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 جامعة مدينة السادات –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -قسم مسوح الموارد الطبيعية دراسات عليا ب  باحث

 

 دمة : مق 

تسعى المنظمات في الوقت الراانن للرى التفيرع مرع العوامرم والمت يراات العالميرة والمحليرة المعقردة والمتعرابفة ، وعليهرا أ   

تواجه التحديات المواكبة لهذه العوامم والمت ياات وتتعايش معها، وني في سبيلها للرى تحقيرذ كلرب  برد وأ  تعتمرد علرى المروارد 

عاملين أ  يعاركوا معاركة بناءه في تحقيذ أنداف المنظمة دو  أ  يعرعاوا بردعم المنظمرة لهرم حترى يتمفنروا البعاية و  يمفن لل

 .& Wayne, 1993) (Shore من مبادلتها بدعمهم لها عن طايذ بذل قصارى جهدنم لتحقيذ أندافها.

دت وترداخلت بعرفم كبيرا خافرة فري العقردين ولذلب فإ  العوامرم و المت يراات النيسرية وا جتماعيرة التري ترظيا تنظيميرا تزاير 

 .  األخياين، كذلب تعابفت عالقة تلب العوامم والمت ياات فيما بينها داخليا
  

ول  كانت تهدف جميعا للى تنمية وتطويا األداء لتحقيذ األنداف التنظيمية واليادية والمجتمعية معرا حيرث تتريل تلرب العوامرم      

لين ، ومن أنمها : العدالة التنظيمية، الدعم القيادي ،  الدعم التنظيمي،  المعاركة في اتخاك القراارات لشباعا لحاجات ودوافع العام

فرري العمررم ، وايانررا مررن العوامررم  ، الفيرراءة ا جتماعيررة ،  تمفررين العرراملين ،  دعررم و ت كيررد الررذات ، تنميررة درجررة ا سررتقاللية

 (Morrman, et al., 1998 ) .لمت يـــااتاو

وقد جاء انتمام الباحث بقطاع الوحدات الخدمية الحفومية بدولة الفويت لما يعانيه نذا القطاع رام أنميته الحيوية من     

انخياض في دافعية األفااد لإلنجاز بعفم ينعفس سلبياً على ما يقدمه من خدمات ، وحتى يمفن تنمية الدافع لإلنجاز وزيادة فعالية 

ددة من الدعم التنظيمي والمالي ونذا يياض ضاورة دراسة وتحليم محددات نذا الدعم والوقوف األداء يجب توفيا أشفال متع

 على درجة ارتباط تلب المحددات مع لدراك األفااد  التنظيمي والمالي . 

 

    مشكلة البحث  : 

من آيار فاعلة في نجاح المنظمات ، ل  رام انتمام الدراسات الحديثة بالموضوعات السلوكية والنيسية داخم التنظيم ، لما لها      

أ  موضوع لدراك الدعم التنظيمي لم يلذ بعد انتماما كافيا من الباحثين والفترا  فري لدارة المروارد البعراية والسرلوك التنظيمري ، 

 خافة في البيئة العابية . ومن يم فقد قام الباحث بصيااة معفلة البحث في التساؤل األساسي التالي :

 

د عالقللة نلليد محللددات إدراك الللدعم التنظيمللي والمللالي للعللامليد ودافعيللتثم لإلنجللازف ومللا أثللر إدراك األفللراد للللدعم هللت ت  لل

 التنظيمي على تلك العالقة إن و دت ف  
 

 أهداف البحث  :  

 تتمثت األهداف الرئيسية للبحث فيما يلي:

 ة فيه، وتلب التي يظيا فيها .تحديد مانية لدراك الدعم التنظيمي، وأنميته، والعوامم المظيا (1)

الوقوف على محددات الدعم التنظيمي والمالي للعاملين وأيانا على دافعية األفااد لإلنجاز من خالل بناء نموكج سببي يحدد  (2)

ركة مسار العالقة بين المت ياات المستقلة المستخدمة فى النموكج والتي تتمثم في: العدالة التنظيمية ، وسلوك القادة ، والمعا

فى اتخاك القاارات ، ودعم وت كيد الذات ، وبيا  أيانا على لدراك األفااد للردعم التنظيمري، يرم بيرا  أيرا كلرب علرى ا لترزام 

التنظيمي ، يم تحديد مسار عالقة كم مت يا من نرذه المت يراات المسرتقلة برالمت يا الا يسري أو الترابع فرى نرذه الدراسرة ونرو 

 .Path Analysisلب باستخدام أسلو  تحليم المسار دافعية األفااد لإلنجاز وك

الفعع عن العالقة اإلرتباطية بين لدراك األفرااد للردعم التنظيمري والدافعيرة لإلنجراز لردى العراملين، مرن خرالل الفعرع عرن  (3)

المت يراات درجة ا رتباط للمت يراات المسرتقلة مجتمعرة ومنيرادة فرى عالقتهرا برالمت يا المسرتقم ، ومرن يرم تحديرد العوامرم و

 الحاكمة فى دافعية األفااد لإلنجاز .
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تقررديم وفرريااة مجموعررة مررن التوفرريات والمقتاحررات الترري مررن شرر نها أ  تزيررد مررن لدراك اليرراد للرردعم التنظيمرري وتوعيررة  (4)

 يا برذلب المنظمات الخدمية محم الدراسة للعوامم المظياة فيه ، بما يمفن تلب المنظمات من ا ستيادة من تبادلية العالقرة فيتر

 ليجابيا ا لتزام التنظيمي وتاتيع دافعية اإلنجاز .
 

 فروض البحث :   

 يسعي الباحث مد خالل هذا البحث إلي اختبار الفروض التالية : 

تسرهم عوامرم العدالرة التنظيميرة ، وسرلوك القرادة لمسراندة الماؤوسرين ، والمعراركة فرى اتخراك القراارات ، للرى جانرب دعرم  (1)

 ى العاملين لسهاما معنويا فى لدراك العاملين للدعم التنظيمي .وت كيد الذات لد

تسهم عوامم العدالة التنظيمية ، وسلوك القادة لمساندة الماؤوسين ، والمعاركة فى اتخاك القاارات ، ودعم وت كيد الذات ،  (2)

 . ولدراك الدعم التنظيمي مجتمعة لسهاما معنويا فى تحقيذ ا لتزام التنظيمي لدى العاملين

  

 منثجية البحث :  

 تتضمد منثجية البحث عدة عناصر هي كما يلي :

وكلب باإلطالع على المااجع العلمية التي اشتملت بعض الفترب والبحروث العلميرة العابيرة واألجنبيرة   مع البيانات مكتبياً :( 1)

 المت ياات المظياة والمت ياة به. بهدف بناء اإلطار اليفاي والنظاي لموضوع لدراك الدعم التنظيمي وجميع العوامم و

وكلررب مررن خررالل جمررع البيانررات الميدانيررة وتحليلهررا واسررتخالو النتررا ر الترري توضررل مرردى لدراك   مللع البيانللات ميللدانياً :( 2)

 العاملين بقطاع الوحدات الخدمية بدولة الفويت للعوامم المحددة إلدراك الدعم التنظيمي وأيانا على دافعيتهم للى اإلنجراز

وفي ضوء أسلو  جمع البيانات يتضل أ  الباحث قد اعتمد على البيانات األولية والتي تمثلت في نتا ر ما حصم عليه مرن 

لجابات األفااد على استمارات ا ستقصاء نذا باإلضافة للى البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الفتب والدوريات 

العابيرة واألجنبيرة التري أتيحرت للباحرث ممرا يسرا للباحرث بنراء الجوانرب المنهجيرة والبحوث والمقا ت وكلرب فري المااجرع 

 للبحث. 

 ( موظع .2664يتمثم مجتمع البحث في العاملين بقطاع الوحدات الخدمية بدولة الفويت والبالغ عددنم )  مجتمع البحث :( 3)

  تم تحديد حجم العينة وفقاً للمعادلة التالية :   عينة البحث :( 4)

 ف( – 1ف )×   ×  2ت                                   

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حجم العينة               

                                   Δ2 ف( – 1  ) 2  + ت 

 حيث :

 . 1،56% ، وني = 56الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة  ت =

 %65نسبة النجاح في التوزيع ، وحيث أ  التوزيع طبيعي فإ  نسبة النجاح = نسبة اليعم =  ف =

Δ =  = 6نسبة الخط  المسموح به والمنتعا على طافي التوزيع بمقدار متساوي وني. % 

 حجم المجتمع . ن =

 

 العينة  وناستخدام المعادلة السانقة يتضح لنا أن حجم

                   (1،56)2  ×2664  ×5،65 (1 – 5،65) 

 ميادة 366=      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =        

            (5،65)2  ×2664 ( +1،56)2  ×5،65 (1 – 5،65  ) 

 سحب العينة مد مجتمع البحث . ولقد اعتمد الباحث على العينة العش ائية البسيطة عند     
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  اإلطار النظري والدراسات السانقة  : -6

  : مفث م إدراك الدعم التنظيمي وأهميته 

يعيا الدعم التنظيمي للى القدر الذي تهتم فيه المنظمة باعاية ورفانية أعضا ها ، من خالل معاملتهم بعدالة ، ومسراعدتهم فري 

.وبمعنرى آخرا فالردعم التنظيمري يرنعفس فري فرورة  ( George, 1999 )إلنصرات لعرفوانم      حم ما يواجهونه من معفالت وا

 انتمام القيم التنظيمية باألفااد العاملين ، وتقديم المساعدات والمسانمات ، والعناية بهم وبصحتهم النيسية ، وتبردو ايجابيرة وفعاليرة

 ا ينعفس في فورة لدراك األفااد لهذا الت ييد والدعم . المنظمة في استماارية العناية وا نتمام وشمولها ، مم

وتيتاض نظاية الدعم التنظيمي وجود عالقة تبادلية ومعاركة بين المنظمة والعراملين بهرا ، فالبرد أ  تتياعرم وتتر يا معتقردات 

ت الماديرة والعخصرية علرى حرد العاملين بمدى تقديا المنظمة إلسهاماتهم والعناية بافانيتهم ، وتتضمن نذه المعامالت الموضوعا

(، وبنراء علرى Batson, 1993سواء فهي تعمم مثالً الصداقة وا حتراام والمحبرة، كمرا تتضرمن النقرود والخردمات والمعلومرات. )

تلب المعاركة فإ  لدراك الدعم التنظيمي يظها ا لتزام النيسي للعاملين تجاه منظماتهم ومساعدتها في تحقيرذ أنردافها التري تسرعى 

 ; Shore & Shore, 1995 )لليها. ولذلب يجب على العاملين الوفاء بهذا الدين من خالل التزامهم الوجداني وجهـــدنم المبذول  

 Eisenberger, et al., 1997) . 

للرى اعتقراد األفرااد وشرعورنم بانتمرام  Perception of organizational support (POS)ويعيا لدراك الدعم التنظيمي 

ظمررة بافررانيتهم ، وتقررديانا ألففررارنم ولسررهاماتهم ، ممررا يخلررذ لررديهم معرراعا ا لتررزام وا نتمرراء الترري تجعلهررم سررعداء راضررين المن

بانتما هم للمنظمة وعليهم أ  يعباوا عن كلب من خالل ممارستهم للسلوكيات التي تدعم األنداف التنظيمية مثرم سرلوكيات ا لترزام 

( ، ومن يم يمفن القول أ  لدراك الدعم التنظيمي يعرد مظشرااً Eisenberger , et al 1986إلنجاز. )والمواطنة وزيادة دافعيتهم ل

 ( .Shore & Tetrick , 1991على التزام المنظمة تجاه ماؤوسيها. )

دات األداء ، ويظكد العديد من الفتا  والباحثين على أنمية لدراك الدعم ا جتماعي والدور الذي يلعبه باعتباره محدداً من محد

( أ  األداء يت يا بالخصا ص العخصية لألفااد والجهد المبرذول فري العمرم ، بجانرب الردعم Richard, et al., 1991حيث ياى )

التنظيمي الذي تبدو أنمية ت يياه على أداء الياد المتوافذ مع عمله بحيث تتناسب قدراته مع طبيعة عمله ، وخالفة كلب أ  اليراد 

 لدعم الفافي ويستععا كلب ويعيه جيداً حتى ياتيع معدل لنجازه. يجب أ  يلقي ا
 

إن كت ما سبق يمثت حافزاً إل راء هذه الدراسة )تحليت محددات إدراك الدعم التنظيمي وعالقتثلا نلاتلتزام التنظيملي كمت يلر 

ب عللى إدراك اللدعم التنظيملي ملد ف ائلد وسيط ثم أثر تلك المت يرات  ميعاً على دافعية اإلنجاز لدى العلامليد(   نظلرا لملا يترتل

 ومزايا عديدة لكت مد األفراد والمنظمات  مد نيد تلك الف ائد والمزايا ما يلى:

يسهم لدراك الدعم التنظيمي في تحقيذ التنمية الذاتية للعاملين ، فععور العاملين ولدراكهم ب   المنظمة تساندنم يعمم علرى  (1)

 ( . 2552سواء عن طايذ التدريب الاسمي أو ايا الاسمي ) شانين ، زيادة انتمامهم بتنمية خبااتهم 

 يظدى لدراك الدعم التنظيمي للى زيادة الجهد المبذول من قبم األفااد نحو تحقيذ األنداف التنظيمية . (2)

ة لردى العمم على تحسين فورة المنظمة والدفاع عنها حيرث يرظدى لدراك الردعم التنظيمري للرى تنميرة ا تجانرات اإليجابير (3)

العاملين مما يدفعهم إلتباع سلوكيات بنراء الصرورة الذننيرة الطيبرة عرن المنظمرة أمرام ال يرا والسرعي لتحسرينها باسرتماار ) 

 ( 2552شانين ، 

ينمررى لدراك الرردعم التنظيمرري الرردافع نحررو العمررم علررى زيررادة كيرراءة األداء وتحقيررذ أعلررى معررد ت عا ررد متوقعررة لررإلدارات  (4)

 .   (Eisenberger, et al.,1990)بصية عامة واألقسام والمنظمة 

تقليم اآليرار السرلبية لربعض سرلوكيات وتصرافات األفرااد العراملين داخرم المنظمرة، فلقرد أيبترت الدراسرات أ  ننراك عالقرة  (6)

 .  (Eisenberger, et al.,1990)ارتباط سالبة بين لدراك الدعم التنظيمي وظاناة ال يا  

 ,.Rhoades, et al., 2001;  Eisenberger, et al) مي لدى األفااد ، فقرد أيبترت دراسرات زيادة درجة ا لتزام التنظي (6)

2001 ;  Shore  & Wayne,1993 )   أ  نناك ارتباطا ليجابيا بين ا لترزام التنظيمري ولدراك الردعم التنظيمري ، ففلمرا

 ي الوجداني لديهم .كا  نناك لدراك للدعم التنظيمي لدى األفااد زادت درجة ا لتزام التنظيم

انتمام المدياين بدعم وتنمية تابعيهم، فالمنظمات التي تبذل جهدنا لتنمية مرديايها تحقرذ منرافع مزدوجرة عرن طايرذ جعرم  (7)

 ( . 2552المدياين أكثا التزاما من جهــة، وأكثا ميال لتنمية تابعيهم من جهة أخاى ) شانين ،

اعي واإلبتفرارى والرذي ترم التوفرم لليره مرن دراسرات ميرول األفرااد لمسراعدة تدعيم ا تجانات اإليجابية نحو العمرم اإلبرد (1)

منظماتهم ، حيث اتضل أ  األفرااد كوى المعرد ت العاليرة إلدراك الردعم التنظيمري يتمتعرو  بردرجات عاليرة مرن ا رتبراط 

 .(Rhoades, et al., 2001) العاطيي تجاه التنظيم الذي ينتسبو  لليه .
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 لعالقة نإدراك الدعم التنظيمي :المت يرات ذات ا 

يت يا لدراك الدعم التنظيمي بالعديد من المت ياات العخصية والتنظيمية والبيئية ، كذلب يظيا على العديد منها ، ومن يم تبردو     

 العديد من فور العالقات السببية فيما بينه وبين تلب المت ياات. 

 

  Organizational Justice( العدالة التنظيمية 1)

( وينقسرم ميهروم العدالرة التنظيميرة للرى Mayer & Allen, 1997تمثم العدالة التنظيمية أسلو  تعامم المنظمرة مرع األفرااد )

  نوعين ر يسيين أحدنما عدالة التوزيع وتعيا للى عدالة المخاجرات التري يحصرم عليهرا الموظرع ، واألخراى عدالرة اإلجرااءات

اإلجااءات التري اسرتخدمت فري تحديرد تلرب المخاجرات ، ويضريع الربعض نوعراً يالثراً يسرمى عدالرة وتمثم لحساس العاملين بعدالة 

التعامالت ، ولقد تناولت دراسرات عديردة موضروع العدالرة التنظيميرة وتوفرلت للرى أنره كلمرا زاد شرعور العدالرة التنظيميرة بجميرع 

 (  Viswesvaran. C. et al., 1998أنواعها لدى الموظع كلما زاد شعوره بالاضا الوظييي. )

( تر ييا لدراك العدالرة التنظيميرة بعرقيهما فري العديرد مرن المت يراات العخصرية والتنظيميرة Weiss et al. 1999وقرد أيبترت )

، كمرا (Fryscell & Gordon,1989)الهامرة مثرم ا سرتجابات العاطييرة لليراد ، واألداء اليرادي والسرلوكيات فري مفرا  العمرم 

للى أ  المنظمة ستتحمم تفاليع أعلى فري سربيم تحقيقهرا للعدالرة التنظيميرة ، ل  أ  كلرب يعرد  (Zwick & Chen, 1999)خلص 

 لنياقاً استثماريا ماوده مضمو  مع زيادة فعالية المنظمة وتحقيذ تميزنا في األجم الطويم. 

دعم التنظيمري تتر يا براختالف أوجره ( للرى أ  درجرة لدراك األفرااد للرEisenberger, et. al., 1986ولقرد توفرلت دراسرة )

وسبم معاملة األفااد العاملين ، ومن يرم تختلرع درجرة لدراك الردعم التنظيمري مرن منظمرة للرى أخراى، ولهرذا تتفرو  لردى األفرااد 

 معتقدات بخصوو مدى انتمام المنظمة بتحسين ظاوف عملهم ومساندتهم والعناية بهم وت ييرد تصرافاتهم ، ل  ليديولوجيرة لدراك

الدعم التنظيمي تظكد على أ  توقع الياد ب   زيادة جهوده في العمم إلنجاز أنداف المنظمة سيتم مفاف تها وتقديانا ماديراً ومعنويراً 

 من قبم المنظمة. 

( Miles, 2000ويتيذ الباحثين على أ  العدالة التنظيمية تمثم أحد المفونات األساسية للهيفم ا جتمراعي والنيسري للمنظمرة )

وحيث تاكرز العدالرة التنظيميرة علرى انتمرام اإلدارة بمعراعا العراملين وسرلوكياتهم المرظياة علرى فعاليرة األداء، وفري ضروء كلرب  ،

 يتوقع الباحث أ  يسهم توفيا المناخ الذي يتسم بالعدالة التنظيمي ليجابياً في لدراك العاملين للدعم التنظيمي الذي تمارسه المنظمة
 

   Leadership supportمساندة المرؤوسيد ( سل ك القادة ل2)

تعددت الدراسات التي ناقعت موضوع القيادة اإلدارية وأيانا علرى العديرد مرن العوامرم التنظيميرة والعخصرية ، ويمثرم الردعم 

ماؤوسيه وتابعيه  القيادي مدى المساندة والت ييد التي يععا بها الياد من ر يسه بالمنظمة، ل  الدعم القيادي يمثم قيام الا يس بدعم

 (.2552باإلرشاد والتوجيه ومعاملتهم بحيادية وعدالة،وتقديا مسانماتهم )شانين 

كمرا تعريا نظايرة التبررادل ا جتمراعي للرى أ  العررعور بالاضرا الروظييي ياجرع للررى شرعور العراملين بوجررود دعرم قيرادي يمفررن 

قديم العو  لهرم إلتمرام المهرام المختليرة وتقرديم الحروافز والتر ييا لدراكه عن طايذ اجتهاد القا د في تحديد المسارات للماؤوسين وت

اإليجابي ،مما ينعفس في فورة للترزام لردى المراؤوس فيبرادل كلرب بإنيرات الوقرت وتفرايس الجهرد واليفرا إلنجراز تعليمرات القا رد 

 ( Settoon, Bennett & Liden, 1996وتحقيذ أنداف التنظيم. )

رجة المساندة وا حتراام والت ييرد التري يردركها الترابع مرن ر يسره الحرالي فري المنظمرة ، ويسرتند نرذا ويعيا الدعم القيادي للي د

والتي تاى أ  الدعم القيادي يمد التابعين باإلرشاد والتوجيه ومعرامالتهم بحيراد وعدالرة   Path Goal theoryالميهوم للى نظاية 

 وي خذ في ا عتبار مدخالتهم ويقدرنا. 

( للرى أ  ننراك عردداً مرن المبرارات توضرل أنميرة وتر ييا الرنم  القيرادي الرديمقااطي المردعم Schnake, 1991ولقد خلص )

زيرادة  -ظهرور القا رد القردوة بالنسربة لماؤوسريه بمرا يمثرم انعفاسرا للمسراعدة وا نتمرام بمعراكم العراملين.   -لماؤوسيه فيما يلي : 

زيررادة رابررة العرراملين فرري رد الجميررم لاؤسررا هم مررن منطلررذ نظايررة التبررادل  -ن.  العررعور اإليجررابي للاضررا الرروظييي عنررد العرراملي

 ا جتماعي. 
 

  Participation in Decision Making( المشاركة في اتخاذ القرارات 3) 

  يعمرم فري تعد عملية اتخاك القاارات أكبا من أ  ينياد بها المديا وحده ، حيث تحتاج للى جهود كثياة من األفااد ، فالمديا 

(. ولهرذا يجرب علرى 2551عزلة بم تت يا قااراته بآراء وأففار اآلخاين المحيطين به وبطبيعة البيئة التي يعمم بها )اليراعوري ، 

 (. 2551المديا أ  يعمد للى معاركة العاملين في اتخاك القاارات كلما كانت اليافة مهي ة لذلب )كعبور ، 
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اد في فناعة القاارات   يظدي للى فق  للرى زيرادة فعراليتهم ، ولنمرا أيضراً يرظدي للرى زيرادة أيبتت الدراسات أ  اشتااك األفا

درجررات الاضررا عررن العمررم ، وت خررذ فررور المعرراركة فرري اتخرراك القرراارات أشررفا ً متعررددة تتررااوح بررين الحايررة واألوتوقااطيررة 

(Nickels , et al , 1999 .) 

من مواردنا البعاية عن طايذ لتباع نظـم لدارية تقوم على لتاحرة الحايرة لعامليهرا  وتستطيع المنظمات أ  تحقذ استيادة مثلي

( للى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة لحصرا ياً برين المعراركة 2552في المعاركة في اتخاك القاارات. ، ولقد توفم )شانين ، 

يتوقع على ما لدى الياد من خصا ص شخصية مثم الفيراءة في اتخاك القاارات والدعم التنظيمي ، وأ  لدراك الدعم التنظيمي   

 يم المعاركة في اتخاك القاارات. ا جتماعية ولنما يتوقع بالدرجة األولى على مت ياات تنظيمية يقع في أعالنا عدالة التوزيع 

 

 

 الدراسة الميدانية واختبار الفروض : 

  ختبار مدى فحة فاوض البحث ، وكلب على النحو التالي :  يقوم الباحث فيما يلي بتناول نتا ر الدراسة الميدانية
 

 ( نتائج اختبار المرحلة األولى مد المسار المتعلقة نمحددات إدراك الدعم التنظيمي : 1)

يبنررى اليرراض األول علررى أنرره : تسررهم عوامررم العدالررة التنظيميررة ،وسررلوك القررادة لمسرراندة الماؤوسررين ، والمعرراركة فرري اتخرراك       

قاارات ،للى جانب دعم وت كيد الذات مجتمعة لسهاماً معنوياً في لدراك العاملين للدعم التنظيمي ، وقد تم التعبيا عن تلب العالقرة ال

 انحدار خطية على النحو التالي : في فورة معادلة 

X
5 = 

P
51 

X
1 + 

P
52

X
2 + 

P
53

X
3 + 

P
54

X
4 + 

P
55

X
5 + 

e
5. 

 حيث أن : 

سلوك القادرة لمساندة الماؤوسين :    
 X

العدالة التنظيمية :  2
X
1 

دعم وت كيد الذات لدى العاملين    : 
X
المعاركة في اتخاك القاار :  4

X
3 

لدراك الدعم التنظيمي :     Pمعامم المسار بين كم مت يا مستقم والمت يا التابع: 
X
5 

ابع الخط  أو التباين ايا الميسا في المت يا الت
X
5    :

e
5 

 ( نتائج تحليت معامالت اترتباط لمحددات إدراك الدعم التنظيمي ألفراد العينة.  1ومد خالل تحليت البيانات ي ضح الجدول رقم ) 

 (1 دول رقم ) 

 معامالت اترتباط البسيط واتنحدار الجزئي   والجزئي المعياري

 لمحددات إدراك الدعم التنظيمي ألفراد العينة

 

 مزالر

 

المت يرات 

 المستقلة

  المت ير التانع :   الدعم التنظيمي

 الترتيب
معامت 

 اترتباط البسيط

معامت 

اتنحدار 

 الجزئي

 

 قيمة "ت"

معامت 

اتنحدارالجزئى 

 المعياري

X
 األول 5731 **6755 5766 **5772 العدالة التنظيمية 1

X
 الثاني 5727 **4725 5741 *5762  سلوك القادة 2

X
 الثالث 5723 *1751 5747 *5761  المعاركة 3

X
4

 
 - 5711 1754 5726 5735 دعم وت كيد الذات

 5756*    معنوية عند مستوى     5741معامم التحديد =     

=   5771          5751**  معنوية عند مستوى                1173قيمة "ف" المحسوبة =     
e
5 

 



Journal of Environmental Studies and Researches (2016) 
 

 

172 

 

" ف " المحسوبة لعالقة المت ياات المستقلة المحددة إلدراك الدعم التنظيمي مجتمعة تسراوي  ( أ  قيمة1يوضل الجدول رقم )

، ممرا يعنري أ  نرذه المت يراات تسرهم لسرهاماً معنويراً فري لدراك العراملين لجهرود  5751، وني دالرة لحصرا ياً عنرد مسرتوى  11،3

 الدعم التنظيمي التي تبذلها المنظمات تجانهم. 
 

، ونرذا يعنري أ  نرذه المت يراات تيسرا  5741معامم التحديد لعالقة المت ياات المستقلة مجتمعة بالمت يا الترابع  كما بل ت قيمة

% من التباين في المت يرا الترابع ياجرع للرى 65% من التباين في لدراك العاملين للدعم التنظيمي لدى أفااد عينة البحث ، وأ  41

 عوامم أخاى لم يتناولها النموكج. 

لنظا للى قيم "ت" بالجدول يتضل أ  مت يا دعم وت كيد الذات لدى العاملين لم يسرهم لسرهاماً معنويراً فري لدراك العراملين للردعم وبا

عرن  التنظيمي ، كما أنه لم ياتب  به ارتباطاً معنوياً  ، لك أ  دعم وت كيد الذات ياجرع  عتقراد العراملين أنره بمقردورنم تلبيرة احتياجراتهم

ركة اإليجابية في أدوار متنوعرة بالمنظمرة منهرا الردور الاسرمي وايرا الاسرمي ، الردور األفرلي والردور اإلضرافي علرى طايذ المعا

أساس أ  لدراك الدعم التنظيمي يستدل منره علرى الترزام المنظمرة بتقرديا مجهرودنم وففرانم ومعراركتهم ، وفرى ضروء معيرار العالقرة 

منظمراتهم يفونررو  أكثرا التزامررا بردورنم الرروظييي العرادي واإلضررافي ، وعلرى العفررس فررإ  المتبادلرة فررإ  األفرااد الررذين يردركو  دعررم 

 )المظشاات التي تعيا للى أ  عدم تقديا المنظمة لمسانمات األفااد وفعلها في مفاف ة األداء المتزايد تقلم من لدراك الياد  لتزاماته 

Lynch, et al., 1999)  وه للى أنره لرم يجرد دراسرات قرد تعاضرت لعرفم مباشرا للعالقرة برين دعرم وفى نذا الصدد يود الباحث أ  ين

قد خلصت للى وجود عالقرة وييقرة برين ت كيرد الرذات وشرفم  (Tharenon,1979)وت كيد الذات ولدراك الدعم التنظيمي،ل  أ  دراسة 

األخرراى الترري ترراتب  ارتباطرراً معنويرراً  العالقررات بررين الاؤسرراء والررزمالء ودرجررة ا سررتقالل الوظييي.وكلررب بعفررس المت يرراات الثاليررة

 بالمت يا التابع "لدراك الدعم التنظيمي" . 

وبمااجعة معامم ا نحدار الجز ي المعياري يتضل أ  العدالة التنظيمية ني األكثا ت ييااً في لدراك الدعم التنظيمري يليهرا فري 

معاركة في اتخاك القاارات، وياجرع كلرب مرن وجهرة نظرا الباحرث الت ييا سلوك القادة المدعم والمظيد للماؤوسين يم ي تي مت يا ال

 للى أ   العدالة التنظيمية بتصنيياتها الثالية الماتبطة بالتوزيع واإلجااءات والتعامالت االبا ما يتياعم معهرا سرلوك القا رد المسراند

ة في اإلجااءات والتعامالت، ويتفامم للماؤوسين كلب الذي ياتب  بما يحصم عليه الموظع من مخاجات وما يستععاه من عدال

 مع كم من العدالة والسلوك المساند للا يس درجة المعاركة في اتخاك القاارات.

وخالفررة تحليررم المسررار فرري نررذه الخطرروة تظكررد أ  المت يرراات المسررتقلة الترري تسررهم مجتمعررة لسررهاماً معنويرراً فرري لدراك الرردعم 

ية وسلوك القا دة لمساندة الماؤوسين، والمعاركة في اتخاك القراارات ، ويوضرل العرفم التنظيمي ني على التاتيب العدالة التنظيم

 ( نتا ر الخطوة األولى في تحليم المسار. 1رقم )

 (3شكت رقم )

 نم ذج تحليت المسار للمت يرات المستقلة المحددة إلدراك الدعم التنظيمي
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 المسار المتعلقة نالع امت المؤثرة على اتلتزام التنظيمي:  ( نتائج اختبار المرحلة الثانية مد2)

يبنررى اليرراض الثرراني مررن فرراوض الدراسررة علررى أنرره:  تسررهم عوامررم العدالررة التنظيميررة ، وسررلوك القررادة لمسرراندة الماؤوسررين 

 اً في تحقيذ ا لتزام التنظيمي. والمعاركة في اتخاك القاارات ، ودعم وت كيد الذات ، ولدراك الدعم التنظيمي مجتمعة لسهاماً معنوي

 

 :  وقد تم وضع هذه العالقة في ص رة معادلة انحدار خطية كما يلي
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حيث : ا لتزام التنظيمي : 
X
6 

التباين ايا الميسا في المت يا : 
X
6  :

e
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 رتباط وا نحدار لمحددات ا لتزام التنظيمي ألفااد العينة.( يوضل نتا ر تحليم معامالت ا 2والجدول رقم )

 

 (2 دول رقم )

 معامالت اترتباط البسيط واتنحدار الجزئي والجزئي المعياري

 لمحددات تلتزام التنظيمي ألفراد العينة.

 المت يرات المستقلة الرمز

 المت ير التانع  :  اتلتزام التنظيمي

معامت  الترتيب

 اترتباط

 البسيط

معامت 

اتنحدار 

 الجزئي

 قيمة "ت"
معامت اتنحدار 

 الجزئي المعياري

X
 الثاني 5736 **3711 5766 **5773 العدالة التنظيمية 1

X
 الاابع 5725 **2766 5745 **5732 سلوك القادة 2

X
 الثالث 32 **2776 5761 **5736 المعاركة 3

X
4

 
 الخامس 5711 *1772 5713 **5711 دعم وت كيد الذات

X
5

 
 األول 5742 **3771 5766 **5735 لدراك الدعم التنظيمي

 5756* معنوية عند مستوى      5767معامم التحديد = 

=   5766       5751** معنوية عند مستوى                         ** 11761قيمة "ف" المحسوبة = 
e
6 

 11761عالقة المت ياات المستقلة مجتمعة با لتزام التنظيمي قد بل رت ( أ  قيمة "ف" المحسوبة ل 2ويتضل من الجدول رقم )

مما يعيا للى أ  نذه المت ياات المستقلة تسهم مجتمعرة لسرهاماً معنويراً فري تحقيرذ ا لترزام  5751وني دالة لحصا ياً عند مستوى 

 التنظيمي األما الذي يبين فحة الياض الثاني من فاوض الدراسة. 
 

% 67بمعنى أ  نذه المت يراات تيسرا  5767مة معامم التحديد لعالقة المت ياات المستقلة مجتمعة بالمت يا التابع ولقد بل ت قي

% من التباين في المت يا تاجع للى عوامم أخراى لرم يتناولهرا النمروكج ، ونرذا 43من التباين في ا لتزام التنظيمي ، وبالتالي فإ  

 ع قيمة معامم التحديد. يتطلب البحث عن مت ياات لضافية تاف

وخالفة تحليم المسار في نذه الخطوة تظكد أ  المت ياات المستقلة التي تسهم مجتمعة لسهاماً معنويراً فري لدراك الردعم التنظيمري 

، لدراك الرردعم التنظيمرري، العدالررة التنظيميررة، المعرراركة فرري اتخرراك القرراارات، سررلوك القررادة لمسرراندة الماؤوسرريننرري علررى التاتيررب 

 ( نتا ر الخطوة الثانية في تحليم المسار. 2ويوضل العفم رقم )
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 (2شكت رقم )

 نم ذج تحليت المسار للمت يرات المستقلة المحددة إلدراك الدعم التنظيمي

 والمؤثرة في اتلتزام التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والت صيات : 

الدراسات السرابقة التري قامرت بدراسرة وتحليرم لدراك األفرااد للردعم التنظيمري  تتيذ الدراسة الحالية مع ما توفلت لليه بعض( 1)

 ;Wayne et al., 1997 )وعالقته ببعض العوامم والمت ياات الموقيية واتجانات األفااد وقيمرتهم وسرلوكهم داخرم التنظريم 

Moorman et al.,1998 ; Eisenberger, et al.,2001 ; Rhodes, et al.,2001)  نتمت بعض نرذه الدراسرات حيث ا

بتوسرري  لدراك الرردعم التنظيمرري بررين بعررض المت يرراات كالعدالررة التنظيميررة ودعررم المعررافين والقررادة واتخرراك القرراارات ومفافرر ة 

 التنظيم من ناحية ، وأيا كلب على المواطنة التنظيمية وا لتزام التنظيمي من ناحية أخاى .

 دراسته إلى النقاط التالية :  ويخلص الباحث مد نتائج تحليت المسار فى

يبتت فحة فاوض البحث ، حيث دلت قيمة "ف" المحسوبة على معنوية معامالت التحديرد المتعلقرة بالعالقرات الميتاضرة  -1

في النموكج ونذا يظكد فدت وفالحية النموكج السببي المقتاح فري تيسريا العالقرات برين المت يراات التري اشرتملت عليهرا 

 طبيعة نذه العالقات من حيث شدتها واتجانها. الدراسة ، وتحديد 

،  5741تزايد قيمة معامم التحديد با نتقال من ماحلة للى أخراى مرن مااحرم المسرار ، حيرث كانرت قيمتهرا علرى التاتيرب  -2

ونذا يعني تزايد قيمة معامم التحديد بإضافة مت يا جديرد للرى المت يراات السرابقة ، ورارم أ  أقصرى قيمرة  5764،  5767

مرن التبراين فري دافعيرة  5764في ماحلرة المسرار األخيراة األمرا الرذي يردل علرى أ  المت يراات المسرتقلة تيسرا  5764ني 

 اإلنجاز ، ل  أ  الباحث يعتقد أنها مقبولة وماضية في مجال البحوث والدراسات ا جتماعية. 

لتري رتبهرا النمروكج علرى النحرو الترالي : لدراك الردعم أ  دافعية اإلنجاز قد ت يات معنويراً   برالمت ياات السرتة السرابقة ، وا -3

التنظيمي ، ا لتزام التنظيمي ، العدالة التنظيمية ، المعاركة فري اتخراك القراار ، سرلوك القرادة لمسراندة الماؤوسرين ، ودعرم 

 ت كيد الذات لدى العاملين. 

دافعيرة اإلنجراز نرو أكثرا  –ا لترزام التنظيمري  –م التنظيمري لدراك الردع –أ  المسار الذي يعرتمم علرى مت يراات : العدالرة التنظيميرة  -4

المسرارات أنميررة فرري الترر ييا علررى دافعيررة اإلنجرراز لرردى العرراملين حيرث أ  نررذا المسررار يحمررم أعلررى معررد ت انحرردار جز رري معيرراري 

 مقارنة بباقي المسارات داخم النموكج. 
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 : وفى ض ء نتائج الدراسة السانقة ي صى الباحث نما يلي

ضراورة ا سررتيادة مرن المت يرراات المسررتقلة التري تمثررم عنافررا قروة كمحررددات إلدراك الرردعم التنظيمري ، ورسررم البرراامر   -1

 والسياسات التي تزيد وتنمى من لدراك العاملين للدعم والت ييد الذي تمارسه العاكات التي يعملو  بها .

 نظيمي بدرجة أكبا من خالل :وضع القواعد التي تسهم في تنمية لدراك الدعم الت –2

 زيادة ا نتمام بسياسات الموارد البعاية وتنمية العالقات اإلنسانية . -أ  

تعجيع عملية معاركة األفااد في اتخاك القاارات وتقديم المقتاحرات واألخرذ بالمناسرب منهرا ولعرال  كلرب للعراملين  –  

 بالعاكة .

ات والمهررارات للعرراملين بالعرراكة والعمررم مررن خاللهررا علررى تنميررة الرروعي ا نتمررام ببرراامر الترردريب وتنميررة القرردر –ج 

 التنظيمي والت كيد على أبعاد نظاية التبادل اإلجتماعى .

تحرراى العدالررة والموضرروعية فرري التعامررم مررع األفررااد سررواء فرري األجررور والمفافررآت الماديررة أو المزايررا والخرردمات   –د 

 ا جتماعية والمعنوية .

لقيررادات اإلداريررة ب نمرراط تصررافها وسررلوكها اإليجررابي مررع ماؤوسرريهم باعتبررارنم حجررا األسرراس فرري لدراك لسررهام ا  -نررـ

 العاملين للفثيا من أبعاد الدعم التنظيمي .

مااعاة توزيع األعباء الوظييية على األفااد بعفم عادل ومناسب ، ولعالم األفااد بما نو مطلو  مرنهم ، وتردعيم   -و  

 لديهم .يقافة ا لتزام 

بنرراء العالقررات فيمررا بررين المسررئولين واألفررااد علررى الثقررة والصررااحة ولتاحررة اليافررة لالتصررا ت الاسررمية وايررا   -ز  

 الاسمية بما يزيد من تياعم األفااد ، ودفعهم للعمم واإلنتاجية .

ة ، يتحرتم علرى لدارة العراكات العمرم نظاا لت يا دافعية اإلنجاز لدى العاملين بالعديد من المت ياات العخصرية والتنظيمير  - 3

 على تهيئة األفااد وتنمية دافعيتهم وتعزيزنا لما يتاتب على كلب من النتا ر اإليجابية مثم :

 سعى األفااد لتقديم مقتاحاتهم .  -أ   

 معاركة األفااد في تحقيذ العدالة التنظيمية وانخااطهم في العمم لخدمة منظماتهم   –   

 سا هم لالستيادة من ففانم وجهدنم .توجيه رؤ –ج  

العمم على عالج العوا ذ النيسية والتنظيمية التي تحول برين األفرااد ولدراكهرم للردعم التنظيمري وتنميرة دافعيرتهم لإلنجراز  – 4

 والخاوج بهم من دا اة ا اتاا  والعزلة والبحث عن المصلحة العخصية فق  .

يفو  لها أيا على لدراك محددات الدعم التنظيمي ، بما يسهم فري تنميتره ، سرواء ارترب   البحث عن محددات أخاى ، وعوامم قد – 6

األمررا بخلررذ البيئررة التنظيميررة المناسرربة والقرروانين والتعررايعات ولرروا ل العمررم ، أو الثقافررة التنظيميررة وجررودة الحيرراة الوظيييررة ، أو 

 م اإلدارة اإللفتاونيررة وتفنولوجيرا المعلومررات ، أو ايانررا مررن العوامرم والمت يرراات العخصررية ، أو ا تجرراه نحرو اسررتخدام وسررا

   المحددات والعوامم .

 لمرا ع :  

: أوت  :  المرا ع العرنية  

( " دراسرة تحليليرة لربعض محرددات ونترا ر الردعم التنظيمري المردرك برالتطبيذ 2552جمال عبد الحميد على عبد السرميع ، ) -

 –العابية السعودية "، مجلة الدراسرات الماليرة والتجاريرة ، كليرة تجرارة بنرى سرويع  على موظيى القطاع الحفومي بالمملفة

 .353-345جامعة القاناة ، و و 

( " العالقرررة برررين دافعيرررة العمرررم الداخليرررة وا لترررزام التنظيمررري ، واألداء الررروظييي 1555درويرررش عبرررد الررراحمن يوسرررع ، ) -

 453لعامة ، المجلد التاسع والثاليو  ، العردد الثالرث ، أكتروبا ،  و و والخصا ص اليادية ، دراسة ميدانية " ، اإلدارة ا

– 621 . 

( " تحليرم أسربا  الخطر  فري اتخراك القراارات فري البنروك التجاريرة األردنيرة: دراسرة استفعررافية 2551رفعرت اليراعوري ، ) -

 .  26 -1و و باستخدام تحليم المسار" . المظتما الثاني لإلدارة العابية ، القاناة نوفمبا ، 

(  تحليم البيانات فري البحروث النيسرية والتابويرة القراناة ، دار اليفرا العابري ، و و 1516فالح الدين محمود عالم ،) -

716 - 762 . 

 . 312( أفول اإلدارة ، القاناة ، مفتبة عين شمس ، و 1556عادل أحمد رمضا  الزيادي ، ) -
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األفااد للدعم التنظيمي كمت يا وسي  على العالقرة برين ا لترزام التنظيمري  ( "  أيا لدراك2555عادل ريا  محمد ريا  ، )  -

الوجداني وبعض المت ياات الموقيية : دراسة ميدانية " ، المجلة العلمية لفلية التجارة ، جامعة عرين شرمس ، العردد التاسرع ، 

 . 65 – 45، و و   15السنة 

ي دعم وت كيد الذات لردى العراملين، دراسرة تطبيقيرة "، المجلرة ( " دور المنظمة ف2555محمد بفاي عبد العليم ، ) -

 . 654 – 673العلمية لالقتصاد والتجارة،العدد الاابع ، كلية التجارة جامعة عين شمس ، و و 

ة ( " أيا يقافة المنظمة على دافعية األفرااد لإلنجراز : دراسرة تطبيقيرة " ، المجلرة العلميرة التجرار2555محمد ربيع زناتي ، ) -

 .36-1والتمويم ، كلية التجارة جامعة طنطا ، العدد الثاني ، و و 

( " الرردعم التنظيمرري وعالقترره بفررم مررن : عدالررة التوزيررع والمعرراركة فرري اتخرراك 2552محمررد عبررد الترروا  البفرراي شررانين ،) -

، ملحذ العردد األول  ، و و  القاارات والفياءة ا جتماعية " ، مجلة البحوث اإلدارية ، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية

1 – 42 . 

( " بيئرة العمرم ومعرارف ومهرارات العاليرة وأخالقيرات العمرم كمت يراات معدلرة للعالقرة برين 1554محمرد محمرد عايعرة ، ) -

نطررات الوظييررة والدافعيررة الداخليررة للعمررم " ، المجلررة العلميررة للبحرروث والدراسررات التجاريررة، كليررة التجررارة ولدارة األعمررال ، 

 . 156 – 65معة حلوا  ، العدد الثالث، و و  جا

( " الصااع أسبابه ونتا جه : مع التطبيذ على قطاع الصناع الليبي " ، المظتما الثاني لرإلدارة 2551محمد محمد كعبور ، ) -

 . 32 -1العابية القاناة ، نوفمبا ، و و 

ك القاارات التسويقية الايراض ، مفتبرة العبيفرا  (  بحوث التسويذ للتخطي  والاقابة واتخا1556محمود فادت بازرعة ، ) -

 .  117، و 

( " الدافعيرة لإلنجراز عنرد الرذكور واإلنرـاث فري موقرع محايرد وموقرع منافسرة " ، 1551مصطيى أحمرد تاكري ، ) -

 .  111 – 167، العدد الثاني ، و و  16مجلة العلوم ا جتماعية ، جامعة الفويت ، المجلد 

( " تحليم المسار لمحددات ا نتماء التنظيمي ، دراسة ميدانية على العراملين بجامعرة المنصرورة 1556وفقي السيد اإلمام ، ) -

 361" ، المجلة المصاية للدراسات التجارية ، كلية التجارة جامعة المنصورة ، المجلرد الععراو  ، العردد الثراني ، و و 

– 451 . 
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