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:اآلية القرآنية 

114اآلية: طهسورة



:اإلهداء 

أهدي هذا العمل املتواضع إىل أيب و أخي العزيزين رمحهما اهللا بفسيح رمحته ، إىل أمي 
باخلصوص دودو ، إىل عمي كل أفراد أسريتو جديت الغاليتني أطال اهللا عمرمها ، إىل  

.عائلة جناعي عاشوري ، عائلةمالكي أينما كانوا ، ومجيع عائلة 

. إىل مجيع األصدقاء و األحباب أهدي عملي هذا 



:شكر و تقدير 

أتقدم بالشكر اجلزيل إىل املوىل اجلليل معني السائلني الذي أعانين بفضله و مبقدرته على 
.إستكمال هذا العمل 

، األستاذ الدكتور بوعبداهللا حلسن كما أتقدم خبالص الشكر إىل أستاذي املشرف 
.الثمينة العلمية حلسن صنيعه و تفهمه للطالب و لنصائحه

كما أتقدم بالشكر أيضا إىل مجيع موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكني
و باألخص األخ مراد الذي أعانين مبا -سطيف –بعني الكبرية - BCR-و الصنابري

فردانسى مجيع موظفي قسم إدارة املوارد البشرية الذين إعتربوين نإستطاع من جهد دون أن 
.وكل من ساعدين من قريب أو بعيد يف إستكمال هذا العمل .منهم 



: ملخص الدراسة 

لقد حاولت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروقات الموجودة في مستويات الوالء التنظيمي  لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب 
-و الصنابيرو السكاكين BCR و التي تعزى إلى المتغيرات الشخصية المتمثلة في الجنس ، السن ، المستوى التعليمي ، الحالة العائلية ،-

.و الخبرة  و كذلك طبيعة الوظيفة 

الوالء كما إهتمت الدراسة أيضا بمعرفة تأثير بعض المتغيرات التنظيمية  المتمثلة في صراع الدور  غموض الدور ، التدريب الوظيفي  على
) .العاطفي ، المستمر ، المعياري ( التنظيمي بأبعاده الثالث  

موظفا يعملون في جميع أقسام الشركة ينقسمون إلى ثالث طبقات حسب طبيعة وظيفتهم ، طبقة اإلطارات ، 37تكونت عينة الدراسة من 
.أعوان التحكم ، عمال التنفيذ 

:الدراسة  على عينة إستطالعية  تم إجراء الدراسة النهائية ، و قد أسفر التحليل اإلحصائئ على النتائج التالية و بعد التأكد من الشروط السيكومترية ألداة

 إعتبار البعد العاطفي للوالء التنظيمي بعدا سائدا لدى أغلبية أفراد عينة الدراسة ، يليه البعد المعياري ثم البعد المستمر.
 بينما لم تثبت أي فروقات . و طبيعة و الوظيفة فقط التنظيمي لدى عينة الدراسة  تعزى لمتغيري الخبرةوجود فروق في مستويات الوالء

بالنسبة للمتغيرات األخرى 
إال في حالة بعد ) صراع وغموض الدور ، التدريب الوظيفي ( وجود عالقة إرتباطية موجبة بين جميع األبعاد المتضمنة في المتغيرات التنظيمية

. راك الفائدة من التدريب المتضمن في متغير التدريب الوظيفي ،  فإنه لم يرتبط بأي بعد من أبعاد الوالء التنظيمي إد

الوالء التنظيمي ، صراع الدور ، غموض الدور ، التدريب الوظيفي  المتغيرات الشخصية ، المتغيرات التنظيمية ، األساليب :لكلمات المفتاحية ا
.اإلحصائية 

Summary of the Study :
This study tried to identify the differences in Organizational Loyalty Level’s among employees of the

Nationam Manifacturing Company of Spirals ,Knives and Taps –BCR- attributable to some personal
characteristics , Sex , Age , Educational Level , Marital status , Nature of Job and Experience .

It also focused on knowing the effects of some Organizational Variables represented in Role Conflict ,
Role Ambiguity , and Job training on the  three dimensions of Organizational loyalty ( Affective , Continuance
, Normative )

the study sample consisted of 37 employees working in multiple divisions of the Company , Thoes are
divided into classes according  to the Nature of their Jobs .

After making sure of the psychometrics conditions of the instrument on exploratory sample , this one
was performed in the final study , the Statistical Aanalysis was gived the following results :

Consider the emotional dimension of the Organizational Loyalty as a dominant dimension among
study sample , followed by Normative then Continuance Dimension  of  Organizational Loyalty .

The existence  of differences in Organizational Loyalty Level’s among the study sample due only to
Experience and Nature of Jobs  variables .

The existence of a positive correlations between  all dimentions included in Organizational
variables , Conflict & Role Ambiguity , Job Training , except in the case  of  ( Perceived Benefits of
Training ) dimension of Job Training  because it was not associated with any dimensions included in
Organizational Loyalty .

Keywords : Organizational Loyalty , Role Conflict , Role  Ambiguity , JobTraining , Personal &
Organizational characteristics .
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أ

:مقدمة 

ديثة يرجع باألساس إىل التطورات         اد إهتمام املنظمات احلديثة بتطبيق املفاهيم اإلدارية احلإن إزدي
و التحوالت السريعة يف جماالت احلياة و اليت أصبحت مسة العصر احلايل ، فبالرغم من التطور التكنولوجي اهلائل 
الذي مس مجيع القطاعات و من بينها املنظمات بشىت أنواعها ، بقي اهلم الكبري لإلدارة يف هذه املنظمات 

ارد البشرية ، و هذا ألن مجيع األدارات تعي يقينا بأن ال جناح هلا يف ظل عدم توفر اليد العاملة يتمحور حول املو 
الثابتة و اليت تؤدي بالشكل املطلوب ماهو مطلوب منها ، و يف غياب القوى البشرية اجليدة فإن التكنولوجيا 

جيا ، و مبا أن كل اإلدارات تريد احلفاظ على تصبح بدون تأثري ألن العنصر البشري هو القوة احملركة هلذه التكنولو 
ا أوجدت و بعد العديد من الدراسات و األحباث بأن أفضل طريقة  للسيطرة و توجيه املورد مواردها البشرية فإ

البشري تتمثل يف ربط الفرد باملنظمة عن طريق التطابق بني األهداف و القيم السائدة يف املنظمة مع أهداف 
.الفرد الذاتية و قيم 

إن هذا الرابط بني األهداف و القيم الذاتية لألفراد مع املنظمة يتمثل يف مفهوم الوالء التنظيمي و الذي 
أتى للوجود بعد الدراسات  الغربية اليت أجريت على النموذج اإلداري الياباين ، حملاولة فهم نقاط قوته و ضعفه ، 

ن الفرد الياباين حبد ذاته  والذي يعترب مرجعية يف حالة التطرق إىل موضوع و قد تبني أن قوة هذا النموذج تنبع م
الوالء التنظيمي 

ولو لقد أثبتت الدراسات بأن والء الفرد الياباين يدفع به للتضحية يف سبيل إجناز عمله على أكمل وجه 
ملختصني يف السلوك التنظيميستلزمه ذلك التضحية بوقته وزيادة ساعات عمله ، أدى هذا إىل تنامي إهتمام  اإ

.و جمال اإلدارة  مبوضوع الوالء التنظيمي و حماولة فهم مسبباته و معيقاته اليت حتول دون تطوره لدى األفراد 

ونظرا هلذه األمهية البالغة هلذا املوضوع سنحاول يف هذا البحث أن نتعرف على تأثري بعض املتغريات 
التنظيمي لدى موظفي الشركة  الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكني و الصنابري الشخصية و التنظيمية على الوالء

BCR بسطيف ، و لكي يتم الوصول إىل األهداف املنشودة وراء إجراء هذا البحث وجب علينا إتباع
.خطوات ممنهجة و دقيقة يف تطوير اخلطة اليت سيتبعها البحث 

:أساسيني مت تقسيم البحث إىل قسمني 



ب

وسنحاول التطرق إىل األدبيات املتعلقة مبوضوع الوالء التنظيمي و كذلك التطور :نظري قسم-1
.التارخيي الذي سار عليه هذا املفهوم 

سيتم فيه اإلعتماد على منهجية البحث العلمي للوصول إىل نتائج وإستنتاجات :قسم تطبيقي -2
.حول املشكلة األساسية للبحث 

:أربعة فصول فصلني نظريني وآخرين تطبيقيني مرتبني على النحو اآليت يشكل هذين القسمني بدورمها

إهتم بطرح خلفية الدراسة و أساس مشكلة البحث احلايل ، كما مت التطرق فيه إىل : الفصل األول .أ
.الفرضيات املعتمدة و الدراسات السابقة اليت تطرقت و تناولت هذا املوضوع بالذات 

مفهوم الوالء التنظيمي وآثاره على الفرد فيه إىل أدبيات الوالء التنظيمي و هي مت التطرق:الفصل الثاني .ب
و املنظمة و كذلك التطورات اليت حصلت يف املفهوم منذ نشأته إىل يومنا هذا ، إضافة إىل النماذج 

.املفسرة للعوامل املؤثرة فيه 
ا ، كما إشتمل هذا الفصل على :الفصل الثالث .ت و مت فيع ذكر للمؤسسة قيد البحث و التعريف 

الدراسة اإلستطالعية و اليت هدفت إىل عدة نقاط أمهها التأكد من صالحية أداة البحث و التعرف عن  
كثب على جمتمع الدراسة لتحديد األسلوب الذي سيتم عن طريقه سحب عينة الدراسة النهائية ، كما 

.ضا توضيح لألساليب اإلحصائية اليت سيتم إستخدامها يف حتليل البيانات مت أي
مت التحدث فيه عن الدراسة النهائية و النتائج اليت مت إستخالصها منها ، كما مت فيه :الفصل الرابع .ث

أيضا اإلجابة عن فرضيات الدراسة و تقدمي التوصيات الالزمة لتدعيم و إرساء مفهوم الوالء التنظيمي 
لو مت ملنظمة ككل ، أما اخلامتة فقد مت التطرق فيها إىل النظرة املستقبلية للمنظمات و الدى األفراد

.بالفعل تدعيم الوالء التنظيمي فيها و اإلزدهار الذي ستبلغه بفضله 



:الجانب النظري 
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: شكالية الدراسة إ1-1
املنظمات احلديثة أصبحت تعي و بشكل جلي وواضح بأن أهم عنصر يف العملية التنظيمية و الذي إن

فاملوارد البشرية ألي منظمة ال يتم . يؤدي إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية يتمثل يف املورد البشري الذي متتلكه املنظمة 
ار اللتان تكلفان املنظمة مبالغ مالية باهضةاحلصول عليها بسهولة ، بل هي نتيجة لعمليات االستقطاب و االختي

.من أجل االستفادة من الكفاءات اليت يتيحها سوق العمل 

املوارد البشرية كان والزال املشكل الذي يؤرق املنظمات لكنه ال أحسن احلصول على كيفية كما أن
هذه املوارد يعد أكرب حتدي تواجهه ميثل املشكل الوحيد املطروح حاليا من طرفها ، حيث أن كيفية احلفاظ على 

.املنظمات يف ظل املنافسة الشديدة فيما بينها على هذه املوارد 

املوارد البشرية املبدعة و اخلالقة مل يلبث حىت حتول إىل ضماملنافسة الشرسة بني املنظمات علىهذه 
رجيا من طرف جهات خارجية و اليت صراع بدون قوانني بينها ، فالكثري من املنظمات احلالية أصبحت مهددة خا

تسعى بدورها إىل اإلستالء على األفراد املبدعني الذين ترتكز عليهم مسؤولية املضي مبنظمتهم حنو آفاق النجاح 
والتطور ، فبعض املنظمات ال تتناوى عن طلب هؤالء األفراد حىت لو تطلب ذلك القيام بتجاوزات قانونية

راءات املادية و الوعود باملناصب الوظيفية الراقية يف حال إنضمامهم إليها وتركهم و مساومات كتقدمي اإلغ
م احلالية  .ملناصبهم مع منظما

لقد أدى هذا الصراع إىل رفع نسب دوران العمل وعدم ثبات العمالة يف وقتنا احلايل ، كما أى هذا إىل 
يف ترك العمل ، ويف سبيل إجياد حلول هلذه املشكلة قام توليد إجتاهات سلبية جديدة لدى األفراد تتمثل يف الرغبة

الباحثون يف جمال اإلدارة والسلوك التنظيمي بالقيام بكثري من الدراسات تتعلق بدوران العمل و الرغبة يف ترك املهنة  
ذه الظواهر التنظيمية يتمثل يف الوالء التنظيمي ، فقد أثبتت درا سات            حيث وجدوا أن أكرب عامل يرتبط 

 )( Clegg , 1983 ; Karsh et al , 2005 ; Bartle et al , 2002 وجود عالقة إرتباطية
عكسية بني دوران العمل و الوالءالتنظيمي  ، حيث إعتربت هذه الدراسات الوالء التنظيمي من أهم احملددات 

As cited in Lee).اليت ختفض من نسب دوران العمل يف املنظمة  , 2012 , P 868 )

جتدر اإلشارة إىل أن الوالء التنظيمي ميثل أحسن حل و الطريقة املثلى  ألي منظمة تسعى إىل احلفاظ 
ا اخلالقة ، فالوالء التنظيمي يؤدي إىل تكوين عالقة عاطفية بني األ ا البشرية و قدرا فرادعلى مكتسبا
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هودات للمنظمة بالرغم من توفر فرص عمل بديلة يف رغبة يف اإلو املنظمات و يولد لديهم ال ستمرار و بذل ا
. خرى أنتيجة عروض من طرف منظمات أوسوق العمل 

معظم الباحثني ركزوا إنإن توفري فلسفة كفلسفة الوالء التنظيمي لدى أي فرد ليس أمرا سهال ، لذلك ف
الء التنظيمي وكذلك اإلهتمام بنتائجه على الفرد و املنظمة ، على معرفة األسباب اليت تربطها عالقة مع الو 

إهتمتولعل من أهم الدراسات اليت .فراد اإلسرتاتيجيات اليت تؤدي اىل تعزيزه و توطينه لدى األكذلكو
و اليت إنتهت ) Angle &Perry )1983بدراسة الوالء التنظيمي من حيث العوامل املؤدية إليه ، دراسة 
ىل توليد الوالء التنظيمي لدى األفراد  القسم األول إإىل تطوير منوذج ينقسم اىل قسمني من حيث العوامل املؤدية 

ليت تولد وتؤثر يف الوالء اهي املستوى التعليمييعترب أن اخلصائص الشخصية لألفراد مثل السن ، اجلنس و
حتدث يف املنظمة هي اليت تؤدي إىل تكوين يترب املتغريات التنظيمية و العمليات الالتنظيمي أما القسم الثاين فيعت

)2011الغامدي ، ( . إجتاهات لدى األفراد حنو البقاء و اإلستمرار يف املنظمة 

ويف ظل تضارب لقد تعددت وجهات النظر حول هذا النموذج املقرتح للعوامل املؤدية للوالء التنظيمي
:هذه حول أسس الوالء التنظيمي تتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤالت التالية وجهات النظر

ماهو مستوى الوالء التنظيمي السائد لدى املوظفني العاملني  يف الشركة الوطنية لصناعة اللوالب-
بسطيف ؟–BCR–و السكاكني و الصنابري 

ختالفات ىل اإلإلدى موظفي هذه الشركة ترجع ختالفات يف مستويات الوالء التنظيميإهل هناك -
يف اخلصائص الشخصية ؟ 

ذه الدراسة يف أبعاد الوالء التنظيمي حسب موظفي الشركة - كيف تؤثر العوامل التنظيمية املتعلقة 
. بسطيف –BCR–الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكني و الصنابري 

:فرضيات الدراسة 1-2
ختالفات يف املستوى العام للوالء التنظيمي إالفرضيات التحقق من وجود سنحاول من خالل صياغة 

السن ، اجلنس ، املستوى التعليمي ، احلالة العائلية ، عامل : ىل بعض العوامل الشخصية و املتمثلة يف إتعزى 
.اخلربة ، طبيعة الوظيفة 
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صـراع الدور، : عمل واملتمثلة يف ستبيان العالقة بني بعض العوامل التنظيمية املتعلقة بالإكما سيتم 
.  الوظيفيدارة املوارد البشرية متمثلة يف التدريب إوأكثر املهام امهية من مهام . غموض الدور 

:وقد مت صياغة فرضيات الدراسة كالتايل 

:العامة الفرضية1-2-1
والسكاكنييوجد مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب 

.بسطيف –BCR–الصنابري و 

: الفرضيات الجزئية المتعلقة بالمتغيرات الشخصية 1-2-2

: الفرضية األولى متعلقة بمتغير الجنس 2-1- 1-2
سب ي حلتنظيمايف املستوى العام للوالء0,05حصائية عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة 

.بسطيف –BCR–لصناعة اللوالب والسكاكني والصنابري اجلنس لدى موظفي الشركة الوطنية غريمت

:لفرضية الثانية متعلقة بمتغير السن ا2-2- 1-2
حسب يف املستوى العام للوالء التنظيمي0,05حصائية عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة 

.بسطيف –BCR–متغري السن لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب والسكاكني والصنابري 

:لفرضية الثالثة متعلقة بمتغير المستوى التعليمي ا2-3- 1-2
يف املستوى العام للوالء التنظيمي حسب 0,05حصائية عند مستوى داللة إوجد فروق ذات داللة ت

–BCR–املستوى التعليمي لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب والسكاكني والصنابريمتغري
.بسطيف 

:رابعة متعلقة بمتغير الحالة العائلية الفرضية ال2-4- 1-2
يف املستوى العام للوالء التنظيمي0,05حصائية عند مستوى داللة إجد فروق ذات داللة تو 

–BCR–احلالة العائلية لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب والسكاكني والصنابريحسب متغري
.بسطيف 
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:بمتغير الخبرة متعلقةالفرضية الخامسة 2-5- 1-2
يف املستوى العام للوالء التنظيمي حسب 0,05حصائية عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة 

.بسطيف –BCR–متغري اخلربة لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب والسكاكني والصنابري 

:الفرضية السادسة متعلقة بمتغير طبيعة الوظيفة2-6- 1-2
يف املستوى العام للوالء التنظيمي حسب 0,05حصائية عند مستوى داللة إذات داللة توجد فروق

.بسطيف –BCR–متغري طبيعةالوظيفة لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب والسكاكني والصنابري

: الفرضيات الجزئية المتعلقة بالمتغيرات التنظيمية 1-2-3

: بمتغيرصراع الدور الفرضية السابعة متعلقة 3-1- 1-2
بني متغري صراع الدور وكل بعد من 0,05داللةحصائية عند مستوىإرتباطية ذات داللة إهناك عالقة 

.بعاد الوالء التنظيمي أ

: الفرضية الثامنة متعلقة بمتغير غموض الدور 3-2- 1-2
دور وكل بعد بني متغري غموض ال0,05داللةحصائية عند مستوىإرتباطية ذات داللة إهناك عالقة 

.بعاد الوالء التنظيمي أمن 

: الفرضية التاسعة  متعلقة بمتغير التدريب الوظيفي 3-3- 1-2
بني متغري التدريب وكل بعد من 0,05داللةهناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى

.بعاد الوالء التنظيمي أ

:همية الدراسة أ1-3
وهو الوالء التنظيمي ، حبيث موضوعا حساسا وخطريا بالدرجة االوىلا تتناول أمهية الدراسة يف أتكمن 

دد استمرارية املنظمات احلديثة   أن هذا االخري يرتبط مع أثبت  كثر املتغريات التنظيمية الغري مرغوبة و اليت 
.رتفاع نسب دوران العمل إكالتغيب و االنسحاب املدرك من العمل وكذلك 
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Farrel,(ت ثبتت دراساألقد  ;1995.Sommers ,C , James ; 1988.A ,Sagie
بني كل هذه املتغريات و الوالء التنظيمي ، هلذا فالوالء التنظيمي يعتربرتباطية عكسيةإىل وجود عالقة إ1984 )

اامل ع .جد مؤثر على بقاء العمال ضمن دائرة اخلدمة يف املنظمات اليت يعملون 

يضا يف ما تقدمه للمنظمة من مؤشرات دالة على مستوى الوالء التنظيمي أسة مهية الدراأما تظهر ك
ا املتعلقة بطرق تسيري مواردها وإعادةمكانية يف مراجعة الذي ميتلكه موظفوها ، هذا مايعطي هلا اإل بلورة سياسا

ا  على قدر من الفاعلية أصالحات على ضمان ستساعد هذه اإلفرمبافراد ، جتاه األإالبشرية و باخلصوص سياسا
ا اىل منظمات اخرىالتنظيمية  عن طريق اإل .ستبقاء على القدرات املبدعة و الفعالة يف املنظمة وعدم مغادر

داريني وتعريفهم حبساسية هذا املوضوع  عن طريق يف توعية اإلأيضا تساهم أنكما ميكن هلذه الدراسة 
اعطائهم نظرة واضحة عن واقع الوالء التنظيمإ يضا أكما تساعدهم هذه الدراسة ،ي يف منظمتهم اليت يعملون 

اية ليها إتنتاجات اليت ستتوصل إلسعلى تطوير وحتسني مستويات الوالء التنظيمي من خالل التوصيات وا
.الدراسة

:هداف الدراسة أ1-4
:ىل التعرف على النقاط اآلتية إدف هذه الدراسة 

التنظيمي لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكنيالتعرف على واقع الوالء -
.الصنابري من خالل حتديد مستوى الوالء التنظيمي السائد فيها 

غري الالسلوكاتمهية الوالء التنظيمي بالنسبة للمنظمة بصفة عامة  ودوره يف ختفيض بعض أبراز إ-
اء لدى العمال من خالل بذهلم ألده ملستويات اىل رفعإضافة والغيابات ، باإلكالتأخرفيهامرغوب

م يف سبيل رفع مكانة املنظمة وجناحها أل .قصى طاقا
بعض العوامل الشخصية على الوالء التنظيمي لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة تأثريمعرفة -

.اللوالب و السكاكني والصنابري 
ري الذي متارسه أثء التنظيمي وحماولة معرفة نوع التحتليل العالقة بني بعض املتغريات التنظيمية و الوال-

.هذه املتغريات على هذا األخري 
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وكذلك خر أالسلبية للموظفني  كالتغيب و التالسلوكاتدارة العليا على التنبؤ ببعض مساعدة اإل-
ا ستدالل مبستوى الوالء التنظيمي لديهم ، وكذلك مساعدعن طريق اإلوهذاالنية يف ترك العمل ،
دارة العليا عن طريق املعلومات اليت تضعها هذه الدراسة بني يدي اإلالسلوكاتعلى ختفيض هذه 

ا إواليت  .دبيات السلوك التنظيمي بصفة عامة و الوالء التنظيمي بصفة خاصة من أستمد
دف زيادة و تعزيز الوالء التنظيمي لدى موظفي  الشركة الوطنية لصناعة - تقدمي التوصيات الالزمة 

. اللوالب و السكاكني والصنابري

:الدراسات السابقة 1-5
Bartlett( دراسة - دراسة : العالقة بين التدريب والوالء التنظيمي " عنوانها ) : 2001 ,

" على قطاع الرعاية الصحية
حساس بالوالء واإلجتاهات العمال حنو التدريبإهذه الدراسة بالتأكد من العالقة القائمة بني  قامت 

مستشفيات  من جمموع املستشفيات العمومية الواقعة يف واليات الوسط الغريب 5التنظيمي لعينة مت سحبها من 
ختيارها بالطريقة العشوائية إممرضة قيد العمل مت 377تكونت عينة الدراسة من مريكية ،يف الواليات املتحدة األ

جياد إجتماعي كإطار للتحقق من هذه العالقة متكن للباحث من عتماد على نظرية التبادل اإلإلاملنتظمة ، و با
:ريات هي حصائية بني جمموعة من املتغريات و الوالء التنظيمي و هذه املتغإعالقة موجبة ذات داللة 

التحفز للتعلم ، و كذلك الفوائد املتوقعة من التدريب ،جتماعي للتدريب توقع احلصول على التدريب ، الدعم اإل
.و الوالء التنظيمي 

على نسبة أن أعتماد يف هذه الدراسة على النموذج الثالثي للوالء التنظيمي آللن و ماير حبيث مت اإل
ساليب األدارة املوارد البشرية حول العاطفي للوالء التنظيمي و قد مت تقدمي توصيات إلقرتنت بالبعدإرتباط إ

.و طرق املعتمدة يف تسيري شؤون املمرضات يف هذه املستشفيات 
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الوالء التنظيمي و عالقته بالخصائص الشخصية " عنوانها ) : 2004( حمدي  األدراسة-
" و الرغبة في ترك المنظمة

ىل معرفة عالقة الوالء التنظيمي باخلصائص الشخصية لدى املمرضني يف إهدفت هذه الدراسة 
.مستشفيات وزارة الصحة مبدينة الرياض السعودية و كذلك مدى رغبتهم يف ترك العمل و املنظمة 

ن املمرضني و املمرضات العاملني يف مستشفيات وزارة الصحة مبدينة الرياض تكون جمتمع الدراسة م
ختيارهم إممرض و ممرضة مت 500ختيار عينة من إممرض من جنسيات خمتلفة و قد مت 5236و البالغ عددهم 

: ىل النتائج التالية إنتهت الدراسة إو قد , من تسع مستشفيات بالطريقة العشوائية 

مستوى متوسط من الوالء التنظيمي لدى العاملني يف التمريض يف مستشفيات وزارة الصحة وجود -
.مبدينة الرياض 

جياد إجتماعية بينما مت ىل احلالة اإلإحصائية يف الوالء التنظيمي تعزى إعدم وجود فروق ذات داللة -
. ىل السن و اجلنس إفروق يف الوالء التنظيمي تعزى 

.موجبة بني متغري الدخل الشهري و الوالء التنظيمي  رتباطيةإوجود عالقة -
وصت الدراسة أرتباطية بني الرغبة يف ترك العمل و الوالء التنظيمي ، و قد إعدم وجود عالقة -

خرى حول الوالء التنظيمي يف هذه املستشفيات تتعلق بالرضى لدى أجراء دراسات إبضرورة 
.املستعملة يف هذه املستشفيات ىل تدعيم نظم احلوافزإضافة باإلنيرضمامل

دارية و التدريسية الوالء التنظيمي للهيئة اإل" عنوانها ) : 2006عطاري وآخرون ، ( دراسة -
" بمدارس وزارة التربية و التعليم بسلطنة عمان 

دف حتديد درجة الوالء التنظيمي اليت ميتلكها موظفي اهليئات اإلأ دارية جريت هذه الدراسة 
رتباط الوالء التنظيمي ببعض املتغريات الشخصية إىل معرفة مدى إيضا أكما هدفت ،و التدريسية بسلطنة عمان 

.و التنظيمية 

اهليئة التدريسية و اليت تشمل مجيع املعلمني يف املدارس احلكومية يف : لف جمتمع الدراسة من فئتني مها أت
دارية يف تلك املدارس و كذلك اهليئة اإل2003معلما يف سنة 26026سلطنة عمان و الذين بلغ عددهم 

عينة منها بالطريقة العشوائية الطبقية فبعد تسحبوقد،فردا 3214فرادها يف نفس العام أو اليت بلغ عدد 
ة من اهليئ%4,97معلما ميثلون 1292داريني مت سحب التعرف غلى عدد املدارس و كذلك املعلمني و اإل
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ىل عينة مقابلة لتوفري بيانات إضافة دارية باإلفراد اهليئة اإلأمن %16.28داريا ميثلون إ523التدريسية و كذلك 
داري من خمتلف مناطق إ32معلما و معلمة و كذلك 73ضافية تساعد على حتليل البيانات و قد تكونت من إ

.السلطنة 

:ة حماور تقيس على التوايل ربعأستبانة تكونت من إداة الدراسة يف أمتثلت 

داة الثانية فقد متثلت ما األأ. الوالء حنو املدرسة ، الوالء حنو العمل ، الوالء حنو املهنة  الوالء حنو الزمالء 
.يف املقابلة 

ا بأكد من الصدق الظاهري عن طريق حمكمني و مت التأمت الت ستخدام معادلة الفاكرونباخ إكد من  ثبا
ظهرت نتائج التحليل أداة صاحلة ألغراض الدراسة و قد ن األأهذا ما يعين 0,88حيث بلغ معامل الثبات 

: حصائي ما يلي اإل

وىل الوالء حنو املدرسة يليه الوالء دارية و قد جاء يف املرتبة األوجود والء مرتفع لدى اهليئة التدريسية و اإل-
.خريا الوالء حنو املهنة أمث الوالء حنو العمل و حنو الزمالء

ناثدارية حسب متغري اجلنس لصاحل اإلحصائية لدى اهليئة التدريسية و اإلإوجود فروق ذات داللة -
.و املستوى التعليمي لصاحل محلة الدبلوم فما فوق 

سنوات اخلربة زاد والء املوظف رتباطية موجبة بني الوالء التنظيمي و اخلربة فكلما زادت إوجود عالقة -
ىل متغري التخصص لصاحل ختصص إحصائية يف مستوى الوالء التنظيمي تعزى إوجود فروق ذات داللة -

.الرتبية االسالمية و اللغة العربية على بقية التخصصات االخرى 

بعاد الوالء التنظيمي و العوامل المؤثرة عليه أ" عنوانها ) : 2007المحتسب ، جلعود ، ( دراسة-
." فلسطين   –لدى موظفي البنوك في محافظة الخليل 

ىل معرفة العالقة املوجودة بني املتغريات الدميغرافية و الوالء التنظيمي و كذلك إهدفت هذه الدراسة 
من موظفي البنوك يف حمافظة اخلليل دراسة العالقة الىت تربطه مع املناخ التنظيمي و الرضى الوظيفي لدى عينة

.بفلسطني 
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ختري مجيع املوظفني يف البنوك املوجودة يف حمافظة اخلليل و البالغ أسلوب احلصر الشامل أعن طريق 
ستبانة صاحلة إ165سرتجاع إستبانة بشكل كامل و قد مت وزعت عليهم اإل. موظف و موظفة 210عددهم 

سئلة ستبانة شاملة حتتوي على جمموعة من األإعداد إقام الباحثان بالدراسة ناتع بيا، وجلمحصائيةللمعاجلة اإل
:كاآليتهي  و جزاء أ6ستبانة من املغلقة و قد تكونت اإل

.يتضمن شرح ملوضوع البحث و اهلدف منه  :الجزء االول .أ
جتماعية ، مدة اخلدمة ، اجلنس ، العمر ، احلالة اإل( و يتضمن املعلومات الدميغرافية :الجزء الثاني .ب

.)املؤهل العلمي 
دف أسئلة إىل إضافة بعاد الوالء التنظيمي باإلأيتضمن العبارات اليت تقيس :الجزء الثالث .ت خرى 

.على الوالء التنظيمي  ) تصال ، منط القيادة املشاركة ، اإل( ثري املناخ التنظيمي أىل معرفة تإ
.  ثار املرتتبة على الوالء التنظيمي ملعرفة النتائج و اآلدف سئلةأحيتوي على :الجزء الرابع .ث
احلوافز ، طبيعة العمل ، ( ثري الرضى الوظيفي أملعرفة تدف سئلة أحيتوي على :الجزء الخامس .ج

.على الوالء التنظيمي ) التدريب 
الوالء هم العوامل املساعدة يف تكوينأمعرفة دف إىل سئلة أحيتوي على :الجزء السادس .ح

بعد تطبيق معادلة الثبات 0,90التنظيمي و قد مت احلصول على قيمة معامل ثبات قدر بـــ 
: ظهرت الدراسة النتائج التالية أحصائية وبعد القيام باملعاجلة اإل. الفاكرونباخ 

حصائية بني اجلنس و الوالء التنظيمي لدى موظفي قطاع البنوك يف اخلليل إوجود عالقة ذات داللة -
خالقي بينما تثبت يف قتصرت على البعد األإو هذه العالقة ،ناث كثر والءا من اإلأفالذكور 

.البعدين العاطفي و املستمر 
سنة 50من كثرأحصائية بني متغري السن و الوالء التنظيمي لصاحل فئة إاللة دوجود عالقة ذات -

وقد ثبتت هذه العالقة يف الوالء العاطفي ،نه كلما زاد سن املوظف كلما زاد والؤه أو هذا يعين 
.بينما مل تثبت يف البعدين املستمر و االخالقي 

جتماعية ، مدة اخلدمة ، املشاركة ، احلوافز ، جر ، احلالة اإلاأل( حصائيا بني إعدم وجود عالقة دالة -
. و الوالء التنظيمي بشكل عام ) ل ، التدريب طبيعة العم

خر ، أتصال ، الغياب ، معدل دوران العمل ، التمنط القيادة ، اإل( حصائيا بني إوجود عالقة دالة -
.و الوالء التنظيمي بشكل عام ) عدد ساعات العمل 
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يرات الخصائص تأث" وعنوانها  : ( Malek-Eker , Pala , 2008 )دراسة -
مبريقية على عمال الرعاية إدراسة : الديمغرافية على الوالء التنظيمي و الرضى الوظيفي 

" الصحية في تركيا 
ىل التعرف على العالقة بني كل من الوالء التنظيمي الرضى الوظيفي و اخلصائص إهدفت الدراسة  

جرد ستعمال مقياسإد مت مجع البيانات عن طريق الشخصية لعينة من عمال قطاع الرعاية الصحية يف تركيا و ق
Minnesotaو كذلك مقياس مينيسوتا للرضى الوظيفي،OC Inventoryالوالء التنظيمي

Satisfaction Scale                         .

ت يف من قطاع الرعاية الصحية يعملون يف ثالث مستشفياعامال750ستبيان الدراسة على إمت توزيع 
عتماد على حصائية املستخدمة يف حتليل البيانات فقد مت اإلساليب اإلألاما عنأ، Borzaورزا دينة بم

حندار و اإلاخلطيرتباطحنراف املعياري لوصف ظاهرة الدراسة كذلك معامل حتليل اإلو اإلاحلسابية املتوسطات 
: سفرت الدراسة على النتائج التالية أاللوجسيت و قد 

.مستوى معتدل من الوالء و الرضى الوظيفي  لدى عمال الرعاية الصحية وجود -
.وجود عالقة معنوية بني الرضى  و السن و املستوى التعليمي -
ظهرت أىل عامل اجلنس و املستوى التعليمي حبيث إختالفات يف مستوى الوالء التنظيمي ترجع إوجود -

ىل وجود عالقة إضافة الوالء على غرار االناث ، باإلعلى من أن العمال الذكور ميلكون نسب أالدراسة ب
، رتباطية موجبة بني املستوى التعليمي لدى عمال الرعاية الصحية و مستويات الوالء التنظيمي لديهم إ

على من الوالء أميتلكون مستويات ) كثر أماسرت و ما ( ن الذين ميتلكون مستوى تعليمي مرتفع أحبيث 
.خرين  التنظيمي عن العمال اآل

مبريقي للعوامل الديمغرافية ،  الرتبة التقييم اإل" عنوانها :( Iqbal , 2010 )دراسة -
" الوظيفية و الوالء التنظيمي

السن ، املستوى التعليمي ، (هتمت هذه الدراسة مبعرفة العالقة بني العوامل الدميغرافية و املتمثلة يف إ
مت مجع بيانات هذه الدراسة من مصانع النسيج يف الهور لعمال النسيج ، وقدو الوالء التنظيمي ) الرتبة الوظيفية 

سلوب أوحدة لصناعة النسيج عن طريق 100بـــسحب عينة قدرتكما مت القيام بو فيصالباد يف باكستان  
تمع األ الهور شركة مصنعة للنسيج يف 432ــصلي للدراسة و الذي قدر بـالعينة العشوائية املنتظمة من ا
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سرتجع أستمارة حبث على كل العاملني يف هذه الوحدات إ415وزعت ، خرى يف فيصالباد أشركة 197و 
. حصائي ستعملت يف التحليل اإلأستمارة صاحلة إ315منها 

:  ساسيني مها أىل قسمني إستمارة البحث إمت تقسيم 

)مسري، مراقب ، عامل(الوظيفية الرتبة،السن: يتعلق باملتغريات الشخصية و هي :القسم االول .أ
) مدة اخلدمة ،  املستوى التعليمي 

ماودي وزمالؤه صل املقياس الذي طوره  يتعلق بالوالء التنظيمي و هو يف األ:القسم الثاني .ب
: ىل ما يلي إنتهت الدراسة إو قد 0.86وقد قدر معامل الثبات يف  الدراسة ب )1982( 

رتباطية إرتباطية موجبة بني مدة اخلدمة و الوالء التنظيمي بينما ثبت وجود عالقة إوجود عالقة -
جياد اي عالقة بني متغري السن إعكسية بني املستوى التعليمي و الوالء التنظيمي بينما مل يتم 

.و الوالء التنظيمي 
ن أظهرت النتائج ألوالء التنظيمي حيث ثري على اأن الرتبة الوظيفية هلا تأثبتت الدراسة ايضا أ-

مستويات الوالء التنظيمي لدى املسريين و املراقبني جد مرتفعة مقارنة مع مستويات الوالء لدى 
نه ميكن رفع و حتسني مستويات الوالء التنظيمي لدى هؤالء أوصت الدراسة على أوقد ، العمال 

عادة النظر يف بعض سياسات تسيري إىل إضافة العمال عن طريق رفع مستوى الرضى لديهم باإل
.املوارد البشرية  كنظم احلوافز و التدريب و حتسني الظروف الفيزيقية يف بيئة العمل 

ثير خصائص العمل على  الرضى أت: " و عنوانها : ( Djastuti , 2010 )دراسة جاستوتي  -
."شركات لبناء في جاوا الوسطى دراسة على : داريداء اإلالوظيفي ، الوالء التنظيمي و األ

ثري اخلصائص املتعلقة بالعمل على الرضى الوظيفي و الوالء أختبار تإىل حتليل و إدف هذه الدراسة 
.داري داء اإلتؤثر بدورها على األة طيعتمادها كمتغريات وسإالتنظيمي و 

13733يف مالحظة عتمادها على املنهج املسحيإإىلضافةإصممت هذه الدراسة تصميما سببيا 
سلوب أستخدام إستخراج عينة منها بإمت ،وقدشركة بناء يف جاوا الوسطى 3823داري موزعني على إموظف 

عتماد على ولقياس متغريات الدراسة مت اإل. داري إموظف 200العينة بــقدرت، وقد العينة العشوائية املنتظمة 
:تية املقاييس اآل
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بعاد اخلمسة للوظيفة ألولدهام عتماد على مقياس األمت اإل:ثير خصائص العمل أقياس تم-
هوية ،تنوع املهارات املطلوبة : ( بعاد التالية و الذي يقيس األ) 1975-1980(اكمان هو 

) . التغذية الراجعة ،توفر املعلومات –ستقاللية العامل إ،ثري العمل أت،العمل 
داري الذي طوره كل من ستعمال مقياس الرضى الوظيفي اإلإبمت قياسه:الرضى الوظيفيمقياس -

Celluti & d.L. Denies )1978(
.عن طريق مقياس قام الباحث بتطويره :الوالء التنظيمي المستمر و المعياريمقياس -
Henermanستعمال مقياس املؤشرات الثمانية لصاحبهإو مت قياسه ب:الوالء الوظيفي مقياس -

جناز مهام العمل ، جودة العمل  مقارنة مع إفراد حول مدى ستجابة األإو الذي يقيس ) 1974( 
الرضى عن املشرف ، التقارير املتعلقة و ،  تنظيم العمل و التنظيم ، التحكم املطلوبة معايري اجلودة

.باملهام  
فراد حول ستجابات األإيف كل املقاييس السابقة حلساب سلم ليكرت الخماسيستعمال إوقد مت 

: ىل  ما يلي إتوصلت هذه الدراسة اإلحصائي جراء التحليلإو بعد ،ليهمإفقرات املقدمة ال

ثريا من جهة خصائص العمل على املتغريات أكثر املتغريات تأستقاللية العامل ، هوية العمل هي إ-
. االخرى 

.فراد العينة أغلب أالوالء املستمر هو البعد السائد لدى -
سهاما يف رفع الرضى الوظيفي لدى إثريا و أكثر تاملشرف ميثل و بصفة جوهرية املؤشر األالرضى عن-

سهاما يف رفع مستوى إكثر فراد العينة ، بينما التقارير املتعلقة باملهام و املبادرة يف العمل تعترب األأ
متغري وسيط يف باعتبارهن الوالء التنظيمي أحصائي ظهرت نتائج التحليل اإلأكما ،داء الوظيفي األ

و هلذا فقد ، ثريا من الرضى الوظيفي أكثر تيعترب أداء الوظيفيالعالقة بني خصائص العمل و األ
وصت الدراسة بضرورة رفع مستوى الوالء التنظيمي و باخلصوص الوالء املستمر حىت يرتفع مستوى أ

.يف جاوا الوسطىدارة يف شركات البناءموظفي اإللدى داءاأل
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Owoyemi  et al( دراسة  - تحسين الوالء التنظيمي للعمال " عنوانها  ) :  2011 ,
." تجاه المنظمة عبر التدريب إ

ا   ح اولت هذه الدراسة معرفة العالقة بني التدريب و الوالء التنظيمي للعمال حنو املنظمة اليت يعملون 
.طريق زيادة عدد مرات التدريب مكانية رفع مستوى الوالء التنظيمي عن إوعن مدى 

عامال250شتملت عينة الدراسة على إجريت هذه  الدراسة باالعتماد على  املنهج املسحي وقد أ
غريب  يف جنوب نيجرييا ،–و مسريا تقنيا  يعملون يف املصاحل املالية للمؤسسات الواقعة يف القسم اجلنوب 

SPSSجتماعيةحصائية للعلوم اإلرنامج احلزمة اإلمت حتليل البيانات عن طريق بوقد وقد خلصت هذه )(
: ىل مايلي إالدراسة 

.نواع التدريب  والوالء لتنظيمي أرتباطية موجبة بني خمتلف إقبول القرض البديل القائل بوجود عالقة -
نه  أزداد عدد مرات التدريب  و هذا يدل على إتفاع مستوى الوالء التنظيمي كلما إر قبول الفرض البديل القائل ب

.رتفع مستوى الوالء التنظيمي الذي يكنونه جتاه منظمتهم  إعطي العمال مزيدا من فرص التدريب كلما أكلما 
ير المشاركةأثت" عنوانها : ( Akbar , Nawab , Bhatti , 2011 )راسةد-

"المباشرة على الوالء التنظيمي 
ن تفسر التباين يف أنواع  مشاركة املوظف ميكن أذا كانت إلدراسة  حتديد ما كان الغرض من هذه ا

مريكية و كذلك حتديد الوالء التنظيمي لدى عينة من موظفي القطاع املصريف يف باكستان و الواليات املتحدة األ
.ن هذه العالقة أختالفات املوجودة يف كال البلدين بشنوع و مدى اإل

حتوت على متغري مستقل واحد و هو متغري املشاركة و املكون من إتعترب هذه الدراسة مقطعية ثقافية  
و ثالث متغريات تابعة تتمثل يف ) نتدابية املشاركة اإل–املشاركة املباشرة - ستشارية املشاركة اإل( بعاد التالية األ
ولية و قد مت مجع البيانات األ)  العاطفي ، البعد املعياري البعد املستمر، االبعد  ( بعاد الوالء التنظيمي و هي أ

:  ىل قسمني مها إستبيان مت تقسيمه إعن طريق 

. ستجابات املبحوثني حول الوالء التنظيمي إهتم بتحليل إ:القسم االول .أ
.ستجابات بني البلدين هتم مبقارنة نتائج اإلإ:القسم الثاني .ب
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قسام الوسطى العاملني يف البنوك التجارية املذكورة يف كل موظفي األمنمتثل جمتمع الدراسة االصلي
قسام الوسطى املذكورين يف بورصة نيويورك ، وبعدها مت سحب عينة بورصة كاراتشي ، و كذلك موظفي األ

:  لى النتائج التاليةعسفرت الدراسة اوقد .موظف موزعني بالتساوي على كال البلدين 500ــقصدية منه قدرت بـ

فضلية لدولة أبعاد الوالء التنظيمي مع أنواع املشاركة تربطها عالقة موجبة مع أيف كلى البلدين كل -
.رتباط على حساب الواليات املتحدة االمريكية  باكستان يف درجة اإل

ثر البالغ عطاء الفرص ملشاركة املوظفني يف بعض جوانب التنظيم له األإاعتمادن أظهرت الدراسةأ-
نتاجية ، و كذلك تطوير املعارفىل رفع اإلإضافة يف رفع مستويات الوالء لدى املوظفني باإل

ىل الرضى الوظيفي و رفع إجيابية يف حميط العمل تؤدي إجتاهات إخص تطوير و املهارات و باأل
ن أاليت جيب ستثماراتفضل اإلأو بالتايل فمشاركة العامل يف املنظمة يعترب من ،داء مستويات األ

.حتافظ عليها املنظمات 
ثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي في أ" عنوانها ) : 2011فارس ، ( دراسة -

" المؤسسات العامة 
والوالء دراك املوظفني لكل من مفهومي سياسات التحفيزإىل معرفة مدى إهدفت هذه الدراسة 

السن  اخلربة ، الرتبة الوظيفية ، املؤهل ( العوامل الشخصية املتمثلة يف ثري بعض أىل معرفة تإضافة إالتنظيمي ، 
على الوالء التنظيمي و السياسات التحفيزية لدى عينة من املوظفني العاملني بكافة املستويات يف ) العلمي 

.املؤسسات العامة مبدينة دمشق وضواحيها 

مؤسسة و  مت سحب عينة الدراسة14صل أمؤسسات عامة بالطريقة العشوائية من4ختيـرت أو قد
تمع االصلي إالطريقة الغري منها ب موظف يعملون 324يساويحجم العينة، كانحتمالية نظرا لصعوبة حصر ا

.يف تلك املؤسسات يف شىت املستويات الوظيفية

: و هي كاآليتحماور3ىل إالباحث هستبيان الذي قسمداة الدراسة و املتمثلة يف اإلأوزعت 

يقيس السياسات التحفيزية :المحور االول .أ
يقيس الوالء التنظيمي :المحور الثاني .ب
. على البيانات الشخصية للمبحوثني حيتوي:الثالث المحور.ت
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و هو 0.75داة الدراسة بـ ألفا كرونباخ ، قدر معامل ثبات أتخدام معادلة إسلثبات بت اوبعد حساب معامال
: ظهرت النتائج التالية أحصائية بعد املعاجلة اإليسمح بتطبيق األداة يف مجع البيانات واليت مرتفعمعدل 

.مجاع يف رؤى املوظفني حول مفهوم السياسات التحفيزية و الوالء التنظيمي إعدم وجود -
مل تثبت هذه حصائية بني الوالء التنظيمي و متغري اخلربة فقط بينماإجيابية ذات داللة إوجود عالقة -

.خرى  العالقة مع املتغريات األ
حصائية بني سياسات التحفيز املستخدمة و مجيع العوامل الشخصية إجيابية ذات داللة إوجود عالقة -

.الدراسة املدرجة يف 
.رتباطية موجبة بني سياسات التحفيز و الوالء التنظيمي  إوجود عالقة -
شرافية ، غري إ(يث طبيعة الوظيفة ححصائية لدى  املوظفني من إعدم وجود فروق ذات داللة -

.و الوالء التنظيمي  و كذلك سياسات التحفيز ) شرافية إ
Abreu et al(دراسة- ثار الخصائص الشخصية على الوالء آ" عنوانها ) :2013 ,

" دلة من صناعة النفط و الغاز في البرازيل األ:  التنظيمي 
نوع العمل ، املستوى الوظيفي ، ( مخس خصائص شخصية للعمال ثريأبفحص تهتمت هذه الدراسة إ

للوالء التنظيمي على ) املستمر، العاطفي ،  املعياري ( على البعد ) اجلنس ، املستوى التعليمي ، مدة اخلدمة 
م  يف 389عينة تكونت من مجيع املوظفني و املقدر عددهم بـ   شركة  حدى مصايف إعامل يزاولون خدما

Petrobras بالربازيل.

ا يف أة منهاستمار إ233سرتجاع إفراد العينة ، مت أستبانة الدراسة على مجيع إمت توزيع  ستخدمت بيانا
:  سفر على مايلي أحصائي الذي التحليل األ

يمي ،  ثري على البعدين العاطفي و املعياري للوالء التنظأكرب قدر من التأحيازة متغري نوع العمل على -
.ثري يف الوالء املستمر أتكربأبينما حاز كل من متغريي مدة  اخلدمة و املستوى التعليمي على 

.بعاد الوالء التنظيمي أثري جد قليل لكل من متغريي اجلنس واملستوى التعليمي على مجيع أوجود ت-
الح اهليكلي كلما ستجابة لإلصإهتمت املنظمة و إنه كلما أظهرت نتائج هذه الدراسة على أو قد 

.سامهت بكسب والء عماهلا و ذلك على املدى الزمين  البعيد 
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:  على الدراسات السابقة  يبالتعق1-6
طالع الباحث على الدراسات اليت مت مجعها و اليت تتعلق بالوالء التنظيمي ، وبعد فحص إمن خالل 

ليها و هي إشارة من النقاط اهلامة اليت جتدر اإلن الباحث الحظ جمموعة إحمتواها و التوصيات اليت آلت اليها ، ف
: تتمثل يف مايلي 

مل تكن له معامل واضحة بعد ، ) 2013- 2001( تطور الدراسات نظرا للرتتيب الكرونولوجي منذ 
الفرتة  فتناول املتغريات اليت هلا عالقة بالوالء التنظيمي تنوع بني املتغريات الشخصية  و التنظيمية على طول هذه 

معينةمتغريات ما ووضوع مبإهتمتعن الفرتات األخرى املمكن  حتديد و متييز فرتة حمددة حيث أنه من غري
.مقارنة مع فرتات زمنية أخرى 

طالع عليها على املنهج املسحي يف دراسة ظاهرة الوالء التنظيمي ، عتمدت كل الدراسات اليت مت اإلإ
Akbar, (2011)ال يف حالة دراسة  إجريت ميدانيا أفكل الدراسات  , Nawab , Bhatti فهي دراسة

مقطعية ثقافية حاولت معرفة الفروق بني عينتني من العمال يف بلدين خمتلفني مها الواليات املتحدة االمريكية 
. و باكستان 

طار نظري إوماير كبعاد آللنغلب الدراسات على مفهوم الوالء التنظيمي الثالثي األأتماد يف عمت اإل
Malek-Eker; 2011,Owoyemi,20112008لفارس،ا(سةدراحالةاليفإلدراسةالوالء فقد );

حادي للوالء التنظيمي لبورتر وزمالئه ، بينما مت تطوير مفهوم آخر للوالء التنظيمي يف عتمدت على املفهوم األإ
الوالء حنو املدرسة ، الوالء حنو املهنة  : ات هي تكون من جمموع عدة والء) 2006عطاري و آخرون ، ( دراسة 

.ضافة اىل تطوير مقياس لقياس هذه الوالءات إ.الوالء حنو الزمالء 

عطاري وآخرون ، (ال يف حالة دراسةإالبيانات ، كأداة جلمعستبيانمجيع الدراسات على اإلإعتماد
ا ىل اإلإضافة إعتماد فيها على املقابلة فقد مت اإل) 2008 على درجة أداة تساعد على ضمان أستبيان لكو

. و التحري املباشر للمبحوثني ممكنة من الدقة يف مجع البيانات 

غلب الدراسات على عينات من املوظفني يعملون يف القطاعني املايل و الصحي ، وهذا الرتكيز أركزت 
.على احلياة العامة للمجتمع ككل باشر و إرتباطه و تأثريه املستقرار هذين القطاعني إمهية يرجع رمبا أل
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كمتغري تابع يف مجيع الدراسات ، فالبحث الزال متواصال حول العوامل اليت الوالء التنظيمي  إعتمادمت 
ىل إن هذه الدراسات عمدت أتؤثر يف الوالء التنظيمي وليس عن اآلثار اليت حيدثها هو يف التنظيم  ، و نالحظ 

ىل قسمني منفصالن يتعلقان باملتغريات الشخصية و املتغريات التنظيمية  بالرغم من إلة تقسيم املتغريات املستق
.ختيار هذه املتغريات إالتباين يف 

سفرت  أدبيات الوالء التنظيمي ، فقد أىل احلصول على نتائج ال تتعارض مع إدت أمعظم الدراسات 
ال يف حالة دراسة إمية  على الوالء التنظيمي ثري املتغريات الشخصية و التنظيأييد تأكلها تقريبا على ت

رتباطية عكسية بني الوالء التنظيمي و الرغبة يف ترك إعالقة وجود سفرت عن أ، فهي ) 2004محدي ، األ( 
.جراء دراسات مكملة للتحقق من هذه العالقة إوصت بأن الدراسة إالعمل ، هلذا ف

ا فىل هذه الدراسة و إو بالرجوع  ا يف أننا جند إمقارنتها مع سابقا ن الدراسة احلالية تتشارك مع سابقا
: مهها  أعدة نقاط 

.الدراسة احلالية تعتمد على املنهج املسحي يف حبث ظاهرة الوالء التنظيمي -
.الدراسةظاهرة مجع البيانات املراد حتليلها عنوالذي سيستخدم يف ستبيان داة الدراسة يف اإلأتتمثل -
ىل وجود قسمني من املتغريات املستقلة إضافة إعتبار الوالء التنظيمي كمتغري تابع يف هذه الدراسة إ-

.املتغريات التنظيمية قسمتتمثل يف قسم املتغريات الشخصية و 
ا من خالل متكني الباحث من اإلت ستفادإ- دبيات الوالء التنظيمي أطالع على هذه الدراسة من سابقا

.ستخدامها يف حتليل البيانات إحصائية اليت مت ساليب اإلياس ، األدوات القأو 
ا تتمثل يف جمتمع الدراسة حبد ذاته مقارنة مع جمتمعات إختالف اليت ميكن مالحظتها فنقاط اإلعن ما أ

تمع الدراسة احلالية الدراسات األ ن أخرى ، حيث ختالفا تاما عن البيئات األإتلف ختخرى ،  فالبيئة الثقافية 
ا النفسية ،نتاجي  وذات خصائص بشرية معينةإالدراسة ستجرى يف شركة وطنية  جزائرية ذات طابع  هلا حمددا
ا ، واليت ختتلف بدرجة كبرية عن  جريت يف قطاعات جد أالدراسات السابقة و اليت جمتمعات و الثقافية اخلاصة 

كرب أو اليت تعترب من )Petrobras( اجلنسيات مثل شركة حساسة يف دول متقدمة و يف شركات متعددة 
.و الثقايف ملواردها البشرية التنوع العرقياليت تتميز بالشركات 
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: الدراسة الحالية متغيرات1-7
حتتوي هذه الدراسة على عدة متغريات مستقلة و متغري تابع وحيد ، تنقسم املتغريات املستقلة هلذه 

:مها ىل قسمني إالدراسة 

: الشخصية المتغيراتقسم 1-7-1
الذي ولهم حمددات الوالء التنظيمي ، فقد شكل املؤثر األأيعترب هذا املتغري من :)( Ageالسن

أغلب الدراسات اليت تناولت هذا املتغريثبتتأكما ) 1960( حسب بيكر يؤثر يف الوالء التنظيمي 
Salami , 2008 ; Saliman & Lies , 2000 ; Allen & Meyer , 1993 ) ( على

رتباطية موجبة بني متغري السن  و الوالء التنظيمي ، كما مل تثبت هذه العالقة يف دراسات إوجود عالقة 
( Chutgai & Zafar ,2006 ; Iqbal , 2013 ; Kwum & Banks , 2004 )

ا أمضوها  يف املنظمة  على أن العمال املتقدمني يف السن يرون يف ماضيهم و سنوات اخلدمة اليت إ
م ميلكون حاجز نفسي جيعلهم يشعرون بصعوبة كبرية يف تغيري إ ستثمارات جد هامة  بالنسبة اليهم ، و هلذا فا

As )(. رتباط عاطفي مع هذه املنظمةىل تطويرهم إلإضافة العمل باإل cited in Yucel , Bektas , 2012 , p 1601

غلب اليد العاملة أن أن املراقب لسوق  العمل يف اآلونة االخرية يالحظ إ:  ( Gender )الجنس
هتمام بدراسة الفروق بني اجلنسني ىل تنامي اإلإدت هذه الظاهرة أصبحت تتشكل من العنصر النسوي ، و لقد أ

,1981فدراسات.مكان العمل يف Angle & Perry  )1972,Hrebiniack & Alluto;;
2004 ,White et al(متالك مستويات عالية من الوالء إفضلية كبرية يف أن العنصر النسوي ميتلك أبرزت أ

أخرى منها                  ثبتت دراساتأبينما . التنظيمي و خاصة البعد العاطفي منه و ذلك باملقارنة مع العمال الذكور 
)Aryana et al; 1982 ,Chusnnir ; 2004, De Rider; 1986 ,

Gradick&Farr,1980 (مستوى الوالء التنظيمي للعمال الذكور على حساب اإلناث منهم رتفاعإ.

)( As cited in Caron , 2009 , p 40

ميثل املستوى التعليمي حمددا هاما من حمددات :( Scholarity Level )لمستوى التعليميا
الوالء التنظيمي ، فبعض الباحثني يعتربونة احملدد الذي يؤثر على التحرك العمودي للعامل يف املنظمة عن طريق 
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يضا فرص جبارة يف احلصول على عروض عمل من أيعطي للعامل أنه، كمافرص الرتقى و التقدم الوظيفي
. خرى أمنظمات 

ن الوالء التنظيمي يرتبط بعالقة عكسية مع املستوى التعليمي وقد عززت أ)Sheldon)1971يرى 
Hrebiniak & alluto ),1972Steers ;,1977Stevens & Berger ;,1978دراسات 

Luthans et al ; 1986,Chelt & Tausky,1987; 1988, Mottaz ;
( 1992 , Bar- Haying& Bremanن العامل ذو املستوى أفرتاضات شيلدون ، حيث بينت إ

و بدائل يف سوق العمل و بالتايل فهو ملزم عمل التعليمي البسيط لديه فرص ضئيلة يف احلصول على عروض
.اليت هو فيها مبتابعة عمله باملنظمة

فال حتت مسؤوليته ، أطن الفرد الذي ميتلك عائلة وعدة إ:( Marital Status )الحالة العائلية 
سرة نه يركز على األأال إ. ىل ضغوط العمل إضافة إيرتفع مستوى املسؤولية لديه و مستويات الضغوط اخلارجية 

.الذي يقوم به نشغاالته  يف العملإكثر من أاليت يرعاها 

قل أن العامل الذي ميتلك مسؤوليات عائلية يعترب أب) Krabik & Rasim )1995ى ألقد ر 
Cohen ;1975, Aryanna & Jacobson &(املوالية دراساتالوقد نفت والءا من العمال العازبني

( 1969 , Ritzer & Trice ; 1992 ,Grattiker ا &Krabikاإلفرتاضات اليت قام 
Rasim )1995 (، ا ، ألإكثر أن العامل املتزوج  يصبح أفقد كشفت عن نه رتباطا باملنظمة اليت يعمل 

. حتياجات عائلته إحتياجاته و إستثمارات املرحبة اليت جينيها من منصبه و اليت تغطي حيرص على عدم فقدان اإل

ا عدد سنوات العمل اليت قضاها العامل يف املنظمة ، وهي ( Experience ) :الخبرة يقصد 
( Buchanan ; 1978 , Steers & Kosh ; 1988, Mottaz , 1974 ;حسب دراسات

( 1984 , Allen & Meyer ; 1987, Luthans et al تقلل من دوران العمل و ترفع مستويات
خرى ، لذلك أالعامل يف منظمة ما رمبا ال تعترب ذات قيمة يف منظمة كتسبهاإن اخلربة اليت الوالء التنظيمي ، أل

As cited in Henri).ستمرار مع نفس املنظمة رتباط و اإلفانه يفضل اإل , 2000 , pp 43- 45)

ترتبط خربات العامل يف املنظمة بشكل كبري بالوظيفة اليت :( Nature of Job)طبيعة الوظيفة 
يشغلها ، فاملوظفون الذين يزاولون مهام مرتبطة باإلجناز و األداء كعمال التنفيذ والتقنيني معرضون خلربات سلبية 
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م يتلقون أوامر مباشرة من املشرف املباشر هلم ، و يف حالة ا إلشراف أكثر من املوظفني اآلخرين ، و ذلك أل
السيئ فإنه يولد لدى هؤالء خربات جد سلبية تؤثر على مستويات الرضى الوظيفي لديهم و الضغط النفسي مم 
يؤدي ذلك إىل خفض مستويات الوالء التنظيمي ، فالفرق يعترب جد واضح بني األفراد شاغلي  الوظائف 

.  ل املنظمة اإلشرافية و التنفيذية من حيث إمكانية تلقى اخلربات السلبية  داخ

:    سم المتغيرات التنظيمية ق1-7-2
و غموض الدور سنتناول من خالل هذه الدراسة ثالثة متغريات تتعلق بالعمل و هي صراع الدور

.دارة املوارد البشرية إهم مهام أو التدريب املهين والذي يعترب من 

مكانيات الفرد و قدراته إق بني يعترب نتيجة لعدم وجود تواف: ( Role conflict )صراع الدور 
الوظيفة اليت يشغلها متطلبات كانت قدرات الفرد العامل تفوق إذاو الوظيفة اليت يشغلها ، فأمع متطلبات الدور 

ي فائدة أنه ال يرى ليه ألإعمال املوكلة جناز األإمهال و عدم الرغبة يف حباط و اإلن هذا يولد لديه نوع من اإلإف
ىل توليد إن هذا سيؤدي إمكانيات الفرد تقل عن املستوى الذي تتطلبه الوظيفة فإذا كانت إما أجنازها ، إمن 

ليه من طرف املشرف عليه و بالتايل يصبح العامل تائها إضغوط كبرية على العامل نتيجة سلسلة الطلبات املوجهة 
. ال يستطيع ارضاء مجيع االطراف املرتبطة بعمله 

دوار أدية عدة أرة العامل على تدي ينجم عن صراع الدور يتمثل يف عدم قن املشكل االساسي الذإ
دية هذه أو اجلهد الالزمني لتكذلك عدم مقدرته على التقسيم اجليد للوقتو، ترتبط جبماعات عمل خمتلفة 

). دوار األ Judeh , 2011 , p 173 )

و يقصد به يف هذه الدراسة عدم وضوح توقعات :( Role ambiguity )غموض الدور 
ا العامل من في املنظمة العامل حول نتائج و متطلبات عمله  و غموض الدور يرتبط مع اخلربات السلبية اليت مر 

.ليه إدت اىل نتائج غري متوقعة بالنسبة أخالل قيامه ببعض املهام اليت 

Beehr et al ; 1994, O’driscoll & Beehr ,2000 ;شارت دراساتألقد  )
, Stordeur et al2001 ( السلبية السلوكات جتاهات و غموض الدور يرتبط بتوليد العديد من اإلأن

Le Pine et al ,2005( م ثري كبري على الرضى الوظيفي لديهأن له تألدى العمال يف مكان العمل ، كما 
Yum et al ;,2007Fried et al بالدرجة أن غموض الدور ميكن أن ميثل كما ،) 2008, ;
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مم يولد لديهم خربات جد سيئة و مهامهم املطلوبة منهم  ، عماهلم أجناز إستكمال إوىل عائق مينعهم من األ
As cited in Madera et al). يف املنظمة ككل حول العمل بشكل عام  , 2013 )

مكانية وجود إطرح سؤال مهم جدا يتمثل حول بBartlett( 2001 )لقد قام :الوظيفي التدريب 
ثبات العالقة املوجودة دبيات تطوير املوارد البشرية إلأثري للتدريب الوظيفي على الوالء التنظيمي ، وقد قادته أت

يت توفرها فرص التدريب الدراك العامل لإرتباطية موجبة قوية بني إسفرت دراسته على وجود عالقة أفقد ، بينهما 
ا  ( Klein , 2001, p 353 ).لديه الوالء التنظيمي مستويات و له املنظمة اليت يعمل 

: والوالء التنظيمي ومها الوظيفي م التحقق يف هذه الدراسة من العالقة بني بعدي التدريبتسيو 

:فرص التدريب لتوفر دراك العامل بعد إ-
)Perceived  Availability Of Traning Opportunities(

تدريبية ، ودورات لتحاق بربامجن توفر له فرص اإلأن املنظمة قادرة على أبمتيقنن العامل أو يقصد به 
; Bartlett ,2001 )(شارت دراساتأولقد  2003, Ahmad & Bakarن املنظمة تستطيع على أ

ن ترفع من مستويات الوالء التنظيمي  عن طريق توفري فرص التدريب و التكوين اخلارجي ، الربامج التدريبية  أ
.لعماهلا 

)Perceived Benefits Of training( :دراك العامل للفائدة من التدريب بعد إ-
ن حيصل عليه و الفوائد اليت ترتتب عليه على أن العامل يعرف نتائج التدريب الذي ميكن أيعين وهذا

ا ، وهذا رتباطا و تقديرا للمنظمةإكثر أهذا ما جيعله . املستوى الشخصي و املهين  لرغبته يف تطوير اليت يعمل 
.قدراته و حتسني وضعيته املهنية 

)لقد بينت دراسة  2003 , Ahmad , Bakar) مدى رتباطية موجبة بنيإعلى وجود عالقة
ن العامل أدبيات حول دراك العامل للفائدة من التدريب و البعد املستمر للوالء التنظيمي ، هذا ما يعزز صحة األإ
.املهنية و خربته نه يرتقب حصوله على تدريب يزيد من كفاءته ستمر يف املنظمة ألي

( As cited in Ahmad , Bakar , 2003 )
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ما املتغري التابع املعتمد يف هذه الدراسة فهو يتمثل يف  الوالء التنظيمي ، يعرف  يف هذه الدراسة على أ
يف ترك املنظمة ، نتيجة قبوله للقيم واملبادئ تهرغبجيايب يتمثل يف عدم إحالة نفسية تولد لدى العامل سلوك " نه أ

" .السائدة فيها 

حول الوالء التنظيمي ، ووفق هذا سيتم Allen & Meyerكما سيتم تبين املفهوم الذي جاء به
خالقي ، البعد املستمر ، البعد املعياري و اليت سيتم التطرق بعاد هي البعد األأىل ثالث إتقسيم الوالء التنظيمي 

يف هلذه الدراسة يتمثلللمتغريات املعتمدة يف هذه الدراسة و ميكن وضع منوذج  . ليها بالتفصيل فيما بعد إ
: الشكل املوايل 

المتغیرات 
الشخصیة

الجنس

السن

المستوى التعلیمي

الخبرة

الحالة العائلیة

طبیعة الوظیفة

الوالء التنظيمي

البعد 
العاطفي

البعد 
المعیاري

البعد 
المستمر

المتغیرات 
التنظیمیة

صراع الدور 

غموض الدور

التدریب لوظیفي

ميثل منوذج الدراسة احلالية) : 01(شكل رقم

)ث من إعداد الباح( 
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:التنظيمي الوالءفهومم2-1
باالهتمامحيظملدارةاإلجماليفأنهالإ،نسانيةاإلالعلومجماليفقدميالتنظيميالوالءمفهومأنمع

للمنظماتبالنسبةأمهيتهاونسانيةاإلالعالقاتضرورةعلىأكدتاليتوالسلوكيةاملدرسةظهوربعدالإالالزم
ذا  ال هذايفالباحثنيهتمامإزادو دارةاإلكانتحيث،اضياملالقرنمنالسبعينياتوالستينياتيف به ا

يفخالصاإلوللمنظمةنتماءاإليفمتمثالالوالءهذايكوننأجيبحبيثالعمالوالءجتزئةبعدمتطالب
)38، ص 2003سالمة ، ( .االنتاجلزيادةجهدقصىأبذلوالعمل

ىأدللباحثنيالفكريةنتماءاتاإلتنوعوالتنظيميالوالءدراسةخالهلامنمتاليتالزواياتنوعأنكما
مفاهيمعدةظهورىلإأدىمم،تهطبيعماهيته وكذلكواملتعلق به املفهومحتديديفصعوبةخلقىلإ
.خمتلفةزمنيةفرتاتيفالباحثنيمنالكثريطرفمنتعاريفو

ايفحتملو،عاليةجدقيمةذومعىن"والء"لكلمةنإ "تعينلغةوالءفكلمة،مدلوالتعدةذا
خالصاإلأيضابالوالءيقصدكما. ) 919، ص 1984اللغة و االعالم ، فيالمنجد( "النصرة وأالصداقةواحملبة

)367ص ،1985،السابق( .الوفاءو

لعلوالفكريةالباحثنينتماءاتإورؤىحسبتنوعفقدالتنظيميللوالءصطالحياإلالتعريفماأ
:يليماالتنظيميالوالءمبفهوماملتعلقةالتعاريفبرزأ

"أهدافهزاءإالعملعلىالعزموللتنظيمجيايباإلالتقييم"هوالتنظيميلوالءا:"Sheldon"تعريف 

" للتنظيمالوفاءوطاقتهلبذلالفردتعدادإس" وهالتنظيميالوالء" :Kantor" تعريف 

ألسبابالتنظيمتركيفالرغبةعدم"هوالتنظيميالوالء" :  Hrebiniak & Alluto"تعريف 
."املهنيةالزمالةصداقاتكذلكواملهنيةاحلريةأوالوظيفياملوقعأوالراتبيفبالزياداتتتعلق

)75،  ص 1998اشد ،  ر ( 

ندماجهإوالفردتطابققوة"هوالتنظيميالوالء" : Mowday & poter & steers" عريفت
( Mowday et al , 1982 , p27 )."معني تنظيمداخل
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وهوفرادلألالعاطفيواحلزيبرتباطاإل"ذلكالتنظيميبالوالءيقصد" :Buchanan" ف تعري
احبداملنظمةقيموهدافأبنيرتباطاإلعالقةميثل 1974 ,."ذا , p 533 )( buchanan

Beckerفتعري حبيث،بالعملاملرتبطةاملزايامنالفرديستفيدعندماينشأ"التنظيميالوالء" :  "
( becker , 1960 , p32 )."عمالاألمنمعنيجمالواخلارجيةالفردهتماماتإبنيالربطأداةيعترب

حبيث،جتماعياإمقبولةسلوكات"هيالوالءسلوكات" : Weiner & Gechman"تعريف
" . إليهالتنظيم الذي ينتميمعللفردالرمسيأواملعياريالتوافقمنتزيد

التنظيميفبقاءهيعتربتنظيميوالءميتلكالذياملوظف"" :Marsh & Mannari"تعريف  
" .م  التنظيطرفمنلهيقدماناللذانالوظيفيالتقدموالرضىمكانياتإباألخذدونذلكو،أخالقيأمر

( Meyer , Allen , 1997 , P 12 )

مسارمعالفردتربطاليتالقوة"هوالتنظيميالوالء" :  Meyer & Herscovitch" ف تعري
Jaros)" . اهدافعدةأومعنيهدفمعصلةذوالعملمنمعني , 2007 , p 8 )

االإختالفهاإمنبالرغمو،الذكرالسابقةالتعاريفخاللمن تعلقأمههانقاطعدةيفتشرتكأ
الوالءبأنالقولميكنناهذاخاللمنوماديةألسباباملنظمةتركيفالرغبةعدمكذلكوباملنظمةالفرد

:هوالتنظيمي

."املنظمةمناحملققةاملاديةالقيمةعنالنظربغضالتنظيمقيموبأهدافتعلقهوالفردجنرافإ"

)123ص،1999،اللوزي(

الذيناألفرادميتلكهااليتالصفاتىلإالتنظيميبالوالءاملتعلقةالدراساتمنالعديدأشارتلقدو
األفرادهؤالءتوفرعلىباالجتماعالدراساتهذهأقرتحبيث،ايعملوناليتاملنظماتجتاهإالوالءيظهرون

:هيأساسيةمساتثالثعلى

.املنظمةقيموأهدافبقبولالقويعتقادهمإ-
.التنظيممصلحةجلأمنممكنجهدأقصىلبذلستعداداإل-

( Iqbal , 2010 , p 17 ).املنظمةيفيتهمعضو ستمراريةإعلىاحلفاظيفقويةمتالكهم لرغبةإ- 
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التنظيميالوالءميةأه2-2
جيابيةإعالقةمنلهملاذلكواحلديثةاملنظماتهاشدتناليتالسلوكاتهمأمنالتنظيميالوالءيعترب

للدفاعستعدادهإواعتزازهإومنظمتهحنوالفردجتاهإعنيعربفهو،االعمالجنازإدرجةواملنظمةبفعالية
العمليفجبارةجلهودبذلهطريقعنيتمهذاو،قيمهاوبأهدافهاالقويميانهإبسببمسعتهاعنوعنها

ايفالفعالالعنصريكونأنبذلكحماوال .األخرىللمنظماتمنافستهاكذلكوقو

كذلكوالفردياملستوىعلىالتنظيميالوالءمهيةأىلإاحلديثةالدراساتمنالعديدأشارتلقدو
فمن،خلإ...التغيبواالداءعلىكبريتأثريذاتعواملبعدةرتباطهإلنظراهذاو،للمنظمةالعاماملستوى

العملدورانو،الوظيفيكالتحولاملنظمةيفالفردبنشاطاتيرتبطالتنظيميالوالءفإنالفرديالسلوكناحية
ستقالليةاإلكذلكوالوظيفيالتوتروالوظيفيبالرضىأيضاعالقةذوأنهكماداءاألوالفعاليةوالغيابو،
.الدوروغموضصراعو،العمليفاملسؤوليةحتملدرجةو

اجلنسو،سـنكاللألفرادالشخصيةبالسماتالوثيقرتباطهإىلإأيضاالدراساتأشارتكما
تادار اإلنأكما.العواملذهللتنبؤأداةيعتربالتنظيميفالوالء.جنازاإلىلإاحلاجةوالتعليمياملستوىو

.العماللدىاألداءمستوياتحتسنيوالعملدورانمعدلتقليصجلأمنتقويهوتشجعهاحلديثة

الدراساتأثبتتحيث،العملنطاقخارجاخلاصةالعاملحياةىلإميتدقدالتنظيميالوالءتأثرينإ
.العائليرتباطاإلوالسعادةوالرضىمنعاليةبدرجةيشعروناملرتفعالوالءذويالعمالأنعلى

،ايعملاليتاملنظمةمعالفردتوافقملدىقياسكأداةالتنظيميالوالءتستخدماحلديثةتادار اإلإن
علىجياباإيؤثرممممكنةمدةألطولفيهاالبقاءواملنظمةمقيتأييدودعمإىلمييلونالوالءذوياالفرادألن

هوداتنألوظيفتهيفالفردتقدم اهليكليفراقيةمكانةحتاللإوالرتقيةعلىتساعدهماسرعانيبذهلااليتا
)93، 92، ص 2007الرواشدة ، ( .التنظيمي

لدىالقراراتختاذإخالقيةأعلىتأثريالتنظيميللوالءنأعلىCoughlan (2005)قرتح إلقد
من ناحية تفكريهم ،جيايبإيرونهمامعتتناسباليتالقيمخيتارونالعمالأنفكرهمنمستمدهذاو،العمال

اليتاملعايريماهيةحولالعمالطرفمنطوعيةلقراراتالتنظيميالوالءتوليدحولالضوءيسلطهذاو
حتدداليتهياملنظمةثقافةمنستمدةاملوهذه املعايري،العملمساراتتقييميفاملنظمةطرفمنتستخدم
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الوالءمستويات علىتأثريو يرجع تأثريها يف األخري على الالتنظيمداخلاملقبولةغريواملقبولةالسلوكاتبدورها 
.أصحاب القرارات العماللدىالتنظيمي

الصراعحدوثمكانيةإمنخيففالتنظيميالوالءنأبأيضاCoughlan (2005)أوضحكما
موحلوهلموآرائهمعطاءإعلىالوالءذويالعمالتشجيعخاللمنذلكواملنظمةيفالداخلي حولقرارا
املشاكلحتديدوتشخيصعلىللمنظمةكبريةعانةإيقدمهذاو،العملحميطيفاملشاكلختلقاليتالقضايا

.إلدارة املنظمة لالعماقدمهااليتاآلراءيف إسرتاتيجيات إلحتواء الصراعات عرب تبلور سريعةحلولعطائهاإو

رتحهإقالذياحلوارمنالنوعهذابأنBuchanan & Boswellن  مكلوجدكما
(2005) Coughlanمنهذاو،املنظمة ستواجههااليتاملستقبليةباملشاكلالتنبؤعلىمساعدعاملميثل

حميطيفالعماليواجههااليتباملشاكلتتعلقاليتالقضاياحولاملنظمةوالفردبنيالذي يدور احلوارخالل
( Raymond , 2008 , p5 )العمل .

؛ 1979؛ ماودي وآخرون ، 1977ستريز، ؛1987بالو و بول ، ( دراسات أكدتكما
كما،املنظمةيفالعملدورانقلكلماالعماللدىالتنظيميالوالءدرجةزادتكلماأنه) 1984هارمتان ، 

الوالءمساعدةعلى) 1984مي ، فوكونودرسون؛ 1979، ستريز،ربورت،ماودي(دراساتتشري
.العملعنالتأخروالتغيبنسبمناحلدعلىكبريةجدبدرجةالتنظيمي

املصاحلمعباملقارنةاليابانيةاملصاحلنتاجيةإزيادةاحلديثةدارةاإليفالباحثنيبعضايعزو كما
.الياباينللموظفالتنظيميالوالءمستوىرتفاعإىلإاألمريكية

آثارهوالتنظيميالوالءمهيةأنأMathieu & Zajac(1990)أمثالالعلماءبعضينظر
تمعمصلحةيفلتصبالعملبيئةوالوظيفةحدودتتجاوز دورانتمعدالنأالباحثانوجدحيث،ككلا
للوالءنتائجهيالقوميةاالنتاجيةرتفاعإرمباوالعملفعاليةوجودةرتفاعإو العمالتنقلحركةتراجعوالعمل

تمعمصلحةيفيصبفهوبالتايلوالتنظيمي .)78-76ص،2008،  في شريبط ( .ذاتهحبدا

:يليماخاللمنللمنظمةبالنسبةالتنظيميالوالءبأمهيةاملتعلقةالنقاطألهمموجزعطاءإميكنو
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األوقاتيفالسيمااالعاملنياألفرادواملنظمةبنيالربطيفهامامنطاالتنظيميالوالءميثل-
منمستوىأعلىحتقيقوللعملالعماللدفعالالزمةاحلوافزتقدمأناملنظماتفيهاتستطيعالاليت

.االجناز
منأكثرهاماعاماليعترب،ايعملوناليتاملؤسساتيفللمديرينخاصةالتنظيميالوالءإن-

ماواملؤسسةيفببقائهمالتنبؤيفالوظيفيالرضى .هلامغادر

مفراداألوالءإن- .املنظمةبفعاليةالتنبؤيفهاماعاماليعتربملنظما

يفالقومينتاجاإلمعدالترتفاعإوقتصادياإلالنمويفاملرتفعالوالءذوياملوظفونيساهم-
.بالدهم

الوظيفيالتأخرمشكلةمناحلدوالغياباتمستوياتخفضيفالتنظيميالوالءيساعد-
.ي الوظيفاالداءحتسنيو

حىتواملنظمةيفالسعادةوالرضىمنعاليةبدرجةيشعرالتنظيميالوالءصاحباملوظفإن-
.خارجها

املنظماتبنيوجهةمنفراداألتوافقمدىتقيساليتالعناصرهمأمنالتنظيميالوالءيعترب-
)631، ص 2009الصيرفي ،( . رى جهةأخمنايعملوناليت

:التنظيميالوالءثارآ2-3
بوالئهمترتبطمماأكثراألفرادبتطورمرتبطةأساساهيو،التنظيميالوالءمنمستوياتعدةهناك

إىليصلحىتمنهأعلىمستوىإىلمنخفضمستوىمنينتقلنأميكنالفردأوالشخصفوالء،الشخصي
.التنظيميالوالءدرجاتأقصىأوأعلى

عنهاالنامجةاآلثاروالتنظيميالوالءملستوياتتفسرييخمططبوضعReichersقام لقد
.املخططهذايوضحالتايلالشكلو
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:التنظيميالوالءمنالمرتفعالمستوى.أ

بذلعلىالعزممعاملنظمةقيموأهدافقبوليفالقويةبالرغبةالتنظيميالوالءمناملستوىهذايتسم
الفردبنيندماجاإلوالتطابققوةعلىيدلهذاو،املنظمةيفالعضويةعلىاحلفاظوللبقاءاجلهودأقصى

للوالءالعاطفيالبعدمعتقريباترتبطاملستوىهذايفالعامليسلكهااليتجتاهاتاإلكلأنكما،  املنظمةو
ماملنظمةيفباقونفالعمالالتنظيمي .بأنفسهمذلكيريدونأل

:التنظيميالوالءمنالمتوسطالمستوى.ب

وجودكذلكواملنظمةقيموهدافألبتقيفالعمالطرفمنمتوسطةبرغبةأيضااملستوىهذايتسم
والءيعتربالعامللدىاملستوىهذايفالوالءبأنالقولميكن،املنظمةجتاهإظافيةإمبجهوداتالقياميفالرغبة

مستوى مرتفع من الوالء التنظیمي

التنظیميمستوى معتدل من الوالء 

مستوى منخفض من الوالء التنظیمي لتنظیميامستوى منخفض من الوالء

مستوى معتدل من الوالء التنظیمي

لتنظیميامستوى مرتفع من الوالء 

الوالء التصاعديالوالء التنازلي

( Manatje ,2005 , p 47 )

Reichersالتنیظیمي حسبیمثل مستویات الوالء ) :02(شكل رقم 
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التنظيميللوالءاملعياريالبعدمعمرتبطااالخالقيلوالئهنتيجةهواملنظمةيفالعاملبقاءأنحبيث،جزئي
.ذلكعليهمجيبنهألاملنظمةيفباقونفالعمال

:التنظيميالوالءمنالمنخفضالمستوى.ت

غيابخاللمنهذايتضحواملنظمةقيمولألهدافالعمالتقبلدرجةخنفاضإباملستوىهذايتسم
العمالميلكاملستوىهذايف.ايعملوناليتاملنظمةجتاهإأملخبيبةالعمالحساسإمعاالضافيةاجلهود

حيصلوناليتقتصاديةاإلالفوائدفقدانمنخلوفهمنتيجةالإهومافيهابقائهمواملنظمةمغادرةيفكبريةمكانيةإ
العمالنإفاحلالةهذهيفوالتنظيميللوالءاملستمرالبعدمعبشدةيرتبطاملستوىهذانإ،املنظمةمنعليها

Manatje  ).األفضلالبديلتوفرحالةيفاملنظمةحتماسيغادرون , 2005 , pp 47,48 )

سلبياماإيكونذلكواملنظمةوالفردعلىتأثرياالذكرالسابقةاملستوياتمنمستوىلكلنإ
يصبحيثحبReichers(1985)أوضحهالذياملنخفضاملستوىعنأكثرتنجمالسلبيةفاآلثارجيابياإأو

فراداألفيصبحاملرتفعاملستوىعنتنجمللوالءابيةجياإلاآلثاربينمامتسكعنيومنتجنيغرياملنظمةداخلاألفراد
.مرتفعأداءذويومنتجني

يتخذ مستويات عندماذلكو، العمللتعطيلآلية"يعتربالتنظيميالوالءبأنLowmanيرى 
الوالءمناملستوينيهذينعنلنامجةااآلثارأهمبدراسةLowmanمقالقدو"منخفضةو أمرتفعة 

:اجلدول املوايل يفو اليت نوضحها التنظيمي

.Lowmanيوضح آثار مستويات الوالء التنظيمي حسب ) 1( جدول رقم 

من الوالء التنظيمياملرتبطة باملستوى املنخفضاآلثار اآلثار املرتبطة باملستوى املرتفع من الوالء التنظيمي

حرتاق الوظيفياإل، الوالء املفرط للعامل

مناط هوسية يف العملأظهور 

عصاب الوسواس القهري حنو النجاح

مستوى عال من الطاقة لدى العامل

خفاقاخلوف من اإل،اخلوف من النجاح

السلبيةالثقافة ، التسويف املزمن

ثري العوامل الشخصية والعائلية على الفردأت

جنازالضعف املزمن يف اإل

Manatje ): المصدر , 2005 , pp 52-53 )
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املنظمةعلىاملرتفع التنظيميللوالءاجيابيةآثاروجودأثبتتالدراساتفإنذكرهسبقممبالرغم
دورانمنالتقليلواالنتاجيةواألداءحتسنيوللعملاحلسنةالسريورةىلإيؤديفهو،سواءحدعلىالفردو

:يليماالتنظيميللوالءاالجيابيةاآلثارأهممنو،العمل

فحبهم،العماللدىاملعنويةالروحرفعيفهامادوراالتنظيميللوالءنإ:المعنويةالروحرفع-
.هداف املنظمة أيق حتقجلأمنكبريينتعاونوحبماسللعمليندفعونجيعلهمخالصهمإو

)109، ص 2007المحتسب و جلعود ، ( 

جيعلهكما،باملنظمةالعمليفستمراراإليفالفردرغبةيقويالتنظيميالوالء:الوظيفيالرضى-
لتحقيقجبهديعملجيعلهكماالوظيفيرضاهعلىينعكسالذياألمر،عملهأداءعنديستمتع
حديثياألفرادلدىالتنظيميالوالءتطوريفهاماعامالالوظيفيالرضىعتربأقدو،املنظمةأهداف

.التوظيف
ذوياألفرادأنحيثاخلاصةالعمالحياةعلىالتنظيميالوالءينعكس:الخاصةالموظفحياة-

أوقاتخارجاجلسديةوالنفسيةالراحةوالرضىوالسعادةدرجةيفغريهمعنيتميزوناملرتفعالوالء
.احيضوناليتالعائليةالعالقاتقوةىلإظافةباإلالعمل

منأسرعبالتايلفهو،عملهيفجمدايكونمرتفعوالءميتلكالذياملوظفإن:المهنيالتقدم-
جتهادهإىلإيرجعذلكو،الوظيفيةاملراتبيفالتقدموالرتقيفرصتلقيهحيثمناآلخرين

النهوضبضرورةيرىأنهكما،اخلاصةأهدافهمنيعتربهااليتاملنظمةأهدافحتقيقيفخالصهإو
لهستقدماليتاملكافآتواحلوافزواألجورحتسنيخاللمنباخلريعليهسينعكسذلكنألباملنظمة

.طرفهامن
منوجداليتو)العتييب (سة درابينهامنوالدراساتخمتلفتشري:التغيبنسبنخفاضإ-

هم والئوى مسترتفاعإبيتمتعونالذينفاألفراد،التنظيميالوالءوالدافعيةبنيرتباطيةإعالقةخالهلا
دراستهأكدتكما،الغياباتجتنبكذلكوالوقتيفاحلضورعلىحرصاأكثريعدونالتنظيمي 

يفالعمالحضوربعدميتضحذلكواملللوالتنظيميالوالءبنيعكسيرتباطإوجودعلىأيضا
هوداتبذليفرغبتهمعدموالوقت )88- 84، ص 2010الجريسي ، ( . اإلضافيةا

علىطالقاإالتنظيميةالظواهرأخطرمنيعتربالوظيفيالتسربنإ:الوظيفيالتسربمنالحد-
بالتايلهذاو،فيهاالعضويةعنالعمالتوقفنتيجةندثارباإلاملنظمةكيانيهددفهو،املنظمة
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،العاملةاليدلنقصنتيجةأوالكفاءاتفقداننتيجةاألداءيعطلفهو،كبريةجدخسائريكبدها
جمرىتذهبختياراإلوستقطاباإلعالناتإوالعمالاحضياليتاملهينالتدريبتكاليفنأكما

عنالبحثيفوقتهاتضييعخاللمناملنظمةهذايعيقكما،املنظمةمنالعاملخروجنتيجةالرياح
.املناسبالبديل

أكثرمنيعتربالعاطفيالوالءبعدنأعلى)Somers )1995أجراهااليتالدراسةبينتدقل
عالقةوجودعلىةشري مدراستهنتائججاءتفقد،العملتركيفرغبتهحيثمنالعاملعلىتأثريااألبعاد

..العملتركيفالرغبةوالعاطفيالوالءبنيسلبيةرتباطيةإ ( as cited in décarie , 2010 , p14 )

بنيالعالقةبدراسة)  Angel & Perry )1981منكلقاملقد:العملعنالتأخرمنالحد-
نسبارتفاعأنعلىكدليلالدراسةهذهنتائججاءتقدو،الوظيفيالتأخروالتنظيميالوالء
لدىالتنظيميللوالءالضئيلةاملستوياتىلإراجعةالدراسةفيهاأجريتاليتاملنظمةيفالعملعنالتأخر
الوظيفيالتأخروالتنظيميالوالءبنيعكسيةرتباطيةإعالقةوجودالدراسةهذهأوجدتفقد،العمال

ذويالعماللدى) Angel & Perry )1981منكلوجدهااليتالسلوكاتبنيفمن،
.الغياباتقلةوالوقتيفباحلضورلتزاماإلاملرتفعالوالء

Steers , 1997 )ل منكدراساتأيضاأشارتكما ; 1977, Smith  )ذويالعمالأن
مكماالوقتيفاحلضورعناملداومةحنوجيابيةإجتاهاتإلديهماملرتفعالوالء .التغيبقليلواأ

تتعلقنتيجةىلإبالوصولMorgan & Herman (1976)قامفقدآخرجانبمنو
جيعلهمأنهكما،التنظيميوالئهممنيزيدالرتفيهوالرياضةوكاألسرةاملنظمةغريأخرىمبراكزالعمالهتمامإب

. عن العمل التغيبعدمواحلضورحنواآلخرينالعمالمنأقلنفسيبضغطحيسون

( as cited in Alarie , 2005 , p 37 )

علىالتنظيميالوالءتأثريدرستاليتاألعمالأهممننإ:العماللدىاالبداعيالسلوكتنمية-
الدراسةهذهأبرزتحيث،) Lee )1994دراسةالعماللدىاألداءوبداعيةاإلالسلوكات

Lee , 1994 )العماللدىاألداءوالتنظيميالوالءبنيموجبةرتباطيةإعالقةوجود , p 19 ) ..
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مستوياتعلىاألكربالتأثريالعاطفيللوالءبأنMeyer et al ( 1996 )ةدراسبينتماك
بالنسبةذلكواألداءمعسلبيةبعالقةحسبهمايرتبطاناللذانواآلخرينبالبعدينباملقارنةالعماللدىاألداء

.للمنظمةالكليالعامللمستوى

مستوىيشملالعاطفيالوالءتأثريبأنأشارتمـاير وزمالؤه اقاماليتالثالثالدراساتنتائجنإ
جدبنسبةلكنوجيابياإيؤثرفهواملعياريالوالءأما،عليهسلبيايؤثراملستمرالوالءبينما،ككلاملنظمةأداء

ىلإتؤديسلوكاتبتوليدرتباطهإلذلكوكبريةبصفةحمبذغريأمريعترباملنظمةيفوجودهأنكماضئيلة
كي لاملنظماتأن يتوفر يف نأجيببعدأكثريعتربالعاطفيالوالءفإنمايروآلنوحسب،الوظيفيالدوران

( Allen , Meyer , 1996 , p 276 ).  الكليأدائهانسحت

:التنظيميالوالءتكونمراحل2-4
هناكلكنوالتنظيمي،الوالءتكونمراحلحولالباحثنيوالعلماءطرفمنمجاعإهناكيوجدال

يف مايلي و، منظمتهجتاهإالوالءمنمعينةدرجةىلإيصللكيمراحلبعدةميرنأجيبالفردنأحولمجاعإ
.سنأيت على عرض أهم ماذكر عن مراحل تطور الوالء التنظيمي 

:Buchananمراحل تكون الوالء التنظيمي حسب 2-4-1
:اإلعدادوالتجربةمرحلة.أ

هيو،العملمنواحدةسنةىلإباملنظمةلتحاقاإلتاريخمنمتتدهيو،التعينيبعدمافرتةهيو
املرحلةهذهيفالفردهتمامإإناإلعدادوالتدريبىلإخالهلاخاضعايكونالعاملأنحبيثجتريبيةفرتةتعترب

عملهيفيربزوليبدعجهدهقصارىيبذلفإنهبالتايلو،لهمنظمتهقبولورضىعلىحصولهعلىيقتصر
هذهضمنتظهرخرباتهناكأنأيضاBuchananيرىو،حولهمنكلإطراءوأنظارحمطيكونو

.التوقعاتفهمو،العملحتديات،الدوروضوح،الوالءتضارب:منهااملرحلة
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:االنجازوالعملمرحلة.ب

إثباتإىلخالهلامنالفرديسعىوسنواتأربعإىلسنتنيمنمتتدوالتجريبيةالفرتةتلياليتالفرتةهيو 
:منهااليتواخلرباتببعضاملرحلةهذهوتتميز،حققهالذيجنازاإلعلىالتأكيدوعملهخاللمنذاته

.للمنظمةوللعملالوالءقيمظهوربدايةكذلكو،العجزمناخلوف،الشخصيةاألمهية

:االنتماءوبالتنظيمالثقةمرحلة.ت

برتسيخخالهلامنيبدأحبيث،باملنظمةالفردالتحاقمنذاخلامسةالسنةبعدمنالفرتةهذهتبدأو
أيدونيعملأنهحينهايشعرومعهاوطيدةجدعالقتهتصبحو،ايعملاليتاملؤسسةحنوالوالءاجتاهات

تنتقلومنظمتهمصاحلمعالشخصيةمصاحلهتنصهراو،معهاوافيعلوللمنظمةصعوبةأومللأوضغط
)69،70ص ص ،2006، حمادات( .النضجمرحلةىلإالتكوينمراحلمنبالفرداملرحلةهذه

المرحلة األولى 

Buchananيمثل مراحل تطور الوالء التنيظيمي حسب) : 03(شكل رقم
Buchanan

األھمیة الشخصیة-

الخوف من العجز-

ظھور قیم الوالء للمنظمة-

العمل واالنجاز

ترسیخ الوالء وتدعیمھ-

بالتنظیمالثقة 

)23، ص 1996، يالمعان( 

المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة

وضوح الدور-

تحدیات العمل-

تضارب الوالء-

فھم التوقعات-

فترة التجربة
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:مراحل تكون الوالء التنظيمي حسب ماودي و زمالئه 2-4-2
لدىيكونحيث،للوظيفةالسابقةالعملخرباتفرتةمتثلهيو :العملفيالدخولقبلمامرحلة.أ

العملىلإالدخولحنييفو،اسيعملاليتاملؤسسةوالعملعليهسيكونعمامسبقةفكرةالعامل
فردمنستعداداتاإلوامليولهذهختتلفو،نتماءلإلستعداداإلوامليولمنخمتلفةمبستوياتالفردمير

.لهاملوافقةالظروفوالعملحولالتوقعاتاختالفىلإيرجعذلكوآلخر
باألشهراملتمثلةوالعملببدايةاملتعلقةالعملخرباتفرتةاملرحلةهذهمتثلو:العملفيالبدءمرحلة.ب

الوالءزيادةوبالعملاملتعلقةجتاهاتاإلتطويريفأساسيادورااخلرباتهذهتلعبحيث،منهاألوىل
.املهنيةالعضويةو

منالوالءيدعمحبيث،التثبيتلفرتةالالحقةالعملخرباتفرتةاملرحلةهذهومتثل:الترسيخمرحلة.ت
) 41، ص 2005ختام ، ( .التنظيمداخللألفرادجتماعياإلنصهاراإلوستثماراتاإلخالل

& O’reillyحسبالتنظيميالوالءتطورمراحل chatman )1989   : (

حتدثمتتابعةمراحلثالثعربO’reilly & chatmanحسبالتنظيميالوالءيتطور
التطابق، (Compliance)متثالاإلمرحلةخاللمنذلكوالعمالجتاهاتإوسلوكاتيفتغيريات

(Identification)تيعاب اإلسوكذلكInternalisation)(.

ايفاملرحلةهذهجوهريتمثل:متثالاإلمرحلة.أ باآلخرينتأثرهوقبولهدرجةوالعاملحولتتمحورأ
ىلإبهيؤديهذاو،املنظمةمنالعاملمنهايستفيداليتاملكتسباتخاللمنيتمذلكو، حولهمن
مكتسباتعلىحصولهنتيجةذه السلوكات تعترب هو،املنظمةداخلجديدةجتاهاتإوسلوكاتتبين

ب  سفحالتنظيميللوالءاملستمربالبعدأساسامرتبطةاملرحلةهذهنإ،املنظمةألهدافلقبولهالمادية
Allen & Meyerالقرارهذاواملنظمة مغادرةيفأوالبقاءيفمبدئي قرارميتلك العامللفرد، ا

. ا عملهفرتة خاللمنمنهاستفادإاليتاملكافآتولألرباحلتقييمهنتيجةذاتهحبديعترب
منهذاواآلخرينقبولوبالتأثرالعامليقومعندمااملرحلةهذهىلإنتقالاإليتم:التطابقمرحلة.ب

عتزازاإلوبالفخرحيسفالعامل،املنظمةمعبعالقتهاملتعلقالرضىوالذايتالرضىعلىحفاظهأجل
جزءهياملنظمةيفايقوماليتاألدوارأنيفتتمثلرؤيةلديهتصبحكما،للمنظمةنضمامهإنتيجة

.الذاتيةشخصيتهمن
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بالواجبالعاملحساسإنتيجةهواملنظمةيففالبقاءاملعياريالبعدعلىيقوماملرحلةهذايفالوالءنإ
.املنظمةجتاهإبالوالءالشعورو

تتطابقوتنسجماملنظمةأهدافوقيمأنجيدعندمااملرحلةهذهىلإالعاملينتقل:ندماجاإلمرحلة.ت
املنظمةىلإنتماءباإلفقطحيسالاملرحلةهذهيفالعاملأنحبيث،اخلاصةقيمهومبادئهمعجوهريا

يففالعاملallen & meyerحسبو.املنظمةيفالبقاءيفشديدغفشلمتالكهإىلإيتعداهبل
التنظيممنجزءأصبحالعاملأنعلىيدلماهذا"ء البقايفالرغبةلدي"بصراحةيقولاملرحلةهذه

2005.فيهيعملالذي , pp 45,46 )( manatje ,

:التنظيميالوالءلدراسةالنظريةالمداخل2-5

اليتالوحيدةالصعوبةميثلملالتنظيميللوالءموحدمفهومعطاءإحولالعلماءآراءاختالفإن
التنظيميةالظاهرةهذهفتعقيد،حتدي هلم أكربشكلتاليتهيالتنظيميالوالءطبيعةحتديدنإبل،واجهتهم

.التنظيميللوالءألدبيات التارخييالتطورعربخمتلفةمفاهيمعدةظهورإىلأدى

املبادالتتلكعننتيجةهوالتنظيميالوالءبأنHoward Becker ( 1960)ىرألقد
بعدفيماالطرحهذاقدمقدو،اليت يتلقاها منها ستثماراتاإلواملنافعخبصوصاملنظمةوالفردبنياحلاصلة

.)Side-bets Theory( سمإو املعروفة بالتنظيميالوالءحولنظريتهيف

متثالإحوليرتكزالتنظيميبالوالءمتعلقجديدمفهومقرتاحإبEtziony ( 1961 )قامماك
املنظمةيفللعاملالتنظيميالوالءمفهومعنأيضاحتدثكما،التنظيميةالسلطةطرفمنتوجيههوالعامل

.فيها نتاجاإلواألداءمستوياتعلىتأثريهو

وهذهSalanick،( 1968 ) Kanter  (1977 )د عن طريقبعفيماالدراساتتوالتو
تفكريحولاملفهومهذايرتكزيثحب، التنظيميبالوالءيتعلقجديدمفهومحولاحلقيقةيفركزتالدراسات

ليت تنشدها ااألهدافوالقيمواملبادئمنموقفهورؤيتهعنو،ايعملاليتمنظمتهمععالقتهحول العامل
.  املنظمة 
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اووضوحهاعدموالتنظيميبالوالءاملتعلقةالدراساتكثرةأدتلقد الذياجلوهريفأحياناتضار
تصنيف وتقييمعادةإحولقرتاحإبتقدمي Hartley & Cooper ( 1991 )منكلقيامىلإعليهترتكز

،بعدفيماالعملذاللقياملـماودي وزمالئه  البدايةنقطةهذاكانو،التنظيميبالوالءاملتعلقةالدراسات
أساسنيمدخلنيحسبالتنظيميبالوالءاملتعلقةبتصنيف املفاهيم الدراساتمنالعديدبعدجنح هؤالء قدو

السلوكياملدخلكذلكو)Attitudinal Perspective(االجتاهيأواملوقفياملدخليفيتمثالن
( Behavioural Perspective )

:جاهياإلتالمدخل2-5-1
حتليلواألفرادتفكريىلإتؤدياليتالعملياتحولالتنظيميالوالءلظاهرةدراستهيفاملدخلهذايركز

املنظمةهدافأوقيمنيبتطابقبوجوديروونإذا كانوا يروناألفرادفهؤالء،منظمتهممعالقائمةعالقتهم
.لديهمالوالءمستويات تطورىلإيؤديالذيمراألهوهذاوالذاتيةقيمهمو

يعملوناليتاملنظمةداخلاألفرادسودتيةنفسالةحنهأعلىالتنظيميالوالءبأن رىا املدخل يهذإن
الفكريةجتاهاتاإلتطويرىلإاملؤديةالظروفحتديدعلىاملدخلهذاوفقالدراساتمجيعركزتلقدو،ا

( Allen , Meyer , 1991 , p 62 ). املنظمةداخلعنهاالنامجةالسلوكيةالنتائجكذلكوفراداأللدى

:جتاهياإلاملدخلحسبالعماللدىالسلوكتشكليوضحالتايلالشكلو

الظروفالسلوك الحالة النفسیة

)63المرجع السابق ،  ص ( 

يمثل تشكل السلوك حسب المدخل ) : 04(شكل رقم 
اإلتجاهي
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:السلوكيلمدخلا2-5-2
الوالءيشكلماهوومبنظمتهالعاملرتباطإىلإتؤدياليتالعملياتلفهمحماولتهيفاملدخلهذاكزير 

.املنظمةيفالفردبقاءتدعماليتجراءاتاإلوالقراراتلتلكجيابيةإنتيجةهوالذيوردللفالسلوكي

,Kichenbaum;1989 &( ت ادراسفحسب Mottaz;1990,Weisberg
; 1980 , Hunt & Martin ; 1990 , Mathieu & Klenk-Hamel

( 1983 ,Thomson & Themperingبالتقديراتجداكبريةلوالء السلوكي يرتبط بصفة  ا
االيتاخلسائرحوللألفرادالشخصية مخاللمنسيتلقو اليتاالمتيازاتواملكافآتمعمقارنةللمنظمةمغادر

ا ..فيهابقائهمنتيجةأيضايتلقو (as cited in cooper , 2001 , p 58 )

هذاو،التنظيميالوالءعنالنامجةالصرحيةالظواهرعلىيركزاملدخلهذابأنMowdayيرى
.اخل...داءاألو،العمليفالثباتوالعماللدىللحضوراملرتفعةالنسبيفيتمثل

فالوالء،لالفرادالعاطفيالوالءوالسلوكيالوالءبنيمييزMowdayب حساملدخلهذانأكما
املهامجبميعالقيامطريقعناملنظمةمصلحةمعتتوافقوختدمبسلوكاتالقياميففراداألرغبةيفيتمثلالسلوكي

.املنظمةمصلحةجلأمنبتضحياتالقيامعلىقدامهمإمكانيةإمعمثاليةبصفةليهمإاملوكلة

يفإستيعابه وندماجهإدعمعربهايتماليتوبسلوكاتهمقيداالفرديصبحSalanickحسبو
( Mishra , 2005 , p 90 ). ايعملاليتاملنظمة

:السلوكياملدخلحسبالسلوكشكلتيوضحالتايلاملخططو
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التنظيميالوالءتطويرإىلتؤدياليتاملسبقةبالظروفالسلوكياملدخلتنبؤكيفيةالشكلهذايوضح
يفاملتمثلةووليةاألالظروفطرفمنعليهماالتأثرييتماللذانو،السلوكنتائجلأيضاتوضيحه ىلإباإلضافة

.)Revocability(النقضأولغاءاإلمكانيةإكذلكو)Choice(ختياراإل

خاللمنعليهتؤثرحبيثللعاملفسيةنالاحلالةعلىالتأثرييفالكبريالدورهلااملسبقةالظروفهذهنإ
.فيهايعملاليتاملنظمةحنووالءهتعكسبسلوكاتقيامهىلإتؤديجديدةجتاهاتإكسابهإ

:التنظيميالوالءالتطور التاريخي لمفهوم2-6
األولاملفهومظهورمنذذلكو،ة سنمخسنيقرابةعلىكثريةبتطوراتالتنظيميالوالءمفهوممرلقد

بعدلهالتنظيميالوالءنأبرأىالذيو،Howard Becker ( 1960 )طريقعنالتنظيميللوالء
طرفمننتقاداتإعدةوجهتو قد،املنظمةوالعاملبنيحتدثاليتاملبادالتيفيتمثلفقطأحادي
القياسداةأغيابكذلكوالواقعأرضيفتطبيقهصعوبةمن ناحية ذلكواملفهومهذاىلإاآلخرينالباحثني

.يف ذلك الوقت العمالوالءلقياسضروريأمرتعترباليتو

يمثل تشكل السلوك حسب المدخل السلوكي ) : 05(شكل رقم 

( Stoeva , 2006 , p 16 )

األولیة الظروف

إمكانیة اإللغاء- ختیار     اإل

السلوك السلوك

الحالة النفسیة
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سنةعشرينحنوعلىالتنظيميبالوالءاهتمتاليتالدراساتعلىاملسيطرهواملفهومهذابقيقدو
& O’reillyطريقعنجديدمفهومجاءحىت،كاملة Chatman )1986 ( و الذي شكل نقطة

لكنهامنفصلةأبعادثالثمنيرتكبللوالءمفهومامنهماكلقدمفقد،الالحقةالدراساتيفحتول جذرية 
طريقعنالتنظيميالوالءحولأخرىنظريةلظهوربعدفيمامهدماهذا،بينهافيمابشدةمرتابطةاحلقيقةيف

( 1990 ) Allen & Meyerالتنظيميللوالءالثالثةبعاداألنظريةيفتتمثل
 )Three Component Conceptualization(حباثأتطويرعلىمنهماكلفيهاعتمدإاليت

.ه وأوريلي و تشامتان زمالءوبورتر

بعاد جعل هذا نظرية األ،تطويرهايفجتاهياإلوالسلوكياملدخلمنكلعلىعتماداإلإىلافةضإ
الوالءلقياسأداةبتطويرمايروآلنقامكما،التنظيميبالوالءاملتعلقةالنظرياتأكملوأحسنمنالثالثة 

Organizational Commitment Questionnaireستبانة الوالء التنظيمي إل يف تتمثالتنظيمي
.التنظيميالوالءدراسةيفطالقاإلعلىاملقاييسأصدقوحسنأمنتعترباليتو

: ي التنظيمللوالءاملفسرةالنظرياتأبرزعرضعلىسنأيتيليفيماو

:كر يبلهاوردالعطاءواألخذنظرية2-6-1
Howard Becker’s  Side-Bet Theory (1960 )

حىتالتنظيميي الوالءدبياتأعلىسيطرت،التنظيميللوالءاملفسرةالكالسيكيةالنظرياتمنتعتربو
بالقيميتعلقشيءكلىلإاحلقيقةيفشريي)Side-Bet(مصطلحوالعشرينالقرنمنالثمانيناتمطلع
يف فردالعندتزولوأتضيعنأميكناليتو،خلإ...مالوقت،جهدمن املنظمةيفالعاملستثمرهاإاليت

( Allen , Meyer , 1984 , p 12 ). املنظمةمبغادرةالقرارختاذهإحال 

باجلهداملتعلقةستثماراتإلإضافة لجتماعيةاإلوالنفسيةوقتصاديةاإلالتكاليفمنكلعتبارإميكن
طرفمناملكتسبةاملعارفمجيعوالعملكفاءاتوالوظيفيةالزمالةعالقاتوالوظيفياألمنوالوقتو

العاملمة ، فاملنظمععالقتهحولمسبقاالعاملبهقامالذياملعريفالتقييملذلكاملنطقيةالنتيجةهي، العامل
منسيكونهنامنومرتفعةجداملنظمةمعلعقدهلغاءهإتكاليفبأنيرىنهأداممامنظمتهيفعضواسيبقى

Lappiere.ا يعملاليتاملنظمةمغادرةعليهجداالصعب , 2008 , p 12 )(
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الوالءف،العطاءوباألخذمافرديقومعندما،الوجودىلإالوالءيأيت) "  Becker )1960ل يقو 
( Powell , Meyer , 2004 , p 158 )"النشاطاتمنثابتخطمعاخلارجيةالفرد مصاحلبنيالرابطيعترب

املساراتبعضيتبىناملنظمةيففردكلأنيفيتمثلأساسعلىالعطاءواألخذنظريةترتكزو
،اخلارجيةالفردمبصاحلمرتبطةتكونماكثرياعقالنيةختياراتإينتجماهذا،املنطقيلتفكريهتبعاالسلوكية
سيتحصلاليتالنتائجمعإستثماراته احلالية قارنةمبالعاملبهقاممعريفلتقييمنتيجةيعترباحلالةهذهيففالوالء
. مة املنظأوالعملتغيريعندعليها

) :Etziony )1961د عنالوالء2-6-2
"التنظيميةللتعليماتالعمالمتثالإ"مبدأعلىيقوم،التنظيميالوالءحولتصنيفبطرحتزيوينإقام

للسيطرةاملسؤولنيطرفمناملفروضةالسلطةبنيالكامنةالفعلردة"نهأعلىمتثالاإلهذاتزيوينإعرفقدو
فإنهلذا،العمالعلىللسيطرةريةقسالساليباألتستعملفاإلدارة"لديهمالتقبلمستوىواملرؤوسنيعلى

،ريةسالقالسلطة: هيوالتنظيميةالسلطةمنحمتملةأنواعبثالثيرتبطتزيوينإحسب مفهوم الوالء التنظيمي
ازاةالسلطة .املعياريةالسلطةو،با

التنظيميالوالءمنأنواعبثالثبدورهاتزيوينإحسبترتبطالتنظيميةالسلطاتمنالثالثنواعاألهذه
Hamlet.خالقياألالوالء،احملسوبالوالء،غرتايباإلالوالء:هيو , 1987 , p 15 )(

،منظمتهحنوللعاملسليبتوجهميثلنهأل،املنظمةيفحمبذغريوجودهيعترب:غترابياإلالوالء.أ
يفللعاملريةقسالللعضويةنتيجةهووشديداتقييداالعاملسلوكيقيدعندماغرتايباإلالوالءيظهرو

تمعيفحىتأواملنظمة ميفمدجمونالسجوننزالءأواجلنودفمثال،فيهيعيشالذيا لكنومنظما
.بالنسبة إليهمالسلبيةمنكبريةبدرجةتتميزقواعدوفق

ميثلهوواملؤسساتوأباملنظماتأكربصلةذويعتربالوالءمنالنوعهذا:المحسوبالوالء.ب
يفايقوماليتاملقايضةيقيمفردفكل"التبادلمبدأ"علىترتكزالعالقةهذه،املنظمةمعالفردعالقة

.منهامايتلقاهمعباملقارنةللمنظمةيعطيهمايقيمأنه،أيايعملاليتاملنظمة

( Mguqulwa , 2008 , pp 27,28 )
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إستيعابهمنينبعهوومنظمتهجتاهإللفردجيايبإاجلدجتاهاإلعلىيدلهوو:خالقياألالوالء.ت
:مهاقسمنيىلإتزيوينإحسبينقسمهووأهدافهاولقيمهاتبنيهواملنظمةيفدماجهنإو

مناملنظمةيفاملوجودةالقيمتبينواإلعتقاد حيدثعندمايتمهوو:التامخالقياألالوالء-
.تلقائيا حبد ذاته العاملطرف

يفاملوجودةالقيمتبينواإلعتقادحيدثعندمايتمهوو:جتماعي خالقي اإلالوالء األ-
:مثلاملوجودة يف املنظمة جتماعيةاإلاجلماعاتلضغوطاتنتيجةالعاملطرفمناملنظمة

, Swailes ).اخل  ... التسيريفرقاخلارجني،املستخدمني، العملمجاعات 1999 , p 38 )

) : Kanter )1968الوالء عند2-6-3
املنظمةطرفمناحملببواملطلوبالسلوكملتطلباتهونتيجةفرادلإلالتنظيميالوالءنرتكاحسب

:هيأساسيةعواملثالثتكاملولتداخلشكل هوو

التوجهاتولاألاملقاميفيشمل(Continuance Commitment) :المستديمالوالء.أ
هذهيفو،املبذولةاجلهودمعمقارنةالفوائدورباحاألبتقييميقومونعندماذلكوفرادلألاملعرفية
ماحلالة االيتاخلسائربأنجيدونفإ محاليفسيتكبدو ميكناليتمنضرراأكثرللمنظمةمغادر
.املنظمةيفأعضاء كبالبقاءتلقيها

يلتزموناألفرادأنحبيث، االجتماعيالنظامكدورالوالءمنالنوعهذاوصفميكنعامةبصفةو
موعةبتضامن االيتجتماعيةاإلبالعالقاتالقياميضمنونحىتا .أن حتدث داخل املنظمة يريدو

بالدرجةالوالءمنالنوعهذايركز: (Cohesion Commitment)التالحميالوالء.ب
موعةأفرادبنيتربطاليتالعاطفيةالعالقاتوجيابيةاإلالفكريةجتاهاتاإلتشكلكيفيةعلىوىلاأل ،ا

للمجموعة،املشكلنيفراداألمجيعمعندماجاإلمنالتامشباعاإلفرادلألتعطيالعاطفيةالعالقاتهذه
للنظاميعطيمم،ضئيلةجدتصبحاليتالغريةنسبةعكسمرتفعةجدبينهمالتضامندرجةوتكون

اجلماعةأفرادبنيالتالحمطريقعنهذايتموكيانهدداليتاملخاطرمواجهةعلىالقدرةالتالمحي
.لهالتامةطاعتهمكذلكوالنظامقيموملعايريدعمهمبفضل
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كيفيةعلىبدورهيهتمالوالءمنالنوعهذا(Control Commitment) :الرقابيالوالء.ت
للعمالاملنظمةطرفمناملوجهةاملطالبأنحبيث،العماللدىجيابيةاإلالتقييميةجتاهاتاإلتشكل

اوجيابيةاإلمنكبريةبدرجةطرفهممنتقييمهايتم قيمهممعتتطابقخالقيةأقيمةذاتيعتربو
اعاطفيةلضرورةستجابةإذاتهحبديعترباملطالبهلذهالعمالستجابةإن، إالشخصية جتاهإميتلكو

Kanter ).املنظمة , 1968 , pp 500,501 )

Porterالوالء عند 2-6-4 , Boulian , Mowday ,
Steers )1974: (

ا بورتر و زمالءه من أهم الدراسات اليت تلت نظرية  هلاورد " خذ والعطاء األ"تعترب الدراسات اليت قام 
رتباط النفسي للعامل مع منظمته ، كما حاول تقدمي مفهوم الوالء على ، و قد ركز بورتر و زمالءه  على اإلبيكر

قتصادي الذي يربط كل عامل مبنظمته ، فالعامل لديه الرغبة يف البقاء جتاهات ختتلف عن العقد اإلنه نوع من اإلأ
دف اإل طفي الذي يربطه باملنظمة ، و قد عرف بورتر و زمالءه قتصادية بل نتيجة التأثري العاستثمارات اإلليس 

ه صفات الفرد ؤ كما وصف بورتر و زمال" أي تنظيم قوة تطابق و اندماج فرد ما داخل"الوالء التنظيمي على أنه 
( Weibo et al , 2010 , p 13 ).نتماء إل، ااملشاركة ، القبول التام لقيم املنظمة :ذو الوالء بثالث صفات هي 

عتربت أبإحداث تطورات جذرية يف مفهوم الوالء التنظيمي و اليت بورتر وزمالءهلقد قامت أعمال
. ( Elechi-olga , 2007 , pp 21,22 ). األساس يف ظهور املفاهيم الثالثية للوالء يف الدراسات الالحقة

و الذي مثل قاعدة لتطوير مقياس آخر للوالء التنظيمي كما قام بورتر و زمالءه أيضا بتطوير مقياس 
Henri ). دخال العديد من التعديالت عليهإو هو مقياس آلن و ماير فيما بعد و ذلك عن طريق  , 2000 , p 23 )

) : Salanick & Staw )1977الوالء عند 2-6-5
: يتكون الوالء التنظيمي حسب ستاو و سالنيك من صنفني أساسيني جيب التفريق بينهما و مها 

و يقصد به العمليات : ( Attitudinal Commitment )تجاهي الوالء الموقفي أو اإل.أ
عكس هذا النوع ياليت ميكن من خالهلا أن تتطابق األهداف اخلاصة بالفرد مع أهداف و قيم املنظمة ، و 

ألنه يتضمن عدة " سود كالصندوق األ"نه أمن الوالء وجهة نظر علماء السلوك التنظيمي حبيث يرون ب
و هذه العوامل هي متغريات تتعلق ، جتاه لدى العمال إعوامل تنظيمية و شخصية تساعد على تشكله ك
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تنظيمية األخرى  ىل خصائص الدور و اخلصائص الإافة ضاخل باإل...بالسن و اجلنس و املستوى التعليمي 
.العمل خربات كاملناخ التنظيمي و حجم املنظمة و كذلك 

و يؤثر هو بدوره و من هذا فإن مستوى الوالء التنظيمي لدى العمال يتحدد عن طريق هذه اخلصائص
خرى كنسب الغيابات و الدوران الوظيفي و التسرب الوظيفي و هي العوامل اليت تعمل مجيع أعلى متغريات 

.نتشارهاإاملنظمات احلديثة على حماربتها و احلد من مدى 

: ( Behavioural Commitment )الوالء السلوكي .ب

جتاهاته السابقة ، فاجلهد و يقصد به العمليات اليت يصبح الفرد من خالهلا مرتبطا باملنظمة نتيجة إل
ا  ن حيافظ على عضويته فيها ،أمنه فإنه حياول دائما ،وو الوقت اللذان قضامها يف املنظمة جيعالنه مرتبطا 

فكار علم النفس االجتماعي حول فأجتماعي ، حول الوالء وجهة نظر علماء النفس اإلةو تعكس هذه الرؤي
اخلربات املكتسبة من طرف الفرد و السلوك الناجم عنها من خالل تطور عالقة ل تتمحور حو الوالء التنظيمي 

ا  .العامل باملنظمة اليت يعمل 

نواع من السلوك اخلاص و التصرفات داخل املنظمة و هذا أفراد يف هذه احلالة يصبحون مقيدين بن األإ
م من بعض املزايا و املكافآت عن طريق العضوية الإنتيجة  ا ستفاد جيعلهم يستحسنون هذه مم، يت يشغلو

ا خوفا من ذهاب تلك املزايا )40ص ، 2001الغامدي ، ( .السلوكات و يتمسكون 

) : Stevens et al )1978الوالء عند 2-6-6
:جتاهيني نظريني مها إظاهرة الوالء التنظيمي حسب وزمالءه ميكن تفسريستيفنز حسب 

) :تجاه التبادلياإل.أ Exchange perspective )والء للجتاه يركز يف دراسته هذا اإل
ا ، مع الرتكيز  التنظيمي على خمرجات الوالء  اليت ترتبط بالتفاعل املتبادل بني الفرد و املنظمة اليت يعمل 

و تقدميه له من خالل ذلك أعلى عضويته كمحدد أو مقياس أساسي ملا جيب على املنظمة منحه 
. التفاعل 

مبوجب هذا التفاعل فإن والء العامل ينمو و يزداد كلما زاد ما يتحصل عليه من مزايا و منافع من و 
نهلربرت ساميو " التوازن التنظيمي"املنظمة ، و تتفق رؤية ستيفنز و زمالءه مع نظرية 
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Herbert Simon Organizational Equilibrium Theory )(ن أاليت مفادها و
من املنظمة ،  سهامات الفرد و جهوده املبذولة يف املنظمة جيب أن تتوافق مع توقعاته حول املنافع اليت سيتلقاها إ

.شباع حلاجاته و دوافعه عن طريق املنظمة و كذلك درجة اإل

الوظيفي عن طريق كما يرى ستيفنز و زمالءه بإمكانية التنبؤ ببعض املتغريات التنظيمية كدرجة الرضى 
و توقعاته حوهلا ، هذا ما يساعد على حتديد درجة الوالء التنظيمي و ذلك يتم عرب تقييم احلوافز املقدمة للعامل

.أو مغادرته للمنظمة مكانية بقاءهإوالءه و بالتايل معرفة 

مل التسرب خرى متعلقة بالوالء التنظيمي كدوران العأنه ال يغطي عدة جوانب أجتاه يعيب هذا اإل
.متغريات أثبتت الدراسات عالقتها الوطيدة مع الوالء التنظيميالوظيفي و هي

:( Psychological Perspective )النفسي تجاهاإل.ب

جتاه من طرف بورتر و مسيث و اللذان وصفا الوالء التنظيمي على أنه نوع من مت تبين هذا اإللقد 
للعامل حنو منظمته ، و اجلهد املميز الذي يبذله العامل ملساعدة منظمته لتحقيق جيايب النشاط الزائد و التوجه اإل

.نتماء للمنظمة أهدافها كما يتميز أيضا بتلك الرغبة القوية يف اإل

،جتاه منظمته و أهدافهاإجيابية ميتلكه الفرد إجتاه الوالء التنظيمي على أنه توجه ذو لقد صور هذا اإل
و درجة رغبة الفرد و توافقه مع جتاه التباديل الذي ركز على احلوافزكثر مشولية من اإلأبعادا أنه غطى أكما 

.املنظمة 

جتاه النفسي يقيس درجة والء الفرد من خالل درجة توافق قيم و أهداف املنظمة مع قيمه ن اإلإ
يظهر رغبة قوية ، وهو أيضا تماء هلا نو أهدافه اخلاصة ، فالعامل الذي يعتقد و يؤمن بأهداف املنظمة يشعر باإل

.جتاه يف العديد من الدراسات الالحقة ستخدم هذا اإلإو هلذا فقد خلدمة املنظمة ،كرب أيف بذل جمهودات 

)17،18، ص ص 1995العضايلة ، ( 
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) : Angle & Perry )1983الوالء عند 2-6-7
ساسيني أىل منوذجني إن تصنف أجنل و بريي أن العوامل اليت تؤثر يف الوالء التنظيمي ميكن إيرى كل من 

: مها 

ستاو"عند املوقفي يقابل هذا النموذج مفهوم الوالء :نموذج الفرد كأساس للوالء التنظيمي .أ
و هذا النموذج يعطي فرضيات حول جوهر الوالء التنظيمي ، حبيث يرتكز حول اخلصائص " و سالنيك

عتبارها مصدر للسلوك املؤدي للوالء التنظيمي ، حبيث جيب أن يكون هذا إجتاهاته بإاملتعلقة بالفرد و 
صية تعترب و واضحا و ثابتا و تطوعيا ، و تبعا هلذا النموذج فإن املتغريات الشخالسلوك عاما

ا ىل حتديد مستوى والء األإاحملددات و املؤثرات اليت تؤدي  .فراد حنو املنظمات اليت يعملون 
ستاو "يقابل هذا النموذج أيضا مفهوم الوالء السلوكي عند :نموذج المنظمة كأساس للوالء التنظيمي .ب

دى األفراد تنبع من التنظيمي لحبيث يقرتح هذا النموذج أن العمليات اليت حتدد الوالء " و سالنيك
حتياجات الفرد إىل إنتيجة للتفاعل القائم بينه و بينها عن طريق العضوية ، فاملنظمة تنظر طرف املنظمة 

.و رغباته اليت يريد حتقيقها و هو باملقابل يسخر كل طاقاته و جمهوداته خلدمة مصاحلها 

)Psychologicalيأمساها بالعقد النفسىل هذه العملية و قد إ)Kotter( لقد أشار 
Contract(لتزامات و التعهدات اليت تكون حمددة من قبل و هذا العقد يتضمن حسبه جمموعة من اإل

)88،89، ص ص 2010كعبار ، (. ىل رضى كل الطرفني أي الفرد و املنظمة معاإحبيث تؤدي 

) :O’reilly & Chatman )1986الوالء عند2-6-8
وهو يتشكل ،رتباط النفسي للعامل مع املنظمةالوالء التنظيمي هو ذلك اإلن أوريلي و تشامتاحسب

:حسبهما من ثالثة مفاهيم متداخلة و منفصلة يف نفس الوقت عن بعضها البعض  و هي
( internalization )ستيعاباإل، ( identification )التطابق، ) compliance(متثال اإل

و هذا التبين ،جتاهات اليت تريدها املنظمة متثال عندما يتبىن العامل السلوكات و اإلحيدث اإل:متثال اإل.أ
بل هو نتيجة لرغبته يف ، ت جتاهات و السلوكاال يتم بصفة تلقائية نتيجة لرغبة العامل يف قبول هذه اإل

( Allen ,  Meyer , 1997 , p 14 ).املنظمة من رباح و املكافآت ستفادة من األاإل
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و يعتمد على درجة التماثل بني قيم و أهداف املنظمة مع قيم و أهداف الفرد الشخصية ، :التطابق .ب
جياد قيمه و أهدافه الشخصية يف املنظمة اليت إحبيث أن هذا التماثل يصبح قويا كلما زاد أمل العامل يف 

ا ( François , De ST Julien , 2005 , p 202 ).يعمل 

هداف املنظمة بصفة تلقائية دون حرصه أعندما يتبىن العامل قيم و يعاب حيدث االست:ستيعاب اإل.ت
على احلصول باملقابل على املكافآت و االستثمارات ، أي أن العامل يتبىن هذه القيم و األهداف ألنه 

). يريد ذلك Vernhet , 2012 , p 52 )

) :Allen & Meyer)1991الوالء عند 2-6-9
طالقا يف تفسري إحسن النماذج أهلذا النموذج قيمة كبرية يف أدبيات الوالء التنظيمي ، ألنه يعترب من 

.التنظيمي عتماد الكثري من الباحثني عليه يف الدراسات احلديثة املتعلقة بالوالء إىلإالوالء باإلضافة 

بأن الوالء التنظيمي يتشكل من ثالث أبعاد  تعترب ) Meyer & Herscovitch)2001يرى
.               بعاد خصائص حلاالت ذهنية تعكس مكونات منفصلة من حيث الطبيعة ، احملددات ، و النتائج هذه األ

(as cited in Paille , 2004 , p 328 )

:ء التنظيمي هي بعاد الثالث املكونة للوالو هذه األ

رتباط العاطفي ميثل هذا البعد اإل: ( Affective Commitment )الوالء العاطفي .أ
.فيها إندماجه هداف و كذلك درجةللعامل مبنظمته كذلك درجة تطابقه معها من حيث القيم و األ

( Srivastava , 2005 , p 29 )

Continuance )ر الوالء المستم.ب Commitment ) : و هو ميثل رغبة الفرد يف احلفاظ
رباح اليت جتاه الفوائد و األإفراد عتبارات املنطقية لألعلى عضويته يف املنظمة ، و يقوم هذا البعد على اإل

ا من املنظمة يف حالة  ستمرارهم يف املنظمة مقارنة مبا سيحصلون عليه عرب سبل أخرى نتيجة إيتوقعو
م للم ( Krausert , 2009 , p 35 ).نظمةمغادر

و هو ميثل شعور العامل بضرورة : ( Normative Commitment )الوالء المعياري .ت
خالقية للعامل و اليت ستمرار يف العضوية نتيجة القيم األبقائه يف املنظمة ، و يعترب هذا القرار باإل
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ن املنظمة حباجة أسلوك صحيح ، حبيث يرى بخالقي وأن البقاء يف املنظمة أمر أميانه بإيستمدها من 
ا ستتضرر جراء ذلك و لذلك ال يستطيع أن يرتكها، ليه إ ( Tiwari , 2009 , p 68 ). أل

و لقياس هذه االبعاد الثالثة فقد طور كل من آلن و ماير مقياس 
)Affective , Continuance , Normative Commitment Scale( ، و هو يعترب حاليا

) .1974(ه ؤ ىل مقياس بورتر و زمالإحسن املقاييس اليت تقيس الوالء باإلضافة أمن 

( Briole , Belghiti-Mahut , 2004 , p 149 )

: الوالء عند مدرسة الثقافة التنظيمية 2-6-10
مدرسة الثقافة التنظيمية من أحدث املدارس اليت تدرس املنظمات احلديثة ، قدمت هذه املدرسة تعد 

مفهوما جديدا للوالء التنظيمي يتمحور حول ثقافة املنظمة و اليت تتمثل يف القيم املوجودة فيها و بالذات القيم 
، عالقة املنظمة بالبيئة هيكلة التنظيم:ثل يف املتعلقة باملديرين ، و اجلوانب املتعلقة بثقافة املنظمة و اليت تتم

خرى ، هذه العوامل متثل حسب مدرسة الثقافة التنظيمية املكون اخلارجية و كذلك العالقة باملنظمات األ
فراد ، و تعتربه هذه املدرسة أسلوبا من أساليب ضبط العمال من طرف املديرين ساسي للوالء التنظيمي لدى األاأل

.هذه العملية فهو يسهل هلم 

ن الفرد الذي ميتلك مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي يقوم بعملية الضبط تلقائيا فهو يقوم بالسلوكات إ
خالقيا يتعدى جمرد رضى الفرد أعتبار الوالء التنظيمي عامال إاليت تتوافق مع أهداف املنظمة ، كما ميكن أيضا 

ستعداد للدفاع عن مسعة املنظمة املقدمة له ، النه ميلك ذلك اإلعن العمل يف املنظمة بسبب املنافع و املكافآت
.مر ذلكستلزم األإذا إعندما تتعرض لألزمات كما أنه يقوم بالتضحية من أجلها 

ن ألقد ركزت هذه املدرسة يف دراستها للوالء التنظيمي على النتائج املرتتبة عن الوالء التنظيمي دون 
و بالتايل فهذه املدرسة عاجلت جانبا واحدا من ىل تشكله و تطويره لدى العامل ،إي ىل العوامل اليت تؤدإتتطرق 

) 92،93، ص ص 2005الدوسري ، ( .جوانب هذه الظاهرة
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: قياس الوالء التنظيمي 2-7
ساسي من وراء قياس الوالء التنظيمي فيما يوفره من مؤشرات ترتبط بعدة متغريات  يكمن اهلدف األ

داء الوظيفي و دوران العمل و التسرب الوظيفي ، مما يعطي إلدارة املنظمات نظرة واضحة حول املشاكل اليت كاأل
ن إسرتاتيجيات حمكمة ملعاجلة هذه املشاكل ، يضا على التخطيط إلأتواجهها ، كما تساعدها هذه املؤشرات 

: لتنظيمي و مهاساسيني  يف قياسها للوالء اأدارات احلديثة تعتمد على معيارين اإل

: المعيار الموضوعي 2-7-1
ستعمال إو ذلك ب،و هو يعتمد على قياس الوالء التنظيمي من خالل اآلثار السلوكية النامجة عنه
دارة من معرفة املستوى وحدات قياس موضوعية تبني مدى رغبة الفرد يف البقاء ضمن املنظمة و منه تتمكن اإل

.نظيمي الذي ميتلكه العامل من الوالء الت

:المعيار الذاتي 2-7-2
. ها كلدرجة الوالء التنظيمي اليت ميتلل حبد ذاته مساليب تقديرية تربز تقدير العاأو هو يعتمد على 

ل هي املؤشر الذي تعتمد عليه املنظمة يف حتديد املستوى عامهذه التقديرات املقدمة من طرف العتبار إو ميكن 
)331،  ص2009الصيرفي ، ( .املوجود من الوالء التنظيمي لديها 

هتموا بدراسة إلقد مت تطوير عدة مقاييس تعترب كأداة لقياس الوالء التنظيمي من طرف كثري من الباحثني 
:برز هذه املقاييس ما يلي أهذا املوضوع خالل مدة تزيد عن نصف قرن من الزمن و لعل 

) :Porter et al )1947مقياس 2-1- 2-7
عتماد و ذلك باإلبند 18الذي حيتوي على و"الوالء التنظيمي "ستبيانإقام بورترو زمالءه بتطوير 

. املبحوثنيستجابة إعلى سلم ليكرت السباعي يف تقدير 

خرى طورت فيما أحسن املقاييس ثباتا و صدقا ، كما شكل أيضا قاعدة ملقاييس أيعترب هذا املقياس من 
)   .1990(مهها مقياس آلن و ماير أبعد ، و من 
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) :Mowday et al )1979مقياس 2-2- 2-7
قياس الوالء التنظيمي ىل إ، يهدف هذا املقياس هئو زمالمن طرف ماودي 1979و قد مت تطويره سنة 

بتداءا من إستجابة املبحوثني إعتماد أيضا على سلم ليكرت اخلماسي يف دراسة تقدير بند ، و باإل15من خالل 
و قد مت فحص هذا خبمس نقاط ،" موافق بشدة"بنقطة واحدة حىت الدرجة اخلامسة و هي "غري موافق بشدة"

موعاتإاملقياس ب اخل و قد حتصل هذا ...، كعمال القطاع العام ، عمال اجلامعات ختباره على العديد من ا
.0.90و معامل ثبات يساوي 0.93حىت 0.82ختبار على معامل صدق يقدر بني اإل

( Mijoli , Raymond , 2013 , p 28 )

) : Allen & Meyer )1990قياس م2-3- 2-7
إضافةب)1984(عتماد عليه قام آلن و ماير فباإل، ه ئو زمالألعمال بورترستكمال إجاء هذا املقياس ك

مقياسوكذلك( Affective Commitment scale )مقياس الوالء العاطفي: قياسني آخرين مها م
Continuance )املستمرالوالء Commitment Scale ) بنود 8حتوى كل منهما على إ، و قد
.ستجابة املبحوثني إعتمد سلم ليكرت السباعي يف دراسة إكما 

بعاد أبنود لكل بعد من 8صلي جديد حيتوي على أم آلن و ماير بتطوير مقياس قا1989ة و يف سن
عن 1993و قد مت مراجعته فيما بعد سنة )البعد العاطفي ، البعد املستمر ، البعد املعياري(الوالء التنظيمي 
ىل قسمني مها إيضا تقسيم بعد الوالء املستمر أقرتح آلن و ماير إكما ،بنود لكل بعد 6ي على طريقهما ليحتو 

)مقياس غياب البديل Low Perceived Alternative ) و كذلك مقياس التضحية الشخصية املرتفعة
High Personal Sacrifice)( جاءت نتائج و قد ول مرةأل1996مت جتريب هذا املقياس سنة وقد

للبعد املستمر و أخريا 0.79بالنسبة للبعد العاطفي 0.85تساق الداخلي و معامل ألفا كرونباخ يساوي اإل
( Stoeva , 2006 , pp 18,19 ). املعياريللبعد0.73
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: النماذج المفسرة للوالء التنظيمي 2-8
دف  ا من تطوير مناذج  ىل تفسري ظاهرة الوالء إلقد قام بعض الباحثني من خالل الدراسات اليت قاموا 

هم العوامل و املتغريات اليت تؤثر يف الوالء أىل الكشف و حتديد إالتنظيمي ، هذه النماذج تعترب بناء يهدف 
: أهم هذه النماذج ذكرىلإالتنظيمي و كذلك معرفة النتائج اليت يؤديها الوالء يف املنظمة ، و فيما يلي نأيت 

) : Steers )1977جنموذ 2-8-1
قسم اخلصائص :قسام رئيسية من احملددات و هي أن الوالء التنظيمي يتأثر بثالث أيرى ستريز ب

.الشخصية ، قسم اخلصائص املرتبطة بالعمل ، وقسم خربات العمل  

جناز و املستوى التعليمي للعامل ىل اإلإتتمثل يف السن و اجلنس و احلاجة :الخصائص الشخصية .أ
اآلثار الرجعية ،جتماعيتتمثل يف طبيعة املهام ، فرص التفاعل اإل:الخصائص المرتبطة بالعمل .ب

.للعمل 
دراك األمهية أعتماد التنظيمي و كذلك مدى جتاهات اجلماعة ، اإلإتتمثل يف :خبرات العمل .ت

.للعامل الشخصية 

قسام الثالث حسب ستريز رغبة العمال يف البقاء ضمن املنظمة و كذلك احلضور ينتج عن هذه األ
عتربها ستريز نتائج للوالء إو اليت داءىل املستويات العالية من األإالضافة إب،خالص للمنظمةالدائم للعمال و اإل

.التنظيمي على الفرد و املنظمة 

ا ، و قد إلقد  حتوت هذه الدراسة على عينتني من إعتمد ستريز يف بناء هذا النموذج على دراسة قام 
هام خمتلفة و ذات طابعني تقين و غري وىل على عمال ذوي محتوت العينة األإىل منظمات خمتلفة إالعمال ينتمون 

م يساوي 35تقين على حد سواء ، و كان متوسط عمر هذه العينة يساوي  سنوات  8سنة بينما معدل خرب
.ىل مستوى املاجستري إبتدائيكما كان املستوى الدراسي لديهم يتدرج من املستوى اإل

ملون يف مركز حبث مستقل ، و يشغلون فيه أما العينة الثانية فقد تكونت من باحثني و مهندسني يع
م ب 38مجايل ب و قد تراوح متوسط سنهم اإل. دارية إمناصب تقنية و  سنوات ، أما 10سنة و متوسط خرب

.املستوى الدراسي لديهم فقد تدرج من شهادة الباكالوريا حىت الدكتوراه
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،ستبيان الذي طوره بورتر و زمالءهعن طريق اإللقد مت قياس املتغري التابع و املتمثل يف الوالء التنظيمي 
قسام الثالث السالفة الذكر ، فقد ، أما املتغري املستقل و املتكون من األ0.88و قد جاء معامل ثباته يساوي 

Manifest Needs(احلاجات الظاهريةمت قياس قسم اخلصائص الشخصية عن طريق مقياس
Questionnaire( من و الذي طوره كلSteers & Braunstein)1976( .

و الذي يقيس )Hachman & Lamler)1971قسم خصائص العمل و قد مت قياسه مبقياس
.ثر الرجعي للعمل و كذلك طبيعة املهام ستقاللية ، التنوع ، األاخلاصيات املتعلقة باإل

. ) Buchanan)1974قد مت قياسه مبقياسوقسم خربات العمل

:يت عتربها ستريز كنتائج للوالء التنظيمي فقد مت قياسها كاآلإخبصوص املتغريات اليت ماأ

بند واحد على سلم ليكرت الثالثيفقد مت قياسه بواسطة :متغير الرغبة و النية في البقاء مع المنظمة .ث
للعمال من خالل تقييمهم على ستجواب املشرفنيإو قد مت قياسه عن طريق :داء في العملمتغير األ.ج

و هذا قد تعلق فقط ) .أداء اجلماعة ، جودة العمل ، عبء العمل ، النية احلسنة (:ربع نواحي هي أ
.ليهاإخرى اليت كان هذا القياس أكثر مشولية بالنسبة وىل دون األبالعينة األ

مدة سنة كاملة و هذا تعلق حصائيات اليت توفرت خاللو قد مت قياسه عن طريق اإل:متغير الحضور.ح
.وىل فقطبالعينة األ

مي و هذا أثبتت هذه الدراسة وجود دالالت لتأثري مجيع املتغريات املستقلة على متغري الوالء التنظيلقد 
ن هذا النموذج تألف من حمددات جد واسعة و ذات مشولية كبرية تتعلق باألداء ،كما أبالنسبة لكال العينتني 

عطى نظرة واسعة و شاملة للدراسات النظرية و كذلك أفإن هذا النموذج ، و يف حقيقة األمر التنظيمي  
ا عرب الوالء التنظيميمربيقية بطريقة أظهر فيها العوامل املؤثرة يف األاإل . داء التنظيمي عن طريق التنبؤ 

( Bettache , 2000 , pp 30-32 ) ، و الشكل التايل يوضح منوذج ستريز بالتفصيل:
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) : Weiner )1982نموذج 2-8-2
قام واينر بتطوير منوذج يتكون من ثالث أقسام من املغريات اليت تؤثر يف الوالء التنظيمي ، القسم األول 
منها يتعلق باملتغريات الشخصية ، و القسم الثاين يتعلق باملتغريات التنظيمية أما القسم الثالث فيتعلق مبدى 

. بني الشخص و املنظمة ) (adequacyاملالئمة

قدمية يف املركز الوظيفي األمن املتغريات الشخصية من متغري السن ،  اجلنس ،يتكون:ولالقسم األ.أ
.و كذلك املدة اليت يقضيها العامل مع املشرف املباشر 

.شرف شراف و الرضى عن امليتكون من هيكلة اإل:القسم الثاني.ب
و املتعلق مبدى املالئمة بني الفرد و املنظمة فهو يتكون من التفاعل بني مركز التحكم:القسم الثالث.ت

.و هيكلة االشراف 

النتائج

الرغبة في البقاء

النیة في البقاء

دوران العمل

الحضور وعدم 
التغیب

األداء الوظیفي

التنظيميللعوامل المؤثرة في الوالء Steersيمثل نموذج)  : 06(شكل رقم 

خصائص العمل

طبيعة املهام، فرص التفاعل 
اإلجتماعي، اآلثار الرجعية 

للعمل

الخصائص الشخصية

السن، اجلنس، احلاجة إىل 
اإلجناز، املستوى الدراسي

الوالء التنظيمي 

خبرات العمل

إجتاهات اجلماعة

اإلعتماد التنظيمي

األمهية الشخصية

( Steers ,1977 , p 47 )
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رتباط املتغريات الشخصية و التنظيمية بعالقة موجبة مع متغري الوالء إلقد وضع واينر فرضية حول 
حجام خمتلفة  أىل منظمات ذات إعامل ينتمون 406عتمد يف ذلك على عينة تكونت من إو قد ، التنظيمي 

مات بني مصانع و مؤسسات خدماتية كما تنوعت املنظضمنها ،  قسام خمتلفة أم يعملون يف مناصب و أكما 
: و قد متيزت العينة مبا يلي ، و كذلك اهليئات احلكومية ، الصحة  الرتبية ، البيع بالتجزئة ، مالية

عمارهمأال تتجاوز %76سنة ، بينهم ما نسبته 60و 20عمارهم بني أمن العمال تراوحت % 96
.سنة 36

.يضا تابعوا الدراسة يف البكالوريا و اجلامعة أمنهم % 41بتدائية و من العمال تابعوا الدراسة اإل% 46

من % 58ن أسنة ، كما 20عمرهم يتجاوز % 5سنوات بينهم 5من العمال ذوي خربة ال تتجاوز 10%
.ىل عشر سنوات إغلبية العمال لديهم خربة يف العمل ترتاوح بني سنة واحدة أ

ول من جريت فيها الدراسة جاءت بنسبة واحدة بالنسبة للثلث األأقدمية يف مركز العمل خالل املدة اليت األ
قدمية كانت خري فمدة األما الثلث األأ،ىل ثالث سنوات بالنسبة للثلث الثاين إالعمال ، و من سنة واحدة 

.سنوات 3قدميتهم أللعمال الذين جتاوزت 

يقضون وقت يرتاوح % 28شهر مع املشرف املباشر من بينهم أ6من العمال يقضون مدة ال تتجاوز 18%
.ىل سنة كاملة إشهرأ6من 

ا تقضي ما يرتاوح مدته من سنة إمن % 38ما نسبته  % 16منها سنوات ىل ثالث إمجايل العمال فإ
.سنوات مع نفس املشرف 3يقضون مدة 

ماودي و زمالءه و الذي عن طريق مقياسو املتمثل يف الوالء التنظيمي لقد مت قياس متغري الدراسة التابع
.0.90ثبات يقدر ب ظهر معامل أ

)Internal-External( فقد مت قياسه مبقياس :المتغير المستقل و المتمثل في مركز التحكم-
.0.81ـــقدر بسفر على معامل ثباتأقد و،) Rotter’s )1968لصاحب
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قياس وصف سلوك معن طريق مت قياسه:شرافالمتغير المستقل الثاني و المتمثل في هيكلة اإل-
طوره و الذي )Leader Behaviour Description Questionnaire( ائدالق

Stogdill )1963. (
قد مت قياسه عن طريق مقياس مؤشر وصف الوظيفةو : المشرفمتغير الرضى عن -

)Job Description Index(الذي مت تطويره عن طريق وSmith , Kendall Hull
.يف هذه الدراسة0.78قدر معامل ثباته ب قدو)1969( 

بني املتغريات الشخصية للفرد و كذلك إرتباطيةىل وجود عالقة إلقد جاءت نتائج دراسة واينر مشرية 
ىل املرؤوسني من إن املشرفني ينظمون التقارير املوجهة أىل إشار متغري هيكلة االشراف أالوالء التنظيمي ، كما 

ن الدراسة أتصالية ، كما إستخدام املشرفني لنماذج تنظيمية و إجناز املهام و ذلك يتم بعطائهم تقنيات إلإخالل 
عطائهم إنه مؤطر ذو مستوى عايل دوره الوحيد هو أىل املشرف على إنه كلما نظر املرؤوسني أيضا أثبتت أ

.ص مستوى الوالء التنظيمي لديهميىل تقلإيؤدي هذا، التقنيات و آليات العمل 

مهية الوالء أثبتت أشراف ، فهذه الدراسة ما يتعلق مبركز التحكم و مدى تفاعله مع منط اإلو يف
يضا يف أمهية الوالء أشراف يتم من مركز حتكم خارجي ، كما ثبتت التنظيمي يف هذه العالقة عندما يكون منط اإل

( Bettache , 2000 , pp 34-36 ).شراف التوجيهي و الذي يكون مركز التحكم فيه داخلي حالة منط اإل

و املؤثرات اليت تؤثر يف الوالء التنظيمي باملقارنة مع منوذج ستريز ألقد ركز هذا النموذج على املدخالت 
.)1982(و الشكل التايل يوضح منوذج واينر ، هتم باملدخالت و خمرجات الوالءإنه مشل ألأالذي يعترب 
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) : Zajac & Mathieu )1990جنموذ 2-8-3
لعديد من الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الوالء لمربيقية إدراسة بعمل )1990(قام ماثيو و زاجاك 

تضمنت وقد)Meta-Analyses  Technic(التجميعيالتحليل التنظيمي و ذلك عن طريق تقنية
و النتائج  (Correlates)ترتباطاو كذلك اإل(Antecedents)هذه الدراسة فحصا لكل املدخالت 

(Consequences) متغري صنف كمحدد للوالء التنظيمي ، 26، تضمنت دراسة سابقة48ه جمموعملا
رتباط مع الوالء إعامل ممتغري آخر ك14بينما صنف ، خرى كنتائج للوالء التنظيمي أمتغريات 8بينما صنفت 

مدى المالءمة بين 
الشخص والمنظمة

تفاعل مركز التحكم
مع

هيكلة اإلشراف

الوالء التنظيمي
المتغيرات التنظيمية

مركز التحكم. 

السلوك االشرايف. 

الرضى عن املشرف. 

المتغيرات السوسيوديموغرافية

السن. 

املستوى التعليمي. 

األقدمية يف التنظيم. 

األقدمية يف املركز الوظيفي. 

الوقت مع املشرف. 

( Bettache , 2000 , p 37 )

عوامل الؤثرة في الوالء التنيظيمي ـللWeinerيمثل نموذج ) : 07(شكل رقم 
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" احملسوباملدخل جتاهي و اإلاملدخل "التنظيميمداخل دراسة الوالء عتماد كل منإومت،التنظيمي 
.يف عملية حتليل بيانات هذه الدراسةكمتغريات وسيطة 

ستعمال برامج الكمبيوترإمربيقية املنشورة و املتعلقة بالوالء التنظيمي عن طريق مت مجع الدراسات اإل
.و كذلك البحث اليدوي

1986و حىت سنة 1967سنة ذمن) PsycINFO(البحث بالكمبيوتر مت يف قواعد بيانات 
.1986ىت سنة حو 1974من سنة )Management Contents(و كذلك قاعدة بيانات 

ول كان بالبحث يف قوائم املصادر و املراجع جتاه األجتاهات ، اإلإخذ ثالث أما البحث اليدوي فقد أ
هتم بفحص املقاالت املنشورة للباحثني إجتاه الثاين فقد اإل،للدراسات اليت متحورت حول الوالء التنظيمي

Hrebiniak & Alluto)1972 ( و كذلك مقاالت بورتر و زمالءه)و العديد من الدراسات ) 1974
و السبب وراء البحث يف ، 1987لسنة )Social Citation Index(االخرى و ذلك يف جملدات

.دوات قياس حازت على شهرة كبرية يف دراسة الوالء التنظيمي أحتوائها على إىل إهذه الدراسات يرجع 

خري يف البحث فقد مت عن طريق فحص كل املقاالت اليت تطرقت ملوضوع الوالء التنظيمي جتاه األما اإلأ
الت العاملية و من بينها  :يف العديد من ا

-Journal of Applied Psychology
-Administrative Science Quarterly
-Human Relations
-Organizational Behaviour & Human Decision Processes

هودات لقد   ا كل من مـاثيو وزاجاك كشفت هذه ا عن العديد من املتغريات ذات العالقة اليت قام 
.يف طي النسيانكانت أو  يف ما مضى مع الوالء التنظيمي مل تكن معروفة

. Mathieu , Zajac , 1990 , pp 171-172 )( .

.هذه الدراسةهليإدت أو الشكل املوايل يعطينا نظرة شاملة عن ما 
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: املصدر

أداء العمل:
تقييم اآلخرين

معايري االنتاج

بدائل العمل

الرغبة يف البحث

الرغبة يف ترك املنظمة

نسبة احلضور

التأخر عن العمل

دوران العمل

: التحفيز
كلي

داخلي

االستيعاب الوظيفي

القلق ، االلتزام الوظيفي

الشخصيااللتزام 

الرضى الوظيفي 
كلي

جوهري

سطحي

تعاون العمال،شرافاإل

الرتقيات، األجر،

الرضى عن العمل

خصائص العمل:
تنوع املهارات

حتديات العمل،تنوع املهام     

نطاق العمل

عالقات القائد مع فرق العمل:

موعة   ستقاللية املهام، إمتاسك ا

شرافمنط اإل

لنظر املتعلقة بالقائد  وجهة ا
االتصال مع القائد

القيادة التشاركية

الخصائص 
التنظيمية
حجم املنظمة

مركزية املنظمة

الخصائص 
الشخصية

السن

اجلنس

املستوى التعليمي

احلالة العائلية

الوظيفة املشغولة

يف اهليكلمركز الوظيفة

كفاءة الفرد

قابلية الفرد

األجر

مستوى صعوبة العمل

حالة الدور
غموض الدور

صراع الدور

عبء العمل

المدخالت اإلرتباطاتالنتائج

للعوامل المؤثرة في الوالء التنظيمي Mathieu & zajacيمثل نموذج) : 08(شكل رقم 

الوالء التنظيمي

(  Mathieu , Zajac , 1990 , p 174 )
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) : Allen & Meyer )1991موذجن2-8-4
خمتلفة بعادأحتديد ثالث إىلآلــن ومــاير نتهى كل من إ1984سنةجريت أاليت من خالل دراستهما

، و لقد مت تقسيم العوامل ) الوالء العاطفي ، الوالء املستمر ، الوالء املعياري ( لوالء التنظيمي و هي مشكلة ل
: قسام هي أىل مخسة إاملؤثرة يف أبعاد الوالء التنظيمي حسب هذا النموذج 

ظافة باإل) لتوقعات، ااملتغريات الدميغرافية، القيم( و حيتوي على اخلصائص الشخصية :القسم االول.أ
دارة املوارد البشرية إو كذلك  مهام ) خربات ثقافية ، عائلية ، تنظيمية(جتماعية للفرد ىل اخلربات اإلإ

نسبة البطالة ، املسؤوليات العائلية ، احلالة النقابية (و العوامل احمليطية) ار ، تدريب ، حوافزيختإ(
.يف الوالء التنظيمي بصفة غري مباشرةير آلــن ومــا، و هذه العوامل تؤثر حسب ) للفرد

و هذه العوامل هي ذات ) خربات العمل ، حالة الدور ، العقد النفسي (و حيتوي على :القسم الثاني.ب
خرى أا ال حتتوي يف عالقتها مع الوالء التنظيمي على متغريات أي أثري مباشر على الوالء التنظيمي أت

.دخيلة يف هذه العالقة 

رتباطية بني الرضى لن و ماير من خالل منوذجهما على وجود العديد من العالقات اإلآيشري كل من 
.لتزام املهين و اليت ترتبط مجيعها مع البعد العاطفي للوالء التنظيمي ، و اإلاملشاركة الوظيفية الوظيفي و 

) العواطف ، املعايري ، لكلفة(و هي تتشكل من " العمليات"من النموذج و يتمثل يف :القسم الثالث.ت
نتساب ، اإل(فالوالء العاطفي يرتبط مبتغريات تتمثل يف ، بعاد الوالء التنظيمي أو هي بدورها ترتبط مع 

، بينما الوالء املستمر يتعلق بتوقعات العمل لدى العامل ، و كذلك ) ىل الرضى ، قبول العمل إاحلاجة 
ستثمارات اليت تربط العامل باملنظمة بدوره يرتبط بالبدائل و اإلفهو ي الوالء املعيار ما عن أ، لتزامات اإل

سباب القريبة املؤثرة يف الوالء و األأالوسيط العامل متثل " العمليات"ن مرحلة أيرى معظم الباحثني ب
ا يف مناذج مرحلة العمليات يعتربون الباحثني هم فبعض التنظيمي و لذلك فمعظمهم يستبعد املتغريات املرتبطة 

. بعاد الوالء التنظيمي أمرحلة جد معقدة و من املهم التأكد من تأثريها على

بأن آلــن ومــاير بعاد الثالثة للوالء التنظيمي ، حبيث يرى من هذا النموذج يتمثل يف األ: القسم الرابع .ث
يعطي فمثال بعاد مرتابطة فيما بينها لكنها يف نفس الوقت ختتلف يف اخلصائص املكونة هلا ، هذه األ
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ااملشاركة رتباط العاطفي و التطابق و البعد العاطفي  للعامل اإل هذه احلالة ، يف املنظمة اليت يعمل 
.ل للمنظمة يف العمستمرارالشخصية يف اإلرادته بقاء العامل يف املنظمة نتيجة إليعترب 

العديد من من خالل ن طرف الباحثنية ممناقشتكثرها أومن مهية أبعاد كثر األأيعترب البعد العاطفي من 
ا اإلدراسة هتمت بإالدراسات اليت  .رتباط العاطفي للعامل مع املنظمة اليت يعمل 

بالنتائج و التكاليف املرتبطة دراك و الوعي لن و ماير يعطي للعامل اإلآالبعد املستمر فهو حسب وعن 
ا العامل نتيجة ( Retention )حتجاز و اإلحنباسمبغادرته للمنظمة و هو يعكس درجة اإل اليت يشعر 
.التكاليف املرتفعة املرتبطة مبغادرته للمنظمة

جتاه إميان باملسؤولية ستكمال العمل يف املنظمة و اإلإلزامية إحساس بو هو ميثل اإلالبعد املعياري
من بأن ذلك ينبغي عليه ، كما نه يظن و يؤ جلها ألأ، فالعامل يواصل خدماته يف املنظمة و يضحي من املنظمة

ىل نفس النتائج السلوكية لدى إبعاد يرتبط مبتغريات خمتلفة لكنها تؤدي لن و ماير بأن كل بعد من هذه األآيرى
.العامل 

الناجتة عن الوالء (Consequences)من النموذج فهو يتمثل يف النتائج : امسخلالقسم ا.ج
وهي املظاهر اليت خيفض الوالء التنظيمي من (retentions)حتجازات التنظيمي و املتمثلة يف اإل

ا يف املنظمة  نتاجي ، املواطنة التنظيمية ، احلضور و عدم داء اإلاأل(نتاجي و كذلك السلوك اإل. حد
) .الصحة النفسية ، اجلسدية ، التقدم الوظيفي (و كذلك سعادة العامل ) التغيب

رتباط بعاد الوالء التنظيمي و اليت ترتكز على اإلإا بكل سلبيحتجازاتو حسب آلن و ماير تتأثر اإل
ا للعامل يف منظمتهةالوظيفيواملشاركة جيايباإل .اليت يعمل 

Employee Well-being )صحة العامل سعادة وتتأثركما بداعي و السلوك اإل(
( Productive Behaviour )بيا بالبعد املعياري و قد تتأثر سلبيا بالبعد املستمر للوالء التنظيمي جياإ.

( Al Qurashi , 2009 , pp 37-40 )

:و يف ما يلي عرض للشكل اخلاص بنموذج آلن و ماير للوالء التنظيمي 
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جتماعيةالخبرات اإل
اخلربات الثقافية
اخلربات العائلية

اخلربات التنظيمية

الخصائص الشخصية
غرافيةو دميالتغريات امل

القيم
التوقعات الشخصية

الخصائص التنظيمية
حجم املنظمة
البناء التنظيمي
املناخ التنظيمي

دارة الموارد إمهام 
البشرية

ختياراإل
احلوافزب ، التدري

العوامل المحيطية
فرص العمل البديلة والبطالة

املسؤوليات العائلية

احلالة النقابية

خبرات العمل
نطاق العمل

العالقات املهنية
االستيعاب الوظيفي

الدعم
العدالة

حالة الدور
غموض الدور

عبء ، صراع الدور
العمل

العقد النفسي
جتماعيةاملبادالت اإل

قتصاديةاملبادالت اإل

العواطف 
المرتبطة

نتساباإل
العقلنة

تلبية التوقعات
ىل الرضىإاحلاجة 

قبول العمل
المعايير المرتبطة

التوقعات
االلتزامات

الكلفة المرتبطة 
البدائل املتاحة

ستثماراتاإل

الوالء العاطفي
املنظمة
اإلحتاد
الفريق

رالوالء المستم
املنظمة

الفريق، حتاداإل

الوالء المعياري
املنظمة

حتاداإل
الفريق

اإلحتجازات
اإلنسحاب املدرك

دوران العمل
النية يف ترك العمل

السلوكات االنتاجية
األداء

سلوك املواطنة 
التنظيمية

عدم التغيب
سعادة  العامل
الصحة النفسية
الصحة اجلسدية
التقدم الوظيفي

النتائجأبعاد الوالءالعملياتعوامل مؤثرة قريبة عوامل مؤثرة بعيدة

( Al Qurashi , 2009 , p 38 )

للعوامل المؤثرة في الوالء التنظيميAllen & Meyerيمثل نموذج) : 09(شكل رقم 
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:) 1998(نموذج الوالء التنظيمي لدى هيجان 2-8-5
برز النماذج املقدمة على صعيد الدراسات العربية و قد مت تقدميه من طرف أيعد هذا النموذج من 

فرتاضني إ، يدرس هذا النموذج العوامل املؤثرة يف الوالء التنظيمي لدى املدير السعودي و هو يقوم على " هيجان"
عتباره يشكل نوعا من إو قد قدم هذا النموذج على ، البناء التنظيميومتغريات املتغريات الشخصيةساسيني مها أ

التكامل بني عديد من النماذج اليت تطرقت ملوضوع الوالء التنظيمي و الشكل التايل يوضح منوذج الوالء التنظيمي 
:لدى هيجان 

)47، ص 1998هيجان ، ( 

الوالء التنظيمي

للمدیر السعودي

متغيرات البناء التنظيمي

مسمى الوظيفة الحالية

العمرالمرتبة        

المستوى التعليمي

مدة الخدمة في المرتبة

عدد سنوات الخدمة
صب الحاليفي 

المن

مدة الخدمة في 
الوزارة الحالية

مدة الخدمة في الدولة 

عدد الجھات التي تم 
العمل بھا سابقا     

صول اى آخر 
الو

درجة   

الصيغ الرمسية املركزية 

المتغیرات الشخصیة

المؤثرة في الوالء التنظیمي لدى المدیر السعوديیمثل نموذج ھیجان للعوامل ) : 10(شكل رقم 
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: منهج البحث المستخدم في الدراسة 3-1
إن املنهج هو جمموعة القواعد اليت سيتم إتباعها من طرف الباحث من أجل الوصول إىل احلقائق املتعلقة 

.مبشكلة الدراسة اليت يعاجلها 

يعتمد " قائال  )2002المشوخي ، ( ستعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعرفه 
لى دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع و يهتم بوصفها وصفا دقيقا و يعرب عنها كيفيا املنهج الوصفي التحليلي ع

أو  وكميا ، فالتعبري الكيفي يصف الظاهرة و يوضح خصائصها ، أما التعبري الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح 
"مقدار هذه الظاهرة او حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى 

:مجاالت الدراسة3-2

: المجال المكاني 3-2-1
وهو فرع خمتص يف صناعة - سطيف –بعني الكبرية ( Saniak )مت إجراء الدراسة يف فرع صانياك 

و تسويق  احلنفيات و اللوالب و أدوات الصرف الصحي تابع الشركة الوطنية إلنتاج اللوالب و السكاكني
–و الصنابري BCR -.

كلم جنوب 4كلم مشال شرق مدينة سطيف ، وعلى بعد 23الكبرية على بعد يقع فرع صانياك بعني 
.غرب دائرة عني الكبرية 

هكتار 1,2هكتار كمساحة مغطاة من ضمنها 4,3هكتارا حتتوي 36تقدر مساحته اإلمجالية بـ 
.آلة 360هكتار إلنتاج اللوالب و الرباغي كما توجد بالفرع 1,2إلنتاج الصنابري و 

اهليكل التنظيمي لفرع صانياك من املدير العام ، تتبعه جمموعة من األقسام و املصاحل تقوم مبزاولة يتكون
:العديد من املهام ، إضافة إىل ثالثة مديريات متمثلة يف 

.مديرية المالية و مراقبة التسيير.أ
. المديرية التجارية .ب
.صناعية مديرية الال.ت
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يتوىل كل واحد منها دوره اخلاص به من املهام و العمليات اإلدارية تتفرع كل مديرية إىل أقسام و مصاحل
) .1أنظر امللحق رقم( والتنظيمية و الفنية 

:المجال الزمني 3-2-2
التابع للشركة الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكنيSANIAKمت إجراء الدراسة اإلستطالعية يف فرع 

أفراد ، و قد مت إستبعادهم 10على عينة عشوائية بلغت 07/06/2014إبتداءا من تاريخ BCRو الصنابري 
و بعد ما يقارب شهر مت مجع اإلستبانات اليت وزعت ،اليت وزعت عليها إستبانات الدراسة فيما بعد من العينة 
: مايلي بالدراسة اإلستطالعية و قد كان الغرض من القيام . على العينة النهائية 

.ا البشرية العاملة القوى اإلطالع و معرفة املؤسسة قيد البحث و معرفة -
.التعرف أكثر على جمتمع البحث الذي سيتم إستخراج عينة الدراسة النهائية منه -
التأكد من مدى صالحية أداة البحث املتمثلة يف اإلستبيان يف مجع البيانات اليت تتعلق بالدراسة النهائية -
إلجراءات السيكومرتية الالزمة للتأكد من مدى فاعلية األداة يف مجع بيانات ذات دقة ميكن القيام با-

.اإلعتماد عليها يف إختبار الفرضيات املعتمدة يف الدراسة 
التأكد من مدى صحة أسلوب املعاينة الذي مت إعتماده  لسحب عينة الدراسة النهائية -

:الدراسةو عينة البحث مجتمع3-3

:البحث مجتمع 3-3-1
موظفا موزعني على خمتلف األقسام اإلدارية469على –سطيف –يتحتوي فرع صنياك عني الكبرية 

و اإلنتاجية للمؤسسة ، ينقسم هؤالء املوظفون إىل عدة جموعات تصنيفية حسب عدة معايري أمهها طبيعة العقد 
و يف ما يلي عرض ألهم  ... طون فيه الذي يربطهم مع املؤسسة ، طبيعة نشاطهم اخلدمي ، القسم الذي ينش

: التقسيمات  وعدد العمال حسب كل تقسيم 
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.المؤسسة يوضح تقسيم العمال حسب طبيعة عقودهم مع) 2(جدول رقم 

موع الكليالعمال املؤقتونالعمال الدائمون ا

170299469

)http://www.bcr.dz/spip.php?article115: (المصدر 

.يوضح تقسيم العمال حسب طبيعة الوظيفة في  المؤسسة ) 3(جدول رقم 

موع الكليعامل مؤقتعامل دائمطبيعة الوظيفة ا

372663إطار

8438122عون حتكم

49235284عامل تنفيذ

موع 170299464ا

.القسم الذي ينتمون إليه بيوضح تقسيم العمال حس) 4(جدول رقم 
)http://www.bcr.dz/spip.php?article115: (المصدر 

المجموع الكليمؤقتعامل دائمالقسم

87215302قسم اإلنتاج

542377القسم التقين

5712قسم التسويق

245478القسم اإلداري

موع 170299464ا

)http://www.bcr.dz/spip.php?article115: (لمصدر ا
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: عينة الدراسة 3-3-2
تمع البحث ، يرى الباحث أن املوظفني ذوي عقود التشغيل املؤقتة  بالنظر إىل التقسيمات السابقة 

موظفا ، يشكلون جزءا من القوى البشرية اليت تعمل يف املؤسسة لكنهم ال يندرجون 299و املقدر عددهم بـ 
املتمثل يف الوالء التنظيمي يعترب بعد ضمن جمتمع البحث الذي تعىن به الدراسة ، فنظرا لطبيعة املوضوع و 

اإلستمرارية و اإلرتباط مع املنظمة مكون هام و أساسي يؤدي لتشكل و تطور احلالة  النفسية للموظف صاحب 
م سيغادرون املنظمة عند  ا ، وفئة املوظفني ذوي العقود املؤقتة  يعلمون يقينا أ الوالء  إجتاه املنظمة اليت يعمل 

.عقودهم معها إنتهاء فرتة

يرى الباحث أن جمتمع البحث يتكون من املوظفني الدائمني العاملني يف املؤسسة ، كما يرى أيضا أنه 
جمتمع طبقي نظرا لعدة إعتبارات أمهها طبيعة الوظيفة اليت يشغلها العامل ، لذلك مت اإلعتماد على هذا املعيار يف 

: تقسيم جمتمع الدراسة حسب ماهو موضح يف مايلي

.يوضح  خصائص و طبقات المجتمع األصلي للدراسة ) 5( جدول رقم 

نسبة المساهمة في المجتمع االصليالعددطبيعة الوظيفة

% 3721,77إطار

% 8449,41عون حتكم

% 4928,82عامل تنفيذ

% 170100المجموع

)http://www.bcr.dz/spip.php?article115( : المصدر

جراء الدراسة على هذا العدد إمكانيات املتاحة و ضيق الوقت و التكاليف املرتبطة بو لظروف تتعلق باإل
تمعأىل إمن املوظفني فانه تعني اللجوء  .لدراسة ذه ااالصلي هلسلوب املعاينة لسحب عينة متثل ا

تمع ، أو لكي يتم ضمان  حتمالية و اليت تعتمد ستخدام العينات اإلإىل إاللجوء متفضل متثيل هلذا ا
على مبدئ العشوائية يف سحب املفردات ، حبيث تعطى كل املفردات فرص متساوية يف الظهور ضمن العينة 
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تمع طبقي بطبيعته ف عتماد علية يتمثل يف العينة العشوائية سلوب ميكن اإلأفضل أن إاملسحوبة ، و مبا أن هذا ا
.( Straitified Sample )الطبقية 

عتماد على طريقة التوزيع صلي فقد مت اإلونظرا لعدم تساوي حجم الطبقات املشكلة للمجتمع األ
ة و اليت يتم حسبها سحب عين( Proportionate Stratified Random Sampling )املتناسب

تمع  عشوائية بسيطة من كل طبقة حبيث يتناسب حجم العينة املسحوبة مع حجم الطبقة و نسبة مسامهتها يف ا
.صلي األ

ال بعد حتديد حجم العينة الكلية اليت يرغب إحجم العينة املسحوبة من كل طبقة ال يتم إن حتديد 
وجود قاعدة معينة يف حتديد حجم العينة املناسبة  الباحث يف سحبها و اليت يراها مناسبة يف دراسته ، و نظرا لعد

تمع األ%23ن عينة حجمها أحصائيني يرون ن معظم الباحثني و اإلإف صلي تعد كافية  لتمثيله متثيال من ا
جراء هذه ىل درجة التعميم يف النتائج الىت تعطيها ، و قد قدر الباحث حجم العينة املناسبة إلإضافة جيدا  باإل
ليها حسب طريقة إويف مايلي حساب حجم كل عينة مسحوبة من الطبقة اليت تنتمي ، مفردة 40ــــالدراسة بـ

: التوزيع املتناسب 

: حيث ×

 = حجم العينة  للطبقة
N =تمع األ صلي حجم الطبقة يف ا
N =تمع األ صلي الكلي حجم ا
n = حجم العينة املرغوبة

: نعوض يف املعادلة فنجد 

طارات حجم عينة اإلn =×40 =8,70  و منهn =9 إطارات

 حجم عينة أعوان التحكمn =×40  =19,76  و منهn =
عون حتكم  20
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 حجم عينة عمال التنفيذn =×40 =11,52  و منهn =12
عامل تنفيذ  

، وبعد توزيع إستبانات الدراسة مفردة41= 12+ 20+ 9= إذا حجم العينة املناسبة هلذه الدراسة 
إستبانة فقط 37مت قبول بعد توزيع اإلستبانات و إسرتجاعهاجتدر اإلشارة أنهو على عينة الدراسة النهائية ، 

.منها إىل شروط قبوهلا لكي تستخدم يف التحليل اإلحصائي 4لعدم إستيفاء 

: خصائص عينة الدراسة 3-4
و متثلت  لقد قامت هذه الدراسة على عدة متغريات شخصية و تنظيمية  تتعلق بعينة الدراسة ،

ة ، املستوى التعليمي ، احلالة العائلية ، اخلربة و طبيعة يف متغري السن ، اجلنس ، احلالة العائليالشخصية املتغريات 
: على ضوء ما سبق ميكن حتديد و عرض  خصائص أفراد العينة على النحو التايل .الوظيفة اليت يشغلها الفرد 

: توزيع أفراد العينة حسب متغير السن 3-4-1
:يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن ) 6(جدول رقم

النسبةالتكرارالسن
%1232,4سنة30أقل من 

%1335,1سنة35سنة إىل 30من 
%924,3سنة40سنة إىل 36من 

%38,1سنة40أكثر من 
%37100المجموع

من عينة الدراسة يرتاوح عمرها ما بني%35,1يتضح أن ما قيمته ) 6(من خالل اجلدول رقم  
،%32,4سنة بنسبة 30سنة ، وهذه النسبة تأيت يف املرتبة األوىل يليها فئة األفراد األقل من 30-35

من عينة الدراسة ، وتأيت %24,3سنة  فهم يشكلون نسبة 40- 36أما األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني 
.%8,1نة  بنسبة س40يف املرتبة األخرية فئة األفراد اليت تزيد  أعمارهم عن 
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السابقة نالحظ بأن العنصر الشاب هو األكثر حضورا يف هذه املؤسسة ، يرجع بالتمعن يف النسب
الباحث هذا إىل دورة حياة املنظمة ، حيث أن املنظمة حاليا قد قامت بتجديد ما يفوق نصف من مواردها 

قاعد ، كما أن سياسة التشغيل اليت تنتهجها البشرية حيث أن معظم اجليل القدمي أحيل أو يف الطريق حنو الت
الدولة يف تشغيل خرجيي اجلامعات له دور أيضا يف دخول العنصر الشاب بكثرة إىل جمال الشغل يف اآلونة األخرية 

ا بإدماج هذه الفئة من املورد البشري  .و الظاهر أن املؤسسة  إستغلت هذه السياسات لتحسني قدرا

: حسب متغير الجنس توزيع أفراد العينة3-4-2
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النسبةالتكرارالجنس
73,0 %27ذكر
27,0 %10أنثى

%37100المجموع

نالحظ بأن األغلبية الساحقة من أفراد العينة هم ذكور ، حيث بلغت )  7(من خالل اجلدول رقم  
يعزو الباحث هذه النسبة إىل طبيعة املؤسسة اإلنتاجية و كذلك بيعة . %73اإلمجالية نسبة تشكيلهم للعينة 

النشاط السائد فيها و الذي ال يتالئم مع طبيعة العنصر األنثوي و الذي وفقا للثقافة السائدة الزال نشاطه يقتصر 
تالئم أكثر مع طبيعة العنصر الذكري على اإلدارة و التسيري ومل يقتحم بعد جمال خطوط  التصنيع و اإلنتاج اليت ت

يمثل دائرة بيانية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير السن ) 11( شكل رقم 
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اإلجراءات املنهجية   الفصل الثالث :
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:توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة العائلية 3-4-3
:يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة العائلية (8)جدول رقم 

النسبةالتكرارالحالة العائلية
%25متزوج 67,6
%12أعزب 32,4
%0)ة(أرمل  0
%0)ة(مطلق  0

100 %37المجموع

يتضح بأن معظم أفراد العينة متزوجون ، حيث بلغت نسبتهم) 8(من خالل اجلدول رقم  
، و باملقابل ميكن مالحظة عدم وجود و ال فرد واحد ينتمي %32,4بينما بلغت نسبة العزاب 67,6%

.لكلى الفئتني %0و املطلقني  حيث كانت النسبة إىل فئيت األرامل

يمثل دائرة بيانية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس ) 12( شكل رقم 
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أنثى 



اإلجراءات املنهجية   الفصل الثالث :

77

: أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي توزيع 3-4-4
:المستوى التعليمييوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير )9(جدول رقم 

النسبةالتكرارالمستوى التعليمي
37,8 %14ثانوي

8,1  %3بكالوريا
40,5 %15جامعي
13,5 %5ماجستري
%0دكتوراه 0

100 %37المجموع

نالحظ بأن حاملي الشهادات اجلامعية يشكلون ما نسبته ) 9( من خالل اجلدول رقم 
من ذوي املستوى %37,8من إمجايل أفراد العينة وهي تأيت يف املرتبة األوىل تليها 40,5%

الثانوي ، بينما جاءت فئة األفراد احلاملني لشهادة املاجستري يف الرتتيب الثالث بنسبة 
، كما يالحظ عدم وجود وال فرد %8نسبةليها فئة األفراد ذوي مستوى بكالوريا بـت13,5%

. هلذه الفئة %0ينتمي إىل فئة احلاملني لشهادة الدكتوراه و اليت كانت النسبة 

يمثل دائرة بيانية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة ) 13( شكل رقم 
العائلية 
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اإلجراءات املنهجية   الفصل الثالث :

78

: توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة 3-4-5
:الخبرة يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير ) 10(جدول رقم 

النسبةالتكرارالخبرة
40,5 %15سنوات5أقل من 

18,9 %7سنوات10اىل 5من 
10,8 %4سنة15اىل 11من 
13,5 %5سنة20اىل 16من 
8,1 %3سنة25اىل 21من 

8,1 %3سنة25أكثر من 
100 %37المجموع

م يف هذه من أفراد  عينة %40نالحظ بأن ) 10(من خالل اجلدول رقم  الدراسة ال تتجاوز خرب
سنوات ، و ميكن  مالحظة أنه كلما زادت اخلربة و تقدمنا يف مستويات اخلربة   كلما كانت النسبة  5املؤسسة  

ا و اليت تتعلق  بتوزيع األفراد حسب  املمثلة لذلك املستوى منخفضة عن سابقتها ،  كما يعزز هذه النتائج سابقا
قد كانت أبرزت سيطرت العنصر الشاب على هذه املنظمة نتيجة دخول املنظمة يف طور متغري السن  و اليت

ا  .جديد من دورة حيا

يمثل دائرة بيانية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى ) 14( شكل رقم 
التعليمي 
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ماجستیر

دكتوراه



اإلجراءات املنهجية   الفصل الثالث :
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: توزيع أفراد العينة حسب متغير طبيعة الوظيفة 3-4-6
:يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرطبيعة الوظيفة) 11(جدول رقم 

النسبةالتكرارالخبرة
24,3 %9إطار 

45,9 %17حتكمعون 
29,7 %11عامل تنفيذ
100 %37المجموع

نالحظ بأن أعوان التحكم هي الفئة األكثر متثيال يف عينة الدراسة ) 11( من خالل اجلدول  رقم 
.%24,3و أخريا فئة اإلطارات بنسبة %29,7يها فئة عمال التنفيذ بنسبة لت%45,9بنسبة

تمع ترجع هذه النتائج إىل أسلوب املعاينة الذي إعتمد عليه الباحث يف سحب هذه العينة من حجم ا
.الذي تنتمي إليه 

يمثل دائرة بيانية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة ) 15( شكل رقم 

اإلجراءات املنهجية   الفصل الثالث :

79

: توزيع أفراد العينة حسب متغير طبيعة الوظيفة 3-4-6
:يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرطبيعة الوظيفة) 11(جدول رقم 

النسبةالتكرارالخبرة
24,3 %9إطار 

45,9 %17حتكمعون 
29,7 %11عامل تنفيذ
100 %37المجموع

نالحظ بأن أعوان التحكم هي الفئة األكثر متثيال يف عينة الدراسة ) 11( من خالل اجلدول  رقم 
.%24,3و أخريا فئة اإلطارات بنسبة %29,7يها فئة عمال التنفيذ بنسبة لت%45,9بنسبة

تمع ترجع هذه النتائج إىل أسلوب املعاينة الذي إعتمد عليه الباحث يف سحب هذه العينة من حجم ا
.الذي تنتمي إليه 

يمثل دائرة بيانية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة ) 15( شكل رقم 

اإلجراءات املنهجية   الفصل الثالث :

79

: توزيع أفراد العينة حسب متغير طبيعة الوظيفة 3-4-6
:يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرطبيعة الوظيفة) 11(جدول رقم 

النسبةالتكرارالخبرة
24,3 %9إطار 

45,9 %17حتكمعون 
29,7 %11عامل تنفيذ
100 %37المجموع

نالحظ بأن أعوان التحكم هي الفئة األكثر متثيال يف عينة الدراسة ) 11( من خالل اجلدول  رقم 
.%24,3و أخريا فئة اإلطارات بنسبة %29,7يها فئة عمال التنفيذ بنسبة لت%45,9بنسبة

تمع ترجع هذه النتائج إىل أسلوب املعاينة الذي إعتمد عليه الباحث يف سحب هذه العينة من حجم ا
.الذي تنتمي إليه 

يمثل دائرة بيانية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة ) 15( شكل رقم 

سنوات5أقل من 

سنوات10الى 5من 

سنة15الى 11من 

سنة20الى 16من 

سنة25الى 21من 



اإلجراءات املنهجية   الفصل الثالث :

80

: أداة جمع بيانات الدراسة 3-5
و الذي يعترب من أهم و سائل مجع البيانات يف تتمثل أداة مجع بيانات الدراسة يف اإلستبيان ،

احلديثة ، حيث يستعمل هذا األخري يف احلصول على بيانات ومعلومات رقمية الدراسات اإلجتماعية واإلنسانية 
من ملبحوثني يتم ترمجتها اىل إستنتاجات و نتائج عن طريق القيام بالتحليل اإلحصائي هلا ،غالبا ما  تتعلق هذه 

.البيانات مبيول و إجتاهات املبحوثني حنو موضوع البحث 

:بناء أداة الدراسة 3-5-1
ول يتعلق باملتغريات الشخصية و الوظيفية ىل جزئني ، اجلزء األإة الدراسة عن طريق تقسيمها مت بناء أدا

) .السن ، اجلنس ، املستوى التعليمي ، اخلربة ، نوع الوظيفة ( فراد عينة الدراسة و يتضمن هذا القسم أل
املتغري التابع املعتمدة يف هذه الدراسة ، وهذا أما اجلزء الثاين فهو يتضمن أربعة حماور تقيس املتغريات املستقلة و 

: عتمدت كثريا من طرف الباحثني و هي أعن طريق دمج عدة مقاييس 

:الوالء التنظيمي مقياس.أ

. بعاد الوالء التنظيمي الثالثة أعبارة تقيس 24مت قياسه عن طريق مقياس آلن و ماير ،وهو حيتوي على 

Cohen , 2007 , pp 16 ,17 )(

.عبارات عكسية 3منها ) 8اىل 1من ( عبارات 8مت قياسه عن طريق :خالقي البعد األ-
.منها عبارة عكسية واحدة ) 16اىل 9من ( عبارات 8مت قياسه عن طريق :البعد المستمر -

يمثل دائرة بيانية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير طبيعة ) 16( شكل رقم 
الوظيفة 
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Cohen , 2007 , pp 16 ,17 )(

.عبارات عكسية 3منها ) 8اىل 1من ( عبارات 8مت قياسه عن طريق :خالقي البعد األ-
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إطار

عون تحكم

عامل تنفیذ
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.عبارات عكسية4منها ) 24اىل 17من (عبارات 8مت قياسه عن طريق :البعد المعياري -
: صراع الدور مقياس .ب

بعاد صراع الدور أعبارة تقيس 15مت قياسه عن طريق مقياس ريتزو و زمالؤه ، وهو مقياس حيتوي على 
: وهي 

) 28ىل إ25( من عبارات4مت قياسه عن طريق : تعارض معايير وقيم الفرد مع متطلبات الدور-
) 33ىل إ29من ( عبارات 5مت قياسه عن طريق :  نجاز و الموارد المتاحة التعارض بين مدة اإل-
مت قياسه عن طريق عبارتني  :  : دوار تغيير سلوك الفرد نتيجة المواقف المرتبطة ببعض األ-

) 35ىل إ34من ( 
ىل إ36من ( عبارات 4مت قياسه عن طريق : تعارض توقعات الفرد مع متطلبات وسياسات المنظمة-

39(
: غموض الدور مقياس.ت

عبارة تقيس بعدي غموض 15وهو مقياس حيتوي على ، مت قياسه عن طريق مقياس ريتزو و زمالؤه
لدور وهي ا

40من ( عبارات 4مت قياسه عن طريق :  ج أو الردود الناجمة عن السلوك تائمدى تنبؤ الفرد بالن-
)43ىل إ

عبارة 11مت قياسه عن طريق: سلوكات المطلوبة ، السياسات ، التوجيهات ، الواجبات الوضوح -
Rizzo et al )) . 54ىل إ44من (  , 1970 , pp 155 , 156 )

: الوظيفيالتدريبمقياس.ث

عبارة لقياس بعدي التدريب12لكسندر نيومان وزمالؤه وهو حيتوي على أمت قياسه عن طريق مقياس 
: و مها 

) 59ىل إ55من ( عبارات  5مت قياسه عن طريق : دراك الفرد لتوفر فرص التدريب إمدى -
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) 66ىل إ60من ( عبارات 7مت قياسه عن طريق : دراك الفائدة من التدريب إ-

(Newman et al , 2011 , pp 1777 , 1774 )

عتماد على سلم ليكرت الثالثي ستبيان ، مت اإلحول عبارات حماور اإلفراد العينة أتجابات  إسولقياس
"Three-Point Likert Scale"،جابة عن عباراتحيث يتم الطلب من املبحوثني على اإل

بدائل حسب ما يرونه مناسبا ، وإلجياد قيم كمية هلذه 3خيارهم لبديل واحد من إستمارة عن طريق اإل
. يتم إعطاء كل بديل قيمة رقمية كمية تدل على الوزن أو درجة اإلجتاه اليت يراها املبحوث ، ستجابات اإل

Myers , Hansen , 2002 )(

: وقد جاءت هذه القيم كاآليت 

.في قياس إستجابات أفراد عينة الدراسة يوضح قيم األوزان المستعملة ) 12(جدول رقم 

: الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة 3-6
لكي يتم إستخدام أداة الدراسة املتمثلة يف اإلستبيان يف مجع البيانات من العينة املختارة ، ولضمان 

النتائج املتحصل عليها ، جيب علينا القيام بالتأكد من مدى صالحية مستوى عال من املوضوعية و الدقة يف 
األداة املستعملة وفق اإلجراءات املعتمدة و املتمثلة يف إختبارات الصدق و الثبات ، و يف مايلي عرض ملا مت 

ذا اخلصوص  .القيام به 

الوزناإلتجاه

1غري موافق

2حمايد

3موافق
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:صدق أداة الدراسة 3-6-1
دوات البحث العلمي ، والصدق يعرب أالحية هم خطوات التأكد من صأيعترب  صدق أداة الدراسة من 

داة يضا عن مدى مشول األأجل قياسها ، كما يعرب الصدق أداة للخاصية اليت وضعت من عن مدى قياس األ
.ن تستخدم يف القياس أجل القياس اجليد للخاصية و اليت جيب أعلى العناصر اليت جيب توفرها من 

عتماد على الصدق الذايتقام الباحث باإلوللتأكد من صدق أداة الدراسة احلالية 
 )Intrinsic Validity ( جياد اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات إو الذي يتم  التحصل عليه عن طريق

داة ، يستخدم هذا النوع من ليها صدق األإن يصل أعلى أعلى قيمة نظرية ميكن أألفاكرونباخ ، و هو ميثل 
ا و التأكد من صالحيتها يف إالصدق يف حالة  عتماد الدراسة على مقاييس مقننة مت التأكد من صدقها و ثبا

. البحث العلمي 

:ثبات أداة الدراسة 3-6-2
لفاكرونباخ ، و الذي يعترب من أستخدام معامل الثبات إىل إة الدراسة مت اللجوء ادألتحقق من ثبات ل

ستخداما من طرف الباحثني يف البحوث و الدراسات العلمية ، حيث يقوم حبساب إكثر معامالت الثبات أ
رتباط لكل بند مع الدرجة الكلية للمقياس ، وقد عامالت اإلملهىل اجيادإضافة إمعامل التمييز لكل بنود املقياس 

جتماعيةحصائية للعلوم اإلستعانة بربنامج احلزمة اإلمت حسابه يف هذه الدراسة  عن طريق اإل
( SPSS ) لفا كرونباخ حملاور إستمارة الدراسة  كاآليت أ، وقد جاءت نتائج معامل:

:صدق وثبات محور الوالء التنظيمي 2-1- 3-6

.يوضح قيم معامل ألفاكرونباخ قبل حذف العبارات الغير مميزة من محور الوالء التنظيمي ) 13( جدول رقم 

قيمة ألفاكرونباخعدد العباراتنالبعد
قيمة معامل 
الصدق الذاتي

1080,520,72العاطفي
1080,670,81املستمر
1080,410,64املعياري
10240,760,87المحور



اإلجراءات املنهجية   الفصل الثالث :

84

:يوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد الوالء العاطفي ) 14( جدول رقم 

اعلية ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس ، و متثل هذه القيمة مدى ف: رتباط املصحح معامل اإل*

ا غري مميزة  وتؤثر على ثبات املقياس عبارة يف التمييز بني الفئات العليا و الدنيا من املستجوبني  ، تدل القيمة السالبة هلذا املعامل على إمكانية حذفال . العبارة  أل

العبارةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس عند 
حذف العبارة

تباين المقياس 
عند حذف 

العبارة

معامل *
رتباط اإل

المصحح

معامل ألفا عند 
حذف العبارة 
من المقياس

1

سأكون سعيدا جدا 
بقضاء ما تبقى من 

مسرييت املهنية مع هذه 
املنظمة

2,600,84349,3062,4560,1200,771

2

أستمتع باحلديث عن 
ا املنظمة اليت أعمل 

مع االشخاص 
خارجها

2,400,84349,5059,1670,3770,755

3
أحس حقا بأن مشاكل 
هذه املنظمة من ضمن 

مشاكلي الشخصية
2,200,91949,7056,9000,5070,746

4

أظن أنين أستطيع أن 
أصبح مرتبطا بنظمة 

كما ارتبط , أخرى 
)ع(املنظمة  ذه 

1,800,91950,1061,8780,1410,770

5

فرد " أنا ال أشعر كأين 
يف هذه " من العائلة 

املنظمة
1,600,84350,3067,122-0,2220,790

6
" أنا ال أحس باين

مع " مرتبط عاطفيا 
)ع(هذه املنظمة 

1,700,82350,2065,067-0,0740,781

7
هذه املنظمة لديها قدر

كبري من املعىن 
ي بالنسبة يلالشخص

2,500,85049,4055,3780,6850,736

8

أنا ال أشعر بإنتماء 
قوي اىل هذه املنظمة 

)ع(
2,700,67549,2059,5110,4610,753
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حتمالن معامل إرتباط  مصحح سالب 6و 5نالحظ بأن العبارتني رقم )  14(من خالل اجلدول 
ما عبارتان غري مميزتان هلذا قرر الباحث حذفهما ديماعلى التوايل ، هذا0,074- و 0,22-  ل على أ

.بعد حذفهما 0,79ائيا من املقياس ، و بذلك يتحسن و يرتفع معامل ثبات املقياس  إىل 

:يوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد الوالء المستمر ) 15( جدول رقم 

العبارةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس 

عند حذف 
العبارة

تباين 
المقياس عند 
حذف العبارة

معامل *
رتباط اإل

المصحح

معامل ألفا عند 
من حذف العبارة
المقياس

9
أنا لست خائفا مما ميكن أن حيدث 
أذا تركت وظيفيت و االنتظار دون 

)ع(العثور على وظيفة أخرى  
2,500,85049,4068,933-0,3460,797

10
سيكون من الصعب جدا بالنسبة يل 

حىت , ترك املنظمة يف الوقت الراهن 
لو أردت ذلك

1,900,99450,0054,0000,6690,733

11
كثري من االمور يف حيايت ستضطرب  

اذا قررت أو أردت أن أغادر هذه 
املنظمة اآلن

2,001,05449,9052,7670,7110,728

جدا بالنسبة يل لن يكون من املكلف12
)ع(ترك املنظمة يف الوقت الراهن 

2,600,69949,3061,7890,2260,764

13
حاليا بقائي يف هذه املنظمة مسألة 

2,300,94949,6054,7110,6520,735ضرورية أكثر منها رغبة شخصية

14
أشعر بأنه لدي عدد قليل جدا من 

عندما أفكر يف , اخليارات للنظر فيها 
ترك هذه املنظمة

1,800,91950,1058,3220,3990,754

15
من أبرز العواقب الوخيمة الناجتة عن 

تتمثل يف ندرة , تركي للمنظمة 
البدائل املتاحة

2,500,85049,4058,7110,4100,753

16

سباب الرئيسية اليت أواصل من بني األ
, من أجلها العمل يف هذه املنظمة 

املنظمة يتطلب هو أن ترك هذه
رمبا ال متنحين , تضحيات جسيمة 

منظمة أخرى الفوائد االمجالية اليت 
ا هنا أحظى 

1,700,82350,2059,0670,3970,754

.ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس: رتباط املصحح اإلمعامل *
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0,346-ذات معامل متييز سالب9نالحظ بأن العبارة رقم )  15( من خالل اجلدول رقم  
ائيا من املقياس 0,79و حذفها سريفع معامل ثبات  املقياس إىل  .، هلذا فقد تقرر حذف هذه العبارة 

:يوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد الوالء المعياري ) 16(جدول رقم 

العبارةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس عند 
حذف العبارة

تباين المقياس 
عند حذف 

العبارة

معامل *
رتباط اإل

المصحح

معامل ألفا 
عند حذف 

العبارة

17

متضي يامأظن بأن الناس يف هذه األ
من منظمة لألخرى يف كثري من 

حياناأل
2,600,69949,3068,678-0,3800,792

18
ال أؤمن بأنه جيب على الشخص أن 
يكون خملصا جتاه منظمته اليت يعمل 

)ع(فيها 
2,700,67549,2062,6220,1580,767

19

من منظمة الخرى ال يبدو القفز
بالنسبة يل أمرغري أخالقي على 

)ع(االطالق 
1,900,99450,0058,2220,3660,756

20

سباب الرئيسية و اليت من من األ
أجلها أتابع العمل يف هذه املنظمة 
, هو أنين اؤمن بأن الوالء مهم جدا 

و عليه فإنين أشعر بنوع من الضرورة 
ةاالخالقية للبقاء يف املنظم

1,800,91950,1058,3220,3990,754

21

حصلت على عروض عمل افضل ذا إ
يف أماكن أخرى أود أن ال أشعر أنه  
كان من الصواب ترك منظميت احلالية

1,900,87650,0055,1110,6840,735

22
تعلمت دائما أن أؤمن بقيمة أن أبقى 

1,800,78950,1056,9890,6010,743خملصا ملنظمة واحدة

23
كانت االمور افضل يف االيام اليت 
بقي فيها الناس مع منظمة واحدة 

م املهنية  )ع(ملعظمهم حيا
1,900,73850,0064,0000,0190,775

24

رجل " ال أظن بأن الرغبة يف كوين 
مل يعد مهما بعد اآلن "  املنظمة 

2,500,52749,4062,2670,2670,763)ع(

.ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس : رتباط املصحح معامل اإل*
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،0,380- ذات معامل متييز سالب  17نالحظ بأن العبارة رقم )16(من خالل اجلدول رقم 
، 0,79حذفها سريفع معامل الثبات املقياس إىل أن ، كما و هذه القيمة تؤثر بصفة كبرية على  ثبات البعد 
ائيا من املقياس  . هلذا فقد تقرر حذف هذه العبارة 

بعد حذف العبارات الغري مميزة من املقياس مت إعادة حساب معامل الثبات ألفاكرونباخ من جديد  و قد 
: جاءت النتائج كاآليت  

:يوضح قيم معامل ألفاكرونباخ بعد حذف العبارات الغير مميزة من محور الوالء التنظيمي) 17( جدول رقم 

عدد العباراتنالبعد
قيمة ألفاكرونباخ 

بعد حذف 
العبارت

قيمة معامل 
الصدق الذاتي

1060,790,88العاطفي
1070,810,90املستمر
1070,510,71املعياري
10200,850,92المحور

إىل ما صارت إليه قيمة معامل ألفاكرونباخ لكل بعد على حدى ، و كذلك )17( تشري نتائج اجلدول
فقد أصبحت قيمة )  17، 9، 6، 5( قيمة معامل ألفاكرونباخ  للمقياس بشكل عام بعد حذف  العبارات  

لى صالحية املقياس و إمكانية ، وهي قيم مرتفعة تدل ع0,92و قيمة الصدق الذايت 0,85الثبات تساوي 
.الدراسة يف الدراسة احلاليةتطبيقه 
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:صدق وثبات محور صراع الدور 2-2- 3-6

:محور صراع الدور قبل حذف العبارات الغير مميزة من يوضح قيم معامل ألفاكرونباخ ) 18( جدول رقم 

نالبعد
عدد 

العبارات
قيمة 

ألفاكرونباخ
قيمة معامل 
الصدق الذاتي

1040,250,50تعارض معايري وقيم الفرد مع متطلبات الدور

1050,780,88التعارض بني مدة االجناز و املوارد املتاحة
تغيري سلوك الفرد نتيجة املواقف املرتبطة ببعض 

االدوار
1020,230,47

تعارض توقعات الفرد مع متطلبات وسياسات 
1040,150,38املنظمة

10150,640,80المحور

:يوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد تعارض معايير وقيم الفرد مع متطلبات الدور) 19( جدول رقم 

العبارةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس عند 
حذف العبارة

تباين المقياس 
عند حذف 

العبارة

معامل *
رتباط اإل

المصحح

ألفا معامل 
عند حذف 

من العبارة
المقياس

25
أقوم مبهام أعتربها جد 

سهلة أو مملة
1,900,99427,5030,9440,1510,650

26
جيب , علي القيام بأشياء 

أن تفعل بصفة مغايرة
2,400,84327,0026,8890,6860,574

27
أعمل على أشياء غري 

ضرورية
1,600,96627,8026,1780,6560,570

28
أؤدي العمل الذي يتناسب 

مع قيمي فقط
1,700,94927,7037,344-0,4010,720

اعلية ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس ، و متثل هذه القيمة مدى ف: رتباط املصحح معامل اإل*

ا غري مميزة  وتؤثر على ثبات املقياس العبارة يف التمييز بني الفئات العليا و الدنيا من املستجوبني  ، تدل القيمة السالبة هلذا املعامل على إمكانية حذف . العبارة  أل
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ذات معامل متييز سالب و حذفها من 28نالحظ بأن العبارة رقم )  19(من خالل اجلدول رقم 
. لذلك قرر الباحث  عدم إدراجها يف املقياس 0,72املقياس سريفع معامل الثبات إىل 

:التعارض بین مدة االنجاز و الموارد المتاحةللعبارات المكونة لبعدیوضح التحلیل السیكومتري ) 20(جدول رقم 

المتوسط العبارةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس عند 
حذف العبارة

تباين 
المقياس عند 
حذف العبارة

معامل *
رتباط اإل

المصحح

معامل ألفا عند 
حذف العبارة
من المقياس

29
إلستكمال لدي الوقت الكايف
2,100,99427,3026,4560,6020,577عملي

30
أتلقى املهام دون احلصول على 

1,700,94927,7025,3440,7700,551القوى العاملة إلستكماهلا

31
أتلقى مهام تكون ضمن جمال 

مكانيايت و التدريب الذي حصلت إ
عليه

2,300,94927,1028,5440,4100,610

الكمية الصحيحية من العمل لدي 32
.ا ألقوم

2,300,94927,1029,8780,2720,631

أتلقى مهام دون احلصول على املوارد 33
الكافية و االدوات الألزمة لتأديتها

2,200,91927,2027,7330,5190,595

اعلية ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس ، و متثل هذه القيمة مدى ف: رتباط املصحح معامل اإل*

ا غري مميزة  وتؤثر على ثبات املقياس العبارة يف التمييز بني الفئات العليا و الدنيا من املستجوبني  ، تدل القيمة السالبة هلذا املعامل على إمكانية حذف . العبارة  أل

نالحظ  عدم وجود أي عبارة  حتمل معامل متييز سالب  وهذا يعين أن ) 20(من خالل اجلدول رقم 
مجيع العبارات ال تؤثر بالسلب على معامل ثبات املقياس ، هلذا فال ضرورة إلجراء أي تعديل أو حذف للعبارات 

.املكونة هلذا احملور 



اإلجراءات املنهجية   الفصل الثالث :

90

:تغيير سلوك الفرد نتيجة المواقف المرتبطة ببعض االدواريوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد ) 21(جدول رقم 

المتوسط العبارةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس عند 
حذف العبارة

تباين المقياس 
عند حذف 

العبارة

معامل *
رتباط اإل

المصحح

معامل ألفا عند 
حذف العبارة
من المقياس

34
أنا قادر على القيام بنفس 
التصرفات بالرغم من وجود 

موعة اليت أعمل معها ا
2,100,99427,3028,2330,4140,609

35
أعمل بنفس النمط مع جمموعتني 
أو أكثر من اجلماعات اليت تعمل 

بشكل خمتلف متاما
1,801,03327,6030,9330,1390,652

اعلية ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس ، و متثل هذه القيمة مدى ف: رتباط املصحح معامل اإل*

ا غري مميزة  وتؤثر على ثبات املقياس العبارة يف التمييز بني الفئات العليا و الدنيا من املستجوبني  ، تدل القيمة السالبة هلذا املعامل على إمكانية حذف . العبارة  أل

نالحظ  عدم وجود أي عبارة ذات معامل متييز سالب  هلذا فال ضرورة ) 21( من خالل اجلدول رقم 
. إلحداث أي تعديل يف هذا احملور 

:متطلبات وسياسات المنظمة يوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد تعارض توقعات الفرد مع) 22( جدول رقم 

العبارةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس 

عند حذف 
العبارة

تباين 
المقياس 

عند حذف 
العبارة

معامل *
رتباط اإل

المصحح

معامل ألفا 
عند حذف 

من العبارة
المقياس

36
أعمل يف اطار سياسات و مبادئ 

اخلاصةتوجيهية تتعارض مع قيمي 
1,50,85027,9029,4330,3740,618

37
البد يل أن من خرق قاعدة أو 
سياسة من أجل تنفيذ مهمة ما

1,90,87627,5036,722-0,3660,710

38
أتلقى يف بعض االحيان طلبات 
متعارضة من شخصني أو أكثر

2,00,94327,4031,1560,1480,649

39
أقوم بأفعال مقبولة من شخص  

و ليست مقبولة من , واحد 
االشخاص  اآلخرين

1,90,87627,5034,278-0,1410,684

اعلية ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس ، و متثل هذه القيمة مدى ف: رتباط املصحح معامل اإل*

ا غري مميزة  وتؤثر على ثبات املقياس العبارة يف التمييز بني الفئات العليا و الدنيا من املستجوبني  ، تدل القيمة السالبة هلذا املعامل على إمكانية حذف . العبارة  أل
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معامل متييزمها سالب باألخص 39، 37نالحظ بأن العبارتني رقم ) 22( من خالل اجلدول رقم 
العبارة األوىل و اليت تؤثر بصفة كبرية على ثبات املقياس حيث ان حذفها سريفع معامل الثبات إىل ما مقداره 

ائيا ، هلذا فقد 0,71 . تقرر حذف هذين العبارتني من املقياس 

:يوضح قيم معامل ألفاكرونباخ بعد حذف العبارات الغير مميزة من محور صراع الدور) 23( جدول رقم 

نالبعد
عدد 

العبارات

قيمة 
ألفاكرونباخ بعد 
حذف العبارت

قيمة معامل 
الصدق الذاتي

تعارض معايري وقيم الفرد مع متطلبات 
1030,670,81الدور

التعارض بني مدة االجناز و املوارد 
املتاحة

1050,780,88

تغيري سلوك الفرد نتيجة املواقف 
1020,230,47املرتبطة ببعض االدوار

تعارض توقعات الفرد مع متطلبات 
وسياسات املنظمة

1020,580,76

10120,800,89المحور

و قيمة الصق الذايت 0,80بأن ثبات مقياس صراع الدور أصبح يقدر بـ )  23( يشري اجلدول رقم  
. ، و هذين القيمتني تدالن على صالحية و إمكانية إستعمال املقياس يف الدراسة احلالية 0,89أصبحت 
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: صدق وثبات محور غموض الدور 2-3- 3-6

:يوضح قيم معامل ألفاكرونباخ قبل حذف العبارات الغير مميزة من محور غموض الدور) 24( جدول رقم 

نالبعد
عدد 

العبارات
قيمة 

ألفاكرونباخ
قيمة معامل 
الصدق الذاتي

مدى تنبؤ الفرد بالناتج أو الردود النامجة 
عن السلوك

1040,230,47

سلوكات املطلوبة ، السياسات ، الوضوح 
، الواجباتالتوجيهات 

10110,760,87

10150,420,64المحور

:مدى تنبؤ الفرد بالناتج أو الردود الناجمة عن السلوك يوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد) 25( جدول رقم 

العبارةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس عند 
حذف العبارة

تباين 
المقياس عند 
حذف العبارة

معامل *
االرتباط 
المصحح

معامل ألفا عند 
حذف العبارة
من المقياس

40
يتم تقوميي أو مكافأيت أحيانا 

عندما ال أتوقع ذلك حقا
2,000,81630,4011,1560,5300,281

أنا متأكد بأنه سيتم تقييمي من 41
أجل احلصول على مكافأة أو 

.ترقية ما 
2,100,73830,3013,7890,0690,423

42
أسأل كثريا عن الطريقة الىت 

ا عملي أؤدي 
1,801,03330,6020,044-0,6920,655

ال أعرف إن كان عملي سيقبل 43
من طرف رئيسي املباشر

1,500,70730,9018,544-0,7120,588

اعلية ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس ، و متثل هذه القيمة مدى ف: رتباط املصحح معامل اإل*

ا غري مميزة  وتؤثر على ثبات املقياس العبارة يف التمييز بني الفئات العليا و الدنيا من املستجوبني  ، تدل القيمة السالبة هلذا املعامل على إمكانية حذف . العبارة  أل
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عبارتان ذات معامل متييز سالب 43، 42نالحظ بأن العبارتني رقم ) 25( من خالل اجلدول رقم 
على التواىل ، لكن قرر الباحث عدم 0,58و 0,65و حذفهما من املقياس سيؤي إىل رفع معامل الثبات إىل 

.ريمها على ثبات املقياس لكي ال يتأثر البعد بقلة عدد العبارات املكونة له حذفهما بالرغم من تأث

:وضوح سلوكات المطلوبة ، السياسات ، التوجيهات ، الواجبات  يوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد) 26(جدول رقم 

المتوسط العبارةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس عند
حذف العبارة

تباين 
المقياس عند 
حذف العبارة

معامل 
االرتباط 
المصحح

معامل ألفا عند 
حذف العبارة
من المقياس

44
لدي معرفة  أكيدة  مبدى السلطة 

اليت أملكها
2,500,85029,909,8780,7700,184

45
أجد أن االهداف و الغايات املخططة 

لعملي واضحة
2,500,85029,909,6560,8200,164

46
ال توجد سياسات و مبادئ توجيهية 

تساعدين على أداء عملي
1,700,82330,7017,789-0,5410,578

أعلم بأنين قسمت وقيت بصفة 47
صحيحة لتأدية مهامي

2,700,67529,7010,6780,8110,224

2,700,67529,7010,6780,8110,224أعرف  جيدا املسؤوليات املوكلة إيل48

49
جيب أن أتبع طريقيت اخلاصة يف تأدية 

الواجبات املوكلة إيل
2,201,03330,2011,5110,3040,343

2,400,84330,0010,4440,6520,231أعلم جيدا ما يتوقعه اآلخرون مين50

0,1370,453-1,300,48331,1014,989نا غري متأكد مباذا ترتبط وظيفيتأ51

52
لدي شروحات واضحة حول ما ينبغي 

القيام به
2,600,69929,8011,2890,6240,273

البد يل من العمل يف ظل توجيهات و 53
أوامر غامضة

1,500,70730,9016,544-0,4060,529

54
أعلم جيدا نطاق الوظبفة اليت أعمل 

2,900,31629,5013,1670,6290,356ا

.عبارة من الدرجة الكلية للمقياس ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة ال: رتباط املصحح معامل اإل*
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ذات معامل متييز سالب  53، 51، 46نالحظ بأن العبارات ) 26( خالل اجلدول رقم من
، 0,57لذلك فهي تؤثر على معامل الثبات بصفة كبرية ،  و حذفها من املقياس سريفع معامل الثبات إىل 

ائيا من املقياس 0,52، 0,45 . على التواىل ، هلذا فقد تقرر حذفها 

:ألفاكرونباخ بعد حذف العبارات الغیر ممیزة من محور غموض الدوریوضح قیم معامل ) 27(جدول رقم 

نالبعد
عدد 

العبارات
قيمة ألفاكرونباخ 
بعد حذف العبارت

قيمة معامل 
الصدق الذاتي

مدى تنبؤ الفرد بالناتج أو الردود النامجة عن 
1040,230,47السلوك

وضوح سلوكات املطلوبة ، السياسات ، 
1080,940,96الواجباتالتوجيهات ، 

10120,700,83المحور

و قيمة الصدق الذايت 0,70يشري اجلدول أعاله بأن ثبات مقياس غموض الدور أصبح يقدر بـ 
واللتني كانتا  قبل التعديل و حذف  العبارات الثالث 0,64و 0,42بدال من القيمتني  0,83أصبحت 

ذا فإن معامل الثبات اجلديد يعد مقبول ويشري إىل إمكانية تطبيق املق .  ياس يف الدراسة احلالية السالبة ، و 

: صدق وثبات محور التدريب الوظيفي 2-4- 3-6

:يوضح قيم معامل ألفاكرونباخ قبل حذف العبارات الغير مميزة من محور التدريب الوظيفي ) 28( جدول رقم 

نالبعد
عدد 

العبارات
قيمة 

ألفاكرونباخ
قيمة معامل 
الصدق الذاتي

1050,830,91دراك الفرد لتوفر فرص التدريبإمدى 

1070,240,48دراك الفائدة من التدريبإ

10120,700,83المحور
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:مدى ادراك الفرد لتوفر فرص التدريب يوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد) 29( جدول رقم 

المتوسط العبارةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس عند 

العبارةحذف 

تباين المقياس 
عند حذف 

العبارة

معامل *
رتباط اإل

المصحح

معامل ألفا عند 
حذف العبارة
من المقياس

توفر منظميت ملوظفيها فرص جيدة 55
للقيام مبتابعة تدريب خاص يف املنزل

1,800,91930,408,2670,2440,719

56
توفر منظميت احمليط اجليد للموظفني 

املعارف و املهارات اخلاصةاجلدد لتعلم 
بالعمل

2,600,69929,607,1560,7370,605

57

توفر منظميت ملوظفيها فرص جيدة 
لكسب املعارف و املهارات العامة 

و اليت ميكن ان تكون مفيدة , داخلها 
يل يف مسرييت املهنية

2,800,63229,407,1560,8410,591

58

جيدة توفر منظميت ملوظفيها فرص 
للقيام مبتابعة برامج تدريبية و دورات 

تكوينية خارج اطار املنظمة
2,500,70729,707,7890,5350,647

59

تقدم منظميت يد العون ملوظفيها عند 
متابعتهم للتكوين اإلداري و دروس 
التنمية يف املؤسسات التعليمية خارجها

2,700,67529,507,1670,7690,600

اعلية ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس ، و متثل هذه القيمة مدى ف: رتباط املصحح اإلمعامل *

ا غري مميزة  وتؤثر على ثبات املقياس العبارة يف التمييز بني الفئات العليا و الدنيا من املستجوبني  ، تدل القيمة السالبة هلذا املعامل على إمكانية حذف . العبارة  أل

دراك الفرد لتوفر فرص التدريب إنالحظ بأن العبارات املكونة لبعد مدى ) 29(من خالل اجلدول رقم 
ال حتمل أي معامل متييز سالب ، و هذا يعين أن ال عبارة تؤثر سلبا على ثبات املقياس ، هلذا فال ضرورة 

. ل على هذه العبارات إلحداث أي تعدي
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:ادراك الفائدة من التدريب يوضح التحليل السيكومتري للعبارات المكونة لبعد) 30(جدول رقم 

المتوسط العبارةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

متوسط 
المقياس عند 
حذف العبارة

تباين المقياس 
عند حذف 

العبارة

معامل *
االرتباط 
المصحح

عند معامل ألفا 
حذف العبارة
من المقياس

60
مشاركيت يف الربامج التدريبية تساعدين 

2,900,31629,308,6780,8710,642على التطور الشخصي

61
مشاركيت يف الربامج التدريبية تساعدين 

2,600,51629,608,7110,4670,665خرينعلى التواصل مع املوظفني اآل

62
التدريبية تساعدين مشاركيت يف الربامج 

0,0980,729-2,800,42229,4010,489على القيام بعملي بصفة أفضل

63

مشاركيت يف الربامج التدريبية تساعدين 
, املنتوجات , على مواكبة العمليات 

اإلجراءات املرتبطة بعملي
2,800,42229,4010,489-0,0980,729

64
تساعدين مشاركيت يف الربامج التدريبية 

0,0760,720-2,900,31629,3010,456على حتقيق أهداف مسرييت املهنية

65
مشاركيت يف الربامج التدريبية ستعطيين 
نظرة أفضل عن املسار املهين الذي 

أريد أن أتبعه
2,900,31629,3010,456-0,0760,720

66

مشاركيت يف الربامج التدريبية ستؤدي 
من الفرص يف متابعة ىل توفر املزيد إ

مسارات مهنية خمتلفة
2,900,31629,3010,900-0,2870,736

اعلية ميثل درجة اإلرتباط بني العبارة و الدرجة الكلية للمقياس عن حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس ، و متثل هذه القيمة مدى ف: رتباط املصحح معامل اإل*

ا غري مميزة  وتؤثر على ثبات املقياس العبارة يف التمييز بني الفئات العليا و الدنيا من املستجوبني  ، تدل القيمة السالبة هلذا املعامل على إمكانية حذف . العبارة  أل

ذات معامل 66, 65, 64, 63, 62نالحظ بأن العبارات رقم ) 30(من خالل اجلدول رقم 
بالنسبة للبعد 0,53بالنسبة للمقياس ككل و 0,86متييز سالب و حذفها من املقياس سريفع معامل الثبات إىل 

معامل الثبات فإن البعد سيأثر حتما بقلة العبارات املكونة  له ، حيث يصبح مكونا من لكن بالرغم من إرتفاع 
.عبارات 7عبارتني فقط بدل 
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و الذي يعترب مقبول فقد قرر الباحث تطبيق 70, 0و بالنظر إىل معامل ثبات احملور و الذي قدر ب 
.مقياس التدريب الوظيفي كما مت وضعه بدون إحداث أي تغيري عليه 

: األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 3-7
لتحليل البيانات اليت مت مجعها عن طريق إستمارة البحث ، ولكي نصل إىل االجابة عن فرضيات الدراسة 

: يف حتليل بيانات الدراسة حصائية التالية ساليب اإلعتماد على اإل، سيتم اإل

: األساليب اإلحصائية الوصفية -

ن أإخل   حيث ..حنراف املعياري ، النسب املئوية ، التكرارات ات احلسابية ، اإلطيف املتوسو تتمثل
.الدراسة و بيان خصائصها ىل وصف عينةإساليب يهدف ستخدام هذه األإ

: تبار جودة التوفيق خإ ختبار كاي مربع إل-

Chi-Square Goodness – Of – Fit Test :
كد أستخدامه للتإىل التعرف على مدى التطابق بني التوزيع املتوقع و التوزيع احلقيقي ، سيتمإوهو يهدف 

. عينة الدراسة من الفرضية العامة  املتعلقة مبستوى الوالء التنظيمي الذي توقع  الباحث وجوده لدى 

:إختبار ليفين لتجانس التباين -
Leven’s Test Of Homogeneity Of Variance :

كد من  جتانس أنه يقوم بالتأختبارات قياس الفروق بني املتوسطات ، حيث إختبار يستخدم قبل إهو 
موعات املدروسة ، أل ثريات احلاصلة بني هذه أىل امهال التإن يؤدي أن عدم جتانس التباينات ميكن تباينات ا

موعات  ستعمال الطرق البارامرتية يف القياس إن الباحث يستطيع إفففي حالت وجود جتانس للتباينات،  ا
.وغريها ويتين- ختبار مانإساليب الغري بارامرتية كىل األإنه ينقل إن مل يتوفر شرط التجانس فإو 

( Ellison et al , 2009 , p 80 )
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Independent Sample: لعينتين مستقلتين " ت " إختبار - – T-test :

دف ساليب اإلختبار من األيعد هذا اإل ختالفات بني إىل معرفة وجودإحصائية البارامرتية اليت 
ن تكون مفردات العينتني قد مت أختبار متوسطي عينتني مستقلتني عن بعضهما البعض ، ويشرتط هذا اإل

ستجابات إسحبهما من قبل عشوائيا ، وسيستخدم يف هذه الدراسة حلساب داللة الفروق بني متوسطات 
)( Heiman , 2010 , p 262. فراد حسب متغريي اجلنس و احلالة العائلية األ

: -أنوفا - إختبار تحليل التباين االحادي-
One Way Analyses Of Variance :

ختبار يف حتديد وجود التباين بني عدة جمموعات فيما بينها و كذلك داخل هذه ستخدم هذا اإلي
ا  موعات حبد ذا Randolf ). ا , Myers , 2013 , p 139 )، ستخدامه حلساب داللة الفروق بني إوسيتم

.، طبيعة الوظيفة املستوى التعليمي ، اخلربة ،فراد حسب متغري السنستجابات األإمتوسطات 

Fisher’s Least Significance Diffrence:إختبار اقل فرق معنوي - :

ار حتليل التباين إلختبمن أهم االختبارات اليت جترى بعد حتليل التباين ، ففي حالة قبول الفرض البديل
قل متوسطني خمتلفني عن بعضهما نه يوجد على األأوالذي يدل على وجود فروق بني املتوسطات ، يعين هذا 

.البعض 

لكل زوج من املتوسطات ليحدد ويكشف عن املتوسط " ت" ختبار إجراء إختبار بيقوم هذا اإل
Rumsey ). و املتوسطات املختلفة عن االخرى أ , 2007 , p 180 )

Multiple Linear Regression: تحليل االنحدار المتعدد - :

هو أسلوب إحصائي يستخدم لدراسة العالقة بني عدة متغريات كمية ، وهو يستخدم يف احلاالت اليت 
، سيتم إستخدامه تابعيهتم فيها الباحث بتحديد تأثري عدة أبعاد تندرج حتت متغري واحد على متغري آخر

( Gaurav , 2011 , p 3 ). املتغريات املستقلة و املتغري التابع املتمثل يف الوالء التنظيمي لدراسة العالقة بني
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R2: :Coefficient of Determinationمعامل التحديد-

تأثريها يف بعاد املتغريات املستقلة حسب درجة أىل ترتيب إرتباط بريسون ، يهدف مربع معامل اإلوهو
كما يشري أيضا إىل جودة النموذج املستخدم يف تفسري اإلختالف احلاصل يف املتغري التابع أي . املتغري التابع 

.نسبة التأثري اليت حيدثها املتغري املستقل يف املتغري التابع 

:التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة إختبار3-8
من عينة الدراسة من أهم الشروط اليت جيب أن تتوفر يف تلك عترب التوزيع الطبيعي للبيانات املستخرجةي

البيانات ، وهذا حىت يستطيع الباحث من تطبيق األساليب اإلحصائية البارامرتية يف معاجلة بياناته وفق ماتقتضيه 
.فرضيات الدراسة املتعمدة 

تم بفرضيات الKolomogrov-Smirnovيعد إختبار  توزيع ومدى من بني اإلختبارات  اليت 
ا من التوزيع الطبيعي ، يقيس هذا اإلختبار إعتدالية التوزيع بشقيها ، اإللتواء و التفرطح ، كما يعطينا درجة  قر

فهذا يعين قبول الفرض القائل بأن 0,05أكرب من (Sig)معنوية النتائج املتحصل عليها فإذا جاءت قيمة 
.البيانات تتبع التوزيع الطبيعي و العكس صحيح

:معامالت اإللتواء و التفرطح  لبيانات محاور الدراسة3-8-1
.يوضح معامالت اإللتواء و التفرطح  لبيانات محاور الدراسة ) 31(رقم جدول

المتوسط 
الحسابي

التباينالوسيط
اإلنحراف 
المعياري

المدى
معامل 
اإللتواء

معامل 
التفرطح

- 1,06- 35,2736159.3112.62440,82الوالءالتنظيمي
25صراع الدور .912614.683.83150.14-0.31

20.952219.974غموض الدور .4719-0.44-0 ,15
- 0,35- 25,242571,138,43300,24التدريب 

أن  قيم معامالت اإللتواء اخلاصة بكل حمور من حماور الدراسة جد )  31(يتضح من اجلدول رقم 
ي يتطلبه التوزيع الطبيعي ، كما يتضح ذ، هذا مايعين أن البيانات قريبة من التماثل ال0القيمة النظرية قريبة من 
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أن تفرطح البيانات قريب من التفرطح 0أيضا من معامالت التفرطح  و اليت تعترب قربية أيضا من القيمة النظرية 
.املعياري 

-Kolomogrovهرية مت تطبيق إختبار للتأكد و معرفة مدى معنوية هذه املشاهدات الظا
Smirnov إلختبار التوزيع الطبيعي  وقد جاءت النتائج كما يلي:

Kolomogrov-Smirnovختبار التوزيع الطبيعي  نتائج إ3-8-2
:لبيانات  محاور الدراسة 

.لبيانات  محاور الدراسة Kolomogrov-Smirnovيوضح  نتائج إختبار التوزيع الطبيعي  ) 32(جدول رقم 

درجة الحريةZقيمة 
القيمة اإلحتمالية            

Sig )(
الداللة

غري دالة0,141370,062الوالء التنظيمي
غري دالة0,140370,064صراع الدور

غري دالة0,13370,093غموض الدور
غري دالة0,132370,103التدريب الوظيفي

جلميع حماور الدراسة أكرب من ( Sig )يتبني لنا أن القيمة اإلحتمالية ) 32( من خالل اجلدول رقم 
، ومنه يتم قبول الفرض الصفري القائل بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  ، ومنه نستطيع 0,05مستوى املعنوية 

.اليت مت مجعها جلميع حماور الدراسة أن  نقول بأن شرط إعتدالية التوزيع قد حتقق يف البيانات  
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:نتائج العرض 4-1

:عرض نتائج الفرضية العامة 4-1-1
لكي تتم اإلجابة عن الفرضية العامة املتعلقة مبستوى الوالء التنظيمي السائد يف يف املؤسسة قيد الدراسة 
أو باألخص لدى عينة الدراسة ، و لإلجابة عن الفرضية القائلة بوجود مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي لدى 

سطيف ، مت اللجوء إىل اإلختبار - BCR- موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكني و الصنابري
اإلحصائي كاي مربع إلختبار جودة التوفيق و الذي يرتكز على فرضية عدم وجود أي أفضلية ألي مستوى من 
مستويات الوالء التنظيمي عن اآلخر ، و لكي تتحقق الفرضية العامة جيب أن تكون هناك أفضلية للمستوى 

ى إضافة إىل وجود الداللة اإلحصائية اليت متكننا من اإلعتماد على تلك املرتفع عن باقي املستويات االخر 
.األفضلية  

يعرب عن املستوى املنخفض من الوالء التنظيمي بالتكرار اخلاص باألفراد ذوي اإلجتاهات السلبية حنو 
لى تلك البنود ، كما يعرب البنود املتعلقة مبحور الوالء التنظيمي ،  بصفة أخرى األفراد الذين أجابوا بغري موافق ع

عن املستوى املتوسط  من الوالء التنظيمي بتكرارإجابات األفراد الذين أجابوا مبحايد عن البنود املتعلقة مبحور 
الوالء التنظيمي ، و أخريا مت التعبري عن املستوى املرتفع من الوالء التنظيمي بتكرار إجابات األفراد الذين أجابوا 

.املتعلقة مبحور الوالء التنظيمي مبوافق عن البنود
بعد حساب التكرارات اخلاصة بكل مستوى من مستويات الوالء التنظيمي ، مت إجراء إختبار كاي مربع 

) SPSS(إلختبار جودة التوفيق عن طريق اإلستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية
.نتائج هذا األخريو اجلدول اآليت يشري إىل 

: يمثل نتائج إختبار كاي مربع إلختبار جودة التوفيق ) 33(دول رقم ج

المستوى\اإلتجاه  
التكرار 
المشاهد

النسبة 
المئوية

التكرار 
النظري

البواقي
قيمة كاي 

مربع
درجة 
الحرية

القيمة اإلحتمالية 
(Sig)

21829,45246منخفض\غري موافق  ,7-6 ,7
24032,43246متوسط\حمايد  ,7-28 ,78,57320,014

28238,12246مرتفع\موافق   ,735,3
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نالحظ إختالف واضح يف التكرارات املشاهدة  وأن فئة األفراد ذوي ) 33(من خالل اجلدول رقم 
، 35,3قيمة البواقي اليت قدرت بـ الوالء املرتفع تأيت باملرتبة األوىل من حيث عدد التكرارات املشاهدة و كذلك 

حتت القيمة النظرية ،6,7- و بقيمة 218تليها فئة األفراد ذوي اإلجتاه السليب أو الوالء املنخفض  بتكرار 
.حتت القيمة النظرية 28,7- و بقيمة 240و تأيت أخريا فئة األفراد ذوي الوالء املتوسط بتكرار

2عند درجة حرية 8,573ختبار كاي مربع و الذي قدرت قيمته بـ كما يشري اجلدول إىل نتيجة إ
و بالتايل فهي دالة 0,05وهي قيمة  أصغر من 0,014واليت تساوي (Sig)و كذلك القيمة اإلحتمالية 

إحصائيا ، هذا ما يؤدي بنا إىل  رفض الفرض الصفري القائل بعدم إختالف التوزيعات التكرارية للمستويات 
ث و قبول الفرض البديل  القائل بوجود أفضلية للمستوى املرتفع من الوالء التنظيمي على املستويات األخرى الثال

على وجود مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي لدى أغلبية باإلعتماد على هذه النتائج ميكننا التأكيد
هذا ما يعين أن  الفرضية .بسطيف BCRموظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكني و الصنابري 

.قد تحققت العامة هلذه الدراسة 

: بالمتغيرات الشخصية عرض النتائج المتعلقة4-1-2

: عرض نتائج الفرضية األولى المتعلقة بمتغير الجنس 2-1- 4-1
للتحقق من هذه الفرضية املتعلقة بإمكانية وجود فروق يف مستويات الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري 

:لعينتني مستقلتني و قد جاءت نتائج اإلختبار كما مايلي " ت"ستخدام إختبار إاجلنس مت 

.يوضح نتيجة إختبار ليفين لتجانس التباين لمتغير الجنس ) 34(جدول رقم 

الداللة(Sig )القيمة اإلحتمالية "ف"قيمة  تجانس التباينإختبار ليفين ل
غري دالة 0,1000,754

ا قبل إجراء إختبار  ، " ت"يعترب إختبار ليفني لتجانس التباين من اإلختبارات القبلية اليت جيب القيام 
موعتني قيد الدراسة ويف حالة يقوم هذا اإلختبار على فرض العدم القائل بعدم وجود أي إختالف يف تباين  ا

.عدم حتقق هذا الفرض فإنه ميكننا اإلنتقال إىل األساليب الغري البارامرتية إلختبار داللة  الفروق بني املتغريات 
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وكذلك القيمة اإلحتمالية 0,100و اليت تساوي " ف"نالحظ قيمة دالة ) 34(من خالل اجلدول رقم 
(Sig)0,754 ذا يتم قبول الفرض الصفري .0,05دالة إحصائيا عند مستوى داللة واليت تعترب غري و 

موعتني ، و منه إمكانية إستكمال إجراء إختبار  " .ت"القائل بعدم وجود إختالف يف تباينات ا

.لداللة الفروق في المستوى العام للوالء التنظيمي  حسب متغير الجنس " ت"يوضح نتائج إختبار ) 35(جدول رقم 

نالجنس
المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

" قيمة   
"ت

درجة 
الحرية

القيمة 
اإلحتمالية 
(Sig)

الداللة

2740,568,74ذكر
غري دالة0,513350,611

1038,8010,57أنثى
لداللة الفروق يف املستوى العام للوالء التنظيمي " ت"املتعلق بنتائج إختبار ) 35(يشري اجلدول رقم 

تبعا ملتغري اجلنس إىل غياب الداللة اإلحصائية ، و هذل يعين عدم وجود أي فروق بني الذكور و اإلناث يف 
املطلوب أكرب من مستوى الثقة0,611(Sig)مستوى الوالء التنظيمي ، فقد جاءت القيمة اإلحتمالية 

.  لم تتحقق ومن هنا ميكننا القول بأن الفرضية األوىل املتعلقة مبتغري اجلنس . هلذا يتم رفض الفرض البديل 0,05

:عرض نتائج الفرضية الثانية المتعلقة بمتغير السن 2-2- 4-1
ONE-WAYلإلجابة عن هذه الفرضية مت اللجوء إىل إختبار حتليل التباين األحادي 

ANOVA ملعرفة إذا ما كان هناك فروق يف املستوى العام للوالء التنظيمي تعزى للفئات العمرية اليت ينتمي
:إليها أفراد عينة الدراسة ، و قد جاءت نتائج اإلختبار كما هي موضحة يف مايلي 
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.فراد عينة الدراسة حول محور الوالء التنظيمي تبعا لمتغير السنيوضح المتوسطات الحسابية ، اإلنحرافات ، األخطاء المعيارية إلستجابات أ) 36(جدول رقم 

الخطا المعيارياإلنحراف المعياريالمتوسط الحسابينالفئات العمرية

1236,678,7322,521سنة30أقل من 

1341,468,6762,406سنة35إىل 30من 

942,3310,4643,488سنة40إىل 36من 

341,009,6445,568سنة40أكرب من 

3740,089,1541,505المجموع

وجود إختالفات يف املتوسطات احلسابية بني مجيع الفئات ) 36( رقم يتضح من خالل اجلدول
العمرية ، و للتأكد من مدى معنوية هذه الفروق مت تطبيق إختبار حتليل التنباين األحادي و قد جاءت النتائج  

: كما  هي موضحة يف اجلدول املوايل

.التنظيمي حسب متغير السن يوضح نتائج إختبار تحليل التباين األحادي لمتغير الوالء) 37(جدول رقم 

مصدر التباينالمتغير
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة     
"ف" 

القيمة 
اإلحتمالية 

(Sig)
الداللة

الوالء 
التنظيمي

موعات 212,859370,953بني ا
غري دالة0,8350,484 داخل 

موعات ا
2803,8973384,967

3016,75736المجموع

م وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف دععن لقد أظهرت نتيجة إختبار حتليل التباين األحادي
أكرب من 0,484(Sig)املستوى العام للوالء التنظيمي تبعا للفئات العمرية ، فقد جاءت القيمة اإلحتمالية 
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ذا ميكننا القول بأن . ، ومنه يتم رفض الفرض البديل و قبول الفرض الصفري 0,05مستوى الثقة املطلوب  و 
. لم تتحققالفرضية الثانية املتعلقة بالسن 

:عرض نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة بمتغير المستوى التعليمي 2-3- 4-1
ONE-WAYلإلجابة عن هذه الفرضية مت اللجوء إىل إختبار حتليل التباين األحادي 

ANOVA ملعرفة إذا ما كان هناك فروق يف املستوى العام للوالء التنظيمي تعزى للمستوى التعليمي ميتلكه
:أفراد عينة الدراسة ، و قد جاءت نتائج اإلختبار كما هي موضحة يف مايلي 

.عينة حول محور الوالء التنظيمي تبعا للمستوى التعليمي اليوضح المتوسطات الحسابية ، اإلنحرافات ، األخطاء المعيارية إلستجابات أفراد ) 38(جدول رقم 

الخطا المعيارياإلنحراف المعياريالمتوسط الحسابينالمستوى التعليمي
1442,2910,0262,680ثانوي

345,008,6605,000بكالوريا
1537,078,6312,229جامعي
540,007,7463,464ماجستري
3740,089,1541,505المجموع

وجود إختالفات يف املتوسطات احلسابية بني مجيع املستويات ) 38(يتضح من خالل اجلدول رقم 
األحادي و قد جاءت النتائج  التعليمية  ، و للتأكد من مدى معنوية هذه الفروق مت تطبيق إختبار حتليل التنباين 

:كما هي موضحة يف اجلدول املوايل
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.يوضح نتائج إختبار تحليل التباين األحادي لمتغير الوالء التنظيمي حسب متغير المستوى التعليمي ) 39(جدول رقم 

مصدر التباينالمتغير
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة      
"ف" 

القيمة 
اإلحتمالية 

(Sig)
الداللة

الوالء 
التنظيمي

موعات 276,966392,322بني ا
1,1120,358

غري دالة داخل 
موعات ا

2739,7903383,024

3016,75736المجموع

لقد أظهرت نتيجة إختبار حتليل التباين األحادي عم وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف املستوى 
0,358(Sig)العام للوالء التنظيمي تبعا للمستوى التعليمي لدى أفراد العينة ، فقد جاءت القيمة اإلحتمالية 

ذا ميكننا . بول الفرض الصفري ، ومنه يتم رفض الفرض البديل و ق0,05أكرب من مستوى الثقة املطلوب  و 
. لم تتحققالقول بأن الفرضية الثانية املتعلقة باملستوى التعليمي  

:عرض نتائج الفرضية الرابعة المتعلقة بمتغير الحالة العائلية 2-4- 4-1
للتحقق من هذه الفرضية املتعلقة بإمكانية وجود فروق يف مستويات الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري 

:لعينتني مستقلتني و قد جاءت نتائج اإلختبار كما مايلي " ت"احلالة العائلية مت استخدام إختبار 

.يوضح نتيجة إختبار ليفين لتجانس التباين لمتغير الحالة العائلية ) 40(جدول رقم 

الداللة(Sig )القيمة اإلحتمالية "ف"قيمة  إختبار ليفين لتجانس التباين
غري دالة0,0030,957

ا قبل إجراء إختبار  ، " ت"يعترب إختبار ليفني لتجانس التباين من اإلختبارات القبلية اليت جيب القيام 
موعتني قيد الدراسة ويف حالة  يقوم هذا اإلختبار على فرض العدم القائل بعدم وجود أي إختالف يف تباين ا

.اإلنتقال إىل األساليب الغري البارامرتية إلختبار داللة  الفروق بني املتغريات عدم حتقق هذا الفرض فإنه ميكننا 
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إىل نتيجة إختبار ليفني لتجانس التباين ملتغري احلالة العائلية ، وقد جاءت نتيجة )40(يشري اجلدول رقم 
، ومنه يتم 0,05وبأكرب من مستوى املعنوية املطل0,957اإلختبار غري دالة حيث جاءت القيمة اإلحتمالية 

موعتني ومنه إمكانية إستكمال إجراء  .للعينات املستقلة " ت"قبول الفرض الصفري القائل بتجانس تباين ا

.لداللة الفروق في المستوى العام للوالء التنظيمي  حسب متغير الحالة العائلية " ت"يوضح نتائج إختبار ) 41(جدول رقم 

الحالة 
العائلية

ن
المتوسط 
الحسابي

فاإلنحرا
لمعياريا

قيمة  
"ت" 

درجة 
الحرية

إلحتمالية االقيمة
(Sig)

الداللة

2539,529,274متزوج
غري دالة0,533350,598- 

1241,259,186أعزب

لداللة الفروق يف املستوى العام للوالء التنظيمي " ت"املتعلق بنتائج إختبار ) 41(يشري اجلدول رقم 
تبعا ملتغري احلالة العائلية  إىل غياب الداللة اإلحصائية ، و هذل يعين عدم وجود أي فروق بني املتزوجني و العزاب 

من مستوى الثقة املطلوب أكرب 0,598(Sig)يف مستوى الوالء التنظيمي ، فقد جاءت القيمة اإلحتمالية 
ذا يتم رفض الفرض البديل .0,05 .لم تتحقق هذا يعين بأن الفرضية الرابعة املتعلقة مبتغري احلالة العائلية . و 

:عرض نتائج الفرضية الخامسة المتعلقة بمتغيرالخبرة  2-5- 4-1
ONE-WAYلإلجابة عن هذه الفرضية مت اللجوء إىل إختبار حتليل التباين األحادي 

ANOVA ملعرفة إذا ما كان هناك فروق يف املستوى العام للوالء التنظيمي تعزى ملتغري اخلربة لدى أفراد عينة
:الدراسة ، و قد جاءت نتائج اإلختبار كما هي موضحة يف مايلي 
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.فراد عينة الدراسة حول محور الوالء التنظيمي تبعا لمتغير الخبرة  يوضح المتوسطات الحسابية ، اإلنحرافات ، األخطاء المعيارية إلستجابات أ) 42(جدول رقم 

الخطا المعيارياإلنحراف المعياريالمتوسط الحسابينالخبرة
1536,337,7802,009سنوات5أقل من 

746,868,3353,150سنوات10اىل 5من 
441,507,8533,926سنة15اىل 11من 
532,403,2861,470سنة20اىل 16من 
353,000,0000,000سنة25اىل 21من 

341,009,6445,568سنة25أكثر من 
3740,089,1541,505المجموع

وجود إختالفات يف املتوسطات احلسابية بني مجيع فئات متغري ) 42( رقم يتضح من خالل اجلدول 
مت تطبيق إختبار حتليل التنباين األحادي و قد جاءت النتائج كما  و للتأكد من مدى معنوية هذه الفروق اخلربة  ،

:هي موضحة يف اجلدول املوايل

.يوضح نتائج إختبار تحليل التباين األحادي لمتغير الوالء التنظيمي حسب متغير الخبرة ) 43(جدول رقم 

المتغير
مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة  
"ف" 

القيمة 
اإلحتمالية 

(Sig)
الداللة

الوالء 
التنظيمي

بني 
موعات ا

1338,3665267,673
4,944

0,002
دالة

داخل 
موعات ا

1678,3903154,142

3016,75736المجموع
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لقد أظهرت نتيجة إختبار حتليل التباين األحادي  وجود  فروق ذات داللة إحصائية يف املستوى العام 
أكرب 0,358(Sig)للوالء التنظيمي تبعا للمستوى التعليمي لدى أفراد العينة ، فقد جاءت القيمة اإلحتمالية 

بوجود إختالف يف مستوى الوالء ، ومنه يتم قبول الفرض البديل القائل0,05من مستوى الثقة املطلوب 
موعات ختتلف عن  التنظيمي سببه اخلربة املهنية اليت ميتلكها أفراد عينة الدراسة ، ولكي تتم معرفة أي من ا
األخرى أو بعبارة أخرى أيها هلا أفضلية عن األخرى يف مستوى الوالء التنظيمي ، مت اللجوء إىل أحد اإلختبارات 

موعات اليت ختتلف عن األخرى ( LSD )يف إختبار أقل فرق معنويالبعدية  و املتمثل  والذي حيدد بدوره ا
موعات و قد أسفرت نتائج هذا اإلختبار على مايلي " ت"عن طريق إجراء إختبار  :لكل زوج من ا
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.بين فئات متغير الخبرة ( LSD )يوضح نتائج إختبار ) 44(جدول رقم 

)(Jالفئة )I( الفئة 
الفرق بين     

)J-I(
اإلنحراف المعياري

القيمة اإلحتمالية
( Sig)

الداللة

سنوات5أقل من 

دالة3,3680,004*10,524-سنوات10اىل 5من 
5,1674,1410,221-سنة15اىل 11من 
3,9333,8000,309سنة20اىل 16من 
دالة4,6540,001*16,667-سنة25اىل 21من 

4,6674,6540,324-سنة25أكثر من 

سنوات10اىل 5من 

دالة3,3680,004*10,524سنوات5أقل من 
5,3574,6120,254سنة15اىل 11من 
دالة4,3080,002*14,457سنة20اىل 16من 
6,1435,0780,235-سنة25اىل 21من 

5,8575,0780,258سنة25أكثر من 

سنة15اىل 11من 

5,1674,1410,221سنوات5أقل من 
5,3574,6120,254-سنوات10اىل 5من 
9,1004,9360,075سنة20اىل 16من 
دالة5,6200,049*11,500-سنة25اىل 21من 

5005,6200,930,سنة25أكثر من 

سنة20اىل 16من 

3,9333,8000,309-سنوات5أقل من 
دالة4,3080,002*14,457-سنوات10اىل 5من 
9,1004,9360,075-سنة15اىل 11من 
دالة5,3740,001*20,600-سنة25اىل 21من 

8,6005,3740,120-سنة25أكثر من 

سنة25اىل 21من 

دالة4,6540,001*16,667سنوات5من أقل 
6,1435,0780,235سنوات10اىل 5من 
دالة5,6200,049*11,500سنة15اىل 11من 
دالة5,3740,001*20,600سنة20اىل 16من 

12,0006,0080,055سنة25أكثر من 

سنة25أكثر من 

4,6674,6540,324سنوات5أقل من 
5,8575,0780,258-سنوات10اىل 5من 
5005,6200,930,-سنة15اىل 11من 
8,6005,3740,120سنة20اىل 16من 
12,0006,0080,055-سنة25اىل 21من 

. 0,05دالة إحصائيا عند مستوى *
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:لفئات متغري اخلربة يتضح لنا مايلي (LSD)اخلاص بإختبار ) 44( رقم من خالل اجلدول 

 لصاحل ) سنوات 10إىل 5من ( وفئة  ) سنوات 5أقل من ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فئة
) .سنوات 10إىل 5من ( فئة 
 لصاحل ) سنة 25إىل 21من ( وفئة ) سنوات 5أقل من ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فئة

) .سنة 25إىل21من ( فئة 
 لصاحل ) سنة 20إىل 16من ( وفئة  ) سنة 10إىل 5من ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فئة

).سنة 10إىل 5من ( فئة 
 لصاحل ) سنة 25إىل 21من( وفئة ) سنة 15إىل11من ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فئة

).سنة 25إىل 21من( فئة 
 لصاحل ) سنة 25إىل 21من( وفئة  ) سنة 20إىل 16من ( داللة إحصائية بني فئة وجود فروق ذات

).سنة 25إىل 21من( فئة 
بعد اإلطالع على الفئات اليت ختتلف عن بعضها البعض ،ميكننا القول بأن مستوى الوالء 

ا و هنا ال يسعنا  إال القول بأن التنظيمي لدى عينة الدراسة خيتلف بإختالف اخلربة اليت ميتلكو
.قد تحققت الفرضية اخلامسة من فرضيات الدراسة  و اليت تتعلق مبتغري اخلربة 

:عرض نتائج الفرضية السادسة المتعلقة بمتغيرطبيعة الوظيفة  2-6- 4-1
ONE-WAYلإلجابة عن هذه الفرضية مت اللجوء إىل إختبار حتليل التباين األحادي 

ANOVA ملعرفة إذا ما كان هناك فروق يف املستوى العام للوالء التنظيمي تعزى ملتغري طبيعة الوظيفة لدى
:أفراد عينة الدراسة ، و قد جاءت نتائج اإلختبار كما هي موضحة يف مايلي 
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سة حول محور الوالء التنظيمي تبعا لمتغير يوضح المتوسطات الحسابية ، اإلنحرافات ، األخطاء المعيارية إلستجابات عينة الدرا) 45(جدول رقم 

طبيعة الوظيفة

الخطا المعيارياإلنحراف المعياريالمتوسط الحسابينالوظيفة
939,567,6672,556إطار

1736,357,9681,933عون حتكم
1146,279,3282,813عامل تنفيذ
3740,089,1541,505المجموع

ميكن لنا املالحظة الظاهرية لإلختالفات يف املتوسطات بني الفئات الثالث ، )45( من خالل اجلدول
و ملعرفة مدى معنوية هذه اإلختالفات مت اللجوء إىل تطبيق إختبار حتليل التنباين األحادي و قد جاءت النتائج  

:كما  هي موضحة يف اجلدول املوايل 

.ألحادي لمتغير الوالء التنظيمي حسب متغير طبيعة الوظيفة يوضح نتائج إختبار تحليل التباين ا) 46(جدول رقم 

مجموع المربعاتمصدر التباينالمتغير
درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة  
"ف" 

القيمة 
اإلحتمالية 

(Sig)
الداللة

الوالء 
التنظيمي

بني 
موعات ا

660,4702330,235
دالة 4,7650,015

إحصائيا داخل 
موعات ا

2356,2863469,303

3016,75736المجموع

و اليت تدل على 0,015( Sig )و بالنظر إىل القيمة اإلحتمالية ) 46(من خالل اجلدول رقم 
داللة إختبار حتليل التباين األحادي ملتغري الوالء التنظيمي تبعا ملتغري طبيعة الوظيفة ، مت قبول الفرض البديل القائل 
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بوجود إختالف يف مستوى الوالء التنظيمي تبعا لطبيعة الوظيفة اليت يشغلها أفراد عينة الدراسة ، ولكي تتم معرفة 
موع ات ختتلف عن األخرى أو بعبارة أخرى أيها هلا أفضلية عن األخرى يف مستوى الوالء التنظيمي ، أي من ا

والذي حيدد بدوره ( LSD )مت اللجوء إىل أحد اإلختبارات البعدية  و املتمثل يف إختبار أقل فرق معنوي
موعات اليت ختتلف عن األخرى عن طريق إجراء إختبار  موعات و قد أسفرت نتائج لكل زوج من ا" ت"ا

:هذا اإلختبار على مايلي 

.بين فئات متغير طبيعة الوظيفة ( LSD )يوضح نتائج إختبار ) 47(جدول رقم 

)(Jالفئة )I( الفئة 
الفرق بين     

)J-I(
اإلنحراف 
المعياري

القيمة اإلحتمالية
( Sig)

الداللة

إطار
3,2033,4320,357عون حتكم

6,7173,7420,082-تنفيذعامل 

عون حتكم
3,2033,4320,357-إطار

دالة3,2210,004*9,920-عامل تنفيذ

عامل تنفيذ
6,7173,7420,082إطار

دالة3,2210,004*9,920عون حتكم
. 0,05دالة إحصائيا عند مستوى *

بني فئات متغري طبيعة الوظيفة يتضح لنا مايلي ( LSD )من خالل اجلدول الذي يوضح نتائج إختبار 

 ، وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فئة  أعوان التحكم و فئة عمال التنفيذ  لصاحل فئة عمال التنفيذ
موعتني الألخريتني  و هذا يعين أن عمال التنفيذ أكثر والءا من ا

موع ات ، يسعنا اآلن القول بتحقق الفرض البديل بعد التأكد من وجود فرق  دال إحصائيا بني هذه ا
الذي يشري إىل وجود إختالفات يف مستويات الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري طبيعة الوظيفة ، ومنه ميكن القول 

. قد تحققتبأن الفرضية السادسة املتعلقة مبتغري طبيعة الوظيفة 
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:نتائج المتعلقة بالمتغيرات التنظيمية الرض ع4-1-3

: نتائج الفرضية السابعة المتعلقة بمتغيرصراع الدور عرض 3-1- 4-1
للتأكد من صحة الفرضية املتعلقة مبتغري صراع الدور و عالقته مع أبعاد الوالء التنظيمي، مت اللجوء إىل 
إستخدام أسلوب حتليل اإلحندار املتعدد ملعرفة أي من األبعاد ترتبط و تؤثر يف أبعاد الوالء التنظيمي ، يشري 

.اجلدول املوايل إىل النتائج املتحصل عليها بعد إجراء اإلختبار اإلحصائي 
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.يوضح  نتائج إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد لمتغير صراع الدور ) 48(جدول رقم 

أبعاد الوالء 
التنظيمي

أبعاد متغير صراع 
الدور

ن
معامل اإلرتباط 

Rبرسون
الداللة)Sig(قيمة  

معامل التحديد
R2 قيمة  "ف"قيمة)Sig(

البعد العاطفي

تعارض معايري وقيم 
الفرد مع متطلبات الدور

غري دالة370,2140,102

0,303,5340,017

التعارض بني مدة 
االجناز و املوارد املتاحة

370,3280,024 دالة⃰

تغيري سلوك الفرد نتيجة 
املواقف املرتبطة ببعض 

االدوار
370,4430,003 دالة⃰

تعارض توقعات الفرد 
مع متطلبات وسياسات 

املنظمة
غري دالة370,2290,087

البعد املستمر

تعارض معايري وقيم 
الفرد مع متطلبات الدور

غري دالة37,0980,283

0,212,2150,09

التعارض بني مدة 
االجناز و املوارد املتاحة

غري دالة370,1010,276

تغيري سلوك الفرد نتيجة 
املواقف املرتبطة ببعض 

االدوار
370,4430,003 دالة⃰

تعارض توقعات الفرد 
مع متطلبات وسياسات 

املنظمة
غري دالة370,1240,233

البعد املعياري

تعارض معايري وقيم 
الفرد مع متطلبات الدور

غري دالة370,1710,155

,29103,2850,023

التعارض بني مدة 
االجناز و املوارد املتاحة

غري دالة370,1750,150

تغيري سلوك الفرد نتيجة 
املواقف املرتبطة ببعض 

االدوار
370,4810,001 دالة⃰

تعارض توقعات الفرد 
مع متطلبات وسياسات 

املنظمة
غري دالة370,2590,061

.0,05دالة عند مستوى ⃰

حتليل اإلحندار املتعدد  بني أبعاد صراع الدور الذي يوضح نتائج إختبار) 48( من خالل اجلدول رقم 
:و أبعاد الوالء التنظيمي ميكننا مالحظة النقاط التالية 



عرض و مناقشة النتائج الرابع : الفصل

117

 الدور وجود عالقة إرتباطية موجبة متوسطة بني مجيع أبعاد الوالء التنظيمي و أبعاد متغري صراع.
 إرتبط البعد العاطفي للوالء التنظيمي ببعدين فقط من أبعاد صراع الدور ومها بعد التعارض بني مدة

اإلجناز و املوارد املتاحة و كذلك بعد تغيري سلوك الفرد نتيجة املواقف املرتبطة ببعض االدوار ، حيث 
هذه القيم دالة إحصائيا عند على التوايل و 0,443و 0,328جاءت قيمة معامل اإلرتباط بريسون 

.0,05مستوى معنوية 
 إرتبط البعد املستمر و البعد املعياري ببعد وحيد من أبعاد صراع الدور يتمثل يف بعد تغيري سلوك الفرد

.نتيجة املواقف املرتبطة ببعض األدوار 

 بلغت قيمة معامل التحديدR2 والذي يشري إىل جودة النموذج يف التنبؤ بالتغري الذي ميكن أن حيصل
بالنسبة 0,29بالنسبة للبعد املستمر و 0,21بالنسبة للبعد العاطفي ، و 0,30يف الوالء التنظيمي 

للبعد املعياري ،  وهذا يعين بأن أبعاد متغري صراع الدور اليت  ثبتت عالقتها مع أبعاد الوالء التنظيمي
.بالنسبة للبعد املعياري %29بالنسبة للبعد املستمر ، %21يف البعد العاطفي ، %30تؤثر بنسبة 

للبعدين العاطفي و املعياري ، هذا ما 0,05جاءت دالة عند مستوى معنوية " ف "ن قيمة دالة إ
بينما ال يصلح . غريين يعين صالحية منوذج أبعاد صراع الدور يف متثيل العالقة اخلطية بني هذين املت

. لتمثيل العالقة بالنسبة للبعد املستمر 

:من خالل ما سبق  ميكننا القول بأن الفرضية السابعة  املتعلقة مبتغري صراع الدور و القائلة 

إرتباطية ذات داللة إحصائية بني متغري صراع الدور و كل بعد من أبعاد الوالء هناك عالقة 
.قد تحققت التنظيمي 

: عرض نتائج الفرضية الثامنة المتعلقة بمتغير غموض الدور 3-2- 4-1
للتأكد من صحة الفرضية املتعلقة مبتغري غموض الدور و عالقته مع أبعاد الوالء التنظيمي، مت اللجوء إىل إستخدام 

اجلدول التايل أسلوب حتليل اإلحندار املتعدد ملعرفة أي من األبعاد ترتبط و تؤثر يف أبعاد الوالء التنظيمي ، يشري
.إىل النتائج املتحصل عليها بعد إجراء اإلختبار اإلحصائي 
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.يوضح  نتائج إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد لمتغير غموض  الدور ) 49(جدول رقم 

أبعاد 
الوالء 
التنظيمي

أبعاد متغير غموض  
الدور

ن
معامل 

اإلرتباط 
Rبرسون

قيمة  
)Sig(

الداللة
معامل 
التحديد
R2

"ف"قيمة 
قيمة

)Sig(

البعد 
العاطفي

مدى تنبؤ الفرد بالناتج 
أو الردود النامجة عن 

السلوك
370,4360,004 دالة⃰

,20504,383,0200
وضوح السلوكات 

املطلوبة ، السياسات ، 
التوجيهات ، الواجبات

370,3250,025 دالة⃰

البعد 
املستمر

بالناتج مدى تنبؤ الفرد 
أو الردود النامجة عن 

السلوك
370,5160,001 دالة⃰

0,3378,6380,001
وضوح السلوكات 

املطلوبة ، السياسات ، 
التوجيهات ، الواجبات

370,4880,001 دالة⃰

لبعد ا
املعياري

مدى تنبؤ الفرد بالناتج 
أو الردود النامجة عن 

السلوك
370,6500,000 دالة⃰

0,42912,7890,000
وضوح السلوكات 

املطلوبة ، السياسات ، 
التوجيهات ، الواجبات

370,3930,008 دالة⃰

.0,05دالة عند مستوى ⃰

املتعلق بنتائج حتليل اإلحندار املتعدد ملتغري غموض الدور  ميكننا ) 49(من خالل اجلدول رقم 
: إستخالص  النقاط التالية 

 وجود عالقة إرتباطية موجبة متوسطة  بني كل بعد من أبعاد الوالء التنظيمي و مجيع أبعاد متغري غموض
. الدور
 من %33,7من التغري احلاصل يف البعد العاطفي ، %20,5يفسر متغري غموض الدور ما قيمته

. عياري من التغري احلاصل يف البعد امل%42,9التغري احلاصل يف البعد املستمر ،  
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 ذات داللة إحصائية بالنسبة لكل أبعاد الوالء التنظيمي و هذا يعين أن منوذج " ف " جاءت قيمة دالة
. غموض الدور مناسب يف متثيل العالقة اخلطية مع متغري الوالء التنظيمي 

: من خالل  هذا ميكننا القول بأن  الفرضية الثامنة  املتعلقة مبتغري غموض الدور و القائلة 

بني متغري غموض الدور و كل بعد من 0,05هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
.قد تحققتأبعاد الوالء التنظيمي 

: عرض نتائج الفرضية التاسعة المتعلقة بمتغير التدريب الوظيفي 3-3- 4-1
التدريب الوظيفي ترتبط و تؤثر مت اللجوء إىل إستخدام أسلوب حتليل اإلحندار املتعدد ملعرفة أي من أبعاد 

.يف أبعاد الوالء التنظيمي ، يشري اجلدول التايل إىل النتائج املتحصل عليها بعد إجراء اإلختبار اإلحصائي 

.يوضح  نتائج إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد لمتغير التدريب لوظيفي ) 50(جدول رقم 

أبعاد 
الوالء 
التنظيمي

أبعاد متغير التدريب 
ظيفيالو 

ن
معامل 

اإلرتباط 
Rبرسون

قيمة  
)Sig(

الداللة
معامل 
التحديد
R2

"ف"قيمة 
قيمة  

)Sig(

البعد 
العاطفي

مدى ادراك الفرد 
لتوفر فرص التدريب

دالة370,2840,001
0,1543 ,099,0580

دراك الفائدة من إ
التدريب

غري دلة37-0,2620,173

البعد 
املستمر

دراك الفرد إمدى 
لتوفر فرص التدريب

دالة370,4870,001
0,2686,213,0050

دراك الفائدة من إ
التدريب

غري دالة37-0,1600,173

البعد 
املعياري

مدى ادراك الفرد 
لتوفر فرص التدريب

دالة370,2900,041
0,1503,006,0630

دراك الفائدة من إ
التدريب

غري دالة37-0,2480,069

.0,05دالة عند مستوى ⃰
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و الذي يشري إىل نتائج حتليل اإلحندار املتعدد بالنسبة ملتغري التدريب )  50(من خالل اجلدول  رقم 
: الوظيفي  ميكننا إستخالص النقاط التالية 

بعالقة  إرتباطية موجبة رتبط بعد مدى إدراك الفرد لتوفر فرص التدريب جبميع أبعاد الوالء التنظيمي إ
.تراوحت بني املنخفضة و املتوسطة 

 مل يرتبط بعد إدراك الفائدة من التدريب مع أي بعد من أعاد الوالء التنظيمي ، حيث جاءت مجيع قيم
.معامالت برسون غري دالة إحصائيا  

د الوالء التنظيمي نسبة تفسري بعد مدى إدراك العامل لتوفر فرص التدريب للتغريات احلاصلة يف أبعا
15بالنسبة للبعد املستمر ، %26,4بالنسبة للبعد العاطفي ،%15,4،جاءت على التوايل

. بالنسبة للبعد املعياري %
 و اليت تشري إىل صالحية النموذج يف متثيل العالقة  اخلطية دالة بالنسبة للبعد " ف " جاءت قيم دالة

. صائية للبعدين اآلخرين املستمر بينما مل تكن ذات داللة إح
مم سبق ، و بالنظر إىل التقاط املستخلصة من  اإلختبار اإلحصائي ميكننا القول بأ ن الفرضية 

:التاسعة املتعلقة  مبتغري التدريب الوظيفي و القائلة 

بني متغري التدريب الوظيفي  0,05هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
.قد تحققت كل بعد من أبعاد الوالء التنظيمي و  

:جالنتائمناقشة 4-2

: الفرضية العامة نتائج مناقشة 4-2-1
وجود أفضلية لألفراد ذوي الوالء املرتفع على األفراد ذوي املستويني املتوسط ) 34(لقد أظهر اجلدول رقم 

من إمجايل عينة الدراسة يليهم يف املرتبة الثانية %38,12و املنخفض من الوالء ، فهم يشكلون مانسبته 
29,46وأخريا االفراد ذوي الوالء املنخفض  بنسبة 32,43األفراد ذوي الوالء املتوسط بنسبة 

إن هذه املستويات الثالث و املعرب عنها بالنسب املئوية  ترتبط يف حقيقة األمر مع أبعاد الوالء التنظيمي 
يف دراستة لآلثار النامجة عن مستويات الوالء التنظيمي وعالقتها Reichersليت أثبتها الثالث آللن وماير  ا
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املستوى املرتفع من الوالء التنظيمي يرتبط بالبعد العاطفي للوالء Reichersبأبعاد الوالء التنظيمي ، فحسب 
التنظيمي ، و املستوى املتوسط يرتبط بالبعد املعياري للوالء التنظيمي ، وأخريا املستوى املنخفض يرتبط بالبعد 

.املستمر للوالء التنظيمي 

طرحه حول عالقة مستويات الوالء بالرجوع إىل نتائج الفرضية العامة و باألخذ بعني اإلعتبار ما مت
: التنظيمي بأبعاد الوالء التنظيمي ميكننا قول مايلي 

  من إمجايل عينة الدراسة %38,12أن البعد العاطفي هو البعد السائد لدى أفراد عينة الدراسة بنسبة
.%29,45و أخريا البعد املستمر بنسبة %32,43يليه البعد املعياري بنسبة 

 من أفراد عينة الدراسة لديهم قبول تام ألهداف و قيم املنظمة ، كما أن لديهم %38,12أن نسبة
م يواصلون  الرغبة يف بذل جمهودات إضافية من أجل حتسني حالة املنظمة و مكانتها ، و أهم شيئ أ

م هم الذين يريدون ذلك  بالرغم من توفر البديل األفض ل ، وهذا مهامهم وخدمتهم يف املنظمة حاليا أل
.يرجع للعالقة العاطفية اليت تربطهم مع املنظمة 

 من أفراد العينة لديهم بعض التعارض وعدم القبول لسياسات وقيم املنظمة احلالية ، 32,43أن نسبة
م يرون بأن ترك املنظمة يف الوقت احلايل يعرضها إىل مشاكل لكنهم يواصلون العمل يف املنظمة أل

ا ، لكنهم سيغادرون املنظمة حتما يف الوقت الذي يرونه مناسبا لذلك و يؤدي إىل اإل .خالل بتواز
 من أفراد عينة الدراسة يرتبطون باملنظمة من أجل احلفاظ على إستثمارهم فيها ، 29,45أن نسبة

ادي أهم فاملنفعة املادية و اإلمتيازات اليت توفرها املنظمة هي سبب بقائهم فيها ،كما يعترب األجر امل
د برفع نسب  شيئ يؤثر يف هذه الفئة، تعترب هذه الفئة غري ثابتة متاما باملقارنة مع سابقتيها فهي تعترب 
ا مع بروز أي  دوران العمل يف املنظمة كما أنه  ال ميكن التنبؤ بالوقت الذي ستغادر فيه املنظمة ، أل

. املنظمة دون أدىن حرص على مصريها فرصة عمل بديلة تراها أفضل من املنظمة احلالية سترتك 
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: المتعلقة بالمتغيرات الشخصية نتائجالمناقشة 4-2-2

:تحليل نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بمتغير الجنس 2-1- 4-2
لقد أظهر التحليل اإلحصائي لداللة الفروق يف املستوى العام للوالء التنظيمي تبعا ملتغري اجلنس إىل 

اليت تقودنا إىل إعتبار أن أحد اجلنسني أكثر والءا من اآلخر ، و بالتايل فإن الذكورغياب الداللة اإلحصائية 
.و اإلناث لديهم نفس املستوى من الوالء التنظيمي 

ا األمحدي  ، ) 2004(تتعارض نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات اليت قام 
و اليت أسفرت يف ) 2008 ( ،Abreu)2013(Malek-Eker,Pala، ) 2007(احملتسب،جلعود 

جمملها عن وجود فروقات معنوية يف مستويات الوالء التنظيمي بني الذكور و اإلناث لصاحل الذكور ، بينما دراسة 
فقد أسفرت عن وجود إختالفات يف مستويات الوالء التنظيمي لكن لصاحل اإلناث على ) 2006(عطاري 

.حساب الذكور 

وجود فروق يف مستويات الوالء التنظيمي لدى عينة الدراسة يرجع إىل سياسة يرى الباحث بأن عدم
املنظمة يف التعامل بني اجلنسني ، فعدم وجود إزدواجية التعامل بني املنظمة و اجلنسني يؤدي إىل تلقي نفس 

ت املسندة لكال املعاملة لكليهما فال تتأثر بذلك مستويات الوالء التنظيمي لديهم ، كما أن تقارب املسؤوليا
اجلنسني يلعب دورا هاما يف حتديد مستويات الوالء التنظيمي لديهما ، فاملراكز  القيادية و التسيريية و إختاذ 
القرارات مل يعد حكرا على الذكور فقط ، فاإلناث يف املنظمات أصبحن بدرجة تأثري الذكور يف املشاركة بإعطاء 

.ة قرارات حامسة ومصريية بالنسبة للمنظم

كما أن الباحث يرى أيضا أن ملدى مالئمة الوظيفة املشغولة للفرد لدى عينة الدراسة يلعب دورا أيضا يف 
إبقاء مستويات الوالء التنظيمي لدى اجلنسني يف حالة تقارب شديد يكاد ينعدم ، فمعظم اإلناث يعملن يف 

مل ، بينما يرتكز معظم الذكور يف قسم اإلنتاج األقسام التسيريية و اإلدارية و اليت تتالئم مع طبيعتهم يف الع
و املراقبة و اليت تتالئم مع قدرات الذكور اليت تتميز باجلهد العضلي ، إن هذا التوافق و املالئمة بني طبيعة 
املنصب املشغول و جنس شاغله ، أدى إىل إجياد نوع من الرضى الوظيفي الذي أثر إجيابا على مستويات الوالء 

.نظيمي لكلى اجلنسني فأبقى على تقارب مستويات الوالء التنظيمي لديهم  لديهم الت
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: السن حليل نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بمتغيرت2-2- 4-2
ذه الفرضية ، و اليت تقول بوجود إختالفات يف مستويات االوالء  بعد القيام بالتحليل اإلحصائي اخلاص 

فإنه قد تبني غياب الداللة اإلحصائية  مبا يتعلق بإختالف املتوسطات ،التنظيمي سببها اإلختالف يف السن ، 
.و بالتايل فهذا اإلختالف ال  يعد ذا تأثري يف مستويات الوالء التنظيمي لدى أفراد العينة 

و اليت توصلت إىل عدم وجود أي إختالفات دالة ) Iqbal)2011إتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
ات الوالء التنظيمي لدى عمال مصانع النسيج يف مدينيت الهور و فيصالباد يف دولة باكستان  أحصائيا  يف مستوي

و اليت ) 2007(احملتسب ، جلعود ،) 2004(وقد تعارضت نتائج الدراسة احلالية مع دراسات  األمحدي 
التنظيمي املرتفع لصاحل العامل توصلتا إىل أنه كلما زاد سن العامل زاد مستوى الوالء التنظيمي لديه ، فالوالء 

.األكرب سنا فاألقل فاألقل 

: تحليل نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بمتغيرالمستوى التعليمي  2-3- 4-2
لقد أظهرت نتائج حتليل التباين األحادي اخلاصة مبتغري املستوى التعليمي و عالقته مبستويات الوالء 

الكافية لقبول الفرض البديل القائل بوجود فروق يف مستويات الوالء التنظيمي إىل عدم وجود الداللة اإلحصائية 
التنظيمي تعزى إىل متغري املستوى التعليمي لدى أفراد عينة الدراسة ، ووفقا ألدبيات الوالء التنظيمي فإنه من 

لدراسة احلالية املفروض أن الوالء التنظيمي ينخفض كلما إرتفع املستوى املستوى التعليمي لشاغل الوظيفة  ، و ا
.مل جتد أي فروق بني املستويات التعليمية ألفراد عينة الدراسة و مستويات الوالء التنظيمي لديهم  

يرى الباحث أن هذه النتيجة ترجع إىل غياب فئة هامة مل تدرج يف التحليل اإلحصائي نسبة لعدم ظهور 
ني لشهادة الدكتوراه  ، حيث أن هذه الفئة تعد األعلى وال فرد منها يف عينة الدراسة و اليت تتمثل يف فئة احلامل

ا أقل والءا من الفئات األخرى املدرجة يف التحليل اإلحصائي ، من ناحية املستوى التعليمي و من املفروض أ
.التحليل اإلحصائي ومنه النتائج احلصل عليهاو منه ميكننا القول بأن غياب هذه الفئة قد أثر بشكل كبري على  

عدم وجود حاملي شهادة الدكتوراه يف عينة الدراسة على أن هلذه الفئة بالتحديد توجهات الباحثيفسر
. و غريها فكرية حنو مناصب عمل أخرى كالتعليم و البحث العلمي

، )2008(Malek-Eker,Pala،  ) 2006(تعارضت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة عطاري 
Abreu)2013 ( و اليت توصلت إىل وجود إختالفات يف مستويات الوالء التنظيمي ترجع إىل متغري املستوى
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على وجود عالقة إرتباطية عكسية ) Iqbal)2013التعليمي لصاحل األكثر تعليما ،بينما أسفرت نتيجة دراسة
ءا نتيجة توفر البدائل املتاحة و من بينها بني املستوى التعليمي و الوالء التنظيمي ، حيث أن األكثر تعليما أقل وال

.توفر فرص العمل البديلة 

: الحالة العائلية  تحليل نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بمتغير2-4- 4-2
بعد التأكد من عدم وجود أي داللة إحصائية للفروق املوجودة يف مستويات الوالء التنظيمي لدى أفراد 

القول بأن متغري احلالة العائلية يعترب غري مؤثر يف مستويات الوالء التنظيمي لدى عينة املتزوجني و العزاب ، ميكننا 
عينة الدراسة ، و هذا بالرغم يف التفاوت يف املسؤوليات العائلية هلذين الفئتني ، فاألفراد املتزوجون من املفروض 

م أكثر والءا ألن لديهم إحتياجات إقتصادية جيب أن يوفروها ألسرهم اليت ا مقارنة بالعزاب  واليت تعترب أ يعولو
م األساسية  .هذه املسؤوليات بالنسبة إليهم ثانوية  و ليست يف نطاق مسؤوليا

يرى الباحث بأن عدم وجود إختالف يف مستويات الوالء التنظيمي بني هذين الفئتني يرجع باألخص إىل 
شاريع أسرية مستقبيلية فهم إما مقبلني على الزواج أو الفئة الثانية و هي فئة العزاب ، حيث أن معضمهم لديهم م

يفكرون فيه ،  فهم ميلكون دافعا قويا حنو بذل جمهودات كبرية لكي يبقوا ضمن دائرة اخلدمة يف املنظمة و هذا 
ا  .اليتم هلم إال عرب الوالء للمنظمة اليت يعملون 

حيث توصلت هذه الدراسة إىل عدم ) 2008(توافقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة احملتسب ، جلعود 
تعزى إىل متغري - فلسطني–إجياد أي فروق يف مستويات الوالء التنظيمي لدى موظفي البنوك مبنطقة اخلليل 

. احلالة العائلية 

: تحليل نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بمتغيرالخبرة 2-5- 4-2
ذه الفرضية إىل  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات لقد أفاد التحليل اإلحصائي املتعلق 

الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري اخلربة ، فقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي  أنه كلما زادت سنوات العمل 
لألفراد داخل املؤسسة كلما إرتفع مستوى الوالء التنظيمي لديهم ،تعترب هذه النتيجة منطقية إذ أن العامل الذي 

ا عاطفيا بالرغم من كل النقائص و العيوب أمضى شطر كبري من مسريته املهنية يف منظمة ما يصبح مرتبطا 
التنظيمية اليت توجد فيها ، كما أنه ال يستطيع املغامرة مبساره املهين فيها نتيجة بروز فرصة جديدة يف األفق عكس 

م ال ميتلكو  .ن أي تاريخ يف املنظمة األفراد اجلدد يف التنظيم فهم يستطيعون ذلك ببساطة أل
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يرى معظم املنظرين أن أن املسار املهين الطويل يف املنظمة و سنوات اخلربة و الرتقيات اليت حصل عليها 
العامل  تشكل له عائق كبري مينعه من مغادرة التنظيم الذي ينتمي إليه ، فيصبح حسبهم كاألسري نتيجة لعواطفه 

ة اليت سيتلقاها على الصعيد النفسي يف حال مغادرته للمنظمة ، كما أن حنو املنظمة ونتيجة اخلسائر الفادح
املنصب الذي يشغله العامل بعد عدة ترقيات ما هو إال نتيجة لعمله الشاق و املضين يف املنظمة وهو سيذهب 

ستطيع القيام به هباء يف حال ما إذا قرر العامل تغيري املنظمة ، ومنه يرجع العامل إىل نقطة البداية و هذا ماال ي
.أشجع العمال 

، و اليت مت إجرائها على ) 2007(توافقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسات احملتسب ، جلعود 
واليت مت إجرائها على عينة ) Abreu)2013عينة موظفني من بنوك حمافظة اخلليل ، كما توافقت مع دراسة

اعات النفطية و الغاز يف الربازيل ، أما دراسةاملختصة يف الصنPetroBrasمن موظفي شركة 
فقد أظهرت عن وجود عالقة إرتباطية موجبة بني اخلربة و الوالء التنظيمي لدى املوظفني ) 2011(الفارس 

.  العاملني يف املؤسسات العامة يف مدينة دمشق السورية 

ئج الدراسات السابقة أنه بالرغم من اإلختالف إن املالحظ يف نتائج الدراسة احلالية  إضافة إىل نتا
اجلغرايف الذي أجريت فيه الدراسات و اإلختالف الثقايف لعينات الدراسات فالعامل ميتلك ثقافة وفكر موحد 
عندما يتعلق األمر بالتخلي عن اإلستثمارات طوياة املدى و سنوات العمل اليت قضاها يف أي تنظيم ، فهو ال 

.ت طويلة ومسار مهين و ما حيويه من ترقيات و إمتيازات يغامر أبدا بسنوا

: تحليل نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بمتغيرطبيعة الوظيفة 2-6- 4-2
ذه الفرضية تبني أنه توجد فروق يف مستويات الوالء التنظيمي  من خالل التحليل اإلحصائي املتعلق 

بأن فئة عمال التنفيذ أكثر والء من فئة (LSD)بار تعزى إىل متغري طبيعة الوظيفة ، فقد تبني من خالل إخت
.أعوان التحكم و اإلطارات 

ا ال ختتصان  يرى الباحث بأن فئيت اإلطارات و أعوان التحكم أقل والء من فئة العمال التنفيذين أل
باإلهتمام و املراقبة مقارنة مع عمال التنفيذ ، فعمال التنفيذ يعتربون العمود الفقري ألي مؤسسة إنتاجية لذلك 

اريني و اليت تقتصر مهامهم على اإلدارة فقط فجل اإلهتمام منصب حنوهم هذا ما يؤدي إىل عدم اإلهتمام باإلد
و كذلك أعوان التحكم الذين يقتصر تعاملهم على مراقبة سريورة عمل اآلالت و خطوط اإلنتاج ، لذلك 
م يف األصل ،  فاملنظمة تسعى دائما إىل رفع األداء لدى عمال التنفيذ مقارنة باآلخرين ألن املردودية تتعلق 
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رفع مستوى الرضى الوظيفي و الذي بدوره يرفع من مستويات الوالء التنظيمي لديهم يؤدي هذا بالضرورة إىل
.مقارنة مع الفئتني األخريتني 

و اليت أجريت على عينة من عمال مصانع ) Iqbal)2011تعارضت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 
على تدين مستويات الوالء النسيج يف فيصالباد و الهور يف دولة باكستان ، حيث أسفرت هذه الدراسة

التنظيمي لدى عمال النسيج مقارنة مع املسريين و اإلداريني ، يرى الباحث أن التعارض احلاصل بني الدراسة 
يرجع إىل إختالف سوق العمل يف البلدين ، ففي اجلزائر مازالت املؤسسات ) Iqbal)2011احلالية و دراسة 

ا و لو على حساب فئات أخرى يف املنظمة ، اإلنتاجية تعاين من نقص اليد العاملة  تم  املؤهلة لذلك فهي 
بينما توفر اليد العاملة املؤهلة  يف بلدان آسيا ومنها باكستان أدى باملنظمات اآلسيوية إىل عدم اإلهتمام  بعمال 

.التنفيذ و املتمثلني يف عمال النسيج  ألنه من السهل جدا على املنظمات تعويضهم 

: التنظيميةالمتعلقة بالمتغيراتلنتائج مناقشة ا4-2-3

: تحليل نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بمتغيرصراع الدور 3-1- 4-2
بعد إجراء حتليل اإلحندار املتعدد بني أبعاد الوالء التنظيمي و أبعاد صراع الدور ، تبني أن هناك عالقة 

ذا إرتاطية موجبة بني كل أبعاد الوالء الوالء التنظيمي وعلى األقل بعد واحد من أبعاد صراع الدور ، و قد مت 
.قبول الفرض البديل املتعلق بفرضية الدراسة 

و اجلدير بالذكر أن  نتيجة هذه الدراسة تظهر لنا الفروق أو التعارض  بني نتائج الدراسات الوطنية 
ها مع اإلطار و اخللفيات النظرية متمثلة يف الدراسة احلالية و نتائج الدراسات الغربية و اليت تتوافق معضم نتائج

ا ، فجل الدراسات الغربية ال تتعارض مع أدبيات الوالء التنظيمي  اليت ترتكز عليها الدراسة يف صياغة فرضيا
عندما يتعلق األمر بدراسة العالقة بني صراع الدور و الوالء التنظيمي ،فحسب أدبيات الوالء التنظيمي ، الوالء 

ة بصراع الدور الذي يعاين منه الفرد العامل ، ألنه يرفع لديه من مستويات الضغط النفسييتأثر بصفة جد سلبي
و بالتايل فهو يؤثر على إستقراره يف املنظمة فيصبح غري قادر على العمل بسهولة مم يولد لديه إجتاهات سلبية 

ا ، و يف حالة تواصل الضغط النفسي و الصراع لدى العامل  فإنه من احملتمل أن يغادر حنو املنظمة اليت يعمل 
.املنظمة عن طريق هذه التأثريات السلبية
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مت التطرق إليه أساسي ليرجع الباحث تعارض نتائج الدراسة احلالية مع أدبيات الوالء التنظيمي إىل عام
يط املنظمة ،يف منوذج آلن و ماير يتمثل يف عدم توفر فرص العمل البديلة و مستويات البطالة املنتشرة يف حم

فالعامل بالرغم من معاناته يف الوظيفة اليت يشغلها جراء إرتفاع مستويات صراع الدور لديه ، يصبح ميتلك 
مستويات مرتفعة من الوالء التنظيمي  ألنه يعرف أن فرصة وجود بديل أفضل يف منظمة أخرى تكون شبه منعدمة 

ا ، فيصبح يرى نفسه حمظوظ مقارنة مع أفراد يف ظل البطالة و فرص العمل الشحيحة خارج املنظمة اليت يعمل 
فالعامل يصبح يرى أن املنظمة قد خلصته من شبح البطالة و املعاناة       آخرين يعانون من شبح البطالة ، هلذا 

ذا  ترتفع لديه مكانة املنظمة و القيم السائدة فيها ، فيصبح مواليا هلا ألنه يعتقد بيقني قاطع ب ل املنظمة يفضتو
الذين يرتقبون أدىن فرصة لإلنظمام إىل هذه و فق مايراه هو ، و ه دون سواه من األفراد اآلخرين الغري حمظوظني ل

.املنظمة 

: تحليل نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بمتغيرغموض الدور 3-2- 4-2
التنظيمي على وجود عالقة أسفرت نتائج حتليل اإلحندار املتعدد ألبعاد غموض الدور على أبعاد الوالء 

إرتباطية موجبة بينهما ، فغموض الدور لدى أفراد عينة الدراسة يرفع من مستويات الوالء التنظيمي لديهم ، 
تتعارض هذه النتيجة مع أدبيات الوالء التنظيمي اليت تنص على العالقة العكسية بني هذين املتغريين ، فغموض 

ية و سلوكية قد تؤدي به حىت إىل ترك املنظمة نتيجة الضغط الناجم عن الدور يؤدي بالعامل إىل مشاكل نفس
عدم معرفته لنتائج السلوك الذي قام به أو بالنتائج السلوكية اليت سيواجهها ممن يشرفون عليه  بعد قيامه بأداء 

.مبهامه املوكلة إليه  يف املنظمة 

ا تبقى جد يرى الباحث أنه بالرغم من تعارض نتيجة هذه الدراسة مع  أدبيات الوالء التنظيمي إال أ
منطقية ، فعندما ندرس اآلثار النامجة عن غموض الدور، جند أن الدراسات تشري إىل إمكانية توليد غموض الدور 
ملستويات مرتفعة من الدافعية  لدى األفراد الذين يعانون منه بدل توليده للضغط النفسي لديهم و بالتايل يرتفع 

ء التنظيمي لديهم بسب الدافعية حنو العمل  ، فيصبح الغموض الذي يعاين منه العامل يف املنظمة مستوى الوال
ا  وهذا يتم عن حتسينه ملعارفه اليت ترتبط  عامال لرفع مستوى أداءه و حتسني درجة تنبؤه بالسلوكات اليت يقوم 

.بكيفية العمل و القيم السائدة يف املنظمة 

الشخصية لعينة الدراسة عن الدراسات األخرى  وأمهها اإلدراك دور مؤثر كما أن إختالف السمات
على نتيجة هذه الدراسة ، فإدراك عينة الدراسة ملفهوم غموض الدور ليس له ذلك األثر السليب يف نفوسهم ، فقد 
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عينة الدراسة يرونه نتيجة لقيمة و أمهية املنصب الذي يشغلونه، فالتعقيد و الغموض يف املهام حسب وجهة نظر
.احلالية ماهو إال نتيجة لقيمة املنصب املشغول و أمهيته يف التنظيم 

: التدريب الوظيفي تحليل نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بمتغير3-3- 4-2
لقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي املتعلقة بتحليل العالقة بني أبعاد الوالء التنظيمي و أبعاد التدريب 

هناك عالقة إرتباطية موجبة تراوحت بني املنخفضة إىل املتوسطة بني بعد وحيد من التدريب الوظيفي على أن
بينما مل " مدى إدراك الفرد لتوفر فرص التدريب " الوظيفي و مجيع أبعاد الوالء التنظيمي ، يتمثل هذا البعد يف 

.مي إدراك الفائدة من التدريب بأي بعد من أبعاد الوالء التنظي" يرتبط بعد 

هذا يعين أن أفراد العينة ميلكون املعرفة التامة بفرص التدريب  اليت توفرها املنظمة ، فالعامل يتطلع ألي 
فرصة تدريب تنمي قدراته وتطور معارفه املتعلقة بالعمل الذي يؤديه ، حىت لو مل يكن الربنامج التدرييب ذو جودة 

للمشاركة فيه ، كما أن مشاركته يف  أي  برنامج تدرييب  عدمي و فعالية كبرية يف تطوير قدراته فالعامل مستعد 
الفائدة بالنسبة إليه ال يؤثر سلبا على مستويات الوالء التنظيمي لديه  وهذا ما تثبته نتيجة الدراسة احلالية لغياب 

معرفة العامل لتوفر العالقة بني البعد املتعلق بإدراك الفائدة من التدريب وأبعاد الوالء التنظيمي ، بينما تؤدي 
.فرص ساحنة للمشاركة يف دورات تدريبية عديدة إىل رفع مستويات الوالء التنظيمي لديه 

إن إهتمام العامل بعدد فرص التدريب اليت يتلقاها على حساب جودة الربامج التدريبية يرجعه الباحث 
يت تعترب جد مهمة بالنسبة إليه على الصعيد النفسيإىل عالقة الربامج التدريبية يف إثراء السرية املهنية للعامل  وال

ا تعترب جد مفيدة يف حالة تغيري العامل ملنظمته حنو  و لقيمتها يف نظام الرتقيات اليت تعتمده املنظمات ، كما أ
. منظمة أخرى 

Owoyemiتوافقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة  , et al)2011 ( حيث أثبتت هذه األخرية
عالقة إرتباطية موجبة بني خمتلف أنواع التدريب و أبعاده ومن ضمنها األبعاد اليت أدرجت يف الدراسة احلالية وجود 

.ومجيع أبعاد الوالء التنظيمي 

واليت توصلت إىل وجود عالقة )  Bartlett)2001بينما تعارضت نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة 
وهذا يعين أن جودة الربنامج " إدراك الفائدة من التدريب " ظيمي و بعد إرتباطية موجبة بني أبعاد الوالء التن

. التدرييب وفائدته على العامل هي اليت تؤدي إىل رفع أو خفض مستويات الوالء التنظيمي لديه 
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:ملخص نتائج الدراسة 4-3
:لقد توصلت هذه الدراسة على مجلة من النتائج اهلامة و اليت تتلخص يف مايلي 

البعد العاطفي للوالء التنظيمي هو البعد السائد لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب      إعتبار -
.و السكاكني و الصنابري يليه البعد املعياري و البعد املستمر بنسب متقاربة نوعا ما 

دى أفراد عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري اجلنس ل-
. عينة الدراسة 

عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري السن لدى أفراد -
.عينة الدراسة 

عدم وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري املستوى التعليمي -
.لدى أفراد عينة الدراسة 

وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري احلالة العائلية  عدم -
.لدى أفراد عينة الدراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري اخلربة  لدى أفراد عينة -
.ى الوالء التنظيمي فكلما زادت سنوات العمل إرتفع معها مستو . الدراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات الوالء التنظيمي تعزى إىل متغري طبيعة الوظيفة  لدى أفراد -
.فحيث تعترب فئة عمال التنفيذ أكثر والءا من فئة أعوان التحكم  تليهما فئة اإلداريني .عينة الدراسة 

.غري صراع الدور و مجيع أبعاد الوالء التنظيمي وجود عالقة إرتباطية موجبة بني مجيع أبعاد مت-
.وجود عالقة إرتباطية موجبة بني مجيع أبعاد متغري غموض الدور و مجيع أبعاد الوالء التنظيمي -
مدى إدراك الفرد لتوفر " وجود عالقة إرتباطية موجبة بني بعد وحيد من أبعاد التدريب يتمثل يف بعد -

.والء التنظيميومجيع أبعاد ال" فرص التدريب 
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:توصيات الدراسة 

تدعيم أنظمة احلوافز و املكافآت و التنويع بني احلوافز املعنوية و املكافآت املادية حىت يتسىن التأثري على -
.مجيع فئات املوظفني العاملني يف الشركة 

تدعيم الوالء التنظيمي يف املنظمة و ذلك عن طريق اإلهتمام بتوفري الربامج التدريبية و الدورات التكوينية -
ا ذات تأثري كبري على املوظفني  م يهتمون  باملشاركة يف الربنامج التدرييب دون ولو كانت بسيطة ، أل أل

.اإلهتمام بنتائجه على مستوى األداء لديهم 
ا الفئة األقل والءا مقارنة مع الفئتني اإلهتمام بفئة- م أل م و طموحا اإلداريني و التعرف على إنشغاال

.األخريتني 
تم مبعرفة مستويات غموض الدور و صراع الدور لدى موظفي الشركة ، - ضرورة القيام بدراسات  أخرى 

.لنفسي وكذلك دراسة العالقة بني هذين املتغريين و متغريي الدافعية و الضغط ا
السماح ملوظفي لشركة يف املشاركة يف تطوير الربامج التدريبية وفق مايرونه مناسبا ، وكذلك إعادة القيم -

.القيام بتحليل للوظائف خاصة اإلدارية بغية حتسني األداء الفردي العام للشركة 
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: خاتمة 

بالرغم من التطور الذي حصل يف جمال اإلدارة و السلوك التنظيمي و الذي أدى إىل معرفة مسببات 
السلوك و نتائجه على املنظمات ، فإن اإلدارات جتد نفسها أحيانا عاجزة عن حل بعض املشكالت التنظيمية    

م هم الوحي م ، أل دون الذين يتحكمون يف أفكارهم و باخلصوص تلك املشكالت اليت تتعلق باألفراد حبد ذا
م حنو مواضيع معينة كقيم اإلخالص و الوالء و غريها  دف إىل التحكم يف . وتوجها وبالتايل فإن كل حماولة 

تلك السلوكات و تعديلها و فق ما تقضيه مصلحة املنظمة عادة ما تبوء بالفشل و تكون مضيعة للوقت و اجلهد 
. نظمة  و تعود بالضرر أحيانا على امل

إن العامل الياباين و الذي يتم إعتباره منوذج حي ومرجعية يف موضوع الوالء للوطن و للعمل مل يأت إىل 
الوجود نتيجة إجتهادات املنظرين و الباحثني يف جمال اإلدارة و السلوك التنظيمي بل هو نتيجة للقيم السائدة يف 

تمع الياباين و اليت تقدس العمل و الوقت و ت زرع يف نفوس اليابانيني روح العمل مبسؤولية إجتاه املنظمة والوطن ا
.ككل 

على جيب اإلعتماد لعمل ، الاتوفري موارد بشرية وطنية ذات إجتاهات إجيابية حنو الوالء للمنظمة و ول
لسلطات من طرف اتطبق كمة حمجيب أن يتم تطوير إسرتاتيجية الدراسات النفسية السلوكية و النفسية فقط ، بل 

دف إىل زرع قيم العمل و الوالء حنو العمل و الوطن  عن طريق الربامج الرتبوية تتم هذه اإلسرتاتيجية ، و املعنية 
القيام باحلمالت التحسيسية للمواطنني و إشعارهم بأمهية هذه املواضيع على املستوى الفردى و التعليمية و كذلك 

.و اجلماعي 

ا ذات تأثري كبري على األفراد  الوالء ية املتعلقة بالعمل و إن املتأمل للقيم اإلسالم كما هي به يرى بأ
تمع الياباين ،  األساس الذي قامت عليه احلضارة اإلسالمية لعدة قرون يف ظل فقد كانت القيم السائدة يف ا

تواجد عدة عرقيات و مذاهب خمتلفة تشاركت كلها يف تبين هذه القيم ، فكانت بذلك أقوى جمتمع حضارى قدم 
.يف تلك احلقبة للعامل إبتكارات وإجنازات التضاهى مجيع قطاعات احلياة 

جنب يسنفسها تلك القيم اإلسالمية املتعلقة بالعمل و الوالء ،إن إمتالك و طننا لقوى بشرية حتمل يف
ذا تتفرغ إىل حل مشكالت تنظيمية أخرى ،ها والء األفراد حنو معرتك عدم مستقبال خوض ضمار املنظمات  و 

.يف ظل تطور هذه املشكالت مع الزمن و صعوبة إجياد احللول املناسبة هلا 
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السلوك التنظيمي : التخصص علم النفس العمل و التنظيم                                    : الفرع 

إستمارة حبث
السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته ، 

أخي الكرمي  ، يف إطار الدراسة املقدمة الستكمال نيل شهادة املاجستري يف علم النفس العمل و التنظيم 
، نضع بني ايديكم اخي املوظف هذا االستبيان و الذي يتضمن جمموعة من " السلوك التنظيمي " ختصص 

.يف املكان الذي تراه مناسبا ) ×( ا بوضع عالمة العبارات ، نرجوا منكم االجابة عنه
و الشخصيةمي و العواملدف هذه االستمارة إىل  التعرف على العالقة  القائمة بني الوالء التنظ

التنظيمية و املتمثلة يف التدريب الوظيفي و كذلك صراع و غموض الدور لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة 
–و السكاكني والصنابري اللوالب BCR -

دف هذه الدراسة اىل حتقيق مايلي  :و 
 موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكين التعرف على مستوى الوالء التنظيمي لدى

–والصنابير  BCR –
 معرفة تاثير الخصائص الشخصية على مستويات الوالء التنظيمي لديهم.
 الدراسة بالوالء التنظيميمعرفة عالقة متغيرات .

و مبا ان جناح هذه الدراسة مرتبط مبدى صحة املعلومات اليت سيتم مجعها من خالل هذه االستمارة ، نرجوا منك اخي الفاضل 
، اخيت الفاضلة ،التعاون معنا بان ختصص لنا حيزا من وقتك اخلاص لالجابة على هذه االستمارة بكل دقة و موضوعية ، مع 

ا لن تستخدم اال العلم  ان إجاباتكم ستحضى باالهتمام و العناية الالزمني وكذلك السرية التامة ، و اعلم اخي الفاضل با
.الغراض البحث العلمي 

مـــــــالكي حممد أمني : الباحث 



محور البیانات الشخصیة و الوظیفیة:  أوال

:السن -1
سنة35سنة  حتى 30سنة                                       من 30أقل من 

سنة40أكثر من سنة                         40سنة حتى 36من 

:الجنس -2
ذكر                                              أنثى 

: الحالة العائلیة -3
) ة(أعزب                مطلق )                ة(أرمل )                 ة(متزوج 

: المستوى التعلیمي -4
د كتوراهماجستیرجامعيكالوریابثانوي            

) عدد سنوات العمل في المؤسسة :  ( الخبرة -5
سنوات 10الى 5سنوات                                         من 5أقل من 

سنة 20الى 16سنة                                      من 15الى 11من 

سنة 25سنة                                       أكثر من 25الى 21من 

:  طبیعة الوظیفة -6
عون تحكم                 عامل تنفیذ  إطار



محــاور الــدراسة : ثانیا 

:محور الوالء التنظیمي -1
البعد العاطفي

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

سأكون سعیدا جدا بقضاء ما تبقى من مسیرتي المھنیة مع ھذه 1
المنظمة

عن المنظمة التي أعمل بھا مع االشخاص خارجھاأستمتع بالحدیث2

أحس حقا بأن مشاكل ھذه المنظمة من ضمن مشاكلي الشخصیة 3

كما ارتبط بھذه , أظن أنني أستطیع أن أصبح مرتبطا بنظمة أخرى 4
)ع(المنظمة  

في ھذه المنظمة " فرد من العائلة " أنا ال أشعر كأني 5

)ع(مع ھذه المنظمة " مرتبط عاطفیا " بانيأنا ال أحس6

ھذه المنظمة لدیھا قدر كبیر من المعنى الشخصي بالنسبة لي7

)ع(أنا ال أشعر بإنتماء قوي الى ھذه المنظمة 8

البعد المستمر 

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

أذا تركت وظیفتي و االنتظار أنا لست خائفا مما یمكن أن یحدث 9
)ع(دون العثور على وظیفة أخرى  

سیكون من الصعب جدا بالنسبة لي ترك المنظمة في الوقت الراھن 10
حتى لو أردت ذلك, 

كثیر من االمور في حیاتي ستضطرب  اذا قررت أو أردت أن 11
أغادر ھذه المنظمة اآلن 

بالنسبة لي ترك المنظمة في الوقت لن یكون من المكلف جدا 12
)ع(الراھن 

حالیا بقائي في ھذه المنظمة مسألة ضروریة أكثر منھا رغبة 13
شخصیة

عندما أفكر , أشعر بأنھ لدي عدد قلیل جدا من الخیارات للنظر فیھا 14
في ترك ھذه المنظمة



تتمثل في , من أبرز العواقب الوخیمة الناتجة عن تركي للمنظمة 15
ندرة البدائل المتاحة

16
من بین االسباب الرئیسیة التي أواصل من أجلھا العمل في ھذه 

ربما , ھو أن ترك ھذه المنظمة یتطلب تضحیات جسیمة , المنظمة 
ال تمنحني منظمة أخرى الفوائد االجمالیة التي أحظى بھا ھنا

البعد المعیاري

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

17

أظن بأن الناس في ھذه االیام تمضي من منظمة لألخرى في كثیر 
من االحیان 

ال أؤمن بأنھ یجب على الشخص أن یكون مخلصا تجاه منظمتھ 18
)ع(التي یعمل فیھا 

19
القفزمن منظمة الخرى ال یبدو بالنسبة لي أمرغیر أخالقي على 

)ع(االطالق 

20

من االسباب الرئیسیة و التي من أجلھا أتابع العمل في ھذه المنظمة 
و علیھ فإنني أشعر بنوع من , ھو أنني اؤمن بأن الوالء مھم جدا 

الضرورة االخالقیة للبقاء في المنظمة

21

اذا حصلت على عروض عمل افضل في أماكن أخرى أود أن ال 
أشعر أنھ كان من الصواب ترك منظمتي الحالیة 

تعلمت دائما أن أؤمن بقیمة أن أبقى مخلصا لمنظمة واحدة22

23
كانت االمور افضل في االیام التي بقي فیھا الناس مع منظمة واحدة 

)ع(لمعظمھم حیاتھم المھنیة 

24
لم یعد مھما بعد "  رجل المنظمة " ال أظن بأن الرغبة في كوني 

)ع(اآلن 



: محور صراع  الدور -2

تعارض معاییر وقیم الفرد مع متطلبات الدور

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

أقوم بمھام أعتبرھا جد سھلة أو مملة 25

یجب أن تفعل بصفة مغایرة, علي القیام بأشیاء 26

أعمل على أشیاء غیر ضروریة27

أؤدي العمل الذي یتناسب مع قیمي فقط28

التعارض بین مدة االنجاز و الموارد المتاحة

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

لدي الوقت الكافي إلستكمال عملي29

على القوى العاملة أتلقى المھام دون الحصول 30
إلستكمالھا

أتلقى مھام تكون ضمن مجال امكانیاتي و التدریب 31
الذي حصلت علیھ

لدي الكمیة الصحیحیة من العمل ألقوم بھا 32

أتلقى مھام دون الحصول على الموارد الكافیة و 33
االدوات الألزمة لتأدیتھا

المرتبطة ببعض تغییر سلوك الفرد نتیجة المواقف 
االدوار

الرقم
غیر العبارات

موافق
موافقمحاید

أنا قادر على القیام بنفس التصرفات بالرغم من وجود 34
المجموعة التي أعمل معھا

أعمل بنفس النمط مع مجموعتین أو أكثر من 35
الجماعات التي تعمل بشكل مختلف تماما



تعارض توقعات الفرد مع متطلبات وسیاسات المنظمة 

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

أعمل في اطار سیاسات و مبادئ توجیھیة تتعارض مع 36
قیمي الخاصة

البد لي أن من خرق قاعدة أو سیاسة من أجل تنفیذ مھمة 37
ما

من شخصین أتلقى في بعض االحیان طلبات متعارضة 38
أو أكثر

و لیست مقبولة , أقوم بأفعال مقبولة من شخص  واحد 39
من االشخاص  اآلخرین

: محور غموض الدور -3
مدى تنبؤ الفرد بالناتج أو الردود الناجمة عن السلوك

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

أتوقع ذلك حقایتم تقویمي أو مكافأتي أحیانا عندما ال 40

أنا متأكد بأنھ سیتم تقییمي من أجل الحصول على مكافأة 41
.أو ترقیة ما 

أسأل كثیرا عن الطریقة التى أؤدي بھا عملي42

ال أعرف إن كان عملي سیقبل من طرف رئیسي 43
المباشر

وضوح سلوكات المطلوبة ، السیاسات ، التوجیھات ، 
الواجبات

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

لدي معرفة  أكیدة  بمدى السلطة التي أملكھا44

أجد أن االھداف و الغایات المخططة لعملي واضحة45



:محور التدریب -4
مدى ادراك الفرد لتوفر فرص التدریب 

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

توفر منظمتي لموظفیھا فرص جیدة للقیام بمتابعة تدریب 55
خاص في المنزل

توفر منظمتي المحیط الجید للموظفین الجدد لتعلم 56
بالعملالمعارف و المھارات الخاصة

57
توفر منظمتي لموظفیھا فرص جیدة لكسب المعارف و 

و التي یمكن ان تكون مفیدة لي , المھارات العامة داخلھا 
في مسیرتي المھنیة

بمتابعة برامج توفر منظمتي لموظفیھا فرص جیدة للقیام 58
تدریبیة و دورات تكوینیة خارج اطار المنظمة

ال توجد سیاسات و مبادئ توجیھیة تساعدني على أداء 46
عملي

لتأدیة مھاميأعلم بأنني قسمت وقتي بصفة صحیحة 47

أعرف  جیدا المسؤولیات الموكلة إلي48

یجب أن أتبع طریقتي الخاصة في تأدیة الواجبات 49
الموكلة إلي

أعلم جیدا ما یتوقعھ اآلخرون مني50

انا غیر متأكد بماذا ترتبط وظیفتي51

لدي شروحات واضحة حول ما ینبغي القیام بھ52

لي من العمل في ظل توجیھات و أوامر غامضةالبد 53

أعلم جیدا نطاق الوظبفة التي أعمل بھا54



59
تقدم منظمتي ید العون لموظفیھا عند متابعتھم للتكوین 

اإلداري و دروس التنمیة في المؤسسات التعلیمیة 
خارجھا

ادراك الفائدة من التدریب

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

البرامج التدریبیة تساعدني على التطور مشاركتي في 60
الشخصي

مشاركتي في البرامج التدریبیة تساعدني على التواصل 61
مع الموظفین االخرین

مشاركتي في البرامج التدریبیة تساعدني على القیام 62
بعملي بصفة أفضل

مشاركتي في البرامج التدریبیة تساعدني على مواكبة 63
اإلجراءات المرتبطة بعملي, المنتوجات ,العملیات 

مشاركتي في البرامج التدریبیة تساعدني على تحقیق 64
أھداف مسیرتي المھنیة

مشاركتي في البرامج التدریبیة ستعطیني نظرة أفضل 65
عن المسار المھني الذي أرید أن أتبعھ

المزید مشاركتي في البرامج التدریبیة ستؤدي الى توفر 66
من الفرص في متابعة مسارات مھنیة مختلفة



قيم معامل ألفاكرونباخ قبل و بعد حذف العبارات الغير مميزة من محور ) : 3(ملحق رقم 
الوالء التنظيمي

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,768 24

العبارات الغري مميزة من البعد املستمرقيمة ألفا كرونباخ قبل حذف 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,676 8

قيمة ألفا كرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من البعد العاطفي 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,525 8

قيمة ألفا كرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من البعد املعياري  

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,419 8



قيم معامل ألفاكرونباخ بعد حذف العبارات الغير مميزة من محور الوالء التنظيمي

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,855 20

قيمة ألفا كرونباخ بعد حذف العبارات الغري مميزة من البعد العاطفي 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,799 6

قيمة ألفا كرونباخ بعد حذف العبارات الغري مميزة من البعد املستمر 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,816 7

قيمة ألفا كرونباخ بعد حذف العبارات الغري مميزة من البعد املعياري  

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,515 7



الغير مميزة من محور العباراتقيم معامل ألفاكرونباخ قبل و بعد حذف ) : 4(ملحق رقم 
.صراع الدور 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,648 15

تعارض معايري وقيم الفرد مع متطلبات الدورقيم معامل ألفا كرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من بعد 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,025 4

التعارض بني مدة االجناز و املوارد املتاحةقيم معامل ألفا كرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من بعد 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,788 5

تغيري سلوك الفرد نتيجة املواقف املرتبطة ببعض االدوارقيم معامل ألفا كرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من بعد 



Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,230 2

توقعات الفرد مع متطلبات وسياسات املنظمةتعارض قيم معامل ألفا كرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من بعد 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,158 4

.صراع الدور الغير مميزة من محور قيم معامل ألفاكرونباخ بعد حذف العبارات

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,801 12

تعارض معايري وقيم الفرد مع متطلبات الدورقيم معامل ألفا كرونباخ بعد حذف العبارات الغري مميزة من بعد 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,671 3



االجناز و املوارد املتاحةالتعارض بني مدة قيم معامل ألفا كرونباخ بعد حذف العبارات الغري مميزة من بعد 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,788 5

تغيري سلوك الفرد نتيجة املواقف املرتبطة ببعض االدوارقيم معامل ألفا كرونباخ بعد حذف العبارات الغري مميزة من بعد 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,230 2

تعارض توقعات الفرد مع متطلبات وسياسات املنظمةقيم معامل ألفا كرونباخ بعد حذف العبارات الغري مميزة من بعد 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,585 2



قيم معامل ألفاكرونباخ قبل و بعد حذف العبارات الغير مميزة من محور: )5(ملحق رقم 
.غموض الدور 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,422 15

عن مدى تنبؤ الفرد بالناتج أو الردود النامجة بعد قيم معامل ألفاكرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من 
السلوك

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,237 4

سلوكات املطلوبة ، السياسات ، االوضوح بعد قيم معامل ألفاكرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من 
Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,763 11

.غموض الدور معامل ألفاكرونباخ بعد حذف العبارات الغير مميزة من محورقيم
Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,701 12

سلوكات املطلوبة ، السياسات ، الوضوح بعد حذف العبارات الغري مميزة من بعد قيم معامل ألفاكرونباخ 
Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,941 8



حذف العبارات الغير مميزة من محور وبعد قيم معامل ألفاكرونباخ قبل ) : 6( ملحق رقم 
:التدريب الوظيفي 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,702 12

دراك الفرد لتوفر فرص التدريبإمدى بعد قيم معامل ألفاكرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من 
Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,832 5

دراك الفائدة من التدريبإمدى بعد قيم معامل ألفاكرونباخ قبل حذف العبارات الغري مميزة من 
Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,241 7

:العبارات الغير مميزة من محور التدريب الوظيفي لو تم حذف قيم معامل ألفاكرونباخ 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,861 7

دراك الفائدة من التدريبإمدى بعد العبارات الغري مميزة من لو مت حذف قيم معامل ألفاكرونباخ 

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,533 2



إستبانة الدراسة بعد حذف البنود الغير مميزة) : 7(ملحق رقم 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
العالي و البحث العلميوزارة التعليم

–2–جامعة سطيف  

علم النفس : العلوم  اإلنسانية و االجتماعية                                  قسم : كلــية 
السلوك التنظيمي : التخصص علم النفس العمل و التنظيم                                    : الفرع 

إستمارة حبث
السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته ، 

أخي الكرمي  ، يف إطار الدراسة املقدمة الستكمال نيل شهادة املاجستري يف علم النفس العمل و التنظيم 
، نضع بني ايديكم اخي املوظف هذا االستبيان و الذي يتضمن جمموعة من " السلوك التنظيمي " ختصص 

.يف املكان الذي تراه مناسبا ) ×( ا بوضع عالمة العبارات ، نرجوا منكم االجابة عنه
الشخصيةمي و العواملدف هذه االستمارة إىل  التعرف على العالقة  القائمة بني الوالء التنظ

و التنظيمية و املتمثلة يف التدريب الوظيفي و كذلك صراع و غموض الدور لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة 
–اللوالب و السكاكني والصنابري  BCR -

دف هذه الدراسة اىل حتقيق مايلي  :و 
 ن موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب و السكاكيالتعرف على مستوى الوالء التنظيمي لدى

–والصنابير  BCR –
 معرفة تاثير الخصائص الشخصية على مستويات الوالء التنظيمي لديهم.
معرفة عالقة متغيرات الدراسة بالوالء التنظيمي .

و مبا ان جناح هذه الدراسة مرتبط مبدى صحة املعلومات اليت سيتم مجعها من خالل هذه االستمارة ، نرجوا منك اخي الفاضل 
الفاضلة ،التعاون معنا بان ختصص لنا حيزا من وقتك اخلاص لالجابة على هذه االستمارة بكل دقة و موضوعية ، مع ، اخيت 

ا لن تستخدم اال  العلم ان إجاباتكم ستحضى باالهتمام و العناية الالزمني وكذلك السرية التامة ، و اعلم اخي الفاضل با
.الغراض البحث العلمي 

مـــــــالكي حممد أمني : الباحث 



محور البیانات الشخصیة و الوظیفیة:  أوال

:السن -1
سنة35سنة  حتى 30سنة                                       من 30أقل من 

سنة40أكثر من سنة                         40سنة حتى 36من 

:الجنس -2
ذكر                                              أنثى 

: الحالة العائلیة -3
) ة(أعزب                مطلق )                ة(أرمل )                 ة(متزوج 

: المستوى التعلیمي -4
د كتوراهماجستیرثانوي            بكالوریا          جامعي     

) عدد سنوات العمل في المؤسسة :  ( الخبرة -5
سنوات 10الى 5سنوات                                         من 5أقل من 

سنة 20الى 16سنة                                      من 15الى 11من 

سنة 25سنة                                       أكثر من 25الى 21من 

:  طبیعة الوظیفة -6
عون تحكم                 عامل تنفیذ  إطار



محــاور الــدراسة : ثانیا 

:محور الوالء التنظیمي -5

البعد العاطفي

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

سأكون سعیدا جدا بقضاء ما تبقى من مسیرتي المھنیة مع ھذه 1
المنظمة

أستمتع بالحدیث عن المنظمة التي أعمل بھا مع االشخاص خارجھا2

أحس حقا بأن مشاكل ھذه المنظمة من ضمن مشاكلي الشخصیة 3

كما ارتبط بھذه , أصبح مرتبطا بنظمة أخرى أظن أنني أستطیع أن 4
)ع(المنظمة  

ھذه المنظمة لدیھا قدر كبیر من المعنى الشخصي بالنسبة لي5

)ع(أنا ال أشعر بإنتماء قوي الى ھذه المنظمة 6

البعد المستمر 

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

بالنسبة لي ترك المنظمة في الوقت الراھن سیكون من الصعب جدا 7
حتى لو أردت ذلك, 

كثیر من االمور في حیاتي ستضطرب  اذا قررت أو أردت أن 8
أغادر ھذه المنظمة اآلن 

لن یكون من المكلف جدا بالنسبة لي ترك المنظمة في الوقت 9
)ع(الراھن 

أكثر منھا رغبة حالیا بقائي في ھذه المنظمة مسألة ضروریة10
شخصیة

عندما أفكر , أشعر بأنھ لدي عدد قلیل جدا من الخیارات للنظر فیھا 11
في ترك ھذه المنظمة

تتمثل في , من أبرز العواقب الوخیمة الناتجة عن تركي للمنظمة 12
ندرة البدائل المتاحة



في ھذه من بین االسباب الرئیسیة التي أواصل من أجلھا العمل 13
ربما , ھو أن ترك ھذه المنظمة یتطلب تضحیات جسیمة , المنظمة 

ال تمنحني منظمة أخرى الفوائد االجمالیة التي أحظى بھا ھنا

البعد المعیاري

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

14
ال أؤمن بأنھ یجب على الشخص أن یكون مخلصا تجاه منظمتھ 

)ع(التي یعمل فیھا 

15
القفزمن منظمة الخرى ال یبدو بالنسبة لي أمرغیر أخالقي على 

)ع(االطالق 

16

من االسباب الرئیسیة و التي من أجلھا أتابع العمل في ھذه المنظمة 
و علیھ فإنني أشعر بنوع من , ھو أنني اؤمن بأن الوالء مھم جدا 

المنظمةالضرورة االخالقیة للبقاء في 

17
اذا حصلت على عروض عمل افضل في أماكن أخرى أود أن ال 

أشعر أنھ كان من الصواب ترك منظمتي الحالیة 

تعلمت دائما أن أؤمن بقیمة أن أبقى مخلصا لمنظمة واحدة18

19
كانت االمور افضل في االیام التي بقي فیھا الناس مع منظمة واحدة 

)ع(المھنیة لمعظمھم حیاتھم 

20
لم یعد مھما بعد "  رجل المنظمة " ال أظن بأن الرغبة في كوني 

)ع(اآلن 

: محور صراع  الدور -6

تعارض معاییر وقیم الفرد مع متطلبات الدور

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

أقوم بمھام أعتبرھا جد سھلة أو مملة 21



یجب أن تفعل بصفة مغایرة, القیام بأشیاء علي 22

أعمل على أشیاء غیر ضروریة23

التعارض بین مدة االنجاز و الموارد المتاحة

غیر العباراتالرقم
موافق

موافقمحاید

لدي الوقت الكافي إلستكمال عملي24

أتلقى المھام دون الحصول على القوى العاملة 25
إلستكمالھا

أتلقى مھام تكون ضمن مجال امكانیاتي و التدریب 26
الذي حصلت علیھ

لدي الكمیة الصحیحیة من العمل ألقوم بھا 27

أتلقى مھام دون الحصول على الموارد الكافیة و 28
االدوات الألزمة لتأدیتھا

تغییر سلوك الفرد نتیجة المواقف المرتبطة ببعض 
االدوار

الرقم
غیر العبارات

موافق
موافقمحاید

أنا قادر على القیام بنفس التصرفات بالرغم من وجود 29
المجموعة التي أعمل معھا

أعمل بنفس النمط مع مجموعتین أو أكثر من 30
الجماعات التي تعمل بشكل مختلف تماما

تعارض توقعات الفرد مع متطلبات وسیاسات المنظمة 

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

أعمل في اطار سیاسات و مبادئ توجیھیة تتعارض مع 31
قیمي الخاصة

و لیست مقبولة , أقوم بأفعال مقبولة من شخص  واحد 32
من االشخاص  اآلخرین



: محور غموض الدور -7

مدى تنبؤ الفرد بالناتج أو الردود الناجمة عن السلوك

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

یتم تقویمي أو مكافأتي أحیانا عندما ال أتوقع ذلك حقا33

أنا متأكد بأنھ سیتم تقییمي من أجل الحصول على 34
.مكافأة أو ترقیة ما 

السیاسات ، التوجیھات ، وضوح سلوكات المطلوبة ، 
الواجبات

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

لدي معرفة  أكیدة  بمدى السلطة التي أملكھا35

أجد أن االھداف و الغایات المخططة لعملي واضحة36

أعلم بأنني قسمت وقتي بصفة صحیحة لتأدیة مھامي37

الموكلة إليأعرف  جیدا المسؤولیات 38

یجب أن أتبع طریقتي الخاصة في تأدیة الواجبات 39
الموكلة إلي

أعلم جیدا ما یتوقعھ اآلخرون مني40

البد لي من العمل في ظل توجیھات و أوامر غامضة41

أعلم جیدا نطاق الوظبفة التي أعمل بھا42



:محور التدریب -8

مدى ادراك الفرد لتوفر فرص التدریب 

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

توفر منظمتي لموظفیھا فرص جیدة للقیام بمتابعة 43
تدریب خاص في المنزل

توفر منظمتي المحیط الجید للموظفین الجدد لتعلم 44
بالعملالمعارف و المھارات الخاصة

45
لموظفیھا فرص جیدة لكسب المعارف و توفر منظمتي 

و التي یمكن ان تكون مفیدة , المھارات العامة داخلھا 
لي في مسیرتي المھنیة

توفر منظمتي لموظفیھا فرص جیدة للقیام بمتابعة 46
برامج تدریبیة و دورات تكوینیة خارج اطار المنظمة

47
للتكوین تقدم منظمتي ید العون لموظفیھا عند متابعتھم 

اإلداري و دروس التنمیة في المؤسسات التعلیمیة 
خارجھا

ادراك الفائدة من التدریب

موافقمحایدغیر موافقالعباراتالرقم

مشاركتي في البرامج التدریبیة تساعدني على التطور 48
الشخصي

مشاركتي في البرامج التدریبیة تساعدني على التواصل 49
الموظفین االخرینمع 

مشاركتي في البرامج التدریبیة تساعدني على القیام 50
بعملي بصفة أفضل



مشاركتي في البرامج التدریبیة تساعدني على مواكبة 51
اإلجراءات المرتبطة بعملي, المنتوجات , العملیات 

مشاركتي في البرامج التدریبیة تساعدني على تحقیق 52
مسیرتي المھنیةأھداف 

مشاركتي في البرامج التدریبیة ستعطیني نظرة أفضل 53
عن المسار المھني الذي أرید أن أتبعھ

مشاركتي في البرامج التدریبیة ستؤدي الى توفر المزید 54
من الفرص في متابعة مسارات مھنیة مختلفة



.توزيع أفراد  عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية ) : 8( ملحق رقم 

: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري السن 

السن

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide سنة30اقل من  12 32,4 32,4 32,4

سنة35الى 30من  13 35,1 35,1 67,6

سنة40الى 36من  9 24,3 24,3 91,9

سنة40اكبر من  3 8,1 8,1 100,0

Total 37 100,0 100,0

:توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس 
الجنس

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide ذكر 27 73,0 73,0 73,0

أنثى 10 27,0 27,0 100,0

Total 37 100,0 100,0

: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري احلالة العائلية  

الحالةالعائلیة

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide متزوج 25 67,6 67,6 67,6

أعزب 12 32,4 32,4 100,0

Total 37 100,0 100,0



: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي  

المستوىالتعلیمي

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide ثانوي 14 37,8 37,8 37,8

بكالوریا 3 8,1 8,1 45,9

جامعي 15 40,5 40,5 86,5

ماجستیر 5 13,5 13,5 100,0

Total 37 100,0 100,0

: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اخلربة  
الخبرة

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide سنوات5أقل من  15 40,5 40,5 40,5

سنوات10الى 5من  7 18,9 18,9 59,5

سنة15الى 11من  4 10,8 10,8 70,3

سنة20الى16من  5 13,5 13,5 83,8

سنة25الى 21من  3 8,1 8,1 91,9

سنة25أكثر من  3 8,1 8,1 100,0

Total 37 100,0 100,0

: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري طبيعة الوظيفة  

طبیعةالوظیفة

Effectifs Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide أطار سامي 9 24,3 24,3 24,3

عون تحكم 17 45,9 45,9 70,3

عامل تنفیذ 11 29,7 29,7 100,0

Total 37 100,0 100,0



لتوزيع Kolomogrov-Smirnovإختبار التوزيع الطبيعي ) : 9( ملحق رقم 
بيانات الدراسة

معامالت اإللتواء و التفرطح حملور الوالء التنظيمي 

Descriptives

Statistique Erreur standard

الوالءالتنظیمي Moyenne 35,27 2,075

Intervalle de confiance à

95% pour la moyenne

Borne inférieure 31,06

Borne supérieure 39,48

Moyenne tronquée à 5% 35,51

Médiane 36,00

Variance 159,314

Ecart-type 12,622

Minimum 10

Maximum 54

Intervalle 44

Intervalle interquartile 24

Asymétrie -,082 ,388

Aplatissement -1,068 ,759

نتیجة إختبار التوزیع الطبیعي لمحور الوالء التنظیمي
Tests de normalité

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification

الوالءالتنظیمي ,141 37 ,062 ,948 37 ,081

a. Correction de signification de Lilliefors

معامالت اإللتواء و التفرطح حملور صراع الدور 

Descriptives

Statistique Erreur standard

الدور.صراع Moyenne 25,92 ,630

Intervalle de confiance à

95% pour la moyenne

Borne inférieure 24,64

Borne supérieure 27,20

Moyenne tronquée à 5% 25,85

Médiane 26,00

Variance 14,688

Ecart-type 3,832



Minimum 19

Maximum 34

Intervalle 15

Intervalle interquartile 6

Asymétrie ,144 ,388

Aplatissement -,319 ,759

:نتیجة إختبار التوزیع الطبیعي لمحور صراع الدور 

Tests de normalité

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification

الدور.صراع ,140 37 ,064 ,966 37 ,302

a. Correction de signification de Lilliefors

:معامالت اإللتواء و التفرطح حملور غموض الدور 

Descriptives

Statistique Erreur standard

الدور.غموض Moyenne 20,95 ,735

Intervalle de confiance à

95% pour la moyenne

Borne inférieure 19,45

Borne supérieure 22,44

Moyenne tronquée à 5% 21,03

Médiane 22,00

Variance 19,997

Ecart-type 4,472

Minimum 10

Maximum 29

Intervalle 19

Intervalle interquartile 7

Asymétrie -,443 ,388

Aplatissement -,156 ,759



:إختبار التوزیع الطبیعي لمحور  غموض الدور نتیجة

Tests de normalité

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification

الدور.غموض ,134 37 ,093 ,967 37 ,327

a. Correction de signification de Lilliefors

:اإللتواء و التفرطح حملور التدريب الوظيفي  معامالت 
Descriptives

Statistique Erreur standard

التدریب Moyenne 25,24 1,387

Intervalle de confiance à

95% pour la moyenne

Borne inférieure 22,43

Borne supérieure 28,06

Moyenne tronquée à 5% 25,27

Médiane 25,00

Variance 71,134

Ecart-type 8,434

Minimum 10

Maximum 40

Intervalle 30

Intervalle interquartile 12

Asymétrie -,242 ,388

Aplatissement -,355 ,759

:نتیجة إختبار التوزیع الطبیعي لمحور  التدریب الوظیفي  

Tests de normalité

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification

التدریب ,132 37 ,103 ,941 37 ,048

a. Correction de signification de Lilliefors



لقياس الفرضية العامةالتوفيقإختبار جودة ) : 10( ملحق رقم 

التكرارات النظرية و املشاهدة إلستجابات أفراد عينة الدراسة 

األتجاه

Effectif observé

Effectif

théorique Résidu

غیرموافق 240 246,7 -6,7

محاید 218 246,7 -28,7

موافق 282 246,7 35,3

Total 740

نتيجة إختبار كاي مربع لداللة الفروق بني التكرارات املشاهدة 

Test

األتجاه

Khi-deux 8,573a

ddl 2

Signification asymptotique ,014

a. 0 cellules (,0%) ont des fréquences

théoriques inférieures à 5. La fréquence

théorique minimum d'une cellule est

246,7.



لداللة الفروق في المستوى العام للوالء التنظيمي حسب " ت"إختبار ) : 11( ملحق رقم 
:متغير الجنس 

Statistiques de groupe

الجنس N Moyenne Ecart-type

Erreur standard

moyenne

الوالءالتنظیمي ذكر 27 40,56 8,746 1,683

أنثى 10 38,80 10,570 3,343

Test d'échantillons indépendants

Test de

Levene

sur

l'égalité

des

variances Test-t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl

Sig.

(bilatérale)

Différence

moyenne

Différence

écart-type

Intervalle de

confiance 95% de la

différence

Inférieure Supérieure

الوالءالتنظیمي Hypothèse

de

variances

égales

,100 ,754 ,513 35 ,611 1,756 3,424 -5,195 8,707

Hypothèse

de

variances

inégales

,469 13,834 ,646 1,756 3,742 -6,280 9,791



ر الوالء التنظيمي حسب متغير السن إختبار تحليل التباين األحادي لمتغي) : 12( ملحق رقم 

ANOVA

الوالءالتنظیمي

Somme des

carrés ddl

Moyenne des

carrés F Signification

Inter-groupes 212,859 3 70,953 ,835 ,484

Intra-groupes 2803,897 33 84,967

Total 3016,757 36

احلسابية ، اإلحنرافات ، األخطاء املعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور الوالء التنظيمي املتوسطات 
.تبعا ملتغري السن 

Descriptives

الوالءالتنظیمي

N Moyenne

Ecart-

type

Erreur

standard

Intervalle de confiance à

95% pour la moyenne

Minimum Maximum

Borne

inférieure

Borne

supérieure

سنة30من اقل  12 36,67 8,732 2,521 31,12 42,21 24 54

35الى 30من 

سنة

13 41,46 8,676 2,406 36,22 46,70 32 56

40الى 36من 

سنة

9 42,33 10,464 3,488 34,29 50,38 30 53

سنة40اكبر من  3 41,00 9,644 5,568 17,04 64,96 34 52

Total 37 40,08 9,154 1,505 37,03 43,13 24 56



ر الوالء التنظيمي حسب متغير إختبار تحليل التباين األحادي لمتغي) : 13( ملحق رقم 
المستوى التعليمي 

ANOVA

الوالءالتنظیمي

Somme des

carrés ddl

Moyenne des

carrés F Signification

Inter-groupes 276,966 3 92,322 1,112 ,358

Intra-groupes 2739,790 33 83,024

Total 3016,757 36

املتوسطات احلسابية ، اإلحنرافات ، األخطاء املعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور الوالء التنظيمي 
.تبعا للمستوى التعليمي 

Descriptives

الوالءالتنظیمي

N Moyenne Ecart-type

Erreur

standard

Intervalle de confiance à 95%

pour la moyenne

Minimum Maximum

Borne

inférieure

Borne

supérieure

يثانو 14 42,29 10,026 2,680 36,50 48,07 30 56

بكالوریا 3 45,00 8,660 5,000 23,49 66,51 35 50

جامعي 15 37,07 8,631 2,229 32,29 41,85 24 54

ماجستیر 5 40,00 7,746 3,464 30,38 49,62 34 53

Total 37 40,08 9,154 1,505 37,03 43,13 24 56



لداللة الفروق في المستوى العام للوالء التنظيمي حسب متغير " ت"إختبار ) : 14(ملحق رقم 
:الحالة العائلية

Statistiques de groupe

الحالةالعائلیة N Moyenne Ecart-type

Erreur standard

moyenne

الوالءالتنظیمي متزوج 25 39,52 9,274 1,855

أعزب 12 41,25 9,186 2,652

Test d'échantillons indépendants

Test de

Levene

sur

l'égalité

des

variances Test-t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl

Sig.

(bilatérale)

Différence

moyenne

Différence

écart-type

Intervalle de

confiance 95% de la

différence

Inférieure Supérieure

یميالوالءالتنظ Hypothèse

de

variances

égales

,003 ,957 -

,533

35 ,598 -1,730 3,247 -8,322 4,862

Hypothèse

de

variances

inégales

-

,535

21,984 ,598 -1,730 3,236 -8,442 4,982



ر الوالء التنظيمي حسب متغير إختبار تحليل التباين األحادي لمتغي: ) 15( ملحق رقم 
.الخبرة

ANOVA

الوالءالتنظیمي

Somme des

carrés ddl

Moyenne des

carrés F Signification

Inter-groupes 1338,366 5 267,673 4,944 ,002

Intra-groupes 1678,390 31 54,142

Total 3016,757 36

املتوسطات احلسابية ، اإلحنرافات ، األخطاء املعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور الوالء التنظيمي 
.تبعا للمستوى التعليمي 

Descriptives

الوالءالتنظیمي

N Moyenne Ecart-type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95% pour

la moyenne

Borne inférieure

Borne

supérieure

سنوات5أقل من  15 36,33 7,780 2,009 32,03 40,64

سنوات10الى 5من  7 46,86 8,335 3,150 39,15 54,57

سنة15الى 11من  4 41,50 7,853 3,926 29,00 54,00

سنة20الى 16من  5 32,40 3,286 1,470 28,32 36,48

سنة25الى 21من  3 53,00 ,000 ,000 53,00 53,00

سنة25أكثر من  3 41,00 9,644 5,568 17,04 64,96

Total 37 40,08 9,154 1,505 37,03 43,13



:( LSD )نتائج إختبار أقل فرق معنوي 

(I) الخبرة (J) الخبرة
Différence de

moyennes (I-J) Erreur standard Signification

سنوات5أقل من  سنوات10الى 5من  -10,524* 3,368 ,004

سنة15الى 11من  -5,167 4,141 ,221

سنة20الى 16من  3,933 3,800 ,309

سنة25الى 21من  -16,667* 4,654 ,001

سنة25أكثر من  -4,667 4,654 ,324

سنوات10الى 5من  سنوات5أقل من  10,524* 3,368 ,004

سنة15الى 11من  5,357 4,612 ,254

سنة20الى 16من  14,457* 4,308 ,002

سنة25الى 21من  -6,143 5,078 ,235

سنة25أكثر من  5,857 5,078 ,258

سنة15الى 11من  سنوات5أقل من  5,167 4,141 ,221

سنوات10الى 5من  -5,357 4,612 ,254

سنة20الى 16من  9,100 4,936 ,075

سنة25الى 21من  -11,500* 5,620 ,049

سنة25أكثر من  ,500 5,620 ,930

سنة20الى 16من  سنوات5أقل من  -3,933 3,800 ,309

سنوات10الى 5من  -14,457* 4,308 ,002

سنة15الى 11من  -9,100 4,936 ,075

سنة25الى 21من  -20,600* 5,374 ,001

سنة25أكثر من  -8,600 5,374 ,120



سنة25الى 21من  سنوات5أقل من  16,667* 4,654 ,001

سنوات10الى 5من  6,143 5,078 ,235

سنة15الى 11من  11,500* 5,620 ,049

سنة20الى 16من  20,600* 5,374 ,001

سنة25أكثر من  12,000 6,008 ,055

سنة25أكثر من  سنوات5أقل من  4,667 4,654 ,324

سنوات10الى 5من  -5,857 5,078 ,258

سنة15الى 11من  -,500 5,620 ,930

سنة20الى 16من  8,600 5,374 ,120

سنة25الى 21من  -12,000 6,008 ,055



ر الوالء التنظيمي حسب متغير إختبار تحليل التباين األحادي لمتغي: ) 16( ملحق رقم 
.طبيعة الوظيفة 

ANOVA

الوالءالتنظیمي

Somme des

carrés ddl

Moyenne des

carrés F Signification

Inter-groupes 660,470 2 330,235 4,765 ,015

Intra-groupes 2356,286 34 69,303

Total 3016,757 36

املتوسطات احلسابية ، اإلحنرافات ، األخطاء املعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول حمور الوالء 
.لطبيعة الوظيفةالتنظيمي تبعا

الوالءالتنظیمي

N Moyenne Ecart-type Erreur standard

Intervalle de confiance à 95% pour

la moyenne

Borne inférieure

Borne

supérieure

إطار 9 39,56 7,667 2,556 33,66 45,45

عون تحكم 17 36,35 7,968 1,933 32,26 40,45

عامل تنفیذ 11 46,27 9,328 2,813 40,01 52,54

Total 37 40,08 9,154 1,505 37,03 43,13



) :LSD( نتائج إختبار أقل فرق معنوي 

Comparaisons multiples

الوالءالتنظیمي

LSD

(I)

طبیعةالوظیفة
(J)

طبیعةالوظیفة
Différence de

moyennes (I-J) Erreur standard Signification

أطار عون تحكم 3,203 3,432 ,357

عامل تنفیذ -6,717 3,742 ,082

عون تحكم أطار -3,203 3,432 ,357

عامل تنفیذ -9,920* 3,221 ,004

عامل تنفیذ أطار 6,717 3,742 ,082

عون تحكم 9,920* 3,221 ,004



.إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد لمتغير صراع الدور )  : 17(ملحق رقم 

:تحليل اإلنحدار المتعدد للبعد العاطفي للوالء التنظيمي و متغير صراع الدور 

Corrélations

البعدالعاطفي معاییرالفرد مدةاالنجازوالمواردالمتاحة تغییرسلوكالفرد توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة

Corrélation de

Pearson

البعدالعاطفي 1,000 ,214 ,328 ,443 ,229

معاییرالفرد ,214 1,000 ,003 -,094 ,182

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة ,328 ,003 1,000 ,269 ,330

تغییرسلوكالفرد ,443 -,094 ,269 1,000 ,229

توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة ,229 ,182 ,330 ,229 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالعاطفي . ,102 ,024 ,003 ,087

معاییرالفرد ,102 . ,494 ,290 ,140

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة ,024 ,494 . ,054 ,023

تغییرسلوكالفرد ,003 ,290 ,054 . ,087

توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة ,087 ,140 ,023 ,087 .

N البعدالعاطفي 37 37 37 37 37

معاییرالفرد 37 37 37 37 37

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة 37 37 37 37 37

تغییرسلوكالفرد 37 37 37 37 37

توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة 37 37 37 37 37

:تفسیر العالقة بین المتغیرین جودة  و صالحیة  النموذج في

Récapitulatif des modèles

Modèle

Changement dans les statistiques

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2

Sig. Variation

de F

1 ,306a 3,534 4 32 ,017

a. Valeurs prédites : (constantes), ,توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة ,معاییرالفرد ,تغییرسلوكالفرد

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة



:تحليل اإلنحدار المتعدد للبعد المستمر للوالء التنظيمي و متغير صراع الدور 

Corrélations

البعدالمستمر معاییرالفرد مدةاالنجازوالمواردالمتاحة تغییرسلوكالفرد توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة

Corrélation de

Pearson

البعدالمستمر 1,000 ,098 ,101 ,443 ,124

معاییرالفرد ,098 1,000 ,003 -,094 ,182

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة ,101 ,003 1,000 ,269 ,330

تغییرسلوكالفرد ,443 -,094 ,269 1,000 ,229

توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة ,124 ,182 ,330 ,229 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالمستمر . ,283 ,276 ,003 ,233

معاییرالفرد ,283 . ,494 ,290 ,140

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة ,276 ,494 . ,054 ,023

تغییرسلوكالفرد ,003 ,290 ,054 . ,087

توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة ,233 ,140 ,023 ,087 .

N البعدالمستمر 37 37 37 37 37

معاییرالفرد 37 37 37 37 37

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة 37 37 37 37 37

تغییرسلوكالفرد 37 37 37 37 37

توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة 37 37 37 37 37

:جودة  و صالحیة  النموذج في تفسیر العالقة بین المتغیرین 

Récapitulatif des modèles

Modèle

Changement dans les statistiques

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2

Sig. Variation

de F

1 ,217a 2,215 4 32 ,090

a. Valeurs prédites : (constantes), ,توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة ,معاییرالفرد ,تغییرسلوكالفرد

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة



:تحليل اإلنحدار المتعدد للبعد المعياري للوالء التنظيمي و متغير صراع الدور 

Corrélations

البعدالمعیاري معاییرالفرد مدةاالنجازوالمواردالمتاحة تغییرسلوكالفرد توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة

Corrélation de

Pearson

البعدالمعیاري 1,000 ,171 ,175 ,481 ,259

معاییرالفرد ,171 1,000 ,003 -,094 ,182

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة ,175 ,003 1,000 ,269 ,330

تغییرسلوكالفرد ,481 -,094 ,269 1,000 ,229

توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة ,259 ,182 ,330 ,229 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالمعیاري . ,155 ,150 ,001 ,061

معاییرالفرد ,155 . ,494 ,290 ,140

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة ,150 ,494 . ,054 ,023

تغییرسلوكالفرد ,001 ,290 ,054 . ,087

توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة ,061 ,140 ,023 ,087 .

N البعدالمعیاري 37 37 37 37 37

معاییرالفرد 37 37 37 37 37

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة 37 37 37 37 37

تغییرسلوكالفرد 37 37 37 37 37

توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة 37 37 37 37 37

:جودة  و صالحیة  النموذج في تفسیر العالقة بین المتغیرین 

Récapitulatif des modèles

Modèle

Changement dans les statistiques

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2

Sig. Variation

de F

1 ,217a 2,215 4 32 ,090

a. Valeurs prédites : (constantes), ,توقعاتالفردومتطلباتالمنظمة ,معاییرالفرد ,تغییرسلوكالفرد

مدةاالنجازوالمواردالمتاحة



.لمتغير غموض الدور إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد )  : 18(ملحق رقم 

:تحليل اإلنحدار المتعدد للبعد العاطفي للوالء التنظيمي و متغير غموض الدور 

Corrélations

البعدالعاطفي مداتنبؤالفردبالسلوك

وضوحالسیاساتوالسلوك

ات

Corrélation de Pearson البعدالعاطفي 1,000 ,436 ,325

مداتنبؤالفردبالسلوك ,436 1,000 ,499

وضوحالسیاساتوالسلوكات ,325 ,499 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالعاطفي . ,004 ,025

مداتنبؤالفردبالسلوك ,004 . ,001

وضوحالسیاساتوالسلوكات ,025 ,001 .

N البعدالعاطفي 37 37 37

مداتنبؤالفردبالسلوك 37 37 37

وضوحالسیاساتوالسلوكات 37 37 37

صالحیة  النموذج في تفسیر العالقة بین المتغیرینجودة  و 

Récapitulatif des modèles

Modèle

Changement dans les statistiques

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2

Sig. Variation

de F

1 ,205a 4,383 2 34 ,020

a. Valeurs prédites : (constantes), ,وضوحالسیاساتوالسلوكات مداتنبؤالفردبالسلوك

:تحليل اإلنحدار المتعدد للبعد المستمر للوالء التنظيمي و متغير غموض الدور 

Corrélations

البعدالمستمر مداتنبؤالفردبالسلوك

وضوحالسیاساتوالسلوك

ات

Corrélation de Pearson البعدالمستمر 1,000 ,516 ,488

مداتنبؤالفردبالسلوك ,516 1,000 ,499

وضوحالسیاساتوالسلوكات ,488 ,499 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالمستمر . ,001 ,001

مداتنبؤالفردبالسلوك ,001 . ,001

وضوحالسیاساتوالسلوكات ,001 ,001 .

N البعدالمستمر 37 37 37

مداتنبؤالفردبالسلوك 37 37 37



Corrélations

البعدالمستمر مداتنبؤالفردبالسلوك

وضوحالسیاساتوالسلوك

ات

Corrélation de Pearson البعدالمستمر 1,000 ,516 ,488

مداتنبؤالفردبالسلوك ,516 1,000 ,499

وضوحالسیاساتوالسلوكات ,488 ,499 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالمستمر . ,001 ,001

مداتنبؤالفردبالسلوك ,001 . ,001

وضوحالسیاساتوالسلوكات ,001 ,001 .

N البعدالمستمر 37 37 37

مداتنبؤالفردبالسلوك 37 37 37

وضوحالسیاساتوالسلوكات 37 37 37

جودة  و صالحیة  النموذج في تفسیر العالقة بین المتغیرین

Récapitulatif des modèles

Modèle

Changement dans les statistiques

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2

Sig. Variation

de F

1 ,337a 8,638 2 34 ,001

a. Valeurs prédites : (constantes), ,وضوحالسیاساتوالسلوكات مداتنبؤالفردبالسلوك

:تحليل اإلنحدار المتعدد للبعد المعياري للوالء التنظيمي و متغير غموض الدور 

Corrélations

البعدالمعیاري مداتنبؤالفردبالسلوك

وضوحالسیاساتوالسلوك

ات

Corrélation de Pearson البعدالمعیاري 1,000 ,650 ,393

مداتنبؤالفردبالسلوك ,650 1,000 ,499

وضوحالسیاساتوالسلوكات ,393 ,499 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالمعیاري . ,000 ,008

مداتنبؤالفردبالسلوك ,000 . ,001

وضوحالسیاساتوالسلوكات ,008 ,001 .

N البعدالمعیاري 37 37 37

مداتنبؤالفردبالسلوك 37 37 37

وضوحالسیاساتوالسلوكات 37 37 37



جودة  و صالحیة  النموذج في تفسیر العالقة بین المتغیرین

Récapitulatif des modèles

Modèle

Changement dans les statistiques

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2

Sig. Variation

de F

1 ,429a 12,789 2 34 ,000

a. Valeurs prédites : (constantes), ,وضوحالسیاساتوالسلوكات مداتنبؤالفردبالسلوك

.إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد لمتغير التدريب الوظيفي )  : 19(ملحق رقم 

:تحليل اإلنحدار المتعدد للبعد العاطفي  للوالء التنظيمي و متغير التدريب الوظيفي

Corrélations

البعدالعاطفي

ادراكالفردلفرصةالتدری

ب ادراكةفائدةالتدریب

Corrélation de Pearson البعدالعاطفي 1,000 ,284 -,262

ادراكالفردلفرصةالتدریب ,284 1,000 ,030

ادراكةفائدةالتدریب -,262 ,030 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالعاطفي . ,044 ,059

ادراكالفردلفرصةالتدریب ,044 . ,430

ادراكةفائدةالتدریب ,059 ,430 .

N البعدالعاطفي 37 37 37

ادراكالفردلفرصةالتدریب 37 37 37

ادراكةفائدةالتدریب 37 37 37

جودة  و صالحیة  النموذج في تفسیر العالقة بین المتغیرین

Récapitulatif des modèles

Modèle

Changement dans les statistiques

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2

Sig. Variation

de F

1 ,154a 3,099 2 34 ,058

a. Valeurs prédites : (constantes), ,ادراكةفائدةالتدریب ادراكالفردلفرصةالتدریب



:التنظيمي و متغير التدريب الوظيفي تحليل اإلنحدار المتعدد للبعد المستمر للوالء 

Corrélations

البعدالمستمر

ادراكالفردلفرصةالتدری

ب ادراكةفائدةالتدریب

Corrélation de Pearson البعدالمستمر 1,000 ,487 -,160

ادراكالفردلفرصةالتدریب ,487 1,000 ,030

ادراكةفائدةالتدریب -,160 ,030 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالمستمر . ,001 ,173

ادراكالفردلفرصةالتدریب ,001 . ,430

ادراكةفائدةالتدریب ,173 ,430 .

N البعدالمستمر 37 37 37

ادراكالفردلفرصةالتدریب 37 37 37

ادراكةفائدةالتدریب 37 37 37

جودة  و صالحیة  النموذج في تفسیر العالقة بین المتغیرین

Récapitulatif des modèles

Modèle

Changement dans les statistiques

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2

Sig. Variation

de F

1 ,268a 6,213 2 34 ,005

a. Valeurs prédites : (constantes), ,ادراكةفائدةالتدریب ادراكالفردلفرصةالتدریب

:المتعدد للبعد المعياري للوالء التنظيمي و متغير التدريب الوظيفي تحليل اإلنحدار

Corrélations

البعدالمعیاري

ادراكالفردلفرصةالتدری

ب ادراكةفائدةالتدریب

Corrélation de Pearson البعدالمعیاري 1,000 ,290 -,248

ادراكالفردلفرصةالتدریب ,290 1,000 ,030

ادراكةفائدةالتدریب -,248 ,030 1,000

Sig. (unilatérale) البعدالمعیاري . ,041 ,069

ادراكالفردلفرصةالتدریب ,041 . ,430

ادراكةفائدةالتدریب ,069 ,430 .

N البعدالمعیاري 37 37 37

ادراكالفردلفرصةالتدریب 37 37 37

ادراكةفائدةالتدریب 37 37 37



العالقة بین المتغیرینجودة  و صالحیة  النموذج في تفسیر

Récapitulatif des modèles

Modèle

Changement dans les statistiques

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2

Sig. Variation

de F

1 ,150a 3,006 2 34 ,063

a. Valeurs prédites : (constantes), ,ادراكةفائدةالتدریب ادراكالفردلفرصةالتدریب



: ملخص الدراسة 

لقد حاولت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروقات الموجودة في مستويات الوالء التنظيمي  لدى موظفي الشركة الوطنية لصناعة اللوالب 
-و الصنابيرو السكاكين BCR و التي تعزى إلى المتغيرات الشخصية المتمثلة في الجنس ، السن ، المستوى التعليمي ، الحالة العائلية ،-

.و الخبرة  و كذلك طبيعة الوظيفة 

الوالء كما إهتمت الدراسة أيضا بمعرفة تأثير بعض المتغيرات التنظيمية  المتمثلة في صراع الدور  غموض الدور ، التدريب الوظيفي  على
) .العاطفي ، المستمر ، المعياري ( التنظيمي بأبعاده الثالث  

موظفا يعملون في جميع أقسام الشركة ينقسمون إلى ثالث طبقات حسب طبيعة وظيفتهم ، طبقة اإلطارات ، 37تكونت عينة الدراسة من 
.أعوان التحكم ، عمال التنفيذ 

:الدراسة  على عينة إستطالعية  تم إجراء الدراسة النهائية ، و قد أسفر التحليل اإلحصائئ على النتائج التالية و بعد التأكد من الشروط السيكومترية ألداة

 إعتبار البعد العاطفي للوالء التنظيمي بعدا سائدا لدى أغلبية أفراد عينة الدراسة ، يليه البعد المعياري ثم البعد المستمر.
بينما لم تثبت أي فروقات . و طبيعة و الوظيفة فقط تنظيمي لدى عينة الدراسة  تعزى لمتغيري الخبرةوجود فروق في مستويات الوالء ال

بالنسبة للمتغيرات األخرى 
إال في حالة بعد ) صراع وغموض الدور ، التدريب الوظيفي ( وجود عالقة إرتباطية موجبة بين جميع األبعاد المتضمنة في المتغيرات التنظيمية

. الفائدة من التدريب المتضمن في متغير التدريب الوظيفي ،  فإنه لم يرتبط بأي بعد من أبعاد الوالء التنظيمي إدراك

الوالء التنظيمي ، صراع الدور ، غموض الدور ، التدريب الوظيفي  المتغيرات الشخصية ، المتغيرات التنظيمية ، األساليب :الكلمات المفتاحية
.اإلحصائية 

Summary of the Study :
This study tried to identify the differences in Organizational Loyalty Level’s among employees of the

Nationam Manifacturing Company of Spirals ,Knives and Taps –BCR- attributable to some personal
characteristics , Sex , Age , Educational Level , Marital status , Nature of Job and Experience .

It also focused on knowing the effects of some Organizational Variables represented in Role Conflict ,
Role Ambiguity , and Job training on the  three dimensions of Organizational loyalty ( Affective , Continuance ,
Normative )

the study sample consisted of 37 employees working in multiple divisions of the Company , Thoes are
divided into classes according  to the Nature of their Jobs .

After making sure of the psychometrics conditions of the instrument on exploratory sample , this one
was performed in the final study , the Statistical Aanalysis was gived the following results :

Consider the emotional dimension of the Organizational Loyalty as a dominant dimension among study
sample , followed by Normative then Continuance Dimension  of  Organizational Loyalty .

The existence  of differences in Organizational Loyalty Level’s among the study sample due only to
Experience and Nature of Jobs  variables .

The existence of a positive correlations between  all dimentions included in Organizational variables ,
Conflict & Role Ambiguity , Job Training , except in the case  of  ( Perceived Benefits of Training ) dimension of
Job Training  because it was not associated with any dimensions included in Organizational Loyalty .

Keywords : Organizational Loyalty , Role Conflict , Role  Ambiguity , JobTraining , Personal &
Organizational characteristics .


