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:مُلخّص
 إىلٛا باإضداف٦ دٌقدٛ التّددرٖط ظاوعدٛد٠ِٗ ٞ أعطداٝ٘ لدد
ّ ٘ ٔالزضا الٕظٗف
ّ  ا لتٍظٗىٞ٥ٕ بني الٛق٦ إىل الكغف عَ العِٛدفت الدِّراص
َ عدٛ الدِّراصدٛاتتٗدار عٍٗد

ا،) عطدٕا011( ٛ الدِّراصدِٛن العمىّ٘)ا بمػدت عٍٗد٤ ٔالعىزا املٚدتىاعّ٘ا صٍٕات اـرب٥تأثري بعض املتػريات(الٍٕع ا

ا ٔاتتبار(ت) ٔؼمٗدن التبداَٖا أظّدزتٖٛمزافات املعٗار٥ ٔاٛٗؼمٗن الب ٗاٌات باصتخداً املتٕصطات اؿضاب

اٛٗ الطبقٟٛٗ العغٕاٍٛٗطزٖق الع

ٟٛٗ إسصداٛلد٥ ات دٛقد٦ عٛا مل ػدد الدِّراصدٛ وزتفعٛت بدردٞ التدرٖط داٛ٠ِٗ ٞ أعطاٝ التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ لدٞ٥ٕ الٛ أُ درد:رٟالٍتا
 ملددتػري الٍددٕعٝ التاٍظٗىدد٘ ٔالزضددا الددٕظٗف٘ تعددشٞ٥ٕ ت الددٟٛٗ إسصدداٛلدد٥ تٕدددد فددزٔد ات د٥  التٍظٗىدد٘ ٔالزضددا الددٕظٗف٘ ا كددذلالٞ٥ٕبددني الدد
ٍٛ) ص00(  ٔلصاحلٚ ملتػريات صٍٕات اـربٝ التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ تعشٞ٥ٕ ت الٟٛٗ إسصاٛل٥ ات دٛق٦ ٔدٕد ع،دتىاع٘ا ٔأظّزت أٖطا٥ا
 ملدتػريِٝن العمىد٘ ٔلصداحل املعٗددا كىدا تٕددد فدزٔد ت الزضدا الدٕظٗف٘ تعدش٤ ملتػري املٝ التٍظٗى٘ تعشٞ٥ٕفأكجزا ٔكذلال تٕدد فزٔد ت ال
.ِ٘ن العمى٤ ملتػري املٝ ملتػري العىزا ٔالزضا الٕظٗف٘ تعشٝ التٍظٗى٘ تعشٞ٥ٕا بٍٗىا مل تظّز فزٔد ت الٍٛ) ص01(َالعىز ٔلصاحل أقن و
.ٙٔ وزٛٗ الرتبٛٗا كم٦ دٌقٛا داوعٛٗ الغىالٖٛ٥ٕ ال:ٛٗالكمىات املفتاس
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الزوٕس

Abstract:
This study aimed at investigating of the relationship between Organizational commitment and Job satisfaction
among staff members at Dongola University, and then to the effect of some variables, (Gender, years of experience,
age, academic qualification). The sample of this study consisted of (100) staff members, year(2015), chosen by the
stratified random, The data is then analyzed using mean, stander deviation, T-test, ANOVA. Results showed:
organizational loyalty and job satisfaction was high degree. There is no statistically significant relationship between
organizational loyalty and job satisfaction. Also no statistically significant differences in organizational loyalty and job
satisfaction differences due to the variable gender, There are statistically significant in the organizational loyalty and
job satisfaction due to the variable years of experience differences in favor of 11 years and over, There are also
differences in organizational loyalty attributed to the educational qualification variable in favor of teaching assistant.
There are also differences in job satisfaction due to the variable age in favor of less than 30 years, There are no
differences in the organizational loyalty due to the variable age, and job satisfaction, academic qualification variable.
Key words: Northern State, Dongola University, Faculty of Education.
(JEL) Classification : M129, J33, Z1220
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متهيد:

ٖعتدرب العٍصدز البغدز ٙودَ أِدي العٍاصدز املد٤ثز ٚت إٌتادٗد ٛالعىدن فّدٕ دعاود ٛاإٌتداز ٔؼددد وّارتدْ وددٝ
كفاٖد ٛالتٍَظدٗي ٔكفاٞتدْا ٔقدد تزتد عمد ٜإِىداه العٍصدز البغدز ٙت بعدض اتتىعدات ٔامل٤صضدات أُّ ؽمفدت
ٌٔقصت إٌتادٗتّا ِٔذا وا دعا ٞإىل دراص ٛالزضا الٕظٗف٘ ملا لْ وَ أِىٗ ٛتطبٗقٗٔ ٛعىمٗٛ
ٔقدد دعدن اهللُ تعداىل اإٌضداُ تمٗفتدْ ت ا٧رضا ٔوٗدشٓ بالعقدن عدَ بقٗد ٛاملخمٕقداتا ٔدعدن عقمدْ وٍدا
التكمٗف ٔؼىن أعبا ٞاملضٕ٠لٗٛا ٔسجْ عم ٜالٍظز ت ومكٕتْ ٔإعىاه العقن ٔالتدبزا ٔ ُ٧أعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط
ِي تمٗف ٛاهلل ت ا٧رضا ٔاملتشكىُٕ ت منِٕا ا٥قتصاد ٙلكٌّٕي ٌتادا ،ل٨دا ٞالبغز ٙالذٖ ٙضاِي ت إعداد
اتتىد صدٍٕٖا،ا فدٖ ٦تشقدق التاقددً إ ٥بدالقٕ ٝالعاومد ٛالد

ٖعمىٌّٕدا ٖٔددربٌّٕا .ودَ ٍِدا ٍٖظدز إىل أعطدا٠ِٗ ٞدٛ

التدرٖط عم ٜأٌّي أصشاب رصدال ٛوقدصدٔ ٛعدزٖف ٛعمد ٜودز العصدٕر ٔا٧دٗداها ٔإ ا أٌعىٍدا الٍظدز ت وعداٌ٘ ِدذٓ
الزصال ٛاملقدصٔ ٛاملٍّ ٛالغزٖف ٛتمصٍا إىل أُا وٍّ ٛالتاعمٗي ال

اتتارِا أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ٔاٌتىد ٜإلّٗدا إمندا

ِد٘ وٍّد ٛأصاصدٗٔ ٛركٗدشِ ٚاود ٛت تقددً ا٧وديا فّدي أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ل٨دٗداه ٔوزبّٗداا لقدد اِتىدت
الدراصدات الرتبٕٖد ٛبغدكن عداً بعطدٕ ِٗ٠د ٛالتددرٖط ٔالعٕاودن الد

تد٤ثز ت أداٟدْ باعتبدارٓ ميجدن ددِٕز العىمٗدٛ

التعمٗىٗٛا ٖٔ ٥صمح ساه التعمٗي اؾاوع٘ ٔ ٥املٕقف التعمٗى٘ إ ٥إ ا صمح سداه عطدٕ ِٗ٠د ٛالتددرٖط دٍٖٗدأ ،تمقٗدا،
ٔعمىٗا.،
ٖعدّ وٕضٕع الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ املفتاح ا٧صاص٘ ٔاملّي لتفشص ود ٝاٌضذاً أفدزاد التٍظدٗي ود بعطدّي .كىدا
ٖعدد وٕضدٕع الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ املفتداح ا٧صاصد٘ ٔاملّدي لدتفشص ودد ٝاٌ٥ضدذاً القداٟي بدني ا٧فدزاد ٔوٍظىداتّي
فا٧فزاد ٔٔ الٕ ٞ٥املزتف ػآ وٍظىاتّي ِي الذَٖ لدّٖي ا٥صتعدادات الكافٗدٖ ُ٧ ٛكزصدٕا وشٖددا ودَ اؾّدد
ٔالتفاٌ٘ ت أعىاهلي ٖٔضعٕا بصٕر ٚداٟىد ٛلمىشافظد ٛعمد ٜاصدتىزار ارتبداطّي ٔاٌتىداّٟي ملٍظىدتّيا1كىدا ٖعددّ ودَ
املٕاضٗ املّى ٛالد

تّدي وٍظىدات ا٧عىداه إ أ ُّ لمدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ تبعدات ٌٔتداٟر وّىد ٛتد٤ثز عمد ٜإٌتادٗد ٛالعداومني

ٔأداّٟديا كىدا ٔأٌدْ ٖد٤ثز ت اصدتقزار العداومني ٔاصدتقزار املٍظىدٛا فكمىدا كداُ ٔ ٞ٥العداومني ملٍظىدتّي وزتفعدا،
كاُ ٍِاك أدا ٞأفطن ٔرضا ٔظٗف٘

2

لقد أصبح ا٥لتشاً و٤عزا ،وّىا ،ت الد٥ل ٛعم ٜلاح املٍظىاتا فاؿىاصٔ ٛاإت٦ص ت العىدن ودَ صدفات
عطٕ ِٗ ٛ٠التدرٖط املمتشً ٔاملتفداٌ٘ا فٍدز ٝبعدض أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ٖعتدشُٔ باٌتىداّٟي ؾاوعداتّي ٔوٍّدتّيا
ٖٔعىمدُٕ ظدد ٌٔغدا

ٖٔددأبُٕ عمد ٜؼقٗدق أِددا

اؾاوعدٛا ٌٔدز ٝختدزَٖ ٖ ٥درتددُٔ ت التػٗد أٔ التدأتز
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ٖٔكتفُٕ باؿد ا٧دٌ ٜوَ اإلاسات املطمٕبٛا ِذا إُ مل ٖرتكٕا اؾاوعٖٔ ٛػتٍىٕا أٖ ٛفزص ٛعىن أتز ٝتعدزض
عمّٗيا مما ٖ٤ثز صمبا ،ت أدا ٞاؾاوعٔ ٛأِدافّا فا٥لتشاً التٍظٗى٘ ساد ٛواص ٛلكن و٤صض.3ٛ
ٖعتدرب وفّدًٕ الزضدا الدٕظٗف٘ ودَ أكجدز وفداِٗي عمدي الدٍفط التٍظٗىد٘ غىٕضدا ٔ ،لدال ٌ٧دْ سالد ٛاٌفعالٗدٛ
ٖصع قٗاصّا ٔ دراصتّا بكن وٕضٕعٗ ٔ ٛلعن غىٕض ِذا املفًّٕ ِٕ الدذ ٙأد ٝإىل ظّدٕر امل٠دات ودَ البشدٕخ ٔ
الدراصات املتٍأل ٛلْ

ٔوَ أصباب تعدد الدراصات ت ِذا املٕضٕع أٖطا ،عدً اتفاد الباسجني عمد ٜتعزٖدف دقٗدق

لمزضا عَ العىن ٔوّىا ٖكَ فاُ أ ٙدراص ٛددٖد ٚملٕضٕع الزضا ت قٗط العىن  ٥ميكٍّدا أُ ٌتذاِدن الٍضدق
ا٥دتىاع٘ ا٥قتصداد ٙالدذ ٙتٍغدط فٗدْ املٍظىد ٛلدال  ُ٧الضدخط عدَ قدٗط العىدن بأبعدادٓ املختمفدٖ ٛد٤د ٙإىل
صخط عَ العىن ٌفضْا مما ٖ٤د ٙعم ٜاإسضاظ با٥غرتاب ٔ ا٥ستقار ٔ عدً اٌ٥تىا.ٞ

4

فضز فزًٔ  Vroomالزضا الٕظٗف٘ عم ٜأصاظ أُّ عىمٗ ٛالزضا أٔ عدً الزضا ؼددخ ٌتٗذد ٛلمىقارٌد ٛالد
جيزّٖا الفزد بني وا كاُ ٖتٕقعْ وَ عٕاٟد الضِّمٕك الذٖ ٙتبعْ ٔبني املٍفع ٛالغخصٗ ٛالد

حيققّدا بالفعدنا ٔودَ

ثي فإُ ِدذٓ املقارٌد ٛتد٤د ٙبدالفزد إىل املفاضدم ٛبدني عدد ٚبدداٟن كتمفد٥ ٛتتٗدار ٌغدا وعدني حيقدق العاٟدد املتٕقد
عٗح تتطابق و املٍفعد ٛالد جيٍّٗدا بالفعدنا ِٔدذٓ املٍفعد ٛتطدي اؾداٌبني املدادٔ ٙاملعٍدٕ ٙوعدا،ا ٔتفدرتض ٌظزٖدٛ
عدال ٛالعاٟد ت تفضريِا لمزضا الٕظٗف٘ أُّ الفزد حيأه اؿصٕه عم ٜالعاٟد أثٍا ٞقٗاوْ بعىن واا ٖٔتٕقف رضآ
عم ٜود ٝاتفاد العاٟد الذ ٙحيصن عمْٗ وَ عىمْ و وا ٖعتقد أٌْ ٖضتشقْ.

5

أعار ِزسبزز  Harzbergإىل أ ُّ ٍِداك فىٕعتداُ ودَ العٕاودن إسدداِىا تعتدرب مبجابد ٛدٔافد تد٤د ٙإىل رضدا
العداومني عدَ أعىداهلي ٔأطمدق عمّٗدا عٕاودن وزتبطد ٛبالٕظٗفد ٛأٔ العىدن ٌفضدْا ٔقدد سصدزِا ت إسضداظ الفدزد
باإلاسا ٔؼىن املضٕ٠لٗٛا ٔتٕفز فزص الرتقٗ ٛلمٕظاٟف ا٧عمدٔ ٜاملغدارك ٛت اؽدا القدزارات املتعمقد ٛبالعىدنا
أوا اتىٕع ٛا٧تز ٝودَ العٕاودن فٗعتربِدا مبجابد ٛدٔافد تد٤د ٙإىل عددً رضدا العىداه عدَ أعىداهليا ٔأطمدق عمّٗدا
عٕاودن قٗطد ٛبالٕظٗفد ٛأٔ العىدن ٔقدد سصدزِا ت تمدال الظدزٔ

الد

ؼدٗط بالعىدن كالزٟاصد ٛأٔ اإدار ٚأٔ

اإعدزا أٔ مندط القٗدادٚا ٔطبٗعد ٛالع٦قدات بدني الفدزد ٔسوٟ٦دْا ٔبٍٗدْ ٔبدني ر٣صداْٟا ٔظدزٔ

البٗ٠د ٛاحملٗطدٛ

بالعىن .6

إ ُّ وفًّٕ الزضا الٕظٗف٘ وفًّٕ قدٖي ٔ غاص ٛت تزاثٍدا اإصد٦و٘ سٗدح أعدري إلٗدْ ت القدزخُ الكدزٖي ٔ
ا٧سادٖدح الٍبٕٖد ٛالغدزٖف ٔ ٛكتابدات عمىدا ٞاملضدمىني ٔت القدزخُ الكدزٖي ٔردت كمىد ٛالزضدا ت قٕلدْ تعداىل
٘ المدْ عَد ٍّْيْ َٔرَضدٕا عٍَْدْ َلِدالا لِىَدَْ
ش ِتَّدا ا هل اأ ٌَّْدار تَالِددِٖ ََ فَِّٗدا اأبَددا َرضِد َ
دٍادات عَد ْد تُ َتذْدزِ ٙوِد َْ َت ْ
دشَاْ ِ٣ي ِع ٍْ َد ر َِّب ِّ ْي َ
َ
ش ِتَّدا
ت َتذْدزِ ٙوِد َْ َت ْ
د ٍَّدا ْ
ني صِد ْدقُّ ْي لاّد ْي َ
صّدا ِد ِق َ
تَغَِ٘ رَباْ" صٕر ٚالبٍٗ ٛأ )8( ٖٛ٩قٕلْ تعاىل" قاا َه الامّْ َِذَا ًَْٖٕ َٖ ٍْفاد ال َ
الهأاٌَّْار تَالِدََِٖ فَِّٗا أابَدا رَضَِ٘ الماّْ عٍَّْيْ َٔرَضٕا عٍَْْ َلِالا الهفإْس ا هل َعظِٗي" صٕر ٚاملاٟد ٚا.)009( ٖٛ٩
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ُ .0مشكلة الدِّراسة:

ت العادٌ ٚطمق عبار ٚالزضدا عمد ٜوغداعز ا٥رتٗداح ٔالقبدٕها الد ميكدَ ا٥صدتد٥ه عمّٗدا ودَ تد٦ه ردٔد
الفعن ا٥جيابٗٛا ال تٍغأ لد ٝا٧فزاد عٍد إعباع سادات وعٍٗ ٛصٕا ٞوادٖ ٛأٔ وعٍٕٖٛات سني تكُٕ ردٔد الفعن
الضدمبٗ ٛوجدن اٌ٥شعداز ٔا٥صدتٗا ٞكى٤عدزات عدَ سالد ٛعددً الزضدا أٔ عددً الدتىكَ ودَ إعدباع بعدض اؿاددات
ٔالزغباتا ٔالٕاقد ٖعطٍٗدا صدٕر ٚوػداٖز ٚعدَ لدال ٔالد

تظّدز ت كتمدف الضدمٕكٗات أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ت

اؾاوعات الضدٕداٌٗٔ ٛاصدتٗاّٟي املضدتىز ودَ ضدعف املزتبدات الد أصدبشت  ٥تمدم وطالد اؿٗدأِ ٚذدز ٚالكدجري
وٍّي إىل تارز الب٦د ت قألد ٛلتشضدني ٔضدعّي املداد ٙإ  ٥ميكدَ ؼضدني الفعالٗد ٛالتٍظٗىٗد ٛالد

تضداِي ت

رف ا٧دا ٔ ٞالزضا الٕظٗف٘ إ ٥وَ ت٦ه ؼضني ظزٔ اؿٗا ٚبالٍضب٧ ٛعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖطا ٔودَ ِدذا املٍطمدق
ععز الباس ح بأِىٗ ٛاملٕضٕع فٕددٓ ٖضتشق الدراص ٛالعمىٗٔ ٛعمْٗ تتىجن وغكم ٛالدراص ٛت التضا٣ه التال٘:
وا طبٗع ٛالع٦ق ٛالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق ٦؟ ٔتتفزع وٍْ
التضا٥٣ت التالٗ:ٛ
 وا درد ٛالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق٦؟
 وا وضتٕ ٝالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق٦؟
 وا طبٗع ٛالع٦ق ٛا٥رتباطٗ ٛبني الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأفزاد عٍٗ ٛالدراصٛ؟
ِ ن تٕدد فزٔد دال ٛإسصا، ٟٗا ت الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ظاوعدٛ
دٌق ٦تعش ٝملتػريات (الٍٕع ا٥دتىاع٘ا صٍٕات اـربٚا العىزا املِ٤ن العمى٘)؟
 .5أهمية الدِّراسة:
.0.5األهمية النظرية:

 إُّ وعزف ٛالع٦ق ٛبدني الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ظاوعد ٛدٌقد ٦هلدا
أِىٗٔ ٛاضش ٛت فّي الضمٕك اإٌضاٌ٘ا فىعزف ٛطبٗع ٛالع٦قٔ ٛتقدٖزِا كىٗا ،بغكن دقٗق ميكدَ أُ
ٖقٕد بدٔرٓ إىل دق ٛالتٍب ٤عدٔخ الظاِزٔ ٚوَ ثي التشكي ت إسداثّا ٔتفضريِا.
 أِىٗ ٛالغزحي ٛال

تدرصّا الدراصٛا أ ٙإٌّا تذز ٝعم ٜفِ ٛ٠اؤ ٛسضاصد ٛودَ اتتىد اأِٔ ٥د٘ ف٠دٛ

أعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ال

هلا دٔرا ،كبريا ،ت تطوٕر ٔتقدً اتتى .

.5.5األهمية التطبيقية:

 ؼأه الدراص ٛاؿالٗ ٛوعزف ٛود ٝا٥تت ٦سض وتػريات الدراص ٛبني أفدزاد العٍٗد ٛالدراصد ٛت عددد
وَ اـصاٟص.
 ؼأه الدراص ٛالٕقٕ عمد ٜوعزفد ٛودد ٝا٥رتبدا بدني الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطداٞ
ِٗ ٛ٠ا لتدرٖط ظاوع ٛدٌق ٦باعتبارٓ فا ،٥واساه تصب ،ا إدزا ٞالعدٖد وَ الدراصات الٕصفٗ.ٛ
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 تٕدْٗ أٌظار الباسجني إىل ضزٔر ٚإددزا ٞاملشٖدد ودَ الدِّراصدات الد
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تتٍدأه الع٦قد ٛبدني الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘

ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ظاوعد ٛدٌقد ٦ود ودتػريات ددٖدد ٚوجدن ا٧صدالٗ املعزفٗدٛ
ٔا٧صالٗ املشادٗٔ ٛأصالٗ التفكري
 تكىدَ أِىٗد ٛالدراصد ٛت اقدرتاح بعدض ا٩رأ ٞالتٕصدٗات الد

ودَ عدأٌّا التخفٗدف ودَ ِذدز ٚأعطداٞ

ِٗ ٛ٠التدرٖط ظاوع ٛدٌق ٔ ٦خثار ِذٓ الظاِز ٚعم ٜأفزاد اتتى
 .3أهداف الدِّراسة:

داٞت الدراص ٛوَ أدن ؼقٗق اِ٧دا ا٩تٗ:ٛ
 الكغف عَ درد ٛالٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ودَ دّدٛا ٔدردد ٛالزضدا الدٕظٗف٘ ودَ دّد ٛأتدز ٝلدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞدٛ
التدرٖط ظاوع ٛدٌق.٦
 التشقق وَ طبٗعد ٛالع٦قد ٛا٥رتباطٗد ٛبدني الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط
ظاوع ٛدٌق.٦
 وعزفدد ٛوددا ا إ ا كاٌددت ٍِدداك فزٔق دا ،دالدد ٛإسصدداٟٗا ،عٍددد وضددتٕ ٝالد٥لدد )a=0.05( ٛت الددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘
ٔالزضددا الددٕظٗف٘ لددد ٝأعطددا٠ِٗ ٞدد ٛالتدددرٖط ظاوعدد ٛدٌقددٔ ٦ال د ميكددَ أُ تعددش ٝملددتػريات (الٍددٕع ا٥دتىدداع٘ا
صٍٕات اـربٚا العىزا املِ٤ن العمى٘).
 .4حدود الدِّراسة:

ٖتشدددد البشددح اؿددال٘ عدددٔد املٕضددٕع الددذٖ ٙتٍألددْ ٔاملتىجددن ت دراصدد ٛالددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘ ٔالزضددا الددٕظٗف٘
ٔبعٍٗ ٛالدراصِٔ ٛي أعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق٦ا الٕ ٖٛ٥الغىالٗ ٛالضٕداُ ت الفرت ٚودا بدني العداً الدراصد٘
.4102 – 4102
 .5مصطلحات الدِّراسة:
.0.5الرضا الوظيفي:

 ٦عمد ٜعىمدْ عىداظ ٔرغبدٔ ٛحيدزص
اؿال ٛال حيقق الفزد وَ ت ٦هلا اتْ ٖٔغدب رغباتدْ ممدا جيعمدْ وقدب ،
عم ٜسٖاد ٚكفاٞتْ اإٌتادٗ.ٛ

7

.5.5الوالء التنظيمي:

ِٕ الغعٕر اإجياب٘ املتٕلد عٍد املٕظدف ػدآ وٍظىتدْ اإدارٖدٛا ٔاإتد٦ص ِ٧ددافّا ٔا٥رتبدا وعّداا ثدي
اؿزص املضتىز عم ٜالبقا ٞفّٗاا وَ ت٦ه بذه اؾّد ٔا٥فتخار مبآثزِا ٔتمق التٕافق بدني قِٗىِدِْ ٔقٗىّداا ٖٔعدرب
عٍْ إدزاٟٗا ،ت ِذٓ الدراص ٛبالدرد ٛال

حيصن عمّٗا أعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط عم ٜفقزات وقٗاظ الٕ ٞ٥التٍظٗى٘

ٔالزضا الٕظٗف٘ املضتخدً ت ِذٓ الدراص.ٛ

8

أوال :اإلطار النّظري:
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تتعدد ٔدّات الٍظز اـاص ٛمبفًّٕ الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ فٍّاك وَ ٍٖظدز إلٗدْ ودَ سأٖد ٛعاطفٗد ٛبٕصدفْ درددٛ
ا٥رتبا الٍفض٘ لمفزد باملٍظى ٛوَ ت٦ه املغاعز وجن اٌ٥تىأ ٞا٥لتشاً الذٌ ِٕ ٙتٗذ ٛلال اٌ٥تىاٞاسٗدح تصدف
وغاعز ا٧فزاد العاومني ٔارتباطّي باملٍظى.ٛ
ٖٔع ّد الٕ ٞ٥العاطف٘ أكجز التعزٖفدات اصدتخداوا ،ت الدراصدات إ إٌادْ ميجدن فىٕعد ٛودَ املٕاقدف اإجيابٗدٛ
القٕٖ ٛمٕ املٍظىٖ ٛدتي إظّارِدا ودَ تد٦ه ا٥لتدشاً ٔالتىضدال بأِددا ٔقٗىد ٛاملٍظىدٍِٔ ٛداك ودَ ٍٖظدز إىل الدٕٞ٥
التٍظٗىد٘ عمد ٜأٌدْ سالد ٛعدعٕرٖ ٛوضدتىز ٚوبٍٗد ٛعمد ٜالع٦قد ٛاملتبادلد ٛبدني الفدزد ٔاملٍظىدٛا سٗدح حيصدن الفدزد
لال عم ٜممٗشات وعٍٗ ٛكا٧وَ ٔا٧واُ ٔالطىأٌٍٖٗٔ ٛتذٍ اـضاٟز ال

مبٕد

حيققّدا ودَ ددزا ٞتدزك العىدن

وَ دّ ٛثاٌٖٗ .ٛدعِ ٜذا الٕ( ٞ٥بالٕ ٞ٥املضتىز) ٖٔعين تفطٗن الفزد ـٗار بقا ْٟت املٍظى ٛبد ،٥وَ تزكْ العىدن
ٔالٕقدٕع ت تضداٟزٍِٔ .داك طدز ثالدح ٖقدٕه (بدالٕ ٞ٥املعٗدار )ٙسٗدح ٖغدعز الفدزد بالٕادد ٔاملضدٔ٤لٗ ٛلمبقدا ٞت
املٍظىٖ ٛتعمق الٕ ٞ٥املعٗار ٙبالطػٕ الداتمٗ ٛلد ٝالفزد الد تقدٕدٓ إىل القٗداً بعىدن ٖتٕافدق ود أِددا املٍظىدٛ
ٔوصاؿّا.9
إُا لمٕ ٞ٥ا٥دتىاع٘ ث٦ث ٛأبعاد ٖزتكش عمّٗا ِ٘:
املضتىز ٖٔقصد بْ ؽصٗص الفزد ؿٗاتْ وَ أدن بقا ٞسٗا ٚاؾىاعٔ ٛاصتىزارِاا ٖٔتي ِذا ودَ



ت٦ه تطشٗ ٛالفزد ٔاصتجىاراتْ الغخصٗ.ٛ
 الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ الت٦مح٘ ِٕٔ :ارتبا الفزد بع٦قات ادتىاعٗد ٛوتىجمد ٛبضدمٕك الفدزد املد٤د ٙإىل تقدٕٖي
اإسضاظ بتىاصال ٔت٦سي اتىٕعٛا ٔالتخم٘ عَ الضمٕك امل٤د ٙإىل التفكال ٔاٌ٥فصاه عَ اؾىاع.ٛ
 الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ املٍطدبطِٔ :دٕ ا٥رتبدا مببداد ٢اؾىاعدٔ ٛمبعاٖريِدا ودَ تد٦ه تٍصدن الفدزد ملبادٟدْ
الضدابقٔ ٛاصتضد٦وْ الكاودن لقدزارات ٔصدمط ٛاؾىاعدٛا ٔقدد أضدا خُ ٔوداٖز( )Allen and Meyer,1990ث٦ثدٛ
أبعداد ٖزتكدش عمّٗدا الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ِٔد٘ الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ العداطف٘ (ِٔ )Affective Commitmentدٕ ٖعكدط
ودد ٝاٌتىدا ٞا٧فدزاد لمىٍظىدٛا ٔارتبداطّي ود أِددافّا ٔالضدع٘ لتشقٗقّداا ٔالزغبد ٛت اصدتىزارٖ ٛالعطدٕٖ ٛفّٗدا
بصدز الٍظدز عدَ القدٗي املادٖدٔ .ٛالدٕ ٞ٥املضدتىز (ٖٔ )Continuous Commitmentتعمدق بتقٗدٗي الفدزد لمتكدالٗف
املزتبط ٛبرتك املٍظىٔ ٛوٍاف البقا ٞفّٗأ .الٕ ٞ٥املعٗارٍٖٔ )Normative Commitment( ٙتر عدَ وغداعز ا٥لتدشاً
ا٧ت٦ق٘ا ٔععٕر الفزد با٥لتشاً بالبقا ٞت املٍظىٛ

10

ٖعتدرب وٕضدٕع الزضدا الدٕظٗف٘)ِ (Job Satisfactionدٕ أسدد املٕاضدٗ اإدارٖد ٛاهلاود ٛال٦سود ٛلمٍذداح ت
كتمف املٗادَٖا ٖٔعزفدْ ددٌٕش ) (Jones and Sloane,2009عمد ٜاٌدْ سالدٔ ٛدداٌٗد ٛصدارٚا تٍدتر عدَ تقدٕٖي عىدن
الفزد أٔ ترباتْ املٍّٗٛا ٔعم ٜأصاظ لال فاُ الزضا الٕظٗف٘ ٖعترب وفّٕواٖ ،غىن وظاِز تاص ٛأٔ قددٚا ٔلعدن
أِي ِذٓ املظاِز ِ٘ طبٗع ٛالٕظٗفٛا الشوٞ٦ا اإعزا ا الزات ا ٌظاً الرتقٗاتا ٌظداً ا٥تصدا٥تا الضٗاصدات
التٍظٗىٗ.ٛ

11
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ٖعترب الزضا الٕظٗف٘ أسد العٍاصز املّى ٛت ؼقٗق ا٧وَ ٔا٥صتقزار الٍفض٘ ٔالفكزٔ ٙالٕظٗف٘ ل٨فدزاد
العاومني مبختمف املضتٕٖات اإدارٖٛا سٗح ٖدفعّي طٕعا ،إىل سٖاد ٚاإٌتاز ِٕٔ ت ٌّاٖد ٛاملطدا ودا تٍغددٓ املٍظىدٛ
بػض الٍظز عَ طبٗعٌ ٛغاطّا.

12

ٔقددد أٔضددشت الدراصددات املتعمقدد ٛبالزضددا الددٕظٗف٘ ٔالددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘ أ اُ كدد ٦املفّددٕوني ميكددَ أُّ ٖتددأثزا
بالعٕاون الغخصٗ ٛأٔ الداتمٗٔ ٛالعٕاون املٕقفٗٛا فدبعض العٕاودن اـاردٗد ٛوجدن سذدي املٍظىدٛا املٕقد اؾػدزاتا
ٌٕع املٍظىٔ ٛالصٍاع ٛا ت٤ثز عم ٜععٕر املٕظف ػدآ ٔظٗفتدْا كىدا أٔضدشت ِدذٓ الدِّراصدات أُ كد ٦ودَ الزضدا
ٔالٕ ٞ٥لْ ع٦ق ٛإجيابٗ ٛقٕٖ ٛو املضتٕ ٝالٕظٗف٘ ٔا٧قدوٗد ٛأٔ الضدَا ت سدني أ ُّ ِدذٓ الع٦قد ٛصدالب ٛود التعمدٗيا
بٍٗىا  ٥تٕدد أ ٙع٦ق ٛبني املفّدٕوني ٔبدني اؾدٍطا ٔلعدن ودَ الٍقدا املّىد ٛلمدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ِد٘ ع٦قتدْ الفزٖددٚ
٘ ٌداتر ودَ تقٗدٗي ٔتدجىني أددشا ٞقددد ٚودَ الٕظٗفدٛا
بالزضا الٕظٗف٘ .فالفزد بني املفّٕوني ِدٕ أ ُّ الزضدا الدٕظٗف ّ
بٍٗىددا الددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘ا ِددٕ رد ٚفعددن وتكاومدد ٛلمىٍظىدد ٛككددن .لددذا فددإُ املٕظددف قددد ٖكددُٕ راضددٗا ،عددَ ٔظٗفتددْ
ٔلكَ قد ٖكُٕ غري راضت عَ املٍظى ٛبغكن عاً ٔالعكط صشٗحا كىا أُّ البشٕخ الد ّ تدت سدٕه املفُّدٕوني
تغري إىل عدً ٔدٕد إ ٙع٦ق ٛصببٗ ٛبٍّٗىا.

13

ثانيا :الدراسات السابقة:

الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ وَ املٕضٕعات ال سظٗ ٛبالدراص ٛودَ قبدن البداسجني ود ودتػريات وتعدددٚ
ِ٧ىٗتّا ٔأثزِا ت ؼقٗق ا٥صتقزار الٕظٗف٘ ٔالزضدا عٍدْ ٔ لدال عمد ٜصدعٗد البٗ٠د ٛالعزبٗدٔ ٛا٧دٍبٗدٛا ٔ تزتٗد
ِذٓ الدراصات ٔفق التضمضن الشوين هلا وَ ا٧قدً إىل ا٧سدخا ٔ لال عم ٜالٍشٕ التال٘:
أددز ٝاملخد٦ت( )1002دراصدِ ٛددفت إىل الكغدف عدَ الع٦قد ٛبدني الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ املّدين لعطدٕ ِٗ٠دٛ
التدرٖط ت كمٗات الرتبٗد ٛظاوعد ٛصدٍعاٞا تكٌٕدت عٍٗد ٛالدراصد ٛودَ( )020عطدٕا،ا ٔقدد تمصدت الدراصد ٛإىل
عدً ٔدٕد فزٔد ات د٥ل ٛإسصا ٟٛٗت درد ٛؼدٖدد أِىٗد ٛالدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ املّدين بدني أعطداٞ
ِٗ ٛ٠التدرٖط تبعا٥ ،تت ٦ا٥تتصاصا ٔاؾٍضٗٛا ٔالزتبد ٛا٧كادميٗدٛا ٔاـدربٔ ٚالعىدز ٔأٌدْ  ٥تٕددد ع٦قدٛ
ارتبا بني الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ لمكمٗٔ ٛالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ لمىٍّ.ٛ

14

ِددفت دراصد ٛبدزأُ ٔدداٖمٕر( (Brown, Gaylor 2002إىل فشدص الع٦قد ٛبدني الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ بأبعدادٓ
(العاطف٘ا ٔاملضتىزا ٔاملعٗار )ٙوَ دّدٛا ٔالزضدا الدٕظٗف٘ ٔالتدأثري الٍفضد٘ ٔوزكدش الضدٗطز ٚودَ دّد ٛأتدزٝا
ٔتكٌٕت عٍٗ ٛالدراص ٛوَ ( )011عطٕ ِٗ ٛ٠تدرٖط تدرٖطا ٔتمصت الدراسة إىل ٔدٕد ع٦ق ٛإجيابٗ ٛبدني الدٕٞ٥
التٍظٗى٘ العاطف٘ ٔالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ املعٗارٙا ٔأُ ٍِداك ع٦قد ٛإجيابٗد ٛات د٥لد ٛإسصدا ٟٛٗبدني الزضدا الدٕظٗف٘
ٔالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ العاطف٘ ٔاملعٗارٙا ٔمل تظّز ِذٓ الع٦ق ٛو الٕ ٞ٥املضتىزا ت سني ظّزت ٍِاك ع٦ق ٛصدمبٗٛ
ات د٥ل ٛإسصا ٟٛٗبني وزكش الضٗطزٔ ٚالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ العاطف٘ ٔاملعٗار.ٙ

412
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قاً ص٦و )1002( ٛبدراص ٛكاُ اهلد وٍّا وعزف ٛوضتٕ ٝاٌ٥تىا ٞاملّين ٔالزضا الٕظٗف٘ ٔالع٦قد ٛبٍّٗىدا
لددد ٝاهلٗ٠دد ٛالتدرٖضددٗ ٛت اؾاوعددات الفمضددطٍٗٗٛا ٔتكددُٕ فتىد الدراصدد ٛوددَ( )014وددَ أعطددا٠ِٗ ٞدد ٛالتدددرٖطا
ٔأعارت ٌتاٟر الدراص ٛإىل أُ وضتٕ ٝاٌ٥تىا ٞاملّدين لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ت اؾاوعدات الفمضدطٍٗٗ ٛوزتفد ا
بٍٗىددا كدداُ وضددتٕ ٝالزضددا وتٕصددطا،ا كىددا أعددارت الٍتدداٟر إىل ع ددً ٔدددٕد فددزٔد ات د٥لدد ٛإسصددا ٟٛٗت وضددتٕٝ
اٌ٥تىا ٞاملّين ٔالزضا الٕظٗف٘ تعش ٝملتػري اؾٍط ٔاملِ٤ن العمى٘ ٔالزتب ٛا٧كادميٗ.ٛ

16

وزكٗدٕرِٔ ٙدٍكَ( )Marchiori and Henkin, 1002فقدد ِددفت إىل التعدزّ تقٗدٗي أعطداٞ
ِٗ٠د ٛالتددرٖط ت الكمٗدات الطبٗد ٛلمدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ا بأبعدادٓ (الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ العداطف٘ا ٔاملضدتىزا ٔاملعٗدار)ٙا
كىدا ِددفت التعدز إىل الع٦قد ٛبدني أبعداد الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔفىٕعد ٛودَ املدتػريات املتىجمد ٛت العىدزا ٔالزتبدٛ
ا٧كادميٗددٛا ٔوددد ٚاـدودد ٛت التعمددٗي العددال٘ا ٔوددد ٚاـدو د ٛت امل٤صضدد ٛاؿالٗددٛا ٔقددد تكٌٕددت عٍٗدد ٛالدراص دٛ
 0040عطدٕا ،اتدترئا ودَ ( )02كمٗد ٛطبٗد ٛت الٕٖ٥دات املتشددٔ ٚكٍدداا ٔتمصدت الدراصد ٛإىل ٔددٕد ع٦قدٛ
إجيابٗ ٛات د٥ل ٛإسصا ٟٛٗبني الٕ ٞ٥املعٗدارٔ ٙا٧دا ٞالدٕظٗف٘ا ٔأُ ٍِداك فزٔقدا ،ات د٥لد ٛإسصدا ٟٛٗت وضدتٕٝ
الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ العداطف٘ ٔودد ٚاـدود ٛت التعمدٗي العدال٘ا ٔٔددٕد ع٦قد ٛإجيابٗد ٛات د٥لد ٛإسصدا ٟٛٗبدني الدٕٞ٥
املضتىز ٔود ٚاـدو ٛت امل٤صضٌ ٛفضّا
وَ الدراصات ال

17

ٔقف عمّٗا الباسح دراص ٛتمٗفات ٔ امل٦مح 1009 ٛال ِدفت إىل فشص الع٦ق ٛبدني

الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ت اؾاوعات ا٧ردٌٗ ٛاـاصٛا تكٌٕدت عٍٗد ٛالدراصدٛ
وَ ( )229عطدٕا،ا ٔتٕصدمت الدراصد ٛإىل ٔددٕد وضدتٕ ٝوتٕصدط ودَ الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأفدزاد
عٍٗ ٛالدراصٛا ٔدٕد ع٦ق ٛبني أبعاد الٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ت اؾاوعدات
اـاصدٔ ٛددٕد فدزٔد ت وضدتٕ ٝالدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط تعدش ٝملدتػريات اؾدٍطا ٔلصداحل
اإٌاخ ٔالعىز ٔلصاحل  21صٍ ٛفأكجزا ٔود ٚاـدو ٛت اؾاوعٔ ٛلصداحل 00صدٍ ٛفدأكجزا ٔعددً ٔددٕد فدزٔد ت
الزّتبدد ٛا٧كادميٗددٛا كددذلال عدددً ٔدددٕد فددزٔد ات د٥لدد ٛإسصددا ٟٛٗت الزضددا الددٕظٗف٘ تعددش ٝملددتػريات اؾ دٍطا
العىزا بٍٗىدا ظّدزت ت ودتػريات الزتبد ٛا٧كادميٗدٔ ٛلصداحل دردد ٛا٧صدتا ٖٛا ٔودد ٚاـدود ٛت اؾاوعدٔ ٛلصداحل
( )2صٍٕات فأقن

18

ٔقاً اؾ٦بٍ )1022(ٛبدراص ٛعدَ وضدتٕ ٝالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ت داوعد ٛفٗ٦دلفٗدا
ٔع٦قتددْ مبضددتٕ ٝالددزٔح املعٍٕٖدد ٛلدددّٖيا ٔتكٌٕ دت عٍٗدد ٛالدِّراصدد ٛوددَ  491عطددٕ ِٗ٠دد ٛالتدددرٖطا ٔقددد تٕصددمت
الدراص ٛإىل فىٕع ٛوَ الٍتاٟر أِىا :أُ وضتٕ ٝالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط بدرد ٛوتٕصطٛ
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ٔقاً عم٘  1021بدراص ٛعَ الزضا الٕظٗف٘ بني أعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ت اؾاوعدات اؿكٕوٗد ٛالضدٕداٌٗٛ
الدراصدد ٛإىل الٍتدداٟر التالٗدد- :ٛإُ اإدددزاٞات اإدارٖدد ٛت اؾاوعددات اؿكٕوٗددٔ ٛالد هلددا ع٦قدد ٛوباعددزٚ
ٔتٕصددمت ِّ
بالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ؼتاز إىل وزادع ٛوٕضٕعٗٔٔ ٛاعٗد ٛلمكغدف عدَ أصدباب عددً ؼقٗدق
ِذا الز ضا عٍد اؾّاس ا٧كادمي٘ لددِ ٝدذٓ امل٤صضدات ا٧كادميٗدٔ.ٛأُ العٕاودن املالٗد ٛاملتعمقد ٛبالزٔاتد ٔا٧ددٕر
ٔاؿٕافش مل تصن بعد إىل اؿد الذٖ ٙعط٘ عطٕ ِٗ٠د ٛالتددرٖط اٌعكاصدا داتمٗدا بالزضدا مدٕ سذدي العىدن الدذٙ
ٖقددًٕ بددْ ٔوقدددار ا٧دددزا كىددا أعددارت إىل أ ُّ العٕاوددن الٍفضددٗ ٛال د تّٗدد ١أعطددا٠ِٗ ٞدد ٛالتدددرٖط ت اؾاوعددات
اؿكٕوٗ ٛغري كافٗٔ ٛلٗضت باملضتٕ ٝاملطمٕب الذ ٙجيعن وَ العطٕ وقب ٦عم ٜعىمْ ٔوتىضكا بْ

20

ِدفت دراص ٛبَ تمٗف ٔ ٛفارظ  1022إىل وعزف ٛالع٦ق ٛبني الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الدٕظٗف٘ لدد ٝالعاودن
اؾشاٟددزٙا ٔتمصددت الدراصدد ٛإىل فىٕعدد ٛوددَ الٍتدداٟر وددَ أِىّددا :وٕدددٕد ع٦قدد ٛارتباطٗدد ٛبددني املٍددا التٍظٗىدد٘
ٔالزضا الٕظٗف٘ لد ٝالعاون اؾشاٟز.ٙ

21

ٔ قدداً بددْ أبددٕ صددَ ٔ الضددقا ( )1022بدراصدد ٛعددَ أثددز القٗدداد ٚبددالقٗي عمدد ٜالددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘ لددد ٝوٍظىددات
ا٧عىاه الٗىٍٗٔ ٛوَ ٌتاٟذّاا كداُ وضدتٕ ٝالدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ بدردد ٛوتٕصدطٛا ٔسصدن الدٕ ٞ٥العداطف٘ عمد ٜأعمدٜ
وضتٕ ٝمبتٕصط(.)0.28

22

تٍأ لت الدراصات الضابق ٛوٕضدٕع الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔع٦قتدْ بالزضدا الدٕظٗف٘ بطدزد وتباٍٖدٛا سٗدح سألدت
بعدض الدِّراصد ٛوعزفدد ٛتمدال الع٦قد ٛوددَ ٔدّدٌ ٛظددز أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتدددرٖط وجدن دراصدد ٛتمٗفدات ٔ امل٦محدد)1009( ٛ

ٔدراص ٛوزكٕٗرٍِٔ ٙكَ()Marchiori and Henkin, 1002ا ٔأتز ٝودَ ٔدّدٌ ٛظدز عٍٗدات كتمفد ٛكىدا ت
دراصدد ٛأبدددٕ صدددَ ( )4102ا فبالتدددال٘ اتتمفدددت الدراصدددات الضدددابق ٛودددَ سٗدددح عٍٗاتّدددا ٔأدٔاتّدددا ٔسددددٔدِا الشواٌٗدددٛ
ٔاملكاٌٗددٛا كددذلال ٖ٦سددد ت الدراصددات الضددابق ٛتباٍٖدد ،ا ت ٌتاٟذّدداا أ ُّ الدِّراصدد ٛاؿالٗدد ٛتتفددق ودد الدراصددات
الضددابق ٛباِتىاوّددا مبٕضددٕع الددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘ ٔالزضددا الددٕظٗف٘ا ٔقددد اصددتفادت الدِّراصدد ٛاؿالٗدد ٛوددَ الدِّراصددات
الضابق ٛت إطارِا الٍظزٙا ٔبعض إدزاٞاتّا املٗداٌٗٔ ٛتاص ٛت اتتٗار أدا ٚالدِّراصٔ ٛت وٍاقغدٌ ٛتاٟذّداا ٔتتفدزد
الدِّراص ٛاؿالٗ ٛعَ الدراصات الضدابق ٛت أٌّدا تذدز ٝعمد ٜعٍٗد ٛددٖدد ٚمل تذدز ٝعمّٗدا دراصد ٛودَ قبدن (عمد ٜسدد
عمي الباسح) إلوا ِٔ٘ أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ظاوعد ٛدٌقد٦ا ممدا دعمدّا كتمفد ٛعدَ صدابقاتّاا باإضداف ٛإىل أٌّدا
ؼٕه رصد الفزٔد ت ضٕ ٞبعض املتػريات.
ثالجا :منهجيّة الدِّراسة وإجراءاتها:
.0منهج الدِّراسة:

لقد عىد الباسح ت ِذٓ الدراص ٛعم ٜإتباع املٍ ّر الٕصدف٘ التشمٗمد٘ ت ٔصدف الع٦قد ٛبدني الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘
ٔالزضا ٞالٕظٗف٘.
.5جمتمع الدِّراسة:
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ٖغىن مجٗ أعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق - ٦الٕ ٖٛ٥الغىالٗ - ٛالضٕداُ.
.3عينة الدِّراسة:

ٔ تقضٗىّا عم ٜالٍشٕ التال٘:

.0.3العينة االستطالعية:

قاً الباسح بتطبٗق أدٔات الدِّراص ٛعمد ٜعٍٗد ٛاصدتط٦عٗ ٛوكٌٕد ٛودَ (ن= )01ودَ أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط
ظاوع ٛدٌق٦ا ٔاهلد وٍّا اصتبعاد العبارات غري دال ٛال

تبتعد عَ اـصاٟص املقاص.ٛ

.5.3العينة الفعلية:

اتتٗار عٍٗ ٛالدِّراص ٛعَ الطزٖق العٍٗ ٛالعغدٕا ٟٛٗالطبقٗد ٛودَ أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ظاوعد ٛدٌقدٔ ٦قدد
بمؼ سذي العٍٗ 011 ٛوَ أعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ودٍّي  10ودَ الدذكٕر ٔ  09ودَ اإٌداخ لمعداً الدراصد٘ -4102

تٕسٖ عدد  011اصتباٌ ٛعرب الشٖدار ٚاملٗداٌٗد٧ ٛفدزاد عٍٗد ٛالدِّراصدٛا ٔبعدد فشدص ا٥صدتباٌات تدبني

 4102بّذا

أُ مجٗ د ا٥صددتباٌات صدداؿ ٛلمتشمٗددن اإسصددأ ٟ٘البددالؼ عددددِا  011اصددتباٌٛا فٗىددا ٖمدد٘ اؾدددٔه (ٕٖ )0ضددح
تٕسٖعات أفزاد عٍٗ ٛالدراص ٛعم ٜوتػريات الدراص.ٛ
اؾدٔه  :02تٕسٖ أفزاد عٍٗ ٛالدِّراص ٛعم ٜوتػريات الدِّراصٛ
وتػري العىز

وتػري صٍٕات اـربٚ

العىز

التكزار

الٍضبٛ

اـربٚ

أقن وَ ()01

12

12.0

أقن وَ ()2

59

59.0

29

29.0

100

%100

()21-01
 20فأكجز

()01-1
أكجز وَ ()00

اتىٕع

التكزار

وتػري املِ٤ن العمى٘
الٍضبٛ

املِ٤ن

التكزار

12

12.0

وغارك

21

21.0

60

60.0

وضاعد

50

50.0

28

28.0

قاضز

26

26.0

وعٗد
100

%100

3

3.0

100

%100

اتىٕع

اتىٕع

الٍضبٛ

املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

 .4مصادر بيانات الدِّراسة:
.0.4املصادر الجانوية:

مج د البٗاٌددات ٔاملعمٕوددات املتعمقدد ٛبددالٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘ ٔالزضددا الددٕظٗف٘ وددَ تدد٦ه اإطدد٦ع عمدد ٜعدددد وددَ
الدِّراصددات الضددابقٔ ٛالدددٔرٖات ٔالكت د

ات الصددم ٛمبٕضددٕع الدِّراص دٛا باإضدداف ٛإىل ا٥صددتعاٌ ٛبغددبك ٛاإٌرتٌددت

لمشصٕه عم ٜاملعمٕوات املتعمق ٛمبٕضٕع الدِّراص.ٛ
.5.4املصادر األولية:

طدٕر الباسدح وقٗداظ خلدَ ٔودا )Allen & mayer1990( ٙلقٗداظ الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ا ٔ الزضدا الدٕظٗف٘ بعدد
إط٦عْ عم ٜعدد وَ الدراصات الضابقٛا ٔالتأكد وَ تصاٟصّا الضٗكٕورتٖ ٛت ِذٓ الدِّراص.ٛ
 .5أداة الدِّراسة:

أعتىد الباسح عم ٜوقٗاظ خلَ ٔوا )Allen & mayer1990( ٙلقٗاظ الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ا ٔ الزضدا الدٕظٗف٘ا
طٕرٓ الباسح ستٖ ٜتىاع ٜو البٗ ٛ٠الضٕداٌٗٛا ٔقد اعتىمت أدا ٚالدراص ٛعم ٜث٦ث ٛأدشاٞا اؾش ٞأ٧هٖ :تطدىَ
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املعمٕوات الغخصٗ ٛا٩تٗ( ٛاؾٍطا ٔالعىزا ٔالزتب ٛا٧كادميٗدٛا ٔودد ٚاـدود ٛت اؾاوعد )ٛأوّدا اؾدش ٞالجداٌ٘:
فّدٕ ٖقدٗط الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٖٔتطدىَ ) (20فقدزٚا تغدتىن عمد ٜثد٦خ فدا٥ت لمدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ا ِ٘(:الدٕٞ٥
التٍظٗى٘ العاطف٘ا ٔالٕ ٞ٥املضتىزا ٔالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ املعٗار)ٙا أوّا اؾش ٞالجالدح :فٗتطدىَ ( )42فقدزٚا لقٗداظ
الزضدا الدٕظٗف٘ا فتتكدُٕ ودَ جمدط فدا٥ت ِد٘ ( :ظدزٔ العىدن ٔطبٗعتدْا ٔالزاتد ا ٔالع٦قد ٛود الدشوٞ٦ا
ٔاؿٕافشا ٔالع٦ق ٛو الز٣صا.)ٞ
.0.5صدق وثبات أداة الدِّراسة:

 0.0.5صدق األداة ( )Validityاصتخدً الباسح و٤عزاُ لمد٥ل ٛعم ٜصدد ا٧دا:ٚ
 الصّدد الظاِز( ٙصدد احملكىني) :قاً الباسح بعدزض أدا ٚالدِّراصد ٛعمد ٜعددد( )2ودَ ا٧صداتذٔ ٚاـدربا ٞت
عمي الٍفط ٔالرتبٗ ٛت بعض اؾاوعات الضٕداٌٗٛا ٔبعض كمٗات داوع ٛدٌق٦ا لفشدص عبدارات املقداٖٗطا ٔقداوٕا
بتعدٖن بعض العبارات ستٖ ٜتىاع ٜو طبٗع ٛالدِّراص.ٛ
 صدد البٍا ٞالتكٕٖين ٔ :سضابْ وَ تد٦ه إجيداد وعاودن ا٥رتبدا بدني كدن فقدز ٚودَ فقدزات ا٧دأ ٚالدرددٛ
الكمٗ ٛل٨دا ٚككنا ٔاؾدٔه (ٖ )4بني لال اإدزا.ٞ
اؾدٔه  :01وعاون ا٥رتبا بني كن فقز ٚوَ فقزات ا٧دأ ٚالدرد ٛالكمٗ ٛل٨دا ٚككن
البٍد

ا٥رتبا

ا٥رتبا

البٍد

البٍد

ا٥رتبا

البٍد

ا٥رتبا

البٍد

ا٥رتبا

0

0.516

00

0.421

21

0.122

00

0.419

20

0.454

4

0.485

04

0.356

44

0.340

04

0.225

24

0.231

0

0.509

00

0.414

40

0.314

00

0.252

20

0.341

2

0.509

02

0.394

42

0.282

02

0.360

22

0.495

2

0.421

02

0.270

42

0.560

02

0.257

22

0.321

1

0.232

01

0.322

41

0.182

01

0.197

7

0.456

07

0.453-

47

0.537

07

0.185

8

0.674

08

0.291

48

0.406

08

0.412

9

0.237

09

0.366

49

0.378

09

0.378

01

0.343

21

0.132

0.418
41
0.355
01
املصدر :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ
عٍد وضتٕ ٝالد٥ل.)1.12ٔ 1.10(ٛ

ٖتطح وَ اؾدٔه ( )4أُّ مجٗ الفقزات سققت د٥ل ٛعٍد وضتٕ ٝالد٥ل 1.10( ٛو ٔ )1.12ت سني مل ؼقق
الفقزات التالٗ ٛالد٥ل ٛاإسصا 07( ٟٛٗو  40و  41و 07ؤ ) 21بالتال٘ فقدد

سدذفّا ودَ ا٧داٚا عٗدح تكدُٕ ت

صٕرتّا الٍّا ٟٛٗوكٌٕ ٛوَ  )21فقزٚ
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 5.0.5ثبااات أداة الدِّراسااة )ٔ :(Reliabilityلمتأكددد وددَ ثبددات املقٗدداظ ت البٗ٠دد ٛالضددٕداٌٗٛ

سضدداب الجبددات عددَ طزٖددق

وعادلد ٛكزٌٔبدا ألفدا()Cronbach – Alphaا سٗدح بمػدت الدردد ٛالكمٗد ٛودا بدني ()1.766( )1.794ا ٔاؾددٔه
(ٕٖ )0ضح لال.
اؾدٔه  :00وعاو٦ت الجبات بطزٖق ٛكزٌٔبا ألفا بني الدرد ٛالكمٗٔ ٛاملقاٖٗط الفزعٗٛ
ثبات ت الدراصٛ

الجبات بعد

عدد الفقزات

اتا٥ت

ا٥صتط٦عٗٛ

ا٥صتط٦عٗٛ

()10- 2

0.689

0.699

()29- 2

.0

الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ العاطف٘

8

0.465

0.482

8

.4

الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ املضتىز

1

0.716

0.729

1

.0

الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ املعٗارٙ

1

0.525

0.525

2

()22-12

0.634

0.658

()20-10

.0

ظزٔ العىن ٔطبٗعتْ

2

0.468

0.504

2

.4

الزٔات

2

0.509

0.565

2

.0

الع٦ق ٛو الشوٞ٦

2

0.558

0.584

2

.2

اؿٕافش

1

0.642

0.651

2

.2

الع٦ق ٛو الز٣صاٞ

2

0.714

0.726

2

أ .الٕ ٞ٥التٍظٗى٘

ب.الزضا الٕظٗف٘

عدد الفقزات

املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

ٖ٦سددد الباسددح وددَ اؾدددٔه ( )0أ ُّ مجٗ د وعدداو٦ت الجبددات اكددرب وددَ ( )1.28ؾىٗ د اتددا٥ت ٔالدردددٛ
الكمٗددِٔ ٛددذا ٖغددري إىل تت د ا٧دا ٚبدددردات ثبددات دٗددد ٚدددد،ا ت فتى د الدراصدد ٛاؿددال٘ .وددَ تدد٦ه اإدددزاٞات
الضابقٖ ٛظّز أُّ ل٨دا ٚدردتا صدد ٔثبات تٖ٤داُ اصتخداوّا ت فتى الدراص.ٛ
 .6الوسائل اإلحصائية:

اصتخدوت الٕصاٟن اإسصا ٟٛٗا٩تٗ ٛلتشقٗق أِدا الدراصٛ
 وعاون ارتبا

بريصُٕ Pearson correlation coefficient

 ا٥تتبار التا ٟ٘لعٍٗٔ ٛاسد(one-sample T-Test) ٚ
 ا٥تتبار التا ٟ٘لعٍٗتني وضتقمتني ). (T-Test Two Independent sample
 وعادل ٛالفاكزٌٔبا ( .( Cronbach – Alpha formula

 املتٕصطات ٔا٥مزا املعٗارٔ ٙالٕسُ الٍضم.
 ؼمٗن التباَٖ ا٧سادٔ ٙاتتبار عٗف ٛملقارٌ ٛالبعدٖٛ
ٔملٍاقغدد ٛالٍتددداٟر فقدددد

ٔضدد املعٗددار التدددال٘ لتقددددٖز وضدددتٕ ٝا٧فكدددار ال٦عقٌٗ٦دد ٛلدددد ٝطمبددد ٛداوعددد ٛدٌقددد٦

املٍخفضا أقن وَ  .%27املتٕصط وَ ()%70-%27ا املزتف ( :أكجز وَ .)70
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 .7الوسائل اإلحصائية:

اعتىمت الدراص ٛعم ٜعدد وَ املتػريات ِ٘:
 .0.7املتغريات املستقلة وتتضمن:

 املتػري الٍٕع ا٥دتىاع٘ٔ :لْ ف٠تاُ( كزا أٌج.)ٜ
 صٍٕات اـربٔ ٚهلا ث٦خ ف٠ات(أقن وَ جمط صٍٕاتا وَ  01-1صٍٕاتا  00صٍ ٛفأكجز).
 املِ٤ن العمى٘ ٔلْ ث٦خ ف٠ات(أصتا وغاركا أصتا وضاعدا قاضزا وعٗد).
 العىز ٔلْ ث٦خ ف٠ات(أقن وَ  01صٍٛا وَ  21-01صٍٛا  20فأكجز).
 .5.7املتغريات التابعة:

 الٕ ٞ٥التٍظٗى٘
 الزضا الٕظٗف٘.
عرض ومناقشة نتائج الدِّراسة

 ٦لعزضدّاا
أصفز ؼمٗن بٗاٌدات الدِّراصد ٛعدَ ٌتداٟر عدٖددٚا ٔتضدّٗ ،

تصدٍٗفّا ت فىٕعدات سضد أصد٠مٛ

الدراصٛا ٔوٍاقغ ٛكن ص٤اه بعد إظّار ٌتٗذتْا ٔفٗىا ٖأت٘ عزض هلذٓ الٍتاٟر:
 عاارض نتيجااة السااوا :األو::

ٌددص الضدد٤اه أ٧ه عمدد" :ٜوددا درددد ٛالددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘ لددد ٝأفددزاد عٍٗدد ٛالدِّراصددٛ؟"

لإلدابد ٛعمدِ ٜددذا الضد٤اه قدداً الباسدح عضدداب املتٕصدطات اؿضدابٗٔ ٛا٥مزافددات املعٗارٖدٔ ٛالددٕسُ الٍضدم لكددن
فاه وَ فا٥ت الدِّراص ٛو الدرد ٛالكمٗٔ ٛاؾدٔه (ٕٖ )2ضح لال اإدزا.ٞ
اؾدٔه 02املتٕصطات ا ؿضابٗٔ ٛا٥مزافات املعٗارٖٔ ٛالٕسُ الٍضم ملعزف ٛدرد ٛالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ لد ٝأفزاد عٍٗ ٛالدِّراصٛ
الرتتٗ

اتا٥ت

املتٕصط اؿضاب٘

ا٥مزا املعٗارٙ

الٕسُ الٍضم

التقٗٗي

2

العاطف٘

21.75

2.99

91.14%

وزتف

1

املضتىز

16.86

2.13

90.11%

وزتف

3

املعٗارٙ

13.11

2.09

87.2%

وزتف

فىٕع وتٕصط الدرد ٛالكمٗٛ

07.42

7.40

91.21%

وزتف

املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

ٖتبني وَ اؾددٔه( )2أ ُّ املتٕصدط اؿضداب٘ عمد ٜالدردد ٛالكمٗد ٛبمدؼ( )07.42بدامزا وعٗدارٔٔ )7.40(ٙسُ
ٌضم قدرٓ( ِٕٔ )%91.21عم ٜدردد ٛوزتفعدٛا ٔددا ٞفداه الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ املضدتىز ت املزتبد ٛأ٧ىل بدٕسُ ٌضدم
(ٔ )%90.11فاه الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ العاطف٘ ت املزتب ٛالجاٌٗ ٛبٕسُ ٌضم (ٔ )%91.14ت املزتبد ٛا٧تدري ٚبعدد الدٕٞ٥
التٍظٗىدد٘ املعٗددار ٙبددٕسُ ٌضددم (ٔ )%87.2مجٗعّددا ددداٞت بدرددد ٛوزتفعددٛا ٔميكددَ تفضددري لددال إىل وددا حيظدد ٜبددْ
ا٧صتا اؾاوع٘ ت داوع ٛدٌق٦ا وقارٌ ،ٛببعض اؾاوعات الضٕداٌٗ ٛا٧تدز ٝسٗدح تقددً داوعد ٛتضدّٗ٦ت كتمفدٛ
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٧عطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط وَ أدن تٍفٗذ عىمّيااتفقت الٍتٗذ ٛو ٌتٗذ ٛص٦و)4112( ٛا ٔاتتمفدت ود ٌتٗذد ٛتمٗفدات
ٔ امل٦مح ٔ )4119(ٛأبٕ صَ ٔ الضقا (.)4102
 عرض نتيجة السوا :الجاني:

ٌص الض٤اه الجاٌ٘ عمد" :ٜودا وضدتٕ ٝالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط

ظاوع ٛدٌق٦؟" لإلداب ٛعمِ ٜدذا الضد٤اه قداً الباسدح عضداب املتٕصدطات اؿضدابٗٔ ٛا٥مزافدات املعٗارٖدٔ ٛالدٕسُ
الٍضم لكن فاه وَ فا٥ت الدِّراصٔ ٛاؾدٔه(ٕٖ )2ضح لال اإدزا.ٞ
اؾدٔه 02املتٕصطات اؿضابٗٔ ٛا٥مزافات املعٗارٖٔ ٛالٕسُ الٍضم ملعزف ٛدرد ٛالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأفزاد عٍٗ ٛالدِّراصٛ
اتا٥ت

املتٕصط اؿضاب٘

ا٥مزا املعٗارٙ

الٕسُ الٍضم

التقٗٗي

الرتتٗ
4

ظزٔ العىن

12.40

1.30

%103.33

وزتف

0

الزات
العالقة مع الزمالء

12.27

1.34

%102.25

وزتف

11.10

1.48

%92.5

وزتف

0

اؿٕافش

13.34

2.35

%111.17

وزتف

2

الع٦ق ٛو الز٣صاٞ

14.27

1.90

%95.13

وزتف

فىٕع وتٕصط الدرد ٛالكمٗٛ

12.26

8.37

%011.88

وزتف

2

املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

ٖتبني ودَ اؾددٔه( )2أُّ املتٕصدط اؿضداب٘ عمد ٜالدردد ٛالكمٗد ٛبمدؼ( )12.26بدٕسُ ٌضدم قددرٓ()%011.88

ِٕٔ عم ٜدرد ٛوزتفعٛا ٔدا ٞفاه اؿٕافش ت املزتب ٛأ٧ىل بٕسُ ٌضم (ٖٔ )000.07مْٗ فاه ظزٔ العىدن بدٕسُ
ٌضم ( ٔ )010.00الزٔات بٕسُ ٌضم ( ٔ )014.42الع٦ق ٛو الز٣صا ٞبٕسُ ٌضم (ٔ )92.00ت املزتب ٛا٧تدري ٚبعدد
الع٦ق ٛو الشو ٞ٦بٕسُ ٌضم (ٔ )94.2مجٗعّا داٞت بدرد ٛوزتفعٛا ٖٔضتٍتر الباسح وَ لال الجبات الٍضدم ت
الزٔاتد الد

حيصدن عمّٗدا أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖطا ٔعددً تٍاصدبّا ود وٍّد ٛالتددرٖط اؾداوع٘ وقارٌد  ٛ،بالددٔه

ا٧تدددزٝا اتفقددددت الٍتٗذدددد ٛوددد ٌتٗذدددد ٛعمددد٘(ٔ )4104اتتمفدددت الٍتٗذدددد ٛوددد ٌتٗذدددد ٛصدددد٦و ٔ )4112( ٛتمٗفددددات ٔ
امل٦مح )4119(ٛاؾ٦بٍ.)4100(ٛ
 عاارض نتيجااة السااوا :الجالااح:

ٌددص الضدد٤اه الجالددح عمدد " :ٜوددا طبٗعدد ٛالع٦قدد ٛا٥رتباطٗدد ٛبددني الددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘

ٔالزضددا الددٕظٗف٘ لددد ٝأفددزاد عٍٗدد ٛالدِّراصددٛ؟" سضدداب وعاوددن ا٥رتبددا اـطدد٘ البضددٗط لبريصددُٕ ملعزفدد ٛالع٦قددٛ
ا٥رتباطٗ ٛبني الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق٦ا ٔاؾدٔه ٖ 1بني لال:
اؾدٔهٕٖ 06ضح وعاون ارتبا بريصُٕ ملعزف ٛالع٦ق ٛا٥رتباطٗ ٛبني الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا عَ العىن
ظ
اتا٥ت

الٕ ٞ٥التٍظٗى٘

ص
الزضا الٕظٗف٘

ا٥رتبا

وضتٕ ٝالد٥لٛ

التقٗٗي

0.1361

 ٥تٕدد ع٦قٛ

0.1501

املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

وَ قزا ٚٞاؾدٔه )ٖ (6تطح أٌْ لٗط ٍِاك ع٦ق ٛبني الٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞدٛ
التدرٖط ت داوع ٛدٌق ٦ا سٗح بمػت قٗي وعاو٦ت ا٥رتبا بني اتالني )ِٔ (0.150د٘ قٗىد ٛضدعٗف ٥ ٛتدده عمدٜ
أ ٙارتبدا بدني الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ا ٔتفضدز ِدذٓ الٍتٗذد ٛأُ ٔ ٞ٥أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط لمذاوعدٛ
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ٔارتباطّي بّا ٖتٕقف عم ٜوا ٖٕفزٓ العىن هلي وَ إعباع ؿاداتّي ٔتٕظٗدف لقددراتّيا ٖعدش ٙالباسدح ِدذٓ الٍتٗذدٛ
إىل أُ داوع ٛدٌق ِ٘ ٦وَ اؾاوعات ال أٌغأت سددٖج ،ا سٗدح قاودت ِدذٓ اؾاوعد ٛعمد ٜوبداٌ٘ تتبد خٌدذاك لدٕسارٚ
التعمٗي العداً (املزسمد ٛاملتٕصدط )ٛممدا دعدن ِدذٓ اؾاوعد ٛتعداٌ٘ لفدرت ٚطٕٖمد ٛودَ الدشوَ ت ٌقدص ت القاعدات ٔعددً
تٍاص البٗٛ٠ا رمبدا كداُ لدذلال أثدز ت ظّدٕر ِدذٓ الٍتٗذدٛا اتفقدت الٍتٗذد ٛود ٌتٗذد ٛاملخد٦ت (ٔ )4110اتتمفدت
الٍتٗذ ٛو ٌتٗذ ٛبزأُ ٔداٖمٕر(ٔ (Brown, Gaylor 2002وزكٗدٕرِٔ ٙدٍكَ()Marchiori and Henkin, 4112
ٔ تمٗفات ٔ امل٦مح )4119(ٛبَ تمٗف ٔ ٛفارظ()4102

 عرض نتيجة السوا :الرابعٌ :ص الض٤اه الزاب عمِ " :ٜن تٕدد فزٔد دال ٛإسصاٟٗا ،ت الٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا
الددٕظٗف٘ لددد ٝأعطددا٠ِٗ ٞدد ٛالتدددرٖط ظاوعدد ٛدٌقدد ٦تعددش ٝملددتػريات (الٍددٕع ا٥دتىدداع٘ا صددٍٕات اـددربٚا العىددزا
ٔاملِ٤ن العمى٘)؟"

سضاب ِذا الض٤اه عم ٜالٍشٕ التال٘:

أ .وتػري الٍٕع ا٥دتىاع٘ :قداً الباسدح ع ضداب املتٕصدطات اؿضدابٗٔ ٛا٥مزافدات املعٗارٖدٔ ٛقٗىد ٛاتتبدار
(ت) ملعزفدد ٛد٥لدد ٛالفددزٔد بددني العٍٗددات املضددتقم ٛت الددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘ ٔالزضددا الددٕظٗف٘ لددد ٝأعطددا٠ِٗ ٞدد ٛالتدددرٖط
ظاوع ٛدٌقٔ ٦ال تعش ٝملتػري الٍٕع ا٥دتىاع٘( كز -أٌجٔ )ٜاؾدٔه (ٕٖ )7ضح لال اإدزا.ٞ
اؾدٔه 07اتتبار (ت) ملعزف ٛد٥ل ٛالفزٔد بني اؾٍضني ت فا٥ت الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط
الٍٕع

ُ

املتٕصط اؿضاب٘

ا٥مزا املعٗارٙ

قٗى ٛت

وضتٕ ٝالد٥لٛ

املتػري

كز

61

52.6885

6.38368

1.836

.1391

الٕ ٞ٥التٍظٗى٘

أٌجٜ

39

50.2051

6.92509

٣

كز

61

64.5246

4.19764

الزضا الٕظٗف٘

أٌجٜ

39

61.5897

4.37528

التقٗٗي
 ٥تٕدد فزٔد

3.354

املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

.9831

عٍد وضتٕ ٝالد٥ل.)1.12(ٛ

ٖ٦سد الباسح وَ اؾدٔه( )7أُّ وتٕصطات الذكٕر ٔاإٌاخ ت اتالني "الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘
غري دال ٛإسصداٟٗا ،ممدا ٖغدري إىل أٌدْ  ٥تٕددد فدزٔد ات د٥لد ٛإسصدا ٟٛٗت الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لددٝ
أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ظاوعد ٛدٌقد ٦تعدش ٝملدتػري الٍدٕع ا٥دتىداع٘( كز  -أٌجد)ٜا ٖدز ٝالباسدح أُ التغدابْ ت
عٕاودن الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ ودزدٓ إىل التغدابْ ت الجقافد ٛالضداٟد ٚت اتتىد الضدٕداٌ٘ا ٔفتىد
اؾاوعد ٛبكافد ٛعٍاصدزٓ ا٧كادميٗدٔ ٛا٥دتىاعٗدٛا كىدا أ اُ ٍِداك عٕاودن عدد ٚوتداتمد ٛتد٤ثز ت عٕاودن الدٕٞ٥
التٍظٗى٘ ٔال زضا الٕظٗف٘ وٍّا املزتبدات الد أضدشت ضدعٗف ٛت بعدض اؾاوعدات الضدٕداٌٗ ٛبصدٕر ٚعاودٔ ٛداوعدٛ
دٌق ٦بصف ٛتاصدٔ ٛرمبدا كداُ لدذلال أثدز ت غٗداب الفدزٔد بدني اؾٍضدني ٔبدالٍظز إىل الدراصدات الضدابق ٛلدد أُ
ِذٓ الٍتٗذ ٛتتغابْ و ٌتٗذٛااملخ٦ت(ٔ )4110ص٦و)4112( ٛا ٔاتتمفت و ٌتٗذ ٛتمٗفات ٔ امل٦مح.)4119(ٛ
وتػري صٍٕات اـرب :ٚقاً الباسح عضاب املتٕصدطات اؿضدابٗٔ ٛوزبد املتٕصدطات ٔ لدال بدإدزا ٞاتتبدار
ؼمٗن التباَٖ ا٧ساد ٙملعزفد ٛالفدزٔد بدني وتٕصدط الددردات بالٍضدب ٛلضدٍٕات اـدربٚا ت الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا
الٕظٗف٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق٦ا كىا وٕضح ت اؾدٔه()8

442

« مجلة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد حمه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،الع دد  ،9ديسمبر .5105

أثر الشياسة الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريص جبامعة دنقال

DOI: 10.12816/0017484

ددٔه  :08اتتبار ؼمٗن التباَٖ لبٗاُ أثز صٍٕات اـرب ٚت الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘
اتا٥ت
الٕ ٞ٥التٍظٗى٘

الزضا الٕظٗف٘

وصدر التباَٖ

فىٕع املزبعات

درد ٛاؿزٖٛ

وتٕصط املزبعات

بني اتىٕعات
داتن اتىٕعات
اتىٕع
بني اتىٕعات
داتن اتىٕعات
اتىٕع

751.403

2

375.701

3662.757

97

37.760

4414.160

99

167.231

2

83.616

1822.329

97

18.787

1989.560

99

املصدر :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

قٗىٛ
9.950

وضتٕ ٝالد٥لٛ
0.00

التقٗٗي
دالٛ

دالٛ
4.451

0.01

عٍد وضتٕ ٝالد٥ل.)1.12(ٛ

تبني الٍتاٟر الٕارد ٚت اؾدٔه (ٔ )8دٕد فزٔد ات د٥ل ٛإسصا ٟٛٗعٍد وضتٕ ٝالد٥ل )1.12= a(ٛلدد ٝأفدزاد
عٍٗ ٛالدِّراص ٛت وضتٕ ٝالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ تعش ٝملتػريات صٍٕات اـربٔ ٚملعزف ٛأَٖ تكىَ الفدزٔد
ت الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ قداً الباسدح بدإدزا ٞاتتبدار عدٗفْٗ البعدد ٙلمىقارٌدات املتعددد)Scheffe test( ٚ

ٔ لال كىا ِٕ وٕضح ت اؾدٔه(.)9
اؾدٔه  :09اتتبار عٗفْٗ البعد ٙلمىقارٌات املتعدد ٚملعزف ٛالفزٔد ت الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘
اتا٥ت

صٍٕات اـربٚ

ُ

الفزد بني املتٕصطات
0

الٕ ٞ٥التٍظٗى٘

الزضا الٕظٗف٘

التقٗٗي

4

5صٍٕات فأقن

12

6-10صٍٕات

60

51.2667

11فأكجز

28

55.1786

5صٍٕات فأقن

12

61.5833

6-10صٍٕات

60

62.8167

11فأكجز

28

45.9167

لصاحل  00صٍ ٛفأكجز

لصاحل  00صٍ ٛفأكجز
65.3571

املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

ٖتطح ودَ دددٔه( )9أُ وتٕصدط درددات ت الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ (2صدٍٕات فأقدن) بمػدت (ٔ )45.9167وتٕصدط
دردات(01-1صٍٕات) بمػدت (ٔ )51.2667وتٕصدط درددات (00صدٍ ٛفدأكجز) قدد بمػدت( )55.1786ممدا ٖغدري إىل أُ
الفزٔد كاٌت لصاحل  00صٍ ٛفأكجز ا بٍٗىا ت الزضدا الدٕظٗف٘ كاٌدت وتٕصدط درددات (2صدٍٕات فأقدن) بمػدت
(ٔ )61.5833وتٕصددددط

دردددددات(01-1صددددٍٕات) بمػددددت (ٔ )62.8167وتٕصددددط دردددددات (00صددددٍ ٛفددددأكجز) قددددد

بمػت( )65.3571مما ٖغري إىل أُ الفزٔد كاٌت لصاحل  00صٍ ٛفأكجز.
تغدري ِدذٓ الٍتداٟر إىل ٔددٕد فدزٔد ات د٥لد ٛإسصدا ٟٛٗعٍدد وضدتٕ ٝالد٥لد )1.12=a(ٛت الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘
ٔالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأفزاد عٍٗ ٛالدِّراص ٛتعش ٝملتػريات صدٍٕات اـدرب ٚلصداحل  00صدٍ ٛفدأكجزا ميكدَ تفضدري
لال بأُ أعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ودَ أصدشاب اـدربات الطٕٖمدِ ٛدي أكجدز ٔٔ ٞ٥رضدأ ،قدد ٖزدد لدال إىل أُ وددٚ
اـدو ٛت اؾاوع ٛتزتبط باملكاص املادٖ ٛال حيققّا عطٕ ِٗ٠د ٛالتددرٖطا سٗدح تدشداد فدزص ا٥صدتفاد ٚودَ
اؿٕافش املادٖٔ ٛاملعٍٕٖ ٛبشٖاد ٚود ٚاـدو ٛوقارٌد ٛبالضدٍٕات أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط الدذَٖ مل ٖصدمٕا ِدذٓ املزسمدٛا
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اتفقدت الدِّراصد ٛود وزكٗدٕرِٔ ٙدٍكَ( ٔ )Marchiori and Henkin, 4112تمٗفدات ٔ امل٦محدٔ )4119(ٛاتتمفدت
الٍتٗذ ٛو ٌتاٟر املخ٦ت (.)4110
وتػري العىدزٔ :لمتشقدق ودَ أثدز ِدذا اهلدد عمد ٜالدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ قداً الباسدح بدإدزاٞ
اتتبار ؼمٗن التباَٖ ا٧ساد ٙملعزف ٛالفزٔد بني وتٕصط الدردات بالٍضب ٛلعىزا ٔاؾدٔه(ٕٖ )01ضح لال.
اؾدٔه  :20اتتبار ؼمٗن التباَٖ لبٗاُ الفزٔد ت الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗفّ٘ ٔفقا ،ملتػري العىز
اتا٥ت
الٕ ٞ٥التٍظٗى٘

الزضا الٕظٗف٘

وصدر التباَٖ
بني اتىٕعات
داتن اتىٕعات
اتىٕع
بني اتىٕعات
داتن اتىٕعات
اتىٕع

فىٕع املزبعات

درد ٛاؿزٖٛ

وتٕصط املزبعات

191.815

2

95.907

4222.345

97

43.529

4414.160

99

385.161

2

192.581

1604.399

97

16.540

1989.560

99

املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

وضتٕ ٝالد٥لٛ

قٗىٛ

0.12

2.20

التقٗٗي
غري دالٛ

دالٛ
0.00

11.643

عٍد وضتٕ ٝالد٥ل.)1.12(ٛ

تغري البٗاٌات الدٕارد ٚت اؾددٔه ( )01إىل ٔددٕد فدزٔد د٥لد ٛإسصدا ٟٛٗعٍدد وضدتٕ ٝالد٥لد )1.12=a( ٛلددٝ
الدراص ٛت الزضا الٕظٗف٘ لد ٝأعطا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ظاوعد ٛدٌقد ٦تعدش ٝملدتػريات العىدز سٗدح بمػدت
أفزاد عٍِّٗ ٛ
قٗىت( )Fت الزضا الٕظٗف٘ ( )F=11.643عٍد وضتٕ ٝالد٥ل )1.11(ٛممدا ٖغدري إىل ٔددٕد فدزٔد ت ودتػري العىدزا
ت سددني  ٥تٕدددد فددزٔد ت الددٕ ٞ٥التٍظٗىدد٘ سٗددح كاٌددت قٗىددت(ِٔ )F=2.203( )Fدد٘ قٗىدد ٛغددري دالدد ٛإسصدداٟٗا.،
ٔملعزفد ٛأٖدَ تكىدَ الفدزٔد ت الزضدا الدٕظٗف٘ قداً الباسدح بدإدزا ٞاتتبدار عدٗفْٗ البعدد ٙلمىقارٌدات املتعدددٚ
( )Scheffe testبني املتٕصطات اؿضابٗ ٛملتػريات العىز ٔ لال كىا ِٕ وٕضح ت اؾدٔه (.)00
اؾدٔه  :22اتتبار عٗفْٗ البعد ٙلمىقارٌات املتعدد ٚملعزف ٛالفزٔد ٔفقا ،ملتػري العىز
اتاه

العىز

ُ

الزضا

30-40

52

50فأكجز
الٕظٗف٘
01فأقن
املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ
25

23

الفزد بني املتٕصطات
2

التقٗٗي

1

62.1731
62.6000

لصاحل

فأقن

66.9565

عٍد وضتٕ ٝالد٥ل.)1.12(ٛ

ٖتطددح وددَ ددددٔه( )10أُ وتٕصددط دردددات ت الزضددا الددٕظٗف٘ ( )21-01بمػددت (ٔ )62.17وتٕصددط
دردات(21صٍ ٛفأكجز) بمػت (ٔ )62.60وتٕصط دردات (49صٍ ٛفأقن) قد بمػت( )66.96ممدا ٖغدري إىل أُ الفدزٔد
كاٌت لصاحل 49صٍ ٛفأقن.
تغري ِذٓ الٍتاٟر إىل ٔدٕد فزٔد ات د٥ل ٛإسصا ٟٛٗعٍد وضتٕ ٝالد٥ل )1.12= a(ٛت الزضدا الدٕظٗف٘ لددٝ
أفددزاد عٍٗدد ٛالدِّراصدد ٛتعددش ٝملددتػريات العىددز ٔلصدداحل  01صددٍ ٛفأقددنا بٍٗىددا  ٥تٕدددد فددزٔد ت الددٕ ٞ٥الددٕظٗف٘ا ٖددزٝ
الباسح أُ غٗاب الفزٔد ت اتاه(الٕ ٞ٥التٍظٗى٘) رمبا ٖزد إىل عٕاودن اقتصدادٖ ٛت املقداً أ٧ه ٔا٧تدري وقارٌد،ٛ
ظاوعدات أتدزٝا كىدا ميكدَ إردداع ٔددٕد الفدزٔد ت الزضدا الدٕظٗف٘ إىل أُّ أعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ٔودَ ٔٙ
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الف٠ات العىزٖ ٛا٧قن ٖضعُٕ ت بداٖ ٛعىمّي لمشصٕه عمٔ ٜض واد ٙأفطنا مما جيعمّي أكجز رضدا ،عدَ العىدن
ت سدني ٖ ٥عدد لدال أودزا ،وّىدا ،بالٍضدب ٛإىل أعطدا ٞالتددرٖط ٔ ٙالف٠دات العىزٖد ٛالكدبريٚا اتفقدت الدِّراصد ٛود
املخ٦ت(ٔ )4110ص٦ؤ )4112( ٛتمٗفات ٔ امل٦مح.)4119(ٛ

وتػري املِ٤ن العمىد٘ :قداً الباسدح بدإدزا ٞاتتبدار ؼمٗدن التبداَٖ ا٧سداد ٙملعزفد ٛالفدزٔد بدني وتٕصدط
الدردات بالٍضب ٛلمىِ٤ن العمى٘ا ٔ لال كىا ٖٕضح ت اؾدٔه ()04
اؾدٔه  :21اتتبار ؼمٗن التباَٖ لبٗاُ الفزٔد ت املِ٤ن العمى٘
وصدر التباَٖ

اتا٥ت

فىٕع املزبعات

بني اتىٕعات
داتن اتىٕعات
الٕ ٞ٥التٍظٗى٘
4414.160
اتىٕع
14.479
بني اتىٕعات
1975.081
داتن اتىٕعات
الزضا الٕظٗف٘
1989.560
اتىٕع
املصدر :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ
711.643

3702.517

درد ٛاؿزٖٛ

وتٕصط املزبعات

3

237.214

96

38.568

قٗىٛ

وضتٕ ٝالد٥لٛ
0.00

6.151

التقٗٗي
دالٛ

99
3

4.826

96

20.574

غري دالٛ
0.87

0.24

99

عٍد وضتٕ ٝالد٥ل.)1.12(ٛ

تغدري الٍتداٟر الدٕارد ٚت اؾددٔه ( )04إىل ٔددٕد فدزٔد ات د٥لد ٛإسصدا ٟٛٗعٍدد وضدتٕ ٝالد٥لد)1.12= a( ٛ
لد ٝأفزاد عٍٗ ٛالدِّراص ٛتعش ٝملتػريات املِ٤ن العمى٘ ت فاه الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ سٗح كاٌدت قٗىدت()F=6.151( )F

ِٔ٘ قٗي دال ٛإسصا، ٟٗا ٔعددً ٔددٕد فزٔقد ،ا ت فداه الزضدا الدٕظٗف٘ سٗدح كاٌدت قٗىدت (ِٔ )0.235( )Fد٘ قٗىدٛ
غدري دالد ٛإسصدا، ٟٗا ا ٔملعزفد ٛأٖدَ تكىدَ الفدزٔد ت الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ قداً الباسدح بدإدزا ٞاتتبدار عدٗفْٗ البعددٙ
لمىقارٌات املتعدد ٔ )Scheffe test( ٚلال كىا ِٕ وٕضح ت اؾدٔه (.)00
اؾدٔه ٕٖ :20ضح اتتبار عٗفْٗ لمفزٔد املتعدد ٚسض املِ٤ن العمى٘
اتاه

ُ

املضتٕٝ

الفزد بني املتٕصطات

قاضز

26

2
47.6154

الٕٞ٥

أصتا وضاعد

50

52.3400

التٍظٗى٘

أصتا وغارك

21

54.5714

وضاعد تدرٖط

3

27.1111

التقٗٗي

1

لصاحل وضاعد التدرٖط

املصدر  :وَ إعداد الباسح ارتكاسا عم ٜا٥صتباٌٛ

ٖتطدح ودَ دددٔه( )04أُ وتٕصدط درددات ت الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ حملاضدز بمػدت (ٔ )47.62وتٕصدط درددات
ا٧صدتا املضداعد بمػدت (ٔ )52.34وتٕصدط درددات ا٧صدتا املغدارك قدد بمػدت (ٔ )54.57وتٕصدط درددات وضداعد
التدرٖط بمؼ ( )57.00مما ٖغري إىل أُ الفزٔد كاٌت لصاحل وضاعد التدرٖط.
تغري ِذٓ الٍتاٟر إىل ٔدٕد فزٔد ات د٥ل ٛإسصا ٟٛٗعٍد وضتٕ ٝالد٥ل )1.12= a(ٛت الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ لددٝ
أفددزاد عٍٗدد ٛالدِّراصدد ٛتعددش ٝملددتػريات املِ٤ددن العمىدد٘ لصدداحل وضدداعد التدددرٖطا بٍٗىددا  ٥تٕدددد فددزٔد ت الزضددا
الدٕظٗف٘ا ٖددز ٝالباسددح أُ غٗدداب الفددزٔد ت اتاه(الزضددا الدٕظٗف٘) ٖزدد إىل املعاٌددا ٚالد ٖعاٌّٗددا أعطددا٠ِٗ ٞددٛ
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التدددرٖط وددَ قمدد ٛاملزتبددات ٔاؿددٕافش ِٔدد٘ وددَ ا٧عددٗا ٞاملغددرتك ٛبٗددٍّيا تبدددٔ ِددذٓ الٍتٗذدد ٛوٍطقٗدد ٛسٗددح
ٖتأثز(ا٧صتا املغار ك ٔاملضاعد ٔاحملاضز) بدرد ٛالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ أكجز وَ وضداعد التدرٖط(املعٗدد) الدذٍٖ ٙتىد٘
أصاصا ،إىل اؾاوع ٛال ؽزز وٍّا ٔعىن بّاا اتتمفت الدِّراص ٛو املخ٦ت (ٔ )4110صد٦و ٔ )4112( ٛتمٗفدات ٔ
امل٦مح)4119(ٛ
اخلالصة:

ت تتاً الدراصٌٕ ٛثق أِي الٍتاٟر ا٩تٗ:ٛ
 إ اُ الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ لد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق ٦دا ٞبدرد ٛوزتفع.ٛ
 ٥ تٕددد ع٦قد ٛدالد ٛإسصداٟٗا ،بدني الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ ٔالزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأعطدا٠ِٗ ٞد ٛالتددرٖط ت داوعدٛ
دٌق.٦
 ٥ تٕدد فزٔد ات دال ٛإسصا ٟٛٗبني الذكٕر ٔاإٌاخ ت الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الٕظٗف٘ .
 تٕدد فزٔد ات د٥ل ٛإسصا ٟٛٗعٍد وضتٕ ٝالد٥ل )1.12=a(ٛت الٕ ٞ٥التٍظٗى٘ ٔالزضا الدٕظٗف٘ لدد ٝأفدزاد
عٍٗ ٛالدِّراص ٛتعش ٝملتػريات صٍٕات اـرب ٚلصاحل  00صٍ ٛفأكجز.
 تٕدد فزٔد ات د٥ل ٛإسصدا ٟٛٗعٍدد وضدتٕ ٝالد٥لد )1.12= a(ٛت الدٕ ٞ٥التٍظٗىد٘ لدد ٝأفدزاد عٍٗد ٛالدِّراصدٛ
تعش ٝملتػريات املِ٤ن العمى٘ لصاحل وضاعد التدرٖط بٍٗىا  ٥تٕدد فزٔد ت الزضا الٕظٗف٘.
 تٕدد فزٔد ات د٥ل ٛإسصدا ٟٛٗعٍدد وضدتٕ ٝالد٥لد )1.12= a(ٛت الزضدا الدٕظٗف٘ لدد ٝأفدزاد عٍٗد ٛالدِّراصدٛ
تعش ٝملتػريات العىز لصاحل 49صٍ ٛفأقن بٍٗىا  ٥تٕدد فزٔد ت الٕ ٞ٥الٕظٗف٘.
كىا ٌقدً فىٕع ٛوَ التٕصٗات كا٩ت٘:
 العىن عم ٜؼقٗق وبدأ العدال ٛت املكافآت بني أعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق.٦
 إعداد بزاتر لتٍىٗ ٛا٥ػاِات اإجيابٗ ٛلد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوعد ٛدٌقد ٦مدٕ وٍّد ٛالتددرٖط ا تد٤دٙ
إىل أُ ٖعترب العطٕ وٍّ ٛالتدرٖط رصالٔ ٛلٗضت وٍّ ٛلتشصٗن وتطمبات اؿٗا ٚفقط.
 عقد دٔرات تدرٖبٗ٧ ٛعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌقد ٦اهلدد وٍّدا إكضدابّي املّدارات الد تكدٍّي ودَ
التػم عم ٜصعٕبات العىن ت وٍّ ٛالتدرٖط.
 العىن عم ٜؼضني الٕض املاد ٙلد ٝأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدرٖط ظاوع ٛدٌق ٦وَ تد٦ه ٔضد فىٕعد ٛودَ
الرباور ٔتصٕرات ٔال

وَ عأٌّا تقمن وَ سد ٚاهلذز ٚتارز اؾاوع ٛبصف ٛتاصٔ ٛاؾاوعدات الضدٕداٌٗٛ

بصف ٛعاو.ٛ
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أثر الشياسة النقدية واملالية على تدفقات االستجمار األجنيب املباشر يف اجلزائر للفرتة (

-

)
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 .21إمساعٗن بَ تمٗف ٛا عم٘ فارظا املٍا التٍظٗى٘ ٔع٦قتْ بالزضا الٕظٗف٘ لد ٝالعاون اؾشاٟدز -ٙدراصد ٛوٗداٌٗد ٛمبصدٍ ا٧مسٍدت "وتٗذد "ٛمبفتداح ٖٔ٥دٛ
البمٗدٚا فم ٛر ٝ٣ا قتصادٖٛا داوع ٛالغّٗد مح ٛـطزا الٕادٙا اؾشاٟزا العدد7ا دٖضىرب 4102ا ص ص .011-87
 .22أبٕ صَ أمحد إبزاِٗيا الضقا صفٕاُ أونيا أثز القٗاد ٚبالقٗي عم ٜالٕ ٞ٥التٍظٗى٘ لد ٝوٍظىات ا٧عىداه الٗىٍٗدٛا فمد ٛالعمدًٕ ا٥قتصدادٖ ٛا داوعدٛ
الض ٕداُ لمعمًٕ ٔالتكٍٕلٕدٗاا العدد ا الضٕداُا  ،4102ص ص .90-70
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