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امللخص:
تســعى هــذه الدراســة الوصفيــة للكشــف عــن اجتاهــات العاملــن مبينــاء جــن جــن بواليــة
جيجــل – اجلزائــر -حنــو االلت ـزام التنظيمــي ،الــذي صــار مــن أهــم العوامــل الــي حتــدد كفــاءة
وفعاليــة املنظمــة يف احملافظــة علــى مواردهــا البش ـرية ،وعلــى مكانتهــا يف البيئــة اخلارجيــة .ولقــد
متَّ اختي ــار عين ــة م ــن  59عام ـ ًـا ابملين ــاء ،وتطبي ــق مقي ــاس م ــن تصمي ــم الباحث ــات ابس ــتخدام
طريق ــة ليك ــرت الثالثي ــة ،لتتوص ــل الدراس ــة إىل نتيج ــة مفاده ــا :غلب ــة درج ــات احلي ــاد عل ــى
اســتجاابت العاملــن ،فاجتاهــات عمــال مينــاء جــن جــن حنــو االلتـزام التنظيمــي ليســت ســلبية
متامــا ،وهــو مــا حييلنــا ابلقــول بضــرورة إجيــاد آليــات إداريــة توقــظ حــس
متامــا وليســت إجيابيــة ً
ً
االلت ـزام التنظيم ــي ل ــدى عم ــال املؤسس ــة مي ــدان الدراس ــة.
الكلمات املفتاحية :االجتاهات ،العاملني ،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 commitment, which has become one of the most important factors
determining the efficiency and effectiveness of the organization 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 workers toward the organizational commitment are neither entirely 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:
لق ــد ص ــارت التنظيم ــات احلديث ــة تعت ــر األفـ ـراد ركي ــزة االعتم ــاد يف تنفي ــذ مش ــروعاهتا
وبل ــوغ أهدافه ــا املختلف ــة .لذل ــك فق ــد ص ــارت تطل ــب رضاه ــم وتس ــعى لكس ــب والئه ــم
بتــويف كل الســبل الكفيلــة بضمــان بقائهــم واســتمرارهم فيهــا .ولقــد جــذب موضــوع االلت ـزام
مهم ــا يف العملي ــة التنظيمي ــة ،لذل ــك
ـورا ًّ
التنظي ــم اهتم ــام العدي ــد م ــن الباحث ــن ابعتب ــاره حم ـ ً
ظه ــرت احلاج ــة لدراس ــة وت ــدارس اجتاه ــات العامل ــن حن ــو االلت ـزام التنظيم ــي ،وه ــو م ــا أدى
إىل ب ــروز العدي ــد م ــن النظـ ـرايت وإجـ ـراء دراس ــات كث ــرة يف اآلون ــة األخ ــرة هدف ــت يف
معظمه ــا إىل حتدي ــد العوام ــل املؤث ــرة يف إجي ــاد االلتـ ـزام التنظيم ــي.
ويـَُعـ ّد هــذا االلتـزام مــن أهــم العوامــل الــي حتــدد كفــاءة وفاعليــة املنظمــة يف احملافظــة علــى
عماهل ــا؛ إذ بيّن ــت الدراس ــات يف ه ــذا الش ــأن أن األفـ ـراد األكث ــر التز ًام ــا ه ــم األكث ــر كف ــاءة
ـودا كب ــرة يف العم ــل ،وق ــد أش ــارت دراس ــة رائ ــد ضي ــف
واألحس ــن أداءً ،ألهن ــم يبذل ــون جه ـ ً
هللا الش ـوابكة إىل أن الشــعور اباللت ـزام يــؤدي إىل العديــد مــن النتائــج اإلجيابيــة ابلنســبة للفــرد
وللمؤسس ــة ،أمهه ــا :اخنف ــاض مع ــدل دوران العم ــل والتغي ــب وزايدة درج ــة اس ــتقرار العام ــل
وانتظــام أدائــه يف العمــل( .الشـوابكة .)2010 ،وألن االلتـزام التنظيمــي يعكــس ارتبــاط العامــل
ابملنظمــة فإنــه يفهــم مــن خــال انســجام العامــل مــع قيــم ومعايــر املنظمــة وتوافــق ثقافتــه مــع
ثقافته ــا ،وم ــدى اس ــتعداده لب ــذل جمه ــود إض ــايف لص ــاحل تفوقه ــا.
وقــد هدفــت هــذه الدراســة لقيــاس اجتاهــات العاملــن مبينــاء جــن جــن بواليــة جيجــل
اجلزائريــة حنــو االلت ـزام التنظيمــي ،وهــو مــا يقــودان إىل التعــرف علــى خمتلــف مظاهــر الســلوك
اإلجيــايب أو الســليب الــذي يــرز مــن خــال املمارســات اليوميــة للعامــل مبينــاء جــن جــن سـواءً
مــن حيــث املواظبــة واحلضــور واالســتقرار وإتقــان املهــام والتفــاين يف العمــل واإلخــاص فيــه،
أو م ــن حي ــث التغي ــب والتأخ ــر ودوران العم ــل وع ــدم اإلخ ــاص ...وبن ــاءً عل ــى م ــا تق ــدم،
فــإن إشــكالية الدراســة احلاليــة تــدور حــول التســاؤل املركــزي التــايل:
ما اجتاهات عمال ميناء جن جن حنو االلتزام التنظيمي؟
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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:
هدف ــت ه ــذه الدراس ــة لتحقي ــق مجل ــة م ــن األه ــداف تتمح ــور ح ــول قي ــاس اجتاه ــات
عم ــال مين ــاء ج ــن ج ــن حن ــو االلتـ ـزام التنظيم ــي ومعرف ــة م ــا إذا كان ــت ه ــذه االجتاه ــات
إجيابية،كمــا هتــدف إىل توضيــح بعــض املفاهيــم النظريــة حــول االجتاهــات وااللتـزام التنظيمــي
،وكــذا حماولــة لفــت انتبــاه املســؤولني والقائمــن علــى إدارة وتســيري املينــاء حنــو أمهيــة االلت ـزام
التنظي ــم يف دع ــم وحتقي ــق أه ــداف املنظم ــة.

أمهية الدراسة:
موضوعـا مـن املوضوعـات احلديثـة يف الفكـر
تكمـن أمهيـة الدراسـة احلاليـة يف كوهنـا تثير
ً
التنظيمـي ،ملـا لـه مـن أمهيـة يف الرفـع مـن كفـاءة املنظمـة ،حنـن إذ نثير االنتبـاه هلـذا املوضـوع فإننـا
نتيـح إلدارة املؤسسـة الفرصـة ملعرفـة مسـتوى تقبـل العاملين هبـا ملفهـوم االلتـزام ،وكـذا معرفـة
املشـكالت واملعوقـات التي حتـول دون حتقيقـه.

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

الفرضيات الفرعية:
 ميتل ــك عم ــال مين ــاء ج ــن ج ــن قاع ــدة معرفي ــة كافي ــة جتع ــل اجتاهاهت ــم حن ــو مفه ــومااللتـ ـزام التنظيم ــي إجيابي ــة.
 لدى عمال ميناء جن جن استجاابت إجيابية حنو مفهوم االنسجام يف العمل.6
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 -يستشعر عمال ميناء جن جن بقوة جهود اإلدارة لتحقيق الوالء للمنظمة.

مفاهيم الدراسة:
متداول أكثر يف أدبيات علم النفس وعلم النفس
مفهوم االجتاه :يـَُع ّد هذا املفهوم
ً
االجتماعي؛ ذلك ألنه يف اصطالحه مركب من مركبات نفسية أكثر (العقلي ،العاطفي
،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 حم ّدد( ".السلمي )162 ،1975 ،يظهر من خالل هذا التعريف أن االجتاه
ذو تكوين متناسق يضم مركبًا عقليًّا (املفاهيم) ،وآخر سلوكي (العادات) ،وآخر نفسي
شخصا أو موق ًفا أو مجاعة أو حادثة
عاطفي (الدوافع) .وذلك جتاه شيء حمدد ،قد يكون
ً
أو غريهاّ .إل أن ما يؤخذ على هذا التعريف هو عدم ترتيبه ملركبات االجتاه ،فحسب الباحثة
ال بد أن أتيت هذه املركبات متتالية ومتالحقة ،تكون اثنيها نتيجة ألوهلا كما يلي :املركب
العقلي– املعريف ،املركب العاطفي مث املركب السلوكي.
وي ــرى تعري ــف آخ ــر ي ــرى أن االجت ــاه ه ــو" :مي ــل ملوضوع ــات معين ــة ،أو أن ــه داف ــع
مكتس ــب ميي ــل ابلف ــرد ملوضوع ــات معين ــة يقب ــل عليه ــا وحيبذه ــا أو يرغ ــب فيه ــا أو حيبه ــا أو
مييــل عنهــا أو يرفضهــا أو يكرههــا( ".زويلــف )36 ،1982 ،رغــم أن هــذا التعريــف مل يبـ ّـن
مك ــوانت االجت ــاهّ ،إل أن ــه أب ــرز خاصي ــة مهم ــة م ــن خصائص ــه أال وه ــي االكتس ــاب؛ مبع ــى
أن الف ــرد ال يول ــد وه ــو حيم ــل اجتاه ــات حم ـ ّددة حي ــال املوضوع ــات املختلف ــة أو األش ــخاص
أو األش ــياء ،ب ــل يكتس ــب ه ــذه االجتاه ــات م ــن خ ــال تفاعل ــه م ــع بيئت ــه .وتع ــي كلم ــة
اجتاهــا حنــو موضــوع مــا
االكتســاب إضافــة إىل اخلــرة ،املعرفــة؛ فالفــرد ال يســتطيع أن يشــكل ً
دون أن تكــون لديــه معلومــات ومعــارف حولــه .وقــد أســهم هــذا التعريــف يف إبـراز درجــات
االجت ــاه ،ويتجل ــى ذل ــك م ــن خ ــال األلف ــاظ :يقب ــل ،حيب ــذ ،وحي ــب ،وه ــي درج ــات إجيابي ــة
لالجتــاه ،أو مبعــى آخــر هــي درجــات االجتــاه املوجــب .واأللفــاظ األخــرى الــي تنحــو عكــس
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س ــابقتها يف االجت ــاه الس ــالب ه ــي :ميي ــل عنه ــا ،يرفضه ــا ،ويكرهه ــا.
ويورد حممود فتحي عكاشة وحممد شفيق زكي تعري ًفا آخر لالجتاه جاء فيه" :هو جمموعة
من االستجاابت املتّسقة واملتوقع حدوثها ابلنسبة جملموعة من املوضوعات االجتماعية"
غامضا ،حيث رّكز على اجلانب الظاهري
(عكاشة )119 ،1997 ،ويبدو هذا التعريف
ً
لالجتاه (السلوك) من خالل لفظ االستجاابت ،وأغفل اجلانبني العقلي والعاطفي.
أما إنتصار يونس فتورد تعري ًفا أللبورت ذكر فيه أن االجتاه هو" :حالة استعداد عقلي
عصيب نظمت عن طريق اخلربات الشخصية ،وتعمل على توجيه استجابة الفرد حنو األشياء
أو املواقف اليت تتعلق هبذا االستعداد( ".يونس.)277 ،2001 ،
ويشــر هــذا التعريــف إىل دور اخلــرة يف توجيــه املعــارف املكتســبة حيــال املوضوعــات أو
وتوج ــه
األش ــياء أو املواق ــف؛ حي ــث إ ّن ه ــذه اخل ــرة (التجرب ــة) ه ــي ال ــي تنظ ــم عم ــل العق ــل ّ
العاطف ــة ،مشـ ـ ِّكلة بذل ــك حال ــة االس ــتعداد العص ــي – العقل ــي ال ــي تتمظه ــر يف س ــلوكيات
األفـ ـراد حي ــال املواق ــف أو األش ــخاص أو األش ــياء .وميك ــن أن خنت ــم مناقش ــة مفه ــوم االجت ــاه
ابلتعري ــف الت ــايل :االجت ــاه ه ــو "ن ــزوع نفس ــي ترتمج ــه قي ــم تت ــدرج م ــن التفضي ــل إىل النب ــذ".

()Albarracin, 2005, 04

وم ــن هن ــا ميك ــن اخل ــروج هب ــذا التعري ــف اإلجرائ ــي :االجت ــاه ه ــو :املوق ــف وحال ــة
اس ــتعداد عقل ــي وانفع ــايل يتبن ــاه عم ــال مين ــاء ج ــن ج ــن حي ــال االلت ـزام التنظيم ــي ،وال ــذي
يت ــم اكتس ــابه م ــن اخلـ ـرات املتع ــددة.
مفه ــوم االلت ـزام التنظيم ــي :يعــرف االلت ـزام عمومــا علــى أنــه" :درجــة تطابــق الفــرد مــع
منظمتــه وارتباطــه هبــا وقبولــه ألهدافهــا وقيمهــا ورغبتــه يف بــذل أكــر عطــاء ممكــن لصاحلهــا،
م ــع الرغب ــة القوي ــة يف االس ــتمرار بعضويته ــا ( ".عب ــد الباق ــي )181 ،2004 ،وه ــو ابلنس ــبة
لعثمــان عمــر بــن عامــر" :تعهــد شــفوي أو مكتــوب للقيــام بشــيء معــن ،ويكــون هــذا االلتـزام
بــن طرفــن جتمــع بينهمــا عالقــة معينــة جتاريــة أو عالجيــة أو غريهــا ،وقــد يكــون بــن أكثــر مــن
طرفــن( ".بــن عامــر)57 ،2002 ،
8

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .صبرينة حديدان

وااللت ـزام التنظيمــي هــو" :مــدى والء وارتبــاط الفــرد ابملنظمــة الــي يعمــل فيهــا"
(عبــاس )117 ،2008 ،ويعرفــه اللــوزي علــى أنــه" :املشــاعر الــي يطورهــا الفــرد حنــو األفـراد
واملنظمــات والقيــم واملبــادئ واألفــكار ،وهــذه املشــاعر متثــل رغبــة الفــرد واســتعداده لتقــدمي
التضحيــة لزمالئــه ومنظمتــه ( ".اللــوزي)123 ،2003 ،
وإجرائيا :االلتزام التنظيمي هو معرفة العاملني أبهداف املنظمة معرفة جتعلهم يتعهدون
لالرتباط هبا واإلميان بقيمها وأهدافها ،ومستعدون لتقدمي أقصى جهد خلدمة تلك األهداف،
رغبة يف االستمرار ابلعمل هبا.
املوجهات النظرية للدراسة :لقد توالت اجلهود البحثية والتنظريية الرامية للتعرف
على العوامل اليت تساهم يف زايدة مستوى االلتزام التنظيمي لدى العامل .فبدءًا ابلنظرايت
الكالسيكية ،جند فريدريك اتيلور  )1915-1856( F.W. Taylorحيث "استهدفت
دراساته وجتاربه إقامة الدليل على أن ما تعانيه اإلدارة يف زمنه من خسارة مرجعه إىل عدم
الكفاءة اإلدارية ،وأن عالج ذلك يكمن يف تنسيق النشاط اإلداري داخل التنظيم" (كنعان،
مفهوما لاللتزام التنظيمي ينحصر يف انصياع العامل التنفيذي
 .)51 ،2007ولقد أسس
ً
لتوجيهات اإلدارة وأوامرها وعدم مناقشة خطط العمل .ويظهر هذا جليًّا من خالل فصله
لعملييت التخطيط والتنفيذ عن بعضهما البعض .وإذا ما أثبت العامل هذا االنصياع فإنه
سيؤدي إىل زايدة مستوى األداء ،وهو ما تكافؤه اإلدارة مبحفزات مادية خمتلفة .فااللتزام
التنظيمي هو مفهوم يستتبع تبادل املنافع املادية بني لعامل واملنظمة.
كرس هذه النظرة املادية ملفهوم االلتزام التنظيمي يف أفكار ماكس فيرب M. Weber
وتُ ّ

دوما والءَه
()1920-1864؛ حيث إن العامل امللتزم ابلنسبة لفيرب هو الذي ال يثبت ً
للقاعدة القانونية مهما كانت صرامتها .فااللتزام التنظيمي يتجلى من خالل قدرة العامل على
السيطرة على عمله بدقة وكفاءة لتحقيق الفاعلية ،أي العمل من خالل التطبيق احلريف للقواعد
القانونية ،وجتنب كل األمور غري الرمسية يف العمل( .حرمي)58-57 ،2006 ،
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لكــن النظــرة ملفهــوم االلتـزام قــد تطــورت بعــد الســتينيات خاصــة مــع أعمــال بيــر دراكــر
 )1954( P. Drukerالــذي يــرى أن االلت ـزام التنظيمــي هــو :قــدرة العاملــن علــى الوفــاء
أبه ــداف املنظم ــة وحتقيقه ــا ،سـ ـواءً م ــن ط ــرف املديري ــن أو م ــن ط ــرف العامل ــن؛ وذل ــك
ابتفــاق مســبق بــن الطرفــن .وأخــذ هــذا املفهــوم بعـ ًـدا إنســانيًّا أكثــر بعــد بــروز نظريــة اإلدارة
الياابني ــة لويلي ــام أوش ــي  ،)1981( W. Ochiال ــذي أك ــد عل ــى ض ــرورة حتل ــي العام ــل
بقي ــم وثقاف ــة املنظم ــة ال ــي يعم ــل هب ــا ،عل ــى أن حتت ــوي ه ــذه الثقاف ــة بدوره ــا قي ــم العام ــل
ال ــي نش ــأ عليه ــا يف جمتمع ــه ،فثقاف ــة املنظم ــة ه ــي امت ــداد لثقاف ــة اجملتم ــع ال ــذي تعم ــل ب ــه.
ويتجل ــى مفه ــوم االلت ـزام التنظيم ــي عن ــد أوش ــي يف ذل ــك الش ــعور اجلمع ــي ابملس ــؤولية جت ــاه
العمــل واملنظمــة ككل ،وهــو شــعور مســتمد مــن نظــام القيــم واملعتقــدات الســائدة يف اجملتمــع
الي ــاابين ككل ( .كاظ ــم وآخ ــرون)90 ،2009 ،

الدراسات السابقة:
دراس ــة العن ــزي " :،2008اجتاهــات القــادة الرتبويــن حنــو التغيــر التنظيمــي وعالقتهــا
ابلتزامه ــم التنظيم ــي" .ه ــذه الدراس ــة عب ــارة ع ــن دراس ــة ميداني ــة لني ــل ش ــهادة الدكت ــوراه يف
اإلدارة الرتبويــة والتخطيــط جبامعــة أم القــرى ،أُجريــت علــى عينــة مــن مديــري الرتبيــة والتعليــم
ومســاعديهم ابململكــة العربيــة الســعودية وعددهــم  .96هدفــت الدراســة للتعــرف علــى مســتوى
االلتـزام التنظيمــي لــدى القــادة الرتبويــن كمــا يـراه هــؤالء القــادة انطالقًــا مــن التســاؤل الرئيــس
التــايل :مــا اجتاهــات القــادة الرتبويــن حنــو التغيــر التنظيمــي وعالقتهــا ابلتزامهــم التنظيمــي يف
اململكــة العربيــة الســعودية؟ وفرعــه إىل عديــد التســاؤالت:
 م ــا اجتاه ــات الق ــادة الرتبوي ــن حن ــو التغي ــر التنظيم ــي كم ــا ي ـراه الق ــادة الرتبوي ــون م ــنوجه ــة نظره ــم يف اململك ــة؟
 مــا مســتوى االلت ـزام التنظيمــي لــدى القــادة الرتبويــن كمــا ي ـراه القــادة الرتبويــون مــنوجه ــة نظره ــم يف اململك ــة؟
 ه ــل توج ــد عالق ــة ارتباطي ــه ذات دالل ــة إحصائي ــة الجتاه ــات الق ــادة الرتبوي ــن حن ــوالتغي ــر التنظيم ــي والتزامه ــم التنظيم ــي يف اململك ــة؟
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 ه ــل هن ــاك ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة الجتاه ــات الق ــادة الرتبوي ــن حن ــو التغي ــرالتنظيم ــي يف اململك ــة يُع ــزى إىل املس ــمى الوظيف ــي؟

اإلجـ ـراءات املنهجي ــة :اس ــتخدم الباح ــث املنه ــج الوصف ــي مس ــتعينًا ابالس ــتبانة
كأداة جلم ــع البي ــاانت.
أهــم النتائــج :توصلــت الدراســة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــه موجبــة ذات داللــة إحصائيــة
بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس االجتاهــات حنــو التغيــر التنظيمــي وبــن درجــة مقيــاس االلت ـزام
التنظيمــي ،مبعــى أنــه :كلمــا ارتفعــت درجــة االجتاهــات حنــو التغيــر التنظيمــي لــدى القــادة
الرتبويــن ابململكــة تــزداد درجــة التزامهــم التنظيمــي ( .العنــزي)2008 ،
دراسة معمري " :،2008العالقة بني اجتاهات املوظفني حنو املهنة وااللتزام التنظيمي".
وهي مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم النفس العمل والتنظيم جبامعة اجلزائر .دراسة
ميدانية ابلشركة اجلزائرية للكهرابء والغاز – سونلغاز -لوالية ورقلة.
أهم األهداف :هدفت الدراسة لقياس العالقة بني اجتاهات املوظفني حنو املهنة وااللتزام
التنظيمي ابلشركة اجلزائرية للكهرابء والغاز – سونلغاز -لوالية ورقلة.
انطلقت الدراسة من التساؤل الرئيس التايل :ما العالقة بني اجتاهات املوظفني حنو املهنة
وااللتزام التنظيمي؟ وقد فرعه الباحث لعدة تساؤالت فرعية:
 هل هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو األجر وااللتزام التنظيمي؟ هل هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو الرتقية وااللتزام التنظيمي؟ هل هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو اإلشراف وااللتزام التنظيمي؟وجاءت فرضيات الدراسة:
 هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو األجر وااللتزام التنظيمي؟ هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو الرتقية وااللتزام التنظيمي؟			
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 هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو اإلشراف وااللتزام التنظيمي؟اإلجراءات املنهجية :استخدم الباحث الوصي التحليلي مستعينًا أبداة االستمارة اليت
طبقها على عينة طبقية مكونة من  % 20من عمال الشركة ميدان الدراسة.
أهم النتائج :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو األجر وااللتزام التنظيمي. هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو الرتقية وااللتزام التنظيمي. هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو اإلشراف وااللتزام التنظيمي. هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاهات املوظفني حنو العالقات اإلنسانية وااللتزام التنظيمي. هناك عالقة ارتباطيه بني اجتاها املوظفني حنو الظروف الفيزيقية وااللتزام التنظيمي.دراس ــة ب ــن انيب " :،2012االلتـ ـزام التنظيم ــي وعالقت ــه أبداء العامل ــن ،دراس ــة
ميداني ــة ابملرك ــز االستش ــفائي اجلامع ــي بتي ــزي وزو اجلزائ ــر" ،وه ــي مذك ــرة لني ــل ش ــهادة
املاجس ــتري يف عل ــم النف ــس العم ــل والتنظي ــم.
أه ــم األه ــداف :هدف ــت الدراس ــة إىل معرف ــة طبيع ــة واجت ــاه العالق ــة ب ــن االلتـ ـزام
التنظيم ــي وأداء األطب ــاء م ــن خ ــال أبع ــاد االلت ـزام التنظيم ــي ( االلت ـزام العاطف ــي ،االلت ـزام
املس ــتمر ،وااللتـ ـزام املعي ــاري)
التساؤالت :انطلقت الدراسة من التساؤل املركزي :هل توجد عالقة إجيابية ذات داللة
إحصائية بني االلتزام التنظيمي وأداء األطباء يف العمل؟ وتفرعت عنه التساؤالت التالية:
 ه ــل توج ــد عالق ــة إجيابي ــة ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن االلتـ ـزام العاطف ــي وأداءاألطب ــاء يف العم ــل؟
 ه ــل توج ــد عالق ــة إجيابي ــة ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن االلتـ ـزام املس ــتمر وأداءاألطب ــاء يف العم ــل؟
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 ه ــل توج ــد عالق ــة إجيابي ــة ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن االلتـ ـزام املعي ــاري وأداءاألطب ــاء يف العم ــل؟
وكانت فرضيات الدراسة على النحو التايل:
الفرضية الرئيسية :توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني االلتزام التنظيمي وأداء
األطباء يف العمل .وتفرعت عنها الفرضيات التالية:
 توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني االلتزام العاطفي وأداء األطباء يف العمل. توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني االلتزام املستمر وأداء األطباء يف العمل. توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني االلتزام املعياري وأداء األطباء يف العمل.اإلجـ ـراءات املنهجي ــة :اس ــتخدمت الدراس ــة املنه ــج الوصف ــي ،مس ــتعينة أبداة
االس ــتمارة ال ــي مت توزيعه ــا عل ــى  124طبيبًــا م ــا يع ــادل  % 23م ــن اجملتم ــع األصل ــي ،ومت
س ــحب العين ــة بطريق ــة عشـ ـوائية بس ــيطة.
أهــم النتائــج :توصلــت الدراســة إىل أن االلتـزام التنظيمــي يرتبــط أبداء األطبــاء يف العمــل
كون ــه متع ــدد األبع ــاد ،حي ــث حتقق ــت فرضي ــات الدراس ــة ،م ــا يع ــي أن االلتـ ـزام التنظيم ــي
أببع ــاده الثالث ــة (العاطف ــي ،املس ــتمر ،واملعي ــاري) ل ــه عالق ــة إجيابي ــة ابألداء يف العم ــل ل ــدى
ـرا
أطبــاء املركــز االستشــفائي اجلامعــي ،وأنــه كلمــا كان الت ـزام الطبيــب جتــاه املركــز اجلامعــي كبـ ً
تفع ــا( .ب ــن انيب)2012 ،
كلم ــا كان أداؤه مر ً
احلقيقــة أن الدراســات الـواردة أعــاه ليســت دراســات مطابقــة للدراســة احلاليــة ،بــل هــي
دراســات مشــاهبة ،تتفــق مــع الدراســة احلاليــة يف جوانــب وختتلــف يف جوانــب أخــرى .فبالنســبة
لدراســة العنــزي  ،2008املعنونــة ابجتاهــات القــادة الرتبويــن حنــو التغيــر التنظيمــي وعالقتهــا
ابلتزامه ــم التنظيم ــي ،ه ــذه الدراس ــة يف اإلدارة الرتبوي ــة والتخطي ــط جبامع ــة أم الق ــرى ،بينم ــا
الدراس ــة احلالي ــة يف ختص ــص عل ــم االجتم ــاع جبامع ــة جيج ــل – اجلزائ ــر ،-ويف الوق ــت ال ــذي
كانــت فيــه دراســة العنــزي يف اجملــال الرتبــوي ،فــإن الدراســة احلاليــة أجريــت مبينــاء ،وهــو منظمــة
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ذات طبيعــة اقتصاديــة .كمــا أن الدراســة احلاليــة هتتــم بقيــاس اجتاهــات العاملــن حنــو االلت ـزام
التنظيم ــي ،بينم ــا اهتم ــت دراس ــة العن ــزي بقي ــاس اجتاه ــات العامل ــن حن ــو التغي ــر التنظيم ــي
وعالقتــه ابلتزامهــم التنظيمــي.
وابلنسبة لدراسة دراسة معمري  ،2008املعنونة ابلعالقة بني اجتاهات املوظفني حنو
املهنة وااللتزام التنظيمي ،وهي دراسة ماجستري يف علم النفس التنظيم والعمل ،فقد اهتمت
مبعرفة العالقة بني اجتاهات املوظفني ( مبعىن قطاع الوظيف العمومي) على خالف املنظمة
اليت متت هبا الدراسة احلالية ذات الطبيعة االقتصادية ،كما أن دراسة معمري قد هدفت ملعرفة
العالقة بني اجتاهات املوظفني حنو املهنة اليت ميارسوهنا وبني التزامهم التنظيمي.
أما دراسة بن انيب  :2012االلتزام التنظيمي وعالقته أبداء العاملني ،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 عالقة االلتزام التنظيمي أبداء العاملني.
وتتفق الدراسات كلها مع الدراسة احلالية يف كوهنا كلها دراسات وصفية استخدمت
املنهج الوصفي ،ويف أداة مجع البياانت.
أوجــه االســتفادة مــن الدراســات الســابقة :ســامهت هــذه الدراســة يف إمــداد الباحثــات
إبط ــار نظ ــري وتطبيق ــي موج ــه للدراس ــة ،كم ــا مت ــت االس ــتفادة منه ــا يف صياغ ــة املفاهي ــم
اإلجرائي ــة ،ويف بن ــاء أداة الدراس ــة ،ويف حتلي ــل النتائ ــج.
اإلجراءات املنهجية للدراسة :تُعترب الدراسة احلالية من الدراسات الوصفية اليت تسعى
إىل الكشف عن طبيعة االجتاهات اليت حيملها عمال ميناء جن جن حول االلتزام التنظيمي.
املنهج :استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي واملنهج الوصفي هو" :طريقة من
طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض حمددة لوضعية
اجتماعية أو مشكلة اجتماعية ( ".بوحوش والذنيبات)139 ،2007 ،
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وألن الباحــث يضطــر يف الكثــر مــن احلــاالت لالســتعانة بطــرق منهجيــة تفــي ابلغــرض
وتوصلــه للهــدف أو األهــداف املرجــوة مــن دراســته فقــد مت االعتمــاد علــى قيــاس االجتــاه كطريقــة
منهجيــة تســعى مــن خالهلــا لتحديــد اســتجاابت املبحوثــن حنــو االلتـزام 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،
 )86 ،1982مــن أجــل ذلــك فقــد متــت االســتعانة بطريقــة ليكــرت يف بنــاء مقيــاس االجتــاه
وتعديلهــا مبــا يتــاءم ومتغ ـرات الدراســة.
"وتتمي ــز طريق ــة ليك ــرت بس ــهولة اس ــتعماهلا وارتف ــاع درج ــة الثب ــات والص ــدق يف
املقي ــاس ،وذل ــك لتف ــاوت الدرج ــات أم ــام كل عب ــارة ب ــن املوافق ــة الش ــديدة واملعارض ــة
الش ــديدة .وه ــي تتي ــح للف ــرد أن يع ـ ّـر ع ــن اجتاه ــه ابلنس ــبة ل ــكل عب ــارة م ــن عب ــارات
املقي ــاس ،خب ــاف طريق ــة ثرس ــتون ،فض ـ ًـا ع ــن أهن ــا تقل ــل م ــن درج ــة التخم ــن وعام ــل
الصدف ــة( ".يون ــس.)286 ،2001 ،
أداة الدراســة :اعتمــدت الدراســة علــى مقيــاس مــن تصميــم الباحثــات ابســتخدام طريقــة
ليكــرت الثالثيــة ،تضمــن املقيــاس  40بنـ ًـدا وزعــت علــى أربعــة حمــاور .وقــد تعــرض املقيــاس
الختبــارات الصــدق والثبــات مــن خــال:
الصدق الظاهري :مت انطالقًا من حتكيم املقياس بعرضه على أربعة حمكمني ذوي
التخصص ،قاموا بدراسة مدى انسجام عبارات املقياس مع فرضيات الدراسة ،وتعديل بعض
العبارات ومضمون املقياس ككل .الصدق الباطين (صدق احملتوى) :يعتمد على صدق حمتوى
البنود بصفة منفردة ابللجوء إىل معادلة لوشيn1-n2/N :
حيث إن n1 :عدد احملكمني الذين اعتربوا البند يقيس.
 n2عدد احملكمني الذين اعتربوا البند ال يقيس.
 Nالعدد اإلمجايل للمحكمني.
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اجلدول رقم ( :)1الصدق الباطين:
رقم البند

رأي احملكم
يقيس

4
7
4
8
4
9
4
10
2
11
3
12
4
13
4
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
3
22
3
23
عدد البنود
جمموع صدق احملتوى

ال يقيس

قيمة
الصدق

رقم البند

0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
0
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

33

رأي احملكم
يقيس

ال يقيس

قيمة
الصدق

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
1

29

وابلعودة للمعادلة :صدق احملتوى= جمموع صدق احملتوى /عدد البنود ،جند أن صدق
احملتوى = .0.87 = 33/29
وهو أكرب من  0.60وابلتايل فاملقياس صادق لقياس اجتاهات العاملني حنو االلتزام التنظيمي.
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وق ــد متَّ حس ــاب معام ــل ثب ــات كل حم ــور ألف ــا كرونب ــاخ ع ــن طري ــق نظ ــام spss

فكان ــت نتائج ــه كم ــا يل ــي:

اجلــدول رقــم ( :)2ثبــات بنــود املقيــاس
احملور

عدد البنود

معامل ألفا كرونباخ

الثاين

10

0.529

الثالث

11

0.796

الرابع

12

0.731

املقياس ككل

33

0.775

ما يعين متتع املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

جماالت الدراسة:
اجملال املكاين :متت الدراسة مبيناء جن جن لوالية جيجل ابجلزائر.
اجمل ــال الزم ــاين :ب ــدأت الدراس ــة يف منتص ــف ش ــهر فيف ــري  2017وانته ــت يف 25
مــاي .2017
اجمل ــال البش ــري :مت أخ ــذ نس ــبة  %40م ــن اجملتم ــع األصل ــي للعم ــال واإلداري ــن بطريق ــة
عش ـوائية بس ــيطة ف ــكان حج ــم العين ــة  62عام ـ ًـا .وابلت ــايل فالعين ــة عش ـوائية بس ــيطة .وبع ــد
توزي ــع االس ــتمارات عليه ــم مت التوق ــف عل ــى  3اس ــتمارات غ ــر صاحل ــة ،وابلت ــايل متَّ حتلي ــل
بيــاانت  59اســتمارة فقط،حيــث بلــغ العــدد اإلمجــايل لعمــال املينــاء  1288عامـ ًـا ،موزعــن
علــى عــدة مصــاحل ،اضطــرت الباحثــات إبجـراء الدراســة مــع عينــة مــن العمــل واإلداريــن املقــدر
عددهــم ب  157نظـًـرا لطبيعــة العمــل الــي تقتضــي العمــل ابلفريــق ( )8/3وابلتــايل متَّ التعامــل
مــع العمــال املوجوديــن يف الفــرة الصباحيــة ،موزعــن كمــا يلــي:
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اجلدول رقم ( :)3توزيع العمال واإلداريني ابمليناء
الفئة
إطار
عون حتكم
عون تنفيذ
اجملموع

التكرار
51
94
12
157

النسبة%
32.5
59.9
7.7
100

ويف ما يلي خصائص عينة الدراسة:
اجلدول رقم ( :)4جنس املبحوثني:
اجلنس
ذكر
أنثى
اجملموع

التكرار
35
24
59

النسبة%
59.3
40.7
100

يتضــح مــن خــال اجلــدول أن  35 / 59.3عامـ ًـا هــم مــن جنــس الذكــور ،بينمــا 24
هـ َّـن مــن جنــس اإلانث ،ويعــود هــذا إىل كــون مديريــة امل ـوارد البش ـرية مبينــاء جــن جــن تعطــي
احلظــوظ املتقاربــة للتوظيــف فيهــا للذكــور واإلانث علــى ح ـ ّد س ـواء ،وذلــك ألن العمــل ميكــن
أتديت ــه م ــن اجلنس ــن ،إضاف ــة إىل املكان ــة ال ــي ص ــارت املـ ـرأة تتمت ــع هب ــا يف اجملتم ــع اجلزائ ــري
عمومــا ويف س ــوق العم ــل هب ــا عل ــى وج ــه التحدي ــد.
ً
اجلدول رقم ( :)5الفئات العمرية للمبحوثني:

الفئة العمرية
إطار
عون حتكم
عون حتكم
عون تنفيذ
اجملموع
18
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يتب ــن م ــن خ ــال اجل ــدول أن أغل ــب املبحوث ــن ت ـراوح أعماره ــم م ــا ب ــن  30إىل 40
س ــنة وذل ــك بنس ــبة  .% 61وه ــذه الفئ ــة العمري ــة تتمي ــز غالبً ــا ابلنش ــاط ودافعيته ــا للعم ــل
وقدرهتــا علــى العطــاء ،وكــذا امتالكهــا خــرة متوســطة يف العمــل .ويعــود ذلــك لكــون املينــاء
يتوج ــه جل ــذب العمال ــة النش ــطة متاش ــيًا م ــع متطلب ــات العم ــل في ــه .وتليه ــا الفئ ــة العمري ــة 20
س ــنة إىل  30س ــنة وال ــي تق ــدر ب  % 27.1وه ــي الفئ ــة ال ــي وعل ــى الرغ ــم م ــن كوهن ــا ال
دومــا علــى إمــداد
متلــك اخلــرة الكافيــة ،وقــد توظفــت جديــدة ،إال أهنــا تعــي أن املينــاء يعمــل ً
مصاحل ــه ابل ــدم اجلدي ــد ،وخرجي ــي اجلامع ــة احلديث ــن.
وقدرت نسبة املنتمني للفئة العمرية  40سنة إىل  50سنة نسبة  ،% 10.2وهي فئة
الركيزة اليت تعتمد عيها املنظمة يف حل املشكالت واختاذ القرارات ملا هلا من خربة يف امليدان،
وأقدمية يف العمل .وهناك عامل واحد بنسبة  % 1.7يفوق سنه  50سنة ،وه من خرباء
امليناء الذين ترجع هلم اإلدارة حال حريهتا يف اختاذ القرار وعدم يقينية املعطيات اخلارجية.
اجلدول رقم ( :)6املستوى التعليمي للمبحوثني
املستوى التعليمي

التكرار

النسبة%

متوسط

03

5.1

اثنوي

13

22

جامعي

39

66.1

دراسات عليا

04

6.8

اجملموع

59

100

يظه ــر م ــن خ ــال معطي ــات اجل ــدول أن  66.1م ــن عم ــال املين ــاء ذوي مس ــتوى
جامعــي ،وهــو راجــع لطبيعــة العمــل يف املينــاء الــي تفــرض شــهادة جامعيــة للحصــول علــى
وظيف ــة يف املنظم ــة ،وتتطل ــب مس ــتوى عاليً ــا لإلمل ــام ابلعم ــل املكت ــي والتحك ــم يف اللغ ــات
األجنبي ــة نظ ـ ًـرا لتعام ــل املنظم ــة م ــع جنس ــيات خمتلف ــة ،واس ــتخدام التكنولوجي ــا املتط ــورة يف
األداء ويف إجـ ـراء كل التعام ــات الداخلي ــة واخلارجي ــة ،وه ــو م ــا تؤك ــده نس ــبة  6.8م ــن
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العم ــال الذي ــن حي ــوزون عل ــى دراس ــات علي ــا.
أم ــا  % 22م ــن العم ــال فه ــم م ــن مس ــتوى اثن ــوي ،و نس ــبة  % 5.1م ــن مس ــتوى
متوس ــط ،ويغي ــب ع ــن املنظم ــة عم ــال م ــن مس ــتوى أدىن م ــن املتوس ــط ،ألهن ــا تعط ــي
أمهي ــة ابلغ ــة للتعلي ــم يف تعام ــل العم ــال م ــع العم ــل .وه ــؤالء العم ــال فه ــم الذي ــن يك ــون
ـذي.
ـدوي وتنفي ـ ًّ
نش ــاطهم يف املنظم ــة ي ـ ًّ
اجلدول رقم ( :)7أقدمية املبحوثني:
األقدمية

التكرار

النسبة%

أقل من  05سنوات

16

27.1

من  05سنوات إىل  10سنوات

33

55.9

من  10سنوات إىل  15سنة

6

10.2

من  15سنة إىل  20سنة

3

5.1

من  20سنة إىل  25سنة

/

/

 25سنة فما فوق
اجملموع

1
59

1.7
100

تتف ــق معطي ــات اجل ــدول رق ــم ( )5م ــع م ــا يتضمن ــه اجل ــدول رق ــم ( )3ال ــذي يب ــن الفئ ــات
العمري ــة للمبحوث ــن .حي ــث إن  %27.1م ــن املبحوث ــن أقدميته ــم يف العم ــل ع ــن 05
س ــنوات ،وه ــو أم ــر مش ــروع إذا م ــا أرجعن ــا ه ــذا لكوهن ــم ينتم ــون للفئ ــة العمري ــة أق ــل م ــن
 20س ــنة إىل  30س ــنة .أم ــا نس ــبة  % 66.1م ــن العم ــال يف املين ــاء فأقدميته ــم تـ ـراوح
م ــا ب ــن  05س ــنوات إىل  15س ــنة ،وه ــم الذي ــن ت ـراوح أعماره ــم م ــن  30س ــنة إىل 40
ســنة ،و % 5.1مــن العمــال تراوحــت أقدميتهــم مــن  15إىل  20ســنة وهــم العمــال الذيــن
تـراوح أعمارهــم مــن  40إىل  50ســنة .أمــا العامــل الوحيــد املمثــل لنســبة  % 1.7فتفــوق
أقدميتــه يف لعمــل  25ســنة ،وهــو الــذي يفــوق ســنه  50ســنة .فالواضــح أن املينــاء ينتهــج
سياســة تشــبيب العمالــة نظـ ًـرا للتغي ـرات املتكــررة يف ميــدان العمــل وتقلبــات البيئــة ،والــي
20
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تف ــرض كف ــاءات ومه ــارات متنوع ــة تضمنه ــا سياس ــات التوظي ــف املس ــتندة إىل خرجي ــي
اجلامع ــات .وتتأك ــد التحلي ــات الس ــابقة م ــن خ ــال اجل ــدول امل ـوايل ال ــذي يوض ــح توزي ــع
املبحوث ــن حس ــب التخص ــص امله ــي.
اجلدول رقم ( :)8الصنف املهين للمبحوثني
الصنف املهين

التكرار

النسبة%

عون تنفيذ

4

6.8

عون حتكم

35

59.3

إطار
اجملموع

20
59

33.9
100

يتضــح مــن خــال اجلــدول أعــاه غالبيــة أعـوان التحكــم ابملينــاء وهــم ميثلــون ،59.3
وهــو مــا يعــود لنوعيــة العمــل ابملينــاء الــي تتطلــب قــدرة علــى التحكــم يف تقنيــات وأســاليب
عم ــل ذات تكنولوجي ــا عالي ــة .أم ــا فئ ــة اإلط ــارات فق ــد ق ــدرت ب  % 33.9وه ــي الفئ ــة
ال ــي حتتاجه ــا املنظم ــة لتس ــيري ش ــؤون كل الفئ ــات واستشـ ـراف العملي ــة التنظيمي ــة .وق ــد
ج ــاءت الفئ ــة الدني ــا بنس ــبة  %6.8وه ــم أعـ ـوان التنفي ــذ الذي ــن يتمث ــل عمله ــم يف تنف ــي
بع ــض األعم ــال الروتيني ــة كاحلراس ــة وغريه ــا .والواق ــع أن العملي ــة التنظيمي ــة تف ــرض وج ــود
تراتبيــة هرميــة تكــون فيهــا اإلطــارات أقــل عــددا مث أع ـوان التحكــم مث أع ـوان التنفيــذ كفئــة
أك ــر م ــن كل الفئ ــات يف املنظم ــة ،غ ــر أن طبيع ــة العم ــل يف املين ــاء وايل ص ــار ي ــؤدى
انطالقًــا م ــن وس ــائل تكنولوجي ــة ،حتم ــت أن يك ــون أع ـوان التحك ــم أك ــر الفئ ــات ،تليه ــا
فئ ــة اإلط ــارات مث فئ ــة أع ـوان التنفي ــذ ال ــي ت ــكاد احلاج ــة إليه ــا تك ــون منعدم ــة.
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عرض وحتليل نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات:
اجلدول رقم ( :)9النتائج اخلاصة ابلفرضية األوىل :ميتلك عمال ميناء جن جن قاعدة معرفية كافية جتعل
اجتاهاهتم حنو مفهوم االلتزام التنظيمي إجيابية.
العبارات

معارض املتوسط االحنراف مستوى
حمايد
موافق
التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة احلسايب املعياري االحتمالية

علي فهم سياسة
يصعب َّ
املنظمة

23 30.5 18

39

0.051 0.787 2.000 30.5 18

توضح أنظمة العمل قيم
املنظمة

27.1 16 62.7 37

6

0565 0.678 2.252 10.2

يساعدان املسؤول املباشر على
نشر أفكار جديدة

35.6 21 49.2 29

9

0.550 0.733 2.339 15.3

أفهم أهداف املؤسسة بدقة

23 47.5 28

39

8

0.133 0.709 2.339 13.6

يوجد دليل إجراءات عمل
مكتوب

13 54.3 32

22

0.953 0.835 2.305 23.7 14

يتقارب العمال يف اجتاهاهتم
حنو العمل

0.441 0.779 2.339 18.6 11 28.8 17 52.5 31

يصعب تقبل القواعد التنظيمية
يف امليناء
ال تراعي اإلدارة الدقة يف
إعالمنا مبواعيد تغيري
0.195 0.815 1.915 37.3 22 33.9 20 28.8 17
إجراءات العمل
0.547 0.794 1.915 35.6 21 37.3 22 27.1 16

هتتم إدارة امليناء مبشاكل
العمال

0.270 0.840 2.016 33.9 20 30.5 18 35.6 21

هناك عدالة يف أنظمة العقاب 0.136 0.839 1.864 42.4 25 28.8 17 28.8 17
اجملموع
22
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انطالقًا من النتائج املدونة أعاله ،يتضح أن املتوسط احلسايب ألغلب عبارات املقياس
ينحصر بني  ،2.33 -1.86ومبعدل  2.15كمتوسط حسايب عام .أي أن وجود قاعدة
معرفية لدى عمال ميناء جن جن حول االلتزام التنظيمي متوسط.
أمــا فيمــا خيــص االحنـراف املعيــاري لعبــارات املقيــاس فقــد قــدر ب  ، 0.77مــا يــدل علــى
وجــود تشــتت مقبــول يف إجــاابت املبحوثــن.
وعموم ــا ،ميك ــن التوص ــل للنتائ ــج التالي ــة م ــن خ ــال حتلي ــل إج ــاابت املبحوث ــن ح ــول
ً
الفرضي ــة األوىل:
 %30.5من املبحوثني يوافقون على صعوبة فهم سياسة املؤسسة ،وهو ما ترجعه
الباحثات لكون هذه السياسة غري واضحة من جهة ،وأن اإلدارة مل تقم بواجبها إليصال هذه
السياسة للعمال وتبسيط إجراءاهتا هلم ،وهو ما قد حيول دون التزامهم هبا.
توضيحا لقيم
 % 62.7يوافقون على كون اللوائح والقوانني اخلاصة ابلعمل تتضمن
ً
املؤسسة وهو ما يساهم يف التزامهم هبا.
 %49.5يوافقــون علــى أن املســؤول املباشــر يســاعد العمــال علــى نشــر أفــكار
جديــدة ،وهــو مــا يــدل علــى نــوع مــن الليونــة يف عمــل املســؤول ،وعلــى تشــجيعه لالبتــكار
واإلبــداع والتجديــد يف العمــل.
 %47.5مــن يوافقــون علــى فهمهــم ألهــداف املؤسســة بدقــة ،وهــو عامــل مهــم لتجســيد
ه ــذه األه ــداف عل ــى أرض الواق ــع ،خاص ــة إذا كان ــت ه ــذه األه ــداف تتف ــق م ــع األه ــداف
اخلاصــة للعامــل ،وهــو مــا جيعلــه أكثــر التز ًامــا هبــا.
و  %54.3يق ــرون بوج ــود دلي ــل إجـ ـراءات وعم ــل مكت ــوب .فوج ــود دلي ــل إجـ ـراءات
وعم ــل مكت ــوب مه ــم لتس ــهيل فه ــم ه ــذه اإلجـ ـراءات م ــن ط ــرف العم ــال وتبي ــان اآللي ــات
ال ــي تتبعه ــا املنظم ــة لتطبي ــق ه ــذه اإلج ـراءات ،وه ــو م ــا يـَُع ـ ُّـد يف ح ـ ّد ذات ــه التز ًام ــا بتطبي ــق
وتنفي ــذ ه ــذه اإلجـ ـراءات.
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كمــا أن  % 52.5يوافقــون علــى وجــود تقــارب يف اجتاهــات العمــال حنــو العمــل ،مبعــى
أنّــه ال يوجــد خــاف وال تناقــض حــول أهــداف العمــل وطــرق إجنــازه ،وهــو مــا يوحــد اجلهــود
وجيعــل العاملــن متفقــن يف إجنازهــم للمهــام.
 % 37.3حمايدون حول صعوبة تقبلهم للقواعد واإلجراءات املعمول هبا يف امليناء .ويدل
حيادهم على أن هذه القواعد واإلجراءات إما أن تكون غري واضحة وغري مفهومة ،أو أنه مل يتم
إعالمهم هبا ،وهم الذين أجابوا ابملعارضة عن البند حول وجود دليل إجراءات وعمل مكتوب.
 %37.3معارضون لوجود دقة من طرف اإلدارة يف إعالمهم مبواعيد إحداث تغيريات يف
العمل .وقد تكون هذه النسبة من العمال التنفيذيني الذين ال ترى اإلدارة من داع إلعالمهم
مبوعد التغيريات التنظيمية اليت قد حتدق ،خاصة إذا كانت ال تتعلق ابلعمل التنفيذي.
 %35.6موافق ــون عل ــى أن اإلدارة هتت ــم مبش ــاكل العم ــال ،وه ــذا االهتم ــام م ــن ش ــأنه
أن جيعــل العامــل حيــس أبنــه يعمــل حتــت رعايــة أبويــة ( اإلدارة الياابنيــة لويليــام أوشــي) ،مــا
جيعلــه أكثــر والءً والتز ًامــا يف العمــل.

 %42.4يعارضــون وجــود عدالــة يف العقــاب .وهــو مــا يعــي أن اإلدارة قــد تعاقــب مــن ال
يســتحق العقــاب ،وقــد تتغاضــى عــن بعــض العمــال الذيــن يرتكبــون أخطــاء تســتحق العقــاب،
وه ــا أم ــر جيع ــل م ــن العام ــل ال يستش ــعر األم ــان يف املنظم ــة ،وال يستش ــعر وج ــود عدال ــة
تنظيميــة ،مــا يؤثــر علــى التزامهــم التنظيمــي.
وابلرج ــوع للمتوس ــط احلس ــايب الع ــام الس ــتجاابت املبحوث ــن حن ــو وج ــود قاع ــدة معرفي ــة
ع ــن االلتـ ـزام التنظيم ــي ،جن ــده يس ــاوي  2.15وه ــو متوس ــط يق ــع ضم ــن الفئ ــة الثاني ــة م ــن
فئ ــات املقي ــاس ( )2.34 -1.67م ــا يعك ــس التأث ــر املتوس ــط لنظ ــرة العامل ــن حن ــو وج ــود
قاع ــدة معرفي ــة حن ــو االلتـ ـزام التنظيم ــي ،ابإلضاف ــة إىل جمم ــل تصوراهت ــم هل ــذا البع ــد كان ــت
بدرج ــة متوس ــطة ،م ــا يع ــي وج ــود حي ــاد حن ــو ه ــذا احمل ــور .وعلي ــه ميك ــن الق ــول إن ل ــدى
عم ــال مين ــاء ج ــن ج ــن قاع ــدة معرفي ــة متوس ــطة ح ــول االلتـ ـزام التنظيم ــي ،م ــا جيع ــل
اجتاهاهت ــم ليس ــت ابإلجيابي ــة وال الس ــلبية حن ــو االلتـ ـزام التنظيم ــي.
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اجلدول رقم ( :)10النتائج اخلاصة ابلفرضية الثانية :لدى عمال ميناء جن جن استجاابت إجيابية حنو
مفهوم االنسجام يف العمل.
العبارات

معارض املتوسط االحنراف مستوى
حمايد
موافق
التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة احلسايب املعياري االحتمالية

أشعر أنين أعمل وسط عائليت 28.8 17 59.3 35

7

0.325 0.703 2.474 11.9

15.3

2

0.606 0.493 2.779 3.4

20.3 12

1

0.856 0.467 2.762 1.7

تربطين عالقة طيبة مع زمالئي 81.4 48
يوفر منصيب فرصة لالحتكاك
ابلغري

46

78

9

تتشابه قيم املنظمة مع قيمي 0.014 0.671 2.118 16.9 10 54.2 32 28.8 17
يساهم املشرف املباشر يف نشر
الثقة بني العمال

23 40.7 24

يتطلب التكيف مع إجراءات
كبريا
العمل ً
جهدا ً

33.9 20 50.8 30

39

0.014 0.760 2.203 20.3 12
9

0.009 0.737 2.355 15.3

ال تتالءم ساعات العمل مع
قدراتنا

23

ال أجد ضرورة لتقدمي الدعم
لزمالئي

7

0.057 0.702 1.542 57.6 34 30.5 18 11.9
0.009 0.622 1.694

39

0.069 0.811 2.118 27.1 16 33.9 20

ال أرغب يف االستمرار ابلعمل 5

8.5

23 52.5 31

ال أرغب يف إقامة عالقات
صداقة مع زمالئي

5

8.5

0.119 0.651 1.542 54.2 32 37.5 22

ال أشعر ابالعتزاز بعملي

8

23 47.5 28 13.6

اجملموع

39

39

0.016 0.648 1.745
2.15

0.77
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م ــن خ ــال املعطي ــات اإلحصائي ــة يتض ــح أن املتوس ــط احلس ــايب الع ــام الس ــتجاابت
املبحوث ــن ح ــول مفه ــوم االنس ــجام يف العم ــل ه ــو  ،2.12وابحنـ ـراف معي ــاري  0.66وه ــو
تش ــتت ضعي ــف ،م ــا يع ــي أهن ــم موافق ــون بدرج ــة متوس ــطة.
ويظهر اجلدول أعاله أن:
  %59.3م ــن املبحوث ــن يش ــعرون بكوهن ــم يعمل ــون وس ــط عائلته ــم ،م ــا ي ــدل عل ــىشــعورهم ابالنتمــاء للعمــل ،وهــو مــا تؤكــده نســبة  %81.4الذيــن تربطهــم عالقــات جيــدة
مــع زمالئهــم يف العمــل ،وهــذه العالقــات جتعــل مــن العمــل جمــال مــن العالقــات اإلنســانية
الــي تدفــع العامــل للبقــاء يف العمــل.
  %78يرون أن منصبهم يوفر فرصة لالحتكاك ابآلخرين وبناء عالقات معهم ،خاصةإذا تعلق األمر بتلك املناصب اليت تستدعي التعامل مع اجلمهور اخلارجي ،وهو ما يفتح
اجملال أمام العامل إلقامة عالقات عمل خارجية.
  %54.2حماي ــدون فيم ــا خي ــص تش ــابه قيمه ــم م ــع قي ــم املؤسس ــة ،وه ــو م ــا ق ــد يك ــونعائ ًق ــا أم ــام التزامه ــم هب ــذه القي ــم.
  %40.7يوافقون على مسامهة املسؤول املباشر يف نشر الثقة بني العمال ،ما جيعلحتفيزا إلجناز العمل بدافعية أكرب.
عموما ،وأكثر ً
العامل أكثر ارتباطًا ابملسؤول وابلعمل ً

ـرا،
  %50.8يوافق ــون عل ــى أن التكي ــف م ــع إجـ ـراءات العم ــل يتطل ــب جه ـ ًـدا كب ـ ًوهــو مــا حييلنــا للبنــد يصعــب تقبــل القواعــد التنظيميــة يف املينــاء ،والبنــد يصعــب فهــم
سياس ــة املنظم ــة يف احمل ــور الس ــابق
  %39يوافق ــون عل ــى أن س ــاعات العم ــل ال تتواف ــق م ــع قدراهت ــم؛ فعم ــال مين ــاء ج ــنج ــن يتناوب ــون عل ــى العم ــل بطريق ــة  ،8/3وه م ــا جيعله ــم يعمل ــون ف ــوق  8س ــاعات يف
ـان ،وكامــل أايم األســبوع ،بــل هنــاك مــن األوقــات مــا يتــم العمــل فيــه حــى يف
اليــوم أحيـ ً
األايم واألعيــاد الوطنيــة ،لذلــك ميكــن القــول فعـ ًـا إن ســاعات العمــل أكــر بكثــر مــن
قدراهت ــم ،وإن العم ــال يعمل ــون ف ــوق طاقاهت ــم.
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  57.6يعارض ــون البن ــد القائ ــل بع ــدم وج ــود ض ــرورة لتق ــدمي الدع ــم للزم ــاء ،فه ــمي ــرون ض ــرورة يف تق ــدمي الدع ــم للزم ــاء ،وه ــو أم ــر منطق ــي إذا م ــا ربطن ــا ه ــذا ابلبن ــد
الســابق ،فالتســاند والدعــم بــن العاملــن ضــرورة البــد منهــا حــى يتمكــن العمــال مــن
أتدي ــة مهامه ــم بكف ــاءة.
  %52.5حماي ــدون فيم ــا خي ــص البن ــد :ال أرغ ــب يف االس ــتمرار يف العم ــل؛ فه ــم اليوافقــون االنقطــاع عــن العمــل ألنــه ابلنســبة هلــم مــورد الــرزق الوحيــد ،ويف الوقــت نفســه
ال يوافقــون االســتمرار فيــه نظـًـرا العتبــارات ســبق ذكرهــا أمههــا أهنــم ال جيــدون صعوبــة يف
فهــم وتطبيــق إج ـراءات العمــل ،وكــذا أن ســاعات العمــل أكــر مــن قدراهتــم.
  %54.2يعارض ــون البن ــد :ال أرغ ــب يف إقام ــة عالق ــات صداق ــة م ــع زمالئ ــي ،فه ــميرغب ــون يف إقام ــة عالق ــات صداق ــة م ــع بعضه ــم البع ــض ،وه ــذه العالق ــات مهم ــة كم ــا
تؤك ــده نظ ـرايت العالق ــات اإلنس ــانية واإلدارة الياابني ــة يف تكوي ــن ج ــو عم ــل اجتماع ــي
ميك ــن مع ــه ختفي ــف ع ــبء العم ــل.
  %47.5حماي ــدون للبن ــد :ال أش ــعر ابالعتـ ـزاز بعمل ــي؛ ذل ــك أن الش ــعور ابالعتـ ـزازابلعم ــل ال أييت م ــن ف ـراغ ،ب ــل يتحق ــق انطالقًــا م ــن ع ــدة عوام ــل أمهه ــا وج ــود قي ــادة
حمفــزة وظــروف عمــل فيزيقيــة جيــدة ،وهــو مــا ال يتوفــر عليــه املينــاء ( ســاعات العمــل)،
كمــا أن العامــل ال ميكنــه إنــكار اعت ـزازه ابلعمــل ،كيــف ال وهــو جيــد عالقــات طيبــة،
وتش ــاركية يف العم ــل.
وابلعــودة للمتوســط احلســايب العــام الســتجاابت املبحوثــن حنــو الفرضيــة الثانيــة ،جنــده
يس ــاوي  ،2.12وه ــو يق ــع يف الفئ ــة الثاني ــة م ــن فئ ــات املقي ــاس (  ،)2.34 -1.67م ــا
يعك ــس التأث ــر املتوس ــط الس ــتجاابت املبحوث ــن حن ــو االنس ــجام يف العم ــل ،ابإلضاف ــة إىل
أن جممــل تصوراهتــم هلــذا البعــد كانــت بدرجــة متوســط ،مــا يعــي وجــود حيــاد حنــو مفهــوم
املبحوث ــن لالنس ــجام يف العم ــل ،وال ميك ــن الق ــول أبن ــه ل ــدى عم ــال مين ــاء ج ــن ج ــن
اجتاه ــات إجيابي ــة حن ــو االلتـ ـزام التنظيم ــي.
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اجلدول رقم ( :)11النتائج اخلاصة ابلفرضية الثالثة :يستشعر عمال ميناء جن جن بقوة جهود
اإلدارة لتحقيق الوالء للمنظمة.
العبارات

موافق

حمايد

معارض

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

املتوسط االحنراف مستوى
احلسايب املعياري االحتمالية

تتيح املنظمة فرصة للمشاركة
يف اختاذ القرارات

23 23.7 14

39

0.009 0.775 1.864 37.3 22

تسعى اإلدارة لتعزيز القيم
التنظيمية لدى العمال

23 33.9 20

39

0.101 0.784 2.067 27.1 16

أشعر ابألمان الوظيفي

0.057 0.856 1.915 40.7 24 27.1 16 32.2 19

أشعر ابلرضا عن العوائد
املقدمة يل

0.079 0.737 2.203 18.6 11 42.4 25

23

39

أقبل القيام بواجبات إضافية 0.089 0.746 2.169 20.3 12 42.4 25 37.3 22
تتناسب العوائد مع اجلهد
املبذول

23 35.6 21

39

0.123 0.781 2.101 25.4 15

أرغب يف االستمرار ابلعمل
يف امليناء

13

ال يهتم زمالئي بربط عالقات
مع املتعاملني اخلارجيني

0.257 0.691 1.932 27.2 16 52.5 31 20.3 12

ال أشعر اباللتزام جتاه عملي
ابمليناء

0.472 0.570 1.949 18.6 11 67.8 40 13.6

8

22

0.109 0.735 1.898 32.2 19 45.8 27

أرى أن بقائي يف امليناء مل يعد
نفعا يف ظل فرص العمل 0.452 0.676 1.915 27.1 16 54.2 32 18.5 11
جيدي ً
اليت تلقيتها
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العبارات

موافق

حمايد

معارض

التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

أشعر ابلندم ألنين عملت
ابمليناء

6

ليس من الضروري أن أظهر
دائما لعملي
والءً ً

7

املتوسط االحنراف مستوى
احلسايب املعياري االحتمالية

1.745 35.6 21 54.2 32 10.2
23 49.2 29 11.8

39

اجملموع

0.32

0.197

0.168 0.665 1.728
1.95

0.72

من خالل اجلدول أعاله يتضح أن املتوسط احلسايب العام الستجاابت املبحوثني قدر
بـ ـ ـ  ،1.95ابحنراف معياري  0.72ما يدل على وجود تشتت كبري يف استجاابت املبحوثني.
ويظهر من خالل املعطيات الرقمية للجدول أعاله ،ما يلي:
  %37.3يوافقون على أن املنظمة تتيح فرصة للمشاركة يف اختاذ القرارات ،ويتجلىذلك من خالل مشاورهتم يف بعض القرارات اليت متس مهامهم ،وكذا إاتحة الفرصة هلم
للمشاركة يف رسم طرق إجناز املهام املوكلة هلم وتقسيم العمل بني فرق العمل.
  %39حمايــدون فيمــا خيــص البنــد :تســعى اإلدارة لتعزيــز القيــم التنظيميــة لــدى العمــال،وهــو مــا يؤكــد البنــد تتشــابه قيــم املنظمــة مــع قيمــي الــذي كانــت نســبة  % 54.2حمايــدة
ابلنســبة لــه .فــاإلدارة ليســت مدركــة ملســؤوليتها حنــو العمــال مــن أجــل غــرس قيــم تنظيميــة
تعــزز مــن بقائهــم يف العمــل واعتزازهــم بــه والتزامهــم بــه.
  % 40.7م ــن العم ــال ال يش ــعرون ابألم ــان الوظيف ــي ،وه ــو م ــا يش ــكل عائ ًق ــا أم ــامبقائهــم يف العمــل .ولقــد أكــدت نظـرايت املدرســة النفســية أن شــعور العامــل ابألمــن يف
العم ــل يس ــتتبعه تف ــاين العام ــل يف العام ــل ،والتزام ــه الوظيف ــي.
  % 42.4حمايــدون يف شــعورهم ابلرضــا عــن العوائــد ،والنســبة نفســها حمايــدة يف القبــولبواجبــات إضافيــة.
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  %35.6يوافقون على تناسب العوائد مع اجلهد املبذول ،وهو ما حيقق البعد العاطفيلاللتزام التنظيمي وما له من أتثري على أداء العامل ،وهذا ما يتفق مع النتيجة اليت
توصلت هلا دراسة بن انيب .2012
  %45.8حمايدون حول الرغبة يف االستمرار ابلعمل يف امليناء .ألنه ابلعودة إىل البندأشعر ابألمان الوظيفي 40.7 -حمايدون حنوه ،وابلتايل من املنطقي أن ال يتمكن العامل
من تشكيل اجتاه حنو رغبته يف االستمرار يف العمل من عدمها.
  % 52.5حمايدون جتاه البند :ال يهتم زمالئي بربط عالقات مع املتعاملني اخلارجيني.  %67.8حمايدون جتاه :ال أشعر اباللتزام جتاه عملي ابمليناء؛ ذلك أن االلتزام ال يتأتىمن فراغ ،فيلزم أن تتوفر العديد من العوامل املادية واملعنوية واملوضوعية.
نفع ــا يف ظ ــل
 %54.2حماي ــدون جت ــاه البن ــد :أرى أن بقائ ــي يف املين ــاء مل يع ــد جي ــدي ًفرصــا أخــرى للعمــل،
فــرص العمــل الــي تلقيتهــا .فمــن احملتمــل أن يكــون العامــل ال يتلقــى ً
خاصــة مــع تفشــي ظاهــرة البطالــة يف اجملتمــع اجلزائــري.
  %54.2حماي ــدون جت ــاه البن ــد :أش ــعر ابلن ــدم ألن ــي عمل ــت ابملين ــاء ،وه ــو م ــا يؤك ــدنتيجــة البنــد الســابق ،فالعامــل ليــس راضيًــا عــن وجــوده ابملينــاء ابلصــورة الــي جتعلــه يؤكــد
فرصــا أفضــل للعمــل ابلصــورة الــي جتعلــه يشــعر
عــدم شــعوره ابلنــدم ،كمــا أنــه ال يتلقــى ً
ابلنــدم ألنــه قــد عمــل ابملينــاء.
  %49.2حمايدون جتاه البند :ليس من الضروري أن أظهر والء دائما لعملي،خاصةوأن نسبة  %39حمايدون فيما خيص البند :تسعى اإلدارة لتعزيز القيم التنظيمية لدى
العمال .فبما أن اإلدارة مل تتحمل مسؤوليتها حنو تعزيز القيم التنظيمية ،فالنتيجة أن
اهتماما إبظهار والئه للعمل.
العامل ال يويل
ً
وابلع ــودة للمتوس ــط احلس ــايب الع ــام الس ــتجاابت املبحوث ــن ح ــول استش ــعارهم جله ــود
اإلدارة لتحقي ــق ال ــوالء يف العم ــل جن ــده يس ــاوي ، 1.95وه ــو يق ــع ضم ــن الفئ ــة الثاني ــة م ــن
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فئــات املقيــاس (  )2.34 -1.67مــا يعكــس التأثــر املتوســط جلهــود اإلدارة يف حتقيــق الــوالء.
ابإلضاف ــة إىل أن جمم ــل تص ــورات العم ــال حن ــو ه ــذا البن ــد تؤك ــد عل ــى ارتف ــاع درج ــة احلي ــاد،
وابلتــايل فهــم مييلــون للســلب أكثــر مــن اإلجيــاب .وعليــه فاستشــعار عمــال مينــاء جــن جــن
جله ــود اإلدارة حن ــو أتكي ــد قي ــم ال ــوالء يف العم ــل ضعي ــف.
مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة :تتفق الدراسة احلالية مع دراسة
العنزي؛ حيث توصل إىل وجود عالقة إجيابية بني اجتاهات القادة الرتبويني حنو التغيري
لتكون استجاابت وميل لدى الفرد
التنظيمي والتزامهم يف العمل ،وأن خربات العمل تتفاعل ّ
لالندماج يف املنظمة ،وهو ما يتفق مع نتيجة الفرضية الفرعية الثانية للدراسة احلالية.
تتفق الدراسة احلالية مع النتيجة العامة لدراسة بن انيب ،اليت توصلت إىل أن االلتزام
التنظيمي أببعاده الثالثة (املعياري ،املستمر ،والعاطفي) له عالقة إجيابية أبداء األطباء ،ما
يعين 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 عالقة ارتباطية بني 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 عالقــة ارتباطيــة بــن اإلشـراف وااللتـزام التنظيمــي ،وهــو مــا توصلــت
لــه دراســتنا يف النتيجــة الفرعيــة اخلاصــة ابلفرضيــة الثانيــة :لــدى عمــال مينــاء جــن جــن
اســتجاابت إجيابية حنو مفهوم االنســجام يف العمل ،املتعلقة مبســامهة املشــرف املباشــر يف نشــر
الثقــة بــن العاملــن .كمــا توصــل إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن العالقــات اإلنســانية وااللت ـزام
التنظيمــي ،وهــو مــا يؤكــد النتائــج الفرعيــة للفرضيــة نفســها يف دراســتنا والــي تؤكــد شــعور العمــال
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أبهنــم يعملــون وســط عائلتهــم وكــذا ارتباطهــم بعالقــة طيبــة مــع زمالئهــم.
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 جيعلاجتاهاهتم ليست ابإلجيابية وال السلبية حنو االلتزام التنظيمي.
 وجود حياد حنو مفهوم املبحوثني لالنسجام يف العمل .وال ميكن القول أبنه لدىعمال 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 واليت مفادها :لدى عمال
ميناء جن جن اجتاهات إجيابية حنو االلتزام التنظيمي صادقة بدرجة متوسطة؛ فاجتاهات عمال
ميناء جن جن حنو االلتزام التنظيمي ليست سلبية وليست إجيابية ،وهو ما حييلنا ابلقول
بضرورة إجياد آليات إدارية توقظ حس االلتزام التنظيمي لدى عمال املؤسسة ميدان الدراسة،
ومن أهم هذه اآلليات وجود قيادة واعية وقادرة على بث املناعة التنظيمية اليت من شأهنا
صيانة احلس العمايل حول أمهية االنتماء للمؤسسة وغرس قيمة االلتزام حنوها.

خامتة:
هدفــت الدراســة احلاليــة ملعرفــة اجتاهــات عمــال مينــاء جــن جــن حنــو االلت ـزام التنظيمــي،
الــذي يعتــر مــن أكثــر الظواهــر التنظيميــة دراســة يف الفكــر احلديــث .وهــو علــى اهتمــام الباحثــن
موضوعــا خصبًــا وحباجــة إىل دراســات معمقــة.
بــه إال أنــه مــازال
ً
ولقد أثبتت الدراسة احلالية أن عمال ميناء جن جن ال حيملون أية اجتاهات حنو االلتزام
التنظيمي ،وهو ما يدعوان للقول بضرورة انتباه إدارة امليناء والقائمني على تسيريه إلجياد آليات
تعمل على توفري قاعدة معرفية حنو االلتزام التنظيمي ،وإحياء حسهم ابالنتماء للعمل ،كما
جيب عليهم مضاعفة اجلهود لتكريس قيم الوالء للمؤسسة.
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املراجع:
 السلمي ،علي (  ،)1975السلوك التنظيمي ،مكتبة غريب ،القاهرة ،ط.2 اللوزي ،موسى (  .) 2003التطوير التنظيمي :أساسيات ومفاهيم حديثة ،دار وائل ،األردن ،ط.2 العنزي ،عطا هللا بن فاسح راضي (  .)2008اجتاهات القادة الرتبويني حنو التغيري التنظيمي وعالقتهاابلتزامهم التنظيمي ،دراسة ميدانية ابململكة العربية السعودية ،مذكرة مكلمة لنيل شهادة الدكتوراه يف
اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،اململكة العربية السعودية.
 الشوابكة رائد ضيف هللا (  ،)2010أثر التسويق الداخلي يف حتقيق االلتزام التنظيمي متعدد األبعادللعاملني يف أمانة عمان الكربى ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستري إدارة األعمال ،جامعة الشرق
األوسط ،عمان.
 بن انيب ،حسن ( .)2012االلتزام التنظيمي وعالقته ابألداء يف العمل ،دراسة ميدانية ابملركز االستشفائياجلامعي ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري ،علم النفس التنظيم والعمل ،جامعة اجلزائر.
 بن عامر ،عثمان عمر (  .)2002مفاهيم أساسية يف علم االجتماع والعمل االجتماعي ،جامعةكازيوس ،بن غازي ،طرابلس.
 حرمي ،حسن ( .)2006مبادئ اإلدارة احلديثة ،دار احلامد ،عمان. كنعان ،نواف (  .)2007القيادة اإلدارية ،دار الثقافة ،عمان. كاظم ،خيضر وآخرون ( .)2009السلوك التنظيمي ،دار إثراء ،عمان. عبد الباقي ،صالح الدين (  .)2004السلوك الفعال يف املنظمات ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية. عباس ،علي (  .)2008أساسيات علم اإلدارة ،دار املسرية ،عمان.2004 ، يونس ،انتصار (  .)2001السلوك اإلنساين ،املكتبة اجلامعية ،اإلسكندرية. معمري ،محزة ( . )2008العالقة بني اجتاهات املوظفني حنو املهنة والتزامهم التنظيمي ،دراسة ميدانيةابلشركة اجلزائرية للكهرابء والغاز سونلغاز ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري ختصص علم النفس
العمل والتنظيم ،جامعة ورقلة.
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أداة الدراسة:
موافق

البند

حمايد

معارض

علي فهم سياسة املنظمة
يصعب ّ
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 إعالمنا مبواعيد تغيري إجراءات العمل
هتتم إدارة امليناء مبشاكل العمال
هناك عدالة يف أنظمة العقاب
أشعر أنين أعمل وسط عائليت
تربطين عالقة طيبة مع زمالئي
يوفر منصيب فرصة لالحتكاك ابلغري
تتشابه قيم املنظمة مع قيمي
يساهم املشرف املباشر يف نشر الثقة بني العمال
كبريا
يتطلب التكيف مع إجراءات العمل ً
جهدا ً
ال تتالءم ساعات العمل مع قدراتنا
ال أجد ضرورة لتقدمي الدعم لزمالئي
ال أرغب يف االستمرار ابلعمل
ال أرغب يف إقامة عالقات صداقة مع زمالئي
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 زمالئي بربط عالقات مع املتعاملني اخلارجيني
ال أشعر اباللتزام جتاه عملي ابمليناء
أرى أن بقائي يف امليناء مل يعد جيدي نفعا يف ظل فرص العمل اليت تلقيتها
أشعر ابلندم ألنين عملت ابمليناء
ليس من الضروري أن أظهر والء دائما لعملي
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