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 مقدمة :



 إلى أنه لغرض تدعيم  (J. M. Trudel , T. Saba et G. Guérin 2005 )يشير الباحثين   
االلتزام التنظيمي لإلطارات تسعى المنظمات لتطوير واعتماد ممارسات 

 معبئةالتسيير الموارد البشرية 
(mobilisantes والتي تسمح بخلق مناخ متوافق مع األهداف التنظيمية )

ويتماشى وتوقعات أفراد المنظمة.فلقد عمل عدة باحثين على اقتراح 
الموارد البشرية التي من مجموعات من الممارسات في ميدان تسيير 

 ير االلتزام عتي وشأنها تشجيع السلوكات التنظيمية الضرورية للمنظمة.

 كعامل مهم في تسيير الموارد البشرية.لتنظيمي ا
 

   : (الوظيفيالتنظيمي )مفهوم االلتزام 
( باالتجاه  الناتج عن سيرورة االرتباط Wils et Coll. 1998يعرفه الباحثين )

( للمنظمة و الذي يدفع الفرد processus d’attachement ou d’identificationوالتماثل )
ليضع نفسه في خدمة  هذه األخيرة وبذل مجهودات مرتفعة عن حدها 

 .(In M. C. Décarie 2010)  الطبيعي لضمان نجاح المنظمة.
 تجدر اإلشارة إلى أن في ميدان علم النفس يعتبر التماثل من السيرورات

لبناء الشخصية .وأن تطبيق هذا المصطلح في ميدان   ة  األساسيةالنفسي
تحديد الهوية المهنية التنظيم فهذا يعني أن المنظمة تلعب دورا هاما في 

المنظمة وثقافتها واالرتباط بها   لقيم عن طريق تبني وإدماج الفرد 
 Porter& Al ) يوضح الباحثين في هذا االطار وبالتالي الشعور باالنتماء لها.

يتميز األفراد الذين يظهرون االلتزام بتقاسمهم لقيم المنظمة   (  1974
 .In N وبرغبتهم في البقاء لخدمتها واالستعداد لبذل المجهودات نيابة عنها.

Zayani 2016)   ) 
لى القول أن االلتزام التنظيمي يشير إ(    (Kundi et Saleh 1993 يذهب الباحثين 

ومصالحه ( attentes) العامل للتنازل على توقعاته أو آمالهإلى استعداد 
 .(In M. C. Décarie 2010)الشخصية واالهتمام بترقية مصالح المنظمة 

القوة التي تدفع العامل فإن االلتزام هي  ) (Meyer et al 2002بالنسبة للباحث 
  (R.T. Mowday et al 1982للقيام بنشاطات مفيدة للمنظمة .بينما يعرفه الباحثين 

( في المنظمة وتتميز implication( والمشاركة )identificationبأنه درجة التماثل ))
معتبرة لصالح بإيمان قوي بأهداف وقيم المنظمة وبإرادة لبذل مجهودات 

  .(   In N. Zayani 2016)فيهاالمنظمة وبالرغبة القوية في البقاء 



 مختلفة زوايا من التنظيمي االلتزام إلى النظر في األدبيات لتعدد نظرا      
 كون عن وفضل  

 عديدة تعريفات برزت فقد ،التنظيمي للسلوك المعقدة األوجه من االلتزام
 فاروق عبده  فليه وسلمة عادل الباحثين ذكره  منها ما التنظيمي لللتزام

 : يلي كما 2005 المجيد و عبد 1999
 .المنظمة نحو للفرد وجدانية عاطفة بأنه التنظيمي االلتزام يعرف-
 لصالح ممكن جهد أقصى لبذل الفرد استعداد عن التنظيمي االلتزام يعبر-

 مةالمنظ
 .وقيمها بأهدافها وإيمانه قبوله ثم ومن فيها، البقاء في الشديدة ورغبته

 االجتماعي للتفاعل الفرد يبديها التي الرغبة إلى التنظيمي االلتزام يشير-
 أجل من

 .الوالء ومنحها والنشاط بالحيوية المنظمة تزويد
 جانب من بها واالرتباط المنظمة مع التطابق التنظيمي االلتزام يمثل -

 .الفرد
 للعمل الفرد على يضغط الذي الداخلي بالشعور التنظيمي االلتزام يعرف-

 بالطريقة
 .المنظمة وأهداف مصالح تحقيق خللها من يمكن التي
 وقيمها المنظمة بأهداف القوي االعتقاد في التنظيمي االلتزام يتمثل -

 لبذل واالستعداد
 وعدم بها االستمرار في القوية والرغبة لصالحها، ممكن جهد أقصى
 .تركها

 أو العاطفي الرباط :وهي رئيسة أبعاد ثلث التنظيمي االلتزام يتضمن-
 بين الوجداني

 تجاه بالواجب الشعور و العمل في والبقاء االستمرار والمنظمة، الفرد
 .المنظمة

 ظواهر خلل من عليها يستدل محسوسة غير حالة عن االلتزام يعبر -
 معينة  تنظيمية
 .لمنظماتهم والئهم مدى وتجسد وتصرفاتهم األفراد سلوك تضمن

 اإلدارية الظواهر من كثير على مباشرا   تأثيرا   التنظيمي االلتزام يؤثر -
 ويتضح األخرى



 إلى بالحضور التزامهم ومدى المنظمة، في بالبقاء األفراد رغبة في ذلك
 ومستوى العمل
 .واإلنجاز األداء

 كوسيلة االلتزام أهمها من وصور أشكال عدة التنظيمي االلتزام يأخذ-
 هدف لتحقيق
 .اآلخرون يتوقعه لما كامتثال وااللتزام ذاته حد في كقيمة وااللتزام معين،

 العوامل و الشخصية الصفات من بمجموعة التنظيمي االلتزام يتأثر -
 الخارجية والظروف
  .( 2009إ. ف. نواوي فلبمان عن )المحيطة

 Composantes de l’engagement organisationnel مكونات االلتزام التنظيمي :-

 

 (L’engagement affectif) (الوجداني)االلتزام العاطفي -
 

للفرد اتجاه منظمته .فحسب  (émotifالوجداني )لى االرتباط إيشير   
( فالعاملين الملتزمين وجدانيا بالمنظمة Johnson et Chang 2006الباحثين )

يتمسكون بقيم و بثقافة المنظمة. ينبع البعد الوجداني من العوامل الداخلية 
 (facteurs intrinsèques de l’individuللفرد أي الدافعية ذات المصدر الداخلي )

(Meyer et coll 2004) الشعور باالنجاز  و   عن العمل في حد ذاته الفردرضا ك
أن العوامل الداخلية هي (Mottaz 1988يؤكد الباحث) .والشعور باالعتراف 

دد اتجاه الفرد نحو المنظمة.يشير عدة باحثين إلى أن االلتزام تحالتي 
 .In M. C)التنظيمي يرتبط ايجابيا بالرضا عن العمل وباالنجاز الشخصي 

Décarie 2010) .  يترجم االلتزام العاطفي بارتباط العامل وجدانيا بالمنظمة
والذي من خلله يتم التماثل بقيم وبأهداف المنظمة واالرتباط بها .فالتماثل 

(L’identification) با(لمنظمة و االرتباط بهاl’attachement) (تحفزcatalysent اإلرادة )
 In)الشعور باالفتخار بعضويته في المنظمة  في االنتماء وتغذي لدى الفرد

N. Zayani 2016   ).  

 (L’engagement moral) األخالقي االلتزام-
 obligation) يترجم  بالعلقة  المبنية على الواجب األخلقي  اتجاه المنظمة  

morale)   دين يؤدي هذا النوع من االلتزام إلى خلق الشعور ب وبعبارة أخرى
أن (Meyer & Herscovitch, 2001)على الفرد تسديده.يوضح الباحثين أخلقي يتعين 

 العمال الملتزمين على هذا األساس 



إذ يشير الباحثين  ،(par obligation يستمرون البقاء في المنظمة بدافع الواجب )
) Wiener et Vardi 1980 ( على تبني سلوك اإلخلص يشعر بأنه ملزم  الفردأن

 .(   In N. Zayani 2016واالمتثال لقواعدها ) منظمته والوالء تجاه
إحساس الفرد بااللتزام بالبقاء في المنظمة،  بااللتزام األخلقي يقصد     

وغالب ا ما يعزز هذا الشعور دعم المنظمة الجيد للعاملين فيها والسماح لهم 
بالمشاركة والتفاعل اإليجابي، ليس فقط في إجراءات تنفيذ العمل بل 

للمنظمة، المساهمة في وضع األهداف والتخطيط ورسم السياسات العامة 
السامي، وأصحاب هذا التوجه هم  األخلقيباط ويعبر عنه باالرت

الضمير  الذين يعملون وفق مقتضياتالسامي الموظفون أصحاب الضمير 
 .(2019م بن عصمان.خ ) والمصلحة العامة

 

 :L’engagement de continuité ou calculé المحسوب( أو )   اللتزام المستمرا-
 

ويقصد به .الــوعي بالتكــاليف المصــاحبة لتــرك المنظمــة إلىيشــير    
ما يحققه العاملون من قيمة استثمارية في حالة استمرارهم العمل في 

التحاقه بجهات عمل أخرى، وأن العاملين  دالمنطقة مقابل ما سيفقده عن
الذين لديهم مستوى عالي من االلتزام المستمر يبقون في الخدمة بسبب 

 .(2019 م بن عصمان.خ )وليس رغبة منهم في البقاء إلى ذلك حاجتهم

إن هذا النمط من االلتزام يتأسس على مسألة حسابية وهذا نظرا لكون    
علقة العمل مبنية على التكاليف المرتبطة بترك المنظمة .فالمسائل 

قبل كل  االقتصادية هي أساس االلتزام المستمر إذ ينشغل األفراد أوال و
( O’Reilly, 1990, Becker, 1992, Hunt & Morgan, 1994)بمصالحهم الشخصية )شيء 

بإدراك  االلتزام المستمر( Meyer &t Allen (1989, 1991, 1997).يعرف الباحثين  
)أو الناجمة عن ترك  بمغادرة المنظمةالمتعلقة  التكاليف  (وتصور)

 المؤسسة( وكذلك بإدراك لنقص البدائل المتوفرة عن ترك المؤسسة.
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المراجع
دور االلتزام التنظيمي في تحسين األداء الوظيفي  (: 2019)خيرية محمد بن عصمان

 . 2019 أكتوبر 120 مجلة كلية التربية الليبية ببنها العدد. الليبية  في الجامعات

 لدى التنظيمي بااللتزام وعلقته الوظيفي الرضا( :2009)إيناس فؤاد نواوي فلبمان-
 مكة بمدينة والتعليم التربية بإدارة التربويات المشرفات و التربويين المشرفين
 كلية .مذكرة ماجستير تحت إشراف محمد بن معيض جويعيد الوذيناني المكرمة

 العربية بمكة المملكة القرى أم جامعة.والتخطيط  التربوية اإلدارة التربية قسم
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