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Abstract 

The current research aims to identify the level of the organizational loyalty of employees in the 

educational sector in Jubail Industrial City in Saudi Arabia, the researcher used the descriptive, 

analytical approach using images to measure the level of loyalty to the organizational structure of 

the preparation of the researcher, The study included a sample of 614 employees of the educational 

sector in the industrial city of Jubail, researcher to conduct a personal interview with members of 

the sample were applied, the study tool, Researcher analyzes the responses of the sample through 

the statistical program spaces, the results showed that the hypothesis of the Chairperson, which 

stipulates: "There is a rise in the level of organizational loyalty among a sample of the current 

study " The results of the current research, the researcher is due to the presence of a number of 

administrative problems and incentive and increasing levels of psychological pressure, which may 

cause to the lower levels of the organizational loyalty for personnel in the educational sector The 

Jubail Industrial City. 

The Keywords: organizational loyalty - Education - administration - loyalty - Organization. 
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 امللخص

يهدف البحث احلايل اىل التعرف على مستوى الوالء التنظيمي للعاملني ابلقطاع التعليمي يف مدينة اجلبيل الصناعية يف 
وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا اإلستبانة لقياس مستوى الوالء  ،اململكة العربية السعودية

موظفاً من العاملني ابلقطاع التعليمي  614وقد إشتملت عينة الدراسة على عدد  ،التنظيمي وهي من إعداد الباحث
وقام الباحث بتحليل إستجاابت  ،لدراسةوابملقابلة الشخصية مع أفراد العينة مت تطبيق أداة ا ،مبنطقة اجلبيل الصناعية

يوجد واليت تنص على "  الرئيسةعدم حتقق الفرضية أوضحت النتائج  SPSSالعينة من خالل الربانمج اإلحصائي 
ويعزى الباحث النتائج للبحث احلايل اىل توقع وجود عددا ".إرتفاع يف مستوى الوالء تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية  

املشكالت اإلدارية والتحفيزية وزايدة مستوايت الضغط النفسي واليت قد تسبب بشكل كبري اىل إخنفاض مستوايت من  
 الوالء التنظيمي لدى العاملني ابلقطاع التعليمي مبدينة اجلبيل الصناعية.

 التنظيم.  –الوالء    –اإلدارة    –التعليم    –الوالء التنظيمي  الكلمات اإلفتتاحية :
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 قدمة :امل

من خالل زايرة الباحث للمؤسسة حمل الدراسة وجد أن املؤسسة التعليمية قد واجهت خالل السنوات العشر األخرية 
صعوبة يف االحتفاظ ابلكوادر املتميزة؛ فقد انتقلوا إىل مؤسسات تعليمية أخرى لغرض احلصول على امتيازات جديدة 

سارهتا للثروة البشرية احلقيقية والركيزة األساسية للنجاح والتقدم، والسبب غري موجودة يف املنظمة املبحوثة، مما يعين خ
وراء ذلك وجود بعض القصور جتاه املوجودات الفكرية ومقدار ما هلا من دعم منظم لغرض كسب والئهم الوظيفي 

 وزايدة إبداعهم.

 هلوتساؤ   البحثمشكلة  املطلب األول:  

 تشكلت لدى الباحث :
املشاركة بدراسة جتلي مفهوم الوالء التنظيمي، وطرق تطبيقه عموماً وتطبيقه يف القطاع التعليمي على رغبة يف  -1

 وجه التحديد.
إعتقاد بوجود إشكالية تتمثل يف مالحظة ضعف الوالء التنظيمي لدى عينة البحث، وتباين أنظمة احلوافز   -2

 واملراقبة لضمان وجود الوالء التنظيمي.
 الالزم لدى بعض املؤسسات ملوضوع الوالء التنظيمي.  عدم توفر االهتمام -3
اختيار دراسة موظفي إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة امللكية يف مدينة اجلبيل ابململكة العربية السعودية بسبب  -4

ودية، أهنا منظمة شبه حكومية تدار بفكر القطاع اخلاص وال تتبع إداراًي وزارة التعليم يف اململكة العربية السع
وابإلضافة إىل أن مدير إدارة التعليم طلب منه تطبيق دراسته على إدارة اخلدمات التعليمية عند معرفته برغبته 

 يف دراسة موضوع الوالء التنظيمي، ابإلضافة إىل اهتمام الباحث مبوضوع الوالء التنظيمي.
 الرئيس للبحث احلايل يف :  ومن التمهيد السابق متثل التساؤل

 تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية ؟ الما هو مستوى الوالء                     
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 البحثأمهية  املطلب الثاين:  

 ترجع أمهية الدراسة احلالية اىل :
تعزيز و درجة من الكفاءة واإلنتاجية،  املنظمات أبعلىالوالء التنظيمي يف حتقيق أهداف وغاايت  أمهية   -1

 األداء الوظيفي.
إضافة للدراسات السابقة يف نفس اجملال البحثي حيث تعمل على سد جزء إمتداد و   تعترب الدراسة احلالية -2

املكتبة العربية يف جمال الوالء التنظيمي، وذلك حملدودية األحباث والدراسات يف هذا   من النقص اليت تعانيه
 اجلانب.

  البحثأهداف  املطلب الثالث:  

 يمي لدى عينة الدراسة احلالية . الكشف عن مستوى الوالء تنظ

  البحثمنهجية  املطلب الرابع:  

دراسة  عند  ، ونفس عقلي جهد أقصى ببذل الباحث هبا يقوم اليت الطريقة املنهج اإلستنباطي هو"  :املنهج اإلستنباطي
 . (1)" ابألدلة مدعمة تربوية مبادئ استخراج هبدف النصوص

، عمد الباحث اىل دراسة تلك املعلومات املستخرجة من مصادرها دراسة حتليلية هبدف  املنهج التحليلي -1
الوقوف على عناصرها ودواخلها بغية إعادهتا اىل مرتكزها ، ولتحليل نتائج وبياانت اإلستباانت احملصلة من 

 عينة الدراسة .
ظر األفراد عينة الدراسة احلالية حول ، للقيام ابلدراسة امليدانية وملعرفة وجهات ن املنهج الوصفي املسحي -2

 الوالء التنظيمي.

 
 .ه1408، 52، 43 ص ، بتصرف ، جدة ، الشروق دار ،فودة حممد حلمي صاحل  ، عبدهللاعبد الرمحن  الرتبوية، البحوث كتابة يف املرشد (1)
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  البحثمصطلحات  املطلب اخلامس:  

 مفهوم الوالء التنظيمي

يشري الوالء يف اللغة إىل اإلخالص و الوفاء و االلتزام و االرتباط ، وهو الشعور ابلقرب واملساندة الوالء  : الوالء لغةً 
شعور الفرد ابملسؤولية   –إصطالحا: أشار مدحت أبو النصر اىل جمموعة من التعاريف للوالء ومنها ) الشعور ابالنتماء  

 خالص واحملبة و االندماج الذي يبديه الفرد حنو شيئي ما .اإل  -حاجة من احلاجات االجتماعية لدى اإلنسان  -

 الوالء التنظيمي:

 هو " درجة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه هبا ورغبته يف بذل أكرب عطاء أو جهد ممكن لصاحل املنظمة

 (2) اليت يعمل هبا مع رغبة قوية ابالستمرار يف عضوية هذا املنظمة

الوالء أبنه "مشاعر الفرد واجتاهاته حنو املؤسسة اليت يعمل هبا وكذلك حنو أهداف املؤسسة و وقد عرف روانلد رجييو 
 .(3)قيمها و استعداده لبذل جمهود نيابة عنها والرغبة يف بقائه عضوا فيها "

 .   (5)الوالء أبنه " قوة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه هبا "  1974وزمالؤه    (4)كما يعرف بورتر 

كما أشاروا اىل أن الفرد الذي يظهر مستوى عالياً من الوالء التنظيمي اجتاه املنظمة اليت يعمل فيها يكون لديه اعتقاد 
قوي بقبول أهداف وقيم املنظمة وإستعداد لبذل أقصى جهد ممكن خلدمة املنظمة وأن تكون له رغبة قوية يف احملافظة 

 على استمرار عمله .

 
 . 2003 ،احلديثة، االسكندريةالسلوك التنظيمي مدخل تنظيمي معاصر، عبد الباقي صالح الدين، الدار اجلامعية ( 2)
  1999األردن، والتوزيع  للنشر الشروق دار ،1ط حلمي، فارس ترمجة : رجييو .ي والتنظيمي،روانلد الصناعي النفس علم إىل املدخل     (3)

)4(Porter ,L .Steers ,R .mow day .R .an Bonlain ,P organizational commitment ,Job Satisfaction 

and turnover among psychiatric technicians ",journal of applied peg chologg,vol,59" 1979. 
  ، منشورة غري ماجستري رسالة : محدان  لطفي داان ، الفلسطينية اجلامعات يف التدريسية اهليئة أعضاء لدى التنظيمي والوالء األكادميية احلرية بني العالقة   (5)

 .2008 الوطنية النجاح جامعة لدى عةمود
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ىل أنه " التقييم اإلجيايب للتنظيم والنية أو الرغبة يف العمل لتحقيق أهداف التنظيم ". ويعرف ا 1971وأشار شيلدون  
الوالء التنظيمي أبنه " درجة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه هبا و رغبته يف بذل أكرب عطاء أو جهد ممكن لصاحل 

 ه املنظمة " .املنظمة اليت يعمل فيها مع رغبة قوية يف االستمرار يف عضوية هذ

ويرى العبيدي أن الوالء "هو قوة تطابق الشخص وإرتباطه ابملنظمة اليت يعمل هبا، أي االرتباط النفسي الذي يربط 
 املوظفني ابملنظمة مما حيثهم على االندماج يف العمل وٕاىل اإلميان بقيم املنظمة" .

ة اليت حيصل عليها املفحوص واليت تعرب عن درجة "إميان يُعرف الوالء التنظيمي إجرائيًا يف هذه الدراسة أبنه الدرجو 
العاملني واعتقادهم القوى أبهداف وقيم التنظيم الذين ينتمون إليه ورغبتهم القوية يف البقاء فيه كأعضاء واستعدادهم 

 الشديد به ".  الدائم لبذل أقصى طاقاهتم وجهودهم يف سبيل احملافظة على هذا التنظيم وإبداء مشاعر الفخر واالرتباط

 املطلب السادس: الوالء واإلسالم 

سواء   ،إنطالقاً من مشولية الدين اإلسالمي فإن لإلسالم دوراً وتواجداً ملموسا يف حياة البشر ويف إدارهتم لشئوهنم مجيعاً 

 .  كان ذلك يف احلياة الشخصية أو األسرية أو يف احلياة املهنية والعملية واإلدارية كذلك

نَّ َواأِلنجسَ  َوَما َخَلْقت   ﴿ إىلقوله سبحانه وتع واضحًة يفغاية خلق اإلنسان حيث أن   ﴾ ِإالَّ لِيَ ْعب د ونِ  اجلِج

 ( .56،)الذارايت

  ، فغاية اخللق هي عبادة هللا تعإىل واليت تشمل عبوديته ليس فقط يف الصالة والصيام والزكاة واحلج وهي فرائض واجبة

واليت تتوافق مع الشرع   ،وإمنا التعبُّد له إبحسان العمل واإلخالص والوفاء والوالء للجهة اليت يعمل معها لتحقيق أهدافها

 والدين  .
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والوالء التنظيمي هو أحد أشكال الوفاء والصدق واألمانة اليت أيمر هللا هبا عباده أن يوفوها مع من يتعاقدون معهم 

 هم املشرتكة يف احلياة .ويتفقون على تسيري أمور 

ويرى الباحث أن هذا التواصل إمنا هو شكل من أشكال عمارة األرض اليت من أجلها خلق هللا اإلنسان واستخلفه يف 

ِض َخِليَفًة    ﴿األرض َرج ِسدُ   َمن  ِفيَها  َأجَتجَعلُ   قَاُلوا  ۖ  َوِإذج قَاَل َربَُّك لِلجَماَلِئَكِة ِإِّنِ َجاِعٌل يف األج َماَء َوحَنجُن ِفيهَ   يُ فج ِفُك الدِِ ا َوَيسج

ِدَك َونُ َقدُِِس َلَك   َلُمونَ   اَل  َما أَعجَلمُ  ِإِّنِ   قَالَ  ۖ  ُنَسبُِِح حِبَمج أن جوهر  إىليهدينا   إىل( فهو سبحانه وتع  30 ،) البقرة ﴾  تَ عج

ُقلج ِإنَّ  ﴿ىف قوله  إىلوهذا ما ذكره هللا تع احلياة لإلنسان وظاهرها إمنا ابلعبادة واالستخالف يف االرض وعمارهتا،

 ( .162)األنعام،  ﴾ َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمجَياَي َومَمَاِت َلِلَِِّ َربِِ الجَعاَلِمنيَ 

 وعالقتها ابلوالء التنظيمي  اإلسالمأهداف  املطلب السابع:  

الذي يلتزم يف تصرفاته وأفعاله يسعى الباحث من تناوله ألهداف الدين اإلسالمي إىل الوصول إلعتبار أن املسلم املتدين  

ومنها والئه التنظيمي للقطاع واملؤسسة اليت يعمل  ،بتعليمات الدين فإمنا حيقق تلك األهداف يف كافة جوانب حياته

 فيها ويطوِع تلك األهداف العامة للدين يف أداءه املهين ووالئه التنظيمي هلا .

 ،املال (  –النسل  -العقل    –النفس  –الكليات اخلمس )الدين  أيِت على رأس أهداف الدين اإلسالمي حفظ  و
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كذلك   ومن أهم األهداف  ،اإلنسان وفطرته السليمة  اتقة حاجيقوتناوهلا حلوضوحها  ب  تتميزالدين اإلسالمي  فأهداف  

 النافع لغريه .  عمله ووظيفته وأمانته املهنية وصدق والئه فهوبناء الفرد الصاحل يف  

 يف القرآن الكرمي وُسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص واليت ينبغي إىلف الدين اإلسالمي اليت بِينها هللا تعوفيما يلي عرض ألهدا

 :إدارته  يف نفسه وفيمن هم حتت   تحقيقها السعي لأعطى عهداً ملؤسسة ما يعمل هبا    مسلم   على كل

 إىلصول على رضوانه تعوهي ُحسن الصلة ابهلل واحل ،ويف املصدر واملنهج ،احلرص على الرابنية يف الغاية والوجهة-1

)6(. 

واألخالق واآلداب والضوابط األسرية والرتبوية    القيممبا يف ذلك    ،أتكيد الثوابت من املبادئ والقواعد اإلسالمية العامة-2

 والتشريعات .  التعليميةو 

 نيقودخول جنته واحلياة األبدية يف نعيم اجلنة ومصاحبة النبيني والصدي  إىلالنظر للهدف النهائي وهو حتقق رضا هللا تع-3

 والشهداء والصاحلني وحُسن أولئك رفيقا .

 

 

 
 .1993 صاحل بن إبراهيم . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض الصنيع،التدين عالج اجلرمية، سلسلة نشر الرسائل اجلامعية،  (6)
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 (7)أمهية الوالء التنظيمي  املطلب الثامن:  

ميثل الوالء التنظيمي عنصرًا هامًا يف الربط بني املنظمة واألفراد العاملني فيها مما يشجعهم على  العمل  -1
 وحتقيق أعلى مستوى من اإلجناز. 

 يعترب عامال هاماً يف التنبؤ بفاعلية املنظمة.  -2
 ات أخري. وكذلك يعترب عامالً هاماً يف التنبؤ ببقائهم يف منظماهتم أو تركهم العمل  اىل منظم -3
الوالء التنظيمي هو املسئول عن احملافظة على املنظمة يف حالة صحية وسليمة ومتكنها من االستمرار والبقاء   -4

. 

 خصائص الوالء التنظيمياملطلب التاسع:  

 من خصائص الوالء التنظيمي: 

شديدة يف البقاء يعرب الوالء التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل أقصي جهد ممكن لصاحل املنظمة ورغبته ال -1
 هبا، ومن مث قبوله وإميانه أبهدافها وقيمها 

يشري الوالء التنظيمي إىل رغبة الفرد للتفاعل االجتماعي ) من أجل تزويد املنظمة ابحليوية والنشاط     -2
 ومنحها الوالء. 

يعترب الوالء التنظيمي حالة غري ملموسة يستدل عليها من ظواهر تنظيمية تتابع من خالل سلوك وتصرفات  -3
 األفراد العاملني يف التنظيم واليت جتسد مدى والئهم. 

 إن الوالء التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية والتنظيمية . -4
 مستوى الوالء التنظيمي قابل للتغيري حسب درجة أتثري العوامل األخرى فيه.  -5
يستغرق الوالء التنظيمي يف حتقيقه وقتًا طوياًل ألنه جيسد حالة قناعة اتمة للفرد، كما أن التخلي عنه ال  -6

 يكون نتيجة لتأثري عوامل سطحية طارئة، بل قد يكون نتيجة لتأثريات إسرتاتيجية. 
 

املخاليف : كليات الرتبية ،جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية ،  حممد ، أمهية الوالء التنظيمي والوالء املهين لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء (7)
 .2001، العددالثاّن، دمشق ،17اجمللد
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 ية احمليطة ابلعمل الظروف اخلارجيتأثر الوالء التنظيمي مبجموعة الصفات الشخصية والعوامل التنظيمية ) و  -7

 مراحل الوالء التنظيمي املطلب العاشر: 

إختلف الباحثون حول مراحل الوالء التنظيمي، فهناك من يرى أن للوالء مرحلتني ترتبطان بعملية ارتباط الفرد ابملنظمة 
 ومها: 

 مرحلة االنضمام للمنظمة اليت يريد الفرد العمل هبا وحتقق رغباته وتطلعاته . -1
لتزام التنظيمي : أي املرحلة اليت يصبح الفرد فيها حريصاً على بذل أقصى جهد لتحقيق أهداف مرحلة اال   -2

 املنظمة للنهوض هبا. 

 وهناك من يرى أبن مراحل الوالء التنظيمي ثالث وهي: 

هو  االلتزام حيث يكون التزام الفرد يف البداية مبنيًا على الفوائد اليت حيصل عليها من املنظمة وابلتايل ف -1
 يقبل سلطة اآلخرين ويلتزم مبا يطلبونه . 

مرحلة التطابق والتماثل بني الفرد واملنظمة : حيث يقبل الفرد سلطة اآلخرين وأتثريهم، رغبة منه االستمرار  -2
 ابلعمل يف املنظمة، ألهنا تشبع حاجاته لالنتماء والفخر هبا. 

ا مطابقة ألهدافه وقيمه، وهنا حيدث االلتزام مرحلة التبين : حيث يعترب الفرد أن أهداف املنظمة وقيمه -3
 نتيجة تطابق األهداف والقيم .

 ( اىل أن املراحل الثالث للوالء التنظيمي هي:   1996)    (8)وذهب املعاّن

مرحلة التجربة:وهى اليت متتد من اتريخ مباشرة الفرد لعمله وملدة عام واحد، يكون الفرد خالهلا خاضعاً  -1
للتدريب واإلعداد والتجربة، حيث ينصب اهتمامه على أتمني قبوله يف املنظمة، وحماولة التأقلم مع الوضع 

ظيم، وإدراك ما يتوقع منه وإظهار خرباته اجلديد، والبيئة اليت يعمل فيها وتكييف اجتاهاته مع اجتاهات التن
 ومهاراته يف أداته.  

 
 1999، 78،ع21املعاّن ،دراس ة ميدانية،جملة االدراي، مسقط ، م لوالء التنظيمي لدى املديرين يف الوزارات األردني ة،أمين عودةا ( 8)
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مرحلة العمل واإلجناز: ترتاوح مدة هذه املرحلة بني عامني وأربعة أعوام تلي مرحلة التجربة، يسعى الفرد    -2
 خالهلا إىل أتكيد مفهومه لإلجناز ويتبلور يف ذهنه وضوح الوالء للعمل واملنطقة .

د ابملنظمة وتستمر إىل مرحلة الثقة ابلتنظيم:هي املرحلة اليت تبدأ تقريبا من السنة اخلامسة من التحاق الفر  -3
 .(  9)  ما بعد ذلك ،حيث يزداد والؤه وتتقوى عالقته ابلتنظيم وينتقل إىل مرحلة النضج

 املداخل النظرية للوالء التنظيماملطلب احلادي عشر:  

 ميكن تقسيم املداخل النظرية يف دراسة الوالء التنظيمي إىل املداخل التالية :  

املدخل السلوكي :واليت من خالهلا يؤدى السلوك املاضي للفرد إىل ارتباطه ابملنظمة من خالل االستثمارات  -1
املوظف أنه حيققها  املادية وغري املادية اليت يستثمرها يف املنظمة، فالوالء هنا ينبع من املكاسب اليت يرى

 نتيجة استمراره يف املنظمة، أو التكاليف اليت يتكبدها نتيجة تركه هلا. 
مدخل االجتاهات : حيث ينظر إىل الوالء التنظيمي على أنه يتمثل يف طبيعة العالقة بني املوظف ومنظمته.  -2

م السائدة فيها فان هذا فعندما تصبح قيم املوظف ومعتقداته وأهدافه متطابقة مع أهداف املنظمة والقي
املوظف سوف يبذل جهود إضافية يف عمله للرقى مبنظمته، وال يفكر يف تركه واالنتقال إىل منظمة أخرى؛ 
ويرى أنصار هذا املدخل أن هناك ارتباطًا قواًي لألفراد ومبنظماهتم بغض النظر عن املصاحل املادية أو 

هم، ومن هذا املنطلق فان هؤالء املوظفني يفعلون ذلك  املكاسب اليت ميكن أن حيصلوا عليها مقابل عمل
 ألهنم يشعرون أنه جيب عليهم أن يقوموا بذلك. 

 (10)  النماذج املفسرة للوالء التنظيمياملطلب الثاين عشر:  

 تنوعت النماذج املفسرة للوالء التنظيمي وميكن تناوهلا على النحو التايل : 

 
 غري ماجستري رسالة : عوراتّن أمني القادر عبد مأمون   الفلسطينية، الوطنية السلطة وزارات يف االداريني القيادي،لدى والنمط املهين الوالء بني العالقة (9)

  .2003فلسطني، ، الوطنية النجاح جامعة جامعة لدى مودعة ، منشورة
 .1998هيجان عبد الرمحن امحد، رسالة ماجستري ،جامع ة انيف للعلوم األمنية، ،الوالء التنظيمي للمدير السعودي (10)
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اابت اتزيوّن من أهم الكتاابت املهمة حول الوالء التنظيمي، حيث يستند إىل أن : منوذج اإلندماج حيث تعترب كتأوال
القوة أو السلطة اليت متلكها املنظمة على حساب الفرد انبعة من طبيعة اندماج الفرد مع املنظمة وهذا ما يسمي ابلوالء 

 أو االلتزام وأيخذ ثالث أشكال هي: 

قي بني الفرد ومنظمته والنابع من قناعة الفرد أبهداف وقيم ومعايري املنظمة اليت : وميثل االندماج احلقي الوالء املعنوي
 يعمل هبا ومتثله هلذه األهداف واملعايري. 

: وهو أقل درجة يف رأيه، من حيث اندماج الفرد مع منظمته والذي الوالء القائم علي أساس حساب املزااي املتبادلة
ملنظمة من حاجيات الفرد حىت يتمكن من أن خيلص هلا ويعمل على حتقيق أهدافها، يتحدد مبقدار ما تستطيع أن تلبيه ا

 لذا فالعالقة هنا عالقة نفع متبادلة بني الطرفني الفرد واملنظمة .

:وهو ميثل اجلانب السليب يف عالقة املوظف مع املنظمة اليت يعمل هبا . حيث اندماج الفرد مع منظمته   الوالء االغرتايب  
 ا يكون خارج عن إرادته وذلك نظراً لطبيعة القيود اليت تفرضها املنظمة علي الفرد .غالبا م

: منوذج سيرتز حيث يري أن اخلصائص الشخصية وخصائص العمل وخربات العمل تتفاعل معًا  كمدخالت، اثنيا    
بول هذه األهداف والقيم، ورغبته وتكِون ميل الفرد لالندماج مبنظمته ومشاركته هلا واعتقاده القوي أبهدافها وقيمها، وق

األكيدة يف بذل أكرب جهد هلا مما ينتج عنه رغبة قوية للفرد يف عدم ترك التنظيم الذي يعمل فيه واخنفاض نسبة غيابه 
وبذل املزيد من اجلهد والوالء لتحقيق أهدافه اليت ينشدها، وقد بني سيرتز يف منوذجه العوامل املؤثرة يف تكوين الوالء 

 ظيمي وما ميكن أن ينتج عنه من سلوك متبعاً منهج النظم و مصنفاً هذه العوامل والسلوك يف جمموعات .التن

 : منوذج ستاو وسالنيك ويعتمد علي ضرورة التفريق بني منوذجني من الوالء مها: اثلثا  

:وهذا النوع من الوالء ميثل وجهة نظر علماء السلوك التنظيمي وينظر إليه علي أنه يشبه "الصندوق الوالء املوقفي  
األسود" حيث أن حمتوايت هذا الصندوق تتضمن بعضًا من العوامل التنظيمية والشخصية مثل السمات الشخصية، 

مستوي الوالء الناجم عن هذه اخلصائص وخصائص الدور الوظيفي، واخلصائص التنظيمية، وخربات العمل ابملقابل فإن  
حيدد سلوكيات األفراد يف املنظمة من حيث التسرب الوظيفي واحلضوري والغياب واجلهود واليت تبذل يف العمل ومقدار 

 املساندة اليت يقدمها األفراد ملنظماهتم. 
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الذي تقوم فكرته علي أساس : يعكس هذا النوع من االلتزام وجهة نظر علماء النفس االجتماعي الوالء السلوكي
العمليات اليت يعمل من خالهلا السلوك الفردي وحتديداً اخلربات املكتبية، علي تطوير عالقة الفرد مبنظمته، حيث يصبح 
األفراد مقيدين أبنواع خاصة من السلوك أو التصرف داخل املنظمات، نتيجة اطالعهم علي بعض املزااي واملكافآت اليت 

 السلوك ،مما خيلق لديهم اخلوف من فقدان هذه املزااي ابإلقالع عن هذا السلوك. ترتبت علي هذا  

 : منوذج ستيفنز وزمالئه ينقسم هذا النموذج لاللتزام التنظيمي إيل اجتاهني نظريني، مها: رابعا  

والعاملني فيها، كما يركز   : يركز هذا االجتاه على خمرجات الوالء التنظيمي كعمليات متبادلة بني املنظمةاالجتاه التباديل  
علي العضوية الفردية كمحدد أساسي ملا يستحقه املوظف من مزااي ومنافع من خالل العملية التبادلية بني الفرد واملنظمة 

 . 

 الدراسات السابقة املطلب الثالث عشر:  
 (11)(  2001دراسة القحطاين ) -1

 التنظيمي: دراسة تطبيقية على ضباط حرس احلدود ابملنطقة الشرقية"."أثر بيئة العمل الداخلية على الوالء  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى الوالء التنظيمي وواقع بيئة العمل الداخلية، مع حتديد أثر بعض متغريات 
أثر بعض متغريات   بيئة العمل الداخلية )أسلوب اإلشراف، احلوافز، صراع األدوار، غموض الدور(، وهدفت إىل حتديد

الشخصية )العمر، الرتبة العسكرية، سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية( على الوالء التنظيمي للضباط العاملني يف حرس 
( 410احلدود ابملنطقة الشرقية. ولتحقيق هذه األهداف وزعت االستبانة من أجل مجع البياانت، وقد وزعت على )

%(، بعد إجراء التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات توصلت 74.15أي بنسبة )  ( استبانة304ضابط، مت اسرتداد )
 الدراسة إىل النتائج التالية:

 وجود والء تنظيمي عايل لدى أفراد العينة. -

 
 بن انصر الضغوط االجتماعية وضغوط العمل وأثرها على اخت اذ القرارات اإلدارية : دراسة مسحية على ضباط اجلوازات مبنطق ة مك ة املكرم ة، صاحل (11)

 .2007لعلوم األمنية، القحطاّن ، رسالة ماحستري، جامعة انيف العربية ل



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 

 

 
 
 

 

145 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

( الشهرية لدوجالس ماكجروجر يف بيئة العمل الداخلية x,yهناك أسلوب  إشراف يعكس اجتاهاً متوازايً بني نظرية )  -
%( من أفراد 83.55ابلقطاعات اليت يعمل هبا أفراد جمتمع الدراسة تبعًا إلمكاانت وقدرات املرؤوسني، وما نسبته )

 ( إشراف بسيط مباشر.x( األوتوقراطي، وأسلوب مباشر )yاجملتمع ميارسون أسلوب اإلشرايف املتوازن ضمن )

 ياً.اخنفاض صراع الدور نوعاً ما، مع وضوحه بدرجة مرتفعة نسب  -

 يوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائية للحوافز وأسلوب اإلشراف على الوالء التنظيمي.  -

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملتغريات عدد سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية والعمر على الوالء التنظيمي. -

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

دراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على أثر تتفق هذه الدراسة مع ال
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    الداخلية

 (12)م(  2005دراسة الشلوي )   2

ابالنتماء التنظيمي: دراسة ميدانية على منسويب كلية امللك خالد العسكرية، املدنيني "الثقافة التنظيمية وعالقتها 
 والعسكريني".

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية ابلكلية، وكذلك التعرف على مستوى االنتماء التنظيمي  
يمي. ولتحقيق هذه األهداف وزعت االستباانت من أجل مجع ملنسوبيها، وحتديد عالقة الثقافة التنظيمية ابالنتماء التنظ

%( ، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي واختبار 75( استبانة أي بنسبة )147( استبانة، مت اسرتداد )196البياانت )
 الفرضيات توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 أن مستوى الثقافة التنظيمية سائد بدرجة مرتفعة نسبياً. -

 ن مستوى االنتماء التنظيمي مرتفع لدى منسويب الكلية.أ -

 
محد بن ،رسالة ماجستري )دراسة ميدانية على منسويب كلية امللك خالد العكسرية املدنيني والعسكريني( -الثقافة التنظيمية وعالقتها ابالنتماء التنظيمي (12)

 . 2005،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية ،فرحان الشلوي
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الثقافة التنظيمية وفقاً الختالف اخلصائص الشخصية والوظيفية. -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االنتماء التنظيمي وفقاً ملتغري طبيعة العمل لصاحل العسكريني.  -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى االنتماء التنظيمي وفقاً الختالف اخلصائص الشخصية والوظيفية.ال   -

توجد عالقة طردية موجبة بني الثقافة التنظيمية واالنتماء التنظيمي مبختلف أبعاده وبني قيم الثقافة التنظيمية واالنتماء    -
 ني.التنظيمي لدى منسويب الكلية من مدنيني وعسكري

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

أثر تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على 
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    الثقافة التنظيمية

  (13)  م(2010دراسة بدر، حممد اجلريسي )  3

 "الروح املعنوية وعالقتها ابلوالء التنظيمي للعاملني مبجلس الشورى السعودي من وجهة نظرهم".

الوصفي ابستخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت، ولقد كانت الدراسة من مجيع العاملني اتبعت الدراسة منهج املسح 
 ( موظف يف مجيع اإلدارات.575يف جملس الشورى السعودي والبالغ عددهم )

 وكانت أهم النتائج:

 (.5من  4.00أن مستوى الروح املعنوية لدى العاملني مبجلس الشورى السعودي مرتفع حيث بلغ ) -

 أن مجيع أفراد العينة الدراسة موافقون على السب املقرتحة لرفع الروح املعنوية. -

 

 

 
بدر بن حممد اجلريسي .رسالة ماجستري أكادميية انيف  ، الروح املعنوية وعالقتها ابلوالء التنظيمي للعاملني مبجلس الشورى السعودي من وجهة نظرهم  (13)

 .  2010،العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية
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 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

الروح تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على 
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع الء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على  الو   املعنوية وعالقتها

 (14)م(2011دراسة محدان، روان، وايمسني الساكت )  4

 "التحفيز وأثره على الوالء التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية".

التحليلية واليت تقوم على وصف خصائص عينة الدراسة ومتغرياهتا، إضافة إىل اعتمد البحث على املنهجية الوصفية 
دراسة االرتباط بني املتغريات، وقد اشتمل جمتمع الدراسة على مجيع أفراد الغدارة العليا يف املؤسستني احلكومتني األوىل 

طيين يف رام هللا(، وتكونت عينة خدمية )مستشفي اثبت يف منطقة طوكلرم(، والثنية عسكرية )الدفاع املدّن الفلس
 ( مدير.19الدراسة من )

 ومن أهم النتائج اليت خرجت هبا الدراسة:

أن احلوافز املادية كان هلا أثر على الوالء التنظيمي لدى األفراد العاملني، يف املؤسسات املدنية والعسكرية وإن كانت   -
 بنسبة متوسطة.

 اسب مع عملهم وحيقق حاجاهتم.أن األجر الذي يتقاضاه املوظفون يتن -

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على أثر 
 .لدى أفراد العينةالء التنظيمي  الو   دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    التحفيز

 

 
روان محدان ، ايمسني الساكت.جامعة النجاح الوظنية انبلس  ، التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية التحفيز وأثره على الوالء  (14)

 .2011،فلسطني
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 2013دراسة النوري، مرتضى جبار    4

يهتم هذا البحث بدراسة التوتر ومستوايته ومتغرياته والوالء  أثر مستوايت التوتر يف الوالء التنظيمي : حبث ميداّن
ترتبط به والوالء التنظيمي ، ويهدف الربط بني مستوى التوتر واملتغريات اليت  التنظيمي ، وتتجلى امهيته بكونه حاول

بني هذين املتغريين وقياسها وعلى هذا االساس مت اختبار ذلك بفرضتني االوىل لالرتباط  هذا البحث اىل معرفة العالقة
للوقوف على مستوايت التوتر وطبيعة العالقة ونوعها بني التوتر والوالء التنظيمي من خالل استبانة   والثانية للتأثري

) مدير يف املستويني   21مقاييس معتمدة لقياس كل متغري من متغريات البحث . وقد وزعت االستبانة على (    تتضمن
النتائج  االدارة الوسطى ، االدارة املباشرة يف القطاعات االنتاجية ، وقد مت االستعانة ابالساليب االحصائية الظهار ،

 . ضوئها مت حتديد االستنتاجات والتوصيات  اليت جاءت معززة لفرضيات البحث واهدافه واليت يف

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على أثر 
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    مستوايت التوتر

  (15) م(2014دراسة ابن حفيظ، شافية )  5

 "مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية: دراسة ميدانية مبدينة ورقلة".

هدفت الدراسة إىل استكشاف مستوى الوالء التنظيمي لدى عينة معلمي املرحلة اإلبتدائية مبدينة ورقلة، وعالقة ذلك 
مدت الباحثة على املنهج ببعض املتغريات الشخصية )اجلنس، األقدمية يف التدريس، املؤهل العلمي( وقد اعت

االستكشايف، والذي يتم فيه استكشاف الظاهرة يف ظروفها الطبيعية وحتليلها مث تفسريها، وقد متثلت عينة الدراسة يف 
( معلم ومعلمة يعملون يف مؤسسات تربوية خمتلفة مبدينة ورقلة، مت اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة ولتحقيق 270)

 ستعانة مبقياس "بورتر وزمالئه" لقياس مستوى الوالء التنظيمي للمعلم.أهداف الدراسة متت اال

 
 .2012،اجلزائر-شافية بن حفيظ : دراسة ميدانية مبدينة ورقلة جامعة قاصدي مرابح، مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية  (15)
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مت التوصل إىل وجود مستوى متوسط من الوالء التنظيمي لدى معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة ورقلة، وأنه ال توجد فروق 
 قدمية يف التدريس(.ذات داللة إحصائية يف مستوى الوالء التنظيمي تعزى إىل )اجلنس، واملؤهل العلمي، األ

 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

 مستوىتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على  
لدى الوالء التنظيمي    دراسة واقع لى  بينما الدراسة احلالية ركزت ع  يف املؤسسات الرتبوية يف مدينة ورقلة الوالء التنظيمي

 .أفراد العينة من القطاع التعليمي يف مدينة اجلبيل الصناعية يف اململكة العربية السعودية

  (16)م(2014دراسة الربكات، علي أمحد وآخرين )  6

 التطبيقية يف سلطنة عمان"."واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم 
( موظفًا من اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات 33التطبيقية يف سلطنة عمان، وتكونت عينة الدراسة من )

وظفني من كل كلية ممثلة جبميع أقسامها اإلدارية واألكادميية املساندة، ومت اختيارهم ابلطريقة العلوم، بواقع ستة م
 (                                            Semi- Structured Interview)  العشوائية، وكما استخدمت املقابلة شبه املقننة

 كأداة جلمع البياانت.

واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين موجود بنسب متباينة، وقد وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 
مت تعرف هذا الواقع من خالل السلوك الذي يظهره هؤالء املوظفون مثل الرغبة يف البقاء يف الكلية واالستعداد للعمل 

الهتا، كما أظهرت أيضا وجود مقومات خارج ساعات الدوام الرمسي، واملشاركة يف حتقيق أهداف الكليات وحل مشك
تؤثر يف الوالء الوظيفي للموظفني يف هذه الكليات منها ما يتعلق ابلكليات كتوفري الدورات التدريبية للموظفني، وإشراك 
املوظفني يف اختاذ القرارات، ونظام التحفيز، والتعويض املادي عن ساعات العمل اإلضافية، وحتقيق طموحات العاملني، 

 وثيق العالقات بني املوظفني، وأما ما يتعلق ابملوظفني أنفسهم فيشمل مدة اخلدمة، واالستقرار األسري، والوازع الديين.وت

 
علي أمحد الربكات و ليلى بنت سليمان  ،الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة ُعمان واقع  (16)

 .  2014، الشملي و سامل بن عبدهللا الناعيب.اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل العلوم اإلنسانية واإلدارية. اململكة العربية السعودية
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 االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية:

دراسة تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على  
الوالء  دراسة واقع بينما الدراسة احلالية ركزت على لدى اإلداريني واألكادمييني يف سلطنة عمان الوالء التنظيمي  واقع 

 .م يف مدينة اجلبيل الصناعية يف اململكة العربية السعوديةلدى العاملني بقطاع التعليالتنظيمي  

 (17)2016دراسة العمري، حممد بن سعيد    7

أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمى : دراسة ميدانية على العاملني ىف منظمات القطاع اخلاص مبدينة الرايض 
. 

 العمل اليت يواجها العاملون يف منظماتهتدف الدراسة إىل التعرف على واقع مستوايت ضغوط  
 القطاع اخلاص مبدينة الرايض وحتديد مستوى الوالء التنظيمي لديهم، ومعرفة أثر ضغوط العمل على

 درجة الوالء التنظيمي . ومن أجل حتقيق هذا ا هلدف مت مراجعة نتائج أهم الدراسات السابقة يف هذا
 .اجملال

 التوصل إىل عدد من النتائج التالية من أمهها : أن مستوى ضغوطوبعد اختبار فرضيات الدراسة مت  
 العمل كان مرتفعاً حلد ما ، يف حني كان مستوى الوالء التنظيمي متوسطا ، أن مسببات ضغوط العمل

 عبء  -مرتبة تنازليا حسب درجة اسهام كل منها يف ضغوط العمل هي )قلة فرص الرتقي الوظيفي
 بيئة العمل املادية (، وجود عالقة عكسية بني ضغوط العمل والوالء-الدور   صراع  -غموض الدور  -الدور

 التنظيمي، واخريا توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثي ن حول ضغوط العمل والوالء التنظيمي
 .تعزى لبعض املتغريات الشخصية والوظيفية

 

 

 
-حممد بن سعيد العمرى وآخرون  ،: دراسة ميدانية على العاملني ىف منظمات القطاع اخلاص مبدينة الرايضالتنظيميأثر ضغوط العمل على درجة الوالء  (17)

 . 2016ة،اململكة العربية السعودي اإلسالمية.جامعة اإلمام حممد بن سعود -84-15ص ص  ٣٩لة العلوم اإلنسانية و االجتماعية العدد جم
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 احلالية:االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة  

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة الوالء التنظيمي وختتلف معها يف أن الدراسة املذكورة ركزت على أثر 
 .لدى أفراد العينةالوالء التنظيمي    دراسة واقع على الوالء التنظيمي بينما الدراسة احلالية ركزت على    ضعوط العمل

 الدراسة ةفرضي  املطلب الرابع عشر:

 الدراسة على النحو اآلِت:  ةيف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة املتصلة مبوضوع الدراسة،أُشتقت فرضي

 يوجد إرتفاع يف مستوى الوالء تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية . 

 إج        راءات الدراسةاملطلب اخلامس عشر:  

 عينة الدراسة: 

( من موظفي إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة امللكية يف مدينة اجلبيل   614األساسية للدراسة احلالية )  تشتمل العينة  
ابململكة العربية السعودية ، ومت اختيارهم ابلطريقة العشوائية ومت توزيع أداة الدراسة ) اإلستبانة ( على أفراد العينة من 

واستمر التطبيق حىت هناية شهر مايو   2017الدراسة يف بداية شهر  أبريل    خالل املقابلة ، حيث مت توزيعها على عينة
2017   . 

يوضح العدد املوزع والعدد املفقود والعدد   3.1إستمارة حتتوى على إستبانة الدراسة  واجلدول  645وقد مت توزيع 
 املستبعد والعدد النهائي الذي متت عليه عملية التحليل . 

 أداة الدراسة : 

ر الباحث اإلستبانة بوصفها أداة جلمع البياانت كوهنا تتناسب مع طبيعة الدراسة واألكثر استخداماً يف مثل هذه اختا
 البحوث .
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 الصدق : 

يشري مفهوم الصدق اىل " مدى صالحية اإلختبار يف قياس السلوك الذي صمم من أجله "، للتحقق من صدق األداة 
 دق املنطقي والدراسة اإلستطالعية كما أيِت:فان الباحث ابستخدام طريقتني ، الص

 الصدق املنطقي:  
قام الباحث بعرض أداة الدراسة على ستة حمكمني عضواً من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة مالاي يف ماليزاي للتأكد 

 من :
 صدق ما تقيسه األداة .أ

 ام وسالمة اللغة وترتيب الفقرات نسجدرجة مالءمة عبارات اإلستبانة من حيث مشوليتها ألبعادها ، والتناسق واال .ب
 مدى وضوح العبارات وصالحيتها ومناسبتها للغرض من الدراسة احلالية. .ت
 مدى مالئمتها ألهداف الدراسة . .ث

 التعرف على مقرتحاهتم ابحلذف أو اإلضافة لبعض العبارات أو التعديل . .ج
% ( 75إبجراء بعض التعديالت اليت اتفق عليها أكثر من ) ويف ضوء التوجيهات اليت أبداها احملكمون قام الباحث 

 من احملكمني ومشلت تعديالت يف صياغة بعض العبارات .
ويف ضوء نسب اتفاق احملكمني على عبارات االستبانة ، أجريت التعديالت املطلوبة ، ومت التوصل اىل الصورة أولية 

مع أهداف الدراسة ، وهبذا أصبحت اإلستبانة بعد إجراء  لإلستبانة بعد عرضها على املشرف للتأكد من تطابقها
 ( عبارة .28الصدق املنطقي )

 التحليل العاملي   اثلثا : صدق

وللتحقق اإلحصائي من كفاية العينة لتطبيق التحليل العاملي على إستبانة الدراسة ، قام الباحث بتقييم قيمة  إختبار 
KMO ينة للقيام ابلتحليل العاملي بشكل مقنع وموثوق فهو يشري اىل وجود واملعين بقياس مدى كفاية ومالئمة الع

 قدر كاف من اإلرتباطات بني البياانت ،  تدفع الباحث إلستكمال حتليل املكوانت .

وبعد تطبيق الباحث هلذا اإلختبار على إستبانيت الدراسة يف صورهتما األولية ، أشارت النتائج اىل حصول اإلستبانةعلى 
 1املوضحة يف اجلدول  القيمة  
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 إلستبانة الوالء التنظيمي  KMO: يظهر قيمة إختبار 1جدول  

على قيمة  KMOفقرة وفق إختبار  28يظهر اجلدول السابق حصول اإلستبانة الكلية للوالء التنظيمي واملكونة من 
  (.946  ) 

ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج احملكمني ونتائج املقارنة الطرفية ونتائج التحليل العاملي اإلستكشايف وصدق اإلتساق 
 .الباحث اىل الصيغة النهائية لإلستبانةالداخلي ألبعاد اإلستبانة توصل  

 ثبات األداة   2

 وللتحقق من ثبات إستبانة الدراسة قام الباحث ابستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما أيِت: 

 : قيم معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة2جدول  

 معامل ألفا كرونباخ املتغري ت
 941. الوالء التنظيمي 1

 ابلنظر اىل معامالت الثبات جملال الدراسة يتضح أهنا عالية ، مما يدل على ثبات األداة وصالحيتها للتطبيق .

 

 

 KMO .946قيمة  

 10843.844 2كاي

 378 درجة احلرية

 000. الداللة
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 النتائج 

 يوجد إرتفاع يف مستوى الوالء تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية ":    الرئيسةعرض نتائج الفرضية  

املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب إلختبار الفرضية األوىل مت حساب التكرارات والنسب 
 ( :3كما يوضحها اجلدول )   إلستجاابت أفراد عينة الدراسة للوالء التنظيمي لديهم

 : املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية للوالء التنظيمي والعوامل التنظيمية والشخصية لدى عينة الدراسة3اجلدول 

 اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملال وأبعاده الرتبة 
 60. 2.50 الوالء التنظيمي 1
 690. 2.42 العوامل التنظيمية 2
 890. 2.39 العوامل الشخصية 3

الدراسة ككل إستناداً اىل  النتائج الواردة ىف اجلدول السابق يالحظ أبن املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ألبعاد  
تقع يف املستوى املتوسط  اىل حد ما وهي متقاربة اىل حد ما، وقد جاء يف املركز األول  الوالء التنظيمي حيث بلغ 

وجاء ابملركز الثاّن العوامل التنظيمية حيث بلغ املتوسط احلسايب  0.60وابحنراف معياري  2.50املتوسط احلسايب 
واحنراف معياري    2.39ملركز الثالث العوامل الشخصية  مبتوسط حسايب وجاء اب 0.690وابحنراف معياري  2.42

0.890  . 

ويتضح كذلك من اجلدول السابق أن الوالء التنظيمي والعوامل التنظيمية والشخصية حصل على درجة " تنطبق علي 
 اندراً " مما يدل على التقارب بني متوسطات اجملال ككل.

يوجد إرتفاع يف مستوى الوالء واليت تنص على "    الرئيسةن القول بعدم حتقق الفرضية  ميك  من إستعراض النتائج السابقة
ويعزى الباحث النتائج للبحث احلايل اىل توقع وجود عددا من املشكالت اإلدارية ".تنظيمي لدى عينة الدراسة احلالية  

فاض مستوايت الزالء التنظيمي لدى والتحفيزية وزايدة مستوايت الضغط النفسي واليت قد تسبب بشكل كبري اىل إخن
 العاملني ابلقطاع التعليمي مبدينة اجلبيل .

 التوصيات :
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إبستقراء وحتليل النتائج السابقة يوصي الباحث القائمني على القطاع التعليمي مبنظقة اجلبيل الصناعية بضرورة اإلهتمام 
الوالء التنظيمي من عقد برامج ودورات ومؤمترات وعمل وإعطاء األولوية ببذل كل اجلهد وكل الطرق لرفع مستوى 

 قوانني جديدة وأنظمة للتحفيز والتشجيع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس املصادر واملراجع
 *القرآن الكرمي.
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