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الحمد هلل رب العالمٌن ،حمدا طٌبا مباركا فٌه ملء السماوات واألرض وملء ما بٌنهما ،وملء
ما شاء.
والصالة والسالم على خٌر المرسلٌن سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن وبعد...
فلله الحمد والمنة أن أعاننً على إنجاز هذه الدراسة ،والحمد هلل الذي قٌض لً من عباده
األخٌار وذي الفضل والعلم واالعتبار إلتمام هذه الدراسة ،وانطالقا من قول النبً صلى هللا
علٌه وسلم " من صنع إلٌكم معروفا فكافئوه ،فإن لم تجدو ما تكافئونه ،فادعوا له حتى تروا
أنكم قد كافأتموه ".
فالشكر هلل أوال ثم شكري الجزٌل ألستاذي الفاضل الدكتور " قبقوب عٌسى " الذي وجدته نعما
المشرف واالستاذ علما وأخالقا أشكرك على النصائح القٌمة والتوجٌهات السدٌدة التً قدمتها
لً من أجل إعداد هذه الرسالة جزاك هللا عنً خٌر الجزاء.
شكرا  ...ألعضاء اللجنة الموقرة  ...األساتذة األفاضل على قبولهم لمناقشة هذا العمل.
كما أتقدم بالشكر والتقدٌر لكل من االستاذ كروم بشٌر ،عمومن رمضان ،حجاج أحمد ،غراٌسة
عمار ،والى كل من أسدى لً مشورة أو قدم لً نصٌحة لهم منً جمٌعا خاص الشكر والتقدٌر
فجازاهم هللا عنً خٌر الجزاء.
كما أتقدم بجزٌل الشكر الى مسؤولٌن وعمال مؤسسة توزٌع الكهرباء والغاز (سونلغاز) بوالٌة
األغواط  ،شكرا ...الى جمٌع أساتذتً بجامعة بسكرة واألغواط.
وفً االخٌر أسال هللا العلً أن ٌجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرٌم وآخر دعوانا أن الحمد هلل
رب العالمٌن.
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ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وعالقتها بااللتزام
التنظٌمً فً مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والغاز ،واختٌرت والٌة األغواط نموذجا ،باإلضافة الى التعرف
على داللة الفروق بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً من وجهة نظر عٌنة الدراسة ،حٌث
تكونت العٌنة من ( )521عامل من مقاطعة األغواط أختٌرت بطرٌقة عشوائٌة ،ولتحقٌق أهداف
الدراسة أستخدم االستبٌان كأداة رئٌسٌة هذا األخٌر الذي تم التحقق من خصائصه السٌكومترٌة
(الصدق والثبات) ،وأستخدمت المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وإختبار (ت) وتحلٌل
التباٌن األحادي وإختبار شٌفٌه عن طرٌق الرزمة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة ( ،)Spssوتوصلت
نتائج الدراسة بعد التحلٌل االحصائً الى أن مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة لعٌنة الدراسة متوسط،
وااللتزام التنظٌمً كان مرتفع ،كما بٌنت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى
الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر الجنس لصالح االناث،
كما توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة و االلتزام التنظٌمً تعزى
لمتغٌر االقدمٌة لصالح ( 1 – 5سنوات) فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة ومن (51 -1
سنوات) فً مستوى االلتزام التنظٌمً ،كما ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الشعور
بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً ،وأوصت
الدراسة بإجراء المزٌد من البحوث والدراسات حول موضوع العدالة التنظٌمٌة نظرا لندرتها وربطها
بمتغٌرات أخرى مثل االنماط القٌادٌة ،والمتغٌرات الشخصٌة وغٌرها.
الكلمات المفتاحية:
العدالة التنظٌمٌة – االلتزام التنظٌمً
summary of the study:
This study aimed to identify the level of a sense of justice,
organizational and relationship to abide by the regulatory institution
distribution of electricity, gas, and was chosen the mandate of
Laghouat model, as well as to identify the significance of differences
between organizational justice and organizational commitment from
)the viewpoint of the study sample, where sample consisted of (125
factor of Province Laghouat chosen at random, and to achieve the
objectives of the study using the questionnaire as the main tool of the
latter, which has been verified characteristics Psychometric (validity
and reliability), and used the averages and standard deviations and t-
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test and ANOVA test Shaivism Using Statistical Package for Social
Sciences spss, and reached results study after statistical analysis to
the level of a sense of justice organizational study sample average,
and organizational commitment was high, as the results show that
there are statistically significant differences in the level of a sense of
justice, organizational and organizational commitment in a sample
study, due to the variable sex in favor of females, as no statistically
significant differences at the level of a sense of justice, regulatory and
organizational commitment howl of variable seniority in favor (1-5
years) in the standard sense of justice organizational and (5-10 years)
in the level of organizational commitment, and there are significant
differences statistically in the level of a sense of justice, regulatory and
organizational commitment in a sample study due to the variable level
of education, the study recommended further research and studies on
the topic of organizational justice due to their rarity and link them with
other variables such as leadership styles, and personal variables and
other.
Key words:
Organizational Justice - Organizational commitment

يمذيح
تعتبر الموارد البشرٌة من أهم موارد المنظمة فهً المحرك األساسً لكل النشاطات التً ٌنتج
عنها تحوٌل المدخالت إلى مخرجات ،ومع أن المنظمة تشمل عناصر متعددة كاألعمال والنشاطات
والموارد المتاحة و اآلالت ،إال أن العنصر االنسانً ٌعتبر أهم هذه العناصر ،فهو ٌنظم وٌوزع
األ عمال وٌوفر الموارد وٌستخدمها ،ومهما بلغت المنظمة من تطور فً تصمٌمها للهٌكل التنظٌمً
وخطط العمل ونظم الرقابة وغٌرها من األعمال الفنٌة واإلدارٌة ،إال أن المنظمة قد تفشل بسبب
تعٌٌنها أفراد غٌر مناسبٌن أو لعدم قدرتها على حفز موظفٌها لتحقٌق أهدافها ،وعلٌه فإن بقاء وتطور
وتدهور أي منظمة ٌعتمد إعتمادا كلٌا على كفاءة مواردها البشرٌة وطرٌقة التعامل معها وعلى قدرة
هذه المنظمة على تحفٌزها تلك الموارد ألداء المهام المطلوبة بكفاءة وفاعلٌة.
إن تطبٌق العدالة وقٌم النزاهة والحٌادٌة فً المنظمة ٌعتبر أحد المتطلبات األساسٌة لتشكٌل
إتجاهات إٌجابٌة لدى الموظفٌن فٌها وعلى قدرة تلك المنظمة على التكٌف مع المتغٌرات واألحداث
المحٌطة بها ،وبناء على ذلك فإن تحقٌق العدالة بٌن العمال هو أحد التحدٌات التً تواجهها المنظمات
المعاصرة ،وذلك لتنوع مواردها البشرٌة وإختالف ثقافتهم وخلفٌاتهم المعرفٌة واإلقتصادٌة.
إن المجتمع المحٌط بالمنظمة ٌقٌم أداءها إستنادا إلى معاٌٌر ومبادئ العدالة ،وهنا تبرز الحاجة
الملحة ألن تنسجم قرارات المنظمة وتوجهاتها مع التشرٌعات والقوانٌن المعمول بها من قبل الدولة،
وبالتالً تتجنب تعرٌض نفسها للمساءلة القانونٌة واألخالقٌة فً حال مخالفة تلك القوانٌن من قبل
المجتمع والدولة نفسها.
ومن السلوكٌات التً تتأثر بقٌم العدالة فً المنظمة اإللتزام التنظٌمً ،فهو من األمور المهمة
التً تناولتها األبحاث والدراسات نظرا ألهمٌتها فً زٌادة اإلنتاجٌة لألفراد والذي ٌؤثر بال شك فً
أداء ودافعٌة العاملٌن للعمل ومن ثم فً أداء المنظمة والنجاح فً تحقٌق أهدافها.
حٌث أن اإللتزام التنظٌمً ٌعد من المصطلحات حدٌثة اإلستخدام فً مجال العلوم االنسانٌة و
ٌصفه البعض على أنه نوع من اإلرتباط النفسً الذي ٌشعر به الفرد تجاه منظمته ،وعلٌه فإن الفرد
فً المنظمة كلما تطابقت أهدافه مع أهداف المنظمة كلما تولدت لدٌه الرغبة القوٌة فً المحافظة على
عمله وبذل أعلى درجات الجهد للبقاء فٌه ،كما ٌظهر ذلك جلٌا فً أدائه وقٌامه بالمهام المطلوبة منه
فً عمله ،فاإللتزام التنظٌمً القوي ٌزٌد من إرتباط الفرد بعمله وٌقلل من السلوك السلبً كاإلهمال
والتقصٌر فً العمل أو الغٌاب وترك العمل ،بٌنما ضعف اإللتزام لدى الفرد وعدم إحساسه
بالمسؤولٌة ٌؤثر سلبا على سلوكه وعالقته بزمالئه.

أ

يمذيح
وتأتً هذه الدراسة الحالٌة كمحاولة للكشف عن مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وعالقتها
بااللتزام التنظٌمً فً إحدى المؤسسات الجزائرٌة ،وقد تم إختٌار هذا الموضوع نظرا لحساسٌته
ومدى أهمٌته فً سٌر ونجاح المنظمات.
إن اإلنشغاالت والتساؤالت المطروحة ستجد فً طً هذا البحث الذي قسم إلى قسمٌن أساسٌٌن
جانب نظري وجانب تطبٌقً.
* فالجانب األول ٌشمل الجانب النظري وٌتضمن ثالثة فصول هً:
الفصل األول :اإلطار العام للدراسة ،وٌتضمن إشكالٌة الدراسة ،فرضٌات الدراسة ،أهداف
الدراسة ،أهمٌة الدراسة ،الضبط اإلجرائً لمتغٌرات الدراسة ،الدراسات السابقة ذات العالقة مع
التعلٌق علٌها (مناقشتها).
الفصل الثاني :تى إستعشاع انعذانح انتنظًْْحً ،يا تؼًنتو ين عناطش تشِء ين انتفظْم ،حْث
تناًل نشأج ًتطٌس انعذانح انتنظًْْح فِ انفكش اإلداسُ ،يفيٌو انعذانح انتنظًْْح ،أىًْتيا ،أتعادىا
ًنًارخيا تاإلػافح انَ نظشّاتيا ًيمٌياتيا.
الفضل الثالث :تطشق ىزا انفظم إنَ اإلنتضاو انتنظًِْ يفيٌيو ًعاللتو تثعغ انًفاىْى
انًشاتيح ،أىًْتو ًخظائظو ،أتعاده ،يشاحهو ،يحذداتو تاإلػافح إنَ انعٌايم انًؤثشج فْو ًؽشق
لْاسو ًفِ األخْش نتائدو.
* الجانب الثاني ّشًم اندانة انتطثْمِ ًّتؼًن ثالثح فظٌل ىِ:
الفصل الرابع :تطشق ىزا انفظم إنَ يذّشّح تٌصّع انكيشتاء ًانغاص تشكم عاو (تعشّفيا ،يشاحم
إ نشائيا ،أىًْتيا ،أىذافيا ،انتظًْى انحذّث نهيْكم انتنظًِْ نهًذّشّح عهَ انًستٌٍ انٌؽنِ) ،ثى
تطشق إنَ يذّشّح انتٌصّع تشكم خاص تاألغٌاؽ ين حْث (اننشأج ،انتعشّف ًأسثاب إنشاء انًشكض،
ييايو ،انيْكم انتنظًِْ نهًذّشّحً ،يياو لسى انًٌاسد انثششّح).
الفصل الخامس :تناًل فظم إخشاءاخ انذساسح ًتؼًن انذساسح اإلستطالعْح ،حذًد انذساسح،
ينيح انذساسح ،يدتًع انذساسح ًعْنتو ،أدًاخ خًع انثْاناخ ،انخظائض انسْكٌيتشّح ألدًاخ انذساسح
ًأخْشا األسانْة االحظائْح انًستخذيح فِ انذساسح.

ب

يمذيح
الفصل السادس :تؼًن عشع ًتحهْم ًينالشح اننتائح فِ شمْن ىًا:
 انشك األًل :عشع اننتائح
 انشك انثانِ :ينالشح ًتحهْم نتائح انثحث عهَ ػٌء انفشػْاخ ًانذساساخ انساتمح،
ًتناء عهَ نتائح انذساسح لذو إستنتاج عاو حٌل انذساسح ًخًهح ين انًمتشحاخ ًانتٌطْاخ
تاإلػافح إنَ عشع لائًح انًشاخع ًانًالحك.

ج

االطار العام للدراسة

الفصل االول :
 .1إشكالٌة الدراسة:

ٌعد العنصر البشري مورد هام من موارد المإسسة وأصل من أصولها ،إذ ال ٌمكن أن تحقق
أهدافها دون وجود الموارد البشرٌة المدربة والماهرة ،فهو من أهم الركائز األساسٌة التً تعتمد علٌها
المإسسة فً تحقٌق أهدافها ،كما أنه حجر الزاوٌة فً العملٌة االدارٌة ورأس مال المإسسة ،ولعل
نجاح المإسسات فً تحقٌق أهدافها وتطلعاتها ٌرتبط بقدرة عمالها على إنجاز المهام الموكلة إلٌهم
على أحسن وجه بكفاءة وفعالٌة األمر الذي ٌنعكس أثره فً تحسٌن انتاجٌة المإسسة وتقدمها
باعتبارها العنصر المإثر والفعال فً بقائها.
فالعامل بالمإسسة كلما تطابقت أهدافه مع أهداف مإسسته كلما تولدت لدٌه الرغبة القوٌة فً
المحافظة على عمله وبذل اقصى جهده للبقاء فٌه والقٌام بالمهام المطلوبة منه.
ومن األمور المهمة التً تناولتها األبحاث والدراسات نظرا ألهمٌتها فً زٌادة اإلنتاجٌة هً
االلتزام التنظٌمً لألفراد والذي ٌإثر بال شك فً أداء ودافعٌة العاملٌن ومن ثم فً أداء المنظمة
ونجاحها فً تحقٌق أهدافها( .فلمبان ،2008.ص)03 :

حٌث ٌعد موضوع اإللتزام التنظٌمً المفتاح األساسً والمهم لتفحص ومعرفة مدى انسجام
األفراد مع بعضهم البعض ومنظماتهم ،فاألفراد ذوي االلتزام المرتفع لدٌهم االستعدادات الكافٌة ألن
ٌبذلوا مزٌدا من الجهود فً أعمالهم وٌسعوا بصورة دائمة للمحافظة على إستمرار إرتباطهم وإنتمائهم
لمنظماتهم( .المخالفً ،2001.ص)185:

أما ضعف االلتزام لدى الفرد سٌإثر سلبا على سلوكه وعالقته بزمالئه ورإسائه وٌتطور ذلك
الى عدم اإلحساس بالمسإولٌة تجاه عمله ،والذي سٌإثر بدوره على نجاح وتطور المإسسات وقدرتها
على تحقٌق أهدافها بكفاءة وفعالٌة.
كما إرتكز إهتمام العدٌد من المنظمات فً الدول المتطورة على هذا الموضوع فقد اتضح من
واقع الدراسات والبحوث أن النمو االقتصادي الذي حققته الدول المتقدمة خاصة ألمانٌا والٌابان إنما
ٌعود الى قوة العمالة الملتزمة ،حٌث تبٌن أن  %90من نجاح المنظمات الٌابانٌة ٌعود الى االلتزام،
وأن  %10المتبقٌة تعود الى المواهب( .الطجم ،1996.ص)103:

بٌنما ال تولى مإسساتنا العربٌة أهمٌة للعنصر البشري بقدر ما ٌهمها التسلط واإلدارة و االلتزام
بالعمل الفردي بدل المرونة والقٌادة والتعاون فً إنجاز االعمال ،مما ٌن ّفــر العمال وٌفقدهم حب
العمل ،والواقع ٌشٌر الى عدم اشتغال عقول الموظفٌن بمصلحة العمل بقدر ما ٌفكرون فً البحث عن
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االطار العام للدراسة

الفصل االول :

فرص جدٌدة فً مإسسات عمل أخرى ،لذا فإن كفاٌة الموظفٌن وإنتاجٌة المنظمات فً أدنى معدالتها
وحماسها للعمل منخفض بشكل ملحوظ ،وبات انشغال المدٌرٌن ودورهم بالمنظمة منصبا على
مشكالت الموظفٌن الراغبٌن فً المغادرة أو ملء الوظائف الخالٌة من أصحابها بدل االهتمام
بالتخطٌط والتنظٌم والتوجٌه (....عوٌضة ،2008 .ص)03 :

ومع إزدٌاد معدالت االغتراب الوظٌفً وإرتفاع معدالت دوران العمل والغٌابات والتً سببها
البعد النفسً والفكري بٌن الفرد والمنظمة التً ٌعمل بها ،أصبح موضوع العدالة التنظٌمٌة ٌثٌر
إهتمام العدٌد من الدراسات السٌما دراسات السلوك التنظٌمً ،وٌعود هذا األمر الى أهمٌة الموضوع
وعالقته المباشرة بمجموعة كبٌرة من التغٌٌرات التنظٌمٌة ألن العدالة تعكس الطرٌقة التً ٌحكم من
خاللها الفرد على المستوى الوظٌفً و االنسانً الذي ٌعامل به من قبل رئٌسه فً العمل ،وحتى
تستطٌع المنظمة ضمان رضا العاملٌن فٌها ٌجب علٌها أن تعمل على تحقٌق مستوى من العدالة
التنظٌمٌة تساهم فً ظهور مشاعر االنتماء و االلتزام التنظٌمً الذي ٌعبر عن قوة إٌمان الفرد وقبوله
ألهداف المنظمة وقٌمها( .براف ،2007 .ص)236 :

األمر الذي ٌمكن معه القول إن قدرة المنظمات على تحقٌق جو من الموضوعٌة من خالل
مراعاة أبجدٌات وسلوكٌات العدالة التنظٌمٌة التً تعتبر كقوة لتحقٌق درجة عالٌة من التزام األفراد
العاملٌن فٌها ،وتضمن بذلك أداء راقٌا ٌحقق أهدافها ،وهذا ما ٌدفعنا الى القٌام بهذه الدراسة التً
سنحاول من خاللها معرفة العالقة بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عمال مدٌرٌة توزٌع
الكهرباء والغاز(سونلغاز) ،والكشف عن الفروق فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام
التنظٌمً باختالف بعض المتغٌرات الدٌمغرافٌة ،كالجنس ،األقدمٌة والمستوى التعلٌمً ،اذ ال ٌمكن
تحسٌن واقع المإسسات اال بمزٌد من االهتمام بهذه المواضٌع.
وتؤسٌسا على ما تقدم ونظرا ألهمٌة العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً ٌمكن صٌاغة االشكالٌة
وفق ما ٌلً8
التساؤل الرئٌسً للدراسة:
 ما مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة من عمال مدٌرٌة توزٌع
الكهرباء والغاز بمدٌنة األغواط؟

9
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الفصل االول :
وٌتفرع من هذا التساؤل ثالثة أسئلة فرعٌة مفادها8

 هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً
لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر الجنس؟
 هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً
لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر االقدمٌة؟
 هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً
لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً؟

 .2فرضٌات الدراسة:
من خالل التساإالت المطروحة سابقا تم صٌاغة الفروض التالٌة8
الفرضٌة الرئٌسٌة:
 نتوقع مستوى متوسط فً الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة من عمال
مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والغاز بمدٌنة االغواط.
وتتفرع عن هذه الفرضٌة ثالثة فرضٌات جزئٌة مفادها:
 توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً
لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر الجنس.
 توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً
لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر االقدمٌة.
 توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً
لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً.

 .3أهداف الدراسة:
 التعرف على مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً من وجهة نظر عٌنة
الدراسة.
 معرفة مستوى الفروق بٌن العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً من وجهة نظر عٌنة الدراسة
باختالف المتغٌرات الدٌمغرافٌة (الجنس ،االقدمٌة ،المستوى التعلٌمً).
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الفصل االول :

 الوصول الى عدد من االستنتاجات والتوصٌات التً تساهم فً تعزٌز إدراك القٌادات االدارٌة
لوضع السٌاسات التً تساعد على زٌادة التزام العامل فً المإسسة.

 .4أهمٌة الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهمٌتها من أهمٌة الموضوع الذي تعالجه واألهداف التً تسعى لتحقٌقها حٌث
ٌعتبر موضوع العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً من الموضوعات التً شهدت اهتماما متزاٌدا فً
اآلونة األخٌرة ،إال أننا نالحظ أن هناك نقص واضح فً دراسة هذا الموضوع رغم أهمٌته.
 .1.4األهمٌة العلمٌة:
 اإلضافة العلمٌة قد تؤتً من هذا البحث خاصة أنه ٌتناول جانبا مهما من جوانب سلوك
األفراد فً المإسسات ،وهو مفهوم العدالة التنظٌمٌة ومفهوم االلتزام التنظٌمً.
 قد ٌساعد هذا البحث فً إعطاء أفكار جدٌدة ٌمكن للدارسٌن والباحثٌن علٌها التطرق لجوانب
جدٌدة من جوانب سلوك األفراد فً المإسسات.
 قد تساهم هذه الدراسة فً تنمٌة وزٌادة المادة المتاحة فً المكتبة الجامعٌة ،حٌث أن هذه
الدراسة تطرقت الى مفاهٌم حدٌثة.
 إن الشعور بالعدالة التنظٌمٌة ٌمكن أن ٌشكل مدخال إلعادة دراسة نمط القٌادة المتبعة فً
المإسسة من حٌث تحدٌد األهداف والوظائف وتقسٌم العمل وتوزٌع المسإولٌات واألعباء واألدوار
بها ٌمكن من االستفادة من الطاقات والقدرات البشرٌة وٌقلل من الصراعات ومظاهر عدم الرضا.
 .2.4االهمٌة العملٌة:
ٌمكن أن تشكل نتائج الدراسة ومقترحاتها مرجعا علمٌا ٌفٌد أصحاب القرار فً وضع الخطط
واالستراتٌجٌات التً ٌمكن أن تساهم فً زٌادة مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة لدى العمال
والموظفٌن والذي بدوره ٌإدي الى نتٌجة عكسٌة اٌجابٌة تسهم فً الرفع من ادائه.
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الفصل االول :
 .3الضبط االجرائً لمتغٌرات الدراسة:
 .1.5العدالة التنظٌمٌة:
 .1.1.5التعرٌف االصطالحً:

هً درجة تحقٌق المساواة والنزاهة فً الحقوق والواجبات التً تعبر عن عالقة الفرد بالمنظمة،
وتجسد فكرة العدالة مبدأ تحقٌق االلتزامات من قبل الموظفٌن تجاه المنظمة التً ٌعملون فٌها ،وتؤكٌد
الثقة التنظٌمٌة المطلوبة بٌن الطرفٌن (البشاشة ،2008 .ص )429:

 .2.1.5التعرٌف اإلجرائً:
تعرف الباحثة العدالة التنظٌمٌة إجرائٌا بؤنها درجة إدراك العامل لحالة اإلنصاف والمساواة فً
المعاملة التً ٌعامل بها من قبل رإسائه وهذا من خالل مقارنة ما قدمه من جهد فً مجال عمله ،وما
ٌترتب على تلك الجهود من نتائج ومردودات مقارنة بزمالئه فً العمل (عدالة التوزٌع  -عدالة
اإلجراءات -عدالة التعامالت) وتقاس بالدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها العامل من خالل إجابته على
فقرات مقٌاس مستوى العدالة التنظٌمٌة المستخدم فً هذه الدراسة.
 .2.5االلتزام التنظٌمً:
 .1.2.5التعرٌف االصطالحً:
ٌعرف االلتزام التنظٌمً بؤنه "إستعداد لبذل مجهود عال للمنظمة" ،وٌعرف كذلك بؤنه " إتجاه
حول والء وإنتماء الموظفٌن للمنظمة ،وهو عملٌة مستمرة ٌقوم العاملون فً المنظمة من خاللها
بالتعبٌرعن إهتمامهم وحرصهم على المنظمة وإستمرار نجاحها وبقائها "( .حرٌم ،2004.ص)99:

 .2.2.5التعرٌف االجرائً:
وتعرف الباحثة اإللتزام التنظٌمً إجرائٌا بؤنه رغبة الفرد فً البقاء فً المنظمة التً ٌعمل بها،
وإنتمائه لها ،والمحافظة على سمعتها ومصٌرها ،وإعتزازه بؤنه عضو فً هذه المنظمة ،وٌقاس
بالدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها العامل من خالل إجابته على فقرات مقٌاس مستوى اإللتزام
التنظٌمً ثالثً األبعاد (االلتزام العاطفً ،االستمراري ،المعٌاري) المعد للدراسة.
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الفصل االول :
 .6الدراسات السابقة:

لكل بحث علمً أسس ٌقوم علٌها ،ولهذا فإن الدراسات السابقة تعد من بٌن تلك األسس ألنها
تفٌد الباحث فً مراحل إنجازه لبحثه وعلٌه سنحاول من خالل هذه الدراسات توضٌح وجهات النظر
المختلفة للباحثٌن ومعرفة آرائهم حول موضوع الدراسة.
وسنقوم بالتركٌز على الدراسات المتوفرة سوآءا منها العربٌة أو المحلٌة أو األجنبٌة بمختلف
مجتمعات الدراسة ،قصد إستثمار نتائج هذه الدراسات فً تدعٌم نتائج الدراسة الحالٌة ،وذلك من
خالل توضٌح أهم النتائج واالقتراحات التً تم الوصل الٌها فً هذه الدراسات ،واإلستفادة منها فً
تفسٌر نتائج الدراسة الحالٌة.
 .1.6الدراسات السابقة التً تناولت العدالة التنظٌمٌة:
 .1.1.6الدراسات العربٌة:
أ .دراسة عوض عتٌق الجعٌد ( )4002بعنوان 8العالقة بٌن إحساس الموظفٌن بالعدالة
التنظٌمٌة وسلوك المواطنة التنظٌمٌة فً األجهزة الحكومٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة.
هدفت الدراسة الى التعرف على مدى إحساس موظفً األجهزة الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض فً
المملكة العربٌة السعودٌة بالعدالة التنظٌمٌة بشكل عام ،وبكل بعد من أبعادها الثالثة 8عدالة التوزٌع،
عدالة اإلجراءات ،وعدالة التعامالت والتعرف على رإٌة الموظفٌن حول مستوى سلوك المواطنة
التنظٌمٌة فً األجهزة الحكومٌة التً ٌعملون فٌها بمدٌنة الرٌاض فً المملكة العربٌة السعودٌة،
ومعرفة العالقة بٌن إحساس الموظفٌن بالعدالة التنظٌمٌة وسلوك المواطنة التنظٌمٌة بؤبعادها المختلفة
فً األجهزة الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض ،ومعرفة أثر بعض العوامل الشخصٌة على إحساس الموظفٌن
بالعدالة وسلوك المواطنة التنظٌمٌة فً األجهزة الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض.
أجرٌت هذه الدراسة على أفراد عٌنة من موظفً ثالث وزارات تم اختٌارها بطرٌقة عشوائٌة
من الوزارات العاملة بمدٌنة الرٌاض هً 8وزارة الزراعة ،وزارة التربٌة والتعلٌم ،وزارة الخدمة
المدنٌة ،وأستخدام فً هذه الدراسة أسلوب المنهج الوصفً المسحً.
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وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:

 موافقة معظم أفراد عٌنة الدراسة على االحساس بالعدالة التنظٌمٌة بشكل عام فً األجهزة
الحكومٌة التً ٌعملون فٌها بمدٌنة الرٌاض بدرجة لٌست قوٌة.
 موافقة معظم أفراد عٌنة الدراسة على وجود سلوك المواطنة التنظٌمٌة فً األجهزة الحكومٌة
التً ٌعملون فٌها بمدٌنة الرٌاض بدرجة لٌست قوٌة وموافقتهم على وجود أبعاد هذا السلوك فً تلك
األجهزة بدرجات مختلفة.
 وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائٌة بٌن العدالة التنظٌمٌة بشكل عام ،وسلوك المواطنة
التنظٌمٌة فً األجهزة الحكومٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة.
 وجود تؤثٌر معنوي لمتغٌر العمر والمستوى التعلٌمً والخبرة على إحساس الموظفٌن بالعدالة
التنظٌمٌة فً األجهزة الحكومٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة.
 وجود تؤثٌر معنوي موجب ألحد العوامل الشخصٌة (طبٌعة الوظٌفة) على سلوك المواطنة
التنظٌمٌة ،فً حٌن لم تثبت نتائج هذه الدراسة أي تؤثٌر معنوي للعوامل الشخصٌة األخرى (العمر،
المستوى العلمً ،المرتبة الوظٌفٌة ،والخبرة الوظٌفٌة) على سلوك المواطنة التنظٌمٌة.
ب .دراسة رشدي عبد اللطٌف وادي ( )4005بعنوان :العدالة التنظٌمٌة دراسة مٌدانٌة على
الوزارات الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة.
هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة لدى موظفً بعض الوزارات
الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة وذلك من أجل تحسٌن مستوى التنمٌة البشرٌة وإدارة الموارد البشرٌة بما
ٌكفل تحقٌق األهداف الوطنٌة المرجوة.
وأجرٌت هذه الدراسة على عٌنة عشوائٌة طبقٌة بلغ حجمها ( )434موظفا ممن ٌشغلون مراكز
إشرافٌة قٌادٌة من مجتمع الدراسة الذي ٌضم أكبر ست وزارات فلسطٌنٌة فً قطاع غزة ،وتم تصمٌم
إستبانة لجمع البٌانات واستخدام اختبار ،T-Testوتحلٌل التباٌن االحادي ،واختبار تامهان للمقارنات
المتعددة ،ومعامل ارتباط بٌرسون وسٌبرمان براون ،واختبار الفا كرونباخ.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:
 توجد عدالة توزٌعٌة بدرجة مقبولة فً الوزارات فً قطاع غزة أي أن إحساس أفراد العٌنة
بعدالة المخرجات التً ٌحصلون علٌها كانت بدرجة مقبولة وذلك بنسبة .%61.93
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 وجود عدالة إجراءات بدرجة ضعٌفة وبمستوى فوق المتوسط ،حٌث أن الوزن النسبً لها
ٌساوي  %37.40أي أن آراء العٌنة حول قضاٌا العدالة المتعلقة بالطرق واآللٌات المستخدمة فً
تحدٌد المخرجات أو النتائج جاءت محاٌدة.
 ال توجد عدالة فً التعامل التً تمثل معتقدات أو أفكار آراء العٌنة بشؤن جودة المعاملة
الشخصٌة التً ٌحصلون علٌها من صانعً القرارات عند وضع االجراءات كما تمثل عدالة المعاملة
التً ٌحظون بها لدى اإلجراءات الرسمٌة بنسبة %57.20
 توجد عدالة تنظٌمٌة فً الوزارات الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة ولكنها بمستوٌات ضعٌفة وقرٌبة
من المتوسط بوزن نسبً ٌساوي .%59.59
 أثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة بٌن المتغٌرات الشخصٌة والشعور بالعدالة التنظٌمٌة فً
الوزارات الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة.
أما توصٌات الدراسة فتمثلت فً:
 إعادة النظر فً نظم الحوافز والترقٌة وتقٌٌم األداء من وقت ألخر بما ٌحقق الموضوعٌة لهذه
النظم ،والعمل على توفٌر أنظمة حوافز وفرص عمل حقٌقٌة لحملة المإهالت العلٌا فً المنظمات
الحكومٌة لالستفادة من إمكانٌاتهم ورفع درجات االلتزام التنظٌمً لدٌهم.
 ضرورة توفٌر نظام داخلً للوزارات ٌنظم الصالحٌات واجراءات التعامل والثواب والعقاب
والترقٌات...الخ
ج .دراسة صابرٌن مراد نمر ابو جاسر( )4000بعنوان 8أثر إدراك العاملٌن للعدالة التنظٌمٌة
على األداء السٌاقً دراسة تطبٌقٌة على موظفً وزارات السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة.
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر إدراك العاملٌن للعدالة التنظٌمٌة على أبعاد األداء
السٌاقً لدى العاملٌن فً وزارات السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بقطاع غزة ،وتحدٌد مدى وجود فروق
ذات داللة إحصائٌة بٌن مستوى العدالة التنظٌمٌة الموجود فً تلك الوزارات ومحاولة الخروج
بتوصٌات تعمل على زٌادة مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وأبعاد األداء السٌاقً ،وذلك من أجل
تحسٌن مستوى القوى البشرٌة العاملة فً هذه الوزارات.
وإعتمدت الباحثة فً دراستها على المنهج الوصفً التحلٌلً ،حٌث طبقت هذه الدراسة على عٌنة
عشوائٌة طبقٌة من مجتمع الدراسة البالغ ( )0332موظفا ٌعملون فً مقر الرئٌسً لكل الوزارات
العاملة فً قطاع غزة وعددها ( )44وزارة ،وبلغ حجم العٌنة ( )100موظفا من كافة الدرجات
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والمسمٌات وإستخدمت الباحثة االستبانة لقٌاس متغٌرات الدراسة ،كما إستعانت ببرنامج Spss
للتحلٌل االحصائً.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:
 وجود العدالة التنظٌمٌة بدرجة متوسطة وأبعاد األداء السٌاقً بدرجة عالٌة لدى الموظفٌن فً
الوزارات الفلسطٌنٌة بقطاع غزة.
 أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن إجابات المبحوثٌن حول أثر
إدراك العاملٌن للعدالة التنظٌمٌة على أبعاد األداء السٌاقً تعزى للصفات الشخصٌة (الجنس ،المإهل
العلمً ،سنوات الخبرة ،الراتب الشهري ،العمر) بالنسبة للعدالة التنظٌمٌة.
أما توصٌات الدراسة فكانت كاآلتً:
 ضرورة تنمٌة وزٌادة إدراك الموظفٌن للعدالة بؤنواعها الثالثة بما ٌنعكس باإلٌجاب على أداء
هإالء الموظفٌن ،وبالتالً األداء االجمالً للوزارات.
 ضرورة إشراك الموظفٌن فً اتخاذ القرارات التً تإثر فً عملهم والسماح لهم بإبداء آرائهم
ومالحظاتهم ،مما ٌساهم فً جعل هذه القرارات أكثر فعالٌة.
 ضرورة إعادة النظر فً مواد قانون الخدمة المدنٌة المطبق حالٌا وخصوصا فٌما ٌتعلق
بالجانب المالً ،وعدم إعتبار المإهل العلمً هو المعٌار الوحٌد فً تحدٌد الراتب وما ٌتبعه من
مستحقات مالٌة للموظف ،بل أخذ معاٌٌر أخرى بعٌن االعتبار مثل درجة التقٌٌم السنوي للموظف ،أو
مستوى الكفاءة واإلنتاجٌة التً ٌتمتع بها.
د .دراسة حمد سلٌمان البدرانً ( )4000بعنوان :إدراك العدالة التنظٌمٌة وعالقتها بالثقة لدى
العاملٌن فً المنظمات األمنٌة السعودٌة.
أجرٌت الدراسة على العاملٌن فً تفتٌش الركاب بصاالت المغادرة بالمطارات الدولٌة السعودٌة
الرئٌسة (مطار الملك عبد العزٌز بجدة ،مطار الملك خالد بالرٌاض ،مطار الملك فهد بالدمام) وٌتكون
المجتمع من  0300مفتش ومفتشة ،وأستخدم فً هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً بإستخدام
االستبانة كؤداة للدراسة.
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هدفت الدراسة الى:

 معرفة عالقة إدراك أعضاء فرق التفتٌش األمنً بالمطارات السعودٌة للعدالة التنظٌمٌة
والشعور بالثقة لدٌهم.
 التعرف على مدى إدراك العاملٌن للعدالة التنظٌمٌة بؤبعادها الثالثة 8التوزٌع ،االجراءات،
التعامالت.
 التعرف على مدى الشعور بالثقة لدى العاملٌن تجاه 8النفس ،الزمالء ،المشرفٌن ،االدارة
العلٌا.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:
 كشفت الدراسة أن درجة إدراك العاملٌن للعدالة التنظٌمٌة تمٌل الى الحٌاد فً الوقت نفسه
كانت درجة إدراكهم لبعد عدالة التوزٌع تمٌل الى الموافقة.
 كشفت الدراسة عن مٌل العاملٌن الى الموافقة تجاه محور الثقة لدٌهم (بالنفس ،بالمشرف،
باإلدارة العلٌا) رغم مٌلهم الى الحٌاد تجاه بعد الثقة باإلدارة العلٌا.
 أظهرت الدراسة أن بعد (عدالة التعامالت) هو األقل تؤثرا بالمتغٌرات الدٌموغرافٌة بٌنما
متغٌر الخبرة كان أقل المتغٌرات تؤثٌرا فً استجابات أفراد العٌنة تجاه محاور الدراسة وأبعادها.
 أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط جوهرٌة بٌن إدراك العاملٌن للعدالة والثقة لدٌهم.
 .2.1.6الدراسات االجنبٌة:
أ .دراسة  )1990( Tyler,T.R , and Bies,R .Jبعنوان :العالقة بٌن التعرض للعنف
فً مكان العمل والسلوك غٌر السوي (المنحرف) ،وآداب األخالق والعدالة التنظٌمٌة ،وسوء سلوك
المشرفٌن فً العمل.
هدفت الدراسة إلى فهم سلوك العنف واألسالٌب المنحرفة التً تحدث فً موقع العمل وخاصة ما
ٌنشؤ من قبل رإساء العمل نحو المرإوسٌن ،مع مراعاة اآلداب العامة والعدالة التنظٌمٌة ،مع وجود
نتٌجة إٌجابٌة للسلوك المنحرف مع ما ٌمارسه الرإساء على المرإوسٌن من سوء تعامل ،ولكنه ال
ٌرتبط بالمناخ األخالقً.
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وتوصلت هذه الدراسة 8إلى أن السلوك المنحرف للرإساء فً العمل ٌرتبط سلبا بالعدالة
التنظٌمٌة والمناخ األخالقً ،كما إقترحت الدراسة بؤن ٌكون المناخ التنظٌمً داخل بٌئة العمل حامال
لجوانب مثالٌة تساعد على تحقٌق هذه العدالة.
ب .دراسة  )4007(ISHAK,N.A & ADAM,S.Sبعنوان:
‘’ The Effect of leader – Member Exchange on Organizational justice and
’‘ Organizational citizenship behavior .Empirical study Malaysia
ٌختبر الباحث فً هذه الدراسة العالقة بٌن العدالة التنظٌمٌة وسلوك المواطنة التنظٌمٌة والنظرٌة
التبادلٌة بٌن القائد واألتباع ،من خالل المشرفٌن وغٌر المشرفٌن من الموظفٌن فً المإسسات البنكٌة
فً مالٌزٌا ،وتم اختبار تؤثٌر النظرٌة التبادلٌة كوسٌط فً العالقة بٌن المتغٌرات السابقة ،تمت هذه
الدراسة باستخدام  117إستبانة تم إعتماد  110إستبانة فقط صالحة للتحلٌل وتوضح هذه الدراسة
مفهوم العدالة التنظٌمٌة وعالقتها مع أبعاد سلوك المواطنة التنظٌمٌة بوجود النظرٌة التبادلٌة بٌن القائد
واألتباع كوسٌط بٌنهما.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:
 تساهم عدالة التفاعالت فً مستوى اإلٌثار لدى العاملٌن وذلك من خالل تؤثٌر نظرٌة التبادلٌة
كوسٌط بٌنهما ،وهذه النتٌجة تإكدها نظرٌة التبادل االجتماعً.
 تإثر العدالة اإلجرائٌة والتوزٌعٌة فً بعد واحد من أبعاد سلوك المواطنة التنظٌمٌة وهو بعد
اإلٌثار.
 هناك عالقة بٌن عدالة التفاعالت ونظرٌة التبادلٌة بٌن القائد واألتباع من جهة وبٌن أبعاد
سلوك المواطنة التنظٌمٌة الخمسة من جهة أخرى.
 وجود دور مهم لبعد عدالة التفاعالت فً فهم سلوك المواطنة التنظٌمٌة وأبعاده المختلفة.
 لم تإثر كل من العدالة اإلجرائٌة والتوزٌعٌة فً جعل المرإوسٌن ٌمارسون سلوك المواطنة
التنظٌمٌة.
أما توصٌات الدراسة فكانت كاآلتً:
 العمل على تعزٌز العالقة بٌن القادة والمرإوسٌن ،ألنها تعمل على وجود مستوى عالً من
العدالة التفاعلٌة والتً بدورها تعمل على زٌادة مستوى اإلٌثار لدى العاملٌن.
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 اإلهتمام بقٌاس مستوى العدالة التنظٌمٌة لدى العاملٌن وتؤثٌره على سلوك المواطنة التنظٌمٌة
لدٌهم.
 إجراء دراسات أكثر عمقا حول عالقة نظرٌة التبادل االجتماعً وتؤثٌرها على سلوك
المواطنة التنظٌمٌة.
.2.6الدراسة السابقة التً تناولت اإللتزام التنظٌمً:
 .1.2.6الدراسات العربٌة والجزائرٌة:
أ .دراسة إبراهٌم حنونة سامً ( )4003بعنوان :مستوى االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن فً
الجامعات الفلسطٌنٌة بقطاع غزة.
هدفت الدراسة الى:
 معرفة مستوى االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن فً الجامعات الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة.
 معرفة مدى تؤثٌر بعض العوامل الشخصٌة الخاصة بالمواطنٌن على مستوٌات التزامهم مثل8
(الجنس ،العمر ،مستوى التعلٌم ،سنوات الخدمة ،المستوى الوظٌفً ،مكان العمل ،نوع العمل)
تكون مجتمع الدراسة من عٌنة عشوائٌة طبقٌة عددها  120موظفا وموظفة موزعٌن حسب
طبٌعة العمل ومستوى التعلٌم.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:
 وجود مستوى عال من االلتزام التنظٌمً لدى موظفً الجامعات الفلسطٌنٌة بقطاع غزة.
 وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن مستوٌات اإللتزام التنظٌمً لدى العاملٌن فً الجامعات
الفلسطٌنٌة بقطاع غزة فً المتغٌرات الشخصٌة التالٌة(8العمر ،مستوى التعلٌم ،نوع الوظٌفة ،مدة
الخدمة بالجامعة ،المستوى الوظٌفً).
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة فً مستوى االلتزام التنظٌمً تعزى لمتغٌر (الجنس ،مكان
العمل).
أما توصٌات الدراسة فتمثلت فً:
 االهتمام بإدخال نظرٌة االلتزام التنظٌمً فً قطاع التعلٌم العالً الفلسطٌنً ،حٌث ٌمكن
ترجمتها الى واقع من خالل البرامج التدرٌبٌة.
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 تعزٌز االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن فً الجامعات الفلسطٌنٌة عن طرٌق الندوات وورش
العمل بحٌث ٌكون محورها تعزٌز الممارسات االٌجابٌة.
 تبنً مبدأ العدالة فً توزٌع العمل والحوافز المبنً على الكفاءة مما ٌإدي الى زٌادة شعور
الموظف بمبدأ العدالة وزٌادة إنتماءه لعمله ومإسسته.
ب.دراسة مراد نعمونً ( )4004بعنوان :القٌم وإتساقها وعالقتها باإللتزام التنظٌمً فً مرحلة
التغٌٌر التنظٌمً دراسة حالة شركة سوناطراك قسم اإلنتاج – شمال  -جامعة الجزائر
هدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة التً تربط القٌم الفردٌة وكل من القٌم التنظٌمٌة
والجماعٌة واإلشرافٌة بااللتزام التنظٌمً لدى عمال شركة سوناطراك شمال.
وقد إستخدم الباحث المنهج الوصفً الذي ٌعد مناسبا لطبٌعة مثل هذه الدراسة ،وتكونت عٌنة
الدراسة من  7000عامال دائما ممثلة للمجتمع األصلً ،منهم  4765إطار و 205عون تحكم
و 0720عامال منفذا ،أي بنسبة %25من مجموع العمال.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:
 إتفاق%88من العمال على الشعور باإلفتخار بسبب عملهم فً الشركة.
 إتفاق%60من العمال على ان للمإسسة صورة إٌجابٌة فً محٌطهم.
 اإلتفاق على االهتمام ببعض المجاالت كالتكوٌن ،وإمكانٌات الترقٌة والظروف المادٌة للعمل.
 إختالف العمال حول نظرتهم لمستقبل الشركة فً ظل عملٌة التحول التً تتعرض لها.
 إختالف إتجاهات العمال حول التغٌر الذي تتعرض له الشركة ف  %34من أفرد العٌنة
ٌعتقدون أن الشركة تغٌرت بدرجة كبٌرة ونفس النسبة تقرٌبا ترى العكس ،أما  %07فٌرون أنه لم
ٌحدث تغٌر.
أما توصٌات الدراسة فتمثلت فً:
 أهمٌة االتصال كوسٌلة لتغٌٌر األفكار.
 تبنً استراتٌجٌة تعتمد على االلتزام الذي ٌعد بمثابة المحرك لالتجاهات والسلوكات.
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ج .دراسة رابح برباخ ( )4004بعنوان :عالقة الرضا الوظٌفً بمستوى االلتزام التنظٌمً لدى
عمال المركبات الرٌاضٌة لوالٌة المسٌلة دراسة مٌدانٌة.
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مستوى الرضا الوظٌفً وااللتزام التنظٌمً لدى عمال
المركبات الرٌاضٌة ،وكذلك التعرف على العالقة بٌن الرضا الوظٌفً وااللتزام التنظٌمً لعمال
المركبات الرٌاضٌة ،والوقوف على عالقة كل من االلتزام التنظٌمً والرضا الوظٌفً ببعض
المتغٌرات الشخصٌة مثل(8المإهل العلمً -الحالة االجتماعٌة  -الخبرة) ،كما تهدف الدراسة الى قٌاس
وفحص الواقع الحالً لمدى التزام العمال فً المركبات الرٌاضٌة وكٌفٌة استغاللها وتطوٌرها لتحقٌق
أهداف المركبات الرٌاضٌة.
وتكون مجتمع الدراسة من جمٌع الموظفٌن فً المنشآت الرٌاضٌة فً والٌة المسٌلة البالغ
عددهم  444موظفا وموظفة ،وطبقت الدراسة على عٌنة عشوائٌة بسٌطة مكونة من  005موظفا
وموظفة ،أي حوالً  %44من مجتمع الدراسة األصلً وقد إستخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً
إضافة الى االستبٌان كؤداة رئٌسٌة للدراسة.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:


ٌوجد مستوى متوسط من الرضا الوظٌفً لدى عمال المركبات الرٌاضٌة.



ٌوجد مستوى متوسط لاللتزام التنظٌمً لدى عمال المركبات الرٌاضٌة.



ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة إلجابات أفراد العٌنة حول درجة الرضا الوظٌفً لدى

عمال المركبات الرٌاضٌة تعزى لمتغٌر المإهل العلمً والحالة االجتماعٌة.


توجد فروق ذات داللة احصائٌة إلجابات افراد العٌنة حول درجة الرضا الوظٌفً لدى عمال

المركبات الرٌاضٌة تعزى لمتغٌر الخبرة المهنٌة.
أما توصٌات الدراسة فتمثلت فً:
 تحسٌن العالقة بٌن االدارة والعاملٌن من شؤنه أن ٌساهم فً تطوٌر الفرد والمإسسة وتكاملها
من خالل االحترام والتقدٌر والتعاون من أجل تقدٌم أفضل الخدمات.
 تحسٌن سلم الرواتب المعمول به حتى ٌزٌد رضا العاملٌن.
 االهتمام بجانب تنمٌة العالقات االجتماعٌة بٌن العاملٌن ضمن نطاق العمل الرسمً.
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د .دراسة باسم عبد الحسٌن( )4004بعنوان :أثر تمكٌن العاملٌن فً االلتزام التنظٌمً
(العراق).
حٌث هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن أثر أبعاد تمكٌن العاملٌن المتمثلة ب (المشاركة
بالمعلومات ،االستقاللٌة وحرٌة التصرف ،بناء فرق العمل الذاتٌة) فً مستوى االلتزام التنظٌمً فً
الهٌئة العامة للسدود و الخزانات وتم اختٌار عٌنة الدراسة لتشمل كل رإساء االقسام ومسإولً
الشعب العاملٌن فً الهٌئة.
وتحقٌقا ألهداف الدراسة تم تطوٌر استبانة وزعت على عٌنة بلغت ( )20مبحوثا استعٌدت
بالكامل وبنسبة استجابة بلغت  %100وبهدف معالجة البٌانات استعملت الكثٌر من االسالٌب
اإلحصائٌة أبرزها (االحصاءات الوصفٌة  -معامل االرتباط  -سوبرمان -واالنحدار المتعدد).
وتوصلت الدراسة الى النتٌجة التالٌة :وجود عالقة ارتباطٌة وأثر معنوي لتمكٌن العاملٌن فً
مستوى االلتزام التنظٌمً.
أما توصٌات الدراسة فتمثلت فً :العمل على زٌادة تبنً استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن وذلك عن
طرٌق األخذ بؤسلوب العمل الجماعً كفرٌق إلنجاز االعمال ،وتعزٌز االلتزام التنظٌمً لدى
الموظفٌن عن طرٌق الندوات وورش العمل بحٌث ٌكون محورها تعزٌز الممارسات اإلٌجابٌة
للموظفٌن بما ٌخدم أهداف المنظمة وخططها مما ٌعزز التزام الموظفٌن الذٌن ٌعملون بها.
 .2.2.6الدراسات االجنبٌة:
أ .دراسة  )1992( Patericia Smith & frank Hoyبعنوان :الرضا الوظٌفً والتزام
العمال كبار السن فً الشركات الصغٌرة.
هدفت الدراسة الى معرفة آثار العمر على الرضا الوظٌفً وااللتزام التنظٌمً والرضا عن
اإلدارة ،وقد أجرٌت الدراسة على ( )402موظفا ٌعملون فً ( )34شركة من الشركات الصغٌرة
منها( )03شركة إنشاء وتعمٌر و ( )40شركة تصنٌع و ( )40شركة توزٌع بٌع بالجملة ،وكانت
أعمار المبحوثٌن على النحو التالً 8أقل من (10سنة) عددهم ( )464موظف و ( 20-20سنة)
عددهم ( )061موظف والذٌن تقع أعمارهم بٌن ( 30-20سنة) عددهم ( )023موظفا.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة :أسفرت نتائج الدراسة على أن للسن عالقة هامة بااللتزام
حٌث أن العمال األكبر سنا أقل مٌوال لمغادرة الشركة ،وقد ٌكون السبب أن العمال األكبر سنا قد
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ٌتبوإون مناصب علٌا فً سلسلة السلطة الهرمٌة وبالتالً فإن العمال األكبر سنا هم أكثر التزاما
ووفاء فً هذه العٌنة.
ب .دراسة  )1999( Abdullah Mohamed and shaow Jasonبعنوان :تؤثٌر
الخصائص الدٌمغرافٌة (الخصائص الشخصٌة) على االلتزام التنظٌمً.
هدفت الدراسة الى معرفة تؤثٌر الخصائص الدٌمغرافٌة للعاملٌن على بعدٌن من أبعاد اإللتزام
التنظٌمً وهً (اإللتزام العاطفً واإللتزام المستمر) وأجرٌت هذه الدراسة على العاملٌن بوزارة
الصحة بدولة االمارات العربٌة.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:
 وجود عالقة قوٌة بٌن العمر وااللتزام العاطفً مع وجود عالقة معاكسة لذلك بٌن العمر
وااللتزام المستمر.
 لم ٌظهر وجود عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن مدة الخبرة من جهة وااللتزام العاطفً من
جهة أخرى.
 .3.6الدراسات السابقة للمتغٌرٌن معا:
 .1.3.6الدراسات العربٌة:
أ .دراسة عامر علً حسٌن العطوي ( )4005بعنوان :أثر العدالة التنظٌمٌة فً األداء السٌاقً-
دراسة تحلٌلٌة ألداء أعضاء الكادر التدرٌسً فً كلٌة اإلدارة واالقتصاد – جامعة القادسٌة -
هدفت هذه الدراسة إلى إختبار عالقة االرتباط واألثر بٌن أبعاد العدالة التنظٌمٌة ومستوى األداء
السٌاقً فً عٌنة تمثلت بؤعضاء الكادر التدرٌسً فً كلٌة اإلدارة واالقتصاد فً جامعة القادسٌة فً
دولة العراق ،ولقد تم استخدام أداة االستبانة كؤداة رئٌسٌة لجمع البٌانات ،وبلغ حجم العٌنة  24مبحوثا
وتوصلت الدراسة الى النتائج:
 هنالك توجه إٌجابً نوعا ما لدى الكادر التدرٌسً عٌنة الدراسة تجاه بعد العدالة التوزٌعٌة
ٌقابله توجه بٌن المعتدل والمنخفض تجاه أبعاد العدالة التنظٌمٌة األخرى (االجرائٌة والتعاملٌة)
المتبعة من قبل الكلٌة.
 إن مستوى األداء السٌاقً بؤبعاده للكادر التدرٌسً لعٌنة الدراسة كان فوق المعتدل.
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 وجود إرتباط معنوي إٌجابً بٌن أغلب أبعاد العدالة التنظٌمٌة وأبعاد األداء السٌاقً ،وهذا
ٌعنً أن األداء السٌاقً للفرد ٌزداد بإزدٌاد مستوى شعور بالعدالة التنظٌمٌة خاصة العدالة اإلجرائٌة
والتعاملٌة.
أما توصٌات الدراسة فتمثلت فً:


من األهمٌة أن تعمل عمادة الكلٌة عٌنة الدراسة على توفٌر مناخ تنظٌمً ٌسوده العدالة

بؤبعادها المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بالعدالة االجرائٌة والتعاملٌة ،وذلك من خالل مراجعة سٌاساتها
فً توزٌع الموارد والمعلومات كذلك مراجعة إجراءاتها فً إتخاذ القرارات وفً أسالٌبها فً التعامل
مع أعضاء الكادر التدرٌسً وفق صٌغة تضمن للجمٌع العدالة والمساواة.
 من الضروري أن تؤخذ عمادة الكلٌة عٌنة الدراسة بالحسبان أهمٌة األداء السٌاقً فً تحسٌن
كمٌة وجودة أداء العمل وأال ٌنحصر إهتمامها على أداء المهمة فقط وأن تبادر إلى تحسٌن األداء
السٌاقً من خالل إتباع اآلتً8
 تنمٌة وزرع روح المواطنة لدى أعضاء الكادر التدرٌسً من خالل عقد اإلجتماعاتوالندوات التً تدعم هذا الموضوع ومراعاة محددات هذا الشعور والمتمثلة فضال عن العدالة
التنظٌمٌة بالرضا الوظٌفً ونمط القٌادة والتوجه الجماعً للثقافة داخل الكلٌة.
 زٌادة مستوى التزام أعضاء الكادر التدرٌسً تجاه الكلٌة من خالل تركٌز عمادة الكلٌة علىتوعٌتهم للشعور بالمسإولٌة تجاه منظمتهم وإلى دور هذا الشعور فً تعزٌز حٌاتهم العملٌة والنفسٌة
داخل الكلٌة.
ب .دراسة خالد ٌوسف محمد الزعبً( )4006بعنوان :أثر االلتزام بالقٌم الثقافٌة وقٌم العدالة
التنظٌمٌة على مستوى األداء الوظٌفً لدى العاملٌن فً القطاع العام بمحافظة الكرك.
هدفت الدراسة الى معرفة أثر االلتزام بالقٌم الثقافٌة وقٌم العدالة التنظٌمٌة على مستوى األداء
الوظٌفً لدى موظفً القطاع العام فً محافظة الكرك والبالغ عددهم ( )620موظفا ،أختٌرت عٌنة
عشوائٌة بسٌطة تمثلت فً  %50من مجتمع الدراسة أي ( )240إستبانة ووزعت علٌهم إستبانات
أستعٌد منها ( )120إستبانة وما نسبته  %40.5من مجتمع الدراسة.
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وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:

 إن مستوى التزام العاملٌن بالقٌم الثقافٌة الفردٌة جاء بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابً قدر
ب( ،)1.51كما جاء مستوى التزامهم بالقٌم الثقافٌة التنظٌمٌة وقٌم العدالة التنظٌمٌة بدرجات متوسطة
وبمتوسطات حسابٌة على الترتٌب (.)1.14( ،)1.23
 إن مستوى األداء الوظٌفً لدى العاملٌن قد جاء بدرجة متوسطة ( )1.15وقد جاء ترتٌب
أبعاد األداء الوظٌفً تنازلٌا على النحو التالً8
الوالء الوظٌفً ( ،)1.20التعامل مع الزمالء ( ،)1.13انجاز المهام ( ،)1.45عالقة الموظف مع
الرإساء ( ،)1.07االنضباط (.)1.00
 كشفت الدراسة أن هناك أثر داال إحصائٌا عند مستوى داللة ( )0.03لاللتزام بؤبعاد القٌم
الثقافٌة الفردٌة (قٌم القٌادة ،قٌم اإلمتثال) على مستوى األداء الوظٌفً.
 بٌنت الدراسة أن هناك أثرا داال إحصائٌا عند مستوى داللة ( )0.00لاللتزام بقٌم العدالة
التنظٌمٌة (قٌم عدالة االجراءات ،قٌم عدالة المعامالت) على مستوى االداء الوظٌفً.
أما توصٌات الدراسة فتمثلت فً :ضرورة إعادة النظر فً نظام الرواتب واألجور وتشجٌع
العاملٌن على إبداء آرائهم وإقتراحاتهم وأن ٌؤخذ آراإهم الشخصٌة بعٌن االعتبار.
ج .دراسة نماء جواد العبٌدي( )4004بعنوان 8أثر العدالة التنظٌمٌة وعالقتها بااللتزام التنظٌمً
دراسة مٌدانٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،العراق.
هدفت الدراسة الى التعرف على العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً فً وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً وتحدٌد طبٌعة العالقة االرتباطٌة بٌن المتغٌرٌن ،ومعرفة األثر بٌنهما لتحقٌق هدف
البحث وقد تم إستفتاء عٌنة من ( )45فردا من العاملٌن فً الوزارة منهم مدراء أقسام ومسإولٌن
شعب ووحدات ،وأستخدامت بعض الوسائل االحصائٌة (الوسط الحسابً -االنحراف المعٌاري-
معامل االرتباط  -معامل االنحدار)
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:
 وجود عالقة إرتباط بٌن المتغٌرٌن بنسبة ( )0.127عند مستوى معنوٌة  %1بٌنما أشرت
النتائج منها الى وجود إرتفاع قوة العالقة بٌن متغٌر عدالة التعامل واالٌمان بالمنظمة وبلغت
(.)0.304
 وجود إرتباط وتؤثٌر بٌن أبعاد العدالة التنظٌمٌة وأبعاد االلتزام التنظٌمً وبنسب متفاوتة.
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أما توصٌات الدراسة فتمثلت فً:

 التشجٌع على تبنً بٌئة تنظٌمٌة تنمً مستوى االلتزام التنظٌمً عن طرٌق توفٌر مناخ
تنظٌمً تسوده العدالة.
 مراجعة جمٌع السٌاسات والممارسات الخاطئة المبنٌة على النظرة التقلٌدٌة فً االدارة وفقا
لمبدأ مفاده تحقٌق العدالة بٌن الجمٌع.
 .4.1.4الدراسات االجنبٌة:
أ .دراسة  )0770( Moorman.Rبعنوان :العالقة بٌن العدالة التنظٌمٌة وسلوكٌات المواطنة
التنظٌمٌة.
هدفت الدراسة الى معرفة أثر إحساس العاملٌن بالعدالة التنظٌمٌة على سلوكهم الوظٌفً
والتزامهم التنظٌمً بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و تكونت عٌنة الدراسة من  56مدٌرا من عدة
مإسسات.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة:
 ان عدالة االجراءات ٌمكن ان تكون مإسرا لاللتزام التنظٌمً أكثر من عدالة التوزٌع.
 وجود عالقة ارتباط اٌجابٌة قوٌة بٌن شعور الموظفٌن بالعدالة التنظٌمٌة والتزامهم التنظٌمً.
 وجود عالقة ارتباط اٌجابٌة وقوٌة بٌن كل من عدالة التوزٌع وعدالة االجراءات.
ب .دراسة  )0771( Miehoff .B & Moorman.Rبعنوان :العدالة كوسٌط للعالقة بٌن
أسالٌب الرقابة وسلوك المواطنة التنظٌمٌة.
شملت الدراسة على ( )401عامال و ( )00مدٌرا عاما فً احدى الشركات الكبرى بالوالٌات
المتحدة االمرٌكٌة ،حٌث هدفت الدراسة الى التعرف على دور العدالة التنظٌمٌة ضمن العالقة بٌن
أسالٌب الرقابة وااللتزام التنظٌمً.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالٌة :وجود عالقة إٌجابٌة قوٌة ومعنوٌة بٌن االلتزام التنظٌمً
والعدالة التنظٌمٌة ،بإعتبار أن االلتزام التنظٌمً هو رد فعل طبٌعً للموظف إزاء شعوره بعدالة
التوزٌع ،ذلك أن درجة التزام الموظف ،تزداد بحكم جودة العالقات بٌنه وبٌن منظمته ومع إحساسه
بعدالة التوزٌع واالجراءات ،ولٌس ألن عقد العمل بٌنه وبٌن المنظمة ٌتطلب ذلك.
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 .7مناقشة الدراسات السابقة:

هذه أبرز الدراسات المحلٌة والعربٌة واألجنبٌة التً توصلت إلٌها الباحثة ،ونالحظ من خالل
العرض السابق أن معظم الدراسات تناولت متغٌرات الدراسة إما بشكل منفرد أو من خالل عالقتها
ببعض المتغٌرات التنظٌمٌة األخرى أو من خالل تناول المتغٌرٌن معا ،أي أن كال من موضوع
العدالة التنظٌمٌة و اإللتزام التنظٌمً سبق أن كان محورا أساسٌا لمجموعة من الدراسات التً تناولته
إما بصورة مستقلة أو بٌن مجموعة من المتغٌرات للتحقق من نوعٌة التفاعل ما بٌن ذلك المتغٌر
التنظٌمً المهم ومجموعة أخرى من المتغٌرات الشخصٌة.
ٌتضح من جملة الدراسات السابقة التً إستعرضناها أن هذه الدراسات قد تعددت من حٌث
التشابه واإلختالف فً متغٌرات الدراسة وهذا بإختالف الهدف الذي تسعى إلٌه الدراسة وإختالف
موضوعاتها وكذا إختالف البٌئة التً تمت فٌها.
كما نجد أن هناك العدٌد من الدراسات تناولت متغٌرات الدراسة سوآءا منها العربٌة أو المحلٌة
أو األجنبٌة ،فالنسبة للدراسات التً تناولت موضوع العدالة التنظٌمٌة نجد جل الدراسات إرتبطت
بمجموعة من المتغٌرات لتبحث فً عالقة العدالة التنظٌمٌة بتلك المتغٌرات المتمثلة فً أسالٌب
الرقابة  ،)0771( Miehoff & Moormanوالعنف فً مكان العمل Tyler and Bies
(،)1990و األداء السٌاقً لعامر علً حسٌن العطوى ( ،)4005ومستوى األداء الوظٌفً لخالد
ٌوسف محمد الزعبً ( ،)4006حٌث أن جمٌع هذه الدراسات أكدت على وجود عالقة بٌن العدالة
التنظٌمٌة ومختلف المتغٌرات فً مختلف البٌئات.
كما نجد أن هناك دراسات تناولت موضوع اإللتزام التنظٌمً ،وهدفت الى تحدٌد مستوى اإللتزام
التنظٌمً وتناول العالقة بٌنه وبٌن مختلف المتغٌرات منها دراسة Abdullah and shaow
()0777حول االلتزام التنظٌمً والخصائص الدٌمغرافٌة الشخصٌة أي بٌان أثر كل من الجنس
والمإهل التعلٌمً و الحالة االجتماعٌة حٌث تباٌنت نتائج الدراسات فً تؤكٌد وجود الفروق فً
مستوى االلتزام التنظٌمً والتً تعزى للمتغٌرات الشخصٌة السابقة ،بٌنما تناولت دراسات أخرى
العدٌد من المتغٌرات تمثلت فً الرضا الوظٌفً لكل من رابح برباخ (Patericia،)4004
& ،)0774( frankودراسة ابراهٌم حنونة سامً ( ،)4003مراد نعمونً ( ،)4004وخالد ٌوسف
محمد الزعبً (، )4006وباسم عبد الحسٌن ( )4004حول القٌم و التغٌٌر التنظٌمً و األداء
الوظٌفً ،حٌث أكدت معظم هذه الدراسات على وجود عالقات على مستوٌات مختلفة بٌن جمٌع
المتغٌرات السابقة.
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وهناك دراسات تناولت متغٌرات الدراسة معا إلٌجاد العالقة بٌن العدالة التنظٌمٌة و االلتزام
التنظٌمً و التً هً محور دراستنا ،ومن بٌن هذه الدراسات 8دراسة عامر علً حسٌن العطوى
( ،)4005ودراسة خالد ٌوسف محمد الزعبً ( ،)4006ودراسة نماء جواد العبٌدي (،)4004
حٌث أشارت كل الدراسات إلى وجود عالقة إرتباط بٌن كل من العدالة التنظٌمٌة و االلتزام التنظٌمً.
كما تتشابه الدراسات السابقة مع دراستنا الحالٌة فً أن أغلبها إستخدم المنهج الوصفً التحلٌلً
لمنهج الدراسة ،وأستخدم االستبٌان كؤداة للبحث باإلضافة إلى إعتماد مجموعة من األسالٌب
االحصائٌة منها الوسط الحسابً ،االنحراف المعٌاري ،إختبار ،T-Testتحلٌل التباٌن االحادي،
معامل االرتباط بٌرسون ،إختبار الفا كرونباخ ،سٌبرمان براون وهذا لتحدٌد العالقة فً معظم
الدراسات كونها تساعد فً الحصول على النتائج التً تلبً تحقٌق أهداف الدراسات.
وإختلفت الدراسات فً طرٌقة إختٌار العٌنة التً إعتمدت من طرف هاته الدراسات منها من
إستخدم طرٌقة المسح الشامل وهناك من إستخدم العٌنة العشوائٌة الطبقٌة وهناك من الدراسات من
إعتمد فً دراسته على العٌنة العشوائٌة البسٌطة.
وقد تمٌزت هذه الدراسة أنها أجرٌت على قطاع مهم من قطاعات المدٌنة أال وهً مدٌرٌة توزٌع
الكهرباء والغاز إذ تلعب دورا حٌوٌا بٌن مختلف القطاعات ،وعلى ضوء مجموعة األبحاث التً
قامت بها الباحثة تبٌن أنها من الدراسات األولى التً تطرقت لهذا الجانب فً المدٌرٌة ،لتكون نقطة
إنطالق نحو دراسات الحقة تتناول جوانب أخرى مهمة فً هذا القطاع.
كما ٌالحظ من خالل اإلطالع على نتائج الدراسات السابقة على إجماع معظم هذه الدراسات
على وجود عالقة بٌن شعور العاملٌن بالعدالة التنظٌمٌة ومستوى اإللتزام التنظٌمً لدٌهم ،وأن هذه
المتغٌرات تإثر وتتؤثر ببعضها البعض ،كما كانت أهم التوصٌات التً تبنتها هذه الدراسات هً
ضرورة العمل على زٌادة شعور العاملٌن (الموظفٌن) بالعدالة التنظٌمٌة من خالل البحث عن
األسالٌب اإلدارٌة المناسبة ،وذلك للحفاظ على مستوى مقبول من االلتزام التنظٌمً لدٌهم.
كما أوضحت بعض هذه الدراسات أن تصورات العامل لسلوك منظمته له التؤثٌر المباشر فً
إلتزامه بمنظمته وإرتباطه الذاتً بها ،وبٌنت أٌضا أن هناك عالقة بٌن اإللتزام التنظٌمً وبعض
المتغٌرات الشخصٌة والوظٌفٌة وتوصلت أغلب الدراسات إلى أهمٌة تؤثٌر اإللتزام التنظٌمً على
الفرد والمنظمة ،كما بٌنت أن وضوح دور الموظف وصراع الدور الذي ٌعانً منه ورضاه عن
وظٌفته بشكل عام من العوامل القوٌة فً التنبإ بااللتزام التنظٌمً.
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لكن ما ٌإخذ على هذه الدراسات هو ندرة الدراسات التً تناولت موضوع العدالة التنظٌمٌة فً
الدراسات األكادٌمٌة فً مختلف البٌئات المحلٌة والعربٌة.
وما ٌستفاد من هذه الدراسات:
 االستفادة من توصٌات و إقتراحات بعض الدراسات والتعرف على الجوانب التً تستحق
البحث.
 إستفادت الدراسة من خالل إستعراض الدراسات السابقة فً تحدٌد مشكلة الدراسة وصٌاغة
أهدافها وأٌضا اإلطار النظري وكذلك سوف ٌستفاد من هذه الدراسات فً تفسٌر نتائج الدراسة
الحالٌة ،وكذا توظٌف هذه المتغٌرات فً بناء االستبٌان وقٌاس متغٌراتها.
 تتناول هذه الدراسة فً تحلٌل العالقة بٌن متغٌرٌن من أحدث أدبٌات السلوك التنظٌمً،
العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً.
 اإلثراء الفكري واإلداري فً الجانب النظري من خالل توظٌف تلك الدراسات فً تحدٌد
أبعاد العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً.
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تمهيد:

ٌتناول هذا الفصل المحور األول من الدراسة والمتمثل فً العدالة التنظٌمٌة فهً من
الموضوعات المهمة فً حقل اإلدارة ،إذ تعتبر من أهم مكونات الهٌكل التنظٌمً واالجتماعً والنفسً
للمنظمة ،فهً قٌمة ولفظ إجتماعً وتجاوزها من قبل المنظمة ٌمثل خرق للقٌم والعبلقات االجتماعٌة
للعاملٌن وٌترتب على هذا فجوة بٌن أهداف المنظمة وأهداف العاملٌن وبالتالً إتباع العاملٌن لسلوكات
ضارة بالمنظمة ،وعلٌه سٌتم عرض مفهوم العدالة التنظٌمٌة والتً تعود فكرتها إلى نظرٌة المساواة
التً نادى بها  )3691( Adamsوعرض أبعادها التً توضح وترشح الدراسة.
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 .1نشأة وتطور العدالة التنظيمية في الفكر اإلداري:

لقد تنبه علماء اإلجتماع منذ زمن طوٌل الى أهمٌة مبادئ العدالة وقٌمها التً وفرها اإلسبلم
أساسا لؤلداء المتمٌز للمنظمات ،وتحقٌقا لرضا األفراد العاملٌن فٌها ،األمر الذي دفع علماء اإلدارة
الى تركٌز إهتمامهم على الكثٌر من الظواهر المتعلقة بمفهوم العدالة كإختٌارات التوظٌف ،واألجور
المتكافئة( .العجمي ،1998.ص)71:

هذا ما أدى بهم الى إعتبار العدالة التنظٌمٌة من أحد المكونات األساسٌة للهٌكل االجتماعً
والنفسً للمنظمة ،حٌث تعتبر العدالة التنظٌمٌة قٌمة ونمطا إجتماعٌاٌ ،إدي غٌابها إلى مخاطر
جسمٌة تهدد المإسسة والفرد معا ،إذ أن إدراك العاملٌن لعدم توافر العدالة ٌإدي بهم إلى ممارسات
سلوكٌة سلبٌة ،كنقص الوالء للمنظمة ،والنٌة فً تركها ،وزٌادة معدل دوران العمل ،إضافة الى
سلوكٌات االنتقام الموجهة نحو المإسسة أو قادتها ،والعدالة التنظٌمٌة ترتبط بشكل جوهري بقٌم
العاملٌن وعبلقاتهم االجتماعٌة ،وهً تإثر بشكل مباشر على دوافع العاملٌن و جهودهم ،األمر الذي
أدى الى إعتبارها إحدى أهم نظرٌات السلوك اإلنسانً فً المنظمات.

(زايد ،1995 .ص ص.)8-6:

وٌعود االهتمام بالعدالة التنظٌمٌة إلى العدٌد من األسباب أبرزها:
الحاجة إلى التخلً عن السٌاسات التنظٌمٌة الهدامة القائمة على البٌروقراطٌة ومشاعر الظلم
والتهدٌد لدى العاملٌن ،وتبنً سٌاسات أخبلقٌة أخرى تتسم بالعدالة التنظٌمٌة والدعم التنظٌمً بما
ٌكفل االستمرارٌة والفعالٌة التنظٌمٌة فً اآلجل البعٌد ،كما ٌعود االهتمام بالعدالة التنظٌمٌة إلى وجود
تحد فً السعً لتقلٌل أو منع السلوكٌات المعادٌة للمجتمع الصادرة عن الموظفٌن الناتجة أساسا عن
غٌاب العدالة التنظٌمٌة( .عواد ،2003.ص)12:

وحسب ما جاء فً دراسة ( ) Brockner.2002تعود أهمٌة العدالة التنظٌمٌة إلى سببٌن:
األول :أن األفراد ٌستخدمون إدراك العدالة الحالٌة بالمنظمة للتنبإ بما ٌمكن أن ٌعاملوا به مستقببل.
والثاني :أن األفراد ٌرٌدون أن ٌشعروا بؤنهم جزء من المنظمة ،وتوافر العدالة مإشر مقبول بؤنهم
مقبولٌن ومقدرٌن من جانب قٌاداتهم(Brockner.j.2002 p59( .

ورغم أن مفهومً العدالة والمساواة ٌعدان من أهم المفاهٌم المكونة للركٌزة القٌمٌة فً اإلدارة
الحكومٌة ،فإن إهتمام الدراسات واألبحاث الغربٌة الخاصة بالعدالة التنظٌمٌة إنصب بصورة واسعة
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على القطاع الخاص ،مقابل إهتمام أقل فً القطاع الحكومً ،وإذا كانت أدبٌات اإلدارة فً العالم
الغربً لم تعط متغٌر العدالة التنظٌمٌة ما ٌستحقه من بحث فً القطاع الحكومً ،فإن واقع أدبٌات
اإلدارة الحكومٌة فً العالم العربً أٌضا لم ٌبتعد كثٌرا عن تلك الحالة ( الفضلي ، 1997.ص ،)77:مما
ٌحتم ضرورة االهتمام الجدي بالعدالة التنظٌمٌة بإعتبارها أحد المتغٌرات التً تإثر تؤثٌرا جوهرٌا فً
السلوك التنظٌمً ،خاصة أن العدٌد من الدراسات العربٌة (الفضلي ،1997 .ص ،)46 :قد أثبتت وجود
عدة سلبٌات فً القطاعات الحكومٌة العربٌة ناتجة عن تراجع درجة اإلحساس بالعدالة التنظٌمٌة،
ولعل من أبرز تلك السلبٌات ،إرتفاع معدالت اإلجازات المرضٌة ،وتراجع مستوٌات االلتزام
التنظٌمً.
كما إستطاعت مفاهٌم ونظرٌات العدالة التنظٌمٌة إختراق أدبٌات الدراسات السلوكٌة بصورة
سرٌعة ومإثرة ،حٌث تركزت المناقشات التقليدية لموضوع العدالة التنظٌمٌة على أحد أبعاد العدالة
التنظٌمٌة وهو عدالة التوزيع ،والتً تعود إلى نظرية العدالة التً نادى بها آدمز  ،1963والتً
تفترض أن الفرد ٌقارن معدل مخرجاته إلى مدخبلته فً مجال عمله ،مع معدل مخرجات فرد آخر،
ٌتخذه المقارن أساسا مرجعٌا للمقارنة مع زمبلئه فً العمل ،أو معارفه إلى مدخبلته ،فإذا تساوى
المعدالن فإن الفرد ٌشعر بالعدالة ،أما إذا لم ٌتساوى المعدالن ،فإنه ٌشعر بعدم العدالة مما ٌولد لدٌه
شعور بالتوترٌ ،دفعه إلى إتخاذ إجراءات تصحٌحٌة لتحقٌق العدالة(.محارمة ،2000.ص)319:

وٌعرف آدمز المدخالت :على أنها " نوع وخصائص عملٌات الشخص مثل العمل ،الحالة
االجتماعٌة ،التعلٌم ،الجهود المبذولة ،القابلٌة والمهارة ،مدة الخدمة " ....الخ ،فً حٌن عرف
المخرجات :على أنها " إستبلم حق خاص بالفرد مثل المكافئات ،النقود ،الترقٌة االجتماعٌة ،السلطة
وغٌرها "( .ماهر ،2005.ص)156:

وتحدث العدالة الداخلية عندما ٌتساوى العائد المادي الذي ٌحصل علٌه الفرد مع القٌمة النسبٌة
للوظٌفة داخل المإسسة ،أما العدالة الخارجية فتتحقق حٌن ٌتساوى العائد المادي الذي ٌحصل علٌه
الفرد مع ذلك الذي ٌحصل علٌه العاملون الذٌن ٌقومون بؤعمال مماثلة فً مإسسات أخرى.
(العميان ،2005.ص)298:
وٌبلحظ لنظرٌة العدالة ثبلث خطوات هً( :حواس ،2003 .ص)44:

 سعً األفراد نحو عبلقات عادلة فٌما بٌنهم.

34

العدالة التنظيمية

الفصل الثاني

 عندما ٌستشعر األفراد عدم العدالة فإنهم عادة ما ٌشعرون بقدر من االضطراب وعدم
التوازن.
ٌ حاول األفراد المستشعرون لعدم العدالة إعادة الوضع إلى حالة العدالة مما ٌإدي إلى تقلٌل
حالة االضطراب.
إال أن النظرٌة السابقة تعرضت إلنتقادات عدٌدة من قبل الباحثٌن الذٌن قاموا بجهود بحثٌة
نظرٌة ،أو مٌدانٌة فً مجال العدالة التنظٌمٌة ومن أبرز اإلنتقادات التً وجهت إلى هذه النظرٌة،
عجزها عن تقدٌم صورة متكاملة وشاملة عن سٌر عملٌة العدالة التنظٌمٌة ،وإفتراضها بؤن األفراد
متساوون فً إدراكهم للعدالة ،مهملة بذلك الفروق الفردٌة السٌما النفسٌة منها ،والتً لها تؤثٌر كبٌر
فً مدى إدراك األفراد للعدالة التنظٌمٌة.
لذلك تم تطوٌر نماذج جدٌدة أكثر شموال للعدالة التنظٌمٌة ،فبرز لدٌنا مفهوم العدالة اإلجرائية
من إقتراح ) ، (Folger amd greenberg1985وٌقصد به التصور الذهنً لعدالة
اإلجراءات المتبعة فً إتخاذ القرارات التً تمس األفراد ،وبمعنى آخر إذا كانت عدالة التوزٌع تتعلق
بعدالة المخرجات التً ٌحصل علٌها الموظف ،فإن عدالة اإلجراءات تتعلق بعدالة اإلجراءات التً
أستخدمت فً تحدٌد تلك المخرجات ،وكذلك ما أضافه الباحثون تحت مسمى عدالة التعامالت ،وبهذا
تكونت األبعاد الثبلثة لمفهوم العدالة التنظٌمٌة وهً  :عدالة التوزٌع ،عدالة اإلجراءات ،عدالة
التعامبلت(.محارمة ،2000.ص)325:

وعلٌه نجد أن جمٌع المدارس اإلدارٌة تناولت بشكل مباشر أو غٌر مباشر موضوع العدالة
التنظٌمٌة ،كونها رابطة مقدسة بٌن العامل والمإسسة تتوقف علٌها كفاءة وفاعلٌة كل منهما ،ألن
اإلدارة أساسها العدل بوصفها نشاطا ٌقوم على التنسٌق بٌن مصالح طرفٌن هما العامل والمإسسة،
وهذا ما أشارت إلٌه دراسة مارشال ( )Marshall,1992عندما أظهرت أهمٌة بعض القٌم
للمدٌرٌن والمتمثلة فً العدالة والمساواة والصدق فً التعامل مع اآلخرٌن.
لقد نظرت مدرسة اإلدارة العلمية إلى العدالة التنظٌمٌة على أنها ٌمكن أن تتحقق من خبلل
تصمٌم طرٌقة وحٌدة ومثلى للعمل ،واإلختٌار السلٌم للعاملٌن وبطرٌقة عادلة ووضعهم فً المكان
المناسب ،وتنظٌم العمل فً المإسسة بٌن اإلدارة والعمال ،ووضع نظام عادل للحوافز ٌقوم على
اإلستحقاق والجدارة وإعطاء األجر الذي ٌتناسب مع حجم اإلنتاج( .زايد  ،2004.ص)16:
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أما نظرية المبادئ اإلدارية فقد كان من مبادئها العدالة والمساواة اللذان ٌعنٌان ضرورة
توفٌرهما بٌن أعضاء المنظمة لٌإدي العاملٌن واجباتهم بإخبلص ووالء تنظٌمً ،وأٌضا أن ٌعطً
العاملٌن تعوٌضات ومكافآت عادلة لقاء خدماتهم كوسٌلة لتحفٌزهم ،تتؤتى من وضع ضوابط محددة
لؤلداء ،من خبلل العملٌة اإلدارٌة من تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه ورقابة ،وأن أفضل الطرق للحصول
على الضبط هو أن ٌطبق أنظمة الجزاء والعقاب واألجور والمعاملة على جمٌع العاملٌن بصورة
عادلة( .العميان  ،2013.ص)40:

بٌنما رأى البيروقراطيون أن العدالة التنظٌمٌة تتحقق من خبلل وجود نظام صارم للقواعد
واإلجراءات داخل المإسسة لتحدٌد واجبات العاملٌن وحقوقهم ،ووضع نظام من العبلقات غٌر
الشخصٌة بعٌد عن المإثرات الشخصٌة من أجل الموضوعٌة والنزاهة فً التعامل ،ووضع نظام
إختٌار العاملٌن وترقٌتهم( .زايد ،2004.ص)25:

فً حٌن نظرت مدرسة العالقات اإلنسانية إلى العدالة التنظٌمٌة من خبلل إحترام العبلقات
االجتماعٌة بٌن العاملٌن والمشاركة فً إتخاذ القرارات وأنظمة الشكاوى ووضع أسس لحلها ،وكذلك
أكدت على أهمٌة التركٌز على مصالح العمل لتلتقً مع مصالح المإسسة ،وأن ال ٌكون أحدهما على
حساب اآلخر ،مما ٌجعل العامل ٌشعر بالعدالة والمساواة وعدم اإلجحاف فً حقوقه ضمن معادلة
مشتركة( .عالم ،1993.ص)84:

أما المدرسة السلوكية فقد دعت إلى العدالة فً المعاملة وتكافإ الفرص فً العمل واالستخدام
واألجور وحقوق العاملٌن بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدٌن( .سيد  ،2006.ص )18:

ٌتضح لنا مما سبق أن نظرٌة العدالة قد القت إهتماما كبٌرا منذ نشؤتها وذلك ألن األفراد ٌبحثون
عن العدالة والمساواة فً العبلقة االجتماعٌة التبادلٌة بٌن العامل وصاحب العمل.
ونظرا لؤلهمٌة لمتزاٌدة لموضوع العدالة التنظٌمٌة ،فإنه من الطبٌعً أن تجرى الكثٌر من
الدراسات لتطبٌق نظرٌات العدالة لفهم سلوك األفراد داخل المنظمات ،ولكن واجهت هذه الدراسات
فً البداٌة نجاحا محدودا لتفسٌر الكثٌر من صور السلوك التنظٌمً ،إال أن إستمرار هذه الدراسات فً
السنوات األخٌرة حول وصف دور العدالة فً المنظمات أدى إلى ظهور مفهوم العدالة التنظٌمٌة
بشكله الحالً ،لذا شهد عقد التسعٌنات من القرن العشرٌن تسارع وتٌرة التغٌرات العالمٌة ،إهتماما
متصاعدا بالعدالة التنظٌمٌة ،بعد أن باتت الموارد البشرٌة التً تعتبر أهم األصول فً المنظمات أكثر
إحتٌاجا الى الشعور باالكتفاء النفسً والمادي.
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إن إرتباط العدالة التنظٌمٌة بوصفها مكونا تفسٌرٌا ،مع موضوع اإللتزام التنظٌمً بوصفه
شعورا وسلوكاٌ ،ظهر فً األبعاد والعبلقات المعبرة عن إتجاهات العاملٌن إزاء منظماتهم( .الفهداوي

وقطاونة ،2004.ص ،)03:وكذلك مع مفهوم المواطنة التنظٌمٌة التً تدعم وتساند البٌئة النفسٌة
واالجتماعٌة فً المنظمة والتً لها الدور الكبٌر فً إنجاز النشاطات األساسٌة لها.
إن الحكم على مدى نجاح المإسسات الحكومٌة ٌتجلى من خبلل قدرة اإلدارة العلٌا فٌها على
تحقٌق متطلبات العدالة التنظٌمٌة ،ومدى قدرتها على حث العاملٌن على إظهار السلوكٌات المرغوبة،
وما ٌجسد التزامهم التنظٌمً تجاه منظماتهم التً ٌنتمون إلٌها( .الفهداوي والقطاونة ،2004.ص.)04:

 .2مفهوم العدالة التنظيمية:
إن الفكر اإلداري إستفاد من نظرته لمفهوم العدالة التنظٌمٌة من خبلل نظرٌات التبادل وذلك
عبر توظٌف أطروحات (هومانز  )1961حول السلوك اإلجتماعً وأشكاله المتحققة عبر تصرفات
األفراد ،بوصفهم مانحٌن المكافآت بعضهم لبعض وٌمٌلون إلى السلوك الذي ٌجدونه مجزٌا بالنسبة
لهم ،وٌقارنون بٌن قٌمة أفعالهم وما ٌحصلون علٌه فضبل عن أطروحات (بيتيرملو ،)1964حول
تؤثٌرات التبادل فً الحٌاة االجتماعٌة لتشمل تحلٌل العبلقات اإلنسانٌة التً تتضمنها عملٌات التبادل
فً إطار الموقف العادل( .الفهداوي والقطاونة ،2004.ص)05:

وقبل التطرق إلى مفهوم العدالة التنظٌمٌة البد من القول أن العدالة التنظٌمٌة تعد إحدى محددات
السلوك التنظٌمً نظرا لعبلقتها المباشرة بمجموعة كبٌرة من المتغٌرات التنظٌمٌة التً تإثر على
نجاح المنظمات وتطورها وقدرتها على تحقٌق أهدافها بكفاءة وفاعلٌة وذلك كونها تعكس الطرٌقة
التً ٌحكم من خبللها الفرد على المستوى الوظٌفً واإلنسانً الذي ٌعامل به من قبل مدٌره المباشر،
حٌث أن االنسان دائما ما ٌتطلع إلى حٌاة كرٌمة وحرة تغنٌه عن اإلحساس بالظلم واالضطهاد الناتج
عن الفروق االجتماعٌة والوظٌفٌة واالقتصادٌة ،لذا فإن العدالة تعد من أهم المبادئ األخبلقٌة كونها
تصون حقوق اآلخرٌن( .البدراني ،2010.ص)16:

و ٌستمد مفهوم العدالة التنظٌمٌة أصوله التارٌخٌة من نظرٌة العدالة التً نادى بها
آدمز( )Adamsالذي رأى أن المحدد الرئٌسً لجهود العامل وأدائه والرضا عنه هو درجة العدالة أو
عدم العدالة التً ٌدركها الفرد فً وظٌفته ،فدرجة العدالة تعرف بؤنها نسبة مدخبلت الفرد (مثل:
مستوى الجهد والعمل) للمخرجات (مثل :الراتب) مقارنة بنسبة مشابهة لآلخرٌن ،ونظر لهذه المقارنة
سمٌت هذه النظرٌة بنظرٌة المقارنات االجتماعٌة( .ماهر ،2000.ص)164:
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ونظرٌة العدالة هً واحدة من نظرٌات كثٌرة إشتقت من عملٌات المقارنة اإلجتماعٌة ،وتشمل
المقارنات اإلجتماعٌة على تقٌٌم الوضع الخاص فً سٌاق وضع اآلخرٌن ،وترتكز هذه النظرٌة على
مقدمة منطقٌة بسٌطة وهً أن الناس ٌرٌدون أن ٌعاملوا بعدل ،وتعرف نظرٌة العدالة على أنها:
"إعتقاد الفرد بؤنه ٌعامل معاملة عادلة مقارنة باآلخرٌن ،أما عدم العدالة فتعرف على أنها إعتقاد الفرد
بؤنه ال ٌعامل معاملة عادلة مقارنة باألخرٌن"( .عاشور ،1989.ص)158:

وتتم عملٌة المقارنة االجتماعٌة من خبلل حساب معدل مخرجات الفرد إلى مدخبلته مع
مخرجات اآلخرٌن إلى مدخبلتهم ،وفً حالة التساوي ٌحدث الشعور بالعدالة ،وفً هذه الحالة ٌقوم
الفرد بمجموعة من األلفاظ السلوكٌة منها الدافعٌة والحماس لئلبقاء على هذا الموقف ،وفً الحالة التً
ٌكون فٌها معدل الفرد أكبر من معدل اآلخرٌن ٌحصل الشعور بعدم العدالة إٌجابٌة ،وفً حالة إذا كان
معدل الفرد أقل من معدل اآلخرٌن ٌحدث الشعور بعدم العدالة سلبٌة ،ونتٌجة لهذا الوضع ٌقوم الفرد
بمجموعة من األلفاظ السلوكٌة للتخلص من حالة عدم العدالة منها(:خليفة ،1997.ص ص)15-9:

ٌ غٌر مدخبلت العمل مثل تخفٌض مستوى األداء.
ٌ غٌر المخرجات التً ٌحصل علٌها مثل المطالبة بزٌادة الراتب أو الحوافز.
ٌ ترك العمل.
ٌ غٌر جماعة المقارنة مثل :أن ٌقول إن عدم العدالة حالة مإقتة تنتهً فً المستقبل.
ٌ غٌر مدخبلت أو مخرجات اآلخرٌن كؤن ٌجد زمٌبل له فً العمل ٌقبل عمبل أكثر.
(محارمة ،2000.ص)319:

كما عرف آخرون العدالة التنظٌمٌة بؤنها" :درجة تحقٌق المساواة والنزاهة فً الحقوق
والواجبات التً تعبر عن عبلقة الفرد بالمنظمة ،وتجسد فكرة العدالة مبدأ تحقٌق اإللتزامات من قبل
الموظفٌن تجاه المنظمة التً ٌعملون فٌها ،وتؤكٌد الثقة التنظٌمٌة المطلوبة بٌن الطرفٌن".
(العطوي ،2007.ص)149:

وأشار (زايد  )1995إلى أن العدالة التنظٌمٌة تتحدد فً ضوء ما ٌدركه العامل من نزاهة
وموضوعٌة المخرجات واإلجراءات التنظٌمٌة ،وإستنتج أن مفهوم العدالة التنظٌمٌة هو مفهوم نسبً
بمعنى أن اإلجراء الذي ٌدركه أحد العاملٌن على أنه إجراء غٌر عادل ،قد ٌدركه عامل آخر بؤنه
إجراء عادل وموضوعً بدرجة عالٌة( .زايد ،1995.ص)298:
أما حسنٌن فقد عرفها " :بؤنها إعطاء كل فرد ما ٌستحقه " (حسنين ،2004 .ص)74:
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كما أن هناك من عرفها بؤنها "محصلة اإلتفاق بٌن الجهود المبذولة والعوائد المتحققة بشكل ٌسهم فً
تحقٌق األهداف المطلوبة للمنظمة "( .حواس ،2003.ص)64:

ولقد أورد أورغان وباتمان ( ) Organ & Batman1991تعرٌفا للعدالة التنظٌمٌة ٌتماشى
مع تعرٌف ( )Adamsبؤنها "إدراك نسبة العوائد إلى المدخبلت لشخص ما تساوي تلك النسبة
الخاصة بالشخص المقارن " .وعرف جزينبرغ ( )Greenbergالعدالة التنظٌمٌة بؤنها "إدراك
األفراد لحالة اإلنصاف فً المعاملة التً ٌعاملون بها من قبل المنظمات".
وعرفت كذلك بؤنها " التركٌز على مدى إدراك العاملٌن للمعاملة العادلة فً وظائفهم وتؤثٌر ذلك على
العدٌد من المخرجات التنظٌمٌة"(Ishak&Alam.2000.p 326( .

ٌبدو مما سبق أن مفهوم العدالة التنظٌمٌة هو مفهوم نسبً بمعنى أن اإلجراء الذي ٌدركه أحد
األشخاص على أنه إجراء غٌر عادل ،وأنه مطلب شرعً وصفة محمودة منذ القدم ولجمٌع الناس،
ألنه ٌنظر إلٌها بمنظار قٌمً وعقائدي ،وبناء علٌه تعددت تعرٌفاتها وإختلفت تبعا لؤلشخاص الذٌن
عرفوها ،فرجل الدٌن ٌعرفها من زاوٌة دٌنٌة بحتة والفٌلسوف ٌنظر إلٌها من ناحٌة فلسفٌة ورجل
اإلدارة ٌعرفها من منظور إداري وهكذا(.زايد ،2006.ص)12:

كما نجد بؤن هذا المفهوم ٌعكس مفهوم آخر وهو الحساسية للعدالة والذي بدوره ٌراعً الفروق
الفردٌة والنفسٌة للعاملٌن ،أي أن األفراد ٌسلكون طرقا مختلفة بشؤن إدراك العدالة أو عدمها بسبب
إختبلف تفضٌبلتهم وطبقا لهذا المفهوم قسم (مايلز) األفراد ألى ثبلث فئات ،على النحو التالً:
األول :المإثرون وهم األفراد الذٌن ٌمٌلون إلى العطاء أكثر مما ٌؤخذون.
الثانية :المساوون وهم الذٌن ٌشعرون بالعدالة عندما ٌتساوى معدل العدالة عندهم مع معدل العدالة مع
اآلخرٌن.
الثالثة :األنانٌون وهم األفراد الذٌن ال ٌشعرون بالعدالة إال فً حالة أن تكون المعادلة فً صالحهم.
(زايد ،1999.ص)107:

وٌمكن النظر للعدالة التنظٌمٌة على أنها من المتغٌرات الهامة ذات التؤثٌر المحتمل على كفاءة
األداء الوظٌفً للعاملٌن من جانب وعلى أداء المنظمة من جابن آخر( .حواس ،2003.ص)46:
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 .3أهمية العدالة التنظيمية:

إن مفهوم العدالة التنظٌمٌة من الموضوعات الفاعلة والمهمة فً حقل اإلدارة ،فهً متغٌر مإثر
فً عملٌات اإلدارة ووظائفها ،وٌمكن النظر إلٌها كؤحد المتغٌرات التنظٌمٌة ذات التؤثٌر الكبٌر على
كفاءة األداء الوظٌفً للعاملٌن فً المنظمات ،وٌمكن إدراك أهمٌة العدالة التنظٌمٌة من خبلل
المإشرات التالٌة( :الفهداوي والقطاونة  ،2004.ص)15:

 إن العدالة التنظٌمٌة توضح حقٌقة النظام التوزٌعً للرواتب واألجور فً المنظمة ،وذلك من
خبلل العدالة التوزٌعٌة.
 تنعكس العدالة التنظٌمٌة سلوكٌا على حاالت الرضا عن الرإساء ونظم القرار ،وعلى
سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً.
 إن العدالة التنظٌمٌة تسلط الضوء للكشف عن األجواء التنظٌمٌة والمناخ التنظٌمً السائد فً
المنظمة وهنا ٌبرز بعد العدالة فً التعامبلت.
 إن العدالة التنظٌمٌة تإدي إلى تحدٌد جودة نظام المتابعة والرقابة والتقٌٌم ،والقدرة على تفعٌل
أدوار التغذٌة الراجعة ،بشكل ٌكفل جودة العملٌات التنظٌمٌة واإلنجازات عند أعضاء المنظمة.
 إن العدالة التنظٌمٌة تبرز منظومة القٌم االجتماعٌة واألخبلقٌة والدٌنٌة عند األفراد ،وتحدد
طرق التفاعل والنضج األخبلقً لدى أعضاء المنظمة فً كٌفٌة إدراكهم وتصوراتهم للعدالة الشائعة
فً المنظمة.
كما أثبتت دراسات العدالة التنظٌمٌة خطورة غٌاب أي بعد من أبعاد العدالة التنظٌمٌة وذلك على
النحو التالً)Folger and Greenberg, 1985, p : 705( :

بالنسبة لبعد العدالة التوزيعية :توصلت الدراسات إلى أن إنخفاض مدركات العاملٌن لهذا البعد
ٌمكن أن ٌسبب نتائج سلبٌة مثل :إنخفاض مستوى األداء الوظٌفً.
بالنسبة لبعد العدالة اإلجرائية :توصلت الدراسات إلى أن عملٌات صنع القرارات غٌر العادلة
ترتبط بالعدٌد من النتائج السلبٌة مثل :إنخفاض التقٌٌم الكلً للمنظمة ونقص الرضا الوظٌفً،
وإنخفاض مستوى االلتزام التنظٌمً وإنخفاض األداء الوظٌفً وضعف المواطنة التنظٌمٌة.
أما بالنسبة لبعد عدالة التعامل :فقد أشارت الدراسات أن عدم مراعاة الحساسٌة الشخصٌة
(المكون األول لعدالة التعامل) ٌترتب علٌه نشؤة الصراعات التنظٌمٌة ،وزٌادة االتجاهات السلبٌة نحو
المنظمة والعمل.
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ووفقا لنظرٌة العدالة فإن الفرد ٌقارن ما ٌقدمه من مساهمات وما ٌحصل علٌه من نواتج مع فرد
أو أفراد مرجعٌٌن وبناء على ذلك ٌتحدد إدراك الفرد للعدالة أو لعدم العدالة التوزٌعٌة ،كما ٌرى
بعض الباحثٌن أن هناك إختبلفا بٌن األفراد فً مدى حساسٌتهم للعدالة أو لمدى توازن معادلة العوائد
والمساهمات ،حٌث ٌرى أنه ٌمكن تقسٌم األفراد إلى ثبلث مجموعات طبقا لحساسٌتهم للعدالة.
(عطية ،2003 .ص)127:

.4أبعاد العدالة التنظيمية:
تناول العدٌد من الباحثٌن موضوع العدالة التنظٌمٌة بإعتبارها تتضمن ثبلثة أبعاد رئٌسٌة هً
العدالة التوزٌعٌة ،العدالة اإلجرائٌة والعدالة التفاعلٌة ،وفٌما ٌلً توضٌح لهذه األبعاد:
 .1.4العدالة التوزيعية:
عرفها مورمان ('' :)Moorman 1991بؤنها عدالة المخرجات التً ٌحصل علٌها
الموظف'' ،أما (خليفة  )1997فقد عرفها '' :بؤنه عدالة توزٌع المصادر والفرص التنظٌمٌة ،حٌث
ٌنزع األفراد إلى تقٌٌم نتائج أعمالهم وفقا لقاعدة توزٌعٌة قائمة على مبدأ المساواة ،كما عرفها ( Lee
" )2000بؤنها تركز على إدراك الموظفٌن لعدالة المخرجات المستلمة فهم ٌقٌمون الحالة النهائٌة
لعملٌة توزٌع الموارد فً المنظمة" .أي أن العدالة التوزٌعٌة تتعلق بالنتائج أو المخرجات التً ٌحصل
علٌها الفرد من وظٌفته وتتضمن العدالة التوزٌعٌة ما ٌلً:
* جانب ماديٌ :مثل هٌكل التوزٌعات وٌعبر عن حجم ومضمون ما ٌحصل علٌه الفرد من
مكافئات.
*

جانب إجتماعي :وٌعبر عن المعاملة الشخصٌة للفرد الذي ٌحصل على المكافئات وذلك من

قبل متخذي القرارات.
وقد صنف كويمان ( )Koopmann,2003هذا النوع من العدالة إلى ثبلثة أنواع:
()Ishak &Adam . 2000,p326

أ .اإلنصاف :وٌقوم على قاعدة توزٌع العوائد وفقا لمستوى المساهمة ،فالعامل الذي ٌعمل
بالدوام الجزئً ال ٌتساوى فً األجر مع من ٌعمل بالدوام الكامل وفً حالة التساوي بٌنهما فً األجر،
فإن ذلك ٌعد خرقا لقاعدة اإلنصاف.
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ب .المساواةٌ :ركز هذا النوع على مبدأ توزٌع العوائد بغض النظر عن الجنس واللون والعرق
وأن ٌؤخذ الجمٌع فرصا متساوٌة والتوزٌع ٌكون على أساس المعرفة والمهارة واإلنتاجٌة.
ج .الحاجةٌ :عتمد هذا النوع فً توزٌع العوائد على مبدأ صاحب الحاجة األولى أي تقدم لؤلفراد
ذوي الحاجة الملحة على اآلخرٌن ،فاألم التً لدٌها طفبلن أو أكثر تستحق زٌادة عن األم التً لها
طفل واحد شرٌطة أن تتساوى جمٌع الظروف األخرى( .عبد الجبار ،القحطاني ،2007 .ص.)86 :

د .النوعية :وتعنً هذه القاعدة أن كل الناس وبغض النظر عن خصائصهم الفردٌة (الجنس،
العرق ،الدٌن) ٌجب أن ٌتساووا بفرص الحصول على المكافئات مثبل :عندما تعمل المنظمة على
تقدٌم الخدمات الصحٌة لموظفٌها ٌجب أن تشمل هذه الخدمات كل الموظفٌن داخل المنظمة ولٌس
فقط الذٌن ٌعملون بجد وإذ حصل البعض على ذلك والبعض اآلخر ال فإنهم سٌشعرون بؤن هناك
تجاوزات على قاعدة النوعٌة.
 .2.4العدالة اإلجرائية:
وهً عبارة عن مدى إحساس العاملٌن بعدالة اإلجراءات التً أستخدمت فً تحدٌد تلك
المخرجات ( ،)Moorman 1991وقد أشار (خليفة  )1997إلى أن العدالة اإلجرائٌة هً عبارة
عن التصور الذهنً لعدالة اإلجراءات المتبعة فً إتخاذ القرارات التً تمس األفراد ،وإذا كانت العدالة
التوزٌعٌة تتعلق بعدالة المخرجات التً ٌحصل علٌها الموظف فإن العدالة اإلجرائٌة تتعلق بعدالة
اإلجراءات التً أستخدمت فً تحدٌد تلك المخرجات ،وقد أشار (كوبمان) إلى نوعٌن من العدالة
اإلجرائٌة( :خليفة ،1997.ص)11 :

أ .العدالة المنتظمة :وهً تستخدم قاعدة منهجٌة واضحة لئلجراءات المستخدمة فً إتخاذ
القرارات التوزٌعٌة وحسب القواعد األساسٌة للعدالة اإلجرائٌة.
ب .العدالة المعلوماتية :وهً وسٌلة إجتماعٌة لتحقٌق العدالة اإلجرائٌة ،وتتضمن توفٌر
معلومات واضحة للعاملٌن المستفٌدٌن من المخرجات حول القرار المتخذ فً إجراءات التوزٌع،
بمعنى تبرٌر إجراءات القرار.
وقد ذكر (مورمان) مجموعة من القواعد األساسٌة المكونة للعدالة اإلجرائٌة منها( :حواس،2003 .
ص)49:

 قاعدة اإلستئناف :وهً وجود فرص لئلعتراض على القرارات وتعدٌلها إذا ظهر ما ٌبرر
ذلك ،أي أن تتوفر آلٌة لتصحٌح القرارات الخاطئة.
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 القاعدة األخالقية :أي أن ٌتم توزٌع المصادر وفقا للمعاٌٌر األخبلقٌة السائدة ،بمعنى أن ٌتم
اإللتزام بالمعاٌٌر األخبلقٌة عند إتخاذ القرارات.
 قاعدة التمثيل :بمعنى ٌجب أن تتصف عملٌة إتخاذ القرارات وجهات نظر أصحاب العبلقة،
وأن تإخذ فً اإلعتبار جمٌع آراء الجماعات المتؤثرة بالقرار.
 قاعدة عدم االنحياز :تعنً الموضوعٌة وعدم تؤثر الذات بإجراءات إتخاذ القرار ،أي أن
تكون اإلجراءات خالٌة من التحٌز.
 قاعدة الدقة :وتركز على مصادر معلومات دقٌقة ،صحٌحة وسلٌمة و موضوعٌة.
 محددات عدالة اإلجراءات:
حدد (زايد )2006.مجموعة من المحددات التً ترتبط إرتباطا مباشرا باإلجراءات التً تم
اإلعتماد علٌها لتحدٌد المخرجات التً ٌحصل علٌها والتً تتضمن ما ٌلً:
(زايد ،2006.ص ص)70-69:

أ.

وحدة الهدف :المنظمة كلها ٌجب أن تهدف إلى تحقٌق هدف مشترك ومحدد وواضح.

ب .المساواة :كل العاملٌن البد أن تطبق علٌهم نفس القوانٌن واللوائح بشكل عادي ،وٌإدي عدم
اإللتزام بهذا المبدأ إلى تنامً شعور العاملٌن بعدم العدالة التنظٌمٌة.
ج .السلطة والمسؤولية :السلطة هً حق إصدار األوامر وممارسة الضغوط لضمان طاعة
العاملٌن وترتبط السلطة بالمسإولٌة والمسإولٌة هً تحمل نتائج القرارات التً ٌتخذها صاحب
السلطة (المحاسبة) وبالتالً فإن من ٌحصل على سلطة ما البد أن ٌتحمل المسإولٌة.
د .تسلسل السلطة :توزع السلطة بٌن مستوٌات إدارٌة مختلفة كل حسب إختصاصه ،وغالبا ما
تتدفق السلطة من األعلى إلى األسفل.
ه .اإلحتفاظ بالكفاءات اإلداريةٌ :جب أن تعمل المنظمة على اإلحتفاظ بالعاملٌن المتمٌزٌن
وتظهر أهمٌة خاصة لهذا المحدد.
و .المركزية :تركٌز سلطة إتخاذ القرار فً ٌد شخص أو مجموعة من األفراد.
 .3.4عدالة التعامالت( :التفاعلية)
وهً مدى إحساس العاملٌن بعدالة المعاملة التً ٌحصل علٌها العامل عندما تطبق علٌه بعض
اإلجراءات الرسمٌة أو معرفته أسباب تطبٌق تلك اإلجراءات ،وهذا ٌعنً أهمٌة أسلوب التعامل مع
الموظفٌن عند تطبٌق اإلجراءات واألنظمة والقوانٌن)Robert . 2001.p 312( .
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وقد ذكر ( )Bies and meegأن إدراك العاملٌن للعدالة التفاعلٌة ٌعتمد على أربعة عوامل
هً:
 مدى وجود مبررات واضحة للقرارات المتخذة.
 مدى إخبلص المسإول وصراحته فً تعامله مع العاملٌن.
 مدى إحترام المسإول للعاملٌن.
 مدى التزام المسإول بآداب التعامل مع العاملٌن.
وفً ضوء المحددات السابقة أشار (البدراني )2010لما خلص له بعض الباحثٌن إلى دمج
المحددات األربعة ضمن بعدٌن للعدالة هما:
الحساسٌة والتفسٌر ،حٌث تعكس الحساسية مدى مراعاة ممثلً التنظٌم لمشاعر العاملٌن
والحفاظ على كرامتهم ،أما التفسير فإنه ٌعكس مدى تزوٌد العاملٌن بالمعلومات الكافٌة والدقٌقة
والهامة والتً تساعد فً تفسٌر وتبرٌر الممارسات اإلدارٌة( .البدراني ،2010.ص)35:

وتبرز أهمٌة عدالة التعامبلت فٌما ٌلً:
 إن التبرٌر المقبول أو المنطقً الذي تقدمه المنظمة بشؤن قراراتها ٌإدي إلى إدراكات أعلى
للعدالة من جانب العاملٌن وذلك بالمقارنة بعدم تقدٌم أٌة مبررات.
 أهمٌة الترابط الوثٌق بٌن عدالة التوزٌع وعدالة اإلجراءات وعدالة التعامبلت ،فهً لٌست
منفصلة تماما ،بل مترابطة وتإثر فً بعضها البعض ولذا فان الحدٌث عن أي منها دون الحدٌث عن
األنواع األخرى أمر غٌر ممكن من الناحٌة العلمٌة.
وٌبدو أن هناك ترابطا وثٌقا بٌن العدالة التوزٌعٌة والعدالة اإلجرائٌة والعدالة التعاملٌة ،فقد أكد
(البدراني  )2010ذلك عندما أشار إلى أن شعور الموظف بالعدالة ٌإثر فً مستوى التزامه،
فالموظف الذي ٌشعر بالعدالة اإلجرائٌة والعدالة التوزٌعٌة فضبل عن العدالة التعامبلت ٌكون مستوى
والئه مرتفعا مقارنة بالموظف الذي ٌشعر عكس ذلك ،ولذلك فإن هذه األنواع الثبلثة من العدالة قد
تإثر فً إحساس العاملٌن بالعدالة التنظٌمٌة( .البدراني ،2010.ص)35 :

ٌتضح مما تقدم أن هناك إجماعا من قبل الباحثٌن على وجود ثبلثة أبعاد للعدالة التنظٌمٌة وهً:
العدالة التوزٌعٌة والعدالة اإلجرائٌة والعدالة التفاعلٌة ،وهً مترابطة بمعنى ال ٌجوز أن تكون عملٌة
التوزٌع عادلة بدون أن تكون إجراءات وأسس التوزٌع والتطبٌق غٌر عادلة ،ولها تؤثٌر مباشر فً
األداء على مستوى كل من العامل والمإسسة ،وتؤثٌرها ٌنعكس إٌجابا أو سلبا على العاملٌن على شكل
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الرضا الوظٌفً ،ومن هنا ٌبدو إرتباطها ببعض المتغٌرات المهمة مثل الرضا الوظٌفً والوالء
وااللتزام التنظٌمً واألداء( .العبيدي ،2012 .ص)80:

 .4نماذج العدالة التنظيمية:
هناك نموذجان ٌشرحان التؤثٌرات الجوهرٌة ألبعاد العدالة التنظٌمٌة فً ردود فعل العاملٌن
داخل المنظمة هما:
 .1.5النموذج ثنائي العوامل:
حٌث إقترحت دراسة (كونوفسكي وفولجر) ) (konovnsky amd folger 1991أن لكل
بعد من أبعاد العدالة التنظٌمٌة تؤثٌرات مختلفة إعتمادا على الدراسات القانونٌة ،وذلك من خبلل
إرتباط العدالة اإلجرائٌة بدرجة أكبر مع التقٌٌمات األكثر عمومٌة ،مثل تقٌٌم مدى عدالة النظام
القضائً ،فً حٌن أن العدالة التوزٌعٌة إرتبطت بدرجة أكبر بالتقٌٌمات على المستوى الشخصً،
مثل :رضا المحكوم علٌهم عن أحكام القضاة فً القضاٌا الخاصة.
) (konovnsky& folger 1991,p, 213
 .2.5النموذج اإلضافي:
و ٌفترض هذا النموذج إمكانٌة تؤثٌر كل بعد من أبعاد العدالة التنظٌمٌة فً التقٌٌمات على
المستوى الشخصً والمستوى التنظٌمً وقد أكدت بعض الدراسات أن هذا النموذج هو األكثر مبلئمة
لقضاٌا العدالة فً المنظمات( .العطوي ،2007 .ص)10 :

 .6نظريات العدالة التنظيمية:
تقع نظرٌات العدالة التنظٌمٌة ضمن النظرٌات المعرفٌة فً الدافعٌة ،وتتضمن التحلٌل
والمفاضلة والتقٌٌم واإلستنتاج واإلختٌار فً تحدٌد األهداف والنتائج المرغوبة ،باإلضافة إلى إختٌار
الطرق والوسائل التً تحقق ذلك ،ومن أهم هذه النظرٌات:
 .1.6نظرية العدالة آلدمزAdams :
لقد إرتبط تطوٌر هذه النظرٌة فً أساسها وتجرٌبها بإسم ستيسي آدمز وقد أطلق على هذه
النظرٌة عدة مسمٌات من بٌنها نظرٌة المقارنة اإلجتماعٌة ونظرٌة التبادل أو المبادلة ونظرٌة
المساواة أو العدالة ،وتقوم هذه النظرٌة على إفتراض أن الفرد ٌكون مدفوعا فً سلوكه إلى تحقٌق
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الشعور بالعدالة ،وهو شعور وجدانً عقلً ٌتم التوصل إلٌه من خبلل مجموعة العملٌات العقلٌة
والتمثٌل الذهنً للمشاعر الدالة على العدالة من عدمها( .المعايطة ،2005 .ص)27 :

وٌدور جوهر نظرٌة العدالة حول العبلقة بٌن الرضا الوظٌفً للعامل والعدالة ،وتفترض أن
درجة شعور العامل بعدالة ما ٌحصل علٌه من مكافآت وحوافز من عمله تحدد بدرجة كبٌرة شعوره
بالرضا مما ٌإثر فً مستوى أدائه وإنتاجٌته ،وإن مستوى رضا العامل ٌتحدد بمستوى إعتقاده بؤنه
ٌعامل بعدالة بالمقارنة مع اآلخرٌن ،وتستند هذه النظرٌة إلى أن العامل ٌقٌس درجة العدالة من خبلل
مقارنته النسبٌة للجهود التً ٌبذلها (المدخبلت) فً عمله إلى العوائد (المخرجات) التً ٌحصل علٌها
مع تلك النسبة ألمثاله العاملٌن فً الوظائف الشبٌهة وفً الظروف نفسها ،فإذا كانت نتٌجة المقارنة
عادلة وتساوت النسبتان تكون النتٌجة هً شعور العامل بالرضا ،أما إذا كان العكس فإن النتٌجة هً
شعور العامل بعدم الرضا عن عمله(Adams.1965.p.422) .

وللنظرٌة عدة إفتراضات إستندت إلٌها أوردها كشرود على النحو اآلتً:
ٌ تصارع األفراد من أجل المحافظة على حالة وضعٌة عادلة (أي متساوٌة مع اآلخرٌن).
 عندما ٌدرك العامل حالة غٌر عادلة فإن تلك الحالة تخلق فٌه توترا ،وهذا ٌدفع العامل إلى
العمل للتخفٌض من حالة القلق والتوتر وعدم االرتٌاح.
 كلما زاد مستوى إدراك عدم العدالة زاد الدافع للعمل على تخفٌض حالة التوتر.
ٌ نبغً أن ٌدرك العمال حالة عدم العدالة مثل :حصولهم على راتب أقل من زمبلئهم أكثر من
إدراكهم للحاالت العادلة مثل حصولهم على راتب أعلى من زمبلئهم فً العمل.
وطبقا لهذه النظرٌة فإن حالة العدالة تكون من خبلل المعادلة التالٌة:
 نتائج العامل أو أرباحه على إسهاماته أو مدخبلته تساوي نتائج اآلخر أو أرباحه على
إسهاماته أو مدخبلته.


إن حالة عدم التساوي الناتجة عن عملٌة مقارنة العامل لنفسه مع اآلخرٌن أسماها ()Adams

الشعور بعدم العدالة وعرفها بؤنها شعور الفرد بالغبن حال إدراك أن نسبة مدخبلته على مخرجات
العمل تتعارض نفسٌا فً عبلقاتها مع ما ٌدركه الفرد عن نسبة مدخبلت اآلخرٌن إلى مخرجاتهم.
(رسمي ،2004 .ص)117:

 .2.6نظرية العدالة لرولسRawls :
لقد ذكر (إمام  )2003أن النظرٌة التً وضعها جون رولس عام  3693فً كتابه '' نظرٌة فً
العدالة'' إ عتمدت على تصورٌن لحالة الطبٌعة األولى ولمسؤلة العقد االجتماعً ،وتقوم على تصور
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إفتراضً لحالة الطبٌعة األولى ،حٌث ٌلتقً الناس على حالة مساواة شبه كاملة بغض النظر عن
الفوارق االجتماعٌة نتٌجة للوضع االقتصادي أو االجتماعً أو السٌاسً الذي ٌولد فٌه الشخص ،وفً
الجانب الثانً ٌفترض رولس أن هإالء الناس ٌجتمعون وٌتفقون على المبادئ القائلة بؤن األشخاص
األحرار العاقلٌن الراشدٌن الذٌن ٌسعون إلى تعزٌز مصالحهم ٌقبلون بموقف مبدئً من العدالة ،وفً
هذا الوضع ٌتفق هإالء األفراد على جملة من المبادئ التً ٌقبلونها بحرٌة وإختٌار ،وتشكل لهم
قوانٌن منصفة والتً تجعل إلتقاءهم وتعاونهم ممكن فً تكوٌن المجتمع المدنً العادل الذي ٌقوم على
إقتسام الخٌرات والمنافع التً ٌجنونها من جراء التعاقد والتعاون ،وكذلك ٌساعدهم على إقتسام المهام
والواجبات ،وهنا سمى رولس العدالة التً تتحقق من اإلجماع على هذه األسس والمبادئ إنصافا أو
العدالة هً اإلنصاف ،وٌعنً اإلنصاف إسقاط جمٌع الفوارق الطبٌعٌة واالجتماعٌة فً تلك الحالة
االفتراضٌة األولى( .إمام ،2003 .ص)55 :

 .3.6نظرية العدالة لبوتر ولولرPoter &Lawler :
قام (بوتر ولولر  )1968بتطوٌر نظرٌة التوقع لفروم(  )vroomحٌث تضٌف هذه النظرٌة
إلى نموذج فروم متغٌرا جدٌدا هو رضا العامل عن عمله ،وٌتحدد رضا العامل بمبدأ تقارب العوائد
(النتائج) المتحققة فعلٌا للعامل مع الفوائد (النتائج) التً ٌعتقد العامل بؤنه ٌستحقها ،فإذا ما كانت
العوائد الفعلٌة لقاء األداء واالنجاز تعادل أو تزٌد على العوائد التً ٌعتقد العامل بؤنها عادلة ،فإنه
ٌتحقق الرضا وسٌندفع الفرد إلى تكرار الجهد والنشاط ،أما إذا قلت هذه العوائد عما ٌعتقد الفرد بؤنه
ٌستحقه فٌصبح هناك حالة عدم الرضا وتنخفض الدافعٌة لبلستمرار فً الجهد ،والعوائد قد تكون
داخلٌة مثل :اإلحساس بالرضا والقناعة ،وقد تكون خارجٌة مثل األجر أو الراتب وفً هذه الحالة ٌتم
النظر إلى المكافآت وتقٌٌمها من حٌث درجة عدالتها وإنصافها من وجهة نظر البعد الذاتً لفهم الفرد
وتوقعاته( .العميان ،2005 .ص)165:

وهذه النظرٌة عبارة عن نموذج موسع لنظرٌة فروم للتوقع ،تم التؤكٌد فٌها على أن الجهد الذي
ٌبذله الفرد فً العمل ٌعتمد على القٌمة التً ٌراها فً المكافآت المتوقعة ،وعلى إحتمالٌة تحقق
المكافآت ووقوعها فً حالة بذل الجهد ،وهذا ٌتطلب أن ٌمتلك الفرد القدرات والخصال الفردٌة للقٌام
بهذا الجهد وأن ٌكون لدٌه إدراك دقٌق ألبعاد دوره كً ٌشكل دعما لجهده لتحقٌق النتائج التً ٌصبو
إلٌها( .حريم ،1997.ص)105:
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 .4.6نظرية العدالة االجتماعية لفردركسونFredriekson :

من مبادئ هذه النظرٌة أنها إنطلقت من خلفٌات الواقع االجتماعً السائد فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة خبلل فترة الستٌنات ،والذي كان ٌعانً من غٌاب العدالة والمساواة فً العبلقات القائمة بٌن
األفراد والمإسسات اإلدارٌة ،وأدت هذه الحالة إلى وجود خلل فً األوضاع االجتماعٌة واإلدارٌة،
وقد أشار () Fredrieksonأن هذه الظروف االجتماعٌة أسفرت عن قٌام ما ٌسمى بالحركة
الجدٌدة للعدالة االجتماعٌة والتً تضمنت التؤكٌد على تلبٌة حقوق األقلٌات فً المجتمع وتوفٌر فرص
العمل لجمٌع الناس وفتح أبواب الوظائف العامة أمام الجمٌع على أساس المساواة دون تمٌٌز فً
األجور والحقوق ،وجعل العوائد بقدر الجهد المقدم ،ومن هذه الخلفٌات األساسٌة لمبررات إحبلل
العدالة فً المنظمات العامة قدم (فردركسون) نظرٌته فً العدالة بوصفها مرتكزا مهما فً حقل
اإلدارة بدٌبل عن األبعاد االقتصادٌة التً كانت تمثل المدخل التقلٌدي فً اإلدارة ،تحقٌقا لمبدأ العدالة
فً النواحً اإلدارٌة والقانونٌة واالجتماعٌة ،وقد وضع (فردركسون) االفتراضات التالٌة لنظرٌته:
(المعايطة ، 2005.ص)30:

أ .التمثيل البيروقراطي :من خبلل تمثٌل وظائف اإلدارة العامة لجمٌع فئات المجتمع ،وإتاحة
الفرصة للجماعات والفئات االجتماعٌة للتعبٌر عن الحاجات والمطالب عبر القنوات اإلدارٌة فً
المإسسات العامة.
ب .حرية التعبير في الصحافة :لضمان إحٌاء المواطنة السلٌمة عبر عملٌة التدرٌب اإلداري
ولدعم الدٌمقراطٌة فً مواقع العمل ،مما ٌدعم التحلً بقٌم الفلسفة األخبلقٌة للمجتمع واإلٌمان
بالحقوق والواجبات وااللتزامات القانونٌة.
ج .قيام األجهزة اإلدارية بمعالجة حاالت عدم العدالة والنهوض بمسإولٌات اإلصبلح اإلداري
من خبلل إعادة توزٌع المنافع والخدمات.
وفً ضوء هذه النظرٌة ٌصنف (فردركسون) العدالة إلى:
 العدالة الفردية :بوصفها األساس لمفاهٌم الحرٌة والدٌمقراطٌة من خبلل إحترام الذات
اإلنسانٌة.
 العدالة الفئوية :فً الفرص الوظٌفٌة لكافة فئات المجتمع وفتح الوظائف على أساس الكفاءة.
 العدالة الطبقية :بٌن الجماعات العرقٌة المكونة للمجتمع من المعاملة العادلة فً الوظائف
والتعلٌم وغٌرها من المنافع.
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 العدالة القطاعية :وذلك بتساوي األجور فً القطاعٌن العام والخاص ،وأن تكون األجور
على أساس الجهود المبذولة ال على أساس القطاع.

.7مقومات العدالة التنظيمية:
تستند العدالة التنظٌمٌة إلى جملة من المقومات األساسٌة والهامة ،تقوم على مسلمة أساسٌة وهً
رغبة العاملٌن فً المنظمات بالحصول على معاملة عادلة ،وتركز على إعتقاد العامل بؤنه ٌعامل
معاملة عادلة مقارنة مع اآلخرٌن ،وعلٌه فإن مقومات وأسس العدالة التنظٌمٌة تعتمد على حقٌقة
المقارنات التً ٌمكن بناإها إستنادا إلى مقتضٌات الدافعٌة والتحفٌز فً السلوك التنظٌمً واإلداري،
بحٌث أن هذه المقومات تصب فً كٌفٌة إدراك العاملٌن للعدالة التنظٌمٌة فً منظماتهم بحسب الصٌغة
اإلدراكٌة لتشكٌل العدالة وهذا ما ٌوضحه الشكل التالً:

تقٌٌم الفرد لموقفه الشخصً على أساس مدخالته إلى المنظمة والنواتج التي
يحصل عليها
تقييم المقارنات االجتماعية لآلخرين على أساس مدخالتهم إلى المنظمة ونواتجهم
من المنظمة
مقارنة الفرد لنفسه مع اآلخرين على أساس المعدالت النسبية للمدخالت
والمخرجات
ممارسة الشعور بالعدالة أو عدم العدالة

شكل رقم( :)01بناء إدراكات العدالة التنظيمية.
المصدر ( :راوية  ،2002 .ص)127:
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وقد أوضح مورمان وجريفن ( ) Moorman and Griffinأنماط السلوك التنظٌمً
ألعضاء المنظمة من منظور العدالة التنظٌمٌة وترسٌخ مقوماتها ،والدافعٌة المدعمة لها ،وذلك من
خبلل الشكل التالً:
تقييم الذات
تقييم االخرين
المقارنة
الشعور

الشعور بعدم العدالة

الشعور بالعدالة
دافعٌة لبلستقرار فً

دافعٌة للتخلص من حاالت

السلوك التنظٌمً.

عدم العدالة.

شكل رقم ( :)02أنماط السلوك التنظيمي من منظور العدالة.
المصدر :مجلة (البشاشة ،2008.ص)435 :

وفً ضوء هذه االدراكات حٌال العدالة التنظٌمٌة ،تتحقق مقومات العدالة التنظٌمٌة من خبلل
السلوكٌات اآلتٌة:


كل فرد فً المنظمة ٌحتاج إلى معرفة وفهم أساس أو معٌار الحصول على المكافآت فبلبد

للفرد أن ٌعرف هل ٌحصل على المكافآت بناء على النوعٌة أم الكمٌة.


ٌنمً األفراد وجهات نظر متعددة فٌما ٌتعلق بمكافآتهم ،فهم ٌدركون نوعٌات مختلفة من

المكافآت بعضها مادي وبعضها اآلخر معنوي.


بذلك.

ٌبنً األفراد تصرفاتهم بناء على إدراكهم للواقع ،سواء بالشعور بالعدالة أو عدم الشعور
(راوية ،2002.ص)132 :
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خالصة الفصل:

تناول هذا الفصل النظري مفهوم العدالة التنظٌمٌة ،والتً تعتبر من المفاهٌم التنظٌمٌة الحدٌثة
التً القت إهتماما بحثٌا كبٌرا نظرا ألثارها اإلٌجابٌة على أداء المنظمة ،فهً تعكس الطرٌقة التً
ٌحكم من خبللها الفرد على عدالة األسلوب الذي ٌستخدمه الرإساء فً التعامل مع المرإوسٌٌن على
المستوٌٌن الوظٌفً واإلنسانً ،وهذا لزٌادة فعالٌة المنظمة وكفاءتها ،كما تناولنا أبعادها وأهمٌتها وكذا
أهم النظرٌات التً تناولت مفهوم العدالة التنظٌمٌة فً الفكر اإلداري.
وكما رأٌنا فإن إهتمام المإسسات بمبدأ العدالة والمساواة سٌحقق لها نتائج إٌجابٌة تعود علٌها
بالفائدة من خبلل إرتفاع معدالت األداء والرضا عن العمل وكذا إنخفاض معدالت الغٌاب ودوران
العمل وتحقٌق المزٌد من التقدم المهنً والوظٌفً للفرد والمنظمة.
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تمهٌد:

ٌعد االلتزام عامة من الظواهر المهمة فً حٌاة البشرٌة بشكل عام ،وفً المنظمات بشكل
خاص ،ونتٌجة لذلك فقد برزت الحاجة إلى دراسة السلوك اإلنسانً فً المنظمات بغرض تحفٌزه
وزٌادة التزامه ،مما أدى إلى ظهور العدٌد من النظرٌات وإجراء الكثٌر من األبحاث المٌدانٌة
والتطبٌقٌة فً الفترة األخٌرة ،والتً هدفت فً معظمها إلى تحدٌد العوامل المإثرة فٌه .
ونظرا لتعدد األدبٌات فً النظر إلى االلتزام التنظٌمً من زواٌا مختلفة ،وفضال عن كونه من
األوجه المعقدة للسلوك التنظٌمً فقد رأت الباحثة أن تقوم باستعراض مستفٌض حول مفهوم االلتزام
التنظٌمً ،بؤبعاده ،والعوامل المإثرة به ،والمتغٌرات ذات العالقة به ،باإلضافة الى طرق قٌاسه وذلك
بهدف فهمه من جمٌع جوانبه وإستخدام هذا العرض فً هذه الدراسة.
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 .1مفهوم االلتزام التنظٌمً وعالقته ببعض المفاهٌم المشابهة:
 .1.1مفهوم االلتزام التنظٌمً4

ٌصنف موضوع اإللتزام ضمن أبرز المتغٌرات السلوكٌة التنظٌمٌة التً تناولتها الدراسات
واألبحاث الغربٌة نتٌجة تطور الفكر اإلداري فً النصف األول من القرن العشرٌن ،وظهور مدرسة
العلوم السلوكٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة التً إرتبطت إرتباطا وثٌقا بمدرسة السلوك اإلنسانً.
(عشماوي ،0222.ص ،)424وإهتمت أساسا بما وصفته بالطرٌقة العلمٌة لدراسة السلوك اإلنسانً،
وإستٌعاب محتواه الفكري (المطٌري ،8776.ص ،)404وإستعملت فً ذلك مفاهٌم علم النفس وعلم
االجتماع وعلم االنسان لتوسٌع المعرفة بسلوك الفرد ،وقد توالت الجهود البحثٌة الهادفة لتؤطٌر
مفاهٌمه ،وبناء نماذج تشخص أبعاده وإرتباطاته ،وتطورت أدوات قٌاسه ،منها ما هو موضوعً
ومنها ما هو ذاتً.
وقد كان تركٌز المدرسة السلوكٌة على حركة النشاط اإلنسانً من جهة ومدى إرتباط هذه
الحركة بالمناخ الثقافً والحضاري الذي ٌجري فٌه هذا النشاط وكذلك تركٌزها على الفهم المتبادل
بٌن أعضاء المنظمة ،ألن توافر مثل هذا الفهم ٌساعد على تحقٌق األهداف.
(السواط و أخرون ،0222 .ص)284

أما فً العالم العربً فإن مفهوم االلتزام ٌعتبر من المفاهٌم اإلدارٌة الحدٌثة فً أدبٌات اإلدارة
العربٌة بشكل عام ،والمتوفر منها ٌنطلق من الدراسات الغربٌة وٌسعى إلى التركٌز على القطاع
الخاص.
وٌرجع سر االهتمام بااللتزام التنظٌمً كظاهرة تنظٌمٌة إلى العناٌة بدور الفرد فً المنظمة حٌث
أن الفرد هو حجر األساس فً أي منظمة وأهمٌته تفوق أهمٌة أي عنصر من عناصر أو وسائل
اإلنتاج األخرى ،فً نفس الوقت فإن الفرد له إتجاهاته وتفكٌره وآراءه الخاصة وعواطفه ودوافعه
وطموحاته التً توجه سلوكه وتتحكم به وبذلك نجد صعوبة فً التحكم والسٌطرة على أي من
مكونات البٌئة النفسٌة للفرد ،كما ال ٌمكن إستخدام معاٌٌر ثابتة للتحكم فً التصرفات والسلوك
التنظٌمً تجاه جمٌع األفراد العاملٌن فً المنظمة ،إذا أن كل فرد منهم له ما ٌمٌزه عن غٌره ،والفرد
نفسه ٌتغٌر من موقف إلى آخر ومن وقت إلى آخر ،بحسب ما ٌإثر فٌه وما ٌحرك تفكٌره.
(فٌلٌه والسٌد ،0223 .ص)0624
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وقد ركزت األبحاث بصفة عامة حول مسببات ومحددات االلتزام التنظٌمً وما قد ٌترتب علٌه
من نتائج سلوكٌة قد تإثر على مستقبل المنظمة والعاملٌن فٌها ،لما له من األثر الكبٌر على تحقٌق
األهداف المخطط لها للمنظمة بكفاءة وفاعلٌة ،وخٌر األمثلة على ذلك " التجربة الٌابانٌة " حٌث ٌعتبر
االلتزام التنظٌمً لألفراد العاملٌن فً الٌابان شًء مقدس بالنسبة لهم ،وٌلٌهم األلمان الذٌن ٌلتزمون
بالعمل فً مإسساتهم إلى التقاعد وٌحرصون على تقدٌم أفضل منتج وخدمة لمنظماتهم.
(الطجم ،8774 .ص ص)822-8214

هذا ومما ال شك فٌه ،حاجة المإسسات إلى دراسة االلتزام التنظٌمً ،نظرا ألهمٌته المتزاٌدة
واآلثار المترتبة علٌه ،سواء على الفرد أو الجماعة أو المإسسة وكذلك على المستوى الوظٌفً ،فقد
أثبتت العدٌد من الدراسات التً دارت حول االلتزام التنظٌمً فً المإسسات الحكومٌة وجود إجماع
بؤن الموظف الحكومً اقل إلتزاما من موظف القطاع الخاص (العجمً ،8776 .ص ،)504حٌث أنه
كلما إزداد االلتزام التنظٌمً قل معدل دوران العمل ،وإنخفضت نسبة الغٌاب ،والتؤخر عن العمل
وإزداد مستوى فاعلٌة المنظمات ،تحسن األداء الوظٌفً.
كذلك فإن أثر االلتزام التنظٌمً على العاملٌن قد ٌمتد إلى حٌاتهم الخاصة خارج نطاق العمل،
فقد إتضح أن الموظف صاحب االلتزام التنظٌمً المرتفع ٌشعر بدرجة عالٌة من الرضا والسعادة
واإلرتباط العائلً ،وأكدت نتائج العدٌد من الدراسات على إرتفاع تكلفة التغٌب والتؤخر عن العمل
وتسرب العمالة من المنظمات وإنخفاض درجة الرضا الوظٌفً ،وحثت على ضرورة البحث عن
األسباب المإدٌة لخلق مثل تلك الظواهر المكلفة والتً تستنزف الكثٌر من إمكانٌات المنظمات ،وما
لذلك من عواقب على الدخل الوطنً( .العجمً ،8776 .ص)514

ومن خالل هذا ٌتضح لنا أن االلتزام التنظٌمً من العناصر الرئٌسٌة لقٌاس مدى التوافق بٌن
األفراد من جهة وبٌن المنظمات من جهة أخرى ،فاألفراد ذوو االلتزام التنظٌمً المرتفع ٌمٌلون إلى
بذل المزٌد من الجهد من أجل منظماتهم وإلى تؤٌٌد قٌم المنظمة للبقاء فٌها.
وعلٌه فإن نجاح المنظمة ووصولها إلى أهدافها ٌرتبط بشكل كبٌر بمدى إٌمان األفراد العاملٌن
بتلك األهداف وقناعتهم بها وسعٌهم للوصول لتحقٌقها وشعورهم بتطابق هذه األهداف مع أهدافهم
الشخصٌة أو الذاتٌة أو على األقل قربها منها.
وخالصة القول أن االلتزام التنظٌمً ٌتؤثر بجملة العوامل التنظٌمٌة الداخلٌة أي السٌاسات
التنظٌمٌة ،نمط القٌادة ،خصائص المرإوسٌن ،الدافعٌة و المناخ التنظٌمً...الخ ،والعوامل الخارجٌة
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(البٌئٌة) أي محدودٌة فرص العمل ،قوانٌن العمل ،الثقافة المجتمعٌة السائدة ،نظم التعلٌم الجامعً التً
ال تتالءم مخرجاتها من الخرجٌن مع متطلبات المنظمات فً سوق العمل ،....ونظرا ألهمٌة االلتزام
التنظٌمً وآثاره على المستوى الفردي والجماعً والتنظٌمً فإن التعرض لهذا الموضوع بمختلف
مظاهره وأبعاده فً هذا الفصل ،من شؤنه تحقٌق الفائدة المرجوة فً المنظمات بشكل عام.
تشٌر األدبٌات اإلدارٌة إلى أن االلتزام التنظٌمً أصبح من أكثر المسائل التً تشغل بال إدارة
المنظمات ،إال أن مفهومه العلمً الصحٌح لم ٌحظ باالهتمام المطلوب من قبل المختصٌن فً العالم
الغربً إال فً نهاٌة الستٌنات وأوائل السبعٌنات من هذا القرن( .خضٌر واخرون ،8774 .ص)534

وإن من المسلم به أن مسؤلة تحدٌد التعارٌف والمفاهٌم فً العلوم السلوكٌة ٌكتنفها نوع من
الصعوبة ،فعند بحث موضوع االلتزام التنظٌمً فإن مفاهٌم االلتزام تتباٌن ألسباب كثٌرة منها:
 كثرة العوامل والمتغٌرات المإثرة فٌه.
 كثرة العوامل والمتغٌرات الناتجة عنه.
 إختالف وتنوع مداخل دراسته.
 غختالف نتائج الدراسات التً تناولته بالبحث.
 كونه ظاهرة نفسٌة (سٌكولوجٌة) ٌصعب السٌطرة علٌها( .الكاٌد ،8777 .ص)024

وااللتزام ٌعتبر أحد أكثر المفاهٌم صعوبة ،حٌث تتعدد مضامٌنه وتتباٌن تباٌنا كبٌرا ،ذلك أن
االلتزام التنظٌمً ٌعد من أحد مفاهٌم العلوم السلوكٌة وظاهرة نفسٌة ،تتؤثر بالعدٌد من المتغٌرات،
ولذلك لم ٌتم اإلتفاق على تعرٌف محدد له -رغم االهتمام الذي حظً به من قبل العدٌد من الباحثٌن-
بسبب تعدد المنطلقات وزواٌا النظر التً إعتمدها أولئك الباحثون ،األمر الذي أدى إلى تعدد تعرٌفاته
وتصنٌفاته.
وفٌما ٌلً عرض لبعض هذه التعرٌفات حسبما وردت فً األدبٌات العربٌة واألجنبٌة:
أ -التعرٌف اللغوي واإلصطالحً لإللتزام التنظٌمً4
اإللتزام فً اللغة ٌعنً " العهد ،وٌلزم الشًء فال ٌفارقه ،والمالزم للشًء للمداومة علٌه
وااللتزام هو اإلعتناق واإلٌمان بالشًء "( .ابن منظور ،8756 .ص)1434

وٌعنً كذلك فً اللغة " العهد والقرب والنصرة والمحبة وهو مفهوم قدٌم فً العلوم االجتماعٌة
وكان أول من بحث فٌه علماء اإلجتماع الذٌن ٌرون أن االنسان بوصفه كائنا إجتماعٌا ٌعٌش مع افراد
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آخرٌن فً بٌئة إجتماعٌة منظمة وتربطه بهم عالقات إجتماعٌة دافعها الحاجة إلى التعاون والشعور
بااللتزام لتلك البٌئة االجتماعٌة ،وٌرون أن االلتزام التنظٌمً جزء من االلتزام االجتماعً العام الذي
ٌتمثل فً تنمٌة مشاعر الفرد نحو المجتمع الذي ٌعٌش فٌه بما فٌه من أفراد ومنظمات وما ٌسوده من
قٌم ومبادئ وأفكار والعمل على نشر قٌم المجتمع ومبادئه"( .سالمة ،0221.ص)284

أما تعرٌف االلتزام التنظٌمً فً قاموس وٌبستر فقد ورد بثالثة تعرٌفات:
األول 4منها إرتبط باإلرسال والشحن وهو ":الثقة بالتزام فرد معٌن إلٌصال عهدة أو شحنة معٌنة".
والثانً " 4إرتبط باإلنجاز أو إتمام أمر ما ".
اما الثالث 4وهو التعرٌف السائد حالٌا فً تحدٌد معنى االلتزام وهو "،حالة إرتهان أو ارتباط الفرد
بمجموعة محددة من المهام أو المبادئ أو المواقف ".
أ .8.التعارٌف الواردة فً األدبٌات األجنبٌة4

من أوائل من قدموا تعرٌفا لاللتزام التنظٌمً كان (بورتو وسمٌث  )8752حٌث نظرا إلٌه من

منظور نفسً ووصفاه بؤنه ":توجه ٌتسم بالفعالٌة واإلٌجابٌة نحو المنظمة "( .القرشً،8776 .

ص ،)834وهو التعرٌف الذي أخذ به غالبٌة الباحثٌن فً مجال االلتزام التنظٌمً ،فقد أخذ به كل من
هٌجان (هٌجان ،8776 .ص )274والطجم (الطجم ،8774 .ص )8244وكذلك العتٌبً (العتٌبً،8741.

ص )8824فً تعرٌفهم لاللتزام التنظٌمً ،أما الدخٌل (الدخٌل ،8773 .ص )154فٌشٌر أن تعرٌف
(بورتر وسمٌث) من أكثر تعارٌف االلتزام التنظٌمً شٌوعا ،فقد عرف (بورتر  )8752االلتزام
التنظٌمً بؤنه ":قوة تطابق الفرد مع منظمته وإرتباطه بها ،وأن هناك صفات لها تؤثٌر كبٌر فً تحدٌد
االلتزام التنظٌمً لألفراد وهً(Porter.et al .1974.p.603)4

 االعتقاد القوي بقبول أهداف المنظمة وقٌمها.
 االستعداد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة.
 الرغبة القوٌة فً المحافظة على إستمرار عضوٌته فً المنظمة ".
وهذا المفهوم العام ٌنطوي على ثالثة أبعاد رئٌسٌة (وجدانٌة ،معرفٌة ،سلوكٌة) وتمثل فً
مجموعها إتجاها ذا طابع معٌن ٌعبر عن موقف واضح للعضو من المنظمة التً ٌعمل بها ،وهذا ٌتفق
مع ما إقترحه (كوندي وشكري) من ضرورة أن ٌنطوي أي تعرٌف لاللتزام التنظٌمً على ما ٌعبر
عن قوة االرتباط بٌن العضو و المنظمة فً أبعادها المعرفٌة و الوجدانٌة و السلوكٌة فاالستجابة
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لصالح المنظمة قد تظهر ألن الفرد ٌعتقد أنها الخٌار األكثر معقولٌة (بعد معرفً) وأنه ٌحب وٌحترم
المنظمة (بعد وجدانً) او أنها االمر الخلقً الصحٌح الذي ٌجب على الفرد أن ٌؤتٌه (بعد معٌاري).
وٌعتبر هذا التعرٌف من أكثر التعرٌفات شموال لمفهوم االلتزام التنظٌمً وبالتالً فإن هذا األخٌر
ٌعبر عن إستثمار متبادل بٌن الفرد والمنظمة باستمرار العالقة التعاقدٌة وٌترتب علٌه أن ٌسلك الفرد
سلوكا ٌفوق السلوك الرسمً المتوقع منه والمرغوب فٌه من جانب المنظمة ،ورغبة الفرد فً إعطاء
جزء من نفسه من أجل االسهام فً نجاح وإستمرارٌة المنظمة ،كاإلستعداد لبذل مجهود كبٌر والقٌام
بؤعمال تطوعٌة وتحمل مسإولٌات إضافٌة.
ٌرى (بوكنان  )8752 Buchananبؤن فهم االلتزام وإستٌعابه ٌتم من خالل مإشراته الثالثة
(التطابق ،االنتماء والوالء) ،وقد عبر عنه( :قوة إٌمان الفرد وقبوله ألهداف المنظمة وقٌمها ،والرغبة
فً بذل قصارى الجهود لصالحها ،والمحافظة على عضوٌته فٌها)( .خضٌر واخرون ،8774.ص)554

وٌركز (اوراٌلً وشاتمن) ( )O’reilly amd CHatmans 1980على المنظور النفسً
لاللتزام وٌعرفانه بؤنه " الربط النفسً الذي ٌربط الفرد بالمنظمة ،مما ٌدفعه إلى االندماج فً العمل
وإلى تبنً قٌم المنظمة " ،وٌشٌر الباحثان إلى أن هناك ثالثة جوانب لالرتباط النفسً هً:
 اإلذعان

Compliance

 تحدٌد الهوٌة
 االستبطان

Identification
Internalization

وٌعود مفهوم إذعان الفرد للمنظمة إلى توقعه تلقً المكافآت الخارجٌة كالرواتب والبٌئة المادٌة
المناسبة ألداء العمل ،أما تحدٌد الهوٌة فٌعود إلى مدى األهمٌة التً ٌعلقها الشخص على العضوٌة
واإلنتساب للمنظمة ،أما االستبطان فٌعود إلى مدى التوافق بٌن الفرد وقٌم المنظمة.
(القرشً ،8776.ص)84 4

وٌعتبر تعرٌف ( )Mowday 1989من أبرز التعرٌفات التً أستخدمت على نطاق واسع فً
األدبٌات والدراسات السابقة فقد عرف االلتزام التنظٌمً على أنه ":قوة إرتباطٌة تتعلق بإندماج الفرد
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و إستغراقه فً منظمته الخاصة"( .سلمان ،0222.ص ،)564وٌقوم هذا التعرٌف على ثالثة عناصر
أساسٌة هً:
 اإلعتقاد القوي فً أهداف المنظمة ومدى تقبلها.
 اإلستعداد لبذل جهد فً التنظٌم.
 النٌة فً بقاء العضو داخل التنظٌم.
وعرف (ستٌرز  )1311 steersااللتزام بؤنه " :إنتماء الفرد القوي لمإسسته وإسهامه الفعال
فٌها"( .سالمة ،0221 .ص)234

أما ( )Bruceقد عرف االلتزام التنظٌمً بؤنه ":المناصرة والتؤٌٌد للجماعة من قبل الفرد
العامل فً المنظمة ،والمودة أو الصداقة المإثرة فً إتجاه تحقٌق أهداف وقٌم المنظمة ،وهو ناتج عن
تفاعل عناصر ثالثة هً:
 التطابق ( :)Identificatinأي تبنً أهداف المنظمة وقٌمها بإعتبارها أهدافا وقٌمة للفرد
العامل فً التنظٌم.
 االستغراق ( :)Involvemenوالمقصود به اإلنهماك أو اإلنغماس أو اإلنغمار النفسً فً
أنشطة ودور الفرد فً العمل.
 اإلخالص والوفاء ( :)Loyaltyأي الشعور بالعاطفة واالرتباط القوي إزاء المنظمة.
وهذا التعرٌف ٌشٌر إلى رابطة مشاعر عاطفٌة إزاء األهداف والقٌم الخاصة بالتنظٌم بغض
النظر عن قٌمته العملٌة ،وأن األفراد الذٌن لدٌهم والء لمنظماتهم هم أولئك الذٌن ٌعملون بوفاء
وٌكرسون كل طاقاتهم لما ٌفعلون ،وأن أنشطتهم وإخالصهم غالبا ما تكون على حساب إهتماماتهم
اآلخرى ،وأنهم ٌنظرون لمشكالت المنظمة على أنها مشكالت شخصٌة لهم ،وأن منازلهم (بٌوتهم)
تكون إمتدادا لعملهم( .عبد الباقً ،0222 .ص ،)8684أما (دٌفٌز )8767فٌنظر إلى االلتزام على أنه
درجة إنغماس العامل فً عمله ،ومقدار الجهد والوقت الذي ٌكرسه لهذا الغرض ،وإلى أي مدى ٌعد
عمله جانبا رئٌسٌا فً حٌاته( .حرٌم ،0222.ص)8224
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أ .0.التعارٌف الواردة فً األدبٌات العربٌة4

عرف (هٌجان )8776.اإللتزام التنظٌمً بؤنه " :قوة تطابق الفرد وإندماجه مع منظمته
وإ رتباطه بها " ،وااللتزام التنظٌمً حالة من الشعور الداخلً الذي ٌبدٌه الفرد فً بذل مجهود عالً
المستوى ٌؤمل من خالله زٌادة فاعلٌة المنظمة( .هٌجان ،8776 .ص)27 4

كما عرف كل من (عبد الوهاب وخطاب )8771 .االلتزام التنظٌمً بؤنه " إستثمار متبادل بٌن
الفرد والمنظمة بإستمرار العالقة التعاقدٌةٌ ،ترتب علٌه سلوك الفرد سلوكا ٌفوق السلوك الرسمً
المتوقع منه والمرغوب فٌه من جانب المنظمة ،ورغبة الفرد فً إعطاء جزء من أجل اإلسهام فً
نجاح وإستمرارٌة المنظمة ،كاالستعداد لبذل مجهود أكبر والقٌام بؤعمال تطوعٌة وتحمل مسإولٌات
إضافٌة"( .عبد الوهاب وخطاب ،8771.ص)36 4

وٌعنً االلتزام التنظٌمً كذلك " :التعهد بؤداء واجبات العمل وما ٌنبغً أن ٌقوم به الفرد وٌداوم
علٌه تجاه مهنته وعمله "( .السٌد ،8774 .ص)833 4

وٌعرف كذلك بؤنه " :عملٌة اإلٌمان بؤهداف المنظمة وقٌمها والعمل بؤقصى طاقة لتحقٌق هذه
األهداف وتجسٌد تلك القٌم"( .فلٌه ،السٌد ،0223 .ص)0644

أما (خضٌر )8774 ،فقد عرفت االلتزام التنظٌمً بؤنه ":الرغبة التً ٌبدٌها الفرد للتفاعل
االجتماعً من أجل تزوٌد المنظمة بالحٌوٌة والنشاط ،وٌمكن القول بؤن عملٌة االلتزام التنظٌمً ما ه
إال عملٌة اإل ٌمان بؤهداف المنظمة وقٌمها والعمل بؤقصى طاقة لتحقٌق تلك األهداف وتجسٌد تلك
القٌم( .خضٌر واخرون ،8774 ،ص)554

أ.1.التعرٌف الشامل لاللتزام التنظٌمً4
ٌالحظ من المفاهٌم السابقة وجود إتفاق واضح على مفهوم االلتزامٌ ،تجسد فً ثالثة عناصر هً:
 اإلعتقاد القوي فً قٌم التنظٌم وأهدافه ومدى تقبلها.
 اإلستعداد والمٌل لبذل جهد وافر للتنظٌم.


الرغبة الجامحة للبقاء عضوا فً التنظٌم( .الطجم ،8774 .ص)8244
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وبالتالً ٌمكن القول أن االلتزام التنظٌمً هو حالة نفسٌة تتمثل فً تمسك الفرد بمنظمته وإقتناعه
بؤهدافها ،األمر الذي ٌنعكس على سلوكٌاته حٌث ٌسعى لنجاح هذه المنظمة وبذل قصارى جهده
وااللتزام لتحقٌق ذلك ،كما ٌمكن القول أن أغلب المفاهٌم التً تمت اإلشارة إلٌها قد ركزت على
االلتزام الطوعً الذي ٌنبع من إرادة الفرد وبإختٌاره ،دون النظر إلى االلتزام القسري ،أو ما ٌطلق
علٌه باإلذعان ،الذي ٌفرض على الفرد عن طرٌق قوى خارجٌة ،بما فٌها القوانٌن والتعلٌمات ،والذي
ٌستخدم األسلوب القسري لرفع درجات االلتزام عند األفراد كطرٌق ٌإدي فً النهاٌة إلى خلق
االلتزام الطوعً أو اإلرادي.
 .0.8االلتزام التنظٌمً وعالقته ببعض المفاهٌم المشابهة4
هناك العدٌد من الدراسات العربٌة التً تناولت فكرة االلتزام التنظٌمً غٌر أنها إستخدمت
تسمٌات مختلفة نتٌجة اإلختالف فً ترجمة المصطلحات من اللغة االنجلٌزٌة إلى اللغة العربٌة فمنهم
من ترجمة مصطلح ( )Organizational Commîtmentإلى االلتزام التنظٌمً ،ومنهم من
ترجمه إلى الوالء التنظٌمً ومنهم من ترجمه إلى االنتماء التنظٌمً ،فقد ٌحدث التداخل بٌن االلتزام
التنظٌمً وبعض المصطلحات ولذلك سٌتم عرض كل من االلتزام والمصطلحات القرٌبة منه كالوالء
واالنتماء والرضا المهنً ،والمجاراة ،والروح المعنوٌة.
.8.0.8االلتزام والوالء4
ٌرى بعض الباحثٌن ( )George logamأن الوالء وااللتزام مترادفان ٌدالن على نفس
المعنى والمضمون ،فكالهما ٌمثل إتجاها إٌجابٌا ٌساهم بشكل كبٌر فً تحقٌق أهداف كل من المنظمة
والفرد ،غٌر أن هذه النظرة تسود عند الباحثٌن الذٌن ال ٌإمنون بتعدد أبعاد االلتزام التنظٌمً،
فبالنسبة لهإالء االلتزام ٌعد واحد ٌشترك مع الوالء ،أما الدراسات الحدٌثة فً مجال االلتزام التنظٌمً
فقد أثبتت تعدد أبعاده ،وإنطالقا من هذا ٌتحول الوالء من مرادف لاللتزام إلى أحد مكوناته األساسٌة،
فالوالء هو إرتباط عاطفً أو وجدانً بٌن الفرد ووجهة أخرى داخل أو فً محٌط المنظمة ،وقد ٌشار
إلٌه بعدة مصطلحات كاإلتساق واإلندماج واإلنخراط.
فااللتزام  ،Commitmentوالوالء  Layaltyلفظان إختلف على كونهما مترادفٌن ،وقد ورد
كثٌر من أدبٌات االلتزام التنظٌمً والوالء التنظٌمً ،على أنهما كلمتان مترادفتان بالعربٌة وترجمة
لكلمة  Commitmentرغم أن الترجمة الحرفٌة لهذٌن المصطلحٌن تظهر فً القاموس على أنهما
مختلفٌن كما تم اإلشارة ألٌه سابقا( .المثالً ،0220 .ص ،)874وقد ورد فً العدٌد من الدراسات أن
عددا كبٌرا من الباحثٌن فً مجال الوالء أو االلتزام ،إعتبروهما كلمتٌن مترادفتٌن وهم عبارة عن
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ترجمة للمصطلح  Commitmtentحٌث أن جمٌع الدراسات السابقة األجنبٌة التً أتخذت كمراجع
فً دراسات سابقة كانت معنونة بمصطلح  Organizational Commitmentولم ٌظهر أن
هناك وجود لمصطلح .Organizational Loyalty
وعلى هذا األساس ٌصبح االلتزام التنظٌمً بؤبعاده المتعددة (االلتزام المعٌاري ،االلتزام
المستمر ،االلتزام العاطفً) أشمل من الوالء الذي ٌعبر عن التكٌف النفسً لألفراد مع األنشطة
المختلفة والمرتبطة بالدور الذي

ٌإدونه.

.0.0.1اإللتزام واإلنتماء4
ٌرى (خضر لطفً )0222.أن هناك بعض الفروق بٌن االلتزام واإلنتماء ٌمكن تلخٌصها
فٌماٌلً (:خضر  ،0222 .ص)164

ٌ ركز االنتم اء على عضوٌة الفرد فً جماعة ما واالندماج فٌها والتوحد معها ،بٌنما ٌتجاوز
االلتزام هذا المعنى لٌشمل فكرة ما أو موضوع ما أو شخص ما.
ٌ ركز االنتماء على جماعة ٌكون الفرد متقبال لها ومقبوال منها ،أما االلتزام فٌركز على
الصالت والعواطف وكذا الجوانب الرسمٌة والقانونٌة التً تربط الفرد بالجماعة أو بالفكرة.
 كما ٌركز االنتماء على عضوٌةٌ ،ركز االلتزام على المشاعر والرابطة الوجدانٌة والطاعة
والواجب ،ولهذا فهو ٌحتوي االنتماء وٌنمٌه.
.1.0.1االلتزام والرضا المهنً4
ٌعكس الرضا عن العمل مدى إدراك الفرد للعمل وظروفه وما ٌعتقده فٌما ٌتعلق بما ٌجب أن
ٌكون علٌه العمل وبٌئته ،وعندما ٌحدث التوافق بٌن هذٌن الجانبٌن ٌتحقق الرضا المهنً والعكس
صحٌح.
وهناك عوامل كثٌرة ومنفصلة تإثر فً تحقٌق الرضا عن العمل ،فقد ٌكون الفرد راضٌا عن
جوانب معٌنة وغٌر راض عن جوانب أخرى ،لذا فإن الرضا ٌرتبط بمشاعر الفرد وأحاسٌسه
االٌجابٌة تجاه العمل الذي ٌشبع حاجته ،أما االلتزام التنظٌمً فٌعبر عن االستجابة اإلٌجابٌة تجاه
وجهة ما بصفة عامة واإلرتباط بها ككل ،بما فٌها من أهداف وقٌم ،ومن ثم فالمشاعر المرتبطة
بااللتزام تنمو ببطء ولكن بثبات مع مرور الوقت ،بٌنما ٌعد الرضا أقل ثباتا ،فهو ٌعكس رد الفعل
السرٌع لجوانب معٌنة من بٌئة العمل كاإلشراف واألجور وطرق التسٌٌر( .نعمونً ،0224 ،ص)8224
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.2.0.1االلتزام والمجاراة4

المجاراة تتضمن تغٌٌر السلوك نحو الجماعة ،كنتاج لضغط فعلً أو متخٌل من جانبها ولٌس
بسبب إتساق القٌم ،ومن ناحٌة أخرى ،البد من التفرٌق بٌن التغٌر المإقت فً الحكم أو المعتقد أو
اإلتجاه او السلوك ،والذي ٌزول حٌنما ٌتالشى ضغط الجماعة وبٌن التغٌٌر الفعلً والمعتقد أو السلوك
والذي ٌستمر بعد زوال الموقف (حسن ،8776 .ص ،)874فااللتزام بالمنظمة او بالجماعة أو بالمشرف
الذي ال ٌنتج عن غتساق قٌم وغنما ٌفرض على العامل ،هو مجاراة ستزول بمجرد زوال مصدر
الضغط.
هذا مع العلم أن الضغوط التً على الفرد لتحقٌق اإلتفاق قد تكون صرٌحة مصاحبة بالتهدٌد أو
العقاب ،وقد تكون مستترة او غٌر مباشرة ،إال أن الفرد ٌدركها وٌتؤثر بها ،بل قد ٌكون التؤثر بالنوع
المستتر من الضغوط أكثر عمقا ووضوحا على إتجاهات الشخص وقٌمه من النوع الظاهر العلنً،
ومن هنا تظهر دقة العالقة بٌن االلتزام والمجاراة وأهمٌة عدم الخلط بٌنهما عند تناول أحدهما أو
كالهما بالدراسة.
.3.0.1االلتزام والروح المعنوٌة4
إن الروح المعنوٌة نتاج جماعً لتفاعل جماعة من األفراد ٌعملون فً نفس المجال بقصد تحقٌق
نفس الهدف ،وهنا ٌقترب مفهوم الروح المعنوٌة من الروح الجماعٌة بحٌث تكون أهداف الجماعة
واحدةٌ ،نشطون جمٌعا بقصد تحقٌقها وٌتعاونون فً سبٌل ذلك( .العزٌز ،0282.ص)104

كما عرفت الروح المعنوٌة على أنها إتجاهات األفراد والجماعات نحو بٌئة العمل ونحو التعاون
النابع من ذاتهم ،لبذل أقص ى طاقاتهم فً سبٌل تحقٌق أهداف المنظمة ،أي أن الروح المعنوٌة تشمل
إندفاع األفراد نحو عملهم بكل طاقاتهم فً سبٌل إنجازه وفق ما هو مطلوب منهم بعد أن تم إشباع
حاجاتهم من خالل العمل ،بٌنما مفهوم االلتزام هو قوة تطابق الفرد مع المنظمة وإرتباطه بها ،ومن
هنا ٌمكن مالحظة اآلتً( :الصٌرفً ،0223.ص)0034



ٌركز مفهوم االلتزام على درجة إرتباط الفرد بالنظم ،فً حٌن ٌركز مفهوم الروح المعنوٌة
على رغبة الفرد إلنجاز أهدافه من خالل إشباعه لحاجاته.



إن وجود الروح المعنوٌة لدى األفراد ٌعنً بالضرورة زٌادة دافعٌتهم وأدائهم فً حٌن أن
االلتزام ال ٌرتبط بالضرورة بدافعٌة األفراد وأدائهم.
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إن الروح المعنوٌة صعبة البناء وسهلة وسرٌعة الهدم ،فً حٌن أن االلتزام ٌتصف بالدٌمومة،
وبطبٌعة الحال فإن االختالفات السابقة ال تعنً إنفصال الروح المعنوٌة عن االلتزام ،فالروح
المعنوٌة تعتبر متغٌر سابق لاللتزام.
وعلٌه فقد كان موضوع التزام العمال مجاال للعدٌد من البحوث فً السنوات األخٌرة ،ومن ضمن

مجاالت هذه الدراسات إحتل االلتزام التنظٌمً أهم حصة ،هذا مع العلم أن بعض الباحثٌن إهتموا
بوجهات أخرى -غٌر المنظمة -كااللتزام بالمشرف والنقابة والزبائن والحٌاة المهنٌة وجماعة العمل
وغٌرها.

 .0أهمٌة االلتزام التنظٌمً وخصائصه4
 .8.0أهمٌة االلتزام التنظٌمً4
ٌعد االلتزام التنظٌمً من أبرز المتغٌرات السلوكٌة التً سلطت علٌها األضواء حٌث أكدت نتائج
العدٌد من الدراسات و األبحاث على إرتفاع تكلفة الغٌاب و التؤخر عن العمل وتسرب العمالة من
المنظمات وإنخفاض درجة الرضا الوظٌفً ،كما سلطت الضوء على أهمٌة البحث عن أسباب
الظواهر السلبٌة السابقة ،وقد أكدت الكثٌر من الدراسات على األهمٌة الواضحة لاللتزام التنظٌمً ،إذ
أوضحت أن إرتفاع مستوى االلتزام التنظٌمً فً بٌئة العمل ٌنتج عنه إنخفاض مستوى مجموعة من
الظواهر السلبٌة وفً مقدمتها ظاهرتً الغٌاب والتهرب عن أداء العمل( .الثمالً ،0220.ص)204

ومن األسباب التً تبرز أهمٌة االلتزام التنظٌمً واإلهتمام المتزاٌد بهذا المفهوم هً:
 إ ن االلتزام التنظٌمً ٌمثل أحد المإشرات األساسٌة للتنبإ بعدٌد النواحً السلوكٌة ،وخاصة معدل
دوران العمل فمن المفترض أن األفراد الملتزمٌن سٌكونون أطول بقاء فً المنظمة ،وأكثر عمال
نحو تحقٌق أهداف المنظمة.
 إ ن مجال االلتزام التنظٌمً قد جذب كال من المربٌن وعلماء السلوك اإلنسانً نظرا لما ٌمثله من
كونه سلوكا مرغوبا فٌه.
 إن االلتزام التنظٌمً ٌمكن أن ٌساعدنا إلى حد ما فً تفسٌر كٌفٌة إٌجاد األفراد هدفا لهم فً الحٌاة.
(عبد الباقً ،0223 .ص)1844
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كما تظهر أهمٌة االلتزام التنظٌمً فٌما ٌلً:

ٌ مثل االلتزام التنظٌمً عنصرا هاما بٌن المنظمة واألفراد العاملٌن بها السٌما فً األوقات التً ال
تستطٌع فٌها المنظمات أن تقدم الحوافز المالئمة لدفع هإالء األفراد العاملٌن للعمل وتحقٌق أعلى
مستوى من اإلنجاز.
 إن التزام األفراد للمنظمات التً ٌعملون بها ٌعتبر عامال أكثر أهمٌة من الرضا الوظٌفً فً التنبإ
ببقائهم فً منظماتهم أو تركهم العمل.
 إن التزام األفراد لمنظماتهم ٌعتبر عامال هاما فً التنبإ بفاعلٌة المنظمة.
 إن االلتزام التنظٌمً من أكثر المسائل التً أخذت تشغل بال إدارة المنظمات كونها أصبحت تتولى
مسإولٌة المحافظة على المنظمة فً حالة صحٌة وسلٌمة تمكنها من االستمرار والبقاء ،وإنطالقا
من ذلك برزت الحاجة لدراسة السلوك اإلنسانً فً تلك المنظمات لغرض تحفٌزه وزٌادة درجات
والئه بؤهدافها وقٌمه( .حمادات ،0224 .ص)444

 إن التزام اأافراد لمنظماتهم ٌعتبر عامال هاما فً ضمان نجاح تلك المنظمات وإستمرارها وزٌادة
إنتاجها( .اللوزي ،0224 .ص)444

كل ما سبق ٌعطً لاللتزام التنظٌمً أهمٌة ،حٌث أن كل عامل من هذه العوامل ٌرتبط بإنتاجٌة
الفرد وبالتالً إنتاجٌة المنظمة وفاعلٌتها ،وهذا ما ٌدفعنا نحن كباحثٌن إلى توعٌة المسإولٌن بؤهمٌة
االلتزام التنظٌمً كونه عامل مهم جدا لنجاح المنظمات ،فبتعزٌز االلتزام تتحقق الفعالٌة التنظٌمٌة،
وبإهماله تكثر السلوكات السلبٌة وتنعكس سلبا على المنظمة وأهدافها.
 .0.0خصائص االلتزام التنظٌمً4
ٌمتاز االلتزام التنظٌمً بالعدٌد من الخصائص التالٌة:
ٌ عبر االلتزام التنظٌمً عن إستعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة ،ورغبته الشدٌدة
فً البقاء بها ،ومن ثم قبوله وإٌمانه بؤهدافها وقٌمها.
ٌ شٌر االلتزام التنظٌمً إلى الرغبة التً ٌبدٌها الفرد للتفاعل االجتماعً من أجل تزوٌد المنظمة
بالحٌوٌة والنشاط.

66

االلتزام التنظيمي

الفصل الثالث

ٌ مثل االلتزام التنظٌمً شعور داخلً ٌضغط على الفرد لإلرتباط بالمنظمة وللعمل بالطرٌقة التً
ٌمكن من خاللها تحقٌق مصالح المنظمة.
ٌ تضمن االلتزام التنظٌمً ثالثة أبعاد رئٌسٌة وهً الرباط العاطفً أو الوجدانً بٌن الفرد
والمنظمة ،واالستمرار والبقاء فً العمل ،والشعور بالواجب إتجاه المنظمة.
ٌ عبر االلتزام التنظٌمً عن حالة غٌر محسوسة ٌستدل علٌها من خالل ظواهر تنظٌمٌة معٌنة
تتضمن سلوك األفراد وتصرفاتهم وتجسد مدى والئهم لمنظماتهم.
ٌ ستغرق االلتزام التنظٌمً فً تحقٌقه وقتا طوٌال ألنه ٌجسد حالة قناعة تامة للفرد ،كما أن التخلً
عنه ال ٌكون نتٌجة لتؤثٌر عوامل سطحٌة طارئة ،بل قد ٌكون نتٌجة لتؤثٌرات إستراتٌجٌة ضاغطة.
ٌ تؤثر االلتزام التنظٌمً بمجموعة الصفات الشخصٌة والعوامل التنظٌمٌة والظروف الخارجٌة
المحٌطة بالعمل.
 تتمثل مخرجات االلتزام التنظٌمً فً البقاء داخل المنظمة وعدم تركها ودرجة إنتظام وحضور
العاملٌن واألداء الوظٌفً والحماس واإلخالص للمنظمة( .سالمة ،8777 .ص)834

 .1أبعاد االلتزام التنظٌمً4
تختلف صور إلتزام األفراد إتجاه المنظمات بإختالف القوة الباعثة والمحركة له وتشٌر الدراسات
إلى أن هناك أبعادا مختلفة لاللتزام التنظٌمً ولٌس بعدا واحدا ،ورغم إتفاق غالبٌة الباحثٌن فً هذا
المجال على تعدد أبعاد االلتزام إال أنهم ٌختلفون فً تحدٌد هذه األبعاد (مجدي ،)0281،كما حدد
العالمان ( )Meyer& Allen1990ثالثة أبعاد لاللتزام التنظٌمً تصنف أشكاله المتعددة ،وتتمثل
هذه األبعاد فً:
 االلتزام العاطفً
 االلتزام المعٌاري
 االلتزام االستمراري
وبدال من وجود معزل عن بعضها البعض فإنها قد تظهر معا بصورة متزامنة.
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 .8.1االلتزام العاطفًAffective Commitment 4

وٌشٌر إلى أن الفرد ٌتؤثر بدرجة إدراكه للخصائص التً تمٌز عمله ،كما ٌتؤثر هذا الجانب من
االلتزام بدرجة إحساس الفرد بؤن البٌئة التنظٌمٌة التً ٌعمل بها تسمح له بالمشاركة الفعالة فً
مجرٌات إتخاذ القرارات سواء ما ٌتعلق منها بالعمل أو ما ٌخصه ،وأصحاب هذا التوجه هم الذٌن
ٌعملون وفق تقٌٌم ذاتً للمتطلبات التً تتطلبها ظروف العمل المختلفة فٌكون اإلرتباط بٌن الفرد
والمنظمة وفق ما تقدمه لهم منظماتهم ،وٌرجع اإللتزام العاطفً إلى الشعور باالنتماء واإللتصاق
النفسً بالمنظمة( .مجدي ،0281 .ص)054

إن االلتزام العاطفً ٌمثل مإشر ٌعكس توجه إٌجابً أو شعور تعاطف من قبل الموظف نحو
التنظٌم ،وٌعنً أن األفراد الذٌن ٌظهرون معدالت عالٌة من االلتزام نحو منظماتهمٌ ،بقون فٌها بسبب
عالقة الحب أو المٌل الذي ٌشعرون به نحو تلك التنظٌمات( .حسنٌن ،0222 .ص)524

وٌرى آخرون أن االلتزام العاطفً ٌعبر عن قوة رغبة الفرد فً االستمرار بالعمل بمنظمة
معٌنة ،ألنه موافق على أهدافها وقٌمها وٌرغب فً المشاركة لتحقٌق تلك األهداف ،وقد ٌتطور
االلتزام العاطفً للفرد إعتمادا على ثالثة أسس وهً:
 القٌم المشتركة
 وضوح األهداف وتطابقها
 االندماج الشخصً (جٌرٌنبرج ،براون ت/رفاعً ،بسٌونً ،2004 .ص)2324

وقد صنف ( )Meyer & Allenهذه اإلرتباطات إلى صنفٌن تمثلت فً مجموعة من العوامل
التً تجعل العامل ٌشعر بكفاءته فً العمل ،وٌعزز شعور االلتزام لدٌه.
 النوع األول من العواملٌ :قوم على تؤكٌد إنحٌاز القدرات مع واجبات العمل السابقة ،والعدالةفً توزٌع المكافآت والتقدٌر وتوقعات الدعم التنظٌمً وبٌئة خالٌة من الصراعات.
 النوع الثانً من العوامل 4فٌتكون من اإلنجاز وتحدٌات العمل واألهداف المنجزة والتوقعاتالواقعٌة والفرص والمشاركات فً اإلدارة والقٌادة فالعاملون الذٌن ٌظهرون إلتزاما عاطفٌا ٌشعرون
بحاجتهم إلى االستقرار فً العمل مع التنظٌم الحالً.
إن التنظٌم العاطفً ٌتعلق بتناسق األهداف ،ورغبة الشخص فً االستقرار فً العمل لتوافقه معه
ورغبته فً أداء ذلك (سلطان ،0222 .ص)027 4
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كما أن االلتزام العاطفً ٌستند على توجه أهداف الفرد بتوافق مع أهداف المنظمة ،فهو القوة
النسبٌة إلقتراب الفرد من المنظمة وإندماجه بها ورغبته القوٌة فً البقاء فٌها وٌعبر الفرد عن هذا
النوع بالعبارات التالٌة:
 لدي شعور قوي بإنتمائً للمنظمة التً أعمل بها.
 أشعر أننً مرتبط عاطفٌا بهذه المنظمة.
 أشعر أننً فرد من أفراد العائلة بهذه المنظمة.
 سؤكون سعٌدا بؤن أمضً بقٌة حٌاتً فً العمل بهذه المنظمة( .الصٌرفً  ،0223.ص)086 4

 .0.1االلتزام المعٌاريNormative Commitment 4
وٌقصد به إحساس الفرد بااللتزام بالبقاء فً المنظمة ،وغالبا ما ٌعزز هذا الشعور دعم المنظمة
الجٌد للعاملٌن فٌها ،والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل اإلٌجابً ،لٌس فقط فً إجراءات تنفٌذ العمل،
بل بالمساهمة فً وضع األهداف والتخطٌط ورسم السٌاسات العامة للمنظمة ،وٌعبر عنه باإلرتباط
األخالقً السامً ،وأصحاب هذا التوجه هم الموظفون أصحاب الضمٌر الذٌن ٌعملون وفق مقتضٌات
الضمٌر والمصلحة العامة( .مجدي ،0281 .ص)054

كما ٌشٌر االلتزام المعٌاري كذلك إلى شعور الفرد بؤنه ملزم بالبقاء فً المنظمة بسبب ضغوط
اآلخرٌن ،فاألشخاص الذٌن ٌقوى لدٌهم االلتزام المعٌاري ٌؤخذون فً حسابهم إلى حد كبٌر ما ٌمكن
أن ٌقوله اآلخرون لو تركوا العمل بالمنظمة فهو أي فرد ال ٌرٌد أن ٌسبب قلقا لمنظمته أو ٌترك
إنطباعا سٌئا لدى زمالئه بسبب تركه العمل ،إذن فهو التزام حتى ولو كان على حساب نفسه ،وكذلك
ٌعرف بؤنه االلتزام المستند إلى القٌم ،فإضافة إلى الصلة العاطفٌة بالتنظٌم.
(جٌرٌنبرج ،براون ت/رفاعً ،بسٌونً ،0222 .ص ص)085-084 4

إضافة إلى أن االلتزام المعٌاري ٌشٌر إلى شعور الموظفٌن بؤنهم مضطرٌن للبقاء بالمإسسة،
وٌستخدم االستفتاء الذي تم طرحه لتقٌٌم الثالث درجات من االلتزام بعد تطوٌره ،مما أدى لتمكن
العلماء من تحدٌد مستوى التزام األفراد لمإسساتهم وربطها بالنتائج المتعددة ،وبالتالً لك أن تتخٌل
مدى تعقٌد المشكالت المتعلقة بالمستوٌات المنخفضة من االلتزام( .دروٌش ،0225 .ص)812 4

وقد تمت اإلشارة إلى أن االلتزام المعٌاري هو نوع آخر من أنواع االلتزام ،وٌعبر عن االلتزام
الشخصً والتمسك بقٌم المنظمة ،وٌكون ناتجا عن التؤثر بالقٌم االجتماعٌة والثقافٌة والدٌنٌة.
(الصٌرفً ،0223 .ص)087 4
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.1.1االلتزام االستمراريContinuance Commitment 4

وهو ٌنبثق من القٌمة االستثمارٌة التً من الممكن أن ٌحققها الفرد لو إستمر بالعمل مع المنظمة،
مقابل ما سٌفقده لو قرر االلتحاق بجهات أخرى ،أي أن هذا إرتباط مصلحً ٌقوم بالدرجة األولى
على المنفعة التً ٌحصل علٌها من المنظمة ،فما دامت المنظمة التً ٌعمل فٌها تقدم له من المنافع و
العوائد ما ٌفوق ما ٌمكن أن تقدمه المنظمات اآلخرى فٌستمر باإلرتباط بها ،أما إذا كانت العوائد التً
تقدمها له المنظمات اآلخر أفضل من المنظمة التً ٌعمل بها فإنه ال ٌتردد باإلنتقال إلى الوضع
اآلخر( .مجدي ،0281 .ص)064

كما نجد أن هذا النوع ٌختلف عن أشكال االلتزام التنظٌمً السابقة إذ أنه قائم على الحاجة،
فااللتزام المستمر ٌصف الحاجة الذاتٌة الداخلٌة المدركة لدى العامل بؤنها تستمر مع التنظٌم بعض
اإلحتٌاجات التنظٌمٌة النابعة من الخارج ،إن العاملٌن الذٌن ٌظهرون إلتزاما مستمرا ٌشعرون
بالحاجة إلى البقاء فً العمل مع التنظٌم الحالً ،كما ٌشٌر االلتزام باالستمرارٌة إلى الوعً بالتكالٌف
المترتبة على ترك المنظمة)Boehmaen j. 2006,p217( .

وٌشٌر إلعتقاده بؤن ترك العمل فٌها ٌكلفه الكثٌر ،فكلما طالت مدة خدمة الفرد فً المنظمة فإن
تركه لها سٌفقده الكثٌر مما إستثمره فٌها على مدار الوقت.
(جٌرٌنبرج ،براون ت/رفاعً ،بسٌونً ،0222 .ص)085 4

كما أن االلتزام االستمراري ٌتعلق بالرهان الجانبً وٌشٌر لقوة إحتٌاج الفرد للعمل بالمإسسة
ألنه ال ٌستطٌع تحمل أعباء المعٌشة بطرٌقة أخرى.
إ ن االلتزام المستمر ٌستند على التزام الفرد بالبقاء بالمنظمة طالما أنه ٌحقق منافع ،أي التوجه
بالمنافع التً ٌحصل علٌها الفرد من عمله الحالً وٌمكن أن تؤثر هذه المنافع إذ ترك الفرد المنظمة.
(اندراوس ،معاٌعة ،0226.ص)24 4

وٌتضح مما سبق تعدد أبعاد االلتزام التنظٌمً ،وعلى الرغم من تعددها إال أن بعض الدراسات
أظهرت تؤثٌرها على بعضها البعض ،كما أشارت الى تطابق أهداف الفرد مع أهداف وقٌم المنظمة،
متؤثرا بخصائص العمل ومناخه لمشاركته االٌجابٌة فً تنفٌذه ،مركزا على السلوك االٌجابً فً ذلك،
وٌظهر ذلك جلٌا برغبته للبقاء بها واإلستمرار فٌها متمسكا بعضوٌتها باذال جهودا جبارة لتحقٌق
أهدافها.
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وهذه األبعاد الثالثة تمثل فً مجموعها إتجاها ذا طابع معٌن ٌعبر عن موقف واضح للعضو من
المنظمة التً ٌعمل بها ،وهذا ٌتفق مع ما إقترحه (كوندي وصالح) من ضرورة أن ٌنطوي أي
تعرٌف لاللتزام التنظٌمً على ما ٌعبر عن قوة االرتباط لمصالح المنظمة فً أبعاده الوجدانٌة
والمعرفٌة والسلوكٌة فاالستجابة لمصالح المنظمة قد ٌحدث ألن الفرد ٌعتقد أنها الخٌار األكثر
معقولٌة ،ولعل هذا ما دفع (حمادات )0224 .إلى القول بؤن االلتزام التنظٌمً هو حالة نفسٌة تصف
العالقة بٌن الفرد والمنظمة ،ووجود مستوى عال من اإلنخراط فً المنظمة لفترة طوٌلة ،ووجود
المٌل لتقوٌم المنظمة التقوٌم اإلٌجابً( .مجدي ،0281 .ص)064

 .2مراحل االلتزام التنظٌمً4
ٌتولد االلتزام التنظٌمً من محصلة تفاعل قوى متعددة تتمثل فً خصائص األفراد وشخصٌاتهم
وضغوط العمل والعوامل التنظٌمٌة والمإثرات المجتمعٌة والبٌئة العامة ،وتتضمن خصائص األفراد
القٌم والمعتقدات و المشاعر و اإلتجاهات والتعلٌم والخبرة وغٌرها من المتغٌرات الذاتٌة لألفراد ،أما
العوامل التنظٌمٌة فتشمل مثال لٌس على سبٌل الحصر المناخ التنظٌمً وفلسفة اإلدارة وممارستها
والحوافز و االتصاالت ومختلف العالقات والمعطٌات التنظٌمٌة ،أما المإثرات المجتمعٌة فتتمثل فً
القٌم والظروف االقتصادٌة و االجتماعٌة والسٌاسٌة وغٌرها من عناصر البناء المجتمعً.
(عوامله ،8774 .ص)514

وٌتشكل االلتزام التنظٌمً وٌتطور بعدة مراحل تبدأ منذ التحاق الفرد بمنظمة معٌنة وٌتعزز من
خالل العمل واإلنجاز المتواصل وصوال إلى مرحلة الثقة بالمنظمة وهً مرحلة نضوج االلتزام
التنظٌمً( .المعانً ،8774 .ص)024

وتتنوع آراء الباحثٌن حول مراحل االلتزام التنظٌمً فحسب ولتشً والفن welsh & lavan
نجد أن التزام الفرد ٌتم عن طرٌق مرحلتٌن هما( :العتٌبً ،سواط ،8775 .ص)254

األولى 4مرحلة إنضمام الفرد إلى المإسسة التً ٌرٌد أن ٌعمل بها ،وفً الغالب ٌقع إختٌاره على
المإسسة التً ٌتوقع أن تحقق رغباته وتطلعاته.
الثانٌة 4مرحلة االلتزام التنظٌمً ،حٌث أن الفرد ٌحرص على بذله جهدا كبٌرا من أجل تحقٌق
أهداف المإسسة والنهوض بها.
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أما بوكانن(  )Bouchanaفٌرى أن االلتزام التنظٌمً ٌمر بثالث مراحل متتابعة وهً:
(العوفً ،0223 ،ص ص)15-14 4

 .8.2مرحلة التجربة4
وهً التً تمتد من تارٌخ مباشرة الفرد لعمله ولمدة عام واحد ،وٌكون الفرد خاللها خاضعا
للتدرٌب واإلعداد والتجربة ،وٌكون خالل تلك الفترة إهتمامه منصبا على تؤمٌن قبوله فً المنظمة،
ومحاولة التؤقلم مع الوضع الجدٌد ،والبٌئة التً ٌعمل فٌها ،ومحاولة التوفٌق بٌن إتجاهاته وأهدافه
وإتجاهات وأهداف المنظمة ومحاولة إثبات ذاته.
وٌقول )بوكانن( إنه خالل هذه الفترة ٌواجه الفرد عددا من المواقف التً تكون عنده مرحلة
التجربة وتهٌئته للمرحلة التً تلٌها ،ومن هذه المواقف:
 تحدٌات العمل
 تضارب الوالء
 عدم وضوح الدور


ظهور الجماعات المتالحمة



إدراك التوقعات



نمو االتجاهات نحو التنظٌم



الشعور بالصدمة.

 .0.2مرحلة العمل واالنجاز4
وتتراوح مدة هذه المرحلة بٌن العامٌن واألربعة أعوام ،وخالل هذه الفترة ٌحاول الفرد تؤكٌد
مفهوم اإلنجاز ،وأهم ما ٌمٌز هذه الفترة األهمٌة الشخصٌة للفرد ،وتخوفه من العجز ،وٌتبلور وضوح
الوالء للعمل والمنظمة.
 .1.2مرحلة الثقة بالتنظٌم4
وتبدأ تقرٌبا من السنة الخامسة من إلتحاق الفرد بالمنظمة وتستمر إلى ماال نهاٌة ،حٌث ٌزداد
والءه وتتقوى عالقته بالتنظٌم واالنتقال إلى مرحلة النضج( .حسونة ،0225 .ص)088 4
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وٌشٌر (أورلً  )O’reilyإلى ثالث مراحل لاللتزام التنظٌمً:

أ -مرحلة اإلذعان 4أو االلتزام ،فالتزام الفرد مبنً على ما سٌحصل علٌه من المإسسة من فوائد
فً البداٌة ،لذا نراه ٌتقبل سلطة اآلخرٌن ،وٌلتزم بما ٌطلبونه مقابل حصوله منها على الفوائد
المختلفة.
ب -مرحلة التطابق أو التماثل بٌن الفرد والمؤسسة 4فنجد الفرد ٌتقبل سلطة وتؤثٌر اآلخرٌن من
أجل الرغبة واالستمرار فً العمل بها ،فهً تشبع حاجاته لالنتماء ،لذا فإنه ٌشعر بالفخر
إلنتمائه لها.
ج -مرحلة التبنً 4فالفرد ٌعتبر أهداف وقٌم المإسسة أهدافا وقٌما له ،فااللتزام ٌكون نتٌجة
لتطابق أهداف المإسسة وقٌمها مع أهداف الفرد وقٌمه( .الوزان ،0224 .ص)17 4

 .3محددات االلتزام التنظٌمً4
هناك الكثٌر من محددات االلتزام التنظٌمً التً تخرج عن نطاق سٌطرة اإلدارة ،مما تنتج
أمامها فرصة محدودة لتقوٌة االلتزام التنظٌمً ،فعلى سبٌل المثال :نجد أنه فً حالة وفرة الفرص
الوظٌفٌة ٌنخفض االلتزام االستمراري لدى األفراد لتوافر فرص عمل بدٌلة ومع ذلك فإن اإلدارة
بإستطاعتها عمل الكثٌر لتقوٌة االلتزام التنظٌمً من خالل ما ٌؤتً:
 .8.3اإلثراء الوظٌفً4
هو إعطاء األفراد فرص جدٌدة للتحكم فً طرٌقة تؤدٌة وظائفهم وتقدٌرهم إلسهاماتهم الهامة،
وقد نجحت هذه الطرٌقة فً شركة فورد ببرنامج إشراك العمال ،وقد تمتعوا بقدر كبٌر من االستقالل
فً أداء أعمالهم ،وكان حل فعال جدا لزٌادة االلتزام( .سلطان ،0227.ص)088 4

إن اإلثراء الوظٌفً بالتعمق الرأسً للوظٌفةٌ ،جعل الفرد أكثر مسإولٌة عن عمله وٌعطٌه
المزٌد من حرٌة التصرف واالستقالل ،ومزٌد من المشاركة فً إتخاذ القرارات المإثرة فً عمله،
وهذا من شؤنه أن ٌقوي االلتزام التنظٌمً لدى األفراد.
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 .2.5إٌجاد نوع من التوافق بٌن مصلحة الشركة ومصالح العاملٌن4

ٌجب أن ٌشعر العاملون بؤن ما تحققه الشركة من منافع ٌعود علٌهم أٌضا بالنفع ،ألن هذا الشعور
من شؤنه أن ٌقوي التزامهم تجاه المنظمة ،وتحاول بعض الشركات تحقٌق ذلك بشكل مباشر من خالل
خطط الحوافز وخاصة برامج المشاركة فً األرباح.
 .1.3إستقطاب وإختٌار الموظفٌن الجدد الذٌن تتوافق قٌمهم مع قٌم المنظمة4
كلما كانت قٌم الفرد متوافقة مع قٌم المنظمة وأهدافها ،كلما قوي لدٌه االلتزام خاصة العاطفً
تجاه المنظمة ،فإذا كان من قٌم المنظمة االهتمام بالعمل الجاد والحرص على الجودة ،فٌجب أن
تراعً هذه الشروط بحزم عند إختٌار الموظفٌن الجدد بحٌث ٌتم إختٌار من تتوافر فٌه تلك القٌم.
(جٌرٌنبرج ،براون ت/رفاعً ،بسٌونً ،0222.ص.)087-0024

.4العوامل المؤثرة فً االلتزام التنظٌمً4
هناك العدٌد من اآلراء والتوجهات فً طرح وحصر العوامل التً تساعد فً بناء وتدعٌم
االلتزام التنظٌمً داخل التنظٌم ،فهناك من ٌرى وجود عوامل بٌئٌة خارجٌة وعوامل تتعلق
بخصائص الفرد ،وهناك من ٌرى أنها عوامل تنظٌمٌة ٌجب على المنظمة مراعاتها لتحقٌق المستوى
المرغوب من االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن ،إال أن دراسات (روبرت مارشن وماناري) تعتبر من
الدراسات المتمٌزة التً أشارا فٌها الى العوامل المساعدة على تشكٌل وتكوٌن االلتزام التنظٌمً.
وقد أشار (العبادي )8202 ،إلى تلك العوامل التً حددها (ستٌرز  )8755 Steersفً ثالث
مجموعات وهً :الخصائص الشخصٌة ،صفات وخصائص العمل ،الخبرة أثناء العمل.
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المدخالت

العمليات

• الخصائص الشخصٌة
* الحاجة لالنجاز
* التعلٌم
* تحدٌد الدور

•

االلتزام التنظيمي

المخرجات
• الرغبة والميل للبقاء
في التنظيم
• انخفاض نسبة دوران
العمل
• الميل للتبرع طواعية
بالعمل لتحقيق اهداف
التنظيم

• خصائص العمل
* الرضا عن العمل
* الفرصة للتفاعالت
االجتماعٌة
* التغذٌة الراجعة

•الميل لبذل
االكبر لإلنجاز

الجهد

• خبرات العمل

* طبٌعة ونوعٌة خبرات العمل
لدى العاملٌن فً التنظٌم
* الثقة بالتنظٌم
شكل رقم (ٌ 4)21وضح مدخالت ومخرجات االلتزام التنظٌمً عند ()Steers
المصدر( 4اللوزي ،0221 .ص)8024
أما (خطاب )0228.فقد صنف تلك العوامل التً تإثر على االلتزام التنظٌمً إلى :عوامل تتعلق
بالبٌئة الخارجٌة ،عوامل تتعلق بخصائص الفرد ،عوامل تتعلق بخصائص الوظٌفة ،عوامل تتعلق
ببٌئة العمل الداخلٌة ،وعوامل تنظٌمٌة أخرى والشكل االتً ٌوضح ذلك:
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العوامل الخارجية:
ظروف سوق العمل

النتائج4
• -الرغبة فً االستمرار فً
العمل.

خصائص الفرد

خصائص الوظيفة

االلتزام التنظيمي

 البقاء فً العمل. االنتظام فً العمل. -الرغبة فً بذل المجهود.

تجارب الفرد والعوامل

 -نوعٌة االداء.

المتعلقة ببيئة

 االبداع فً العمل.عوامل تنظيمية
أخرى
شكل رقمٌ )22(4وضح العوامل المإثرة فً االلتزام التنظٌمً
المصدر( 4خطاب ،0228 .ص)8254

 .8.4العوامل المتعلقة بالبٌئة الخارجٌة4
هناك بعض العوامل الخارجٌة مثل ظروف سوق العمل وفرص اإلختٌار على إتجاهات األفراد
وبالتالً تإثر فً درجة االلتزام التنظٌمً لدٌهم خاصة فً فترة بداٌة العمل لهإالء األفراد ،وقد سمٌا
هذا بالمسبقات فً عملٌة االلتزام التنظٌمً ،فكلما كانت األوضاع االقتصادٌة جٌدة وتعددت فرص
العمل المتاحة كانت درجة االلتزام التنظٌمً متدنٌة والعكس صحٌح فً حالة الكساد االقتصادي
وإرتفاع مستوى البطالة( .الوزان ،0224 .ص)284

فكلما كان هناك رواج فً الظروف االقتصادٌة وتعددت فرص العمل المتاحة ،وكان قرار
اإلختٌار بٌن البدائل المتاحة ،وبؤقل ضغوط خارجٌة ،وٌمثل العمل أفضل فرصة إختٌار بالنسبة للفرد
وٌإدي ذلك الى إنخفاض الفرص الوظٌفٌة المتاحة على مستوى االلتزام التنظٌمً باالرتفاع خاصة
فً بدء العمل.
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وتإثر دقة وكمٌة المعلومات المتاحة عن الوظٌفة ومدى إدراك الفرد لسهولة التنقل لوظائف
أخرى داخل المنظمة أو خارجها على مستوى االلتزام ،خاصة فً الشهور األولى لبدء العمل بالنسبة
للعاملٌن الجدد.
وقد تبٌن من بحث قامت بٌه (خطاب )0228 .عن إتجاهات العاملٌن والمناخ التنظٌمً بالقطاع
العام أن مستوى االلتزام التنظٌمً كان مرتفعا ،وقد كان أحد أسباب فً ذلك إدراك العاملٌن لإلرتفاع
معدل البطالة ،وقصور المعلومات عن سوق العمل ،فضال عن إنخفاض حركة األفراد بٌن أقالٌم
الدولة ،وإنخفاض فرص العمالة بها ،هذا ما أثر على إتجاهات العاملٌن بالنسبة لاللتزام التنظٌمً
باإلرتفاع.
 0.4معلومات متعلقة بخصائص الفرد4
أ ثبتت نتائج العدٌد من الدراسات واألبحاث تؤثر االلتزام التنظٌمً بجملة الخصائص الشخصٌة
للفرد مثل :العمر ،الجنس ،المإهل العلمً ،عدد سنوات الخبرة ،المستوى الوظٌفً ،الراتب ،دوافع
وقٌم االفراد.
.8.0..العمر4
وٌقصد به "عمر الفرد الذي ٌعمل فً المإسسة" ،كؤحد المتغٌرات الشخصٌة التً تإثر فً
مستوى االلتزام التنظٌمً فلقد أثبت (لوثانز وتاٌلور  ،)1323 Luthans & Taylorوجود
عالقة موجبة بٌن العمر وااللتزام التنظٌمً ،وأن كبار السن أكثر التزاما بالمنظمة من نظرائهم
صغار السن ،بٌنما توصل باحثون آخرون إلى وجود عالقة ضعٌفة بٌن هذٌن المتغٌرٌن ،فً حٌن
توصل آخرون إ لى عدم وجود عالقة معنوٌة بٌن العمر و االلتزام التنظٌمً ،ورغم تباٌن نتائج
الدراسات السابقة فٌما ٌختص بالعالقة بٌن العمر وااللتزام التنظٌمً غٌر أن غالبٌة النتائج تمٌل إلى
تؤكٌد اإلرتباط الموجب بٌن هذٌن المتغٌرٌن( .الفضلً ،8775 .ص)604

.0.0..عدد سنوات الخبرة4
إختلفت نتائج األبحاث والدراسات حول العالقة بٌن عدد سنوات الخبرة وااللتزام التنظٌمً ،فقد
توصلت بعض الدراسات الى وجود عالقة معنوٌة موجبة بٌن مدة الخدمة فً المإسسة الحالٌة
وااللتزام التنظٌمً ،بٌنما توصلت دراسات أخرى إلى عدم وجود عالقة بٌن مدة الخدمة فً المإسسة
الحالٌة وااللتزام التنظٌمً إال أن ( )8772Buchananتوصل إلى أن معدل االلتزام التنظٌمً
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ٌرتفع مع تقدم سنوات خبرة العاملٌن وذلك نتٌجة التفاعل االجتماعً فٌما بٌن الموظف وزمالء العمل
من جهة والموظف وقٌادته المباشرة من جهة ثانٌة( .الوزان ،0224 .ص)204

وٌمكن القول أن وجود إرتباط موجب ما بٌن مدة الخدمة وااللتزام التنظٌمً ٌرجع إلى أسباب
عدٌدة منها ،أنه مع تقادم وجود الفرد فً محٌط العمل تزداد خبرته فً أداء األعمال وٌكتسب الطرق
واألسالٌب الجدٌدة للتعامل مع الزمالء والتابعٌن إضافة الى إرتفاع معدل الفرص لدٌه لتحقٌق مراكز
وظٌفٌة متقدمة عالوة على إمكانٌة تحقٌق بعض االمتٌازات الوظٌفٌة اآلخرى المعنوٌة كانت أو
المادٌة ،لذلك ال ٌمٌل الفرد الذي أمضً سنوات خدمة طوٌلة وحقق مراكز وظٌفٌة متقدمة إلى ترك
المنظمة للعمل فً منظمة جدٌدة.
.1.0.4الجنس والحالة االجتماعٌة4
رغم تعدد الدراسات اإلدارٌة التً تفحصت أثر الجنس (الذكور واالناث) كمتغٌر أساسً ،إال
أ نها فً سعٌها لتكوٌن الكٌان المعرفً فً مجال اإلدارة ،لم تقدم نظرٌة خاصة بالمرأة ،بل كانت
معظم الصٌاغات عامة وغٌر محددة للنوع ،غٌر أن النظرة إلى المرأة العاملة ودورها فً تحقٌق
التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة قد تغٌر عبر الزمن ،والشاهد على ذلك أن العدٌد من مجاالت العمل
التً كانت مناطق عمل مخصصة للرجال فقط فً وقت ما أصبحت اآلن مفتوحة على مصراعٌها
أمام المرأة ،وأن مناصب إدارٌة معٌنة كانت حكرا على الرجال أصبح للمرأة العاملة فٌها نصٌب
كبٌر ،وقد توصلت العدٌد من نتائج الدراسات على تؤكٌد أثر نوع أو جنس الموظف على االلتزام
التنظٌمً.
وعلى نقٌض ذلك نجد أن بعض الباحثٌن ٌرى أن النوع أو الجنس ال عالقة له باالستقرار
وااللتزام التنظٌمً ،ألن طبٌعة ومستوى وعالقات وظروف كل وظٌفة هً المإشر األساسً فً
مستوٌات االلتزام واالستقرار التنظٌمً ،إال أن عددا من الباحثٌن ٌإكد أنه كلما إرتفع التؤهٌل العلمً
للمرأة إرتفع معدل االلتزام التنظٌمً لدٌها( .الفضلً ،8775 .ص)604

.2.0..المؤهل العلمً4
وعلى صعٌد العالقة بٌن المإهل العلمً ومستوى االلتزام التنظٌمً لدى الفرد فقد تباٌنت نتائج
الدراسات ،وإن كانت غالبٌة النتائج تمٌل إلى تؤكٌد االرتباط السالب فٌما بٌن التؤهٌل العلمً للموظف
ومعدل التزامه التنظٌمً ،وذلك نتٌجة ألسباب عدٌدة ٌرجع معظمها الرتفاع معدالت توقعات
وطموحات الفرد المإهل وسعٌه المستمر لتحقٌق عائد مادي ومعنوي أفضل ،عالوة على تزاٌد
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الخٌارات والبدائل الوظٌفٌة أمام الفرد كلما إرتفع تؤهٌله العلمً ،فً حٌن وجد (العتٌبً) أنه كلما
إرتفع معدل عمر الفرد إرتفع تؤهٌله العلمً ،و معدل التزامه التنظٌمً( .الفضلً ،8775 .ص)614

.3.0..المستوى الوظٌفً للفرد4
أما بالنسبة للعالقة بٌن المستوى الوظٌفً للفرد ومستوى التزامه التنظٌمً فقد تباٌنت نتائج
الدراسات ،حٌث أشار (العتٌبً) إلى وجود عالقة إٌجابٌة بٌن متوسط االلتزام للفرد والمستوى
الوظٌفً له (العتٌبً ،سواط ،8775 .ص ،)754وأكد (الفضلً) على العالقة السلبٌة بٌن متوسط االلتزام
للفرد والمستوى الوظٌفً له (الفضلً ،8775 .ص ،)624إذ إنه كلما إرتفع المركز الوظٌفً للفرد،
تراجع متوسط التزامه ،ولعل السبب فً ذلك هو أن الموظف ٌكتشف مع تقدمه فً المراكز الوظٌفٌة
وجود معاٌٌر ربما ال تتصف بالموضوعٌة ،خاصة فٌما ٌتعلق بنظام الترقٌة لمراكز أعلى وتوزٌع
المكافآت ،وتزداد األمور تعقٌدا بالنسبة لشاغلً المواقع القٌادٌة بدرجة مدٌر إدارة ،حٌث ٌكاد ٌكون
الطرٌق شبه مغلق أمام العدٌد من هإالء نتٌجة وجود معاٌٌر آخرى ال عالقة لها بجودة األداء لشغل
المواقع األعلى ،خاصة على مستوى وكٌل وزارة مما ٌتوقع أن ٌنعكس سلبا على إتجاهاتهم نحو
العمل والتنظٌم.
.4.0.4الراتب4
ٌقصد به "العائد المالً الذي ٌتقاضاه الموظف مقابل عمله فً منظمة معٌنة وبوظٌفة محددة
المهام" ،وهو ٌمثل أحد أهم المتغٌرات المإثرة على إحساس العاملٌن بااللتزام التنظٌمً ،ذلك أن
المتقدم لشغل وظٌفة ما ٌسعى غالبا أن ٌفً راتبه بالتزاماته المادٌة ،وهو ٌتوقع أن ٌحقق جهده
وإخالصه للعمل عن بعض العوائد أو النواتج المرغوبة ،وإن كان المدٌرون هم ممثلً المنظمة فً
مكافئة المرإوسٌن ،فإن الموظف ٌتوقع من مدٌره نوعا من رد الفعل اإلٌجابً نحوه المتمثل فً
الراتب ،فإن تحقق هذا التوقع ،أدى إلى نوع من االلتزام التنظٌمً عامة ،أما إذا لم ٌتحقق هذا التوقع
وبقً الموظف مستمرا فً عمله فإن التزامه ٌكون فً الغالب بقائٌا ،ومن المالحظ ندرة الدراسات
التً تناولت تؤثٌر الراتب على االلتزام التنظٌمً منها دراسة (زاٌد )8774.التً توصلت إلى وجود
عالقة معنوٌة موجبة بٌن االلتزام العاطفً و االلتزام المستمر و الراتب الشهري الذي ٌتقاضاه
الموظف باعتباره أحد مصادر الدخل( .زاٌد ،8774 .ص)8414
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 .5.0..دوافع وقٌم األفراد4

كلما كان األفراد ٌنظرون إلى المنظمة على أنها المكان الذي ٌعتمدون علٌه فً إشباع حاجتهم،
وهناك درجة من التطابق بٌن توقعات األفراد وما تقدمه المنظمة ،زاد االلتزام التنظٌمً ،فتطبٌقات
نظام اإلدارة األبوٌة واألمان الوظٌفً بالٌابان وما ٌرتبط بها من إشباع لحاجات األفراد ٌعتبر من
العوامل الهامة فً تحقٌق االلتزام التنظٌمً بالمنظمات الٌابانٌة.
وٌتؤثر االلتزام أٌضا بدوافع االنجاز العلٌا لألفراد الذٌن لدٌهم دافع االنجاز مرتفع ،وٌدركون أن
أعمالهم تساعدهم على إشباع هذا الدافع ،فإن درجة االلتزام التنظٌمً لدٌهم تكون مرتفعة ،كما أن
إشباع الحاجات االجتماعٌة تإثر أٌضا على االلتزام التنظٌمً ،إذ كلما زاد التفاعل االجتماعً بٌن
األفراد زاد االرتباط النفسً بالمنظمة ،وتإثر القٌم على االلتزام أٌضا ،فاألفراد الذٌن لدٌهم إعتقاد
كبٌر بالنسبة لقٌمة العمل ،والذٌن ٌرون على أنه الجانب ذو األهمٌة الرئٌسٌة فً حٌاتهمٌ ،كون
مستوى االلتزام التنظٌمً لدٌهم مرتفع (.الوزان ،0224 .ص)22 4

.1.4عوامل متعلقة بخصائص الوظٌفة4
تإثر خصائص الوظٌفة من حٌث مجالها ودرجة التوتر بها على مستوى االلتزام التنظٌمً،
فتنوع مجال الوظٌفة واالستقاللٌة والتحدي والتغذٌة المرتدة والشعور باألهمٌة والمسإولٌة ،كل هذا
ٌرتبط إٌجابا بااللتزام التنظٌمً ،أما عندما تتسم الوظٌفة بدرجة كبٌرة من التوتر ،والذي ٌتخذ شكل
صراع الدور أو عدم وضوح الدور ،فإن ذلك ٌإثر عكسٌا على االلتزام التنظٌمً.
(الهاجري ،0221 .ص)30 4

 .2.4العوامل المتعلقة ببٌئة العمل الداخلٌة4
تتمثل فً السٌاسات ووضوح األهداف والمناخ التنظٌمً ونمط القٌادة ونظام الحوافر المتبع وهً
كاالتً:
.8.2..السٌاسات التنظٌمٌة 4ضرورة العمل على تبنً سٌاسات داخلٌة تساعد على إشباع
حاجات األفراد العاملٌن فً التنظٌم (العوفً ،0223 .ص ،)154وهً جملة اإلجراءات و السٌاسات التً
تعتمدها المنظمة من أجل تحقٌق أهدافها ،وتلعب هذه السٌاسات دورا ناجحا فً توحٌد أهداف المنظمة
وأهداف االفراد ،من خالل تبنً سٌاسات و إجراءات داخلٌة تساعد على إشباع حاجات األفراد
العاملٌن فً التنظٌم ،إذ من المعروف أن لدى أي إنسان مجموعة من الحاجات المتداخلة التً تساعد
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على تشكٌل السلوك الوظٌفً الذي ٌعتمد سواء فً إٌجابٌاته أو سلبٌاته على قدرة القائد على إشباع
هذه الحاجات ،والتً تإدي بالضرورة فً حال إشباعها إلى نمط سلوكً إٌجابً ٌساهم فً تكوٌن ما
ٌسمى" بالسلوك المتوازن الناتج عن مساندة التنظٌم للفرد والشعور بالرضا و اإلطمئنان و اإلنتماء ثم
االلتزام التنظٌمً"( .اللوزي ،8777 .ص)8044

فخصائص العمل مثال البد أن تعطً نوعا من اإلشباع لحاجات الفرد ورغباته حتى ٌقوم باألداء
المطلوب وٌحقق اإلنتاجٌة المتوقعة منه (الهاجري ،0221 .ص ،)304ألن االلتزام التنظٌمً ٌزداد من
خالل سعً المنظمة إلى العمل على إشباع هذه الحاجات اإلنسانٌة للعاملٌن لدٌها والعكس صحٌح
(المعانً ،8777 .ص ،)254وتتفاوت هذه الحاجات عند األفراد العاملٌن من حٌث األهمٌة واألولوٌة فً
العمل على إشباعها ،وقد أشار ما سلو فً نظرٌة سلم الحاجات اإلنسانٌة على الحاجات الفسٌولوجٌة
والحاجة لألمن والحاجة الى الحب واالنتماء والحاجة إلى اإلحترام وأخٌرا الحاجة الى تحقٌق الذات.
.0.2..وضوح األهداف واألدوارٌ 4ساعد وضوح األهداف التنظٌمٌة على زٌادة االلتزام
التنظٌمً لدى العاملٌن فكلما كانت األهداف واضحة ومحددة وكانت أدوارهم كذلك ،كلما كانت عملٌة
إدراك وفهم األفراد لاللتزام التنظٌمً أكبر وٌنطبق ذلك على النهج والفلسفة والكفاءات اإلدارٌة.
.1.2..مشاركة العاملٌن فً التنظٌم 4تساعد المشاركة من قبل األفراد العاملٌن بصورة إٌجابٌة
على تحقٌق أهداف التنظٌم ،وذلك بإتاحة الفرصة لهم للمساهمة بؤفكارهم وتشجٌعهم لتحمل المسإولٌة
وإٌجاد الجو النفسً واالجتماعً البناء فً بٌئة العمل ،فقد عرف داٌفن المشاركة بؤنها ":إندماج الفرد
عقلٌا وعاطفٌا فً عمل الجماعة ،بعدما تتٌح الجماعة لهذا الفرد فرصة المساهمة باألهداف
والمشاركة فً المسإولٌات وتقوم عملٌة المشاركة على ثالث أسس ومحاور تتمثل فٌماٌلً:
(اللوزي ،8777.ص)8124


أنها تنطوي على المشاركة العقلٌة والفكرٌة القائمة على إستخدام األسس العلمٌة لجعل عملٌة
المشاركة ناجحة وفعالة.



أنها تعمل على زٌادة حافزٌة األفراد وتدفعهم للعمل ،من خالل توفٌر الفرص الجٌدة
للمشاركة وإطالق الطاقات والمبادرات الرامٌة الى تحقٌق األهداف.



أنها تعمل على تنمٌة المهارات فً العمل وتقبل المسإولٌة.
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وقد أكدت بعض الدراسات منها دراسة (زاٌد ،8774 .ص( ،)264العجمً ،8776 .ص ،)504أن
المشاركة تعمل على زٌادة االلتزام التنظٌمً ،وتجعل األفراد ٌرتبطون ببٌئة عملهم بشكل أكبر بحٌث
ٌعتبرون أن ما ٌواجه الفرد من مشكالت هو تهدٌد لهم ،األمر الذي ٌإدي إلى تقبلهم لروح المشاركة
برغبة جامحة وروح معنوٌة عالٌة ،كما أن المشاركة فً إتخاذ القرارات وتحدٌد األهداف التنظٌمٌة
هً نقطة البداٌة المنطقٌة ألي نشاط تنظٌمً ،كما توفر لهم العائد المناسب مقابل مساهماتهم الفعالة
فً تحقٌق تلك األهداف التً تإثر بالضرورة على التزامهم التنظٌمً وكذلك على شعورهم بالعدالة
التنظٌمٌة.
.2.2.4االهتمام بتحسٌن المناخ التنظٌمً4
ٌعبر مفهوم المناخ التنظٌمً عن "الخصائص المختلفة التً تمٌز البٌئة فً التنظٌم والتً تشمل
نواحً التنظٌم الرسمً ،وحاجات العاملٌن وطبٌعة االتصاالت التنظٌمٌة ،وأسالٌب االشراف السائدة
وسلوك الجماعات وغٌرها من العوامل التً ٌدركها أفراد التنظٌم فتإثر فً سلوكهم وفً كل السلوك
التنظٌمً".
ومن التعرٌفات اآلخرى للمناخ التنظٌمً "أنه مجموعة الخصائص الداخلٌة للبٌئة والتً تتمتع
بدرجة من الثبات النسبً أو االستقرار ٌفهمها العاملون وٌدركونها فتنعكس على قٌمهم وإتجاهاتهم
وبالتالً على سلوكهم"( .القرٌوتً ،8771 .ص)8324

فالمناخ التنظٌمً هو "ذلك المجال المتضمن للطرق واألسالٌب واألدوات والعناصر والعالقات
المتفاعلة داخل بٌئة المنظمة بٌن األفراد" ،وبناء على ذلك ٌمكن النظر للمناخ التنظٌمً على أنه ٌمثل
شخصٌة المنظمة الناجحة ،فالمناخ التنظٌمً الجٌد ٌعزز الثقة المتبادلة ،وٌرفع الروح المعنوٌة،
وٌدعم الشعور بااللتزام التنظٌمً( .العمٌان ،0223 .ص)1254

ومن المفترض أن المنظمات والعاملٌن على حد سواء ٌسعون للوصول إلى بٌئة عمل ذات مناخ
تنظٌمً جٌد لكال الطرفٌن ،وقد بٌنت األبحاث فً هذا المجال أن المنظمات ذات البٌئات المتسلطة
والمثبطة لمعنوٌات العاملٌن والتً تتصف بعدم المباالة وعدم الحٌوٌة هً تنظٌمات تشجع على
تسرب العاملٌن وال تنمً فٌهم قٌم االلتزام التنظٌمً ،ولذا من الضروري االهتمام بالبٌئة التنظٌمٌة
وتحقٌق التوافق بٌن اإلنجاز وتحقٌق األهداف من جهة ،والعناٌة باإلنسان فً سبٌل تنمٌة االلتزام
التنظٌمً لدى العاملٌن( .المعانً ،8777 .ص)174
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.3.2..إٌجاد نطام مناسب للحوافز 4تعبر الحافز عن "تلك الوسٌلة أو األسلوب أو األداة التً
تقدم للفرد االشباع المطلوب –بدرجات متفاوتة -لحاجاته الناقصة" (عبد الوهاب ،8760.ص،)854

وتركز نظرٌة حوافز العمل على الحوافز الداخلٌة وهً تتعامل أصال مع األسباب التً تدفع الناس
للعمل وأسباب تركهم العمل فً المنظمات أو بقائهم فٌها.
لذلك فإن توافر أنظمة مناسبة من الحوافز المادٌة والمعنوٌة ٌإدي إلى زٌادة الرضا عن المناخ
التنظٌمً وعن المنظمة ككل وبالتالً زٌادة االلتزام التنظٌمً ،وزٌادة معدالت اإلنتاج وإنخفاض
التكالٌف ،وفً هذا السٌاق ٌرى بعضهم أن االلتزام التنظٌمً ٌتحقق من خالل معاملة العاملٌن على
أنهم شركاء ولٌسوا مجرد أفراد ومنح المزاٌا المادٌة والمعنوٌة وإتاحة فرص التطور المهنً
والوظٌفً لهإالء العاملٌن( .عبوي ،0224 .ص)0884

.4.2.4العمل على بناء ثقافة مؤسسٌة 4إن االهتمام بإشباع حاجات العاملٌن والنظر إلٌهم
كؤعضاء فً بٌئة عمل واحد ٌرسخ معاٌٌر أداء متمٌز ألفرادها ،مما ٌترتب علٌه زٌادة تماسك
المنظمة وزٌادة االلتزام التنظٌمً بالمنظمة والوالء لها( .حرٌم ،0222 .ص)1224

.5.2..الثقافة التنظٌمٌة 4هً محدد هام من محددات االلتزام التنظٌمً ،ألنها تمارس تؤثٌرا
كبٌرا على سلوك األفراد فً المنظمات وتركز على إٌجاد قٌم وأهداف مشتركة بٌن العاملٌن ،األمر
الذي جعلها تفرض على القادة و المدٌرٌن اإلهتمام بها فً محاولة الوصول إلى فهم أبعادها
وعناصرها إذ أن الثقافة التنظٌمٌة هً منظومة المعانً والحضور والمعتقدات والطقوس و
الممارسات التً طورت مع الزمن ،وأصبحت سمة خاصة للتنظٌم ،بحٌث تخلق منها عامال بٌن
أعضاء التنظٌم ،حول ماهٌة السلوك المتوقع من األعضاء ،ذلك أن للثقافات فً المجتمعات تؤثٌرا
واضحا على السلوك خارج المنظمات وداخلها ،لتإثر فً عملٌة إتخاذ القرارات وتحدٌد أنماط السلوك
و اإلتجاهات نحو المنظمة سواء تعلق األمر بالمدٌر أو بمرإوسٌه( .القرٌوتً ،8771 .ص)0644

.6.2..نمط القٌادة 4أن الدور الكبٌر الذي ٌجب أن تقوم به اإلدارة هو إقناع اآلخرٌن ،وفً جو
عمل مناسب ،بضرورة إنجاز األعمال بدقة وفاعلٌة ،فاإلدارة الناجحة هً القادرة على كسب التؤٌٌد
الجماعً إلنجاز األعمال من خالل تنمٌة مهارات األفراد اإلدارٌة باستخدام أنظمة الحوافز المناسبة،
فالقائد الناجح هو الذي ٌستطٌع زٌادة درجات االلتزام لدى االفراد( .اللوزي ،8777 .ص)8044
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وتجدر اإلشارة هنا أن النمط القٌادي ٌإثر تؤثٌرا بالغا على إتجاهات األفراد نحو الثقة فً
المنظمات التً ٌفتقدها الكثٌر من العاملٌن ،ممن ٌعتقدون أن الوساطة االجتماعٌة هً السبٌل الوحٌد
للحصول على الوظٌفة المناسبة ،كما ٌإثر النمط القٌادي فً الحفاظ على الموارد البشرٌة العاملة فً
المنظمات من خالل تحقٌق درجة عالٌة من الرضا الوظٌفً للعاملٌن بما ٌضمن بقاءهم وإستمرارهم
فً المنظمة ،وإلتزامهم التنظٌمً فً تحقٌق شعورهم بعدالة األجور والحوافز ومزاٌا العمل واألمن
الوظٌفً.
.3.4عوامل متعلقة بالهٌكل التنظٌمً4
تناولت العدٌد من الدراسات العالقة بٌن الهٌكل التنظٌمً وااللتزام التنظٌمً ،فقد وجد أن
الالمركزٌة فً إتخاذ القرارات ،وتوافر درجة االعتمادٌة فً أداء األعمال بٌن اإلدارات الوظٌفٌة
وتنظٌم إجراءات العمل لها تؤثٌر إٌجابً على االلتزام التنظٌمً.
كما ٌرى بعض الباحثٌن أن حجم المنظمة ٌإثر عكسٌا على االلتزام التنظٌمً حٌث أن المنظمات
ربما تتطلب من المدٌر بذل جهد أكبر فً عمل التنسٌق والرقابة وتطوٌر السلوك مما ٌإثر سلبا على
التزام المدٌرٌن تجاه المنظمات التً ٌعملون بها ،بٌنما ٌرى البعض اآلخر أن حجم المنظمة ٌإثر
إٌجابٌا على االلتزام حٌث أنه كلما زاد حجم المنظمة كانت هناك جماعات أكبر من المرإوسٌن
وفرص أكبر للتداخل بٌن األشخاص وزٌادة الفرص المتاحة للترقً أمام األفراد األمر الذي ٌإدي إلى
التزامهم( .الوزان ،0224 .ص)204

بٌنما نجد دراسة قام بها ( )Stevensوالتً ركز فٌها على أربعة متغٌرات هٌكلٌة وهً :حجم
المنظمة ،وجود الرقابة ،نطاق الرقابة ،مركزٌة السلطة وقد خلصت إلى أن أٌا من هذه المتغٌرات ال
ٌرتبط بااللتزام بشكل قوي( .خطاب ،0228 .ص)8254

 عوامل شخصٌة 4وهً العوامل ذات العالقة بالفرد العامل نفسه ،مثل :شخصٌة الفرد العامل
وثقافته وقدرته على تحمل المسإولٌة أو توقعات الفرد للوظٌفة ،أو إرتباطه النفسً بالعمل أو
بالمنظمة ،أو عوامل تتعلق بإختٌاره العمل.
 عوامل تنظٌمٌة 4وهً العوامل التً تتعلق بالخبرة العملٌة أو نطاق العمل نفسه كالتغذٌة
الراجعة واالستقاللٌة فضال عن االشراف المباشر ،وتمسك أفراد العمل بؤهداف المنظمة
ومشاركة العاملٌن فً إتخاذ قرارات تتمثل فً بٌئة العمل وطبٌعته وخصائصه ونمط القٌادة
اإلدارٌة والمناخ التنظٌمً بشكل عام.
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عوامل غٌر تنظٌمٌة 4وهً عوامل ترتكز على مدى توافر فرص عمل بدٌلة للفرد بعد
إختٌاره لقراره األول فً االلتحاق بالمنظمة ،بحٌث ٌكون مستوى االلتزام لدى العاملٌن
مرتفعا عندما ٌكون األجر المتوافر فً الفرص البدٌلة أقل مما ٌحصل علٌه فً منظمته مما
ٌعطٌه تبرٌرا الختٌاره األول ،أو حٌن ٌرى أن إختٌاره مطلق نسبٌا لعدم توفر فرص الحقة
بدٌلة لتغٌٌر قراره األول( .حمادات ،0224 .ص)524

.5طرق قٌاس االلتزام التنظٌمً4
نظرا ألهمٌة وجود مستوى من االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن فً المنظمات لما له من آثار
إٌجابٌة كبٌرة فً تحقٌق أهدافها ،فإنه من الضروري قٌام المنظمات بالتحقق من وجود درجة من
االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن فٌها ،لذا تسعى المنظمات الستخدام وسائل وطرق تستطٌع من خاللها
التعرف على درجة االلتزام التنظٌمً الموجودة لدى العاملٌن ،ومن ثم إٌجاد الطرق المناسبة لزٌادة
درجة االلتزام لدٌهم ،وقد ذكر بعض الباحثٌن أن المنظمات تستخدم أسالٌب مباشرة وغٌر مباشرة
للتعرف على مستوٌات االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن فٌها وهً( :العتٌبً ،0226 ،ص)68 4

 .8.5المقاٌٌس الموضوعٌة4
وهً الطرق البسٌطة الشائعة اإلستخدام بحٌث ٌحلل عدد من الظواهر المعبرة عن درجة االلتزام
التنظٌمً للعاملٌن وهً تستخدم وحدات موضوعٌة لرصد السلوك مثل:
 رغبة الفرد فً البقاء فً المنظمة.
 مستوى أداء العاملٌن.
 كثرة الغٌاب عن العمل.
 دوران العمل.
 كثرة حوادث العمل.
وهذه المقاٌٌس السلوكٌة تفٌد فً التنبٌه على المشكالت الخاصة بااللتزام التنظٌمً التً قد تحدث
لكنها ال توفر بٌانات تفصٌلٌة تبٌن أسباب المشكالت أو عالجها.
 .0.5المقاٌٌس الذاتٌة4
هذا النوع من المقاٌٌس ٌقٌس والء العاملٌن مباشرة بؤسالٌب تقدٌرٌة ذاتٌة ،وذلك عن طرٌق
تصمٌم قائمة تتضمن أسئلة توجه لألفراد العاملٌن بالمنظمة للحصول على تقدٌر من جانبهم عن درجة
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االلتزام ،وٌعد هذا النوع األكثر قدرة على تشخٌص درجة االلتزام سلبا أو إٌجابٌا وأفضل طرٌقة
لتطبٌق هذه المقاٌٌس هً قائمة االستبانة وذلك من خالل أسلوبٌن:
 إما توجٌه سإال أو مجموعة أسئلة مباشرة لألفراد ،وٌطلب منهم تحدٌد مستوى التزامهم
وحبهم للعمل ،وتمتاز هذه الطرٌقة بسهولتها.
 لٌس هناك سإال واحد عن مستوى االلتزام بل هناك عدة أسئلة تدور حول فقرات متعددة
تتعلق بالعمل ،وتنظم هذه األسئلة بمستوى ٌتالءم مع مستوٌات األفراد المبحوثٌن ،ومن خالل
اإلجابة ٌحدد مستوى االلتزام لدٌهم.
وفً هذا الصٌاغ طور بعض المهتمٌن بدراسة االلتزام وتحلٌله عددا من المقاٌٌس بهدف قٌاس
مستوٌات التزام الفرد بالمنظمة وقد تباٌنت تلك المقاٌٌس فً طبٌعتها ومكوناتها والتً سوف نتناول
بعضها وهً( :حنونة ،0224 .ص)084



مقٌاس ثورنتٌن 4والذي تضمن  8فقرات سداسٌة االستجابة لقٌاس االلتزام كما تضمن 7

فقرات أخرى خماسٌة االستجابة تقٌس االلتزام المهنً.


مقٌاس بوتر وزمالئه 4وقد أطلق علٌه استبانة االلتزام التنظٌمً وٌتكون من  51فقرة

تستهدف قٌاس:
 درجة التزام األفراد بالمنظمة والئهم وإخالصهم لها. الرغبة فً مضاعفة الجهد لتحقٌق أهداف المنظمة وقبولهم لقٌمها.وإستعان بمقٌاس لٌكرت السباعً لتحدٌد درجة االستجابة وٌمكن إستخدام المقٌاس لوصف
االلتزام بشكل عام.
أ -مقٌاس مارش ومافري 4اللذان قدما مقٌاس لاللتزام وٌتكون من  4فقرات وقد أستخدم كؤداة
لقٌاس:
 إدراك الفرد لكٌفٌة تعمق االلتزام مدى الحٌاة. تعزٌز إستحسان المنظمة. حث الفرد على االلتزام بقٌم العمل.86
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 الوالء للمنظمة حتى إحالته على التقاعد. إبراز نٌة الفرد للبقاء فً المنظمة.ب-

مقٌاس جورج وزمالئه 4وهو محاولة لقٌاس االلتزام القٌمً ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من
خالل فقرات عبرت عن واحدة من القٌم التالٌة( :خضٌر وآخرون ،8774.ص)57 4

 استخدام المعرفة والمهارة. زٌادة المعرفة فً مجال تخصصه. العمل مع الزمالء بكفاءة عالٌة. بناء سمعة جٌدة. العمل على مواجهة الصعوبات والتحدٌات. المساهمة بؤفكار جدٌدة فً حقل التخصص.ج -مقٌاس كوردن وزمالئه 4والتً ساهمت فً بناء المقٌاس ثالث مصادر وهً:
 المقابالت مع عدد من النقابات لتحدٌد خصائص المشاعر. المعتقدات. األعمال المتعلقة باالنتماء للنقابة.وتم تحدٌد ذلك من خالل  22فقرة خماسٌة االستجابة ومراجعة األدبٌات التً ركزت على قٌاس
االلتزام والخروج منها ب  22فقرة إستهدفت االستدالل على التزام األفراد بالمنظمة فً حٌن المصدر
الثالث  84فقرة منها  41فقرة ذات مإشرات إٌجابٌة و 22فقرة ذات مإشرات سلبٌة وباالستفادة من
المصادر أعاله استطاع تحدٌد  22فقرة خماسٌة وهً:
*  51فقرة منها تتعلق بالوالء.
*  7فقرات تصف المسإولٌة إزاء المنظمة.
*  4فقرات تقٌس الرغبة للعمل فٌها.
*

 2فقرات لتحدٌد مستوى اإلٌمان بها( .حنونة ،0224.ص)004

87

االلتزام التنظيمي

الفصل الثالث
.6نتائج االلتزام التنظٌمً4

ٌترتب على مستوى االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن آثارا متعددة سلبا أو إٌجابا ،حٌث أن ذلك
المستوى ٌإثر على عدة متغٌرات تنظٌمٌة فً العمل منها( :اللوزي ،8777 .ص)8114

أ -الروح المعنوٌة 4تشٌر الدراسات إلى أن لاللتزام دورا كبٌر فً رفع الروح المعنوٌة األمر
الذي ٌترتب علٌه حب األفراد لعملهم ومنظماتهم وحماسهم للقٌام باألعمال المطلوبة ،وتعرف الروح
المعنوٌة بؤنها "إتجاهات األفراد والجماعات نحو بٌئة العمل" ،فاإلتجاهات اإلٌجابٌة تنمً التعاون
التلقائً لبذل كل الطاقات فً سبٌل تحقٌق األهداف التنظٌمٌة ،والروح المعنوٌة هً نتاج اإلدارة
السلوكٌة الناجحة ،وعلٌه فالروح المعنوٌة المرتفعة هً تعبٌر عن العالقة الممٌزة للمنظمة الجٌدة مع
العاملٌن فٌها ،فمن الصعب فرض الروح المعنوٌة بالقوة أو باإلجبار ،وتإدي المعنوٌات المرتفعة إلى
زٌادة درجة االلتزام التنظٌمً عكس الروح المعنوٌة المنخفضة نتٌجة لقصور فً السٌاسات الداخلٌة
أ و لعٌوب فً بٌئة العمل الداخلٌة الذي ٌترتب علٌه تدنً مستوى االلتزام التنظٌمً وتدنً اإلنتاجٌة.
ب -األداء المتمٌزٌ 4متاز األفراد الذٌن تتوافر لدٌهم درجات عالٌة من االلتزام التنظٌمً فً
بٌئات عملهم باألداء الوظٌفً الجٌد الناتج عن حب األفراد وحماسهم للعمل والتزامهم بؤهداف التنظٌم،
وتشٌر األبحاث والدراسات إلى أن االلتزام من أهم مقومات االبداع الوظٌفً ،كما ٌشٌر أحد الكتاب
إلى أن هناك عالقة قوٌة بٌن االلتزام التنظٌمً واالبداع اإلداري ،مما ٌشٌر إلى ضرورة قٌام
اإلدارات بتعزٌز قٌم االلتزام التنظٌمً ودعمه وتشجٌعه للحصول على مزٌد من االبداعات فً
المجال الوظٌفً.
ج -تسرب العاملٌنٌ 4عرف (موٌلً) التسرب بؤنه "توقف الفرد عن العضوٌة فً المنظمة التً
ٌتقاضى منها تعوٌضا نقدٌا" (موٌلً،ت/المقطوش ،8764 .ص)014

وٌعتبر تسرب العاملٌن أو تركهم ألعمالهم فً المنظمات من الظواهر السلبٌة التً تهدد حٌاة
المنظمات وتمنع تقدمها وٌترتب علٌه آثار سلبٌة منها:
• تعطٌل األداء الوظٌفً :الناتج عن فقدان الكفاءات الجٌدة من العاملٌن نتٌجة لتركهم المنظمة،
والتعطٌل الناتج عن الفراغ الوظٌفً نتٌجة لعدم وجود كفاءات ،وكذلك التعطٌل نتٌجة لتكالٌف
عملٌة البحث عن بدائل مناسبة.
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• االرتباط فً األنماط االجتماعٌة واالتصاالت :فإذا كان األفراد التاركون للعمل ٌتمتعون
بمهارات وكفاءات عالٌة من حٌث األداء واالتصال والمشاركة فإن تركهم للعمل سٌإثر على
كل المزاٌا ،بما فً ذلك زعزعة تماسك األفراد وثقتهم فً المنظمة.
• إرتفاع التكالٌف :تسرب العاملٌن ٌترتب علٌه تكالٌف عالٌة ،كاإلعالن عن الوظائف الجدٌدة
وما ٌتبعها من تكالٌف لتدرٌب العاملٌن ،وتكالٌف التكٌف فً بٌئة العمل الجدٌدة...الخ
• زٌادة أعباء العمل :نتٌجة لترك العمل فإن أعباء العمل على العاملٌن فً التنظٌم ستزداد،
وتشكل الضغوطات المتزاٌدة على األفراد من إرهاق وجهد وإستنزاف للطاقات إلى التفكٌر
بترك العمل والبحث عن مكان آخر ،فاألفراد الذٌن ٌشعرون بالتزام عمٌق إتجاه مإسساتهم
ٌسلكون سلوك مختلف عن الذٌن ال ٌشعرون بهذا االلتزام حٌث أن االلتزام ٌإثر بشدة على
أوجه رئٌسٌة عدٌدة فً سلوك العمل والدالئل على ذلك( :سلطان ،0222.ص)084

* ٌرتبط المستوى المنخفض من االلتزام بمستوى مرتفع من الغٌاب والرغبة فً البحث عن
وظائف جدٌدة.
* المستوى المنخفض من االلتزام ٌرتبط بعدم الرغبة فً المشاركة وتقدٌم التضحٌات حٌث نجد
األفراد األكثر التزاما أكثر عطاء بطبٌعتهم.
* المستوى المنخفض من االلتزام له تؤثٌر سلبً على الشخصٌة فعلى عكس المتوقع أثبتت
األبحاث أن األفراد المرتبطٌن بدرجة أكثر بمإسساتهم ٌستمتعون بحٌاة مهنٌة ناجحة
وشخصٌة سعٌدة ،كل ذلك ولد أهمٌة كبرى لتصمٌم خطوات تساعد فً زٌادة مستور االلتزام
التنظٌمً.
وعلٌه تتضمن نتائج االلتزام التنظٌمً على جمٌع المستوٌات (على مستوى الفرد ،على مستوى
الجماعة ،على مستوى المنظمات) نتائج اٌجابٌة وأخرى سلبٌة نوجزها فٌما ٌلً:
.8.6على مستوى الفرد4
حٌث تإكد النتائج االٌجابٌة أن إرتفاع مستوى االلتزام التنظٌمً ٌرتبط بالعدٌد من النتائج أو
المخرجات االٌجابٌة لألفراد مثل:
• زٌادة مشاعر االنتماء
89

االلتزام التنظيمي

الفصل الثالث
•

األمان التصور الذاتً اإلٌجابً

•

القوة

•

وجود أهداف أو أغراض لحٌاة الفرد ،كما تإدي زٌادة االلتزام إلى زٌادة المكافآت أكثر
من األفراد الغٌر ملتزمٌن حتى ٌشجعهم ذلك على بذل الجهد( .الوزان ،0224.ص)264

بٌنما النتائج السلبٌة تإكد أن المزاٌا والمنافع التً تعود على األفراد من االلتزام للمنظمة تكون
مرتبطة بالتكالٌف فبالرغم من فوائد االلتزام إال أن هناك بعض الجوانب السلبٌة له منها:
• قلة الفرص المتاحة للتطور والنمو الذاتً.
• زٌادة الضغوط العائلٌة واالجتماعٌة فالفرد ٌلتزم إتجاه منظمة معٌنة فإنه ٌبذل الوقت والجهد
بها مما ٌإثر على االلتزامات األخرى مما ٌإدي إلى زٌادة الضغوط على الفرد.
.6.0على مستوى جماعة العمل4
حٌث تتمثل النتٌجة االٌجابٌة لجماعات العمل فٌما ٌلً( :الصٌرفً ،0223.ص)007 4

• كلما زادت درجة االلتزام عند المجموعة زادت درجة التماسك بٌنهما.
فً حٌن أن النتائج السلبٌة على مستوى جماعة العمل تتمثل فً:
• إنخفاض القدرة على الخلق واالبتكار ،والتكٌف من خالل استقرار العمالة.
• إنخفاض معدل دوران العمل وبالتالً عدم دخول أفراد لدٌهم أفكار جدٌدة ونافعة.
وفً هذا الصدد ٌرى (أولٌفر  )Oliverأنه من الخطؤ اإلعتقاد بؤن إرتفاع معدل الدوران ٌمثل
مإشرا سلبٌا على طول الخط ،فعندما ٌترك األفراد األقل التزاما المنظمة قد ٌؤتً أفراد آخرون لدٌهم
أفكار جدٌدة ونافعة بصورة أفضل.
•

التفكٌر الجماعً ٌجعل مجموعة العمل أقل إنفتاحا على اآلراء والقٌم الجدٌدة.

•

زٌادة فرص الصراع بٌن المجموعة والمجموعات األخرى.

.1.6على مستوى المنظمات4
بالنسبة لاللتزام للمنظمات فنجد أن النتائج االٌجابٌة له تتمثل فٌما ٌلً( :مزٌانً ،0221 .ص)114

 زٌادة فرص الفاعلٌة بالنسبة للتنظٌم وذلك من خالل :زٌادة الجهد المبذول ،إنخفاض نسبة
الغٌاب والتؤخر ،معدل الدوران.
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 زٌادة جاذبٌة المنظمة بالنسبة لألفراد الموجودٌن خارج التنظٌم ألن األفراد األكثر التزاما
ٌعطون صورة إٌجابٌة وواضحة عن المنظمة مما ٌجعلها أكثر قدرة على جذب األفراد ذوي
المهارات العالٌة.
 العقد النفسً :تعتبر '' دلٌس روسو'' باحثة وأكادٌمٌة إستثمرت كثٌرا فً العمل حول مفهوم
العقد النفسً ،لذلك سوف نركز على تعرٌفها حٌث تتفق'' دلٌس روسو و سنٌهال''()8776
مع هذه الفكرة حٌث ترى أن العقد النفسً هو إعتقاد شخصً فً عالقة متبادلة بٌن الفرد
وطرف آخر كمإسسة أو كصاحب العمل.
أما النتائج السلبٌة لاللتزام التنظٌمً على المنظمة فتتمثل فٌما ٌلً:
إنخفاض القدرة على اإلبتكار والتكٌف إذ أن األفراد ٌلتزمون بدرجة كبٌرة للتنظٌم ٌمٌلون عادة
لمنافسة سٌاسات المنظمة مما ٌحد من قدرة المنظمة على اإلبتكار ،ففً دراسة قام بها أحد الباحثٌن
فً شركة ''جٌنٌرال موتورز'' وجد أن أفراد اإلدارة العلٌا الذٌن ٌتسمون بدرجة من االلتزام والوالء
للمنظمة عادة ما تخلق لدٌهم القدرة على االبتكار والخلق.
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جدول رقم(ٌ 4)28وضح اآلثار المترتبة عن االلتزام التنظٌمً.
اآلثار الممكنة

مستوى التحلٌل

سلبٌة

إٌجابٌة
 -الشعور باالنتماء واالرتباط

 انخفاض القدرة على الحركة والتقدمالوظٌفً.

 األمان -8الفرد

 زٌادة الضغوط المرتبطة بالعائلةوالعالقات االجتماعٌة.

 -األهداف واالتجاه

 -انخفاض القدرة على النمو والتطور

 -التطور الذاتً اإلٌجابً

الذاتً.

 -المكافآت التنظٌمٌة.

 - 0جماعة العمل

 الجاذبٌة للعاملٌن. -ثبات العضوٌة.

 -التفكٌر الجماعً.

 -فعالٌة الجماعة.

 -انخفاض القدرة على االبتكار والتكٌف.

-التماسك.

 -الصراع بٌن الجماعات.

 -جهود الفرد.

 -انخفاض القدرة على التطور والتكٌف.

 -1التنظٌم

 انخفاض معدل الدوران. انخفاض نسبة الغٌاب. انخفاض نسبة التؤخٌر. الجاذبٌة لألعضاء الموجودٌنخارج التنظٌم.
المصدر4

(الصٌرفً ،0223 .ص)010
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وفً األخٌر فإ نه مع تسلٌمنا بالجدل المثار حول طبٌعة اآلثار المترتبة على االلتزام التنظٌمً وما
ٌخلفه على التغٌرات الوظٌفٌة للفرد ،إال أننا نسٌر مع وجهة النظر األقوى واألكثر منطقٌة -على األقل
من الوجهة النظرٌة-وهً التً تنظر إلى االلتزام التنظٌمً باعتباره ظاهرة إٌجابٌة ومن المحتمل أن
تإدي إلى معدالت جٌدة لألداء والرضا عن العمل ،وإنخفاض معدالت الغٌاب ،ودوران العمل
وتحقٌق المزٌد من التقدم المهنً أو الوظٌفً للفرد.
ومنه ٌجب على مشرفً الموارد البشرٌة اإلهتمام بالجانب اإلنسانً وخاصة النفسً لزٌادة
إرتباط الفرد بمنظمته والتقلٌل من السلوكات السلبٌة ،ومنه تحقٌق التزام أكبر.
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خالصة الفصل4

إن االلتزام التنظٌمً هو أحد الركائز األساسٌة التً تقوم علٌها المنظمات ،فٌعتبر عنصر مإثر
فً نجاح أو فشل المنظمات فهو حالة إٌجابٌة غٌر ملموسة ٌشعر بها الفرد تجاه منظمته التً ٌعمل
بها ،نتٌجة لعالقته التبادلٌة مع المنظمة أو جماعة العمل أو غٌرها من الوجهات الموجودة داخل
المنظمة أو خارجها.
وٌنتج عن هذه العالقة الشعور بالواجب تجاه منظمته والتزامه لها وشعوره بالمسإولٌة تجاهها
وكل مساس بها هو مساس به وعلٌه فااللتزام التنظٌمً ٌبقى أهم وجهة من الصعب تجاوزها فً
دراسة مثل هذا الموضوع.

94

مديرية تىزيع الكهرباء والغاز (سىنلغاز)

الفصل الرابع

 .1تعريف مديرية توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) وأهم مراحل إنشائها:
 .1.1تعريف المديرية على المستوى الوطني:
تعتبر مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والغاز سونلغاز من أهم الشركات فً الجزائر ،حٌث ٌمتد نشاطها
على كامل التراب الوطنً عن طرٌق مدٌرٌات التوزٌع المنتشرة عبر كل والٌات الوطن وهذا ما
ٌسمح لها أن تكون من الشركات الرائدة والتً تمثل البنٌة األساسٌة لالقتصاد الوطنً.
 .2.1مراحل إنشاء مديرية التوزيع:
مرت مدٌرٌة سونلغاز من ناحٌة التنمٌة والتسٌٌر بالمراحل التالٌة:
● مرحلة  :1447-1444لقد أنشات هذه المدٌرٌة من طرف المستعمر الفرنسً الذي كان
ٌسٌرها ،حٌث كان الجزائرٌون مجرد عمال بسطاء مقابل أجر زهٌد ،وبقٌت على هذا الحال إلى غاٌة
سنة  ،1947حٌث أصبحت محتكرة من طرف الفرنسً  Le Bon Companyوسمٌت باسمه
 ، Bon Leولقد كان دورها ٌقتصر على إنتاج الكهرباء دون الغاز وإستعمال الفحم كمولد لهذا
اإلنتاج.
● مرحلة  :1464-1447فً هذه المرحلة ظهرت مدٌرٌة سونلغاز تحت إسم كهرباء وغاز
الجزائر  EGAوالتً تجمع بٌن إنتاج وتوزٌع الكهرباء والغاز الطبٌعً وكان ذلك تحدٌدا بتارٌخ 05
جوان .1947
● مرحلة  :1441-1464وتبدأ تحدٌدا بتارٌخ  29جوٌلٌة  1969أي تارٌخ تؤسٌس مإسسة
سونلغاز مثلها مثل المإسسات اآلخرى وهذا بموجب األمر رقم  69/54الذي ٌنص على حل EGA
وتؤسٌس الشركة الوطنٌة للكهرباء والغاز رسمٌا.
● مرحلة ما بعد  :1441فً دٌسمبر  1991أصبحت المدٌرٌة العمومٌة ذات الطابع الصناعً
والتجاري وبدأت المإسسة تمارس أعمالها بصفة عادٌة إلى غاٌة سنة  ،1998السنة التً فتحت فٌها
البورصة وتم عرض جزء من رأس مال الشركة للبٌع عن طرٌق األسهم وٌقدر ب  %20من رأس
مال المدٌرٌة وترجع هذه التغٌرات لألسباب التالٌة:
 تسهٌل وتقدٌم الخدمات للزبون واإلعتماد على التموٌل الذاتً (رأس مالها الخاص). أصبحت ذات طابع تجاري (تشتري الغاز وتبٌعه).● مرحلة  :2004تمٌزت بنشاط كثٌف على جمٌع األصعدة فشهدت تحوٌل الشركة طبقا
للقرارات الرسمٌة التً أتخدت وطبقت لتسٌٌر الشركة.
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ولقد إنطلقت إعادة هٌكلة التوزٌع فً جوٌلٌة  2004وتم فٌها مٌالد أربع مدٌرٌات عامة تقوم
على شإون التوزٌع وتعمل بتوفٌر أحسن الظروف لتتحول إلى فروع إبتداء من  ،2006وتتمتع هذه
المدٌرٌات باستقاللٌة واسعة فً المهام والقرارات ومهام التوجٌه والمراقبة التً ٌحظى بها مجلس
اإلدارة فهم ٌساعدونها فً مهامها والتنسٌق بٌن أقسامها.
● مرحلة  :2005تمٌزت الشركة فً هذه السنة من خالل نشاطها الكثٌف مما إستدعى رفع
التحدٌات كً تعزز إنجازات المجمع وذلك بإعادة هٌكلة التوزٌع الذي ٌمثل الرهان األكبر لهذه السنة،
لذلك ٌجب تحقٌقه إلى مهمة الخدمة العمومٌة التً ٌضمنها الموزعون والفوز بهذه المهمة والتطبٌق
الجٌد لبرنامج التنمٌة وأن إستثمارٌة  2005فرٌدة من نوعها لذا تكتسب إثارة وأهمٌة قصوى بالنظر
الى نوعٌة الخدمات والتسٌٌر عامة.
 .3.1مهام مديرية التوزيع على المستوى الوطني:
ٌتركز النشاط الرئٌسً للمدٌرٌة فً إنتاج ونقل وتوزٌع الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزٌع،
حٌث تستعمل المدٌرٌات محطات تولٌد إلنتاج الطاقة الكهربائٌة معتمدة فً ذلك على الغاز الطبٌعً،
وكذا نقل وتوزٌع الغاز الطبٌعً ،مما تجدر اإلشارة إلٌه أن وظٌفة إنتاج الغاز تختص بها مإسسة
سوناطراك التً تعتبر المورد الرئٌسً لمدٌرٌة سونلغاز ،حٌث أن المدٌرٌة تقوم بإبرام عقود طوٌلة
اآلجل ( 25سنة) قصد تموٌلها بالغاز الطبٌعً الذي تمتلكه سوناطراك.

 .2أهمية مديرية التوزيع على المستوى الوطني:
تعتبر "سونلغاز" SPAمن أهم المدٌرٌات على المستوى الوطنً ،حٌث ٌمتد نشاطها عن طرٌق
مراكز التوزٌع المنتشرة على كامل التراب الوطنً ،ما أهلها ألن تكوون مون المنظموات الرائودة والتوً
تمثل البنٌة األساسٌة لإلقتصاد الوطنً ،فهً تحتول المرتبوة الثالثوة بهود سووناطراك ونفطوال مون حٌوث
رقم األعمال الوذي تحققوه ،لتكوون مون المنظموات االسوتراتٌجٌة التوً تحظوى بإهتموام كبٌور مون طورف
الدولة نظرا لما تقدمه من خدمات حٌوٌة للمجتمع بتوفٌر إستعمال الطواقتٌن الكهربائٌوة والغازٌوة علوى
مستوى قطاع الطاقة وما توفره مون خودمات كبٌورة سوواء للموواطنٌن أو لإلقتصواد الووطنً ،نبقوى فوً
مجال الترتٌب حٌث نجد أن سونلغاز تحتل المرتبة الثامنة مصنفة بذلك بؤفضل المإسسوات الجزائرٌوة
على مستوى إفرٌقٌا من خالل الترتٌب على حسب رقم األعمال الذي تحققه ،كما أنهوا تخضوع لقواعود
القانون العام فً عالقتها مع الدولة وتعرف كتاجر فً تعامالتها مع اآلخرٌن ،حٌث ٌمتد نشاطها عبر
مراكز ووكاالت التوزٌع المنتشرة فً كامل والٌات ،بلودٌات ،مودن وقورى الووطن ،موا ٌسومح لهوا بوؤن
تكون من المإسسات التً تمثل عصب الحٌاة فً االقتصاد الوطنً ،حٌث إندمجت فوً سٌاسوة الطاقوة
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الداخلٌة للبلد فاحتكار إنتاج ونقل وتوزٌع وإستٌراد وتصدٌر الطاقة الكهربائٌة من جهة وتوزٌع الغواز
الطبٌعً من جهة أخرى لسونلغاز عزز من مكانة هذه المإسسة.

 .3أهداف مديرية التوزيع على المستوى الوطني:
إن أبرز ما تهدف سونلغاز الى تحقٌقه ٌتمثل فً ما ٌلً:
 إنتاج الكهرباء سواء فً الجزائر أو فً الخارج ونقلها وتوزٌعها وتسوٌقها.
 نقل الغاز لتلبٌة حاجٌات السوق الوطنٌة ،وتوزٌعه عن طرٌق القنوات سواء فً الجزائر أو
فً الخارج وتسوٌقه.
 تطوٌر تقدٌم الخدمات الطاقوٌة بكل أنواعها ،ودراسة كل شكل من مصادر الطاقة وترقٌته
وتنمٌته.
 تطوٌر كل نشاط له عالقة مباشرة أو غٌر مباشرة بالصناعة الكهربائٌة والغازٌة وكل نشاط
ٌمكن أن تترتب عنه فائدة وترتبط بهدف سونلغاز خاصة فٌما ٌتعلق بالبحث عن المحروقات
وإكتشافها وإنتاجها وتوزٌعها.
 تطوٌر كل شكل من األعمال المشتركة فً الجزائر أو الخارج مع مإسسات جزائرٌة أو
أجنبٌة.
 إنشاء فروع وأخد مساهمات وحٌازة كل حقٌبة أسهم وغٌرها من القٌم المنقولة فً كل مإسسة
موجودة أو سٌتم إنشاإها فً الجزائر أو خارجها.

 .4التصميم الحديث للهيكل التنظيمي لمديرية التوزيع على المستوى الوطني:
فً  10ماي  2004تم التوقٌع على القانون األساسً الجدٌد وكذا الموافقة على ضرورة إعادة
تنظٌم القطاع قبل نهاٌة  2004باإلضافة إلى السعً لتخفٌض تكالٌف التسٌٌر وذلك من خالل وضع
هٌكل تنظٌمً ذو بعد إستراتٌجً ٌعمل على توحٌد الوظائف والربط بٌنها من خالل تعدٌالت جوهرٌة
وتغٌٌرات جذرٌة إنطالقا من المدٌرٌة العامة بالجزائر العاصمة حتً المراكز المتخصصة الوالئٌة،
ولقد تم فً جوٌلٌة  2004إقرار وضع هذا الهٌكل ،بحٌث تضمن النقاط التالٌة:
● المدٌرٌة العامة بالجزائر العاصمة.
● تقلٌص المدٌرٌات الجهوٌة إلى أربع مدٌرٌات حسب المناطق شرق -وسط – غرب باإلضافة
إلى مدٌرٌة الخدمات االجتماعٌة وهذا بعدما كانت فً السابق  09مدٌرٌات.
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و كل مدٌرٌة جهوٌة تحتوي على  05أقسام وهً:
● قسم الموارد البشرٌة.
● قسم تسٌٌر األنظمة المعلوماتٌة.
● قسم الدراسات وأشغال الكهرباء والغاز.
● قسم العالقات التجارٌة.
● قسم إستغالل الكهرباء.
● قسم إستغالل الغاز.
● قسم المالٌة والمحاسبة.
● شعبة الشإون العامة.

وبالنسبة لمدٌرٌة التوزٌع باألغواط أصبحت كمدٌرٌة والئٌة و ٌنطبق الهٌكل التنظٌمً على كل
المدٌرٌات فً الوالٌات اآلخرى (أنظر للملحق رقم (.))01

 .5لمحة عن مديرية التوزيع باألغواط:
تعتبر سونلغاز مركز التوزٌع باألغواط صورة مصغرة لمدٌرٌة التوزٌع المركزٌة ألنها تقوم
ببعض مهام المدٌرٌة العامة لكن فً مجال أصغر وبصالحٌات أقل تتمثل فً أعمال التوزٌع
وإستغالل الشبكات وتسٌٌرها طبقا لبرنامج وخطط مسطرة من قبل منطقة التوزٌع التً ٌقع المركز
تحت مسإولٌتها.
 .1.5نشأة وتطور مديرية التوزيع سونلغاز باألغواط:
أنشئ هذا المركز فً  01جانفً  1977حٌث كان ٌشرف على منطقة الجنوب لوالٌات
االغواط ،غرداٌة ،تمنراست ،حٌث كانت تعرف بمقاطعة االغواط ()tbuo g L do suvidbuS
والتً تهتم باإلشراف على جمٌع العملٌات المتعلقة بالتوزٌع والصٌانة عبر هذه المناطق ،وفً سنة
 1995إنفصلت مندوبٌة غرداٌة لتصبح مركزا مستقال عن مركز األغواط.
تعتبر سونلغاز والٌة األغواط فرع تابع للمدٌرٌة العامة للتوزٌع بالوسط (البلٌدة) وتحتوي على
ثالث ( )03مقاطعات:
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مقاطعة االغواط ،مقاطعة حاسً الرمل ،مقاطعة أفلو ،حٌث تم هذا التغٌٌر فً جوٌلٌة .2004
 .2.5تعريف مديرية التوزيع باألغواط:
تعتبر المدٌرٌة صورة مصغرة للمدٌرٌة العامة للوسط البلٌدة ألنها تقوم ببعض مهام المدٌرٌة
العامة فً نطاق ومجال أصغر وبصالحٌات أقل وهذا حسب الشروط الموكلة إلٌها والمتمثلة فً
أعمال بٌع وتوزٌع الطاقة (كهرباء وغاز) وإستغالل الشبكات وتسٌٌرها طبقا لبرامج وخطط مستقبلٌة
على مختلف المستوٌات (مدى قرٌب أو بعٌد) من المدٌرٌة العامة التً تندرج تحتها المدٌرٌة الجهوٌة
والتً كانت فٌما سبق تعرف بمركز توزٌع الكهرباء والغاز الذي أنشئ فً  01جانفً 2004
أًصبحت مدٌرٌة جهوٌة وفً سبتمبر  2013تم معالجة إتفاقٌة بوالٌة البلٌدة وتلخص محتواها فً أن
ٌتم فصل مدٌرٌة األغواط عن المقر الرئٌسً بالبلٌدة.
 .3.5أسباب إنشاء مراكز التوزيع:
مباشرة بعد صدور التعلٌمات المتعلقة بنظام إعادة الهٌكلة الداخلٌة ،وتجاوبا مع إحتٌاجات
وتغٌرات السوق أنشؤت مراكز التوزٌع على مستوى كل والٌة ومن أسباب إنشائها ما ٌلً:
 تمثٌل المدٌرٌة على المستوى المحلً مما ٌإدي إلى الالمركزٌة فً التسٌٌر.
 إعطاء نوع من اإلنتقالٌة لحصانة المدٌرٌات وخاصة مع خلق األقسام.
 السرعة فً االستجابة لطلبات الزبائن.
 تشجٌع إستعمال الطاقتٌن (الكهرباء و الغاز) وجعلها فً متناول الجمٌع.
 .4.5مهام مديرية التوزيع باألغواط :
تستفٌد المدٌرٌة بغالف مالً كل سنة مسبقا من طرف مدٌرٌة الوسط إلستعماله فً الخدمات التً
تقوم بها ،وكل النشاطات التً تمارسها ،ومن مهامها ما ٌلً:
● تطبٌق السٌاسة التجارٌة المتبعة والتً تخص الزبائن العادٌٌن ،أي تلبٌة حاجات الزبائن من
طاقة (الكهرباء والغاز) بؤثمان معقولة ونوعٌة جٌدة ،كما تسعى المإسسة لتخفٌض كلفة منتوجها
واالستمرارٌة فً الخدمات.
● تسٌٌر الموارد البشرٌة والمادٌة الموضوعة تحت تصرف المدٌرٌة من أجل تلبٌة إحتٌاجات
الزبائن ،وتعتبر همزة وصل بٌن المدٌرٌة العامة والمقاطعات.
● توسٌع شبكة التوزٌع على المستوى المحلً وصٌانة المنشآت الكهربائٌة والغازٌة.
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● إستمرارٌة الخدمات للمشاركة فً التنمٌة المحلٌة عن طرٌق إنشاء مصانع وورشات وبالتالً
خلق مناصب شغل متخصصة ومتمٌزة.

 .6الهيكل التنظيمي لمديرية التوزيع باألغواط:
تضم مدٌرٌة التوزٌع باألغواط  417عامل (إطارات ،مإهلٌن ،منفذٌن) بما فٌهم عمال
المقاطعات التابعة للمدٌرٌة ،وهذا ما ٌوضحه الملحق رقم ( )02المتمثل فً الهٌكل التنظٌمً لمدٌرٌة
التوزٌع باألغواط ،وتحتوي مدٌرٌة التوزٌع على:
 مدير التوزيعٌ :عتبر المسإول األول على جمٌع العملٌات المتعلقة بالتسٌٌر والتنظٌم للمدٌرٌة،
وعلى المتابعة واإلشراف والتنسٌق بٌن جمٌع الهٌاكل التابعة للمدٌرٌة ومن مهامه:
 ٌمثل مدٌر المنطقة على مستوى الوالٌة. ٌتعهد أمام المدٌر بإنجاز ما جاء فً الوثٌقة المسماة بعقد التسٌٌر بناء على الموازنة التقدٌرٌة ولهبعض الصالحٌات المتعلقة بالعملٌات المالٌة منها:
* اإلمضاء على الوثائق المحاسبٌة.
* إصدار القرارات المتعلقة بتسٌٌر المورد البشري مثل عالوات ،ترقٌة ...الخ.
* ٌقوم بالتقسٌم السنوي للمٌزانٌة اإلختتامٌة للمدٌرٌة.
* ٌشرف على الموازنات التقدٌرٌة.
 األمانة.
 مكلف بالشإون القانونٌة.
 مكلف باإلعالم واإلتصال.
 مهندس مكلف باألمن.
 مكلف باألمن الداخلً.
 قسم الموارد البشرٌة.
 قسم العالقات التجارٌة.
 قسم إستغالل شبكة الغاز.
 قسم استغالل شبكة الكهرباء.
 قسم الدراسات واألشغال.
 قسم المالٌة والمحاسبة.
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 مصلحة أنظمة اإلعالم اآللً.
 شعبة الشإون العامة.

 .7مهام قسم الموارد البشرية:
ٌهتم قسم الموارد البشرٌة بمراقبة الحٌاة المهنٌة للموظفٌن وتطبٌق جمٌع القوانٌن والتنظٌمات
واللوائح التً تخص حركة الموظفٌن من تارٌخ توظٌفهم إلى تارٌخ خروجهم من المإسسة ،كما
ٌحضر إجتماعات اللجان المتساوٌة األعضاء (المدٌرٌة ،النقابة ،ممثلً العمال).
وهذا قصد دراسة ملفات الموظفٌن فً حالة التثبٌت أو الترقٌة أو إعداد المسابقات المهنٌة ،كما
تقوم بتؤمٌن موظفٌها لدى صندوق الضمان االجتماعً ،وتتابع مصارٌف التنقالت عن طرٌق األمر
بالمهمة ،كما أنها تصدر قرارات ومقررات (التعٌٌن ،التنصٌب ،الترسٌم ،الترقٌة ،اإلجابة على
التقاعد) وإعداد سندات العطل وشهادات العمل وتسوٌة وضعٌات العمال وإنجاز عقود العمال
المإقتٌن والمتقاعدٌن ،كما ٌهدف إلى تنمٌة الموارد البشرٌة ووضع مخططات التوظٌف وتكوٌن
العمال وتحفٌزهم ،وٌعمل على ضمان ومراقبة نشاط اإلدارة وتسٌٌر جمٌع العمال ،وٌحتوى على
مجموعة من المصالح كما ٌوضحه الملحق رقم (.)03
 .1.7مصلحة اإلدارة :تعمل هذه المصلحة على تحضٌر برنامج األجور من خالل مخطط
العناصر المتغٌرة وهذا عن طرٌق برامج معلوماتٌة ومستندات األجور وكذلك:


ضمان تسٌٌر المورد البشري للمدٌرٌة.



متابعة وتحدٌد ملف المعلوماتٌة المتعلقة بالعمال.



مراقبة مختلف التطبٌقات لمعالجة تسٌٌر العمل.



تسهٌل و متابعة العالقات مع المنظمات الخارجٌة مثل صندوق الضمان اإلجتماعً لتامٌن
العمال.



تحضٌر المٌزانٌة ومراقبة التسٌٌر وإعداد لوحة القٌادة المتعلقة بالموارد البشرٌة.

 .2.7مصلحة التكوين :وتعمل هذه المصلحة على ما ٌلً:


إحصاء جمٌع العمال وضمان التكوٌن الجٌد لهم.



تحلٌل وتحدٌد إحتٌاجات التكوٌن.



إطالع المسٌرٌن على مختلف إحتٌاجات التكوٌن.
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إعداد مخطط التكوٌن.



إعداد تقرٌر حول عمل المصلحة شهرٌا وسنوٌا.

 .3.7مكلف بتنمية الموارد البشرية:
ٌهتم باإلحصاء السنوي للعمال ونسبة نمو عددهم باإلضافة إلى تحدٌد االحتٌاجات من التوظٌف،
ومتابعة المسار الوظٌفً للعمال و إعداد لوحة القٌادة بصفة دورٌة كل ثالثة أشهر.
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تمهٌد6

بعد التطرق إلى إشكالٌة الدراسة والتعرٌؾ بمتؽٌراتها فً الفصول السابقة من الجانب النظري
ومن أجل تعمٌم الفهم للوصول الى مثال تطبٌقً ارتأٌت إجراء دراسة تطبٌقٌة (مٌدانٌة) بمدٌرٌة
توزٌع الكهرباء والؽاز (سونلؽاز) بمدٌنة األؼواط  ،وهذا لما للدراسة المٌدانٌة من أهمٌة فً البحث
العلمً ،إذ تمكن الباحث من إستثمار معلوماته النظرٌة ،وذلك من خبلل إثبات أو نفً صحة الحقائق
التً هو بصدد دراستها ،كما ٌتوقؾ نجاحها على كٌفٌة التطرق الى موضوعها ونوعٌة األسلوب
المستعمل لمعالجة هذا الموضوع ولهذا ٌجب إتباع جملة من القواعد المنهجٌة إلضفاء الصبؽة العلمٌة
والكشؾ عن األسباب والنتائج المترتبة عن الظاهرة المدروسة.
إذ تتناول الباحثة فً هذا الفصل من الجانب التطبٌقً الدراسة االستطبلعٌة وأهم خصائص عٌنة
الدراسة االستطبلعٌة ،ومجاالت الدراسة البشرٌة والمكانٌة والزمانٌة والمنهج المتبع فً الدراسة ،ثم
نستعرض أداة الدراسة التً استخدمت فً جمع البٌانات البلزمة للدراسة من بناءها وثباتها ،وأخٌرا
توضح الطرق واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً تحلٌل بٌانات الدراسة.

108

إجراءات الدراسة الميدانية

الفصل الخامس
 .1الدراسة االستطالعٌة6

تعتبر الدراسة االستطبلعٌة الخطوة األولى لئللمام بكل جوانب البحث من خبلل تحدٌد متؽٌرات
الدراسة وصٌاؼة فرضٌات البحث على ضوئها.
وٌعرؾ (ماثٌو جدٌر) الدراسة االستطبلعٌة على أنها "عبارة عن دراسة علمٌة كشفٌة ،تهدؾ
الى التعرؾ على المشكلة ،وتقوم الحاجة الى هذا النوع من البحوث ،عندما تكون المشكلة محل
البحث جدٌدة لم ٌسبق إلٌها ،أو عندما تكون المعلومات أو المعارؾ المتحصل علٌها حول المشكلة
قلٌلة وضعٌفة "( .ماثٌو دس ،ص ،)626وعرفت كذلك بأنها "األساس الجوهري لبناء البحث كله".
(مختار ،1551 .ص)736

وعلى هذا األساس هدفت الدراسة االستطبلعٌة الى:
 .1.1هدف الدراسة االستطالعٌة6
تهدؾ الدراسة االستطبلعٌة إلى تعرؾ الباحث على الظاهرة التً ٌرؼب فً دراستها ،وجمع
معلومات وبٌانات عنها ،مع استطبلع الظروؾ التً ٌجري فٌها البحث و صٌاؼة مشكلة البحث
صٌاؼة دقٌقة تمهد للدراسة األساسٌة ،كما تهدؾ كذلك للتعرؾ على أهم الفروض التً ٌمكن
إخضاعها للتحقٌق العلمً( .مطاوع ،6222 .ص)956

و تسمح لنا الدراسة االستطبلعٌة بمعرفة مدى صبلحٌة أدوات البحث من حٌث ،خصائصها
السٌكومترٌة أي ثباتها وصدقها ،والوقوؾ على مدى القصور فٌها بهدؾ تعدٌلها إذا وجب األمر ذلك،
باإلضافة الى تحدٌد جوانب القصور فً إجراءات أدوات جمع البٌانات ،كما ٌمكن تعدٌل التعلٌمات
الخاصة بأدوات الدراسة.
مما سبق كان هدفنا من القٌام بالدراسة االستطبلعٌة هو التحقق من إمكانٌة الوصول إلى العٌنة
المستهدفة ،وكذلك معرفة مدى صبلحٌة االستبٌان المخصص لجمع البٌانات والمعلومات الكافٌة حول
الظاهرة المدروسة وذلك من خبلل تقدٌر الوقت الذي قد ٌستؽرقه ،مدى وضوح عباراته وقدرة عٌنة
الدراسة على اإلجابة عنها.
 .6.1التقنٌة المستعملة6
إعتمدت الباحثة على اللقاءات أو ما ٌسمى بالمقابلة االستكشافٌة واستمارة استبٌان موجهة للعمال
بمدٌرٌة توزٌع الكهرباء والؽاز (سونلؽاز) ،إذ شملت اإلطارات والعمال المؤهلٌن والعمال المنفذٌن.
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 .9 .1عٌنة التطبٌق6

تم توزٌع استمارة استبٌان على بعض الموظفٌن التابعٌن لمدٌرٌة توزٌع الكهرباء والؽاز بمقاطعة
األؼواط ،وكان عددهم  20عامل موزعٌن على  3وحدات ،عمال من مقر المدٌرٌة وعمال من
الوكاالت التجارٌة التابعة للمدٌرٌة.
أجرٌت مقابلة مع كل من مدٌر مقاطعة االؼواط ورئٌس قسم الموارد البشرٌة ورؤساء المصالح
التابعٌن لقسم الموارد البشرٌة (مصلحة اإلدارة ،مصلحة التكوٌن ،والمكلؾ بتنمٌة الموارد البشرٌة)
باإلضافة الى بعض العمال من مختلؾ الفئات بما فٌها من إطارات ومنفذٌن ومؤهلٌن ،أجرٌت
المقاببلت إبتداء من  01فٌفري .2014
 .7 .1نتائج الدراسة االستطالعٌة6
من خبلل إجراء الدراسة االستطبلعٌة ٌمكن أن نخرج بمجموعة من االستنتاجات التً ٌمكن
إجمالها فٌما ٌلً:


ساعدت الدراسة اإلستطبلعٌة على ضبط عٌنة البحث و كذا التعرؾ على التوزٌع

الجؽرافً للعٌنة و هذا ما سهل للباحثة الوصول الى أفراد العٌنة أثناء توزٌع اإلستبٌان .


التعرؾ على مدى مبلئمة عبارات أداة الدراسة من حٌث الوضوح.



حصر المجتمع االحصائً حٌث تعرفنا على عدد الوحدات الموجودة على مستوى الوالٌة

وكذا عدد العاملٌن فً كل وحدة.


قٌاس معامل ثبات وصدق أداة الدراسة بعد توزٌع أداة الدراسة ( اإلستبٌان) على عٌنة

مكونة من  20عامل من خارج عٌنة الدراسة.
وقد توصلت الباحثة الى بعض المعلومات والتً تخدم موضوع بحثنا أهمها أن معظم العمال
ٌشتكون من نقص األجور مقارنة بمؤسسات أخرى خاصة فئة اإلطارات باإلضافة الى نقص
المحفزات والعبلوات ،ولقد لمسنا لدى العمال وضوحا فً االعمال التً ٌنجزونها ،إذ أن مهامهم
محددة مسبقا.

 .6حدود الدراسة( 6مجاالتها)
إشتمل بحثنا على الحدود التالٌة:
.6.1الحدود البشرٌة 6شملت دراستنا على عٌنة من عمال مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والؽاز بمدٌنة
األؼواط (مقاطعة األؼواط).
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.6.6الحدود المكانٌة 6قامت الباحثة بالدراسة االستطبلعٌة بمدٌرٌة توزٌع الكهرباء والؽاز
(سونلؽاز) بمدٌنة األؼواط  ،أما الدراسة النهائٌة فكانت محصورة تحدٌدا فً مقاطعة األؼواط فً كل
من مقر المدٌرٌة والوكاالت التجارٌة التابعة لها ( الوكالة التجارٌة أ وسط المدٌنة ،والوكالة التجارٌة
ب المعمورة)
 .9.6الحدود الزمانٌة 6أجرٌت هذه الدراسة خبلل الموسم الدراسً  2014 -2013إبتداء من
دٌسمبر  ،2013ونزلت الباحثة إلى المٌدان فً فٌفري  2014وخبلل هذه الفترة تم التعرؾ على
مٌدان الدراسة ،ومن خبلل ما سبق ذكره ٌمكننا أن نلخص المراحل التً مرت بها الدراسة كما ٌلً:
أ -مرحلة النزول إلى المٌدان وبداٌة الدراسة االستطبلعٌة.
ب -المرحلة التجرٌبٌة التً تم فٌها قٌاس ثبات وصدق االستبٌان ،وهذٌن المرحلتٌن من الدراسة
االستطبلعٌة.
ج -مرحلة جمع البٌانات والمعلومات عن طرٌق توزٌع االستبٌانات على عٌنة البحث النهائٌة.

 .9منهج الدراسة6
تختلؾ المناهج باختبلؾ المواضٌع إذ أن طبٌعة موضوع الدراسة تفرض على صاحبه إتباع
منهج معٌن لتحقٌق هدؾ الدراسة واإلجابة عن األسئلة المطروحة لدٌه باعتبار أن المنهج هو التنظٌم
الصحٌح لسلسلة من األفكار من أجل الكشؾ عن الحقٌقة حٌث نكون بها جاهلون ،أو من أجل البرهنة
علٌه لؤلخرٌن حٌث نكون بها عارضٌن وٌرى "محمد على" فً هذا الصدد أن المنهج هو "الطرٌق
التً ٌعتمد علٌها الباحث فً الحصول على معلومات دقٌقة تصور الواقعة االجتماعٌة وتسهم فً
تحلٌل ظواهره"( .بوحوش ،ذنٌبات ،6221 .ص)1716

كما ٌعرؾ على أنه" طرٌقة لوصؾ الظاهرة المدروسة وتصوٌرها كمٌا عن طرٌق جمع
معلومات مقننة عن المشكلة وتصنٌفها وتحلٌلها وإخضاعها للدراسة الدقٌقة".
(بوحوش ،ذنٌبات ،1551.ص)1926

وٌعرؾ كذلك " بأنه خطوات منتظمة ٌتخذها الباحث لمعالجة مسالة أو أكثر وتتبعها للوصول
الى نتٌجة محققة ٌمكن االستفادة منها"( .مطاوع ،1541 .ص)116

كما أنه " الطرٌق الذي ٌقود الباحث الى الكشؾ عن الحقٌقة فً العلوم بواسطة مجموعة من
القواعد العلمٌة"( .الراجحً ،6229 .ص)346

وبما أن دراستنا تهدؾ الى التعرؾ على مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وعبلقتها بااللتزام
التنظٌمً ،فقد إستعانة الباحثة بالمنهج الوصفً التحلٌلً.
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والمنهج الوصفً هو من أكثر المناهج شٌوعا وإنتشارا وإستخداما فً الدراسات التربوٌة
والنفسٌة وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التً تتكامل لوصؾ الظاهرة أو الموضوع إعتمادا
على جمع الحقائق والبٌانات وتصنٌفها ومعالجتها وتحلٌلها تحلٌبل كافٌا دقٌقا الستخبلص داللتها
والوصول الى نتائج وتعمٌمات على الظاهرة أو الموضوع محل البحث ،وعلى الرؼم من أن الوصؾ
الدقٌق المتكامل هو الهدؾ األساسً للبحوث الوصفٌة إال أنها تتعدى الوصؾ الى التفسٌر ،وذلك فً
حدود قدرة الباحث على التفسٌر واالستدالل ،وباإلضافة الى المنهج الوصفً قد تم استخدام المنهج
االحصائً فً هذه الدراسة والذي ساعدنا على تحوٌل المعطٌات الكٌفٌة الى معطٌات كمٌة ،أو كما
قٌل بأن اإلحصاء ٌعنً التعبٌر عن ظاهرة معٌنة باألرقام( .داودي ،بوفاتح ،6223 .ص)416

والمنهج الوصفً ٌعتمد على دراسة الوقائع وٌهتم بوصفها وصفا دقٌقا وٌعبر عنها تعبٌرا كٌفٌا
أو تعبٌرا كمٌا ،فالتعبٌر الكٌفً ٌصؾ لنا الظاهرة وٌوضح خصائصها ،أما التعبٌر الكمً فٌعطٌنا
وصفا رقمٌا ٌوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات إرتباطها مع الظواهر األخرى المختلفة.
(عبٌدات ،6229 .ص)1516

فمفهوم البحوث الوصفٌة ٌرتبط بتوضٌح واقع الحوادث واألشٌاء ،وال ٌتوقؾ توضٌح أو وصؾ
الواقع على تقرٌر حقائقه الحاضرة كما هً ،بل ٌتناول بالتحلٌل والتفسٌر لؽرض إجراء االستنتاجات
المفٌدة لتصحٌح هذا الواقع أو تحدٌثه أو استكماله أو إستحداث معرفة جدٌدة به ،فهو ٌهدؾ الى فهم
الحاضر ببٌانات وحقائق وإستنتاجات واقعٌة لتوجٌه المستقبل( .حمدان ،1545 .ص)226

وعلٌه وإنطبلقا من تمحور أهداؾ البحث حول دراسة مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة
وعبلقتها بااللتزام التنظٌمً ،إعتمدت الباحثة على المنهج الوصفً المعتمد على الطرٌقة االرتباطٌة
باعتباره أنه" ٌهتم بالكشؾ عن العبلقات بٌن متؽٌر أو أكثر لمعرفة مدى االرتباط بٌن هذه
المتؽٌرات ،والتعبٌر عنها بصورة رقمٌة " (ملحم ،6222 .ص ،)9746حٌث ٌساهم فً تحدٌد قوة هذه
االرتباطات وطبٌعتها فً توجٌه البحوث العلمٌة البلحقة فً إتجاهات أكثر تحدٌدا وتعمقا ،وعلٌه فهو
مناسب لما ٌرمً إلٌه هذا البحث.
كما إخترنا هذا المنهج نظرا لطبٌعة الموضوع التً تقتضً التحلٌل والتفسٌر ،من أجل االقتراب
أكثر من الواقع العملً عن طرٌق وصؾ كل الحقائق المتعلقة بالموضوع.
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 .7مجتمع الدراسة وعٌنته6

فً إطار منهجٌة الدراسة البد من وضع منهجٌة علمٌة تتماشى مع طبٌعة الموضوع ومن خبللها
تم تحدٌد مجتمع الدراسة وعٌنته.
.1.7مجتمع الدراسة6
ٌعرفه(  )Grawitzعلى "أنه العناصر منتهٌة أو ؼٌر منتهٌة من العناصر المحددة مسبقا والتً
ترتكز علٌها المبلحظات"( .أنجرس ت ̸ .صحراوي وآخرون ،6227 .ص)6546

ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع عمال مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والؽاز(سونلؽاز) بمقاطعة
األؼواط والبالػ عددهم 256عامل حسب رئٌس قسم الموارد البشرٌة ومسؤول مصلحة التكوٌن ،مع
العلم أن المجتمع الكلً للمدٌرٌة الوالئٌة قدر عددهم ب 417عامل على مستوى ثبلثة ( )3مقاطعات
(مقاطعة حاسً الرمل ،مقاطعة االغواط ،مقاطعة أفلو) ،وشملت المقاطعات السابقة الذكر على
108إطارات 214 ،عامل مؤهل 95 ،عامل منفذ ونظرا لتعدد المقاطعات وتواجدها فً أماكن
متفرقة ومتباعدة عن مقر الوالٌة إرتأٌنا أن ٌكون مجال الدراسة محددا فً مقاطعة االؼواط  ،إذ
تشمل عمال على مستوى مقر المدٌرٌة والوكاالت التجارٌة التابعة لها.
جدول رقم (ٌ 6)26وضح مجتمع الدراسة
مقاطعة األغواط

عدد أفراد المجتمع

النسبة المئوٌة

مقر المدٌرٌة

180

%70.32

42

%16.40

34

%13.28

612

%122

الوكالة التجارٌة أ
(وسط المدٌنة)
الوكالة التجارٌة ب
(المعمورة)
المجموع

نبلحظ أن مجتمع الدراسة ٌتكون من  256عامل عبر ثبلثة وحدات مقسمٌن بٌن إطارات 95
عامل ،مؤهلٌن  111عامل ،ومنفذٌن 50عامل ،وعلى ضوء هذه المعطٌات ٌمكننا تحدٌد عٌنة
البحث.
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.6.7عٌنة الدراسة6

ٌمكن تعرٌؾ عٌنة البحث على أنها" مجموعة فرعٌة من عناصر مجتمع بحث معٌن"
(أنجرس ت̸.صحراوي وآخرون ،6227.ص ،)9216وتعرؾ كذلك " :بأنها مجموعة من أشخاص البحث
وهؤالء األشخاص ٌكونون العٌنة التً ٌهتم الباحث بفحصها ودراستها من جوانب مختلفة".
(محمد ،1542 .ص)1416

عٌنة البحث هً عٌنة عشوائٌة بسٌطة حٌث تتمٌز بأنها ٌمكن الحصول علٌها بطرٌقة سهلة
ومٌسرة ،كما أن فرص االختٌار لجمٌع أفراد المجتمع متساوٌة احتمالٌا وتسمى هذه الحالة بالفرصة
ؼٌر الصفرٌة ،مما ٌساعدها بأن تكون عٌنة ممثلة للمجتمع بصورة كبٌرة ،فكل فرد ٌحمل خصائص
المجتمع وٌمثله ،إذا تعطً هذه الطرٌقة لجمٌع مفردات المجتمع نفس الفرصة فً أن ٌكونوا من عٌنة
البحث ،وهذا ما ٌعطً صبؽة الموضوعٌة ألداة الدراسة ،وكان مجموع االستمارات التً وزعت
على العٌنة  128إستمارة ما نسبته ( )%50من المجتمع األصلً ،حذفت  3إستمارات ألنها لم
تستوفً الشروط البلزمة ونقصها للبٌانات أو لعدم إتمام ملئها كاملة وإحتفظنا ب  125استمارة صالحة
للدراسة تتمثل فً ( ،)%48,82من المجموع الكلً الذي بلػ  256عامل وهذه النسبة بإمكانها تمثٌل
المجتمع االحصائً تمثٌبل جٌدا.
فجاء توزٌع االستمارة كما هو مبٌن فً الجدول رقم (6) 29
جدول رقم (  6) 29نسب إسترجاع االستبٌانات من طرف أفراد العٌنة.
عدد االستمارات

مقاطعة األؼواط
مقر المدٌرٌة
الوكالة التجارٌة أ
(وسط المدٌنة)
الوكالة التجارٌة ب
(المعمورة)
المجموع

نسبة االستجابة

االستبٌان الصالح للتفرٌػ

العائدة

88

%70.4

21

20

%16

17

17

%13.6

128

125

%100

االستبٌان الموزع
90
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لقد تم توزٌع  128استبٌان على أفراد مجتمع الدراسة بنسبة  % 50من مجموع أفراد المجتمع
الكلً للدراسة ،أسترجع منها  125استبٌان بنسبة  ،% 97.65والمبلحظ من خبلل الجدول أعبله أن
االستبٌانات الصالحة للدراسة والتحلٌل كانت متقاربة بٌن مختلؾ الوحدات ،حٌث بلؽت نسبة
االستبٌانات الصالحة للدراسة بمقر المدٌرٌة  % 70.4وبنسبة  % 16للوكالة التجارٌة أ (وسط
المدٌنة) ،أما الوكالة التجارٌة ب (المعمورة) فكانت نسبة االستبٌانات الصالحة للدراسة % 13.6
ومنه ٌمكن القول أن إستجابة أفراد العٌنة للدراسة واإلجابة على االستبٌانات كانت عالٌة فً كل
الوحدات ،وهذا نظرا لحساسٌة الموضوع و إرتباطه بخصائص وسمات الفرد الشخصٌة.
 .1.6.7خصائص عٌنة الدراسة6
تتمٌز الدراسة ببعض الخصائص منها الجنس واألقدمٌة والمستوى التعلٌمً.
⃰ حسب متغٌر الجنس6
جدول رقم ( ٌ 6) 27وضح توزٌع عٌنة الدراسة حسب متغٌر الجنس
الجنس

التكرار

النسبة %

ذكور

94

%75.2

اناث

31

%24.8

المجموع

161

% 122

خصائص افراد العينة وفق متغير الجنس

24,80%
ذكور
اناث

75,20%

الشكل رقم ( 6) 21توزٌع عٌنة الدراسة حسب متغٌر الجنس
المصدر 6من إعداد الباحثة إعتمادا على برنامج Spss
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ٌتضح من خبلل الجدول والشكل السابقٌن ،بأن نسبة الذكور ( )%75.25تفوق نسبة االناث التً
بلؽت (.)%24.80
⃰ حسب متغٌر االقدمٌة:
جدول رقم (ٌ 6) 21وضح توزٌع عٌنة الدراسة حسب متغٌر األقدمٌة
االقدمٌة

التكرار

النسبة %

من سنة إلى  5سنوات

34

%27.20

من  5سنوات إلى  10سنوات

69

%55.20

من  10سنوات فما فوق

22

%17.6

المجموع

161

%122

خصائص أفراد العينة حسب األقدمية

27,20%

17,60%

من  1الى  5سنوات
من  5الى  10سنوات
55,20%

من  10سنوات فما فوق

شكل رقم( 6) 22توزٌع عٌنة الدراسة حسب متغٌر االقدمٌة
المصدر 6من إعداد الباحثة إعتمادا على برنامج Spss
ٌتضح من خبلل الجدول والشكل السابقٌن ،أن ( )%22.55من عٌنة الدراسة بلؽت سنوات
الخبرة لدٌهم من  1الى  2سنوات ،و ( )%52.55من عٌنة الدراسة بلؽت سنوات الخبرة لدٌهم من 5
الى  10سنوات ،و( )%17.60من عٌنة الدراسة بلؽت سنوات الخبرة لدٌهم من  10سنوات فما
فوقٌ ،تبٌن أن الجزء األكبر من المبحوثٌن لدٌهم خبرة من  5الى  10سنوات.
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*حسب متغٌر المستوى التعلٌمً6

جدول رقم (ٌ 6) 22وضح توزٌع عٌنة الدراسة حسب متغٌر المستوى التعلٌمً.
المستوى التعلٌمً

التكرار

النسبة %

متوسط او أقل

11

%8.80

ثانوي

39

%31.20

جامعً

75

%60

المجموع

161

%122

خصائص أفراد العينة حسب المستوى التعليمي
8,80%
متوسط أو أقل
ثانوي

31,20%
60%

جامعً

شكل رقم ( 6) 23توزٌع عٌنة الدراسة حسب متغٌر المستوى التعلٌمً
المصدر 6من إعداد الباحثة إعتمادا على برنامج Spss
ٌتضح من خبلل الجدول والشكل السابقٌن ،أن ( )%60من عٌنة الدراسة لدٌهم مستوى جامعً،
و( )%31.20لدٌهم مستوى ثانوي ،و( )%8.80لدٌهم مستوى متوسط أو أقل ،وهذا راجع الى
إستقطاب المؤسسة للعاملٌن حاملً الشهادات.

 .1أدوات جمع البٌانات6
باإلعتماد على نوع المعلومات والبٌانات التً نحن بصدد جمعها وعلى الدراسة االستطبلعٌة
التً أجرٌناها ،وجدنا أن األداة األكثر مبلئمة إلجراء هذه الدراسة هً االستبٌان حٌث ٌعرفه
(البلداوي) على أنه  "6عبارة عن صحٌفة أو كشؾ ٌتضمن عددا من األسئلة تتصل باستطبلع الرأي
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أو بخصائص أي ظاهرة متعلقة بنشاط إقتصادي أو فنً أو إجتماعً أو ثقافً ،ومن مجمل اإلجابات
عن األسئلة نحصل على المعطٌات اإلحصائٌة التً نحن بصدد جمعها"( .البلداوي ،6223 .ص)666

بعد االطبلع على األطر النظرٌة والدراسات السابقة والقٌام بقراء ومراجعة لمختلؾ االستبٌانات
الواردة فً الدراسات السابقة المتوفرة لدٌنا وكذا إطلعنا على أهم المقاٌٌس التً أستخدمت فً قٌاس
مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة و االلتزام التنظٌمً و باالستعانة بدراسة (الفهداوي
والقطاونة )2004.ودراسة ( ،)Lee .2000و(حنونة )2005.و (العبٌدي ،)2012.تم ضبط
العبارات (البنود) وتكٌٌفها مع طبٌعة مجتمع الدراسة.
وقد تكون االستبٌان فً صورته النهاٌة (أنظر الملحق رقم ( )) 27من ثبلثة أقسامٌ :عبر عن
بعض المعلومات الشخصٌة والوظٌفٌة التً تخص عٌنة البحث والتً اشتملت:
 القسم األول 6تمثل فً الخصائص الدٌمؽرافٌة (الجنس  -االقدمٌة – المستوى التعلٌمً)
 القسم الثانً 6تمثل فً محور العدالة التنظٌمٌة وتكون من  20عبارة مقسمة على ثبلثة محاور
أو أبعاد كما ٌوضحها الجدول التالً:
الجدول رقم (  6)23توزٌع البنود على أبعاد العدالة التنظٌمٌة
االستبٌان
العدالة التنظٌمٌة

البعد

البنود

العدد

عدالة التوزٌع

من 1الى 7

7

عدالة االجراءات

من  8الى 13

6

عدالة التعامبلت

من  14الى 20

7
62

المجموع
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 القسم الثالثٌ 6تمثل فً محور االلتزام التنظٌمً وٌتكون من ( )18عبارة مقسمة على ثبلثة محاور
أو أبعاد كما ٌوضحها الجدول التالً:
الجدول رقم ( 6) 24توزٌع البنود على أبعاد االلتزام التنظٌمً
االستبٌان
االلتزام التنظٌمً

البعد

البنود

العدد

االلتزام العاطفً

من  21الى 26

6

االلتزام االستمرار

من  27الى 32

6

االلتزام المعٌاري

من  33الى 38

6
14

المجموع

وقد بنً هذا االختبار بطرٌقة ٌمكن تكٌٌفه مع مختلؾ مجتمعات البحث ،وقد تم اإلجابة على
االستبٌان وفقا لتدرج ثبلثً على طرٌقة لٌكرت (موافق -محاٌد -ؼٌر موافق) وصحح على التوالً
بالدرجات ( )3،2،1للفقرات إٌجابٌة التصحٌح و ( )1،2،3للفقرات سلبٌة التصحٌح.
* درجات االستبٌانٌ 6شمل االستبٌان على  03درجات:
جدول رقم ( ٌ 6) 25مثل درجات االستبٌان
اإلجابة

موافق

محاٌد

غٌر موافق

الدرجات

03

02

01

 .2الخصائص السٌكومترٌة ألدوات الدراسة6
ٌتناول هذا الجانب الخصائص السٌكومترٌة لؤلداة من حٌث صدق االستبٌان والذي ٌتبعه
صدق المحتوى (الظاهري) وصدق االتساق الداخلً والصدق الذاتً ،ومن ثم ثبات االستبٌان الذي
ٌتضمن التجزئة النصفٌة ومعامل الفا كرونباخ وهذا بهدؾ خروج االستبٌان فً صورته النهائٌة.
 .1.2صدق االستبٌان6
الصدق من المعالم الرئٌسٌة الهامة التً ٌقوم علٌها االختبار ومدى صدقه سواء كان استبٌان أو
شبكة مبلحظة أو إختبار نفسً تربوي وعلٌه ٌمكن تعرٌفه كما ٌلً:
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" االختبار الصادق هو االختبار الذي ٌقٌس ما وضع لقٌاسه ،والصدق فً هذا اإلطار ٌعنً إلى
أي مدى أو إلى أي درجة ٌستطٌع هذا اإلختبار قٌاس ما قصد أن ٌقاس به ،أي قدرته على التمٌٌز بٌن
القدرة التً ٌقٌسها والقدرات األخرى التً ٌحتمل أن تختلط بها أو تتداخل معها.
(بوسنة ،6223 .ص)1296
وٌعرؾ كذلك صدق االستبٌان " التأكد من أنه سوؾ ٌقٌس ما أعد لقٌاسه "( .عوض ،خفاجة.

 ،6226ص ،)1236كما ٌقصد بالصدق " شمول االستبٌان لكل العناصر التً ٌجب أن تدخل فً
التحلٌل من ناحٌة ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحٌة أخرى بحٌث تكون مفهومة لكل من
ٌستخدمها( ".الراجحً ،6229 .ص)416

ولحساب مدى صدق أداة البحث إعتمدنا على ما ٌلً:
 .1.1.2صدق المحتوى( 6الظاهري)
لقد راعت الباحثة فً حساب صدق االستبٌان على صدق المحتوى باعتباره من أكثر أنواع
الصدق شٌوعا من حٌث االستخدام ،وأٌضا تأكٌد العدٌد من الباحثٌن على أهمٌته فقد قامت الباحثة
بإعتماده إستدالل على مصداقٌة االستبٌان فً صورته األولٌة على عدد من المحكمٌن حول الموضوع
المراد دراسته ،وقد تكونت عٌنة المحكمٌن من ( )11أستاذ فً علم النفس (أنظر للملحق رقم (،))21
للتأكد حول مدى سبلمة العبارات وسبلمة صٌاؼتها اللؽوٌة ،ومدى قٌاس البنود وإتساقها مع موضوع
الدراسة ،وقد إستجابة الباحثة آلراء المحكمٌن وقامت بإجراء ما ٌلزم من حذؾ وتعدٌل فً ضوء
المقترحات المقدمة حٌث كان االستبٌان فً صورته األولٌة (أنظر للملحق رقم ( ))22متكونا من 44
عبارة ،وتقلصت الى  38عبارة ،إذ إعتبر األساتذة المحكمٌن  6عبارات ؼٌر واضحة أو مكررة،
وعلى ضوء ذلك أعادة الباحثة النظر فً صٌاؼة بعض العبارات ،وفك العبارات المركبة وأٌضا
حذؾ البنود المكررة ،حٌث تم حساب نسبة اإلتفاق حول البنود بتطبٌق معادلة "الوشً" والتً
مفادها:

ص

م



ن م

ن

ن
2

2

حٌث أن:
ن م :هً عدد المحكمٌن الذٌن اعتبروا أن العبارة تقٌس.
ن

:العدد الكلً للمحكمٌن.

* إذا كان ص م  0.5فإن العبارة تقٌس.
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وبتحوٌل النتائج إلى نسب مئوٌة بلؽت نسبة إتفاق المحكمٌن على صدق مقٌاس األداة كما
ٌوضحها الجدول التالً :
الجدول رقم (ٌ 6)12وضح نسبة اإلتفاق فً عبارات استبٌان العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً.

العدالة التوزٌعٌة

االبعاد

العبارات
تتناسب متطلبات ومهام عملً مع قدرتً الذاتٌة فً األداء
توزع الحوافز المادٌة على العمل حسب االستحقاق
ٌتناسب راتبً الشهري مع الجهود التً ابذلها فً عملً
أحظى بمكافأة اإلدارة عن الجهد اإلضافً الذي ابذله
ٌتماثل راتبً مع رواتب العمال المشابهٌن لً فً المهام
ٌتناسب اجري مع ما أتمتع به من مؤهبلت علمٌة
ٌمنحنً نظام العمل الحالً الحوافز المناسبة

العدالة االجرائٌة

ٌتخذ رؤسائً القرارات الخاصة بعملً بناءا على أسباب منطقٌة
تتخذ القرارات الخاصة بعملً بناءا على معلومات كافٌة
ٌجري تطبٌق كل القرارات اإلدارٌة المتخذة على الجمٌع دون استثناء
تحرص إدارة المؤسسة على تنفٌذ المرؤوسٌن الوامرها دائما
اشعر بان اإلجراءات اإلدارٌة المطبقة فً المؤسسة تتمٌز بالعدالة
هناك إجراءات عادلة فً المؤسسة فً تقٌٌم االداء

االلتزام العاطفً

عدالة التعامالت

اعتقد بان زمبلئً فً العمل ٌتعاملون معً بسلوكٌات مقبولة

نسبة
االتفاق
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ٌناقشنً المسؤول حول القرارات المتعلقة بعملً

100

ٌراعً المسؤول مصلحتً فً القرارات المرتبطة بعملً
ٌتم اعبلمً عادة باي نشاطات (رسمٌة-اجتماعٌة) قبل حدوثها

100
100

اشعر بان سلوك المدراء فً المؤسسة ٌتمٌز باالنصاؾ والعدالة

100

ٌحرص المشرؾ المباشر على إشاعة روح التعاون فً العمل
اشعر بنزاهة المشرؾ فً حسم النزاعات بٌن العمال
اشعر بالسعادة من خبلل عملً فً مؤسستً الحالٌة
اشعر بالفخر كلما تحدثت لآلخرٌن عن مؤسستً
اشعر بأن أهدافً الخاصة تتوافق مع أهداؾ المؤسسة
انتمائً إلى مؤسستً ال تعوضه مؤسسة أخرى بدٌلة
المناخ الودي السائد فً مؤسستً ٌدفعنً إلى التمسك بالبقاء فٌها.
اشعر بارتباط عاطفً تجاه هذه المؤسسة
اشعر بأنً جزء من هذه المؤسسة
تتوافق قٌمتً الذاتٌة مع القٌم الموجودة فً هذه المؤسسة

100
100
100
45
100
100
100
27
100
100
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لن اقبل العمل فً مؤسسة أخرى حتى لو كانت ظروؾ العمل هناك أفضل

100

سأبقى فً عملً حتى لو أن الزمبلء اآلخرٌن فضلوا العمل فً مؤسسة أخرى

27

لدي استعداد لبلستمرار فً عملً الحالً حتى بلوغ التقاعد
لٌست المكاسب المادٌة فقط هً التً تستحوذ على اندفاعً نحو العمل.

100
100
100

سأقبل أي وظٌفة أكلؾ بها مقابل استمراري للعمل فً هذه المؤسسة

100

فً حال توفرت فرصة عمل مشابهة لعملً أفضل االستمرار فً عملً الحالً

45

ارؼب فً استمرار العبلقة التً تربطنً بزمبلئً فً العمل.

احرص على ما ٌجعل مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى المرؤوسٌن

100
45
100
9

توفر مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى المرؤوسٌن

100

تعتبر مؤسستً هً المكان الذي أفضل العمل فٌه
أن التزامً األخبلقً تجاه زمبلئً ٌدفعنً للبقاء فً المؤسسة
احرص على بقائً فً هذه المؤسسة حتى لو خسرت مادٌا

100
100
100

ال اشعر بأي واجب للبقاء فً هذه المؤسسة

100

ستضطرب الكثٌر من األمور فً حٌاتً إذا تركت عملً الحالً

االلتزام المعٌاري

تربطنً بعملً رابطة أدبٌة تجعلنً أتمسك به
هناك فضل لمؤسستً فً بناء حٌاتً الوظٌفٌة

تقدر نسبة إتفاق المحكمٌن على األداة ب .% 91
من خبلل النسب المعبر عنها عن األسئلة التالٌة أرقامها ( ،)39 ،37 ،35 ،30 ،26 ،22تم
حذفها لٌبقى االستبٌان ٌحوي  38سؤال وعلٌه تقدر نسبة االتفاق ب  0.91أي أن نسبة إتفاق
المحكمٌن على األداة بلػ .% 91
 .6.1.2صدق االتساق الداخلً(6الصدق البنائً)
بعد التأكد من صدق المحتوى ألداة البحث ،قامت الباحثة بحساب الصدق البنائً وٌؤدي هذا
اإلختبار إلى الوصول إلى صدق التكوٌن الفرضً لئلختبار والفحص المنطقً لمكوناته والدقة فً
قٌاس تلك الصفة ،ومدى إرتباطها مع ؼٌرها من العناصر ،مما ٌساعد على الوصول الى تنبؤات
معٌنة فً مجال االرتباط ٌ ،تم هذا األسلوب بإستخدام معامل االرتباط بٌن درجة كل عبارة بالبعد
الذي تنتمً له هذا من جهة ومن جهة ثانٌة ،حساب معامبلت إرتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلٌة
لبلستبٌان( .فرحات ,6221 .ص)1666
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أ -صدق االتساق الداخلً للمحور األول 6العدالة التنظٌمٌة.

الجدول رقم ( 6)11إرتباط درجة كل بند من استبٌان العدالة التنظٌمٌة مع درجة البند الذي تنتمً إلٌه.
البعد

عدالة التعامالت

عدالة اإلجراءات

عدالة التوزٌع

العبارة

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

تتناسب متطلبات ومهام عملً مع قدرتً فً األداء

**0.971

0.01

توزع الحوافز المادٌة على العمل حسب االستحقاق

**0.709

0.01

ٌتناسب راتبً الشهري مع الجهود التً ابذلها فً عملً

**0.791

0.01

أحضى بمكافأة اإلدارة عن الجهد اإلضافً الذي ابذله

**0.939

0.01

ٌتماثل راتبً مع رواتب العمال المشابهٌن لً فً المهام

**0.920

0.01

ٌتناسب أجري مع ما أتمتع به من مؤهبلت علمٌة

**0.953

0.01

ٌمنحنً العمل الحالً حوافز مناسبة

**0.939

0.01

ٌتخذ رؤسائً القرارات الخاصة بعملً بناء على أسباب منطقٌة

**0.979

0.01

تتخذ القرارات الخاصة بعملً بناء على معلومات كافٌة

**0.842

0.01

**0.980

0.01

تحرص إدارة المؤسسة على تنفٌذ المرؤوسٌن الوامرها

**0.934

0.01

اشعر بان اإلجراءات اإلدارٌة المطبقة فً المؤسسة تتمٌز بالعدالة

**0.980

0.01

ٌتم تقٌٌم األداء بتطبٌق إجراءات عادلة فً المؤسسة

**0.878

0.01

اعتقد بان زمبلئً فً العمل ٌتعاملون معً بسلوكٌات مقبولة

**0.920

0.01

ٌتم مناقشة القرارات المتعلقة بعملً واعبلمً بها

**0.720

0.01

ٌراعً المسؤول مصلحتً فً القرارات المرتبطة بعملً

**0.961

0.01

ٌتم اعبلمً عادة باي نشاطات (رسمٌة-اجتماعٌة) قبل حدوثها

**0.940

0.01

**0.959

0.01

ٌحرص المشرؾ المباشر على إشاعة روح التعاون فً العمل

**0.854

0.01

اشعر بنزاهة المشرؾ فً حسم النزاعات بٌن العمال

**0.820

0.01

ٌجري تطبٌق كل القرارات اإلدارٌة المتخذة على الجمٌع دون
استثناء

اشعر بان سلوك الرؤساء والمشرفٌن فً المؤسسة ٌتمٌز
باالنصاؾ والعدالة
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ٌتضح من الجدول ( )11أن معامبلت إرتباط درجة كل عبارة ببعدها فً استبٌان العدالة
التنظٌمٌة جاءت محصورة للبعد االول بٌن ( ،)0.97- 0.70وبالنسبة للبعد الثانً جاءت محصورة
بٌن ( ،)0.98 -0.84وبالنسبة للبعد الثالث فقد جاءت محصورة بٌن ( ،)0.96 - 0.72وهً قٌم
مرتفعة تشٌر الى إرتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالبعد الذي تنتمً له ،مما ٌشٌر الى إتساق
عبارات كل بعد من أبعاد االستبانة( .أنظر الملحق رقم ())24
جدول رقم ( :) 21ارتباطات درجات أبعاد إستبيان العدالة التنظيمية مع الدرجة الكلية لالستبيان.
البعد

مستوى الداللة

عدالة التوزٌع

معامل اإلرتباط مع الدرجة
الكلٌة للمحور
**0.988

0.01

عدالة اإلجراءات
عدالة التعامالت

**0.988
**0.998

0.01
0.01

ٌتبٌن من الجدول ( )15أن جمٌع أبعاد إستبٌان العدالة التنظٌمٌة الثالثة حققت إرتباطات دالة مع
الدرجة الكلٌة لالستبٌان عند مستوى داللة ( ،)5.51فقد تراوحت معامالت االرتباط بٌن (-5..0
 ،)5...مما ٌدل أٌضا على أن االستبٌان فً صورته النهائٌة ٌتسم بدرجة عالٌة من صدق االتساق
الداخلً ،كما ٌشٌر ذلك الى أن جمٌع فقرات وأبعاد االستبٌان تشترك فً قٌاس مستوى الشعور
بالعدالة التنظٌمٌة من وجهة نظر العاملٌن بالمدٌرٌة.
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ب -صدق اإلتساق الداخلً للمحور الثانً اإللتزام التنظٌمً

جدول رقم ( 6) 19ارتباط درجة كل بند من استبٌان االلتزام التنظٌمً مع درجة البند الذي تنتمً الٌه

اإللتزام المعٌاري

اإللتزام اإلستمراري

اإللتزام العاطفً

البعد

معامل
اإلرتباط

مستوى
الداللة

اشعر بالسعادة من خبلل عملً فً مؤسستً الحالٌة

**0.986

0.01

اشعر بأن أهدافً الخاصة تتوافق مع أهداؾ المؤسسة

**0.807

0.01

انتمائً إلى مؤسستً ال أعوضه بمؤسسة أخرى بدٌلة

**0.933

0.01

جو العمل السائد فً مؤسستً ٌدفعنً إلى التمسك بالبقاء فٌها.

**0.963

0.01

اشعر بأنً جزء من هذه المؤسسة

**0.574

0.01

تتوافق قٌمتً الذاتٌة مع القٌم الموجودة فً هذه المؤسسة

**0.954

0.01

لن اقبل العمل فً مؤسسة أخرى حتى لو كانت ظروؾ العمل هناك أفضل

**0.875

0.01

لدي استعداد لبلستمرار فً عملً الحالً حتى بلوغ التقاعد

**0.967

0.01

ستضطرب الكثٌر من األمور فً حٌاتً إذا تركت عملً الحالً بالمؤسسة

**0.854

0.01

لٌست المكاسب المادٌة فقط هً التً تستحوذ على اندفاعً نحو العمل.

**0.911

0.01

سأقبل أي وظٌفة أكلؾ بها مقابل استمراري بالعمل فً هذه المؤسسة.

**0.978

0.01

ارؼب فً استمرار العبلقة التً تربطنً بزمبلئً داخل العمل.

**0.906

0.01

لمؤسستً الفضل فً بناء حٌاتً ومستقبلً المهنً

**0.651

0.01

توفر مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى المرؤوسٌن

**0.906

0.01

تعتبر مؤسستً هً المكان الذي أفضل العمل فٌه

**0.914

0.01

إن التزامً األخبلقً تجاه زمبلئً ٌدفعنً للبقاء معهم فً المؤسسة

**0.870

0.01

احرص على بقائً فً هذه المؤسسة حتى لو تأخر دفع األجر فٌها

**0.780

0.01

ال اشعر بأي التزام للبقاء فً هذه المؤسسة

**0.978

0.01

العبارة

ٌتضح من الجدول ( )13أن معامبلت إرتباط درجة كل عبارة ببعدها فً استبٌان االلتزام
التنظٌمً جاءت محصورة للبعد االول بٌن ( ،)0.98 -0.57وبالنسبة للبعد الثانً جاءت محصورة
بٌن ( ،)0.97-0.85وبالنسبة للبعد الثالث فقد جاءت محصورة بٌن ( ،)0.97-0.65وهً قٌم
مرتفعة تشٌر الى ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالبعد الذي تنتمً له ،مما ٌشٌر الى إتساق
عبارات كل بعد من أبعاد االستبانة( .أنظر الملحق رقم ())25
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كما تم حساب معامبلت االرتباط بٌن درجة كل بعد والدرجة الكلٌة لبلستبٌان والجدول التالً
ٌبٌن ذلك( :أنظر للملحق رقم ())12
جدول رقم (  6)17ارتباطات درجات أبعاد استبٌان االلتزام التنظٌمً مع الدرجة الكلٌة لالستبٌان
البعد

معامل اإلرتباط مع الدرجة
الكلٌة للمحور

مستوى الداللة

اإللتزام العاطفً

**0.989

0.01

اإللتزام اإلستمراري

**0.994

0.01

اإللتزام المعٌاري

**0.998

0.01

ٌتبٌن من الجدول السابق أن جمٌع أبعاد استبٌان االلتزام التنظٌمً الثبلثة حققت ارتباطات دالة
مع الدرجة الكلٌة لبلستبٌان عند مستوى داللة ( ،)0.01فقد تراوحت معامبلت االرتباط بٌن (-0.98
 ،) 0.99مما ٌدل أٌضا على أن االستبٌان فً صورته النهائٌة ٌتسم بدرجة عالٌة من صدق االتساق
الداخلً ،كما ٌشٌر ذلك الى أن جمٌع فقرات وأبعاد االستبٌان تشترك فً قٌاس االلتزام التنظٌمً من
وجهة نظر العاملٌن بالمدٌرٌة.
 .9.1.2الصدق الذاتً6
ٌطلق علٌه أٌضا مؤشر الثبات وهو صدق الدرجات التجرٌبٌة بالنسبة للدرجات الحقٌقٌة التً
خلصت من شوائب أخطاء الصدفة ،ومن ثم فإن الدرجات الحقٌقٌة هً المٌزان أو المحك الذي ٌنسب
إلٌه االختبار ،وبما أن ثبات االختبار ٌعتمد على ارتباط الدرجات الحقٌقٌة لبلختبار بنفسها إذا أعٌد
االختبار على نفس المجموعة لهذا كانت الصلة وثٌقة بٌن الثبات والصدق الذاتً فهو ٌقاس بحساب
الجذر التربٌعً لمعامل ثبات االختبار فكانت معامبلت الصدق الذاتً ألداة الدراسة كالتالً:
⃰ إستبٌان العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً:
ومنه:

الصدق الذاتً = 0.99

* وهذا ٌدل على الحد األقصى المتوقع للصدق ولٌس القٌمة الحقٌقٌة للصدق.
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 .6.2ثبات االستبٌان6

ٌعتبر الثبات من العوامل الهامة الواجب توافرها لصبلحٌة إستخدام أي إختبار أو إستبٌان ،وثبات
أداة الدراسة ٌعنً " التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقرٌبا لو تكرر تطبٌقها على األشخاص ذاتهم
فً أوقات مختلفة( ".الدهشة ،6222 .ص)346

فالثبات هو ضمان الحصول على نفس النتائج تقرٌبا اذا أعٌد تطبٌق االختبار على نفس
المجموعة من األفراد ،وهذا ٌعنً قلة تأثٌر عوامل الصدفة أو العشوائٌة على نتائج اإلختبار ،ومن
هذا ٌمكن أن نستنتج العبلقة القوٌة بٌن وحدات االختبار واألداء الحقٌقً للفرد.
(سعد ،1554 .ص)1266

بعد عرض إستبٌان العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً على األساتذة المحكمٌن وتعدٌله ،قامت
الباحثة بقٌاس ثباته باستعمال طرٌقة التجزئة النصفٌة ومعامل ألفا كرونباخ .α
 .1.6.2طرٌقة التجزئة النصفٌة6
تعتمد هذه الطرٌقة على تجزئة االختبار المطلوب تعٌٌن ثباته الى نصفٌن متكافئٌن ،وذلك بعد
تطبٌقه على مجموعة واحدة ،وهناك عدة طرق لتجزئة االختبار ،فقد ٌستخدم النصؾ األول من
االختبار فً مقابل النصؾ الثانً أو قد تستخدم األسئلة ذات األرقام الفردٌة فً مقابل األسئلة ذات
األرقام الزوجٌة ،وفً هذه الحالة نحصل على معامل ثبات نصؾ االختبار ،وعلٌه ٌتعٌن علٌنا تعدٌل
هذا المعامل الناتج أو تصحٌحه حتى نحصل على معامل ثبات اإلختبار ككل باستخدام عدة طرق
وقوانٌن( .سعد ،1554 .ص)1236

وقد إتبعنا هذه الطرٌقة األخٌرة ،حٌث قمنا بتقسٌم االستبٌان الى مجموعتٌن ،األولى تخص
األسئلة ذات األرقام الزوجٌة وأخرى ذات األرقام الفردٌة ،ثم حساب معامل االرتباط بٌن المجموعتٌن
باستخدام معامل االرتباط بٌرسون ،وتمت المعالجة اإلحصائٌة باستخدام برنامج  Ssspالحزمة
اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة كما هو مبٌن فً (الملحق رقم ( ،))11وإعادة تصحٌحه بمعامل
االرتباط سبٌرمان براون.
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جدول رقم (  6) 11التجزئة النصفٌة لمحاور االستبٌان
محاور االستبٌان

عدد
العبارات

عدالة التوزٌع

7

عدالة االجراءات

6

عدالة التعامبلت

7

االلتزام العاطفً

6

االلتزام االستمراري

6

االلتزام المعٌاري

6

االستبٌان الكلً

94

التجزئة
النصفٌة

معامل الثبات

4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
15
15

0.917
0.926
0.947
0.946
0.936
0.941
0.930
0.825
0.933
0.921
0.919
0.900
2.544
2.541

معامل
االرتباط
بٌرسون

معامل
التصحٌح
سبٌرمان
براون

0.929

0.963

0.975

0.988

0.917

0.957

0.961

0.980

0.946

0.972

0.858

0.924

2.542

2.552

من خبلل الجدول رقم ( )15نبلحظ أن معامل االرتباط بٌرسون بٌن كل محاور االستبٌان
ٌنحصر بٌن ( 0.85و ،) 0.97كما تتمٌز محاور االستبٌان بثبات عال ،وكذلك إن معامل الثبات
لنصفً االستبٌان كان عالٌا حٌث قدر ب ( )0.98فً كبل النصفٌن ،وقدر معامل االرتباط بٌرسون قبل
التصحٌح ب ( ،)0.98وبعد تصحٌحه بمعامل سٌبرمان براون قدر ب(.)0.99
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 .6.6.2طرٌقة الفا كرونباخ6

كما تم حساب ثبات االستبٌان أٌضا عن طرٌق معادلة ألفا كرونباخ كما هو موضح فً
الجدول رقم (( )16أنظر الملحق رقم ())16
جدول رقم ( 6)12معامل ثبات الفا ألداة الدراسة
أبعاد الدراسة

عدد العبارات

معامل الثبات

عدالة التوزٌع

7

0.958

عدالة اإلجراءات

6

0.976

عدالة التعامبلت

7

0.965

اإللتزام العاطفً

6

0.946

اإللتزام اإلستمراري

6

0.946

اإللتزام المعٌاري

6

0.964

ثبات أداة الدراسة

94

2.559

ٌوضح الجدول السابق أن جمٌع معامبلت الثبات عالٌة ودالة إحصائٌا عند مستوى داللة
( ،)0.05وإن قٌمة هذه المعامبلت متقاربة من محور آلخر ،حٌث بلؽت حدها األعلى فً محور
عدالة االجراءات ب ( ،)0.97وحدها األدنى نجده فً محور االلتزام العاطفً وااللتزام المعٌاري
حٌث قدر ب ( ،)0.94كما أن الثبات الكلً الستبٌان الدراسة قدر ب ( ،)0.99مما ٌدل على امكانٌة
ثبات النتائج التً سٌتم التحصل علٌها بإستخدام االستبٌان.
⃰ نظرا للنتائج المتحصل علٌها باستعمال التقنٌتٌن التالٌتٌن:
 التجزئة النصفٌة


معامل الثبات ألفا كرونباخ

وبالرجوع الى الجدولٌن رقم (ٌ )16( ،)15مكن إعتبار االستبٌان بأنه ٌتمٌز بثبات عال وبالتالً
ٌمكن إستعماله فً دراستنا.
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 .3األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة6

إستخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة  Ssspإصدار التاسع عشر ()19
لتفرٌػ البٌانات ومعالجتها كماٌلً:
تم ترمٌز وإدخال البٌانات الى الحاسب اآللً ،حسب مقٌاس لٌكرت الثبلثً ( 3مواقؾ2 ،
محاٌد 1 ،ؼٌرموافق) ،ولتحدٌد طول خبلٌا مقٌاس لٌكرت الثبلثً (الحدود العلٌا والحدود الدنٌا) ثم
حساب المدى ( ،)2 = 1 – 3ثم تقسٌمه على عدد خبلٌا المقٌاس للحصول على طول الخلٌة الصحٌح
أي :
( ،)0.66 = 3/2بعد ذلك ٌتم إضافة هذه القٌمة إلى أقل قٌمة فً المقٌاس (أو بداٌة المقٌاس وهو
الواحد الصحٌح) ،وذلك لتحدٌد الحد األعلى لهذه الخلٌة ،وبهذا أصبح طول الخبلٌا كما هو موضح فً
الجدول رقم ()17
الجدول رقم (  6) 13طول خالٌا المقٌاس وما ٌقابلها من بدائل االستجابة
مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام

طول خالٌا المقٌاس

بدائل االستجابة

1.22 - 1 .22

ؼٌر موافق

مستوى ضعٌؾ

6.99 - 1.23

محاٌد

مستوى متوسط

9 .22 - 6.97

موافق

مستوى مرتفع

التنظٌمً

وقد استخدمنا فً الدراسة الحالٌة العدٌد من األسالٌب اإلحصائٌة التً تتطلبها الدراسة المٌدانٌة
وهً:
أ -األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً التحقق من صدق وثبات االستبٌان6
 النسبة المئوٌة والتكرارات 6لوصؾ العٌنة
 معامل إرتباط بٌرسون 6للبحث فً العبلقة بٌن المتؽٌرات أي للتحقق من صدق االتساق الداخلً
لبلستبٌان ولثبات التجزئة النصفٌة.
 معادلة ألفا كرونباخ 6لمعرفة ثبات فقرات االستبٌان.
 معامل إرتباط سٌبرمان براون 6لتعدٌل طول االستبٌان فً ثبات التجزئة النصفٌة.

130

إجراءات الدراسة الميدانية

الفصل الخامس

ب -األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً اإلجابة على أسئلة الدراسة6
 المتوسط الحسابً 6لقٌاس مركزٌة االجابات أي لحساب متوسطات درجات افراد العٌنة.
 االنحراف المعٌاري 6وقد استخدم لمعرفة مدى اتفاق وتشتت االجابات.
 اختبار (ت) للعٌنات المستقلة  6Indépendant samples T-testإلٌجاد الفروق بٌن
متوسطات فئتٌن أي للمتؽٌرات التً ٌساوي عددها  02وهذه المتؽٌرات هً الجنس.
 اختبار تحلٌل التباٌن  6ONE-WAY ANOVAإلٌجاد الفروق بٌن عدة الفئات أي فً
المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة التً ٌزٌد عددها عن  02وهذه المتؽٌرات هً االقدمٌة و المستوى
التعلٌمً.
 اختبار شفٌه البعدي 6للكشؾ عن إتجاه الفروق الناتجة عن نتائج تحلٌل التباٌن األحادي.
(متاح على برنامج .) Spss
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خالصة الفصل6

من خبلل هذا الفصل تم اإللمام بالخطوات المنهجٌة التً تعتبر من أهم الوسائل التً تساعد فً
تحدٌد وضبط الدراسة االستطبلعٌة التً من خبللها ٌستطٌع الباحث التأكد من كفاءة األداة المراد
تطبٌقها على مجتمع الدراسة حٌث من خبللها ٌسمح باختٌار عٌنة الدراسة ،وتحدٌد المجبلت البشرٌة
والمكانٌة والزمانٌة التً تسمح بإجراءات البحث المٌدانٌة و تحدٌد المنهج الذي سوؾ ٌتبع فً هذا
البحث والذي ٌساعد على ضبط أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها وذلك باستخدام الخصائص
السٌكومترٌة وتحدٌد أهم األسالٌب االحصائٌة المستعملة فً الدراسة.
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تمهٌد:

تحقٌقا ألهداف الدراسة المتمثلة فً التعرف على العالقة بٌن مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة
وااللتزام التنظٌمً والكشف عن الفروق بٌن المتغٌرات قامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة المسحٌة
الستطالع آراء العاملٌن بمؤسسة توزٌع الكهرباء والغاز(سونلغاز) باألغواط  ،وٌحتوي هذا الفصل
االجابة على أسئلة الدراسة وإختبار الفرضٌات المنبثقة عنها عن طرٌق القٌام بعرض النتائج التً
توصلت إلٌها الدراسة المسحٌة وتحلٌلها ومناقشتها فً ضوء الفرضٌات والدراسات السابقة.
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 . 1عرض النتائج:
 .1.1النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 ما مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى
عٌنة من عمال مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والغاز بمدٌنة
األغواط؟
لالجابة عن هذا السؤال وإختبار الفرضٌة المنبثقة عنه ،تم حساب المتوسطات الحسابٌة
واإلنحرافات المعٌارٌة لألبعاد الستة إلستبٌان العدالة التنظٌمٌة واإللتزام التنظٌمً وٌوضح الجدول
التالً ذلك:
جدول رقم ( :)8-81مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة من وجهة نظر أفراد العٌنة
الرقم

البعــــد

المتوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري

مستوى الشعور بالعدالة
التنظٌمٌة

1

عدالة التوزٌع

7..1

3.10

ضعٌف

2

عدالة اإلجراءات

7.31

3..3

متوسط

3

عدالة التعامالت

7.0.

3...

مرتفع

20.5

.032

متوسط

الدرجة الكلٌة للعدالة
التنظٌمٌة

نستخلص من الجدول السابق أن العمال ٌشعرون بمستوى متوسط من العدالة التنظٌمٌة ،وذلك
من وجهة نظر أفراد العٌنة وبمتوسط قدره ( ،)0.00حٌث ٌتفاوت مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة
باختالف األبعاد ،إذ نجده مرتفعا فً بعد عدالة التعامالت فً المرتبة األولى بمتوسط قدره ()43.2
وإنحراف معٌاري قدره ( ،)0322ثم ٌلٌه بعد عدالة اإلجراءات بمتوسط قدره ( )4302وإنحراف
معٌاري قدره ( ،)03.0ثم بعد عدالة التوزٌع بمستوى ضعٌف بمتوسط ( )7322وإنحراف معٌاري
(.)032.
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جدول رقم ( :)2-18مستوى الشعور بااللتزام التنظٌمً من وجهة نظرأفراد العٌنة
الرقم

البعــــد

المتوسط الحسابً

مستوى الشعور بااللتزام
االنحراف المعٌاري
التنظٌمً

1

االلتزام العاطفً

7.77

3.17

متوسط

2

االلتزام االستمراري

7.11

3.01

مرتفع

3

االلتزام المعٌاري

7.17

3..3

مرتفع

2056

.037

مرتفع

الدرجة الكلٌة لاللتزام
التنظٌمً

نستخلص من الجدول السابق أن اإللتزام التنظٌمً ٌشكل مستوى مرتفع ،وذلك من وجهة نظر
أفراد العٌنة وبمتوسط قدره ( )7...وإنحراف معٌاري قدره ( )3.01حٌث ٌتفاوت مستوى اإللتزام
باختالف األ بعاد ،إذ نجده مرتفعا فً بعد االلتزام االستمراري وااللتزام المعٌاري بمتوسط قدره
( )7.11و ( )7.17وإنحراف معٌاري قدره ( )3.01و ( ،)3..3ثم ٌلٌه بعد االلتزام العاطفً
بمتوسط قدره ( )7.77وإنحراف معٌاري قدره (.)3.17
 .2.1النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى الشعور
بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى
لمتغٌر الجنس؟
لإلجابة على هذا السؤال وإختبار الفرضٌة المنبثقة عنه ،تم إستخراج المتوسطات الحسابٌة
واإلنحرافات المعٌارٌة وقٌمة (ت) ومستوى داللتها للتعرف على مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة
وااللتزام التنظٌمً تبعا لمتغٌر الجنس (ذكور -إناث) وٌمكن توضٌح ذلك فً الجدول رقم ( :)79
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أ -مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة

جدول رقم ( :)1-19المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وإختبار (ت) لداللة الفروق فً
استجابات أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر الجنس
االستبٌان
عدالة
التوزٌع
عدالة
االجراءات
عدالة
التعامالت
العدالة
التنظٌمٌة

المتغٌر

العدد

المتوسط االنحراف
الحسابً المعٌاري

الذكور

94

9..3.

7...7

االناث

07

73.11.

3.17.

الذكور

94

70..3.

7...9

االناث

07

7..7..

7.7.9

الذكور

94

7..11.

0.7.7

االناث

07

79..77

7.77.

الذكور

94

410585

60227

االناث

31

560645

30825

قٌمة
(ت)

درجة القٌمة االحتمالٌة
Sig
الحرٌة

مستوى
الداللة

7..17.

770

3.333

دال

7..33

770

3.391

غٌر دال

7.737

770

3.7.3

غٌر دال

5011.

123

.0.26

دال

ب -مستوى الشعور بااللتزام التنظٌمً
جدول رقم ( :)2-19المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وإختبار (ت) لداللة الفروق
فً استجابات أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر الجنس
االستبٌان

المتوسط االنحراف
المتغٌر العدد
الحسابً المعٌاري
الذكور

94

7..373

7....

االناث

07

71.77.

7.71.

الذكور

االلتزام
االستمراري االناث

94

7..017

7..33

07

71....

7.73.

الذكور

94

7..91.

7..19

االناث

07

71.77.

7..97

الذكور

94

480361

60368

االناث

31

520...

30723

االلتزام
العاطفً

االلتزام
المعٌاري
االلتزام
التنظٌمً
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قٌمة
(ت)

درجة القٌمة االحتمالٌة
Sig
الحرٌة

مستوى
الداللة

0.1.3

770

3.3..

غٌر دال

..01.

770

3.370

دال

7.011

770

3.77.

غٌر دال

40643

123

.0.33

دال
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تشٌر النتائج المسجلة فً الجدول ()79عند تطبٌق إختبار (ت) للعٌنات المستقلة ،أن قٌمة الداللة
لكل األبعاد وكذلك الدرجة الكلٌة للعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً أقل من ( )3.3.ماعدا األبعاد
المتعلقة ب " بعد عدالة اإلجراءات وبعد عدالة التعامالت وبعد االلتزام المعٌاري" ،ومنه توجد فروق
ذات داللة إحصائٌة لدى عٌنة الدراسة حول مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً
تعزى لمتغٌر الجنس لصالح اإلناث ،وعلٌه نرى أن الجنس على مستوى مدٌرٌة توزٌع الكهرباء
والغاز عامل مؤثر فً الرفع من مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة و االلتزام التنظٌمً.
ومنه " توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ()α0000.0.5
إلجابات أفراد العٌنة حول مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً
لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر الجنس0
 .3.1النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة
التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر
األقدمٌة؟
لالجابة على هذا السؤال وإختبار الفرضٌة المنبثقة عنه قامت الباحثة بإستخدام تحلٌل التباٌن
األحادي لكال المتغٌرٌن ،والجدول رقم (ٌ )77 -73بٌن مصدر التباٌن ومجموع المربعات ودرجة
الحرٌة وقٌمة " "Fومستوى الداللة إلستجابات أفراد العٌنة حول مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة
وااللتزام التنظٌمٌة تبعا لمتغٌر األقدمٌة (من . -7سنوات ،من 73 – .سنوات ،أكثر من 73
سنوات).
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جدول رقم (ٌ :)1 - 2.بٌن نتائج تحلٌل التباٌن األحادي االتجاه لداللة الفروق بٌن إستجابات أفراد
العٌنة تبعا لمتغٌر االقدمٌة
محاور
االستبٌان
عدالة
التوزٌع
عدالة
االجراءات
عدالة
التعامالت
العدالة
التنظٌمٌة

مصدر التباٌن

مجموع
المربعات

متوسط
المربعات

درجة
الحرٌة

قٌمة
(ف)

بٌن المجموعات

.73..03

7...07.

7

77.0

داخل المجموعات

71.7.39.

77...3

777

77

بٌن المجموعات

.1.017

70....

7

7.11

داخل المجموعات

73.0.3.7

....3

777

3

بٌن المجموعات

.9.7.3

7...7.

7

7..9

داخل المجموعات

777..17.

9.7.0

777

3

بٌن المجموعات

58.0915

29.0458

2

40.4

داخل المجموعات

870520285

71074.

122

9

القٌمة
االحتمالٌة
Sig

الداللة

3.333

دال

3.3.1

غٌر دال

3.317

غٌر دال

.0.2.

دال

أظهرت نتائج تحلٌل التباٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة ()3.3.
فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة من وجهة نظر أفراد العٌنة فً بعد عدالة االجراءات وعدالة
التعامالت تبعا لمتغٌر االقدمٌة (من . -7سنوات)(من 73 - .سنوات)(أكثر من 73سنوات).
كما أظهرت النتائج فً نفس الجدول وجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى داللة
( )3.3.فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة من وجهة نظر أفراد العٌنة فً بعد عدالة التوزٌع
وكذا الدرجة الكلٌة لالستبٌان .
وللكشف عن مصدر الفروق فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة من وجهة نظر العاملٌن
بالمؤسسة تبعا لمتغٌر األقدمٌة (من . -7سنوات)(من 73 -.سنوات)(اكثر من 73سنوات) فً بعد
عدالة التوزٌع ،فقد استخدم إختبار شٌفٌه ،والجدول التالً ٌوضح ذلك:
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جدول رقم ( :) 1-21نتائج االختبار البعدي شٌفٌه للفروق فً استجابات أفراد العٌنة حول
مستوى الشعور المتعلق ببعد عدالة التوزٌع لمتغٌر االقدمٌة
Iالمرحلة

المرحلة J

من  1الى  5سنوات

من  .الى 73سنوات

المتوسط
الحسابً
0.130

اإلنحراف
المعٌاري
7..30

3.77.

أكثر من  73سنوات

*...17

7.0..

3.37.

من  7الى  .سنوات

-0.130

7..30

3.77.

أكثر من  73سنوات

7.1..

7.3..

3..73

من  7الى  .سنوات

*-...17

7.0..

3.37.

من  .الى  73سنوات

-7.1..

7.3..

3..73

من  5الى  1.سنوات
أكثر من  1.سنوات

الداللة اإلحصائٌة

 ذات داللة احصائٌة عند مستوى ()3.3.ٌتضح من خالل الجدول (:) 7-73
 وجود فروق بٌن مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة من وجهة نظر أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر
األقدمٌة فً الدرجة الكلٌة ،بٌن ( .الى  73سنوات) و (أكثر من  73سنوات) لصالح أكثر من
 1.سنوات0
 وجود فروق بٌن مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة من وجهة نظر أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر
األقدمٌة ،فً الدرجة الكلٌة بٌن (7الى  .سنوات)و (أكثر من  73سنوات) لصالح من (1الى 5
سنوات)0
 وجود فروق بٌن مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة من وجهة نظر أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر
األقدمٌة فً الدرجة الكلٌة ،بٌن (7الى  .سنوات) و(أكثر من  73سنوات) لصالح من (1الى
5سنوات)0
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ب -مستوى الشعور بااللتزام التنظٌمً

جدول رقم ( ٌ :) 1-21بٌن نتائج تحلٌل التباٌن األحادي االتجاه لداللة الفروق بٌن إستجابات
أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر االقدمٌة0
مصدر التباٌن

مجموع
المربعات

متوسط
المربعات

درجة
الحرٌة

محاور
االستبٌان

بٌن المجموعات

70...7.

.9.7.9

7

داخل المجموعات

.77.07.

..799

777

بٌن المجموعات

االلتزام
االستمراري داخل المجموعات

07.7.1

7..77.

7

.19...7

..1.7

777

بٌن المجموعات

70..3.

...30

7

داخل المجموعات

137.37.

..1..

777

بٌن المجموعات

3330.76

1660538

2

داخل المجموعات

41630212

340125

122

االلتزام
العاطفً

االلتزام
المعٌاري
االلتزام
التنظٌمً

القٌمة
قٌمة (ف) االحتمالٌة
Sig
7...90

0.09.

7.7.7

4088.

3.333

دال

3.301

دال

3.073

غٌر
دال

.0..9

دال

أظهرت نتائج تحلٌل التباٌن عدم وجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى الداللة ()3.3.
فً أبعاد االلتزام التنظٌمً من وجهة نظر أفراد العٌنة فً بعد االلتزام المعٌاري تبعا لمتغٌر االقدمٌة
(من . -7سنوات)(من 73 - .سنوات)(أكثر من  73سنوات).
كما أظهرت النتائج فً نفس الجدول وجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى داللة
( )3.3.فً أبعاد االلتزام التنظٌمً من وجهة نظر أفراد العٌنة فً بعد االلتزام العاطفً وااللتزام
االستمراري وكذا الدرجة الكلٌة لالستبٌان.
ول لكشف عن مصدر الفروق بٌن أبعاد االلتزام التنظٌمً من وجهة نظر أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر
االقدمٌة ،فً بعد االلتزام العاطفً وااللتزام المعٌاري ،فقد استخدم إختبار شٌفٌه والجدول التالً
ٌوضح ذلك:
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جدول رقم ( :) 2- 21نتائج االختبار البعدي شٌفٌه للفروق فً استجابات أفراد العٌنة حول
االلتزام المعٌاري لمتغٌر االقدمٌة
المرحلة I

المرحلة J

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

الداللة
اإلحصائٌة

من  1الى 5
سنوات

من  .الى 73سنوات

-7..3.

7.7.0

3.0.7

أكثر من  73سنوات

7...7

7..71

3.797

من  7الى  .سنوات

7..3.

7.7.0

3.0.7

أكثر من  73سنوات

*..0..

7..7.

3.377

من  7الى  .سنوات

-7...7

7..71

3.797

من  .الى 73سنوات

*-..0..

7..7.

3.377

من  5الى
1.سنوات
أكثر من 1.
سنوات

 ذات داللة احصائٌة عند مستوى ()3.3.ٌتضح من خالل الجدول ( :) 7-77
 وجود فروق بٌن أبعاد االلتزام التنظٌمً من وجهة نظر أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر االقدمٌة فً بعد
االلتزام العاطفً وااللتزام المعٌاري بٌن ( 73 – .سنوات) و(أكثر من 73سنوات) لصالح من
(1. - 5سنوات)
 وجود فروق بٌن أبعاد االلتزام التنظٌمً من وجهة نظر أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر االقدمٌة فً البعد
المتعلق بااللتزام العاطفً وااللتزام المعٌاري بٌن (. -7سنوات) و(أكثر من  73سنوات) لصالح
(أكثر من  1.سنوات)
 وجود فروق بٌن أبعاد االلتزام التنظٌمً من وجهة نظر أفراد العٌنة تبعا لمتغٌر االقدمٌة فً البعد
المتعلق بااللتزام العاطفً وااللتزام المعٌاري بٌن (. -7سنوات) و( 73 -.سنوات) لصالح (-5
1.سنوات)
وعلٌه فالعمال الذٌن تتراوح خبرتهم بٌن (. -7سنوات) و(73 -.سنوات) ٌشعرون بالعدالة
التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً أكثر من العمال الذٌن تتراوح سنوات الخبرة لدٌهم أكثر من 73سنوات ،
وٌرجع ذلك الى إختالف متطلبات الموظفٌن وتوقعاتهم وقٌمهم فً المراحل األولى من حٌاتهم العملٌة
عن الموظفٌن الذٌن أمضوا سنوات طوٌلة فً العمل تفوق  73سنوات ألن للخبرة ثمنا فً بٌئة العمل.
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ومنه " توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ()α00000.0.5الجابات
أفراد العٌنة حول مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة
الدراسة تعزى لمتغٌر االقدمٌة"0
 0401النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة
التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر
المستوى التعلٌمً؟
لالجابة على هذا السؤال وإختبار الفرضٌة المنبثقة عنه قامت الباحثة بإستخدام تحلٌل التباٌن
االحادي لكال المتغٌرٌن ،والجدول رقم (ٌ ) 70 - 77بٌن مصدر التباٌن ومجموع المربعات ودرجة
الحرٌة وقٌمة "  " Fومستوى الداللة الستجابة أفراد العٌنة حول مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة
وااللتزام التنظٌمً تبعا لمتغٌر المستوى التعلٌمً.
أ -مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة
جدول رقم ( :) 1-22نتائج تحلٌل التباٌن االحادي لداللة الفروق بٌن استجابات أفراد العٌنة
حول مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة تبعا لمتغٌر المستوى التعلٌمً
محاور
االستبٌان

مصدر التباٌن

مجموع
المربعات

متوسط
المربعات

درجة
الحرٌة

عدالة

بٌن المجموعات

7....97

...7..

7

التوزٌع

داخل المجموعات

0390.70.

7..0..

777

عدالة

بٌن المجموعات

...1..

77.097

7

7393..07

...17

777

عدالة

بٌن المجموعات

3..30

3.7.7

7

التعامالت

داخل المجموعات

77...9..

9...0

777

العدالة

بٌن المجموعات

2370.32

1180516

2

التنظٌمٌة

داخل المجموعات

9.960168

740559

122

االجراءات داخل المجموعات
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قٌمة
(ف)

القٌمة
االحتمالٌة
Sig

الداللة

0.070

3.309

دال

7..70

3.311

3.37.

1059.

3.91.

.02.8

غٌر
دال
غٌر
دال
غٌر
دال
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من خالل الجدول ٌتضح أن قٌمة الداللة لكل المحاور وكذلك الدرجة الكلٌة للعدالة التنظٌمٌة
كانت أكبر من ( )3.3.ماعدا بعد العدالة التوزٌعٌة ،ومنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة لدى
عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً0
ب -مستوى الشعور بااللتزام التنظٌمً
جدول رقم ( :) 2-22نتائج تحلٌل التباٌن االحادي لداللة الفروق بٌن استجابات أفراد العٌنة
حول االلتزام التنظٌمً تبعا لمتغٌر المستوى التعلٌمً
مجموع

متوسط

درجة

قٌمة

محاور

المربعات

المربعات

الحرٌة

(ف)

االلتزام

بٌن المجموعات

71.910

70.9.1

7

العاطفً

داخل المجموعات

.77...9

..73.

777

االلتزام

بٌن المجموعات

79..10

9.901

7

االستمراري داخل المجموعات

.97.37.

....0

777

االلتزام

بٌن المجموعات

1.7.3

0..1.

7

المعٌاري

داخل المجموعات

13....7

...31

777

االلتزام

بٌن المجموعات

920822

460411

2

التنظٌمً

داخل المجموعات

44.30466

360.94

122

االستبٌان

مصدر التباٌن

7.1.3

القٌمة
االحتمالٌة

الداللة

Sig
3.3.9

غٌر دال

7.3..

3.700

غٌر دال

3..7.

3...7

غٌر دال

10286

.028.

غٌر دال

أظهرت نتائج تحلٌل التباٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لدى عٌنة الدراسة تعزى
لمتغٌر المستوى التعلٌمً فً جمٌع االبعاد والدرجة الكلٌة ،حٌث كانت أكبر من مستوى الداللة
(.)3.3.
وعلٌه نرى أن المستوى التعلٌمً فً مؤسسة توزٌع الكهرباء والغاز عامل غٌر مؤثر فً الرفع
من مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً.
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 02تحلٌل ومناقشة نتائج البحث على ضوء الفرضٌات والدراسات السابقة:
0102النتائج المتعلقة باختبار الفرضٌة المنبثقة عن السؤال األول والتً مفادها:
 نتوقع مستوى متوسط فً الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام
التنظٌمً من وجهة نظر عٌنة من عمال مدٌرٌة توزٌع الكهرباء
والغاز بمدٌنة االغواط.
للتحقق من هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لجمٌع أبعاد
االستبٌان الستة ،حٌث أظهر الجدول رقم ( )7.أن مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة متوسط مقارنة
مع مستوى االلتزام التنظٌمً الذي جاء مرتفعا.
وٌمكن تفسٌر ذلك حسب اعتقاد الباحثة الى عدم توافر قٌادات إدارٌة مؤهلة تتمٌز بالكفاءة
والموضوعٌة والوضوح ،إذ أن سلوك المدراء قائم على المحاباة وعدم المساواة بٌن العاملٌن ،وعدم
الموضوعٌة فً التعامل مع الجمٌع ،كما ٌمكن أن ٌرجع ذلك أٌضا الى عدم وجود أنظمة وتعلٌمات
واضحة ،إضافة الى عدم وجود نظام للرواتب ٌراعً االعباء الوظٌفٌة ومتطلبات حٌاتهم االجتماعٌة
وغٌاب االجواء التنظٌمٌة التً تسمح بالمشاركة وتتمٌز بالصراحة ،كما ٌمكن تفسٌر المستوى المرتفع
لاللتزام التنظٌمً الى رغبت العمال فً إشباع حاجاتهم ورغباتهم المختلفة وأهدافهم البٌولوجٌة منها
والسٌكولوجٌة وٌكون لذلك أثر فً نمو والئه تجاهها وبالتالً فهو ال ٌبحث عن ضالته فً مؤسسات
أخرى ،وعلٌه ٌمكن القول أن المستوى المتوسط للعدالة التنظٌمٌة ال ٌؤثر على التزام العاملٌن بدلٌل
وجود مستوى مرتفع من االلتزام التنظٌمً.
وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة محارمة ( )2...حٌث خلصت الى تدنً مستوى احساس
موظفً الدوائر الحكومٌة فً محافظتً الكرك والطفٌلة بالعدالة التنظٌمٌة بشكل عام ،كما توصلت
دراسة أبو جاسر( )2.1.الى وجود عدالة تنظٌمٌة بدرجة متوسطة لدى الموظفٌن فً الوزارات
الفلسطٌنٌة بقطاع غزة ،وتتفق كذلك مع دراسة الحمٌدي ( )2.12التً توصلت الى أن معلمات
المدارس الثانوٌة ٌتمتعن بمستوى التزام تنظٌمً بدرجة عالٌة تقترب من الدرجة العالٌة جدا،
وتوصلت دراسة فلمبان ( )2..8الى أن كال من المشرفٌن التربوٌٌن والمشرفات التربوٌات
ٌتمتعون بمستوى عال من االلتزام التنظٌمً.
وتختلف نتائج الدراسة الحالٌة مع دراسة الحمٌدي ( )2.12والتً أظهرت بأن مدٌرات
المدراس الثانوٌة ٌتمتعن بدرجة عالٌة من ممارسة العدالة التنظٌمٌة كما توصلت الى ذلك دراسة
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حامد ( )2..3إذ بٌنت أن هناك درجة مرتفعة من ادراك العاملٌن بالشركات للعدالة التنظٌمٌة،
وتختلف كذلك هذه الدراسة مع دراسة خضٌر وآخرون ( )1996والتً أوضحت أن هناك انخفاض
فً مستوى االلتزام التنظٌمً للمدرسٌن ومساعدي المدرسٌن فً الكلٌات االنسانٌة والعلمٌة بجامعة
بغداد.
0202النتائج المتعلقة باختبار الفرضٌة المنبثقة عن السؤال الثانً والتً مفادها:
 توجد فروق ذات داللة احصائٌة فً مستوى الشعور
بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة
تعزى لمتغٌر الجنس.
حٌث أظهرت نتائج الجدول رقم ( ) 19أن قٌمة الداللة المحسوبة ( )giSفً كل األبعاد والدرجة
الكلٌة أقل من ( )3.3.ماعدا بعد عدالة االجراءات وبعد عدالة التعامالت وبعد االلتزام المعٌاري،
وبالتالً فهً دالة إحصائٌا فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً تعزى لمتغٌر
الجنس (ذكر -أنثى) من وجهة نظر أفراد العٌنة ،وهذا ما ٌتفق مع محتوى الفرضٌة ومنه فالفرضٌة
تحققت0
وٌمكن تفسٌر ذلك بأن الجنس ٌكون له تأثٌر فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام
التنظٌمً ،اذ نجد أن االناث أكثر شعورا بالعدالة التنظٌمٌة من الذكور ،وهذا ما أوضحه المتوسط
الحسابً لإلناث إذ بلغ فً مستوى العدالة التنظٌمٌة ().....وفً مستوى االلتزام التنظٌمً بلغ
( ،).7.33مقارنة بالمتوسط الحسابً للذكور الذي بلغ فً مستوى العدالة التنظٌمٌة ( ،).7...وفً
مستوى االلتزام التنظٌمً ( ،)...0.ولعل السبب فً ذلك هو قلة البدائل المتاحة أمامها الناتجة عن
طبٌعة الثقافة الذكورٌة السائدة فً المجتمعات ،والتً تعتبر بأن عمل المرأة هو حاجة ثانوٌة مكملة
لعمل الرجل الذي تقع علٌه المسؤولٌة األكبر فً تحمل االلتزامات ،باإلضافة الى أن عنصر االناث
ٌتطلعون الى التقدم فً العمل والحصول على فرص أفضل وٌتحملون فً سبٌل ذلك أي مسؤولٌات أو
مهام أو ضغوط قد تحدث فً العمل أكثر من الذكور الذٌن ٌعتبرون أن العمل ٌتمثل فً الجزء المادي
فقط (خاصة االجر والعالوات والحوافز) ،هذا ما ٌدفع المرأة الى تحمل المسؤولٌة لتصبح قادرة على
تولً مناصب قٌادٌة مثلها مثل الرجل بفضل مؤهالتها وقدراتها ،ومن ناحٌة أخرى فان فرص التقدم
الوظٌفً متاحة للجنس بالمدٌرٌة وإن هذه االخٌرة تدعم العنصر االنثوي باعتباره سٌستمر فً العمل،
أما العنصر الذكوري فان المحفزات الخارجٌة من أي مؤسسة أخرى ستدفعه الى ترك العمل
واالنتقال الى العمل بمؤسسة أخرى.
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وتتفق نتٌجة هذه الدراسة مع دراسة فلمبان ( )2..8حٌث توصلت الدراسة الى وجود فروق
ذات داللة إحصائٌة فً مستوٌات العدالة التنظٌمٌة و درجات االلتزام التنظٌمً لدى المشرفٌن
التربوٌٌن والمشرفات التربوٌات تبعا للجنس لصالح االناث ،وكذا دراسة الفضلً ( )1997إذ
توصلت الى وجود فروق معنوٌة فً متوسط االلتزام التنظٌمً لدى الذكور واالناث وكان الفرق
لصالح االناث ،باإلضافة الى دراسة محارمة ( )2...حول مدى احساس موظفً الدوائر الحكومٌة
االردنٌة فً محافظتً الكرك الطفٌلة بالعدالة التنظٌمٌة  ،حٌث توصلت الدراسة الى وجود فروق ذات
داللة احصائٌة فً مستوٌات العدالة التنظٌمٌة تبعا للجنس لصالح االناث ،واتفقت كذلك مع دراسة
وادي ( )2..7و أبو ندى ( ،)2..7حٌث أثبتت وجود عالقة بٌن متغٌر الجنس والشعور بالعدالة
التنظٌمٌة فً الوزارات الفلسطٌنٌة لصالح االناث.
بٌنما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة حنونة ( ،)2..5حٌث أثبتت أنه ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائٌة فً مستوى االلتزام التنظٌمً ٌعزى لمتغٌر الجنس لدى العاملٌن فً الجامعات الفلسطٌنٌة
بقطاع غزة ،كما اختلفت مع دراسة ( ،zimliy)2..8حٌث أشارت الدراسة الى أنه ال ٌوجد تأثٌر
للجنس على مستوى إدراك مدرسً المدارس االبتدائٌة فً تركٌا للعدالة التنظٌمٌة.
0302النتائج المتعلقة باختبار الفرضٌة المنبثقة عن السؤال الثالث والتً مفادها:
 توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة
التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر
االقدمٌة.
للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام تحلٌل التباٌن االحادي إلٌجاد الفروق بٌن المتوسطات
الحسابٌة لمتغٌر االقدمٌة.
ودلت النتائج المنبثقة عنه فً الجدول رقم ( )21 - 2.أن قٌمة الداللة المحسوبة ( )giSفً كل
األبعاد والدرجة الكلٌة كانت أٌقل من ( )3.3.ماعدا بعد عدالة االجراءات وعدالة التعامالت وااللتزام
المعٌاري ،وبالتالً فهً دالة إحصائٌا أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى الشعور
بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً تعزى لمتغٌر االقدمٌة فً كل أبعاد االستبٌان الستة مجتمعة
ومتفرقة وهذا ما ٌتفق ومحتوى الفرضٌة .
وٌمكن تفسٌر ذلك أن الموظفٌن قلٌلً ومتوسطً الخبرة ٌحاولون عدم الوقوع فً المشاكل من
خالل أخذ االحتٌاطات والتدابٌر الالزمة مسبقا وإعالم المسؤولٌن قبل إتخاذ أي إجراء أو تعدٌل
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خاص بالعمل وكذلك ٌحاولون أن ٌكون حرصٌن على مشاعر زمالئهم حتى ٌستطٌعوا أن ٌكونوا
صداقات داخل العمل وٌحصلون على الدعم المناسب من الزمالء القدامى ،أما الموظفٌن الذٌن تزٌد
خبرتهم عن  73سنوات فأكثر فغالبا ما ٌكونوا من المدراء أو المسؤولٌن ،ونجد أن مستوى الشعور
بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً عالٌة لدٌهم ألن هذه السلوكات تكسبهم إحترام اآلخرٌن وتجعلهم
قدوة للموظفٌن الجدد ،ومن هنا ٌمكن القول أن الفرضٌة تحققت.
وقد إتفقت نتائج هذا السؤال مع دراسة كل من أبوندى ( )2..7حٌث أشارت الى وجود فروق
بٌن آراء عٌنة الدراسة حول االلتزام التنظٌمً والعدالة التنظٌمٌة ٌعزى لسنوات الخبرة ،واتفقت مع
دراسة وادي ( ،)2..7و الفهداوي والقطاونة ( ،)2..4و محارمة ( ،)2...حٌث أشارت الى
وجود فروق بٌن آراء عٌنة الدراسة حول االلتزام التنظٌمً ٌعزى لسنوات الخبرة.
وقد إختلفت نتائج هذا السؤال مع دراسة كل من أبو العال ( ،)2..9عوٌضة ( ،)2..8العوفً
( ،)2..5حٌث أشارت الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مفردات العٌنة حول االلتزام
التنظٌمً ٌعزى لسنوات الخبرة ،وإختلفت مع دراسة محارمة ( ،)2..8حٌث أشارت الى وجود
إختالفات ذات داللة احصائٌة فً مستوى العدالة التنظٌمٌة لدى عٌنة الدراسة تبعا لسنوات الخبرة.
0402النتائج المتعلقة باختبار الفرضٌة المنبثقة عن السؤال الرابع والتً مفادها:
 توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى الشعور
بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى
لمتغٌر المستوى التعلٌمً.
للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام تحلٌل التباٌن االحادي إلٌجاد الفروق بٌن المتوسطات
الحسابٌة لمتغٌر المستوى التعلٌمً .
دلت النتائج المنبثقة عنه فً الجدول رقم ( )23 -22أن قٌمة الداللة المحسوبة ( )giSفً كل
االبعاد والدرجة الكلٌة كانت أكبر من ( )3.3.ماعدا بعد عدالة التوزٌع ،وبالتالً فهً غٌر دالة
إحصائٌا أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام
التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً ومن هنا ٌمكن القول أن الفرضٌة لم
تتحقق.
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وٌمكن تفسٌر ذلك بأن المسؤولٌن فً تعامالتهم مع العمال ال ٌفرقون بٌن العامل ذو المؤهل
الجامعً أو الثانوي أو المتوسط  ،كما ٌمكن ارجاع ذلك أٌضا الى سلوك الرئٌس أثناء تعامله مع
المرؤوسٌن ٌحكمه العالقات االنسانٌة فً المقام االول بعٌدا عن التأثر بنوعٌة المؤهل الحاصل علٌه
العامل.
وهذا ما ٌتفق مع دراسة أبو العال ( )2..9و عوٌضة ( )2..8والعتٌبً ( )2..8والعوفً
( ، )2..5حٌث أشارت الى عدم وجود فروق بٌن المبحوثٌن حول االلتزام التنظٌمً ٌعزى للمؤهل
العلمً ،وإتفقت مع دراسة أبو ندى ( )2..7ووادي ( ،)2..7حٌث أشارت الى وجود فروق بٌن
أراء العٌنة حول العدالة التنظٌمٌة ٌعزى لمتغٌر المؤهل العلمً.
واختلفت هذه الدراسة مع دراسة حنونة ( ،)2..5حٌث أشارت الى وجود فروق بٌن آراء
العٌنة حول االلتزام التنظٌمً ٌعزى لمتغٌر المؤهل العلمً.
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 -3االستنتاج العام:

انطلق هذا البحث من تساؤل كان ٌدور حول مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام
التنظٌمً لدى عٌنة من عمال مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والغاز بمدٌرٌة األغواط  ،واستنادا الى ما تم
االطالع علٌه من أدبٌات ودراسات لها عالقة بالموضوع ،افترضت الباحثة توقع مستوى متوسط فً
الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة من عمال مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والغاز
بمدٌرٌة األ غواط  ،مفصلة ذلك بداللة الفروق على مستوى المتغٌرات الدٌمغرافٌة التً شملت كل من
الجنس ،االقدمٌة و المستوى التعلٌمً.
وفً سعً للتحقق من هذه الفرضٌات ،إعتمدت الباحثة على المنهج الوصفً وفً ضوئه تم
إعداد استبٌان ٌحوي مجموعة من البنود تقٌس موضوع الدراسة ،وتم الحرص على أن ٌتوفر فٌها
الحد المقبول من الخصائص السٌكومترٌة (الصدق و الثبات).
أدى القٌام بالدراسة االستطالعٌة الى تحدٌد المجتمع الذي سٌجري علٌه البحث ،وهو العاملٌن
بمدٌرٌة التوزٌع (مقر المدٌرٌة و الوكاالت التابعة لها) وذلك عبر تراب مدٌنة األغواط  ،وقدر
مجتمع البحث ب  7..فرد للحصول على البٌانات ،وتم على ضوئها تحدٌد عٌنة البحث ،التى كانت
من النوع العشوائً ،قدر حجمها ب  77.فرد ٌمثلون نسبة  % ....7من المجتمع االصلً.
نتج عن تفرٌغ البٌانات ومعالجتها احصائٌا باستخدام برنامج  Ssssالتحقق من االفتراضات
التً تم االنطالق منها حٌث :
 تحقق الفرضٌة األولى من هذا البحث فً شقها األول المتعلق بمستوى الشعور بالعدالة
التنظٌمٌة ،أما االلتزام التنظٌمً فكان مرتفع لدى عٌنة الدراسة.
 تحقق الفرضٌة الثانٌة من هذا البحث والقائلة بأنه :توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً
مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر
الجنس جاءت لصالح االناث.
 تحقق الفرضٌة الثالثة من هذا البحث والقائلة بأنه :توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً
مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر
االقدمٌة جاءت لصالح من ( . -7سنوات)فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة ومن (-.
 73سنوات) فً االلتزام التنظٌمً.
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 عدم تحقق الفرضٌة الرابعة من هذا البحث والقائلة بأنه :توجد فروق ذات داللة إحصائٌة
فً مستوى الشعور بالعدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً لدى عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌر
المستوى التعلٌمً.
لقد أثبتت هذه الدراسة عدد من النتائج التً توصلت إلٌها بعض الدراسات السابقة ،كما توصلت
الى نتائج مرتبطة بالواقع المحلً للبٌئة الجزائرٌة أو بخصوصٌات مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والغاز
(سونلغاز) ،ومن بٌن هذه النتائج نذكر ما ٌلً:
 التأثٌر الكبٌر الذي تلعبه أبعاد العدالة التنظٌمٌة سواء منفردة أو مجتمعة على االلتزام
التنظٌمً ،وهذا ما ٌدل على أهمٌة العوامل البٌئٌة فً التأثٌر على اتجاهات األفراد وسلوكهم.
 على الرغم من اعتبار الجماعة كأول وجهة بالنسبة للفرد ،غٌر أن تأثٌرها فً االلتزام
التنظٌمً وفً أبعاده ٌبقى دون التأثٌر الذي تحدثه العدالة التنظٌمٌة فً االلتزام التنظٌمً
وبالتالً ٌبقى التأثٌر األقوى للمنظمة على األقل فٌما يتعلق بااللتزام التنظٌمً.
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 04اقتراحات وتوصٌات الدراسة:
* االقتراحات:

بناء على ما توصلت إلٌه الباحثة من خالل النتائج المتحصل علٌها فً دراستها ٌتبٌن ضرورة تقدٌم
االقتراحات والتوصٌات التالٌة:
 التركٌز على أهمٌة الجانب النفسً أوال فً التعامل مع العمال إذ ٌعد المحور األساسً فً
دفع العمال نحو االنجاز من خالل تشجٌعهم على المساهمة الحقٌقٌة فً صنع القرار مما له
األثر فً جعلهم أكثر تمسكا والتزاما بمنظماتهم لتولد شعورا داخلٌا بأن نجاح المنظمة ٌعد
نجاحا لهم.
 ضرورة تنمٌة وزٌادة إدراك العمال للعدالة التنظٌمٌة ،بما ٌنعكس باإلٌجاب على أداء هؤالء
العمال ،وبالتالً على األداء االجمالً للمنظمة.
 االرتقاء بترسٌخ مفاهٌم العدالة التنظٌمٌة وااللتزام التنظٌمً عند العمال بأكثر من الحالة
المنخفضة التً هم علٌها األن ،وذلك من خالل توعٌتهم ،وعقد دورات التدرٌب والتثقٌف
التً تشعرهم بمبررات العدالة فً المنظمة وتدفعهم نحو االلتزام التنظٌمً.
 تشجٌع المدراء والمسؤولٌن على تبنً بٌئة تنظٌمٌة تشجع وتنمً مستوى االلتزام عن طرٌق
توفٌر مناخ تنظٌمً تسوده العدالة ،وإعتماد المراجعة المستمرة للسٌاسات والممارسات
الخاطئة فً محاولة جاد لالبتعاد عن المحاباة والمحسوبٌة فً التعامل وفق صٌغ تضمن
للجمٌع تحقٌق المساواة والعدالة.
 العمل على تنمٌة روح المبادرة واالبداع عن طرٌق تبنً برامج تشجٌعٌة لالفكار االبداعٌة
ومحاولة العمل بها ،مما ٌخلق شعورا بالرضا وااللتزام لدى العاملٌن فً المؤسسة.
 تكثٌف اللقاءات المستمرة للعمال مع المسؤولٌن المباشرٌن فً المنظمة للتعرف على
مشاكلهم ،وكذا وجهات نظرهم حول ممارستهم للعمل ومناقشتهم بموضوعٌة ،إذ ٌؤدي هذا
االجراء الى توفٌر مناخ ٌسوده الشعور بوجود العدالة التنظٌمٌة.
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* التوصٌات:


إجراء المزٌد من البحوث والدراسات حول موضوع العدالة التنظٌمٌة نظرا لندرتها وربطها
بمتغٌرات أخرى مثل االنماط القٌادٌة ،المتغٌرات الشخصٌة ،أبعاد االداء السٌاقً...وغٌرها



إجراء دراسات مشابهة فً مؤسسات أخرى من الوطن ومقارنة النتائج المتوصل إلٌها
فٌما بٌنها.



دراسة العدالة التنظٌمٌة وعالقتها بالرضا الوظٌفً وااللتزام التنظٌمً.



تأثٌر مناخ الخدمة فً االلتزام التنظٌمً.



أثر إدراك العدالة التنظٌمٌة على أبعاد األداء السٌاقً.
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المشرفٌن التربوٌٌن بادارة التربٌة والتعلٌم بمدٌنة مكة المكرمة ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربٌة السعودٌة.

34

إٌهاب أحمد عوٌضة ( 8)0116أثر الرضا الوظٌفً على الوالء التنظٌمً لدى العاملٌن فً
المنظمات االهلٌة محافظات غزة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،الجامعة االسالمٌة غزة،
فلسطٌن.

35

أحمد سلمان ( 8)0112تأثٌر الضغوط الوظٌفٌة على االنتماء التنظٌمً بالتطبٌق على
مستشفٌات جامعة عٌن شمس ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة التجارة ،جامعة عٌن
شمس ،جمهورٌة مصر العربٌة.

36

أمٌرة محمد حواس ( 8)0111أثر االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن فً الجامعات
الفلسطٌنٌة بقطاع غزة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،الجامعة االسالمٌة ،غزة.

37

الروٌلً عواد ( 8)0111استراتٌجٌات مدٌري المدارس الثانوٌة بمنطقة الحدود الشمالٌة
فً ادارة الصراع التنظٌمً ودورها فً تنمٌة المهارات االبداعٌة لدى المعلمٌن ،رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

41

جعفر أحمد محمد الكاٌد ( 8)0777الوالء التنظٌمً فً الجامعات الرسمٌة االردنٌة –
دراسة مٌدانٌة – من وجهة نظر اعضاء هٌئة التدرٌس ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،
كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة ،جامعة الٌرموك ،أربد ،االردن.

40

حمد سلٌمان البدرانً ( 8)0101إدراك العدالة التنظٌمٌة وعالقتها بالثقة لدى العاملٌن فً
المنظمات االمنٌة ،أطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم االمنٌة.

40

خٌرة براف ( 8)0115التمكٌن وأثره على المواطنة التنظٌمٌة ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،معهد العلوم التجارٌة واالقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،الجزائر.
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41

خالد محمد أحمد الوزان ( 8)0114المناخ التنظٌمً وعالقته بااللتزام التنظٌمً  -دراسة
مسحٌة مقارنة  -على الضباط العاملٌن باإلدارة العامة للتدرٌب والحراسات فً وزارة
الداخلٌة بمملكة البحرٌن ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم
االمنٌة ،الرٌاض.

42

خالد ظافر الهاجري ( 8)0111العالقة بٌن الوالء التنظٌمً وبعض العوامل االجتماعٌة
والتنظٌمٌة ،دراسة تطبٌقٌة على موظفً الخطوط الجوٌة العربٌة السعودٌة بمدٌنة الرٌاض،
رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة سعود ،كلٌة االدب ،الرٌاض.

43

رتٌبة محمد حسن سالمة ( 8)0111الممارسات االدارٌة لمدٌري المدارس الثانوٌة العامة
فً االردن وعالقتها بالرضا الوظٌفً والوالء التنظٌمً للمعلمٌن ،رسالة دكتوراه غٌر
منشورة ،جامعة عمان العربٌة للدراسات العلٌا ،االردن.

44

زٌاد عبد هللا الدهشة ( 8)0115المتغٌرات التنظٌمٌة والوظٌفٌة وعالقتها بمستوى الرضا
الوظٌفً وفقا لنظرٌة هٌزربٌرج ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة ناٌف للعلوم
االمنٌة ،السعودٌة.

45

سامً ابراهٌم حمادة حنونة ( 8)0113قٌاس مستوى االلتزام التنظٌمً لدى العاملٌن فً
الجامعات الفلسطٌنٌة بقطاع غزة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،الجامعة االسالمٌة ،غزة.

46

سعد الدٌن محمد عشماوي ( 8)0111أسس االدارة وتطبٌقاتها فً المجالت االمنٌة ،رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة ،مطابع أكادٌمٌة ناٌف للعلوم االمنٌة ،الرٌاض.

47

سوزان محمد القرشً ( 8)0776الوالء التنظٌمً للموظفٌن الحكومٌٌن فً مدٌنة جدة
بعض المحددات واآلثار ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة الملك سعود ،الرٌاض.

51

عبد الرحمان أحمد هٌجان ( 8)0776الوالء التنظٌمً للمدٌر السعودي ،رسالة ماجستٌر
غٌر منشورة ،جامعة ناٌف للعلوم االمنٌة ،الرٌاض.

50

علً أحمد جبرائٌل المعاٌطة ( 8)0113درجة ممارسة مدٌري المدارس الثانوٌة العامة
فً االردن للعدالة التنظٌمٌة وعالقتها بسلوك المواطنة التنظٌمٌة لمعلمٌهم ،رسالة
دكتوراه غٌر منشورة ،جامعة عمان العربٌة للدراسات العلٌا ،عمان.
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50

عبد هللا محمد الطجم الثمالً ( 8)0110عالقة االلتزام التنظٌمً ببٌئة العمل الداخلٌة،
رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم االمنٌة.

51

محمد بن غالب العوفً ( 8)0113الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها بااللتزام التنظٌمً  -دراسة
مٌدانٌة  -على العاملٌن بهٌئة الرقابة والتحقٌق بمنطقة الرٌاض ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم االمنٌة ،الرٌاض.

52

مشعل بن حمس العتٌبً ( 8)0116دور البرامج التدرٌبٌة فً رفع مستوى الوالء
التنظٌمً  -دراسة مسحٌة  -على العاملٌن بمجلس الشورى ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم االمنٌة ،الرٌاض.

53

مراد نعمونً ( 8)0114القٌم وإتساقها وعالقتها بااللتزام التنظٌمً فً مرحلة التغٌٌر
التنظٌمً  -دراسة حالة شركة سوناطراك قسم االنتاج  -شمال  -رسالة دكتوراه غٌر
منشورة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

54

وردة العزٌز ( 8)0101عالقة االلتزام التنظٌمً باالحتراق النفسً عند عما الدورٌات،
رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة العلوم االجتماعٌة ،جامعة الجزائر ،بوزرٌعة.

55

هانً بن ناصر الراجحً ( 8)0111التطوٌر التنظٌمً وعالقته بالرضا الوظٌفً فً ادارة
جوزات منطقة الرٌاض  -دراسة مٌدانٌة  -على جوزات السفر بجدة ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،جامعة ناٌف للعلوم االمنٌة ،السعودٌة.
د .المجالت والدورٌات:

56

جاد الرب عبد السمٌع حسنٌن ( 8)0112أثر إدراك العاملٌن للعدالة التنظٌمٌة على االلتزام
التنظٌمً ،مجلة البحوث التجارٌة ،جامعة الزقازٌق ،المجلد ( ،)04العدد (.)0

57

خضر نعمة عباس  ،عدنان النعٌمً ،فالح النعٌمً ( 8)0774االلتزام التنظٌمً وفاعلٌة
المنظمة ،األمانة العامة التحاد الجامعات العربٌة ،مجلة إتحاد الجامعات العربٌة ،العدد
(.)10

61

دخٌل بن عبد هللا الدخٌل هللا ( 8)0773مقدمة االلتزام لمنظمات أكادمٌة مجلة الملك سعود،
جامعة الملك سعود ،المجلد ( ،)5العدد (.)0
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60

راتب السعود ،سوزان سلطان ( 8)0116سلوك التطوع التنظٌمً لدى أعضاء الهٌئات
التدرٌسٌة فً الجامعات االردنٌة العامة وعالقته ببعض المتغٌرات الدٌمغرافٌة ،مجلة
العلوم التربوٌة والنفسٌة ،جامعة البحرٌن ،مجلد ( ،)7العدد (.)2

60

راشد شعٌب العجمً ( 8)0776تحلٌل العالقة بٌن الوالء التنظٌمً وإحساس العاملٌن
بالعدالة التنظٌمٌة ،مجلة معهد االدارة العامة ،مسقط.

61

سامر عبد المجٌد البشابشة ( 8)0116أثر العدالة التنظٌمٌة فً بلورة التماثل التنظٌمً فً
المؤسسات العامة االردنٌة  -دراسة مٌدانٌة  -المجلة االردنٌة فً إدارة االعمال ،المجلد
( ،)2العدد (.)2

62

سعود محمد العتٌبً  ،طلق عوض هللا سواط ( 8)0775الوالء التنظٌمً لمنسوبً جامعة
الملك عبد العزٌز والعوامل المؤثرة فٌه ،مجلة االداري ،معهد االدارة العامة ،مجلد (،)07
العدد (.)5

63

عادل محمد زاٌد ( 8)0777تحلٌل دور المدٌر الرقابً فً التأثٌر على احساس العاملٌن
بالعدالة التنظٌمٌة دراسة مٌدانٌة ،مجلة المحاسبة واالدارة والتأمٌن ،جامعة القاهرة.

64

عادل محمد زاٌد ( 8)0773تحلٌل العالقة بٌن أسالٌب مراقبة االداء الوظٌفً واحساس
العاملٌن بالعدالة التنظٌمٌة ،المجلة العربٌة للعلوم االدارٌة ،العدد ( ،)0الكوٌت.

65

عامر علً حسٌن العطوي ( 8)0115أثر العدالة التنظٌمٌة فً االداء السٌاقً ،مجلة
القادسٌة للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة ،العراق ،جامعة القادسٌة ،مجلد ( ،)7العدد (.)1

66

عبد هللا الطجم ( 8)0774قٌاس مدى قدرة العوامل التنظٌمٌة والدٌمغرافٌة فً التنبؤ
بمستوى االلتزام التنظٌمً باألجهزة االدارٌة السعودٌة ،المجلة العربٌة للعلوم االدارٌة،
جامعة الكوٌت ،مجلد ( ،)2العدد (.)0

67

فاطمة السٌد ( 8)0774االلتزام المهنً لدى الموجه التربوي بالتعلٌم الثانوي ،مجلة
التربٌة المعاصرة ،االسكندرٌة ،مجلد ( ،)01العدد (.)20
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71

فضل صباح الفضلً ( 8)0775عالقة االلتزام التنظٌمً بعالقات العمل ما بٌن الرئٌس
وتابعٌه والمتغٌرات الدٌمغرافٌة ،االدارة العامة ،معهد االدارة العامة ،الرٌاض ،المجلد
( ،)15العدد (.)00

70

فهمً خلٌفة الفهداوي ،نشأت احمد القطاونة ( 8)0112تأثٌرات العدالة التنظٌمٌة فً الوالء
التنظٌمً  -دراسة مٌدانٌة  -للدوائر المركزٌة فً محافظات الجنوب االردنٌة ،المجلة
العربٌة لالدارة ،مجلد ( ،)02العدد ( ،)0عمان.

70

محمد ٌونس مجدي ( 8)0101استراتٌجٌات إدارة الصراع بمدارس التعلٌم االبتدائً
وعالقتها بااللتزام التنظٌمً للمعلمٌن دراسة مٌدانٌة بمنطقة القٌصم التعلٌمٌة ،مجلة
التربٌة وعلم النفس ،كلٌة التربٌة ،جامعة المنوفٌة ،العدد (.)0

71

محً الدٌن مختار ( 8)0773بعض تقنٌات البحث وكتابة التقرٌر ،مجلة العلوم االنسانٌة،
عدد خاص ،جامعة قسنطٌنة ،الجزائر.

72

محمد عبد اللطٌف خلٌفة ( 8)0775محددات السلوك التطوعً فً المنظمات العامة -
دراسة تحلٌلٌة  -فً ضوء بعض النظرٌات السلوكٌة الحدٌثة ،المجلة العربٌة للعلوم
االدارٌة ،مجلس النشر ،مجلد ( ،)3العدد (،)0جامعة الكوٌت.

73

محمد المخالفً ( 8)0110أهمٌة الوالء التنظٌمً والوالء المهنً لدى أعضاء هٌئة
التدرٌس فً جامعة صنعاء  ،كلٌات التربٌة  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوٌة ،دمشق،
المجلد ( ،)05العدد (.)0

74

محمد ثامر محارمة ( 8)0111مدى إحساس موظفً الدوائر الحكومٌة االردنٌة فً
محافظتً الكرك والطفٌلة بالعدالة التنظٌمٌة ،مجلد االدارة العامة ،الرٌاض ،العدد (.)0

75

نماء جواد العبٌدي ( 8)0100أثر العدالة التنظٌمٌة وعالقتها بااللتزام التنظٌمً ،مجلة
تكرٌت للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة ،جامعة تكرٌت ،كلٌة االدارة واالقتصاد ،العراق،
المجلد ( ،)6العدد (.)02

76

نائل عوامله ( 8)0774االلتزام التنظٌمً لدى مدراء الخدمة العامة فً االردن ،مجلة
التطوٌر االداري ،الجامعة االردنٌة ،عمان ،العدد (.)3

قائمة المراجع
: المراجع باللغة االجنبٌة- ثانٌا
A. Book :
99

Robert

Kreinter,

&

Angelo,Kinick,

"Organizational

Behavior Fifth Edition", Irwin, Mc graw
B. Periodicals :
011 Adams, j,S,(1965) :"Towards an understanding of
Inequity" journal of Abnormal and Social Psychology
010 Brockner , j,(2002) :" Making Sense of Procedural
fairness : How high Procedural fairness can reduce or
Heighten the influence of outcome favorablity" ,
Academy of Management Review ,vol (27)
010 Ishak, N. A & Adam, s.s, (2000) : "The Effects of leader
Member Exchanage on Organizational justice and
Organizational citizenship Behavior Empirical study"
European journal of social sciences, vol (8),N (2) .
011 Folger, R, and Greenberg, j, )0771(: "Procedural justice :
An Interpretive Analysis of personnel systems",
Research

in

personnel

and

Human

Resource

Management, vol (3)
012 Konovsky, M, and Folger, R, "The Effects of procedural
and Distributive justice on Organizational citizenship
Behavior" , En ployee Responsibilities and Rights, vol
(4), N(3)

قائمة المراجع
013

Porter, Lymon.w. Richard. M , steers and Richard T.
Mowdy, (1974) : "Organizational Commitment, job
Satisfaction

and

Turnover

among

Psyshiatric

technicians " journal of Applied Psychology, Vol (59),
No (5).

قائمة المراجع

الهيكل التنظيمي لمديرية توزيع الكهرباء والغاز باألغواط

الملحق01 :

المديرية العامة

مديرية االنتاج

مديرية الشرق قسنطينة

مديرية التوزيع

مديرية الوسط البليدة

مديرية النقل

مديرية الجزائر العاصمة

المديرية الجهوية االغواط

افلو مقاطعة

االغواط مقاطعة

الرمل حاسي

المصدر :عن رئيس مصلحة التكوين جانفي  2014سونلغاز األغواط

مديرية الغرب وهران

الهيكل التنظيمي لمديرية توزيع الكهرباء والغاز باألغواط

الملحق02:

مدير التوزيع

المكلف بالشؤون القانونية
االمانة

المكلف باالعالم و االتصال
مهندس مكلف باالمن
مكلف باالمن الداخلي

قسم االمالية و

قسم الدراسات

قسم استغالل

شعبة الشؤون

المحاسبة

و االشغال

الغاز

العامة

مصلحة نظام
االعالم االلي

مقاطعة حاسي الرمل

قسم استغالل
الكهرباء

قسم الموارد

قسم العالقات

البشرية

التجارية

مقاطعة االغواط

مقاطعة افلو

المصدر :عن رئيس مصلحة التكوين جانفي  2014سونلغاز األغواط

قسم الموارد البشرية

الملحق 03 :

قسم الموارد البشرية

مصلحة االدارة

عون تسيير رئيسي
للموظفين

ادارة العون

مصلحة التكوين

مكلف بالدراسات

مكاف بتمنية الموارد البشرية

عون تسيير رئيسي
للموظفين

عون تسيير رئيسي
للموظفين

المصدر :عن رئيس مصلحة التكوين جانفي  2014سونلغاز االغواط

ٌوضح االستبٌان فً صورته النهائٌة

الملحق40 :

جامعة محمد خٌضر-بسكرة-
كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
قسم العلوم االجتماعٌة
علم النفس-أخً العامل ،أختً العاملة:
فً إطار إعداد مذكرة التخرج لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم النفس العمل والتنظٌم أضع بٌن أٌدٌكم
هذه االستمارة التً تمثل إحدى أدوات البحث الستكمال الحصول على البٌانات الهامة فً إطار هذه
الدراسة وهً بعنوان:
العدالة التنظٌمٌة وعالقتها باإللتزام التنظٌمً
دراسة مٌدانٌة على عٌنة من عمال مدٌرٌة توزٌع الكهرباء والغاز
بوالٌة االغواط
تهدف هذه االستمارة إلى قٌاس مستوى شعور العاملٌن بالعدالة التنظٌمٌة وإبراز عالقتها باإللتزام
التنظٌمً ،وذلك كمحاولة لدراسة الواقع الحالً لهذه المفاهٌم فً المنظمات ،فنرجو منكم التكرم
بإعطاء المعلومات أدناه ،وقراءة تعلٌمات االستمارة بتمعن قبل اإلجابة عنها ،مع مراعاة اإلجابة عن
جمٌع األسئلة ،مع العلم بان كافة المعلومات التً سٌتم الحصول علٌها ستستخدم ألغراض البحث
العلمً فقط.
لذا أرجو من سٌادتكم التكرم بالمساعدة فً الحصول على المعلومات والبٌانات المطلوبة ووضع
إشارة فً المربع الذي ٌوافق خٌارك وشكرا على حسن تعاونكم.
الجزء األول :البٌانات الشخصٌة:
الجنس :ذكور (

) ،اناث

(

)

االقدمٌة :من سنة إلى  5سنوات ( )
من  5سنوات إلى  04سنوات (
من  04سنوات فما فوق (

)

المستوى التعلٌمً :متوسطة أو اقل ( ).
ثانوي ( ).
جامعً ( ).

)

ٌوضح االستبٌان فً صورته النهائٌة

الملحق40 :
الجزء الثانً :العدالة التنظٌمٌة
السؤال

موافق

محاٌد

عدالة التوزٌع :درجة شعور العامل بعدالة القٌم المادٌة وغٌر المادٌة التً ٌحصل علٌها فً عمله.
10

تتناسب متطلبات ومهام عملً مع قدرتً فً األداء

10

توزع الحوافز المادٌة على العمل حسب االستحقاق

10

ٌتناسب راتبً الشهري مع الجهود التً ابذلها فً عملً

10

أحضى بمكافأة اإلدارة عن الجهد اإلضافً الذي ابذله

10

ٌتماثل راتبً مع رواتب العمال المشابهٌن لً فً المهام

10

ٌتناسب أجري مع ما أتمتع به من مؤهالت علمٌة

10

ٌمنحنً العمل الحالً حوافز مناسبة

عدالة اإلجراءات :درجة شعور العامل بعدالة اإلجراءات التً تتبع فً اتخاذ القرارات والسٌاسات
10

ٌتخذ رؤسائً القرارات الخاصة بعملً بناء على أسباب منطقٌة

10

تتخذ القرارات الخاصة بعملً بناء على معلومات كافٌة

01

ٌجري تطبٌق كل القرارات اإلدارٌة المتخذة على الجمٌع دون استثناء

00

تحرص إدارة المؤسسة على تنفٌذ المرؤوسٌن الوامرها –تعلٌماتها
باستمرار

00

اشعر بان اإلجراءات اإلدارٌة المطبقة فً المؤسسة تتمٌز بالعدالة

00

ٌتم تقٌٌم األداء بتطبٌق إجراءات عادلة فً المؤسسة

غٌر موافق

الملحق40 :

ٌوضح االستبٌان فً صورته النهائٌة

عدالة التعامالت :درجة شعور الموظف بعدالة المعاملة التً ٌحصل علٌها من قبل المدراء و الزمالء فً العمل.
00
00
00

اعتقد بان زمالئً فً العمل ٌتعاملون معً بسلوكٌات مقبولة
ٌتم مناقشة القرارات المتعلقة بعملً واعالمً بها
ٌراعً المسؤول مصلحتً فً القرارات المرتبطة بعملً

00

ٌتم اعالمً عادة باي نشاطات (رسمٌة-اجتماعٌة) قبل حدوثها

00

اشعر بان سلوك الرؤساء والمشرفٌن فً المؤسسة ٌتمٌز باالنصاف والعدالة

00

ٌحرص المشرف المباشر على إشاعة روح التعاون فً العمل

01

اشعر بنزاهة المشرف فً حسم النزاعات بٌن العمال

الجزء الثالث :اإللتزام التنظٌمً
السؤال

موافق

محاٌد

غٌر موافق

االلتزام العاطفً :شعور العامل أن أهدافه وقٌمه توافق أهداف وقٌم المنظمة وٌرغب بالمشاركة فً تحقٌق تلك
األهداف.
00

اشعر بالسعادة من خالل عملً فً مؤسستً الحالٌة

00

اشعر بأن أهدافً الخاصة تتوافق مع أهداف المؤسسة

00

انتمائً إلى مؤسستً ال أعوضه بمؤسسة أخرى بدٌلة

00

جو العمل السائد فً مؤسستً ٌدفعنً إلى التمسك بالبقاء فٌها.

00

اشعر بأنً جزء من هذه المؤسسة

00

تتوافق قٌمتً الذاتٌة مع القٌم الموجودة فً هذه المؤسسة

الملحق40 :

ٌوضح االستبٌان فً صورته النهائٌة

االلتزام االستمراري :شعور العامل بان تركه للعمل فً المنظمة سٌكلفه الكثٌر.
00

لن اقبل العمل فً مؤسسة أخرى حتى لو كانت ظروف العمل هناك أفضل

00

لدي استعداد لالستمرار فً عملً الحالً حتى بلوغ التقاعد

00

ستضطرب الكثٌر من األمور فً حٌاتً إذا تركت عملً الحالً بالمؤسسة

01

لٌست المكاسب المادٌة فقط هً التً تستحوذ على اندفاعً نحو العمل.

00

سأقبل أي وظٌفة أكلف بها مقابل استمراري بالعمل فً هذه المؤسسة.

00

ارغب فً استمرار العالقة التً تربطنً بزمالئً داخل العمل.

االلتزام المعٌاري :شعور الموظف بالتزام تجاه المنظمة والزمالء والبقاء فً المنظمة هو نوع من الواجب.
00

لمؤسستً الفضل فً بناء حٌاتً ومستقبلً المهنً

00

توفر مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى المرؤوسٌن

00

تعتبر مؤسستً هً المكان الذي أفضل العمل فٌه

00

إن التزامً األخالقً تجاه زمالئً ٌدفعنً للبقاء معهم فً المؤسسة

00

احرص على بقائً فً هذه المؤسسة حتى لو تأخر دفع األجر فٌها

00

ال اشعر بأي التزام للبقاء فً هذه المؤسسة

يوضح محكمين االستبيان

ملحق50 :

الرقم

إسم المحكم

الجامعة

10

نوردين تاوريريت

بسكرة

10

عائشة نحوي

بسكرة

10

عمومن رمضان

األغواط

10

محمد بوفاتح

األغواط

10

أحمد بن ساعد

األغواط

10

منصور بوبكر

الوادي

10

لمين اسماعيل

الوادي

10

فارس اسعادي

الوادي

10

ضياف زين الدين

مسيلة

01

مجاهدي الطاهر

مسيلة

00

عمور عمر

مسيلة

الملحق60 :

ٌوضح االستبٌان فً صورتها األولٌة

جامعة محمد خٌضر-بسكرة-
كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
قسم العلوم االجتماعٌة
علم النفس-استمارة المحكمٌن
أستاذي الفاضل:
فً إطار إعداد مذكرة التخرج لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم النفس تخصص العمل وتنظٌم
أضع بٌن أٌدي سٌادتكم هذا العمل المتواضع المتمثل فً استمارة بحث تحتوي على مجموعة من
األسئلة والتً تهدف إلى دراسة ما ٌلً:

العدالة التنظٌمٌة وعالقتها باإللتزام التنظٌمً
دراسة مٌدانٌة على عٌنة من عمال مؤسسة توزٌع الكهرباء والغاز
بمدٌنة األغواط
لذلك نرجو من سٌادتكم تقٌٌم هذه األداة وتعدٌلها وذلك بوضع إما عالمة ( )فً الخانة المقابلة
للعبارات الصحٌحة وعالمة ( (xفً الخانة المقابلة للعبارات غٌر الصحٌحة ،مع تقدٌم البدٌل إن
أمكن.

الجزء األول :البٌانات الشخصٌة:
الجنس :ذكور (

) ،اناث

(

)

االقدمٌة :من سنة إلى  5سنوات ( )
من  5سنوات إلى  01سنوات (
من  01سنوات فما فوق (

)

المستوى التعلٌمً :متوسطة أو اقل ( ).
ثانوي ( ).
جامعً ( ).

)

الملحق60 :

يوضح االستبيان في صورتها األولية

الجزء الثانً :العدالة التنظٌمٌة

العبارات

تقٌس

عدالة التوزٌع :درجة شعور العامل بعدالة القٌم المادٌة وغٌر المادٌة التً ٌحصل علٌها فً عمله.
60

تتناسب متطلبات ومهام عملً مع قدرتً الذاتٌة فً األداء

60

توزع الحوافز المادٌة على العمل حسب االستحقاق

60

ٌتناسب راتبً الشهري مع الجهود التً ابذلها فً عملً

60

أحظى بمكافأة اإلدارة عن الجهد اإلضافً الذي ابذله

60

ٌتماثل راتبً مع رواتب العمال المشابهٌن لً فً المهام

60

ٌتناسب اجري مع ما أتمتع به من مؤهالت علمٌة

60

ٌمنحنً نظام العمل الحالً الحوافز المناسبة

عدالة اإلجراءات :درجة شعور العامل بعدالة اإلجراءات التً تتبع فً اتخاذ القرارات والسٌاسات
60

ٌتخذ رؤسائً القرارات الخاصة بعملً بناءا على أسباب منطقٌة

60

تتخذ القرارات الخاصة بعملً بناءا على معلومات كافٌة

06

ٌجري تطبٌق كل القرارات اإلدارٌة المتخذة على الجمٌع دون
استثناء

00

تحرص إدارة المؤسسة على تنفٌذ المرؤوسٌن الوامرها دائما

00

اشعر بان اإلجراءات اإلدارٌة المطبقة فً المؤسسة تتمٌز بالعدالة

00

هناك إجراءات عادلة فً المؤسسة فً تقٌٌم االداء

ال تقٌس

الملحق60 :

يوضح االستبيان في صورتها األولية

عدالة التعامالت :درجة شعور الموظف بعدالة المعاملة التً ٌحصل علٌها من قبل المدراء و الزمالء فً العمل.
00

اعتقد بان زمالئً فً العمل ٌتعاملون معً بسلوكٌات مقبولة

00

ٌناقشنً المسؤول حول القرارات المتعلقة بعملً

00

ٌراعً المسؤول مصلحتً فً القرارات المرتبطة بعملً

00

ٌتم اعالمً عادة باي نشاطات (رسمٌة-اجتماعٌة) قبل حدوثها

00

اشعر بان سلوك المدراء فً المؤسسة ٌتمٌز باالنصاف والعدالة

00

ٌحرص المشرف المباشر على إشاعة روح التعاون فً العمل

06

اشعر بنزاهة المشرف فً حسم النزاعات بٌن العمال

الجزء الثالث :االلتزام التنظٌمً

العبارات

تقٌس

ال تقٌس

االلتزام العاطفً :شعور العامل أن أهدافه وقٌمه توافق أهداف وقٌم المنظمة وٌرغب بالمشاركة فً تحقٌق تلك
األهداف.
00

اشعر بالسعادة من خالل عملً فً مؤسستً الحالٌة

00

اشعر بالفخر كلما تحدثت لآلخرٌن عن مؤسستً

00

اشعر بأن أهدافً الخاصة تتوافق مع أهداف المؤسسة

00

انتمائً إلى مؤسستً ال تعوضه مؤسسة أخرى بدٌلة

00

المناخ الودي السائد فً مؤسستً ٌدفعنً إلى التمسك بالبقاء فٌها.

00

اشعر بارتباط عاطفً تجاه هذه المؤسسة

00

اشعر بأنً جزء من هذه المؤسسة

الملحق60 :
00

يوضح االستبيان في صورتها األولية

تتوافق قٌمتً الذاتٌة مع القٌم الموجودة فً هذه المؤسسة

االلتزام االستمراري :شعور العامل بان تركه للعمل فً المنظمة سٌكلفه الكثٌر.
00

لن اقبل العمل فً مؤسسة أخرى حتى لو كانت ظروف العمل هناك
أفضل

06

سأبقى فً عملً حتى لو أن الزمالء اآلخرٌن فضلوا العمل فً
مؤسسة أخرى

00

لدي استعداد لالستمرار فً عملً الحالً حتى بلوغ التقاعد

00

ستضطرب الكثٌر من األمور فً حٌاتً إذا تركت عملً الحالً

00

لٌست المكاسب المادٌة فقط هً التً تستحوذ على اندفاعً نحو
العمل.

00

سأقبل أي وظٌفة أكلف بها مقابل استمراري للعمل فً هذه المؤسسة

00

فً حال توفرت فرصة عمل مشابهة لعملً أفضل االستمرار فً
عملً الحالً

00

ارغب فً استمرار العالقة التً تربطنً بزمالئً فً العمل.

االلتزام المعٌاري :شعور الموظف بالتزام تجاه المنظمة والزمالء والبقاء فً المنظمة هو نوع من الواجب.
00

تربطنً بعملً رابطة أدبٌة تجعلنً أتمسك به

00

هناك فضل لمؤسستً فً بناء حٌاتً الوظٌفٌة

00

احرص على ما ٌجعل مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى
المرؤوسٌن

06

توفر مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى المرؤوسٌن

00

تعتبر مؤسستً هً المكان الذي أفضل العمل فٌه

الملحق60 :
00

أن التزامً األخالقً تجاه زمالئً ٌدفعنً للبقاء فً المؤسسة

00

احرص على بقائً فً هذه المؤسسة حتى لو خسرت مادٌا

00

ال اشعر بأي واجب للبقاء فً هذه المؤسسة

يوضح االستبيان في صورتها األولية

الملحق70 :

العدالة
التنظيمية
**.988
.000
20
**.988
.000
20
**.998
.000
20
1
20

يوضح صدق االتساق الداخلي للعدالة التنظيمية (معامل االرتباط بيرسون)
بين كل بند والبعد الذي ينتمي اليه

عدالة
التعامالت
**.983
.000
20
**.983
.000
20
1
20
**.998
.000
20

Correlations
عدالة
عدالة
التوزيع
االإلجراءات
Pearson Correlation
1
**.955
)Sig. (2-tailed
.000
N
20
20
**
Pearson Correlation
.955
1
)Sig. (2-tailed
.000
N
20
20
**
Pearson Correlation
.983
**.983
)Sig. (2-tailed
.000
.000
N
20
20
**
Pearson Correlation
.988
**.988
)Sig. (2-tailed
.000
.000
N
20
20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

عدالة
التوزيع
عدالة
االإلجراءات
عدالة
التعامالت
العدالة
التنظيمية

االتساق بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبيان (العدالة التنظيمية)
صدق اإلتساق الداخلي و الثبات لبعد عدالة االجراءات

الملحق 08:

عدالة التوزٌع
**.971
.000
20
**.709
.000
20
**.791
.000
20
**.939
.000
20
**.920
.000
20
**.953
.000
20
**.939
.000
20
1
20

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

تتناسب متطلبات و مهام عملً مع قدرتً فً
اآلداء
توزع الحوافز المادٌة حسب اإلستحقاق

ٌتناسب راتبً مع الجهد المبذول

أحضى بمكافأة عن الجهد اإلضافً

ٌتماثل راتبً مع رواتب العمال

ٌتناسب أجري مع ما أتمتع به من مؤهل علمً

ٌمنحنً العمل الحالً حوافز مناسبة

عدالة التوزٌع

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

معامل الثبات ألفا كرونباخ
Reliability Statistics
N of Items
7

Cronbach's Alpha
.958

االتساق بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبيان (العدالة التنظيمية)
صدق اإلتساق الداخلي و الثبات لبعد عدالة االجراءات

الملحق 08:

Correlations
عدالة االإلجراءات
**.979
.000
20
**.842
.000
20
**.980
.000
20
**.934
.000
20
**.980
.000
20
**.878
.000
20
1
20

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

ٌتخذ رؤسائً القرارات الخاصة بعملً على
أسباب منطقٌة
تتخذ القرارات الخاصة بعملً بناء على
معلومات كافٌة
ٌجري تطبٌق كل القرارات اإلدارٌة المتخذة
على الجمٌع دون إستثناء
تحرص إدارة المؤسسة على تنفٌذ المرؤوسٌن
ألوامرها
أشعر بأن اإلجراءات اإلدارٌة المطبقة فً
المؤسسة تتمٌز بالعدالة
ٌتم تقٌٌم األداء بتطبٌق إجراءات عادلة فً
المؤسسة
عدالة االإلجراءات

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

معامل الثبات ألفا كرونباخ
Reliability Statistics
N of Items
6

Cronbach's Alpha
.976

االتساق بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبيان (العدالة التنظيمية)
صدق اإلتساق الداخلي و الثبات لبعد عدالة االجراءات

الملحق 08:

Correlations
عدالة التعامالت
**.920
.000
20
**.720
.000
20
**.961
.000
20
**.940
.000
20
**.959
.000
20
**.854
.000
20
**.820
.000
20
1
20

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

أعتقد بأن زمالئً فً العمل ٌتعاملون معً
بسلوكٌات مقبولة
ٌتم مناقشة القرارات المتعلقة بعملً و إعالمً
بها
ٌراعً المسؤول مصلحتً فً القرارات
المرتبطة بعملً
ٌتم إعالمً عادة بأي نشاطات قبل حدوثها
أشعر بأن سلوك الرؤساء و المشرفٌن فً
المؤسسة ٌتمٌز باإلنصاف و العدالة
ٌحرص المشرف المباشر على إشاعة روح
التعاون فً العمل
أشعر بنزاهة المشرف فً حسم النزاعات بٌن
العمال
عدالة التعامالت

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

معامل الثبات ألفا كرونباخ
Reliability Statistics
N of Items
7

Cronbach's Alpha
.965

الملحق :90

ااإللتزام
التنظيمي
**.989
.000
20
**.994
.000
20
**.998
.000
20
1
20

يوضح صدق االتساق الداخلي لاللتزام التنظيمي (معامل االرتباط بيرسون)
بين كل بند والبعد الذي ينتمي اليه
Correlations
ااإللتزام
ااإللتزام
ااإللتزام
العالطفي
اإلستمراري
االمعياري
**
Pearson Correlation
1
.969
**.981
)Sig. (2-tailed
.000
.000
N
20
20
20
**
Pearson Correlation
.969
1
**.994
)Sig. (2-tailed
.000
.000
N
20
20
20
**
**
Pearson Correlation
.981
.994
1
)Sig. (2-tailed
.000
.000
N
20
20
20
**
**
Pearson Correlation
.989
.994
**.998
)Sig. (2-tailed
.000
.000
.000
N
20
20
20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ااإللتزام
العالطفي
ااإللتزام
اإلستمراري
ااإللتزام
االمعياري
ااإللتزام
التنظيمي

الملحق01 :

ااإللتزام العالطفً
**.986
.000
20
**.807
.000
20
**.933
.000
20
**.963
.000
20
**.574
.008
20
**.954
.000
20
1
20

االتساق بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبيان (االلتاا التنظيمي)
صدق اإلتساق الداخلي و الثبات لبعد عدالة االجراءات

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

أشعر بالسعادة من خالل عملً فً مؤسستً الحالٌة

أشعر بأن أهدافً الخاصة تتوافق مع أهداف المؤسسة

إنتمائً الى مؤسستً ال أعوضه بمؤسسة أخرى بدٌلة
جو العمل السائد فً مؤسستً ٌدفعنً الى التمسك بالبقاء
فٌها
أشعر بأنً جزء من هذه المؤسسة

تتوافق قٌمتً الذاتٌة مع القٌم الموجودة فً هذه المؤسسة

ااإللتزام العالطفً

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

معامل الثبات ألفا كرونباخ
Reliability Statistics
N of Items
6

Cronbach's Alpha
.946

االتساق بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبيان (االلتاا التنظيمي)
صدق اإلتساق الداخلي و الثبات لبعد عدالة االجراءات

الملحق01 :

ااإللتزام اإلستمراري
**.875
.000
20
**.967
.000
20
**.854
.000
20
**.911
.000
20
**.978
.000
20
**.906
.000
20
1
20

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
لدي إستعداد لإلستمرار فً عملً الحالً حتى
)Sig. (2-tailed
بلوغ التقاعد
N
Pearson Correlation
ستضطرب الكثٌر من األمور فً حٌاتً إذا
)Sig. (2-tailed
تركت عملً الحالً فً المؤسسة
N
Pearson Correlation
لٌست المكاسب المادٌة فقط هً التً تستحوذ
)Sig. (2-tailed
على إندفاعً نحو العمل
N
Pearson Correlation
سأقبل أي وظٌفة أكلف بها مقابل إستمراري
)Sig. (2-tailed
بالعمل فً هذه المؤسسة
N
Pearson Correlation
أرغب فً إستمرار العالقة التً تربطنً
)Sig. (2-tailed
بزمالئً داخل العمل
N
Pearson Correlation
ااإللتزام اإلستمراري
)Sig. (2-tailed
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

لن أقبل العمل فً مؤسسة أخرى حتى لو كانت
ظروف العمل هناك أفضل

معامل الثبات ألفا كرونباخ
Reliability Statistics
N of Items
6

Cronbach's Alpha
.964

االتساق بين درجة كل بع د والدرجة الكلية لالستبيان (االلتاا التنظيمي)
صدق اإلتساق الداخلي و الثبات لبعد عدالة االجراءات

الملحق01 :

Correlations
ااإللتزام االمعٌاري
**.651
.002
20
**.906
.000
20
**.914
.000
20
**.870
.000
20
**.780
.000
20
**.978
.000
20
1
20

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

لمؤسستً الفضل فً بناء حٌاتً و مستقبلً المهنً
توفر مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى
المرؤوسٌن
تعتبر مؤسستً هً المكان الذي أفضل العمل فٌه
إن إلتزامً األخالقً تجاه زمالئً ٌدفعنً للبقاء
معهم فً المؤسسة
أحرص على بقائً فً هذه المؤسسة حتى لو تأخر
دفع األجر فٌها
ال أشعر بأي إلتزام للبقاء فً هذه المؤسسة

ااإللتزام االمعٌاري

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

معامل الثبات ألفا كرونباخ
Reliability Statistics
N of Items
6

Cronbach's Alpha
.946

الملحق 11:

.988
19a
.985
19b
38
.980
.990
.990
.988

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
N of Items
Part 2
Value
N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms
Spearman-Brown
Equal Length
Coefficient
Unequal Length
Guttman Split-Half Coefficient

a. The items are:
تتناسب متطلبات و مهام عملً مع قدرتً فً اآلداء ,توزع الحوافز المادٌة حسب اإلستحقاقٌ ,تناسب
راتبً مع الجهد المبذول ,أحضى بمكافأة عن الجهد اإلضافًٌ ,تماثل راتبً مع رواتب العمالٌ ,تناسب
أجري مع ما أتمتع به من مؤهل علمًٌ ,منحنً العمل الحالً حوافز مناسبةٌ ,تخذ رؤسائً القرارات
الخاصة بعملً على أسباب منطقٌة ,تتخذ القرارات الخاصة بعملً بناء على معلومات كافٌةٌ ,جري تطبٌق
كل القرارات اإلدارٌة المتخذة على الج مٌع دون إستثناء ,تحرص إدارة المؤسسة على تنفٌذ المرؤوسٌن
ألوامرها ,أشعر بأن اإلجراءات اإلدارٌة المطبقة فً المؤسسة تتمٌز بالعدالةٌ ,تم تقٌٌم األداء بتطبٌق
إجراءات عادلة فً المؤسسة ,أعتقد بأن زمالئً فً العمل ٌتعاملون معً بسلوكٌات مقبولة ٌ ,تم مناقشة
القرارات المتعلقة بعملً و إعالمً بها ٌ ,راعً المسؤول مصلحتً فً القرارات المرتبطة بعملًٌ ,تم
إعالمً عادة بأي نشاطات قبل حدوثها ,أشعر بأن سلوك الرؤساء و المشرفٌن فً المؤسسة ٌتمٌز
باإلنصاف و العدالة ٌ ,حرص المشرف المباشر على إشاعة روح التعاون فً العمل.
The items are: .b
أشعر بنزاهة المشرف فً حسم النزاعات بٌن العمال ,أشعر بالسعادة من خالل عملً فً مؤسستً
الحالٌة  ,أشعر بأن أهدافً الخاصة تتوافق مع أهداف المؤسسة  ,إنتمائً الى مؤسستً ال أعوضه
بمؤسسة أخرى بدٌلة ,جو العمل السائد فً مؤسستً ٌدفعنً الى التمسك بالبقاء فٌها ,أشعر بأنً جزء من
هذه المؤسسة ,تتوافق قٌمتً الذاتٌة مع القٌم الموجودة فً هذه المؤسسة  ,لن أقبل العمل فً مؤسسة أخرى
حتى لو كانت ظروف العمل هناك أفضل ,لدي إستعداد لإلستمرار فً عملً الحالً حتى بلوغ التقاعد ,
ستضطرب الكثٌر من األمور فً حٌاتً إذا تركت عملً الحالً فً ا لمؤسسة ,لٌست المكاسب المادٌة فقط
هً التً تستحوذ على إندفاعً نحو العمل ,سأقبل أي وظٌفة أكلف بها مقابل إستمراري بالعمل فً هذه
المؤسسة ,أرغب فً إستمرار العالقة التً تربطنً بزمالئً داخل العمل  ,لمؤسستً الفضل فً بناء
حٌاتً و مستقبلً المهنً ,توفر مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى المرؤوسٌن  ,تعتبر مؤسستً هً
المكان الذي أفضل العمل فٌه ,إن إلتزامً األخالقً تجاه زمالئً ٌدفعنً للبقاء معهم فً المؤسسة ,
أحرص على بقائً فً هذه المؤسسة حتى لو تأخر دفع األجر فٌها  ,ال أشعر بأي إلتزام للبقاء فً هذه
المؤسسة.

الملحق 11:

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

بعد االلتسام المعياري
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
.919
N of Items
3a
Part 2
Value
.900
N of Items
3b
Total N of Items
6
Correlation Between Forms
.858
Spearman-Brown
Equal Length
.924
Coefficient
Unequal Length
.924
Guttman Split-Half Coefficient
.921
a. The items are:
لمؤسستً الفضل فً بناء حٌاتً و مستقبلً المهنً ,توفر مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى المرؤوسٌن  ,تعتبر
مؤسستً هً المكان الذي أفضل العمل فٌه.
b. The items are:
إن إلتزامً األخالقً تجاه زمالئً ٌدفعنً للبقاء معهم فً المؤسسة  ,أحرص على بقائً فً هذه المؤسسة حتى لو
تأخر دفع األجر فٌها  ,ال أشعر بأي إلتزام للبقاء فً هذه المؤسسة.

الملحق 11:

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

المحور االول (العدالة التنظيمية)
.974
10a
.980
10b
20
.977
.989
.989
.988

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
N of Items
Part 2
Value
N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms
Spearman-Brown
Equal Length
Coefficient
Unequal Length
Guttman Split-Half Coefficient
a. The items are:

تتناسب متطلبات و مهام عملً مع قدرتً فً اآلداء ,توزع الحوافز المادٌة حسب اإلستحقاق,
ٌتناسب راتبً مع الجهد المبذول ,أحضى بمكافأة عن الجهد اإلضافًٌ ,تماثل راتبً مع رواتب العمال,
ٌتناسب أجري مع ما أتمتع به من مؤهل علمًٌ ,منحنً العمل الحالً حوافز مناسبةٌ ,تخذ رؤسائً
القرارات الخاصة بعملً على أسباب منطقٌة ,تتخذ القرارات الخاصة بعملً بناء على معلومات كافٌة,
ٌجري تطبٌق كل القرارات اإلدارٌة المتخذة على الجمٌع دون إستثناء.
b. The items are:
تحرص إدارة المؤسسة على تنفٌذ المرؤوسٌن ألوامرها ,أشعر بأن اإلجراءات اإلدارٌة
المطبقة فً المؤسسة تتمٌز بالعدالةٌ ,تم تقٌٌم األداء بتطبٌق إجراءات عادلة فً المؤسسة ,أعتقد بأن
زمالئً فً العمل ٌتعاملون معً بسلوكٌات مقبولة ٌ ,تم مناقشة القرارات المتعلقة بعملً و إعالمً بها ,
ٌراعً المسؤول مصلحتً فً القرارات المرتبطة بعملًٌ ,تم إعالمً عادة بأي نشاطات قبل حدوثها,
أشعر بأن سلوك الرؤساء و المشرفٌن فً المؤسسة ٌتمٌز باإلنصاف و العدالة ٌ ,حرص المشرف المباشر
على إشاعة روح التعاون فً العمل ,أشعر بنزاهة المشرف فً حسم النزاعات بٌن العمال.

الملحق 11:

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

بعد العدالة التوزيعية
.917
4a
.926
3b
7
.929
.963
.964
.940

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
N of Items
Part 2
Value
N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms
Spearman-Brown
Equal Length
Coefficient
Unequal Length
Guttman Split-Half Coefficient

a. The items are:
تتناسب متطلبات و مهام عملً مع قدرتً فً اآلداء ,توزع الحوافز المادٌة حسب اإلستحقاق,
ٌتناسب راتبً مع الجهد المبذول ,أحضى بمكافأة عن الجهد اإلضافً.
b. The items are:
أحضى بمكافأة عن الجهد اإلضافًٌ ,تماثل راتبً مع رواتب العمالٌ ,تناسب أجري مع ما أتمتع به
من مؤهل علمًٌ ,منحنً العمل الحالً حوافز مناسبة.

الملحق 11:

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

بعد عدالة االجراءات
.947
3a
.946
3b
6
.975
.988
.988
.987

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
N of Items
Part 2
Value
N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms
Spearman-Brown
Equal Length
Coefficient
Unequal Length
Guttman Split-Half Coefficient

The items are:

a.

ٌتخذ رؤسائً القرارات الخاصة بعملً على أسباب منطقٌة ,تتخذ القرارات الخاصة بعملً بناء على معلومات
كافٌةٌ ,جري تطبٌق كل القرارات اإلدارٌة المتخذة على الجمٌع دون إستثناء.

b. The items are:
تحرص إدارة المؤسسة على تنفٌذ المرؤوسٌن ألوامرها ,أشعر بأن اإلجراءات اإلدارٌة المطبقة فً المؤسسة تتمٌز
بالعدالةٌ ,تم تقٌٌم األداء بتطبٌق إجراءات عادلة فً المؤسسة.

الملحق 11:

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

بعد عدالة التعامالت

.936
4a
.941
3b
7
.917
.957
.958
.948

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
N of Items
Part 2
Value
N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms
Spearman-Brown
Equal Length
Coefficient
Unequal Length
Guttman Split-Half Coefficient

a. The items are:
أعتقد بأن زمالئً فً العمل ٌتعاملون معً بسلوكٌات مقبولة ٌ ,تم مناقشة القرارات المتعلقة
بعملً و إعالمً بها ٌ ,راعً المسؤول مصلحتً فً القرارات المرتبطة بعملًٌ ,تم إعالمً عادة
بأي نشاطات قبل حدوثها.
b. The items are:
ٌتم إعالمً عادة بأي نشاطات قبل حدوثها ,أشعر بأن سلوك الرؤساء و المشرفٌن فً المؤسسة
ٌتمٌز باإلنصاف و العدالة ٌ ,حرص المشرف المباشر على إشاعة روح التعاون فً العمل ,أشعر
بنزاهة المشرف فً حسم النزاعات بٌن العمال.

الملحق 11:

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

المحور الثاني (االلتسام التنظيمي)
.969
9a
.967
9b
18
.986
.993
.993
.992

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
N of Items
Part 2
Value
N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms
Spearman-Brown
Equal Length
Coefficient
Unequal Length
Guttman Split-Half Coefficient

a. The items are:
أشعر بالسعادة من خالل عملً فً مؤسستً الحالٌة  ,أشعر بأن أهدافً الخاصة تتوافق مع
أهداف المؤسسة  ,إنتمائً الى مؤسستً ال أعوضه بمؤسسة أخرى بدٌلة ,جو العمل السائد فً
مؤسستً ٌدفعنً الى التمسك بالبقاء فٌها ,أشعر بأنً جزء من هذه المؤسسة ,تتوافق قٌمتً الذاتٌة
مع القٌم الموجودة فً هذه المؤسسة  ,لن أقبل العمل فً مؤسسة أخرى حتى لو كانت ظروف
العمل هناك أفضل ,لدي إستعداد لإلستمرار فً عملً الحالً حتى بلوغ التقاعد  ,ستضطرب
الكثٌر من األمور فً حٌاتً إذا تركت عملً الحالً فً المؤسسة.
b. The items are:
لٌست المكاسب المادٌة فقط هً التً تستحوذ على إندفاعً نحو العمل سأقبل أي وظٌفة أكلف
بها مقابل إستمراري بالعمل فً هذه المؤسسة ,أرغب فً إستمرار العالقة التً تربطنً بزمالئً
داخل العمل  ,لمؤسستً الفضل فً بناء حٌاتً و مستقبلً المهنً ,توفر مؤسستً فرصة إظهار
الطاقات لدى المرؤوسٌن  ,تعتبر مؤسستً هً المكان الذي أفضل العمل فٌه ,إن إلتزامً األخالقً
تجاه زمالئً ٌدفعنً للبقاء معهم فً المؤسسة  ,أحرص على بقائً فً هذه المؤسسة حتى لو تأخر
دفع األجر فٌها  ,ال أشعر بأي إلتزام للبقاء فً هذه المؤسسة.

الملحق 11:

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

بعد االلتسام العاطفي
.930
3a
.825
3b
6
.961
.980
.980
.980

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
N of Items
Part 2
Value
N of Items
Total N of Items
Correlation Between Forms
Spearman-Brown
Equal Length
Coefficient
Unequal Length
Guttman Split-Half Coefficient

a. The items are:
أشعر بالسعادة من خالل عملً فً مؤسستً الحالٌة  ,أشعر بأن أهدافً الخاصة تتوافق مع
أهداف المؤسسة  ,إنتمائً الى مؤسستً ال أعوضه بمؤسسة أخرى بدٌلة.
b. The items are:
جو العمل السائد فً مؤسستً ٌدفعنً الى التمسك بالبقاء فٌها ,أشعر بأنً جزء من هذه
المؤسسة ,تتوافق قٌمتً الذاتٌة مع القٌم الموجودة فً هذه المؤسسة.

الملحق 11:

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

بعد االلتسام االستمراري
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
.933
N of Items
3a
Part 2
Value
.921
N of Items
3b
Total N of Items
6
Correlation Between Forms
.946
Spearman-Brown
Equal Length
.972
Coefficient
Unequal Length
.972
Guttman Split-Half Coefficient
.972
a. The items are:
لن أقبل العمل فً مؤسسة أخرى حتى لو كانت ظروف العمل هناك أفضل ,لدي إستعداد لإلستمرار فً عملً
الحالً حتى بلوغ التقاعد  ,ستضطرب الكثٌر من األمور فً حٌاتً إذا تركت عملً الحالً فً المؤسسة.
b. The items are:
لٌست المكاسب المادٌة فقط هً التً تستحوذ على إندفاعً نحو العمل ,سأقبل أي وظٌفة أكلف بها مقابل إستمراري
بالعمل فً هذه المؤسسة ,أرغب فً إستمرار العالقة التً تربطنً بزمالئً داخل العمل.

الملحق 11:

يوضح معامل ارتباط التجزئة النصفية

بعد االلتسام المعياري
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Part 1
Value
.919
N of Items
3a
Part 2
Value
.900
N of Items
3b
Total N of Items
6
Correlation Between Forms
.858
Spearman-Brown
Equal Length
.924
Coefficient
Unequal Length
.924
Guttman Split-Half Coefficient
.921
a. The items are:
لمؤسستً الفضل فً بناء حٌاتً و مستقبلً المهنً ,توفر مؤسستً فرصة إظهار الطاقات لدى المرؤوسٌن  ,تعتبر
مؤسستً هً المكان الذي أفضل العمل فٌه.
b. The items are:
إن إلتزامً األخالقً تجاه زمالئً ٌدفعنً للبقاء معهم فً المؤسسة  ,أحرص على بقائً فً هذه المؤسسة حتى لو
تأخر دفع األجر فٌها  ,ال أشعر بأي إلتزام للبقاء فً هذه المؤسسة.

معامل الثبات ألفا كرونباخ لإلستبيان الكلي

21 :الملحق

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.993

N of Items
38
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الملحق31 :

Statistics
التنظٌمٌة للعدالة الكلٌة الدرجة

اإلجراءات عدالة

اإلجراءات عدالة

التوزٌع عدالة

125

125

125

125

Valid

3

3

3

3

Missing

2,0530

2,3406

2,0720

1,7463

Mean

,32123

,44284

,60068

,73268

Std. Deviation

N

Statistics
التنظٌمً لالتزام الكلٌة الدرجة

المعٌاري االلتزام

االستمراري االلتزام

العاطفً االلتزام

125

125

125

125

Valid

0

0

0

0

Missing

2,5680

2,7147

2,7773

2,2120

Mean

,37804

,40039

,37023

,71854

Std. Deviation

N

يوضح نتائج الدراسة بواسطة برنامج Spss
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T-Test
Group Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

الجنس

.12876

.71692

20.7742

31

أنثى

.16313

1.58161

9.4043

94

ذكر

.38790

2.15975

16.2581

31

أنثى

.29497

2.85988

13.4043

94

ذكر

.39805

2.21626

19.6129

31

أنثى

.33861

3.28291

18.7766

94

ذكر

.68713

3.82578

56.6452

31

أنثى

.64233

6.22760

41.5851

94

ذكر

عدالة التوزٌع

عدالة ااإلجراءات

عدالة االتعامالت

العدالة التنظٌمٌة

Spss يوضح نتائج الدراسة بواسطة برنامج
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العدالة
التنظٌمٌة

عدالة
االتعامالت

عدالة
ااإلجراءات

عدالة
التوزٌع

Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

24.728

2.800

2.201

5.110

.000

.097

.140

.026

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
T

df

Sig.
(2tailed)

Mean
Differenc
e

38.657

123

.000

11.36994

Std.
Error
Differenc
e
.29413

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
10.78773 11.95214

54.709

111.188

.000

11.36994

.20783

10.95813

11.78175

5.092

123

.000

2.85381

.56042

1.74448

3.96314

5.856

67.451

.000

2.85381

.48732

1.88124

3.82638

1.321

123

.189

.83631

.63320

-.41708-

2.08969

1.600

76.247

.114

.83631

.52259

-.20447-

1.87708

12.678

123

.000

15.06005

1.18786

12.70875

17.41136

16.011

84.520

.000

15.06005

.94060

13.18973

16.93038

Spss يوضح نتائج الدراسة بواسطة برنامج
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T-Test

Group Statistics
الجنس
عدالة
التوزٌع

N

Mean

Std. Error Mean

أنثى

31

20.7742

.71692

.12876

ذكر

94

9.4043

1.58161

.16313

Levene's Test for
Equality of
Variances
F
Sig.

عدالة
التوزٌع

Std. Deviation

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

24.728

.000

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

t

Df

Sig. (2tailed)

Mean
Differenc
e

Std. Error
Differenc
e

38.657

123

.000

11.36994

.29413

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
10.78773
11.95214

54.709

111.188

.000

11.36994

.20783

10.95813

11.78175
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T-Test
Group Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

الجنس

.21104

1.17501

17.2258

31

أنثى

.25646

2.48650

16.0106

94

ذكر

.21671

1.20661

17.5484

31

أنثى

.24761

2.40065

16.3723

94

ذكر

.33986

1.89226

17.2258

31

أنثى

.25579

2.47994

15.9787

94

ذكر

.66881

3.72380

52.0000

31

أنثى

.65685

6.36835

48.3617

94

ذكر

اإللتزام العاطفً

اإللتزام
ااإلستمراري
اإللتزام
االمعٌاري
اإللتزام
االتنظٌمً

Spss يوضح نتائج الدراسة بواسطة برنامج
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Independent Samples Test

اإللتزام
ًاالتنظٌم

اإللتزام
االمعٌاري

اإللتزام
ااإلستمراري

اإللتزام
ًالعاطف

Levene's Test for
Equality of
Variances
F
Sig.

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

3.780

6.375

2.377

4.643

.054

.013

.126

.033

t-test for Equality of Means

T

df

Sig. (2tailed)

Mean
Differenc
e

2.621

123

.010

1.21517

Std.
Error
Differenc
e
.46365

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
.29740
2.13294

3.659

108.033

.000

1.21517

.33213

.55683

1.87350

2.616

123

.010

1.17605

.44961

.28607

2.06603

3.574

102.889

.001

1.17605

.32905

.52344

1.82865

2.562

123

.012

1.24708

.48676

.28358

2.21059

2.932

66.708

.005

1.24708

.42536

.39799

2.09617

3.011

123

.003

3.63830

1.20850

1.24615

6.03044

3.881

89.056

.000

3.63830

.93742

1.77568

5.50092

Spss يوضح نتائج الدراسة بواسطة برنامج
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Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

عدالة التوزٌع

Between Groups

510.630

2

255.315

11.322

.000

Within Groups

2751.098

122

22.550

Total

3261.728

124

عدالة ااإلجراءات عدالة االتعامالت

Between Groups

47.371

2

23.685

2.770

.067

Within Groups

1043.061

122

8.550

Total

1090.432

124

Between Groups

49.250

2

24.625

2.690

.072

Within Groups

1116.718

122

9.153

Total

1165.968

124

العدالة التنظٌمٌة

ANOVA

Between Groups

580.915

2

290.458

4.049

.020

Within Groups

8752.285

122

71.740

Total

9333.200

124

يوضح نتائج الدراسة بواسطة برنامج Spss
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Multiple Comparisons
Scheffe
95% Confidence Interval
Sig.

1.15871

-2.34059-

من  5الى  01سنوات

*-5.98011-

من  0الى  5سنوات
أكثر من  01سنوات

األقدمية )(J

.5308

-5.2120-

.134

-2.7210-

-9.2393-

.000

1.31518

5.2120

-.5308-

.134

1.15871

2.34059

-1.1339-

-6.1451-

.002

1.01108

*-3.63952-

من  0الى  5سنوات

9.2393

2.7210

.000

1.31518

*5.98011

أكثر من  01سنوات

6.1451

1.1339

.002

1.01108

*3.63952

من  5الى  01سنوات

2.3615

-1.1746-

.708

.71347

.59347

من  5الى  01سنوات

1.1403

-2.8733-

.566

.80981

-.86648-

من  0الى  5سنوات

1.1746

-2.3615-

.708

.71347

-.59347-

أكثر من  01سنوات

.0829

-3.0027-

.068

.62257

-1.45995-

من  0الى  5سنوات

2.8733

-1.1403-

.566

.80981

.86648

أكثر من  01سنوات

3.0027

-.0829-

.068

.62257

1.45995

من  5الى  01سنوات

أكثر من 01
سنوات
من  5الى 01
سنوات
من  0الى 5
سنوات
أكثر من 01
سنوات
من  5الى 01
سنوات
من  0الى 5
سنوات

عدالة ااإلجراءات

Upper Bound

Lower Bound

األقدمية )(I

عدالة التوزٌع

Std. Error

Mean Difference
)(I-J

Dependent
Variable

يوضح نتائج الدراسة بواسطة برنامج Spss
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2.8505

-.8083-

.387

.73823

1.02113

أكثر من  01سنوات

2.9925

-.2002-

.100

.64418

1.39613

من  0الى  5سنوات

1.7015

-2.4515-

.905

.83792

-.37500-

أكثر من  01سنوات

.2002

-2.9925-

.100

.64418

-1.39613-

من  5الى  01سنوات

2.3533

-7.8898-

.410

2.06672

-2.76825-

من  5الى  01سنوات

-.6584-

-12.2847-

.025

2.34580

*-6.47159-

من  0الى  5سنوات

7.8898

-2.3533-

.410

2.06672

2.76825

أكثر من  01سنوات

.7657

-8.1724-

.126

1.80341

-3.70335-

من  0الى  5سنوات

12.2847

.6584

.025

2.34580

*6.47159

أكثر من  01سنوات

8.1724

-.7657-

.126

1.80341

3.70335

من  5الى  01سنوات

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

من  5الى 01
سنوات

عدالة االتعامالت

2.4515

-1.7015-

.905

.83792

.37500

من  0الى  5سنوات

من  0الى 5
سنوات
أكثر من 01
سنوات
من  5الى 01
سنوات
من  0الى 5
سنوات

العدالة التنظٌمٌة

.8083

-2.8505-

.387

.73823

-1.02113-

من  5الى  01سنوات

أكثر من 01
سنوات

Spss يوضح نتائج الدراسة بواسطة برنامج
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Homogeneous Subsets

عدالة التوزيع
Scheffea,b
األقدمٌة

Subset for alpha = 0.05
N
1

 سنوات01 أكثر من

22

9.3636

 سنوات01  الى5 من

71

11.7042

 سنوات5  الى0 من

32

Sig.

2

15.3438
.139

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 33.044.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.
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عدالة ااإلجراءات
Scheffea,b
األقدمٌة

Subset for alpha = 0.05
N
1

 سنوات01  الى5 من

71

13.6338

 سنوات01 أكثر من

22

14.2273

 سنوات5  الى0 من

32

15.0938

Sig.

.132
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 33.044.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.
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عدالة االتعامالت
Scheffea,b
األقدمٌة

Subset for alpha = 0.05
N
1

 سنوات5  الى0 من

32

18.1250

 سنوات01 أكثر من

22

18.5000

 سنوات01  الى5 من

71

19.5211

Sig.

.177
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 33.044.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.
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العدالة التنظيمية
Scheffea,b

األقدمٌة

Subset for alpha = 0.05
N
1

 سنوات01 أكثر من

22

42.0909

 سنوات01  الى5 من

71

44.8592

 سنوات5  الى0 من

32

Sig.

2

44.8592
48.5625

.416

.210

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 33.044.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.
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