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 المقدمة . 1

المؤسسا كل  بتسعى  نحو  ت  أشكالھا  و مختلف  محددة  غایات  منتحقیق  منتظمة  عملیة  عالقات  السیاق  ھذا  في  وتبرم  لتعزیز   ھادفة،  التنظیم  وخارج  داخل 
امتالك الموارد البشریة بالدرجة األولى كتصور دینامیكي حیوي األمر الذي أدى إلى ضرورة تطبیق أنظمة إدارة األعمال والوظائف، لذا تھتم المؤسسات ب

یق أھداف وغایات المؤسسات بكفاءة وفعالیة. األمر الذي  ریة كونھا من بین المحاور البارزة التي تسھم في تحقتعتمد بدرجة أساسیة على القیادة اإلدا  الةفع
أمام   البشریة میجعلھا  الموارد  إدارة  العوامل، حیث تعد  العدید من  النجاح والتطور وذلك عبر  تحقیق  إذا أرادت  كبیرة  أ تحدیات  في ھذا ن  العوامل  ھم ھذه 

ا األمر  لتحسینالنطاق،  المؤسسة وموظفیھا  إدارة  أمام  دافعًا  االل  لذي شكل  مستوى  لتعزیز  للعمل  المناسب  المناخ  وتوفیر  ومھاراتھم  التنظیمي قدراتھم  تزام 
الحدیثة التحدیات  ومواجھة  المؤسسة  بقاء  لضمان  إلیھم  الموكلة  بالمھام  الذ  .للموظفین  األمر  یوھو  المؤسساتي  على  الخص  وجب  وجھ  على  وص  األمنیة 

واآللیات المتوافقة مع طبیعة التحدیات األمنیة في ابتكار وتنمیة منظومات جدیدة من المفاھیم والنظم    قیادات الشرطة في سلطنة عمان بمحافظة ظفار البحث
والم الفكري  بالنضوج  االھتمام  المؤسسات  تقتضي على ھذه  والتي  الحدیث،  واألبحاث حول  عرفللعصر  الدراسات  نحو  والتوجھ  الموارد ي،  وتنمیة  تطویر 

نتیجة للتطورات والتغیرات التي    .في ھذا المجال األمني ومنع حدوثھا  التھدیداتاحتواء    لمواكبة التحدیات المعاصرة بما یكفل  البشریة، وااللتزام التنظیمي، 
الذي    بیئة متغیرة حادة تتمیز بعدم الثبات النسبي، األمر  شرین؛ تولدت بیئة عمل جدیدة تعمل في ظلالع شھدھا العالم في مطلع العقد األول من القرن الحادي و

ي البلدان النامبة تبني منظومات جدیدة من المفاھیم والنظم واآللیات إلدارة مواردھا بشكل متوافق  استلزم من المؤسسات بصفة عامة وعلى وجھ الخصوص ف
الحدیث  العصر  متطلبات  ت مع  إیجا،  على  قادرة  فاعلة  قیادة  إیجاد  اتضمن  الماثلة  التحدیات  إدراك  على  قادر  كفء  بشري  كادر  وتحقیق مد  المؤسسات  ام 

أمامھا  تتطلب قدر كبیر من  التيطموحاتھا و الماثلة  التھدیدات  للتحدیات واحتواء  المؤسسات  لمواكبة ھذه  الیھم  الموكلة  بالمھام  للعاملین  التنظیمي   االلتزام 
(Alwehabie, 2017)  ن النامیة، حیث تواجھ ھذه المؤسسات جملة  اھ بوضع المؤسسات في البلد مؤسسات في سلطنة عمان شبیوفي إطار ذلك، فإن وضع ال

قدرات من   رفع  أساس  ھي  ومكان  زمان  كل  في  للقائد  الناجحة  اإلدارة  ان  نجد  الشرطة.  أجھزة  في  األمنیة  المؤسسات  الخصوص  وجھ  وعلى  التحدیات، 
بالمھاومھ والتزامھا  البشریة  الموارد  الحضارا ارات  سادت  حیث  الدول،  نجاح  وسر  الیھا  الموكلة  تع  تم  لكونھا  وتطبیقاً  فكراً  الناجحة  النظام باإلدارة  ني 

 واالنتظام وأساس لترسیخ األمان المجتمعي والذي یعد منطلق أساسي لبناء الدولة ودیمومتھا.
 مشكلة الدراسة . 2

  نتائجھا، وھي أحد األمرین إما أن تكون قیادةمؤسسة مھما كان نشاطھا، حیث تقاس القیادة اإلداریة ب یة أحد مقومات نجاح الیة الموارد البشر تنمیعتبر تطویر و 
نمي الكفاءات  وت  سیئة تعمل على ھدر موارد المؤسسة وتختزل األھداف التي تسعى لتحقیقھا، وإما أن تكون قیادة ناجحة تعمل على تنمیة الموارد وتطویرھا

مي داخل المؤسسات مھما ق واحد بالشكل الذي یعزز من االلتزام التنظیتوى من الكفاءة في أداء الموارد البشریة والعمل كفریوالمھارات، وتحقق أعلى مس
عملھا(المغربي،   طبیعة  النامیة2013كانت  البلدان  في  الخصوص  وجھ  وعلى  األمنیة،  المؤسسات  في  التحدید  وبوجھ  لتزاید  وم  ).  نظراً  عمان  سلطنة  نھا 

أمامھاالتحدیات   الماثلة  عل  .األمنیة  لزاًما  ذلك یصبح  في  فِي ضوء  األمنیة  المؤسسات  تى ھذه  أْن  واعٍ وھادف من خالل سلطنة عمان  إداري  بأسلوب  عمل 
اقع المثقل لالنتقال  ة التحدیات األمنیة للتغلب على ھذا الوبیعقیاداتھا ومواردھا البشریة لدمج نفسھا مع التطورات والتغیرات المتسارعة بالشكل الذي یواكب ط

دعائم النظام في السلطنة، وھو األمر الذي لن یتم تحقیقھ فِي ظل تدني فرص نجاحھا وتحقیق السلم االجتماعي وترسیخ    إلى مرحلة جدیدة متقدمة تزید من
في ضوء ذلك تولى    .فار بسلطنة عمان، وبوجھ التحدید في مركز شرطة محافظة ظ)2003مستوى االلتزام التنظیمي في مراكز الشرطة (الثنیان، ورشید  

كل المتصلة تدریب وتنمیة الموارد البشریة في قیادة شرطة محافظة ظفار. اتضح بموجب  اھم المشال دراسة استطالعیة وذلك لغرض تلمس  الباحث القیام بعم
قدرات ي نحو القیام بالتخطیط المسبق والفعال تدریب وتنمیة  على وجود خلل قائم في االلتزام التنظیمین  الدراسة االستطالعیة بموجب ما اجمع علیھ المشارك

من ناحیة أخرى، من خالل  .مع االحتیاجات والخصائص الخاصة بالموارد البشریة العاملة في ھذه المؤسسة االمنیةومھارات الموارد البشریة، بما یتناسب  
التحلیلیة التي تناولت ھذه العالقة دریب وتطویر الموارد البشریة نجد ندرة في الدراسات  حول العالقة بین االلتزام التنظیمي وت  ساتاالطالع على واقع الدرا

بیئة العمل بسلطنة عمان، وبوجھ التحدید في المؤسسات األمنیة وعلى وجھ الخصوص حول قیادة الشرطة بمحافظة ظفار. ومع ذلك، كانت ھناك في إطار  
بشدد  ع األعمال  بیئة  مستوى  على  الدراسات  (من  الجندبي  دراسة  ومنھا  عام،  و2015كل  على  التي)  وتدریب   أكدت  التنظیمي  االلتزام  بین  عالقة  وجود 
العواضي (و إلى دراسة  الیمنیة. إضافة  بالجمھوریة  البشریة، والتي طبقت في مجال مكاتب الصحة في محافظة عدن  الموارد  ت أكد) والتي  2017تطویر 

یعزز من تحدید    نطلق كون االلتزام التنظیمي للقادة والمدراء لتزام التنظیمي وتدریب وتطویر الموارد البشریة من منتائجھا كذلك على وجود عالقة بین اال 
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مفترض ان تستفید من ھذه البرامج ال  االحتیاجات التدریبیة المناسبة، ووضع البرامج التدریبیة بشكل متوافق مع ھذه االحتیاجات، باإلضافة إلى تحدید الجھات
لیمنیة في قطاع وزارة النفط الیمنیة إال أنَّ ھذه  ار بیئة العمل اعل ومدروس، والتي طبقت في إطاالحتیاج التدریبیة بشكل فا  ء التحدید الدقیق لجھاتعلى ضو

 . الدراسات تختلف عن الدراسة الحالیة في مجتمع الدراسة الحالي
 ھداف الدراسة ا. 3

 .مانالموارد البشریة في شرطة محافظة ظفار بسلطنة ع وتطویرتدریب و  االلتزام التنظیميقة بین العالم ھف .1
 البحثي   اإلطار. 4

 :الحالیة نموذج البحث التاليتقترح الدراسة 

 
 

 مراجعة األدبیات . 5
ذلك، فإن المفھوم الواسع لاللتزام  االلتزام التنظیمي عند الباحثین، ومع  مھوند النظر إلى مفھوم االلتزام التنظیمي عبر األدبیات، كان ھناك تنوع في تناول مفع

في كونھ   الالتنظیمي تمثل  الذي یربط  الرابط  التي ھو  الواجبات  الجوانب اإلداریة من حیث  المفھوم في  بھا. حیث یستخدم ھذا  التي یعمل  بالمنظمة  موظف 
 یجعلھم أكثر إنتاجیة  ة أكبر للعمل كما یراه الموظفون ممانظیمي كمفھوم یضیف قیم ر لاللتزام الت ظن ی  في الوقت ذاتھ،  .(Reichers. 1985) یؤدیھا الموظف 

(Richard T. Mowday, 2013).  ) 2013وفقًا لما ذكره) Richard T.Mowday   فقد تم تناول مفھوم االلتزام التنظیمي في األدبیات من وجھة نظر
إطار ذلك    وجھة نظر اقتصادیة. في  احثین من وجھة نظر نفسیة، وبعضھا منإلیھ منھا. في ظل ذلك، عرفھ بعض الب   رظلن مختلفة نظراً للزاویة التي تم بھا ا

ھ التشابھ بین التعریفات المختلفة دفعت إلى تحدید مجموعة من التعریفات بشكل شامل، حیث یشیر إلى الشعور بالعضویة المصحوب بالتعبیر المنظور، أوج
د من النتماء یؤدي إلى العدیفإن الشعور بالوالء وا  ابط بین الموظف والمؤسسة. وبالتالي، وظف في المؤسسة مما یؤدي إلى تكوین رملا  الذاتي عن منصب

أضاف بینما  مختلفة.  مستویات  عدة  على  وقیم   Tsai (2014) الفوائد  بأھداف  العاطفي  الرتباط  بـ  أوضح  بشكل  یھتم  الذي  التنظیمي  لاللتزام  آخر  تعریف 
 .ھذه المؤسسةحقیقة أن لھ مكانًا في  مصلحتھ الخاصة، والذي كان مبني على سسة من قبل الموظف بطریقة منفصلة عن ؤمال

ي، ورابط ممیز بغض النظر عن التناقضات حول بعض مكونات معنى ھذه الفكرة، فإن جزًءا كبیًرا من التعریفات التفصیلیة یلتقي في إمكانیة وجود رابط ذھن
بمؤسسة معینة  الة یرتبط فیھا العامل  االلتزام یتمیز بأنھ ح  حیث ان .(Allen, 1984) يء خارج نفسھالتعرف علیھ من كون ان العامل لدیھ ش  نمكوثبات، وی

   (Robbins, 2009) .وأھدافھا یرغب في االستمرار في تحقیقھا من خالل اإلعداد والمشاركة في المؤسسة
) ذكره  لـما  النسبیة    نفإ  Reichers (1985وفقًا  الصفة  ھو  التنظیمي  محااللتزام  ارتباط  مع  الممیز  میزتین،  ویشیإلثبات  بھ.  واالرتباط  (دد،   (2014ر 
Limpanitgul  بأنھ ما یمیز االلتزام التنظیمي في كونھ تمسك الشخص العقلي بالمؤسسة، بما في ذلك الشعور بالعمل والمساھمة واالعتمادیة في تقدیرات

إلى االلتزام  Azri (2013(بالمؤسسة وعدم تخلیھ عتھا. كما ینظر    نھ یصف ارتباط العاملااللتزام التنظیمي بأ Schneider (2013) فالمؤسسة. كما وص
األھداف   یحقق  بأسلوب  معینة  قیم  المطلوبة حسب  احتیاجات  یلبي  تجعلھ  بطریقة  بالمؤسسة  للموظف  محدد  التزام  نحو  فكري  میل  بأنھ  المطلوبة  التنظیمي 

یل التي تم  روابط الشخصیة ویزید من قابلیة التشغیة رائد عقلي ینبذ ارتباط العامل بالمي بأنھ كشخص ام التنظیعن االلتز Allen (1984ة. بینما عبر (سسمؤلل
والموظفین   تنظیمي للعمالل ام  لقیاس االلتزا Allen تحدیدھا وفقاً ألھداف المؤسسة. حیث ان التعریف یصف فكرة االلتزام التنظیمي وفقاً للمقیاس الذي قدمھ

بأن االلتزام التنظیمي یعبر عن ارتباط الموظف    Mowday, Porter and Steers)  2013نفس الجانب، یشیر (  في  .في أي مؤسسة كانت  على حد سواء
  ر بھا الموظفون ذات الصلة میي  على أنھ درجة الوالء الت  Newstrom and Davis)  1993بإطار عملھ ونطاق عمل المؤسسة المعنیة ككل. كما یعرفھ (

واالستعداد واالرتباط   المؤسسة  كم  مع  معھا.  العمل  أو  المشاركة  (لمواصلة  عرفھ  بھا     Meyer and Herscovitch)  2001ا  یتطابق  التي  الدرجة  بأنھ 
لة في: البقاء في الملتزم متمث  ف وظ) ممیزات المMeyer and Allen (1990الموظف مع المؤسسة ومستوى مواصلتھ للعمل فیھا. في نفس الوقت، حدد  

مشاركة أھداف المؤسسة. وفي إطار ذلك،    ، وحمایة أصول المؤسسة، باإلضافة إلىم، وتأدیة العمل وردیاتھ بصورة كاملة ة، وحضور العمل بانتظاالمؤسس
كبیر    الموظف الملتزم بشكل  ًء علیھ اورد ان انب   بالمؤسسة، والذيارتباطھ    ان االلتزام الوظیفي ھو تعریف للموظف من خالل  Reichheld)  1993أوضح (

ن ذلك، من المرجح أن یرى الموظف األقل التزام  در بسیطة من عدم الرضا. على النقیض ماضو حقیقي في المؤسسة، ویتغاضى عن مصجداً یرى نفسھ كع 
 في المؤسسة نفسھ على أنھ شخص غریب غیر مستغرق في عملھ. 

طلب منھا تدریب  تالتي شھدتھا بیئة األعمال، والتي ت   من التغیرات والتطورات  العدید  ات األعمال حقیقة واقعیة بسببسسمؤأصبحت التحدیات التي تواجھھا  
یة لتنمیة قدراتھا ومھاراتھا لتعزیز حبھم للعمل في مؤسساتھم، األمر الذي یتطلب توفر قیادات تتمتع بقدر عالي من الكفاءة وااللتزام وتطویر الموارد البشر

لمواجھة   نقاط قوتھا ومعالجة نقاط الضعف فیھا  زلبشریة، بالشكل الذي یمكنھا من تعزیلدریب وتطویر الموارد اظیمي من أجل التطبیق الفعال والمثمر  ن تال
رد  ى تدریب وتطویر الموالإ ة  وبالتالي، قبل اإلشار   ).2020التحدیات الراھنة والبقاء واالستمرار في ممارسة عملھا وتحقیق أھدافھا اإلستراتیجیة (بارحمھ،  

ینبغ نتناول بشكل موجز  البشریة  ان  البشریة، ومفھوي  الموارد  إدارة  البشریة، والتطورمكل من  الموارد  إلى أھمیتھا،    ھا، ومفھوم  لھا، باإلضافة  التاریخي 
 .احھوأھدافھا، وموقع إدارة الموارد البشریة في الھیكل التنظیمي في المؤسسة، عالوة عن مقومات نجا

 
 نظریة الرھان الجانبي  5.1

یحدد مستوى االلتزام التنظیمي باعتباره التزام الموظفین إلى    حیث اقترح نموذجا  ) في الستینیات، Becker (1960لرھان الجانبي من قبل  نظریة ا   تم تطویر
أیضا إلى تجمیع  الرھان الجانبي  نفسھ، تشیر نظریة    قتولا  فيوالمؤسسة كنتیجة مباشرة لالمتیازات والفوائد، ویتلقى وقد یخسرون قد یخسرونھ في العمل.  

مقابل عملھ؛ م الموظف  یتلقاھا  التي  الوظیفة، و  ثلالفوائد  الذي یقضیھ في  النقدي، والوقت  التدریب والتطویر، والتعویض  العمل، برامج  العالقة مع زمالء 
ت في  یسھم  الذي  بالشكل  الوظیفي  الرضا  مستوى  الفوائد  ھذه  تمثل  الم  زیعزحیث  في  األداء  تعتمستوى  والتي  تعزؤسسة،  عن  كناتج  التزام  بر  مستوى  یز 

والذي یعتبر قرار باھظ الثمن بالنسبة لھ، أو قرار    یھم، والتي بطبیعة الحال بناًء علیھا یتخذ الموظف بدوره قرار مغادرة المؤسسةإلالموظفین بالمھام الموكلة  
المؤسسة. وبالتالي، فإن ھذه   مناقشتھظنالالبقاء في  التي تمت  الفرضیة  ریة  ال ا تدعم  لھذه  بین االل   والتيدراسة  الثالثة  أثر  التنظیمي تزتقترح وجود عالقة  ام 

قة بین متغیرات الدراسة أعاله، والفصل الثالث لھذه الدراسة بما یتفق مع تساؤالت الدراسة وتدریب وتطویر الموارد البشریة، والتي تم اإلشارة الیھا في العال

 طار البحثي : اال1شكل 
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 . افھادھوأ
 

 لموارد البشریة وتدریب وتطویر التزام التنظیمي عالقة اال 5.2
یعتبر تدریب وتطویر الموارد البشریة من   الذيي للقادة یسھم في تعزیز ممارسات الموارد البشریة ولى ان تعزیز االلتزام التنظیمع  انطالقاً من الفكرة القائمة

لكل   یةوتكویناتھا، والتي أكدتھا الدراسة المفاھیم بمختلف أشكالھا  مؤسسات األعمال  الراھنة التي تواجھھا    اتضمن ھذه الممارسات وانجعھا لمواكبة التحدی
( .Gill, Gardner, Claeys & Vangronsvelt (2018) من الجندبي  بین االلتزام 2015في إطار ذلك، أكدت دراسة  العالقة  إلى دراسة  التي ھدفت   (

ي محافظة عدن ف  منھا. تم تطبیق ھذه الدراسة على مكتب الصحةرد البشریة من ضیب وتطویر الموایعتبر تدر  الذيریة، وشب الالتنظیمي وممارسات الموارد  
تم اختیارھم جمیعھم كعینة للدراسة بما یتفق   الذین) مبحوث، و70واألقسام والبالغ عددھم (بالجمھوریة الیمنیة، حیث تكون عینة الدراسة من رؤساء اإلدارات 

) منھا كانت 62استمارة استبیان، وتم استرداد ( )70االستبانة في جمع البیانات، حیث تم توزیع (  ع اداة الدراسةضوئھا تم توزی عة الدراسة. والتي علىیب ط مع
ب  لتحلیل  إلجراء  االجتماعیةجمیعھا صالحة  للعلوم  اإلحصائیة  الحزمة  باستخدام  المقترحة  الفرضیات  الختبار  الدراسة  المئویة،   SPSS یانات  النسب  منھا 

التكرا األوساط  لتوزیعات  وتشخیاریة،  المعیاریة، لوصف  االنحرافات  مالحسابیة،  االرتباط  ص  معامل  لسیبرمان،  الرتب  االرتباط  معامل  الدراسة،  تغیرات 
التن واالنحدار.   االلتزام  بین  ھام  إیجابي  وأثر  ارتباط  عالقة  وجود  على  الدراسة  أكدت  علیھ  بناًء  الموار  يمظیوالذي  وتطویر  عوتدریب  في  البشریة  ینة  د 

اجات التدریبیة نظیمي للمدراء في مكتب الصحة في عینة الدراسة المبحوثة یسھم في تحدید االحتیالت مبحوثة، ودللت على ان تعزیز مستوى االلتزام  الدراسة ال
الخدمة   من مستوى جودة  درات التي تعززكتسابھم للمھارات والقاون  بشكل مدروس وواعي بالشكل الذي یعمل على تعزیز مستوى تدریب وتطویر الموظفی

  .الصحیة المقدمة للمجتمع
) التي ھدفت إلى دراسة العالقة بین االلتزام التنظیمي وتدریب وتطویر الموارد البشریة في مؤسسة الكھرباء 2017ة العواضي (ھ، أكدت دراسذات في الصدد  

)  234عددھم ( الغفروع من العاملین في مدینة تعز الیمنیة والبارات ومدیري المن مدیري اإلد  حیث تكونت عینة الدراسة ة.بمحافظة تعز في الجمھوریة الیمنی
) استرجاع  وتم  علیھم،  االستبیان  استمارات  توزیع  تم  من227موظف   () منھا  االحصائي  التحلیل  لعملیة  الصالحة  االستبیان  استمارات  عدد  بلغ  ) 218ھا، 

ة منھا النسب المئویة، التوزیعات  جتماعیللعلوم اال  یات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائيتبار الفرض بیانات واخضوء ذلك تم تحلیل الوفي  .  نابیاستمارة است
بناًء على ذلك توصلت    .ددلمعیاریة، وتحلیل تباین االنحدار، اختبار االنحدار بین متغیرین، االنحدار الخطي المتعالتكراریة، األوساط الحسابیة، االنحرافات ا

التنظیمي وتدریب وتطویر الموارد البشریة في عینة الدراسة المبحوثة،  لتزام  تاجات من أھمھا وجود عالقة ارتباط وأثر بین اال ة من االستناسة إلى جملالدر
 .المطلوبةوالمھارات   متوافق مع طبیعة القدرات لكبشدراسة ان تعزیز مستوى االلتزام التنظیمي یعزز من مستوى تدریب وتطویر الموارد البشریة وأكدت ال

حدودیة في الدراسات التي تناولت العالقة المباشرة یلیة التي تمت اإلشارة إلیھا في أعاله، یتضح ان ھناك مالتحل وبالتالي، وفقاً لما تم تناولھ من واقع الدراسات
طاع قیادة شرطة محافظة ظفار.  الخصوص في قن وعلى وجھ  ا في إطار بیئة سلطنة عماھتدربین االلتزام التنظیمي وتدریب وتطویر الموارد البشریة، ون

: بوجود عالقة مباشرة ذات داللة إحصائیة بین االلتزام التنظیمي H3مع أھداف الدراسة ومحدداتھا تفترض الدراسة فرضیتھا الثالثة    لتزامنوعلیھ بناًء على ا
 . مبحوثة"الدراسة ال عمان "عینة شرطة محافظة ظفار بسلطنة ةدیاوتدریب وتطویر الموارد البشریة في ق

 منھجیة الدراسة . 6
لجمع البیانات تتضمن: الطریقة النوعیة والكمیة، والمختلطة التي تجمع بین النوعیة والكمیة، ولكل   واالجتماعیة توجد ثالث طرقانیة  في مساق العلوم اإلنس

كن حث یتناول األھداف من خالل تقنیات تملجمع البیانات بأنَّھ ب  یمكن تعریف النھج النوعي Zikmund (1997) منھما نقاط قوة وضعف. ووفقاً لما حدده
الكمي لجمع البیانات في كونھ یتناول أھداف الدراسة من باحث من تقدیم تفسیرات مفصلة للظواھر دون االعتماد على القیاس العددي، بینما یعوف المنھج  ال

الت التقییم  لتحقیبیجرخالل  والتحلیل  العددي  القیاس  عبر  (ي،  یبین  كما  الدراسة.  من  الھدف  أسئل Creswell (2003ق  طبیعة  الدأن  ھي ة  واتجاھھا  راسة 
بانھ یتم عبر النھج أو األسلوب الكمي الحصول  Swanson & Holton (2009) یوضح  .لمتحكم الفعلي في االختیار المناسب لنھج طریقة جمع البیاناتا

  اراء  ي تعبر في حقیقة األمر عنة التیة من خالل االستبان مؤشرات معینة، أو الحصول على بیانات عدد  ت عددیة من واقع السجالت الفعلیة حولان یاعلى ب
ل  وحت بأنھ یتم من خالل األسلوب الكمي جمع البیانا Sekaran & Bougie (2016) ذلك یشیر اطاروتوجھات عدد من المبحوثین حول موقف معین. وفي  

معدل على  والحصول  الرأي  أو  المض  المواقف  ھذا  إطار  وفي  تقریبا.  عاٍل  مناستجابة  كل  یشیر  او  Swanson & Holton (2009) مار،  النھج  بأن 
الھا دورھا  إلى  باإلضافة  المجتمع.  على  العینة  من  والتعمیم  والصالحیة  الموثوقیة  إنشاء  في  أوسع  نطاق  على  مقبوال  یعتبر  الكمي  اكتشاف    يفم  األسلوب 

وخصائص   والتفسیرات  اإلضافالعالقات  أو  جدیدة  نظریة  القتراح  أوضحالموضوعات  ذاتھ  الصدد  في  تأكیدھا.  أو  الیھا  ھذا  Creswell (2003) ة  بأن 
ناھی تجاھھ،  نسبیًا  المنخفضة  التكلفة  واسعة، عالوة عن  مساحة جغرافیة  تغطیة  یعمل على  لكونھ  مناسبًا ومالئًما  یعد  الكافي    ك عناألسلوب  الوقت  إعطاء 

بھذا الخصوص بان   Swanson & Holton (2009الھویة. كما یضیف كل من (  إبقائھم مجھوليللمستجیبین للتفكیر قبل ان یجیبوا على فقرات االستبانة و
بسب  البشریة  الموارد  إدارة  مساق  في  النظریة  الختبار  االستخدام  شائع  نوعا  یعتبر  الطریقة  أو  األسلوب  في   بذلك  حقیقیة  تجارب  إنشاء  في  الصعوبات 

اسة وأھدافھا وسیاقھا  اإلعدادات التنظیمیة. والذي بناًء علیھ فإن ھذه الدراسة استخدمت النھج أو األسلوب الكمي في جمع البیانات بما یتوافق مع أسئلة الدر
 ; Pahuja & Dalal, 2012) ذه الدراسة، والتي تمثلت في دراسة كل منھالعام. وھو أسلوب تم استخدامھ في نطاق واسع في العدید من الدراسات المماثلة ل

Bouaziz & Hachicha 2018 ; Baskarada & Koronios 2018)  .(  الدراسة مشكلة  مع  یتناسب  انحصر   تساؤلھابما  المكانیة  وھدفھا ومحدداتھا 
موظف بناًء   2336) مركز، بإجمالي عدد موظفیھا البالغ بشكل كلي  15(  مجتمع الدراسة في قیادة شرطة محافظة ظفار بسلطنة عمان البالغ عدد مراكزھا

مستھدف بالتوافق  على التقریر المرفوع من قیادة شرطة المحافظة (مرفق ضمن المالحق). ووفقاً لذلك بلغت نسبة العینة التي تم سحبھا من مجتمع الدراسة ال
العینة العشوائیة البسیطة على  327د حجم العینة ما نسبتھ (ی) لتحدKrejcie & Morgan, 1970مع القائمة التي طورھا ( ) موظف تم اختیارھم بطریقة 

" (الضباط  العینة  فئات  لمكونات  التناسبیة  الطبقیة  العینة  أفراد" 224ضوء   ،"2112. بنسبة  بطریقة  14")،  المختارة  عینتھا  نسبة  بلغت  بموجبھا  والتي   ،%
) بشكل متوافق مع قائمة تحدید حجم 327") بإجمالي حجم العینة (296"، أفراد "31ینة مجتمع الدراسة (الضباط "عالعینة العشوائیة البسیطة من فئات حجم  

) أنھ بموجب أخذ العینات العشوائیة البسیطة تتمتع جمیع Thompson (2012) . في إطار ذلك، أوضح  Krejcie & Morgan, 1970العینة التي وضعھا (
في االختیار، وبالتالي فإن التمثیل العادل للعینة یمكن أن یزید من صحة النتائج. في الوقت نفسھ یعتبر الحجم الحالي لمفردات   ةوحدات السكان بفرص متساوی

اوصى   مثلما  المناسب  الحجم  ھو  لدینا ثالث Garson (2008العینة  تكون  عندما  االقل  ذلك على  في حدود  العینة  تكون حجم  ان  بأنھ یجب  أورد  والذي   ( 
) یعتبر 300) والذي أورد ان حجم مفردات العینة بنسبة Tabachnick & Fidell (2007)مثلما أشار    مناسبا  العینةات. والذي یعتبر حجم مفردات  ریمتغ

شرطة محافظة ظفار  ة  دأیضاً في حالة استخدام النمذجة البنائیة الھیكلیة. في حین تمثلت مفردات العینة المستھدفة لھذه الدراسة في: (ضباط وأفراد قیا  مناسبا
بالنسبة لمفردات العینة الحال  یة. حیث كان ذلك  بسلطنة عمان)، والتي تم استھدافھا لكونھا على علم بمضامین متغیرات الدراسة، والتي تعتبر أكثر وضوحاً 

والموسوي،   (العابدي،  من  كل  دراسة  إلى  بلقاسم،  2014باالستناد  ال2015;  ھذه  اختیار  سبب  عللت  والتي  الوظیفیة  ئا ف)،  المتغیرات    الرتباطھات  بماھیة 
مراد الحصول المقترحة لحل المشكلة، وھو ما تم توضیحھ في اعاله، والذي اوضحنا فیھ عن مدى مالءمتھ مع ھذه الدراسة وتوجھاتھا وطبیعة المعلومات ال

 ) موظف على النحو التالي: 327(ینة ع) التي تم بموجبھا تحدید حجم الKrejcie & Morgan, 1970علیھا. ویمكن توضیح قائمة (
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 النتائج والمناقشة  . 7

، وتم على تدریب وتطویر الموارد البشریة في شرطة محافظة ظفار بسلطنة عمان  وأثره  متغیر واحد مستقل وھو االلتزام التنظیميتقوم ھذه الدراسة على  
سنوات الخبرة). و،  الدراسي ، المستوى  عمرمتغیرات (الجنس، ال  ألربعظیفیة، ویمكن تصنیف مجتمع الدراسة وفقاً  الو  قعتحدید مجتمع الدراسة من ھذه الموا 

الدراسة حسب متغیرات   أفراد عینة) توضح توزیع  5،4إلى    1،4وفیما یلي توضیح لخصائص أفراد الدراسة في ضوء المتغیرات الدیموغرافیة. الجداول (
 الدراسة. 

 :سالجن 7.1
 83) ونسبتھم كانت  234) في أدناه احتوى اختبار الجنس على فئتان وھما، الذكور واالناث. بناًء على ذلك بلغ عدد المستجیبین من الذكور (1قًا للجدول (وف

 . ورك. حیث یؤكد ھذا االختبار أن معظم المشاركین في الدراسة كانوا من الذ16) ونسبتھم كانت % 47بلغ عدد اإلناث ( ینما٪. ب
 :لعمرا 7.2

 31-26عاًماـ،    25-20أعمارھم بین  ) في أدناه كان توزیع العینة حسب الفئات العمریة البالغ عددھا أربعة فئات عمریة والتي تنحصر  1وفقًا للجدول التالي (
فردًا وكانت نسبتھم  172  اعامً   25  -  20  ینم ب تتراوح أعمارھ  ینالذ  یبینعاًما وما فوق. والذي بناًء علیھ كان عمر المستج  41عاما وكذلك    40-31عاما،  
%. بینما كان من تتراوح أعمارھم 30.2وكانت نسبتھم  مبحوث،    85سنة    30  -  26  ینتتراوح أعمارھم ب  ینالذ  یبین٪. كما كانت أعمار المستج  50.4كانت  

%. 0.032بواقع نسبة مئویة بلغت    دأقرا  9نة وما فوق  س  40ن عمر المشاركین  ا كا%. كم0.0533مستجیب، وكانت نسبتھم كانت    15عاًما    40-31بین  
 .سنة 25_20كانوا ضمن الفئة العمریة المنحصرة بین  یبینحیث یؤكد ھذا االختبار أن معظم المستج

 : الدراسيالمستوى  7.3
توزعت حسب الدبلوم، البكالوریوس، والماجستیر.    یة، دراس  یاتثة مستوي ثال) في أدناه كان الختبار المبحوثین حسب المستوى الدراس 1وفقًا للجدول التالي (

الحاصلین على شھادات  كین%. بینما بلغ عدد المشار37.3ویة مبحوث، بواقع نسبة مئ 105بناًء على ذلك بلغ عدد المشاركین الحاصلین على شھادات الدبلوم 
%. 0.09996ونسبتھم المئویة كانت    28صلوا على شھادات الماجستیر  ح  یندد المشاركین الذلغ ع%. كما ب52.6ونسبتھم المئویة كانت    148البكالوریوس  

 . كانوا یحملون شھادات بكالوریوس یبینالمستج  یةأن غالب  یتضحومن خالل ذلك 
   :سنوات الخبرة 7.4

سنوات وما فوق. بناًء   7سنوات و  6-4سنوات من الخبرة    3-1من سنوات الخبرة، وھي    یات) كان الختبار سنوات الخبرة ثالث مستو1دول التالي (وفقًا للج
سنوات   3-1  لى%. بینما بلغ عدد المستجیبین الحاصلین ع37.7ونسبتھم كانت    106سنوات من الخبرة    6-4الحاصلین على    یبین على ذلك كان عدد المستج 

الخبرة   كانت    43من  مئویة  نسبة  كا15.3بواقع  كما  المستج%.  عدد  فوق  7على  لین  الحاص  یبین ن  وما  الخبرة    سنوات  كانت   132من  مئویة  نسبة  بواقع 
 .  سنوات 6-4لدیھم خبرة تنحصر بین  یبینأن معظم المستج یتضح. وعلیھ من خالل ذلك 46.9%
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 الخصائص السكانیة للعینة :  1 دولج

الخصائص  
 عدد ونسبة االستجابة  یھ غرافالخصائص الدیمو ونسبة االستجابة عدد  الدیموغرافیھ 

 العمر ستوى الدراسي الم

 %61.2,  172 25_20 %37.3,  105 دبلوم 
 %30.2, 85 30_26 %52.6,  148 بكالوریوس 
 %0.0533, 15 40-31 %0.09996, 28 ماجستیر 

 %0.032, 9  41وما فوق   
 الجنس  سنوات الخبرة 

 %84,  234 ذكر %15.3, 43 3الى   1من 

 %16, 41 انثى  %37.7,  106   6الى  4من 

  %46.9,  132 سنوات 7اكثر من 

 
 Coefficients of Reliabilityمعامالت الثبات  7.5

 ین ھذا االختبار عامل   یستخدم .  یراتعناصر المتغ  ینوالتأكد من االتساق الداخلي ب   یةمؤشرات الموثوق   یجادفي الدراسة لغرض إ   یة تم استخدام اختبار الموثوق
الھما كرونبا المركب. وفقً خ  ق  یجب )،  Hair et al. (2016ا ل  فا والثبات  تكون  المركب    یةموثوق  یمةأن  الفا والثبات  قبولھا.    یتمحتى    0.7  فوقكرونباخ 

الجدول   إلى  ان  2استنادًا  الى  التنائج  ق  یًراكب  یًااتساقًا داخل  یوجدھ  أظھرت  المركب. ح   یم مع  الفا والثبات  المتغ  یثكرونباخ  ان  التنظ(اال  یراتوجد    یمي لتزام 
البشر  یروتطووتدریب   قیةالموارد  ب  یم) حصلت على  تتراوح  الفا  ب   یموق   0.994و  0.989  ینكرونباخ  تتراوح  المركب  . كما 0.995و    0.991  ینالثبات 

 ):2یتضح في الجدول التالي (

 : اختبار الموثوقیة 2جدول 

 مجمعة ة الالموثوقی  كرونباخ الفا  العوامل 

 0.991 0.989 رد البشریة تدریب وتطویر الموا
 0.995 0.994 االلتزام التنظیمي 

 ) Normality Distribution Testالتوزیع الطبیعي ( اختبار 7.6
م اختبار ا . من خالل استخداتیانبلل  یعيلغرض التأكد من وجود توزیع طب   یستخدماألولي الذي    یلللتحل   یسیةھو أحد االختبارات الرئ  یعياختبار التوزیع الطب

. بینما یجب ان تتراوح قیمة اقبولھ  یتمل  3و    3  -  ین)) تتراوح بKurtosisالتفرطح     یمأن تكون ق  یجبھما (االلتواء والتفلطح)،    ین، لعامل  یعيالطب   یعتوزال
) بSkewnessااللتواء  (  2و    2  -  ین)  أورده  لما  االختبار    ).Hair, Hult, Ringle & Sarstedt,  2016وفقاً  نتائج  بموجب  متغیرات  والتي  حصلت 
 ین االلتواء ب  یمتراوحت ق  یثة) على نتائج مقبولة، حیالموارد البشر  یر) والمتغیر التابع (تدریب وتطویميلمتمثلة في المتغیر المستقل (االلتزام التنظ الدراسة ا

 ): 3تتضح في الجدول التالي (التي . و0.442  و 0.304 ینالتفرطح ب یمتراوحت ق ینما، ب 0.803و  0.639

 التوزیع الطبیعي اختبار  3لجدول ا
 التفرطح  االلتواء  عدد المشاركین العوامل الرئیسیة 

 304. 803. 281 ) االلتزام التنظیمي( المستقلالمتغیر 

 442. 639. 281 ) تدریب وتطویر الموارد البشریةالمتغیر التابع (

 Factor loadingرات للفقنتائج التشبعات العاملیة   7.7
رقم   من  )  4(الجدول  أكثر  والمتغیرات  المحاور  فقرات  لجمیع  التشبعات  كل  بین  )  0.50(یبین  ھذه  )  0.825و  0.120 -(ومحصورة  في  مقبولة  قیم  وھي 

 . 281الدراسة حیث إنَّ حجم العینة أكثر من 

 التشبعات العاملیَّة للفقرات : 4جدول 
 التشبع  الفقرات  عوامل ال التشبع  الفقرات  العوامل 

 وارد البشریة  تدریب وتطویر الم

HRD1 0.698 

 االلتزام التنظیمي  

OC1 0.32 

HRD10 0.167 OC10 0.34 

HRD11 0.084 OC11 0.458 
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HRD12 0.139 OC12 0.587 

HRD13 -0.017 OC13 0.36 

HRD14 -0.051 OC14 0.659 

HRD15 -0.051 OC15 0.682 

HRD16 -0.072 OC2 0.444 

HRD2 0.73 OC3 0.709 

HRD3 0.725 OC4 0.671 

HRD4 0.732 OC5 0.676 

HRD5 0.554 OC6 0.587 

HRD6 0.536 OC7 0.673 

HRD7 0.531 OC8 0.715 

HRD8 0.743 OC9 0.422 

HRD9 0.654 V2 0.869 

   V3 0.825 

   V4 -0.064 

   V5 -0.12 

   V6 -0.098 

 نحرافات المعیاریة لمتغیرات ومحاور الدراسة الحسابیة واال المتوسطات 7.8
االختبار الحالي متوسط   یستخدم.  یراتحول عناصر المتغ  یبینتصورات المستج  یداإلحصائي لتحد   یلفي التحل  یراتاإلحصائي الوصفي للمتغ  یلالتحل  یستخدم

كان   ینما، ب 1  یاسللق  ألدنى، كان الحد ا  4.6. وفقًا للجدول التالي  اتریتجاه عناصر المتغ  یبینمستوى اتفاق المستج   لتحدید   یاریةالدرجات واالنحرافات المع
  یر )، وكذلك المتغیر التابع (تدریب وتطویميزام التنظ حسب مقیاس لیكرت الخماسي لمتغیرات الدراسة المتمثلة في المتغیر المستقل (االلت  5الحد األقصى  

ا الحسابي وفیةلبشرالموارد  المتوسط  (االلق). حیث كانت درجة  المستقل  للمتغیر  االختبار  لنتائج  (  تزام اً  أقل درجة تركیز لمجتمع  2.305التنظیمي)  ) وھي 
الموارد   یروتطو عمان عند مقارنتھا بدرجة تركیزھا على المتغیر التابع (تدریب    الدراسة وعینتھا المختارة المتمثلة في قیادة شرطة محافظة ظفار بسلطنة

 ). 2.770)  (یةالبشر

 المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري لمتغیرات الدراسة : 5الجدول 

 االنحراف المعیاري  المتوسط  اكبر قیمة  اقل قیمة  التكرار المتغیرات 
(االلتزام التنظیمي) المتغیر المستقل   281 1.00 5.00 2.305 0.576 

ر المتغیر التابع (تدریب وتطوی
 0.474 2.770 5.00 1.00 281 الموارد البشریة)

 اختبار العالقة المباشرة  7.9
المستقل (االلتزام التنظیمي)   یرالمباشر باختبار االرتباط. تم استخدام ھذا االختبار لغرض فحص نوع العالقات المباشرة المتغ  یراختبار التأث  یسمىعادة ما  

التال   شرطة محافظة ظفار في سلطنة  یادةارد البشریة) في قوالمتغیر التابع (تدریب وتطویر المو على    التي تم استنتاجھا: بناءً   یةعمان. حیث تمثلت النتائج 
 ):6النتائج الموضحة في الجدول (

إ  • أثر  احصائ  یجابيیوجد  داللة  ذات  ق   یةوھام  في  البشریة  الموارد  وتطویر  تدریب  التنظیمي على  االلتزام  محافظ   یادةلمتغیر  في  شرطة  ة ظفار 
   ). 0.000بلغت ( P Values) وبقیمة 83.268) بلغت (Tة (م)، بقی0.944سلطنة عمان، بحجم أثر بلغ (

 اختبار العالقة المباشرة  6 : دولج

 االنحراف المعیاري  حجم االثر  المسار
 قیمة 

T 
P Values 

0000. 83.268 0.011 0.944 > تدریب وتطویر الموارد البشریة -االلتزام التنظیمي   

 الخالصة . 8
ألغراض التحلیل    شرطة محافظة ظفار في سلطنة عمان  ادةی اللتزام التنظیمي على تدریب وتطویر الموارد البشریة في قاھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر  

ل اإلحصائیة  الحزمة  باستخدام  اإلحصائیة  المؤشرات  بعض  اعتماد  تم  فقد  الدراسة،  حددتھا  التي  الفرضیات  (واختبار  االجتماعیة  تم  SPSSلعلوم  حیث   (
التكرارات عینة    استخدام  مفردات  خصائص  لبیان  المئویة  مستوالنسب  لمعرفة  الحسابي  والوسط  متغیرات  الدراسة،  فقرات  على  العینة  أفراد  إجابة  وى 
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إلیة الدراسة الحالیة، تم التوصل إلى النتائج  الدراسة. واالنحراف المعیاري لمعرفة مدى تركز وتشتت اإلجابات عن وسطھا الحسابي. من خالل ما تمخضت  
 یة: ل التا

تحدی والمتضمن  الدراسة  ھدف  على  التنظبناًء  االلتزام  بین  المباشر  األثر  على صحة  د  الدراسة  ھذه  نتائج  برھنت  البشریة،  الموارد  وتطویر  وتدریب  یمي 
طة محافظة ظفار بسلطنة رلتنظیمي وتدریب وتطویر الموارد البشریة في قیادة شالفرضیة التي افترضت وجود أثر مباشر ذات داللة إحصائیة بین االلتزام ا

جابي وھام ذات داللة إحصائیة لمتغیر االلتزام التنظیمي على تدریب  یتت نتائج الدراسة على وجود أثر إة المبحوثة". والتي بناًء علیھا أثب عمان "عینة الدراس
بلغت  P Values ) وبقیمة83.268بلغت ( (T) یمةق)، ب0.944افظة ظفار في سلطنة عمان، بحجم أثر بلغ (شرطة مح  یادةوتطویر الموارد البشریة في ق 

ھ  وبالتالي).  0.000( نتائج  البشریة رغم تتفق  الموارد  وتدریب وتطویر  التنظیمي  أثرا لاللتزام  التي أظھرت أن ھناك  نتائج دراسة كل من  الدراسة مع  ذه 
 .ي للدراسة والطرق اإلحصائیة المستخدمة في التحلیلاالختالف في المجال التطبیق

 العربیة لمراجعا
 .ة في دراسات وممارسات إدارة الموارد البشریة، الطبعة األولى، دار المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، مصر ). االتجاھات الحدیث2013المغربي، عبد الحمید عبد الفتاح. (

 (Doctoral Dissertation) ن في األجھزة األمنیةائص أداء العاملیص) األنماط القیادیة وعالقتھا بخ 2003ازن فارس مشرف (الثنیان، عبد هللا بن محمد& رشید، م
رة، جامعة عدن، كلیة العلوم  . العالقة بین االلتزام التنظیمي وممارسات الموارد البشریة: دراسة میدانیة للقطاع الصحي بمحافظة عدن، دراسة ماجستیر، غیر منشو2015مد مھدي.  الجندبي، أح 

 .اإلداریة، الیمن
یة: دراسة میدانیة لقطاع مؤسسة الكھرباء بمحافظة تعز، دراسة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة تعز، كلیة  . أثر االلتزام التنظیمي على تدریب وتطویر الموارد البشر2017ي، محمد مرشد. ضالعوا

 العلوم اإلداریة، الیمن.
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