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"دراسة ميدانية في شركة  الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا المهني
 الشرق العامة لأللبسة الداخلية في مدينة دمشق"

 د. حممد عماد سعدا*
 

 الملخص
 

قة التي سعى البحث الحالي للكشف عن طبيعة عالقة الوالء التنظيمي بالرضا المهني، هذه العال
ما يزال تفسيرها موضع خالف وجدل، وتحديد مستوى الرضا المهني والوالء التنظيمي لدى أفراد 
عينة البحث، كما حاول البحث الكشف عن طبيعة الفروق بين الذكور واإلناث في كل من الوالء 

 التنظيمي والرضا المهني.
ق العامة لأللبسة الداخلية في أفراد من العاملين في شركة الشر  503تكونت عينة البحث من 

 .٪30.06أفراد بنسبة تمثيل بلغت  600مدينة دمشق التي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيها 
التحقق من  جرىظيمي والثاني للرضى المهني وقد قام الباحث بإعداد مقياسين األول للوالء التن

 ق العلمية المناسبة.ائالصدق والثبات بالطر 
 أهم نتائج البحث:

بين الوالء التنظيمي والرضا المهني  0.00جود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة و 
(، كما بينت نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن عوامل الرضا التي تسهم إسهاما داال 0.6.0)ر=

 الشهري على الترتيب. اإلدارة، الدخل إحصائيا هي التميز المهني، أسلوب
بين الرضا المهني والعمر  0.00ابي ضعيف ودال إحصائيا عند مستوى الداللة وجود ارتباط إيج

 (.0.0.3المهني )ر=
بين الوالء التنظيمي والعمر  0.00وجود ارتباط إيجابي ودال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 (.0...0المهني )ر=
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في الرضا المهني.

بين الذكور واإلناث في الوالء التنظيمي  0.00روق دالة إحصائيا عند مستوى داللة وجود ف
 لمصلحة الذكور.

 
 

 سورية. –جامعة دمشق  – * كلية الرتبية
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 كما قدم الباحث بعض المقترحات بناء على النتائج التي توصل إليها في بحثه وكان أهمها:
عام والصناعية بشكل خاص بالتميز المهني، أسلوب اإلدارة، ضرورة اهتمام المؤسسات بشكل 

 الدخل الشهري نظرا لدورهما الواضح في موضوع الوالء التنظيمي.
 ضرورة قيام المؤسسة بإعادة النظر في نظام الحوافز والترقية لديها.

ضرورة اهتمام المؤسسات بشكل عام والصناعية بشكل خاص بموضوع الرضا المهني وموضوع 
 والء التنظيمي لدى العاملين لديها ومراقبة مستواهما بشكل دوري ومستمر.ال

إجراء الدورات التدريبية وورشات العمل الخاصة بإيضاح دور الرضا المهني في العمل وفي 
مواجهة المشكالت والصعوبات، واالهتمام باألنشطة التي تدعم وتسهم في رفع مستوى الرضا 

 المهني لدى العاملين.
 معالجة المشكالت التي يمكن أن تظهر في أي مؤسسة على أسس علمية ونفسية. ضرورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4102 –العدد الرابع -المجلد الثاني عشر ...............……. .  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 14 

 :مشكلة البحث وأهدافه -1
 مقدمة: -1-1

 هذه بني الباحثني، جدل نقطة كانت وما تزال والوالء التنظيمي الوظيفي الرضا بني العالقة طبيعة إن
إىل  حتتاجألن كفاية املنظمات وفاعليتها العملية؛  تطبيقاهتا ألمهية نظرا   خاصة أمهية ذات أصبحت القضية
(، وهذا بدوره يؤثر يف اإلنتاجية، ويف سلوك 2، ص2002العاملني )نعساين،  من الوالء بني عال   مستوى  

الفرد بوجه عام جتاه عمله ومنظمته، ولعل خري شاهد على هذا األمر ما نالحظه من تفوق املؤسسات 
ني فيها نتاجية الذ  يعزى يف أحد أسبابه إىل ارتفا  درجة الوالء التنظيمي لدى العاملاليابانية يف اإل
٪ من جناح املنظمات اليابانية يعود إىل االلتزام التنظيمي 10تبني أن  إذ(، 00، ص9111)العجمي، 
هلا (. فقد ظهر متيز بعض املنظمات اإلدارية من خالل عمل املوارد البشرية 920، ص9111)الطجم، 

بكل إخالص وأمانة، ومن هنا يتحقق الوالء للمؤسسة واحلرص على بذل اجلهد يف سبيل استمراريتها 
، 2002وحتقيق أهدافها املرجوة، وهذا يؤثر بدوره يف حتقيق اجلودة ورفع معدالت اإلنتاجية )فلمبان، 

 (.0ص
 مشكلة البحث: -1-2

عصب تلك املنظمة والعمود الفقر  الذ  من  -حكومية أو خاصة  -تعد املوارد البشرية أل  منظمة 
دونه ال يكون وجود هلا. وذلك ألن هذه املوارد بفئاهتا املختلفة، اإلدارية، والفنية، والعلمية، واملهنية حينما 
تعمل وفقا  ألساليب وسياسات وخطط معينة لتحقيق أهداف حمددة فإمنا تشكل البناء التنظيمي هلا، وهذا 

عديد من املتغريات اليت تكون داعمة له إن توافرت وُأخذت يف احلسبان ومن أهم هذه البناء يتأثر بال
(. هذا ويعد الرضا املهين 92، 2002املتغريات الرضا املهين لدى العاملني، والوالء التنظيمي )املدحل، 

والكفاية والوالء التنظيمي للمؤسسة من أهم األولويات اليت جيب أخذها يف احلسبان؛ ألن اإلنتاجية 
والنجاح لن تتحقق إال بتحقيقهما يف الكثري من املهام املوكلة للعاملني، فالرضا املهين والوالء التنظيمي 
ميثالن دافعا  أساسيا  لبذل املزيد من اجلهد من خالل األعمال املقرتحة لرفع الروح املعنوية والعمل على 

الوالء والرضا املهين بذلك ميثالن العمود الفقر  ملعظم التشجيع والتحفيز والتقدير وإجياد روح املنافسة، و 
 (. 2، ص2001العالقات اإلنسانية ضمن املؤسسة )الغامد ، 

على الرغم من الدراسات الكثرية اليت حبثت العالقة بني العديد من العوامل والرضا املهين أو الوالء 
، 9111التنظيمي بنفس الكثافة )العجمي، التنظيمي مل تبحث طبيعة العالقة بني الرضا املهين والوالء 

(، وهناك أربعة اجتاهات متخضت عن الدراسات السابقة فيما خيص عالقة الوالء التنظيمي بالرضا 00
 املهين:
 أسبقية الوالء التنظيمي للرضا املهين. -0
 الرضا املهين والوالء التنظيمي على عالقة متبادلة. -.
 رضا والوالء التنظيمي.عدم وجود عالقة سببية بني ال -5
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 (.991-992، ص2009أسبقية الرضا املهين للوالء التنظيمي )نعساين،  -.
أن الرضا املهين قد يكون مؤشرا  للوالء التنظيمي، فهو يعتقد أن   Steers (1977)ويرى ستريز 

 ا  أو بقاء  الشعور بالرضا ميكن أن يتكون بسرعة، ومبستويات أكثر من الوالء الذ  يكون أكثر استقرار 
p(50)  لذا فإن شكل العالقة بني هذين املفهومني غري واضحة متاما ، تنقصها األدلة والدراسات، وهذا ما

 دفع الباحث إىل القيام هبذه الدراسة.
 واعتمادا  على ما سبق ميكن حتديد مشكلة البحث احلايل بالسؤال التايل:

 ما طبيعة عالقة الوالء التنظيمي بالرضا املهين؟
 أهمية البحث: -1-3
دراسة عالقة الوالء التنظيمي بالرضا املهين، هذه العالقة اليت ما يزال ية البحث من خالل تظهر أمه 

 ، وتربز األمهية يف النقاط اآلتية:تفسريها موضع خالف وجدل بني املهتمني بالسلوك التنظيمي
 بالرضا املهين والوالء التنظيمي. يتوقع أن يضيف البحث احلايل معارف إضافية وحديثة تتعلق -0
 تأيت أمهية البحث من أمهية النتائج )النظرية والعملية( اليت ميكن التوصل إليها. -.
 ميكن أن توفر النتائج املستخلصة أساسا  علميا  يستفيد منه القائمون على املؤسسات الصناعية. -5

 أهداف البحث: -1-4
 التنظيمي لدى أفراد عينة البحث.تعرف مستويات كل من الرضا املهين والوالء  -0
 طبيعة عالقة الوالء التنظيمي بالرضا املهين. تعرف  -.
 طبيعة العالقة بني الرضا املهين والعمر املهين للعامل. تعرف  -5
 طبيعة العالقة بني الوالء التنظيمي والعمر املهين للعامل. تعرف  -.
  تبعا  إىل متغري اجلنس.تعرف داللة الفروق يف كل من الوالء التنظيمي والرضا املهين -3
 أسئلة البحث: -1-5

 .ما مستويات كل من الرضا املهين والوالء التنظيمي لدى أفراد عينة البحث -0
 هل توجد فروق بني الذكور واإلناث يف كل من الوالء التنظيمي والرضا املهين. -.
 فرضيات البحث:  -1-6
 رضا املهين )مبجاالته( والوالء التنظيمي )مبجاالته(.ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني ال -0
 والعمر املهين. )مبجاالته(بني الرضا املهين ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا   -.
 والعمر املهين. )مبجاالته(بني الوالء التنظيمي ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا   -5
وسطات درجات الذكور واإلناث على مقياس الرضا املهين ال توجد فروق دالة إحصائيا  بني مت -.

 )مبجاالته(.
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ال توجد فروق دالة إحصائيا  بني متوسطات الذكور واإلناث على مقياس الوالء التنظيمي  -3
 )مبجاالته(.

 التعريف مبصطلحات البحث: -1-7
نه مشاعر األفراد يُعرَّف الرضا املهين للعاملني بأ :Job Satisfaction الرضا املهين -1-7-1

اإلجيابية جتاه أعماهلم، وأنه ينجم عن إدراكهم ملا تقدمه الوظيفة )أو الواقع( هلم، وملا ينبغي أن حيصلوا 
عليه من وظائفهم )الصورة املثالية لطموحاهتم(، وعليه فإنه كلما قلت الفجوة بني اإلدراكني زاد رضا 

حنو خمتلف العناصر املتعلقة بالعمل يف املنشأة )شاويش، العاملني، كما أنه حمصلة لالجتاهات اإلجيابية 
 (.990، ص9110

 : بأنه جممو  الدرجات اليت حيصل عليها العامل على مقياس الرضا املهين.ويعّرف إجرائياً 
: يعين مشاعر الفرد واجتاهاته Organizational Commitment الوالء التنظيمي -1-7-2

تبط هذه املشاعر بقبول الفرد ألهداف املؤسسة وقيمها، واستعداده لبذل حنو املؤسسة اليت يعمل هبا، وتر 
 (. 271، ص9111جمهود إضايف من أجل تعزيز مكانتها ورفعتها )رجييو، 

 : بأنه جممو  الدرجات اليت حيصل عليها العامل على مقياس الوالء التنظيمي.ويعّرف إجرائياً 
 اإلطار النظري: -2

 :Job Satisfaction الرضا املهين -2-1
–يتكون الرضا املهين من اجتاهات ومشاعر خاصة مبهنة الفرد، وحيتمل أن تسهم مجيع أمور املهنة 

 يف تكوين مشاعر الرضا والسرور. –االجيايب منها والسليب
 ويرى رجييو أن لدى املهتمني هبذا املوضو  أسلوبني يف طريقة النظر إىل الرضا املهين، مها: 

ويهتم هذا األسلوب بالرضا الكلي عن العمل، حيث يسأل الفرد عن رضائه عن  م:األسلوب العا -0
 مهنته بوجه عام. 

وهو ينظر إىل الرضا املهين على أنه مكّون من مشاعر واجتاهات  أسلوب الجوانب المتعددة: -.
عالقات مع مرتبطة بعناصر املهنة. فقد يتكّون الرضا املهين الكلي من الراتب ونو  العمل وظروفه وال

(؛ ويعرف الرضا عن العمل بأنه احلالة الشعورية 212، ص9111الزمالء، وأسلوب اإلدارة... إخل )رجييو، 
اليت تصاحب بلوغ الفرد غايته وإشبا  حاجاته ورغباته اليت يتطلبها عن طريق الوظيفة اليت يشغلها، وبالتايل 

ل بني العوامل الشخصية للفرد نفسه والعوامل فهو حالة من القناعة وبلوغ املرغوب، وهو حمصلة التفاع
، 2009الطبيعية اخلاصة بالوظيفة ذاهتا والعوامل املرتبطة مبحيط العمل وبيئته )باشر  ومصطفى، 

(. كما ُعرِّف الرضا املهين بأنه الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشبا  احلاجات 290ص
سه )حمتوى الوظيفة( وبيئة العمل، مع الثقة واالنتماء إىل العمل واملؤثرات والرغبات والتوقعات من العمل نف

 (، وميكن تقسيم عوامل الرضا املهين 921، ص9111البيئية الداخلية واخلارجية ذات العالقة )العديلي، 
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 ومسبباته على النحو التايل:
تقراره يف حياته، وأمهية متعلقة بشخصية الفرد نفسه وقيمه الشخصية، ودرجة اس عوامل شخصية: -0

 (.279، ص2002العمل بالنسبة له، وعمره، وجنسه، ودرجة تعليمه )العباسي، 
اإلضاءة والضوضاء واحلرارة والتهوية والرطوبة، وتنظيم  عوامل مرتبطة بظروف العمل المادية: -.

 مكان العمل.
والعالقة مع املشرف، العالقة  تشمل العوامل التنظيمية سياسة اإلدارة، اإلشراف عوامل تنظيمية: -5

 مع الزمالء، فرص الرتقية.
 عوامل مرتبطة بالعائد املاد  من العمل، الدخل الشهر  واحلوافز.  -.
 (.10-02، ص2002عوامل مرتبطة بطبيعة العمل )دارب نصر،  -3
 :Organizational Commitment الوالء التنظيمي -2-2

املفاهيم األخرى ذات املضامني السيكولوجية واالجتماعية،  كان مفهوم الوالء التنظيمي كغريه من
يزال موضو  اختالف بني الباحثني سواء فيما يتعلق بإجياد تعريف حمدد له أم االتفاق على نظرية أو وال

(. ويرى رجييو أن الوالء 21، ص9112منوذج ميكن من خالله تفسري أبعاد هذا املفهوم )هيجان، 
الفرد حنو املؤسسة اليت يعمل هبا واجتاهاته حنوها، وترتبط هذه املشاعر بقبول الفرد التنظيمي: يعين مشاعر 

، 9111ألهداف املؤسسة وقيمها واستعداده لبذل جمهود نيابة  عنها ورغبته يف البقاء عضوا  فيها )رجييو، 
 ( الوالءand Porter, 1979 Mowday, Steers) ستريز وبورتري (، يف حني يعرف كل من271ص

 p. 94 ،Rathi andالتنظيمي: بأنه القوة النسبية الرتباط الفرد مبنظمة معينة وفهمه هلا )

Rastogi,2009 (1986)(، ويرى شولتز Schultz  :أن الوالء التنظيمي يتضمن ما يلي 
 قبول قيم وأهدافها املؤسسة أو املنظمة. -
 الرغبة يف بذل جهود كبرية من أجل املؤسسة أو املنظمة. -
 .p. 320) الرغبة القوية للبقاء يف املؤسسة أو املنظمة ) -

 ( بني ثالثة أشكال للوالء التنظيمي:Allen & Meyer 1991وقد مّيز آلني وماير )
 : Affective Commitmentالوالء العاطفي -0

اليت  يشري إىل االرتباط العاطفي للفرد مبنظمته وتطابقه معها واإلحساس النفسي بالوالء جتاه املؤسسة
 يعمل هبا، فاستمرار الفرد يف العمل داخل املؤسسة ناجم عن رغبته يف ذلك.

 : Continuance Commitmentالوالء المستمر -.
 يشري إىل إدراك الفرد ووعيه التكاليف املادية وغري املادية اليت تنجم عن تركه املنظمة.

 : Normative commitmentالوالء المعياري أو األخالقي  -5
 رد بااللتزام والتعهد باالستمرار يف العمل ومواصلة عضويته يف املنظمة لتحقيق ــــــور الفــــــري إىل شعـــــشي
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 ,Abrahamsonأهدافها التنظيمية، فبقاء العامل يف املنظمة ناجم عن شعوره بأنه ينبغي عليه فعل ذلك )

2002, P. 14.) 
 املهين: العالقة بني الوالء التنظيمي والرضا  -2-3

على الرغم من الدراسات الكثرية اليت حبثت العالقة بني العديد من العوامل والرضا املهين أو الوالء 
التنظيمي، مل تبحث طبيعة العالقة بني الرضا املهين والوالء التنظيمي بنفس الكثافة، ومازالت نقطة جدال 

 (.00، ص9111بني الباحثني والدارسني )العجمي، 
 اجتاهات متخضت عن الدراسات السابقة فيما خيص عالقة الوالء التنظيمي بالرضا املهين: وهناك أربعة

دراسات عديدة أكدت هذا االجتاه وعززته، إذ  أسبقية الوالء التنظيمي للرضا املهين: -2-3-1
 وجدت أن شعور املوظف أو العامل بالوالء واالنتماء للمنظمة يولد لديه شعورا  بالرضا عن وظيفته.
فاالنتماء يولد شعورا  إجيابيا  جتاه الوظيفة، وهذا الرأ  يشري إىل أن الوالء للمنظمة قد يكون قبل أن ينضم 

 املوظف أو على األقل يف املراحل األوىل لعمله يف املنظمة.
توصل بعض الباحثني من خالل الرضا املهين والوالء التنظيمي على عالقة متبادلة:  -2-3-2

ود عالقة متبادلة قوية بني الرضا والوالء، إال أهنم مل يستطيعوا حتديد من يسبب اآلخر. دراستهم إىل وج
فقد ثبت وجود عالقة بني الرضا والوالء، وأن هذه العالقة تبادلية مع الوقت، مبعىن أن الرضا قد يؤثر يف 

الرضا يؤد  إىل الوالء الوالء يف بعض األوقات والعكس صحيح، وأحيانا  تكون هذه العالقة دائرية، أ  إن 
 (.01-00، ص9111الذ  يؤد  بدوره إىل الرضى )العجمي، 

يسوغ أصحاب هذا االجتاه عدم وجود عالقة سببية بني الرضا والوالء التنظيمي:  -2-3-3
غياب العالقة السببية بني الرضا والوالء بأن االرتباط بني هذين املتغريين يرجع إىل تأثري متغريات سببية 

ة، على سبيل املثال: العوامل التنظيمية، والعوامل الفردية وغريها ميكن أن تؤثر بكل  من الرضا مشرتك
والوالء؛ لذلك فإن االرتباطات املشاهدة بني الرضا والوالء تظهر حقيقة تأثر كل  من الرضا والوالء 

 .(929-920، ص2009بأسبقيات مشرتكة بدال  من وجود عالقة سببية بينهما )نعساين، 
حظي هذا االجتاه بدعم ومساندة معظم أسبقية الرضا املهين للوالء التنظيمي:  -2-3-4

الدراسات النظرية والتجريبية اليت تناولت العالقة السببية بني الرضا املهين والوالء التنظيمي، إذ يعد هذا 
 االجتاه من أكثر االجتاهات قبوال  بني الباحثني يف أدب الوالء التنظيمي. 

اقرتحوا أن  إذ، Porter et al 1974ل أقدم الدراسات يف هذا اجملال هي دراسة بورتر وآخرين ولع
الرضا املهين يشري إىل رد فعل غري مستقر ومباشر لبيئة العمل مقارنة  مع الوالء التنظيمي الذ  نظروا إليه 

بق الوالء التنظيمي والسيما على أنه اجتاه طويل األجل، يتطور ببطء، وبذلك افرتضوا أن الرضا املهين يس
من الناحية السببية. ومن ناحية  أخرى يرى بعض الباحثني أن الرضا املهين يدل على ردود فعل عاطفية 

وبالتايل فهو يتكون بعد االلتحاق باملنظمة مباشرة ، أما  Loke 1976مباشرة جتاه العمل ومظاهر العمل 
د أُعتقَد أنه يتطور ببطء وبعد حصول الفرد على فهم  قو  الوالء التنظيمي )ونظرا  التسا  مفهومه( فق
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-992، ص2002ليس فقط للعمل ومظاهره، وإمنا أيضا  لألهداف والقيم التنظيمية )دارب نصر، 
992.) 
 الدراسات السابقة: -3

 الدراسات احمللية: -3-1
الرضا املهين والوالء الغياب عن العمل وعالقته ب" سورية، بعنوان:يف ، (2002)دراسة دارب نصر،  -

التنظيمي"، هدفت هذه الدراسة إىل تعرف العالقة بني غياب العامل عن العمل والرضا املهين والوالء 
( عامال  وعاملة من 229التنظيمي يف عدد من معامل مدينة السويداء. وتكونت عينة الدراسة من )

مت الباحثة مقياسي الرضا املهين والوالء العاملني يف معامل حمافظة السويداء )القطا  العام(. واستخد
التنظيمي، واستمارة رصد الغياب، وهي من إعدادها. وكانت أهم نتائج البحث وجود عالقة ارتباطية دالة 
إحصائيا  بني الغياب عن العمل وكل من الرضا املهين والوالء التنظيمي، ووجود فروق دالة إحصائيا  بني 

هين ملصلحة الذكور، وأيضا  وجود فروق دالة إحصائيا  بني الذكور واإلناث يف الذكور واإلناث يف الرضا امل
 الوالء التنظيمي ملصلحة الذكور.

اجتاهات العاملني حنو التغيري التنظيمي وعالقتها : "سورية، بعنوانيف ، (2001)دراسة ويسي،  -
ت التابعة لوزارة الصناعة يف حمافظة بالوالء التنظيمي واألداء والرضا الوظيفي، دراسة ميدانية يف املؤسسا

هدفت الدراسة إىل قياس مستويات اجتاهات العاملني حنو التغيري التنظيمي والوالء  "، وقددمشق وريفها
( عامل يف شركات وزارة الصناعة 9000التنظيمي، والرضا الوظيفي. بلغ عدد أفراد عينة البحث )

لباحث املقاييس التالية: ومقياس الوالء التنظيمي، مقياس ومؤسساهتا يف حمافظة دمشق وريفها. استخدم ا
مينيسوتا للرضا الوظيفي، مقياس األداء الوظيفي، ومقياس دان هام لالجتاهات، مقياس ويلش وزمالئه 
لقياس الثقافة التنظيمية. وكشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  موجبة بني الرضا 

نظيمي، ووجود فروق دالة إحصائيا  يف الوالء التنظيمي ويف الرضا الوظيفي تعزى إىل الوظيفي والوالء الت
متغري اجلنس ملصلحة الذكور، والعمر، واخلربة يف الوظيفة. كما توجد فروق دالة إحصائيا  يف الرضا الوظيفي 

 تعزى إىل متغري العمر، واخلربة يف الوظيفة، واملستوى التعليمي.
 ربية:الدراسات الع -3-2
مصر، بعنوان: "أثر تفاعل املتغريات التنظيمية والفردية مع الرضا يف ، (2009)دراسة نعساين،  -

الوظيفي على االنتماء التنظيمي"، واليت هدفت إىل الكشف عن تأثري الفروق الفردية والتنظيمية بوصفها 
اء العاملني يف املستشفيات اجلامعية، متغري وسيطا  يف العالقة بني الرضا الوظيفي واالنتماء التنظيمي لألطب

ودراسة اجتاه )أسبقية( العالقة السببية بني الرضا الوظيفي واالنتماء التنظيمي ملعرفة شكل هذه العالقة 
( طبيبا ، واستخدم الباحث مقياس الرضا الوظيفي ومقياس 220واجتاهها. وتكونت عينة الدراسة من )
اسة عن وجود عالقة سببية بني الرضا الوظيفي واالنتماء التنظيمي، الوالء التنظيمي. وكشفت نتائج الدر 
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وكذلك وجود تأثري جوهر  للجنس وللخربة ولألداء بوصفها متغريات وسيطة بني أبعاد الرضا الوظيفي 
 والوالء التنظيمي. 

في لدى "العالقة بني الوالء التنظيمي والرضا الوظي مصر، بعنوان:يف ، (2002)دراسة عبد الرازق،  -
األخصائيني االجتماعيني باجملال التعليمي واجملال الطيب"، هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مستوى الوالء 
التنظيمي والرضا الوظيفي والعالقة بينهما، ويشتق من هذا اهلدف أهداف فرعية تتعلق بكل متغري من 

من العاملني يف اجملال التعليمي  ( اختصاصيا  اجتماعيا  917متغريات البحث. وتكونت عينة الدراسة من )
والطيب يف مدينة دمنهور، واستخدم الباحث مقياسي الرضا املهين والوالء التنظيمي. وكانت أهم نتائج 
الدراسة: وجود ارتباط موجب ودال بني الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي، ووجود فروق ذات داللة بني 

 ضا الوظيفي ملصلحة الذكور. الذكور واإلناث يف الوالء التنظيمي والر 
 التنظيمي والوالء الرضا الوظيفي مستوياتالسعودية، بعنوان: "يف ، (2001) دراسة األمحد ، -
 حتديد بينهما"، هدفت إىل والعالقة السعودية العربية اململكة يف األولية الصحية الرعاية مراكز يف للعاملني
 العربية اململكة يف األولية الصحية الرعاية مراكز يف عاملنيلل التنظيمي والوالء الرضا الوظيفي مستويات
واخلربة.  العلمي واملؤهل اجلنس مثل والوظيفية الشخصية اخلصائص وبعض بينهما، والعالقة السعودية

ومها من إعداده. وكشفت نتائج الدراسة عن  واستخدم الباحث مقياسي الرضا املهين والوالء التنظيمي
والوالء التنظيمي، وكذلك وجود فروق ذات داللة بني  الرضا الوظيفي بني طردية طيةعالقة ارتبا وجود

الذكور واإلناث يف الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي، والفرق ملصلحة الذكور، ووجود فروق دالة إحصائيا  يف 
 وفقا  ملتغري  املستوى التعليمي واخلربة.  التنظيمي والوالء الرضا الوظيفي

أثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى فلسطني، بعنوان: "يف ، (2002)عويضة، دراسة  -
العاملني يف املؤسسات األهلية يف حمافظة غزة"، هدفت إىل حتديد أثر العالقة بني الوالء التنظيمي والرضا 

كل متغري من الوظيفي لدى العاملني يف املؤسسات األهلية، ويشتق من هذا اهلدف أهداف فرعية تتعلق ب
( موظفا  وموظفة من العاملني يف املؤسسات األهلية يف 210متغريات البحث. تكونت عينة الدراسة من )

حمافظة غزة. وقد استخدم الباحث استبانة من إعداده، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إجيابية 
روق دالة إحصائيا  يف كل من الوالء دالة إحصائيا  بني الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي، وعدم وجود ف

التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تبعا  ملتغريات اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، احلالة 
 االجتماعية.

 الدراسات األجنبية: -3-3
Lisa Moynihan, Wendy Boswell, and John Boudreau(2000 ) دراسة  -

 بعنوان:الواليات املتحدة األمريكية، 
The Influence of Job Satisfaction and Organizational Commitment on 

Executive Withdrawal and Performance. 
 أثر الرضا املهين والوالء التنظيمي يف فعالية القيادة واألداء.
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 اين، االستمرار ، هدفت الدراسة إىل اختبار تأثري الرضا املهين والوالء التنظيمي بأبعاده الثالثة )الوجد
وقد تكونت عينة املعيار ( يف فعالية القيادة واألداء ونية ترك العمل للمديرين التنفيذيني )املشرفني(. 

( من املشرفني يف جمموعة من الشركات. واستخدم الباحثون األدوات التالية: مقياس 222الدراسة من )
،  Allen and Meyer’s التنظيمي لـ ، الوالءJudge Boudreau, and Bretzالرضا املهين لـ 

 ,Olson-Buchanan, Drasgow, Moberg, Meadمقياس تقييم األداء العام للعمل لـ 
Keenan, and Donovan مقياس فعالية القيادة لـ ،Posner and Kouzes مقياس نية ترك ،

عاطفي واالستمرار ، كما يرتبط وقد أشارت النتائج إىل وجود عالقة قوية بني الرضا املهين والوالء الالعمل. 
وظروف العمل، يف حني ارتبط االلتزام الوجداين واملعيار  سلبا  نية ترك العمل الرضا املهين ارتباطا  سلبيا  ب

 .مع ظروف العمل
 ، الواليات املتحدة األمريكية، بعنوان: Straiter ،2004دراسة سرتايرت  -

The effects of supervisors' trust of subordinates and their organization on 
job satisfaction and organizational commitment 

أثر ثقة املشرفني يف املرؤوسني واملنظمات ويف الرضا املهين والوالء التنظيمي. هدفت هذه الدراسة إىل 
التنظيمي، وطبقت هذه معرفة العالقة بني الثقة املمنوحة من الرؤساء للمرؤوسني والرضا املهين والوالء 

مدير مبيعات يعملون يف مستود  لألدوية، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة دالة  997الدراسة على 
إحصائيا  بني الثقة املمنوحة بني الرؤساء واملرؤوسني والرضا الوظيفي، كما توصلت نتائج هذه الدراسة إىل 

 ؤساء واملرؤوسني وااللتزام التنظيمي.أن هناك عالقة قوية بني الثقة املمنوحة بني الر 
 ، الواليات املتحدة األمريكية، بعنوان:Jernigan; Beggs  2005دراسة  -

An Examination of Satisfaction With My Supervisor and Organizational 
Commitment. 
اختبار الرضا املهين والوالء التنظيمي لدى املشرفني. هدفت الدراسة إىل اختبار العالقة بني الرضا املهين 

( مشرفا  يف جمموعة من الشركات. 202املشرفني، وقد تكونت عينة الدراسة من ) وااللتزام التنظيمي لدى
وأثبتت النتائج: أن الرضا املهين لدى املشرفني ارتبط بااللتزام األخالقي إجيابا ، وارتبط الرضا املهين والوالء 

 قي.التنظيمي مع العمر، يف حني ارتبط مستوى التعليم ارتباطا  سلبيا  بااللتزام األخال
 ، جنوب إفريقيا، بعنوان:,Lumley et. alدراسة -

Exploring the job satisfaction and organizational commitment of 
employees in the information technology environment. 

إىل  وهدفت الدراسةاختبار الرضا املهين والوالء التنظيمي للعاملني يف بيئة تكنولوجيا املعلومات.  
بيئة تكنولوجيا املعلومات. واستخدم الرضا املهين والوالء التنظيمي لدى العاملني يف استكشاف العالقة بني 

. Meyer & Allen 1997، والوالء التنظيمي لـ Spector 1997الباحثون مقياسي الرضا املهين لـ 
ت يف جنوب إفريقيا. وكشفت موظفا  يف أربع شركات تكنولوجيا املعلوما 21وتكونت عينة الدراسة من 

نتائج الدراسة عن وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيا  بني الرضا املهين والوالء العاطفي، ووجود عالقة إجيابية 

http://journals1.scholarsportal.info/search-advanced.xqy?q=I.%20E.%20Jernigan&field=AU
http://journals1.scholarsportal.info/search-advanced.xqy?q=Joyce%20M.%20Beggs&field=AU
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دالة إحصائيا  بني الرضا املهين والوالء املعيار ، بينما وجدت عالقة ارتباطية سلبية دالة إحصائيا  بني الرضا 
 . وأظهرت النتائج إمكانية التنبؤ بالوالء الكلي للمنظمة من قبل العمال من خالل املهين والوالء املستمر

 مستوى الرضا عن رواتبهم وطبيعة العمل لديهم.
 مكانة الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة: -3-4

 اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة اليت مت عرضها يف ما يلي: 
اسة موقعها بني الدراسات السابقة وذلك بتناوهلا للعالقة بني الرضا املهين اكتسبت هذه الدر  -0

على حد علم -والوالء التنظيمي من خالل أسبقية الرضا للوالء، إذ ال توجد دراسات حملية أو عربية
 .تناولت العالقة بني هذين املتغريين من خالل هذا اإلطار -الباحث
عاملني يف ميدان الصناعات النسيجية حيث مل تتناول الدراسات متيزت الدراسة بأن العينة من ال -.

 احمللية السابقة هذه الفئة من العاملني بالبحث.
 كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خالل:

معرفة املتغريات اليت درست واليت مل تدرس؛ مما أفاد الباحث كثريا  يف استخالص أسئلة البحث  -0
 احلايل وفرضياته.

 إثراء اجلانب النظر  للبحث بالرجو  إىل العديد من املراجع الواردة يف تلك الدراسات. -.
 إعداد أدوات البحث من خالل االطال  على األدوات املستخدمة يف تلك الدراسات. -5
 إجراءات البحث: -4

 جمتمع البحث: -4-1

أللبسة الداخلية البالغ عددهم يتكون اجملتمع األصلي للبحث من مجيع العاملني يف شركة الشرق ل
 .2092( عمال استنادا  إىل اإلحصائية الصادرة عن الشركة يف مطلع عام 102)

 عينة البحث وخصائصها: -4-2

( عمال، ومت اختيار أمساء العاملني بطريقة العينة العشوائية 200بلغ عدد أفراد عينة الدراسة احلالية )
عليها من الشركة. وبلغت نسبة أفراد العينة إىل اجملتمع اإلحصائي البسيطة من القائمة اليت مت احلصول 

 ٪، كما هو موضح يف اجلدولني التاليني:00.91
 (0) الجدول

 توزع أفراد عينة البحث وفق متغير العمر المهني
سنوات 0 اإلناث الذكور 

 أو أقل
 إىل 1من 
 سنوات90

 99من
 سنة90إىل

إىل91من
 سنة 20

إىل29من
 سنة 20

  21 من
 سنة 20ىلإ

إىل  2من 
 سنة20

 1 00 09 22 10 10 22 920 920 العدد
٪ 20.12٪ 01.02٪ 7.02 91.17 29.29 92.77 91.72 92.02 2.10 
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 منهج البحث: -4-3

 ة الراهنة للظاهرة، من حيث طبيعةاستخدم الباحث يف حبثه املنهج الوصفي التحليلي الذ  يصف احلال
 ات السائدة حاليا ، كما ميكن أن يصف العالقات السائدة بني الظواهر ــــــــــــالظروف واملمارسات واالجتاه
 (.27، ص2007اجلارية )الكيالين والشريفني، 

 حدود البحث: -4-4

 يتحدد البحث احلايل يف:
 تتكون من عينة من العاملني يف شركة الشرق لأللبسة الداخلية. الحدود البشرية: -0
 البحث يف حمافظة دمشق. ىجر أ الحدود المكانية: -.
 .2092ق البحث خالل شهر آذار/مارس لعام طب الحدود الزمانية: -5
وتتمثل يف عينة الدراسة وخصائصها، واألدوات املستخدمة وخصائصها  الحدود العلمية: -.

 السيكومرتية.
 أدوات البحث: -4-5

 استخدم الباحث يف الدراسة احلالية األداتني التاليتني:
قام الباحث بإعداد مقياس الرضا املهين لدى العاملني، وتضمن  اس الرضا املهين:مقي -4-5-1

 هذا اإلعداد عدة خطوات:
 اإلحاطة النظرية مبوضو  الرضا املهين من خالل إىل العودة الرتاث النظر . -0
 االطال  على مقاييس الرضا املهين اليت مت استخدامها يف عدد من الدراسات. -.
س بصورته األولية على السادة احملكمني يف كلية الرتبية جبامعة دمشق، بلغ عددهم عرض املقيا -5

 ٪ من السادة احملكمني.70/ حمكمني، وقد مت االلتزام بالتعديالت اليت أمجع عليها 1/
، راض  إىل  -. تصحيح املقياس: تتدرج خيارات اإلجابة على املقياس وفقا  ملا يلي: )راض  متاما ، راض 
، غري راض  أبدا (، ونظرا  ألن املقياس ينطو  على عبارات إجيابية فقط يكون تصحيحه  حد ما، غري راض 

 (.9، 2، 2، 2، 0على النحو التايل: )
املقياس بصورته النهائية للتطبيق االستطالعي: تضمن املقياس بيانات عامة )اجلنس، العمر املهين(  -3

التالية: الدخل الشهر ، العالقة مع الزمالء، العالقة مع ( عبارة موزعة على اجملاالت 19من جهة، و)
املشرف، أسلوب اإلدارة، احلوافز، فرص الرتقية، ظروف العمل املادية، حتقيق الذات، التميز املهين، طبيعة 

 العمل.
قام الباحث بإعداد مقياس خاص لقياس الوالء التنظيمي،  مقياس الوالء التنظيمي: -4-5-2

 اد عدة خطوات:وتضمن هذا اإلعد
 اإلحاطة النظرية مبوضو  الوالء التنظيمي من خالل العودة إىل الرتاث النظر . -0
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 .االطال  على مقاييس الوالء التنظيمي اليت مت استخدامها يف عدد من الدراسات -.
عرض املقياس بصورته األولية على السادة احملكمني يف كلية الرتبية جبامعة دمشق، وبلغ عددهم  -5

 ٪ من السادة احملكمني.70/ حمكمني، وقد مت االلتزام بالتعديالت اليت أمجع عليها 1/
 تصحيح املقياس: تتدرج خيارات اإلجابة على املقياس وفقا  ملا يلي: )موافق بشدة، موافق، ال رأ   -.  

ابية فإن يل، غري موافق، غري موافق بشدة(، ومبا أن املقياس حيتو  على عبارات سلبية وعبارات إجي
 (.0، 2، 2، 2، 9(، ويكون للعبارات السلبية: )9، 2، 2، 2، 0تصحيحه يكون للعبارات اإلجيابية: )

املقياس بصورته النهائية للتطبيق االستطالعي: بعد هذه املراحل اليت مر هبا مقياس الوالء التنظيمي  -3
( عبارة موزعة على اجملاالت 29) أصبح جاهزا  بصورته النهائية للتطبيق االستطالعي، وهو مكون من

 التالية: الوالء العاطفي، الوالء املستمر، الوالء األخالقي.
 متغريات البحث: -4-6

 املتغري التابع: الوالء التنظيمي.
 املتغري املستقل: الرضا املهين.

 املتغريات التصنيفية: العمر املهين، اجلنس.
 اخلصائص السيكومرتية ألدوات البحث:  -4-7

 مقياس الرضا املهين: -4-7-1

 الصدق: -4-7-1-1

 صدق المحتوى: 
للتأكد من صدق مقياس الرضا املهين قام الباحث بعرضه على السادة احملكمني يف كلية الرتبية، وقد 

/ حمكمني. وذلك إلبداء رأيهم وتقدمي مقرتحاهتم حوله، ووافق مجيعهم على بنود املقياس 1بلغ عددهم /
ى قياس ما وضعت لقياسه، مع تقدمي جمموعة من التعديالت اقتصرت على إعادة من حيث قدرهتا عل

 الصياغة لبعض العبارات، وحذف بعضها اآلخر.
 صدق المجموعات الطرفية )الصدق التمييزي(:

٪ من الدرجات على مقياس 20جرى التحقق من هذا النو  من الصدق بوساطة اختيار أعلى وأدىن 
(، وبعد ذلك جرى حساب داللة الفروق 20الرضا املهين للدرجات اخلاصة بعينة الثبات والبالغ عددها )

يم ت بني بني متوسطات الدرجات الربيعني الرابع واألول بوساطة اختبار "ت ستودينت"، حيث راوحت ق
، كما بلغت قيمة 0.09ألبعاد املقياس، ومجيعها دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  90.120و 1.200

وجود  ؛ مما يشري إىل0.09، وهي دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 92.112ت بالنسبة للمقياس كله 
درجات أفراد العينة يف الربيع فروق دالة إحصائيا  بني متوسط درجات أفراد العينة يف الربيع األول ومتوسط 

الرابع على مقياس الرضا املهين، وهذا يدل على أن املقياس يتصف بالقدرة على التفريق بني مرتفعي 
 الدرجات ومنخفضيها على مقياس الرضا املهين.
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 الصدق الداخلي:
باط بني أبعاد للتحقق من صدق البناء الداخلي ملقياس الرضا املهين قام الباحث حبساب معامالت االرت

؛ 0.229و 0.722املقياس وكذلك بني كل بعد والدرجة الكلية للمقياس، وراوحت معامالت الرتابط بني 
؛ مما يشري إىل أن املقياس يتمتع بالصدق الداخلي 0.09ومجيعها دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 

 املناسب.
 :الثبات -4-7-1-2

ي ملقياس الرضا املهين باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، كما حساب الثبات بطريقة االتساق الداخل جرى
حساب الثبات باإلعادة من  جرىبراون، جومتان، و -ادليت سبريمانسب الثبات بالتنصيف باستخدام معحُ 

( عامال ، وبعد ثالثة أسابيع من التطبيق األول أُعيد تطبيق 20خالل تطبيق املقياس على عينة مكونة من )
 انية على العينة نفسها، واجلدول التايل يبني معامالت ثبات املقياس: املقياس مرة ث

 (.) الجدول
 معامالت ثبات مقياس الرضا المهني

 الثبات المجال
 باإلعادة

 االتساق الداخلي
 قيمة ألفا كرونباخ

 التنصيف
 جوتمان سبيرمان براون

 0.720 0.707 0.212 0.711 الدخل الشهر 
 0.107 0.102 0.190 0.712 العالقة مع الزمالء
 0.109 0.109 0.120 0.727 العالقة مع املشرف
 0.100 0.102 0.199 0.711 أسلوب اإلدارة

 0.297 0.200 0.212 0.712 احلوافز
 0.790 0.722 0.222 0.711 فرص الرتقية

 0.177 0.177 0.122 0.720 ظروف العمل املادية
 0.220 0.220 0.227 0.719 طبيعة العمل
 0.219 0.210 0.222 0.722 التميز املهين
 0.121 0.127 0.101 0.711 حتقيق الذات
 0.111 0.111 0.129 0.712 الرضا املهين

بناء على ما سبق ميكن القول إن مقياس الرضا املهين يتمتع بالصدق والثبات املناسبني، األمر الذ  
 جيعله صاحلا  لالستخدام.

 نظيمي:مقياس الوالء الت -4-7-2

 الصدق: -4-7-2-1

 صدق المحتوى:
( أعضاء من اهليئة التدريسية يف  1للتأكد من صدق مقياس الوالء التنظيمي قام الباحث بعرضه على )

كلية الرتبية، إلبداء رأيهم وتقدمي مقرتحاهتم حوله، ووافق مجيعهم على بنود املقياس من حيث قدرهتا على 



 4102 –العدد الرابع -المجلد الثاني عشر ...............……. .  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 44 

قرتحاهتم اليت ركزت على إعادة صياغة بعض العبارات، وحذف غري قياس ما وضعت لقياسه، ومت األخذ مب
 املناسب منها.

 صدق المجموعات الطرفية )الصدق التمييزي(:
٪ من الدرجات على مقياس الوالء التنظيمي للدرجات 20ذلك بوساطة اختيار أعلى وأدىن  جرى

لة الفروق بني متوسطات درجات (، وبعد ذلك جرى حساب دال20اخلاصة بعينة الثبات والبالغ عددها )
، 2.722و 0.272الربيعني الرابع واألول بوساطة اختبار "ت ستودينت"، حيث راوحت قيم ت بني 

، أما أبعاد املقياس قد بلغت قيمة ت للمقياس كله 0.09وهي دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 
ود فروق دالة إحصائيا  بني متوسط وج؛ مما يؤكد 0.09، وهي دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 90.221

مقياس الوالء  درجات أفراد العينة يف الربيع األول ومتوسط درجات أفراد العينة يف الربيع الرابع على
التنظيمي وذلك على األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس، وهذا يدل على أن املقياس يتصف بالقدرة 

 خفضيها على مقياس الوالء التنظيمي.على التفريق بني مرتفعي الدرجات ومن
 الصدق الداخلي:

للتحقق من صدق البناء الداخلي ملقياس الوالء التنظيمي قام الباحث حبساب معامالت االرتباط بني 
 0.271أبعاد املقياس وكذلك بني كل بعد والدرجة الكلية للمقياس، وراوحت معامالت الرتابط بني 

؛ مما يشري إىل أن املقياس يتمتع بالصدق 0.09عند مستوى داللة  ، ومجيعها دالة إحصائيا  0.120و
 الداخلي املناسب.

 الثبات: -4-7-2-2

، حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي ملقياس الوالء التنظيمي باستخدام معادلة ألفا كرونباخجرى 
حساب الثبات  جرىن، و براون، جومتا -كما حسب الثبات بالتنصيف باستخدام معادليت سبريمان

( عامال ، وبعد ثالثة أسابيع من التطبيق األول 20باإلعادة من خالل تطبيق املقياس على عينة مكونة من )
 أُعيد تطبيق املقياس مرة ثانية على العينة نفسها، واجلدول التايل يبني معامالت ثبات املقياس: 

 (5) الجدول
 معامالت ثبات مقياس الوالء التنظيمي

 باتالث المجال
 باإلعادة

 االتساق الداخلي
 قيمة ألفا كرونباخ

 التنصيف
 جوتمان سبيرمان

 0.227 0.200 0.220 0.222 الوالء العاطفي
 0.791 0.729 0.117 0.222 الوالء املستمر
 0.222 0.222 0.291 0.272 الوالء األخالقي
 0.722 0.211 0.219 0.270 الوالء التنظيمي

ن القول إن مقياس الوالء التنظيمي يتمتع بالصدق والثبات املناسبني، األمر الذ  بناء على ما سبق ميك
 جيعله صاحلا  لالستخدام.
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 نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها: -5

 يعرض الباحث يف هذا القسم النتائج اليت توصل إليها يف حبثه احلايل من خالل التحقق من فرضيات 
 طار النظر  املقدم.البحث وتفسري النتائج يف ضوء اإل

 اإلجابة عن أسئلة البحث: -5-1

 اإلجابة عن السؤال األول: -
 ؟ما مستويات كل من الرضا املهين والوالء التنظيمي لدى أفراد عينة البحث

قام الباحث باستخراج املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة على مقياسي الرضا املهين والوالء 
نسب املئوية من خالل تقسيم متوسط درجات أفراد العينة يف اجملال على الدرجة ال تسبحُ مث  التنظيمي،

 (:0( و)2القصوى للمجال ذاته وضرب الناتج مبئة، وكانت النتائج كما يلي يف اجلدولني )
 (.الجدول )

 متوسطات إجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على مقياس الرضا المهني
 الترتيب ة المئوية للمتوسطالنسب المتوسط العدد المجال

 7 ٪21.22 97.22 200 الدخل الشهر 
 9 ٪79.92 29.22 200 العالقة مع الزمالء
 2 ٪12.02 20.22 200 العالقة مع املشرف
 2 ٪21.20 92.22 200 أسلوب اإلدارة

 90 ٪22.20 99.90 200 احلوافز
 1 ٪20.02 99.90 200 فرص الرتقية

 1 ٪02.07 90.12 200 ظروف العمل املادية
 2 ٪01.10 97.22 200 طبيعة العمل
 2 ٪12.27 92.79 200 التميز املهين
 0 ٪02.97 91.20 200 حتقيق الذات
  ٪00.71 970.91 200 الرضا املهين

يتضح من اجلدول السابق أن مستوى الرضا املهين كان من درجة متوسطة لدى أفراد عينة البحث، كما 
، وجاء يف املرتبة الثانية الرضا 79.92قة مع الزمالء جاء يف املرتبة األوىل بنسبة يتضح أن الرضا عن العال

٪، 12.27، وجاء يف املرتبة الثالثة الرضا عن التميز املهين بنسبة ٪12.02ن العالقة مع املشرف بنسبة ع
بة األخرية كان ٪، ويف املرت20.02واحتل الرضا عن فرص الرتقية الرتتيب التاسع وما قبل األخري بنسبة 

٪. ويرى الباحث أن هذه النتيجة مقبولة منطقيا ، فالعمل ليس فقط فرصة 22.20الرضا عن احلوافز بنسبة 
مناسبة إلظهار قدرات الفرد ومهاراته املهنية من خالل التميز املهين، بل هو أيضا  بيئة مناسبة للفرد إلقامة 

. كما نالح  أيضا  أن رضا أفراد العينة عن احلوافز وعن عالقات اجتماعية مع اآلخرين والزمالء واملشرفني
 فرص الرتقية كان يف املرتبتني األخريتني.
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 (3الجدول )
 متوسطات إجابات أفراد العينة ونسبها المئوية على مقياس الوالء التنظيمي

 الترتيب النسبة المئوية للمتوسط المتوسط العدد المجال
 2 ٪02.72 29.09 200 الوالء العاطفي
 9 ٪72.11 21.92 200 الوالء املستمر
 2 ٪79.20 29.22 200 الوالء األخالقي
  ٪10.77 11.01 200 الوالء التنظيمي

يتضح من اجلدول السابق أن مستوى الوالء التنظيمي كان من درجة جيدة لدى أفراد عينة البحث، 
شري إىل رغبة أفراد العينة باالستمرار يف العمل ٪؛ مما ي72.11وجاء الوالء املستمر يف املرتبة األوىل بنسبة 

٪، أ  إن أفراد العينة يتمثلون قيم 79.20لدى مؤسستهم، ويف املرتبة الثانية جاء الوالء األخالقي بنسبة 
٪، ورمبا يكون هذا 02.72مؤسستهم وأهدافها ويعملون على حتقيقها، وجاء أخريا  الوالء العاطفي بنسبة 

 رضا املنخفض لعينة البحث عن احلوافز وفرص الرتقية.األمر نامجا  عن ال
 نتائج الفرضية األوىل: -5-2

 ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني الرضا املهين )مبجاالته( والوالء التنظيمي )مبجاالته(.
للتحقق من صحة هذه الفرضية استخدم الباحث معامل ارتباط بريسون كما هو موضح يف اجلدول 

 يل:التا
 (6)الجدول 

 نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون بين الوالء التنظيمي )بمجاالته( والرضا المهني )بمجاالته(
 الوالء التنظيمي الوالء األخالقي الوالء المستمر الوالء العاطفي  

 0.020 0.290 0.027 0.212 ارتباط بريسون الدخل الشهر 
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.091 0.222 0.222 0.220 ارتباط بريسون العالقة مع الزمالء
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.021 0.201 0.022 0.270 باط بريسونارت العالقة مع املشرف
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.010 0.222 0.211 0.070 ارتباط بريسون أسلوب اإلدارة
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.209 0.202 0.220 0.211 ارتباط بريسون احلوافز
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
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 الوالء التنظيمي الوالء األخالقي الوالء المستمر الوالء العاطفي  
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.272 0.222 0.292 0.211 ارتباط بريسون فرص الرتقية
 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللةمستوى  
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.027 0.291 0.000 0.202 ارتباط بريسون ظروف العمل املادية
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
 0.09 دالة عند 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.022 0.212 0.272 0.000 ارتباط بريسون طبيعة العمل
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.120 0.029 0.091 0.197 ارتباط بريسون التميز املهين
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.070 0.220 0.027 0.020 ارتباط بريسون حتقيق الذات
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 

 0.120 0.221 0.022 0.022 نارتباط بريسو  الدرجة الكلية للرضا
 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 
 0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  0.09دالة عند  الداللة 
 200 200 200 200 العدد 

 يتبنّي من اجلدول السابق ومن خالل النظر إىل قيم معامالت االرتباط أن:
لوالء العاطفي، الوالء املستمر، الوالء األخالقي، الرضا املهين معامالت االرتباط بني كل من: ا -

 .0.09إجيابية ودالة إحصائيا  عند مستوى الداللة 
. وبالتايل 0.09االرتباط بني الرضا املهين والوالء التنظيمي ارتباط إجيايب ودال عند مستوى الداللة  -

ل: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني الرضا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تقو 
 املهين والوالء التنظيمي.

، دراسة 2009تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التالية: دراسة عبد احملسن عبد السالم نعساين 
، دراسة إيهاب حممد 2001، دراسة حنان األمحد  2001، دراسة خمتار ويسي 2002عال دارب نصر 

ز ــان وبيكــــــــورينجــــــــة جــــدراس ، Lisa, M.;2000 ن  ــــــــان وآخريـــــــــة ليزا مونيهــــــــــــ، دراس2002عويضة 
I. E. Jernigan ; Joyce M. Beggs2005   دراسة لومليي وآخرين ،Lumley et al2011. 

حاجاته ورغباته، وحتقيق توقعاته إن شعور العامل بالرضا عن خمتلف جوانب العمل، والسعادة لتلبية 
وطموحاته الشخصية، ووجود الدعم االجتماعي يف بيئة العمل يؤد  مبجمله إىل الرضا املهين، وهذا بدوره 
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سيطّور شعورا  لدى العامل باالنتماء واإلخالص هلذا العمل واإلحساس بأنه جزٌء منه، وبالتايل قبول 
ه إىل الوالء للمنظمة، وتتفق هذه النتيجة مع االجتاه )الثاين( أهداف املؤسسة وقيمها، وهذا يؤد  مبجمل

 توصل بعض الباحثني من خالل إذالذ  يقول إن الرضا املهين والوالء التنظيمي على عالقة متبادلة، 
 دراستهم إىل وجود عالقة متبادلة قوية بني الرضا والوالء إال أهنم مل يستطيعوا حتديد َمن ُيسبب اآلخر.

عوامل الرضا املهين املؤثرة يف الوالء التنظيمي قام الباحث باستخدام اختبار حتليل االحندار ولبيان 
( اليت تقوم على أساس إدخال كل املتغريات على مراحل، إذ تدخل Stepwise)املتعدد بالطريقة التدرجيية 

باط باملتغري التابع ويكون داال  املتغريات اليت هلا قيمة تنبؤية أعلى أوال ، ليدخل املتغري الذ  له أعلى ارت
إحصائيا ، ويف املرحلة الثانية: يدخل املتغري الذ  يصاحب االرتباط شبه اجلزئي األعلى والدال إحصائيا . مث 
تفحص الداللة اإلحصائية املتغري املدخل يف املرحلة األوىل، وإذا مل تثبت داللته اإلحصائية حيذف، مث 

غري من املتغريات املستقلة. ومن مث ال يبقى إال املتغريات اليت تسهم يف تباين تكرر املراحل الثالث لكل مت
 املتغري التابع، واجلداول التالية توضح ذلك:

 (7) الجدول
 نتائج معامل التحديد المتعدد )الطريقة التدريجية(

 معامل التحديد معامل االرتباط المتغير النموذج
 0.290 0.120 التميز املهين 9
 0.227 0.119 اإلدارة تميز املهين، أسلوبال 2
 0.222 0.111 الشهر  اإلدارة، الدخل التميز املهين، أسلوب 2

 (0)الجدول 
 نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد )الطريقة التدريجية(

 مجموع االنحدار المتغير النموذج
 متوسط دح المربعات

 مستوى ف المربعات
 الداللة الداللة

 املهينالتميز  9
 20122.792 9 20122.792 االحندار

 دالة 0.000 290.212
 11.090 202 20902.902 الباقي 0.09عند 

  202 09017.291 الكلي

 التميز املهين، 2
 اإلدارة أسلوب

 99912.220 2 22222.121 االحندار
 دالة 0.000 911.997

 10.212 202 22711.927 الباقي 0.09عند 
  202 09017.291 لكليا

2 
 التميز املهين،

 اإلدارة، أسلوب
 الشهر  الدخل

 7120.191 2 22212.702 االحندار
 دالة 0.000 29.221

 12.700 209 22200.002 الباقي 0.09عند 
  202 09017.291 الكلي
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 (9الجدول رقم )
 نتائج معامالت االنحدار المتعدد )الطريقة التدريجية(

 مستوى ت المعيارية المعامالت المعامالت غير المعيارية المتغير النموذج
 بيتا الخطأ المعياري بيتا الداللة الداللة

9 
دال عنــــــــــد  0.000 20.177  9.117 29.217 القيمة الثابتة

0.09 

دال عنــــــــــد  0.000 92.007 0.120 0.902 9.222 التميز املهين
0.09 

2 

دال عنــــــــــد  0.000 29.212  9.110 29.279 القيمة الثابتة
0.09 

دال عنــــــــــد  0.000 1.129 0.202 0.902 9.000 التميز املهين
0.09 

دال عنــــــــــد  0.000 2.292 0.221 0.922 0.090 اإلدارة أسلوب
0.09 

2 

دال عنــــــــــد  0.000 20.722  9.172 29.029 القيمة الثابتة
0.09 

دال عنــــــــــد  0.000 1.092 0.201 0.907 0.122 التميز املهين
0.09 

دال عنــــــــــد  0.099 2.022 0.920 0.920 0.212 اإلدارة أسلوب
0.00 

 الــــــدخل
دال عنــــــــــد  0.090 2.202 0.909 0.991 0.222 الشهر 

0.00 
يالح  من اجلدول السابق أن التميز املهين كان له أعلى ارتباط، إذ أدخل يف املرحلة األوىل، ويف 

رة، ويف املرحلة الثالثة أدخل الدخل الشهر ، وكانت قيمة بيتا للتميز املرحلة الثانية أدخل أسلوب اإلدا
، من قيمة الدخل الشهر  0.920، وهي أعلى من قيمة بيتا ألسلوب اإلدارة اليت بلغت 0.201املهين 

، هذا وكانت قيم ف دالة إحصائيا  يف املراحل الثالث؛ مما يشري إىل أن تباين اإىل 0.909اليت بلغت 
تابع كان داال  إحصائيا . وكانت قيم معامل االحندار جلميع املتغريات اليت أدخلت يف املراحل الثالث متغري ال

دالة إحصائيا  ما يعين أن مجيع املتغريات الداخلة تسهم إسهاما  داال  إحصائيا  يف تباين متغري الوالء 
املتغريات املستقلة يف تباين املتغري  التنظيمي. وملعرفة مقدار التباين املفسر الذ  يسهم به كل متغري من

التابع حيسب مربع معامل االرتباط املتعدد وهو ما يعرف مبعامل التحديد، إذ كانت قيم معامل التحديد يف 
، أ  إنه كلما ارتفع رضا العامل عن كل من: التميز املهين، 0.222، 0.227، 0.290املرحل الثالث: 

ع مستوى الوالء التنظيمي لديه، وبالتايل ميكن صياغة معادلة االحندار أسلوب اإلدارة، الدخل الشهر  ارتف
 على النحو التايل:
=الوالء 29.029(+0.222×+)الدخل الشهر )0.212×(+)أسلوب اإلدارة0.122×)التميز املهين

 .التنظيمي
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ين يسبق الوالء وبالتايل ميكن القول إن هذه النتيجة تتفق مع االجتاه )الرابع( الذ  يقول إن الرضا امله
 التنظيمي. 

 نتائج الفرضية الثانية: -5-3

 بني الرضا املهين والعمر املهين.ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  
 للتحقق من صحة هذه الفرضية استخدم الباحث معامل ارتباط بريسون كما يبني اجلدول التايل: 

 (00) الجدول
 اختبار معامل ارتباط بيرسون بين الرضا المهني والعمر المهني للعاملنتائج 1

 الداللة مستوى الداللة ارتباط بيرسون الرضا المهني/العمر المهني
 غري دال 0.000 0.022 الدخل الشهر 

 غري دال 0.002 0.901 العالقة مع الزمالء
 غري دال 0.022 0.020 العالقة مع املشرف
 0.09دال عند  0.000 0.222 أسلوب اإلدارة

 غري دال 0.202 0.022 احلوافز
 0.09دال عند  0.000 0.919 فرص الرتقية

 غري دال 0.922 0.022 ظروف العمل املادية
 غري دال 0.271 0.012 طبيعة العمل
 0.09دال عند  0.091 0.922 حتقيق الذات
 0.09دال عند  0.000 0.202 التّميز املهين
 0.00دال عند  0.020 0.920 الرضا املهين

 يتبنّي من اجلدول السابق ومن قيم معامل االرتباط أن:
االرتباط بني كل من الدخل الشهر ، العالقة مع الزمالء، العالقة مع املشرف، احلوافز، ظروف  -

 العمل املادية، طبيعة العمل، العمر املهين للعامل غري دال إحصائيا .
 .0.00ملهين والعمر املهين للعامل ارتباط إجيايب ودال عند مستوى الداللة االرتباط بني التّميز ا -
االرتباط بني أسلوب اإلدارة وفرص الرتقية  وحتقيق الذات والعمر املهين ارتباط إجيايب ودال  -

 .0.09إحصائيا  عند مستوى الداللة 
ائيا  عند مستوى الداللة االرتباط بني الرضا املهين والعمر املهين ارتباط إجيايب ودال إحص -
وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تقول: توجد عالقة ارتباطية دالة  .0.00

 إحصائيا  بني الرضا املهين والعمر املهين للعامل.
كن هذه بوجه عام نالح  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني الرضا املهين والعمر املهين للعامل، ول

)عويضة، (، 2001(، )األمحد ، 2001العالقة ضعيفة نوعا  ما، حيث تشري معظم الدراسات )ويسي، 
2002( ،)Jernigan; Beggs 2005سنوات  ( إىل أن الرضا املهين يزداد لدى العامل مع تزايد عدد

 اخلربة املهنية لديه يف العمل، ولكن يبدو أن هذا األمر حباجة إىل مزيد من الدراسة والتعمق.

http://journals1.scholarsportal.info/search-advanced.xqy?q=I.%20E.%20Jernigan&field=AU
http://journals1.scholarsportal.info/search-advanced.xqy?q=Joyce%20M.%20Beggs&field=AU
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 نتائج الفرضية الثالثة: -5-2

 بني الوالء التنظيمي والعمر املهين.قة ارتباطية دالة إحصائيا  ال توجد عال
 للتحقق من صحة هذه الفرضية استخدم الباحث معامل ارتباط بريسون كما يف اجلدول التايل: 

 (00) الجدول
 نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون بين الوالء التنظيمي والعمر المهني للعامل

 الداللة مستوى الداللة ارتباط بيرسون نيالوالء التنظيمي/العمر المه
 0.09دال عند  0.000 0.222 الوالء العاطفي
 غري دال 0.910 0.020 الوالء املستمر
 0.09دال عند  0.009 0.912 الوالء األخالقي
 0.09دال عند  0.000 0.220 الوالء التنظيمي

 يتبنّي من اجلدول السابق ومن قيم معامل االرتباط أن:
رتباط بني كل من: الوالء العاطفي، الوالء األخالقي، العمر املهين ارتباط إجيايب ودال اال -

 .0.09إحصائيا  عند مستوى الداللة 
 االرتباط بني الوالء املستمر والعمر املهين للعامل غري دال إحصائيا . -
، 0.09عند مستوى الداللة  االرتباط بني الوالء التنظيمي والعمر املهين ارتباط إجيايب ودال إحصائيا   -

وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تقول: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني 
 الوالء التنظيمي والعمر املهين للعامل.

 نتائج الفرضية الرابعة: -5-4

 قياس الرضا املهين.ال توجد فروق دالة إحصائيا  بني متوسط درجات الذكور واإلناث على م
 للتحقق من صحة هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار ت ستودينت.

 (.0) الجدول
 نتائج اختبار ت ستودينت لداللة الفروق بين متوسطي الذكور واإلناث على مقياس الرضا المهني

 الداللة مستوى الداللة دح ت االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس
 غري دالة 0.711 202 0.212 07.092 911.29 920 اإلناث
     21.222 979.20 920 الذكور

يتبنّي من اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بني متوسط درجات كل  من الذكور واإلناث 
يف الرضا املهين، وبالتايل نقبل الفرضية الصفرية. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة: خمتار ويسي 

، 2002، يف حني تتعارض مع نتيجة: دراسة عال دارب نصر 2002راسة إيهاب عويضة ، د2001
 .2002، دراسة أمحد حسني عبد الرازق 9111العنز  
 عدم وجود فروق بني متوسط درجات كل  من الذكور واإلناث يف الرضا املهين ميكن تفسريه بأن بيئة إن 
 يطة ميكن أن تكون متشاهبة، ونظام الراتب واحلوافز لكال اجلنسني ة احملـــــــدة، والظروف املاديـل واحــــــالعم
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 واحد، وكذلك القوانني والتشريعات الناظمة للعمل.
 نتائج الفرضية اخلامسة: -5-5

 ال توجد فروق دالة إحصائيا  بني متوسط درجات الذكور واإلناث على مقياس الوالء التنظيمي.
 الباحث اختبار ت ستودينت. للتحقق من صحة هذه الفرضية استخدم

 (05الجدول )
 نتائج اختبار ت ستودينت لداللة الفروق بين متوسطي الذكور واإلناث على مقياس الوالء التنظيمي

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المتغير
مستوى  دح ت المعياري

 الداللة الداللة

 0.09الة عند د 0.002 202 2.192 1.012 20.11 920 اإلناث الوالء العاطفي
     0.012 22.11 920 الذكور 

 0.00دالة عند  0.022 202 2.200 0.229 20.01 920 اإلناث الوالء املستمر
     2.912 21.10 920 الذكور 

 0.00دالة عند  0.021 202 9.179 2.972 29.02 920 اإلناث الوالء األخالقي
     2.792 29.11 920 الذكور 

 0.09دالة عند  0.000 202 2.227 92.112 17.22 920 اإلناث التنظيمي الوالء
     99.221 79.00 920 الذكور 

 يتبنّي من اجلدول السابق أن: 
وجود فروق دالة إحصائيا  بني متوسط درجات كل  من الذكور واإلناث يف بعد  الوالء املستمر  -

 ملصلحة الذكور. 0.00والوالء األخالقي عند مستوى الداللة 
بني متوسط درجات كل  من الذكور واإلناث  0.09وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  -

 يف الوالء العاطفي، وهذه الفروق هي ملصلحة الذكور.
بني متوسط درجات الذكور واإلناث يف الوالء  0.09وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  -

يل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تقول: توجد فروق التنظيمي ملصلحة الذكور، وبالتا
دالة إحصائيا  بني الذكور واإلناث يف الوالء التنظيمي. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة خمتار ويسي 

يف حني تتعارض مع ، 2001، ودراسة حنان األمحد  2002، ودراسة أمحد حسني عبد الرازق 2001
 .2002سة إيهاب عويضة نتيجة درا

 املقرتحات: -6

ضرورة اهتمام املؤسسات عامة والصناعية خاصة بالتميز املهين، وأسلوب اإلدارة، والدخل  -0
 الشهر  نظرا  لدورها الواضح يف موضو  الوالء التنظيمي.

 ضرورة قيام املؤسسة بإعادة النظر يف نظام احلوافز والرتقية لديها. -.
ملؤسسات عامة والصناعية خاصة مبوضو  الرضا املهين وموضو  الوالء التنظيمي ضرورة اهتمام ا -5

 لدى العاملني لديها، ومراقبة مستوامها مراقبة دورية ومستمرة.
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إجراء الدورات التدريبية وورشات العمل اخلاصة بإيضاح دور الرضا املهين يف العمل ويف مواجهة  -.
 شطة اليت تدعم وتسهم يف رفع مستوى الرضا املهين لدى العاملني.املشكالت والصعوبات، واالهتمام باألن

 ضرورة معاجلة املشكالت اليت ميكن أن تظهر يف أ  مؤسسة على أسس علمية ونفسية. -3
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 املراجع

 املراجع العربية:

(. الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للعاملني يف مراكز الرعاية الصحية 2001األمحد ، حنان. ) -
 (.2)92، اجمللة العربية للعلوم اإلدارية .لية يف اململكة العربية السعوديةاألو 
، جامعة القاهرة:  إدارة املوارد البشرية(. 2009باشر ، نفيسة حممد، ومصطفى مصطفى كامل. ) -

 كلية التجارة.
ستوى (. قياس مدى قدرة العوامل التنظيمية والدميوغرافية يف التنبؤ مب9111الطجم، عبد اهلل. ) -

 (.9)2، اجمللة العربية للعلوم اإلدارية .ظيمي باألجهزة اإلدارية السعوديةااللتزام التن
، دراسة الغياب عن العمل وعالقته بالرضا املهين والوالء التنظيمي(. 2002دارب نصر، عال. ) -

 معة دمشق.ميدانية يف بعض معامل مدينة السويداء. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جا
. )د. فارس حلمي: املدخل إىل علم النفس الصناعي والتنظيمي(. 9111رجييو، رونالد . ) -

 (، عمان، األردن: دار الشروق.9مرتجم( )ط
 (، بريوت، لبنان: دار الشروق.9)ط إدارة األفراد.(. 9110شاويش، مصطفى جنيب. ) -
جملة العلوم  .لدى ضابط األمن الكوييت(. الرضا الوظيفي 2002العباسي، عبد احلميد حممد. ) -

 (.2)22، الكويت االجتماعية
(. العالقة بني الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى األخصائيني 2002عبد الرزاق، أمحد حسني. ) -
 .9(، اجلزء90، )جملة القاهرة للخدمة االجتماعية .تماعيني باجملال الطيب والتعليمياالج
(. الوالء التنظيمي والرضا عن العمل: مقارنة بني القطا  العام 9111) العجمي، راشد شبيب. -

 .70-21(، 9، )92، االقتصاد واإلدارة، جملة جامعة امللك عبد العزيزوالقطا  اخلاص يف دولة الكويت، 
. الرياض: معهد اإلدارة السلوك اإلنساين والتنظيمي، منظور كلي مقارن(. 9111العديلي، ناصر. ) -
 .العامة
أثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملني يف (. 2002عويضة، إيهاب حممد. ) -

 . رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعية اإلسالمية، غزة، فلسطني.املنظمات األهلية مبحافظة غزة
تري . رسالة ماجسالرضا الوظيفي لدى العاملني يف سجن مدينة تبوك(. 2001الغامد ، محدان. ) -

 غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية.
الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى املشرفني (. 2002فلمبان، إيناس فؤاد نواو . ) -

ري منشورة يف . رسالة ماجستري غالرتبويني واملشرفات الرتبويات بإدارة الرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة
 القرى، السعودية. أم جبامعة والتخطيط الرتبوية اإلدارة
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مدخل إىل البحث يف العلوم الرتبوية (. 2007الكيالين، عبد اهلل زيد، والشريفني، نضال كمال. ) -
(، األردن، عمان: دار املسرية للنشر 2. )طواالجتماعية: أساسياته، مناهجه، تصاميمه، أساليبه اإلحصائية

 توزيع والطباعة.وال
قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني الفنيني يف اخلدمات الطبية (. 2002املدحل، عبد اهلل. ) -

. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية للقوات املسلحة
 السعودية.
املتغريات التنظيمية والفردية مع الرضا الوظيفي أثر (. 2009نعساين، عبد احملسن عبد السالم. ) -

. رسالة دكتوراه غري منشورة، على االنتماء التنظيمي بالتطبيق على املستشفيات اجلامعية بالقاهرة الكربى
 جامعة عني مشس.

(. اختبار اجتاه العالقة السببية بني الرضا الوظيفي 2002نعساين، عبد احلسن عبد السالم. ) -
مؤمتر االجتاهات احلديثة يف إدارة التنظيمي بالتطبيق على املستشفيات اجلامعية بالقاهرة الكربى. واالنتماء 

 ، القاهرة.املستشفيات اخلاصة واحلكومية يف الوطن العريب
. أكادميية نايف الوالء التنظيمي للمدير السعود (. 9112هيجان، عبد الرمحن أمحد حممد. ) -

 لرياض.العربية للعلوم األمنية، ا
اجتاهات العاملني حنو التغيري التنظيمي وعالقتها بالوالء التنظيمي واألداء (. 2001ويسي، خمتار. ) -

. دراسة ميدانية يف املؤسسات التابعة لوزارة الصناعة يف حمافظة دمشق وريفها. رسالة والرضا الوظيفي
 دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق.
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