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 أثر العوامل التنظيمية على االلتزام التنظيمي
 قطاع الخاص في لبنانالفي منظمات 

 خسً ًصبو. د

Summary 

This article entitled “effect of organizational and demographic 

factors on the level of organizational commitment in the private 

sector organizations in Lebanon”, aims to Identifying organizational 

factors, and measured as seen by members of the sample, and is expected 

to affect the degree of commitment. Also to determine the level of 

organizational commitment of employees in the private sector 

organizations in Lebanon.  

The study conclude that The overall average on the opinion of the 

managers and staff of private organizations Lebanese about the 

attractiveness of regulatory elements in the overall work was expected, 

the average is 3.39. and The average rate on averages or satisfy the needs 

of motivated workers came 3,28 in a class good. Finally The overall 

average for organizational commitment came in a class good with 3,30 to 

note that the average confined between organizational elements that 

attract and satisfy the motives average score, (3.28>3.34>3.39), and this 

means that the organizational commitment of motives less saturated, and 

thus is at a minimum. 

 : ملخص

م وخُىي في مجاٌ ؤلادازة وهى مظخىي ؤلالتزام لدي جىاولذ هره اإلالالت مىغىم ها
الهاؾفي  الالتزامحد ؤن الهاملحن في مىكماث الخدماث في اللؿام الخاص في لبىان، خُث وُ 

في اإلاسجبت  ألاولى، وبدزحت حُد حًدا، ؤما ؤلالتزام اللُمي والهللي فجاء في اإلاسجبت  والاحخماعي

د، وؤخحًرا حاء ؤلالتزام اإلاادي  ُّ ُؤلاكخطادي"الثاهُت بدزحت ح واإلانهي في اإلاسجبت الثالثت، "

ت حهخمد نلى اطخما ُّ لت وبدزحت ملبٌى ماثلت بلى ندم اإلالبىلُت، وبالخالي فةن اإلاىكماث اللبىاه
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ص التزامه الخىكُمي غحر مهخمت بىفاًت ألاحىز  ناؾفت اإلاىقف وجإًُده للُمها في حهٍص

ت في اإلادافكت نلى التزام الهاملحن الخىكُمي ُّ ُ.ُوالخلدًماث اإلاالُت والهُي

ُالهىامل"لهىاضس وؤخحًرا، خلطذ الدزاطت بلى ؤن ؤهم ا اإلاازسة في الالتزام الخىكُمي "

هداا ؤلاطتراجُجُاث للمىكمت، زم البىاء الخىكُمي اإلاخيامل، وغىح السئٍت والسطالت وألُا

ت اللدوة التي جمثل هماذج اكخداء مً  بغافت بلى زلافت اإلاىكمت الهادلت وجىفس اللُادة ؤلاداٍز

 .ُكبل الهاملحن في جلً اإلاىكماث

 
ا
 مقدمت املقالت :أول

ُؤهفظهمُلىُنالهامُلصمًُ ُإلااذاما هي ألامىز التي حظاهم في جيشُـ دافهُت ألافساد ؟ 

ُُبمىكماتهمُاإلاىقفحنُبهؼًُىدمجُوإلااذاُ؟مىكماتهم التي ٌهملىن بها ُؤهدااُبخدلُم
ً
ُناؾفُا

ُ
ً
 ُ؟ُذلًُآخسون ًفهلُالُخحنُفيُوحظدًا

هي حملت مً الدظائالث التي ؾسؤث نلى الفىس ؤلادازي الحدًث، الري شاد اهخمامه 

ت اإلاهاضسة هإخد مفاجُذ "الالتزام الخىكُمي"بمىغىم  ، وجىاولخه اإلاالفاث وألابدار ؤلاداٍز

ت اليامىت   .ش الدافهُت لدي ألافسادحهصُّالتي اهدشاا اللدزاث ؤلاداٍز

ادة جإزحر  فمو غُاب الالتزام الخىكُمي لدي"ُ اإلاىقفحن لً جيىن اإلااطظاث كادزة نلى ٍش

 ُ"اإلابادزاث الهامت بشيل اطتراجُجي، هةدازة الخغُحر وجدلُم ألافػلُت الخىافظُت

(Angel and Peryy, 1986:125).ُُ

بىاًء نلى انخلاد الفسد بإهداا اإلااطظت واطخهداده لبرٌ  ًخّم الخيّبا بمدي ؤلالتزام

الجهد مً ؤحل اإلااطظت والسغبت في البلاء داخلها، ؤغف بلى ذلً ؤّن فهمىا لؿبُهت ؤلالتزام 

ل كبل دخٌى اإلاجخمو في ما   في اإلاىهج الخفىحري الري حهىد وشإجه بلى وكذ ؾٍى
ً
زا

ّ
ًبلى مخجر

ظّمى  ُ(Mowday, 1979: 2003).ُُما بهد الحدازتالهطس ما بهد الطىاعي ؤو بٌ 

ؤّما الالتزام في اإلاىكماث فله ؤوحه هثحرة هما ؤّن جىّحه الاطتراجُجُاث هدى بوشاء  

ما يهدا بلى جىلُد الالتزام في اإلااطظت
ّ
 .الالتزام والحفاف نلُه لدي اللىي الهاملت به

فاث فةّن الالتزام الخىكُمي ًىؿىي نلى الهالكت بحن اإلاىقف   مً ؤوطو الخهٍس
ً
واهؿالكا

ه حسي حهٍسف هره الهالكت بشيل مخىىم في اإلاالفاث خٌى الظلىن 
ّ
 ؤه

ً
واإلااطظت نلما
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 جخمدىز خٌى مفهىم 

ً
فاث اهدشازا  ؤّن ؤهثر الخهٍس

ّ
الخىكُمي ونلم الىفع الخىكُمي بال

خىلد الالتزام الخىكُمي مً  .ة بإهداا اإلااطظت التي ٌهمل فيهااإلاىقف الري ًامً بلُى ٍو

مدطلت الخفانل اللىي بحن خطاثظ ألافساد وشخطُاتهم وكُم وغغـ الهمل والهىامل 

خُث هجد ؤن الالتزام الخىكُمي هى بدزان ارساث اإلاجخمهُت والبِةت الهامت الخىكُمُت واإلا

السلىك ُلحىاوي،ا)مو كُم وؤهداا اإلاىكمت مً ألافساد بالخىافم بحن كُمهم وؤهدافهم 

ُ.(84ص  : 7991 ,الخىظيمي

وكد ؤقهس الىثحر مً الدزاطاث الهالكت بحن جلً الهىامل طابلت الرهس والالتزام 

الخىكُمي، بل وحهددث هره الدزاطاث بلى مجاٌ جإزحر الالتزام الخىكُمي نلى هخاثج ؤداء نمل 

م كُاض مظخىي ؤدائهم اإلاىقفحن لهملهم والاطخمساز باالهخم اء بلى اإلااطظت وذلً نً ؾٍس

ُ.(62 : 7991الفظلي، )ُ ومهدالث غُابهم باإلغافت بلى مهدالث دوزان الهمل

وللد بدؤ ؤلاهخمام بهرا اإلاىغىم في الهالم الهسبي في الىطف الثاوي مً الدظهُىاث 

هاملحن فيها، ولىً ما إلًمان بهؼ الباخثحن بإهمُت هرا اإلاىغىم وؤزسه نلى اإلاىكمت ونلى ال

 لخطىضُت زلافت وبِةت الهالم الهسبي
ً
 شاٌ هرا اإلاىغىم بداحت بلى دزاطاث ؤهثر نملا

ُُ.( 99 :7999سالمت، )

ُؤما في لبىان فالدزاطاث في هرا اإلاىغىم ما شالذ 
ً
د مً غهُفت حدا ، وبداحت إلاٍص

ُؤلاهخمام وخاضت في اللؿام الخاص وبالخددًد في اللؿام الخدماحي الظُاحي،اإلاطسفي )

ذ كىم بدزاطت هرا ؤؤهه مً الىاحب ؤن  ثوبىاًء نلى ما طبم وحد، (...،الخهلُمي التراهٍص

بمىكماث اللؿام الخاص في لبىان ُهسفت مظخىي ؤلالتزام الخىكُمي لدي الهاملحنإلا اإلاىغىم

 إلاخخري اللسازاث فيها
ً
 هاما

ً
 .ُُلخيىن مطدزا

ت اللبىاهُت جددًاث هبحرة في مجاٌ الخىمُت  جىاحه اإلاىكماثُ:مشهلت الدزاست -ُؤ  ؤلاداٍز

ت والاحخمانُت والاكخطادًت والدًمىغسافُت  حغُحر في جسهُب هُاول اللىي )ؤلاداٍز

,ُبما جدمله مً مخغحراث(ُالهاملت مً خُث اإلاظخىي الخهلُمي والخبرة الىقُفُت والظً

 لألنباء الىبحرة اإلاللاة نلى ناجلها
ً
ُهدُجت  وؤضبذ ألافُس,

ً
اد واإلاىكماث واإلاجخمو نسغت

ُُ:وبىاًء نلُه فةن ألاطةلت التي جثحرها الدزاطت جخمدىز خٌى آلاحي  آلزاز هرا الخغُحر،
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ُما هي الهىامل الخىكُمُت اإلاازسة في دزحت ؤلالتزام الخىكُمي؟ -1ُُ

 ما هي دزحت الهالكت بحن الهىامل الدًمىغسافُت وؤلالتزام الخىكُمي ؟-2ُُ

خىي ؤلالتزام الخىكُمي لدي مدزاء ومىقفي كؿام الخدماث الخاص في ما هى مظ-3ُُ

 لبىان؟

 ما هى بوهياض مظخىي ؤلالتزام الخىكُمي نلى دافهُت ؤفساد هره اإلاىكماث؟-4ُُ

ثازة،  جم ضُاغت الفسغُاث :ُ.فسطياث الدزاست- ب
 
بىاًء نلى ؤهداا الدزاطت وألاطةلت اإلا

ُ:واآلحي

ُ.اإلايىهاث الفسنُت لاللتزام الخىكُمي والالتزام الخام للمىقفجىحد نالكت بحن -1ُُ

بن الالتزام الاطخمسازي ؤهبر مً الالتزام الشهىزي واإلاهُازي لدي الهاملحن في -2ُُ

 .ُكؿام الخدماث الخاص في لبىان

ت بحن الهىامل الخىكُمُت والالتزام الخىكُمي-3ُُ  .جىحد نالكت اًجابُت كٍى

بُت بحن الهمس وندد طىىاث الخدمت واإلاسهص الىقُفي وبحن جىحد نالكت اًجا-4ُُ

 .الالتزام الخىكُمي

اث الخىكُمُت الدهُا -5ُُ اث الهلُا جخمحز بن اإلاظخٍى  .بالتزام جىكُمي ؤنلى مً اإلاظخٍى

 .جىحد نالكت نىظُت بحن ؤلالتزام الخىكُمي واإلاظخىي الهلمي للمىقف-6ُُ

 ألكدمُت اإلاىقفبن مظخىي ؤلالتزام الخىكُمي غحر -7ُُ
ً
، وهى ًخغحر جبها

ً
 .زابذ وظبُا

س لخ –وبيل كىة  -حظعى ؤلادازة في كؿام الخدماث الخاص في لبىان -8ُُ  ؿٍى

 .نىاضسها الخىكُمُت وحهكُم هلاؽ كىتها

قي بن مساناة الهىاضس الخىكُمُت مً كبل مىكماث كؿام الخدماث الخاص -9ُُ

لها بلى نىاضس حاذبلبىان ت غحر واٍا إلربام ؤو جلبُت دافهُت ، والظعي لخدٍى

 .اإلاىقفحن لديها
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ٌظخمس اإلادزاء واإلاىقفىن في كؿام الخدماث الخاص في لبىان في ؤنمالهم -11ُُ

لتزمىن بها، ولما واهذ السواجب والخلدًماث نالُت وولما واهذ جيالُف جسن  ٍو

 نالُت
ً
 .الهمل ؤًػا

لتزام الخىكُمي وهماذحه وألامىز التي بلى ذلً وإلهجاش الدزاطت كمذ بخدلُل مفاهُم ؤلا

مً حهت وكُاض  وهرلً هخاثج الدزاطاث اإلاخهللت بهرا اإلافهىم ،جىضل بلى هرا ؤلالتزام

ُالهىامل الخىكُمُت اإلاازسة نلى الالتزام الخىكُمي باطخخدام اطخمازاث اطخلطاء ومً زم ,

ُ.جدلُل اإلاهلىماث والىضٌى بلى الىخاثج مً حهٍت ؤخسي 

 :زاساث السابقتالد  -جـ

جىاٌو بهؼ الدزاطاث الهىامل الخىكُمُت ونالكتها بااللتزام الخىكُمي، ففي دزاطت جىاولذ 

ُجإزحرالبىاء الخىكُمي للمىكماث ؤلاهخاحُت ؤن انخماد ؤلالتزام الخىكُمي ًسجىص بلى خد  جبحن,

م بالخؿىز الىقُ
ّ
 ُ.فيهبحر نلى بدزان اإلاىقفحن للفسص اإلاخاخت، الطُما فُما ًخهل

       ُ(Walsh, k, 1984 : 189-206( 

Brooke and corn, 1988 : 139-145ُ)هما جىضلذ دزاطت  خٌى اإلايافأث الىلدًت (

ت بحن الالتزام  السغاُو الىقُفي ومدي نالكخه باإللتزام الخىكُمي بلى وحىد نالكت كٍى

الرًً لديهم مخؿلباث مخدهُت للميافأث الىلدًت بِىما جلل  نىد شخاصألاداء ؤالخىكُمي ُو

ُ.نىد هاالء الرًً لديهم مخؿلباث نالُت

الهالكت بحن الالتزام  (Lim V,1996 : 171-195)باإلغافت بلى ذلً جىاولذ دزاطت 

ُالخىكُمي وندد مً الهىامل الخىكُمُت والصخطُت و اإلاهىُت و ؤزبدذ وحىد نالكت بحن ,

و هرا ما ًفظس غسوزة ,ُالالتزام و الثلت باإلاشسفحن و الشهىز بإنهم ًخمخهىن باألماهت و الجزاهت

اتهموحىد بِةت جىكُمُت جمخاش بهالكاث الثلت والاخترام بحن الهاملحن نلى م ُ.ُخخلف مظخٍى

Green H, and Shaw M, 1997 : 15-17ُ)و كد ؤرازث بلى ذلً ؤًػا دزاطت  التي (

و جبّحن مً ,ُزهصث نلى اخخباز الهالكت بحن ؤخالكُاث الهاملحن واججاهاتهم و نالكتها بااللتزام

,ُهخاثج الدزاطت ؤهمُت البِةت الخىكُمُت في بًجاد حى مً الثلت والاطدثماز في الخدٍزب

ت اث ؤلاداٍز ب الفجىة بحن اإلاظخٍى ؼ الطالخُاث والظلؿت لخرٍو ُ.وجفٍى
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ا
 إلاطاز الىظسي للدزاست: ثاهيا

 . organisationnel commitment الخىظيمي الالتزام مفهىم -أ 

 لصالح لبيرة جهىد لبرى الفسد سخعدادإ":ُبإهه   الالتزامُ(Porter M,1985 :210)ًُسُي

ت وامخالك السغبت املىظمت، ُ."لها السئيسيت وألاهداف بالقيم والقبىى  ،فيها البقاء في القٍى

 للمىكمت الاًجابي الخلُُم ":هى الالتزام ؤن فحرُي )  ( Sobel M.E, 1995 :30ُؤما ُ

 ججاه الفسد لدي اإلاخىلد الاًجابي الشهىُز مظخىُي وهى ؤهدافها، لخدلُم نلى الهمل والهصم

 باالزجباؽ اإلاظخمس رهىزه مو ؤهدافها وجدلُم لها، وؤلاخالص ٌهمل فيها، التي اإلاىكمت

ُُ."بالهمل فيها والافخخاز

ت، الىاخُت مً الالتزامُ( Porter, 1985)وجىاٌو ُُ  الفسد جؿابم كىة" :ُبإهه نسفهُو ؤلاداٍز

 الالتزام جددًد في هبحر جإزحر لها هىان ضفاث ؤن بلى وجىضل ،"بها وازجباؾه مىكمخه مو

ٌُ باإلاىكمت لىُيال ًمانمثل ؤلُا لألفساد الخىكُمي باإلغافت بلى   وكُمها ألهدافها ألافساد وكبى

ت السغبت، ُو.اإلاىكمت خدمت في ممىً حهد ؤكص ى لبرٌ الاطخهداد  نلى اإلادافكت في اللٍى

خه اطخمساز  .فيها  نػٍى

 نً 
ً
 لخهدد ألادبُاث في الىكسة بلى الالتزام الخىكُمي مً شواًا مخخلفت، فػال

ً
وهكسا

هبر نً طخيخاج ؤن ؤلالتزام الخىكُمي ؤلُاًمىً وىهه مً ألاوحه اإلاهلدة للظلىن الخىكُمي،   ٌ

,ُاطخهداد الفسد لبرٌ ؤكص ى حهد ممىً لطالح اإلاىكمت، وزغبخه الشدًدة في البلاء فيها

ٌشحر بلى السغبت التي ًبديها الفسد للخفانل هما ؤهه  وبًماهه بإهدافها وكُمها ومً زم كبىله

ت واليشاؽ ومىدها الىالء ٍخمثل في الانخلاد ، ُوالاحخماعي مً ؤحل جصوٍد اإلاىكمت بالحٍُى

والسغبت  ،اللىي بإهداا اإلاىكمت وكُمها والاطخهداد لبرٌ ؤكص ى حهد ممىً لطالحها

ت لالطخمساز فيها ون ُ.دم جسههااللٍى

 الخىظيمي الالتزام أبعاد -ب 

س مداخل دزاطت الالتزام الخىكُمي جلً التي كام بها   Etzioniمً اإلاداوالث ألاولى لخؿٍى

خُث اكترح مىهجُت انخمدث بشيل ؤطاس ي نلى بذنان الفسد للخىحيهاث الخىكُمُت، وكد 
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ألاطاض في التزام اإلاىقف  انخبر اللىة ؤو الظلؿت التي جمخلىها اإلاىكمت نلى ألافساد بإنها

ُ.داخل اإلاىكمت

بإن ألاهىام اإلاخخلفت لاللتزام جيخج مً اإلاؿالب الظلىهُت اإلاخخلفت   Kanterهما بسهىذ

اإلافسوغت نلى ألانػاء بىاطؿت اإلاىكمت، وبىاًء نلى ذلً اكترخذ زالزت ؤرياٌ لاللتزام هي 

ُ  تزام السكابيالالتزام اإلاظخمس، والالتزام اللاثم نلى الخماطً، والال

(Meyer J, And Natale, J. 1990:1-18.)ُ

ؤن باخثي الظلىن الخىكُمي اطخخدمىا مطؿلح  ((Salancik G.R,1977لً ؤهد ذبلى 

الالتزام الخىكُمي لىضف الهملُت التي مً خاللها جدلم الخؿابم بحن الهاملحن وبحن ؤهداا 

تهم فيها يىهىن زاغبحن في اإلادافكت نلى نػٍى ُ.وكُم اإلاىكمت، ٍو

نلى هرا اإلادخل حظمُت الالتزام ؤلاججاهي Staw and G.R Salancikُ)) وكد ؤؾلم 

Attitudinal Commitmentُوحدا ؤن نلماء الىفع الاحخمانُحن ًسهصون في دزاطتهم  خُث

لاللتزام نلى الهملُت التي بىاطؿتها جلىم الظلىهُاث اإلااغُت للفسد بسبؿه باإلاىكمت التي 

ُ.الالتزام الظلىويحظمُت ، وكد ؤؾللا نلى هرا اإلادخل لدزاطت الالتزام فيهاٌهمل 

 اكترح 
ً
 لاللتزام الخىكُمي مً زالزت (Meyer and Allen, 1991 : 61-89ُ)وؤخحرا

ً
همىذحا

ؤبهاد جمثلذ باإللتزام الهاؾلي الىحداوي وؤلالتزام ألاخالقي بلُم اإلاىكمت وؤلالتزام 

ُ.هخماء للمىكمت والبلاء فيهاؤلاطخمسازي ؤو البلاجي الري ًدفو الفسد بلى ؤلُا

فاث ؤلالتُز    (Sheldon,1971ُ) ام الخىكُمي وؤهمها حهٍسفونلُه وبىاًء بىاًء نلى حهٍس

 ؤهدافها، لخدلُم نلى الهمل والهصم للمىكمت الاًجابي الخلُُم"ُهى الالتزام ؤن الري ًسُي

 وؤلاخالص ٌهمل فيها، التي اإلاىكمت ججاه الفسد لدي اإلاخىلد الاًجابي الشهىُز مظخىُي وهى

، بالهمل فيها والافخخاز وؤلاهدماجؽ باالزجبا اإلاظخمس رهىزه مو ؤهدافها وجدلُم لها،

ولىضٌى اإلاىقف بلى خالت الازجباؽ الخام والاهدماج الىلي وؤلافخخاز بالهمل ال بّد ليافت 

ُؤبهاد الصخطُت ؤلاوظاهُت  ت ،الهللُت،الهاؾفُت، ؤلاحخمانُت ، الفىُت) ُاإلاهىٍى ؤن جخيامل (

ُبشيل هبحر مو وافت الهىاضس اإلايىهت للمىكمت 58ُُ:1999مدمد مىحر، ) وبالخالي ؤكترح هىا (

 فسنُت حدًدة نلى الىدى الخالي
ً
ُ:ُؤبهادا
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شمل البهد الهاؾفي الر اإلاىكفي ؤو الشهىزي ؤلالتزام-7ُ ي ٌشحر بلى خب الهمل َو

الاهخماء  بدبالاحخماعي اإلاخهلم به باإلغافت بلى البهد الفخس وؤلانتزاش ُوُوؤلاطخمخام

ً  .والخىاضل مو آلاخٍس

شمل  الاطخمسازُيالالتزام -2ُ الُف جسن الىقُفت الحالُت ؤلازجباؽ اإلاادي والري ًخهلم بخيَو

 .ؤلالتزام اإلانهي اإلاسجبـ بدب اإلاهىت وجىفس اإلاهازاث الالشمت لهره اإلاهىتباإلغافت بلى 

شمل البهد اللُمي اإلاشخم بالبهد السوحي اإلاهىىي واإلاخهلم بخإًُد الالتزام -3ُ اإلاهُازي َو

البهد الهللي ؤلادزاوي  ، باإلغافت بلىت ومساناة الػمحر اإلانهي ليل وقُفتاللُم ؤلاوظاهُ

ت مخماطت نً اإلاىكمت، وجبجي ؤهدافها  للصخطُت والري ٌشحر بلى امخالن كاندة فىٍس

 .وكىاهُنها

 مساخل إلالتزام الخىظيمي وجطىزه -جـ 

ت منها طلبُت وؤخسي بًجابُت ، وول مً هره الحاالث  الفسد ٌهِش ندة خاالث مهىٍى

 
ً
ت ًمىً ؤن جبدؤ وجخؿىز مً خالت ؤلاخباؽ زم السخـ مسوزا لها مساجب ، فالحاالث اإلاهىٍى

ُ.بالسض ى الىقُفي وبهتهاًء باإللتزام الخىكُمي الجصجي ؤو الخام والهىع صحُذ

ه ملازهت مو بلُت اإلاطؿلحاث ذاث الطلت ولخددًد مساخل ؤلالتزام الخىكُمي وجسجِب

ت الظلبُت  مثل السض ى الىقُفي ال بد مً مهسفت هلؿت ؤلازجياش ؤو الخدٌى مً الحالت اإلاهىٍى

ت ؤلاًجابُت  ولخددًد هلؿت الخىاشن ؤو ؤلازجياش ال بدًّ مً الخدزج في دزاطت  بلى الحالت اإلاهىٍى

ُ:ُألامىز نلى الىدى الخالي

 (أو العىامل الخىظيميت)لقيمت للعاملين معسفت همىذج ا  - 7

ت التي ًخىكو  الهىاثدمجمىم "ُهاللُمت  بإهج ذهمُىًمىً حهٍسف    اإلاادًت واإلاهىٍى

ُاإلاىقف الحطٌى نليها حساء نمله في مىكمت مهُىت هما جخدزج  (48: 7999السلمي، )"

وجخخلف جؿلهاث وجىكهاث اإلاىقف ججاه نمله ؤو اإلاىكمت التي ٌهمل بها في ول مسخلت مً 
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مساخل مظاز الفسد الىقُفُت  ولىً ًىحد جؿلهاث مشترهت في وافت اإلاساخل ًمىً وغهها 

ُ: الخالي نلى الىدُى(1ُ)خظب السطم الخىغُخي زكم 

 همىذج القيمت للعاملين( 1)جىطيحي زقم  زسم

 

قيم 
 اإلبهار

   

القيم  
 المرغوبة

  

القيم  
 المتوقّعة

 

القيم    
 األساسّية

ُبنداد الباخث :ُاإلاطدز

                                  
هذا النموذج مقرتح من قبل الباحث حيث متت االستفادة من كتاب أساسيات التسويق للدكتور  عبد السالم أبو قحف،الدار اجلامعية  -4

  .يف وضع هذا النموذج 994 بريوت،
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مت لهامليها طىاء  :القيم ألاساسّيت 6 - 7

ّ
ت التي جلّدمها اإلاىك ُّ نبازة نً الخدماث ألاطاط

ت وبدونها ال ًمىً ؤداء وقُفت الخدمت ًّ ت ؤو غحر اإلااد ًّ ُ.ُاإلااد

هي ممازطاث الهمل وجؿبُلاجه اإلاإلىفت واإلاسجبؿت بخإدًت الهمل  :القيم املخىقعت 6 - 7

 بهمله الُىمي
ً
 مسجبؿا

ً
هِشها الهامل ؤو اإلاىقف بةنخبازها حصءا  .َُو

 .ُهي ألارُاء التي ًخمّجى اإلاىقف وحىدها في اإلاىكمت التي ٌهمل بها :القيم املسغىبت 9 - 7

هاث وهي نبازة نً ألارُاء التي  :قيم إلابهاز  8 - 7
ّ
جػُف نىطس اللُمت للهمل فىق جىك

هاث اإلاىقف
ّ
 .اإلاىقف،بمهجى الخفّىق مً كبل اإلاىكمت نلى جىك

 (أو العىامل الفسدًت) معسفت باقت القيمت للمىظفين  - 6

اإلاىقف بشيل فهلي ؤزىاء الهمل الُىمي ، مً خالٌ  ههي ما ًدطل نلُ"باكت اللُمت  

ُ:مثلُ، ُ(97: 6001 أبى قدف،) "ُجفانله مو مخخلف الهىاضس الخىكُمُت اإلايىهت للمىكمت

ت والقيميت  7 - 6 ُالجىاهب املعىٍى مثل الظلىن اللُادي ، مشازهت اإلاىقفحن وجلدًس :

ت اإلاهؿاة لإلبدام والهمل  ....ؤنمالهم ، مظاخت الحٍس

مثل اإلاباوي، طاخاث ؤلاهخكاز،مىاكف وهي اإلايىهت للهمل  :الجىاهب البيئّيت املادًت 6 - 6

ُ....ُالظُازاث ،

ًّ والروق الىاحب برهازها للمىقف وجخػّمً  :الجىاهب الجمالّيت  9 - 6 وهي إلاظت الف

 ....ُاإلاكهس الهام وألاضىاث والدًيىز واإلاكهس الجمالي الهام

لدمت للمىقف ت وإلاطافّيتاملىافع ألاساسيّ  8 - 6
 
 .ُاإلا

ُاملعلىماث 5 - 6 وحشمل  نلُه نملهوهي ؤلازراداث الىاحب بنؿائها للمىقف ليي ٌظهل :

ت،هكم الهمل اإلاهلىت ًّ ُ.ُاللىخاث ؤلازراد

ُ.وغحرها.....إدازة وقت العمل واملىظفين 2 - 6
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  :مقازهت بين همىذج القيمت وباقت القيمت باليسبت للمىظفين - 9

 :ًمنً عسض إخخمالث هخائج املقازهت مالخالي

بخباؽ لدي )جلل بيظبت هبحرة باكت اللُمت اإلالّدمت للهاملحن نً همىذج اللُمت  1ُُ-3ُ

 (.ُالهاملحن بظبب فشل اإلاىكمت في  هظب جإًُد وزض ى الهاملحن

خـ خالت س)ُنً همىذج اللُمت  بهؼ الشئيء  جلل باكت اللُمت اإلالّدمت للهاملحن 2ُُ-3ُ

ُ.(وندم زض ى مً كبل الهاملحن

ُجدظاوي باكت اللُمت اإلالدمت للهاملحن مو همىذج اللُمت 3ُُ-3ُ خالت زض ى في خدودها )

ُ(.الدهُا

خالت زض ى )جفىق باكت اللُمت اإلالّدمت للهاملحن اللُم اإلاخىكهت لديهم بيظبت كلُلت 4ُُ-3ُ

ُ(.ُحُدة مً كبل الهاملحن

لدم5ُُ-3ُ
 
خالت بلتزام )لديهم  اإلاخىكهتاللُمت ُت للهاملحن بىثحر جفىق باكت اللُمت اإلا

 (.جىكُمي

 جددًد هقطت الخىاشن أو إلازجهاش - 8

ؤنها الىلؿت التي ًخدلم فيها نلى  ًمىً الىكس بلى هلؿت الخىاشن خظب زؤي الباخث

الخؿابم ؤو الدظاوي بحن باكت اللُمت اإلالّدمت للهاملحن مو اللُم اإلاخىكهت لديهم  ونلُه 

ص  ًمىً بنخباز هرا الخؿابم هلؿت الخدٌى مً لحكت الخىاشن ؤو السغا الىقُفي بةججاه حهٍص

ُوهىا ؤلالتزام الخىكُمي ، 
ً
 جىغُدُا

ً
 وزطما

ً
وذلً باإلطخفادة مً  ًلترح الباخث حدوال

ُ:ملُاض لُىسث الخماس ي نلى الىدى الخالي
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 الفسدخالث مىافقت (  7)جدوى  زقم 

 .على إشباع دوافعه على قدزة العىاصس الخىظيميت

رسح خالت الفسد ؤو دزحت جىافم دوافهه مو الهىاضس ُالخلُُمُالخىسازُمظلظل

ُالخىكُمُت

1ُ.ُُ
ً
ُ%.91ُُالحالت التي جفىُقحهّبر نً  ُممخاشُداثما

2ُ.ُُ
ً
ُُغالبا

ً
ُ%.91ُو  71ُالحالت التي جتراوح بحنحهّبر نً  ُحُد حدا

3.ُُ
ً
ُ%.71ُو  51الحالت التي جتراوح بحن حهّبر نً ُحُدُؤخُاها

4ُ.ُُ
ً
ٌُُهادزا ُ%51و  21الحالت التي جتراوح بحن حهّبر نً  ُملبى

5ُ.ُُ
ً
ُ%21جلل نً ُالحالت التيحهّبر نً ُُغهُفُؤبدا

 بلى ملُاض لُىسث الخماس ي:ُاإلاطدز
ً
ُ.بنداد الباخث بطدىادا
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 ًبين جدزج الحالث التي ٌعيشها الفسد )6(جىطيحي زقم  زسم

 .بدءا مً السخط وإهتهاءا باإللتزام الخىظيمي الخام أو العالي

ُبنداد الباخث:ُاإلاطدز 

 نلى
ً
2ُ)زكم  السطم البُاوي بنخمادا مىً( ت التي ٌهِشها  ً  جددًد الحاالث اإلاهىٍى

 :اإلاىقف نلى الىدى الخالي

  جلل فيها اإلالازهت بحن همىذج اللُمت وباكت اللُمت  ُخالت الفسد التيحهّبر نً ؤلاخباؽ خالت

 %.21نً 
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 جتراوح فيها اإلالازهت بحن همىذج ُخالت الفسد التيحهّبر نً السخـ وندم السغا ُخالت

 %.51ُوؤكل مً %21ُاللُمت وباكت اللُمت بحن

 اجه الدهُا ؤو ؤلاهخماء ُخالت جتراوح فيها اإلالازهت بحن ُخالت الفسد التيحهّبر نً السغا بمظخٍى

 %.61ُوؤكل مً %51ُهمىذج اللُمت وباكت اللُمت بحن

 اجه الهلُا ؤو الىالءُخالت جتراوح فيها اإلالازهت بحن ُخالت الفسد التيحهّبر نً  السغا بمظخٍى

 %ُ.71ُوؤكل مً %61ُبحنُهمىذج اللُمت وباكت اللُمت

 جتراوح فيها اإلالازهت بحن همىذج ُسد التيخالت الفحهّبر نً  ؤلالتزام الخىكُمي الجصجيُخالت

 %ُ.91ُُوؤكل مً %71ُبحنُاللُمت وباكت اللُمت

 جتراوح فيها اإلالازهت بحن همىذج ُخالت الفسد التيحهّبر نً ؤلالتزام الخىكُمي الخام ُخالت

 %.111و %91ُبحناللُمت وباكت اللُمت 

 العىامل املؤثسة في إلالتزام الخىظيمي -د

اإلاخغحراث الصخطُت ومخغحراث الدوز واإلاخغحراث الىقُفُت مً خُث دزض الباخثىن ُ

ومً بحن اإلاخغحراث الخىكُمُت التي حسث دزاطتها وان مً  الخىكُمي  جإزحرها نلى الالتزام

ت مو الهُيل الخىكُمي ت اإلاالخل وحىد زوابـ كٍى ت، وبلغاء اإلاسهٍص باإلغافت بلى ُؤلاداٍز

 وحىد نالكت بحن الظلىن اللُادي وؤلالتزام الخىكُمي وبحن 
ً
اللُم اإلاهّسفت حُدا

 وؤلالتزام الخىكُميوؤهكمت اإلايافأث اإلاىّضحت حُد
ً
ُ.ا

الهىامل اإلاازسة نلى الالتزام الخىكُمي في زالر  (steers, 1980 : 55)ُفلد كظم

ُ:مجمىناث، هي

 (.الخ..ُظخىي الخهلُم، والحاحت بلى ؤلاهجاشمثل الهمس، وم)ُالخطاثظ الصخطُتُ

 و، والخغرًت الهىظُت، والاطخلاللُت)ُالخطاثظ الىقُفُت  (.بلخ..ُمثل الخىَى

 م هدى اإلاىكمت، وؤهمُت الصخظ مً كبل اإلاىكمت)ُخبراث الهمل  (.مثل اججاهاث الفٍس
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نلى الالتزام الخىكُمي في ؤزبو  ةالهىامل اإلاازُس (Mowday, 1980: p58) في خحن كّظم 

الخطاثظ الصخطُت ،خطاثظ الىقُفت ،خطاثظ الهمل وندد طىىاث :ُمجمىناث هي

 .الخدمت في الهمل

نلى طبُل اإلاثاٌ ال )ُُطخيخاج ؤن الهىامل اإلاازسة في ؤلالتزام الخىكُميؤلُابلى ذلً ًمىً 

ُ:ليًمىً جلظُمها بلى زالزت ؤكظام زثِظُت نلى الىدى الخا (الحطس

 : العىامل الفسدًت والتي جخمثل بالخصائص الشخصيت على الىدى الخالي  -7

ُالعمس بن الالتزام الخىكُمى ًسجبـ بشيل بًجابى مو الهمس، بمهجى ؤهه ولما جلدم :

الفسد في الهمس فةن وظبت الالتزام لدًه طىا جصداد، وجفترع جلً الهالكت ؤن الخىافم بحن 

 نً الاطدثمازاث اإلاتراهمت للفسد داخل الالتزام الخىكُمى والهمس 
ً
مً اإلامىً ؤن ًيىن هاججا

ُ(.Angel, 1981: p 127)ُ.اإلاىكمت

ُالجيس1-2ُ حهددث الاججاهاث خٌى ؾبُهت الهالكت بحن الالتزام الخىكُمي والىىم، فلد :

سحو  ؤراز البهؼ بلى ؤن الالتزام الخىكُمي لدي اليظاء ًيىن ؤهبر مً السحاٌ، ٍو

ً بلى حغلب اإلاسؤة نلى هثحر مً الهلباث التي جىاحهها مً ؤحل ؤن جامً الظبب في ذل

 ؤفػل مً السحل في كىة الهمل 
ً
ُ.(700ص: 7944،  خؿاب)لها مياها

ُاملسخىي الخعليمي1-3ُ د مً ؾمىخاجه وجىكهاجه، : بن ازجفام اإلاظخىي الخهلُمي للفسد ًٍص

ت إلربام خاحاجه الاحخمانُت  والىفظُت في الهمل، وجخهدد وجطبذ السغبت لدًه كٍى

ُونلى الهىع مً ذلً فلد ؤوضحُ،ُالبداثل اإلاؿسوخت لدًه الخخُاز اإلاىكمت اإلاىاطبت

(lrving,1997 : 444)ُ ًاث الخهلُمُت التي ًدطل نليها الفسد جمىىه م ؤن اإلاظخٍى

جللد مىاضب وقُفُت ؤفػل داخل اإلاىكمت، بدُث ًترجب نلى ذلً اهخفاع جىاشله 

طدثمازاث في اإلاجاٌ الخهلُمي هترن اإلاىكمت والاهخلاٌ بلى مىكمت ؤخسي، نً جلً الُا

ادة الالتزام الخىكُمي لدًه ُ.مما ًادي بلى ٍش

ُالحالت الاجخماعيت1-4ُ ًمىً ؤن جازس الحالت ؤلاحخمانُت نلى مظخىي الالتزام الخىكُمي :

ُُؤوضح ي الفسد، وفى هرا الخطىصلد ىوي ) كُمي لدي ؤن الالتزام الخى (2111اللٍس

الهاملحن اإلاتزوححن ؤكل مً غحر اإلاتزوححن، وكد ؤزحو ذلً بلى ندم كدزة اإلاىقف 
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اإلاتزوج بالىفاء بمخؿلباث الالتزام الخىكُمي في الىكذ الري ًفي فُه بمخؿلباث 

 لػهف 
ً
الالتزام هدى ألاطسة، مما ًجهل الالتزام ألاطسي لدًه ًمثل اإلاسجبت ألاولى هكسا

ُ.إلاىكماثفي امسدوداث الالتزام 

بلى ؤهه ولما ازجفو اإلاظخىي ؤلادازي  (83ُ:1999ُ،الخُُلي)ٌشحرُ:اإلاظخىي ؤلادازي للفسد1-5ُ

ادة في الالتزام الخىكُمي لدًه، والظبب في ذلً ٌهىد بلى ؤن  للهامل جسجب نلى ذلً ٍش

ت الهلُا كد اطدثمسوا الىثحر مً الىكذ والجهد في اإلاىكمت،  اث ؤلاداٍز ؤصحاب اإلاظخٍى

حه ختى وضلىا ونملىا نلى جىمُت الهدًد مً الهالكاث الاحخمانُت داخل الهمل وخاُز

ُ.بلى هره اإلاساهص، وبالخالي ًطهب نليهم جسهها

ادة ُ:مدة الخدمت في املىظمت1-6ُ ادة مدة الخدمت لدي الفسد في اإلاىكمت جادي بلى ٍش بن ٍش

سحو ذلً بلى وىنها جمىىه مً الحطٌى نلى مهام وؤنماٌ  الالتزام الخىكُمي لدًه، ٍو

ت في الهمل وم  واطخلاللُت وخٍس
ً
ا ًسجبـ برلً مً الحطٌى نلى كدز ؤهبر ؤهثر جددًا

ادة الخداخل الاحخماعي للفسد في اإلاىكمت ومو زفاكه  مً اإلايافأث، هما ؤنها جادي بلى ٍش

ت وجدنُم السوابـ الىفظُت والهاؾفُت بحن الفسد  في  الهمل، مما ًادي بلى جلٍى

ادة الالتزام الخىكُمي لدًه  (.7991ُ:700ُ،ُالفػلي)ُواإلاىكمت، ومً زم ٍش

ُ. الدوافع الفسدًت -6
ّ
ً الفىسي والهاؾفي جمث جازس في طلىهه وهي  للفسد،ل الخيٍى

ُُّالواث دسُّوهي اإلا نىامل مدشابىت ومخفانلت مو بهػها ت للظلىن،بمهجى الهامل داخل

ن طلىن الفسد الدوافو التي جدسُّ اإلادسواث الداخلي اإلاازس نلى طلىن الفسد بدُث جمثل هره

 :ُهره الهىامل وحشمل)20ُص:6006ُُنظاا، )ُُالهملداء أُلوحظدثحره 

ُُّؤلُاُ:ُدزاكإلا 2-1ُ ُطخلباٌ اإلاثحراث  مً خالٌ الحىاض مثلبت دزان هى نمل

ىن ،الخروُّطخمام،الشّمُالسئٍت،ؤلُا
ّ
ق،واإلاشانس وجىكُمها وجسحمتها ؤو جفظحرها لخي

ُُّب ُججاهاث مه
ّ
ان الفسد ؤلاوظاوي فيلما وان بدُزس بدوزها في بلىزة الظلىن ىت جاز

 ولما وان جفانله 
ً
إلادُؿه الهام ومدُؿه الخىكُمي داخل اإلاىكمت التي ٌهمل بها هبحرا

 ألن كدزجه نلى الخدبحر والحىم اإلاىغىعي نلى ألامىز جيىن 
ً
مو هره البِةت بًجابُا

هصش بلتزامه  هحُدة، هما ؤن بدزاهه ألهمُت دوُز  ٌ داخل اإلاىكمت التي ٌهمل بها ًمىً ؤن 

ُ(.89 :7999 ،يالسلم) بها
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ُُ:ججاهاثإلا2-2ُُ

ّ
ُُّبججاهاث ل ؤلاجمث لت مه  للخطسا بؿٍس

ً
 مظبلا

ً
ىت وجدبلىز نبر طخهدادا

لت في ر الكسوا ججاهاث بخغحُّر ؤلاوجخغحُُّاإلادزطت،والجامهت،،طسةألُاُمسوز الظىىاث الؿٍى

ب بل وختى بمالخكت طلىن الغحر  ونلُه ولما بمخلً الفسد والخبراث والخهلُم والخدٍز

 مً ؤلاججاهاث ؤلاًجابُت نً مخخلف ميىهاث اإلاىكمت التي ٌهمل بها ولما 
ً
 هبحرا

ً
هما

ص بشداد حهلله بها وولما بهخلكذ زغبخه بترهها والبدث نً نمل حدًد 
ّ
ولرلً جسه

ُُّاإلاىكماث نلى غسض ؤلا ججاهاث ت  هدى الهمل ومداولت حغُحر ؤلاججاهاث ؤلاًجاب

ُُّ م الظلب ُُّ اإلاداغساث وؤلاحخماناث ُوت منها نً ؾٍس ب ت والخهلُماث الدوزاث الخدٍز

ت وغحرها واللىاثذ ُّ  (.80 : 6007 نبد الباقي ، )ُ.الخىكُم

ُُ:ُالقيم2-3ُُ
 
ُ هّسا اللُم بإنها جلً اإلاهخلداثح

ً
صحابها بلُمتها ؤالتي ٌهخلد  الساسخت وظبُا

لتزمىن بمػامُنها فهي جدّدُ اإلاسفىع،ونلى غىئها ًخدّدد ُوؤد الظلىن اإلالبٌى ٍو

 با ،الطىاب مً الخؿإ
ً
خطاب )هبرؤججاهاث فةّن اللُم جخطف بثباٍث وظبٍي إلوملازهت

 ،7944 :50.)ُ

ونلُه وبشيل جبادلي ولما بمخلً ؤو آمً الفسد بهدد هبحر مً اللُم ؤلاوظاهُت  

د، هما ؤن وحظدها في طلىهه ولما وان ذلً لطالح اإلاىكمت التي ٌهمل بها ذلً الفُس

اإلاىكمت التي جامً بهدد هبحر مً اللُم الهملُت وججظدها في طلىهها وجداٌو ؤن ًلتزم 

 ،
ً
ؤفسادها بهره اللُم بؿسق نلمُت بكىانُت ًيىن ذلً في ضالح ألافساد واإلاىكمت مها

وبالخالي ولما جىطهذ داثسة الخؿابم بحن كُم اإلاىكمت وكُم ؤفسادها ولما بلتزم هاالء 

ُ.هره اإلاىكمتألافساد ب

ُُّ"هي ُ:ُالحاجاث2-4ُ ت ؤطاط ُزغائهابت ال غجى نً غساثص فؿٍس هلظ مادي ؤو " ؤو هي"

ظبب له هىم مً ألالم ؤو الخىجس الري ًدفهه لظد  (ُبربام)مهىىي ٌشهس به ؤلاوظان َو

ُذلً الىلظ ل  وبرلً"ُ
ّ
ُالحاحاث حشي

ً
  دافها

ً
ا لللُام بىىم مً الظلىن  لإلوظانُكٍى

ُُ.(40 :7941،  فسج)ُله خاحخهُوهى الهدا الري ًإمل ؤن ٌشبوُن،اإلاىّحه هدى هدا مهحُّ

ونلُه ًمىً اللٌى بإن ؤلاوظان له خاحاث وزغباث ٌشهس بها وحظبب له خالت مً 

ت بحخمانُت مىحىدة في البِةت  الخىجس جصداد بلىة الحاحاث، هما ؤن هىان ؤمىز مادًت ومهىٍى

 في اإلاىكمت التي ٌهمل بها الفسد ًمىنها جخفُؼ ذلً الخىجس، وبرلً فةذا 
ً
اإلادُؿت وخاضت
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حهسفذ اإلاىكمت بشيل نلمي مدزوض نلى خاحاث ؤفسادها ؤلاحمالُت والفسدًت ووفسث 

ُمطادز مسغُت لخخفُؼ جىجس ؤفسادها اث اإلالبىلت) ُؤي بربام خاحاتهم باإلاظخٍى جيىن كد (

 خللذ هىم مً السغا اإلا
ً
، وهرا ًيىن مدخال

ً
خبادٌ في ؤوكاث ومىاكف مهُىت ومدددة شمىُا

ُ .مىاطًب لإللتزام الخىكُمي اليامل

نىهت للمىظمت واملؤثسة  -9
ُ
 .إلالتزام الخىظيميفي العىامل السئيسيت امل

مً  ؤلافساد الرًً ٌهملىن بهانلى مدزواث ومفاهُم ومهخلداث وجطسفاث اإلاىكمت جازس 

 مً واكهه بهمخالٌ  اإلاثحراث واإلادنماث التي جملىها والتي جدُـ 
ً
 موحشيل حصءا

ُ.مً مهلىماث نً الىاكو اإلادُـ به للفسدجيخلي وجفظس الىثحر مما ًسد  فاإلاىكمتالاحخماعي،

همـ الظلىن وال رً ؤن هره اإلاثحراث التي جخدىم فيها حشيل وجددد بدزحت هبحرة 

 ، بلى ذلً  طاطه مشانسه ومدزواجه ومهخلداجهؤ،وجخيىن نلى الفسد هالري ًخطسا وفل

ولىً  يًمىً اللٌى ؤن هىان الىثحر مً الهىامل التي ًمىً ؤن جازس في ؤلالتزام الخىكُم

اإلاازسة خُث جم بًجاش الهىامل بإهم ػسوزة الترهحز جم ؤلاهخفاء لولللت الدزاطاث خىلها ُو

ُ:ا وفم ما ًليهؤهم

بن وغىح ومهسفت :ُلسؤٍا وألاهداف العامت وإلاستراجيجيت للمىظمتوطىح السسالت وا 9-7

زطالت ؤو مهمت ؤو نلت وحىد اإلاىكمت والسئٍا اإلاظخلبلُت لها باإلغافت بلى وغىح 

ؤهدافها الهامت باإلغافت بلى جإًُد الهاملحن لهره ألامىز ومشازهتهم في وغهها ًدلم 

ُُ(.40ص : 6009 رغُحنامس طهُد ، بطتراجُجُاث الخ)ُهخاثج مهمت

3-2ُ ُالبىاء الخىظيميُ ُياإلاُم ـخلظبن ال: وحمهها في وقاثف ووخداث ُالنماٌ اإلاىكمتم ظ 

ت، ُُّبدازٍّ ت  ليل وقُفت ؤو وخدة ؤلاجطاٌخؿىؽ ُوُاثالظلؿاث ُووجددًد اإلاظاول بداٍز

جدلُم ألاهداا مً ؤحل ره ألانماٌ ه ألداء اإلاىاطبحن حهُحن ألافسادُو،ميىهت لها

ؿت جىكُمُت باإلغافت بلى الىضف الىقُفي )ُاإلاسحّىة،ؤي بن وحىد هُيل جىكُمي خٍس

ُواللجان الدانمت ُمبجي نلى ؤطع ومهاًحر نلمُت واضحت( ؤي ؤلانخماد نلى مبادت )

 ه، ًىضل بلى الخيامل وندم الخػازب في ألادواز والطالخُاث وهرا بدوُز(الخىكُم
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 وؤهثُر

ً
 في حهاؾُه مو  ًجهل الفسد اإلاىقف ؤهثر جىاشها

ً
 وؤكل طلبُت

ً
 وؤكل جىجسا

ً
زاخت

 باإلاىكمت التي ٌهمل بها همدُؿ
ً
 وبلتزاما

ً
ُ.وبالخالي ؤهثر حهللا

بن البىاء الثلافي اللُمي واإلاهىىي له جإزحر هبحر نلى نمل اإلاىكمت مً  :ثقافت املىظمت3-3ُُ

ثلافت حهت ونلى بهجراب الهاملحن لها مً حهٍت ؤخسي، بلى ذلً ًمىً حهٍسف ال

اث و الرهىُاث التي  جىحه ُمجمىنت مً اللُم و اللىاند و الظلىه"ُالخىكُمُت بإنها 

  ."مشترهت، وهي جمحزها نً باقي اإلاىكماث  ؤهدااإلهجاش  ألافسادحهىد 

                                   (Buchanan B,1974 : 533-546( 

ت بطماتها نلى بلى ذلً  و  اإلاىكمتجترن الثلافت الخىكُمُت بميىهاتها اإلاادًت و اإلاهىٍى

لت ؤداء  جىظبها طمت شخطُت جمحزها نً غحرها، هما جىفس ؤلاؾاز الري ًىضح ؾٍس

ُ اإلاىكمتالهمل، و اإلاهاًحر التي ًخم مً خاللها زبـ ألافساد بهره 
ً
نلى  و حهمل ؤًػا

لتزامهم و هرلً مظخىي زغاهم، مما بفو مظخىي و ُزُجدفحزهم ألداء ؤنمالهم بةجلان

هدى جدلُم ألاهداا و هرا ما ًجظد اإلاىكمت ًادي بلى جىخد و جػامً ؤفساد 

 .للمىكمتطخلساز و الىمى الخماطً الاحخماعي بما ًدلم ؤلُا

ُ العدالت الخىظيميت3-4ُُ جخددد الهدالت الخىكُمُت بطفت ؤطاطُت في غىء ما ًدزهه :

شحر مفهىم ، ومىغىنُت وبهطاا ؤلاحساءاث واإلاخسحاث الخىكُمُتالفسد مً هصاهت  َو

ُ.لألفساد داخل اإلاىكمتُالهدالت الخىكُمُت بلى اإلاهاملت الهادلت ألاخالكُت

الهدالت الخىشَهُت، والهدالت :ٌُشمل مفهىم الهدالت الخىكُمُت زالزت ؤبهاد هيبلى ذلً 

 .وولها جازس بشيل كىي بةلتزام ألافساد بمىكماتهم  ؤلاحساثُت، وندالت الخهامالث

                                                                             (Salancik, 1977: 240) 

ُجىفير هماذج إلاقخداء مً قبل املىظمت3-5ُ ت نلى  : عجاب كىة ؤلاحهخمد اللُادة ؤلاداٍز

ُة التي لطد بها اللىًُُّ التي 
ّ
ً ًخإز سغبىن في جللُد همـ بها  سونججهل آلاخٍس  الظلىنٍُو

ُُّاللُادي، ونلى  ت)تكىة الخبرة الخخطط ُّ واإلاهسفت واإلاهازة في  في مجاٌ الهمل(ُؤو الفى

ت دازُيؤلُاُاإلاجاٌ  ُُّاللىُُّهى، ولىً آخس ما جلجإ بلُه اللُادة ؤلاداٍز ت ؤو ة الشسن

ُُّ  .ت اإلامىىخت مً كبل اإلاىكمتاللاهىه
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فسادها مً خالٌ كُام بهؼ ؤنلى  اللٌى ؤن اإلاىكمت جداٌو الخإزحُر ظخؿُوو وبرلً

و الرًً لهم هفىذ هبحر نلى ؤُبحن شمالئهمالرًً ًدكىن بمياهت خاضت ُفسادها البازشًٍؤ

لت مهُى ألافساد ن ؤخد مطادز أُلنػاء  ن ًلخدي بهم بلُت ألُاؤبهدا   تبالخطسا بؿٍس

ُ.الغحر كخداء ومداواةساد هى ؤلافحهلم ألُا

11ُُ:1988ُ،ؤبى زحب)ونلُه وفي دزاطت ؤحساها  جم الخىضل بلى وحىد نالكت بًجابُت (

لُت وبحن  ت حهخمد ؤطلىب اللُادة الخدٍى بحن وحىد ندد هبحر مً اللُاداث ؤلاداٍز

اخخُاز بػسوزة  ؤلادازة ؤلاهخماء الخىكُمي وبالخالي ؤلالتزام الخىكُمي،هما ؤوص ى 

ت مً  لُت واإلاخمثلت اللُاداث ؤلاداٍز الهاملحن الرًً جخىافس لديهم طماث اللُادة الخدٍى

(ُالاهخمام ؤلاوظاوي ،الاطدثازة الهللُت،الصخطُت ؤلالهامُت ،الجاذبُت الصخطُت)في

ُ.بانخبازها ؤفػل ألاهماؽ اللُادًت مىاطبت لشسواث اللؿام الخاص

الفسد مطدز هام إلاهلىماث ت اإلاىكمحهخبر :ُالبىاء املعلىماحي وعملياث اجخاذ القسازاث3-6ُ

ُهره ألاخحرةحظخؿُو  اإلاىكمتساد ؤف،فمً خالٌ الخبراث التي جخجمو لدي التي ًخللاها

ؤفسادها،هما ؤن ن جىفس ألي نػى فيها مخصون هبحر مً اإلاهلىماث هى هخاج خبراث ؤ

خس مً اإلاهلىماث جاخخه للفسد وخبع البهؼ آلُاباهخلاء بهؼ هره اإلاهلىماث ُو

نها مً الخدىم نىه، ٍ
ّ
ُ،  في وظبت هامت مً مطادز مهسفت الفسدًمى

ً
نً هرا  وفػال

جىلل للفسد هره اإلاهلىماث مثللت بخفظحراث ومفاهُم ومدزواث  فاإلاىكمت

له مهلىماث مىخلاة ومشبهت ُهما جىللبلُه مهلىماث مجسدة ُوبؤنػائها،فهي ال جىلل 

ُ.ساد اإلاىكمتؤفججاه بلُت ببخفظحراث ومفاهُم حشىُل مدزواجه في 

جخجظد اإلادنماث ُ:ُاملدعماث إلاجخماعيت والثىاب والعقاب املسجبط بئسخجابت ألافساد3-7ُُ

ؤي  ؤفسادهاُبهؼ مً كبٌى ؤو زفؼ لظلىن اإلاىكمتمً خالٌ ما جىفسه ؤلاحخمانُت 

ُ.ن حشيل مفاهُم وطلىن الفسدؤُاإلاىكمتطالُب الثىاب والهلاب،حظخؿُو ؤمً خالٌ 

فساد الرًً ًىطانىن لسؤيها وولما شادث مىفهت نلى ميافإة ألُا اإلاىكمتُيلما شادث كدزةف

فسادها ليي ؤنلى  اإلاىكمتهره اإلايافإة لديهم،ولما شادث فانلُت الػغىؽ التي جمازطها 

لبلىا مهاًحرها،ومً هاخُت  خسي فيلما شادث كىة الهلاب الري ًمىً ؤًرنىىا ٍو

فىن نً مهاًحرها،ولما كلذ اخخماالث نػاء الرًً ًىدُسن جىكهه نلى ألُاؤللجمانت 
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وكد  ؤلادازةفساد وزؤي ومىاكف جفاق بحن زؤي ومىاكف ألُاهدساا وشاد ؤلاهرا ؤلُا

ُ.خسآُلنػائها مً فسد ؤنلى  ؤلادازةجخخلف كىة الثىاب والهلاب الري جؿبله 

3-8ُ مىذ للعاملينُ
ُ
ُ .ألاجىز واملصاًا والخدماث التي ج

ً
 وزُلا

ً
بحن  ال رً ؤن هىان ازجباؾا

طُاطت ألاحىز التي جدبهها اإلاىكماث وبحن ؤداء ؤفسادها، والىاكو ؤن ألاحس وألاداء ًازس 

 
ً
ول منهما في آلاخس، بذ جدٌ الشىاهد نلى ؤن ازجفام مظخىي ألاداء ًيىن ملسوها

تبازجفام ألاحس،لرلً ؤضبذ مً ضالح ؤصحاب اإلاىكماث اهتهاج الظُاطاث ألاح  ٍس

ُام نالكاث الهمل نلى ؤطاض مً الخفاهم والاطخلساز، هما الهادلت التي مً رإنها ك

ؤضبذ مً ضالح ألافساد الخجاوب مو وافت الخدظِىاث الخلىُت الحدًثت التي ًخدخم 

بدخالها نلى ؤطالُب وهكم الهمل، زم اإلابادزة بسفو مظخىي ؤدائهم ختى ًخاح لهم 

ادة ؤحىزهم وزفو مظخ  .ىي مهِشتهمؤلاطخفادة مً هره الخدظِىاث ومً زم ٍش

 
ا
 الدزاست امليداهيت: ثالثا

نُىت نشىاثُت مً مىقفي بهؼ اإلااطظاث والشسواث  مً مجاٌ الدزاطت ًخيىُن

ت والتي  اث ؤلاداٍز الخدماجُت الهاملت في اللؿام الخاص في لبىان، ومً مخخلف اإلاظخٍى

ا  جخطف بالحجم الىبحُر ًُ  في بحروث ُو(مىقف فما فىُق 251ؤي لديها )ُوظب
ً
حبل ،وخطىضا

كام  .مدًس ومىقف 1251لبىان خُث جم الترهحز نلى خمع مىكماث ٌهمل فيها خىالي 

اطدباهت منها انخبرث  311، جم انخماد بطدباهت نلى نُىت الدزاطت 391الباخث بخىشَو 

 .مهلىماتها واملت ودكُلت

نها مً أزبعت أجصاء على الىدى الخالي   :لما أن إلاسخمازة العامت جم جنٍى

ٌُالجصء  ًخػمً اإلاخغحراث اإلاظخللت للدزاطت اإلاخهللت باإلاهلىماث الهامت نً ؤفساد :ُألاو

ُاإلاظخىي الخهلُمي،ُاإلاظخىي الخىكُمي،ُالحالت ؤلاحخمانُت، الجيع،ُالهمس،)الدزاطت وهي 

ُ(.ندد طىىاث الخبرة

 اإلاىكماث مدل الدزاطتجلُُم الهىاضس الخىكُمُت ألاطاطُت اإلاىحىدة في :ُالجصء الثاوي

ُ.في لبىان مً هاخُت حاذبُتها وؤزسها ؤلاًجابي نلى ؤداء اإلاىقفحن 
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ُالجصء الثالث دوافو مادًت وؤخسي  جلُُم مدي بربام الدوافو السثِظت للهاملحن وهي:

ت ُُ.مهىٍى

ُ.بإهدافها ووطاثلها كُاض دزحت بزجباؽ اإلاىقف بمىكمخه وبلتزامه:ُالجصء السابو

  .ائجهاعسض هخائج الدزاست وجفسير هخ  - أ

زأي املدزاء واملىظفين خىى وسب إلتزام العاملين الخىظيميت في مىظماتهم   - 7

 :الخاصت اللبىاهيت وقد ماهت الىخائج على الىدى الخالي

 هخائج الدزاست امليداهّيت( 6)الجدوى زقام 

 املدىز الفسعي املجاى العام لإللتزام
املخىسط 

 الفسعي

املخىسط 

 العام
 السجبت الخقدًس

 ؤلالتزام-1

 اإلاىكفي ؤو الشهىزي

 8.60 إلالتزام العاطفي
8.02  

ا
 7 جيد جدا

 9.99 إلالتزام إلاجخماعي

 ؤلالتزام ؤلاطخمسازُي-2
 9.70 إلالتزام املنهي

 9 مقبىى  6.20
 6.70 إلالتزام املادي أو إلاقخصادي

 ؤلالتزام اإلاهُازُي-3
 9.98 إلالتزام القيمي

 6 جيد 9.92
 9.99 العقلي إلالتزام

ُانداد الباخث:ُاإلاطدز 

ونلُه ًمىً اللٌى ؤن ألاهىام اإلاخخلفت مً ؤلالتزام الخىكُمي ًمىً ؤن جازس باإللتزام 

الهام للمىقف وبالخالي بلاءه وبهدماحه في اإلاىكمت التي ٌهمل بها وهرا ًثبذ الفسغُت 

1ُ)زكم لإللتزام الخىكُمي وؤلالتزام الخام نالكت بحن اإلايىهاث الفسنُت بإهه ًىحد اللاثلت (

ُ.للمىقف

 وباإلنخماد نلى ما طبم ًمىً بزباث نىع الفسغُت زكم
ً
اللاثلت ؤن ؤلالتزام (2ُ)ُؤًػا

 .ُؤلاطخمسازي ؤهبر مً ؤلالتزام الشهىزي واإلاهُازُي

جمثلت هخائج الدزاست . الىخائج الهليت ملخخلف مداوز الدزاست ألاساسيت - 6

 :جدوى الخاليإلاجماليت  خسب ال
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 مقازهت الىخائج الهليت ملخخلف أبعاد الدزاست( 9)جدوى زقم 

املخىسط  أبعاد الدزاست السقم

 النلى

 السجبت الخقدًس

جاذبيت العىاصس الخىظيميت في مىظماث القطاع الخاص  1

 .اللبىاوي

 7 جيد 9.99

مدي إشباع الدوافع السئيست ملدزاء ومىظفي مىظماث  2

 .اللبىاويالقطاع الخاص 

 9 جيد 9.64

دزجت أو مسخىي إلالتزام الخىظيمي ملدزاء ومىظفي  3

 مىظماث القطاع الخاص اللبىاوي

 6 جيد 9.98

ُانداد الباخث:ُاإلاطدز

 :ًمىً مالخكت ألامىز الخالُت  (3)ُباإلنخماد نلى الجدٌو زكم

ُبن اإلاخىطـ الهام اإلاخهلم بسؤي مدزاء ومىقفي اإلاىكماث 2-1 الخدماجُت الشسواث /

اللبىاهُت الخاضت خٌى حاذبُت الهىاضس الخىكُمُت في مجمل نمل هره اإلاىكماث وان 

مخخازة مً كبلهم ُنىاضس11، فمً ؤضل (3.39)مخىكو خُث بلغ اإلاخىطـ الهام

 و 6وغهذ في ؤلاطخمازة  
ً
 نبازاث وان جلُُمها حُد ، 4نبازاث وان جلُُمها حُد حدا

بشهل وسبي والتي جقىى أن أإلدازة في املىظماث ( 4) وهرا ًثبت الفسطيت زقم

الخدماجيت الخاصت في لبىان حسعى وبهل قىة لخدسين عىاصسها الخىظيميت 

ق  . وحعظيم هقاط قىتها، ولنً ًمنً القىى هىا أن الخدسين ما شاى في بداًت الطٍس

اء في فةت بن مخىطـ اإلاخىطؿاث اإلاخهلم بيظبت بربام خاحاث ؤو دوافو الهاملحن ح 2-2

 في خحن ؤن  زالزت 9.64حُد  
ً
ت حاء جلُُمها حُد حدا  بدُث ؤن طبهت دوافو مهىٍى

دافو خاحت ؤلاخترام والخلدًس، دافو ألامً وؤلاطخلساز في الهمل، دافو  دوافو هي

( 9) وهرا ًثبت صحت الفسطيت زقم الحاحاث ألاطاطُت،حاءث في فةت الجُد،

لها إلى القائلت أن مساعاة العىاصس الخىظ يميت مً قبل املىظمت والسعي لخدٍى
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 إلشباع أو جلبيت دافعيت املىظفين

ا
مخىسط العىاصس ) عىاصس جاذبت لم ًنً مافيا

 (.الخىظيميت ألبر مً مخىسط الدافعيت لدي ألافساد في املىظماث مدل الدزاست

ه مدطىز  مو مالخكت ؤه 3.31في فةت حُد   الخىكُمي حاء بن اإلاخىطـ الهام لإللتزام 2-3

<  9.64)ُبحن مخىطـ الهىاضس الخىكُمُت الجاذبت ومخىطـ دزحت بربام الدوافو،

ؤن باكت اللُمت اإلالّدمت للهاملحن جخفم مو اللُم اإلاخىكهت  وهرا ٌهجي ،(9.99 > 9.98

لديهم وبالخالي وحىد خالت زض ى ملبىلت مً كبل الهاملحن وبالخالي بلتزام جىكُمي 

 ُا غهُف ؤو في خدوده الده

11ُ)وهرا ًثبذ نىع الفسغُت زكم ن في اإلاىكماث حوالتي جلٌى ؤن اإلادزاء واإلاىقف(

لتزمىن بها ولما واهذ السواجب  الخدماجُت الخاضت اللبىاهُت ٌظخمسون في ؤنمالهم ٍو

 نالُت،ولىً البدث ؤزبذ ؤن 
ً
والخلدًماث نالُت وولما واهذ جيالُف جسن الهمل ؤًػا

ص وجثبُذ ؤلالتزام الخىكُمي لإللتزام الهللي واللُمي و ؤلالتزام الهاؾفي وؤلاحخماعي دوز في حهٍص

 .ُالهام

 .إخخباز فسوض الدزاست -9

ت ذاث  3-1 ؤقهسث هخاثج الخدلُل ؤلاخطاجي إلاهامل ؤلازجباؽ وحىد نالكت بًجابُت مهىٍى

داللت بخطاثُت بحن اإلاخغحراث الخىكُمُت ومخغحراث ؤلالتزام الخىكُمي وهرا ًثبذ صحت 

ُ(.3)ُالفسغُت زكم

بزجبؿذ اإلاخغحراث الصخطُت مو ؤلالتزام الخىكُمي بيظب مخفاوجت وهرا ًثبذ صحت  3-2

4ُ)ُالفسغُت زكم إن هىان نالكت اًجابُت بحن الهمس وندد طىىاث ببشيل حصجي (

ُ.الخدمت واإلاسهص الىقُفي وبحن ؤلالتزام الخىكُمي

حد ؤن هره  ،فإكل 1.15وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت نىد مظخىي  3-3 خُث و 

وكد هسد هره الىدُجت بلى ؤن .ُإلاظخىي الىقُفي بدازة وطؿى ونلُالطالح اهي الفسوق 

لديهم الىالء واإلاظاولُت وؤلاًمان بإهداا هى نىد مً اإلاسهص الىقُفي مً هره الفةاث 

ا لىقاثفهم اإلاىكماث التي ٌهملىن بها باإلغافت بلى السغبت في ؤلاطخمساز بالهمل فيها، إلا

اث نالُت في السواجب ومسوهت خاضت في الدوام الخاص بهم باإلغافت بلى  مً مظخٍى
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اإلاياهت ؤلاحخمانُت التي ًىدظبىنها مً هره الىقاثف الخاضت  وهرا ًثبذ نىع 

5ُ)ُالفسغُت زكم اث الدهُا لديه( بلتزام جىكُمي ؤنلى مً  اوالتي حهخبر ؤن اإلاظخٍى

اث الهلُا ُ.اإلاظخٍى

فإكل بحن بحاباث ؤفساد نُىت  1.15د فسوق ذاث داللت بخطاثُت نىد مظخىي وحُى 3-4

حد   إلخخالا اإلاظخىي الىقُفي، خُث و 
ً
الدزاطت خٌى مظخىي ؤلالتزام الخىكُمي ؾبلا

، وكد هسد هره الىدُجت بلى والجامعيلطالح اإلاظخىي الهلمي زاهىي  هي ؤن هره الفسوق

الرًً ًمخليىن مظخىي نلمي نالي ًدُذ لهم  ؾبُهت طىق الهمالت اللبىاهُت،بدُث ؤن

ثبذ  صحت الفسغُت زكم  ً (6ُ)ُهرا الظىق فسص الخغُحر بةججاه وقاثف ؤفػل،وهرا 

ُ.والتي جلٌى بىحىد نالكت نىظُت بحن ؤلالتزام الخىكُمي واإلاظخىي الهلمي للمىقف

نُىت فإكل بحن بحاباث ؤفساد  1.15وحىد فسوق ذاث داللت بخطاثُت نىد مظخىي  3-5

حد   إلخخالا اإلاظخىي الىقُفي، خُث و 
ً
الدزاطت خٌى مظخىي ؤلالتزام الخىكُمي ؾبلا

، وكد هسد هره الىدُجت [21-15ُ[و  [5-ضفس [ؤن هره الفسوق لطالح الخبرة في فةتي 

بلى ؾبُهت اإلاظاز الىقُفي،وهرا ما ٌهصش الخفظحر الخاص بمظخىي ؤلالتزام في الفةت 

خمع طىىاث والتي جداٌو ؤلالتزام باإلاىكمت إلزباث ذاتها في  التي لديها خبرة جلل نً

وجدىاكظ هره الفسوق لدي  .ميانها الىقُفي،باإلغافت بلى جدلُم مياهت بحخمانُت

طىت خدمت  بظبب بسوش ؾمىح نالي لدي  15-11و 11-5فةتي طىت خدمت بحن 

، زم ًسجفو الهاملحن في هاجحن الفةخحن ًمىً ؤن ًخدلم في وقُفت ؤو مىكمت ؤخسُي

هدُجت لإلطخلساز الىقُفي واإلانهي لدي الهاملحن مً هره الفةت،  21-15ؤلالتزام في فةت 

نام فِشهس اإلاىقف باإلالل والسوجحن مما ًادي بلى بهخفاع بلتزامه  21ؤما بهد 

والتي جقىى أن (  1) وبالخالي وباإلعخماد على ما سبق  فئن الفسطيت زقمالخىكُمي ، 

 ألقدميت املىظف مسخىي إلالتزام
ا
 وهى ًخغير جبعا

ا
هي  الخىظيمي غير ثابت وسبيا

ُ.صحيدت

 جىصياث الدزاست  - ب

ً التي بُيذ الدزاطت وحىد غهف فيها ُ نلى زهصث جىضُاث الدزاطت نلى الهىاٍو

ُ:الىدى الخالي
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ص حاذبُت الهىاضس الخىكُمُت واألحىز واإلاصاًا والخدماث والخىطهت في  .1 غسوزة حهٍص

الخدفحز اإلاادي واإلاهىىي باإلغافت بلى الدصجُو نل ى خلم مىاخاث حظاند ؤطالُب 

ُ.نلى ؤلابدام وؤلابخياز

بنؿاء نىاًت خاضت بةربام دوافو ؤلاخترام والخلدًس للهاملحن مً خالٌ الترهحز نلى  .2

هماذج ؤلاكخداء ، ودافو ألامً وؤلاطخلساز في الهمل مً خالٌ بًجاد ؤهكمت نلمُت 

 (الخغرًت الساحهت)ُم اإلاهلىماث اإلاسجدةهلخلُُم ؤداء الهاملحن وبنؿائمخؿىزة ونادلت 

س ألاداء بالدشاوز مههم، باإلغافت بلى جثبُذ الهاملحن  نً ؤدائهم ووغو خؿـ جؿٍى

لت وؤلابخهاد نً الجشو في جىفحر الخيالُف بُت غحر ؾٍى  .بهد فتراث ججٍس

ص بزجباؽ اإلاىقف بمىكمخه وبلتزامه به .3 ا مً خالٌ جىحُه الهاملحن خٌى ؤلاهخمام بخهٍص

ذ ؤهداا ُمفهىم وؤهمُت وجؿبُلاث ؤلالتزام الخىكُمي وبنؿاء نىاًت خاضت بخىغ

وخؿـ اإلاىكمت للهاملحن وبرساههم في نملُاث الخخؿُـ والخىكُم  باإلغافت بلى 

 لإللتزام الهللي ؤلادزاوي لديهم
ً
صا بهم وجىحيههم بشيل مظخمس حهٍص  .جدٍز

 وهظب جإًُد الهاملحن لها هما هاهد نلى غسُو
ً
زة بىاء الثلافت الخىكُمُت بىاًء طلُما

اث للهاملحن مً خالٌ الخإهُد  ت ؤلالتزام اللُمي باإلغافت بلى بنؿاء اإلاهىٍى لخلٍى

ُ.ُالداثم نلى الىكسة ؤلاًجابُت لألمىز وؤلابخهاد نً الظلبُاث

التي جلدمها اإلاىكمت  مىاهبت اإلاظخجداث في مجاٌ الخىىىلىحُا ؤو الطىانت ؤو الخدمت .4

ص ؤلالتزام  ب اإلابارس ؤو اليشساث الخىحيهُت لخهٍص وبنؿائها للهاملحن مً خالٌ الخدٍز

 .اإلانهي الخخطص ي لديهم

جىفحر بخظاض الهاملحن بإهمُت وندالت جىشَو ألاحىز وؤلاحساءاث والخهامالث باإلغافت  .5

 لإل
ً
صا ُ.لتزام اإلاادي لديهمبلى جىفحر الشهىز باإلهخمام والسناًت والشساهت حهٍص

تها مو بهؼ ؤصحاب )وفي النهاًت ًمىً اللٌى  بىاًء للهدًد مً اإلالابالث التي ؤحٍس

ُومدزاء مىكماث اللؿام الخاص في لبىان وبىاًء لىخاثج الدزاطت ؤن مىكماث كؿام (

جلدًس وفهم يها لالخدماث الخاص في لبىان هي بىغو ملبٌى ولىنها جىاحه جددًاث هبري ون

د مً الجهىد بها مً حهت ُو ت الهامت اللبىاهُت والطهىباث واإلاخاؾس التي جدُـالبِة برٌ اإلاٍص
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س ؤنمالها ،  بنخباز ؤهفظهم هما اهه ًجب نلى الهاملحن في اإلاىكماث اللبىاهُتللطمىد وجؿٍى

وندم الجهىد الجبازة فيها   برٌوؤلالتزام بها ُو ُلهاالىفاء ُفي جلً اإلاىكماث  وبالخاليرسواء 

ُ.هها ألطباب هفهُت آهُت ًمىً ؤن جصوٌ بظسنتجُس
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