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Abstract
The current study attempts to develop a conceptual framework as a measurement of
Organizational commitment to employees in banking institutions by adopting methods as
dimensions appropriate for measuring such Performance (Emotional commitment, Ongoing
commitment, Normative commitment). To achieve this research aim, the study applied a
confirmatory factor analysis (CFA) using Amos. Based on the results, the study found that the
model is a valid and reliable measurement of Organizational commitment to employees in
banking institutions in Libya.
Keywords: Emotional Commitment, Ongoing Commitment, Normative Commitment
المستخلص
وذلك عن طريق،تسعى الدراسة إىل وضع إطار مفاىيمي دلقياس االلتزام التنظيمي للعاملني يف ادلؤسسات ادلصرفية من خالل تبين أبعاد مناسبة لقياسو
.( باستخدام برنامج أموسCFA) ولتحقيق ىذا اذلدف استخدمنا التحليل العاملي التوكيدي،)(اإللتزام العاطفي وااللتزام ادلستمر وااللتزام ادلعياري
 وجدت الدراسة أن ىذا النموذج ىو النموذج ادلناسب وادلوثوق بو لقياس االلتزام التنظيمي للعاملني بادلؤسسات ادلصرفية يف،وبناء على ىذه النتائج
.ليبيا
. االلتزام ادلعياري، االلتزام ادلستمر،  االلتزام العاطفي:الكلمات المفتاحية
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المقدمة
تعترب ادلصارف ال تجارية من أكثر القطاعات اليت هتتم بتطوير مواردىا البشرية يف ظل التغريات التكنولوجية والفنية واإلقتصادية ،فالتغريات ادلختلفة يف
وسائل االستثمار ،وأدوات االئتمان ،وتقنيات التبادل النقدي والسلعي ،جتعل ادلنظمات تركز على حتسني سلوك العاملني بادلوارد البشرية؛ ألنو يعترب
أساس ألي جناح فيها ،وبشكل يتالءم مع التطورات ادلتسارعة يف البيئة اخلارجية.
كما إن بيئة العمل يف قطاع ادلصارف متشاهبة ولكن ديكن التمييز بينها من خالل مستوى أداء وإبداع العاملني ودتيزىم ،لذلك حتاول ادلصارف احملافظة
على أصحاب اخلربات وادلهارات الالزمة إلجناز األعمال ،من أجل تطوير العمل والتميز عن ادلصارف األخرى ،مما يدفعها إىل االىتمام والًتكيز على
الفرد لكي يكون ملتزما مبنظمتو ومهتماًهبا ممايسهم يف حتقيق أىدافها ،وتسعى أيضا إىل زيادة ارتباط العاملني بادلصارف اليت يعملون فيها ،لتحقيق
االلتزام التنظيمي لدى العاملني اجتاه منظماهتم اليت يشتغلون هبا.
ويرى ( ) porter,1990التزام التنظيمي ىو النزعة ادلستمرة للمشاركة يف نشاطات معينة داخل ادلنظمة نتيجة استثمار الفرد داخلها ،مما خيشى
فقدانو إذا قام بًتكها.
ويرى ( :)Rebecca,2013بأهنا ارتباط وثيق بأىداف ادلنظمة وقيمها ،وقبول األىداف والقيم ،والرغبة يف بذل جهد بالنيابة عن ادلنظمة مع
البقاء واالستمرار يف عضويتها ،ومت تعريفو عند () Qaisar et al., 2012من منظور نفسي على أنو :الرابط النفسي الذي يربط الفرد بادلنظمة ،مما
يدفعو إىل االندماج يف العمل وتبين قيم ادلنظمة ،ما يؤثر يف انتاجية ادلنظمة وفاعليتها.
وأكدت بعض الدراسات على أن االلتزام التنظيمي يسهم بشكل كبري يف حتقيق أىداف ادلنظمات وإجناز االعمال يف أقل وقت وجهد وبأقل
التكاليف ،من خالل اندماجهم بالعمل ،باإلضافة إىل أنو كلما زادت فًتة بقاء العاملني فيها زادت خربهتم وكفاءهتم ،وذلك ما يزيد يف إنتاجيتهم
وبالتايل تزداد إنتاجية ادلنظمة,)Salleh et al. 2013( ,)Sutanto, 2011(.
(. (Yeh et al., 2012
كما اجتهت العديد من الدراسات إىل حتديد أبعاد االلتزام التنظيمي وحتديد طبيعة تأثريه يف ادلتغريات التنظيمية والسلوكية ،ومن بني ىذه الدراسات
دراسة ( ، (Meyer et al,2006حيث بينت أن ىناك ثالثة أبعاد لاللتزام التنظيمي ،وقد اعتمدهتا ىذه الدراسةكأبعاد قياس رئيسية لتفسريىا
تفسرياً دقيقاً ،واليت دتثلت يف االبعاد التالية:
االلتزام العاطفي (المؤثر).Affective Commitment
يتأثر ىذا البعد بدرجة إد راك الفرد للخصائص ادلميزة للعمل وىي درجة استقاللية وتنوع ادلهارات ادلطلوبة ،وقرب ادلشرفني بدرجة إحساس ادلوظف
وتوجيههم لو ،كما يتأثر أيضا بادلشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات يف البيئة التنظيمية اليت يعمل فيها ،سواء ما يتعلق منها بعملو أو ما خيص ادلوظف
نفسو ،باإلضافة إىل التغذية الراجعة اليت حيصل عليها من اإلشراف(Mayer,2006).
االلتزام المستمر (األخالقي)Continuous Commitment

ويقصد بو ما حيققو العاملون من قيمة استثمارية يف حال استمرارىم يف العمل ادلنظمة مقابل ما سيفقده عند التحاقو جبهات أخرى ،أما العاملون الذين
لديهم مستوى عال من االلتزام ادلستمر يبقون يف اخلدمة بسبب أهنم زلتاجون وليس رغبة منهم(Mayer,2006).
االلتزام المعياري (األخالقي)Normative Commitment

وىو اإلحساس الذي يشعر بو ادلوظف جتاه االلتزام والبقاء يف ادلنظمة ،ويعزز ىذا اجلانب الدعم من قبل ادلنظمة للعاملني فيها ،ومساح ادلنظمة ذلم
بادلشاركة الفعالة واإلجيابية يف وضع األىداف ،والتخطيط ورسم السياسات العامة للمنظمة ،واإلسهام يف وضع اإلجراءات وتنفيذ العمل ،وىذا االلتزام
ادلعياري جيعل العاملني يعتقدون أن البقاء يف ادلؤسسة شيء أخالقي وصحيح جيب عملو(Mayer,2006).
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أهداف الدراسة
هتدف الدراسة بشكل عام إىل التحقق من صالحية مقياس عامل االلتزام التنظيمي كمتغري كامن ،وذلك من خالل اختبار الصدق التقاريب وادلعروف
مبتوسط التباين ادلستخلص ()AVEلكل بعد من أبعاد ادلقياس الرئيسية واليت دتثلت يف (االلتزام العاطفي ،االلتزام ادلستمر ،االلتزام ادلعياري) ،والفقرات
اليت دتثلها  ،والتحقق من صدق التمايز ادلعروف بالتباين ادلشًتك ( )SVبني االبعاد فيما بينها ،بغية االعتماد عليو يف أجراء االختبارات االرتباطية
والتأثريية مع عوامل كامنة أخرى.
المنهجية.
يتكون رلتمع الدراسة من مجيع العامل ني (ادلوظفني ) مبصرف اجلمهورية الرئيسي وفروعو يف مدينة طرابلس الليبية ،والذي يبلغ عددىم ()3100
موظف حيث مت حتديد عدد ( )054مفردة كعينة أولية إلجراء التحليل عليها،بينما كانت العينة الصاحلة للتحليل ( )183استبانة ،وكانت مجيعها
مطابقة لشروط التحليل.
صمم الباحثون استبيان الختبار الصدق البنائي لعامل االلتزام التنظيمي باالعتماد على بعض الدراسات السابقة أمثال ( آل قاسم)1433،
و ( ابازيد ، )1430،حيث اشتمل البعد األول"االلتزام العاطفي " على عدد ( )7فقرات ،ومثل البعد الثاين "االلتزام ادلستمر" عدد ( )7فقرات،

وكان نصيب البعد الثالث "االلتزام ادلعياري" عدد( )0فقرات ،وهبذا اصبح أمجايل عدد الفقرات( )38فقرة ،دلقياس االلتزام التنظيمي بعد التحقق من
صدقها الظاىري (التحكيم)،من خالل عرضها على أساتذة متخصصني يف ىذا اجملال ،و التحقق من صدق الثبات من خالل اختبار كرونباخ ألفا.

التحليل العاملي التوكيدي (التثبيتي) ).)Confirmatory Factor Analysis – CFA
استخدم الباحثون التحليل العاملي التوكيدي جلميع أجزاء ومكونات أداة ادلقياس هبدف التحقق من أدلة الصدق البنائي ،الستبانة الدراسة وفقاً
البعادىا الرئيسية (االلتزام العاطفي ،االلتزام ادلستمر ،االلتزام ادلعياري) ،من خالل االعتمادعلى معيار فورنال-الركر -باإلظافة إىل أربع مؤشرات
رئيسية الختبار صالحيتة مثل  )1( :مربع كاي ودرجات احلريو))2(، )Chi-Square(,(Dfمربع كاي ادلعياري (النسيب) ()CMIN/DF

حيث جيب أن يكون ) )3(،Marsh and Hocevar ,1985) ،(2≤ χ2/df ≤ 5مؤشر ادلطابقة ادلقارن ( (CFIأكرب من (4.94

) )4( ،(McDonald and ( Marsh ,1990مؤشرجذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب ( )RMSEAجيب أن يكون أقل من
(.;Browne and Cudeck (1993))0.48
النتائج
نتائج اختبار مؤشرات المالئمة والمطابقة لمقياس االلتزام التنظيمي (قبل التعديل).
دلت نتائج التحليل العاملي التوكيدي كما يف الشكل رقم ( )3دلقياس االلتزام التنظيمي وأبعاده الثالثة أهناخالية من االرتباط الغري منطقي
(  )Illogical Correlationوالذي يصل أو يتجاوز الرقم الصحيح ( ، )3وىذا يؤكد لنا بأنو ال توجد مشكلة يف التحليل التوكيدي دلقياس
االلتزام التنظيمي ذو االبعاد الثالثة الرئيسية (:االلتزام العاطفي ،االلتزام ادلستمر ،االلتزام ادلعياري).
وبالرغم من خلو ادلقياس من االرتباط الغري ادلنطقي إال أن بعض مؤشراتو الرئيسية تشوهبا إشكاليات عدم التطابق ويتضح لنا ىذا من الشكل رقم ()3
وأيضاً اجلدول رقم ( )3وبالنظر إىل قيمة مؤشر التطابق ادلقارن كانت نتيجتو ( )CFI=0.897وىي قيمة أقل من قيمة احملك (، )4.90إضافةً إىل
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قيمة مؤشر رمسي الذي كانت نتيجتو ىو أيضا أعلى من القيمة ادلرغوبة حيث جتاوزت قيمتو قيمة ادلعيار احملدد ( )Rmsea=00000وىي قيمة
اكرب (، )0.080وإلعادة توصيف ادلقياس وفقاً دلا أقًتحو برنامج أموس تطلب االمر ربط بعض فقراتو وحذف البعض اآلخر كما ىو موضح بالشكل
رقم (:)1

شكل ( :)1التحليل العاملي التوكيدي (برنامج اموس) لمقياس االلتزام التنظيمي(النموذج قبل التعديل)

جدول ( :)1قيم مؤشرات المالئمة و التطابق لمقياس االلتزام التنظيمي قبل وبعد التعديل
مؤشرات التطابق

قيمة المؤشر

قيمة المؤشر

القيمة الدالة على

ت
1

مربع كاي ((cmin

قبل تعديل النموذج
540.717

بعد تعديل النموذج
201.982

جودة التطابق

2

درجة الحرية )(df

132

61

3

مستوى الدالله )(p

0.000

0.000

غري دال

4

مربع كاي المعياري )(cmin/df

4.096

3.311

اقل من ( )5

5

مؤشر التطابق المقارن )(cfi

0.897

0.953

اكرب من ()0.94

6

مؤشر رمسي((Rmsea

0.90

0.078

اقل من ()0.48

.2.5نتائج المعالم والمعامالت المعياريةوالالمعيارية لمقياس االلتزام التنظيمي (بعد التعديل):
بعد ربط فقرات وحذف أخرى دلقياس االلتزام التنظيمي اليت اقًتحها حتليل أموس،وبالنظرإىل الشكل رقم( )1للنموذج
ادلعدل  ،كشفت لنا نتائج ادلعامل وادلعامالت ادلعيارية والالمعيارية؛ بأن مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات جاءت دتاماً وادلعايري احملددة ،حيث كانت
قيم تلك ادلؤشرات بالنسبة لقيمة مربع كاى كانت ( )Cmin=201.982ودرجة احلرية تساوي ( )df=61ومستوى الداللو ادلعنوية دالو احصائياً
( ،)P=4.44كما كانت قيمة مربع كاى ادلعياري ( )cmin/df=3.311ومل يتجاوز قيمة احملك ( ، )5وباإلضافة إىل قيمة مؤشر التطابق ادلقارن
كانت ( )CFI=0.953وىي قيمة أعلى من قيمة احملك ( ،)0.90كما دلت النتائج ايضاً إىل مالئمة قيمة مؤشر جذر متوسط مربع خطأ التقريب
(مؤشر رمسي) اليت ساوت ( )Rmsea=0.078وأقل من ادلعيار (احملك) ().080كل تلك ادلؤشرات دليل على أن منوذج االلتزام التنظيمي يتوافق
و بيئة الدراسة اليت مجعت منها البيانات.
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وبالنظر إىل العالقات االرتباطية بني أبعاد مقياس االلتزام التنظيمي  ،كما ىو موضح لنا من الشكل رقم ( )1واجلدول رقم ( )1بأن االرتباطات

(العالقات) بني أبعاد النموذج ادلعدل كانت مجيعها ذو داللة إحصائية  ،حيث أن قيمة (  ) Tاالحصائية أكرب من ()1.964و مستوى الداللو
(قيمة االحتمال) تساوي ( )P=0.000وكانت أقل مناحملك (.)4.45

كما تراوحت نسب االرتباطات بني األبعاد داخل النموذج بني ( ) 4..9كأقل نسبة ارتباط وكانت بني بعد االلتزام ادلستمر وبعد االلتزام ادلعياري،
بينما ارتبط بعد االلتزام العاطفي مع بعد االلتزام ادلستمر وبعد االلتزام ادلعياري بنسبة ( )4.74لكليهما كأعلى نسبة ارتباط بني األبعاد ،ىذا يؤشر
أيضاً إىل أن األبعاد اتصفت بالتماييز ( )Discriminant Validityحيث ابتعدت مجيع االرتباطات عن االنصهار التام فيما بينها وتدنت يف
ارتباطاهتا عن النسبة احلرجة (االنصهار التام) واحملددة بنسبة ( ،) 4.94اجلدول التايل يوضح نتائج ادلعامل ادلعيارية والالمعيارية واالرتباطات والتباين
ادلشًتك بني أبعاد مقياس االلتزام التنظيمي ادلعدل.

شكل ( :)2التحليل العاملي التوكيدي (برنامج اموس) لمقياس االلتزام التنظيمي(النموذج بعد التعديل)

جدول ( :)2التقديرات الغير مقننة وقيمة ( )Tومستوى الداللة وقيم االرتباط بين االبعادااللتزام التنظيمي
ت

عامل كامن

االرتباط

عامل كامن

Estimate

S.E.

C.R.

P

التقديرات غير

الخطأ

النسبة

مستوى

مقننة

القياسي

1

االلتزام العاطفي

االلتزام المستمر

0.822

0.088

2

االلتزام العاطفي

االلتزام المعياري

0.880

0.091

3

االلتزام المستمر

االلتزام المعياري

0.924

0.101

SV

R
ارتباط

التباين

الداللة
الحرجة
00000 9.361
00000 9.622

0.70

0.49

0.70

0.49

00000 9.138

0.69

0.47

. 1.2.5نتائج اختبار الصدق البنائي للبعد األول (االلتزام العاطفي) لمقياس االلتزام التنظيمي.
بالنظر إىل الشكل رقم ( )1واجلدول رقم ( )1يتضح لنا بأن نسبة التشبع أو االرتباط بني البعد األول(االلتزام العاطفي) وفقراتو اخلمسة الىت دتثلوُ
كانت ذو داللة إحصائية حيث أن قيمة ( )Tاإلحصائية لكل فقرة أكرب من ( )1.964و مستوى الداللو (قيمة االحتمال) أقل من (، )0.443
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وكانت نسبة التشبع عالية وممتازه وأعلى من القيمة ادلرغوبو ( )4.54حيث تراوحت بني ( )4.73للفقرة رقم ( )3وبني ( )4.88للفقره رقم (، )1
والذي يعرف) (Loading Factorلبعد االلتزام العاطفي .كما كانت نسب االرتباط ادلتعدد الًتبيعي ( )MCSتًتاوح مابني ( )4.54إىل
( ، )4.78وادلتوسط احلسايب لالرتباط الًتبيعي ادلتعدد ويطلق عليو متوسط التباين ادلستخلص ( )AVEوالذي جيب أن يكون على االقل ()4.54
كإحدى ادلعايري الرئيسية للصدق التقاريب  ،ومن اجلدول نفسو رقم ( )1يتضح لنا إن قيمة متوسط التباين ادلستخلص كانت ( ، )4..1كل تلك
ادلؤشرات تدل على دتيز البعد بأدلة الصدق التقاريب وكبعد من أبعاد االلتزام التنظيمي.

جدول ( :)3التقديرات الغير مقننة وقيمة ( )Tومستوى الداللة ونسبة التشبع واالرتباط المتعدد ومتوسط التباين المستخلص لبعد االلتزام العاطفي

Alph
a

Loadin
g

الثبات

التشبع

0.945

0.88

0.78

0.895

0.057

15.75

00000

0.945

0.71

0.50

 4الأرغب بالعمل في المصارف األخرى
 6أشعر بأنني أعمل في جو عائلي في المصرف الذي أعمل فيه.

0.919

0.049

18.65

00000

0.946

0.79

0.62

0.974

0.050

19.42

00000

0.945

0.81

0.65

 8أعتبر أن مشكالت المصرف هي مشكلتي الخاصة تماماً

0.902

0.054

16.73

00000

0.946

0.73

0.54

ت

الفقرة

Estima
te

S.E.

C.R.

P

التقديرات

الخطأ

قيمة

مستوى

غير مقننة

 3أشعر بالرغبة في بذل مجهود كبير لتحقيق أهداف المصرف
 1هناك ارتباط عاطفي بالمصرف الذي أعمل فيه.

القياسي

تي

الداللة

1.000

SM
C

AVE

االرتباط

التباين

0.62

التربيعي المستخلص

. 2.2.5نتائج اختبار الصدق البنائي للبعد الثاني (االلتزام المستمر) لمقياس االلتزام المستمر.
بالنظر إىل الشكل رقم ( )1واجلدول رقم ( )0يتضح لنا بأن نسبة التشبع أو االرتباط بني البعدالثاين االلتزام ادلستمر وفقراتو االربعة والىت دتثلوُ كانت
ذو داللة إحصائية ،حيث أن قيمة ( )Tاالحصائية لكل فقرة اكرب من ( )1.964و مستوى الداللو (قيمة االحتمال) أقل من ( ، )0.443وكانت
نسبة التشبع عالية وممتازه وأعلى من القيمة ادلرغوبو ( )4.54حيث تراوحت بني ( )4.71للفقرة رقم ( )3وبني ( )4.83للفقره رقم ( ،)1وىذا ما
يؤكد على الصدق التقاريب ) (CVلبعد االلتزام ادلستمر .كما كانت نسب االرتباط ادلتعدد الًتبيعي ( )MCSتًتاوح مابني ( )4.50إىل (، )4...
وادلتوسط احلسايب لالرتباط ادلتعدد الًتبيعي ويطلق عليو متوسط التباين ادلستخلص ( )AVEوالذي جيب أن يكون على االقل ( )4.54كإحدى
ادلعايري الرئيسية للصدق التقاريب  ،ومن اجلدول نفسو رقم ( )0يتضح لنا إن قيمة متوسط التباين ادلستخلص كانت ( ، )4.59كل تلك ادلؤشرات
تدل على دتيز البعد بأدلة الصدق التقاريب وكبعد من أبعاد االلتزام التنظيمي.

ت

الفقرة

Estimat
e

S.E.

C.R.

P

التقديرات

الخطأ

قيمة

مستوى

غير مقننة

 3أهتم بشكل قوي بمستقبل المصرف الذي أعمل فيه
 1أرغب بالبقاء في المصرف مهما توفرت لي فرص بديلة

القياسي

تي

الداللة

1.000
0.849

0.057

00000 14.95

SM
C

AVE

Alph
a

االرتباط

التباين

0.946

0.81

0.66

0.59

0.946

0.73

0.54

الثبات

Loadi
ng
التشبع
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 4يسبب تركي العمل في المصرف مشاكل في حياتي
 8أنتمي لمكان عملي وليس بدي الرغبة في مغادرته

0.939

0.059

0.938

0.061

00000 16.04
00000 15.35

0.946

0.78

0.61

0.946

0.75

0.56

جدول (:)4التقديرات الغير مقننة وقيمة ( )Tومستوى الداللة ونسبة التشبع واالرتباط التربيعي ومتوسط التباين المستخلص لبعد االلتزام المستمر
.3.2.5نتائج اختبار الصدق البنائي للبعد الثالث (االلتزام المعياري) لمقياس االلتزام المعياري.
يكشف لنا الشكل رقم ( )1واجلدول رقم ( )5بأن نسبة التشبع أو االرتباط بني البعد الثالث االلتزام ادلعياري وفقراتو األربعة الىت دتثلوُ كانت ذو
داللة إحصائية حيث أن قيمة ( )Tاالحصائية لكل فقرة أكرب من ( )1.964و مستوى الداللو (قيمة االحتمال) أقل من ( ، )0.443وكانت نسبة
التشبع عالية وممتازه وأعلى من القيمة ادلرغوبو ( )4.54حيث تراوحت بني ( )4.71للفقرة رقم ( )0وبني ( )4.85للفقره رقم ( ، )8وىذا ما يؤكد
على الصدق التقاريب ) (CVلبعد االلتزام ادلعياري .كما كانت نسب االرتباط ادلتعدد الًتبيعي ( )MCSتراوح مابني ( )4.51إىل (، )4.71
وادلتوسط احلسايب لالرتباط ادلتعدد الًتبيعي ويطلق عليو متوسط التباين ادلستخلص ( )AVEوالذي جيب أن يكون على االقل ( )4.54كاحدى
ادلعايري الرئيسية للصدق التقاريب  ،ومن اجلدول نفسو رقم ( )5يتضح لنا إن قيمة متوسط التباين ادلستخلص كانت ( ، )4..4كل تلك ادلؤشرات
تدل على دتيز البعد بأدلة الصدق التقاريب وكبعد من أبعاد االلتزام التنظيمي.

جدول (:)5التقديرات الغير مقننة وقيمة ( )Tومستوى الداللة ونسبة التشبع واالرتباط المتعدد ومتوسط التباين المستخلص لبعد االلتزام المعياري

ت

الفقرة

Alph
a

Loadin
g

الثبات

التشبع

0.946

0.85

0.73

16.74

00000

0.946

0.77

0.59

00000

0.946

0.72

0.52

00000

0.946

0.74

0.55

Estimate

S.E.

C.R.

P

التقديرات غير

الخطأ

قيمة

مستوى

مقننة

تي

القياسي

8

الوالء المستمر يعتبر قيمة اخالقية

1.000

3

أعتبر التنقل من مصرف إلى آخر عمل غير أخالقي

0.887

0.053

4

أعتبر أن التزامي مع المصرف هو التزام أخالقي

0.822

0.053

15.40

5

سوف أشعر بالذنب إذا تركت العمل في المصرف

0.838

0.053

15.95

الداللة

SM
C

AVE

االرتباط

التباين

0.60

التربيعي المستخلص

.3.5نتائج معيار فورنل – الركر -لمقياس االلتزام التنظيمي Fornell –Larcker Criterion :
للتحقق من الصدق التنبؤي (التمايز) بني أبعاد مقياس االلتزام التنظيمي طبق الباحثون معيار فورنال-الكر -على إن يكون متوسط التباين
ادلستخلص( )AVEلكل بعد يف ادلقياس أعلى من التباين ادلشًتك ( )SVجلميع العالقات أو االرتباطات ،واجلدول رقم ( ).يوضح االرتباطات بني
األبعاد الثالثة دلقياس االلتزام التنظيمي.

جدول ( :)6مصفوفة االرتباطات بين االبعاد الثالثة لمقياس االلتزام التنظيمي

ت

المتغيرات الكامنة

1

االلتزام العاطفي

1

2

االلتزام المستمر

0.70

1

3

االلتزام المعياري

0.70

0.69

Latent Variables

االلتزام العاطفي

االلتزام المستمر

االلتزام المعياري

1
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وبالنظر إىل اجلدول رقم( )7والذي يوضح لنا التباين ادلشًتك بني االبعاد الثالثة وىو عبارة عن حاصل ضرب قيمة االرتباط يف نفسو  ،ومن اجلدول

نفسوُ والذي يوضح متوسط التباين ادلستخلص( ، ) AVEيتضح لنا أن قيمة متوسط التباين ادلستخلص لكل بعدمن األبعاد اليت دتثل مقياس االلتزام
التنظيمي وادلبينة على التوايل كانت أعلى من التباين ادلشًتك ( ) SVبني مجيع األبعاد وىذا يشري إىل أن منوذج االلتزام التنظيمي قد حقق شرط معيار
فورنال-الكر -واتصف بصدق التمايز بني أبعاده الثالثة.
جدول ( :)7مصفوفة التباين المشترك والتباين المستخلص بين االبعاد الثالثة لمقياس االلتزام التنظيمي
ت
االلتزام العاطفي االلتزام المستمر االلتزام المعياري
المتغيرات الكامنة
Latent Variables

1

االلتزام العاطفي

0.62

2

االلتزام المستمر

0.49

0.59

3

االلتزام المعياري

0.49

0.47

0.60

الخاتمة ومناقشة النتائج.
حققت ىذه الورقة العلمية اذلدف الرئيسي من دراستها وىو التأكد من صالحية بناء مقياس االلتزام التنظيمي للعاملني يف ادلؤسسات ادلالية (ادلصارف
التجارية) من خالل استخدام التحليل العاملي التوكيدي) (CFAكأحد أساليب منذجة ادلعادلة البنائية ( ، )SEM-AMOSحيث مت االعتماد
على أبعاد القياس الرئيسية للعامل الكامن (االلتزام التنظيمي) على بعض الدراسات العلمية أمثال (Salleh et al. (,)Sutanto, 2011
.(Meyer et al,144.( ، )Yeh et al., 2012(,)2013ودلت النتائج على النموذج االفًتاضي وادلعايري احملددة ذلا ،فضالً إىل صالحية
بنائو كأداة قياس ديكن االعتماد عليها يف قياس التزام ادلوظفني داخل ادلؤسسة ادلصرفية ،كما اتصف ادلقياس بالصدق التقاريب ( )AVEبني أبعاد
ادلقياس ومؤشراتو الرئيسية حيث كانت مجيعها فوق ادلعيار احملدد ( ،)0.50كما اثبتت الدراسة أيضاً صدق التمايز بني أبعاد ادلقياس الرئيسية دلقياس
االلتزام التنظيمي (االلتزام العاطفي،االلتزام ادلستمر،االلتزام ادلعياري) حيث كانت قيمة متوسط التباين ادلستخلص لكافة فقرات االبعاد ( )AVEأكرب
من التباين ادلشًتك بينها ( ) SVوجاءت ىذه النتيجة متوافقة دتاما ومعيار فورنل-الركر.
ونستنتج مما سبق إىل أنو ديكن االعتماد على مقياس االلتزام التنظيمي كأداة قياس يعتمد عليها يف إجراء الدراسات االرتباطية يف ادلستقبل.
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