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 رػػػػر وتقديػػشك

رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف نبينا محمد كعمى آلو الحمد هلل 
 كصحبو أجمعيف أما بعد :

 حمد، فيك عز كجؿ أحؽ بالمذكرةه الاهلل تعالى العمي القدير أكال عمى تكفيقو بإتماـ ىذ حمدنإننا 
اهلل مف ال يشكر الناس " فإننا ر كالثناء كأكلى بيما، كانطالقا مف قكلو عميو الصالة كالسالـ " ال يشك

ىذه  كالمشرفة العممية عمى " حديداف صبرينة" الدكتكرة نتكجو بخالص الشكر كالتقدير لسعادة األستاذة 
حيث كبفضؿ اهلل ثـ بفضؿ جيدىا المتكاصؿ كتكجيياتيا السديدة كرحابة صدرىا أثناء فترة البحث ، الرسالة

الصحة  دكاـعمييا  التقدير كالعرفاف سائال اهلل عز كجؿ أف يديـخالص  اتـ إنجاز ىذا العمؿ فميا من
 كالعافية إنو سميع مجيب.

لألساتذة الكراـ في جامعة محمد الصديؽ بف يحي بشكؿ عاـ الشكر كالتقدير  كافركما نتكجو ب
كىيئة التدريس بقسـ العمـك اإلجتماعية بشكؿ خاص عمى ما يبذلكنو مف جيكد في خدمة الطالب 

 يعيـ لمبحث العممي.كتشج

ميـ بقبكؿ مناقشة لجنة المناقشة المكقريف عمى تفض ألعضاء كما نتكجو بخالص الشكر كالتقدير
نتقدـ بخالص الشكر إلى  ذلؾكىذا البحث كالحكـ عميو رغـ كثرة مشاغميـ كأعبائيـ األكاديمية كاإلدارية ، 

مى ما بذلكه مف نصح كتكجيو فجزاىـ اهلل عنا جميع األساتذة الذيف قامكا بتحكيـ إستمارة ىذه الدراسة ع
 خير الجزاء.

عكنا كنبراسا  لكازاماكما ال يفكتنا أف نتقدـ بالشكر الجزيؿ لكالدينا الكريميف كأخكاتنا الذيف كانكا كما 
 كدافعا لنا في مسيرتنا الحياتية.

ج ىذا العمؿ إلى النكر كفي الختاـ نتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف قدـ لنا العكف كالمساعدة في إخرا
سميع مجيب. كآخر دعكانا أف الحمد هلل إنو فجزل اهلل الجميع خير الجزاء كجعؿ ذلؾ في مكازيف حسناتيـ 

 رب العالميف. 
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 أ 

 مقدمة9      
اإللتزاـ التنظيمي المفتاح األساسي كالميـ لتفحص مدل إنسجاـ أفراد التنظيـ مع يعد مكضكع 

بعضيـ، كىك ميـ أيضا لتفحص مدل اإلنسجاـ القائـ بيف األفراد كمنظماتيـ، فاألفراد ذك اإللتزاـ المرتفع 
كيسعكا بصكرة ـ لدييـ اإلستعداد الكافي ألف يكرسكا مزيدا مف الجيد كالتفاني في أعماليـ تجاه منظماتي

 متيـ.ككالئيـ لمنظ  دائمة لممحافظة عمى إرتباطيـ

ب مكضكع اإللتزاـ التنظيمي إىتماـ الكثير مف الباحثيف باعتباره مف الظكاىر الميمة في جذكقد 
حياة الفرد بشكؿ عاـ كفي منظمات األعماؿ بشكؿ خاص، كنتيجة لذلؾ فقد برزت الحاجة إلى دراسة 

لمؤسسة نحك اإللتزاـ التنظيمي كذلؾ حتى نتعرؼ عمى ردكد أفعاليـ كتصرفاتيـ إتجاىات العامميف في ا
مستعينة في ذلؾ بكسائؿ قياس اإلتجاىات، كما أف دكر ىذه المؤسسة ال يتكقؼ عمى مجرد التعرؼ عمى 

ذلؾ إتجاىات ىؤالء العامميف كأرائيـ كلكنو يمتد إلى التعرؼ عمى األثار المترتبة عمييا سمبا أك إيجابا ك 
جراء الكثير ل إلى ظيكر العديد مف النظريات كا  ا، مما أدحتى تبحث في تعديؿ ىذه اإلتجاىات أك تغييرى

مف األبحاث الميدانية كالتطبيقية في الفترة األخيرة كالتي ىدفت في مجمميا إلى تحديد العكامؿ المؤثرة عمى 
بأف  افاستنتجنسابقة التي أثرت ىذا المكضكع، طالع عمى األدبيات كالدراسات الاإللتزاـ التنظيمي، كبعد اإل

بيئة العمؿ ىك أمر  ناعة اإللتزاـ لدل العامميف كالتعرؼ عمى مداخؿ تنميتو كاإلستفادة مف مخرجاتو فيص
 بالغ األىمية.

كقد إنطمقنا في ىذه الدراسة مف رغبة كبيرة مف أجؿ المساىمة في اإلرتقاء كتعزيز كفاءة المؤسسة 
التنظيـ الذم كأىداؼ زاـ التنظيمي إدراؾ مف األفراد بالتكافؽ بيف قيميـ كأىدافيـ مع قيـ باعتبار اإللت
العالقة الجيدة مع ىك كقد دلت بعض األبحاث أف مف أىـ دكافع بقاء العامؿ ككالئو لمؤسستو يعممكف بو، 

 الزمالء إضافة إلى الشعكر باألماف الكظيفي كضماف المستقبؿ.

نا عمى دراسة مكضكع اإللتزاـ التنظيمي مف كجية نظر العامميف نظرا كمف ىذا المنطمؽ حرص
المنظمة التي يعمؿ عمى لألىمية التي يكتسبيا أكال متغير اإللتزاـ مف حيث آثاره اإليجابية عمى الفرد ك 

فييا عمى حد سكاء، إضافة إلى ككنو محدد أساسي لمدل نجاح المؤسسات في تحقيؽ أىدافيا. كمف أجؿ 
 ثنا ىذا قمنا بتقسيمو إلى جانبيف:داؼ بحبمكغ أى
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 ب 

 نظريالجانب الأكال:       

 بداية بػ: رتبت عمى النحك التالي ضـ أربعة فصكؿ نظرية كقد

كقد عنكف باإلطار النظرم لمدراسة حيث تناكلنا فيو إشكالية الدراسة، مبررات إختيار  :الفصؿ األكؿ
 ات السابقة.سرضيات كمفاىيـ البحث كصكال إلى الدراضكع، أىداؼ كأىمية الدراسة، إضافة إلى فالمك 

اإلتجاىات، مككناتيا  قد تناكلنا فيو متغير اإلتجاىات بداية بأىمية دراسة: ك الفصؿ الثاني
 ضافة إلى أشكاليا ككظائفيا كأخيرا طرؽ قياسيا كتعديميا.كخصائصيا، إ

خالؿ عرض أىمية كأىداؼ كأنكاع  إلى متغير اإللتزاـ التنظيمي مف فيو تـ التطرؽ :الفصؿ الثالث
ال إلى ك اإللتزاـ، مصادر تعزيزه، باإلضافة إلى مراحؿ تشكمو، طرؽ قياسو كالعكامؿ المؤثرة في مستكاه كص

 النتائج المترتبة عميو.

أىـ النظريات المفسرة لمكضكع الدراسة كالتي شممت نظرية اإلدارة إشتمؿ عمى  :الفصؿ الرابع
إضافة إلى نظرية اإلدراة باألىداؼ ؿ  "اكس فيبرلػ "مكالنظرية البيركقراطية  "تايمكر ػفريديريؾػ "العممية ل

 لػ "كيمياـ أكشي". Zلػ" دكغالس ماكريغكرغ" كالنظرية اليابانية  Yك  X"بيتر داركر" كنظرية 

 الجانب الميدانيثانيا9       

 :عمى النحك التالي كانتجاءت مكممة لمفصكؿ السابقة ك  كالذم إشتمؿ بدكره عمى فصميف

باإلجراءات المنيجية لمدراسة، حيث تناكلنا فيو منيج كمجاالت الدراسة،  الفصؿ الخامس: كالخاص
 را األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.يأدكات جمع البيانات كأخ

ي ضكء فقد تـ التطرؽ فيو إلى عرض كتحميؿ بيانات الدراسة، مناقشة النتائج ف سسادأما الفصؿ ال
 .الفرضيات كالدراسات السابقة كصكال إلى النتائج العامة لمدراسة

كفي األخير إنتيت ىذه الدراسة بخاتمة حكؿ المكضكع كالمراجع المستخدمة كقائمة المالحؽ. 



 

 

 الجانب النظري



 

 

            

   

 لمدراسة المفاىيمي طاراإل:  األوؿ الفصؿ

 تمييد           

 أوال9 إشكالية الدراسة.            

 ثانيا9 مبررات إختيار الموضوع.           

 ثالثا9 أىداؼ الدراسة.           

 رابعا9 أىمية الدراسة.           

 خامسا9 فرضيات الدراسة.           

 مفاىيـ الدراسة. سادسا9           

 سابعا9 الدراسات السابقة.           

 خالصة            
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 تمييد9      

التعرؼ عمى البحث يتـ مف خاللو  راسة كمدخؿ رئيسي فيناكؿ ىذا الفصؿ تقديـ لمكضكع الديت
شكالية الدراسة، ثـ التطرؽ إلى أسباب اختيار المكضكع، باإلضافة إلى تحديد أىمية كأىداؼ البحث، كما إ

أك المؤسسة، باإلضافة إلى صياغة مات التي سكؼ يقدميا لممعرفة يرمي إلى تحقيقو أك المساى
 نحك االلتزاـ التنظيمي، كصكال تجاىات العامميفلمتساؤالت المطركحة حكؿ إ جاباتالفرضيات التي تعد كإ

 امراجعة الدراسات السابقة المتعمقة بالبحث كالتي تعد عنصر  اإلى ضبط المفاىيـ االجرائية لمدراسة، كأخير 
 ىاما في خمفية أم دراسة كاطارىا النظرم. 
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 أوال9 اشكالية الدراسة

البشرم كالركيزة  يعد االنساف العنصرتعتبر المؤسسات أداة حيكية في المجتمع االنساني، إذ 
عمى ما يبدلو مف جيد تجاه عممو لتحقيؽ أىدافيا، كذلؾ مف خالؿ تكفير البيئة  اعتمادااألساسية فييا 

المناسبة كخمؽ جك مالئـ لمعمؿ، كبالتالي تخمؽ لديو حالة مف الشعكر باالنتماء إلى ىذه المؤسسة، 
 أك فشؿ المؤسسات في تحقيؽ نمكىا كأىدافيا. فالعنصر البشرم يعتبر مف أىـ أسس نجاح

كبما أّف التنظيمات أصبحت تعتبر األفراد األساس الذم تعتمد عميو في تحقيؽ أىدفيا المختمفة، 
 فإنياؿ الكفيمة التي تضمف بقاءىـ كاستمراريتيـ في المؤسسة، كبالمقابؿ تحرص عمى تكفير السبأخذت 

سستيـ عالقة خدمتيا، كعميو فاّف العالقة بيف العامميف كبيف مؤ تطالب منيـ الكالء ليا كاالخالص في 
 ، كبقاء العامؿ فيفراد األكفاء الذيف يظيركف كالء لياحتفاظ المؤسسة باألمتبادلة تكاممية، تكمف في إ

لو المناخ الكظيفي المالئـ كأسيمت في اشباع حاجاتو المختمفة. مؤسستو التي أعدتو كأىمتو ككفرت 
عداد األفراد العامميف كمستكيات تدريبيـ البشرية كحيكيتيا ال تقتصر عمى إ ف فاعمية المكاردكبالتالي فإ

زاميـ لممؤسسات التابعيف تباشر عمى درجة إلككفاءتيـ أك مؤىالتيـ العممية فحسب، بؿ تعتمد بشكؿ م
 ليا. 

ذا الدراسات في ى بينت ي تحدد فاعمية ككفاءة المنظمة، إذزاـ يعد مف أىـ العكامؿ التتىذا االل
ة في العمؿ، كفي ىذا الصدد ا كبير ، ألنيـ يبذلكف جيكدالشأف أف األفراد األكثر إلتزاما ىـ األحسف أداءا

زاـ يؤدم إلى عدد مف النتائج اإليجابية تإلى أف الشعكر باإلل (1)خمصت دراسة رائد ضيؼ الّمو الشكابكة 
لعمؿ كاستقرار العماؿ كاالنتظاـ في العمؿ، كانخفاض بالنسبة لمفرد كالمؤسسة، كانخفاض معدؿ دكراف ا

 الكظيفي كتحقيؽ النمك كاالزدىار في المؤسسة.  انسبة الغياب كبدؿ المزيد مف الجيد كاألداء كزيادة الرض

رتباط نو يعتبر مؤشرا ىاما عمى مدل إس الرابطة بيف الفرد كالمؤسسة، فإزاـ التنظيمي يعكتلكألف اإل
ؤسساتيـ كانسجاـ قيميـ كثقافتيـ مع قيـ كثقافة ىذه المؤسسة، كاستعدادىـ لبدؿ المزيد األفراد بأىداؼ م

العمؿ كالبقاء فييا. كبالتالي فإنو  مف الجيد كاألداء مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كالرغبة في استمرارية
ىا كتحقيؽ األىداؼ، ستطاعت ىذه األخيرة القياـ بدكر كمما كاف لدل األفراد إلتزاـ نحك مؤسستيـ كمما إ

                                                           
مذكرة زاـ التنظيمي متعدد األبعاد لمعامميف في أمانة عماف الكبرل، ترائد ضيؼ الّمو الشكابكة: أثر التسكيؽ الداخمي في تحقيؽ االل(1)

 .2010 دارة أعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط، عماف،مكممة لنيؿ شيادة ماجستير إ
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ك اتجاىاتيـ نحك عمميـ، ككف ىذه  ىتماـ بمشاعرىـيا تأخذ عمى عاتقيا الحرص عمى اإلاألمر الذم جعم
 رتباط كبير بالمجريات الحاصمة ضمف بيئة العمؿ. اإلتجاىات عمى إ

في  كتمثؿ االتجاىات نظاـ متكامال متطكر مف المعتقدات كالمشاعر كالميكؿ السمككية التي تنمكا
ألف  االفرد باستمرار نمكه كتطكره، كتختمؼ باختالؼ المكاقع القيادية كالظركؼ التي تحيط بو، كنظر 

ئجيا بتحميؿ االتجاىات تككف كامنة كال يمكف مالحظتيا بشكؿ ظاىر، فاف قياسيا يتـ بالتعرؼ عمى نتا
 االتجاىات التي ساىمت في تككينو.  استنتاجسمكؾ الفرد كمحاكلة 

لباحثيف في ىتماـ االمؤسسة مف المكاضيع التي لفتت إ تجاىات األفراد داخؿكع إكيعد مكض
مف دراسة قيـ كأىداؼ األفراد العامميف كاعتبارىا أحسف الطرؽ لتفسير السمككات  السنكات األخيرة، إنطالقا

بينيـ كبيف كاالتجاىات، خاصة كأف ىذه األخيرة تعد مف الخصائص األساسية التي يتقاسميا األفراد فيما 
 ك كميكؿباختالؼ طبيعة المؤسسة مكاف العمؿ. كيتـ ذلؾ في شكؿ عالقات تبادلية تختمؼ طبيعتيا 

رغبات كؿ فرد، األمر الذم يكضح أىمية التعرؼ عمى طبيعة االتجاىات السائدة لدل األفراد بأبعادىا 
شأنيا تعزيز النكاحي  المختمفة في أم مؤسسة عامة كانت أك خاصة، كذلؾ مف أجؿ تبني سياسات مف

كرفع مستكل بالحالة النفسية لمعامميف لدييا،  اإليجابية كالحفاظ عمييا كتصكيب النكاحي السمبية كاالرتقاء
عمى سمكؾ كأعضاء المؤسسة، كبالتالي تنمية قدراتيا عمى  نعكس إيجاباالركح المعنكية، األمر الذم ي

 لعامميف لدييا. تحقيؽ أىدافيا كاشباع حاجات كرغبات األفراد ا

كيمكف القكؿ أف االتجاىات تنظيـ معقد، ذلؾ أنيا ذات أنكاع متعددة ككثيرة تختمؼ حسب 
المكضكع أك الشيء الذم يتكجو الرأم أك االتجاه نحكه، ىذا مف ناحية، أخرل يظير التعقيد نتيجة تداخؿ 

 كتفاعؿ كارتباط االتجاىات بالحاالت النفسية.

مظاىر  اتجاىات العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي إلى التعرؼ عمى مختمؼكعميو يقكدنا البحث في 
أك سمبية، ىذه األخيرة تمارس بشدة في العديد مف المؤسسات الجزائرية مف قبؿ السمكؾ اإليجابية كانت 

تقاف لي عدـ إاكالالمباالة، كبالت التغيب كالتأخر كالدكراف ك اإلىماؿؾ ا ما تدكر في فمالعماؿ، كالتي غالب
العماؿ الجزائرييف، األمر الذم يعكس لنا النظرة السمبية لمعمؿ  المياـ، ىذه الظكاىر أصبحت مف عادات

 كتجريده مف قيمو كاالىتماـ بو إلى حد اعتباره كمصدر رزؽ كفقط.

 ذ الإمميف نحك االلتزاـ التنظيمي، االعجاىات ـ، سنحاكؿ في ىذه الدراسة قياس إتكبناء عمى ما تقد
عاليتيا التنظيمية فلتحقيؽ مكانية كصكؿ المؤسسة الجزائرية قيـ كميارات كأداء األفراد كمدل إمعرفة  يمكف
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ميكؿ عف  الكشؼ جراءات ميدانية، كالتي ترتكز عمىمف خالؿ إسقاط ىذه المعارؼ النظرية ضمف إ إال
 يف.كرغبات الفرد كعالقتو التفاعمية مع المؤسسة كالتأثيرات المتبادلة بيف الطرف

 كعميو، يمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية:

 التساؤؿ الرئيسي9

 ؟إيجابية مؤسسة ميناء جف جف نحك االلتزاـ التنظيميتجاىات عماؿ إ ىؿ -

 كقد انبثؽ عف التساؤؿ الرئيسي تساؤالت فرعية متمثمة فيما يمي:

  التساؤؿ الفرعي األوؿ9

 لدل عماؿ ميناء جف جف نحك االلتزاـ التنظيمي؟قاعدة معرفية  ىؿ تكجد -

  9التساؤؿ الفرعي الثاني

 ىؿ إستجابات العامميف بميناء جف جف نحك االنسجاـ إيجابية؟ -

  9التساؤؿ الفرعي الثالث

 ىؿ يسعى عماؿ ميناء جف جف لتحقيؽ الكالء لممؤسسة؟ -

 ختيار الموضوعثانيا9 مبررات إ       

كـ االجتماعية قد يختار مشكمة مف المشكالت التي تحتاج إلى دراسة ّف الباحث في العمإ -
كمعالجة معمقة كدقيقة ربما العتبارات كأسباب كقناعات نابعة عف ذات الباحث نفسو كرغبة منو في 

ـّ اختيارنا ليذا المكضكع بعد كف لمبررات خارجة عف ذاتو كرغبتو، تجسيد فكرة معينة أك اختياره يك كقد ت
 كعة مف األسباب الذاتية كالمكضكعية.تكفر مجم

 المبررات الذاتية9 -0

 الرغبة الشخصية في البحث في مكضكع االلتزاـ التنظيمي. -

 الرغبة كحب االطالع عمى المراجع المتكفرة لكؿ مف االلتزاـ التنظيمي كاالتجاىات. -

 سنكات مف العمؿ.زاميـ داخؿ المؤسسة بعد تتجاىات العامميف كالكؿ الكامف لمعرفة إالفض -
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ىتماـ بمكضكع االلتزاـ التنظيمي مف طرؼ الطالب بالمقارنة مع نقص البحكث العممية حكؿ اإل -
 باقي المكاضيع األخرل.

 المبررات الموضوعية9  -1

 عمـ االجتماع تنظيـ كعمؿ. بتخصصناكضكع كعالقتو الكطيدة صمة الم -

 كضكع.ة التي يحتكييا المالقيمة االجتماعية كالعممي -

 جاىات العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي.تحسيس المؤسسات بأىمية إت -

 ختالفات المكجكدة بيف العامميف حكؿ آرائيـ كتصكراتيـ فيما يخص االلتزاـ التنظيمي.معرفة اإل -

 ضكع.امكانية اجراء الدراسة الميدانية ليذا المك  -

 ثالثا9 أىداؼ الدراسة       

لكؿ بحث عممي أىداؼ يسعى إلى تحقيقيا بحكـ كجكد غمكض أك مشكؿ يتعمؽ بمكضكع معيف 
كيستدعي البحث فيو. بحيث يذىب كؿ باحث إلى ىدؼ مف األىداؼ التي يراىا مناسبة كيسعى مف 

 خالليا إلى غرض معيف، كعميو تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يمى:

 اتجاىات العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي. ياسق -

 تكضيح المفاىيـ النظرية حكؿ اتجاىات العامميف كااللتزاـ التنظيمي. -

 جف ألىمية االلتزاـ التنظيمي. محاكلة لفت انتباه المسؤكليف داخؿ مؤسسة ميناء جف -

 رابعا9 أىمية الدراسة      

غي أف يدركيا الباحث، كأف كؿ دراسة تعني تسميط إف أىمية البحث العممي تعتبر أكؿ خطكة ينب
 الضكء بغرض معالجتيا مف خالؿ ابراز أىميتيا كالمتمثمة فيما يمي: 

 تجاىات العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي.المعمكمات كالمعارؼ العممية عف إ تكفير -

 يمكف أف تككف الدراسة أساس كمنطمؽ لدراسات أخرل في المجاؿ نفسو. -
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االلتزاـ التنظيمي لمعامميف يتيح لإلدارة العميا فرصة التعرؼ عمى ك درجة ة مستكل معرف -
ييا، كما تتعرؼ إلليا اانطباعات العامميف، كبالتالي يساعدىـ عمى التعرؼ عمى نفسيا مف خالؿ نظرة عم

 في الكقت نفسو عمى كالء العامميف التابعيف ليا.

قتراح إف الحاصمة في بيئة العمؿ كمف ثـ ت العامميتساعد ىذه الدراسة في التعرؼ عمى مشكال -
 السبؿ الالزمة لعالجيا أك التخفيؼ مف حدتيا.

تساعد ىذه الدراسة في تعميؽ المعرفة النظرية فيما يتعمؽ باتجاىات العامميف نحك االلتزاـ  -
 التنظيمي.

 9 فرضيات الدراسةاخامس      

 اإلجابةبرىا أسئمة تدكر في ذىنو، حيث يحاكؿ ينطمؽ الباحث في الدراسة مف خالؿ فركض يعت
 عمييا مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج تؤكدىا أك تنفييا.

ختبار عف إلالبحث كتخضع ل إشكاليةالمطركح في لمسؤاؿ حتمالية إ ةجابإكعميو فالفركض تككف 
 طريؽ الدراسة الميدانية.

 الية عمى النحك التالي:كتتمحكر أىـ الفرضيات التي كضعت كتفسيرات مؤقتة لمدراسة الح

 الفرضية الرئيسية9

 إيجابية.إتجاىات عماؿ مؤسسة ميناء جف جف نحك االلتزاـ التنظيمي  _

 الفرضية الفرعية األولى9

 ىناؾ قاعدة معرفية لدل عماؿ ميناء جف جف نحك اإللتزاـ التنظيمي. _

 الفرضية الفرعية الثانية9  

 اإلنسجاـ إيجابية. إستجابات العامميف بميناء جف جف نحك _

 الفرضية الفرعية الثالثة9 

   لممؤسسة. يسعى عماؿ ميناء جف جف لتحقيؽ الكالء_ 
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 سادسا9 تحديد المفاىيـ

تكتسب المفاىيـ أىمية كبيرة في البحكث االجتماعية، فيي تمثؿ حمقة كصؿ بيف النظرية كالميداف، 
يمكف تجاكزىا في أم بحث  ىا خطكة ضركرية الكبدكنيا لف تككف ىناؾ صمة بيف الطرفيف، كيعتبر تحديد

ا الكاقع االجتماعي ليست بارزة ككاضحة لمجميع بنفس الدرجة، فيي تختمؼ بناءن  ةجتماعي، ألف مفردإ
 مجمكعة مف المفاىيـ تتحدد في ما يمي :عمى دراستنا ىذه  إحتكتعمى عدة اعتبارات، كقد 

 مفيـو االتجاه -0

 " تنظيـ قكم مستديـ لمعمميات المعرفية كاالدراكية كالكجدانية بأنو "شفيمدككرت كرتش"يعرفو  -
 .(1)كالدافعية"

أك سمبي نحك مكضكع مادم  ييجابإفيرل أف االتجاه ىك " رد فعؿ كجداني  "د فيرملفك ك بر "أما  -
 . (2)أك مجرد أك نحك قضية مثيرة لمجدؿ"

ف نفسي، عمى اعتبار أف التككّ تناكليا لمبعد العضيما مف ناحية قارب ىذاف التعريفاف مع بيت
 نحك مكاضيع قد يحبذىا أك يتجنبيا.  طفي لمفرد بمقدكره أف يعطي أراءهالعا

حكـ  صدارإلو مف األفراد رة عف "ميؿ كتكجفيرل أف االتجاه عبا "عدناف يكسؼ القيكـ"أما  -
 . (3)بالتأييد أك المعارضة أك المحايدة اتجاه األشياء أك المكاقؼ"

جـ المصطمحات التربكية كالنفسية عمى االتجاه أنو" مكقؼ أك ميؿ راسخ نسبيا سكاء كيؤكد مع -
 .(4)كاف رأم أك غرض يرتبط بتأىب الستجابة مناسبة"

أما قامكس عمـ االجتماع فيعرفو بأنو" تكجيو نحك مكضكعات معينة أك مكاقؼ ذات صيغة  -
اد أك الميؿ المكتسب الذم يظير في سمكؾ انفعالية كاضحة، كذات دكاـ نسبي، كقد يشير إلى االستعد

 .(5)ـ شيء أك مكضكع بطريقة منسقة كمتميزة"يالفرد أك الجماعة عندما تككف بصدد تقي

                                                           
 .168ص  ،1992عمـ النفس االجتماعي، دار الفكر الجامعي، مصر، :  عبد السالـ الشيخ (1)
 .91، ص 1991بمد،  د ،: عمـ النفس االجتماعي أسسو كتطبيقاتو، دار الفكر العربي زيف العابديف دركيش (2)
: عمـ النفس االجتماعي، دار عدناف يكسؼ ال (3)  .196، ص 2009ثراء، األردف، إقيـك
 .16 ص ،2003، 1ط المصرية المبنانية، القاىرة ، : معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية، الدار شحاتة الّنجار كآخركف (4)
 .26 ص ،2006قامكس عمـ االجتماع ، دار المعرفة الجامعية، مصر، : محمد عاطؼ غيث (5)
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استجابات الفرد التي تعبر في  ترتكز ىذه التعاريؼ التي تـ التطرؽ إلييا إلى ككف االتجاه عبارة عف
 داخؿ بيئة العمؿ أم التنظيـ. ة حاصمةنفضة لمكاضيع معير يا عف مدل قبكلو أك جممم

  لمفيـو االتجاه اإلجرائيالتعريؼ       

االتجاه عبارة عف مكقؼ يظير في سمكؾ الفرد العامؿ كرد فعؿ كجداني حكؿ مكضكع مف 
العمميات التنظيمية السائدة داخؿ المؤسسة مكاف العمؿ، سكاء كاف ىذا التكجو مؤيد، أك معارض أك 

 كرا أك تقييـ خاص بمكضكع معيف.تص إعطاءمحايد، مف أجؿ 

  مفيـو العامؿ -1

بأنو" كؿ ذكر أك أنثى يؤدم أعماال يدكية أك غير يدكية لقاء أجر ميما  "أحمد زكي بدكم" عرفو
شرافوكاف نكعو في خدمة صاحب العمؿ كتحت سمطتو   .(1)"كا 

يطمؽ عمييا في يشير ىذا التعريؼ إلى البعد القانكني نظرا لعالقة العامؿ بصاحب العمؿ كالتي 
 قانكف العمؿ بعالقة العمؿ.

بأنو" يعتبر عامال كؿ شخص يعيش مف حاصؿ  90/11في قانكف  "المشركع الجزائرم"كيعرفو 
 .(2)عاممو كال يستخدـ لمصمحتو الخاصة غيره مف العماؿ أثناء ممارستو نشاطو الميني"

 ينطمؽ ىذا التعريؼ مف ثالث عناصر كىي:
 عمؿ معيف. أف العامؿ شخص يمارس -
 يتقاضى أجر محدد. -
ضمف  اآلخريفأعماؿ بغض النظر عف باقي العماؿ  إنجازمسؤكؿ بصفة شخصية عف  -

 ممارستو لمنشاط كالمياـ المككمة إليو.
فيعرفو في معجـ إدارة المكارد البشرية كشؤكف العامميف بأنو " الشخص  "حبيب الصحاؼ"أما  -

 ؽفدراتو مقابؿ تعكيض مادم كعيني كك احب العمؿ ك يناسب قالذم يمـز نفسو ألداء عمؿ يحتاجو ص
 . (3) العمؿ كلكائحو"صاحب  شركط

                                                           
 .239 ، ص1986ركت، بي ،عربي، مكتبة لبناف -فرنسي-: معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية ، انجميزم أحمد زكي بدكم (1)
 .38، ص1992: تشريع العمؿ في الجزائر، مطبعة قالمة، الجزائر، محمد صغير بعمي (2)
 . 112، ص 2003، 1حبيب الصحاؼ: معجـ إدارة المكارد البشرية كشؤكف العامميف، مكتبة لبناف ناشركف، لبناف، ط (3)
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العمؿ كالعامؿ ىي  يتضح مف خالؿ ما جاء بو حبيب الصحاؼ أف العالقة القائمة بيف صاحب
مادم  كضياـ ككمو بيا صاحب العمؿ مقابؿ عتـ فييا صب العامؿ لجيده كقدراتو في مي عالقة تبادلية.

في االحتراـ  ايضعيا صاحب العمؿ كالمتمثمة أساس ك لمجمكعة مف الكاجبات يتقيد بيا العامؿ افقك 
 كااللتزاـ بقكانيف كلكائح العمؿ.

 لمعامؿ اإلجرائيالتعريؼ 

ىك ذلؾ الشخص الذم يمارس مجيكدا يدكيا أك فكريا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مسطرة مقابؿ أجر 
 أك خدماتي. إنتاجيكف يتمقاه مف ىذا العمؿ كالذم قد يك

 لتزاـمفيـو اإل  -2

تعرض مفيـك االلتزاـ إلى العديد مف االجتيادات في محاكلة لتحديد ماىيتو، كقد ارتبطت تمؾ 
االجتيادات بالعديد مف االجتيادات الفكرية .فتارة يتـ تناكلو مف المنظكر االجتماعي كاإلدارم كأخرل مف 

  .المنطؽ النفسي كاالقتصادم

 .(1)ا، لزكما كرجؿ لزمو يمزمو الشيء فال يفارقو"من زاـ يعني" لـز الشيء يمزمو، لز االلت ة9لغ -2-0

فّيعرؼ بأنو " درجة تطابؽ الفرد مع منظمتو كارتباطو بيا كقبكلو ألىدافيا  اصطالحإأما  -2-1
 .(2)" كقيميا كرغبتو في بدؿ أكبر عطاء ممكف لصالحيا، مع الرغبة القكية في االستمرار بعضكيتيا

يركز ىذاف التعريفاف عمى رغبة الفرد عمى بدؿ مستكل عالي مف الجيد لصالح التنظيـ كرغبتو  -
 الشديدة لمبقاء فيو، كمف ثمة القبكؿ بأىدافيا كقيميا.

في تعريفو لاللتزاـ بقكلو" تعيد شفكم أك مكتكب لمقياـ بشيء  "عثماف عمر بف عامر"كيذىب  -
يف طرفيف تجمع بينيما عالقة معينة تجارية أك عالجية أك غيرىا، كقد يككف معيف، كيككف ىذا االلتزاـ ب

 .(3)بيف أكثر مف طرفيف"

                                                           
 .195ص  ،2013، 1طدار صادر،  ، العرب اف: ليس كر(ظبف منإ) محمد بف مكـر الديف أبف الفضؿ جماؿ (1)
 .181ص ،2004، 1ط ،اإلسكندرية: السمكؾ الفعاؿ في المنظمات، الدار الجامعية،  صالح الديف محمد عبد الباقي (2)
، 2002، 1غازم، طرابمس، ط لعمؿ االجتماعي، جامعة كازيكس بف: مفاىيـ أساسية في عمـ االجتماع كاعثماف عمر بف عامر (3) 

 .57ص
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يركز ىذا التعريؼ عمى الجانب القانكني لاللتزاـ ككنو عالقة متبادلة قائمة بيف العامؿ كرب العمؿ، 
 ىذه العالقة تتحدد كفؽ نكع كمجاؿ النشاط الممارس داخؿ التنظيـ.

 تنظيـتعريؼ ال-3

يرمي إلى معالجة المشكالت التي  اإلدارةبأنو" نشاط متخصص في  "زيد منير عبكدم"يعرفو  -
بأسمكب عممي منظـ كبالتالي تطكير ىذه المنظمات كزيادة فعالياتيا ككفايتيا  اإلداريةتكاجييا المنظمات 

 .(1)في إنجاز األىداؼ المحددة ليا"

المشكالت كالعراقيؿ التنظيمية الركتينية التي  دارةإليركز ىذا التعريؼ عمى مختمؼ العمميات 
النية إلدارتيا كفؽ ما يحقؽ قع كاضحة ك إستراتيجية بإتباعتحصؿ داخؿ التنظيـ ككيفية التعامؿ معيا 
 أىداؼ التنظيـ المسطرة سمفا كزيادة فاعميتو.

مركبا متكامال مف  في تعريفو لمتنظيـ بقكلو" ىك العممية التي تنشأ "أحمد زكي بدكم"كيذىب  -
العالقات الكظيفية داخؿ الكياف الكمي، كيتـ بمقتضاىا تحديد المسؤكليات بحيث يتمكف األفراد مف العمؿ 

 .(2)مع بعضيـ البعض بكفاءة في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة"

اـ فيرل بأنو " عممية منيجية يمكف مف خالليا تحديد األنشطة كاألعماؿ كالمي "عمي عباس"أما  -
التي يجب القياـ بيا لتحقيؽ رسالة المؤسسة كأىدافيا، كتنسيؽ ىذه األنشطة كاألعماؿ كالمياـ 

 .(3)كتقسيميا"

المتعمقة بكضع ميمة  اإلداريةالمكارد البشرية كشؤكف العامميف بأنو" العممية  إدارةكيعرفو معجـ 
، كتقسيـ األعماؿ إلى مجمكعات ستخداـ مكارد المؤسسة في شكؿ منظـ لمكصكؿ إلى أىدافيا بفعالية إ

منسقة كمكضحة في خطة االتصاؿ  اإلشراؼمحددة ، بمعنى الكجبات كالسمطات كالمسؤكليات كنطاؽ 
 .(4)بينيما"

                                                           
 .09ص، 2006، 1ط، عماف ، ، مبادئو كأساسيتو، دار أسامة اإلدارمزيد منير عبكدم: التنظيـ  (1)
 .08ص، 2004، 1ط مؤسسة شباب الجامعة، مصر،: عمـ االجتماع،  حسيف الحميد أحمد رشكاف (2)
 .64ص ،2004 ،1، دار المسيرة، عماف، طاإلدارةعمي عباس: أساسيات عمـ  (3)
 .120صمرجع سابؽ، :  اؼحبيب الصح (4)
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تركز ىذه التعاريؼ في مجمميا عمى العممية التي يتـ بمقتضاىا تحديد المياـ الخاصة بكؿ فرد،  -
اشئة عف عممية تكزيع األفراد عمى األنشطة كاألدكار كاألعماؿ الن اإلداريةككذا مختمؼ التقسيمات كالفركع 

 كتحديد نطاؽ السمطة كالكاجبات المفركضة عمى العامؿ بدقة لبمكغ أىداؼ المؤسسة.

 تعريؼ االلتزاـ التنظيمي-4

 .(1)"مدل كالء كارتباط الفرد بالمنظمة التي يعمؿ بيابأنو"  "عرفو "عمي عباس -

عمى أنو "المشاعر التي يطكرىا الفرد الذم يعيش في مجامع نحك األفراد  "مكسى الّمكزم"يعرفو  -
كالمنظمات كالقيـ كالمبادئ كاألفكار، كىذه المشاعر تمثؿ رغبة الفرد كاستعداده لتقديـ النصيحة لزمالئو 

 .(2)كمنظمتو في العمؿ"

ر قراراتو في البقاء عمى البعد السيككلكجي لمعماؿ في عالقتو بالمنظمة كتأثي التعريؼ ىذا يركز
 عضكا فييا أك تركيا.

بالقضية التي يكرس التنظيـ نفسو مف أجميا، كباألىداؼ التي  اإليمافبأنو " "الينداكم"كيعرفو  -     
يتخذىا، كبتصكرات الكصكؿ إلى ىذه األىداؼ، كىّك االستعداد الكامؿ لالنضماـ إلى التنظيـ كفؽ ليذا 

المسؤكليات المترتبة عف ذلؾ، كالقياـ بكافة المياـ كالكجبات المطمكبة، ، كتحمؿ كافة التبعات ك األماف
 .(3)كالتقيد بالمكاقؼ السياسية كالنظاـ األساسي كالقرارات المتخذة حسب األصكؿ لدل التنظيـ"

مع الينداكم في تعريفو لاللتزاـ التنظيمي بقكلو" االرتباط الكظيفي الذم يربط الفرد  "العمرم" يتفؽ -
 .(4)نظمة التي يعمؿ بيا مما يدفعو إلى االندماج في العمؿ كتبنى قيـ ىذه المنظمة"بالم

 .(5)ستعداد أعضاء المجتمع لتقديـ كالئيـ كطاقاتيـ ألنظمتيـ"إبأنو "   "Kantor "كما عرفو -

                                                           
. 117، ص2008، 1عمي عباس: إدارة المكارد البشرية الدكلية، دار إثراء، األردف، ط (1)  
 . 132 ص، 2003، 2ط ،يثة ، دار كائؿ ، األردفالتنظيمي، أساسيات كمفاىيـ حد مكسى الّمكزم: التطكير (2)
دراسة ميدانية عمى مديرم  ،لمديرم مدارس التعميـ األساسي إلدارما: االلتزاـ التنظيمي كضغكط العمؿ  ياسر فتحي الينداكم (3)

 . 132 ص ،2002جامعة عيف الشمس، ،التعميـ األساسي لجميكرية مصر العربية، رسالة ماجيستر
األداء العمرم عبيد بف عبد الّمو: بناء نمكذج نسبي لدراسة تأثير كؿ مف الكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي كضغكط العمؿ عمى  (4)

 . 115 ص ،2004 ،01، العدد16، المجمد  كاإلنسانيةالكظيفي كالفعالية التنظيمية، مجمة جامعة أـ القرل لمعمـك التربكية كاالجتماعية 
 .185 ، ص2005، القاىرة، اإلداريةالتنظيمي، منشكرات المنظمة العربية لمتنمية  اإلبداع إدارةرفعت عبد الحكيـ الفاعكرم:  (5)
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ـ كقيف أف االلتزاـ التنظيمي يشير إلى قكة التمسؾ بأىداؼ يتبيؿ التعريفات المتطرؽ إلييا مف خال
لة النفسية االمنظمة مع رغبة الفرد العامؿ الشديدة في البقاء عضكا في التنظيـ ،ىذه القكة تصؼ الح

 كبالتالي درجة ارتباطو بالمنظمة.الخاصة بالفرد 

  عريؼ االجرائي لاللتزاـ التنظيميالت

يكد لصالح تعيد الفرد باالرتباط كااليماف بقيـ كأىداؼ المؤسسة كاستعدادىـ لتقديـ المزيد مف الج
جبات المنكطة ليـ كالتقيد االمنظمة، رغبة في االستمرار كاالندماج كالبقاء مف أجؿ القياـ بالمياـ كالك 

 بمختمؼ المبادئ كالّمكائح التنظيمية التي يتطمبيا العمؿ داخؿ المنظمة.

 تعريؼ المؤسسة-5

قانكني كاجتماعي  إطارقتصادم مستقؿ ماليا في إبأنيا" كؿ تنظيـ  "ناصر دادم عدكف"يعرفيا  -
تصادييف آخريف إقتبادؿ السمع كالخدمات مع أعكاف أك  اإلنتاجمف أجؿ  اإلنتاجمعيف، ىدفو دمج عكامؿ 

بغرض تحقيؽ نتيجة مالئمة، كىذا ضمف شركط اقتصادية تختمؼ باختالؼ الحيز المكاني كالزماني الذم 
 .(1)يكجد فيو تبعا لحجـ كنكع األنشطة"

في تعريفو لممؤسسة باعتبارىا " مجمكعة أفراد كأمكاؿ ليا كياف كاقعي خاص،  "دنبيؿ جكا"كيرل -
يتـ تعيينيا في سبيؿ تحقيؽ عناية بالمؤسسة ، كىذا  تتمتع باالستقالؿ كالذاتية كتتككف مف عناصر مختمفة

ت ال أداء أعماؿ كنشاطا تنفيذجامع لألفراد العامميف بيدؼ  إنسانييعني أنيا كياف اجتماعي كتجمع 
 .(2)يمكف لفرد كاحد القياـ بأعبائيا"

ستقالؿ المالي لممؤسسات كفؽ تشريعات كقكانيف المنظمة ف السابقيف عمى االفيييرتكز التعر  -
 لمعمؿ، باعتبارىا تنظيـ اقتصادم يتـ مف خاللو تبادؿ السمع كالخدمات بيدؼ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

كالنشاطات  اإلنتاجيقتصادية التي تمارس النشاط كذلؾ تعتبر المؤسسة بأنيا " الكحدة اال -
 .(3)المتعمقة بيا مف تخزيف كشراء كبيع مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الذم أكجدت المؤسسة مف أجمو"

 

                                                           
 .28 ص،  1998 ،1قتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة ، الجزائر ،طإر دادم عدكف: ناص (1)
 .19ص، 2007، 1دارة كتنمية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، بيركت، طإنبيؿ جكاد:  (2)
 .24 ص ،2003 ،3ط ، كفعمر صخرم: اقتصاد المؤسسة ، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكن (3)
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 لممؤسسة اإلجرائيالتعريؼ 

تتمتع باالستقاللية  ،ؿ المدخالت إلى مخرجاتيىي كحدة أك تنظيـ اقتصادم يتـ مف خالليا تحك 
طات مختمفة كاإلنتاج كالتسكيؽ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الذم امعيف تمارس نش يقانكن إطارفي كالذاتية 

 أكجدت مف أجمو.

 لفرعية المتعمقة بموضوع الدراسةالمفاىيـ ا

كيتطمب ذلؾ مستكل أعمى  تشير إلى المشاركة اإليجابية مف جانب المتعمـ9 اإلستجابةمفيـو -
ف، إذ تتطمب اإلستجابة التفاعؿ مع المكقؼ أك الظاىرة مف مجرد اإلىتماـ بظاىرة معينة أك نشاط معي

(1)بصكرة أك بأخرل 
. 

التكيؼ الذم يطرأ عمى حياة الفرد، فالتكيؼ يعرفو معجـ عمـ اإلجتماع بأنو  جاـ9نسمفيـو اإل -
بكليـ لمقكل اإلجتماعية كاإلدعاف لمتطمباتيا أك ىك الطكر الذم ينتيي إليو الفرد أك الجماعة في ق

 .(2)يامسايرت

ينظر إليو بأنو المشاعر التي يطكرىا الفرد الذم يعيش في مجتمع نحك األفراد  مفيـو الوالء9-
كالمنظمات كالقيـ كالمبادئ كاألفكار، كىذه المشاعر تمثؿ رغبة الفرد كاستعداده لتقديـ التضحية لزمالئو 

 .(3)كمنظمتيـ في العمؿ

 الدراسات السابقةسابعا9 

النظرم لممكضكع، كما  اإلطارت السابقة مف خالؿ تقديـ مساعدات لتحديد تكمف أىمية الدراسا
تساعد عمى معرفة بعض الجكانب المكضكعية المراد دراستيا ، فالدراسة السابقة تساىـ في تكضيح أبعاد 

ككذلؾ المصادر  ،المشكمة كتبياف مكقع البحث المقترح مف الجيكد السابقة األخرل مف نتيجة الدراسات
لـ تمكف مف معرفة طبيعة المادة العممية المكجكدة كىذا يمكف الباحث مف تحديد المجاؿ النظرم التي 

دراسة الخمفية التي يناقش في ضكئيا بحثو، كفي ىذا المجاؿ سنتناكؿ عركض  إطارالذم يبنى في 
 مختمفة لمدراسات التي اىتمت باتجاىات العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي.

                                                           
 .35، ص2003، 1حسف شحاتة ك زينب النجار: معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية، الدار المصرية المبنانية، ط (1)
 .101، ص2006، 1عدناف أبك مصمح: معجـ عمـ اإلجتماع، دار أسامة، األردف، ط (2)
 .163، ص2012ر الراية، عماف،ىاشـ حمدم رضا: التدريب اإلدارم، المفاىيـ كاألساليب، دا (3)
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  وع االتجاىات وااللتزاـ التنظيميناولت موضالدراسات التي ت -0

 الدراسات العربية -0 -0

 بعنواف9 1667ي نز لعدراسة عطا الّمو بف فاحس راضي ا -0-0-0

دراسة ميدانية بالمممكة ،يمي كعالقتيا بالتزاميـ التنظيميتجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظإ
 التربكية كالتخطيط بجامعة أـ القرل. اإلدارةدة الدكتكراه في العربية السعكدية، مذكرة مكممة لنيؿ شيا

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

تجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي كما يراه القادة التربكييف مف كجية إالتعرؼ عمى  -
 نظرىـ في المممكة العربية السعكدية.

التربكييف كما يراه القادة التربكييف مف كجية  التعرؼ عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل القادة -
 نظرىـ في المممكة العربية السعكدية.

تجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي في المممكة العربية إبيف التعرؼ عمى العالقة  -
لزاميـالسعكدية   التنظيمي. كا 

تجاىات القادة إعمى  داريةاإلخبة نمعرفة أثر كؿ مف المسمى الكظيفي كالمؤىؿ العممي كال -
 التربكييف نحك التغيير التنظيمي في المممكة العربية السعكدية .

عمى مستكل االلتزاـ  اإلداريةمعرفة أثر كؿ مف المسمى الكظيفي كالمؤىؿ العممي كالخبرة  -
 التنظيمي لمقادة التربكييف في المممكة العربية السعكدية.

 كانحصرت تساؤالت الدراسة في:

تجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي كعالقتيا بالتزاميـ إىي  ما تساؤؿ الرئيسي9ال
 التنظيمي في المممكة العربية السعكدية؟.

 األسئمة الفرعية9

تجاىات القادة التربكييف نحك تغيير التنظيمي كما يراه القادة التربكييف مف كجية نظرىـ إىي  ما -
 في المممكة؟ 
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ستكل االلتزاـ التنظيمي لدل القادة التربكييف كما يراه القادة التربكييف مف كجية نظرىـ ما ىك م -
 في المممكة ؟ 

التجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي  إحصائيةذات داللة  رتباطيوإىؿ تكجد عالقة  -
لزاميـ  التنظيمي في المممكة؟ كا 

التغيير التنظيمي في المممكة  ت القادة التربكييف نحكالتجاىا إحصائيةىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة 
 سمى الكظيفي؟ المل إلى ما عز ي

 أما فرضيات الدراسة فجاءت كما يمي:

بيف اتجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي  إحصائيةذات داللة  ةرتباطيإتكجد عالقة  -
ل  التنظيمي في المممكة. زاميـتكا 

التجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي في المممكة  إحصائية ىناؾ فركؽ ذات داللة -
  .يعزل إلى المسمى الكظيفي

جاىات إتأىداؼ الدراسة، كالتي تبحث عف  ستخدـ الباحث المنيج الكصفي لمالئمتو كطبيعةإكقد 
ى عينة الدراسة المككنة ستبياف عمإستمارة إالتنظيمي كعمى إثر ىذا تـ تكزيع القادة التربكييف نحك التغيير 

رم التربية كالتعميـ كمساعدييـ بالمممكة العربية السعكدية الذيف ىـ عمى رأس العمؿ خالؿ يمف جميع مد
 .96الفصؿ الدراسي الثاني كالبالغ عددىـ 

 كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية.

لمقياس االتجاىات نحك التغيير بيف الدرجة الكمية  إحصائيةرتباطية مكجبة ذات داللة إكجكد عالقة 
التنظيمي كبيف درجة مقياس االلتزاـ التنظيمي، بمعنى كمما ارتفعت درجت االتجاىات نحك التغيير 

 . (1)التنظيمي زاميـتإلالتنظيمي لدل القادة التربكييف تزداد درجة 

 

 

                                                           
زاميـ التنظيمي، دراسة ميدانية تتجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي كعالقتيا بإلإراضي العنزم:  حسعطا الّمو بف فا (1)

 .2008التربكية كالتخطيط ، السعكدية،  اإلدارةبالمممكة العربية السعكدية، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة دكتكراه في 
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 الدراسات الجزائرية -0-1

 بعنواف9  1667دراسة حمزة معمري  -0-0-0

دراسة ميدانية بالشركة الجزائرية ، ف نحك المينة كااللتزاـ التنظيميات المكظفيتجاىإالعالقة بيف 
مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ النفس العمؿ ، رقمةك  -سكنمغاز - لمكيرباء كالغاز

 .كالتنظيـ بجامعة الجزائر

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 كااللتزاـ التنظيمي نظريا كميدانيا. التعرؼ عمى كؿ مف االتجاىات نحك األبعاد المينية -

الكشؼ عف العالقة المكجكدة بيف االتجاىات كالمينة كااللتزاـ التنظيمي لدل عماؿ المؤسسة  -
 سكنمغاز بكرقمة.

، أعكاف، التحكـ، اإلطاراتالكشؼ عف الفركؽ المكجكدة بيف المستكيات التنظيمية الثالث ) -
 لتنظيمي.المنفذكف( في االتجاىات كااللتزاـ ا

سمككات السمبية في تمؾ ال لعكامؿ التي أدت إلى ظيكرمحاكلة الكشؼ عف األسباب كا -
 المؤسسات الجزائرية.

 أما تساؤالت الدراسة فقد انحصرت في:

 رتباطية بيف اتجاىات المكظفيف نحك األجر كااللتزاـ التنظيمي؟إىؿ ىناؾ عالقة  -

 مكظفيف نحك الترقية كااللتزاـ التنظيمي؟رتباطية بيف اتجاىات الإىؿ ىناؾ عالقة  -

 كااللتزاـ التنظيمي؟  اإلشراؼرتباطية بيف اتجاىات المكظفيف نحك إىؿ ىناؾ عالقة  -

 كعميو جاءت فرضيات الدراسة كالتالي:

 رتباطية بيف اتجاىات المكظفيف نحك األجر كااللتزاـ التنظيمي؟إىناؾ عالقة  -

 ىات المكظفيف نحك الترقية كااللتزاـ التنظيمي؟رتباطية بيف اتجاإىناؾ عالقة  -

 كااللتزاـ التنظيمي؟ اإلشراؼرتباطية بيف اتجاىات المكظفيف نحك إىناؾ عالقة  -
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أما منيج الدراسة فقد اعتمد الباحث عمى المنيج الكظيفي التحميمي لتناسبو كطبيعة مكضكع الدراسة 
ك االلتزاـ التنظيمي،  تجاىات المكظفيف نحك المينةإالليا إلى الكشؼ عف العالقة بيف التي يسعى مف خ

لؾ عينة مف مجتمع الدراسة المككنة مف عماؿ المؤسسة الجزائرية لمكيرباء كالغاز كاختيار ذمستخدما ب
، أعكاف التحكـ، المنفذكف( ثـ إطاراتالعينة العشكائية الطبقية كذلؾ بتجزئة مجتمع البحث إلى طبقات )

 كحد أدنى مف الفئة.% 20بسيطة مف كؿ طبقة كدلؾ بأخذ   اختاره عينة عشكائية

 كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية: 

 رتباطية بيف المكظفيف نحك األجر كااللتزاـ التنظيمي.إىناؾ عالقة  -

 تجاىات المكظفيف نحك الترقية كااللتزاـ التنظيمي.إرتباطية بيف إىناؾ عالقة  -

 كااللتزاـ التنظيمي. اإلشراؼتجاىات المكظفيف نحك إ رتباطية بيفإىناؾ عالقة  -

 كااللتزاـ التنظيمي. اإلنسانيةات تجاىات المكظفيف نحك العالقإرتباطية بيف إىناؾ عالقة  -

 .(1)الفيزيقية كااللتزاـ التنظيمي الظركؼ تجاىات المكظفيف نحكإرتباطية بيف إىناؾ عالقة  -

 تعقيب9 

لية، كأبرزىا التركيز عمى متغير ابو بيف ىذيف الدراستيف كدراستنا الحايمكف القكؿ بكجكد نقاط تش 
إلى كما تيدؼ الدراستاف  تجاىات األفراد داخؿ أماكف العمؿ، بغض النظر عف طبيعة ىذا العمؿ،إ

تجاىات األفراد العامميف نحك مكضكع تنظيمي، ككذا التعرؼ عمى تأثير المتغيرات إالتعرؼ عمى 
راسة عطا اهلل بف لتربكييف نحك التغيير التنظيمي كعالقتيا بالتزاميـ التنظيمي بالنسبة لدالشخصية لمقادة ا
 م، كنحك المينة كااللتزاـ التنظيمي بالنسبة لدراسة حمزة معمرم.نز فاحس راضي الع

دراسة  - فاألكلى ،ختالؼ بيئة الدراسةإكف القكؿ أف االختالؼ يتركز حكؿ أما نقاط االختالؼ فيم
 –دراسة حمزة معمرم  –دارات التربية كالتعميـ، أما الثانية إكانت بيف القادة التربكييف في  – عطا اهلل

فكانت حكؿ محيط الشركة الجزائرية لمكيرباء كالغاز بكرقمة، في حيف ستجرل دراستنا الحالية داخؿ 
 مؤسسة مينائية بيف العماؿ المينييف عمى اختالؼ رتبيـ.

 
                                                           

حمزة معمرم: العالقة بيف اتجاىات المكظفيف نحك المينة كااللتزاـ التنظيمي، دراسة ميدانية بالشركة الجزائرية لمكيرباء كالغاز (1)
 .2008،الجزائر،سكنمغاز، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستر في عمـ النفس العمؿ كالتنظيـ، كرقمة 
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  تغير االتجاىاتالدراسات الخاصة بم -1

  الجزائرية اتالدراس -1-0

 9 بعنواف 1603 دراسة جابر كنزة -1-0-0

، يدانية بجامعة الحاج لخضر باتنةدراسة م، ةئطياحلطمبة الجامعييف نحك الكتابات التجاىات اإ 
 بجامعة الحاج لخضر. سيؿ شيادة الماجستير في عمـ النفرسالة مكممة لن

 تيدؼ ىذه الرسالة إلى:

، كىؿ ىذا االتجاه ىك أقرب إلى  يةالحائطتجاىات الطمبة الجامعييف نحك الكتابات إلكشؼ عف ا -
 السمبية أـ اإليجابية.

كىؿ ىذا األخير  ،الكتابات الحائطية كعالقتيا بمتغير االختصاص ظاىرة كذلؾ التعرؼ عمى -
 يشكؿ فرؽ بيف الطمبة ذك التخصص المختمؼ في االتجاه المختمؼ.

، كمدل الفرؽ في كاإلناثعمى طبيعة االتجاه نحك الكتابات الجدارية لدل عينتي الذككر  الكقكؼ -
 ؿ متغيرم الجنس كالتخصص.ظ عمى فرضيات الدراسة في اإلجابةىذا االتجاه، كبذلؾ بتـ 

 كفي ىذا السياؽ تـ طرح تساءؿ رئيسي مفاده: 

 ؟ الطمبة الجامعييف نحك الكتابات الجداريةإتجاىات ما طبيعة 

 كانطالؽ مف ىذا التساؤؿ الرئيسي طرحت الباحثة تساؤالت الفرعية التالية:

التجاىات الطمبة الجامعييف نحك الكتابات الجدارية يعزل  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -
 لمتغير الجنس؟

ل التجاىات الطمبة الجامعييف نحك الكتابات الجدارية يعز  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -
 لمتغير التخصص؟

 كمنو جاءت فرضيات الدراسة عمى النحك التالي:

التجاىات الطمبة الجامعييف نحك الكتابات الجدارية تعزل  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -
 لمتغير الجنس.
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التجاىات الطمبة الجامعييف نحك الكتابات الجدارية تعزل  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -
 لمتغير التخصص.

جاىات إتالتحميمي، كذلؾ باستخداـ مقياس يفي صعتمدت الباحثة عمى المنيج الك إ اإلطارفي ىذا ك 
 الطمبة الجامعيف نحك الكتابات الجدارية.

 طالب كطالبة مف جامعة الحاج لخضر بباتنة . 154في حيف تمثمت عينة البحث مف 

الستعانة بالبرنامج تـ اك  SPSS20كقد تـ اختيارىـ بطريؽ عرضية بحيث استخدمت برامج 
 لمعمـك االجتماعية. اإلحصائي

 تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية: األخيركفي ىذا 

تـ رفض الفرضية البديمة كقبكؿ الفرضية الصفرية كالقائمة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية  -
 التجاىات الطمبة الجامعييف نحك الكتابات الجدارية يعزل لمتغير الجنس.

بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية كالقائمة  صفريةالفرضية الرفض الفرضية البديمة كقبكؿ  تـ -
 .(1)التجاىات الطمبة الجامعييف نحك الكتابات الجدارية يعزل لمتغير التخصص

 بعنواف9 1666دراسة سميحة يونس سميحة  -1-0-1

دراسة ميدانية مع العامميف في ، جي الجامعة نحك السياسة الكطنية لمتشغيؿ البشريةيتجاىات خر إ
ية المكارد البشرية، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستر في تنم، قكدىا قبؿ التشغيؿ بمدينة بسكرةبرنامج ع

 .جامعة بسكرة

جي الجامعة العامميف في برنامج عقكد ما قبؿ يتجاىات خر إتسعى ىذه الدراسة إلى قياس  -
 التشغيؿ في الجزائر.

 تساؤالت الدراسة في:  كقد انحصرت -

 

 

                                                           
سالة مكممة لنيؿ شيادة ر  ضر،الحاج لخمحمد ك الكتابات الحائطية، دراسة ميدانية بجامعة الجامعييف نحتجاىات الطمبة إجابر كنزة: (1)

 .2014في عمـ النفس، باتنة، الماجستير
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  التساؤؿ الرئيسي9

جي الجامعة العامميف في برنامج عقكد ماقبؿ التشغيؿ نحك سياسة التشغيؿ في يىي اتجاىات خر  ما
 الجزائر؟

 9 التساؤالت الفرعية 

 جي الجامعة نحك أىداؼ سياسية التشغيؿ؟ يتجاىات خر إماىي  -

 جي الجامعات؟ياصب عمؿ مؤقتة لخر جي الجامعة نحك تكفير منيتجاىات خر إماىي  -

 قبؿ التشغيؿ؟ جي الجامعة نحك الصيغ القانكنية لبرنامج عقكد مايتجاىات خر إماىي  -

جي الجامعة العامميف في برنامج ما قبؿ التشغيؿ يكقد حاكلت ىذه الدراسة قياس اتجاىات خر  -
معرفة ىذا النكع مف البرامج ل ذلؾ بيدؼ تسميط الضكء عمىك  ،مستعينيف بمقياس ليكرث لقياس االتجاه

 تجاىات أصحاب الشأف كالمعنييف بيذه البرامج.إمدل فعاليتو مف خالؿ آراء 

 ستكشافية كمرحمة الكصؼ المعمؽ لمدراسة.إكما استخدـ المنيج المسحي كالذم يتضمف مرحمة  -

نسبة ختيار إ العينة العشكائية البسيطة كتـّ  طريقةستخدمت إأما فيما يخص عينة الدراسة فقد  -

الممثمة  لتصبح العينةعة العامميف جي الجاميفرد مف خر  878المككف أساسا مف  مف مجتمع البحث 10%

 فرد . 88لمدراسة 

 نتيت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: إكقد  -

 جي الجامعات عمى ىذا النكع مف البرامج المؤقتة .يعدـ رضى خر  -

 إنشاءجي الجامعة أثناء عممية يار التخصص كالشيادة العممية لخر ضركرة األخذ بعيف االعتب -
 مناصب الشغؿ.

ستحداث برامج تراعي خصكصيات إسياسة التشغيؿ كبرامجيا كمحاكلة التفكير في  ادةضركرة إع -
 جي الجامعة مف ناحية الكـ كالكيؼ.يخر 

ات كطمكحات ىذه الفئة مف برامج بديمة عف البرامج المؤقتة كالتي لـ تمقى رغب إيجادمحاكلة  -
 القكل العاممة.
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محاكلة اشراؾ الشباب الجامعي في صياغة كاعداد برامج التشغيؿ خاصة كأنيـ قادريف عمى  -
 .(1)المساىمة في التنمية كابعاد الحمكؿ لمشاكميـ

 بعنواف9  1601دراسة بعوش ىدى  -1-0-2

ة سنية بقسنطينة عمى عينة مف طمبة المدر دراسة ميدا، لطمبة المعمميف نحك مينة التعميـتجاىات اإ
صص تربية، جامعة محمد خيضر مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستر في عمـ اجتماع تخ، العميا لألساتذة

 . بسكرة

لألساتذة نحك  تجاىات الطمبة المعمميف في المدارس العمياإلى التعرؼ عمى إراسة تيدؼ ىذه الد -
ككذلؾ رصد ، جعؿ مف مينة التعميـ مينة مرغكبةصكراتيـ لمعكامؿ التي تأم تحديد ت، مينتيـ المستقبمية

 تجاىات الطمبة المعمميف نحك مينة التعميـ كالتعرؼ عمى العكامؿ التي تدفعيـ لالنتساب إلى ىذه المينة.إ

 كقد انحصرت تساؤالت الدراسة فيما يمي:  

 التساؤؿ الرئيسي9

 ا لألساتذة بقسنطينة نحك مينة التعميـ؟تجاىات طمبة المدرسة العميإماىي       

 التساؤالت الفرعية ىي9 

تجاىات الطالب نحك مينة التعميـ تبعا لمتغير إبيف  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -
 الجنس؟

 تجاىات الطالب نحك مينة التعميـ تبعا لمتغير السف؟إبيف  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -

 بفرضيات الدراسة ىي: أّما فيما يخص       

 تجاىات الطالب نحك مينة التعميـ تبعا لمتغير الجنس.إبيف  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -

 تجاىات الطالب نحك مينة التعميـ تبعا لمتغير السف.إبيف  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -

مف خاللو تحقيؽ في كالذم يمكف صففي ىذه الدراسة عمى المنيج الك  كقد اعتمدت الباحثة -
 عمى التساؤالت الدراسة. اإلجابةأىداؼ البحث كمف ثـ 

                                                           
جي الجامعة نحك السياسة الكطنية لمتشغيؿ البشرية، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في تنمية يتجاىات خر إسميحة يكنس:  (1)

 .2007ائر، المكارد البشرية، الجز 
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أما فيما يخص عينة الدراسة فقد تمثمت في طمبة األقساـ النيائية بالمدرسة العميا لألساتذة  -
عطاء فرص متساكية لكؿ مف إة العشكائية االحتمالية مف خالؿ بقسنطينة كقد اختيرت بطريقة العين

طالبا كطالبة ليصبح أسمكب العينة التي تـ اختيارىا  80ختير أثؿ المجتمع األصمي كقد ت التي تمالكحدا
 بأسمكب العينة العشكائية الطبقية.

 كقد خمصت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:

الدراسة أف االتجاىات التي يبدليا طمبة المدرسة العميا لألساتذة نحك مينة التعميـ ىامة في  أكدت -
يجابية كمرتفعة مّما يعني أّف إتجاىات إتجاىات، كما تتحدد بأداة الدراسة أنيا الكمية لمقياس االالدرجة 

 .ينا معرفيا كسمككيا بيذا الخصكصىؤالء الطمبة قد تمقكا تكك 

( في مينة التعميـ عمى الدرجة اإلناثبيف الجنسيف )الذككر،  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة -      
 .السمات الشخصية لممعمـعمى البعد الثاني المتعمؽ بالكمية لممقياس ك 

تجاىات طمبة المدرسة إفي  إحصائيةأظيرت كذلؾ نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  -
العميا لألساتذة نحك مينة التعميـ تعزل لمتغير السف تبعا لمدرجة الكمية كالدرجات الجزئية ألبعاد مقياس 

 . (1)ـاالتجاىات نحك مينة التعمي

 بعنواف9 1603دراسة بوعمر سييمة  -1-1-3

دراسة ، شبكة التكاصؿ االجتماعي "فسبكؾ" االتجاىات النفسية االجتماعية لمطمبة الجامعيف نحك 
جيستر تخصص عمـ دراسة مكممة لنيؿ شيادة الما ،محمد خيضرمف طمبة جامعة ميدانية عمى عينة 
 .بسكرةبجامعة محمد خيضر ب النفس االجتماعي

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة االتجاىات النفسية االجتماعية لطمبة جامعة محمد  
لى الكشؼ عف أية فركؽ ذات داللة  ،خيضر ببسكرة في ذلؾ تبعا لمتغيرات الجنس، سنكات  إحصائيةكا 

 الخدمة، كساعات الخدمة.

 نحصرت تساؤالت الدراسة فيما يمي:إكقد  -

 
                                                           

تجاىات الطمبة المعمميف نحك مينة التعميـ، دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة المدرسة العميا لألساتذة، مذكرة مكممة إىدل بعكش:  (1)
 .2012قسنطينة، ستير في عمـ اجتماع تخصص تربية،لنيؿ شيادة الماج
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 التساؤؿ الرئيسي9 

 ماىي االتجاىات النفسية االجتماعية لمطمبة الجامعييف نحك شبكة التكاصؿ االجتماعي "فيسبكؾ" 

 تمثمت فيما يمي: 9 و التساؤالت الفرعية

في االتجاىات النفسية االجتماعية لمطمبة تعزل لمتغير  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -
 ؟ اإلناثصالح لالجنس نحك الفيسبكؾ ك 

في االتجاىات النفسية االجتماعية لمطمبة تعزل لمتغير  إحصائيةركؽ ذات داللة ىؿ تكجد ف -
 سنكات االستخداـ نحك الفيسبكؾ؟

في االتجاىات النفسية االجتماعية الفيسبكؾ لمطمبة تعزل  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -
 . تغير ساعات االستخداـ في األسبكعلم

 ثؿ فيما يمي:كفيما يخص فرضيات الدراسة فتتم -

في االتجاىات النفسية االجتماعية لمطمبة تعزل لمتغير الجنس  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -
 نحك الفيسبكؾ كلصالح االناث.

في االتجاىات النفسية االجتماعية لمطمبة تعزل سنكات  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -
 االستخداـ نحك الفيسبكؾ.

في االتجاىات النفسية االجتماعية نحك الفيسبكؾ لمطمبة تعزل  صائيةإحتكجد فركؽ ذات داللة  -
 لمتغير ساعات االستخداـ في األسبكع.

تكّكنت عينة الدراسة  لمنيج الكصفي بأسمكب المقارف، كستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة اإكقد  -
كفؽ ي كاصؿ االجتماعمستخدميف شبكة الت، LMD ك الماستر طالبا كطالبة في التدرج ليسانس 379مف 

 ختيارىا بطرقة العينة العشكائية الطبقية مف الكميات الست في الجامعات.إنظاـ فيسبكؾ كقد تـّ 

 عف تساؤالت الدراسة أسفرت النتائج كما يمي: كاإلجابةكبعد عممية البحث  -

 تجاىاتيـ بيف االيجابية كالمحايدة نحك الفيسبكؾ.إأّف أغمب أفراد العينة تراكحت 

في االتجاىات النفسية االجتماعية لمطمبة تعزل لمتغير الجنس  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -
 .اإلناثنحك الفيسبكؾ كلصالح 



 لمدراسة المفاىيمي طاراإلالفصؿ األوؿ9                                                              
 

- 29 - 

في االتجاىات النفسية االجتماعية لمطمبة تعزل لمتغير  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -
 سنكات االستخداـ نحك الفيسبكؾ

 الرابع إلى ما في االتجاه إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  أنو إلى كما أشارت نتيجة التساؤؿ -
.  يمي النفسية االجتماعية لمطمبة تعزل لمتغير ساعات االستخداـ في اليـك

في االتجاىات النفسية نحك الفيسبكؾ لمطمبة تعزل لمتغير  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -
  ساعة(38-ساعة20ساعة(، كمف )19-ساعة1ساعات االستخداـ في األسبكع بيف الفئتيف مف )

ة االجتماعية لمطمبة تعزل لصالح الفئة الثانية، االتجاىات النفسي إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -
 )مف ك  ساعة(104-ساعة3بيف الفئتيف )مف  ساعات االستخداـ في الشير نحك الفيسبكؾ لمتغير
 . (1)ساعة( لصالح الفئة الثانية106-ساعة105

 9 تعقيب

 خاصة بمتغير االتجاىات نستنتج ما يمي:ال مف خالؿ الدراسات السابقة التي تـ التعرض إلييا ك

الحالية في تركيزىا عمى مكضكع االتجاىات كمتغير مستقؿ،  نامع دراست اتتتشابو ىذه الدراس
بني نفس كما تكجد نية لت ،تجاىات األفرادإلكشؼ بعض المتغيرات الشخصية عمى باإلضافة إلى سعييا 

 .الدراسةالعممي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنيج 

أما في ما يخص نقاط االختالؼ بيف ىذه الدراسات كدراستنا الحالية فتكمف في طبيعة مكضكع 
في حيف دراسة " جابر فدراستنا الحالية تعالج مكضكع االلتزاـ التنظيمي ،  ،الدراسة أك في المتغير التابع

" 2007لكتابات الحائطية . كذلؾ نجد دراسة " سميحة يكنس سميحة مكضكع ا تعالج" 2014كنزة 
ي " تناكلت متغير مينة التعميـ، ف2012عالجت مكضكع السياسة الكطنية لمتشغيؿ، كدراسة "بعكش ىدل 

لي فيذه " إلى متغير شبكة التكاصؿ االجتماعي فايسبكؾ. كبالتا2014حيف تطرقت دراسة "بكعمر سييمة 
كجميا كاف حكؿ مكاضيع اجتماعية، عكس دراستنا التي  مختمؼ عف دراستنا، تابعمتغير الدراسات تناكلت 

 تناكلت مكضكع تنظيمي ضمف مجاؿ التنظيـ كالعمؿ )االلتزاـ التنظيمي(.

                                                           
عمى عينة  بكؾ"، دراسة ميدانية يف نحك شبكة التكاصؿ االجتماعي "فيس: االتجاىات النفسية االجتماعية لمطمبة الجامع سييمة بكعمر (1)

 .  2014تخصص عمـ النفس االجتماعي، بسكرة،، مة لنيؿ شيادة الماجيستر، مذكرة مكممف طمبة جامعة محمد خيضر
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إلى االختالؼ القائـ ببيئة الدراسة. فالدراسات التي تـ التطرؽ إلييا تمت مع الطمبة  إضافة
ككف ىذه الدراسات تمت ضمف إحدل إلى . إضافة اإلدارييفمع العماؿ  الجامعييف في حيف دراستنا تتـ

مؤسسات التعميـ كىي الجامعة، عكس دراستنا الحالية كالتي سكؼ تككف داخؿ بيئة خدماتية مع العماؿ 
 مراتبيـ كليس الطمبة الجامعييف. عمى اختالؼ اإلدارييف

 عمقة بمتغير االلتزاـ التنظيميالدراسات المت -2      

  الدراسات الجزائرية -2-0

 بعنواف9 1601دراسة بف نابى حسف  2-0-0

 زميدراسة ميدانية بالمركز االستشفائي الجامعي بت، تنظيمي كعالقتو باألداء في العمؿااللتزاـ ال 
 ـ.يظتنالك العمؿ النفس  ـقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عممذكرة م، ككز 

بيعة كاتجاه العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي كأداء األطباء في تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف ط -
كااللتزاـ  ـ العاطفي كااللتزاـ المستمرالعمؿ مف خالؿ أبعاد االلتزاـ التنظيمي التي تتمثؿ في االلتزا

المكتبة الكطنية نظرا لمنقص الممحكظ في الدراسات التي تطرقت ليذا  إثراءالمعيارم، كما تيدؼ إلى 
 في الجزائر.المكضكع 

 كقد انحصرت تساؤالت الدراسة في:  

 التساؤؿ الرئيسي9  

 بيف االلتزاـ التنظيمي كأداء األطباء في العمؿ؟ إحصائيةيجابية ذات داللة إىؿ تكجد عالقة  -

 األسئمة الفرعية9  

 ؟بيف االلتزاـ العاطفي كأداء األطباء في العمؿ إحصائيةيجابية ذات داللة إىؿ تكجد عالقة  -

بيف االلتزاـ التنظيمي المستمر كأداء األطباء في  إحصائيةيجابية ذات داللة إىؿ تكجد عالقة  -
 العمؿ؟ 

بيف االلتزاـ التنظيمي المعيارم كأداء األطباء في  إحصائيةىؿ تكجد عالقة ايجابية ذات داللة  -
 العمؿ؟

 أما فرضيات الدراسة جاءت كاآلتي:
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 الفرضية العامة9   

  . بيف االلتزاـ التنظيمي كأداء األطباء في العمؿ إحصائيةيجابية ذات داللة إقة تكجد عال 

 الفرضيات الفرعية9   

 بيف االلتزاـ العاطفي كأداء األطباء في العمؿ. إحصائيةيجابية ذات داللة إتكجد عالقة  -

 األطباء في العمؿ. بيف االلتزاـ التنظيمي المستمر كأداء إحصائيةيجابية ذات داللة إتكجد عالقة  -

بيف االلتزاـ التنظيمي المعيارم كأداء األطباء في  إحصائيةيجابية ذات داللة إ تكجد عالقة -
 العمؿ.

كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي ككنو األنسب خاصة فيما يتعمؽ بالبحكث 
عمييا، كقد تـ تكزيع االستمارة عمى عينة  النفسية كاالجتماعية كالتربكية كطبيعة المعمكمات المراد الحصكؿ

حيث تـ  ،مف المجتمع األصمي بالطريقة العشكائية الطبقية%23طبيب ما يعادؿ  124البحث قدرت ب 
، مقيـ 59مختص، 30أستاذ مساعد، 11 أساتذة،4تحديد عدد مف األفراد في كؿ طبقة عمى النحك التالي 

 طبيب عاـ. 20

 النتائج التالية: كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى 

ككنو متعدد األبعاد، حيف تحققت ل يجابيا بأداء األطباء في العمؿإأف االلتزاـ التنظيمي يرتبط  -
فرضيات الدراسة، ما يعني أف االلتزاـ التنظيمي بأبعاده الثالثة المتمثمة في االلتزاـ العاطفي كااللتزاـ 

 ألداء في العمؿ لدل أطباء المركز االستشفائي الجامعييجابية باإعالقة لو المعيارم ك االلتزاـ  المستمر
دت كجكد كلتزاـ الطبيب اتجاه المركز االستشفائي كمّما كاف أداءه مرتفع. كما أإما يعني أنو كمما كاف 

دت عمى جكد عالقة سمبية بيف االلتزاـ ككما أ، عاطفي كاألداء في العمؿيجابية بيف االلتزاـ الإعالقة 
ء في العمؿ ببعديو الكمي كتكصمت أيضا إلى كجكد عالقة إيجابية بيف االلتزاـ المستمر العاطفي كاألدا

 .(1)كأداء األطباء في العمؿ

 

 
                                                           

ي الجامعي، مذكرة مكممة لنيؿ : االلتزاـ التنظيمي كعالقتو باألداء في العمؿ، دراسة ميدانية بالمركز االستشفائ بف نابي حسف (1)
 .2012شيادة الماجيستر في عمـ النفس كالعمؿ كالتنظيـ، الجزائر،
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 بعنواف9  1665موني عدراسة مراد ن -2-0-1

القيـ كأنسقيا كعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي في مرحمة التغيير التنظيمي، دراسة حالة شركة  
 مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الدكتكراه في عمـ النفس العمؿ كالتنظيـ بجامعة الجزائر.، اإلنتاجسكناطراؾ قسـ 

ىذه الدراسة إلى تشخيص أكضاع المؤسسة الجزائرية في مجاؿ قدرتيا عمى التجاكب مع  تىدف 
في  ثراء الدراسات الخاصةإىتماـ الباحثيف إلى إة كالخارجية باإلضافة إلى تكجيو المتغيرات البيئية الداخمي

 عممية التغير كالتعرؼ عمى قانكف المحركقات كمحتكاه عمى بعض المجاالت الداخمية كالخارجية، كما
تفاؽ إالتي تعيشيا المؤسسة كالتي تفرض تساؽ القيـ كااللتزاـ في المراحؿ االنتقالية إإلى دراسة  تىدف
 كتب النجاح.ي ىلكؿ حكؿ مشركع المنظمة الجديد حتا

 تساؤالت رئيسية ىي: 3ت الدراسية في كقد انحصرت التساؤال 

الفردية كالتنظيمية كالجماعية  يةالقيمنساؽ األبيف  إحصائيةؾ عالقة ذات داللة ىؿ ىنا -
 كااللتزاـ التنظيمي؟  كاإلشرافية

الفردية كالتنظيمية كالجماعية عمى كؿ  يةنساؽ القيمبيف األحصائية إىؿ تكجد عالقة ذات داللة  -
 كااللتزاـ التنظيمي؟ يةكاإلشرافة كالتنظيمية الفرديمف القيـ 

ىؿ تتفكؽ القيـ الجماعية عمى كؿ مف القيـ الفردية كالتنظيمية كاالشراقية في التغيرات التي  -
 تحدثيا في االلتزاـ التنظيمي؟.

كجاءت عمى  ،أّما فيما يتعمؽ بفرضيات الدراسة فقد انقسمت كؿ فرضية رئيسية إلى فرضيات فرعية
 التالي:النحك 

نساؽ القيمة الفردية كالتنظيمية األىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف  09الفرضية الرئيسية -
 .كالجماعية كاالشرافية كااللتزاـ التنظيمي

القيمة الفردية كالتنظيمية  بيف األنساؽ إحصائيةىناؾ عالقة ذات داللة  09الفرضية الجزئية  -
 التنظيمي العاطفي.كالجماعية كاالشرافية كااللتزاـ 

ة يىناؾ ذات داللة احصائية بيف األنساؽ القيمة الفردية كالتنظيمية كالجماع 19الفرضية الجزئية  -
 كاالشرافية كااللتزاـ التنظيمي المستمر.
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تتفكؽ القيـ الجماعية عمى كؿ مف القيـ الفردية كالتنظيمية كاالشرافية  الفرضية الرئيسية الثانية9 -
 التي تحدثيا في االلتزاـ التنظيمي.في التغيرات 

: تتفكؽ القيـ التنظيمية عمى القيـ الفردية في التغيرات التي تحدثيا في األولى الفرضية الجزئية -
 االلتزاـ التنظيمي.

تتفكؽ القيـ الجماعية عمى القيـ الفردية في التغيرات التي تحدثيا في  الفرضية الجزئية الثانية9 -
 .االلتزاـ التنظيمي

تساؽ األنساؽ القيمية الفردية اؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف إىن الفرضية الرئيسة الثالثة9 -
 التنظيمية كالجماعية كاالشراقية كااللتزاـ التنظيمي.

كااللتزاـ حصائية بيف اتساؽ القيـ الفردية ىناؾ عالقة ذات داللة ا ة الجزئية األولى9الفرضي -
 التنظيمي.

الجماعية كااللتزاـ تساؽ القيـ احصائية بيف إىناؾ عالقة ذات داللة  ئية الثانية9الفرضية الجز  -
 التنظيمي.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي حيث تناكلو لتحديد الممارسات الشائعة كالتعرؼ عمى أنساؽ  كقد
 القيـ كااللتزاـ عند األفراد كالمنضمات.

 كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:

ؽ الفرضية الرئيسية األكلى مف ىذا البحث كالقائمة بأنو تكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف تحق -
 األنساؽ القيمية كااللتزاـ التنظيمي.

ؽ الفرضية الرئيسية الثانية كالقائمة بتفكؽ القيـ الجماعية عمى كؿ مف القيـ الفردية عدـ تحق -
 التي تحدث في االلتزاـ التنظيمي.كالتنظيمية كاالشرافية في تفسير التغيرات 

ساؽ األنساؽ بيف إت إحصائيةالفرضية الرئيسية الثالثة كالقائمة بأف ىناؾ عالقة ذات داللة  تحقؽ -
 .(1)القيمية كااللتزاـ التنظيمي

                                                           
، اإلنتاجدراسة حالة شركة سكناطراؾ قسـ ظيمي في مرحمة التغير التنظيمي، مراد نعمكني: القيـ كأنساقيا كعالقتيا بااللتزاـ التن (1)

 .2006مؿ كالتنظيـ، الجزائر،أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في عمـ النفس الع
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 بعنواف9 1603دراسة رابح برباخ  2-0-2

دراسة ميدانية لدل رياضية، الكظيفي بمستكل االلتزاـ التنظيمي لدل عماؿ المركبات ال اعالقة الرض
المركبات الرياضية، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية عماؿ 

 كالرياضية بجامعة المسيمة.

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى: 

 التعرؼ عمى مستكل الرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي لدل عماؿ المركبات الرياضية. -

الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي ببعض المتغيرات الشخصية  اى عالقة كؿ مف الرضالكقكؼ عم -
ى قياس كفحص الكاقع )الجنس، المؤىؿ العممي، الخبرة، المركز الكظيفي، الرتبة العممية( كما تيدؼ إل

ت ستغالليا كتطكيرىا لتحقيؽ أىداؼ المركبااؿ في المركبات الرياضية ككيفية إلتزاـ العمالحالي لمدل إ
 الرياضية.

 انحصرت أسئمة ىذه الدراسة في:

 ما مستكل الرضا الكظيفي لدل عماؿ المركبات الرياضية؟ -

 ما مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل عماؿ المركبات الرياضية؟ -

تعزل لمتغير المؤىؿ         عند مستكل الداللة  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -
 لخبرة المينية؟العممي الحالة االجتماعية، ا

 الكظيفي بجميع أبعاده كمستكل االلتزاـ التنظيمي؟ ىؿ تكجد عالقة إيجابية إرتباطية بيف الرضا -

حكؿ مستكل االلتزاـ        عند مستكل الداللة  إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -
 الخبرة المينية؟  – الحالة االجتماعية التنظيمي لدل المركبات الرياضية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 كعميو جاءت الفرضيات الدراسة عمى النحك التالي: 

 الكظيفي لدل عماؿ المركبات الرياضية. ىناؾ مستكل مف الرضا-

 ىناؾ مستكل مف االلتزاـ التنظيمي لدل عماؿ المركبات الرياضية.-
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 -ىؿ العمميل لمتغير المؤ تعز          تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة-
 الخبرة المينية. -الحالة االجتماعية

 بيف الرضا الكظيفي بجميع أبعاده كمستكل االلتزاـ التنظيمي  ارتباطيوتكجد عالقة  -

حكؿ مستكل االلتزاـ التنظيمي        عند مستكل الداللة  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة -
 الخبرة المينية. -الحالة االجتماعية -مميالمركبات الرياضية تعزل لمتغير المؤىؿ الع عماؿ لدل

ستخداـ المنيج الكصفي التحميمي كبأسمكب الدراسة الميدانية في سبيؿ كما لجأ الباحث إلى إ
ستعمالو أداة االستمارة كزرعت عمى عينة عشكائية حقيؽ أىداؼ البحث. باإلضافة إلى إالكصكؿ إلى ت

كالية المسيمة كالبالغ عددىـ ة الرياضيات لدات المتعدبسيطة مف مجتمع الدراسة مف جميع عماؿ المركب
 %42.98بالمركبات الرياضية كتمثؿ نسبة  إدارمعامؿ 117. حيث بمغ مجمكع العينة إدارمعامؿ 266

 مف مجتمع الدراسة.

 كفي األخير تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

 رياضية.يكجد مستكل متكسط مف الرضا الكظيفي لدل عماؿ المركبات ال -

 يكجد مستك متكسط مف االلتزاـ التنظيمي لدل عماؿ المركبات الرياضية. -

عمما أنو تـ رفض الفرضية البديمة كقبكؿ الفرضية الصفرية القائمة بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 
الكظيفي لدل عماؿ المركبات الرياضية يعزل لمتغير  اإلجابات أفراد العينة حكؿ درجة الرض إحصائية

 المؤىؿ العممي كالحالة االجتماعية.

إلجابات أفراد العينة حكؿ درجة الرضا الكظيفي لدل عماؿ  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة -
 .(1)المركبات الرياضية تعزل لمتغير الخبرة المينية

 بعنواف9  1604دراسة عاشوري ابتساـ  -2-0-3

دراسة ميدانية بمؤسسة ديكاف الترقية تنظيمية، ؤسسة كعالقتو بالثقافة الااللتزاـ التنظيمي داخؿ الم
 ـ كعمؿ.يظير في عمـ اجتماع تنمذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجست، كالتسيير العقارم لمدينة الجمفة

                                                           
رابح برياخ: عالقة الرضا الكظيفي بمستكل االلتزاـ التنظيمي لدل عماؿ المركبات الرياضية، دراسة ميدانية لدل عماؿ المركبات  (1)

 .2014الرياضية، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستر في عمـك كتقنيات النشطات البدنية كالرياضية، 
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 ىذه الدراسة إلى: تىدف 

 التعرؼ عمى العالقة بيف الثقافة كااللتزاـ التنظيمي. -

 مى االستفادة مف النتائج الدراسية.تقديـ بعض التكصيات كاالقتراحات التي تساعد ع -

 كاستيمت الطالبة دراستيا بالتساؤؿ الرئيسي التالي:

 ىي عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزاـ التنظيمي في مؤسسة ديكاف الترقية كالتسيير العقارم؟. ما- 

 كفي ضكء التساؤؿ الرئيسي قدمت الباحثة  مجمكعة مف التساؤالت الفرعية التالية: 

 ىناؾ عالقة بيف الثقافة التنظيمية كتحقيؽ المسؤكلية اتجاه مؤسسة ديكاف الترقية؟  ىؿ -

 ىؿ ىناؾ عالقة بيف الثقافة التنظيمية كتحقيؽ الرغبة في العمؿ كاالستمرار بالمؤسسة؟ -

 أما فرضيات الدراسة فانقسمت إلى فرضية رئيسية مفادىا أف:

 تزاـ التنظيمي في مؤسسة ديكاف الترقية كالتسيير العقارم.ىناؾ عالقة بيف الثقافة التنظيمية كاالل -

 في حيف طرحت الفرضيات الفرعية كالتالي:

 ىناؾ عالقة بيف الثقافة التنظيمية كتحقيؽ المسؤكلية اتجاه مؤسسة ديكاف الترقية. -

 ؤسسة.ىناؾ عالقة بيف الثقافة التنظيمية كالتنظيمية كتحقيؽ الرغبة في العمؿ كاالستمرار بالم -

ستخداـ أسمكب المسح الشامؿ كتمت الدراسة عمى عينة تتألؼ مف جميع كما لجأت الباحثة إلى إ
الذيف يزاكلكف مياـ عمى مستكل ديكاف الترقية كالتسيير  تنفيذعكف  –تحكـ  عكف-إطاراتالعامميف مف 

 عامؿ. 70العقارم كالبمغ عددىـ 

 لتي مفادىا: في األخير تكصمت الباحثة إلى قبكؿ الفرضيات كا

بيف الثقافة كااللتزاـ التنظيمي لمعامميف في مؤسسة ديكاف الترقية  إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  -
 .α=0.01لعقارم عند مستكل الداللة كالتسيير ا

بيف الثقافة كالكالء لمعامميف في مؤسسة ديكاف الترقية كالتسيير  إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  -
 .α=0.01تكل الداللة قارم عند مسالع
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بيف الثقافة كتحقيؽ المسؤكلية اتجاه المؤسسة ديكاف الترقية  إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  -
 .α=0.01قارم عند مستكل الداللة كالتسيير الع

 .(1)بيف الثقافة كتحقيؽ الرغبة في العمؿ كاالستمرار في المؤسسة إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة 

  لعربيةالدراسات ا -2-1

 بعنواف9 1665براىيـ حماد حنونة دراسة إ -2-1-0

قياس مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، دراسة مكممة  -
 دارة األعماؿ بكمية التجارة في الجامعة االسالمية غزة.ت الحصكؿ عمى درجة الماجستير في إلمتطمبا

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

التعرؼ عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية، ككذلؾ معرفة  -
-لتزاميـ التنظيمي )الجنسة الخاصة بالمكظفيف عمى مستكيات إغرافيك مدل تأثير بعض العكامؿ الديم

 كنكع الكظيفة(-مكاف العمؿ-المستكل الكظيفي-سنكات الخدمة-مستكل التعميـ-العمر

 ؿ الباحث دراستو ىذه بطرح تساؤؿ رئيسي كىك:كقد استي

ما مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كماىي العكامؿ  -
 المؤثرة فيو؟

 كفي ضكء التساؤؿ الرئيسي اندرجت تحتو التساؤالت الفرعية التالية:

 ات الفمسطينية بقطاع غزة؟.ما مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الجامع -

 ماىي العكامؿ التي تأثر بمستكل االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الجامعات الفمسطينية؟. -

 ماىي العناصر األكثر أىمية في تحقيؽ مستكل أعمى مف االلتزاـ التنظيمي في تمؾ الجامعات؟. -

 كعميو جاءت فرضيات الدراسة عمى النحك التالي:

 التنظيمي لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ككال مف: االلتزاـ ة بيف ىناؾ عالق- 

                                                           
م: االلتزاـ التنظيمي داخؿ المؤسسة كعالقتو بالثقافة التنظيمية، دراسة ميدانية بمؤسسة ديكاف الترقية كالتسيير العقارم بتساـ عاشكر إ (1)

 .2015لمدينة الجمفة، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع تنظيـ كعمؿ، الجمفة،
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 مستكل الكالء اتجاه المؤسسة.

 مستكل المسؤكلية اتجاه المؤسسة.

 مستكل الرغبة في االستمرار بالعمؿ في المؤسسة.

 مستكل االيماف بالمؤسسة.

تكل االلتزاـ التنظيمي لمعامميف حصائية عند مسىناؾ فركؽ ذات داللة إ       في مستكل 
 بالجامعات الفمسطينية يعزل إلى الفركقات الفردية التالية:

 مدة الخدمة كمكاف العمؿ. -المستكل الكظيفي -نكع الكظيفة -مستكل التعميـ -العمر -الجنس

ستخداـ أسمكب الدراسة الميدانية في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ البحث كذلؾ ىذا كقد لجأ الباحث إلى إ
مكظؼ %40مجتمع الدراسة مف عينة عشكائية طبقية مككنة مف  ستعمالو أداة االستمارة، حيث تككفبا

مكظؼ يعممكف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة حسب طبيعة العمؿ  1676كمكظفة مف أصؿ 
 كمستكل التعميـ.

 كفي األخير تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

التنظيمي لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية في قطاع غزة بمغت ىناؾ مستكل عالي مف االلتزاـ 
 .%82.40نسبتو 

يجابية بيف متغير االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية ككال مف كجكد عالقة إ
يماف الكالء التنظيمي، المسؤكلية اتجاه الجامعات، الرغبة باالستمرار بالعمؿ في تمؾ الجامعات كدرجة اال

 .(1)بيذه الجامعات

  9تعقيب

ذكر أىـ نقاط  رض الدراسات السابقة المتعمقة بمتغير االلتزاـ التنظيمي البد مفبعد ىذا التقديـ لع
 رىا استخالص ما يمي:دراستنا الحالية كالتي تـ عمى إث التقاطع بيف ىذه الدراسات مع

                                                           
غزة، دراسة مكممة  الفمسطينية بقطاعنظيمي لدل العامميف بالجامعات حمادة حنكنة: قياس مستكل االلتزاـ الت إبراىيـسامي  (1)

 .2006، غزة، اإلسالميةاألعماؿ بكمية التجارة بالجامعة  إدارةالماجستير في  عمى درجةلمتطمبات الحصكؿ 
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غير االلتزاـ التنظيمي لدل األفراد كجكد نقاط تشابو مع الدراسة الحالية فيما يخص بدراسة مت
-القيـ-العامميف، كسعييا لكشؼ بعض الجكانب نحك مكاضيع تنظيمية ضمف مجاؿ التنظيـ كعمؿ) األداء

العمؿ بصفة عامة،باإلضافة إلى كجكد نية  الثقافة التنظيمية( بصفة خاصة كداخؿ بيئة-الرضا الكظيفي
 باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي. خدماتية كذلؾ لبحث إشكالية الدراسة في بيئة

 جماليا في:ه الدراسات كدراستنا الحالية فيكمف إختالؼ بيف ىذأما نقاط اإل

الدراسة الحالية تعالج مكضكع االلتزاـ التنظيمي كمتغير تابع مرتبط بمتغير اتجاىات العامميف،  -
براىيـ حماد حنكنة" كالذيف ـ" ك "م إبتساعكس اتجاه العالقة في دراسة كؿ مف "بف نابي حسف" ك"عاشكر 

 تناكلكا مكضكع االلتزاـ التنظيمي كمتغير مستقؿ مرتبط بكؿ مف األداء كالثقافة التنظيمية عمى الترتيب.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة

بقة يتضح لنا جميا بأنيا تعددت كجاءت مختمفة أحيانا كمتشابية االدراسات الس مف خالؿ عرض
لؾ مف خالؿ االفتراضات المسممة كاألىداؼ ككذلؾ البيئات التي تمت الدراسة فييا ، أحياف أخرل، كذ

حظ عمى ىذه الدراسات فالمال ،ييا كاألساليب المستخدمة فييالى طبيعة المتغيرات التي تطرقت إلإ إضافة
دراسة ستخدـ المسحي كما ىك الحاؿ في نيج الكصفي بمختمؼ مداخمو، فبعضيا إستخدمت المأف أغمبيا إ

التحميمي كما ىك الحاؿ في دراسات كؿ مف " حمزة  كبعضيا اآلخر استخدـ"سميحة يكنس سميحة" 
ستخدـ البعض اآلخر المنيج المقارف كما ىك الحاؿ في مرم" ك" جابر كنزة" ك" رابح برباخ" بينما إمع

 دراسة " بكعمر سييمة".

جمع البيانات تراكحت بيف االستبياف كىي كاستخدـ الباحثكف في ىذه الدراسات أيضا أدكات مختمفة ل
 كبعض المقاييس اإلحصائية، كما أنو ىناؾ إختالؼ بيف ىذه الدراسات السمة الغالبة في معظـ الدراسات

تطمبيا البحث. كعمكما فقد كانت النتائج متشابية فيما يفيما يخص حجـ العينة كذلؾ تبعا لمعايير محددة 
 بينيا.

أبعاد المينة كالمتمثمة عمى  ىات كااللتزاـ التنظيمي، فقد ركزتت المتعمقة باالتجافيما يخص الدراسا-     
دراسة " حمزة  ظركؼ العمؿ( كىك ما يظير في ،، الترقية، االشراؼ، العالقات االنسانيةفي )األجر

تجاىات القادة التربكييف حكؿ التغيرات الحاصمة في معمرم" في حيف ركزت الدراسة األخرل حكؿ إ
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تنظيـ كاىتماميا بدكر المستكل الكظيفي في التأثير عمى االتجاه كذلؾ ما نجده في دراسة" عطااهلل بف ال
 .فاحس راضي العنزم"

ىذه الدراستيف عمى أىمية ىذه المتغيرات في تككيؼ االتجاه االيجابي لألفراد  تكعمكما فقد أكد
 نحك عمميـ. 

تجاىات الطمبة ة إلى حد كبير بمعرفة إفقد كانت ميتمباالتجاىات المتعمقة أما بالنسبة لمدراسات  -
يع االجتماعية، رغـ أف كؿ دراسة إتخذت لنفسيا مكضكع معيف تقيس مف الجامعييف نحك بعض المكاض

الدراسة التي جرت فيو ىذه البحكث قد ميداف تجاىات أفرادىا نحك ىذا المكضكع، كيمكف القكؿ أف خاللو إ
ستنا الحالية التي سكؼ يات الطمبة بالجامعات، عكس درايمية متخذة تكجيف المؤسسات التعمانحصرت ب
مؤسسة خدماتية بيئة ليا. كيعد ىذا االختالؼ في ميداف الدراسة عامال ميما يضفي رؤل تتخذ مف 

 متنكعة لممكضكع، ما يسمح بمعالجتو مف زكايا متعددة.

د أنيا تناكلتو كبعد كاحد، كأنيا ركزت عمى أما بالنسبة لمدراسات التي تناكلت االلتزاـ التنظيمي فنج
ىتمامو عمى دراسة أنساؽ اؿ في دراسة " مراد نعمكني" أيف إنصب إتأثير العكامؿ الشخصية كما ىك الح

القيـ كتأثيرىا عمى االلتزاـ التنظيمي، في حيف نجد الدراسات األخرل ركزت عمى تأثير العكامؿ الكظيفية 
 "داء في العمؿ( كدراسة" رابح برباخي دراسات كؿ مف " بف نابي حسف" )األعمى االلتزاـ كىك ما نجده ف

أيضا دراسة "عاشكرم ابتساـ" )الثقافة التنظيمية(. كعميو فيذه الدراسات قد تكصمت إلى )الرضا الكظيفي( ك 
ختمفت إية كااللتزاـ التنظيمي، إاّل أف طبيعة ىذه العالقة قد كجكد عالقة بيف الخصائص الشخصية كالكظيف
 مف دراسة ألخرل بيف عالقة طردية كعكسية. 

تجاىات العامميف نحك االلتزاـ كؿ لمختمؼ الدراسات السابقة نجد أف إستعراضنا كعميو مف خالؿ إ
عمى حدة، حظي باىتماـ الباحثيف في كثير مف دكؿ العمـ، أما عف العالقة التي تجمعيا معا فإنيا 

 لـ تيتـ بدراسة العالقة بيف أبعاد المتغيريف مع بعض.الدراسات بشأنيا كانت جد قميمة، ك 

اء اإلطار النظرم لمدراسة، ثر طالعنا عمى الدراسات السابقة في إىذا كقد استفدنا مف خالؿ إ
ما ك تبعتو مف طرؽ كمناىج اعداد أدكات الدراسة، كذلؾ مف خالؿ ما إ كصياغة منيجية الدراسة ككذلؾ

 مف تكصيات كاقتراحات. إليو و مف نتائج كما تكصمترت عنالت، كما أسفاحتكتو مف مجإ
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 خالصة9

 إشكاليةمفاىيمي محدد لمكضكع الدراسة، يتمثؿ في طرح  إطارحاكلنا مف خالؿ ىذا الفصؿ كضع 
تجاىات العامميف إختيارنا لمكضكع إ الذاتية كالمكضكعية الكامنة كراء الدراسة، مع تكضيح أىـ المبررات

القيمة العممية كالعممية لمكضكع  إبرازعمى غرار المكاضيع العممية األخرل، مع  نحك االلتزاـ التنظيمي
أىـ المفاىيـ  إبرازإلى تبياف أىـ األىداؼ المتكخاة مف كراء معالجتنا ليذا المكضكع مع  إضافةالدراسة، 
لتنظيمي كمتغير العاـ لمدراسة كالتي كانت محددة في االتجاىات كمتغير مستقؿ كااللتزاـ ا لإلطارالمحددة 

تابع كفي األخير قمنا بتدعيـ ىذا الفصؿ بمجمكعة مف الدراسات السابقة كؿ حسب المتغير الذم يتناسب 
 المكضكع بعدا إمبريقيا خاصة. إعطاءكطبيعة دراستنا الحالية كذلؾ مف أجؿ 
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 9تمييد

اتجاىات العامميف رفة تعتبر االتجاىات مف بيف العكامؿ المكتسبة في السمكؾ، كبالتالي تعتبر مع
يـ اتجاىات معينة نحك العمؿ دييككف ل ف األفراد العامميف، ألمف األمكر الضركرية  في أماكف العمؿ
ؾ األساسي لدكافع فاالتجاىات ىي المحرّ  ،كنحك فمسفة كسياسة المنظمة في تنفيد مياميا كنحك رؤسائيـ

ات الفصؿ إلى معرفة خصائص ككظائؼ االتجاى ذامف ىنا يمكنا التطرؽ في ى ا، كانطالقباتوالفرد كرغ
تجاىات األفراد، ككيؼ تتغير مف حيف إلى إباإلضافة إلى معرفة قياس  ،كالعكامؿ المؤثرة في تككينيا

 آخر.
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 أوال9 أىمية دراسة االتجاىات

مختمفة مف  ؼفي مكاقباعتبارىا أحد المعايير المحّددة لسمكؾ الفرد تظير أىمية دراسة االتجاىات 
 خالؿ ما يمي: 

الت معينة ااالتجاىات النفسية تأثر عمى سمكؾ الفرد داخؿ العمؿ كعمى األخص في مج أف -
 المنظمة، كما أف تطكر المنظمات يحتاج ككاالنتماء لمكظيفة أ اغياب كالتأخير كترؾ العمؿ كالرضال أىميا
نة، فالشركة التي تّكد أف تغير أنظمة ساعات تجاىات العامميف اتجاه قضايا معيا  تطكير في مشاعر ك  إلى

 نحكيؿ كاالرتياح ضتجاىات بالتفاالالتأكيد إلى تنمية أياـ مثال( تحتاج ب5أياـ إلى 6العمؿ كعدد أيامو)مف 
 اّل كاف ىذا التطكير كالتغير فاشؿ.ا  ك ىذا التغيير، 

سيف مشاعر حجابي في أم منظمة مطالبة بتإبشكؿ مطمكب تحقيقو االتجاىات ىدؼ  أف -
 ،جزء كبير مف حياتناىك العمؿ، كذلؾ ألف العمؿ  مسالعامميف فييا اتجاه قضايا مختمفة كاتجاه كؿ ما ي

ذا أف تقكـ بتحسيف جكدة حياة الناس في العمؿ كبالتالي فاف تحسيف االتجاىات النفسية إكعمى كؿ منظمة 
 .(1)ىك ىدؼ في حد ذاتو

عد الفرد عمى التكيؼ االجتماعي، االتجاىات باعتبارىا تسامف خالؿ ما تقدـ تتجمى أىمية دراسة 
و ديستجابات الفرد في المكاقؼ التي لإدكافع كحاجات األفراد مّما تسيؿ ما تساعد عمى تحقيؽ  اذ كثير إ
 تجاىات خاصة نحكىا، فيي تضفي عمى حياة الفرد معنى كداللة حيف يتفؽ سمككو مع اتجاىاتو.إ

 ثانيا9 مكونات االتجاىات

 وفقد ميز في كصف ،كاف آدـ سميت ىّك أكؿ مف قدـ تحميال منظما كشامال عف االتجاىات -
تجاه بيف ثالث مككنات يمكف قياسيا، المككف األكؿ يتمثؿ في المككف المعرفي، كالمككف الثاني يتمثؿ لال

فيتمثؿ في الجانب  في الجكانب االنفعالية التي يمكف قياسيا مف حيث كجيتيا كشدتيا، أّما المككف الثالث
 كسكؼ نشير ،السمككي، كيتصؿ بطريقة العمؿ التي يرغب الشخص في اتباعيا نحك مكضكع االتجاه

 .(2)معنى كؿ مككف مف المككنات الثالثة لالتجاىات عمى النحك التاليل

                                                           
 .40 ص ،4102،مصر السمكؾ التنظيمي، الدار الجامعية، :أحمد ماىر (1)
 .43 بكعمر سييمة: مرجع سابؽ ص (2)
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شارة إلى إف االتجاىات كىك يعتبر أكؿ عنصر مف عناصر تككّ  المكّوف العقمي واالدراكي9 -0
كتككف  ،العمميات العقمية كاالدراكية التي ليا عالقة بنمك التفكير لدل الفرد حكؿ مكضكع االتجاهمختمؼ 

و مف آراء ككجيات بىذه العمميات مبنية أساسا عمى ما يعتقد فيو مف نظاـ لمقيـ كالمعتقدات كما يؤمف 
 .(1)نظر المكتسبة مف خبرتو السابقةال

مف ىذا األخير مجمكعة المشاعر كاالنفعاالت ككؿ ما كيتض المكوف الوجداني أو العاطفي9 -1
 يتعمؽ بالحب كالكره، أك القبكؿ كالرفض نحك مكضكع االتجاه.

كما أف  ،كالذم تفرقو عف الرأم العاـاني ىّك الصفة المميزة لالتجاه فالمككف االنفعالي الكجد -
ا ، كما أف المككف االنفعالي يشير إلى الشحنة االنفعالية ىي التي تحدد ما إذا كاف االتجاه قكيا أك ضعيف

الت شعكرية ذاتية، كاستجابات فيزيكلكجية تحدد طبيعة االتجاىات، كعمى الرغـ مف أنو قد يككف لدل اح
شخصيف اتجاىات غير مالئمة اتجاه مكضكع معيف، ااّل أف المشاعر لكالىما تختمؼ بيف الخكؼ 

 .(2)كالكره

ف الفرد الستعدادات السمككية التي ترتبط باالتجاه، فاذا ككّ كيتضمف جميع ا المكوف السموكي9 -2
أما إذا كاف لمفرد إلى مساندة كتدعيـ ىذا االتجاه، يجابيا نحك شيء ما أك مكضكع ما فإنو يسعى إاتجاه 

 اتجاه سمبيا نحك مكضكع أك شيء ما، فيك يظير اتجاه معاديا ليذا الشيء أك المكضكع.

التي تحدد أنماط السمكؾ كليس أنماط السمكؾ ىي التي تحدد  كبالتالي فإف االتجاىات ىي
الخطكات االجرائية التي ترتبط بتصرؼ الفرد اتجاه مكضكع  كاالتجاىات، كمعنى ىذا الميؿ كالتصرؼ أ

 . (3)االتجاه بما يدؿ عمى قبكلو أك رفضو بناء عمى تفكيره حكؿ احساسو الكجداني بو

تجاه كىي المشاعر كالمعتقدات كالنية لسمكؾ معيف كىي إذف ىناؾ ثالث جكانب أساسية لال -
 :(4)مكضحة في الشكؿ التالي

 

                                                           
 .26،27ص  ص، ،2009، 1س عمي: األبعاد االجتماعية كالثقافية لسمكؾ المستيمؾ العربي، المكتبة العصرية، الجزائر، طيكنل (1)
 .43: مرجع سابؽ ص  كنزة جبار (2)
 .44 ص 4119 0: معجـ مصطمحات التعميـ كالتعمـ، عالـ الكتب، القاىرة، ط مجدم عزيز ابراىيـ (3)
 .061ص ،4113سمكؾ التنظيمي المعاصر، الدار الجامعية، االسكندرية،: الراكية حسف (4)
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 تجاهمكونات الثالثة الرئيسية لل 9 ال0الشكؿ رقـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .061المصدر: رواٌة حسن: السلوك التنظٌمً المعاصر، ص 

فيذه  ،ؿ منيا بشكؿ منفصؿعمؿ ككبصفة عامة يمكف القكؿ أف ىذه المككنات الثالثة ال يمكف أف ي
تبدكا مترابطة كيصعب فصؿ كؿ مككف عف اآلخر، عمى سبيؿ المثاؿ دعنا نفترض أف اتجاىؾ  المككنات

ف و مفترض أنؾ ذىبت لحفمة كقابمت شخص لـ تقابمإعصافير ىكاية رياضية سالبة جدا، نحك صيد ال
آلرائؾ السالبة  تحرؾ المككف االنفعالي، ىنا سيبؿ، كقص لؾ قصة صيد العصافير كأكميا بعد الصيدق

أّما المككف العقمي سيككف في أفكارؾ التي ستصفو بيا، أّما المككف السمككي فيعتمد عمى  ،نحك ىذا الرجؿ
 .(1)قكة اتجاىؾ الذم يعتمد عمى العديد مف التغيرات، كبالتالي يمكف أف يحدث أك ال يحدث

رد إلى آخر حسب المكاقؼ التي يتعرض تختمؼ مف ف ف القكؿ أف االتجاىاتمف خالؿ ما تقدـ يمك
اىات الخاصة بيـ ال ليا كؿ كاحد في حياتو اليكمية، كعمى الرغـ مف ىذا االختالؼ إاّل أّف مكّكنات االتج

ذ تتمحكر أساسا في الجكانب المعرفية المتعمقة بالعمميات العقمية كاالدراكية باإلضافة إلى إتختمؼ كثيرا 
ية كالتي تحدد ية كالمشاعر كاالنفعاالت التي تحدد طبقة االتجاىات كأخيرا الجكانب السمككالجكانب العاطف

 أنماط سمكؾ الفرد.

 
                                                           

 11 ص ،سمكل محمد عبد الباقي: أفاؽ جديدة في عمـ النفس االجتماعي، مركز االسكندرية لمكتاب، االسكندرية د س (1)

الشًء 

الذي 

تكون ٌ

ناحٌته 

 االتجاه 

المكون القٌمً 

 ()ما هو شعورك

المكون السلوكً 

)ما هو نٌتك 

 للتصرف(

المكون الوجدانً 

 )ماذا تعتقد(
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 ثالثا9 خصائص االتجاىات

بشكؿ عاـ يمكف النظر لالتجاىات مف خالؿ خصائص بنائية ال يمكف ألم باحث في حقؿ سمكؾ 
 الفرد أف يتجاىميا كىي كالتالي:

نّما ىي إتجاىات األفراد نحك األشياء إكيعني ىذا أف  اتجة عف الّتعمـ9االتجاىات ىي ميوؿ ن -1
كؿ أك نكايا نتيجة لمتعمـ أك الخبرات التعميمية التي اكتسبكىا في الماضي كلككف االتجاىات عبارة عف مي

ة، دتخاد أنماط سمككية محدإأنيا يمكف أف تدفع األفراد إلى  ليا خاصية كاقعية أم في بعض األحياف فإف
 تجاىاتيـ نحك مكضكع االتجاه.إقد تتفؽ مع كثافة أك اتجاه 

حدل الخكاص األخرل لالتجاه مع السمكؾ إفقد ال تنسجـ  مدى تناسؽ االتجاه مع السموؾ9 -2
فاالتجاىات التي يبدييا األفراد  ،الفعمي، إاّل أنو يجب عدـ الخمط بيف االنسجاـ كالثبات لالتجاه كديمكمتو

تجاىات إنسجاـ إ، كبالتالي مف الطبيعي أف تتكقع ـ ليست بالضركرة ثابتة بؿ متغيرةنحك أنفسيـ أك غيرى
 األفراد نحك ما ييميـ مف قضايا كأفكار مع أنماطيـ السمككية الفعمية نحكىا.

حيث نجد أف االحداث تستكجب  االتجاىات تحدث ضمف وضع أو ترتيب ظروؼ معينة9 -3
عمى  ضاع معينة أك مناسبات محددة تؤثربيئية، كما أف أك كضع أىداؼ ممكنة التنقيد مف الناحية ال

العالقة بيف االتجاىات كالسمكؾ الذم يجب أف يدفع األفراد إلى كضع يتصرفكف مف خاللو بشكؿ قد ال 
 .(1)يتكافؽ مع اتجاىاتيـ كأىدافيـ كبدكف كعي

ألنكاع مثؿ إذا خؿ الكاضح بيف ىذه اابمعنى تعدد أنكاعيا كالتد االتجاىات تتميز بالصعوبة9 -4
الكظيفي العاـ كالرضى الكظيفي  اا الكظيفي كاتجاه، حيث يكجد الرضكاف ىناؾ أكثر مف نكع لمرض

)التركيز عمى  الخارجي اعمى محتكل الكظيفة نفسيا( كالرض المقسـ إلى الرضا الداخمي )أم التركيز
لكظيفي المفصؿ كالذم يأخذ بعيف ا اأديتو الكظيفة( كأخيرا ىناؾ الرضالعكامؿ المحيطة بالفرد أثناء ت

 .(2)االعتبار عدد مف العكامؿ المسببة لمرضا الكظيفي دكف محاكلة تقسيميا إلى عكامؿ داخمية كخارجية
بمعنى السمككيات سكاء المرغكب فييا أك غير المرغكب فييا، عادة  االتجاىات تسبؽ السموؾ9 -5

كره مثؿ سمكؾ الغياب المتكرر نتيجة عدـ الرضا ما يسبقيا اتجاىات تتالءـ مع نكع السمكؾ الذم تـ ظي
 عف الكظيفة نفسيا أك الظركؼ التي تتـ فييا.

                                                           
 . 407،408، صص ،4112 ،2ط ،عماف ،: سمكؾ المستيمؾ مدخؿ استراتيجي، دار كائؿ براىيـ عبيداتمحمد إ (1)
 .70ص ،1عبد الحميد عبد الفتاح المغربي: الميارات السمككية كالتنظيمية، المكتبة العصرية، مصر، ط (2)
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بمعنى أنيا مرتبطة بمثيرات كمكاقؼ اجتماعية، كيشترؾ  االتجاىات مكتسبة وغير وراثية9 -6
 عدد مف األفراد كالجماعات فييا.

مكف يه، فإذا كاف قكيا ديمو أك تغيير لكف مف الممكف تع االتجاه لو صفة الثبات النسبي9 -7
ذا كاف ضعيفا يمكف تنميتو كتغييره كلكنو في كمتا الحالتيف يحتاج لجيد كبير.  التدخؿ لتخفيؼ حدتو، كا 

االتجاىات ال تككف مف فراغ كلكنيا تتضمف دائما عالقة بيف فرد كمكضكع مف مكضكعات -
 البيئة.

لب أم التأييد المطمؽ أك المعارضة يقع االتجاه بيف طرفيف مقابميف أحدىما مكجب كاآلخر سا -
 المطمقة.
ثر كتكضح االتجاىات كجكد عالقة بيف الفرد كمكضكع االتجاىات كيغمب عمى االتجاه الذاتية أ-

 .(1)مف المكضكعية

 رابعا9 تكويف االتجاىات

 كركثة، كال يكلدتعتبر االتجاىات مف العناصر الميمة المؤثرة في سمكؾ الفرد كدكافعو فيي ليست م
متباينة  تعرض الفرد ألحداث كمكاقؼ خارجيةككف كتتطكر نتيجة تتنما ا  تجاه، ك إالطفؿ مزكد بأم 

م إلى تككيف بعض االتجاىات ؤدعات المتنكعة ، تؤثر عميو كتاكاحتكاكو بأفراد آخريف ضمف الجم
جد ما كمف أىـ العكامؿ المساعدة في تككيف االتجاىات ن. شخاص مف حكلوالخاصة نحك األشياء كاأل

 : (2)يمي 
الناس يؤثر  عات  معينة مفارتباط الفرد بجمإحيث نجد أف  المحددات الثقافية واالجتماعية9 -1

ي مكقيـ كتقاليد الجماعات التي ينت تجاىات الفرد، تعكس معتقداتإككنيا، أم أّف يعمى االتجاىات التي 
 .إلييا إلى مستكل الجماعة الصغيرة عمى مستكل المجتمع الكبير أيضا

ىداؼ عمى تككيف االتجاىات فيي القكل المحركة لمفرد تعمؿ الدكافع كاأل الدوافع والحاجات9 -2
األشياء كاألىداؼ المرغكب فييا، كما تحدد مستكيات نشاطو  و نحكيلعمؿ كالنشاط، كىي التي تكجعمى ا

افية كالحضارية ستفادتو مف المنبيات الثقإ، كما أنيا كثير ما تحّدد مستكل في الكسط الذم يعيش فيو

                                                           
 .70عبد الحميد عبد الفتاح المغربي: المرجع نفسو، ص(1)
 .89، ص4119، 4السمكؾ التنظيمي، دار الحامد، عماف، طيف حريـ: حس(2)
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كبالتالي ينجذب إلى أىداؼ معينة ألنيا تحقؽ لو حاجات يسعى  ،فتكجيو إلى أشياء معينة المحيطة بو
 .(1)إلى تحقيقيا 

حيث تعتبر الخبرات الشخصية مف األمكر التي تساعد عمى تككيف  الخبرات الشخصية9 -3
تجاىا معينا إممية كثيرة فإنيا تكلد لديو رد إلى حاالت كمكاقؼ عتعرض الف ةجياالتجاىات لدل األفراد، فنت

 حياؿ تمؾ المكاقؼ. 
الستجابة في أمكر كثيرة كمنيا مدل اف المعركؼ أّف ىناؾ فركقا فردية م العوامؿ الشخصية9 -4

ذك شخصية تتميز  ع شخصية الفرد، ىؿ ىكاالتجاه، كمف العكامؿ الميمة نك ير لمقكل المؤثرة في تغي
زاـ الديني، أك الرغبة في التعمـ، فإدا كانت شخصية الفرد تتميز بالمركنة في بالتصمب في الرأم أك االلت

 .(2)تجاىات جديدةإفيو، فإنو سيككف قادر عمى تككيف الرأم كعدـ التّصمب 
حيث يتمقى الفرد خالؿ المراحؿ الدراسية المختمفة كحتى خالؿ الدكرات  المواد التعميمية9 -5

تجاىات عممية لدل األفراد كتمكنيـ إإلى تككيف  االعمكـ تيدؼ أساسالتدريبية مكضكعات عّدة متنكعة، ف
دارة األعماؿ تيدؼ ىي األخرل ضمف ما تيدؼ إليو تزكيد إفكير الصحيح غير المتحيز، كمكاد مف الت

الطمبة ببعض االتجاىات المكجبة كالدقة كالنظاـ كحسف التعامؿ مع اآلخريف كتعريؼ األعماؿ بالشكؿ 
 . المنطقي السميـ

اب كالفالسفة كأصحاب الرأم جميعيـ يمعبكف دكرا ىاما فالعمماء كالكتّ  األخصائيوف والخبراء9 -6
اب الجيدكف كمف خالؿ كتاباتيـ كأعماليـ في تككيف االتجاىات الجديدة لدل الناس فمثال نجد أف الكتّ 

ف شأنيا أف تككّ ينشركف األفكار كاآلراء كيسردكف عمى الناس األحداث كالنظريات كالقصص التي مف 
 تجاىات ذات عالقة. إ

حيث تتأثر عممية تككيف االتجاىات الحالية لدل الفرد باالتجاىات  االتجاىات السابقة9 -7
السابقة، فالعامؿ الذم يرغب بالتعامؿ مع اآللة الذاتية مباشرة كيشغميا دكف أف يككف ىناؾ جياز كسيط، 

حياؿ بعض الميف كاألدكات سرعة الذاتي يككف اتجاه ايجابيا كالسائؽ الذم يتعكد قيادة السّيارة ذات ناقؿ ال
 .(3)التي ال صفات متشابية مع تمؾ الحاالت

                                                           
 .381،389ص، ص،4113عيف الشمس، االسكندرية،  مكتبة ،: السمكؾ التنظيمي د اليادمبراىيـ عبصديؽ محمد عفيفي كأحمد إ (1)
 .062: مرجع سابؽ، ص رفعت عبد الحميـ الفاعكرم (2)
 .174،176ص  ،، ص2010، 1ط : السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ، دار الحامد، عماف، شكقي ناجي جكاد (3)



 االتجاىات أساسيات                                                                                    9الثاني الفصؿ
 

- 50 - 

فقد تساعد كسائؿ االعالـ في تككيف االتجاىات فعمى سبيؿ المثاؿ رّبما  تأثير وسائؿ االعالـ9 -8
ؾ ال يحتمؿ أف تقدـ بعض برامج التمفزيكف معمكمات ىامة تتصؿ ببعض المكضكعات السياسية، كمع ذل

في تككيف االتجاىات، كانما باألحرل تساعد  في حد ذاتيا كمات التي تقدميا كسائؿ االعالـىـ المعماتس
 .(1)في تدعيـ االتجاىات التي تأثرت في تككينيا

ة كالمجتمع كزمالئو فيعتقدكف بأّف مصادر االتجاىات الرئيسية ىي األسرة كالزمال "Gibson"أّما -
را في تككيف االتجاىات كترتبط عادة باتجاىات ثيفحياة الفرد كخبراتو تساعد ك ،السابقةكخبرات العمؿ 

جماعات الزمالة تؤثر في ، فة يبدأ يتأثر بدرجة أكبر بزمالئوكعند كصكؿ الفرد إلى سف المراىق ،الكالديف
قاداتيـ كقيـ عتإركيا أم أّف اتجاىات الفرد تعكس االتجاىات التي يككنيا حياؿ المكضكعات التي يد

ف االتجاىات لدل الفرد ىك الثقافة تككيأّما المصدر الثالث الرئيسي ل ،كتقاليد الجماعات التي ينتمي إلييا
تأثر الفرد بالثقافات الفرعية التي ينتمي إلييا، فة إلى الثقافة العامة )القكمية( كالقكاعد كاألعراؼ كباإلضاف

 ى تككيف اتجاىات الفرد.عرفية أك طائفية أك طبقية كىذه تساعد عم
كالمصدر الرابع لتككيف االتجاىات ىك خبرات العمؿ السابقة حيث يميؿ األفراد إلى تككيف اتجاىات 
معينة حياؿ عدالة الركاتب كتقسيـ األداء كقدرات االدارة كتصميـ العمؿ كغيرىا، كالخبرات السابقة ىي 

 . (2)األداء، الكالء كااللتزاـ سبب كجكد بعض االختالفات الفردية في االتجاىات حكؿ
قيد تيبحيث يا شخصية التي اكتسبالكيزداد دكر االتجاىات في تكجيو الفرد كسمككو انطالقا مف  -

فاتو كمقياس يعرض عميو تصر  فيو كتتككف لديو مجمكعة اتجاىات الفرد في تأثيراتو بالمحيط الذم يعيش
ية ىي األفكار كالمعتقدات كالمشاعر كاالنفعاالت كالنزاعات ذ تككف مككنتيا الرئيسإكسمككو قبؿ القياـ بيا، 

 .(3)إلى رّد الفعؿ بصكرة مشتقة مع مكضكع االتجاه
تصاؿ الفرد بمكضكع االتجاه في إ كؿ أّف االتجاىات تتككف مف تكراركبصفة عامة يمكف الق
الكالء لمكطف مثال تتككف  أك منفردة مؤلمة، فعاطفة ةة خبرات سارة لديدتالمكاقؼ المختمفة تثير في نفسي

مف تكرار ارتباطو بمكاقؼ ترضى في المكاطف دكافع كثيرة تشعره أف الكطف يحميو كيحافظ عمى كرامتو 
كتشبع حاجاتو المختمفة بقدر معقكؿ كيمنحو األمف كالطمأنينة كيكفؿ لو الحرية كيتيح لو الفرد لتككيد ذاتو، 

                                                           
 .044ص ،4110مصر،  ،نفس االجتماعي، دار القاىرة لمكتاب: عمـ العبد العزيز السيد الشخصي (1)
 .90، ص: السمكؾ التنظيمي، مرجع سابؽ ف حريـيحس (2)
 .112، ص2013دارة المكارد البشرية كالسمكؾ التنظيمي، دار المحمدية العامة، الجزائر،: إ م عدكفناصر داد (3)
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يف اتجاىاتنا الخاصة نحك اآلراء كالمذاىب كالجماعات، فنحف كتقكـ القابمية لإليحاء بدكر كبير في تكك 
 .(1)نعتنؽ االتجاىات كاآلراء التقميدية كالشائعة في جماعاتنا دكف نقد كتحميؿ

 خامسا9 أنواع االتجاىات      
نساف اتجاىات عديدة غير أف االىتماـ في مجاؿ السمكؾ داخؿ الّنظاـ الذم إتكجد لدل كؿ  -

 اف يتمركز حكؿ عدد مف االتجاىات ذات الّصمة بالعمؿ كيمكف حصرىا فيما يمي: يعمؿ فيو االنس
 كتتمثؿ في:9 االتجاىات مف حيث الموضوع -0
كىي االتجاىات التي تتصؼ بالعمكمية حكؿ شيء ما كيعاب عمى الصفة  تجاىات عامة9إ -0-0

بب في اآلخريف كيعكد السالعمكمية ليذا النكع مف االتجاىات عدـ دقتيا أك عدـ صحتيا في الحكـ عمى 
القكؿ أف مجتمع  مثاؿ ذلؾ عند ،صدار الحكـ حكؿ مكقؼ أك شخص معيفإذلؾ إلى تشكيو الحقائؽ في 

 فاالفتراض أّف كّؿ شخص ينتمي لذلؾ المجتمع يمتاز بميزة الكـر كىذا غير صحيح. ما يتميز بالكـر
االطالؽ كتككف مكجية  كىي االتجاىات التي تكتسب صفة العمكمية عمى تجاىات نوعية9إ -0-1

نحك مكضكع معيف، أك شخص محدد، فالفرد يككف اتجاىا محددا حكؿ جزء مف المنبو الذم تعرض لو 
االتجاىات العامة باالستقرار كثبات النسب عمى عكس االتجاىات  كتتميز ،دكف بقية األجزاء األخرل

 .(2)التجاه األّكؿالنكعية التي سرعاف ما تتالشى في حالة نشكء اتجاه آخر يتعمؽ با
 االتجاىات مف حيث الشدة9 -1
كىي االتجاىات التي تككف مستندة عمى المعتقدات الدينية، كالعادات  االتجاىات القوية9 -1-0

 اكالقيـ التي يتمسؾ كيعتز بيا الفرد كيبدك االتجاه القكم أيضا في مكقؼ الفرد مف ىدؼ االتجاه مكقفا حاد
يفعؿ ذلؾ ألف اتجاىا قكيا  لمنكر فيغضب كيثكر كيحاكؿ تحطيمو إنمارفقة فيو كال ىكادة، فالذم يرل اال 

 ر عمى نفسو.طسييحادا 
ىذا النكع مف االتجاه يتمثؿ في الذم يقؼ مف ىدؼ االتجاه مكقفا  االتجاىات الضعيفة9 -1-1

ي ضعيفا متياكنا، يسيؿ تعديمو كتغييره، فيك يفعؿ ذلؾ ألنو ال يشعر بشدة االتجاه كما يشعر بو الفرد ف
 .(3)االتجاه القكم

                                                           
 . 111، ص2013، 1دار زىراف، عماف، ط ،صناعية: العالقات االنسانية في المؤسسات الفتحي محمد مكسى (1)
 .92،93ص  ،،ص2004: السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ، دار كائؿ، عماف،محمد سميماف العمياف (2)
 ،4103، 0تكامؿ، دار الحامد، عماف، طمستيمؾ كاتخاد القرارات الشرائية، مدخؿ سمكؾ الممحمد منصكر أبك جميؿ كآخركف: (3)

 .444ص
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 كتتمثؿ في:  االتجاىات مف حيث اليدؼ9 -2
مف الفرد بالتمسؾ بو باعتبار أف ىذا  اكىك االتجاه الذم يناؿ الرض يجابية9إتجاىات إ -2-0

 تو كرغباتو.ااالتجاه يشبع حاج
كىك االتجاه الذم يناؿ الّرفض مف الفرد كال يتمسؾ بو باعتبار أف ىذا  االتجاىات السمبية9 -2-1
 .(1)يشبع حاجاتو كرغباتوال ه االتجا

 كتتمثؿ في: االتجاىات مف حيث الظيور9 -3
كىي االتجاىات التي ال يستطيع الفرد التعبير عنيا عالنية أماـ اآلخريف  تجاىات سرية9إ -1-1

 .لخكؼ مف المسؤكلية أك مف المجتمعكقد يككف مرد ذلؾ ا
عنيا عالنية أماـ اآلخريف  كىي االتجاىات التي يستطيع الفرد التعبير االتجاىات العمنية9 -1-2

 .(2)كىي اتجاىات ليا عالقة بالفرد نفسو كبالمجتمع الذم يعيش فيو

 سادسا9 أشكاؿ االتجاىات      

يمكف أف يككف لمفرد آالؼ مف االتجاىات، كلكف سمكؾ المنظمة يركز عمى عدد محدكد مف  -
السمبية التي يتمسؾ بيا  االيجابية أك تجاىات بالتقييماتكتتعمؽ ىذه اال االىتمامات المرتبطة بالعمؿ،

ثالث أشكاؿ مف بالدراسات في سمكؾ المنظمة  أغمبىتمت إممكف حكؿ عكامؿ بيئة عمميـ، كقد العا
 االتجاىات كىي:

يتعمؽ ىذا المصطمح باتجاه الفرد نحك عممو، فالشخص الذم يشعر بالرضا  الرضا عف العمؿ9 -0
تجاىات إؿ، بينما الشخص غير راضي عف عممو فانو يحمؿ العميجابية نحك إتجاىات إعمؿ يحمؿ عف ال

 سمبية عف العمؿ.

كالذم يعرؼ بأنو حالة تكجد العامؿ مع المنظمة كبذلؾ فإف االنغماس العالي الوالء لممنظمة9 -1
 الذيف يمتمككف أك تكحد مع ىؤالءفي العمؿ يعني التكحد مع العمؿ بينما أف الكالء العالي لممنظمة يعني ال

قة عكسية يديركف المنظمة، ككما ىك الحاؿ مع االنغماس في العمؿ فقد بينت نتائج البحكث كجكد عال
 عف العمؿ. ابيف الكالء لممنظمة ككؿ مف دكراف العمؿ مقارنة بالرض

                                                           
 .222: المرجع السابؽ، ص  د منصكر أبك جميؿ كآخركفمحم (1)
 .94ص  : مرجع سابؽ، محمد سميماف العمياف (2)
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 الممنظمة بأكمميا مف الرضنو أكثر عالمية كأكثر ديمكمة إكالء لممنظمة مؤشر أفضؿ لمتكقع، كقد يككف ال
 ؿ.عف العم

السمكؾ المنظـ، كبينما ال  كىك مصطمح جديد أضيؼ حديثا في أدبيات االنغماس في العمؿ2-9
د حص عمى أّف االنغماس يقيس درجة تك تفاؽ عاـ حكؿ معنى المصطمح فإف التعريؼ العممي ينإيكجد 

 الفرد نفسيا مع عممو.

غياب كانخفاض معدالت كقد كجد أّف مستكيات عالية مف االنغماس في العمؿ ترتبط بانخفاض ال
 .(1)االستقالة

ىذا االتجاه يعبر عف تكجو الفرد نحك المنظمة مف خالؿ مالحظة كالئو  االلتزاـ المنظمي9 -3
لتزاـ عالية ىـ أكلئؾ الذيف يربطكف ىكيتيـ بيكية إفاألفراد الذيف يعبركف عف درجة  كتمثمو كاستغراقو فييا،

قؿ تسربا مف زمالئيـ األقؿ لتزاما ىـ األفضؿ أداء كاألإاد األكثر ممكف فييا، لذل فاألفر المنظمة التي يع
 .التزامإمنيـ 

ؼ يىذا االتجاه غير أّف التعر  ىفقد ال يككف مف السيؿ التحديد الدقيؽ لمعن ستغراؽ الوقت9إ -5
تبر جرائي لو يؤكد عمى أنو يقيس الدرجة الذم يتمثؿ بيا الفرد في كظيفة عممو، كيشارؾ بفعالية كيعاإل

في أعماليـ أداءه فيو جزء ىاما مف قيمتو الشخصية، كأّف األفراد الذيف يبدكف درجة كبيرة مف االستغراؽ 
نتاجية كاألكثر رضا كقناعة كاألقؿ تسربا مف العمؿ إذا ما تّمت مقارنتيـ بزمالئيـ إىـ في األغمب األكثر 

 .(2)األقؿ منيـ استغراقا في العمؿ

 اتسابعا9 وظائؼ االتجاى

 تخدـ االتجاىات عّدة كظائؼ كلكف أىـ ىذه الكظائؼ ىي: 

تتأثر عممية تككيف االتجاىات بالقيـ كالمثؿ التي يؤمف بيا الفرد باتجاه  الوظيفة الدفاعية0-9
يجابية، فإنو يعبر عف ذلؾ بالقيـ اإليجابية إتجاىات إف بعد ذلؾ لدل الفرد ذا تككّ فإمختمؼ األشياء، ,
كعميو فإّف االتجاىات تتشكؿ مف أجؿ حماية ذاتية الفرد أك صكرتو  الدىنية التي يراىا  المتمثمة في الكالء،

                                                           
 .103، 102، ص، ص1،2013: سمكؾ المنظمة ، سمكؾ الفرد كالجماعة، دار الشركؽ، عماف، ط ماجد العطية (1)
 .028، ص4116، 2، دار كائؿ، عماف، طىاني عبد الرحماف صالح الطكيؿ: االدارة التربكية كالسمكؾ التنظيمي (2)
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مصالحو، بينما المدير يجابية نحكىا ألنيا تخدـ إتجاىات إ، فمثال العامؿ المنتسب لمنقابة يحمؿ غيره عنو
 .(1)تجاىات سمبية نحك النقابة إنّما يدافع عف مصمحتو كمركزهإالذم يحمؿ 

تجاىات األفراد عمى التأقمـ كالتكيؼ مع األحداث إحيث تساعد  ة التأقمـ والتكيؼ9يفظو  -1
مف المحتؿ أف يتككف كالمكاقؼ كاألشخاص في بيئة العمؿ فإذا ما عامؿ المدير مرؤكسيتو معاممة جّيدة ف

ة عادلة كر يجابي نحك االشراؼ كالمنظمة، أّما إذا قاـ المشرؼ بعدـ تقييـ أداء مكظفيو بصإتجاه إلدييـ 
 تجاىا سمبيا نحك االشراؼ كالمنظمة.إفمف المحتمؿ أف يكّكنكا 

تستند االتجاىات لقيـ كاعتقادات الفرد كيمكف لالتجاىات أف  ظيفة التعبير عف المثؿ والقيـ9و  -2
 .عات مف خاللو التعبير عف قيميـ كمثميـ كثقافتيـاتكفر أساسا يستطيع األفراد كالجم

 إنماقاليد المؤسسة منذ تأسيسيا، ىذه ت فد مف مرؤكسيو أف يعممكا نجد أيير المشرؼ الذم  :مثاؿ 
 شخص أف يشارؾ في ىذه األخالقيات. كؿ إلى ما نحف عميو كيتكقع مف كؿساعدت عمى الكص

ستطالعية عدـ رضا العامميف إفمثال إذا أظيرت دراسة ظيفة التنبؤ بالسموؾ األدائي لمفرد9 و  -3
نتياء خدماتيـ يمكف لإلدارة إالتالي عدد مف العامميف يطمبكف  ر، كتقدـ في األسبكععف تغيير نظاـ الحكاف

 .(2)أّدل إلى زيادة الدكراف الكظيفيقد تجاه سمبي نحك نظـ الحكافز إأّف أف تستنتج ب

كتعني ىذه الكظيفة أّف الفرد دائما كأبدا يسعى إلى تعظيـ األشياء االيجابية ظيفة المنفعة9 و  -4
لى االقالؿ إلى الحّد األدنىفي عالم تجاىات الفرد إمف األشياء السمبية كبذلؾ تصبح  و الخارجي)الثكاب( كا 

إذا ما  ككذلؾ تصبح سمبية ،ت بدرجة عالية مف االشباع كالرضاما ارتبطت ىذه االتجاىاذا يجابية إإ
 ستياء.درجة عالية مف عدـ االشباع أك اإلرتبطت بإ

ع أم فرد تفيـ العالـ الذم يدكر حكلو إاّل إذا كانت لديو معايير يستطي فل ظيفة المعرفة9و  -5
إاّل أّف ذلؾ ال يعني أّننا  ،كاضحة تساعده عمى الفيـ كىذه ىي كظيفة المعرفة التي تضطمع بيا االتجاىات

فقد ال يستطيع كؿ قارئ  ،دكدجميعا مدفكعكف يجب االستطالع القكم اتجاه االستزادة مف المعرفة بال ح
كؿ العربية، ضاء في األمـ المتحدة أك عدد الدكؿ األعضاء في جامعة الدؿ األعدك يحصر عدد الأف 

                                                           
 .481، ص 4103، 0ياد عبد الفتاح النسكر كمبارؾ فييد القحطاني: سمكؾ المستيمؾ، دار الصفاء، عماف، طإ (1)
 .88حسيف حريـ: السمكؾ التنظيمي، مرجع سابؽ، ص (2)



 االتجاىات أساسيات                                                                                    9الثاني الفصؿ
 

- 55 - 

و بعمم ارتباطا مباشر إلى معرفة األشياء التي قد ترتبط تجاىات الفرد تدفعو إإكالمبدأ األساسي ىنا ىك أّف 
 .(1)أك حياتو

 ثامنا9 قياس االتجاىات

عمى مفيكميا، خصائصيا، كطرؽ اكتسابيا ككظائفيا،  بعد التطرؽ لماىية االتجاىات بالتعّرؼ
يأتي الجانب األىـ مف حيث عالقتو بمكضكع الدراسة كىك كيفية قياس االتجاىات كالشركط التي يجب 

 يس االتجاىات ككذلؾ الطرؽ المختمفة في القياس. يتكفيرىا في تصميـ مقا

 كنجد مف أىـ شركط صياغة مقياس االتجاىات ما يمي:

غّير المبحكث إذا صياغة العبارات بصيغة الحاضر حتى ال يحدث خمط في حالة ما يجب  -
 ا كاف عميو فيصبح في حيرة بيف االتجاىيف المقصكد في العبارة في الكقت الحاضر. تجاىو عمإ

يجب تجنب القضايا التي سيجيب عمييا صاحب االتجاه المؤيد كالمعارض فإثارتيا ال تساعد في  -
  .االتمييز بينيم

 يجب صياغة العبارات بحيث يمكف قبكليا أك رفضيا. -

 سيمة القراءة كما يجب تحاشي النفي المزدكج.ك يجب أف تككف العبارات قصيرة، بسيطة، كاضحة  -

ينبغي تجنب القضايا الغامضة أك عديمة المعنى، فالقضايا التي يحتمؿ أف تككف ليا أكثر مف  -
 .(2)خاّصة ال تساعد الفرد عمى مقارنتو بغيره يةؤ فرد ر  تمؾ التي يراىا كؿكمعنى 

 كييدؼ قياس االتجاىات إلى ما يمي:    

تزكد الباحثيف بجكانب تطبيقية تمدنا بالمعرفة في دراسة سمكؾ األفراد كالتنبؤ باتجاىاتيـ المتنكعة  -
 كالتعّرؼ عمييا. 

                                                           
 .89 ،88، ص، ص4100،  0دار الميسرة، عماف، ط: السمكؾ التنظيمي،  زاىد محمد ديرم (1)
: اتجاىات الشباب نحك رسالة االعالـ االسالمي المرئي، دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر، مذكرة مكممة لنيؿ  بسمة تغريني (2)

 .37، ص 2013شيادة ماجستير في عمـ إجماع االتصاؿ كالعالقات العامة ، بسكرة، 
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اىات كدرجة قكتيا أك دراسة العكامؿ األساسية التي تؤثر عمى درجة كضكح أك غمكض االتج -
 تطرفيا كثباتيا.

رىا كاستقرارىا مّما يترتب عميو دراسة العكامؿ األساسية التي تؤثر في نشأة االتجاىات كتطك  -
 ر ىذه االتجاىات.يتعديؿ أك تغي يةمكانإ

دراسة االتجاىات لو فكائد تطبيقية في مجاالت كمياديف متعددة مثؿ مياديف الصناعة كاالنتاج  -
 .(1)صاد كالسياسة كالخدمة االجتماعية كمجاالت الصحة النفسيةكاالقت

ىناؾ طرؽ مباشرة كأخرل غير مباشرة، ككثيرا ما تستخدـ األخيرة  كبالنسبة لطرؽ قياس االتجاىات
 في قياس االتجاىات الاّلشعكرية كسنتطرؽ إلى كؿ كاحد منيا:

 ىات ككضعكا لذلؾ مقاييس متعددةجاىتـ العديد مف العمماء بقياس االتإ الطرؽ المباشرة19- 
 منيا: عطى فكرة عمى كؿنأىميا مقياس ترستكف كمقياس بكجاردس كمقياس ليكرث كسكؼ ك 

االتجاىات كقد كضع مقياسو ىتمكا بقياس إيعتبر ترستكف مف أكائؿ مف مقياس ترستوف9  -0-0
رأل الفرد في المتطرفة، كأف  تجاه تدرجا معينا مف بيف االيجابية المتطرفة كالسمبيةإلكؿ  ساس أفعمى أ

 .تجاه نحك ىذا المكضكعإمكضكع ما يشير إلى 

مثؿ نقابات  هكيتككف المقياس مف مجمكعة عبارات حكؿ مكضكع معيف يراد قياس االتجاه نحك  
ؿ أك كرة القدـ، فتجمع أكال عبارات تتصؿ بالمكضكع مف مجمكعة مف األفراد ثـ تستبعد العبارات االعم

مف تكاليؼ ؿ كلكنيا ترفع ا" نقابات العّماؿ ترفع أجكر العملتي تشتمؿ عمى معنييف مثؿ الغامضة أك ا
لمحكميف في الميداف، كيطمب مف عبارة عمى كرقة تعرض عمى مجمكعة مف االمعيشة كبذلؾ تكتب كؿ 

حدل عشر خانة تندرج تنازليا مف اإليجابية المتطرفة إلى إة مف خانكؿ منيـ أف يضع كؿ عبارة في 
عاد العبارات التي اختمؼ المحكميف فييا، كنختار العبارات التي يتضمنيا المقياس بإمع  السمبية المتطرفة

 .(2)جابية كالسمبية كبالنسبة لالتجاهكتككف عادة بيف عبارة تمثؿ مدل كاسعا مف حيث اإلي

                                                           
عنؼ،دراسة ميدانية بجامعة محمد مبة الجامعييف نحك ظاىرة التكفيؽ برغكتي: عالقة بعض التغيرات السيككلكجية باتجاىات الط (1)

 .67ص ،4102 ، باتنة،لدكتكراه في عمـ النفس االجتماعيخيضر، أطركحة نياية الدراسة لنيؿ شيادة ا
 .281ص ،2001: السمكؾ االنساني، المكتبة الجامعية، االسكندرية،إنتصار يكنس (2)
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نى كضع درجة بمعالقيمي ثـ تكزع تكزيعا عشكائيا ال صمة لو بدرجتيا كيتـ ذلؾ بعد حساب كزنيا 
عيف ذلؾ ي عالية فمثال إذا كانت الدرجة ،راء المحكميف تبيف مركز العبارة مف التدرجآعمى أساس متكسط 

 .(1)يجابية االتجاه نحك المكضكعإ

 أكثر المقاييس سيكلة كدقة كىك أبسطيا كأسرعيا ف قياس ليكرت ىذا يعدإ 9كرتيل مقياس -0-1
جتماعية، كما تعتبر لؾ عند قياس اآلراء كاالتجاىات في البحكث االكذ في األعداد كنتائجو تعتبر مرضية

 إنتشارا في قياس األراء. سييامف أكثر المق

بداء إكيطمب فيو مف المختبريف  كتعتمد طريقة ليكرت عمى إجابات األفراد في تحديد تدرج المقياس
قتراح ترتيب الدرجات إكبدال مف درجات،  (0حالة في مراحؿ مف المكافقة كالمعارضة تبمغ ) رأييـ مف كؿ
أكافؽ  بإحدل الصيغ اآلتية:جابتو عمى سؤاؿ معيف إتجاه كاحد يطمب مف الشخص تقديـ المختمفة ال

يث عداد سمـ ليكرت عمى جانب تجريبي ح. كيشتمؿ إؽ، غير متأكد، معارض، أعارض بشدةأكاف، بشّدة
 .(2)البنكد كميا كافيا مع مجمكعة ارتباطيتـ حذؼ البنكد التي ال تحقؽ إ

 كخطكات مقياس ليكرت تتمخص في اآلتي:

 تجاه األشخاص نحكه.حديد عناصر المكقؼ المطمكب كأخد إت  -

يتـ الحصكؿ عمى المكضكعات كالمكاقؼ التي تصمـ منيا األسئمة الخاصة بالعناصر السابقة  -
ستبياف طبيؽ إؿ كذلؾ بتمف المقابالت التي تجرل مع العماؿ كالرؤساء في العمؿ كفحص سجالت العم

 .يتضمف أسئمة مفتكحة

تجاه مكاقؼ نحك العمؿ، كأربع درجات لمذم يميو، كثالث درجات إعطاء خمس درجات األشد  -
لالتجاه المحايد، كدرجتيف لالتجاه المعارض، كدرجة كاحدة لالتجاه الشديد المعارضة، كدرجة الفرد الكمية 

 ىي مجمكع تقديراتو لكؿ عبارة.

 ؿ كمفيكميـ لمعبارات.تعديميا بما يتناسب مع لغة العماؽ ىذه األسئمة عمى العماؿ كيتـ تطبي -

                                                           
 .480انتصار يكنس: المرجع السابؽ، ص (1)
 .126، 125ص، ص، 2004االسكندرية،  محمد شفيؽ: عمـ النفس االجتماعي بيف النظرية كالتطبيؽ، دار المعرفة الجامعية، (2)
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بإعداد تطبيقيا عمييـ مرة ثانية، أك  المفيكمة كذلؾ بإحدل طرقتيف، إماجراء ثبات لمعبارات إ -
 بإجراء طريقة التقسيـ النصفي لكحدات االختبار. 

إذا مّيز المقياس مثال بيف لمجمكعات المتناقضة، فؿ صدؽ لممقياس عف طريؽ التمييز بيف اتص -
 . اؿ نادرم التغّيب أصبح مقياس صادقاالعماؿ كثيرم التغيب كالعم

رجات يمكف تحميؿ العبارات لتحديد أم العبارات التي تمّيز بكضكح بيف الدرجات المرتفعة كالد -
  .المنخفضة عمى المقياس الكمي

سع في قياس االتجاه  نحك الزنكج كنحك العالمية، كيتمّيز رث عمى نطاؽ كاكيستخدـ مقياس ليك
عمى مقياس ترستكف ببساطتو في األعداد كثباتو خاصة أف كحدتو تسمح بالتغيير باستخداـ درجات مختمفة 

 .(1)رث يعطي تقديرا دقيقا لرأم الفردرجات في مقياس ليكمف المكافقة كالمعارضة، كما أف كجكد خمس د

كتعرؼ ىذه الطريقة أيضا بمقياس المسافة االجتماعية، كتعتبر ىذه  دس9ر طريقة بوجا-0-2 
عتمادىا لقياس البعد االجتماعي أك ستخدمة لقياس االتجاىات كالتي تـ إالطريقة مف أقدـ الطرؽ الم

 المسافة االجتماعية بيف الجماعات القكمية أك العنصرية المختمفة.

شارة إلى درجة تقبؿ أك رفض األفراد في مجاؿ ردس ىك إكنجد أف مصطمح البعد االجتماعي حسب بكجا
العالقات االجتماعية فيذا القياس أك الطريقة لقياس االتجاىات تستيدؼ عمى كجو الخصكص التعرؼ 

( 7كالكقكؼ عمى مدل تقبؿ األمريكييف أك نفكرىـ مف أبناء الشعكب األخرل، كتتككف ىذه الطريقة مف )
( 1درجة مف التقبؿ كالتقارب االجتماعي تمثميا االستجابة متدرجة رقـ) استجابات متدرجة تبدأ بأقصى

، كينتيي بأقصى درجة مف النبذ "االرتباط بأحد أفراد جنسية منيـ عف طريؽ الزكاجكالتي تتضمف عبارة "
كينحصر بيف  رغبة أفراد جنسية منيـ خارج الكطف"( كالمتضمنة لعبارة "7كالتباعد تمثميا االستجابة رقـ)

قمة التقبؿ كالتقارب االجتماعي إلى قمة النبد كالتباعد مف ستجابات متدرجة ىاتيف اإلستجابتيف إ
  .(2)االجتماعي

                                                           
 . ، ص، د س2: عمـ النفس االجتماعي، دراسات عربية كعالمية، دراسة النيضة العربية، بيركت، ط محّمد السّيد أبك النيؿ (1)
 .42ص  : مرجع سابؽ، يكنس عمي (2)
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كتستخدـ عندما يعتقد الباحث أف المبحكث ال يتمكف مف االستجابة  مباشرة9الالطرؽ غير  -2
فعو أك سمككو، فاألفراد ربما جاىاتو أك دكاشر بالنسبة لألساليب التي تفسر إتبطريقة ذات داللة كبشكؿ مبا
عتراؼ الذم يعكس حقيقة سمككيـ ىـ كآرائيـ، أك ال يككف لدييـ اإلستعداد لإلال يككنكف عمى كعي بمشاعر 

 . (1)أك التعرض ألساليب جمع البيانات بالطرؽ النكعية أك غير الكمية

 كىذه الطرؽ تشتمؿ عمى أنكاع مختمفة مف االختبارات:

التي تتألؼ مف عدد مف الكحدات التي تقيس المعمكمات ال  ضوعية9االختبارات المو -1-0
ر اإلختيار المتعدد، كيتضمف أسئمة محددة ا" إختبارا مف ىذا النكع كىك إختبكسكمر"االتجاىات، كقد كضع 

اإلجابة، كيكضع أماـ كؿ سؤاؿ عدة إجابات يختار منيا الفرد اإلجابات التي يعتقد أنيا الصكاب، كيمكف 
 جاباتيـ لألسئمة غير المحددة االجابة.أف يتعرؼ عمى إتجاىات األفراد مف خالؿ إ لمباحث

ذ عرض عمى المفحكص "سانفكرد" في دراسة القمؽ إ مثؿ ما فعمورات االسقاطية9 االختبا-1-1
ى السؤاؿ صكرة تمثؿ شخصيف أحدىما يسأؿ عف األسباب التي جعمتو قمقا، ثـ طمب منو أف يجيب عم

تجاىو عمى ة، كبذلؾ يفترض أف المفحكص يسقط إليو السؤاؿ في الصكر خص المكجو إنيابة عف الش
 .(2)المكقؼ بطريقة ال شعكرية

بو يتكقؼ عمى  جاىات ككسيمة لتفسير السمكؾ كالتنبؤفائدة االت ؽ نستنتج أفمما سب انطالقإ -
بصكرة دقيقة كمثؿ ىذه قدراتنا عمى تحديدىا كقياسيا بدقة، لكف ليس مف السيؿ قياس ىذه االتجاىات 

 مختمؼ شؤكف المنظمة، كالكسيمة فيدراؾ العامميف ليريف تغدية راجعة حكؿ كيفية إالقياسات تكفر لممد
عمى  بداء رأيو بالنسبة ليا كبناءن و مجمكعة مف العبارات كنطمب منو إف تقدـ لاس إتجاىات الفرد ىي أقي

 كؾ .ستخالص االتجاىات التي تكجو السمإجابتو نستطيع إ

 تاسعا9 تعديؿ االتجاىات

دراكو عركضة عميو بشكؿ معيف ينعكس عمى إلمرسالة الم كيقصد بتعديؿ االتجاه إستيعاب المتمقي 
ة، فتعديؿ اتجاه الفرد يعتمد عمى إعادة لتزامو بما تكصى بو تمؾ الرسالانفعاالتو كأفعالو التي تعبر عف إك 

                                                           
 .219 ص ،محمد منصكر أبك جميؿ كآخركف: مرجع سابؽ (1)
 .486،487ص: مرجع سابؽ، ص،  إنتصار يكنس (2)
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االعتقادات القديمة، كمع ذلؾ  ف تكّكف إعتقادا جديدا كتعّدؿتنظيـ بناءه المعرفي، ك تعديؿ االتجاىات حي
ّما بشكؿ تمقائي نتيجة لما قابمة لمتغير إ كرغـ ما تتميز بو االتجاىات مف ثبات كاستمرار نسبييف، فيي

ما بشكؿ مقصكد تحت ظركؼ معينة.يؤ  كمف العكامؿ المساعدة في تغيير  ثر عمييا في الحياة العادية، كا 
 جد ما يمي:االتجاىات ن

 حداىما عمى باقي االتجاىات.متساكية في قكتيا بحيث يمكف ترجيح إجاىات متكازية أك كجكد إت -

 تجاىات مختمفة.بيف إ تكزيع الرأم -

  . تجاه الفرد أساسا نحك مكضكع االتجاهعدـ تبمكر ككضكح إ -

 عدـ كجكد مؤثرات مضادة. -

 .(1)سطحية أك ىامشية االتجاه -

 االتجاه مظيريف أساسييف ىما:  تعديؿ كتتخذ عممية 

عكس، الارض أك مف مكافؽ إلى غير مكافؽ ك االتجاه حياؿ مكضكع ما مف مؤيد إلى مع تعديؿ -
(  اتجاه االتجاه ستخداـ التغير )أم أف التغيير ىنا يككف في درجة إيجابية أك سمبية االتجاه، أك إذا جاز إ

تجاه العماؿ مف رفض سياسة العمؿ، ساعات ير إمشركعات تغيدارة في أحد الكمثاؿ ذلؾ أف تحاكؿ اإل
إضافية بنفس فئات األجر العادية إلى قبكؿ ليذه السياسة أك حيف تحاكؿ أمريكا تغيير االتجاىات 

 المعادية ليا إلى أخرل مكالية.

د يككف كضكع معيف، فالفرد قجابيتو أك سمبيتو حياؿ ملتغيير في االتجاه بمعنى تأكيد إيأف يتـ ا -
نو يد عف آثار االستعمار كنتائجو الضارة بالشعكب فإذا عرؼ المز لديو إتجاىا معاديا لالستعمار كلكّنو إ

، كبالتالي يتدعـ كيتأكد إتجاىو المعادم، كبنفس المنطؽ قد يحدث التغيير يزداد في تصميمو عمى كراىيتو
 .(2)عيفتجاه تدعيـ كتأكيد مدل مكافقة الشخص أك قبكلو لمكضكع مفي إ

 كتتـ عممية تغيير االتجاىات عبر خطكات عممية كىي:

                                                           
 .33 ص ،: مرجع سابؽ بسمة ترغيني (1)
 .220 ص ، د س، 2ط السمكؾ التنظيمي، مكتبة غريب، عماف،عمي سممي:  (2)
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 تحديد كحصر االتجاىات المرغكب في تغييرىا. -

 تحديد كحصر االتجاىات المراد تككينيا. -

تحديد االختالفات الكمية كالنكعية بيف االتجاىات القديمة كبيف االتجاىات التي نرغب في  -
 تككينيا أم تحديد الفجكة السمككية.

 التحّدث بمباقة عف الفجكة السمككية. -

 .(1)خمؽ نكع مف االختالؿ العصبي الذم يدفع الفرد إلى الّسمكؾ المرغكب -

متعديؿ، كمف اد تتفاكت مف حيث قابميتيا لاالتجاىات المختمفة لألفر  لضركرم اإلشارة إلى أفكمف ا     
 يمي: ما  تحدد درجة قابمية االتجاه لمتعديؿ أىـ العكامؿ الّتي

ىذه  ييا الفرد كيتقّيد بيا فكمما زادتدرجة ضغكط األطر المرجعية كالجماعات الّتي ينتمي إل -
 سيمت عممية التغير كالعكس صحيح  لتعديؿالضغكط مف أجؿ ا

كمدل ثقة االفراد المراد تغيير  االتجاىات القائمكف بالتعديؿ كقدراتيـ كمياراتيـ في عممية تعديؿ -
حداث لتغيير( فالمدير الذم يسعى لتعديؿ إتجاه مكظفو يمعب دكرا ىاما في إالقائميف باتجاىاتيـ بيـ )إ

  ر.يالتغيالتعديؿ ك 

راتو عمى ادراؾ التغيير المطمكب كمركنتو كقد تجاه كخصائصوطبيعة الشخص صاحب اال -
  كقدراتو االستيعابية.

ة تجاىات المتطرفإليجابية، فاإلباطات السمبية أك ارتطبيعة االتجاه ذاتو كخصائصو كنكع اإل -
 تجاىات األقؿ تطرفا.تككف أقؿ قابمية لمتغيير مف اإل

ف تجاىات األخرل لدل الفرد التي يككّ تكافؽ بيف التغيير المنشكد في اإلتجاه كبيف باقي اإلمدل ال -
 .(2)النظاـ أك النسؽ االتجاىي، فكمما زاد التكافؽ زادت قابمية التعديؿ

                                                           
 .092 ص ،4117 ،0ط ،محمد الصيرفي: السمكؾ االدارم، دار كفاء لدني، االسكندرية (1)
 .90 حسف حريـ: السمكؾ التنظيمي، مرجع سابؽ، ص (2)
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 يؿ اإلتجاىات عوائؽ تعد      

، فالمدير قد ال يككف راضيا عف إتجاه تجاهاإل زمة لتعديؿعدـ تكافد المعمكمات الكافية الال -      
ىذا االتجاه قد يؤثر عمى  راضيا عف سمككو مالـ يتضح لو أف كلكف األخير قد يككف المكظؼ السمبي

 قيمتو لكظيفة أعمى.

و بقا تجاه مكضكع أك شخص معيف، فإنلتزاما مسرد إالمسبقة فحينما يككف لدل الف لتزاماتاإل -
 و الذمالذم يقكـ بتعييف أحد أقارب مثال فرئيس مجمس االدارة و،تجاىكتعديؿ إ يككف غير مستعد لتغيير

 عتراؼ بالخطأ.ا لإللمعمؿ، ال يككف مستعد ت عدـ كفائتويثب

غيرىا تككف بالغة الصعكبة عممية ت صكرة معرفية كثقافية معقدة فإف االتجاىات المبنية عمى -
 تجاىات المتطرقة.ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لإل

 االتجاىات ذات العالقة القكية بمصالح األفراد صعبة التغير. -

كالسيما في  يف اإلتجاه الحالي كاإلتجاه المرغكب فيو قد يقؼ حائال أماـ التغييردرجة التناقض ب -
 حالة شّدة ىذا التناقض.

النفسية كالشخصية عائقا أساسيا في عممية التغيير ككذلؾ الحاؿ بالنسبة قد تقؼ الطبيعة  -
 .(1)لمجماعات المرجعية

ل تجاىات الفرد حكؿ مكاقؼ معينة قد تككف متعارضة أك باألحر إنطالقا مّما سبؽ يمكف القكؿ أف إ
ؾ تطكرا كمما شخصية الفرد، فكمما كاف ىنانطالقا مف تطكر سمبية لكف نستطيع تعديؿ تمؾ اإلتجاىات إ

معمكمات حكؿ ثير التنظيـ غير الرسمي فتعتبر حقائؽ ك كتسب الفرد خبرات جديدة، باإلضافة إلى تأإ
 تجاه تدعيـ كتأكيد مدل مكافقة الشخص أك قبكلو لمكضكع معيف.ي إمكضكع االتجاه كقد يحدث التغير ف
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 خالصة9      

الفرد كقيمو ك ثقافتو  الميمة المؤثرة في سمكؾ تجاىات تعتبر مف العناصركختاما يمكف القكؿ أف اإل
إتجاه شيء تجاىاتو الخاصة نحك القضايا االجتماعية كالنفسية، كباعتبارىا تعكس شعكر الفرد كلكؿ فرد إ

ليذه االتجاىات، كتتشكؿ ىذه  مسؤكلية االدارة تكمف في األخذ بعيف االعتبار أك مكقؼ ما، فإف
بعد خبراتو السابقة كطبيعة المجتمع الذم نشأ التي مر بيا اإلنساف  ىات نتيجة لمظركؼ الخاصةتجااإل
كغيرىا مف العكامؿ التي ساىمت في تككينيا، إضافة إلى ىذا فقد مكننا ىذا الفصؿ مف تكضيح أىمية  فيو
 ككيفية قياسيا كتعديميا.   االتجاىات كالخصائص المميزة ليا ىذه
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 9تمييد      

مجاؿ السمكؾ التنظيمي كذلؾ ألف  اـ التنظيمي أىمية كبيرة لدل الباحثيف فيلتز مكضكع اإلكتسب إ
فقط،  دارة المنظمات، أصبحت ال تعتمد في تحقيؽ أىدافيا عمى درجة كالء المكظفيف لممنظمة كأىدافياإ

ّنما أصبح يمتد ليشمؿ درجة إلتزاـ ارة دأف تبحث إىؤالء المكظفيف بتحقيؽ تمؾ األىداؼ، كبالتالي يجب  كا 
يجابية لمكظفييا كذلؾ مف خالؿ التييئة الحديثة عف ما ىك أكثر مف تككيف إتجاىات كمشاعر إالمنظمات 

ؼ كانطالقا مف ىذا الفصؿ سكؼ نتعر  د يمتزمكف بو،ة لمناخ العمؿ لدييا بكضع نظاـ عمؿ جيالجديد
 ى سمكؾ األفراد داخؿ المنظمة.، ككيفية تأثيره عمنظيمي، ككذا العكامؿ المؤثرة فيوعمى أىمية االلتزاـ الت
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 لتزاـ التنظيميأوال9 أىمية اإل      

اء، حيث أكدت نتائج لتزاـ التنظيمي مف أبرز المتغيرات السمككية التي سمطت عمييا األضك يعد اإل
مستكل رتفاع إلتزاـ التنظيمي، إذ أكضحت الدراسات أف بحاث عمى األىمية الكاضحة لإلالعديد مف األ

نخفاض مستكل مجمكعة مف الظكاىر كفي مقدمتيا ظاىرتي لتنظيمي في بيئة العمؿ ينتج عنو إااللتزاـ ا
 الغياب كالتيرب عف أداء العمؿ.

 كمف بيف أىمية االلتزاـ التنظيمي كاالىتماـ المتزايد بيذا المفيـك ما يمي: 

بعديد مف النكاحي السمككية، كخاصة  لتزاـ التنظيمي يمثؿ أحد المؤشرات األساسية لمتنبؤأف اإل -
في المنظمة كأكثر عمال  معدؿ دكراف العمؿ، فمف المفترض أف األفراد الممتزمكف سيككنكف أطكؿ بقاءن 

 نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

لتزاـ التنظيمي قد جدب كال مف المربييف كعمماء السمكؾ االنساني نظرا لما يمكنو أف مجاؿ اإل -
 غكبا فيو.مف ككنو سمككا مر 

يجاد األفراد ىدؼ ليـ في اعدنا إلى حد ما في تفسير كيفية إلتزاـ التنظيمي يمكف أف يسأف اإل -
 .(1)الحياة

لتزاـ التنظيمي عنصر ىاـ في الربط بيف المنظمة كاألفراد العامميف بيا ال سيما في يمثؿ اإل -
كدفعيـ لتحقيؽ أعمى مستكل مف  مة لعماليا،األكقات التي ال تستطيع فييا المنظمة أف تقدـ الحكافز المالئ

 نجاز. اإل

لتزاـ األفراد لممنظمات التي يعممكف بيا يعتبر عامال ىاما أكثر مف الرضا الكظيفي في أف إ -
 كيـ العمؿ في منظمات أخرل.نبؤ ببقائيـ في منظماتيـ أك تر الت

مؾ المنظمات، كاستمرارىا كزيادة أف التزاـ األفراد لمنظماتيـ يعتبر عامال ىاما في ضماف نجاح ت -
  .(2)انتاجيا

 
                                                           

: المناخ التنظيمي كعالقتو بااللتزاـ التنظيمي، رسالة ماجيستر في العمـك االدارية، جامعة نايؼ لمعمـك خالد محمد أحمد الكزاف (1)
 .36 ص ،2006 األمنية ، السعكدية،

 .186 : مرجع سابؽ، صصالح الديف محمد عبد الباقي (2)
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 لتزاـ التنظيميثانيا9 أىداؼ اإل       

لتزاـ التنظيمي إلى تبني أك الكصكؿ إلى مجمكعة مف األىداؼ األساسية كالمتمثمة فيما ييدؼ اإل
 يمي: 

 ييدؼ إلى التقميؿ مف معدالت دكراف العمؿ كتحسيف مستكل أداء األفراد.   -

 دارة كالعامؿ.يؿ مف المشكالت التي تحصؿ بيف اإلالتقم ييدؼ إلى -

 ييدؼ إلى رفع معدالت األداء أك الناتج القكمي.  -

 ممسؤكلية المكضكعة عمى عاتقيـ في المنظمة.العامميف لزيادة تحمؿ  -

 نتاجية كفعالية األفراد كالتقميؿ مف التكاليؼ.ييدؼ إلى زيادة اإل -

 نافسية لممنظمة.ييدؼ إلى تحسيف القدرة الت -

 ييدؼ إلى خفض نسبة الغياب كالحد مف التأخرات. -

 .(1)ييدؼ إلى تحسيف العالقة االجتماعية بيف العماؿ -

  ثالثا9 خصائص االلتزاـ التنظيمي      

يف عمى أنو تمثؿ تفؽ عمييا معظـ الباحثاـ التنظيمي بمجمكعة مف الخصائص إلتز يتميز اإل
 ل األفراد كىي:لتزاـ لدمحددات لدرجة اإل

يمانو بأىدافيا كقيميا، كرغبتو في البقاء أقصى جيد لصالح المنظمة كقبكلو كا  ستعداد الفرد لبدؿ إ -
 فييا.

كجكد شعكر داخمي يربط الفرد بالمنظمة، كيدفعو لمعمؿ لتحقيؽ مصالحيا، كمنحيا الحيكية  -
 كالنشاط. 

عمييا مف خالؿ ظكاىر تنظيمية معينة  لتزاـ التنظيمي عف حالة غير محسكسة يستدؿيعبر اإل -
 تتضمف سمكؾ األفراد.

                                                           
 .009: مرجع سابؽ، ص كزممكسى الم (1)
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لتزاـ التنظيمي لتحقيقو كقتا طكيال، فيك ناتج عف قناعتو تامة لمفرد، كالتخمي عنو ال يستغرؽ اإل -
 يككف نتيجة لتأثير عكامؿ سطحية طارئة، بؿ قد يككف نتيجة لتأثيرات استراتيجية ضاغطة.

مجمكعة مف الصفات الشخصية كالعكامؿ التنظيمية كالظركؼ الخارجية يتأثر االلتزاـ التنظيمي ب -
 المحيطة بالعمؿ.

تتمثؿ مخرجات االلتزاـ التنظيمي بعدـ ترؾ المنظمة، كالحماس لمعمؿ كاالنتظاـ بيا كاالخالص  -
 .(1)ليا

 لتزاـ التنظيميرابعا9 أنواع اإل       

 مي كىي:يفرؽ الخبراء بيف ثالث أنكاع مف االلتزاـ التنظي

عتقاده بأف ترؾ د ليبقى في العمؿ بمنظمة معينة إلكيشير إلى قكة رغبة الفر  لتزاـ االستمراري9اإل -0
مما طالت خدمة الفرد في المنظمة فاف تركو ليا سيفقده الكثير مما استثمره كالعمؿ فييا يكمفو الكثير، ف

كالكثير مف األفراد ال  ،لبعض األفراد(فييا عمى مدار الكقت مثؿ: )خطط المعاشات، كالصداقة الحميمية 
 درجة كالئيـ االستمرارم عالية. : إفاألفراد يقاؿ عمييـىؤالء يرغب في التضحية بتمؾ األمكر مثؿ 

عف قكة رغبة الفرد في االستمرار بالعمؿ في منظمة معينة، ألنو  كيعبر لتزاـ العاطفي9اإل  -1
 تحقيؽ تمؾ األىداؼ. مكافؽ عمى أىدافيا كقيميا كيريد المشاركة في

يشير إلى شعكر الفرد بأنو ممتـز بالبقاء في المنظمة بسبب ضغكط اآلخريف، لتزاـ المعياري9 اإل -2
يـ إلى حد كبير ماذا يمكف أف يقكلو بانلتزاـ المعيارم يأخذكف في حسلدييـ اإلفاألشخاص الذيف يقكل 

مالئو قا لشركتو أك يترؾ انطباعا سيئا لدل ز اآلخركف لك ترؾ العمؿ بالمنظمة، فيك ال يريد أف يسبب قم
 .(2)كلك كاف عمى حساب نفسو ىلتزاـ أدبي حتبسبب تركو العمؿ. إذف فيك إ

 لتزاـ التنظيمي ثالث أسس ىي:كانتكر" أف لإل "كيرل

                                                           
مة محمد محمد مصطفى أبك جياب: مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة، مذكرة مكم (1)

 .12،13صص،  ،20014تجارة بالجامعة االسالمية، غزة، دارة األعماؿ، كمية اللمحصكؿ عمى درجة ماجستير في إ
جيرالد جرينبكرج ك ركبرت باركف: إدارة السمكؾ في المنظمات، ت رفاعي محمد رفاعي ك إسماعيؿ عمي بسيكني، دار المريخ،  (2)

 .  216،217، ص، ص2004الرياض، 
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يقصد بو أف يكرس الفرد حياتو كيضحي بمصالحو مف أجؿ البقاء مع االلتزاـ المستمر9 -0
 ا يحققو مف مكاسب عند تركيا.الجماعة دكف النظر لم

جتماعية متماسكة كمتضامنة مع الجماعة يتمثؿ في إرتباط الفرد بعالقات إااللتزاـ التالحمي9 -1
 كيتحقؽ ذلؾ عند تركو السمكؾ المؤدم لمتباغض كالتناحر، مركزا عمى السمكؾ االيجابي.

رىا التي يممثال لسمطتيا كمعاي رتباط الفرد بقيـ كمبادئ الجماعةكيتمثؿ في إااللتزاـ الموجو9 -2
 تحددىا.

 بيف نكعيف مف االلتزاـ التنظيمي ىما:" Kidron"كما يميز -

 قيـ كأىداؼ المنظمة كاعتبارىا جزءا مف قيمو كأىدافو. كيقصد بو تبني الفرد ل االلتزاـ األدبي1-9

برغـ كجكد  كيقصد بو رغبة المكظؼ في االستمرار في العمؿ بالمنظمة االلتزاـ المحسوب1-9
 .(1)عمؿ بديؿ بمنظمة أخرل كبمزايا أفضؿ

يتضح مما سبؽ تعدد أنكاع االلتزاـ التنظيمي كعمى الرغـ مف تعددىا إال أف بعض الدراسات  -
أظيرت تأثيرىا عمى بعضيا البعض، كما أشارت إلى تطابؽ أىداؼ الفرد كقيمو مع أىداؼ كقيـ 

يجابي في تنفيذه، مركزا عمى السمكؾ اإل يجابيةاركتو اإلبخصائص العمؿ كمناخو لمشالمنظمة، متأثرا 
بعضكيتيا كبذؿ المحتـر في ذلؾ، كيظير ذلؾ جميا برغبتو الشديدة لمبقاء بيا كاالستمرار فييا متمسكا 

 جيكدا جبارة لتحقيؽ أىدافيا.

 لتزاـ التنظيميا9 مصادر تعزيز اإل خامس       

نظيمي قد تخرج عف نطاؽ االدارة، كتكافر عدد كبير مف لتزاـ التىناؾ بعض العكامؿ المحددة لإل
، مما يقمؿ مف نسبة اإللتزاـ، كمع ذلؾ يمكف لمرؤساء تقكية اإللتزاـ التنظيمي عف كالكظائؼ الفرص
 طريؽ: 

لمتحكـ في طرؽ تأدية كظائفيـ، كتقدير اسياماتيـ،  كذلؾ بإعطاء األفراد فرص إثراء الوظائؼ9 -
 شراؾ المكظفيف.رد" ببرنامج إنجاحا كبيرا في شركة "فك كقد حققت ىذه الطريؽ 

                                                           
بطة بو لدل مديرم مدارس التعميـ العاـ لمبنيف بمحافظة جدة، رسالة لتزاـ التنظيمي كالعكامؿ المرتادم: اإلبأحمد بف حميد حميد الع (1)

 .17، ص1999ماجيستر، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 
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كىذا مف خالؿ تطبيؽ سياسة المشاركة في األرباح، ربط مصالح الشركة بمصالح موظفييا9  -
مما يرفع كالبرامج التشجيعية لممكظفيف، كبيذا تجعميـ يركف أف مصالحيـ الشخصية تتفؽ مع مصالحيا 

 مف مستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـ.

كذلؾ بإسقاط الذيف تتفؽ قيميـ مع قيـ المؤسسة، فكمما زاد  واختيار الموظفيف الجدد9 ابطإستق -
 لتزاما، كالشركات التي تظير لمكظفيا أنياكمبادئ العماؿ كمما أصبحكا أكثر إالتكافؽ بيف مبادئ المؤسسة 

 .(1)اعميةستقطابيـ بفتعمؿ بجدية لجذبيـ ىي التي تجد إلتزاما قكيا بيف الذيف تـ إ

 تنمية السمكؾ االبداعي لدل األفراد. -

 يجاد الدافع لدل العماؿ لبذؿ مزيد مف الجيد كاألداء لممنظمة.إ -

 جتماعية المناسبة لمستكاه.طاء العامؿ المكانة الكظيفية كاإلعإ -

 شباع الحاجات االجتماعية لمعامؿ.حرص المنظمة عمى إ -

 ار المطمكب مف العماؿ تحقيقيا أك القياـ بيا.ضركرة تحديد ككضكح األىداؼ كاألدك  -

 الفرص لمشاركة العماؿ في جميع مراحؿ العمؿ، كضع القرار في المنظمة. إتاحة -

 .(2)العمؿ عمى تحسيف المناخ التنظيمي -

االدارية مف خالؿ  عميو يجب أف نفكر في االلتزاـ التنظيمي عمى أنو سمكؾ يجب تنميتو باألعماؿك 
ثراء الؿ عممية تصميـ العمؿ كتحقيؽ اإلرتباط كانخراط الفرد بالعمؿ كيأتي ذلؾ مف خإ تطكير أساليب

ستجابة لممياـ حتى يككف لدييـ مسؤكليات عة في العمؿ كجعؿ المكظفيف أكثر إالكظيفي كتكفير المت
 ككعي حكؿ نشاط العمؿ.

 لتزاـ التنظيمي9 مراحؿ تشكيؿ اإل سادسا      

 في مرحمتيف: "الفف" ك"كلتشي"لتزاـ التنظيمي، كقد حددىا اإل يمر الفرد بعدة مراحؿ مف

ختياره عمى ريد أف يعمؿ بيا كفي الغالب يقع إنضماـ الفرد لممؤسسة التي يمرحمة إاألولى9 
 المؤسسة التي يتكقع أف تحقؽ رغباتو كتطمعاتو.

                                                           
 .99حمزة معمرم مرجع سابؽ، ص (1)
 . 404، 400ص، ص 4113عية الجديدة، االسكندرية، : السمكؾ التنظيمي، الدار الجاممحمد سعيد أنكر سمطاف (2)
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ؿ تحقيؽ أىداؼ مرحمة االلتزاـ التنظيمي حيث يحرص الفرد عمى بذؿ جيد كبير مف أجالثانية9 
 المؤسسة كالنيكض بيا.

 لتزاـ التنظيمي كىي: " إلى ثالث مراحؿ لإلأكرالييشير" ك  -

لتزاـ، فالفرد ىنا مبني عمى ما يحصؿ عميو مف المؤسسة مف فكائد في البداية، : أك اإلذعافاإل-0
 ئد المختمفة.لذا نراه يتقبؿ سمطة اآلخريف، كيمزميـ بما يطالبكنو مقابؿ حصكلو منيا عمى الفكا

تأثير اآلخريف مف فنجد أف الفرد يتقبؿ سمطة ك مرحمة التطابؽ أو التماثؿ بيف الفرد والمؤسسة9 -1
 نتمائو ليا.في العمؿ بيا، فيي تشبع حاجتو لإلنتماء، لذا فإنو يشعر بالفخر إلستمرار أجؿ الرغبة كاإل

لتزاـ نتيجة لتطابؽ ما لو، فاإلقيـ المؤسسة أىداؼ كقيفالفرد يعتبر أىداؼ ك مرحمة التبني9 -2
 .(1)أىداؼ المؤسسة كقيميا مع أىداؼ الفرد كقيمو

لتزاـ التنظيمي، ىي عممية " أف عممية تككيف كنمك كتطكر اإلسمطاف" ك "سعكد"كيرل كؿ مف  -
 عمى درجة كبيرة مف التعقيد، كفيما يمي عرض ليذه المراحؿ المتعددة:

لمعمؿ، كتمتد ىذه المرحمة لعاـ كاحد، حيث تعتمد عمى ما أم قبؿ الدخكؿ  مرحمة التجربة9 -0
مستكيات  يتكافر لدل الفرد مف خبرات العمؿ السابقة، ألف األفراد يدخمكف المنظمات كعندىـ درجات أك

ة االجتماعية لتزاـ التنظيمي ناجمة عف تكقعات الفرد كظركؼ العمؿ كطبيعة البيئستعداد لإلمختمفة مف اإل
تجاىات كأفكار ففي ىذه المرحمة ييدؼ مف تكجيو نحك العمؿ عمى تحقيؽ األمف قيـ كا  كما تمثمو مف 

 .(2)كالشعكر بو، كالحصكؿ عمى القبكؿ مف التنظيـ، كبذؿ الجيكد لمتعمـ كالتعايش مع بيئة العمؿ الجديدة 

تاريخ كتتضمف ىذه المرحمة خبرات العمؿ المتعمقة باألشير األكلى مف في العمؿ9  مرحمة البدء-1
بدء العمؿ، كتتراكح الفترة الزمنية ليذه المرحمة مف عاميف إلى أربعة أعكاـ، كتظير خالليا خصائص 

 مميزة ليا تتمثؿ في األىمية الشخصية، كالخكؼ مف العجز، كظيكر قيـ االلتزاـ التنظيمي.

                                                           
 .08يد حميد العبادم: مرجع سابؽ، صأحمد بف حم (1)
السعكد راتب كسمطاف سكزاف: درجة العدالة التنظيمية لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية كعالقتيا  (2)

 .204، ص 2009، 2+1، العدد  25يا، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد يبالكالء التنظيمي ألعضاء الييئات التدريسية ف
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ىات تجااإلف تاريخ بدء العمؿ، حيث تزداد كتمثؿ السنة الخامسة م مرحمة الثقة في المنظمة2-9
 .(1)لتزاـ حتى يصؿ إلى مرحمة النضج، كيزداد نمك ىذا اإللتزاـ التنظيميالتي تعبر عف زيادة درجات اإل

 لتزاـ التنظيميسابعا9 قياس اإل        

أنو يحقؽ فكائد  المنظمة تكاليؼ كجيكدا شاقة، إاللتزاـ التنظيمي يحمؿ بالرغـ مف أف قياس اإل 
دارية، كىناؾ مف الفكائد ما حرافات كاألخطاء في الممارسات اإلنتصحيح اإلبيرة لممنظمة تساعد عمى ك

يعكد عمى األفراد، كمنيا ما يعكد عمى المنظمة بالدرجة األكلى، كمنيا ما يعكد عمى المجتمع بشكؿ عاـ 
 كمف ىذه الفكائد ما يمي: 

الكظيفي، كىذا يمكف  لتزاـ التنظيمي لإلدارة مؤشرات دالة عمى مستكل األداءـ قياس اإليقد -1
ا تستخدـ تجاىيا قياسا إلى فترة سابقة مف الكقت أك أنية مف أف تعمؿ عمى تحديد مكقعيا كا  المنظم

ة دارة المنظمأخرل لمفترة نفسيا أك عمى مستكل إمنظمات  مع لتزاـ العامميف فيياأسمكب المقارنة لمستكل إ
 ئات العامميف فييا.فأك 

نسانية تتمثؿ في المشاعر كاإلفي تركيب أبعاد ما تدخؿ -2 تجاىات نحك الكثير مف دية كمعنكية كا 
لتعرؼ عمى دارة الجيدة اعمى حّد سكاء، لذلؾ يترتب عمى اإلمميف كالتنظيـ ااألمكر التي ليا عالقة بالع
نتماء ليذه كمعرفة ما يتمتع بو األفراد مف إ حتياجات حتى تستطيع قياسالمشاعر كاألحاسيس كاإل

  المنظمة.

ستخداميا بمثابة أداة شخصية جيدة تعتمد اإلدارة الناجحة عمى إلتزاـ التنظيمي قياس اإل إف-3
يجاد الحمكؿ فراد كالتنظيـ كمف ثـ العمؿ عمى إلقياس كمعرفة المشكالت كالمعكقات التي تكاجو األ

 .(2)المناسبة
بالنفع عمى المنظمة لتزاـ التنظيمي تعكد نسانية خاصة المتعمقة ببحث اإلاإلأف البحكث  -4
يجابي اـ االدارة بيـ، مما ينعكس بأثر إىتمد عندىـ الشعكر باألىمية نتيجة إليتكل ، ككف األفرادكاألفراد

اقية يجابية تتراكح بيف الرغبة في العمؿ، كزيادة الثقة كالمصدمة كعمى األفراد، كىذه األثار اإلعمى المنظ
 دارة.في اإل

                                                           
 .08أحمد بف حميد حميد العابدم: مرجع سابؽ، ص (1)
ت الحصكؿ عمى ستكماال لمتطمباـ التنظيمي لدل العامميف، مذكرة إلتزاير اإلدارة التغيير في تعز صقر محمد أكـر حمس: دكر إ (2)

 .26، ص4104دارة األعماؿ، غزة، درجة الماجستير في إ
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ظمة في العمؿ مف حيث القدرة عمى إحداث تغيرات في كبيرة لممنتحقؽ ىذه األبحاث فائدة  -5
قاط التي قد تؤثر في رفع أك خفض لتزاـ أداة لتشخيص النكظركؼ العمؿ، حيث يعتبر قياس اإل دارةاإل
 .(1)لتزاـ العامميف لممنظمةإ

 يب مباشرة لمتعرؼ عمى مستكياتكقد تطرؽ عدد مف الباحثيف إلى أف المنظمات تستخدـ أسال
 لتزاـ لدل العامميف منيا ما ىك مرتبط بالناحية المكضكعية كمنيا ما ىك ذاتي كىي:اإل

كىي تمؾ الطرؽ البسيطة كالشائعة االستخداـ حيث تستخدـ كحدات المقاييس الموضوعية9  -0
 قياس مكضكعية لرصد سمكؾ العامميف مثؿ:

 مستكل أداء العامميف. -
 رغبة الفرد في البقاء في المنظمة. -
 معدؿ دكراف العمؿ. -
 كثرة الغياب عف العمؿ. -
 كثرة حكادث العمؿ. -

تزاـ التنظيمي كالتقيد بيا في لبالتنبو عمى المشكالت الخاصة باإلىذه المقاييس السمككية تفيد 
 (2)ستمرار بالعمؿ في المنظمة.اإل

رية ذاتية كذلؾ عف طرؽ لتزاـ العامميف مباشرة بأساليب تقدييقيس إ ىذا النكعالمقاييس الذاتية9 -1
العامميف بالمؤسسة لمحصكؿ عمى تقدير مف جانبيـ عف درجة تصميـ قائمة تتضمف أسئمة تكجو لألفراد 

يجابيا، كأفضؿ قدرة عمى تشخيص درجة الكالء كاإللتزاـ سمبيا أك إ لتزاـ التنظيمي، كيعد ىذا النكع األكثراإل
 نة كذلؾ مف خالؿ أسمكبيف ىما:طريقة لتطبيؽ ىذه المقاييس ىي قائمة االستبا

راد، حيث يطمب إما أف يتـ تكجيو سؤاؿ كاحد أك مجمكعة مف األسئمة مباشرة لألف األسموب األوؿ9
 لتزاميـ كمدل حبيـ لمعمؿ.منيـ تحديد مستكل إ

نما ىناؾ أسئمة مكب ال يكجد سؤاؿ كاحد عف مستكل إلتزاميـ كا  كفي ىذا األس األسموب الثاني9
 .(3)ما يتعمؽ بالعمؿ كالبيئة كاألشخاص كاألشياءعديدة منيا 

                                                           
 .26صقر محمد أكـر حمس: مرجع سابؽ، ص (1)
س الدستكرم، عؿ بف حمس الغيبي: دكر البرامج التدريبية في رفع مستكل الكالء التنظيمي، دراسة حالة عمى العامميف بالمجممش (2)

   .80ص ،4118 ،دارة األعماؿ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياضرسالة الماجستير في إ
 .185ص ،2006 ،1لشركؽ، عماف، طدارة التربكية، دار ااح: قضايا معاصرة في اإلأحمد بط (3)
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اـ التنظيمي، بيدؼ قياس كما تكجد عدد مف المقاييس التي طكرىا بعض الميتميف بدراسة االلتز  -     
 سكؼ نذكر بعض منيا: ، كنظرا لصعكبة إستعراضيا كميالتزاـ الفرد بالمنظمةمستكيات إ

لتزاـ التنظيمي، فقرات سداسية اإلستجابة لقياس اإل 08كقد إحتكل المقياس عمى  مقياس تونتف0-9
 لتزاـ الميني.فقرات أخرل رباعية كخماسية اإلستجابة تقيس اإل 07كما تضمف المقياس 

اس (، كيتككف المقيQCQلتزاـ التنظيمي )كقد أطمؽ عميو إستبانة اإل مقياس بورتر وزمالئو1-9
 لتحقيؽ أىداؼ ة كالرغبة في مضاعفة الجيكدلمنظمفقرة تستيدؼ قياس درجة إلتزاـ األفراد با 15مف 

 ستجابة.، كقد إستعاف بمقياس ليكرت السباعي لتحديد درجة اإلالمنظمة كقبكليـ لقياميا

فقرات كقد  04لتزاـ مدل الحياة كيتككف مفا مقياس لإلحيث قدم مقياس مارش ومافري2-9
مدل الحياة، كتعزيز إستحساف المنظمة كحث الفرد أستخدـ كأداة لقياس إدراؾ الفرد لكيفية تعميؽ اإللتزاـ 

 براز نية الفرد لمبقاء في المنظمة.عمى اإللتزاـ بقيـ العمؿ، كأخيرا إ

فقرات عبرت كؿ  06لتزاـ التنظيمي مف خالؿ كىك محاكلة لقياس اإلمقياس جورج وزمالئو9 -3
 منيا عف كاحدة مف القيـ التالية: 

 عمؿ مع الزمالء بكفاءة.ستخداـ المعرفة كالميارة كالإ-

 بناء سمعة جيدة لمعمؿ عمى مكاجية الصعكبات كالتحديات. -

 المساىمة بأفكار جديدة في حقؿ التخصص. -

رات أعاله مقياس خماسي ستخدـ مف أجؿ تحديد األىمية النسبية لكؿ فقرة مف الفقىذا كلقد إ
. االستجابة

 (1) 

 التنظيميمستوى االلتزاـ رة في العوامؿ المؤث 9ثامنا

بالبيئة الخارجية لممنظمة، تعمؽ لتزاـ التنظيمي بعضيا  يديد مف العكامؿ التي تؤثر عمى اإلىناؾ الع
دراكو لظركؼ بيئة العمؿ، كالعكامؿ التنظيمية كتجاربو كا  يتعمؽ بخصائص الفرد كالكظيفة  كالبعض اآلخر

 التالي: (2في الشكؿ رقـ) ىك مكضح األخرل كما

                                                           
محمد بن عبد هللا الثمالً: عالقة اإللتزام التنظٌمً ببٌئة العمل الداخلٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة،  (1)

 .43، ص4114
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 لتزاـ التنظيمي.وامؿ التي تؤثر في اإل (9 الع1قـ )شكؿ ر 

 

 

 

 

 

 

 

 .147ص ،2000ىرة، االق ،دارة المكارد البشرية، دار الفكر العربيعايدة سيد خطاب: العكلمة كمشكمة إالمصدر: 

كؼ سكؽ تؤثر العكامؿ المتعمقة بالبيئة الخارجية كظر العوامؿ المتعمقة بالبيئة الخارجية9  -0
صة في األياـ لتزاـ التنظيمي خافراد كبالتالي تؤثر عمى درجة اإلتجاىات األص االختيار عمى إالعمؿ كفر 

صادية كتعددت فرص العمؿ قتكمما كاف ىناؾ ركاج في الظركؼ اإلالعمؿ. ف كالشيكر األكلى لبدء
ختيار صة إخارجية، فالعمؿ يمثؿ أفضؿ فر  ختيار بيف البدائؿ المتاحة بأقؿ ضغكطالمتاحة، كاف قرار اإل

 لتزاـ التنظيمي عند بدء العمؿ.نسبة لمفرد األمر الذم يؤدم إلى إرتفاع مستكل اإلبال

عمى رل تمثؿ أحكاؿ الكساد كارتفاع مستكل البطالة كانخفاض الفرص الكظيفية المتاحة كمف جية أخ
 العمؿ. ع خاصة في مرحمة بدءرتفامستكل اإللتزاـ التنظيمي باإل

دراؾ الفرد لسيكلة التنقؿ لكظائؼ أخرل سكاء عمكمات المتاحة عف الكظيفة كمدل إالمكما تؤثر دقة ككمية 
لتزاـ التنظيمي، خاصة في الشيكر األكلى لبدء العمؿ بالنسبة المنظمة أك خارجيا عمى مستكل اإل داخؿ

 .(1)لمعامميف الجدد

صية أشارت إلييا لتزاـ بعدد مف العكامؿ الشخيتأثر مستكل اإل الخصائص الشخصية لمفرد9 -1
لتزاـ ككؿ مف العمر كطكؿ التي تمت في ىذا الصدد، فقد كجد إرتباط داؿ بيف مستكل اإلنتائج الدراسات 

 مدة الخدمة كمستكل التعميـ كالدافعية لإلنجاز كالجنس كقيـ األفراد.
                                                           

 .24: مرجع سابؽ، ص خالد محمد أحمد الكزاف (1)

 العوامل الخارجٌة

 ظروف سوق العمل، فرص اإلختٌار

 خصائص الفرد

 خصائص الوظٌفة

تجارب الفرد والعوامل المتعلقة ببٌئة العمل 

 الداخلٌة

 عوامل تنظٌمٌة أخرى

 اإللتزام 

 التنظٌمً

 النتائج 

الرغبة فً اإلستمرار فً  -

 العمل.

البقاء فً العمل. -  

اإلنتظام فً العمل. -  

ود. الرغبة فً بدل المجه -  

نوعٌة األداء. -  

اإلبداع فً العمل. -  
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كلو أف فالمالحظ أنو كمما زاد سف الفرد كمما زاد تعمقو بالبقاء في المنظمة نظرا لصعكبة قب -
يعرض نفسو لمخاطر ترؾ العمؿ الحالي كالبحث عف عمؿ بمنظمة أخرل، كعمى العكس مف ذلؾ كمما 

خاطرة بترؾ العمؿ الم أمامو فرص يمكف الخكض فييا كتحمؿ كاف سف الفرد صغيرا حيث تككف متاحة
 لتزامو التنظيمي.إنخفاضو في درجة الحالي مما يعني إ

الزمني داخؿ  أف طكؿ األمد "مارش"ك  "سيمكف"فقد كجد كؿ مف  أما بالنسبة لمدة خدمة الفرد -
ماـ الفرد إلى تنظيـ آخر، ىذا اإلنخفاض نخفاض في حرية كـ البدائؿ المطركحة أتنظيـ معيف يصاحبو إ

ستغراؽ النفسي في فاع مستكل اإلرتباط بالعمؿ الحالي مما يؤدم إلى إرتقد يعمؿ عمى إرتفاع مستكل اإل
 العمؿ.

يمي كمستكل التعميـ، كالتي يمكف لتزاـ التنظيرت نتائج الدراسات كجكد إرتباط سمبي بيف اإلكما أظ
رتفاع في مستكل تكقعات تمؾ التكقعات التي قد إرجاع أسبابيا إلى أف إرتفاع مستكل تعميـ الفرد يصاحبو إ

لتزاـ الميني فاع مستكل اإليـ الفرد يرتبط بارتمستكل تعمفضال عف أف إرتفاع ال يستطيع التنظيـ مقابمتيا، 
نتماء لدل ف ينافس بنجاح لتحقيؽ التكحد كاإلستغراؽ النفسي كاإلمما يجعؿ مف العسير عمى التنظيـ أ

 .(1)األفراد

لتزاما عض األبحاث أف النساء ىـ األكثر إلتزاـ مف حيث الجنس فتبيف مف بأما درجة اإل -
 بؽ عمى منظمات القطاع العاـ.باألنظمة عف الرجاؿ خصكصا كأنيا تككف أكثر تطا

يا المكاف نو كمما كاف األفراد ينظركف إلى المنظمة عمى أنيما يتعمؽ بدكافع كقيـ األفراد فإأما ف -
مي أيضا لتزاـ التنظيالذم يعتمدكف عميو في إشباع حاجاتيـ زاد اإللتزاـ التنظيمي. في حيف يتأثر اإل

شباع ىذا كيدرككف أف أعماليـ تساعدىـ عمى إنجاز مرتفع ع اإلالذيف لدييـ داف فاألفرادنجاز، بدكافع اإل
لتزاـ تزاـ لدييـ تككف مرتفعة، كما أف إشباع الحاجات اإلجتماعية يؤثر أيضا عمى اإلالدافع درجة االل

 رتباط النفسي بالمنظمة.اإلجتماعي بيف األفراد زاد لتنظيمي، إذ كمما زاد التفاعؿ اإلا

عتقاد كبير بالنسبة لقيمة العمؿ التنظيمي، فاألفراد الذيف لدييـ إلتزاـ عمى اإل كتؤثر قيـ األفراد أيضا
 لتزاـ التنظيمي لدييـ مرتفع.رئيسية في حياتيـ، يككف مستكل اإلأك يركف عمى أنو الجانب ذك األىمية ال

                                                           
 .17،18، ص، ص2004، 1التربكية، دار الكفاء لدني، اإلسكندرية،، ط محمد حسف رسمي: السمكؾ التنظيمي في اإلدارة (1)
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جة التكتر بيا عمى مستكل مف حيث مجاليا كدر تؤثر خصائص الكظيفة  9خصائص الوظيفة -2
ألىمية كالمسؤكلية كؿ ىذا يرتبط ستقاللية كالتحدم كالشعكر بالتنظيمي، فتنكع مجاؿ الكظيفة كاإلزاـ التاإل

لتزاـ التنظيمي، أما عندما تتسـ الكظيفة بدرجة كبيرة مف التكتر كالذم يتخذ شكؿ صراع الدكر إيجابا باإل
 لتزاـ التنظيمي. يا عمى اإلأك عدـ كضكح الدكر فإف ذلؾ يؤثر عكس

لعكامؿ تناكلت العديد مف األبحاث دراسة العالقة بيف ا العوامؿ المتعمقة ببيئة العمؿ الداخمية9 -3
 شراؼ كالقيادة كجماعة العمؿ. المرتبطة ببيئة العمؿ كاإللتزاـ التنظيمي كاألجكر كاإل

لتزاـ، فارتفاع ة بيف األجر كاإليجابيمت بعض الدراسات إلى كجكد عالقة إ: تكصاألجر -3-0
ا. فالجزاء رتفاع خسائر العامؿ في حالة تركو لياؿ عمى البقاء في المؤسسة نظرا إلألجر يشجع العما

 لتزاـ العاطفي.باط التبادلي المادم كال يقكم اإلرتالمالي يقكم عالقة اإل

فكمما كانت إتجاىات  لتزاـ التنظيمي،تؤثر جماعة العمؿ عمى مستكل اإلجماعة العمؿ9  -3-1
يجابية مف ناحية المنظمة، كاف ىناؾ درجة مف التماسؾ بيف أفرادىا كزاد التفاعؿ كالشعكر إجماعة العمؿ 
 بالمسؤكلية.
لتزاـ، فاإلشراؼ تؤثر نكعية اإلشراؼ كالقيادة عمى مستكل اإلاالشراؼ والقيادة9  -3-2

كما أف لكؿ مف  لتزاـ التنظيمي،جة مرتفعة مف اإلتخاد القرارات يحققاف در كقراطي كالمشاركة في إالديم
يتـ بييكمة الميمة كالقائد ذك اإلتجاىات اإلنسانية تأثير إيجابيا عمى النمكذجيف مف القيادة أم القائد الذم ي

 . (1)لتزاـ التنظيميمستكل اإل
تنظيمي مف خالؿ الدراسات الخاصة بعالقة الييكؿ الالعوامؿ المتعمقة بالييكؿ التنظيمي9  -5

كجد أف الالمركزية في إتخاد القرارات كتكافر درجة اإلعتمادية في أداء األعماؿ  ظيمي، فقدلتزاـ التنكاإل
 لتزاـ التنظيمي.ليا تأثير إيجابيا عمى اإلجراءات العمؿ بيف اإلدارات الكظيفية كتنظيـ إ

لتزاـ، حيث أف المنظمات الكبيرة يا عمى اإلكما يرل بعض الباحثيف أف حجـ المنظمة يؤثر عكس
ير السمكؾ، مما يؤثر سمبا عمى مف المدير بذؿ جيد أكبر في عمؿ التنسيؽ كالرقابة كتطك ربما تتطمب 

لبعض اآلخر أف حجـ المنظمة يؤثر إيجابا لتزاـ المدير تجاه المنظمات التي يعممكف بيا. بينما يرل اإ
أكبر  ات أكبر مف المرؤكسيف كفرصحيث أنو كمما زاد حجـ المنظمة كاف ىناؾ جماعلتزاـ، عمى اإل

                                                           
 .26، 23، ص خالد محمد أحمد الكزاف: مرجع سابؽ، ص (1)
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لمتداخؿ بيف األشخاص، كزيادة الفرص المتاحة لمترقي أماـ األفراد، األمر الذم يؤدم إلى الزيادة درجة 
 .(1)التزاميـ
لتزاـ التنظيمي فتؤثر عميو مف بينيا ف ىناؾ عدة متغيرات قد ترتبط باإلكخالصة القكؿ أ -

رتباطيا بمجمكعة ـ التنظيمي بسبب إيرا في اإللتزاالخصائص الشخصية التي تعد مف أكثر المحددات تأث
لتزامو، كالخصائص المكضكعية كنطاؽ الكظيفة كالييكؿ ي يعتنقيا الفرد كالتي تؤثر عمى إالقيـ الت

 التنظيمي. 
 لتزاـ التنظيميج المترتبة عف اإل تاسعا9 النتائ       
دم كعمى ي كعمى المستكل الفر لتزاـ التنظيمي آثار ايجابية، كآثار سمبية عمى المستكل الكظيفلإل        

 براز ىذه اآلثار فيما يمي:مستكل المنظمة، كسنحاكؿ إ
 يجابية كأخرل سمبية.ىناؾ آثار كظيفية إ 9اآلثار الوظيفية لاللتزاـ التنظيمي -0
 يجابية ىي:ينتج عف اإللتزاـ التنظيمي آثار كظيفية إآلثار الوظيفية االيجابية9 ا -0-0
 األداء. رتفاع معدالت مستكلإ -
 الرضا عف العمؿ. -
 نخفاض معدالت الغياب إ -
 نخفاض معدالت دكراف العمؿ.إ -
 . (2)تحقيؽ المزيد مف التقدـ الكظيفي -
 لتزاـ التنظيمي آثار كظيفية سمبية ىي: ينتج عف اإل اآلثار الوظيفية السمبية9 -0-1
 .بداع كالخمؽإنخفاض القدرة عمى اإل -
 نظيمي.زيادة درجة الصراع الت -
 زيادة معدالت دكراف العمؿ. -
 (3)زيادة معدالت الغياب. -
عمى المستكل  ر سمبيةىناؾ آثار ايجابية كآثا مستوى الفردي9الأثار االلتزاـ التنظيمي عمى  -1
 الفردم.

                                                           
 .147،152ص : مرجع سابؽ، ص،  عايدة سيد خطاب (1)
 .222عبد الباقي: السمكؾ الفعاؿ في المنظمات، مرجع سابؽ، صمحمد صالح الديف  (2)
 .482ص ،4112 ،0السمكؾ التنظيمي بيف النظرية كالتطبيؽ، المكتب الجامعي، مصر، ط محسف عمي الكتيبي: (3)
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 لتزاـ األفراد داخؿ المؤسسة عدة آثار ايجابية ىي: حيث ينجـ عف إ يجابية9اآلثار اإل -1-0
 .(1)نسجاـ النفسي مع كظيفتوعمى درجات عالية مف التكافؽ كاإل ؼ أف يحافظيستطيع المكظ -
 شعكر العامؿ بركح معنكية عالية. -
 رات جديدة تساعد المكظؼ عمى أداء ميامو.إكتساب ميا -
 تنمية الشعكر بتقدير الذات الناتج عف النمك كالتعمـ. -
 ئيا.تجاه المنظمة كأعضازيادة مشاعر اإلنتماء كالقّكة إ -
 لتنظيمي عمى المستكل الفردم، إاللتزاـ ابالرغـ مف كجكد آثار إيجابية لإل اآلثار السمبية9 -1-1

 أنو ىناؾ آثار سمبية ىي:
 جتماعية.زيادة الضغكط العائمية ك اإل -
 الفرد يكجو كيستثمر طاقتو في العمؿ، كال يترؾ أم كقت لمنشاط خارج العمؿ. أف -
 .(2)قدـ الكظيفي كالتطكر كالّنمك الذاتيقمة الفرص المتاحة لمت -
 لتزاـ التنظيمي عمى مستوى المنظمة9آثار اإل  -2
 ىناؾ آثار ايجابية عمى المستكل التنظيمي، كآثار سمبية ىي: -
 كتتمثؿ فيما يمي: اآلثار االيجابية9 -2-0
يجابية ذىنية اإلالصكرة ال ب الكفاءات مف خارجيا نتيجةزيادة قدرة المنظمة عمى اإلستقطاب كجذ -

 ليا.
 ستقرار العامميف.إنخفاض مستكيات الغياب عف العمؿ كا   -
حتياجات التدريبية كتنمية ميارات العامميف، بما يخدـ ة المنظمة عمى التحديد الدقيؽ لإلزيادة قدر  -
 أىدافيا.
 زيادة كفاءة فعالية المنظمة، كذلؾ بسبب بذؿ األفراد ألقصى مجيكدىـ لتحقيؽ األىداؼ -
 المسطرة.
 كتتمثؿ فيما يمي:اآلثار السمبية9  -2-1
 بتكار.اض القدرة عمى التطكر كالخمؽ كاإلنخفإ -
 نخفاض فاعمية المنظمة.إ -

                                                           
 .444عبد الباقي: مرجع سابؽ، صمحمد صالح الديف  (1)
 .428ص ،4112 ،0دارة المكارد البشرية، رؤية مستقبمية، الدار الجامعية، مصر، طراكية حسف: إ (2) 
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 . (1)زيادة مستكيات الغياب كدكاف العمؿ داخؿ المنظمة -
التنظيمي لتزاـ ى اإلإنو كبعد تسميمنا بالمعطيات المتعمقة حكؿ طبيعة النتائج كاآلثار المترتبة عم 
عمى األقؿ مف  -ال أننا نسير مع كجية النظر األقكل كاألكثر منطقيةالمستكل الكظيفي لمفرد، إعمى 
يجابية كمف المحتمؿ أف تؤدم كىي التي تنظر إلى اإللتزاـ التنظيمي باعتباره ظاىرة إ -ة النظريةالناحي

عدالت األداء كالرضى عف العمؿ، فاع مرتمة في إإلى نتائج مرغكبة عمى المستكل الكظيفي لمفرد، كالمتمث
 تحقيؽ المزيد مف التقدـ الميني كالكظيفي. ك نخفاض معدالت الغياب كدكراف العمؿ كا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                           
 .478-411، صشكقي ناجي جكاد: مرجع سابؽ، ص (1)
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 9خالصة      

ىتـ بيا تبر أحد المتغيرات المينية التي إلتزاـ التنظيمي يعختاـ ىذا الفصؿ يمكف القكؿ أف اإلكفي 
ا خاصة بالعكامؿ التي تساعد عمى تنميتو، التي ليا عالقة ك ىتمكعمماء اإلدارة الذيف إ فالكثير مف المسيري

بالتزاـ األفراد مف أجؿ المحافظة عمى العنصر البشرم الذم يعمؿ في مختمؼ المنظمات، مما يجعؿ 
ار ستقر ة، باعتباره العنصر الذم يمنح اإلضافة لتحقيؽ اإلالمكرد البشرم عمى قدر كبير مف األىمي

 لية المطمكبة مف المنظمة كبالتالي الرفع مف مستكل أدائيا.كالفعا
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   تمييد9      

حتمت مكانة ىامة في أبحاث العديد مف زاـ التنظيمي مف المكضكعات التي إلتيعد مكضكع اإل
نو يختمؼ باختالؼ التداكؿ فإمفيـك حديث االستعماؿ ك العمماء في مختمؼ التخصصات، كباعتبارىا 

 الفمسفة كاألسس التي يقـك عمييا.

كقد مرت التنظيمات بعدة مراحؿ كانت ليا مفاىيـ مختمفة، ككؿ مفيكـ ىك نتيجة منظكر معيف 
ساىـ في تكضيح بعض الجكانب الفنية كالخصائص التي يتميز بيا التنظيـ األمر الذم أدل إلى تعدد 

مى العمكـ فقد تكالت الجيكد البحثية الرامية لمتعرؼ عمى العكامؿ التي تؤدم لتزاـ التنظيمي، كعصيغ اإل
كأبعاده كعالقتو بالعديد مف المتغيرات الشخصية ك خصائصو لزيادة مستكاه لدل العامميف كفيـ طبيعتو 

رد ى الفية ىذا المكضكع كتأثيره عم، كنظرا ألىمكالتنظيمية كغيرىا، كتـ دراستو في بيئات عمؿ مختمفة
نو تثير مسألة حيكية في األدبيات النظرية، كانطالقا مّما سبؽ يبرز تعرضنا كالمنظمة عمى حد سكاء، فإ

 في ىذا الفصؿ إلى تناكؿ المداخؿ النظرية لمكضكع دراستنا كأىميا المداخؿ التقميدية كالمعاصرة.
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  أوال9 النظريات التقميدية

لطبيعة اآللية لمعماؿ، فكانت نظرتيا لو باعتبارىا معطى ىي كؿ النظريات التي ركزت عمى ا
كاعتبارىـ غير قادريف عمى تنظيـ العمؿ  ،تنظيمي يمكف التحكـ في سمككو كتنميطو مف أجؿ التنبؤ بو

ة فعالة، كعمى رأس يمعقالنييف كأنيـ الفاعميف كلذلؾ فإنيـ غير قادريف عمى أداء أعماليـ بصكرة سمكغير 
 ىذه النظريات:

 ( 0816-0866فريدريؾ تايمور" ) " ظرة االدارة العممية9ن -1

 تأتى ذلؾ برأيو إالركز تايمكر تفكيره عمى التخمص مف ىدر الجيد كالكقت كتبذير الماؿ، كال ي
تأميف الحد األقصى مف السعادة لرب  ماد الطريقة العممية، حيث يرل أف اليدؼ الرئيسي لإلدارة ىكباعت

كتشافو ىك االىتداء إلى أكثر رات، فما ينبغي إىي إزالة العقبات كمعالجة الثغ ـالعمؿ، كأف غاية التنظي
الكسائؿ فعالية إلنجاز العمؿ كتكجيو العماؿ، أم أف ما يطمبو العماؿ مف أرباب العمؿ أكثر مف أم شيء 

تخفيض كمفة االنتاج، فتكفر ىذيف  أجر مرتفع، كما يريده أرباب العمؿ ىكآخر ىك الحصكؿ عمى 
 .(1)ئيادـ تكفرىما ىك المؤشر عمى حسف اإلدارة أك سك عنصريف أك عال

دارة العممية" كفيو أشاره إلى مبادئ اإل" نتاج في كتابو الشييرؽ تايمكر خبرتو في مجاؿ اإلكقد كثّ       
 المشكالت التي كاجيتو خالؿ عممو، كحاكؿ كضع الحمكؿ المناسبة ليا.

العامؿ في تنفيد العمؿ بالشكؿ التقميدم يسبب ىدر الكثير  دارية أكضح أف أسمكبكمف مبادئو اإل
دارة كالتكجيو كعدـ كجكد معايير ذا األسمكب كغيره ناتج عف سكء اإلمف الكقت كالجيد كالمكاد، كقاؿ أف ى

 : (2)قترح تايمكر تطبيؽ المبادئ األربعة التاليةداء األفراد، كلحؿ تمؾ المشكالت إتحدد أ

دارة مف خالؿ تجميع كتحميؿ كتصنيؼ المعمكمات المتكفرة في مجاؿ االدارة تنمية عمـ حقيقي لإل-
 لتككيف مرجع لإلدارييف يسترشدكف بو عند الحاجة. 

 االختيار العممي لألفراد عمى أسس مكضكعية دقيقة تعتمد عمى الكفاءة كالتخصص.-

ـ لممحافظة عمى مستكل تنمية كتدريب األفراد عمى أسس عممية تتفؽ كطبيعة العمؿ المككؿ إليي -
 عاؿ في األداء كالسمكؾ يتماشى مع ما يستجد مف أمكر في ىذا المجاؿ.

                                                           
 .29ص ،4103، 0ط عبد الّمطيؼ قطيش: االدارة العامة مف النظرية إلى التطبيؽ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، (1)
 .51ص، 2012، 1طدارة المنظمات، دار الميسرة، عماف، ماجد عبد الميدم مساعد: إ (2)
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تنظيـ االدارة كتقسيـ العمؿ فييا بطريقة تمكنيا مف القياـ بكاجباتيا بشكؿ أكثر فاعمية ضمف مبدأ  -
 .(1)التخصص

كفاء عمى البقاء في العمؿ يف األكمف بيف مراحؿ االدارة العممية التي أبرزىا تايمكر تشجيع العامم
نتاج، كنقؿ العامميف األقؿ كفاءة إلى أعماؿ أخرل، األمر المزيد مف الجيكد لصالح اإلكتحفيزىـ عمى بدؿ 

الذم يكلد الدافع لدل العامميف لبمكغ المعايير القياسية المقررة. كىذا ما تضمنو الخطة التي كضعيا تايمكر 
فتراض األساسي لمدخؿ االدارة لمعمؿ، كىذا في الحقيقة يؤكد اإل يةلمنح األجكر كتعرؼ بالخطة التفاضم

العممية، كىك أف الكفاءات الصناعية أك االنتاجية يمكف تحقيقيا مف خالؿ تطبيؽ المنيج العممي في 
 .(2)االدارة كدفع أجكر حافزة

عو فيما تسمى يا أراء تايمكر كأتبايالفرضيات التي بنيت عم المالحظ في أفكار ىذه النظرية أفك 
عتبار الفرد كسكؿ بطبيعتو يجب مراقبتو بدقة كتحفيزه باستمرار نظرية الرجؿ االقتصادم تمثمت في إ

كخاصة في النكاحي المادية، كما أف الفرد شخص أناني يسعى دائما إلى تعظيـ مكاسبو الذاتية عمى 
 حساب المصمحة العامة.

يو الرجؿ االقتصادم عمى زيادة ركزت نظر  الحافز األكثر أىمية، لذا الكسب المادم ىك -
 ة، كأىـ المآخذ عمى ىذه النظرية: تنسانيلمعمؿ، كتحفيزه، دكما ماديا دكف إعتبار إلنتاجية اإل

إلى العنصر البشرم كخاصة العامؿ حيث يعتبر العنصر البشرم آلة بيكلكجية يمكف نظرتيا -
 التحكـ بيا مف خالؿ الحكافر المادية فقط.

 نسانية بالنسبة لمعنصر البشرم كاستغاللو عف طريؽ الحكافز المادية.النكاحي اإلإىماؿ  -

عتمادىا عمى التنظيـ الرسمي كالعالقات الرسمية في المنظمة كالنظر إلى التنظيـ كالعالقات إ -
دارة عمى و كمحاربتو، باعتباره مكجو ضد اإلالغير رسمية التي تنشأ في المنظمة بأنيا شر يجب مكافحت

 .(3)حساب التنظيـ كالعالقات الرسمية

                                                           
 .41ص ،4114 ،0ط ،: تطكر الفكر كاألنشطة االدارية، دار الحامد، عماف صبحي العتيبي (1)
 .60ص ،2004 ،2ط ، مجمكعة النيؿ العربية، القاىرة،دارة، أسس كمفاىيـ: مبادئ اإل مي محمد منصكرع (2)
 .21ص صبحي العتيبي: مرجع سابؽ، (3)
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ف تايمكر العامميف كتناسي تقدير سمككيـ، فإغـ مف أف نظرية االدارة العممية أغمقت قدرات ر كبال
أسيـ مف خالؿ دراستو كأبحاثو بعدد مف المبادئ كالتكجييات، كاف ليا تأثير في تحديد كتطكير مفيـك 

تو لمياـ المدير، كقد إستيدفت دراسات كتجارب تايمكر إقامة ؿ تصكراالقيادة االدارية كيتضح ذلؾ مف خال
دارية، كأف عالج ذلؾ يمكف الدليؿ عمى أف ما تعانيو اإلدارة في زمنو مف خسارة مرجعو عدـ الكفاءة اإل

 . (1)في تنسيؽ النشاط االدارم داخؿ التنظيـ

إلدارة التي تطبؽ في مستكل كفنكف ا كتجدر االشارة إلى أف تايمكر قد ركز في دراستو عمى أساليب
دارة المباشرة، كلـ تمتد إلى المستكيات االدارية العميا، حيث أبرز أىمية تخطيط مجمكعة كبيرة مف اإل

ذا بدراسة األعماؿ ىتخطيط األعماؿ اليكمية لكؿ عامؿ بيدؼ تنمية كتطكير الكفاءة االنتاجية، كيرتبط 
 عيف.نتاج المناسب لعمؿ مالكقت لتحديد معيار اإل

متثاؿ الحرفي في قدرة العامؿ التنفيذم عمى اإل فزاـ التنظيمي بالنسبة لتايمكر يكملتكمنو، فاإل
راؼ مف سو كمجيكداتو بعيدا عف أم ىدر أك إستغالؿ األمثؿ لطاقتييات االدارة، كالتي تيدؼ إلى اإللتكج

ما كاف ىناؾ حافز حسب كمعتمادا عمى نظاـ الحكافر، فأجؿ تحقيؽ أقصى معدالت اإلنتاجية كذلؾ إ
عمؿ كالذم يؤدم بدكره إلى زيادة إىتماـ لتزاـ العامميف داخؿ التنظيـ، كذلؾ بالنسبة لتقسيـ الإعتقادىـ زاد إ

لييـ كارتفاع درجة الثبات كالفعالية في زيادة الجيد كبالتالي زيادة درجة التماسؾ العامميف بالمياـ المنكطة إ
 بالمياـ.

ف عمى أساس تبادلي لنسبة لنظرية االدارة العممية يكمااللتزاـ التنظيمي با كعميو يمكف القكؿ أف
لممنافع، فكمما كانت المنافع كالحكافز التي سيصؿ عمييا العامؿ مكازية لمجيكداتو كمما زاد مف درجة 

 التزامو التنظيمي.

 (0807"ماكس فيبر" ) لنظرية البيروقراطية 9ا -2

جمكعة مف القكاعد كالمبادئ ، ككاف ىدفو مف كضعيا ىك تحديد مرائد ىذه النظريةيعتبر ماس فيبر 
ز إىتمامو لتنظيـ سير العمؿ في المنظمات اإلدارية الكبيرة كاألجيزة الحككمية، كقد بر زمة االدارية اال

حكاـ ت الحككمية تحتاج إلى نظاـ ادارم يضمف الدقة في العمؿ كا  المؤسسا فبيذه النظرية في قكلو أ

                                                           
 .51ص ،2007 ،1، عماف، ط: القيادة االدارية، دار الثقافة نكاؼ كنعاف (1)
 



 المفسرة لموضوع الدراسةالنظريات                                                                     9الرابع الفصؿ
 

 

- 87 - 

تنفيذ األعماؿ مع تحقيؽ الكفاءة االنتاجية، كفيما يمي يشير ماكس قيبر ألىـ المبادئ السيطرة عمى 
 :كالمفاىيـ االدارية التي تضمنتيا نظرية البيركقراطية 

عمى اعتبار أف جب أف تنفد بطريؽ غير شخصية كائح جميعيا يإف القكانيف كالم ز:حيعدـ الت -
 ساسي لممنظمة.خدمة المتعامميف مع المنظمة ىي اليدؼ األ

تنمط كفؽ االختصاصات، كلكي يتـ  كأف األعماؿ يجب أف تقسـ تقسيـ األعماؿ كتنظيميا: -
ف تكضع معايير لتقدير مدل كفاءة بد مف تحميؿ األعماؿ إلى عناصرىا، كما يجب أىذا التقسيـ النجاز إ

ار لمشخص الذم يقكـ عتبعميتو دكف إلييا كفاإنجاز كؿ جزء مف األجزاء التي تـ تقسيـ األعماؿ إ
 .(1)بالعمؿ

نفالكظائؼ ليستدرج الكظائؼ في مستكيات السمطة: - ما ت مقسمة حسب االختصاصات فحسب كا 
ث يأخذ الييكؿ التنظيمي لممنشأة شكؿ ىـر تتكلى الكظائؼ ىي مدرجة حسب سمـ خاص لمسمطات، حي

رارات المتعمقة بكيفية تنفيد كضع القك التي في كسطو قمتو رسـ السياسات، ككضع األىداؼ  التي في
جراءات كاألعماؿ التي تؤدم إلى ، كفي قاعدتو يتـ تنفيد اإلاألىداؼ ككضع السياسات مكضع التنفيذ

 .(2)تحقيؽ األىداؼ كىذا يسيؿ عممية تحديد السمطات كيسيؿ التنسيؽ كالتعاكف

 ختيار جميع العامميف عمى أساس المؤىالت الفنية. إ -

 كال ينتخبكف. المكظفكف يعينكف -

الضكابط ال  كىذه ،أثناء تأديتو لعممو خضع لقكانيف كضكابط كرقابة شديدةدارم أف يعمى اإل -
 حد في جميع الحاالت.شخصية كتطبؽ بشكؿ مك 

 كقد ميز فيبر بيف ثالث أنكاع مف السمطة:   

مركز كالحسب ستند ىذه السمطة إلى التقاليد كاألعراؼ كالمكانة كالكتالسمطة التقميدية9  -1-0
 كالنسب، كال تعتمد عمى أم معايير مكضكعة ذات عالقة باألداء أك الكفاءة أك القدرات.

سمات الفرد أم خاصية أك سمة في كتعتمد عمى خصائص أك السمطة الشخصية9  -1-1
 ا بو ينقاد ليا اآلخريف. فرد بيا عف غيره، تجعمو شخصية جدنساف يتشخصية اإل

                                                           
 .59ماجد عبد الميدم مساعدة: مرجع سابؽ، ص (1)
 .22،26ص ص،  ،4116مؤسسة الكراؽ، عماف، اإلدارة، رضا صاحب أبك حامد آؿ عمي كسناف كاظـ المكسكم:  (2)
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ند إلى القانكف كأسس كقكاعد مكضكعية منطقية، تسرل عمى جميع تكتس9 السمطة القانونية -1-2
 العامميف في المنظمة. 

كتتأثر ىذه السمطة بمدل قبكؿ المرؤكسيف لقكاعد العمؿ في المنظمة كقد نادل بضركرة تطبيؽ  -
 .(1)ما يسيـ في تقديـ المجتمعة لتحقيؽ العقالنية في المنظمات بىذه السمط

أنو ليس ىناؾ عيب في المبادئ البيركقراطية كلكف ما يعرضيا لمنقد كىك بسبب كيمكف القكؿ    
لمثاؿ فإف اإلستخداـ الحر في البيركقراطييف أنفسيـ الذيف يحكلكف الكسائؿ إلى غايات، فعمى سبيؿ ا

 ستخداـ السيءتصريؼ األمكر كحؿ المشكالت، كاإل لتزاـ المطمؽ بيا، يؤدم إلى الجمكد فيالقكانيف كاإل
ا يؤدم إلى ىدر ب في تعقد االجراءات كزيادتيا مملإلجراءات الركتينية يخرجيا عف ىدفيا إلى أف تتسب

أنو أف يعيؽ العمؿ في حاالت تسمسؿ الرئاسي مف شمستخداـ الخاطئ لالكثير مف األكقات، ككذلؾ فإف اإل
 .(2)ضافة إلى تسببو بفقداف المرؤكسيف ركح المبادرة كالتفكير االبتكارم ما، إ

دارم غير فعاؿ، كىذا االعتقاد يعكد إلى دكف أف النظاـ البيركقراطي نظاـ إفمعظـ الناس يعتق
الممارسات الخاطئة في تطبيؽ األنظمة البيركقراطية كليس إلى جكىر النظاـ البيركقراطي نفسو، فمك 

ت ، لكف الممارسامكنيانظرنا إلى المبادئ األساسية لمنظاـ البيركقراطي لكجدنا أنيا مبادئ جيدة في مض
ية، فالخطأ ليس في الخاطئة لألفراد عند تطبيؽ المبادئ البيركقراطية ىي التي تعطييا ىذه الصفة السمب

 ظاـ.ا ىك عائد عمى مف يطبقكف ىذا النقراطي كانمالنظاـ البيرك 

لسيطرة حكاـ افي قدرة العامؿ عمى إ لتزاـ التنظيمي عند ماكس فيبركعمى ىذا األساس، يتجمى اإل
نتاجية المطمكبة، كيتـ ذلؾ مف خالؿ االلتزاـ بالتطبيؽ الحرفي فيد عممو بدقة لتحقيؽ الكفاية اإلفي تن

لمكائح كالقكانيف كضكابط العمؿ، كتجنب المحاباة كالعالقات الشخصية في تأدية المياـ، عمما أف ىذه 
بشكؿ مكحد عمى جميع األفراد كفي الممارسة عميو تككف منظمة لسير العمؿ كتطبؽ الرقابة  الضكابط ك

 كؿ الحاالت.

                                                           
 .27،28ص، ص، 4116،  0دارة الحديثة، دار الحامد، عماف، ط: مبادئ اإل حسيف حريـ (1)
 .57ص،  2013 ،1ط : االدارة العامة، دار الراية، عماف، أسامة حيرم (2)
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ـ لتزاـ عند الطبقة القيادية مف خالؿ تقسيـ األعماؿ كتحديد المياكما تبنى ماكس فيبر مفيكـ اإل
اعمية النتائج ختصاصات لكؿ عامؿ بدقة، ككضع معايير لتقييـ أداء المياـ كقياس مدل فكاألدكار كفؽ اإل

 بيا. الذم يقكـ دكف اعتبارات لمشخص

لتزاـ بمياـ كؿ كظيفة حسب تدرج الييكؿ اـ في التسمسؿ اليرمي لمسمطة كاإللتز كيكمف كذلؾ اإل
التنظيمي، حيث نجد القيادات االدارية العميا ممزمة بكضع السياسات كاالستراتيجيات الخاصة بالمنظمة، 

يذيكف، الذيف بدكرىـ في حيف يمتـز المرؤكسيف بكضع األىداؼ كتكضيح طريقة تنفيذىا لمعماؿ التنف
 العمؿ الركتينية مما يتكافؽ كتحقيؽ األىداؼ المتفؽ عمييا سمفا. جراءاتكا  ممزمكف بتنفيذ المياـ كاألعماؿ 

 ثانيا9 النظريات الحديثة      

ي تنشأ ىي تمؾ النظريات التي تنظر إلى التنظيـ باعتباره نظاـ مفتكحا، كركزت عمى التفاعالت الت
 دارة، كاىتمت بمسألة االبداع داخؿ التنظيـ، كمف بينيا:مميف كاإلبيف األفراد العا

 ( 085"بيتر داركر" )9 نظرية االدارة باألىداؼ -0

تؤكد ىذه النظرية عمى أف النكايا كاألماني المعبر عنيا باألىداؼ يمكف أف تككف مصدر لمدافعية 
 .(1)المحددة تؤدم إلى زيادة أداء الفرد فاألىداؼ ،لمفرد كالتحفيز لمقياـ بعمؿ معيف خاصة إذا كانت نافعة

 كيحقؽ ىذا النظاـ مجمكعة مف المزايا اليامة كنذكر أىميا فيما يمي:      

تصاؿ نظاـ يعمؿ عمى تدعيـ التفاىـ كاإلكذلؾ ألف ال إلنتاجية لمعامميف في المنظمةزيادة الكفاية ا -
 مف الرضا كالتكافؽ في المناخ التنظيمي. اكالمستكيات الدنيا، مما يشجع جك  بيف القيادات االدارية

زيادة كعي العامميف بأىمية التخطيط كالتفكير في المستقبؿ، كالتعرؼ عمى األىداؼ تساعد عمى  -
 دراسة البدائؿ المتاحة كاختيار أفضميا لمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ.

مى أىداؼ كاحدة كعمى تفاؽ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف عتسييؿ ميمة اإلشراؼ كالتكجيو نتيجة لإل -
 .(4)طرؽ الكصكؿ إلييا مما يؤدم ذلؾ إلى شعكر أكثر بالمسؤكلية مف جانب المرؤكسيف

                                                           
 .217ص،  2007 ،1ط ،القاىرة ،: تنمية المكارد البشرية، دار الفجر كآخركف غربي عمي (1)
صالح الديف محمد عبد الباقي: الجكانب العممية كالتطبيقية في إدارة المكارد البشرية بالمنظمات، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  (4)

 .272، ص2001
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تطكير نظاـ المعمكمات داخؿ المنشأة حيث يشجع ىذا األسمكب عمى تحقيؽ أقصى درجة مف  -
 كالعامميف بيا.المشاركة كالتفاعؿ، األمر الذم يكفر أكبر قدر ممكف مف المعمكمات عف نشاطات الشركة 

لتزاـ كتعاكف الرؤساء في تكفير الظركؼ المادية كالمعنكية المناسبة لممرؤكسيف لمقياـ بمياميـ إ -
 المتفؽ عمييا.

ترؾ مع الرؤساء لتزاميـ باالتصاؿ المستمر كالتفاعؿ المشة الركح المعنكية لدل العامميف كا  تنمي -
 .(1)فضؿلمكصكؿ إلى ما ىك أ

جراءات ؿ التي تفكؽ تحقيؽ األىداؼ بغية إتخاد اإلتسعى إلى معرفة العكامدارة باألىداؼ كاإل
ممشركع حيثما تدعك لالمناسبة لمتغمب عمييا مف ثـ تقييـ النتائج بصكرة دكرية لكضع أىداؼ جديدة 

 .(2)الضركرة إلى ذلؾ

ارية تنطمؽ درة باألىداؼ يجب أف يدعـ بأنظمة إداكفي حقيقة األمر أنو لكي ينجح تطبيؽ نظاـ اإل
 كمف أىـ ىذه األنظمة ما يمي:  ،مف منطمؽ األىداؼ كالنتائج

ا األسمكب، البد مف كضع نظاـ مكضكعي لمعامميف: كلكي تتمكف أم مؤسسة مف تطبيؽ ىذ -
قكـ عمى أساس الكفاءة كالجدارة، إذ يتـ ختيار العامميف كتعيينيـ، تكضع سياسة عممية كمكضكعية ال

 رة عمى تحديد األىداؼ ككضع المعايير كقياس النتائج كتقكيميا. ختيار العناصر القادإ

أساس تطابؽ  كضع النظاـ المالي المناسب: أم ضركرة كضع أنظمة مالية ال تقكـ عمى -
نما بالعالقة الصرؼ مع المكائح كاإلجراءات المالية ألف نظاـ اإل دارة باألىداؼ، ال يعترؼ بمكازنة البنكد كا 

 فة.بيف العائد كالتكم

كد بنؾ لممعمكمات كشبكة فعالة تصاالت: كذلؾ مف خالؿ كجإيجاد نظاـ سميـ لممعمكمات كاإل -
زمة في الكقت المناسب، كيجب أف يككف ذلؾ بأسيؿ حيحة كالالتصاالت يقكـ بإرساؿ المعمكمات الصلإل

 .(3)القنكات كأقصرىا لتحقيؽ السرعة كالمركنة في العمؿ

 ية ألنيا تشكؿ األساس في عمؿ المنظمات.ة أىداؼ التنظيـ بعناصياغ -

                                                           
 .52ص : مرجع سابؽ، صبحي العتيبي (1)
 .95ص ،2008دارة الحديثة، نظريات كمفاىيـ، دار اليازكرم العممية، عماف،: اإلبشير العالؽ (2)
 .77، ص2013، 1: المفاىيـ اإلدارية الحديثة، مبادئ اإلدارة، مكتبة المجتمع العربي، األردف، ط مصطفى يكنس كافي كآخركف (3)
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 مسؤكلية كضع األىداؼ في المنظمة جماعية كليست فردية. -

 مراعات عنصر الكقت عند كضع األىداؼ. -

 نجاح العمؿ يعتمد عمى درجة صحة األىداؼ المكضكعة.  -

 ال يكفي كضع األىداؼ عمى الكرؽ بؿ الميـ تنفيذىا. -

 .(1)داؼتباع أكلكية التنفيذ لألىإ -

 دارة باألىداؼ البد مف مراعاة مجمكعة مف الشركط كىي:نظاـ اإلكلنجاح     

ما فشؿ في تحقيؽ  ضركرة أف تككف المساءلة شخصية، أم أف يسأؿ الفرد بقدر ما حقؽ أك -
 األىداؼ المطمكبة.

 تصاالت األفقية أك الرئيسية.ضركرة كجكد سبؿ إتصاؿ كاضحة سكاء اإل -

لسمطات لممرؤكسيف بقدر األىداؼ التي سكؼ يحققكنيا، كعميو ينبغي عند ضركرة تفكيض ا -
ليو السمطات الكافية إلنجاز ىذه شخص أف تعطى لو الصالحيات كتفكض إتحديد أىداؼ معينة لم

 األىداؼ.
 القيادات االدارية في المنشأة بدعميا لمنظاـ.ضركرة إلتزاـ  -
ة، فال يكفي أف يعبر عف اليدؼ بالتكصيؼ دالت كمعايير قياسية مممكسضركرة كجكد مع -

 .(2)فقط
يجابية ككنيا أسمكب يتسـ ألىداؼ ينظر إلييا مف الناحية اإلدارة بايمكف القكؿ أف نظرية اإل -

باستمرار ما يجب عممو في المنظمة لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية، كما أف العامميف يمتزمكف بالعمؿ عمى 
السمبية فينظر الييا عمى أنيا ىدر لمكقت مف خالؿ عممية كضع  تحقيؽ األىداؼ، أما مف الناحية

 األىداؼ.
 نتياجيا التفصيؿ. زيادة األعماؿ الكتابية إل -
 .(3)دارة باألىداؼ يتطمب تكافر البيانات كاممة لكضع األىداؼأف تطبيؽ اإل -

                                                           
 .57ص ،2012 ،1، طنظرية المنظمة، دار الحامد، عمافحسيف أحمد الطراكنة كآخركف:  (1)
 .272صالح الديف محمد عبد الباقي: مرجع سابؽ، ص (2)
 .57: مرجع سابؽ، ص حسيف أحمد الطراكنة كآخركف (3)
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لمنظمة المحددة كالمتفؽ لتزاـ بأىداؼ ابالنسبة لبيتر داركر يكمف في اإل لتزاـ التنظيميكعميو فاإل -
رفع القدرة االنتاجية لممنظمة، لزاميـ بيف أك األفراد العامميف مف خالؿ إعمييا سمفا، سكاء بالنسبة لإلداري

ك  ساب العماؿ نكع مف الدافعية كتحفيزىـ عمى القياـ بالمياـ المطمكبة.كا 

لطبقة االدارية بتفعيؿ نظاـ اـ التز كذلؾ يتجمى اإللتزاـ التنظيمي حسب إعتقاد داركر في ضركرة إ
دراؾ األىداؼ، األمر الذم يساعد كتنمية كعي العماؿ عمى التخطيط كا  تصاالت مع المستكل التنفيذم، إ

ختيار جميع ىذه العمميات كالنشاطات كاإلستفادة منيا في إفي تحقيؽ أقصى درجات المشاركة كالتفاعؿ كت
 أفضؿ البدائؿ لمكصكؿ إلى األىداؼ.

يجاد سبؿ لمتحفيز ىذه النظرية مفيـك اإللتزاـ مف خالؿ إلتزاـ كتعاكف المرؤكسيف عمى إكما عالجت 
دارة بكضع القياـ بالمياـ المتفؽ عمييا، فإلتزاـ اإل المادم كالمعنكم لمعماؿ لمكصكؿ إلى تحقيؽ الفعالية في

يا بالمكافآت، األمر نجاز النشطات مع ربطشكؿ مباشر في تكجيو األفراد نحك إكتحديد األىداؼ يساعد ب
يؤدم إلى تحقيؽ  بدكره الذمك الذم يؤدم إلى تحسيف مستكل األداء نتيجة معرفة ككضكح األىداؼ، 

 المصمحة كالمنفعة المزدكجة بيف المنظمة كالعامميف بيا.

 (0843"دوغالس ماكريغورغ" ) 9(Y( و )Xنظرية ) -1  

تنادا إلى مجمكعة مف التصكرات سغكغ إدارية لصاحبيا دكغالس ماكريجاءت نظرية الفمسفة اال
نساف في تصكريف مختمفيف كمتناقضيف عف اإل كالمتاف تحمالف  (Y)ك( X) يا في نظريتو الشييرةصاغ

 العمؿ كفيما يمي أىـ األفكار التي جاءت في كؿ نظرية،

فتراضات حكؿ طبيعة السمكؾ االنساني تستند ىذه النظرية عمى عدد مف اإل 9(X)نظرية -1-0
 أىميا تتمثؿ في: ك 

كيحاكلكف تجنبو قدر االمكاف، كىـ بذلؾ  يكرىكف كيشعركف بالنفكر مف العمؿمميف اأف الع -

امميف لمعمؿ فإنو يجب أف يتـ ينفدكف العممية االنتاجية بأقؿ طاقاتيـ الحقيقية في األداء، كنظرا لكراىية الع

ؼ المنظمة، حيث يؤكد بغية تحقيؽ أىدا مستمرإجبارىـ عمى أدائو، كينبغي إخضاعيـ لمرقابة كالتيديد ال

تجاه التنظيمي عمى ضركرة ممارسة العنؼ في التعامؿ مع األفراد، كليس مف الميـ التأكيد دعاة ىذا اإل

عمى أىمية العالقات االنسانية في معاممة الفرد بشكؿ سمبي يؤثر في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، كمف ثـ 
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ستقرار ؿ أشخاص آخركف، كما يرغبكف في اإليفضمكف التكجيو مف قبيحاكؿ األفراد تجنب المسؤكلية ك 

دارة قكية تشرؼ كتكجو نشاط ىؤالء األفراد مف كتقميص الطمكحات الذاتية ، لذل فإنو البد مف كجكد إكاأل

 . (1)نتاجية العالية لممنظمة كتحقيؽ أىدافياإللمكصكؿ إلى مستكل ا

عتماد بيف الرؤساء كالمرؤكسيف داخؿ التنظيـ، اإل كقد إىتـ دكغالس ماكريغكرغ بدراسة مكضكع
ية تشير إلى كاعتقد أنو بناءا عمى ىذه العالقة يشبع الطرفاف كثيرا مف حاجاتيـ، كقد أجرل محاكلة نظر 

دارية تتيح الفرصة بظيكر الدكافع تجاه تحقيؽ أىداؼ كؿ مف الفرد كالتنظيـ، كاتخد طريقة في القيادة اإل
اجات التنظيـ كما يترتب مف مكضكع الصراع بيف نسؽ حاجات األفراد كنسؽ ح نمكذج كريس أرجيرس
ؽ أىداؼ التنظيـ محكر أساسيا شباع حاجات الفرد كالتقميؿ مف قيمة العمؿ عمى تحقيعميو مف إحباط في إ

 .(2)سياماتوفي إ

قكـ عمى مجمكعة مف ( كالتي تY( نجد نظرية )Xعمى العكس مف نظرية ) (Y9نظرية) -1-1
 فتراضات حكؿ طبيعة السمكؾ االنساني كأىميا: إلا

ي في العمؿ، ألنو بطبعو يحب العمؿ باعتباره مصدرا أف اإلنساف يبدؿ الجيد المادم كالذىن -
 لمرضا.

ف العمؿ الرقابي كأسمكب التيديد بالعقاب ليس الكسيمتيف الفريدتيف لمتأثير عمى سمكؾ األفراد أ -
 الحاجة إلى الرقابة الخارجية. ىناؾ رقابة ذاتية دكف ؼ، حيث أفباتجاه تحقيؽ األىدا

كف أف تتحقؽ لو كنكع العائد ة تكجو الفرد إلى اليدؼ مقركف بمدل تأثير المكافأة التي يمشدأف  -
 نجاز كتأكيد الذات.يدؼ، بمعنى أف الفرد يتجو نحك اإلتحقيؽ البعد 

كلية كيسعى إلييا، كىك بذلؾ لو تطمع ألف يتحمؿ المسؤ عتيادم ممكف يمكف القكؿ أف الفرد اإل -
كىك سكؼ يميؿ إلى تكرار التصرفات التي مف شأنيا أف تشبع بعض  ،في الظركؼ المناسبةألف يتعمـ 

 رغباتو.

                                                           
 .97ص  ،: نظريات المنظمة، دار اليدل، قسطنطينية، د س لككيا الياشمي (1)
 .79ص ،4112درية، سكنالتنظيـ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلجتماع سيف عبد الحميد أحمد رشكاف: عمـ إح (2)
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و في يالفرد لو قدرة عالية يستخدـ مف خالليا الفكر كالخياؿ كالتصكر لحؿ المشاكؿ التي تكاج -
 .لخمؽلو إمكانيات اإلبداع كا المنظمة، بمعنى

خفاؽ في تحقيؽ كطاقات الفرد، بمعنى أم إأف المنظمات تستثمر الجزء اليسير مف قدرات  -
 ىؤالء األىداؼ لف يعكد إلى فشؿ األفراد، بؿ يمكف أف يبرز بعدـ قدرة المنظمة عمى تصكير مكاىب

 . (1)األفراد بالقدر الممكف

مقتنعا بكجكد بعض الظكاىر في العمؿ،  كرغـ ىذه النظرية السمبية لماغريككرغ عف الفرد، فقد كاف
تخدـ الحد األدنى نتاجية في بعض المؤسسات التي تس( تفسيرىا، تساؤؿ لماذا ترتفع اإلX)ال يمكف لنظرية
كالتي ىي نقيض مباشر  (y)ل قاـ ماغريككرغ بصياغة نظرية لذ لزاـ لضبط العماؿ؟مف اإلجبار كاإل

لناس يصبحكف عمى ما ىـ عميو نتيجة لطريقة معاممتيـ في لنظريتو األكلى، ككفقا ليذه النظرية فا
أف يتعمـ البحث  مؤسستيـ، فالعمؿ مف كجية نظره رغبة طبيعية، كالعامؿ العادم يرغب في العمؿ كيمكنو

مب مف األفراد مما يؤدم إلى تحقيؽ رغباتيـ كيساىمكا بشكؿ عاـ عف المسؤكلية إلنجاز المياـ التي تط
 .(2)لتنظيميةفي تحقيؽ األىداؼ ا

( كمف xدارية في منظماتنا المعاصرة قد أثبتت كجكد أفراد مف نكع )كيمكف القكؿ أف الممارسات اإل
صفات التي كردت ا( في أغمب األحياف، كما أف باإلمكاف العثكر عمى أفراد يجمعكف بيف كؿ المك yنكع )

( في كقت ما كأف يشعر xيو نظرية )شير إلت( كأف أّيا منيـ قد يجد نفسو قريبا مما y( ك)xفي نظرتي )
متحفزا بالممؿ كالالمباالة كعدـ الرغبة في العمؿ، كيتغير ىذا الشعكر في كقت آخر فيككف مندفعا لمعمؿ ك 

دارتنا اليـك أف تتفيـ طبيعة األفراد كالعكامؿ المؤثرة في سمككيـ بيدؼ تدليؿ لإلبداع، لذلؾ ينبغي عمى إ
 .(3)كبطرؽ مناسبة باتجاه ما يحقؽ رضا األفراد كيزيد مف دافعيتيـالصعكبات التي تكاجو كؿ منيـ 

لتزاـ التنظيمي عند ظرية الفمسفة االدارية، يرتبط اإلكعميو مف خالؿ الطركحات التي جاءت حسب ن
عتمادا عمى المدخؿ يير، فيناؾ مف القادة ما يرفض اإللتزاـ إماريغكرغ بنمط القيادة كطبيعة التس

ز مف العمؿ شمئزاتبارىا أف الفرد العادم يشعر باإلع(، عمى إxا يبرز في النمط )الكالسيكي كىك م
لتزاـ بالعمؿ عف طريؽ طرؽ، كنتيجة ليذا الشعكر ترفض اإلدارة القيادية اإلال كيسعى إلى التغيب بشتى

                                                           
 .99: مرجع سابؽ، ص شكقي ناجي جكاد (1)
 .45ص ،2006 ،1يف، دار المنيؿ المبناني، بيركت، طبدارة كتحديات المدر كامؿ بربر: اإلتجاىات الحديثة في اإل (2)
 .74،73ص، ص،4118اليازكرم العممية، عماف،  صالح عبد القادر النعيمي: االدارة، دار (3)
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حقيؽ األىداؼ يبدلكا الجيد الضركرم لت ىتيديد األفراد بالعقكبات التأديبية حتك لزامية مراقبة كتكجيو بؿ إ
دارية األثار الناتجة عف تطبيؽ فمسفة إ نسانية بقدر ما تصؼ، ىذه النظرة ال تعكس الطبيعة اإلالتنظيمية

تستند إلى مبادئ التنظيـ الكالسيكي كافتراضاتيا عف الدكافع االنسانية. كعمى عكس مف ذلؾ، ىناؾ مف 
 عمميـ، كىـ أصال ممتزمكف بالنمط يير شؤكفيعطي الثقة في المكارد البشرية باعتبارىـ قادركف عمى تس

(y) ستناد عمى أف ىناؾ مف األفراد الممتزمكف ببدؿ جيد في العمؿ باعتباره شيء طبيعي مثمو مثؿ إ
اد ىك في الكاقع لتزاـ الشخصي عند األفر ف يمكف أف يراقب نفسو بنفسو. فاإلنساك أف اإل التغيب كالراحة

نساف في الظركؼ العادية ال يحمؿ المسؤكلية فقط ت االجتماعية، كأف اإلشباع الحاجانتيجة البحث عف إ
نما يبحث عنيا،   بداع مف أجؿ خدمة أىداؼ التنظيـ.بحيث ىك ممـز بممارسة الخياؿ كاإلكا 

 (0870مياـ أوشي" )ي"و Z  9النظرية اليابانية -1   
نتاج بما ينسجـ مع اإليادة كلياـ أكشي عمى العنصر البشرم كأساس لز لاليابانية  zتركز نظرية 

تكظيؼ مدل الحياة، بطئ الدارة اليابانية كأىميا تفظ بعدد مف خصائص اإلالبيئة غير اليابانية، حيث تح
 .(1)دارم الكاحدالعديد مف الكظائؼ في المستكل اإلعممية التقييـ كالترقية ، تنقؿ الفرد العامؿ في 

 تباعيا كىي:الخطكات الكاجب إعديد مف دارة فيناؾ الفي اإل zأما نيج أسمكب نظرية 
كالتنسيؽ في  ريف عمى تحقيؽ التعاكفيفالتفيـ يساعد المدz 9دارة لفمسفة نظريةتفيـ اإل -2-0

 دارية، لكي يستطيع تحقيؽ أىداؼ المنظمة.مختمؼ المستكيات اإل
دارية مة أف تكضح مفيكـ ىذه الفمسفة اإليجب عمى المنظ z9شرح مفصؿ عف نظرية -2-1

 ستخداميا بالشكؿ الصحيح كالسميـ.مف تطبيقيا، ألف ىذا يساعد عمى إكاألىداؼ 
حيث تككف الدراسة شاممة ألىداؼ المنظمة  z9ستخداـ نظرية دراسة المنظمة قبؿ إ -2-2

 كسياستيا المتبعة كطبيعة النشاطات، كذلؾ مف أجؿ تحديد الفجكات التي يمكف أف تكجد داخؿ المنظمة. 
مة أف تضع نظاما كظيفيا يتسـ باإلستقرار دارة في المنظيجب عمى اإلر الوظيفي9 ستقرااإل -2-3

األجكر، كأف يعطى العامؿ ستخداـ مبدأ التيديد بالطرد أك الفصؿ، أك تخفيض الكظيفي لمعامميف، كعدـ إ
 .(2)لماـ بالكظائؼ األخرل مف أجؿ كسب المعرفة كالخبرةفرصة اإل
 د في تصكرات األعماؿ التي تقـك بيا المؤسسة.تشجيع سبؿ مشاركة األفرا -2-4
 مناخ العمؿ داخؿ المؤسسة بمثابة المناخ العائمي.تنمية العالقات بكيفية تجعؿ مف  -2-5

                                                           
 .211ص ،2006 ،3جراءات العمؿ، دار الحامد، عماف، ط: تصميـ المنظمة، الييكؿ التنظيمي كا   حريـ حسيف محمكد (1)
 .47،48ص، ص، 2008 ،2: منظمات األعماؿ، المفاىيـ كالكظائؼ، دار كائؿ، عممف، ط محفكظ جكدة كآخركف (2)
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  .الترقية كالمشاركة في األرباح كالتركيز عمى الحكافز المعنكية -2-6
( كىذا ما A( كاألمريكية )Jتعتبر كنمكذج تكفيقي لمنظريتيف اليابانية) Zكيمكف القكؿ أف نظرية  -

 يكضحو الجدكؿ التالي: 

 (A9( واألمريكية)Jكنموذج توفيقي لمنظريتيف اليابانية) Z النظرية 9(0الجدوؿ رقـ)
 Zالنظرية (A)ج األمريكيذالنمو  (J)ج اليابانيذالنمو  الخصائص
 ة طكيمةر لفت قصر األجؿ مدل الحياة التكظيؼ
التقكيـ 
الكبير يعطى لمتدريب  بطيئة فالتركيز ة جداسريع بطيئة جدا كالترقية

 كالقيـ كبعد ذلؾ لمترقية
المسار 
أكثر عمكمية، كالتركيز يككف منصب  متخصص عاـ كغير متخصص الميني

 عمى التدكير الكظيفي كالتدريب
غير صريح كغير رسمي كلكف  صريح كرسمي ضمف كغير رسمي تقيـ األداء

 بتقديرات كاضحة كرسمية.
تخاد إ
تتخذ بمزيد مف التركيز عمى مشاركة  بصفة فردية بصفة جماعية قراراتال

 كاتفاؽ كتركيز الجماعة.
 فردية فردية جماعية المسؤكلية

االىتماـ 
 بالمكظفيف

االىتماـ بحياة 
العامميف مف جميع 
جكانبيا العممية 
 كاالجتماعية

المؤسسة تيتـ بشكؿ 
أساسي لحياة العامؿ أثناء 

بجزء الخدمة كاالىتماـ 
 مف حياة العامميف

يمتد االىتماـ ليشمؿ المزيد مف جكانب 
 حياة العامميف.

 .201،202صص،  2013دارة المؤسسات، دار ىكمة، الجزائر، : أساسيات في إيكسؼ مسعداكمالمصدر: 

 االتجربة اليابانية، الذم يشكؿ فييتيا الفكرية كالفمسفية مف ماستمدت مقك إ Z كمف ىنا يتضح بأف نظرية -
نسانية تشكؿ لدييـ ألبعاد اإلالعنصر البشرم أىـ المصادر الفاعمة في تطكر العممية االنتاجية، كلذا فإف ا

جتماعي كاإللمة مف خالؿ طبيعة كدكر البناء الثقافي كالتربكم التطكر المستيدؼ الذم تبمكرت معا مرتكز
دارم لـ الفكر اإلمعا Zمقاربة سدتنسجاـ. كقد جكغالبا ما يطمؽ عميو بمجتمع اإل لمشعب الياباني

المثمث كىي كالتنظيمي الياباني مف خالؿ تأكيدىا عمى ثالث مرتكزات فكرية كفمسفية تمثمت برؤكس 
 :(1)رة، كالمكضحة في الشكؿ التاليالثقة، المكدة، الميا

 

 

                                                           
 .90 ،89ص  ،ص ،2009 ،1ط: السمكؾ التنظيمي، دار إثراء، عماف،  ات كآخركفخيضر كاظـ حمكد الفريج (1)
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 اليابانية. Z (9 نظرية3الشكؿ رقـ)

 الثقة

 

 

 الميارة المكدة

 

لتزاـ حكؿ سعي األفراد عمى التقيد كاإل مف خالؿ النظرية اليابانية  أساسالتزاـ التنظيمي يتمحكر اإل
التنظيـ مف أجؿ نجاح عمؿ المنظمة، كاعتمادىا بثقافة المنظمة كالتكيؼ مع ىذه الثقافة السائدة داخؿ 

كتدريبو كالمحافظة عميو مدل الحياة  هدارة العنصر البشرم مف حيث طريقة اختيار أسمكب يتميز في إ
ية في أسمكب لتزاـ في المنظمات اليابانإلى سف التقاعد. كيتجمى أيضا اإل تى العناية بو بعد الكصكؿكح

ريؽ العمؿ ر الفرد بأنو عضك في الفرقيف كأف دكره ككظيفتو تككف مف خالؿ فالعمؿ بالفرؽ حيث يشع
ة في إتخاد شاركة الجماعيإلزاـ أسمكب المىي دارات اليابانية تكضح طريقة عمميا ك ذلؾ. ىذه الميزة في اإل
 تخادىا عمى المستكيات الدنيا كمف ثـ رفعيا إلى المستكيات األعمى ليتـ التدقيؽ فييا.القرارات، كبالتحديد إ

بيف جميع باإلضافة إلى ذلؾ، تمـز المنظمات اليابانية تكفر المعمكمات كالمشاركة في إستخداميا 
فرد أك فريؽ، كضركرة تكفر خدمات كعالقات جيدة بيف أفراد األفراد العامميف كعدـ احتكارىا مف قبؿ أم 

 المنظمة.

في الشعكر الجماعي ألفراد التنظيـ بالمسؤكلية عف   Z عتقادب إكما يتجمى االلتزاـ التنظيمي حس
ابع كمستمد مف نظاـ القيـ كالمعتقدات كالثقافية في قياـ بو لمفرد، كىذا األمر يككف نمياـ العمؿ المكمؼ لم

 جتمع الياباني. الم

 

 

 

 

الفكر اإلداري 

 الٌابانً
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  9خالصة       

ترتيبيا المداخؿ النظرية في تحميؿ كتعريؼ التنظيمات متباينة كمتعددة إلى درجة يصعب  يبدك أف 
في تحميؿ التنظيمات كاألدكات كما تتبايف أيضا المنطمقات األساسية  ،اكأحياف يصعب التميز بيني

التي تحكـ نظيمات تساعد عمى تحديد المتغيرات األساسية المنيجية المتبعة في ذلؾ، فيناؾ مف يعتبر الت
ىتـ بدكافع التعاكف لدل عف تكازنيا باستمرار، كىناؾ مف إ السمكؾ التنظيمي، كأنيا أنساؽ تعاكنية تبحث

د أناس رىـ كمكارد كليس مجر ىتمت باألفراد باعتبايضا النظريات الحديثة ىي األخرل إكنجد أ ،الفرد
 عمى أساس مشاعرىـ كعكاطفيـ. يتحرككف كيتصرفكف 
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 9تمييد
كف ألم باحث أف يتخمى بحيث ال يم لمدراسة يعتبر االطار المنيجي لمبحث أحد الجكانب اليامة

عممية التفكير في انجاز عمؿ منيجي منظـ بإمكانو أف يترجـ معظـ أىداؼ البحث كذلؾ  عنو، إذ أف
حث كالعينة أك المجتمع الذم ستطبؽ عميو الدراسة، ككذا األدكات التي باستخداـ المنيج الذم سيكظفو البا

ليا المعمكمات مف تجمع المجتمع الذم ستطبؽ عميو الدراسة، ككذا األدكات التي تجمع بيا أك مف خال
حاكلنا في ىذا الفصؿ التطرؽ إلى حدكد البحث كالمتمثمة في المجاؿ المكاني كالزماني  قدالميداف، ك 
 .ةمار بجمع المعمكمات المتمثمة في المقابمة كاالست كاألدكات التقنية الخاصة كالبشرم،
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 أوال9 منيج الدراسة      

تفسير بشكؿ عممي ة طبيعة المكضكع كالتي إلى الدراسات الكصفية كقد فرضبما أف الدراسة تنتم
طة بغرض الكصكؿ إلى استنتاجات األساس في كضع الحقائؽ في شكؿ جداكؿ بسي ككمنظـ كالمنيج ى

الطريؽ المؤدم إلى الكشؼ عف  ع كتطكره، كيشير المنيج إلى أنو"تساعد الباحث عمى فيـ المكضك 
د عممياتو حتى ة التي تييمف عمى سير العقؿ كتحدالحقيقة في العمكـ بكاسطة طائفة مف القكاعد العام

 .(1)يصؿ إلى نتيجة معمكمة
كضعيا قصد الكصكؿ إلى الحقيقة في العمـ يتـ اعد التي ك عة مف القمجمك " كما يمكف كصفو بأنو

ك ىك فف التنظيـ الصحيح أك الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة مف أجؿ اكتشاؼ الحقيقة، أ
 .(2) األفكار أك اإلجراءات مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة التي نجيميا أك مف أجؿ البرىنة عمييا" لسمسمة

لتعدد كتنكع مكاضيع عمـ االجتماع كالذم يقابمو تعدد كتنكع في المناىج فإف لكؿ مكضكع كنظرا 
 كطبيعتو. ـئمنيج يتال

كانطالقا مف ىذا كنظرا لككف ىذه الدراسة تيدؼ إلى قياس اتجاىات العامميف نحك االلتزاـ 
ة لمكاقع االجتماعي أكثر مناىج البحث مالئم مدنا عمى المنيج الكصفي الذم يعدالتنظيمي، فقد اعت

 كسبيؿ لفيـ ظكاىره كاستخالص سماتو.
طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتصكرىا كميا عف طريؽ جمع معمكمات  فالمنيج الكصفي ىك

مجمكعة الطرؽ التي يتمكف أك أنو " .كاخضاعيا لمدراسة الدقيقةمفتتة عف المشكمة كتصنيفيا كتحميميا 
لذم تنتيي المحيطة بيا في بئتيا كالمجاؿ العممي ا العممية كالظركؼليا كصؼ الظكاىر الباحثيف مف خال

ر شكؿ العالقة بيف ك ل المؤثرة كالمتأثرة فييا كما تصر العالقة بينيما كبيف الظكاىر األخر إليو، كتصك 
 .(3)باستخداـ أساليب البحث العممي التي تالئـ األىداؼ التي يسعى إلييا الباحثكف متغيراتيا

بقصد تشخيصيا  في الكاقع ستقصاء ينصب عمى دراسة الظاىرة كما ىي قائمةإ" ى أنوكما يشير إل
سعى إلى التحميؿ يككشؼ جكانبيا كتحديد العالقة بيف عناصرىا، فيك منيج ال يكتفي بالكصؼ فقط بؿ 

                                                           
 .17، ص2016، 1صالح لحمكحي: محاضرات في منيجية البحث العممي في المغة كاألدب، دار قرطبة، الجزائر، ط (1)
، الجزائر، (2)  .90صدس،  صالح الديف شركخ: منيجية البحث العممي، دار العمـك
 .165ص ،2014، 1دار جسكر، الجزائر، ط ،سياسةطاشمة بكمديف كعبد النكر ناجي: أطكؿ منيجية البحث في عمـ ال (3)
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ؿ المعطيات مف الصيغة الكيفية إلى د عمى األسمكب االحصائي الذم يحك كالتفسير مف خالؿ االعتما
 .(1)غة الكمية القابمة لمقياسالصي

 انيا9 مجاالت الدراسةث      

التعرؼ عمييا  مييا الدراسة الميدانية، حيث يعدالت الدراسة مف أىـ الركائز التي تقكـ عامج تعد
 جراءإت الدراسة ىنا االطار الذم سيتـ عممية رئيسية ضركرية في عممية البحث العممي، كنقصد بمجال

 كيضـ ثالث مجالت كىي: فيو دراستنا الميدانية
اء الدراسة فيو، كدراستنا ىذه جر إعف النطاؽ الجغرافي الذم تـ  كالذم يعبر المجاؿ المكاني9 -0

 إجراءىا عمى مستكل مؤسسة ميناء جف جف بجيجؿ. تـ
 جف  نشأة مؤسسة ميناء جف -0-0
ىتماـ داخمي إ ة ىامة، فقد كانت منذ القدـ محؿستراتيجيإتبر ساحؿ كالية جيجؿ منطقة عي

كخارجي، كاستطاع أف يككف منطقة عبكر لمسفف التجارية، كفي الحقبة االستعمارية قررت السمطات 
ناء جديد لنقؿ البضائع كالمتمثمة أساسا في: منتجات الفميف كالكركـ التي سيطرت عمى يالفرنسية بناء م

 نسبة كبيرة مف الصادرات نحك الخارج كبالضبط نحك فرنسا كبمجيكا.
ستقالليا أصبح ميناء جف جف مف بيف اليياكؿ القاعدية لمدكلة، حيث إكبعد حصكؿ الجزائر عمى 

تاريخ إعادة ىيكمة ىذه المؤسسة، حيث أصبح الميناء مستقال  1984ابعا لميناء بجاية إلى غاية كاف ت
، حيث 21/07/1984المؤرخ في  84/173اسي تحت لكاء مؤسسة ميناء جيجؿ طبقا لمرسكـ رئ

 .(2)مميكف دينار جزائرم 35صبحت ىذه المؤسسة مؤسسة ذات أسيـ بمغ رأسماليا حكالي أ
كنظرا لتزايد النشاط التجارم عمى المستكل الكطني كالمالحة التجارم، أصبحت مدة االنتظار 

 .رة الحمكلة، أم ذات العمؽ الكبيربالمكانئ طكيمة باإلضافة إلى عدـ كجكد مكانئ خاصة بالبكاخر كبي
در بناء ميناء بمنطقة أشكاط بجيجؿ الذم ارتبطت فكرة انشائو بمشركع مصنع الحديد كالصمب، قت

مميكف طف أم ما  3حيث تقدر بناء ىذا األخير بمنطقة بالرة كالذم كاف مف المتكقع تعاممو مع ميناء ب
 مف الطاقة االجمالية لمميناء.  %66.66يعادؿ 

                                                           
  .90ص ،2003، 1ط أحمد بف مرسمي: مناىج البحث العممي في عمـ االتصاؿ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، (1)
 ، يتضمف إنشاء مينائية جيجؿ.1984جكيمية  22لػ ق المكافؽ 1404شكاؿ  22المؤرخ في  84/173مف المرسـك  1المادة  (2)
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، كقد 1999كانتيت في نياية سنة  09/11/1984 ميناء جف جف بجيجؿ فيبدأت أشغاؿ بناء 
"، كقد بمغت تكمفة CON DOTTEيطالية كىكلندية تترأسيا "إيمة إنشائو إلى مجمكعة شركات أككمت م

مميار دج، ككانت ممكلة مف عدة أطراؼ ىي: الدكلة الجزائرية، الصندكؽ السعكدم  5.2نجازه حكالي إ
 تصادية كاالجتماعية كالبنؾ االسالمي لمتنمية. لمتنمية، الصندكؽ العربي لمتنمية االق

 تعريؼ المؤسسة المينائية جف جف -0-1
مؤسسة ميناء جف جف ىي مجمكعة الكسائؿ المادية كالبشرية جمعت فيما بينيا مف أجؿ تحقيؽ 
ىدؼ أك مجمكعة مف األىداؼ، كما تعتبر البنية األساسية لبناء دكلة تسعى إلى مكاكبة الركب 

قتصادية عمكمية تابعة لممؤسسة القابضة إالتي نحف بصدد دراستيا ىي مؤسسة كالمؤسسة الحضارم، 
دج، إضافة إلى  4.000.000.000 المتعددة الخدمات كىي شركة ذات أسيـ برأس ماؿ حالي يقدر ب

راد ستإلعمميات التي تتـ عمى مستكاه ىي لالستثمار المتاحة كالمتكفرة لمميناء، كمف أىـ ا ةرص الكبير فال
ستراتيجي عمى إص ىذا النشاط، كما أف لو مكقع السيارات حيث نجده يحتؿ المرتبة األكلى فيما يخ
 .(1)المحكر البحرم الرابط بيف قناة السكيس كجبؿ طارؽ

 وقع الجغرافي لمؤسسة ميناء جف جفالم -0-2
و الحتالؿ إف ميناء جف جف أحدث ميناء تجارم رمـ بالجزائر فيك يتكفر عمى عدة ميزات ترشح

مكانة بالصؼ األكؿ عمى المستكل الجيكم كالقارم، فيك يقع عمى الجية الشرقية لمدينة جيجؿ بالمنطقة 
كمـ عف  140كمـ عف الجزائر العاصمة، ك 370كمـ ك 10المسماة أشكاط، يبعد عف مقر الكالية بحكالي 

كمـ مف  900لصناعية، ككمـ عف منطقة بالرة ا 40كمـ عف مطار فرحات عباس، 2مدينة قسنطينة ك
ىكتار، كيحتكم ىذا الميناء عمى منشآت قاعدية كفكقية  140حاسي مسعكد، إذ تقدر مساحتو بحكالي 

 :(2)نتناكليا كما يمي
 المنشآت القاعدية9 -0-2-0

ـ كطكؿ السد الشرقي  3000يتككف ميناء جف جف مف حاجزيف لمحماية، طكؿ السد الغربي 
 أرصفة لإلرساء ذات خصائص مختمفة نبينيا حسب الجدكؿ المكالي: متر، كيحتكم عمى عدة 9000

   

                                                           
 مدرية المكارد البشرية، مصمحة التككيف. (1)
 مديرية المكارد البشرية، مصمحة التككيف. (2)
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 المنشآت القاعدية لمؤسسة ميناء جف جف9 (61الجدوؿ رقـ )        
 مساحة السطح غاطس السفينة العرض الطوؿ الرصيؼ

 ىكتار 15 ـ11 ـ200 ـ770 رصيؼ عاـ لبكاخر السفف

 ـ200 ـ250 رساء السفف الحاممة لمسياراتإرصيؼ 
 ىكتار 7.5 ـ11
 ىكتار 09 ـ11

 ىكتار 30 ـ18.20 ـ300 ـ1060 رصيؼ غربي
 المصدر9 وثائؽ داخمية خاصة بالمؤسسة  

 المنشآت الفوقية9 -0-2-1
 كتتمثؿ في جميع المباني التي يحتكم عمييا الميناء، كىي كاآلتي:

لى مقر الجمارؾ كشرطة كتضـ العمارات االدارية كجميع مباني الميناء إضافة إ العمارات9 -
 المركر كالحدكد، عمارة قيادة الميناء، مركب الصحة مزكد بغرفة تغيير المالبس.

، كما تحتكم 2ـ1000تحتكم عمى ثالث مستكدعات مبنية مساحة كؿ كاحد منيا المستودعات9  -
احتيا المؤسسة عمى ىياكؿ طكر االنجاز بالرصيؼ الغربي غير المعبد كمجمكعة مف المستكدعات مس

 كيمك كات. 6300حتكائيا عمى منشآت كيربائية لتكزيع الطاقة قكتيا إضافة إلى إ، 2ـ 6000حكالي 

 كتتمثؿ في عتاد السمع مف: التجييزات9 -

 ( 8 -طف 3عربات رافعة مف مختمؼ الحمكالت ذات سعة .)طف 
 .عربات رافعة مجيزة بآالت تكزيع الحاكية 
 طف/ الساعة.250اعة، طف/ الس 150تنقؿ  حبكب أركقة ناقمة 
  طف. 90طف كأخرل  65رافعات ناقمة قكتيا 
 قدما. 40حاكيات ذات  ةحامم 
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 9الييكؿ التنظيمي لمدرية الموارد البشرية -1-0

 لتنظيمي لمدرية المكارد البشرية:الشكؿ التالي يكضح الييكؿ ا

 لتنظيمي لمديرية الموارد البشرية(9 الييكؿ ا63الشكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 المصدر9 مصمحة الموارد البشرية بميناء "جف جف"        

 المجاؿ الزمني -2

نجاز الدراسة الحالية بشقييا النظرم كالتطبيقي، بحيث تتضمف إكنقصد بو الفترة المستغرقة في        
مركرا بجميع خطكات البحث  ختيار كتحديد مشكمة البحثإرة إجراء البحث كتنفيذه بدءا مف ىذه الفت

 العممي، كصكال إلى مرحمة مناقشة النتائج.

 كتقسـ دراستنا الحالية إلى المراحؿ الزمنية التالية:

د البشريةمدرية الموار  

 دائرة االدارة العامة

مكتب الخدمات 

 االجتماعية

 دائرة التكوين والمستخدمين

 مصلحة الوسائل العامة

 مصلحة الوقاية واألمن

 مصلحة المنازعات

 مصلحة التكوين

 مصلحة المستخدمين

مكتب 

 األجور
مكتب المراسل 

 االجتماعي

 االمانة      
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 ستغرقت قرابة شيريف كنصؼإحمة بناء االطار النظرم لمدراسة كىي مر  المرحمة األولى9 -1-0
 .2017مف النصؼ األكؿ لشير فيفرم إلى غاية أكاخر شير مارس 

ختيار مكضكع الدراسة رغـ بعض الصعكبات التي عرقمت ىذه العممية، كالتي إتتضمف مرحمة ك 
طالع بحث كالدراسة الميدانية، كبعد اإلتسببت في بعض التأخير غير أنو تـ كضع مكضكع عممي قابؿ لم

ظرم تـ ضبط العنكاف بشكمو النيائي، لتنطمؽ عممية البحث عف المراجع الالزمة لتغطية الجانب الن
 لمدراسة.

: كىي مرحمة بناء االطار الميداني كتحديد مجتمع الدراسة كالتي كانت المرحمة الثانية -1-1
 02بتاريخ خالؿ شير أفريؿ إلى غاية شير مام، بحيث كانت أكؿ زيارة لممؤسسة المينائية جف جف 

انية بيذه المؤسسة ستطالعية مف أجؿ طمب المكافقة إلجراء الدراسة الميدإ، كىي زيارة 2017مارس 
 كمعرفة تكافؽ مجتمع الدراسة مع مكضكع البحث.

ستالـ المكافقة النيائية إلجراء الدراسة إت الزيارة الثانية مف أجؿ كان 2017مارس  09كفي يكـ 
 دارية المتعمقة ببطاقات التربص.بنا مف أجؿ القياـ باإلجراءات اإلكتسميـ بعض الكثائؽ الخاصة 

كانت الزيارة الثانية مف أجؿ أخذ بعض الكثائؽ المتعمقة بالمؤسسة  2017مارس  13كفي يكـ 
المعمكمات بعض كالييكؿ التنظيمي كعدد العماؿ ككيفية كتكزيعيـ عمى الكظائؼ، كما تـ أيضا جمع 

  حكؿ المؤسسة كظركؼ العمؿ بيا كاالحتكاؾ ببعض عماليا.

ـ مف طرؼ يالنيائي بعد إخضاعيا لمتحك ستبياف في شكمياستمارة اإلإكخالؿ ىذه الفترة تـ ضبط 
لقياس  استبياف تجريبية المعدة أساسإستمارة إ أساتذة عمـ االجتماع، ليتـ بتاريخ التاسع مف أفريؿ تكزيع

ستبياف في دل تناسبو، ليأتي بعدىا تكزيع اإلستجابة العماؿ لبنكذ ىذا االستبياف كالكقكؼ عمى مإمدل 
 سترجاعيا في اليـك المكالي.ا  ك  2017يؿ أفر  12لنيائي كذلؾ يـك شكمو ا

ىذه المرحمة بمثابة الخطكة النيائية األخيرة في البحث العممي، أيف تـ  المرحمة الثالثة9 -1-2
يا كقد انتيت ىذه الدراسة جمع البيانات كتكزيعيا كتحميميا كتفسيرىا كالكصكؿ إلى نتائج الدراسة كمناقشت

 . 2017مام  25 بتاريخ
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 البشريالمجاؿ  -2

جراء الدراسة ميف بمؤسسة ميناء جف جف كالتي تـ إيتمثؿ المجاؿ البشرم في عدد األفراد العام
ميدانية تشمؿ جميع ستحالة القياـ بدراسة عامؿ، كنظرا إل 1288الميدانية بيا، حيث بمغ عددىـ اإلجمالي 

كمراعاة السير  لعماؿا، كلتجنب الضغط الكبير عمى اككف مجتمع الدراسة كبير جد كحدات المجتمع
، ىذا مفردة 62المقدرة ب  د المعاينييفأعمى لعد قاـ رئيس مصمحة التككيف بكضع حد الحسف لممؤسسة
كتفينا بأخد عينة مف فئة العماؿ  ستخداـ عينة كنمكدج مصغرما دفعنا إلى إ عف المجتمع األصمي، كا 

 مفردة مكضحة في الجدكؿ التالي: 157رية المكارد البشرية كالمقدرة عددىـ يدارييف فقط بمداإل

 (9 عدد العماؿ االدارييف بميناء "جف جف"2الجدوؿ رقـ)

 %النسبة  التكرار الفئة
 32.5 51 االطارات

 59.9 94 عكف التحكـ
 7.7 12 عكف التنفيذ
 066 046 المجموع

 جف جف"بمدرية الموارد البشرية بميناء "المصدر9 مصمحة التكويف 

حتمالية كىذا راجع إلى تبايف بعض الخصائص الدراسة الحالية ضمف العينات اإل ةكعميو تندرج عين
 ة الطبقية التناسبية، ككف المؤسسةعتماد عمى أسمكب العين، األمر الذم دفعنا إلى اإلبيف مفردات الدراسة
ـ، االطارات، أعكاف التحك) جف جف" يضـ فئات عمالية مصنفة إلى ثالث طبقات" محؿ الدراسة ميناء

 .طبقةمف ىذه العينة في كؿ  %40أعكاف التنفيذ(، كقد تـ أخذه 

 طبقة عمى حدل: راحؿ تحديد نسبة كؿكفيما يمي م

 المجتمع األصمي: -

157              100% 
X                 40%   

  
      

   
عامؿ 62   
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 كعميو يمكننا حساب عدد المبحكثيف في كؿ فئة مينية كما يمي:

 فئة اإلطارات: -
51                   100% 
X                     40%   

  
     

   
      

 فئة عكف التحكـ: -

94                   100% 
X                     40%   

 

  
     

   
     

 فئة عكف التنفيذ: -

12                   100% 
X                     40%   

  
     

   
 5 

كبعد تحديد مفردات كؿ طبقة قمنا بجمع ىذه المفردات لتتشكؿ عينة الدراسة الميدانية بشكؿ تقريبي 
 كذلؾ عمى النحك التالي:

 مفردة 62=  5+  37+  20

ـّ تكزيع االستبياف التجريبي كبعدة النيائي عمى  62كعميو بعد تحديد العينة كالمقدرة ب  عامؿ، ت
مؼ العامميف بمؤسسة ميناء جف جف مع مراعاة النسبة المأخكذة مف كّؿ فئة مينية، مع العمـ أّنو تـّ مخت

المكزعة، كعمية فإّف حجـ العينة النيائي الممثؿ لمجتمع الدراسة ىّك  62استبياف، مف أصؿ  59استرجاع 
حكـ، كىّك ما يكضحو الجدكؿ عكف الت 2استبياف منيا كاحدة عكف التنفيذ ك 3مفردة كلـ يتـ استرجاع  59

 أدناه:
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 (9 االستبانات الموزعة عمى العماؿ االدارييف بميناء جف جف.63جدوؿ رقـ )

 االستبانات غير المسترجعة االستبانات المسترجعة االستبيانات الموزعة عدد االستبيانات

62 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
62 100 59 95.16 3 4.83 

 

 خصائص عينة الدراسة -0

ثي عينة الدراسة في فيـ تأثير ىذه الخصائص ك ة األكلية لمبحتساعدنا معرفة الخصائص العام       
كيتعمؽ  ا مع البعض لتممس الكاقع كما ىكيلمكضكع الدراسة كذلؾ مف خالؿ ربط مؤشرات الظاىرة كأحداث

ستكل التعميمي، األقدمية في العمؿ، الصنؼ الميني األمر بمتغيرات الجنس كالسف، الحالة العائمية، الم
 كأخيرا األجر الشيرم، كعميو يتـ التطرؽ إلى ىذه الخصائص الممثمة لعينة الدراسة عمى النحك التالي:

 (9 توزيع أفراد العينة حسب متغّير الجنس64الجدوؿ رقـ )

 العينة

 الجنس   
 %النسبة  التكرار

 95;7 57 ذكر

 6.99 46 أنثى

 011 95 لمجموعا
     

فرد  53رت ب ( أن أكبر نسبة سجلت فً فئة الذكور، وقد قد7.ٌتضح من خالل الجدول رقم )     

 كىي نسبة متقاربة إلى حد %40.7فرد بنسبة  24 مقارنة مع نسبة االناث كالتي قدرت بػ %3.95بنسبة 
المكارد البشرية في المكاتب االدارية،  كىذا راجع إلى طبيعة نشاط المؤسسة في مديرية ما مع فئة الذككر.

ؿ التي تحتاج إلى مؤىالت عممية، كاقباؿ فئة الذككر لمعمؿ في مثؿ ىذه المصالح أك عمى نجاحيـ في مث
 انةو مف الممكف أف تككف مشاركة االناث أكثر مف الذككر، إضافة إلى المكىذه المسابقات اإلدارية رغـ أن

ي سكؽ العمؿ خصكصا العمؿ االدارم كالفرص المتاحة، كتمتعيا التي أصبحت تحضي بيا المرأة ف
 بالتحصيؿ العممي لمختمؼ مستكياتو كبالتالي اكتساحيا لسكؽ العمؿ.



 االجراءات المنيجية لمدراسة                                                                          9لخامسا الفصؿ
 

 

- 110 - 

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغير السن.65الجدول رقم )

 العينة
 السف        

 %النسبة  التكرار

 4996 68 سنة .5إلى أقؿ مف  .4مف 
 86 58 سنة .6ف إلى أقؿ م .5مف 
 6.94 8 سنة .7إلى أقؿ مف  .6مف 

 699 6 سنة فما فكؽ .7مف 
 011 95 المجموع

إلى أقل  30د العٌنة تراوحت أعمارهم ما بٌن ]( نالحظ أن أغلب أفرا06انطالقا من الجدول رقم )     

اطيا كدافعيتيا ميز بأكج نشتت اعامؿ. كىي فئة غالب 36أم بمقدار  %61نسبة قدرت ب ب [ سنة40من 
 كتمتعيا بالنشاط كالحيكية كسرعة أكبر. لمعمؿ

 27ما يعادؿ أم  %27.10كذلؾ بنسبة  سنة[ 30إلى أقؿ مف  20ثـ تمييا الفيئة العمرية مف ب]
 عامؿ. كىي فئة عمرية تتمتع بالنضج كالنشاط مما يساىـ في السير الحسف كاستمرارية المؤسسة.

كىذا يشير إلى أف  %10.2رت بنسبة [ فقد قدسنة 50إلى  40نجد أف الفئة العمرية مف] كما
العمؿ بالمؤسسة يحتاج إلى مكظفيف لدييـ خبرة في الميداف كال يقتصر عمى الشباب فقط، في حيف بمغت 

كىي نسبة ضعيفة جدا كىذا راجع إلى  %1.7 سنة فما فكؽ ما نسبتو 50لذيف تجاكز سنيـ نسبة األفراد ا
 ي التكظيؼ عمى الفئة العمرية الشابة.ككف المؤسسة تعتمد ف

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة العائمية. 9(66دوؿ رقـ )ج

 العينة
 الحالة العائمية

 %النسبة  التكرار

 :679 49 أعزب 
 :7.9 .5 متزكج
 699 6 مطمؽ
 699 6 أرمؿ
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 011 95 المجموع
كعددىـ  %50.8بة العامميف المتزكجيف قد بمغت نس الجدكؿ أعاله يتبيف أف نطالقا مف معطياتإ      
ا يدفعيـ لميني نتيجة تحمميـ لممسؤكلية ممكىذا ما يفسر أف ىؤالء العامميف يتمتعكف باالستقرار ا فرد 30

ما  أم %44.6إلى االجتياد الدائـ لممحافظة عمى مناصبيـ مقارنة بفئة العزاب التي قدرت نسبتيا ب 
إلى ككف ىؤالء العامميف يحاكلكف دائما السعي كراء إيجاد فرص عمؿ معينة  يعكد عامؿ. كىذا 27يعادؿ 

 كتساب الخبرات كتطكير الميارات كذلؾ مف أجؿ تمبية حاجاتيـ المادية كالمعنكية.كمحاكلتيـ إ

 المستوى التعميمي لممبحوثيف. 9(67الجدوؿ رقـ )

 العينة        
 المستوى التعميمي 

 %النسبة  التكرار

 796 5 متكسط
 44 65 ثانكم
 8896 ;5 جامعي

 :89 6 دراسات عميا
 011 95 المجموع

تشير معطيات الجدكؿ أعاله المتعمؽ بمتغير المستكل التعميمي أف غالبية المبحكثيف ليـ مستكل       
مبحكث، تمييا فئة العماؿ ذك مستكل تعميمي ثانكم كقد قدر  39أم  %66.1جامعي بنسبة قدرت بػ 

عماؿ بنسبة  4، في حيف كاف عدد العماؿ ذك مستكل دراسات عميا %22عامؿ أم بنسبة  13بػ عددىـ 
كيبرر النسبة  %5.1عماؿ كقد قدرت نسبتيـ  3تمييا بدرجة أقؿ ذكم المستكل المتكسط بػ  % 6.8

 المرتفعة ذات المستكل الجامعي إلى طبيعة العمؿ االدارم في مؤسسة ميناء جف جف ذات طابع خدماتي
ـ بالعمؿ بالدرجة األكلى كالذم يتطمب مؤىالت عممية عالية تكمف في التعامؿ مع متطمبات العمؿ كاإللما

التكنكلكجية كمختمؼ  غات األجنبية نظرا لتعامميا مع جنسيات مختمفة كالكسائؿالمكتبي كالتحكـ في الم
 خص المتعامميف الخارجييف.دارية الصادرة سكاء مف داخؿ المؤسسة أك مف خارجيا فيما يالتقارير اإل
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 (9 توزيع أفراد العينة حسب األقدمية في العمؿ.68الجدوؿ رقـ )

 العينة                       
 األقدمية في العمؿ  

 %النسبة  التكرار

  4996 68 سنكات  7أقؿ مف 

  ;779 55 سنكات .6إلى أقؿ مف  7مف 

  6.94 8 سنة  67إلى أقؿ مف  .6مف 

  796 5 سنة  .4لى أقؿ مف إ 67مف 

 - - سنة  47إلى أقؿ مف  .4مف 
  699 6 سنة  .5إلى أقؿ مف  47مف 

 011 95 المجموع

إلى أقؿ  5]عامؿ ليـ أقدمية تتراكح مف  33أم ما يعادؿ  %55.9نسبة  تشير معطيات الجدكؿ أف     
بالمؤسسة، ككف ىذه األخيرة تنتيج أغمبية العامميف لدييـ أقدمية قميمة  [ كىذا يعني أفسنكات 10مف 

 %27.1سياسة تكظيؼ الشباب المتخرجيف حديثا مف الجامعات كالمعاىد التككينية، كتمييا مباشرة نسبة 
سنكات أقدمية في المؤسسة كىـ في الغالب الذيف يشتغمكف في إطار عقكد  5ذكم  مبحكث 16 ما يعادؿ

يتناسب مع مؤىالتيـ  دارية فيما بعد بماي مناصب إيف بدكرىـ يتـ ترسيميـ فما قبؿ التشغيؿ، كالذ
إلى  10]نحصرت أقدميتيـ مف فقد إ %10.2عماؿ كالمقدرة ب  6ا الفئة الثالثة المتمثمة في العممية، أم

إلى أقؿ مف  15]كم أقدمية مف [ سنة كالتي تمثؿ فئة اإلطارات حسب إيجابات المبحكثيف كيمييا ذ15
في حيف سجمنا عامؿ كاحد فقط مف بيف المبحكثيف ذكم ، %5.1رة بنسبة اؿ كالمقد[ بثالث عمسنة 20

سنة.  30نعداـ المبحكثيف ذكم الخبرة األكثر مف كا   %1.7بنسبة  [سنة 30إلى أقؿ مف  25]خبرة مف 
 كىذا راجع إلى تكجيات المؤسسة نحك سياسة تشغيؿ الشباب.

سة كاقعية لممكضكع لما يخدـ بحثنا، بحيث ر األقدمية يساعدنا عمى دراكعميو يمكف القكؿ أّف متغي
نسجاـ بالمؤسسة كالعكس، كمما قمت  لتزاـ ككأقدمية العامؿ كبيرة كاف ىناؾ إ أنو كمما كانت خبرة كالء كا 

 ب في العمؿ.األقدمية في العمؿ كمما أدل ذلؾ إلى التسي
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 لمبحوثيف حسب متغير الصنؼ الميني(9 توزيع ا06الجدوؿ رقـ )

 العينة           
 الصنؼ الميني 

 %النسبة  التكرار

 :89 6 عكف تنفيد 

  95;7 57 عكف تحكـ 

  ;559 .4 إطار 

 011 95 المجموع 

نسبة مف العامميف في مديرية المكارد البشرية ىـ أعمى نطالقا مف معطيات الجدكؿ أعاله نالحظ أف إ     
نسبة عامؿ ب 20بػ  اإلطاراتفئة امؿ، تمييا ع 35كالمقدرة عددىـ بػ  %59.3فئة عماؿ التحكـ بنسبة 

. %6.8 ػبنسبتيـ مقدرة عماؿ كال 4سبة لفئة التنفيذ بػ فيما كانت أقؿ نعامؿ،  20كالبالغ عددىـ  33.9%
عمؿ كالتي تممؾ أف المؤسسة مف ىذا النكع تتطمب مكارد بشرية ذات تحكـ في إنجاز مياـ ال كيمكف القكؿ

ماؿ التحكـ عف غيرىا عفئة رتفاع نسبة ر الكحدات كالمصالح كىك ما بينو إنشطات سيالخبرة كالمعرفة ل
ف النسبة إلى حد ما، كىك األمر الذم يمك فئة االطارات متقاربة معيا في مف الفئات الباقية، رغـ أف

 إرجاعو إلى أف ىذه الفئة تحتاج إلييا مصالح كمديريات المؤسسة في تسيير شؤكنيا االدارية.

 األجر توزيع المبحوثيف حسب متغير(9 00)الجدوؿ رقـ

 العينة
 األجر الشيري  

 %النسبة  التكرار

 6795 ;  ....6إلى أقؿ مف  ...57مف 

 :4:9 69  ...67إلى أقؿ مف  ....6مف 

 ;5 45  ....7إلى أقؿ مف  ...67مف 

 ;689 .6 فما فكؽ ....7مف 

 011 95 المجموع 

أم ما يعادؿ  مف إجمالي المبحكثيف 23ؿ أعاله ألفراد مجتمع البحث أف دك تبيف الشكاىد الكمية لمج     
 40000ف تمييا فئة العماؿ ذكم الدخؿ م ، ثـ50000إلى أقؿ مف  45000ر مف يتقاضكف أج 39%
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نسبة ب فما فكؽ 50000كبعدىا فئة األجكر ذكم  ،%28.8عامؿ بنسبة  17بمقدار 45000إلى أقؿ مف 
 %15.3فقدرت بػ  40000إلى أقؿ مف  35000عماؿ، أما فئة الدخؿ مف  10كالبالغ عددىـ  16.9%
 كيرجع ىذا االرتفاع في األجكر نكعا ما بالمؤسسة إلى: عماؿ، 9 ما يعادؿ أم

فسة ليا بالكالية في مجاؿ المكقع االقتصادم لممؤسسة في اقتصاد السكؽ كغياب المؤسسات المنا -
 .المينائية

ككذلؾ األداء في العمؿ، إضافة إلى  رات كعمى رأسيا األقدميةغيارتباط األجكر ببعض المت -
 طبيعة المينة أك الكظيفة التي يشغميا العامؿ داخؿ المؤسسة.

 ثالثا9 أدوات جمع البيانات

تي تستخدـ في جمع المادة العممية كىي عبارة عف مجمكعة مف االدكات كالتقنيات كاألساليب ال
ة عمييا، ماداـ غرض ىذه ليا أىمية خاصة نظرا لتكقؼ نتائج الدراسلما  كالتي تشكؿ التصكر العاـ لمبحث

البيانات المتعمقة بالدراسة  كلجمع كافة العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي تجاىاتالدراسة ىك الكشؼ عف إ
 األدكات أىميا: فقد إستخدمنا مجمكعة مف

ستمارة تتككف مف عمى إ جمع البيانات كتعتمد أساسا كىي سمسمة مف كسائؿ ستمارة9اإل -1
ختيارىـ لمكضكع الدراسة ئمة ترسؿ بكاسطة البريد، أك تسمـ إلى األشخاص الذيف تـ إمجمكعة مف األس

عادتو ثانية كيتـ ذلؾ بدكف مساعده الباحث لألفراد سكاء  ليقـك بتسجيؿ إجابتيـ عف األسئمة الكاردة فيو، كا 
 .(1)في فيـ األسئمة أك تسييؿ االجابات عنيا

كيجب أف تعطى أسئمة االستمارة جميع محاكر البحث إذا كانت استخدمت كأداة بحث كحدىا، كقد  
كالمالحظة  درج في أدكات بحث أخرل كالمقابمةتمحاكر البحث كبعض المحاكر األخرل تخصص لبعض 

 كالكثائؽ.

س ليكرث ستمارة عمى أساس المقياس النفسي لرنسيني ىذه الدراسة عمى إعداد إعتمدنا فكعميو إ
بندا، كقد استندنا في استمارة الدراسة عمى  40ر عددىا بػ ، كقد تضمف ىذا االستبياف قائمة بنكد قدالثالثي

                                                           
كالرسائؿ العممية، مؤسسة الثقافة الجامعية،  كتابة األبحاثفي دليؿ الطالب  ،عبد الّمو محمد الشريؼ: مناىج البحث العممي(1)

  .123، ص 2008االسكندرية، 
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تجاىات العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي في تحديد بدائؿ االجابة بعض الدراسات التي تناكلت مكضكع إ
 ستمارة الدراسة في ثالث بدائؿ كىي:إنطكت عمييا إ التي

 د(.3ديؿ مكافؽ: التقدير الممنكح لو ثالث درجات)ب -

 د(3بديؿ محايد: كالتقدير الكمي الممنكح لو درجتيف ) -

 د(.1بديؿ معارض كالتقدير الكمي الممنكح لو درجة كاحدة) -

 (9 التقدير الكمي لبدائؿ إجابات االستبياف01الجدوؿ رقـ )

 معارض محايد موافؽ
3 2 1 

 ضمف أربع محاكر جاءت عمى النحك التالي:ىذا االستبياف ت كما أف

الحالة العائمية، المستكل  ،كلية لممبحكثيف مثؿ: الجنس، السفالمحكر األكؿ: يتعمؽ بالبيانات األ -
 .، األجر الشيرمالصنؼ الميني التعميمي، األقدمية في العمؿ،

لتزاـ التنظيمي اإلبنكد حكؿ القاعدة المعرفية لمعماؿ نحك  10المحكر الثاني: محكر يتضمف  -
(8-9-10-11-12-13-14-15-16-17.) 

-22-21-20-19-18نسجاـ داخؿ المؤسسة )الث: محكر العبارات التي تقيس اإلالمحكر الث -
23-24-25-26-27-28.) 

-34-33-32-31-30-29عبارة تقيس الكالء داخؿ المؤسسة ) 12المحكر الرابع: يتضمف  -
35-36-37-38 -39-40). 

اإلستمارة السيككميترية  ة كسالمة شركط بناءيقصد بو التأكد مف صحك ستمارة9 صدؽ اال -0-0
نا نذكر أىـ نكعيف كأنسبيا إلنجاز مف ناحية الصدؽ كالثبات، كىناؾ عدة أنكاع مف الصدؽ غير أن

 الدراسة الحالية كىما كالتالي:
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رة عمى ستماالمقصكد بو صدؽ المحكميف، أيف تـ عرض اإلك  الصدؽ الظاىري9 -0-0-0
( يبيف أسماء 01تحقؽ مف مدل صدقيا كالممحؽ رقـ )م، كذلؾ ل4 مجمكعة مف المحكميف كالبالغ عددىـ
نشغاؿ غالبية األساتذة ا ىذا العدد قميؿ كىذا راجع إلى إعتبرنقد إ المحكميف كدرجتيـ العممية، ىذا ك

 المتخصصيف كالتحاؽ البعض اآلخر بمختمؼ جامعات الكطف.

تكجيو بعض المالحظات التي كانت أغمبيا لصالح  ألساتذة عمى االستمارة، تـكبعد إطالع ا -
ستمارة في حظات بعيف االعتبار عند صياغة اإلكقد أخدنا ىذه المال ،االستمارة ماعدا بعض العبارات

 كالجدكؿ التالي يكضع بعض العبارات المعينة بالتعديؿ: .شكميا النيائي

 قبؿ وبعد التعديؿ. (9 عبارات االستمارة02جدوؿ رقـ)

رقـ 
 البند بعد التعديؿ البند قبؿ التعديؿ البند

11 
يف فيما كاضحا ألىداؼ يكجد لدل العامم

المؤسسة مما يساعدىـ في إنجاز تمؾ 
 .األىداؼ

ف فيما كاضحا األىداؼ يكجد لدل العاممي
 ا يساعدىـ في تحقيقيا.المؤسسة مم

14 
عمكؿ أحيانا أجد مف الصعب تقبؿ التنظيـ الم

 .بو بالمؤسسة
أجد مف الصعب تقبؿ القكاعد كاالجراءات 

 التنظيمية المعمكؿ بيا بالمؤسسة.

15 
سة ال تراعي الدقة في إعالـ المؤس أرل أف
 .اؿ عف مكعد تقديـ الخدماتالعم

اؿ أرل أف المؤسسة ال تراعي الدقة في إعالـ العم
 عف المكاعيد المتعمقة بتغير إجراءات العمؿ.

23 
نسجاـ مع إجراءات العمؿ بيذه ب اإليتطم

 المؤسسة جيكد كبيرة مف قبؿ العامميف.
جراءات العمؿ بيذه المؤسسة يتطمب التكيؼ مع إ

 .جيكد كبيرة مف قبؿ العامميف

32 
خدمات كالفكائد أشعر بالرضا حكؿ طبيعة ال

 .ي الخاصةالمترتبة عف ميام
أشعر بالرضا حكؿ طبيعة الخدمات المقدمة مف 

 .مؤسسةطرؼ ال

39 
لقد ارتكبت خطأ حينما قررت العمؿ بيذه 

 .المؤسسة
 أشعر بالندـ حيف قررت العمؿ بيذه المؤسسة

محكميف كذلؾ مف يعتمد ىذا النكع مف الصدؽ عمى مالحظة كآراء الصدؽ المحتوى9  -0-0-1
 التالي:مف بنكد االستمارة بصفة منفردة بالمجكء إلى معادلة " لكشي" كىي ك خالؿ حساب صدؽ كؿ
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صدؽ محتكل المحكميف  
     

 
 

 :حيث أف
 .عتبركا أف البند يقيسعدد المحكميف الذيف إ                    
 .البند ال يقيس عدد المحكميف الذيف إعتبركا أف                    
N                   .عدد المحكميف االجمالي 

 المحكميف حوؿ بنود االستبياف وقيـ صدقيا.(9 رأي 03جدوؿ رقـ )

 رقـ البند
 رأي المحكميف

 رقـ البند قيمة الصدؽ
 رأي المحكميف

 قيمة الصدؽ
 ال يقيس يقيس ال يقيس يقيس

8 4 0 1 25 4 0 1 
9 4 0 1 26 4 0 1 
10 4 0 1 27 4 0 1 
11 2 2 0 28 4 0 1 
12 4 0 1 29 4 0 1 
13 4 0 1 30 4 0 1 
14 2 2 0 31 4 0 1 
15 3 1 0.5 32 3 1 0.5 
16 4 0 1 33 4 0 1 
17 4 0 1 34 4 0 1 
18 4 0 1 35 4 0 1 
19 4 0 1 36 4 0 1 
20 4 0 1 37 4 0 1 
21 4 0 1 38 4 0 1 
22 4 0 1 39 3 1 0.5 
23 3 1 0.5 40 4 0 1 
24 4 0 1 - - 

 
 33 عدد البنكد
 29 مج. ص. ـ
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معرفة كل 29ػ جمالي كالمقدر بلكؿ بند، كمجمكع صدؽ المحتكل اإل كلبعد حساب صدؽ المحت
 ستبياف كجب التعكيض في المعادلة التالية:قيمة صدؽ المحتكل الكمي لإل

مجمكع صدؽ المحتكل  
مجمكع صدؽ المحتكل
عدد البنكد االجمالي

=   

  
      

ف القكؿ أف االستبياف صادؽ ، كمنو يمك0.86>  0.60أم  0.60نالحظ أف ىذه القيمة أكبر مف 
 جاىات العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي.قياسو، كالممثؿ في معرفة كقياس إتفعال كفؽ ما تـ 

ا في حساب معامؿ ثياب كؿ محكر، حيث تـ استعماؿ معامؿ ألف spssة ببرنامج كقد تـ االستعان
  كقد كانت النتائج كالتالي:  ثباتال كركنباخ في حساب

 رونباخ لقياس ثبات المحور الثانيك ا(9 معامؿ ألف04) الجدوؿ رقـ

 Statistique De Fiabilité       

Alpha de Cronbach Nombre d’éléments 

.974; 6. 

  رونباخ لقياس ثبات المحور الثالثك ا(9 معامؿ ألف05الجدوؿ رقـ )

Statistique De Fiabilité      
Alpha de Cronbach Nombre d’éléments 

.99;8 66 

 رونباخ لقياس ثبات المحور الرابع(9 معامؿ ألؼ ك06جدوؿ رقـ )

Statistique De Fiabilité      

Alpha de Cronbach Nombre d’éléments 

.9956 64 

  ثبات الكمي لالستبيافال(9 معامؿ ألؼ كرونباخ لقياس 07جدوؿ رقـ )

Statistique De Fiabilité     

Alpha de Cronbach Nombre d’éléments 

.9997 55 
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كركنباخ لثبات المحكر الثاني منخفضة إذ  اقيمة معامؿ ألفتبيف مف خالؿ الجداكؿ أعاله أف ي -
لممحكر الرابع. بينما معامؿ الثبات  0.73بالنسبة لممحكر الثالث ك 0.79، في حيف بمغت 0.52بمغت 

ت النتائج المحصؿ عمييا، أم أف االستبياف يتمتع كىك معامؿ جيد مما يدؿ عمى ثبا 0.77الكمي قد بمغ 
 بدرجة مرتفعة مف الثبات.

 المقابمة -1

خص أك أكثر مف حدل أدكات البحث العممي التي تجمع بيف طرفيف ىما الباحث كشالمقابمة إ تعد
ادا جيدا يتمثؿ دكر الباحث فييا بإعداد أسئمة المقابمة إعد ،جتماعيا فرديا أك جماعياأفراد عينة البحث إ

ص باإلجابة عف ىذه األسئمة شفكيا كطرحيا بطريقة جيده عمى الفرد أك الشخص المعني، كيقـك الشخ
 .(1)ثـ تصنيفيا كتحميميا كبدكره يقـك الباحث بتدكينيا

كما تعتبر " تفاعؿ لفظي يتـ بيف شخصيف في مكقؼ المكاجية حيث يحاكؿ أحدىما كىك القائـ  
 .(2)المعمكمات أك التغيرات لدل المبحكث أك التي تدكر حكؿ آراء كمعتقداتوبالمقابمة أف يستشير بعض 

طبيعتيا كليس ىناؾ أم قيكد  ة باعتبارىا مرنة فياستنا الحالية عمى المقابمة الحر عتمدنا في در كقد إ
ألسئمة بحيث تتناسب مع المكقؼ أك ظركؼ المبحكثيف، فيي ا عمى إجابات المبحكث، كأنو يمكف تعديؿ

مى كشؼ ما لدل الفرد مف يا تساعد عف اإلرتياح كاإلطمئناف أثناء المقابمة، كما أنى المبحكثيف نكع متعط
تجاىات كميكؿ كآراء كلكنيا لمفرد فرصة  مقارنة األفراد بعضيـ ببعض، حيث تتيح تعجز عف مميزات كا 

 .(3)إخفاء عيكبو

التحكـ قصد كسب  عممية عمى كعميو قمنا بإجراء ىذه المقابمة مع بعض المشرفيف القائميف 
تعاكنيـ إلجراء ىذه الدراسة الميدانية بالمؤسسة كقد كانت ىذه المقابمة مع رئيس مصمحة التككيف بمديرية 
المكارد البشرية ككاف صريحا كمتفيما كقد أفادنا كثيرا بكؿ ما طمبناه مف معمكمات كبيانات خصكصا 

كقد أشار في حديثو إلى الكثير مف الجكانب اإليجابية  الكثائؽ المتعمقة بالمؤسسة حكؿ عدد العماؿ،

                                                           
، 2،2007، عماف، طحامدنسانية كاالجتماعية ، دار ى محمد قحؿ: البحث العممي في العمـك االرحمف التؿ كعيسالكائؿ عبد  (1)

 .73ص
  .125عبد اهلل محمد الشريؼ: مرجع سابؽ، ص (2)
 .128، ص2011، 4كامؿ محمد المغربي: أساليب البحث العممي في العمـك االنسانية كاالجتماعية، دار الثقافة، عماف، ط (3)



 االجراءات المنيجية لمدراسة                                                                          9لخامسا الفصؿ
 

 

- 120 - 

طاريف في ناء جف جف كما أجرينا مقابالت عدكالسمبية التي يعرفيا مي ة مع أحد رؤساء المصالح كا 
مناخ العاـ لمعمؿ كنظرتيـ حكؿ اإللتزاـ في ال ا حكؿ رأم المسؤكليفالمؤسسة، كتمحكرت المقابمة أساس

لتزاـ، كقد أكضح أحد االطارات بأف األجكاء ة لتحقيؽ ىذا اإلت التي يركنيا مناسبقتراحاالتنظيمي، ككذا اإل
، كيمكف إ العامة لمعمؿ بالمؤسسة تمتاز عتبارىا في الكقت الراىف أنيا أجكاء بككنيا جيدة عمى العمـك

ا يخص ات العماؿ فيمقتراحبتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، كأف ىناؾ إستماع إلتتميز بمناخ عمؿ مقبكؿ ككفيؿ 
العمؿ فقد  مديرية المكارد البشرية حكؿ عالقاتالركتينية، كحسب تصريح أحد المسؤكليف بمشاكؿ العمؿ 

السائدة بالمؤسسة بيف العماؿ كرؤسائيـ تمتاز بككنيا حسنة كقائمة عمى أساس  رح بأف العالقاتص
لتزاـ كالتركيز عمى الظركؼ اإلمر الذم مف شأنو تحقيؽ جك مف نسجاـ، األـ كالمشاكرة كاإلالتعاكف كالتفاى

 الداخمية لمعمؿ كبالتالي ضماف فعالية المؤسسة.

ستمارة البحث حيث قمنا بتكضيح عماؿ فقد كانت تزامنا كتكزيعنا إلأما في ما يخص مقابمتنا مع ال
األسئمة لممبحكثيف مف أجؿ الحصكؿ عمى إجابات صريحة تخدـ البحث، مع قيامنا بإجراء حكارات مع 

سا حكؿ الظركؼ الفيزيقية لمعمؿ، كالحصكؿ عمى أرائيـ فيما يخص إلتزاميـ العماؿ تتمحكر أسبعض ا
بإحتراـ المكائح كالقكانيف المنظمة لمعمؿ ككيفية معاممة المؤسسة مع مخالفييا، إضافة إلى محاكلة الكشؼ 

رصة في مناقشة عف كجية نظرىـ فيما يخص المشاركة في عممية إتخاذ القرارات كامكانية منحيـ الف
 المباشريف. المتعمقة بجكانب العمؿ مع الرؤساءالقرارات 

كقد أفادتنا ىذه المقابمة سكاء مع العماؿ أك الرؤساء في معرفة العالقات السائدة بيف مختمؼ فئات 
عماؿ التنفيد كرؤساء المصالح كالمشرفيف المباشريف القائميف عمى عممية التحكـ  امجتمع الدراسة خصكص

جراء المقابالت رأينا أف العالقة بيف مختمؼ شرائح العمؿ، كمف خالؿ المالحظة خالؿ إ مياـفي 
المؤسسة حسنة، كلكف خالؿ إجرائنا حكار مع أحد العامالت مف صنؼ التحكـ أقرت بأف ىناؾ بعض 
المشاحنات كالتكترات بيف العماؿ المشرفيف كىك ما حصؿ معيا شخصيا مع أحد االطارات السامييف 
بالمؤسسة. كذلؾ الحظنا بأف ىناؾ بعض المبحكثيف متدمريف مف كثرة األعماؿ كالمسؤكليات كعدـ 

ف ليـ نظرة سمبية نحك داء المقدـ، كىك األمر الذم يكك رضاىـ عف المكافئات المادية مقارنة مع األ
جراءاف كبالتالي تؤثر عمى إالمؤسسة حسب أقكاؿ المبحكثي تو، كىك ما أقر بو ستقرارىـ كالتزاميـ لمعمؿ كا 

أحد العامميف بقكلو أنو سكؼ يترؾ العمؿ بالمؤسسة لك أتيح لو العمؿ في مؤسسة أخرل كبراتب أفضؿ 
 كظركؼ جيدة.
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 رابعا9 أساليب المعالجة

لدراسة مع تقديـ تكضيح كؿ حصائية المستخدمة في افي ىذا العنصر مختمؼ األساليب اإلنستخدـ 
الكمي كاألسمكب ى نكعيف أساسييف مف األساليب ىما األسمكب د عمعتماأسمكب عمى حدل، كذلؾ باإل

اـ كالبيانات في ـز بالدمج بيف ىذيف النكعيف، ككف التحميؿ الكمي يقتصر عمى األرقتالكيفي، لكننا نم
 الدراسة، غير أنو يبقى محؿ النقص إذا لـ يتـ تدعيمو بالتحميؿ الكيفي. كصؼ الظاىرة محؿ

 مف خالؿ سمككات كأقكاؿ المبحكثيفا بتحميؿ كتفسير البيانات كالمعطيات قمناألسموب الكيفي9   -0
 كالظكاىر التي حدثت في ميداف الدراسة أثناء جمع البيانات كمختمؼ الزيارات.

مناسبة حصائية الجكبة عف طريؽ تطبيؽ األساليب اإلمف خاللو تبكيب األ كتـ األسموب الكمي9  -1
 .spssحصائية لمعمـك االجتماعية مى حزمة البرامج اإللطبيعة أىداؼ الدراسة باإلعتماد ع

دخاؿ البيانات إلى االمدى9  -1-0  مقياس لحاسب اآللي، كتحديد طكؿ المجاؿ بحيث يتـ ترميز كا 
 )الحدكد الدنيا كالعميا( كفؽ القاعدة التالية: ليكرث الثالثي

قيمة كؿ فئة مف المقياس  
ف قيـ المقياسأقؿ قيمة م -أعمى قيمة مف قيـ المقياس 

عدد فئات المقياس
 

     كمنو: 
   

 
 

، كبعد ذلؾ تـ 0.66فئة مف الفئات الثالث في المقياس ىي  كبناءا عمى ىذا تصبح قيمة كؿ
األعمى ليذا المجاؿ كىكذا أصبح طكؿ  يمة في المقياس كذلؾ لتحديد الحدإضافة ىذه القيمة إلى أقؿ ق

 المجاالت كما يمي:

 ( ضعيفة)  1.66لى إ 1مف  : ؿالمجاؿ األك  -

 )متكسطة(  2.34إلى  1.67مف المجاؿ الثاني:  -

 )عالية(  3إلى  2.35المجاؿ الثالث: مف  -
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 حسابيا كفؽ المعادلة التالية: كتـالتكرارات والنسب المئوية9  -1-1

= النسبة المئكية
مجمكع التكرارات    
عدد أفراد العينة    

       

كيعد مف أكثر مقاييس النزعة المركزية إستخداما فإذا كاف مرتفعا دؿ وسط الحسابي9 المت -1-2      
يتـ ك  ذلؾ عمى كجكد قيـ كبيرة مرتفعة، أما إذا كاف منخفضا فيدؿ ذلؾ عمى كجكد قيـ صغيرة متطرفة.

 جابات كفؽ المعادلة التالية:الحصكؿ عميو مف جمع درجات اإلجابات كتقسيمو عمى مجمكعة اإل

 ̅  
مجمكع التكرارات    
عدد أفراد العينة    

 

ر التربعي المكجب كيستخدـ لقياس التشتت كىك عبارة عف الجد نحراؼ المعياري9اإل  -1-3      
نحراؼ في إجابات لقيـ عف متكسطيا الحسابي، كقد تـ إستخدامو لقياس اإلنحرافات المتكسط مربعات إ

 الية:فقرات عينة الدراسة كفؽ المعادلة الت

االنحراؼ المعيارم  
  س س  مج√

ف
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 9خالصة

ستخدمت في الدراسة الميدانية الفصؿ تكضيح أىـ الخطكات المنيجية التي أحاكلنا مف خالؿ ىذا 
حيث شكمت ىذه العناصر في مجمميا سندا منيجيا تساعد في تسييؿ معالجة مكضكع الدراسة ميدانيا 

ة عنو، كما سمحت لنا باالنتقاؿ إلى مرحمة عرض البيانات كتحميميا كتكفير بيانات ىامة كمتنكع
  عامة حكؿ مكضكع البحث.النتائج الإلى  كصكالكالدراسات السابقة  في ضكء الفرضيات كمناقشتيا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

السادس9 عرض وتحميؿ البيانات  الفصؿ
 ومناقشة نتائج الدراسة 

 تمييد       

 حميؿ بيانات الدراسة. عرض وتأوال9 

 عرض ومناقشة النتائج في ضوء الفرضيات. ثانيا9 

 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة.ثالثا9 
 النتائج العامة لمدراسة.رابعا9 
 خالصة
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 تمييد

راسة )االستبياف(، كذلػؾ نتقائيا مف خالؿ أداة  الدصؿ تحميؿ بيانات الدراسة التي تـ إيتناكؿ ىذا الف
ج الدراسة في ضكء بعد تفريغ كعرض كتحميؿ المعطيات كميا باألساليب االحصائية ليتـ بعدىا مناقشة نتائ

إبراز عالقة نتائج الدراسة بنتائج الدراسة السابقة، التػي  الفرضيات التي إنطمقنا منيا في الجانب النظرم ثـ
 كاجيتنا أثناء إجراء الدراسة.
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 أوال9 عرض وتحميؿ بيانات الدراسة. 

عمميػة جمػع البيانػات ككػذا التعػرؼ عمػى خصػائص مجتمػع الدراسػة، ننتقػؿ فػي ىػذا الفصػؿ إلػى  بعد      
تفريػػغ كتحميػػؿ بيانػػات فرضػػيات الدراسػػة فػػي شػػكؿ جػػداكؿ تتضػػمف تكػػرارات كنسػػب مئكيػػة كذلػػؾ باسػػتخداـ 

صػائية التػي مػػف شػأنيا تسػييؿ عمميػة تحميػؿ كتفسػير النتػػائج لحسػاب مختمػؼ العمميػات اإلح spssبرنػامج 
 المتحصؿ عمييا. 

 .المحور الثاني9 القاعدة المعرفية نحو االلتزاـ التنظيمي

تشكؿ القاعدة المعرفية كالمعمكمات األكلية أساسا لتبنػي العامػؿ لمفيػـك االلتػزاـ التنظيمػي كالعمػؿ بػو 
، لػػػذلؾ تػػػـ مػػػف يطبػػػؽ ىػػػذا المفيػػػـك دكف خمفيػػػة معرفيػػػة بػػػوفػػػي المؤسسػػػة، إذ لػػػيس مػػػف المعقػػػكؿ أف نجػػػد 

 ستجابتيـ في الجداكؿ أدناه:قاعدة كجاءت إستجكاب العامميف عف ىذه الإ

 (9 نظرة العامميف حوؿ صعوبة فيـ سياسة المؤسسة.08الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 30.5 18 مكافؽ
 39 23 محايد
 30.5 18 معارض
 066 48 المجموع

قػد إكتفػكا بالحيػاد  %39 فػرد بنسػبة 23الجػدكؿ أعػاله بػأف حصػائية الػكاردة فػي تشير المعطيات اإل       
السػػعي كراء  لمؤسسػػة، كػػكف ىػػذا األمػػر ال يعنػػييـ فيػػدفيـ الكحيػػد ىػػكتجػػاه كجػػكد صػػعكبة فػػي فيػػـ سياسػػة ا

كا عمػػى كجػػكد د كافقػػقػػ %30.5مػػا يعػػادؿ  عػػامال كىػػك 18اتيـ كتطمعػػاتيـ، فػػي حػػيف نجػػد أف إشػػباع حاجػػ
ات العمػػػؿ بسػػػبب التمسػػػؾ مػػػا يعػػػكد ذلػػؾ إلػػػى التعقيػػػدات فػػػي إجػػػراءصػػعكبة فػػػي فيػػػـ سياسػػػة المؤسسػػػة، كرب
حيث ال يستطيع العامؿ أف يخطك أم  ،نخفاض مستكل التفكيضالحرفي بيا كسيادة النظاـ البيركقراطي كا  

فقػد بمػغ عػددىـ  ىذه الفكػرة الذيف عارضكا دا فيما يتعمؽ باألفراالرجكع إلى المستكيات العميا، أمخطكة دكف 
مػػع األفػػراد الػػذيف كافقػػكا كىػػي نسػػبة متسػػاكية مػػف إجمػػالي عينػػة البحػػث،   % 30.5أم مػػا يعػػادؿ  فػػرد 18

كيرجع ذلؾ إلى ككف المؤسسة تكفر ليـ المعمكمات الكافيػة كالجديػدة عػف طريػؽ تسػييرىا نحػك   الفكرةعمى 
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كتسػػاب خبػػرات كتجػػارب تتخػػذىا، كبالتػػالي يسػػتطيع الفػػرد إ ات التػػيمسػػار معػػيف، كتعمميػػـ بمختمػػؼ القػػرار 
دراكو لألحداث كالمكاقؼ السائدة داخؿ المؤسسة.  جديدة قد تؤثر في فيمو كا 

وائح واألنظمة الخاصة بالعمؿ تتضمف توضيحا 9 نظرة العامميف ما إذا كانت الم(16) الجدوؿ رقـ
 لقيـ المؤسسة.

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 62.7 37 افؽمك 

 27.1 16 محايد
 10.2 6 معارض
 066 48 المجموع

 %62.7عامػػػػؿ كالػػػػذيف قػػػػدرت نسػػػػبتيـ ب  37كؿ أعػػػػاله أف ف الشػػػػكاىد الكميػػػػة المتعمقػػػػة بالجػػػػدتبػػػػي
كمعنػػػػى ىػػػػذا أف القػػػػيـ  ،كائح كاألنظمػػػػة الخاصػػػػة بالعمػػػػؿ تتضػػػػمف تكضػػػػيحا لقػػػػيـ المؤسسػػػػةكف أف المػػػػيكافقػػػػ

 امؿ لبػدؿ الجيػد كالشػعكر بالكاجػب تجػاه المؤسسػة كخدمػة أىػدافيادفع الع التنظيمية تساىـ بدرجة أكبر في
يرفػػع مػػف درجػػات التػػزاميـ  ة تيػػتـ بجانػػب القػػيـ داخػػؿ المؤسسػػةكبالتػػالي فػػاألفراد الػػذيف يػػدرككف أف المنظمػػ

ا ذلػؾ قػد عارضػك  %10.2رت نسػبتيـ ب عمػاؿ كالػذيف قػد 6كأنيـ مدينيف ليػا، فػي حػيف نجػد أف اتجاىيا 
الفيـ ختالؼ في درجة رة مف حيف إلى آخر، كما أف ىناؾ إكائح كاألنظمة متغيجع إلى ككف ىذه المكىذا را

ا نسػبة العػامميف الػذيف أبػدكا تحفظيػـ قػد مػف الغمػكض، أمػ ا يجعػؿ ىنػاؾ نػكعكاالستيعاب بصػكرة كاممػة ممػ
 عامؿ. 16عددىـ ب  كالبالغ 27.12%بمغت 

شر يشجع مساعديو عمى نشر األفكار كاف المسؤوؿ المبا (9 نظرة العماؿ حوؿ ما إذا10الجدوؿ رقـ )
 الجديدة حوؿ مياـ العمؿ.

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 49.2 29 مكافؽ
 35.6 21 محايد
 15.3 9 معارض
 066 48 المجموع
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مكافقػػػكف فيمػػػا  %49.2نسػػبة ب عامػػػؿ 29نػػػة فػػي الجػػػدكؿ أعػػاله أف حصػػائية المبيتفيػػد البيانػػػات اإل        
ا يػدؿ عمػى األىميػة عمى نشر األفكار الجديدة حكؿ مياـ العمؿ، كىػذا مػ مساعدة المسؤكؿ المباشريخص 

 نتمائػو لممنظمػة كيشػعر األفػراد بالكاجػب تجػاه مؤسسػتيـ،م يعتػز بإيمعبو المسؤكؿ المباشر الذ كالدكر الذم
سػػػتطيعكف طػػرح مختمػػػؼ ؿ المزيػػد مػػف المجيػػػكدات، كمػػا أنيػػـ يكىػػذا مػػا يمثػػػؿ بالنسػػبة ليػػـ دافعػػػا قكيػػا لبػػػذ

اجيكنيا فيما يخص العمؿ، األمػر الػذم مػف شػأنو أف يسػاىـ فػي رفػع درجػات المشاكؿ كالصعكبات التي يك 
فضػػمكا تحفظيػػـ تجػػاه قػػد   % 35.6 مبحكثػػا كالبالغػػة نسػػبتيـ 21أمػػا فيمػػا يخػػص  إلتػػزاميـ تجػػاه المنظمػػة.

جيع المسػػؤكؿ المباشػػر مسػػاعديو فكػػرة تشػػ %15.3مػػا يعػػادؿ  عمػػاؿ كىػػك 9، فػػي حػػيف عػػارض ىػػذه الفكػػرة
كاعتبػار ىػذا األمػر ال  ىػذا إىمػاؿ بعػض المسػؤكليف لػدكرهعمى نشر األفكػار حػكؿ ميػاـ العمػؿ كيعػكد إلػى 

 .ييميـ كال يعني ليـ شيئا

 (9 نظرة العامميف حوؿ ما إذا كاف ىناؾ فيميا واضحا ألىداؼ المؤسسة.11الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 47.5 28 مكافؽ
 39 23 محايد
 13.6 08 معارض
 066 48 المجموع

 ا مػػػف إجمػػػػالي عينػػػة البحػػػػث المقػػػدرة نسػػػػبتيـمبحكثػػػػ 28معطيػػػػات الجػػػدكؿ أعػػػػاله نالحػػػظ أف  تبػػػيف
التنظيمية جراءات كىذا دليؿ عمى كضكح القكاعد كاإل مكافقيف عمى فكرة فيميـ ألىداؼ المؤسسة 47.5%

حػيف نجػد اؿ ىي أىداؼ كاحدة باعتبػارىـ جػزء منيػا، فػي مؤسسة كالعمفأىداؼ ال الخاصة بالعمؿ، كمف ثـ
، كتمييػػػا نسػػػبة %39أم مػػػا يعػػػادؿ  23الحيػػػاد ليػػػذه الفكػػػرة قػػػد بمػػػغ عػػػددىـ أف عػػػدد العمػػػاؿ الػػػذيف إلتزمػػػكا 

، األمر الذم يمكػف %13.6ما يعادؿ  مبحكثيف كىك 8لفكرة حيث قدر عددىـ العّماؿ الذم عارضكا ىذه ا
ىػػذه الفئػػة لػػدييا أىػػداؼ مرسػػكمة تسػػعى إلػػى تحقيقيػػا تختمػػؼ كتعػػارض عػػف تمػػؾ األىػػداؼ  فالقػػكؿ بشػػأنو أ

 التي حددتيا المؤسسة.
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جراءات و واجبات ومسؤوليات  (9 نظرة العماؿ حوؿ وجود12الجدوؿ رقـ ) دليؿ مكتوب خاص بقواعد وا 
 العمؿ.

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 54.3 32 مكافؽ
 22 13 محايد
 23.7 14 معارض
 066 48 المجموع

مبحػكث مػف إجمػالي أفػراد  32لمكضػحة فػي الجػدكؿ أعػاله نالحػظ أف حصائية امف المعطيات اإل        
ت ككاجبات جراءايكافقكف عمى كجكد دليؿ مكتكب خاص بقكاعد كا   %54.3 تيـنسب عينة الدراسة  كالبالغة

إتبػػػاع المؤسسػػػة الرسػػػمية فػػػي اإلجػػػراءات  كيرجػػػع ىػػػذا األمػػػر إلػػػى كف بػػػو،قكمػػػكمسػػػؤكليات العمػػػؿ الػػػذم ي
لتػزاـ الحرفػي بػالمكائح الخاصػة بالعمػؿ، كىػذا مػا يضػمف التنظيمية المحددة لسير العمؿ ك حرصػيا عمػى اإل

مػى إصػدار األكامػر متابعة األعماؿ كتكاصػميا فػي كافػة مسػتكيات المؤسسػة كبػيف أفرادىػا، كمػا يػدؿ ذلػؾ ع
 .بجميع األكراؽ كالمستندات الخاصة بالمؤسسة حتفاظكالقرارات التعميمات بشكؿ كتابي كاال

رجػاع ىػذا األمػر قد عارضكا ىذه الفكرة كيمكف إ %23.7عامؿ أم ما يعادؿ  14في حيف نجد أف 
مػػف طػػرؼ المؤسسػػة فػػي األخػػد بعػػيف اإلعتبػػار لألمػػكر المتعمقػػة  إلػػى تػػأثير التنظػػيـ غيػػر الرسػػمي كاالىمػػاؿ

لتػزاـ بقكاعػد كأخالقيػات مسػؤكليات العمػػؿ قيػد كاإليػؤدم إلػػى عػدـ الت فيمػا يخػص ميػاميـ، كىػذا مػا بالعمػاؿ
فػرد أم مػا  13ر عػددىـ ب فضػمكا أف تككنػكا محايػديف فقػد قػد ا بالنسػبة لألفػراد الػذيف، أمػطيمة فتػرة العمػؿ

 %.22يعادؿ 

 (9 نظرة العماؿ حوؿ تقارب الثقافة واالتجاىات بيف زمالء العمؿ.13الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  كرارالت البدائؿ
 52.5 31 مكافؽ
 28.8 17 محايد
 18.6 11 معارض
 066 48 المجموع



 اسةالدر  نتائج ومناقشة البيانات وتحميؿ عرض                                                       9السادس الفصؿ
 

 

- 130 - 

مكافقػكف  %52.5عامؿ أم ما يعػادؿ  31حصائية المبينة في الجدكؿ أعاله أف تبيف المعطيات اإل
عمى كجكد تقارب في الثقافة كاالتجاىات بيف زمالء العمؿ، كيعػكد ىػذا إلػى كػكف ىػذه المؤسسػة تيػتـ بفيػـ 

يـ، كبالتالي مف الفرد كالتنظ تطابؽ بيف االتجاىات القيمية لكؿلعالقات التي تربط الفرد بالجماعة، ككجكد ا
نة ىي التصبح المؤسسة الناجح ما تستغمو فػي حشػد األفػراد تي ال تتجاىؿ ىذا األمر الذم يعد جزء منيا كا 

تجػػاه كجػػكد الحيػػاد  %28.8 بتيـعامػػؿ كالمقػػدرة نسػػ 17. فػػي حػػيف إلتػػـز نحػػك تحقيػػؽ األىػػداؼ التنظيميػػة
 تقارب في الثقافة كاالتجاىات بيف زمالء العمؿ.

كىػك  %18.6عامؿ أم ما يعادؿ  11بالنسبة لألفراد الذيف عارضكا ىذه الفكرة فقد بمغ عددىـ  أما       
ىػات تجاييميـ مف قضايا كأفكػار تختمػؼ عػف إتجاىات األفراد نحك ما جدا أف نتكقع إنسجاـ إ طبيعيأمر 

اآلخريف، فقد يتخذ العاممكف أنماط سمككية معينػة ال تتكافػؽ مػع األنمػاط األخػرل كذلػؾ بسػبب تػأثير بعػض 
كيعتػز كاحد يتميز بمجمكعة مف العادات كالقيـ كالمبادئ التي يتمسػؾ  العكامؿ البيئية عمى إتجاىاتيـ، فكؿ

 عف الفرد اآلخر.بيا كالمختمفة 

 قواعد واالجراءات التنظيمية المعموؿ بيا في المؤسسة.(9 صعوبة تقبؿ ال25الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 27.1 16 مكافؽ
 37.3 22 محايد
 35.6 21 معارض
 066 48 المجموع

حكؿ فكػرة كجػكد صػعكبة فػي  عدد العامميف الذيف كانكا محايديف نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف
فػي حػيف  ،%37.3 عامػؿ كىػك مػا يعػادؿ نسػبتو 22قػد بمػغ بالمؤسسػة  ةتقبؿ القكاعد كاإلجراءات التنظيمي

، ك يعػػكد ىػػذا إلػػى كػػكف المؤسسػػة تبػػدم %35.6مقػػدرة بػػػ نسػػبة ب عامػػؿ عػػارض ىػػذه الفكػػرة 21نجػػد أف 
جػػراءات السػػائدة ة الجػػدد فيمػػا يتعمػػؽ بالقكاعػػد كاإلعاب العمػػاؿ خاصػػسػػتيي تسػػييؿ عمميػػة إىتمامػػا كبيػػرا فػػإ

اعػػد كاإلجػػراءات إضػػافة إلػػى كػػكف ىػػذه القك الحسػػف كالسػػميـ لألعمػػاؿ كالميػػاـ، بالسػػير  بالمؤسسػػة، كمػػا تيػػتـ
مػا  مبحكثػا أم 16ا بالنسبة لألفراد الذيف أبدكا مكافقتيـ عمى ىذه الفكرة فقد بمػغ عػددىـ كاضحة لمعياف. أم

لقكاعػػد ال كىػػذا راجػػع إلػػى سػػكء التسػػيير داخػػؿ المؤسسػػة، باإلضػػافة إلػػى كػػكف ىػػذه ا % 27.1يعػػادؿ نسػػبة 
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األفػػػراد ليسػػػكا فػػػي مكػػػانيـ فقػػػد نجػػػد العديػػػد مػػػف  حسػػػب اعتقػػػادىـ تتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة العمػػػؿ ككفػػػاءة الفػػػرد
 يا ال تسيؿ عممية إحداث التغيير المطمكب.المناسب أك كأن

اؿ عف المواعيد المتعمقة بتغيير إجراءات اة المؤسسة الدقة في إعالـ العم(9 مراع15الجدوؿ رقـ )
 العمؿ.

 %النسبة  التكرار ئؿالبدا
 28.8 17 مكافؽ
 33.9 20 محايد
 37.3 22 معارض
 066 48 المجموع

مػػف إجمػػالي مبحػػكث  22حػػظ أف ائية المبينػػة فػػي الجػػدكؿ أعػػاله نالحصػػنطالقػػا مػػف المعطيػػات اإلإ
قػػد عارضػػكا فكػػرة مراعػػاة المؤسسػػة الدقػػة فػػي إعالميػػـ عػػف المكاعيػػد  %37.3أم مػػا يعػػادؿ عينػػة البحػػث 

ؿ نحػك سياسػة المؤسسػة فػي التسػيير اما يفسر لنا النظرة السمبية لمعمعمقة بتغيير إجراءات العمؿ، كىك المت
صاؿ الذم مػف شػأنو أف يسػيؿ تـ التحكـ في إدارة المعمكمات كاإلكصعكبة تكصيؿ المعمكمات بسيكلة كعد

القػػكؿ أف عػػدـ كجػػكد  كمنػػو يمكػػف ،قػػؿ المعمكمػػات كالتقػػارير بػػيف مختمػػؼ كحػػدات كأقسػػاـ المؤسسػػةعمميػػة ن
ت بعض الخصائص المطمكبة كالدقة كالكضكح كعنصػر التأكيػد مػف المعمكمػة، مػف شػأنو أف يخمػؽ صػعكبا

 ر إجراءات العمؿ.كمشاكؿ في إعالـ العماؿ عف تغيي

ا أجػابكا بالحيػػاد تجػػاه ىػذه الفكػػرة، أمػػ قػػد 20مػػف المبحػػكثيف كالبػالغ عػػددىـ  %33.9 فػي حػػيف نجػد 
ؿ كىػذا دليػ %28.8مبحػكث أم مػا يعػادؿ  17لذيف كافقكا عمى ىذه الفكرة فقد بمغ عػددىـ بالنسبة لألفراد ا

اؿ كالمؤسسػػة، كغالبػػا مػػا تكػػكف ىػػذه الفئػػة عمػػى عالقػػة كطيػػدة كقريبػػة مػػف عمػػى كجػػكد ثقػػة متبادلػػة بػػيف العمػػ
 تصاؿ كاسعة.الذم يفتح المجاؿ أماميـ لقنكات إأصحاب القرار بالمؤسسة، األمر 

 (9 اىتماـ المؤسسة بمشاكؿ العماؿ واستفساراتيـ.16الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 35.6 21 مكافؽ
 30.5 18 محايد
 33.9 20 معارض
 066 48 المجموع
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سسػة المؤ ف عمػى أف كافقػك ي %35.6عامؿ أم ما يعػادؿ نسػبة  21تبيف معطيات الجدكؿ أعاله أف 
ستفسارا مع تغطية  إلى عدـ تكفر مناخ كثقافة مناسبةيعكد السبب تيـ، ك ال تبدم إىتماما بمشاكؿ العماؿ كا 
و لكحػػده، كمػػف ثمػػة تفشػػي تفػػرد مسػػؤكؿ عػػف نفسػػو كعػػف مشػػكم المسػػؤكليف عمػػى بعػػض األخطػػاء، كأف كػػؿ

أم مػػػا يقػػػارب نسػػػبة  مبحكثػػػا 20. أمػػػا ةح العامػػػظػػػاىرة المصػػػالح الخاصػػػة كالضػػػيقة عمػػػى حسػػػاب المصػػػال
ستفساراتيـ بؿ عمى العكس مف  ىتماما بمشاكؿ العماؿال تبدم إفيـ معارضكف ككف المؤسسة  33.9% كا 

كيتضػح ذلػؾ مػػف خػالؿ مقابمتنػا مػػع  ،تػؤثر فػي عمميػػـ كتمػس مصػمحة المؤسسػػة ذلػؾ كػكف مشػاكؿ العمػػاؿ
حتكاءىـ اكؿ دائما أف يككف قريبا مف العماؿ حتى يستطيع إيح33-بأنو كالذم صرح مدير المكارد البشرية 
كمػا  محايدكف عمػى ىػذه الفكػرة %30.5بنسبة ما عامؿ أم  18 تفكيرىـ. كأخيرا نجد كالتعرؼ عمى أنماط

 يا متقاربة.يمكف مالحظتو ليذه النسب أن

رتكاب إلى نفس العقوبات التأديبية عند إاؿ حوؿ خضوع جميع العامميف (9 رأي العم28الجدوؿ رقـ )
 األخطاء.

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 28.8 17 مكافؽ
 28.8 17 محايد
 42.4 25 معارض
 066 48 المجموع

معارضػيف  %42.4 نسػبتو عامػؿ أم مػا يعػادؿ 25نطالقا مف معطيات الجػدكؿ أعػاله نالحػظ أف إ
يعػػكد ىػػذا إلػػى  قػػدك  ،رتكػػاب األخطػاءإلػػى نفػس العقكبػػات التأديبيػػة عنػػد جميػػع العػػامميف يخضػػعكف  عمػى أف

، كمػا يمكػف إرجاعػو ية كالمصػالح الشخصػية المتبادلػةتدخؿ صالت القرابة كالمعاممػة عمػى أسػاس المحسػكب
 ػأمػػػا نسػػػبة العػػػامميف المػػػكافقيف عمػػػى ىػػػذه الفكػػػرة فقػػػد قػػػدرت بػػػ إلػػػى التمييػػػز كاإلسػػػتغالؿ كضػػػعؼ التسػػػيير.

كتجنػب التمييػز  ياسػة المسػاكاة بػيف جميػع العػامميفكىذا راجػع إلػى س مبحكثا 17عددىـ البالغ  ك 28.8%
أقصػى مػا لػدييـ  ؿسػتعداد األفػراد لبػدة عمػى اإلسػتقرار فػي العمػؿ، كمػف ثػـ إنيـ كذلػؾ مػف أجػؿ المحافظػبي

ة لمعػامميف الػذيف كػانكا محايػديف أما بالنسب نظمة كرغبتيـ الكبيرة لمبقاء بيا.مف ميارات كطاقات لصالح الم
العػػامميف  ذيف كافقػػكا عمػػى أف جميػػعاألفػػراد الػػذيف المػػ كىػػـنسػػبة المكافقػػة تجػػاه ىػػذه الفكػػرة فيػػي متسػػاكية مػػع 

 .%28.8 يخضعكف إلى نفس العقكبات كقدرت بػ
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لتػػػزاـ التنظيمػػػي المحػػػكر فػػػإف العبػػػارات التػػػي تقػػػيس إتجاىػػػات العػػػامميف نحػػػك اإلكعميػػػو كنتيجػػػة ليػػػذا 
ؿ إسػتجابات مجتمػػع عبػػارات، كمػف خػػال 10لتػزاـ كالمككنػػة مػف بالقاعػدة المعرفيػػة لمعمػاؿ نحػػك اإلكالمتعمقػة 

عبػػارات، لػػذلؾ  3عبػػارات كبدرجػػة معػػارض عمػػى  6تجابة بدرجػػة مكافػػؽ عمػػى سػػالدراسػػة فقػػد لػػكحظ كجػػكد إ
( أم أف درجة إتجاىات العامميف 2.15األكلى تساكم) كانت قيمة المتكسط الحسابي العاـ لمحكر الفريضة

لتػػزاـ كانػػت بدرجػػة مكافػػؽ عمػػى اؿ نحػػك اإللتػػزاـ التنظيمػػي كالػػذم يتعمػػؽ بالقاعػػدة المعرفيػػة لػػدل العمػػنحػك اإل
 نكد.الب

 المحور الثالث9 إستجابات العامميف بميناء جف جف نحو اإلنسجاـ.

مف خالؿ المعطيات اإلحصائية لجداكؿ ىػذا المحػكر كالمتعمػؽ باسػتجابات العػامميف بمينػاء  سنحاكؿ
جػراءات  جف جف نحػك اإلنسػجاـ الكقػكؼ عمػى مػدل تنميػة العػامميف لػركح التكيػؼ كاإلنسػجاـ مػع ضػكابط كا 

 اميتيـ لركح التقدير كاإلحتراـ بيف العامميف كطبيعة العالقػات السػائدة داخػؿ المؤسسػة بنػاءن ككذلؾ تن ،العمؿ
 : عمى إجابات أفراد الدراسة كما ىك مكضح في الجداكؿ أدناه

 العمؿ بالمؤسسة ىـ أفراد عائمتو. زمالء (9 شعور العامؿ بأف18لجدوؿ رقـ )ا

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 59.3 35 مكافؽ
 28.8 17 ايدمح

 11.9 7 معارض
 066 48 المجموع

بأف زمالء العمؿ ىـ أفػراد ( المتعمؽ بشعكر العامؿ بالمؤسسة 29)رقـ  جدكؿتبيف الشكاىد الكمية لم       
مػػكافقتيـ عمػػى ىػػذا الػػرأم كالمقػػدر  عػػف مػػف المبحػػكثيف عبػػركا %59.3أف أعمػػى نسػػبة كالمقػػدرة ب  عائمتػػو

عامػػػؿ، فػػػي حػػػيف  17عػػػددىـ  الػػػذيف إلتزمػػػكا الحيػػػاد كالمقػػػدر %28.8بة تمييػػػا نسػػػ عامػػػؿ، 35عػػػددىـ ب 
أجابت مجمكعة مف العماؿ بأنيـ ال يشعركف بأف زمالء العمؿ في المؤسسة ىـ أفراد العائمة كيقدر عددىـ 

 .%11.9 ما نسبتو ؿ أمامع 07ػ ب

يحيؿ لنا أف معظػـ  رتفاع نسبة المكافقة كالتي ىي مؤشر جيد في ىذا الجانب، فإف ىذا األمرمف إك 
نسػػجاـ كتبنػػييـ معػػايير مشػػركة بيػػنيـ كليػػدة المعرفػػة الجيػػدة كالعميقػػة امميف يتمتعػػكف بدرجػػة عاليػػة مػػف اإلالعػػ

يـ، ىذه األخيرة سػاىمت فػي تكػكيف إتجاىػات ببعضيـ البعض نتيجة مختمؼ التفاعالت اليكمية القائمة بين
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ر عمػػى كالمشػػاعر دكف خػػكؼ، األمػػر الػػذم يؤشػػار يجابيػػة تمكػػنيـ مػػف القػػدرة عمػػى مشػػاركة مختمػػؼ األفكػػإ
عمػػى نفسػػيتيـ  إجابػػا كجػػكد قبػػكؿ األغمبيػػة مػػف العمػػاؿ لمختمػػؼ القػػيـ المشػػتركة بيػػنيـ كالتػػي تػػنعكس حتمػػا

تنظيمػي إجػابي قػائـ عمػى المػكدة كاأللفػة بػيف  ، بما يساىـ كيشجع عمى خمػؽ منػاخجتماعيا بينيـكتقاربيـ إ
ىتمػت بتنميػة شػعكر العػامميف بالزمالػة " كالتػي إ Zقت إليو" النظريػة اليابانيػة الذم تطر العامميف، ىذا األمر 

داخؿ المؤسسػة كبنػاء عالقػات متينػة كصػداقات مبنيػة عمػى األلفػة كالمػكدة كالتعػاكف المتبػادؿ كتقػديـ الػدعـ 
 فيما بينيـ.

ؤسسػػة، حيػػث كػؿ العمػػاؿ ليػػـ نفػػس الطػرح فيمػػا يتعمػػؽ مػػف ناحيػة زمالئيػػـ بالم لكػف ىػػذا ال يعنػػي أف
نجػػد ىنػػاؾ فئػػة مػػف العمػػاؿ ال يعتبػػركف زمالئيػػـ العػػامميف جػػزء مػػف العائمػػة كىػػك مػػا تبينػػو الشػػكاىد الكميػػة 
إلجابات المبحكثيف سكاء المحايديف أك المعارضيف ليذه المسألة، كىك األمػر الػذم ال يمكػف إغفالػو كيرجػع 

مككات غيػػػر سػػػييـ ك إنتشػػػار بعػػػض السػػػالعػػػامميف أنفسػػػيـ أك مػػػع مرؤك  ذلػػػؾ إلػػػى كجػػػكد عالقػػػة متػػػكترة بػػػيف
 المحبذة كاألنانية التي تحد مف التفاىـ كالتقبؿ لبعضيـ البعض. 

 ة التي تربطيـ بالزمالء في العمؿ(9 نظرة العامميف نحو العالقة الطيب26الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 81.4 48 مكافؽ
 15.3 9 محايد
 3.4 2 معارض
 066 48 المجموع

تبػػيف الشػػكاىد الكميػػة فػػي الجػػدكؿ أعػػاله كالمتعمػػؽ بنظػػرة العػػامميف نحػػك العالقػػة الطيبػػة التػػي تػػربطيـ 
بػػزمالئيـ فػػي العمػػؿ بػػأف غالبيػػة العمػػاؿ أجػػابكا بالمكافقػػة عمػػى كجػػكد عالقػػة طيبػػة مػػع أغمبيػػة الػػزمالء فػػي 

تعكػس لنػا كجػكد نظػرة كافقػة عاليػة كىػي نسػبة م %81.4 مػا نسػبتوعامال أم  48 ػالعمؿ، كيقدر عددىـ ب
داريػػة، مػػا يعنػػي كجػػكد مسػػتكل كبيػػر مػػف التفاعػػؿ الجيػػد بػػيف نحػػك الػػزمالء فػػي مختمػػؼ األقسػػاـ اإليجابيػػة إ

مفػػة لميػػداف الدراسػػة. أمػػا العػػامميف بالمؤسسػػة محػػؿ الدراسػػة كىػػك مػػا تػػـ مالحظتػػو فعػػال أثنػػاء الزيػػارات المخت
بالمعارضػػة  عمػػاؿ، فػػي حػػيف أجػػاب عػػامميف 9ـ كالبػػالغ عػػددى  %15.3 ػجابػػة بمحايػػد فقػػدرت بػػنسػػبة اإل
مع نسبة المكافقة، كتكحي ىذه الفئة الرافضة كالمعارضة لكجػكد بالمقارنة كىي نسبة ضعيفة  %3.4بنسبة 

عالقة طيبة مع مختمؼ العامميف في المؤسسة عمى كجكد بعض التكترات كسػكء التفػاىـ مػع بعػض العمػاؿ 
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امميف غيػػػر منسػػػجميف مػػػع بقيػػػة الػػػزمالء أك عمػػػى درجػػػة مػػػف كىػػػك أمػػػر طبيعػػػي أف يكػػػكف ىنػػػاؾ بعػػػض العػػػ
 الخالؼ معيـ.

 ر منصب عمؿ فرصة لالحتكاؾ بالغير.(9 توفي20الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 78 46 مكافؽ
 20.3 12 محايد
 1.7 1 معارض
 066 48 المجموع

حتكػػاؾ بػػالغير العمػػؿ فرصػػة اإل( المتعمػػؽ بإمكانيػػة تػػكفير منصػػب 31يتبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ رقػػـ)
 %78عامػؿ بنسػبة  46 ػعددىـ بػكا مكافقتيـ في ىذا الجانب كيقدر داخؿ المؤسسة، بأف أغمب العماؿ أبد

كاحد فقط أف عممو ال  في حيف يرل عامؿ ،عامؿ 12الذيف أجابكا بالحياد أم بمقدار  %20.3تمييا نسبة 
ا الشػػػأف إلػػػى التفاعػػػؿ المسػػػتمر ع نسػػػبة المكافقػػػة ليػػػذرتفػػػايسػػػمح لػػػو اإلحتكػػػاؾ مػػػع البقيػػػة. كعميػػػو تشػػػير إ

العػػػامميف فػػػي مختمػػػؼ  حتكػػػاؾ المباشػػػر مػػػع بعضػػػيـ الػػػبعض كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ سػػػيكلة التكاصػػػؿ بػػػيفكاإل
بتبػػادؿ مختمػػؼ األدكار عالقػػات طيبػػة بػػيف العمػػاؿ ممػػا يسػػمح  هثػػر الػػذم ينشػػأ عمػػى إداريػػة ك المسػػتكيات اإل
كىػك األمػر الػذم ذىبػت إليػو  يحقػؽ األىػداؼ التنظيميػة المنشػكدة.مػا نجازىـ لممياـ المشػتركة بكاألنشطة كا  

لعػامميف دارة باألىداؼ في أحد مبادئيا كىك تنمية ركح التكاصؿ المستمر كالتفاعؿ المشػترؾ بػيف اية اإلنظر 
أفضػػؿ كتػػدعيـ التفػػاىـ بػػيف مختمػػؼ المسػػتكيات االداريػػة بمػػا يشػػجع جػػكا مػػف الرضػػا  لمكصػػكؿ إلػػى مػػا ىػػك

 في بيئة العمؿ.فؽ اكالتك 

 شابو قيـ الفرد مع قيـ وثقافة المؤسسة.(9 ت21الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 28.8 17 مكافؽ
 54.2 32 محايد
 16.9 10 معارض
 066 48 المجموع
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( المتعمػػػؽ بتشػػػابو قػػػيـ الفػػػرد مػػػع قػػػيـ كثقافػػػة 32يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ المعطيػػػات الكميػػػة لمجػػػدكؿ رقػػػـ)
مكانيػة كرة، كيمكف تفسير ىذا األمر إلى إتجاه الفأجابكا بالحياد  % 54.2بحكثا بنسبة م 32المؤسسة أف 

مػا مبحكثػا أم  17كجكد نكع مف الصػراع القيمػي داخػؿ مؤسسػة مينػاء جػف جػف كخاصػة فػي األفكػار. أمػا 
ؤسسػة قد عبركا عف مكافقتيـ ليػذه الفكػرة، كيعػكد ذلػؾ إلػى كػكف قػيميـ تتكافػؽ مػع قػيـ الم % 28.8 نسبتو
، ككنتيجػة لمتػأثير بػالقيـ داريػيف بقػيـ كأىػداؼ المؤسسػة كثقافتيػاعممكف بيا، كىػذا يػدؿ عمػى تمسػؾ اإلالتي ي

سستيـ كقيميا يمانيـ بثقافة مؤ خؿ المؤسسة كبالتالي إجتماعية كالثقافية كالقيمة الدينية المشتركة بينيـ دااإل
مػػػف المبحػػػكثيف أم مػػػا يعػػػادؿ  10. فػػػي حػػػيف عبػػػر عتبارىػػػا جػػػزءا مػػػف قػػػيميـ كأىػػػدافيـكتبنػػػييـ ألفكارىػػػا كا  

عف معارضتيـ كىذا لككنيـ ال ييتمكف بتحقيؽ أىػدافيـ أكال بالدرجػة األكلػى ثػـ أىػداؼ المؤسسػة  16.9%
مػف ناحيػة الكسػب المػادم  التزاـ متعمؽ أساسػإلتزاميـ بمؤسسة ميناء جف جف ىك إ بالدرجة الثانية، كما أف
ا كمكانتيػا دراكيػـ ألىميػة المؤسسػة كقيميػا كأىػدافيتػي يتمقكنيػا، ككػذلؾ عػدـ إالكات الكاألجكر كالمػنح كالعػ

نتقػػػاؿ إلػػػى مجػػػاؿ آخػػػر بمؤسسػػػة أخػػػرل تمبػػػي حاجػػػاتيـ كأيضػػػا عػػػدـ شػػػعكرىـ باإلنتمػػػاء إلييػػػا كرغبػػػتيـ اإل
 كطمكحاتيـ الذاتية التي عجزكا عف تحقيقيا في ظؿ تكاجدىـ في المؤسسة الحالية.

 .والتواصؿ المستمر بيف فرؽ العمؿ المشرؼ المباشر في نشر الثقة (9 مساىمة22الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 40.7 24 مكافؽ
 39 23 محايد
 20.3 12 معارض
 066 48 المجموع

ىمة المشرؼ المباشر في نشػر الثقػة ( الخاصة بمسا33تبيف الشكاىد الكمية لمعطيات الجدكؿ رقـ )
مكافقػػػكف عمػػػى أف مشػػػرفيـ  %40.7مبحكثػػػا أم مػػػا نسػػػبتيـ  24ؽ العمػػػؿ أف كالتكاصػػػؿ المسػػػتمر بػػػيف فػػػر 

المباشػػر فػػي العمػػؿ يعمػػؿ عمػػى نشػػر الثقػػة كركح التكاصػػؿ بػػيف مختمػػؼ فػػرؽ العمػػؿ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى كعػػي 
لعػامميف نتمػاء كالتنسػيؽ كالتعػاكف بػيف اكاصؿ مف أجػؿ تعزيػز الثقػة كركح اإلالمشرفيف لضركرة بث ثقافة الت

كا الحيػاد حيػاؿ ىػذا مػلتز فقػد إ %39عامػؿ أم مػا نسػبتو  23نجػاز الميػاـ. أمػا صمحة الفريػؽ كا  بما يخدـ م
الػذيف عارضػكا بػػ األمر، كىي نسػبة قريبػة جػدا مقارنػة مػع الػذيف كافقػكا عمػى الطػرح، فػي حػيف قػدرت نسػبة 

المشػرفيف تغافػؿ بعػض  كيمكف إرجاع تقػارب نسػبة الحيػاد مػع المكافقػة إلػىمبحكثا.  12بمجمكع  20.3%
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لكػػػكف الثقػػػة كاسػػػتمرارية التكاصػػػؿ بػػػيف مختمػػػؼ شػػػرائح العمػػػاؿ تمعػػػب الػػػدكر األساسػػػي كالجػػػكىرم فػػػي بنػػػاء 
ف األفػػراد، ككػػذلؾ إغفػػاليـ لجانػػب ميػػـ كىػػك أف الثقػػة تسػػاىـ فػػي تكػػكيف إتجاىػػات عالقػػات متينػػة كقكيػػة بػػي

ت األفػػػراد داخػػػؿ المؤسسػػػة جػػػاب عمػػػى الممارسػػػات التنظيميػػػة كسػػػمككاييجابيػػػة مػػػف المفتػػػرض أف تػػػؤثر باإلإ
 الية.مجتماعية كالحد مف الصراعات كالتكترات العالذم يعمؿ عمى تقكية الركابط اإل بالشكؿ

 .جراءات العمؿ بالمؤسسة يتطمب جيود كبير مف قبؿ العامميف(9 التكيؼ مع إ23الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 50.8 30 مكافؽ
 33.9 20 محايد
 15.3 9 معارض
 066 48 المجموع

جػراءات ( كالمتعمؽ بنظرة العماؿ حكؿ ما إذا كاف التكيػؼ مػع إ34) رقـ الجدكؿ معطيات مف خالؿ
عػامال أم مػا نسػبتو  30نالحػظ أف  ،العمؿ بمؤسسة ميناء جف جػف يتطمػب جيػكد كبيػرة مػف قبػؿ العػامميف

كبحسػػػب  و، كيمكػػػف القػػػكؿ أنػػػجمػػػالي عينػػػة البحػػػث قػػػد أجػػػابكا بالمكافقػػػة حػػػكؿ ىػػػذه القضػػػيةمػػػف إ 50.8%
المالحظات التػي تمػت ميػدانيا كبحسػب المقابمػة التػي أجريػت مػع أحػد المشػرفيف بمصػمحة التكػكيف بمديريػة 

ا كأكائػػؿ خصكصػػ ،المػػكارد البشػػرية أف العػػامميف يتمقػػكف صػػعكبة فػػي التكيػػؼ مػػع أسػػاليب التسػػيير بالمؤسسػػة
ة سػػػتظيار البطاقػػػؿ إلييػػػا أيػػػف يسػػػتمـز األمػػػر إلمػػػدخك  تسػػػجيؿجػػػراءات كصػػػرامة إنضػػػماميـ لممؤسسػػػة فتػػػرة إ

 بصػمة التػي تجبػرىـ عمػى التقيػد كاإللتػزاـ بمكاقيػتلعمؿ عف طريؽ تقنيػة الااللكتركنية ككذلؾ تسجيؿ دكاـ ا
متعاض الػبعض مػف ىػذه االجػراءات. أمػا بالنسػبة كبالتالي إ العمؿ كالتي تكشؼ تأخر العامميف عف دكاميـ

 9عتػػراض ، فػػي حػػيف سػػجمنا إ% 33.9 ػالحيػػاد حػػكؿ ىػػذه الفكػػرة بنسػػبة قػػدرت بػػلتزمػػكا مبحكثػػا فقػػد إ 20ػ لػػ
ىتمػػاـ ككعػػي ىػػذه الشػػريحة مػػف كىػػك األمػػر الػػذم يمكػػف إرجاعػػو إلػػى إ %15.3 ػمبحػػكثيف بنسػػبة مقػػدرة بػػ

 المبحكثيف إلى أىمية كضركرة التأقمـ مع الظركؼ التي تفرضيا المؤسسة.

 

 

 



 اسةالدر  نتائج ومناقشة البيانات وتحميؿ عرض                                                       9السادس الفصؿ
 

 

- 138 - 

 .عات العمؿ بالمؤسسة لجميع العماؿعدـ مالئمة سا (9 نظرة العامميف حوؿ24الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 39 23 مكافؽ
 33.9 20 محايد
 27.1 16 معارض
 066 48 المجموع

تشير معطيات الجدكؿ أعاله كالخػاص بنظػرة العػامميف حػكؿ عػدـ مالئمػة سػاعات العمػؿ بالمؤسسػة 
مبحكثا عف  20في حيف إمتنع  %،39افقة بنسبة قدرت بمبحكث بالمك  23لجميع العماؿ، أنو تـ تسجيؿ 

نسػػبة المكافقػػة حػػكؿ ىػػذا البنػػد إلػػى كػػكف إرتفػػاع رجػػاع كعميػػو يمكػػف إ %33.9عطػػاء الػػرأم مقػػدريف بنسػػبة إ
كالتي  ب مف خالؿ كثرة ساعات العمؿ حسب نظرىـالعماؿ غير راضييف عف ظركؼ العمؿ مف ىذا الجان

عػػف كػػذلؾ  الحصػػكؿ عميػػو مػػف خػػالؿ السػػجالت الخاصػػة بالمؤسسػػة ك تتميػػز بككنيػػا طكيمػػة، كىػػذا مػػا تػػـ
تػرات راحػة كعمػى العامػؿ أف يمتػػـز طريػؽ حػكار مػع أحػد عػامالت المؤسسػة أيػف صػرحت بأنػو لػيس ىنػاؾ ف

كأف أغمبية العامميف يصابكف باإلجياد كالتعػب فػي عمميػـ كطبيعػة الميػاـ االداريػة  ،جباريا بساعات العمؿإ
كبالتػػػالي  ،ة كالتعقيػػػد لكثرتيػػػا كتنكعيػػػا كعػػػدـ كفايػػػة الكقػػػت المخصػػػص إلنجػػػاز الميػػػاـالتػػػي تتسػػػـ بالصػػػعكب

نجػازه فػي لتي يتكالىا رؤساء المصالح كالعبئ الثقيؿ عمييـ مػف أجػؿ إضغط الكقت خصكصا عمى المياـ ا
قابمتنػػا سػػتمارات كمارتنػػا الميدانيػػة كأثنػػاء تكزيػػع اإلمػػف خػػالؿ زي فعػػال الكقػػت المحػػدد، كىػػذا مػػا تػػـ مالحظتػػو

يـ كعػػدـ لممبحػػكثيف أيػػف الحظنػػا أغمػػبيـ مشػػغكليف كمتػػدمريف مػػف كثػػرة األعمػػاؿ كالميػػاـ المككمػػة عمػػى عػػاتق
نجػػػاز الميػػػاـ كالكقػػػت المخصػػػص لػػػذلؾ أيػػػف يضػػػطركف إلػػػى العمػػػؿ لسػػػاعات قػػػدرتيـ عمػػػى التكفيػػػؽ بػػػيف إ

 إضافية.

 .المساندة لمزمالء(9 نظرة العامميف حوؿ عدـ ضرورة تقديـ الدعـ و 25الجدوؿ رقـ )      

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 11.9 7 مكافؽ
 30.5 18 محايد
 57.6 34 معارض
 066 48 المجموع
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أف أغمػب  مػف عدمػو تقديـ الدعـ كالمسػاندة لمػزمالء فػي العمػؿعطيات الجدكؿ أعاله المتعمؽ بتبيف م      
عػامال  18أجػاب فػي حػيف  ،%37.6 ػقػدر بػبنسبة ت عامال 34ػ عددىـ ب ة كالبالغمعارضالالعماؿ أجابكا ب

ككػػػاف  %11.9أمػػػا أدنػػػى نسػػػبة فسػػػجمت فػػػي فئػػػة المػػػكافقيف كالمقػػػدرة ب  %،30.5 بالحيػػػاد أم مػػػا نسػػػبتو
اه ايجػابي نحػك العمػؿ، حيػث أبػدكا تجػلقكؿ أف عماؿ ميناء جف جػف لػدييـ إعماؿ. كعميو يمكف ا 7عددىـ 

يجابيػة التػي ب األمر، كىػك مػا يكضػح القيمػة اإلنسػانية اإلمستعدادىـ لتقديـ المساعدة لمزمالء في حاؿ تطإ
مػر الػذم يؤشػر عمػى كجػكد يتمتع بيا أفراد البحث كالممثمػة فػي ركح التضػامف كالتعػاكف المتبػادؿ بيػنيـ، األ

دراؾ الجمػاعي المشػترؾ كالتكػاثؼ بػيف مختمػؼ العػامميف فػي مكػاف العمػؿ، سػكاء كػاف ذلػؾ عػف نكع مف اإل
أك المعنكم فػي إطػار العالقػات الجانبيػة التعاكنيػة بػيف مختمػؼ األطػراؼ الفػاعميف فػي  طريؽ الدعـ المادم

المؤسسػػة. كعميػػو يمكػػف القػػكؿ أف ىػػذا الجانػػب يسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ االسػػتقرار بالمؤسسػػة مػػف خػػالؿ تماسػػؾ 
 العالقات كركح التعاكف بيف أعضاء الفريؽ مكاف العمؿ.

 . يتطمب جيود كبيرة لمقياـ بالعمؿ لوجود في مكاف(9 عدـ رغبة العماؿ ا26الجدوؿ رقـ )     

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 8.5 5 مكافؽ
 52.5 31 محايد
 39 23 معارض
 066 48 المجموع

مػػف إجمػػالي أفػػراد عينػػة  %52.5( أف 37يتبػػيف مػػف خػػالؿ الشػػكاىد الكميػػة لمعطيػػات الجػػدكؿ رقػػـ )
 ة لمقيػاـ بالميػاـ، فػي حػيف نجػد أفمكاف يتطمب جيكد كبيػر  العمؿ في البحث قد إلتزمكا الحياد حكؿ رغبتيـ

قد أجابكا بالمعارضة كيعكد ذلػؾ إلػى الرغبػة فػي زيػادة الخبػرة كالػتحكـ فػي  %39مبحكثا أم ما يعادؿ  23
زيػد مػف ؿ المـ شعكرىـ بأنيـ جزء مف المؤسسة إنطالقػا مػف بػدالمياـ كزيادة ثقة الرؤساء بالعامميف، كمف ث

 لتزاميـ لمبقاء في ىذه المؤسسة دكف أخرل.التالي يزيد إمجيكداتيـ كب

كىػي نسػبة  %8.5مبحػكثيف أم مػا يعػادؿ  5أما بالنسبة لمفئة التي كافقت عمى ىذه الفكرة فقػد بمػغ عػددىا 
ضػػعيفة، كىػػذا راجػػع إلػػى أف ىػػدفيـ الكحيػػد ىػػك الحصػػكؿ عمػػى األجػػر دكف بػػدؿ جيػػكد كبيػػرة فػػي ميػػاميـ 

 ككاجباتيـ.
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 في العمؿ. (9 عدـ رغبة العماؿ في إقامة عالقات صداقة مع الزمالء27رقـ ) جدوؿال     

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 8.5 5 مكافؽ
 37.5 22 محايد
 54.2 32 معارض
 066 48 المجموع

قامػػػة عالقػػػة عمػػػاؿ فػػػي إ( كالمتعمػػػؽ بعػػػدـ رغبػػػة ال38) تبػػػيف الشػػػكاىد الكميػػػة لمعطيػػػات الجػػػدكؿ رقػػػـ
 32 ػعػػددىـ بػػ أبػػدكا معارضػػتيـ ليػػذه الفكػػرة كالبػػالغفػػي العمػػؿ، أف نصػػؼ المبحػػكثيف  صػػداقة مػػع الػػزمالء
كىػػذا معنػػاه أنيػػـ لػػدييـ رغبػػة فػػي تكػػكيف عالقػػات صػػداقة جديػػدة مػػع بعػػض  ،%54.2عامػػؿ أم مػػا نسػػبة 

كىػػي نسػػبة قريبػػة لفئػػة  %37.5عامػػؿ بالحيػػاد أم مػػا نسػػبة  22الػػزمالء داخػػؿ مكػػاف العمػػؿ. فيمػػا أجػػاب 
 ػعمػػاؿ عمػػى عػػدـ رغبػػتيـ تكػػكيف صػػداقات مػػع الػػزمالء كالمقػػدرة نسػػبتيـ بػػ 5ف، فػػي حػػيف كافػػؽ المعارضػػي

جتماعيػػة مػػع زمالئيػػـ بالمؤسسػػة ـ العػػامميف يحبػػذكف تكػػكيف صػػداقات إ. كمنػػو يمكػػف القػػكؿ أف معظػػ8.5%
بػا مػػا شػتركة، كالتػػي غالتجاىػاتيـ كميػػكالتيـ كتػدعيما لمصػػالحيـ المارج نطػػاؽ العمػؿ الرسػػمي بمػا يشػػبع إخػ

 قيػػؽ الػػذات كالشػػعكر بالمكانػػة بػػيف زمػػالء العمػػؿشػػباع حاجػػات كرغبػػات األفػػراد العػػامميف كتحتسػػاىـ فػػي إ
 بداء الرأم كطرح األفكار كاالنشغاالت.كبالتالي تعزيز الشعكر باألماف كا  

 كتفاء بذاتيا كىذهقات جديدة كاإلغير أنو ىناؾ فئة مف العامميف تفضؿ عدـ الرغبة في تككيف صدا 
بػػو بعضػػيـ خػػالؿ  دارة العميػػا بالمؤسسػػة كىػػك مػػا أقػػرالفئػػة غالبػػا مػػا نجػػدىا فػػي فئػػة اإلطػػارات كمسػػؤكلي اإل

داقة مػع الػزمالء قامػة عالقػات صػمػذيف حايػدكا فكػرة عػدـ رغبػتيـ فػي إتكاجدنا بميداف الدراسة، أما بالنسبة ل
طػار قػاتيـ مػع الػزمالء عػف اإلخػركج عال رجػاع ىػذا األمػر إلػى كػكنيـ ال يفضػمكف كثيػرافي العمؿ فيمكف إ

ع مػف العالقػات أك ربما العتقادىـ المسبؽ أف ىذا النك  ،ةيالرسمي المرتبطة أساسا حكؿ مياـ العمؿ الكظيف
سػتغاللية تيػدؼ فػي األسػاس إلػى تحقيػؽ المصػالح الشخصػية عمػى حسػاب المصػالح ىي عالقات عػابرة كا  

 العامة.
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 از عند التحدث مع اآلخريف عف  العمؿ.عتز (9 عدـ الشعور باإل28قـ )الجدوؿ ر 

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 13.6 8 مكافؽ
 47.5 28 محايد
 39 23 معارض
 066 48 المجموع

 %47.5أم ما نسبتو  مبحكثا مف إجمالي عينة البحث 28( نالحظ أف 39) مف خالؿ الجدكؿ رقـ
لمؤسسػػة ربمػػا ال تػػدفعيـ لمفخػػر كتعتبػػر عاديػػة عتبػػار كػػكف اعمػػى إ ليػػذا البنػػد إلتزمػػكا الحيػػاد فػػي إجابػػاتيـ
ات أجػػدر منيػػا، ممػػا عتبػػار أف ىنػػاؾ مؤسسػػالعمػػؿ كالخػػدمات المقدمػػة أك عمػػى إ مقارنػػة مػػف ناحيػػة ظػػركؼ

أنيـ  %39 ػعامؿ أم ما قدر نسبتو ب 23كتراثيـ بعمميـ ليذه المؤسسة. في حيف أجاب يؤشر عمى عدـ إ
عتزاز عند مناقشة أمكر المؤسسة مع األصدقاء الخػارجييف، كىػذا ضكف لفكرة عدـ الشعكر بالفخر كاإلمعار 

صػػػيف عمػػػى معرفػػػة آراء الجميػػػكر الخػػػارجي حػػػكؿ ييػػػدؿ عمػػػى شػػػعكرىـ بالسػػػعادة، كيمكػػػف القػػػكؿ أنيػػػـ حر 
المؤسسػػة بكػػؿ جديػػة كمكضػػكعية كيعطػػكف آرائيػػـ كمقترحػػاتيـ بمصػػداقية عكػػس الػػزمالء فػػي العمػػؿ الػػذيف 

 %13.6مبحكثيف أم ما نسبة  8أما ال يقدمكف اآلراء كالمقترحات بشفافية. يحتكركف نكعا ما المعمكمات ك 
ال يشعركف باإلعتزاز عند التحدث عف العمؿ مع األصدقاء اآلخريف، كىذا يدؿ عمى أف ىذه الفئة ال تحبذ 
الخمػػط بػػيف أمػػكرات العمػػؿ كالحيػػاة الشخصػػية كأف مػػا يحػػدث داخػػؿ المؤسسػػة البػػد أف يبقػػى داخميػػا حفاظػػا 

و بيئػة العمػؿ مػف عدمػ هكعمكما يمكف القكؿ أف االشباع المادم كالمعنكم الػذم تػكفر األسرار المينية.  عمى
تجػاه كس عمى السمككات كالشػعكر بالرضػا رتباط العامميف نفسيا بما ينعيساىـ بشكؿ سمبي أك ايجابي في إ

 المؤسسة.

لتػػػزاـ التنظيمػػػي نحػػػك اإل ات العػػػامميفتجاىػػػؿ عبػػػارات ىػػػذا المحػػػكر كالتػػػي تقػػػيس إنسػػػتنتج مػػػف خػػػال
عبػػػػارة. كمػػػػف خػػػػالؿ  12كالمككنػػػػة مػػػػف نسػػػػجاـ جػػػػف نحػػػػك اإل كالمتعمقػػػػة باسػػػػتجابات العػػػػامميف بمينػػػػاء جػػػػف
 3عبػارات كبدرجػة محايػد عمػى  6سػتجابة بدرجػة مكافقػة عمػى إستجابات مجتمع الدراسة فقػد لػكحظ كجػكد إ

لثانيػػػة يسػػػاكم ث كالخػػػاص بالفرضػػػية اعبػػػارات، لػػػذلؾ كانػػػت قيمػػػة المتكسػػػط الحسػػػابي العػػػاـ لممحػػػكر الثالػػػ
ات العػػامميف بمينػػاء لتػػزاـ التنظيمػػي كالػػذم يتعمػػؽ باسػػتجاب( أم أف درجػػة إتجاىػػات العػػامميف نحػػك اإل2.12)

 نسجاـ كانت بدرجة مكافؽ حكؿ بنكد المحكر.جف جف نحك اإل
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  .عماؿ ميناء جف جف لتحقيؽ الوالءالمحور الرابع9 سعي  -0-2

ذ يعتبػػر مؤشػػر مؤسسػػتيـ عنصػػرا ىامػػا فػػي الػػربط بػػيف المؤسسػػة كالعػػامميف بيػػا، إيشػكؿ كالء األفػػراد ل
لتزاـ التنظيمي في المؤسسة فكالء األفراد لمؤسساتيـ يعتبر عامال أساسػيا فػي التنبػؤ مف مؤشرات تحقيؽ اإل

 نسػػػانية كالتػػػي تسػػػاعد عمػػػى تنميػػػةببقػػػائيـ كيسػػػاىـ بدرجػػػة كبيػػػرة فػػػي بنػػػاء شػػػبكة كاسػػػعة مػػػف العالقػػػات اال
جاباتيـ ؿ سعييـ لتنمية الكالء كقد جاءت إستجكاب العامميف حك ص لممؤسسة. كعميو تـ إخالاإلحساس كاإل

 كؿ أدناه:اكفؽ الجد

(9 نظرة العامميف نحو ما إذا تتيح المؤسسة ليـ فرص المشاركة في إتخاد 36الجدوؿ رقـ )
 القرارات الخاصة بالعمؿ.

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 23.7 14 مكافؽ
 39 23 محايد
 37.3 22 معارض
 066 48 المجموع

( كالمتعمػؽ بإمكانيػة مػنح المؤسسػة العػامميف 40مف خالؿ القػراءة اإلحصػائية لبيانػات الجػدكؿ رقػـ )       
 23كالبػالغ عػػددىـ  %39أف أكبػػر نسػبة مػف العمػاؿ كالمقػػدرة بػػ يتبػيف فرصػة المشػاركة فػي إتخػػاد القػرارات 

ىذه الفكرة كىي نسبة قريبة  %37.3مبحكثا أم ما نسبتو  22لحياد، في حيف عارض مبحكث قد إلتزمكا ا
ارات التػي تحتػاج إلػى كفػاءة جدا مف نسبة الحياد، األمر الذم يمكف إرجاعو إلػى حساسػية كأىميػة ىػذه القػر 

مػػف خػػالؿ كخبػػرة فػػي التسػػيير كنمػػط القيػػادة السػػائد بالمؤسسػػة كالػػذم يعتبػػره العػػاممكف بأنػػو إسػػتبدادم عاليػػة 
إنفراد القيادات اإلدارية بعممية إتخاد القرارات. غير أف ىذا ال يعني أف جميع العامميف يعارضكف فكرة عدـ 

قػد  %23.7عػامال أم مػا يعػادؿ نسػبتو  14منح المؤسسة فرص المشاركة في إتخاد القػرارات، حيػث نجػد 
اإلداريػة تعطػي شػيء مػف الحريػة كالفػرص كافقكا عمى الطرح، كىذه النسبة المسجمة دليؿ عمى أف القيػادات 

في إبػداء اإلنشػغاالت كاألراء المختمفػة لمعمػاؿ خصكصػا كفئػة إطػارات المؤسسػة كأعػكاف الػتحكـ، كحرصػيا 
أف يأتي ىذا التشارؾ مػف بػاب التفاعػؿ اليػكمي فػي إنجػاز الميػاـ كاألنشػطة الركتينيػة ممػا يػدؿ عمػى كجػكد 

 كمختمؼ شرائح المؤسسة.نكع مف الثقة المتبادلة بيف القيادة 
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 لتزاـ العامميف.تعزيز جانب القيـ مف أجؿ تنمية إ دارة المؤسسة إلى(9 سعي إ30رقـ )الجدوؿ 

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 33.9 20 مكافؽ
 39 23 محايد
 27.1 16 معارض
 066 48 المجموع

ى تعزيز جانب القيـ مف أجؿ تنمية ( المتعمؽ بسعي ادارة المؤسسة إل41ير معطيات الجدكؿ رقـ )تش     
مبحػػكث بنسػػبة  23لتزمػػكا الحيػػاد حػػكؿ ىػػذا الجانػػب كيقػػدر عػػددىـ ب بػػأف معظػػـ العمػػاؿ إالتػػزاـ العػػامميف، 

، ىػػذا األمػػر يحيمنػػا عمػػى عػػدة تفسػػيرات كػػكف ىػػذه الفئػػة مػػف المبحػػكثيف غيػػر مقتنعػػة بقػػدرة أسػػاليب 39%
كتػرل أيضػا أف المؤسسػػة ال  ،ا كالػكالء كاالخػػالص ليػابيػ لمعمػؿ شػعكر العػػامميف لمميػؿالمؤسسػة فػي كسػب 

غفاليػػا حاجػػات العػػامميف لإلتراعػػي جانػػب تػػكفير بيئػػة عمػػؿ م يػػاب ىػػامش حتػػراـ كالتقػػدير كبالتػػالي غحفػػزة كا 
مػػف إجمػػالي أفػػراد عينػػة % 33.9مبحػػكث أم مػػا نسػػبتو  20ات. فػػي حػػيف كافػػؽ الحريػػة كالتعبيػػر عػػف الػػذ

بيػػا، كىػػذا دليػػؿ عمػػى أف ىنػػاؾ  لتػػزاـ العػػامميف لمعمػػؿيػػز القػػيـ كتنميػػة إسػػة تسػػعى إلػػى تعز البحػػث أف المؤس
ميف كسػػػػعييـ لخمػػػػؽ الدافعيػػػػة نحػػػػك اإلنجػػػػاز ىتمػػػػاـ المسػػػػؤكليف كتقػػػػديرىـ لمجيػػػػكدات العػػػػامإعتػػػػراؼ عمػػػػى إ
لػػػكالء تجاىػػػات إجابيػػػو نحػػػك الػػػدييـ، األمػػػر الػػػذم مػػػف شػػػأنو خمػػػؽ إ رفػػػع الػػػركح المعنكيػػػةكمسػػػاىمتيـ فػػػي 
لتزاـ العامميف بالعمؿ كالرفع مف مردكديتيـ لألداء الفعاؿ كالمقنع، كمنو تشجيع يترجـ في إ لممسؤكلية كالذم

تيا. أمػػػا بالنسػػػبة لمػػػذيف خػػػدـ تصػػػكرات كأىػػػداؼ المؤسسػػػة كسياسػػػالسػػػمكؾ التنظيمػػػي الفعػػػاؿ بالشػػػكؿ الػػػذم ي
لفئػػػة مػػػف مبحػػػكث كيتعمػػػؽ األمػػػر ىنػػػا أف ىػػػذه ا 16مػػػا يعػػػادؿ  %27.1 ػعارضػػػكا الفكػػػرة فقػػػدرت نسػػػبتيـ بػػػ

زمػػػة، األمػػػر الػػػذم يسػػػاىـ فػػػي تكػػػكيف دارة المؤسسػػػة ال تتصػػػؼ بالمركنػػػة الالطريقػػػة تعامػػػؿ إالعمػػػاؿ تعتبػػػر 
 تجاىات سمبية نحكىا.إ

 (9 شعور العامميف باألماف الوظيفي بالمؤسسة.31الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 32.2 19 مكافؽ
 27.1 16 محايد
 40.7 24 معارض
 066 48 المجموع
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أم مػػػا يعػػػادؿ   امبحكثػػػ 24 الػػػكاردة فػػػي الجػػػدكؿ أعػػػاله أف حصػػػائيةيتضػػػح مػػػف خػػػالؿ المعطيػػػات اإل
حيػػاؿ  كىػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى أنيػػـ قميقػػيف ،عارضػػك فكػػرة شػػعكرىـ باألمػػاف الػػكظيفي بالمؤسسػػة %40.7نسػػبة 

ت األخػػرل المؤسسػػة لسياسػػات تختمػػؼ عػػف كاقػػع سياسػػات المؤسسػػانتيػػاج إ فكػػرة إنيػػاء عمميػػـ فجػػأة بسػػبب
مصػػػمحة الشخصػػػية عمػػػى المصػػػمحة دارة تتعامػػػؿ كفػػػؽ الجيكيػػػة كسػػػيادة قػػػيـ الإضػػػافة إلػػػى إعتقػػػادىـ أف اإل

عمػى مناصػب عمميػـ، فػي حػيف  رتيػاحيف يشعركف بنكع مف القمػؽ كعػدـ اإلة األمر الذم يجعؿ العاممالعام
كقػد يرجػع ىػذا إلػى  ،لفكػرةقػد أجػابكا بالمكافقػة عمػى ىػذه ا %32.2 عامؿ أم مػا يعػادؿ نسػبتو 19نجد أف 

صػرؼ كحريػة الت عامؿ كتمنحو نكع مف الثقة في مجاؿ عممػو ى لمحفاظ عمى مكانة كؿككف المؤسسة تسع
طػارات كػكنيـ متحكمػيف فػي سػير ، كنخػص بالػذكر ىنػا فئػة اإلحكؿ القضايا التػي تخػص ميػاميـ الكظيفيػة

ا بالنسبة لمذيف تحفظػكا حػكؿ ىػذه الطػرح أم ؼ.العممية االدارية مف ناحية التكجيو، تنسيؽ األعماؿ كالكظائ
 .%27.1عامؿ أم ما يعادؿ نسبة 16عددىـ  فقد بمغ

 (9 الشعور بالرضا حوؿ طبيعة الخدمات المقدمة مف طرؼ المؤسسة.32الجدوؿ رقـ )     

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 39 23 مكافؽ
 42.4 25 محايد
 18.6 11 معارض
 066 48 المجموع

مػػف إجمػػالي عينػػة البحػػث كالبػػالغ  %42.4حصػػائية المبينػػة فػػي الجػػدكؿ أعػػاله أف ير المعطيػػات اإلتشػػ    
فكرة شعكرىـ بالرضا حػكؿ طبيعػة الخػدمات المقدمػة مػف طػرؼ مبحكث قد أبدكا تحفظيـ حكؿ  25عددىـ 
، فػي كػرةإلػى عػدـ كجػكد الػدكافع التػي قػد تجعميػـ يعارضػكف أك يكافقػكف عمػى ىػذه الف ذلؾ كيعكد ،المؤسسة

طريقػػػة تقػػػديـ  أف كىػػػذا دليػػػؿ عمػػػى ،قػػػد أجػػػابكا بالمكافقػػػة %39أم مػػػا يعػػػادؿ  مبحػػػكث 23حػػػيف نجػػػد أف 
ا لكقػػت المناسػػب، كمكحػػده لجميػػع العمػػاؿ ممػػفػػي امفػػة لمنظػػر ككجػػكد دقػػة فػػي تقػػديميا ك الخػػدمات جذابػػة كم

 ؤكلياتيا.يؤدم إلى خمؽ الرغبة لدييـ كتحقيؽ حاجيتيـ كىذا يؤكد مدل تحمؿ المؤسسات لمس

، كقػد %18.6عامػؿ أم مػا يعػادؿ  11ا بالنسػبة لمفئػة التػي عارضػت ىػذه الفكػرة فقػد بمػغ عػددىا أم
ىتماـ المؤسسة بالمصالح الشخصية لألفراد، فيي ال تػكفر ليػـ خػدمات مناسػبة يعكد السبب في ذلؾ عدـ إ
 كيعتبر مستقؿ عنيا. و كقيميالياتيـ، كبالتالي فالفرد ال يتبنى أىداؼ منظمتمع مياميـ ككاجباتيـ كمسؤك 
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 تواجدىـ في المؤسسة. الحفاظ عمى ضافية مف أجؿجبات إاو (9 مدى قبوؿ العامميف ل33وؿ رقـ )الجد

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 37.3 22 مكافؽ
 42.4 25 محايد
 20.3 12 معارض
 066 48 المجموع

فردا قد  25اد عينة الدراسة كالبالغ عددىـ مف إجمالي أفر  %42.4معطيات الجدكؿ أعاله أف تشير       
كقػد يعػكد  ،ضػافية مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى تكاجػدىـ فػي المؤسسػةأجابكا بالحياد تجاه فكػرة قبػكليـ لكاجبػات إ

كبالتػالي ييتمػكف بالعمػؿ المكجػو ليػـ  ى إعتبػار قػدرات الفػرد غيػر كافيػة لمقيػاـ بكاجبػات أخػرلىػذا األمػر إلػ
مػػى ىػػذه الفكػػرة، كىػػذا دليػػؿ عمػػى قػػد كافقػػكا ع %37.3حػػكث أم مػػا يعػػادؿ مب 22فقػػط، فػػي حػػيف نجػػد أف 

تجاىيػا، كمػػف ثػـ األىميػػة المجيػكدات التػي يقػػدميا العػامميف مػف أجػػؿ نجػاح مؤسسػتيـ كشػػعكرىـ بالكاجػب إ
ا بالنسػبة لمفئػة التػي عارضػت ىػذه الفكػرة فقػد بمػغ سػة بالنسػبة لػدل العػامميف بيػا، أمػالتي تحتميا ىػذه المؤس

ـ اكانعػد ر إلى عػدـ كجػكد تقػدير لظػركؼ العمػاؿكقد يرجع ىذا األم %20.3فرد أم ما يعادؿ  12 عددىا
دراكيػػـ لممكانػػة الحقيقػػة التػػي يحتمكنيػػا تحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة، ككػػذا عػػدـ إ الدافعيػػة نحػػك العمػػؿ مػػف أجػػؿ

 بالمؤسسة.

 لمبذولة.(9 مدى تناسب األجر والعالوات التي تمنح مع المجيودات ا34الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 35.6 21 مكافؽ
 39 23 محايد
 25.4 15 معارض
 066 48 المجموع

قػد أبػدكا  %39عػامال أم مػا يعػادؿ  23 ئية المبينػة فػي الجػدكؿ ػأعاله أفحصػاتبػيف المعطيػات اإل
إلػى خػكفيـ مػف عػدـ مػر تجاه تناسب األجر كالعالكات مع المجيكدات المبذكلة، كقد يعػكد ىػذا األتحفظيـ 

متيازات أفضؿ كأجكر أعمى مف السػابؽ كعػدـ إعطػاء صػكرة سػيئة عػف المؤسسػة ككنيػا ال الحصكؿ عمى إ
عامػػػؿ أم مػػػا يعػػػادؿ نسػػػبة  21ف تمػػػنح أجػػػكر كعػػػالكات مناسػػػبة مػػػع مجيػػػكدات العمػػػاؿ، فػػػي حػػػيف نجػػػد أ
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حقؽ المشاركة في األربػاح قد كافقكا عمى ىذه الفكرة كىذا دليؿ عمى تكفير نظاـ كظيفي مناسب ي 35.6%
قة العامميف في المنظمة مػف خػالؿ دارة المؤسسة جديرة بثكيز عمى الحكافز كاألجكر، كما أف إكالترقية كالتر 

نعػػداـ ىػػذه ـ كخمػػؽ نػػكع مػػف الدافعيػػة ليػػـ ألف إشػػباع حاجػػاتيـ كرغبػػتيـ كتػػكفير الػػدعـ المػػادم كالمعنػػكم ليػػإ
سػػة. كىػػذا مػػا أشػػارت لخاصػػة عمػػى حسػػاب مصػػالح المؤسالثقػػة يجعػػؿ كػػؿ طػػرؼ يسػػعى لتحقيػػؽ مصػػالحو ا

العامػؿ يبػدؿ المزيػد مػف الجيػد  ى األجكر كالعػالكات كالقائمػة بػأفدارة العممية حينما ركزت عمإليو نظرية اإل
ا بالنسػػبة لألفػػراد الػػذيف تػػكفر الحػػكافز الماديػػة كػػاألجر ممػػا يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى زيػػادة فػػي االنتػػاج. أمػػ فػػي حالػػة

، كقػػد يعػػكد ىػػذا إلػػى عػػدـ كجػػكد %25.4مبحػػكث أم مػػا يعػػادؿ  15رة فقػػد بمػػغ عػػددىـ عارضػػكا ىػػذه الفكػػ
ى أسػػػػس كػػػػكف سياسػػػػة اإلدارة غيػػػػر مبنيػػػػة عمػػػػ األجػػػػكر التػػػػي تتناسػػػػب مػػػػع المجيػػػػكداتنظػػػػاـ عػػػػادؿ لمػػػػنح 

 كم المناصب الكظيفية العالية.مكضكعية ثابتة حيث تعطى اإلعتبارات األكبر إلى ذ

 مؤسسة طواؿ بقية حياتيـ المينية.في ال ميف حوؿ رغبتيـ البقاء(9 نظرة العام35الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 22 13 مكافؽ
 45.8 27 محايد
 32.2 19 معارض
 066 48 المجموع

قػػػد  %45.8 مبحػػػكث أم مػػػا يعػػػادؿ نسػػػبتو 27مػػػف معطيػػػات الجػػػدكؿ أعػػػاله نالحػػػظ أف نطالقػػػا إ
قيػػػػة حيػػػػاتيـ المينيػػػػة بيػػػػذه المؤسسػػػػة، فػػػػي حػػػػيف جػػػػاءت فئػػػػة مضػػػػاء برغبػػػػتيـ فػػػػي إ أجػػػػابكا بالحيػػػػاد حػػػػكؿ

رتفػاع ع إرجػا، كيمكػف إ%32.2عامؿ أم ما يقػارب نسػبتو  19 ػالمعارضيف في المرتبة الثانية بعدد قدر ب
ر نسػػبة المحايػػديف إلػػى كػػكنيـ غيػػر راضػػيف عمػػى مػػا تقدمػػو ىػػذه المؤسسػػة كبحػػثيـ عػػف مزايػػا أفضػػؿ كبػػأجك 

أخػرل، عممػا أف معظػـ الفئػات  ؽ طمػكح كظيفػي أفضػؿ فػي مؤسسػاتيػحقلي تمرتفعة عما يتقاضػكنو كبالتػا
سػنة  40إلػى أقػؿ مػف  30مػا بػيف  العمالية في مديرية المكارد البشرية بميناء جف جف قد تراكحػت أعمػارىـ

ميـ ذك مستكل جامعي، األمر الذم يجعميـ يخططكف لمسػار كظيفػي أفضػؿ كالبحػث عػف فػرص مينيػة كج
ميػػة، كمػػا ال ننسػػى تخػػكؼ بعػػض المبحػػكثيف مػػف اإلجابػػة لمثػػؿ ىػػذه معمميػػة كقػػدراتيـ العب ككفػػاءتيـ التناسػػ

تػػػكترات مػػػع  ـ الشخصػػػي األمػػػر الػػػذم قػػػد يػػػكقعيـ فػػػيعتقػػػادىـ أف المسػػػألة تمػػػس تقيػػػيـ أدائيػػػالمكاضػػػيع إل
 حكؿ ظركؼ العمػؿ كمتطمباتػو. أمػا نقاش جانبيمسؤكلييـ كىذا ما صرح بو أحد المبحكثيف أثناء إجراءنا ل
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تجاه المؤسسة بسبب عدـ التكافؽ في القيـ قكؿ أنيـ ال يممككف شعكر الكالء عف نسبة المعارضيف فيمكف ال
كالبػالغ عػددىـ ممف أجػابكا بالمكافقػة حػكؿ البنػد  %22في حيف نجد  ،بيف الطرفيف أك بسبب العائد المادم

ؿ، فعػػػادة مػػػا يميػػػؿ أصػػػحاب كىػػػذا راجػػػع إلػػػى عكامػػػؿ كظيفيػػػة منيػػػا المكانػػػة كاألقدميػػػة فػػػي العمػػػفػػػرد  13
المناصب العميا في المؤسسة كاإلطارات إلى الحفاظ عمى المركز الكظيفي كالمكتسبات التي حققكىػا طػكاؿ 

جػػاتيـ الماديػػة كانػػت أك احالتػػي تشػػبع  متيػػازاتالمػػنح كاإلاألعػػكاـ التػػي شػػغمكىا كمراكػػزىـ التػػي تمػػنح ليػػـ 
 معنكية.

 .ي العمؿ أىمية لربط عالقات مع المتعامميف الخارجييفعطاء الزمالء ف(9 مدى إ36الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 20.3 12 مكافؽ
 52.5 31 محايد
 27.2 16 معارض
 066 48 المجموع

ل إعطػػػاء الػػػزمالء ( كالمتعمػػػؽ بمػػػد47يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ الشػػػكاىد الكميػػػة لمعطيػػػات الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 31مػػف مجمػػكع المبحػػكثيف المقػػدرة بػػػ  %52.5الخػػارجيف أف  حتػػراـ مػػع المتعػػامميفأىميػػة لػػربط عالقػػات إ

عامػػؿ. كعميػػو  16مػػف فئػػة المعارضػػيف كالمقػػدرة عػػددىـ ب  %27.2لتزمػػكا الحيػػاد، تمييػػا نسػػبة مبحػػكث إ
ختيػػار البػػديؿ مكافقػػة أنيػػـ يػػركف أف التعبيػػر عػػف رأييػػـ صػػراحة كفضػػمكا إ يمكػػف القػػكؿ بشػػأف الػػذيف رفضػػكا

يعطػػػػكف أىميػػػػة لجانػػػػب العالقػػػػات مػػػػع المتعػػػػامميف مػػػػع المؤسسػػػػة مػػػػف الخػػػػارج زمػػػػالء العمػػػػؿ بالمؤسسػػػػة ال 
مطمػكب مػػنيـ كالممثمػيف فػي الزبػائف، كىػك األمػػر الػذم يمكػف ترجيحػو إلػى أنيػػـ يركػزكف عمػى أداء العمػؿ ال

عتقادىـ أف المياـ الكظيفية تنحصر فقط في مجاؿ األداء المطمكب القيػاـ بػو كال مف مياـ ككظائؼ فقط إل
غيػػر أف ىػػذه الػػرؤل ال تعكػػػس  ،لبػػذؿ جيػػد أك تكسػػيع مجػػػاؿ ميػػاميـ ليشػػمؿ أيضػػا خدمػػة الزبػػػكفيسػػعكف 

كجيػػات المبحػػكثيف ككػػؿ، بػػؿ ىنػػاؾ فئػػة مػػف العػػامميف ممػػف يسػػعكف إلػػى الحػػرص الشػػديد لتحسػػيف صػػكرة 
كىػك األمػر الػذم يمكػف القػكؿ بشػأنو  ،%20.3مبحػكث بنسػبة  12المؤسسة لدل الزبائف كىك مػا أدلػى بػو 

خاصػػة كأف المتعػػامميف  تػػراـ مػػع المتعػػامميف الخػػارجيحة ممػػف يربطػػكف عالقػػات كد كتفػػاىـ كا  نػػاؾ فئػػأف ى
يمثمػػكف الكرقػػة الرابحػػة لممؤسسػػة، كمػػا عمػػى ىػػذه األخيػػرة إال إتبػػاع الشػػفافية كالمصػػداقية فػػي تقػػديـ خػػدماتيا 
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" حسب قكلو  ائية جف جفليف بالمؤسسة المينبالشكؿ الذم يرضي الزبائف كىك األمر الذم أدلى بو المسؤك 
 ."جتماعية كعالقتيا مع المتعامميف الخارجيفأف المؤسسات اليـك أصبحت تقاس بشخصيتيا كمكانتيا اإل

 (9 عدـ الشعور بااللتزاـ لمبقاء في العمؿ بيذه المؤسسة .37الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 13.6 8 مكافؽ
 67.8 40 محايد
 18.6 11 معارض

 066 48 جموعالم

قػػد إحتفظػػكا  %67.8مبحػػكث أم مػػا يعػػادؿ  40نطالقػػا مػػف معطيػػات الجػػدكؿ أعػػاله نالحػػظ أف إ
لػى إكيع ،لمبقاء لمعمؿ بيذه المؤسسة بفكرة عدـ شعكرىـ باإللتزاـ تبػارات عكد ىػذا إلػى حساسػية المكضػكع كا 

نجـ عنػػػو التػػػكتر جابػػػات المبحػػػكثيف عمػػػى منصػػػب عمميػػػـ األمػػػر الػػػذم يػػػشخصػػػية كػػػالخكؼ مػػػف تػػػأثيرات إ
قػػػػػد أجػػػػػابكا  %18.6عامػػػػػؿ أم مػػػػػا يعػػػػػادؿ  11كالصػػػػػراع بػػػػػيف المسػػػػػؤكليف كالعمػػػػػاؿ، فػػػػػي حػػػػػيف نجػػػػػد أف 

بالمعارضػػة، كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى الػػدعـ الػػذم يتمقػػاه الفػػرد مػػف المؤسسػػة كمػػدل السػػماح لػػو فػػي رسػػـ السياسػػات 
و ىػذا شػعكر الفػرد أنػ لتكاليؼ المترتبة عمى تػرؾ المؤسسػة، ضػؼ إلػىككضع األىداؼ، ككنو عمى كعي با
كر العػامميف لمميػؿ لمعمػؿ ككف المؤسسة تسعى جاىدة إلػى كسػب شػع مكجكد في بيئة خالية مف الصراعات

عمى الفكرة  ئة التي كافقتمف الحرية كالتعبير عف الذات، أما فيما يخص بالفكتكفر ىامش  فييا كالكالء ليا
كيعػػكد ىػػذا  ،األخػػرل ضػػعيفة مقارنػػة بالنسػػب كىػػي نسػػبة % 13.6اؿ أم مػػا يعػػادؿ عمػػ 8فقػػد بمػػغ عػػددىا 

ضػػؼ إلػػى ذلػػؾ بعػػد  اؾ تحيػػز فػػي التعامػػؿ فيمػػا بيػػنيـكىنػػ لمؤسسػػة ال تراعػػي مجيػػكدات العمػػاؿإلػػى كػػكف ا
 مكاف العمؿ.   

 .ؿ فرض العمؿ األخرى التي يتمقاىا(9 بقاء العامؿ في المؤسسة في ظ38الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 18.5 11 مكافؽ
 54.2 32 محايد
 27.1 16 معارض
 066 48 المجموع
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( كالمتعمػؽ برؤيػة العػامميف أف بقػاءىـ فػي مؤسسػة 49تبيف الشكاىد الكميػة لمخرجػات الجػدكؿ رقػـ)
فضػمكا الحيػاد حػكؿ  امبحكثػ 32ميناء جػف جػف لػـ يػنفعيـ فػي ظػؿ فػرص العمػؿ األخػرل التػي يتمقكىػا، أف 

ىػػذه  % 27.1أم مػػا يعػػادؿ نسػػبتو  امبحكثػػ 16فػػي حػػيف عػػارض  ،%54.2ىػػذه الرؤيػػة بنسػػبة قػػدرت ب 
حفاظا عمى  الفكرة، كىك األمر الذم يبيف لنا أف ىذه الفئة المعارضة تفضؿ التمسؾ بأىداؼ ىذه المؤسسة
كبالتػالي يمكػف  مكانتيـ كعمى العالقات الجيدة التي إكتسػبكىا كالتػي تجمعيػـ مػع مختمػؼ شػرائح المؤسسػة،

غيػػر أف ىنػػاؾ فئػػة مػػف العػػامميف ممػػف أجػػابكا بالمكافقػػة كيقػػدر  ،نػػابع عػػف رضػػا العػػامميف القػػكؿ بشػػأنيـ أنػػو
ذلػػؾ إلػػى عػػدـ رضػػا العػػامميف عمػػى مػػا تقدمػػو ىػػذه  ، كيعػػكد%18.5أم مػػا نسػػبتو  امبحكثػػ 11عػػددىـ ب 
كلػيس لػدييـ خبػرة كبيػرة لمعمػؿ  كطبيعة الظػركؼ المحيطػة بيػـ داخميػا أك لكػكنيـ جػدد بالمؤسسػة المؤسسة

 قتيـ بالمؤسسة.ف ليـ طمكحات أخرل كبالتالي ضعؼ ثييا، أك لكك ف

 ر بالندـ لمعمؿ في ىذه المؤسسة.(9 الشعو 46الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 10.2 6 مكافؽ
 54.2 32 محايد
 35.6 21 معارض
 066 48 المجموع

يف إلتزمػػكا الحيػػاد حػػكؿ فكػػرة شػػعكرىـ المبحػػكث أعػػاله نالحػػظ أف أغمبيػػة نطالقػػا مػػف معطيػػات الجػػدكؿإ     
، كىػػذا راجػػع إلػػى %54.2بنسػػبة مقػػدرة بػػػ عامػػؿ 32العمػػؿ بيػػذه المؤسسػػة كقػػد بمػػغ عػػددىـ  بالنػػدـ لمعمػػؿ

 تخاذىـ القرار بيذه المؤسسة.طبيعة الظركؼ المحيطة بيـ أثناء إ

اجػع إلػى كا ىػذه الفكػرة كىػذا ر قد عارضػ %35.6مبحكث أم ما يعادؿ نسبة  21في حيف نجد أف 
ا الفئػػة التػػي كافقػػت ا، أمػػغبػػة الشخصػػية لألفػػراد مػػف أجػػؿ العمػػؿ بيػػذه المؤسسػػة كعػػف قنػػاعتيـ الذاتيػػة بيػػالر 

كقػػد يرجػػع ىػػذا األمػػر إلػػى عػػدـ كجػػكد ، %10.2عمػػاؿ أم مػػا يعػػادؿ  6عمػػى ىػػذه الفكػػرة فقػػد بمػػغ عػػددىا 
متػػػكفرة عػػػف المؤسسػػػة ك كلػػػيس لػػػدييـ معمكمػػػات كافيػػػة أ احػػػة أمػػػاميـ لمعمػػػؿ فػػػي مؤسسػػػات أخػػػرلبػػػدائؿ مت

إلػػى كػػكنيـ يعػػانكف البطالةكنػػدرة فػػرص التكظيػػؼ  تجػػاه قػػراراتيـ لمعمػػؿ بيػػا فاشػػؿ، باإلضػػافةكبالتػػالي كػػاف إ
 المؤسسة. األمر الذم جعميـ يكافقكف عمى إختيارىـ ليذه
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 .ر الوالء الدائـ لممؤسسة مف عدمو(9 نظرة العامميف عمى اظيا40الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار البدائؿ
 11.8 7 مكافؽ
 49.2 29 محايد
 39 23 معارض
 066 48 المجموع

عامػػؿ أم مػػا يعػػادؿ  29 لمبينػػة فػػي الجػػدكؿ أعػػاله نالحػػظ أفنطالقػػا مػػف المعطيػػات االحصػػائية اإ
عامػؿ  23 أبدكا تحفظيـ حياؿ فكرة إظيار كالئيـ الدائـ داخؿ المؤسسة مف عدمو، في حيف أقػر 49.2%

العػػامميف  نسػػبة الحيػػاد، كىػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى أفب مقارنػػة بالمعارضػػة كىػػي نسػػبة متقاربػػة %39أم مػػا يعػػادؿ 
رتبػػاط الفػػرد بيػػا، كطبيعػػة العالقػػات لممؤسسػػة كيبػػرز ذلػػؾ مػػف خػػالؿ درجػػة إظيػػار كالئيػػـ بفكػػرة إ مقتنعػػيف

قػػكا ف كافا بالنسػػبة لألفػػراد الػػذي، أمػػكالمعػػامالت بػػيف مختمػػؼ أطػػراؼ المؤسسػػة سػػكاء المسػػؤكليف أك العػػامميف
عالقتيـ سػكاء مػع الرؤسػاء  ، كيعكد ذلؾ إلى تكتر%11.8اؿ أم ما يعادؿ عم 7عمى ىذه الفكرة فقد بمغ 

ر أف المالحػظ أك زمالء العمؿ، كأيضا عدـ تقديرىـ ألىمية المؤسسة كالعمػؿ الػذم يقكمػكف بػو كقيمتػو، غيػ
ط ىػػؤالء العػػامميف قػػات التػػي تػػربرتفػػاع نسػػبة الحيػػاد كىػػذا دليػػؿ عمػػى غمػػكض العالعمػػى ىػػذا الجػػدكؿ ىػػك إ

 دراكيـ لممكانة الحقيقية التي يحتمكنيا بيا.بالمؤسسة كعدـ إ

لتػزاـ التنظيمػػي ا المحػكر أف العبػػارات التػي تقػػيس إتجاىػات العػامميف نحػػك اإليمكػف القػكؿ بشػػأف ىػذ
كجػػػكد تجابات المبحػػػكثيف فقػػػد لػػػكحظ سػػػنػػػاء جػػػف جػػػف لتحقيػػػؽ الػػػكالء، كبحسػػػب إكالمتعمقػػػة بسػػػعي عمػػػاؿ مي

كبدرجة معػارض عمػى عبػارة كاحػدة  لػذلؾ  عبارة  11ستجابة ألغمب بنكد ىذا المحكر بدرجة محايد عمى إ
(، أم أف درجة 1.95ساكم )المتضمف الفرضية الثالثة تكانت قيمة المتكسط الحسابي العاـ لممحكر الرابع 

سػػعي لتحقيػػؽ الػػكالء كانػػت بدرجػػة لتػػزاـ التنظيمػػي كالمتعمقػػة بالات العػػامميف بمينػػاء جػػف جػػف نحػػك اإلتجاىػػإ
 محايد في جؿ بنكد ىذا المحكر.

 

 

 



 اسةالدر  نتائج ومناقشة البيانات وتحميؿ عرض                                                       9السادس الفصؿ
 

 

- 151 - 

 ثانيا9 عرض ومناقشة النتائج في ضوء الفرضيات.

ج فػي ضػكء الفرضػيات نطالقا مف المعطيات السابقة سػكؼ يػتـ التطػرؽ إلػى عػرض كمناقشػة النتػائإ
كالثالػث كالرابػع كصػكال إلػى  نحراؼ المعيارم لعبارات المحكر الثػانيحيث تـ حساب المتكسط الحسابي كاإل

 نتائج الفرضيات.

 األولى9  في ضوء الفرضية  -0

 (9 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لعبارات المحور الثاني.41الجدوؿ رقـ)

المتوسط  العبارات الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى 
 حتماليةاإل

 0.051 0.787 2.000 أجد صعكبة في فيـ سياسة المؤسسة - 08

كائح ك األنظمة الخاصة بالعمؿ تكضيحا لقيـ تتضمف الم - 09
 المؤسسة.

2.525 0.678 0.565 

10 
يشجع مسؤكلي المباشر مساعديو عمى نشر األفكار  -

 الجديدة حكؿ مياـ العمؿ.
2.339 0.733 0.550 

11 
ا يف فيما كاضحا ألىداؼ المؤسسة مميكجد لدل العامم -

 يساعدىـ في تحقيقيا.
2.339 0.709 0.133 

12 
جراءات ككاجبات  - يكجد دليؿ مكتكب خاص بقكاعد كا 

 كمسؤكليات العمؿ الذم أقـك بو.
2.305 0.835 0.953 

 0.441 0.779 2.339 ثقافة كاالتجاىات بيف زمالء العمؿ.الىناؾ تقارب في  - 13

14 
جراءات التنظيمية أجد مف الصعب تقبؿ القكاعد كاإل -

 0.547 0.794 1.915 المؤسسة.المعمكؿ بيا ب

15 
عف  أرل أف المؤسسة ال تراعي الدقة في إعالـ العماؿ -

 0.195 0.815 1.915 المكاعيد المتعمقة بتغيير إجراءات العمؿ.

 0.270 0.840 2.016 ىتماما بمشاكؿ العماؿ كاستفساراتيـ.ال تبدم المؤسسة إ - 16

17 
ت التأديبية عند إلى نفس العقكبايخضع جميع العامميف  -
 رتكاب األخطاء.إ

1.864 0.839 0.136 

المتكسط الكمي كاالنحراؼ المعيارم الكمي لبعد القاعدة المعرفية نحك 
 اإللتزاـ التنظيمي.

2.15 0.77 - 
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نحرافات المعيارية إلجابػات كالمكضح لممتكسطات الحسابية كاإل نطالقا مف معطيات الجدكؿ أعالهإ       
جػف كالخػاص بالفرضػية األكلػى تحصػؿ عمييػا مػف اإلسػتمارة المكزعػة عمػى عمػاؿ مينػاء جػف المبحػكثيف الم
اء جػػف جػػف نحػػك االلتػػزاـ التنظيمػػي"، يتضػػح أف أغمػػب اؿ مينػػ" تكجػػد قاعػػدة معرفيػػة لػػدل عمػػ كالتػػي مفادىػػا

مػػػا بػػػيف يػػػا متكسػػػطات حسػػػابية متكسػػػطة حيػػػث تنحصػػػر أغمبيػػػا عبػػػارات المحػػػكر الخػػػاص بيػػػذه الفرضػػػية ل
، أم أف مسػػتكل إحسػػاس أفػػراد عينػػة الدراسػػة بكجػػكد قاعػػدة [ بحسػػب المجػػاؿ المحػػدد سػػابقا1.86-2.33]

لتزاـ التنظيمي كاف بدرجة متكسطة، بمعنػى أنيػـ مكافقػكف عمييػا بدرجػة متكسػطة حيػث بمػغ معرفية نحك اإل
الثػي مػف  مػف فئػات مقيػاس ليكػرت الث كىك متكسط يقع ضػمف الفئػة الثانيػة 2.15ي حسابي الكمالمتكسط ال

[1.67-2.34.] 

 [ 17-16-15-14-13-12-11-10-09-08] المحػػػكر مػػػػف كمػػػا نالحػػػػظ أيضػػػا أف العبػػػػارات       
 2.52 ػ( ب9ر المتكسط الحسابي لمعبارة رقـ )ت حسابية بدرجة متكسطة في حيف قدحصمت عمى متكسطا

 كىك بدرجة عالية.

كىػػك مػػا يػػدؿ عمػػى تشػػتت فػػي إجابػػات  0.77ػ بػػر أمػػا فيمػػا يخػػص اإلنحػػراؼ المعيػػارم العػػاـ فقػػد قػػد       
 د. العامميف كىك تشتت جي

ة العبػػارات فػػي المحػػكر الثػػاني مػػف اإلسػػتمارة كالتػػي شػػكمت مؤشػػرات خاصػػة بقيػػاس صػػحبعػػد تحميػػؿ        
التكصؿ  ، تـلتزاـ التنظيمي"ميناء جف جف نحك اإلالفرضية األكلى كالتي مفادىا " تكجد قاعدة معرفية لذل 

 تائج التالية:إلى الن

جمالي المبحكثيف لدييـ نظرة محايدة حكؿ  كجكد صعكبة في فيػـ سياسػة مؤسسػتيـ، إمف  39% -      
سػػػة المؤسسػػة، فػػي حػػػيف كانػػت نسػػػبة فالعػػاممكف داخػػؿ المؤسسػػػة لػػـ تتشػػػكؿ لػػدييـ نظػػرة كاضػػػحة لفيػػـ سيا

طريقػػػة فيػػػـ سياسػػػة يجػػػابي نحػػػك إتجػػػاه إمػػػف العمػػػاؿ الػػػذيف يمتمكػػػكف  %30.5جابػػػة بمعػػػارض تسػػػاكم اإل
 المؤسسة.

كائح كاألنظمػة الخاصػة بالعمػؿ تتضػمف راد الدراسة مكافقكف عمػى كػكف المػجمالي أفمف إ 62.7% -      
 ؿ مجيكدا أكبر.اىـ بدرجة أكبر في دفع العامؿ لبذتكضيحا لقيـ المؤسسة كىذا ما يس

ر يشػػجع مسػػاعديو عمػػى نشػػر المسػػؤكؿ المباشػػ البحػػث مكافقػػكف عمػػى أف مػػف أفػػراد عينػػة 49.2% -      
 ؿ عمى الدكر الكبير الذم يمعبو المسؤكؿ داخؿ المؤسسة.جديدة حكؿ مياـ العمؿ، كىذا ما يداألفكار ال
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 تجاه ايجابي حكؿ فيميـ ألىداؼ المؤسسة.مف إجمالي المبحكثيف لدييـ إ 47.5% -      

جػػراءات ككاجبػػات مػػف أفػػراد العينػػة مكافقػػكف عمػػى كجػػكد دليػػؿ مكتػػكب خػػا 54.3% -       ص بقكاعػػد كا 
 كمسؤكليات العمؿ، كىذا دليؿ عمى كجكد رسمية داخؿ المؤسسة.

تجاىػػات بػػيف زمػػالء ف عمػػى كجػػكد تقػػارب فػػي الثقافػػة كاإلمػػف أفػػراد عينػػة البحػػث مكافقػػك  52.5% -      
 العمؿ، ككف ىذه المؤسسة تيتـ بفيـ العالقات التي تربط الفرد بجماعتو.

جػػػراءات دة حػػػكؿ صػػػعكبة تقػػػبميـ لمقكاعػػػد كاإلجمػػػالي المبحػػػكثيف لػػػدييـ نظػػػرة محايػػػمػػػف إ 37.3% -      
 التنظيمية المعمكؿ بيا بالمؤسسة كىذا دليؿ عمى عدـ كضكحيا.

عالميػػػـ عػػػف بي حػػػكؿ مراعػػػاة المؤسسػػػة الدقػػػة فػػػي إتجػػػاه سػػػممػػػف أفػػػراد البحػػػث لػػػدييـ إ 37.3% -      
 تككف لدييـ نظرة سمبية نحك سياستيا كسكء تسييرىا.المكاعيد المتعمقة بتغيير إجراءات العمؿ مما ت

اؿ كافقػػػكا عمػػػى كػػػكف المؤسسػػػة ال تبػػػدم إىتمامػػػا بمشػػػاكؿ العمػػػمػػػف أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة  35.6% -      
فػػػرد مسػػػؤكؿ عػػػف أخطائػػػو أك  عمػػػى مصػػػالح األفػػػراد، حيػػػث يصػػػبح كػػػؿ كاستفسػػػاراتيـ كىػػػذا مػػػا يػػػؤثر سػػػمبا

 مشاكمو.

إلػػػػى نفػػػػس تجػػػاه سػػػػمبي حػػػػكؿ خضػػػكع جميػػػػع العػػػامميف ف لػػػػدييـ إمبحػػػكثيجمػػػػالي المػػػف إ 42.4% -      
رتكاب األخطاء، كىذا دليؿ عمى عدـ المساكاة بيف األفراد داخؿ المؤسسة كبالتػالي العقكبات التأديبية عند إ
 كجكد محسكبية بينيـ.

ي متكسػػط الكمػػدؽ اإلمبريقػػي لمفرضػػية األكلػػى، تػػـ حسػػاب الد مػػف الصػػا عمػػى مػػا سػػبؽ، كلمتأكػػكبنػػاءن        
لتػزاـ التنظيمػي فكػاف لمعرفة كجكد قاعدة معرفية لدل عماؿ مينػاء جػف جػف نحػك اإللعبارات المحكر الثاني 

[ ما 2.34، 1.67] مف كىك متكسط يقع ضمف الفئة الثانية مف فئات مقياس ليكرت الثالثي 2.15يساكم 
 حػك اإللتػزاـ التنظيمػي، باإلضػافة إلػى أفلمتكسط لنظرة العامميف نحك كجكد قاعػدة معرفيػة نيعكس التأثير ا

، فيػػك يميػػؿ إلػػى تكسػػطة مػػا يعنػػي كجػػكد حيػػاد نحػػك ىػػذا المحػػكرمجمػػؿ تصػػكراتيـ ليػػذا البعػػد كػػاف بدرجػػة م
 تجاه االيجابي.إلتجاه السمبي بدرجة أكبر إلى اإلا

عرفيػة لػدل عمػاؿ " تكجػد قاعػدة م الفرضػية األكلػى التػي مفادىػاكمف مجمؿ النتائج السابقة يتبيف أف       
 ميناء جف جف نحك االلتزاـ التنظيمي" فرضية صادقت بدرجة متكسطة.
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 في ضوء الفرضية الثانية9 -1

 نحراؼ المعياري لعبارات المحور الثالث.المتوسط الحسابي واإل  9(42الجدوؿ رقـ )      

المتوسط  العبارات قـالر 
 الحسابي

نحراؼ اإل 
 المعياري

مستوى 
 اإلحتمالية

زمالء العمؿ بالمؤسسة ىـ أفراد  أشعر بأف - 18
 .عائمتي

2.474 0.703 0.325 

 0.606 0.493 2.779 .اؿ عالقة طيبةتربطني بأغمب العم - 19
 0.856 0.467 2.762 .حتكاؾ بالغيريكفر لي عممي فرصة اإل - 20
 0.014 0.671 2.118 .تشابو قيمي مع قيـ كثقافة المؤسسةت - 21

22 
المباشر في نشر الثقة كالتكاصؿ  يساىـ مشرفي -

 المستمر بيف فرؽ العمؿ.
2.203 0.760 0.014 

23 
جراءات العمؿ بيذه المؤسسة يتطمب التكيؼ مع إ -

 جيكد كبيرة مف قبؿ العامميف.
2.355 0.737 0.009 

24 
بالمؤسسة غير مالئمة  ساعات العمؿ أعتقد أف -

 اؿ.لجميع العم
2.118 0.811 0.069 

25 
مف الضركرم تقديـ الدعـ كالمساندة ليس  -

 لزمالئي في العمؿ.
1.542 0.702 0.057 

26 
أككف في مكاف يتطمب جيكد كبير  ال أرغب أف -

 لمقياـ بالعمؿ.
1.694 0.622 0.009 

27 
أف أقيـ عالقات صداقة مع زمالئي في  ديال أر  -

 العمؿ.
1.542 0.651 0.119 

28 
مع اآلخريف  عتزاز عندما أتحدثال أشعر باإل -

 عف عممي
1.745 0.684 0.016 

إستجابات نحراؼ المعيارم الكمي لبعد المتكسط الكمي كاإل
 - 0.66 2.12 العامميف نحك اإلنسجاـ.

نحرافات المعيارية لذم يكضح المتكسطات الحسابية كاإلنطالقا مف معطيات الجدكؿ أعاله كاإ
لفرضية الخاص باك  اؿ ميناء جف جفالمكزعة عمى عمستمارة ت المبحكثيف المتحصؿ عمييا مف اإلإلجابا

بارات ع " يتضح أف أغمب يجابيةالثانية كالتي مفادىا أف" إستجابات عماؿ ميناء جف جف نحك اإلنسجاـ إ
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 -1.54حيث تنحصر أغمبيا ما بيف ] ،جاءت بمتكسطات حسابية متكسطة المحكر الخاص بيذه الفرضية

إستجابات العامميف بميناء جف جف نحك كل مست ، أم أفبحسب المجاؿ المحدد سابقا[ 2.11
 ، حيث بمغ المتكسط الحسابي الكميأّنيـ مكافقكف عمييا بدرجة متكسطةمتكسطة ك كاف بدرجة اإلنسجاـ 

 [.2.34-1.67كىك متكسط يقع ضمف الفئة الثانية مف فئات مقياس ليكرت الثالثي مف ] 2.12

[ حصػػػمت عمػػػى 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21العبػػػارات رقػػػـ ] كمػػػا نالحػػػظ أيضػػػا أف -
كالعبػػارة  2.47 ػ( بػػ18)رقػػـ  ر المتكسػػط الحسػػابي لمعبػػارةت حسػػابية بدرجػػة متكسػػطة، فػػي حػػيف قػػدمتكسػػطا

 درجة عالية.كىي ب 2.76ػ ب (20)رقـ ( كالعبارة 2.77) ػب (19)رقـ 

جابػػات ؿ عمػػى تشػػتت فػػي إمػػا يػػد كىػػك 0.66 ػر بػػأمػػا فيمػػا يخػػص اإلنحػػراؼ المعيػػارم العػػاـ فقػػد قػػد 
 .العامميف كىك تشتت ضعيؼ

قيػػػاس البحػػػث كالتػػػي شػػػكمت مؤشػػػرات خاصػػػة لسػػػتمارة العبػػػارات فػػػي المحػػػكر الثالػػػث إلكبعػػػد تحميػػػؿ  
صػؿ " تػـ التك  يجابيػة" إستجابات عماؿ ميناء جف جف نحك اإلنسجاـ إ صحة الفرضية الثانية كالتي مفادىا

 إلى النتائج التالية:

عمػى أف زمػالء العمػؿ بالمؤسسػة ىػـ بمثابػة أفػراد عػائمتيـ،  اد عينة البحث كافقػكامف أفر  59.3% -
بحيػػث يتمتعػػكف بدرجػػة حسػػنة كىػػذا دليػػؿ عمػػى حسػػف العالقػػة المكجػػكدة بػػيف الػػزمالء كالتػػي تمتػػاز بككنيػػا 

 متكسطة مف اإلنسجاـ فيما بينيـ. 

 كىػػػذا دليػػػؿ عمػػػى كجػػػكداؿ، يف تػػػربطيـ عالقػػػة طيبػػػة بأغمػػػب العمػػػجمػػػالي المبحػػػكثمػػػف إ 81.4% -
 اؿ فيما يخص مجاؿ العمؿ.تفاعؿ كبير بيف العم

نة الدراسة أجابكا بالمكافقة بأف عمميـ يكفر ليـ فرصة اإلحتكاؾ بػالغير، كىػذا مف أفراد عي 78% -
العمػػؿ يفػػتح ليػػـ مجػػاؿ المشػػاركة كالتعػػاكف كتبػػادؿ اآلراء فيمػػا بيػػنيـ بمػػا يسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ  دليػػؿ عمػػى أف

 أىدافيـ.

جمالي المبحكثيف لدييـ نظػرة محايػدة حػكؿ تشػابو قػيميـ مػع قػيـ كثقافػة المؤسسػة، مف إ 54.2% -
ا ينتج عنو مجمكعة مف النزاعات فيما يخص مجاؿ مر إلى كجكد تضارب في األفكار ممكقد يعكد ىذا األ

 العمؿ.
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ي نشػر الثقػة مف أفراد عينة البحث لدييـ نظرة محايدة حكؿ مساىمة المشرؼ المباشر فػ %  39 -
 كالتكاصؿ بيف فرؽ العمؿ.

جراءات العمؿ يتطمب جيكد كبيرة مف ة كافقكا عمى فكرة أف التكيؼ مع إمف أفراد العين % 50.8 -
 ا يتطمب ذلؾ المزيد مف المجيكدات.تعقد أساليب التسيير بالمؤسسة ممالعامميف، كقد يعكد ىذا إلى 

يعػػكد ىػػذا  ؿ داخػػؿ المؤسسػػة، كمػػة سػػاعات العمػػمػػف المبحػػكثيف قػػد كافقػػكا عمػػى عػػدـ مالئ% 39 -
 األمر إلى عدـ مالئمة ظركؼ العمؿ مف خالؿ العمؿ لساعات طكيمة دكف راحة. 

ة لػزمالئيـ فػي عـ كالمسػاندحػكؿ تقػديميـ الػدإيجػابي مف إجمالي المبحكثيف لػدييـ إتجػاه % 57.6 -      
نطالقا مف تقديـ يد المسػاعدة غيره إ تجاهكؿ عامؿ يمة األخالقية التي يتمتع بيا العمؿ، كىذا راجع إلى الق

 تماسؾ العالقات كركح التعاكف بيف أعضاء الفريؽ مكاف العمؿ.لو مما يؤشر ل

فػي مكػاف يتطمػب  رغبػتيـ التكاجػدمف أفراد عينة الدراسة لػدييـ نظػرة محايػدة حػكؿ عػدـ % 52.5 -
 جيكد كبيرة لمقياـ بالعمؿ.

قامػة عالقػات صػداقة مػع الػزمالء إتجاه إيجػابي حػكؿ رغبػتيـ فػي إ مف أفراد العينة لدييـ 54.2%-
كبالتػػالي تعزيػػز إلػػى ربػػط عالقػػات إحتػػراـ مػػع األفػػراد اآلخػػريف أم أنيػػـ فػػي حاجػػة  مػػف عدمػػو، فػػي العمػػؿ

بداء الرأم كطرح األفكار كاالنشغاالت.  الشعكر باألماف كا 

عنػد التحػدث  عتزازشػعكرىـ بػاإلنظػرة محايػدة حػكؿ عػدـ  المبحػكثيف لػدييـ يجمػالمػف إ% 47.5 -
 بمعنى ىذه الفئة ال تحبذ الخمط بيف أمكر المؤسسة كاألمكر الشخصية.مع اآلخريف عف العمؿ، 

حسػػاب المتكسػػط الكمػػي  رضػػية الثانيػػة تػػـلمف اإلمبريقػػيكبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ، كلمتأكػػد مػػف الصػػدؽ   
كىػػك متكسػػط  2.12فكػاف يسػػاكم  نسػػجاـبػارات المحػػكر الثالػػث لمعرفػة مػػدل إسػػتجابات العػامميف نحػػك اإللع

ير المتكسػػػط [، مػػػا يعكػػػس التػػػأث2.34-1.67يقػػػع ضػػػمف الفئػػػة الثانيػػػة مػػػف فئػػػات مقيػػػاس ليكػػػرت الثالثػػػي ]
تصكراتيـ ليذا البعد كػاف بدرجػة متكسػطة مػا  نسجاـ، باإلضافة إلى أف مجمؿإلستجابات العامميف نحك اإل

 تجاه االيجابي.إلتجاه السمبي بدرجة أكبر إلى اإلا فيك يميؿ إلى ،حياد نحك ىذه الفكرة يعني كجكد

" إسػػتجابات عمػاؿ مينػػاء جػػف  الفرضػػية الثانيػة كالتػػي مفادىػا مػف مجمػػؿ النتػائج السػػابقة تظيػر أفك  
 " فرضية صادقة بدرجة متكسطة. يجابيةجف نحك اإلنسجاـ إ
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 9في ضوء الفرضية الثالثة -2

 ؼ المعياري لعبارات المحور الرابع.(9 المتوسط الحسابي واالنحرا43الجدوؿ رقـ)

المتوسط  العبارات الرقـ
 الحسابي

نحراؼ اإل 
 المعياري

مستوى 
 ةمالياإلحت

تخاد في إتتيح لي المؤسسة فرضت المشاركة  - 29
 القرارات الخاصة بالعمؿ.

1.864 0.775 0.009 

تعزيز جانب القيـ مف أجؿ  دارة المؤسسة إلىتسعى إ - 30
 .امميفلتزاـ العتنمية إ

2.067 0.784 0.101 

أشعر باألماف الكظيفي بالمؤسسة )غير ميدد بأف  - 31
 .ينتيي عممي فجأة(

1.915 0.856 0.057 

أشعر بالرضا حكؿ طبيعة الخدمات المقدمة مف  - 32
 .طرؼ المؤسسة

2.203 0.737 0.079 

 مالحفاظ عمى تكاجدأجؿ ضافية مف أقبؿ بكجبات إ - 33
 .في المؤسسة

2.169 0.746 0.089 

34 
التي تمنح لي مناسبة  األجر الذم أتقاضاه كالعالكات -

 مع المجيكدات التي أبدليا.
2.101 0.781 0.123 

35 
ة في أف أمضي بقية حياتي المينية لدم رغبة جامح -

 بيذه المؤسسة.
1.898 0.735 0.109 

36 
بط عالقات زمالئي في العمؿ ال يعطكف أىمية لر  -
 متعامميف الخارجيف مع المؤسسة.حتراـ مع الإ

1.932 0.691 0.257 

 0.472 0.570 1.949 .لتزاـ لمبقاء في العمؿ بيذه المؤسسةال أشعر بأم إ - 37

 0.452 0.676 1.915بقائي في ىذه المؤسسة لـ يجدم نفعا في  أرم أف - 38
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 .ظؿ فرص العمؿ األخرل التي أتمقاىا

 0.197 0.32 1.745 .بيذه المؤسسةأشعر بالندـ حيف قررت العمؿ  - 39

و ليس مف الضركرم أف أظير كالئي الدائـ أعتقد أن - 40
 .لممؤسسة

1.728 0.665 0.168 

ي لبعد الكالء داخؿ نحراؼ المعيارم الكمالمتكسط الكمي كاإل
 المؤسسة.

1.95 0.72 - 

نحرافػػات سػػابية كاإللػػذم يكضػػح المتكسػػطات الحنطالقػػا مػػف المعطيػػات االحصػػائية لمجػػدكؿ أعػػاله كاإ
اؿ مينػاء جػف جػف الخػاص ت المبحكثيف المتحصػؿ عمييػا مػف اإلسػتمارة المكزعػة عمػى عمػالمعيارية إلجابا

يتضػح أف عبػارات  "، اؿ ميناء جػف جػف لتحقيػؽ الػكالء بالمؤسسػةبالفرضية الثانية كالتي مفادىا "يسعى عم
[ 2.20-1.72ف ]يػػث تنحصػػر مػػا بػػيح ،المحػػكر الخػػاص بيػػذه الفرضػػية ليػػا متكسػػطات حسػػابية متكسػػطة

نسػجاـ كانػت بدرجػة جابات أفراد عينػة الدراسػة نحػك اإلستبحسب المجاؿ المحدد سابقا، بمعنى أف مستكل إ
، كىك متكسط 1.95ي حيث بمغ المتكسط الحسابي الكم ،متكسطة، أم أنيـ مكافقكف عمييا بدرجة متكسطة

 [. 2.34-1.67الثي مف ]اس ليكرث الثيقع ضمف الفئة الثانية مف فئات مقي

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى تشػػػتت فػػػي إجابػػػات  0.72ؼ المعيػػػارم العػػػاـ فقػػػدر ب نحػػػراأمػػػا فيمػػػا يخػػػص اإل  
 د.العامميف كىك تشتت جي

قيػػػاس صػػػحة كبعػػػد تحميػػػؿ عبػػػارات المحػػػكر الرابػػػع مػػػف اإلسػػػتمارة كالتػػػي شػػػكمت مؤشػػػرات خاصػػػة ل 
التكصؿ إلى  " تـ تحقيؽ الكالء داخؿ المؤسسةاؿ ميناء جف جف ل" يسعى عم الفرضية الثالثة كالتي مفادىا

 النتائج التالية:

تخػػػاذ لمبحػػػكثيف لػػػدييـ نظػػػرة محايػػػدة حػػػكؿ إتاحػػػة الفرصػػػة لمشػػػاركتيـ فػػػي إجمػػػالي امػػػف إ 39% -
باإلجابػة الصػريحة عمػى ىػذا البنػد كىػك مػا يفيػـ ىتمػاـ العػامميف ، مػا يعكػس عػدـ إالقرارات الخاصة بالعمؿ

 ـ.يألمكر األخرل باعتبارىا ال تخصاـ باىتمعمى تأدية كاجباتيـ دكف اإل حرصكفيعمى أف العامميف 
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تعزيػز جانػب  دارة المؤسسػة إلػىمف أفراد عينػة البحػث قػد إلتزمػكا الحيػاد تجػاه فكػرة سػعي إ  39%-
كىذا ما يفسر ككف المؤسسة غير قػادرة عمػى جعػؿ الفػرد ينػدمج داخػؿ  ،لتزاـ العامميفالقيـ مف أجؿ تنمية إ

 العمؿ انطالقا مف االىتماـ بيامش مف الحرية كالتصرؼ.مكاف 

بالمؤسسة، كىذا ما أدل مف أفراد عينة الدراسة يركف أنيـ ال يشعركف باألماف الكظيفي  40.7% -
 تجاه القياـ بمياميـ ككاجبتيـ.العامميف كعدـ شعكرىـ باالرتياح تجاىات سمبية لدل إلى تشكؿ إ

حكؿ فكرة شعكرىـ بالرضا حكؿ طبيعة الخػدمات بدكا تحفظيـ أجمالي عينة البحث مف إ 42.4%-
ارضػػػكف أك مػػػتالكيـ لمبػػػررات تجعميػػػـ يع، كقػػػد يعػػػكد ىػػػذا األمػػػر إلػػػى عػػػدـ إالمقدمػػػة مػػػف طػػػرؼ المؤسسػػػة

 لتزاـ بالحياد.يكافقكف عمى ىذه الفكرة كىك ما دفعيـ لإل

ضػػافية مػػف أجػػؿ جبػػات إبالحيػػاد عػػف فكػػرة قبػػكليـ بكامػػف أفػػراد عينػػة البحػػث قػػد عبػػركا  42.4% -
بالميػػاـ المككمػػة إلػػييـ فقػػط  أنيػػـ يحبػػذكف القيػػاـسسػػة كقػػد يعػػكد ىػػذا األمػػر إلػػى الحفػػاظ عمػػى تكاجػػدىـ بالمؤ 

 ضافة أعماؿ أخرل.دكف إ

جمػالي المبحػكثيف عبػركا عػف حيػػادىـ نحػك تناسػب األجػر كالعالقػات مػع المجيػػكدات مػف إ 39% -
يير معينػػة حػػكؿ مػػنح اؿ لػػـ تتكػػكف لػػدييـ نظػػرة كاضػػحة أك معػػاى كػػكف ىػػؤالء العمػػالمبذكلػػة، كىػػذا راجػػع إلػػ

 ا يؤدم ذلؾ إلى التفاني في العمؿ.األجكر كالعالكات التي تمنحيا المؤسسة مم

مضػػػػاء بقيػػػػة حيػػػػاتيـ المينيػػػػة بيػػػػذه أبػػػػدكا تحفظيػػػػـ حػػػػكؿ رغبػػػػتيـ فػػػػي إمػػػػف المبحػػػػكثيف  45.8% -
تقدمػو ىػذه المؤسسػة كبحػثيـ عػف مزايػا أفضػؿ راضييف عمى ما ككنيـ غير  المؤسسة، كقد يعكد ىذا األمر

 كبأجكر مرتفعة كبالتالي البحث عف فرص مينية تناسب ككفاءتيـ العممية كقدراتيـ العممية.

مػف مجمػكع المبحػكثيف إلتزمػكا الحيػاد حػكؿ مػدل إعطػاء الػزمالء أىميػة لػربط عالقػػات  % 52.5 -
لكظيفيػػة تنحصػػر فقػػط فػػي مجػػاؿ األداء المطمػػكب إلعتقػػادىـ أف الميػػاـ اإحتػػراـ مػػع المتعػػامميف الخػػارجيف 

  القياـ بو كبالتالي إغفاليـ لجانب تكسيع مجاؿ مياميـ ليشمؿ أيضا خدمة الزبائف الخارجييف. 

العمػؿ لتزاـ لمبقػاء فػي نظرة حيادية حػكؿ عػدـ شػعكرىـ بػاإل مف أفراد عينة الدراسة لدييـ 67.8% -
 نظرا إلى حساسية المكضكع.كرة بيذه المؤسسة، كبالتالي تحفظكا بيذه الف
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فػػرص  ـ فػػي المؤسسػة لػـ يجػدم نفعػا فػي ظػؿمػف المبحػكثيف قػد تحفظػكا بفكػرة أف بقػائي 54.2% -
ؽ بطريقة التعامؿ فػي فيما يتعم ا األمر إلى تككيف نظرة سمبية لدييـالعمؿ األخرل التي يتمقكنيا، كيعكد ىذ

 جاحيا.ما ينعكس سمبا عمى تحقيؽ أىدافيا كن ىذه المؤسسة

العمػؿ بيػذه فيمػا يخػص جمالي المبحكثيف لدييـ نظرة محايدة حكؿ شعكرىـ بالنػدـ مف إ 54.2% -
 .المؤسسةب ظركؼ العمؿ متالكيـ نظرة سابقة عفلمؤسسة، يعكد ىذا األمر إلى عدـ إا

اد حكؿ فكرة أنو ليس مف الضركرم إظيار كالئيـ مف أفراد عينة البحث قد أجابكا بالحي 49.2% -
 يمانيـ بيا.دائـ لممؤسسة كقد يعكد ىذا األمر إلى عدـ إقتناعيـ لمعمؿ بيذه المؤسسة كعدـ إال

حسػػاب المتكسػػط الكمػػي  عمػػى مػػا سػػبؽ، كلمتأكػػد مػػف الصػػدؽ اإلمبريقػػي لمفرضػػية الثالثػػة تػػـكبنػػاء   
كىػك  1.95الػكالء داخػؿ المؤسسػة، فكػاف يسػاكم  بارات المحكر الرابع لمعرفة مدل سػعي العمػاؿ لتحقيػؽلع

[ ما يعكس التأثير المتكسط 2.34-1.67] فئات مقياس ليكرت الثالثيالثانية مف متكسط يقع ضمف الفئة 
ا البعد كاف بدرجة متكسطة كىك مػا تؤكػده مجمؿ تصكراتيـ ليذ لكالء بالمؤسسة، باإلضافة إلى أفلتحقيؽ ا

إلتجػػاه السػػمبي بدرجػػة أكثػػر إلػػى ى افيػػك يميػػؿ إلػػالحيػػاد نحػػك عبػػارات ىػػذا المحػػكر، كبالتػػالي  إرتفػػاع درجػػة
 .تجاه اإليجابياإل

اؿ مينػاء جػف " يسػعى عمػ فادىػاظيػر أف الفرضػية الثالثػة كالتػي ممف مجمػؿ النتػائج السػابقة تكعميو 
 " فرضية صادقة بدرجة متكسطة. جف لتحقيؽ الكالء بالمؤسسة

 الفرضية العامة

متحصؿ عمييا بكاسطة مف البيانات ال ؿتحميؿ كال بد مف صدؽ الفرضية العامة كاف لمتأكد مف 
عمى صحة الفرضية العامة كاف البد  كلمكصكؿ لمحكـ ،اؿ في ميناء جف جفاإلستمارة المكزعة عمى العم

بدرجة متكسطة،  صدؽ الفرضيات الثالثثبات ت الفرعية المنبثقة عنيا، حيث تـ إختيار الفرضيامف إ
 ة صادقة بدرجة متكسطة.العامالفرضية  كعميو تـ الكصكؿ إلى الحكـ عمى أف

 9 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة. ثالثا

تقتضي دراستنا الحالية قياس إتجاىات العامميف بمؤسسة ميناء جف جف نحك اإللتزاـ التنظيمي، كبناءن      
لبعض الدراسات  عمى النتائج المتكصؿ إلييا مف خالؿ مناقشة نتائج الدراسة، يتبيف كجكد نقاط إتفاؽ



 اسةالدر  نتائج ومناقشة البيانات وتحميؿ عرض                                                       9السادس الفصؿ
 

 

- 161 - 

السابقة كأيضا نقاط إختالؼ مع بعضيا اآلخر، مع اإلشارة إلى أف دراستنا الحالية حاكلنا مف خالليا 
قياس إتجاىات العامميف نحك ظاىرة تنظيمية كىك اإللتزاـ التنظيمي عكس الدراسات السابقة التي حاكلت 

 لدراسات التي جمعت بيف متغيرم دراستنا.غـ قمة ار  اإللتزاـ مكضكعلكشؼ عف العالقة كالتأثير حكؿ ا
 كعميو سيتـ التطرؽ إلى أىـ ىذه النتائج كالمتمثمة فيما يمي: 

تكصمت دراسة "عطا اهلل بف فاحس راضي العنزم" إلى كجكد عالقة إرتباطية مكجبة بيف الدرجة  -      
مر الذم أشار إليو بأنو كمما الكمية لمقياس اإلتجاىات كبيف درجات مقياس اإللتزاـ التنظيمي، كىك األ

كانت درجات إتجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي مرتفعة كمما إزدادت درجة إلتزاميـ 
كخمصت إلى أف خبرات العمؿ التي مف ضمنيا إتجاىات العامميف نحك التنظيـ تتفاعؿ جميعيا  ،التنظيمي

لفرد لإلندماج في المنظمة، كبالتالي كجكد مستكل منسجمة مع بعضيا البعض لتككف إستجابة كميؿ لدل ا
عالي مف إستجابات العامميف لدرجات مقياس اإللتزاـ كىك األمر الذم يتكافؽ مع نتائج الفرضية الثانية مف 
الدراسة الراىنة حيث خمصنا إلى أف إستجابات العامميف بميناء جف جف نحك اإلنسجاـ إيجابية بدرجة 

 متكسطة. 

أشارت النتائج التي تكصمت إلييا دراسة "ىدل بعكش" إلى أف اإلتجاىات التي يبدييا طمبة كما  -      
المدرسة العميا لألستاذة نحك مينة التعميـ إيجابية كمرتفعة، حيث أكدت عمى أف ىؤالء الطمبة لدييـ تككينا 

لفرضية األكلى مف معرفيا كسمككيا بيذا التخصص كىذه النتيجة تتسـ باإليجابية كتتكافؽ مع نتائج ا
دراستنا الحالية كالقائمة بكجكد قاعدة معرفية لدل عماؿ ميناء جف جف نحك اإللتزاـ التنظيمي. لكف ىذا ال 

نتائج الدراسة الحالية إلى كجكد مستكل متكسط مع دراستنا بشكؿ كمي، حيث أشارت يعني تكافؽ نتيجتيا 
 يف كانت عالية في دراسة "ىدل بعكش". في درجة القاعدة المعرفية لمعامميف بالميناء في ح

كمف جممة النتائج التي تكصمت إلييا دراسة "إبراىيـ حماد حنكنة" كالمتعمقة بكجكد عالقة بيف  -      
أف العامميف  ،اإللتزاـ التنظيمي لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية كمستكل الكالء داخؿ المؤسسة

خالص لمعمؿ كلدييـ الرغبة القكية لبذؿ أقصى الجيكد مف بالجامعات الفمسطينية لدييـ كالء ت نظيمي كا 
أجؿ رفع شأف الجامعة كنجاحيا مما يدؿ عمى كجكد إرتباط قكم لممكظفيف بالجامعات الفمسطينية، كىك ما 
يتشابو مع نتائج الفرضية الثالثة كالتي خمصت إلى كجكد مستكل متكسط لسعي عماؿ ميناء جف جف 

 مؤسسة حيث تراكحت درجة إستجابتيـ بيف اإليجابية كالمحايدة. لتحقيؽ الكالء لم
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كعميو فإف نتائج الدراسة الراىنة قد تكصمت إلى بعض النتائج التي تقترب في أجزاء منيا مع نتائج       
الدراسات السابقة كالتي أجريت في سياقات إجتماعية متباينة كضمف بيئات مختمفة كتبتعد عنيا في جكانب 

 أخرل. 

رابعا9 النتائج العامة لمدراسة        

في ضكء النتائج التي كقفت عمييا الدراسة كبعد تأكيد صحة الفرضية الرئيسية كالفرضيات الفرعية       
 بدرجة متكسطة، يمكف اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ك إشكالية البحث حيث أكدت النتائج أف: 

 ف نحك اإللتزاـ التنظيمي. ىناؾ قاعدة معرفية لدل عماؿ ميناء جف ج -

 إستجابات العامميف بميناء جف جف نحك اإلنسجاـ إيجابية.  -

 يسعى عماؿ ميناء جف جف لتحقيؽ الكالء لممؤسسة.  -

ف القكؿ أف الفرضية الرئيسية محققة كبالتالي فإف إتجاىات عماؿ مؤسسة ميناء جف جف كعميو يمك       
 .رجة متكسطةبد نحك اإللتزاـ التنظيمي إيجابية
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 خالصة 

الجانب الميداني لمدراسة كالمتمثمة في مف خالؿ ما تطرقنا إليو في ىذا الفصؿ مف عرض بيانات 
عرض كتحميؿ نتائج ىذه الدراسة كمناقشة ىذه النتائج في ضكء الفرضيات الحددة سابقا كفي ضكء 

تالؼ كالتشابو كأخيرا قمنا باستخالص النتائج الدراسات التي تناكلت مكضكع بحثنا مبرزيف أىـ نقاط اإلخ
 العامة لمدراسة. 
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 خاتمة9 

تناكلت ىذه الدراسة بالبحث كالتحميؿ إتجاىات العامميف بميناء جف جف نحك اإللتزاـ التنظيمي        
تفكير المنظمات، ككنو يمثؿ عصب المنظمة  كالذم يعد مف أكثر المسائؿ التنظيمية التي شغمت حيزا في

كأحد األمكر التنظيمية الحيكية الالزمة لممارسة العممية اإلدراية بما يضمف سير العمؿ فييا كتحقيؽ 
اإلنسجاـ داخؿ محيط العمؿ، كعميو برزت الحاجة لدراسة السمكؾ التنظيمي لمفرد داخؿ المنظمات بما 

تمسكو بقيميا كأىدافيا كبالتالي كسب ثقة ككالء مكاردىا البشرية ليا يكفؿ تحفيزه كتعزيز إلتزامو ليا ك 
 كتحقيؽ النجاح الذم تسمك إليو.

كقد ىدفت الدراسة الحالية إذف، إلى قياس اإلتجاىات نحك اإللتزاـ التنظيمي باعتبارىا متغيرات        
تكصمنا إلى أف إتجاىات  ذات أبعاد متعددة، كمف خالؿ التربص الذم أجريناه بمؤسسة ميناء جف جف

عماؿ ميناء جف جف نحك اإللتزاـ التنظيمي إيجابية بدرجة متكسطة، حيث كمما زاد اإلىتماـ كاإللتزاـ 
نسجاـ العام ي زاد إخالصيـ ككالئيـ كبالتال ،ؿ مع إجراءات كضكابط العمؿبالمؤسسة كمما زاد إستقرار كا 

أكثر بالجكانب اإلجتماعية لمفرد بما يتكافؽ كالجكانب  كبالتالي عمى المؤسسات الجزائرية اإلىتماـ ليا.
كالدكر الميـ الذم يمعبو في التأثير عمى سمككات األفراد داخؿ المؤسسة، دكف أف  التنظيمية لممؤسسة

ننسى تنمية مستكل مشاركة العامميف في تحديد كصياغة األىداؼ التنظيمية كمناقشتيا كالتأكد مف 
تطكير لكائح إلى تحفيزىـ كالتحمس ليا كالحرص عمى تحقيقيا، كبالتالي كضكحيا كفيميا مما يؤدم 

جراءات  العمؿ كتنمية مستكل كضكحيا كمركنتيا دكف اإلخالؿ بأىداؼ اإلنضباط كاإللتزاـ، كالتأكد مف كا 
غير أف ىذا المكضكع ال يزاؿ خصبا كفي أمس  إدراؾ العامميف بأف ىذه المكائح كاألىداؼ كاضحة كمرنة.

جة إلى إجراء المزيد مف الدراسات المعمقة كالشاممة لمختمؼ جكانب المكضكع، فمما الشؾ فيو أف الحا
بحكث الميدانية لقياس إتجاىات العامميف نحك اإللتزاـ التنظيمي ىناؾ حاجة لتشجيع إجراء المزيد مف ال

الية تـ بمؤسسة بالمؤسسة الجزائرية في قطاعات غير خدماتية، عمى إعتبار أف ميداف دراستنا الح
 خدماتية، كذلؾ لمتأكد مف مدل مصداقية المقياس المستعمؿ بالبيئة الجزائرية.

يمكف القكؿ أف ىذه الدراسة ما ىي إال عبارة عف إلتفاتة نحك دراسة مكضكع تنظيمي مف كعميو        
كمحاكلة الكشؼ  مكاضيع عمـ الجتماع لما لو مف تأثير كاضح كجمي كالمتعمؽ باألساس بالعنصر البشرم،

، فنجاح عف درجة إلتزامو بالمؤسسة مكاف العمؿ، كما نتمنى أف يفتح المجاؿ لممزيد مف البحكث اإلمبريقة
أم مؤسسة يتـ باإلعتماد عمى دراسة المكارد البشرم كمعرفة العكامؿ المؤثرة في إتجاىاتو كسمككاتو 

كأفكاره كخاصة مشاركاتو ضمف نطاؽ  كاستثمارىا عمى أحسف كجو باإلعتماذ عمى أحاسيسو كمشاعره
 إجراءات العمؿ.
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 مخص الدراسة م

تيدؼ ىده الدراسة إلى قياس" إتجاىات العامميف نحك اإللتزاـ التنظيمي" كىي دراسة ميدانية        
" ىؿ  كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى إشكالية البحث الممثمة في –جيجؿ  –بالمؤسسة المينائية جف جف 

 " إتجاىات عماؿ مؤسسة ميناء جف جف نحك اإللتزاـ التنظيمي إيجابية؟ 

 كقد إنبثؽ عف ىذا التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية :        

 ىؿ تكجد قاعدة معرفية لدل عماؿ ميناء جف جف نحك اإللتزاـ التنظيمي؟  -

 ىؿ إستجابات العامميف بميناء جف جف نحك اإلنسجاـ إيجابية؟  -

 ىؿ يسعى عماؿ ميناء جف جف لتحقيؽ الكالء لممؤسسة؟  -

بالنسبة لمجانب النظرم فقد ، كجانب ميداني نظرم يف إثنيف جانبكقد قسمت ىذه الدراسة إلى جانب       
أيف تـ التركيز لمدراسة  حيث تـ التطرؽ في الفصؿ األكؿ إلى اإلطار النظرم  إشتمؿ عمى أربعة فصكؿ

ؤسسة ميناء جف جف عمى اإلشكالية كفرضيات الدراسة، كتتمثؿ الفرضية الرئيسية في: " إتجاىات عماؿ م
 نحك اإللتزاـ التنظيمي إيجابية ". 

 أما الفرضيات الفرعية فتتمثؿ في:        

 تكجد قاعدة معرفية لدل عماؿ ميناء جف جف نحك اإللتزاـ التنظيمي. -

 إستجابات العامميف بميناء جف جف نحك اإلنسجاـ إيجابية. -

 يسعى عماؿ ميناء جف جف لتحقيؽ الكالء.  -

باإلضافة إلى تحديد أىداؼ كأىمية الدراسة كمبررات إختيار المكضكع  كضبط المفاىيـ كعرض        
 الدراسات السابقة.

أما الفصؿ الثاني فقد تـ التطرؽ فيو إلى أساسيات اإلتجاىات، في حيف إشتمؿ الفصؿ الثالث        
  .نظرة عامة حكؿ متغير اإللتزاـ التنظيمي

إلى متغير اإللتزاـ التنظيمي مف خالؿ عرض أىمية كأىداؼ كأنكاع  فيو تـ التطرؽ :الفصؿ الثالث
ال إلى ك تكاه كصاإللتزاـ، مصادر تعزيزه، باإلضافة إلى مراحؿ تشكمو، طرؽ قياسو كالعكامؿ المؤثرة في مس

  النتائج المترتبة عميو.



 
 

 

كفؽ إتجاىات  تـ التطرؽ فيو إلى مختمؼ النظريات التي عالجت مكضكع الدراسةأما الفصؿ الرابع        
 فكرية متعددة. 

إشتمؿ الجانب الميداني عمى فصميف، األكؿ تناكلنا فيو اإلجراءات المنيجية لمدراسة مف في حيف        
ة إلى عرض خالؿ تحديد المنيج المستخدـ كىك المنيج الكصفي لمالئمتو مع مكضكع الدراسة، إضاف
في جمع البيانات مجاالت الدراسة ككذا تحديد أدكات جمع البيانات، حيث تـ إستخداـ اإلستمارة كالمقابمة 

العمميات  جميع في معالجة spssإضافة إلى إستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية مف ميداف الدراسة 
األخير جاءت نتائج الدراسة عمى دس ك اإلحصائية، كبعد تحميؿ كمناقشة البيانات الميدانية في الفصؿ السا

 الشكؿ التالي: 

 تكجد قاعدة معرفية لدل عماؿ ميناء جف جف نحك اإللتزاـ التنظيمي. -

 إستجابات عماؿ ميناء جف جف نحك اإلنسجاـ إيجابية.  -

 يسعى عماؿ ميناء جف جف لتحقيؽ الكالء لممؤسسة.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Study Summary 
 
The aim of this study is to measure the "attitudes of employees towards 

organizational commitment", a field study at the Gen Gen -Jijel port institution 
by answering the research problem represented in "Are the attitudes of the 
workers of the Gen Gen port towards organizational commitment positive?" 

The main question arose from the following sub-questions: 
- Is there a knowledge base among the workers of the Gen Gen port 

towards regulatory compliance? 
- Are the responses of workers at the Gen Gen port towards harmony 

positive? 
- Are the workers of the port of Gen Gen seeking loyalty to the 

institution? 
This study has been divided into two theoretical and field aspects. For the 

theoretical side, it included four chapters. The first chapter deals with the 
theoretical framework of the study, where the problem and the hypotheses 
were studied. The main hypothesis is: Towards a positive regulatory 
commitment. " 

The sub-assumptions are: 
- There is a knowledge base among the workers of the port of Gen Gen 

towards organizational commitment. 
- Workers' responses at Gen Gen port towards positive harmony. 
- Gen Gen port workers seek loyalty. 



 
 

 

In addition to determining the objectives and importance of the study and 
the justification for the selection of the subject and control concepts and the 
presentation of previous studies. 

The second chapter deals with the fundamentals of trends, while the third 
chapter includes an overview of the organizational commitment variable. 

The fourth chapter dealt with the different theories that dealt with the 
subject of the study according to multiple intellectual trends. 

The field side consisted of two chapters. The first dealt with the 
methodological procedures of the study by determining the method used to 
describe the suitability of the study with the subject of the study, in addition to 
presenting the fields of study as well as identifying the data collection tools. To 
use the statistical packages program spss in the processing of all statistical 
operations, and after analyzing and discussing field data in the sixth and final 
chapter the results of the study as follows: 

- There is a knowledge base among the workers of the port of Jenin 
towards organizational commitment. 

- Workers' responses to the Jin Jun port towards positive harmony. 
- Jin Jin port workers seek loyalty to the enterprise. 


