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 بِْسِم هللِا الرَّْحَمِن الرَِّحيم 
  ﴿َوقُ ِل اْعَمُلوا فََسَيرَى هللا 

َعَمَلُكم َورَُسوُلُه  
 والُمْؤِمُنون﴾ 
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 وتقدير ة شكر مكل

 

العلي القدير رب العاملني، حنمده كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم الشكر واحلمد هلل  
 سلطانه، والصالة والسالم على رسوله حممد وعلى أله وصحبه أمجعني. 

نتوجه ابلشكر والتقدير والعرفان ابجلميل إىل الستاذة املشرفة بوقابة وردية على    
اإلرشاد إلمتام  هذا العمل دعمها وتوجيهها وإىل كل الساتذة الذين قدموا لنا النصح و 

والستاذ زميت فؤاد، وكل  غنيةوأخص ابلذكر الستاذة جيجيق زكية والستاذة بلعريب 
 أساتذة قسم علوم التسيري. 

شكرا جلميع من ساعدان ووقف جبانبنا ولو اببتسامة، لكم مجيعا منا جزيل الشكر وفائق 
 االحرتام وجزاكم هللا عنا كل اخلري.

 
 

 



 

 

 

 إهداء
بدأان أبكثر من يد وعاتينا الكثري من الصعوابت، وها حنن اليوم واحلمد هلل نطوي سهر الليايل وتعب الايم، وخالصة 

 . ران بني دفيت هذا العمل املتواضعمشوا

 إليك اي قارئ هذا العمل املتواضع فلتعي جيدا أنه مجع ....كتب ..... أخرج على بركة هللا ..يف سبيل العلم 

 وإىل طلبته....مهدا 

 أهدي مثرة جهدي ملن أمر هللا ابإلحسان إليهما، "وابلوالدين إحساان" 

 حيايت، إىل صانعة حيايت سيدة كل النساء إىل زهرة أانمي إىل من ضمتين بوشاح حناهنا، إىل مؤنسيت يف وحديت، لذيت يف

 "إليك أنت أمي" 

 إىل من أحبين وكفلين وعلمين الكفاح ومل يبقى يوما إال وهو جبانيب وأوصلين إىل ما أان عليه اليوم 

 "عمي عبد الغاين" أدامه هللا يل

 إىل من قامسوين حنان وعطف أمي إخويت العزاء. 

 س الصافية إىل رايحني حيايت "جدي وجديت وخااليت وأخوايل دون استثناء" إىل القلوب الطاهرة والرقيقة النفو 

إىل من يسعدين لقاءهم وحيزنين فراقهم من عرفت معهم معىن الصداقة واحلب واإلخالص، رمز املعاشرة الطيبة "الهل 
 والحباب وكل من وسعهم قليب ومل تسعهم هذه الورقة"

 ن درر وعبارات من أمسى وأجلى عبارات العلم إىل من علموان حروفا من ذهب وكلمات م 

 إىل من صاغوا لنا علمهم حروفا من فكرهم ومنارة تنري لنا سرية العلم والنجاح 

 إىل أساتذيت الكرام.

 بن معمر دنيا 

 



 

 

                          

 

 إهداء
 إىل من كنت وسأبقى أرفع به رأسي دوما صاحب الفضل الكبري رحل دون وداع 

 وال أمل لنا يف رجوعه متنيت أن تفرح عيوين بوجوده وأن حيضر خترجي هذا. 
 أيب رمحه هللا واسكنه فسيح جنانه.  

 إىل مؤنسيت يف وحديت ولذيت يف حيايت،   أانمي، إىل من ضمتين بوشاح عناهنا،  ةإىل زهر 
 انعة حيايت إىل يوم الفراق إىل أمي الغالية. إىل ص

 إىل عني الوفاء، وعنوان الروح، وعمري يف دنياي، إىل من احرتق حتت حر الشمس، 
 وتصلبت عروقه حتت اجلليد ليلقنين أمسى دروس التحدي واإلقدام.

 إىل أخي فلذة كبدي "خالد". 
 إىل من قامسوين حنان أمي وشاركوين حب أيب: 

 عزاء. إىل إخويت ال
 إىل من يسعدين لقاؤهم وحيزنين فراقهم من عرفت معهم معىن الصداقة واحلب 

 واإلخالص رمز املعاشرة الطيبة: أصدقائي أمجعني.   
 إىل كل من دعا يل ابلتوفيق سرا وجهرا.
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 أ 

كبري من طرف الباحثني، فهو يعترب املفتاح األساسي   هتمام ب  يف اآلونة األخرية وضوع الوالء التنظيميحظي م        
التنظيمي   القائم بني األفراد ومنظماهتم، فكلما ارتفع الوالء  لديهم أصبحوا أكثر واملهم لتفحص مدى االنسجام 

استعدادا ألن يكرسوا مزيدا من اجلهد والتفاين يف أعماهلم، ويسعوا بصورة دائمة للمحافظة على استمرار ارتباطهم 
 وانتمائهم ملنظمتهم، حيث أن للوالء التنظيمي تبعات ونتائج مهمة تؤثر على إنتاجية العاملني وأداءهم.

األساس الذي حيقق التوفيق فالرضا الوظيفي يعترب  ،  ودراسة رغباهتم  ألفراداعلى اسرتضاء    املنظمة   وعليه تعمل     
الرتباطه بلنجاح والتميز يف جمال العمل، كما يعد املعيار النفسي واالجتماعي للعاملني ويساعد على حسن األداء 

  املوضوعي لنجاح الفرد يف خمتلف جوانب حياته.

 إشكالية الدراسة: 

 تركز هذه الدراسة على اإلشكالية التالية: 

العلوم االقتصادية و  الوظيفي لدى األستاذ اجلامعي بكلية  التنظيمي والرضا  الوالء  العالقة بني  التجارية "ما طبيعة 
 ؟"- برج بوعريريج-وعلوم التسيري

I.  :السئلة الفرعية 

 دراج جمموعة من األسئلة الفرعية:ميكن إلإلملام جبميع جوانب هذه اإلشكالية    

 هل توجد عالقة بني حمتوى وساعات العمل وأبعاد الوالء التنظيمي؟ -
 هل توجد عالقة بني احلوافز وأبعاد الوالء التنظيمي؟  -
 عالقة بني فرص الرتقية وأبعاد الوالء التنظيمي؟ هل توجد     -
 هل توجد عالقة بني الظروف البيئية ألداء العمل  وأبعاد الوالء التنظيمي؟ -
II. :فرضيات الدراسة  

 ستند إىل الفرضيات التالية: نة ملا طرح من تساؤالت حتت اإلشكالية املطروحة  بإجا

 الفرضية الرئيسية:  (1

 اجلامعي بكلية العلوم االقتصادية  بني الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى األستاذ  معنوية توجد عالقة ذات داللة  
 .0.05α≥ و يساويتجارية وعلوم التسيري عند مستوى أقل من أوال

 الفرضيات الفرعية: 

 . التنظيميحمتوى وساعات العمل والوالء  بعد بني  جد عالقة ذات داللة معنوية  تو -
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 ب  

 .احلوافز والوالء التنظيميبعد  بني    معنويةتوجد عالقة ذات داللة -

 .فرص الرتقية والوالء التنظيمي  بعد   بني  معنويةتوجد عالقة ذات داللة -

 .الظروف البيئية ألداء العمل والوالء التنظيمي  بعد   بني  معنويةتوجد عالقة ذات داللة -

III.  :أمهية الدراسة 

 الدراسة فيما يلي: تكمن أمهية  

هتمام مبوضوع الدراسة )الرضا الوظيفي وعالقته بلوالء التنظيمي( كعامل مؤثر يف كفاءة وفعالية اإلتزايد   -
  . اجلامعة

يعطيها   -برج بوعريريج  - براهيميالبشري اإلىل معرفة حالة رضا األستاذ اجلامعي ووالءه يف جامعة  إالتوصل   -
  .جلامعةو فشل انظرة شاملة عن مدى جناح أ

 . جناز عمله بكل حب والتفاين فيهاجلامعي يف إ ء التنظيمي لألستاذ  والوال براز أمهية الرضا الوظيفي  إ -
IV.   اختيار املوضوع: أسباب 

 كان وراء اختيار هذا املوضوع عدة أسباب منها: 

 .الرغبة الشخصية يف اكتشافنا لطبيعة العمل يف اجلامعات ورمبا التوظيف به مستقبال-

 . والبحث عن كل ما ميثل هذا املوضوع   الرغبة يف االطالع -

األستاذ  إ- لدى  بينهما  العالقة  وطبيعة  التنظيمي  والوالء  الوظيفي  الرضا  أمهية  البشري براز  جلامعة  اجلامعي 
 . -برج بوعريريج–براهيمي  اإل

V. هداف الدراسة: أ 

 ليها من خالل هذه الدراسة فيما يلي: األهداف اليت ميكن الوصول إ  تلخيصميكن  

إبراز العالقة بني أبعاد الرضا الوظيفي )حمتوى وساعات العمل، احلوافز، فرص الرتقية والظروف البيئية ألداء العمل( -
  . والوالء التنظيمي لدى األستاذ اجلامعي

إىل حلول ملا يواجه األستاذ من خمتلف الظروف البيئية وكذا إقناعه مساعدة اإلدارة ومسؤويل اجلامعة للوصول  -
 بلوالء هلا، لكونه مهم لكل اجلامعات. 
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   .حماولة اخلروج بنتائج واقرتاحات من شأهنا أن تكون أساس ألحباث مستقبلية يف هذا امليدان -

VI.  :حدود الدراسة 

 لقد حددت هذه الدراسة يف اجملاالت التالية: 

اعتمدت هذه الدراسة على عينة من أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   احلدود البشرية:-
 . -برج بوعريريج-جامعة 

 . -جامعة برج بوعريريج-متس الدراسة امليدانية كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   احلدود املكانية: -

  . م2021/م2020الدراسة امليدانية يف السداسي الثاين من السنة اجلامعية  أجريت    احلدود الزمانية: -

وكذلك الرضا   ،اشتملت هذه الدراسة على تناول موضوع الوالء التنظيمي من خمتلف جوانبه  احلدود املوضوعية:-
البعض يف اجلا العالقة اليت تربطهما ببعضهما  النظري، أ الوظيفي ومعرفة  ما يف اجلانب معة وهذا كان يف اجلانب 

بينهما من خالل تقدمي استمارة،   العالقة و ء التنظيمي والرضا الوظيفي(،  ركزان على حتليل املتغريين) الوال  التطبيقي فقد
 - جامعة برج بوعريريج–يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  استبيان موجه لألستاذ اجلامعي  

VII.  :منهج وأدوات الدراسة 

كثر املناهج موافقة مع وصفي التحليلي واملنهج االحصائي، إذ يعتربان من أاعتمدان يف دراستنا هذه على املنهج ال
 هذا املوضوع، ففي: 

الذي يسمح لنا بفهم الوالء التنظيمي وعالقته   ، اعتمدان على املنهج الوصفي التحليلي  اجلانب النظري: -
 بلرضا الوظيفي لدى األستاذ اجلامعي 

سقاط اجلانب النظري للدراسة ى املنهج االحصائي وهذا من خالل إمت االعتماد عل  اجلانب التطبيقي: -
تخدم يف مجع فقد اس  - جامعة برج بوعريريج– على أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  

إ استبيان علحصائيا  البياانت ومعاجلتها  قائمة  بعرض  االوذلك  العلوم  أساتذة كلية  عينة من   قتصادية ى 
التسيري   وعلوم  بوعر –والتجارية  برج  الفئات   ،-يريججامعة  أ   ومن مجيع  تكون  أن  الرتكيز  متثيال مع  كثر 

يضم جمموعة من األسئلة   لألساتذة، كما تعترب األداة املنهجية األساسية اليت استعانت هبا الدراسة كنموذج 
استخداما يف مثل   األدواتكثر  على املعلومات املطلوبة، وهو من أىل األساتذة قصد احلصول  املوجهة إ

هذه الدراسات كوسيلة فعالة يف حتقيق االتصال بني الباحث وبني اجملتمع الذي جيرى عليه البحث وذلك 
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ملعاجلة بياانت   Spssقصد حتليل اآلراء واملواقف اليت جتمع بواسطته، كما مت استخدام الربانمج االحصائي  
 وتكرارات.ىل نسب  وترمجتها إ    Excelوكذلك برانمج    ،االستبيان 

VIII.  :هيكل الدراسة ومشتمالته 

لإلجابة على إشكالية البحث واختبار فرضياته والوصول إىل ابراز أمهيته وحتقيق أهدافه، اقتضت الضرورة تقسيم      
تسبقهم مقدمة عامة وتليهم خامتة عامة حتوي   ،فصلني فصل نظري وفصل تطبيقي يعكس الدراسة امليدانية  إىل   حبثنا

 ملخصا متبوعا أبهم النتائج املتحصل عليها، إضافة إىل بعض االقرتاحات. 

 مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث:  "،اإلطار النظري للدراسة"  لفصل األول لبلنسبة       

، نتطرق فيه إىل مفهوم الوالء التنظيمي وخصائصه وأمهيته، أبعاده، اإلطار املفاهيمي للوالء التنظيمي  :املبحث األول
 مراحل تطور الوالء التنظيمي وخمتلف أنواعه ونظرايت الوالء التنظيمي.

ته وأنواعه، اإلطار املفاهيمي للرضا الوظيفي، نتطرق فيه إىل مفهوم الرضا الوظيفي وخصائصه وأمهي  املبحث الثاين: 
 طرق قياس الرضا الوظيفي والعوامل املؤثرة فيه.نظرايت الرضا الوظيفي ومؤشراته،  

الدراسات السابقة، سنعرض فيه الدراسات اليت تناولت الوالء التنظيمي والدراسات اليت تناولت   املبحث الثالث:
 سة احلالية عن الدراسات السابقة. الرضا الوظيفي والدراسات اليت تناولت العالقة بينهما، وما مييز الدرا

 : مبحثنيتضمن    "اإلطار التطبيقي للدراسةالفصل الثاين فهو حتت عنوان "أما      

الدراسة واإلجراءات املنهجية هلا، نتطرق فيه للتعريف مبيدان الدراسة واإلجراءات  : تقدمي املؤسسة حمل  األول  املبحث 
 املنهجية هلا. 

النتائج    : الثاين  املبحث وحتليل  التحليل  ،الفرضيات  واختبارعرض  الشخصية،  البياانت  لتحليل حمور  فيه  نتطرق 
  واختبار فرضيات الدراسة.  االستبيان اإلحصائي الوصفي حملوري  
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 : متهيد

أيضا جيب وتطويرها و اليوم على املوارد البشرية يف حتقيق أهدافها، لذلك جيب تدريبها    املنظمات  تعتمد           
 فرادها.أىل الوالء التنظيمي بني  إ جل حتقيق الرضا الوظيفي الذي يؤدي بدوره  أ حتفيزها، من

عمل بفعالية، ابكه والتقصي سلوك العاملني يف ضل تزايد تعقد العمل فيها، وتش  املنظمات إىل تسعى بعض            
ن املؤسسات األخرى ال بد هلا من خلق الوالء التنظيمي، وذلك من خالل رضا العاملني مما أهنا شأاجلامعات ش

ستوى إذا تدين ممناطهم السلوكية،  أو   األفراد  جتاهال نعكاساالوالء التنظيمي    ألن حفزهم وزايدة اإلنتاجية،  إىليؤدي  
 تدين إنتاجية العاملني.   إىل الوالء التنظيمي ينعكس على الرضا عن العمل، مما يؤدي  

التنظيمي    هلذا حيظى      الوالء  له    هتمام بموضوع  التنظيمي ملا  العديد من أ  منالباحثني يف جمال السلوك  ثر يف 
 الظواهر السلوكية مثل: الدوران الوظيفي والرضا واألداء.

 قمنا من خالل هذا الفصل بعرض متغريات الدراسة من خالل املباحث التالية:     

 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي للوالء التنظيمي

 املبحث الثاين: اإلطار املفاهيمي للرضا الوظيفي 

     املبحث الثالث: الدراسات السابقة.

 

 

 

 

  

 

 

 



 للدراسة   النظري  اإلطار  ....... ................. .............................. الفصل األول............
 

 
3 

 التنظيمي. املبحث الول: اإلطار املفاهيمي للوالء  

واحملبة   واالندماج  صىل مدى اإلخالإيف الفكر اإلداري املعاصر، تعبري يشري بشكل عام  يعترب الوالء التنظيمي        
 ذلك على تقبل الفرد ألهداف املنظمة اليت يعمل هبا وتفانيه هلا.   نعكاساو عمله،   اجتاهاليت يبديها الفرد  

 املطلب الول: مفهوم الوالء التنظيمي وخصائصه. 

اليت        املعاصرة  الفكرية  املفاهيم  من  التنظيمي  الوالء  مفهوم  قبل   يت ظحيعد  من  االهتمام  من  مبستوى كبري 
 الدراسات وتعددت، لتحديد تعريف للوالء التنظيمي.  ختلفت االباحثني، هلذا  

 أوال: مفهوم الوالء التنظيمي. 
بعد إال  نه يف جمال اإلدارة مل حيظى بالهتمام الالزم،  أال  إ الوالء قدمي يف جمال العلوم اإلنسانية،    موضوع  ن أ مع        

ىل الصعوبة إيف جمال املنظمات املختلفة، أدى  كدت على العالقات اإلنسانية وأمهيتها  أ واليت  ظهور املدرسة السلوكية  
 يف حتديد مفهوم الوالء، فقد تعددت تعاريف الوالء بتعدد الباحثني:

 تعريف الوالء:  .1
 .العهد والقرب والنصرة واحملبة وااللتزاملغة: يعين    -

االنتماء واالنتساب       فهو  قيمة عالية ومعىن سام ونبيل،  نقول    ،والوالء كلمة ذات  لألبناء والء   أبن وعندما 
يعين   فان ذلك  على  إو   تساهبمانو انتماءهم  آلبئهم،  ينطوي  املعىن  والوالء هبذا  هلم،   نسجام الوا  االلتزامخالصهم 

   1واجلذب جتاه الغري. 

يعرف   أن ، وميكن  لأقفعال بني الفرد واملنظمة بشكل كبري، رغم حصوهلم على مردود    قرتان االوالء هو   :اصطالحا  -
احملافظة على عضويته فيها لتسهيل حتقيق يف  هداف املنظمة ويرغب الفرد  أحالة ميتثل فيها الفرد بقيم و   أنهالوالء على  

 2أهدافه 

 تعريف الوالء التنظيمي:  .2
 هناك عدة تعاريف للوالء التنظيمي من بينها:

 
واالجتماعية، تخصص علم النفس العمل والتنظيم، كلية العلوم   اإلنسانيةالجامعات، مجلة العلوم   أساتذةعبادو خديجة، الوالء التنظيمي لدى   1

 . 52، ص 2015، مارس 18واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة)الجزائر(، العدد  اإلنسانية
وتسيير الموارد البشرية،  معنصر مروى، االتصال التنظيمي وعالقته بالوالء التنظيمي، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص علم النفس، العمل   2

م،  2017، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، دراسة ميدانية في معهد التكوين الشبه طبي بعين البيضاء، ة العلوم االجتماعية واإلنسانيةيكل

 . 41ص
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الفرد على بذل درجات عالية من اجلهد لصاحل التنظيم والرغبة    ستعدادا"  أنه عرف الوالء التنظيمي على   _
 1هداف الرئيسية للتنظيم". القوية يف البقاء يف التنظيم، وقبول القيم واأل 

 رتباطواالالشعور اإلجيايب املتولد عند املوظف جتاه منظمة إدارية، واإلخالص ألهدافها  "  نه أبكما مت تعريفه  و  _
 2. وقيمها"بني قيمه    وخلق التوافق  فتخار واالمعها مث العرض املستمر على البقاء فيها، من خالل البذل  

 3أساسية: الوالء التنظيمي هو حاصل تفاعل ثالثة عناصر    أنخرون آوأوضح  _

 متثل أهدافه وقيمه.   عتبارهاب الفرد ألهداف وقيم املنظمة اليت يعمل هبا    ويقصد به درجة تبين التطابق:أ.  

دواره اليت يقوم هبا يف املنظمة أيكون الفرد منهمكا بصورة متكاملة يف نشاطاته و  أنويعين  يف العمل:  هنماك االب. 
 اليت يعمل هبا. 

 أبن القوي والعاطفة للمنظمة اليت يعمل هبا الفرد حبيث حيس    رتباطبالاإلخالص والوفاء: ويقصد هبما الشعور  ج.  
 املنظمة جزء من ذاته وكينونته.

أعطت جمموعة من الباحثني مفهوما واضحا   يم والعزم على العمل إزاء أهدافهاإلجيايب للتنظويف نفس السياق   _
ن الصفات التالية أ هبا، و   رتباطهادرجة تطابق الفرد مع منظمته ودرجة    عتربتهاوشامال للوالء التنظيمي عندما  

 4لتنظيمهم:  األفرادمتثل مسات أساسية لوالء  

 وقيم املنظمة. أبهداف قوي    عتقاد اأ.  
 جهد ممكن نيابة عن املنظمة.  أقصىلبذل   استعدادب.  
 يف املنظمة وعدم تركها.  ستمراراالرغبة قوية يف احملافظة على ج.  

عن شعور إجيايب متولد لدى الفرد جتاه الوالء التنظيمي" هو عبارة   أن من خالل التعاريف السابقة نستخلص       
قصى جهد أ  لبذل   ستعدادهاو ورغبته القوية يف البقاء يف التنظيم    ودرجة ارتباطه القوي هبا، منظمته اليت يعمل هبا،  

 . هداف املنظمة، وعدم تركها"أخلدمتها، وقبول الفرد لقيم و 

 

 
 .  235م، ص 2015الرياض،  ، العبيكان للنشر،  1الموارد البشرية )نحو منهج استراتيجي متكامل(، ط إدارة محمد بن دليم القحطاني،  1
 . 44مروى معنصر، مرجع سابق ذكره، ص  2
م،  2015، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 1منال البارودي، الرضا الوظيفي وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين، ط 3

 (. 76،77ص)
 (. 235،236محمد بن دليم القحطاني، مرجع سبق ذكره، ص ) 4
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 اثنيا: خصائص الوالء التنظيمي.

 1من جممل ما طرح سابقا ميكننا تثبيت بعض اخلصائص ملفهوم الوالء التنظيمي:

يتطلب جهودا كبرية من قبل إدارة املنظمات،   إذملنظماهتم ليس بألمر السهل،    األفرادن تصعيد حالة والء  إ   -
 وذلك لتشابك العوامل واملتغريات اليت تؤثر فيه وتساهم يف تكوينه.

حيث تتجلى صوره على سبيل املثال يف   )...(  للوالء التنظيمي أتثري مباشر على كثري من الظواهر اإلدارية،  إن   -
فراد التنظيم  أ  لمن قب  جناز املبذولىل العمل، ومستوى األداء واإل إ بحلضور    لتزام االالرغبة يف البقاء يف التنظيم، ومدى  

 . خلإحتقيق أهدافه....   بجتاه 

قل نسبيا من أتكون ن درجة التغيري اليت حتصل فيه أ  إالمستوى الثبات املطلق،   إىلال يصل   التنظيميالوالء  إن  -
 األخرى. درجة التغيري اليت حتصل يف الظواهر  

منا ختضعان إحالة بناء مستوى الوالء وحالة هدمه، ال ختضعان للمفاجئات اليت تتم بفرتات قصرية من الزمن و  يف  -
فمنح الوالء ملنظمة معينة قد   و بطيئا مقارنة حبجم التغيري يف الظواهر اإلدارية األخرى، أقد يكون متدرجا  و للتأثري،  

ن التخلي عن هذا الوالء ال يكون نتيجة إ يستغرق وقتا ليس بلقليل، ألنه جيسد حالة قناعة اتمة للفرد، كذلك ف
 ضاغطة.   سرتاتيجيةاللتأثري عوامل سطحية طارئة، بل قد يكون نتيجة لتأثريات  

 . بعادهأو املطلب الثاين: أمهية الوالء التنظيمي  

وله األثر اجللي حلسن سري العمل فيها وحتقيق رسالتها وأهدافها   ،للوالء التنظيمي أمهية بلغة يف حياة املنظمات     
وأتثر أتثريا   ،وتوجيههم توجيها صحيحا  األفرادملا له من أتثري على سلوكيات    األمهيةوترجع هذه    ،بشكل فعال

الظواهر   العمل،  السلبية )إجيابيا على جمموعة  ه ميكننا أن  إال(، حيث ال ميكننا حصرها ككل  ضراب...اإلدوران 
  ومبختلف أنواعها.الوقوف على األبرز منها  

 أوال: أمهية الوالء التنظيمي. 

   2ما يلي:  أبرزتتلخص أمهية الوالء التنظيمي يف  

 
  (.235،236طاني، مرجع سبق ذكره، ص )محمد دليم القح1
 (. 78،79منال البارودي، مرجع سبق ذكره، ص ) 2
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ميثل الوالء التنظيمي عنصرا هاما يف الربط بني املنظمة والعاملني فيها، السيما يف األوقات اليت ال تستطيع فيها   -
 مستوى من اإلجناز.  أعلىفراد للعمل، وحتقيق  تقدم احلوافز املالئمة لدفع هؤالء األ  أناملنظمات  

للمنظمات اليت يعملون هبا تعترب عامال هاما أكثر من الرضا الوظيفي، يف التنبؤ ببقائهم يف عملهم   األفرادوالء    إن   -
 تركهم العمل يف منظمات أخرى.   أو

كلما زاد شعور الفرد بلوالء جتاه منظماهتم، كلما ساعد ذلك على تقبلهم ألي تغيري يكون يف صاحل املنظمة،   -
 سيعود عليهم بخلري. املنظمة   زدهاران  أ اان منهم  إمي

 نتاجها. إوزايدة   ستمرارهااو ملنظماهتم يعترب عامال هاما يف ضمان جناح تلك املنظمات،    األفرادن والء  إ -

من جهة وبني املنظمات من جهة   األفراديعترب الوالء التنظيمي من العناصر الرئيسية لقياس مدى التوافق بني    - 
أتثري  إىل كما مييل هؤالء    ،أخرى، فاألفراد ذوو الوالء التنظيمي املرتفع مييلون لبذل املزيد من اجلهد ألجل منظماهتم

 ودعم قيم املنظمة والبقاء فيها لفرتة أطول. 

املرؤوسني، حيث    األفرادشعور    إن  -  توجيه  الرؤساء يف  عبئ  للمنظمة خيفف من  يستجيبون   األفراد  أنبلوالء 
 1لتعليمات الرئيس بطريقة أفضل، ومن مث يعملون بكفاءة أكثر، مما حيقق الثقة والود بني الرئيس واملرؤوسني. 

 بعاد الوالء التنظيمي. أاثنيا:  

بعاد يف حتديد هذه األ  ختالفان هناك  أ   إال بعاده  أالباحثني يف موضوع الوالء التنظيمي، على تعدد    تفاق ارغم  
 حيث: 

 2هي:   أبعادالوالء التنظيمي له ثالثة    أن (Allen & Meyer & Smith)والن ومسيث    ر ماي  يرى كل من   -

استقاللية وأمهية وتنوع درجة  عمله )ل الفرد للخصائص املميزة    إدراكهذا البعد بدرجة    ويتأثر  الوالء العاطفي:أ.  
املوظف   إحساس  بدرجة  الوالء  من  اجلانب  هذا  يتأثر  له(، كما  املشرفني  وقرب  املطلوبة  البيئة    أبناملهارات 

ما  وأالتنظيمية اليت يعمل فيها تسمح بملشاركة الفعالة يف جمرايت صناعة القرارات سواء ما يتعلق منها بلعمل  
 خيصه بصورة شخصية. 

 
 (. 78،79منال البارودي، مرجع سبق ذكره، ص ) 1
والتجارية  ملياني فاطمة الزهراء، أثر الوالء التنظيمي على الرضا الوظيفي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تسيير مؤسسات، كلية العلوم االقتصادية  2

 (.07،08، ص )2015وعلوم التسيير، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة، 
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حاسيس أوهذا الوالء يعكس عالقة املوظف وارتباطه الودي مع املنظمة اليت يعمل فيها ويتمثل يف مشاعر و           
 املودة والوفاء واإلخالص اليت يكنها املوظف حنو منظمته. 

وغالبا ما يعزز هذا   ، بلعمل يف املنظمة  االستمرارحنو    باللتزامبه شعور املوظف  ويقصد    الوالء الخالقي: .ب
 األهداف الشعور بلدعم اجليد من قبل املنظمة للعاملني فيها، والسماح هلم بملشاركة والتفاعل اإلجيايب ووضع  

 .تنفيذ العملو والتخطيط ورسم السياسات العامة للتنظيم، عالوة على حتديد كيفية اإلجراءات  
 أناليت من املمكن    االستثماريةدرجة والء الفرد يف هذه احلالة تتحدد بلقيمة    أن ويعين    الوالء املستمر: . ج

 1جبهات أخرى.  االلتحاقمع التنظيم، مقابل ما سيفقده لو قرر    استمرحيققها الفرد لو  

 الوالء التنظيمي ببعدين مها:   أبعادكما حدد كل من "ستاو وسالنيك"    -

ىل تطابق األهداف إويعين األمور اليت تؤدي    (Attituclinal commitment)  :االجتاهيالوالء   .أ
 يف املنظمة.  واالستمراروقيم املنظمة، حبيث تزداد رغبته يف البقاء   أهدافوقيم الفرد على  

ويقصد به العمليات اليت من خالهلا يصبح   (Behavioral commitment)  الوالء السلوكي: .ب
املنظمة  الذي قضاه يف  الفرد والوقت  بذله  الذي  السابق، فاجلهد  مرتبطا بملنظمة، بسبب سلوكه  الفرد 

 جيعالنه يتمسك بكونه عضوا فيها.

 2فيحدد بعدين للوالء التنظيمي على النحو التايل:   )Kid Ron(ما كيدرون  أ -

 ، وقيم املنظمة  ألهدافيقصد به تبين الفرد  و   (Moral commitment)  ديب )الخالقي(:الوالء ال .أ
 متثل قيمه وأهدافه.   بعتبارها

يف العمل داخل املنظمة، بلرغم من وجود عمل بديل يف   االستمرار ويقصد به تبين الفرد    الوالء احملسوب:  . ب
 . منظمة أخرى ومبزااي أفضل

 

 

 

 
 . (08، 07ملياني فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره، ص ) 1
كلية العلوم   العاملين، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر، علم اجتماع تنمية وتسيير الموارد البشرية،  أداءفاضل سمية، الوالء التنظيمي وتأثيره على  2

 .22م، ص  2016، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، واإلنسانيةاالجتماعية 
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 . أنواعهاملطلب الثالث: مراحل تطور الوالء التنظيمي وخمتلف  

يمي غلب الكتاب يتفقون على وجود ثالثة مراحل أساسية لتكون الوالء التنظأ  : أوال: مراحل تطور الوالء التنظيمي
 ي: املؤسسة، عرفوها كما يليف  
حيث يعتمد على ما يتوافر    ، عام واحد   إىلالعمل، ومتتد هذه املرحلة    إىل أي قبل الدخول    ة:مرحلة التجرب   -1

مستوايت خمتلفة من   أويدخلون املؤسسات وعندهم درجات    األفراد  ألن   ،لدى الفرد من خربات العمل السابقة
ما متثله من قيم و   جتماعيةاالانمجة عن توقعات الفرد وظروف العمل الطبيعية والبيئة    ،للوالء التنظيمي  ستعداداتاال
واحلصول على القبول   ، حتقيق األمان والشعور به إىلوأفكار ففي هذه املرحلة يهدف من توجه حنو العمل    جتاهاتاو 

 1ديدة. والتعايش مع بيئة العمل اجل وبذل اجلهد للتعلم    ،من التنظيم
وتتضمن خربات العمل املتعلقة بألشهر األوىل من اتريخ بدء العمل، وترتاوح الفرتة   مرحلة العمل والبدء:  -2

أربعة أعوام، وتظهر من خالهلا خصائص مميزة هلا، تتمثل يف األمهية الشخصية،   إىلالزمنية هلذه املرحلة من عامني  
 2اخلوف من العجز وظهور قيم الوالء التنظيمي.

تتمثل من اتريخ بدء العمل حيث تزداد االجتاهات اليت تعرب عن زايدة درجات الوالء،   مرحلة الثقة يف التنظيم:   -3
الفرد يف التنظيم، وتقييم عملية التوازن، وتقييم عملية   ستثماراتامرحلة النضوج يف دعم التوازن من خالل    إىل ليصل  

  3غراءات املعطاة لألفراد. اجلهد، واإل
 (: مراحل تطور الوالء التنظيمي 1الشكل رقم )

 .بالعتماد على ما سبق الطالبتني  إعدادمن    املصدر: 

 
لوم  مزوار منوبة، أثر الحوافز على الوالء التنظيمي، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وع 1

 .  62م، ص2013التسيير، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
 . 47مرجع سبق ذكره، صمعنصر مروى،  2
  .24فاضل سمية، مرجع سبق ذكره، ص3
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 اثنيا: أنواع الوالء التنظيمي. 

وجود عدة أنواع للوالء التنظيمي تبعا للعديد من الباحثني   إىلمن خالل املراجع واملصادر املختلف خلصنا        
 والدارسني:

حسب وجهة نظر بحثي السلوك التنظيمي الوالء يستخدم لوصف العمليات اليت عن طريقها   الوالء املوقفي:   -1
قيم املنظمة، ويعملون على التوحيد معها، هذا النوع من الوالء يسمى الوالء و   أهدافيح للموظفني التعريف على  يت

 1والشخصية. هذا األخري يعتمد على العوامل التنظيمية    أن وهو شبيه الصندوق األسود، حيث    جتاهي اال

اليت  6العمليات، تقوم فكرة الوالء على أساس جتماعياال حسب وجهة نظر علماء النفس  الوالء السلوكي: -2
من خالهلا يعمل السلوك الفردي، وبلذات اخلربات املاضية على تطور عالقات الفرد وربطه مبنطقته، ولوصف هذه 

هنم أخذ والعطاء" الفرد يصبح مقيدا داخل املنظمة ذلك  مساه بنظرية "األأ ( كما  1964اخلربات حتدث "بيكر" )
 ا. يفقدوه   أن خريو املكافئات يف املاضي وخيشون 

املؤسسة   ستمرارافراد التضحية جبهودهم وطاقاهتم، مقابل  وميثل املدى الذي يستطيع فيه األ  الوالء املستدمي:  -3
هنم جيدون صعوبة يف أيعتربون أنفسهم جزءا من مؤسساهتم، وبلتايل فن هؤالء االفراد  إ اليت يعملون فيها، لذلك ف

   2و تركها. أمنها   سحابناال

اليت تنشئ بني الفرد ومؤسسته واليت يتم تعزيزها من   جتماعيةاال ويتمثل يف العالقة النفسية    التالمحي:الوالء    -4
 متيازاتاال ىل بطاقات  إفراد العاملني، إضافة  اليت تقيمها املؤسسة وتعرتف فيها جبهود األ  جتماعيةاالخالل املناسبات  

 3اليت متنحها تلك املؤسسة وإعطاء البطاقات الشخصية. 

العاطفي:  -5 الوالء رابطا    الوالء  الوالء جمموعة أو عالقة معنوية بني املوظف ومنظمته، أي  أيعترب  هنا ترى يف 
نه هناك توافق  أمنظمته، ملا له من رغبة قوية يف البقاء مبنظمته، ألنه يرى  جتاه ا املشاعر العاطفية اليت يبديها املوظف  

 4مببادئ منظمته مهما كلفه ذلك.   لتزاماال ىل  إذ يسعى دوما  إهداف وقيم املنظمة اليت يعمل هبا،  أ بني أهدافه وقيمه و 

مببادئ منظمته ويندمج يف عمله دون ن نلقي عليه الوالء املقيد، حيث يلتزم الفرد  أ ميكن    غرتايب:الوالء اإل  -6
ن الفرد يعيش حالة ، ويعود سبب ذلك اىل السلطة اليت متارس عليه، ويسمى كذلك بلوالء السليب أل إرادة ورغبة منه

 
شريط شريف محمد، االتصال التنظيمي وعالقته بالوالء التنظيمي، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستير، قسم علم النفس والعلوم التربوية   1

 .  86م، ص2009والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري محمود، قسنطينة،  اإلنسانيةواألرطفونيا، كلية العلوم 
 . 63مزوار منوبة، مرجع سبق ذكره، ص   2
 نفس الرجع، نفس الصفحة.  3
 . 85شريط شريف محمد، مرجع سبق ذكره، ص 4
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النفسي، التغيب، قلة   حرتاقكاال دائية  أصراع وسرعان ما تنعكس على حياته النفسية واملهنية يف صورة سلوكات  
   ءات ...اخل.اإلنتاج، نقص الكفا

الرقايب:  -7 املنظمة متثل دليل لتوجيه سلوكه أينشئ عندما يعتقد املوظف    الوالء  املعايري والقيم املوجودة يف  ن 
أتيت بصورة مفاجئة وحتاول تفسريها  اليتىل التطلع على خمتلف القوانني، خاصة إ توجيها صحيحا فهو يسعى دوما 

 للمنظمة.   نتماءه او نه يتأثر هبا ويزداد والءه  إهنا تساعده يف فهم ذاته وتطويرها فأوفهمها وبعدما يدرك  

يف هذا النوع من الوالء الدافع األخالقي حنو العمل يولد لدى الفرد الوالء حنو منظمته، لكن  الوالء املعياري:  -8
نه غري كايف، فمثال العامل الذي مل يتقاضى مرتبه ملدة زمنية طويلة مل إذ مل يقرتن بدوافع نفسية فإالدافع األخالقي  

 خالقه.أ   رتباطية امهما كانت قوة   ستمراروااليستطع الصرب  

 بع: املداخل النظرية للوالء التنظيمي: ااملطلب الر 

ىل الوالء إ من خالل الدراسات اليت تناولت الوالء التنظيمي فهناك من نظر    تضحتا  جتاهات ا  ثالثهناك        
اجلانب ىل الوالء التنظيمي من إ نظراليه من اجلانب املوقفي والثالث إ خر من نظر آالتنظيمي من اجلانب السلوكي و 

 التباديل:
بملنظمة، من خالل   رتباطهاىل  إ ويعين العملية اليت من خالهلا يؤدي السلوك املاضي للفرد    املدخل السلوكي: -أوال
نه حيققها أاملادية وغري املادية اليت يستثمرها يف املنظمة، فالوالء مهنا ينبع من املكاسب اليت يرى املوظف    ستثماراتاال

 1نتيجة تركه هلا.   يكبدها و التكاليف اليت  أيف املنظمة    ستمرارهانتيجة  
نه وجهة نظر تعكس أىل الوالء التنظيمي على أساس  إوالذي ينظر    (:االجتاهاتو النظري)أاملدخل الفكري  -اثنيا

 فان الشخص ذو الوالء التنظيمي املرتفع هو الذي:   جتاه اال طبيعة وجود العالقة بني الوظف واملنظمة، وحسب هذا  
 ميان عميق أبهداف وقيم املنظمة. إلديه  -
 لبذل اجلهد الكبري يف سبيل املنظمة.   االستعدادلديه   -
 لديه الرغبة الصادقة يف البقاء يف هذه املنظمة.  -

 2يف كثري من الدراسات، اليت تناولت موضوع الوالء التنظيمي. جتاهاال هذا    ستخدماوقد      
الوالء التنظيمي حيدث نتيجة للعالقات   أن دراسته للوالء التنظيمي على    يفيعتمد هذا املدخل    املدخل التباديل: -اثلثا

التبادلية بني الفرد واملنظمة، فكلما حصل الفرد على مزااي ومصاحل من املنظمة مقابل ما يقدمه هلا من جهد كبري 

 
 (.53عبادو خديجة، مرجع سبق ذكره، ص ) 1
 (. 50،51معنصر مروى، مرجع سبق ذكره، ص ) 2
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التبادلية الناجتة من   الوالء التنظيمي ينحصر يف العملية  أنيتضح من هذا املدخل  لتلك املنظمة، و   كان والءه أكثر 
ن الوالء التنظيمي أعضوية املنظمة، كما    إىل املكافئات والتكلفة اليت حيصل عليها الفرد وما خيسره يف مقابل انضمامه  

 فراد يزيد بزايدة املكافئات وينقص بزايدة التكلفة يف العمل. لدى األ
سهامات واملنافع حصيلة للعالقات املتبادلة بني اإل  أو نتيجة    أنه ينظر للوالء التنظيمي من خالل هذا االجتاه على      

 ، كونه وسيلة للتبادل واملقايضةل  من املمكن فهم الوالء بطريقة أفضل  أنهاليت حتدث بني املنظمة والعاملني فيها، كما  
مقابل الوالء   و نفسيةأ  السابقة سواء كانت مادية   ستثماراتبالخر  آب  أو وكذلك ظاهرة تراكمية وهو مرتبط بشكل  

فراد زادت درجة والءهم للمنظمة اليت فكلما كان هناك زايدة يف معدل املصاحل املتبادلة من وجهة نظر األ  ،املطلوب
   1منفعية، كما ميكن قياسه من خالل هذا التوجه.  عتباراتائما على  ن يعد الوالء قاأ وهبذا ميكن    ،يعملون فيها

 املبحث الثاين: اإلطار النظري للرضا الوظيفي. 

لدى    يعترب         اهلامة  املواضيع  الوظيفي من  الرضا  التوافق    األفرادموضوع  الذي حيقق  األمان  فهو  واجملتمعات 
بلنجاح يف العمل، كما يعد املعيار املوضوعي   رتباطهال للعاملني، ويساعد على حسن األداء    جتماعيواالالنفسي  

 لنجاح الفرد يف خمتف جوانب احلياة.

 أهمفهوم وخصائص الرضا الوظيفي وكذلك  م  إىلهذا املبحث التطرق  ولتوضيح هذا املفهوم أكثر سنحاول يف        
 األخرى. النظرايت املفسرة له والعوامل املؤثرة فيه وغريها من العناصر  

 املطلب الول: مفهوم الرضا الوظيفي وخصائصه 

 اخلصائص املتعلقة به.   أهمالتعاريف اخلاصة بلرضا الوظيفي مع توضيح    أهمعرض    إىلاملطلب  يف    سوف نتطرق    
 أوال: مفهوم الرضا الوظيفي 

 : تعريف الرضا (1
 2قبل عنه. أحبه و أهال ورضي عنه،  أ راه لهرضائه يعين  إغة: هو ضد السخط، و ل   -

حسان يف مقامات املقربني ومنتهى اإل  أعلى ن الرضا مثرة اجلهد يف الدنيا وغاية احلياة وهو من  أ ويذكر املشعان        
منا إمنفصلني،    أومرين متضادين  أ العمل واملكافئات، والرضا املتبادل بني اخلالق واملخلوق هو الفوز العظيم ومها ليسا  

بينهما على أساس   العالقة  املقامات  أنتقوم  ا  هَ تُ يَّ أَ   اي َ "  : قال هللا تعاىل  . أحدمها موجب لآلخر، وحتققهما قمة 

 
وعمل، كلية العلوم   لبيض يوسف، عثماني مخلط، الثقافة التنظيمية وأثرها على الوالء التنظيمي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علم اجتماع تنظيم 1

 . 41م، ص2016واالجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، اإلنسانية

 
الموارد البشرية، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر،   أداء ، موساوي يحيى، تأثير الرضا الوظيفي على  األمين برياح محمد  2

 . 03م، ص2016والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،   راعمال، كلية العلوم االقتصادية علوم التسيي إدارةتخصص 
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)سورة الفجر،  ي"تِ نَّ ي جَ لِ خُ ادْ ي وَ ادِ ب َ ي عِ ي فِ لِ خُ ادْ ة ف َ يَ ضِ رْ مَ   ة  يَ اضِ رَ   رَبِ كِ   ىلَ إِ ي  عِ جِ رْ اِ   الُمْطَمئَِنةُ   النَّْفسُ 
30 .)1 

اجلوانب من عمله أكثر من   أوالفرد حيب عدة مظاهر    أنالرضا هو    " (Mumford)  فه ممفورد : فعر  صطالحاا  -
 2تلك اليت ال حيبها. 

للموظف )  احلالة» (Haward and Sheth) وشيتوراد  أعرفه    - اليت يشعر هبا عندما   (اإلنسان العقلية 
 3."حيصل على مكافئة )ثواب( كافية مقابلة التضحية بلنقود واجملهود

 الرضا الوظيفي:  (2

والسعادة إلشباع احلاجات والرغبات والتوقعات من العمل   رتياحواال الرضا الوظيفي هو" الشعور النفسي بلقناعة    -
للعمل، مع العوامل واملؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية   نتماء واالالعمل، مع الثقة والوالء  نفسه "حمتوى الوظيفة" وبيئة  

 4ذات العالقة".
الوظيفي على    Herbert ((1980   تري هربوقدم    -  والناتج عن أنهالرضا  العاملني جتاه وظائفهم  " مشاعر 
  5حيصلوا عليه من الوظيفة.  أندراكهم ملا ينبغي  إدراكهم احلايل ملا تقدمه الوظيفي هلم، و إ

حصول الفرد على مزيد   أناحلاجات تعترب    تايت الدوافع واحلوافز وبعض نظرايكافة نظر   أن "   1979يرى لولري    -
 6. رضا"قناعة و   أكثرمما كان يريد جتعله  

هتمام بلظروف النفسية واملادية وبلبيئة اليت تسهم  وكذلك الرضا الوظيفي من وجهة نظر هوبوك" عبارة عن اإل  -
 7يف خلق الوضع الذي يرضى به الفرد". 

اجتاه عملهم مبا يتيحه هذا العمل من عائد مادي إيبدوهنويقصد بلرضا الوظيفي لدى املعلمني" شعورهم الذي    - 
شراف، وما حيظى به من تقدمي ومكانة خرين واإلدارة واإلوفرص للرتقية، وما حييط به من ظروف كالعالقات مع األ

 8يف اجملتمع. 

 
علم النفس،   يمذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير فعبد الرحمان عزيزو، الرضا الوظيفي لدى العمال الجزائريين بين القطاع العام والخاص،  1

 .   29م، ص 2016واالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  اإلنسانيةتخصص علم النفس عمل وتنظيم، كلية العلوم 
  إدارةدة ماستر، الموظفين في المؤسسات الجامعية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شها أداءبلخيري سهام، عشيط حنان، أثر الرضا الوظيفي على  2

 .  04م، ص 2012اعمال استراتيجية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي العقيد اكلي محند اولحاج، البويرة، 
 . 03، موساوي يحيى، مرجع سبق ذكره، صاألمين برياح محمد  3
 . 277م، ص2016الجنان للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار1محمد الفاتح محمود بشير المغربي، السلوك التنظيمي، ط 4
م،  2014، المؤسسة العربية للعلوم والثقافة، 1عيسى المصري، طارق عبد الرؤوف عامر، الوالء المؤسسي والرضا الوظيفي والمهني، ط  إيهاب 5

 . 16ص
الماجستير في علوم التسيير، اقتصاد وتسيير مؤسسات،  عزيون زهية، التحفيز وأثره على الرضا الوظيفي للمورد البشري، مذكرة لنيل شهادة   6

 . 49م، ص 2007، سكيكدة، 1955اوت 20كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 
 . 38منال البارودي، مرجع سبق ذكره،ص  7
 .21عيسى المصري، طارق عبد الرؤوف عامر، مرجع سبق ذكره، ص إيهاب 8
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الذاتية بوظيفة الفرد وخربات جيابية وممتعة تنتج من القناعة  إنه حالة عاطفية  الرضا الوظيفي أب  Lockeويرى    -
 1. هذه الوظيفة"

داءه لعمله ويتحقق ذلك بلتوافق بني ما أثناء  أ  رتياح واالنه شعور الفرد بلسعادة،  كما يعرف الرضا الوظيفي أب  -
ن الرضا الوظيفي يتمثل يف املكوانت اليت تدفع الفرد إيتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما حيصل عليه يف هذا العمل، و 

 ىل العمل واإلنتاج". إ

 محد صقر عاشور منوذجا للرضا الوظيفي بلشكل التايل: أويقدم 

 ي (: منوذج الرضا الوظيف2الشكل )

 
اجلامعية،  أ  املصدر:  املعرفة  دار  املنظمات،  يف  اإلنساين  السلوك  عاشور،   . 1997اإلسكندرية،  محد صقر 

 . 140ص

هو" مشاعر املورد البشري حنو وظيفته وطريقة   ن الرضا الوظيفيأ السابقة نستخلص    من خالل التعاريف       
شباعه إليت تنعكس على درجة  اداءه لعمله، والعناصر املكونة هلا، والناجتة عن رضا وعدم رضا العامل بوظيفته و أ

 . "املطلوبة يف بيئة عملهحلاجاته ورغباته وتوقعاته  

 املصطلحات املرتبطة ابلرضا الوظيفي:

الوثيق مبفهوم الرضا الوظيفي واليت تتضمنها تعريفاهتم نذكر   رتباطاال يقدم الباحثون عددا من املفاهيم ذات  
 2منها ما يلي: 

 يتحقق هدفه رضا يعرب عن شعور املوظف بلسعادة عندما  لفا  الرضا الوظيفي والشعور بلسعادة:   -
 فالرضا يتحقق عندما تليب الوظيفة طموحات املوظف.   الرضا ومستوى الطموح:  -
 فارضا يتحقق عندما تتحقق توقعات املوظف حنو ما حيصل عليه من عوائد.  الرضا والتوقع:  -
 شبعت. أن حاجاته قد  فالرضا يتحقق ملا يشعر املوظف أب  شباع احلاجات: إالرضا و   -

 
 (.    35-31ص )-ره، صعبد الرحمان عزيزو، مرجع سبق ذك 1
 . 07بلخيري سهام، عشيط حنان، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 1منها:   توجد عدة خصائص للرضا الوظيفي، :  الرضا الوظيفياثنيا: خصائص  

أشار الكثري من الباحثني يف ميدان الرضا الوظيفي اىل تعدد التعريفات وتباينها   :تعدد مفاهيم طرق القياس  -1
الوظيفي وذلك   الرضا  الذين ختتلف مداخلهم    الختالف حول  العلماء  النظر بني  اليت يقفون أو وجهات  رضياهتم 

 عليها.

موضوع فردي،   أنه الرضا الوظيفي على    إىل غالبا ما ينظر   موضوع فردي:  أنه الرضا الوظيفي على    إىل النظر    -2
خر، فاإلنسان خملوق معقد لديه حاجات أ يكون رضا الشخص قد يكون عدم رضا لشخص    أن ما ميكن    فإن 

 هذا كله على تنوع طرق قياس املستخدم.   انعكسودوافع متعددة وخمتلفة من وقت آلخر، وقد  

نظرا لتعدد وتعقيد وتداخل جوانب   لسلوك اإلنساين: الرضا الوظيفي يتعلق ابلعديد من اجلوانب املتداخلة ل   -3
ومتضاربة  متناقضة  نتائج  تظهر  بلتايل  ألخرى،  دراسة  ومن  آلخر،  موقف  من  أمناطه  تتباين  اإلنساين  السلوك 

 للدراسات اليت تناولت الرضا، ألهنا تصور الظروف املتباينة اليت أجريت يف ظلها تلك الدراسات.

نه حالة من القناعة والقبول، انشئة عن يتميز الرضا الوظيفي أب  حالة من القناعة والقبول: الرضا الوظيفي    -4
شباع احلاجات والرغبات والطموحات، ويؤدي هذا الشعور إتفاعل الفرد مع العمل نفسه، ومع بيئة العمل وعن  

 غاايته.العمل و   أهدافحقيق ، زايدة الفاعلية يف األداء واإلنتاج ولتله  نتماءواالء  بلثقة يف العمل والوال

حيث يعد الرضا الوظيفي حمصلة للعديد   : االجتماعيبسياق تنظيم العمل والعمل    ارتباط للرضا عن العمل    -5
دارته ويسرتد هذا إمن اخلربات احملبوبة وغري احملبوبة املرتبطة بلعمل، فيكشف عن نفسه يف تقدير الفرد للعمل و 

الفشل يف حتقيق األهداف الشخصية، وعلى األسلوب الذي يقدمه   أوالتقدير بدرجة كبرية على النجاح الشخصي  
 هذه الغاايت.   إىل للعمل وإدارة العمل يف سبيل الوصول 

 رضا الفرد عنصر معني ليس دليال على رضاه عن العناصر الخرى:   -6

ما قد يؤدي لرضاه فرد   أنرضا الفرد عنصر معني ال ميثل ذلك دليل كايف على رضاه عن العناصر األخرى، كما    إن
 2وتوقعاهتم.  األفرادحاجات   الختالفيكون له نفس قوة التأثري وذلك نتيجة    أن معني ليس بلضرورة  

 

 
- 14ص )-م، ص2015، نيولينك للنشر والتدريب، القاهرة، 1ضغوط العمل، ط  إدارةعبد اللطيف عمر، الرضا الوظيفي ومهارات   مد. عصا 1

16.) 
 (. 16-14ص )- عبد اللطيف عمر، مرجع سبق ذكره، ص مصاع 2
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 بعاده.أاملطلب الثاين: أمهية الرضا الوظيفي و 

 : الرضا الوظيفيأوال: أمهية  

 هم ما يلي: أللرضا الوظيفي أمهية كبرية مت تلخيصها يف 

 أمهية الرضا الوظيفي للمورد البشري:  -1

اجلوانب   إىلالرضا الوظيفي مل يعد يف الوقت احلاضر مرتبطا بجلانب احملسوس فقط كالراتب مثال، بل تعداه    -
من اجلانب املادي، فاإلشباع املعنوي للفرد وحتقيق ذاته    أهم  أهناثبتت الكثري من البحوث  أاملعنوية األخرى اليت  

 لقوة الدافعة الوحيدة للفرد يف عمله.أصبح مطلبا أساسيا للموظف العصري، ومل يعد املال هو ا

نه ذلك الرضا الذي يستمده املعلم من وظيفته اليت يقوم ومن معظم املصطلحات الرتبوية عرفت الرضا الوظيفي أب  -
ميانه بوظيفته والدور الذي إرؤساءه الذين يقومون بإلشراف عليه، وهو انبع من    أواجلماعة اليت يعمل معها،    أوهبا،  

مهاله وعدم قيامه بواجباته، مما يتسبب عدم حتقيق العملية الرتبوية إ   إىل يقوم به، وغياب هذا الرضا يؤدي    أن ميكن  
  1. ضعف اجملتمع وأتخره  إىلألهدافها، مما يؤدي  

الوضعية النفسية املرحية اليت تتمتع هبا املوارد البشرية تعطيها إمكانية   أنالقدرة على التكيف مع بيئة العمل، حيث    -
 2أكرب للتحكم يف عملها وما حييط به.

وشرب وسكن...اخل،   أكلمجيع حاجاهتا املادية من    أبن ، فعندما تشعر املوارد البشرية  بتكارواال  اإلبداعالرغبة يف    -
عمال بطريقة مان وظيفي ...اخل، مشبعة بشكل كايف تزيد لديها الرغبة يف أتدية األأو  حرتاماو وغري املادية من تقدير  

 مميزة.

 ليت تتمتع بلرضا تكون أكثر رغبة يف تطوير مستقبلها الوظيفي. أزايدة مستوى الطموح والتقدم، املوارد البشرية    -

خنفاض يف إمان عايل و أ واضح وملموس يف مستوى الغيابت ودوران العمل واحلوادث وحتقيق مستوى    خنفاض ا  - 
 3اإلنساين يف العمل.  لألداءالسرقة والغدر والضياع وتوقف العمل، وغريها من السلبيات املرافقة  

 
 (. 33،34عيسى المصري، طارق عبد الرؤوف عامر، مرجع سبق ذكره، ص )  إيهاب 1
 . 59، ص 2018، المثقف للنشر والتوزيع، 1لكحل منيف، تحفيز العاملين وبناء الرضا الوظيفي مفاهيم ونظريات، ط 2
هادة الماستر، تخصص علم اجتماع وتنمية  الجامعة، مذكرة مكملة لنيل ش  أساتذةنجات شيخي، الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى  3

 . 44م، ص2016، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، واإلنسانية وتسيير الموارد البشرية، كلية العلوم االجتماعية 



 للدراسة   النظري  اإلطار  ....... ................. .............................. الفصل األول............
 

 
16 

غري الراضني وهم   األفرادالراضني وظيفا يعيشون حياة أطول من    األفرادوكشفت بعض نتائج حبوث النقاب عن    -
ن هناك عالقة أكد البعض  جتماعي، وي قدرة على التكيف اإل  وأكربقل عرضة للقلق النفسي وأكثر تقديرا للذات،  أ

  1ن الراضني وظيفيا راضني عن حياهتم والعكس صحيح. أ وثيقة بني الرضا عن احلياة والرضا الوظيفي، مبعىن  

كان راضا   فإذا  ،غلب مقياس مدى فاعلية األداءحيث يعترب يف األ  ،مهية كبريةأفراد  ن للرضا األ أ ومن املسلم به    -
ملنظمة عندما تقوم برفع اتضاهي تلك اليت تنويها    ،ىل نتائج مرغوبة فيهاإذلك سيؤدي    فإنفراد الكلي مرتفعا  األ

 . نظام اخلدمات  أوتطبيق برانمج للمكافئات التشجيعية   أو   ، أجور عماهلا

شعور املورد البشري بلرضا احلقيقي بإلجياب على املؤسسة  رتفاع اينعكس  أمهية الرضا الوظيفي للمؤسسة:  -2
 صورة: يف  

 لوظيفي خيلق الرغبة للمورد البشري، يف اإلجناز وحتسني األداء.افالرضا    اإلنتاجية:  ارتفاع  -

ضرابت فالرضا الوظيفي يساهم بشكل كبري يف ختفيض معدالت التغيب عن العمل واإل  ختفيض تكاليف اإلنتاج:   -
 والشكاوى.

شعور املورد البشري بلرضا الوظيفي بإلجياب على اجملتمع يف   ارتفاعينعكس    أمهية الرضا الوظيفي للمجتمع:  -3
 صورة: 

 . قتصاديةاالمعدالت اإلنتاج وحتقيق الفاعلية    رتفاع ا  -

 معدالت النمو والتطور للمجتمع.   رتفاع ا  -

 من بني أنواع الرضا لوظيفي جند::  اثنيا: أنواع الرضا الوظيفي

 : إىلوينقسم الرضا الوظيفي حبسب هذا االعتبار   مشوليته:  عتباراب -1

الداخلي:   - الوظيفي  يف    الرضا  تتمثل  للعامل  الذاتية  بجلوانب  الشعور االعرتافويتعلق  القبول،  التقدير،   ،
 بلتمكن، اإلجناز والتعبري عن الذات. 

ويتعلق بجلوانب اخلارجية)البيئة( للعامل يف حميط العمل مثل: املدير، زمالء العمل   الرضا الوظيفي اخلارجي:  -
 وطبيعة منط العمل. 

 
 . 11عصام عبد اللطيف عمر، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 : إىلينقسم    زمنه:   عتباراب واع الرضا  نأ -2

ما يبذله من   أن ذ يتوقع  إويشعر املوظف هبذا النوع من خالل عملية األداء الوظيفي،    الرضا الوظيفي املتوقع:  -
 جهد يتناسب مع هدف املهمة.

يشعر املوظف هبذا النوع من الرضا بعد مرحلة الرضا املتوقع، وعندما يتحقق اهلدف   الرضا الوظيفي الفعلي:   -
 يشعر املوظف حينها بلرضا الوظيفي. 

  1رضا جزئي وكلي:  عتبارهاب أنواع الرضا الوظيفي   -3

 أقصى وميثل رضا العامل عن مجيع جوانب ومكوانت العمل، وهنا يكون العامل قد وصل اىل    الرضا الكلي:  -
الرضا الكلي   ألنن تتوفر يف هذا العمل كل عناصر الرضا،  أدرجة من الرضا عن عمله، ولكن ليسمن الضروري  

 أن يتوقف على طبيعة العامل نفسه فهو رمبا ال يعترب مجيع تلك العناصر مهمة، وبلتايل فالعامل وحده من يستطيع  
 حيدد تلك العناصر اليت تتوافق معه. 

بعض أجزاء ومكوانت العمل، وهنا يكون العامل قد وصل لدرجة   ميثل شعور الفرد الوجداين من  الرضا اجلزئي:  -
 2موجودا لكنه ال زال يؤدي عمله.   ستياءاالرمبا ال زال    أوهبا،   كتفىا فية عن بعض جوانب العمل، وبلتايل رضا كا

 املطلب الثالث: نظرايت الرضا الوظيفي ومؤشراته 

طرق ومؤشرات عديدة يف حبوثهم ودراساهتم   استخدموا الباحثني، حيث    بهتمام حظي مفهوم الرضا الوظيفي      
شباع حاجاته املادية واملعنوية، وتعد النظرايت اليت تناولت إجل  أجل تفسري ما جيري داخل االنسان من  أ وذلك من  

 الدافعية واحلوافز نظرايت مفسرة للرضا الوظيفي 

  املؤشرات والنظرايت التالية:      أهم   اض بستعر نظرا ألمهية هذه املؤشرات والنظرايت وفائدهتم الدراسية سنقوم      

 أوال: نظرايت الرضا الوظيفي:

احلاجات الذي قدمه عامل   إلشباعبعاد هذه النظرية يف النموذج األساسي  أتتعدد  نظرية التدرج اهلرمي ملاسلو:    -1
   3تتنوع احلاجات عند ماسلو فمنها: ( و 1954-1943براهام ماسلو )أالنفس األمريكي 

 
 (. 65-60ص )- لكحل منيف، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .  66لكحل منيف، مرجع سبق ذكره، ص    2
الجامعي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص علم النفس العمل وتسيير  األستاذعكاشة سعيدة، الرضا الوظيفي وعالقته بالدافعية لدى  3

  (.  27،28م، ص )2013لبواقي، ، جامعة العربي بن مهيدي، ام ااإلنسانيةالموارد البشرية، كلسة اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية و
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املاء والطعام ...اخل، وهذه الفئة من احلاجات هي اليت   إىل هي الفيزيولوجية مثل احلاجة    احلاجات الفيزيولوجية:  -
ن جيد مكاان أمل الفرد الذي يشعر بربودة شديدة  أ شباعها، فمنتهى  إتتصدر قائمة احلاجات املختلفة يف حالة عدم  

ن هذه احلاجات فطرية عامة إ بقاء الفرد كذلك على نوعه.    هذه احلاجات يعترب ضروراي للحفاظ على  وإشباعدافئا  
 جناسهم، أعمارهم وثقافاهتم. أ بيئاهتم،    اختالفبغض النظر عن    األفراديشرتك فيها مجيع  

والتخلص من املرض   واالستقرار  واالطمئنانالشعور بألمان والسالم    إىلمتثل حاجات الفرد    حاجات المان:  -
 والتهديد.

العاطفة واحلب واحملبة والقبول،   استجابة  إىلالنوع البشري يف احلاجة    أفراديشرتك مجيع    :واالنتقاءحاجات احلب    -
ن أ احلاجات النفسية الالزمة لصحة الفرد النفسية ال شك    أهم هي من  والشعبية و جتماعي واألصدقاء  و التقليل اإلأ

هواء وجيمع األ ة تالءم من حيث امليول والعواطف و صديق  اجتماعيةبيئة    أومجاعة    إىلينظم    أن   إىلكل فرد يسعى  
 .بينهم رابط متني

من  واالحرتام وتشمل احلاجات للشعور الشخصي لإلجناز والثقة بلنفس وكذلك احلاجة للتميز  : الثقةحاجات  -
 احرتامه خرين له، وكذلك رغبته يف  األ   واحرتامالذات والنفس    احرتامخرين، ومتثل هذه احلاجات رغبة الفرد يف  قبل األ

على القدرات الفعلية   االحرتاميستند ذلك    أن، لكنه ال بد  واالحرتامفيمنحونه التقدير    لألخرين أيضا يرونه كذلك
  قدراته على العمل واالجناز.يته و مكانإ واحلقيقية اليت ميتلكها الشخص واليت تعكس  

مكاانته الكامنة، ويعرب ماسلو عن هذا إوهي احلاجات اليت تدفع الفرد لتحقيق طاقاته و   حاجات حتقيق الذات:  -
 الواضحة يكون" ويعتمد حتقيق الذات أيضا على املعرفة    أنيكون الفرد ما يستطيع    أن املعىن لتحقيق الذات بقوله "  

يفعله بكفاءة   أنهيعرف    أنيفعله قبل    أن ن يعرف الفرد ما ميكن  أالذاتية وحدودها، فال بد    إبمكاانتهلدى الفرد  
 تقان. إو 

 حاجات ميكن ترتيبها كما يف الشكل التايل:   أو لدى االنسان عدة دوافع   أن ماسلو    يرى
 (: هرم ماسلو للحاجات. 03الشكل )

 



 للدراسة   النظري  اإلطار  ....... ................. .............................. الفصل األول............
 

 
19 

احلاحا   أقل   إىل تباع حاجة ملحة  إىل  إفقد ينتقل الفرد بلضرورة    األفراد  ختالف ب ترتب احلاجات خيتلف    إن      
قبل    وأكثر الذات  الفرد حاجة حتقيق  يشبع  فقد  العاطفية،    إشباعرقيا،  اجلمالية   أواحلاجة  احلاجات  يفضل  قد 

وزان اليت يعطوهنا لكل حاجة من أيضا يف درجة األمهية واأل   األفرادوالفكرية على حاجة األمان، كذلك خيتلف  
و رسام وزان أ، بينما يعطي فنان  ستقرارواالمن  احلاجات، فقد جند عامال يعطي درجة كبرية من األمهية حلاجة األ

هائال للحاجات اجلمالية لتحقيق الذات. يعترب الزمن عامال مهما يف ترتيب احلاجات ودرجة األمهية اليت خيصصها 
 1لكل حاجة منه. 

العمل ترتبط هذه النظرية بتطبيق نظرية ماسلو للحاجات يف مواقع  (:  1968نظرية ذات العاملني: هلرزبرج )  -2
   2جمموعتني من العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي:  هلرزبرجحيث حيدد  

عدم رضا العمال عن أعماهلم   إىل العمل وهي عبارة عن دواع تؤدي    أو العوامل املرتبطة بلوظيفة    اجملموعة الوىل:  -
القرارات   اختاذوتنحصر يف إحساس الفرد بإلجناز وحتمل املسؤولية وتوفر فرص الرتقية للوظائف األعلى واملشاركة يف  

 املتعلقة بلعمل. 

 عدم رضا العمال عن  إىلالعمل، وهي عبارة عن دوافع تؤدي    أو فهي العوامل احمليطة بلوظيفة    اجملموعة الثانية:   -
و منط القيادة وطبيعة العالقات أ  اإلشراف  أواإلدارة    أو أعماهلم وحصرها يف الظروف اليت حتيط بلعمل كالرائسة  

 بني املوظف وزمالئه، وبينه وبني رؤساءه، وظروف البيئة احمليطة بلعمل. 

النظرايت املفسرة للرضا الوظيفي   أهممن    1976دوين لوك عام  أنظرية القيمة اليت قدمها  تعترب    نظرية القيمة:   -3
لكل ن املسببات الرئيسية للرضا الوظيفي هي قدرة ذلك العمل على توفري عوائد ذات القيمة واملنفعة العالية  أ   ويكد

قوم بتحديد   شيءتوفري عوائد ذات قيمة للفرد كلما كان راضيا عن عمله، فقبل كل    استطاعفرد على حد، وكلما  
األمهية للحاجات اليت يريدها ويشري لوك يف   أوالفرق بني ما حيتاجه وبني ما يتحصل عليه فعال، مث حيدد القيمة  

 هي:   أبعادعناصر وظيفته حتددها ثالثة    أحددرجة رضا املوظف عن    أن  إىلنظريته  
 دار ما يرغب املوظف يف احلصول عليه من عوائد لعنصر من عناصر الرضا الوظيفي. مق  -
  .مقدار ما حيصل عليه بلنسبة هلذا العنصر -
 أمهية هذا العنصر بلنسبة له. -

على الفرق بينما يريد وما يتحصل عليه فعال، فهي جتاهلت اجلانب   عتمدتا  أهناوالنقد املوجه هلذه النظرية       
الداخلي للموظف فقد حتركت مشاعر داخلية ال عالقة هلا بحمليط اخلارجي، كحبه ألداء عمله وشعوره بلرضا عند 

 
 . (28، 27عكاشة سعيدة، مرجع سبق ذكره، ص ) 1
 . 528م، ص2019، 25 ، المجلد103، العدد  األساسيةايمان ناظم حذية المياحي، الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين، مجلة كلية التربية  2
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ال وجود تساوي بني ما يريد وما حيصل إ ال العوائد وما يشعره بلرضا  إ، وكان ما حيركه  خلإ...إليهجناز املهام املوكلة  إ
كبريه للموظف   مههأو كل عنصر يكون ذو قيمة    أن دوين لوك  أما يتحصل عليه أكرب مما يريد، ويقول    أو عليه فعال  

 1. الشعور بلرضا الوظيفي  إىله يؤدي  إنف

 واعتربها  نظرية املساوات يف بيئة العمل،   1963دمز يف عام  أطرح عامل النفس جون    2نظرية العدالة واملساواة:   -4
الشخص   ألنواحد من احلوافز اليت تدفع الشخص حنو العمل وهي نظرية ترتبط بحلالة اجلماعية وليست الفردية فقط  

يقارن نفسه ووضعه وما حيصل عليه من مزااي مع االخرين داخل وخارج املؤسسة، فرتكز على العالقة بني الرضا 
 أنى  غ، وتستند هذه النظرية الأداءه  إنتاجيتهرجة الرضا الوظيفي لديه وهذا يؤثر يف  ، حيدد دومكافئات من عمله

صل عليها من خالل مقارنة ما حيصل عليه من مكافئات وحوافز  الفرد حيكم على عدالة املكافئات واحلوافز اليت حي
مع ما حيصل عليه امثاله من العاملني بنفس املستوى ونفس الظروف، واذا كانت نتيجة هذه املقارنة عادلة تكون 

د معرفة النتيجة شعور الفرد بلرضا الوظيفي، وعلى أساس ذلك فان الفرد ال يكتفي مبا حيصل عليه من مزااي، وامنا يو 
ن جهده يعادل جهد أذا شعر  املزااي اليت حيصل عليها الفرد يف بيئة العمل او املماثلون له من األصدقاء، وبلتايل ا

هبوط دوافعه للعمل حىت لو كان قد حصل على   إىليؤدي    صافنن شعوره يعدم اإلإقل منه فألكنه حيصل  غريه و 
 . كربأ زايدة    أوقد يرى زميال قد حصل على ترقية   ألنه زايدة يف الراتب،    أوترقية  

عدم الرضا لدى أي فرد عامل بملؤسسة، يف عدة مظاهر   أوتتجسد حالة الرضا  :  اثنيا: مؤشرات الرضا الوظيفي
الغكاإلضراب،   الظواهر تشكل مشكالت كبرية التمارض، الشكاوى، إضافة اىل  العمل ومثل هذه  ياب ودوران 

وإبراز درجة التكامل فيما بينها،  حدي   ملؤشرات حتاول حتليل كل مؤشر علىبلنسبة للمؤسسة، ونظرا ألمهية هذه ا
 3. مادهاعتاأي مدى  

 ، وتتمثل يف: ي للفردكمؤشرات أساسية دالة على حالة الرضا الوظيف     

التخلص من عمل غري راضي   أجلحالة عدم الرضا ختلق لدى الفرد نوع من التوتر والقلق، فمن    إن   التمارض:  -1
عنه يلجا الفرد عن ظاهرة التمارض وتعين لنا اظهار الفرد نفسه يف حالة مرض، ويالحظ ذلك من خالل الرتدد 

 احمليطة به.   الظروفامللل من  ال تعبري عن مشاكل يف العمل و إ و  ه  وهذا السلوك ما  املستمر على عيادة املؤسسة،

 
 (. 20،21، موساوي يحيى، مرجع سبق ذكره، ص )األمين برياح محمد  1
 . 528ايمان ناظم حذية المياحي، مرجع سبق ذكره، ص 2
 (. 114-112) ص- ص ، مرجع سبق ذكره  زهية،  عزيون 3
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رفع   إىل بلعمل، تدفع لعاملني املستائني    الظروف احمليطة  أواالستياء عن طريق املعاملة    إن  :الشكاوىكثرة    -2
 أخذها مر الذي يتوجب  املقدمة تعكس لنا مستوى الرضا األ   الشكاوىشفهيا لرؤسائهم. فنسبة    أوشكاويهم كتابيا  

  احللول املمكنة.   إلجيادوحتليلها بدقة    االعتبار بعني  

اخلاصة بلعمال واملوظفني الرافضني   الشكاوىالباحثني عن طريق املقابلة الشخصية،    أحد يف هذا املوضوع درس  و 
  اجلدول التايل:  فكانت كما هو مبني يف  ألعماله

 الشكاوي اخلاصة ابلعمال واملوظفني الرافضني لداء االعمال املطلوبة منهم   (:1اجلدول رقم)

 الشكاوي  عدد العمال 
18 
14 
18 
08 
06 
08 

 عدم كفاية األجور  ❖
 عدم الشعور بألمن  ❖
 صعوبة العمل  ❖
 ة فرص الرتقية  قل ❖
 راتبة العمل  ❖
 م مالئمة ساعات العمل عد  ❖

 ، ص. 1997فراد، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت،  لسلوك التنظيمي وإدارة األعبد الغفار حنفي،    املصدر: 
 (. 493-494ص)

كلما زادت النقائص يف املؤسسة زادت نسبة الشكاوى والتظلمات املرفوعة من طرف العمال لرؤسائهم   أنهاملالحظ  
 1هذه األخرية تعبري صادق عن عدم الرضا داخل املؤسسة.  رتفاعاو 

يف العالقات التنظيمية لذلك   ختاللاال يعكس بلفعل تواجد    اإلضرابحدوث    أن مما ال شك فيه    : اإلضراب  -3
هم املؤشرات الدالة على وجود مشاعر عدو الرضا املعرب عنها بشكل صريح، فاإلضراب بصورة عامة أ ضراب  يعد اإل

تعبري عن وضعية العمال اليت يعيشوهنا وال تتوافق مع متطلباهتم )...( و االضراب هو الوسيلة الكفيلة للحد من 
املستائني من تدهور وتدين مستلزمات   األفرادما هو غري رمسي: يقوم به مجاعة من  ضراب  تلك الوضعيات ومن اإل

بذلك فالعمال يف مثل هذه   رمسي :فيشمل مجيع عمال املؤسسة مع علم النقابة واإلدارة وال  اإلضرابالعمل، اما  
 ستقراراالعلى سوء ظروف العمل و كل النوعني يعرب عن حالة عدم    أو على االجر    أمااحلالة متيزهم حالة عدم الرضا  

 . سلبية على الفرد واملؤسسة  أاثربلعمل مما ينتج عليه  

 
 عزيون زهية، مرجع سبق ذكره، ص-ص )114-112(. 1 
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والتوافق بني الفرد العامل وأعضاء املؤسسة يلعب دورا هاما يف الرفع من   االنسجام   إن  الالمباالة والتخريب:   -4
حد ما عن ذلك العمل   إىلهو راضي    إذن بذل اجلهد الالزم يف عمله،    إىلالذي يدفعه ويوجهه    األمرمعنوايته،  

 . ذي ميكنه من حتقيق الطموح والذاتال

شكال من الالمباالة والتخريب أوبغياب ذلك االنسجام وعدم القدرة على التكيف مع حميط العمل تظهر عدة        
اليت ترتجم وتعكس لنا حالة عدم الرضا اليت تنتاب الفرد العامل)...( يتضاعف الشعور بعدم الرضا فيصبح مزمنا 

ال يرغب يف ترك اخلدمة   أوي كونه ال يستطيع  والنتيجة املنتظرة سلوك غري مرغوب فيه، يسلكه الفرد غري الراض
السرقة، التزوير، عدم التعاون مع فريق العمل بالنسجام الواحد واألسباب متعددة فأي تعطيل   إىل بملؤسسة فيلجا 

 1عنه. نسحاب االعمل يعترب    إجنازيف  

اليت يتعرض هلا العامل، تعبريا منه عن عدم رضاه عن   واإلصابتتعد احلوادث    صاابت: الرضا عن العمل واإل  -5
اآلراء   ، ولقد تضاربتليهإجناز املهام املوكلة  إالدافع حنو أداء العمل بكفاءة وعدم الرغبة يف    نعدام اعمله، وبلتايل  

ض العالقة السلبية فنجد من الباحثني من يفرت صابت  بني معدالت احلوادث واإل حول العالقة بني الرضا الوظيفي و 
الرضا عن   فالفرد الذي ال يشعر بلرضا عن عمله يكون  االعمل ومعدالت احلو بني  التعرض  أدث،   إىل قرب من 

 أناإلصابت عن الفرد الذي يشعر بلرضا، ويعد ذلك مبثابة االنسحاب عن العمل و يف املقابل جند فروم يذكر  
مل وليس العكس، فتعرض الفرد لإلصابة جيعله غري راضي عن اإلصابت هي مصدر من مصادر عدم الرضا عن الع

التفسريات   احلوادث واالصابت ودرجة   فإن عمله وأاي كانت  نسبة  السلبية بني  العالقة  تلك  البحوث تدل على 
 الشعور بلرضا عن العمل. 

 والعوامل املؤثرة فيه.   املطلب الرابع: طرق قياس الرضا الوظيفي 

داريني، حبيث توجد بدراستها كل من علماء النفس واإل  اهتماليت    الرضا الوظيفي من بني املواضيع يعترب موضوع      
عدة طرق خمتلفة يف اإلدارة لقياس وحتديد مستوى الرضا كما يتأثر الرضا الوظيفي بعدة عوامل واليت ال بد لإلدارة 

  تركز عليها يف حتقيق الرضا للعاملني.  أن

 أوال: طرق قياس الرضا الوظيفي 

تعترب طرق قياس الرضا الوظيفي طرقا هامة يف البحوث السلوكية واإلدارية، حيث يهتم املديرون بقياس الرضا      
لذلك كان   إلنسانا من الصعب قياس الرضا ألنه يوجد داخل    أنه الوظيفي بعتباره مؤشرا للكفاءة التنظيمية، حيث  
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املقابلة، قائمة    استخدمال بد من   املقابلة   ألنونظرا    ستقراءاتاالطرق قياسية غري مباشرة كاملالحظة و  طريقيت 
خر، حبيث الباحثني قاموا بتطوير البعض األ أن إال ال يعتمد عليها   ستبياانتاالواملالحظة أتخذان وقيتا طويال فان 

م للرضا الوظيفي اجلزئي والكلي وهناك العديد من الطرق القياسية اليت طورها الباحثني لكمقياس م  عتمادها اميكن  
 نا سنستعرض الشائع منها:أن  إال 

راء االفراد مبجموعة من األسئلة، وهذه األسئلة حتتوي على عوامل أيعتمد على تقص  و :  ستقصاءاالطريقة    -1
اإلدارة، حيث تصمم   جتاها  اإلشراف جر،  ، زمالء العمل، األوظروفهمثل طبيعة العمل ونوعه وحمتواه، ساعات العمل  

نفس لوقت    ويفنيخارج  أواخليني  د  اكانو الباحثني سواء    أهدافبطريقة ختدم    االستبيان او    ستقصاءاالعناصر  
 1. الوظيفيعن الرضا    آرائهم  ستطالعاالذين نريد    األفرادت  مع مستواي   تتالءم

ة يف يفعال  أكثرغري خمطط وهي    أوغري رمسية وخمططا هلا  أووقد تكون املقابالت رمسية   املقابالت الشخصية:   -2
وتتضمن أيضا مقابلة العاملني وجها لوجه عن طريق   2صغريا.  املؤسسةكان حجم    إذاة رضا العاملني وخاصة  فمعر 

، ويف تلك الطريقة ميكن معرفة أسباب احلاالت النفسية املصاحبة إجابهتمإعطاء أسئلة للعمال بنظام معني لتسجيل  
حمو   و أخطوة جتاه تصحيح    أولللعمل، وتتم مقابلة املواجهة يف بيئة يشعر هبا العاملون بحلرية يف الكالم، وهبذا تتم  

، بلتايل يكونون أبمانةأجاب الفرد    إذاأي نوع من أنواع القياس الفردية انجحة    أواملشاكل، وتكون مقابلة املواجهة  
 قهم يف اخلصوصية.ح ضل محاية اإلدارة الستجابتهم و قادرين على التقرير الدقيق ملشاعرهم يف

وتعتمد هذه الطريقة على قيام الباحث مبالحظة سلوك العاملني والذي يدل بدوره   طريقة املالحظة الشخصية:  -3
من حيث السلوكيات ومن واقع اساليبهم    اآلخرينعلى مدىل درجة رضا العاملني عن أعماهلم، يقوم الباحث تقييم 

لكنها متثل أسلوب عشوائيا غري خمطط، حيث تعتمد املالحظة على مدى فهم    اللفظيوغري    اللفظي  تصالااليف  
حكامنا على العمال وبلتايل ال ميكن إيف    خنطأ خرين، لذلك قد  الباحث للرموز والتلميحات اليت تصدر عن األ

  3. جيابتغيري الرضا الوظيفي سواء كانت بلسلب او اإل   اجتاه صدار حكم حقيقي من مشاعرهم  إ

درجة رضا العاملني من واقع البياانت الثانوية املوجودة بملؤسسة   استنتاجينبغي  طريقة حتليل البياانت الثانوية:    -4
، إخل...التشغيل  أثناءالعاملني، معدا دوران العاملني، عدد احلوادث    شكاوىوذلك مثل معدالت الغياب حجم  

 4حد ما على درجة رضا العاملني.   إىل حليل هذه املؤشرات ميكن احلكم بت  أنهحيث 
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 اثنيا: العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي: 

الوظيفي، واليت ال بد لإلدارة         الرضا  املؤثرة على درجة  العوامل  الرضا   أنهناك عدد من  لتحقيق  تركز عليها 
 1هم هذه العوامل ما يلي: أالوظيفي للعاملني و 

املادية    إلشباعوسيلة    األجريعد    الجور والرواتب:  -1 الكثري من أوقد    لألفراد  جتماعيةاال و احلاجات  شارت 
 ارتفع  لألفرادوجود عالقة طردية بني مستوى الدخل والرضا عن العمل، فكلما زاد مستوى الدخل    إىل الدراسات  

جر بن األ  أكدي نظريته عندما  أ هرزبرج حالف هذا الر   أنمن اجلدير ذكره  رضاهم عن العمل والعكس صحيح، و 
عليه بعض املالحظات اليت   الرأيفقط متنع عدم رضا وهذا    وإمنا الرضا    إىل هو من احلاجات الدنيا اليت ال تؤدي  

  منها:

تربز أمهية و   األفرادخر على حاجات هو األ  يؤثر اجملتمع   وإنيف درجة تفضيالهتم للحاجات، كما  األفرادخيتلف  - 
يف النظام   األفراديف حياة    االقتصاديةمن الدول النامية ألمهية العوال    أكربس مايل بدرجة  أالنظام الر األجور يف ظل  

  . مايل  الرأس

 النجاح. و والتفوق    ميزللتكاحلاجة    االقتصاديةحدى املشبعات حلاجات خمتلفة أخرى غري احلاجات  إ تعد األجور    -

الصالحية ودرجة التنوع يف املهام العمل وما يتضمنه من املسؤولية و ميثل حمتوى    حمتوى العمل وتنوع املهام:  -2
، عمله ولذلك يرفع من مستوى رضاه عن العمل   إلجنازعندما مينح صالحيات    أبمهيتهأمهية للفرد، عندما يشعر الفرد  

 . الوظيفة  إبثراءاملتمثلة  تطبيقاهتا  ج فيما يتعلق بلعوامل الدافعة و هذه النتيجة متوافقة مع نظرية هرزبر   إن

الوظيفي كالتغذية   لإلثراءوتوفري بعض العناصر األخرى    ستقالليةاالذويي احلاجات العليا يف منحهم    األفراديرغب      
تصميم الوظائف يؤدي   إعدادهذه الرغبة من خالل    إشباع  فإنة ووضع مهام متنوعة ومتعددة هلم ولذلك  يالعكس

 رفع معدالت الرضا لديهم. إىل

 انطة إ  أنيتوقف األداء على متغريي الرغبة يف العمل والقدرة واملعرفة،    معرفته ابلعمل: الفرد وقدراته و إمكانية    -3
تدعيم أدائهم وهذا ينعكس على الرضا والذي يتحقق   إىل معرفة العاملني يؤدي  عمال او مهام تتناسب مع قدرة و أ

  أبمهيتهم معرفة العاملني يساهم يف شعورهم  و   وإمكانياتلتطويرية لرفع قدرات  هتيئة الربامج التدريسية وا  فإن هلم ولذلك  
 يف رضاهم.   ارتفاعيف املنظمة ويرتتب على ذلك  
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حتقيق   يففرصة الرتقية وفقا للكفاءات اليت تساهم    لألفراداملنظمة تتيح    إن   فرص التطور والرتقية املتاحة للفرد:  -4
 ذوي احلاجات العليا.   األفرادأمهية لدى    ذو  )التصور والنمو(  اشباع احلاجات العليا   أنذ  إالرضا الوظيفي، 

تنمية املشاعر اإلجيابية   إىل رضا العاملني فالنمط القيادي الدميقراطي يؤدي  توجد عالقة منطية و   منط القيادة:   -5
العمل واملنظمة حنو   القيادة   هتمامامركز    أبهنمالعاملني حيث يشعرون    األفرادحنو  القائد والعكس يكون يف ظل 

 الرضا. وعدم   االستياءتبلور مشاعر    إىل هذا األسلوب يف القيادة يؤدي  إن .  األوتوقراطية

ضاءة ورطوبة وضوضاء على درجة تقبل الفرد إظروف العمل املادية مع هتوية و   أتثرالظروف املادية للعمل:    -6
 عن بيئة العمل.   األفرادرضا   إىلالبيئية اجليدة تؤدي    الظروفن  إ لبيئة العمل ولذلك ف

قياسا مبدخالته )مهاراته، الفرد يقارن معدل عوائده املستلمة    أبن يف نظرية العدالة    أدمزأوضح    عدالة القائد:  -7
نقص معدل ما يستلمه   وإنالعاملني معه قياسا مبدخالهتم    األفرادقابلياته، خرباته، مستوى تعليمه( مع معدل عوائد  

 1وعدم الرضا.   االستياءيشعره بعدم العدالة وتكون النتيجة  ريه و الفرد عن معدل ما يستلمه غ

الرضا الوظيفي هو عامل تؤثر فيه الكثري من العوامل املتعلقة بملوظف حيث يزداد مستوى رضاه  أننستخلص       
  الوظيفي كلما كانت هذه العوامل مصدر اشباع حلاجات ورغبات املوظف والعكس صحيح.

 (: العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي 4الشكل رقم )

 
 .بالعتماد على ما سبق من اعداد الطالبتني  املصدر: 
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 املبحث الثالث: الدراسات السابقة. 

 املطلب الول: الدراسات اليت تناولت الوالء التنظيمي 

م(  1 بن محدان  دراسة  اخلاصة   : عنوان ب،  احلمداينرمي  اجلامعات  التدريسية يف  اهليئة  التنظيمي لعضاء  الوالء 
 . 2009، عمادة الدراسات العلياجامعة مؤتة  ،  ماجيستريأطروحة  ،  بسلطنة عمان

الكشف عن درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات اخلاصة   إىل هدفت الدراسة        
اجلنسية على   وإىل  ،بسلطنة عمان  اجلامعة،  اخلربة،  وسنوات  العلمي  املؤهل  من  االختالف يف كل  الكشف عن 

املتوسط العام لدرجة الوالء للعوامل   أن  إىل وقد اشارت نتائج الدراسة  .  الوالء التنظيمي لدى نفس األعضاءمستوى  
ل العلمي واجلامعات )مكان العمل( عالية بينما مل تكن هناك عالقة ذات داللة إحصائية تعود لتأثري متغريات املؤه

من جتارب اجلامعات   ستفادةاالهم التوصيات املقدمة  أ واجلنسية لدرجة الوالء التنظيمي لدى افراد عينة الدراسة ومن  
اخلاصة لتعزيز مقومات الوالء التنظيمي لدى مجيع اغضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية وكفاءة املؤسسات 

  جل احلفاظ على املستوايت العليا من الوالء التنظيمي.أ احلوافز من    ستعمالاو الرتبوية  

اجلياليل   دراسة حالة جامعة   الوالء التنظيمي على الداء الوظيفيأثر    :عنوان ب  ،راءملياين فاطمة الزه  دراسة  (2
 . 2014،  لنيل شهادة املاسرت  مذكرة بونعامة خبميس مليانة،  

معرفة أثر الوالء التنظيمي على األداء الوظيفي جبامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة   إىل هدفت الدراسة           
التنظيمي أمهية كبرية للمنظمة ملا له من دور يف حتسني األداء الوظيفي وجعل املوظف جزء من   أن حيث   للوالء 

للوالء التنظيمي على   أثره يوجد  أن  إىل توصلت الدراسة  و التفريط فيه.    أواجلامعة حبيث ال ميكنه االستغناء عنها  
ة إحصائية بني الوالء التنظيمي توجد عالقة ذات داللنه  أاجلياليل بونعامة خبميس مليانة و األداء الوظيفي جبامعة  

كبري على أداء املوظفني   أثراألخالقي  للبعد العاطفي و   أنعة وقد تبني  األداء الوظيف للموظفني اإلداريني يف اجلامو 
 . يف اجلامعة

)ورقلة،   ميدانية جبامعةدراسة   الوالء التنظيمي لدى أساتذة اجلامعات ابجلزائربعنوان:    ،دراسة عبادو خدجية(  3
     .2015جامعة قاصدي مربح ورقلة )اجلزائر(، ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية  جملة ،غرداية، الودي، بسكرة(

ما مدى لدى أساتذة اجلامعات بجلزائر و   لكشف على مستوى الوالء التنظيميا  إىلهدفت هذه الدراسة          
بعد حتليل   راسةحيث توصلت الد   ، اجلامعاتقدمية و ملتغري التخصص والرتبة العلمية واألاملستوى تبعا  هذا    ختالفا

 نتائج هامة و منطقية فيما يتعلق مبستوى الوالء التنظيمي لدى أساتذة اجلامعات  إىل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية
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قدمية التخصص، الرتبة، األ  بختالفر ذوو داللة إحصائية بني األساتذة ملستوى الوالء التنظيمي  أثال يوجد    نهأو 
وكذلك  توصلت    واجلامعات  اليت  النتائج  و   إليها هذه  واملسؤولني  للرؤساء  مفيدة  الدراسة  يف هذه  األساتذة  حىت 

 األقدمية مبتغريات التخصص و الرتبة و اجلامعات و اليت تساهم يف توضيح مفهوم الوالء التنظيمي و حتديد عالقته  
 ومكان العمل. 

 املطلب الثاين: الدراسات اليت تناولت الرضا الوظيفي. 

من املواضيع   بعتبارمها لقد تعددت الدراسات واألحباث اليت عاجلت موضوع الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي       
 متس مشاعر الفرد يف وظيفته حيث تناولنا الدراسات التالية:   أهنااحلساسة السيما  

فلمبان   إيناسدراسة  (  1 الوظيفي   : بعنوان ،  نواوي  الرتبوينيعالقته اباللتزام  و   الرضا  املشرفني  لدى   التنظيمي 
 . 2008  أم القرى، جامعة   ماجستري، مذكرة  ، مبدينة مكة املكرمةالتعليم  رفات الرتبوايت إبدارة الرتبية و املشو 

تنظيمي لدى املشرفني الرتبويني واملشرفات ال  االلتزام مستوى  لتعرف على مستوى الرضا الوظيفي و اهلدف منها ا       
  ، اجلنس) الوقوف على كل عالقة ببعض املتغريات الشخصية اليت مشلت:الرتبوايت وكذا التعرف على العالقة بينهم و 

التنظيمي الرتبوايت مبكة املكرمة.   الرتبويني  للمشرفني  ( االجتماعيةاحلالة    ،التخصص  ،املؤهل   توصلت   واملشرفات 
وجود عالقة لك  وكذ من الرضا الوظيفي    عايل كل املشرفني واملشرفات الرتبوايت يتمتعون مبستوى    أن   إىل الدراسة  

كما وجدت فروق لدى كل من املتغربني   ،االلتزام التنظيميبني  بني مستوى الرضا الوظيفي أببعاده و   إجيابية   رتباطيةا
 : أن السابقني ذات داللة إحصائية حيث 

 لصاحل التخصصات العلمية واجلنس لصاحل الذكور.  يكون  الرضا الوظيفي تبعا للتخصص  _
واملؤهل  _ الذكور  لصاحل  واجلنس  العلمية  التخصصات  لصاحل  للتخصص  تبعا  التنظيمي  االلتزام  درجات 

 دكتوراه. التعليمي لصاحل محلة ال
الدراسة         بداية    إىلخلصت  التوصيات  بتوفري   هتمامبال بعض  الرتبوي وذلك  للمشرف  الوظيفة  بلضماانت 

و بعد تركه العمل وتوفري الرعاية الصحية للمشرفني الرتبويني واملشرفات  أناء  أثاألنظمة اليت تكفل للمشرف ضماان  
ملتابعة   نتهاءاالرتبوايت   الفرصة  لديهم  لتكون  طبيعة عملهم وختصصاهتم  بتكليفهم بلقيام أبعمال إشرافيه ضمن 

  . أدقالعملية التعليمية يف املدارس بصورة  

املؤسسات اجلامعية الرضا الوظيفي على أداء املوظفني يف    أثر  :بعنوان   ،عشيط سهام،  بلخريي سهام  دراسة(  2
 . 2011،  (ة البوير )املركز اجلامعي العقيد أكلي حمند أوحلاج    ، ة ماسرتمذكر  ،دراسة حالة جامعة البويرة
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ية لتفعيل أداء  بلغة األمهنه يف غاية  أو   ،الوظيفي يف املؤسسة  براز القيمة احلقيقية للرضا إ  إىلهتدف الدراسة            
بعد حتليل وتفسري الدراسة    . وتوصلت داءهمأى الرضا لدى املوظفني بجلامعة وقياس  كذا قياس مستو و   ،املوظفني فيها

امليدانية   الدراسة  البويرة  أن  إىلنتائج  املطلوبة جبامعة  املستوايت  بعيدة عن  الوظيفي  الرضا  وكذا رضا   ، مستوايت 
هدافها من خالل أفاجلامعة تعمل على حتقيق    .األخريناألساتذة واألساتذة اإلداريني تفوق نسب رضا املوظفني  

 معرفة األمهية املعتربة ملوضوع الرضا الوظيفي بتوفري كفاءات ومهارات الزمة والذي يتماشى مع متطلبات الوظائف. 

دراسة ميدانية   التنظيمي لدى أساتذة اجلامعة  اباللتزامعالقته  ي و الرضا الوظيف  :بعنوان،  جناه شيخيدراسة  (  3
 .  2015 ، مذكرة ماسرت -البواقيم  أ–بن مهيدي    جبامعة العريب 

ومعرفة مدى   ،املؤسسة التعليمية  زدهارواوالدور الذي يلعبه يف جناح    ، ظيفيالرضا الو   أمهية  إبراز  إىلهدفت         
كذا التعرف على طبيعة و   ،م البواقيأ أساتذة التعليم العايل جبامعة    لتزامبالعالقات اإلنسانية  و عالقة كل من احلوافز  

أساتذة التعليم العايل حتقيق التكافؤ بني اجلهود اليت يبذهلا  و   ،التنظيمي لديهم  لتزاماالو الوظيفي    العالقة بني الرضا 
 ،بعد حتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية  الدراسة   . وتوصلتالفئة  رة من واجبات جتاه هذه ما على اإلداللجامعة و 

وهذا ما ساعدهم   وعن رواتبهم،  راضون عن توفر نظام احلوافز ونظام الرتقية يف مؤسستهم  األساتذةغلبية  أ  أن  إىل
التنظيمي لدى أساتذة   وااللتزامأدى اىل وجود عالقة إجيابية بني الرضا الوظيفي    وكل هذا  ، على العطاء الفكري

 التنظيمي هلم.   االلتزامووجود عالقة بني احلوافز املادية والعالقات اإلنسانية وبني    ،م البواقيأجامعة 

 ي الوالء التنظيمي والرضا الوظيف  املطلب الثالث: الدراسات اليت تناولت العالقة بني

الوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس يف العالقة بني الرضا الوظيفي و   :عنوان ، ب  يوسف غنيمدراسة  (  1
 .2006 جامعة األزهر، انبلس، جملة   ، جامعة النجاح الوطنية

تدريس الوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة العلى العالقة بني الرضا الوظيفي و التعرف    إىل هدفت هذه الدراسة          
على العالقة العمر(  سنوات اخلربة و ،  الكلية،  الرتبة االكادميية،  لمياملؤهل الع)اجلنس و   أثرو يف جامعة النجاح الوطنية  

بعد نتائج الدراسة    . وتوصلتالتدريس يف جامعة النجاح الوطنيةالوالء التنظيمي لدى هيئة  بني الرضا الوظيفي و 
ن مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس يف أ   إىل   يل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية،حتل

كادميية الوالء التنظيمي )الرتبة األ   جامعة النجاح الوطنية مرتفع وكذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى 
الرضا الوظيفي)اجلنس(، وكذلك عدم وجود فروق والكلية(، ووجدت أيضا فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى  

 عة، اخلربة، العمر، معدل الدخل(.تغريات )اجلام مليف مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي  
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العاملني يف املنظمات   أثرعنوان  ، بد عويضةمحإيهاب ادراسة  (  2 الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى 
  .2008 اجلامعة اإلسالمية )غزة(،  ، ماجستري  ةمذكر   ، االهلية مبحافظات غزة

اخلروج بتوصيات تعمل حماولة  و   ، العالقة بني الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي  أثرحتديد    إىلهدفت الدراسة        
تعمل على تطوير وحتسني حماولة اخلروج بتوصيات  و   ،مستوى الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي على تطوير وحتسني  

وذلك طبقا للمتغريات   ، هلية من خالل ربطه بعناصر حمددة للرضا الوظيفيالرضا لدى العاملني للمنظمات األ الوالء و 
البحث عن و   ،هلية حملافظات غزةات األالعوامل اليت تعيق وجود والء تنظيمي يف املنظمالشخصية ومعرفة املشاكل و 

ى عايل من ن هناك مستو أ   إىل نتجت الدراسة  .  هليةدى العاملني يف املنظمات األ كيفية حتسني الوالء التنظيمي ل
 ، هلية حملافظات غزةنظمات األالرضا الوظيفي للعاملني يف امل  إلمجايل كما يوجد مستوى جيد نسبيا  ،  الوالء التنظيمي
بني العوامل املؤثرة يف ظيفي املتعلقة بلعمل بملنظمة و وجود عالقة إجيابية بني عوامل الرضا الو   إىل كما خلصت  

كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ،  ماهتم األخرى منظالتنظيمي للموظفني يف أعماهلم و   الوالء
الهلية الفلسطينية يمي لدى العاملني يف املؤسسات االرضا الوظيفي على الوالء التنظ  أثراملبحوثني حول    استجابةيف  

الدراسة على تعزيز الرضا على الوظيفة من خالل العمل على حتسني نظام األجور ووضع   أوصت   حملافظات غزة. 
نظام للحوافز وإعادة صياغة نظام الرتقيات املطبق كذلك وضع نظام عادل لتقييم املوظفني، والعمل على تطوير 

ومهارا تعزيز  قدرات  العاملني كذلك  األ  هتمامات  املوظفني  األإدارة  مع هلية بألساليب  التعامل  احلديثة يف  هلية 
املوظفني وتفعيل وتعزيز العالقات اإلنسانية بني العاملني يف هذه املنظمات، وضرورة العمل على حتسني بيئة العمل، 

 للعمل والوالء للمنظمة.   نتماء االووضع نظام خاص يعاجل مشاكل املوظفني وشكاويهم، وتعزيز ثقافة  

الوالء التنظيمي وعالقته ابلرضا الوظيفي لدى   :عنوان ب،  مىن خلف املالمحة،  عبد الفتاح صاحل خليفاتدراسة  (  3
 . 2009جامعة مؤتة،، جامعة دمشق للعلوم الرتبوية  جملة ، اخلاصة الردنيةأعضاء هيئة التدريس ابجلامعات  

تعريف الوالء التنظيمي وعالقته بلرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات   إىلهدفت هذه الدراسة      
الوالء   أبعادني  وجود عالقة ب  إىل   حتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية  بعد  نتائج الدراسة وقد توصلت  ،اخلاصة

كذلك وجود فروق يف مستوى و   لدى أعضاء هيئة التدريس بجلامعات اخلاصة األردنية،  التنظيمي والرضا الوظيفي 
وصت أوقد    الكلية. لتدريس ملتغريات اجلنس والعمر ومدة اخلدمة يف اجلامعة و الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة ا

 إىل حبيث ال يتم اللجوء  الدراسة بضرورة وضع نظام مكافئات وحوافز ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة  
 البحث عن الفرص البديلة. 
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 املطلب الرابع: ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة 

  يت:لدراسات السابقة مبكن تلخيصه كاآل هم ما مييز الدراسة احلالية عن اأ    

هناك اختالف وتنوع يف االجتاهات البحثية للدراسات السابقة حيث منها من بينت من حيث هدف الدراسة:  -
الوالء التنظيمي لدى أساتذة اجلامعات بجلزائر، وهناك من بينت أثر الرضا الوظيفي على أداء املوظفني بملؤسسات 

عند أعضاء هيئة التدريس بجلامعة، اجلامعية، ومنها من هدفت إىل معرفة العالقة بني الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي  
يف حني سعت الدراسة احلالية إىل التعرف على العالقة بني الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى األستاذ اجلامعي 

  - جامعة برج بوعريريج–

: لقد كانت املتغريات السابقة عديدة ومتنوعة أما يف الدراسة احلالية فقد تعرفنا على من حيث متغريات الدراسة -
الوالء التنظيمي وأبعاده )الوالء العاطفي والوالء األخالقي والوالء املستمر( ملا له من عالقة مع الرضا الوظيفي أببعاده 

داء العمل(، كما متيزت الدراسة احلالة أبهنا تتناول )حمتوى وساعات العمل، احلوافز، فرص الرتقية، الظروف البيئية أل
ميدان دراسة خيتلف عن الدراسات السابقة، أال وهو دراسة عينة من أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

   التسيري جبامعة برج بوعريريج.        
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  : خالصة الفصل  

لنا من يف خمتلف اجملاالت، حيث توص  هتمامااهم املواضيع  أالء التنظيمي والرضا الوظيفي من  يعترب موضوع الو     
ن الوالء التنظيمي هو عبارة عن مشاعر إجيابية يكنها الفرد للمنظمة اليت يعمل هبا، أ خالل دراستنا هلذا الفصل  

وكذلك للوالء أمهية بلغة   ،تتولد لديه روح املسؤولية جتاه عملهن الفرد  أ لنا من خالل هذه املشاعر  حبيث يتضح  
لدى املنظمة، فهو عنصر متغري يثر ويتأثر مبجموعة من العوامل وتتجلى قيمته احلقيقية من خالل قدرات املنظمة 

شعور اإلجيايب ما الرضا الوظيفي فيعرب عن ذلك الأالبقاء واالستمرارية يف العمل.    جل أمن    على حتقيق جو عمل حمفز 
فرد سواء كان يشغل وظيفة وكذلك يتناول الرضا الوظيفي مشاعر ال  ، الذي حيمله الفرد لوظيفته وللعناصر املتعلقة به

اد، ن الرضا حيقق التوافق النفسي واالجتماعي لألفر أ أتثري على األداء الوظيفي، كما    و فنية وهذه املشاعر هلا أإدارية  
كثر أداءا من الشخص غري الراضي عن عمله، كما يساعد اإلدارة على تصميم أ ن  فالشخص الراضي عن عمله يكو 

 لبيئة العمل األفضل اليت تساعد الفرد على القيام بعمله. 

فراد  حياة املنظمات وجناحها و جناح األن الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي له أمهية بلغة يف  أ ويف األخري يتضح لنا      
     . العاملني هبا
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 متهيد: 

إسقاط ما مت دراسته  راسة، سنحاول من خالل هذا الفصل  تغريات الد طار النظري ملاإل بعد ما تناولنا يف الفصل األول      
أجل التعرف من  ،  -برج بوعريريج-وعلوم التسيري   كلية العلوم االقتصادية والتجارية  انب النظري على ميدان الدراسةيف اجل

 علوم التسيري. صادية والتجارية و ساتذة كلية العلوم االقتبلرضا الوظيفي ألتنظيمي وعالقته على الوالء ال

أفراد عينة الدراسة صائص  خو صف ملنهج الدراسة، وذلك من خالل حتديد جمتمع الدراسة  هذا الفصل و ويتناول       
تفسري ريا سيتم حتليل و تحليل، وأخالواألدوات املستخدمة جلمع البياانت، وخمتلف األساليب اإلحصائية املستعملة يف  

 واختبار الفرضيات، وعلى هذا األساس قسمنا هذا الفصل إىل مبحثني كما يلي:البياانت  
   . تقدمي املؤسسة حمل الدراسة واإلجراءات املنهجية هلا  املبحث الول:  ✓
  . عرض وحتليل النتائج واختبار الفرضيات  ثاين: ال  املبحث ✓
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 تقدمي املؤسسة حمل الدراسة واإلجراءات املنهجية هلا. :املبحث الول
  ؤسسة حمل الدراسة )نبذة اترخيية ،امليادين والفروع والتخصصات، عدد األساتذة، اهليكل التنظيمي( تقدمي امل  يتناول هذا املبحث

ل أهم األدواو  الدراسة  املستخدمة يف  الدراسة  ت والطرق  تنفيذ  املتبعة وأدوات  امليدانية وتشمل كال من)يتم االعتماد عليها يف  الطريقة 
 .( الدراسة

  التعريف مبيدان الدراسة  :لاملطلب الو 
االبراهيمي     البشري  حممد  جبامعة  التسيري  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  بكلية  امليدانية  الدراسة  برج -أجريت 

 ، ولذلك سنتطرق اىل العناصر التالية: -بوعريريج

برج –: نبذة اترخيية حول كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة حممد البشري االبراهيمي  أوال
  - بوعريريج

 حملة عن اجلامعة اليت تضم هذه الكلية:    سيتم اعطاءقبل التعرف على ميدان الدراسة )الكلية(      
م، حيث كانت يف البداية عبارة عن ملحق جامعي، اتبع 2000سبتمرب  ريج يف شهر  يجلامعة برج بوعر   ةأنشأت أول نوا

عالم االيل، حيث بلغ عدد املسجلني يف واإل  االلكرتونيك  جلامعة فرحات عباس بسطيف، وكانت االنطالقة بشعبيت
 طالب.  383تلك الفرتة  

كز جامعي، ويف تلك السنة م، مت ترقيته إىل مر 18/09/2001املؤرخ يف    275-01ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  
 عرف املركز انطالقته احلقيقية حيث شهد تطورا هاما وسريعا يف هياكله القاعدية والبيداغوجية. 

رقم   التنفيذي  املرسوم  يف    244- 12ومبقتضى  البشري 04/07/2012املؤرخ  حممد  جامعة  اىل  املركز  ترقية  مت  م 
حممد البشري االبراهيمي كتكرمي هلذه الشخصية اليت كانت من م مت تسميته بسم الشيخ  2015االبراهيمي، ويف سنة  

بني املؤسسني للنهضة الفكرية اجلزائرية، ويعترب رائد النهضة اجلزائرية وينحدر من قرية أوالد براهم التابعة إداراي لدائرة 
 1راس الواد.

  2وتضم اجلامعة سبع كليات تتمثل يف: 
 واحلياة وعلوم األرض والكون. كلية العلوم الطبيعية   _
 كلية العلوم والتكنولوجيا.  _
 كلية احلقوق والعلوم السياسية. _
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. _
  . كلية االدب واللغات _

 
 . 07/2012/ 10، 35للجمهورية الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية   1
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعريريج. بإدارةوثائق خاصة   2
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 كلية الرايضيات واالعالم االيل. _
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.  _

لك، ويف قسمني: قسم العلوم االقتصادية وقسم علوم التسيري ليضم بعد ذم كمعهد، يضم  2002انطلقت الكلية سنة  
م، 2012الذي حتول فيما بعد لكلية مستقلة برتقية املركز اجلامعي إىل جامعة سنة    جتماعيةم قسم العلوم اال 2008سنة  

والتجارية وعلوم التسيري   االقتصادية، وتضم حاليا كلية العلوم  سماالوهبذه املناسبة مت حتويل املعهد إىل كلية حتمل نفس  
 قسام معتمدة وهي كالتايل: ثالثة أ
 قسم العلوم االقتصادية  •
 قسم العلوم التجارية  •
 قسم علوم التسيري  •

بإلضافة إىل فرع اجلذع مشرتك التابع إداراي لقسم العلوم التجارية واملكلف بتسيري وتوجيه طلبة السنة األوىل يف ميدان    
 ادية والتجارية وعلوم التسيري. العلوم االقتص

 : امليادين والفروع والتخصصات ليسانس وماسرت ابلكلية. اثنيا

 : امليادين والفروع والتخصصات ليسانس وماسرت (02)دول رقم  اجل

  علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير  

 
 
 
 
 

 ليسانس

 اقتصاد دولي علوم اقتصادية 
 اقتصاد نقدي وبنكي 

 تجارة دولية وامداد تجارية علوم 
 تسويق 

 إدارة االعمال  علوم تسيير 
 إدارة مالية 

 محاسبة وجباية  علوم مالية ومحاسبة 
 
 
 
 
 
 
 

 ماستر 

 اقتصاد دولي علوم اقتصادية 
 اقتصاد نقدي وبنكي 

 ق الصناعي يالتسو  علوم تجارية 
 مالية وتجارة دولية 

 االعمال إدارة  علوم التسيير 
 إدارة مالية 

 محاسبة وجباية  علوم مالية ومحاسبة 



    اإلطار التطبيقي للدراسة   ... ........................................... ......................ثانيالالفصل 
 

 
36 

 مصلحة املستخدمني بلكلية املصدر:  
التنظيميرابعا: اهل البشري االبراهيمي    يكل  التسيري جبامعة حممد  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  برج –كلية 
  - بوعريريج

 (: اهليكل التنظيمي للكلية 05الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واثئق خاصة إبدارة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.املصدر:  

 عميد الكلية 

التعاون مصلحة 
 والعالقات اخلارجية 

مصلحة متابعة 
 النشاطات والحباث 

مصلحة متابعة 
 التكوين 

  تابلدراساانئب العميد املكلف 
 واملسائل املرتبطة ابلطلبة  

مصلحة املالية 
 واحملاسبة 

انئب مكلف  
 ابلتدريس والتدرج 

انئب العميد املكلف مبا بعد 
التدرج والبحث العلمي 

 والعالقات اخلارجية  

 فرع امليزانية 

مصلحة التكوين  
 العايل واملتخصص 

نائب مكلف بما بعد  

 التدرج والبحث 

 مصلحة التدريس 

مصلحة متابعة 
  التمدرس والتقييم

 فرع املستخدمني

 فرع الساتذة 

مصلحة 
 املستخدمني  

 فرع الصيانة 

 فرع الوسائل 

مصلحة الوسائل 
 والصيانة 

مصلحة النشاطات  
العلمية والثقافية  

 والرايضية  
مصلحة متابعة 
 نشاطات االحباث

 فرع احملاسبة 

   األقسامرؤساء  المني العام  مكتبة الكلية 

مصلحة اإلحصاء،  
 االعالم والتوجيه 

مصلحة التوجيه   مصلحة التدريس املركزية 
 والبحث املكتيب 

مصلحة تسيري 
 املخزون 

 مصلحة التدريس والتقييم 
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  : عدد الساتذة ابلكليةاثلثا

 عدد الساتذة ابلكلية  (:03)رقم  دول  اجل

 علوم التسيري  العلوم التجارية العلوم االقتصادية 
 العدد  الرتبة  العدد  الرتبة  العدد  الرتبة 

 03 أستاذ مساعد قسم )ب(  01 أستاذ مساعد قسم )ب(  03 أستاذ مساعد قسم )ب( 
 08 أستاذ مساعد قسم )أ(  08 أستاذ مساعد قسم )ا(  11 أستاذ مساعد قسم )أ( 

 09 أستاذ حماضر قسم )ب(  10 أستاذ حماضر قسم )ب(  06 أستاذ حماضر قسم )ب( 
 11 أستاذ حماضر قسم )أ(  12 أستاذ حماضر قسم )أ(  15 أستاذ حماضر قسم )أ( 

 01 أستاذ تعليم عايل  02 أستاذ تعليم عايل  03 أستاذ تعليم عايل 
           32      33        38 اجملموع  

   103   اجملموع الكلي 

 . ر: مصلحة املستخدمني بلكليةاملصد

  اإلجراءات املنهجية للدراسة. :  املطلب الثاين

أداة الدراسة امليدانية واليت استخدمت يف التحقق من   تمع الدراسة وحتديد عينته،جملح  يوض تهذا املطلب    يتضمن      
 صحتها وثباهتا. 

  حتديد منهج الدراسة:  -أوال

وعالقته بلرضا الوظيفي لدى األستاذ اجلامعي الوالء التنظيمي  واليت يدور حمتواها حول    ةدراس ال من أجل حتقيق أهداف  
طبيعة ما  " وسعيا لإلجابة على اإلشكالية املطروحة    ،(برج بوعريريج-)كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

 التحليلي. "، اعتمدان على املنهج الوصفي  العالقة بني الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى األستاذ اجلامعي؟

 : جمتمع الدراسة وعينته (1

تقتصر هذه الدراسة على كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة برج بوعريريج، ويتكون جمتمع الدراسة     
أستاذ. كما مت حتديد عينة الدراسة املستهدفة )األساتذة(،   103من األساتذة التابعني للكلية، حيث بلغ جمتمع الدراسة  

واليت حتقق أغراض الدراسة وتستطيع تقدمي املعلومات اليت ختدمنا، فقد قمنا ( أستاذ  50الدراسة )حيث بلغت عينة  
 .استبانة(  50اسرتجاع )  مت ، ستبانةا  (80)  بتوزيع 
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 عدد االستباانت املوزعة على املؤسسة حمل الدراسة (: 04: )دول رقماجل

 عدد االستباانت املعتمدة  عدد االستباانت املسرتجعة  عدد االستباانت املوزعة 

80 50 50 

 بالعتماد على ما سبق. عداد الطالبتني: من إاملصدر

 حتديد متغريات الدراسة  (2

ا الوظيفي، حيث مت اعتماد أربعة ساسيني يف الدراسة، املتغري املستقل واملتمثل يف الرضأ مت االعتماد على متغريين      
ما املتغري التابع فتمثل يف الوالء التنظيمي أببعاده أوظروف العمل(،  بعاد )حمتوى العمل، احلوافز، فرص الرتقية، ساعات  أ

 )الوالء العاطفي، الوالء األخالقي، الوالء املستمر( كما هو موضح يف الشكل التايل: 

 منوذج الدراسة (: 06)رقم  الشكل  

          

 

 

 

 

 بالعتماد على ما سبق. عداد الطالبتنيمن إ املصدر:  

 البياانت الدوات املستخدمة يف مجع  اثنيا:  

لتحقيق الغرض من الدراسة احلالية واهلادفة اىل حتليل العالقة بني الوالء التنظيمي والرضا    أدوات مجع البياانت:  (1
 الوظيفي يف املؤسسة حمل الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدان على مصدرين جلمع البياانت.

 خالل:  وهي البياانت اليت مت احلصول عليها من   املصادر الولية:  .أ
 الزايرات امليدانية االستطالعية ومقابلة الساتذة الستكشاف خصائص اجملتمع.  -
كأداة لتحليل عملية، حبيث تغطي كافة اجلوانب اليت تناوهلا اإلطار النظري والتساؤالت والفرضيات   :االستبيان -

 اليت ركزت عليها الدراسة. 

 الوالء التنظيمي الرضا الوظيفي

محتوى وساعات •
 العمل

 الحوافز•

 فرص الترقية •

الظروف البيئية •
 ألداء العمل

 

 الوالء العاطفي•

 األخالقيالوالء •

 الوالء المستمر •
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وهي البياانت اليت مت احلصول عليها من املصادر املكتبية واملراجعة للدراسات السابقة ذات  املصادر الثانوية: . ب
 الصلة، وذلك لوضع األسس العلمية واالطارات النظرية للدراسة مثل: 

 املراجع واملصادر املتعلقة مبوضوع الدراسة.  -
 اجملالت واملصادر العربية لتغطية اجلانب النظري.  -

البياانت حيث تعترب من بني التقنيات واألدوات    :ةالدراساة  أداثلثا:   اعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة جلمع 
املستخدمة يف عملية االستقصاء اليت تساهم يف مجع املعلومات املتعلقة بلبحث بشكل مباشر، وبلتايل ميكن تعريف 

توجه إىل أفراد من اجملتمع حمل الدراسة لغرض احلصول على معلومات   األسئلة "منوذج يضم جمموعة من    االستبيان كالتايل 
 حول موضوع أو مشكلة الدراسة، وهي األداة املستعملة يف هذه الدراسة".

ويتكون   ، مت االعتماد على االستبيان بشكل كبري كوسيلة جلمع البياانت اخلاصة بلدارسة  : الشكل العام لألداة -
 يف: ملتمثلة  ا  ثالثة حماور   االستبيان من 

جامعة برج - أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ق بملعلومات الشخصية لعينة: ويتعلاالول  وراحمل
 (. سنوات اخلربة، عدد  علميةالرتبة ال  التعليمي، مثل :)اجلنس، العمر، املستوى  -بوعريريج

 عبارة.  12توي علىأببعاد الوالء التنظيمي وحييتعلق    :الثاين  حملورا
 عبارة.   14وحيتوي على الرضا الوظيفي يتعلق أببعاد    :الثالث  وراحمل

  االستبيان.  ار مقياساختي  رابعا:

كما هو موضح استجابت املبحوثني لفقرات االستبانة،    لقياس   داة رت اخلماسي كأاليك  استخدام مقاييسومت          
 يف اجلدول التايل: 

 رت اخلماسي اسلم ليك(: يوضح 05اجلدول رقم )
 غري موافق بشدة  غري موافق حمايد موافق موافق بشدة 

5 4 3  2 1 
 : من إعداد الطالبتني بالعتماد على االستبيان. املصدر

 االستبيان   حتكيم ذلك  يف مستخدما  وثباته  صحته   من   للتأكد  االستبيان  على  االختبارات  من   عدد   إجراء  مت  لقدو       
  .والثبات  الصدق  من  للتحقق  الالزمة  لالختبارات بإلضافة  املوضوع،   هذا  يف   متخصصني  حمكمني  خالل  من
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 املوزعة واملسرتدة  االستبياانت(: يوضح  06دول رقم )اجل    
 %النسبة العاملني  البيان

 %100 80 املوزعة   االستمارات
 %62.5 50 املسرتدة   االستمارات

 . Spssبناءا على نتائج   تني: من إعداد الطالباملصدر
لقد مت فحص عبارات االستبيان من خالل مقياس آلفا كرونباخ، املوضح يف اجلدول الذي   ثبات االستبيان:  -

نسبتها مقبولة، وتعد هذه النسبة ذات الستبانة  ل ن معامل الثباتأ فلوحظ    .يف األسفل حلساب ثبات املقياس
% لكي نعتمد النتائج   60تقل قيمة املعامل عن    أال الدراسة. حبيث جيب    داللة إحصائية عالية وتفي أبغراض

 املتوصل إليها يف البحث. 

 ابستخدام طريقة آلفا الكروابنخ   للعينة (: معامالت الثبات  07دول رقم )اجل

 معامل الثبات 
 الكروابنخ   آلفا  معامل  عدد العبارات 

26 0,819 
 Spssبناءا على نتائج   تني: من إعداد الطالباملصدر

، وهذا يعين ذو مستوى ممتاز من الثقة والثبات% ،حيث تعترب    81,9من اجلدول نالحظ أن معامل ألفا يصل إىل     
وعليه ميكن اعتماده يف هذه   ،نفس الظروفجابهتم يف  ثبات إ، وداللة هذه النسبة هو  استقرار بدرجة عالية  أن هناك

 . عيد تطبيقها مرة أخرىلنسبة حتقق نفس النتائج إذا أذه االدراسة امليدانية لكون ه 

 خامسا: إجراءات توزيع االستبيان 
أسلوب االتصال املباشر للتسليم، وبعد مجعها متت   ستخدمنا وا.  بعد اكمال االستبانة مت توزيعها على عينة الدراسة    

 . وحتليلها  عملية الفرز لتليها عملية حجز البياانت
 الدوات اإلحصائية املستخدمة سا:  ساد
 Excel، متت عملية تفريغ البياانت يف برانمج  ةاالستبانمن أجل حتليل البياانت اليت مت مجعها من خالل قوائم      

 :من بينهااإلحصائية    على جمموعة من األساليب  االعتماد ، حيث مت  Spssبربانمج    واالستعانة
 . كرونباخ  آلفا معيارقياس ثبات وصدق األداة املستخدمة يف الدراسة بواسطة معامل  •
 التكرارات والنسب املئوية لوصف اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة.  استخدام •
 املتوسطات احلسابية.  استخدام •
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 االحنرافات املعيارية.  استخدام •
 معامل االرتباط بريسون لقياس قوة واجتاه العالقة بني املتغري املستقل والتابع.  •

  النتائج واختبار الفرضيات.املبحث الثاين: عرض وحتليل 
 حتليل حمور البياانت الشخصية.   : املطلب االول

بالعتماد على اإلجابت املقدمة ف حمور املعلومات الشخصية مت حتديد خصائص العينة، حيث يتوزع أفراد العينة      
 حسب املعلومات الشخصية )اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، الرتبة العلمية، سنوات اخلربة( كااليت: 

  ينات الدراسة حسب متغري اجلنسأوال: توزيع ع 

  اجلنس                         متغري   وضح توزيع أفراد العينة حسب ي  :(08دول رقم)اجل
 

 

 

 
 . Spssخمرجات ال بناءا على  تنيعداد الطالبإ من    ملصدر: ا

أغلبها كان   عينة الدراسةحيث نالحظ    ،السابق يتضح لنا توزيع النسب حسب اجلنس ألفراد العينةمن خالل اجلدول    
 ،%  60ذلك بنسبة  و   26قدر عددهم ب  ألنين أعتقد أن األساتذة النساء أقل من الرجال يف كليتنا، حيث   ر ذكو ال  من

 . ذكور  االساتذة يف الكلية  لبغوبلتايل فإن أوهي نسبة ال أبس هبا    40%أما اإلانث بنسبة  
 اثنيا: توزيع عينات الدراسة حسب متغري العمر 

 متغري العمر  حسب العينة  أفراد  توزيع  يوضح (:  09)  رقم  دولاجل
 

 

 

 

 

 . Spssخمرجات البناءا على   تنيعداد الطالبإ: من  ملصدرا

 %النسبة   التكرار اجلنس  
 26 ذكر

 60 % 

 14 أنثى
40 % 

  100% 40 اجملموع 

 ( %النسبة ) التكرار  العمرفئة 
 %8 4 سنة   30قل من  أ

 % 64 32 سنة   40قل من  أىل إ 30من  
 % 22 11 سنة  50قل من أىل  إ 40من  

 %6 3 فما فوق   50من  
 % 100 50 اجملموع 
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 40إىل أقل من  30  ( تبلغ أعمارهم من ساتذة األغالبية أفراد عينة الدراسة )ن  أ   (09)رقمن خالل اجلدول  يتضح م      
سنة واليت كانت   30الذين أعمارهم أقل من  ، كما جند أفراد عينة الدراسة  أستاذ  32أي ما يعادل     %64، بنسبة  سنة

 50ر من  ثكأ   ، يف حني جند فئة%  22سنة بنسبة  50قل من  إىل أ  40أعمارهم من  ما األفراد الذين  أ   ،%8بنسبة  
تعتمد على عنصر   كليةهذه النتيجة تدل على أن ال.  أساتذة  3مبا يعادل    هي أقل نسبةو   %6متثل ما نسبته  سنة  

ألهنا متلك احليوية والنشاط والقدرة أكثر على العمل، والشباب فيها   ن غريه من الفئات العمرية األخرىالشباب أكثر م
 . هيكون على قدر من حتمل املسؤولية على أتدية مهام

 اثلثا: توزيع عينات الدراسة حسب املستوى التعليمي 
 تحيث كان  دكتوراه،   ة الدراسة هوأن املستوى التعليمي ألغلب أفراد عين  ( 10)  رقم  اجلدول   خالل   يتضح من       

وهذا املؤشر يدل ، كنسبة أقل  % 26نسبة املاجستري متثلت يف  يف حني أنأستاذ،   37أي ما يعادل    ،%74نسبته 
 ليت تتوفر عليها الكلي. لكفاءات ال  على املستوى اجليد

 ب املستوي التعليمي حس(: يوضح توزيع افراد العينة 10دول رقم )اجل
 

 
 
 
 

 . Spssخمرجات البناءا على   تني: من إعداد الطالباملصدر
 ة الرتبة العلمي   توزيع عينات الدراسة حسب  رابعا:      

 العلمية   الرتبة  حسب العينة  افراد  توزيع  يوضح (:  11)  رقم  دولاجل
 

 

 
 

 

 
 . Spssال  خمرجات على  بناءا  الطالبتني  إعداد  من :  ملصدرا

 ( %النسبة ) التكرار  مي يعلت ال  ستوىامل
 %26 13 ماجستري 

 %74 37 دكتوراه 
 %100 50 اجملموع 

 ( %النسبة) التكرارات  الرتبة العلمية 
 %10 5 ب -استاذ مساعد قسم 
 %20 10 -أ-استاذ مساعد قسم 
 %24 12 -ب -استاذ حماضر قسم 
 %34 17 -أ- استاذ حماضر قسم 

 %12 6 أستاذ تعليم عايل 
 % 100 50 اجملموع
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كأكرب نسبة مبا يعادل   %34نسبته  ما  ميثل  -أ-  قسم  حماضر  ستاذرتبة أ  أبن   (11)  رقم  اجلدول  خالل  من  يتضح      
بنسبة     - أ-   قسم   مساعد  ستاذأبعدها رتبة    ،%  24  متثل  بنسبة  - ب -  قسم  حماضر   ستاذ أ  نسبة  تليها  ، أستاذ  17
    .كأدىن نسبة  %10بنسبة    -ب–  قسم  مساعد ستاذأو اخرها رتبة  %12بنسبة  عايل  تعليم  أستاذ مث  20%

 ة سنوات اخلرب   عدد حسب   الدراسة  عينات   توزيع:  خامسا

 عدد سنوات اخلربة  حسب العينة  فرادأ  توزيع  يوضح (:  12)  رقم  دولاجل
  

 

 

 

 

 Spssال  خمرجات على  بناءا  الطالبتني  إعداد  من   : ملصدرا

من خالل البياانت املوضحة يف اجلدول والدائرة النسبية، يتبني أن معظم أفراد عينة الدراسة يرتاوح عدد سنوات خربهتم   
 %36( بنسبة    سنوات  10  من  كثرأ مث تليها الفئة )  ، %42أكرب نسبة  ك(  سنوات  10  ىلإ   سنوات  5  من  كثرأ) من  

 . %22( بنسبة  سنوات  5 اىل  سنة   منمث تليها ) 

 التحليل االحصائي الوصفي حملوري االستبيان    :الثاين  املطلب

يف هذا العنصر سنقوم بتحليل حماور االستبانة إلجابت أفراد عينة البحث عن عبارات االستبانة املتعلقة مبحوري     
املتمثل يف   الوصفي  الوظيفي، حيث مت استخدام مقياس اإلحصاء  التنظيمي والرضا  الوالء  املتوسط احلسايب الدراسة 

 كالتايل:   واالحنراف املعياري على مقياس ليكارت اخلماسي، واليت مت ضبط احلدود الدنيا والعليا للمقياس

 

 

 

 ماسي : مقياس ليكارت اخل(13)اجلدول رقم

 ( %النسبة) التكرارات  عدد سنوات اخلربة 

 %22 11 سنوات  5ىل إ من سنة 

 %42 21 سنوات 10ىل إ سنوات   5كثر من أ

 %36 18 سنوات  10كثر من أ

 % 100 50 اجملموع
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 اإلجابة درجات السلم  اجملاالت
 ]1.79-1]  1 موافق بشدة  غري

 ]2.59-1.80 ] 2 موافقغري 

 ]3.39إىل2.60 ] 3 وافق إىل حد مام

 ]4.19-3.40 ] 4 موافق

 [5-4.20 ] 5 بشدة   وافقم

 . Spssبناءا على نتائج   تني: من إعداد الطالباملصدر

 . أوال: التحليل االحصائي الوصفي حملوري االستبيان

 احملور الول: الوالء التنظيمي  (1
 هو  العاطفي بلوالء املتعلق  البعد هذا لفقرات العام   املتوسط  أدانه أن  اجلدول  خالل  من يتضح الوالء العاطفي: -

وهذا ما يدل على أن املتوسط احلسايب العام أقل من املتوسط الفرضي   ،(0,748) الحنراف املعيارياو (  2,96)
 احتلت   وقدأن نصف العبارات ال يخذ هبا أي ميكن القول أبهنا غري مهمة،   (، وهذا ما يعين 3الذي يقدر ب)

 املرتبة(  4)   رقم  العبارة  احتلت   حني  يف  ،(1,071)  التباينو   ، (3,70)   حسايب  مبتوسط  األىل  املرتبة(  1)  العبارة
 يف  العبارات   أغلب   نأ   األخري   يف   لوحظ   كما   ،(1,786)  الحنراف املعياري او   ،(2,36)  حسايب   مبتوسط   األخرية 
 حمايدة.  احلسابة  املتوسطات   جدول 

 الوالء العاطفيبعد  حتليل    (:14)دول رقم  اجل
 املستوى  الرتتيب  االحنراف املعياري املتوسط العبارات  الرقم 

 الوالء العاطفي 
 موافق  4 1,071 3,7000 ن الكلية اليت أعمل هبا هي جزء من حيايت. أ أشعر  1
لدي الرغبة يف قضاء ما تبقى من حيايت املهنية يف الكلية   2

 اليت أعمل فيها. 
إىل  وافق  م 3 1,414 3,1200

 حد ما 
 حمايد 3 0,923 2,6600 تعد هذه الكلية أفضل مكان ميكن العمل فيه.    3

ترك  أ فضل من عملي احلايل، لن أإذا تلقيت عرض عمل  4
 الكلية احلالية 

 غري موافق  2 1,786 2,3600

 حمايد 3 0,748 2,9600 املتوسط العام للوالء العاطفي 
 Spssخمرجات البناءا على   تنيبلمن إعداد الطا املصدر:  

 : "املعياري"  الوالء الخالقي -
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 " املعياري  " خالقيال  الوالء  بعد  حتليل (:  15)  رقم  دولاجل
االحنراف املعياري   املتوسط العبارات  الرقم   املستوى  الرتتيب  

 " الوالء الخالقي "املعياري

 موافق غري  2 1,013 2,2600  .سأشعر بلذنب إذا غادرت هذه الكلية  5

 وافق إىل حد ما م 3 1,296 2,6400   .أشعر أبين ملزم بلبقاء بعملي هبذه الكلية 6

 موافق  4 1,160 3,9400  .زمالئي يف الكلية  جتاه الدي التزام كبري  7

 موافق  4 1,356 3,5400  .خالصي ووالئي هلاإتستحق هذه الكلية   8

 موافق إىل حد ما   3 0,6250 3,0950 املتوسط العام للوالء الخالقي 

 . Spssال  على  بناءا  تنيالطالب  إعداد  من   : املصدر
 هو"  املعياري"  األخالقي  لوالءبا املتعلق  البعد   هذا لفقرات  العام   املتوسط  أن   عاله أ اجلدولنتائج    خالل  من   يتضح       

كرب من املتوسط الفرضي احلسايب العام أ ن املتوسط  وهذا ما يدل على أ   ، (0,625)االحنراف املعياريو (  3,0950)
 حسايب   مبتوسط   األىل  املرتبة(  07)   العبارة  احتلت   قدو العبارات ذات أمهية،  أغلب  أن    وهذا ما يعين   (، 3الذي يقدر ب) 

 ، (2,26)  حسايب  مبتوسط  األخرية   املرتبة(  10)  رقم  العبارة  احتلت  حني  يف  ،(1,16)  املعياري  واالحنراف  ،(3,94)
 ، اموافق عليه احلسابة املتوسطات جدول يف  العبارات أغلب نأ  األخري يف  لوحظ كما  ،( 1,013) املعياري  واالحنراف

 لديهم والء مستمر يف الكلية.   الكلية  يف   العاملني  ساتذة األ  أن  على  يدل   مما

 : املستمر  الوالء -
 املستمر   الوالء  بعد  حتليل (:  16)  رقم  دولاجل

 املستوى  الرتتيب  االحنراف املعياري املتوسط العبارات  الرقم 

 الوالء املستمر 

بصعوبة احلصول على عمل يف    بقائي يف الكلية مرتبط   9
  .خرى أكلية 

وافق إىل  م 3 1,422 3,0800
 حد ما 

 غري موافق  2 1,030 2,4800 . تقدم الكلية مزااي ال تتوفر يف كلية أخرى 10
 موافق  4 1,071 3,5200 . حاجيت للعمل فيهاإن بقائي يف الكلية انبع من  11
ستتأثر أمور كثرية يف حيايت إذا ما قررت ترك العمل يف   12

 . هذه الكلية
 موافق  4 1,190 3,4400

موافق إىل   3 0,4570 3,1300 املتوسط العام للوالء املستمر 
 حد ما 
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  إىل موافق  3 0,2930 3,0617 املتوسط احلسايب للوالء التنظيمي 
 ما  حد

 . Spssال  على  بناءا  تنيالطالب  إعداد  من   : املصدر
واالحنراف (  3,13هو )الوالء املستمر    عاله أن املتوسط العام لفقرات هذا البعد املتعلقأيتضح من خالل اجلدول          
( 3وهذا ما يدل على أن املتوسط احلسايب العام أكرب من املتوسط الفرضي الذي يقدر ب)(،  0,4570)  املعياري

واالحنراف   (،3,52( املرتبة األىل مبتوسط حسايب )11وقد احتلت العبارة )وهذا ما يعين أن أغلب العبارات ذات أمهية،  
 واالحنراف املعياري ،  (2,48سط حسايب ) ( املرتبة األخرية مبتو 10(، يف حني احتلت العبارة رقم )1,071) املعياري  

، مما يدل على أن موافق عليهان أغلب العبارات يف جدول املتوسطات احلسابة  أ(، كما لوحظ يف األخري  1,030)
"تقدم الكلية مزااي ال تتوفر يف كلية   ( 10لديهم والء مستمر يف الكلية، كما أن العبارة )  ساتذة العاملني يف الكلية األ

 أخرى" مل يوافق عليها األساتذة لتوفر مزااي أفضل يف جامعات أخرى. 
 . أبعاد الرضا الوظيفياحملور الثاين:   (2
 حمتوى وساعات العمل:  -

 حمتوى وساعات العمل بعد  (: حتليل  17)  دول رقماجل
 الرقم  العبارات  املتوسط االحنراف املعياري الرتتيب  املستوى 

 توى وساعات العملحم
 13 . اليت أمتلكها واملهارات  القدراتيتوافق عملي مع  4,2000 0,653 1 موافق بشدة 

 14 . أشعر بلرضا عن شروط ومتطلبات وظيفيت 3,4800 1,030 4 موافق 
 15 . عدد األايم يف األسبوعأشعر بلرضا عن  4,1600 0,668 4 موافق 
 16 . أشعر بلرضا عن عدد ساعات العمل يف اليوم  4,1400 0,694 4 موافق 
 املتوسط العام  3,9950 0,404 4 موافق 

 . Spssال  على  بناءا  تنيالطالب  إعداد  من   : املصدر
( 3,9950ساعات العمل هو ) عاله أن املتوسط العام لفقرات هذا البعد املتعلق  أيتضح من خالل اجلدول          

وهذا ما يدل على أن املتوسط احلسايب العام أكرب من املتوسط الفرضي الذي يقدر   (، 0,404)واالحنراف املعياري
وهذا ما يدل على أن املتوسط احلسايب العام أكرب من املتوسط   العبارات ذات أمهية،   كل ( وهذا ما يعين أن  3ب)

 ( املرتبة األىل مبتوسط 13وقد احتلت العبارة )أن أغلب العبارات ذات أمهية،    وهذا ما يعين (،  3الفرضي الذي يقدر ب)
املعياري  ( 4,20حسايب)  العبارة رقم )0,653)  واالحنراف  املرتبة األخرية مبتوسط حسايب 14(، يف حني احتلت   )

ن أغلب العبارات يف جدول املتوسطات احلسابة أكما لوحظ يف األخري  ،  (1,030)واالحنراف املعياري  ( ،  3,48)
 راضيني عن هذا اجلانب يف عملهم هبا.   مما يدل على أن األساتذة العاملني يف الكلية   ،موافق عليها  
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 احلوافز: -
 احلوافز بعد  (: حتليل  18دول رقم )اجل

 . Spssال  على  بناءا  الطالبتني  إعداد  من :  املصدر

واالحنراف   ( والتباين2,72عاله أن املتوسط العام لفقرات هذا البعد املتعلق احلوافز هو )أ يتضح من خالل اجلدول       
وهذا (  3وهذا ما يدل على أن املتوسط احلسايب العام أكرب من املتوسط الفرضي الذي يقدر ب)(،  1,113)   املعياري
( املرتبة األىل مبتوسط 17وقد احتلت العبارة )أن أغلب العبارات ال يخذ هبا أي ميكن القول أبهنا غري مهمة،    ما يعين 

(، واالحنراف 2,20األخرية مبتوسط حسايب )( املرتبة  18(، يف حني احتلت العبارة رقم ) 1,422(، ) 3,08حسايب ) 
األساتذة لكون   حمايدة،ة  ي(، كما لوحظ يف األخري أن أغلب العبارات يف جدول املتوسطات احلساب1,469املعياري )

 مل يصرحوا عن إجابهتم. 

 فرص الرتقية:  -

 ،(0,512)  والتباين(  3,53)  هو  احلوافز  املتعلق   البعد   هذا  لفقرات  العام  املتوسط  أن   أدانه  اجلدول  خالل   من  يتضح    
العبارات   كل( وهذا ما يعين أن  3وهذا ما يدل على أن املتوسط احلسايب العام أكرب من املتوسط الفرضي الذي يقدر ب)

 احتلت  حني  يف  ،(0,994)   والتباين  ، (3,8400)   حسايب  مبتوسط   األىل  املرتبة(  20)  العبارة   احتلت  وقد   ذات أمهية،
 أغلب   نأ  األخري  يف  لوحظ  كما   ،(1,612)  التباين  و  ، (  3,02)   حسايب  مبتوسط   األخرية  املرتبة(  21)   رقم  العبارة

راضون عن هذا   الكلية   يف   العاملني  االساتذة   أن  على   يدل   مما   ، موافق عليها  احلسابة   املتوسطات  جدول   يف   العبارات
 اجلانب يف اجلامعة. 

 حتليل فرص الرتقية (:  19دول رقم )اجل
 الرقم  العبارات  املتوسط االحنراف املعياري الرتتيب  املستوى 

 الرقم  العبارات  املتوسط االحنراف املعياري الرتتيب  ى املستو 
 احلوافز 

وافق إىل  م
 حد ما 

 17  أشعر بعدالة ما أحصل عليه من مكافئات وحوافز  3,0800 1,422 3

 18 أحصل على الدعم املادي الالزم إلجراء البحوث والدراسات  2,2000 1,469 2 غري موافق 

  إىل موافق 
 ما  حد

 19 التعويضات اليت أتقاضاها تعكس اجلهد الذي أبذله  2,8800 1,781 3

وافق إىل  م
 حد ما 

 املتوسط العام  2,7200 1,113 3
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 فرص الرتقية 
وأسس   3,8400 0,994 4 موافق  قواعد  على  وظيفيت كأستاذ  يف  الرتقية  تعتمد 

  . موضوعية وعادلة
20 

وافق إىل  م
 حد ما 

أداء   3,0200 1,612 3 التميز يف  الكلية تعتمد على درجة  الرتقية يف  عملية 
 .األستاذ اجلامعي 

21 

ىل حتمل مسؤولييت  إضاي عن مستوى أدائي احلايل راجع ر  3,7400 0,931 4 موافق 
  يف اجلامعة 

22 

 املتوسط العام  3,5333 0,512 4 موافق 
 . Spssال  على  بناءا  الطالبتني  إعداد  من :  املصدر

 :العمل   لداء  البيئية   الظروف  

 العمل   لداء  البيئية   الظروف  حتليل (:  20)  رقم  دولاجل
 الرقم  العبارات  املتوسط االحنراف املعياري الرتتيب  املستوى 

 الظروف البيئية لداء العمل 
وافق إىل  م

 حد ما 

 23 أشعر بلراحة النفسية يف الكلية اليت أعمل هبا.  3,3600 1,092 3

إىل  وافق م
 حد ما 

واألضرار   2,8800 1,577 3 األخطار  من  أمن  وظيفي  مناخ  الكلية  توفر 
  الصحية.

24 
 

 25  لدي استقرار وظيفي يف الكلية.  3,5800 8200, 4 موافق 

 26  توفر الكلية كل الظروف املادية للعمل. 2,5000 1,194 2 غري موافق 

وافق إىل  م
 حد ما 

 العام الظروف البيئية لداء العملاملتوسط  3,0800 4580, 3

وافق إىل  م
 حد ما 

 املتوسط العام للرضا الوظيفي  3,3321 0.278 3

 . Spssالنتائج  بناءا على    تنيبلمن إعداد الطا املصدر:  
معياري ( و احنراف  3,33يتضح من اجلدول أن املتوسط العام لفقرات هذا البعد املتعلقة بلصداقة احلقيقية بلغ )       

( وهذا 3وهذا ما يدل على أن املتوسط احلسايب العام أكرب من املتوسط الفرضي الذي يقدر ب)، (0.278قدر ب)
وهذا ما يدل على أن املتوسط احلسايب العام أكرب من املتوسط الفرضي الذي   العبارات ذات أمهية،  أغلب   أن  ما يعين 
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( املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 25حبيث احتلت العبارة رقم )  ية،العبارات ذات أمه  أغلب ( وهذا ما يعين أن  3يقدر ب) 
(، احنراف 2,50( يف املرتبة األخرية مبتوسط )26(يف حني جاءت العبارة رقم )1.340(، و احنراف معياري ) 3,58)

لكون األساتذة  حمايدة، احلسابة املتوسطات جدول يف العبارات أغلب  ن أ  األخري يف لوحظ  كما  ( ،1,194) معياري
 عن إجابهتم.   امل يصرحو 

 : اختبار فرضيات الدراسة: ثالثاملطلب ال
 اختبار الفرضية الرئيسية: أوال:  

 . الوالء التنظيميو   ني الرضا الوظيفيب معنوية داللة اتذ عالقة توجد   -
واملتغري الوالء التنظيمي  ، حيث يتمثل املتغري التابع يف  'بريسون'  رتباطاال معامل  لإلجابة على هذه الفرضية نستخدم        

 كانت النتائج كما يلي:   Spss، وبستخدام برانمج الرضا الوظيفي  املستقل يف 
 االرتباط بني الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي نتائج حتليل معامل  يوضح    (:21)رقم  اجلدول

Correlations  
الوظيفي ا الرض  لتنظيمي ا  الوالء   

 الوظيفي _الرضا 
Pearson Correlation 1 0,515** 
Sig. (2-tailed)  0,01 
N 50 50 

 لتنظيمي ا _الوالء
Pearson Correlation 0,515** 1 
Sig. (2-tailed) 0,01  
N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 . Spssمن إعداد الطالبتني بناءا على نتائج ال  املصدر: 

 ، 0.515عند قيمة    التنظيمي  والوالء   الرضا الوظيفي بني  يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن هناك عالقة ارتباطية       
هو ارتباط طردي، أي أنه كلما   التنظيمي  والوالء  وهي قيمة متوسطة موجبة، وهذا يعين أن االرتباط بني الرضا الوظيفي

ذات داللة معنوية ارتفع الرضا الوظيفي ارتفع الوالء التنظيمي والعكس صحيح، كما أن نتيجة هذا االرتباط جاءت  
 (. 0.01) عند  

 طيع القول أنه ميكن اإلقرار أبن الفرضية الرئيسة اليت تثبت وجود العالقة بني املتغريين قد حتققت. ومنه نست
 

 اختبار الفرضية الفرعية الوىل: اثنيا:  
 . بني حمتوى وساعات العمل والوالء التنظيمي  معنويةتوجد عالقة ذات داللة -
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واملتغري الوالء التنظيمي  ، حيث يتمثل املتغري التابع يف  'بريسون'  رتباطاال معامل  لإلجابة على هذه الفرضية نستخدم        
 كانت النتائج كما يلي:   Spss، وبستخدام برانمج العملبعد حمتوى وساعات  املستقل يف  

 و الوالء التنظيمي حمتوى وساعات العمل  بني  نتائج حتليل معامل االرتباط    يوضح (:  22)  رقم  دولاجل
Correlations 
 لتنظيمي ا  الوالء العمل  ساعات 

 العمل  ساعات
Pearson Correlation 1 0,452** 
Sig. (2-tailed)  0,01 
N 50 50 

 لتنظيمي ا  الوالء
Pearson Correlation 0,452** 1 
Sig. (2-tailed) 0,01  
N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 Spssمن إعداد الطالبتني بناءا على نتائج ال  املصدر: 

عند   التنظيمي  والوالء  حمتوى وساعات العمل  بعديتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن هناك عالقة ارتباطية بني       
هو   التنظيمي  والوالء   حمتوى وساعات العمل وهي قيمة متوسطة موجبة، وهذا يعين أن االرتباط بني    ، 0.452قيمة  

ارتفع الوالء التنظيمي، والعكس صحيح، كما أن نتيجة هذا  حمتوى وساعات العملارتباط طردي، أي أنه كلما ارتفع  
 (. 0.01)ذات داللة معنوية عند االرتباط جاءت  

  ت.ومنه نستطيع القول أنه ميكن اإلقرار أبن الفرضية الفرعية األوىل اليت تثبت وجود العالقة بني املتغريين قد حتقق 
 : الثانية اختبار الفرضية الفرعية   (1

 . والوالء التنظيمي  احلوافزبني  توجد عالقة ذات داللة معنوية   -
واملتغري   الوالء التنظيمي  حيث يتمثل املتغري التابع يف  ،'بريسون'  رتباطاالمعامل  نستخدم  لإلجابة على هذه الفرضية        

  كانت النتائج كما يلي:  SPSS، وبستخدام برانمج  احلوافزبعد  املستقل يف  
 و الوالء التنظيمي   احلوافزبني  نتائج حتليل معامل االرتباط    يوضح (:  23)  رقم  دولاجل

 

Correlations 
 احلوافز  لتنظيمي ا  الوالء 

 لتنظيمي ا  الوالء
Pearson Correlation 1 0,168 
Sig. (2-tailed)  0,244 
N 50 50 

 احلوافز 
Pearson Correlation 0,168 1 
Sig. (2-tailed) 0,244  
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N 50 50 
 . Spssمن إعداد الطالبتني بناءا على نتائج ال  املصدر: 

 ومنه  .1680,عند قيمة  التنظيمي  والوالء  احلوافزبني  يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أنه ال توجد عالقة ارتباطية       
 .املتغريين  بني  العالقة   وجود  تثبت ال الفرعية الثانية  الفرضية  أبن  اإلقرار  ميكن   أنه القول  نستطيع 

 

 : اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  (2
 .والوالء التنظيمي  فرص الرتقيةبني  توجد عالقة ذات داللة معنوية   -

واملتغري   الوالء التنظيميحيث يتمثل املتغري التابع يف    ،'بريسون'  رتباطاالمعامل  نستخدم  لإلجابة على هذه الفرضية        
 كانت النتائج كما يلي:  SPSS، وبستخدام برانمج فرص الرتقيةاملستقل يف بعد  
 و الوالء التنظيمي   فرص الرتقية بني  نتائج حتليل معامل االرتباط    يوضح (:  24)  رقم  دولاجل

 . Spssمن إعداد الطالبتني بناءا على نتائج ال  املصدر: 
، 4370,عند قيمة  التنظيمي  والوالء  فرص الرتقية  بعد يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن هناك عالقة ارتباطية بني       

أنه كلما هو ارتباط طردي، أي    التنظيمي  والوالء  فرص الرتقيةبني  وهي قيمة متوسطة موجبة، وهذا يعين أن االرتباط  
ذات داللة معنوية ارتفع الوالء التنظيمي، والعكس صحيح، كما أن نتيجة هذا االرتباط جاءت    ارتفعت فرص الرتقية

اليت تثبت وجود العالقة بني املتغريين   ثالثةومنه نستطيع القول أنه ميكن اإلقرار أبن الفرضية الفرعية ال  (.0.01) عند  
 قد حتققت. 

 : رابعةال  اختبار الفرضية الفرعية (1
 .والوالء التنظيمي  الظروف البيئية ألداء العمل  بنيتوجد عالقة ذات داللة معنوية   -

  الوالء التنظيميحيث يتمثل املتغري التابع يف    ،'بريسون'  رتباطاال معامل  نستخدم  لإلجابة على هذه الفرضية        
  كانت النتائج كما يلي:   Spss، وبستخدام برانمج  الظروف البيئية ألداء العملواملتغري املستقل يف بعد  

 والوالء التنظيمي   الظروف البيئية لداء العملبني  نتائج حتليل معامل االرتباط    يوضح (:  25)  رقم  دولاجل

Correlations 
 الرتقية _فرص التنظيمي _الوالء 

 التنظيمي _الوالء
Pearson Correlation 1 0,437** 
Sig. (2-tailed)  0,01 
N 50 50 

 الرتقية _فرص
Pearson Correlation 0,437** 1 
Sig. (2-tailed) 0,01  
N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 البيئية _الظروف  التنظيمي _الوالء 

 لتنظيمي ا_الوالء
Pearson Correlation 1 0,459** 
Sig. (2-tailed)  0,01 
N 50 50 

 البيئية _الظروف
Pearson Correlation 0,459** 1 
Sig. (2-tailed) 0,01  
N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 . Spssمن إعداد الطالبتني بناءا على نتائج ال  ملصدر: ا

 التنظيمي  والوالء  الظروف البيئية ألداء العمل  بعديتبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن هناك عالقة ارتباطية بني       
 التنظيمي  والوالء  الظروف البيئية ألداء العملوهي قيمة متوسطة موجبة، وهذا يعين أن االرتباط بني  ،  4590,عند قيمة

ارتفع الوالء التنظيمي، والعكس صحيح، كما أن   الظروف البيئية ألداء العملهو ارتباط طردي، أي أنه كلما ارتفعت  
 (.0.01) ذات داللة معنوية عند  نتيجة هذا االرتباط جاءت  

 ن قد حتققت. ومنه نستطيع القول أنه ميكن اإلقرار أبن الفرضية الفرعية الرابعة اليت تثبت وجود العالقة بني املتغريي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل: الفصخالصة      
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 اإلبراهيمي و بألخص كلية العلوم االقتصادية على نشأة وتطور جامعة حممد البشري   تعرفنا من خالل هذا الفصل     
امليادين والفروع ، حيث تطرقنا إىل نشأهتا واملراحل اليت مرت هبا، بإلضافة إىل  -برج بوعريريج-والتجارية وعلوم التسيري

 والتخصصات ومعرفة عدد األساتذة هبا، واهليكل التنظيمي هلا.
للتعرف على الوالء التنظيمي وعالقته بلرضا الوظيفي يف املؤسسة حمل الدراسة، اعتمدان على االستبانة كأداة أساسية        

بياانهتا، بستخدام أساليب إحصائية عديدة، للدراسة امليدانية ومجع البياانت، وبعد اسرتجاعها قمنا بتفريغها وحتليل  
اختبار ألفا كرونباخ، ومعامل االرتباط "بريسون"، ومن خالهلا توصلنا إىل النتائج كاملتوسط احلسايب، االحنراف املعياري،  

، وأن هناك عالقة ذات (لوالء التنظيميب  احلوافزعالقة  )  مع نفي الفرضية الفرعية الثانية  اليت أثبتت صحة الفرضيات 
العمل(  البيئية ألداء  الظروف  الرتقية،  احلوافز، فرص  العمل،  الوظيفي)حمتوى وساعات  الرضا  أبعاد  داللة معنوية بني 

التسيري   وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  ألساتذة كلية  التنظيمي،  حممد  –والوالء  برج جامعة  االبراهيمي  البشري 
 . -بوعريريج
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حمتوى وساعات العمل، احلوافز، فرص الرتقية، الظروف البيئية ألداء العمل( )   أببعادهالرضا الوظيفي    حتسنيإن         
تتحملها    مسؤوليةشكل  ي بنتائج   يف حتمل هذه الكلية  ، ومستوى كفاءة  الكليةكبرية  ينعكس  املسؤولية ميكن أن 

  بتهيئةمرتبط  لية  الكجناح  و ،  يطةلتكيف مع املتطلبات احملتقدمي األفضل هلا وا  حيث  من  ،اجلامعةملموسة على جهود  
 رفعحتقيقا هلدف  األساتذة العاملني هبا  هذا يف إطالق طاقات   ، حبيث ميكن أن يساهمالظروف املناسبة للعمل

ذلك أن   ،تهملكليرفع من مستوايت والئهم أببعاده املختلفة  ال  ىلمما يؤدي إ   ،كفاءات وزايدة التحصيل العلميال
لرضا تستهدف إجراء تغيريات يف ااجليد و   الفكري   املال  يف رأس  االستثمار تعتمد على    جامعاتالتوجهات احلالية لل 

 من حيث حمتواه وأبعاده.الوظيفي  

يف حتقيق الوالء التنظيمي   وأمهيته  الرضا الوظيفي، على  ن خالل اجلانب النظري وامليداينوقد مت التعرف م        
 بصفة خاصة. الكلية  بصفة عامة ويف    اجلامعة يف    ، لألساتذة

ىل إبكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ، اليت أجريناها  لدراسة امليدانيةاحاولنا من خالل  وقد          
 الوالء التنظيمي. و   الوظيفي بني الرضا  أن هناك عالقة اجيابية   تضحاو دراسة العالقة بني املتغريين  

 : الفرضيات ختبار  نتائج ا

 الفرضية الرئيسية: 

توجد عالقة ذات داللة معنوية بني الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى األستاذ اجلامعي بكلية العلوم االقتصادية 
 .α≤0.05والتجارية وعلوم التسيري عند مستوى أقل من أو يساوي

هذا ما أثبتته نتائج   ،حمل الدراسةعالقة إجيابية بني الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي  أثبتت الدراسة أن هناك        
 . (0.01) هنا ذات داللة معنوية عند  أ  حيث   املتغريين، بني  هناك عالقة ارتباطية  أبن    Spssالبرانمج  

 الفرضيات الفرعية: 

 داللة معنوية بني حمتوى وساعات العمل والوالء التنظيمي. توجد عالقة ذات    الفرضية الفرعية الوىل:  -
هذا ما أثبتته   ،حمل الدراسةحمتوى وساعات العمل والوالء التنظيمي عالقة إجيابية بني أثبتت الدراسة أن هناك        

 (. 0.01)هنا ذات داللة معنوية عند  أ  حيث   املتغريين،بني  أبن هناك عالقة ارتباطية    Spssال  برانمج  نتائج  
 توجد عالقة ذات داللة معنوية بني احلوافز والوالء التنظيمي.  :الفرعية الثانية الفرضية   -

  Spssهذا ما أثبتته نتائج ال  ،حمل الدراسةاحلوافز والوالء التنظيمي  عالقة إجيابية بني    نه ال توجد أثبتت الدراسة أ      
 توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فرص الرتقية والوالء التنظيمي.  :الثالثة الفرعية  الفرضية   -
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 Spssهذا ما أثبتته نتائج ال    ،حمل الدراسةفرص الرتقية والوالء التنظيمي  عالقة إجيابية بني  أثبتت الدراسة أن هناك  
 (. 0.01)هنا ذات داللة معنوية عند  أ  حيث   املتغريين،بني  أبن هناك عالقة ارتباطية  

 والوالء التنظيمي.الظروف البيئية ألداء العمل  توجد عالقة ذات داللة معنوية بني    :الفرعية الرابعةالفرضية   -
 Spssهذا ما أثبتته نتائج ال    ،حمل الدراسةفرص الرتقية والوالء التنظيمي  عالقة إجيابية بني  أثبتت الدراسة أن هناك  

 (. 0.01)هنا ذات داللة معنوية عند  أ  حيث   املتغريين،بني  أبن هناك عالقة ارتباطية  
 االقرتاحات: 

 يف ضوء النتائج السابق ذكرها فإننا نقدم جمموعة من االقرتاحات نوجزها فيما يلي:

والتجارية وعلوم التسيري جبامعة برج بوعريريج، يشمل احلوافز  وضع نظام حوافز ألساتذة كلية العلوم االقتصادية    -
عل ، واحلوافز املعنوية بشكل يدفعهم إىل حتقيق أكرب قدر من اإلجناز واإلنتاجية، وجي تاملادية كالرواتب واملكافئا

 عملهم يف الكلية أكثر فعالية. 

وتفنيد خماوفهم يف االستغناء عن خدماهتم   لكلية يف ا  بالستقراروضمان شعورهم    ساتذة، لأل  الوظيفي األمان    حتقيق  - 
 والئهم واحلصول على أقصى أداء هلم.   الكتساب

ا  - على مشاركة  أعماهلم  ألساتذةاحلرص  اليت متس  القرارات  واختاذ  اإلدارة  الطلبة    يف  الكلية داخل  وانشغاالت 
 هذه القرارات.  تنفيذاه  جت وليةؤ بملس  إشعارهم و   تنفيذهاعلى ذلك لضمان   تشجيعهمو 

حضانة ألطفاهلم كتخصيص    وقدراهتا املالية  الكلية  العمل داخل  وطبيعة  تناسبيمبا    األساتذة  برفاهيةاالهتمام    -
 . الكلية  على حسابوتوفري السكن والنقل لتسهيل أداء مهامهم على أكمل وجه 

التنظيمي    - الوالء  قياس مستوى  األساتذة  ضرورة  إىل آخر وذلك ألن  لدى  املتصف بلوالء   األستاذمن حني 
انعكاس ذلك على الغياب   بإلضافة إىل   ترقية وتطوير املستوى العلمي له دور إجيايب يف  التنظيمي املرتفع سيكون  

 ومعدل دوران العمل. 

حتقيق   املؤثرة عليه ومنها:  وذلك عن طريق االهتمام أبهم العوامل  ساتذة العمل على تنمية الوالء التنظيمي لدى األ  -
ح األهداف يضتو الوظيفية، و   املهمات و ح األدوار  يوضت، و يفي، وتطبيق أنظمة حوافز مناسبةاألمن واالستقرار الوظ 

 ظيمية.   التن

 . األساتذة  احلفاظ على وجود مناخ اتصايل مفتوح تسوده الثقة والتعاون والتقدير واالحرتام بني  -
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وبلتايل األساتذة  على    جيايب إ ثل هذا اإلهتمام سوف ينعكس بشكل  ، حيث أن مبألساتذةاملدراء    اهتمام ضرورة    -
 . والرفع من مكانتهاتطور املستوى التعليمي يف الكلية  سوف يؤدي إىل  

 التنظيمي.  العمل على تطبيق أنظمة حوافر مناسبة وعادلة ملا هلا من دور كبري يف تكوين الوالء   -

وضوح ذلك يؤدي إىل توتر   للمهمات واملسؤوليات املكلف هبا حيث أن عدم  أستاذام مبعرفة كل  ضرورة اإلهتم  -
 رضاهم الوظيفي.يؤثر سلبا على والئهم و ا  يف العمل مم  ى وخلق نوع من املشاكل والفوض  األستاذ
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 : المراجعقائمة 
I. العربية المراجع 

 الكتب   :والأ
 القرءان الكرمي. -
املؤسسة ،  1، طالوالء املؤسسي والرضا الوظيفي واملهينإيهاب عيسى املصري، طارق عبد الرؤوف عامر،  -

 م. 2014العربية للعلوم والثقافة،  
، العبيكان للنشر، الرايض، 1، طإدارة املوارد البشرية)حنو منهج اسرتاتيجي متكامل(حممد بن دليم القحطاين،  -

2015 . 
البارودي،  - واملرؤوسنيمنال  الرؤساء  مع  التعامل  وفن  الوظيفي  والنشر، 1، طالرضا  للتدريب  العربية  اجملموعة   ،

 م. 2015القاهرة، 
 . 2016، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان،  1، ط السلوك التنظيميحممد الفتاح حممود البشري املغريب،   -
 م. 2015، نيولينك للنشر والتدريب، القاهرة،  الرضا الوظيفي ومهارات إدارة ضغوط العملعصام عبد اللطيف،  -
 م. 2018، املثقف للنشر والتوزيع،1، طمفاهيم ونظرايت حتفيز العاملني وبناء الرضا الوظيفيلكحل منيف،  -

 ذكرات اثنيا: امل
، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة الرضا على أداء املوارد البشرية  أتثري  برايح حممد األمني، مساوي حيىي،  -

االقتصادية   العلوم  اعمال، كلية  إدارة  ختصص  أاملاسرت،  جامعة  التسيري،  وعلوم  تلمسان، والتجارية  بلقايد،  بكر  يب 
 م. 2016

، مذكرة ضمن متطلبات ثر الرضا الوظيفي على أداء املوظفني يف املؤسسات اجلامعيةأبلخريي سهام، عشيط حنان،  -
التسيري، املركز اجلامعي العقيد دة املاسرت، إدارة اعمال اسرتاتيجية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  نيل شها

 م. 2012كلي حمند اوحلاج، البويرة،  أ
، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، قسم علم االتصال التنظيمي وعالقته ابلوالء التنظيميشريط شريف حممد،  -

 م. 2009لرتبوية واألرطفونيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم التجارية، جامعة منتوري حممود، قسنطينة،  النفس والعلوم ا
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الرضا الوظيفي لدى العمال اجلزائريني بني القطاع العام واخلاصعبد الرمحان عزيزيو،  -

اإلن العلوم  وتنظيم، كلية  عمل  النفس  علم  ختصص  بسكرة، املاجستري،  خيضر،  حممد  جامعة  واالجتماعية،  سانية 
 م. 2016
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، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ثره على الرضا الوظيفي للمورد البشريالتحفيز وأعزيون زهية،  -
سكيكدة، م،  1955وت  أ  20، جامعة  اقتصاد وتسيري مؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 م. 2007
سعيدة،  - اجلامعيعكاشة  الستاذ  لدى  ابلدافعية  وعالقته  الوظيفي  املاسرت، الرضا  شهادة  لنيل  مكملة  مذكرة   ،

عة العريب نسانية، جام اللغات والعلوم االجتماعية و اإل  و  اآلدابختصص علم النفس العمل وتسيري الوارد البشرية، كلية  
 م. 2013م البواقي،  بن مهيدي، أ 

، مذكرة مكملة شهادة املاسرت، علم اجتماع تنمية وتسيري الوالء التنظيمي وأتثريه على أداء العاملنيضل مسية،  فا-
 . م2016م البواقي،  نسانية، جامعة العريب بن مهيدي، أاملوارد البشرية، كلية العلوم االجتماعية واإل

الواللبيض يوسف، عثماين خملط،    - التنظيمية واثرها على  التنظيميالثقافة  املاسرت، علم ء  لنيل شهادة  ، مذكرة 
 م. 2016اجتماع تنظيم وعمل، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة زاين عاشور، اجللفة،  

، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، ختصص علم النفس، العمل التنظيمي وعالقته ابلوالء التنظيمي  تصالاالمعنصر مروى،  -
 م. 2017البشرية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة العريب بن مهيدي، عني البيضاء،  وتسيري املوارد  

، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، تسيري مؤسسات، كلية ثر الوالء التنظيمي على الرضا الوظيفيأ ملياين فاطمة الزهراء،-
 م. 2015امة، مخيس مليانة،  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلياليل بونع

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، كلية العلوم ثر احلوافز على الوالء التنظيميأمزوار منوبة،  -
 م. 2013االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احممد بوقرة، بومرداس،  

ختصص   ، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، أساتذة اجلامعة  الرضا الوظيفي وعالقته اباللتزام التنظيمي لدىجناة شيخي،  -
م البواقي،  نسانية، جامعة العريب بن مهيدي، أعلم اجتماع وتنمية وتسيري املوارد البشرية، كلية العلوم االجتماعية واإل

 م. 2016
 الت. اجملاثلثا:  

اإلنسانية واالجتماعية، ختصص علم النفس ، جملة العلوم  الوالء التنظيمي لدى أساتذة اجلامعاتعبادو خدجية،  -
 م. 2015، مارس  18عمل وتنظيم، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مربح، ورقلة)اجلزائر(، العدد  

املياحي،    - الرتبوينيإميان انظم حذية  املرشدين  لدى  الوظيفي  العدد  الرضا  األساسية،  الرتبية  ، 103، جملة كلية 
 م. 2019،  25اجمللد 
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                   : 01الملحق      

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                         

 -  برج بوعريريج – اإلبراهيمي جامعة محمد البشير      
 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية         

اعمال تخصص: إدارة   

 األستاذ )ة( المحترم )ة( تحية طيبة وبعد: 

ثراء هذا الموضوع من  إود منكم المشاركة في نير لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة اعمال ضالتح إطارفي 
  كأساتذة  ركمظسعيا منا لمعرفة وجهة ن  ستمارةاالملة من األسئلة الموجودة بهذه  على ج  باإلجابةخالل تفضلكم  
 حول موضوع:

 الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى األستاذ الجامعي

 -   جامعة برج بوعريريج-أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  دراسة عينة من -
 البحث العلمي، وال تستخدم ألغراض أخرى   إطارن معلوماتكم تستخدم فقط في أعلما 

 .تقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

 
 
 
 

 2020/2021الموسم الجامعي:

 المناسبة  الخانةفي ( X)يمكن اإلجابة بوضع عالمة  مالحظة:   
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 المحور األول: البيانات الشخصية:       
 نثى  ر                              أالجنس:       ذك .1
 العمر:   .2

 سنة40قل من إلى أ 30من -                         سنة      30أقل من -

 سنة فما فوق 50من   -سنة                    50من    قلإلى أ40من -
 المستوى التعليمي:   .3

 دكتوراه -                       ماجستير     - 

 الرتبة العلمية )األساتذة(:  .4

  -أ-أستاذ مساعد قسم-                             -ب–أستاذ مساعد قسم -

 -أ–أستاذ محاضر قسم  -                          -ب– أستاذ محاضر قسم -

 أستاذ تعليم عالي    -                     

 عدد سنوات الخبرة:    .5

 سنوات        5لى من سنة إ-                       أقل من سنة        -

 سنوات              10أكثر من -سنوات                  10لى  إ5أكثر من -
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 المحور الثاني: الوالء التنظيمي 

 
 

 موافق العبارات 
 بشدة

 موافق
  

غير   محايد  
 موافق  

غير  
  موافق
  بشدة

      الوالء العاطفي 
      ن الكلية التي أعمل بها هي جزء من حياتي. أشعر أ .1
لدي الرغبة في قضاء ما تبقى من حياتي المهنية في   .2

 الكلية التي أعمل فيها. 
     

      تعد هذه الكلية أفضل مكان يمكن العمل فيه.    .3
إذا تلقيت عرض عمل أفضل من عملي الحالي، لن  .4

 ترك الكلية الحالية  أ
     

      الوالء األخالقي "المعياري"
      سأشعر بالذنب إذا غادرت هذه الكلية.   .5
      أشعر بأني ملزم بالبقاء بعملي بهذه الكلية.    .6
      لدي التزام كبير اتجاه زمالئي في الكلية.   .7
      خالصي ووالئي لها.  .تستحق هذه الكلية إ8

      الوالء المستمر 
بقائي في الكلية مرتبط بصعوبة الحصول على عمل    .8

 في كلية اخرى.  
     

         . .  تقدم الكلية مزايا ال تتوفر في كلية أخرى 10
        . .إن بقائي في الكلية نابع من حاجتي للعمل فيها11
ترك  12 قررت  ما  إذا  حياتي  في  كثيرة  أمور  ستتأثر   .

   .العمل في هذه الكلية
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 المحور الثالث: الرضا الوظيفي 

 موافق العبارات 
 بشدة 

غير   محايد  موافق    
 موافق

غير  
موافق  
 بشدة 

      محتوى وساعات العمل  .1
التي 13 والمهارات  القدرات  مع  عملي  يتوافق   .

 . أمتلكها 
     

      .أشعر بالرضا عن شروط ومتطلبات وظيفتي 14
      .أشعر بالرضا عن عدد األيام في األسبوع 15
في 16 العمل  ساعات  عدد  عن  بالرضا  .أشعر 
 . اليوم

     

      الحوافز   .2
مكافئات 17 من  عليه  أحصل  ما  بعدالة  .أشعر 

   .وحوافز
     

إلجراء 18 الالزم  المادي  الدعم  على  .أحصل 
 . البحوث و الدراسات

     

أتقاضاها تعكس الجهد الذي .التعويضات التي  19
 .أبذله

     

      فرص الترقية  .3
.تعتمد الترقية في وظيفتي كأستاذ على قواعد 20

   .وأسس موضوعية وعادلة
     

درجة 21 على  تعتمد  الكلية  في  الترقية  .عملية 
 التميز في أداء األستاذ الجامعي. 

     

الحالي راجع إ.ر 22 أدائي  لى ضاي عن مستوى 
   .مسؤوليتي في الجامعة تحمل 
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      .الضروف البيئية ألداء العمل 4
عمل  بالراحة النفسية في الكلية التي أ . أشعر  23
 . بها

     

الكلية مناخ وظيفي أمن من األخطار 24 .توفر 
   .واألضرار الصحية

     

         .. لدي استقرار وظيفي في الكلية 25
        . المادية للعمل.توفر الكلية كل الظروف 26
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Reliability Statistic 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,819 26 

Correlations 
 التنظيمي _الوالء الوظيفي _الرضا  

 الوظيفي _الرضا

Pearson Correlation 1 0,515** 

Sig. (2-tailed)  0,01 

N 50 50 

 التنظيمي _الوالء

Pearson Correlation 0,515** 1 

Sig. (2-tailed) 0,01  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 
 التنظيمي_الوالء  العمل _ساعات 

 العمل _ساعات

Pearson Correlation 1 0,452** 

Sig. (2-tailed)  0,01 

N 50 50 

 التنظيمي_الوالء 

Pearson Correlation 0,452** 1 

Sig. (2-tailed) 0,01  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

 الحوافز  التنظيمي_الوالء  

 التنظيمي_الوالء 

Pearson Correlation 1 0,168 

Sig. (2-tailed)  0,244 

N 50 50 

 الحوافز 

Pearson Correlation 0,168 1 

Sig. (2-tailed) 0,244  

N 50 50 
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Correlations 

 الترقية _فرص التنظيمي_الوالء  

 التنظيمي_الوالء 

Pearson Correlation 1 0,437** 

Sig. (2-tailed)  0,01 

N 50 50 

 

 

 الترقية _فرص

Pearson Correlation 0,437** 1 

   

Sig. (2-tailed) 0,01  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

 البيئية _الظروف  التنظيمي_الوالء  

 التنظيمي_الوالء 

Pearson Correlation 1 0,459** 

Sig. (2-tailed)  0,01 

N 50 50 

 البيئية _الظروف 

Pearson Correlation 0,459** 1 

Sig. (2-tailed) 0,01  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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الدرا      إ هدفت  االسة  العلوم  اجلامعي يف كلية  الوظيفي لألستاذ  والرضا  التنظيمي  الوالء  بني  العالقة  معرفة  قتصادية ىل 
 اعتمدت وقد  الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي  انطالقا من دراسة املفاهيم املتعلقة بكل من    ،-برج بوعريريج-والتجارية وعلوم التسيري 

، مت اختيارها عن طريق العينة العشوائية، ومت حتليل أستاذ  50بلغت عينة الدراسة  حيث ،  التحليليسة على املنهج الوصفي  راالد
بستخدام وا  البياانت  احلسابية  االرتباط املتوسطات  معامل  واستخدام  الطبيعي  التوزيع  واختبارات  املعيارية  الحنرافات 

الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى األستاذ اجلامعي بكلية   النتائج وجود عالقة إجيابية طردية بنيأظهرت  و   ."بريسون"
ت ى وساعاتوجد عالقة ذات داللة معنوية بني حمتو ، حيث أنه  جبرج بوعريري-ارية وعلوم التسيريالعلوم االقتصادية والتج

 ذات  عالقة، كما أن هناك  التنظيمي  والوالء  احلوافز  بني   معنوية  داللة   ذات  عالقة  توجد   الالعمل والوالء التنظيمي، وكذا  
 بني الظروف البيئية ألداء العمل والوالء التنظيمي.و  التنظيمي  والوالء  الرتقية  فرص  بني  معنوية  داللة
وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع نظام مكافئات وحوافز لألستاذ اجلامعي حبيث ال يتم اللجوء إىل البحث عن الفرص     

 .البديلة
 ، الستاذ اجلامعي الوالء التنظيمي، الرضا الوظيفي  املفتاحية: الكلمات  

Abstract  

     The study aimed at knowing the relationship between organizational loyalty and job 

satisfaction for a university professor in the Faculty of Economics, Commercial and 

Management Sciences - Bordj Bou Arreridj-, based on the study of concepts related to 

both organizational loyalty and job satisfaction. They were selected by means of a 

random sample, and the data were analyzed using arithmetic means, standard 

deviations, tests of normality and the use of the Pearson correlation coefficient. The 

results showed a direct positive relationship between organizational loyalty and job 

satisfaction for a university professor at the Faculty of Economics, Commercial and 

Management Sciences - Bordj Bou Arreridj, as there is a significant relationship 

between the content and hours of work and organizational loyalty, and there is no 

significant relationship between incentives and organizational loyalty. There is also a 

significant relationship between promotion opportunities and organizational loyalty, 

and the environmental conditions of work performance and organizational loyalty. 

    The study recommended the need to develop a system of rewards and incentives for 

the university professor so that the search for alternative opportunities is not resorted 

to. 

Keywords: organizational loyalty, job satisfaction, university professor. 
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