
    

   

 

 كهٛخ انزشثٛخ      
     انًدهخ انزشثٕٚخ      

 ***            

الوالء التنظيمي ألعضبء هيئت التدريس جببمعت األمرية نورة 
ب لنموذج اتزيوني 

ً
  Etzioniبنت عبدالرمحن وفق

 

 إعداد   

 فوزية بهت صاحل الشنري /د

 أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشارك
 قسم اإلدارة والتخطيط التربوي -كمية التربية

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 نوف بهت عبداهلل املًاوش  أ/  

  ماجستير القيادة التربوية عمي حاصمة
مشرفة تربوية بإدارة التعميم بمحافظة 

 االحساء

 رميا بهت فًد الدعجانيأ/ 

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
 
 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020.   

 
 
  

 م2020  نوفنربوالصبعوى  ـ    التاشعاجمللة الرتبوية ـ العدد  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ............................................................................. الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس

- 241 - 

 صتخلط:امل

أعضفاء هيةفة التفدريس بجامعفة دى الفوالء التنظيمفي لفهدفت الدراسة الكشف  عفن واقف  
عفد الب   وهفي لموالء التنظيمي  Etzioni ألبعاد نموذج اتزيوني اوفقً  األميرة نورة بنت عبدالرحمن

وب عففد الففوالء   المتبادلففة المزايففا حسففاب عمفف  القففاةم التبففادلي الففوالء عففدوب   )األخالقففي   المعنففوي
التعففر  عمفف  ال ففروا ذات الداللففة و   مففن وج ففة نظففر أعضففاء هيةففة التففدريسوذلففك  االغترابففي 

 الدرجفة العمميفة لمتغيفرات  اوفًقفلواقف  الفوالء التنظيمفي اإلحصاةية في استجابات عينة الدراسفة 
ضففاء هيةففة التففدريس عمفف  مقترحففات أع والتعففر  .نففوع الكميففةو  سففنوات الخدمففة فففي الجامعففة و 

  وتففم اختيففار العينففة بطريقفففة التحميمففي الدراسففة المففن و الوصفف ياتبعففت وقففد  لزيففادة والة ففم.
عمفادة  بواسفطةعشواةية من خالل الصيغة اإللكترونية الستبانة الدراسة التي تم تعمفيم رابط فا 

معفة األميفرة نفورة بنفت عبفد بجا البريفد االلكترونفي ألعضفاء هيةفة التفدريس عمف البحث العممي 
عينفففة الدراسفففة إلففف  اسفففتجابات أففففراد    أبرزهفففاالنتفففاةو  توصفففمت الدراسفففة لعفففدد مفففنو الفففرحمن  

  )األخالقففي  الففوالء المعنففويب عففد كففل مففن  عمفف  العبففارات الففواردة فففي  "مرت فف " مففوافقت م بدرجففة
عم  العبارات الفواردة ففي  "متوسطة" بدرجةو  )التبادلي   الوالء القاةم عم  المزايا المتبادلةب عد و 

امعففة األميففرة نففورة بنففت هيةففة التففدريس بج حصففر مقترحففات أعضففاءتففم   و ب عففد الففوالء االغترابففي
 .اجتماعيفةماديفة  معنويفة  إداريفة   والة ن التنظيمفي ففي أربعفة جوانفب لتحسين عبدالرحمن؛ 

 اقففدمت الدراسففة عففدد مففن التوصففيات يمكففن أن تسفف م فففي تعزيففز ودعففم الففوالء التنظيمففي وفًقففو 
 لنتاةج ا. 

لمفففففوالء  Etzioni ونييفففففنمفففففوذج اتز  -الفففففوالء التنظيمفففففي  الكممففففات الم تاحيفففففة
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. -أعضاء هيةة التدريس  -التنظيمي
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Organizational Loyalty among the Faculty Members of Princess 

Nourah Bint Abdulrahman University according to Etzioni's Model 

 

Abstract 

 The present study aims to identify the reality of organizational loyalty 

among the faculty members of Princess Nourah Bint Abdulrahman University 

according to the domains of Etzioni's model, i.e. moral, calculative, and 

alienative domains. It also identifies the statistically significant differences in 

the participants' responses to the reality of organizational reality according to 

the (academic degree, years of experience, and type of college) variables and 

the faculty suggestions to enhance loyalty. The authors adopted the analytical 

descriptive approach and applied an online questionnaire via the Deanship of 

Scientific Research to a randomly selected sample of (320) faculty members at 

Princess Nourah Bint Abdulrahman University. The results showed that the 

participants' responses were high to the items of the moral and calculative 

domains, but they were moderate to the items of the alienative one. The faculty 

suggestions to enhance organizational loyalty were distributed to the material, 

moral, management, and social perspectives. Moreover, the study made 

suggestions to foster organizational loyalty.  

Keywords: Organizational loyalty, Etzioni's model, Faculty members, Princess 

Nourah Bint Abdulrahman University 
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   املكدمة:

مففن و   لكافففة أوجفف  الحيففاة وسففيطرت االتنظيمففات  بشففموليتسففم العصففر الففذي نعيشفف  
أفففراد مؤهمففون وقففادرون يقففدمون بواسففطة يسففع  لتحقيقفف   ال تنظففيم هففدفً لكففالطبيعففي أن يكففون 

بففين التنظيمففات واألفففراد يصففبا التعامففل والءهففم  ويحصففمون منفف  بالمقابففل عمفف  احتياجففات م  ف
فنجفد أن أففراد أك فاء  عمف   لبقفاءا المنظمفةتقتضفي مصفمحة ف؛ تكامفل وتبفادل تعامل قفاةم عمف 

 وتكمففن مصففمحةوالة ففم   يةواسففتمرار  وتففيهيم ماختيففارهم مففن أجففل  التنظففيم يبففذل الج ففد والمففال
 يشفب  حاجففات مالمنفاخ المالةفم  و يسفع  ليفوفر ل فم األففراد أيضفا ففي بقفاة م ففي التنظفيم الفذي 

  . 1٢2٢)عبدالرحمن 
مدرسة العموم السفموكية بعفد الحفرب العالميفة  وراإلداري ظ  يلتطور ال كر ا من نتاةوو 

 الواسففتعم السففموك اإلنسففاني  التففي تقففوم عمفف  دراسففةالعمميففة الطريقة بففف فقففد اهتمففت  الثانيففة
بالمنففاخ التففي ارتبطففت و تركففز عمفف  النشففاط اإلنسففاني  ت كانففو  االجتمففاعو  الففن س يم ففاهيم عممفف

مفن خفالل و  .اآلمال والتطمعفاتلتحقيا المنظمة؛  فرادعم  ال  م المتبادل بين أ ركزتو   الثقافي
 لمبيةففة انتماةفف م  ففوم الففوالء التنظيمففي المتمثففل فففي مشففاعر ال ففرد و  وبففرز هففذا المدرسففة تبمففور

  .  1٢21الموزي )   1٢22)عبد الواحد  ايعيش في  التي
 تمتمك فا التفي السفمطة أن يفرى التنظيمي الوالء نماذج أحد Etzioni اتزيوني ونموذج

 ويعتمفد بفالوالء يسفم  االنفدماج وهفذا المنظمفة ففي  الموظف انفدماج طبيعة من نابعة المنظمة
 سفمطة تتيصفل حيفث المنظمفة؛ لتوج فات الموظف  انصياع درجة عم  النموذج هذا قوي بشكل

 األخالقفففي ففففالوالء العمفففل  بيةفففة ففففي الموظففف  ن فففاكإ ةنوعيففف و درجفففة مفففن كفففل ففففي المنظمفففة
 وقففيم بيهففدا  قناعتفف  مففن وينبفف  ومنظمتفف   الموظفف  بففين الحقيقففي االنففدماج يمثففل )المعنففوي 
 يمثفل الفوالء مفن النفوع  وهفذا األهفدا  و  المعفايير هفذا وتمثمف  ب فا يعمل التي المنظمة ومعايير
 وقيم فا  ة منظمفال أهفدا  م  الموظ  اندماج إل  ااستنادً  المنظمة نحو اعميقً  اإيجابيً  اتوج ً 

 أقففل درجففة عطففيوي  المزايففا تبففادل عمفف  القففاةم الففوالء هففو التبففادلي الففوالء أن كمففا  ومعاييرهففا
 المنظمففة تمبيففة بمقففدار تحديففدا ويمكففن منظمتفف   داخففل الموظفف  وت اعففل يففةاندماج حيففث مففن
 من عففة عالقففة ب ففا عالقتفف ف أهففداف ا؛ ليحقففا سففع وي ل ففا  امخمًصفف ليكففزن الموظفف  حاجففاتل

 ففي السفمبي التوجف  يمثفل االغترابفي الوالءفف كفذلك والمنظمفة    )الموظف الطفرفين بفين متبادلة
 اغالًبف عممف  بيةفة ففي  اندماجف إن حيث ؛ب ا وعالقت  ب ا يعمل التي المنظمةب الموظ  ارتباط
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 الموظفففف  عمفففف  المنظمففففة ت رضفففف ا التففففي القيففففود ونففففوع لطبيعففففة انظففففرً  ؛اإرادًيفففف ال يكففففون مففففا
         .1٢2٢)عبدالرحمن 

تسفع  الجامعفات لكسفب ا ؛ لفذلك بمستوى األداء الوظي ي العام الوالء التنظيمي يرتبطو  
مفن العناصفر الرةيسفية لقيفاس مفدى التواففا بفين أنف  نجفد مفن أعضفاء هيةفة التفدريس في فا  ف

؛ هفو عنصفر الفوالء التنظيمفي أعضاء هيةة التدريس من ج ة وبين الجامعات من ج فة أخفرى
  .  1٢2٢ عبد الرحمن) أهداف ا  وتطمعات ا معظمالجامعات  تحققكمما زاد هذا التوافا  حيث
تتوقف  قفدرة حيفث   في الجامعةهم مدخالت العممية التربوية عضو هيةة التدريس أحد أ ويمثل

 تففوفر األسففتاذ الجففامعي الكفف ءرزهففا  مففن أبيففا وظاة  ففا عمفف  عففدة عوامففل  تحق فففيالجامعففة 
لفذا  ؛مفن والةف  لمجامعفة التفي ينتمفي ل فا نفاب الذي يمارس دورا ضمن إطفار م نفي وأخالقفي و 

لم نتف  واإليمفان  س بقفيم وخصفاةص المعمفم النفاجا كحبف ينبغي أن يتحم  عضو هيةفة التفدري
    واالعتففزاز ب ففامففن أجم ففا والبففذل  عففدم الممانعففة فففي التضففحيةو   جامعتفف برسففالت  ورسففالة 

 ابالسف ل؛ ف فو يتطمفب ج فدً ل هذا القيم والص ات لدى عضو هيةفة تفدريس لفيس امثأ ترسيخو 
 ألعضفففاء هيةفففة التفففدريس عفففد مشفففاعر الفففوالء التنظيمفففيتو  . 1٢22 )الوطبانامقصفففودً  اتربوًيففف

خدمففة لهم دوتوجيفف  ج ففو  رضففاهم فففي ذوات ففم كسففب تعميق ففايمكففن عففن طريففا   وسففيمة فاعمففة
فكممفا   ومصمحت ا والسفعي ب فا نحفو األفضفل والحرص عم  سمعت ا  وأهداف ا الجامعةغايات 

وأكثفر   عمف  اسفتمرار عالقتف  مع فا  ازاد ارتباط عضو هيةة التدريس بجامعت  كان أكثفر حرًصف
وتنميت ففففا وأقففففوى رغبففففة فففففي بففففذل الكثيففففر مففففن الج ففففد لتطويرهففففا   رضففففا عففففن عممفففف  ب ففففا

.(Halwani,2006, 4) 
التفي يجفب أن يتصف  ء التنظيمفي يعفد مفن القفيم الم مفة  ومن هنا فإن موضفوع الفوال

الففوالء مففن الدراسففات إلفف  أن   الكثيففروتشففير   هيةففة التففدريس فففي الجامعففات عضففوب ففا سففموك 
حيففث   التنظيمففي يعبففر عففن مففدى اإلخففالص واالنففدماج والمحبففة الففذي يبديفف  ال ففرد تجففاا عممفف 

لفففدى عضفففوات هيةفففة المرت ففف  مسفففتوى الفففوالء التنظيمفففي  أن  1٢25 )الدوسفففري دراسفففة بينفففت
بإيجابيفففة عفففن  التحفففدثو   بسفففمعة الجامعفففة لففف  اهتمفففام نأدى إالتفففدريس ومفففن ففففي حكم فففن 

وعمففف  ذلفففك يعتبفففر الفففوالء التنظيمففففي   فففا عمففف  ممتمكات المحافظفففةالجامعفففة مففف  اآلخفففرين  و 
ففي العمفل مفن  الت انيو  التربوية  فالحماس المؤسساتفي الداللة عم  نجاح  اضروريً   امؤشرً 

هففو الففوالء التنظيمففي  تبففر  كمففا يعت ففانين والممتففزمينهيةففة التففدريس الم أعضففاء أهففم سففمات
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  .1٢22)الوطبفان   ام القفاةم بفين األففراد ومنظمفات ماالنسفج درجفةلفت حص  الرةيسفيالم تاح 
هيةففة وبنففاء عمفف  مففا سففبا تففيتي هففذا الدراسففة لتبحففث فففي واقفف  الففوالء التنظيمففي ألعضففاء 

 .Etzioni لنموذج اتزيوني اعبدالرحمن وفقً  بنت ميرة نورةالتدريس بجامعة األ
 :  مشكلة الدراشة

تعتمد المؤسسات عم  الموارد البشفرية ففي نموهفا وذلفك باالهتمفام بتفدريب م وتفيهيم م  
ن تحقيفا الفوالء إلشفباع احتياجفات م الن سفية ومفا يترتفب عمف  ذلفك مف؛ اومعنويً  اوتح يزهم ماديً 

م نففة عضففو ال يةففة التدريسففية فففي الجامعففة نجففد أن ففا م نففة وبففالنظر إلفف  الففوظي ي ألفرادهففا  
 هففي لفف  غيففر ذلففك مففن الم مففات اإلضففافية )التعمففيم والبحففث وخدمففة المجتمفف   إ يففة األبعففادثالث

وقفد الحظفت الباحثفة مفن خفالل   زمنم نة ب ا الكثير من األعباء ف ي متجددة ومتنوعة م  الف
 ويكت ففي بففيول أو ثففاني درجففة ةلمترقيفف اأبحاثًففم يقففدأن بعففض أعضففاء هيةففة التففدريس ال  عمم ففا

  مففن ثففم الشففعور باإلحبففاط مففن العمففلإلج ففاد البففدني أو الن سففي لذلففك  يعففودوقففد ؛ أكاديميففة
مسففتوى ممففا يترتففب عميفف  انخ ففاض لففدى هففؤالء؛  وبالتففالي يففنخ ض مسففتوى الففوالء التنظيمففي

يةففة تففدريس ذوي والء مما جعففل الجامعففة بحاجففة إلفف  أعضففاء هاألداء وك ففاءة العمففل لففدي م 
فتحقيا الوالء التنظيمي يتطمب حوافز بنوعي ا المادى والمعنفوي ممفا يفنعكس ايجابيفًا  تنظيمي 

عم  الوالء التنظيمي ومن ثم ينعكس عم  انتماء أعضفاء هيةفة التفدريس بجامعفة األميفرة نفورة 
ت فرض كيف  يفتم اسفتغالل ك ففاءة  بنفت عبفدالرحمن لمجامعفة  فالمنظمفة الناجحفة هف  تمفك التف 

وفاعميففة عاممي ففا بمففا يحقففا أهففداف ا   فففالوالء التنظيمففي شففعور ي كتسففب لففذا يجففب عمفف  إدارة 
الجامعففة خففالل سففعي ا لكسففب والء أعضففاء هيةففة التففدريس البففد أن ترضففي دوافع ففم وتشففب  

امعففة لففذا يجففب أن تسففعي جرغبففات م وتشففعرهم أن أهففداف م تتحقففا بتحقففا أهففدا  المؤسسففة  
األميففرة نففورة بنففت عبففدالرحمن إلففي تحقيففا الففوالء التنظيمففي بكففل ابعففادا لففدي أعضففاء هيةففة 
التففدريس ويففرتبط باالحسففاس باالنتمففاء والثقففة وقبففول أهففدا  وقففيم الجامعففة ويكففون مصففحوبًا 
برغبففة أعضففاء هيةففة التففدريس ففف  بففذل الج ففد لتحقيق ففا وثقففت م والرضففا عففن العمففل فففالوالء 

ثير مباشر عم  الك اءة الم نية ويسبب إنخ اض ف  معدل إنتقال العفاممين بفين التنظيمي ل  تي
عفدم وعفي   و المنظمات وزيادة ك اءة إستخدام الموارد وتحقيا مستوى مفن ال اعميفة التنظيميفة

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بيبعاد الوالء التنظيمي بشفكل كامفل اعضاء هيةة التدريس 
أكفدت عديفد مفن الدراسفات أهميفة الفوالء التنظيمفي كمفا  الحفالي مقيفام بالبحفثاالمر الذي م فد ل
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   1٢23)عبففدالرحمن    1٢24)المطيففري    1٢24)سفف ر    1٢25)الدوسففري  مثففل دراسففة
(Gargouri  1٢24  .أن الففوالء التنظيمففي لمعففاممين فففي المؤسسففات التربويففة مففن  واعتبففرت

 ادوًمففومن ففا الجامعففات المؤسسففات تمففك لففذلك تحففرص   مقومففات نجففاح العمففل وتحقيففا أهداففف 
وتشفابك أدوار أعضفاء هيةفة وتعقفد باطفات العمفل  حإسموك العاممين في ا في ظل تزايفد لتقصي 
ومفن  لتنظيمفي لفدى أعضفاء هيةفة التفدريس لذلك كان ال بد من معرففة واقف  الفوالء ا  التدريس

مففا واقفف  الففوالء التنظيمففي ألعضففاء  التففالي لدراسففة فففي السففؤال الففرةيس مشففكمة ا تففم تحديففدهنففا 
  ؟Etzioni لنموذج اتزيوني اعبد الرحمن وفقً هيةة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت 

   ةاألسةمة ال رعية التالي ويت رع من هذا السؤال 
ففي  بجامعة األميرة نفورة بنفت عبفدالرحمن ما واق  الوالء التنظيمي ألعضاء هيةة التدريس -2

  ؟Etzioni ضوء بعد الوالء المعنوي لنموذج اتزيوني
ففي بجامعة األميرة نفورة بنفت عبفدالرحمن واق  الوالء التنظيمي ألعضاء هيةة التدريس ما  -1

   ؟Etzioni ضوء بعد الوالء القاةم عم  المزايا المتبادلة لنموذج اتزيوني
ففي بجامعة األميرة نفورة بنفت عبفدالرحمن ما واق  الوالء التنظيمي ألعضاء هيةة التدريس  -1

  ؟Etzioni لوالء االغترابي لنموذج اتزيونيضوء بعد ا
بجامعفة األميفرة هل توجد فروا ذات داللة إحصاةية ففي تصفورات أعضفاء هيةفة التفدريس  -1

الدرجففة العمميففة خففتال  تعففزى ال ل ففنحففول واقفف  الففوالء التنظيمففي نففورة بنففت عبففدالرحمن 
 ؟ونوع الكمية وسنوات الخدمة

 والة نجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لتحسين ا مقترحات أعضاء هيةة التدريس بم -2
 التنظيمي؟

  :أيداف الدراشة

   الدراسة الحالية إل  تحقيا اآلتيت د  
 اء المعنوي وفًقفالوالء التنظيمي لدى أعضاء هيةة التدريس في ضوء بعد الوالالتعر  عم  -2

  .Etzioni اتزيونيلنموذج 
التعر  عم  واق  الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيةة التدريس ففي ضفوء بعفد الفوالء القفاةم  -1

  .Etzioni لنموذج اتزيوني االمتبادلة وفقً  عم  المزايا
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التعففر  عمفف  واقفف  الففوالء التنظيمففي لففدى أعضففاء هيةففة التففدريس فففي ضففوء بعففد الففوالء  -1
 .Etzioni اتزيونيلنموذج  ااالغترابي وفقً 

 الففوالء واقفف  حففول التففدريس هيةففة أعضففاء تصففورات فففي اإلحصففاةية ال ففروا الكشفف  عففن -1
 العمميفففة الدرجفففة الخفففتال  تعفففزى عبفففدالرحمن بنفففت نفففورة األميفففرة جامعفففة ففففي التنظيمفففي
  .الكمية ونوع الخدمة وسنوات

بنففت عبففدالرحمن نففورة مقترحففات أعضففاء هيةففة التففدريس فففي جامعففة األميففرة  التعففر  عمفف  -2
 التنظيمي. لتحسين والة ن

  :أينية الدراشة

 من الناحيتين العممية والعممية كالتالي  إس امات اتكمن أهمية هذا الدراسة في  
 :مو الهاحية العلنية

وهفو مفا يتواففا السفعودية   مواكبت ا لمتوج ات االستراتيجية عم  مستوى المممكفة العربيفة -2
ممففا البشففرية وتنميففة م ففارات المففوظ ين؛  بتنميففة المففوارد التففي اهتمففتم. 1٢1٢مفف  رؤيففة

 ويرفف  مفن ك فاءة وفاعميفة أداءالتنظيمفي لتمفك المؤسسفة التربويفة   يس م ففي رفف  الفوالء
  . 1٢23,1٢1٢رؤية المممكة العربية السعودية) الموظ ين نحو تحقيا أهداف ا

حيفث يعفد مفن التنظيمي ففي المؤسسفات التربويفة؛  أهمية الوالءانبثقت أهمية الدراسة من  -1
مكونفات  وذلك لمفا يمثمف  مفناإلنساني؛  عمماء ودارسي السموكأهم المجاالت التي جذبت 
فاعميففة المنظمففة وانجففاز األعمففال في ففا يففزداد باالهتمففام حيففث إن سففموكي  مرغففوب في ففا  
نحففو المنظمففة واعتففزازهم ب ففا واسففتعدادهم لمففدفاع   ماتاتجاهففرادهففا و بجانففب الففوالء بففين أف

 قيم ا. ا بسبب إيمان  القوي بيهداف ا و عن سمعتعن ا و 
ن تضففي  هففذا الدراسففة إلفف  أدبيففات الففوالء التنظيمففي  حيففث تبففين مففن الدراسففات يتوقفف  أ -1

 في دراسات الوالء التنظيمي.  Etzioni سابقة عدم استخدام نموذج اتزيونيال
 العنلية:مو الهاحية 

مفن حيفث   عبفد الفرحمنقد ت يد نتاةو الدراسة القيادات العميا في جامعة األميرة نورة بنفت  -2
الوقو  عم  مسفتوى الفوالء التنظيمفي بفين أعضفاء هيةفة التفدريس ففي الجامعفة  ومعرففة 

 .ظيمي لدي نمقترحات األعضاء لتحسين الوالء التن
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في جامعفة األميفرة نفورة  األكاديميوعمادة التطوير   إمكانية است ادة عمادة الموارد البشرية-1
وتحسففن مسففتوى الففوالء  عففداد بففرامو تطففورفففي إ مففن نتففاةو الدراسففة؛ عبففد الففرحمنبنففت 

   بما يزيد فعالية أداء الجامعة.التنظيمي
ت س م في توجي  ج ود الباحثين نحو الدراسفات المتعمقفة بفالوالء التنظيمفي  وففا نمفاذج  قد-1

 الوالء العالمية المعتمدة  والمعتر  ب ا في هذا المجال.
 حدود الدراشة:

جميففف  أعضفففاء هيةفففة التفففدريس بجامعفففة األميفففرة نفففورة بنفففت   الحفففدود البشفففرية والمكانيفففة -2
 عبدالرحمن.

 الدراسفي الثفاني مفن العفام الجففامعيطبقفت الدراسفة الميدانيفة ففي ال صفل  الحفدود الزمانيفة  -1
 م .1٢26/1٢1٢)

تقتصر عم  دراسة واق  الوالء التنظيمي لدى أعضفاء هيةفة التفدريس   الحدود الموضوعية -1
  Etzioni رحمن فففي ضففوء أبعففاد نمففوذج اتزيففونيفففي جامعففة األميففرة نففورة بنففت عبففدال

  المعنففوي  والففوالء القففاةم عمفف  المزايففا المتبادلففة  والففوالء األخالقففي)  الففوالء الثالثففة وهففي
 االغترابي. 

 :مضطلخات الدراشة

 ؤسسةهو اعتقاد قوي وقبول في جانب أفراد التنظيم بيهدا  وقيم الم الوالء التنظيمي 
قوية في الرغبة الم  عطاء لصالح ا  المزيد من الورغبت م في بذل التي يعممون ب ا  

  . 134  1٢24 )المغربي سمعت ا الح اظ عم لدفاع عن ا و من أجل ابعضويت ا  ستمرار اال
بين أهدا  ال رد وأهدا  المنظمة   االنسجامكما يعر  الوالء التنظيمي عم  أن   

قبال ال رد عم  عمم  بدافعية كبيرة لتحقيا  والتشاب  بين قيم ال رد والقيم الساةدة في التنظيم وا 
أهدا  المنظمة  والنظرة اإليجابية لمتنظيم عالوة عم  رغبة ال رد البقاء في المنظمة 

  11  1٢٢4 الرواشدةوت ضيم ا عم  غيرها وافتخارا باالنتماء ل ا)
منظمت   م  ال رد تطابا درجة    الوالء التنظيمي بين 1٢٢1ويعر )عبد الباقي 

 في ا م  يعمل التي المنظمة لصالا ممكن ج د أو عطاء أكبر بذل في ورغيت  ب ا وارتباط 
 يتص  الم  وم هذا أن حيث المنظمة  هذا عضوية االستمرار في في قوية رغبة
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وديناميكية  وايجابية قوية تكون أن يجب الم  وم ل ذا تبعاً  فالعالقة واإليجابية  بالشمولية
 عمي  يحصل لما تقييم مجرد  ليس التنظيم وغايات بيهدا  الداخمي اإلقناع عم  وتقوم

حالة توحد العامل م  المنظمة الت  يعمل في ا وم  أهداف ا كما يعر  عم  أن   
   2٢1  1٢٢1)العطية ورغبت  بالمحافظة عم  عضويت  في ا

 ج ة  من مرتبطة حالة هو بين  Vahe – Hennequin,2003,7كما يعرف ) 
 ل ا بالوالء أخرى ج ة ومن في ا  المشتركة القيم وتقاسم بالمنظمة عاط يا ال رد بإرتباط
 البقاء يمزم  أخالقي بواجب بشعورا وأخيرا ل ا  مغادرت  أو في ا بقاءا لثمن تقييم  نتيجة
 الن اية حت  في ا

جامعة األميرة نورة ب هيةة التدريس أعضاءلدى إيجابي شعور هو   اإلجراةيي  التعر  
االرتباط ب ا  و إلي ا  واإلخالص ألهداف ا   االنتماءيتمثل في  جامعت ن تجاا  بنت عبدالرحمن

لتحقيا أهدا   ن لبذل أقص  ج دواستعدادهالستمرار والبقاء في تمك الجامعة  والرغبة با
 .  جامعت نوقيم 

ذ اواألستذ المشارك  اواألستمن يحممون درجة األستاذ   هم  أعضاء هيةة التدريس 
ومساعد  ن درجة المحاضر والمعيدومن يحممعين في الكميات والمعاهد تويجوز أن يالمساعد  

  وغير ذلك من عممية التدريسوالقيام بالتمرينات و بحث  إلعدادهم لعضوية هيةة التدريس  ال
موظ  المغات و ال  كما يجوز أن يعين في ا مدرس سهيةة التدريعضو بإشرا  األعمال  

  .15  2661  مجمس التعميم العالي) ي نال
نشاة ا في مدينة هي جامعة حكومية  تم إ  امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنج 

الرياض بالمممكة العربية السعودية  في ع د خادم الحرمين الشري ين الممك عبداهلل بن 
المممكة العربية في نساةية أول جامعة  وباعتبارها  ه2116شوال16بتاريخعبدالعزيز  

  .  1٢26ن )جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحم السعودية
   يففد اتزيففوني فففي أواةففل السففتينياتنمففوذج وجففد عمففهففو   Etzioni نمففوذج اتزيففوني 

ال فرد في فا والفذي يسفم   انفدماج   حيث يفرى أن سفمطة المنظمفة نابعفة مفن طبيعفة م.2632)
 وهففو التبففادلي الففوالءخالقففي )المعنففوي   و هففي  الففوالء األوييخففذ ثالثففة أشففكال أو أبعففاد بففالوالء  

  .  1٢21)الشياب    والوالء االغترابيالمتبادلة المزايا حساب عم  القاةم الوالء
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لممشاركة التنظيمية وهو نظرية تنظيمية كمية    هو نموذج Etzioniنموذج اتزيوني  
  &Penleyفإن  يوفر طريقة جذابة لتصور التزام الموظ ين األفراد تجاا المنظمات.

1988,44),Gould  
 الفففوالءالفففوالء األخالقفففي   و  الثالثفففة بيبعفففادة المسفففتخدم النمفففوذج بينففف  اجراةيفففاً  وعفففر  
 بجامعففة التففدريس هيةففة ألعضففاء التنظيمففي الففوالء واقفف  معرفففة ففف  والففوالء االغترابففي التبففادلي
 عبدالرحمن. بنت نورة األميرة

              الصابكة: والدراشات الهظري اإلطار 

 مفًوم الوالء التهظيني 

أنف  التقفويم اإليجفابي لممؤسسفة  والنيفة لمعمفل    1٢٢4)الرواشفدة  عرف  شيمدون في
وأضففا  التففو وهريبنفك أن الففوالء هففو عففدم االسففتعداد لتففرك المنظمففة  مفن أجففل تحقيففا أهففداف ا 

وعرففف  أورلففي  بسففبب األجففور  أو الوضفف  الففوظي ي  أو الحريففة الم نيففة  أو عالقففات الصففداقة.
بالمؤسسفة ممفا يدفعف  إلف  االنفدماج ففي بيةفة بين  االرتباط الن سي الذي يربط ال فرد  وخاتمان 

 قففففففففد عففففففففر و   .1٢٢4)الرواشففففففففدة  عمففففففففال وفففففففففا قففففففففيم المؤسسففففففففةالعمففففففففل وتن يففففففففذ األ
(2012,Goodarzi الوالء التنظيمي بين  الميل والتوج  نحو المؤسسة عن طريفا  التواففا  

ر  ع ففو  مف  قففيم ومعتقفدات المؤسسففة والتعفاون والمشففاركة ال عالففة لمبقفاء كعضففو مسفتمر في ففا.
الففدرجات مففن الج ففد لصففالا المنظمففة   اسففتعداد ال ففرد عمفف  بففذل أعمفف "  الففوالء التنظيمففي بينفف 

 "وقبففول األهففدا  الرةيسففيةفففي البقففاء فففي ذلففك التنظففيم وقبولفف   والرغبففة القويففة الداخميففة لديفف  
 تجفففاا ال فففرد لفففدى المتولفففد اإليجفففابي الشفففعور بينففف  ع فففر  كمفففا   112  1٢22 )القحطفففاني 
 عمفف  والحففرص وألهففداف ا  المؤسسففة ل ففذا اإلخففالص جنتففا وهففو ب ففا  يعمففل التففي المؤسسففة
 المؤسسفة نجفاح مفن يعفزز بمفا الج فد مفن المزيفد بذل طريا عن المؤسسة في البقاء استمرار
    .1٢22)البارودي  األخرى المؤسسات عم  م اوت ضي

 ثالثفففة بفففين ت اعفففل محصفففمة هفففو التنظيمفففي الفففوالء أن  1٢22) البفففارودي ذكفففر قفففدو 
 هي  ةرةيس عناصر

 كون ففا ب ففا يعمففل التففي نظمفةالم وقففيم أهففدا  مفف  ال ففرد تفرابط درجففة بفف  ويقصففد التطفابا   -2
  .وقيم  أهداف  تمثل
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 نشففاطاتال جميفف  فففي كاممففة بصففورة امن مًكفف ال ففرد يكففون أن ويعنففي العمففل  فففي االن مففاك -1
  ب ا. يعمل التي منظمةال في ب ا يقوم التي دواراألو 

 يعمفل التفي نظمفةلما تجفاا والعاط فة الكبير باالرتباط الشعور ب  ويقصد  والوفاء اإلخالص -1
   .وكينونت  ذات  من جزء نظمةالم أن يحس بحيث ال رد ب ا

 :التهظينيخضائط مفًوم الوالء 

 يمي  فيماأبرز الخصاةص لم  وم الوالء التنظيمي   1٢22)القحطاني  طرح 
الوالء التنظيمي كيي متغير سفموكي ف فو لفيس حالفة ممموسفة يمكفن تحديفد أبعادهفا بشفكل  -2

عنف  والتفي  مادي معين ويمكفن أن يسفتدل عميف  مفن خفالل ظفواهر تنظيميفة معينفة ناتجفة
 تجسد مدى والء األفراد لتمك المنظمات.

كبيفرة مفن قبفل  احالة والء األفراد لممنظمات ليس باألمر السف ل ف فو يتطمفب ج فودً  تصعيد -1
 اإلدارات لتشابك العوامل والمتغيرات المؤثرة في ا والتي تس م في تكوين .

بفل مفن العوامفل أو نظفام مفن األنظمفة  ال يمكن النظر إل  الوالء التنظيمي عم  أن  عامل  -1
 نظم والسياسات واإلجراءات والعوامل المعتمدة.هو حصيمة ت اعل العديد من ال

عم  الكثير من الظواهر اإلداريفة األخفرى  مثفل رغبف   امباشرً  انجد أن لموالء التنظيمي تيثيرً  -1
  ومسفتوى األداء واإلنجفاز لف  العمفل  ومدى االلتفزام بالحضفور إفراد في البقاء بالتنظيماأل

 حقيا أهداف ا.المبذول من قبل األفراد تجاا المنظمة لت
وأقفل  انسفبيً  الوالء التنظيمي لألفراد ال يصل إل  مستوى الثبات المطمفا فتغيفرا يكفون قمفيالً  -2

 من درجة التغيير التي تحصل في الظواهر اإلدارية األخرى.
  مضادر الوالء التهظيني:

)عبفد  مصادر الوالء التنظيمي متعددة ومتنوعة وتقسم إل  مجمفوعتين أساسفيتين همفا 
    1٢22الواحد 

مكفامن الن فور  والمجموعفة الثانيفةالمجموعة األولف  مكفامن الجفذب لمفوالء التنظيمفي   
  من ما  أو الطرد لموالء التنظيمي  وفيما يمي توضيا لكاًل 

مسفؤولة عفن تنميفة مصادر ضرورية و مكامن الجذب لموالء التنظيمي في الجامعات  وهي  -2
دى العففاممين  ويطمففب مففن أي منظمففة تنميت ففا لففدى وجففذب الففوالء التنظيمففي وزيادتفف  لفف

 أفرادها والحرص عمي ا وهي كثيرة ومن أهم ا 
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أ. إشباع حاجفات العفاممين اإلنسفانية  ففإذا أشفبعت تمفك الحاجفات؛ يتولفد لفدى ال فرد اإلحسفاس 
 بالرضا واالطمةنان واالنتماء ثم بعدهم الوالء التنظيمي.

ت الدراسففات أن الففوالء التنظيمففي يففزداد كممففا كانففت   أوضففحووضففوح ال ففد ب. تحديففد األدوار 
األهدا  المطموب تحقيق ا من قبل المنظمة واضحة  ليتم ف فم األففراد ألدوارهفم ففي العمفل 

الففذي يحففدث فففي حالففة عففدم  ولتجنففب الصففراعوذلففك ألهففدا  معينففة والسففعي لتحقيق ففا  
 وضوح أدوار العاممين.

الحففافز األسففموب أو الطريقففة أو األداة التففي تشففب  ج. بنففاء نظففام مناسففب لمحففوافز  حيففث يعففد 
معمفل ال رد ذاك اإلشفباع المطمفوب بفدرجات مت اوتفة بقفدر حاجتف   وتؤكفد نظريفة الحفوافز ل

وهففي األسففباب التففي تففدف  النففاس لمعمففل وتعطففي األسففباب عمفف  أهميففة الحففوافز الداخميففة  
 لترك م العمل في المنظمات أو تمسك م ب ا.

 ويقصفففد بالمنفففاخسفففين المنفففاخ التنظيمفففي بالجامعفففات والكميفففات التابعفففة ل فففا  د. االهتمفففام بتح
والتففي يففدرك ا غيففرات واألجففواء الداخميففة لممنظمففة  التنظيمففي أنفف  محصففمة الظففرو  والمت

تحفففدد تصفففرفات م وأداءهفففم ومفففدى انتمفففاة م  واتجاهفففات م والتفففياألففففراد وتوجففف  مسفففارات م 
هففذا المجففال أن التنظيمففات التففي تتصفف   ووالة ففم لممنظمففة  وقففد أوضففحت األبحففاث فففي

تسففرب العففاممين  إلفف بيةات ففا بالتسففمط والمثبطففة لمعنويففات العففاممين هففي تنظيمففات تففؤدي 
  وعدم تنمية قيم الوالء التنظيمي.

معظفففم المنظمفففات  لن فففور أو الطفففرد لمفففوالء التنظيمفففي مكفففامن ا -المجموعفففة الثانيفففة  
مال فففا الحقيقفففي هفففو رأس المفففال البشفففري والمفففوارد التعميميفففة والجامعفففات تؤكفففد عمففف  أن رأس 

ينظفففر ل فففم نظفففرة مختم فففة تقضفففي عمففف  والة فففم وتفففدمر   االبشفففرية ولكفففن الفففبعض من فففا واقعًيففف
معنويات م وتزيد مفن نسفبة التسفرب الفوظي ي  فيوصفل ذلفك إلف  عواقفب اقتصفادية سفمبية عمف  

عفاممين  ومفن أهفم وأبفرز مخرجات وخفدمات المتعفاممين مف  تمفك المنظمفات وكفذلك عمف  والء ال
 مكامن أو األسباب الطاردة لموالء ما يمي 

ممفا تحتففاج إليفف    إلي فا أكثففرتحطفيم المعنويففات  إن الجامعفات التففي تنظفر لحاجففة الموظفف   أ. 
حقيقيففة  ويغمففب عمي ففا العمففل الممففل  واسففتحقار وتحسففب حسففاب التكم ففة متجاهمففة قيمتفف  ال

ع  القيمفففة المقدمفففة وضفففج فففود العفففاممين  والرقابفففة الداةمفففة  واإلحسفففاس بعفففدم العدالفففة  
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  وغيرهففا مففن العوامففل األخففرى الن سففية وعففدم الشفف افيةر  والتغييففر المسففتملممتعامففل مع ففا  
 ة لموالء.واالجتماعية واإلنسانية والم نية  كم ا مكامن أو عوامل طارد

السياسفة لمتعامفل مف  موظ ي فا مفن حيفث المنظمفة التفي تتبف  هفذا ب. سياسة الجزرة والعصا  
ن ففا مففن ناحيففة )الجففزرة  تعطففي الوعففود الزاة ففة لمموظفف  الففدؤوب مففن عففالوات وتيمينففات إ

  تعففدا ب قففدان ومكاففف ت وتقاعففد وفففرص ترقففي لمناصففب أعمفف   ومففن ناحيففة أخففرى )بالعصففا
الشعور باألمان  إن مثل هذا التعامل كاٍ  ل قفد وطفرد ي قد ا ذل  اوتبعً جمي  هذا المميزات  
  ي لممنظمة.مالوالء واالنتماء العم

 :التهظيني الوالء مكومات
   بين ا المقومات هذا  إل 1٢٢3) بطاح أشار لقد 

 األساسية. وقيم ا المؤسسة أهدا  قبول -2
  .المؤسسة أهدا  لتحقيا ممكن ج د  أقص بذل -1
  .لمتنظيم والوالء التنظيمي العمل في االنخراط -1

 1- الرغبة الواضحة في البقاء في التنظيم.
 .اإيجابيً  اتقويمً  التنظيم تقويم إل  االتجاا -2

 ففال واسفتمراريت   التنظفيم لنجفاح اتماًمف ضفرورية المقومات هذا كل أن الباحثات وترى 
 ففي وسفع م ففي مفا كفل ويبفذلون   بيهدافف يؤمنفون مفوظ ين بفدون استمرارية وال لمتنظيم نجاح
  .اإيجابيً  اتقويمً  التنظيم تقويم إل  ويميمون باالستمرار  ويرغبون العمل 

 صور الوالء التهظيني:

يمكن النظر إل  الوالء من زاوية واحفدة؛ فنجفد أن صفورة واحفدة ال تصفما ألن تكفون  ال 
بفل هفي متحركفة بحكفم تفيثير  يف  المنظمفات عمف  اخفتال  طبيعت فا هي الصورة الغالبفة ففي جم

المرحمة التي تمر ب ا المنظمفة واألففراد في فا. لفذا يمكفن تحديفد أشفكال وصفور الفوالء التنظيمفي 
   1٢22)القحطاني  بما يمي

يتجفف  األفففراد  اداةًمفف Commitment as Means وسففيمة لتحقيففا هففد  معففين  أوالً 
وتكففون المنظمففة هففي الوسففيمة لتحقيففا أهففدا  ء إلفف  المنظمففات بقصففد تحقيففا أهففدا   لالنتمففا

شخصفففية  وعمففف  هفففذا األسفففاس يعتقفففد أن النتفففاةو إذا كانفففت تؤيفففد ال فففرد والمنظمفففة وتفففدعم ما 
اسفتمرت المنظمفة بفيداء دورهفا ففي  افينتو الشعور بفالوالء ل فا ويسفتمر طالمف لتحقيا األهدا 
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تحقيففا أهففدا  ال ففرد وأغففراض األعضففاء المنتمففين إلي ففا  ومتفف  مففا توق ففت أو فشففمت المنظمففة 
بتحقيففا أهففدا  أحففد أعضففاة ا ف ففذا مففن األسففباب لتقففل درجففة الففوالء  ويففؤدي ذلففك إلفف  حففدوث 

م م اجمفة المنظمفة  ومن ثة  والتحول إل  شعور بعدم الوالء  تيعراقيل أمام أهدا  األفراد الذا
 الوالء سريعة التغيير وغير ثابتة أو غير مستقرة   وهنا تكون صورة

الصورة تتجسد عنفدما   Commitment as Valueالوالء قيم  في حد ذات   اثانيً 
مفن أهفدا  أعضفاة ا وقيمفة مفن قفيم م بغفض النظفر  اتصبا أهدا  المنظمفة ومصفالح ا هفدفً 

   .  عن أهداف م ومصالح م الخاصة أو الذاتية
  التهظيني: بالوالء املرتبطة العوامل

 عم  النحو التالي  التنظيمي الوالء في المؤثرة العوامل أهم  1٢26) وآخران الحميري ذكر
 شخصففيت م حيففث مففن بيففن م فيمففا يتبففاينون التففدريس هيةففة أعضففاء أن  الشخضــية العوامــل -2

 كاآلتي  لجامعات م التدريس هيةة أعضاء يمنح ا التي الوالء مستويات عم  وبالتالي
 لجامعات م. والء أكثر الشابة ال ةات ذوي التدريس هيةة أعضاء  العمر -
 حاسم. غير المتغير هذا أن إال الرجال من لمتنظيمات والء أكثر النساء الجنس  -
 ذوي أقفران م مفن لجامعفات م والء أكثفر العميفا المفؤهالت ذوي التدريس هيةة أعضاء المؤهل  -

 عمي . مت ا غير المتغير هذا أن إال الدنيا المؤهالت
 والء أكثفففر الجامعفففة ففففي الطويمفففة الخدمفففة ذوي مفففن التفففدريس هيةفففة أعضفففاء الخدمفففة  مفففدة -

 خدمة. أقل هم ممن لجامعات م
 والء أكثفففر العاةميفففة المسفففؤولية ذوي مفففن التفففدريس هيةفففة أعضفففاء االجتماعيفففة  المسفففؤولية -

 المسؤولية. هذا مثل يتحممون ال ممن لجامعات م
 وبالتفالي الداخميفة  العمفل ببيةفات حيث من  ابين فيما تتباين الجامعات  التهظينية العوامل -1

  من ا  تنظيمية عوامل خالل من التدريس هيةة ألعضاء التنظيمي الوالء مستويات عم  تؤثر
 التفي الجامعفات أكثفر هفي مناسفبة اأجورً  تمنا التي الجامعات المادية  المردودات أو األجور -

 التنظيمي. الوالء من عال   بمستوى في ا التدريس هيةة أعضاء يتميز
 أعضففاء لمشففاعر الواضففا واإلدراك اإلنسففاني بالتعامففل تتميففز التففي الجامعففات شففرا  األ نمففط -

 بمسففتوى تتسفم االجتماعيفة  مكفانت م يعفزز بمففا ومعفاممت م ب فم واالهتمفام   التفدريس هيةفة
 التنظيمي. الوالء من عال  
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 فففي بالمشففاركة التففدريس هيةففة ألعضففاء تسففما التففي الجامعففات القففرار  اتخففاذ فففي المشففاركة -
 التنظيمي. الوالء من عال   بمستوى تتميز القرار اتخاذ

 م فارات إلف  التدريس هيةة عضو في ا يحتاج معينة خصوصية عمل لكل  العنل خضائط -1
جفففراءات وأسفففاليب وقففدرات  الفففوالء بفففين عالقفففة هنفففاك أن الدراسفففات أثبتفففت وقفففد محفففددة  وا 
 أثنفاء االسفتقاللية ودرجفة التفدريس هيةفة ألعضفاء الم فام تحديفد درجة من وكل التنظيمي

 أثنفاء االسفتقاللية رجفةد زادت وموصفوفة محفددة ب فم المناطفة الم فام كانت كمما إذ العمل
 التنظيمي. الوالء زيادة إل  وأدت العمل

 واالجتماعيففففة االقتصففففادية والمتغيففففرات )األبعففففاد الخارجيففففة البيةففففة  أن اخلارجيــــة العوامــــل -1
 الفوالء بفاختال  يختمف  التفيثير أن إال التنظيمفي  الفوالء عمف  اكبيفرً  اتفيثيرً  ل فا والسياسية 

 فإنف  االسفتقرار مرحمفة إلف  يصل ولم التكوين مرحمة في الوالء كان فإذا ومرحمت  المتكون
 يتفرك أن يمكفن إذ الجامعفة  ففي والة فم وعمف  التفدريس هيةفة أعضفاء عمف  امؤثرً  سيكون
 ل ففؤالء تحقففا إذا أمففا بديمففة  عمففل فففرص عففن بففاحثين جامعففات م التففدريس هيةففة أعضففاء
 إلي فا ينتمفون التي بالجامعة ف موأهدا ومشاعرهم تطمعات م وانسجمت العمل في االستقرار

 لمجامعة. والة م في تؤثر ال الخارجية البيةية العوامل فإن
   اجلامعات: يف التهظيني الوالء مراحل

مفا ذكفرا ولشفتي والففان كمفا يمكن قصر المراحفل التفي يمفر ب فا الفوالء التنظيمفي عمف   
   في مرحمتين هما 1٢22الواحد  )عبد ورد في
يختففار عضففو هيةففة  اغالًبففو  عففة التففي يرغففب العضففو العمففل ب ففا لمجاممرحمففة االلتحففاا  -2

 التدريس المجال الذي يعتقد أن  يحقا رغبات  وتطمعات  وطموح .
عمف   اوفي هذا المرحمفة يصفبا عضفو هيةفة التفدريس حريًصف الوالء التنظيمي مرحمة  -1

 بذل أقص  ج د لتحقيا أهدا  الجامعة والن وض ب ا.
  فقفففد رأى أن مراحفففل تطفففور الفففوالء 1٢22لواحفففد ا )عبفففد كمفففا ورد ففففي أمفففا اورالفففي 

 التنظيمي تمر عبر ثالث مراحل هي 
عمف   افي ا يكون والء عضو هيةة التدريس في البداية مبنًيفو  مرحمة االنصياع أو اإلذعان  .2

تقبفل سفمطة اآلخفرين ويمبفي المصالا التي يتحصل عمي ا مفن الجامعفة  ف فو ل فذا السفبب ي
 في سبيل الحصول عم  تمك المصالا وال واةد من الجامعة.رغبات م  
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وهنا يتقبل سفمطة اآلخفرين وتفيثيرهم عميف   التماثل أو التطابا بين العضو والجامعة  مرحمة .1
لرغبت  في اإلبقاء عم  عمم  في الجامعة  وألن ا تشفب  حاجاتف  كالحاجفة لالنتمفاء  وبفذلك 

 يشعر بال خر لكون  من منسوبي تمك الجامعة. بين
أهففدا  المنظمففة وقيم ففا عمفف  أن ففا  إلفف وهنففا ينظففر عضففو هيةففة التففدريس  مرحمففة التبنففي  .1

مففن تطففابا أهففدا  ال ففرد وقيمفف  مفف  أهففدا   اوقيمففًة لفف  فيكففون الففوالء متيتًيفف اتشففكل هففدفً 
 المنظمة وقيم ا. 

 :آثار ونتائج الوالء التهظيني يف اجلامعات
 عمفففففففففففف  التنظيمففففففففففففي لمففففففففففففوالء النتففففففففففففاةو أو اآلثففففففففففففار مففففففففففففن العديففففففففففففد يوجفففففففففففد 

  1٢22) الواحفففففد عبفففففد إلي فففففا أشفففففار كمفففففا تصفففففن و  المنظمفففففة  عمففففف  أو ال فففففرد ىو مسفففففت
 التالي  النحو عم 

  :جسأيو، وتتضح يف التدريض ييئة عضو على التهظيني الوالء نتائج أو آثار -1

فففي  يةرغبتفف  فففي االسففتمرار تزيففد مففن حيففث   خففارج نطففاا العمففل ثففارتمففك اآليتمثففل فففي   األول
يتبنفف  أهففدا   ممففا يجعمفف   لمعمففلعنففد أداةفف   االسففتمتاعو  ففا ب الممتحففاالعمففل بالجامعففة 

 لتحقيق ا. اجاهدً  العملأهداف  وبالتالي  ويعدهاالمنظمة 
الفوالء  صفاحبفالعضفو  يتمثل في آثفار الفوالء التنظيمفي عمف  المسفار الم نفي لمعضفو  الثاني 

ارت فاع كفذلك   في المراتب الوظي يفة اأسرع تقدمً يجعم   مما؛ في عمم  مت انٍ يكون  العالي
 غايفففاتتحقيفففا ل اواجت فففادً  اأكثفففر إخالًصففف يكفففون ال فففردأن  إلففف يفففؤدي الفففوالء التنظيمفففي  

خالص . ألثقت   هداف أ يعدهاالتي و المنظمة   ن المنظمة ستكافة  عم  والة  وا 
 : اجلامعة على التهظيني الوالء نتائج أو آثار -2

 عففالج مثففل  لمجامعففة  يجابيففاتاإل مففن لعففدد يوصففل التنظيمففي بففالوالء اإلحسففاس إن 
 الرتقفاءل الج فد قصارى وبذل العمالة  استقرار إل  يؤدي مما العمل  دوران معدل ارت اع ظاهرة

 التطففور وتحقيففا اإلنتاجيففة وزيففادة العمففل  تكم ففة انخ ففاض عمفف  يففؤثر ممففا واألداء بالمسففتوى
 أخفرى ج فة ومفن وأداةف   الموظف  عطفاء  مفن رفف ي التنظيمفي ففالوالء كذلك لممنظمة  والتميز

 تفيثير التنظيمفي لمفوالء نوأ العمفل  عن والتسرب التنظيمي الوالء بين عكسية عالقة وجود ثبت
 يفؤدي ممفا ال فدر  سفاعاتو  اإلداريفة المصفروفات تقميفل إلف  يفؤدي ممفا العمل ترك عم  مبيس
 المشفكالت وهفذا  الجفدد لألعضفاء والتفدريب واالختيار التوظي  يخص فيما الميزانية توفير إل 
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 مفن العكفس وعمف   المرت عفة المناصفب أصفحاب اإلداريفين القفادة بين تكون عندما اتعقيدً  تزداد
 يبفذلون الفذينو    األففراد جميف  حمفم تصفبا المرت ف  بالوالء أفرادها يتص  التي فالجامعات ذلك

 ذوي جفدد أعضفاء اختيفار المنظمفة عمف  التس يل ل إ يؤدي مما ل ا النضمامل ج دهم قصارى
   .عالية م ارة

     :الهناذج املفصرة للوالء التهظيني يف اجلامعات

تحميفل البحفث ففي   1٢2٢ن)عبفد الفرحم   1٢22)عبد الواحفد  كل مندراسة حاولت  
جف  أو موضفوع  أو مفزيو مفن أو بنتاة الفوالء بيسفبابالمتعمقفة ت سير ظاهرة الوالء التنظيمي و 

الفوالء التنظيمفي  ظفاهرة لدراسفة  عفينإال أن ا لم تسفتط  الخفروج بمفدخل أو نمفوذج مذلك كم   
نمففوذج مففن هففذا النمففاذج   الظففاهرة عمفف  النحففو التففاليلففذا فسنسففتعرض نمففاذج م سففرة ل ففذا 

 نمففففوذج سففففتاو وسففففاالنيكو   Setters 1977 ونمففففوذج سففففتيرز  Etzioni 1961 اتزيففففوني
Staw an Salanick 1977   ونمفوذج سفتي نز وزمالةف   Stevens et, al., 1978  

نمفففوذج و   Kantar 1986 نمفففوذج كفففانترو   Angle&Perry 1983 نمففوذج إنجفففل وبيفففريو 
 Etzioniي الباحثات باختيفار نمفوذج اتزيفون   وقد قامتAllen&Mater 1990 الين وماير

لمعرفففة واقفف  الففوالء التنظيمففي ألعضففاء هيةففة التففدريس فففي جامعففة األميففرة نففورة فففي ؛ 1961
بففاقي حيففث يعففد أول نمففوذج ظ ففر لت سففير الففوالء التنظيمففي بيبعففادا الففثالث  كمففا أن   ة ضففو 

 وسيتم تناول هذا النموذج بالت صيل   است ادت من  ظ رت بعداالنماذج التي 
 Etzioni 1961 منوذج اتسيوني 

 يفر  التنظيمي حيفث الفوالء موضفوع حفول راةفدة" Etzioni  أتزيفوني " كتابفات تعتبفر 
   في فا الموظف  اندماج طبيعة من نابعة المؤسسة تمتمك ا التي السمطة أن Etzioni ياتزيون
 امتثفال درجفة عمف  كبيفر بشفكل النمفوذج هفذا ويعتمفد االلتفزام  أو بفالوالء يسفمي  ندماجاال  وهذا

 إن ففاك وطبيعففة درجففة مففن كففل فففي المؤسسففة سففمطة نةتفف حيففث المؤسسففة؛ لتوج ففات الموظفف 
 وهففو التنظيميففة المشففاركة هففو  Etzioni لنمففوذج االساسففي وال ففد العمل  بيةففة فففي الموظفف 
 المنظمفات تجفاا األففراد المفوظ ين التفزام لتصور جذابة طريقة يوفر فإن    كمية تنظيمية نظرية
 وقفد األدبيفات ففي االهتمفام مفن القميفل سفوى تمفا لفم أن فا إال   الحدسفية جاذبيت فا مفن وبالرغم
  اشفار حيفث المشفاركة  مفن واعأنف ثالثفة الفي وتقسفيم ا تعقيفدها بسفبب المحدود االهتمام يكون
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Etzioni   السفففاةدة المشفففاركة أنفففواع مففف  السفففاةدة االمتثفففال أنظمفففة تمتمفففك المنظمفففات أن إلففف 
 ,S. Gould, & E., L. (Penley (1988.44 المقابمة.
 عبففد) التاليففة األبعففاد ييخففذ أن يمكففن مففيالتنظي الففوالء أن إلفف  النمففوذج هففذا ويشففير 
    1٢2٢ الرحمن

 مففن وينبفف  ومؤسسففت   الموظفف  بففين الحقيقففي االنففدماج يمثففل األخالقي)المعنففوي   الففوالء -2
 مفن والمعفايير األهفدا  تمثفل و ب فا  يعمفل التفي المؤسسفة ومعفايير وقفيم بيهدا  قناعت 

 مف  الموظف  انفدماج إل  ااستنادً  المؤسسة نحو اعميقً  اإيجابيً  اتوج ً  الوالء في النوع هذا
  قفففيم لتبنففي بالتوجفف  الففوالء مففن النففوع هففذا ويففرتبط ومعاييرهففا وقيم ففا  السففمطة  أهففدا 

 التطبيففف  عمميفففة إلففف  أصفففول  ففففي يرتفففد التوجففف  وهفففذا ل اعمفففاأل تيديفففة ففففي المؤسسفففة
  االجتماعي.

 مفن درجفة أدنف  ففي ويكون المتبادلة  المزايا حساب عم  القاةم الوالء هو  التبادلي الوالء -1
 حاجفات مفن المؤسسفة تمبيفة مفا بمقفدار يتحفدد وهفو مؤسسفت   ففي الموظ  اندماج حيث

 تكفون هنفا فالعالقفة أهفداف ا؛ تن يفذ عمف  ويعمفل ل فا  اإلخفالص مفن يتمكن حت  الموظ 
 والمؤسسة . )الموظ  الطرفين بين متبادلة من عة عالقة

 ب فا؛ يعمفل التفي المؤسسفة مف  ظف المو  عالقفة ففي السمبي التوج  يمثل  غترابياإل الوالء -1
 يعفود قفد وذلفك  إرادتف  عن ةخارجً  كونت معظم ا عمم  بيةة في الموظ  اندماج إن حيث
 الموظ . عم  المؤسسة ت رض ا التي القيود طبيعة إل 
 تظ ففر وأن ففا الففبعض  بعضفف ا عففن من صففمة األنففواع هففذا أن Etzioni اتزيففوني ويففرى 

 مختم ة. مؤسسات في العاممين من تطباو 
 أعضاء ييئة التدريض: لدى الوالء وصهاعة اجلامعة
 حالفة لتعزيفز البشفرية طاقات فا ففي استثمارها لمجامعة يمكن التي ال امة المجاالت من 

  بالتالي  نحددها يمكن  1٢22) البارودي ذكرا مما وباالست ادة الوالء
 ألعضفاء الجامعفة قبفل مفن تقديمف  يفتم مفا كل ب ا ويقصد مباشرةال غير التعويضات تعزيز -2

 التميفز  وجفواةز البفدالت فيف  ويفدخل )الراتفب  المباشفر التعفويض عفدا في ا التدريس هيةة
 فففي التففدريس هيةففة عضففو تسففاعد التففي والضففمانات الخففدمات مففن عففدد عففن عبففارة وهففي
 مف  عممف  مسفتقبل ففي طمةنفانواال الراحفة مفن نفوع لف  وتحقفا والمعيشية الوظي ية حيات 
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 رضففاا تحقيفا إلف  تسفع  جامعتف  أن التفدريس هيةفة عضفو سيشفعر حيفث الجامعفة  هفذا
  التعويضات  هذا أهم ومن في ا  معين عدد مجرد ليسو    ابناة من م م جزء كون 

  غيرها.و  الحوادث ضد والتيمين االجتماعيو  الصحي التيمين برامو -
 .واإلنتاج األداء تطور عند وخاصة ةالبناء المقترحات مكاف ت -
 .االجتماعية الخدمات برامو -
 ألعضاء هيةة التدريس. اإلسكان مشاري  -
 .المدعومة المنزلية األج زة توفير برامو -
 مزايا. بدون التسمي  برامو -
 لمجامعة. المواصالت خدمات -
 مجانيففة جامعيففة تعميميففة وفففرص التففدريس هيةففة أعضففاء ألبنففاء التعمففيم ودعففم تففوفير بففرامو -

  من م. لممت وقين
 .المتنوعة الصحية الخدمات -
 الترقيفات عمف  حصفول م طريفا عفن التفدريس  هيةفة أعضفاء بفين الوظي ية العدالة تحقيا -1

 ين.خر اآل حساب عم  بعض م من ا ليست يد ثغرات عم  يحتوي ال نظام ضمن
 حرصف ا خفالل مفن التفدريس هيةفة ألعضاء المعرفية القدرات وتنمية بتطوير الجامعة التزام -1

 إلكمففال مففن م المت ففوقين ترشففيا إلفف  فتسففع  العاليففة  العمميففة الففدرجات اكتسففاب م عمفف 
 العميا. الش ادات ونيل األكاديمية الدراسات

 التففدريس هيةففة أعضففاء اتلم ففار  والتطففوير التففدريب خطففط تطبيففا عمفف  الجامعففة حففرص -1
 ففي ل فم الثقفافي المسفتوى تنميفة هفو اآلخفر والشا م ارت م  زيادة أحدهما شقين ليحقا

 في ا. يعممون التي الجامعة يمثمون ف م المجتم 
 بشففكل ومسفؤولي م ريسالتففد هيةفة أعضففاء بفين اإلنسففانية العالقفات تحقيففا مسفتوى زيفادة -2

 اإلحسفاس تكفوين عم  يعمل مما االجتماعية  ال روا حاجز يکسر حيث ومناسب  مالةم
 الواحد. ال ريا أو الواحدة العاةمة بروح بالعمل

 ب فم  التمسفك ناحيفة مفن في ا  التدريس هيةة أعضاء م  الجامعة إلدارة اإليجابي التعامل -3
 الصعبة. والظرو  المحن في ومساعدت م الكاممة حقوق م ومنح م
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 االمتيفففازات مسفففتوى ورفففف  التفففدريس هيةفففة ألعضفففاء الفففوظي ي الرضفففا ابتحقيففف االهتمفففام -4
   ل م. المقدمة الوظي ية

 التهظيني: الوالء قياط

 وزمفالؤا  بفورتر مقياس من ا التنظيمي الوالء لقياس ييسمقا عدة الباحثون طور لقد 
 ففي تكمفن التنظيمفي الفوالء قيفاس عمميفة أهميفة ولعفل روسنيوز. ومقياس  وول کوك مقياسو 

 أن يمكففن التنظففيم إدارة أن والواقفف   الففوظي ي األداء مسففتوى عمفف  معقولففة مؤشففرات تففوفر أن ففا
 أي أن ففا عففن فضففاًل  اإلدارة  تواج  ففا التففي اإلشففكاليات عمفف  لمتعففر  أداة المؤشففرات هففذا تعتبففر
 سياسفات عفدة خفالل نمف تنظيمفيال الفوالء مسفتوى لرفف  المؤشرات هذا توظ  أن يمكن اإلدارة

جراءات     1٢٢3 )بطاح نوعين إل  التنظيمي الوالء قياس معايير وتقسم  تتخذها وا 
 وذلفففك السفففموكية  اآلثفففار طريفففا عفففن التنظيمفففي الفففوالء قيفففاس أي  الموضفففوعية المعفففايير -أ

 ودوران التنظفيم  ففي بالبقفاء موظف ال رغبفة مفدى تبفين موضفوعية قيفاس وحدات باستخدام
 الحوادث. وكثرة العمل 

 تقفففدير توضفففا تقديريفففة أسفففاليب بواسفففطة التنظيمفففي الفففوالء قيفففاس أي  الذاتيفففة المعفففايير -ب
 مسففتوى تكشفف  حففددةم مؤشففرات بمففورة إلف  تففؤدي أن يمكففن وهففذا والة ففم لدرجففة مفوظ ينال

 .التنظيمي الوالء
 إال  كبيفرة وج فود تكفالي  المؤسسة يحمل التنظيمي الوالء قياس أن  1٢23) الشرقاوي أشار

 ةمارسففم فففي واألخطففاء االنحرافففات تصففحيا عمفف  تسففاعد لممنظمففة كبيففرة مزايففا يحقففا أنفف 
 يعفود مفا ومن فا  خفاص بشفكل مفوظ ينال عم  يعود ما مزاياال من وهناك اإلدارية  العمميات

       عام. بشكل المجتم  عم 
 :العاملني والء مظاير

 أشفففار إلي فففا البفففارودي مظفففاهر عفففدة طريفففا عفففن لممؤسسفففة مفففوظ ينال والء يظ فففر 
  من ا  1٢22)
دارت ففا المؤسسففة احتففرام -2  نجاحففات تحقيففا أجففل مففن عففالي  برضففا الج ففود أقصفف  وبففذل وا 

 مستمرة.
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 ففي  المؤسسفة مف  الوقفو  لغفرض اإلضفافي والج فد بالوقفت لمتضفحية موظ ينال استعداد -1
 مفن ويحسفن المؤسسفة شين رف  عم  يعمل حددم تنافسي هد  لتحقيا أو حددةم محنة

 اآلخرين. أمام سمعت ا
 أسففرارو  المؤسسففة سففمعة عمفف  ح ففاظمل الج ففود تكففات  خففالل مففن الوظي يففة الك ففاءة رففف  -1

   .العمل
 .موظ ينوال المؤسسة الطرفين يخدم وبما الذات نميةلت الداةم االستعداد -1

 التفي هفي العمفل ففي اواضفحً  ابرنامًجف لن سف ا تضف  التي المؤسسة أن الباحثات وتؤكد 
 كفون م األشفكال  من شكل بيي في ا والم ارة الك اءة أصحاب موظ ينال عم  البداية في حافظت

 ألن غيفرهم  قبفل في فا يعممفون التفي لممؤسسفة والفوالء باالنتمفاء يشفعرون مفن هم الحقيقة في
 لمعمففل تطففويرهمو  تنميففت م طريففا عففن الففوالء هففذا ل ففم تحقففا العمففل فففي وم ففارات م ك ففاءت م
 قفد ف فم وبالتفالي عمم فم  فتفرة خفالل المؤسسفة أهفدا  تحقفا التفي السبل إنجاح في وبراعت م
 ال فرص تضفي  ولفم المؤسسفة  مل اأيضً  ش دت كما  في ا اسببً  كانوا التي اتالنجاح كل ش دوا
 والء عمففف  سفففيحافظ مالتكفففري هفففذا أن اجيفففدً  تعمفففم ألن فففا  اآلخفففرين أمفففام وتكفففريم م ت ملمكاففففي

 العففاممين بففاقي اءوانتمفف والء زيففادة عمفف  سففيعمل أخففرى ج ففة ومففن لمعمففل   موعطففاة المففوظ ين
 لممؤسسة.
 لتحقيففا األعمففال وأصففحاب العففاممين بففين مشففترك الففدور أن الباحثففات تففرى هنففا ومففن 

 يمكففن وال  في ففا العففاممين حقففوا تج ففل لمؤسسففة الففوالء يكففون أن يمكففن فففال التنظيمففي  الففوالء
 اوأخيففرً  وأوالً  المتواصففل  والج ففد الجيففد العمففل تقففدر لمؤسسففة العففاممين قبففل مففن الجميففل إنكففار

   لعمم . والة  نويك من هو عمم   في المخمص الك ء فالموظ 
  التهظيني الوالء عدم وأشباب مظاير

 نووآخفففر  الحميفففري ذكرهفففا كمفففا التنظيمفففي الفففوالء عفففدم مظفففاهر بعفففض تحديفففد يمكفففن 
(1٢26   
 وضففع  العمففل ذلففك بقيمففة ال ففرد شففعور وعففدم بالالمبففاالة والشففعور لمعمففل الميففل ضففع  -2

 واالطمةنان. باالستقرار الشعور
 بفين االحتفرام عالقفات وضفع  العمفل  مواعيد احترام وعدم لتمارض وا الغياب ظاهرة ازدياد -1

 .يالشكاو  وكثرة والتذمر االستياء  حاالت وظ ور والمرؤوسين  الرؤساء
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 المعنوية. روح م وانخ اض العاممين  ابتعاد من لممؤسسة اإلدارية القيادة تعاني -1
وفقففا مظففاهر عففدم الففوالء مففن خففالل ب عففد الففوالء االغترابففي  مثففلوفففي الدراسففة الحاليففة تت 

المسففتخدم لقيففاس الففوالء التنظيمففي ألعضففاء هيةففة التففدريس  Etzioni لنمففوذج اتزيففوني
 كالتالي  عبد الرحمنفي جامعة األميرة نورة بنت 

 الحففالي بالجامعففة فففإني أفضففل تففرك العمففل يلمعمففل أفضففل مففن راتبفف اعرًضففعنففدما أتمقفف   -2
 الجامعة.واالنسحاب من 

 بقاةي لمعمل في الجامعة ناب  من حاجتي المادية لمعمل في ا. -1
في وضعي الحالي في الجامعة يجعمنفي أفكفر ففي تفرك  اإن أي تغير سمبي ولو كان بسيطً  -1

 العمل في ا.
 لم أشعر بالرضا عن قراري لمعمل في هذا الجامعة. -1
 ي وبين الجامعة التي أعمل ب ا. ال أشعر بيهمية أن يكون هناك ارتباط قوي بين -2
  ال أجد مستقبمي الم ني في الجامعة التي أعمل ب ا. -3
 .اقوانين الجامعة تجبرني عم  القيام ببعض األعمال والتي ال أكون عم  قناعة ب ا غالبً  -4
معظففم مففا أفعمفف  وأن ففذا مففن أوامففر رؤسففاةي يكففون غيففر مقنفف  بالنسففبة لففي ولكنففي أعممفف   -5

 .لألوامر فقط امتثاالً 
    ال ي مني مستقبل ونجاح الجامعة. -6

 فففي تتمثففل التنظيمففي الففوالء ضففع  أسففباب أن  1٢26) نووآخففر  الحميففري ذكففر كمففا  
  التالي

 هفففذا ففففي نفففافعين أعضفففاء وكفففون م أعمفففال م بيهميفففة العفففاممين إقنفففاع ففففي اإلدارة ت فففاون -2
 المجتم .

 فففي ال ففرد وضفف  عففدم إن حيففث المناسففب  المكففان فففي المناسففب الرجففل بمبففدأ االلتففزام عففدم -1
 والة . درجة عم  ينعكس ومؤهالت  وميول  وقدرات  يتناسب الذي العمل

 وال اهتمفام توليف  ال مؤسسفت  بفين ال فرد شفعور إن حيفث االسفتقرار  وعفدم بفالقما عورالش -1
 ا.والقم االطمةنان بعدم اشعورً  عندا تخما رعايت  عم  تعمل

 تفؤدي ؛لمعفاممين عادلة بصورة إتاحت ا عدم حال في سباباأل من ت عد والتقدم الترقي فرص -1
 المعنوية. روح م من وتضع  حباط مإ إل 
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 أينية الوالء التهظيني:
   1٢22عبد الواحد ) مي في الجامعات عم  النحو التاليتبرز أهمية الوالء التنظي 

فففي الففربط بففين الجامعففات والمففوظ ين ب ففا السففيما فففي  ام ًمفف ايمثففل الففوالء التنظيمففي عنصففرً  -
األوقفففات التفففي ال تسفففتطي  في فففا تمفففك الجامعفففة أن تقفففدم الحفففوافز المناسفففبة لفففدف  هفففؤالء 

 األشخاص الموظ ين لمعمل وتحقيا مستوى عالي من اإلنجاز.
 ارتباط والء األشخاص الموظ ين الذين يعممون بالجامعات بتعزيز الرضا الوظي ي. -
التوقففف  باسفففتمرار بقفففاء المفففوظ ين ففففي منظمفففات م أو تفففرك م ل فففا والعمفففل ففففي جامعفففات أو  -

 مؤسسات أخرى.
زيففادة شففعور األشففخاص بففالوالء لممنظمففة يسففاعد عمفف  تقففبم م ألي تغييففر يكففون فففي صففالا  -

 سيعود عمي م بشكل إيجابي. االمنظمة وتقدم ا ف و غالبً 
  اإلبداعي لدى األشخاص الموظ ين. يؤدي الوالء التنظيمي إل  تنمية السموك -
فففففي التوقفففف  ب اعميففففة الجامعففففات أو  ام ًمفففف إن والء األشففففخاص لمنظمففففات م يعتبففففر عففففاماًل  -

 المؤسسات التعميمية.
يتفول  مسفؤولية البقفاء  كونف التعمفيم  إدارة قطاعفات  الوالء التنظيمي من أهفم مفا يشفغل بفال -

وففي ضفوء ذلفك بفرزت سفتمرار والبقفاء  عم  المنظمة في شكل صحيا وسميم تمكن  مفن اال
الحاجففة لدراسففة السففموك اإلنسففاني فففي تمففك المنظمففات لغففرض تعزيففزا وزيففادة درجففات والةفف  

 بيهداف ا وقيم ا.
وبففين ج ففة   مففدى التففرابط بففين األشففخاص مففن الففوالء التنظيمففي مففن أهففم العناصففر لقيففاس -

 المرت ف  يميمفونالمنظمات المنتمون ل ا مفن ج فة أخفرى  فاألشفخاص ذو الفوالء التنظيمفي 
لبفذل المزيفد مففن الج فد مففن أجفل منظمففات م  وتيييفد ودعفم قففيم المنظمفة والبقففاء في فا ل تففرة 

 طويمة.
شعور أعضاء هيةة التدريس في الجامعات بالوالء لمجامعة المنتمفين ل فا يخ ف  مفن عفبء  -

 الرؤساء في توجي  م  وفي ازدحام األعمال التي يكم ون ب ا. 
 إيجابيفففة عالقفففة مفففن التنظيمفففي لمفففوالء لمفففا االهتمفففام هفففذا  1٢٢4 )الرواشفففدة ويعفففزى 
 ب فا  واعتفزازا مؤسسفت  نحو ال رد اتجاا عن يعبر ف و العمل  إنجاز ودرجة المؤسسة  ب عالية
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 ج فود بفذل إلف  يدفع  مما وقيم ا  بيهداف ا القوي إيمان  بسبب سمعت ا عن لمدفاع واستعدادا
  .األخرى لممؤسسات ومنافست ا بقاة ا في قوة عنصر يكون أن محاوالً  العمل في إضافية

 التنظيمفي الفوالء وتكفريس خمفا ففإن  التربوي السياا في التنظيمي لموالء بالنسبة أما 
 التربففوي لمعمففل الماديففة العواةففد أن وبخاصففة التربويففة  المؤسسففة فففي األهميففة فففي غايففة مسففيلة
 القيفادات عمف  كبيفرة درجفة إلف  تعتمفد لمؤسسفات م التربويين والء تدعيم إن كما  إجماالً  توافق 

 األنمفاط ويتبنفون الواضفحة  العمفل واسفتراتيجية المشفتركة الرؤيفة يضفعون الذين العميا التربوية
 ويحفددوا لجامعفات م. حكم فم ففي ومفن التفدريس هيةفة أعضفاء والء وترسخ تدعم التي القيادية

 التربفوي اإلداري يكفون أن أهمية إل  اإلطار هذا في اإلشارة من بد وال الحوافز و  المكاف ت نظم
 بينمففا بففالوالء العففاممين لمطالبففة معنفف  ال إذ والعطففاء  والعمففل الففوالء فففي اوأنموذًجفف قففدوة ن سفف 
   .1٢٢3)بطاح  افعميً  يطبق  وال ب  يؤمن ال  س ن اإلداري

 التنظيمفي الفوالء نسفبة قيفاس التربوية سةالمؤس عم  أن سبا مما الباحثات وتستنتو 
 يقفود أن ي تفرض الذي األمر  اثانيً  قوت  درجة ولتبين  أوالً  قاةم أن  من لمتيكد وأخرى؛ فترة بين
  واستمراريت . توفرا بضمان الك يمة الضرورية اإلجراءات اتخاذ إل 

 الدراسففات ومن ففا ونظففرا ألهميففة الففوالء التنظيمففي فففي الجامعففات فقففد تناولتفف  بعففض  
عضفاء ألوالء التنظيمي وعالقت  بالرضفا الفوظي ي ال"  بعنوان 1٢٢6) خمي ات والمالحمةدراسة 

 متعفر  عمف  مسفتوى الفوالء التنظيمفيلهفدفت و . "هيةة التدريس في الجامعات الخاصة األردنيفة
العففاممين عضففاء هيةففة التففدريس ألوعالقتفف  بالرضففا الففوظي ي )العففاط ي  والمسففتمر  والمعيففاري  

تفدريس  الهيةفة  مفن أعضفاء%  54,12) نسبةشممت عينة الدراسة و   في الجامعات الخاصة
فقففرة لجمفف  البيانففات   1٢ير لمففوالء التنظيمففي  والمكونففة مففن)واسففتخدم الباحثففان أداة آلففين ومففا

لفوالء التنظيمفي جفاء مسفتوى اأن  إلف الدراسفة نتاةو وفا المن و الوص ي التحميمي  وتوصمت 
بعففد الففوالء  ولفف فففي المرتبففة األ  عمفف  التففواليد الففوالء التنظيمففي ابعففأ توجففاء بدرجففة متوسففطة  

جففاء بعففد الففوالء التنظيمففي   وفففي المرتبففة األخيففرة ء التنظيمففي المعيففاريبعففد الففوال ثففم  العففاط ي
عضففاء ألفففي مسففتوى الففوالء التنظيمففي ذات داللففة إحصففاةية جففود فففروا و كمففا تبففين  المسففتمر 

الخدمفففة ففففي الجامعفففة  سفففنوات  والعمفففر  و نفففوع االجتمفففاعيتعفففزى لمتغيفففرات الهيةفففة التفففدريس؛ 
 والكمية.
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أعضففاء هيةففة التففدريس فففي لففدى الففوالء التنظيمففي "   بعنففوان1٢22) الوطبففاندراسفة و  
هففدفت الدراسففة إلفف  . و "ضففوء القيففادة التحويميففة لرؤسففاء األقسففام العمميففة بالجامعففات السففعودية

  أعضففاء هيةففة التفففدريس بالجامعففات السفففعوديةدى التعففر  عمفف  مسفففتوى الففوالء التنظيمففي لففف
أربف  جامعفات  واسفتخدم الباحفث  ففيأعضاء هيةة التدريس من  % 12) العينة عم  اشتممتو 

الدراسفة إلف  أن مسفتوى  نتفاةو وتوصفمت  لجمف  البيانفات وففا المفن و الوصف يأداة االستبانة 
كمفا أن   امعات السعودية مرت   بصفورة عامفةالوالء التنظيمي لدى أعضاء هيةة التدريس بالج

فروا ذات داللفة إحصفاةية ففي اتجاهفات أعضفاء هيةفة التفدريس حفول مسفتوى الفوالء  ال يوجد
 .باختال  متغير الخبرةالتنظيمي 
تحقيففا الففوالء فففي أثففر الرضففا الففوظي ي "   بعنففوان1٢21) دراسففة جرايففدي وشففطاحو  

التنظيمفي دراسفة حالفة جامعففة قاصفدي مربفاح ورقمفة كميففة العمفوم االقتصفادية والتجاريفة وعمففوم 
تحقيففا الففوالء التنظيمففي فففي جامعففة فففي متعففر  عمفف  أثففر الرضففا الففوظي ي لهففدفت و . "التسففيير

 عمف  مت العينفةشفم  و سفييرقتصفادية والتجاريفة وعمفوم التقاصدي مربفاح ورقمفة كميفة العمفوم اال
 وباسففتخدام  بجامعففة قاصففدي مربففاح ورقمففة فففي قسففم التيسففير امعيينسففاتذة الجففاأل مففن  11)

الدراسفة أن هنفاك احتيفاج نتفاةو توصفمت   االستبانة لجم  البيانفات والمفن و الوصف ي التحميمفي
تمعفب القفدوة أن و   وبالتفالي يخمفا لفدي م والء تنظيمفي  األعضاءإل  نمط قيادة يمبي طموحات 

حالفة مفن التواصفل والحفوار بفين مكونفات المنظمفة فيمفا  ن وجفودا  و   ففي هفذا المسفار اهامً  ادورً 
 .ة ومن ثم خما والء تنظيمي متماسكمشترك لموصول لقيادة ام مً  يخص السياسات عاماًل 

"العامففل المففؤثر عمفف  والء المففوظ ين لممنظمففة فففي    بعنففوانChaubey(1٢21وبيشفف دراسففةو 
  والء هفففدفت إلففف  استكشفففا  العوامفففل المفففؤثرة عمفففالتفففي دهرادون". بفففالمؤسسفففات التعميميفففة 
ففففي المعاهفففد التعميميفففة  موظففف   1٢٢) مفففنت العينفففة تكونفففو  التعمفففيم المفففوظ ين ففففي قطفففاع 

نتفاةو   وتوصفمت الوصف ي مفن والواسفتخدم الباحفث االسفتبانة لجمف  البيانفات وففا   بدهرادون
  كمفا أن جفاا المنظمفةأن العامل التنظيمي العام والبيةفة تزيفد مفن والء المفوظ ين ت الدراسة إل 

األجفور والمزايفا  العوامفل المفؤثرة المختم فة مفنوجود ارتبفاط إيجفابي بفين والء المفوظ ين و هناك 
 .  التدريب والتطوير الوظي ية وفرص وبيةة العمل وثقافة المنظمة وقيمت ا وأسموب القياد

  Anam, Muhammad, Rab nawaz(1٢22  رب نفواز  أنعفم محمفد دراسفةو  
تحديفد هفدفت إلف  التفي . "مموظ ين في المنظمات الباكسفتانيةلتزام والوالء التنظيمي ل"اال  بعنوان
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فففي المنظمففات  موظفف   1٢٢) العينففة عمفف  اشففتممتالعوامففل المففؤثرة عمفف  والء المففوظ ين  و 
  الوصففف ي ن االسفففتبانة لجمففف  البيانفففات وففففا المفففن وواسفففتخدم الباحثفففا  العامفففة الباكسفففتانية

وأن   والء المفوظ ين وال واةفد الماليفة أن هناك عالقة إيجابيفة بفين  الدراسة إل نتاةو وتوصمت 
 م ماً في والء الموظ ين. االتزام المنظمة يمعب دورً 

عضففاء هيةفة التففدريس فففي ألالففوالء التنظيمفي "  بعنففوان 1٢23) عبففد الفرحمندراسفة و  
التفي . و "الجامعات األردنية من وج ة نظرهم  دراسة مقارنفة بفين الجامعفات الحكوميفة والخاصفة

والتعفر  عضفاء هيةفة التفدريس ففي الجامعفات األردنيفة  ألدرجة الوالء التنظيمفي  لمعرفةهدفت 
دريسفية حفول درجفة الفوالء التنظيمفي  ال يةفة الت حصاةية ففي تصفورات أعضفاءاإل روا عم  ال

 مفن أعضفاء  114) عمف باختال  نوع الجامعفة )حكوميفة أو خاصفة   وتمثمفت عينفة الدراسفة 
  تحميمففياسففتخدم الباحففث االسففتبانة لجمفف  البيانففات وفففا المففن و الوصفف ي الهيةففة تففدريس  و 

س فففي عضففاء هيةففة التففدريألي إلفف  أن الدرجففة الكميففة لمففوالء التنظيمفف الدراسففة نتففاةووتوصففمت 
بففين أبعفاد الففوالء الففوالء العفاط ي فففي المرتبفة األولف   وجفاء ترتيفب  الجامعفات األردنيفة متوسففط

بينمففا جففاء الففوالء المسففتمر فففي المرتبففة   تففالا فففي المرتبففة الثانيففة الففوالء األخالقففيالتنظيمففي  
أعضفاء لصفالا  الفوالء التنظيمفي  ففي درجفةففروا ذات داللفة إحصفاةية هنفاك ن أكما   األخيرة

 الجامعات الخاصة. هيةة التدريس في 
تصفور مقتفرح لتفدعيم العالقفة بفين الثقفة التنظيميفة بعنوان "  1٢23) عتريسدراسة و  

هفدفت و . "كمية التربيفة جامعفة الزقفازيافي والوالء التنظيمي ألعضاء هيةة التدريس ومعاوني م 
 م عضفاء هيةفة التفدريس ومعفاونيالتنظيمية والفوالء التنظيمفي ألمكش  عن واق  كل من الثقة ل

طبيعففة العالقففة بين مففا ووضفف  تصففور مقتففرح لتففدعيم كففل   و كميففة التربيففة جامعففة الزقففازيافففي 
  واسفتخدم ومعاوني م بالكميفة بكفل مسفتويات اأعضاء هيةة التدريس  منمن ما  وتمثمت العينة 

وجفود عالقفة نتاةج فا  وبينفت  المفن و الوصف ي التحميمفينات وففا الباحث االستبانة لجم  البيا
 المرتبفة احتفل قفد المعيفاري الفوالء أنو ء التنظيمفي  ارتباطية بين كال من الثقفة التنظيميفة والفوال

 المرتبفة المسفتمر الفوالء احتفل حفين ففي  الثانيفة المرتبفة العاط ي الوالء احتل حين في  األول 
 تعزيفز ففي يسف م أن يمكفن متكفاماًل  اتفدريبيً  اوبرنامجً  امقترحً  اتصورً  الدراسة قدمت كما  األخيرة
 .التنظيمي الوالء وتدعيم
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العالقففة بففين الحريففة األكاديميففة والففوالء التنظيمففي " بعنففوان  1٢24) المطيففريدراسففة و  
متعففر  عمفف  العالقففة لهففدفت و  يففة اآلداب فففي جامعففة الممففك سففعود".كمألعضففاء هيةففة التففدريس ب

ة الممفك جامعفبكميفة اآلداب في بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي ألعضاء هيةة التدريس 
  واسفتخدمت أعضفاء هيةفة التفدريس بكميفة اآلدابعضو من   21) سعود  وتمثمت العينة عم 

 الدراسفة أننتفاةو   وتوصفمت نات وفا المفن و الوصف ي االرتبفاطيالباحثة االستبانة لجم  البيا
كميففة اآلداب فففي أعضففاء هيةففة التففدريس لففدى  الففوالء التنظيمففيممارسففة كبيففرة لهنففاك درجففة 

ففففي مسفففتوى الفففوالء التنظيمفففي ففففروا ذات داللفففة إحصفففاةية هنفففاك ن ا  جامعففة الممفففك سفففعود  و ب
 .خدمت م أقل من خمس سنواتلصالا من  باختال  سنوات الخدمة

الفوالء التنظيمفي ألعضفاء هيةتفي التفدريس " بعنفوان  1٢24) عتمانو  حرحشدراسة و  
مسفتوى  معرففة هدفت إل التي . الزراعي"صص اإلرشاد امعي والمراكز البحثية في مجال تخالج

الوالء التنظيمي ألعضاء هيةتي التدريس الجامعي والمراكز البحثية في مجال تخصص اإلرشفاد 
الزراعي في مصر  لتحديد أهم المتغيرات التفي يمكفن مفن خالل فا تحسفين ك فاءة كفل مفن م ففي 

مففن  % 41) نسففبةوطبقففت الدراسففة عمفف    المسففؤوليات الوظي يففة المناطففة ب ففمأداء الم ففام و 
المقابمففة الشخصففية والجففداول التكراريففة  انعضففاء هيةففة التففدريس  واسففتخدم الباحثففإجمففالي أ

  وتوصففمت جمفف  البيانففات وفففا المففن و الوصفف يومعففامالت االرتبففاط واالنحففدار النسففبي كففيداة ل
  مفن المبحفوثين %16 لفدى اأو ضفعي ً  انظيمي إمفا متوسفطً الدراسة أن مستوى الوالء التنتاةو 

 لفدى اأن الفوالء المسفتمر كفان قوًيفو   مفن المبحفوثين %41 لفدى اكفان قوًيفأن الوالء العاط ي و 
وأرجفف  مففن المبحفوثين؛  %41 لفدى افقفد كفان قوًيففأمففا الفوالء المعيففاري  مفن المبحفوثين  31%

الفوظي ي أو إلف  خصاةصف م الشخصفية أو  الباحثان ذلك إلف  ارت فاع مسفتوى رضف  المبحفوثين
 .ختم ةبدرجات م ام نية  أو الي م جميعً ال

نظيمففي التمكففين الففوظي ي فففي تعزيففز الففوالء الت"دور  بعنففوان  1٢24) دراسففة سفف رو  
هففدفت إلفف  التعففر  عمفف  دور التمكففين الففوظي ي فففي تعزيففز التففي . موظ ففات جامعففة أم القففرى"ل

جميفف  الموظ ففات بجامعففة أم  مففنوتمثمففت العينففة   موظ ففات جامعففة أم القففرىلنظيمففي الففوالء الت
نتفاةو   وتوصفمت لجم  البيانات وفا المن و الوص يواستخدمت الباحثة أداة االستبانة   القرى

  وأن لمتمكففين الدراسففة إلفف  أن درجففة الففوالء التنظيمففي مرت عففة لففدى موظ ففات جامعففة أم القففرى
 .الوظي ي دور إيجابي في رف  درجة الوالء التنظيمي لدى موظ ات الجامعة
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كعامفففل التنظيمفففي تصفففورات الموظففف  لمفففوالء " بعنفففوان  Gargouri(1٢24 قفففارقوري دراسفففةو 
العالقفففة بفففين والء المفففوظ ين توضفففيا هفففدفت إلففف  التفففي    نظريفففة التيسفففيس".ألداءتحسفففين ال

طالفففب ففففي مرحمفففة ماجسفففتير إدارة   22) بعفففددوتمثمفففت العينفففة  التنظيمفففي التنظيمفففي وأداة فففم 
المقابمفة الشخصفية لجمف   دراسفة  واسفتخدمت الالطالب المتطوعين ففي جامعفة والفدناألعمال و 

وتوصمت الدراسفة إلف  أن سفموك اإلدارة الفذي يخمفا والء    نظرية التيسيسالبيانات وفا من و 
 .إل  تحسين أداء الموظ  اؤدي أيضً الموظ  ي
درجة ممارسفة وكفيالت األقسفام اإلنسفانية بجامعفة " بعنوان  1٢25) دراسة الدوسريو  

العالقففة معرفففة هففدفت إلفف  التففي . وعالقت ففا بففالوالء التنظيمففي" القيففةالممففك سففعود لمقيففادة األخ
مسففتوى الففوالء التنظيمففي لففدى عضففوات الففوكيالت لمقيففادة األخالقيففة و رتباطيففة بففين ممارسففة اال 

عضفوة هيةفة تفدريس ومفن ففي   12٢) عمف  الدراسفةت طبقهيةة التدريس ومن في حكم ن  و 
المسففحي   واسففتخدمت الباحثففة أداة االسففتبانة لجمفف  البيانففات وفففا المففن و الوصفف ي حكم ففن

بفين ممارسفة الفوكيالت لمقيفادة  وجود عالقة ارتباطية ايجابية  وتوصمت الدراسة إل  واالرتباطي
أن مسففتوى الففوالء التنظيمففي لففدى خالقيففة والففوالء التنظيمففي لففدى أعضففاء هيةففة التففدريس  و األ

ت منفي سفمعة أبرزهفا   ان مفنريس ومن في حكم ن جفاء بدرجفة مرت عفة وكفعضوات هيةة التد
 .وأحافظ عم  ممتمكات الجامعة  رينوأتحدث بإيجابية عن الجامعة م  اآلخ  الجامعة
ات قففت حيففث   عمفف  هففذا الدراسففات السففابقة المالحظففات بعففضلقففد رصففدت الباحثففات و  

و مسفتوى الفوالء أمعرففة واقف  درجفة موضوع ا وهفو الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة في 
كما ففي بعفض الدراسفات  أو بربطة بمتغير آخر   كما في الدراسة الحالية. التنظيمي لممبحوثين

جتم  لفم يفرد ففي الدراسفات بدراسة الوالء التنظيمي في م  وقد تميزت هذا الدراسة عن ا الواردة
 لنمففوذج ااألميففرة نففورة بنففت عبففدالرحمن ووفًقففجامعففة بوهففو أعضففاء هيةففة التففدريس السففابقة  
والفففذي لفففم يسفففتخدم ففففي دراسفففة الفففوالء التنظيمفففي ففففي أي مفففن الدراسفففات   Etzioni)اتزيفففوني

مفن أعضفاء هيةفة التفدريس لتحسفين ضافة محور لمقترحفات المبحفوثين إبالسابقة  كما تميزت 
والة م لجامعت م  وفي المفن و المسفتخدم تبفين ات فاا هفذا الدراسفة مف  الدراسفات السفابقة ففي 

وذلففك يرجفف   االرتبففاطي  وأ التحميمففي  وأ )المسففحي  بينواعفف الوصفف ي  البحففث ن ومفف اسففتخدام
 دراسفة مثل  كما اعتمدت أكثفر هفذا الدراسفاتنسانيةالعموم اإل في دراسات ملمالءمة هذا المن و ل

   1٢23 )عتفففففريس   1٢23 )عبفففففدالرحمن   1٢21 شفففففطاح )جرايدي   1٢22 )الوطبفففففان
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 ومحمفففد أنعفففم)   1٢21 )شفففوبي   1٢25 )الدوسفففري   1٢24 )سففف ر   1٢24  )المطيفففري
  وذلفك لسف ولة وسفرعة اسفتخدام ا  االسفتبانة كفيداة لجمف  البيانفات؛ عمف   1٢22 ورب نفواز

ففي وهي أداة جم  البيانات لمدراسة الحالية  وات قت هذا الدراسة مف  أغمفب الدراسفات السفابقة 
 .أعضاء هيةة التدريس مجتم  الدراسة المتمثل في

د الفرحمن  وهو جامعفة األميفرة نفورة بنفت عبف   امكان تطبيقاختم ت هذا الدراسة في و  
ورب ومحمفففففد )أنعفففففم    1٢21 )شفففففوبي   1٢24  )قفففففارقوري كمفففففا اختم فففففت عينفففففة دراسفففففة

وهففي أعضففاء هيةففة التففدريس  كمففا اختم ففت أداة عففن عينففة الدراسففة الحاليففة   م. 1٢22 نففواز
   1٢٢6والمالحمفففففففففة )خمي فففففففففات  دراسفففففففففةالدراسفففففففففة الحاليفففففففففة وهفففففففففي االسفففففففففتبانة مففففففففف  

والجففداول  التففي اسففتخدمت المقابمففة الشخصففية    1٢24 )قففارقوري   1٢24 )حرحش عتمففان
لجمف   آلين وماير لمفوالء التنظيمفي كفيدوات وأداة التكرارية ومعامالت االرتباط واالنحدار النسبي

 البيانات.
   الدراسفة مشفكمة صفياغة ففي  السفابقة الدراسات من الحالية الدراسة است ادتحيث و  

 مناقشة وت سير النتاةو.و   عبارات ا وبناء داة األ تصميمو 
 واجراءاتٌ.مهًجية البخح 

   الدراشة:مهًج 

؛ التحميمفي ن و الوصف يمفوتسفاؤالت ا؛ اسفتخدمت الباحثفات  أهفدا  الدراسفةفي ضوء  
معة األميرة نورة بنت عبفد الفرحمن  جافي لدراسة واق  الوالء التنظيمي ألعضاء هيةة التدريس 

عمميفة البحفث   الوص ي في التربيفة بينف البحث  و من  ويعر  .Etzioni يلنموذج اتزيون اوفقً 
 ادقيًقف اوصف ً   ووصف  ا والن سفية كمفا هفي قاةمفة ففي الحاضفر ربويفةوالتقصي حول الظواهر الت

ب فففد  اكتشفففا  العالقفففات بفففين عناصفففرها أو بين فففا وبفففين   وت سفففيرها؛ وتشخيصففف ا  وتحميم فففا
لف  تعميمفات ذات معنف  بالنسفبة ذلفك إعفن طريفا لمتوصفل والن سفية األخفرى؛  ربويةالظواهر الت

 . 1٢24 الرشيدييونس  سالمة  العنيزي ) ل ا
 الدراشة:وعيهة جمتنع 

أعضاء هيةة التدريس في جامعة األميفرة نفورة بنفت جمي  تكون مجتم  الدراسة من  ي 
سفففتاذ مسفففاعد  األسفففتاذ مشفففارك  األسفففتاذ  األ) رتفففب األكاديميفففةففففي جميففف  ال  عبفففد الفففرحمن

ل ال صفل الدراسفي الثفاني   خفال اعضفوً 1142والبفال  عفددهن     ومفدرس لغفةمعيفدالمحاضر  ال
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حسب تقرير عمادة شفؤون أعضفاء هيةفة التفدريس والمفوظ ين. وقفد  م1٢26/1٢1٢من العام
  وذلففك مففن خففالل الصففيغة اإللكترونيففة ريقففة العشففواةية فففي اختيففار العينففةاعتمففدت الدراسففة الط

العممففي فففي الجامعففة. وبتكففرار السففتبانة الدراسففة التففي تففم تعمففيم رابط ففا بواسففطة عمففادة البحففث 
تفم حصفر  ايوًمف  1٢) وبعفد مفرور  تعميم  مفن الباحثفات بواسفطة وسفاةل التواصفل االجتمفاعي

  11٢) بن عمفف  االسففتبانةاالسففتجابات حيففث بمفف  عففدد أعضففاء ال يةففة التدريسففية الالتففي أجفف
 من المجتم  األصمي.  %21   أي بنسبةاعضوً 

 :وصف أفراد الدراشة

ثفالث متغيفرات مسفتقمة متعمقفة بالبيانفات األوليفة ألففراد الدراسفة  الدراسة عمف اشتممت  
ضفففوة ا تتبفففين الخدمفففة ففففي الجامعفففة  ونفففوع الكميفففة  وففففي  وهفففي  الدرجفففة العمميفففة  وسفففنوات

 التالية  الخصاةص الديموجرافية
 (1) خذٔل

 نًزغٛشاد انذساسخ بٔفم  رٕصٚغ انؼُٛخ َٔسجٓب انًئٕٚخ  

 انًزغٛش فئبد انًزغٛش
انؼذد 

)ٌ( 

انُسجخ 

 انًئٕٚخ

انذسخخ 

 انؼهًٛخ

 21.1 68 يؼٛذ/يسبظش

 43.5 140 أسزبر يسبػذ

 26.1 84 أسزبر يشبسن

 9.3 30 أسزبر

 سُٕاد انخذيخ 

 فٙ اندبيؼخ

 23.6 76 أػٕاو11ألم يٍ

 31.7 102 بػبي   01ئنٗ ألم ي11ٍيٍ

 44.7 144 فأكثش ببي  ػ 01

 َٕع انكهٛخ

 65.8 212 اإلَسبَٛخ انكهٛبد

 28.0 90 انكهٛبد انؼهًٛخ

 6.2 20 انكهٛبد انصسٛخ

 %  100 322 اإلخًبنٙ

نسب توزي  المتغيرات الثالث لمدراسة تعكفس واقف  المجتمف   أن  2) جدوليتضا من  
عمف   أسفتاذ مسفاعدحيث حصمت الدرجة العممية   الدرجة العممية  أول ال  حد كبير  إاألصمي 

ثفم ات العمميفة ألعضفاء هيةفة التفدريس   تمي فا درجفة أسفتاذ مشفارك  بفين الفدرجالنسبة األكبفر 
المعيفد   عينفةحجفم وقد تم جمع ا في التحميل اإلحصفاةي لصفغر    ادرجة المحاضر والمعيد معً 

سفنوات الخدمفة ففي الجامعفة  تبفين   ثانيفا واق  المجتم  األصفمي درجفة أسفتاذ   كما فيوأقم ا 
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ل ةففة التففي تمي ففا مففن ذوات اثففم نة فففيكثر  سفف 1٢ة األكبففر لألعضففاء مففن ذوات الخدمففةن النسففبأ
  نفوع اثالثًف سفنوات  2٢من خدمت ن أقفل مفن وأقم ا   سنة 1٢أقل من إل سنوات  2٢الخدمة 
نسفانية هفن األكثفر اإل  المسفتجيبات مفن الكميفاتحيفث إن جفاءت النتيجفة تحفاكي الواقف    الكمية
   .ا المستجيبات من الكميات الصحيةالمستجيبات من الكميات العممية وأخيرً تمي ا 

 أداة الدراشة:

 محففور   األول محففورينلتحقيففا أهففدا  الدراسففة اسففتبانة مففن  الباحثففات اسففتخدمت 
ألعضففاء هيةففة التففدريس والتففي تشففمل )الدرجففة العمميففة  وسففنوات الخدمففة فففي  البيانففات األوليففة

الفففوالء   يتنفففاول المتغيفففر التفففاب  ففففي الدراسفففة  وهفففو الثفففاني  محفففورالعمفففل  ونفففوع الكميفففة   وال
  ولاأل   قسفمينمفن  المحفور  وتكفون هفذا Etzioni التنظيمي في ضوء أبعفاد نمفوذج اتزيفوني

  لمنمفوذجالثالثفة  لألبعفاد االجامعة وفقً بعضاء هيةة التدريس ألعن واق  أبعاد الوالء التنظيمي 
باحثفات وقفد اعتمفدت الفقرات لكفل ب عفد مفن أبعفاد النمفوذج    6) بواق   فقرة  14) ويتكون من

ففدادا الشففكل المغمففا يحففدد االسففتجابات بففدورا الففذي   Closed Questionnaire) فففي إ عا
 سؤال م تفوح عفن  الثانيالقسم أما  .وفا مقياس ليكرت الخماسي المتدرجلكل عبارة المتوقعة 
 التنظيمي. أعضاء هيةة التدريس لتحسين والة نمقترحات 

 صدق األداة: 

 قامت الباحثات بالتيكد من صدا أداة الدِّراسة بطريقتين  
 : الضدق الظايري لألداة:اًلأو

لية تم عرضف ا عمف    داد االستبانة بصورت ا األوَّ مفن أسفاتذة محكمفين   6) عفددبعد إ عا
وصففحة  وانتماة ففا لممحففور   ء آراة ففم حففول مففدى وضففوح العبففاراتإلبففدا السففعودية الجامعففات 
و ضفعت االسفتبانة ففي صفورت ا ثفم عمف  مالحظفات م   ا؛ وقد تفم تعفديل االسفتبانة بنفاءً صياغت ا

 صالحة لقياس ما وضعت من أجم .الن اةية وأصبحت 
 : صدق االتصاق الداخلي:اثانًي

 تبانة عمفف  عينففة اسففتطالعية قوام ففااالسففتففم تطبيففا لحسففاب صففدا االتسففاا الففداخمي  
ودلمت النتفاةو عمف  معفدل   عينة الدراسة )تم استبعادهم من  من أعضاء هيةة التدريس  15)

  واإلجمفالي لالسفتبانةمن الصدا بين كل األبعاد وعبارات فا ال رعيفة  وكفذلك بفين األبعفاد مرت   
  ذلك انوضحي  1  )1) والجدوالن
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 (0) خذٔل

 (84)ٌ= ٔأثؼبدْب انفشػٛخٔاالسزجبَخ يدًهخ هؼجبساد نيؼبيم اسرجبغ ثٛشسٌٕ زسبة  

سلى 

 فمشحان
 يؼبيم االسرجبغ 

 فمشحسلى ان
 يؼبيم االسرجبغ 

سلى 

 فمشحان

يؼبيم 

 االسرجبغ 

 انجؼذ انثبنث انجؼذ انثبَٙ انجؼذ األٔل

1 15..0** 11 15710 ** 11 15717** 

0 1540.** 11 15070** 01 157.1** 

. 15411** 10 15.10** 01 15040** 

8 15..4** 1. 15870** 00 15701** 

. 1580.** 18 15774** 0. 15404** 

0 15800** 1. 15771** 08 1570.** 

7 15700** 10 15714** 0. 15018** 

4 1571.** 17 150.1** 00 1571.** 

1 157.1** 14 15.10** 07 150.1** 

 .151دال ػُذ يسزٕٖ *    1511دال ػُذ يسزٕٖ **

  (.)خذٔل

 (84جٛشسٌٕ ثٍٛ األثؼبد انفشػٛخ ٔاإلخًبنٙ نالسزجبَخ )ٌ=نسرجبغ االيؼبيم 

 يؼبيم االسرجبغ انًسٕس

 .1507**  1انٕالءثؼذ 

 15070**  0انٕالءثؼذ 

 150.7**  .انٕالء ثؼذ

    1511**دال ػُذ يسزٕٖ   

 ثبات األداة:

  مفففن 15) العينفففة االسفففتطالعية التفففي قوام فففا عمففف المطبقفففة  نتفففاةو االسفففتبانةدلمفففت  
ويعفول عمي فا  كمفا وضفحت ا نتفاةو معامفل مرت عفة أعضاء هيةة التدريس عم  معفامالت ثبفات 

 يوضا ذلك   1تبانة وأبعادها ال رعية  والجدول)السإلجمالي الكرونباخ  وذلك أل ا 
  (8)خذٔل

 (84السزجبَخ ٔيسبٔسْب انفشػٛخ )ٌ=إلخًبنٙ اانثجبد 

 يؼبيم أنفب نكشَٔجبش ػذد انؼجبساد انًسٕس

 ..154 1 انجؼذ األٔل

 15708 1 انجؼذ انثبَٙ

 15411 1 انجؼذ انثبنث

 15707 07 اإلخًبنٙ
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 1541= .÷ ( 1 – .)ػذد ثذائم األداح = ÷ ألم لًٛخ(  -غٕل انفئخ = )أكجش لًٛخ

 مكياط األداة:

لتحديفد التَّفالي؛ اسفتخدمت الباحثفات األ سفموب  الدراسفة اةوتفنومناقشفة  لتس يل ت سفير 
  2) ء وزن لمبففداةل الموضففحة فففي الجففدولمسففتوى اإلجابففة عمفف  فقففرات األداة  حيففث تففم إعطففا

 عم  النَّحو التَّالي  اليتم معالجت ا إحصاةيً 
 (.) خذٔل

 صسٛر أداح انذساسخر 

 يٕافك يٕافك ثشذح االسزدبثخ
 يٕافمخ

 يزٕسطخ
 غٛش يٕافك

غٛش يٕافك 

 ثشذح

دسخخ 

 اإلخبثخ
. 8 . 0 1 

عفن طريفا المفدى  ومتعادلفة إل  خمسة مستويات متسفاوية ثم تم تصني  تمك اإلجابات
 المعادلة التَّالية 

 
 

 لنحصل عم  التصني  التَّالي 
 (0)خذٔل

 هزذسج انًسزخذو فٙ أداح انذِّساسخن برجؼ  نفئبد ارٕصٚغ  

 يذٖ انًزٕسِّطبد  انٕصف

 511.-8501يٍ يٕافك ثشذح

 8501-581.يٍ يٕافك

 581.-0501يٍ يزٕسطخ يٕافمخ

 0501-1541يٍ غٛش يٕافك

 1541-1511يٍ غٛش يٕافك ثشذح

 نتائج الدراشة وتفصري مهاقشة

جامعفة ففي أعضفاء هيةفة التفدريس لفدى ما واق  الوالء التنظيمفي  إجابة الصؤال األول: 
 لنمفففوذج اتزيفففوني)األخالقفففي   عفففد الفففوالء المعنفففوياألميفففرة نفففورة بنفففت عبفففدالرحمن ففففي ضفففوء ب  

Etzioni؟  
فففي  أشففارت نتففاةو اسففتجابات أفففراد عينففة الدراسففة إلفف  مففوافقت م عمفف  العبففارات الففواردة 

جابات م عمفف  عبففارات حيففث بمفف  متوسففط درجففات اسففت  الففوالء المعنففوي )األخالقففي   عففد األولالب  
 قففد ات قففت نتيجففةل  و أي "مرت فف "    وتقفف  فففي فةففة االسففتجابة "موافففا"1.٢3) المحففور األول
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التفففي توصفففمت إلففف  أن مسفففتوى الفففوالء   1٢25)الدوسفففري  مففف  دراسفففةإجابفففة السفففؤال األول 
   .معةاهيةة التدريس جاء بدرجة مرت عة ومن أبرزها ي مني سمعة الج عضاءألالتنظيمي 
فجففاءت  )األخالقففي   الففوالء المعنففويعففد وفيمففا يتعمففا بترتيففب العبففارات الففواردة فففي ب   
الح فاظ عمف  أخالقيفات الم نفة وسفمعة الجامعفة مفن واجبفي   والتي تنص عمف  )2) العبارة رقم

ن وج ففة نظففر الباحثففات موقفف  وذلففك مفف  لمرتبففة األولفف   فففي ااتجففاا الجامعففة التففي أعمففل ب ففا
وجفاءت ذ أن سمعة الجامعة يفؤثر بالتيكيفد عمف  سفمعة أعضفاء هيةفة التفدريس في فا  منطقي إ

 فففي فففي الجامعففة  فعففاالً  ابففين أكففون عضففوً  اأحففرص داةًمفف)   والتففي تففنص عمفف 3) العبففارة رقففم
 وجفاءت العبفارة رقفمعم  فعاليفة األداء   وذلك يدل عم  حرص أعضاء الجامعة  الترتيب الثاني

  ففي خالقي لمجامعة عادة مفا يفدفعني لالسفتمرار بالعمفل في فاالتزامي األ)   والتي تنص عم 1)
   وهذا النتيجة تت ا م  األخالقيات المنتظرة من أعضاء هيةة التدريس.تيب الثالثالتر 

بفين أهفدافي  اهناك توافقً ) عم   والتي تنص 2) ت أقل عبارات المحور العبارة رقمكانو  
  والتفي 5) تيب األخير  وجاءت العبفارة رقفم  في التر الشخصية وأهدا  الجامعة التي أعمل ب ا

أجففد ن سففي مت قففة مفف  الكثيففر مففن السياسففات واإلجففراءات المتعمقففة بيعضففاء هيةففة تفنص عمفف  )
أرى أن ) والتففي تففنص عمفف   1) قبففل األخيففر  وجففاءت قبم ففا العبففارة رقففم  فففي الترتيففب التففدريس

وهذا أمر منطقي قد يعود إل  أن األعضفاء عمف  مسفتوى عفاٍل   قيمي تتطابا م  قيم الجامعة 
لكفٍل مفن م ال تتطفابا مف   التالي فم فم رؤى وقفيم وأهفدا  خاصفةمن الخبرة والعمم واالطالع  وب

أهدا  وقيم الجامعة ورؤيت ا  وعم  الرغم من ذلفك نجفد أن المتوسفط الحسفابي لمعبفارات األقفل 
 .يوضا ذلك  4) والجدولمرت    
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  (7) خذٔل

  انٕالء انًؼُٕ٘ )األخاللٙ(  اسزدبثبد أفشاد ػُٛخ انذساسخ ػهٗ ػجبساد انجؼذ األٔل:

 انؼجبساد

غٛش 

يٕافك 

 ثشذح

يٕافك 

 غٛش

يٕافمخ 

 يزٕسطخ
 يٕافك

يٕافك 

 ثشذح
 انًزٕسػ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘

انزشرٛ

 ة

5انسفبظ ػهٗ أخاللٛبد .

انًُٓخ ٔسًؼخ اندبيؼخ 

يٍ ٔاخجٙ اردبِ 

 اندبيؼخ انزٙ أػًم ثٓب5

 226 78 14 4 0 ن

4.63 0.63 1 
% 0 1.2 4.3 24.2 70.2 

0  ً ثأٌ  ب5أزشص دائ

  ٕ فٙ  فؼبال   اأكٌٕ ػع

 اندبيؼخ5

 222 80 12 4 4 ن
4.59 0.74 2 

% 1.2 1.2 3.7 24.8 68.9 

خاللٙ 5انزضايٙ األ8

نهدبيؼخ ػبدح يب ٚذفؼُٙ 

 نالسزًشاس ثبنؼًم فٛٓب5

 166 118 18 14 6 ن
4.32 0.90 3 

% 1.9 4.3 5.6 36.6 51.6 

5أشؼش ثبنٕالء 0

 اندبيؼخ5ٔاالَزًبء نٓزِ 

 170 104 26 10 12 ن
4.27 1.00 4 

% 3.7 3.1 8.1 32.3 52.8 

5يٍ األفعم أٌ ألعٙ 7

زٛبرٙ انًُٓٛخ فٙ 

 اندبيؼخ انزٙ أػًم ثٓب5

 156 96 46 18 6 ن
4.17 1.00 5 

% 1.9 5.6 14.3 29.8 48.4 

5أشؼش ثأٌ أ٘ يشكهخ 1

رؼزشض اندبيؼخ ْٙ 

 خضء يٍ يشبكه5ٙ

 118 132 48 20 4 ن
4.06 0.94 6 

% 1.2 6.2 14.9 41.0 36.6 

5 أسٖ أٌ لًٛٙ .

 اندبيؼخ5رزطبثك يغ لٛى 

 98 154 52 10 8 ن
4.01 0.90 7 

% 2.5 3.1 16.1 47.8 30.4 

5أخذ َفسٙ يزفمخ يغ 4

انكثٛش يٍ انسٛبسبد 

ٔاإلخشاءاد انًزؼهمخ 

 ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚس5

 60 136 62 54 10 ن

3.57 1.07 8 
% 3.1 16.8 19.3 42.2 18.6 

ثٍٛ  ب5 ُْبن رٕافم   1

أْذافٙ انشخصٛخ 

ٔأْذاف اندبيؼخ انزٙ 

 أػًم ثٓب5

 0 172 46 22 82 ن

2.96 1.27 9 
% 

25.

5 
6.8 14.3 53.4 0.0 

 اإلخًبنٙ
 324 156 132 ن

107

0 
1216 

4.06 0.57  

% 4.6 5.4 11.2 36.9 42.0 

  
  



 ............................................................................. الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس

- 1٢4 - 

جامعفة ففي أعضفاء هيةفة التفدريس دى ما واق  الوالء التنظيمي لف إجابة الصؤال الجاني 
 )التبففادلي  األميففرة نففورة بنففت عبففدالرحمن فففي ضففوء ب عففد الففوالء القففاةم عمفف  المزايففا المتبادلففة

  ؟Etzioni لنموذج اتزيوني
أشففارت نتففاةو اسففتجابات أفففراد عينففة الدراسففة إلفف  مففوافقت م عمفف  العبففارات الففواردة فففي  

حيففث بمفف  متوسففط درجففات اسففتجابات م   المزايففا المتبادلففةبعففد الففوالء القففاةم عمفف  الب عففد الثففاني  
قفد ات قفت لو أي "مرت  "     وتق  في فةة االستجابة "موافا"1.51) الثانيعم  عبارات المحور 

أن بيةفة العمفل التفي التفي توصفمت إلف    1٢21)شوبي   م  دراسةإجابة السؤال الثاني  نتيجة
 تسودها االحترام  تؤثر في الوالء التنظيمي. 

فجفاءت  الوالء القاةم عم  المزايا المتبادلة وفيما يتعما بترتيب العبارات الواردة في ب عد 
من الج د والعمل في الجامعفة  الدي استعداد أن أبذل مزيدً )   والتي تنص عم 21) العبارة رقم

  والتفي تفنص 22رقفم)  قفرة  وجفاءت الألولف المرتبفة اب  مادامت تحرص عم  تمبيفة احتياجفاتي
فففي الترتيففب  أشففعر بففين عممففي فففي الجامعففة يففوفر لففي االحتففرام والتقففدير مففن اآلخففرين ) عمفف 
امعفة أشفعر أن كعضو هيةة تدريس في الج)   والتي تنص عم 25)   وجاءت العبارة رقمالثاني

 وهففذا النتيجففة  ثفففي الترتيففب الثالفف عمفف  إنجففاز األعمففال  امففنا الترقيففات الوظي يففة يففؤثر إيجاًبفف
لفففدى ل فففرم مفففا سفففمو لمحاجفففات  اوفًقففففطالمفففا تفففم إشفففباع الحاجفففات الن سفففية والماديفففة  ةطبيعيففف

نجازهم  األعضاء؛  لبفذل المزيفد  ايكون لدي م اسفتعدادً و فسيكون ل  تيثير إيجابي عم  عمم م وا 
لمجامعففة  وهففذا بففدورا يزيففد مففن شففعورهم باالنتمففاء والففوالء التنظيمففي  بففل وتففزداد اتجاهففات م 

 .اإليجابية نحو الجامعة ونحو العمل
تسف م الجامعفة فففي )   والتفي تفنص عمفف 24) ت أقفل عبففارات المحفور العبفارة رقففموكانف 

وقفد     ففي الترتيفب األخيفراألخفرىتقديم مزايفا ألعضفاء هيةفة التفدريس ال تتفوفر ففي الجامعفات 
 وجفاءت العبفارة رقفمفي جميف  الجامعفات السفعودية  إل  حد كبير يعود ذلك أن البيةات متماثمة 

كميفة العمفل التفي تطمفب منفي مقارنفة بمفا تقدمفة الجامعفة مفن حفوافز )   والتي تنص عمف 23)
واةا األجففور والعففبء وقففد يعففود ذلففك أن لفف  فففي الترتيففب قبففل األخيففر  وخففدمات تعتبففر معقولففة

وجاءت قبم ا العبفارة ومحدد في الةحة التعميم العالي  التدريسي ألعضاء هيةة التدريس واضا 
أشففعر بالرضففا عففن عممففي ألن مففا أتقاضففاا مففن راتففب يرضففي )   والتففي تففنص عمفف 2٢) رقففم



 ............................................................................. الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس

- 1٢5 - 

  وقد يعود ذلك إل  أن مفا تفوفرا وظي فة عضفو هيةفة التفدريس مفن مرتبفات هفي مفن طموحاتي 
 يوضا ذلك   5) والجدول  أفضل مرتبات الوظاة  في المجتم 

 (4) خذٔل

انٕالء انمبئى ػهٗ انًضاٚب انًزجبدنخ  :اسزدبثبد أفشاد ػُٛخ انذساسخ ػهٗ ػجبساد انجؼذ انثبَٙ 

 )انزجبدنٙ(

 انؼجبساد

غٛش 

يٕافك 

 ثشذح

يٕافك 

 غٛش

يٕافمخ 

 يزٕسطخ
 يٕافك

يٕافك 

 ثشذح
 انًزٕسػ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘
 انزشرٛت

5 نذ٘ اسزؼذاد أٌ 10

يٍ اندٓذ  اأثزل يضٚذ  

ٔانؼًم فٙ اندبيؼخ 

يبدايذ رسشص ػهٗ 

 اززٛبخبر5ٙرهجٛخ 

 168 106 42 6 0 ن

4.35 0.78 1 

% 0.0 1.9 13.0 32.9 52.2 

5 أشؼش ثأٌ ػًهٙ 11

فٙ اندبيؼخ ٕٚفش نٙ 

االززشاو ٔانزمذٚش يٍ 

 اٜخش5ٍٚ

 142 148 18 10 4 ن

4.29 0.81 2 
% 1.2 3.1 5.6 46.0 44.1 

5 كؼعٕ ْٛئخ 14

رذسٚس فٙ اندبيؼخ 

أشؼش أٌ يُر انزشلٛبد 

 بانٕظٛفٛخ ٚإثش ئٚدبث  

 األػًبل5ػهٗ ئَدبص 

 134 128 38 14 8 ن

4.14 0.96 3 

% 2.5 4.3 11.8 39.8 41.6 

5 كؼعٕ ْٛئخ 18

انزذسٚس أسٖ أٌ 

ٔظٛفزٙ رسمك نٙ 

 زبخبرٙ انشخصٛخ5

 100 154 38 22 8 ن

3.98 0.96 4 
% 2.5 6.8 11.8 47.8 31.1 

5 أزشص ػهٗ أٌ .1

ٚزى ركهٛفٙ ثأػًبل 

ئظبفٛخ غبنًب 

 5بيدضٚ   سأرمبظٗ ثذال  

 96 120 66 36 4 ن

3.83 1.02 5 
% 1.2 11.2 20.5 37.3 29.8 

5أشؼش ثبنًٕدح .1

ٔانزؼبٌٔ انًزجبدل ثُٛٙ 

  اإلداسح5ٔثٍٛ 

 90 130 64 30 8 ن
3.82 1.02 6 

% 2.5 9.3 19.9 40.4 28.0 

5 أشؼش ثبنشظب ػٍ 11

ػًهٙ ألٌ يب أرمبظبِ 

يٍ سارت ٚشظٙ 

 غًٕزبر5ٙ

 78 138 40 50 16 ن
3.66 1.15 7 

% 5.0 15.5 12.4 42.9 24.2 

5 كًٛخ انؼًم انزٙ 10

رطهت يُٙ يمبسَخ ثًب 

رمذيخ اندبيؼخ يٍ 

زٕافض ٔخذيبد رؼزجش 

 يؼمٕنخ5 

 54 98 74 76 20 ن

3.28 1.18 8 
% 6.2 23.6 23.0 30.4 16.8 

5رسٓى اندبيؼخ فٙ 17

رمذٚى يضاٚب ألػعبء 

ْٛئخ انزذسٚس ال رزٕفش 

 فٙ اندبيؼبد األخش5ٖ 

 48 56 100 84 34 ن

3.00 1.21 9 

% 10.6 26.1 31.1 17.4 14.9 

 اإلخًبنٙ
 910 1078 480 328 102 ن

3.82 0.63  
% 3.5 11.3 16.6 37.2 31.4 
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ما واق  الوالء التنظيمي ألعضاء هيةة التفدريس بجامعفة األميفرة   إجابة الصؤال الجالح 
  ؟Etzioni الوالء االغترابي لنموذج اتزيونينورة بنت عبدالرحمن في ضوء ب عد 

أشفففارت نتفففاةو اسفففتجابات أففففراد عينفففة الدراسفففة إلففف  مفففوافقت م بدرجفففة متوسفففطة عمففف   
مف  حيفث بمف  متوسفط درجفات اسفتجابات م ع العبارات الواردة في البعد الثالث  الوالء االغترابفي 

   وتقففف  ففففي فةفففة االسفففتجابة "موافقفففة متوسفففطة" أي 1.3٢2) عبفففارات ب عفففد الفففوالء االغترابفففي
التفي توصفمت أن   1٢22)أنعم  محمد  ورب نواز  يجة م  دراسةهذا النت"متوسط" وقد ات قت 

قفد ات قفت النتيجفة  اال واةد المالية ل ا عالقة إيجابية في ارت اع مستوى الوالء التنظيمي  وأيضً 
األجور والمزايا تفؤثر ففي مسفتوى الفوالء    و التي خرجت بين1٢21)شوبي   م  نتيجة دراسة

 التنظيمي.
 )االغترابفي  فجفاءت العبفارة رقفم لعبفارات الفواردة ففي البعفد الثالفثيتعما بترتيب اوفيما  

قففوانين الجامعففة تجبرنففي عمفف  القيففام بففبعض األعمففال والتففي ال أكففون )   والتففي تففنص عمفف 12)
بقفاةي )   والتفي تفنص عمف 1٢) وجاءت العبفارة رقفم في المرتبة األول    اعم  قناعة ب ا غالبً 

العبارة رقفم    وجاءتفي الترتيب الثاني الجامعة ناب  من حاجتي المادية لمعمل في ا لمعمل في 
أفضفل مفن راتبفي  اأفضل ترك العمل في الجامعة فيما إذا تمقيفت عرًضف)   والتي تنص عم 26)

نحفو توجيف   اقوًيف اومن الطبيعي أن يشكل العاةد المفادي دافًعف  تيب الثالثفي التر  الحالي في ا 
السموك  فنجد أن الحاجفة الماديفة مفن أهفم مفا يحفدد بقفاء الكثيفر مفن المفوظ ين ففي جامعفات م 
ووظاة  م ولو حصل وتمقوا عرض أفضل من العرض المقدم ل م في عمم م الحالي  نجفد أن فم 
سيتركون العمل الحالي ويتوج وا لمعرض األفضل  وهذا يعفود إلشفباع حاجفات م الماديفة خاصفة 

 .دما تكون عدد من قوانين العمل الحالي ال تتوافا م  قناعات معن
ال ي منفي مسفتقبل )   والتي تنص عم 14) بارات الب عد الثالث العبارة رقموكانت أقل ع 

ال أشففعر )   والتففي تففنص عمفف 11) قففم  وجففاءت العبففارة ر األخيففرفففي الترتيففب  ونجففاح الجامعففة 
قبففل فففي الترتيففب  وبففين الجامعففة التففي أعمففل ب ففا بيهميففة أن يكففون هنففاك ارتبففاط قففوي بينففي 

لفم أشفعر بالرضفا عفن قفراري لمعمفل )   والتفي تفنص عمف 11)   وجاءت قبم ا العبارة رقفماألخير
مففن الجميففل أن تكففون هففذا العبففارات ذات اسففتجابات ضففعي ة أو متدنيففة؛  فففي هففذا الجامعففة 

ال ي مف  مسفتقبم ا  و وجفود ة عمفل فيخالقيات عضو هيةة التدريس أرق  من أن يعمل في ج 
  وال رتباط قفوي بينف  وبفين الجامعفة التفي يعمفل ب فا وحرصف  عمف  مسفتقبل الجامعفة ونجاح فاا
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  6) ن الب عفد األول والثفاني  والجففدولأدل مفن ذلفك مفن كفون هفذا الب عفد أقففل متوسفط حسفابي مف
 يوضا ذلك 

  (1) خذٔل

 اسزدبثبد أفشاد ػُٛخ انذساسخ ػهٗ ػجبساد انجؼذ انثبنث: انٕالء االغزشاثٙ  

 انؼجبساد

غٛش 

يٕافك 

 ثشذح

يٕافك 

 غٛش

يٕافمخ 

 يزٕسطخ
 يٕافك

يٕافك 

 ثشذح
 انًزٕسػ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘
 انزشرٛت

اندبيؼخ  5 لٕاٍَٛ.0

ردجشَٙ ػهٗ انمٛبو 

ثجؼط األػًبل ٔانزٙ 

ال أكٌٕ ػهٗ لُبػخ 

 ثٓب غبنج ب5

 46 112 76 70 18 ن

3.30 1.13 1 
% 5.6 21.7 23.6 34.8 14.3 

5 ثمبئٙ نهؼًم فٙ 01

اندبيؼخ َبثغ يٍ 

زبخزٙ انًبدٚخ نهؼًم 

 فٛٓب5

 48 76 92 78 28 ن

3.12 1.19 2 
% 8.7 24.2 28.6 23.6 14.9 

5 أفعم رشن انؼًم 11

فٙ اندبيؼخ فًٛب ئرا 

ب أفعم  رهمٛذ ػشظ 

يٍ سارجٙ انسبنٙ 

 فٛٓب5

 60 50 88 88 36 ن

3.03 1.27 3 
% 11.2 27.3 27.3 15.5 18.6 

5 يؼظى يب أفؼهّ 00

ٔأَفزِ يٍ أٔايش 

سؤسبئٙ ٚكٌٕ غٛش 

يمُغ ثبنُسجخ نٙ 

ٔنكُٙ أػًهّ ايزثبال  

 نألٔايش فمػ5

 32 94 74 96 26 ن

3.03 1.15 4 

% 8.1 29.8 23.0 29.2 9.9 

5 ئٌ أ٘ رغٛش 01

سهجٙ ٔنٕ كبٌ ثسٛط ب 

فٙ ٔظؼٙ انسبنٙ فٙ 

اندبيؼخ ٚدؼهُٙ أفكش 

 فٙ رشن انؼًم فٛٓب5

 44 76 42 122 38 ن

2.89 1.28 5 

% 11.8 37.9 13.0 23.6 13.7 

5ال أخذ يسزمجهٙ 08

انًُٓٙ فٙ اندبيؼخ 

 انزٙ أػًم ثٓب5

 22 38 50 132 80 ن
2.35 1.17 6 

% 24.8 41.0 15.5 11.8 6.8 

5 نى أشؼش ثبنشظب 00

ػٍ لشاس٘ نهؼًم فٙ 

 ْزِ اندبيؼخ

 14 32 24 134 118 ن
2.04 1.11 7 

% 36.6 41.6 7.5 9.9 4.3 

5 ال أشؼش ثأًْٛخ .0

أٌ ٚكٌٕ ُْبن اسرجبغ 

لٕ٘ ثُٛٙ ٔثٍٛ 

اندبيؼخ انزٙ أػًم 

 ثٓب5

 12 28 26 144 112 ن

2.02 1.06 8 

% 34.8 44.7 8.1 8.7 3.7 

5 ال ًُٚٓٙ يسزمجم 07

 َٔدبذ اندبيؼخ5

 18 8 16 74 206 ن

1.63 1.08 9 
% 64.0 23.0 5.0 2.5 5.6 

 اإلخًبنٙ
 296 514 488 938 662 ن

2.601 0.84  
% 22.8 32.4 16.8 17.7 10.2 



 ............................................................................. الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس

- 122 - 

ذات داللة إحصاةية ففي تصفورات أعضفاء هيةفة التفدريس هل توجد فروا   إجابة السؤال الراب 
بجامعة األميرة نفورة بنفت عبفدالرحمن حفول واقف  الفوالء التنظيمفي ل فن تعفزى الخفتال  الدرجفة 

 ؟عممية وسنوات الخدمة ونوع الكميةال
 :حصب متغري الدرجة العلنية 

أشارت استجابات أفراد أعضفاء هيةفة التفدريس حسفب متغيفر الدرجفة العمميفة كمفا وقفد  
عفدم وجفود ففروا دالفة إحصفاةيا ففي تحميفل التبفاين أحفادي االتجفاا إلف   أظ رت نتاةو اختبفار 

استجابات م عم  االستبانة مجممة والبعد الثفاني  ففي حفين وجفدت ففروا ففي اسفتجابات م عمف  
   2٢) ث  كما يتضا في الجدولالبعدين األول والثال

 (11) خذٔل

 نهفشٔق فٙ اسزدبثبد ػُٛخ انذساسخ زست انذسخخ انؼهًٛخ ANOVAَزبئح رسهٛم انزجبٍٚ  

 يصذس انزجبٍٚ انًسٕس
يدًٕع 

 انًزٕسطبد

دسخخ 

 انسشٚخ

يشثغ 

 انًزٕسطبد
 انذالنخ لًٛخ ف

 األٔل

 3.86 98.98 3.00 296.94 ثٍٛ انًدًٕػبد

  

  

.010 

 دانخ 

 

 25.65 318 8157.92 داخم انًدًٕػبد

   3.00 8454.86 اإلخًبنٙ

 انثبَٙ

 70.70 318 212.10 ثٍٛ انًدًٕػبد
2.20 

  

  

.088 

غٛش  

 دانخ

 

 32.14 3.00 10220.94 داخم انًدًٕػبد

   318 10433.04 اإلخًبنٙ

 انثبنث

 10.29 541.67 3.00 1625.02 ثٍٛ انًدًٕػبد

  

  

.000 

 دانخ 

 

 52.63 318 16736.86 داخم انًدًٕػبد

   3.00 18361.89 اإلخًبنٙ

 اإلخًبنٙ

 182.06 318 546.18 ثٍٛ انًدًٕػبد

2.56 
.055 

 دانخغٛش 
 71.20 3.00 22640.93 داخم انًدًٕػبد

   318 23187.11 اإلخًبنٙ

البعففد األول حسففب ولمتعففر  عمفف  اتجففاا ال ففروا فففي اسففتجابات عينففة الدراسففة عمفف   
والفذي أشفار إلف  أن  LSDدام اختبفارمتغير الدرجة العممية  تم عمفل المقارنفات البعديفة باسفتخ

بعففد األول  وفففي اتجففاا فةتففي ال ففروا فففي اتجففاا فةتففي األسففاتذة واألسففاتذة المسففاعدون فففي ال
ا لصفالا  احصفاةيً وقد ترج  ال روا الدالفة   تذة المشاركون في البعد الثالثمحاضر واألسامعيد/

ومف  االختالففات بيفن م أول الفدرجات العمميفة  مميتين أسفتاذ مسفاعد ودرجفة أسفتاذ الدرجتين الع
سفاتذة ف فم مرتفاحين درجة أو أعم  الدرجات العممية األبعد الدكتوراا مرتاحين لوصول م ل ذا ال

ية معيفد/ محاضفر  أو لوضع م فيكون والة م مرت   في الب عد األول األخالقي  أما الدرجة العمم
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ن م في درجات عمميفة غيفر مسفتقرة بفل تعتبفر اذ المشارك غير مرتاحين أل ستية األالدرجة العمم
  22) والجفدول  لب عفد الثالفث االغترابفيانتقالية مما قد يفؤثر ففي ن سفيات م فيكفون والة فم ففي ا

 يوضا ذلك 
 ( 11) خذٔل

انفشٔق فٙ اسزدبثبد ػُٛخ انذساسخ ػهٗ انجؼذ األٔل نهًمبسَبد انجؼذٚخ الردبِ  LSDَزبئح اخزجبس

 ٔانثبنث زست انذسخخ انؼهًٛخ

 فئبرّ انًزغٛش
 انجؼذ انثبنث انجؼذ األٔل

 انذالنخ يزٕسػ انفشٔق انذالنخ يزٕسػ انفشٔق

 يؼٛذ/يسبظش

 000. *5.38067 017. *1.79748- أسزبر يسبػذ

 003. *3.56162 961. 04062. أسزبر يشبسن

 000. *6.92353 041. *2.27843- أسزبر

أسزبر 

 يسبػذ

 000. *5.38067- 017. *1.79748 يؼٛذ/يسبظش

 070. 1.81905- 009. *1.83810 أسزبر يشبسن

 291. 1.54286 637. 48095.- أسزبر

أسزبر 

 يشبسن

 003. *3.56162- 961. 04062.- يؼٛذ/يسبظش

 070. 1.81905 009. *1.83810- أسزبر يسبػذ

 030. *3.36190 032. *2.31905- أسزبر

 أسزبر 

 000. *6.92353- 041. *2.27843 يؼٛذ/يسبظش

 291. 1.54286- 637. 48095. أسزبر يسبػذ

 030. *3.36190- 032. *2.31905 أسزبر يشبسن

 :حصب متغري شهوات اخلدمة يف اجلامعة 
متغيففر سفففنوات الخدمففة ففففي أشففارت اسففتجابات أففففراد أعضففاء هيةفففة التففدريس حسفففب  

الجامعة كما ظ ر في نتاةو اختبفار تحميفل التبفاين أحفادي االتجفاا إلف  عفدم وجفود ففروا دالفة 
ا فففي اسففتجابات م عمفف  االسففتبانة مجممففة والبعففد الثففاني  فففي حففين وجففدت فففروا فففي إحصففاةيً 

 يوضا ذلك   21) البعدين األول والثالث  والجدول استجابات م عم 
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 (10) خذٔل

 نهفشٔق فٙ اسزدبثبد ػُٛخ انذساسخ زست سُٕاد انخذيخ ثبندبيؼخ ANOVAرسهٛم َزبئح انزجبٍٚ  

 يدًٕع انًزٕسطبد يصذس انزجبٍٚ انًسٕس
دسخخ 

 انسشٚخ

يشثغ 

 انًزٕسطبد
 انذالنخ لًٛخ ف

 األٔل

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
391.47 2 195.74 

7.74 

 

 

.001 

 دانخ
داخم 

 انًدًٕػبد
8063.38 319 25.28 

  321 8454.86 اإلخًبنٙ

 انثبَٙ

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
184.89 2 92.45 

2.88 

 

 

.058 

غٛش دانخ   

 

داخم 

 انًدًٕػبد
10248.15 319 32.13 

 321 10433.04 اإلخًبنٙ
 

 انثبنث

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
1988.05 2 994.03 

19.37 

 

 

.000 

 دانخ
داخم 

 انًدًٕػبد
16373.84 319 51.33 

  321 18361.89 اإلخًبنٙ

 اإلخًبنٙ

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
210.68 2 105.34 

1.46 
.233 

 غٛش دانخ
داخم 

 انًدًٕػبد
22976.42 319 72.03 

  321 23187.11 اإلخًبنٙ

ولمتعففر  عمفف  اتجففاا ال ففروا فففي اسففتجابات عينففة الدراسففة عمفف  البعففد الثففاني حسففب  
والفذي أشفار  LSDمقارنات البعدية باستخدام اختبارمتغير سنوات الخدمة بالجامعة  تم عمل ال

سففنة فففيكثر فففي البعففد  1٢دمت م بالجامعففةإلفف  أن ال ففروا فففي اتجففاا فةففة مففن كانففت سففنوات خفف
إلف  2٢سفنوات وكفذلك مفن خفدمت م بفين2٢تجاا فةتي مفن كانفت خفدمت م أقفل مفناألول  وفي ا

  الداللفة االحصفاةية السفابقة سنة في البعد الثالث  وهفذا النتيجفة منطقيفة تت فا مف 1٢أقل من
  وقفد يرجف  ذلفك إلف  أن أعضفاء هيةفة التفدريس مفن ذوي الخدمفة لمدرجة العممية الم روا وفقً 

سفنوات العمفل ل ااألعم  عادة ما يكون لدي م مستوى عاٍل من األمان الفوظي ي واالسفتقرار  نظفرً 
زادت سفنوات العمفل ففي  كممفام متطمبفات العمفل  ف فذا أمفر منطقفي  وف ف  الطويمفة ففي الجامعفة

يففة خففدمت م وكففذلك مففن هففم فففي بدا الجامعففة  كممففا ارت فف  مسففتوى االنتمففاء والففوالء التنظيمففي 
 غيففر المسففتقرة فففي الب عففد الثالففث سففنة ال ةففة1٢إلفف  أقففل مففن2٢وتبقفف  مففن هففم فففي فةففة مففن

 يوضح    21)  والجدول
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 (.1) خذٔل

فٙ اسزدبثبد ػُٛخ انذساسخ ػهٗ انجؼذ األٔل  نهًمبسَبد انجؼذٚخ الردبِ انفشٔق LSDَزبئح اخزجبس 

 ٔانثبنث زست سُٕاد انخذيخ ثبندبيؼخ

 فئبرّ انًزغٛش
 انجؼذ انثبنث انجؼذ األٔل

 انذالنخ يزٕسػ انفشٔق انذالنخ يزٕسػ انفشٔق

ألم 

 سُٕاد11يٍ

 005. *3.04799- 054. 1.47420 سُخ01ئنٗ ألم ي11ٍيٍ

 008. *2.71345 129. 1.08626- سُخ فأكثش01

ئنٗ ألم 11يٍ

 سُخ01يٍ 

 005. *3.04799 054. 1.47420- سُٕاد11ألم يٍ 

 000. *5.76144 000. *2.56046- سُخ فأكثش01

 سُخ فأكثش01
 008. *2.71345- 129. 1.08626 سُٕاد11ألم يٍ

 000. *5.76144- 000. *2.56046 سُخ01ئنٗ ألم ي11ٍيٍ

في عفدم وجفود ففروا ذات داللفة   1٢22) دراسة الوطبانقت هذا النتاةو م  وقد ات  
مف  واختم ت   إحصاةية في مستوى الوالء التنظيمي لدى األعضاء تعزى لمتغير سنوات الخدمة

  حيفث توصفمت الدراسفتين 1٢24)   ودراسفة المطيفري1٢٢6) نتاةو دراسة خمي ات والمالحمة
 إل  وجود فروا في مستوى الوالء التنظيمي لدى األعضاء تعزى لمتغير سنوات الخدمة. 

 حصب متغري نوع الكلية:

أشفارت اسفتجابات أففراد أعضفاء هيةفة التفدريس حسفب متغيفر نفوع الكميفة كمفا أظ ففرت  
ا ففي اسفتجابات م فروا دالة إحصفاةيً نتاةو اختبار تحميل التباين أحادي االتجاا إل  عدم وجود 

لفففث عمففف  البعفففد الثفففاني  ففففي حفففين وجفففدت ففففروا ففففي اسفففتجابات م عمففف  البعفففدين األول والثا
   21) كما بالجدول واالستبانة مجممة 
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 (18) خذٔل

 نهفشٔق فٙ اسزدبثبد ػُٛخ انذساسخ زست يزغٛش َٕع انكهٛخ ANOVA َزبئح رسهٛم انزجبٍٚ 

 يدًٕع انًزٕسطبد يصذس انزجبٍٚ انًسٕس
دسخخ 

 انسشٚخ

يشثغ 

 انًزٕسطبد

لًٛخ 

 ف
 انذالنخ

 األٔل

 7.90 199.48 2 398.96 ثٍٛ انًدًٕػبد

 

.000 

 25.25 319 8055.90 داخم انًدًٕػبد دانخ

   321 8454.86 اإلخًبنٙ

 انثبَٙ

 2.97 95.39 2 190.77 ثٍٛ انًدًٕػبد

 

.053 

غٛش 

 دانخ

 

 32.11 319 10242.27 داخم انًدًٕػبد

   321 10433.04 اإلخًبنٙ

 انثبنث

 13.58 720.34 2 1440.68 ثٍٛ انًدًٕػبد

 

.000 

 دانخ

 
 53.04 319 16921.21 داخم انًدًٕػبد

   321 18361.89 اإلخًبنٙ

 اإلخًبنٙ

 002. 6.18 432.72 2 865.45 ثٍٛ انًدًٕػبد

 69.97 319 22321.66 داخم انًدًٕػبد دانخ

   321 23187.11 اإلخًبنٙ

عففد الثالففث حسففب ولمتعففر  عمفف  اتجففاا ال ففروا فففي اسففتجابات عينففة الدراسففة عمفف  الب 
والففذي أشففار إلفف  أن  LSD راسففتخدام اختبففاتففم عمففل المقارنففات البعديففة ب  متغيففر نففوع الكميففة

وقففد يعففود ذلففك لقففدم هففذا ال ففروا فففي اتجففاا فةففة الكميففات اإلنسففانية والعمميففة فففي البعففد األول  
وففففي اتجفففاا الكميفففات   خالقفففيبالتفففالي ارت فففاع والة فففن األالكميفففات وطفففول خفففدمات منسفففوبات ا و 

الصحية في البعد الثالث  وقد يعود ذلك لحداثة عمر هذا الكميفات ففي الجامعفة وبالتفالي حداثفة 
  وفففي اتجففاا الكميففات العمميففة فففي ظ ففور ب عففد الففوالء االغترابففي إلفف ارتبففاط أعضففاة ا ممففا أدى 

ذلك قد يعفود لمطبيعفة العمميفة لمنسفوبات الكميفات العمميفة  وبالتفالي حيث إن االستبانة مجممة  
   22) كما بالجدول   اع نسبة الوالء التنظيمي لدي نارت

 (.1) خذٔل

 زست َٕع انكهٛخنهًمبسَبد انجؼذٚخ الردبِ انفشٔق فٙ اسزدبثبد ػُٛخ انذساسخ  LSDَزبئح اخزجبس 

 فئبرّ انًزغٛش

 االسزجبَخ يدًهخ انجؼذ انثبنث انجؼذ األٔل

 انذالنخ يزٕسػ انفشٔق انذالنخ يزٕسػ انفشٔق
يزٕسػ 

 انفشٔق
 انذالنخ

 اإلَسبَٛخ
 002. *3.36017- 358. 84403.- 116. 99560.- انؼهًٛخ

 050. 3.84906- 000. *8.87736- 001. *3.93774 انصسٛخ

 انؼهًٛخ
 002. *3.36017 358. 84403. 116. 99560. اإلَسبَٛخ

 813. 48889.- 000. *8.03333- 000. *4.93333 انصسٛخ

 انصسٛخ
 050. 3.84906 000. *8.87736 001. *3.93774- اإلَسبَٛخ

 813. 48889. 000. *8.03333 000. *4.93333- انؼهًٛخ
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ما مقترحات أعضفاء هيةفة التفدريس بجامعفة األميفرة نفورة بنفت  إجابة الصؤال اخلامض: 
 لتحسين والة ن التنظيمي؟ عبد الرحمن
لإلجابففة عففن هففذا السففؤال  قامففت الباحثففات بجمفف  اسففتجابات أعضففاء هيةففة التففدريس   

عفففن السفففؤال الم تفففوح لالسفففتبانة  )وقفففد كانفففت االسفففتجابة عمففف  هفففذا السفففؤال شفففرط السفففتكمال 
كبيففرة  ومففن ثففم تنظيم ففا رسففال  لففذلك حصففمنا عمفف  اسففتجابة االلكترونيففة ومففن ثففم اإل االسففتبانة 
ومففن ثففم ترتيب ففا وفقففا   ة معففا وتجميع ففا فففي أربعففة جوانففب فكففار المكففررة والمتشففابوتنسففيا األ
 كالتالي   الألعم  تكرارً 

 مقترحات أعضاء هيةة التدريس كالتالي  جاءت  المادية  الجوانب أوالً 
 ضففمن الراتففبتضففمين البففدالت الماليففة مثففل بففدل التففدريس وبففدل الحاسففب اآللففي وتثبيت ففا  .2

 األساسي.
 .اعامً  4٢خدمات أعضاء هيةة التدريس إل  سنتمديد  .1
 العمل عم  تيسير إجراءات الترقيات العممية لألعضاء. .1
مففا يففنقص العضففو مففن مكاتففب واآلالت وتصففوير وطابعففات  ودعففم فنففي فففي قاعففات  تففوفير .1

 المحاضرات.
 الفوالء واالنتمفاءويتضا من ذلك أن عممية الحوافز المادية ل ا أهمية كبيرة في زيفادة  

مففن خففالل حففث أفففراد الدراسففة إلفف  بففذل المزيففد مففن الج ففد والعمففل لتحسففين نحففو بيةففة العمففل؛ 
 )أنعفففم  محمفففد  رب نفففواز   1٢21ي )شفففوب ةت هفففذا النتيجفففة مففف  دراسففوات قففف  األداءمسففتوى 
  التي توصمت إل  أهمية ال واةد المادية لمموظف  وأن هنفاك ارتبفاط إيجفابي بفين الفوالء 1٢22

   وزيادة األجور والتطوير الوظي ي كالترقية العممية.
 كالتالي جاءت مقترحات أعضاء هيةة التدريس     الجوانب المعنويةاثانيً 
 االحترام والتقدير والشكر والتح يز واالرتقاء بمكانة العضو في الجامعة. .2
الشففعور بالثقففة والعدالففة التنظيميففة فففي توزيفف  الم ففام وتطبيففا إجففراءات العمففل مففن قبففل  .1

 القيادات. 
إضففافة م ففام لعضففو هيةففة التففدريس فففي مجففال تخصصفف  فففي العمففل باعتبففارا حففافز معنففوي  .1

 الوظي ة التي يؤدي ا. يشعر الموظ  بيهمية
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ويتضففا مففن ذلففك أن عمميففة الحففوافز المعنويففة تففؤثر بشففكل كبيففر فففي زيففادة الففوالء ورففف  الففروح 
  ودراسففة 1٢24)حففرحش وعتمففان  وات قففت هففذا النتيجففة مفف  دراسففة  الرضففاالمعنويففة وتحقيففا 

 .اول  وكان قويً جاء الوالء العاط ي بالمرتبة األ    حيث1٢23)عبدالرحمن 
 جاءت مقترحات أعضاء هيةة التدريس كالتالي     الجوانب اإلداريةاثالثً 
جفراءات العمفل. وتسف مي ا عفن طريفا  .2 الش افية التنظيمية خاصة ما يتعما بتطبيا لفواةا وا 

 وض  لواةا مالةمة لمترقيات.
المشاركة في اتخاذ القرارات وطرح البداةل لحمفول الكثيفر مفن المعوقفات التفي تواجف  العضفو  .1

 واالنتماء. لدي م الوالءورا يعزز ف ذا بد
 إعطاء عضو هيةة التدريس الحرية األكاديمية وتمكين م من خالل منا الصالحيات. .1
تطفففوير خبفففرات أعضفففاء هيةفففة التفففدريس عفففن طريفففا الحضفففور والمشفففاركة ففففي المفففؤتمرات  .1

 الففداخمي والخففارجيبتعففاث مففن خففالل اال اوأيًضفف العالميففة والمحميففة والنففدوات مفف  الجامعففات 
 لتبادل الخبرات. 

 إتاحة فرص التنمية الم نية المواكبة لتطمعات واحتياجات المستقبل.  .2
وتكوين لجنفة مفن الجامعفة لإلشفرا   التدريس عمل صندوا تكافل لمساعدة أعضاء هيةة  .3

 عمي  واالست ادة من األعضاء المتقاعدين بتقديم االستشارات.
وحدة داخل الجامعة مستقمة عن وكفاالت الجامعفة تتبف  رةيسفة الجامعفة ت فتم بتمقفي  إنشاء .4

 أعضاء هيةة التدريس.  شكاوى
تيسففيس مجمففس استشففاري مففن أعضففاء هيةففة التففدريس لمتعبيففر عففن م ممففا يزيففد شففعورهم  .5

 بالوالء واالنتماء لمجامعة.
 تخ ي  األعباء اإلدارية عم  العضو في الجامعة. .6
ك أن الجوانففب اإلداريففة تففؤثر بشففكل كبيففر فففي زيففادة الففوالء والرضففا ويتضففا مففن ذلفف  

  حيففث 1٢21 )جرايففدي وشففطاح لمجامعففة  وات قففت هففذا النتيجففة مفف  دراسففةواالنتمففاء الففوظي ي 
 تنظيمففي  ودراسففةأن التواصففل ال عففال والحففوار بففين مكونففات المنظمففة يخمففا والء  إلفف توصففمت 
  حيفففث توصفففمت إلففف  أن هنفففاك ارتبفففاط إيجفففابي بفففين الفففوالء التنظيمفففي وففففرص 1٢21)شفففوبي 

  حيث توصمت أن لمتمكين الفوظي ي دور إيجفابي ففي رفف  درجفة 1٢24)س ر  التدريب  ودراسة
   الوالء التنظيمي لدى موظ ات الجامعات.
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 جاءت مقترحات أعضاء هيةة التدريس كالتالي     الجوانب االجتماعيةارابعً 
 .ين الثقافة التنظيمية الساةدة في الجامعةتحس -2
 .نسانية بين األعضاء وبين م واإلدارات العميا وبين األعضاء والطمبةتقوية العالقات اإل  -1
زيفففادة ال عاليفففات والمقفففاءات االجتماعيفففة داخفففل الجامعفففة التفففي تسففف م ففففي تواصفففل وتفففرابط  -1

 .األعضاء م  بعض م
 المناسبات االجتماعية.مشاركة القيادات م  األعضاء في  -1
 .تعزيز التواصل ال عال م  األعضاء  -2

ويتضا من ذلك أن الجانب االجتماعي يؤثر بشكل كبيفر عمف  الفوالء مفن حيفث األل فة  
عطاء الجمي  فرصة إبداء الرأي في   المقفاءات  وات قفت النتيجفة مف  دراسفةوالتماسك والمحبة وا 

ارتبفففاط إيجفففابي بفففين والء المفففوظ ين وثقاففففة   حيفففث توصفففمت إلففف  أن هنفففاك 1٢21)شفففوبي 
 المنظمة.

 توصيات الدراشة:

 بما ييتي   الباحثاتفي ضوء النتاةو التي تم التوصل إلي ا؛ توصي  
 رؤيففة  واالت ففاا عمفف بشففكل أكبففر فففي بنففاء خطففة الجامعففة شففراك أعضففاء هيةففة التففدريس إ

 .مشتركة وأهدا 
  العمفل داخفل الجامعفة  ويخضف  لف  جميف  تطبيا نظام واضا لمسياسفات واإلجفراءات يحكفم

 القاةمين عم  العمل  وفا تطبيا أبعاد العدالة التنظيمية.
  تمكين أعضاء هيةة التدريس ومنح ن مزيد من الصفالحيات والت فويض ومزيفد مفن الحريفة

  والثقة.
 ففي المشفاركة فف  تطفوير البفرامو التدريبيفة وففا مايرونف  العضاء هيةفة التفدريس  السماح

 قيم.واعادة الت مناسب
  تدعيم أنظمة المكاف ت والحوافز والتنوع بين الحوافز المعنوية والمكافف ت الماديفة وذلفك مفن

زيفادة ارتبفاط م وشفعورهم بالرضفا ففي اجل التيثير عم  أعضاء هيةة التدريس والعمل عم  
فففي شفكل يفدفع م إلفف  تحقيفا أكبفر قففدر مفن اإلنجفاز واإلنتاجيففة بك فاءة وفاعميفة الجامعفة ب

 العمل.
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  بففرامو الدراسففات االسففت ادة مففن أعضففاء هيةففة التففدريس ذوي سففنوات الخدمففة المتقدمففة فففي
 وذلك الرت اع مستوى االنتماء والوالء التنظيمي لدي م. االستشارات تقديم العميا و 

 المشفففاركة دعففم البحفففوث العمميففة وعقففد الففدورات و الم نفففي مففن خففالل فففرص النمففو  تففوفير
 وعقد االجتماعات الدورية لتبادل الخبرات. والعالمية بالمؤتمرات والندوات المحمية 

 أعضففاء التدريبيففة والففدورات التكوينيففة الن ففا ذات تففيثير كبيففر عمفف   اإلهتمففام بتففوفير البففرامو
بنتاةج فا عمف  مسفتوي  االهتمفام نالن م ي تمون بالمشفاركة فف  البفرامو دو هيةة التدريس

 ء لدي م وذلك لتدعيم الوالء التنظيمي لدي ماألدا
  رت فاع مسفتوي االلتفزام التيكيد عم  التنفوع واالسفتقاللية وذلفك مفن خفالل التفرابط الفوظي ي وا 

 والوالء لمسماح ألعضاء هيةو التدريس بتحمل المسؤلية ف  أداء الم ام.
 اإلرتباط العفاط ي بالمنظمفة تدريبية الت  تعزز لدي اعضاء هيةة التدريس تصميم البرامو ال

 وتقوى عالقت م بزمالة م ومديري م
  تصميم البرامو التدريبية الت  تعفزز لفدي اعضفاء هيةفة التفدريس القفيم االخالقيفة والمبفادئ

 وتكوين عالقات عمل جيدا م  زمالة م ومديري م
 األخفذ و  عقد لقاءات دورية م  أعضاء هيةة التدريس لسماع آراة م ومشكالت م ومناقشفت ا

 مما يعزز روح التالحم بين م وبين اإلدارة العميا ب ا 
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 ملراجعا

 املراجع العربية: :اأوًل

المجموعااا    اليضاااد الاااوظن ا وعااان الالدمااال ماااؤ اليؤ اااد  والميؤو ااانن  (5102).منااادل الباااديو ي  -
 مصي.  الليبن  لما ينب والنشي

  .األي ن  شيوق لمنشي والاوزنؤ اي ال  قضدند ملدصية عا اإل اية الايبون   (511٢).  أحم بطدح -
اللممناا  لمنشااي  اي الناادزويي   إ اية الخ ماا  الم نناا  والوظن اا  اللدماا   (5102).نو خااي آو  الحمناايي  -

 .األي ن  والاوزنؤ
 اي الحدما    صاندع  الراياي الم ي اا والشالوي بادألمن والاون  الانظنماا  (5112)خمف. اليواش ة  -

 .األي ن  لمنشي والاوزنؤ
  اي غنااا ا  لمنشاااي والاوزناااؤ .إ اية األعمااادل مااان منظاااوي اقاصاااد ي  (510٢).إ ااامدعنل الشااايقدوي  -

 .األي ن
 اللبنكادن  الينادض..المواي  البشين  نحو منيج ا اياانجا ماكدمل  (5102).الرحطدنا  محم   لنم -

 المممك  الليبن  ال لو ن .
عما  الايابط  ه01/05/0441ان اايجدع باادين (.اام 5102).األمنية نوية بنت عب  الايحمنجدمل   -

 www.pnu.edu.saاإللكايونا الادلا  ا
أثااي اليضاااد الااوظن ا عمااا  احرنااق الاااون  الانظنماااا   (5102).أ ااامد  ط شااطدح  شاااينندز جياناا ي  -

جدملاا  .قاصااد ن  والاجديناا  وعمااوم الا اانني يا اا  حدلاا  جدملاا  قدصاا ي ميباادح ويقماا  كمناا  اللمااوم ان
ق ااااااام اللمااااااااوم  اصاااااااد ن  والاجدينااااااا  وعماااااااوم الا اااااااننيكمنااااااا  اللماااااااوم انق  قدصااااااا ي ميبااااااادح ويقمااااااا 

  .الجزائي والا نني
جادملا الون  الانظنماا ألعضاد  ىنئااا الاا ين  ال  (5102)  محمو .عامدن حيحش  ميد ال ن ط -

 .مصي جدمل   منيوي   كمن  الزياع    الزياعاوالمياكز البحثن  عا مجدل اخصص اإليشد  
الااون  الانظنمااا وعالقاااو بدليضااد الااوظن ا لاا ى   (5112).   مناا المالحماا  ط  عباا ال ادحخمن اادت -

 ( 4)2  ع52ماااج مجمااا  جدملااا   مشاااق ين  عاااا الجدملااادت الخدصااا  األي ننااا .أعضاااد  ىنئااا  الاااا 
 .األي ن

 يجاا  ممدي اا  وكاانالت األق اادم اإلن اادنن  بجدملاا  الممااك  االو  لمرنااد ة   (5101).ىنااد  ال و اايي  -
  اإلماادم محماا  باان  االو  اإل ااالمن   جدملا  ي اادل  مدج اااني .الانظنمااااألخالقنا  وعالقايااد باادلون  

 .اليندض  ق م اإل اية والاخطنط الايبوي  كمن  اللموم انجامدعن 

http://www.pnu.edu.sa/
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عما  الايابط ه.02/5/0440باادين اام ا اايجدعيد  (510٢).5121  المممكا  الليبنا  ال الو ن يؤن -
 https://vision2030.gov.sa   اإللكايونا الادلا

 الامكنن الاوظن ا عاا الزناز الاون  الانظنماا لا ى موظ ادت جدملا  أم الرايى. (5102).مندل   ي  -
 (.4ع  ) 44 مج يا دت اللموم الايبون 

  األكاد نمنون لمنشاي والاوزناؤ  م ادىنم إ اينا  ملدصاية  (5104).عندن حموي  وأبو أحم ط الشندب  -
 .األي ن

 الجدملن   ال اياإل كن ين   "المنظمدت عا ال لدل ال موك" ( 5114.) ال نن صالح البدقا  عب  -
الجدملدت األي نن  من الون  الانظنما ل ى أعضد  ىنئ  الا ين  عا  (510٢).  إنمدنعب اليحمن -

ملمااااوم لجمااا  جدملااا  النجااادح م   يا ااا  مردينااا  بااانن الجدملااادت الحكومنااا  والخدصااا   وجيااا  نظااايىم
 األي ن.( ٢)52مج اإلن دنا

  .لنبند  جدمل  ال داح لمنشي  الحواعز والون  الانظنما عا المنظمدت  (5101).محم  عب اليحمن  -
الانظنماااااااا عاااااااا الراااااااين الواحااااااا  واللشااااااايون)يؤن  الاااااااون    (5102).عب الواحااااااا   محماااااااو  صااااااا نق -

  .مصي  ي اللمم واإلنمدن لمنشي والاوزنؤ ا م اربمن (
اصااوي مرااايح لااا عنم اللالقاا  باانن الثراا  الانظنمناا  والااون  الانظنمااا لاا ى  (510٢).محماا  عاااين   -

 بدلزقاااادزنقمجماااا  كمناااا  الايبناااا    م بكمناااا  الايبناااا  جدملااا  الزقاااادزنقأعضاااد  ىنئاااا  الااااا ين  وملاااادونني
 مصي.  الجز  الثدنا  (22)ع 

الطبلااا  انولاااا  عمااادن   اي  - اااموك ال اااي  والجمدعااا –(. اااموك المنطمااا  5112اللطنااا   مدجااا ة) -
 الشيوق لمنشي والاوزنؤ.

وائاال لمطبدعاا  والنشااي   اي  ح نثاا الاطااوني الانظنمااا أ د ااندت وم اادىنم   (5105).مو اا  المااوزي  -
 .األي ن  والاوزنؤ

الاا اي اللدلمناا  لمنشااي   ماا خل ال ااموك الانظنمااا عااا منظماادت األعماادل(. 5102).محماا  المغيبااا  -
 .مصي  والاوزنؤ

اللالقاااا  باااانن الحيناااا  األكد نمناااا  والااااون  الانظنمااااا لاااا ى أعضااااد  ىنئاااا   (5102)خزناااا .  المطناااايي -
  كمنا  الايبنا   جدمل  الممك  الو   يي دل  مدج ان   لو الا ين  بكمن  اآل اب عا جدمل  الممك 

  .ليندضا  ق م اإل اية الايبون 
الااون  الانظنمااا ألعضااد  ىنئاا  الااا ين  عااا ضااو  الرنااد ة الاحونمناا  لاا ى   (5100).عياا  الوطباادن  -

ق ام   كمنا  الايبنا   جدمل  المك  لو   ي دل   كاوياه  يؤ د  األق دم اللممن  بدلجدملدت ال لو ن 
 .اليندض  اإل اية الايبون 

  المممك  الليبن  ال لو ن .  مجم  الالمنم اللدلا (0222)وزاية الالمنم. -

https://vision2030.gov.sa/
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البحاااث منااادىج ( 5102)ط واللننااازي  نو ااافط واليشااان ي   ااال .ليحنمناااون    ااامنيط و اااالم   عبااا ا -
 .مصي    مكاب  ال الح لمنشي والاوزنؤ4ط الايبوي بنن النظين  والاطبنق
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