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ج  

  داَءـاإلِھ
  

  :إلي ُأھدي جھدي المتواضع ھذا 
  

  نميـق كلمـات تليـق بمقـدار    ت ، وال سـتطيع  هـا حق  أعلم وصفا يفيهـا المن 
ع ، والنور الذي يصدي إلى بر األمان نتقلأ السفينة التي وال أقول إال انك ، هاوحنان عطائها

  . ماء حياتيظل ن، إليك يا من أسرجت قلبك لتضيئيبالدعاء لتوفيقي 
  ُأمــي

  

أبـي   ه ، كريماً في وده ، رحيماً في تربيته ، وقد كنـت ماً في عطائعظي كانمن 
كمـا  اهللا  ورحمـك ، ، فجزاك اهللا عني كل خير  زلت ملهميدافعي وماووأخي ومعلمي 

ــي    ربيتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صغيرة 

  ــيبروح َأ
  

  .إلى من وأدت الفرحة في حياتي لوال وجودهم 
  أخواتيإخوتي و
   

  .دنياي بوجودهم  إزدانتى من إل
  أبناء أخوتي أحباب اهللا 

   
 ونجوى ، يالمريمومفيدة ، وفريحة  منى وفيروز وفريحة الرقيعي ،سليمة، وهند ، 

  . وحميدة ، ووفاء وإيمان ومبسوطة
  رفيقات الدرب

  
  .إلى كل من علمني حرفاً أهدي جهدي المتواضع ، والذي اليليق بمقامهم 

  
  

  الباحثة
  
  



د  

  
  تقدیرو  شكر

  

وكـان بعبـاده    درجةو مالم يعلم ، ورفع العلماء قدراً عليا اإلنسانالحمد هللا العظيم الذي علم 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديـه  ، فاً رحيما وصلى اهللا على حبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا ورؤ

  . يوم الدين إلىواقتدى بسنته 
 سـبحانه  وفي إتمام هذا البحث إلـى توفيـق اهللا  ، العلمي  وينيتكرجع الفضل في يسرني أن أ   

وصـوالً  ، معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة بمروراً , في المرحلة االبتدائية  وتعالى ثم إلى معلماتي
ي ووصولي إلـى  فضل نجاح أردجميعاً فإليهم ، بجامعة درنة وأساتذتي بجامعة قاريونس  يأساتذتإلى 

  . هذا المستوى التعليمي
الجليـل   عبد الدكتور إلى أستاذي الفاضلهذه  فضل إتمام هذا البحث ليصل إلى صورته وأرد

الذي لوال نصحه واحتماله لتباطئي و سـعة  ن له الفضل في التدقيق واإلرشاد الذي كا ادم المنصوري
  .صدره لما أتممته على هذه الوجهة 

  كــل مــن واخــص بالــذكردرنــة بأمنــاء قطــاع التعلــيم  أنســى أن أشــكر وهنــا ال
المكاتب سليمان القبـائلي ، عبـد    لمنصوري ، رافع المنصوري ، ومديريزيد ا محمد التركاوي ، أبو

من دفعوني إلى األمام انهي إليهم وكل  ؛يالتي بالعمل وزمالئي وزم ، ، أبريك التركاويالحميد الهنيد 
  . شكري وتقديري

ـ للرقابـة الماليـة   ء اللجان اكما أنني أشكر أمن   فـي كـل منطقـة مـن المنـاطق       ةواإلداري
واألسـتاذة فوزيـة    ،، واألستاذ صـالح الحبـوش   أحمد لحبيب  األستاذقيد الدراسة ، واخص بالذكر 

ونـورا القطعـاني ، وغـادة    ة أستيتة ، وكل من الموظفين أميم. العوكلي  واألستاذ فتحي بن يونس 
ــوبكي   الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء العملي من فكان لهم الفضل في إتمام الجز، نهم وكل الذين ابدوا تعاو،  وناصر بولحية األستاذ كمالو
لما كـان  ، وعبد المنعم محمد يعبد الحميد سعد البرعص وةاألخوأقدم شكري وتقديري إلى  .الدراسة 

و سالم الشـختيرية ، ومحمـد   عبد السالم عبد ربه ، ، ناصر الدعيسي  األخوةو ، من فضل علي مله
لما لها من فضـل فـي تـوفير     حنانأختي و،  ى الجراري الطشاني ، و فتحي البرغثي وأحمد وسلو

  .الجانب المادي لي 
بمـا تفضـلت علـي    ،  المبروك الرقيعياألستاذة كريمة إلي أختي  وال أغفل أن أقدم شكري

  . ببرنامج الدراسات العليا بجامعة قاريونس فلها كل تقديري بمساعدتي أللتحق
عملـي مـن   إتمام الجانـب ال دراستي واعدتي في مسل وائل محمد بالعيدوإلى أستاذي الفاضل 

  .الدراسة وتحليل بياناتها 
من دعم  خديجة الفيتوري وفوزية البرغثي لما قدمتاهئق تقديري لصديقتي وال أنسى أن أقدم فا

  .لي خالل مسيرة دراستي بالدراسات العليا 



ه  

عم نفسي مـن بدايـة   وال اغفل ابن خالتي الدكتور ميكائيل ادريس الرفادي لما قدمه لي من د
  .دراستي العليا حتى النهاية 

مريم القابسي لمدها لي يد العون خالل دراسـتي  أخي  وزوجة وأقدم جزيل شكري إلى رفيقتي
  . الجامعية والعليا فلها شكري وتقديري 

 ، لما قدمه أي من خـدمات  مجحود مسعود الرفاديوأقدم جزيل شكري وعرفاني إلى االستاذ 
  .ه لى في الترجمة من خالل مساعدت

  .وأقدم جزيل شكري الى اخي عمر عبد ربة لما قدمه لي من عون في اتمام اجراءات المناقشة 
جامعـة   –كما أقدم شكري وتقدير الى الممتحن الداخلي والخارجي الدكتور عبد القادر البـدي  

الحظات سـاعدت  جامعة طرابلس ، على ما قدماه لي من م –بنغازي ، والدكتور أمراجع يوسف سالم 
  .في تطوير الدراسة 

  ، ولم تسعفني ذاكرتـي   مراحل دراستي كل من مد لي يد العون في إلىبشكري  أتقدموأخيراً 
 لهـم  َأفي أنع ، وكل من لن استطاألمام  إلىكل من ساندي ولو بكلمة طيبة دفعتني خطوة لتذكرهم ، و

لهم تعبيرا ،  وال الصفحات ألمألها بهااني ألكتاألقالم مع كوال تدر، لهم الجميل حقهم وال استطيع رد 
  . ت لي دنياي وزينت حياتيأضاءعن اعتزازي بوجودهم كنجوم 
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  ملخص الدراسة                               
  

برزت مشكلة الدراسة من خالل مالحظة أهمية ودور المناخ التنظيمي ، وتـأثيره   : مشكلة الدراسـة  
على األنماط السلوكية لدى العاملين االيجابية والسلبية على حد سواء ، وبالتالي أثره على أداء المنظمة 

 ، ن من بين السلوكيات التي يؤثر بها المناخ التنظيمـيوكا .وإنتاجيتها وقدرتها على البقاء والمنافسة 
الوالء التنظيمي الذي له الدور األساسي في إطالة حياة المنظمة واستقرار العمالة بها ، وضمان وجود 
عمالة ذات خبرة بها ألنها تمتلك والء للمنظمة ، وبالتالي تستمر لفترة زمنية طويلة بالعمل وتتفانى في 

  .أدائه 
فان مشكلة الدراسة تبلورت في ، التعرف على طبيعة المناخ التنظيمـي السـائد فـي     ه ،وعلي  

القته بالوالء التنظيمي ، وإيجاد مـا إذا  وجهاز المراجعة المالية ، وع االداريةجهازي التفتيش والرقابة 
ى التعرف على كما سعت الدراسة إل. للمناخ التنظيمي اثر على الوالء التنظيمي لدى عينة الدراسة  كان

  .طبيعة العالقة واألثر للمتغيرات الديمغرافية على الوالء التنظيمي 
  

راسة ، هـو المـنهج الوصـفي    المنهج المتبع في هذه الد إن:  األسلوب البحثي المتبع في الدراسـة  
وانطـوى أسـلوب   . الذي يهتم بوصف الظاهرة وتشخيصها بغرض فهمها وتحديد أسـبابها  التحليلي 
  :البحثي على ثالثة جوانب الدراسة 

يتعلق ببناء إطار الدراسة النظري من خالل مراجعة الكتب والمجالت والدوريات :  الجانب النظري  -
  .واالنترنت

وهو جانب تجميع البيانات والمعلومات ذات العالقة بموضوع الدراسة ، من عينة : الجانب الميداني  - 
 .يلة لجمع البيانات من خالل إجابات أفراد العينة الواردة بها الدراسة باستخدام صحيفة االستبيان كوس

تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام ، حقيبة الحزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية : الجانب التحليلي  -
)Spss ( بما يخدم أهداف الدراسة.  
  

  :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي  إن:  النتائج
  لمناخ التنظيمي في الجهازين في الجانب المرضـي حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي     مستوى ا – 1
  .) 0.614(، واالنحراف المعياري له بلغ ) 3.33( 
  مستوى الوالء التنظيمي في الجهازين في المسـتوى الجيـد حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي        – 2

  ) .0.639(، واالنحراف المعياري له بلغ ) 3.59(له 



ك  

حيث بلغت قيمة االرتباط دالة إحصائياً بين كل من المناخ التنظيمي والوالء التنظيمي  هناك عالقة - 3
 .) 0.617(بينهما بمعامل بيرسون 

  متغيـرات الدراسـة الديمغرافيـة    إحصائية بـين الـوالء التنظيمـي و   وجود فروق ذات داللة  - 4
لغ المتوسـط الحسـابي لتلـك    حيث ب)  الدورات - مدة الخدمة –المستوى التعليمي  –النوع (؛  وهي

 ) .0.639(االنحراف المعياري على و) 3.59(المتغيرات 
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  اإلطار العام للدراسة

  
  
  

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  مقدمـــة 1 - 1

ات الداخلية واالستجابة إىل املتغري، املادية والبشرية  هاواردمل باالستخدام األمثل أهدافهاحتقق املنظمات 
 ّات اليت يعد املناخ ة من املتغريجناح التنظيم يف حتقيق أهدافه املنشودة مبجموع يقاسو،  سواءواخلارجية على حد

الذي  األمر ، ها ، بسبب تأثرياته امللموسة يف مظاهر السلوك الوظيفي املتصلة باألفراد داخل التنظيمالتنظيمي أحد
  . ينعكس على مدى فاعلية املنظمة يف حتقيق أهدافها

من  ،حتدياتناسب ملواجهة هكذا التنظيمي امل تربز أمهية توفري املناخ،   املنظماتاملنافسة بني ومع احتدام
العمل على تنمية القوى البشرية وتطويرها ؛ فالفرد باعتباره كائناً اجتماعياً يعيش يف بيئة إدارية تتطلب التفاعل  خالل 

تكونت لديه  يتعرض خالهلا ملواقف وظروف تسهم يف تشكيل سلوكه واجتاهاته ؛ فإذاوهو ، واالتصال مع غريه 
  . اًالعكس صحيحو كذا دافعتيه ،ويتدىن ه أداء املنظمة اليت يعمل ا فإن  حنو مشاعر سلبية
  مدى دافعية ملا له من أثر على، متميزة  أمهية مبكان ، أن يعطى مناخ العمل بات لقد
أصبح يعرف  يؤثر حىت يف الصحة البدنية والنفسية للعاملني ، وفق ما و مدى رضائهم عن العمل ، ال بل األفراد ،
  .إدارة التوترثاً يف املنظمات بحدي

نه ل منظمة مناخها اخلاص ا ، إال ألك بلناخ التنظيمي مبتغريات بعينها ميكن ربط امل الرغم من انه الوعلى 
، ومنط  مةداخل املنظالصراع التنظيمي و نميكن قياس املناخ التنظيمي عن طريق فحص جمموعة من العوامل مثل البنيا

لذا ، تعمل املنظمات من . اخل  ....األهداف ، و أنظمة الرقابة و وضوح  ، االتصال نظم ، و وافز، ونظم احلالقيادة 
  .عن مكونات املناخ السائدة  إلبراز نقاط القوة والضعف ، ريطة املناخ التنظيميخالل ما يعرف خب
 تناوله يستدعي مر الذيانه اليزال موضع جدل ، األ إال، الدراسات املرتبطة باملناخ التنظيمي  تعدد ورغم

  ااالت املختلفة املرتبطةوعالقته ب مدى تأثريه حبثاً ودراسة ، لتبيان
  .وهذا ما تناولته الدراسة احلالية  .اليت من بينها الوالء التنظيمي ،  ةباملنظم

  

  مشكلة الدراسة 2 - 1
أو ، وتأثريها على العملية اإلدارية ، نظمة يف امللدى العاملني  ناخ التنظيمي إىل القيم الثقافية السائدةامل يشري

  تقييم املناخ التنظيمي وتتناول هذه الدراسة .السلوك اإلداري للعاملني 
أداء الفرد يتأثر بالتغريات اليت حتدث يف املناخ  ألن، على األمناط السلوكية االجيابية والسلبية  ملا له من تأثري، السائد 
 وسيط بني املتطلبات الوظيفية يعترب مبثابة متغري ، واالجتماعية أو اإلنسانية أو االقتصادية سواء يف ااالت  ، التنظيمي

، إذ يعد األفراد املنتمون لعملهم ، الوالء التنظيمي للعاملني  يف حتقيق هدور التنظيميلمناخ ن لأ. الفرد  حاجاتو
  . يساعد املنظمة على حتقيق أهدافهامصدر قوة 



 

يف كل سائد ، وعالقته بالوالء التنظيمي املناخ التنظيمي الومستوى تقييم طبيعة  الدراسة حتاول هذه،  عليه
  وجهاز املراجعة املالية باملنطقة اإلدارية من جهاز التفتيش الرقابة 

  هاماً من البيئة لمجتمع ، وجزأًالشرقية ، باعتبارمها جهازان يقدمان خدمات عامة ل
صح ، وتقدمي الن ما ا من خلل فواكتشا ، على اختالف جمال أعماهلاالعامة نظمات اء امل، وظيفتهما متابعة أد ةالليبي

  .لتصحيح مسارها وتقومي أدائها 
  

  أمهية الدراسة 3 - 1
  -:تتمثل أمهية الدراسة يف النقاط التالية 

يف الذي يتضح  ، سواء على حد على حياة املنظمات العامة واخلاصة احليوي خ التنظيمي األثرللمنا إن – 1
 يلقل، تلتحقيق اهلدف املنشود يقوم بدور أساسي يف توجيه األفراد الوجهة الصحيحة  حيث ، حتقيق أهدافها

  .املتأيت من اإلحباط وعدم الرضا تدين األداء،أن اليت من شأا  ، ةالسلبييات السلوك
   انسجام الفرد مع يف ى الذي يتجل، يف تشكيل الوالء التنظيمي للمناخ االجيايب  التأثري -  2

 ،"  املنظمة العملية اليت حيدث فيها التطابق بني أهداف الفرد وأهداف " بأنهلتنظيمي االوالء  حيث يوصف ، عمله
ت انه الدراسابعض ساعدنا يف التنبؤ بسلوكيات العاملني فحسب ، بل تؤكد الوالء ال تالعالقة بني املناخ و فدراسة 

  العاملني قل معدل دورانلدى  كلما ازداد الوالء
ال يتوقف على سلوك األفراد داخل  ن الوالءإضافة إىل أ . **واخنفاض معدل الغياب والتأخر عن العمل ، * العمل

ضح أن الفرد الذي لديه املنظمات فقط ، بل يتعدى ذلك ليشمل احلياة اخلاصة بالعاملني خارج نطاق العمل ، فقد ات
  ) .2002:رفاعي ( ر بدرجة عالية من الرضا والسعادة واالرتباط العائلييشع، س من الوالء مستوى عالٍ
ألوىل حسب ا كما أا احملاولة. حماولة علمية إلثراء املعرفة العلمية بدراسة تضاف إىل دراسات سبقتها  - 3
  .املبحوثني  حيث املفردات البحثية أووعالقته بالوالء ، من  ستوى اللييب لتقييم املناخعلى امل علم الباحثة

  

  
  : راجع ذا اخلصوص** 

  

* Porter , L .W , et .al . Mowday and P. V.. Boulian (1974) .  "Organizational Commtiment , Job 
Satisfaction and Turnover among Psychnicians " . Journal of Applied Psychology , Vol . 59 , No . 5 .  

    
** Larson . E . W , & Fukami , C.V(1984) . " Relationship Between Worker Behavior Commitment to the 
Organization and Union " . Proceeding of The Academy of Management P:222  .  

لتنظيمي قد تفيد املهتمني يف أجهزة الدولة الليبية ، للتعرف على طبيعة املناخ التنظيمي السائد والوالء ا -  4
  .يف املنظمات ، لتدارك اخللل أو القصور وعالجه ، بطرق مبنية على أسس علمية 

  وهي بذلك م طالب إدارة املواردتعد من دراسات السلوك التنظيمي ،  – 5
  جتماع ، ومديري شؤون العاملني يفالبشرية ، والسلوك التنظيمي ، وعلم النفس ، واال

  .اإلدارة والباحثني يف شؤون األفراد  املنظمات ، واملتخصصني يف جمال
  .هتمني بالبحث العلمي ، من خالل ما قد نتوصل إليه من نتائج وتوصياتقد تفتح جماالت أخرى للم -  6
، كما  ، وإشباع فضوهلا كباحثة إن هذه الدراسة م الباحثة ألا ستسهم يف الرقي بتكوينها العلمي  - 7

  .مؤهل علمي أعلى بعد إمتام هذه الدراسة بنجاح وإا ستجعلها تتطلع للبحث عن 
  



 

  أهداف الدراسة 4 - 1
  :إىل حتقيق اآليت  دف الدراسة

واملراجعة املالية  اإلداريةجهازي التفتيش و الرقابة مستوى املناخ التنظيمي السائد يف التعرف على  – 1
  .باملنطقة الشرقية 

  . واملالية باملنطقة الشرقيةاإلدارية لعاملني يف جهازي الرقابة مستوى الوالء التنظيمي لدى ا التعرف على – 2
مستقل والوالء التنظيمي كمتغري تابع باستخدام معامل  القة بني املناخ التنظيمي كمتغريحتديد الع -  3

  .االرتباط البسيط 
  احلالة  - النوع  -العمر  (املتغريات الدميغرافية  معرفة طبيعة العالقة بني بعض – 4

التفتيش جهازي للعاملني يف ،  )التدريبية  الدورات – مدة اخلدمة -الوظيفة  -مي يعلتال املستوى -الجتماعية ا
الدراسة  ت، والتعرف إىل ما إذا كان هناك اثر ملتغرياالوالء التنظيمي املالية باملنطقة الشرقية واملراجعة و اإلداريةالرقابة و

  . ء التنظيميلدراسة على الوالد ايالدميغرافية ق
  .حتديد اثر املناخ التنظيمي على الوالء التنظيمي  – 5
  

  فرضيات الدراسة 5 - 1
  

  :الفرضية األوىل 
وجهاز املراجعة املالية غري  اإلداريةمستوى املناخ التنظيمي السائـد يف جهاز التفتيش والرقابة  : الفرضية الصفرية –
  . جيد

للمناخ التنظيمي السائد يف جهاز التفتيش والرقابة اإلدارية وجهاز جيداً يكون يوجد مستوى قد  : الفرضية البديلة –
  .املراجعة املالية 

  

  :الفرضية الثانية 
وجهاز املراجعة املالية  اإلداريةالتفتيش والرقابة  مي لدى العاملني يف جهازمستوى الوالء التنظي : الفرضية الصفرية –

  . جيدغري 
التفتيش والرقابة  مي لدى األفراد العاملني يف جهازللوالء التنظيجد مستوى قد يكون مرضِ يو : الفرضية البديلة –

  .وجهاز املراجعة املالية  اإلدارية
  

  :الفرضية الثالثة 
التنظيمي يف جهاز املناخ التنظيمي السائد والوالء  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ، بني : الفرضية الصفرية -

  .وجهاز املراجعة املالية والوالء التنظيمي  اإلداريةابة التفتيش والرق
هناك عالقة دالة إحصائيا بني املناخ التنظيمي السائد والوالء التنظيمي يف كل من جهاز التفتيش  : الفرضية البديلة –

  .والرقابة اإلدارية  وجهاز املراجعة املالية 
  

  :الفرضية الرابعة 



 

 (القة ذات داللة إحصائية بني الوالء التنظيمي وبعض املتغريات الدميغرافية وهي التوجد ع : الصفرية الفرضية –
  مدةالوظيفة ، ،  املستوى التعليمياحلالة االجتماعية ، العمر ، النوع ، 

  ) .التدريبية  ، الدورات اخلدمة
النوع ، العمر،(  لدميغرافية وهيهناك عالقة دالة إحصائيا بني الوالء التنظيمي وبعض املتغريات ا : الفرضية البديلة –

  ) . ، الدورات التدريبية مدة اخلدمةالوظيفة ، املؤهل العلمي ، احلالة االجتماعية ، 
  

  :الفرضية اخلامسة 
 .اليوجد اثر للمناخ التنظيمي على الوالء التنظيمي  :الفرضية الصفرية  - 

  .يمي هناك اثر للمناخ التنظيم على الوالء التنظ :الفرضية البديلة  - 
  

  منهج الدراسة 6 - 1
 الذي ، الوصفي التحليلياملتبع يف هذه الدراسة هو املنهج املنهج  فإن، إنطالقاً من مشكلة الدراسة وأهدافها 

اليت تبذل فيها احملاوالت لإلجابة  ، يهتم بتوضيح واقع الظاهرة من خالل اشتقاق أصوله من اخلطوات العلمية الدقيقة
  د العينة وفقاً لبعضروق بني أفراعلى الف

  . من إجراءات للتعامل معها وما تتطلبهالظاهرة  لفهماملتغريات ، والتعبري عنها كمياً وصوالً 

  هيكلية الدراسة 7 -  1 
  :تتكون هيكلية الدراسة من ثالثة جوانب على النحو التايل 

، وذلك من خالل ما  النظري املتعلق مبوضوع الدراسة اإلطارتضمن بناء يالذي  اجلانب النظري -  1
  ) .االنترنت( تناولته الكتب والدوريات وشبكة املعلومات العاملية 

ن على جتميع البيانات و املعلومات ذات العالقة مبوضوع الدراسة م ينطويالذي  امليدايناجلانب  -  2
كني ل إجابات املشاروسيلة جلمع البيانات من خال صحيفة االستبيان واستخدمت .مفردات عينة الدراسة الرئيسية 

 وذلك بغرض ، Likertيكرت وفق أسلوب ال األسئلة الصحيفة جمموعة من تضمنتو. على األسئلة الواردة ا
، ألا األقل تكلفة هذه الوسيلة جلمع بيانات الدراسة  ستخدمتأُخيدم أهداف الدراسة ، واحلصول على البيانات مبا 

  .مة لظروف الباحثة واألكثر مالء
االستبيان بإستخدام برنامج تم حتليل البيانات املتحصل عليها من صحيفة ي حيث جلانب التحليليا - 3

مبا Statistical Package For Social Sciences  (SPSS) احلقيبة اإلحصائية للدراسات اإلجتماعية
  :وفقاً ملا يلي خيدم الدراسة 

 .Reliability ثبات مقياس الدراسة  •
 .  Statistical Validityصدق مقياس الدراسة •
 . Normality Testإختبار التوزيع الطبيعي  •
املتمثلة يف املتوسطات  Measurees of Central Tendencyمقاييس الرتعة املركزية  •

 Measuresكذلك مت إستخدام مقاييس التشتت .  The Arihmetic Meanاحلسابية 
Dispersion مثل االحنراف املعياريStandard Deviation   واملدىRange. 

 . One-Sample T -  Testللمجموعة الواحدة  Tاختبار  •



 

 . Pearson's Correlation Coefficientمعامل ارتباط بريسون  •
  . One - Way ANOVAحتليل التباين األحادي  •

  حدود الدراسة 8 - 1
جهازي ي السائد يف طبيعة املناخ التنظيمالتعرف على  يف تنعكساليت  ، للدراسةدود املكانية احل - 1

  الدراسة كالً من  تمشلو .اجعة واملالية باملنطقة الشرقية واملر يةاإلدارالتفتيش والرقابة 
لدى العاملني يف  الوالء مستوىالتعرف على طبيعة املناخ التنظيمي و دف. ) طربق  – درنة  –البيضاء  - بنغازي ( 

  . زمة إلمتام اجلزء العملي من الدراسةعلى املعلومات الالاحلصول  لمن خالوحتديد العالقة بينهما  ، كل من اجلهازين
ية وجهاز  يف جهاز التفتيش والرقابة اإلدارمجيع املوظفني تمشلاليت ،  دود البشرية للدراسةاحل -  2

  . املراجعة املالية باملنطقة الشرقية
  .م  2010العام  مجعت معلومات الدراسة وبياناا خالل ، حدود الدراسة الزمانية -  3

  جمتمع وعينة الدراسة 9 - 1
  ،املراجعة املالية  وجهاز يةاإلدارمن مجيع العاملني يف كل من جهاز التفتيش والرقابة  الدراسة يتكون جمتمع

  :وتقسيمهم كالتايل 
  

  النسبة املئوية  العدد  اجلهـــــاز
  %60  295  إلداريةجهــاز التفتيش والرقابة ا

  %40  195  املالية جهــاز املراجعة
  %100  490  امــوع الكلي

  

دة حبثية يف مفر 130ستقصاء مت إورجان ، مفردة وفق جدول كريزي ومو 217ب  عينة الدراسة حددت
  .مفردة حبثية يف جهاز املراجعة املالية وفق النسب السابقة  87و،  يةاإلدار والرقابة التفتيشجهاز 

  

 املصطلحات اإلجرائية 10 – 1
لتنظيم الواحد يف االكلي موعة العاملني ة يالبيئة االجتماعية ، أو النظام االجتماعهو : املناخ التنظيمي - 1

سانية واالقتصادية األنشطة اإلن، املؤثرة على  األمناط السلوكية واملعتقدات االجتماعية وطرق العمل املختلفةمبعين هو 
 ) .305: 2002:العميان (داخل املنظمة 
منط القيادة ، طبيعة  ( ملت املقاييس الوصفية لقياس املناخ التنظيمي ، املكونة من مخسة أبعاد وهيأُستع

 التنظيمي الذي استخدمه كل من أىب ستخدام وتطوير ملقياس املناخوإ) مي ، احلوافز ، تقييم األداءالعمل ، البناء التنظي
  . مبا يتناسب مع هذه الدراسةالفقرات يف األداتني  تعديل لبعض أومن خالل دمج ،  2006و اخلاجة   2008 دزي
الفرد ألهداف املنظمة قبول من جانب ، وهو  درجة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه ا :الوالء التنظيمي - 2

وقيمها ، ورغبته يف بذل اكرب عطاء وجهد ممكن لصاحل املنظمة ، مع رغبه قوية يف االستمرار يف عضوية هذه املنظمة 
 ) .313: 2005:يعبدا لباق(

  تبيان املستخدم يف هذهومت قياس الوالء التنظيمي من خالل فقرات أُضيفت إىل االس
  وعالقة الوالء باملناخ التنظيمي الذي يهدف إىل قياس الوالء لدي عينة الدراسةالدراسة ، 



 

 ، مبا يتناسب 2007 ، واحلريب 2008تعديل  مقاييس الوالء اليت استخدمها كل من الفرجاين  السائد ، من خالل
  . 1974ا مقياس بورتر للوالء التنظيمي لعام ث طور، حي الدراسة وهذه 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  :الفصل الثاين
  املناخ التنظيمي

  
  

  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  دمتهي 1 - 2

 ،ضيمنذ الستينات من القرن املا Organizational Climateاملناخ التنظيمي بدأ االهتمام بدراسة          
انه  إال، ورغم تعدد البحوث املهتمة به  .ت الصناعية والتجارية والتربوية يف ااال اإلداريةحيث انتشرت الدراسات 

املوضوع ،  هذا والسلوكية يف العامل العريب قليلة يف تناول اإلداريةالكتابات  لوال تزااليزال موضوع  خالف وجدل ، 
  .يف ااالت اخلاصة بالفرد ورضائه وجناح املنظمة  فاهلاإغميكن  ال تأثرياتعلماًٍ  بان له 

  على املدى أهدافهاستفشل يف حتقيق ، غري صحي وضعيف  فاملنظمة اليت متتلك مناخاً        
له انعكاساته فاجلو السائد داخل العمل، .كالتخطيط والتنظيم واملتابعة  اإلداريةيف وظائفها  أبدعتن وإ ، البعيد

  . )117: 1995:املغريب (حتقيقها  إىلالنهائية اليت تصبو املنظمة  األهدافى حتقيق املباشرة عل
مع ،وأبعادهالتنظيم وعملياته  أهدافالبيئة اليت فيها تتفاعل  أن أدركناما  إذااملناخ التنظيمي  رويتداخل دو  
  هذا أجواءووسط  . موإجتاها وقيمهم وتطلعام  أفراده إمكانات

املنظمة اليت يعملون  أهدافحتقق يف جمملها ، ما كلفوا به من مهام ومسؤوليات  تأديةالتنظيم على  أفرادل يعم، املناخ 
يكتسبون خربام ويكونون جتارم  فيهوقضاء يومهم الوظيفي  ،ضمن هذا املناخ  األفرادومن خالل عمل فيها،

من  أبعادهبه  موما تتس، وحبسب واقع هذا املناخ . حاجام وإشباع أهدافهمحتقيق  إىلويقيمون عالقام ويسعون 
ذلك يتحدد مستوى  والئهم ، ووفق ممنظما زاءإ و أعماهلمزاء تتشكل مشاعرهم وتتكون اجتاهام إ خصائص،
،  األفراد أداءمبا ينعكس يف جممله على مستوى ، خارجها  أو املنظمةبه سلوكيام سواء داخل  تتأثرالذي  الوظيفي
  .ككل  املنظمة أداءعلى مستوى ومن مث 
ت والتقاليد كما هو احلال يف إطار القيم والعادا ، بعضه بالثبات النسيباخ التنظيمي عموماً املن يتسمو         

بعض املتغريات اليت تسود البيئة  أماتعديلها ،  أوتغيريها  أردناما  إذااليت تتسم بالبطء الشديد االجتماعية السائدة 
ا ،فإ األخرىالبيئية  األبعادوغريها من  والتغريات التكنولوجية اإلدارية والسياسات واألسعار كاألسواق،  التنظيمية

املادية والبشرية يف املنظمة  اإلمكاناتتطوير  إىلوهي متغريات تستدعي العمل دوماً  ، الثبات أوتتسم بعدم االستقرار 
سيما يف  واالستقرارتصبح عاجزة عن مواكبة االستمرار يف حتقيق الثبات  فان املنظمة وإال ، مة معهااملالء ولالنسجام 

 التعامل الدويل ودخول عامل االنترنت آفاقوفتح ، ظل ظروف العوملة واملنافسة املستهدفة بني املنظمات املختلفة 
فان خلق التوازن اهلادف ، ذا ل. هادفة  آفاق بأيةقرية صغرية ميكن العمل فيها  اإلنسايناتمع  واعتبار، املعلومات و



 

يعد حصيلة فاعلة من الضرورات اليت تتطلبها قدرة املنظمة يف التكيف  ، بني السلوك العام للمنظمة والبيئة اليت تعمل ا
  . والتوازن واالستقرار

 -ل جاهدة ن تعموأتسعى جادة   أناملنظمات  إدارةحيتمان على  ، اإلداريواملنطق  اإلنساينن املنطق فإ،  عليهو
اهلدف من الدراسة  أكانسواء ، على دراسة واقعها املناخي وانعكاسه على مستوى قواها البشرية  - وبشكل مستمر

 ، حبيث تسعى الدراسة لتشخيص املناخ التنظيمي والكشف عما يعانيه من مشكالت والعمل على عالجها ، عالجياً
إن كان كان اهلدف وقائياً يف سبيل احلفاظ على املستوى القائم أو  التنظيم وفعاليته ، أفرادمبا يرفع من مستوى رضا 

  .فعاالً والتصدي ملشكالت التنظيم قبل وقوعها 
  

  مفهوم املناخ التنظيمي و تعريفاته  2 - 2
يصف فصول السنة والتحوالت  ، يتعلق عادة بالبيئة و الطبيعة ملوقع جغرايف، كلمة مناخ هي تعبري جمازي  إن   
التنظيم كيان  أنباعتبار طبق هذا االصطالح على مكان العمل،وقد . اليت متيز ذلك املوقع عن غريه من املواقع  اجلوية

تتفاعل ، كما انه كيان حركي ا من ناحية ، ويتأثريتفاعل مع عوامل البيئة احمليطة به فيؤثر عليها  ، مؤسسي عضوي
  . )305:  2002: العميان (البعض  وتؤثر على بعضها فتتأثرعناصره البشرية مع بعضها 

من  أوائلمن  ونيعترب نالذي ) 1939 : و وايت وكورنل لبيت ( كل من إىل التنظيميترجع دراسات املناخ       
يف  اآلخرونألدوارهم كما يراها  األفراد إلدراكنتاج  " بأنهاملناخ  واعندما وصف ، استخدموا مصطلح املناخ التنظيمي

  .)45:  1987: الشيخ و زاهر(عن  ، نقالً"املؤسسة 
على التساؤالت اليت ظهرت  اإلجابةيف ا دوره، لدراسات يف جمال املناخ التنظيميكان لتعدد البحوث واو         

  ظراً لتعدد التعريفات اليت قدمهاون، صطلح املناخ التنظيمياملقصود مبملعرفة 
وضع تفسري واضح للمناخ التنظيمي إىل ثالثة جمموعات  ميكن تقسيم التعريفات اليت قدمت من اجل ،الباحثون 

  : حسب وجهة نظرا الباحثني كالتايل
. ن حنو اخلصائص العامة للمنظمة العاملو األفراديدركه  ما" : اليت عرفت املناخ التنظيمي على انه  :األوىلاموعة 

 اإلدراكيةويفسروا وحيللوا عبد عمليام  راداألفالداخلية للمنظمة كما يعيها هؤالء  واألجواءوهو حمصلة الظروف 
،  1987: سليمان و،1996:الطعامنةالتنظيمي هم  ومن هؤالء الباحثني الذين حددوا هذا التعريف للمناخ. " 

  . Kaplan & Geoffroy : 1990، و  2004: والكبيسي 
البيئة  وأاصائص اليت متيز بيئة العمل عن غريها ، جمموعة اخل"  : اليت عرفت املناخ التنظيمي على انه :اموعة الثانية

ومن . وحميطة بناوال نستطيع ملسها لكنها كاهلواء موجودة  ، أعماهلمالبشرية اليت يؤدي فيها العاملون يف املنظمة 
  . Richard :1993، و 1990:  وبعريه،  1987:الشربيين  :هؤالء الباحثني
املنظمة ، واملدركة  العمل يفجمموعة اخلصائص اليت متيز بيئة " : ناخ التنظيمي على انه اليت عرفت امل:  اموعة الثالثة

هؤالء العاملني صائص ذات تأثري واضح على دوافع ، وهذه اخل ةيئالبالعاملني يف هذه  األفرادبصورة مباشرة من 
:  ، وخضري 1995: درة  احثني،ء البومن هؤال ،شيوعاً بني الباحثني األكثرهذا التعريف هو  " . وسلوكيام

  : روالت، جون و  2002
  . Dastmalcin:1989، و 1979

هو كائن  ، وليس بالضرورة ما األفراد وفقاً ملداركهمصورها خصية املنظمة كما يتن املناخ التنظيمي هو شفإ ،وذا 
حىت لو كان منط القيادة السائد  ،صورنه سيتصرف وفق ذلك الت، فإمناخ املنظمة دكتاتوري  أندرك الفرد فإذا أفعالً ، 



 

والعناصر ، اليت قدمت لتوضيح معىن املناخ  التنظيمي والتشابه مهما كانت نقاط االختالف و. هو دميقراطياً فعالً 
  : اآليتاليت ميكن تلخيصها يف العناصر املشتركة نه ميكن القول بان هناك بعض ، فإاملكونة له 

  .يف املنظمات اإلنساينعلى السلوك  واضح ثرأمناخ التنظيم لل – 1
  .هلاحتدد منط املناخ ،  األفراد وتصورام للمناخ التنظيمي السائد باملنظمة مدارك – 2
  .خيتلف من منظمة ألخرى از بالثبات النسيب كما أنهأو ميت اً ،يعترب املناخ التنظيمي ثابت – 3
  

  -:ملناخ التنظيمي بالتايل ميكن حتديد مرتكزات ا ،  السابقة اريفومن خالل التع
اخلاصة  مهإال مايراه العاملون فيها وفق مدارك، فاملناخ التنظيمي للمنظمة ماهو  إدراكينتعامل مع عامل  – 1          

ويؤثر . الفرد للمناخ وفق التفاعالت املتبادلة بينه وبني املنظمة  إدراكويتكون . وليس بالضرورة ماهو كائن فعالً 
  .يف سلوك ودوافع العاملني ا  بشكل مباشر

 اإلداريةواملمارسات  ) هممدارك( األفراد يتمثل يف منط تفكري  إنساين ؛مرتكزان  للمناخ التنظيمي – 2          
  .ونظم املوارد البشرية اإلتصالوالقواعد واللوائح ونظام  واإلجراءاتوتنظيمي يتعلق بالنظم والسياسات املختلفة،
اخلية العمل الدبيئة  أساساًمتيز  أوعن جمموعة من اخلصائص اليت ترتبط  التنظيمياملناخ  عربي – 3         
  .ومتيزها عن غريها من املنظمات ، املنظمة  ونظم العمل اليت تعمل يف ضوئها  كاإلجراءات،للمنظمة
والعادات والتقاليد االجتماعية القيم  إطاركما هو احلال يف  ، بالثبات النسيب يتسم املناخ التنظيمي – 4         

  .ديناميكية منها  أكثرتعديلها ، ولكنه  أوالسائدة اليت تتسم بالبطء الشديد يف تغيريها 
   اإلدارةمثل ممارسات  ، يتكون املناخ التنظيمي من جمموعة من املتغريات – 5         

  اهليكلوالتغيري والتحسني ، و العمل اجلماعي ،و،  اإلبداعواملشاركة ،األهدافوفلسفتها ، ووضوح 
  .اخل ......يف تبادل املعلومات ، االنفتاحاملسؤولية واملساءلة ، ودرجة و ، الثقة واالحتراموالتنظيمي ، 

عن غريها من  ةجمموعة املواصفات والعناصر املميزة للمنظم مما سبق ، ميكن القول أن املناخ التنظيمي هو عبارة عن 
  شخصية املنظمة وأسلوب  تتمثل يفاصفات ووهذه امل، املنظمات 

ملني جتاه اإلدارة وأساليب مشاعر العا " أي أنه . القائمة بني اإلدارة والعاملنيالعالقات وطبيعة العمل و إدارا ،
  ."  و املعامالت اليت يتلقوا، وتقييمهم لنوع األعمال اليت يقومون ا  عملها،

  اإلدارية املرتبطة بههيم املناخ التنظيمي وبعض املفا 3 - 2
املستخدمة  األخرى اإلداريةوبعض املفاهيم  ، بني هذا املفهومتتطلب دراسة املناخ التنظيمي ضرورة التمييز 

  :وذلك على النحو التايل . املفهوم هذا اللبس عن  إلزالة،  اإلدارةيف 
  :املناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية  - اوالً

مكان اآلخر رغم الفارق  احدمها ونويستخدم، فهوم املناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية الكثريون بني مخيلط 
  .ولعدم وجود تعريف واضح وقاطع للمفهومني  ، ذلك الن املناخ التنظيمي وثيق الصلة بالثقافة التنظيميةبينهما ، 

كالقيم و املعتقدات والطقوس  متثل العديد من املكونات اليت تسهم يف تشكيلها ةالتنظيمي الثقافةن وحيث إ
 فهي تتكون من عنصرين ؛.  )316:  2002:العميان(اخل .....والقواعد واملناخ التنظيمي والرموز واللغة واألعراف

وعنصر سلوكي يتمثل يف التصرفات والرموز ،  واألعرافواملفاهيم  واألفكارعنصر عقلي يتمثل يف القيم واملعتقدات 
  .رسوخاً وثباتاً واقل احتماالً للتغيري  كثرأوهي  ،السلوك  وأمناط



 

تفكري األفراد اليت تصف ات واملشاعر املتكررة واملالحظة فهو يعكس األمناط السلوكية واالجتاه ، أما املناخ التنظيمي
ميثل فهو . للقيم واملعايري واملعتقدات اليت جياوا  ومدى إستجابتهم ،املنظمة اليت يعملون ا  ومشاعرهم جتاه

هو ينبع من الثقافة التنظيمية من خالل تدفقات األنشطة اليومية و، به املنظمة مع أفرادها وبيئتها  األسلوب الذي تتعامل
،  مدخالته منه املناخ التنظيمي يستمد الذي األعم اإلطارفان الثقافة التنظيمية هي  وبالتايل  . واملمارسات واإلجراءات

  حتليلميقدوميكن ت.    (Moran:1992:20)فرعاً من فروع الثقافة التنظيمية أول بعداً ميث ، املناخ التنظيميأما 
  . ) 2 – 1( دولاجله الفروقات من خالل يضاح هذإل عمقاً للتمييز بني املفهومني أكثر

  
  
  

  أهم الفروقات بني املناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية)  2 -1 ( جدول
  

  نظيميةالثقافة الت  املناخ التنظيمي
  تم بتقييم النظم االجتماعية عرب فترات زمنية  املنظمة ألعضاءيهتم بدراسة وقياس االجتاهات التنظيمية 

تقاس بواسطة ثابتة،يقدم البيئات االجتماعية يف صياغة استاتيكية 
  ، وتعترب مؤقتة ختضع موعة متنوعة من الضوابط األبعادجمموعة من 

القيم واملعتقدات نظمة وتعتمد على متجذرة وبعمق يف هيكل امل
  املنظمة اليت يعتنقها أعضاء

الصاحلة للتعميم عرب عن العوامل تبحث دراسات املناخ التنظيمي 
  باستخدام الطرق الكمية املختلفةالبيئات 

تبحث دراسات الثقافة التنظيمية عن كل ماهو متفرد يف كل 
  بيئة مستعينة بطرق نوعية

الذي حتدثه النظم التنظيمية على  بالتأثري التنظيمياملناخ  تدراساتم 
  واألفراداجلماعات 

بتطور النظم االجتماعية  أكثر تم دراسات الثقافة التنظيمية
  مبرور الوقت

  

  الباحثة إعداد:  املصدر
  

  :املناخ التنظيمي وبيئة العمل  -ثانياً 
ارجية عامة أو حتيط باملنظمة أو بداخلها ، سواء كانت هذه خ يشري مفهوم البيئة إىل جمموعة من املتغريات اليت        

  تغريات الداخلية واخلاصة مبنظمةاملخاصة بالنشاط، أو 
 إىلفالبيئة وفقا هلذا املفهوم تنقسم . ديدات للمنظمة  أوهذه املتغريات قد تشكل فرصاً ) John:1996:59( ما

  .بيئة داخلية وبيئة خارجية  ؛البيئة  نوعني من
غري املباشر على املنظمة مثل  التأثريهي املتغريات ذات و، عامة بيئة خارجية   إىلالبيئة اخلارجية تنقسم و       

هي و، وبيئة خارجية خاصة بالنشاط  .جتماعية والثقافية والتكنولوجية املتغريات السياسية و االقتصادية والقانونية واال
 املتعلقة بأنشطةالقوانني اخلاصة العمالء واملنافسني والتشريعات وة ونظمة مثل الدولاملباشر على امل التأثرياملتغريات ذات 

  .إىل حد ما املنظمة ليس هلا تأثري عليها أنيف حني ، تؤثر على املنظمة  أاومن خصائص البيئة اخلارجية  . املنظمة
اليت متيز نظمة ومواردها البشرية واملادية ليت متيز املاخلصائص املادية واملعنوية ا" مفهوم البيئة الداخلية فيمثل  أما     

. ) 48:  1999: عوض(اإلنسانيةوالفنية و اإلداريةوالقيم والعادات اليت حتكم املمارسات ، الثقافة السائدة فيها 
وكيات ودوافع على سري العمل وسل تؤثرهذه املتغريات  أنكما . فيها  والتأثريالتحكم ا  لإلدارةوهذه املتغريات ميكن 

  .يف املنظمة  األفراد



 

وهي  ،يز املنظمة عن غريها من املنظماتاملناخ التنظيمي ميثل جمموعة اخلصائص والصفات اليت مت نأومبا       
مدركة من قبل العاملني وتؤثر على سلوكهم ، وبالتايل يعترب مفهوم املناخ التنظيمي مفهوما خمالفا ملفهوم خصائص 

  .و موافقا ملفهوم البيئة الداخلية ،  البيئة اخلارجية
  

  : اإلدارياملناخ التنظيمي واملناخ  -ثالثاً 
ونظم العمل  اإلجراءاتفهو ميثل استجابة العاملني لسلسة  ، التنظيميعنصرا مهما يف فهم املناخ  اإلدارييعترب املناخ 

من  يعترب جزاً اإلدارياملناخ ف ، عليهو. م وامشل ناخ التنظيمي مفهوما اعبينما يشكل امل، اليت تؤثر على كيان املنظمة 
  .املناخ التنظيمي 

  :  املناخ التنظيمي واملناخ النفسي -رابعاً 
احلقائق  أشباهحتدث داخل الفرد وتتحدد وفقا خلصائصه من خالل تفاعل  إدراكيةظاهرة "  : بأنهاملناخ النفسي يعرف 

  ي املناخ الذي يتهيأأ. ) 54:  1993:  املغريب(الذاتية البينية 
 الشخصيريق التقييم اليت ميكن قياسها عن ط هفاعلية لكونه مالئماً حلاجات أكثرالعمل بشكل ويستطيع مبوجبه ، للفرد 

بينما يركز املناخ التنظيمي على خصائص املنظمة اليت يتم قياسها عن  . األفرادوتكون وحدة التحليل هي ،  لألحداث
  . كون وحدة التحليل فيها املنظمة بشكل كاملوت *اإلدراكطريق متوسط 

  

  مهية املناخ التنظيميأ 4 – 2
االهتمام  إىلاملنظمات احلديثة سعت ،  وعليه .و املنظمات  األفرادللمناخ التنظيمي تأثرياته االجيابية على حياة         

  اتمع لتحسني صورا باجتاه العاملني وباملناخ التنظيمي 
  دراسة املناخ التنظيمي أمهية إجيازوميكن . مبستوى نوعي متطور  أهدافهاق من اجل حتقي، 
  :األيتيف  

املناخ التنظيمي  أما، تكار وحتمل املخاطر وحل املشكالتعلى االب األفراد ناخ التنظيمي اجليدامليشجع  -  1         
وعدم مراعاة اجلانب  أوالز على العمل التركيوالتعليمات ب الشكلية و التمسك حرفياً اإلجراءاتالذي يركز على 

  .و دافعية و والء العاملني سينخفض أداءفإن ، مع العاملنييف التعامل  اإلنساين
         2  - أهدافهاحتقيق   يقترن جناح املنظمات يف  إذ،  أهدافهااملنظمة يف حتقيق  التنظيمياملناخ  تفهمساعد ي 

مباشر يف حتقيق  تأثرييت يعترب املناخ التنظيمي احدها ، فاجلو السائد داخل العمل له الدد كبري من املتغريات التنظيمية بع
  . )Lyon:1992 :92-94( منظمة كانت أي إليهااليت تصبو  النهائية األهداف
خ على حتسني وتطوير العملية اإلدارية يف املنظمات ، إذ تظهر عالقة املنا يساعد تفهم املناخ التنظيمي -  3        

، وحتقيق االنسجام حتقيق التكيف مع البيئة املتغريةخصوصاً عندما يكون اهلدف من التخطيط ، التنظيمي بالتخطيط 
  .بني األهداف التنظيمية وأهداف العاملني يف التنظيم 

  

  ــــــــــــــــــــــ

   . ) واملدارك هي جمموعة مايعيه األفراد عن طبيعة االعمال اليت يؤدوا(ددها يتم حساب متوسط اإلدراك عن طريق حساب جمموع مدارك املفردات البحثية مقسومة ع* 

وبينهم وبني املنظمة ، عالقات بني العاملني بعضهم البعضيف التعرف على اليساعد تفهم املناخ التنظيمي  - 4        
  .) 130:  1995:  اللوزي(ودرجة الوالء واالنتماء التنظيمي 

  



 

تشكيل  حيث يساهم يف، األخالقي لألفراد العاملني يف السلوك الوظيفي و كبري بدورالتنظيمي املناخ  يقوم إذ
 مما حيقق) اخل...وتعاون وعدالة ومشاركة،وفاق (فاملناخ االجيايب أو املالئم  . وتعديل القيم واالجتاهات والسلوكوتغيري 

  .االستقرار لألفراد واملنظمة 
       5  - املناخ ومدى تأثريها على جودة ، عرف على أمناط اإلدارة يف املنظمة يف الت تنظيميخ الاملنا تفهمساعد ي

  ) .19 : 2000: ماهر (التنظيمي  
 .تطوير وتغيري  إىلعلى جوانب القصور واملواطن اليت حتتاج املناخ التنظيمي يف التعرف  تفهم يساعد - 6       

يف  التأثريويتجسد هذا ، اإلداري األداءعلى  تأثريهمن خالل  اإلداريطوير فاملناخ التنظيمي يؤثر بشكل مباشر يف الت
   . )160:  1990: رفاعي (يف مكان العمل  وصف وحتديد العالقات والسلوك

       7 - يف حل املشكالت إبداعياً ، فقد توصل بعض الباحثني إىل أن سلوك املناخ التنظيمي  تفهمساعد ي
درجة الدعم والتشجيع اليت يوفرها هلم املناخ التنظيمي الذي يعملون فيه  على تعتمد، ة للعاملني بالنسبوفعاليات العمل 

فتوح ، مناخ تنظيمي متميز وم بوجود مرتبط واإلبداعسلوك املنظمات يف جمال التجديد ف .) 211:  2004: حرمي(
ن بيئة العمل تؤثر على منو لذا فإ ، السائد وعية املناخمرتبطة بن،  بأنفسهمقدرة العاملني يف حل مشاكلهم  نحيث إ

  .بشكل مؤثر وفعال إمكانية العاملني يف حل مشاكلهم 
تبين سياسات من  إىلالتعرف على طبيعة املناخ التنظيمي السائد يف أي منظمة بأبعاده املختلفة ، يهدف  - 8      

مما  ، قاء بالصحة النفسية للعاملني فيها ، وبروحهم املعنويةشأا تعزيز النواحي االجيابية ومعاجلة النواحي السلبية واالرت
 )66:  1998:  الكبيسي(احلاجات والرغبات الفردية واجلماعية  وإشباعاملنظمة  أهدافاجيابياً على حتقيق  ينعكس

.  

  أمناط املناخ التنظيمي  5 - 2
ويعود ذلك ،  تالبيئاكل  ويالئمق يف خمتلف أنواع املنظمات ي منوذجي يصلح للتطبييوجد مناخ تنظيم ال

اخ داخل من من أكثرهناك بل  ) . 165 : 2001: عبد الرمحن وحممد (الفوارق املختلفة املوجودة بني املنظمات  إىل
وهذا يعتمد على درجة التفاعل والتماسك ،واألفرادقد تظهر مناخات خاصة باجلماعات املنظمة وسياساا ، كما 

العامة  األهداففكلما كان املناخ التنظيمي منسجماً ومتالئما مع  .وحدة مناخه التنظيمي  وبالتايل، داخل التنظيم 
ميكننا القول انه من غري املمكن ، ويف هذا اال . وموحداً كلما كان شامالً ، العاملني فيه  األفراد وأهدافللتنظيم 

تكون مبجموعها واليت ،  األداءيف  أعرافها أوة ثقافتها فلكل منظم ، يمي بالكامل بني كافة املنظماتتطابق املناخ التنظ
عهم مناخها السائد م يتالءم الذين األفرادتعمل على اجتذاب ، فاملنظمات مبناخها املتميز ، وبالتايل  .املناخ اخلاص ا 
  . )65:  2005:الذبياين( واالحتفاظ م

لمناخ ل أمناطهناك ثالثة  أن تبين) 35: 1997:سف يو( الوظيفي باألداءويف دراسة لعالقة املناخ التنظيمي 
م كبديل لعالقات العمل خللق عالقات جيدة داخل التنظيالذي تتوفر من خالله الفرصة املناخ احلافز  ؛ التنظيمي هي

حرية املناخ السلطوي الذي يشعر العاملون فيه بأن مجيع القرارات تتخذ من قمة اهليكل التنظيمي وليس هلم و. الرمسية 
املشاركة يف حتديد  األخرىوهو الذي يتيح للمديرين باملستويات العليا واملستويات  يجنازاإلاملناخ واملشاركة فيها ، 

  . املناخ التنظيمي أبعاد أهمالقيادة من  تعترب،  األمناط  ووفق هذه .واخلطط املطلوب حتقيقها  األهداف
املناخ التنظيمي االجيايب ؛ مها أساسنيبني مناخني  البعض ميزيث ة للمناخ التنظيمي حجاءت تصنيفات خمتلف، لذا 

بينما فصل فريق  . املعاون واملناخ التنظيمي املعيقميز بني املناخ التنظيمي  البعض اآلخرو . واملناخ التنظيمي السليب



 

التنظيمي املهدد واملناخ وفريق رابع فرق بني املناخ . ثالث بني املناخ التنظيمي الصحي واملناخ التنظيمي املرضي 
مناخ جيد ومناخ حمايد ومناخ غري جيد  ؛ أمناط ةـثالث إىلاملناخ التنظيمي ينقسم  أنرأوا  وآخرون .التنظيمي املساند 

واملناخ احملايب  واألبوياملناخية كاملناخ املفتوح واملناخ املغلق واالستقاليل  األمناطجمموعة من  آخرونكما قدم  .
  ) . 40:  2006: اخلاجة (  ،اخل....الذاتية اإلدارةخ ومنا لإلجناز

  العوامل املؤثرة يف املناخ التنظيمي 6 - 2
 ، وبالتايل. تشكيل أو تكوين املناخ التنظيمي  يف -بشكل مباشر أو غري مباشر -  هناك العديد من العوامل اليت تؤثر

  :اآلتية عوامل  األربع ها يفإجيازميكن و . ) 43-40:  2005: الذبياين ( تكوين السلوك اإلنساين داخل املنظمات
  .البيولوجية ماصفالعقلية و مالنفسية وقدرا مهوجبوانبالشخصية  متقداعممبختلف  ن ،العاملو األفراد -  1        
  . ه وسياساتهلكاهيالتنظيم ، و هدافأو  طبيعة النشاطمتمثلة يف  ،العوامل التنظيمية  -  2        

والعقائد والتقاليد اليت  العاداتخمزون هائل من  همعاملنظمة و إىلالفرد  يأيت حيث االجتماعية ، لعواملا -  3        
  . باملناخ االجتماعي السائدإىل حد بعيد التنظيمي  املناخ ويتأثر ، يصعب تعديلها

سياسات  ينعكس ذلك علىو ،ادي الركود االقتصاملنظمات بالرواج و تتأثرحيث  ،االقتصادية  عواملال -  4        
بل قد تؤثر العوامل  ال أهدافهاواعتماد اخلطط اخلاصة بتحقيق  ، األجورحتديد  إىلابتداء من التوظيف ،  ةاملنظم

  .الفرعي يف املنظمات  أويف تغيري طبيعة النشاط الرئيسي  االقتصادية
  اخلصائص املادية عوامل داخلية مثلمات حتيط ا املنظ ونشري هنا اىل ان       

وهذه  ، إليهموخصائص الوظائف املوكلة ،  وخصائصهم، ا  األفراد ممارساتوالثقافة السائدة اليت حتكم ، للمنظمة 
العوامل االقتصادية والسياسية وهناك عوامل خارجية عامة مثل .  تتحكم ببعضها أنالعوامل تستطيع املنظمة 

 ، ى التكنولوجيا املستخدمة لديهماملنافسني ومستول خارجية خاصة مثل وهناك عوام. واالجتماعية والقانونية 
بشكل هذه العوامل  إيضاحوميكن لنا .  أعماهلااملنظمة ومنافسيها يف نفس جمال  عمالألظمة الء والتشريعات املُنِالعمو

  ) 2 - 1(مفصل من خالل الشكل 
  

  
         

                                                        
                                       

                               
                

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  العوامل املؤثرة يف املناخ التنظيمي) 2- 1(شكل 

  ئة العمل اخلارجيةعوامل مرتبطة ببي  عوامل مرتبطة ببيئة العمل الداخلية

  
 المنــاخ  التنظیمــــي 

 
  .صفات الفرد الشخصیة  -
 .صفات الوظیفة  -
خصائص المنظمة المادیة  -

. 
الثقافة السائدة والقیم  -

والعادات التي تحكم  
ممارسات األفراد 
اإلداریة والفنیة  

  واإلنسانیة
 

 
: عوامل مؤثرة عامة    -

 -قانونیة -إقتصادیة (
 ) سیاسیة  -اعیة إجتم

: عوامل مؤثرة خاصة    -
التشریعات والقوانین (

 -المتعلقة بإنشطة المنظمة 
 - المنافسین -الء مالع

التكنولوجیا المستخدمة  
  ) لدى المنظمات المنافسة

  



 

  
  .  إعداد الباحثة:  املصدر

  
  املناخ التنظيمي ناصرع  7 – 2

اليت هلا عالقة مباشرة مع أو العناصر أو العوامل األساسية، املناخ التنظيمي على املتغرياتعناصر تعتمد عملية حتديد 
طبيعة ومنط القيادة عناصر املناخ لقياس فاعليته وهي ؛ على مخسة عناصر من هذه الدراسة عتمد وست. املناخ التنظيمي 

وميكن . يف دراسته  2008زيد  وهي نفس العناصر اليت استخدمها أبا .وتقييم األداء احلوافز و يالبناء التنظيموالعمل 
أبرز  ومن .ا واهتمام الباحث يف هذا اال واهلدف منهنظيمي تتعدد بتعدد حمور كل دراسة،أن أبعاد املناخ الت، القول 

  ) 2 – 2( جدوليف  جتهادامإإبراز كن هؤالء الذين ميعناصر املناخ التنظيمي  واحدد الباحثني الذين 
  

  الباحثنيبعض عناصر املناخ التنظيمي وفق وجهة نظر  ) 2 – 2 ( جدول
  

  عناصر املناخ التنظيمي  لباحثا

Downeyatal -1970 
اهليكل 
  -  -  املصارحة  الدفء اخلطر  صنع القرار  التنظيمي

مرونة   1994 –املغريب 
  التنظيم

أسلوب 
  اإلدارة

األمن   أمهية االجناز  لطبيعة العم
  الوظيفي

التنمية 
  اإلدارية

أمناط 
  السلطة

Waynek & Cecilg – 
1996 

صياغة 
  األهداف

القيادة 
  التأثري الفاعل  واالتصال

  
  األداء  صنع القرار  الرقابة  التحفيز

اهليكل   1997 –غالم 
  التنظيمي

اجتاهات   تعقد التنظيم  منط القيادة
  العاملني

-  -  -  

هليكل ا  1999 –أختر 
  التنظيمي

أسلوب 
  اإلدارة

  -  -  -  التكنولوجيا  بيئة العمل

Cameron  - 2000  الروح املهنية  تنوع العمل  دعم القرار  التعارض 
الصداقة 
 -  معايري الوظيفة  والدفء

  البيئة املادية  2001-عبد الفتاح 
البيئة 

  االجتماعية
الثقافة 
  التنظيمية

النظم 
  -  -  -  االجتماعية

مرونة   2002 –محود 
  التنظيم

أسلوب   أمناط السلطة
  اإلدارة

األمن   التحفيز
  الوظيفي

متطلبات 
  الوظيفة

  التدريب

اهليكل   2005 –الذبياين 
  -  االتصال  املشاركة  التكنولوجيا  طبيعة العمل  منط القيادة  التنظيمي

مرونة   2005 -الكتيب 
  التنظيم

األمن   احلوافز  طبيعة العمل  أمناط السلطة
  الوظيفي

  التدريب  الاالتص



 

اهليكل   2006 –اخلاجة 
  التدريب  االتصال  تقييم األداء  احلوافز  فرق العمل  القيادة  التنظيمي

اهليكل   2008 –أبازيد 
  -  -  تقييم األداء  احلوافز  طبيعة العمل  منط القيادة  التنظيمي

  
  
  

من خالل تفاعل خصائص التنظيم ونتائجه على مستوى الفرد واملنظمة  مكونات املناخ التنظيمي أهمأن نوجز وميكن 
  . ) 2 - 2( يف الشكل كما ،  اخل.....والبيئة اخلارجية مع خصائص الفرد املتمثلة يف أهدافه حاجاته وثقافته

  
  

  
  من نتائج رئيسية على مستوى الفرد ااألساسية للمناخ التنظيمي وما يترتب عليه العناصر)  2 – 2(  شكل

  

  .الباحثة  إعداد:  املصدر
  

  طرق قياس املناخ التنظيمي   8 – 2
،  واألفرادللمنظمة داخل املنظمة ، واحلكم على جودته  ةالسائد عيتهوالتعرف على نوالتنظيمي املناخ إن عملية قياس 
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إال أا ال تأخذ يف االعتبار إدراك  ، السائد ، من حيث اعتمادها على حتديد األفراد لبيئة عملهمعن املناخ التنظيمي 
، وسلوكهم  رؤية األفراد وإدراكهم تؤثر على تصرفام  نظرهم جتاه هذه اخلصائص ، حيث إن ووجهاتاألفراد 
أي وصف ، هذه الطريقة تعترب املناخ التنظيمي احد املتغريات الوصفية  أن كما. لنظر عما هو موجود فعالً بغض ا

  . )43: 2006:اخلاجة ( اخلصائص التنظيمية كما هي دون تقييمها
عتمد على أساس قياس آراء واجتاهات األفراد حنو األبعاد املختلفة للمناخ تاليت ،  لطريقة اإلدراكيةا -  2
 فان هذه الطريقة تعترب، وبالتايل . يد نوعية املناخ التنظيمي السائدأن األفراد هم األساس يف حتدبإعتبار  ، التنظيمي

وتعترب هذه . راد متيل إىل التقييم وليس الوصفاء واجتاهات األفرن آحيث إ، ةالتقييمياملناخ التنظيمي احد املتغريات 
 ، ديد نوعية وجودة املناخلتركيزها على األفراد يف حت ، الطريقة من أكثر الطرق استخداماً من قبل الدارسني والباحثني

جاد ( د فعالً داخل املنظمةبغض النظر عن نوعية املناخ املوجو ،باعتبار أن ما يدركه األفراد داخل منظمام هو األهم 
  . )215:1999:اهللا 

قوم باستخدام الطريقة اإلدراكية يف ننا سنيم املناخ التنظيمي ، فإعلى تقي ومبا أن هذه الدراسة تركز أساساً
تقييم املناخ التنظيمي وعالقته بالوالء التنظيمي ، وذلك من خالل حتديد مدى إدراك األفراد ألبعاد املناخ التنظيمي 

  .املراجعة املالية باملنطقة الشرقية ومدى ارتباطه مبتغري الوالء التنظيمي و يةاإلداريش والرقابة لسائد يف جهازي التفتا
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  متهيد  1 - 3



 

للمسار الوظيفي ، للمشرف ، ة ، ، املهن للوظيفةلفرد العديد من األطر مثل الوالء يشمل مفهوم الوالء لدى ا
) 2007:شجاع (و  )2002:رفاعي(و) 2008:أبازيد(أمثال  هتم الكثري من الباحثنيأ. والوالء التنظيمي للمنظمة 

  اسة الوالءيف السنوات األخرية بدر )2000:ماير(و
وما ، ء التنظيمي وحمدداته مسببات الوال التعرف على يف -  بصفة عامة - جل هذه األحباثالتنظيمي ، وركزت 

فاملنظمات هلا أهدافها اليت تسعى إىل حتقيقها ، ؛ األفراد وإنتاجيتهم يف املنظمات عليه من نتائج تؤثر قي سلوك بيترت
واألفراد كذلك هلم أهدافهم اخلاصة ، ومىت اختلفت هذه األهداف فسيكون هناك صراع حتمي ، رمبا يهدد حتقيق 

  .ها واستمرارها يف العمل و رمبا يهدد بقاءظمة ألهدافها ، أاملن
  رصدها منذ فترة زمنية تتضح أمهية الوالء التنظيمي من خالل اجلهود العلمية اليت متو
ة الصناعية ، وحماولة تفسري املشكالت اليت تعاين منها املصانع يعود هذا اجلهد إىل بدايات النهض ورمباطويلة ، 

ثل ي ومنطقي ، واالستفادة مما قدمته العلوم االجتماعية والسلوكية من تفسريات ملوالشركات املعتمدة على أساس علم
الوالء  املعنوية على التنظيم ، إذ أن تدينن هذا االهتمام من آثار العواقب املادية وومما الشك فيه ، أ. تلك الظواهر 

ن املوظفون من ذوي وخصوصاً إذا كاوياً ،يكلفان املنظمة الشيء الكثري مادياً ومعن،  هللعمل وعدم الرضا عن
  .املنظمة  متميزة يف وممن هلم إنتاجية  الكفاءات ،

نظراً لتميزه عن غريه من املتغريات التنظيمية األخرى يف عالقته بالعديد  ، حيتل الوالء التنظيمي أمهية خاصة
الوظيفي ميكن استخدامهما كمؤشرات ضا ورغم انه ثبت حبثياً أن كل من الوالء التنظيمي والر .عاد التنظيمية من األب

 العديد من التغريات اإلدارية اكرب يف تفسري ، قوة مؤشراً ذاترك العمل ، إال انه ظهر أيضاً أن الوالء التنظيمي يعد ل
الوالء التنظيمي على أساس أن متغري وميكن تفسري ذلك،. ، ارتفاع معدل األداء واإلنتاجية ترك العمل ومعدل دورانه ك
جند احد العاملني غري  فقد. أي متغري آخر العاملني حنو املنظمة ككل ك يف توضيح استجابة ً، وثباتا عد أكثر عموميةي

  ذلك حالة مؤقتة ال تنسحب على كل ولكنه يرى، عن وظيفة معينة  راضٍ
  . فإنه يفكر يف تركها عندئذ، السخط إىل املنظمة  املنظمة ، بينما إذا امتد هذا

  

  هوم الوالء التنظيمي و تعريفاتهمف 2 - 3
مفهوم إدراكي معريف ، يستند إىل  جمموعة من الصفات اليت هلا تأثري كبري يف حتديد الوالء  الوالء التنظيمي
  ها القدرة على فهم أهداف املنظمةالتنظيمي لألفراد ، من

؛ مما جيعلهم األهداف وحتقيقهان اجل بلوغ هذه مهم موحث مهلتسخري اغلب طاقام  واستيعاا ، واستعدادهم 
يعكس و. يصبون إليه من أهداف حتظى بتقدير مجيع املعنيني واحترامهم  حريصني على البقاء يف املنظمة لتحقيق ما

  العالية اليت يتمتع ا األفراد الصورة االجيابية للقوة
  .، وتوجيهها خلدمة أهداف املنظمة العاملون

 )1407:هـ1732:أبادي الفريوز(احملب والتابع والناصر وريك ليف والشالقريب واحل يعينة ـلغوالوالء 
ة وعرف )1100:  1960:أنيس وآخرون(الوالء القرب والقرابة والنصرة واحملبة  )املعجم الوسيط ( اء يف وج. 

 ، )263:هـ1407:يالقنو( إن الوالء من الويل مبعىن القرابة ، والويل ضد العدو ، و املواالة واحملاباة: بقوله  القنوي
لكن هناك اتفاق على العناصر اليت ترتبط بالوالء ، ،كاالنتماء هناك أكثر من مصطلح يطلق على الوالءمع العلم أن 

  .االجتاهات واملشاعر لدى األفراد حنو املنظمة : مثل 



 

 ، يةعالقات والعواطف الرومانتيكالداللة على ال: بأنه  Loyaltyالوالء  )55:1982 :بدوي(يعرف و
كاألسرة ، و العمل ، (والقانونية اليت تربط الفرد باجلماعة أو رموزها ، أو اإلخالص ملا يعتقد الفرد انه صواب 

على أن يتوافر له ، ه هلا انتماءبأنه توحد الفرد مع مجاعته و" س وجاء معىن الوالء يف موسوعة علم النف .) والوطن
  . )233:1976 :اخلويل(ا  اإلحساس باألمان والرضا والفخر واالعتزاز

  ب له يكون يف الوقت ذاته منتميابأنه كل ما يستشعر املرء احل )23: 1992: أسعد (  هعرفيو
  .ه ملا ال يتبلور حوله وجدان يتمإليه ، كما انه يكون غري من

علية هنا تفاال واتفاقه وانسجامه مع أهدافهالفرد مع منظمته،تفاعل لوجود  يعين الوالءفإن ،  بإختصار و
كما أا موقف داخلي سلوكي ع نفسه ، ومع األفراد اآلخرين،تشمل تفاعل الفرد داخلياً ، لكون الفرد يتفاعل دائماً م

  .يبديه الفرد جتاه منظمته 
هو وجود عالقة موجبة بني الفرد واملنظمة تسهم بفعالية يف رفع أن مفهوم الوالء التنظيمي  ، لذا ميكن القول

وتأكيد رغبته القوية يف االستمرار  ، إلنتاجية ، وتقوية مشاعر اعتزازه مبنظمتهية للفرد ، وزيادة كفاءته االروح املعنو
  .منظمته ، ومسامهته الفاعلة فيها  مما يعين قوة انتمائه إىل ، بالعمل لديها، وتيقنه بأا حتقق له ذاته

  

  عالقة  الوالء باإلنتماء التنظيمي 3 - 3
، ويسعى إىل أن تكون عادةً  ارتباط الفرد جبماعة" : م مصطلحات العلوم االجتماعية هو االنتماء يف معج

ويرى أن االنتماء ،  " )اخل... كاألسرة والشركة واملنظمة واملصلحة  ( تقمص شخصيتها ، ويوجد نفسه اي ، قوية
 ةعلى العالقات والعواطف الرومانتيكيوتستخدم هذه الكلمة للداللة  .، ويتفق معه باملعىن  Loyaltyبالوالء  مرتبط

اري هذا املعىن موسوعة وجت.)39:1982:بدوي(أو اإلخالص هلا تربط الفرد باجلماعة أو رموزها ،والقانونية اليت 
وانتمائه إليها ، على أن يتوفر له اإلحساس باألمان حد داللة على متثل الفرد جلماعته،التو علم النفس اليت اختذت من

  ) .72:1976:اخلويل(فخر والرضا وال
وقد يكون االرتباط باملعىن وثيقا بني االنتماء والوالء ، إال أن بعض الباحثني متكن من حتديد بعض النقاط 

أن االنتماء هو الرابطة اليت تربط اإلنسان مبوضوع ما ، فقد  الوالء واالنتماء ، ومنهم الذي أكد اليت متيز بني كل من
فهو حبكم هذه العضوية ينتمي إىل هذه اهليئة أو تلك ، لكن هذا إخل ..أو هيئة  أو مجعية نادعضواً يف  يكون اإلنسان

أن يكون يف بؤرة الشعور الرمسي ، وعندما يتحول االرتباط إىل  واالرتباطيقف عند حد العضوية، االنتماء
االنتماء فيصبح هنا  ، اهليئة يبث مظاهر صحة وعافية يف ويتحول إىل طاقة دافعة إىل العمل يف اجتاه ماوالوعي،
  .)38:1981:إمساعيل(والء

  :الفروق بني الوالء واالنتماء للعالقة االجيابية املتداخلة بينهما فيما يأيت ) 8:2000:خضر( أمجلت و
اوز الوالء ، ـكز االنتماء يف عضوية الفرد جلماعة ما ، واالندماج فيها ، والتوحد معها ، بينما يتجري -1
  .ة ما ، أو قضية ما ، فيمكن الوالء جلماعة ال ينتمي إليها الفردليشمل فكر
بوالً منها ، ويركز الوالء يف الصالت والعواطف اعة يكون الفرد متقبالً هلا ، ومقيركز الوالء يف مج - 2
  .القضية  أوالفكرة  أووالقانونية اليت تربط الفرد باجلماعة  ، ةالرومانتيكي

لكونه رابطة وجدانية ، املشاعر والعواطف جتاه اجلماعة،يركز الوالء يف وعضوية ، يركز االنتماء يف ال -  3
وهلذا فهو  ، ـةالصداقو والواجب وااللتزام واإلخالص ، الطاعة ،من الصور منها ؛  اًرادياً ، يتخذ عددواستعداداً ا

  .يقوي االنتماء وينميه 



 

ي ، أما الوالء فيحتوي املوضوع كله وجدانياً جزءاً من املوضوع بالوجود املاد حيتوي االنتماء -  4
  .وسلوكياً ، سواء أكان االحتواء نظرياً أو عملياً 

أن االنتماء يسبق الوالء ،ألنه العالقة ،  قت إىل الوالء واالنتماءالدراسات اليت تطر من خالل إستقراءيالحظ 
وفلسفي ، وناتج من العملية ا نفسي واجتماعي ، ومفهومهماليت تدل عليه ، ومها متكامالن ، ويدعم احدمها اآلخر 

اجلدلية التبادلية بني الفرد واتمع أو اجلماعة ،اليت يفضلها الفرد ، ولوجود االنتماء أو الوالء البد من وجود مجاعة 
  .وخيدمها  ها،ومبادءها وقيمها ، ويلتزم ، ويعتنق معايريهاعية يتوحد فيها الفرد ، ويثق امرج

  

  ية الوالء التنظيميأمه  4 – 3
، فقد ثبت أن النمو االقتصادي الذي حققته أملانيا للوالء التنظيمي آثار إقتصادية هائلة على اقتصاد الدولة 

نية ، يعود إىل الوالء التنظيمي يف من جناح املنظمات اليابا% 90فقد تبني أن  ن إمنا يعود إىل قوة عمل ملتزمة ؛واليابا
  ) .103: 1996:الطجم (إىل املواهب فقط يعود %  10ن حني أ

السيما يف املنظمة واألفراد العاملني ا،بوصفه ميثل عنصراً مهماً يف الربط بني  تأيت أمهية الوالء التنظيميتو
وحتقيق أعلى مستوى من  ، مة حلث ودفع األفراد إىل العملاملالئ احلوافز ميتقدتستطيع فيها املنظمات  األوقات اليت ال

عامالً مهماً أكثر من الرضا الوظيفي ، أو تركهم العمل يف  -املديرين منهم خصوصاً  -كما يعد والء األفراد .  االجناز
اماً يف التنبؤ بفاعلية والء األفراد ملنظمام عامالً ه كما يعترب . منظمات أخرى إيل تركها م يف منظمام،أوالتنبؤ ببقائه

  . )7:هـ1418: اهليجان (املنظمة 
أثريا يف الفرد خارج يوضح أن للوالء التنظيمي ت قسم ؛سم  تأثري الوالء التنظيمي يف الفرد إىل قسمني قوي
فمن الناحية االجيابية يقوي الوالء التنظيمي رغبة الفرد يف االستمرار . وقد يأخذ شكالً إجيابياً أو سلبياً  نطاق العمل ،

ورضا الفرد .  وظيفيـه الئذا األمر ينعكس على رضائه لعمله وهيف العمل باملنظمة ، كما جيعله يستمتع عند أدا
وهذا الشعور . الوظيفي جيعله يتبىن أهداف املنظمة ، ويعدها أهدافه ، ومن مث يعمل جاهداً لتحقيق هذه األهداف 

  أما الناحية. ادة واملتعة والسع بالرضا واملتعة واالجناز ينعكس على حياة الفرد اخلاصة ، ويضفي عليها نوعاً من الرضا
ويستثمر مجيع طاقاته للعمل ، وال يترك أي وقت لألنشطة خارج عل الوالء التنظيمي الفرد يوجه فقد جي، السلبية 

ن العمل ومهومه تسيطر على تفكريه ذلك فإ وإضافة إىلن،ـالعمل ، وهذا بدوره جيعل الفرد يعيش يف عزلة عن اآلخري
  .لتفكري يف عمله ومن مث يصبح دائم ا، خارج العمل 
القسم الثاين لتأثري الوالء التنظيمي يف الفرد فينعكس على تقدمه الوظيفي ، فاملوظف ذو الوالء املرتفع  و

الوالء التنظيمي املرتفع  عالوة على أن. يكون جمداً يف عمله ، ومن مث يكون أسرع ترقية وتقدما يف املراتب الوظيفية 
داً يف حتقيق أهداف املنظمة اليت يعدها أهدافا له ، كما انه يرى أن من مصلحته جيعل الفرد أكثر إخالصا واجتها

  . )65:  1993:املري(الئه وإخالصهلثقته بان املنظمة ستكافئه على و، النهوض باملنظمة
 بياًاجيا للوالء التنظيمي تأثرياً أنأما من حيث تأثري الوالء يف املنظمة ، فقد أظهرت دراسات الوالء التنظيمي 

دراسة (ترك العمل ، من أمثلة هذه الدراسات من ناحية زيادة اإلنتاجية ، وإخنفاض معدالت الغياب و يف املنظمة
هذه  .) 2000 :ودراسة طالب (، ) 2003:الطائي ودراسة(، ) 2008 :زيد اسة أباودر( ، ) 1987 :القطان

 ودراسة ، (Mowday , Porter and Dubin , 1974:509) كل منو ،أمثلة من  الدراسات العربية 
)Larson and Fukami , 1984 : 226( .  

  



 

  أنواع الوالء التنظيمي  5 – 3
.  البقاء عضواً فيها ومدى إرتباطه ا ورغبته يف، شعور الفرد االجيايب جتاه منظمته عبارة عن الوالء هو 

  الباعثة واحملركة باختالف القوى للمنظمات ء األفرادختتلف صور والو
، مثل العتييب و السواط اختلف الباحثون بتصنيف أبعاد الوالء التنظيمي ، فمنهم من يصنفها إىل نوعني  كما ، مهل

 3 – 1(التايل  ات يف اجلدولتصنيفتلك الوميكن عرض ، مثل جريالد وروبرت ن ذلك ومنهم من يصنفها إىل أكثر م
( .  

  التنظيمي الباحثني ألنواع الوالء بعض تصنيفات )3 – 1( جدول
  

  

  التصنيفات  نالباحثو
  السلوكي  االجتاهي  )1997( العتييب والسواط
  املعياري  العاطفي  االستمراري  )بال(جريالد وروبرت 

Meyer& Allen(1991) املعياري  الوجداين  االستمراري  
  األخالقي  العاطفي  االستمراري  )2004( األمحدي
  املعياري  املؤثر  التالمحي  املوجه  االستمراري  )2007(العدمي 

  

  . الباحثة إعداد:  ملصدرا
  

  :من الوالء يف التايل  األنواعاملقصود ذه وميكن إيضاح 
وتزداد أهداف الفرد مع أهداف املنظمة، ويقصد به العمليات اليت من خالهلا تتطابق ، الوالء االجتاهي - 1

  .رغبته يف البقاء و االستمرار ا 
نتيجة لسلوكه هلا يصبح الفرد مرتبطاً باملنظمة،د به العمليات اليت من خالويقص ،الوالء السلوكي  - 2

 ، العتييب(  ا داخل املنظمة ، جيعالنه يتمسك ا وبعضويتهاالسابق ، فاجلهد والوقت اللذان قضامه
  . )16:1997:السواط

العتقاده بان ترك العمل ،ويشري إىل قوة رغبة الفرد ليبقى يف العمل مبنظمة معينة ، الوالء االستمراري -  3
  .سيكلفه الكثري 

ويعرب عن قوة رغبة الفرد يف االستمرار بالعمل مبنظمته ، ألنه موافق على قيمها  ، الوالء العاطفي - 4
  .وأهدافها ويتبىن حتقيق تلك األهداف 

حيث يأخذ خرين،ظمة بسبب ضغوط اآلويشري إىل شعور الفرد بأنه ملتزم بالبقاء باملن ، الوالء املعياري - 5
 Robert إىل حد كبري ماذا ميكن أن يقوله اآلخرون لو ترك العمل الفرد املنتمي للمنظمة معيارياً يف حسابه

:No:217)  (Gerald & .  
اذ القرارات ، وهو إحساس املوظف سمح باملشاركة الفعالة يف جمريات اختالذي ي ، الوالء األخالقي - 6

يعزز هذا الشعور الدعم اجليد من قبل وغالباً ما وهذا شعور داخلي نابعا من إحساسه ،  البقاء مع املنظمةيف  برغبته
  .املنظمة للفرد 



 

وهو تركيز الفرد على السلوكيات اليت تركز على اجلماعة وتبتعد عن األمور اليت  ، الوالء التالمحي -  7
  .تثري البغضاء 
  .ة والرضوخ لسلطتها ، ومعايري عملهاوهو التقيد مببادئ وفق اجلماع ، الوالء املوجه -  8
عها وهو مستوى إحساس املوظف وإدراكه باخلصائص املميزة ملهامه الوظيفية والتوافق م ، الوالء املؤثر - 9

  .)46:2007:العدمي(لكوا تسمح له باملشاركة الفعالة والنشاط اإلداري نظراً 
ن ه واندماجه مع املنظمة ، فالعاملوللعامل وتوافقويشري إىل االرتباط العاطفي  الوالء الوجداين ، -  10

 & )Meyerاالعمل يف االستمرار ب دى املنظمة ألم راغبونذوي الوالء الوجداين املرتفع ، يستمروا يف العمل ل
Allen:1991:67( .  

  
  العوامل املؤثرة يف الوالء التنظيمي 6 - 3

ومن هنا فإن العوامل املؤثرة  .الفرد والبيئة  ؛ ن مهمني مهايعتمد الوالء التنظيمي كظاهرة إدارية على متغريي
ما ومنها بيئة اخلارجية احمليطة بالعمل ، ، ومنها متغريات الهو مرتبط ببيئة العمل ، فمنها ما يف الوالء التنظيمي كثرية

تتمثل يف ثالث ا إيضاح أ ميكن،  إلطالع على أدبيات اإلدارةومن خالل ا. هو مرتبط بالفرد نفسه شخصياً 
  :وميكن تفصيل ذلك يف التايل ،  يتؤثر بشكل مباشر يف الوالء التنظيمجمموعات 

تعد الصفات الشخصية من العوامل اليت تؤثر  : Personal Variablesالشخصية أو املتغريات الصفات  -  1
هذه  عالقةتبيان وميكن  .ماعية ، واحلالة االجتاجلنس وع أوالعمر ، والتعليم ، والنيف الوالء التنظيمي ، وتشمل 

  . )3 - 2(اجلدول  يف كما توصل إليها عدد من الباحثني الوالءب العوامل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كما توصل إليها بعض الباحثني العالقة بني املتغريات الشخصية والوالء التنظيمي)  3 – 2 (جدول 
  

  نالباحثو
  عالقةالعامل ونوع ال

  النوع  لة االجتماعيةاحلا  التعليم  العمر
Koch & Steers 1978 ةسلبي اجيابية  -  -  



 

Welsch & Lavan1981 ةسلبي  -  يةسلب اجيابية  

Mowday et al 1982 - سلبية  -  -  

  -  -  اجيابية اجيابية  1987القطان

Mottaz 1989 -  اجيابية  -  -  

Allan & Meyer 1990 -  سلبية  -  -  

  -  -  اجيابية  اجيابية 1993العتييب 

  -  اجيابية  اجيابية  اجيابية  1996املري 

  -  -  سلبية  سلبية  1996الطجم 

  اجيابية  اجيابية  -  اجيابية  2000طالب 
  

  

  .الباحثة  إعداد:  املصدر 
  

يضاح صفات العمل اليت هلا األثر يف الوالء ميكن إ:  Job Related Variablesالعمل ب املتغريات املرتبطة – 2
  -:التنظيمي يف 

يتجلى  الوظيفية وسنوات اخلدمة بالنسبة إىل تأثري املرتبة :املرتبة الوظيفية وسنوات اخلدمة والوالء التنظيمي  -  أوالً
وزادت سنوات اخلدمة ، كان أكثر والًء للمنظمة ،  فرتبة العمل الوظيفي للموظمكلما ارتفعت  ل أنهمن خال

حىت وصلوا إىل هذه املراكز ، ومن من وقتهم وجهدهم ، اً والسبب يعود إىل أن أصحاب املراتب العليا استثمروا كثري
  .هنا يصعب عليهم ترك املنظمة 

يف أداء العمل ، ة تستقاللي، ودرجة إوالء الفرد بصفات العمل  يتأثر :  طبيعة العمل وحمتواه والوالء التنظيمي - ثانياً
ق بان العمل شي هوإحساسواالندماج يف العمل روري لعمليات املنظمة ووظائفها،بان العمل الذي يقوم به ض شعورهو

يه وتقومي العمل الذي يقوم وإعطاء الفرد فرصة لالختالط باآلخرين لتوج، كما أن التحدي يف العمل . ويستحق جهده
  ) .21:1996:املري ( والئه التنظيمي  ا تأثري يفمهل،  به

فاألفراد يلتحقون  ،يف والئه التنظيمي دوراً مؤثراُأثناء عمله  تلعب اخلربة اليت يكتسبها الفرد: اخلربة يف العمل  -ثالثاً 
مبنظمات العمل خبربات وقدرات متفاوتة ، ورغبات وأهداف مبنية على توقعات معينة تتمثل يف مكان عمل مالئم 

أن للمنظمة يساعد على استثمار ما ميلكون من طاقات إلشباع رغبام ، وحتقيق أهدافهم ، وهنا البد من اإلشارة إىل 
  .دور أساسي يف حتقيق تلك األهداف ، بغية زيادة درجة الوالء التنظيمي 

 ،الوالء التنظيمي على  ةلعوامل املؤثرإليضاح أهم ا اقترح البوسعيدي منوذجاًفقد  ، العوامل املذكورة أعالهعالوة على 
  . )3 – 1( يف الشكلكما 

  
  

  

  ملؤثرةالعوامل ا                               
  

  
  

 نمط القیادة



 

  
  املتغري التابع                                املتغري املستقل   
  

  
  
  
  
  

  
  

  العوامل املؤثرة يف الوالء التنظيمي) 3 – 1(شكل               
  

وأثرها يف الوالء التنظيمي يف ديوان البالط مدي مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات اإلدارية ) " 2008(البوسعيدي ، بدر بن سيف :  املصدر
  .بتصرف من الباحثة.  40، السنة الثالثون ، ص  112، العدد اإلداري، " السلطاين بسلطنة عمان 

  

يؤدي حيث ،ؤثر يف مستوى والء الفرد لوظيفتهكمتغري رابع ي املتغريات البيئيةأُضيفت  : املتغريات البيئية -رابعاً 
  Industrial Relationships (IR)ة وجود عالقات صناعي

  .ن انيه العاملوعإىل اخنفاض تعارض األدوار الذي قد ي ة واالحتادات العماليةوتعاونية بني اإلدار، منسجمة 
وطبقاً لذلك . ات العمالية االختيار بني املنظمة واالحتادلن يكون عليهم أن يقعوا يف أمر  أن األفراد، مبعىن 
  .)  45:  2006: اخلاجة (يمي ، يف حني ال يتوقع أن تؤثر العالقات الصناعية على الوالءيزداد الوالء التنظ

  اس الوالء التنظيمي و فوائد تقييمهقي  7 - 3
تساعد على تصحيح  فوئد كبرية شاقة ، إال أن له املنظمة تكاليف وجهود لوالء التنظيميقياس احيمل 

  يعود على من الفوائد ماف. ة ء يف املمارسات اإلدارياالحنرافات واألخطا
فقياس الوالء التنظيمي  .يعود على اتمع بشكل عام  األفراد ، ومنها ما يعود على املنظمة بالدرجة األوىل ، ومنها ما

اللوزي (يأيت  جتين املنظمة والعاملون من ورائها فوائد كثرية ، ومن هذه الفوائد  ما ، يعد ظاهرة إدارية واعية وهادفة
:140:1999: (  

، ا ميكن املنظمة من حتديد موقعها واجتاهها الة على مستوى األداء الوظيفي ، مبي لإلدارة مؤشرات ديعط -1
مع منظمات أخرى للفترة نفسها ، أو على مستوى إدارات املنظمة  بقة من الوقت ، مقارنةقياساً إىل فترة سا

 .، أو فئات العاملني فيها 
 . ما يتمتع به األفراد من والء هلاومدى ظمة وأحاسيسهم واحتياجام ،املنيوضح مشاعر العاملني يف  -2
ومعرفة املعوقات حة على استخدامها لقياس املشكالت،مبثابة أداة تشخيصية جيدة تعتمد اإلدارة الناج ربتيع -3

 .اليت تواجه األفراد والتنظيم ، ومن مث العمل على إجياد احللول املناسبة هلا 
  غريات يف اإلدارة وظروفللمنظمة من حيث القدرة على إحداث تحيقق فائدة كبرية  -4

  .يعد أداة لتشخيص النقاط اليت قد تؤثر يف رفع والء العاملني أو خفضه  العمل ، حيث

 طبیعة النشاط

 كفاءة العاملین

 نظام العمل

 اتنوعیة القرار

 المناخ التنظیمي

مشاركة العاملین 
 في اتخاذ القرارات

 الوالء التنظیمي



 

زيد  ، و أبا 2008مقياس الوالء الذي استخدمه كل من الفرجاين  عنطوسوف ،يف هذه الدراسة و
سة احلالية لقياس والتعرف على مستوى الوالء التنظيمي لدى عينة ليتناسب مع الدرا 2007، واحلريب  2008
  .الدراسة 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : الفصل الرابع
  الدراسات السابقة

  



 

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  

  اسات املتعلقة باملناخ التنظيميالدر  1 - 4
وعات جمم تقسيمها إىل ثالث ميكن ، اليت تناولت املناخ التنظيمي ، ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة

  :كالتايل 
  

  ته املختلفة ، وكيفيةالدراسات اليت اهتمت باملناخ التنظيمي وأنواعه ، ومستويا 1 -  1 – 4
  :منها و،  قياسه

التعرف على طبيعة املناخ التنظيمي يف شركة مناجم بتقييم واهتمت واليت  ) : 1991 (دراسة الدقس وعليان  – 1
 .عن العمل  هممدى رضاأثر املناخ التنظيمي السائد على أداء العاملني و كما سعت إىل دراسة  ، يةالفوسفات األردن

وان ظروف العمل السيئة هلا األثر السليب على نظرة  ، غري جيد اخل الشركةوتوصلت إىل أن املناخ التنظيمي السائد د
  .اخ التنظيمي العاملني وتقديرهم للمن

إىل حتديد عوامل املناخ التنظيمي وقياس فاعليته مبحافظة  دفتهاليت  ) : 1997 (دراسة حسني ، عبد الفتاح  – 2
ة املناخ فاعلي وخلصت الدراسة إىل وجود اخنفاض يف. مفردة  300بين سويف ، وقد بلغ حجم عينة الدراسة 

  . التنظيمي لدى عينة الدراسة



 

السائد يف اجلامعات األردنية  إىل تقييم املناخ التنظيمي اليت هدفت : ) 2001 (دراسة املعشر ، زياد يوسف  – 3
أن املناخ  النتائجوأظهرت . مفردة  327 عينة الدراسة بلغتو، ت اخلاصة من وجهة نظر اإلداريني الرمسية ، واجلامعا

عنوية فروق موجود  بينت النتائجالنتائج لصاحل اجلامعات اخلاصة، ووكانت ، هو يف جممله متوسط يمي السائد التنظ
كن هناك بني املناخ ومتغري ومل ت .)كاملؤهل التعليمي وسنوات اخلربة (الدميغرافية املتغريات يمي وبعض بني املناخ التنظ

  .النوع
طبيعة املناخ التنظيمي إىل التعرف على  اليت سعت : ) 2003 (دراسة السامرائي ، مهدي صاحل مهدي  – 4

وسعت  .لعلمية ألعضاء اهليئات التدريسية سائد واإلنتاجية اودراسة العالقة بني املناخ التنظيمي ال، امعة بغدادالسائد جب
 .مفردة  490وبلغت عينة الدراسة . عضاء اهليئات التدريسية لفترة زمنية حمددة إىل الكشف عن اإلنتاجية العلمية أل

عدم جود عالقة  وأظهرت النتائج. جلامعة كان يف املستوى املتوسط وتوصلت الدراسة إىل أن املناخ التنظيمي السائد با
  . العلمية ألعضاء هيئة التدريس يف املستوى املرفوض اإلنتاجيةكانت و .دالة إحصائياً بني املناخ التنظيمي و اإلنتاجية

إىل التعرف إىل اجتاهات العاملني حنو املناخ التنظيمي يف  سعتاليت  : ) 2008 (الدقس ، حممد عبد املوىل  – 5
إىل ،أن املناخ التنظيمي السائد يف وتوصلت  .مفردة  110 ، وبلغت عينة الدراسة دويةالشركة األردنية إلنتاج األ

يف اجتاهات  كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً .الشركة هو اجيايب لكافة أبعاده من وجهة نظر العاملني 
  .دميغرافية ، تعزى لبعض املتغريات الالعاملني حنو املناخ التنظيمي 

الدراسات اليت اهتمت باملناخ التنظيمي كمتغري مستقل ، يؤثر يف عدد من األبعاد التنظيمية  2 - 1 – 4
  .األخرى 

،  واملخرجات التنظيمية،إىل حتديد العالقة بني املناخ التنظيمي تاجتهاليت : )  1987 ( يونس و دراسة أهلييت ، – 1
 وتوصلت الدراسة إىل .قية باملنشأة العامة للمطاحن العرا) ان العملالرحبية ، النجاح ، النمو ، الغايات ، دور(ثلة يف مم

عندما حيث تظهر إجيابية التنظيمي واملخرجات التنظيمية، بني املناخقد تكون اجيابية وقد تكون سلبية، أن هناك عالقة
عندما تكون ني تظهر العالقة السلبية بوسلوك ومواقف وتطلعات العاملني، يكون املناخ التنظيمي منسجماً مع

  .اإلجراءات والقواعد والسياسات اإلدارية ، غري منسجمة مع طبيعة النشاط الذي متارسه املنظمة 
إىل التعرف على اثر املناخ التنظيمي على إبداع  اليت هدفت :)  1997 (دراسة جحالن ، نور سامل حممد  – 2
غت عينة الدراسة وبلليل أبعاده وتفاعالته املختلفة ،حتناخ وواقع هذا امل ومعرفة .وظفني يف املنظمات احلكومية جبدةامل

صره املناخ التنظيمي بعناو، وجود عالقة اجيابية بني املناخ التنظيمي واإلبداع ج نتائالأظهرت  . مفردة حبثية 300
احلكومية جبدة بروح ومتيز املناخ التنظيمي يف املنظمات  ، فكار اجلديدةوهناك اعتراف باألاملختلفة يؤثر على اإلبداع،

  . واملسؤوليات والواجبات خلطوط السلطة اًواضح اًاملشاركة بني الرؤساء واملرؤوسني ، وان هناك حتديد
فروع النسائية إىل الكشف عن واقع املناخ التنظيمي يف الاليت سعت  ) : 1998 (دراسة العيسى ، غزيل  -  3

وتوصلت  .العامالت يف هذه الفروع لرضا الوظيفي لدى ى اعلى مستو املناخاحلكومية يف الرياض ودراسة اثر 
بني  ال توجد عالقة دالة إحصائياًو .، تعاين من بعض القصور اجلزئي يف متغرياا  أبعاد املناخ التنظيمي الدراسة إىل أن

لة فروق دا أظهرت النتائج وجودو .عن أبعاد املناخ التنظيمي ، وبني مستوى الرضا اخلصائص الشخصية والوظيفية
  .وبني مستوى الرضا الوظيفي أبعاد املناخ التنظيمي ،  بني حصائياًإ

معرفة مدى التعرف على طبيعة املناخ التنظيمي واليت استهدفت  ) : 1999 (دراسة الذنيبات ، حممد حممود  – 4
النتائج وأظهرت . واإلدارية يف األردن  يف أداء العاملني بأجهزة الرقابة املاليةملناخ التنظيمي قيد الدراسة ، تأثري أبعاد ا



 

بعاد املناخ التنظيمي املختلفة األثر الكبري يف أداء وان أل ،أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة 
  .باألردن  العاملني يف أجهزة الرقابة املالية واإلدارية

 ، وأبعاد املناخ التنظيمي بالتعرف على مفهوم هتمتاليت ا) :  2006 (جة ، فاطمة عبد احلميد دراسة اخلا – 5
ة لياعاملرونة التنظيمية ، والف ( بعاد متكني العاملني املتمثلة يفالتعرف على مفهوم وخصائص وأوالعوامل املؤثرة به و

التنظيمي واملتغريات بني املناخ  وحتليل العالقات ،العاملني  فة على متكنيدراسة آثار املناخ التنظيمي املختلو . ) الذاتية
هاز اإلداري بدولة متثل جمتمع الدراسة يف قطاع الوزارات باجل، والدميغرافية وبني متكني العاملني واملتغريات الدميغرافية 

جلوهري على أبعاد متكني العاملني،كما بعاد املناخ التنظيمي األثر اتوصلت الدراسة إىل أن ألو . اإلمارات العربية
بني أبعاد  وال توجد فروقاخلصائص الدميغرافية،جوهرية بني أبعاد املناخ التنظيمي وبني  ة وجود فروقوأظهرت الدراس

  .التمكني وبني اخلصائص الدميغرافية 
  

عدد من احملددات واملتغريات التنظيمية بالدراسات اليت تناولت املناخ التنظيمي كمتغري تابع ، ويتأثر  3 - 1 – 4
.  
، يف ية اثر بعض املتغريات الدميغرافعلى سعت إىل التعرف اليت  : ) 1991 (، حممد نور دراسة الشريدة  – 1

مفردة موزعة  400لدراسة وبلغت عينة ا.تصورات العاملني يف الشركات املسامهة العامة األردنية للمناخ التنظيمي 
إلناث للمناخ فئيت الذكور وا وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تصورات . ركةش 36ي عل

التنظيمي بشكل عام  كما بينت الدراسة أن االجتاه العام إلفراد عينة الدراسة حنو املناخ .لصاحل فئة الذكور التنظيمي،
  .كان اجيابياً

على الرضا عن عض املتغريات الدميغرافية إىل التعرف على اثر باليت سعت  : ) 1994 (موسى  دراسة اللوزي ، – 2
وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا عن املناخ  .إدراك أبعاده ملناخ التنظيمي وا

يف حني كانت هناك فروق تعزى للوظيفة  .التنظيمي تعزى إىل اجلنس والعمر واحلالة االجتماعية واملؤهل العلمي 
  .ومكان العمل 

قياس اثر العوامل الشخصية على املناخ التنظيمي  اليت سعت : ) 2001 (احملاسنة ، حممد عبد الرحيم دراسة  – 3
، ، والتعرف علي مستوى املناخ التنظيمي السائد يف هذه املؤسسة  يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي يف األردن

امة للضمان أن جودة املناخ التنظيمي يف املؤسسة الع إىلوتوصلت الدراسة  .مفردة  104وبلغت عينة الدراسة 
كما أوضحت نتائج الدراسة انه اليوجد فروق ذات . وهي نسبة جيدة % 65.5االجتماعي باألردن تصل إىل نسبة 
  .على املناخ التنظيمي  ةداللة إحصائية ألثر املتغريات الشخصي

مؤسسات املناخ التنظيمي السائد يف التعرف على إىل  هدفتاليت  : ) 2001 (دراسة حسني ، حممد فتحي  – 4
، يف حتديد املناخ عوامل البيئة السكانية واملرحلة التعليمية اص من وجهة نظر املعلمني ، واثر التعليم احلكومي واخل

 251نت عينة الدراسة املناخ التنظيمي ومستويات الرضا الوظيفي لدى املعلمني وكاوالكشف عن واقع العالقة بني 
اصة يف املتوسط ، دارس العامة واخلاملناخ املؤسسي السائد بكل من امل لت الدراسة إىل أنوتوص . ومعلمة اًمعلم

ن املناخ املفتوح لرضا املهين لدى املعلمني ، حيث إاملناخ املؤسسي ودرجات ا وأظهرت النتائج وجود عالقة وثيقة بني
كما . دى املعلمني ل الذي متيزت به مدارس القطاع اخلاص يرجع إليه السبب يف داللة الفروق عن الرضا املهين

  .وجود اثر لعوامل البيئة السكانية واملرحلة التعليمية يف حتديد منط املناخ التنظيمي السائد   ىأسفرت الدراسة عل



 

والوالء التنظيمي السائد على املناخ التنظيمي، طبيعة إىل التعرف اليت سعت : ) 2008 (زيد ، رياض  دراسة أبا – 5
اثر املتغريات الدميغرافية على تبين الوالء  ودرست. عرفة طبيعة العالقة بينهما وم ،ية يف شركة االتصاالت األردن
حنو املناخ التنظيمي السائد جاءت متوسطة ،  وتوصلت الدراسة إىل أن اجتاهات العاملني .التنظيمي واملناخ التنظيمي 

داللة إحصائية اجيابية بني املناخ التنظيمي وان مستوى الوالء التنظيمي كان مرتفعاً نسبياً ، مع وجود عالقة ذات 
كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، بني متوسط اجتاهات العاملني حنو تبين  .والوالء التنظيمي 

اسة هي ونود اإلشارة هنا إىل أن هذه الدر .ات الدميغرافية السائد ، تعزى إىل املتغري والء التنظيمي و املناخ التنظيميال
  .الدراسة اليت اشتقت منها بعض أهداف الدراسة احلالية 

  

  :الدراسات املتعلقة بالوالء التنظيمي  2 -  4 
  :إىل ثالثة جمموعات كالتايل ميكن تقسيمها اليت تناولت الوالء التنظيمي  اجعة الدراسات السابقةومن خالل مر

  

  :منها عه، ومستوياته ، وكيفية قياسه وأنوااليت اهتمت بالوالء التنظيمي و الدراسات  1 - 2 – 4
الوالء التنظيمي لدى العمالة قياس مستوى  إىل اليت سعت ) : 1987 (دراسة القطان ،عبد الرحيم علي  - 1

  ا يف اململكة يعملون ، جتاه املنظمات اليت العربية واألسيويةالوافدة والسعودية 
 .واألداء الوظيفي هلؤالء العاملني  ، تغريات الدميغرافيةالتنظيمي ، وبعض امل ءالسعودية ، وتقدير طبيعة العالقة بني الوال

والوالء التنظيمي  واملستوى التعليمي ،العمر  كل من العالقة بنييف  دالة إحصائياًفروق وأظهرت الدراسة وجود 
أظهرت الدراسة  كما . موعة اآلسيويةسلبية لدى او .موعة السعودية والعمالة الوافدة العربية اجيابية لدى جموكانت 

كما بينت  . باستثناء اموعة اآلسيوية ، األداء الوظيفي لدى اموعات وجود عالقة طردية بني الوالء التنظيمي و
  .نتائج الدراسة وجود مستوى جيد من الوالء التنظيمي لدى أفراد عينة الدراسة 

األداء وقياس مستويات الوالء التنظيمي، إىل حماولة سعتاليت  :)  1996( ، عبد الرمحن علي املريدراسة  – 2
واهم  . األجنبيةالعمالة السعودية،والعربية،و ؛جمموعات من العاملني ، هي ومقارنتها بني الوظيفي ، والرضا الوظيفي،

راد نظيمي بني أفجوهرية ذات داللة إحصائية يف متوسطات مستويات الوالء الت اًهو أن هناك فروق ،ما توصلت إليه 
إضافة  .بني الوالء التنظيمي والعمر ألفراد اموعة السعودية  وان هناك عالقة طردية ذات دالة إحصائياً ، اموعات

  الجتماعية ألفراد جمموعة العمالةإىل وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني الوالء التنظيمي واحلالة ا
  . عربيةاآلسيوية ، وجمموعة العمالة ال

، يب جامعة امللك عبد العزيزستقياس الوالء التنظيمي ملنباليت أهتمت  ) : 1997 (السواط العتييب ودراسة  – 3
 ثالثة أنواع للوالء التنظيمي سلباً ، ومعرفة العالقة بني وأ الرضا ، سواء اجياباً وحتديد أهم العوامل اليت قد تؤثر يف

يتسمون ،  إىل أن األفراد موضع الدراسة توصلتو .الوالء األخالقي والوالء املستمر ، و ، الوالء العاطفي ؛املتمثلة يف 
ة بدرجة متوسطة من الوالء التنظيمي ، يف أبعاده الثالثة ، وان الوالء التنظيمي إلفراد العينة يتأثر يف السمات الشخصي

  .املناخ التنظيمي السائد هلؤالء األفراد ، كما يتأثر ب
معرفة العالقة بني األمناط القيادية والوالء  إىلاليت هدفت  ) : 2000 (ن عبد اهللا ، سعد الكاليب دراسة ب - 4

تطوير مقاييس لسلوكيات قيادية موازية لألمناط والسلوكيات القيادية إىل  كما سعت.  التنظيمي والرضا الوظيفي
 & Stogdill , 1963 , Fleishman , 1972 , Hembhill)املوجودة يف دراسات جامعة أوهايو

Coons ,1957)  تابعة للقطاع العام مبدينة ، مفردة حبثية من مؤسسات خدمية ورحبية  208وبلغت عينة الدراسة



 

والرضا ملرؤوس،واهتمام الرئيس با ، وجود عالقة طردية بني اهتمام املرؤوس بالرئيس وأظهرت الدراسة . الرياض
م وجد عالقة بني منطي القيادة القائمني على االهتمام بالعمل و االهتماكما انه الت .الوظيفي والوالء التنظيمي

وقد نتج عن هذه الدراسة باستخدام  .وكل من الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي  ، بالعالقات الشخصية واخلارجية
عالقات واالهتمام بالإهتمام الرئيس بالعمل،ربعة مقاييس وهي ؛ أ (Factor Analysis) يتحليل العاملال

  .الشخصية واخلارجية ، وإهتمام الرئيس باملرؤوس ، و إهتمام املرؤوس بالرئيس 
إىل قياس الوالء التنظيمي لعينة من العاملني يف مصانع  سعتاليت  : ) 2000 (طالب ، عالء فرحات دراسة  – 5

ودراسة العالقة بني الوالء . العالقة بني الوالء التنظيمي وبعض السمات الشخصية معرفة إىل و .كربالء بالعراق 
إىل وتوصلت  .دوران العمل معدل النجاح ، النمو ، الغياب والرحبية،ملخرجات التنظيمية املتمثلة يف ؛التنظيمي و ا

بني إىل نفس النتيجة عند حتديد العالقة و . الء والسمات الشخصية قيد الدراسةني الووجود عالقة دالة إحصائياً ب
فاع معدل الرحبية والنجاح يؤدي إىل ارت ، مما يدل على أن زيادة الوالء التنظيمي للعاملني التنظيمية الوالء و املخرجات

  . دى عينة الدراسةأظهرت النتائج ارتفاع معدل الوالء التنظيمي ل كما .والنمو
يف لعمل،لوالء التنظيمي وضغوط اإىل قياس وحتليل ا اليت سعت ) : 2003 ( ، زياد يوسفدراسة املعشر – 6

 وجود عالقة وتوصلت إىل .  مفردة 930 عينة الدراسة بلغتو .اإلدارات احلكومية يف حمافظات الشمال يف األردن 
أن مستوى غموض الدور ، و  ، ، ومستوى الوالء التنظيمي غموضهبني مستوى ضغوط العمل املتعلقة بصراع الدور و

 عالوة على .حيملون مؤهالً جامعياً  ة ، منه لدى املوظفني ممن الأعلى لدى املوظفني من محلة الشهادات اجلامعي نكا
وكان .ة رئيس قسم منه لدى باقي الزمالءأن مستوى صراع الدور ، كان أعلى لدى فئة املوظفني الذين يشغلون وظيف

  .مستوى الوالء التنظيمي لدى عينة الدراسة كان مرتفعاً 
دى إىل التعرف إىل مستوى الوالء التنظيمي ل اليت هدفت  ) : 2004 (دراسة األمحدي ، طالل بن عايد  – 7
 اخلصائص الشخصية لديهم ،العالقة بني الوالء التنظيمي و علىوالتعرف  ، الرياضوزارة الصحة بعاملني بملمرضني الا

ء التنظيمي ، والوالوالعمر وجود عالقة طردية بني كل من اخلربة إىل  وتوصلت . لدى العاملني والرغبة يف ترك العمل
املؤهل والوالء التنظيمي ، وعدم وجود عالقة بني الدخل والرغبة يف ترك العمل والوالء وجود عالقة عكسية بني و 

. والعمر واملؤهل والدخل والرغبة يف ترك العمل  ، وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة بني كل من اخلربة. التنظيمي 
 أما مستوى الوالء التنظيمي.هما دم وجود عالقة دالة بينالرغبة يف ترك العمل فتبني عوعن العالقة بني الوالء التنظيمي و

  .وجود درجة عالية من الوالء التنظيمي لدى املمرضني العاملني يف وزارة الصحة مبدينة الرياض  فقد تبني .
ظيمي على مستوى الفرد إىل التعرف على واقع الصراع التن سعتاليت  ) : 2004 (دراسة علي ، فرج خملوف  – 8
وتكون  .ي لدى العاملني يف املنظمات الصناعية وحتديد العالقة بني صراع الدور وصراع اهلدف وبني الوالء التنظيم ،

 ةوبلغت عينة الدراس، بنغازي ملنظمات الصناعية العامة بجمتمع الدراسة من العاملني يف مجيع املستويات اإلدارية با
، وصراع اهلدف %  59حوايل يواجهون صراع الدور  نإىل أن نسبة أفراد العينة الذي وصلتوت .مفردة حبثية  361
 . وهي نسبة منخفضةمن جمتمع الدراسة،% 26 حوايل منظماموبلغت نسبة الوالء لدى األفراد جتاه . %57 حوايل

صراع الدور وصراع اهلدف  إىلهذا االخنفاض  و أوعز% 56يف حني إن نسبة الذين ال يكنون والء ملنظمام بلغت 
  .لعامل يف املنظمات قيد  الدراسةالفرد ا الذي يواجهه

لدى  باإلنتاجيةالتعرف على الوالء التنظيمي ، وعالقته  إىلاليت سعت  : ) 1988 (ردايدة ، صاحل دراسة  – 9
قة دالة احصائياً بني عدم وجود عال إىل وتوصلت . باألردناحلكومية اجلامعات هيئة التدريس يف الكليات  أعضاء

  .هيئة التدريس  أعضاءلدى  اإلنتاجيةالوالء التنظيمي و 



 

  

يف عدد من األبعاد التنظيمية  اليت تناولت الوالء التنظيمي كمتغري مستقل يؤثرلدراسات ا 2 - 2 – 4
  :من الدراسات ، منها  اًم عددوتض

ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف معرفة  إىل اليت سعت ) : 1993 (دراسة العتييب ، غازي  – 1
: مستويات الوالء التنظيمي واألداء الوظيفي لثالث جمموعات من العمالة يف القطاع احلكومي بدولة الكويت وهي 

كل من وتوصلت إىل ارتفاع مستوى الوالء التنظيمي واألداء الوظيفي لدى  .العمالة املصرية ، واألردنية ، والكويتية 
وان الوالء التنظيمي ألفراد العينة يتأثر يف عدد من املتغريات  .نية ، مقارنة بالعمالة الكويتيةاألردو مالة املصريةالع

  .العمر ، واملستوى العلمي  ؛الشخصية ، من أمهها 
غري الرمسية والوالء  لى مستوى العالقاتاليت حاولت التعرف ع ) : 1998( الشهري ، عبد الرمحن دراسة  – 2

وبيان ء التنظيمي يف األداء الوظيفي،واختبار اثر العالقات الوظيفية غري الرمسية والوال،  واألداء الوظيفي ، التنظيمي
إىل  وأسفرت . مة، واملؤهل العلمي ، ومدة اخلدالعمر  املتمثلة يفالعالقة بني عدد من املتغريات الشخصية والوظيفية 

حرس  لة إحصائية بني الوالء التنظيمي و األداء الوظيفي للعاملني يفوجود عالقة ذات دال ؛عدة نتائج منها 
وبينت النتائج وجود فروقات دالة احصائياً بني الوالء التنظيمي واملتغريات  .العالقات الوظيفية غري الرمسية واحلدود،

  .الشخصية 
لدى التنظيمي  والء اس مستوى الاولة قيحم اليت كان هدفها هو ) : 2002( لوتاه ، محده حممد يوسف  دراسة – 3

وتقدير طبيعة األداء الوظيفي هلؤالء العاملني، هذا الوالء يف، واثر العربية املتحدة  باإلماراتالعاملني يف وزارة الصحة 
دالة إحصائياً إىل أن هناك عالقة وتوصلت  .العالقة بني الوالء التنظيمي وعدد من الصفات الشخصية هلؤالء العاملني 

  . واألداء الوظيفي لدى عينة الدراسةالوالء التنظيمي، بني
يف استقرار العاملني  يإىل التعرف على اثر الوالء التنظيماليت سعت  : ) 2003 (دراسة الطائي ، ميسر زهري  – 4

ظيمي كمتغري حتديد العالقة اإلرتباطية بني الوالء التنو  ، وقياس معدل الوالء التنظيمي.بالقطاع املصريف ملدينة مرزق 
إىل وجود عالقة طردية وتوصلت  .مستقل ، وبني استقرار العاملني الطوعي املعرب عنه مبقياس النية بالبقاء كمتغري تابع 

، إذ انعكس م العوامل الشخصيةاحد أه )النية بالبقاء(بني متغريي الوالء التنظيمي ،واستقرار العاملني من خالل 
مستوى كما بينت وجود  .بقاء يف العمل التنظيمي على ارتفاع مقابل يف مستوى نيتهم بالاالرتفاع النسيب ملعدل الوالء 

  .لوالء التنظيمي لدى عينة الدراسةمرتفع ل
على وبعض املتغريات الشخصية حتديد اثر الوالء التنظيمي  إىل سعتاليت  : ) 1977 (دراسة عبد اهللا ، فتحية  – 5

 واألداءوجود عالقة اجيابية بني الوالء التنظيمي  إىلوتوصلت  . اإلماراتمني بدولة الوظيفي لدى عينة من املعل األداء
وجود عالقة اجيابية بني الوالء التنظيمي  كما بينت،   نيلدى املعلمني الوافدين مقارنة باملعلمني الوطني الوظيفي

  .واليت من أمهها التخصص العملي والنوع واملتغريات الشخصية 
 

ددات واملتغريات اليت تناولت الوالء التنظيمي كمتغري تابع ، يتأثر بعدد من احملدراسات ال 3 -  2 – 4
  :منها التنظيمية ، و

دى الوالء التنظيمي ل حاولت إجراء مقارنة بني مستوياتاليت  ) : 1995 (العضايلة ، على حممد دراسة  – 1
، وبيان العالقة بني مستوى الوالء التنظيمي واملتغريات يف عدد من منظمات القطاع العام واخلاص يف األردن  لعاملنيا

إىل وجود وتوصلت  .الدميغرافية لعينة من العاملني يف ثالثة بنوك أردنية من بنوك القطاع اخلاص ، وثالث وزارات 



 

ها مل تكن لكنفروق بني الوالء التنظيمي للعاملني يف منظمات القطاع العام ، والعاملني يف منظمات القطاع اخلاص ، و
 ؛ العمرمثل واملتغريات الشخصية والتنظيمية،وان هناك عالقة ارتباط طردية بني الوالء التنظيمي   .ذات داللة إحصائية 

  .وسنوات اخلربة ، واملركز الوظيفي ، وأداء العاملني 
ات املتغري تداخلة بنينوعية العالقات املإىل حماولة التعرف إىل اليت هدفت  ) : 1998 (دراسة العمري ، عبيد  - 2
ومستوى الوالء التنظيمي للعاملني العرب يف عدد من املستشفيات واملراكز الصحية يف مدينة  ، دميغرافية والوظيفيةال

واالندماج الوظيفي من طردية بني كل من الرضا الوظيفي إىل أن هناك عالقة وتوصلت  .الرياض التابعة لوزارة الصحة 
هناك عالقة عكسية بني صراع الدور الوظيفي ، والوالء بينت أن بينما . ظيمي منن ناحية أخرى ناحية ، والوالء التن

من جهة ، والوالء  والراتب الشهري  الة التعليمية،واحلالسن ، وان هناك عالقة إرتباطية بني كل من متغريات تنظيميال
  .التنظيمي للعاملني من جهة أخرى 

إىل حماولة التعرف إىل مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة  اليت سعت ) : 1999 (دراسة العمري ، عبيد  – 3
  من النمط القيادي لالتدريس يف جامعة امللك سعود ، وأثر ك

ء والنمط القيادي احلر لرؤساء األقسام يف  اجلامعة ، يف مستوى الوال، و النمط القيادي الدميقراطي، ياألوتوقراط
أن هناك تبايناً يف تأثري أمناط القيادة لرؤساء األقسام يف الوالء  وصلت الدراسة إىلوت.دريسالتنظيمي ألعضاء هيئة الت

التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود ، وان هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني النمط القيادي 
  .والوالء التنظيمي  مط القيادي الدميقراطي ة بني الناحلر  والوالء التنظيمي، وعالقة طردية ذات داللة إحصائي

اختبار اثر بعض ممارسات إدارة املوارد البشرية يف اليت حاولت  ) :Meyer & Smith  )2000دراسة  – 4
إىل أن هناك تأثرياً معنوياً لبعض وتوصلت  .العاطفي ،و األخالقي ، واملستمر  ؛الوالء التنظيمي للعاملني بأبعاده الثالثة 

ات إدارة املوارد البشرية يف كل من الوالء العاطفي ، و الوالء األخالقي ، بينما ال يوجد أي تأثري هلذه ممارس
  .املمارسات يف الوالء املستمر 

التعرف إىل أهم أساليب التأثري  يفاليت انصب اهتمامها  ) :2007(دراسة احلريب ، شجاع بن متعب االبيضاين  – 5
ن يف األجهزة احلكومية ، ومدى جناح هذه األساليب يف حتقيق األهداف املنشودة وأثرها املستخدمة من قبل املديري

ظيمي إىل قياس عالقة أساليب التأثري املستخدمة من قبل املديرين على الوالء التن،كما هدفت . على الوالء التنظيمي
و توصلت  .صية و الوظيفية هلؤالء املديرين وعدد من املتغريات الشخ ينختبار العالقة بني أساليب املديرللعاملني ، وأ

قات الشخصية ، وأسلوب الدراسة إىل انه كلما زادت قناعة املوظف بوجود األساليب املوضوعية ، والعال
اليب شيوعاً هو العالقات كما تبني أن أكثر األس. واإلصرار والتحدي ، زادت درجة والئه التنظيمي ،املساندة
ة أن سلوكيات القادة متطابقة إىل حد ما ، وأم يستخدمون أساليب التعاون والتشاور وأوضحت الدراس. الشخصية

  .واإلقناع املنطقي 
يتأثر   اًتابع اًاموعة من الدراسات ، اليت تعاملت مع الوالء التنظيمي بوصفه متغريالدراسة احلالية مع هذه  تفقت        

تتناول بالدراسة املناخ التنظيمي أا ، اجلديد يف هذه الدراسة  خرى ، بيد  أنواألبعاد التنظيمية األبغريه من املتغريات 
 اإلداريةالتفتيش والرقابة  ء التنظيمي لدى العاملني يف جهازميكن أن يؤثر يف الوال، مستقال  اًالسائد بوصفه متغري

  .وجهاز املراجعة املالية باملنطقة الشرقية 
تبنيها دراسة العالقة بني ومن ناحية،، أا تأيت مكملة لتلكم اجلهود  عن سابقاا الدراسة احلاليةولعل ما مييز 

من وتقييم مستوى املناخ والوالء التنظيمي بناًء على ما توافر من دراسات سابقة ، املناخ التنظيمي والوالء التنظيمي 
  .ناحية أخرى 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  : الفصل اخلامس         
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  متهيد 1- 5
لتأكد اليت دف إىل متابعة األجهزة التنفيذية لكيفية حتمل مسؤولياا وا ، تعترب الرقابة إحدى وظائف اإلدارة

لضمان سالمة األداء وكفاءته من الناحيتني ، من حيث التنظيم وإجراءات العمل وطرقه وسلوك العاملني من فاعليتها 
  .رية واملالية اإلدا

ء معلومات ملتخذي القرارات و إعطا وإمنا هي وسيلة لتحقيق غاية تتمثل يف، ا والرقابة ليست هدفاً حبد ذا
، وتساعدهم يف رسم صورة ألداء أفضل ميكن التخطيط له ، كما تساعدهم  واضعي السياسات مما يؤمن سالمة القرار

  .خالل تصرفهم يف األموال العامة ، للمعايري  لدولةدى حسن تطبيق اإلداريني بايف التعرف على م



 

  من اجلدارة وان يتصف لية الرقابة أن يكون على قدر عالٍويشترط فيمن يقوم بعم
نهم من أداء مهامهم لتمكيلتنظيمي املالئم هلؤالء العاملني،وهلذا تسعى الكثري من الدول إىل يئة املناخ ا،  ملوضوعيةبا

ورغم التفاوت بينهم يف ، والتحليل  ني أبعاد املناخ التنظيمي بالبحثد تناول الكثري من الباحثوق.  بكفاءة وفاعلية 
ة من الداخل أو يرى البعض أا تشمل كل سلوك أو عمل يؤثر على املنظم ، حيثاألبعاد املكونة للمناخ التنظيمي 

  اخلارج إجيابا
والضغوطات ة،والتكنولوجيا املستخدم ، ومنط اإلدارة السائدة، ةواملسؤوليالتنظيمي ، واالنتماء ، كاهليكل  سلباً أو

 .أو بعداً  املعنوية ، وما إىل ذلك من عوامل وأبعاد تصل يف جمموعها إىل ما يقارب العشرين عامالً اخلارجية ، والروح
 ، إجياباً أو سلباًتها يف عمل املؤسسات وأنشط ةمؤثرن وضعها حتت مخسة أبعاد رئيسية ميك إال انه يف هذه الدراسة

  . وافز ، وتقييم األداءمنط القيادة ، وطبيعة العمل ، واهليكل أو البناء التنظيمي ، واحل ؛ هي األبعاد وهذه
  

  املراجعة املالية جهازو اإلداريةالتفتيش والرقابة  عن جهاز نبذة  2- 5
واملعدل بالقانون  1955لسنة  21انون رقم جهاز املراجعة املالية حتت اسم ديوان احملاسبة وفقا إلحكام القنشئ أُ
حيث قرر جملس الوزراء مبوجب مرسوم  . 1967الصادر يف سنة  والذي عدل بالقانون،  1962لسنة  22رقم 

وينص  .اخلزانة ، وتنظيم ديوان احملاسبة بشان وزارة  44إصدار القانون رقم  1967 – 10 – 24رمسي بتاريخ 
حملاسبة هيئة مستقلة تلحق برئاسة جملس الوزراء ودف إىل حتقيق رقابة فعالة على القانون على أن يكون ديوان ا

  . )2010:من االنترنت ( األموال العامة وفقا إلحكام هذا القانون 
اجلهاز املركزي للرقابة اإلدارية العامة املعدل بالقانون رقم  أٌنشئ  1970لسنة  116لقانون رقم وبناء على ا

املركزي للرقابة بشان إعادة تنظيم اجلهاز  1974لسنة  88أعقب ذلك صدور القانون رقم  . 1972لسنة  106
ومتابعة أعماهلا للتأكد من ، ويهدف اجلهاز إىل حتقيق رقابة فعالة على األجهزة التنفيذية يف الدولة . اإلدارية العامة

املخالفات املتعلقة بواجبات الوظيفة أو الكشف عن مل اجلهاز على كما يع. مدى حتقيقها ملسئولياا وأدائها لواجباا 
عة ، قسم قسم املتابتكون اجلهاز من ثالثة أقسام هي ؛ وي. لة مرتكبيها ، واختاذ اإلجراءات الالزمة ملساء اخلدمة العامة

كلياً أو  ون مملوكةوختضع لرقابة اجلهاز كافة اجلهات اليت متول من املوازنة العامة للدولة وتك.  الرقابة ، قسم التحقيق 
  . *هلا  جزئياً

 ، بشان ديوان احملاسبة 1975لسنة  79إال أن البداية احلقيقية للعمل الرقايب يف ليبيا كانت بصدور القانون رقم 
يف ) الفنية  –اإلدارية  –املالية (ألجهزة الرقابية مبختلف ختصصااحيث استمر العمل وفقا هلذا القانون حىت مت دمج ا

لسنة  7وذلك مبوجب قرار مؤمتر الشعب العام رقم ، قايب واحد أطُلق عليه اسم اجلهاز الشعيب للمتابعة جهاز ر
1988 ** .  

  الرقابةجهاز بشان إعادة تنظيم  1996لسنة  11صدر القانون رقم  1996ويف سنة 
وعلى  افة األجهزة اإلداريةملتابعة على كاو يةاإلداريف ممارسة الرقابة اة املؤمترات األساسية أد ، حيث عرف بأنه يةاإلدار

، وتدير اجلهاز جلنة عامة تتكون من أمني  . ومدى سالمة تنفيذ تلك األجهزة لقراراا، أموال اتمع وأوجه صرفها 
 ويلحق باجلهاز، األساسية  املصعدين من املؤمترات يةاإلدار عام وعضوية أعضاء الرقابةيتم اختياره من مؤمتر الشعب ال

  .ء املوظفني والفنيني واإلداريني العدد الكايف من األعضا
حيث اصدر  2003 -6 -13حىت  يةاإلدارواستمر العمل ذا القانون حتت مسمى جهاز التفتيش والرقابة 

ويكون  لشخصية االعتبارية،بشأن إنشاء جهاز املراجعة املالية كجهاز يتمتع با. ف  2003لسنة  13القانون رقم 



 

ويهدف إىل حتقيق رقابة مالية فعالة على كافة اجلهات اخلاضعة ملراجعته ، للتأكد من مدى . ؤمتر الشعب العام تابعا مل
كما يعمل اجلهاز على الكشف عن املخالفات املالية اليت  ، ذها للتشريعات املالية النافذةوتنفي. ا ألهدافها اليتحتقيقه

  املخالفات والتحقق من تلكباملال العام أو إحلاق الضرر به،ترتكب يف تلك اجلهات إذا ما استهدفت املساس 
، يةاإلدار، ليكون ذا القانون قسم اجلهاز إىل جهازين جهاز التفتيش والرقابة االختصاص إىل اجلهات ذاتوإحالتها 

  .ن املؤمتر الشعب العام بذمة مالية واحدة كجهازين يتبعايؤديان الوظائف الرقابية  أما، غري وجهاز املراجعة املالية
صل اجلهازين قرار بف، ر .و 1376لسنة  131املؤمتر الشعب العام القانون رقم أصدر . ف  2008ويف العام 

فصل اختصاص أُعيد  هذا القرار مبوجبو إداريا وماليا ، ويتبعان أمانة املؤمتر الشعب العام ليكونا جهازين منفصلني
مبمارسة كافة أوجه  خيتصجهاز ك، العامة جلهاز املراجعة املالية اللجنة ميسو، ية والفنية عن الرقابة اإلدارية الرقابة املال

كجهاز خيتص مبمارسة كافة أوجهة  يةاإلداروجهاز التفتيش والرقابة  ، له اخلاضعة اجلهاتلية على مجيع املاالرقابة 
  قابة الر

  ــــــــــــــــــــــــ
  .وفق أحكام القانون % 25جزئياً أي التقل امللكية العامة فيها عن *       

  ) .جمموعة التشريعات املالية(مدونة النظام املايل يف ليبيا : املصدر   **
التفتيش  ، وجهازجهاز املراجعة املالية كل من ويعد  ، وفقا إلحكام القانون املشار إليه ، على أداء اجلهات اخلاضعة له

وإدارية األساسية يف حتقيق رقابة مالية  املؤمترات الشعب العام ، ومها أداتا هيئة مستقلة ملحقة مبؤمترإلدارية ، والرقابة ا
  .*  فعالة على كافة اجلهات اخلاضعة لرقابته

  

  إجراءات الدراسة 3- 5

 ةأهداف الدراسالذي أشتمل على اخلطوات املنهجية اليت أُتبعت لغرض حتقيق ، ةالدراسة امليداني نتناول هنا
  هاملنهج الذي أعتمدت يةبداية بإيضاح نوع .احلالية
ا عند إجرائه ألي حبث باعهعلى الباحث إت اخلطوات اليت يتوجب، وذلك ألن املنهج العلمي هو الذي حيدد  الدراسة
وكيفية لعينة ا لتحديد حجم أُعتمد ي الذيباإلضافة إىل توضيح األسلوب العلم، جمتمع الدراسة  مث حتديد. علمي 

لتحقيق أهداف املستخدمة  األداة مةمالئسة األولية اليت أُجريت للتأكد من مدى الدرا عرضبعد ذلك مت  .إختيارها 
وصوال لعرض مفصل لكافة جوانب الدراسة  وذلك باستخراج صدق وثبات األداة اليت سيتم استخدامها ،، الدراسة 

 سائل اإلحصائية اليت أُستخدمتالو جلمع البيانات ، باإلضافة إىل تبيانلدراسة وذلك بتطبيق أداة ا، امليدانية الرئيسية 
  .لتحليل البيانات 

  :الدراسة  منهج 5-3-1
ف الظاهرة وتشخيصها وإلقاء الذي يهدف إىل وص،  هذه الدراسةيف املنهج الوصفي التحليلي  لقد أُعتمد

بتوضيح واقع الظاهرة من خالل تم املنهج الوصفي التحليلي ويه .على جوانبها بغرض فهمها و حتديد أسباا الضوء 
  اشتقاق أصوله من اخلطوات العلمية الدقيقة اليت تبذل 

وصوالً لفهم  كماً وكيفاًفيها احملاوالت لإلجابة على الفروق بني أفراد العينة وفقا لبعض املتغريات والتعبري عنها 
  . الظاهرة وما تتطلبه من إجراءات للتعامل معها

  :جمتمع الدراسة  5-3-2
وجهاز املراجعة املالية  يةاإلدارمن مجيع العاملني يف كل من جهاز التفتيش والرقابة  يتكون جمتمع الدراسة

 مت تقسيم.  ) 5 – 2(اجلدول ،كما يف وموظفة موظفاً) 490(، والبالغ عددهم )  2010\ 2009 (خالل العام 



 

من موظفي جهاز التفتيش % 60مت استقصاء ، حيث  اجلهاز التابع لهإىل جزئني كل جزء حسب  جمتمع الدراسة
ىل العدد الكلي من موظفي جهاز املراجعة املالية نسبة إ% 40نسبة إىل العدد الكلي تمع الدراسة ، و يةوالرقابة اإلدار
  .)  5 – 3( أنظر اجلدول  تمع الدراسة

  ـــــــــــــــــــــــ
  .ف  2008 –ف  2003إىل العام  1996تشريعات اخلاصة بالتنظيم الداخلي للجهازين من العام قوائم ال: املصدر   *

  
  

 –بنغازي ( يف كل من  وفق اإلدارات واملناطقاإلدارية يف جهاز التفتيش الرقابة  قسيم جمتمع الدراسةت)  5 – 1 ( جدول
  )طربق  –درنة  –البيضاء 

  

  

  يف كل من وفق اإلدارات واملناطق قسيم جمتمع الدراسة جهاز املراجعة املاليةت)  5 – 2 ( جدول
  )طربق  –درنة  –البيضاء  –بنغازي ( 

  

  
  التقسيم الوظيفي

  املناطق
  طربق  درنة  البيضاء  بنغازي

  14  14  18  35  الشؤون اإلدارية واملالية
  8  10  15  22  إدارة فحص احلسابات العامة

  8  9  10  22  شركاتإدارة فحص حسابات ال

  

  املناطق  التقسيم الوظيفي
  طربق  درنة  يضاءالب  بنغازي

  8  19  23  22  الشؤون اإلدارية واملالية
  5  13  13  13  إدارة الرقابة على اللجان للقطاعات

  3  7  7  8  باملنطقهإدارة الرقابة على فروع ومكاتب الشركات العامة 
ؤسسات واألجهزة فروع ومكاتب اهليئات وامل ىإدارة الرقابة عل
  2  13  12  11  واملصاحل باملنطقة

  4  13  14  16  ومراجعة الدفعات تتابعة املشروعاإدارة م
  2  3  3  4  مكتب الشكاوي والبالغات

  4  9  8  15  إدارة التحقيق
  1  4  3  3  مكتب الشؤون القانونية
  1  1  -  4  بامليناء يةاإلدارإدارة التفتيش والرقابة 

  -  -  -  4  وحدة املطار
  30  82  83  100  اموع
  295  اإلمجايل



 

  1  3  3  3  وحدة التخطيط واملتابعة
  31  36  46  82  اموع
  195  اإلمجايل

  

  .  الشؤون اإلدارية يف كل جهاز من واقع سجالت اجلهازين:  املصدر
  اتمع الكلي إىلنسب نسبة  إىلتقسيم جمتمع الدراسة )  5 – 3 ( جدول

  

  النسبة املئوية  العدد  اجلهـــــاز
  %60  295  إلداريةلتفتيش والرقابة اجهــاز ا

  %40  195  جهــاز املراجعة املالية
  %100  490  امــوع الكلي

  

  :عينة الدراسة  5-3-3
، نقوم بدراستها حىت نتمكن من احلصول على معلومات تتعلق الدراسة العينة جمموعة جزئية من جمتمع 

األفراد ميثلون اتمع  يار عدد من األفراد للدراسة بطريقة جتعل هؤالءهي إال عملية متكننا من اخت باتمع ، فاملعاينة ما
الذي حجم العينة ألسلوب العينة ، وأول خطوة يف خطوات اختيار العينة هي حتديد  جلأنا، لذلك  ) .2001:رجاء(

يف حساب حجم "، (Kregcie and Morgan : 1970)يف حتديده على أسلوب كريزي ومورجان  اعتمدنا
ينة الالزمة لدراسة أي جمتمع ، حيث قاما بوضع جدول حيدد حجم العينة املناسب لكل حجم جمتمع وذلك عندما الع

  .) 210: 2001: رجاء" ( 0.05) (يكون املستوى املطلوب للداللة هو 
املوضح يف ،العينات لكريزي ومورجان مفردة وفق جدول حتديد 217يف  الدراسةعينة حجم وقد مت حتديد 

 من أصل 217 (الدراسة والعدد الكلي هومن جمتمع %  46 نسبته ماهذه العينة  تمثلحيث   )1رقم  (ق امللح
  جهاز التفتيش منها يف% 60 ، ت إىل جزئنيسمقُ. )  490
اإلدارية از التفتيش والرقابة جبهمفردة  130استقصاء عين مب منها يف جهاز املراجعة املالية ، % 40و،  اإلدارية والرقابة

كما واإلدارات حسب النسب  تقسيمهاو ميكن إيضاح تفاصيل توزيع عينة الدراسةو . جبهاز املراجعة املالية 87و 
5-7(و) 5-6(و  )5-5(و  )5-4(اول بينه اجلدت(.  

  

  منطقة لكلرقابة اإلدارية يف جهاز التفتيش والالنسبة وعينة املبحوثني )  5 -  4 ( جدول
  

  ينة املختارةالع  النسبة  العدد  املنطقــة
  44  %34  100  بنغــازي
  37  %28  83  البيضــاء
  36  %28  82  درنــة
  13  %10  30  طبــرق
  130  %100  290  امــوع



 

  

  جهاز املراجعة املالية لكل منطقةيف  املبحوثنيالنسبة وعينة  ) 5 – 5 ( جدول
  

  العينة املختارة  النسبة  العدد  املنطقــة
  36  %42  82  بنغــازي

  21  %24  46  ــاءالبيض
  16  %18  36  درنــة
  14  %16  31  طبــرق
  87  %100  195  امــوع

  
و املناطق يف ية وفق اإلدارات ة يف جهاز التفتيش والرقابة اإلدارالعينة العشوائية الطبقية البسيط)  5 – 6( جدول 

  )طربق  –درنة  –البيضاء  –بنغازي ( كل من 
  

  
  الوظيفيالتقسيم 

  املناطق
  طربق  درنة  البيضاء  ازيبنغ

  4  8  10  9  الشؤون اإلدارية واملالية
  2  6  6  6  للقطاعات إدارة الرقابة على اللجان

  1  3  3  3  ةوع ومكاتب الشركات العامة باملنطقإدارة الرقابة على فر
هزة فروع ومكاتب اهليئات واملؤسسات واألج ىإدارة الرقابة عل
  1  6  5  5  واملصاحل باملنطقة

  2  6  6  7  ومراجعة الدفعات تابعة املشروعاإدارة مت
  1  1  2  2  مكتب الشكاوي والبالغات

  2  4  3  7  إدارة التحقيق
  -  2  2  1  مكتب الشؤون القانونية

  -  -  -  2  بامليناء إدارة التفتيش والرقابة اإلدارية
  -  -  -  2  وحدة املطار

  13  36  37  44  وعـــام
  130  ايلـــاإلمج

  

  
  

 –بنغازي ( يف كل منرات العينة العشوائية الطبقية البسيطة يف جهاز املراجعة املالية وفق اإلدا ) 5 – 7( جدول 
  )طربق –درنة  –البيضاء 

  



 

  
  التقسيم الوظيفي

  املناطق
  طربق  درنة  البيضاء  بنغازي

  6  6  8  15  الشؤون اإلدارية واملالية
  4  5  7  10  إدارة فحص احلسابات العامة

  4  4  5  10  لشركاتإدارة فحص حسابات ا
  -  1  1  1  وحدة التخطيط واملتابعة

  14  16  21  36  اموع
  87  اإلمجايل

  

  :أداة الدراسة  5-3-4
 اإوحيث األدوات املستخدمة فيها للقياس،بعد االطالع على الدراسات املتعلقة مبوضوع الدراسة احلالية ، و

تفي جبميع اجلوانب  مما يعين أن أداة دراسة واحدة ال .اسة ض املتغريات اليت ختدم كل درتتفاوت يف التركيز على بع
،  مالءمة و الوسيلة األكثر شيوعاً وهيتصميم استمارة استبيان  فقد توصلنا إىل ، لذا .اليت دف إليها الدراسة احلالية 

اليت ختدم الدراسة من  تمن خالل اخذ العباراتجميع البيانات املطلوبة ، واألقل تكلفة ووقت ، واألسهل يف  التطبيق ل
  .أكثر من أداة مطبقة وحمكمة مسبقاً 

، و املناخ التنظيميبعد  لقياسعبارة ) 49(عبارة ، منها ) 61( استمارة استبيان تكونت من  عدتأُ، عليه
سمت اليت قالدراسة ،  أداة أبعادكل بعد من  لعبارات اًوفيما يلي توضيح .الوالء التنظيمي  بعد لقياس عبارة) 12(
  :لقياس الوالء التنظيمي ، وذلك كما يلي  األخريبعد المنها لقياس املناخ التنظيمي ، و ) 5( ؛أبعاد ) 6( إىل

  أبعاد املناخ التنظيمي - أوالً
  . 14 إىل 1 العبارةمن       اإلدارة أسلوب – 1
  . 25 إىل 15العبارة من         منط العمل – 2
  . 34 ىلإ 26العبارة من       البناء التنظيمي – 3
  . 43 إىل 35العبارة من       واملكافآتاحلوافز  – 4
  . 40 إىل 44فقرة العبارة  من        األداءتقييم  – 5

  . 61إىل  50العبارة من  بعد الوالء التنظيمي -ثانياً 
اثبت فعاليته يف  الذي، ) Likert(يكرت عن طريق مقياس ال فتمتعلى هذا املقياس ،  اإلجابةأما طريقة 

، حبيث أعطيت قيمة متثل الوزن تدرج وهذا املقياس مخاسي ال .بينها شيوعاً  األكثر، وهو العلمية دراسات أغلب ال
  ) .5-8( كما هو موضح يف جدول. الذي يعطيه املوظف للبديل الذي خيتاره من البدائل اخلمسة املتاحة 

  البدائل اخلمس املتاحة لإلجابة على أداة الدراسة) 5 – 8(جدول 
  

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة  ائلالبد
  1  2  3  4  5  الدرجات االجيابية
  5  4  3  2  1  الدرجات السلبية



 

  

  عدا العبارتني، أداة الدراسة إجيابية يف أبعاد املناخ التنظيمي  عباراتوكانت مجيع 
ات السلبية يف أما العبار ) . 49،  47،  43، و 34، و 24( ، والعبارة )  14إىل  9من (والعبارات ) 7،   6(
  ) . 61إىل  57( رة عد الوالء التنظيمي فكانت من العباب

 :الدراسة األولية  5-3-5
ئمة األداة مالالتأكد من  ا دف إىل، كما أوثبات أداة القياس قبل استخدامهاوهدفها هو التحقق من صدق 

وإجراء ، ية االستمرار يف إجراءات الدررسةوالتاكد من امكان ،يداينامل، واكتساب املهارة واخلربة بالتطبيق لالستخدام
 األوليةوتكونت عينة الدراسة  .التعديالت اليت ميكن إجراؤها على األداة قبل التطبيق النهائي لألداة على العينة الرئيسية 

، ومت أخذ العينة بشكل نمن موظفي اجلهازي إناث ،) 12(و ذكور) 18(ا منه مفردة )30(من وهي عينة إجتهادية 
  .عشوائي من جمتمع الدراسة األصلي 

  :ألداة الدراسة و الصدق الثبات  5-3-6
  القياس لغرض مجع أدواتاللتان البد من توافرمها يف  األساسيتانومها الصفتان 
، قياساً سليماً متغريات الدراسةاملستخدمة للقياس صاحلة لقياس  األدوات أنمن  ليتأكدالبيانات ، وكالمها ضروري 

  .ميكن الثقة فيه واالعتماد عليه يف مجع البيانات  األداةتقيسه  ما أنمن  التأكدوبالتايل البد من 
لصدق الذي غالباً ما يقترن بامة املقياس هو متتعه بالثبات ، من شروط سال  :ثبـات مقيـاس الدراسـة  - اوالً 

، فقد يكون االختبار ثابتاً دق يكون ثابتاً وليس العكس قياس الصاأن امل، مبعىن  .، حيث إن الصدق مظهر الثبات 
نسبة التباين احلقيقي إىل التباين الكلي "، كما يعرف الثبات بأنه  )204:  1999 :الطبيب (ولكنه ال يتمتع بالصدق 

  ) .345:  1993 :عودة " (
ويعرف  تبار عند تقييم جودة اختبار ما،عويعترب مفهوم الثبات من املفاهيم األساسية اليت تؤخذ بعني اال

وهناك  ) . 5:  1986: هيجن  أيكثور أند  ( " كمؤشر إىل درجة الدقة أو الضبط يف عملية القياس " الثبات
وطريقة التناسق الداخلي  يقة استقرار درجات أداة القياس،طر"  ؛ املستخدمة للقياس ومها ن لقياس ثبات األداةطريقتا

النصفية،وطريقة ألفا  القياس وهي اليت تتضمن عدة طرق منها طريقة حساب التباين وطريقة التجزئة ملفردات أداة
مت استخدام األخرية يف قياس ثبات األداة املستخدمة يف الدراسة احلالية  وقد.  )471:  2001: رجاء ("  كرونباخ

  .%) 92(حيث بلغت قيمته 
العبارات ، وتتراوح قيم معامل  ارة عن معامل االرتباط بنيعبار،هو وهكذا يتضح أن معامل ثبات االختب

وكلما أقترب ذلك علي ارتفاع ثبات االختبار، دل) واحد صحيح ( ، وكلما أقترب من )  1 – 0( االرتباط بني 
  .ن ذلك يدل علي اخنفاض ثبات االختبار فإ) الصفر ( من 

وذلك من خالل  Cronbach Alpha  كرونباخ  وللتحقق من ثبات مقياس الدراسة، فقد طبقت معادلة ألفا
  :املعادلة التالية 
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  : حيث إن
     a  =معامل الثبات                .    

  .مقدار ثابت=  1     



 

N       = عدد عبارات األسئلة    .   
    ε = موعا.  

26q  =من درجات األفراد يف هذا البند( ين كل بند من بنود االختبارتبا(  
26t  =تباين االختبار ككل.  

االختبارات اإلحصائية اهلامة لتحليل البيانات لالستمارات  أحد  Cronbachكرونباخ ويعترب اختبار 
دما تكون بني ضل قيمة مقبولة إىل ألفا عنوأف) 0.6(هي  Alphaاإلحصائية ، حيث تكون أصغر قيمة مقبولة إىل 

  .)49:  2005: البيايت ( ل أفضت كانت د، وكلما زا) 0.7-0.8(
  

ريات معينة ويعد يشري الصدق إىل مدى صالحية استخدام درجات املقياس يف القيام بتفس: الذايت الصدق -ثانياً 
  ) .454: 2001:رجاء (إذا كان يقيس حقيقة ما وضع ألجله  املقياس صادقاً

ذلك الن فقرات االستبيان مت ، وقد استخدم نوع واحد من الصدق وهو الصدق الذايت ، ومت استبعاد صدق احملكمني 
واملشار  ن الذين استخلصت االستبانة احلالية من فقرات وسائل مجع بيانامالباحثو قاسهحيث ، اختبار صدقها مسبقاً 
  . )6(، أنظر الصفحة  إليهم يف الفصل األول

، احد الوسائل املستخدمة يف حساب الصدق ) Statistical Validity(ويعترب الصدق الذايت أو اإلحصائي     
، ويقاس حبساب اجلذر التربيعي ملعامل ثبات صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات احلقيقية"  : بأنه، ويعرف 
وميكن حتديد  . %)96(ايت ألداة الدراسة احلالية قيمة الصدق الذوبلغت )  . 233: 1999: عباس(" االختبار

 : العالقة بني الصدق الذايت والثبات باملعادلة التالية

av =  
   :           نإحيث 

  v= معامل الصدق الذايت .  
a   . معامل ثبات املقياس = 

ي ملعامل التباين، وذه املعادلة ميكن حساب صدق املقياس الذي أن الصدق الذايت هو اجلذر التربيع،  مبعىن
  .يوضح معامل الصدق املستخرجة من معامل الثبات) 5 - 10(اجلدول حيث يوضح استخدم يف الدراسة،  

ميكن أن . ذر التربيعي ملعامل الثبات ته اجلساوي قيمالذي يوثيقة بني الثبات والصدق الذايت وتوجد عالقة 
صدق  ن حد معاملالصدق العاملي والتجرييب ، حيث إ صدق الذايت لتحديد النهاية العظمى ملعامالتيستخدم ال

وباستخدام العينة االستطالعية  Alpha Cronbachوبتطبيق معادلة  .قه الذايتيتجاوز صد االختبار األعلى ال
  ) .5-9(جلدول ، كما هو موضح باتدعو إىل الثقة وصدق أعطيت درجة ثبات ، للدراسة احلالية 

  
  

  مقاييس الدراسةو صدق معامالت ثبات )  5 – 9(جدول 
 

  تسلسل البعد
  أبعاد االستبيان

  الصدق  )قيم ألفا(الثبات 
  أبعاد املناخ التنظيمي

  0.912  0.832  القيادة  1



 

  0.909  0.828  منط العمل  2
  0.857  0.736  اهليكل التنظيمي  3
  0.863  0.745  احلوافز  4
  0.941  0.886  داءتقييم األ  5

  0.946  0.896  بعد املناخ التنظيمي ككل

  0.898  0.808  بعد الوالء التنظيمي

  0.960  0.922  درجة االستبيان الكلية
  

صالحية  إىلمما يشري ان مرتفع اهلا ، جندمه و معامل الصدق الدراسة احلاليةأداة  وبالنظر إىل معامل ثبات
، ملتغريات الدراسة عالية Coefficients     Reliabilityمالت الثباتالحظ أن معانحيث  .للتطبيق  األداة

، وهذا مؤشر إىل مدى االتساق داخل عبارات ) 0.922(إىل ) 0.736(الثبات ما بني  تحيث تتراوح معامال
 فكانت تتراوح ماCoefficients   Validityأما معامالت الصدق  .مما جيعلها ميكن االعتماد عليها املقياس ، 

كما  . ، مما يعطي الثقة يف صدق مقياس الدراسة وأنه مصمم فعالً إىل ما جيب قياسه) 0.960(إىل ) 0.857(بني 
  .حبساب املعادلتني % 95، وصدقها % 91) معامل ثباا (بلغت قيمة ألفا يف عينة إعادة التطبيق لألداة 

  :الدراسة  أداةتطبيق  3-7- 5
قيم مرتفعة  إىلالدراسة احلالية والتوصل  ألداةالصدق والثبات  الستخراجزمة الال اإلجراءاتبعد االنتهاء من 

وضوحها  األداةمن خالل الدراسة االستطالعية بينت  ألنه،  األداةم بتعديل مل نق من سالمتها ، التأكدو هما ، لكلي
حيث الحظنا التقارب يف بوضوح،عنها  واإلجابة، األداةمن قبل املبحوثني ، وقدرم على فهم فقرات ا هوسهولة فهم
  .)2(امللحق رقم  ميكن االطالع عليها من خالل و.  بني املبحوثني اإلجابات

مناء أو ،ة اإلدارياطلعنا رؤساء الشؤون  نناإ، حيث  األربعةر اجلهازين يف املناطق امق إىلقمنا بالتوجه  هابعد
 ا من االستمارات ،سيتم استخدامهاعلومات املتحصل عليهامل اللجان للجهازين ، على طبيعة البحث الذي نقوم به وان

، اإلدارية على جهازي الرقابة  استمارة االستبيانقمنا بتوزيع اً معنا ، و، ولقد ابدوا تعاونفقط لغرض البحث العلمي 
  .لباحثة غازي ، حسب ظروف ايف بن األخرياالستقصاء ق ، وطرب أعقبتها،  واملراجعة املالية بدرنة ، مث البيضاء

حيث كانت الدراسة االستطالعية  ف ، 2010 – 6 – 8يف يوم الثالثاء بتاريخ  لألداة توزيع أولبدأ 
استمارة استقصاء لتفادي الفاقد  50مفردة حبثية مت اختيارها بطرقة عشوائية ، ومت توزيع  30 األصليكان قوام العينة 

عليها ، ذلك  األداةتطبيق  إلعادة 2010 -7 – 5نني بتاريخ ذلك اختيار عينة عشوائية جديدة يف يوم االث أعقب، 
 30مفردة حبثية ، ومت توزيع  20واستقرار وتكافؤ درجات املقياس املستخدم ، وكان قوامها  األداةمن سالمة  للتأكد

، وصدقها % 91) معامل الثبات ( لألداةالتطبيق  إعادةيف عينة  ألفاوبلغت قيمة لتفادي الفاقد منها  أيضاًاستمارة 
  .حبساب املعادلتني% 95

التوزيع ب مفردة حبثية حسب جدول كريزي مورجان ، قمنا 217فان عينة الدراسة تبلغ ، وكما بينا سابقاً 
استمارة استبيان ، لتفادي الفاقد ، ومت  250حيث مت توزيع  2010-7- 21األربعاء بتاريخ يوم  لألداةالنهائي 

ا ، وعدم صدق  املبحوثني يف  اإلجاباتاستمارة ذلك لعدم استكمال  )24( ، استبعد منها )188(استرجاع 
من إمجايل االستمارات % 75، أي نسبة فقط ميكن تفريغها استمارة  )164( وتبقى ، األداةعن فقرات  اإلجابة

  .قابلة نتائجها للتعميم  املوزعة وهذه نسبة مقبولة للتحليل إحصائياً



 

  : ةاإلحصائي االساليب 3-8- 5
احلاسب االىل  إىلبيانات الدراسة  الية وحتقيق أهدافها ، مت إدخالاحل الدراسةالنتائج يف  إىلوللوصول 

يل بيانات الدراسة لتحل) Version10( العاشر اإلصدار) SPSS(للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةواستخدام احلقيبة 
 باإلضافةتوسطات احلسابية ، واالحنرافات املعيارية ، كامل ، اإلحصائيةعن طريق استخدام الوسائل احلالية ، ومعاجلتها،

  :الدراسة وفقاً ملا يلي أهداف مبا خيدم  . ، ومعامل االرتباط لبريسون Tاختبار  إىل
 .Reliability ثبات مقياس الدراسة  •
 .  Statistical Validityصدق مقياس الدراسة •
 . Normality Testإختبار التوزيع الطبيعي  •
املتمثلة يف املتوسطات  Measurees of Central Tendencyس الرتعة املركزية مقايي •

 Measuresكذلك مت إستخدام مقاييس التشتت .  The Arihmetic Meanاحلسابية 
Dispersion مثل االحنراف املعياريStandard Deviation   واملدىRange . 

 . One-Sample T -  Testللمجموعة الواحدة  Tاختبار  •
  . Pearsn’s Correiation Coefficientعامل ارتباط بريسون م •
  . One - Way ANOVAحتليل التباين األحادي  •
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  الدراسة امليدانية حتليل بيانات 1 - 6

يتم يف هذا الفصل أوالً ق اخلطوات املشار إليها سلفاً ، لدراسة احلالية وفبعد االنتهاء من تطبيق اجراءات ا
اليت  النتائجلتحليل بيانات الدراسة املتحصل عليها ، ومن مث مناقشة نتائج التحليل ومقارنتها بفرضيات الدراسة عرض 
لدراسة وتقدمي نتائج الدراسة عرض خالصة ا، ومن مث . مناقشتها والفرضيات هداف واألإليها ، ومقارنتها ب ناتوصل



 

يف دراسات مستقبلية ، كما قد تقدمي التوصيات واالقتراحات اليت قد تفيد  نتائج الدراسة امليدانية ، وبالتايلالنظرية ، و
  .تفيد يف معاجلة بعض نقاط الضعف اإلدارية اليت كشفنا عنها يف اجلهازين 

  غرافيةالتعرف على خصائص متغريات الدراسة الدمي –اوالً 
و  باألهداف، ومناقشتها ومقارنتها  امليدانية الدراسة تفصيلي لتحليالت بياناتيف عرض  وقبل البدأ

 –احلالة االجتماعية  –النوع  –العمر (العينة وفقاً ملتغريات الدراسة  أفرادسيتم عرض جدول يوضح توزيع الفرضيات 
  . التاليةول امن خالل اجلد) ات الدور –مدة اخلدمة  –نوع العمل  –املستوى التعليمي 

  

  خصائص عينة الدراسةول اجد
  متغري العمر)  6 – 1(  

  

  

شكلت اكرب عدد ، ) سنة 35إىل اقل من  30من (الثالثة وهي فئة أن ال ، فقد تبني متغري العمر بالنظر إىل
  ) .%34.8(اسة حيث بلغت نسبة هذه الفئة ونسبة يف عينة الدر

  
  
  

  متغري النوع ) 6 – 2( 
  

  النسبة املئوية  ددالع  متغريات الدراسة

  النوع
  %72  118  ذكر
  %28  46  أنثي

  %100  164  اموع
  

  . وشكلت اإلناث النسبة الباقية%) 82(أما يف متغري النوع فكانت نسبة الذكور 
  
  

  العمر

  العبارات
  اقل
  25من

اىل 25من
  30اقل 

اىل 30من
  35اقل 

اىل 35من
  40اقل 

اىل 40من
  45اقل  

اىل 45من
50  

اىل 50من
  55اقل 

اىل 55من
  60اقل 

60  
  اموع  فأكثر

  164  1  1  5  9  27  33  57  27  4  العدد
  %100  %6  %6  %3  %5.5  %16.5  %20  %34.8  %16.5  %2.4  النسبة

  احلالة االجتماعية  
  اموع  ارمل  مطلق  متزوج  أعزب  العبارات

  164  -  5  108  51  العدد



 

  :متغري احلالة االجتماعية  ) 6 – 3(  
  

  

شكلت اكرب نسبة واقل نسبة يف العينة هلذا ) متزوج(الحظة متغري احلالة االجتماعية نالحظ أن الفئة الثالثة مبو
  .املتغري هي فئة مطلق 

  

  متغري املستوى التعليمي )  6 – 4(  

  

أما الفئة  ،) 44.5(أعلى نسبة حيث بلغت ) بكالوريوس(عن متغري املؤهل العلمي ، فد شكلت الفئة الرابعة 
، حيث بلغت نسبتها إىل العينة ) غري ذلك(نسبة يف عينة الدراسة فهي فئة غري ذلك الفئة اخلامسة اليت كان هلا أقل 

  %) .3(الكلية 
  

  

   متغري الوظيفة ) 6 – 5(  
  

  

حيتلون مناصب إدارية مبسمى مدير فرع أو مدير  من أفراد عينة الدراسة ال%) 68(نالحظ أن دول اجل من
، وحتصلت الفئة الوظيفية الرابعة %) 32( إدارة أو رئيس قسم ، ويشكل من حيتلون هذه املناصب النسبة الباقية وهي

   من أمجايل عينة الدراسة%) 38.4(لى أعلى نسبة حيث بلغت ع) موظف إداري ( وهي 
  متغري سنوات اخلدمة )  6 – 6( 

  

  %100  -  %3  %65.9  %31  النسبة

  املستوى التعليمي  

  ماجستري  دكتوراه  املؤهل
دبلوم دراسات 

  عليا
  اموع  غري ذلك  مؤهل متوسط  دبلوم بعد الثانوية  بكالوريوس

  164  5  24  31  73  14  17  -  العدد
  %100  %3  %14.6  %18.9  %44.5  %8.5  %10.4  -  النسبة

  الوظيفة  
  اموع  إشرايف  موظف مايل  موظف إداري  مدير إدارة  رئيس قسم  مدير الفرع  لوظيفةا

  164  12  36  63  28  22  2  العدد
  %100  %7.3  %22  %38.4  %17.1  %13.4  %1.8  النسبة

  سنوات اخلدمة  

 5اقل من   العبارات
  سنوات

  

إىل  5من 
 10أقل من 
  سنوات

إىل أقل  10من 
  سنة 15من 

إىل  15من 
 20أقل من 

  سنة

إىل  20من 
 25أقل من 

  سنة

إىل  25من 
 30أقل من 

  سنة
  اموع  كثرسنة فأ 30



 

  
  

إىل أقل من  5من(نالحظ أن اكرب نسبة يف عينة الدراسة هي الفئة الثانية) 6 – 6(متغري سنوات العمل من جدول 
  . من العينة %) 36.6(، حيث بلغت نسبتها  )10

  

   الدورات التدريبيةمتغري  ) 6 – 7( 
  

  النسبة املئوية  العدد  متغريات الدراسة

  الدورات 
  %47  77  نعم
  %53  87  ال

  %100  164  اموع
  

فنالحظ أن النسبة األكرب هي الفئة الثانية وهي اليت مل تتحصل على أي دورات وبلغت  من خالل اجلدول
  %) .53(نسبتها إىل العينة الكلية 

  

ليست  ، وهذه نسبة% 34بنسبة خصائص العينة فإننا نالحظ وجود عمالة شابة  النظر إىلومن خالل 
 يف العينة ن ارتفاع نسبة فئة املتزوجنيألعطاء لفترة زمنية طويلة ، كما ة وقادرة على ابالقليلة ميكن أن تكون واعد

  تحسني االستقرار النفسي لدى عينةيسهم إىل حد ما ب
  د يف قدرته على حتمل املسؤولياتلعائلي للفرحيث يسهم االستقرار ا، الدراسة 

هي فئة املوظف  األكربالنسبة  أنوبالنظر إىل متغري الوظيفة فانه نالحظ  .والواجبات ، ومواجهة ظروف العمل 
. الروتينية  اإلداريةممارسة للوظائف  واألكثراحتكاكا بالعامة  األكثرهو  اإلدارين املوظف ، وكما نعلم أ اإلداري
هم الذين مل يتلقوا أية دورات تدريبية وال حىت ندوات علمية ختص  األكربالنسبة   أننالحظ  فإنناتغري الدورات وعن م

  .وظائفهم وهذا مؤشر ليس باجليد على املنظمات 
  

  :الدراسة  فرضياتمناقشة نتائج التحليل ومقارنتها بأهداف و -ثانياً 
املراجعة املالية جهاز واإلدارية التفتيش و الرقابة  جهازيمي السائد يف تقييم مستوى املناخ التنظوهو :  اهلدف األول

وبلغ االحنراف  ، )3.33(مي السائد يف اجلهازين هو ظياملتوسط العام للمناخ التن نأباملنطقة الشرقية وبينت النتائج ، 
السابقة أن  تج من النسبونستن) 6-8(، اجلدول  )0.01(عند  ، وهي قيمة دالة إحصائياً) 0.614( املعياري له

ل نقب ننا، فإوبالتايل اً جيد اًتنظيمي اًهناك مناخ أن املناخ التنظيمي السائد لطبيعة مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة
  .ونرفض الفرضية الصفرية وهي وجود مناخ تنظيمي مرض األوىلالفرضية 
املالية باملنطقة املراجعة و لعاملني يف جهازي الرقابة اإلداريةتقييم مستوى الوالء التنظيمي لدى اوهو  :ثاين اهلدف ال
، و إحنرافه املعياري ) 3.59(، أن املتوسط العام للوالء ) 6-8(من خالل اجلدول وبينت النتائج  . الشرقية

بل الفرضية وذه النتيجة نق.  العينة مرتفع أفراد، ومن هذه القيم نستنتج أن املستوى العام للوالء لدى  )0.639(
  . البديلة الثانية ونرفض الفرضية الصفرية

  164  3  3  14  18  42  60  24  العدد
  %100  %1.8  %1.8  %8.5  %11  %25.6  %36.6  %14.6  النسبة



 

  
  يمي والوالء التنظيمياملتوسط العام واالحنراف املعياري  للمناخ التنظ)  6 – 8( جدول 

  

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اتاملتغري
  0.614  3.33  املناخ التنظيمي
  0.639  3.59  الوالء التنظيمي

  

  0.01ستوى داللة دالة احصائياً عند م
  

والوالء التنظيمي كمتغري تابع باستخدام ، وهو حتديد العالقة بني املناخ التنظيمي كمتغري مستقل  :ثالث اهلدف ال
بني املناخ التنظيمي والوالء  إحصائيةنتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة  أوضحتمعامل االرتباط البسيط ، 

وكذلك وميكن إيضاح هذه العالقة، a=0.01هي دالة إحصائياً عندو.  )0.617(يمي مبعامل بريسون بلغت التنظ
  ) .6 – 9(العالقة بني متغريات املناخ التنظيمي والوالء من خالل اجلدول 

  مصفوفة االرتباط بني أبعاد املناخ التنظيمي والوالء التنظيمي)  6 – 9(جدول 
  

  املعامالت
املناخ 
  ككل

األسلوب 
  القيادي

  منط العمل
يكل اهل

  التنظيمي
  تقييم األداء  احلوافز

الوالء 
  التنظيمي

  0.617  0.452  0.421  0.566  0.707  0.503  0.617  بريسون

  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  الداللة
  

  a = 0.01دالة احصائياً عند 
نظيمي وكل جمال من قوية بني املناخ الت إرتباطيةنالحظ وجود عالقة ، مصفوفة االرتباط  إىلوبالنظر 

عند معنوية ، وبني الوالء التنظيمي،)  األداءتقييم  –احلوافز  –اهليكل التنظيمي  –منط العمل  –القيادة  أسلوب(جماالته
0.01 .  

،  وكانت اكرب قيمة ارتباط بني الوالء التنظيمي و منط العمل) 0.421 – 0.707(ونالحظ تراوح هذه القيمة بني 
بلغ  حيث الوالء التنظيمي و بعد احلوافز،بني إرتباطية، واقل قيمة ) 0.707(رتباط بينهما حيث بلغت مستوى اال

فقد ، من حيث العالقة بني املناخ التنظيمي لكل جمال من جماالته والوالء التنظيمي أما .  )0.421(معامل بريسون له 
ينهما بدرجة عالية ، وذه النتيجة نقبل هناك ارتباطا ب أنأي ،  0.617 اًمبعامل بريسون كما بينا مسبق بلغت

ية الفرضية الثالثة اليت تؤكد وجود عالقة بني املناخ التنظيمي وكل جمال من جماالته والوالء التنظيمي ، ونرفض الفرض
  .رية الصف

اإلدارية الرقابة  التفتيش و جهازييف ، للعاملني  معرفة طبيعة العالقة بني متغريات الدراسة الدميغرافية: رابع اهلدف ال
على الوالء التنظيمي  ثر هذه املتغريات كمتغري مستقل ،وحتديد أ .املالية باملنطقة الشرقية و الوالء التنظيمي املراجعة و

  .)  6 – 10( اجلدولمن واألثر  وميكن إيضاح هذه العالقة . كمتغري تابع
  

 واملتغريات الدميغرافية  بني األثروإجياد العالقة  لتحديد One way Anovaحتليل التباين األحادي ) 6 – 10(جدول 
  الوالء التنظيمي



 

  

  مصدر التباين
  متوسط اموعات  جمموع املربعات  الوالء التنظيمي

  االحنراف  املتوسط
  بني اموعات  الداللة  Fقيمة

داخل 
  بني اموعات  اموعات

داخل 
موعاتا  

  0.639  3.59  0.415  0.281  64.390  2.248  0.71  0.67  العمر

  0.639  3.59  0.401  1.694  64.944  1.694  0.04  4.22  النوع

  0.639  3.59  0.408  0.440  65.759  0.879  0.34  1.07  احلالة االجتماعية

  0.639  3.59  0.393  0.913  62.074  4.564  0.04  2.32  التعليمياملستوى 

  0.639  3.59  0.399  0.728  62.996  3.642  0.4  1.82  الوظيفة

  0.639  3.59  0.391 0.878  61.370  5.268  0.04  2.24  ة اخلدمةمد

  0.639  3.59  0.402 1.458  65.180  1.458  0.05  3.62  الدورات
  

  a = 0.05عند  إحصائياًدالة 
 )a=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود عدم  )6 – 10(كما يف اجلدول بينت النتائج 

و الوظيفة  لكل من ؛ العمر واحلالة االجتماعية الدميغرافيةاثر املتغريات العالقة و إلجياد باستخدام حتليل التباين األحادي
رغم أا الفئة األقل عدداً  والنوع لصاحل اإلناث ،التنظيمي  الوالء ، بينما أظهرت النتائج وجود عالقة دالة احصائياً بني

بلغ حيث  )6 - 2(كما بينا مسبقا يف اجلدول ، %) 28( ، ومتثل نسبتها يف عينة الدراسة مقارنة بفئة الذكور
  ارتفاع متوسط هذه الفئةعزى ، وقد ي )0.606(وباحنراف معياري بلغ ) 3.760( هلا املتوسط العام

وجود اثر هلذه الفئة على املتغري التابع الوالء التنظيمي  )6 – 10(اجلدول  ويوضح.  فسيولوجية ألسباب ، احلسايب
كما انه هناك عالقة بني الوالء التنظيمي . ) a=0.05( اإلحصائية ةالدالعند ) 0.041(ا ومستوى الداللة هل
بلغ متوسطه احلسايب و الدبلوم العايل بعد الثانوية ، لصاحل محلة )0.045(مبستوى داللة  ،يومستوى التعليم

 أنحيث ، تلتحق مبكرا بالعمللفئة هذه ا أن إىلوميكن تفسري هذه النتيجة .  )0.658(وباحنراف معياري  ،)3.86(
أن مؤهلها العلمي يوازي كما . األخرى األعلىواملؤهالت ستها هي ثالث سنوات مقارنة حبملة البكالوريوس مدة درا
وكانت الفئة األكثر  ، الوالء التنظيمي و سنوات اخلدمة بني، وجود عالقة دالة احصائياً  نالحظو. البكالوريوس فئة
 هلذه الفئة احلسايب املتوسطبلغ و) 0.042(مبستوى داللة ،) سنة فأكثر 30(الء هي الفئة السابعة وعالقة بالو تأثرياً

 بالعمل لفترة زمنية املرتبطني األشخاص نإحيث  وهذه نتيجة طبيعة  .)0.939(لغ وباحنراف معياري ب )3.916(
ئج وجود عالقة دالة احصائيا بني متغري الدورات ، كما اظهرت النتا به تأثرياًتأثراً و واألكثروالء ،  األكثرطويلة هم 

، وال خيفى على احد أن للدورات االثر   0.639واحنراف  3.59ومبتوسط ) 0.05( والوالء التنظيمي مبستوى داللة
  .والعائد الكبري على والء وأداء أي موظف يف أي قطاع كان ملا تضيفة اىل الرصيد املعلومايت والتدرييب للموظف 

 إحصائيةفروق ذات داللة الذي حياول معرفة إذا ما كانت هناك  الرابع اهلدفعن  بةولإلجا
 أنوميكن . تابعني الوالء التنظيمي كمتغري بني متغريات الدراسة الدميغرافية كمتغري مستقل ، وب  (a=0.05)عند

لدى البعض  التوجد فروق دالة إحصائياً، بينما  ميغرافيةالد متغريات الدراسة لبعض إحصائياً اً دالةًهناك فروق بأنجنيب 
 . معاً بعة البديلة والصفريةاالرتؤكد وتنفي الفرضية النتيجة  ن هذهفإ ، وبالتايل.  اآلخر



 

بينت النتائج وجود اثر : الوالء التنظيمي املتغري التابعيد اثر املناخ التنظيمي املتغري املستقل على دحت :امس اهلدف اخل
وهي  ) احلوافزو  األداءوتقييم منط العمل  (؛كل منعلى الوالء التنظيمي وهي  اآلتيةالتنظيمي  لكل من عناصر املناخ

  . a = 0.05دالة إحصائياً عند 
  
  

التنظيمي املناخ  إلجياد اثر عناصر One way ANOVAالتباين األحادي االحندار املتعدد وحتليل ) 6 – 11(جدول 
  يالوالء التنظيمعلى 

  

مصدر 
  متوسط املربعات  جمموع املربعات  B  T  F  R R2  Sig  S.Er  التباين

Regr  Resi  Regr  Resi  
املناخ 

 0.19  7.26  30.33  36.29  0.228  0.002  0.54 0.74 37.80 3.22 0.73  التنظيمي

أسلوب 
 -  - -  -  0.084  0.657  - -  - 0.44 722.  القيادة

 -  - -  -  0.083  0.00  - - -  8.02 0.66  منط العمل

ناء الب
 -  - -  -  0.092  0.178  - - -  1.35 0.12  التنظيمي

0.23  احلوافز
- 

3.31
- - - -  0.001  0.071  -  - -  - 

 -  - -  -  0.081  0.005  - - - 0.22 0.22  تقييم األداء
  

،  اصلة يف متغري الوالء التنظيميمن التغريات احل%) 54(نالحظ أن النموذج يفسر ) 6-11(من اجلدول 
املناخ التنظيمي تفسر  أبعادوان %) . 73(التغيري يف املناخ التنظيمي مبقدار  إىليؤدي  ملناخ التنظيميوأن التغيري يف ا

 –منط العمل (يف الوالء التنظيمي هي  تأثرياً األكثرونالحظ أن األبعاد  .من التغيريات يف الوالء التنظيمي ، %) 55(
وضح أي هذه األبعاد أكثر تأثرياً وارتباطاً بالوالء التنظيمي سن) 6-11(ومن خالل جدول .  )احلوافز – األداءتقييم 

.  
للمناخ  )a=0.05(عند مستوى  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  أن) 6-11(ونالحظ من اجلدول 

مبتوسطات ) األداءتقييم  –احلوافز  –منط العمل ( ؛ هي تأثريا األبعاد أكثروعناصره على الوالء التنظيمي ، وكانت 
وذلك من خالل  تأثرياً األبعاد أكثرمنط العمل هو  أنونالحظ ) . 3.385 – 3.208 – 3.483(بلغت حسابية 

، كما نالحظ أن األداءالذي حتصل عليه ، ومتوسطه احلسايب املرتفع مقارنة باحلوافز وتقييم ) 0.000(مستوى داللته 
نؤيد الفرضية اخلامسة البديلة ونرفض الفرضية  نافإن؛ وبالتايل . هناك عالقة عكسية بني احلوافز والوالء التنظيمي 

اثر للمناخ  الذي يهدف على التعرف على ما إذا كان هناك اخلامس وهذه النتيجة حتقق االجابة عن اهلدف. ة الصفري
  . لتبين الوالء التنظيمي هأبعادالتنظيمي ولكل بعد من 

  
  

  



 

  اخلالصة 2 - 6
وجهاز املراجعة اإلدارية ز التفتيش والرقابة التنظيمي السائد يف جهمعرفة طبيعة املناخ ا إىل هدفت الدراسة

وحتديد طبيعة العالقة بني املناخ التنظيمي . املالية باملنطقة الشرقية  ومستوى الوالء التنظيمي  لدى العاملني باجلهازين 
وتبين العاملني للوالء مي السائد ، يحنو املناخ التنظ إحصائيةوالوالء التنظيمي ، مع حتديد مدى وجود فروق ذات داللة 

املستوى التعليمي ريات الدميغرافية قيد الدراسة املتمثلة يف ؛ العمر والنوع واحلالة االجتماعية واملتغ إىلالتنظيمي تعزى 
  .التدريبيةالدورات ومدة اخلدمة والوظيفة و

 أخرىتؤكد مرة  إذايف هذا اال ، وقد دعمت نتائج الدراسة احلالية نتائج العديد من الدراسات السابقة 
 أنعكسإذ ،قوة العالقة وطرديتها بني متغري املناخ التنظيمي كمتغري مستقل ، ومتغري الوالء التنظيمي كمتغري تابع
نتناول النتائج و،االرتفاع النسيب ملستوى املناخ التنظيمي ، على ارتفاع مقابل يف مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملني

وسيتم ترتيب . كما سنقدم اقتراحات مستقبلية يستفاد منها، أنائية للدراسة ، وتقدمي عدد من التوصيات اليت نأمل النه
  :هذا اجلانب على النحو التايل 

  

  :نتائج الدراسة النظرية   -اوالً 
  

يرجع اده،بعم اتفاقهم على حتديد أفهوم املناخ التنظيمي ، وكذلك عدن يف حتديد مف الكتاب والباحثواختال
 هوطريقة قياس هوأبعادالنظرة للمناخ التنظيمي كمفهوم  أنغري ، إىل اختالف األهداف اليت متت من اجلها الدراسات 

املناخ التنظيمي يعرب عن ما يدركه العاملون  نلذا فإ.  معظم الكتابات السائدة يفهي النظرة ،  األفراد كإدرامن خالل 
وانه يتسم بالثبات النسيب . مي الداخلي للمنظمة ومييزها عن غريها من املنظمات من خصائص ترتبط بالوضع التنظي

 فراداألودافعية داخل املنظمة، تاملتغرياكما انه يؤثر على العديد من  ، من املتغريات الداخلية واخلارجية دبالعدي ويتأثر
  . أدائهموسلوكهم ورضائهم عن العمل ووالئهم ومستوى 

الكبري يف التعرف على دوافع واجتاهات العاملني والعمل على حل الكثري  األثرلتنظيمي هلا دراسة املناخ اإن 
دراسة املناخ التنظيمي تتحكم ا العديد من  أنعلماً ب .للمنظمة  األساسية األهدافوحتقيق  اإلداريةمن املشكالت 

  .النظم ، والثقايف والتفاعلي و مدخل  اإلدراكياملداخل ، كاملدخل اهليكلي و 
تسهم يف تشكيل خصائص  اليت،  ةاملناخ التنظيمي يف جمموعة من املتغريات املتداخلة واملتفاعل أبعادتتمثل  و

العمل ، والتدريب  أسلوب أوو منط  األداءالقيادة ، واحلوافز واهليكل التنظيمي وتقييم  أسلوباملنظمة ، وتتمثل يف 
 وميثل بعد منط العمل. املنظمات  يف بناء مناخ اجيايب يسهم يف تطوير اسيةأسوهي مرتكزات . اخل .... ونظام االتصال 
  .تكزات حسب نتائج الدراسة احلاليةأهم تلك املر األداءواحلوافز وتقييم 

دور العاملني  أمهيةعلى  تؤكداليت  األعمالفرضتها متغريات بيئات  ، ضرورةاالهتمام بقياس الوالء والتعرف عليه  نإ
  .هلا  ماملنظمة من خالل والئه جهاتولتكيف املطلوب مع املتغريات والتحديات اليت ا حداثإيف 

مسمياته من االلتزام  تفتعدد، نتيجة تطورات يف دراسات السلوك التنظيمي  يلقد جاء مفهوم الوالء التنظيم
  . هذه املفاهيمبق مدى االتفاق واالختالف بني االنتماء ، مث الوالء وقد بينا يف فصل سا إىلالتنظيمي 
يف الشائع له التعر أنولكن ميكن القول  لفلسفة ورؤية الكتاب والباحثني ، تعددت تعريفات الوالء وفقاو
  .بني كل من الفرد ومنظمته  األهدافهو تطابق 



 

 راداألفالذي يسمح بالتصرف واختاذ القرار يف حدود صالحيات  اإلداريالعنصر  األول؛ الوالء بطريف معادلة  يتأثرو
منط  مبعىن. والسياسات وسهولة انسياب املعلومات باملنظمة  األهدافوضوح و  األداءومرونة التنظيم واحلوافز وتقييم 

ذاتية وقدرة على  وإمكانياتلفرد مبا ميتلكه من قدرات دى ال ، عنصر املهارةالطرف الثاين فهو  أما. العمل  وأسلوب
ويرتكز يف وسط . أي خصائص الفرد . العمل والثقة بالنفس  أعباءوولية العمل اجلماعي ، واستعداده لتحمل املسئ

املنظمة  إليه جوما حتتا كل منهم إليهحيتاج  لطبيعة ماالعاملني، واألفراد اإلدارةلكل من  اإلدراكياملعادلة العنصر 
  . لنجاحها

  

  :نتائج الدراسة امليدانية    -ثانياً 
ولكل جمال من جماالته ، جيدة  اجلهازين كانت بشكل عامالتنظيمي السائد يف طبيعة املناخ أن النتائج أظهرت - 1

  . )0.614(املعياري  واحنرافه) 3.33(وبلغ متوسطة احلسايب العام 
وبلغ  ، ، وهو بدرجة مرتفعة) 3.59(زين املتوسط احلسايب ملستوى الوالء التنظيمي يف اجلها إنكشف البحث  - 2

  . )0.639( إحنرافة املعياري
بلغ معامل  إذوجود عالقة اجيابية بني املناخ التنظيمي وجماالته ، والوالء التنظيمي لدى العاملني ،  بينت النتائج - 3

  )  .0.01(وهي عالقة معنوية عند  )0.617(االرتباط مبعامل بريسون 
. اصلة يف الوالء التنظيمي من التغريات احل% 55جماالت املناخ التنظيمي قيد الدراسة تفسر  أن النتائج أسفرت - 4

 أخرىجماالت  أو. متغريات داخلية  أما متغريات خارجية ، أو أخرىالباقية قد تفسرها متغريات  األخرى% 45
  .للمناخ التنظيمي مل تستخدم يف الدراسة احلالية 

اجتاهات  بني متوسطات) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  النتائج أوضحت - 5
  ) .الوظيفة –احلالة االجتماعية  –العمر  (ملتغريات الدراسة  ين حنو تبين الوالء التنظيمي تعزىالعاملني باجلهاز

بني متوسطات اجتاهات العاملني حنو تبين ) 0.05(عند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  بينت نتائج الدراسة - 6
 -  3.76( مبتوسط )  الدورات –سنوات اخلدمة  –ملستوى التعليمي ا –النوع (التنظيمي تعزى ملتغريات  ءالوال

  .على التوايل ) 3.59 – 3.91 – 3.86
اجتاهات  بني متوسطات) 0.05(مستوى الداللة عند  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة بينت الدراسة  – 7

  .الدميغرافية املتغريات  إىل، تعزى يف اجلهازين حنو املناخ العاملني 
  

  التوصيات  3 – 6
وتعزيز  األداءومن اجل توفري مناخ تنظيمي مالئم يسهم يف حتسني حتليل البيانات ونتائج الدراسة ، على ضوء 

  :نقترح مايلي  فإنناالوالء التنظيمي القائم 
ات الدورية بشكل مستمر بني عن طريق عقد االجتماعات والندو، تشجيع املبادرات الفردية واالقتراحات  – 1
  من ناحية تفويض جزء من اإلدارةالنظر يف فلسفة  وإعادة إلداراتا

  . سياسة الباب املفتوح وإتباع، الصالحيات 
من العدالة واملساواة  إطارالثواب والعقاب يف  وحتقيق املوازنة املطلوبة ملبدأ احلوافز املادية واملعنوية أنظمةتعزيز  – 2

  .بني العاملني 



 

  زيد من الشعوراملاملوظف  وإعطاءهزة الرقابة الداخلية يف أجالهتمام بالعالقات ا – 3
  .باملشاركة ، يف رسم السياسات واختاذ القرارات 

يف جماالت العمل الرقايب سواء ما كان يتعلق باستخدام  أموريستجد من  ما التركيز على تدريب العاملني عن – 4
املماثلة  لألجهزةعلى الزيارات امليدانية  التأكيدلرقابة املختلفة ، مع ا أشكال أوالتكنولوجيا يف الرقابة والعمل امليداين ، 

 الرقابة أجهزةعددا كبريا من موظفي  أناالستمارة الشخصية يف بيانات المن خالل  ونالحظ.  األخرىيف الدول 
زيارة لالطالع على ومل يقوموا بحلقة علمية، أومل حيضروا دورة تدريبية واحدة ،  ،من اتمع  %)53(نسبة شكلوا 
العاملني  ةكفاءكيف ميكن توقع رفع فالسليب، مردودةله  أمروهذا . باجلهازين  مإلتحاقهمنذ تاريخ  أخرىجتارب 
العمل الرقايب  شكالوأالرقابة  أمناطمن املستجدات يف  اًن هناك كثريخاصة وأ .يف ظل هذه الظروف  أدائهموحتسني 

  .خرواآلبني احلني  إدخاهلايتم 
هذا النظام بعني االعتبار الشروط  يأخذحبيث  ، الرقابة أجهزةالعمل على وضع نظام خاص للعاملني يف  – 5

يعزز ،األجهزةحسن اختيار العاملني يف مثل هذه ف. ائف الرقابة واملؤهالت الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل وظ
يكون قدوة  أنن موظف الرقابة جيب وأل. دقة االجناز  الء واحلرص علىالعطاء والو زيادة إىل بالعاملنيويدفع  األداء

، شدة من غريه  أكثرخيضع ملعايري وشروط  أنالبد ،  األخرىالدولة  أجهزةوالسلوك لغريه من العاملني يف  األداءيف 
احنرافه يف  عدم تضمناحلوافز الكافية اليت  ،فترة التجربة بعد التعينيالرقابة بعد اجتيازه لالختبار وموظف  إعطاءمع 
  .احملاباة وااملة على حساب الصاحل العام  أو.  وظيفته أداء

  :االقتراحات    4 – 6
يف  إليهامل يتم التطرق  أخرى للمناخ التنظيمي يف أبعادنقترح من خالل نتائج الدراسة احلالية ضرورة البحث 

وميكن اقتراح بعض العناوين اليت .  اآلخرعلى  منها حتديد اثر كل وأ،  أخرى الدراسة احلالية ودراسة عالقتها مبتغريات
  :منها املعرفة  إثراءقد تفيد يف  ، و تكون دراسات مستقبلية أنتصلح 
  . اآلخرمنها على  لكل األثردراسة ودراسة العالقة بني املناخ التنظيمي والوالء التنظيمي وضغوط العمل  – 1
  . أخرى إدارية قها على بيئاتاحلالية لتطبي الدراسة أهدافنفس  توجيه – 2
مع مرور الوقت تائج هذه الدراسة قابلة للتغيري فن، يف املنظمات  اإلنساينمبا أن هذه الدراسة ختص السلوك  – 3

بعد مرور فترة زمنية ومقارنة  النتائج املتحصل عليها ،  ، وبذلك ميكن تطبيق نفس الدراسة على نفس عينة الدراسة
  .لية بنتائج الدراسة احلا
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  املراجع العربية - أوال 
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 .احلديث 

 

http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=7456
http://www.tl.uobaghdad.edu.iq/education_ibn%20Al%20Haitham/edu


 

قياس مدى قدرة العوامل التنظيمية الدميغرافية يف التنبؤ "  .) 1996(الطجم ، عبد اهللا بن عبد الغين  .25
العدد  ، 4، الد  الة العربية للعلوم اإلدارية ". مبستوى االلتزام التنظيمي باألجهزة اإلدارية السعودية

  . 103 ، ص  1
سائد قي اثر وحدات التطوير اإلداري يف املناخ التنظيمي ال"  .) 1996(الطعامنة ، حممد حممود  .26

 - 111 : صص ،  2، العدد  23لد ا،  جملة دراسات العلوم اإلدارية . "  القطاع العام باألردن
101.  

  

أثر الوالء التنظيمي والعوامل الشخصية يف األداء الوظيفي لدى العمالة "  .) 1993(، غازي  العتييب .27
،  الة العربية لإلدارة ."  الكويت الكويتية والعمالة العربية الوافدة يف القطاع احلكومي لدى دولة

 . 133 - 109 : ، ص ص 1، العدد  1الد 
  

الوالء التنظيمي ملنسويب جامعة امللك عبد العزيز "  .)  1997(العتييب ، سعود و السواط طلق  .28
  . 63 -13 : صص ،  70، عمان ، معهد اإلدارة العامة ، العدد  اإلداري  ."  والعوامل املؤثرة فيه

  

دراسة : الوالء التنظيمي وعالقته بالعوامل الشخصية و التنظيمية "  .) 1995(العضايلة ، علي حممد  .29
، 10، األردن ، الد  جملة مؤتة للبحوث والدراسات ."  مقارنة بني القطاعني العام واخلاص األردنيني

 . 30 -13 : صص ،  6العدد 

  

دراسة ميدانية لألجهزة : يادة والوالء التنظيمي مبادئ الق"  .) 2007(العدمي ، عقوب بن راشد  .30
 . 63 – 39 : ، ص ص 29، السنة  108، العدد  اإلداري . "  احلكومية مبحافظة حفر الباطن

  

الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس والنمط القيادي لرؤساء األقسام "  .) 1999(العمري ، عبيد  .31
ص  ، 1 ،  العدد 11، الرياض ، الد جملة العلوم اإلدارية ."  دراسة ميدانية: يف جامعة امللك سعود 

34 . 
  

جامعة امللك  ". حمددات الوالء التنظيمي يف القطاع الصحي احلكومي"  .) 1998(العمري ، عبيد  .32
 . 74العدد  ، مركز البحوث: سعود ، كلية اآلداب 

  

ألردنية  اململكة ا . األعمال السلوك التنظيمي يف منظمات .) 2002(العميان ، حممود سلمان  .33
 .اجلامعة األردنية :اهلامشية

  

جملة اخلدمة   ." املناخ التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي"  .) 1998(العيسى ، غزيل سعد عبد اهللا  .34
 . 21 - 20 : ، ص ص 261، العدد  املدنية

  

دراسة ميدانية على : لقيادي الوالء التنظيمي وعالقته بالنمط ا" ) . 2008(الفرجاين ، مرعي خمزوم  .35
، قسم إدارة  رسالة ماجستري غري منشورة . "العاملني يف أمانات القطاعات النوعية بشعبية بنغازي 

  .اإلعمال ، جامعة قاريونس ، كلية االقتصاد 
 



 

العالقة بني الوالء التنظيمي والصفات الشخصية واألداء "  ) .1987(القطان ، عبد الرحيم علي  .36
، السنة  الة العربية لإلدارة  ."والعمالة السعودية لعمالة الوافدة دراسة مقارنة بني ا: الوظيفي 

 . 32 - 5 : صص ،  2العدد ،11
  

حتقيق  . الفقهاء أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني . )هـ 1407(القنوي ، قاسم عبد اهللا  .37
 .لثالثةالطبعة ا ، دار الوفاء :امحد الكبيسي ، جدة 

  

احلكومي بني  التنظيم اإلداري: السلوك التنظيمي وقضايا معاصرة  .) 1998(الكبيسي ، عامر  .38
 .مطابع الشرق : الدوحة  . التقليد واملعاصرة

  

 .نظمة العربية للتنمية  اإلداريةامل: القاهرة  . إدارة املوارد البشرية .  )2004(الكبيسي ، عامر  .39
  

 جامعة قناة السويس: القاهرة  . السلوك التنظيمي بني النظرية والتطبيق . )2005(الكتيب ، حمسن علي  .40
. 

  

حنو أمناط قيادية جديدة وعالقتها بالرضا الوظيفي والوالء "  .) 2000(الكاليب ، سعد بن عبد اهللا  .41
ية التجارة ، جامعة ، كل جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ."  الوظيفي ، دراسة ميدانية

 . 228 - 191 ص ، ص 2، العدد 37الد رية،اإلسكند
  

الرضا عن املناخ التنظيمي لدى األفراد العاملني يف مستشفيات القطاع "  .) 1994(اللوزي ، موسى  .42
 . 287ص  ، اجلامعة األردنية ، دراسات . "  العام يف األردن

  

 دار وائل للنشر :عمان  .    التطوير التنظيمي  أساسيات ومفاهيم حديثة.  )1995(اللوزي ، موسى  .43
. 

  

دار وائل  :عمان  . أساسيات مفاهيم حديثة: التطوير التنظيمي  .) 1999(موسى  اللوزي ، .44
 . الطبعة الثانيةللنشر،

  

دراسة ميدانية يف : اثر العوامل الشخصية يف املناخ التنظيمي "  .) 2001(احملاسنة ، حممد عبد الرحيم  .45
 ص ، 6 ، العدد  6، الد  جملة مؤتة للبحوث والدراسات ."  اعياملؤسسة العامة للضمان االجتم

198 . 
  

بني اجلامعات  دراسة مقارنة: املناخ التنظيمي يف اجلامعات األردنية "  ) .2001(املعشر ، زياد يوسف  .46
 . "أعضاء اهليئة اإلدارية  وجهة نظر الرمسية واجلامعات اخلاصة لبعض أبعاد املناخ التنظيمي السائد من

 . 339 – 299: ، ص ص 17، الد 1، العدد جملة جامعة دمشق
  



 

قياس وحتليل الوالء التنظيمي وضغوط العمل يف اإلدارات "  .) 2003(املعشر ، زياد يوسف  .47
ص ،  30، الد  1، العدد  جملة دراسات العلوم اإلدارية ."  احلكومية يف حمافظات الشمال يف األردن

 . 164 - 152 : ص
  

  واجلماعة يف التنظيم مفاهيم وأسس سلوك الفرد –السلوك التنظيمي  .) 1993(غريب ، كامل حممد امل .48
 .دار الفكر  :عمان  .

  

دار  :عمان .   مفاهيم وأسس سلوك الفرد واجلماعة يف التنظيم .) 1994(املغريب ، كامل  .49
 . الثانية الطبعةالفكر،

  

 .دار الفكر للنشر والتوزيع : عمان ،  اإلدارة أساسيات يف .) 1995(املغريب ، كامل وآخرون  .50
  
  

بني صراع الدور والرضا  ةاختبار العالق"  .) 1993(املري ، عبد الرحيم  و عبد القادر عبد اهللا  .51
ة ال ."  دراسة ميدانية: الوظيفي والصفات الدميغرافية يف جمال احلاسوب يف اململكة العربية السعودية 

 . 32ص   ، 2، العدد  3لد ، ا العربية لإلدارة
  

العالقة بني ضغوط العمل وبني الوالء التنظيمي واألداء الوظيفي "  .) 1996(املري ، عبد الرحيم  .52
 40 : صص ،  2 ، العدد 35، الد  اإلدارة العامة ."  دراسة مقارنة: والرضا والصفات الشخصية 

- 45. 
  

العالقة بني املناخ التنظيمي " ) . 1987(ريف رحيم و يونس ، طارق شاهلييت ، خالد عبد ال .53
. "  دراسة مقارنة بني املنشاة العامة للمطاح العراقية وشركة مطاحن أمريكية: واملخرجات التنظيمية 
 . 17-5 : ص ص،  11الد ، 4العدد  ، الة العربية لإلدارة

  

أكادميية نايف . "  ير السعوديالوالء التنظيمي للمد"  .) هـ1418(اهليجان ، عبد الرمحن امحد  .54
 . 7صالرياض ،  ث والدراسات ،، مركز البحو للعلوم األمنية

  

الد ، اللغة العربية جممع :القاهرة  . املعجم الوسيط الطبعة الثالثة ) .1960(س ، إبراهيم وآخرون أني .55
 .الثاين 

  

 .مكتبة لبنان : وت بري .  معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  ) .1982(بدوي ، امحد زكي  .56
  

الطبعة ، منشورات جامعة قاريونس.  املوسوعة اإلدارية  ) .1990(بعريه ، أبو بكر مصطفى وآخرون  .57
 . الثانية

  

"  حنو منهج متكامل لدراسة املناخ التنظيمي يف املنظمات املصرية"  .) 1999(جاد اهللا ، فاطمة علي  .58
 .، القاهرة ، جامعة األزهر ، كلية التجارة ، فرع البنات  ةرسالة دكتوراه يف إدارة األعمال غري منشور .

  



 

دراسة ميدانية على :  ثر املناخ التنظيمي على إبداع املوظفنيأ" ) . 1997(نور سامل حممد  جحالن ، .59
، من االنترنت".  املنظمات احلكومية يف جدة

http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Maktabah/Rasael/521.h
tm  2009-10-1،تاريخ الدخول. 

  

إدارة السلوك  .) بدون(جريالد ، جرينربج روبرت ، بارون ترمجة حممد ، رفاعي و بسيوين ، إمساعيل  .60
 .دار املريخ للنشر  :الرياض  . يف املنظمات

  

 .دار احلامد للنشر والتوزيع  : عمان. السلوك اإلنساين يف املنظمات .) 2004(حرمي ، حسن  .61
  

حتليل وقياس فاعلية املناخ التنظيمي للعاملني مبحافظة بين "  .) 1997(حسني ، عبد الفتاح دياب  .62
جامعة عني مشس ، كلية .  "دراسة تطبيقية على العاملني بالديوان العام حملافظة بين سويف : سويف 
 . 117 – 73 : ص، ص  3، العدد  الة العلمية لالقتصاد والتجارةة ، التجار

  

واحلكومية وعالقته  املناخ التنظيمي يف املدارس اخلاصة" . ) 2001(حسني ، حممد فتحي عبد الفتاح  .63
 .جامعة األزهر ، مكتبة اإلسكندرية ، ، كلية التربيةرسالة ماجستري  . "بالرضا الوظيفي للمعلم 

  

 . دار صفاء للنشر، الطبعة األوىل :عمان ، األردن  . السلوك التنظيمي .) 2002(ضري كاظم محود، خ .64
  

 .دار اليسر للنشر  :بريوت .   السلوك التنظيمي ) .1995(دره  ، عبد الباري  .65
  

التدريس  الوالء التنظيمي وعالقته باإلنتاجية لدى أعضاء هيئة"  . )1998(يدة ، صاحل حسن ادر .66
  .جامعة الريموك  ، رسالة ماجستري غري منشورة ."دراسة مقارنة : ألردنية باجلامعات ا

الة العربية  . "ألبعاد املتعددة للوالء التنظيميالدعم التنظيمي املدرك وا"  .) 2004(رشيد ، مازن  .67
 .36 - 9:  ، ص  ص11، الد  1، العدد  للعلوم اإلدارية

  

 .وكالة املطبوعات : الكويت  . لسلوكية يف اإلدارةاجلوانب ا .) 1990(رفاعي ، زكي هاشم  .68
  

حتليل العالقة بني املعتقدات حول العمل لدى املديرين "  .) 2002(رفاعي ، رجب حسنني حممد  .69
، جامعة جنوب الوادي  جملة البحوث التجارية املعاصرة . "دراسة ميدانية : والوالء التنظيمي لديهم 

لد،  1العدد هاج ، س166 -115 : ص ص،  16ا  .  
  

الة  . "اإلداري املعاصر املناخ التنظيمي ، مفهوم حديث يف الفكر"  .) 1987(سليمان ، مؤيد سعيد  .70
 . 27، ص  11، الد  1، العدد  العربية لإلدارة

  

الرحبية ، معدل (التنظيمية  العالقة بني الوالء التنظيمي واملخرجات"  .) 2000(طالب ، عالء فرحات  .71
إحدى شركات القطاع اخلاص  دراسة تطبيقية يف) : نجاح ، النمو ، الغياب ، دوران العمل ال

http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Maktabah/Rasael/521.h


 

 73 – 59 : ، ص ص 11، الد  2 – 1، العددين  جملة البحوث االقتصادية . " الصناعي يف العراق
. 

  

 .اجلامعية  دار املعرفة :القاهرة .  القياس النفسي بني النظرية والتطبيق) . 1999(عباس ، حممد عوض  .72
  

تطوير املوارد البشرية  اثر املناخ التنظيمي على عملية"  ) .1996(عبد اجلواد ، حممد مصطفى  .73
، القاهرة ، جامعة القاهرة ، كلية التجارة  رسالة ماجستري غري منشورة.  " بالتطبيق على البنوك التجارية

 .، مكتبة اإلسكندرية 
 

وتطبيق عملي  ومناذج نظريات: السلوك التنظيمي  ) .2001( ثابت و حممد مجال الدين عبد الرمحن ، .74
 .الدار اجلامعية : اإلسكندرية  . إلدارة السلوك يف املنظمة

  

الوظيفي لدى املعلمني بدولة  اثر الوالء والعوامل الشخصية على األداء"  .) 1977(عبد اهللا ، فتحية  .75
 .99 – 73 : ، ص ص 55، العدد  ةجملة الشؤون االجتماعي . "دراسة مقارنة : اإلمارات 

  

 .دار األمل ، الطبعة الثانية : عمان .  القياس والتقومي يف العملية التدريسية) . 1993(عودة ، أمحد  .76
  

 :اإلسكندرية .   العلمية األصول واألسس:  ةاإلدارة اإلستراتيجي .) 1999(عوض ، حممد امحد  .77
 .الدار اجلامعية 

  

العامة وعالقته بالرضا  املناخ التنظيمي السائد يف املدارس الثانوية"  .) 1997(غالم ، عيسى حسن  .78
 .جامعة قاريونس  ،، كلية اآلداب  رسالة ماجستري غري منشورة . " املهين للمعلمني

  

املصرفية يف البنوك  اثر بيئة العمل التنظيمية على تطوير اخلدمات " .) 1993(كامل ، رأفت وليم  .79
، بورسعيد ، جامعة قناة السويس ، كلية  رسالة ماجستري غري منشورة .  "قية دراسة تطبي: التجارية 
 .التجارة 

  

العالقة بني الوالء التنظيمي وأداء العاملني يف القطاع "  .) 2002(لوتاه ، محده حممد يوسف  .80
ستري رسالة ماج . "وزارة الصحة  دراسة  تطبيقية على: احلكومي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 .، جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية  غري منشورة
  

اإلسكندرية .  الطبعة السابعة: السلوك التنظيمي ، مداخل لبناء املهارات  . )2000(ماهر ، امحد  .81
 .الدار اجلامعية،

  

 .دار صفاء للنشر والتوزيع  :عمان .   السلوك التنظيمي .) 2002(حممود، خضري كاظم  .82
  



 

دراسة ميدانية : الصراع التنظيمي وعالقته بالوالء التنظيمي " . )2004(لوف ، فرج علي الفيتوري خم .83
، جامعة  رسالة ماجستري غري منشورة . "لة يف مدينة بنغازيالصناعية الليبية العام تعلى املنتظما

 .قاريونس ، كلية االقتصاد ، قسم اإلدارة 
  

 .، سنة النشر غري مذكورة  جمموعة التشريعات املاليةمنشورات اللجنة الشعبية للخزانة ،  .84
  

) . 1986(، روبرت ، ترمجة الكيالين ، عبد اهللا و علي عبد اهللا   و ثور أنديكهيجن ، إليزابيث  .85
 .مركز الكتب األردين  :عمان .  القياس والتقومي يف علم النفس والتربية

  

اإلحساس بفاعلية و موضوعية نظام تقومي العالقة بني "  ) .1999(يوسف ، درويش عبد الرمحن  .86
،  الة العربية للعلوم اإلدارية .  " دراسة ميدانية: األداء والوالء التنظيمي والرضا واألداء الوظيفي 

 . 65، ص  2، العدد  6الد 
  

عينة دراسة ميدانية ب: عالقة املناخ التنظيمي باألداء الوظيفي ) . " 1997(يوسف ، عبد الفتاح حممد  .87
 . 35ص  ، 2: 1ة ، العدد جامعة املنوفي ، القاهرة ، جملة آفاق جديدة" .  من شركات قناة السويس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املراجــع األجــنبية -ثانياً 
 

1. Allan & Meyer J . P (1990) . " The Measurement and 
Antecedents of Effective and Normative Commitment to the 



 

Organizion " . Journal of Occupational Psychology , Vol .63 , 
No .4 , pp : 1 - 18 . 

 

2. Dastmalcin , A,(1989) . "Environmental characteristics and 
Organional climate : An Explor tory Study ". Journal Of 
Manegement Study ,Vol . 47, No .4 , pp : 132 - 133 . 

 

3. Downey , H . K and Hellriegel , D and Slocum , j . w (1970). 
"Congruence Between Individual Needs , Orgsnizaional and 
Performance " . Academy Of Management Journal , vol . 18 , 
No.1 , PP : 143 -158 . 

 

4. Hoy , Waynek , & Miskil , Cecilg (1996) . Educational 
Administration : Theory Research and Partice 2nd , New York 
, Random House . 

 

5. Kaplan , Leslies , & Geoffroy , Kevin(1990) . " Enhancing the 
school climate" . New opportunity for the counselor , V ol .38 , 
No . 1 , P: 8 . 

 

6. Koch , J . L , Steers , R . M (1978) . " Job Attachment , 
Satisfaction , and Turnover Among Public Employees " . 
Journal of Applied Psychology , Vol . 65 , No. 6 , pp: 440 - 452 . 

 

7. Larson . E . W , & Fukami , C.V(1984) . " Relationship 
Between Worker Behavior Commitment to the Organization 
and Union " . Proceeding of The Academy of Management , pp: 
222 - 226 . 

 

8. Lyon ,H . L . , Ivancevich , M . J . (1992) . " An Exploratory 
Investigation of Organizational Climate and Job Satisfaction 
in a  Hospital " .  Academy of Management Journal , Vol . 17 , 
No . 8 , pp : 92 – 94 .   

 

9. Meyer .J & Allen . N .A (1991) . " Three – Component 
Conceptualization of Organizational Commitment ". Human 
Resource Management Review , No .1 , pp : 67 - 70 . 
 

10. Meyer J & Smith (2000) . " HRM Practices and 
Organizational Commitment : Test of Mediation Model " . 
Canadian Journal of Administrative Sciences , Vol . 17 , No . 4 , 
pp : 75 - 101 . 

 

11. Michael Cameron (2000) . " Organizationail Climate and its 
impact upon performance : A Study of Australian Hotels in 
South East Queensland " . unpublished PhD dissertation , 
Griffith University . 

 



 

12. Moran , E . T , Volkwein , J . V .(1992) . " The Cultural 
Approach of Organizational Climate" . Human Relations  , 
Vol . 1 , No . 4 , p : 35. 

 

13. Mottaz , C . J(1989) . " An Analysis of the Relationship 
Between Attitudinal Commitment and Behavioral 
Commitment " . The Sociological Quarterly , Vol . 30 , No . 1 , 
p : 25 . 

 

14. Mowday R .T . Porter , L .w . & Steers R .M (1982) . Employee 
Organizational Commitment Linkages The psychology of 
Commitment, Absenteeism and Turnover  , New York : 
Academic Press . 

 
 

15. Porter , L .W , et .al . Mowday and P. V.. Boulian (1974) .  
"Organizational Commtiment , Job Satisfaction . and 
Turnover among Psychnicians " . Journal of Applied 
Psychology , Vol . 59 , No . 5 , pp 509 - 603 . 

 
 

16. R . Schermerhorn , John (1996) . Management . Canada : John 
Wiley and Sons . 

 

17. Richard M, Steers & Lyman W . Porter (1993) . Porter 
Motivation and Work Behavior . Great Britiain : Bell and Bain 
Ltd . 

 
18. Welsh , H . & Lavan ,H (1981) , " Intrrelationship Between 

Organizational Commitment and Job Characteristics , Job 
Satisfaction , Professional Behavior , and Organizational 
Climate " , Human Relations , Vol . 34 , No . 10 , pp : 1079 - 
1089 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  املالحق
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  1م ملحق رق

  جدول تقسيم العينات لكريزي ومورجان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
TABLE FOR DETERMINING SAMPLE SIZE FROM A GIVEN 

POPULATION 
 
 

N S N S N S N S N S 



 

10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338 
15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341 
20 19 120 92 300 169 900 269 3500 246 
25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351 
30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 351 
35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357 
40 36 160 113 380 181 1200 291 6000 361 
45 40 180 118 400 196 1300 297 7000 364 
50 44 190 123 420 201 1400 302 8000 367 
55 48 200 127 440 205 1500 306 9000 368 
60 52 210 132 460 210 1600 310 10000 373 
65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375 
70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377 
75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379 
80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380 
85 70 260 152 650 242 2200 327 50000 381 
90 73 270 155 700 248 2400 331 75000 382 
95 76 270 159 750 256 2600 335 100000 384 

 
Note: “N” is population size 
 “S” is sample size. 

 
Krejcie, Robert V., Morgan Daryle W., (1970) “Determining Sample 

ational and Psychological EducSize for Research Activities”, 
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  أداة الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األخت الفاضلة/ األخ الفاضل 
  بعد التحية ،،،

  

نقوم بدراسة علمية دف إىل تقييم املناخ التنظيمي وعالقته بالوالء التنظيمـي للعـاملني جبهـازي    
ومن اجل احلصول على البيانات واملعلومات . از املراجعة املالية باملنطقة الشرقية التفتيش والرقابة اإلدارية وجه

  .املفيدة يف هذا اخلصوص ، صممت هذه االستبانة 



 

  وذلـك بقـراءة كـل   لذا ، نأمل منكم التفضل بتعبئة هـذه االسـتبانة بدقـة وموضـوعية ،     
علماً بان . ؤال ، حبيث تعكس رأيكم الشخصي عبارة ، مث التفضل باإلجابة بوضع اإلشارة املناسبة إزاء كل س

  .هذه االستبانة سوف تستخدم لغايات البحث العلمي فقط 
إن إجابتكم الدقيقة هي اليت ستحقق املستهدف من وراء هذه الدراسة ، شـاكرين لكـم حسـن    

  .تعاونكم ، ولكم مين جزيل الشكر والعرفان 
  

  و السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  
  
  
  
  
  
  أمساء عبد الكرمي الشاعث الرفادي                                                     

                                                       ليا جبامعة قاريونس                                       طالبة دراسات ع
  قسم اإلدارة  –كلية االقتصاد                                                       

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  البيانات الشخصية والوظيفي -أوالً 
  



 

  :العمر ، حدد من فضلك  - 1
  
  سنة 30 أقل من إىل 25من           سنة 25أقل من   -
  
    سنة 40 أقل من إىل 35من         سنة 35أقل من  إىل 30من   -
  
  سنة 50 أقل من ىلإ 45من         سنة 45أقل من  إىل 40من   -
  
  سنة 60 أقل من إىل 55من         سنة 55أقل من  إىل 50من   -
  
    سنة فأكثر 60   -
  
  
    :النوع  – 2
  
  
    :احلالة االجتماعية  – 3

     
  متزوج              أعزب

  
  أرمل              مطلق

      
  :املستوى التعليمي  - 4
  
  ماجستري                        دكتوراة                     

  
  بكالوريوس                دبلوم عايل بعد البكالوريوس    

  
  مؤهل متوسط               دبلوم بعد الثانوية العامة

  
            غري ذلك
          



 

  :العمل الذي تقوم به  الوظيفة أو نوع – 5
  

  رئيس قسم          مدير الفرع أو اجلهاز
  

        يموظف إدار            مدير إدارة
          

      إشرايف            موظف مايل
      
          

  :عدد سنوات العمل يف اجلهاز أو أي جهة أخرى   - 6
  

  
  سنوات 10أقل من إىل  5من           أقل من مخس سنوات  -
  
  سنة 20 أقل من إىل 15من         سنة 15أقل من  إىل 10من   -
  
  سنة 30 أقل من إىل 25من         سنة 25إىل أقل من  20من  -
  
                     سنة فأكثر  30  -

      
  
  ؟هل سبق وأن حتصلت على دورات تدريبية   - 7
  
  ال            نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :املناخ التنظيمي   -ثانياً 
يقصد باملناخ التنظيمي جمموعة املواصفات العناصر املميزة للمنظمة عن غريها من املنظمات وهذه 

شخصية املنظمة وأسلوب إدارا ، وطبيعة العمل العالقات القائمة بني اإلدارة والعاملني  تتمثل يف  تاملواصفا
  أساليبو أي انه مشاعر العاملني جتاه اإلدارة " 

  "عملها ، وتقييمهم لنوع األعمال اليت يقومون ا واملعامالت اليت يتلقوا
  
  

  أسلوب اإلدارة والقيادة  الرقم
موافق 
  حمايد  موافق  بشدة

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

            أشعر حبرية االتصال والتحدث مع اإلدارة العليا  1
            يتقبل املديرون النقد البناء لتطوير العمل  2
            يوجد لدي تفويض وصالحيات كافية ألداء عملي  3



 

            لدى اإلدارة القدرة على حل مشكالت التنظيم قبل أن تستفحل  4
            العمل وطرح األفكار اجلديدة البتكار يفتشجع اإلدارة ا  5
            تقوم اإلدارة بالتهديد بوقف الترقية عند اخلطأ  6
            تضغط اإلدارة على املوظفني للقيام بأقصى جهد الجناز األعمال   7

            حترص اإلدارة على تطبيق األنظمة واللوائح حبرفية يف العمل  8
            ة وغري متوقعةعادة ما نفاجأ بقرارات سريع  9

            ال تشجع اإلدارة وجود اتصاالت بني العاملني يف اإلدارات األخرى  10
            اإلدارية تتأخذ اإلدارة مواقف سلبية يف حل املشكال  11
المتدنا اإلدارة باملعلومات الالزمة لتحمل أعباء العمـل ومعاجلـة     12

  مشكالته
          

            ع املقصرين يف العمل ومعاقبتهمتتساهل اإلدارة يف التعامل م  13
            وتترك ذلك للعاملني تتتهرب اإلدارة من اختاذ القرارا  14

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موافق   منط العمل  ت
غري   حمايد  موافق  بشدة

  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

            أشعر بفخر ألن عملي يناسب مؤهاليت  15
            يها تتم مواجهة املشاكل بشكل منفتح دون التستر عل  16
            أشعر أن عملي ذو أمهية وحيقق ذايت  17
            أحب طبيعة عملي ذا اجلهاز فهو يناسب تطلعايت  18
            أشعر باالطمئنان واآلمان على عملي يف هذا اجلهاز  19



 

            هناك شفافية و مؤسسية يف العمل  20
            أشعر بدرجة عالية من االنتماء للعمل   21
            إلدارة على تنمية العاملني وتدريبهمحترص ا  22
            األدوار و األنشطة مصممة لتناسب قدرات ودوافع األفراد   23
هناك صعوبة يف توصيل اآلراء واالقتراحات إىل اإلدارة العليا   24

  حيث هناك مستويات وظيفية كثرية جيب املرور ا
          

            تم اإلدارة بتحسني ظروف العمل  25

  
  

  )البناء  التنظيمي ( اهليكل     ت
موافق 
  حمايد  موافق  بشدة

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

            يقوم اهليكل التنظيمي على التخصص الدقيق  26
            خطوط السلطة واملسؤولية واضحة وحمددة بشكل سليم  27
تقوم اإلدارة باستخدام األسـاليب اإلداريـة والتكنولوجيـة      28

  لاحلديثة يف العم
          

            السياسات اإلدارية واضحة للعاملني باجلهاز  29
            هناك التزام بقاعدة وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب  30
            هناك مرونة يف تطبيق لوائح وتعليمات العمل  31
            البحوث والتطوير نشاط أساسي يف اهليكل التنظيمي  32
لبيانات واملعلومات بني مجيـع  هناك سهولة يف احلصول على ا  33

  املستويات اإلدارية
          

            ال ميكن إحداث أي تغيري يف البناء التنظيمي  34

  
  
  

موافق   احلوافز واملكافآت  ت
  بشدة

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

            تكافئ اإلدارة اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف  35



 

ري تقييم األداء اليت تأخـذ باالبتكـار   ترتبط نظم احلوافز مبعاي  36
  واإلبداع والتجدد يف العمل

          

تراعي نظم احلوافز واملكافآت مطالب واحتياجات العـاملني    37
  املختلفة

          

            يتم تقدمي حوافز مادية على أساس األداء املتميز  38
            تتم عملية الترقية بناء على الكفاءة  39
            لذي أتقاضاه والعمل الذي أؤديهيتناسب الراتب ا  40
            تقوم اإلدارة بالتمييز بني العامل اد والعامل املتسيب  41
            يتم نقل املوظفني وفقاً ملتطلبات ومصلحة العمل  42
            ال يتم منح أي حوافز أو مكافآت يف هذا اجلهاز   43

  
  

موافق   تقييم األداء  ت
  بشدة

غري   حمايد  موافق
  قمواف

غري 
موافق 
  بشدة

44  
تتم عملية تقييم األداء على أسس موضوعية أي األداء الفعلي 

  يف العمل
          

            تعتمد اإلدارة على سجالت شهرية وسنوية لتقييم االجناز  45
            تتم عملية تقييم األداء بشكل معلن للجميع  46
            تتدخل العالقات الشخصية يف تقييم األداء  47

48  
مد اإلدارة على تقارير رؤساء الوحدات واألقسام ملعرفـة  تعت

  كفاءة العاملني
          

49  
القائمون بعملية التقييم هم أشخاص غري مدربني للقيام ـذه  

  املهمة
          

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  :الوالء التنظيمي  -ثالثاً 
  

رفع الروح املعنوية للفرد يقصد بالوالء التنظيمي وجود عالقة موجبة بني الفرد واملنظمة تسهم بفاعلية يف 
وزيادة كفاءته اإلنتاجية ، وتقوية مشاعر اعتزازه مبنظمته ، وتأكيد رغبته القوية يف االستمرار بالعمل لديها ، وتيقنه 

  .بأا حتقق له ذاته ، مما يعين قوة انتمائه إىل منظمته ، ومسامهته الفاعلة فيها 
  

موافق   الوالء التنظيمي  ت
غري   دحماي  موافق  بشدة

  موافق
غري موافق 
  بشدة

            اشعر بالفخر ألين جزء من هذا اجلهاز  50
سأقبل أي وظيفة يف جهة عملي احلالية مقابـل اسـتمراري     51

  للعمل ا
          

لدي استعداد لبذل جمهودات إضافية تتجاوز حدود املطلوب   52
  ملساعدة جهة عملي احلالية على حتقيق أهدافها

          

53  اً عالياً بني قيم جهة عملي احلالية وقيمي الشخصيةأجد تشا            
تتيح يل وظيفيت الفرصة الستغالل أقصى إمكانيـايت يف أداء    54

  عملي 
          

            اشعر باالعتزاز وأنا احدث اآلخرين عن جهة عملي احلالية  55
            اشعر باالرتياح التام الختياري العمل مع جهة عملي احلالية  56
            شعر بصعوبة املوافقة على إجراءات وسياسات العملا  57
            أنا ال اشعر باالنتماء هلذا اجلهاز  58

            قراري بالعمل يف هذا اجلهاز اكرب خطأ ارتكبته يف حق نفسي  59

أجد نفسي غري متفق مع الكثري مـن السياسـات املتعلقـة      60
  باملوظفني يف هذا اجلهاز

          

ظروف العمل احلالية سوف يدفعين لترك هـذه   أي تغيري يف   61
  الوظيفة

          

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  3امللحق رقم 
  قيم ثبات أداة الدراسة

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 القيـــادة
Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this 
analysis  
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L 
E 
 
 (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 
14 
 
Alpha =    .8327 

 
  

  ط العملـــمن
Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this 
analysis  
 
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 
E  
   
  (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 



 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 
11 
 
Alpha =    .8282 
 
 

  
  
  

  
  

  ل التنظيميـــــاهليك
 

  
Reliability 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this 
analysis  
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 
E   
 
 (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  
9 
 
Alpha =    .7366 
 

  
  زـــاحلواف

Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this 
analysis  
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A 
L E  
 
 (A L P H A) 
 



 

 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  
9 
 
Alpha =    .7458 

 
 
 
 
 
 

 
 

م األداءـــتقيي  
  

Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this 
analysis  
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A 
L E  
 
  (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  
6 
 
Alpha =    .8862 
 

  
 

والءـــــال  
 
 

Reliability 
 



 

  
****** Method 1 (space saver) will be used for this 
analysis  
 
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 
E    
 
 (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 
12 
 
Alpha =    .8083 

  
اخ التنظيميـــاملن  

  
   
 

Reliability 
  
****** Method 1 (space saver) will be used for this 
analysis  
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 
E  
 
  (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 
49 
 
Alpha =    .9266 
 

  
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4امللحق رقم 
حتليل فقرات أداة الدراسة واستخراج املتوسط احلسايب واالحنراف 

  املعياري هلا
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )0.614االحنراف املعياري فهو ، أما 3.33بلغ املتوسط العام للمناخ ( : املناخ التنظيمي / /أوالً 
  

 وعـن  ،0.645 أما االحنراف املعياري هلا 3.254ذه الفقرة م هلابلغ املتوسط الع:  أسلوب اإلدارة والقيادة - 1 
   :تفصيل متوسطات واحنرافات الفقرات فهي كما يلي 

  
تفصـيل   ، وعـن  0.652 أما االحنراف املعيـاري هلـا   3.483م هلذه الفقرة ابلغ املتوسط الع :منط العمل  - 2

   : متوسطات واحنرافات الفقرات فهي كما يلي

العدد   رةالفقـ
  الكلي

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  1.301 3.109  164  أشعر حبرية االتصال والتحدث مع اإلدارة العليا
  1.121  3.341  164  مليتقبل املديرون النقد البناء لتطوير الع

  1.034  3.628  164  يوجد لدي تفويض وصالحيات كافية ألداء عملي
  1.137  3.475  164  لدى اإلدارة القدرة على حل مشكالت التنظيم قبل أن تستفحل

  1.097  3.329  164  العمل وطرح األفكار اجلديدة تشجع اإلدارة االبتكار يف
  0.965  3.158  164  د اخلطأتقوم اإلدارة بالتهديد بوقف الترقية عن

  1.014  2.841  164  تضغط اإلدارة على املوظفني للقيام بأقصى جهد الجناز األعمال 
  1.061  3.408  164  حترص اإلدارة على تطبيق األنظمة واللوائح حبرفية يف العمل

  1.130  2.701  164  عادة ما نفاجأ بقرارات سريعة وغري متوقعة
  0.906  3.323  164  الت بني العاملني يف اإلدارات األخرىال تشجع اإلدارة وجود اتصا

  1.135  3.109  164  اإلدارية تتأخذ اإلدارة مواقف سلبية يف حل املشكال
  1.211  3.256  164  المتدنا اإلدارة باملعلومات الالزمة لتحمل أعباء العمل ومعاجلة مشكالته

  1.141  3.097  164  قبتهمتتساهل اإلدارة يف التعامل مع املقصرين يف العمل ومعا
  1.133  3.597  164  وتترك ذلك للعاملني تتتهرب اإلدارة من اختاذ القرارا

عدد ال  الفقــــــــــــــــــرة
  الكلي

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري



 

  
 ، وعن 0.756 أما االحنراف املعياري هلا 3.365م هلذه الفقرة ااملتوسط الع بلغ: التنظيمي ) البناء (اهليكل  - 3

   :تفصيل متوسطات واحنرافات الفقرات فهي كما يلي 

  
ــاري)  3.208(م هلــذه الفقــرة ابلــغ املتوســط العــ :احلــوافز واملكافــآت  - 4   أمــا االحنــراف املعي
  :تفصيل متوسطات واحنرافات الفقرات فهي كما يلي  ، وعن) 0.893( هلا 

  

  1.069  3.817  164  أشعر بفخر ألن عملي يناسب مؤهاليت
  1.120  3.182  164  تتم مواجهة املشاكل بشكل منفتح دون التستر عليها 

  0.918  3.908  164  أشعر أن عملي ذو أمهية وحيقق ذايت
  0.921  3.835  164  أحب طبيعة عملي ذا اجلهاز فهو يناسب تطلعايت
  0.925  3.762  164  أشعر باالطمئنان واآلمان على عملي يف هذا اجلهاز

  0.989  3.408  164  هناك شفافية و مؤسسية يف العمل
  0.821  3.823  164  أشعر بدرجة عالية من االنتماء للعمل 

  1.064  3.384  164  حترص اإلدارة على تنمية العاملني وتدريبهم
  1.045  3.365  164  مصممة لتناسب قدرات ودوافع األفراد األدوار و األنشطة 

هناك صعوبة يف توصيل اآلراء واالقتراحات إىل اإلدارة العليا حيث هنـاك مسـتويات   
  1.189  2.463  164  وظيفية كثرية جيب املرور ا

    164  3.372  1.151تم اإلدارة بتحسني ظروف العمل

العدد   الفقــــــــــــــــــرة
  الكلي

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  1.081  3.451  164  يقوم اهليكل التنظيمي على التخصص الدقيق
  1.017  3.536  164  ة واملسؤولية واضحة وحمددة بشكل سليمخطوط السلط

  1.114  3.164  164  تقوم اإلدارة باستخدام األساليب اإلدارية والتكنولوجية احلديثة يف العمل
  1.073  3.533  164  السياسات اإلدارية واضحة للعاملني باجلهاز

  1.249  3.146  164  هناك التزام بقاعدة وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب
  0.986  3.542  164  هناك مرونة يف تطبيق لوائح وتعليمات العمل

  1.194  3.548  164  البحوث والتطوير نشاط أساسي يف اهليكل التنظيمي
  1.160  3.213  164  هناك سهولة يف احلصول على البيانات واملعلومات بني مجيع املستويات اإلدارية

  1.114  3.146  164  ء التنظيميال ميكن إحداث أي تغيري يف البنا



 

  
  
  
  
  
ــيم األداء  - 5 ــط العــ  :تقي ــغ املتوس ــرة ابل ــذه الفق ــاري ) 3.385(م هل ــراف املعي ــا االحن   |أم
  :ت فهي كما يلي تفصيل متوسطات واحنرافات الفقرا ، وعن) 0.637 ( هلا
  

  

  الفقــــــــــــــــــرة
العدد 
  الكلي

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  1.280  3.231  164  ئ اإلدارة اجلهود املبذولة لتحقيق األهدافتكاف
  1.204  3.054  164  ترتبط نظم احلوافز مبعايري تقييم األداء اليت تأخذ باالبتكار واإلبداع والتجدد يف العمل

  1.198  3.012  164  تراعي نظم احلوافز واملكافآت مطالب واحتياجات العاملني املختلفة
  1.304  2.939  164  ادية على أساس األداء املتميزيتم تقدمي حوافز م

  1.278  3.451  164  تتم عملية الترقية بناء على الكفاءة
  1.167  3.628  164  يتناسب الراتب الذي أتقاضاه والعمل الذي أؤديه

  1.279  3.134  164  تقوم اإلدارة بالتمييز بني العامل اد والعامل املتسيب
  1.176  3.286  164  تطلبات ومصلحة العمليتم نقل املوظفني وفقاً مل

  1.122  3.140  164  ال يتم منح أي حوافز أو مكافآت يف هذا اجلهاز 

  ــــــــــــــــــرةالفق
العدد 
  الكلي

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  3.570  1.053  164  تتم عملية تقييم األداء على أسس موضوعية أي األداء الفعلي يف العمل
  3.798  0.979  164  تعتمد اإلدارة على سجالت شهرية وسنوية لتقييم االجناز

  3.048  1.150  164  يعتتم عملية تقييم األداء بشكل معلن للجم
  3.030  1.174  164  تتدخل العالقات الشخصية يف تقييم األداء

  3.646  0.995  164  تعتمد اإلدارة على تقارير رؤساء الوحدات واألقسام ملعرفة كفاءة العاملني
  3.213  1.276  164  القائمون بعملية التقييم هم أشخاص غري مدربني للقيام ذه املهمة



 

 ، وعـن )  0.639( أما االحنراف املعياري هلا)  3.598(م هلذه الفقرة ابلغ املتوسط الع :والء التنظيمي ال // اًثاني
  :ت فهي كما يلي تفصيل متوسطات واحنرافات الفقرا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

العدد   الفقــــــــــــــــــرة
  الكلي

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  0.996  4.036  164  اشعر بالفخر ألين جزء من هذا اجلهاز
  1.104  3.506  164  سأقبل أي وظيفة يف جهة عملي احلالية مقابل استمراري للعمل ا

لدي استعداد لبذل جمهودات إضافية تتجاوز حدود املطلوب ملساعدة جهة عملي احلالية علـى  
  0.890  3.926  164  حتقيق أهدافها

  0.986  3.554  164  ةأجد تشااً عالياً بني قيم جهة عملي احلالية وقيمي الشخصي
  0.975  3.512  164  تتيح يل وظيفيت الفرصة الستغالل أقصى إمكانيايت يف أداء عملي 

  1.044  3.737  164  اشعر باالعتزاز وأنا احدث اآلخرين عن جهة عملي احلالية
  0.956  3.829  164  اشعر باالرتياح التام الختياري العمل مع جهة عملي احلالية

  1.084  3.036  164  فقة على إجراءات وسياسات العملاشعر بصعوبة املوا
  1.067  3.737  164  أنا ال اشعر باالنتماء هلذا اجلهاز

  1.173  3.817  164  قراري بالعمل يف هذا اجلهاز اكرب خطأ ارتكبته يف حق نفسي
  1.219  3.182  164  أجد نفسي غري متفق مع الكثري من السياسات املتعلقة باملوظفني يف هذا اجلهاز

  1.245  3.274  164  أي تغيري يف ظروف العمل احلالية سوف يدفعين لترك هذه  الوظيفة



 

  
  
  
  

  
  5امللحق رقم 

  لتحليل بيانات الدراسة)  spss (جداول الربنامج اإلحصائي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Frequency Table 

 



 

العمر

4 2.4 2.4 2.4
27 16.5 16.5 18.9
57 34.8 34.8 53.7
33 20.1 20.1 73.8
27 16.5 16.5 90.2

9 5.5 5.5 95.7
5 3.0 3.0 98.8
1 .6 .6 99.4
1 .6 .6 100.0

164 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
النوع

118 72.0 72.0 72.0
46 28.0 28.0 100.0

164 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
الحالة االجتماعیة

51 31.1 31.1 31.1
108 65.9 65.9 97.0

5 3.0 3.0 100.0
164 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
المستوى التعلیمي

17 10.4 10.4 10.4
14 8.5 8.5 18.9
73 44.5 44.5 63.4
31 18.9 18.9 82.3
24 14.6 14.6 97.0

5 3.0 3.0 100.0
164 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
  
 
 



 

الوظیفة

3 1.8 1.8 1.8
22 13.4 13.4 15.2
28 17.1 17.1 32.3
63 38.4 38.4 70.7
36 22.0 22.0 92.7
12 7.3 7.3 100.0

164 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

عدد سنوات الخدمة

24 14.6 14.6 14.6
60 36.6 36.6 51.2
42 25.6 25.6 76.8
18 11.0 11.0 87.8
14 8.5 8.5 96.3

3 1.8 1.8 98.2
3 1.8 1.8 100.0

164 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
دورات

77 47.0 47.0 47.0
87 53.0 53.0 100.0

164 100.0 100.0

1.00
2.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Descriptives 
Descriptive Statistics

164 3.1098 1.30131
164 3.3415 1.12112
164 3.6280 1.03411
164 3.4756 1.13749
164 3.3293 1.09718
164 3.1585 .96528
164 2.8415 1.01485
164 3.4085 1.06139
164 2.7012 1.13061
164 3.3232 .90626
164 3.1098 1.13512
164 3.2561 1.21151
164 3.0976 1.14162
164 3.5976 1.13354
164 3.8171 1.06969
164 3.1829 1.12012
164 3.9085 .91888
164 3.8354 .92197
164 3.7622 .92586
164 3.4085 .98960
164 3.8232 .82101
164 3.3841 1.06477
164 3.3659 1.04514
164 2.4634 1.18989
164 3.3720 1.15198
164 3.4512 1.08138
164 3.5366 1.01758
164 3.1646 1.11475
163 3.5337 1.07314
164 3.1463 1.24951
164 3.5427 .98673
164 3.5488 1.19459
164 3.2134 1.16052
164 3.1463 1.11457
164 3.2317 1.28033
164 3.0549 1.20456
164 3.0122 1.19810
164 2.9390 1.30452
164 3.4512 1.27892
164 3.6280 1.16785
164 3.1341 1.27998
164 3.2866 1.17627
164 3.1402 1.22293
163 3.5706 1.05391
164 3.7988 .97942
164 3.0488 1.15011
164 3.0305 1.17449
164 3.6463 .99535
164 3.2134 1.27633
164 4.0366 .99625
164 3.5061 1.10491
164 3.9268 .89003
164 3.5549 .98612
164 3.5122 .97507
164 3.7378 1.04419
164 3.8293 .95680
164 3.0366 1.08470
164 3.7378 1.06744
164 3.8171 1.17362
164 3.1829 1.21976
164 3.2744 1.24500
164 3.2544 .64542
164 3.4839 .65284
164 3.3650 .75669
164 3.2087 .89346
164 3.3852 .63781
164 3.5981 .63939
164 3.3337 .61443
162

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47
X48
X49
X50
X51
X52
X53
X54
X55
X56
X57
X58
X59
X60
X61
القیادة
نمط العمل
الھیكل
الحوافز
تقییم االداء
الوالء
المناخ التنظیمي
Valid N (listwise)

N Mean Std. Deviation

 



 

Correlations 
Correlations

1 .617**
. .000

164 164
.617** 1
.000 .
164 164

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

الوالء

المناخ التنظیمي

الوالء المناخ التنظیمي

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

Correlations 
Correlations

.503** .707** .566** .421** .452**

.000 .000 .000 .000 .000
164 164 164 164 164

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

الوالء
القیادة نمط العمل الھیكل الحوافز تقییم االداء

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

Oneway 
 

Descriptives                                                    الوالء وعالقتھ بالعمر

الوالء

4 3.7500 .69054 .34527 2.6512 4.8488 3.25 4.75
27 3.6111 .66144 .12729 3.3495 3.8728 2.25 5.00
57 3.4605 .63055 .08352 3.2932 3.6278 1.75 4.67
33 3.6237 .79389 .13820 3.3422 3.9052 1.67 5.00
27 3.7469 .42396 .08159 3.5792 3.9146 2.67 4.67

9 3.7222 .73006 .24335 3.1610 4.2834 2.58 5.00
5 3.7667 .23124 .10341 3.4795 4.0538 3.42 4.00
1 3.3333 . . . . 3.33 3.33
1 3.9167 . . . . 3.92 3.92

164 3.5981 .63939 .04993 3.4995 3.6967 1.67 5.00

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

الوالء

2.248 8 .281 .676 .712
64.390 155 .415
66.638 163

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 

 



 

Oneway 
Descriptives                                                    الوالء وعالقتھ بالنوع

الوالء

118 3.5346 .64295 .05919 3.4174 3.6518 1.67 5.00
46 3.7609 .60696 .08949 3.5806 3.9411 2.25 5.00

164 3.5981 .63939 .04993 3.4995 3.6967 1.67 5.00

1.00
2.00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

الوالء

1.694 1 1.694 4.227 .041
64.944 162 .401
66.638 163

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 

Descriptives                                                              الوالء وعالقتھ بالحالة االجتماعیة

الوالء

51 3.6569 .65525 .09175 3.4726 3.8412 1.75 5.00
108 3.5556 .64247 .06182 3.4330 3.6781 1.67 5.00

5 3.9167 .17678 .07906 3.6972 4.1362 3.75 4.17
164 3.5981 .63939 .04993 3.4995 3.6967 1.67 5.00

1.00
2.00
3.00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

الوالء

.879 2 .440 1.076 .343
65.759 161 .408
66.638 163

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oneway 
Descriptives                                                             الوالء وعالقتھ  بالمستوى التعلیمي

الوالء

17 3.4951 .55157 .13378 3.2115 3.7787 2.42 4.25
14 3.2262 1.08182 .28913 2.6016 3.8508 1.67 5.00
73 3.5799 .52694 .06167 3.4570 3.7029 2.25 4.67
31 3.8602 .65807 .11819 3.6188 4.1016 1.75 5.00
24 3.6493 .57995 .11838 3.4044 3.8942 2.25 4.75

5 3.3833 .56396 .25221 2.6831 4.0836 2.50 3.92
164 3.5981 .63939 .04993 3.4995 3.6967 1.67 5.00

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Total

N Mean Std. DeviationStd. ErrorLower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

الوالء

4.564 5 .913 2.324 .045
62.074 158 .393
66.638 163

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 

Descriptives                                                                              الوالء وعالقتھ بالوظیفة

الوالء

3 3.7222 .45896 .26498 2.5821 4.8624 3.25 4.17
22 3.6591 .35065 .07476 3.5036 3.8146 2.92 4.25
28 3.4435 .76948 .14542 3.1451 3.7418 1.67 5.00
63 3.7553 .61290 .07722 3.6009 3.9096 2.17 5.00
36 3.4815 .62966 .10494 3.2684 3.6945 1.75 4.58
12 3.3403 .78854 .22763 2.8393 3.8413 1.83 4.33

164 3.5981 .63939 .04993 3.4995 3.6967 1.67 5.00

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Total

N Mean Std. DeviationStd. ErrorLower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

الوالء

3.642 5 .728 1.827 .111
62.996 158 .399
66.638 163

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 
 



 

Oneway 
Descriptives                                                                   الوالء وعالقتھ بالخدمة

الوالء

24 3.7743 .72419 .14782 3.4685 4.0801 2.25 5.00
60 3.5083 .50787 .06557 3.3771 3.6395 1.75 4.33
42 3.4028 .76883 .11863 3.1632 3.6424 1.67 4.67
18 3.8889 .59683 .14067 3.5921 4.1857 2.58 5.00
14 3.7679 .39248 .10489 3.5412 3.9945 2.67 4.17

3 3.8611 .12729 .07349 3.5449 4.1773 3.75 4.00
3 3.9167 .93912 .54220 1.5838 6.2496 3.33 5.00

164 3.5981 .63939 .04993 3.4995 3.6967 1.67 5.00

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

الوالء

5.268 6 .878 2.246 .042
61.370 157 .391
66.638 163

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 

Descriptives                                                                      الوالء وعالقتھ بالدورات

الوالء

77 3.4978 .67199 .07658 3.3453 3.6504 1.67 5.00
87 3.6868 .59904 .06422 3.5591 3.8145 1.75 5.00

164 3.5981 .63939 .04993 3.4995 3.6967 1.67 5.00

1.00
2.00
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

الوالء

1.458 1 1.458 3.624 .059
65.180 162 .402
66.638 163

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Regression 
Variables Entered/Removedb

نمط, تقییم االداء
القیادة, العمل ,
الھیكل, الحوافز

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: الوالءb. 
 

Model Summary

.738a .545 .530 .43820
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), الھیكل, الحوافز, القیادة, نمط العمل, تقییم االداءa. 
 

ANOVAb

36.299 5 7.260 37.807 .000a

30.339 158 .192
66.638 163

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), الھیكل, الحوافز, القیادة, نمط العمل, تقییم االداءa. 

Dependent Variable: الوالءb. 
 

Coefficientsa

.734 .228 3.223 .002
3.722E-02 .084 .038 .445 .657

.663 .083 .677 8.026 .000

.124 .092 .147 1.351 .178
-.235 .071 -.328 -3.319 .001
.227 .081 .226 2.816 .005

(Constant)
القیادة
نمط العمل
الھیكل
الحوافز
تقییم االداء

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: الوالءa. 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  



 

 
Abstract  

  
         This study aimed to Figureout the nature of the 
organizational climate in the board of Inspecting and Control 
Administrative Board and the Financial Audeting in the eastren 
region of Libya and the level of organizational loyality among  
workers in the two departments .In order to determine the 
nature of the relationship between organizational climate and 
organizational loyality , we determined the existence of 
statistically significant differences about the organizational 
climate and the staff loyality  attributed to the demographic 
changes under consideration of age , gender , marital status ,  
educational level ,occupation , experience and training courses.  

  
          The study results have supported the results of many 
previous studies in this area as confirmed once again the power 
of the  relationship of variable organizational climate as an 
independent variable and the organizational loyality as a 
dependent variable ; as it reflected in the relatively high level of 
the organizational climate to a corresponding risen the level of 
organizational loyality due to workers The final results of the 
study provided a number of recommendations . We hope to see 
that Someone will take the adventure to towards further 

progress .                        
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