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 ملخص الدراسة :

 ةالتنظيمي سلوك المواطنة ي في تنميةالتنظيم الوالء دورالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

الطالب الباحث  ستخدمإا لتحقيق أهداف الدراسة و سعي    ، لدى موظفي اإلدارة المحلية بوالية مسيلة

ستبيان ا  و  ستبيان لقياس الوالء التنظيميإ ،في بحث طبيعة الدور اعتمد إذ ،المنهج الوصفي التحليلي

األدبيات النظرية على  ، باالطالعلقياس سلوك المواطنة التنظيمية من إعداد الطالب الباحث 

المسيلة بالمتمثل في موظفي اإلدارة المحلية ، و على مجتمع الدراسة البحثللموضوع ، وتم تطبيق أداة 

 مفردة  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : (218)وبلغ حجم العينة  بلدية ، الدائرة ، الوالية (ال)

   يجابية بين الوالء التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية لدى موظفي اإلدارة المحلية إتوجد عالقة

 .بوالية المسيلة

   الوالء التنظيمي مرتفع  لدى موظفي اإلدارة المحلية بوالية المسيلة .   مستوى 

   بوالية المسيلة مستوى سلوك المواطنة التنظيمية  مرتفع  لدى موظفي اإلدارة المحلية. 

 التنظيمددي لدددى مددوظفي اإلدارة المحليددة ءفددي متريددر الددوال ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية 

  .ا للجنس تبع  بوالية المسيلة  

  مسدددتوى الدددوالء التنظيمدددي لددددى مدددوظفي اإلدارة المحليدددة فدددي  توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية

 .والمستوى التعليمي قدمية المهنية ألل اتبع  بوالية المسيلة  

  مسدتوى سدلوك المواطندة التنظيميدة لددى مدوظفي اإلدارة فدي ال توجد فروق ذات داللة إحصدائية

 قدمية المهنية .و األ لجنسل اتبع   بوالية المسيلة المحلية

  مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى موظفي اإلدارة في توجد فروق ذات داللة إحصائية

 . مستوى التعليميا للبوالية المسيلة  تبع  المحلية 

 

 



Summary of study 

This study aimed to know the role of  the organizational loyalty in The 

development of organizational citizenship behavior of local administration 

personnel in Msila city . To achieve the objectives of the study, student 

researcher used the descriptive analytical method, he adopted , in search 

the nature of role, a questionnaire to measure organizational loyalty and a  

questionnaire to measure the organizational citizenship behavior prepared 

by the student researcher , viewing the theoretical literature of the subject. 

The search tool was applied to the community of study which was the 

personnel of local administration in Msila (Municipal, department, city) and 

the total sample size (218) words. The study found the following results: 

 For the local administration personnel in Msila city, there is a positive 

relationship between organizational loyalty and organizational 

citizenship behavior. 

 Organizational loyalty level is high among the personnel of the local 

administration in Msila city. 

 Organizational citizenship behavior level is high among the personnel 

of local administration in Msila city. 

 There are no significant differences, according to the sex, in 

organizational loyalty variable among the personnel of local 

administration in Msila city. 

 There are significant differences, according to the professional 

seniority and the educational level, in the level of organizational 

loyalty in Msila city. 

 There are no significant differences, according to the sex or the 

professional seniority, in the level of organizational citizenship 

behavior among the personnel of local administration in Msila city. 

 There are significant differences, according to the educational level, in 

the organizational citizenship behavior among the personnel of local 

administration in Msila city. 



 

 :شكــــــراتت
 وانتهاء الحمد هلل ابتداء  

 قال اهلل تعالى 
َتَبسََّم َضاِحك ا مِّن َقْوِلَها َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك ف" 

ا َتْرَضاُه  الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلح 
اِلِحينَ  َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي   91اآلية   نملسورة ال       "ِعَباِدَك الصَّ

 

 لفاضلألستاذ المتنان أتقدم بواسع الشكر وعظيم اإل

 قبقوب عيسى : الدكتور

 اديميةكإشرافه على هذه الدراسة ال نظير 

عبارات  بأسمىساتذتي الكرام أتوجه الى أن أكما ال يفوتني 

 مسارنا الدراسي الود والعرفان على كل ما قدموه لنا خالل

لنا يد المساعدة من قريب او بعيد   مدواوالى الذين  

 شاكرين لهم جهدهم



 

 

 :اإلهــــــــداء
 **اهلل الرحمن الرحيم بسم**

  {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا } 
  32االية االسراء 

 حقت فيهما الطاعة بعد اهلل ورسوله إلى من  
 الى من مهدا  لي طريق  العلم 

 ويسرا لي سبيل النجاح 
  "  العزيز والدى "

 و 
  " الحنون   أمي "
 طال في عمرها أ اهلل و احفظه

 خوتي وأخواتي كل باسمهإوالى 
 لذين وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي  ا االحباب والى كل

 أهدي لهم هذا العمل 
   وليد                                                              
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 مــــقــدمــة  
  

 فاي ،  المعاصار  والمنظماات األعمال بيئة في التنظيم ألعضاء اإلنساني السلوك دراسة أضحت لقد      
  للدراسااات خصاابا مجاااال ، العماال وبيئااة  االجتماعيااة التنظيمااات تشااهد ا التااي ، المتسااارعة التغياارات ظاال

 العنصار يعتبر إذ ،  المختلفة اإلدار  لااعم على تأثير من السلوك ذلك لما  ، تنظيمية السيكو  واألبحاث
 المؤسسااة أصااول ماان أصاال  او البشاار  الرأساامال والن  ، التنظيمااات تطاوير فااي األساسااية الركياا   البشار 
 الدراسااات ماان للكثياار البحااث موضااوعات ماان وموضااو  أساساايا محااورا كااان لااذلك ،  مقوماتهااا أ اام وأحااد

 . األكاديمية
واضااحة  ،مضاابوطة األ اادا  الرساام، سياسااة محكمااةولمااا كااان نجاااظ المنظمااات ال يتحقاا  إال وفاا       

الشاااملة ، التااي تخاادم أ اادا  المؤسسااة  ماان  االسااتراتيجيةماان النظاار   ا  أصاابا المااورد البشاار  جاا ء المعااالم،
 وتلبية احتياجاته االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية . ،خالل خدمة  ذا الفرد

كماااا أن تحقيااا  الجاااود  الشااااملة يعتماااد بدرجاااة كبيااار  علاااى مااادغ اساااتجابة العنصااار البشااار  للتغيااارات       
وقدرته على التكي  ، وعليه صارت أولى األولويات  للقائمين على شؤون  ذه التنظيمات في رحلة بحثهم  

نتاج مبتكر نعلى موظفين يتمي و  بمروناة بالغاة وبتطلاا  ،وتكي  ايجاابي ماا المساتجدات ،بفكر مبد  ، وا 
 خال  للمستقبل .

بلاات تمنيااات المنظمااة ، و ااو بااذلك يجمااا بااين أبمثاال  ااذه الموصاافات  ااو  –المنشااود  – ااذا المااورد       
ر المرجعاااي لافاااراد ن عااالم القااايم  اااو اإلطاااأل (العلميااة والسااالوكية )مطلبااين أساساااين ماان مطالااا  الكفااااء  

ا ا ، وتعديالا وتوجيه  تتحدد سلوكيات األفراد داخله ضبط   ،والمجتما ككل ا إذ  او يمثال سالطة معنوياة وتقيم 
 .على حد سواء نافذ  في كيانات األفراد والتنظيمات االجتماعية 

تاااولي أ مياااة قصاااوغ للجانااا  العلماااي وتهمااال  ،ن معاااايير االنتقااااء واالختياااار المهناااي فاااي المنظمااااتإ     
عتماد اا إبسب   في كثير من األحيان  بالمقابل الجوان  السلوكية لطال  العمل ، إذ تفشل  ذه المنظمات

ينهاا ماوظفين ريار مناسابين ال يبتع ة،جوان  القيميللعلى مبدأ الكفاء  العلمية )المستوغ العلمي ( وا  مالها 
 ضافة للمنظمة .يستطعون تحقي  القيمة الم

وكاال المشاااعر االيجابيااة التااي يحملهااا الموظفااون ، الااوالء واالنتماااء والمواطنااة التنظيميااة  تإن ساالوكيا     
في مستوغ تطلعاتهم أو دون ذلاك ، اي طاقاة إضاافية يقادمها   ذه البيئة  سواء كانت ،عن بيئتهم المهنية 

 ذا الدور التطوعي .نتظار مقابل ماد  اتجاه  إمنظمته دون لالموظ  خدمة 
وبمااا أن  المنظمااة الج ائريااة  فااي أمااه الحاجااة لهااذه الممارسااات االيجابيااة بصاافة عامااة ،فااان اإلدار       



 

 ب
 

 مــــقــدمــة  
 المحلية أولى بهذه الحاجة عن نظيرتها المؤسسة العمومية األخرغ ، لما تعيشه اإلدارات المحلية

 
 

وباة تثقال كا لهاا ، األمار الاذ  يساتل م ماان ؤ د ةنياا)بلدياة ، دائار  ، والياة ( مان ضاغط مت اياد وحركياة مواط 
ا لتحقيااا  ترقاااى لمواجهاااة  اااذا الضاااغط المت اياااد ، ساااعي   ،موظفيهاااا أن يتصااافوا بممارساااات سااالوكية تنظيمياااة

  .الفعالية التنظيمية وتقديم خدمة عمومية الئقة بالمواطن الج ائر  
دور الوالء التنظيمي فاي تنمياة سالوك المواطناة التنظيمياة لادغ  –وقد حاولنا من خالل  ذه الدراسة   

كمادخل   ةماي بسالوك المواطناة التنظيميايقايم الاوالء التنظان نركا  علاى عالقاة   -موظفي اإلدار  المحلياة 
 للمي   التنافسية الحديثة .

 فصول: 06تم تقسم العمل إلى على تساؤالت الدراسة  ولإلجابة
وتحديااد المفااا يم البحااث والفرضاايات  وتاام فيااه تحديااد إشااكالية للدراسااة ماادخل عااام :األو الفصــ   .1

 وكذا األ دا  واأل مية للدراسة الحالية . األساسية
التنظيماي  الاوالءمان ما ياة والء التنظيماي إلاى كال ماا يتعلا  باال وتام التطار  فياه   الثاني:الفص   .2

 .التنظيميء للوالومصادره وخصائصه وتصنيفه ووظائفه والمداخل المعرفية 
 ونمااذج سالوكومقوماتاه  ،مساتوياته التنظيمياة،سلوك المواطناة احتوغ على مفهوم  الثالث:الفص   .3

  المواطنة.
 ومسااتوياتها، اإلدار ،التنظاايم تطااور  والمحليااة اإلدار   مفهااومتاام التطاار  فيااه إلااى  الرابــ :الفصــ   .4

 أ دافها وخصائصها.و    وظائفها
تطر  الطال  الباحث فيه لمنهجية البحاث وعيناة الدراساة االساتطالعية واختباار  الخامس:الفص   .5

 مدغ صد  وثبات األدوات البحثية المستخدمة.
ومناقشة فرضيات الدراساة كال واحاد   النتائج وتحليلهاتم التطر  فيه إلى عرض  السادس:الفص   .6

والتحقا  مان قباول الفرضايات أو رفضاها واختتمات الدراساة  الساابقة،في ضوء الدراساات   حدعلى 
 اقتراحات.باستنتاج عام وتقديم 
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 :الدراسةإشكالية  -1

تشـــاد المعتم ـــاا اة ســـا عة ينـــر ال مـــدعم ا،خـــرعم مـــم الـــهمم   تنـــوالا تتســـار  وتعرتاـــا   وتنتـــدم      
معــاالا النعــاب اليشــرعة  فاــا اــلا التاــور الســرعا والمتهاعــد    ــ  تغعراتاــا  رعــر التنــدعاا الليــرل التــ  خل  
 .السعما    م رومت  اةدارب واالقتصاد 

ــــل يراــــور  دو غــــهو اقتصــــا   إم ثــــورب الم لومــــاا و الرقم ــــة      الم ر ــــة لعمعــــا م ــــان  النعــــاب   عع 
مشلالا ت رعمعة عدعدب ومتش ية للم رمة    آم واند  ول ل ما أ رهته  ال ولمـة مـم مشـلالا هادا مـم 

االستماتة    إثياا الوعـود يـل والنفـار عرما مم   و  )تنمعق المعهب الت ا سعة ) استاا ندب الم ا سة وشر 
 ااعــع عــم التفلعــر الــداتم  ــ  التغععــر ت تيــر أاــم مرانــل  مــو الم رمــة   التــ  )تنمعــق معــهب اليمــا )  علعــه 

 .تي اا  الاعلل  للت رعم والسعاسة ال امة للل م رمة وما عست ه ه للع مم موارد وما تلنمه مم
اله الدرعة ال العة مم الت معد الت  أضنا معهب الم رمـاا الندعثـة يامتعـاه   أثـرا يشـلل ليعـر علـ      

اســـتمرار الت رـــعم   نتـــ  صـــار ألالســـتمرار إســـتراتعععة مثلـــ  للتلعـــه مـــا المســـتعداا الاارتـــة لاـــلا الواقـــا 
يــعم أاــم النلــول ال اعلــة والفاعلــة لتعــاوه  لــلا لــام مـم  (عــعمإســتراتعععة التغعــر والتاــوعر الت رعم)المتغعـر 

اــله ال ميــاا المارونــة   ال رــر ي ــعم االاتمــام والنــر  المتهاعــد إلــ  أاــم ملــوم مــم ملو ــاا الم رمــة 
 .وأساس قاعدتاا أال  واو المورد اليشرعة 

تعار الما ـ  إم الم رماا ال اعنة ا  الت  تستثمر    ا تما  ال املعم لدعاا يوضا يرامج م تماب لالخ    
  ال تراع  العوا ب ال لمعة و الماارعة للموره  نسب   يل تت داه إلـ  الي ـا  ألمعمـ  والشخصـ  لـه لمـا 

 . ع د المورد اليشري الله  وسعلة الم رمة واد اا وغاعتاا     فس الوقا
   الا الصدد إلـ  أم ال امـل ع تيـر مـم أاـم الرلـاته ا ساسـعة  ـ  الم رمـة   يـل إم  أشار الحربيولمد  

لا  لا ـــا  أي عـــا   ـــه ال مـــال مـــم عاـــد اتعـــاه ال مـــل   وا  ت رـــعم  ـــ  تنمعـــق أادا ـــه ع تمـــد علـــ  مـــا عيلل
إل يدو ــه ال   مشــروعاا الم رمــة تنتــام إلــ  ممومــاا لا تــام  ــام ال  صــر اليشــري ع ــد أاماــا  ــ  للــع

لم ل  اصر اة تـام  ا خـرل أم ت مـل   ويـدوم إخالصـه و تفا عـه ال عملـم للم رمـة أم تنمـق أاـدا اا عم
 (.5، ص 6002ناصر الحربي ،) . الم شودب

وعمايــل إخــال  ال امــل وتفا عــه  ــ  ال مــل مصــالم الــوال  الت رعمــ  واــو ت يعــر عشــعر يشــلل عــام إلــ    
فام التــ  عمارســو اا وعــ  لس للــع علــ  اتوورــ  اتعــاه عملاــم  مــدل اال ــدمام والمنيــة التــ  عيــدعاا ا  ــراد

  تميــل اـــألال  ا  ــراد  اـــداه الم رمــة    وقـــد أثيتـــا اللثعــر مـــم الدراســاا أم ضـــ ه الــوال   ـــ  الم رمـــة 
ة وتراعـا مسـتوعاا و مـدام رو  اةيـدا  وا خفـاإل اة تاععـ  عترتب علعه تنمل تللفة الغعاب وتـرع ال مـل 
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عمدمه مورفواا مم التهام ومنا رة عل  موارد المألسسة  وسم تاا وش ورام ياال دمام وما الرو  الم  وعة 
 .واال تما  التام لالا اللعام الت رعم  

 ـــالوال  اـــو مـــ اج وارعمـــة نعـــاب يال ســـية للم رمـــاا التـــ  تســـ   لت ســـعس قاعـــدب صـــلية مـــم ال ـــاملعم     
ـــا  ـــلا  ـــام م ـــدالا االنتفـــار   تتعـــه خـــدماا الم رمـــة  المخلصـــعم وال مـــال  ا و ع ـــ  اـــله الماعـــدب   ل إل

 (11،ص6005مدحت محمدأبو النصر،)  .يال املعم ا  الم عار اللي علشه مستول اله الم رمة 
ويالتال   مفاوم الوال  الت رعم  مم المفااعم الم اصرب الت  تسمو يالااقة اليشرعة إل  مستوعاا راقعة مم 

واو يللع عم م الم رمة قوب اال صاار واال دمام يعم ال امل وم رمته الت  ع مل   الت امل ورو  الميادرب 
ياا   مما عفتم الياب أمام الا ال امل للمعام يسلولعاا إضا عة   مم شا اا ام ت هه مم ملا تاا ومعاياة 

 .عصر الم ا سة والتغعر    التندعاا 
دارســعم واليــانثعم  ــ  معــال الســلوع الت رعمــ  مــم  عــد أم ال  ويــالرعو  الــ  أديعــاا الفلــر اةداري     

يــل علعــه المعــام   قــد أشــار إلــ  ضــرورب أم عتعــاوه ال امــل ممتضــعاا الــدور الرســم   ز وأرقااا كااا أمثــال 
 .يالسلولعاا الت او عة والتلماتعة التاوععة الت  عالق علعاا سلوع المواا ة الت رعمعة 

الـلي  ال عخضـا ل رـام الملا ـ ا   السلوع االختعاري التاوع  او للع ةإم سلوع المواا ة الت رعمع     
يم  ـ  ال  أيل او سلوع غعر ملله للم رمة   وال ع درم تنا الوصـه الـورعف    إالرسمعة وال النوا ه 

وع ود يال فا عل  الت رـعم مثـل سـلوع مسـاعدب الـهمال    وتنمـل   ا مم ال مل الرسم  للمورهع تير عه   
ع تيراا    المنصلة ا عة واالاتمام يالوساتل والم داا الخاصة يالم رمة والنفار علعاا المسألولعاا اةض

 .ا يه ععب المنا رة علعه خاص   االموره ملل
وتيـــره أامعــــة ســــلوع المواا ــــة الت رعمعــــة لســــلوع إضـــا    ــــ  ا،ثــــار االععايعــــة التــــ  تــــ  لس علــــ      

وع ــهه ا تمــاتام وعر ــا مــم مســتول رضــاتام    مــةالت رعمــاا ال عخلــق تفاعــل اععــاي  يــعم أعضــا  الم ر
  .   ا دا  اللي عسام    تنمعق أاداه الم رمة معتا   ومردودالورعف  لما عر ا مم رونام الم  وعة

إم ا وضا  الت  تشاداا يعتة المألسسة العهاترعة  العوم ع لاا    أمـس الناعـة إلـ  إنـداق الماع ـة     
اع لعق شادا  الم رمة العهاترعة أ ن     ااعة المرم ال شرعم الت  سادا لعة عة اليالا عاا التسععر ما ال

ال مومعـة الوا عـة  وتسـرعم ال مــال اا ال دعـد مـم المألسســمشـالل أدا الــ  غلـق   ايع ـة عملاـا يـاختاله
عـداد اةدوم   الرأسـمال رإلـ  تي ـ   مـا التسـعع  عرا  ا تمال  المسعر العهاتري مم  تي    اـج االشـترالعة 

 .له عل  عمعا ا ص دب والمستوعاا 
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عـم تللـم   ال عع لاا يم ـ  إم الا الوضا  اللي شادته المألسسة ال مومعة العهاترعة     الفترب السايمة    
م التغعــــر المتســــار  أصــــيم معــــهب الم رمــــاا الندعثــــة   لــــلا وعــــب خلــــق    التغعــــراا  ــــ  الوقــــا الــــراام

مــام للاــهاا التــ  قــد تنــدق يــعم الفع ــة أمــا اــله اليعتــة شــدعدب التغعــر   وتلــوم صــمام  متتتــوا إســتراتعععاا
 (.عولمة االقتصاد )وا خرل ياعتيار أم االقتصاد الوا      ارتياا وثعق ياالقتصاد ال الم  

ال مومعـة  لمثال  ن  عم المألسسة (  يلدعة   داترب   والعة )وت تير اةدارب المنلعة يمستوعاتاا الثالق     
العهاترعة الواعاــة ا ولــ  التــ  عمصــداا المــواام  ــ  اســتخرام الوثــاتق الثيوتعــة والــب الخــدماا االدارعــة  

ا    ال لا ـــا وال تـــهال مر مـــا وياعتيـــار ســـعادعة اـــله االدراب  لـــام لهامـــا علـــ  المـــواام ام عمصـــداا نصـــر  
 ةعة خدماا الا المر ق   ولايع تـه الخاصـم عهانماا  عه الخوا  لنساسأعمومعا تنتلره الدولة وال تميل 

 .والم مدب    أم واند والمت لمة يالت رعم اةداري للدولة 
ا داتــم التــد ق والنرلعـة مــم اــره المــواا عم   ممـا ولــد لــدل المــورفعم ولـللع ت ــد اــله ا خعـرب شــرعا        

ثملـا لااــل المـورفعم واــو مــا ضـغواا متهاعــدب  ـ  مألسســاا اةدارب المنلعـة    رعــر أعيــا  ال مـل  التــ  أ
والمشــلالا ال فســعة والت رعمعــة علــ   ال دعــد مــم الص وياا(م عإاــاراا وم فــل)خلــق لــدل ااقماــا اليشــري 

 .ند سوا  
مـورفعم عمتـاهوم  يمـعم ت رعمعـة   تمـا إالا ا مر ع ـل مسـألولعة المـاتمعم علـ  اـله اةدارب ليعـرب  ـ       

أدا   التمعـه  ـ   تمل اـا مـم  وعـة ال العـة   الرضـا الـورعف   عالعـة مـم مثـل الـوال  الت رعمـ    الـرو  الم 
 .و  العة  ا ي عا ا دوار الم واة يا

ــ     ســ ناول مــم خــالل دراســت ا تســلعا الضــو  علــ  موضــو    ا لاــله الوضــ عة الت رعمعــة الم مــدب وتنرع 
 .وال  الت رعم   ودوره    ت معة سلوع المواا ة  الت رعمعة  لدل مورف  اةدارب المنلعة يوالعة المسعلة ال

 : عملم صعاغة مشللة الدراسة    التساألالا ا،تعة وتنمعما لالا الغرإل     
 : ساؤالت الدراسة  -6
 : ال ساؤل العام -6-1
   الت رعمعة لدل مورف  اةدارب المنلعة ؟المواا ة  دور    ت معة سلوعلوال  الت رعم  لال 
  :ال ساؤالت الفرعية  -6-6
   ما مستول الوال  الت رعم  لدل مورف  اةدارب المنلعة  يوالعة المسعلة ؟ 

  ما مستول سلوع المواا ة الت رعمعة لدل مورف  اةدارب المنلعة  يوالعة المسعلة ؟ 
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  ـــة إنصـــاتعة  ـــ  متغعـــر ـــوال  الت رعمـــاـــل توعـــد  ـــروق لاا دالل ـــة الدارســـة   ال ـــدل أ ـــراد عع   تي ـــال

 ؟  (  المستول الت لعم    االقدمعة الما عة  الع س )اا الدعمغرا عة متغعر لل

  ـــة الدارســـة ـــراد عع  ـــدل أ  ـــة ل ـــر ســـلوع المواا  ـــة إنصـــاتعة  ـــ  متغع  تي ـــااـــل توعـــد  ـــروق لاا دالل

 ؟( عة الما عة الع س   المستول الت لعم    االقدم) للمتغعراا الدعمغرا عة 

 : فرضيات الدراسة  -3

 :الفرضية العامة  -3-1       
 ســـلوع المواا ـــة الت رعمعـــة لـــدل مـــورف  االدارب المنلعـــة  ةعـــم ت   ـــ اععـــاي  رو د  مـــعر تلا  الو لـــل

 .يوالعة المسعلة 

 : الفرضيات الفرعية  -3-6
  المسعلة مستول الوال  الت رعم  متوسا لدل مورف  اةدارب المنلعة يوالعة. 

  مستول سلوع المواا ة الت رعمعة  متوسا لدل مورف  اةدارب المنلعة يوالعة المسعلة. 

 للمتغعـراا  تي الدل أ راد عع ة الدراسة   توعد  روق لاا داللة إنصاتعة    متغعر الوال  الت رعم

 .(الع س   المستول الت لعم    االقدمعة الما عة ) الدعمغرا عة 

  تي اتوعد  روق لاا داللة إنصاتعة    متغعر سلوع المواا ة الت رعمعة  لدل أ راد عع ة الدراسة 

 .(الع س   المستول الت لعم    االقدمعة الما عة ) للمتغعراا الدعمغرا عة 

 

 : أسباب اخ يار موضوع الدراسة  -4

 : ةب التالع سياا ي ا  عل لمد اعتمد الاالب اليانق    اختعاره لالا الموضو   
 :العوامل الذا ية  - أ

  اتمامه يموضو  الوال  الت رعم  وسلوع الموا ـة الت رعمعـة لـدل مـورف  ا  رغية الاالب اليانق و
 .اةدارب المنلعة 

  مللرب ماعستعر    معال السلوع الت رعمـ  تشـتمل  علـ  دراسـة     ا عاهرغية الاالب اليانق
 . عل  سلوع المواا ة الت رعمعة و دورهالوال  الت رعم  
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 :العوامل الموضوعية  –ب         
 ة قلة الدراساا العهاترعة  ـ  المعـال اةداري الت رعمـ  التـ  ت اولـا سـلوع المواا ـة الت رعمعـة وأامعـ

 .   الم رمة  الا السلوع االععاي 

   ــــ  الوســــا الما ــــ ــــا  الت رعمــــ  الســــاتد   ــــوال   الت رعمــــ   ــــ  الم  ــــ  أامعــــة ال ــــلي عشــــعا عل   ال
وعتـــعم الفرصـــة للمـــورفعم يتورعـــه ااقـــاتام وقـــدراتام  ـــ  اال عـــاه  الممارســـاا اةدارعـــة الميدعـــة  

معـــهب ت ا ســـعة  ـــ  رـــل  رـــام  تنمـــق الممارســـة االدارعـــة الميدعـــة لال ـــراد  نعـــق أم   وا دا  الف ـــال
 . اةقلعمعةيعم م رماا ا عمال الم اصرب     اليعتة المنلعة ونت    س ت ا س  شر 

 : أهداف الدراسة  -5
تاده الدراسة النالعة إل  الت ره علـ   عالقـة الـوال  الت رعمـ   يسـلوع المواا ـة الت رعمعـة لـدل          

 وللــع مــم خــالل تنمعــق معموعــة مــم ا اــداه ال لمعــة وال ملعــة   يوالعــة المســعلة  مــورف  اةدارب المنلعــة
 : والت  تتمثل    

  تول الوال  الت رعم  لدل مورف  اةدارب المنلعة يوالعة المسعلةالت ره عل  مس.  

  لدل مورف  اةدارب المنلعة يوالعة المسعلة المواا ة الت رعمعة سلوعالت ره عل  مستول. 

  الوقوه عل  واقا  الوال  الت رعم  والمواا ة الت رعمعة لدل الموره يالت رعم العهاتري.  

  عـاد يعتـة ع ـ  شـلل ممترنـاا مـم شـا اا أم تسـاعد علـ  ا  تسععرعة ألادعمعـةتمدعم إعرا اا ت رعمعة
 .ت رعمعة  تضمم وال  ال املعم  للمألسسة 

   ي امعــة موضــو   إدرالاــممــورف  اةدارب المنلعــة يوالعــة المســعلة ودرعــة إاــال  الت ــره علــ  مــدل
 .الوال  الت رعم  وسلوع المواا ة الت رعمعة داخل الم رمة 

  مــم خــالل عمــا اليــر قــدر   إثــرا  الملتيــة   ــ  معــال ال مــل اةداري التســععري  و الســلوع الت رعمــ
 .مم الم لوماا وا ديعاا ال ررعة السايمة  نول موضو  الوال  الت رعم  والمواا ة الت رعمعة 

 
 

 :  أهمية الدراسة  -2
ومـــدل   نـــد لاتـــه نـــول الـــوال  الت رعمـــ  ت يثـــق أامعـــة الدراســـة مـــم الموضـــو  التـــ  ت العـــه   ـــ          

 وت د اله ا خعرب  شرعام الت رعم   ا  لاسه عل  سلوع المواا ة الت رعمعة لدل مورف  اةدارب المنلعة 
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تمثـل أامعـة الدراسـة  ـ  معموعـة مـم تإل   عل  ت فعـل سعاسـاا النلومـاا  ةاةداري للدولة لو اا المسألول
 : ال  اصر  ندداا  عما عل  

 مــــم  المواضــــعا المامــــة  ــــ  دراســــاا  ةموضــــو  الــــوال  الت رعمــــ  وســــلوع المواا ــــة الت رعمعــــ مإ
ــــوال   ام  اــــم ا ســــالعب واالســــتراتععاالت رعمــــاا     ــــادب درعــــة ال التســــععرعة التــــ   تســــام  ــــ  هع

عســـام  ـــ  اســـتمرار الم رمـــة لمـــا    تـــ  لس علـــ  ســـلوع الموا ـــة الت رعمعـــة لـــدعام  تـــالت رعمــ  ال
 . وال  المورفعم مثل الاراتق المعادعة الت  تضمم أدرا  والمشر عم ع ا   للم

  ت رعمعة وم ر ــة اا ــة الت رعمعــة  دراســة ســعلو مناولــة دراســة موضــو  الــوال  الت رعمــ  وســلوع المو
 منلعــة يوالعــة المســعلة   وا  لــاس للــعمنــدداا الــوال  والموا ــة الت رعمعــة  لــدل مــورف  اةدارب ال

 .ة الت رعمعة   عل  تنمعق الف الع

   والدور اللي تل يه  ـ  تندعـد السـلوع  تسلعا الضو  عل  العا ب المعم  داخل الم رمة العهاترعة
عل  لفا ته    ال مل وعمعا الا السلوع  وا  لاس اة سا   عموما والسلوع الت رعم  خصوصا 

 .أ شاته اةدارعة ا خرل

  تساعدام    اتخال المراراا اةدارعة الصنعنة  إستراتعععااتهوعد  الماتمعم عل  الم رماا ي دب  
لل ـــاملعم يـــالت رعم وهعـــادب الـــوال  الت رعمـــ   ال عـــا  اةداري والما ـــ  للمورـــه  علـــ  التـــ  تشـــعا 
 .العهاتري   

 : حديد مفاهيم الدراسة  -7

 : ش مل الدراسة على المصطلحات اآل ية   
 :مفهوم الوالء ال نظيمي     -7-1

واةخـال   اــدا اا  تعــاه م رمتـه اةدارعــةااــو الشـ ور االععــاي  المتولـد ع ــد المورـه  :حا اصاطا - أ
وخلق    تخار يم ثراامم خالل يلل العاد واة  ثم النر  المستمر عل  اليما   عاا  واالرتياا م اا

 (21،ص 6004الحوامد ،) .التوا ق يعم قعماا وقعمه

 :إجرائيا  -ب

الم رمة  الت  عشتغل ياا وتي عه للمعم والميادئ الت رعمعة للم رمة  وت او ه مـا  ا دمام الموره         
 .همالته    ال مل  يغعة تنمعق أدا    ال 

واــو الدرعــة التــ  عنصــل علعاــا المورــه علــ  اســتيعام الــوال  الت رعمــ  الــلي عمــعس أي ــاد الــوال        
 .(المستمر  الوال     الوال  الم عاري   الوال  ال ااف ) الت رعم  
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 :مفهوم سلوك المواطنة ال نظيمية  -7-6
 : اصطاحا  - أ

وتنرعع  شاااتاا عير  ي  ه سلوع وممارساا أولتع ال املعم اللعم عساموم     اعلعة المألسسة     
 ( 40،ص 6007خ ام عبد الرحيم السحيمات ،) .الت اوم اة سا   

 :إجرائيا  - ب

والتـ  تعســد رو    اـو معمـو  الممارسـاا والسـلولعاا التاوععـة االختعارعـة لمـورف  اةدارب المنلعـة      
 .الت اوم  والتلا ل داخل الت رعم 

واو الدرعة الت  عنصل علعاا الموره عل  استيعام سـلوع المواا ـة الت رعمعـة الـلي عمـعس أي ـاد         
 .( الرو  الرعاضعة   اةعثار  اللياقة   والسلوع النضاري   وع  الضمعر  )  ةسلوع المواا ة  الت رعمع

 : الدراسات السابقة   -8

علـــ  أامعـــة الدراســـاا الســـايمة   ـــ  تندعـــد ورســـم  المســـار  مالدارســـعم ا لـــادعمعععرلـــه اللثعـــر مـــم       

خاصــة علــ  مســتول الدراســاا الينثعــة ا لادعمعــة ياعتياراــا انــد المصــادر التــ     الي دراســة  الم اعــ 

 . وضيااا وأدواا التنمق م اا  تساعد الاالب اليانق    صعاغة الفرضعاا

 لما تيعم الدراساا السايمة  عاد ا،خرعم  وأراتام نول ال تاتج الت  تنصلوا علعاا    موضـو  م ـعم    

موضو  غعر قايل للينق يل عملـم تمـدعم إضـا ة  ـ  الرصـعد الم ر ـ  وا لـادعم  وللم الا ال ع    أم ال

 ( 33،ص 6011فضيل دليو ، ب صرف ، ) .ال ام للموضو 

  م  مــم عاــود علمعــة م ر عــة و م والمتخصصــو وع ــرإل الاالــب اليانــق ايــره مــا توصــل إلعــه اليــانث    

تت لـق يموضـو  الـوال  الت رعمـ  ودوره  ـ  ت معـة  لتـ عم اـا  وا اليانـق اسـتاا و  ت اولا موضو  الدراسة

معموعـة مـم  سلوع المواا ـة الت رعمعـة  لـدل مـورف  اةدارب المنلعـة يوالعـة المسـعلة  وسـ ت اول  عمـا عـ ت 

وسـعتم  ت اولاـا يارعمـة  الت  تارقـا إلـ  متغعـراا الدراسـة  المنلعة وال ريعة وا ع يعةالدراساا ا لادعمعة 

 :مم االقدم ال  االندق (  عةهم)لرو ولوععة 
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 :الدراسات ال ي  ناولت الوالء ال نظيمي   -8-1
 : الدراسات المحلية  -8-1-1

 :عنابة  ( 6005)دراسة هريو دزاير  –أوال 
 إل اــد ا إلــ  دراســة  ، الاانمط القيااادال وعاق ااال بااالوالء ال نظيمااي لااد  المااوظفي  ع ــوام نملــا       

اللشـــه عـــم الـــ ما المعـــادي وعالقتـــه يـــالوال  الت رعمـــ  لـــدل مـــورف  المألسســـة ال اقلـــة للااقـــة اللارياتعـــة 
للســو لغاه ونــدب ع ايــة   وقــد ارنــا اليانثــة معموعــة مــم التســاألالا تــدور نــول ايع ــة الــ ما المعــادي 

)       عـراا الشخصـعةالساتد لدل عع ة الينق وعالقة للع يالوال  الت رعم  لمـورف  المألسسـة تي ـا للمتغ
 .(السم   الع س   النالة االعتماععة   مدب الخدمة 

    تـم االعتمـاد ب ا خعـر اـله مـم وللتنمـق   الفرضـعاا مم معموعة عل  للع    اليانثة اعتمدا وقد        
 متلو ـة عع ـة علـ  وايـق الدراسـة لمتغعـراا تي ـا   منـاور ثالثـة علـ  ممسـم سـألال  (48) ضـم اسـتيعام علـ 

 و  اةاـاراا :مـم لـل تمـس والتـ  تمرعيـا  الدراسـة معتمـا مـم (% 25) ي سـية الع سـعم مـم مورـه (75)
 .الم فلعم المشر عم 

 :  إل  الدراسة  ااعة    اليانثة وخلصا        
 الت رعم  الوال  و الدعممراا  المعادي ال ما يعم قوعة إععايعة عالقة وعود. 

  الت رعم  الوال  و ا وتوقراا  المعادي ال ما يعم سليعة وعود عالقة. 

 اختال اا  وعود عل  أسفرا ال تاتج  مد الت رعم  والوال  الشخصعة المتغعراا يعم الفروقاا عخ   عما أما 

 وعـود عـدم علـ  ال تـاتج دلـا نعـق ،العـ س متغعـر عـدا مـا المـورفعم يـعم إنصـاتعة داللـة لاا وقـااو ر 

 .الينق لمورف  عع ة الت رعم  والوال  الع س متغعر يعم إنصاتعة داللة لاا اختال اا
 : عنابة ( 6003)دراسة كرمي كريمة  –ثانيا 
وأثاارع علااى الااوالء ال نظيمااي لااد  مااوظفي مؤسسااة الكهرباااء والغاااز  يال غياار ال نظيماالا ــا ي  ــوام     
 :واد ا لاعاية عم التساألالا التالعة  ةبعناب

  المورفعم  نو التغعر الت رعم     المألسسة ؟ما ا  اتعاااا 

   اتعاه المألسسة ؟  هلغاسو ما مدل وال  مورف 

   ما ا  ال وامل المألثرب    الوال  الت رعم  لدل مورف  سو لغاه    رل التغعـر الت رعمـ
 ؟ 
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  ال عختله الوال  الت رعم  لدل المورفعم تي ا للصفاا الشخصعة ؟ 

واعتمــــــــــــــــدا اليانثــــــــــــــــة  ــــــــــــــــ  اــــــــــــــــله الدراســــــــــــــــة علــــــــــــــــ  المــــــــــــــــ اج الوصــــــــــــــــف  و مــــــــــــــــ اج قعــــــــــــــــاس                         
  :ال تاتج التالعة  إل  وتوصلا مورفا ( 18)ا وايما ا داب عل  عع ة عشواتعة  قواما  االتعاااا

 عري    مألسسة سو لغاهأاتعاه ر إل للتغعر الت رعم  اللي  لدل المورفعم. 

    ال تتــو ر عوامــل ت معــة الــوال  الت رعمــ  لــدل المــورفعم نعــق ال عــتم  إشــراع ال ــاملعم  ــ
وعـدم إشــيا  ناعـاا ا  ـراد االعتماععــة   وعـدم وضــو  أاـداه الم رمـة   اتخـال المـراراا 

 .وال فسعة لما عغعب الم ا  الت رعم  الم اسب 

  تي ـــا للصـــفاا الشخصـــعة  ال عوعـــد اخـــتاله  ـــ  درعـــة الـــوال  الت رعمـــ  لـــدل المـــورفعم   
 (  م صب ال مل ماععة   السم   المستول الت لعم الع س   مدب الخدمة   النالة االعت)

 :الجزائر ( 6016)دراسة محمد نجيب عناصرال  –ثالثا   

عاقة الوالء ال نظيمي بالضاغط المهناي ومركاز الا حكم والادعم االج مااعي لاد  أساا ذ  لا ا ي  وام    
 :إل  اد ا  إل  اةعاية عم التساألالا التالعة  ،العالي بجامعة الجزائرال عليم 

  ؟  ستال الت لعم ال ال   الوال  لت رعم  ما  مستول ممارسة 

 ؟ما ايع ة ال القة يعم الضغا الما   لدل أساتلب الت لعم ال ال  ووالتام للعام ة 

   ال القـــة يـــعم الضـــغا اـــل عملـــم تندعـــد مســـاامة مرلـــه الـــتنلم والـــدعم االعتمـــاع   ـــ
 ؟الما   لدل أستال الت لعم ال ال  والتام للعام ة

أسـتالا مـم عام ـاا ( 762)واعتمد اليانق علـ  المـ اج الوصـف  وتايعـق أداب الدراسـة علـ  عع ـة قواماـا 
 :ال توصلا الدراسة إل  ال تاتج التالعة   وسا العهاتر

 ل ال  عالعة إم مستوعاا الوال  الت رعم  لدل أساتلب الت لعم ا. 

   ال توعد عالقة يعم الضغا الما   والوال  الت رعم. 

  أراــرا الدراســة أم متغعــري مرلــه الــتنلم  والــدعم االعتمــاع  ال ع ــدالم  ال القــة يــعم
 .الضغا والوال  الت رعم  لدل أساتلب الت لعم ال ال  
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 : ورقلة ( 6016)رويم دراسة  فايز   –رابعا 

فعالية اال صال االدارال في المؤسسات العامة وعاق ال بالرضا الوظيفي والوالء ال نظيمي :  نملا ع وام
 .للموظفي  

 لـدل الت رعمـ  الـوال  و ف عيالرضـا الـور وعالقتـه اةداري االتصـال واقا م ر ة إل  الدراسة  اله تاده    

 إلـ  الدراسـة اـله تسـ   نعـق ورقلـة مدع ـة مـم ما عـة مختلفـة يمألسسـاا المتغعـراا ي ـإل ضـو   ـ  ال مـال

  : التالعة التساألالا عم اةعاية

 ةعيمد ةعالما  يالمألسساا ال مال  رر وعاة مم   ال إداري اتصال ا اع ال  

 ورقلة ؟

 ؟ ورقلة يمدع ة ةعالما  يالمألسساا ال مال لدل الورعف  الرضا مستول او ما 

 ؟ ورقلة ع ةيمد ةعالما  يالمألسساا ال مال لدل م عالت ر الوال  مستول او ما 

 لـدل ال مـال ف عالـور والرضـا اةداري االتصـال معيـ اعإنصـات دالـة ارتيااعـه عالقـة توعـد اـل 

 ؟ ورقلة يمدع ة ةعالما  يالمألسساا

 لـدل ال مـال مـ عالت ر الـوال  و اةداري االتصـال معيـ اعإنصـات دالـة ارتيااعـه عالقـة توعـد اـل 

 ؟ ورقلة يمدع ة الما عة يالمألسساا

 المتغعراا التالعة  ياختاله اةداري االتصال   العة نول ال مال استعاياا تختله ال: 

 ؟(الورعف   االقدمعة الما عة  المستول االعتماععة  النالة الت لعم    المستول السم الع س )           

 ورقلة ياختاله يمدع ة الما عة يالمألسساا ال مال لدل الورعف  الرضا مستول عختله ال  

 المسـتول االعتماععـة  النالـة الت لعمـ    المسـتول السـم العـ س ) :المتغعـراا التالعـة  يـاختاله

 ؟(الورعف   االقدمعة الما عة 

 يـاختاله ورقلـة يمدع ـة ةعـالما  يالمألسسـاا ال مـال لـدل مـ عالت ر الـوال  مسـتول عختلـه اـل 

الــورعف    المسـتول االعتماععـة  النالـة الت لعمـ    المســتول السـم العـ س )المتغعـراا التالعـة 
 ؟(االقدمعة الما عة 

 االتصـال لـل مـم مسـتول لم ر ـة االستلشـا   الوصـف  الم اج عل  االعتماد الدراسة اله    تم قد و      

 و اةداري االتصال معي ال القة م ر ة الت رعم   و الوال  مستول لللع و الورعف  الرضا مستول و اةداري
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المتغعراا ا ساسـعة     الفروق عم اللشه إل  ياةضا ة  الت رعم  لل مال الوال  و ف عالور الرضا مم لل

 مـم  (1072 )عع ـة قواماـا  علـ  ايمـا الدراسـة قـد و نسـب المتغعـراا الوسـعاعة الم تمـدب    للدراسـة 

 لمعـاس اسـتيعام مصـمم و اةداري االتصـال لمعـاس مصـمم اسـتيعام علـ  اليعا ـاا عمـا    ال مال ياالعتماد

 المتنصـل لل تـاتج اةنصـاتعة الم العـة ي ـد و ئاالزما  و لباور ر الت رعمـ  الوال  اختيار و   الورعف  الرضا

 : تم التوصل إل  ال تاتج التالعة  SPSS  ا سالعب اةنصاتعة  نهمة ياستخدام لمعا علعاا

 ورقلة يمدع ة الما عة يالمألسساا ال مال  رر وعاة مم   ال إداري اتصال ا اع . 

 ورقلة يمدع ة الما عة يالمألسساا ال مال لدل الورعف  الرضا    مرتفا مستول ا اع. 

 ورقلة يمدع ة الما عة يالمألسساا ال مال لدل الت رعم  الوال     مرتفا مستول ا اع. 

 لدل الورعف  والرضا اةداري االتصال يعم إنصاتعا دالة إععايعة ارتيااعه عالقة ا اع 

 . ورقلة يمدع ة الما عة يالمألسساا ال مال

 لدل الت رعم  الوال  و اةداري االتصال يعم إنصاتعا دالة إععايعة ارتيااعه عالقة ا اع 

 . ورقلة يمدع ة الما عة يالمألسساا ال مال

 التالعة المتغعراا  ياختاله ال مال  رر وعاة مم اةداري االتصال ةع  ال تختله : 

 تختله ال  عما الورعف   المستول و االعتماععة النالة و الت لعم  المستول و السم و الع س

 .ا قدمعة متغعر ياختاله

 و العـ س يـاختاله ورقلـة يمدع ـة الما عـة يالمألسسـاا ال مـال لـدل الـورعف  الرضـا مسـتول عختلـه 

 النالـة و المسـتول الت لعمـ  و السـم : التالعـة المتغعـراا  يـاختاله عختلـه ال مـاع    ا قدمعـة

 . الورعف  المستول و االعتماععة
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 المسـتول يـاختاله ورقلـة يمدع ـة الما عـة يالمألسسـاا ال مـال لـدل مـ عالت ر الـوال  مسـتول عختلـه 

 المسـتول و السـم و العـ س) : التالعـة المتغعـراا يـاختاله ختلـهع ال مـاع  ا قدمعـة  و ف عالـور

 .(االعتماععة النالة و الت لعم 

 : ورقلة ( 2102)دراسة شافية حفيظ  –خامسا  

 مساا و  الااوالء ال نظيماي فااي المؤسساات ال ربويااة دراسااة ميدانياة بمدينااة ورقلااةونملـا ع ـوام         

اســتخدما اليانثــة  ــ  دراســتاا اــله المــ اج االستلشــا   و الــلي عــتم  عــه استلشــاه الرــاارب  ــ  ررو اــا 

م لــم و م لمــة ع ملــوم  ــ  مألسســاا  (072)تمثلــا عع ــة الدراســة  ــ  . الايع عــة و تنلعلاــا ثــم تفســعراا 

استلشــاه  إلــ دراســة تاـده اــله ال . تريوعـة مختلفــة يمدع ــة ورقلــة   تـم اختعــارام يارعمــة عشــواتعة يسـعاة

ـــي إل  ـــة  وعالقـــة للـــع ي ـــة االيتداتعـــة يمدع ـــة ورقل ـــدل عع ـــة مـــم م لمـــ  المرنل مســـتول الـــوال  الت رعمـــ  ل

و لتنمعــق أاــداه الدراســة تمــا ( العــ س  ا قدمعــة  ــ  التــدرعس  المألاــل ال لمــ  ) المتغعــراا الشخصــعة 

 رعم  للم لم و عا ا اله الدراسـة لتلشـه لمعاس مستول الوال  الت "بور ر و زمائال " االست ا ة يممعاس 

 : عم مستول الوال  الت رعم  و للع مم خالل ار  معموعة مم التساألالا و ا 

 ؟ما مستول الوال  الت رعم  لدل م لم  المدارس االيتداتعة يمدع ة ورقلة 

   اـــل توعـــد  ـــروق لاا داللـــة إنصـــاتعة  ـــ  مســـتول الـــوال  الت رعمـــ  لـــدل م لمـــ  المـــدارس
 االيتداتعة نسب الع س   ا قدمعة   المألال ال لم  ؟ 

 : ال تاتج التالعة إل وتوصلا 

  وعود مستول متوسا مم الوال  الت رعم  لدل م لم  المرنلة االيتداتعة يمدع ة ورقلة  و أ ه
العـ س المألاـل ) إلـ  ـ  مسـتول الـوال  الت رعمـ  ت ـهل  إنصـاتعةداللـة ال توعد  ـروق لاا 

 .( ال لم   ا قدمعة    التدرعس
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 : الجزائر ( 6013)دراسة  وافية صحراوال  –سادسا 

بالضغط المهني وفعالية  عاقة الثقافة ال نظيمية للجامعة الجزائريةعاده الينق النال  إل  دراسة      
يــرعرا  دراســة للمــعم الت رعمعــة  ولتنمعــق اــلا الاــده قامــا اليانثــة   ال نظيمااي اطارا هااا الااذات واالل اازام

 .الفروق يعم اله المعم  الساتدب لدل إااراا العام ة العهاترعة  مم خالل داللة

الضـغا الما ـ  و  العـة الـلاا و  لما ااتم الا الينق ياالرتياااا يعم اله المعم الت رعمعة و لـل مـم    
واســتخدما اليانثــة المــ اج الوصــف  وقــدرا عع ــة    الــوال  الت رعمــ  مــم نعــق قــوب و اتعــاه اــلا االرتيــاا

 : وتوصلا الدراسة إل  ال تاتج التالعة   ردا  (332)الدراسة يـ 

  أم إااراا العام ة العهاترعة لدعام وال  ت رعم  م خفإل اتعاه العام ة العهاترعة. 
 لثما ة الت رعمعة  و أي اداا و الوال  الت رعم  لدل إااراا العام ةال عوعد ارتياا  دال يعم ا 

 .العهاترعة

  عوعد ارتياا سلي  دال يعم الضغا الما   ولل مم  اعلعة اللاا و الوال  الت رعم  لدل إاـاراا
 .العام ة العهاترعة

  :الدراسات العربية  -8-0-2

 :السعودية ( 0111)دراسة العمرال  –أوال 

الااوالء ال نظيمااي  ءعضاااء هيئااة ال اادريل والاانمط القيااادال لرؤساااء اءقسااام لجامعااة لا ــا ي  ــوام     
  اـد ا اـله الدراسـة إلـ  اختيـار ال القـة يـعم أ مـاا المعـادب والـوال  الت رعمـ   الملك سعود دراساة ميدانياة

 . ردا (042) عضا  اعتة التدرعس يعام ة الملع س ود  وللع ياستخدام عع ة عشواتعة تيلغ 

أراـــرا ال تـــاتج وعـــود عالقـــة ســـليعة م  وعـــة لاا داللـــة إنصـــاتعة يـــعم الـــ ما المعـــادي الترســـل  والـــوال    
لمــــا توصــــلا الدراســــة إلــــ  وعــــود عالقــــة اععايعــــة لاا داللــــة إنصــــاتعة يــــعم الــــ ما المعــــادي   الت رعمــــ 

 .الدعممراا  والوال  الت رعم  

المســم    اعتــة التــدرعس عــدرلوم أامعــة الــ ما المعــادي المتيــا  ــ لمــا أراــرا  تــاتج اــله الدراســة أم أعضــا
 .االلادعم  اللعم ع ملوم يه
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 :قطر واامارات (   2111)دراسة حصة محمد الصادق   -ثانيا 

  نعــق اــد ا إلــ  تندعــد مســتول الــوال   العاقااة بااي  الااوالء ال نظيمااي واال جاااع نحااو العماالي  ــوام     
عم لالت رعم  واالتعاه  نو ال مل لدل أعضا  اعتة التدرعس يعام ت  قار و اةمـاراا   وال القـة يـعم اـ

الخيـــرب و مـــدب ال مـــل يالعام ـــة    : )الخصـــات  التالعـــة  ومـــدل تغعـــر اـــله ال القـــة يـــاختاله  المتغعـــرعم 
يعم أعضا  الاعتة التدرعسعة    العام تعم ويعم الع سـعم  ـ  الـوال  والفروق   (الللعة   الع س   الع سعة

 .الت رعم  واالتعاه  نو ال مل 

وممعــاس االتعــاه  نــو ال مــل الــلي  بااور ر وزمائااالوقــد تــم تايعــق ممعــاس الــوال  الت رعمــ  الــلي أعــده     
مــم عام ــة أســتالا  (021)مــم عام ــة قاــر وأســتالا  (031)أعدتــه اليانثــة   وايمتــه علــ  عع ــة يت ــداد 

 .اةماراا 

وأرارا ال تاتج أم مستول الوال  الت رعم  واالتعاه  نو ال مل متوسـا يـعم العـام تعم ولا ـا ال القـة    
لمـا ألـدا ال تـاتج ا ـه للمـا هادا الخيـرب هاد الـوال    موعية ودالة يعم الوال  الت رعم  واالتعاه  نو ال مـل 

 .الت رعم  

 :اءرد  ( 2112)جار اهلل الخشالي  دراسة شاكر –ثالثا 

اثر اءنماط القيادية لرؤساء اءقساام العلمياة علاى الاوالء ال نظيماي ءعضااء هيئاة ال ادريل ي  وام     
س ا الدراسة لللشه عم مدل ت ثعر أ ماا المعادب لرألسا  ا قسام عل     في الجامعات اءردنية الخاصة

عضـو اعتـة تـدرعس ( 303)عس    اله العام ـاا والتـ  يلغـا ال ع ـة الوال  الت رعم   عضا  اعتة التدر 
 :ولمد وضا اليانق ثالق تساألالا رتعسة 

   ـــ  العام ـــاا ا رد عـــة ( االتـــوقراا    الدعممرااعـــة   المتســـاال )مـــا اـــ  عالقـــة أ مـــاا المعـــادب 
 ؟الخاصة يالوال  الت رعم   عضا  اعتة التدرعس 

  لرألسـا  ا قسـام ي ي ـاد الـوال  ( االتوقراا    الدعممرااعة   المتسـاال )ما ا  عالقة أ ماا المعادب
  عضا  اعتة التدرعس؟(   أخالق   عااف    مستمر)   الت رعم
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   مــــا اــــ  عالقــــة الخصــــات  الشخصــــعة  عضــــا  اعتــــة التــــدرعس يالعام ــــاا ا رد عــــة الخاصــــة
ري   الخدمــة  ــ  العام ــة النالعــة   الدرعــة ال لمعــة   ال مــر   النالــة االعتماععــة   الراتــب الشــا)

 ؟يالوال  الت رعم  ( والع سعة 

 : وتوصلا الدراسة إل  ال تاتج التالعة 

 مم مستول الوال  الت رعم  لدل أعضا  اعتة التدرعس ةعوعد درعة متوسا.  

  عوعــد اخــتاله  ــ  اســتخدام أ مــاا المعــادب نعــق أم ألثــر ا  مــاا المعادعــة اســتخداما اــو
 .ال ما الدعممراا  والا ما ع اسب ايع ة ال مل ا لادعم  

 ـــوقراا  لرألســـا  ا قســـام والـــوال  الت رعمـــ ـــ ما المعـــادب االت   توعـــد عالقـــة ســـليعة  يـــعم ال
معــادب ال عت اســب مــا ايع ــة ال مـــل  عضــا  اعتــة التــدرعس  رــرا الم للــع الــ ما مــم ال

  .ا لادعم 

   ال توعد عالقة يعم الخصات  الشخصعة والوال  الت رعم. 

  توعد عالقة سليعة يعم  ما المعادب ا وتوقراا  يي دي الوال  ال ااف  و خالق  أمـا  عمـا
 . عخ  الوال  المستمر  لم تدل  تاتج الدراسة ام له عالقة ي ما المعادب االتوقراا 

 :السعودية ( 2112)دراسة اءحمدال   -رابعا 

 الااوالء ال نظيمااي وعاق اال بالخصااائص الشخصاية والرربااة فااي  ارك ال نظاايم والمهنااةلا ـا ي  ـوام       
واـــ  دراســـة معدا عـــة علـــ  الممرضـــعم ال ـــاملعم  ـــ  مستشـــفعاا وهارب الصـــنة يمدع ـــة الرعـــاإل   واـــد ا 

 ملاـم  ـ  لوتـرع الممرضـعم    الدراسة إلـ  الينـق والتنـري لدرعـة الـوال  وعالقتـه يالخصـات  الشخصـعة
لـدل ال ــاملعم اــرا الدراسـة تــوا ر وال  ت رعمـ  متوســا أرمستشـفعاا وهارب الصــنة يمدع ـة الرعــاإل   وقـد 

 ـ  التمـرعإل   ويع ـا عـدم وعـود  ـروق لاا داللـة إنصـاتعة  ـ  الـوال  الت رعمـ  ت ـهل لمتغعـر النالـة و 
اــرا وعــود  ــروق  ــ  الــوال  يــعم الع ســعاا المختلفــة   نعــق لا ــا الع ســعاا ا خــرل أراالعتماععــة   و 

ة يــعم لـــل مــم الــدخل الشـــاري أعلــ  وال  مــم الع ســعاا الســـ ودعة وال ريعــة   ويع ــا وعـــود عالقــة اردعــ
والخيرب والوال  الت رعم    ويع ا وعود عالقة علسعة يعم المستول الت لعم  والوال  الت رعم    ولم ترار 
وعــود عالقــة يــعم ال مــر والــوال  الت رعمــ    وأوضــنا وعــود عالقــة علســعة يــعم الرغيــة  ــ  تــرع ال مــل 

ـــر عـــدم وعـــود  ـــوال  والـــوال  الت رعمـــ    ويع ـــا  ـــ  ا خع ـــرع الما ـــة وال ـــة  ـــ  ت عالقـــة علســـعة يـــعم الرغي
 .الت رعم  
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 :الدراسات اءجنبية  -8-0-2

 :الواليات الم حد  اءمريكية   ALLEN and MAYER  (1991)دراسة  –أوال 

نعــق أعرعــا اــله الدراســة  ــ  عام ــة وســتروم  ــ     ثااام مفاااهيم فااي الااوالء المؤسسااا يي  ــوام       
مـــم ال ـــاملعم  وتـــم ( 090)الوالعـــاا المتنـــدب لينـــق تاـــور الـــوال  ال ـــااف  والمســـتمر لـــدل عع ـــة قواماـــا 

اسـتخدام ممعــاس الــوال  الت رعمــ    ويع ـا ال تــاتج أم الــوال  ال ــااف  عتــ ثر يـثالق أ ــوا  رتعســة لمتغعــر مــا 
لمـا ( صعة   خاصعاا خعار ال مل   والتال اا المسـتميلعة مـم ال مـل الخصات  الشخ) قيل ال مل وا 

أراــرا ال تــاتج ا ــه عملــم للمألسســة ام تهعــد مــم الــوال  ال ــااف  مــم خــالل مــا تمدمــه للفــرد   نعــق ع مــل 
الــوال  ال ــااف  والمســتمر علــ  هعــادب يمــا  الفــرد  ــ  الت رــعم   ويع ــا ال تــاتج أعضــا أم  خعــاراا ال مــل قــد 

ل  يما  الفرد    الت رعم خالل الس ة ا ول    وام الوال  المسـتمر عتـ ثر يـ ي شـ   قـد عع ـل تـرع تألثر ع
ال امل للمألسسة أمرا ص يا   ومم  انعة أخرل أرارا ال تـاتج أم الخيـرب تـألثر  ـ  يمـا  الفـرد  ـ  الت رـعم  

ـــه  وام الـــوال  لـــدل الشـــخ  عتـــ ثر يخيراتـــه قيـــل وي ـــد االلتنـــ ـــادب وتهعـــد مـــم والتـــه ل اق يـــالت رعم   وام هع
 .  االستثماراا وقلة اليداتل تهعد مم الوال  المستمر 

 :الواليات الم حد  اءمريكية  JONES (1998)دراسة  –ثانيا 

واــد ا اــله لــام ي  ــوام عالقــة  الــوال  الت رعمــ  يالم ــا  الت رعمــ  يالمــدارس ال لعــا االمرعلعــة          
واســتخدما الدراســة    اةرتيااعــة  يــعم الــوال  الت رعمــ   وثما ــة الت رــعم الدراســة إلــ  اللشــه عــم ال القــة

وتـم عمـا اليعا ـاا   مدرسـة علعـا يوالعـة  عوعرسـ  ي مرعلـا (00)م اج المسم االعتماع  لل ع ة والا علـ  
 .مم عع ة عشواتعة تتلوم مم مدعري المدارس والمدرسعم و االخصاتعم االعتماعععم وال فسا ععم 

عالقة يعم الوال  الت رعم  والم ا  الت رعم    وال توعـد عالقـة يـعم  دوقد خلصا الدراسة إل  ا ه ال توع 
الوال  الت رعم  وم ا  االتصال وال توعد عالقة يعم ت ثعر مدب ال مـل والـوال  الت رعمـ    وأوصـا الدراسـة 

م مــم اعــل المشــارلة  ــ  اتخــال يال مــل علــ  ت هعــه مرــاار اةخــال   ــ  ال مــل وت هعــه ســ ادب ال ــاملع
 .وص ا المراراا واالستمرار     ما ال مل العماع  
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الوالياات الم حاد   BOWN .KEYSER AND RADHAKRISHNA (1999)دراساة  –ثالثاا 
 :اءمريكية 

   ال مل   نعق توصلا الدراسة إل  وعود عالقة عوارعة يعم عمر الموره ونالته االعتماععة  وخيرته 
  .ويعم والته الت رعم    نعق عهداد وال  الموره ما تمدمه    ال مر

 : الدراسات ال ي  ناولت سلوك المواطنة ال نظيمية -8-2

 : الدراسات المحلية -8-2-0

 :  ررداية ( 2111)دراسة معراج الهوارال ومريم شرع  –أوال 

العاقاة باي  سالوكيات المواطناة ال نظيمياة و جاود  الخدماة البنكياة الماؤثر  فاي رضااء عمااء : ي  وام 
 .ال نافسية ااس را يجيةالبنك ال جارال الجزائرال كأسال لبناء 

ا ـة الت رعمعـة وأثراـا  ـ  م لسـلولعاا المواععاده الا الينق إل  الوقوه علـ  مـدل تي ـ  المـورف       
المـــألثرب  ـــ  رضـــا ال مـــال  ل ســـاس لي ـــا  االســـتراتعععاا الت ا ســـعة للي ـــع الـــوا   عـــودب الخدمـــة الي لعـــة 

 :العهاتري وللع مم خالل اةعاية عم التساألالا التالعة

 ا ة الت رعمعة    الي ع الوا   العهاتري ؟ال عتيا ال املوم سلولعاا الموا 
  الوا   العهاتري ؟ ما او مستول عودب الخدمة الي لعة الممدمة مم م رور عمال  الي ع 

  ما او مستول رضا عمال  الي ع الوا   العهاتري ؟ 
 و ـ    ا ة الت رعمعة    لل مم عـودب الخدمـة الي لعـة الممدمـة مـم عاـةولعاا المواما او أثر سل

 رضا عمال  الي ع الوا   العهاتري مم عاة أخرل؟ 

 : ال تاتج التالعة إل توصلا الدراسة  التنلعل   صفالو وقد تم استخدام الم اج   

  عودب الخدمة الي لعة الممدمة ولللع  أي اد   لسلوع المواا ة الت رعمعة  ارديم  وي  ت ثعرعوعد
 . رضا ال املعم   لسلوع المواا ة الت رعمعة  ارديوعود اثر 
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 :أدرار ( 2102)هبي ددراسة حيا  ال –ثانيا 

بسلوك المواطنة ال نظيمية لد  العامل بالمؤسساة الجزائرياة وعاق ها  العدالة ال نظيمية :  لا ا ي  ـوام
 .دراسة ميدانية بأدرار

تاــده اــله الدراســة إلــ  ينــق ال القــة يــعم ال دالــة الت رعمعــة وســلوع المواا ــة الت رعمعــة لــدل ال امــل     
ة علـ  سـلوع واثـر ال دالـة الت رعمعـ يالمألسسة العهاترعة   مم خـالل م ر ـة مسـتول تواعـد لـال المتغعـرعم  

 .المواا ة الت رعمعة    المألسسة العهاترعة 

واعتمـدا الدراســة علــ  المــ اج الوصــف  وتــم اسـتخدام أداب االســتمارب لعمــا اليعا ــاا مــم معــدام الدراســة    
المتمثـــل  ـــ  ونـــدب الينـــق  ـــ  الااقـــاا المتعـــددب  ـــ  الوســـا الصـــنراوي عـــم ارعـــق إعـــرا  مســـم شـــامل 

 .عامال (71)ل مالاا اليالغ عددام 

 : ال تاتج التالعة  ال وقد توصلا الدراسة    

  ـــ  ا خفـــاإل مســـتول ـــة التوهع عـــة يالمألسســـة العهاترعـــة ال عـــألدي إل ام ا خفـــاإل مســـتول ال دال
 .سلوع المواا ة الت رعمعة الممارس مم قيل عمالاا 

 ـــة يالمألسســـ ـــة اةعراتع ـــ  ا خفـــاإل ســـلوع  ةام ا خفـــاإل مســـتول ال دال العهاترعـــة  ال عـــودي إل
 .المواا ة الت رعمعة الممارس مم قيل عمالاا 

 العهاترعـــة  ال عـــودي إلـــ  ا خفـــاإل ســـلوع  ةام ا خفـــاإل مســـتول ال دالـــة الت املعـــة  يالمألسســـ
 .المواا ة الت رعمعة الممارس مم قيل عمالاا 

   عــدم وعــود عالقــة يــعم ال دالــة الت رعمعــة وســلوع المواا ــة الت رعمعــة لــدل ال امــل يالمألسســة
 .ة العهاترع
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 :  ورقلة( 2102)دراسة ب  زاهي منصور ومعمرال حمز   –ثالثا 

 . سلوك المواطنة ال نظيمية كأدا  للفعالية ال نظيمية في المنظمات الحديثةلا ا ي  وام 

واــد ا اــله الدراســة إلــ  اللشــه عــم واقــا أدا  اــله الســلولعاا لــدل عمــال ســو لغاه يورقلــة علــ  عع ــة 
مورفـا  تيـعم أم مسـتول أدا  اـله السـلولعاا متوسـا  وأم ال  اعـة ياـلا السـلوع تسـام  (002)متلو ة مم 

  : عاياا التساألالا التالعةإوينثا الدراسة      تنسعم مستول اللفا ب وا دا  والف العة الت رعمعة

  ما مستول أدا  ال مال لسلوع المواا ة الت رعمعة؟ 
  ال توعد  روق دالة    أدا  ال مال لسلوع المواا ة الت رعمعة ياختاله الع س؟ 

 ال توعد  روق دالة    أدا  ال مال لسلوع المواا ة الت رعمعة ياختاله ا قدمعة ؟ 

ة الدراسـة علـ  ممعـاس سـلوع المواا ـ تم استخدام الم اج الوصـف  التنلعلـ  لمـا تـم االعتمـاد  ـ  اـله     
  : وارارا ال تاتج التالعة  . Mackenzie&Podsakoff 1989   هر اللي او  الت رعمعة

 تيعم أم مستول أدا  سلوع المواا ة الت رعمعة لدل عمال سو لغاه متوسا . 

 ممــا ع لــس ل ــا أم   أم أدا  عمــال المألسســة لســلوع المواا ــة الت رعمعــة ال عختلــه يــعم الع ســعم
  .اا ة الت رعمعةالع س ال عملم اعتياره لمندد لسلوع المو 

  ا ــاع  ــروق  ــ  أدا  ســلولعاا المواا ــة الت رعمعــة ت ــهل لمتغعــر ا قدمعــة وللــع لصــالم ال مــال
 . اللعم لدعام أقدمعة أقل يالمألسسة

 :   سكيكد (  2102)دراسة لعور عاشور  –رابعا 

  المدنيةنت بعنوا  ال مكي  النفسي و أثيرع على المواطنة ال نظيمية لد  أفراد الحماية لا

 النماعة أ راد لدل الت رعمعة المواا ة عل  وت ثعره ال فس  التملعم عل  الت ره إل  الدراسةاله  تاده      

 التملـعم أي ـاد نسـب الت رعمعـة  المواا ـة علـ  ال فسـ  للتملـعم تـ ثعر وعـود اليانـق ا تـرإل نعـق المد عـة 

 .(ال مل    الت ثعر و اللفا ب االستماللعة  معة ال مل ھأ  (ا ري ة ال فس 
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 مـا  التنلعلـ  الوصـف  المـ اج  علـ  الدراسـة هاـل  ـ  اليانـق اعتمـد الفرضـعاا هاـل مـم وللت لـد         

 تمثلـا نعـق اليعا ـاا  لعمـا أساسـعة ل داب -الت رعمعة  سلوع المواا ة التملعم ال فس   -ممعاس  است مال

 .سلعلدب لوالعة ال امة يالمدعرعة المد عة ردا مم أ راد النماعة (  12)    الدراسة عع ة

 :التالعة ال تاتج إل  هدراست خالل مم اليانق وتوصل 

 مرتفا لسلعلدب ال امة يالمدعرعة المد عة النماعة أ راد لدل ال فس  التملعم مستول. 

 مرتفا المد عة النماعة أ راد لدل الت رعمعة المواا ة سلوع مستول. 

 المد عـة النماعـة أ ـراد لـدل الت رعمعـة المواا ـة سـلوع مسـتول علـ  ال مـل معـةھأ لي ـد تـ ثعر عوعـد 

 .ال امة لسلعلدب يالمدعرعة

 ةعـالنما أ ـراد لـدل ةعـمعالت ر المواا ـة سـلوع مسـتول علـ  ال مـل  ـ  ةعاالسـتمالل لي ـد رعتـ ث عوعـد 

 .لدبعلسل ال امة ةعر عيالمد ةعالمد 

 المد عـة النماعـة أ ـراد لـدل الت رعمعـة المواا ـة سـلوع مسـتول علـ  اللفـا ب العـدارب لي ـد تـ ثعر عوعـد 

 .لسلعلدب ال امةيالمدعرعة

 المد عـة النماعـة أ ـراد لـدل الت رعمعـة المواا ـة سـلوع مسـتول عل  ال مل    الت ثعر لي د ت ثعر عوعد 

 .لدبعلسل ال امة يالمدعرعة

 ةعـر عيالمد ةعـالمد  ةعـالنما أ ـراد لـدل ةعـمعالت ر المواا ـة سـلوع مسـتول علـ  ألثرعـ ال فسـ  التملـعم 

 .لسلعلدب ال امة

 السـم لمتغعـر ت ـهل الت رعمعـة المواا ـة سـلوع مسـتول    المد عة النماعة أ راد يعم  روق  عھ لعس 

 .وس واا الخدمة
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 : الدراسات العربية -8-2-2

 :    السعودية( 2112)دراسة العامرال  –أوال 

واـد ا الدراسـة الـ  الت رعـه   محددات واثر سالوك المواطناة ال نظيمياة فاي المنظماات نملا ع ـوام    

يمفاوم سلوع المواا ة وتمص  مندداته وأثـاره  ـ  مختلـه الم رمـاا   واسـتخدم اليانـق المـ اج الملتيـ  

مختلفــة التنلعلـ  الـلي عمـوم علـ  دراســة وتنلعـل   تـاتج الدراسـاا التـ  ت اولــا اـلا الموضـو   ـ  عوا يـه ال

  ة الت رعمعة وقد توصلا الدراسـة ي سلوب تنلعل   وي ا  تصور شامل عوضم مندداا وأثار سلوع المواا

 :إل  ال تاتج التالعة 

    تنســعم مسـتول لفــا ب ) تمثـل االثـار االععايعــة المت ـددب لســلوع المواا ـة الت رعمعـة  عمــا علـ

ر ـــا الـــرو  الم  وعـــة    هعـــادب قـــدرب و اعلعــة تنمعـــق ا اـــداه   النـــد مـــم التســـرب الــورعف    

 .(الم رمة عل  التلعه وةيدا    هعادب  ر  ال عا  واالستمرارعة

  الرضــا الــورعف  الــوال  ) ــ  رــاارب ســلوع المواا ــة الت رعمعــة مــم مثــل  بتت ــدد ال وامــل المــألثر

ال دالة الت رعمعة   المعادب اةدارعة   عمر الموره   مدب خدمة الموره  الدوا ا  الت رعم   

 .(  اللاتعة   الثما ة الت رعمعة   السعاسة الت رعمعة 

 :    قطر( 2118)دراسة محارمال  –ثانيا 

اــد ا    ساالوك المواطنااة ال نظيميااة فااي اءجهااز  الحكوميااة القطريااة دراسااة ميدانيااةنملــا ع ــوام     
الدراسة إل  تشخع  مستول المواا ة الت رعمعة واثر معموعـة مـم ال وامـل الشخصـعة والورعفعـة  ـ  للـع 

وتوصـلا إلـ  ال تـاتج  ا مورفـ( 033)المستول لدل مورف  ا عاهب النلومعة المارعة وتمثل ت داد ال ع ة 
 :التالعة 

 ع ة الدراسة  عوعد مستول متوسا  سيعا مم سلوع المواا ة الت رعمعة لدل أ راد ع. 
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 .ولام مستول الا السلوع لي دي اةعثار واللعاسة أعل  مم ياق  ا ي اد 

  وعود اختال ـاا عوارعـة  ـ  مسـتول  ممارسـة سـلوع المواا ـة لـدل مـورف  ا عاـهب النلومعـة
ولــم   (اة ــاق   ومتغعــر ســ واا الخيــرب)المارعــة تي ــا لمتغعــر العــ س إل عــا ا ال تــاتج لصــالم 

ال مــر   الراتــب الشــاري   )تلــم ا ــاع  ــروق لاا داللــة إنصــاتعة ليــاق  المتغعــراا الشخصــعة 
 .(المستول الورعف  

 :اءرد  ( 2111)دراسة رياض أبا زيد  –ثالثا 

ال مكي  النفسي وأثرع على سلوك المواطناة ال نظيمياة لاد  العااملي  فاي مؤسساة الضاما   لا ا ي  وام
 .د االج ماعي في اءر 

ســ ا الدراســة إلــ  اللشــه عــم مســتول التملــعم ال فســ  وأثــره علــ  ســلوع المواا ــة الت رعمعــة لــدل      
ال ــاملعم  ــ  مألسســة الضــمام االعتمــاع   ــ  ا ردم   ولتنمعــق أاــداه الينــق تــم تي ــ  اســتيا ه ماــورب 

اسـتيا ه ( 301)وت دعلاا لت اسب غاعـاا الدراسـة  يلـغ عـدد االسـتيعا اا المسـتلمة لغاعـة لتنلعـل  ( ةم عارع)
مم معتما الدراسة   أرارا ال تاتج عم وعود درعـة عالعـة لمسـتول التملـعم ال فسـ  ( %33.21)وي سية 

 ولم ترار ال تـاتج  وسلوع المواا ة لدل ال املعم  لما تيعم وعود أثر للتملعم ال فس     سلوع المواا ة
أعــة  روقــاا  ــ  اتعااــاا ال ــاملعم ت ــهل للمتغعــراا الشخصــعة وقــدما الدراســة عــدب توصــعاا واقترانــاا 

 .لت هعه مسار التملعم ال فس  ومفاوم سلوع المواا ة الت رعمعة 

 : اءرد   ( 2102) دراسة بندر  –رابعا  

واطناة ال نظيمياة فاي مراكاز الاوزارت الحكومياة فاي اثر العدالة ال نظيمية على سلوك الملا ا ي  ـوام    
المواا ـة  سـلوع علـ  الت رعمعـة يال دالـة ال ـاملعم إنسـاس أثـر تنلعـل إلـ  الدراسـة اـله اـد ا اءرد  

 .ا ردم    النلومعة الوهاراا مراله    الت رعمعة

 التوهع عـة ال دالـة :(التالعـة ي ي اداـا ممثلـة الت رعمعـة ال دالـة يـعم إععـاي  أثـر وعـود الدراسـة وا ترضـا    

 واللعاسـة اةعثـار) :التالعـة وأي اداـا الت رعمعـة المواا ـة سـلوع علـ   )الت املعـة وال دالـة اةعراتعـة وال دالـة

  الدراسة يعا اا لعما االستيا ة استخدام تم نعق .(الضمعر ووع  النضاري والسلوع الرعاضعة والرو 
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 ال ـاملعم مـم مسـتععيا    (303)  مـم علعاـا النصـول تم الت  ال تاتج أرارا لمد .و رضعاتاا أادا اا وتنمعق

 يع ما المتوسا   وق عا  أي اداا ويعمعا الت رعمعة يال دالة ال املعم إنساس أم ا رد عة الوهاراا مراله   

 أم الدراسـة  تـاتج يع ا لمد .الدراسة عع ة لدل أي اداا يعمعا الت رعمعة المواا ة سلوع ارتفا  ال تاتج أرارا

 .أي اداا عمعا وعل  الت رعمعة المواا ة سلوع عل  الت رعمعة لل دالة المورفعم ةدراع إععايعا أثرا   ا اع

 سلوع المواا ة عل  الت ثعر    ا لير الدور له اةعراتعة يال دالة ال املعم إنساس أم ال تاتج يع ا لما  

 (.ال دالة التوهع عة  ال دالة الت املعة )الت رعمعة ممار ة ما االي اد االخرل لل دالة الت رعمعة 

 وي ا  عل  تلع ال تاتج اوصا الدراسة يت هعه قعم ال دالة الت رعمعة وسلوع المواا ة الت رعمعة     

 الوهارا النلومعة االرد عة 

 : الدراسات اءجنبية  -8-2-2

 :    ركياE rturk , et al   (2112 )اير ورك وآخرو دراسة  –أوال 

لرضاااا الاااوظيفي واالل ااازام لال اااأثير النسااابي و   ااادعيم سااالوكيات المواطناااة ال نظيمياااةلا ـــا ي  ـــوام       
دراك العدالاااة اادارياااة والتـــ  اـــد ا إلـــ  م ر ـــة واستلشـــاه ا،ثـــار ال ســـيعة لرضـــا الـــورعف    ال نظيماااي واا

دراع ال دالــة اةدارعــة  علــ  ســلولعاا المواا ــة الت رعمعــة للمــورفعم مــم لوي العاقــاا  وااللتــهام الت رعمــ  وا 
و   سيعل للع قام اليانثوم يتايعق استيا ه الدراسة عل  عع ة عشواتعة   الهرقا     المصا ا  اة تاععة 

وقــد مورفــا  (027)مورفــا ع تمــوم  إلــ  ثــالق شــرلاا إ تاععــة ترلعــة    اســتعاب مــ ام (012)تتلــوم مــم 
 : لشفا الدراسة عم عدب  تاتج  للر م اا 

    ا ــاع تــ ثعر اععــاي  للــل مــم االلتــهام الت رعمــ  والرضــا الــورعف  وال دالــة اةدارعــة علــ
 .سلولعاا المواا ة الت رعمعة 

  ع ع تيروم أم ال دالة اةدارعـة اـ  أاـم ال وامـل تـ ثعرا علـ  سـلولعاا إم المورفعم ا ترا
 .المواا ة الت رعمعة 
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 : الصي  وأمريكا Markoczy & Xin (2112  )دراسة ماركوكزال وكزي    –ثانيا 

 التصـر اا تع ـب أم إعضـا  إلـ  ااـد  والتـ   ال نظيمياة المواطناة علاى سالوكيات ااهماال آثاار ي  ـوام 

 .الت رعمعة المواا ة سلوع    رتعسع ا عل ب دور ا يا،خرعم الضارب

 مـدارس ثالثـة ضـمم وصـع ع ا أمرعلع ـا مـدعر ا(104)  اليعا ـاا ل يعمـا اليانثـام قـام الفرضـعة اـله والختيـار 

 : التالعة ال تاتج إل  الدراسة وتوصلا   الصعم    وواندب أمرعلا    اث تام  أعمال

 المصادر ونماعة ا شخا  يعم الت اغم درعة عل  النفار أم ترل الصع عة الع سعة أم 

 والعم الصع عة يعم الع سعة ال القة موضو  وللم ت رعمعة  مواا ة لسلولعاا رألعتاا عملم الت  الت رعمعة

 اـلعم مثـل مخالفـة عـم ع ـتج الـلي مفاـومام للضـرر ملو ـاا خـالل مـم تسـوعته عملـم المتع يـعم التصـر عم

 . ع اا االيت اد وساولة التصر عم

   ياـــلا الترتعـــب ( الـــرو  الرعاضـــعة   اللاـــه   المعاملـــة )انتلـــا أي ـــاد المواا ـــة الت رعمعـــة التالعـــة
  وا ــاع عالقــة يــعم تع ــب الضــرر وارتفــا   ا مرعلعــة المراتــب ا ولــ  لــدل ال مــال مــم الع ســعة

لــدل ال امــل للمــا  الضــاربقلــا ا عمــال للمــا  أي ةمســتوعاا ممارســة ســلولعاا المواا ــة الت رعمعــ
 .هاد للع مم ممارسته لسلوع المواا ة الت رعمعة 

نملـا     : الوالياات الم حاد  اءمريكياة   ANGELA . ZACHARIAS (2008)دراسة   –ثالثا  
دراساة ميدانياة  سلوك المواطنة ال نظيمية في المؤسساات الصاناعية ذات خادمات ماا بعاد البيا  :ع وام 

 . الشركات المصنعةعلى مجموعة م  
 : نعق اد ا الدراسة إل  ماعل   

 ي عا  الشرلاا  المرتياة اةضا   الدور سلولعاا أامعة مدل تندعد. 

 الت رعمعة المواا ة  سلولعاا مستول تمععم. 

 الفردي ومستول ا دا  الفردي المستول عل  الت رعمعة سلولعاا المواا ة  يعم ال القة تندعد. 

 :عل  ما ل إ الدراسة وتوصلا

 تي ا المواا ة الت رعمعة سلوع متغعراا  نو ال املعم اتعاااا    عوارعة اختال اا وعود عدم 

 .الشاري الراتب الدراس   المألال الدولة  الورعفعة  لدرعةل

 تي ا الت رعمعة المواا ة سلوع متغعراا  نو ال املعم اتعاااا    عوارعة اختال اا وعود 

  .الخيرب الع س  االعتماععة  النالة السم  مم للل
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 :  الدراسات السابقة مناقشة -9

دراســاا  (01) م اـا دراسـة (22)ت ـاول الاالـب اليانــق  ـ  الدراسـة التــ  علـه علعاـا يم اقشــة   

متغعري الدراسة ياختاله م اج الينـق   دراساا أع يعة   مت اوال( 6)دراساا عريعة و( 8)منلعة و

 . عاا الا الينق   وا تاا  ياختاله ال ع ة  ةالمدروس (الملا عة والهما عة ) واليعتة  

للـوال   03)الا وعدعر يالللر أم  شـعر إلـ  أ ـه رعـ  التـواهم الم اعـ   ـ  تيوعـب الدراسـاا      

ت وعـــا اـــله الدراســـاا مــم نعـــق ايع ـــة الدراســـة ( لســـلوع المواا ـــة الت رعمعــة  00الت رعمــ    و

اشــــتملا علــــ  مــــللراا ماعســــتعر   وأارونــــاا دلتــــوراه   وينــــوق علمعــــة معدا عــــة  إل   الم عــــهب 

 ــالوال  الت رعمــ  لــام لـــه  وعملــم تصــ عه اــله الدراســاا إلــ  صــ فعم نســـب متغعــري الدراســة  

أع يعـــة   يع مـــا لـــام  صـــعب متغعـــر (23)عريعـــة و(24)منلعـــة و( 24)دراســـة م اـــا ( 00)معمـــو  

 .أع يعة (  23)عريعة و( 24)منلعة و (  24)راسة م اا د(00)سلوع المواا ة الت رعمعة 

لمـا لــم عصـاده الاالــب اليانـق  ــ  رنلـة ينثــه اليعيعوغرا عـة علــ  دراسـاا عم ــا يـعم متغعــري  

 .دراست ا النالعة  

 : حدود الدراسات السابقة -1-0

 :علعااالت  تم االعتماد  والدراسااالنالعة  االا ال  وام  ماا االختاله واالتفاق يعم دراست   ت اول تنا 

  اءهداف : 

اختلفــا أاــداه الدراســاا الســايمة التــ  تــم االعتمــاد علعاــا يــاختاله ايع ــة الموضــو   ويــاختاله       

المتغعــراا المدروســة   اــلا وقــد تاايمــا أاــداه دراســت ا النالعــة  ــ  متغعــر الــوال  الت رعمــ  مــا لــل مــم 

اد ا إل  اللشه  عم الوال  الت رعم  لـدل مـورف  المألسسـة ال اقلـة للااقـة  (2112هريو دزاير )دراسة 

ال اد ا للت ره عل  مسـتول  الـوال  الت رعمـ  لـدل مـورف  (  2111كرمي كريمة )اللارياتعة   ودراسة 
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اـد ا إلـ  رصـد قعمـة الـوال  الت رعمـ  لـدل   ( 2102 محمد نجياب عناصارال  )مألسسة سو لغاه ودراسـة

 والت  اد ا إل  تندعد مستول الوال   (  2111حصة محمد الصادق  )لعم ال ال    ودراسةأستال الت 

والتــ  اــد ا لللشــه  (jones 1998)الت رعمــ  لــدل اعتــة التــدرعس يعــام ت  قاــر واالمــاراا   ودراســة 

 .عم مستول الوال  الت رعم  لدل مدعري المدارس والمدرسعم والمختصععم ال فسا ععم واالعتماعععم 

معاراج )أما عم متغعر سلوع المواا ة الت رعمعة  مـد وا مـا دراسـت ا النالعـة أاـداه دراسـة لـل مـم دراسـة  

والتـ  اـد ا إلـ  ينـق مسـتول ممارسـة سـلولعاا المواا ـة الت رعمعـة  (2111ومريم شرع  2111الهوارال

ا ممارســة عامســتو والتــ  اــد ا إلــ  ينــق ( 2102حيااا  الاادهبي ) لــدل مــورف  الي ــع العهاتــري  ودراســة 

با  زاهاي منصاور ومعمارال حماز  )سلولعاا المواا ـة الت رعمعـة لـدل ال امـل يالمألسسـة العهاترعـة  ودراسـة

 .   ةقليور  هاد ا إل  اللشه عم واقا أدا  سلولعاا المواا ة الت رعمعة لدل عمال سو لغا( 2102

  المنهج وأدا  الدراسة  : 

 النر أم الدراساا السايمة استخدما الم اج الوصف  التنلعل   اللي عت اسب ما  مم نعق الم اج      

ايع ة دراسـت ا النالعـة   أمـا  عمـا عخـ  أدواا عمـا اليعا ـاا الينثعـة  مـد   ت ـو  اسـتخدام اليـانثعم  لاـله 

رعمــ  علــ  ا دواا   إل أم الاالــب اليانــق اعتمــد  ــ  تصــمعم اســتمارته الينثعــة لمعــاس متغعــر الــوال  الت 

فايز  الارويم ، وافياة صاحراوال ، شاافية حفايظ ، شااكر جاار اهلل الخشاالي ، اءحمادال ،  )دراسة لل مم 

أمـا عـم أداب متغعـر سـلوع المواا ـة الت رعمعـة  مـد تـم االعتمـاد  (نجيب عناصرال ، حصة محمد الصاادق 

 (.، بندر  معراج الهوارال ، ب  زاهي منصور ، العامرال ، أبا زيد)عل  دراسة لل مم 
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  العينة: 

تياعم نعم ال ع ة مم دراسة إل  أخرل نعق  تراو  نعـم عع ـة دراسـاا متغعـر الـوال  الت رعمـ    

هرياو )مفـردب   ـ  دراسـة  (52)نعق لا ا اصـغر عع ـة  [  0152،  52]يعم معال اةنصات  

  مفـردب  ـ  دراســة (0152)لنـد أد ـ    وأمـا النـد ا علــ  لـ لير عع ـة قـدرا ب (   2112دزايار 

  أمــــا متغعــــر ســــلوع المواا ــــة الت رعمعــــة  ا نصــــرا ال ع ــــة  ــــ  معــــال  ( 2102روياااام فااااايز   )

حياااا  )مفـــردب   ـــ  دراســـة   (52)نعـــق لا ـــا اصـــغر عع ـــة  [  222،  52] ب  إنصـــات  قـــدر

مفــــردب لنــــد أعلــــ   ــــ  دراســـــة  (222)لنــــد أد ــــ    وأليــــر عع ــــة قــــدرا ب  ( 2102الاااادهبي 

 .(2112زي   ماركوكرزال وك)

  الف ر  الزمنية : 

را  الاالب اليانق    ا تماته للدراساا السايمة شرا  النداثة    اعتماده علعاا   إل ا نصر      

وتم ترتعياا و ق تسلسل هم    مم   2102إل      0110المعال الهم   للدراساا السايمة يعم س ة  

ا قدم إل  ا ندق إال إم الاالب اليانق ت مد تورعه الدراساا المنلعة الندعثة   والت  لم عتعاوه 

 ررا ل سيعة ثياا (  كأقدم دراسة في الدراسات المحلية 2112دراسة هريو دزاير ) س واا 01عمراا 

.عالم المعم    المعال الت رعم 
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 الوالء التنظيمي :الثانيالفصل 

  

 تمهيد 

  نشأة وتطور الوالء التنظيمي في الفكر اإلداري 

 مفهوم الوالء التنظيمي 

  أهمية الوالء التنظيمي 

  أبعاد الوالء التنظيمي 

 مراحل الوالء التنظيمي 

  خصائص الوالء التنظيمي 

 عوامل الوالء التنظيمي 

  التنظيميالنظريات المفسرة للوالء 

 معيقات الوالء التنظيمي 

  خالصة الفصل 
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 :  د ـــتمهي
تسعى المؤسسات الحديثة في الوقت الراهن إلى الحفاظ قدر اإلمكان على كفاءاتها , من التسرب أو 

االستقطاب التي تمارسه المنافسة الشرسة البينية بين هذه المؤسسات, وسواء كانت هذه المؤسسات ذات 

ستمراريتها.  هافها ويحفظ نجاحطبيعة خدمية أو اقتصادية فكالهما تحتاج إلى طاقم بشريا يحقق أهدا  وا 

وبناء على هذا الطرح فإنه يتعين على القيادات اإلدارية أو المسيرين أو المشرفين بصفة عامة على 

هذه المؤسسات, أن يظهروا ذلك االهتمام المتزايد بالمورد البشرى, بتعدد أشكاله ) ماديا أو معنويا( وان 

سعيا منهم لكسب والء عمالها ومستخدميها وان ال يبخلوا على  يترجموا هذه القناعة على ارض الواقع,

 اإلنفاق في سبيل ذلك.

الوالء كظاهرة إنسانية, يعد من المواضيع النفسية واالجتماعية قديمة النشأة, حديثة الطرح واالهتمام, 

هتمام المنظرين ومع تنامي تعقيدات العالقات اإلنسانية في مجاالت العمل والتنظيم , حظي هذا المفهوم با

والمختصين في مجال اإلدارة. حيث سلطوا الضوء حول حقيقة هذا السلوك محاولين إيجاد مجال مفاهيمي 

 للوالء التنظيمي واضح المعالم, متناولين بالدراسة والتحليل العوامل التي تساعد في تكوينه وتعزيزه .

وك بعد االطالع على العديد من وقد اختلف الباحثون في المصطلح الذي أطلقوه على هذا السل

الدراسات, فمنهم من يورد هذا المفهوم تحت مصطلح االلتزام التنظيمي, ومنهم من يطلق عليه الوالء 

لمنظمي أو التنظيمي أو المهني وهى جميعها تمثل ذلك السلوك الذي يظهره العامل أو الموظف من حب ا

خالص لها.  لمهنته وا 

تهم هم ااألفراد الذين يظهرون والئهم لمؤسس أنتي تناولت موضوع الوالء العديد من الدراسات ال تبين

حيث تقل نسب معدالت دوران العمل لديهم مقارنة بالذين ال يتمتعون  الذين تقل نسب غيابهم عن العمل,

 يرضاهم الوظيفي في ازدياد مستمر, ومحصلة لذلك تقل حركة االضطرابات فأن بسلوك الوالء. كما 

 ل درجات الصراعات .العمل وتق



            الوالء التنظيمي                                                                            الفصــل الثاني  

 

33 

 

إن االستقرار الذي يسود المؤسسة يدفع بها إلى تحقيق أهدافها بأقل مجهود ممكن, وتصبح البيئة 

المهنية بيئة خصبة لإلبداع واالنجاز , وهو أقصى أمنيات المؤسسة من خالل توفير مناخ تنظيمي لهذا 

ى الدوام بموضوعات مثل الرضا والمناخ المستوى المنشود , ومنه كان وال يزال موضوع الوالء يرتبط عل

 التنظيمي والثقافة التنظيمية والدوافع والحوافز والروح المعنوية.

احثين الى تناوله وباعتبار الوالء سلوكا فرديا واجتماعيا في حياة المؤسسات, فقد اتجه العديد من الب

, كانت الفترة التي شهدت  الحاليالقرن , ولعل العقود األخيرة من القرن العشرين وبدايات  من زوايا عديدة

 اهتمام الباحثين لتحديد مفاهيمه وتباين مدلوالته عن العديد من الظواهر التنظيمية األخرى المشابهة.

البيئة المهنية العربية تعد قليلة  فيومع هذا االهتمام المتزايد لموضوع الوالء التنظيمي فإن مجاالت البحث 

سممباب لعممل أهمهمما االلتفاتممة المتممأخرة لبيئممة العمممل العربيممة و ظممروف العامممل بهمما. األمممن  لعديممد  ومحتشمممة,

نسمملط الضمموء علممى هممذا السمملوك  لتحديممد مفهومممه والتعممرف علممى أبعمماده أن ومنممه سممنحاول فممي هممذا الفصممل 

 . تهماوسبل تنمية والء العاملين اتجاه مؤسس
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 دار::نشأة وتطور الوالء التنظيمي في الفكر اإل .1

االجتماعي )اإلنسان اجتماعي بطبعه(, فتكوين  يسلوك اإلنسانبالاقترن مفهوم الوالء منذ القدم     

العالقات والميل إلى االجتماع اإلنساني, مرده في األساس الحاجة إلى الحب واالنتماء واالحتواء, وهذه 

دم بالسلطة والحرب , أما حديثا فارتبط المشاعر هي مقدمة لتكوين الوالء , إذ ارتبط مفهوم الوالء في الق

 بالبيئة والقيم األخالقية.

ومع التطور الحاصل في العالقات اخذ مفهوم الوالء أشكاال غير التي كانت سائدة, فأصبح يقترن    

بمفهوم التماسك والوحدة وظهرت أنواع عديدة للوالء مثل الوالء لألسرة والجماعة , والوالء للمؤسسة المهنية 

 والوالء للوطن ., 

وبالرجوع إلى البدايات الفعلية لبحث موضوع الوالء التنظيمي نجد أن مدرسة العالقات اإلنسانية       

, ومدرسة التنظيمية ثقافة ال, و م كان لكل من المدرسة السلوكيةتناولت الموضوع من زوايا محددة ,ث

نتناولها كما س ور مفهوم الوالء التنظيمي في نشأة وتط إدارة الجودة الشاملة إسهامات بالغة األهمية

 يلي :

 : Human relations schoolمدرسة العالقات اإلنسانية  1.1

، عانت المؤسسات الصناعية المسيرة وفق المبادئ التايلورية في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها 

ن والء العمال وغير ذلك من عدة مشاكل تنظيمية وسلوكية كالعجز عن رفع اإلنتاج وتحسينه وعدم ضما

 (38ص  ، 2014. نعمونيمراد  ) . ياباتوالغمن المشاكل كاإلضرابات 

" وبعده   " روبرت اوين"واهتم رواد التايلورية باآلالت وكيفية تطويرها دون االهتمام بالعامل, فأكد 

: الرعاية ثل على أهمية عنصر العالقات اإلنسانية للعاملين, كتقديم بعض الخدمات م اندرو اور "
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" المشكالت اإلنسانية وأفكاره التي دونها في كتابه :  " ألتون مايو "وبفضل جهود   الصحية وغيرها

 واهم ما جاء فيه من أفكار ما يلي : للحضارة " 

 .العمل اإلنساني نشاط جمعي في جوهره 

 طراب في مكانة إن شكاوى العاملين المتعلقة أساسا بالظروف الفيزيقية واألجر هي مؤشر عن اض

 الفرد و قصور في إشباع الحاجات اإلنسانية لديه .

 . البد من وضع خطط وبرامج تحكم تماسك الجماعات داخل المؤسسة 

  تمارس الجماعات غير الرسمية ضبطا اجتماعيا قويا على عادات وتقاليد الفرد فيما يخص انتمائه

 للمنظمة وفى تحديد معدل اإلنتاجية .

 تاج على االهتمام بالفرد العامل وبحاجاته النفسية كالرغبة في الشهرة والمكانة يتوقف تحسن اإلن

 وتحقيق الذات والحاجة إلى األمن واإلحساس بالوالء إلى جانب الظروف الفيزيقية.

ركز على أهمية والء العامل للمنظمة التي يعمل بها, الن  " التون مايو"ولعل من أهم أفكار الكتاب أن

                 (19،ص 2005)أبو النصر ،بتصرف ،   .يرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة هذا الوالء معدل اإلنتاج

 : behavioral school of managementالمدرسة السلوكية في اإلدارة  2.1  

ظهرت هذه المدرسة منذ بدايات أربعينيات القرن العشرين,وقد أولت اهتمامها حول الشخصية اإلنسانية 

فاعل في حياة الجماعات والعالقات التفاعلية بين أفرادها, هذا وقد اهتمت بطرائق بناء الوالء ودورها ال

تأثير ذلك على نجاح المؤسسة, وقد رأت أن أهم دافع لتحريك السلوك هو مدى  التنظيمي للعاملين و

لذلك البد  ها ,اإلنسانية بل و أهم تالسلوكيان طلب العمل هو احد هذه أ الحاجة إلى إشباع الحاجات و

 (22،ص2005)أبو النصر،بتصرف ،السلوك ودراسته دراسة شاملة. امن تسليط الضوء على هذ
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 : Organizational Cultureثقافة المنظمة  نموذج  3.1     

اثبتت الدراسات انه كما ان للفرد ثقافة وللجماعة والمجتمع ثقافة، فان للمنظمة ثقافة ايضا ويقصد بها 

 (112، ص  2013، رويم) والسلوك والقيم والعادات والتقاليد والمشاعر. نمط التفكير

من  األخرى المنظمات عن باقي تميزها التي لهويتها المنظمة إكساب في مهما دورا   المنظمة ثقافة تلعب    

التي  طريقةال تك ون بحيث , وعمالئها موظفيها اتجاه تهااسياس تحكم التي و الفلسفة ،تتبناها التي القيم خالل

 الجدد . لألعضاء تعميمها يتم والتي , األعمال إنجاز بها يتم

 فإن ولذا علم اإلنسان من مستعار هو مفهوم واإلدارة التنظيم  نظريات  في المنظمة ثقافة مفهوم إن    

                                                                                                                                                                                                                       (223،ص2012)جاسم ،. ال تخرج عن إطار تعريف الثقافة االجتماعية الُكتاب قدمها التي المختلفة التعريفات

ا نموذج من االفتراضات األساسية التي ابتكرت وطورت بواسطة ( بأنه Schein 1990:111يعرفها )و     

مجموعة معينة للتعامل مع مشاكل التكيف الخارجي والتكامل الداخلي والتي أثبتت صالحيتها للعمل, 

 وكذلك تلقينها لألعضاء الجدد كطريقة صحيحة لإلدراك والتفكير والشعور فيما يخص تلك المشاكل.

 االفتراضات من أساسي نمط ( بأنهاGlinow &  McShane، 2007:253ويعرفها كذلك )    

 التي والفرص المشاكل حول تفكير المنظمة وطريقة عن اتجاه تعبر التي ،والمعتقدات والقيم المشتركة

 .تواجهها

ومنه يقصد بثقافة المنظمة نمط التفكير والسلوك والقيم والمعتقدات والمشاعر السائدة بين العاملين في     

المنظمة والتي تؤثر على اتجاهاتهم وسلوكياتهم و أدائهم ألدوارهم , وهو يضم الجانب المعنوي من تكوين 

 (24، ص  2005)أبو النصر،      .العاملين كالوالء واالنتماء والمعتقد والمشاعر

 في ما يلي : (Smircich ) "سميرش"ائف ثقافة المنظمة حسب ظوتحدد و     

  ين لنسيج المنظمة الهوية التنظيميةمنح األعضاء المشكل   "Organizational identity ". 

  . تسهيل تكوين االتجاهات الجماعية 
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  . تحفيز استقرار النظام االجتماعي 

  . تشكيل السلوك من خالل مساعدة األعضاء على اإلحساس بالبيئة المحيطة بهم 

                                                                                                                                                                                                                                                                     ولة التوفيق بينهما. االهتمام بالتنظيم الرسمي وغير الرسمي على حد سواء ومحا 4.1

 : Total Quality Managementمدرسة الجودة الشاملة  

ظهرت إدارة الجودة الشاملة كمدخل إداري يركز على الجودة التي تعتمد على مساهمة جميع أفراد     

الزبون وتحقيق المنافع لجميع العامل أو من خلل تحقيق رضا  ىلتحقيق النجاح طويل المد ،المنظمة

  (Dale,1997:24)    .   رادها وللمجتمعأف

إحصائي ومحاضر أمريكي مؤسس  " w.Edwards Deming  ويليام ادوارد ديمنج " يعرفها    

  "تحقيق احتياجات وتوقعات المستفيد حاضرا ومستقبال  "بأنها  يعرف الجودةإدارة الجودة الشاملة, إذ 

معتقدات التي تجعل كل موظف يعلم أن الجودة هي ويراها آخرون أنها تطوير مجموعة من القيم  وال

 (15، ص  2012)رضوان ،   الهدف األساسي للمنظمة .

عنايتهمما الفائقممة بالعمماملين, مممن اجممل كسممب ودهممم و والئهممم  همميومممن أهممم مرتكممزات إدارة الجممودة الشمماملة     

مثممل كسممر الرسمممية, والعمممل  وقممد رسممخت مبممادئ إدارة الجممودة الشمماملة قمميم لممم يألفهمما العمماملون مممن ذي قبممل,

صمماعد مممن القاعممدة إلممى القمممة الوفممق فممرق عمممل يختارهمما العمماملين دون تممدخل الوصمماية, وتشممجيع االتصممال 

عم سملوك الموالء بتقديم االقتراحات والمالحظات )المشاركة في القيادة ( و كل هذا خلق جو عمل إنساني د

 (.28،ص  2005،)أبو النصر التنظيمي وعززه  .
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 : concepts of organizational loyaltyمفهوم الوالء التنظيمي  .2

العديد من الدراسات التي تناولت ، نتج عن اهتمام الباحثين والدارسين حول موضوع الوالء التنظيمي     

 و كثير جزئياته, بالبحث والتدقيق من حيث ماهيته ومراحل نشأته, وكذا المكونات , و العوامل المؤثرة فيه,

 من جوانب هذا السلوك المرغوب في حياة المنظمة وطاقمها.

وبالرغم من هذا االهتمام إال انه لم يتم التوصل إلى تعريف موحد أو مشترك بين المهتمين بدراسة الوالء 

لهذا المفهوم ,ألنه يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل وجدانية مثل الدافعية والرضا والروح المعنوية...الخ,  حتى 

كان هناك شبه إجماع بأنه نوع من القيم واالتجاهات االيجابية المرغوبة نحو المنظمة التي ينتسب لها  وان

 العاملون , وانه يتأسس على ذلك الرابط المعنوي بين الفرد ومنظمته.

 ف على معناه لغويا واصطالحيا .و وعليه وجب الوق

 التعريف اللغو: :. 1.2

 معنى المواالة أي الحب والنصرة.جاء في لسان العرب أن الوالء ب 

اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو: الرب، والمالك، والسيد , والمنعم، والناصر، والمحب، والتابع،  والمولى:  

                                                                                                .والحليف، والمنعم عليه. ويالحظ في هذه المعاني أنها تقوم على النصرة والمحبة

 (407، ص  1994)ابن منظور، 

) رويم  . وهو اسم مصدر من والى يوالى مواالة و والء, ويقال والى فالن فالنا بمعنى نصره وأحبه 

                               ( 101 ص.2010.

،  2010)أللـوي:،   " زاممااللتم , المحبمة , النصمرة , قمربال العهمد, "كثيرة فهو يأتي بمعنى   مدلوالت  وللوالء

 (.118ص 

 وقد وردت كلمة الوالء في العديد من اآليات القرآنية الكريمة ومن أمثلة ذلك :

ماْن ياْفعاْل ذالِ  قول  كا فالاْيسا ِمنا اللَِّه ِفي اهلل تعالى : ﴿ الا ياتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنونا اْلكااِفِرينا أاْوِليااءا ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينا وا
لاى اللَِّه اْلماِصيُر  ذُِّرُكُم اللَُّه ناْفساُه وااِ  ُيحا   (.28)سورة أل عمران.           ﴾شاْيٍء ِإالَّ أاْن تاتَُّقوا ِمْنُهْم تُقااة  وا
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 إذ ال يجوز أن يتخذ المؤمن من الكافر ناصرا وأخا وحليفا من دون المؤمنين . 
اراى أاْوِليااءا باْعُضُهْم أاْوِليااُء باْعٍض ﴾ قال اهلل تعالو   ُنوا الا تاتَِّخُذوا اْلياُهودا واالنَّصا )سورة   ى : ﴿ ياا أايُّهاا الَِّذينا آاما

 (51المائدة .
 و وردت بمعنى عدم جواز نصرة اليهود والنصارى ومواالتهم . 

ُكْم أاْوِليااءا ﴾ قال اهلل تعالى : ﴿ ياا أايُّهاا الَِّذينا آاماُنوا الا تا   . (1)سورة الممتحنة.  تَِّخُذوا عاُدوِّي واعاُدوَّ

ومنه يمكن القول أن الوالء هو االنتماء واالنتساب واإلخالص, كما انه ينطوي على االرتباط والجذب تجاه 

 (. 67، ص  2000)جواد ،      . اآلخرين 

 التعريف االصطالحي :.1.3

رسين والمهتمين بموضوع الوالء, فكان لكل منهم نظرته في إيراد تعريفه, و تعددت التعاريف بين الدا    

 فيما يلي عرض ألهم هذه التعاريف :

  يعرف( بورتر ويمالئهPorter et al 1974 )  بأنه قوة تطابق الفرد مع مؤسسته, وارتباطه

 : بها, وان مظاهر الوالء لدى األفراد تتجلى فيما يلي

 هداف المؤسسة .اعتقاد قوى بقول قيم وأ -

                                                       (36،ص2009)أبو العال ،   .استعداد لبذل أقصى جهد ممكن لخدمة المؤسسة -

 (  .Gosslin 2009:09)    .أن يظهر تمسك واضح باستمرارية عمله وبعضويته بالمؤسسة -

  يعرفه( ستيريSteers  1977  بأنه قوة انتماء ) الفرد لمؤسسته ومساهمته الفعالة بها .                   

 ما أ( أوريلي و كاردويلOreilly et Caldwell 1974 )  فقد عرفا الوالء التنظيمي بأنه

        .ارتباط الفرد النفسي بالمؤسسة ما يدفعه إلى االندماج في العمل وتبنى قيم المؤسسة

 (203،ص 2009،)السعود وسلطان

   و وعرفه(  ينرwinner)  بأنه شعور داخلي يضغط على الفرد للعمل بالطريقة التي يمكن من

 .(27، ص 2008،)حنونة.    .خاللها تحقيق مصالح المؤسسة 
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بأنه انجذاب وارتباط الفرد القوى والفعال بأهداف المؤسسة  (1974buchananبيشنان )وعرفه 

 ( MILK .2002: P78)  .اديةالتي ينتسب إليها, وقيمها بغض النظر عن القيم الم

  أما( رونالد ريجيوRonald riggio)   فقد اعتبره تلك المشاعر التي يحملها الفرد اتجاه

المؤسسة التي يزاول بها عمله, وكل االتجاهات التي يحملها نحوها وترتبط بقبوله الكامل 

 (276،ص1999جيو ،)ري.ألهدافها وقيمها مع استعداده التام لبذل المجهودات لتحقيق كل ذلك 

بأنه التزام الفرد ودعمه للمنظمة خارج نطاق توقعات الوظيفية  (78ص،2011،)الفارسوعرفه  

والمكافئات, وكذلك االلتزام باستمرار الدعم والتأييد للمنظمة بغض النظر عن التحوالت 

 والتغييرات التي تحصل في المشاعر والظروف .

 عور االيجابي, المتولد عند الموظف تجاه منظمته اإلدارية, ويعرف الوالء التنظيمي على انه الش

واإلخالص ألهدافها واالرتباط معها, ثم الحرص المستمر على البقاء فيها,من خالل بذل الجهد 

 ( 61،ص2004،)الحوامدة    .واالفتخار بمآثرها,وخلق التوافق بين قيمها وقيمه

 انتماء الفرد لمنظمته, ورغبته لالستمرار بها فالوالء التنظيمي هو مفهوم متعدد األبعاد يعكس

ومن ثم فالعمال الذين يظهرون مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي يندمجون في منظمتهم اندماجا 

.                     كامال ويشعرون بأهمية االنتساب لهذه المنظمة وأهمية قيمها وأهدافها ومهامها 

                                                          (1986:493 Reilly. Chtman.  .) 

إن حصر مفهوم الوالء من األمور الصعبة ألنه يستخدم  (Richard Scollريتشارد كول )ويضيف     

بعدة اتجاهات, وفى الغالب يشير المصطلح إلى العمال الذين ليدهم مستوى عالي من االنتماء واالندماج 

 و يتضمن ثالث أنماط من الوالء وهى :في بيئة العمل , وه

تطابق أهداف الفرد مع أهداف المؤسسة بحيث يترجم ذلك االتفاق في ارتفاع مستوى األداء   -1

 واالنسجام في بيئة العمل .
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 بعد مدى ممكن , وعدم التنازل عنها مهما حدث.أقناعة الفرد باستمرارية عضويته إلى   -2

ن لم يتناسب هذا األداء مع مستوى المكافئات استظهار مستوى عالي من أداء األدوا  -3 ر, حتى وا 

 (31،ص 2008،)عويضة .المادية

من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن الوالء التنظيمي هو شعور وجداني يتحقق عندما يؤمن 

 العمال بأهداف المؤسسة ويسعون لتحقيقها كأنها أهدافهم.

جاه منظمته بسلوكياته االيجابية, و أدائه الفاعل في أو هو ذلك الشعور الذي يترجمه الموظف ات

بيئة العمل , سعيا منه إلى تحقيق أهدافها وتفوقها واستمرارية ريادتها بين باقي المؤسسات. وهو يعتبر 

محصلة مجموعة متفاعلة من المتغيرات الشخصية والسلوكية للموظف , منها قيمه واتجاهاته وقناعاته 

 ته.  نحو موضوع العمل وبيئ

والوالء التنظيمي ال يمثل واقعا ملموسا يمكن تمييزه ماديا, بل هو مفهوم مطلق ال يمكن االستدالل 

عليه إال ببعض المظاهر واآلثار المترتبة عنه. وبالتالي ال يمكن فرضه أو إرغام العاملين على تبنيه 

 ل صورة القوالب الجاهزة.باإلكراه أو العقاب , كما ال يمكن الحصول عليه جاهزا كنمط مهني يحم

ومن الصعوبة فرضه على العاملين كما تفرض اإلجراءات التنظيمية أو القانونية التي توضع أساسا  

و تحسين سير المؤسسة, ألنه ببساطة سلوك يولد وينمو في ظل تفاعل العديد من  لهدف التنظيم ,

 عمل وسط بيئة تنظيمية محكمة .العوامل الشخصية و هو حصيلة اإلدارة السلوكية الجيدة التي ت

 

)العاطفي 1990وان الشائع عند دراسة الوالء التنظيمي هو التقسيم الذي اورده كل من أالن ومايو 

 ( 222، ص 2008.)المغربي،،المستمر ،المعياري ( 
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 أهمية الوالء التنظيمي : .3

ة لالفراد والقيم تنقسم منظومة القيم في حقل التنظيمي الى قسمين أساسين هما القيم الشخصي
التنظيمية لمنظمات االعمال وتعتبر القيم الشخصية من اهم العناصر المكونة لثقافة المنظملت 

 (41،ص 2015.  )شيخاو: ، اذ يكون لها تاثير كبير في حياتهم الخاصة والعملية

هذا  ديثة وقد نالتجدر اإلشارة إلى أن مفهوم الوالء التنظيمي يعتبر من المفاهيم اإلدارية الحو         

لوالء التنظيمي ل إلى ماالمتزايد هذا االهتمام  وال يزال , ويعودالباحثين  مساحة واسعة من اهتمام  المفهوم

 . الفرد و المنظمة على حد سواء سلوكهامة على  عوائد و تأثيراتمن 

 ي سلوك العاملين التأثير الواضح والسمة الغالبة فالتنظيمي  للوالءأن يكون تسعى المنظمة  وعليه

وله  المؤسسة استمراريةأهمية في  باعتباره الطاقة أو المحرك الذي يغذى السلوك التنظيمي للفرد , إذ له

وهو يعمل كوسيلة حماية للمنظمة من  ،المرسومة ره الواضح على سير العمل فيها وتحقيقها ألهدافها ثأ

 أو تراجع األداء وغيرها. العمل أو التغيب عنه ظواهر مثل تركمن يقلل  , كأن بعض السلوكيات السلبية

 أهمية الوالء التنظيمي في النقاط التالية:  تكمنوعليه 

  الحرجمة التمي قمد السميما فمي األوقمات و منظممتهم , األفمرادبمين  الوصمل حلقمةيمثل الموالء التنظيممي

العممماملين للعممممل  المالئممممة لمممدفع همممؤالء األفمممراد زالحمممواف تقمممديم كمممأن تعجمممز عمممن تممممر بهممما المنظممممة,

, وهمو بمذلك يعتبمر البمديل األمثمل للمحفمزات التقليديمة فمي أوقمات وتحقيق أعلى مسمتوى ممن اإلنجماز

 الحاجة. 

  : ( , 1977سـتيري)كلما زاد الوالء قل معدل دوران العمل, هذا ما أثبتته الكثير من الدراسات مثل

ظهممممرت نتممممائج العديممممد مممممن كممممما أ ،( 1987( ,بــــالو وبــــول )1984( ,هارتمــــان )1979بــــورتر )

الدراسات أن للوالء دور فاعل في التقليل من نسب التغيب, والحمد ممن سملوك التمأخر فمي االلتحماق 
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و   ،(1979, ورثــر ) , ســتيري مــاود   :بمكممان العمممل, وبالمقابممل يعممزز األداء المموظيفي كدراسممة

  .(1984)  , فوكون مى : درسوندراسة 

ى اعتبممار  أن الظمماهرة اليابانيممة فمي االقتصمماد واإلنتمماج عكممس وتمذهب بعممض الدراسممات األخممرى إلم 

نظيرتها األمريكية تعود باألساس إلى مستوى الوالء التنظيممي المرتفمع لمدى العاممل اليابماني مقارنمة 

ـــش)1979كـــول )بممماألمريكي:  ـــل و اوراس)1981( اوت -110،ص 1993،)العتيبـــي    (1981( مايك

111.) 

 التمي يعملمون بهما ببقاء العماملين بمنظممتهم  للتنبؤ شر الحقيقي والصادقالتنظيمي المؤ والء ال يعتبر

أو تممرك  ببقمماءعممامال  هاممما  أكثممر مممن الرضمما المموظيفي فممي التنبممؤ  ,إذ الكثيممر مممن الدراسممات اعتبرتممه

 .منظمات أخرى لصالحالعمل 

 ن أثمار دوران كما يساعد الوالء في خلق رغبة البقاء واالستمرارية داخل المنظمة, وهو ما يخفمف مم

العمل وكثرة الغياب, كما يقلل من ترك العمل, وهو ما يعود على المنظمة بعوائد توفيرية للتكماليف 

 اإلضافية التي توجه الختيار وتدريب عاملين جدد لسد حاجة المنظمة من الطاقم البشرى.

 المنظممة وتقمدمها  كلما زاد شعور األفراد بالوالء ساعد ذلك على تقبلهم ألي تغيير يكون في صالح

إيمانممما  ممممنهم بمممأن أي ازدهمممار للمنظمممممة يعمممود علممميهم بمممالنفع ,كمممما انممممه يعمممد وسممميلة فاعلمممة لخفممممض 

 مستويات الصراع التنظيمي.

  يسهم الوالء التنظيمي في تنمية السلوك اإلبداعي لدى األفراد في المنظمة,كما له عالقة وثيقمة ممع

 رضا الوظيفي,السلوك االجتماعي وغيرها .العديد من المخرجات مثل األداء الوظيفي,ال

  : ـــاتيو ,ياجـــا  )يمممرى الكثيمممر ممممن المختصمممين أمثمممال أن أهميمممة الممموالء تتجممماوز حمممدود   (1990م

ن أن انخفماض معمدل لحة المجتممع ككمل, حيمث رأى الباحثمالتصب فمي مصم الوظيفية وبيئة العمل,

خمممرى, وارتفممماع معمممدالت الجمممودة دوران العممممل وتراجمممع انتقمممال العممممال بمممين المؤسسمممات المهنيمممة األ
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وفعاليمة العمممل وربممما ارتفماع اإلنتاجيممة كنتيجممة للموالء التنظيمممي ,كلهمما تصمب فممي مصمملحة المجتمممع 

 (79، ص 1997 لي.ض)الف.  وتتعدى مصلحة الفرد العامل ومنظمته 

  يممادة إن والء األفممراد لمنظممماتهم يعتبممر عممامال  هاممما  فممي ضمممان نجمماح تلممك المنظمممات واسممتمرارها وز

, وقممد أثبتممت العديممد مممن الدراسممات إن للمموالء التنظيمممي تممأثير مباشممر علممى خفممض الظممواهر إنتاجهمما

السلبية األخرى مثل : عدم المحافظة على ممتلكمات المنظممة و تعممد إتالفهما فمي بعمض األحيمان, 

أوسمماط  والسممرقة والتبممذير, واإلضممرابات والالمبمماالة فممي العمممل , ونشممر السمممعة السمميئة للمنظمممة فممي

 المجتمع من خالل النقد والتذمر المستمر لسياسة المنظمة .

  يعمد الموالء التنظيممي ممن أهممم مؤشمرات قيماس ممدى التوافمق بممين األفمراد ممن جهمة  وبمين المنظمممات

ممممن جهمممة أخمممرى. فممماألفراد ذوى الممموالء التنظيممممي المرتفمممع  يميلمممون لبمممذل المزيمممد ممممن الجهمممد ألجمممل 

إلمى تأييمد ودعمم قمميم المنظممة والبقماء فيهما لفتممرة أطمول حتمى ممع وجممود منظمماتهم, كمما يميمل هممؤالء 

 فرص أفضل.

  إن شعور األفراد بالوالء للمنظمة يخفف من عبء الرؤساء في توجيه المرؤوسين مما يحقق الثقة
والود بين الرئيس والمرؤوسين, كما يدفع الوالء بالعاملين إلى اكتساب روح معنوية عالية تخلق 

والتعاون وهو بدوره يوطد العالقات بين زمالء العمل ويخلق شبكة عالقات إنسانية قوية االنسجام 
 . تساعد على تنمية اإلحساس بالمنظمة

يسهم الوالء التنظيمي في خلق اإلبداع لدى العاملين والتعاون وحسن المبادرة  ،وينعكس هذا على 
ن الهدر الناشئ من سوء استغالل االداء الوظيفي ،ويقلل من التكاليف والخسائر الناجمة ع

 (.35،ص 2008)حمدان ، . القدرات والطاقات البشرية

وان الموظف االكثر والء يحقق مستويات أعلى من التقدم الوظيفي ، وبالتالي تكون درجة رضاه 
عن هذا التقدم أكبر ، والمتوقع ان يكون رضاه عن أهداف المؤسسة أكبر من غيره وبالتالي 

 يذها ، ويوحد وجهة نظره مع وجهة نظر المؤسسة عند تحديد ما هو صالح للمؤسسة .التزامه بتنف
 ( 321، ص 2005)عبد الباقي ،
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ويرى المعاني  ان ظاهرة التسرب للعمال يترتب عليها الكثير من االثار السلبية منها : تعطيل  
)المعاني ،  ات الجيدة وسد الفراغ الوظيفي .االداء الوظيفي  الناتج عن فقدان المؤسسة للكفاء

 (.41، ص 1996

االفراد الذين تتوافر لديهم درجات عالية من الوالء التنظيمي في بيئات عملهم باألداء الوظيفي 
.)أوصالح ، كما يمتازالتنظيم  بأهدافالجيد  الناتج عن حب االفراد وحماسهم للعمل والتزامهم 

 (45،ص 2011

 لتنظيمي :أبعاد الوالء ا .4

 تشير األدبيات  والدراسات األكاديمية  في حقل العلوم السلوكية والتنظيمية  ، إلى أن هناك أبعاد
لمه  أن ورغم  ما يؤكمده  ويتفمق عليمه معظمم  الدارسمين للموالء التنظيممي  ،مختلفة للوالء التنظيمي 

و  "آلـن "و  " مـاير "ممن  كمل زحيمث ميم إال أنهم مختلفون في تحديد هذه األبعماد ة ،أبعادا متعدد
 : للوالء التنظيمي وهي أنماطبين ثالثة  "سميث "

 .  الوالء العاطفي :1. 4             
وهو يتأثر بإدراكه للخصائص المميزة  ،ل عاطفيا بالمنظمة التي يعمل بهاالعامدرجة ارتباط  ويشير إلى   

وكذلك المهارات المطلوبة باإلضافة  هم له ،وقرب المشرفين وتوجيه، لعمله من حيث درجة االستقاللية 
 (35-34،ص  2008حمدان ، )  . والتنظيم  للمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة به وبأمور العمل

  :المعيار:)األخالقي( الوالء .   2.4             
على مصلحة  العامل بالتعهد وااللتزام بمتطلبات العمل واالستمرار فيه والحرص إحساسويعني       

شراكهمبالدعم الجيد الذي تبديه المنظمة لعمالها  اإلحساسويعزز هذا ، وأهدافهاالمنظمة  في اتخاذ  وا 
التخطيط  إجراءجانب كيفية  إلىورسم السياسات العامة  ،األهدافاقتراحاتهم في وضع ب األخذالقرارات و 

 وتنفيذ العمل .
 الوالء المستمر: .  3.4             

جني  إلىتتحكم القيم االستثمارية في تحديد درجة الوالء التنظيمي والتي تجعل العامل يسعى        
التخلي عنها واالنضمام المنفعة وتحقيق  مصالحه من خالل هذه المنظمة  وفقدان ذلك حين التفكير في 

 منظمة أخرى . إلى

وي الموالء العماطفي المرتفمع  يظلمون فمي المموظفين  ذ أن  األكماديميين و الباحثينالعديد من  أشارحيث    

يظلمون فمي عملهمم ألنهمم يشمعرون   الوالء المعياري القوي  أصحاب وأما يريدون ذلك العمل ،  ألنهمعملهم 



            الوالء التنظيمي                                                                            الفصــل الثاني  

 

46 

 

أن علمميهم التزاممما  بممذلك العمممل ، أممما ذوي المموالء المسممتمر العممالي يظلممون فممي عملهممم ألنهممم يحتمماجون  إلممى 

                                                                (80. ص 2013)بن حفيظ . ذلك العمل .

 ل تطور الوالء التنظيمي :مراح .5
 

يكون فيها  العلوم السلوكية ان هناك مراحليرى معظم الباحثين واألكاديميين المهتمين بمجال     

جربة  تليها مرحلة ثانية مرحلة الت: الموظف والءه اتجاه المنظمة التي يعمل بها، وهي ثالثة مراحل 

والمتمثلة في مرحلة العمل واالنجاز ، وفي األخير نجد المرحلة الثالثة وهي مرحلة الثقة في التنظيم .والتي 

 سنوضحها  فيما يلي :

 :   مرحلة التجربة - أ

ة وهي التي تمتد من دخول الفرد للمنظمة ومباشرته للعمل فيها ،وهي تمتد هذه المرحلة سنة واحد       

ن توجه نحو تامين قبول له في التنظيم إعداد وتدريب  واختبار ، حيث يكو   إلىويخضع فيها الفرد 

 مع اتجاهات وقيم التنظيم و يتالءماتجاهاته وقيمه بما  يكيف والتعايش مع البيئة الجديدة التي يعمل بها و

ظهار مدى خبراته ومهارته في أدائه .  إدراك  ما يتوقع منه وا 

والحصول والشعور به  األمن،وتحقيق  يالتنظيماالستقرار  إلىفي هذه المرحلة يسعى الموظف  هأن يأ   

فترة تربص  وتظهر فيها عدة خبرات مثل : تحديات  بأنهاوتتسم هذه المرحلة  ،على القبول داخل التنظيم 

 التنظيم .   وتضارب الوالء ، وضوح الدور ، إدراك التوقعات ونمو اتجاهات الجماعة نحو العمل ،

 مرحلة العمل )االنجاي( :   - ب

يسعى   هي المرحلة التي تلي مرحلة التجريب  وتتراوح مدتها ما بين عامين إلى أربعة أعوام حيث    

وخصائص  تميز المرحلة  ز ،وتظهر خالل هذه المرحلة خبرات  الفرد إلى  تأكيد مفهوم العمل واالنجا

 العجز ووضوح الوالء للتنظيم  وظهور قيم الوالء للتنظيم و مثل : األهمية الشخصية ، والتخوف من

.العمل  
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 مرحلة الثقة في التنظيم :  –ج    

ما بعد ذلك حيث تتقوى  إلىوتستمر  من التحاق الموظف بالتنظيم ، الثالثةوتمثل المرحلة          
ريب والتكوين  إلى مرحلة ة التداتجاهات والئه ،التي تكونت في المرحلتين السابقتين وينتقل الفرد من مرحل

 .النضج 
 

 
  تحديات العمل 

  تضارب الوالء 

  وضوح الدور 

  فهم التوقعات 

  نمو اتجاهات الجماعة
 تجاه التنظيم 

  الشعور بالصدمة 
 
 

 
  الخوف من الفشل 

 

   ظهور قيم  االلتزام
 للعمل والتنظيم 

 

 

   األهمية الشخصية 

 
 
 
 

  ترسيخ االلتزام
 وتدعيمه 

 
 
 

 مرحلة العمل                         مرحلة الثقة في التنظيم                        التجربة مرحلة   
 

 1974يوضح مراحل تطور الوالء التنظيمي عند بوشنان  :(01الشكل رقم )
    (155،ص2013، ، بتصرف)صحراو:                            . 

كل من خالله الوالء التنظيمي للفرد العامل ،حيث تشمل المرحلة نالحظ  أن هناك ثالثة مراحل يتش 
دراك التوقعات  وتليها  األولى  لتكوين رؤية  واضحة على قواعد  العمل واكتشاف هذه البيئة المهنية ، وا 

عندما يعيش الفرد سنتان أو ثالث  كوتتسم هذه المرحلة بتعميق الوالء التنظيمي وذل ،مرحلة االنجاز
إذ نجده يسعى إلى بلوغ درجة عالية من التوافق والتطابق  مع المبادئ التي  حياة التنظيم ، فيسنوات 

وتتميز هذه المرحلة عن سابقتها كون الموظف يشعر باالعتزاز والفخر عند الحديث عن ،  تقرها منظمته 
الخامسة من عمر وفي األخير  مرحلة الثقة في التنظيم والتي تكون في السنة  ،يناآلخر منظمته  أمام 
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الفرد  العامل في حياته العملية ، وفي هذه المرحلة يتبنى الموظف أهداف التنظيم  ومبادئه ويسعى إلى 
)صحراو:                             تحقيقها والمحافظة على سمعة المنظمة وسط المنظمات األخرى . 

 (155ص،2013،
 

  خصائص الوالء التنظيمي : 6. 
 رغبة  التي يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي من اجل تزويد المنظمة الء  التنظيمي  إلى يشير الوال

 بالحيوية والنشاط .
  إن الوالء التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية والتنظيمية  وعدة ظواهر أخرى

 داخل التنظيم .
 يا ألنه قابل للتغيير حسب درجة تأثير يعتبر مستوى الوالء التنظيمي لدى الفرد الموظف ثابت نسب

 العوامل األخرى فيه .
  يصعب  يجسد حالة قناعة تامة للفرد كما يستغرق الوالء التنظيمي في تحقيقه  وقتا طويال ،ألنه

تنحيته إال بتأثير استراتيجيات ضاغطة ،كما انه يتجسد في سلوكيات العامل داخل المنظمة 
والدافعية في العمل واإلخالص والتميز في األداء  ،هام والحماسكمواظبة الحضور وااللتزام بالم

 (14-13،ص 2006)حنونة ، والرغبة في البقاء بالمنظمة وعدم تركها .

 . الوالء التنظيمي  يصنع  ويكتسب وليس فطرة في الفرد العامل داخل التنظيم 
 عاملين وتصرفاتهم في الوالء التنظيمي حالة غير ملموسة ،ولكن يستدل عليه من خالل سلوك ال

 .ى والئهم دالمنظمة والتي تجسد  م

 " بعض الخصائص للوالء التنظيمي وهي : وحرحوش"  " السالموأورد كل من 
 نما يستدل عليه من خالل مظاهر وسلوكيا  العاملين  تالوالء التنظيمي حالة غير ملموسة وا 
 ة والتنظيمية واإلدارية الوالء التنظيمي محصلة تفاعل مجموعة  من العوامل اإلنساني 
  ال يصل الوالء التنظيمي إلى درجة الثبات المطلق إال انه ثابت نسبيا بالنظر إلى التغيرات التي

            (184،ص2006)أحمد بطاح ،في الظواهر اإلدارية  . تحصل 

نما هذا يدل أن الوالء التنظيمي ليس و       تتجلى وتظهر سمة ظاهرة يمكن مالحظتها لدى العامل ، وا 
العاملين وتصرفاتهم أثناء أداء العمل  وبالنظر إلى ما يقوم به  من أجل التنظيم ،ويتدخل  تفي سلوكيا

في تكوين الوالء التنظيمي جملة من العوامل منها ما يتعلق بالفرد وبخصائصه الشخصية  و األفراد 
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يتأثر بهذه  ي. وبما أن الوالء التنظيمالمحيطين به ، وكذلك بالبيئة التنظيمية السائدة داخل التنظيم 
 فان له درجة  من الثبات النسبي . العوامل المتغيرة التي ال تخضع لالستقرار ،

 العوامل المؤثرة في الوالء التنظيمي : .7

عملية تفاعلية تشترك في  ألنهاشد العمليات تعقيدا أان عملية تكوين الوالء التنظيميى لدى الفرد من    
الن االبعاد المساهمة في حدوث هذه العملية متعددة تبعا لتعدد الدراسات وتباين  بعاد، وأحدوثها عدة 

تبحث في العوامل المسببة في  التيالمجتمعات التى اجريت بها تلك الدراسات، ظهرت العديد من النماذج 
 ظهور الوالء. 

الذى أظهر فيه العوامل و   1997( الذى وضعه عام  steers)، نموذج ستيرز هذه النماذج من أشهر
مصنفا هذه  –كمخرجات  –في تكوين الوالء ، وما ينتج عنها من سلوكيات  –كمدخالت  –المفترضة 

 العوامل و السلوكات في مجموعات وفق خصائص مشتركة لكل مجموعة .
  ت المخرجا  المدخالت         

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( : مدخالت ومخرجات الوالء التنظيمى عند ستيري02الشكل رقم )

 
 
الرغبة والميل للبقاء في  -

 التنظيم.
ميل األفراد للتبرع طواعية  -

بالعمل لتحقيق اهداف 
 نظيم.الت
الميل لبذل جهد ألنجاز  -

  اكبر.
انخفاض نسبة دوران  -

  العمل.
 

 
  خصائص شخصية

 العمر  - الحاجة لالنجاز -
 التعليم  -
 تحديد الدور  -

 العملخصائص 
 
 الرضا عن العمل -
  فرصة التفاعل -
  التحدى في العمل -
  التغذية الراجعة -

 الوالء التنظيمى
 

 خبرات العمل
 اهمية الشخص بالنسبة للتنظيم. -
طبيعة نوعية خبرات العمل لدى  -

 العاملين. 
 الثقة التنظيمية.   -
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 (101،ص  2005)سعد الدوسر: ،
 

عوامل التي تؤثر في تكوين الوالء التنظيمي لدى الفرد ال تصنيفستيرز السابق يمكن  من خالل نموذج 
 و عوامل متعلقة بشخصية الفرد.بالبيئة التنظيمية  ةإلى عوامل متعلق

، 2010)السايب ،ويرى ان الخصائص الشخصية وخصائص العمل وخبرات العمل تتفاعل معا كمدخالت  
 (23ص

 العوامل التنظيمية :  -7-1

 عدة عوامل تنظيمية تؤثر في الوالء التنظيمي  وتم تحديدها فيما يلي :إلى  " أحمد بطاح "يشير
 السياسات : -7-1-1
ومن العوامل المساعدة  في تكوين الوالء التنظيمي بناء سياسات داخلية  تساعد على إشباع حاجات     

ل السلوك األفراد العاملين  داخل التنظيم ، حيث يمتلك كل عامل حاجات متداخلة  تساعد في تشكي
التنظيمي ، وكلما تحقق هذا اإلشباع أدى إلى إتباع نمط سلوكي إيجابي يساعد على تكوين  ما يسمى 
بالسلوك المتوازن وهذا السلوك ناتج عن مساندة التنظيم للفرد في إشباع حاجاته  مما يترتب عنه شعور 

       .بالرضا واالطمئنان واالنتماء  ثم الوالء التنظيمي 
 وضوح األهداف   -7-1-2
" إلى أن قبول أهداف المنظمة وقيمها األساسية   و اللوزي "" المعاني  مثلأشار العديد من الباحثين     

 باإلضافة إلى االنخراط في العمل والبقاء فيه وتقويمه تقويما ايجابيا وهي عوامل، من عوامل رفع الوالء 
                          (185،ص 2006د بطاح ،)أحم.      هيتتؤدي إلى نجاح التنظيم و استمرار 

كما أثبتت الدراسات األكاديمية في هذا المجال أن وضوح األهداف يؤدي حتما إلى ارتفاع مستوى الوالء   
التنظيمي  عند العاملين الن ذلك يجعلهم أكثر قدرة على فهمها وتحقيقها ،كما أن تحديد األدوار يؤدي إلى 

 لى تجنب الصراع والخالفات مما يزيد من والئهم .   استقرار العمال وا
 إشباع الحاجات  اإلنسانية للعاملين :  -7-1-3
من الحاجات الضرورية التي يسعى العامل إلى إشباعها وتحقيقا داخل التنظيم هي اشياع الحاجات    

لسعي نحو االنتماء إلى وحاجته لألمن  والطمأنينة والحب داخل التنظيم ، باإلضافة إلى ا  ةالفسيولوجي
هي بالنسبة له غير مناسبة لتي ال تشبع العامل هذه الحاجات جماعات معينة وتحقيق ذاته ، والمنظمة ا

                                            (20-19، 2003مأمون عورتاني ، ) التالي يسعى للبحث عن غيرها .  وب
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 إشرا  العاملين في التنظيم : -7-1-4
سهم في رفع مستوى شراك العاملين في وظيفة التنظيم تاعملية ن ت العديد من الدراسات إلى اأشار     

، كما يغيب  السلوك الفردي ليصبح سلوك اجتماعي  ، ويعتبرون أي مشكلة لديهمالوالء التنظيمي 
جماعي مما تصادفهم هي مشكلتهم جميعا ،وتتولد عن هذه الروح الجماعية قدرة ورغبة في العمل ال

 ينعكس على األداء الوظيفي.
 البيئة التنظيمية وتحسين المناخ التنظيمي : -7-1-5 

و من الثبات أ بنوعالمناخ التنظيمي  إلى مجموعة الخصائص الداخلية للبيئة  التي تتمتع يشير    
 وبالتالي  اتجاهاتهم يفهمها ويدركها العاملون فتنعكس على قيمهم و ،االستقرار التنظيمي النسبي 

 . مهسلوكيات 
ويعرفه  لتوين وسترنجر  على انه مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل في المنظمة والمدركة  

لى دوافعهم عنعكاس أو تأثير االذين يعملون في هذه البيئة والتي يكون لها بصورة مباشرة من االفراد 
 (163، ص2009)قبقوب ،وسلوكهم .

الدراسات ان البيئات التنظيمية ذات المناخ التسلطي او المحبط لمعنويات العاملين العديد من  أكدتو قد  
هي بيئات تشجع على التسرب وتقلل من درجات الوالء واالنتماء لديهم ، وعليه وجب تحسين مناخ العمل 

                                   ء التنظيمى.والسعي به ليكون البيئة االمنة المحفزة على تحقيق االهداف واالهتمام بالفرد لتنمية االنتما
 تجسيد ثقافة تنظيمية   -7-1-6

يتضمن  تجسيد الثقافة المؤسسية داخل التنظيم إيجاد أهداف وقيم تنظيمية  مشتركة  بين العاملين 
،والتعامل مع بعضهم  على أنهم أعضاء في أسرة واحدة هي المنظمة ،  موتحقيق إشباع احتياجاته

ول فيها إلى إيجاد وترسيخ مقاييس متميزة لألداء من خالل التدريب وتوفير القدر الالزم من ؤ المس ويسعى
 ( 20-19، ص  2003)مأمون عورتاني ، بتصرف ،االحترام  للموظفين .  

 العوامل الشخصية : -7-2

عامل كالجنس  تعتبر العوامل  الشخصية  من العوامل التي تؤثر في تشكيل درجة الوالء التنظيمي لل  
 والعمر ومدة العمل بالمنظمة ونوع المنصب والمستوى التعليمي وغيرها من المتغيرات الديمغرافية 

 العمر :  -7-2-1
لى عينة عحول اثر ضغوط الوظيفة على الوالء التنظيمي  "مراد احمد الكساني "أثبتت نتائج دراسة     

 ه،الوالء التنظيمي  لدي و عمر المعلم يا قويا  بين من معلمي المدارس الحكومية أن هناك تناسبا طرد
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حيث يكون للعامل في بدايات عمره الرغبة  في التغيير للحصول على  امتيازات أفضل كراتب أعلى 
  .عند العمال كبار السن ذلك غيره  بينما ال يكون من ومكانة  وظيفية واجتماعية أفضل 

 مدة  خدمة المنظمة : -7-2-2
" حول السمات  الشخصية للوالء التنظيمي لدى معلمات   ختام عبد اهلل غنام عليائج دراسة  تشير نت    

الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات  اذ خلصت مدارس الحكومية في محافظة نابلسالمرحلة األساسية في ال
لمعلمة تضع داللة إحصائية في الوالء التنظيمي بحسب الخبرة  بين المعلمات وقد أرجعت ذلك إلى أن ا

 (120، ص  2005)علي غنام ،في حسبانها منذ اليوم االول من عملها اإلخالص والوالء لمهنتها .
 المؤهل العلمي :   -7-2-3
يتأثر الوالء التنظيمي  للعمال بالمؤهالت العلمية ولكن لم تتفق الدراسات في نوع التأثير ،فقد أثبتت   

هدفت إلى التعرف على العوامل المؤثرة على مستوى الوالء  ( التي 1997) العتيبي  و السواطدراسة 
موظفا وخلصت إلى عدم ارتباط المستوى التعليمي بالوالء التنظيمي   (271)التنظيمي على عينة شملت 

 . 

انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في مستوى   1999" الكايدوهو ما وصلت إليه أيضا دراسة "  
إلى وجود عالقة  2004عزى للمؤهل العلمي .وهو ما توصلت إليه دراسة األحمدي الوالء التنظيمي  ت

 (51-49،ص  2008،، بتصرف )حمدان   .عكسية بين المستوى التعليمي والوالء التنظيمي 
 النظريات المفسرة للوالء التنظيمي : -8

والء التنظيمي من جانب هناك ثالث اتجاهات بارزة تناولت الوالء التنظيمي ،فهناك من نظر إلى ال     
 نظر إليه من الجانب التبادلي : واالتجاه الثالث سلوكي ،وهناك من نظر إليه من جانب موقفي  ،

 المدخل السلوكي : -8-1
لبنائية في ا ليرى علماء هذا المدخل أن العوامل االجتماعية والنفسية أكثر تأثيرا وفعالية من العوام      

حيث يرتكز هذا المدخل على أن الوالء التنظيمي يتمثل بنمط  ملون فيها ،التي يع والء األفراد للمنظمة
به حدود ما يتوقعه  التنظيم من سلوك أفراده العاملين  –من حيث القبول اجتماعيا  –السلوك الذي تخطى 

 وأن هذا السلوك الذى يظهره االفراد يتجاوز ما ينبغي أن ينتظره التنظيم.
يرتبطون  بالمنظمات التي يعملون بها نتيجة لسلوكهم السابق ،فالجهد والوقت  ان األفراد العاملين و    

 وبعضويته . ) التنظيم (اللذان قضوهما داخل التنظيم  يجعالنهم يتمسكون به
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وهذا االتجاه  ال يركز كثيرا على ارتباط أهداف الموظفين بأهداف المنظمة ، بل نجد أن العمال يشتغلون 
ا القرارات  اسي ، من خالل اللجوء الى توسيع مواقفهم واإليحاء ألنفسهم أنهم اتخذو بنوع من الدعم النف

 (159،ص  2013)صحراو: ، الصائبة والصحيحة لاللتحاق بالمنظمة .
 يرى رواد االتجاه السلوكي أن الوالء التنظيمي يتشكل من ثالث عناصر وهي كاآلتي  :

 : " الجانب الوجداني  "الوالء الوجداني 
تصبح قصد به شعور الموظف باالنتماء واالرتباط بالمنظمة والمساهمة فيها الى درجة وي 

يعرف بها . فمثال يقال فالن الذي يعمل بالبلدية او الوظيفة اداة تعريف بهذا الموظف ف
 البريد ................الخ .

  : الجانب  االستمرار:  للوالء التنظيمي 
واالستمرار بها مع امكانية وجود فرص لبقاء للمنظمة ويشير الى مدى التزام الموظف با

 .أخرىبأماكن  أفضلعمل 
   الجانب األخالقي للوالء التنظيمي 
 .ظيم ويشير إلى مدى التزام الموظف بمتطلبات العمل والسعي في تحقيق أهداف التن              

ه السلوكي التي تركز على أبعاد الوالء وعلى الرغم من تنوع  العناصر المكونة للوالء التنظيمي في االتجا 
التنظيمي ، والرابط المشترك وهو التصور الذي يعبر عن حالة شعورية نفسية  مختلفة   بين العناصر 

 المشكل للوالء التنظيمي داخل المنظمة .
 المدخل الموقفي :  -8-2

وليس سلوكا ، أي اتجاه   يركز أصحاب االتجاه الموقفي على أن اعتبار الوالء التنظيمي اتجاها         
الفرد العامل نحو المنظمة  التي يعمل لديها ، وهذا االتجاه  ناتج عن التوافق والتطابق بين القيم 
الشخصية للعاملين والقيم التنظيمية السائدة داخل التنظيم .ويفسر الوالء التنظيمي على أساس مدخل  

غايات المنظمة  وتزيد في س على وعي العاملين في تحقيق الثقافة التنظيمية والقيم  المتبناة  والتي تنعك
هو التوفيق بين  األهداف الفردية   ارتباط العامل بالمنظمة ، ومن هذا المنطلق  يعد الوالء التنظيمي

وأهداف التنظيم ،وعليه فان األفراد العاملين الذين يؤمنون بأهداف المنظمة يشعرون باالنتماء إليها  
 وية في العمل على  تحقيقها .ويظهرون رغبة ق

 منها : عدة عواملويدخل في بناء الوالء التنظيمي وترسيخه لدى الفرد 
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قافة التنظيمية ، عمر الفرد ثالشعور باألمن ،فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات ،ممارسة المسؤولية ، ال
 ،الخبرة ،الشعور باالنجاز .........الخ  

 المدخل التبادلي   -8-3
يحدث نتيجة للعالقة التبادلية بين الفرد  باعتباره ،د هذا المدخل في دراسته للوالء  التنظيمييعتم    

فكلما حصل الفرد  على مزايا ومصالح من المنظمة مقابل ما يقدمه من جهد ،كان والءه أكثر  والمنظمة ،
 (161-160،ص  2013)صحراو: ،بتصرف ، .لتلك المنظمة 

التبادلي  أن الوالء التنظيمي ينحصر  في العملية التبادلية الناتجة  من ويتضح من  خالل المدخل    
المكافآت  والتكلفة  التي يحصل عليها الفرد وما يخسره في مقابل انضمامه إلى عضوية المنظمة كما أن 

 .تأي بنقص المكافآوينقص بزيادة التكلفة في العمل  الوالء التنظيمي لألفراد يزيد  بزيادة المكافآت ،
وينظر إلى الوالء التنظيمي من خالل هذا االتجاه على انه نتيجة أو محصلة لعالقة تبادلية بين    

اإلسهامات والمنافع ، التي تحدث بين المنظمة  والعاملين فيها ،كما  انه  يمكن تفسيره على أساس 
سواء كانت  معنوية أو مادية   المبادلة والمقايضة ،حيث انه مرتبط بمبدأ التراكمية واالستثمارات السابقة 

 مقابل الوالء المطلوب .
كنظام  ،ن مكاسب العمل والوالء التنظيميوجود عالقة قوية بيت هالعديد من الباحثين  على أن اكدولقد   

 المكافأت ، ونظام الحوافز بشقيه المادية والمعنوية .
 " Herzberg    "  Kallabr"   Katz"من  مكاسب العمل إلى ثالثة أقسام كما صنفها كلتنقسم  و 

 .اسب اجتماعية ، المكاسب تنظيمية وهي مكاسب الواجب التنظيمي ،مك
  : مكاسب الواجب التنظيمي 

شكل مباشر عند أدائهم الواجبات بتلك المكاسب التي حصل عليها األفراد  ايقصد به        
املين بنوعية العمل ، وقبولهم المكلفين بها داخل التنظيم  ويتم ذلك من خالل  استمتاع الع

 لتحديات العمل ،وشعورهم بالمسؤولية الملقاة عليهم ،التنوع في أداء العمل .
  :  المكاسب االجتماعية 

هي التي حصل عليها العاملون نتيجة لتفاعلهم مع باقي العاملين في المنظمة مثل         
 الصداقات ،التعاون والمشاركة بينهم كزمالء 

 
 التنظيمية :  المكاسب 
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ويقصد بها تلك المكاسب  التي تقدمها المنظمة  للمنتسبين  بهدف زيادة  معدل أدائهم           
الوظيفي في األعمال المنوطة بهم ، إضافة  إلى زيادة  الفعالية التنظيمية وضمان استقرار 

اعية ،األمن العاملين وتقتصر على المكاسب الصريحة كالرواتب ،األجور ،الخدمات  االجتم
 2004، ، بتصرف )محمد عالم مل وتحسين المناخ التنظيمي.الوظيفي ، التعويض عن إصابات  الع

 (257،ص 

     :معيقات الوالء التنظيمي  -9

تعترض  مجموعة من الصعوبات والعوائق التي تحول دون تحقيق الوالء التنظيمي  وتسهم في       

زالته ،و إطفائه  جنب هذه العوائق  البد من معرفتها ودراستها دراسة تحليله  ن  نتو حتى نستطيع ا ا 

للمحافظة على السير الحسن للتنظيم وتحقيقّ أهدافه ، وتوجد عدة عوائق مختلفة  تحول دون التزام 

 الموظف بوالئه للتنظيم نذكر منها ما يلي :

  نفسية العاملين وهذا يؤثر على  ،في نظام التسيير واألداء الوظيفيغياب الدقة والموضوعية

 ويشعرهم بالتخوف والتهرب ونقص في الرضا الوظيفي .

  ضعف الراتب وقلة الحوافز المادية والمعنوية  وعدم إشباع حاجات العمال الفردية والشخصية

 (278، ص 2000)جواد ، بتصرف ، واالجتماعية .

     الجتماعية سواء الصحية أو ا و ظروفهتجاهل ظروف العامل وعدم االكتراث بمشاكله.  

  الشعور بالتذمر من طرف العمال وعدم رضائهم عن ظروف العمل خاصة  في حالة التهميش

 (42، ص2006)الويان ، بتصرف ،.والالمباالة  وعدم وجود مناخ تنظيمي يشجع على االنجاز 

  . عدم وجود وحدة عمل طبية  تسهر على رعاية العمال ومتابعتهم صحيا ونفسيا 
  لحظة من لحظات  أي فالعامل مهدد في الوظيفي  وعدم األمان داخل التنظيم ، عدم االستقرار

 عمله بالعزل والتوقيف دون أي تعويض أو سابق إنذار . 
  تكوين فريق عمل غير متناسب مع بعضه البعض لعدة اعتبارات كاختالف القيم ،العادات

 ،المستوى التعليمي ، نمط الشخصية ............الخ 
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   صراع التنظيمي بصفة دائمة من شانه أن يؤثر على درجة  والء العامل للمنظمة التي وجود ال
 ينتسب إليه

  االفتقاد لروح التعاون والتشارك في انجاز األعمال ، وعدم الشعور بان المنظمة بمثابة األسرة

 المهنية التي تربطهم بها أواصر تنظيمية قوية .
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 :خالصة 
نجد اليوم كل المنظمات تسعى جاهدة بكل الوسائل والطرائق العلمية ،لالحتفاظ والحفاظ              

سياسات الموارد البشرية الناجحة ،هي تلك  أن إذعلى اليد العاملة المؤهلة التي تمتاز بالمهارة والكفاءة ، 

ها ،وتسخر كل الطاقات البشرية ، وتعمل على خلق روح معنوية ووالء تنظيمي مرتفع لدي تثمنالتي 

 األساليب التحفيزية المادية والمعنوية  التي تجعل من العامل عنصر فعال داخل التنظيم .

هذه  إلىالعامل  وشعوره باهتمام المنظمة ، ينمي فيه روح الوالء المهني والنتماء  إدراكوان           

 هيتني للعامل مما ينعكس على مردودمهالمنظمة الذي يعتبر نفسه جزء  منها ، وهذا يسهم في االستقرار ال

في األداء واإلنتاج داخل التنظيم ، ولهذا كان موضوع الوالء التنظيمي اهتمام العديد من الباحثين 

والدارسين في مجال السلوك التنظيمي داخل اإلدارة  ،وألهميته بالنسبة للعامل والمنظمة حيث انه  من 

 في السوق ويضمن بقاءها و استمراريتها .شانه أن يسهم في فعاليتها و تنافسيتها 

      

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 الفصل الثالث  : المواطنة التنظيمية

  

 تمهيد 

  مفهوم المواطنة 

  مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية 

 ةأهمية المواطنة التنظيمي  

  أنماط المواطنة التنظيمية 

  عالقة المواطنة ببعض المفاهيم 

  أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية 

  اآلثار التنظيمية للمواطنة التنظيمية 

   محددات المواطنة التنظيمية 

  المداخل المعرفية لسلوك المواطنة التنظيمية 

  معوقات المواطنة التنظيمية 

  خالصة الفصل 
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 :  د ـــتمهي
ظهرت اول  التي و التنظيمي،مجال السلوك  فيتعد المواطنة التنظيمية من ابرز المفاهيم الحديثة 

ذلك السلوك الذى  أي ، التعاونياذ اطلق عليها مصطلح الجهد  ( Barnardبرنارد )االمر مع افكار 

كل  فيعليه وال يتم تجاهله  يظهره االفراد اتجاه بعضهم البعض، وهو االمر الذى ال يمكن االستغناء

 . اداري إنسانيتنظيم 

 التعاونيويضيف برنارد ان تطور اداء المنظمة ال يتحقق اال من خالل عاملين حاسمين هما الجهد 

 – بأدائهالذى هم مطالبون  الرسميومتطلبات الدور  -تطوعا –الذى يظهره العمال اتجاه بعضهم البعض 

 ضون رواتهم .على اساسه يتقا ألنه –اجبارا 

اعتماد اي منظمة   ان ( katz)  كاتز فأضاف ، ثم توالت الدراسات البحثية حول هذا الموضوع

 وبصفة مطلقة على االنظمة واللوائح الرسمية يجعل منها تنظيما اجتماعيا هشا .

هوم لهذا المف تعريفا اكثر ضبط ينهاية سبعينيات القرن الماض في( Organ)  اورغانثم قدم العالم 

عند  تفرض نفسهااخرجه في الشكل الذى صار عليه. وقد اضحت المواطنة التنظيمية  بل و حدد أبعاده و

االرتقاء بمستويات االداء  فيو اصبح يعول عليها كثيرا  ،اد تنمية الموارد البشريةبعد من ابع أيمعالجة 

 ى حد سواء من جهة ثانية .على مستوى الموظفين عل و، المعاصرة من جهة  المنظمات الحديثة و في

االثار  محدداتها و انماطها و هذا الفصل على ماهية المواطنة التنظيمية و في ونسلط الضوء

 تحول دون تجسيد سلوك المواطنة التنظيمية داخل التنظيم . التيو المعوقات ،التنظيمية المترتبة عنها 
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 مفهوم المواطنة :  -1

اللغوية واالصطالحية للمواطنة في الفكر العربي أمرًا ال يقتضيه اختالف في األصول  إن البحث        
النظم المرجعية التي استمدت منها المفاهيم فحسب ،بل يضاف إليه اختالف حقول المعرفة التي كانت 

ومن ثم تتضح أهمية في الثقافة العربية اإلسالمية ،  محضنًا مباشرًا لكل مصطلح وموجهًا لداللته 
والتي توجب  الفكرية بمنطلقاتها المرجعية  األدبيات وبحثه في إطار للمفهوم   العلمي األكاديمي  تأصيلال

     .التحليلية للمصطلح  على الباحث القراءة
التي يدور حولها جداًل كبيرًا، لذا يصعب أن نجد لها  الحديثة  مفهوم المواطنة من المفاهيمو 
 وتبعا لتخصص الباحث . وم المواطنة تبعًا للزاوية التي نتناولها منها، ، وبالتالي يختلف مفهمحدد  تعريفًا 

 مفهوم المواطنة لغة :  -1-1

منسوبة إلى الوطن، وهو المنزل الذي يقيم فيه اإلنسان، والجمع أوطان، ويقال وطن بالمكان وأوطن       
نًا يقيم فيه                                       به أي أقام، وأوطنه اتخذه وطنًا، وأوطن فالن ارض كذا أي اتخذها محال ومسك

  (باب وطن،  1994) ابن منظور، 
ويقصد به غرس السلوك   (Citizenship)وفي اللغة االنجليزية تأتي المواطنة ترجمة لمصطلح

المحروقي   (  Good Citizenاالجتماعي المرغوب حسب قيم المجتمع، من اجل إيجاد المواطن الصالح 
  (03،ص 2008، 

 مفهوم المواطنة اصطالحا :  -1-2

باألرض وأفراد المجتمع المقيمين بتلك  وجداني باالرتباطوقد تم تعريف المواطنة على أنها شعور   

األرض ، وهذا االرتباط تترجمه مجموعة من القيم االجتماعية  ، والتراث التاريخي المشترك ، ومن ثم فان 

                               ( 10،ص 2010)قاسم زيدان ، بتصرف ،.ة وعصب الكينونة االجتماعية يالمواطنة هي جذر الهوية االجتماع

وهناك من عرفها على أنها صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق و ويلتزم الواجبات الواجبات  التي  

هي تعني االنتماء يفرضها عليه انتمائه للوطن ، وتتجاوز المواطنة بالنسبة للمواطنين حدود الوطن ،ف

والهوية الرسمية للفرد خارج مجتمعه ، عندما يلتزم بالحقوق والواجبات ، فهي عالقة بين فرد ودولة كما 

     ( 24،ص  2004)علي خليفة الكوري ، بتصرف ،  ناظمة لتلك الدولة  .  تحددها القوانين ال
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ومن خالل التعاريف السابقة نستنج أن مفهوم المواطنة  هي حالة شعورية وجدانية اتجاه الوطن واألرض  
التي نعيش فيها مع االلتزام بالواجبات والحقوق التي تستند إلى قوانين تنظم وتحكم  هذه العالقة بين 

 المواطن والدولة   .
 : مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية  -2

ت التعاريف حول سلوك المواطنة التنظيمية حيث انه من المفاهيم الحديثة في الفكر لقد تعدد      
اإلداري الحديث إذ استرعى موضوع المواطنة التنظيمية اهتمام العديد من الباحثين  مع مطلع القرن 

 ، ومن خالل إطالع الطالب الباحث للتراث النظري لموضوع المواطنة وجد اختالف الباحثين  العشرين
مجموعة من التعاريف التي سنقدم الموضوع  تبعا لتخصصه أو للرؤية التي يتبناها ، لذا  في تناول 

 تناولت سلوك المواطنة التنظيمية  .
  تعريفWAYNE 1993 : 

  على انه سلوك األدوار اإلضافية  والتي تتعدى حدود الوظيفة .   
 تعريف  KONOVSKY &PUGH1994 : 

ويتعدى  حدود الواجبات الوظيفية المحددة له ، وال يتم  الفرد طواعية بأنه سلوك وظيفي يؤديه 
 مكافأته من خالل هيكل الحوافز  الرسمية داخل المنظمة .

 وعرفه JOHNS1996 :  بتحديد عدة خصائص لسلوك المواطنة التنظيمية 

 . أنه سلوك اختياري ال يوجد  في وصف الوظيفة الخاصة بالفرد 

 من األدوار اإلضافية التي يمكن أن يقوم بها الفرد  . أنه سلوك تطوعي ينبع 

 . انه يسهم في زيادة الفعالية التنظيمية 

 . 68،ص 2014عاشور،) لعور  انه ال يتم مكافآته من نظام الحوافز المعتمد داخل التنظيم.(  
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 تعريف WILLIAM & PITRE & ZAINUBA 2002: 

الذين يسهمون في فاعلية المؤسسة ،وتحريك نشاطاتها  بأنه سلوك وممارسات أولئك العاملين 
 (22ص  ، 2007)ختام عبد الرحيم السحيمات ،      عبر التعاون اإلنساني .

  تعريف محارمه  : 

بأنه سلوك اختياري تطوعي يتجاوز حدود الدور الرسمي ، ويتمثل في حرص الموظف على 
ستقبلها ، وحرصه على مساعدة األخريين منظمته  ونجاحها وسمعتها وممتلكاتها  ووقتها  وم

من زمالء ومراجعين و موظفين جدد ،والتزامه بقيم وسياسات ونظم المنظمة  وسعيه لبذل 
         (   168،ص 2007محارمه  ، (  جهود مضاعفة لزيادة اإلنتاجية وتحسين األداء .  

  رضا نفسه غير مكره ودون هو ذلك السلوك الذي ينتهجه الموظف طواعية  ب  يش :الجاوتعريف
   .   توقع مقابل مادي في مقر عمله 

  : تعريف العامري  

التصرفات االيجابية الزائدة ، عما هو موصوف رسميا في المنظمة  ، والتي تمتاز بالطبيعة 
االختيارية ال الطبيعة اإلكراهية ، وغير خاضعة للمكافأة مباشرة وصراحة في نظام الحوافز 

        مة ،  وذات األهمية الكبيرة لفاعلية المنظمة  ،لنجاحها واستمرار أدائها .                اإلداري للمنظ
 (23،ص 2002العامري  ،  (         

  تعريف الجعيد   : 

تتجاوز األدوار  عمله التيبأنه مجموعة األعمال التطوعية التي تصدر من الموظف في مجال 
أهدافها بكفاءة  المنظمة وتحقيقوالهادفة إلى تعزيز أداء  رسميا،أداؤها منه  الوظيفية المطلوبة

  .       وفاعلية 

وبعد استعراض الطالب الباحث لهذه المفاهيم  والتعاريف ، يتضح اختالف وجهات النظر في تحدد  
دد لسلوك المواطنة التنظيمية ، ولذا سنحدد بعض الخصائص التي تشترك فيها هذه المفاهيم حتعريف م

 حول سلوك المواطنة التنظيمية : 
  اختياري.أنه سلوك تطوعي 

   وظيفي.ال يتضمن توصيف 

   لصاحبه.ال توجد فيه مكافأة أو حوافز 

  يسهم في تحسين األداء و تحقيق الفعالية التنظيمية 
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 ينبع من الضمير المهني للعامل في تقديم ادوار إضافية

 :التنظيميةأهمية المواطنة  -3
دراسة سلوك المواطنة التنظيمية في كونه اسلوبا للرفع من االداء العام للمنظمة لما ينتج تكمن اهمية     

تعاون نظير ادارة العالقات البينية التبادلية بين موظفي المنظمة مما يساهم في زيادة مخرجات عنه من 

 (.46:ص2002العامرى،بتصرف) المنظمة حسب طبيعة كل منظمة على حدة.

ان سلوك المواطنة التنظيمية يمد االدارة بوسائل للتفاعل بين افراد   netemeyer"رنتماي" كما يرى  

 التيزيادة النتائج االجمالية المحققة نظير االدوار االضافية الى  لمحصلةا فيالمنظمة الواحدة تؤدى 

 يتكرم بها الموظفون.

ان تتجاوزه  يمكنفي حياة المنظمة ، كما ان ندرة الموارد البشرية او المالية في المنظمة يعد امرا حرجا 

ومنه تحقيق المنظمة بفضل القيام باألدوار االضافية التي تشكل في نهايتها سلوكا للمواطنة التنظيمية 

 (.15:ص2003،بتصرفشعبان ) .اهدافها

بنفس التي تحققها المنظمة، من مثل تحسين االنتاجية الكثيرة  االيجابيةكما تنبع اهميتها من االثار      

التعداد البشرى وبنفس االمكانات المتاحة للمنظمة من دون صرف تكاليف مالية اضافية .كما يؤدى ذلك 

الى اكساب الموظفين مهارات اضافية نظير اطالعهم على ادوار غيرهم من الموظفين، من تحسين 

 .مملين ومرؤوسيهالقدرات ومهارات العاملين التنظيمية والتواصلية من جهة، ومن جهة اخرى بين العا

، كما  الوظيفيويعود ذلك كله على تحسين مردودية المنظمة وزيادة فاعليتها اذ تقل مستويات التسرب 

 تتالشى تدريجيا بوادر الصراعات التنظيمية بين االفراد بسبب تعاونهم وتنسيقهم الدائم.

 والجماعي الفرديمستويات االداء ولعله من اهم ايجابيات هذا السلوك هو الرفع من االنتاجية وزيادة     

العناصر، حيث ان  بأفضلوالتنظيمي ، والمحافظة على كفاءات المنظمة او مواردها النادرة واالحتفاظ 

العمل وتماسكها ، وهو ما  فيمساعدة زمالء العمل تؤدى ال محالة الى تدعيم روح الجماعة  فيالرغبة 
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من حدة التوترات بين االعضاء ، وهو ما ينمى لدى افراد  يخلق حركية تفاعلية بين اعضاء التنظيم تقلل

 .لألفرادويرفع من الروح المعنوية  الجماعة اإلحساس بالوالء واالنتماء

خفض معدالت دوران العمل والتسرب  فييسهم   و قيمها ، مةان شعور االفراد باالنتماء والوالء للمنظ 

 خاصة باتجاه المنظمات المنافسة . 

كلما زادت مستويات رف المديرين على العاملين طشراف الذى تفرضه ظروف العمل من كما يقل اال

هذا السلوك يولد لدى المديرين الطمأنينة والرضا عن العمال  ممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمية، الن

توفير  وبالتالي يصبح خفض االشراف والرقابة نتيجة حتمية ، وهو ما يعود باإليجاب على المنظمة بسبب

 الجهد والوقت والمال التي تستنفذها عملية المراقبة.

  التنظيمية:أنماط المواطنة  -4

في  العاملين،يحتوي سلوك المواطنة التنظيمية على العديد من األنماط والصور التي يمارسها  
 يلي:لخص بعضها فيما نمؤسساتهم ويمكن أن نحدد و 

 : النمط المتعلق بشؤون العمال  

لنمط  مساعدة الموظف لزمالئه في األمور المتعلقة بشؤون العمل ،كمساعدة العمال يشتمل هذا ا
المتغيبين عن العمل ،وتوجيه الموظفين الجدد ، ومساعد الموظفين االخرين ضوى األعباء الوظيفية 
الكثيرة ، ومساعدة الرئيس والمشرف في العمل ، حتى وان لم يكن ذلك مطلوب  منه ، إذ أن هذه 

 سات التطوعية  ال يتوقع أن يقوم بها الموظف ألنها ليست من متطلبات الرسمية للوظيفية .الممار 
 : النمط المتعلق باألمور الشخصية 

االجتماعية أو العائلية أو  المتعلقة بالمشكالتيتضمن هذا النمط تقديم المساعدة في األمور 
يعرفها األخر عنه ويسعى لتقديم  ء إذالمشرفين، العمال المديرين، الزمالء،التي تواجه  العاطفية،
 .لهالمساعدة 
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  : النمط المتعلق بالسلع والخدمات المقدمة من طرف المنظمة 

يتضمن هذا النمط تقديم يد العون للعمالء باألمور التي تتعلق بالسلع والخدمات المقدمة ،مثل 
لهم االستفادة من خدمات  إرشادهم أو اإلصغاء لهم أو شرح  الطرائق واإلجراءات التي تسهل

 .المنظمة 
 

   : النمط المتعلق بالتنظيم اإلداري 

واللوائح التنظيمية في مكان العمل مثل الحضور  توهذا من خال ل االنصياع للقيم التنظيمية والسياسا  

ينات واالنصراف حسب مواعيد العمل المحدد ة  ، واستخدم الموارد التنظيمية استخدام سليم ، واقتراح تحس

 . تنظيمية أو إدارية أو إجرائية تسهم في رفع الفعالية التنظيمية

  لآلخرين:النمط المتعلق بتقديم المنظمة 

وذلك بالحديث عن المنظمة بصورة طيبة أمام اآلخرين ، والدفاع عنها وعن مصالحها  كذكر ايجابياتها   

لتي تواجهها ، مما يسهم في تحسين العاملين والعمالء ، والوقوف معه في الظروف الصعبة   ا أمام

 (21،ص 2010شهري ، بتصرف ، (  سمعتها .
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 : يمثل أنماط سلوك المواطنة التنظيمية   03الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 ب الباحث لطالإعداد ا المصدر 

 

 :ببعض المفاهيم  المواطنة التنظيمية  قةعال -5
اظهرتها نتائج سلوك المواطنة التنظيمية دفعت العديد من الباحثين والدارسين  التيان االهمية العملية  

الى الغوص في حقيقة هذا السلوك والبحث اساسا في كيفية نشؤه وطرائق تنميته ليكون منطلق وقاعدة 
 ظمة.اساسية لدى المورد البشرى للمن

قد  التيان البحث في اسباب هذا السلوك يدفعنا الى تبيان موقعه من بعض المتغيرات التنظيمية االخرى 
 تكون بيئة صحيحة حاضنة لظهور هذا السلوك او قد تكون العكس من ذلك  ونذكر منها :

 

 

 

 

أنماط  
سلوك 

المواطنة 
 التنظيمية

  سلوك  
  التطوع

مساعدة 
 المشرف 

الدفاع عن 
 المنظمة 

مساعدة 
 العمالء

توجيه 
موظفين ال

 الجدد

مساعدة 
 الزمالء 

 مخطط بياني يوضح أنماط سلوك المواطنة التنظيمية
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 التنظيمي : المناخ/ 1
 ليد وااليدولوجيات وتأثيرها على العملية اإلداريةالقيم والعادات والتقا كلمة المناخ التنظيمي بكل يقصد    
 سلوك العاملين التنظيمي داخل هذه المنظمات، وبذلك فان المناخ التنظيمي يشير إلى العالقة المتشابكة و
من خصائص التنظيم ومستوى إدراك األفراد لجملة من المؤثرات التنظيمية والتي  كلالمتداخلة بين  و

 .(303,ص  1995)المغربي, فراد نحو العمل سلبا أو إيجابا على اتجاهات األ تؤثر
ويقصد فالمناخ التنظيمي ينتج عن تفاعل الفرد بمكوناته الشخصية مع التغيرات التنظيمية، و عليه 

 .للفرد النفسي الجانب االجتماعي أوب بالمكونات الشخصية كل ما تعلق
 ات للتنظيم ومستويات مختلفة من إدراك األفراد لهذايات لألفراد وسياسكفالمناخ التنظيمي يتكون من سلو  

وهو ما ينطبق على سلوك  يات األفرادكعوامل ضاغطة نحو توجيه أنشطة وسلو كالتنظيم، بحيث تعمل 
  المواطنة التنظيمية الذى يتعزز بفضل هذا المناخ ايجابيا او سلبيا .

 / الروح المعنوية:2
او المزاج السائد بين جماعة من االفراد الذين يتميزون بالشعور يقصد بالروح المعنوية تلك الروح     

كذلك الشعور بالوالء اتجاه جماعته واالستعداد  و قة الفرد في دوره في الجماعة،ثبالثقة في الجماعة وب
لتحقيق اهدافها، فالروح المعنوية تشير الى العالقات االنسانية بين افراد الجماعة، كما تشير الى عالقة 

وسلوك المواطنة التنظيمية هي احدى مكونات  فراد بالقادة والى احساس العامل عن نفسه وعن عملهاال
 هذه الروح فتتأثر بكل ما يؤثر في الروح المعنوية بالزيادة او النقصان. 

 العدالة التنظيمية :/ 3
التي ، )المدخالت والمخرجات(  أنها العدالة المدركة من قبل األفراد للتبادالتتعرف العدالة التنظيمية ب    

والموظفين و زمالئه بنفس  مدرائهمع  تنشأ عن العالقة السائدة في المنظمة والتي تتضمن عالقات الفرد
تتأثر بقيم العدالة في المنظمة ومن السلوكيات التي  رتبة العمل، وبعالقته مع منظمته كنظام اجتماعي

الموظف قد يبادل إحساسه بعدالة تعامل المنظمة معه بإظهار سلوك اذ  سلوك المواطنة التنظيمية،
 التنظيمية وذلك من خالل إظهار سلوك ال يصنف ضمن الدور الرسمي له كمساعدة الموظفين المواطنة

والحرص  أعمال إضافية دون تذمر أو شكوى، ، وتجنب إثارة المشاكل فيها، وأداءةلمنظما زمالئه فى
 .على فاعلية المنظمة وتطورها
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 القيادة االدارية :/ 4
بانها عملية يحرك فيها القائد الذى يتمتع بالكفاءة و بثقة االتباع و والئهم نحو  2007احمد قوراية يعرفها 

 : هيعناصر  الجماعي بطريقة ناجحة وفعالة و تتطلب هذه القيادة اربعتحقيق الهدف 
 .وجود جماعة من االفراد 

 الفعالية. وجود قائد يتميز بالكفاءة والقدرة و 

  جماعيوجود هدف. 

  (.35,ص  2007)قوراية,    وجود الثقة والوالء المتبادل 
ان القيادة بهذا المفهوم السابق تقتضى ان يؤثر القائد في الجماعة ويتأثر بهم ، و يجب ان يتمتع    

 يتأثرر في سلوكيات التابعين حتى يستطيع توجيههم ودفعهم لتحقيق اهداف المنظمة، وهنا قد بمهارة التأثي
الكثير من العاملين بطبيعة التعامل التي ينتهجها القائد بان يجعل الجميع في صف خدمة المنظمة فيخلق 

او قد يدفع بهم الى  لدى الكثير منهم سلوكات قيمية ايجابية من قبيل الوالء وسلوك المواطنة وااللتزام،
 االبتكار. و لإلبداعومنه تصبح هذه البيئة بيئة نافرة  اكتساب اتجاهات سلبية نحو العمل و بيئة المنظمة،

 الوظيفي:/ الرضا 5
تناولها الباحثون بالدراسات واالستقصاء لما له من  التيمن بين اهم الموضوعات  الوظيفييعد الرضا     

قصد بالرضا الوظيفي و ي فسية والصحية والمهنية للمورد البشرى في المنظمة،اثر واضح على الحالة الن
إدراك الفرد للفرق بين ما تقدمه له  المشاعر التي يبديها الفرد نحو عمله في التنظيم، وينشأ الرضا من

يرى  وازدادت درجة الرضا الوظيفي لديه.  الوظيفة وما يجب عليها أن تقدمه له، فكلما قل الفرق بينهما
تحديده بمعرفة شعور الفرد نحو ما تنطوي عليه أن الرضا الوظيفي يمكن  Herzberg  هيرزبيرج

 المسئولية. و الوظيفة بما في ذلك الشعور باإلنجاز واالعتبار
التنظيم وظروف العمل  أما عدم الرضا فيمكن تحديده من خالل شعوره نحو بيئة العمل المتمثلة بسياسة 

, فلمبان ايناس) واألجور وأسلوب اإلشراف. ستقرار واألمن في الوظيفة والمركز االجتماعيالمادية ودرجة اال
 (.31,ص  2008بتصرف

متهم جليا في تبنى سلوك المواطنة التنظيمية من عدهم، ويظهر رضا العاملين في مشاعرهم اتجاه منظ
 فالرضا العالي يفضى الى ممارسة المواطنة والعكس صحيح.
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  التنظيمية:المواطنة أبعاد سلوك  -6

علىىىى الىىىرغم مىىىن تزايىىىد البحىىىوث والدراسىىىات األكاديميىىىة حىىىول سىىىلوك المواطنىىىة التنظيميىىىة ، إال أنهىىىم        
اختلفىىوا فىىي تحديىىد أبعىىاد سىىلوك المواطنىىة التنظيميىىة ، فهنىىاك مىىن يىىرى أن لىىه بعىىدين أساسىىين  ، وهنىىاك مىىن  

ين يىرون أن للمفهىوم بعىدين ال ذين متكىاملين  فالىيأيرى أنه يتضىمن خمسىة أبعىاد أساسىية ، إذ أن هىذين الىر 
ينكىىرون مقولىىة اآلخىىرين التىىي  تحىىدد خمسىىة أبعىىاد لمفهىىوم سىىلوك المواطنىىة التنظيميىىة  وسنوضىىح ذلىىك علىىى 

 النحو التالي : 
 النموذج الذي تناول دراسة سلوك المواطنة وفق لبعدين أساسين :  -6-1

بعدين أساسين هما البعد التنظيمي   التنظيمية إذ يرى أصحاب هذا االتجاه أن لسلوك المواطنة 
أن هناك سلوكا تطوعيا يهدف  إلى تحقيق فعالية المنظمة واالرتقاء بأدائها  أيوالبعد الشخصي 

ساعدة  األفراد العاملين  للقيام وسلوك تطوعي أخر يهدف  لموالعمل على استمراريتها وبقائها ، 
 ة يسهم في تحقيق أهداف المنظميبأعمالهم والتعاون معهم  وهو في النها

(46العامري ، بتصرف ، مرجع سابق ،ص)   

 :  من خالل ثالث أبعاد  النموذج  الذي تناول دراسة سلوك المواطنة التنظيمية  -6-2
تناول أصحاب هذا االتجاه  مفهوم  سلوك المواطنة التنظيمية  وفق ثالثة أبعاد سنذكرها على 

 النحو التالي : 
 لسلوك الذي يدل على الرغبة لتحمل المسؤولية اإلضافية مثل العمل طوعا : هي ا المبادرة

لوقت إضافي ، وأداء واجبات أضافية  وتقاسم المعلومات المفيدة ذات الصلة بالعمل  
 ويتطابق بعد االنجاز وفق الضمير .

 وهو يشير إلى مساعدة الزمالء في المسائل المتصلة بالعمل . مساعدة الزمالء : 

 يشير إلى المشاركة في األنشطة التي تنظمها المنظمة. مجموعة المشتركةنشاط ال : 

 إذ حصرها في : أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية بخالف األبعاد السابقة   بكتون وآخرونوتناول    
 أداء  المواطنة الشخصية : 

لمهىىارات المفيىىدة  ، وهىو يشىىير إلىى مسىىاعدة اآلخىرين عىىن طريىىق تقىديم االقتراحىىات  وتعلىيمهم ا        
 وتقديم الدعم العاطفي لحل مشاكلهم ، ويقابلها بعد  اإليثار والكياسة .
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 أداء المواطنة التنظيمية  : 

وهو يشير إلى الدفاع عن المنظمة  وترويج لسىمعتها ، والشىعور باالرتيىاح   مىن خىالل البقىاء          
 نظمة  واالمتثال للقواعد واإلجراءات التنظيمية . بالمنظمة رغم الصعوبات  والمعوقات ، وعدم جهد الم

 أداء المواطنة الوظيفية   : 

وهو يشير إلى استمرار الجهد الوظيفي اإلضافي على الىرغم مىن  الظىروف الصىعبة  ، وأخىذ          
زمام المبادرة للقيام بكل ما هو ضروري  لتحقيق أهداف المنظمة حتى أنها ليست من واجباته  والعمل 

         لمعرفة  والمهارات داخل التنظيم لى تطوير اع
 

 خمسة أبعاد:من خالل  تناول دراسة سلوك المواطنة التنظيمية النموذج الذي -6-3
 :وفق خمسة أبعاد أساسية هي  ةالمواطنة التنظيمي االتجاه سلوكيدرس أصحاب هذا         

 " اإليثار ، اللباقة واللطف  ، الروح الرياضية ،السلوك الحضاري ، وعي الضمير "       
 اإليثار :  - أ

وهو عبارة عن سلوك اختياري يقوم به الفرد  طواعية لمساعدة  زمالئه في العمل في حل    
مشكالتهم  المتعلقة بالعمل ،  ومساعدة وتوجيه العاملين الجدد  وشرح لهم كيف يتم تأدية مهام 

اليوسفي ،نعساني  ،  (  معينة  ، مساعدة الموظفين المتغيبين عن العمل النجاز مهامهم المتراكمة .
 ( 05،ص2006بتصرف ، 

         

 والمجاملة:اللباقة واللطف   - ب

بالعمل  المشاكل المتعلقةمحاولة الشخص منع وقوع  الكياسة وتعني مدىوتسمى أيضا       
دراكه لتأثير السلوك على  وعدم استغالل لحقوق اآلخرين وتجنب إثارة المشاكل مع  خرين،اآلوا 

 (246،ص2007خيرة  ، بتصرف ، ) الموظفين.  
  وعي الضمير  :  -ج      

وهو الضمير الحي الذي يتصرف وفق  لما يمليه الضمير ، وكذا اإلخالص للمثاليات         
إنجاز دوره في المنظمة بأسلوب يزيد التي يضعها الفرد كمعيار  محدد لسلوكياته ، فيتجه إلى 

على المستوى المعروف  ، حيث يقوم الموظف بالسلوك الذي يفوق  متطلبات وظيفته  في مجال 
 الحضور واحترام القواعد واللوائح التنظيمية ، العمل بجدية ...............الخ 
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 الرياضية: الروح -د 

      ؤقتة أو بسيطة دون تذمر أو رفض أو ما شابه وهي مدى تحمل الشخص ألي متاعب شخصية م       
التسامح والصبر على المضايقات واإلزعاج في الحياة الوظيفية  دون التذمر والشعور  أيلك ،ذ

 بالظلم . 
 الحضاري:السلوك  -و     
 وهي المشاركة البناءة والمسئولة في إدارة المنظمة ، واالهتمام بمصيرها  من خالل الحرص على    

عالناتها   حضور االجتماعات المهمة غير الرسمية ، المحافظة على التغيير ، قراءة مذكرات  المنظمة وا 
                                (747،ص2012هناء الرقد  ، بتصرف ،  )  وتأدية العمل في صورة تحافظ وتنمي سمعة المنظمة  

 ميةالمواطنة التنظيسلوك أبعاد  يمثل (04)الشكل رقم 
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سىلوك المواطنىة التنظيميىة ، الىذي يقىوم عليىه مفهىوم ه األبعىاد الخمسىة تمثىل األسىاس ذأن ه العامريويرى  

ريفاتهىا هىذه األبعىاد  عنىد بعىض البىاحثين لكنهىا تبقىى  متشىابهة فىي جوهرهىا وحتىى تع مسىمياتوقد تختلف 

هىىي المكونىىات  بأنهىىا اإلجرائيىىة  ، وبالمقابىىل هنىىاك شىىبه اتفىىاق بىىين  البىىاحثين حىىول هىىذه األبعىىاد الخمسىىة 

 (76،ص 2003العامري ، بتصرف ،  (             . األساسية والمهمة لسلوك المواطنة التنظيمية

  اآلثار التنظيمية للمواطنة التنظيمية :-7

تأثير على األفراد العاملين بالمنظمة  من جهة ، وعلى المنظمة مىن   لتنظيميةأن لسلوك  المواطنة ا      

وهذا ما أكدته  العديد من البحوث والدراسات السلوكية ، أن لسلوك المواطنة  تأثير كبيىر علىى  ىجهة أخر 

يمية  مىن أداء المنظمة  والفرد وجماعة العمل ، وعلى مستوى المنظمة فانه يسهم في تحقيق الفعالية التنظ

 خالل استخدام األمثل للموارد المتاحة والمحافظة علية والتكيف مع الظروف المناخية لبيئة العمل .

وأشىىارت دراسىىة أخىىرى مىىن اجىىل خفىىض تكىىاليف الخدمىىة واإلنتىىاج  والمصىىاريف التشىىغيلية والبقىىاء فىىي بيئىىة 

لع والخىىىدمات بأقىىىل التكىىىاليف العمىىىل  المعقىىىدة التىىىي تعيشىىىها منظمىىىات اليىىىوم ، ومىىىا تحتاجىىىه مىىىن تقىىىديم  السىىى

لمواجهىىىة  المنافسىىىة الشىىىديدة ، حيىىىث أن قلىىىة المىىىوارد تحتىىىاج إلىىىى اسىىىتقطاب المىىىوارد البشىىىرية  القىىىادرة علىىىى 

العطاء أكثر مما يتطلبه الدور  أو تنمية  وتطوير موظفيها للقيام باألعباء الوظيفية أكثر ممىا هىو مطلىوب 

 (71ص، 2003العامري ، بتصرف ،  (     منهم . 

وقد توصلت العديد  من الدراسىات والبحىوث إلىى وجىود عالقىة  بىين  سىلوك المواطنىة التنظيميىة وكميىة     

هذه العالقة  بين المواطنة التنظيمية وجودة وكمية العمل المنجز  أنها تعىزى لعىدة  االعمل المنجز ، وفسرو 

مىىوارد  للنشىىاطات السياسىىية ويوجهىىا أسىىباب أن سىىلوك المواطنىىة التنظيميىىة يقلىىل الحاجىىة  إلىىى تخصىىيص  ال

 نحو  خدمة األهداف اإلنتاجية . 
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 تأثير  ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية  على  األداء الكلي للمنظمة من خالل : 2003 الخييليويحدد 

 -   إنتاجية الزمالء :مستوى  تأثير سلوك المواطنة التنظيمية على 

تىي يقىدمها الىزمالء لبعضىهم الىبعض  فىي االرتقىاء  بمسىتوى إذ ينعكس  اثىر المسىاندة والمعاونىة  ال

األداء المهني  من خالل تبادل الخبرة والمهارة الفنيىة  ممىا يىنعكس إيجابىا علىى المنظمىة ، ويعظىم  

ويسىىىاعد علىىىى انتشىىىار السىىىلوكيات   اوتىىىدريبه ااالسىىىتفادة  مىىىن الطاقىىىة البشىىىرية ويسىىىاهم فىىىي تنميتهىىى

مىىىن شىىىيوع روح  التعىىىاون الجماعيىىىة  وتبىىىادل المعرفىىىة الفنيىىىة بىىىين  المرغوبىىىة فىىىي العمىىىل والتىىىي تنبىىىع

 .  الزمالء داخل التنظيم

 -  مستوى إنتاج اإلدارات المختلفة : تأثير سلوك المواطنة التنظيمية على 

واالبتكىىىار ، وتقىىىديم  عمىىىن خىىىالل إفسىىىاح المجىىىال أمىىىام العىىىاملين لتقىىىديم سىىىلوكيات تتصىىىف باإلبىىىدا

تىىدعم التطىىوير  المناسىىب إلجىىراءات العمىىل ، ويسىىاعد هىىذا الىىنهج اإلداري اقتراحىىات  مىىن شىىانها أن 

في توجيه العمىال نحىو المنافسىة  والمبىادرة المتمركىز حىول العمىل واالنجىاز بىدل ان تضىيع الجهىود 

في الصراعات  والمشاكل الشخصية التىي تسىتنزف جهىود المنظمىة  ممىا يىنعكس سىلبا علىى األداء 

 الكلي للتنظيم  .

 - توفير موارد المنظمة  : ر سلوك المواطنة التنظيمية على تأثي 

 تتمثل في عدة عوامل يمكن حصرها فيما يلي :         

سىىلوك المىىوظفين الىىذي يتسىىم  بالرغبىىة فىىي االنجىىاز ، يىىدفع اإلدارة بإسىىناد مهىىام إضىىافية  تىىوفر لهىىم 

راعات والمشاكل التي تعيق الوقت كي يتفرغ المسئولين لإلدارة والتخطيط   لبحث آليات تقليل الص

ويىىرى المخصصىىة للتىىدريب للمىىوظفين الجىىدد  تحقيىىق أهىىداف التنظىىيم ، وتىىوفير  جىىزء مىىن الميزانيىىة

بعىىىض البىىىاحثين أن الموطنىىىة  التنظيميىىىة  تسىىىهم فىىىي تحقيىىىق الفعاليىىىة التنظيميىىىة مىىىن خىىىالل النقىىىاط 

 التالية : 
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  ان المنظمىة التىي تقيىد نفسىها توفر المرونة التىي تحتاجهىا المنظمىة لتسىيير شىؤونها  حيىث

 بحدود األدوار الرسمية  تتسم بعدم المرونة ، وعدم مواجهة الظروف المتغيرة.

  .  تنشيط وتفعيل التنظيم االجتماعي الموجود  داخل المنظمة 

  . تقليل النزاعات والصراعات  والخالفات بين الموظفين داخل التنظيم 

  . زيادة في فاعلية األداء والكفاءة 

  شيوع روح التعاون والمساعد واألمان الوظيفي داخل المنظمة 

  االستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة  وتقليل اإلهدار لها 

   المحافظة على ممتلكات المنظمة 

   تعمل على تحقيق التنسيق بين الجهود  واألنشطة المبذولة من جانب أعضاء الفريق من

 ناحية وجماعات العمل من ناحية أخرى.

   تزيىىد مىىن قىىدرة المنظمىىة علىىى االسىىتقطاب للعنصىىر البشىىري والمحافظىىة عليىىه  مىىن خىىالل

جعل المنظمة مكان أكثىر جاذبيىة للعمىل وتقليىل معىدل  دوران العمىل    وتقليىل المخىاطر 

 (71-72،ص  2003العامري ، بتصرف ،  (  .المهنية والشكاوي العمالية  

  :التنظيميةمحددات سلوك المواطنة -8

لقد عكف الكثيىر مىن البىاحثين والدارسىين األكىاديميين فىي مجىال الفكىر اإلداري والسىلوك التنظيمىي         

على دراسة سلوك المواطنة التنظيمية ، بقصد إيجاد تفسير علمي لهذا السلوك  فهىو سىلوك تطىوعي يىرتبط 

لتنظيميىىة ، ويمكىىن بصىىفة مباشىىرة  أو غيىىر مباشىىرة  مىىع مجموعىىة مىىن المحىىددات  الشخصىىية والوظيفيىىة وا

 يلي :  ماتلخيص بعض المحددات لسلوك المواطنة التنظيمية في
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 :  الرضا الوظيفي-1

يعىىىد مفهىىىوم الرضىىىا مىىىن أهىىىم المفىىىاهيم اإلداريىىىة  التىىىي تىىىم بحثهىىىا مىىىع مجموعىىىة مىىىن المتغيىىىرات           

الفرد لعمله  سواء ما يتغير  التنظيمية  ، ويقصد به إجماال الحالة العاطفية  االيجابية  الناتجة عن تغيير

من المزايا التي يحصل عليها أو نمط اإلشىراف والقيىادة   أو زمىالء العمىل ........ الىخ ،وأسىفرت معظىم 

الدراسىىات التىىي بحثىىت العالقىىة بىىين الرضىىا الىىوظيفي  وسىىلوك المواطنىىة التنظيميىىة  علىىى أن هنىىاك عالقىىة 

العامري  ( ددات األساسية  لسلوك المواطنة التنظيمية .معنوية ايجابية توضح أن الرضا الوظيفي من المح

 (73،ص  2003، بتصرف ، 

  التنظيمية:العدالة  -2

العدالىىىة التوزيعيىىة ، العدالىىىة اإلجرائيىىىة ،    "يتكىىون مفهىىىوم المواطنىىة التنظيميىىىة مىىىن ثىىالث أبعىىىاد   

عدالىىىىة ويعنىىىىي مفهىىىىوم العدالىىىىة عمومىىىىا مىىىىدى إحسىىىىاس وشىىىىعور الموظىىىىف بال  "عدالىىىىة التعىىىىامالت 

التنظيميىىة وكشىىفت العديىىد مىىن الدراسىىات علىىى وجىىود عالقىىة طرديىىة بىىين العدالىىة التنظيميىىة وسىىلوك 

المواطنىىىة التنظيميىىىة  ، وهىىىذا نىىىاتج عىىىن إحسىىىاس الموظىىىف  بالمسىىىاواة واإلنصىىىاف  والىىىذي يشىىىعرهم 

مــيس، الخ (   بالمسىؤولية  اتجىاه منظمىتهم  وبالتىالي االنخىراط فىي الكثيىر مىن األعمىال التطوعيىة .

 (24،ص  2001بتصرف ، 

 القيادة اإلدارية  :  -3

تعد القيادة  أحد العوامل المؤثرة في البيئىة التنظيميىة  وفىي بنىاء سياسىة تنظيميىة مبنيىة علىى دعىائم       

إداريىىة تطوعيىىة  فىىي مختلىىف المسىىتويات التنظيميىىة ، وممىىا الشىىك فيىىه أن  تثقافيىىة تسىىمح بتجسىىيد سىىلوكيا

للقىادة اإلداريىين يىىنعكس علىى ممارسىات المرؤوسىىين  الىذين يسىتلهمون اإلرشىىاد  ةظيميىىسىلوك المواطنىة التن

 (77،ص 2003العامري ، بتصرف ، )    والتوجيه من رؤسائهم .
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 :  عمر الموظف-4 

مىىىر الموظىىف  دور كبيىىىر فىىي تحديىىىد توضىىح العديىىد مىىىن البحىىوث فىىىي المجىىال السىىلوكي أن لع        

سلوك المواطنة التنظيمية من خالل تأثيره على بعض المتغيرات  الوسيطة ، فقد اتضح أن المىوظفين 

صىىغار السىىن تقريبىىا  يظهىىرن  سىىلوك  تطىىوعي أكثىىر مىىن كبىىار السىىن ، فعمىىر الموظىىف يحىىدد نظرتىىه 

ل لالنجىاز وتحقيىق الىذات واالنتمىاء للعمل ، وعليىه فإننىا نجىد أن  المىوظفين كبىار السىن هىم بحاجىة اقى

االجتماعي  و بناء العالقات اإلنسانية ، األمر الىذي يىؤثر علىى اتجاهىاتهم نحىو أنفسىهم ونحىو العمىل  

ونحىىىو زمالئهىىىىم ومىىىىن هىىىىذا المنطلىىىىق يمكننىىىىا القىىىىول أن العوامىىىىل الشخصىىىىية المحىىىىددة لسىىىىلوك المواطنىىىىة 

 (79،ص 2003عامري ، بتصرف ، ال (   التنظيمية تختلف باختالف أعمار الموظفين .

 الدوافع الذاتية : -5

ويقصىىىد بهىىىا الىىىدوافع الذاتيىىىة  حاجىىىات الفىىىرد الداخليىىىة لالنجىىىاز وتحقيىىىق الىىىذات ، والتىىىي تعمىىىل علىىىى        

تحريك القوى الكامنة  والعمليات النفسية المحىدد للسىلوك اإلنسىاني عمومىا ، فهىي  القىوى الداخليىة المحركىة 

معين دون توقع الحصول على حوافز مادية خارجية ، حيث تقوم عملية الحفز هنىا علىى  للفرد للقيام بعمل

أسىىاس العمىىىل نفسىىىه ، وتىىرتبط الىىىدوافع الذاتيىىىة بسىىىلوك المواطنىىة التنظيميىىىة  مىىىن خىىالل  قيىىىام الموظىىىف فىىىي 

 النهايىة بىىانخراط فىىي األعمىىال التطوعيىىة فىي عملىىه خىىارج الىىدور الموصىىوف لىه رسىىميا فىىي منظمتىىه ، ويمكىىن

القىىول أن الموظىىف الىىذي يمتلىىك دوافىىع ذاتيىىة عاليىىة يكىىون ميىىال أكثىىر مىىن غيىىر إلىىى الممارسىىات التطوعيىىة  

العامري ، بتصرف                  (  تاذلا قيقحوذلك ألنها تسهم في إشباع حاجاته الداخلية المتمثلة في االنجاز وت

 (77،ص 2003، 
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 وك المواطنة التنظيمية محددات سل يمثل  (05)الشكل رقم 
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 المواطنة التنظيمية : المداخل المعرفية لسلوك-9

حاول الكثير من المختصين إليجاد تفسير علمي و فهم اكثر وضوح لسلوك المواطنة التنظيمية او التطوع 

ملين دون غيىرهم، خاصىة مىن ناحيىة المنطلقىات النظريىة والمعرفيىة لهىذا او الدور اإلضافي لدى بعىض العىا

 السلوك فاستقر االمر بين مدخلين اساسيين هما مدخل التبادل االجتماعي ومدخل التعاون.

 االجتماعي:/ مدخل التبادل 1 

داخىل التنظىيم، وفق هذه النظرية فان سلوك المواطنة التنظيمية ينشئ مىن خىالل العالقىات التبادليىة لألفىراد 

 أي ان تفاعل االفراد هو الذى ينمى سلوك التطوع من االساس.

ان التفاعالت الفعالة بين افىراد التنظىيم ترتىب التزامىات، ومىع مىرور الىزمن تصىبح اكثىر تطىورا وتتشىكل فىي 

 قوالب سلوكية مرغوبة .

فىي التنظىيم ، اذ ينطىوي التبىادل  وتعتبر نظرية التبادل االجتماعي الباراديجم األكثر استخداما لفهىم السىلوك

 .(113,ص  2014, الذهبي)    االجتماعي على سلسلة من التفاعالت التي تولد التزامات.

 : مبدأين اثنينويقوم هذا المدخل على 

 عالقات األفراد مع مرور الزمن تصبح ثقة ثم والء ثم التزام متبادل. /1

ر شخص واحىد بمىنح خدمىة أو فائىدة للشىخص األخىر، وفىى االلتزام يقتضى المعاملة بالمثل، حيث يباد /2

حالىىة رد الشىىخص الثىىاني لخدمىىة مقابلىىة للطىىرف األول تنشىىئ سلسىىلة مىىن التبىىادالت المفيىىدة ومىىن ثىىم تظهىىر 

 مشاعر االلتزام المتبادل بين الطرفين. 

 فانه بالضرورة سيكون الطرفين وفق الثنائيات التالية : نوانطالقا من هذين المبدئيي

 أي أن الطرفين هما عاملين من نفس الدرجة .   ( 2،عامل1عامل) 

 من نفس الدرجة .أي ليس  عامل واألخر قائدالطرفين احد  أن أي ( قائد   ) عامل،
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شىىخص معنىىوي  الطىىرف الثىىاني هىىو و (عامىىلشىىخص طبيعىىي )أي ان احىىد الطىىرفين  ( منظمــة) عامــل،  

 . الطبيعةمن نفس  الطرفين ليسان  )المنظمة ( بما تمثله من جميع العناصر، أي

وهىىو احىىد أهىىم المنظىىرين لهىىذا المىىدخل ، ان التبىىادل االجتمىىاعي هىىو امىىر ضىىروري لسىىلوكات  اورغــانيىىرى 

 المواطنة التنظيمية وان هذا السلوك يظهر كلما كان تبادل اجتماعي في التنظيم.

بمثابىة رد بالمثىل مىن قبىل العامىل  ومنه وفقا لنظرية التبىادل االجتمىاعي فىان سىلوك المواطنىة التنظيميىة هىو

    (.113,ص  2014بتصرفالذهبي,  ) على ما يتلقاه في المنظمة

 :التعاون / مدخل 2

الثىىاني التىىي اعطىىت  جوهىىى النمىىوذ(  Chester Bernardبرنــارد شاســتر ) صىىاحب هىىذه النظريىىة هىىو 

هىداف المنظمىة، ويصىبح العمىل تفسيرا علميا لسلوك المواطنة، وتشير الى اهمية العمل الجمىاعي لتحقيىق ا

الجماعي واقعا ملموسا حين يقتنع االفراد انه عليهم ان يكافحو من اجل اهداف مشتركة. أي ان نجاح كل 

 فرد يعنى مساعدة االخرين على النجاح ايضا.

فقىد كانىت هىىذه  كمىا كىان لهىذه النظريىىة االثىر البىالك فىىي تمكىين البىاحثين حىول كشىىف خفايىا سىلوك المواطنىىة

 .ةلتحديد مفهوم المواطنة التنظيمي كاتز و اورغاننظرية منطلق أساسي لكل من ال

يضيف برنارد ان رغبة االفراد و استعدادهم للجهد التعاوني هو امر حيوي و ضروري وان اداء أي منظمة 

   (.12,ص  2003) اميرة حواس,  يعتمد على هذا الجهد التعاوني من قبل العمال.

 : التنظيمية المواطنة عوقاتم-10

تقىىف كسىىد منيىىع يحىىول بىىين الموظىىف  التىىييعتىىرض تبنىىى سىىلوك المواطنىىة التنظيميىىة العديىىد مىىن المعوقىىات، 

 وبين هذا السلوك المرغوب، الذى تسعى اليه جميع المنظمات وتتمناه ان يترسخ في قيم المورد البشرى .

المفىىىاهيم او المتغيىىىرات التنظيميىىىة  وكمىىىا تىىىم التطىىىرق سىىىابقا فىىىي جزئيىىىة ارتبىىىاط المواطنىىىة التنظيميىىىة بىىىبعض

والىروح المعنويىة والعدالىة التنظيميىة والقيىادة االداريىة و الرضىا. وهنىاك العديىد  التنظيمياالخرى مثل المناخ 
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هىو اال نتيجىة  ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا السلوك ، اذ سلوك المواطنة التنظيمية ما التيمن المفاهيم االخرى 

، ومنه فالمعوقىات لىن تخىرج عىن هىذا النسىق غيرات الشخصية واالجتماعية والتنظيميةتظافر العديد من المت

 العام السابق الطرح.

المرجوة من سلوكيات المواطنة التنظيمية في نجاح التنظيمات الحديثة مىن تحقيىق التنافسىية  لألهميةونظرا 

يىىف البحىىث والدراسىىة محىىاولين الىىى تكث ةالتنظيميىىهىىذه المؤسسىىات  شىىؤون، دفىىع بالسىىاهرين علىىى  والرياديىىة

 . البشري طاقمهمتحول دون سلوك المواطنة التنظيمية لدى  التيالتعرف على اهم العقبات والمعوقات 

 (23,ص  2011بتصرف, اسماء يوسف) :   اهم المعوقات نوردها كما يلىولعل 

 ء واالنتمىاء لىديهم مىن ضعف القيادة االدارية في احتواء العاملين باألساليب الحديثة في تعزيز الوال

وهىذا ولىو مىن بىاب االستشىارة ، تهىم المنظمىة،  الحاسىمة التىيالقىرارات اتخاذ  في همعدم اشراكمثل 

 التطوع االضافية. تبسلوكيافما بالك  الرسميما يضعف اتجاهاتهم االيجابية نحو العمل 

 ،مىىن ضىىغوط العمىىل ان التخفيىىف  عىىدم سىىعى المنظمىىة الىىى ارضىىاء العىىاملين لىىديها معنويىىا وماديىىا

 اتجاه ظروف العمل وبيئتىه يىدخل فىي هىذا البىاب، آرائهمالتعبير عن  فيواتاحة الفرصة للموظفين 

بىىل  اذ لىىم يعىىد ارضىىاء االفىىراد فىىي منظمىىة العمىىل امىىرا تسىىتطيع المنظمىىة اختيىىاره او ان تتخلىىى عنىىه،

تتطلع للنجاح  التي لدى المنظمات يتحققهو حتمية ال يجب اهمالها وال يمكن تجاهلها، و هو ما 

علىىى الرضىىا بتىىأثير نجىىدها تسىىعى دائمىىا الىىى ارضىىاء العىىاملين لىىديها وهىىذا لعلمهىىا الكامىىل  ،والتميىىز

. و مرد ذلك الدور اإلضافي  تاالداء ، و بتأثيره ايضا على البناء القيمي لألفراد في تبنى سلوكيا

 .التنظيمي للمنظمة  المناخيعود في االساس الى 

 ةالتنظيميىىاكبىىر العوائىىق فىىي تبنىىى سىىلوكيات المواطنىىة  هىىيسىىة التنظيميىىة للمنظمىىة قىىد تكىىون السيا ،

حين تفتقر ادارة المنظمىة الىى احىالل العدالىة التنظيميىة بىين جميىع افىراد المؤسسىة ، ممىا يولىد لىدى 

 بالمقارنة مع زمالئه.الفرد شعور باالنتقاص والظلم 
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في مجملها نحو االنتقام من االدارة غير المنصفة  هذا االمر يدفع بالعاملين الى تبنى سلوكات تصب

واالخالص ، في حين لو تم تحقيق العدالة التنظيمية لكان ذلك اكبر محفز  التفانيبتعمد عدم 

 للمواطنة التنظيمية .  

 ،و ان يقدموا اداء  ان المنظمات الناجحة تتطلب موظفين يعملون اكثر من الواجبات المناطة بهم

عملها  فيتعتمد تعمل في بيئة متغيرة و  التيع، خاصة مع المنظمات المعاصرة اعلى من المتوق

هذا االمر يستدعى من  تستدعى التعاون والتطوع لخدمة اعضاء الفريق. التيعلى فرق العمل 

 المختصين في تنمية الموارد البشرية حسن االختيار واالنتقاء للمورد البشرى.

المتقدمون الى شغر المناصب هي مكون اساس في اداء العمل ونجاح  ان القيم واالتجاهات التي يحملها

المنظمة فيما بعد .لذا وجب اعداد برامج خاصة في االنتقاء والتوجيه المهني ، ال تكتفى بالجوانب 

ولتجاوز هذه المعوقات   للب العملقيمية و المهارية للطاالعلمية والشهادات االكاديمية بل الجوانب ا

المجال اجراءات تنظيمية على   افي دراسة بحثية في هذ karamكارام ط مفعولها ، قدم الباحث وتثبي

  سلوك المواطنة التنظيمية تتمثل في :  ما بالك للرفع من مستويات ممارسةالمؤسسات ان توليها اهتما

 ، وعدم التركيز على العالقات الرسمية فحسبللعاملين االهتمام بمهارات االتصال والعالقات االنسانية  -

 تبنى السلوكات االجتهادية.لتعزيز القدرة على 

على االدارة العليا ان تفتح المجال للموظف لكى يندمج اجتماعيا في المنظمة ، كي تغدو المنظمة اسرة  -

 واحدة  مما يحفز الموظف الى التشارك واالندماج واالبداع .

والمشاركة في اتخاذ القرار، حيث ان  الرأي إلبداءلى حاجيات العاملين وفسح المجال التركيز ع -

 المشاركة تدفع بالعاملين الى بذل المزيد من الجهود لتحقيق فاعلية االداء.
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 :خالصة الفصل 

 التطوعيسلوك المواطنة التنظيمية هو ذلك السلوك  أنهذا الفصل يمكن القول  فيمما سبق تناوله 

 واتجاه المنظمة بصفة عامة . )زمالء، قادة ، زبائن  (بيئة عمله  فييظهره الموظف اتجاه الفاعلين  الذي

 ألنه،  اإلكراهيةوهو سلوك يمتاز بااليجابية ، تحركه الطبيعة االختيارية ، وال تفرضه الطبيعة 

 ، وال الحوافز .، كما انه ال يخضع لنظام التقييم ، وال المكافئات  الرسمييتجاوز حدود الدور 

يمكن القول انه ذو طبيعة فردية ومنظمية فى ان واحد ،فالطابع الفردى يهدف الى مساعدة الزمالء 

 والطابع المنظمى يهدف الى مساعدة المنظمة.

و فى المحصلة فهو سلوك تتفاعل فى تشكيلته العديد من الظروف البيئية و العوامل الشخصية و 

 من االثار االيجابية كتحسين االنتاجية وزيادة الفاعلية التنظيمية .يعود على المنظمة بالعديد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة المحلية  الرابع:الفصل 

  

 تمهيد 

  اإلدارة المحلية مفهوم 

  تطور نظام اإلدارة المحلية 

  أهداف اإلدارة المحلية 

  خصوصيات اإلدارة المحلية 

 وظائف اإلدارة المحلية 

  مستويات اإلدارة المحلية 

  أسباب تبني نظام اإلدارة المحلية 

  خالصة الفصل 
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 :  د ـــتمهي
 ،بها السياسي واالقتصادي القائم  النظامإن التنظيم اإلداري في أي دولة من الدول ، مهما كان  

فإنها تعتمد على أجهزة و إدارات مركزية وأخرى المركزية ، كي تستطيع الدولة ممارسة  سلطتها 

اد على اإلدارات المحلية ، وهذا يتوجب عليها االعتمومسؤوليتها ، وتسيطر على إقليمها الجغرافي 

الالمركزية  ، التي تسهم في تسهيل مهام السلطة المركزية في اتصالها بالمواطنين إذ تقوم  بدور الوساطة 

إلى أصحاب القرار في أعلى هرم السلطة  ممن خالل نقل انشغاالته ،بين المواطن والسلطات المركزية 

 .قليمي للجماعات المحلية داخل االختصاص اإلتقع  والتكفل بها إذا كانت 

 اإلداراتحيث أن معظم المجتمعات تسعى للبحث  عن مراكز التنمية الحقيقية الشاملة ،إذ أن  

يتها في تسيير هذه اإلدارات  متحكم الدول في مواردها ومدى حاك ىالمحلية هي الوسط الذي يعكس مد

والمجاالت االقتصادية ، والسياسية ، على جميع المستويات  ، ةبفاعلية تسهم حقيقة في تنمية الدول

  .  االجتماعية 

, أن تولي اهتمام بالغا  بصفة عامة العليا في البالدوبناء على هذا الطرح فإنه يتعين على القيادات 

 .للدولة  بالجماعات المحلية ألنها تعتبر صمام األمان في التنظيم اإلداري 

القيعععام  سععنحاول  اإلداريععةمجعععاالت البحععث  ي فععات المحليععة الجماععع المتزايععد لموععععو   ومععع هععذا االهتمععام

لتحديعععد   هعععذا التنظعععيم اإلداري الالمركعععزي نسعععلط الععععوء علعععى أن  و فعععي هعععذا الفصعععلبالدراسعععة التحليليعععة 

و وظائفعععه ،و متنععاولين بالشععرح خصوصععيات هععذا التنظععيم أهدافععه ،مراحععل تطععوره و مفهومععه والتعععرى علععى 

 .  م اسباب تبنى هذا النهجمستويات االدارة المحلية ث
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 :المحلية  اإلدارةمفهوم  -1

، البحث الذى ال صلة له  التنفيذييعبر مصطلح االدارة المحلية عبر ذلك التنظيم االداري      

 (244،ص ،ب ت قباري) .بسيادة الدولة، وانما يحقق فى الواقع ما يسمى بالالمركزية االدارية 

 اإلدارةو المحلية ، بداية يستند مفهوم  اإلدارةمركب من كلمتين هما مصطلح اإلدارة المحلية  و 

administration أدارمصدر لفعل  فاإلدارةمعناه اللغوي  إلى administrer الكلمة الالتينية  من

تقديم العون لآلخرين ، على هذا النحو تعني  أوويعني خدمة الغير  ad-ministrureذات المقطعين 

عبد العزيز ) .الخدمة  أداء أى اإلدارة،  اآلخرينوم بخدمة قي  باإلدارة، وان من يعمل  الخدمة"اإلدارة 

 (42شيحا ،بت ،ص 

الذي يعني  "الواعية  العملية"  أو" الواعي   النظام " أنهاعلى  اإلدارةفقد عرفت : اصطالحا  أما

اسات و خطط تلك يوس هاأهدافمؤسسة ما بهدى تنفيذ  لالجماعية داخ أوتجميع الجهود الفردية ، 

    .المؤسسة بفاعلية  

عمل يستهدفان تحقيق برنامج معين بواسطة  أسلوبعملية و "  بأنها اإلدارة "ولين جونسون"و يعرى 

تنظيم معين ممكن عن طريق خلق جو من التوافق القائم على التعاون و تنسيق  أي،  إداريجهاز 

 (70،ص1992سامية محمد فهمي ،) .الجهود

مرغوبة  أهداىتنظيم و توجيه الموارد البشرية والمادية لتحقيق "" بأنها "فنروبرستوش"فها عر و 

 (70،ص 4771الجوهري والغازي ،).

من خالل  هذه التعاريى نالحظ أن هناك اختالى وتباين في هذه التعاريى ، حيث نجد أن كل  

ز على الجهود  تبناها ،فمنهم من يركرية الذي يباحث  يتناول ماهية اإلدارة المحلية من خلفيته النظ
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ومنهم من يركز على الممارسة الفعلية لإلدارة المحلية على الواقع ، ومنهم  اإلدارية  ومدى تناسقها ،

 .الخ ........ من يركز على توزيع الوظائى بين القوى العاملة 

داري المحلي  ، والذي وعليه يمكن تعريى اإلدارة المحلية  على أنها نو  من أساليب التنظيم اإل

يتعمن تقسيم وتوزيع الوظائى اإلدارية بين السلطة المركزية ، والهيئات المحلية المنتخبة وغير 

 المنتخبة  التي تمارس ما يناط  بها  من مهام في دائرة اختصاصها وتحت  وصاية السلطة المركزية 

  :المحلية في الجزائر اإلدارةتطور نظام  -2

وذلك من .  األخرىالمحلية في سائر الدول  اإلداراتلية في الجزائر ال تختلى عن المح رةااإلد إن  

 أفرادبواسطتها يتم تحقيق السياسة العامة للدولة بغية تحقيق الرفاهية العامة لكل  أداةحيث كونها 

 ،ص4712فايزة مجدوب ، ) .المحلية في الجزائر بمرحلتين هامتين هما  اإلدارةالمجتمع ، وقد مرت 

74) 

 :المحلية في عهد االحتالل الفرنسي اإلدارةنظام 1-2- 

ارض محتلة خاععة  بأنها 0381الجزائر بعد احتاللها من طرى فرنسا سنة  إلىتميزت النظرة 

المراجع  أجمعتالمحلية في عهد االحتالل الفرنسي فقد  اإلدارةوفيما يرتبط بدراسة . للحكم الفرنسي 

 :ثالث مراحل هيا  إلىعلى تقسيم هذه الفترة  

كان يمثل السلطة الفرنسية الحاكم العام و هو عسكري ، و يتبعه وزير الحربية :   األولىالمرحلة  - أ

 .يعاونه مجلس من كبار الشخصيات المدنية و العسكرية كل في مجال تخصصه و ، 

نة كما عمدت السلطات االستعمارية لالستعا. و تتمتع هذه المجالس بالوظيفة االستشارية 

جانب هذا عمل الحاكم الفرنسي على  إلى. المواطنين أوساطبالشخصيات صاحبة النفوذ في 

 .السائدة في العهد العثماني األنظمة ستفادة من اال
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 :هي إداريةثالث مناطق  إلىوقد تم تقسيم القطر الجزائري  

  الفرنسية  اإلدارة، و تطبق فيها نفس نظم  األوربيينيتمركز فيها  :ية نالمد اإلدارةمناطق 

  لذلك فيطبق فيها  ،الجزائرية  األقليةو  األوربية األغلبيةتجد سكانها من  :مختلطة  إداريةمناطق

لنو  الثاني فهو اما ا ، يينباألوربالمدنية  ويكون خاص  اإلدارةنظام . نوعين من النظام 

 .له الجزائريون المتواجدون بهذه المناطق  عو يخع ،النظام العسكري 

  التسععيير و المعاملععة فععي العسععكري  األسععلوبو سععميت كععذلك إلتباعهععا  :كرية ســالع اإلدارةمنــاطق

المسععععتعمر  أبقعععىنعععاطق ميسعععكن هععععذه المنعععاطق الجزائريعععون ، و فعععي هععععذه ال و يسعععيرها جنعععراالت

مععن  شعيخ البلعد إداريعةالعهعد العثمععاني  فكعان يسعاعد الحعاكم فعي كععل وحعدة  أنظمعةالفرنسعي علعى 

أوجدد ا سلطدد االا سمطددة مال    مددال  العمليععة االتصععالية بععين الحععاكم و المحكععومين اجععل تسععهيل

 أهم مؤطط  في سإل س ة سلمح    لألهاللي  سلةي ة ةب  4411 طمى باللمكالةب سل  ب   طن 

بل عرفت تدرج رئاسي هيكلي نجد على . و هي ليست متماثلة على المستويين المركزي و المحلي

و يأتي بعدها في الترتيب مديرية الشؤون الحربية لدى  تنسيق لدى الحاكم العامرأسه الهيئة المركزية لل

و عمن الوحدات العسكرية األقل نجد .  قسنطينة.وهران .كل هيئة عسكرية بمقاطعة الجزائر 

مستويين من المكاتب العربية مكاتب عربية من الدرجة األولى لدى قيادة هذه الوحدة و مكاتب عربية 

فك النزاعات . الثانية لدى الوحدة األقل و هي تختص باإلشراى على تحصيل العرائب من الدرجة 

                           .و اإلشراى على إنتاج المواد العرورية لتموين القوة العسكرية الفرنسية. و مراقبة السكان 

 (74-70،ص  4712فايزة مجدوب ، )
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  :المرحلة الثانية - ب

هورية الثانية في فرنسا كانت بداية هذه المرحلة مع صدور قانون عم الجزائر بعد قيام الجم    

تقسيم الجزائر إلى كما تم . و اعتبارها جزء ال يتجزأ من فرنسا  0383في شهر مارس  فرنساإلى 

 منها والي يساعده مجلس للوالية  يرأس كل واحدة ،( الجزائر،وهران، قسنطينة( هيثالث واليات 

و لكل منها نفس االختصاصات الممنوحة في النظام  على النمط المتبع في فرنسا ،بناء و ذلك 

رة على تم إدخال تعديالت كبي ، 0380الفرنسي و مباشرة بعد زيارة نابليون الثالث للجزائر سنة 

ونتج عن ذلك االعتماد ام بأسلوب اإلدارة غير المباشرة ، إذ بدأ االهتمنظام اإلدارة في الجزائر، 

وحددت الشروط الخاصة بانتخاب رئيس الجماعة أو , القبائل التي أخذت مكان المجالس على

هذا باإلعافة إلى . ثالث سنوات الىأس و يجدد انتخابه كل من يدفع عريبة الر  ةاألمين بواسط

و قد تولت . و ينتخبه األمناء أنفسهم, القرى إيجاد منصب أمين األمناء الذي يمثل مجموعة من 

 :أو مجلس القبيلة عدة مهام منها  الجماعة

تحديد الغرامات أثناء ارتكاب المخالفات , الفعل في القعايا المدنية , تحديد عريبة الرأس  

 . أما الجنايات فكانت من اختصاص المكاتب العربية, الخلقية و الجنح 

 :لمرحلة الثالثةا  -ج

  :او فيها تقسيم الواليات إلى قسمين أساسيين هم         

الذي يرتكز فيه األوروبيين فأنشأت فيه المجالس البلدية ذات السلطة الكاملة اهتمت هذه  الشمال

 .المجالس بالخدمات االجتماعية و التعليمية 

خاب تحيث تقرر أن يكون ان ,طق التي يقل فيها العنصر األوربيأما القسم الثاني فكان في المنا

 انب ذلك أقيمت في المناطق اآلهلة بالسكان الجزائريينبجمن طرى االوروبين بالتعين  الرئيس
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ولم تكن كمثيالتها الكاملة الصالحيات الخاصة باألوربيين سواء من ، البلديات المختلطة األهلية 

 .أو من حيث الوصايا الممارسة عليها ,حيث تنظيمها أو اختصاصها 

ليس لسكانها أي دور في  و ,إذ يشرى على إدارتها أشخاص معنيون من طرى الحاكم العام  

 :في هذه المرحلة وجدت الوحدات البلدية اآلتية و إذ إدارتها 

  بلديات كاملة االختصاصات: 

تخعع في , و في المناطق التي يقطنها األوربيون , تنتشر في الجزء الشمالي     

 .تنظيمها لنفس القانون المطبق في فرنسا

 بلديات مختلطة: 

يساعده ,ها مدير مدني يتم تعيينه من قبل السلطات المركزية يتولى تصريى شؤون     

 .في عمله عدة أعوان يشرى كل واحد منهم على رأس دائرة

  بلديات أهلية: 

في المناطق الشمالية  د في الجنوب حيث اغلب السكان من الجزائريين  أوجتو       

تشكل مجلس بلدي يويساعدها  ت العسكرية،ظلت خاعع للحاكم العام و السلطاالريفية 

والمالحظ أن هذه المؤسسات البلدية سواء كانت مدنية من رؤساء الجماعات الموجودة، 

 األقليةأو عسكرية ، ما هي إال وسيلة لخدمة المصالح الفرنسية ، وتلبية رغبات 

 . األوروبية

ء لذلك فمثل هذه البلديات لم يكن لها أي دور لخدمة مصالح الجزائريين وكان عدد أععا

 .المجلس البلدي يختلى تبعا الختالى السكان 
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 :نظام اإلدارة المحلية بعد االستقالل  -4-4

ورثت الجزائر تركة مثقلة باألعباء بعد االستقالل تجسد ذلك في انعدام اإلطارات و الكفاءات         

كانت تديرها اإلطارات الجزائرية القادرة على إدارة الشؤون اإلدارية ، وتسيير شؤون الدولة المختلفة التي 

كما  الفرنسية الفرنسية ، و القلة القليلة من الجزائريين الذين تولوا مسؤوليات محدودة في مصالح اإلدارة

عانت البلديات من عجز مال كبير تشكل بوجود تناقض بين حجم الموارد المالية ، وزيادة النفقات بسبب 

لمتعررين في حرب التحرير الوطني يات للمواطنين االتي كانت تمنحها البلد ةالمساعدات االجتماعي

وعالجا لهذا الوعع الخطير تدخلت الدولة للقيام بإصالح إداري شامل تمثل في تنظيم الدورات التدريبية، 

كما عملت على ( سواء بلدية أو والية)و الملتقيات الخاصة بالموظفين الجدد في الوحدات المحلية 

ية التي تستهدى تحسين مستويات العمل اإلداري ، وذلك حتى يتسنى إدارتها تزويدها بالتجهيزات األساس

بالوسائل المادية ، و البشرية المتاحة  حيث بدأت مرحلة اإلصالح اإلداري وبناء دستور جديد في سنة 

 . المجموعة األقليمة اإلدارية االقتصادية واالجتماعية القاعدية ةمبدأ الالمركزية  واعتبر البلدي 0688

 83/83وأول قانون للوالية األمعر  13/10/0686المؤرخ في  28/86وصدور أول قانون للبلدية باألمر  

وعمعععر القعععانونين معععا يربعععو ععععن عشعععرين سعععنة ، ليسعععتبدل بهمعععا قعععانون البلديعععة  28/10/0686المعععؤرخ غعععي 

، ص 4771ور،نصر الـدين بـن طيفـ )    . 16/10/0661الصادرين بتعاريخ  16/61وقانون الوالية  13/61

72 ) 

الجريدة الرسمية ،العدد ) 2100جوان 22المتعلق بالبلدية والصادر بتاريخ  01/00وتم استبدالهما بالقانون

 (2ص  4711، 00

 (0ص  4714، 14الجريدة الرسمية ،العدد ).  2100فيفيري 20المؤرخ  بتاريخ  16/02ة رقم يقانون الوال
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والية ،وكانت دعائم هذا  88اريا جديدا رفع عدد الواليات إلى كان هناك تقسيما إد 0668وفي عام      

التقسيم تستند إلى حقائق اجتماعية واقتصادية  وفوارق جوهرية حتى تكون الوالية قاعدة للتخطيط 

 .  االقتصادي  ومنطلق للتنمية المستدامة 

والية  83الواليات إلى  عرفت البالد تقسيما إداريا جديدا ارتفع من خالله عدد 0638فريل عام أوفي 

فايزة مجدوب ).بلدية وذلك بغية تقريب اإلدارة من المواطن ولمتابعة التطورات االقتصادية والبشرية  0080و

 (72،ص 4712، 

 :المحليةأهداف اإلدارة  -0

فعلماء االجتما    اهتم الكثير من الباحثين كل حسب مجال اختصاصه باالدارة المحلية اشد االهتمام  

ا بها من منطلق انها تشكل صورة من صور التعامن االجتماعى ، كما ان فكرة االدارة المحلية اهتمو 

كما يمكن . تقوم على فكرة تقسيم العمل و هو االمر الذى يجعلها موعع اهتمام هذه الفئة من الباحثين 

  (172،ص 4774،  بوضياف.) قاعدة الالمركزيةالنظر اليها من زاوية سياسية باعتبارها 

 :تعددت أهداى اإلدارة المحلية نذكر منها  

 : األهداف السياسية  -0-1

نظام اإلدارة المحلية يتيح للسكان المحليين الفرصة في إدارة شؤونهم بأنفسهم  ، كما تتعاون       

الحكومة واإلدارة المحلية في أن يتمتع بحياة ديمقراطية حرة ،فالديمقراطية المحلية تشكل أهم 

 :وينتج عن األهداى السياسية النتائج التالية  راطية ،ركائز الديمق

  توفير أسباب التربية السياسية للمواطنين عن طريق تدريبهم عن ممارسة الديمقراطية وتعويدهم

 .على اختيار أحسن لممثليهم  في المجالس المحلية 

 االستثمار في الكفاءات القيادية القادرة على تحمل المشاق ،وعبء المسؤوليات  
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  يجاد الحلول السليمة لها تنظيم مجهودات القيادات المحلية في تحسس المشكالت الجماهيرية وا 

 في إطار السياسة العامة للدولة 

  تحقيق تعافر الجهود الشعبية مع الجهود المركزية للوفاء بمطالب السكان المحليين ، فتكمل

                                                             فيذه بذلك المجهودات الشعبية ما تعجز  الموارد الحكومية عن تن

 :اإلدارية واالقتصادية  األهداف -0-4

إذ أن نجاح نظام معين في . تعد اإلدارة المحلية ميدان خصب لنمو تجارب النظم اإلدارية المختلفة      

لة حدوث العكس أي عدم نجاح التجربة فإن و في حا, إقليم م يعد بادرة لتطبيقه في باقي األقاليم األخرى

إلى . و ال يتعدى بذلك الوحدات اإلدارية األخرى,العرر سيبقى في حدود اإلقليم المجرب لهذا النظام 

 .جانب هذا نجد أن اإلدارة المحلية هي حقل آخر للتجارب االقتصادية 

ة في الدول النامية التي تحتاج إلى مد على االقتصاد إلى جانب اإلدارة خاصتفسياسة الدولة الحديثة تع

فإن نجحت .و عليه فإن الوحدات اإلدارية هي مجال للبحث و التجربة  . كثير من البرامج لتنمية الثروة

أمكن تعميمها في دائرة الدولة المتسعة بعد التأكد من ,المحاوالت في نطاقها العيق في اإلدارة المحلية 

هذه المحاوالت فمجال فشلها ال يتعدى نطاق ذلك اإلقليم الذي جربت أما إذا فشلت .صالحية المشاريع  

 :و في نفس السياق نجد اإلدارة المحلية تهدى إلى تحقيق األهداى اآلتية.فيه 

و , تفجير القوى  و اإلبدا  لدى القواعد العريعة لجماهير و مواطني الدولة و مشاركتها في إثراء -

ة و الفاعلية يو غنائه و تغذيته باستمرار بالعناصر الواقع, ي في الدولة تجديد أساليب عمل النظام اإلدار 

 (429،ص 4777عمار عوابدي ،).و التقدمية الالزمة لعمان سير جهاز النظام اإلداري في الدولة باستمرار

بدال من الرجو  إلى ,و القعاء على الروتين و بذلك تحل المشاكل المحلية محليا ,تبسيط اإلجراءات  -

 .و في ذلك ربح للجهد و الوقت و المال .اإلدارة المركزية في العاصمة 
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إذ أن تبني نظام اإلدارة المحلية يسعى إلى تحقيق نو  من العدالة , العدالة في توزيع األعباء المالية  -

فة أن ما إعا.و توزيعها سيتم بمشيئة أهالي الوحدات اإلدارية ,في توزيع األعباء بالنسبة لدافعي العرائب 

 و في ذلك تحقيق لمبدأ العدالة االجتماعية ,عليهم و على مرافقهم  هيدفعه أهالي الوحدة اإلدارية سيتم صرف

 (70، ص  4712فايزة مجدوب ، )

 :األهداف االجتماعية -0-0

 :تتمحور األهداى االجتماعية لإلدارة المحلية في  

، في مو توسيع دائرة نشاطاتهم و تحقيق رغباته, لية مساعدة األفراد في الحصول على احتياجاتهم المح -

فيزداد نشاط .كبح لهذه الحاجات خدمة لمصالح الدولة  وتطبيق األسلوب المركزي فقط ه ننجد أ نحي

و إساءة استعمال السلطة المركزية أمام , و يكتم أنفاس تلك حتى يخلص األمر إلى االستبداد , هذه

ره اإلدارة المحلية بحزم عن طريق إقام حكم راشد سداده التعاون و لحمته كل هذا توف.المصالح المحلية  

 الحرية و االطمئنان

فتحقيق التجاوب المطلوب بين األجهزة .تعمل اإلدارة المحلية على ربط البناء المركزي بالقاعدة الشعبية  -

ختيار نظام اإلدارة المحلية السليم الذي يكون عن طريق ا. و بين باقي القطاعات الشعبية , المركزية 

 .يساعد على إرسال البناء اإلداري المركزي على أساس متين مرتبط بالقاعدة الشعبية

 المشترك لألفراد المجتمع المحلي تعزيز صالت الروحية بين السكان المحليين قصد تحقيق المصالح  -

خاصة بعد .تي فرعتها المدينة الحديثة على األفراد تحاول اإلدارة المحلية التخفيى من آثار العزلة ال -

وبذلك تحافظ اإلدارة المحلية على التجانس وال يعيع .التوسعات التي شهدتها مختلى التنظيمات 

 .اإلحساس بالشعور الجمعي

العمل على تقوية البناء السياسي و االقتصادي و االجتماعي حيث تهدى اإلدارة المحلية إلى تعزيز  -

و هذا من خالل توزيع القوى و العناصر المميزة .و االقتصادي للدولة ,و السياسي ,ء االجتماعي البنا
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إذ بينت التجارب أن الالمركزية اإلدارية أقدر على مواجهة .بدال من تمركزها في العاصمة , للقيادة 

 (72، ص  4712فايزة مجدوب ، بتصرف ، )   .زي األزمات من النظام المرك

 :المحلية في الجزائر اإلدارةيات خصوص -2  

 :مصادر تمويل اإلدارة المحلية -2-1

باعتبار أن التمويل ,إن االستقالل اإلداري الذي تتمتع به مستويات اإلدارة المحلية يصاحبه استقالل مالي 

  المحلي أحد أسس اإلدارة المحلية يعبر عن مدى قدرتها على تنفيذ االختصاصات الموكلة إليها و إشبا

باإلعافة إلى كون تمويل المحليات يتيح لها إنجاز ما أوكل .حاجات المواطنين المتواجدين في نطاقها  

فإنه يسمح للمواطنين بتأكيد مسؤولياتهم و .طاق اختصاصها نو تنفيذ البرامج و المشاريع في , إليها

العموم هناك نوعين من من خدمات و على ه و ذلك بالقدر الذي تقدم, إسهامهم في ميزانية إدارتهم 

 .مصادر التمويل المحلي بالنسبة لإلدارة المحلية

 :المصادر المالية الذاتية  -2-4

فإنه .في جميع المؤتمرات المتعلقة باإلدارة المحلية تحعى مسألة التمويل المحلي باألهلية األولى  

كبير من اإلنفاق المحلي و على ال تغطي الموارد المحلية جانبا -تقريبا-باستثناء السويد و يوغسالفيا

العموم فإننا نقصد من المصادر الذاتية المحلية قدرة اإلدارة المحلية في االعتماد على نفسها في تمويل 

, و بذلك فهي مؤشر جيد لدى نجاح نظام اإلدارة المحلي في إدارة عملية التنمية المحلية.التنمية المحلية 

 :بر قدر ممكن من الموارد المالية الذاتية التي من أهمهاو تحقيق أهدافها من خالل تعبئة أك
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 : المحلية الضرائب-أ

هي أموال تحصل عليها اإلدارة المحلية من السكان المحليين و المقيمين في نطاقها تصرى        

ها المالية و هي من أهم الموارد المالية التي تساعد اإلدارة على تحقيق احتياجات.لتحقيق المنفعة العامة  

ووعع موازناتها تبعا للتقديرات المتوقعة لحصيلة , كما تمكن المجالس المحلية من التخطيط لمشاريعها.

و هناك "و تتباين تطبيقاتها من دول ألخرى , و العرائب المحلية تتعدد و تتنو  , الموارد المتوفرة لها

فرض عرائب على المنتجات و ,  عرائب على األشخاص :أنوا  رئيسية من العرائب المحلية منها

 .عريبة المباني, االستهالك 

عريبة المواصالت و العرائب على المبيعات المحلية  و  :إلى جانب هذا نجد عرائب غير مباشرة منها

 .و العرائب على اإلنتاج, و على البنزين و على السيارات , العرائب على المشتريات المحلية 

 : ةالمحلي الرسومات-ب

أعو , و هي تحتاج إلى قرار من الوزير المختص , و هي تأتي في درجة ثانية بعد العرائب المحلية      

و طريقة التظلم ,من مجلس الوزراء يحدد في أسس و إجراءات إقرار و حساب الرسوم ذات الطابع المحلي

 .و هي مرتبطة بخدمات معينة تؤديها اإلدارة المحلية.و إجراءات تخفيعها , منها 

وهي تتوقى على .و بأعلى كفاءة ممكنة , و بذلك فمن الواجب أن تؤدي تلك الخدمة على أكمل وجه 

و على ذلك يمكن أن ,الظروى االقتصادية و االجتماعية و البيئية التي تعيشها المجتمعات المحلية 

ورسومات  من أهم هذه الرسوم الجمركية, تتفاوت تلك الحصيلة من مجتمع محلي إلى مجتمع محلي آخر

 .الخ...رخص البناء
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  :موارد مالية محلية ذاتية متنوعة-جـ

باإلعافة إلى الموارد السابقة يوجد العديد من الموارد المالية المحلية الذاتية المتنوعة التي تأتي من 

مصادر متنوعة و هي مرتبطة بظروى كل نظام من النظم المطبقة لإلدارة المحلية في دول العالم 

 :و من هذه الموارد نجد, فة المختل

 .و التي تعود ملكيتها لإلدارة المحليةرباح المؤسسات التجارية و الصناعية أ-د

خدمات :و تكون مقابل تقديم خدمات عرورية لسكان الوحدات المحلية مثل أثمان الخدمات المحلية-ه

 .النقل العام 

نى محدد من العرائب أو إيرادات ناتجة عن ترتبط تلك الموارد بص :النصيب في اإليرادات المشتركة -و

 .و يكون تقسيم هذه الموارد وفقا ألسس محددة قانونيا.استغالل مرفق من المرافق أو مشرو  من المشاريع 

تتجسد من خالل المشاركة المالية من طرى السكان المحليين في المشاريع و  :المشاركة الشعبية-ي

 .عات و هبات أو وصاياو تكون في شكل تبر ,الخدمات المحلية

 :( الخارجية المصادر)الموارد المالية الخارجية  -2-0

الموارد المالية الخارجية للمحليات مسألة عرورية لكن في حدود معينة مع القليل من االعتماد  توافر إن

 (90،ص  4771،،بتصرفعبد المطلب عبد المجيد ) .عليها تدريجيا مع تقدم عملية التنمية المحلية

 :ما يأتي نذكر من أهم الموارد المالية الخارجيةو  

 

 

 

 

 



            االدارة المحلية                                                                          لرابعاالفصــل  

 

88 

 

 :اإلعالنات الحكومية  - أ

حتى يتسنى لهيئات اإلدارة المحلية , و يقصد بها تلك المبالغ المالية التي تساهم بها خزينة الدولة        

موارد المالية و تأتي هذه اإلعالنات بهدى تكملة ال, القيام بواجبها أو لتسديد نفقات المجالس المحلية

و تقليل الفوارق بين المحليات لتحقيق التكافل بين حاجيات السكان المحليين و مستوى , للهيئات المحلية 

و تختلى نسب اإلعالنات الحكومية من إقليم محلي إلى آخر تبعا .السلع و الخدمات المعروعة عليهم 

 .الت تكلفتها التي تؤدي في نطاقهاو معد, لحاجات الوحدة المحلية و الموارد المتاحة لهيئتها 

و تجدر اإلشارات  إلى تقديم اإلعالنات الحكومية لإلدارة المحلية عادة ما تصاحبه قائمة من        

و حتى تطمئن السلطات إلى وفاء .الشروط يستوجب على السلطات المحلية الوفاء بها الستحقاقها 

سلوب ممارسة المراقبة على المشاريع التي تمولها جزئيا من فإنها تلجأ إلى أ, الهيئات المحلية بالتزامها 

أما إذا كانت اإلعالنات عامة فإن السلطات تقلل رقابة . و على أسلوب الصرى , حصيلة اإلعالنات 

و لهذا فإن اإلعالنات الحكومية . السلطة المركزية على مختلى أنشطتها نظرا لحاجتها لهذه اإلعالنات

و في هذا المعنى .و بذلك فهي تشكل قيد على حرية السلطات المحلية .بة اإلدارة ماهي إال وسيلة لرقا

نجد أن سياسة الحكومة نحو السلطات المحلية ماهو إال مزيج في تشجيع لرفع مستوى كفاية الخدمات و 

 .تهديد لتأكد الرقابة و الوصاية المركزية و التي يلجأ إلى تحقيقها بواسطة اإلعالنات

 :ب القروض 

إال أنها تبقى محصورة في تمويل , رغم وجود اإلعالنات الحكومية كمورد مالي لإلدارة المحلي       

حلية للقض من أجل تغطية نفقات بعض المشاريع مو عليه تعطر اإلدارة ال. المرافق العامة و تدعيمها 

في حدود معينة بشروط موافقة و تخول لها صالحية االقتراض , االستثمارية التي تقوم بها اإلدارة المحلية 

و اشتراط موافقة الحكومة في هذا .الحكومة المركزية على عقد القروض التي تزيد قيمتها عن حد معين 

 :الخصوص يحقق أهدافا متعددة من أهمها 
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  حتى يتسنى لها ترشيد , ممارسة نو  من الرقابة على المصاريى الرأسمالية في اإلدارات المحلية

هذا باإلعافة إلى أن .المصاريى بما يتماشى مع سياسة الدولة االقتصادية و المالية  هذا النو  من

فتوافق على المشاريع التي تدخل , هذه الرقابة تيسر مهمة الدولة في ممارسة التخطيط االقتصادي 

 .من المشاريع  هاإطار برامج الخطة و ترفض غير 

 بحيث ال يشتد الطلب على , لى مدار السنة التحكم في سعر الفائدة عن طريق توزيع القروض ع

 .رأس المال في فترات بذاتها فيرتفع سعر الفائدة

  الحفاظ على سمعة السلطات المحلية المالية عن طريق التأكد من إمكانيات السلطة المحلية في

 (170-174محمد فؤاد عبد الباسط ، ب ت ، ص)     .الوفاء بقيمة القروض و فوائده في المواعيد 

   :وظائف اإلدارة المحلية  -0 

الذي ال صلة له بسيادة  البحت ،التنفيذي  اإلداريإلدارة المحلية عن ذلك التنظيم ابر مصطلح يع        

نما دارية ، ونظام اإلدارة المحلية بهذا المعنى هو نظام بالالمركزية اإل يحقق في الواقع ما يسمى  الدولة وا 

المحلية ذلك االستقالل  باإلدارةكذلك  به  ويقصد ، سية كالحكم المحليفي اإلدارة، وليس نظاما سيا

المقصود على الجانب اإلداري والتنفيذي دون أن تعطى أي سلطات تشريعية أو قعائية أو تخطيطية 

كما يقوم نظام اإلدارة المحلية على مبدأ  ، فهي تخعع لنظام اإلداري للدولة وللقانون اإلداري الذي تفرعه

 (232، 2102ن عون ، ب)     .من قبل مجالس مفوعة انتخابيا  تدار و، تخاب للجان المحلية الشعبية االن

أو الوحدة التنظيمية اإلدارية  هذا الطرح  نجد أن اإلدارة المحلية  تشكل  نسق تنظيمي إداري على وبناء  

 : الوالية المميزات والوظائى التالية المحلية البلدية و اإلدارةالفرعية للنظام العام الدولة وتحقق مؤسسات 

ألمور با لمترتبة عن انشغال السلطات المركزية إدارة المرافق المحلية بفعالية والتخفيى من األعباء ا -

فر  للمهام القومية سسات إدارية محلية بهدى التمؤ  ها إلىإسناد اإلدارية البحتة التي في اإلمكان

 الخ ...جية والداخليةلدفا  والسياسة الخار المستعصية كا
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تحعيره إشراك المواطن في تسير شؤونه المحلية بهدى تنشئته تنشئة سياسية وزيادة وعيه السياسي و  -

 .المبادئ الديمقراطية يا وكذا بهدى التوسع في األخذ بالعلللمناصب السياسية الوطنية 

فادة كل المواطنين دون استثناء التوسع في مجال الخدمات االجتماعية وعمان فاعليتها فيما يخص است -

 .وتحقيق مبدأ العدالة االجتماعية في جانب توزيع الدخول المترتبة عن العرائب وغيرها

ر يإشراكه في هذا المجهود من ناحية التسي التي تبذلها الدولة و المجهوداتعمان تعاون المواطن مع  -

 زدهار لكل المواطنينوتطوير عمل المرافق والمؤسسات التي تهدى إلى تحقيق اال

تحسين أسلوب اإلدارة العامة وتفعيله من خالل تبني التجارب المحلية التي تعرفها بعض المناطق فيما  -

 (01ص، ، 0891بتصرف ،،،حوش و ب)   .  يخص التنظيم  والنجاح اإلداري واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

 : (00،  ،ص0889، سرياك) و يمكن ان نحصر هذه الوظائى فيما يلي 

 .االمن والنظام العام    -

 .المصلحة العامة المحلية -

 ...(.اعياد ومناسبات وطنية ، تظاهرات ذات طابع تاريخى) تخليد الرموز الوطنية  -

 .االتصال بالمحيط واالستما  للمواطن -

  (25،  ،ص2112، عكوشى)  :  آخرتينكما يمكن اعافة وظيفتين 

 .راحة المواطن وتوفير الخدمات فيوتسعى الى المساهمة  وتأطيرهاة وتنظيميها تسيير الشؤون المحلي -

 .تنظيم الحالة المدنية وتسييرها -

  :المحليةمستويات اإلدارة  -2

تعمل اإلدارة المحلية وتستمر في تحقيقي أهدافها الرسمية من خالل جملة ترتيبات وقواعد تنظيمية      

ات مهنية وأفراد وأقسام ومصالح وغيرها كذلك من خالل مستويات وبنى اجتماعية مكونة من مجمع
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، وتقوم بمهام اإلدارة المحلية مؤسستين هامتين   تنظيمية محددة بوعوح ومراكز وادوار ورتب ومسؤوليات 

 :يتميزان باالعتماد على التبادل بينهما وبين المحيط االجتماعي المنبثقة  منه وهما 

  الوالية: 

األدوار والوظائى  اجتماعية بينساسا على عدة عالقات  كتنظيم اجتماعيةكمؤسسة و  تقوم الوالية

 األسفل،بشكل تصاعدي من أسفل إلى األعلى والعكس من اعلي هرم السلطة إلى  ةالمختلفة، المرتب

 :كاألتيويكون الترتيب 

  الوالي : 

الوالية كإقليم جغرافي وسكاني محدد  ويعتبر أعلى سلطة تنفيذية في الوالية كمؤسسة في حد ذاتها ، وفي 

، ويساعده في عمله كل من المجلس الشعبي الوالئي ، والهيئات التنفيذية ،وكل الموظفين والعاملين 

 .باألقسام والمصالح والمكاتب  التابعة للوالية 

  المجلس الشعبي الوالئي: 

يشرى  على عملها ، وهو أساسا يمثل يعمل على المساهمة في بناء سياسات الوالية اإلدارية ، ويراقب و 

 .االرادة الشعبية بوصى منتخبا من  طرى السكان المحليين 

  الهيئة التنفيذية للوالية : 

في الوالية إذا اعتبرنا أن المجلس هيئة تشريعية ،أي اولئك الذي  نوهم كما سبقنا ذكره أنهم األفراد التنفيذيي

ة والقواعد وما يأمر به الوالي ،كما أنهم مكلفون بالسهر على تسند لهم مهمة تطبيق القوانين التنظيمي

 .السير الحسن للتنظيم في مختلى أبعاده وأهدافه

  البلدية : 

تعتبر هذه المؤسسة من أهم المؤسسات اإلدارية التي يبنى عليها النظام االجتماعي ككل ، فهي 

برامجهما وتتوسط بينهما و بين  تمثل من ناحية سياسات الدولة والوالية   وتعبر عنهما وتعكس
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تمثل المجتمع المحلي  وتطلعاته وأماله  أخرىالمواطن على مستواها اإلقليمي ، ومن ناحية 

 .واحتياجاته 

تجمع سكاني وفعاء جغرافي محدد إقليميا "ويمكن تعريفها من الناحية القانونية والسياسية على أنها  

لتعبير السكاني عن طريق االنتخاب  وتستجيب البلدية إلى بعدين وهي تعتبر قاعد ا" وبأنها وحدة إدارية 

 :اثنين هما 

مداد للدولة من خالل تسيير المصالح  -9  .العامةكونها تعبر عن سلطة وا 

 .المحليةكونها تعبر عن مجموعة منظمة لتسيير المصالح واألعمال والنشاطات  -9

 :فتتمثل فيما يليوفيما يخص مهامها التقليدية المتعلقة بالمصالح العامة 

  الحالة المدنية. 

 تعميم القوانين والتنظيم.  

  تنظيم االنتخابات. 

  اإلحصاء لفائدة واجب الخدمة الوطنية . 

  توفير الخدمات للمواطنين وحسن االصغاء. 

  تمثيل السلطات العليا للبالد على مستوى االقليم الجغرافي. 

  اطن السهر على  توفير السكينة والهدوء العام للمو. 

  المصادقة على الوثائق 

 (29-21،ص 2112عكوشي،)   . السهر على األمن والنظام العام والهدوء على مستوى اإلقليم 

 :المحلية  اإلدارةأسباب تبني نظام   -1

 :العالم متشابهة يمكن حصرها فيما يلي  المحلية في اإلدارةتبني نظام  إلى التي تدعو األسبابتعتبر  
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 : ام الدولةتزايد مه1-7- 

دولة  إلىوالعدالة الدفا  ، فتطورت فيما بعد  األمنكانت مهام الدولة فيما سبق تقتصر على     

متداخلة  تهتم بالمسائل االجتماعية واالقتصادية التربوية  الثقافية وغيرها ، هذا التنو  في النشاط 

في  أساسامنوط بها  ،المتمثل هياكل لمساعد تها بالدور ال إنشاءوتعدد المهام فرض على الدولة 

 .العمل بالنظام المركزي ال يجدي نفعا امام تزايد وتطور عدد  البلديات  وأصبحالمحلية   اإلدارة

 :الدولة  أقاليم أجزاءالتفاوت فيما بين  -0-4

من الناحية الجغرافية ، فهناك المناطق الساحلية ، والوسطى ، والجنوبية  األقاليمتختلى       

ناطق تختلى من ناحية تعداد السكان  فهناك مدن مكتظة وغالب تكون بالقرب ،وهذه الم

 بالعاصمة وعواحيها ومدن قليلة االكتظاظ ،

الجانب المالي ، بين مدن الدولة الواحدة   إلى باإلعافةوهذا االختالى  الجغرافي والسكاني  

ال  ألنهوذلك  "الوالية  " ليماإلقمحلية لتسيير شؤون  بإدارةتستعين الدول  أن العرورييجعل من 

مكانياتها أنواعهانستطيع تسيير جميع  المناطق باختالى  ومواقعها الجغرافية  بجهازي مركزي  وا 

 .مقره العاصمة 

 :تجسيد الديمقراطية على المستوى المحلي  -0-0

ي المنتخبين من الشعب ف إلشراكالمحلية على التسيير الذاتي وهو وسيلة فعالة  اإلدارةتعبر   

ممارسة السلطة  وهي عالمة من عالمات الديمقراطية في نظام الحكم ،كما استعانت السلطة 

المحلية ومجالسها المنتخبة كلما كان ذلك مؤشرا على الديمقراطية  ، ومنه  باإلدارةالمركزية 

 المحلي المجتمع  إلىاقرب  ألنهافعالية ودينامكية  أكثركونها  األهميةالحلية  ال تخلو من  اإلدارة

 

 

 



            االدارة المحلية                                                                          لرابعاالفصــل  
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 خالصة الفصل 

تحتل مكانة أساسية في الهيكل التنظيمي  اإلدارة المحلية وفقا لما تم عرعه يمكننا أن نقول أن        

للدولة وتسهم  الوحدة التي تجسد سياسات العامة تعتبر اإلدارة المحلية بصفة عامة ، ألن للدولة اإلداري

ت  االقتصادية ، االجتماعية ،السياسية  ، تعتبر حلقة الوصل في عملية التنمية الشاملة في شتى المجاال

بين اإلدارة العليا المركزية للبالد والمواطن ، وهذا ما يستدعي أن نولي لها اهتمام بالغا  لنحقق التنمية 

 .المستديمة وفقا لما تقتعيه التغيرات الحاصلة في البيئة الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة لاإلجراءات المنهجية ل:  الفصل الخامس

 

  

 تمهيد 

 الدراسة االستطالعية 

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة 

  منهج الدراسة 

  مجتمع الدراسة وعينته 

   أدوات الدراسة األساسية 

  مجاالت حدود الدراسة 

  األساليب اإلحصائية 

  خالصة الفصل 
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 تمهيد:

التعرف على موضوع الدارسة وتناول جزئياتها نظريا, وبعد تمحيص ومناقشة الدراسات السابقة بعد   
مراجعتها حول متغيرات الدراسة, وجب أن ننتقل من مرحلة االستزادة النظرية إلى مرحلة  استكمالو 

البحث الميداني الواقعي, الذي يقدم بدوره اإلجابات المباشرة لتساؤالت البحث, مع التحقق من فرضياته 
 نفييها . أوالمؤقتة والمقترحة بغية تأكيديها 

      للتأكد من قيمة منطلقات البحث األمثلاألسلوب ,المنهجية للدراسة الميدانية  اإلجراءاتتعتبر  إذ
ومن ثم تتبين قيمة التعميم , وبناء عليه تتحدد نوعية النتائج المحصل عليها  ,والفرضيات( اإلشكالية) 

 على مجتمع الدراسة .

عية بما فيها عينة الدراسة هذا الفصل كل من الدراسة االستطال فيالباحث  الطالب تناوليوعليه 
الدراسة  إلىالمستخدمة لبحث العينة, ومعرفة خصائصها السيكومترية. كما يتم التطرق بعدها  واألدوات
, وانتهاء يتم تناول األساليب اإلحصائية من حيث المنهج المتبع والعينة المستهدفة بالدراسة األساسية
 ات الدراسة.المستخدمة في تحليل بيان ة(واستداللي )وصفية
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 :االستطالعيةالدراسة  .1

تسقاؤالته لبحثهقا والتحققق منهقا مقن  استقصقاء فقيينطلقق الباحقث  أن المنهجيمن ضرورات العمل     
 .ميداني بحثيتعد بداية كل عمل  التيالدراسة االستطالعية 

التعققرف علققى المشققكلة   إلققىعلققى أنهققا رعبققارة عققن دراسققة علميققة كشققفية  تهققدف  يمكققن تعرفهققا إذ    
إليهقا  التطقرق هذا النوع من البحوث  عندما تكون المشكلة محل البحث جديدة لم يسبق  إلىوتقوم الحاجة 

، ماااو يس د )  .ر أو عنقققدما تكقققون المعلومقققات أو المعقققارف المتحصقققل عليهقققا حقققول المشقققكلة قليلقققة وضقققعيفة
 .(26ص:

 الظقروفاسقتطالع  إلقىالكشقفية, وتهقدف  أواالستكشقافية  أوولهقا تسقميات عقدة منهقا االسقتطالعية    
  .وأبعادهااهرة وكشف جوانبها ظالمحيطة بال

عملية للدراسة االستطالعية هي تذليل الصعوبات التي قد تعترض طريق الباحث, ال الهمية األولعل   
البحققوث  فققيالبحققث وبصققفة خاصققة  إجققراءات فققييستحسققن قبققل البققدء  إذر سققيما مققا تعلققق بظققروف البحققث.

 .                                                                           ر البحث إجراءسيتم فيها  التيالميدانية القيام بدراسة استطالعية للتعرف على الظروف 

 :هدف الدراسة االستطالعية .1.1

 نذكر منها :  تسعى الدراسة االستطالعية إلى تحقيق مجموعة من األهداف  

  للباحقث مقن  أفضقل مسقاحة تعدتعد نقطة االنطالق األولى في إجراء البحث الميداني ومنه
                                                أهم الفروض التي يمكن إخضاعها للتحقيق العلمي. معرفة  اجل

  علقققى الصقققعوبات المحتملقققة التقققي يمكقققن أن تعتقققرض طريقققق البحقققث أثنقققاء تطبيقققق التعقققرف
 .الدراسة األساسية

   استطالع قدرة العينة على االستجابة بسالسة مع أدوات الدراسة , خاصة من حيقث وضقو
 العبارات لغويا ومفاهيميا .

 ى قيقققال الخصقققائص السقققيكومترية ) صقققدق وثبقققات( ألدوات الدراسقققة بهقققدف التأكقققد مقققن مقققد
 .لالستخدام مالئمتها وصالحيته

   لتجققققاوز المخققققاوف الناجمققققة عققققن مواجهققققة العينققققة  ,مرحلققققة تحضققققيرية للباحققققثأفضققققل تعققققد
 األساسية والتي تتميز بكبر الحجم , ومنه تباين الطبيعة الثقافية ألفرادها.
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 :الدراسة االستطالعيةعينة .2.1
موظقف وموظفقة, ينتسقبون إلقى بلديقة بوسقعادة , إذ تقم  (42)تكونت عينة الدراسة االسقتطالعية مقن   

 اسققتمارة 42اسققتبيان, وبعققد االسققترجاع والتفريققل تبققين للباحققث أن الصققال  منهققا  (50) توزيققع مققا مجموعققه
االستجابة على مستوى البيانات الشخصية, أو  في, وهذا بعد استبعاد االستمارات التي تتضمن أخطاء فقط

الباحققث علققى عينقة اسققتطالعية قوامهققا  الطالقب ود االسققتبيان. ومنقه فقققد اسققتقرعقدم اإلجابققة علققى بعقض بنقق
 وهى عينة كافية إلجراء هذا الغرض. افرد 42

, البلدي الشعبي, اجري الباحث مقابلة مع كل من رئيل المجلل البحثيعن سير عملية االستطالع   
البلديققة  فققيتواليققا  اإلداريقمققة السققلم  يمثلققون باعتبققارهمالعققام للبلديققة, ورئققيل مصققلحة المققوظفين,  األمققينو 
اتجقققاه المسقققؤول  كشقققف حقيققققةعقققن  -ولقققو نسقققبيا –وققققد مكنتنقققا هقققذه المققققابالت مقققن الوققققوف و االطقققالع .

لسلوك الموظف, في موضوع الوالء  -هو كما يدركها  -لمتغيرات الدراسة , وكذا استطالع نظرته )القيادة(
 ابتقداء العمليقة انطلققت البلديقة مصقال مقن مختلقف  اإلداريقينبعقض  إلقىباإلضقافة والمواطنقة التنظيميتقين. 

 . 2015 جونفى 15من 

 .خصوئص عينة الدراسة االستطالعية:1.2.1
خصققائص الديمغرافيققة لعينققة الدراسققة االسققتطالعية مققن حيققث الجققنل والمسققتوى النتنققاول فققي هققذه الجزئيققة 

 التعليمي , واألقدمية ) سنوات العمل (.
  متغير الجن  :حسب 

 

(: يسضح تسزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الجن  01جدسل رقم ) ال  

 

المئسيةالنسبة   الجن  التكرار 
 ذكور 31 %73.8
 إناث 11 %26.2

100 %  المجمسع 42 
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الجن  سفق متغيرعينة االستطالعية ال خصوئص(: يسضح  06) رقم  البيونيالرسم   

 
    من خالل الجدول أن تمثيلية جنل الذكور كانت األكبر من مجتمع العينة, بنسبة تقدريتض         

(.% 26.2) بق , في حين حل جنل اإلناث في المرتبة الثانية بنسبة تقدر (% 73.8) بق    

 : حسب متغير المستسى التعليمي 

 
 

 المستسى التعليمي(: يسضح تسزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير  02جدسل رقم ) ال      

 
المئسيةالنسبة  مييعلتال ستسىالم التكرار   

و أقلأ متوسط 2 %04.8  

 ثانوي 17 %40.5
 جامعي 23 %54.7

 المجمسع 42 %100
  
 

 

 

73.8% 

26.2% 

 االناث الذكور
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(: يسضح خصوئص العينة االستطالعية سفق المستسى التعليمي 07) رقم الرسم البيوني   

 

الذين يحوزون مستوى تعليمي  األفراديظهر من خالل الجدول أن النسبة األكبر, كانت لصال  
 الثانوينصف تعداد العينة ,ثم يليها ذوى مستوى  عن ما يزيد أي (% 54.7) بق بنسبة تقدر  جامعي

        يحتل األفراد ذوى المستوى التعليمي المتوسط ودونه بنسبة  األخيروفى ,(% 40.5) بق بنسبة مقدرة 

  (04.8 %).   

 :حسب متغير االقدمية 

 (: يسضح تسزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير األقدمية  03جدسل رقم ) ال 

 

المئسيةالنسبة   االقدمية التكرار 
سنوات 5أقل من  17 40.5 %  
سنوات 10إلى  5من  11 26.2 %  

سنوات فما فوق 10 14 33.3 %  

 المجمسع 42 100 %
 

 

 متوسط او اقل
4.8% 

 ثانوى
40.5% 

 جامعي 
54.7% 
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 (: يسضح خصوئص العينة االستطالعية سفق متغير االقدمية 08) رقم الرسم البيوني      

 
الفئة  يسنوات ه 05أن الموظفين الذين يقل عدد سنوات عملهم عن يتبين من خالل الجدول   

سنوات  10 إلىسنوات  05تليها الذين لديهم اقدمية عمل ما بين  (% 40.5) الغالبة بنسبة تقدر بق 
 . (% 33.3) سنوات  بنسبة  10ثم الذين لديهم اقدمية تفوق    (% 26.2) بنسبة 

 .أدسات الدراسة االستطالعية:3.1
بغرض جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة, تم تصميم استبيان لقيال الوالء التنظيمي,    

واستبيان لقيال المواطنة التنظيمية , وهذا بعد االطالع على بعض المصادر والمراجع واألدب النظري 
 في 2002لى ساالن   ومقيال التنظيميفي الوالء  بسرتر سزمالئه كاختباراالختبارات المقننة و , المتوفر

 سلوك الموطنة التنظيمية .
 استبيون السالء التنظيمي: 1.3.1

الوالء التنظيمي لدى الموظفين, تم تصميمه بعد مراجعة األدب النظري  قيال إلىهو استبيان يهدف      
بند يقابلها بدائل  30الخاص بموضوع الوالء التنظيمي. يتكون هذا االستبيان في صورته األولية من 

 ) أوافق بشدة, أوافق , محايد , ال أوافق , ال أوافق بشدة (.خمسة هي  
 أبعاد هي : 03هذه الفقرات تحت ثالث  تندرج

 (.10 إلى 01يتضمن البنود ) من  : السالء العوطفي 

 (.20 إلى 11البنود ) من  يتضمن : السالء المعيوري 

 5أقل من 
 سنوات 

40.5% 

الى  5من 
 سنوات 10

26.2% 

 10اكثر من 
 سنوات
33.3% 
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 (.30 إلى 21يتضمن البنود ) من  : السالء المستمر 

وبعد عرضه على مجموعة من األساتذة والمختصين تم إعداده بما يتوافق مع مالحظات أهل 
 في الصورة التالية : ابند 15, بمجموع الخبرة 

السالء التنظيمي استبيونسبنسد (: سصف محوسر  04جدسل رقم ) ال   

 األبعود العنسان البنسد
 البعد األول الوالء العاطفي 5-4-3-2-1

 البعد الثاني  الوالء المعياري 10-9-8-7-6
11-12-13-14-15  البعد الثالث  الوالء المستمر 

 
 :ةالتنظيمي المساطنةاستبيون  2.3.1

لدى الموظفين, تم تصميمه باالستعانة  التنظيميةالمواطنة  سلوك هو استبيان يهدف إلى قيال       

 45بالدراسات البحثية المتعلقة بموضوع المواطنة التنظيمية . يتكون هذا االستبيان في صورته األولية من 

 ) أوافق بشدة, أوافق , محايد , ال أوافق , ال أوافق بشدة (.يقابلها خمسة بدائل لإلجابات هي   ابند

 هي : ( أبعود05)خمسة تندرج هذه الفقرات تحت 

 (.09إلى  01: يتضمن البنود ) من  اإلي ور 

 (.18إلى  10: يتضمن البنود ) من  أس الكيوسة اللطوفة 

 (.27إلى  19: يتضمن البنود ) من  الرسح الريوضية 

  (.36إلى  28يتضمن البنود ) من  :سعى الضمير 

  (.45إلى  37يتضمن البنود ) من  :السلسك الحضوري 

بداء المالحظاتعلى المقيال  بعد عرضو      20مجموع استقر الباحث على , المحكمين للتعليق وا 

 في الصورة التالية :بند 
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المساطنة التنظيمية استبيون(: سصف محوسر سبنسد  05جدسل رقم ) ال  

 األبعود العنسان البنسد
 البعد األول اإليثار 4-3-2-1
 البعد الثاني  اللطافة أو الكياسة 8-7-6-5

9-10-11- 12  البعد الثالث  الرو  الرياضية 
13-14- 15-16  البعد الرابع وعى الضمير 
17-18-19-20  البعد الخامل السلوك الحضاري 

 
 :الخصوئص السيكسمترية لألدسات.2

 .صدق االستبيون:1.2

ي إلى ا  والصدق في هذا اإلطار يعني االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيل ما وضع لقياسه    
                                (163:ص ،2007. بسسنة)    قيال ما قصد أن يقال بهر. االختبارمدى أو إلى أي درجة يستطيع هذا 

الطرق  إتباعومنه فالصدق شرط أسال لبناء االختبار الجيد, ولضمان صدق االستبيان فقد تم 
 التالي : 

 الظوهري:صدق ال.1.1.2

  بهدف التحقق من الصدق الظاهري لألداة, تم عرض االستبيان على مجموعة من األساتذة    

كل من جامعات:  في ,المحكمين من ذوى الخبرة في مجال البحث العلمي , تحديدا علم النفل
 وهم الوارد أسمائهم في الملحق   ( محكمين09)وقد بلل عددهم  (تيارت   2لجزائرا  األغواط مسيلة)

 الرأي في مالئمتها لمتغيرات البحث وأهدافه من حيث: إبداءبهدف  ( 01 للملحق رقم )أنظر

 .مدى مالئمة األبعاد لقيال السمة المقصودة 

 . مدى انتماء الفقرة لكل بعد 

 .مدى تناسب بدائل اإلجابات مع الفقرة 

  لفقرات.في شكل االبناء الصياغى واللغوي من حيث البساطة والوضو  جودة 
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الطالب  قام   حيث  تم العمل بهاالتي  اقتراحاتهمو  مالحظاتهمالمحكمون  األساتذة أبدى إذ        
ليستقر الباحث  ,األولية صورته في بند في مقيال الوالء التنظيمي 30التي شملت   األداةبتعديل  الباحث
الصورة النهائية  فيبند ليتم إخراجه  45وعن مقيال المواطنة التنظيمية فقد شمل    ابند 15على 

 التالية : الشكلبند وفق  20بمجموع 

  التنظيميمقيو  السالء : 

 استبيون السالء التنظيمي نتوئج التحكيم حسل منوسبة فقراتيسضح : (06) رقم الجدسل

عود
األب

 

 منوسبة الفقرة
غير 
 منوسبة

 التعليق

ي 
طف
لعا
ء ا

لوال
ا

 

 تقبل - 100 % أشعر بالسعادة كوني عضو في هذه  المؤسسة . -1
اشعر بوالعتزاز عندمو أتحدث مع اآلخرين عن المؤسسة  -2

 التي أعمل بهو.
 تقبل - 100 %

لدى الرغبة في قضوء مو تبقى من حيوتي المهنية في  -3
 المؤسسة إلى اعمل بهو.

 تقبل - 100 %

أعتبر مشوكل المؤسسة هي مشوكلي الشخصية س أسعى  -4
 لحلهو.

 تعدل 10 % 90 %

 أنو أهتم بمستقبل هذه المؤسسة.  -5
 

 تعدل 40 % 60 %
هذه المؤسسة تعنى الك ير بولنسبة إلى شخصي بسبب  -6

 المساقف التي تقوسمتهو مع زمالئي فيهو.
 تلغى 60 % 40 %

 تلغى 60 % 40 % نجوح المؤسسة أعتبره نجوح شخصي. -7
 تلغى 60 % 40 % أح  بورتبوط عوطفي اتجوه المؤسسة التي أعمل بهو. -8
 تلغى 60 % 40 % أشعر بسجسد جس أخسى في هذه المؤسسة. -9

 تلغى 70 % 30 % لهذه المؤسسة مكونة عولية في نفسي . -10

ي  
يار

لمع
ء ا

لوال
ا

 

 تقبل - 100 % أرى أن قيمي س أهدافي تتفق مع قيم س أهداف المؤسسة. -11
 تلغى 60 % 40 % بولنسبة لي .البقوء في هذه المؤسسة التزام  أخالقي  -12
 تعدل 40 % 60 % أقدم مصلحة المؤسسة عن مصلحتي الشخصية. -13
 تعدل 40 % 60 % مستعد لبذل جهد اكبر من اجل إنجوح هذه المؤسسة. -14
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اشعر بولتزام أخالقي يدفعني لالستمرار في عملي حتى مع -15
 سجسد عرسض عمل أفضل في مكون أخر.

 تقبل - 100 %

من األفضل أن يقضى األفراد حيوتهم المهنية في مؤسسة  -16
 ساحدة.

 تلغى 60 % 40 %

إنو مستعد للقبسل بأي عمل في هذه المؤسسة لكي احتفظ  -17
 بعملي فيهو.

 تلغى 60 % 40 %

أحوفظ على ممتلكوت المؤسسة كمو أحوفظ على ممتلكوتي  -18
 الشخصية تمومو.

 تقبل - 100 %

أن مهنة خدمة المساطن هي ساحدة من أفضل المهن اعتقد  -19
 التي يمكن اختيورهو.

 تلغى 60 % 40 %

 تلغى 60 % 40 % لدى شعسر ارتبوط ستعلق بولمؤسسة. -20

مر
مست

ء ال
لوال

ا
 

 

 تعدل 10 % 90 % ارغب في البقوء في هذه المؤسسة. -21
 تلغى 60 % 40 % لي  لدى استعداد مستقبلي لترك هذه المؤسسة. -22
 تلغى 60 % 40 % رغم سجسد فرص عمل في القطوع الخوص سسف أبقى. -23
لن أرحل عن هذه المؤسسة حتى سلس كون األجر اكبر في  -24

 مؤسسة أخرى.
 تقبل - 100 %

يصعب الحصسل على فرصة عمل أخرى منوسبة لي في  -25
 مؤسسة أخرى.

 تلغى 60 % 40 %

في مؤسستي لصعسبة  أشعر بولخسف من ترك العمل -26
 الحصسل على عمل أخر.

 تلغى 80 % 20 %

سسف تتأ ر أمسر ك يرة في حيوتي إذا مو قررت ترك العمل  -27
 من المؤسسة.

 تقبل - 100 %

اختيوري للعمل في هذه المؤسسة كون خطأ كبيرا ارتكبته  -28
 في حق نفسي.

 تقبل - 100 %

تغييرات على  سأترك هذه المؤسسة إذا مو طرأت أي -29
 ظرسفي.

 تقبل - - 100 %

 تلغى 70 % 30 % ال يسجد الك ير ألكسبه ببقوئي في هذه المؤسسة طسيال. -30
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المحكمين, لتقديم  األساتذةتجميع لمالحظات  هيالجدول  في أعالهالنسب المذكورة  أنجدير بالذكر 
ضافةوتغيير  من تعديل وحذف ,صورة موجزة وملخصة عن مالحظات السادة المحكمين وقد تراوحت .وا 

كحد (  20 %وبين) اعليكحد  (100 % )نسب االتفاق في مدى مناسبة البنود أو عدم مناسبتها, بين
 : يليكما وفق السلم التالي  األساتذةتقييم مالحظات  فيالباحث طريقة عمل الطالب  وقد انتهج أدنى.

  مباشرة يقبل البند  100 %نسبة. 

  يتم تعديل البند . %90 إلى %50 مجال النسبة من 

  البند . إلغاءيتم  %20 إلى %50 مجال النسبة من 

الجدول الموالى أهم التعديالت  هذا ويمثلشكله األولي أو تعديله أو إلغائه وبناء عليه تم قبول البند في  
 .التي حدثت في شكل االستبيان

 تم تعديلهو في استبيون السالء التنظيمي الفقرات التييسضح : (07) رقم الجدسل  
 رقم الفقرة قبل التعديل بعد التعديل

أعتبر مشوكل المؤسسة هي مشوكلي الشخصية لذا  
 أسعى لحلهو.

أعتبر مشوكل المؤسسة هي مشوكلي 
 الشخصية س أسعى لحلهو.

4 

 أنو أهتم بنجوح س بمستقبل هذه المؤسسة.
 

 5 أنو أهتم بمستقبل هذه المؤسسة. 

لس تعورضت مصلحتي الشخصية سمصلحة المؤسسة 
 أقدم مصلحة المؤسسة دسن تردد.

أقدم مصلحة المؤسسة عن مصلحتي 
 الشخصية.

13 

مستعد لمضوعفة الجهد من اجل إنجوح هذه 
 المؤسسة.

مستعد لبذل جهد اكبر من اجل إنجوح هذه 
 المؤسسة.

14 

أرغب في البقوء في هذه المؤسسة على المستسيين 
 21 في البقوء في هذه المؤسسة. أرغب الحوضر سالمستقبل.

 

موضحا يلخص الجدول السابق الفقرات التي مستها التعديالت المدخلة على استبيان الوالء التنظيمي,  
شكل الفقرة قبل التعديل وشكلها بعد عملية التعديل .أما الفقرات األخرى التي لم ترد في الجدول فهي 

,ومنه تم اإلبقاء على شكلها األولي باعتبارها فقرات والمضمون, إذ تم الموافقة عليهامقبولة في الشكل 
وكمحصلة لخطوة الصدق الظاهري أو سليمة الصياغة, وصالحة لقيال السمة التي أعدت ألجل قياسها.
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مقسمة على ثالث محاور  بند 15 الىصدق التحكيم فقد خلص استبيان الوالء التنظيمي في شكله الحالي 
 . بنسد 05كل محور بق 

 : مقيو  المساطنة التنظيمية 

 استبيون المساطنة التنظيمية نتوئج التحكيم حسل منوسبة فقراتيسضح : (08) رقم الجدسل 

عود
األب

 

 
 الفقرة

 تقي 
ال 

 تقي 
 التعليق

 ور
اإلي

 

 تلغى 70 % 30 % أسوعد زمالئي للقيوم بولمهوم المسكلة إليهم . -1
 استجيب لتسجيهوت رؤسوئي في العمل دسن تردد. -2

 
 تلغى 80 % 20 %

 أقدم المسوعدة لزمالئي في العمل أيو كون نسعهو. -3
 

 تقبل - 100 %

أعمل على تسهيل مهمة زمالئي الجدد حتى إذا لم يطلب منى  -4
 ذلك.

 تقبل - 100 %

 تلغى 60 % 40 % العمل.أقسم بأداء عمل زمالئي في حولة غيوبهم عن  -5
 تلغى 60 % 40 % أضحى بوهتموموتي الشخصية من أجل مصلحة العمل. -6
أهتم بإظهور نتوئج عمل الفريق أك ر من اهتمومي بإظهور  -7

 مسوهمتي فيه.
 تقبل - 100 %

 تعدل 30 % 70 % أبودر بمسوعدة الزمالء الذين لديهم أعبوء عمل كبيرة. -8
مسظف مسؤسل عن أعموله لذا ال تهمنى  اعتبر أن كل -9

 مسوعدة اآلخرين بقدر مو يهمني أدائي لعملي .
 تلغى 60 % 40 %

سة(
كيو

) ال
فة 

لطو
ال

 

 تقبل - 100 % أسعى جوهدا لتفودى المشكالت قبل سقسعهو. -10
 تلغى 70 % 30 % أحرص على عدم التدخل في خصسصيوت زمالئي في العمل. -11
 تعدل 40 % 60 % اآلخرين في العمل.احترم حقسق  -12
 تلغى 60 % 40 % أقسم بتمرير المعلسموت الضرسرية لزمالئي. -13
احرص دسمو على التنسيق مع اآلخرين النجوز العمل بستيرة  -14

 تلغى 70 % 30 % أفضل .

دائمو اعلم من حسلي بمو أنسى عمله حتى ال أسبب اإلحراج  -15
 في العمل.

 تقبل - 100 %

أقسم بإعالم المسؤسل قبل اتخوذ اى إجراءات أس تعديالت  -16
 تقبل - 100 % جديدة خوصة بولعمل.

 تعدل 50 % 50 % أراعى مشوعر زمالئي في تصرفوتي س أفعولي. -17
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احرص على أن أكسن مجومال لآلخرين حرصو على التشجيع  -18
 تلغى 80 % 20 % سعلى العالقة الطيبة.

سح 
الر

ضية
ريو

ال
 

 

 تعدل 40 % 60 % أنفذ األعمول اإلضوفية دسن تذمر . -19
 تقبل - 100 % أتقبل مالحظوت اآلخرين دسن إ ورة المشكالت . -20
 تقبل - 100 % أقدم االعتذار إذا مو أخطأت في حق أحد مو. -21
 تلغى 80 % 20 % أتغوضى عن المضويقوت البسيطة في بيئة العمل . -22
أتقبل األمر إذا سورت األمسر عك  رغبتي في االقتراحوت أس  -23

 تلغى 60 % 40 % النقوشوت حسل بيئة العمل .

أميل إلى التفكير في مو ينبغي عمله من أجل تطسير أداء  -24
 تلغى 80 % 20 % المؤسسة .

 تلغى 70 % 30 % أرحب بولنقد البنوء من الزمالء أس المسؤسلين . -25
قدر اإلمكون إلى إظهور السلسك ألتكيفي أس التحمل أسعى  -26

 تقبل - 100 % سضبط النف  .

 تلغى 60 % 40 % أتقبل المصوعب سالمتوعب التنظيمية دسن ادني شكسى . -27

مير
لض

ى ا
سع

 

 تعدل 10 % 90 % أبودر بتقديم المبودرات لتحسين العمل ستطسيره. -28
 تلغى 70 % 30 % المؤسسة بوهتموم .أحرص على المحوفظة على ممتلكوت  -29
 تلغى 60 % 40 % اظهر االلتزام بأسقوت العمل حضسرا س انصرافو. -30
 تلغى 60 % 40 % أسعى جوهدا لنقل السمعة الحسنة للمؤسسة بتصرفوتي . -31
 تقبل - 100 % أتطسع للمسؤسليوت اإلضوفية بكل رحوبة صدر.-32
 تلغى 70 % 30 % عندمو ال أتمكن من الحضسر.أبلغ جهة عملي مسبقو  -33
أحرص على التقيد بولنظوم الداخلي للمؤسسة حتى سان لم  -34

 يكن احد يراقبني.
 تقبل - 100 %

ال أمونع في االستمرار في العمل إلى مو بعد سوعوت الدسام  -35
 الرسمي عند الحوجة .

 تقبل - 100 %

المبوشر حتى سان كنت اعتقد أظهر التعوسن مع مسؤسلى  -36
 تلغى 80 % 20 % أنني أكف منه .

ري
ضو

الح
سك 

سل
ال

 
 

 تقبل - 100 % أتوبع بونتظوم سبحرص التعليموت الداخلية للمؤسسة. -37
 تعدل 10 % 90 % أحرص على حضسر االجتموعوت المتعلقة بولعمل. -38
 تقبل - 100 % المؤسسة.أتفوعل بوإليجوب مع كل التغييرات التي تحدث في  -39
 تلغى 60 % 40 % أحترم أنظمة ستعليموت المؤسسة المعمسل بهو. -40
أتحدث بإيجوب عن المؤسسة أموم اآلخرين من خورج جهة -41

 العمل .
 تلغى 60 % 40 %

أحرص على التأكد من أن األبساب سالنسافذ مسصدة ساألنسار  -42
 مطفأة عند مغودرتي مكتبي .

 تلغى 60 % 40 %
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قدم السادة المحكمون مالحظاتهم , بنفل الطريقة السابقة التي تم اعتمادها في مقيال الوالء التنظيمي  
 .بند 45 على استبيان المواطنة التنظيمية الذي اشتمل في صورته األولية على عدد

    بين و أعلىكحد ( 100 %) مدى مناسبة البنود أو عدم مناسبتها, بينوقد تراوحت نسب االتفاق في 
 اإللغاء.تم الموافقة أو التعديل أو  أدنى. ومنهكحد  ( 20 %)

االستبيان:أهم التعديالت التي حدثت في شكل  المواليهذا ويمثل الجدول   

 التنظيميةالفقرات التي تم تعديلهو في استبيون المساطنة يسضح : (09) رقم الجدسل

 

أسوهم بأفكور جديدة ساقتراحوت بنوءة سالتي من شأنهو تحسين -43
 تلغى 70 % 30 % جسدة الخدموت المقدمة للمساطن .

أحوسل استخدام أقل المسارد في العمل مع الحرص على أداء  -44
أفضل الخدموت ) أفضل الخدموت مع اقل مسارد مكتبية مستهلكة 

.) 
 تلغى 60 % 40 %

 تعدل 20 % 80 % أدافع عن جهة عملي عندمو ينتقدهو اآلخرسن . -45

 رقم الفقرة قبل التعديل بعد التعديل
أبودر بمسوعدة الزميل الذي لديه أعبوء عمل 

 كبيرة بكل سد.

أبودر بمسوعدة الزمالء الذين لديهم أعبوء عمل 
 كبيرة.

8 

حترم حقسق اآلخرين في العمل كمو أراعى أ
 مشوعر الزمالء في تصرفوتي س أعمولي.

 12 حترم حقسق اآلخرين في العمل.أ

 17 أراعى مشوعر زمالئي في تصرفوتي س أفعولي.

أنفذ األعمول اإلضوفية بطيب نف  سمن دسن 
 تذمر.

 19 أنفذ األعمول اإلضوفية دسن تذمر .

أبودر بتقديم المبودرات لتحسين أداء العمل 
 ستطسيره.

 28 أبودر بتقديم المبودرات لتحسين العمل ستطسيره.

المتعلقة أحرص على حضسر االجتموعوت 
 بولعمل سأتوبع  كل مستجداته .

 38 أحرص على حضسر االجتموعوت المتعلقة بولعمل.

أدافع عن جهة عملي عندمو ينتقدهو من هم 
خورج العمل س أتحدث أمومهم بإيجوبية عن 

 المؤسسة.
 45 أدافع عن جهة عملي عندمو ينتقدهو اآلخرسن .
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يلخققققص الجققققدول السققققابق الفقققققرات التققققي تققققم مسققققتها التعققققديالت المدخلققققة علققققى اسققققتبيان المواطنققققة          

تققم اإلبقققاء علققى شققكلها  عليهققا, ومنققهالفقققرات األخققرى التققي لققم تققرد فققي الجققدول, فققتم الموافقققة  أمققا التنظيميققة

لخطققوة الصققدق الظققاهري فقققد اسققتقر اسققتبيان المواطنققة التنظيميققة فققي شققكله الحققالي علققى  األولققي. وكنتيجققة

 بنود . 04بند مقسمة على خمسة محاور كل محور بق  20

 . صسرة األداة بعد التحكيم:3.1.2

 إلقىفقي اسقتمارة واحقدة مقسقمة  ,األداة بقدمج االسقتبيانينتم تصميم  ,التحكيم وضبط المالحظات إجراءبعد 

  .حاورم 3

  : الجنل, المستوى التعليمي, األقدمية (. ) البيانات الشخصية خاصالمحسر األسل  

 : 15 إلى 01فقرات الوالء التنظيمي مرقمة من  المحسر ال وني. 

 : 35الى 16فقرات المواطنة التنظيمية مرقمة من  المحسر ال ولث . 

 .تعليموت األداة :1.3.1.2

ضققمنت بعققد تقققديم المبحققوث للتفاعققل ببيجابيققة مققع االسققتبيان, حيققث ت تهيقق تعليمققات  األداةتحتققوى        
التحيقققة ,التعريقققف بطبيعقققة الدرجقققة العلميقققة التقققي يسقققعى البحقققث إلقققى تحقيقهقققا, وبهقققدف االسقققتبيان, وبطريققققة 
االستجابة, والتأكيد على سرية المعلومات لطمأنقة المبحقوث وكسقب ثقتقه, وفقى األخيقر الثنقاء والشقكر علقى 

 ن .التعاو 
 .طريقة تفريغ األداة )التصحيح( :2.3.1.2
 كما سبق اإلشارة من قبل فقد تم تصميم األداة باعتماد بدال لإلجابات التالية:        

 . الخموسي ليكرتسلم ) أوافق بشدة, أوافق , محايد , ال أوافق , ال أوافق بشدة (, وفق 
والذي يقابلها من درجة واحدة إلى خمسة درجات بالترتيب على الفقرات مع مراعاة طبيعة الفقرة , سلبية  

 : ةالتالي اتايجابية وهذا حسب التقدير  أو
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 الكل االستبيون(: سصف طريقة تصحيح  10جدسل رقم ) ال

 البدائل الفقرات االيجوبية الفقرات السلبية
 أوافق بشدة 5 1
 أوافق 4 2
 محايد 3 3
 ال أوافق 2 4

 ال أوافق بشدة 1 5

 
جميع  فيويتم الحصول على الدرجة الكلية للفرد المبحوث بعد جمع الدرجات المحصل عليها        

 (35*5درجة ) 175, و  أدنىكحد  (35*1درجة ) 35هذه الدرجات من  تتراو الفقرات, حيث 

 درجة . 87.5, ومتوسط يقدر  أعلىكحد 

 : صدق االتسوق الداخلي. 4.1.2

للتأكد أكثر من صدق استبيان الدراسة تم اللجوء إلى طريقة االتساق الداخلي والتي تعرف بأنها     

 معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد التي تنتمي إليه .ل يةتقدير الدرجة ال

عبارة بالبعد الذي تنتمي له هذا و يتحقق صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل االرتباط بين درجة كل 

, 2001)فرحوت. .من جهة  ومن جهة ثانية حساب معامالت ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية لالستبيان

 (122ص:

 صدق االتسوق الداخلي الستبيون السالء التنظيمي : 1.4.1.2

يسعى الباحث في هذه الخطوة إلى بحث الدرجة التقديرية لمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبيان الوالء 

 التنظيمي, مع بعدها الذي يحتويها . 
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الفقرات مع أبعود استبيون السالء التنظيمي : ارتبوط(11) رقم الجدسل  

 

 

 األبعود
 الفقرة
 

معومل 
 االرتبوط

 مستسى الداللة

 
 

السالء 
  العوطفي

 0.01 828, أشعر بولسعودة سالفخر كسني أحد أفراد هذه المؤسسة. -1
أشعر بوالعتزاز عندمو أتحدث مع اآلخرين عن المؤسسة التي أعمل  -2

 0.01 874, بهو.

لدى الرغبة في قضوء مو تبقى من حيوتي المهنية في المؤسسة إلى  -3
 0.01 716, أعمل بهو.

 0.01 727, المؤسسة هي مشوكلي الشخصية لذا  أسعى لحلهو.أعتبر مشوكل  -4

 0.01 440, أنو أهتم بنجوح س بمستقبل هذه المؤسسة. -5

 
 

السالء 
 المعيوري  

لس تعورضت مصلحتي الشخصية سمصلحة المؤسسة أقدم مصلحة  -6
 0.01 603, المؤسسة دسن تردد.

 0.01 689, المؤسسة. أرى أن قيمي س أهدافي تتطوبق مع قيم س أهداف -7

 0.01 733, مستعد لمضوعفة الجهد من اجل إنجوح هذه المؤسسة. -8

أشعر بولتزام أخالقي يدفعني لالستمرار في عملي حتى مع سجسد فرص  -9
 عمل أفضل في مكون أخر.

,674 0.01 

أحوفظ على ممتلكوت المؤسسة كمو أحوفظ على ممتلكوتي الشخصية  -10
 0.05 355, تمومو.

 
 
 
 

لسالء ا
 المستمر
 
 

أرغب في البقوء في هذه المؤسسة على المستسيين الحوضر  -11
 سالمستقبل.

,786 

 0.01 

لن أرحل عن هذه المؤسسة حتى سلس كون األجر اكبر في مؤسسة  -12
 أخرى.

,797 0.01 

سسف تتأ ر العديد من األمسر في حيوتي إذا مو قررت ترك العمل من  -13
 المؤسسة.

,605 0.01 

 غير دالة 190, سأترك هذه المؤسسة إذا مو طرأت أي تغييرات على ظرسفي. -14

اختيوري للعمل في هذه المؤسسة كون خطأ كبيرا ارتكبته في حق  -15
 0.01 573, نفسي.
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الوالء التنظيمي  استبياندرجة كل عبارة ببعدها في  ارتباط( أن معامالت 11يتض  من الجدول )      

بالمقارنة مع  وهى قيمة مرتفعة ولعل اضعف قيمة (0.44 - 0.87جاءت محصورة للبعد األول بين )

وان ليست قيمة مرتفعة إحصائيا .( وهى 0.44( بق )05هي التي تعلقت بالفقرة رقم ) باقي بنود المحور

 .( 0.05( إال أنها دالة عند مستوى )0.01دالة عند مستوى )

 أن من خالل المقارنة بين القيم المحسوبة ,المعالجة اإلحصائية أظهرت فقد وبالنسبة للبعد الثاني       

وهى قيمة ضعيفة  (0.35تقدر ب ) المعياريمن بعد الوالء  (10)الفقرة رقم الخاصة ب اإلرتباطيةالقيمة 

 عنددالة  ولكنها( 0.01غير دالة عند مستوى الداللة ) هيو , إحصائيامقارنة مع باقى البنود وقوية 

 ( وهى نسبة مرتفعة.0.35-0.73في حين جاءت باقي فقرات البعد محصورة بين ) .( 0.05مستوى )

( وهى 0.19( بقيمة ارتباط ضعيفة تقدر بق )14الفقرة رقم )فقد جاءت واألخير لبعد الثالث ا أما  

( وعليه وجب إلغائها من االستبيان في 0.05( و )0.01غير دالة عند مستويي الداللة اإلحصائية )

(  0.57- 0.79محصورة بين )صورته النهائية.أما باقي الفقرات فقد تميزت بارتفاع قيمها اإلرتباطية 

ي تنتمي له  مما يشير إلى بالبعد الذاالستبيان كل عبارة من عبارات  ارتباطوهي قيم مرتفعة تشير إلى 

 .االستبيانعبارات كل بعد من أبعاد  اتساق
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 للمقيو مع الدرجة الكلية  السالء التنظيميدرجوت أبعود إستبيون  ارتبوط(:  12جدسل رقم )  
 البعد

 
 مستسى الداللة  االرتبوطمعومل 

العوطفيالسالء   0.944**  0.01 

**0.838 السالء المعيوري  0.01 

المستمر السالء  0.858**  0.01 

 

( أن جميع أبعاد استبيان الوالء التنظيمي الثالثة حققت ارتباط دال مع 09يتبين من الجدول )  

-0.94(  فقد تراوحت معامالت االرتباط بين )0.01الدرجة الكلية للمقيال عند مستوى داللة )

الحالية يتسم بدرجة عالية من صدق ( وهى درجة مرتفعة, مما يدل على أن االستبيان في صورته 0.83

 االتساق الداخلي  و هو ما معناه أن جميع فقرات وأبعاد االستبيان تحقق الهدف المصمم من أجله .

 إجراء بعد كل من( فقرة , 14بق ) التنظيميالوالء من االستبيان والخاص ب الثاني المحوريصب   وعليه   

( منه 14ساق الداخلي ( وهذا بحذف العبارة رقم )ي )االتوالصدق البنائ الصدق الظاهري) المحكمين(

  . (0.05)( و0.01)عند مستوى الداللة اإلحصائية  دالةا غير باعتباره

 صدق االتسوق الداخلي الستبيون المساطنة التنظيمية : 2.4.1.2

على نفل المنوال الذي سبق مقيال الوالء التنظيمي, يسعى الباحث استكماال للتحقق من صدق االتساق 

الداخلي الستبيان المواطنة التنظيمية, إلى بحث الدرجة التقديرية لمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 االستبيان, مع البعد الذي يحتويها . 

 التنظيمية المساطنة استبيون أبعود مع الفقرات ارتبوط(: 13) رقم الجدسل
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 األبعود
 الفقرة
 

معومل 
 االرتبوط

 مستسى الداللة

 
 
 

 اإلي ور 

 أقدم المسوعدة لزمالئي في العمل أيو كون نسعهو. -16
,845 

 0.01 

 0.01 845, أعمل على تسهيل مهمة زمالئي الجدد حتى إذا لم يطلب منى ذلك. -17
 0.01 647, الفريق أك ر من اهتمومي بإظهور مسوهمتي فيه.أهتم بإظهور نتوئج عمل  -18
 0.01 749, أبودر بمسوعدة الزميل الذي لديه أعبوء عمل كبيرة بكل سد. -19

 اللطوفة
 
 
 

احترم حقسق اآلخرين في العمل كمو أراعى مشوعر الزمالء في تصرفوتي  -20
 س أعمولي.

,892 0.01 

 قبل سقسعهو.أسعى جوهدا لتفودى المشكالت  -21
 

,831 0.01 

 0.01 920, دائمو أعلم من حسلي بمو أنسى عمله حتى ال أسبب اإلحراج في العمل. -22

أقسم بإعالم المسؤسل قبل اتخوذ أي إجراءات أس تعديالت جديدة خوصة  -23
 بولعمل.

,850 0.01 

 
 

 الرسح الريوضية
 

 أنفذ األعمول اإلضوفية بطيب نف  سمن دسن تذمر. -24
    

,684 0.01 

 أتقبل مالحظوت اآلخرين دسن إ ورة المشكالت . -25
 

,616 
0.01 
 

 أقدم االعتذار إذا مو أخطأت في حق أحد مو. -26
  

,771 0.01 

 0.01 636, أسعى قدر اإلمكون إلى إظهور السلسك ألتكيفي س التحمل سضبط النف  . -27

 
 سعى الضمير 

 غير دالة 222, لتحسين أداء العمل ستطسيره.أبودر بتقديم المبودرات  -28
أحرص على االلتزام سالتقيد بولنظوم الداخلي للمؤسسة حتى سان لم يكن  -29

 احد يراقبني.
,321 0.05 

 0.05 312, أتطسع  للمسؤسليوت  اإلضوفية  بكل  رحوبة صدر. -30
الرسمي عند  ال أمونع في االستمرار في العمل إلى مو بعد سوعوت الدسام -31

 الحوجة .
,962 0.01 

 السلسك الحضوري
 

 0.01 859, أتوبع  بونتظوم  سبحرص  التعليموت  الداخلية للمؤسسة. -32
 0.01 658, أحرص على حضسر االجتموعوت المتعلقة بولعمل سأتوبع  كل مستجداته . -33
 0.01 741, ولمؤسسة ية مع كل التغييرات التي تحدث فيأتفوعل بإيجوب -34
أدافع عن جهة عملي عندمو ينتقدهو من هم خورج العمل س أتحدث  -35

 أمومهم بإيجوبية عن المؤسسة .
,740 0.01 
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أن معامالت ارتباط درجة كل عبارة ببعدها في استبيان المواطنة التنظيمية,  (13)يتض  من الجدول 
( وهى قيمة مرتفعة عند 0.64 - 0.84جاءت محصورة للبعد األول المتمثل فى بعد اإليثار, بين )

 0.92وبالنسبة للبعد الثاني والمتمثل في بعد اللطافة , جاءت محصورة بين )   (0.01مستوى الداللة )
أما البعد الثالث والمتمثل في بعد الرو   (0.01( وهى قيمة مرتفعة عند مستوى الداللة )0.83 -

وهى قيمة مرتفعة نسبيا عند مستوى الداللة  (0.61 - 0.77فقد جاءت محصورة بين )  الرياضية 
( بقيمة ارتباط 28ير , فقد جاءت الفقرة رقم )أما عن البعد الرابع والمتمثل في بعد وعى الضم (0.01)

( 0.05( وال عند مستوى )0.01( وهى غير دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية )0.22ضعيفة تقدر بق )
 .في صورته النهائيةوعليه وجب إلغائها من االستبيان 

الداللة ( غير دالتين عند مستوى 30( و الفقرة)29كل من الفقرة ) أن اإلحصائيةوأظهرت المعالجة     
.أما باقي الفقرات فقد تميزت بارتفاع قيمها اإلرتباطية (0.05( ولكنهما دالتين عند مستوى الداللة )0.01)

تشير إلى مقبولة و  لقوة والضعف النسبي ولكنهاتباينت بين ا(  وهي قيم 0.31- 0.96محصورة بين )
المتمثل في بعد    واألخيرالبعد الخامل   و ارتباط كل عبارة من عبارات االستبيان بالبعد الذي تنتمي له

عند مستوى الداللة ( وهى قيمة مرتفعة 0.65 - 0.85, فقد جاءت محصورة بين ) الحضاريالسلوك 
(0.01 ) 

    تشير إلى ارتباط كل عبارة من  ,مرتفعةمعامالت االرتباط للمحور الثاني قيم  أن ومنه يمكن القول
اتساق عبارات كل بعد من أبعاد االستبيان. يؤكدعبارات االستبيان بالبعد الذي تنتمي له  مما   

  (: ارتبوط درجوت أبعود استبيون المساطنة التنظيمية مع الدرجة الكلية للمقيو  14جدسل رقم )ال   
 

 مستسى الداللة معومل االرتبوط  البعد
 **0.69 االي ور

0.01                  
 **0.79 اللطف

 **0.69 الرسح الريوضية 
 **0.76 سعي الضمير 

 **0.50 السلسك الحضوري 
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أن جميع أبعاد استبيان المواطنة التنظيمية الخمسة حققت ارتباط دال مع  (14)يتبين من الجدول    

-0.79)   فقد تراوحت معامالت االرتباط بين(0.01)الدرجة الكلية للمقيال عند مستوى داللة 

وهى درجة مرتفعة ومقبولة , مما يدل على أن االستبيان في صورته الحالية يتسم بدرجة عالية من (،0.50

 بيان تحقق الهدف المصمم من أجله ق الداخلي  و هو ما معناه أن جميع فقرات وأبعاد االستصدق االتسا

فقرة , بعد كل من  (19)وعليه يصب  المحور الثالث من االستبيان والخاص بالمواطنة التنظيمية بق 

 (28( وهذا بحذف العبارة رقم ) االتسوق الداخلي( والصدق البنائي )) المحكمينإجراء الصدق الظاهري

 . (0.05)( س0.01)منه باعتبارها غير دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 . بوت االستبيون:2.2

  لو تكرر تطبيقها بالتقريبواحدة  اإلجابة المحصل عليها عن طريقهكان  إذايعد المقيال ثابتا     

 (78، ص:2006)الدهشة.                         .وقتين مختلفينفي  )العينة(األشخاصنفل على 

 : يليالباحث بتطبيق بعض طرائق قيال ثبات االستبيان كما  الطالب وللتحقق من هذا الهدف قام

 .طريقة التجزئة النصفية:1.2.2

 أونصفين  إلى االستبيان أويتم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية,عن طريق تجزئة االختبار 

الفردية , ومجموعة  األرقامالبنود ذات  عدد بنودها, ومنه تكون لدينا مجموعة فيمجموعتين متكافئتين 

معامل االرتباط  باستخدامالمجموعتين  االرتباط بينالزوجية, ثم يتم حساب معامل  األرقامالبنود ذات 

يتم استخدام معادلة  خيراألرسون, بعدها يتم استخدام معادلة سبيرمان براون لتصحي  الطول, وفى يب

  التصحي  لجوتمان.
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 . طريقة التجزئة النصفية لمقيو  السالء التنظيمي1.1.2.2

 استبيون السالء التنظيمي ألبعودالتجزئة النصفية  يسضح(: 15جدسل رقم ) ال

 أبعود االستبيون
عدد 
 العبورات

العبورات الفردية 
 سالزسجية

معومل  االرتبوط 
بين العبورات 

الفردية 
 سالزسجية

معومل التصحيح 
 سبيرمون براسن

معومل التصحيح 
 لجستمون 

العوطفي السالء  

 
5 

 3 الفردية 
,537 ,699 ,548 

 2 الزوجية

 5 السالء المعيوري
 2 الفردية 

,311 ,475 ,482 
 3 الزوجية

 4 السالء المستمر
 2 الفردية 

,520 ,684 ,673 
 2 الزوجية

 14 المجمسع الكلى
 7 الفردية 

,712 ,832 ,832 
 7 الزسجية

 

من  األولالمحور  أبعادبيرسون بين كل االرتباط أن معامل  (15)يتبين من خالل الجدول رقم  
  وبعد و هذا قبل التصحي   (0.71) بق يقدرأبعاد ( 03والمقدرة بق ) ,التنظيمياالستبيان والمتعلقة بالوالء 

 .(0.83)ق بقدر  لتصحي  الطول براون سبيرمانتصحيحه بمعامل 

 أظهرتهاالتى  وهى نفل القيمة ( 0.83بعدها تم تأكيد تصحيحه بمعادلة التصحي  لجوتمان وقدر بق ) 
ومنه يمكن القول أن أبعاد استبيان الوالء  سبيرمان براون  وهى قيمة مرتفعة وجيدة.لصحي  معادلة الت
 . بطريقة التجزئة النصفية تتميز بثبات عالالتنظيمي 
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 . طريقة التجزئة النصفية لمقيو  المساطنة التنظيمية2.1.2.2

 (: التجزئة النصفية ألبعود استبيون المساطنة التنظيمية 16جدسل رقم ) ال

 أبعود االستبيون
عدد 
 العبورات

الفردية  العبورات
 سالزسجية

معومل  االرتبوط 
بين العبورات 

الفردية 
 سالزسجية

معومل التصحيح 
 سبيرمون براسن

معومل التصحيح 
 لجستمون 

 4 اإليا ور
 2 الفردية 

,494 ,662 ,652 
 2 الزسجية

 اللطاوفة
4 
 

 2 الفردية 
,784 ,879 ,879 

 2 الزسجية

 4 الرسح الريوضية
 2 الفردية 

,380 ,550 ,543 
 2 الزسجية

 3 سعى الضمير
 2 الفردية 

,191 ,321 ,336 
 1 الزسجية

 4 السلسك الحضوري
 2 الفردية 

,507 ,673 ,671 
 2 الزسجية

 19 المجمسع الكلي
 10 الفردية 

 9 الزسجية 658, 687, 524,

والموسوم بوعي الضمير, تحصل على درجة  (03)البعد رقم  أن (16)يظهر من الجدول رقم           
, وبعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون قدر بق (0.19)معامل ارتباط بيرسون قدرت بق  فيضعيفة 

ويرجع السبب فى ذلك لقلة بنوده ( .0.33)وهى تقريبا نفل نتيجة معادلة جوتمان المصححة  (0.32)
كما سبق  (28) واحد من بنوده بعد قيال الصدق, وهو البند رقممقارنة مع باقي األبعاد , إذ تم إلغاء بند 

نتيجة الدرجة لم يؤثر على  فيهذا الضعف  أنغير  اإلشارة إليه في تحليل صدق االتساق الداخلي. 
من  الثانيكل أبعاد المحور  لمجموعتي نصف االستبيان في معومل ارتبوط بيرسسنالن  األبعاد, باقي

و هذا قبل التصحي     (0.52)يقدر بق  ,( أبعاد05) التي تحتوي بالمواطنة التنظيميةاالستبيان والمتعلقة 
 .(0.68)ق بلتصحي  الطول قدر  سبيرمون براسنوبعد تصحيحه بمعامل 
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فوق (  وهى قيمة 0.65)بق قدر  حيث التصحيحية بمعودلة جستمونبعدها تم تأكيد تصحيحه  
بطريقة  القول أن أبعاد استبيان الوالء التنظيمي تتميز بثبات عال. ومنه يمكن نسبيا المتوسط و مقبولة
 .التجزئة النصفية

طريقة ألفو كرسنبوخ:   2.2.2   

معودلة الفو بحث درجة ثبات االستبيان, تم استخدام طريقة ثانية وهى  فيلمزيد من تحرى الدقة       
 . أدناهالجدول  فيما هو موض  كرسنبوخ ك

 لمقيو  السالء التنظيميألفو كرسنبوخ . طريقة 1.2.2.2

 السالء التنظيميستبيون (: معومل  بوت ألفو ال17جدسل رقم )ال

 معومل ال بوت عدد العبورات أبعود الدراسة

 0.778 5 السالء العوطفي 
 0.539 5 السالء المعيوري 
 0.702 4 السالء المستمر 

 0.867 14 المجمسع 
 

عالية بالمجموع معامالت الثبات لمقيال الوالء التنظيمي يمكن وصف  هأن (17)يوض  الجدول رقم 
وحدها األدنى نجده  (،0.77) بالسالء العوطفى   حيث بلغت حدها األعلى في محور  (0.86) قدر با إذ

 . معامل ثبات المقيال عالي أنوعليه يمكن القول  (.0.53) با يقدر  إذالسالء المعيوري في محور 
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 لمقيو  المساطنة التنظيميةألفو كرسنبوخ . طريقة 2.2.2.2

 المساطنة التنظيمية ستبيون(: معومل  بوت ألفو ال18جدسل رقم )ال

 معومل ال بوت عدد العبورات أبعود الدراسة

 0.768 4 اإلياا ور
 0.886 4 وفةااللط

 0.565 4 الريوضية الرسح
 0.116 3 سعى الضمير

 0.736 4 الحضوريالسلسك 
 0.663 19 المجمسع

 

  وهى  (0.66)أن معامالت الثبات لمقيال المواطنة التنظيمية قدر بق  (18)يوض  الجدول رقم 
  وحدها األدنى نجده في (0.88) باللطوفة درجة فوق المتوسط .حيث بلغت حدها األعلى في محور 

 . وعليه يمكن القول أن معامل ثبات المقيال مقبول (.0.11سعي الضمير إذ  يقدر با )محور 

 . الدراسة األسوسية 3
 . منهج الدراسة:1 .3

يعقققرف المقققنهج بأنقققه طريققققة لوصقققف الظقققاهرة المدروسقققة  وتصقققويرها كميقققا  عقققن طريقققق جمقققع        
خضققققققققققققققاعها للدراسققققققققققققققة الدقيقققققققققققققققة                         معلومققققققققققققققات مقننققققققققققققققة عققققققققققققققن المشققققققققققققققكلة وتصققققققققققققققنيفها وتحليلهققققققققققققققا وا 

 .(130، ص:1995بسحسش، ذنيبوت.)
يقتحم غمار البحث من دون محددات , تفرض عليه تبنى طريقة عمل  أنال يمكن للباحث  إذ      

 يحد من العشوائية والذاتية. الذي العلميذلك هو المنهج , فى رحلة بحثه عن الحقيقة
نهايته, بغية الكشف  إلىمن بداية البحث  إتباعهايجب  التيوالقواعد  المبادئكما يعرف بأنه جملة 

 ,جياللى, )سالطنية  .تخضع لها ظواهر موضوع الدراسة التيعن العالقات العامة والجوهرية 
 (.27,ص2004
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باعتباره المنهج الذي  ,فقد تم تبنى المنهج الوصفي التحليلي ,وانطالقا من طبيعة وأهداف هذه الدراسة   

, ثم تنظيمها وتحليلها للخروج ومن واقعها المدرول ,يسعى إلى جمع المعلومات من بيئتها مباشرة 

 فهم حقيقتها. فيتفيد  للوصول إلى نتائج وكشف أسبابها,وتفسيرها  للظاهرةبوصف 

كما يعرف المنهج الوصفي بأنه المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع , ويهتم      

ال يهدف إلى وصف  إذبوصفها وصفا دقيقا , ويعبر عنها تعبيرا كيفيا , بوصفها وتوضي  خصائصها , 

.                                                              الواقع وتطويره  الظواهر أو وصف الواقع كما هو فقط , بل يتعداه للوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم

 (.111,ص2008) العتيبى,

 عينته:س  . مجتمع الدراسة2.3   

حسب  ,من فئة اإلداريين ( مسظف سمسظفة249)تكونت عينة مجتمع الدراسة األساسية من          

الدائمين,والمسلمة من طرف رؤساء مصال  الموظفين بالبلديات المعنية جداول تعداد المستخدمين 

( 08)وقد تم استهداف  , يزاولون عملهم بصورة منتظمة بمؤسسات اإلدارة المحلية بوالية مسيلة .بالدراسة

 تنتسب لإلدارة المحلية بالمسيلة بين بلديات ومديريات فرعية  بمقر الوالية. مؤسسوت

, إذ تم توزيع االستبيان على الحصر الشامل لجميع مفردات العينة المستهدفة  أسلوباستخدم الباحث 

وبعد الفحص  ( استمورة17با )استمارة, بفاقد قدر  (232)استرجاع  جميع أفراد مجتمع الدراسة بعدها تم

عدد االستمارات الصالحة  أصب لم تتوفر فيها شروط اإلجابة الصحيحة . ومنه  استمارة (14)تبين أن 

 العينة:استمارة والجدول التالي يبين توزيع  (218)لعملية التفريل هي 

 (: يسضح مجتمع س عينة الدراسة19جدسل رقم )ال            
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(: يسضح مجتمع س عينة الدراسة  09) رقم الرسم البيوني   

 

 
 (249)أن مجتمع الدراسة يتكون من (  04)  والرسم البياني رقم( 19)نالحظ من الجدول رقم 

وكانت نسبة هذه العينات  متقاربة   مؤسسات إدارية عبر إقليم والية مسيلة  على ثمانية موزعين ،مسظف
كحد أعلى ممثلة في مديرية التنظيم  ( %18.48تقريبا.إذ تراوحت تمثيلية هذه اإلدارات بين نسبة) 

 كحد أدنى التي تمثل الفرع البلدي الثامن ببلدية مسيلة. (%06.42 ) و ، والشؤون العامة بمقر الوالية

 اوالد دراج
16.06% 

 المعاضيد 
12.86% 

 أوالد عدى القبالة 
12.04% 

 السوامع 
10.04% 

 المطارفة
10.04% 

 الفرع البلدى الثامن
6.42% 

 م التنطيم و الشؤن العامة 
18.48% 

 االمانة العامة
14.06% 

 مجتمع وعينة الدراسة

 النسبة المئسية أفراد المجتمع اإلدارة
 16.06% 40 بلدية أسالد دراج

 12.86% 32 بلدية المعوضيد

القبولةبلدية أسالد عدى   30 %12.04 

 10.04% 25 بلدية السسامع

 10.04% 25 بلدية المطورفة

 06.42% 16 الفرع البلدي ال ومن بولمسيلة

 18.48% 46 مديرية التنظيم سالشؤسن العومة بولسالية

 14.06% 35 األمونة العومة بولسالية

 100 % 249 المجمسع
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نوتاالستبيواسترجوع (: نسب  20جدسل رقم )ال   

 المئوية ةالنسب

 بياناتد االستاعدت

االستبيانات المسترجعة  اإلدارة
 الصالحة

 االستبيانات الموزعة

 بلدية أسالد دراج 40 34 85.00%

 بلدية المعوضيد 32 28 87.51%
 بلدية أسالد عدى القبولة 30 27 90%

 بلدية السسامع 25 21 84.00%
المطورفةبلدية  25 22 88.00%  

 الفرع البلدي ال ومن بولمسيلة 16 16 100%

84.79% 39 46 
مديرية التنظيم سالشؤسن 

 العومة بولسالية

 األمونة العومة بولسالية 35 31 88.58%

 المجمسع 249 218 %87.55
 

من المجموع  الكلي للدراسة  (% 100)على أفراد مجتمع الدراسة بنسبة استبيان (249)تم توزيع      

موظف وموظفة وهو التعداد الكلى للطاقم االدارى بالمؤسسات الثمانية المذكورة أعاله,  (249) بالمقدر 

 استرجع  بأسلوب الحصر الشامل ,وبشكل أوض  تم استهداف كل الموظفين الذين يحملون صفة ادارى

 استمارة اى بنسبة (31)بق بفاقد قدرمن المجتمع الكلي للدراسة   (%87.55 )بنسبةاستبيان  (218)منها 

 .للتفريل  صالحةغير و  مفقودة ) غير مسترجعة(بين  (12.44% )
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 .خصوئص مجتمع الدراسة:1.2.3   
نتناول في هذا  العنصر الخصائص التي تميز عينة الدراسة و التي نقصد بها الجنل والمستوى         

 .واألقدميةالتعليمي  
  تسزيع العينة حسب متغير الجن : 

(: يسضح تسزيع عينة الدراسة حسب متغير الجن  21جدسل رقم ) ال  

المئسيةالنسبة   الجن  التكرار 
 ذكور 135 %61.9
 إناث 83 %38.1

100 %       المجمسع 218 
 

(: يسضح تسزيع عينة الدراسة حسب متغير الجن  10الرسم البيونى)   

 
(   بأن نسبة الذكور اعلى من اإلناث اذ 10( والرسم البيانى رقم )21من خالل الجدول رقم )يتض  

 .(%38.1)وتأتى نسبة اإلناث في الرتبة الثانية  بنسبة (%61.9) تقدر بق

 

 

 

61.9% 

38.1% 

 خصائص افراد العينة وفق متغير الجنس

 إناث ذكور
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 : تسزيع العينة حسب متغير المستسى التعليمي 
 (: يسضح تسزيع عينة الدراسة حسب متغير المستسى التعليمي 22جدسل رقم ) ال    

المئسيةالنسبة  مييعلتال ستسىالم التكرار   

و أقلأ متوسط 13 %06  

 ثانوي 85 %39
 جامعي 120 %55

 المجمسع 218 %100
  

 (: يسضح خصوئص العينة سفق المستسى التعليمي 11) رقم الرسم البيوني 

 

 

 لديهم الدراسة عينة من%( 55) أن  ( 11) رقم البياني والرسم( 21) رقم الجدول خالل من يتض 

 ويعود أقل  أو متوسط مستوى لديهم فقط%(  6)و ثانوي  مستوى لديهم%(  39)و جامعي  مستوى

 الجامعية الشهادات حملة التحاق يقتضيان الذي التوظيف طبيعة و, المنصب طبيعة إلى ذلك في السبب

 

 

 

 

 

 

 متوسط او اقل
6% 

 ثانوى
39% 

 جامعي 
55% 

 خصائص افراد العينة وفق متغير المستوى التعليمى

 جامعي  ثانوى متوسط او اقل
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  االقدمية )سنسات الخبرة ( :حسب متغير 

 (: يسضح تسزيع عينة الدراسة حسب متغير األقدمية  23جدسل رقم ) ال

المئسيةالنسبة    االقدمية التكرار 

سنوات 5أقل من  87 39.9 %  
سنوات 10إلى  5من  51 23.4 %  

سنوات فما فوق 10 80 36.7 %  

 المجمسع 218 100 %
 

(: يسضح خصوئص العينة سفق متغير االقدمية 12) رقم الرسم البيوني   

 
من عينة الدراسة  (%39.9)أن ,  (12)رقم  البيانيوالرسم  (23) يتض  من خالل الجدول رقم
من عينة الدراسة بلغت  (%36.7س )سنوات محتلة الرتبة األولى,  5بلغت سنوات الخبرة لديهم اقل من 

من عينة الدراسة بلغت ( %23.4)سنوات محتلة الرتبة الثانية   و 10سنوات الخبرة لديهم أكثر من 
 سنوات في الرتبة األخيرة .  10إلى  5سنوات الخبرة لديهم من 

 

 

 5أقل من 
 سنوات 

39.9% 

الى  5من 
 سنوات 10

23.4% 

 10اكثر من 
 سنوات
36.7% 

 خصائص افراد العينة وفق متغير االقدمية

 سنوات 10اكر من  سنوات 10الى  5من  سنوات  5أقل من 
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 :الدراسة دسات .أ3.3
 أدواتبالشر  المفصل وال سيما  التي سبق تناول جمع جزئياتها الدراسة االستطالعية إلىبالرجوع     

الدراسة االستطالعية, واعتمادا على نتائج الخصائص السيكومترية المحصل عليها, تم العمل بالتعديالت 

 من تعديل وحذف وتغيير للبنود. الالزمة

قد مرت بثالث مراحل أساسية للتعديل  ,االستبيان فيالدراسة والمتمثلة  أداة أنوعليه يمكن القول  

 : يليما  فيوالتصحي  نوجزها 

  في( بند , 75جمع فيها االستبيان ) والتي األوليةالصورة مرحلة التصميم أو  : األسلىالمرحلة 

 بند(. 45بند و استبيان المواطنة التنظيمية  30 التنظيميكل من المقياسين ) استبيان الوالء 

 : مرحلة التصميم وفيها قلص السادة  أعقبت التيمرحلة التحكيم وهى المرحلة  المرحلة ال ونية

 15 التنظيميكل من المقياسين ) استبيان الوالء  فيبند,  35لتصب   األسئلةمن حجم  األساتذة

 بند(. 20بند و استبيان المواطنة التنظيمية 

  : االتساق الداخلي للفقرات وهى مرحلة المعالجة اإلحصائية عند طريق بحث المرحلة ال ول ة

الخطوة التي مكنت الباحث من إجراء أخر التعديالت على األداة ببلغاء فقرتين من المقيال والتي 

 (28( و الفقرة رقم )14تبين إنهما غير دالتين إحصائيا. وهى الفقرة رقم )

 فقرة . 33ليخرج االستبيان في صورته النهائية مكونا من 

        :       حدسد الدراسة. 4.3

تنمية رو  المواطنة التنظيمية لدى عينة من  في التنظيميمعرفة دور الوالء  إلىهدفت الدراسة        

المحلية, ومنه تظهر الحدود التالية : اإلدارة موظفي  
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 الحدسد البشرية:.1.4.3

بعض بكل من  المحلية اإلدارات موظفيمن فقط ,  اإلداريينعلى عينة  الدراسة اشتملت      

 . البلديات ومديريتين اثنتين ,تابعيتين لوالية المسيلة

 :الزمونيةالحدسد .2.4.3

إلى  2013بداية من شهر أكتوبر    2014 -2013 الدراسيخالل الموسم دراسة بال أجريت   

  . 2015 يغاية جانف

  :المكونيةالحدسد .3.4.3

الباحث دراسته االستطالعية ببلدية بوسعادة وهى إحدى بلديات والية مسيلة  أما الدراسة  أجرى     

بلديات بالجهة الشرقية للوالية وهى  (05)مؤسسات ممثلة فى  (08)بق فكانت محصورة تحديدا  األساسية

  بلدية السسامع( -بلدية المطورفة  -بلدية المعوضيد   -بلدية أسالد عدى القبولة   -)بلدية أسالد دراج 

مقر  –) الفرع البلدي ال ومن بولمسيلة مؤسسات أخرى تقع على مستوى إقليم بلدية المسيلة وهى  (03)و

 . مقر األمونة العومة بولسالية( –مديرية التنظيم سالشؤسن العومة بولسالية 

  :األسوليب اإلحصوئية المستخدمة في الدراسة .7

 Statistical Product) و المنتجات للخدماتاإلحصائية  الحلولبرنامج  استخدم الباحث

and Service Solutions (sspS) للعلوم  كان يطلق عليه سابقا بحزمة البرامج اإلحصائية الذي

سن عشر رقم  اإلصدار (SPSS :Statistical Package of the Social Sciences)  االجتماعية

 يلي: البيونوت كمولمعولجة  (20)

، بشدة مساقف 5) الخماسيحسب مقيال ليكرت بترميزها لى الحاسب اآللي  البيانات إ تفريلتم      

 الخماسيولتحديد طول خاليا مقيال ليكرت  (،غير مسافق بشدة 1.مسافق غير 2محويد،  3مسافق. 4
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العام بطر  الحد األعلى من الحد األدنى لدرجات المقيال  )الحدود العليا والحدود الدنيا( ثم حساب المدى

على طول للحصول  (5)وهى على عدد خاليا المقيال  (4)قسمة الناتج   ثم (4=  1 – 5) : يليكما 

 :الخلية الصحي  أي 

من  األدنىالحد  وهيقل قيمة في المقيال ذلك يتم إضافة هذه القيمة إلى أ بعد (،0.8=  4/5)

)أو بداية المقيال وهو الواحد الصحي (  وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية  وبهذا درجات المقيال 

 (24في الجدول رقم )أصب  طول الخاليا كما هو موض  

 اإلجوبة(: طسل خاليو المقيو  سمو يقوبلهو من بدائل 24الجدسل رقم )

ةالتنظيمي سالمساطنة التنظيمي السالء مستسى اإلجوبةبدائل    طسل خاليو المقيو  

جدا مستوى ضعيف بشدة غير موافق   00 .1 – 1.80 

2.61-1.81 غير موافق مستوى ضعيف  
  3.42-2.62 محايد مستوى متوسط
4.23-3.43 موافق مستوى مرتفع  
جدا مستوى مرتفع بشدة موافق   4.24-5.00  

حصاء استداللي العديد من األساليب اإلحصائية  تم استخداموقد   تطلبهاالتي بين إحصاء وصفى وا 
 وهي: البحثي عملنا

 اإلحصوء السصفي : .1.7

 :لوصف العينة. التكرارات 

 :بهدف حساب متوسطات درجات أفراد العينة. المتسسط الحسوبي 

 : ة بين الضعف والقوة التنظيمي والمواطنةالتنظيمي  بهدف اكتشاف مستوى الوالء المتسسط النظري 
 لتوضي  تمثيلية العينة من المجتمع. المئسية: النسب 

 لتحديد طول خاليا المقيال. : المدى العوم 

 :تشتت اإلجابات.أو لمعرفة مدى تمركز  االنحراف المعيوري 
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 : االستداللياإلحصوء  .2.7 

 ولثبات التجزئة النصفية. لالستبيانالداخلي  االتساقصدق  بحثل بيرسسن: ارتبوط معومل 

  االستبيانثبات فقرات  لبحث كرسنبوخ: فوألمعودلة. 

  في ثبات التجزئة النصفية. االستبيانلتعديل طول  سيبرمون براسن: ارتبوطمعومل 

  في ثبات التجزئة النصفية. االستبيانلتعديل طول : لجستمون التصحيحمعومل 
 ت( للعينوت المستقلة  اختبور(Indépendant samples T-test : لبحث الفروق بين

 وهذه المتغيرات هي الجنل.  (02)متوسطات فئتين أي للمتغيرات التي يساوي عددها 
 بوينتحليل الت اختبور ONE-WAY ANOVA (F test): في  الفروق بين عدة فئات أي لبحث

 التعليمي.قدمية و المستوى وهذه المتغيرات هي األ (02)التي يزيد عددها عن  غرافيةالمتغيرات الديمو 
 ختبور شفيه البعديإ Scheffe  :الناتجة عن نتائج بين المجموعات الفروق  اتجاهشف عن للك

 .تحليل التباين
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  خالصة الفصل:

للدراسة الميدانية, المنهجية  إلى الخطوات التطرق تمللبحث إذ  الميدانيالعمل  هذا الفصلتناول 
باالعتماد واالستعانة على العديد من  ابتداء من الدراسة االستطالعية باستخدام استبيان تم تصميمه 

الدراسات واألدب النظري والتربوي المتعلق بمتغيرات الدراسة, بعد التأكد من صدقه وثباته على عينة 
سة األساسية. تم تبنى المنهج الوصفي موظف وموظفة من خارج عينة الدرا 42استطالعية مقدارها 

 اإلدارة موظفيموظف وموظفة من ( 218)من عينة قوامها  األساسيةجمعت بيانات الدراسة   التحليلي 
( 20اإلصدار رقم عشرون )(  SPSS )برنامج  باستخدام, وتم تحليل هذه البيانات  اإلداريينالمحلية 

تم التوصل إلى نتائج اإلجابات عن تساؤالت الدراسة, وفى وباستخدام العديد من األساليب اإلحصائية 
 .الفصل الموالى سنتطرق إلى عرض هذه النتائج



 

الفصل السادس : عرض ومناقشة  
 وتحليل نتائج الدراسة األساسية 

  

 تمهيد 

  الوالء التنظيمي  استبيان عرض نتائج 

 سلوك المواطنة التنظيمية  استبيان  عرض نتائج 

  عرض نتائج الفروق ذات الداللة اإلحصائية في متغير الوالء

 التنظيمي 

 الجنس  -

 االقدمية المهنية   -

 المستوى التعليمي  -

  عرض نتائج الفروق ذات الداللة اإلحصائية في متغير سلوك

 المواطنة التنظيمية 

 الجنس  -

 االقدمية  المهنية  -

 المستوى التعليمي  -

 

  



الفصــل السادس                                                       عرض وتحليل ومناقشة النتائج          
           

143 
 

  :تمهيد

 أدداتدتننادل  مننج  الدراسنو دونددد اع دة ننو الدراسنو دمداصنفاتجا إلى بعد تطرقنا في الفصل السابق
د  تفر غجننناد دجمنننل المعادمنننات  األساسننن والدراسنننو  إجنننرا دبعننند  ،خصننناال السننن ةدمتر والجمنننل الب اننننات د 
المداطننو   اتلمعالجو مدضدع  الندء  التني مني دانعةاسنل ةانى سنادة المناسبو اإلوصاا وتطب ق التقن ات 

التني م ننو لنندظ مننديفي اإلدارل الموا ننو، نقننل فنني  ننأا الفصننل أمنناح أ ننح مرواننو منن  مراوننل اسننتةمال بو نننا 
و األرقنناح در اضنن و الب انننات الةم ننو إلننى العامنني ، د نني مرواننو توا ننل دتفسنن ر النتنناا  دف جننا  ننتح تغ ننر  ننةا 

  .تقد رات دمالويات ة ف و تةد   سندا ةام ا لنا في تقس  ر النتاا  دتعم مجا  

ضنند   فننيدمناق ننتجا  الدراسننو إل جنناتدصننات  التنني ننأا الفصننل ةننرل د توا ننل النتنناا   فننينتنادل دسنن
 .الفرض ات دالدراسات السابقو 
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  نتائج:الو مناقشة  وتحليلعرض  . 1

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: .1.1

  النننندء   اسننننتب ا  مسننننتدظ النننندء  التني منننني لنننندظ مننننديفي اإلدارل الموا ننننو بدء ننننو مسنننن او ةاننننىمننننا
 ؟عالمستمر(المع اريعالعاطفيالتني مي دأبعاده ) 

 دانب ق ة   أا السؤال فرض و تنل بأننا : 

 التني مي لدظ مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او.نتدقل مستدظ مرتفل لادء  

 المتدسنط الوسنابي داءنونرال المع ناريتح وسنا   الفرض و المنب قو ةنل، داختبارجابو ة   أا السؤال لإل
دمنن  اجننل  .التني منني النندء  ءسننتب ا  ال ال ننولألبعنناد  علمجمدةننو داونندل  اختبااار (  د دالمتدسننط النيننري 

 التال و : اإلوصاا و األسال  تفس ر النتاا  اةتمدنا ةاى 

 تح وسا  متدسط دانورال ةل بعد م  األبعاد ال ال و دةألك مجمدع األبعاد ةةل 

 .تح استخداح )ت( لع نو داودل لمعرفو دءلو األبعاد دةألك مجمدع األبعاد 

  : مقارنو ق مو المتدسط الوسابي مل ق مو المتدسط النيري دالأي  تح وسابل ةما  اي 

 دقد تح اةتماد التقد رات التال و : ، 2 /*عدد البنود المتوسط النظري = (اكبر قيمة +أدنى قيمة

 .المتدسط الوسابي اقل م  المتدسط النيري :  عنى متدسط دء  منخفل 

 لمتدسط النيري:  عنى مستدظ دء  مرتفل.المتدسط الوسابي أةبر م  ا 

 . المتدسط الوسابي مساد لامتدسط النيري :  عنى مستدظ دء  متدسط 

 :ما  ايد دضح الجددل التالي  
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 اإلدارة المحل موظفي لدى الوالء التنظيميمستوى   :25جدول رقم(ال

الننننننر 
 قح

المتدسننننط  البعنننند
 الوسابي

المتدسننننط 
 النيري

ق منننننو )ت( 
لمجمدةننننننننو 

 داودل

اءنوننننننننرال 
 المع اري

مسنننننننننننتدظ 
 الدءلو

مسننننننننننننننننننننننتدظ 
النننننننننننننننننننننننننننننندء  

 التني مي

النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندء   1
 العاطفي

 مرتفل  0.05 4.38 11.84 15 18.52

النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندء   2
 المع اري

 مرتفل  0.05 4.26 7.18 15 17.07

النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندء   3
 المستمر

11.99 12  -
18.01   

 متدسط 0.05 2.46

الدرجننو الةا ننو لانندء  
 التني مي

 مرتفل 0.05 9.79 8.41 42 47.58

 

وسننابي متدسننط جننا ت مرتفعننو ب الدرجننو الةا ننو لانندء  التني مننيأ    25رقاام(الجاادول منن   نسننتنت    
دانونرال مع ناري  قندر  , 42(باا  قندر  الأي( د ى ق مو اةبر م  ق مو المتدسط النيري 47.58( قدر بن 

بالمتدسنط النينري اتضنح دءلنو  الوسنابيلمقارنو المتدسط  (   لعينة واحدةدباستخداح اختبار   9.79(بن 
مسننتدظ النندء   أ د ننأا  عنننى   8.41(بق مننو  (0.05الداللااة (الدرجننو الةا ننو لانندء  التني منني ةننند مسننتدظ 

مرتفعااة ماا   بمسننتد اتالموا ننو بدء ننو المسنن او  وينند   اإلدارلمننديفي  أ  تجننل نونند اءرتفنناعع ممننا  ؤةنند 
 .  التنظيمي الوالء
المرتبنو  فنيول  العاطفيبعد الدء   أ ال ال و نجد  التني مي الدء  أبعاددباءطالع ةاى متدسطات       

  قننندر  وسنننابيدألنننك بمتدسنننط  األبعنننادل  نننةل مسنننتدظ مرتفنننل مقارننننو ببق نننو  األدلنننى مننن  ناو نننو اءرتفننناعع
  4.38 )        قندر  دانونرال مع ناري   15(جنا ت ق متنل  النأيمقارنو بالمتدسط النيري   18.52(

 فنيمسنتدظ الندء   أ ممنا  عننى  .0.05( الدءلنو  دالنو ةنند مسنتدظ  11.84  المحسوبة (دةانت ق منو 
  أا البعد جا  اةبر م  المتدسط النيري د د ما  عنى انل مرتفل.
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مقارننننو بالمتدسنننط النينننري النننأي   17.07(   ا نننل بعننند الننندء  المع ننناري دألنننك بمتدسنننط وسنننابي قننندر 

دالنننو ةنننند   7.18  المحساااوبة (دةاننننت ق منننو   4.26(  دانونننرال مع ننناري قننندر بنننن  15(جنننا ت ق متنننل 

منن  المتدسنننط   ننأا البعننند جننا  اةبنننر فنني التني مننني مسنننتدظ النندء  أ ممنننا  عنننى ،  0.05) الدءلننو مسننتدظ

  11.99(  دألنك بمتدسنط وسنابي قندر فني الترت ن  دول بعد الدء  المستمر  ال نا النيري نود اءرتفاع، 

دةانننت ق منننو ت   2.46( دانوننرال مع نناري قنندر    12(مقارنننو بالمتدسننط النيننري الننأي جننا ت ق متنننل 

مسننتدظ  أ .ممننا  عنننى د ننى ق مننو تةنناد تةنند  متسنناد و   0.05(دالننو ةننند مسننتدظ   18.01-( الموسنندبو

 .متدسط  أا البعد جا  فيالدء  

ةاننى  ننأه النتنناا  فنن مة  القنندل أ  اءفتننرال القااننل بتدقننل مسننتدظ مرتفننل لانندء  التني منني لنندظ دبنننا       

محمااد )ةمننا اتفقننت دراسننتنا الوال ننو مننل دراسننو   نند افتننرال مقبنندل  ،مننديفي اإلدارل الموا ننو بدء ننو مسنن او

التعانن ح العننالي  أسنناتألمسننتد ات النندء  التني منني لنندظ  أ  إلننىالتنني  تدصننات  ( 2012 نجيااع عنايااري

إأ تدصات إلى أ  مستدظ الدء  التني مي مرتفل  (2012فايزة رويم )، ةما اتفقت أ ضا مل دراسو ةال و 

 لدظ العمال المجن ن   بمد نو درقاو.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: .1.2

  اسنننتب ا  المداطننننو التني م نننو لننندظ منننديفي اإلدارل الموا نننو بدء نننو مسننن او ةانننى  سنننادكمنننا مسنننتدظ 

 ؟سادك المداطنو التني م و 

 دانب ق ة   أا السؤال فرض و مضمدنجا انل : 

 المداطنو التني م و لدظ مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او. سادكنتدقل مستدظ مرتفل ل 
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 المواطنة التنظيمية لدى موظفي اإلدارة المحليةمستوى سلوك  : 26(جدول رقمال

الااار
 قم

المتوساط  البعااااد
 الحسابي

المتوساط 
 النظري

قيماااة (   
لمجموعااااة 

 واحدة

االنحااااارا  
 المعياري

مساااااتوى 
 الداللة

مسااااااااااااتوى 
المواطناااااااااة 

 التنظيمية

 مرتفل  0.05 2.03 37.96 12 17.24 اإل نن ار 1

 مرتفل  0.05 2.18 35.55 12 17.26 الاطنافو 2

 الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرد  3
 الر اض و

 مرتفل 0.05 2.21 31.57 12 16.72

 مرتفل 0.05 2.19 21.10 9 12.14 دةى الضم ر 4

السننننننننننننننننننننننننننننننننادك  5
 الوضاري

 مرتفل 0.05 2.93 17.47 12 15.48

الدرجااااااااااة الكليااااااااااة 
 للمواطنة التنظيمية

 مرتفع 0.05 9.18 35.10 57 78.84
 

أ  الدرجننو الةا ننو لامداطنننو التني م ننو جننا ت مرتفعننو بمتدسننط وسننابي   26(رقننحنالونني منن  الجننددل 
ع دانونرال مع ناري  قندر  57)د ى ق منو اةبنر من  ق منو المتدسنط النينري النأي  قندر بنن   78.84( قدر بن 

( دباستخداح اختبار )ت( لع ننو داوندل لمقارننو المتدسنط الوسنابي بالمتدسنط النينري اتضنح دءلنو 9.18بن )
 (35.10)بق مو  (0.05لةا و لامداطنو التني م و ةند مستدظ الدءلو )الدرجو ا

 تجننل نونند اءرتفنناعع ممننا  ؤةنند أ  مننديفي اإلدارل  التني م ننو المداطنننو سننادك د ننأا  عنننى أ  مسننتدظ
 المداطنو التني م و. سادة ات  الموا و بدء و المس او  ويد  بمستد ات مرتفعو م  

ونل  اللطافاةالخمسنو نجند أ  بعند  التني م نو  المداطنو متغ ر سادك أبعاددباءطالع ةاى متدسطات 
فنني المرتبننو األدلننى منن  ناو ننو اءرتفنناعع ل  ننةل مسننتدظ مرتفننل مقارنننو ببق ننو األبعنناد دألننك بمتدسننط وسننابي 

  2.18( دانونننرال مع ننناري قننندر بنننن  12(مقارننننو بالمتدسنننط النينننري النننأي جنننا ت ق متنننل   17.26(  قننندر 
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.ممنا  عننى أ  مسنتدظ  نأا البعند جنا  اةبنر  0.05(( دالو ةنند مسنتدظ 35.55(ت الموسدبو  دةانت ق مو
 م  المتدسط النيري د د ما  عنى انل مرتفل.

مقارننو بالمتدسنط النينري النأي جنا ت ق متنل   17.24(  دألنك بمتدسنط وسنابي قند اإليثاار  ا ل بعند
.مما  0.05(دالو ةند مستدظ   37.96(دةانت ق مو ت الموسدبو   2.03( دانورال مع اري قدر بن  12(

 نود اءرتفاع.متججا  عنى أ  مستدظ  أا البعد جا  اةبر م  المتدسط النيري 
مقارننو بالمتدسنط   16.72(   ال ا في الترت   دألنك بمتدسنط وسنابي قندر  الروح الرياضيةدول بعد 

  31.57(دةاننت ق منو ت الموسندبو   2.21(  قندر بنن دانونرال مع ناري  12(النينري النأي جنا ت ق متنل 
 .أ ضامرتفل مما  عنى أ  مستدظ  أا البعد جا  ،  0.05(الدءلو  دالو ةند مستدظ

  الرتبنو الرابعنو فني الترت ن  دألنك بمتدسنط وسنابي قندر  فنيفقند جنا   السالوك الحضااريةن  بعند  أما
 دانورال مع اري قدر بن  12(مقارنو بالمتدسط النيري الأي جا ت ق متل   15.48(
.ممننا  عنننى أ  مسننتدظ   0.05( الداللااة دالننو ةننند مسننتدظ  17.47(دةانننت ق مننو ت الموسنندبو   2.93( 

  أا البعد جا  مرتفل.
مقارننننو   12.14( الرتبنننو األخ نننرل دألنننك بمتدسنننط وسنننابي قننندر  فننني وعاااى الضاااميرونننل بعننند  دأخ نننر

دةانننت ق مننو ت الموسننندبو   2.19( دانوننرال مع نناري قننندر بننن  9(بالمتدسننط النيننري الننأي جنننا ت ق متننل 
 .أ ضا.مما  عنى أ  مستدظ  أا البعد جا  مرتفل   0.05( الدءلودالو ةند مستدظ   21.10(

لنندظ مننديفي  والتني م نن المداطنننو لسننادكبتدقننل مسننتدظ مرتفننل القنندل أ  اءفتننرال القااننل  ممننا سننبق  مةنن 
 ل.اإلدارل الموا و بدء و مس او  د افترال مقبد 

مستدظ سادة ات المداطنو التني م و  لندظ منديفي اإلدارل الموا نو  بدء نو  أ نستنت    أ د مة           
، اللطافة ،  اإليثاروأبعاده ( المس او ةا  مرتفعا بصدرل ةامو ،دألك في متغ ر سادك المداطنو التني م نو 

 (ما  داتفقنت نتناا  دراسنتنا منل نتناا  دراسنو ةنل   وح الرياضية ، وعي الضامير ، السالوك الحضااري الر 
الوما ننو  أفننرادمسننتدظ ممارسننو سننادة ات المداطنننو التني م ننو لنندظ  أ تدصننات  إأ( 2014لعااور عاشااور 

مسننتدظ  أ  إلننى أ ضنااأ تدصننات  (2009ابااا زيااد رياااض (مننل دراسنو  أ ضناالمدن نو ةننا  مرتفعنا  داتفقننت 
  بناألرد ةا  مرتفعا لدظ العاما   في مؤسسو الضما  اءجتمناةي  أبعادهالتني م و بجم ل  المداطنوسادك 

التننني ةاننننت نتااججنننا تصننن  فننني ارتفننناع مسنننتدظ سنننادك المداطننننو  (2012 ردراساااة بناااد )أ ضننناددافقنننت 
 .األردن والخمسو لدظ المديف   في مراةز الدزارات الوةدم و  بأبعادهالتني م و 
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 :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  .1.3

  المداطنننو التني م ننو لنندظ  سننادك ننل تدجنند ةالقننو ارتباط ننل دالننو إوصنناا ا بنن   النندء  التني منني د
 مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او ؟

 دانب ق ة   أا السؤال فرض و مفاد ا انل : 

  المداطنو التني م نو لندظ منديفي  سادكإوصاا ا ب   الدء  التني مي د  دالوارتباط ل  ةالقوتدجد
 اإلدارل الموا و بدء و مس او.

سنادك بن   ةنل من  الندء  التني مني د  بيرساو لاتوقق م  صوو  أه الفرض و  تح وسا  معامل اءرتباط 
 المداطنو التني م و .

لدى المواطنة التنظيمية سلوك معامل االرتباط بيرسو  بي  الوالء التنظيمي و  يوضح : 27(جدول رقمال
 موطفي اإلدارة المحلية

 

  دضننح معامننل اءرتبنناط ب رسنند  بنن   الننأي  (27اجننددل رقننح )خننالل القننرا ل اإلوصنناا و ل  تضننح منن      
دبالرجدع الى المتدسنط الوسنابي   اإلدارل الموا و مديفيالدء  التني مي د سادك المداطنو التني م و لدظ 

معامنل اءرتبناط  ( دةاننت ق منو 9.79(  دانورال مع اري قندر   )47.58لادء  التني مي الأي قدر  )
المداطنننو سننادك بنن   درجننات أفننراد الع نننو ونندل النندء  التني منني ددرجننات اسننتجاباتجح ونندل أسننااو  بيرسااو 

 =  218  

 مستوى الداللة
القيمااااااااااااااااااة 
االحتمالياااااااة 

 المعنوية
 معامل االرتباط

االنحاااااااارا  
 المعياري

المتوساااااااااااااااط 
 الحسابي

 المتغيرا 

 

0.05 

 

0.00 

 

 

 

0.55 
 الوالء التنظيمي 47.58 9.79

9.18 78.84 
ساااااااالوك الموطنااااااااة 
 التنظيمية 
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د نند منننا  عننننى دجننندد   ,0.05( الدءلنننو  دالنننو ةننند مسنننتدظد ننأه الق منننو   0.55ةاننننت ق متنننل ) ،التني م ننو
ددرجننناتجح وننندل    بننن   درجنننات منننديفي اإلدارل الموا نننو وننندل اسنننتب ا  الننندء  التني مننني عالقاااة ارتباطيااا  

تدجنند ةالقننو ارتباط ننل دالننو المداطنننو التني م ننو. د ننأا مننا  جعانننا نقبننل الفرضنن و القاااننو بأنننل  سننادك اسننتب ا 
، دمرد  المداطنو التني م و لدظ مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس اوسادك   التني مي د إوصاا ا ب   الدء

اوتاننت أبعنناد  إأ أ م ننو ق مننو النندء  التني منني فنني بنننا   خصنن و  مننديفي اإلدارل الموا ننو  إلننىألننك   عنندد 
د الوني أ  الندء   المساتمر  التالي (الوالء العااطفي ، الاوالء المعيااري ، الاوالء الدء  التني مي الترت ن  

مديننل اإلدارل   أ مننل بعنند النندء  المع نناري دالعنناطفي ممننا  عننني  مقارنننو المسننتمر وننل فنني الرتبننو األخ ننرل 
فةنننرل قابا نننو تغ  نننر المؤسسنننو )القطننناع ( د فسنننر الطالننن   إ مننناللد نننل مسنننتدظ دء  مسنننتمر دد  الموا نننو  

تجعنل  توف ز نو م نجعو  أنيمو ع  ل المديل  دغ ا  الأي  المجنيالباوث  أه الجزا و بطب عو الضغط 
ةمنا اتفقنت دراسنتنا الوال نو منل المديل  تجادز الضغدط النفس و دالتني م و  المتزا دل في الدسنط المجنني .

التني تدصنات إلنى إ جناد ةالقنو ا جاب نو قد نو بن   الندء  التني مني  ( 2005 هرياو دزايار (ةل م  دراسو 
 يالعمار  (ودراساةدالنمط الق ادي الد مقراطي لندظ منديفي المؤسسنو الناقانو لاطاقنو الةجرباا نو دوندل ةنابنل  

التي أيجرت دجدد ةالقو ا جاب و قد و ب   الدء  التني مي دنمط الق ادل الد مقراطي لدظ أةضا  ( 1999
 نننناك  أ التننني أيجنننرت  ( 2000  حياااة محماااد اليااااد  )و التننندر ا بالجامعنننو السنننعدد و  ددراسننو   انن

القطر نننو ةالقنننو مدجبنننو بننن   الننندء  التني مننني داءتجننناه نوننند العمنننل لننندظ أةضنننا    انننو التننندر ا بالجامعنننو 
  .مارات واإلد 

دك المدايننو التني م نو لندظ د مة  تفس ر نتناا  العالقنو المدجبنو بن   متغ نري الندء  التني مني دسنا       
مديفي اإلدارل الموا و بدء و المس او إلى اءرتبناط الد  نق بن   ةناصنر مدضندع القن ح ، إأ  عند الندء  اوند 

 ننأا منن  ججننو ،دمنن  ججننو  ان ننو  عتبننر   ،الموننددات األساسنن و فنني تدج ننل السننادك اإلنسنناني داخننل التنينن ح
التني م نو د نأا وسن   منا تدصنات إل نل العد ند من   الدراسنو الدء  التني مي أود موددات سادك المداطنو 

 . (2003دراسة العامري   )ةاى غرار

 :الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال  .1.4

  مسننتدظ النندء  التني منني تبعننا لمتغ ننر الجننناع لننندظ  فنني ننل تدجنند فننردق دالننو إوصنناا ا
 مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او ؟
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 دانب ق ة   أا السؤال فرض و مفاد ا انل : 

  فنني مسننتدظ النندء  التني منني تبعننا لمتغ ننر الجننناع لنندظ مننديفي دالننو إوصنناا ا  فننردقتدجنند ء
 . اإلدارل الموا و بدء و مس او

 داللة الفرو  حسع متغير الجنس : 1.4.1

 تبعا لمتغير الج  التنظيمي مستوى الوالءالفرو  في  داللةيوضح  : 28جدول رقم (ال    
 

مساااااااااتوى 
 الداللة

قيماااااااااااااااااة 
االحتمااااااال 
 المعنوية

قيمااااااااة   
 المحسوبة 

االنحااااارا  
 المعياري

المتوسااااااط 
 الحسابي 

عاادد أفااراد 
 العينة 

متغياااااااااااااار 
 الجنس 

 األبعاد 

 

 

 

 

 

0.05 

0.51 - 0.64 

 

الااااااااااااااوالء  ذكر 141 18.38 4.14
 أنثى  77 18.78 4.81 العاطفي  

الااااااااااااااوالء  ذكر  141 16.99 4.35   0.37- 0.70
 أنثى  77 17.22 4.12 المعياري 

الااااااااااااااوالء  ذكر 141 11.91 2.57 0.67- 0.50
 أنثى 77 12.14 2.26 المستمر 

الدرجاااااااااااة  ذكر 141 47.28 9.77 0.62 0.53
العاماااااااااااااة 
للااااااااااااااوالء 
 التنظيمي 

 أنثى  77 48.14 9.85

 

)ت( لاع نات المستقاو، أ  ق مو الدءلو  اختبارةند تطب ق   28(ت  ر النتاا  المسجاو في الجددل   
تدجند فنردق  ء دمننل  0.05( مسنتدظ الدءلنو  من  أةبنرالتني مني  لاندء لةل األبعاد دةألك الدرجو الةا نو 
الدراسنننو وننندل مسنننتدظ  الننندء  التني مننني منننديفي اإلدارل الموا نننو  بدء نننو  أات دءلنننو إوصننناا و لننندظ ة ننننو

 ةامنل تدظ  اإلدارل الموا نو بدء نو المسن او ، دةا ل ننرظ أ  الجننا ةانى مسنلمتغ ر الجنا المس او  تعزظ
 الدء  التني مي . مؤ ر في الرفل م  مستدظ  غ ر 
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إلجابننات أفننراد الع نننو ونندل   0.05(دءلننو ال تدجنند فننردق أات دءلننو إوصنناا و ةننند مسننتدظء دمنننل   
 تعزظ لمتغ ر الجنا.  لدظ ة نو الدراسو الدء  التني مي مستدظ 

إأ أسنننفرت النتننناا   ةاننى ةننندح دجننندد  (2005 هرياااو دزايااار)دقنند اتفقنننت الدراسننو الوال نننو  منننل دراسننو 
كرمااي كريمااة  )فردقننات أات دءلننو إوصنناا و بنن   المننديف   فنني متغ ننر الجنننا داتفقننت أ ضننا مننل  دراسننو 

التني منني لنندظ المننديف   تعننزظ التنني تدصننات إلننى نت جننو انننل ء  دجنند اخننتالل فنني النندء   (عنابااة 2009
التنني تدصننات إلننى  نت جننو  ةنندح دجنندد  (2012  روياام فااايزة(لمتغ ننر الجنننا ، داتفقننت أ ضننا مننل دراسننو 

  شاافية حفايظ (فردق أات دءلو إوصاا و  فني مسنتدظ الندء  التني مني تعنزظ لاجننا . داتفقنت منل دراسنو 
د رجنل الطالن   التي تدصات إلى اننل ء  دجند فنردق أات دءلنو إوصناا و تعنزظ لمتغ نر الجننا   2012

  نننأا أ بسنننب   ،فننني مسنننتدظ الننندء  التني مننني  تعنننزظ لمتغ نننر الجننننا  والباونننث ةننندح دجننندد فنننردق جد ر ننن
دوصندلجا ،  ل لاعملأمتغ ر لح  عد مطردوا بنفا الودل التي  ساد بجا في الوق  الماض و ، فخردج المر ال

 ، ةنل ألنكدتقاد ا مناص  ر اد و ندة و  ، دتةافؤ الفرل ب نجا دب   الرجنل ةاى فرل التعا ح الندةي ، 
 في المجال المجني . التى ةمرت لدقت طد ل الساب و، دالتصدرات الخاطاوالمقارنات   أزال

  إلجاباا  أفاراد العيناة  حاول 0.05ال توجد فرو  ذا  داللة إحيائية عند مستوى الداللة ( ومن 
 مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي اإلدارة المحلية تعزى لمتغير الجنس .

 :الخامس النتائج المتعلقة بالسؤال  .5.1

  اءقدم ننوع لنندظ  ننل تدجنند فننردق دالننو إوصنناا ا فنني مسننتدظ النندء  التني منني تبعننا لمتغ ننر
 مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او ؟

 دانب ق ة   أا السؤال فرض و مفاد ا انل : 

  ع لنندظ مننديفي لمتغ ننر األقدم ننوء تدجنند فننردق دالننو إوصنناا ا فنني مسننتدظ النندء  التني منني تبعننا
 . اإلدارل الموا و بدء و مس او

ةاننى  ننأا السننؤال  داختبننار الفرضنن و المنب قننو ةنننل قنناح الطالنن  الباوننث باسننتخداح توا ننل التبننا    لإلجابننو 
 ( دمستدظ f(  دضح مصدر التبا   دمجمدع المربعات ددرجو الور و دق مو )26دالجددل رقح )  األوادي
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قدم نو المجن نو ) أقنل الدءلو ءستجابات أفراد ة ننو الدراسنو  وندل مسنتدظ الندء  التني مني  تبعنا لمتغ نر اء
 سندات ( 10سندات ،أة ر  10-5سندات ، م   5م  

 : المهنية االقدميةداللة الفرو  حسع متغير  1.5.1

لحسااع الفارو  باي   (F test) : تحليال التبااي  البسايط للمقارناة باي  المجموعاا   29جادول رقام (ال
 .االقدمية المهنيةالوالء التنظيمي تبعا لمتغير  استبيا  متوسطا  إجابا  عينة الدراسة على

 ميدر التباي  اإلبعاد
مجمااااااااااااااااااااو  
 المربعا 

متوساااااااااااااااط 
 المربعا 

درجاااااااة 
 الحرية

قيماااااااااااااة 
  ) 

القيماااااااااااااة 
االحتماليااة
Sig 

 الداللة

 الوالء
 العاطفي

 2 60.97 121.95 بي  المجموعا 
3.32 0.04 

0.05 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

4054.47 18.85 215 

 الوالء
 المعياري

 2 53.35 106.70 بي  المجموعا 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااال  0.05 2.98

 المجموعا 
3838.11 17.85 215 

 الوالء
 المستمر

 2 7.30 14.61 بي  المجموعا 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااال  0.30 1.20

 المجموعا 
1305.37 6.07 215 

 الوالء
 التنظيمي

 2 288.18 576.36 بي  المجموعا 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااال  0.05 0.04 3,06

 المجموعا 
20222.6

4 
94.05 215 

    

 إوصناا وات دءلنو أقد أيجرت دجدد فنردق  األوادينالوي م  خالل الجددل ا  نتاا  توا ل التبا                                       
غ نر اءقدم نو متل افي الدرجو الةا و لاندء  التني مني دبعند الندء  العناطفي  تبعن  0.05ةند مستدظ الدءلو )

 .سنوا    10سنوا  ،أكثر  10-5سنوا  ، م   5( أقل م  المجن و 
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ةمنننا  قننند أيجنننرت النتننناا  ةننندح دجننندد فنننردق أات دءلنننو إوصننناا و فننني بعننندي الننندء  المع ننناري دالننندء      
 ة نو الدراسو . أفرادم  دججو نير   0.05(المستمر ةند مستدظ الدءلو 

الع نننو تبعننا لمتغ ننر  أفننراددبو ننا ةنن  مصنندر الفننردق فنني مسننتدظ النندء  التني منني  منن  دججننو نيننر        
لدءلننو الفننردق  دالجننددل التننالي  شاايفي اءقدم ننو المجن ننو فنني بعنند النندء  العنناطفي ، فقنند اسننتخدمنا اختبننار 

  دضح ألك .

للفرو  في إستجابا  أفراد العينة  Scheffe   : نتائج االختبار البعدي شيفي  30جدول رقم (ال
 حول مستوى الوالء التنظيمي المتعل  ببعد الوالء العاطفي  لمتغير االقدمية

 فرق المرواو المرواو 
اتسطالمتد   

المع اري الخطأ اءوتمننننننننال ق مننننننننو  
 المعند و 

سندات  5أقل م    
 

سندات10 إلى 5م    0.30-  0.79 0.93 

سندات 10أة ر م    1.6- 2 0.66 0.05 
 10 إلننننننننننننننننى 5منننننننننننننننن  

 سندات
سندات 5أقل م    0.30 0.79 0.93 

سندات 10أة ر م    1.32-  0.79 0.25 

سندات 10أة ر م   سندات  5أقل م     1.62 0.66 0.05 

 10 إلنننننننننننننننننى 5مننننننننننننننننن  
 سندات

1.32 0.79 0.25 

  0.05عند مستوى الداللة 

 د تضح م  خالل القرا ل اإلوصاا و لاجددل المب   أةاله  :

 الدارسنوة ننو   دجدد فردق أات دءلو إوصاا و فني بعند الندء  العناطفي وسن  اسنتجابات أفنراد  
لياالح أكثار   سندات ( 10سندات (د)أة ر م   5ا لمتغ ر اءقدم و المجن و  ب   )أقل م  تبع
 . سنوا  10م  

في الدرجو الةا نو   sigالمعنوية (ق مو اءوتمال  أ   30رقم (أيجرت النتاا  المرصددل في الجددل      
 نناك فنردق  أ ممنا  ندل   (0.05)لادء  التني مي  دبعد الدء  العاطفي  ةاننت اقنل من   مسنتدظ الدءلنو 
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دبعننند الننندء  العننناطفي لننندظ  وسننن   ،أات دءلنننو إوصننناا و فننني  الدرجنننو الةا نننو لمسنننتدظ الننندء  التني مننني
 ي مي المطبق م  قبل الطال  الباوث .استجابات أفراد ة نو الدراسو ةاى استب ا  الدء  التن

،  ةدنند  فني  أة رفنسنندات  10د مة  تفس ر ألك أ  المديف   الأ   تز د ةدد سندات ةماجنح ةن       
الغالنن  قنند قضنند منندل  زمن ننو  طد اننو نسننب ا فنني مجنننتجح ،  األمننر الننأي  ننؤ اجح قاندنننا لالرتقننا  فنني مسننار ح 

رؤسنا   د   ةدننألمجن و  ممنا  بنداجح المناصن  الق اد نو داإل نراف و ةنالمجني ، م  م ل الترق ات الداخا و دا
مصالح اد مةات  .... الخ ،  أا األمر  ندفعجح إلنى إيجنار سنادة ات دممارسنو مجن نو تصن  فني مجماجنا 

النأ    نح  ،ةي  قتدي بجح المديفد  الجدد التابعد  ، مما تةسبجح اوتراح اآلخر   في خانو الدء  لاتني ح 
 .  ( نمذجة السلوك  توت ق ادتجح دمسؤدل تجح دتةسبجح  

نتناا   أيجنرتالتني    2012رويام  زةفااي)ما  ةنل  وداتفقت نتاا  دراسنتنا الوال نو منل ةنل من  دراسن      
النندء  التني منني  ختاننل لنندظ العمننال بالمؤسسننات المجن ننو بمد نننو درقاننو تبعننا لمتغ ننر اءقدم ننو  أ دراسننتجا 
 أ التنني تدصننات نتااججننا إلننى    2000(حيااة محمااد الياااد  ةمننا اتفقننت دراسننتنا مننل دراسننو  المجن ننو ،

ا ك زادت  ننناك فنننردق أات دءلننو إوصننناا و   فنني متغ نننر النندء  تعنننزي لمتغ ننر اءقدم نننو المجن ننو داننننل ةامننن
التنني أيجننرت     allen and mayer 1991(مننل دراسننو  أ ضنناالخبننرل زاد النندء  التني منني ، داتفقننت 

الندء  التني مني لندظ  أ الخبرل تنؤ ر فني بقنا  الفنرد فني التنين ح دتز ند من  دءانل لامنيمنو ،ةمنا  أ نتااججا 
شاااافية حفااايظ (منننل دراسنننو  دراسنننتنا  ختانننل ةمنننا اال نننخل  تنننأ ر بخبراتنننل قبنننل دبعننند اءلتوننناق بنننالتني ح ،

دةنننا  مننن  نتااججنننا اننننل ء تدجننند فنننردق أات دءلنننو إوصننناا و  فننني مسنننتدظ الننندء  تعنننزظ لالقدم نننو   2012
 المجن و .

 :السادس النتائج المتعلقة بالسؤال .  6.1  

 في مستدظ الدء  التني مي تبعا لمتغ نر المسنتدظ التعا مني   ل تدجد فردق دالو إوصاا ا
 لدظ مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او ؟

 دانب ق ة   أا السؤال فرض و مفاد ا انل : 

  ء تدجنند فننردق دالننو إوصنناا ا فنني مسننتدظ النندء  التني منني تبعننا لمتغ ننر المسننتدظ التعا منني لنندظ
 . مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او
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لإلجابننو ةاننى  ننأا السننؤال  داختبننار الفرضنن و المنب قننو ةنننل قنناح الطالنن  الباوننث باسننتخداح توا ننل التبننا    
دمسنتدظ   f( دضح مصدر التبا   دمجمندع المربعنات ددرجنو الور نو دق منو   30(األوادي  دالجددل رقح 

        الدءلو ءستجابات أفراد ة نو الدراسو  ودل مستدظ الدء  التني مي  تبعا لمتغ ر المستدظ التعا مني 

 ( متوسط فما اقل  ، ثانوي  ،جامعي    

 :التعليميالمستوى داللة الفرو  حسع متغير  1.6.1

لحساااع الفاارو  بااي   (F test)   : تحلياال التباااي  البساايط للمقارنااة بااي  المجموعااا 31جاادول رقاام (
 التعليمي المستوىالوالء التنظيمي تبعا لمتغير  استبيا متوسطا  إجابا  عينة الدراسة على 

 ميدر التباي  اإلبعاد
مجمااااااااااااااااااااو  
 المربعا 

متوساااااااااااااااط 
 المربعا 

درجاااااااة 
 الحرية

قيماااااااااااااة 
  ) 

القيماااااااااااااة 
االحتماليااة
Sig 

 الداللة

 الوالء
 العاطفي

 2 137.52 275.04 ب   المجمدةات
7.57 0.001 

0.05 

داخننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 المجمدةات

3901.38 18.14 215 

 الوالء
 المعياري

 2 87.61 175.22 ب   المجمدةات
داخننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل  0.008 4.99

 المجمدةات
3769.60 17.53 215 

 الوالء
 المستمر

 2 33.09 66.19 ب   المجمدةات
داخننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل  0.004 5.67

 المجمدةات
1253.78 5.83 215 

 الوالء
 التنظيمي

 2 720.09 1440.19 بي  المجموعا 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااال  0.05 0.000 7.99

 المجموعا 
19358.81 90.04 215 
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نالوي م  خالل الجددل أ  نتاا  توا ل التبا   األونادي قند أيجنرت دجندد فنردق أات دءلنو إوصناا و   
في الدرجو الةا و لادء  التني مي دأبعاده  الدء  العاطفي ، الندء  المع ناري ،   0.05الداللة (ةند مستدظ 

 ( متوسط او اقل  ، ثانوي ، جامعي  الدء  المستمر ،  تبل لمتغ ر المستدظ التعا مي 

ةمننا  قنند أيجننرت النتنناا  دجنندد فننردق أات دءلننو إوصنناا و فنني أبعنناد النندء  التني منني ةننند مسننتدظ الدءلننو 
 . م  دججو نير أفراد ة نو الدراسو (0.05)

داستة نننافا ةننن  مصننندر الفنننردق فننني مسنننتدظ الننندء  التني مننني  مننن  دججنننو نينننر أفنننراد الع ننننو تبعنننا لمتغ نننر 
 المستدظ التعا مي  في أبعاد الدء  التني مي )الدء  المع اري ،الدء  العاطفي ،الدء  المستمر ( 

 ق  دالجددل التالي  دضح  اختبار   ف ل لبعد الدء  العاطفي فقد استخدمنا اختبار   ف ل لدءلو الفرد 

   : 32جدول رقم (ال

وتحديد ليالح م  ترجاع الفارو  باي   للفرو  بي  المجموعا  للمقارنة Scheffeنتائج إختبار   
 المستوى التعليميلمتغير  على مقياس الوالء التنظيمي عينة الدراسة إجابا متوسطا  

التعا مىالمستدظ   فرق المجمدةات 
اتسطالمتد   

اءوتمال ق مو  الخطأ المع اري
 المعند و

اقل أددسط مت  

 

 0.99 1.19 0.13- ثانوى

 0.19 1.16 2.13 جامعى

وسط او اقلمت  اندظ  0.13 1.19 0.99 

 0.001 0.60 2.27 جامعى

وسط او اقلمت جامعى  -2.13 1.16 0.19 

 0.001 0.60 2.27- ثانوى
 

 أةاله:م  خالل القرا ل اإلوصاا و لاجددل المب    د تضح

دجننندد فنننردق أات دءلنننو إوصننناا و فننني بعننند الننندء  العننناطفي وسننن  اسنننتجابات أفنننراد  ة ننننو الدارسنننو  تبعنننا 
  ذوي المستوى الثانوي . أفراد العينة ليالح (   الجامعي(د) ال انديب   )  المستدظ التعا مي لمتغ ر 

 



الفصــل السادس                                                       عرض وتحليل ومناقشة النتائج          
           

158 
 

للفارو  فاي إساتجابا  أفاراد العيناة حاول  Scheffe  : نتائج االختبار البعادي شايفي  33جدول رقم (ال
 ميمستوى الوالء التنظيمي المتعل  ببعد الوالء المعياري  لمتغير المستوى التعلي

 فرق المجمدةات  التعا مىالمستدظ 
اتسطالمتد   

اءوتمننننننننال ق مننننننننو  الخطأ المع اري
 المعند و 

دسط اد اقلمت  

 

 0.99 1.17 0.04  اندظ

 0.28 1.14 1.83 جامعى

دسط اد اقلمت  اندظ  -0.04 1.17 0.99 

 0.01 0.59 1.79 جامعى

دسط اد اقلمت جامعى  -1.83 1.14 0.28 

 0.01 0.59 1.79-  اندظ
 

 د تضح م  خالل القرا ل اإلوصاا و لاجددل المب   أةاله  :

وسنن  اسننتجابات أفننراد  ة نننو الدارسننو  تبعننا  المع نناري  النندء دجنندد فننردق أات دءلننو إوصنناا و فنني بعنند   
 ذوي المستوى الثانوي ليالح (   الجامعي(د) ال انديب   )  المستدظ التعا مي لمتغ ر 

أفاراد العيناة حاول  للفارو  فاي إساتجابا  Scheffe  : نتائج االختباار البعادي شايفي   34جدول رقم (
 مستوى الوالء التنظيمي المتعل  ببعد الوالء المستمر  لمتغير المستوى التعليمي

 فر  المجموعا   التعليمىالمستوى 
ا سطالمتو   

االحتماااااال قيماااااة  الخطأ المعياري
 المعنوية 

وسط او اقلمت  

 

 0.99 0.67 0.02  اندظ

 0.23 0.66 1.12 جامعى

دسط اد اقلمت ثانوى  -0.02 0.67 0.99 

 0.006 0.34 1.10 جامعى

دسط اد اقلمت جامعى  -1.12 0.66 0.23 

 0.006 0.34 1.10-  اندظ
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 د تضح م  خالل القرا ل اإلوصاا و لاجددل المب   أةاله  :

اسننتجابات أفننراد  ة نننو الدارسننو  تبعننا  دجنندد فننردق أات دءلننو إوصنناا و فنني بعنند النندء  المسننتمر  وسنن 
 . ليالح  ذوي المستوى الثانويلمتغ ر المستدظ التعا مي   ب   )ال اندي (د)الجامعي (  

د فسر الطال  الباونث دجندد فنردق أات دءلنو إوصناا و فني متغ نر الندء  التني مني بأبعناده الن الث ،     
فننني   لننندء  التني مننني  ني نننر  ددر المؤ نننل العامننني متغ نننر المسنننتدظ التعا مننني   نننؤ ر فننني  مسنننتدظ ا  أ 

سننادة ات الفننرد ةمننا ا  المديننل صنناو  المؤ ننل العامنني  تم ننل د ننتقمل الننددر النندي في  ،وفايننا ةاننى 
اح جننفنني تاد ننت الم سننا ح  نجننا  دسننمعو المؤسسننو دنجاوجننا منن  نجننا  مديف جننا ، ةمننا ا  المؤ ننل العامنني

 . دالفدضد والع داا و  الممارسات   ةام و  ، تتراجل معجا أسادفق  داألددار

التنني تدصننات انننل  دجنند   2005(هريااو دزاياار مننل دراسنو ةننل منن   إل جننادتتفنق  ننأه النت جننو التنني تدصننانا  
   2004(دراسة االحمد فردق في مستدظ الدء  التني مي تعزظ لمتغ ر المستدظ التعا مي  د

  دجد فردق في مستدظ الدء  التني مي تعزظ لمتغ ر المستدظ التعا مي. تدصات انل أ ضا

  2012شاافية حفايظ   2009،كرمي كريمة  2012(فايزة رويم ةما اختافت دراستنا مل دراسو ةل من  
إأ أ   أه الدراسات تدصادا  انل ء تدجد فردق فرد و في مستدظ الدء  التني مني  تعنزظ لمتغ نر المسنتدظ 

 التعا مي .

 :السابع النتائج المتعلقة بالسؤال  .1.7

  ل تدجد فردق دالو إوصاا ا في مستدظ سادك المداطنو التني م و  تبعا لمتغ ر الجناع 
  و مس او ؟لدظ مديفي اإلدارل الموا و بدء

 دانب ق ة   أا السؤال فرض و مفاد ا انل : 

  ء تدجنند فننردق دالننو إوصنناا ا فنني مسننتدظ سننادك المداطنننو التني م ننو تبعننا لمتغ ننر الجننناع لنندظ
 . مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او
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 داللة الفرو  حسع متغير الجنس : 1.7.1

تبعا لمتغير  المواطنة التنظيمية سلوك  سلوك داللة الفرو  في مستوىيوضح  : 35جدول رقم (
 الجنس

 

 

مسننننننننننننننننننننننننتدظ 
 الدءلو

ق منننننننننننننننننننننننو 
اءوتمنننال 
 المعند و

ق مننننننننننننننو ت 
 الموسدبو 

اءنونننننننرال 
 المع اري

المتدسنننننننننننط 
 الوسابي 

ةنننندد أفننننراد 
 الع نو 

متغ ننننننننننننننننننننننر 
 الجنا 

 األبعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

0.87 -0.15 

 

االيثار    ذكر 141 17.23 2.09  
 أنثى  77 17.27 1.94

 اللطافة  ذكر  141 17.26 2.21   0.05- 0.95
 أنثى  77 17.27 2.15

الاااااااااااااااااااااااروح  ذكر 141 16.80 2.02 0.69 0.49
 أنثى 77 16.58 2.52 الرياضية 

 وعي الضمير  ذكر 141 12.05 2.31 0.80- 0.42

 أنثى  77 12.30 1.96

 السااااااااااااااااااالوك ذكر  144 15.52 2.84 0.32 0.72
 الحضاري 

 أنثى 77 15.39 3.11

الدرجة الكلياة  ذكر  144 78.86 9.03 0.03 0.97
لسااااااااااااااااااااالوك 
المواطناااااااااااااااة 
 التنظيمية 

 أنثى 77 78.82 9.52
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ةنند تطب نق اختبنار )ت( لاع ننات المسنتقاو، أ  ق منو الدءلنو   35(ت  ر النتاا  المسجاو في الجنددل 
دمننل ء   0.05(مسنتدظ الدءلنو  أةبنر من    والتني م ن المداطننو الةا نو لسنادكلةل األبعناد دةنألك الدرجنو 

منديفي  سنادك المداطننو التني م نو لندظتدجد فردق أات دءلو إوصاا و لدظ ة ننو الدراسنو وندل مسنتدظ  
 نو اإلدارل الموا و  بدء و المس او  تعزظ لمتغ ر الجنا، دةا نل ننرظ أ  الجننا ةانى مسنتدظ  اإلدارل الموا

 سادك المداطنو التني م و بدء و المس او  ةامل غ ر  مؤ ر في الرفل م  مستدظ  

إلجابننات أفننراد الع نننو ونندل   0.05(دمنننل   ء تدجنند فننردق أات دءلننو إوصنناا و ةننند مسننتدظ الدءلننو 
 لدظ ة نو الدراسو  تعزظ لمتغ ر الجنا. سادك المداطنو التني م ومستدظ 

إأ أسفرت النتاا     2014ب  زاهي منيور ومعمري حمزة  (ال و  مل دراسو دقد اتفقت الدراسو الو  
في مستدظ سادة ات المداطنو التني م و لدظ ةمال سدناغاز  ةاى ةدح دجدد فردقات أات دءلو إوصاا و

  دجند التي تدصنات إلنى نت جنو اننل ء (2009رياض أبا زيد  )في متغ ر الجنا داتفقت أ ضا مل  دراسو
تعنزظ اختالل في مستدظ سنادك المداطننو التني م نو لندظ العناما   بمؤسسنو الضنما  اءجتماة نو األردن نو 

التننني تدصنننات أ   نننناك فنننردق (2008محارمااا   )داختانننل دراسنننتنا الوال نننو منننل دراسنننو لمتغ نننر الجننننا ، 
دم ننو القطر ننو تبعننا جد ر ننو فنني مسننتدظ ممارسننو سننادة ات المداطنننو التني م ننو لنندظ مننديفي األججننزل الوة

 لمتغ ر الجنا 

تعنننزظ سنننادك المداطننننو التني م نننو د رجنننل الطالننن  الباونننث ةننندح دجننندد فنننردق جد ر نننو فننني مسنننتدظ    
الغالب نننو  إأ (عيناااة الدراساااة  طب عنننو المؤسسنننو المعن نننو بالبونننث  إلنننى عننندد السنننب   إأ لمتغ نننر الجننننا ، 

المةتب نو داسنتخراج الد نااق  األةمنالدالتني تتم نل فني تقر بنا ،  الع ننو  نؤدد  نفنا المجناح أفرادالعيمى م  
تصم ح الدي فو فني الع ننو المبود نو  أ قد الطال  الباوث تال بدت و داستقبال المداطن   دتدج ججح ، ةما  ع

فني  نأه اإلدارل  مةن  اةتبار نا متعبنو أة نر من   راةي تدازي األددار ب   المديف   ، فال نةاد نجند دي فنو 
 مر الأي  فسر ةدح اختالل  الجنس   م  المديف    في سادة اتجح التني م و .األخرظ ، األ

  إلجابااا  أفااراد العينااة  حااول 0.05ومناا  ال توجااد فاارو  ذا  داللااة إحيااائية عنااد مسااتوى الداللااة (
 لدى موظفي اإلدارة المحلية تعزى لمتغير الجنس . سلوك المواطنة التنظيميةمستوى 
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 : ثام الالنتائج المتعلقة بالسؤال  .8.1

  تبعا لمتغ ر اءقدم وع مستدظ سادك المداطنو التني م و  ل تدجد فردق دالو إوصاا ا في

 لدظ مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او ؟

 دانب ق ة   أا السؤال فرض و مفاد ا انل : 

  اءقدم نوع لندظ  تبعنا لمتغ نر ا في مسنتدظ سنادك المداطننو التني م نو ء تدجد فردق دالو إوصاا

 . مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او

لإلجابو ةاى  أا السؤال  داختبار الفرض و المنب قو ةنل قاح الطال  الباوث باستخداح توا ل التبنا         

دمسنتدظ   fات ددرجنو الور نو دق منو ) دضح مصدر التبا   دمجمندع المربعن  36(األوادي  دالجددل رقح 

تبعنننا لمتغ نننر اءقدم نننو   سنننادك المداطننننو التني م نننوالدءلنننو ءسنننتجابات أفنننراد ة ننننو الدراسنننو  وننندل مسنننتدظ 

 سنوا    10سنوا  ،أكثر  10-5سنوا  ، م   5( أقل م    المجن و

 داللة الفرو  حسع متغير االقدمية المهنية : 1.4.2

لحسااع الفارو  باي   (F test) تحليال التبااي  البسايط للمقارناة باي  المجموعاا   : 36جادول رقام (ال

 تبعا لمتغير االقدمية المهنية استبيا  سلوك المواطنة التنظيمية متوسطا  إجابا  عينة الدراسة على 
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مجمااااااااااااااااااااو   ميدر التباي  اإلبعاد
 المربعا 

متوساااااااااااااااط 
 المربعا 

درجاااااااة 
 الحرية

قيماااااااااااااة 
  ) 

 القيماااااااااااااة
االحتماليااة
Sig 

 الداللة

 0.05 0.56 3.58 2 2.42 4.85 بي  المجموعا  اإليثار

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

897.26 4.17 215 

 0.56 0.56 2 2.71 5.42 بي  المجموعا  اللطافة 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

1030.67 4.97 215 

روح الاااااااااااااااا
 الرياضية 

 0.48 0.73 2 3.59 7.18 بي  المجموعا 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

1052.30 4.89 215 

 
وعاااااااااااااااااااي 
 الضمير 

 0.62 0.47 2 2.29 4.58 بي  المجموعا 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

1041.28 4.84 215 

الساااااااااااالوك 
 الحضاري 

 0.47 0.75 2 6.50 13.01 بي  المجموعا 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

1859.36 8.64 215 

الدرجاااااااااااااة 
الكليااااااااااااااااة 
للمواطنااااااااة 
 التنظيمية 

المجموعا  بي   79.58 39.79 2 0.46 0.62 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

18241.1

1 

84.84 215 

 

 

 



الفصــل السادس                                                       عرض وتحليل ومناقشة النتائج          
           

164 
 

دجندد فنردق أات ةندح  قند أيجنرت  األوناديأ  نتاا  توا نل التبنا     36(رقح  نالوي م  خالل الجددل 

(االيثاار  دأبعنادهلسنادك المداطننو التني م نو فني الدرجنو الةا نو   0.05(ةند مسنتدظ الدءلنو  إوصاا ودءلو 

( أقل ما  تغ ر اءقدم و المجن و لم اتبع ،اللطافة ، الروح الرياضية ، وعي الضمير ، السلوك الحضاري  

 .سنوا    10سنوا  ،أكثر  10-5سنوا  ، م   5

في الدرجو الةا و   sig(أ  ق مو اءوتمال المعند و   36(أيجرت النتاا  المرصددل في الجددل رقح       

 ننناك فننردق  ةاننى انننل ءتدجنند  ممننا  نندل  0.05(مسننتدظ الدءلننو  لامداطنننو التني م ننو  دأبعنناده  اةبننر منن  

وس  اسنتجابات أفنراد   سادك المداطنو التني م و دأبعاد اأات دءلو إوصاا و في  الدرجو الةا و لمستدظ 

 ل  الباوث .المطبق م  قبل الطاسادك المداطنو التني م و ة نو الدراسو ةاى استب ا  

التني تدصنات النى ةندح دجندد اخنتالل فني ( 2014لعور عاشور  )ةل م  دراسو الوال و  دراستناداتفقت 

(  2009 ابااا زيااد رياااض)مننل دراسنو  أ ضناالوما ننو المدن نو ،داتفقننت  أفنرادسنادك المداطنننو التني م نو لنندظ 

جد ر ننو فنني سننادك المداطنننو التني م ننو  لنندظ مننديفي  النندزارات انننل ةنندح دجنندد فننردق  إلننىالتنني تدصننات 

، والعااامري  2014باا  زاهااي منيااور ومعمااري حماازة ( الوةدم ننو . داختافننت دراسننتنا مننل ةننل منن  دراسننو 

   ANGELA.ZACHARIAS 2008،  2008، محارم   2003

ء  تفننادتد  فنني ممارسنناتجح لسننادك المداطنننو التني م ننو  ،  دألننك  د مةنن  تفسنن ر ألننك أ  المننديف        

عنننننو المجننننناح أد األددار التننننني  ةانننننل بجنننننا المديفننننند ،  إأ  ت نننننةل  مجمنننننو اسنننننتخراج الد نننننااق اإلدار نننننو  لطب 

لامدطن   وصو  األسد م  المجاح المنجزل داخل المرفق العناح ، ةمنا  عتقند الطالن  الباونث  ا  المردننو ، 

( اإلعاالم اللاي ، أي أصبوت ةا ل  اإلدارل  الموا و بعد  تعم ح اسنتخداح تةندلدج نا المعادمنات دال سر ال

سنا ح  فني تقا نل األةبنا  الدي ف نو دالضنغدط النفسن و   الشبكة الداخلياة للمعلوماا  ، اإلدارة االلكترونياة  
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ممارسننو سننادك المداطنننو النا ناو فنني ب اننو العمنل ، األمننر الننأي جعنل جم ننل المننديف   ةانى خننط داونند من  

 التني م و ، رغح اختالل خبراتجح المجن و ، دسندات الخدمو التي قضد ا داخل اإلدارل الموا و . 

 : تاسعالالنتائج المتعلقة بالسؤال .9.1

  تبعنننا لمتغ نننر ع سنننادك المداطننننو التني م نننو  نننل تدجننند فنننردق دالنننو إوصننناا ا فننني مسنننتدظ 

 لدظ مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس او ؟ المستدظ التعا مي 

 دانب ق ة   أا السؤال فرض و مفاد ا انل : 

  إوصننناا ا فننني مسنننتدظ  سنننادك المداطننننو التني م نننو  تبعنننا لمتغ نننر المسنننتدظ ء تدجننند فنننردق دالنننو

 . ع لدظ مديفي اإلدارل الموا و بدء و مس اوالتعا مي

المنب قننو ةنننل قنناح الطالنن  الباوننث باسننتخداح توا ننل التبننا   لإلجابننو ةاننى  ننأا السننؤال  داختبننار الفرضنن و  

( دمسنتدظ f(  دضح مصدر التبنا   دمجمندع المربعنات ددرجنو الور نو دق منو )29األوادي  دالجددل رقح )

المسنننتدظ تبعنننا لمتغ نننر سنننادك المداطننننو التني م نننو  الدءلنننو ءسنننتجابات أفنننراد ة ننننو الدراسنننو  وننندل مسنننتدظ 

 ( متدسط فما اقل  ،  اندي ، جامعي )  التعا مي 

 داللة الفرو  حسع متغير المستوى التعليمي  : 1.9.1

لحسااع الفارو  باي   (F test)   : تحليال التبااي  البسايط للمقارناة باي  المجموعاا 37جادول رقام (ال

سااالوك المواطناااة التنظيمياااة  تبعاااا لمتغيااار المساااتوى  اساااتبيا متوسااطا  إجاباااا  عيناااة الدراساااة علاااى 

 التعليمي 
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مجمااااااااااااااااااااو   ميدر التباي  اإلبعاد
 المربعا 

متوساااااااااااااااط 
 المربعا 

درجاااااااة 
 الحرية

قيماااااااااااااة 
  ) 

القيماااااااااااااة 
االحتماليااة
Sig 

 الداللة

 0.05 0.11 2.22 2 9.14 18.28 بي  المجموعا  االيثار

 

 
داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

883.83 4.11 215 

 0.08 2.51 2 11.82 23.64 بي  المجموعا  اللطافة 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

1012.45 4.70 215 

روح الاااااااااااااااا
 الرياضية 

 0.003 5.97 2 27.89 55.79 بي  المجموعا 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

1003.69 4.66 215 

 
وعاااااااااااااااااااي 
 الضمير

 0.07 2.61 2 12.41 24.82 بي  المجموعا 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

1021.04 4.74 215 

السننننننننننننننننننننادك 
 الوضاري

 0.19 1.65 2 14.19 28.38 بي  المجموعا 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

1843.99 8.57 215 

الدرجنننننننننننننننننننننننو 
الةا نننننننننننننننننننننننننننو 
لامداطنننننننننننننننو 
 التني م و

 0.01 4.13 2 339.55 679.11 بي  المجموعا 

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المجموعا 

17641.5

8 

82.05 215 
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مننن  خنننالل الجنننددل أ  نتننناا  توا نننل التبنننا   األونننادي قننند أيجنننرت دجننندد فنننردق أات دءلنننو  نالوننني        
،  دبعد الرد  الر اض و   سادك لمداطنو التني م و في الدرجو الةا و  (0.05إوصاا و ةند مستدظ الدءلو )

 ) متدسط اد اقل  ،  اندي ، جامعي (لمتغ ر المستدظ التعا مي  اتبع

م  دججو نير أفنراد الع ننو تبعنا لمتغ نر   سادك المداطنو التني م و مصدر الفردق في مستدظ لداستة افا 
 بعد الرد  الر اض و . المستدظ التعا مي  في 

 شايفي  لدءلو الفردق  دالجددل التنالي  دضنح  اختبنار   Scheffe شيفي  فقد استخدمنا اختبار         

Scheffe  الرد  الر اض و لبعد 

أفاراد العيناة حاول  اساتجابا للفارو  فاي  Scheffe  : نتائج االختبار البعادي شايفي  38رقم ( جدولال
 لمتغير المستوى التعليمي  الروح الرياضيةمستوى سلوك المواطنة التنظيمية المتعل  ببعد 

 فرق المجمدةات  التعا ميالمستدظ 

اتسطالمتد   

اءوتمننننننننال ق مننننننننو  الخطأ المع اري

 المعند و 

اقل أددسط مت  

 

 0.29 0.60 0.94-  اندي

 0.98 0.59 0.09 جامعي

دسط اد اقلمت  اندي  0.94 0.60 0.29 

 0.004 0.30 1.04 جامعي

اقل أددسط مت جامعي  -0.09 0.59 0.98 

 0.004 0.30 1.04-  اندي
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 د تضح م  خالل القرا ل اإلوصاا و لاجددل المب   أةاله  :        

دجنندد فننردق أات دءلننو إوصنناا و فنني بعنند الننرد  الر اضنن و  وسنن  اسننتجابات أفننراد  ة نننو الدارسننو        
 اد العينة  ذوي المستوى الثانوي ليالح أفر تبعا لمتغ ر المستدظ التعا مي   ب   )ال اندي ( د)الجامعي (  

سنننادك المداطنننو التني م نننو تبعنننا د فسننر الطالننن  الباوننث دجننندد فننردق أات دءلنننو إوصنناا و فننني متغ ننر    

لمتغ نننر المسنننتدظ التعا مننني ،   نينننرا لأل نننر النننأي  ود نننل التعاننن ح فننني نينننرل الفنننرد  لامدضننندةات اإلنسنننان و 

المختافننو ء سنن ما منجننا مدضنندع المجنننو ، إأ تتغ ننر نيننرل المديننل لمدضنندع المجنننو  سننابا اد إ جابننا بسننب  

 منني ، دخبننرات اآلخننر   ، دالتجننار  السننابقو فنني المجنننو ، مجمدةننو منن  المتغ ننرات أ مجننا :  مسننتداه التعا

 جعننل أدي مسننتد ات التعانن ح المتقنندح  ومانند   األمننرطب عننو اإل ننرال ، طمنند  المديننل ،.....الننخ ،  ننأا 

فالمديفد  أدي المؤ نل العامني   ختافند  ةن  غ نر ح فني ممارسنتجح دتنأد تجح  ،أفةار ا جاب و ةاى المجنو 

  لمجامجح الدي ف و .

التني تدصنات اننل  ANGELA.ZACHARIAS 2008 منل دراسنو إل جنادتتفنق  نأه النت جنو التني تدصنانا   

 تعزظ لمتغ ر المستدظ التعا مي  . سادك المداطنو التني م و  دجد فردق في مستدظ 

أات دءلنننو اننننل ء تدجننند فنننردق تدصنننات إأ    2009ريااااض اباااا زياااد (ةمنننا اختافنننت دراسنننتنا منننل دراسنننو 

 تعزظ لمتغ ر المستدظ التعا مي .  سادك المداطنو التني م ومستدظ  في إوصاا و 

 

 



 : االستنتاج العام 

تصنن ه هننلد اسة اضنننا  رننات اسة اضنننال اسضننة فيا اسايةا ينننا تنني ا،ننناي اسنانني  است  ننني    اسننل  ين ننن       

بة اضننا اس نن اه  اسضننيف  ت  يايننا  تنني بيتننا اسا  اننال    ياننة  هننلا اسنةنن  اساةنن ي سةا ننافي استنني تصنناةه 

ضننة  ا اسرنن   تنني هننلا اسا رنن    حةنن   اسانن  نيت   اسا نن تييت حةنن  اننة ضنن ا  تنني اس ضنن  اسا  نني     ننة

ا ر   غايا تي األهايا تي ا،اي اسضة ك است  ياي    ه  ا ر   اسن ء  است  ياني  ااا ضنا ضنة فيال 

اسا ا  نا است  يايننا سننةف ان  ني ااةا ل اسااةيننا ب ءيننا اساضنيةا     سننني  اسا رنن   يفتضني  نناب  األهايننا 

 .سااةيا تنة اسااحةل األضاس سةت  ي  ااةا   ات  بينا اسني ا اسا تاال   تااةا ل ا

 باث ا تي هلا اسا ر   ضبي اس ص ي باسا  ه إسن  عحةن  اضنت يال تاحةينا األةا  انت رنسي ة اضنا     

إسن  اس تنات   ا  ة ت صةل ةا ضت  است  يايا ضة فيال اسا ا  ا  ة  د تي ت ايا  ياست  يا اضتف اه اس ء  

 : اآلتيا 

 ة   اي،نناب  تنن  ت ايننا ةنن ء  است  يانني س سنااننا سةة اضننا   استنني تنن   اتيا ان رنن ضننت ت  تاانن  اس

ضننة ك اسا ا  ننا است  يايننا سننةف انن  ني ااةا ل اسااةيننا ب سيننا اساضننيةا   ننة  اناانني اء تبننا  بننيت 

 هنن  يننةي حةنن   ،نن ة حس ننا ا تبا يننة   ةيننا ا ،بننا    انن  هننلا ء يافننت ( 5500)اساتغينن يت   

 ء  است  ياني اسضنب  اس اينة تني ا تننا  اضنت يال  ااا ضنا ضنة ك اسا ا  نا است  ياينا اس،ز  عت اس

 .بي ت ،ة ح ااي عر ف تتةاري تي لسك س  ت اة ا ة اضت ا اسباثيا 

  بننننة ت نننا ي اسن رنننيا األ ي باسبانننع  استننني تننن   حةننن  عت اضنننت ف اسننن ء  است  ياننني سنننةف اننن  ني

اسن ء  است  ياني ا تنن   سنةف ان  ني  إل  فات اضنت ف ا ااةا ل اسااةيا ات ض    تبيت حة  تااا 

 ااا  تنة باسات ضن  اسن رني ( 85504)ااةا ل اسااةيا   باس ،   إس  اسات ضن  اساضنابي اساانة   

 . ضت ت  عت اس ء  است  ياي حاسي ( 84)سسضتبيات اسااة   



   ا  ننا است  يايننا سننةف بنننة ت ننا ي اسن رننيا األ ي باسباننع  استنني تنن   حةنن  عت اضننت ف ضننة ك اسا

ضننة ك اسا ا  ننا است  يايننا   انن  ني ااةا ل اسااةيننا ات ضنن    تبننيت حننة  تااا ننا  إل  فننات اضننت ف

 ااا  تة ( 54548)ا تن   سةف ا  ني ااةا ل اسااةيا   باس ،   إس  اسات ض  اساضابي اسااة   

 .است  يايا حاسي ضت ت  عت ضة ك اسا ا  ا ( 05)باسات ض  اسن ري سسضتبيات اسااة   

  ا،ابنننال عتننن اة اسني نننا  اننن ي ( 5550)ء ت ،نننة تننن    لال ةءسنننا إاصننناتيا ح نننة اضنننت ف اسةءسنننا

 اضت ف اس ء  است  ياي سةف ا  ني ااةا ل اسااةيا تنزف ساتغي  اس، س

 ا،ابنال عتن اة اسني نا  ان ي اضنت ف ( 5550)اضنت ف اسةءسنا  ت ،ة ت    لال ةءسا إاصاتيا ح ة

 اس ء  است  ياي سةف ا  ني ااةا ل اسااةيا تنزف ساتغي  اء ةايا اسا  يا 

  ا،ابنال عتن اة اسني نا  ان ي اضنت ف ( 5550)ت ،ة ت    لال ةءسا إاصاتيا ح ة اضنت ف اسةءسنا

 ف ساتغي  اساضت ف استنةياي اس ء  است  ياي سةف ا  ني ااةا ل اسااةيا تنز 

  ا،ابنننال عتننن اة اسني نننا  اننن ي ( 5550)ء ت ،نننة تننن    لال ةءسنننا إاصننناتيا ح نننة اضنننت ف اسةءسنننا

 اضت ف ضة ك اسا ا  ا است  يايا سةف ا  ني ااةا ل اسااةيا تنزف ساتغي  اس، س

  ي نننا  اننن ي ا،ابنننال عتننن اة اسن( 5550)ء ت ،نننة تننن    لال ةءسنننا إاصننناتيا ح نننة اضنننت ف اسةءسنننا

 اضت ف ضة ك اسا ا  ا است  يايا سةف ا  ني ااةا ل اسااةيا تنزف اء ةايا اسا  يا 

  ا،ابنال عتن اة اسني نا  ان ي اضنت ف ( 5550)ت ،ة ت    لال ةءسا إاصاتيا ح ة اضنت ف اسةءسنا

  ضة ك اسا ا  ا است  يايا سةف ا  ني ااةا ل اسااةيا تنزف ساتغي  اساضت ف استنةياي



 
 
 ةاتمة خــــ 

 

 

    

لم تعد المؤسسات تستهدف البقاء في ظل التنافسية الشرسة بل صار سقف طموحها هو تحقيق الميزة  

التنافسية ، لذا كان أثمن استثمار هو الرأسمال البشرى فهو الكفيل بتحقيق الربحية للمنظمة  وهو العنصر 

 .الوحيد القادر على الوصول إلى التنافسية المنشودة 

لك أصبحت التنظيمات تولى أهمية بالغة لتوفير بيئة صحية للعمل ، وتفادى ولما كان األمر كذ    

العمل على سبل هذا النجاح هو  أهمولعل  المشكالت التي من شأنها تعطيل سيرورة نجاح المنظمة ،

قائمًا يجابه الهزات التنظيم بقاء هيكل  فيالمتين  واألساسيعد الركن الركين،  الذيمحور المورد البشري، 

 تعترض حياة المنظمة.  لتيا

السيما منهم ذو  – القدرة على االحتفاظ بالعاملين لديه فيتنظيم تكمن  القصوى أليالمصلحة  إن     

من خالل تلبية  المجموعة وتناغمها، مانسجاتحقق  التي االختالالتوتصحيح   -الكفاءة واالقتدار 

ات الوالء و االنتماء والمواطنة يلتنمو فيها سلوكرغباتهم عن طريق خلق مناخ تنظيمي سليم وبيئة حاضنة 

 التنظيمية.

وجود موظفين يمتازون  بمستوى من الوالء التنظيمي العالي ، وسلوكيات المواطنة التنظيمية   إن      

مرتفعة ،  يمنحون التنظيم قوة إضافية في وقت الحاجة ، هذا األخير  يغطي في كثير من األحيان عجز 

مما يسهم في   وعجزها في الموارد األخرى  عداد الموظفين ) سلوكيات الدور اإلضافي (المنظمة في ت

 تحقيق الفعالية التنظيمية داخل المنظمة .



 االقتراحات والتوصيات :

من خالل رصدنا للنتائج التي أظهرتها الدراسة ، واستكماال لعملية التحليل البحثي يمكن الخروج ببعض    
لمتغيرات الدراسة   بين للطالب الباحث أهميتها من خالل اطالعه على األدب النظرياالقتراحات ، التي ت  

االحتكاك المباشر مع العينة المدروسة كذا والمتمثلة في الوالء التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية ، و  ،
  ببعض التوصيات أهمها :  تقديم يمكن ،وهي موظفي اإلدارة المحلية

   تدريبية لتنمية الجانب القيمي للموظف وتعزيز اتجاهاته االيجابية برامج إرشادية  ضرورة تقديم
ممارسات الوالء  تجسد بيئة تنظيمية مشجعة إيجاد على مهنة والزمالء والمشرفين ،والعملنحو ال

)المادية ، ز فعتماد نظام الحواإك التنظيمي وسلوكيات المواطنة التنظيمية داخل الوسط المهني ،
 المعنوية (.

  الوظيفي الملقى على  ألعباإلدارة المحلية بتخفيف في  صى الدراسة الحالية متخذي القرارتو
األخذ بعين االعتبار اإلجراءات التي تسهم في تجديد نفسية الموظف نحو و  ، كاهل الموظفين

 .مستوى الوالء التنظيمي وسلوكيات المواطنة التنظيمية لديه ىُينم وظيفته لكي 

   سياسة الباب المفتوح  على اإلدارة المعنية بالدراسة ، أن تعتمد النمط القيادي الديمقراطي )وجب
اتجاه موظفيها ( الن الكثير من الموظفين في بيئة العمل، ال يظهرون انتمائهم وال يمارسون 
سلوك المواطنة التنظيمية  نكاية في المشرف أو  رئيس المصلحة أو المدير ، حينما تسوء 

صول بالموظف وعليه وجب تشجيع العالقات  الالرسمية للو ،العالقة بين هذا الموظف ومديره 
و  شخصية المنظمة  وسمعتها أكمل مستويات التمثل التنظيمي  ، حينها يصبح الموظف  ه إلى

 وممثلها في المجتمع .، الناطق ، ولسان حالها
   ايالء األهمية القصوى لشخص المختص النفساني في العمل والتنظيم ،هذا األخير يعتبر

 أوكانت مشكالت شخصية  سواء   ي التنظيماتف أالمشخص األول للظواهر السلبية التي تنش
  .تنظيمية  

   االهتمام بعقد دورات تدريبية) علمية ونفسية( توجه للمشرفين والمنفذين على حد سواء ،تتعلق
بناء استراتيجيات التعامل الجيد داخل التنظيم ، والسعي إلى إرساء ثقافة عمل تقوم على با  أساس  

  اإلنسانية  والنظريات الحديثة .أسس نظرية العالقات 

  وجب تصميم برامج خاصة في االنتقاء واالختيار المهني ، تراعي استكشاف الجانب القيمي في
 يكون فيما بعد عالة على التنظيم شخصية طالب العمل )الموظف المستقبلي ( لكي ال 
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 فلسطين ، ،غزة االسالمية الجامعة ، منشورة غير الماجستير رسالة ، غزة قطاع في

 الغاز مؤسسة موظفي لدى  التنظيمي الوالء على واثره التنظيمي التغير(: 7001) كريمة كرمي -91
 ابةعن مختار باجي جامعة ، م غ ماجستير مذكرة والكهرباء،

 الموظفين لدى التنظيمية المواطنة بسلوكيات الوظيفة خصائص عالقة( 7009) اهلل عبد الخميس -99
 الرياض.  االمنية للعلوم نايف جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة ،
 لدى القيادي والنمط المهني الوالء بين العالقة(7001) أمير القادر عبد مأمون ، العورناتي -93

 اإلدارة في الماجستير شهادة لنيل مكملة دراسة الفلسطينية، الوطنية  السلطة  وزارات لدى اإلداريين
 . ،فلسطين نابلس ،  الوطنية النجاح جامعة العليا الدراسات كلية ، التربوية



 ماجستير رسالة ، المنتخبة الهيئات في للصراع سوسيولوجي ،تحليل7097 ، عون بن الزبير -92
 جامعة إلنسانية، االجتماعية العلوم ،كلية  المنظمات في االتصال االجتماع علم في منشورة غير
 الجزائر ، ورقلة

 الحماية أفراد لدى التنظيمية المواطنة سلوك  على وتأثيره النفسي التمكين( 7099) عاشور لعور -94
 سطيف ، عباس فرحات جامعة ، منشورة غير ماجستير مذكرة ، المدنية

 تطبيقية دراسة,التنظيمى الوالء على وأثرها العمل ضغوط( : 7001)العال ابو الدين صالح محمد -91
 . السعودية,نايف جامعة,  ماجستير رسالة,غزة قطاع فى الداخلية وزارة فى العاملين المدراء على

 االتصاالت شركات تويه في واثره وعالقته التنظيكمية المواطنة سلوك(  7090) شهري منية -96
 االردن ، اليرموك  منشورة غير ماجستير ،رسالة فيها  العاملين نظر وجهة من االداء نحو  االردنية

 دراسة التنظيمي الوالء مستوى من رفع في التدريبية البرامج دور(7002) العتيبي حمس بم مشعل -97
 للعوم العربية نايف جامعة ، منشورةر غي ماجستير رسالة ، الشورى بمجلس العاملين على مسحية
 . الرياض ، االمنية

 والدور التحكم ومراكز المهني بالضغط التنظيمي الوالء عالقة(7097) عناصري نجيب محمد -92
 07 الجزائر ،جامعة م غ دكتوراه أطروحة ، الجزائر بجامعة العالي التعليم أساتذة لدى  االجتماعي

 الجزائر.
 السيارات عالم بشركة العاملين لدى الوظيفي الرضا ،( 7002) اهلل ضيف بن الحربي ناصر -91

 السعودية ، العزيز عبد الملك ،جامعة م غ دراسة ، المحدودة
 الفلسطينية بالجامعات العاملين لدى االلتزام مستوى قياس(:7002) حنونة حماد ابراهيم سامى -31

 .غزة,االسالمية الجامعة,غ م ماجستير رسالة,غزة بقطاع
 االجهزة في التنظيمي بالوالء وعالقتها العمل ضغوط( 7001) الدوسري سعد عميقان بن سعد -39

 ،الرياض العربية نايف ،جامعة منشورة غير ماجستير رسالة ، االمنية
 غير ماجستير رسالة ، المحلية  االدارية المؤسسات في ،التنظيم (7001)عكوشي القادر عبد -33

 .الجزائر، 07الجزائر ،جامعة االجتماع علم تخصص في منشورة
 المشرفين لدى التنظيمي بااللتزام وعالقته الوظيفي الرضا( 7002)  نواوي فؤاد  ايناس فلمبان -32

 ،جامعة م غ مجستير رسالة المكرمة مكة بمدينة والتعليم التربية بادارة التربويات والمشرفات التربويين
 . المكرمة بمكة القرى أم



 وفعالية التنظيمي والوالء المهني بالضغط وعالقتها التنظيمية الثقافة(7091) وافية ، صحراوي -34
 النفس علم في علوم الدكتوراه شهادة لنيل مكملة ،أطروحة الجزائرية الجامعة إطارات لدى الذات
 .،الجزائر والتنظيم العمل

 المرحلة معلمات لدى التنظيمي والوالء الشخصية السمات( 7001)  علي اهلل عبد ،خاتم غانم -31
 اإلدارة في ماجستير شهادة لنيل مكملة ،دراسة نابلس محافظة في الحكومية المدارس في األساسية
 . التربوية

 الثانوية المدارس معلمي لدى  التنظيمية المواطنة سلوك( 7002)  السحيمات الرحمان عبد ختام -36
 . االردن عمان، ،جامعة منشورة غير دكتوراه ،رسالة الوظيفي بأدائهم  وعالقته االردن في العامة

 معهد ، منشورة غير ماجستير رسالة التنظيمية المواطنة على وأثره التمكين( 7002) براف خيرة -37
  الجزائر التسيير وعلوم واالقتصادية التجارية العلوم

 ماجستير رسالة ، التنظيمي بااللتزام وعالقته التنظيمي المناخ( 7002) أحمد محمد الوزان خالد -32
 . الرياض ، العربية نايف جامعة ، منشورة غير

عي ، النسق القيمي وعالقته باالبداع االداري لدى االستاذ الجام( 7091)شيخاوي صالح الدين   -31
 رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بسكرة ، الجزائر 

الوالء التنظيمي وعالقته بالضغط المهني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ( 7090)ليلة سايب    -21
 .، الجزائر 07جامعة الجزائر 

عوامل تنمية الوالء التنظيمي  لدى اطارات المؤسسة الجزائرية ،رسالة ( 7090)نوال  اوصالح  -29
 .، الجزائر  07ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر 

فاعلية االتصال االداري في المؤسسات العامة وعالقته بالرضا الوظيفي ( 7091) فايزة رويم  -23
 .والوالء التنظيمي للموظفين ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة ورقلة ، الجزائر 

اثر الحوافز على الوالء التنظيمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ( 7091)مزوار منوبة   -22
 .بومرداس ، الجزائر 

 : الدورياتو   المجالت: رابعا

 العمالة لدى الوظيفي واألداء الشخصية والعوامل التنظيمي الوالء اثر(:9111) العتيبى غازي ادم -9
 .9مجلد,العربية المجلة,الكويت دولة فى الحكومي القطاع فى الوافدة العربية والعمالة الكويتية

 مجلة ، المنظمات في التنظيمية المواطنة سلوك واثار محددات( 7001) العامري سالم بن أحمد -3
 .07،العدد92 ،مجلد واالدارة االقتصاد سعود الملك جامعة



  االجهزة في التنظيمية المواطنة وسلوك  التحويلي  القيادي السلوك( 7000) العامري سالم بن أحمد -2
 (.09) العدد(90) ،المجلد اإلدارية للعلوم ، السعودية

 لسلوكيات العاملين ممارسة في المؤثرة  العوامل( 7002) النعساني امحسن ،عبد اليوسفي أحمد -4
 سلسلة ، حلب جامعة بحوث مجلة ، سوريا في الجامعية المشافي على وبالتطبيق التنظيمية المواطنة

 . 99 العدد  والقانونية االقتصادية العلوم
 الوزارات مراكز في التنظيمية المواطنة سلوك على التنظيمية العدالة أثر( 7097)  تايه أبو كريم بندر -1

 العدد ، 70 المجلد ، واالدارية االقتصادي للدراسات اإلسالمي الجامعة ،مجلة األردن في الحكومية
07 . 

 االردنية الجامعات في االكاديمين القادة لدى العاطفي الذكاء(7097) ابودية عزيزة ، الرقاد خالد هناء -6
 االسالمية الجامعة مجلة ، التدريس هيئة اعضاء لدى التنظيمية المواطنة بسلوك وعالقته الرسمية

 .07 العدد.70 المجلد ،  فلسطين ، والنفسية التربوية للدراسات
 التنظيمي الوالء على العلمية األقسام لرؤساء القيادة أنماط اثر( "7001)جاراهلل، شاكر الخشالي، -7

 المجلد التطبيقية، للعلوم األردنية المجلة الخاصة، األردنية الجامعات في التدريس هيئة ألعضاء
 . 912-979ص ص األول، العدد السادس،

 من وكل  االداء تقويم نظام  وعدالة   وفاعلية ادارك  مستوى بين العالقة( 7009) نضال  الحوامدة -2
 االردنية  الخدمية الوزرات في ، التنظيمية والثقة ، التنظيمي الوالء ، الوظيفي ،الرضا الوظيفي  االداء
 السعودية.  ،الرياض 9 االدارية ،العلوم92 م ، سعود الملك ،مجلة ميدانية ،دراسة

 ولمتغيرات وتابعيه الرئيس بين ما العمل بعالقات االلتزام عالقة(9112) مصباح فضل الفضلي -1
 .12 المجلد ، الرياض ، العامة االدارة مجلة ، الديمغرافية

 الشباب لدى المواطنة قيم تدعيم في الشباب مراكز اسهام( 7090) زيدان قاسم محمد مصطفى -91
 منشور ،بحث الشباب مراكز وبرامج  خدمات على والقائمين الشباب بين  مقارنة وصفية ،دراسة
 الخدمة ،كلية 09 ،جزء 72 عدد ، االنسانية والعلوم االجتماعية الخدمة في دراسات ،مجلة

 . مصر ، حلوان جامعة ، االجماعية
 التنظيم خصائص تحديد فى المنظمية الثقافة ابعاد دور(: 7097) جاسم المطلب عبد ندى -99

 .19 العدد,  الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة.  التنظيمى النمو وتحقيق



 االداء من االداءوكل تقويم نظام فاعلية ادراك مستوى بين العالقة(7009)الحوامدة صالح نضال  -93
 جامعة مجلة,االردنية الخدمية الوزارات فى التنظيمية والثقة الوظيفي والوالء الوطيفى والرضا الوظيفي

 9العدد,92 المجلد, اإلدارية للعلوم سعود الملك
 مجلة, العامة بالمؤسسات التنظيمي الوالء في التحفيز سياسات اثر(:7099) الفارس سليمان -92

 .األول العدد, 72 المجلة, والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 ، دبي البيان مجلة ، الديمقراطية الدولة في المواطنة مفهوم( 7009) الكواري خليفة علي -94

 المتحدة العربية االمارات
- ورقلة بمدينة ميدانية دراسة-المهنية المؤسسات فى التنظيمي الوالء واقع( : 7090) رويم  فايز -91

 1عدد,والتربوية النفسية الممارسات تطوير مخبر وتربوية نفسية دراسات مجلة,
 العدد ، اإلنسانية العلوم مجلة ، العاملين بأداء وعالقته التنظيمي المناخ( 7001) عيسى قبقوب -96

 . 921 ،ص7001، الجزائر ، بسكرة خيضر محمد ،جامعة 92
 العاملين لدى  التنظيمية المواطنة سلوكيات على وأثره النفسي التمكين( 7001) زيد ابا رياض -97

 (.7) 79 مجلد ، اإلنسانية العلوم ، النجاح جامعة مجلة ، األردن االجتماعية الضمان مؤسسة في
 في األكاديمية األقسام رؤساء لدى التنظيمية العدالة درجة( :7001) سلطان سوزان,السعود راتب -92

 المجلد,دمشق جامعة مجلة, فيها التدريس لهيئة التنظيمي الوالء وعالقة الرسمية األردنية الجامعات
 (.7+9)العدد 71

 الخدمة وجودة التنظيمية المواطنة سلوكيات بين العالقة( 7001) شرع ومريم الهواري معراج -91
 مجلة ، التنافسية  االاستراتيجية لبناء كأساس الجزائري  التجاري البنك عمالء رضا في المؤثرة البنكية

 ،الجزائر غرداية  الجامعي ،المركز 02 ،العدد  والدراسات للبحوث الواحات
  ، 7099 يوليو 1 في المؤرخ ، 12 العدد بالبلدية  المتعلق 90-99 قانون ، الرسمية الجريدة -31

 . الجزائر
،   7097فبراير  71، المؤرخ في  97المتعلق بالوالية  العدد  02-97قانون  الجريدة الرسمية ، -39

 .الجزائر 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 المالحق



 01مـــــلــــــــــــــــــحق رقم 

 قائــــــــــــــــــمة األساتذة المحكمين للمقياسين 

الدرجة  االسم واللقب الرقم
 العلمية

الوظيفة  التخصص
 الحالية 

 الجامعة 

ضياف زين  01
 الدين

علم النفس  دكتوراه
العمل 
 والتنظيم

أستاذ التعليم 
 العالي

جامعة 
 المسيلة 

 مجاهدي 02
 الطاهر

علم النفس  دكتوراه
العمل 
 والتنظيم

أستاذ محاضر 
 أ

جامعة 
 المسيلة

أستاذ محاضر  علوم التربية دكتوراه عمور عمر 03
 أ

جامعة 
 المسيلة 

علم النفس  دكتوراه زقعار فتحي 04
 العصبي

أستاذ محاضر 
 أ

جامعة 
 02الجزائر 

شرايطية  05
 محمد

م االجتماع عل دكتوراه
 والتنظيمالعمل 

أستاذ محاضر 
 أ

جامعة 
 02الجزائر 

علم النفس  دكتوراه بوفاتح محمد 06
العمل 
 والتنظيم

أستاذ محاضر 
 ب

جامعة 
 االغواط 

عمومن  07
 رمضان

علم النفس  دكتوراه
العمل 
 والتنظيم

أستاذ محاضر 
 ب

جامعة 
 االغواط 

 
08 
 

علم النفس  دكتوراه ماريف منور
العمل 
 والتنظيم

أستاذ محاضر 
 ب

 جامعة 
 تيارت

علم النفس  دكتوراه التير رضا 09
العمل 

 والتنظيم 

أستاذ محاضر 
 أ

جامعة 
 02الجزائر 

 



 

 

 :  20الملحق رقم 

استبيان الوالء التنظيمي ) اداة الدراسة 
 (استبيان سلوك المواطنة التنظيمية + 



 -بسكرة -جامعة محمد خيضر
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 -علم النفس-
                                                      

 : أخي الموظف ,أختي الموظفة

  تحية طيبة وبعد 
 :بعنوان تنظيمالعمل والتخصص علم النفس  دراسة بحثية لنيل شهادة الماجستير بهدف إعداد                

  - دور الوالء التنظيمي في تنمية روح المواطنة التنظيمية -

 "لدى عينة من موظفي اإلدارة المحلية بالمسيلة  "                                         

والتي تهدف إلى قياس مستوى الوالء التنظيمي لدى الموظفين, ومدى إسهامه  االستمارة أيديكم هذهأضع بين يشرفني أن  

في سلوك المواطنة التنظيمية. وذلك سعيا للكشف عن واقع مستوى ممارسة هذه القيم التنظيمية لدى المورد البشرى 

 بالمؤسسة الجزائرية. 

صدق وموضوعية ,علما انه ال توجد إجابات صحيحة  فنرجو منكم  قراءة جميع األسئلة بتأني وتمعن, ثم اإلجابة عليها بكل

 في الخانة المناسبة لموقفكم الشخصي. x))و أخرى خاطئة, بل نطلب منكم وضع عالمة 

لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي وفقط  المتحصل عليها , و أنهاكما يتعهد الباحث بالسرية التامة لكافة المعلومات  

 ..شاكرا لكم حسن تعاونكم 

 الباحث : وليد شالبي الطالب                                                                     

 الجزء األول: البيانات الشخصية

                     الجنس:
ذكر                                        أنثى  

        
 

    المستوى التعليمي:
ثانوي  جامعي                        متوسطة أو اقل                     

 
     الخبرة المهنية :

 سنوات   5أقل من                    

 سنوات 10إلى  5من                     

 

 سنوات فما فوق  10                   

 

 

  

   

 

 

 



 يالجزء الثاني :الوالء التنظيم
أوافق  البند                   الرقم 

 بشدة
ال  محايد أوافق

 أوافق
ال أوافق  

 بشدة

أشعر بالسعادة والفخر كوني أحد أفراد هذه  01
 المؤسسة.

     

أشعر باالعتزاز عندما أتحدث مع اآلخرين عن  02
 المؤسسة التي أعمل بها.

     

لدى الرغبة في قضاء ما تبقى من حياتي   03
 المهنية في المؤسسة إلى اعمل بها.

     

أعتبر مشاكل المؤسسة هي مشاكلي الشخصية  04
 لذا  أسعى لحلها.

     

 أنا أهتم بنجاح و بمستقبل هذه المؤسسة. 05
 

     

لو تعارضت مصلحتي الشخصية ومصلحة   06
 المؤسسة أقدم مصلحة المؤسسة دون تردد.

     

أرى أن قيمي و أهدافي تتطابق مع قيم و   07
 أهداف المؤسسة.

     

مستعد لمضاعفة الجهد من اجل إنجاح هذه   08
 المؤسسة.

     

أشعر بالتزام أخالقي يدفعني لالستمرار في   09
عملي حتى مع وجود فرص عمل أفضل في 

 مكان أخر.

     

أحافظ على ممتلكات المؤسسة كما أحافظ على  10
 ممتلكاتي الشخصية تماما.

     

أرغب في البقاء في هذه المؤسسة على   11
 المستويين الحاضر والمستقبل.

     

المؤسسة حتى ولو كان لن أرحل عن هذه  12
 األجر اكبر في مؤسسة أخرى.

     

سوف تتأثر العديد من األمور في حياتي إذا ما  13
 قررت ترك العمل من المؤسسة.

     

سأترك هذه المؤسسة إذا ما طرأت أي   14
 تغييرات على ظروفي.

     

إختياري للعمل في هذه المؤسسة كان خطأ   15
 كبيرا ارتكبته في حق نفسي.

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 المواطنة التنظيمية 

 
 الرقم 

 دـــــــــــــــــــبنـــــــــــال                       
أوافق 
 بشدة

أواف
 ق

محا
 يد

ال 
أواف
 ق

ال  
أواف
ق 
 بشدة

 نوعها.أقدم المساعدة لزمالئي في العمل أيا كان  16
 

     

      أعمل على تسهيل مهمة زمالئي الجدد حتى إذا لم يطلب منى ذلك. 17
      أهتم بإظهار نتائج عمل الفريق أكثر من اهتمامي بإظهار مساهمتي فيه. 18
      أبادر بمساعدة الزميل الذي لديه أعباء عمل كبيرة بكل ود.  19
احترم حقوق اآلخرين في العمل كما أراعى مشاعر الزمالء في   20

 تصرفاتي و أعمالي.
     

 أسعى جاهدا لتفادى المشكالت قبل وقوعها.  21
 

     

      دائما أعلم من حولي بما أنوى عمله حتى ال أسبب اإلحراج في العمل.  22
تعديالت جديدة خاصة أقوم بإعالم المسؤول قبل اتخاذ أي إجراءات أو  23

 بالعمل.
     

 أنفذ األعمال اإلضافية بطيب نفس ومن دون تذمر.  24
    

     

 أتقبل مالحظات اآلخرين دون إثارة المشكالت .  25
 

     

 أقدم االعتذار إذا ما أخطأت في حق أحد ما.  26
 

     

      النفس . أسعى قدر اإلمكان إلى إظهار السلوك ألتكيفي و التحمل وضبط 27
      أبادر بتقديم المبادرات لتحسين أداء العمل وتطويره. 28
أحرص على االلتزام والتقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة حتى وان لم يكن   29

 احد يراقبني.
     

      أتطوع  للمسؤوليات  اإلضافية  بكل  رحابة صدر.  30
ما بعد ساعات الدوام الرسمي عند ال أمانع في االستمرار في العمل إلى  31

 الحاجة .
     

      أتابع  بانتظام  وبحرص  التعليمات  الداخلية للمؤسسة. 32
      أحرص على حضور االجتماعات المتعلقة بالعمل وأتابع  كل مستجداته . 33
      أتفاعل بإيجابية مع كل التغييرات التي تحدث في المؤسسة .  34
جهة عملي عندما ينتقدها من هم خارج العمل و أتحدث أمامهم بإيجابية أدافع عن  35

 عن المؤسسة .
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03الملحق رقم:

البرنامج  باستخداميوضح نتائج الدراسة 
 SPSSاالحصائي 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:29:53

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=15

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,89

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:29:53

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=15

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,89

Test-t
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:31:18

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=42

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,03

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:31:18

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=42

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,03

[Ensemble_de_données1] 
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Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 47.58 9.790 .663

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 42

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

8.419 217 .000 5.583 4.28

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 42

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

4.28 6.89

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:38:09

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=15

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:38:09

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=15

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,02

[Ensemble_de_données1] 

Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 18.52 4.387 .297

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 15

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

11.841 217 .000 3.518 2.93

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 15

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

2.93 4.10

Test-t
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:38:45

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=15

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,05

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:38:45

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=15

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,05

[Ensemble_de_données1] 
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Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 17.07 4.264 .289

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 15

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

7.180 217 .000 2.073 1.50

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 15

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

1.50 2.64

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:38:57

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=15

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,03
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:38:57

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=15

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,03

[Ensemble_de_données1] 

Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 11.99 2.466 .167

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 15

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

-18.014- 217 .000 -3.009- -3.34-

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 15

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

-3.34- -2.68-

Test-t
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:39:57

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=57

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,03

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:39:57

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=57

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,03

[Ensemble_de_données1] 
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Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 78.84 9.188 .622

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 57

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

35.101 217 .000 21.844 20.62

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 57

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

20.62 23.07

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:40:27

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=12

  /MISSING=ANALYSIS

  /VARIABLES=

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,11
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:40:27

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=12

  /MISSING=ANALYSIS

  /VARIABLES=

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,11

[Ensemble_de_données1] 

Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 17.24 2.039 .138

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 12

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

37.968 217 .000 5.243 4.97

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 12

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

4.97 5.52

Test-t
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:40:45

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=12

  /MISSING=ANALYSIS

   /VARIABLES=

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,09

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:40:45

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=12

  /MISSING=ANALYSIS

   /VARIABLES=

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,09

[Ensemble_de_données1] 
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Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 17.26 2.185 .148

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 12

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

35.552 217 .000 5.261 4.97

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 12

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

4.97 5.55

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:41:01

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=12

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,03
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:41:01

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=12

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,03

[Ensemble_de_données1] 

Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 16.72 2.210 .150

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 12

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

31.571 217 .000 4.725 4.43

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 12

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

4.43 5.02

Test-t
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:41:20

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=09

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,08

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:41:20

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=09

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,08

[Ensemble_de_données1] 
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Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 12.14 2.195 .149

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 09

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

21.102 217 .000 3.138 2.84

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 09

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

2.84 3.43

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:41:46

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=12

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,06
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:41:46

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=12

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,06

[Ensemble_de_données1] 

Statistiques sur échantillon unique

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

218 15.48 2.937 .199

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 12

t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne

17.477 217 .000 3.477 3.08

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 12

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

3.08 3.87
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement valeurs manquantes Définition de manquante

Observations utilisées

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:42:21

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
CORRELATIONS

   / V A R I A B L E S =  


  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /MISSING=PAIRWISE.

00:00:00,03

00:00:00,72

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement valeurs manquantes Définition de manquante

Observations utilisées

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:42:21

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
CORRELATIONS

   / V A R I A B L E S =  


  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /MISSING=PAIRWISE.

00:00:00,03

00:00:00,72

Corrélations
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement valeurs manquantes Définition de manquante

Observations utilisées

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:44:17

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
CORRELATIONS

   / V A R I A B L E S =  


  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /MISSING=PAIRWISE.

00:00:00,02

00:00:00,02

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement valeurs manquantes Définition de manquante

Observations utilisées

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:44:17

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
CORRELATIONS

   / V A R I A B L E S =  


  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /MISSING=PAIRWISE.

00:00:00,02

00:00:00,02

[Ensemble_de_données1] 
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Corrélations

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

1 .554**

.000

218 218

.554** 1

.000

218 218

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:46:34

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,08
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:46:34

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,08

[Ensemble_de_données1] 

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

1

2

141 47.28 9.775 .823

77 48.14 9.856 1.123

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des variances

F Sig.

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

1.038 .309 -.624-

-.622-

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

t ddl Sig. (bilatérale)

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-.624- 216 .534 -.866-

-.622- 155.257 .535 -.866-
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Différence moyenne
Différence écart-

type

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-.866- 1.389 -3.604-

-.866- 1.393 -3.617-

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-3.604- 1.872

-3.617- 1.885

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:49:11

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,05
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:49:11

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,05

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:51:43

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,03
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:51:43

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,03

[Ensemble_de_données1] 

Descriptives

N Moyenne Ecart-type Erreur standard

Intervalle de 
confiance à 95% pour ...

Borne inférieure

1

2

3

Total

15 50.27 7.977 2.060 45.85 54.68

87 50.33 9.962 1.068 48.21 52.46

116 45.17 9.294 .863 43.46 46.88

218 47.58 9.790 .663 46.28 48.89

Descriptives

Intervalle de 
confiance à 95% pour ...

Minimum MaximumBorne supérieure

1

2

3

Total

54.68 39 59

52.46 26 69

46.88 19 70

48.89 19 70
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ANOVA à 1 facteur

Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

1440.195 2 720.098 7.997 .000

19358.818 215 90.041

20799.014 217

ANOVA à 1 facteur

Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

.000

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:53:09

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:53:09

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,02

[Ensemble_de_données1] 

Descriptives

N Moyenne Ecart-type Erreur standard

Intervalle de 
confiance à 95% pour ...

Borne inférieure

1

2

3

Total

88 46.02 9.666 1.030 43.97 48.07

46 46.89 9.518 1.403 44.06 49.72

84 49.60 9.829 1.072 47.46 51.73

218 47.58 9.790 .663 46.28 48.89

Descriptives

Intervalle de 
confiance à 95% pour ...

Minimum MaximumBorne supérieure

1

2

3

Total

48.07 20 70

49.72 19 66

51.73 26 69

48.89 19 70
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ANOVA à 1 facteur

Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

576.365 2 288.182 3.064 .049

20222.649 215 94.059

20799.014 217

ANOVA à 1 facteur

Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

.049

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:54:11

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,05
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:54:11

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,05

[Ensemble_de_données1] 

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type
Erreur standard 

moyenne

1

2

141 78.86 9.037 .761

77 78.82 9.520 1.085

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des variances

F Sig.

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

.278 .599 .031

.030

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

t ddl Sig. (bilatérale)

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

.031 216 .976 .040

.030 149.546 .976 .040
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Différence moyenne
Différence écart-

type

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

.040 1.305 -2.532-

.040 1.325 -2.579-

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-2.532- 2.612

-2.579- 2.658

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:54:52

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,03

00:00:00,11
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:54:52

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,03

00:00:00,11

[Ensemble_de_données1] 

Descriptives

N Moyenne Ecart-type Erreur standard

Intervalle de 
confiance à 95% pour ...

Borne inférieure

1

2

3

Total

15 76.53 6.589 1.701 72.88 80.18

87 80.99 8.619 .924 79.15 82.83

116 77.53 9.621 .893 75.77 79.30

218 78.84 9.188 .622 77.62 80.07

Descriptives

Intervalle de 
confiance à 95% pour ...

Minimum MaximumBorne supérieure

1

2

3

Total

80.18 65 90

82.83 56 95

79.30 49 95

80.07 49 95
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ANOVA à 1 facteur

Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

679.113 2 339.557 4.138 .017

17641.584 215 82.054

18320.697 217

ANOVA à 1 facteur

Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

.017

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:55:25

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-APR-2015 18:55:25

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,02

[Ensemble_de_données1] 

Descriptives

N Moyenne Ecart-type Erreur standard

Intervalle de 
confiance à 95% pour ...

Borne inférieure

1

2

3

Total

88 78.36 9.139 .974 76.43 80.30

46 78.37 9.051 1.335 75.68 81.06

84 79.61 9.371 1.022 77.57 81.64

218 78.84 9.188 .622 77.62 80.07

Descriptives

Intervalle de 
confiance à 95% pour ...

Minimum MaximumBorne supérieure

1

2

3

Total

80.30 49 95

81.06 61 95

81.64 56 95

80.07 49 95
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ANOVA à 1 facteur

Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

79.581 2 39.790 .469 .626

18241.117 215 84.842

18320.697 217

ANOVA à 1 facteur

Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

.626

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 10:57:38

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,12
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 10:57:38

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,12

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 18,38 4,148 ,349

77 18,78 4,811 ,548

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t pour égalité des 
moyennes

F Sig. t ddl

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

3,612 ,059 -,648 216 ,518

-,620 137,894 ,536

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. 
(bilatérale)

Différence 
moyenne

Différence 
écart-type

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,518 -,403 ,622 -1,630

,536 -,403 ,650 -1,689
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-1,630 ,824

-1,689 ,882

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 10:58:03

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,01
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 10:58:03

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,01

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 16,99 4,350 ,366

77 17,22 4,125 ,470

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t pour égalité des 
moyennes

F Sig. t ddl

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,301 ,584 -,376 216 ,707

-,382 163,580 ,703

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. 
(bilatérale)

Différence 
moyenne

Différence 
écart-type

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,707 -,228 ,605 -1,421

,703 -,228 ,596 -1,405
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-1,421 ,965

-1,405 ,949

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 10:58:30

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,01
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 10:58:30

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,01

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 11,91 2,572 ,217

77 12,14 2,269 ,259

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t pour égalité des 
moyennes

F Sig. t ddl

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,761 ,384 -,672 216 ,502

-,697 173,608 ,487

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. 
(bilatérale)

Différence 
moyenne

Différence 
écart-type

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,502 -,235 ,350 -,925

,487 -,235 ,337 -,901
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-,925 ,455

-,901 ,431

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 10:59:07

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,01
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 10:59:07

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,01

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 47,28 9,775 ,823

77 48,14 9,856 1,123

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t 
pour ...

F Sig. t

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

1,038 ,309 -,624 216

-,622 155,257

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

ddl
Sig. 

(bilatérale)
Différence 
moyenne

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

216 ,534 -,866 1,389

155,257 ,535 -,866 1,393
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Différence 
écart-type

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

1,389 -3,604 1,872

1,393 -3,617 1,885

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 11:45:11

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,03
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 11:45:11

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,02

00:00:00,03

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 17,83 4,544 ,484 16,87 18,79 5

46 18,13 4,230 ,624 16,87 19,39 5

84 19,45 4,184 ,456 18,54 20,36 9

218 18,52 4,387 ,297 17,93 19,10 5

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

5 25

5 25

9 25

5 25
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,476 2 215 ,622

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

121,957 2 60,978 3,234 ,041

4054,470 215 18,858

4176,427 217

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:43:49

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,09
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:43:49

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,09

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 16,28 3,991 ,425 15,44 17,13 5

46 17,15 4,088 ,603 15,94 18,37 5

84 17,86 4,526 ,494 16,87 18,84 6

218 17,07 4,264 ,289 16,50 17,64 5

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

5 25

5 25

6 25

5 25
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

1,573 2 215 ,210

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

106,707 2 53,354 2,989 ,052

3838,118 215 17,852

3944,826 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,868 ,769 ,530 -2,76 1,03

-1,573 ,645 ,053 -3,16 ,02

,868 ,769 ,530 -1,03 2,76

-,705 ,775 ,662 -2,62 1,21

1,573 ,645 ,053 -,02 3,16

,705 ,775 ,662 -1,21 2,62

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

2

3

Signification

88 16,28

46 17,15

84 17,86

,102

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:46:09

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,01

Page 45



Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:46:09

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,01

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 11,91 2,585 ,276 11,36 12,46 8

46 11,61 2,417 ,356 10,89 12,33 6

84 12,29 2,357 ,257 11,77 12,80 6

218 11,99 2,466 ,167 11,66 12,32 6

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

8 20

6 17

6 19

6 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,584 2 215 ,559

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

14,610 2 7,305 1,203 ,302

1305,372 215 6,071

1319,982 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,300 ,448 ,799 -,80 1,41

-,377 ,376 ,606 -1,30 ,55

-,300 ,448 ,799 -1,41 ,80

-,677 ,452 ,328 -1,79 ,44

,377 ,376 ,606 -,55 1,30

,677 ,452 ,328 -,44 1,79

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

2

1

3

Signification

46 11,61

88 11,91

84 12,29

,286

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:47:55

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,01
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:47:55

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,01

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 46,02 9,666 1,030 43,97 48,07 20

46 46,89 9,518 1,403 44,06 49,72 19

84 49,60 9,829 1,072 47,46 51,73 26

218 47,58 9,790 ,663 46,28 48,89 19

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

20 70

19 66

26 69

19 70
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,637 2 215 ,530

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

576,365 2 288,182 3,064 ,049

20222,649 215 94,059

20799,014 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,869 1,765 ,886 -5,22 3,48

-3,573 1,479 ,056 -7,22 ,07

,869 1,765 ,886 -3,48 5,22

-2,704 1,779 ,317 -7,09 1,68

3,573 1,479 ,056 -,07 7,22

2,704 1,779 ,317 -1,68 7,09

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

2

3

Signification

88 46,02

46 46,89

84 49,60

,107

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:51:07

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,01
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:51:07

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,01

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 19,60 4,205 1,086 17,27 21,93 12

87 19,74 3,901 ,418 18,90 20,57 8

116 17,47 4,516 ,419 16,64 18,30 5

218 18,52 4,387 ,297 17,93 19,10 5

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

12 25

8 25

5 25

5 25
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,905 2 215 ,406

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

275,045 2 137,522 7,579 ,001

3901,382 215 18,146

4176,427 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,136 1,191 ,994 -3,07 2,80

2,134 1,169 ,191 -,75 5,02

,136 1,191 ,994 -2,80 3,07

2,270* ,604 ,001 ,78 3,76

-2,134 1,169 ,191 -5,02 ,75

-2,270* ,604 ,001 -3,76 -,78

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

2,80

5,02

3,07

3,76

,75

-,78

Variable dépendante: 

Scheffe

La différence moyenne est significative au niveau 0.05.*. 

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

3

1

2

Signification

116 17,47

15 19,60

87 19,74

,088

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:53:54

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,00
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:53:54

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,00

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 18,07 3,195 ,825 16,30 19,84 13

87 18,02 4,482 ,481 17,07 18,98 6

116 16,23 4,063 ,377 15,49 16,98 5

218 17,07 4,264 ,289 16,50 17,64 5

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

13 23

6 25

5 25

5 25
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,747 2 215 ,475

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

175,223 2 87,611 4,997 ,008

3769,603 215 17,533

3944,826 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,044 1,171 ,999 -2,84 2,93

1,834 1,149 ,282 -1,00 4,67

-,044 1,171 ,999 -2,93 2,84

1,790* ,594 ,012 ,33 3,25

-1,834 1,149 ,282 -4,67 1,00

-1,790* ,594 ,012 -3,25 -,33

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

2,93

4,67

2,84

3,25

1,00

-,33

Variable dépendante: 

Scheffe

La différence moyenne est significative au niveau 0.05.*. 

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

3

2

1

Signification

116 16,23

87 18,02

15 18,07

,193

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:54:55

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,01
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:54:55

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,01

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 12,60 1,920 ,496 11,54 13,66 10

87 12,57 2,781 ,298 11,98 13,17 6

116 11,47 2,161 ,201 11,08 11,87 6

218 11,99 2,466 ,167 11,66 12,32 6

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

10 17

6 19

6 20

6 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

4,183 2 215 ,017

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

66,195 2 33,097 5,676 ,004

1253,787 215 5,832

1319,982 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,025 ,675 ,999 -1,64 1,69

1,126 ,663 ,238 -,51 2,76

-,025 ,675 ,999 -1,69 1,64

1,101* ,342 ,006 ,26 1,94

-1,126 ,663 ,238 -2,76 ,51

-1,101* ,342 ,006 -1,94 -,26

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

1,69

2,76

1,64

1,94

,51

-,26

Variable dépendante: 

Scheffe

La différence moyenne est significative au niveau 0.05.*. 

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

3

2

1

Signification

116 11,47

87 12,57

15 12,60

,155

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:56:13

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 12:56:13

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 50,27 7,977 2,060 45,85 54,68 39

87 50,33 9,962 1,068 48,21 52,46 26

116 45,17 9,294 ,863 43,46 46,88 19

218 47,58 9,790 ,663 46,28 48,89 19

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

39 59

26 69

19 70

19 70

Page 61



Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,763 2 215 ,467

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

1440,195 2 720,098 7,997 ,000

19358,818 215 90,041

20799,014 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,067 2,653 1,000 -6,61 6,47

5,094 2,604 ,150 -1,32 11,51

,067 2,653 1,000 -6,47 6,61

5,161* 1,346 ,001 1,84 8,48

-5,094 2,604 ,150 -11,51 1,32

-5,161* 1,346 ,001 -8,48 -1,84

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

6,47

11,51

6,61

8,48

1,32

-1,84

Variable dépendante: 

Scheffe

La différence moyenne est significative au niveau 0.05.*. 

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

3

1

2

Signification

116 45,17

15 50,27

87 50,33

,080

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 15:19:20

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,09
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 15:19:20

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,09

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 17,83 4,544 ,484 16,87 18,79 5

46 18,13 4,230 ,624 16,87 19,39 5

84 19,45 4,184 ,456 18,54 20,36 9

218 18,52 4,387 ,297 17,93 19,10 5

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

5 25

5 25

9 25

5 25
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,476 2 215 ,622

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

121,957 2 60,978 3,234 ,041

4054,470 215 18,858

4176,427 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,301 ,790 ,930 -2,25 1,65

-1,623 ,662 ,052 -3,26 ,01

,301 ,790 ,930 -1,65 2,25

-1,322 ,797 ,255 -3,29 ,64

1,623 ,662 ,052 -,01 3,26

1,322 ,797 ,255 -,64 3,29

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

2

3

Signification

88 17,83

46 18,13

84 19,45

,100

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:52:14

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

  /VARIABLES=

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,00
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:52:14

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

  /VARIABLES=

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,00

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 17,23 2,095 ,176

77 17,27 1,944 ,222

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t pour égalité des 
moyennes

F Sig. t ddl

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,415 ,520 -,158 216 ,875

-,162 166,612 ,872

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. 
(bilatérale)

Différence 
moyenne

Différence 
écart-type

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,875 -,046 ,290 -,617

,872 -,046 ,283 -,605
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-,617 ,525

-,605 ,513

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:53:07

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   /VARIABLES=

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,03
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:53:07

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   /VARIABLES=

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,03

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 17,26 2,212 ,186

77 17,27 2,150 ,245

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t pour égalité des 
moyennes

F Sig. t ddl

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,202 ,654 -,056 216 ,955

-,057 160,186 ,955

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. 
(bilatérale)

Différence 
moyenne

Différence 
écart-type

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,955 -,017 ,310 -,629

,955 -,017 ,308 -,625
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-,629 ,594

-,625 ,590

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:53:33

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,00
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:53:33

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,00

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 16,80 2,022 ,170

77 16,58 2,525 ,288

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t pour égalité des 
moyennes

F Sig. t ddl

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

2,224 ,137 ,692 216 ,490

,649 129,890 ,518

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. 
(bilatérale)

Différence 
moyenne

Différence 
écart-type

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,490 ,217 ,313 -,401

,518 ,217 ,334 -,445
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-,401 ,835

-,445 ,879

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:53:53

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,00
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:53:53

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,00

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 12,05 2,316 ,195

77 12,30 1,961 ,223

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t pour égalité des 
moyennes

F Sig. t ddl

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,391 ,532 -,800 216 ,425

-,840 179,382 ,402

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Sig. 
(bilatérale)

Différence 
moyenne

Différence 
écart-type

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,425 -,249 ,311 -,863

,402 -,249 ,297 -,834
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

-,863 ,365

-,834 ,336

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:54:12

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:54:12

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,02

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 15,52 2,848 ,240

77 15,39 3,113 ,355

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t 
pour ...

F Sig. t

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,950 ,331 ,324 216

,316 144,913

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

ddl
Sig. 

(bilatérale)
Différence 
moyenne

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

216 ,746 ,135 ,417

144,913 ,753 ,135 ,428
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Différence 
écart-type

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,417 -,687 ,957

,428 -,711 ,981

Test-t

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:54:38

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,00
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Traitement des valeurs manquantes Définition de manquante

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:54:38

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

   / V A R I A B L E S =

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,00

Statistiques de groupe

N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

1

2

141 78,86 9,037 ,761

77 78,82 9,520 1,085

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t 
pour ...

F Sig. t

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

,278 ,599 ,031 216

,030 149,546

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

ddl
Sig. 

(bilatérale)
Différence 
moyenne

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

216 ,976 ,040 1,305

149,546 ,976 ,040 1,325
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Différence 
écart-type

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Hypothèse de variances égales

Hypothèse de variances inégales

1,305 -2,532 2,612

1,325 -2,579 2,658

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:57:27

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:57:27

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 17,10 2,006 ,214 16,68 17,53 11

46 17,17 2,341 ,345 16,48 17,87 8

84 17,43 1,903 ,208 17,02 17,84 12

218 17,24 2,039 ,138 16,97 17,52 8

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

11 20

8 20

12 20

8 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,417 2 215 ,659

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

4,855 2 2,428 ,582 ,560

897,260 215 4,173

902,115 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,072 ,372 ,982 -,99 ,84

-,326 ,312 ,579 -1,09 ,44

,072 ,372 ,982 -,84 ,99

-,255 ,375 ,794 -1,18 ,67

,326 ,312 ,579 -,44 1,09

,255 ,375 ,794 -,67 1,18

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

2

3

Signification

88 17,10

46 17,17

84 17,43

,654

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:57:53

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:57:53

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,02

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 17,34 1,917 ,204 16,93 17,75 13

46 16,96 2,599 ,383 16,18 17,73 10

84 17,35 2,214 ,242 16,86 17,83 8

218 17,26 2,185 ,148 16,97 17,55 8

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

13 20

10 20

8 20

8 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

1,254 2 215 ,288

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

5,422 2 2,711 ,566 ,569

1030,674 215 4,794

1036,096 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,384 ,398 ,628 -,60 1,37

-,004 ,334 1,000 -,83 ,82

-,384 ,398 ,628 -1,37 ,60

-,389 ,402 ,627 -1,38 ,60

,004 ,334 1,000 -,82 ,83

,389 ,402 ,627 -,60 1,38

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

2

1

3

Signification

46 16,96

88 17,34

84 17,35

,592

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:58:14

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:58:14

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 16,60 2,352 ,251 16,10 17,10 8

46 16,54 2,188 ,323 15,89 17,19 12

84 16,95 2,070 ,226 16,50 17,40 10

218 16,72 2,210 ,150 16,43 17,02 8

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

8 20

12 20

10 20

8 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,597 2 215 ,551

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

7,184 2 3,592 ,734 ,481

1052,302 215 4,894

1059,486 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,059 ,403 ,989 -,93 1,05

-,350 ,337 ,585 -1,18 ,48

-,059 ,403 ,989 -1,05 ,93

-,409 ,406 ,603 -1,41 ,59

,350 ,337 ,585 -,48 1,18

,409 ,406 ,603 -,59 1,41

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

2

1

3

Signification

46 16,54

88 16,60

84 16,95

,567

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:58:37

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,00
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:58:37

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,00

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 12,03 2,114 ,225 11,59 12,48 6

46 12,41 2,006 ,296 11,82 13,01 5

84 12,10 2,383 ,260 11,58 12,61 5

218 12,14 2,195 ,149 11,84 12,43 5

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

6 15

5 15

5 15

5 15
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,214 2 215 ,807

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

4,584 2 2,292 ,473 ,624

1041,288 215 4,843

1045,872 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,379 ,400 ,640 -1,37 ,61

-,061 ,336 ,984 -,89 ,77

,379 ,400 ,640 -,61 1,37

,318 ,404 ,734 -,68 1,31

,061 ,336 ,984 -,77 ,89

-,318 ,404 ,734 -1,31 ,68

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

3

2

Signification

88 12,03

84 12,10

46 12,41

,611

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:58:56

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,05
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:58:56

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,05

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 15,28 2,771 ,295 14,70 15,87 5

46 15,28 2,971 ,438 14,40 16,17 8

84 15,79 3,093 ,337 15,11 16,46 8

218 15,48 2,937 ,199 15,08 15,87 5

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

5 20

8 20

8 20

5 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,916 2 215 ,402

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

13,019 2 6,509 ,753 ,472

1859,367 215 8,648

1872,385 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,001 ,535 1,000 -1,32 1,32

-,502 ,449 ,536 -1,61 ,60

-,001 ,535 1,000 -1,32 1,32

-,503 ,539 ,648 -1,83 ,83

,502 ,449 ,536 -,60 1,61

,503 ,539 ,648 -,83 1,83

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

2

1

3

Signification

46 15,28

88 15,28

84 15,79

,615

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:59:22

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

18-NOV-2015 22:59:22

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

88 78,36 9,139 ,974 76,43 80,30 49

46 78,37 9,051 1,335 75,68 81,06 61

84 79,61 9,371 1,022 77,57 81,64 56

218 78,84 9,188 ,622 77,62 80,07 49

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

49 95

61 95

56 95

49 95

Page 94



Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,306 2 215 ,737

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

79,581 2 39,790 ,469 ,626

18241,117 215 84,842

18320,697 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de confiance à 95%

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,006 1,676 1,000 -4,14 4,12

-1,244 1,405 ,676 -4,71 2,22

,006 1,676 1,000 -4,12 4,14

-1,238 1,690 ,765 -5,40 2,93

1,244 1,405 ,676 -2,22 4,71

1,238 1,690 ,765 -2,93 5,40

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

2

3

Signification

88 78,36

46 78,37

84 79,61

,738

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 66,656.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:49:50

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,03
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:49:50

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,03

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 16,40 1,765 ,456 15,42 17,38 14

87 17,52 2,145 ,230 17,06 17,97 8

116 17,15 1,966 ,183 16,78 17,51 11

218 17,24 2,039 ,138 16,97 17,52 8

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

14 20

8 20

11 20

8 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,885 2 215 ,414

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

18,282 2 9,141 2,224 ,111

883,833 215 4,111

902,115 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-1,117 ,567 ,146 -2,51 ,28

-,747 ,556 ,408 -2,12 ,62

1,117 ,567 ,146 -,28 2,51

,371 ,288 ,437 -,34 1,08

,747 ,556 ,408 -,62 2,12

-,371 ,288 ,437 -1,08 ,34

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,28

,62

2,51

1,08

2,12

,34

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

3

2

Signification

15 16,40

116 17,15

87 17,52

,075

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:50:15

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:50:15

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,02

00:00:00,02

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 16,73 1,486 ,384 15,91 17,56 15

87 17,66 2,166 ,232 17,19 18,12 8

116 17,03 2,242 ,208 16,62 17,45 10

218 17,26 2,185 ,148 16,97 17,55 8

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

15 20

8 20

10 20

8 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

1,511 2 215 ,223

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

23,646 2 11,823 2,511 ,084

1012,451 215 4,709

1036,096 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,922 ,607 ,317 -2,42 ,57

-,301 ,595 ,880 -1,77 1,17

,922 ,607 ,317 -,57 2,42

,621 ,308 ,133 -,14 1,38

,301 ,595 ,880 -1,17 1,77

-,621 ,308 ,133 -1,38 ,14

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,57

1,17

2,42

1,38

1,77

,14

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

3

2

Signification

15 16,73

116 17,03

87 17,66

,213

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:50:34

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,00
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:50:34

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,00

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 16,40 1,454 ,375 15,59 17,21 14

87 17,34 1,744 ,187 16,97 17,72 13

116 16,30 2,489 ,231 15,84 16,76 8

218 16,72 2,210 ,150 16,43 17,02 8

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

14 19

13 20

8 20

8 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

4,975 2 215 ,008

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

55,791 2 27,896 5,975 ,003

1003,695 215 4,668

1059,486 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,945 ,604 ,296 -2,43 ,54

,098 ,593 ,986 -1,36 1,56

,945 ,604 ,296 -,54 2,43

1,043* ,306 ,004 ,29 1,80

-,098 ,593 ,986 -1,56 1,36

-1,043* ,306 ,004 -1,80 -,29

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,54

1,56

2,43

1,80

1,36

-,29

Variable dépendante: 

Scheffe

La différence moyenne est significative au niveau 0.05.*. 

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

3

1

2

Signification

116 16,30

15 16,40

87 17,34

,136

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:50:51

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,00
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:50:51

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,00

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 11,87 1,506 ,389 11,03 12,70 10

87 12,55 2,467 ,265 12,03 13,08 5

116 11,86 2,013 ,187 11,49 12,23 5

218 12,14 2,195 ,149 11,84 12,43 5

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

10 15

5 15

5 15

5 15
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

2,604 2 215 ,076

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

24,828 2 12,414 2,614 ,076

1021,044 215 4,749

1045,872 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,685 ,609 ,532 -2,19 ,82

,005 ,598 1,000 -1,47 1,48

,685 ,609 ,532 -,82 2,19

,690 ,309 ,085 -,07 1,45

-,005 ,598 1,000 -1,48 1,47

-,690 ,309 ,085 -1,45 ,07

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

,82

1,48

2,19

1,45

1,47

,07

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

3

1

2

Signification

116 11,86

15 11,87

87 12,55

,422

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:51:13

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,02
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:51:13

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,00

00:00:00,02

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 15,13 3,067 ,792 13,43 16,83 8

87 15,92 2,796 ,300 15,32 16,52 8

116 15,19 3,007 ,279 14,64 15,74 5

218 15,48 2,937 ,199 15,08 15,87 5

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

8 20

8 20

5 20

5 20
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

,129 2 215 ,879

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

28,388 2 14,194 1,655 ,194

1843,998 215 8,577

1872,385 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-,786 ,819 ,631 -2,80 1,23

-,056 ,804 ,998 -2,04 1,92

,786 ,819 ,631 -1,23 2,80

,730 ,415 ,216 -,29 1,75

,056 ,804 ,998 -1,92 2,04

-,730 ,415 ,216 -1,75 ,29

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

1,23

1,92

2,80

1,75

2,04

,29

Variable dépendante: 

Scheffe

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

3

2

Signification

15 15,13

116 15,19

87 15,92

,537

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:51:32

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,03

00:00:00,03
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier de travail

Gestion des valeurs manquantes Définition des valeurs manquantes

Observations prises en compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

19-NOV-2015 10:51:32

C:\Users\AC06\Downloads\-.sav

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

218

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
O N E W A Y   B Y  

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY

  /MISSING ANALYSIS

  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).

00:00:00,03

00:00:00,03

Descriptives

N Moyenne Ecart-type
Erreur 

standard

Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

1

2

3

Total

15 76,53 6,589 1,701 72,88 80,18 65

87 80,99 8,619 ,924 79,15 82,83 56

116 77,53 9,621 ,893 75,77 79,30 49

218 78,84 9,188 ,622 77,62 80,07 49

Descriptives

Minimum Maximum

1

2

3

Total

65 90

56 95

49 95

49 95
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Test d'homogénéité des variances

Statistique de 
Levene ddl1 ddl2 Signification

2,034 2 215 ,133

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F Signification

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

679,113 2 339,557 4,138 ,017

17641,584 215 82,054

18320,697 217

Tests post hoc

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Différence de 
moyennes (I-

J)
Erreur 

standard Signification

Intervalle de ...

Borne 
inférieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

-4,455 2,532 ,215 -10,70 1,79

-1,001 2,485 ,922 -7,13 5,13

4,455 2,532 ,215 -1,79 10,70

3,454* 1,285 ,029 ,29 6,62

1,001 2,485 ,922 -5,13 7,13

-3,454* 1,285 ,029 -6,62 -,29

Variable dépendante: 

Scheffe

Comparaisons multiples

Variable dépendante: Variable dépendante: 

ScheffeScheffe

( I )  ( J )  

Intervalle de ...

Borne 
supérieure

1 2

3

2 1

3

3 1

2

1,79

5,13

10,70

6,62

7,13

-,29

Variable dépendante: 

Scheffe

La différence moyenne est significative au niveau 0.05.*. 

Sous-ensembles homogènes
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Scheffea,bScheffea,bScheffea,b

N

Sous-
ensemble 

pour alpha = 
0.05

1

1

3

2

Signification

15 76,53

116 77,53

87 80,99

,126

Scheffea,bScheffea,b

Les moyennes des groupes des sous-
ensembles homogènes sont affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,570.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 
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