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ABSTRACT 

The current research aims to identify the relationship between organizational 

loyalty and personal and social and organizational variables for the educational 

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

analytical approach using images to measure the relationship between them and 

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

the educational sector in the industrial city of Jubail, researcher to conduct a 

personal interview with members of the sample were applied, the study tool 

Researcher analyzes the responses of the sample during the person link factor 

contained in the statistical program SPSS. The results indicated that the hypothesis 

of the Chairperson, that "there is a positive relationship between organizational 

results contradicted statistically loyalty to personal, organizational and social 

variables in the study sample. Researcher attributed the current research results to 

sign a weakness in the construction of personal, social and regulatory system for 

personnel in the educational sector in Jubail Industrial City. 

The Keywords: personal-social variables Variables-organizational variables - the 

organizational loyalty - Education - administration. 
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 الملخص

احلايل اىل التعرف على العالقة بني الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية يهدف البحث 
تخدم الباحث املنهج ، وقد إسللعاملني بالقطاع التعليمي يف مدينة اجلبيل الصناعية يف اململكة العربية السعودية

ينة الدراسة وقد إشتملت ع من إعداد الباحث، الوصفي التحليلي مستخدمًا اإلستبانة لقياس العالقة بينهما وهي
ة مع أفراد العينة وباملقابلة الشخصي ،موظفًا من العاملني بالقطاع التعليمي مبنطقة اجلبيل الصناعية 616على عدد 

، وقام الباحث بتحليل إستجابات العينة من خالل معامل إرتباط بريسون املتضمن يف الربنامج مت تطبيق أداة الدراسة
بة ودالة "توجد عالقة موج. وأوضحت النتائج عدم حتقق الفرضية الرئيسة واليت تنص على  SPSS إلحصائي ا

ويعزى الباحث النتائج .إحصائياً بني الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية والتنظيمية واإلجتماعية لدى عينة الدراسة" 
القطاع خصية واإلجتماعية والتنظيمية لدى العاملني بللبحث احلايل اىل توقع وجود ضعف يف بناء املنظومة الش

 التعليمي مبدينة اجلبيل الصناعية.

 الكلمات اإلفتتاحية :

 اإلدارة . –م التعلي –الوالء التنظيمي  -املتغريات التنظيمية -املتغريات اإلجتماعية-املتغريات الشخصية
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 المقدمة :

الوالء التنظيمي من املتغريات القدمية واحلديثة نظرًا ملا يتمتع به من أمهية للمؤسسات واملنظمات ألنه يُعترب مفهوم 
فيه   لبقاءايُعرب عن  مدى إميان العاملني وإعتقادهم القوي بأهداف وقيم التنظيم الذين ينتمون إليه ورغبتهم القوية يف 

خر ودهم يف سبيل احملافظة على هذا التنظيم وإبداء مشاعر الفلبذل أقصى طاقاهتم وجهالدائم  واستعدادهمكأعضاء 
واالرتباط الشديد به، إنطالقاً من ركائز هامة ضماناً لتحقيقه ومن مث حتقيق النتائج املرجوة منه، وهذه الدعائم متثلها 

ات االجتماعية وتعين غري املتغريات الشخصية ومنها )العمر، املستوى التعليمي، مدة اخلدمة، املرتبة الوظيفية(، واملت
)احلالة الزواجية، عالقة العمل الغري رمسية "العالقة مع الزمالء" "العالقة مع الرئيس"(، واملتغريات التنظيمية اليت تعين 
)الدخل الشهري، الرتقية وتقدم الدرجة الوظيفية، ومنط القيادة "االوتوقراطي" "الدميوقراطي" "الرتسلي"(، ومتثل هذه 

 ت البناء البحثي للدراسة احلالية .املتغريا
 :مشكلة البحث وتساؤله

من خالل املقابالت الشخصية املباشرة بني الباحث وبني العاملني بقطاع التعليم يف منطقة اجلبيل الصناعية يف اململكة 
 العربية السعودية تكونت لدى الباحث :

واإلجتماعية لبناء  املتغريات الشخصية والتنظيميةالرغبة يف التعرف على العالقة بني الوالء التنظيمي وبعض  -1
 تصور مقرتح مستقبالً حول كيفية رفع مستوى الوالء التنظيمي وبناء يف عالقته بتلك املتغريات.

اختيار دراسة موظفي إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة امللكية يف مدينة اجلبيل باململكة العربية السعودية  -2
شبه حكومية تدار بفكر القطاع اخلاص وال تتبع إداريًا وزارة التعليم يف اململكة العربية بسبب أهنا منظمة 

السعودية، وباإلضافة إىل أن مدير إدارة التعليم طلب منه تطبيق دراسته على إدارة اخلدمات التعليمية عند 
 ع الوالء التنظيمي.مبوضو معرفته برغبته يف دراسة موضوع الوالء التنظيمي، باإلضافة إىل اهتمام الباحث 

 الرئيس للبحث احلايل يف التساؤل التايل : ومما سبق تمثل التساؤل
 الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية هل توجد عالقة دالة إحصائياً بني         
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 .52، 63 ص ، بتصرف ، جدة ، الشروق دار ، الرتبوية البحوث كتابة يف املرشد ه(.1648فودة.) حممد حلمي صاحل  عبدالرمحن، ، عبداهلل-(1)

 

 لدى عينة الدراسة احلالية ؟          

 

 

 أهمية البحث

 حلالية اىل :ترجع أمهية الدراسة ا
دراسة الوالء التنظيمي يف عالقته باملتغريات الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية هبدف حتقيق  أمهية  -1

 تعزيز األداء الوظيفي.و درجة من الكفاءة واإلنتاجية،  املنظمات بأعلىأهداف وغايات 
تعمل على سد  حيث، البحثيإضافة للدراسات السابقة يف نفس اجملال امتداد و  تعترب الدراسة احلالية -2

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

 أهداف البحث 

 الكشف عن العالقة بني الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية لدى عينة الدراسة احلالية . 

 منهجية البحث 

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

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

 عينة الدراسة .
حلالية حول ظر األفراد عينة الدراسة ا، للقيام بالدراسة امليدانية وملعرفة وجهات ن المنهج الوصفي المسحي -2

 الوالء التنظيمي.
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 .االسكندريةالسلوك التنظيمي مدخل تنظيمي معاصر، الدار اجلامعية احلديثة،  - 2443عبد الباقي صالح الدين، 2 .

  1111األردن، والتوزيع للنشر الشروق دار ،1ط حلمي، فارس والتنظيمي،ترمجة الصناعي النفس علم إىل املدخل : رجييو .ي رونالد3     
Porter ,L .Steers ,R .mow day .R .an Bonlain ,P organizational commitment ,Job Satisfaction and turnover among  4

psychiatric technicians ",journal of applied peg chologg,vol,59" 1979. 
 النجاح جامعة لدى مودعة ، منشورة غري ماجستري رسالة ، الفلسطينية اجلامعات يف التدريسية اهليئة أعضاء لدى التنظيمي والوالء األكادميية احلرية بني العالقة : محدان لطفي دانا5   

 .2448 الوطنية

 

 

 

 مصطلحات البحث 

 مفهوم الوالء التنظيمي

 الوالء التنظيمي:

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

 2 املنظمةاليت يعمل هبا مع رغبة قوية باالستمرار يف عضوية هذا 

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

 .  5منظمته وارتباطه هبا "الوالء بأنه " قوة تطابق الفرد مع  1176وزمالؤه 4كما يعرف بورتر 

ويُعرف الوالء التنظيمي إجرائياً يف هذه الدراسة بأنه الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص واليت تعرب عن درجة "إميان 
العاملني واعتقادهم القوى بأهداف وقيم التنظيم الذين ينتمون إليه ورغبتهم القوية يف البقاء فيه كأعضاء واستعدادهم 

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

ويذهب الباحث إىل التعريف اإلجرائي للمتغريات الشخصية العوامل الشخصية واالجتماعية والتنظيمية:
تعليم ومدة اخلدمة الدراسة ) العمر وال واإلجتماعية والتنظيمية املرتبطة بشخصية املوظف نفسه، ويقصد هبا يف هذه

 . واملرتبة الوظيفية والراتب والدخل اإلضايف إن ُوجد (
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 ديسمرب اجلزائر. ٠٢. جملة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية العدد  ٣١٠٢قودة جامعة قاصدي مرباح ورقلة  عزيز (6)

 

 

 المنظمة:

ميثل مفهوم املنظمة املقصود يف الدراسة احلالية هي "مجاعة منظمة على مستوى عال تتمتع بأهداف واضحة، وقواعد 
 .(6)ولوائح مقررة رمسياً، ونسق األدوار احملددة"

ويقصد باملنظمة يف هذه الدراسة "إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة امللكية يف مدينة اجلبيل الصناعية باململكة العربية 
 السعودية".

 ومرجعيته للوالء التنظيمي اإلسالم إلىحاجة ال

 يعترب الدين املرجع األساس الذي ينبغي على املتدين أن يرجع إليه للهداية به يف كافة جوانب حياته اخلاصة واملهنية 

 َوَما ِمن َدابَّة   ﴿ ىلإالنفسية والعقلية واإلجتماعية والبدنية يقول اهلل تعه اخلاصة والعامة و اجاتحل استجابالدين  ألن

ثَاُلُكم ا يف  َرأِض َواَل طَائِر  َيِطرُي ِِبََناَحيأِه ِإالَّ أَُمٌم أَمأ ء   نمِ  الأِكَتابِ  يف  فَ رَّطأَنا مَّا ۚ  ألأ مأ حُيأَشُروَن  إىلى  مثَّ ُُ  ۚ   َشيأ  ﴾َرهبِه

  ( . 38)األنعام :

 إىلة كحاجته والشعوري اجاته الوجدانيةحل إستجاب معرفة احلقائق كما إىلاجة العقل حل إستجابفالدين اإلسالمي 

والتعاون الوالء و  كالصدق واألمانة األخالق احلميدة دين يعرّفه وحيثه على إىلالشعور باألمان والطمأنينة  وحاجته 
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 ،مكتبة املثين،بغداد .1،ط1( . املقدمة )العرب وديوان املبتدأ واخلرب(،ج1167عبد الرمحن .) بن خلدون، -( (7))
 ، دار الشروق، القاهرة .7ط ( . القرآن وعلم النفس، 2441جنايت، حممد عثمان .)  -( (8))

 ( . صحيح مسلم، دار طيبة، اململكة العربية السعودية . 2446بن احلجاج، مسلم . )  -( (9)

ها هتذيب النفس اليت يتم هبا بواسطت بالدين هو الوسيلة اإلقتداء" بن خلدون أن عتربإ وهلذا .على الرب والتقوى

 )7( "اإلنسانية

 

 وأثره في الوالء التنظيميدافع التديُّن 

 دفعهي جنايت أن دافع التديُّن هو دافع فطري وأنه هام للسلوك وان االنسان يشعر يف أعماقه بدافعحممد عثمان يؤكد 

 التديُّن دافع افعوتبني بعض االيات ان د ،بالعبادة والدعاء إليهوالتفكري يف خالق هذا الكون ومدبره فيتجه  للبحث

يِن َحِنيًفا  ﴿ إىلتع يقول فطري َهَك لِلده ِلكَ  ۚ  اَل تَ بأِديَل خِلَلأِق اللَِّه  ۚ  ا يهعل النَّاسَ  َفَطرَ  الَّيِت  اللَّهِ  ِفطأَرتَ  ۚ  فَأَِقمأ َوجأ  ذَى

يُن الأ  ثَ َر النَّاِس اَل يَ عأَلُموَن  يمُ قالده  . )8( ،( 34 ،) النور ﴾َولَىِكنَّ َأكأ

وميجسانه  وينصرانه يهودانه فأبواه.  يولدالفطرة إال مولود من ما" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ،مسلم يف صحيحه وقد روى

 فطرة اهلل اليت﴿شئتم ء . هل حتسون فيها من جدعاء ؟" مث يقول أبو هريرة، واقرؤا إنعاً .كما تنتج البهيمة هبيمة مج

 .  )9(( 34 ،)الروم ﴾ ا ال تبديل خللق اهللعليه فطر الناس 
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 . 2447خلف الرواشدة  (10)
  .، القاهرة4116انيس، ابراهيم واخرون، "املعجم الوسيط"، اجلزء الثاين، جممع اللغة،  (11)
 .64-36ص ص مرجع سابق، (.2442حممد عبد الفتاح . ) املهدي،-(12)
 .64-36ص ص مرجع سابق، (.2442حممد عبد الفتاح . ) املهدي،(12)

وبني التديُّن  جلوهري ا بني التديُّنفيه  الفرد على الدين احلق الذي جيمعتأسيس املوظف والئه التنظيمي ملؤسسته إن 

 .إمنا هو ضمانة حقيقية جلودة األداء وللوفاء املهين وصدق العمل وحتقيق األهداف املنشودة  الظاهري

واخلشية منه  ى أدائه ظاهراً وباطناً مما يغذي عنده تقوى اهللففي هذه احلالة يكون اهلل هو الرقيب عليه  وهو املطّلع عل

 يف السر والعلن فيسعى إىل إرضاءه حبسن األداء قبل إرضاء روؤسائه ومديريه .

 والوالء التنظيمي اإلسالمي أنماط التديُّن 

وهو  ،رتباطو اإل اإللتزاماإلخالص و الوفاء و " وهو يشري الوالء يف اللغة  يربط الباحث يف هذا املطلب بني ما

حاجة  -شعور الفرد باملسؤولية  – نتماءالشعور باإلبأنه " إصطالحا وما يشري إليه (10)" الشعور بالقرب واملساندة

يربط   (11)" الذي يبديه الفرد حنو شيئي ما ندماجاإلخالص واحملبة واإل -من احلاجات االجتماعية لدى اإلنسان 

بينه هبذا املفهوم وبني أمناط املتدينني مما يساعد يف تفسري حاالت املوظفني بقطاع ما من تباين مستوىات التديّن 

 لديهم .

بينها تصنيف   ومن ،وطرحوا العديد من التصنيفات ألمناط التديُّن من زوايا متعددةالتديُّن   فعلماء النفس درسوا

 : إىلالذي صّنف امناط التديُّن   ))12((املهدي حممد 
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  على املعرفة والعاطفة والسلوك . وفيه يكون التديُّن  مسيطراً  التديُّن  األصيل

ويف هذا النمط من التديّن يعتقد الباحث أنه ميثل أولئك الذين ميلكون املستوى املرتفع من الوالء التنظيمي والذي 

العاطفي  وملؤسستهم وقطاعهم الذي يعملون فيه وبني إرتباطهم الوجداين و مجع هلم بني املعرفة والفهم لعملهم املهين

 هبذا القطاع وبني أدائهم السلوكي املتناسب مع طموحات وأهداف مؤسستهم .

 . 13وينحصر هذا النمط من التديُّن  على املعرفة فقط التديُّن  المعرفي

 وفيه يكون للفرد عاطفة ومحاس كبري بدون معرفة أو سلوك وعمل . التديُّن  العاطفي

فقط  ،اطفةحكام العبادات وبدون عأالسلوك بدون معرفة كافية ب وتنحصر مظاهر هذا النمط يف التديُّن  السلوكي

 جملرد اهنا عادات .

 مصلحة ما دنيوية . تحقيقمبظاهر التديُّن  ل اإللتزاموهو  التديُّن  النفعي

قط متوافقا فنتيجة التعرض ملوقف ما يكون رد فعل الفرد يف هذه املواقف ف ،وهو التديُّن  كرد فعل يُّن  التفاعلىالتد

 مع الدين .

 كاستخدام الدين للدفاع ضد اخلوف او القلق او الشعور بالذنب .  التديُّن  الدفاعي

 لتخفيف حدة التدهور العراض امراض عقلية تصيب االنسان . التديُّن  المرضي
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 املرجع السابق )14 )

 
 املرجع السابق -(15)

وهو القائم على فهم الدين بشكل مغلوط غري صحيح فيتسم اصحاب هذا النمط بالغلو  التديُّن  المتطرف

 . 14والسطحية أحيانا

ملتوافق مع هذا اوالسلوك  ،النمط األول من التديُّن  وهو النمط األصيل الذي جيمع بني االعتقاد الصحيحويُعترب 

 االعتقاد هو النمط الذي يأمر به اإلسالم أتباعه ىف كل شأن من شئون حياهتم .

 اإلسالمي وعالقتها بالوالء التنظيميالعوامل المؤثرة على التديُّن 

لف من تباينة وختتيتأثر بعوامل متنوعة ومإال أنه  يف الوقت الذي يكون فيه التدّين هو احملرك األساس والقوي لصاحبه

 مي .ممّا يعين تأثر املتغريات التابعة له كمتغري الوالء التنظي ،فرد آلخر ومن بيئة لبيئة ومن جمتمع جملتمع

 يف عاملني ومها : وجُيمل الباحث هذه العوامل

مينح ند البلوغ عمث  ،خلق االنسان بفطرة االسالم إىلكالفطرة والنفس اذ أن اهلل تع : العوامل الذاتية العامل األول

عل التديُّن  كما ان اهلل هيئ نفسية كل فرد حنوه سبحانه مما جي  ،اجلزاءعليه حرية االختيار واليت يرتتب  اهلل اإلنسان

 . )15(جزءاً من فطرة االنسان ونفسيته 
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 (، الرياض .26)( : " منهجية البحث يف الرتبية اإلسالمية "، جملة اخلليج العريب للرتبية، عدد 1188أبو العينني، علي خليل ) -( 16)

 

اإلجتماعي  وسائل التواصلو  كبيئة العمل وبيئة اجملتمع واألسرة واألصدقاء  : العوامل االجتماعية  العامل الثاني

ًا أو سلبًا يف التديُّن  جيابإسواء  اً قوي متارس تأثرياً كل هذه   ،واملظاهر احلياتية اجملتمعية كاملساجد التعليماإلعالم و و 

 .كممارسة وسلوك وفعل ومن مثّ يف والء الفرد التنظيمي ملؤسسته وعمله 

 

 اإلسالمي والوالء التنظيميالتديُّن  جوانب

التعبري العملي للدين وهو املمارسة واألداء والفعل امللحوظ لتعليمات الدين وأوامره فإنه ميكن هو التديُّن  ألن 

 هي : اجلوانبوهذه   ،مالحظته من خالل جوانب واضحة

وهو الذي ميثل املعلومات واملعارف والفهم الصحيح الذي ينبغي على املوظف أن يتحقق منها : المعرفي الجانب

 إىليقول اهلل تع ،وهو حبد ذاته ميثل ركناً هاماً من أركان الوالء التنظيمي،يفته ودوره يف مؤسستهمجيعاً وفق طبيعة وظ

ِمِننَي َوالأُمؤأ ﴿  عن أمهية املعرفة والعلم والفهم  تَ غأِفرأ ِلَذنِبَك َولِلأُمؤأ  يَ عأَلمُ  َواللَّهُ  ۚ  ِمَناِت فَاعأَلمأ أَنَُّه اَل إِلَىَه ِإالَّ اللَُّه َواسأ

إذ أن العلم يولد اإلميان لدى  ،( فالعلم واملعرفة ينطلق منهما العمل على صواب11)حممد: ﴾ َوَمث أَواُكمأ  ُمتَ َقلََّبُكمأ 

مما " يستقطب كافة اجلوانب األخرى ويتداخل معها وهو أساس لكل ما عداه ألهنا تالزم املسلم  ،النفوس السليمة

 .( 16)ين خاصة " معام يقوهى اليت تضفي على ال ،مفييف كافة ال
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 ( 3614، 6/716) فتح الباري أنظر:  -(17)
 ( 2681رقم  ،5/66) رواه الرتمذي:-(18)
  ، حلب، دار السالم .254، ص1ه ( . تربية األوالد يف اإلسالم، ط 1641عبداهلل ناصح .)  علوان، -(19)

 مع صالته كمأحد  حيقر أصحاباً  له إن"  ورئيسهم اخلوارج يف ملسو هيلع هللا ىلصفقال  أكد على أمهية املعرفة والعلم ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب 

، وسبب هذا الضالل هو آفة الفهم املعوج ))17((هم " يقيقرءون القرآن ال جياوز ترا،وصيامه مع صيامهم ،صالهتم

هم قوم هلم عبادة و  ،وقراءهتم أُخرجوا من السنة واجلماعة ،كثرة صومهم وصالهتمبغري علم يقول بن تيمية " إهنم مع  

العلم واملعرفة بفهم  يقأمهية تل إىلوهذا يشري  ،( 28ج ،وورع وزهد لكن بغري علم " . ) جمموع الفتاوى بن تيمية

 .)18(ه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد "فيف"  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح مصداقاً لقوله 

رفة والعلم بالعقل وهو خمزن املع إهتمامهولقد إهتم الدين اإلسالمي يف تربية املسلم على التدين احلق من خالل 

ضج الفرد فكرياً ويتكون لين ،وطبيعة اإلنسان  فس واآلفاق وإىل طبيعة هذا الكون،فوجهه " للنظر يف ُسنن اهلل يف األن

َرأِض ﴿  إىلتع. ويف هذا يقول اهلل  )19(علميًا وثقافيًا "  َلأقَ فإنُقلأ ِسريُوا يف األأ  يُ نأِشئُ  اللَّهُ  مُثَّ  ۚ   ظُُروا َكيأَف َبَدَأ اخلأ

أَةَ  ِخرَةَ  النَّشأ ء   ُكله  َعَلىى  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   اآلأ  ( . 24) العنكبوت :  ﴾ َقِديرٌ  َشيأ

 ( .21)الذاريات :  ﴾  تُ بأِصُرونَ  أََفاَل  ۚ  َويف أَنُفِسُكمأ ﴿  إىلوقوله تع

الوالء التنظيمي ينعكس  إنفيف النظرية اإلدارية اإلسالمية ومتثل املعتقدات جزء رئيسياً يف الُبعد املعريف للمتدين وهلذا 

م الئهو سالمية فوالئهم ملنظماهتم مستمد من الدرجة األوىل من دة اإليقأصال عن الوالء للمبادئ املنبثقة عن الع
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 دار املنهل . ،347مفاهيم إدارية معاصرة، ص .  ( 2416) . أمحد حممد وعنان أبو محور ، الشياب -(20)
 http://goo.gl/r1aYMb، قاموس عريب عريب، لسان العرب، الباحث العريب -(21)
 . 273،ص8(. أساس الثقافة اإلسالمية،زلينت، ليبيا،دار مكتبة بن محودة للنشر والتوزيع،ط2441،الصادق بن عبد الرمحن.)الغرياين -(22)

هنا هو معيار ذايت  املعيار إذ أن ،بادئ حتدد سلوك العاملني يف مواقفهم التنظيمية واإلجتماعيةدهتم فتلك امليقلع

 . (20)" عليه داخلي إلتباع السلوك اإلجيايب يف عملهم واحملافظة 

حيث يقتضي الفهم الصحيح للعبادة على صاحبه أن يربط بني مضامني وروح تلك العبادات :  العبادي الجانب

والعبادة ال  )21(وبني مسارات حياته األخرى كالعمل املهين والوالء له إذ أن العبادة يف اللغة " الطاعة مع اخلضوع 

خلق اهلل  ،))22((تكون صحيحة كاملة إال إذا مجعت احملبة هلل، حبيث يكون اهلل أحب إىل العبد من كل شئ سواه "

نَس ِإالَّ لِيَ عأُبُدوِن  ﴿ إىلاإلنسان لغاية واحدة وهي عبادته سبحانه وتع نَّ َواإلأِ ُت اجلِأ ( وقوله 56)الذاريات: ﴾َوَما َخَلقأ

َنا اَل تُ رأَجُعوَن * فَ تَ عَ  ﴿ إىلتع َناُكمأ َعَبثًا َوأَنَُّكمأ ِإلَي أ َا َخَلقأ قُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ الأَعرأِش ال إىلأََفَحِسبأُتمأ أمنَّ لَُّه الأَمِلُك احلَأ

 ( . 116-115) املؤمنون  ﴾ الأَكرِيِ 

ه طوعاً وحباً الذي يكون والئه التنظيمي لعمله ومؤسست فاملسلم املتدين الذي يؤدي عبادته طوعاً وحمبة هلل هو ذاته

 إرضاءاً هلل وليس ملرؤسيه أو خوفاً ورهبة من شئ أخر .

ويف هذا يرى الباحث أن بناء الوالء التنظيمي على أسس ربانية املصدر وبإعتبار أنه تعبدًا هلل تعإىل إمنا يعين ثبات 

 وتبدلت األوضاع للمؤسسة اليت ينتمى إليها الفرد .هذا الوالء وعدم إهتزازه مهما تغريت الظروف 
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 . 356-356ص.ص  مرجع سابق، (.2441الغرياين.) -(23)
 (1165، 112/2(، و القضاعي يف مسند الشهاب )8161، 676/2(، والبزار ىف املسند )24571، رقم 14/111أخرجه البيهقى )-(24)

إمنا هو عبادة يؤجر  ىلإأن كل فعل صحيح الدين وخالصاً هلل تع إىلالفهم الصحيح ملفهوم العبادة يف اإلسالم يشري ف

 ا اإلنسان .عليه

ولعل أبرز تلك  ،سلوكهأخالقه و ال يستقيم الفرد فقط مبعارفه وعباداته وإمنا يكون هلما أثرمها يف :  فياألخال الجانب

املوظف أن والئه التنظيمي إمنا هو إلتزام خلقي بدءاً من روح التديّن ومروراً مبا  إعتباراألخالق من منظور قيمي هو 

 إرتضاه هو من عمل مبؤسسته وفق ضوابط وأخالقيات وإتفاقات حمددة بوضوح .

يسمى أما املظهر اخلارجي للُخلق ف  ية ال شيء خارجي،فاخلُلق هو " السجية بضم الالم وقيل اخلُلق صفة نفس

نبيه  إىلفوصف اهلل تع ،نابعة من الكتاب والُسنة األخالق يف اإلسالم  ،)23(سلوكاً أو معاًملًة دليل اخلُلق ومظهره "

ُمهيهنَي َرُسواًل مهن أ ﴿  إىلقال تع( و  6) القلم :  ﴾َوِإنََّك َلَعلى ُخُلق  َعِظيم  ﴿  إىلتع بقوله ملسو هيلع هللا ىلص ُهمأ ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف األأ

ُلو  َمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ بأُل َلِفي َضاَلل  مُِّبني  عليهيَ ت أ كأ يِهمأ َويُ َعلهُمُهُم الأِكَتاَب َواحلِأ ( وهذه اآلية 2)اجلمعة:  ﴾مأ آيَاتِِه َويُ زَكه

ة م الناس القرآن وتزكيتهم أي تطهري قلوهبم من الشرك واألخالق السيئيعلت ملسو هيلع هللا ىلصتبني أن من أهم مقاصد بعثة حممد 

 . )24("  األخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا"  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 مننياملؤ  أي:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا ُسل رسول اهلل  ،واألخالق عالمة من عالمات اإلميان واإلعتقاد وهي مثرة من مثار العبادة

 ن رضي اهلل عنه قال سألت رسول اهلل صلى اهللعاالنواس بن مس " رواية ويف" أخالقاً  أحسنهم"  ملسو هيلع هللا ىلص قال! ؟ أفضل
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 ،بريوت، املكتب اإلسالمي .3ط. صحيح اجلامع الصغري )وزيادته الفتح الكبري(،(1188حممد ناصر الدين .) األلباين، -(25)
 ( 2553) مسلم : أنظر -(26)

لناس رواه مسلم ا عليهوسلم عن الرب واإلمث فقال الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع  عليه

 .)25(والرتمذي 

رِِق َوالأَمغأِرِب َولَىِكنَّ الأربَّ َمنأ آَمَن بِاللَّهِ ﴿  إىلويف قوله تع ِخِر َوالأَماَلِئَكِة لَّيأَس الأربَّ َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكمأ ِقَبَل الأَمشأ  َوالأيَ وأِم اآلأ

ابأَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َويف الرهقَاِب َوأَقَاَم اِكنَي وَ َوالأِكَتاِب َوالنَِّبيهنَي َوآَتى الأَماَل َعَلىى ُحبهِه َذِوي الأُقرأََبى َوالأَيَتاَمىى َوالأَمسَ 

ِدِهمأ ِإَذا َعاَهُدوا   الَِّذينَ  أُولَىِئكَ  ۚ   الأَبأأسِ  َوِحنيَ  رَّاءِ َوالضَّ  الأَبأأَساءِ  يف  َوالصَّاِبرِينَ  ۚ  الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َوالأُموُفوَن بَِعهأ

سم جامع لكل خري من األخالق إوالرب  ( مّسى اهلل اإلميان برًا 177)البقرة :  ﴾ُهُم الأُمت َُّقوَن  َوأُولَىِئكَ  ۚ   َصَدُقوا

 .)26("  اخللق ُحسن الرب"  ملسو هيلع هللا ىلصواألقوال واألفعال ويف هذا قال الرسول 

َهىى  الصَّاَلةَ  ِإنَّ  ۚ  اتأُل َما أُوِحَي إِلَيأَك ِمَن الأِكَتاِب َوأَِقِم الصَّاَلَة ﴿ كالصالة   ،بكل أنواع العبادة واألخالق ترتبط  تَ ن أ

َشاءِ  َعنِ  رُ  ۚ   َوالأُمنَكرِ  الأَفحأ بَ رُ  اللَّهِ  َوَلذِكأ نَ ُعونَ  َما يَ عأَلمُ  َواللَّهُ  ۚ   َأكأ َواهلِِمأ ﴿ والزكاة  ،(65)العنكبوت : ﴾ َتصأ ُخذأ ِمنأ أَمأ

يِهم هِبَا َوَصله  ُرُهمأ َوتُ زَكه ُمأ  َسَكنٌ  َصاَلَتكَ  ِإنَّ  ۚ  مأ عليه َصَدَقًة ُتَطهه ي َواللَّهُ  ۚ   هلَّ والصيام  ،(143)البقرة :  ﴾ٌم على عٌ مسَِ

 . (183)البقرة : ﴾ُكُم الصهَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ بأِلُكمأ َلَعلَُّكمأ تَ ت َُّقوَن علىيَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب ﴿ 

َهاُكُم اللَّهُ َعِن الَِّذي﴿ كل الناس مع تنوع أجناسهم وعقائدهم ومللهم   تشملواألخالق يف اإلسالم  َن َلَأ يُ َقاتُِلوُكمأ الَّ يَ ن أ

يِن وَلَأ ُُيأرِجُ   (.8)املمتحنة : ﴾ لأُمقأِسِطنيَ ا حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  مأ إليهوُكم مهن ِديَارُِكمأ َأن تَ بَ رُّوُهمأ َوتُ قأِسطُوا يف الده
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 .143،ص1ه(. الرتبية األخالقية اإلسالمية، القاهرة،مكتبة اخلاجني،ط1317مقداد .) ياجلن، -(27)
 .1118هيجان عبد الرمحن امحد،الوالء التنظيمي للمدير السعودي،رسالة ماجستري ،جامع ة نايف للعلوم األمنية،28 

 ،مجيع النواحي ة وتكوينه هبا تكويناً  كاماًل منيقة يف الدين هي " تنشئة الولد على املبادئ األخاليقوالرتبية األخال

ندفاع ذايت إحىت يصبح مفاتيح للخري مغاليق للشر أينما كان وحيثما وجد ب ،وذلك بإشباع روحه بروح األخالق

هذا اإلنسان  قيقحتستخدام مجيع األسس والطرق والوسائل اليت تساعد على إب ،وإميان وإقتناع وعن عاطفة وبصرية

 . )27(اخلري "  يقاألخال

ر الصدق واألمانة ورد حقوق األخرين والتزاو والذي جيمع يف طياته  أخالق اإلسالم  فالوالء التنظيمي إمنا هو من

 والتعاون معهم وفعل اخلريات وإفادة االخرين واحلفاظ على أعراضهم وأمواهلم وحرماهتم .

 28النماذج المفسرة للوالء التنظيمي

 تايل : تنوعت النماذج املفسرة للوالء التنظيمي وميكن تناوهلا على النحو ال

: منوذج اإلندماج حيث تعترب كتابات اتزيوين من أهم الكتابات املهمة حول الوالء التنظيمي، حيث يستند إىل أوال
أن القوة أو السلطة اليت متلكها املنظمة على حساب الفرد نابعة من طبيعة اندماج الفرد مع املنظمة وهذا ما يسمي 

 ي: بالوالء أو االلتزام ويأخذ ثالث أشكال ه

: وميثل االندماج احلقيقي بني الفرد ومنظمته والنابع من قناعة الفرد بأهداف وقيم ومعايري املنظمة  الوالء المعنوي
 اليت يعمل هبا ومتثله هلذه األهداف واملعايري. 

 ه: وهو أقل درجة يف رأيه، من حيث اندماج الفرد مع منظمتالوالء القائم علي أساس حساب المزايا المتبادلة
والذي يتحدد مبقدار ما تستطيع أن تلبيه املنظمة من حاجيات الفرد حىت يتمكن من أن ُيلص هلا ويعمل على 

 حتقيق أهدافها، لذا فالعالقة هنا عالقة نفع متبادلة بني الطرفني الفرد واملنظمة . 
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وأثره على الوالء التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية.جامعة النجاح الوظنية نابلس التحفيز  (.2411روان محدان، يامسني الساكت ) (29)

 فلسطني.
 

، ة اإلدارة واالقتصادجمل معاذ جنيب غريب،احلوافز وعالقتها بالوالء التنظيمي "دراسة ميدانية" على العاملني باإلدارة العامة للمصرف الصناعي السوري،(30)
 .6، ص2412اخلامسة والثالثون، العدد الثالث والتسعني، السنة 

 :الدراسات السابقة 
  (29)م(1022دراسة حمدان، روان، وياسمين الساكت ) -2

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

اعتمد البحث على املنهجية الوصفية التحليلية واليت تقوم على وصف خصائص عينة الدراسة ومتغرياهتا، إضافة إىل 
ني احلكومتني األوىل لعليا يف املؤسستدراسة االرتباط بني املتغريات، وقد اشتمل جمتمع الدراسة على مجيع أفراد اإلدارة ا

خدمية )مستشفي ثابت يف منطقة طوكلرم(، والثانية عسكرية )الدفاع املدين الفلسطيين يف رام اهلل(، وتكونت عينة 
 ( مدير.11الدراسة من عدد )

 ومن أهم النتائج اليت خرجت هبا الدراسة:

كانت   ي لدى األفراد العاملني يف املؤسسات املدنية والعسكرية وإنأن احلوافز املادية كان هلا أثر على الوالء التنظيم -
 بنسبة متوسطة.

 أن األجر الذي يتقاضاه املوظفون يتناسب مع عملهم وحيقق حاجاهتم. -

 االستفادة منها: 

 متثل عينة الدراسة توافقا مع الدراسة احلالية كوهنا ركزت على اإلداريني . -

 املعنوية واملادية واليت متثل دوراً يف رفع مستوى الوالء التنظيمي للعاملني.ضرورة االهتمام باحلوافز  -

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

 (30)( 1021دراسة معاذ نجيب )  -1

 صناعي السوري".للمصرف البعنوان "احلوافز وعالقتها بالوالء التنظيمي دراسة ميدانية على العاملني باإلدارة العامة 
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(، دور نظا معمومات املوارد البشرية يف الوالء التنظيمي دراسة ميدانية يف القطاع الفندقي  2413الروسان، حممود عمي و العموش ،مثىن حممد )  (31)

 262 -221 6األردين، جملة  كلية بغداد االقتصادية اجلامعة العدد السابع، ص 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني احلوافز والوالء التنظيمي يف اإلدارة العامة للمصرف الصناعي 
السوري، ومعرفة أثر املتغريات الدميغرافية متمثلة باجلنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات اخلدمة والدورات التدريبية على 

  .نظيمياحلوافز والوالء الت

ومت إتباع طريقة املسح الشامل على اجملتمع، فشملت العينة مجيع العاملني باإلدارة العامة للمصرف الصناعي 
 .السوري

 وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط إجيابية قوية بني احلوافز والوالء التنظيمي ذات داللة

لتابع، وكذلك ملتغري احلوافز املستقل على متغري الوالء التنظيمي اإحصائية، وتبني وجود أثر معنوي وذو داللة إحصائية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  وجهات نظر أفراد عينة البحث حنو احلوافز والوالء التنظيمي تعزى ملتغريات 

د عينة ااجلنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات اخلدمة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر أفر 
  البحث حنو احلوافز والوالء التنظيمي تعزى ملتغري الدورات التدريبية

 االستفادة منها: 

 متثل هذه الدراسة منط الدراسات اليت حبثت يف تأثري عوامل ما يف الوالء التنظيمي وأمها عامل احلوافز. -

قل على الوالء ما يرتتب على هذا املتغري املستأكدت هذه الدراسة على ضرورة االهتمام باحلوافز املعنوية للعاملني و  -
 التنظيمي.

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

 عينة الدراسة احلالية خمتلفة حيث أهنا من العاملني باإلدارة العامة للمصرف الصناعي السوري. -

 

 (31)( 1023دراسة الروسان وعموش ) -3

 نظام معلومات املوارد البشرية يف الوالء التنظيمي دراسة ميدانية يف القطاع الفندقي األردين".بعنوان "دور 
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( ،  دعم اخلدمات االجتماعية ودورها يف الوالء التنظيمي،  مدينة املوصل،  جملة جامعة كركوك للعلوم 2413زىري رشيد،  أسيل وسندية مروان احليايل ) (32)

 . 2، العدد  3اإلدارية واالقتصادية ، اجمللد  

يهدف البحث إىل الوقوف على أداء نظام معلومات املوارد البشرية مبكوناته )ختطيط املوارد البشرية، التوظيف، 
متغري دود متوسطة، أما الوالء التنظيمي كالتدريب، التعويض، وتقوي األداء( حيث ظهر مستوى أداء هذا النظام حب

تابع فقد كان حبدود متوسطة مبجاالته املختلفة، وتبني أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية وأثر بني نظام معلومات 
املوارد البشرية وبني الوالء التنظيمي، إال أن األثر غاب بني مكون ختطيط املوارد البشرية والوالء التنظيمي، وأوصت 

 . لدراسة بضرورة زيادة االهتمام وتفعيل دور هذا النظام يف التخطيط والتوظيف والتدريب وتقييم األداءا

 االستفادة منها: 

 تناولت الدراسة متغرياً إدارياً للتعرف على دوره يف الوالء التنظيمي وهو متغري نظام معلومات املوارد البشرية. -

 قة.ردين وهو ميثل جمتمعاً مغايراً لدراسة الوالء التنظيمي مقارنةً بالدراسات السابإهتمام الدراسة بالقطاع الفندقي األ -

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

 عينة الدراسة احلالية خمتلفة عن الدراسة اليت مت استعراضها أال وهي يف مؤسسة تعليمية. -

أوصت به الدراسة وهو ضرورة زيادة االهتمام وتفعيل دور هذا النظام يف التخطيط أثارت إهتمام الباحث مبا  -
 . والتوظيف والتدريب وتقييم األداء

 (32)( 1023دراسة أسيل وسندية ) -4

بعنوان "دعم اخلدمات االجتماعية ودورها يف الوالء التنظيمي دراسة حتليلية ألراء عينة من املمرضني يف إثنني من 
 الصحية يف مدينة املوصل" .املؤسسات 

 : وتوصل البحث إىل عدد من االستنتاجات، أمهها

 . وجود عالقة إرتباطية قوية بني الدعم االجتماعي والوالء التنظيمي -
 . وجود عالقة تأثري معنوية بني الدعم االجتماعي والوالء التنظيمي -

 االستفادة منها: 
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 اجلزائر.-وية: دراسة ميدانية مبدينة ورقلة جامعة قاصدي مرباح(. مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتب2412شافية بن حفيظ ) (33)

 
m al̄Uluʻ-yah lil̄Arabiʻ-Majallah al-al- (. دور الوالء يف إجناح عملية التغيري التنظيمي.2416مراد نعموين. ) (34)

yah̄iʻ̄Ijtima, 3 ,113-121. 

تمع املوصل خمتلفة وهي فئة املرضى وكذلك لتناوهلا جمتمعًا حبثيًا جديدًا وهو جممتتاز الدراسة احلالية بتناوهلا لفئة  -
 بالعراق يف دراسة الوالء التنظيمي.

 ضرورة االهتمام بآليات ووسائل الدعم اإلجتماعي ملا بّينته الدراسة من أمهية يف دوره اإلجيايب يف الوالء التنظيمي. -

  تنظيمي موضوع الدراسة احلالية.الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء ال -

  (33)م(1024دراسة ابن حفيظ، شافية ) -5

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

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

املنهج االستكشايف، والذي يتم فيه استكشاف الظاهرة يف ظروفها الطبيعية وحتليلها مث تفسريها، وقد متثلت عينة 
وائية ة مبدينة ورقلة، مت اختيارهم بطريقة عش( معلم ومعلمة يعملون يف مؤسسات تربوية خمتلف274الدراسة يف )

 بسيطة ولتحقيق أهداف الدراسة متت االستعانة مبقياس "بورتر وزمالئه" لقياس مستوى الوالء التنظيمي للمعلم.

مت التوصل إىل وجود مستوى متوسط من الوالء التنظيمي لدى معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة ورقلة، وأنه ال توجد 
 ات داللة إحصائية يف مستوى الوالء التنظيمي تعزى إىل )اجلنس، واملؤهل العلمي، األقدمية يف التدريس(.فروق ذ

 االستفادة منها: 

تقرتب هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف نوع العينة وهم من العاملني بالقطاع التعليمي، وكذلك متغريات الدراسة  -
 شخصية كاجلنس واملؤهل العلمي واخلربة .وهي الوالء التنظيمي واملتغريات ال

 (34)1024دراسة مراد نعموني   -6

 بعنوان "دور الوالء يف إجناح عملية التغيري التنظيمي".
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تعزيز الوالء التنظيمي دراسة تطبيقية لعدد من العاملني يف فروع مصرف الرافدين يف حمافظة (. الثقة التنظيمية ودورها يف 2415أمرية خضري كاظم. ) (35)

 , 10 (31)جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية. النجف األشرف

 ،وقد خلص الباحث إىل اعتبار أن املشكلة الرئيسية يف الوطن العريب ليست يف عدم وجود كفاءات عالية يف العمل
 وإمنا يف إجياد العوامل اليت تدفع املوظفني إىل الوالء التنظيمي للمؤسسات واملنظمات اليت يعملون فيها .

 االستفادة منها: 

ختتلف هذه الدارسة عن الدراسات السابقة يف تناوهلا للوالء كمتغري مستقل يؤثر على التغيري التنظيمي كمتغري  -
 تابع.

فيما وصلت إليه من نتائج من كون أننا بالوطن العريب لسنا حباجة إىل الكفاءات وقد أفادت الدراسة الباحث   -
إذ أهنا موجودة، لكن حباجة إىل الرتكيز على العوامل اليت تدفع العاملني إىل الوالء التنظيمي للمؤسسة اليت يعملون 

 فيها .

 (35)( 1024دراسة أميرة خضير) -7

ع مصرف الرافدين دراسة تطبيقية لعدد من العاملني يف فرو -تعزيز الوالء التنظيميبعنوان "الثقة التنظيمية ودورها يف 
 يف حمافظة النجف األشرف".

 هتدف الدراسة إىل الكشف عن دور الثقة التنظيمية )باإلدارة العليا للمنظمة، باملشرفني، بزمالء العمل( يف
 حددت مشكلة الدارسة يف عدة تساؤالت متحورتتعزيز الوالء التنظيمي )العاطفي، املعياري، املستمر(. وقد 

 حول طبيعة عالقة االرتباط والتأثري بني متغريات الدراسة، وألجل ذلك وضع خمطط فرضي للدراسة يعرب عن
اثنني من الفرضيات الرئيسة، وألجل التأكد من صحة الفرضيات خضعت مجيعها الختبارات متعددة للتأكد من 

راسة على منهج التحليل الوصفي، واستعملت الدراسة االستبانة كوسيلة للحصول مدى صحتها، وقد اعتمدت الد
على البيانات، وعينة الدراسة استعملت العينة العشوائية إذ مت اختبار العاملني خبمسة فروع من مصرف الرافدين يف 

( شخصًا وهم ميثلون  67حمافظة النجف األشرف كعينه لتقييم الثقة التنظيمية والوالء التنظيمي وكان عددهم ) 
 من اجملتمع . 64نسبة %

وقد مت حتليل البيانات باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية )التحليل العاملي، معامل ارتباط كندال، احندار  
حيث توصلت الدراسة إىل جمموعة  SPSS)بسيط ومتعدد(، واستخرجت النتائج باستخدام الربنامج احلاسويب )

ات منها: جاء بعد الثقة بزمالء العمل ليكون االول يف ترتيب إبعاد الثقة التنظيمية، لتأيت بعده الثقة من االستنتاج
ن باملشرفني ثانياً، يليه الثقة باإلدارة العليا، وهذا يفسر بأن املصرف املعين بالدراسة يرى إن الثقة التنظيمية تتحقق م
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اإلداريني واألكادمييني املساندين يف  ( واقع الوالء التنظيمي لدى  ٣١٠٢علي أمحد الربكات و ليلى بنت سليمان الشملي و ساَل بن عبداهلل الناعيب )  (36)

 . كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة ُعمان.اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل العلوم اإلنسانية واإلدارية. اململكة العربية السعودية

قوية ثر من الثقة باإلدارة العليا، مما يعكس ضعف اهتمام املصرف بتخالل الثقة بزمالء العمل، والثقة باملشرفني أك
 . هذه الثقة

 االستفادة منها: 

 تناول الدراسة ملتغري الثقة التنظيمي كمتغري مؤثر يف دعم الوالء التنظيمي باملؤسسة. -

 أبعاد الثقة التنظيمية. د منترتيب أبعاد الثقة التنظيمية ودالالته يف تقوية الوالء التنظيمي حسب القوة لكل بُع -

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

  (36)(1024دراسة البركات، علي أحمد وآخرين ) -8

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

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

الطريقة ا اإلدارية واألكادميية املساندة، ومت اختيارهم بالعلوم، بواقع ستة موظفني من كل كلية ممثلة ِبميع أقسامه
 كأداة جلمع البيانات.( Semi- Structured Interview) العشوائية، وكما استخدمت املقابلة شبه املقننة

د قوقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين موجود بنسب متباينة، و 
مت التعرف على هذا الواقع من خالل السلوك الذي يظهره هؤالء املوظفون مثل الرغبة يف البقاء يف الكلية واالستعداد 
للعمل خارج ساعات الدوام الرمسي، واملشاركة يف حتقيق أهداف الكليات وحل مشكالهتا، كما أظهرت أيضا وجود 

دريبية الكليات منها ما يتعلق بالكليات كتوفري الدورات التمقومات تؤثر يف الوالء الوظيفي للموظفني يف هذه 
للموظفني، وإشراك املوظفني يف اختاذ القرارات، ونظام التحفيز، والتعويض املادي عن ساعات العمل اإلضافية، 

ة، موحتقيق طموحات العاملني، وتوثيق العالقات بني املوظفني، وأما ما يتعلق باملوظفني أنفسهم فيشمل مدة اخلد
 واالستقرار األسري، والوازع الديين.

 االستفادة منها: 

 ساعدت الباحث يف العمل على التعرف املرحلي املستمر لواقع العاملني باملؤسسات حنو الوالء التنظيمي. -
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اجمللة ،دراسة ميدانية على الجامعات الليبية:  الجامعات الليبية يف أثره على تحسين األداء و ( الوالء التنظيمي 1025أحمد مسعود )  ،البطي (37)

 . مصر -العلمية للدراسات التجارية والبيئية 

ضرورة االهتمام بكل ما حيقق طموحات العاملني وتوثيق العالقات فيما بينهم إلسهام هذا يف رفع مستوى الوالء  -
 التنظيمي لديهم.

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

  (37)م(1025دراسة البطي، أحمد علي مسعود ) -9

 بعنوان "الوالء التنظيمي وأثره على حتسني األداء يف اجلامعات الليبية: دراسة ميدانية على اجلامعات الليبية".

املنهج الوصفي التحليلي يف إجراء هذا البحث، وقد تكون جمتمع البحث من أعضاء لقد قام الباحث باستخدام 
هيئة التدريس من محلة درجة الدكتوراه واملاجستري باجلامعات الليبية التالية )جامعة سرت، اجلامعة األمسرية، جامعة 

( إستبانة 11تبانة، ومت استبعاد )( إس226( إستبانة ومت اسرتداد )216الزيتونة، املركز الرئيسي(، وقد مت توزيع )
 (.%73( إستبانة أي بنسبة )215فكان الصاحل للتحليل )

 وقد توصل إىل جمموعة من االستنتاجات منها:

الوالء املستمر(  -الوالء املعياري -يوجد تأثري معنوي ذو داللة إحصائية للوالء التنظيمي بأبعاده )الوالء العاطفي -
 يف حتسني أداء العاملني.

 االستفادة منها: 

إنتمت الدراسة إىل منط الدراسات اليت تبحث يف تأثري الوالء التنظيمي كمتغري مستقل على حتسني مستوى األداء  -
 للعاملني كمتغري تابع.

الوالء  -إستفاد الباحث من نتائج الدراسة واليت أشارت اىل الدور اإلجيايب للوالء التنظيمي بأبعاده )الوالء العاطفي -
 الوالء املستمر(  يف حتسني مستوى األداء لدى العاملني. -املعياري

 كان الفرق بني هذه الدراسة والدراسة اليت بني أيدينا يتمثل فيما يأيت:

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -
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( ، " أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي " .حالة تطبيقية على منظمات األعمال اليمنية جمموعة شركات هائل  2415أبو سن،  أمحد إبراهيم،)  (38)

 ة الدراسات التجارية اليمن،كلي " سعيد أنعم وشركاه أمنوذجاً 

ة واتفقت من جمتمع خمتلف وهو اجلامعات الليبي عينة الدراسة احلالية خمتلفة عن عينات الدراسات السابقة كوهنا -
 مع دراسات سابقة كوهنا من مؤسسة تعليمية.

  (38)(1025دراسة صفوان السقاف وأحمد أبو سن ) -20

 حالة تطبيقية على منظمات األعمال اليمنية جمموعة شركات-بعنوان " أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي
 . " وذجاً هائل سعيد أنعم وشركاه أمن

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة مستوى الوالء التنظيمي لدى منظمات األعمال اليمنية ومعرفة العالقة 
 بني أسلوب القيادة بالقيم والوالء التنظيمي من وجهة نظر العاملني .

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي الستخالص النتائج وجتميع البيانات وحتليلها، وكذا مت استخدام عدة أدوات  
وقد مت اختيار جمموعة شركات هائل سعيد  جلمع بيانات الدراسة ومن أمهها : االستبانة، املقابلة، املراجع والكتب،

بة مت اختيار عينة الدراسة عبارة عن عينة عشوائية طبقية بنس أنعم وشركاه كممثلة ملنظمات األعمال اليمنية، وكذا
  . م يف الشركة اليمنية للصناعة والتجارة2413من عدد العاملني حىت أغسطس % 14

 35.3ومن النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ما يلي :كان مستوى الوالء التنظيمي للعاملني بدرجة متوسطة بلغت )
نت العالقة بني أسلوب القيادة بالقيم والوالء التنظيمي من وجهة نظر العاملني عالية بنسبة بينما كا% 52وبنسبة  )

( كما  58.3، وحصل الوالء العاطفي على أعلى مستوى والء للعاملني مبتوسط ) (4.301%) ومتوسط  86
تمر على أقل مستوى (، وحصل الوالء املس 36.3جاء مستوى الوالء املعياري )األخالقي( بدرجة متوسطة بلغت )

 ( .12.3مبتوسط )

( للمستوى التعليمي والعمر واملستوى الوظيفي  45.4كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )
مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى سنوات اخلربة إذ يتساوى مجيع األفراد يف هذا اجلانب،  وقد مت 

همة مثل : عقد الربامج التدريبية املتخصصة لتنمية الوالء التنظيمي، تعزيز ونشر منظومة طرح بعض التوصيات امل
 . القيم وخاصة قيم الوالء واالنتماء للمنظمة وتعميق ممارستها بني العاملني

 االستفادة منها: 
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( أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمى : دراسة ميدانية على العاملني ىف منظمات القطاع اخلاص  ٣١٠٢حممد بن سعيد العمرى وآخرون )  (39)

 . سالمية . اململكة العربية السعوديةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإل-86-15ص ص  ٢٣جملة العلوم اإلنسانية و االجتماعية العدد -مبدينة الرياض 

 تناول الدراسة ما يعرف بالقيادة بالقيم ودور ذلك يف الوالء التنظيمي. -

 م بالربامج التدريبية اليت ترفع املستوى للوالء التنظيمي للعاملني.ضرورة االهتما -

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

 عينة الدراسة احلالية خمتلفة عن العينات بالدراسات السابقة مما مّثل جمتمعاً حبثياً جديداً تناول متغري الوالء التنظيمي -
 ت األعمال اليمنية جمموعة شركات هائل سعيد.وهو منظما

 (39)( 1026دراسة العمري، محمد بن سعيد) -21

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

 اليت يواجها العاملون يف منظمات القطاعحيث هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع مستويات ضغوط العمل 
 .اخلاص مبدينة الرياض وحتديد مستوى الوالء التنظيمي لديهم، ومعرفة أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمي

وبعد اختبار فرضيات الدراسة مت التوصل إىل عدد من النتائج التالية من أمهها : أن مستوى ضغوط العمل كان مرتفعاً 
يف حني كان مستوى الوالء التنظيمي متوسطا، أن مسببات ضغوط العمل مرتبة تنازليا حسب درجة اسهام   حلد ما،

بيئة العمل -صراع الدور  -غموض الدور  -عبء الدور -كل منها يف ضغوط العمل هي )قلة فرص الرتقي الوظيفي
 آراء توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املادية (، وجود عالقة عكسية بني ضغوط العمل والوالء التنظيمي، واخريا

 .املبحوثني حول ضغوط العمل والوالء التنظيمي تعزى لبعض املتغريات الشخصية والوظيفية
 
 

 االستفادة منها: 

إستفاد الباحث من هذه الدراسة كوهنا دراسة حديثة تناولت تأثري ضغوط العمل على الوالء التنظيمي مقارنة  -
 . 2441ال بدراسة حممد أبو الع

 تأكد للباحث ضرورة االهتمام بالُبعد النفسي ومنه ضغوط العمل يف تأثريه على الوالء التنظيمي. -



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 111 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

اخلاص مبدينة  العاملني ىف منظمات القطاععينة الدراسة احلالية خمتلفة حيث إشتملت على جمتمع حبثي جديد من  -
 .الرياض

 
 تاسعاً : فرضية الدراسة

 يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة املتصلة مبوضوع الدراسة،أُشتقت فرضية الدراسة على النحو اآليت:

"توجد عالقة موجبة ودالة إحصائيًا بني الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية والتنظيمية واإلجتماعية لدى عينة 
 " . الدراسة

 إجــــــــراءات الدراسة

 عينة الدراسة: 

( من موظفي إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة امللكية يف مدينة  616تشتمل العينة األساسية للدراسة احلالية ) 
لى أفراد عاجلبيل باململكة العربية السعودية ، ومت اختيارهم بالطريقة العشوائية ومت توزيع أداة الدراسة ) اإلستبانة ( 

واستمر التطبيق حىت  2417العينة من خالل املقابلة ، حيث مت توزيعها على عينة الدراسة يف بداية شهر  أبريل 
 .  2417هناية شهر مايو 

يوضح العدد املوزع والعدد املفقود والعدد   3.1إستمارة حتتوى على إستبانة الدراسة  واجلدول  665وقد مت توزيع 
 املستبعد والعدد النهائي الذي متت عليه عملية التحليل . 

 

 

 أداة الدراسة : 

اختار الباحث اإلستبانة بوصفها أداة جلمع البيانات كوهنا تتناسب مع طبيعة الدراسة واألكثر استخداماً يف مثل هذه 
 البحوث .

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

 الصدق المنطقي: 
اليزيا للتأكد ماليا يف م قام الباحث بعرض أداة الدراسة على ستة حمكمني عضواً من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة

 من :
 صدق ما تقيسه األداة .أ

 .ب الفقراتجام وسالمة اللغة وترتيدرجة مالءمة عبارات اإلستبانة من حيث مشوليتها ألبعادها ، والتناسق واالنس .ب
 مدى وضوح العبارات وصالحيتها ومناسبتها للغرض من الدراسة احلالية. .ت
 مدى مالئمتها ألهداف الدراسة . .ث
 لى مقرتحاهتم باحلذف أو اإلضافة لبعض العبارات أو التعديل .التعرف ع .ج

 %75ويف ضوء التوجيهات اليت أبداها احملكمون قام الباحث بإجراء بعض التعديالت اليت اتفق عليها أكثر من ) 
 ( من احملكمني ومشلت تعديالت يف صياغة بعض العبارات .

ورة أولية نة ، أجريت التعديالت املطلوبة ، ومت التوصل اىل الصويف ضوء نسب اتفاق احملكمني على عبارات االستبا
لإلستبانة بعد عرضها على املشرف للتأكد من تطابقها مع أهداف الدراسة ، وهبذا أصبحت اإلستبانة بعد إجراء 

 ( عبارة .28الصدق املنطقي )
 

 ثالثاً: صدق التحليل العاملي 

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

 قدر كاف من اإلرتباطات بني البيانات ،  تدفع الباحث إلستكمال حتليل املكونات .

ى تطبيق الباحث هلذا اإلختبار على إستبانيت الدراسة يف صورهتما األولية ، أشارت النتائج اىل حصول اإلستبانةعلوبعد 
 1القيمة املوضحة يف اجلدول 

 إلستبانة الوالء التنظيمي KMO: يظهر قيمة إختبار 1جدول 
 KMO .166قيمة 
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 14863.866 2كاي

 378 درجة احلرية

 000. الداللة

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

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

 ثبات األداة  1

 وللتحقق من ثبات إستبانة الدراسة قام الباحث باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يأيت: 

 : قيم معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة2جدول 

 معامل ألفا كرونباخ املتغري ت
 941. الوالء التنظيمي 1

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

 عرض ومناقشة النتائج :

حصائية " توجد عالقة موجبة ذات داللة إ تنص الفرضية علىعرض نتائج الفرضية األساسية للبحث الحالي : 
 جتماعية والتنظيمية لدى عينة الدراسة احلالية " .بني الوالء التنظيمي وبني العوامل الشخصية واإل

وللتحقق من الفرضية السابقة مت حساب معامل اإلرتباط بني كل من الوالء التنظيمي وبني العوامل التنظيمية 
 (1والشخصية واليت يبينها اجلدول )

مية والشخصية  العوامل التنظي ( : نتائج معامل إرتباط بريسون للعالقة بني كل من الوالء التنظيمي وبني1جدول )
 لدى العينة الكلية للدراسة

معامل  املتغري التابع املتغري املستقل
 اإلرتباط

 058. الوالء التنظيمي العمر
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 049. املستوى التعليمي
 17. املرتبة الوظيفية

 100. الوظيفة
 119. مدة اخلدمة

 077. احلالة الزواجية
 131. الراتب

 061. دخل إضايف
يتضح من اجلدول السابق ضعف العالقة بني كل العوامل التنظيمية والشخصية وبني الوالء التنظيمي لدى عينة 
الدراسة احلالية، حيث كانت كل معامالت اإلرتباط بني متغري الوالء التنظيمي من ناحية وبني العوامل الشخصية 

عالقة  عين عدم حتقق الفرضية األساسية واليت تنص على " توجدوالتنظيمية من ناحية أخرى غري دالة إحصائياً مما ي
موجبة ذات داللة إحصائية بني الوالء التنظيمي وبني العوامل الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية لدى عينة الدراسة 

 احلالية " .
موجبة ودالة إحصائياً واليت أكدت على وجود عالقة  2445وختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة العويف 
 بني الوالء التنظيمي ومتغريات الدراسة املرتبطة هبا . 

ويفسر الباحث تلك النتيجة إىل الضعف الذي كشفه مستوى الوالء التنظيمي لدي عينة الدراسة ومن مث َل يعد 
 للعوامل التنظيمية والشخصية أي تأثري وعالقة مع الوالء التنظيمي .

 Marchiori & Henkin   (2446  )ع ما توصلت إليه نتائج دراسة وختتلف هذه النتائج م

الطبية يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا   واليت إستهدفت الوقوف على تقييم أعضاء هيئة التدريس يف الكليات
ح أن هناك ضللوالء التنظيمي بأبعاده ) العاطفي، املستمر، املعياري ( وعالقة ذلك ببعض املتغريات الشخصية، وإت

عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني الوالء املعياري واألداء التنظيمي والوالء العاطفي ومدة اخلدمة يف التعليم العايل، 
 . والوالء املستمر ومدة اخلدمة يف املؤسسة نفسها

 التوصيات :

اإلهتمام بكل من اجلبيل الصناعية بمن خالل النتائج السابقة ميكن القول بضرورة توصية القطاع التعليمي مبنطقة 
العوامل الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية وكذلك الوالء التنظيمي من خالل تنظيم عدد من األنشطة ذات الصلة 

 واليت ترفع من مستويات العوامل والوالء التنظيمي ولتحسني العالقة بينهم .
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 المراجع :

( ، " أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي " .حالة تطبيقية على منظمات  2415أبو سن،  أمحد إبراهيم،) 
 ،كلية الدراسات التجارية اليمن " األعمال اليمنية جمموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه أمنوذجاً 

د من العاملني يف د(. الثقة التنظيمية ودورها يف تعزيز الوالء التنظيمي دراسة تطبيقية لع2415أمرية خضري كاظم. )
 , (31) 10جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية. فروع مصرف الرافدين يف حمافظة النجف األشرف
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(. الروح املعنوية وعالقتها بالوالء التنظيمي للعاملني مبجلس الشورى السعودي من 2414بدر بن حممد اجلريسي )
 وجهة نظرهم رسالة ماجستري أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية 

دراسة :  الجامعات الليبية يف ه على تحسين األداءأثر  و ( الوالء التنظيمي 1025أحمد مسعود )  ،البطي
 . مصر -اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية ،ميدانية على الجامعات الليبية

ة اإلدارة جمل ،( أثر مستويات التوتر يف الوالء التنظيمي حبث ميداين2413النوري مرتضى ومدحية عباس ) ،جبار
 اجلامعة املستنصرية العراق . 126-148ص ،واإلقتصاد

يدانية رسالة ماجستري )دراسة م-(. الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي2445( محد بن فرحان الشلوي
على منسويب كلية امللك خالد العكسرية املدنيني والعسكريني(. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات 

 قسم العلوم اإلداريةالعليا، 
 يف يةالتدريس اهليئة أعضاء لدى التنظيمي والوالء األكادميية احلرية بني العالقة (2448) محدان لطفي دانا  

 .الوطنية النجاح جامعة لدى مودعة ، منشورة غري ماجستري رسالة ، الفلسطينية اجلامعات

 اجلامعات يف التدريسية اهليئة أعضاء لدى التنظيمي والوالء األكادميية احلرية بني العالقة : محدان لطفي دانا 
 .2448 الوطنية النجاح جامعة لدى مودعة ، منشورة غري ماجستري رسالة ، الفلسطينية

التحفيز وأثره على الوالء التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات  (.2411روان محدان ، يامسني الساكت )
 ظنية نابلس فلسطني.احلكومية.جامعة النجاح الو 

التحفيز وأثره على الوالء التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات  (.2411روان محدان، يامسني الساكت )
 احلكومية.جامعة النجاح الوظنية نابلس فلسطني.
يمي (، دور نظا معمومات املوارد البشرية يف الوالء التنظ 2413الروسان، حممود عمي و العموش ،مثىن حممد ) 

 -221 6دراسة ميدانية يف القطاع الفندقي األردين، جملة  كلية بغداد االقتصادية اجلامعة العدد السابع، ص 
262 

 الشروق دار ،1ط حلمي، فارس والتنظيمي،ترمجة الصناعي النفس علم إىل املدخل ( 1111) رجييو .ي رونالد   
 األردن، والتوزيع للنشر

 للنشر الشروق دار ،1ط حلمي، فارس والتنظيمي،ترمجة الصناعي النفس علم إىل املدخل : رجييو .ي رونالد  
  1111األردن، والتوزيع
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( ،  دعم اخلدمات االجتماعية ودورها يف الوالء التنظيمي،  2413زىري رشيد،  أسيل وسندية مروان احليايل )
 . 2، العدد  3لد  مدينة املوصل،  جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، اجمل

(. مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية: دراسة ميدانية مبدينة ورقلة جامعة 2412شافية بن حفيظ )
 اجلزائر.-قاصدي مرباح

(. مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية: دراسة ميدانية مبدينة ورقلة جامعة 2412شافية بن حفيظ )
 ر.اجلزائ-قاصدي مرباح

السلوك التنظيمي مدخل تنظيمي معاصر، الدار اجلامعية احلديثة،  - 2443عبد الباقي صالح الدين، 
 .االسكندرية

السلوك التنظيمي مدخل تنظيمي معاصر، الدار اجلامعية احلديثة،  - 2443عبد الباقي صالح الدين، 
 .االسكندرية

 ، الشروق دار ، الرتبوية البحوث كتابة يف املرشد ه(.1648فودة.) حممد حلمي صاحل  عبدالرمحن، ، عبداهلل
 .52، 63 ص ، بتصرف ، جدة

 ، الشروق دار ، الرتبوية البحوث كتابة يف املرشد ه(.1648فودة.) حممد حلمي صاحل  عبدالرمحن، ، عبداهلل
 .52، 63 ص ، بتصرف ، جدة

 ديسمرب اجلزائر. ٠٢واإلجتماعية العدد . جملة العلوم اإلنسانية  ٣١٠٢عزيز قودة جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
( واقع الوالء التنظيمي لدى  ٣١٠٢علي أمحد الربكات و ليلى بنت سليمان الشملي و ساَل بن عبداهلل الناعيب ) 

اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة ُعمان.اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل 
 . نسانية واإلدارية. اململكة العربية السعوديةالعلوم اإل

( واقع الوالء التنظيمي لدى  ٣١٠٢علي أمحد الربكات و ليلى بنت سليمان الشملي و ساَل بن عبداهلل الناعيب ) 
لوم عاإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة ُعمان.اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل ال

 . اإلنسانية واإلدارية. اململكة العربية السعودية

(، الضغوط االجتماعية وضغوط العمل وأثرها على اخت اذ القرارات اإلدارية : 2447القحطاين، صاحل بن ناصر)
 دراسة مسحية على ضباط اجلوازات مبنطق ة مك ة املكرم ة، رسالة ماحستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
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 السلطة توزارا يف االداريني القيادي،لدى والنمط املهين الوالء بني العالقة (2443) عورتاين أمني القادر عبد أمونم 
 .طني،فلس ، الوطنية النجاح جامعة جامعة لدى مودعة ، منشورة غري ماجستري رسالة ، الفلسطينية الوطنية

كليات -املهين لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء(  أمهية الوالء التنظيمي والوالء 2441حممد املخاليف )
 .، العددالثاين، دمشق ،17الرتبية ،جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية ، اجمللد

( أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمى : دراسة ميدانية على  ٣١٠٢حممد بن سعيد العمرى وآخرون ) 
-15ص ص  ٢٣جملة العلوم اإلنسانية و االجتماعية العدد -ينة الرياض العاملني ىف منظمات القطاع اخلاص مبد

 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية . اململكة العربية السعودية-86
( أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمى : دراسة ميدانية على  ٣١٠٢حممد بن سعيد العمرى وآخرون ) 

-15ص ص  ٢٣جملة العلوم اإلنسانية و االجتماعية العدد -اص مبدينة الرياض العاملني ىف منظمات القطاع اخل
 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية . اململكة العربية السعودية-86

, 3 اجمللة العربية للعلوم اإلجتماعية , (. دور الوالء يف إجناح عملية التغيري التنظيمي.2416مراد نعموين. )
113-121. 
جنيب غريب،احلوافز وعالقتها بالوالء التنظيمي "دراسة ميدانية" على العاملني باإلدارة العامة للمصرف الصناعي معاذ 

 .6، ص2412السوري، جملة اإلدارة واالقتصاد، السنة اخلامسة والثالثون، العدد الثالث والتسعني، 
رات األردني ة،دراس ة ميدانية،جملة االدراي، مسقط (، الوالء التنظيمي لدى املديرين يف الوزا1111املعاين،أمين عودة)

 ، 78،ع21، م
 (،الوالء التنظيمي للمدير السعودي،رسالة ماجستري ،جامع ة نايف للعلوم األمنية1118هيجان عبد الرمحن امحد )

 .1118،هيجان عبد الرمحن امحد،الوالء التنظيمي للمدير السعودي،رسالة ماجستري ،جامع ة نايف للعلوم األمنية
 

Porter ,L .Steers ,R .mow day .R .an Bonlain ,P )1979( organizational 

commitment ,Job Satisfaction and turnover among psychiatric technicians 

",journal of applied peg chologg,vol,59". 
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