سنة 15إلى أقل من  10من 

  سنة 20إلى أقل من  15من 

  سنة فما فوق      20من 

  

                      
  

  



 

 :داخل الخانة التي تتفق مع رأیك ) ü(عالمة الرجاء وضع: ثانیا 

  درجة الموافقة                          
  العبارات

موافق 
  محاید  موافق  تمامًا

غیر 
  موافق

غیر موافق  
  على اإلطالق

بالحیاة یأتي من رؤیة كل شيء       كإحساس  1
        .جمیل

    

فكر جیدًا قبل فعل أي شيء خوفًا أن یكون ت  2
        .لقفیھ معصیة للخا

    

عمل من أجل اآلخرین ولو على حساب  ت  3
            . الشخصیة كمصلحت

أن العالم الیوم ال یحترم إال المجتمع القوي       4
            .اقتصادیًا

أن الفنون واآلداب ھي أھم إنجازات الحضارة   5
            .البشریة

أن مصدر القوة ألي مجتمع ینبع من السلطة        6
            .القویة

سلوك اإلنسان ال ینفصل عن  عتقد أن الت  7
            . التزامھ الدیني

ذلك  كحافظ على الروابط العائلیة مھما كلف   ُت  8
            .من جھد

            .أن أھم شيء في الحیاة أن تصبح غنیًاترى   9

أن أھم شيء اآلن ھو كیف نصبح جزءا من        10
            .العالم المتقدم علمیًا

ترجع   ةالی أن كثیرًا من مشكالت المجتمع الح    11
            .لضعظ القوانین

االلتزام الدیني عند البعض یعیق اإلنسان عن      12
            . تحقیق أھدافھ

المنفعة  أن الزواج الناجح اآلن یقوم على     13
             .االقتصادیة

في عالم الیوم لیس ھناك وجود للفالسفة    14
            .والمفكرین

ًا جمیًال ومرتب كحولمن حاول جعل كل شيء ُت  15
            .ونظیفًا

الترجمة الفعلیة لحب ھذا للوطن تأتي من        16
            . للقوانین كاحترام

أن العلوم اإلنسانیة ال تقل أھمیة عن العلوم     17
            .الطبیعیة

الصدق والرحمة والتقوى كلمات لم یعد لھا    18
            .مكان في عالم الیوم

جل  أقوم بعمل من   تشعر بالسعادة عندما   ت  19
            .خریناآل



 

  درجة الموافقة                          
  العبارات

موافق 
غیر   محاید  موافق  تمامًا

  موافق 
غیر موافق  
  على اإلطالق

            .ذا توفر المالإجمیع المشاكل قابلة للحل   20

فھو من األمور المھمة في  كھتم عادًة بمظھرت  21
            .كحیات

نھ مرموقة بین  سعى دائمًا للوصول لمكا ت  22
            . كأصدقائ

            .كل المصاعب كن أمامھوِِتََُ كإیمانقوة   23

إتقان العمل لم یعد شرطًا للحصول على    24
            .المال

أن االنفتاح اإلعالمي على العالم سیفیدنا   25
            .للتعرف على العالم من حولنا

            .فاظ على البیئة نظیفة مظھر حضاريِحلأن ا  26

تعالیم   تباع باأن صالح المجتمع لن یكون إال     27
            . الدین

ت فراغھم في   اوق أالستغالل   كءدعو أصدقا ت  28
            .العمل التطوعي

            .نیًا زاد احترام الناس لھغكلما كان اإلنسان   29

واجھ أي مشكلة یجب أن تستطیع أن تلكي   30
            .درس أسبابھا أوًالت

 يأن الجمیع یسعى للحصول على مركز ذ       31
            .سلطة ونفوذ

أن رعایة المحتاجین وذوي االحتیاجات    32
            .الخاصة من مظاھر رقي المجتمع

لكي نتقدم البد من أن نعرف كیف تقدم       33
            .اآلخرون

ن رؤیة أي شيء جمیل تبعث على التفاؤل  إ  34
            .واألمل

ین یعرض البالد أن ضعف السلطة والقوان  35
            .للخطر

أسس  منأن الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة   36
            .عمل ناجحال

  

 

 

 



 

  درجة الموافقة                          
  العبارات

موافق 
  محاید  موافق  تمامًا

غیر 
  موافق 

غیر موافق   
  على اإلطالق

بذل جھد أكثر من المطلوب من    تمستعد ألن   37
            .منظمةأجل إنجاح ال

رغب في المشاركة في مختلف األنشطة     ت  38
            .تكلخدمة وظیف

        .مع زمالءالمھنیة تتبادل الخبرات   39
    

 كجد تشابھًا كبیرًا ما بین قیم المنظمة وقیم    ت  40
            .الشخصیة

طالب بدورات تدریبیة ومؤتمرات علمیة     ت  41
            .وتعلیمیة في مجال وظیفتك

مع   كالعالقات اإلنسانیة أثناء تعاملال تراعي   42
            .الزمالء

ك عتبر مشاكل ھذه المنظمة وكأنھا مشاكل  ت  43
            .  الشخصیة

تبذل أقصى جھد لتقدیم خدمات الصحیة     44
            .للمرضى في وقتھا المناسب

غیر مھتم بإجراء األبحاث العلمیة لالرتقاء   45
            . التمریض مھنةبمستوى 

            .العمل بالمنظمة كان خطأ فادحًا كقرار  46

المنظمة یعني التضحیة ببعض   قي ھذه  ءبقاال  47
            .البدائل الوظیفة األخرى

            .التمریض كان توجھًا خاطئًا لمھنةتوجھك   48

الزمالء في تحمل   ةال تفضل مشارك   49
            .المسئولیة

            .تعمل على إثراء األمل لدى المرضى  50

تعامل مع المرضى بتمییز بسبب الدین،أو ت  51
            .جنسالاللون،أو 

تعمل مع الزمالء من أجل حل المشاكل التي     52
            .تواجھ المنظمة

            .أمام المرضى بھال تنفذ ما تلتزم   53

            . تحتفظ بعالقات طیبة مع الزمالء في العمل  54

  
  
  
  



 

  فقةدرجة الموا                          
  العبارات

موافق 
غیر   محاید  موافق  تمامًا

  موافق 
غیر موافق   
  على اإلطالق

            .التمریضمھنة تفرغ تماما لُم  55

رغبة بالنسبة    إشباعالبقاء في المنظمة یعتبر   56
            .إلیك

عمل بھا   تستمتع بالحدیث عن المنظمة التي   ت  57
            . مع اآلخرین من خارج المنظمة

            .أي فائدة َكي المنظمة ال یحقق لف ؤكبقا  58

تتعاون مع الزمالء من أجل تكامل العملیة    59
            .الصحیة

تحتفظ بسریة مطلقة لكل ما تعرفھ عن     60
            . المریض 

العلمیة أمام   تقلل من معرفة زمالئك     61
            .  اآلخرین

            .قدم في وظیفتكتتعمل بكل جھد لت  62

ص الكامل وتسخر كل معرفتك   تعمل باإلخال  63
            .   من أجل خدمة المریض

تعمل على حل مشاكل المرضى بكل      64
            .موضوعیة

            .ال تتدخل في شؤون غیرك من الزمالء  65

حوال االقتصادیة األتعمل على تحسین    66
            . لعاملین في مجال التمریضلواالجتماعیة 

رغم ما لدیك   ةوظفتك الحالیتخطط للبقاء في   67
            .من تحفظات علیھا

تشارك المرضى بكل األمور المتعلقة       68
            . بعالجھم ورعایتھم

  
  .. ...............شكرًا                                                                        

  الباحث                                                                                
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Abstract 

 Service organizations play an important role in developing 

the public by rendering service to the entire society. However, 

quality of these organizations’ services depends on the workers’ 

commitment and content with job duties and responsibilities the 

organizations desire. Since the values that individuals believe in 

have an essential role in determining and conducting their 

behaviors, the current study aims to identify the order of more 

important personal values prevailing in nursing bodies, extent of 

job commitment, nature of the relationship between individuals 

personal values and their job commitment. 

 Study population was restricted to nursing staff of public 

hospitals and health centers that work within Benghazi district. 

A sample consists of 310 workers out of 1569 were randomly 

selected. The basic data was collected by questionnaire. Data 

analysis by means of frequency tables, arithmetical means, 

standard deviations software package. The analysis revealed the 

following outcomes: 

 The most important arrangement that personal values 

dominated the sample subjects were, in descending order, 

aesthetic, political, social, theoretic, religious, and economic 

values. 

 

  



 Based on the previous results some important 

recommendations have been submitted as following: 

It is necessary to care about the religious values, that came in 

fifth position for most important values accrued , for their 

important role that increase employees commitment, also to 

maintain the increase of the individuals commitment level 

towards patients, colleagues and carry , and the increase care of 

the employees commitment towards organization that appeared 

in  the results in the medal, and that through out extend the field 

of individuals share of decision making directly related work, 

also increasing the attention of human resources & uplifting 

their scientific aspect in order to provide individuals highly 

qualified into their human resource & to give them opportunities 

to continue studying & developing their information & work 

abilities that have a great effect on their commitment.                                  

  

 

 


