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املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 2يونيو (حزيران) 2017

دور االلتـزام التـنظيمي في تفعيل جهود املدافعة البـيئية
بالتطبـيق على قطاع خدمة املجتمع بالجامعات
د .أشرف السيد عبد الباري السيد
مدرس إدارة األعمال
املعهد العالـي للعلوم اإلدارية
جمهورية مصر العربـية

امللخص

واع مــن قبــل املدافعي ــن تجــاه القضايــا الب ــيئية،
تهــدف املدافعــة الب ــيئية إلــى تحقيــق النمــو والت ــنمية ،مــن خــال جهـ ٍـد ٍ
وتب ــرز أهميــة املدافعــة الب ــيئية مــن خــال الحصــول علــى الت ـزام مــن املسئولي ــن تجــاه القضايــا الب ــيئية ،وبالتالــي تعزي ــز مهــارة
وقــوة املوظفي ــن والت ـزامهم الت ــنظيمي فــي لعــب دور فعــال فــي نجــاح تلــك الجهــود .ويمكــن بلــورة املشــكلة البحث ــية فــي كيفيــة
تدعيــم االلت ـزام الت ــنظيمي بأبعــاده املختلفــة (العاطفــي ،واملســتمر ،واملعيــاري) للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات
للتأثـي ــر فــي اســتجاباتهم لجهــود املدافعــة الب ــيئية؛ ممــا يــؤدى إلــى تحسي ــن نوعيــة الح ــياة والحفــاظ علــى الب ــيئة.
ويمثــل هــذا البحــث أحــدى املحــاوالت للتواصــل بـي ــن العلــوم اإلنسان ــية مــن خــال دراســة العالقــة بـي ــن متغيـري ــن
يجمعــان بـي ــن العلــوم اإلداريــة (االلت ـزام الت ــنظيمي) والعلــوم الب ــيئية(املدافعة الب ــيئية)؛ وبهــذا فهــي محاولــة للتوصــل إلــى آليــات
لتفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية اعتمـ ًـادا علــى تدعيــم االلت ـزام الت ــنظيمي للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات .وقــد
تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا:
ضــرورة تبـن ــي منظــور شــامل للتطوي ــر الت ــنظيمي لقطــاع خدمــة املجتمــع ،واالرتقــاء بخدماتــه بمــا يدعــم الثقــة فــي جهــوداملدافعــة الب ــيئية.
إعــادة صياغــة األهــداف الرئيســة لقطــاع خدمــة املجتمــع إلب ـراز أهميــة املدافعــة الب ــيئية مــن خــال املراجعــة املســتمرةالستـراتـيج ــية قطــاع خدمــة املجتمــع.
تقديم الدراســات واالستشــارات الب ــيئية بواســطة الخب ــرة العريضة لعلماء الجامعة وأســاتذتها لتعزي ــز مفهوم الجامعةفــي خدمــة املجتمــع باعتبارهــا مصــدر إشــعاع حضــاري.
إقامــة نقــاط ارتــكاز للمدافعــة الب ــيئية وتوطي ــنها فــي مواقــع اإلنتــاج والخدمــات لدعــم وتوطيــد عمليــة االتصــال الخارج ــيبـي ــن قطــاع خدمــة املجتمــع والب ــيئة املح ــيطة.
مصطلحات البحث :املدافعة الب ــيئية ،هي العمل أو الســلوك من جانب املوظفي ــن بقطاع خدمة املجتمع بالجامعات
واملهتميـن بالبـيئة من خالل التحـرك الفعال لصالح القضايا البـيئية.

املقدمة
تســعى املدافعة الب ــيئية إلى التصدي للوضع الراهن املرتبط بالقضايا الب ــيئية ،ومحاولة تغيـي ــره ً
يوما بعد يوم من قبل
ً
املدافعي ــن ،فــدور املدافعي ــن يختلــف اختالفــا كبـي ـ ًـرا عــن غي ــرهم مــن املهنـيي ــن فــي طريقــة التأثـي ــر علــى اآلخـري ــن فهــذا التأثـي ــر
يكــون علــى كل املســتويات فــي املجتمــع املحلــي ،فاملدافعــة الب ــيئية ت ــنطوي علــى تغي ـرات تهــدف إلــى تحقيــق النمــو والت ــنمية مــن
واع مــن قبــل املدافعي ــن ،واملدافعــة
خــال جهــود املدافعــة ،فهنــاك املدافعــة الصريحــة والضمن ــية الت ــي تقــوم علــى جهـ ٍـد ٍ
الب ــيئية عملية تقوم على الجمع بـي ــن الشــركاء من مختلف القطاعات في املجتمع ،وذلك لتدعيم الخدمات بـي ــنهم في مختلف
* تم استالم البحث في يـنايـر  ،2015وقبل للنشر في إبـريل .2015
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املســتويات للمســاعدة فــي التغيـي ــر (املطلــوب نحــو قضيــة مــا) ممــا يســاهم فــي اتخــاذ الق ـرارات لتحقيــق الشــفافية واملســاءلة
وتعزي ــز املشــاركة فــي املجتمــع املحلــي لتحقيــق االســتدامة واالعتمــاد بشــكل كبـي ــر علــى تقديــم االقت ـراحات واملعلومــات حــول
مشــروعات املدافعــة الب ــيئية ( .)Mauet & wolfson, 2009ويمثــل االلت ـزام الت ــنظيمي الشــعور باالرتبــاط القــوي والعاطفــي
باملنظمــة الت ــي يعمــل بهــا املوظــف مــن خــال اإليمــان بأهــداف وقيــم املنظمــة والرغبــة فــي بــذل كل الجهــود املمكنــة مــن أجــل
املحافظــة علــى عضويتــه فيهــا(.)John, 2010
والجامعــات مؤسســات اجتماعيــة قامــت لخدمــة املجتمــع وتحقيــق أغراضــه وتغيـي ــر املجتمــع وتحسي ــن نوعيــة الح ــياة
فيــه ،وبذلــك فهــي تعمــل علــى تحقيــق ش ـراكة حقيقيــة مــع املجتمــع مــن خــال تلب ــية رغباتــه وحاجاتــه والدفــاع عــن الب ــيئة
املح ــيطة بــه ( .)Walsh&Robert, 2007وتب ــرز أهميــة املدافعــة الب ــيئية مــن خــال الحصــول علــى الت ـزام مــن املسئولي ــن تجــاه
ً
القضايــا الب ــيئية ،وبالتالــي تعزي ــز مهــارة وقــوة املوظفي ــن والت ـزامهم الت ــنظيمي فــي لعــب ً
دورا فعــاال فــي نجــاح تلــك الجهــود بمــا
يســاهم فــي خدمــة املجتمــع .لــذا فــإن هــذا البحــث يهــدف إلــى التوصــل إلــى آليــات لتفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية اعتمـ ًـادا علــى
تدعيــم االلت ـزام الت ــنظيمي للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات.

املحور األول -اإلطارالعام للبحث

ً
أوال :املشكلة البحثـية

تب ــرز املشــكالت الب ــيئية نت ــيجة ضعــف وعــي األفـراد وســلوكياتهم الخاطئــة فــي التعامــل مــع الب ــيئة ،وقــد أفــرزت العديــد
مــن املؤتمـرات والنــدوات والدراســات توصيــات تحــث علــى ضــرورة التوعيــة الب ــيئية لألفـراد بمــا يمكنهــم مــن املســاهمة فــي حــل
مثــل هــذه املشــكالت وت ــنمية اإلحســاس باالنتمــاء للمجتمــع؛ ومــن هنــا ظهــر مــا يســمى باملدافعــة الب ــيئية كوســيلة مــن الوســائل
الت ــي قــد تســاهم فــي حمايــة الب ــيئة واملحافظــة عليهــا ممــا يتهددهــا مــن أخطــار ،فاملدافعــة الب ــيئية تعمــل علــى الدعــم والتح ــرك
والفعــل لصالــح القضايــا واملشــكالت الب ــيئية .وعلــى الرغــم مــن أهميــة وظائــف التعليــم والبحــث العلمــي للجامعــة؛ إال أن
وظيفــة خدمــة املجتمــع كإحــدى أهــم وظائــف الجامعــة تتضمــن بـي ــن جوانبهــا أبعـ ًـادا لوظائــف أخ ــرى ،فعــن طريقهــا يتــم نقــل
املجتمــع مــن مرحلــة إلــى مرحلــة أخ ــرى أكث ــر تطـ ً
ـورا ونمـ ًـوا ،فالجامعــة يجــب أن تكــون منفتحــة علــى مجتمعهــا ومتفاعلــة معــه
بهــدف ت ــنميته وحــل مشــكالته االجتماعيــة والب ــيئية ،كمــا ي ــنبغي أن تلت ــزم كإدارة وموظفي ــن بت ــنشيط جهــود املدافعــة الب ــيئية.
وعلى ذلك فإنه يمكن صياغة املشكلة البحثـية في التساؤل التالي:
كيــف يمكــن بتدعيــم االلت ــزام الت ــنظيمي للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات بأبعــاده املختلفــة
(العاطفــي ،واملســتمر ،واملعيــاري) التأثـي ــرفــي اســتجاباتهم لجهــود املدافعــة الب ــيئية؛ ممــا يــؤدى إلــى تحسي ــن نوعيــة الح ــياة
والحفــاظ علــى الب ــيئة؟

ثان ًـيا -أهمية البحث
 1-مــن ح ــيث األهميــة العلميــة يمثــل هــذا البحــث أحــدى املحــاوالت فــي دراســة العالقــة بـي ــن متغيـري ــن يجمعــان بـي ــن
العلــوم اإلداريــة والعلــوم الب ــيئية؛ وبهــذا فهــي محاولــة متواضعــة للتواصــل بـي ــن العلــوم اإلنسان ــية.
 2-من ح ــيث األهمية العملية إمكان ــية استفادة املؤسسات الجامعية واملوظفي ــن فيها من نتائج وتوصي ــات البحث بما
يعــزز مــن دور قطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات.

ً
ثالثا -أهداف البحث
 1-يتمثــل الهــدف الرئيــس للبحــث فــي التوصــل إلــى آليــات لتفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية بقطــاع خدمــة املجتمــع
بالجامعــات مــن خــال تدعيــم االلت ـزام الت ــنظيمي للموظفي ــن ،باإلضافــة إلــى تحقيــق بعــض األهــداف الفرعيــة ،وهــي:
دراسة العالقة بـيـن االلتـزام العاطفي للموظفيـن وبـيـن تفعيل جهود املدافعة البـيئية بقطاع خدمة املجتمع بالجامعات.دراسة العالقة بـيـن االلتـزام املستمر للموظفيـن وبـيـن تفعيل جهود املدافعة البـيئية بقطاع خدمة املجتمع بالجامعات.2
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دراسة العالقة بـيـن االلتـزام املعياري للموظفيـن وبـيـن تفعيل جهود املدافعة البـيئية بقطاع خدمة املجتمع بالجامعات. 2-تحليــل اتجاهــات وآراء املوظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات تجــاه موضــوع البحــث بإج ـراء دراســة امليدان ــية
للوصــول لنقــاط القــوة والضعــف فــي مــدى الت ـزام املوظفي ــن بالجامعــات بدورهــم تجــاه الب ــيئة.

ر ً
ابعا -فروض البحث
الفرض الرئيس
توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بـي ــن تدعيــم االلت ـزام الت ــنظيمي للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات وبـي ــن
تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية.
وقد تم تقسيم هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية ،وهي:
 1-توجد عالقة ذات داللة معنوية بـيـن تدعيم االلتـزام العاطفي للموظفيـن بقطاع خدمة املجتمع بالجامعات وبـيـن
تفعيل جهود املدافعة البـيئية.
 2-توجد عالقة ذات داللة معنوية بـي ــن تدعيم االلت ـزام املستمر للموظفي ــن بقطاع خدمة املجتمع بالجامعات وبـي ــن
تفعيــل جهــود املدافعة الب ــيئية.
 3-توجد عالقة ذات داللة معنوية بـي ــن تدعيم االلت ـزام املعياري للموظفي ــن بقطاع خدمة املجتمع بالجامعات وبـي ــن
تفعيــل جهــود املدافعة الب ــيئية.
وتتمثــل املتغي ــرات املســتقلة للبحــث فــي أبعــاد االلت ـزام الت ــنظيمي الثالثة(العاطفــي ،واملســتمر ،واملعيــاري) وذلــك ً
وفقــا

ملــا قدمــه ( Allen & Meyerحمــادات ،)2006 ،باإلضافــة إلــى املتغي ــرالتابــع واملتمثــل فــي تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية.

ً
خامسا -منهج وأدوات البحث
 1-املنهــج املسح ــي الوصفــي :ح ــيث يتــم تحديــد وتأصيــل املفاهيــم النظريــة األساســية املرتبطــة بموضــوع البحــث ،وذلــك
باالســتعانة بمختلــف املراجــع ،والدوريــات ،واملصــادر العلميــة املختلفــة ،واســتخالص األفــكار منهــا.
 2-املنهــج االســتداللي :وذلــك الختبــار فــروض البحــث وهــو ذلــك املنهــج الــذي يعتمــد علــى جمــع الب ــيانات الخاصــة
بالظواهــر وتحليلهــا مــن خــال تصميــم اســتمارة استب ــيان احتــوت علــى بعــض املحــاور الت ــي تعكــس متغي ـرات
الدراســة ،وتحليــل نتائجهــا بمــا يعمــل علــى معرفــة االتجاهــات الخاصــة بالظواهــر ،وذلــك مــن خــال دراســة ميدان ــية
أج ــريت علــى عي ــنة مــن املوظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع ببعــض الجامعــات.

ً
سادسا -حدود البحث
 الحدود املوضوعيةاعتمد الباحث على أبعاد االلتـزام التـنظيمي الثالثة وهي :االلتـزام العاطفي وااللتـزام املستمر وااللتـزام املعياري.

 الحدود املكانـيةأج ــريت الدراســة امليدان ــية علــى عي ــنة مــن العاملي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع ببعــض كليــات جامعــات القاهــرة ،وعي ــن
شــمس ،وحلــوان وذلــك ملعرفــة آراءهــم واتجاهاتهــم حــول موضــوع البحــث.

 الحدود الزمنـيةتم القيام بالدراسة امليدانـية من بداية شهر مايو  2014وحتـى نهاية نفس الشهر.
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دور االلتزام التنظيمي يف تفعيل جهود املدافعة البيئية ...

ً
سابعا -هيكل البحث
في ضوء األهداف التـي يسعى البحث إلى تحقيقها ،فقد تم تقسيمه إلى ثالثة محاور ،وذلك كما يلي:
املحــور األول :اإلطــار العــام للبحــث ،وتضمــن املشــكلة البحث ــية واألهــداف واألهميــة والفــروض ،باإلضافــة إلــىمنهج ــية البحــث وأدواتــه.
املحــور الثان ــي :اإلطــار النظــري واملفاهيمــي للبحــث ،وتضمــن :مفهــوم املدافعــة الب ــيئية واستـراتـيج ــياتها ،ومفهــومااللت ـزام الت ــنظيمي وأبعــاده.
املحــور الثالــث :الدراســة امليدان ــية للعالقــة بـي ــن تدعيــم االلت ـزام الت ــنظيمي وبـي ــن تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية،وتضمــن :اإلج ـراءات املنهج ــية الدراســة امليدان ــية ،وتحليــل نتائــج الدراســة امليدان ــية ،ثــم اختبــار فــروض البحــث،
والتوصيــات.

املحور الثانـي :اإلطارالنظري واملفاهيمي للبحث
ً
أوال -مفهوم املدافعة البـيئية واستـراتـيجـياتها
 أماهية املدافعة البـيئيةاملدافعــة الب ــيئية كأي مدافعــة توصــف بأنهــا عمليــة وهــذا يجعــل لهــا طب ــيعة دي ــناميكية ودائمــة ( .)Walz, 2002أي أنهــا
العمــل أو الســلوك مــن جانــب املوظفي ــن الذي ــن يقومــون باملدافعــة لتقديــم الدعــم بالتحــدث أو بالكتابــة أو بالتح ــرك الفعــال
لصالــح القضايــا الب ــيئية”( .)Johnson& Mappi,2010كمــا إنهــا تســتخدم أســاليب وأدوات لتشج ــيع التغيـي ــر فــي القضايــا
(الب ــيئية) ذات الصلة بالظلم ( .)Jackson,2000وهي تمثل سلسلة من اإلج ـراءات الخاصة بالب ــيئة الت ــي يتم اتخاذها لتغيـي ــر
“مــا هــو كائــن” إلــى “مــا ي ــنبغي أن يكــون” باعتبارهــا هــي األفضــل(.)Cohen et.al, 2001
وعلــى ذلــك فهــي عمليــة مســتمرة تشــتمل علــى أكث ــر مــن مج ــرد إصــدار للتشــريعات ،وهــي الت ـزام مســتمر ي ــنطوي علــى
إعــام واضعــي أو متخــذي الق ـرار أو السياســات بالقضيــة ،وعلــى هــذا النحــو فإنــه مــن املهــم ألف ـراد مجموعــات املدافعــة أن
يكــون لديهــم خطــة ليكونــوا منظمي ــن ويعملــوا ً
معــا مــن أجــل تحقيــق هــدف واحــد ،ونجــاح املدافعــة فــي كثـي ــر مــن األح ــيان مــن
ً
الصعــب قياســه ،ألنــه قــد يســتغرق ً
وقتــا طويــا (.)Sims, 2008
تت ــركز سياسة العمل في مجال املدافعة الب ــيئية في إيجاد الحجج والبـراهي ــن إلقناع القادة السياسيي ــن وقادة املجتمع
املدن ــي للحصــول منهــم علــى الت ـزام تجــاه القضايــا واملشــكالت الب ــيئية ،والعمــل علــى إشـراك املجتمــع فــي تلــك القضايــا ،وتشــمل
املدافعــة عمليــة اخت ــيار وجمــع وت ــنظيم املعلومــات الالزمــة لب ــناء حجــج مقنعــة ،يتــم تقديمهــا مــن خــال أشــخاص أو قنــوات
ووســائل اإلعــام مختلفــة ،كمــا تشــتمل علــى عمليــة ت ــنظيم وب ــناء تحالفــات مــع مختلــف أصحــاب املصالــح ،واملدافعــة ال
تستطيع أن تـنجـز الكثـيـر من أعمالها دون التعبئة االجتماعية واالتصاالت الفاعلة الضرورية لتحقيق أهدافها وفي مقدمة
هــذه األهــداف خلــق وعــي لــدى املجتمــع وكســب الت ـزام مــن صنــاع القـرار تجــاه القضايــا واملشــكالت الب ــيئية”(.)Jong, 2003
وباستعراض التعريفات السابقة للمدافعة نجد أنها تؤكد على اآلتـي:
يقوم املدافع أو املدافعون بالتصدي للوضع الراهن ن ــيابة عن أو لصال ــح هذا ال�شــيء ســواء أكان قضية أو مشــكلةأو فكرة أو شـ ًـيئا.
إن من يقومون باملدافعة يكونون مؤمنـيـن بالقضية أو بموضوع املدافعة.ً
ً
ً
أن عمليــة املدافعــة عمليــة مســتمرة وتســعى لتحقيــق الهــدف وليــس شــرطا أن تبلغــه ألنــه قــد يحتــاج وقتــا طويــا لكــييتحقق.
تســتمد املدافعة قوتها من حشــد أكب ــر عدد من املدافعي ــن ملســاءلة من يعن ــيهم األمر مع اســتخدام الحجج املقنعةً
والضغــط بقــوة الحجــة مــن أجــل تحقيــق رؤيــة أكث ــر
وضوحــا مــن أجــل القضايــا الت ــي يهتــم بهــا الصالــح العــام،
كقضايــا الب ــيئة.
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أصحــاب القضيــة قــد ال يســتطيعون املدافعــة عنهــا ،ولذلــك يستعي ــنون باملدافعي ــن والذي ــن لهــم خب ــرة مباشــرةباملدافعــة ومؤمنـي ــن ً
أيضــا بالقضيــة ويعتقــدون بصحتهــا ،ليقومــوا بعمليــة املدافعــة ن ــيابة عنهــم مثــل الن ــيابة عــن
قضايــا الب ــيئة أو املتضرري ــن مــن املشــكالت الب ــيئية فــي املجتمعــات املحليــة.
املدافعــة هــي عمليــة يتــم التخطيــط لهــا وليــس عمـ ًـا عشـ ًـوائيا ،كمــا يتــم ت ــنفيذ هــذه الخطــط وفــق إج ـراءات
وباســتخدام أدوات ومجموعــة مــن الجهــود وذلــك إلحــداث تغيـي ــر فــي الوضــع الراهــن املتعلــق بمســألة املدافعــة
للوصــول إلــى مــا ي ــنبغي أن يكــون.
 بعالقة الجامعة باملجتمعيمكن تميـيـز عدة مراحل رئيسة لعالقة الجامعة باملجتمع ،وهي(العكل:)2001،
املرحلــة األولــى :وهــي الت ــي بــدأت ب ــنشأة الجامعــات فــي العصــور الوســطى ،وكانــت الجامعــات تــكاد تكــون منفصلــةً
تمامــا عــن املجتمــع.
املرحلــة الثان ــية :ممثلــه فــي عصــر النهضــة ،وفيهــا بــدأت الجامعــات تهتــم بالبحــث فــي العلــوم بغــرض التعــرف علــىأس ـرار الطب ــيعة وإح ــياء الفنــون القديمــة وتطوي ــرها.
املرحلــة الثالثــة :والت ــي نتجــت عــن الثــورة الصناعيــة والتكنولوج ــية ،وفيهــا تحولــت الجامعــات إلــى جامعــات تعن ــىبالدراســات العمليــة والتطب ــيقية املرتبطــة بالح ــياة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
املرحلــة الرابعــة :أصبحــت العالقــة بـي ــن الجامعــة واملجتمــع عالقــة وث ــيقة ،بح ــيث تمتــد الجامعــة خــارج أســوارهاوتتداخــل فــي املجتمــع ،وكذلــك يمــد املجتمــع فروعــه داخــل الجامعــة بح ــيث تســتطيع الجامعــة حــل مشــكالته.
املرحلــة الحاليــة :ح ــيث أتســم العالــم بســرعة التطــور والتغيـي ــر ممــا يجعــل مهمــة الجامعــة فــي رعايــة مجتمعهــا أدقوأصعــب ملالحظــة هــذا التطــور.
ً
أخطارا على الب ــيئة واإلنســان لذا
وملا كانت املدافعة الب ــيئية موجهة للتصدي للقضايا واملشــكالت الب ــيئية الت ــي تســبب
فــإن املدافعــة الب ــيئية لهــا أبعــاد ت ــرتكز علــى تصديقهــا لتلــك األخطــار ثــم اســتخالصها أن يب ــنوا عليهــا مدافعتهــم ملواجهــة تلــك
األخطــار وأنهــا تتمثــل فــي الجوانــب اآلت ــية:
 أالجانب املعرفي:معرفة املشكالت التـي تعانـيها البـيئة واألخطار التـي تهددها واقتـراح الحلول املناسبة. -بالجانب املهاري:

اكتساب مهارات املدافعة واستخدامها ًعمليا في حل هذه املشكالت.
تحليل املشكالت البـيئية ووضع الخطط ملعالجتها واملساهمة بالفعل في املعالجة.-اتخاذ القرارات واملبادرات املناسبة للحد من التعدي على البـيئة.

 -جالجانب الوجدانـي:

االستعداد للعمل ًفعليا على حل املشكالت البـيئية القائمة.
الشعور باملسئولية الوظيفية والجماعية تجاه البـيئة املحلية واإلقليمية والعاملية.املشــاركة النشــطة واإليجاب ــية لألف ـراد والجماعــات علــى جميــع املســتويات فــي العمــل علــى حــل املشــكالت الب ــيئيةوذلــك مــن خــال ب ــناء ش ـراكات وتحالفــات للمشــاركة فــي حــل املشــكالت الب ــيئية.
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دور االلتزام التنظيمي يف تفعيل جهود املدافعة البيئية ...

ثان ًـيا -مفهوم االلتـزام التـنظيمي وأبعاده
 أمفهوم االلتـزام التـنظيميُعــرف االلت ـزام فــي اللغــة االنجلي ــزية بقامــوس «ويبست ــر» علــى أنــه حالــة ارتبــاط املوظــف بمجموعــة محــددة مــن املهــام أو
املبــادئ أو املواقــف (.)Kiesler, 1991
ومــن الناح ــية اللغويــة يعن ــي االلت ـزام العهــد ،ويلــزم ال�شــيء ال يفارقــه ،واملــازم ل�شــيء املــداوم عليــه (إب ــن منظــور.)1956 ،
ويعن ــي كذلــك :العهــد ،والقــرب ،والنصــرة ،واملحبــة (ســامه.)2003 ،
وتوضيــح مفهــوم االلت ـزام الت ــنظيمي الزمــه بعــض التعقيــد نت ــيجة التـركي ــز علــى االلت ـزام نحــو ب ــيئة العمــل وتضمي ــنه
مجــاالت عــدة مثــل :االلت ـزام نحــو العمــل ،وااللت ـزام نحــو الواجبــات واملهــام الداخليــة للعمــل ،وااللت ـزام نحــو املنظمــة،
وااللت ـزام نحــو املهنــة ،وااللت ـزام نحــو جماعــة العمــل وغي ــرها ،والت ــي عب ــرت عــن متغي ـرات أساســية فــي االلت ـزام الت ــنظيمي
(حمــادات.)2006،
ويتمثــل االلت ـزام الت ــنظيمي فــي رد فعــل املوظــف تجــاه املنظمــة الت ــي ي ــنتمي إليهــا ،كمــا يعن ــي إحســاس املوظــف بارتباطــه
بأهداف وقيم املنظمة والدور الذي يقوم به لتحقيق هذه األهداف وااللت ـزام بالقيم الوظيفية من أجل املنظمة (Billy et al .,
 .)2006ويمكــن إب ـراز الخصائــص املشت ــركة لاللت ـزام الت ــنظيمي فيمــا يلــي (خـي ــر الدي ــن ،والنجــار:)2010،
يعب ــر االلت ـزام الت ــنظيمي عــن اســتعداد املوظــف لبــذل أق�صــى جهــد ممكــن لصالــح املنظمــة ،ورغبتــه الشــديدة فــيالبقــاء بهــا ،ومــن ثــم قبولــه وإيمانــه بأهدافهــا وقيمهــا.
يشي ــر االلت ـزام الت ــنظيمي إلــى الرغبــة الت ــي يبديهــا املوظــف للتفاعــل االجتماعــي مــن أجــل ت ــزويد املنظمــة بالح ــيويةوالنشــاط ومنحهــا الــوالء.
يمثــل االلت ـزام الت ــنظيمي شــعور داخلــي يضغــط علــى املوظــف لالرتبــاط باملنظمــة وللعمــل بالطريقــة الت ــي يمكــن مــنخاللهــا تحقيــق مصالــح املنظمــة.
يعب ــر االلت ـزام الت ــنظيمي عن حالة غي ــر محسوسة يستدل عليها من خالل ظواهر ت ــنظيمية معي ــنة تتضمن سلوكاألفـراد وتصرفاتهــم وتجســد مــدى والئهــم ملنظماتهــم.
ً
يســتغرق االلت ـزام الت ــنظيمي فــي تحقيقــه ًوقتــا طويــا ألنــه يجســد حالــة قناعــة تامــة للموظــف ،كمــا إن التخلــي عنــه ال
يكون نت ــيجة لتأثـي ــر عوامل سطح ــية طارئه ،بل قد يكون نت ــيجة لتأثـي ـرات استـراتـيج ــية ضاغطة.
يتأث ــر االلت ـزام الت ــنظيمي بمجموعــة الصفــات الشــخصية والعوامــل الت ــنظيمية والظــروف الخارج ــية املح ــيطةبالعمــل.
تتمثل مخ ــرجات االلت ـزام الت ــنظيمي في البقاء داخل املنظمة وعدم ت ــركها ودرجة انتظام وحضور العاملي ــن واألداءالوظيفــي والحمــاس للعمــل واإلخــاص للمنظمــة.
وي ــرى الباحــث أن االلت ـزام الت ــنظيمي فــي مجــال املدافعــة الب ــيئية هــو ذلــك الشــعور اإليجاب ــي املتولــد لــدى املوظــف
تجــاه املؤسســة الجامعيــة الت ــي يعمــل فيهــا ،واإلخــاص لهــا ،مــع شــعوره املســتمر باالرتبــاط واالفتخــار بالعمــل فيهــا ،واإليمــان
ً
بأهدافهــا وقيمهــا والعمــل بأق�صــى طاقــة لتحقيــق هــذه األهــداف خاصــة تلــك املتعلقــة بقضايــا الب ــيئة.
 بأبعاد االلتـزام التـنظيميمــن أكث ــر تصن ــيفات االلت ـزام الت ــنظيمي مــا قدمــه كال مــن  Allen&Meyerعــام ( 1990حمــادات )2006 ،ح ــيث يتكــون
نموذجهمــا مــن ثالثــة أبعــاد وهــي االلت ـزام العاطفــي وااللت ـزام املعيــاري وااللت ـزام املســتمر ،ونت ــناول فيمــا يلــي كل بعــد مــن هــذه
األبعــاد:
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- -3االلتـزام العاطفي
يشــكل هــذا النــوع مــن االلت ـزام بأنــه االرتبــاط العاطفــي والشــعور القــوي باالنتمــاء واإلندمــاج واملشــاركة فــي املنظمــة،
مــن خــال املشــاركة فــي تحقيــق أهــداف الجامعــة تجــاه حــل القضايــا الب ــيئية .وبهــذا يتطلــب االلت ـزام العاطفــي ثالثــة مجــاالت
هــي :تشــكيل االرتبــاط العاطفــي تجــاه خدمــة املجتمــع ،والشــعور القــوي باالنتمــاء للمجتمــع املح ــيط ،والرغبــة فــي االحتفــاظ
بالعضويــة الت ــنظيمية ،ويطــور املوظــف ارتباطــه العاطفــي باملنظمــة عندمــا تتطابــق قيمــة مــع قيمهــا ،وبهــذا يحــدث اإلندمــاج
النف�ســي فــي املنظمــة ويفتخ ــر باالنتســاب إليهــا واالرتبــاط بهــا؛ وبالتالــي فــإن املوظفي ــن ذوي االلت ـزام العاطفــي املرتفــع يســتمرون
فــي خدمــة املجتمــع وحــل املشــكالت والقضايــا الب ــيئية ويكــون ذلــك ً
نابعــا مــن الت ـزامهم العاطفــي.
- -4االلتـزام املستمر
تفتـرض هذه النظرية أنه عندما يبقى املوظفيـن في العمل في أي منظمة لفتـرات زمنـية طويلة فإنهم يبـنون االستثمارات
والت ــي تشــتمل علــى الوقــت والجهــد الوظيفــي واملهــارات املكتســبة واملزايــا واملكافــأة الت ــي تثـن ــيهم عــن الســعي للحصــول علــى عمــل
بديــل فــي منظمــة أخ ــرى؛ لــذا فــإن االلت ـزام املســتمر هــو شــكل مــن أشــكال االرتبــاط السيكولوج ــي مــع املنظمــة الــذي يعكــس
إدراك املوظــف للخســارة الت ــي يمكــن أن يعان ــي منهــا فيمــا لــو قــرر ت ــرك العمــل ( ،)Kazlauskaite et al., 2006وعليــه فــإن
ٌ
االلت ـزام املســتمر يتطلــب مــن املوظــف إدراك الوعــي بحجــم التكاليــف والخســائر املرتبطــة بت ــرك املنظمــة؛ ومــن ثــم تشــكل
ً
ـذوال لالحتفــاظ باملزايــا واملنافــع واســتمرارية الحصــول
هــذه الرابطــة الرئيســة للموظــف باملنظمــة وقـراره البقــاء فيــه جهـ ًـدا مبـ
عليهــا ،بـي ــنما يعتقــد آخ ــرون بــأن هــذا النــوع مــن االرتبــاط يتشــكل وفــق مبــدأ الصفقــة ،فاملوظفي ــن يحســبون اســتثماراتهم فــي
املنظمــة ب ــناء علــى مــا قدمــوه لهــا ومــا يكســبونه إذا اســتمروا بالعمــل فيهــا .فقــد يختــار املوظــف أال يغي ــر مــكان العمــل بســبب
الوقــت واملــال املرتبــط بخطــة التقاعــد الخاصــة باملنظمــة ،عندهــا فــإن هــذا املوظــف يمكــن أن يشــعر أنــه ســيفقد الكثـي ــر إذا
ً
ت ــرك هــذه املنظمــة ،فضــا عــن أن الخــوف مــن فقــدان هــذه االســتثمارات ســوف يدفــع املوظفي ــن إلــى تطوي ــر االلت ـزام املســتمر
بســبب االفتقــار إلــى البدائــل ،بـي ــنما بـي ــن آخ ــرون إلــى أن الت ـزام املوظــف يمكــن أن يعتمــد علــى مدركاتــه لخ ــيارات العمــل املتاحــة
خــارج املنظمــة؛ لــذا فــإن املوظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات ذوي االلت ـزام املســتمر املرتفــع يظلــون فــي أداء أعمالهــم
واملتمثلــة باألســاس فــي خدمــة املجتمــع والب ــيئة املح ــيطة ألنهــم يحتاجــون إلــى ذلــك (.)Fulford, 2005
- -5االلتـزام املعياري
البعــد الثالــث مــن االلت ـزام الت ــنظيمي هــو االلت ـزام املعيــاري والــذي يعكــس اإلحســاس فــي االســتمرار داخــل املنظمــة،
ً
وغالبــا مــا يعــزز هــذا الشــعور الدعــم الج ــيد مــن قبــل املنظمــة للموظفي ــن ،والســماح لهــم باملشــاركة والتفاعــل اإليجاب ــي ،ليــس
فقــط فــي كيفيــة اإلج ـراءات وت ــنفيذ العمــل ،بــل املســاهمة فــي وضــع األهــداف والتخطيــط ورســم السياســات العامــة للمنظمــة؛
ً
فاملوظفــون الذي ــن لديهــم مرتفــع مــن الــوالء املعيــاري يشــعرون أنــه يجــب عليهــم البقــاء مــع املنظمــة ،فضــا عــن أن العديــد
مــن الباحثـي ــن ي ــنظرون إلــى االلت ـزام املعيــاري مــن زاويــة أخالقيــة ويســمونه الت ـزام أخالقــي ،فاملوظفي ــن يقومــون بتطوي ــر هــذا
النــوع مــن االلت ـزام عنــد شــعورهم بــأن املنظمــة أنفقــت الكثـي ــر مــن الجهــد واملــال فــي تدريبهــم فإنهــم يســتطيعون مقابلــة ذلــك
أو تعويــض املنظمــة مــن خــال االســتمرار بالعمــل فيهــا ( ،)Lam & Zhang , 2003وبشــكل عــام يكــون االلت ـزام املعيــاري أكث ــر
ً
ـاال عندمــا يجــد املوظفي ــن أنــه مــن الصعــب إعــادة االســتثمارات الت ــي أنفقــت عليهــم ،ووفــق ذلــك فــإن االلت ـزام املعيــاري
احتمـ
ً
ً
يشــكل الت ـزاما أخالقيــا تجــاه خدمــة املجتمــع وجهــود املدافعــة الب ــيئة.

املحــور الثالــث :الدراســة امليدان ــية للعالقــة بـي ــن االلت ــزام الت ــنظيمي للموظفي ــن وتفعيــل جهــود املدافعــة
الب ــيئية بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات
ً
أوال -اإلجـراءات املنهجـية للدراسة امليدانـية
 أمجتمع الدراسة امليدانـيةيتمثــل مجتمــع البحــث فــي بعــض كليــات الجامعــات الحكوميــة بكلياتهــا املختلفــة بالقاهــرة الكب ــرى ،وهــي جامعــة عي ــن
شــمس وجامعــة القاهــرة ،وجامعــة حلــوان ،وقــد تــم اخت ــيار هــذه الكليــات لألســباب التاليــة:
7
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 1-تعتب ــر الجامعــات املتضمنــة للكليــات املذكــورة مــن أكب ــر الجامعــات املصريــة والت ــي لهــا جهــود ت ــنموية واضحــة فــي
خدمــة املجتمــع.
ً
 2-الكليات التـي تم اختـيارها هي التـي أبدت تعاونا مع الباحث في إجـراء الدراسة امليدانـية.
 3-تشابه خصائص مفردات مجتمع البحث.
 بعيـنة البحثقــام الباحــث باختيــار عي ــنة عشــوائية بســيطة مــن املوظفي ــن مــن مختلــف املســتويات الوظيفيــة ،وذلــك ملعرفــة آراءهــم
واتجاهاتهــم حــول موضــوع البحــث؛ وذلــك باســتخدام املعادلــة التاليــة (شــكري:)1997،

حـيث:
 ن = حجم العيـنة ق= تعنـى نسبة توافر الخصائص في مجتمع البحث. معامل الثقة  %95وحدود خطأ مسموح به بـنسبة (.% 10 )-،+ الدرجة املعيارية ملستوى ثقة (1.96 = %95من الجداول اإلحصائية للدرجة املعيارية).وبتطبـيق االفتـراضات التالية ،فيكون حجم العيـنة كما يلي:
0.5 × 5.0
= 0.5
n

× 1.96

فيكون حجم العيـنة =  100مفردة.
وقد تم تجميع  84استمارة استب ــيان صالحة إلج ـراء التحليل اإلحصائي ب ــنسبة  %84من العي ــنة املحسوبة ،ويوضJح
الجدول التالي توزيع عي ــنة الد اســة والذي تم بالنســبة والت ــناسب ً
وفقا ألعداد املوظفي ــن بكل كلية:
ر
جدول رقم ()1
توزيع عيـنة الدراسة
الجامعة

جامعة عيـن شمس

الكليات

عدد االستمارات الموزعة

عدد االستمارات المجمعة

اآلداب

15

12

العلوم

15

التجارة

15

التـربـية

جامعة القاهرة

15

10

إجمالي

60

45

اآلداب

10

10

إجمالي

30

29

إجمالي

10

10

10

التجارة

التـربـية

جامعة حلوان
إجمالي العيـنة
8

13

10

10

التجارة

100

118

10

10
9

10
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 جتصميم قائمة االستبـيانتــم تصميــم قائمــة استب ــيان تضمنــت مجموعــة مــن العبــارات تقيــس اتجاهــات أف ـراد العي ــنة تجــاه متغي ـرات الدراســة،
ولتصميــم هــذه القائمــة فقــد قــام الباحــث باالطــاع علــى عديــد مــن الدراســات الســابقة فــي مجــال موضــوع الدراســة ،وانتهــى إلــى
إعــداد اســتمارة استب ــيان تكونــت مــن عــدة مقاي ــيس ،ح ــيث إن املتغي ـرات املســتقلة والت ــي تمثــل أبعــاد االلت ـزام الت ــنظيمي الثالثــة
وهــي:
 االلتـزام العاطفي (خمسة عبارات) االلتـزام املستمر (خمسة عبارات) االلتـزام املعياري (خمسة عبارات)باإلضافة إلى املتغيـر التابع واملتمثل في تفعيل جهود املدافعة البـيئية( 15عبارة ).
وقد صممت االستمارة على مقياس ليكرت خما�سي االتجاه ،وذلك كما يلي:
 دأساليب املعالجة اإلحصائيةتم استخدام حـزم البـرامج اإلحصائية  ،SPSS Ver.20باستخدام األساليب التالية:
معامل «كرونباخ ألفا» لقياس الثبات.اختبار « ت « ومعنويته لقياس الصدق التميـيـزي.التكرارات واملتوسطات لقياس اتجاهات عيـنة الدراسة.معامل ارتباط «كنـدال» لقياس قوة واتجاه االرتباط بـيـن املتغيـرات.تحليل التبايـن “ ”ANOVA Testلبـيان العالقات االنحدارية بـيـن املتغيـرات.االنحدار الخطى البسيط لبـيان تأثـيـر املتغيـرات املستقلة على املتغيـر التابع. هاختبارثبات استمارة االستقصاء باستخدام «معامل كرونباخ ألفا»:جدول رقم ()2
معامالت الثبات باستخدام «معامل كرونباخ ألفا»
المتغيـر

االلتـزام العاطفي

عدد العبارات

معامل α

5

%60.2

5

االلتـزام المستمر
االلتـزام المعياري

5
15

تفعيل جهود المدافعة البـيئية

%64.9

%70.4
%77.7

يبـي ــن الجــدول الســابق ثبــات ج ــيد ألداة القيــاس ويطمئــن إلــى اســتقرار آراء واتجاهــات عي ــنة البحــث تجــاه قائمــة
االستب ــيان.
 والصدق التميـيـزي لقائمة االستبـيان:تخضع أي ظاهرة كونـية للتوزيع الطبـيعي وتميـز بـيـن ثالث فئات :فئة عليا ،وفئة وسطى ،وفئة دنـيا ،وحتـى تكون عبارات
املقيــاس صادقــة فالبــد أن تختلــف آراء واســتجابات الفئــة العليــا لعي ــنة الدراســة عــن الفئــة الدن ــيا ،وقــد اتضــح جوهريــة الفــروق
بـيـن الفئات املختلفة من العيـنة ،حـيث اختلفت اتجاهات الفئة العليا عن الفئة الدنـيا ب معنوية ( .0.01ملحق رقم .)1
مما سبق أصبحت قائمة االستبـيان ثابتة وصادقة في قياسها ملتغيـرات البحث.
9
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ثان ًـيا -اختبارالفروض
الفرض الرئيس
توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بـي ــن االلت ـزام الت ــنظيمي للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات وبـي ــن تفعيــل
جهــود املدافعــة.
وقد تم تقسيم هذا الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية ،والتـي نحـن بصدد التحقق منها كما يلي:
- -1اختبارالفرض الفرعي األول
توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بـي ــن االلت ـزام العاطفــي للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات وبـي ــن تفعيــل
جهــود املدافعــة الب ــيئية.
 أمعامالت االرتباط للفرض الفرعي األولجدول رقم ()3
معامالت االرتباط للفرض الفرعي األول
المتغيـر المستقل
االلتـزام العاطفي
Q1

معامل ارتباط بـيـرسون

المعنوية

)**(0.611

0.003

Q3

)**(0.578

Q5

)**(0.490

Q2

)**(0.603

0.000

Q4

)**(0.722

0.000

0.006

المتغيـر التابع

تفعيل جهود المدافعة البـيئية
بقطاع خدمة المجتمع بالجامعات

0.008

ً
إحصائيا عند معنوية 0.01
** دال

بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود ارتباط معنوي طردي بـيـن املتغيـريـن حـيث تـراوحت قيم االرتباط بـيـن 0.490
–  0.722عنــد معنويــة  0.01أي أنــه كلمــا ارتفعــت درجــة االلت ـزام العاطفــي للموظــف صاحبهــا وفــي نفــس االتجــاه تفعيــل جهــود
املدافعــة الب ــيئية بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعات.
 بتحليل التبايـن « ”ANOVA Testللفرض الفرعي األول:جدول رقم ()4
تحليل التبايـن للفرض الفرعي األول
البـيان
االنحدار
الخطأ

ً
إحصائيا عند معنوية 0.01
** دال

مجموع المربعات
1359.832
395.168

متوسط المربعات
194.262
2.763

مؤشرات أخـرى( R2 :معامل التحديد)= 0.635

اختبار “ ف “
المعنوية
القيمة
)**(70.289
0.000

بالنظــر فــي جــدول تحليــل التباي ــن رقــم ( )4الســابق يتضــح وجــود عالقــة انحداريــة بـي ــن توفــر االلت ـزام العاطفــي وبـي ــن
ً
تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية ،ح ــيث كانــت قيمــة اختبــار «ف»  ،70.289وهــي قيمــة دالــة
إحصائيــا عنــد معنويــة  0.01وتــدل
علــى صحــة العالقــة االنحداريــة وجوهريــة العالقــة بـي ــن املتغيـري ــن.
ويشي ــر معامــل التحديــد إلــى أن االلت ـزام العاطفــي يفســر جهــود املدافعــة الب ــيئية ب ــنسبة  ،%63.5أمــا النســبة الباقيــة
فتفســرها متغي ـرات أخ ــرى لــم تدخــل فــي العالقــة االنحداريــة باإلضافــة إلــى األخطــاء العشــوائية الناتجــة عــن أســلوب ســحب
العي ــنة ودقــة القيــاس وغي ــرها.
مما سبق يتضح صحة الفرض الفرعي األول:
10

120

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol37/iss2/6

Abdel Bary: The Role of Organizational Commitment in Activatin

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 2يونيو (حزيران) 2017

توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بـي ــن االلت ـزام العاطفــي للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات وبـي ــن تفعيــل
جهــود املدافعــة الب ــيئية.
وبذلك يتحقق الهدف الفرعي األول من الهدف الرئيس األول.
وي ــرى الباحــث أن االلت ـزام العاطفــي للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع يــؤدى إلــى تدعيــم رغبــة املوظــف فــي تشــكيل
االرتبــاط العاطفــي ،والشــعور القــوي باالنتمــاء ،والرغبــة فــي االحتفــاظ بالعضويــة الت ــنظيمية مــن خــال بــذل كل الجهــود
املمكنــة فــي مجــال املدافعــة الب ــيئية؛ ومــن ثــم يطــور املوظــف ارتباطــه العاطفــي باملنظمــة عندمــا يتبـن ــي أهدافهــا تجــاه املجتمــع
والب ــيئة املح ــيطة ومحاولــة املوائمــة بـي ــن تلــك األهــداف وأهدافــه الشــخصية ،ويعمــل كذلــك علــى أن تتطابــق قيمــة مــع قيمهــا،
وبهــذا يحــدث اإلندمــاج النف�ســي ويشــعر املوظــف بســعادة عنــد القيــام باملهــام الت ــي تــوكل إليهــم لخدمــة املجتمــع وقضايــاه،
ً
وعمليــا فــي تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية.
ويفتخ ــر بانتمائــه لقطــاع خدمــة املجتمــع ومشــاركته وجدان ـ ًـيا
- -2اختبارالفرض الفرعي الثانـي
توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بـي ــن االلت ـزام املســتمر للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات وبـي ــن تفعيــل
جهــود املدافعــة الب ــيئية.
 أمعامالت االرتباط للفرض الفرعي الثانـيجدول رقم ()5
معامالت االرتباط للفرض الفرعي الثانـي
المتغيـر المستقل
االلتـزام المستمر
Q6

معامل ارتباط بـيـرسون

المعنوية

)**(0.219

0.000

Q8

)**(0.201

Q10

)**(0.371

Q7

)**(0.356

0.000

Q9

)**(0.442

0.001

ً
إحصائيا عند معنوية 0.01
** دال

0.000

المتغيـر التابع

تفعيل جهود المدافعة البـيئية بقطاع خدمة المجتمع
بالجامعات

0.000

بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود ارتباط معنوي طردي بـيـن املتغيـريـن حـيث تـراوحت قيم االرتباط بـيـن 0.201
 – 0.442عنــد معنويــة  0.01أي أنــه كلمــا ارتفعــت درجــة االلت ـزام املســتمر للموظــف صاحبهــا وفــي نفــس االتجــاه تفعيــل جهــود
املدافعــة الب ــيئية بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات.
 بتحليل التبايـن « ”ANOVA Testللفرض الفرعي الثانـي:جدول رقم ()6
تحليل التبايـن للفرض الفرعي الثانـي
البـيان

االنحدار
الخطأ

ً
إحصائيا عند معنوية 0.01
** دال

مجموع المربعات

متوسط المربعات

414.593

2.859

1340.407

268.081

اختبار “ ف “

القيمة

)**(93.759

المعنوية
0.000

مؤشرات أخـرى( R2 :معامل التحديد)= 0.711

بالنظر في جدول تحليل التباي ــن السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بـي ــن توفر االلت ـزام املستمر وبـي ــن تفعيل جهود
ً
إحصائيــا عنــد معنويــة  0.01وتــدل علــى صحــة
املدافعــة الب ــيئية ،ح ــيث كانــت قيمــة اختبــار «ف»  ،93.759وهــي قيمــة دالــة
العالقــة االنحداريــة وجوهريــة العالقــة بـي ــن املتغيـري ــن.
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ويشي ــر معامــل التحديــد إلــى أن االلت ـزام املســتمر يفســر جهــود املدافعــة الب ــيئية ب ــنسبة  ،%71.1أمــا النســبة الباقيــة
فتفســرها متغي ـرات أخ ــرى لــم تدخــل فــي العالقــة االنحداريــة باإلضافــة إلــى األخطــاء العشــوائية الناتجــة عــن أســلوب ســحب
العي ــنة ودقــة القيــاس وغي ــرها.
مما سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الثانـي:
توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بـي ــن االلت ـزام املســتمر للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات وبـي ــن تفعيــل
جهــود املدافعــة الب ــيئية.
وبذلك يتحقق الهدف الفرعي الثانـي من الهدف الرئيس األول.
وي ــرى الباحــث أن االلت ـزام املســتمر للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع يــؤدى إلــى االســتعداد للعمــل ً
فعليــا علــى حــل
املشــكالت الب ــيئية القائمــة ،والشــعور باملســئولية الشــخصية تجــاه الب ــيئة ،واملشــاركة املســتمرة النشــطة واإليجاب ــية لحــل
املشــكالت الب ــيئية؛ ومــن ثــم ٌتقــوى هــذه الرابطــة بـي ــن املوظــف واملنظمــة وتأكيــد قـراره بالبقــاء فيهــا لالحتفــاظ باملزايــا واملنافــع
ً
مضاعفــا فــي مجــال
واســتمرارية الحصــول عليهــا لكونهــا تحقــق لــه معظــم اإلشــباعات املاديــة واملعنويــة وذلــك ببذلــه جهـ ًـدا
تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية.
- -3اختبارالفرض الفرعي الثالث
توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بـي ــن االلت ـزام املعيــاري للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات وبـي ــن تفعيــل
جهــود املدافعــة الب ــيئية.
 أمعامالت االرتباط للفرض الفرعي الثالثجدول رقم ()7
معامالت االرتباط للفرض الفرعي الثالث
المتغيـر المستقل
االلتـزام المعياري
Q11

معامل ارتباط بـيـرسون

المعنوية

)**(0.511

0.000

Q13

)**(0.714

0.001

Q15

)**(0.590

0.002

Q12

)**(0.573

Q14

)**(0.668

ً
إحصائيا عند معنوية 0.01
** دال

المتغيـر التابع

0.005

تفعيل جهود المدافعة البـيئية
بقطاع خدمة المجتمع بالجامعات

0.000

بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود ارتباط معنوي طردي بـيـن املتغيـريـن حـيث تـراوحت قيم االرتباط بـيـن 0.511
 – 0.714عنــد معنويــة  0.01أي أنــه كلمــا ارتفعــت درجــة االلت ـزام املعيــاري للموظــف صاحبهــا وفــي نفــس االتجــاه تفعيــل جهــود
املدافعــة الب ــيئية بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات.
 بتحليل التبايـن « ”ANOVA Testللفرض الفرعي الثانـي:جدول رقم ()8
تحليل التبايـن للفرض الفرعي الثالث
البـيان

االنحدار
الخطأ

ً
إحصائيا عند معنوية 0.01
** دال
12

مجموع المربعات

متوسط المربعات

528.137

3.642

1226.863

245.373

مؤشرات أخـرى( R2 :معامل التحديد)= 0.699
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اختبار “ ف “

القيمة

67.367

)**(

المعنوية
0.000
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بالنظر في جدول تحليل التباي ــن السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بـي ــن توفر االلت ـزام املعياري وبـي ــن تفعيل جهود
ً
إحصائيــا عنــد معنويــة  0.01وصحــة العالقــة
املدافعــة الب ــيئية ،ح ــيث كانــت قيمــة اختبــار «ف»  ،67.367وهــي قيمــة دالــة
االنحداريــة وجوهريــة العالقــة بـي ــن املتغيـري ــن.
ويشي ــر معامــل التحديــد إلــى أن االلت ـزام املعيــاري يفســر جهــود املدافعــة الب ــيئية ب ــنسبة  ،%69.9أمــا النســبة الباقيــة
فتفســرها متغي ـرات أخ ــرى لــم تدخــل فــي العالقــة االنحداريــة باإلضافــة إلــى األخطــاء العشــوائية الناتجــة عــن أســلوب ســحب
العي ــنة ودقــة القيــاس وغي ــرها.
مما سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الثالث:
توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بـي ــن االلت ـزام املعيــاري للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات وبـي ــن تفعيــل
جهــود املدافعــة الب ــيئية.
وبذلك يتحقق الهدف الفرعي الثالث من الهدف الرئيس األول.
وي ــرى الباحــث أن االلت ـزام املعيــاري للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع يؤث ــر فــي تشــكيل نوعيــة القيــم األخالقيــة الت ــي
يتب ــناها لتكون املنطلق األسا�سي لسلوكه وأنماط تفكي ــره ويظهر التأثـي ــر الواضح للقيم على التوقعات الفردية ،وبالتالي على
اســتعداده لبــذل املزيــد مــن الجهــد تجــاه تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية لديــه ،وح ــيث إن القيــم تعتب ــر عنصـ ًـرا ً
مهمــا فــي العمــل
الب ــيئي نظـ ًـرا ألنهــا تمثــل األســاس لفهــم االتجاهــات والدافعيــة وكذلــك التأثـي ــر علــى مــدارك املوظــف تجــاه جهــود املدافعــة
الب ــيئية ،فاألفـراد يدخلــون املنظمــات وهــم يحملــون أفـ ً
ـكارا مســبقة عمــا يجــب القيــام بــه ومــا ال يجــب القيــام بــه ،وهــذه األفــكار
ً
ً
تتضمــن تفسي ـرات ملــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ وفضــا عــن ذلــك فهــي تشي ــر إلــى أن ســلوكيات أو عوائــد معي ــنة أكث ــر تفضيــا
مــن ســلوكيات وعوائــد أخ ــرى.
وبإثبات صحة الفروض الفرعية يكون قد تم إثبات صحة الفرض الرئيس ،أي أن:
توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة بـي ــن االلت ـزام الت ــنظيمي للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات وبـي ــن تفعيــل
جهــود املدافعــة الب ــيئية.
ً
ثالثا -تحليل نتائج الدراسة امليدانـية
- -1نتائج الدراسة امليدانـية لبعد االلتـزام العاطفي وعالقته بتفعيل جهود املدافعة البـيئية:
جدول رقم ()9
نتائج الدراسة امليدانـية لبعد االلتـزام العاطفي
المتوسط
المرجح

العبارات

تبعا
تـرتـيب العبارات ً
للمتوسط

 -تتوافق أهدافي الشخصية مع أهداف قطاع خدمة المجتمع.

4.06000

1

 -أفتخـر بانتمائي لقطاع خدمة المجتمع.

2.28000

5

 -أشعر بأحاسيس قوية تـربطنـي بقطاع خدمة المجتمع.

3

3.60667

 -تتوافق قيمي الشخصية مع قيم قطاع خدمة المجتمع.

 -أشعر بسعادة عند القيام بأية مهام توكل إلى لخدمة المجتمع وقضاياه.

المتوسط العام للمحور

2

3.68000

2.79333

3.28400

4

بتحليــل الجــدول الســابق والــذي يبـي ــن املتوســطات ،نجــد أنــه قــد تــم تـرت ــيب العبــارات ً
تبعــا للمتوســط األعلــى ،وأن
املتوســط العــام للمحــور  .3.28400ويعن ــى ذلــك أن لــدى العاملي ــن بصفــة عامــة الت ـزام عاطفــي مرتفــع تجــاه العمــل بقطــاع
خدمــة املجتمــع ،وأن األهــداف الشــخصية للموظفي ــن وقيمهــم تتوافــق إلــى حــد كبـي ــر مــع أهــداف وقيــم قطــاع خدمــة املجتمــع،
13
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وكذلــك فــأن املوظفي ــن ي ــرتبطون بأحاســيس قويــة بمــكان العمــل ،وتمثــل تلــك العناصــر نقــاط إيجاب ــية تــؤدى إلــى تفعيــل جهــود
املدافعة الب ــيئية؛ إال أن بعض املوظفي ــن ال يشــعرون بســعادة عند القيام باملهام الت ــي توكل إليهم لخدمة املجتمع وقضاياه،
وكذلــك فــأن بعضهــم ال يفتخ ــر بانتمائهــم لقطــاع خدمــة املجتمــع.
- -2نتائج الدراسة امليدانـية لبعد االلتـزام املستمروعالقته بتفعيل جهود املدافعة البـيئية:
جدول رقم ()10
نتائج الدراسة امليدانـية لبعد االلتـزام املستمر
المتوسط
المرجح

العبارات

3.04000

 -أتمنـى قضاء بقية حـياتـي الوظيفية في العمل بقطاع خدمة المجتمع.

 -يوفر لي العمل بقطاع خدمة المجتمع معظم اإلشباعات المادية والمعنوية.

2.10000

2.69333

3

 من الصعب وجود بديل مناسب في عمل آخـر خارج قطاع خدمة المجتمع. -أشعر بأننـي جـزء مهم ومؤثـر في العمل.

2.63333

المتوسط العام للمحور

2

5

3.54667

 -يتـناسب ما أقدمه في العمل من جهود مع ما أتلقاه من مزايا.

تبعا
تـرتـيب العبارات ً
للمتوسط

2.80267

1
4

بتحليــل الجــدول الســابق والــذي يبـي ــن املتوســطات ،نجــد أنــه قــد تــم تـرت ــيب العبــارات ً
تبعــا للمتوســط األعلــى ،وأن
املتوســط العــام للمحــور  .2.80267ويعن ــى ذلــك أن لــدى العاملي ــن بصفــة عامــة الت ـزام مســتمر منخفــض تجــاه العمــل بقطــاع
خدمــة املجتمــع ،فعلــى الرغــم مــن اقت ــناع املوظفي ــن بصعوبــة وجــود بديــل مناســب فــي عمــل آخ ــر خــارج قطــاع خدمــة املجتمــع
ورغبتهــم فــي االســتمرار فــي العمــل ،وتمثــل تلــك العناصــر نقــاط إيجاب ــية تــؤدى إلــى تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية؛ إال أن بعــض
املوظفي ــن ي ــرون أن الجهود املبذولة ال تت ــناسب مع ما يتلقوه من مزايا ،وكذلك فأن بعضهم ال يشعر بأنهم ج ــزء مهم ومؤث ــر
فــي العمــل ،باإلضافــة إلــى أن العمــل بقطــاع خدمــة املجتمــع ال يوفــر معظــم اإلشــباعات املاديــة واملعنويــة لهــم.
- -3نتائج الدراسة امليدانـية لبعد االلتـزام املعياري وعالقته بتفعيل جهود املدافعة البـيئية:
جدول رقم ()11
نتائج الدراسة امليدانـية لبعد االلتـزام املعياري
المتوسط
المرجح

العبارات

تبعا
تـرتـيب العبارات ً
للمتوسط

 -أشعر بأن اإلدارة تقدم لي الدعم المناسب في جميع جوانب ومهام وظيفتـي.

2.54667

4

 -يتـيح لي العمل بقطاع خدمة المجتمع المشاركة والتفاعل اإليجابـي.

3.51333

3

2.48667

5

4.25333

 -أشعر بواجب أخالقي يدفعنـي لالستمرار في العمل بقطاع خدمة المجتمع.

 -لي حـرية اتخاذ الق اررات التـي تخص إجـراءات وطريقة تـنفيذ العمل الذي أقوم به.

 أشــارك فــي وضــع األهــداف والتخطيــط ورســم السياســات العامــة الخاصــة بقطــاعخدمــة المجتمــع.
المتوسط العام للمحور

4.30667

2
1

3.42133

بتحليــل الجــدول الســابق والــذي يبـي ــن املتوســطات ،نجــد أنــه قــد تــم تـرت ــيب العبــارات ً
تبعــا للمتوســط األعلــى ،وأن
املتوســط العــام للمحــور  .3.42133ويعن ــى ذلــك أن لــدى العاملي ــن بصفــة عامــة الت ـزام معيــاري مرتفــع تجــاه العمــل بقطــاع
خدمــة املجتمــع ،ح ــيث إن لــدى املوظفي ــن ح ــرية اتخــاذ الق ـرارات الت ــي تخــص إج ـراءات وطريقــة ت ــنفيذ العمــل ،وشــعورهم
بواجــب أخالقــي يدفعهــم لالســتمرار فــي العمــل ،ح ــيث يت ــيح لــي العمــل بقطــاع خدمــة املجتمــع املشــاركة والتفاعــل اإليجاب ــي،
14

124

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol37/iss2/6

Abdel Bary: The Role of Organizational Commitment in Activatin

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 2يونيو (حزيران) 2017

وتمثــل تلــك العناصــر نقــاط إيجاب ــية تــؤدى إلــى تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية؛ وأن كان بعــض املوظفي ــن ال يشــعر بــأن اإلدارة
تقدم لهم الدعم املناســب في جميع جوانب ومهام وظائفهم ،وال يشــاركونهم في وضع األهداف والتخطيط ورســم السياســات
العامــة الخاصــة بقطــاع خدمــة املجتمــع.
- -4نتائج الدراسة امليدانـية ملدى تفعيل جهود املدافعة البـيئية:
جدول رقم ()12
نتائج الدراسة امليدانـية ملدى تفعيل جهود املدافعة البـيئية
المتوسط
المرجح

العبارات

3.96667

 -التـزام المسؤوليـن بقطاع خدمة المجتمع تجاه القضايا البـيئية.

3.44667

 -لقطاع خدمة المجتمع توجه استـ ارتـيجـي لجعل مصلحة المجتمع في مقدمة اهتماماته.

 -بـناء التحالفات والشراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدنـي لحل القضايا البـيئية.

2.99333

 -تتوافر المعايـيـر والشروط الالزمة لبـيان مدى تأثـيـر قطاع خدمة المجتمع في البـيئة المحـيطة.

3.80667

 -معرفة ودراسة المشكالت التـي تعانـيها البـيئة واألخطار التـي تهددها واقتـراح الحلول المناسبة لها.

2.53333

 -مشاركة الجمهور في صنع الق اررات الخاصة بالقضايا البـيئية.

 -تأهيل الموظفيـن الكتساب خبـرات ومهارات جديدة في مجال المدافعة البـيئية.

 اســتخدام التكنولوج ــيا الحديثة واإلنت ـرنت كوســيلة فعالة لالتصال والمشــاركة والمناقشــة فيما يتعلقبالقضايا الب ــيئية.
 مهــارة الموظفي ــن بقطــاع خدمــة المجتمــع علــى توضيــح األفــكار الغامضــة بمعــان واضحــة عنــدالتواصــل مــع األط ـراف الخارج ــية واإلعــام.

 مهــارة الموظفي ــن بقطــاع خدمــة المجتمــع علــى إبـ ـراز الحجــج العامــة والمنطقيــة والبـراهي ــن القويــةلدعــم ال ـرأي أو الفك ـرة علــى نحــو فعــال.

 مهــارة الموظفي ــن بقطــاع خدمــة المجتمــع علــى اســتخدام األســاليب المباشـرة أو غي ــر المباشـرة فــيالمفاوضــات مــع األطـراف األخ ــرى.
 مهارة الموظفي ــن بقطاع خدمة المجتمع على إج ـراء المقابالت مع ذوي االختصاص والمسئولي ــنوتحديــد الموضــوع المـراد المشــاورة فيــه.

 التكامــل والت ــنسيق بـي ــن قطــاع خدمــة المجتمــع والمؤسســات المحليــة والصناعيــة والخدميــة ذاتالعالقــة.

 -14الثـناء والتقديـر على األداء المتميـز لألفراد ذوى اإلنجاز العالـي في مجال المدافعة البـيئية.

 -15التطوي ــر والتغيـي ــر فــي أهــداف قطــاع خدمــة المجتمــع وفقــا لمتطلبــات العمــل ومتغي ـرات الب ــيئة
الخارجـية.
المتوسط العام للمحور

تـرتـيب العبارات
تبعا للمتوسط
ً
2

6

8

2.46000

15

3.62000

5

2.78667
2.70000

3

14

11

12

2.20000
3.78667
2.84667
4.05333
2.59333
2.89333
3.11245

4
10
1
13
9

7

بتحليــل الجــدول الســابق والــذي يبـي ــن املتوســطات ،نجــد أنــه قــد تــم تـرت ــيب العبــارات ً
تبعــا للمتوســط األعلــى ،وأن
املتوسط العام للمحور  .3.11245ويعنـى ذلك أن لدى العامليـن بصفة عامة اتجاهات إيجابـية تجاه تفعيل جهود املدافعة
الب ــيئية بقطــاع خدمــة املجتمــع ،وأن كان هنــاك عبــارات عكســت نقــاط ضعــف فــي هــذا البعــد ،وهــي:
ال يتم بـناء التحالفات والشراكات مع مختلف منظمات املجتمع املدنـي لحل القضايا البـيئية بالشكل الكافـي.بطء عملية التطويـر في أهداف قطاع خدمة املجتمع وفقا ملتطلبات العمل واملتغيـرات البـيئية.تواضــع مهــارة املوظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع علــى إج ـراء املقابــات مــع ذوي االختصــاص واملسئولي ــن وتحديــداملوضــوع امل ـراد املشــاورة فيــه.
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ضعــف اســتخدام التكنولوج ــيا الحديثــة واإلنت ــرنت كوســيلة فعالــة لالتصــال واملشــاركة واملناقشــة فيمــا يتعلــقبالقضايــا الب ــيئية.
تواضــع مهــارة املوظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع علــى توضيــح األفــكار الغامضــة بمعــان واضحــة عنــد التواصــل مــعاألط ـراف الخارج ــية واإلعــام.
ال يتم الثـناء والتقديـر على األداء املتميـز لألفراد ذوى اإلنجاز العالـي في مجال املدافعة البـيئية.تواضع مهارة دراسة املشكالت التـي تعانـيها البـيئة واقتـراح الحلول املناسبة لها.ضعف مشاركة الجمهور في صنع القرارات الخاصة بالقضايا البـيئية.وي ــرى الباحــث أن تفعيــل جهــود املدافعــة الب ــيئية يتطلــب مشــاركة املوظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع فــي التخطيــط
ورســم السياســات الخاصــة بجهــود املدافعــة الب ــيئية؛ ألن ذلــك هــو املحــك الرئيــس لنجــاح أو فشــل جهــود املدافعــة الب ــيئية
بقطــاع خدمــة املجتمــع؛ وذلــك يتطلــب إعــداد وتدريــب وت ــنمية مهــارات املدافعــة الب ــيئية للموظفي ــن بقطــاع خدمــة املجتمــع
لت ــنمية الوعــي الب ــيئي ومســاعدة املجتمــع علــى بلــوغ أهدافــه وصقــل إمكاناتهــم وت ــنمية مهاراتهــم مــن خــال تغيـي ــر أفكارهــم
واتجاهاتهــم وقيمهــم تجــاه املدافعــة الب ــيئية.

ر ً
ابعا -التوصيات
مــن خــال الدراســة النظريــة وامليدان ــية أمكــن للباحــث وضــع بعــض التوصيــات لتدعيــم االلت ـزام الت ــنظيمي للموظفي ــن
تجــاه جهــود املدافعــة الب ــيئية بقطــاع خدمــة املجتمــع بالجامعــات:
 1-تبـن ــي منظــور شــامل للتطوي ــر الت ــنظيمي لقطــاع خدمــة املجتمــع ،واالرتقــاء بخدماتــه بمــا يدعــم االلت ـزام الت ــنظيمي
للموظفي ــن وغــرس الثقــة لديهــم نحــو جهــود املدافعــة الب ــيئية عــن طريــق اآلليــات التاليــة:
إعــادة صياغــة األهــداف الرئيســة إلب ـراز أهميــة املدافعــة الب ــيئية؛ وذلــك باملراجعــة املســتمرة الستـراتـيج ــيةقطــاع خدمــة املجتمــع.
تفعيــل نتائــج الدراســات واالستشــارات الب ــيئية بواســطة الخب ــرة العريضــة لعلمــاء الجامعــة وأســاتذتها لتعزي ــزمفهــوم الجامعــة فــي خدمــة املجتمــع باعتبارهــا مصــدر إشــعاع حضــاري.
إقامــة نقــاط ارتــكاز للمدافعــة الب ــيئية وتوطي ــنها فــي مواقــع اإلنتــاج والخدمــات؛ لدعــم وتوطيــد عمليــة االتصــالالخارج ــي بـي ــن قطاع خدمة املجتمع والب ــيئة املح ــيطة.
 2-تغيـي ــر املفاهيــم السلب ــية للموظفي ــن عــن جهــود املدافعــة الب ــيئية بمفاهيــم حديثــة تعمــل علــى مشــاركتهم الفعليــة فــي
تلــك الجهــود وتحمــل مســئوليات وظائفهــم؛ مــن خــال اآليــات التاليــة:
أن تعكــس ممارســات اإلدارة العليــا بالقطــاع الثقــة واالهتمــام بقــدرات املوظفي ــن فــي تحقيــق أهــداف وظائفهــمتجــاه خدمــة املجتمــع وجعلهــا مــن ســمات العمــل داخــل القطــاع؛ بمــا يعمــل علــى تعزي ــز االلت ـزام العاطفــي لديهم
تجــاه جهــود املدافعة الب ــيئية.
ً
إعــادة تصميــم نظــام الحوافــز للربــط بـي ــن تحقيــق رغبــات املوظفي ــن -خاصــة املاديــة -وبـي ــن مــا يبذلونــه مــنجهــود املدافعــة الب ــيئية؛ لتعزي ــز االلت ـزام املعيــاري لديهــم.
االهتمــام بالث ــناء والتقدي ــر علــى األداء املتمي ــز بطريقــة منتظمــة وفوريــة للموظفي ــن ذوي اإلنجــاز العالــي فــيجهــود املدافعــة الب ــيئية؛ لتعزي ــز االلت ـزام املعيــاري لديهــم.
 3-عقـد ندوات وحلقات عمل وبـرامج للتعريف بمفهوم املدافعة البـيئية وأهدافها لضمان وصول هذا املفهوم إلى جميع
املوظفيـن لكونها تتـيح االتصال املباشر وطرح اآلراء املختلفة وتـنمى لغة الحوار وتتـيح فرصة حـرية التعبـيـر عن الرأي
وطرح األفكار والحلول املختلفة بما يعمل على تدعيم االلتـزام التـنظيمي للموظفيـن في مجال املدافعة البـيئية.
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ملحق رقم ( )1الصدق التميـيـزي لعبارات قائمة االستبـيان
العبارات

الفئة العليا
4.2563

الفئة الدنـيا
3.8637

متوسط االختالفات
4.06000

المعنوية
.000

قيمة ت
40.879

2

3.8301

3.3832

3.60667

.000

31.895

2.5113

2.0487

2.28000

.000

19.478

3.9014

3.4586

3.68000

.000

32.841

3.0171

2.5696

2.79333

.000

24.668

3.2928

2.7872

3.04000

.000

23.764

2.3002

1.8998

2.10000

.000

20.724

2.7922

2.3011

2.54667

.000

20.492

2.9603

2.4264

2.69333

.000

19.937

2.9090

2.3577

2.63333

.000

18.879

2.8013

2.2920

2.54667

.000

19.762

4.4395

4.0672

4.25333

.000

45.147

3.7540

3.2727

3.51333

.000

28.849

4.5197

4.0936

4.30667

.000

39.938

2.7366

2.2368

2.48667

.000

19.662

3.2613

2.7254

2.99333

.000

22.074

3.6872

3.2062

3.44667

.000

28.319

4.1777

3.7557

3.96667

.000

37.148

4.0407

3.5727

3.80667

.000

32.147

2.7208

2.1992

2.46000

.000

18.640

3.8706

3.3694

3.62000

.000

28.549

2.7935

2.2732

2.53333

.000

19.244

3.0778

2.4955

2.78667

.000

18.914

2.9457

2.4543

2.70000

.000

21.716

2.4227

1.9773

2.20000

.000

19.517

4.0221

3.5513

3.78667

.000

31.787

3.0945

2.5989

2.84667

.000

22.700

4.2518

3.8548

4.05333

.000

40.347

2.8284

2.3583

2.59333

.000

21.803

3.1335

2.6531

2.89333

.000

23.801

1

3
4
5
6
7
8
9
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ABSTRACT
Environmental advocacy aims to achieve growth and development, through a conscious effort by the defenders
towards environmental issues.
The importance of environmental advocacy to get through the commitment of officials towards environmental
issues, thereby enhancing the skill and strength of the regulatory staff and their commitment to play an active role
in the success of those efforts.
It can develop a research problem of how to strengthen the organizational commitment of various dimensions
(emotional, and continuous, and normative) for employees of community service sector universities to influence
their responses to environmental advocacy efforts; leading to improved quality of life and preservation of the
environment.
This research is one of the attempts to communicate between the humanities through the study of
the relationship between two variables combine the Management Sciences (organizational commitment),
environmental science (environmental advocacy); and in this they are trying to reach to activate the environmental
advocacy efforts, depending on strengthening the organizational commitment of the staff of community service
sector universities mechanisms.

Recommendations:
-	
-	
-	
-	

The need to adopt a holistic perspective of the development of the regulatory sector of community
service, and improve its services to support confidence in the environmental advocacy efforts.
Reformulation of the main objectives of the service sector Mahtma to highlight the importance of
environmental advocacy through ongoing strategic review of community service sector.
Provide environmental studies and consulting expertise by petition for scientists and university
professors to promote the concept of the university in the service of society as a radiation source
civilized.
- Establish a focal point for environmental advocate and indigenization in production sites and services
to support and consolidate the external communication between the community and the environment
surrounding the service sector process.
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