
 
 

   1                   جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد الثاين

 أثر االلتزام التنظيمى على أداء العاملين بشركات حلول المكتبات وتقنية المعلومات: دراسة استكشافية

The Effect of Organizational Commitment on the Performance of Librarians and IT 

Companies: An Exploratory Study  

 * د. محمد محمد النجار
 ملخص

ىدفت الدراسة إىل تعرف أثر االلتزام التنظيمى على أداء العاملني 
لدراسة بشركات حلول ادلكتبات وتقنية ادلعلومات. ولتحقيق أىداف ا

استخدم الباحث ادلنهج الوصفى بأسلوبو ادليداىن من خالل مسح وحتليل 
أدبيات ادلوضوع ادلتوافر من مصادر أولية وثانوية، هبدف التعرف على 
نتائج البحوث والدراسات يف ىذا اجملال من أجل رسم إطار عام من 

 : اشتمل على ادلتغرياتاألولخالل إعداد استبانة تكونت من جزأين، 
: اشتمل على حماور االلتزام التنظيمى والثانىالشخصية والدميوجرافية 

بأبعاده )العاطفى، واالستمرارى، وادلعيارى(  وحماور أداء العاملني بأبعاده 
)جودة العمل، وحجم العمل، وادلعرفة مبتطلبات الوظيفة(. عن واقع 

، واحتوت  االلتزام التنظيمى يف شركات حلول ادلكتبات وتقنية ادلعلومات
( فقرة ومت التأكد من صدقها وثباهتا، وتكونت عينة الدراسة 36على )

واليت اختريت عشوائيا من العاملني يف شركات حلول ادلكتبات وتقنية 
 ادلعلومات.

 وتوصلت الدراسة يف ىذا الصدد إىل جمموعة من النتائج منها: 
 أواًل: فيما يتعلق بفقرات االلتزام التنظيمى:

"سأكون سعيداً جدا إلكمال مسيرتى الوظيفية في جاءت الفقرة .1
ضمن فقرات جمال االلتزام العاطفى يف ادلرتبة  الشركة التى أعمل بها"
 (3.79األوىل مبتوسط  حساىب )

"أقبل على أى عمل أكلف به في الشركة حتى جاءت الفقرة .2
ارى يف ضمن فقرات جمال االلتزام االستمر  أضمن استمرارة عملى به"

 (3.78ادلرتبة األوىل مبتوسط  حساىب )
"أنا مدين للشركة التى أعمل فيها بسبب ما تقدمه جاءت الفقرة .3

ضمن فقرات جمال االلتزام ادلعيارى يف ادلرتبة  لى من امتيازات كثيرة"
 (3.77األوىل مبتوسط  حساىب )
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Abstract 
The aim of this study was to identify the relationship 

between organizational commitment and the 

performance of employees in library and information 

technology solutions companies. To achieve the 

objectives of the study, the researcher used the field 

method through surveying and analyzing the 

literature of the subject available from primary and 

secondary sources, in order to identify the results of 

researches and studies in this field in order to draw a 

general framework through the preparation of a 

questionnaire consisting of two parts, the first: 

included personal and demographic variables and the 

second: Include the organizational commitment axes 

dimensions (emotional, continuity, normative) And 

the axes of the performance of workers dimensions 

(quality of work, workload, knowledge of job 

requirements). Regarding the reality of 

organizational commitment in libraries and 

information technology solutions companies, it 

contained (36) paragraphs and verified its validity 

and consistency. 

The researcher recommended at the end of the study 

a set of recommendations, which can contribute to 

increase the rate of organizational commitment and 

raise the performance of employees of library 

solutions companies and information technology. 
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 ثانياً: فيما يتعلق بفقرات أداء العاملين:
"يتم إنجاز المهام في الشركة بدقة وبأقل نسبة  جاءت الفقرة .1

ضمن فقرات جمال جودة العمل يف ادلرتبة األوىل مبتوسط   خطأ"
 (3.75حساىب )

و  "أقوم بإنجاز مهامى في الوقت المحدد"جاءت الفقرتان  .2
ضمن فقرات جمال حجم  "أنجز األعمال الموكلة إلى بسرعة تامة"

 (3.77العمل يف ادلرتبة األوىل مبتوسط  حساىب )
هام الوظيفة التى أعمل "لدى معرفة بمتطلبات ومجاءت الفقرتان  .3

ضمن فقرات   "لدى معرفة تامة بسياسات العمل بالشركة"و  بها"
جمال ادلعرفة وااللتزام مبتطلبات الوظيفة يف ادلرتبة األوىل مبتوسط  

 (3.79حساىب )
كما توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  .4

يمى )العاطفى واالستمرارى ادلتوسطات احلسابية ألبعاد االلتزام التنظ
وادلعيارى ، وأبعاد أداء العاملني )جودة العمل، وحجم العمل ، 
االلتزام وادلعرفة مبتطلبات الوظيفة( تعزى دلتغريات النوع، واخلربة ، 

 وادلؤىل العلمى.
وأوصى الباحث يف ختام الدراسة مبجموعة من التوصيات والىت ادلمكن 

 زام أن تسهم يف زيادة معدل االلت
التنظيمى ورفع أداء العاملني بشركات حلول ادلكتبات وتقنيات 

 ادلعلومات.
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