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امللخص:
تســـعى هـــذه الدراســـة الوصفيـــة للكشـــف عـــن اجتاهـــات العاملـــن مبينـــاء جـــن جـــن بواليـــة 
جيجـــل – اجلزائـــر- حنـــو االلتـــزام التنظيمـــي، الـــذي صـــار مـــن أهـــم العوامـــل الـــي حتـــدد كفـــاءة 
وفعاليـــة املنظمـــة يف احملافظـــة علـــى مواردهـــا البشـــرية، وعلـــى مكانتهـــا يف البيئـــة اخلارجيـــة. ولقـــد 
متَّ اختيـــار عينـــة مـــن 59 عامـــًا ابملينـــاء، وتطبيـــق مقيـــاس مـــن تصميـــم الباحثـــات ابســـتخدام 
طريقـــة ليكـــرت الثاثيـــة، لتتوصـــل الدراســـة إىل نتيجـــة مفادهـــا :غلبـــة درجـــات احليـــاد علـــى 
اســـتجاابت العاملـــن، فاجتاهـــات عمـــال مينـــاء جـــن جـــن حنـــو االلتـــزام التنظيمـــي ليســـت ســـلبية 
متاًمـــا وليســـت إجيابيـــة متاًمـــا، وهـــو مـــا حييلنـــا ابلقـــول بضـــرورة إجيـــاد آليـــات إداريـــة توقـــظ حـــس 

االلتـــزام التنظيمـــي لـــدى عمـــال املؤسســـة ميـــدان الدراســـة.

الكلمات املفتاحية: االجتاهات، العاملن، االلتزام التنظيمي.
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Workers Attitudes toward Organizational 
Commitment

"A field study at Jenjen’s Port Jijel, Algeria"
Dr. Sabrina Hodidan

Abstract:

This study aims to reveal the attitudes of workers in the 
port of Jenjen in Jijel, Algeria, toward the organizational com-
mitment, which has become one of the most important factors 
determining the efficiency and effectiveness of the organiza-
tion in preserving its human resources and its position in the 
external environment. To reach the objective of the study, a 
Likert scale was applied on a sample of 59 workers selected 
at the port. We have concluded that neutrality prevails over 
workers’ response, and thus, the attitudes of the port’s work-
ers toward the organizational commitment are neither entire-
ly negative  nor entirely positive, This motivates us to call 
for the need to find out about administrative mechanisms to 
awaken the sense of organizational commitment among the 
workers of Jenjen’s Port.

Keywords: Workers, Attitudes, Organizational commitment.
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مقدمة: 
لقـــد صـــارت التنظيمـــات احلديثـــة تعتـــر األفـــراد ركيـــزة االعتمـــاد يف تنفيـــذ مشـــروعاهتا 
وبلـــوغ أهدافهـــا املختلفـــة. لذلـــك فقـــد صـــارت تطلـــب رضاهـــم  وتســـعى لكســـب والئهـــم 
بتـــويف كل الســـبل الكفيلـــة بضمـــان بقائهـــم واســـتمرارهم فيهـــا. ولقـــد جـــذب موضـــوع االلتـــزام 
ـــا يف العمليـــة التنظيميـــة، لذلـــك  التنظيـــم اهتمـــام العديـــد مـــن الباحثـــن ابعتبـــاره حمـــوًرا مهمًّ
ظهـــرت احلاجـــة لدراســـة وتـــدارس اجتاهـــات العاملـــن حنـــو االلتـــزام التنظيمـــي، وهـــو مـــا أدى 
األخـــرة هدفـــت يف  اآلونـــة  دراســـات كثـــرة يف  وإجـــراء  النظـــرايت  مـــن  العديـــد  بـــروز  إىل 

معظمهـــا  إىل حتديـــد العوامـــل املؤثـــرة يف إجيـــاد االلتـــزام التنظيمـــي.

ويـَُعـــّد هـــذا االلتـــزام مـــن أهـــم العوامـــل الـــي حتـــدد كفـــاءة وفاعليـــة املنظمـــة يف احملافظـــة علـــى 
عماهلـــا؛ إذ بّينـــت الدراســـات يف هـــذا الشـــأن أن األفـــراد األكثـــر التزاًمـــا هـــم األكثـــر كفـــاءة 
واألحســـن أداًء، ألهنـــم يبذلـــون جهـــوًدا كبـــرة يف العمـــل، وقـــد أشـــارت دراســـة رائـــد ضيـــف 
هللا الشـــوابكة إىل أن الشـــعور اباللتـــزام يـــؤدي إىل العديـــد مـــن النتائـــج اإلجيابيـــة ابلنســـبة للفـــرد 
وللمؤسســـة، أمههـــا: اخنفـــاض معـــدل دوران العمـــل والتغيـــب وزايدة درجـــة اســـتقرار العامـــل 
وانتظـــام أدائـــه يف العمـــل. )الشـــوابكة، 2010(. وألن االلتـــزام التنظيمـــي يعكـــس ارتبـــاط العامـــل 
ابملنظمـــة فإنـــه يفهـــم مـــن خـــال انســـجام العامـــل مـــع قيـــم ومعايـــر املنظمـــة وتوافـــق ثقافتـــه مـــع 

ثقافتهـــا، ومـــدى اســـتعداده لبـــذل جمهـــود إضـــايف لصـــاحل تفوقهـــا.

وقـــد هدفـــت هـــذه الدراســـة لقيـــاس اجتاهـــات العاملـــن مبينـــاء جـــن جـــن بواليـــة جيجـــل 
اجلزائريـــة حنـــو االلتـــزام التنظيمـــي، وهـــو مـــا يقـــودان إىل التعـــرف علـــى خمتلـــف مظاهـــر الســـلوك 
اإلجيـــايب أو الســـليب الـــذي يـــرز مـــن خـــال املمارســـات اليوميـــة للعامـــل مبينـــاء جـــن جـــن ســـواًء 
مـــن حيـــث املواظبـــة واحلضـــور واالســـتقرار وإتقـــان املهـــام والتفـــاين يف العمـــل واإلخـــاص فيـــه، 
أو مـــن حيـــث التغيـــب والتأخـــر ودوران العمـــل وعـــدم اإلخـــاص... وبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم، 

فـــإن إشـــكالية الدراســـة احلاليـــة تـــدور حـــول التســـاؤل املركـــزي التـــايل:

ما  اجتاهات عمال ميناء جن جن حنو االلتزام التنظيمي؟



اتجاهات العاملين نحو االلتزام التنظيمي

6                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

والذي تندرج حتته التساؤالت التالية:
- هل توجد لدى عمال ميناء جن جن قاعدة معرفية حنو االلتزام التنظيمي؟

- ما  اجتاهات عمال ميناء جن جن حنو االنسجام يف العمل؟
- هل يستشعر عمال ميناء جن جن جهود اإلدارة لتحقيق الوالء للمنظمة؟

أهداف الدراسة:
هدفـــت هـــذه الدراســـة لتحقيـــق مجلـــة مـــن األهـــداف تتمحـــور حـــول قيـــاس اجتاهـــات 
إذا كانـــت هـــذه االجتاهـــات  مـــا  التنظيمـــي ومعرفـــة  عمـــال مينـــاء جـــن جـــن حنـــو االلتـــزام 
إجيابية،كمـــا هتـــدف إىل توضيـــح بعـــض املفاهيـــم النظريـــة حـــول االجتاهـــات وااللتـــزام التنظيمـــي 
،وكـــذا حماولـــة لفـــت انتبـــاه املســـؤولن والقائمـــن علـــى إدارة وتســـير املينـــاء حنـــو أمهيـــة االلتـــزام 

التنظيـــم يف دعـــم وحتقيـــق أهـــداف املنظمـــة.

أمهية الدراسة:
تكمـن أمهيـة الدراسـة احلاليـة يف كوهنـا تثـر موضوًعـا مـن املوضوعـات احلديثـة يف الفكـر 
التنظيمـي، ملـا لـه مـن أمهيـة يف الرفـع مـن كفـاءة املنظمـة، حنـن إذ نثـر االنتبـاه هلـذا املوضـوع فإننـا 
نتيـح إلدارة املؤسسـة الفرصـة ملعرفـة مسـتوى تقبـل العاملـن هبـا ملفهـوم االلتـزام، وكـذا معرفـة 

املشـكات واملعوقـات الـي حتـول دون حتقيقـه.

فرضيات الدراسة:
اجتاهات عمال ميناء جن جن حنو االلتزام التنظيمي هي اجتاهات إجيابية.

الفرضيات الفرعية:
- ميتلـــك عمـــال مينـــاء جـــن جـــن قاعـــدة معرفيـــة كافيـــة جتعـــل اجتاهاهتـــم حنـــو مفهـــوم 

التنظيمـــي إجيابيـــة. االلتـــزام 
- لدى عمال ميناء جن جن استجاابت إجيابية حنو مفهوم االنسجام يف العمل.



د. صبرينة حديدان

المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤١ه/ مارس 2020م     7

- يستشعر عمال ميناء جن جن بقوة جهود اإلدارة لتحقيق الوالء للمنظمة.

مفاهيم الدراسة:
النفس  وعلم  النفس  علم  أدبيات  يف  أكثر  متداواًل  املفهوم  هذا  يـَُعّد  االجتاه:  مفهوم 
العاطفي  )العقلي،  أكثر  نفسية  مركبات  من  مركب  اصطاحه  يف  ألنه  ذلك  االجتماعي؛ 
،والسلوكي(، وألنه يتعلق ابلفرد مث ابجلماعة؛ لذلك سيأيت تعريفه من كتاابت علم النفس 

االجتماعي لعدم احلصول على كتب أخرى تتحدث عنه يف علم االجتماع.

يعرفه على السلمي على أنه: "تنظيم متناسق من املفاهيم واملعتقدات والعادات، والدوافع 
ابلنسبة لشيء حمّدد." )السلمي، 1975، 162( يظهر من خال هذا التعريف أن االجتاه 
نفسي  وآخر  )العادات(،  سلوكي  ،وآخر  )املفاهيم(  عقليًّا  مركًبا  يضم  متناسق  تكوين  ذو 
عاطفي )الدوافع(. وذلك جتاه شيء حمدد، قد يكون شخًصا أو موقًفا أو مجاعة أو حادثة 
أو غرها. إاّل أن ما يؤخذ على هذا التعريف هو عدم ترتيبه ملركبات االجتاه، فحسب الباحثة 
ال بد أن أتيت هذه املركبات متتالية ومتاحقة، تكون اثنيها نتيجة ألوهلا كما يلي: املركب 

العقلي– املعريف، املركب العاطفي مث املركب السلوكي. 

أنـــه دافـــع  يـــرى أن االجتـــاه هـــو: "ميـــل ملوضوعـــات معينـــة، أو  ويـــرى تعريـــف آخـــر 
مكتســـب مييـــل ابلفـــرد ملوضوعـــات معينـــة يقبـــل عليهـــا وحيبذهـــا أو يرغـــب فيهـــا أو حيبهـــا أو 
مييـــل عنهـــا أو يرفضهـــا أو يكرههـــا." )زويلـــف، 1982، 36( رغـــم أن هـــذا التعريـــف مل يبـــّن 
مكـــوانت االجتـــاه، إاّل أنـــه أبـــرز خاصيـــة مهمـــة مـــن خصائصـــه أال وهـــي االكتســـاب؛ مبعـــى 
أن الفـــرد ال يولـــد وهـــو حيمـــل اجتاهـــات حمـــّددة حيـــال املوضوعـــات املختلفـــة أو األشـــخاص 
أو األشـــياء، بـــل يكتســـب هـــذه االجتاهـــات مـــن خـــال تفاعلـــه مـــع بيئتـــه. وتعـــي كلمـــة 
االكتســـاب إضافـــة إىل اخلـــرة، املعرفـــة؛ فالفـــرد ال يســـتطيع أن يشـــكل اجتاًهـــا حنـــو موضـــوع مـــا 
دون أن تكـــون لديـــه معلومـــات ومعـــارف حولـــه. وقـــد أســـهم هـــذا التعريـــف يف إبـــراز درجـــات 
االجتـــاه، ويتجلـــى ذلـــك مـــن خـــال األلفـــاظ: يقبـــل، حيبـــذ، وحيـــب، وهـــي درجـــات إجيابيـــة 
لاجتـــاه، أو مبعـــى آخـــر هـــي درجـــات االجتـــاه املوجـــب. واأللفـــاظ األخـــرى الـــي تنحـــو عكـــس 
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ســـابقتها يف االجتـــاه الســـالب هـــي: مييـــل عنهـــا، يرفضهـــا، ويكرههـــا.

ويورد حممود فتحي عكاشة وحممد شفيق زكي تعريًفا آخر لاجتاه جاء فيه: "هو جمموعة 
االجتماعية"  املوضوعات  من  جملموعة  ابلنسبة  حدوثها  واملتوقع  املّتسقة  االستجاابت  من 
)عكاشة، 1997، 119( ويبدو هذا التعريف غامًضا، حيث رّكز على اجلانب الظاهري 

لاجتاه )السلوك( من خال لفظ االستجاابت، وأغفل اجلانبن العقلي والعاطفي.

أما إنتصار يونس فتورد تعريًفا أللبورت ذكر فيه أن االجتاه هو: "حالة استعداد عقلي 
عصيب نظمت عن طريق اخلرات الشخصية، وتعمل على توجيه استجابة الفرد حنو األشياء 

أو املواقف الي تتعلق هبذا االستعداد." )يونس، 2001، 277(.

ويشـــر هـــذا التعريـــف إىل دور اخلـــرة يف توجيـــه املعـــارف املكتســـبة حيـــال املوضوعـــات أو 
األشـــياء أو املواقـــف؛ حيـــث إّن هـــذه اخلـــرة )التجربـــة( هـــي الـــي تنظـــم عمـــل العقـــل وتوّجـــه 
العاطفـــة، مشـــكِّلة بذلـــك حالـــة االســـتعداد العصـــيب – العقلـــي الـــي تتمظهـــر يف ســـلوكيات 
األفـــراد حيـــال املواقـــف أو األشـــخاص أو األشـــياء. وميكـــن أن خنتـــم مناقشـــة مفهـــوم االجتـــاه 
ابلتعريـــف التـــايل:  االجتـــاه هـــو "نـــزوع نفســـي ترتمجـــه قيـــم تتـــدرج مـــن التفضيـــل إىل النبـــذ." 

)Albarracin, 2005, 04(

وحالـــة  املوقـــف  هـــو:  االجتـــاه  اإلجرائـــي:  التعريـــف  هبـــذا  اخلـــروج  ميكـــن  هنـــا  ومـــن 
اســـتعداد عقلـــي وانفعـــايل يتبنـــاه عمـــال مينـــاء جـــن جـــن حيـــال االلتـــزام التنظيمـــي، والـــذي 

يتـــم اكتســـابه مـــن اخلـــرات املتعـــددة.

مفهـــوم االلتـــزام التنظيمـــي: يعـــرف االلتـــزام عمومـــا علـــى أنـــه: "درجـــة تطابـــق الفـــرد مـــع 
منظمتـــه وارتباطـــه هبـــا وقبولـــه ألهدافهـــا وقيمهـــا ورغبتـــه يف بـــذل أكـــر عطـــاء ممكـــن لصاحلهـــا، 
ــبة  ــو ابلنسـ ــد الباقـــي، 2004، 181( وهـ ــا." ) عبـ ــتمرار بعضويتهـ ــة يف االسـ ــة القويـ ــع الرغبـ مـ
لعثمـــان عمـــر بـــن عامـــر: "تعهـــد شـــفوي أو مكتـــوب للقيـــام بشـــيء معـــن، ويكـــون هـــذا االلتـــزام 
بـــن طرفـــن جتمـــع بينهمـــا عاقـــة معينـــة جتاريـــة أو عاجيـــة أو غرهـــا، وقـــد يكـــون بـــن أكثـــر مـــن 

طرفـــن." )بـــن عامـــر، 2002، 57(
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فيهــا"  يعمــل  الــي  ابملنظمــة  الفــرد  وارتبــاط  والء  "مــدى  هــو:  التنظيمــي  وااللتــزام 
)عبــاس، 2008، 117( ويعرفــه اللــوزي علــى أنــه: "املشــاعر الــي يطورهــا الفــرد حنــو األفــراد 
واملنظمــات والقيــم واملبــادئ واألفــكار، وهــذه املشــاعر متثــل رغبــة الفــرد واســتعداده لتقــدمي 

اللــوزي، 2003، 123(  ( ومنظمتــه."  لزمائــه  التضحيــة 

وإجرائيا: االلتزام التنظيمي هو معرفة العاملن أبهداف املنظمة معرفة جتعلهم يتعهدون 
لارتباط هبا واإلميان بقيمها وأهدافها، ومستعدون لتقدمي أقصى جهد خلدمة تلك األهداف، 

رغبة يف االستمرار ابلعمل هبا.

للتعرف  الرامية  والتنظرية   البحثية  اجلهود  توالت  لقد  للدراسة:  النظرية  املوجهات 
على العوامل الي تساهم يف زايدة مستوى االلتزام التنظيمي لدى العامل. فبدًءا ابلنظرايت 
الكاسيكية، جند فريدريك اتيلور  F.W. Taylor )1856-1915( حيث "استهدفت 
دراساته وجتاربه إقامة الدليل على أن ما تعانيه اإلدارة يف زمنه من خسارة مرجعه إىل عدم 
الكفاءة اإلدارية، وأن عاج ذلك يكمن يف تنسيق النشاط اإلداري داخل التنظيم" )كنعان، 
2007، 51(. ولقد أسس مفهوًما لالتزام التنظيمي ينحصر يف انصياع العامل التنفيذي 
لتوجيهات اإلدارة وأوامرها وعدم مناقشة خطط العمل. ويظهر هذا جليًّا من خال فصله 
فإنه  االنصياع  هذا  العامل  أثبت  ما  وإذا  البعض.  بعضهما  والتنفيذ عن  التخطيط  لعمليي 
فااللتزام  مادية خمتلفة.  اإلدارة مبحفزات  تكافؤه  ما  األداء، وهو  سيؤدي إىل زايدة مستوى 

التنظيمي هو مفهوم يستتبع تبادل املنافع املادية بن لعامل واملنظمة.

 M. Weber وُتكّرس هذه النظرة املادية ملفهوم االلتزام التنظيمي يف أفكار ماكس فير
دوًما والَءه  يثبت  الذي ال  هو  لفير  ابلنسبة  امللتزم  العامل  إن  )1864-1920(؛ حيث 
للقاعدة القانونية مهما كانت صرامتها. فااللتزام التنظيمي يتجلى من خال قدرة العامل على 
السيطرة على عمله بدقة وكفاءة لتحقيق الفاعلية، أي العمل من خال التطبيق احلريف للقواعد 

القانونية، وجتنب كل األمور غر الرمسية يف العمل. )حرمي، 2006، 58-57(
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لكـــن النظـــرة ملفهـــوم االلتـــزام قـــد تطـــورت بعـــد الســـتينيات خاصـــة مـــع أعمـــال بيـــرت دراكـــر 
P. Druker )1954( الـــذي يـــرى أن االلتـــزام التنظيمـــي هـــو: قـــدرة العاملـــن علـــى الوفـــاء 
أبهـــداف املنظمـــة وحتقيقهـــا، ســـواًء مـــن طـــرف املديريـــن أو مـــن طـــرف العاملـــن؛ وذلـــك 
ابتفـــاق مســـبق بـــن الطرفـــن. وأخـــذ هـــذا املفهـــوم بعـــًدا إنســـانيًّا أكثـــر بعـــد بـــروز نظريـــة اإلدارة 
الـــذي أكـــد علـــى ضـــرورة حتلـــي العامـــل   ،)1981( W. Ochi الياابنيـــة لويليـــام أوشـــي
بقيـــم وثقافـــة املنظمـــة الـــي يعمـــل هبـــا، علـــى أن حتتـــوي هـــذه الثقافـــة بدورهـــا قيـــم العامـــل 
الـــي نشـــأ عليهـــا يف جمتمعـــه، فثقافـــة املنظمـــة هـــي امتـــداد لثقافـــة اجملتمـــع الـــذي تعمـــل بـــه. 
ويتجلـــى مفهـــوم االلتـــزام التنظيمـــي عنـــد أوشـــي يف ذلـــك الشـــعور اجلمعـــي ابملســـؤولية جتـــاه 
العمـــل واملنظمـــة ككل، وهـــو شـــعور مســـتمد مـــن نظـــام القيـــم واملعتقـــدات الســـائدة يف اجملتمـــع 

اليـــاابين ككل. ) كاظـــم وآخـــرون، 2009، 90(

الدراسات السابقة:
دراســـة العنـــزي 2008،: "اجتاهـــات القـــادة الرتبويـــن حنـــو التغيـــر التنظيمـــي وعاقتهـــا 
ابلتزامهـــم التنظيمـــي". هـــذه الدراســـة عبـــارة عـــن دراســـة ميدانيـــة لنيـــل شـــهادة الدكتـــوراه يف 
اإلدارة الرتبويـــة والتخطيـــط جبامعـــة أم القـــرى، ُأجريـــت علـــى عينـــة مـــن مديـــري الرتبيـــة والتعليـــم 
ومســـاعديهم ابململكـــة العربيـــة الســـعودية وعددهـــم 96. هدفـــت الدراســـة للتعـــرف علـــى مســـتوى 
االلتـــزام التنظيمـــي لـــدى القـــادة الرتبويـــن كمـــا يـــراه هـــؤالء القـــادة انطاًقـــا مـــن التســـاؤل الرئيـــس 
التـــايل: مـــا  اجتاهـــات القـــادة الرتبويـــن حنـــو التغيـــر التنظيمـــي وعاقتهـــا ابلتزامهـــم التنظيمـــي يف 

اململكـــة العربيـــة الســـعودية؟ وفرعـــه إىل عديـــد التســـاؤالت:
- مـــا  اجتاهـــات القـــادة الرتبويـــن حنـــو التغيـــر التنظيمـــي كمـــا يـــراه القـــادة الرتبويـــون مـــن 

ــة نظرهـــم يف اململكـــة؟ وجهـ
- مـــا  مســـتوى االلتـــزام التنظيمـــي لـــدى القـــادة الرتبويـــن كمـــا يـــراه القـــادة الرتبويـــون مـــن 

وجهـــة نظرهـــم يف اململكـــة؟
- هـــل توجـــد عاقـــة ارتباطيـــه ذات داللـــة إحصائيـــة الجتاهـــات القـــادة الرتبويـــن حنـــو 

التغيـــر التنظيمـــي والتزامهـــم التنظيمـــي يف اململكـــة؟
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التغيـــر  الرتبويـــن حنـــو  القـــادة  فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة الجتاهـــات  هنـــاك  هـــل   -
الوظيفـــي؟ املســـمى  إىل  يُعـــزى  اململكـــة  يف  التنظيمـــي 

ابالســـتبانة  مســـتعيًنا  الوصفـــي  املنهـــج  الباحـــث  اســـتخدم  املنهجيـــة:  اإلجـــراءات 
البيـــاانت.  جلمـــع  كأداة 

أهــم النتائــج: توصلــت الدراســة إىل وجــود عاقــة ارتباطيــه موجبــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس االجتاهــات حنــو التغيــر التنظيمــي وبــن درجــة مقيــاس االلتــزام 
التنظيمــي، مبعــى أنــه :كلمــا ارتفعــت درجــة االجتاهــات حنــو التغيــر التنظيمــي لــدى القــادة 

الرتبويــن ابململكــة تــزداد درجــة التزامهــم التنظيمــي. ) العنــزي، 2008(

دراسة معمري 2008،: "العاقة بن اجتاهات املوظفن حنو املهنة وااللتزام التنظيمي". 
وهي مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستر يف علم النفس العمل والتنظيم جبامعة اجلزائر. دراسة 

ميدانية ابلشركة اجلزائرية للكهرابء والغاز – سونلغاز- لوالية ورقلة. 

أهم األهداف: هدفت الدراسة لقياس العاقة بن اجتاهات املوظفن حنو املهنة وااللتزام 
التنظيمي ابلشركة اجلزائرية للكهرابء والغاز – سونلغاز- لوالية ورقلة.

انطلقت الدراسة من التساؤل الرئيس التايل: ما  العاقة بن اجتاهات املوظفن حنو املهنة 
وااللتزام التنظيمي؟ وقد فرعه الباحث لعدة تساؤالت فرعية: 

- هل هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو األجر وااللتزام التنظيمي؟
- هل هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو الرتقية وااللتزام التنظيمي؟

- هل هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو اإلشراف وااللتزام التنظيمي؟

وجاءت فرضيات الدراسة: 

- هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو األجر وااللتزام التنظيمي؟
- هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو الرتقية وااللتزام التنظيمي؟
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- هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو اإلشراف وااللتزام التنظيمي؟

اإلجراءات املنهجية: استخدم الباحث الوصي التحليلي مستعيًنا أبداة االستمارة الي 
طبقها على عينة طبقية مكونة من 20 % من عمال الشركة ميدان الدراسة. 

أهم النتائج: توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
- هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو األجر وااللتزام التنظيمي.
- هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو الرتقية وااللتزام التنظيمي.

- هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو اإلشراف وااللتزام التنظيمي.
- هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاهات املوظفن حنو العاقات اإلنسانية وااللتزام التنظيمي.

- هناك عاقة ارتباطيه بن اجتاها املوظفن حنو الظروف الفيزيقية وااللتزام التنظيمي.

دراســـة  العاملـــن،  أبداء  وعاقتـــه  التنظيمـــي  "االلتـــزام  بـــن انيب 2012،:  دراســـة 
لنيـــل شـــهادة  بتيـــزي وزو اجلزائـــر"، وهـــي مذكـــرة  ميدانيـــة ابملركـــز االستشـــفائي اجلامعـــي 

والتنظيـــم.  العمـــل  النفـــس  علـــم  يف  املاجســـتر 

االلتـــزام  بـــن  العاقـــة  واجتـــاه  طبيعـــة  معرفـــة  إىل  الدراســـة  هدفـــت  األهـــداف:  أهـــم 
التنظيمـــي وأداء األطبـــاء مـــن خـــال أبعـــاد االلتـــزام التنظيمـــي ) االلتـــزام العاطفـــي، االلتـــزام 

املعيـــاري( وااللتـــزام  املســـتمر، 

التساؤالت: انطلقت الدراسة من التساؤل املركزي: هل توجد عاقة إجيابية ذات داللة 
إحصائية بن االلتزام التنظيمي وأداء األطباء يف العمل؟  وتفرعت عنه التساؤالت التالية:

وأداء  العاطفـــي  االلتـــزام  بـــن  إحصائيـــة  داللـــة  ذات  إجيابيـــة  عاقـــة  توجـــد  هـــل   -
العمـــل؟ يف  األطبـــاء 

وأداء  املســـتمر  االلتـــزام  بـــن  إحصائيـــة  داللـــة  ذات  إجيابيـــة  عاقـــة  توجـــد  هـــل   -
العمـــل؟ يف  األطبـــاء 
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وأداء  املعيـــاري  االلتـــزام  بـــن  إحصائيـــة  داللـــة  ذات  إجيابيـــة  عاقـــة  توجـــد  هـــل   -
العمـــل؟ يف  األطبـــاء 

وكانت فرضيات الدراسة على النحو التايل: 

الفرضية الرئيسية: توجد عاقة إجيابية ذات داللة إحصائية بن االلتزام التنظيمي وأداء 
األطباء يف العمل.  وتفرعت عنها الفرضيات التالية:

- توجد عاقة إجيابية ذات داللة إحصائية بن االلتزام العاطفي وأداء األطباء يف العمل.

- توجد عاقة إجيابية ذات داللة إحصائية بن االلتزام املستمر وأداء األطباء يف العمل.

- توجد عاقة إجيابية ذات داللة إحصائية بن االلتزام املعياري وأداء األطباء يف العمل.

أبداة  مســـتعينة  الوصفـــي،   املنهـــج  الدراســـة  اســـتخدمت  املنهجيـــة:  اإلجـــراءات 
االســـتمارة الـــي مت توزيعهـــا علـــى 124 طبيبًـــا  مـــا يعـــادل 23 % مـــن اجملتمـــع األصلـــي، ومت 

بســـيطة. العينـــة بطريقـــة عشـــوائية  ســـحب 

أهـــم النتائـــج: توصلـــت الدراســـة إىل أن االلتـــزام التنظيمـــي يرتبـــط أبداء األطبـــاء يف العمـــل 
كونـــه متعـــدد األبعـــاد، حيـــث حتققـــت فرضيـــات الدراســـة، مـــا يعـــي أن االلتـــزام التنظيمـــي 
أببعـــاده الثاثـــة )العاطفـــي، املســـتمر، واملعيـــاري( لـــه عاقـــة إجيابيـــة ابألداء يف العمـــل لـــدى 
أطبـــاء املركـــز االستشـــفائي اجلامعـــي، وأنـــه كلمـــا كان التـــزام الطبيـــب جتـــاه املركـــز اجلامعـــي كبـــرًا 

كلمـــا كان أداؤه مرتفًعـــا. )بـــن انيب، 2012(

احلقيقـــة أن الدراســـات الـــواردة أعـــاه ليســـت دراســـات مطابقـــة للدراســـة احلاليـــة، بـــل هـــي 
دراســـات مشـــاهبة، تتفـــق مـــع الدراســـة احلاليـــة يف جوانـــب وختتلـــف يف جوانـــب أخـــرى. فبالنســـبة 
لدراســـة العنـــزي 2008، املعنونـــة ابجتاهـــات القـــادة الرتبويـــن حنـــو التغيـــر التنظيمـــي وعاقتهـــا 
ابلتزامهـــم التنظيمـــي، هـــذه الدراســـة يف اإلدارة الرتبويـــة والتخطيـــط جبامعـــة أم القـــرى، بينمـــا 
ــة احلاليـــة يف ختصـــص علـــم االجتمـــاع جبامعـــة جيجـــل – اجلزائـــر-، ويف الوقـــت الـــذي  الدراسـ
كانـــت فيـــه دراســـة العنـــزي يف اجملـــال الرتبـــوي، فـــإن الدراســـة احلاليـــة أجريـــت مبينـــاء، وهـــو منظمـــة 
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ذات طبيعـــة اقتصاديـــة. كمـــا أن الدراســـة احلاليـــة هتتـــم بقيـــاس اجتاهـــات العاملـــن حنـــو االلتـــزام 
التنظيمـــي، بينمـــا اهتمـــت دراســـة العنـــزي بقيـــاس اجتاهـــات العاملـــن حنـــو التغيـــر التنظيمـــي 

وعاقتـــه ابلتزامهـــم التنظيمـــي. 

املوظفن حنو  اجتاهات  املعنونة ابلعاقة بن  لدراسة دراسة معمري 2008،  وابلنسبة 
املهنة وااللتزام التنظيمي، وهي دراسة ماجستر يف علم النفس التنظيم والعمل، فقد اهتمت 
مبعرفة العاقة بن اجتاهات املوظفن ) مبعى قطاع الوظيف العمومي( على خاف املنظمة 
الي متت هبا الدراسة احلالية ذات الطبيعة االقتصادية، كما أن دراسة معمري قد هدفت ملعرفة 

العاقة بن اجتاهات املوظفن حنو املهنة الي ميارسوهنا وبن التزامهم التنظيمي.

أما دراسة بن انيب 2012: االلتزام التنظيمي وعاقته أبداء العاملن، دراسة ميدانية 
ابملركز االستشفائي اجلامعي، فهي ختتلف عن الدراسة احلالية كوهنا أريت يف مستشفى وهو 
ذو طبيعة خدماتية، ويف ختصص علم النفس التنظيم والعمل، كما أن هدفها األساسي خيتلف 

عن اهلدف األساسي للدراسة احلالية وهو معرفة عاقة االلتزام التنظيمي أبداء العاملن.

وتتفق الدراسات كلها مع الدراسة احلالية يف كوهنا كلها دراسات وصفية استخدمت 
املنهج الوصفي، ويف أداة مجع البياانت.

أوجـــه االســـتفادة مـــن الدراســـات الســـابقة: ســـامهت هـــذه الدراســـة يف إمـــداد الباحثـــات 
إبطـــار نظـــري وتطبيقـــي موجـــه للدراســـة، كمـــا متـــت االســـتفادة منهـــا يف صياغـــة املفاهيـــم 

اإلجرائيـــة، ويف بنـــاء أداة الدراســـة، ويف حتليـــل النتائـــج.

اإلجراءات املنهجية للدراسة: تُعتر الدراسة احلالية من الدراسات الوصفية الي تسعى 
إىل الكشف عن طبيعة االجتاهات الي حيملها عمال ميناء جن جن حول االلتزام التنظيمي.

املنهج: استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي واملنهج الوصفي هو: "طريقة من 
لوضعية  أغراض حمددة  إىل  الوصول  أجل  من  منظم  علمي  بشكل  والتفسر  التحليل  طرق 

اجتماعية أو مشكلة اجتماعية." ) بوحوش والذنيبات، 2007، 139(
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وألن الباحــث يضطــر يف الكثــر مــن احلــاالت لاســتعانة بطــرق منهجيــة تفــي ابلغــرض 
وتوصلــه للهــدف أو األهــداف املرجــوة مــن دراســته فقــد مت االعتمــاد علــى قيــاس االجتــاه كطريقــة 
منهجيــة تســعى مــن خاهلــا لتحديــد اســتجاابت املبحوثــن حنــو االلتــزام التنظيمــي، وكمــا يــرى 
حســن الســاعايت أن "أصحــاب االجتــاه الكمــي يف العلــوم الســلوكية أن الظواهــر اإلنســانية 
واالجتماعيــة تعتــر موضوعــات علميــة ومســائل كميــة ميكــن قياســها وتقنينهــا." )الســاعايت، 
1982، 86( مــن أجــل ذلــك فقــد متــت االســتعانة بطريقــة ليكــرت يف بنــاء مقيــاس االجتــاه 

وتعديلهــا مبــا يتــاءم ومتغــرات الدراســة. 

يف  والصـــدق  الثبـــات  درجـــة  وارتفـــاع  اســـتعماهلا  بســـهولة  ليكـــرت  طريقـــة  "وتتميـــز 
الشـــديدة واملعارضـــة  املوافقـــة  بـــن  عبـــارة  أمـــام كل  الدرجـــات  لتفـــاوت  املقيـــاس، وذلـــك 
عبـــارات  مـــن  عبـــارة  لـــكل  ابلنســـبة  اجتاهـــه  عـــن  يعـــّر  أن  للفـــرد  تتيـــح  وهـــي  الشـــديدة. 
التخمـــن وعامـــل  مـــن درجـــة  تقلـــل  أهنـــا  املقيـــاس، خبـــاف طريقـــة ثرســـتون، فضـــًا عـــن 

.)286  ،2001 )يونـــس،  الصدفـــة." 

أداة الدراســة: اعتمــدت الدراســة علــى مقيــاس مــن تصميــم الباحثــات ابســتخدام طريقــة 
ليكــرت الثاثيــة، تضمــن املقيــاس 40 بنــًدا وزعــت علــى أربعــة حمــاور. وقــد تعــرض املقيــاس 

الختبــارات الصــدق والثبــات مــن خــال:

ذوي  حمكمن  أربعة  على  بعرضه  املقياس  حتكيم  من  انطاقًا  مت  الظاهري:  الصدق 
التخصص،  قاموا بدراسة مدى انسجام عبارات املقياس مع فرضيات الدراسة، وتعديل بعض 
العبارات ومضمون املقياس ككل. الصدق الباطي )صدق احملتوى(: يعتمد على صدق حمتوى 

n1-n2/N :البنود بصفة منفردة ابللجوء إىل معادلة لوشي
حيث إن: n1  عدد احملكمن الذين اعتروا البند يقيس.

n2 عدد احملكمن الذين اعتروا البند ال يقيس.

N  العدد اإلمجايل للمحكمن.
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اجلدول رقم )1(: الصدق الباطي:

رقم البند
 قيمةرأي احملكم

رقم البندالصدق
 قيمةرأي احملكم

الصدق ال يقيسيقيسال يقيسيقيس
740124401
840125401
940126401
1040127401
1122028401
12310.529401
1340130401
1440131401
1540132310.5
1640133401
1740134401
1840135401
1940136401
2040137401
2140138401
22310.539310.5
23310.540401

33عدد البنود
29جمموع صدق احملتوى

وابلعودة للمعادلة: صدق احملتوى= جمموع صدق احملتوى/ عدد البنود، جند أن صدق 
احملتوى = 33/29 = 0.87.

وهو أكر من 0.60 وابلتايل فاملقياس صادق لقياس اجتاهات العاملن حنو االلتزام التنظيمي.
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 spss نظـــام  طريـــق  عـــن  ألفـــا كرونبـــاخ  حمـــور  ثبـــات كل  معامـــل  متَّ حســـاب  وقـــد 
يلـــي: نتائجـــه كمـــا  فكانـــت 

اجلـــدول رقـــم )2(: ثبـــات بنـــود املقيـــاس
معامل ألفا كرونباخعدد البنوداحملور

100.529الثاين

110.796الثالث

120.731الرابع

330.775املقياس ككل

ما يعي متتع املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

جماالت الدراسة:
اجملال املكاين: متت الدراسة مبيناء جن جن لوالية جيجل ابجلزائر.

اجملـــال الزمـــاين: بـــدأت الدراســـة يف منتصـــف شـــهر فيفـــري 2017 وانتهـــت يف 25 
مـــاي 2017.

اجملـــال البشـــري: مت أخـــذ نســـبة 40% مـــن اجملتمـــع األصلـــي للعمـــال واإلداريـــن بطريقـــة 
عشـــوائية بســـيطة فـــكان حجـــم العينـــة 62 عامـــًا. وابلتـــايل فالعينـــة عشـــوائية بســـيطة. وبعـــد 
توزيـــع االســـتمارات عليهـــم مت التوقـــف علـــى 3 اســـتمارات غـــر صاحلـــة، وابلتـــايل متَّ حتليـــل 
بيـــاانت 59 اســـتمارة فقط،حيـــث بلـــغ العـــدد اإلمجـــايل لعمـــال املينـــاء 1288 عامـــًا، موزعـــن 
علـــى عـــدة مصـــاحل، اضطـــرت الباحثـــات إبجـــراء الدراســـة مـــع عينـــة مـــن العمـــل واإلداريـــن املقـــدر 
عددهـــم ب 157 نظـــرًا لطبيعـــة العمـــل الـــي تقتضـــي العمـــل ابلفريـــق )8/3( وابلتـــايل متَّ التعامـــل 

مـــع العمـــال املوجوديـــن يف الفـــرتة الصباحيـــة، موزعـــن كمـــا يلـــي:
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اجلدول رقم )3(: توزيع العمال واإلدارين ابمليناء

النسبة%التكرارالفئة
5132.5إطار

9459.9عون حتكم
127.7عون تنفيذ
157100اجملموع

ويف ما يلي خصائص عينة الدراسة:
اجلدول رقم )4(: جنس املبحوثن:

النسبة%التكراراجلنس
3559.3ذكر
2440.7أنثى

59100اجملموع

يتضـــح مـــن خـــال اجلـــدول أن 59.3 / 35 عامـــًا هـــم مـــن جنـــس الذكـــور، بينمـــا 24 
هـــنَّ مـــن جنـــس اإلانث، ويعـــود هـــذا إىل كـــون مديريـــة املـــوارد البشـــرية مبينـــاء جـــن جـــن تعطـــي 
احلظـــوظ املتقاربـــة للتوظيـــف فيهـــا للذكـــور واإلانث علـــى حـــّد ســـواء، وذلـــك ألن العمـــل ميكـــن 
أتديتـــه مـــن اجلنســـن، إضافـــة إىل املكانـــة الـــي صـــارت املـــرأة تتمتـــع هبـــا يف اجملتمـــع اجلزائـــري 

عموًمـــا ويف ســـوق العمـــل هبـــا علـــى وجـــه التحديـــد.
اجلدول رقم )5(: الفئات العمرية للمبحوثن:

النسبة%التكرارالفئة العمرية
5132.5إطار

9459.9عون حتكم
9459.9عون حتكم
127.7عون تنفيذ
157100اجملموع
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يتبـــن مـــن خـــال اجلـــدول أن أغلـــب املبحوثـــن تـــرتاوح أعمارهـــم مـــا بـــن 30 إىل 40 
ســـنة وذلـــك بنســـبة 61 %. وهـــذه الفئـــة العمريـــة تتميـــز غالبًـــا ابلنشـــاط ودافعيتهـــا للعمـــل 
وقدرهتـــا علـــى العطـــاء، وكـــذا امتاكهـــا خـــرة متوســـطة يف العمـــل. ويعـــود ذلـــك لكـــون املينـــاء 
يتوجـــه جلـــذب العمالـــة النشـــطة متاشـــًيا مـــع متطلبـــات العمـــل فيـــه. وتليهـــا الفئـــة العمريـــة 20 
ســـنة إىل 30 ســـنة والـــي تقـــدر ب 27.1 % وهـــي الفئـــة الـــي وعلـــى الرغـــم مـــن كوهنـــا ال 
متلـــك اخلـــرة الكافيـــة، وقـــد توظفـــت جديـــدة، إال أهنـــا تعـــي أن املينـــاء يعمـــل دوًمـــا علـــى إمـــداد 

ــة احلديثـــن. ــه ابلـــدم اجلديـــد، وخرجيـــي اجلامعـ مصاحلـ

وقدرت نسبة املنتمن للفئة العمرية 40 سنة إىل 50 سنة نسبة 10.2 %، وهي فئة 
الركيزة الي تعتمد عيها املنظمة يف حل املشكات واختاذ القرارات ملا هلا من خرة يف امليدان، 
وأقدمية يف العمل. وهناك عامل واحد بنسبة 1.7 % يفوق سنه 50 سنة، وه من خراء 
امليناء الذين ترجع هلم اإلدارة حال حرهتا يف اختاذ القرار وعدم يقينية املعطيات اخلارجية.

اجلدول رقم )6(: املستوى التعليمي للمبحوثن

النسبة%التكراراملستوى التعليمي
035.1متوسط
1322اثنوي
3966.1جامعي

046.8دراسات عليا
59100اجملموع

مســـتوى  ذوي  املينـــاء  عمـــال  مـــن   66.1 أن  اجلـــدول  معطيـــات  خـــال  مـــن  يظهـــر 
جامعـــي، وهـــو راجـــع لطبيعـــة العمـــل يف املينـــاء الـــي تفـــرتض شـــهادة جامعيـــة للحصـــول علـــى 
وظيفـــة يف املنظمـــة، وتتطلـــب مســـتوى عاليًـــا لإلملـــام ابلعمـــل املكتـــيب والتحكـــم يف اللغـــات 
األجنبيـــة نظـــًرا لتعامـــل املنظمـــة مـــع جنســـيات خمتلفـــة، واســـتخدام التكنولوجيـــا املتطـــورة يف 
مـــن  مـــا تؤكـــده نســـبة 6.8  الداخليـــة واخلارجيـــة، وهـــو  التعامـــات  إجـــراء كل  األداء ويف 
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العمـــال الذيـــن حيـــوزون علـــى دراســـات عليـــا.

أمـــا 22 % مـــن العمـــال فهـــم مـــن مســـتوى اثنـــوي، و نســـبة 5.1 % مـــن مســـتوى 
تعطـــي  املتوســـط، ألهنـــا  مـــن  أدىن  مســـتوى  مـــن  عمـــال  املنظمـــة  عـــن  ويغيـــب  متوســـط، 
أمهيـــة ابلغـــة للتعليـــم يف تعامـــل العمـــال مـــع العمـــل. وهـــؤالء العمـــال فهـــم الذيـــن يكـــون 

. وتنفيـــذايًّ يـــدوايًّ  املنظمـــة  نشـــاطهم يف 

اجلدول رقم )7(: أقدمية املبحوثن:

النسبة%التكراراألقدمية
1627.1أقل من 05 سنوات

3355.9من 05 سنوات إىل 10 سنوات
610.2من 10 سنوات إىل 15 سنة
35.1من 15 سنة إىل 20 سنة
//من 20 سنة إىل 25 سنة

2511.7 سنة فما فوق
59100اجملموع

تتفـــق معطيـــات اجلـــدول رقـــم )5( مـــع مـــا يتضمنـــه اجلـــدول رقـــم )3( الـــذي يبـــن الفئـــات 
 05 عـــن  العمـــل  أقدميتهـــم يف  املبحوثـــن  مـــن   %27.1 إن  حيـــث  للمبحوثـــن.  العمريـــة 
ســـنوات، وهـــو أمـــر مشـــروع إذا مـــا أرجعنـــا هـــذا لكوهنـــم ينتمـــون للفئـــة العمريـــة أقـــل مـــن 
20 ســـنة إىل 30 ســـنة. أمـــا نســـبة 66.1 % مـــن العمـــال يف املينـــاء فأقدميتهـــم تـــرتاوح 
مـــا بـــن 05 ســـنوات إىل 15 ســـنة، وهـــم الذيـــن تـــرتاوح أعمارهـــم مـــن 30 ســـنة إىل 40 
ســـنة، و5.1 % مـــن العمـــال تراوحـــت أقدميتهـــم مـــن 15 إىل 20 ســـنة وهـــم العمـــال الذيـــن 
تـــرتاوح أعمارهـــم مـــن 40 إىل 50 ســـنة. أمـــا العامـــل الوحيـــد املمثـــل لنســـبة 1.7 % فتفـــوق 
أقدميتـــه يف لعمـــل 25 ســـنة، وهـــو الـــذي يفـــوق ســـنه 50 ســـنة. فالواضـــح أن املينـــاء ينتهـــج 
سياســـة تشـــبيب العمالـــة نظـــًرا للتغيـــرات املتكـــررة يف ميـــدان العمـــل وتقلبـــات البيئـــة، والـــي 
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تفـــرتض كفـــاءات ومهـــارات متنوعـــة تضمنهـــا سياســـات التوظيـــف املســـتندة إىل خرجيـــي 
اجلامعـــات. وتتأكـــد التحليـــات الســـابقة مـــن خـــال اجلـــدول املـــوايل الـــذي يوضـــح توزيـــع 

املبحوثـــن حســـب التخصـــص املهـــي.

اجلدول رقم )8(: الصنف املهي للمبحوثن

النسبة%التكرارالصنف املهين
46.8عون تنفيذ
3559.3عون حتكم

2033.9إطار
59100اجملموع

يتضـــح مـــن خـــال اجلـــدول أعـــاه غالبيـــة أعـــوان التحكـــم ابملينـــاء وهـــم ميثلـــون 59.3، 
وهـــو مـــا يعـــود لنوعيـــة العمـــل ابملينـــاء الـــي تتطلـــب قـــدرة علـــى التحكـــم يف تقنيـــات وأســـاليب 
عمـــل ذات تكنولوجيـــا عاليـــة. أمـــا فئـــة اإلطـــارات فقـــد قـــدرت ب 33.9 % وهـــي الفئـــة 
التنظيميـــة. وقـــد  العمليـــة  الفئـــات واستشـــراف  الـــي حتتاجهـــا املنظمـــة لتســـير شـــؤون كل 
جـــاءت الفئـــة الدنيـــا بنســـبة 6.8% وهـــم أعـــوان التنفيـــذ الذيـــن يتمثـــل عملهـــم يف تنفـــي 
بعـــض األعمـــال الروتينيـــة كاحلراســـة وغرهـــا. والواقـــع أن العمليـــة التنظيميـــة تفـــرتض وجـــود 
تراتبيـــة هرميـــة تكـــون فيهـــا اإلطـــارات أقـــل عـــددا مث أعـــوان التحكـــم مث أعـــوان التنفيـــذ كفئـــة 
يـــؤدى  الفئـــات يف املنظمـــة، غـــر أن طبيعـــة العمـــل يف املينـــاء وايل صـــار  أكـــر مـــن كل 
انطاقًـــا مـــن وســـائل تكنولوجيـــة، حتمـــت أن يكـــون أعـــوان التحكـــم أكـــر الفئـــات، تليهـــا 

فئـــة اإلطـــارات مث فئـــة أعـــوان التنفيـــذ الـــي تـــكاد احلاجـــة إليهـــا تكـــون منعدمـــة.
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عرض وحتليل نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات:
اجلدول رقم )9(: النتائج اخلاصة ابلفرضية األوىل: ميتلك عمال ميناء جن جن قاعدة معرفية كافية جتعل 

اجتاهاهتم حنو مفهوم االلتزام التنظيمي إجيابية.

العبارات
 املتوسطمعارضحمايدموافق

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 مستوى
االحتمالية النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

يصعب عليَّ فهم سياسة 
1830.523391830.52.0000.7870.051املنظمة

توضح أنظمة العمل قيم 
3762.71627.1610.22.2520.6780565املنظمة

يساعدان املسؤول املباشر على 
2949.22135.6915.32.3390.7330.550نشر أفكار جديدة

2847.52339813.62.3390.7090.133أفهم أهداف املؤسسة بدقة

يوجد دليل إجراءات عمل 
3254.313221423.72.3050.8350.953مكتوب

يتقارب العمال يف اجتاهاهتم 
3152.51728.81118.62.3390.7790.441حنو العمل

يصعب تقبل القواعد التنظيمية 
1627.12237.32135.61.9150.7940.547يف امليناء

ال تراعي اإلدارة الدقة يف 
إعامنا مبواعيد تغير
 إجراءات العمل

1728.82033.92237.31.9150.8150.195

هتتم إدارة امليناء مبشاكل 
2135.61830.52033.92.0160.8400.270العمال

1728.81728.82542.41.8640.8390.136هناك عدالة يف أنظمة العقاب

2.150.77اجملموع
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انطاقًا من النتائج املدونة أعاه، يتضح أن املتوسط احلسايب ألغلب عبارات املقياس 
قاعدة  ينحصر بن 1.86- 2.33، ومبعدل 2.15 كمتوسط حسايب عام. أي أن وجود 

معرفية لدى عمال ميناء جن جن حول االلتزام التنظيمي متوسط.

أمـــا فيمـــا خيـــص االحنـــراف املعيـــاري لعبـــارات املقيـــاس فقـــد قـــدر ب 0.77 ، مـــا يـــدل علـــى 
وجـــود تشـــتت مقبـــول يف إجـــاابت املبحوثـــن.

وعموًمـــا، ميكـــن التوصـــل للنتائـــج التاليـــة مـــن خـــال حتليـــل إجـــاابت املبحوثـــن حـــول 
األوىل: الفرضيـــة 

ترجعه  ما  وهو  املؤسسة،  سياسة  فهم  صعوبة  على  يوافقون  املبحوثن  من   %30.5
الباحثات لكون هذه السياسة غر واضحة من جهة، وأن اإلدارة مل تقم بواجبها إليصال هذه 

السياسة للعمال وتبسيط إجراءاهتا هلم، وهو ما قد حيول دون التزامهم هبا.

لقيم  توضيًحا  تتضمن  ابلعمل  اخلاصة  والقوانن  اللوائح  على كون  يوافقون   %  62.7
املؤسسة وهو ما يساهم يف التزامهم هبا.

أفــكار  نشــر  علــى  العمــال  يســاعد  املباشــر  املســؤول  أن  علــى  يوافقــون   %49.5
جديــدة، وهــو مــا يــدل علــى نــوع مــن الليونــة يف عمــل املســؤول، وعلــى تشــجيعه لابتــكار 

العمــل. والتجديــد يف  واإلبــداع 

47.5% مـــن يوافقـــون علـــى فهمهـــم ألهـــداف املؤسســـة بدقـــة، وهـــو عامـــل مهـــم لتجســـيد 
هـــذه األهـــداف علـــى أرض الواقـــع، خاصـــة إذا كانـــت هـــذه األهـــداف تتفـــق مـــع األهـــداف 

اخلاصـــة للعامـــل، وهـــو مـــا جيعلـــه أكثـــر التزاًمـــا هبـــا.

و 54.3% يقـــرون بوجـــود دليـــل إجـــراءات وعمـــل مكتـــوب. فوجـــود دليـــل إجـــراءات 
وعمـــل مكتـــوب مهـــم لتســـهيل فهـــم هـــذه اإلجـــراءات مـــن طـــرف العمـــال وتبيـــان اآلليـــات 
الـــي تتبعهـــا املنظمـــة لتطبيـــق هـــذه اإلجـــراءات، وهـــو مـــا يـَُعـــدُّ يف حـــّد ذاتـــه التزاًمـــا بتطبيـــق 

وتنفيـــذ هـــذه اإلجـــراءات.
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كمـــا أن 52.5 % يوافقـــون علـــى وجـــود تقـــارب يف اجتاهـــات العمـــال حنـــو العمـــل، مبعـــى 
أنـّــه ال يوجـــد خـــاف وال تناقـــض حـــول أهـــداف العمـــل وطـــرق إجنـــازه، وهـــو مـــا يوحـــد اجلهـــود 

وجيعـــل العاملـــن متفقـــن يف إجنازهـــم للمهـــام.

37.3 % حمايدون حول صعوبة تقبلهم للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف امليناء. ويدل 
حيادهم على أن هذه القواعد واإلجراءات إما أن تكون غر واضحة وغر مفهومة، أو أنه مل يتم 
إعامهم هبا، وهم الذين أجابوا ابملعارضة عن البند حول وجود دليل إجراءات وعمل مكتوب.

 37.3% معارضون لوجود دقة من طرف اإلدارة يف إعامهم مبواعيد إحداث تغيرات يف 
العمل. وقد تكون هذه النسبة من العمال التنفيذين الذين ال ترى اإلدارة من داع إلعامهم 

مبوعد التغيرات التنظيمية الي قد حتدق، خاصة إذا كانت ال تتعلق ابلعمل التنفيذي.

35.6% موافقـــون علـــى أن اإلدارة هتتـــم مبشـــاكل العمـــال،  وهـــذا االهتمـــام مـــن شـــأنه 
أن جيعـــل العامـــل حيـــس أبنـــه يعمـــل حتـــت رعايـــة أبويـــة ) اإلدارة الياابنيـــة لويليـــام أوشـــي(، مـــا 

جيعلـــه أكثـــر والًء والتزاًمـــا يف العمـــل.

42.4% يعارضـــون وجـــود عدالـــة يف العقـــاب. وهـــو مـــا يعـــي أن اإلدارة قـــد تعاقـــب مـــن ال 
يســـتحق العقـــاب، وقـــد تتغاضـــى عـــن بعـــض العمـــال الذيـــن يرتكبـــون أخطـــاء تســـتحق العقـــاب، 
وهـــا أمـــر جيعـــل مـــن العامـــل ال يستشـــعر األمـــان يف املنظمـــة، وال يستشـــعر وجـــود عدالـــة 

تنظيميـــة، مـــا يؤثـــر علـــى التزامهـــم التنظيمـــي.

وابلرجـــوع للمتوســـط احلســـايب العـــام الســـتجاابت املبحوثـــن حنـــو وجـــود قاعـــدة معرفيـــة 
عـــن االلتـــزام التنظيمـــي، جنـــده يســـاوي 2.15 وهـــو متوســـط يقـــع ضمـــن الفئـــة الثانيـــة مـــن 
فئـــات املقيـــاس )1.67- 2.34( مـــا يعكـــس التأثـــر املتوســـط لنظـــرة العاملـــن حنـــو وجـــود 
قاعـــدة معرفيـــة حنـــو االلتـــزام التنظيمـــي، ابإلضافـــة إىل جممـــل تصوراهتـــم هلـــذا البعـــد كانـــت 
بدرجـــة متوســـطة، مـــا يعـــي وجـــود حيـــاد حنـــو هـــذا احملـــور. وعليـــه ميكـــن القـــول إن لـــدى 
عمـــال مينـــاء جـــن جـــن قاعـــدة معرفيـــة متوســـطة حـــول االلتـــزام التنظيمـــي، مـــا جيعـــل 

اجتاهاهتـــم ليســـت ابإلجيابيـــة وال الســـلبية حنـــو االلتـــزام التنظيمـــي.
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اجلدول رقم )10(: النتائج اخلاصة ابلفرضية الثانية: لدى عمال ميناء جن جن استجاابت إجيابية حنو 
مفهوم االنسجام يف العمل.

العبارات
 املتوسطمعارضحمايدموافق

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 مستوى
االحتمالية النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

3559.31728.8711.92.4740.7030.325أشعر أني أعمل وسط عائلي

4881.4915.323.42.7790.4930.606تربطي عاقة طيبة مع زمائي

يوفر منصيب فرصة لاحتكاك 
46781220.311.72.7620.4670.856ابلغر

1728.83254.21016.92.1180.6710.014تتشابه قيم املنظمة مع قيمي

يساهم املشرف املباشر يف نشر 
2440.723391220.32.2030.7600.014الثقة بن العمال

يتطلب التكيف مع إجراءات 
3050.82033.9915.32.3550.7370.009العمل جهًدا كبرًا

ال تتاءم ساعات العمل مع 
23392033.91627.12.1180.8110.069قدراتنا

ال أجد ضرورة لتقدمي الدعم 
711.91830.53457.61.5420.7020.057لزمائي

58.53152.523391.6940.6220.009ال أرغب يف االستمرار ابلعمل

ال أرغب يف إقامة عاقات 
58.52237.53254.21.5420.6510.119صداقة مع زمائي

813.62847.523391.7450.6480.016ال أشعر ابالعتزاز بعملي

2.150.77اجملموع
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العـــام الســـتجاابت  احلســـايب  املتوســـط  أن  يتضـــح  اإلحصائيـــة  املعطيـــات  خـــال  مـــن 
املبحوثـــن حـــول مفهـــوم االنســـجام يف العمـــل هـــو 2.12، وابحنـــراف معيـــاري 0.66 وهـــو 

تشـــتت ضعيـــف، مـــا يعـــي أهنـــم موافقـــون بدرجـــة متوســـطة.

ويظهر اجلدول أعاه أن:
- 59.3% مـــن املبحوثـــن يشـــعرون بكوهنـــم يعملـــون وســـط عائلتهـــم، مـــا يـــدل علـــى 
شـــعورهم ابالنتمـــاء للعمـــل، وهـــو مـــا تؤكـــده نســـبة 81.4% الذيـــن تربطهـــم عاقـــات جيـــدة 
مـــع زمائهـــم يف العمـــل، وهـــذه العاقـــات جتعـــل مـــن العمـــل جمـــال مـــن العاقـــات اإلنســـانية 

الـــي تدفـــع العامـــل للبقـــاء يف العمـــل.
- 78% يرون أن منصبهم يوفر فرصة لاحتكاك ابآلخرين وبناء عاقات معهم، خاصة 
إذا تعلق األمر بتلك املناصب الي تستدعي التعامل مع اجلمهور اخلارجي، وهو ما يفتح 

اجملال أمام العامل إلقامة عاقات عمل خارجية.
- 54.2% حمايـــدون فيمـــا خيـــص تشـــابه قيمهـــم مـــع قيـــم املؤسســـة، وهـــو مـــا قـــد يكـــون 

عائًقـــا أمـــام التزامهـــم هبـــذه القيـــم.
- 40.7% يوافقون على مسامهة املسؤول املباشر يف نشر الثقة بن العمال، ما جيعل 
العامل أكثر ارتباطًا ابملسؤول وابلعمل عموًما، وأكثر حتفيزًا إلجناز العمل بدافعية أكر.

- 50.8% يوافقـــون علـــى أن التكيـــف مـــع إجـــراءات العمـــل يتطلـــب جهـــًدا كبـــرًا، 
وهـــو مـــا حييلنـــا للبنـــد يصعـــب تقبـــل القواعـــد التنظيميـــة يف املينـــاء، والبنـــد يصعـــب فهـــم 

سياســـة املنظمـــة يف احملـــور الســـابق
- 39% يوافقـــون علـــى أن ســـاعات العمـــل ال تتوافـــق مـــع قدراهتـــم؛ فعمـــال مينـــاء جـــن 
ــاعات يف  ــا جيعلهـــم يعملـــون فـــوق 8 سـ جـــن يتناوبـــون علـــى العمـــل بطريقـــة 8/3، وه مـ
اليـــوم أحيـــااًن، وكامـــل أايم األســـبوع، بـــل هنـــاك مـــن األوقـــات مـــا يتـــم العمـــل فيـــه حـــى يف 
األايم واألعيـــاد الوطنيـــة، لذلـــك ميكـــن القـــول فعـــًا إن ســـاعات العمـــل أكـــر بكثـــر مـــن 

قدراهتـــم، وإن العمـــال يعملـــون فـــوق طاقاهتـــم.
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- 57.6 يعارضـــون البنـــد القائـــل بعـــدم وجـــود ضـــرورة لتقـــدمي الدعـــم للزمـــاء، فهـــم 
يـــرون ضـــرورة يف تقـــدمي الدعـــم للزمـــاء، وهـــو أمـــر منطقـــي إذا مـــا ربطنـــا هـــذا ابلبنـــد 
الســـابق، فالتســـاند والدعـــم بـــن العاملـــن ضـــرورة البـــد منهـــا حـــى يتمكـــن العمـــال مـــن 

أتديـــة مهامهـــم بكفـــاءة.
- 52.5% حمايـــدون فيمـــا خيـــص البنـــد: ال أرغـــب يف االســـتمرار يف العمـــل؛ فهـــم ال 
يوافقـــون االنقطـــاع عـــن العمـــل ألنـــه ابلنســـبة هلـــم مـــورد الـــرزق الوحيـــد، ويف الوقـــت نفســـه 
ال يوافقـــون االســـتمرار فيـــه نظـــرًا العتبـــارات ســـبق ذكرهـــا أمههـــا أهنـــم ال جيـــدون صعوبـــة يف 

فهـــم وتطبيـــق إجـــراءات العمـــل، وكـــذا أن ســـاعات العمـــل أكـــر مـــن قدراهتـــم.
- 54.2% يعارضـــون البنـــد: ال أرغـــب يف إقامـــة عاقـــات صداقـــة مـــع زمائـــي، فهـــم 
يرغبـــون يف إقامـــة عاقـــات صداقـــة مـــع بعضهـــم البعـــض، وهـــذه العاقـــات مهمـــة كمـــا 
ــو عمـــل اجتماعـــي  ــن جـ ـــة يف تكويـ ــات اإلنســـانية واإلدارة الياابني ــرايت العاقـ ــده نظـ تؤكـ

ــه ختفيـــف عـــبء العمـــل. ميكـــن معـ
- 47.5% حمايـــدون للبنـــد: ال أشـــعر ابالعتـــزاز بعملـــي؛ ذلـــك أن الشـــعور ابالعتـــزاز 
ابلعمـــل ال أييت مـــن فـــراغ، بـــل يتحقـــق انطاقًـــا مـــن عـــدة عوامـــل أمههـــا وجـــود قيـــادة 
حمفـــزة وظـــروف عمـــل فيزيقيـــة جيـــدة، وهـــو مـــا ال يتوفـــر عليـــه املينـــاء ) ســـاعات العمـــل(، 
كمـــا أن العامـــل ال ميكنـــه إنـــكار اعتـــزازه ابلعمـــل، كيـــف ال وهـــو جيـــد عاقـــات طيبـــة، 

وتشـــاركية يف العمـــل.

وابلعـــودة للمتوســـط احلســـايب العـــام الســـتجاابت املبحوثـــن حنـــو الفرضيـــة الثانيـــة، جنـــده 
يســـاوي 2.12، وهـــو يقـــع يف الفئـــة الثانيـــة مـــن فئـــات املقيـــاس ) 1.67- 2.34(، مـــا 
يعكـــس التأثـــر املتوســـط الســـتجاابت املبحوثـــن حنـــو االنســـجام يف العمـــل، ابإلضافـــة إىل 
أن جممـــل تصوراهتـــم هلـــذا البعـــد كانـــت بدرجـــة متوســـط، مـــا يعـــين وجـــود حيـــاد حنـــو مفهـــوم 
ــن  ــن جـ ــاء جـ ــال مينـ ــدى عمـ ــه لـ ــول أبنـ ــن القـ ــل، وال ميكـ ــجام يف العمـ ــن لالنسـ املبحوثـ

ــزام التنظيمـــي. ــو االلتـ ــة حنـ ــات إجيابيـ اجتاهـ
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اجلدول رقم )11(: النتائج اخلاصة ابلفرضية الثالثة: يستشعر عمال ميناء جن جن بقوة جهود 
اإلدارة لتحقيق الوالء للمنظمة.

العبارات
 املتوسطمعارضحمايدموافق

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 مستوى
االحتمالية

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

تتيح املنظمة فرصة للمشاركة 
1423.723392237.31.8640.7750.009يف اختاذ القرارات

تسعى اإلدارة لتعزيز القيم 
2033.923391627.12.0670.7840.101التنظيمية لدى العمال

1932.21627.12440.71.9150.8560.057أشعر ابألمان الوظيفي

أشعر ابلرضا عن العوائد 
23392542.41118.62.2030.7370.079املقدمة يل

2237.32542.41220.32.1690.7460.089أقبل القيام بواجبات إضافية

تتناسب العوائد مع اجلهد 
2135.623391525.42.1010.7810.123املبذول

أرغب يف االستمرار ابلعمل 
13222745.81932.21.8980.7350.109يف امليناء

ال يهتم زمائي بربط عاقات 
1220.33152.51627.21.9320.6910.257مع املتعاملن اخلارجين

ال أشعر اباللتزام جتاه عملي 
813.64067.81118.61.9490.5700.472ابمليناء

أرى أن بقائي يف امليناء مل يعد 
جيدي نفًعا يف ظل فرص العمل 

الي تلقيتها
1118.53254.21627.11.9150.6760.452
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العبارات
 املتوسطمعارضحمايدموافق

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 مستوى
االحتمالية

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أشعر ابلندم ألني عملت 
610.23254.22135.61.7450.320.197ابمليناء

ليس من الضروري أن أظهر 
711.82949.223391.7280.6650.168والًء دائًما لعملي

1.950.72اجملموع

من خال اجلدول أعاه يتضح أن املتوسط احلسايب العام الستجاابت املبحوثن قدر 
بـــــ 1.95، ابحنراف معياري 0.72 ما يدل على وجود تشتت كبر يف استجاابت املبحوثن.

ويظهر من خال املعطيات الرقمية للجدول أعاه، ما يلي: 

- 37.3% يوافقون على أن املنظمة تتيح فرصة للمشاركة يف اختاذ القرارات، ويتجلى 
ذلك من خال مشاورهتم يف بعض القرارات الي متس مهامهم، وكذا إاتحة الفرصة هلم 

للمشاركة يف رسم طرق إجناز املهام املوكلة هلم وتقسيم العمل بن فرق العمل.

- 39% حمايــدون فيمــا خيــص البنــد: تســعى اإلدارة لتعزيــز القيــم التنظيميــة لــدى العمــال، 
وهــو مــا يؤكــد البنــد تتشــابه قيــم املنظمــة مــع قيمــي الــذي كانــت نســبة 54.2 % حمايــدة 
ابلنســبة لــه. فــاإلدارة ليســت مدركــة ملســؤوليتها حنــو العمــال مــن أجــل غــرس قيــم تنظيميــة 

تعــزز مــن بقائهــم يف العمــل واعتزازهــم بــه والتزامهــم بــه.

- 40.7 % مـــن العمـــال ال يشـــعرون ابألمـــان الوظيفـــي، وهـــو مـــا يشـــكل عائًقـــا أمـــام 
بقائهـــم يف العمـــل. ولقـــد أكـــدت نظـــرايت املدرســـة النفســـية أن شـــعور العامـــل ابألمـــن يف 

العمـــل يســـتتبعه تفـــاين العامـــل يف العامـــل، والتزامـــه الوظيفـــي.

- 42.4 % حمايـــدون يف شـــعورهم ابلرضـــا عـــن العوائـــد، والنســـبة نفســـها حمايـــدة يف القبـــول 
بواجبـــات إضافيـــة. 
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- 35.6% يوافقون على تناسب العوائد مع اجلهد املبذول، وهو ما حيقق البعد العاطفي 
الي  النتيجة  مع  يتفق  ما  وهذا  العامل،  أداء  على  أتثر  من  له  وما  التنظيمي  لالتزام 

توصلت هلا دراسة بن انيب 2012.

- 45.8% حمايدون حول الرغبة يف االستمرار ابلعمل يف امليناء. ألنه  ابلعودة إىل البند 
أشعر ابألمان الوظيفي- 40.7 حمايدون حنوه، وابلتايل من املنطقي أن ال يتمكن العامل 

من تشكيل اجتاه حنو رغبته يف االستمرار يف العمل من عدمها.

- 52.5 % حمايدون جتاه البند: ال يهتم زمائي بربط عاقات مع املتعاملن اخلارجين.

- 67.8% حمايدون جتاه: ال أشعر اباللتزام جتاه عملي ابمليناء؛ ذلك أن االلتزام ال يتأتى  
من فراغ، فيلزم أن تتوفر العديد من العوامل املادية واملعنوية واملوضوعية.

- 54.2%حمايـــدون جتـــاه البنـــد: أرى أن بقائـــي يف املينـــاء مل يعـــد جيـــدي نفًعـــا يف ظـــل 
فـــرص العمـــل الـــي تلقيتهـــا. فمـــن احملتمـــل أن يكـــون العامـــل ال يتلقـــى فرًصـــا أخـــرى للعمـــل، 

خاصـــة مـــع تفشـــي ظاهـــرة البطالـــة يف اجملتمـــع اجلزائـــري.

- 54.2% حمايـــدون جتـــاه البنـــد: أشـــعر ابلنـــدم ألنـــي عملـــت ابملينـــاء، وهـــو مـــا يؤكـــد 
نتيجـــة البنـــد الســـابق، فالعامـــل ليـــس راضًيـــا عـــن وجـــوده ابملينـــاء ابلصـــورة الـــي جتعلـــه يؤكـــد 
عـــدم شـــعوره ابلنـــدم، كمـــا أنـــه ال يتلقـــى فرًصـــا أفضـــل للعمـــل ابلصـــورة الـــي جتعلـــه يشـــعر 

ابلنـــدم ألنـــه قـــد عمـــل ابملينـــاء.

- 49.2% حمايدون جتاه البند: ليس من الضروري أن أظهر والء دائما لعملي،خاصة 
وأن نسبة 39% حمايدون فيما خيص البند: تسعى اإلدارة لتعزيز القيم التنظيمية لدى 
فالنتيجة أن  التنظيمية،  القيم  العمال. فبما أن اإلدارة مل تتحمل مسؤوليتها حنو تعزيز 

العامل ال يويل اهتماًما إبظهار والئه للعمل.

وابلعـــودة للمتوســـط احلســـايب العـــام الســـتجاابت املبحوثـــن حـــول استشـــعارهم جلهـــود 
اإلدارة لتحقيـــق الـــوالء يف العمـــل جنـــده يســـاوي 1.95 ،وهـــو يقـــع ضمـــن الفئـــة الثانيـــة مـــن 



د. صبرينة حديدان

المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤١ه/ مارس 2020م     3١

فئـــات املقيـــاس ) 1.67- 2.34( مـــا يعكـــس التأثـــر املتوســـط جلهـــود اإلدارة يف حتقيـــق الـــوالء. 
ابإلضافـــة إىل أن جممـــل تصـــورات العمـــال حنـــو هـــذا البنـــد تؤكـــد علـــى ارتفـــاع درجـــة احليـــاد، 
وابلتـــايل فهـــم مييلـــون للســـلب أكثـــر مـــن اإلجيـــاب. وعليـــه فاستشـــعار عمـــال مينـــاء جـــن جـــن 

جلهـــود اإلدارة حنـــو أتكيـــد قيـــم الـــوالء يف العمـــل ضعيـــف. 

مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة: تتفق الدراسة احلالية مع دراسة 
التغير  حنو  الرتبوين  القادة  اجتاهات  بن  إجيابية  عاقة  وجود  إىل  توصل  حيث  العنزي؛ 
التنظيمي والتزامهم يف العمل، وأن خرات العمل تتفاعل لتكّون استجاابت وميل لدى الفرد 

لاندماج يف املنظمة، وهو ما يتفق مع نتيجة الفرضية الفرعية الثانية للدراسة احلالية.

العامة لدراسة بن انيب، الي توصلت إىل أن االلتزام  النتيجة  تتفق الدراسة احلالية مع 
التنظيمي أببعاده الثاثة )املعياري، املستمر، والعاطفي( له عاقة إجيابية أبداء األطباء، ما 
يعي زايدة األداء ابرتفاع مستوى االلتزام، وهو ما توصلت له الدراسة احلالية يف بعض النتائج 
الفرعية اخلاصة ابلفرضية الثالثة: يستشعر عمال ميناء جن جن جهود اإلدارة لتحقيق الوالء 
للمنظمة. بقبول العامل الذي يستشعر جهود اإلدارة لتحقيق الوالء كبعد من أبعاد االلتزام 

التنظيمي ابلقيام بواجبات إضافية ميكنها أن تزيد من أدائه يف العمل.

تتقارب الدراسة احلالية يف نتائجها الفرعية من نتائج دراسة معمري، الذي توصل إىل 
وجود عاقة ارتباطية بن األجر وااللتزام التنظيمي، وهو ما توصلت له دراستنا يف النتيجة 
الفرعية اخلاصة ابلفرضية النتائج اخلاصة ابلفرضية الثالثة: يستشعر عمال ميناء جن جن جهود 

اإلدارة لتحقيق الوالء للمنظمة خبصوص تناسب العوائد مع اجلهد املبذول.

 كمــا توصــل لوجــود عاقــة ارتباطيــة بــن اإلشــراف وااللتــزام التنظيمــي، وهــو مــا توصلــت 
جــن  جــن  مينــاء  عمــال  لــدى  الثانيــة:  ابلفرضيــة  اخلاصــة  الفرعيــة   النتيجــة  يف  دراســتنا  لــه 
اســتجاابت إجيابية حنو مفهوم االنســجام يف العمل، املتعلقة مبســامهة املشــرف املباشــر يف نشــر 
الثقــة بــن العاملــن. كمــا توصــل إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة بــن العاقــات اإلنســانية وااللتــزام 
التنظيمــي، وهــو مــا يؤكــد النتائــج الفرعيــة للفرضيــة نفســها يف دراســتنا والــي تؤكــد شــعور العمــال 
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أبهنــم يعملــون وســط عائلتهــم وكــذا ارتباطهــم بعاقــة طيبــة مــع زمائهــم.

النتائج العامة للدراسة: يف ضوء ما تقدم، ميكن صياغة النتائج العامة للدراسة على 
النحو التايل:

- لدى عمال ميناء جن جن قاعدة معرفية متوسطة حول االلتزام التنظيمي، ما جيعل 
اجتاهاهتم ليست ابإلجيابية وال السلبية حنو االلتزام التنظيمي.

- وجود حياد حنو مفهوم املبحوثن لانسجام يف العمل. وال ميكن القول أبنه لدى 
عمال ميناء جن جن اجتاهات إجيابية حنو االلتزام التنظيمي.

- استشعار عمال ميناء جن جن جلهود اإلدارة حنو أتكيد قيم الوالء يف العمل ضعيف. 

وبناء على النتائج السابقة، ميكن القول إن الفرضية الرئيسة والي مفادها: لدى عمال 
ميناء جن جن اجتاهات إجيابية حنو االلتزام التنظيمي صادقة بدرجة متوسطة؛ فاجتاهات عمال 
ما حييلنا ابلقول  إجيابية، وهو  وليست  ليست سلبية  التنظيمي  االلتزام  ميناء جن جن حنو 
بضرورة إجياد آليات إدارية توقظ حس االلتزام التنظيمي لدى عمال املؤسسة ميدان الدراسة، 
التنظيمية الي من شأهنا  ومن أهم هذه اآلليات وجود قيادة واعية وقادرة على بث املناعة 

صيانة احلس العمايل حول أمهية االنتماء للمؤسسة وغرس قيمة االلتزام حنوها.

خامتة: 
هدفــت الدراســة احلاليــة ملعرفــة اجتاهــات عمــال مينــاء جــن جــن حنــو االلتــزام التنظيمــي، 
الــذي يعتــر مــن أكثــر الظواهــر التنظيميــة دراســة يف الفكــر احلديــث. وهــو علــى اهتمــام الباحثــن 

بــه إال أنــه مــازال موضوًعــا خصبًــا وحباجــة إىل دراســات معمقــة.

ولقد أثبتت الدراسة احلالية أن عمال ميناء جن جن ال حيملون أية اجتاهات حنو االلتزام 
التنظيمي، وهو ما يدعوان للقول بضرورة انتباه إدارة امليناء والقائمن على تسيره إلجياد آليات 
تعمل على توفر قاعدة معرفية حنو االلتزام التنظيمي، وإحياء حسهم ابالنتماء للعمل، كما 

جيب عليهم مضاعفة اجلهود لتكريس قيم الوالء للمؤسسة.
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اتجاهات العاملين نحو االلتزام التنظيمي

3٤                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

أداة الدراسة:

معارضحمايدموافقالبند
يصعب علّي فهم سياسة املنظمة
توضح أنظمة العمل قيم املنظمة

يساعدان املسؤول املباشر على نشر أفكار جديدة
أفهم أهدف املؤسسة بدقة

يوجد دليل إجراءات عمل مكتوب
يتقارب العمال يف اجتاهاهتم حنو العمل
يصعب تقل القواعد التنظيمية ي امليناء

ال تراعي اإلدارة الدقة يف إعامنا مبواعيد تغير إجراءات العمل
هتتم إدارة امليناء مبشاكل العمال
هناك عدالة يف أنظمة العقاب
أشعر أني أعمل وسط عائلي
تربطي عاقة طيبة مع زمائي

يوفر منصيب فرصة لاحتكاك ابلغر
تتشابه قيم املنظمة مع قيمي

يساهم املشرف املباشر يف نشر الثقة بن العمال
يتطلب التكيف مع إجراءات العمل جهًدا كبرًا

ال تتاءم ساعات العمل مع قدراتنا
ال أجد ضرورة لتقدمي الدعم لزمائي

ال أرغب يف االستمرار ابلعمل
ال أرغب يف إقامة عاقات صداقة مع زمائي

ال أشعر ابالعتزاز بعملي
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تتيح املنظمة فرصة للمشاركة يف اختاذ القرارات
تسعى اإلدارة لتعزيز القيم التنظيمية لدى العمال

أشعر ابألمان الوظيفي
أشعر ابلرضا عن العوائد املقدمة يل

أقبل القيام بواجبات إضافية
تتناسب العوائد ما اجلهد املبذول

أرغب يف االستمرار ابلعمل يف امليناء
ال يهتم زمائي بربط عاقات مع املتعاملن اخلارجين

ال أشعر اباللتزام جتاه عملي ابمليناء
أرى أن بقائي يف امليناء مل يعد جيدي نفعا يف ظل فرص العمل الي تلقيتها

أشعر ابلندم ألني عملت ابمليناء
ليس من الضروري أن أظهر والء دائما لعملي


