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  مقدمة عامة 

�عت�� املورد ال�شري من أ�م مقومات �نتاج �� أي منظمة وم��ا يكمن سر استمرار�ة �ذه �خ��ة   

وتطور�ا �سبة إ�� حيو�ة �ذا املورد ومقدرتھ ع�� خلق التوازن ��تلف عناصر �نتاج وذلك ملواكبة التغ�� 

ھ من تأث��ات من النوا�� النفسية السر�ع واملستمر الذي ت�سم بھ ب�ئة العمل اليوم، و�ذا التغ�� وما ي�بع

و�اعتبار أن الب�ئة التنظيمية جزء من �ذه ا��تمعات فإ��ا ل�ست بمعزل عن ذلك، حيث و�جتماعية لألفراد 

 .يتعرض العامل�ن ملستو�ات مختلفة من الضغوط والتوترات

لتنظي�� ال�ع�اس وقد أصبحت الضغوط امل�نية من املواضيع ال�� ركز عل��ا الباحثون �� السلوك ا  

الكب�� ع�� املنظمة  وا��تمع والفرد إيجابيا أو سلبيا خاصة �� ظل �نفجار املعر�� والتحوالت ا��اصلة �� 

الوسط التكنولو�� وا��ضاري و�ذا ما أثر ع�� ��ة العامل النفسية وصفائھ الذ���، وتتفاوت مستو�ات 

ا وما يصاح��ا من إحباط وقلق وتوتر مما يؤثر سلبا الضغوط من ��ص آلخر ن�يجة املواقف ال�� يتعرض ل�

  .ت أداء وم�انة املوظف �� املنظمةع��  مستو�ا

انھ يوجد  إالنجد أن ل�ل فرد �� املنظمة دورا رسميا يقوم بھ يتم تحديده من خالل وصف الوظيفة،   

ن ذات الفرد من حيث الشعور نوع أخر من السلوكيات زاد ��تمام ��ا مؤخرا و �ذا السلوك غ�� ملموس تا�ع م

باالنتماء للمنظمة و ��غماس ف��ا و بذل ا���د و الوقت من اجل إنجاح املنظمة ال�� �عمل ��ا انھ �ل��ام 

أكدت العديد من الدراسات و  كية ال�� سلطت عل��ا �ضواء، إذالتنظي�� الذي �عد من ابرز املتغ��ات السلو 

ضعف مستوى �ل��ام التنظي�� يؤدي إ�� ارتفاع ت�لفة الغياب و التأخر عن العمل و �سرب العمالة  أن�بحاث 

من املنظمات ب�نما يؤدي ز�ادة مستوى �ل��ام التنظي�� إ�� تحس�ن أداء املنظمات و ز�ادة فعالي��ا و تحقيق 

  .أ�داف�ا

 مصنع و�و Gnl1 / Z مجمعيقوم  �عت�� مؤسسة سوناطراك العمود الفقري لالقتصاد الوط��،حيث

 ع�� ا��فاظ أجل من،ا��دمة واحتياجات الغيار وقطع املعدات جميع تلبيةب املسال الطبي�� الغاز إنتاجب

 من الرغمبو  انھ إال ،أخرى  ناحية من �نتاجية الطاقة ز�ادة و ناحية من جيدة حالة �� عل��ا وا��فاظ مرافق�ا

 إالالنظام الداخ��  يفرض�ا ال�� والقواعد باملبادئ الصارم و�ل��ام املص��ة أ��اب بذل�اي ال�� الكب��ة ا���ود

  .عملھ�ال��امھ  تأثراملوظف يتعرض لضغوط مختلفة و قد ت�ون س�با ��  أن

  وط العمل ع�� �ل��ام التنظي�� �� مؤسسة سوناطراك ؟�و اثر ضغ ما: و منھ نطرح �ش�الية التالية 

 :التالية الفرعية �سئلةالرئ�سية  ش�اليةتندرج تحت � و 

  ؟ و ما �� أ�م العوامل املؤثرة ف��ا  �و مف�وم ضغوط العمل؟ما -

  ؟أ�عاده أ�م��  و ما ما�و �ل��ام التنظي�� ؟ -

  فرضيات الدراسة - 2

  :الفرضية التاليةتقوم �ذه الدراسة ع�� 



 
2 

  . طراكسوناتؤثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي�� بمؤسسة  -

  الدراسات السابقة  - 3

: دراسة بلقرع فاطمة و بختاوي العونية، تحت عنوان اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي�� : �و��الدراسة 

   .دراسة ميدانية ملؤسسة مطاحن ب�� شقران لوالية معسكر

معرفة اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي�� لدى موظف�ن مؤسسة مطاحن ب�� شقران  إ���دفت الدراسة 

مفردة و لتحليل بيانات �س�بانة  80عشوائية م�ونة من لوالية معسكر حيث قاموا بتوز�ع اس�بانة ع�� عينة 

  :1النتائج التالية إ��فتوصلت الدراسة  SPSS �حصا�ياستعملوا �� تحليل�م برنامج التحليل 

  .  اتجا�ات موظف�ن مؤسسة مطاحن ب�� شقران ايجابية نحو �عرض�ا لضغوط العمل  بمستوى متوسط  -

  .مؤسسة مطاحن ب�� شقران بمستوى ال��ام تنظي�� عا�� يتمتع موظفو  -

  .ترتبط ضغوط العمل باالل��ام التنظي�� لدى موظف�ن مؤسسة مطاحن ب�� شقران ارتباط عك���  -

دراسة عاشوري  اب�سام تحت عنوان �ل��ام التنظي�� داخل املؤسسة و عالقتھ بالثقافة :  الدراسة الثانية

  .دراسة ميدانية بمؤسسة ديوان ال��قية و ال�سي�� العقاري بوالية ا��لفة : التنظيمية

عالقة الثقافة التنظيمية و �ل��ام التنظي�� حيث قامت بتوز�ع استمارة ع�� عينة  �دفت الدراسة ا�� معرفة 

 SPSS �حصا�يعامل و و لتحليل بيانات �س�بانة استعملوا �� تحليل�م برنامج التحليل  70عشوائية م�ونة من 

  : 2النتائج التالية إ��فتوصلت الدراسة 

�� مؤسسة ديوان ال��قية قافة التنظيمية و �ل��ام التنظي�� للعامل�ن ب�ن الث إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -

  .و ال�سي�� العقاري بوالية ا��لفة 

ب�ن الثقافة التنظيمية و الوالء التنظي�� للعامل�ن �� مؤسسة ديوان ال��قية  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  - -

  .و ال�سي�� العقاري بوالية ا��لفة 

ب�ن الثقافة التنظيمية و تحقيق املسؤولية اتجاه  مؤسسة ديوان ال��قية و  إحصائيةداللة  توجد عالقة ذات -

  .ال�سي�� العقاري بوالية ا��لفة 

  أ�مية الدراسة - 4

  .تكمن أ�مية دراسة �ذا املوضوع باعتباره أحد املواضيع الواسعة �� عدة مجاالت وخاصة �� مجال �دارة -

  ؛املؤسسات  إنتاجيةلز�ادة ة التغلب أو ا��د م��ا املوضوع للتعامل مع الضغوط ومحاولالتعر�ف بأ�مية �ذا -

  املوظف�ن؛ضغوط العمل لدى إعطاء نظرة واسعة عن أ�م أسباب و مصادر -

                                                           
1
  .2016/2017بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة ماس��،،جامعة معسكر،  

2
  . 2014/2015التنظيمية،مذكرة ماجست��،�سكرة،جامعة دمحم خيضر،اب�سام عاشوري،�ل��ام التنظي�� داخل املؤسسة وعالقتھ بالثقافة  



 
3 

الضغوط الوظيفية، الضغوط التنظيمية، (التعرف ع�� البعد �ك�� تأث�� من أ�عاد الضغوط العمل و املتمثلة  -

  .ع�� �ل��ام التنظي��) الضغوط ال��صية

  أ�داف الدراسة - 5

  :التالية ��دافتحقيق  إ����دف �ذه الدراسة 

  التنظي��؛معرفة ا��لفية النظر�ة ل�ل من ضغوط العمل و �ل��ام  -

  املتوقعة لضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��؛ �ثار إبراز -

  .Gnl1/ Zبمركب  ��ام التنظي�� �� مؤسسة سوناطراكالتعرف ع�� العالقة ب�ن ضغوط العمل و �ل -

  اختيار املوضوع أسباب- 6

  ��صية  أسباب - ا

�ذه الضغوطات و كيف  أسبابالرغبة ال��صية �� دراسة موضوع ضغوط العمل من اجل �طالع ع�� 

  .نحو وظائف�م ���اصع�� ال��ام  تؤثر

  موضوعية  أسباب -ب

دراسة موضوع اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي�� إلثراء ا��انب النظري و تكملة النقائص �� 

  .الدراسات السابقة

و�عمق حول السر الذي يمكن املؤسسات من ا��فاظ ع�� تواز��ا رغم ك��ة الضغوط ال�� تتعرض التعرف 

  .ل�ا، ومن بي��ا تلك املفروضة ع�� �فراد، وكيف يمك��م من الوفاء بال��اما��م تجاه مؤسس��م

  من�� الدراسة - 7

 ،بتقديم  مختلف املفا�يم و املبادئ �ساسية في ا��انب النظري الوص  اعتمدنا �� دراس�نا �ذه ع�� املن��

  .النتائج املتعلقة ��ذه الدراسة من خالل تحليل  �حصا�ي و املن�� التحلي��

  الدراسة  �ي�ل  - 8

لإلجابة ع�� �ش�الية املطروحة و إخبار الفرضيات قمنا بتقسيم بحثنا إ�� ثالثة فصول و �ل فصل يتضمن 

  : ما ي��

�ذا الفصل يتضمن الدراسة النظر�ة ، سنعرض من خاللھ ) : طار النظري للضغوط العمل � (الفصل �ول 

و مراحل  ضغوط  أنواعبدءا بمف�وم و عناصر ضغوط العمل �� املبحث �ول ، أما املبحث الثا�ي يدور حول 

  .العمل ، و أخ��ا �� املبحث الثالث يب�ن النماذج و أدوات قياس ضغوط العمل  

س�ب�ن من خالل املبحث �ول مف�وم و خصائص �ل��ام ) : �طار النظري لالل��ام التنظي�� ( �ي الفصل الثا

و  أثارالتنظي�� ، املبحث الثا�ي س�تعرف ع�� مراحل و أ�عاد �ل��ام التنظي�� ، أما املبحث الثالث سي�ون حول 

  .�عز�ز �ل��ام التنظي��



 
4 

�� �ذا الفصل حاولنا دراسة ) : ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��  ألثر�طار التطبيقي ( الفصل الثالث 

و   ،Gnl1/Zاثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، من خالل دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراك بمركب 

يل و مناقشة و تحلذلك عن طر�ق توز�ع �ست�يان حول عينة عشوائية من املؤسسة املذ�ورة، ثم القيام بجمع 

 .لبيانات و النتائجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

  ألاولالفصل 

ل العمل النظري لضغوطإلاطار  
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  تم�يد

 أو� داخل العمل، النف�� باإلر�اقاملدير�ن م��م من الشعور  �خص�عا�ي الكث�� من العامل�ن و ع�� 

زان و تولد ضغوط العمل حاالت عدم �ت ،ما يرتبط بھ من مناخ تنظي�� أومن العمل  بضغوط نفسية �حساس

 إ��الذي يدفع املنظمات ا��ديثة  �مرالعمل،  أداءالنف��� و ا��س�� يظ�ر �� العديد من مظا�ر �ختالل �� 

داخل املنظمة اقل  �فرادو التعامل مع�ا بالش�ل الذي يجعل  أسبا��امواج�ة مشا�ل ضغوط العمل و معرفة 

  . تلك الضغوط لتأث��عرضة 

و تزايد ��تمام �� السنوات �خ��ة بما �عرف بال��ة النفسية للعامل�ن نظرا ملا تمتلكھ من تأث��ات �ائلة 

ع�� أداء �فراد، و من ثم أداء املنظمات، و أن احد مجاالت ال��ك��  �� إدارة املوارد ال�شر�ة اليوم �و مساعدة 

ة و العضو�ة �و��ا شكال من الوقاية العالجية، و تتمثل ابرز التحديات ال�� العامل�ن ع�� تحقيق السالمة النفسي

  .تواجھ تحقيق ال��ة النفسية و البدنية للعامل�ن �� ف�م و إدارة ما �عرف بالضغوط 

  :اصر النظر�ة لضغوط العمل ال�� تمثلت فيما ي�� العن أ�مو يضم �ذا الفصل 

  مف�وم ضغوط العمل؛ -

  عمل؛مرتكزات ضغوط ال -

  .مصادر ضغوط العمل  -
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  ما�ية ضغوط العمل: املبحث �ول 

ا�تمام كب�� من قبل الباحث�ن و الدارس�ن و خاصة علماء  �خ��ةعرف موضوع ضغوط العمل �� العقود 

يتعرض ل�ا  أصبحوراء �ذا ��تمام �و ��م املشا�ل ال��  �سباب، و لعل من �داري السلوك التنظي�� و 

  . العنصر ال�شري �� حياتھ اليومية �� املؤسسة مما س�ب لھ بدور�ا الكث�� من الضغوط

  مف�وم ضغوط العمل:  �ول املطلب 

��ذه املث��ات و ال يقف  يتأثرالعصر  إ�سانالفسيولوجية جعلت  أو�عدد املث��ات سواء م��ا املادية  إن

 ��سانية�� حدوث الضغوط  التأث��ب�ئة العمل و يتمثل �ذا  ، بل ي�تقل إ��ياة العامةا�� أو �� امل��ل  التأث���ذا 

         لضغوط العمل  التعار�فحيث يمكن عرض �عض  قلقا و س�ل �س�ثارة و �نفعال ��سانال�� تجعل 

  1 :فيما ي�� 

ال�� تؤثر ع�� حركة  الضغوط مفا�يم جاءت من الف��ياء و �� ��ذا املف�وم الف��يا�ي �ع�� املضاعفات -

 .ضغط الدم �� ا��سم 

حالة ت�شا �س�ب تفاعل �عض العوامل املتعلقة بالعمل مع خصائص  أ��اع��  "بي�� و نيومان "كما عرفھ -

  .عق�� غ�� معتاد أوتصرف بد�ي  إ��و النفسية للفرد و تدفعھ   فتحدث �غي��ا �� ا��الة البدنية. العامل�ن 

 أوطرف خار�� ي�تج عنھ انحراف جسما�ي  أواستجابة متكيفة ملوقف  بأنھ "نزلوثافر�د "عرفھ كذلك  -

  .املنظمة ألفرادسلو�ي  أونفسا�ي 

ت�تج عن تفاعل ب�ن الفرد و الب�ئة بحيث تضع الفرد عبارة عن حالة   بأنھ "جوز�ف ماك جر�ث"و �عرف  -

  .فرص   أوعوائق  أومطالب  أمام

  . عمل مع�ن بأداءمجموعة العوامل الب�ئة السلبية و ال�� ل�ا عالقة  بأنھ "�و�ر و مارشا "و يرى  -

و امل�ام و ب�ئة العمل و  �عباءشعور سل�� غ�� سار يتولد ن�يجة  بأ��او يمكن �عر�ف ضغوط العمل  -

  . �عرقلھ حسب قوة �ذا الشعور  أويؤثر ع�� س�� العمل  أنالذي من شانھ 

   

                                                           
1
  .185،184، ص،ص،  2016ماجد عبد امل�دي مساعدة ، السلوك التنظي��، دار املس��ة ، عمان ،   
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  العملعناصر ضغوط : املطلب الثا�ي 

  1 :انھ يمكن تحديد ثالثة عناصر رئ�سية لضغوط العمل �� املنظمة و ��  "س��ال�� وو�س"يرى 

الشعور بالضغط  إ��و يحتوي �ذا العنصر ع�� القوى املس�بة للضغط و ال�� تقت���  :عنصر املث��  - ا

  .الفرد  أواملنظمة  أوالنف���، و قد ي�ون مصدر �ذا العنصر الب�ئة 

يمثل �ذا العنصر ردود الفعل ا��سمية و النفسية و السلوكية ال�� يبد��ا اتجاه : ستجابة عنصر �  -ب

  . و غ���ا �حباطالضغط، مثل القلق و التوتر و 

  .و �و التفاعل ب�ن العوامل املث��ة للضغط و �ستجابة لھ : عنصر التفاعل  -ج

  ضغوط العمل أ�مية: املطلب الثالث 

و التنظي��  �داري ال�تمام العديد من رجال الفكر  �ساسيةموضوع ضغوط العمل احد ا��االت  أصبح

  2 :ي��  دراسة �ذا املوضوع م��ا ما أ�ميةو �ناك جوانب عديدة تكمن �� 

  التأث��حماية متخذ القرار و من ثم املنظمة من اتخاذ قرار خاطئ  ناجم عن ردود الفعل انفعاالت ال��ظة و 

 الناجم عن ردود الفعل العص�ية للمواقف الصعبة ال�� تواجھ متخذ القرار؛ أوالعاطفي و الوجدا�ي 

  و بما أفضلتوف�� الظروف املناسبة �� ب�ئة العمل باملنظمة و بالش�ل الذي يجعل ل�ل مدير جو عمل ،

 ؛ أفضل�ش�ل  �دار�ةيمكنھ من اتخاذ القرارات و ممارسة سلطاتھ و م�امھ 

 بت�سيط دوافع متخذي القرار �� املنظمة عن طر�ق رفع قدرا��م ع��  �نتاجيةو تحس�ن  �نتاجة ز�اد

 مواج�ة ضغوط العمل و املواقف الصعبة ؛

  ال�� تواجھ متخذ القرار  ا��ارجيةتنمية م�ارات التعامل الفعال مع الضغوط الداخلية و .  

خصائص ضغوط العمل:  املطلب الرا�ع  

3: ��ا فيما ي��العمل �عدد من ا��قائق ال�امة نو�تمتاز ضغوط   

 ز�ادة طلبات  أوفازدحام امل�اتب  بأخر أوضغوط العمل من�شرة دائما و توجد �� م�ان العمل �ش�ل  إن

�ل . أو �غي�� مواعيد دورات العمل و ت�اثر الواجبات أو �عاظم املسؤوليات أو ز�ادة الضوضاءا��م�ور، 

  �� الفرد و أعصابھ و حالتھ املزاجية؛ذلك �ش�ل ضغطا ع�� تفك
                                                           

1
  . 53، ص،2014دار ا��ليج لل�شر و التوز�ع  ،  ،عمان خالد عيادة عليمات، ضغوط العمل و أثر�ا ع�� �داء،  

2
   . 10،ص،2016/2017سال�� خديجة، زحاف �عيمة، اثر ضغوط امل�نية ع�� �داء الوظيفي للمرأة العاملة، مذكرة ماس��، جامعة معسكر،   

 . 10،ص،2016/2017،جامعة معسكر، بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة ماس��،  3
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  مفيدة و  أغراضافقد تخدم الضغوط  �فرادع��  تأث���اتتفاوت ضغوط العمل من حيث طبيع��ا و درجة

العمل و املنافسة و التفوق، و قد �ش�ل فرصا للتحس�ن و التطور و قد ت�ون مصدرا  إليجادقد ت�ون دافعا 

كث��ة ع�� املستوى ال����� و  أضرارقد �س�ب  أخرى و لك��ا من ج�ة  �بداعية �ف�ارلالبت�ار و تطبيق 

 فان �ناك قدرا مقبوال أو ��يا للضغوط ي�تج ع��ا أثارا أجن�ية؛التنظي��، لذلك 

  ل�ذه الضغوط  إدراك�ماتجاه الضغوط و ذلك ناتج عن كيفية  أفعال�ميختلف الناس �� استجابا��م و ردود

ففكرة العمل و ازدحام جداولھ �ع�� قلقا و توترا عند البعض ب�نما �عت��ونھ  ،عطو��ا ل�او املعا�ي ال�� �

الذات و قلة العمل عن القدر املطلوب �عت��ه �عض�م سوء تقدير مل�ارا��م و  إثباتفرصة للتحدي و  آخرون

و عدم مواج�ة املشكالت، فرصة للراحة  أ��اع��  آخرون إل��اغيابا لفرص النجاح ال�� يوردو��ا، ب�نما ينظر 

نفسية ضارة عند البعض قد تصبح �� نفس�ا للطاقة و ال�شاط  أثار�ب �سالضغوط ال��  أنلذلك نجد 

 .عند آخرون 

  مرتكزات ضغوط العمل : املبحث الثا�ي

و النماذج ال�� و ضع�ا الباحثون لتص�يف الضغوط تبعا ملصادر�ا  �يفات لقد ظ�رت العديد من التص

  . املس�بة ل�ا حيث اختلف الباحثون ف��ا 

  ضغوط العمل أنواع:  �ول طلب امل

  : رئ�سية من الضغوط و �� أنواع أر�عةيم��  أن "سي��"حاول 
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ضغوط العمل أنواع) :  1 -1(الش�ل   

 

 

 

 

 

 

 

    .14،ص،2014، عمان،، دار ا��ليج لل�شر و التوز�ع"�داءع��  أثر�اضغوط العمل و "خالد عيادة عليمات، : املصدر

  مراحل ضغوط العمل: املطلب الثا�ي 

حيث  "�انز صا��"محاولة علمية لتفس�� و تحديد مراحل الضغوط قام ��ا الطب�ب و العالم  أول �انت 

 1 : بثالث مراحل حينما يتعرض لضغط ما كما ي�� الفرد يمر أناق��ح 

ي�شط نظام واجھ الفرد ضغطا بفعل مث�� خارجيا، ففي �ذه املرحلة حينما ي:  "Alarm Rection"�نذار  )أ 

تتم اس�ثارة وسائل الدفاع لدى الفرد، مثل ز�ادة ضر�ات القلب و ارتفاع معدل التنفس الضغط الداخ�� و 

 . و ارتفاع ضغط الدم

املناسب ملواج�ة النظام  أوما استمر الضغط �ستد�� ا��سم العضو  إذاو :  "Resistance"املقاومة   )ب 

قرارات  إصدار: التكيف و عادة ما ي��تب ع�� �ذه املقاومة العديد من الظوا�ر السلبية م��ا  الضغط،

نزاعات قو�ة و ظ�ور العديد من املواقف و املتغ��ات ال�� تخرج  أومتعددة و عاجلة، و حدوث مصادمات 

 �عراضالت و من املشك أخرى ا��يار املقاومة و ظ�ور مجموعة  إ��عن سيطرة الفرد بصورة قد تؤدي 

 .السلبية 

مع استمرار الضغوط و عدم تمكن الفرد من التكيف و التغلب عل��ا �ست��ف :  "Exhaustion"�ست��اف  )ج 

الفرد طاقاتھ و قدراتھ �� التكيف و التغلب ع�� الضغوط و ت��ار نظم ووسائل التكيف و تظ�ر العديد من 

                                                           
1
  .186عيادة عليمات،نفس املرجع السابق ،ص،  

 

 الضغوط القليلة جدا

 الضغوط ا��ادة جدا

 الضغوط املفيدة الضغوط الضارة
 الضغوط
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قرحة املعدة و غ���ا من  أوصداع املستمر  أوارتفاع ضغط الدم ، : املرتبطة بالضغط التق�� مثل  �عراض

 .غ�� مباشرة ل�ل من الفرد و املنظمة  أوال�� تمثل ��ديدات مباشرة ا��اطر 

  لضغوط العم أثار : املطلب الثالث 

  :ي��  �يجابية ثم يل��ا السلبية بما أوالضغوط العمل  أثارتتمثل 

  �يجابية  �ثار  - 1

  1:ي��  �يجابية لضغوط العمل فيما �ثار أ�ميمكن تحديد 

 تحقيق متطلباتھ  إ��الدوافع القو�ة نحو القيام بالعمل و الس��  إثارة إ�� باإلضافةاملعرفة لدى الفرد  تنمية

 ؛�تلفة رغبة �� تحقيق الذاتا�

  تدعيم العالقات �جتماعية ب�ن العامل�ن �� املؤسسات و املنظمات ا��تلفة حيث تتطلب تلك الضغوط

وجود اتصال و التعاون املش��ك و املستمر ب�ن القائم بالعمل و بقية زمالئھ من اجل املساعدة �� مواج�ة 

 ؛ثر �� العامل�ن �افةؤ الوقاية من حدوث مشكالت ت أوتلك الضغوط 

  �� رفع الروح املعنو�ة و الثقة ب�ن العامل�ن و رفع مستوى الشعور بالرضا و ينعكس ذلك ع�� �ستقرار

  ؛املتم�� �داءا��ياة العملية باملنظمة و تحقيق 

  يقوم بھ و الوقوف ع�� جوانب القصور عند الفرد الذي  �داري ز�ادة م�ارات الفرد و رفع كفاءتھ �� العمل

 ؛بھ القدرة ع�� مواج�ة ضغوط العملامل�ارات ال�� تكس إكسابھمن خالل 

 ؛لوقت ا��دد و بالكفاءة املطلو�ةمعا��ة املشا�ل ال�� تواجھ العمل من اجل انجاز العمل املطلوب �� ا 

 تلفة من خالل مواج�ة اك�شاف القدرات و الكفاءات املتم��ة ب�ن العامل�ن باملؤسسات و املنظمات ا��

 ؛ضغوط العمل

 غ�� رس��، حيث تتطلب  أواملنظمة سواء �ان �ذا �تصال رسميا  أوة �تصال ب�ن العامل�ن باملؤسسة تنمي

ضغوط العمل ز�ادة قنوات �تصال و استخدام�ا �ش�ل فعال من اجل مواج�ة تلك الضغوط و تحقيق 

 .املنظمة  أ�داف

  السلبية �ثار  - 2

  2:ي��  ما أ�م�االسلبية الضارة للفرد و املنظمة و  �ثارب��ايد ضغوط العمل �عض  إحساسي��تب ع�� 

 الضغوط ع�� الفرد أثار   )أ 

  ؛�رق املعانات من 

                                                           
1
  . 340،ص،2009،دار حامد لل�شر و التوز�ع،عمان،)سلوك �فراد و ا��ماعات �� منظمات �عمال ( حس�ن حر�م،السلوك التنظي��  

  
2
  . 37،ص،2010الوظيفي لالفراد العامل�ن،رسالة ماجست��،جامعة تايف،مبارك بن فا��،مبارك الدوسري،اثر ضغوط العمل و عالق��ا بالرضا   
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 ؛�� التدخ�ن �فراط 

  ؛امل�دئة �دو�ةاستخدام 

  ؛و القوان�ن �� املنظمة �نظمةالعدوانية و التخر�ب و عدم اح��ام 

  ؛و الشعور بالقلق ال�آبةا��زن و 

  ؛�التعب�صعو�ة �� التحدث و 

 ا��سدية  أمراض. 

 الضغوط ع�� املنظمة أثار   )ب 

 و تد�ي مستوى �نتاج و انخفاض جودتھ؛ ز�ادة الت�اليف املالية 

 صعو�ة ال��ك�� ع�� العمل و الوقوع �� حوادث صناعية؛ 

  عن العمل؛ التأخرالغياب و 

  املنظمة ؛ �فرادسوء العالقات ب�ن 

  عدم الدقة �� اتخاذ القرارات.  

  مصادر ضغوط العمل: الرا�ع  املطلب

  :لعمل حيث تتمثل �� الش�ل التا��ضغوط ا إ��تختلف عوامل و املس�بات ال�� تؤدي 
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  مصادر ضغوط العمل) : 2 -1(الش�ل

  املصادر التنظيمية

  العمل -

  و الرواتب �جور نظم  -

  �داءتقييم  -

  صنع القرارات -

  �ي�ل تنظي�� - 

  املاديةب�ئة العمل  -

  �عارض الدور  -

  املستقبل و النمو الوظيفي -

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  .59،ص،2016ماجد عبد امل�دي مساعدة ، السلوك التنظي��، عمان ، دار املس��ة ، :املصدر

  

  

  

  املصادر الوظيفية

  غموض الدور  -

  السالمة امل�نية -

   عالقات العمال -

  طبيعة العمل  -

  العكسية التغذية -

  املصادر ال��صية

  نمط ال��صية -

  باألحداثمركز التحكم  -

  قدرات الفرد و حاجاتھ -

  التقنية و البدنية ا��االت-

  املشكالت الذاتية للفرد -

  ا����ة -

 ضغوط العمل
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  جوانب حول ضغوط العمل: املبحث الثالث

يحول دون تحقيق أ�داف املؤسسة ن�يجة تأث���ا ع�� مستوى سلوك عناصر�ا  اعائقضغوط العمل  قد �ش�ل

  .ال�شر�ة، مما ينعكس ع�� أدا��م 

  النماذج املفسرة لضغوط العمل: �ول املطلب 

و من الباحث ت�سيط و تجسيد الظا�رة املدروسة  أوالنموذج �و رؤ�ة عاكسة يحاول من خالل�ا ال�اتب 

 1:تخصصة �� مجال ضغوط العمل نذكر م��ا ب�ن النماذج البارزة و امل

  1978"  نب��ونيوما "نموذج ضغوط العمل - 1

ت املتعلقة بضغوط العمل ال�� تمت �� الف��ة ما قبل  الدراساتظ�ر  �ذا  النموذج ن�يجة للعديد من 

 إنو يف��ض �ذا النموذج . �و يمثل نقطة البداية لتطور العديد من النماذج و النظر�ات �� �ذا ا��الو   1978

 إ��من مصدر�ن �ما الفرد و املنظمة و التفاعل ب�ن �ثن�ن �� زمن محدد يؤدي  تأ�يالضغوط لدى الفرد 

  .ع�� الفرد و املنظمة مما يلزم �ل��ما ع�� �ستجابة  �ثارمجموعة من 

  1978سنة  "ب��ونيومان"نموذج ) : 3 -1(الش�ل 

  

  ال

  

  

  

  

  

 .32،ص،2016/2017بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة ماس��،،جامعة معسكر،  :املصدر

    

                                                           
1
  . 35،...،32،ص،..،،ص2016/2017ماس��،،جامعة معسكر، بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة  

 ا��انب املتعلق بالوقت

ا��انب املتعلق 

باالستجابة 

 املالئمة

ا��انب املتعلق 

بالنتائج 

 الفردية

ا��انب املتعلق 

بالنتائج 

 التنظيمية

ا��انب املتعلق 

 بالعملية
ا��انب املتعلق 

  ���صية  الفرد
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يؤثر عل��ا و �س�ب ل�ا  �خ��ةضغط يواجھ �ذه  أيفان  بأفراد�ااستمرار املنظمة و بقا��ا مرتبط  أنبما 

  .لتفادي عواق��ا خالل زمن محدد   است��اليھتنعكس ع�� املنظمة ك�ل،  لذا وجب وضع خطة  أثار

   Gibson . Ivanc and Donnelly(" 1982(جي�سون و زمالئھ "نموذج  - 2

الفرد ل�ذه الضغوط ع�� مستوى  إدراكعملية  تأث��من خالل �ذا النموذج تت�� الضغوط الوظيفية و 

الفروق الفردية سواء املعرفية، عاطفية، بيولوجية و  إ���ذا النموذج الضغط الذي شعر بھ و �ش�� 

  .الفرد للظروف الضاغطة ال�� يواج��ا إدراكالديموغرافية ع�� 

  : من خالل الش�ل التا��  "جي�سون و زمالئھ"و فيما ي�� س�تم عرض نموذج 

  1982سنة  "جي�سون و زمالئھ"نموذج ) :  4 -1(الش�ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 33،ص،2016/2017ماس��،،جامعة معسكر، بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة : املصدر

  الضغوط الوظيفية

  الب�ئة املادية -

  .إضاءة،  ��و�ة، تلوث، حرارة 

  ع�� مستوى الفرد  -

  .الدور،  املرونة، ظروف العمل صراع 

  ع�� مستوى ا��ماعة -

الزمالء و  عالقات ضعيفة مع

  .املرؤوس�ن و الرؤساء 

  ع�� مستوى املنظمة -

  بناء تنظي�� غ�� سليم

  عدم وجود سياسات وا��ة

 

  عملية التقو�م: الضغط

  كيف يدرك الفرد

 .الضغوط الوظيفية

  الفروق الفردية

  .عاطفةمعرفية  -

  .نمط ال��صية  -

  .ا��رأة  -

  .الدعم �جتما��  -

بيولوجية، ديموغرافية،  -

 العمر، ا��ن، امل�نة و العرق 

  النتائج

  . القلق، الالمباة: ال��صية -

  .ا��وادث، إدمان ا��درات: سلوكية -

  .ترك�� ضعيف: معرفية -

  .ضغط الدم، �ر�اق: فسيولوجية  -

إنتاجية اقل،  �غيب، : تنظيمية  -

 . ش�اوي، دوران العمالة
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��ا الفرد  تمكنھ من تفادي الضغوط الوظيفية سواء �انت مادية داخل  سمات ا��اصة ال�� يتم��  إن

و السياسات و غ���ا ال�� تنجر ع��ا عدة نتائج تمس ا��انب ال�����   �جراءاتالعمل مع زمالئھ ، من خالل 

  . السلو�ي املعر�� و الفسيولو�� و كذا التنظي��

  "�سو   س��ال��"نموذج  - 3

الفردية ، و  ب�ئة املنظمة و العوامل: الضغط ي�شا من ثالثة مصادر �� إنمن خالل �ذا النموذج يت�� 

مختلفة بحسب �ذه الفروق، مما يؤدي ا�� نتائج  �فعالردود  إنالفروق الفردية �� عوامل وسيطة  و  إن

  .سلوكية و نفسية تؤثر بدور�ا ع�� الفرد و ع�� املؤسسة 

  :من خالل الش�ل التا��  "س��ال�� و�س"و فيما ي�� عرض لنموذج 

  ".س��ال�� و�س "نموذج): 5 -1(الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 34،،ص2016/2017معسكر، ماس��،،جامعة بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة  :املصدر

  

 

  النتائج

  .�داء، الرضا الوظيفي،التغيب، دوران العمل: السلوكية

 ....أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم: الفسيولوجية

  العناصر البي�ية

  �قتصاد

  الغموض السيا���

  نوعية ا��ياة

  العناصر البي�ية

  �قتصاد

  الغموض السيا���

  نوعية ا��ياة

  البي�يةالعناصر 

  �قتصاد

  الغموض السيا���

  نوعية ا��ياة

  العناصر البي�ية

  �قتصاد

  الغموض السيا���

  نوعية ا��ياة

  العناصر البي�ية

  �قتصاد

  الغموض السيا���

  نوعية ا��ياة
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الفروقات الفردية تلعب دورا رئ�سيا �� تحديد  مدى مقارنة الفرد  إنمن خالل النموذج السابق نجد 

  .تفادي نتائج�ا السلبية  إ��للضغوط ا��تلفة ال�� تواج�ھ و الذي �س�� 

  "Kinicki Kreintenكرايت�� وكين�ي "نموذج  - 4

ضغوط ع��  م مصادر الضغوط إ��،  حيث يقس"جي�سون و زمالئھ"حد ما نموذج  إ���شبھ �ذا النموذج 

و ، )و نوعية ا��ياة و غ���ا أسر�ةاقتصادية ،  أوضاع(  خارجيةضغوط  إ��مستوى الفرد، ا��ماعة و املنظمة و 

وى الضغوط الفرد ملصادر الضغوط و بالتا�� ع�� مست إدراكحسب �ذا النموذج فان الفروق الفردية تؤثر ع�� 

  : الضغوط ع�� مستوى الفرد و املنظمة، كما يو��ھ الش�ل التا�� إدارةو نتائج�ا كما يناقش النموذج 

  لدراسة ضغوط العمل "كرايت�� وكين�ي "نموذج): 6 -1(الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

 . 35،ص،2016/2017بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة ماس��،،جامعة معسكر،  :املصدر

  

يوجد اتفاق جامع ب�ن الباحث�ن و  ضغوط العمل انھ الدراسة  نبايت�� من استعراض النماذج السابقة 

�ل نموذج يركز ع�� عناصر و متغ��ات  أنالكتاب حول نموذج واحد يمكن استخدامھ لدراسة ضغوط العمل و 

  .معينة

  

 

  مصادر الضغوط 

  الفردع�� مستوى  -

  ع�� مستوى ا��ماعة  -

  ع�� مستوى املنظمة -

 الب�ئة ا��ارجية -

  الضغوط

Stresses 

  نتائج الضغوط

  سلوكية -

  معرفية -

 فسيولوجية -

  الفروق الفردية

  التكيف،العمرال��صية،(

  )ا���س
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  قياس ضغوط العمل أدوات: املطلب الثا�ي 

القياس النف���  أدوات  �دوات، و من تلك أدوات أو�عدة وسائل  ��سانيقاس الضغط النف��� عند 

  1 : املستخدمة لدى ا��تص�ن و تتمثل ��

  �فرادقياس الضغوط لدى  - 1

مستوى ال�رمونات  أومن خالل معدالت ضر�ات القلب  �فرادبالرغم من انھ يمكن قياس الضغوط لدى 

 نھفا أخرى من ناحية . حدة �� ضوء ظروفھ البدنية و الد�نية  فرد ع��قياس�ا ل�ل  �فضلانھ من  إالبا��سم 

 �فرادمادام ل�ل فرد معدل ضر�ات القلب، يمكن �عتماد عليھ �� تحديد الضغوط ال��صية و كذلك فان 

  .مختلفة للضغوط بأنماط�ستجبون 

  قياس الضغوط �� املؤسسات  - 2

لقياس مستوى الضغط، و لعل من  �ساليبلدى الشر�ات و غ���ا من املنظمات العديد من  أنال شك 

عن العمل �� يوم ما  و مع ذلك ال  الغائب�نشيوعا معدل الغياب و الذي �ع�� ال�سبة املئو�ة للموظف�ن  أك���ا

تج��  اة من الضغوط فمثال معان �ك��معدل غياب �� بالضرورة  أع��الشركة ال�� لد��ا  أن�ست�تج  أنيمكن 

  .ا��سارة أو�عض الشر�ات �عض موظف��ا ع�� الغياب و البقاء �� امل��ل خالل مواسم الكساد 

  اس��اتيجيات ضغوط العمل: املطلب الثالث 

�ناك �عض �ساليب ال�� يمكن أن �ستفيد ��ا املنظمة أو الفرد للتقليل من �ضرار الناتجة عن التعرض 

  2 :و ذلك من خالل ما ي�� لضغوط العمل 

  س��اتيجيات الفردية �   - 1

 : �ناك أساليب �ساعد ع�� التعود و املرونة �� مواج�ة املواقف الصعبة و من تلك �ساليب ما ي�� 

و من ب�ن �ذه �ساليب السماح بأخذ ف��ة قص��ة من النوم أثناء اليوم،أل��ا :  الفسيولوجية�ساليب   )أ 

ال�شاط وتقليل �ستجابة للضغوط، و كذلك التأمل حيث يتعلم الفرد كيف يصفي  �ساعد ع�� استعاد

وأيضا التدر�ب  ع�� �س��خاء،حيث يتعلم الفرد �� �ذه الطر�قة كيف ي�ون  ذ�نھ من التفك�� �� أي ���ء،

                                                           
1
  . 191،190،ص،ص،2016ماجد عبد امل�دي مساعدة،السلوك التنظي��،عمان،دار املس��ة،   

2
 .28، 27ص  ،، ص2017./2016مذكرة ماس��،جامعة معسكر، ، الوقت �� ا��د من ضغوط العمل إدارةمداح عودة ، لوجان اب�سام ، دور   
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شعر  إذامتوترا ثم ير�� عضالتھ ،و�معرفة الفرق ب�ن ا��الت�ن �ستطيع الفرد �ستفادة ��ذه الطر�قة 

 .بالضغط

محاولة البعض التخفيف من الضغط من خالل محاوالت التكيف النف��� ، حيث أن  :�ساليب الفكر�ة   )ج 

�غ�� من  أناملبدأ �سا��� من �ساليب الفكر�ة �و أننا ال �ستطيع دائما �غي�� العالم من حولنا و لكن �ستطيع 

 .ردود أفعالنا اتجا�ھ 

الوسائل ال�� �ساعد ع�� التكيف مع الضغوط �و جعل نمط ا��ياة �ساعد ع��  من ب�ن :إدارة نمط ا��ياة   )د 

 .نظام غذا�ي سليم ،ومحاولة تحقيق التوازن ب�ن ��شطة ا��تلفة �� حياة الفرد  إتباعذلك،ومن ذلك 

قل تراكم �عمال و ��تمام باألعمال � إ��عدم تنظيم وقت العمل يؤدي  إن :�دارة الفعالة للوقت   )ه 

أ�مية،ولضمان �دارة الفعالة للوقت يجب مراعاة تحديد �ولو�ات للعمل و تنفيذ�ا فالبد من تحديد �مور 

عدم السماح باملقاطعة أثناء العمل أل��ا مضيعة للوقت وال �ساعد �� ال��ك�� ��   إ���ك�� أ�مية ،باإلضافة 

�ن ،و�� أحد �ساليب الفعالة �� �دارة الفعالة للوقت �مور ال�� يتم دراس��ا ، وكذلك تفو�ض السلطة لآلخر 

 .و�� تفو�ض املساعدين �� اتخاذ القرار �� �مور املتعلقة بالعمل 

 �س��اتيجيات التنظيمية - 2

�س��اتيجيات املتبعة  إ���س��اتيجيات الفردية لتخفيض الضغوط ،و�ن ن�تقل  إ��تطرقنا فيما سبق 

 : من طرف املنظمة للتخفيف من �ذه الضغوط و املتمثلة �� 

تفتقد الكث�� من الوظائف معنا�ا و قيم��ا للعديد من �سباب ، م��ا ز�ادة حدة : تصميم وظائف ذات مع��   )أ 

إعادة تصميم العمل ، وعليھ فيجب تصميم أو  أداءالتخصص بالقدر الذي يفقد املوظف أي لذة و متعة �� 

  . �داءالوظائف بالش�ل الذي يجعل�ا ذات مع�� و أ�مية ، كما ي�يح مقدرا مناسبا من السلطة �� 

      تؤدي عدم املشاركة �� اتخاذ القرار ا�� الشعور الغر�ة و ضغوط العمل : نظام املشاركة �� اتخاذ القرار   )ب 

امللكية املش��كة ، و���يع الرؤساء �� تفو�ض جزء  و يفيد املدير�ن أن �شعروا نظم املشاركة �� �ر�اح و

 .من سلط��م ملرؤوس��م 

يمكن ألحد املدير�ن اك�شاف أن الضوضاء املوجودة �� مكتب : الكشف عن مس�بات ضغوط العمل   )ج 

مرؤوسيھ �س�ب الضغط لبعض�م ، و أي ضغوط أخرى و  التعرف ع�� �ذه املس�بات �ساعد املدير�ن أو 

 .إدارة املوارد ال�شر�ة �� إيجاد ا��لول �خصائي�ن �� 

و ذلك من خالل مس�شار نف��� و اجتما�� للعمل و تخصيص ��رات : ��شطة العالجية �� مناخ العمل   )د 

ملمارسة التمار�ن الر�اضية ،و ��رات لل��ك�� و �س��خاء، فلقد ارتادت �عض الشر�ات العاملية تجر�ة 
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��رة �س�� ��رة السلوك العدوا�ي ،وع�� ال��ص الذي يدخل �ذه  أ�شئواجديدة �� �ذا ا��ال ،فقد 

 .الغرفة أن يضرب بيده أو باملضرب �عض �كياس ل�ي يفرغ املشاعر النفسية الس�ئة
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  خالصة الفصل

ثار ايجابية أو آثار سلبية، لذلك وجب ع�� املنظمة استغالل�ا �� آيمكن لضغوط العمل أن  ت�ون ل�ا 

صا���ا من اجل خلق روح إبداع و تطو�ر قدرات املوارد ال�شر�ة، و ا��فاظ ع�� �ذه الضغوط �� �سب مقبولة 

  .�عود ع�� املنظمة  السلبية ال�� قد  لتجنب �ثار

و تبدأ معا��ة ضغوط العمل بادراك �دارة ملتطلبات العامل�ن ، بوصف�م �شرا ل�م احتياجا��م ال�� 

من املنظمة ال�� �عملون ��ا، لذا فان معا��ة الضغوط ينطلق من تحليل مبادئ املنظمة و  �عملون ع�� تلبي��ا

  .فلسف��ا �دار�ة ال�� تؤمن ��ا �� العمل لتحقيق اك�� قدر من إشباع دوافع العامل�ن 



 

 الفصل الثاني

إلاطار النظري لاللتزام 

 التنظيمي
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  تم�يد

أصبح �ل��ام التنظي�� من املواضيع ال�� القت ا�تماما وا�� �� حقل �دارة �� العقود �خ��ة، ملا لھ من 

�شمل الرغبة و  �ع�� �ل��ام عن اتجاه الفرد نحو املنظمة إذدرجة انجاز العمل ف��ا، و  عالقة بفعالية املنظمة

�عد �فراد املل��مون تجاه منظما��م و  �ظ�ر �ل��ام �� بذل العامل ج�ودا إضافية �� العمل،و  .القو�ة عضوا ف��ا

  .منافس��ا للمنظمات �خرى و  مصدر قوة �ساعد �� بقا��ا

 العامل�ن ف��او  �دارةالثقة ب�ن و  �عز�ز �ستقرارو  لتنظيميةا ��داف�ل��ام عنصرا حيو�ا �� بلوغ  �عد

  أ�ميةلھ من   �ستمرار،  لذا نال ا�تمام الكث�� من  الباحث�ن   ملاو  �م �� تطو�ر قدرات املنظمة ع�� البقاءا�سو 

عدد من النتائج �يجابية بال�سبة  إ���ؤدي �ل��ام التنظي�� و  املؤسسة ع�� حد سواء،و  ا�ع�اسات ع�� الفردو 

فعالية ب�نما ضعف مستوى و  املنظمة بكفاءة أ�دافتحقيق و ،  �انخفاض معدل دوران العمل �فرادو  للمنظمة

انخفاض و  �سرب العمالة من املنظماتو  عن العمل التأخرو  ارتفاع ت�لفة الغياب إ���ل��ام التنظي�� يؤدي 

  .الرضا الوظيفي

  :معرفة أك�� لالل��ام التنظي�� للعناصر التاليةو  �ذا الفصل لتفصيلو ارتأينا �� 

  أساسيات �ل��ام التنظي��؛ -

  مراحل �ل��ام التنظي��؛و  أ�عاد -

  .أثار �عز�ز �ل��ام التنظي��  -
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  مدخل لالل��ام التنظي��: �ول املبحث 

 أوليا لف�م حقيقتھو  التنظي�� �عت�� شرطا أساسيادقيق لالل��ام و  � �عر�ف محددالوقوف ع� أنال شك 

 تنظيمية معقدة أل��ا ترتبط مع الفردو  إدراك مضمونھ، حيث �ل��ام التنظي�� �عت�� كظا�رة اجتماعيةو 

  .عالقة التفاعل بي��ما و  ا��ماعاتو 

  مف�وم �ل��ام التنظي��:  �ول املطلب 

توضيح املف�وم قد الزمھ �عض  أن إالن رؤى الباحث�ن حولھ، تباي�ت مفا�يم �ل��ام التنظي�� نظرا لتباي

  1: املفا�يم أ�ممن و  تضمينھ مجاالت عدةو  جة ال��ك�� ع�� �ل��ام نحو ب�ئة العملالتعقيد ن�ي

امتالك الرغبة و  بان �ل��ام �و استعداد الفرد لبذل ج�ود كب��ة لصا�� املنظمة) Porter 1968(بورتر يرى  -

  .الرئ�سية للمنظمة ��دافو  القبول بالقيمو  البقاء �� املنظمةالقو�ة �� 

العزم ع�� العمل لتحقيق و  �ل��ام �و التقييم �يجا�ي للمنظمة نأف��ى ) Sheldon 1971( شلدون  أما -

 .أ�داف�ا

انھ نتاج و  للمنظمة تأييدهو  بوصفة مناصرة الفرد�ل��ام التنظي��   إ�� فينظرا )(Buchanan 1974بوشان   أما -

  :�� و  تفاعل ثالثة عناصر

  .قيما للفرد العامل ف��ا و  أ�دافاقيم املنظمة باعتبار�ا و  أ�داف�ع�� تب�� و : Identification" "التطابق

  .املنظمة  أ�شطة���ماك النف��� للفرد ��  أويقصد بھ �ستغراق و : Envolement" "���ماك

  .املقصود بھ شعور الفرد باالرتباط العاطفي القوي تجاه املنظمة و :  Loyalty" "الوالء

  2 :�ل��ام التنظي��  إ��من ب�ن التعار�ف ال�� برزت �� النظر  أيضاو 

  .نفعية مادية  ألسباب��ا   ارتباطھمن  أك��رد نحو املنظمة عاطفة وجدانية للف بأنھ�عرف �ل��ام التنظي��  -

رغبتھ الشديدة �� البقاء و  ج�د ممكن لصا�� املنظمة أق����ع�� �ل��ام التنظي�� عن استعداد الفرد لبذل و  -

  .قيم�ا و  بأ�داف�ا��ا  أيمانھو  من ثم قبولھو  ��ا

                                                           
�دار�ة،ا��لد و  شياع ع�� ا��مي��، العوامل املؤثرة �� �ل��ام التنظي��، مجلة جامعة �نبار للعلوم �قتصادية مخلص1

 . 296،295،ص،ص،9،2012،العدد4
2
  . 59،58ص،،ص،2016/2017لقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة ماس��،،جامعة معسكر، ب  
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  .�رتباط ��ا من جانب الفرد و  يمثل �ل��ام التنظي�� التطابق مع املنظمة -

ال�� يمكن من خالل�ا خ�� الذي يضغط ع�� الفرد للعمل بالطر�قة �عرف �ل��ام التنظي�� بالشعور الدا -

  .تحقيق مصا�� املنظمة 

 أ�دافية تدل ع�� تطابق اجتماعو  �ل��ام التنظي�� �و حالة نفسية إنو من خالل ما سبق يمكن القول 

 املنظمة أ�دافو  التمسك بقيمو  �خرشعور �ل طرف بواجباتھ اتجاه الطرف و  املنظمة أ�دافالعامل�ن مع 

  .الرغبة �� �ستمرار فيھو  الدفاع ع��او  إل��االشعور القوي باالنتماء و 

  مداخل �ل��ام التنظي�� : املطلب الثا�ي 

مفا�يم �ل��ام التنظي�� ا��تلفة تحت تقسيم�ن  إدراجالباحث�ن ع�� و  اتفق العديد من الكتاب

  :تتمثل �� الش�ل املوا��  أساسي�ن

  مداخل �ل��ام التنظي��): 1 -2(الش�ل

  

  

  

  

  

  . 62،ص،2016/2017بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة ماس��،،جامعة معسكر، : املصدر

  

  

  

  

  

  

 مداخل �ل��ام التنظي��

 السلو�يو  املدخل �جتما��  املدخل التباد�� املدخل السي�ولو��
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  خصائص �ل��ام التنظي��: املطلب الثالث 

  1: ي��   يتم�� �ل��ام التنظي�� بمجموعة من ا��صائص نذكر م��ا فيما

  قبولھو  ج�د ممكن لصا�� املنظمة �� البقاء ��ا أق����ع�� �ل��ام التنظي�� عن استعداد الفرد لبذل 

 قيم�ا ؛و  بأ�داف�ا إيمانھو 

  الرغبة ال�� يبد��ا الفرد للتفاعل �جتما�� من اجل تزو�د املنظمة با��يو�ة إ���ش�� �ل��ام التنظي�� 

 منح�ا الوالء ؛و  ال�شاطو 

  ؛ ��عادمتعدد  بأنھيتصف �ل��ام التنظي�� 

 املنظمة ؛و  �ل��ام التنظي�� حالة نفسية تصف العالقة ب�ن الفرد إن 

  ببقائھ او تركھ للمنظمة ؛يؤثر �ل��ام التنظي�� ع�� قرار الفرد فيما يتعلق 

  سانيةقيم املنظمة و   أ�دافقبول : الذين لد��م �ل��ام التنظي�� بالصفات التالية  �فراديتم���� 

 املنظمة ؛ أ�داف�ذل املز�د من ا���د لتحقيق و  ��ا �يمانو 

 ل�ست جة ثابتة نجد در و  يتصف �ل��ام التنظي�� حالة غ�� ملموسة تتجسد �� والء العمال ملنظما��م

 .متعددة ومؤثرة �� �عض�ا البعض   أ�عادهو  مطلقة

  �ل��ام التنظي�� أ�مية: املطلب الرا�ع 

  : 2يتم�� �ل��ام التنظي�� باأل�مية التالية

  ال�� ال  �وقاتالعامل�ن ��ا ال سيما ��  �فرادو  �� الر�ط ب�ن املنظمةيمثل �ل��ام التنظي�� عنصرا �اما

 مستوى من �نجاز ؛ أع��دفع�م لتحقيق و  تقدم ا��وافز املالئمة ملوظف��ا إن�ستطيع ف��ا املنظمات 

  ؛  إنتاج�از�ادة و  استمرار�او  �� ضمان نجاح تلك املنظمات ملنظما��م عامال �اما  �فراد�عت�� ال��ام 

  خاصة معدل دورات و  للت�بؤ جديد من النوا�� السلوكية �ساسيةاملؤشرات  �ل��ام التنظي�� يمثل احد

 العمل ؛

 ارتفاع مستوى �ل��ام التنظي�� �� ب�ئة العمل ي�تج عنھ انخفاض مستوى مجموعة من الظوا�ر السلبية إن 

 امل�ام ؛ أداءال��رب عن و  مقدم��ا ظا�ر�ي الغيابو 

  ستقرار املنظ��  ؛�التا�� تحقيق � و  ثق��م باملنظمةو  �فرادز�ادة تماسك 

                                                           
1
  . 60،ص،2016/2017بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية، اثر ضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي��، مذكرة ماس��،،جامعة معسكر،   

2
  . 43،ص،2014/2015اب�سام عاشوري،�ل��ام التنظي�� داخل املؤسسة وعالقتھ بالثقافة التنظيمية،مذكرة ماجست��،�سكرة،جامعة دمحم خيضر،  
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 دارةو  انخفاض املشكالت ال�� تحصل ب�ن العامل�ن� .  

  �ل��ام التنظي�� أساسيات: املبحث الثا�ي 

 و �ل��ام التنظي�� مظ�ر من املظا�ر السلوك  ��سا�ي املعقد الذي �شمل جميع أوجھ ال�شاط العق��

  .حل مشكالتھ و  إشباع حاجاتھو  الفرج من اجل التوافق مع بي�تھ  �جتما�� الذي يقوم بھ و ا��ر�ي

  مراحل �ل��ام التنظي��:  �ول املطلب 

  1: ي��  و �� متتا�عة كما" Bouchananشنان بو "�ل��ام التنظي�� للفرد مر بثالث مراحل حسب 

  مرحلة التجر�ة -1

 �عدادو  واحد ي�ون خالل�ا خاضعا للتدر�بملدة عام و  و �� ال�� تمتد من تار�خ مباشرة الفرد لعملھ

مع الوضع  التأقلممحاولة و ،  ��ون خالل تلك الف��ة ا�تمامھ منصبا ع�� تام�ن قبولھ �� املنظمةو  التجر�ةو 

محاولة و  املنظمة أ�دافو  اتجا�اتو  أ�دافھو  محاولة التوفيق ب�ن اتجا�اتھو  الب�ئة ال�� �عمل ف��او  ا��ديد

 التجر�ة انھ خالل �ذه الف��ة يواجھ الفرد عددا من املواقف ال�� ت�ون عنده مرحلة" و�انن �قول يو  ذاتھ إثبات

 إدراكظ�ور جماعات متالحمة، ،  من �ذه املواقف تحديات العمل، عدم وضوح الدور و  ��يئة للمرحلة ال�� يل��او 

  .الشعور بالصدمة و  نحو التنظيم، التوقعات، نمو �تجا�ات

  �نجازو  مرحلة العمل -2

 مف�وم �نجاز تأكيدخالل �ذه الف��ة يحاول الفرد و  ،أعوام �ر�عةو  و ت��اوح مدة �ذه املرحلة ب�ن عام�ن

  .املنظمة و  ��بلور وضوح الوالء للعملو  تخوفھ من ال��زو  ال��صية للفرد، ��ميةما يم�� �ذه الف��ة   أ�مو 

  مرحلة الثقة بالتنظيم -3

 ما ��اية، حيث يزداد والئھ إ���ستمر و  تقر�با من السنة ا��امسة من التحاق الفرد باملنظمة تبدأو 

  .عملية انتقال الفرد باملنظمة و ،  مرحلة الن�� إ���نتقال و  تتقوى عالقتھ بالتنظيمو 

  

  

  

  

                                                           
1
  . 56،55العاشوري، نفس المرجع السابق،ص،ص،ابتسام   
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  :�ذه املراحل �� الش�ل التا��  كما سنو��

  التنظي��مراحل تطور �ل��ام ) :   2 -2 (الش�ل 

  

  

  

 

 

 

  .من اعداد الطالبة : املصدر 

  �ل��ام التنظي�� أ�عاد: املطلب الثا�ي 

 أن إ�� �دبيات�ش�� و  ا��ركة لھ،و  تجاه املنظمات باالختالف القوة الباعثة �فرادتختلف صور �ل��ام 

 أ��م إال�ل��ام أ�عاد �تفق الباحث�ن �� �عدد و  �عدا واحدا،ل�س و  مختلفة لالل��ام التنظي�� أ�عادا�ناك 

  1:منھ نو�� ��عاد فيما ي��و  ،��عاديختلفون �� تحديد �ذه 

  �عد �ل��ام العاطفي:  أوال

الفرد بان الب�ئة التنظيمية ال�� �عمل ��ا �سمح لھ  إحساس�ذا ا��انب من �ل��ام بدرجة  يتأثر

 �و �رتباط ا��دود، أيما يخصھ  أوباملشاركة الفعالة بمجر�ات اتخاذ القرارات سواء ما يتعلق م��ا بالعمل 

ن ييم ذا�ي للمتطلبات ال�� تفرض�ا ظروف العمل ا��تلفة في�و �ذا التوجھ �م الذين �عملون وفق تق أ��ابو 

  .فق ما تقدمھ ل�م منظما��م املنظمة و و  �رتباط ب�ن الفرد

  �عد �ل��ام املعياري : ثانيا 

غالبا ما �عزز �ذا الشعور دعم املنظمة ا��يد و  الفرد باالل��ام بالبقاء �� املنظمة إحساسو يقصد بھ 

العمل بل باملسا�مة ��  تنفيذ إجراءاتالتفاعل �يجا�ي، ل�س فقط �� و  السماح ل�م باملشاركةو  للعامل�ن ف��ا،

                                                           
  .53،52،51،ص،ص، ص،اب�سام عاشوري، نفس املرجع السابق   1

  

 مراحل �ل��ام التنظي��

  مرحلة التجر�ة

)1( 

  �نجازو  مرحلة العمل

)2( 

  مرحلة الثقة  بالتنظيم

)3 ( 
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 أ��ابو  السامي، �خال���ع�� عنھ  �رتباط و  التخطيط ورسم السياسات العامة للمنظمة،و  ��دافع وض

  .�ة العامةاملص�و  مقتضيات الضم��الضم�� الذين �عملون وفق  أ��اب�ذا التوجھ �و املوظفون 

  �عد �ل��ام املستمر : ثالثا 

القيمة �س�ثمار�ة ال�� من املمكن  أيو �و التحكم �� درجة �ل��ام الفرد تجاه املنظمة  الذي �عمل ف��ا، 

�ذا �رتباط  أن أي أخرى لو استمر بالعمل مع املنظمة مقابل ما سيفقده لو قرر �لتحاق بج�ات يحقق�ا  أن

ع��  املنفعة  ال�� يحصل عل��ا من  املنظمة  فمادامت  املنظمة  ال�� �عمل ف��ا  �و��مصل�� يقوم   بالدرجة 

  .تقدم  لھ من املنافع

لھ املنظمة  ال�� �عمل من  ال�� تقدمھ   أفضلتقدم  عوائد    أخرى اوجد الفرد  العامل منظمة     إذا  أما

  .  إل��اد  �� �نتقال ف��ا فانھ لن  ي��د

  :و سنو�� �ذا ��  الش�ل التا��   

  �ل��ام التنظي�� أ�عاد): 3 -2(الش�ل رقم   

  

  

  

  

  

  

  

عالقتھ بالثقافة التنظيمية،مذكرة ماجست��،�سكرة،جامعة دمحم و  اب�سام عاشوري،�ل��ام التنظي�� داخل املؤسسة :راملصد

  . 54،ص،2014/2015خيضر،

  

  

  

 �ل��ام التنظي��

  �ل��ام املعياري 

�ستقرار �� املنظمة الن العامل 

 .يتعرض لضغوط من �خر�ن 

  �ل��ام �ستمراري 

�ستمر العامل مع املنظمة ألنھ ال 

 .يملك غ�� ذلك 

  �ل��ام العاطفي

�و �ستمرار �� العمل باملنظمة 

 و الن العامل يوافق ع�� أ�داف�ا

  .ير�د البقاء ف��ا
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  العوامل املؤثرة �� �ل��ام التنظي��: املطلب الثالث 

قد تباي�ت و  خارج ب�ئة املنظمةو  �ناك مجموعة من العوامل ال�� تؤثر �� �ل��ام التنظي�� م��ا يقع داخل

 بالسمات( تمثلت ع�� ثالث عوامل رئ�سية  أكدتالثمان�نات و  الباحث�ن حول�ا، فبحوث السبعيناتو  الكتاب أراء

  ) .ال��صية، ا��صائص الوظيفية، ا��صائص التنظيمية 

�� و باالل��ام التنظي��، لتأث���ا) فرص العمل البديلة ( العوامل البي�ية  إضافةبحوث ال�سعينات فقد  أما

حاالت الدور بال�سبة للفرد و  دراسة حديثة تم تحديد العوامل املؤثرة �� �ل��ام التنظي�� بخصائص الوظيفة

  1.ا��صائص التنظيمية  إ�� باإلضافة  باألعضاءعالقات القائد و  تحدياتھو  العملكتخصص 

  �عز�ز �ل��ام التنظي�� أثار و  طرق قياس: املبحث الثالث 

التنظي�� ملا  �تجاه�رجع �ذا ��تمام ��ذا و  لقد ح��� �ل��ام التنظي�� با�تمام كب�� من الباحث�ن، 

  .منظما��م و  وظائف�ماتجاه  مواقف�مو  �فرادع�� سلوك   أثاري��كھ من 

  طرق قياس �ل��ام التنظي��:  �ول املطلب 

تحليلھ عددا من املقاي�س ��دف قياس مستو�ات �ل��ام الفرد و  لقد طور �عض امل�تم�ن بدراسة �ل��ام

  2:ي��  فيماتتمثل �ذه املقاي�س و  م�ونا��او  قد تباين تلك املقاي�س �� طبيع��او  باملنظمة

ال�� تضمن فقرات سداسية �ستجابة لقياس �ل��ام التنظي�� كما تضمن فقرات و : "ثورن�ن "مقياس  )أ 

 .خماسية �ستجابة تق�س �ل��ام امل��  أخرى 

 .فقرة  �15ت�ون من و  �ل��ام التنظي�� اس�بانھعليھ  أطلققد و : "زمالئھو  بورتر "مقياس   )ب 

�ت�ون من  و  القيمو  باألعرافقدما مقياس لالل��ام مدى ا��ياة متمثلة :  "مافري و  مارش"مقياس   )ج 

 فقرات 

    ال�يئة التدر�سية من خالل               محاولة لقياس �ل��ام القي�� ألعضاء�و و : "زمالئھو  جورج"مقياس   )د 

 . فقرات 4

 .فقرة خماسية �ستجابة  22تضمن : " زمالئھو  كوردن"مقياس   )ه 

 

                                                           
1
، �83قتصاد، العدد و  �دارة الرعاية �جتماعية،  مجلةو  �ل��ام التنظي�� دراسة استطالعية �� دائر�ي التقاعدو  تحليل العالقة ب�ن الثقة التنظيمية  

  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9517،180،ص،2010تكر�ت،جامعة 
2
  .78،77، مرجع سبق ذكره،ص،ص،بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية   
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  �ل��ام التنظي��  أثار : املطلب الثا�ي 

نتائج ت�ون �� معظم�ا سلو�ا  أواتجاه املنظمات ال�� �عملون ��ا عدة مخرجات  ينجم عن ال��ام العامل�ن

  1:�� �التا�� و  املنظمة ك�ل و ا��ماعاتو  ايجابيا �عود ع�� الفرد

  ع�� مستوى الفرد  -1

سلبيا فقد يقوي رغبة الفرد ��  أوايجابيا  التأث���ذا  أ�انسواء  : ع�� الفرد خارج نطاق العمل  تأث��  -أوال

�التا�� يزداد رضاه الوظيفي مما يجعلھ ي�ب�� و  لعملھ أداء�جعلھ �ستمتع عند و  باملنظمة�ستمرار �� العمل 

املنظمة،  أ�دافه الوظيفي مما يجعلھ ي�ب�� يزداد رضا�التا�� و  لعملھ أدائھ�جعلھ �ستمتع عند و  املنظمة، أ�داف

وقت   أيال ي�اد ي��ك و  طاقتھ ووقتھ للعملو  من حيث ا��انب السل�� فيجعل الفرد �س�نفذ �ل ج�ده أما

  . �خر�نلل�شاط خارج العمل يجعلھ �ع�ش �� عزلة عن 

املوظف الذي لديھ ال��ام مرتفع ي�ون  أنحيث  :مستوى �ل��ام ينعكس ع�� تقدم الفرد الوظيفي  تأث�� : ثانيا 

 أ�دافاج��ادا �� تحقيق و  إخالصا أك���او  تقدما �� املراتب الوظيفيةو  ترقيا أسرعو  أك��و  عادة مجدا �� عملھ

العكس ��يح بال�سبة للموظف الذي ينخفض مستوى �ل��ام و  ست�افئھ بأ��ا�زداد ثقتھ �� املنظمة و  املنظمة

  .لديھ 

  ع�� مستوى جماعات العمل  -2

لم يحظ �ذا ا��ال باال�تمام من جانب الباحث�ن بالرغم من النتائج �يجابية لالل��ام بجماعات العمل 

 �انت ع�� استعداد لبذل ج�د اك�� و  الفاعلية�موعة زادت درجة الثبات بحيث �لما زادت درجة �ل��ام ا�

 �بت�ارو  عدة نتائج سلبية تكمن �� انخفاض القدرة ع�� ا��لق �� ح�ن نجد،  زادت درجة التماسك بي��او 

 أف�ارلد��م  أفراد�التا�� عدم دخول و  كذلك انخفاض معدل دوران العملو  التكيف من خالل استقرار العمالةو 

  .نافعة و  جديدة 

  ع�� مستوى املنظمة  -3

  :   أ�م�اايجابية للمنظمة من  أثار إ��يؤدي الشعور باالل��ام التنظي�� 

 نتظام �� العمل ؛و  استقرار العمالةو  انخفاض معدل دوران العمل� 

  ؛ أع��تحقيق معدالت نمو و  �نتاجبذل العامل�ن قصارى ج�د�م مما ي��تب عل��ا ز�ادة 

  املوارد ال�شر�ة من خالل وضع الرجل املناسب �� امل�ان  إدارةمساعدة املنظمة ع�� تفعيل سياسات

 املناسب ؛

                                                           
1
  . 30،29بلقرع فاطيمة، بختاوي العونية،نفس املرجع السابق،ص،ص،  
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 تنمية م�ارات العامل�ن بما يخدم جوانب و  ة املنظمة ع�� التحديد الدقيق لالحتياجات التدر��يةز�اد

 العمل ؛

  عطون ايجابية  �ك�� �فراداملوجودين خارج التنظيم الن  �فراد إ��ز�ادة جاذبية املنظمة بال�سبة�

 .ذوي امل�ارات العالية  �فرادووا��ة عن املنظمة مما �ساعد�ا ع�� استقطاب 

الذين يل��مون  �فراد إن إذالتغي�� و  التكيفو  النتائج السلبية فتتمثل �� انخفاض القدرة ع�� �بت�ار إما

  .مناقشة سياسات املنظمة مما يحد من قدرة املنظمة ع�� �بت�ار  إ��بدرجة كب��ة للتنظيم ال يميلون عادة 

  التنظي��  �عز�ز �ل��ام: املطلب الثالث 

ا��تلفة من خالل ��تمام با��وانب  بأش�الھ�عز�ز �ل��ام التنظي��  إ��املنظمات ا��تلفة  إدارةت��ا 

  1:التالية 

  مع قيم املنظمة  رغبا��ماستقطاب العامل�ن الذين  تتوافق  -1

  .�سا�م ذلك �� ز�ادة درجة �ل��ام  أ�داف�او  رغبات العمل متوافقة مع قيم املنظمة أنحيث 

 ال�امة إلس�اما��متقدير�م و  وظائف�م تأديةفرص جديدة للتحكم �� طر�قة  �فراد إعطاء: الوظائف  إثراء -2

 أداءقد تمتعوا بقدر كب�� من استقالل �� و  قد ن��ت �ذه الطر�قة �� شركة فورد ب��نامج اش��اك العمالو 

كذلك ر�ط مصا�� الشركة بمصا�� موظف��ا عندما ي�ون ل�م و ،  لز�ادة �ل��ام �ان حل فعال جداو  أعمال�م

ال��امج ال���يعية و  �ر�اح�ذا ينطبق ع�� الشر�ات ال�� تطبق سياسة املشاركة �� و  النفعو  �تجا�ات

 عندما تتوافق �ذه املصا�� ي�ون و  مصا���م ال��صية تتفق مع مصا�� الشركة أنللموظف�ن بحيث يروا 

  .�ل��ام عا�� 

الب�ئة ا��يطة ملعنو�ات العامل�ن �عمل عل و  التنظيمات ذات املناخ إن: ��تمام بتحس�ن املناخ التنظي��  -3

املناخ و  الب�ئة إيجاد�نتماء لد��م لذا ال بد ل�ذه التنظيمات من و  تقلل من درجة �ل��امو  ���يع �سرب العامل�ن

بحيث �لما �انت وا��ة داخل التنظيم زادت درجة �ل��ام  �دوارو  ��دافتوضيح  أيضاو ،  التنظي�� ا��يد

كذلك ا��ال بال�سبة و  تحقيق�او  قدوة ع�� ف�م�ا أك��يجعل العامل�ن  ��دافالتنظي�� لدى العامل�ن  فوضوح 

  . تجنب للصراعو  ا من استقرارما ي��تب عل�� إ���ساعد ع�� خلق �ل��ام لدى العامل�ن نظرا  �دوارلعملية تحديد 

  

  

  

  

                                                           
1
  . 30بلقرع فاطيمة،بختاوي العونية ،نفس املرجع السابق،ص،  
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  خالصة 

رئ�سية ال�� ��دف إل��ا املؤسسات، حيث �ذا �خ�� �و ال ��دافتحقيق ال��ام العامل�ن �و احد  إن

كيفية ترسيخ�ا لدى �فراد  و س�ب إما �� نجاح�ا أو فشل�ا و ذلك من خالل الثقافة ال�� تحمل�ا �ل مؤسسة

، و منح العامل�ن فرص لسماع ش�وا�م و اق��احا��م �دارة�ح��ام ب�ن الزمالء العمل و العامل�ن ��ا، فالتقدير و 

  .و أرا��م و مشارك��م �� اتخاذ القرارات يز�د من ال��ام العامل�ن نحو مؤسسا��م

و  ل�ا، باإلضافة إ�� الشعور بالفخرمن خالل ال��ام�م و مدى شعور�م باالنتماء  �خ��فيظ�ر �ذا 

  .�از ل�ا و يظ�ر أيضا �� تحقيق املسؤولية اتجاه املؤسسة �ع�



 

 الفصل الثالث

دراسة ميدانية ألثر ضغوط 

العمل على الالتزام التنظيمي 

 في مؤسسة سوناطراك
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 تمهيد

هناك الكثير من األساليب التي تمكن من معرفة مدى اثر ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي بالشكل 

و ذات مصداقية يمكن االعتماد عليها في تصحيح بعض األخطاء املهنية  الذي يمكن من استخراج نتائج واقعية

 بشكل متواصل في تحسين األداء. التي يقع بعض العمال فيها، األمر الذي سيساهم 

    ،SPSS من بين تلك األساليب هو استخدام بعض برامج تحليل البيانات اإلحصائية مثل استخدام برنامج

 و املقابالت الشخصية . انةو الذي يصلح لتحليل االستب

 اإلشكاليةعلى  اإلجابةااللتزام التنظيمي،و بهدف و  املفاهيم املتعلقة بضغوط العمل أهم رأينا أنبعد 

مركب   طراكسونااختبار الفرضيات خصصنا هذا الفصل للدراسة التطبيقية التي كانت في مؤسسة و  املطروحة

Gnl1/ Z  مناقشة أهم نتائج الدراسةو  يميمعرفة اثر ضغوط العمل على االلتزام التنظبغرض . 

 جاء هذا الفصل في العناصر التالية:

 ؛Gnl1/Zتعريف مؤسسة سوناطراك و مركب   -

 نتائج الدراسة؛عرض   -

 مناقشة نتائج الدراسة . -
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تقديم مجتمع و عينة الدراسة : األول املبحث   

الجزائري، كما هي شركة عمومية جزائرية  باالقتصادالتي تنهض  األولىاليد  طراكتعتبر مؤسسة سونا

  كما  أنها  أصبحت متنوعة األنشطة تشمل جميع جوانب اإلنتاج ،في الجزائر البتروليةشكلت لالستغالل املوارد 

  النقل والتكرير.و  االستخراج و  االستكشافو 

  Gnl1/Zاملطلب األول : تقديم مؤسسة سونطراك مركب 

 Gnl1/ Z  تعريف مركب -1

التي و  تحويل املحروقاتو  مركب تمييع الغاز الطبيعي من بين املركبات التابعة للفرع املكلف بتمييع إن

 تنمية االقتصاد الوطني. و  تساهم في بناء

الغازي لحاس ي  من الحقل األتيتمييع الغاز الطبيعي  و  هو منطقة صناعية مختصة في معالجة  املركب 

النقل البحري يتم عبر  نقل امليثان الن يكون مهم علما أهله. موقعه الجغرافي االستراتيجي 1978الرمل فبراير 

 هكتار.  72يشغل مساحة  األطلس ياملحيط و  املتوسط األبيضالغاز الطبيعي املميع عبر البحر  إلرسالبسفن 

من حاس ي الرمل، بعد هذا يتم التمييع عند  األتييعي الغاز الطب معالجةللمركب هي  األساسيةاملهمة 

،       متر مكعب للغاز الطبيعي 100000سعة كل حوض واحد منها  أحواضتحت الضغط الجوي املخزن في  °162

املركب  إلى GNL1/Zمن املمكن تحويل الغاز الطبيعي املميع من املركب  أيامهذا يكون في حوالي خمسة و 

GNL2/Z  ئة نصف، بعد تعبو  ساعة 12محطتين للتعبئة هي  إلىاملنتوج النهائي  إلرسالالعكس يوجد مضختان و

 .1 األمريكية الواليات املتحدةو  أوروباهي و  مسارات مختلفة عبر العالم السفن تأخذ

 Gnl1/ Z نظيمي للمركبالهيكل الت -2

 يتمثل الهيكل التنظيمي من عدة أقسام موضحة كما يلي في الشكل التالي :

 

 

 

                                                           
 باالعتماد على وثائق املؤسسة سوناطراك  .  1
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 Gnl1/Z(: هيكل التنظيمي ملركب 1 -3الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وثائق مؤسسة سوناطراك .باالعتماد على املصدر: 

 املديرية

 األمانة العامة

 مصلحة اإلعالم

 نائب إدارة املستخدمين

 مصلحة التنظيم

 نائب إدارة االستغالل

قسم 

 اإلنتاج

قسم 

 الصيانة

قسم 

 التموين

 قسم عالقات العمل

قسم الوسائل 

 العامة

قسم املوارد 

 البشرية

قسم اإلدارة 

 االجتماعية

القسم إدارة األعمال  القسم التقني

 جديدة

 قسم املالية قسم األمن
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 Gnl1/ Z تمييع الغاز الطبيعي مهام مركب -3

 باإلضافةيعتبر مركب تمييع الغاز الطبيعي من بين املركبات االقتصادية املكلفة بتمييع الغاز الطبيعي 

بفضله دعم مكانة و 1978منذ  اإلنتاجمستواه التكنولوجي العاملي. هذا املركب الذي بدا في عملية و  لحجمه

املصنع حيث تجري  إلىلب من حاس ي الرمل التفوق التي تحتلها الجزائر في مجال تصدير الغاز الطبيعي الذي يج

هي و  "METHANIER "ذلك من اجل صلبه على شكل سائل لتسهيل نقله عن طريقو  عليه عمليات مختلفة

 1.األوروبيةالدول و  أمريكاسفينة النقل باتجاه 

   Gnl1/ Z  بمركب   مراحل تمييع الغاز الطبيعي -4

 2تمييع الغاز الطبيعي في املركب يمر بخمسة مراحل: إن 

 ؛CO2الكربون  أكسيدتنقية الغاز الطبيعي من ثاني   -

 ؛فصله عن الغاز الطبيعي أواستخراج املاء   -

 ؛مرحلة التفصيل  -

 ؛مرحلة التمييع  -

 .التكسير  -

 أداة التحليل املطلب الثاني : 

 تعريف االستبيان  -1

االستبيان مجموعة من األسئلة املتنوعة والتي ترتبط فبعضها البعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى   

إليه الباحث من خالل املشكلة التي يطرحها بحثه.ويرسل االستبيان بالبريد أو بأي طريقة أخرى إلى مجموعة من 

 . لكي يتم تعبئتها ثم إعادتها للباحث األفراد أو املؤسسات التي اختارها الباحث لبحثه

 : ا وعيوب االستبيانمزاي -2

 :االستبيان  املزايا :أوال

تعطي حرية للمبحوث باإلجابة عليها في الوقت الذي يناسبه، كما تعطي له املجال للرجوع إلى الكتب واملراجع   -1

 لإلجابة عن بعض األسئلة إذا ما تطلب األمر ذلك.

 تأثير من قبل الباحث على املبحوث.عدم وجود   -2
                                                           

 باالعتماد على وثائق مؤسسة سوناطراك. 1
 نفس املرجع السابق.  2
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إمكانية تغطية مساحات جغرافية متباعدة وبتكلفة أقل منه في حالة وجود الباحث شخصيا أثناء تعبئة   -3

 االستبيان.

 :االستبيان ثانيا: عيوب

 لتفسيرها.قد توجد بعض األسئلة الغامضة التي يتعذر على املبحوث فهما بشكل سليم لعدم وجود الباحث   -1

 انخفاض نسبة املردود.  -2

 SPSSتعريف برنامج تحليل البيانات  -3

لبياناتهم املختلفة بهدف إيجاد مقاييس النـزعة  اإلحصائيةالتحليالت  بإجراءيقوم الكثير من الباحثين  

املركزية مثل : الوسط الحسابي ملجموعة من البيانات ،وحساب مقاييس التشتت ،وحساب معامالت االرتباط 

كان حجم البيانات كبيرا ،  إذا،وغير ذلك من التحليالت اإلحصائية بالطرق اليدوية ، ولكن األمر ال يكون سهال 

حال لهذه املشكلة وغيرها من املشكالت فى التحليل االحصائى ، ومن أهم مزاياه   SPSSهور برنامجومن هنا كان ظ

 .أنه يناسب الباحث املبتدئ والباحث الخبير على حد سواء

يستخدم هذا البرنامج عادة في جميع البحوث العلمية التي تشتمل على العديد من البيانات الرقمية ، وقد 

بيانات البحوث االجتماعية لكنه ال يقتصر عليها فقط ،بل يشتمل على معظم االختبارات أنش ئ خصيصا لتحليل 

اإلحصائية تقريًبا ، وله قدرة فائقة على معالجة البيانات ، كما أنه يتوافق مع معظم البرمجيات املشهورة،ولهذا 

 .يرى الباحثون أنه أداة فاعلة لتحليل شتى أنواع البحوث العلمية
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 الدراسةنتائج : املبحث الثاني

نحاول معرفة مستوى ضغوط العمل، و كذلك مستوى االلتزام التنظيمي لدى املوظفين في مؤسسة سوناطراك 

 من خالل مناقشة النتائج. Gnl1/Zبمركب 

 : تحليل نتائج الدراسة املطلب األول 

 منهجية الدراسة -1

مسح  إجراءتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على منهج البحث الوصفي ،من خالل  إلىبهدف الوصول 

الوقوف عند أهم  و نظري  إطار، وذلك ألجل وضع امليدانيةو  البحوث النظريةو  االطالع على الدراساتو  مكتبي

ة تحليلية لكافة دراس إجراء، أما على صعيد البحث امليداني فقد تم الدراسة إشكاليةالدراسات بغيت تأطير 

ذلك من خالل استخدام الطرق اإلحصائية املناسبة و البيانات املتجمعة من خالل اإلجابة على االستبانة ،

 على التساؤالت التي طرحتها الدراسة . اإلجابةنتائج تم من خاللها  إلى،للوصول 

 عينة الدراسةو  مجتمع -2 

ببطيوة والية وهران، بجميع  Gnl1/Zتكون مجتمع الدراسة من جميع عاملين بمؤسسة سوناطراك فرع 

قد تم سحب و . 2018موظف خالل سنة  1000البالغ عددهم و  ، متحكم، منفذ(إطار)  اإلداريةمستوياتهم 

الدراسة حسب  أفراد، حيث جاء توزيع استبيان 47تم استرجاع و ة اناستب 60عينة عشوائية من خالل توزيع 

 املتغيرات الشخصية وفق الجدول التالي :

 بحسب املتغيرات الشخصية  Gnl1/Z(: توزيع عمال مؤسسة سوناطراك فرع  1-3الجدول)

 النسبة املئوية العدد فئات املتغير املتغير

 ذكر الجنس

 أنثى 

23 

24 

49 

51 

 100 47 املجموع

 سنوات فاقل05 الخبرة املهنية

 سنوات 10 -06

  سنة15 -11

22 

14 

8 

47 

30 

17 
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 spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي املصدر: 

 التعليق

نالحظ و ، %49تليها نسبة الذكور ب و  إناثظفين هم من املو 51%( أن 1-3يظهر من خالل الجدول رقم )

تأخذ املرتبة األولى بنسبة  35 -26من الفئة الفئة العمرية أخذت النسب التالية بدءا  أنمن خالل الجدول  أيضا

،في حين (%40)سنة بنسبة  45و 36التي تتراوح أعمارهن ما بين  وظفينتليها فئة امل وهي النسبة األكبر، (51%)

نالحظ  خبرة املهنية .وفيما يتعلق بمتغير ال(%09)سنة في الترتيب األخير بنسبة  25فين اقل من ة املوظجاءت فئ

       فئة  تأتيبعدها و (%30) سنوات بنسبة  10-06 تليها فئةو %47نسبة ب  أعلى أخذتسنة 25فئة اقل من  أن

وضح الجدول أعاله أن نسبة ، (%09)سنة تأتي في األخير بنسبة   15أما فئة أكثر من   ،(%17)بنسبة  15 -11

أما متغير ، (%2)أعزب أما حاالت أخرى كانت نسبتها   (%38)نسبة  يوجدو  ينمتزوج ين( من موظف60%)

 .(%09)منفذ بنسبة و (%19)متحكم بنسبة و (%72)الوظيفة نالحظ أن إطار بنسبة 

قوم تستقبل الخرجين الجدد من الشباب و تزال تال  ؤسسةالنتائج يمكن اإلشارة إلى أن املوبقراءة هذه 

 باجتذاب عدد كبير للعنصر النسوي .

 6 3 سنة 15من  أكثر 

 100 47 املجموع

 سنة فاقل 25 الفئة العمرية

 سنة 35 -26

 سنة 45 -36

 فأكثرسنة  46

04 

24 

19 

00 

09 

51 

40 

00 

 100 47  املجموع 

الحالة 

 االجتماعية

 أعزب

 متزوج

 أخرى حاالت 

18 

28 

01 

38 

60 

2 

 100 47 املجموع

  إطار  الوظيفة

 متحكم

 منفذ

34 

09 

04 

72 

19 

9 

 100 47 املجموع
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 الدراسة أداة -3

دراسة ذلك من خالل و  قياس اثر ضغوط العمل على االلتزام التنظيميو  على اشكاليتنا لإلجابة

املوجودة ببطيوة بجميع مستوياتهم تم بناء استبانة   Gnl1/Zسوناطراك فرعاستجابات بعض عمال مؤسسة 

 مقسمة كالتالي : أجزاءمكونة من ثالث 

هذا الجزء املعلومات الشخصية ) الجنس، الخبرة املهنية، الفئة العمرية، الحالة يتضمن :  األول الجزء 

 االجتماعية، الوظيفة ( .

تغطي متغير الدراسة املستقل )ضغوط العمل(، وقد تم صياغة تلك فقرة  30يتضمن هذا الجزء الجزء الثاني : 

الفقرات بالرجوع إلى مجموعة من الدراسات السابقة  وقد تم توزيع تلك الفقرات على ثالث محاور تعكس 

الضغوط الناجمة عن طبيعة ضغوط العمل وقد تمثل املحور األول منها في الضغوط الوظيفية، وهي تلك 

الوظيفة بحد ذاتها وما يتخللها من عبء وظيفي وكذا غموض للدور وصراع الدور؛ ثاني تلك املحاور ما سمي 

بالضغوط التنظيمية والتي يمكن أن تنشأ عن طبيعة الهيكل التنظيمي وكذا الظروف املادية للعمل، في حين جاء 

 صية أخر تلك املحاور تحت مسمى الضغوط الشخ

  فقرة تغطي متغير الدراسة التابع املتمثل في االلتزام التنظيمي، وتم   13 ويتضمن هذا الجزء الجزء الثالث :

 . املعياري  االلتزامو االستمراري تزام  لعاطفي االالتزام لتتمثل  في  اال و  يع  تلك  الفقرات على ثالث محاور توز 

الخماس ي )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق  ديكارتوقد تم تصنيف اإلجابات وفق مقياس 

؛ وبهدف تحديد اتجاهات تم ( هذا بالنسبة للفقرات 1،2،3،4،5بشدة( وقد أعطيت الدرجات التالية على التوالي )

 من خالل القانون التالي:تعديل املقياس الخماس ي إلى أخر فئوي ثالثي حيث حدد طول كل فئة 

 1,33=3(/1-5الحد األدنى للمقياس الخماس ي(/ عدد الفئات املراد تشكيلها) –)الحد األعلى للمقياس الخماس ي 

 ( : مقياس التحليل املصحح2-3الجدول )

 مستوى االتجاه قيم املتوسط الحسابي الفئة

 ضعيف 2,33إلى أقل من  1من  األولى

 متوسط 3,66أقل من إلى  2,33 الثانية

 عالي 5إلى  3,66 الثالثة

 الطالبة . إعدادمن املصدر: 
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 ( يبين توزيع متغيرات الدراسة وأرقام الفقرات واملحاور التي تقيسها.3-3والجدول رقم )

 ( :توزيع متغيرات الدراسة ضمن االستبيان3-3الجدول )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 الدراسة أداةثبات و  صدق  -4

استبانه     من اجل دراسة اثر ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي تم اختيار أسلوب توزيع :  الصدق الظاهري 

و تحليل نتائجها، حيث أخذت هذه االستبانة من مذكرة ماستر لطالبتين بلقرع فاطيمة و بختاوي العونية تحت 

 عنوان اثر ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي.

تم التعرف على ثبات فقرات االستبيان من خالل حساب معامل االتساق الداخلي ثبات أداة الدراسة : 

(Cronbach-Alpha( لكل متغير وأبعاده وكانت النتائج كما يبينها الجدول رقم )4 -3): 

  

 البعد او املتغير  تسلسل الفقرات

 ضغوط العمل   30 -1

 الضغوط الوظيفية  13 -1

1- 6 

7- 10 

11- 13 

 العبء الوظيفي

 غموض الدور 

 طبيعة الوظيفة

 الضغوط التنظيمية 25 -14

14- 17 

18- 25 

 ضغوط البيئة املادية

 ضغوط الهيكل التنظيمي

 الضغوط الشخصية   30 -26

 االلتزام التنظيمي 43 -31

 االلتزام العاطفي  35 -31

 االلتزام االستمراري  39 -36

 االلتزام املعياري  43 -40
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 SPSSاملصدر : باالعتماد على مخرجات 

 التعليق

جاءت مرتفعة، حيث  لثبات لجميع املتغيرات بأبعادها( أن معامالت ا4 -3ويتبين من خالل الجدول رقم)

 عدم تناقضه.و  مما يدل على استقرار املقياس %60معامل الثبات املقبول  بلغت مختلف النسب أكثر من

 

 ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة  -5

 اختبار التوزيع الطبيعي -1

قبل إجراء اختبار فرضيات الدراسة تم إخضاع املتوسطات العامة للمحاور الرئيسية في الدراسة الختبار 

(Kolmogorov-Smirnov للكشف ما إذا كانت إجابات مفردات عينة الدراسة تتوزع توزيعا طبيعيا وقد جاءت )

  ( التالي:5 -3يعرضها الجدول رقم)نتائج ذلك االختبار كما 

 بأبعادهقيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لكل متغير : (4 -3الجدول )
 

 اسم املتغير أو البعد رقم الفقرة في االستبيان
-Cronbachقيم معامل )

Alpha) 

 - ضغوط العمل    30 -1

 0,742 الوظيفيةالضغوط  13 -1

 0,881 الضغوط التنظيمية 25 -14

 0,892 الضغوط الشخصية 30 -26

 - االلتزام التنظيمي 43 -31

 0,729 االلتزام العاطفي 35 -31

 0,768 االلتزام االستمراري  39 -36

648,0 االلتزام املعياري  43 -40  
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 SPSSاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 التعليق

( املبين أعاله أن القيمة اإلحصائية الختبار التوزيع الطبيعي ملتغيرات 5-3يتضح من خالل الجدول رقم)

 (0,05الدراسة جاءت دالة إحصائيا وذلك بناء على كل قيم الداللة اإلحصائية جاءت أكبر من مستوى الداللة )

مما يشير إلى أن البيانات الخاصة بإجابات مفردات عينة الدراسة حول املحاور  إال الضغوط الشخصية

 املدروسة تتوزع توزعا طبيعيا.

 اختبار فرضيات الدراسة -2

 ضغوط العمل - 2-1

 . متوسط شكلبسوناطراك للضغوط العمل  يتعرض موظفي مؤسسة:  األولىالفرضية 

وبهدف اختبار هذه الفرضية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتصورات عينة    

الدراسة ملستوى ضغوط العمل بأبعادها ) الضغوط الوظيفية ،الضغوط التنظيمية، الضغوط الشخصية( 

 والتي جاء عرضها على النحو التالي: 

 أوال: الضغوط الوظيفية

سوناطراك ؤسسة مضغوط الوظيفية بأبعادها كما تدركها العينة املدروسة في جاءت نتائج مستويات ال

 ( التالي:6-3كما يعرضها الجدول)املوجودة ببطيوة  Gnl1/Z  ركبمل

 ( للتوزيع الطبيعيKolmogorov-Smirnovنتائج اختبار ) ( :5 -3الجدول )

 الداللة اإلحصائية القيمة اإلحصائية لالختبار اسم املتغير أو البعد

 0,702 0,706 ضغوط العمل

 0,992 0,431 الضغوط الوظيفية

 0,973 0,485 الضغوط التنظيمية

 0,006 1,698 الضغوط الشخصية

 0,640 0,742 االلتزام التنظيمي

 0,205 1,067 االلتزام العاطفي

 0,295 0,977 االلتزام االستمراري 

 0,305 0,968 االلتزام املعياري 



  

 

 التنظيمي في مؤسسة سوناطراكالفصل الثالث                                 دراسة ميدانية ألثر ضغوط العمل على االلتزام 

43 

افات املعيارية التجاهات أفراد العينة نحو الضغوط الوظيفية : (6 -3الجدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

 البعد
 املحور البعد أو 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة حسب 

 املتوسط

املستوى حسب 

 املتوسط

 متوسط 1 0,66 3,49 العبء الوظيفي 1

 طسمتو  2 0,75 3,29 غموض الدور  2

 ضعيف 3 0,53 2,59 طبيعة الوظيفة 3

 متوسط - 0,47 3,11 الضغوط الوظيفية

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 التعليق

( تظهر أن املتوسط العام التجاهات أفراد العينة نحو الضغوط 6-3النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

يعبر (، وأن كل األبعاد التي 0,47( وانحراف معياري قدره )3,11الوظيفية بشكل كلي جاء بدرجة متوسطة بقدر )

؛ وأن بعد ضغوط صراع الدور جاء في  من خاللها عن الضغوط الوظيفية جاءت هي األخرى بمستويات متوسطة

(، وفي املرتبة 3,29(، ثم يليه محور ضغوط العبء الوظيفي بمتوسط )3,49املرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر بـ)

نة في لنتائج نستطيع القول أن العيوء هذه ا،وعلى ض( 2,59الثالثة جاء محور ضغوط طبيعة الوظيفة بمتوسط )

 لضغوط وظيفية بمستوى متوسط. تتعرض سوناطراكاملؤسسة 

 ضغوط الوظيفيةأجوبة العينة  نحو ( : اتجاهات 7-3لشكل )ا

املتوسط  العينة 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة املستوى 

الالزممن  أكثربه  أقومحجم العمل  الذي    3 متوسط 92453, 3,5957 47 

به روتيني ال جديد فيه أقومعملي الذي   10 متوسط 1,01788 3,0851 47 

استعداديو  كمية العمل المكلف بها تفوق قدراتي  1 عالي 77005, 3,8085 47 

 4 متوسط 66620, 3,4965 47 العبء الوظيفي

المطلوب مني القيام بها في المؤسسة لألعمالال يوجد وصف دقيق   8 متوسط 1,00461 3,2340 47 

من واجباتي الوظيفية في المؤسسة تأكدييضايقني عدم   12 متوسط  3,0426 47 

 2 متوسط 87625, 3,5957 47 تفتقر وظيفتي داخل المؤسسة الى الوضوح



  

 

 التنظيمي في مؤسسة سوناطراكالفصل الثالث                                 دراسة ميدانية ألثر ضغوط العمل على االلتزام 

44 

 7 متوسط 75058, 3,2908 47 غموض الدور

المهام التي يتطلبها عملي داخل المؤسسةاشعر بالتوتر بسبب   5 متوسط 98415, 3,3404 47 

االنتباهو يحتاج العمل الذي اقوم به الى التركيز  17 ضعيف 69023, 1,9574 47 

قدراتي ال تستغل بالشكل المناسبو امكانياتي  16 ضعيف 1,03723 2,4255 47 

قوانين العملو كثير من المشرفين غير حريصين على تطبيق لوائح  15 متوسط 86669, 2,6596 47 

 14 ضعيف 53556, 2,5957 47 طبيعة الوظيفة

 6 متوسط 93498, 3,3191 47 اتلقى اوامر عمل متعارضة من عدة اشخاص

 9 متوسط 96995, 3,1915 47 يتغير دوري في العمل كلما يتغير فريق العمل الذي اعمل معه

خارج و اشعر انها غير ضروريةمهام و يضايقني القيام باعمال

 تخصصي
47 2,7234 1,15537 

 13 متوسط

 11 متوسط 77775, 3,0780 47 صراع الدور

 - متوسط 47100, 3,1152 47 ضغوط الوظيفة

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 التعليق 

الضغوط أفراد العينة نحو  املتوسط العام التجاهات( تظهر أن 10-3النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

(، ويمكن استنتاج هذا من خالل 0,47( وانحراف معياري )3,11بمتوسط ) متوسطةجاء بدرجة   الوظيفية

توسط حسابي بم استعداديو  كمية العمل املكلف بها تفوق قدراتيإجابات األفراد العينة على الفقرات التالية، 

اشعر بالتوتر بسبب املهام التي ( أما 3,59بمتوسط حسابي) الوضوح إلىتفتقر وظيفتي داخل املؤسسة ، (3,80)

  أشخاصعمل متعارضة من عدة  أوامر أتلقىو ،(3,34ن بمتوسط حسابي )كا يتطلبها عملي داخل املؤسسة

 يتعرضون لها بدرجة متوسطة. وظيفيةال لعينة ترى بأن الضغوط وهذا يعني أن أفراد ا (.3,31)بمتوسط حسابي

 ثانيا: الضغوط التنظيمية

 ركبسوناطراك ملؤسسة جاءت نتائج مستويات الضغوط الوظيفية بأبعادها كما تدركها العينة املدروسة في م

Gnl1/Z (التال8 -3املوجودة ببطيوة كما يعرضها الجدول ):ي 

 

 

 

 



  

 

 التنظيمي في مؤسسة سوناطراكالفصل الثالث                                 دراسة ميدانية ألثر ضغوط العمل على االلتزام 

45 

افات املعيارية الت(: 8-3الجدول) جاهات أفراد العينة نحو الضغوط املتوسطات الحسابية واالنحر

 لتنظيميةا

رقم 

 البعد
 البعد أو املحور 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة 

حسب 

 املتوسط

املستوى 

حسب 

 املتوسط

 متوسط 1 0,65 3,19 ضغوط البيئة املاديةال 1

 متوسط 2 0,69 2,94 ضغوط الهيكل التنظيمي  2

 متوسط - 0,52 3,06 الضغوط التنظيمية

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 التعليق

التجاهات أفراد العينة نحو الضغوط ( تظهر أن املتوسط العام 8-3النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

(، وأن كل األبعاد التي يعبر 0,52( وانحراف معياري قدره )3,06التنظيمية بشكل كلي جاء بدرجة متوسطة بقدر )

وأن بعد ضغوط البيئة املادية للعمل  ،جاءت هي األخرى بمستويات متوسطة من خاللها عن الضغوط التنظيمية

وهذا يعني  ،(2,94ضغوط الهيكل التنظيمي بمتوسط ) ( يليه3,19) سط حسابي قدر بـجاء في املرتبة األولى بمتو 

الهيكل التنظيمي يتعرضون لها بدرجة و  أن أفراد العينة ترى بأن الضغوط املتعلقة بالبيئة املادية للعمل

 متوسطة.

 

 ضغوط التنظيميةلعينة نحو ا أجوبة( : اتجاهات 9-3الجدول )

 العينة 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة المستوى

كثرة الضوضاء في مكان العملو  من االزدحام أعاني  12 متوسط 1,00231 2,6809 47 

التكييف الخاصة بمكان العمل غير كافية لمواجهة الحرارة او البرودة أنظمة  2 متوسط 1,03723 3,5745 47 

األقنعةداخل العمل نتيجة عدم توفر  باألمراض اإلصابةمن  أتخوف  9 متوسط 1,01788 2,9149 47 

اإلضاءةو  ال يتوفر مكان العمل على القدر الكافي من التهوية  1 متوسط 85108, 3,5957 47 

البيئة المادية ضغوط  5 متوسط 65569, 3,1915 47 

و  تسم بالعدالةت كافئات المعمول به في المؤسسة الالمو  نظام العالوات

 الموضوعية
47 2,5532 ,99583 

 14 ضعيف

تشركني في اتخاذ القرارات التي ترتبط بمهامي المؤسسة ال إدارة  10 متوسط 91397, 2,7660 47 
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المؤسسة سياسة توظيف مناسبة لتغطية النقص في العمال إدارةال تملك   6 متوسط 1,02105 3,1489 47 

نظام االتصال المعمول به في المؤسسة ال يسمح بالربط بين كافة العاملين 

 من جميع المستويات
47 3,3830 ,94531 

 4 متوسط

العمل في المؤسسة غير واضحة وال مفهومة أوامرو إجراءات و  قواعد  3 متوسط 92453, 3,4043 47 

المشرفون المباشرون ال يتعاملون مع العمال بالمساواةو المسئولون   11 متوسط 93498, 2,6809 47 

غير قادرة على فض و  قيادة المؤسسة ال تهتم بقضايا عمال المؤسسة

 النزاعات بين العمال
47 3,0000 1,02151 

طمتوس  7 

عادلة بين الموظفين أسسالعاملين في المؤسسة ال يتم وفق  أداءتقييم   13 ضعيف 97042, 2,5957 47 

 8 متوسط 69149, 2,9415 47 ضغوط الهيكل التنظيمي

 - متوسط 52815, 3,0665 47 الضغوط التنظيمية

  spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 التعليق

الضغوط  أفراد العينة نحو ( تظهر أن املتوسط العام التجاهات 9-3النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

(، ويمكن استنتاج هذا من خالل 0,52( وانحراف معياري )3,06بمتوسط ) متوسطةجاء بدرجة  التنظيمية

 اإلضاءةو  ال يتوفر مكان العمل على القدر الكافي من التهوية ،إجابات األفراد العينة على الفقرات التالية

متوسط ب العمل في املؤسسة غير واضحة وال مفهومة أوامرو  إجراءاتو  قواعد ،( 3,59بمتوسط حسابي )

 بدرجة متوسطة. التنظيمية يتعرضون لها  لعينة ترى بأن الضغوطوهذا يعني أن أفراد ا .( 3,40حسابي)

 ثالثا: الضغوط الشخصية

ؤسسة سوناطراك في مكها العينة املدروسة جاءت نتائج مستويات الضغوط الشخصية بأبعادها كما تدر 

 :( التالي8-3وجودة ببطيوة كما يعرضها الجدول)امل Gnl1/Z ركبمل

افات املعيارية التجاهات أفراد العينة نحو املتوسطات الحسابية :(10-3الجدول ) واالنحر

 الضغوط الشخصية

رقم 

 البعد
 البعد أو املحور 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة 

حسب 

 املتوسط

املستوى 

حسب 

 املتوسط

 ضعيف - 0,74 1,96 الضغوط الشخصية 1

  spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  
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 التعليق

( تظهر أن املتوسط العام التجاهات أفراد العينة نحو الضغوط 10-3النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

أفراد منه نالحظ أن و ((0,74( وانحراف معياري قدره )1,96الشخصية بشكل كلي جاء بدرجة ضعيفة بقدر )

 العينة يتعرضون للضغوط الشخصية بشكل ضعيف .

 ضغوط الشخصيةأجوبة العينة نحو ( : اتجاهات 11-3الجدول)

االنحراف  المتوسط الحسابي العينة 

 المعياري

الرتبة  المستوى   

ال اشعر بالخوف من و  لحل مشكالت العمل أبادر

 مواجهتها
47 2,1277 ,94678 

 1 ضعيف

في قدراتي على حل المشاكل التي تواجهني أثق  3 ضعيف 87201, 2,0213 47 

 2 ضعيف 86989, 2,0638 47 اثق في قدراتي الختيار القرار السليم

عليها أحافظو مبادئ معينة التزم بهاو  لدي قيم  5 ضعيف 95408, 1,7872 47 

بالوقوف بجانب زمالئي في العمل عند مواجهتهم  أبادر

مشكلة ألي  
47 1,8298 ,78903 

 4 ضعيف

 - ضعيف 74287, 1,9660 47 الضغوط الشخصية

  spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 التعليق

أفراد العينة نحو الضغوط  التجاهات( تظهر أن املتوسط العام 11-3النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

(، ويمكن استنتاج هذا من 0,72( وانحراف معياري )1,96الشخصية  بشكل كلي جاء بدرجة ضعيفة بمتوسط )

 ال اشعر بالخوف من مواجهتهاو  لحل مشكالت العمل أبادر، فراد العينة على الفقرات التاليةخالل إجابات األ 

. وهذا يعني أن أفراد (2,06بمتوسط حسابي) قدراتي الختيار القرار السليماثق في ، و( 2,12بمتوسط حسابي )

 .العينة ترى بأن الضغوط الشخصية يتعرضون لها  بدرجة ضعيفة

 رابعا: ضغوط العمل 

 ها كما تدركها العينة املدروسة يتضمن هذا املحور تحليل نتائج مستويات الضغوط العمل إجماال بأبعاد

 ( التالي:12-3كما يعرضها الجدول) املوجودة ببطيوة  Gnl1/Z ركبسوناطراك ملؤسسة في م
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افات املعيارية التجاهات أفراد العينة نحو ضغوط العمل :(12-3الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 إجماال

رقم 

 البعد
 البعد أو املحور 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة 

حسب 

 املتوسط

املستوى 

حسب 

 املتوسط

 متوسط 2 0,53 3,11 الضغوط الوظيفية 1

 متوسط 1 0,52 3,06 الضغوط التنظيمية 2

 ضعيف 3 0,74 1,96 الضغوط الشخصية 3

 متوسط - - 2,71 يةضغوط العمل إجمال

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 التعليق 

( تظهر أن املتوسط العام التجاهات أفراد العينة نحو كل األبعاد 9-3النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

وأن  ،(2,71بمتوسط حسابي ) خاللها عن الضغوط العمل جاءت هي األخرى بمستويات متوسطةالتي يعبر من 

( يليه ضغوط الوظيفية بمتوسط 3,06) الضغوط التنظيمية جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر بـ

ن أفراد العينة (، وهي إشارة إلى أ1,96جاء في املرتبة الثالثة ب الضغوط الشخصية بمتوسط حسابي )و ،(3,11)

 منه نقبل الفرضية املدروسة .و ،ا تتعرض لضغوط العمل بدرجة متوسطترى بأنه

 االلتزام التنظيمي -2-2

 االلتزام التنظيمي للموظفين بمستوى متوسط يتأثر الفرضية الثانية:

ورات عينة وبهدف اختبار هذه الفرضية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتص 

 املوجودة ببطيوة  Gnl1/Zسوناطراك لفرع  تعرضه العينة املدروسة بمؤسسة  الدراسة لاللتزام التنظيمي الذي

 ( التالي:13-3وقد جاءت النتائج كما يعرضها الجدول رقم)
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افات املعيارية التجاهات أفراد الع13-3الجدول ) االلتزام التنظيمي ينة نحو ( :املتوسطات الحسابية واالنحر

 إجماال

رقم 

 البعد
 البعد أو املحور 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة 

حسب 

 املتوسط

املستوى 

حسب 

 املتوسط

 ضعيف 3 0,66 2,60 االلتزام العاطفي 1

 متوسط 2 0,81 2,87 االلتزام االستمراري  2

 متوسط 1 0,70 3,04 االلتزام املعياري  3

 متوسط - 0,64 2,84 االلتزام التنظيمي إجمالي

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 التعليق

لتزام ات أفراد العينة نحو اال( تظهر أن املتوسط العام التجاه13 -3النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

(، وأن كل األبعاد التي يعبر 0,64( وانحراف معياري قدره )2,84بشكل كلي جاء بدرجة متوسطة بقدر ) التنظيمي

 االلتزام املعياري  جاء في املرتبة األولىو ،متوسطةجاءت هي األخرى بمستويات  لتزام التنظيميمن خاللها عن اال

لتزام اال رتبة الثالثة جاء في املو (؛2,87ط )بمتوس االلتزام االستمراري  ( يليه بعد3,04بمتوسط حسابي قدر بـ)

(، وهي إشارة إلى أن أفراد العينة ترى بأنها تتعرض لضغوط العمل بدرجة 2,60بمتوسط حسابي ) العاطفي 

 . متوسط

 إجماالالعينة نحو االلتزام التنظيمي  أجوبةاتجاهات ( :14-3الجدول)

المتوسط  العينة 

 الحسابي

المعيارياالنحراف    الرتبة المستوى 

المؤسسة أهدافاشعر بالرغبة في بذل مجهود كبير لتحقيق   13 ضعيف 67258, 1,9362 47 

 أنهاالحديث عن المؤسسة التي اعمل فيها على  أثناءاشعر دائما بالفخر 

االرتباط بهاو  مؤسسة يمكن العمل أفضل  
47 2,5106 1,12041 

 11 ضعيف

ان قيمي الشخصية تتفق مع قيم المؤسسة أرى  7 متوسط 86776, 2,8298 47 

باستمرار في مشاكل المؤسسة على انها جزء من مشاكلي  أفكر

 الشخصية
47 2,8936 1,12741 

 6 متوسط

 8 متوسط 96277, 2,8298 47 اشعر باني اعمل في جو عائلي بالمؤسسة التي اعمل فيها

 - ضعيف 66855, 2,6000 47 االلتزام العاطفي
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به لضمان بقاء عملي في المؤسسة أكلفعمل  بأياقبل   2 متوسط 1,10962 3,1702 47 

اشعر بانه و  اشعر بالرضا بما يحققه لي عملي في المؤسسة من مكاسب

 يسد حاجاتي
47 2,9362 1,18696 

 5 متوسط

 12 ضعيف 88256, 2,2979 47 اهتم بشكل قوي بمستقبل المؤسسة التي اعمل فيها

 3 متوسط 1,04744 3,1064 47 ارغب بالبقاء في المؤسسة التي اعمل فيها

 - متوسط 81573, 2,8777 47 االلتزام االستمراري

تقاليد المجتمع الذي نعيش و  تتفق مع عاداتو  اشعر بان المؤسسة تهتم

 فيه
47 2,8298 ,98509 

 9 متوسط

انتقالي الى مؤسسة اخرى للعمل هو عمل غير اخالقياعتقد بان   1 متوسط 82514, 3,5957 47 

ان بقائي في هذه المؤسسة يرجع لعالقات الصداقة التي تربطني مع 

 العاملين فيها
47 3,1064 1,06799 

 4 متوسط

ارى ان عملي في المؤسسة هو افضل فرصة للعمل بسبب سمعة 

 المؤسسة الجيدة
47 2,6383 1,11171 

 10 ضعيف

 - متوسط 70000, 3,0426 47 االلتزام المعياري

 - متوسط 64671, 2,8401 47 االلتزام التنظيمي

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 التعليق

االلتزام ( تظهر أن املتوسط العام التجاهات أفراد العينة نحو 14-3النتائج املبينة من خالل الجدول رقم)

(، ويمكن استنتاج هذا من 0,64( وانحراف معياري )2,84بمتوسط ) التنظيمي بشكل كلي جاء بدرجة متوسطة

جزء من مشاكلي  أنهاباستمرار في مشاكل املؤسسة على  أفكرخالل إجابات األفراد العينة على الفقرات التالية، 

بمتوسط  به لضمان بقاء عملي في املؤسسة أكلفعمل  بأياقبل ، (2,89بمتوسط حسابي ) الشخصية

 (. 3,59كان بمتوسط حسابي ) أخالقيللعمل هو عمل غير  ى أخر مؤسسة  إلىاعتقد بان انتقالي  ،و( 3,17حسابي)

منه نقبل و ،بدرجة متوسط التزامها نحو املؤسسة يتعرض عينة ترى بأنوهي إشارة إلى أن أفراد ال

 الفرضية املدروسة .
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 تحليل التباين لالنحدار -3

( للتأكد من صالحية النموذج الختبار Analysis of Varianceتم استخدام نتائج تحليل التباين لالنحدار )

 ركبؤسسة سوناطراك ملمملوظفي  على االلتزام التنظيمي ضغوط العملقائلة بوجود أثر لال الفرضية الثالثة

Gnl1/Z  ( التالي: 15-3وكانت النتائج كما يشير إليها الجدول رقم)املوجودة ببطيوة 

 لعملالضغوط انتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر  :(15  -3الجدول )

  تنظيميعلى االلتزام ال  إجماال 

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0,127 2,005 0,707 2,361 3 خطأ املفسر

   0,393 16,878 43 غير املفسر الخطأ

    19,239 46 الخطأ الكلي

 1230,( = 2Rمعامل التحديد )

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 التعليق:

يعني ذلك أن ضغوط العمل ال تأثر على االلتزام   ( α≤0,05)أي  0,127بما أن مستوى الداللة قدر ب 

 منه نرفض الفرضية املدروسةو .تنظيميال

،تمت دراسة اثر ضغوط العمل على أبعاد إجماالنظرا لعدم وجود اثر ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي 

 جاءت النتائج كما يلي:و  االلتزام التنظيمي

  العمل ر للتأكد من صالحية النموذج ألثر ضغوطالتباين لالنحدانتائج تحليل  :(16-3الجدول )

 . على االلتزام العاطفي  اجماال

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 3520, 1, 120 0,497 1,490 3 خطأ املفسر

   0,443 19,070 43 غير املفسر الخطأ

    20,560 46 الخطأ الكلي

 0,072( =2Rمعامل التحديد )

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  
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 التعليق:

يعني ذلك أن ضغوط العمل ال تأثر على االلتزام (  α≤0,05)  أنأي  0,352قدر ب الداللة بما أن مستوى 

 العاطفي.

 من صالحية النموذج كما يلي : للتأكدجاءت نتائج تحليل التباين لالنحدار 

 ضغوط العمل نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر  : (17  -3الجدول )

 على االلتزام االستمراري                                                           إجماال 

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0840, 2,366 1,445 4,336 3 خطأ املفسر

   0,611 26,273 43 غير املفسر الخطأ

    30,609 46 الخطأ الكلي

 1420,=( 2Rمعامل التحديد )

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 التعليق:

يعني ذلك أن ضغوط العمل ال تأثر على االلتزام  (  α≤0,05) أن أي 0,084بما أن مستوى الداللة تقدر ب 

 االستمراري.

ضغوط العمل نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر  :(18  -3الجدول )

 على االلتزام املعياري  إجماال 

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 1290, 1,994 0,918 2,753 3 خطأ املفسر

   4600, 19.787 43 غير املفسر الخطأ

    22,540 46 الخطأ الكلي

 1220, ( =2Rمعامل التحديد )

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  
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 التعليق:

يعني ذلك أن ضغوط العمل ال تأثر على االلتزام   ( α≤0,05) أنأي  0,129بما أن مستوى الداللة تقدر ب 

 .عياري امل

 

 إجراء، توجب علينا أبعادهعلى االلتزام التنظيمي بكل  إجماالوجود  اثر للضغوط  لنابما انه لم تتضح 

  إجماالضغوط شخصية( على االلتزام التنظيمي و  قياس اثر الضغوط ) ضغوط تنظيمية، ضغوط وظيفية

 و يظهر ذلك في الجدول التالي :

ضغوط نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر  (19  -3الجدول )

 .إجمااللتنظيمي االلتزام اتنظيمية على لا

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0,025 5,359 2,047 2,047 1 خطأ املفسر

   0,382 17,192 45 غير املفسر الخطأ

    19,239 46 الخطأ الكلي

  0,106( =2Rمعامل التحديد )

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 التعليق

 لتنظيميةوجود أثر بين ضغوط ا( ثبات صالحية النموذج الختبار 12-3يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

( جاءت أقل من 0,008مستوى الداللة لهذا االختبار والبالغ مقدارها )، وذلك استنادا إلى االلتزام التنظيميو 

 (. α≥0,05)مستوى الداللة 

( أن املتغير 0,106( البالغ قيمته )2Rوبالتحديد من خالل معامل التحديد )ويتضح من نفس نتائج الجدول 

 على االلتزام التنظيمي في مؤسسة سوناطراك.( %10,6) تؤثر بنسبة تنظيميةاملستقل ضغوط ال

 

 :( التالي20-3ومن خالل النظر إلى نتائج تحليل االنحدار املتعدد كما يعرضها الجدول )
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االلتزام على   ضغوط التنظيميةنتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر (: 20-3الجدول )

 إجماال التنظيمي

 

 

 

 

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 التعليق

ستوى ذلك استنادا ملو  االلتزام التنظيميعلى  تأثر ضغوط التنظيمية أن  ( 20-3يتضح من الجدول )

تدل على وجود عالقة سلبية بين  -Beta 0,326قيمة  أن كما،0,106قيمة معامل التحديد و (α≥0,05الداللة )

 االلتزام التنظيمي . و  ضغوط التنظيمية

 

النتائج و  االلتزام التنظيمي أبعادالقياس اتضح انه للضغوط التنظيمية اثر على و  و بعد الدراسة

 موضحة في الجداول التالية :

  ضغوط تنظيمية نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر  :(21  -3الجدول )

 االستمراري على االلتزام 

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0,026 5,324 3,238 3,238 1 خطأ املفسر

   0,608 27,371 45 غير املفسر الخطأ

    30,609 46 الخطأ الكلي

 0,106( = 2Rمعامل التحديد )

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 التعليق:

 لتنظيميةوجود أثر بين ضغوط ا( ثبات صالحية النموذج الختبار 21-3يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

( جاءت أقل من 0,026االختبار والبالغ مقدارها ) مستوى الداللة لهذا، وذلك استنادا إلى االلتزام االستمراري و 

 (. α≥0,05)مستوى الداللة 

 B أبعاد ضغوط العمل
الخطأ 

 املعياري 
Beta 

 tقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0,025 -2,315 -0,326 0,173 -0,399 ضغوط تنظيمية
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( أن املتغير 0,106( البالغ قيمته )2Rويتضح من نفس نتائج الجدول وبالتحديد من خالل معامل التحديد )

 في مؤسسة سوناطراك. االلتزام االستمراري على ( %10,6) تؤثر بنسبة تنظيميةاملستقل ضغوط ال

 

 :( التالي22-3ومن خالل النظر إلى نتائج تحليل االنحدار املتعدد كما يعرضها الجدول )

االلتزام على  و  ضغوط التنظيميةنتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر (: 22-3الجدول)

 ستمراري اال 

 

 التعليق

ستوى ذلك استنادا ملو  االلتزام االستمراري على  تأثر ضغوط التنظيميةأن  (22-3يتضح من الجدول )

تدل على وجود عالقة سلبية بين  -Beta 0,326قيمة  ان كما،0,106قيمة معامل التحديد و (α≥0,05الداللة )

 االلتزام االستمراري .و  ضغوط التنظيمية

 

 على االلتزام املعياري  التنظيمية لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج ألثر ضغوط تحليل التباين نتائج

 :التالي يعرضها الجدول 

تنظيمية ال صالحية النموذج ألثر ضغوطر للتأكد من نتائج تحليل التباين لالنحدا :(23-3الجدول )

 .  على االلتزام املعياري 

 املصدر
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0,018 6,080 2,683 2,683 1 خطأ املفسر

   0,441 19,857 45 غير املفسر الخطأ

    22,540 46 الخطأ الكلي

 0,119( =2Rالتحديد )معامل 

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 

 B أبعاد ضغوط العمل
الخطأ 

 املعياري 
Beta 

 tقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0,026 -2,307 -0,325 0,218 -0,502 ضغوط تنظيمية
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 التعليق:

 لتنظيميةوجود أثر بين ضغوط ا( ثبات صالحية النموذج الختبار 23-3يتبين من خالل نتائج الجدول رقم)

( جاءت أقل من 0,018االختبار والبالغ مقدارها ) مستوى الداللة لهذا، وذلك استنادا إلى االلتزام االستمراري و 

 (. α≥0,05)مستوى الداللة 

( أن املتغير 0,119( البالغ قيمته )2Rويتضح من نفس نتائج الجدول وبالتحديد من خالل معامل التحديد )

 سونا طراكعلى االلتزام االستمراري في مؤسسة ( %11,9) تؤثر بنسبة تنظيميةاملستقل ضغوط ال

 االلتزام على  ضغوط التنظيميةنتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر (: 24-3الجدول)

 عياري .امل

 

 

 

 

 

 spssاملصدر: باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 

 التعليق

ستوى الداللة ذلك استنادا ملو  االلتزام املعياري على  تأثر ضغوط التنظيميةأن  (24 -3يتضح من الجدول )

(α≥0,05) قيمة  أن كما،(0,119)قيمة معامل التحديد وBeta (0,345-)  تدل على وجود عالقة سلبية بين

 االلتزام املعياري .و  ضغوط التنظيمية

 املطلب الثاني : مناقشة نتائج الدراسة

 من خالل  الدراسة التي قمنا بها خرجنا بالنتائج التالية:

لضغوط العمل ثالث مصادر تمثلت في ضغوط تنظيمية، ضغوط وظيفية و ضغوط شخصية و كل مصدر  -

 مجموعة محاور؛يتكون من 

 االلتزام التنظيمي يتكون من ثالث أبعاد و هي كالتالي: التزام عاطفي،التزام استمراري و االلتزام املعياري؛ -

ضغوط العمل هي مؤثرات و أحداث و مواقف يتعرض لها األفراد أما داخل بيئة عملهم أو خارجها، و قد تؤثر  -

 زامهم نحو مكان عملهم؛سلبا او إيجابا على  راحتهم النفسية و الت

 B أبعاد ضغوط العمل
الخطأ 

 املعياري 
Beta 

 tقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0,018 -2,466 -0,345 0,185 -0,457 ضغوط تنظيمية
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بمستوى  Gnl1/Zبينت النتائج أن ضغوط تنظيمية و الوظيفية تؤثر على موظفي مؤسسة سوناطراك مركب  -

 متوسط، أما الضغوط الشخصية تؤثر بمستوى ضعيف؛

 أشارت الدراسة إلى انه ال يوجد اثر لضغوط العمل على االلتزام التنظيمي إجماال؛ -

 اسة أن ضغوط العمل إجماال ال تؤثر على أبعاد االلتزام التنظيمي؛نستنتج من خالل الدر  -

 وجود اثر لضغوط التنظيمية على االلتزام التنظيمي؛ -

 من خالل النتائج،  نستنتج انه يوجد عالقة عكسية بين ضغوط التنظيمية و االلتزام االستمراري؛ -

 ري؛وجود عالقة عكسية بين ضغوط الوظيفية و االلتزام املعيا -

 عدم وجود اثر لضغوط العمل على االلتزام العاطفي؛ -

 نستنج انه يوجد اثر سلبي لضغوط العمل على االلتزام االستمراري و املعياري. -

وط العمل على من خالل النتائج التالية تم الحكم على الفرضية الرئيسية بالنفي حيث ال يوجد اثر لضغ

االلتزام التنظيمي إجماال، بينما توجد عالقة بين ضغوط العمل و أبعاد االلتزام التنظيمي املتمثلة في االلتزام 

 االستمراري و املعياري . 
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  خاتمة عامة

�� ميدان علم  إضافيةإن محاولتنا لدراسة  ضغوط العمل و عالقتھ باالل��ام التنظي�� �عت�� خطوة 

ال��ن و ذلك ملا يتم�� بھ من �غ�� سر�ع �� عصرنا  باألمرو التنظيم، و موضوع ضغوط العمل ل�ست  �دارة

، مما يؤثر ع�� مستوى ال��ام إج�اد أوالنف���  باإلر�اقر حاالت الشعو  إ��ا��ا��، و تداخل عدة عوامل تؤدي 

  .فشل املنظمة  أواملتغ��ات السلوكية ال�� تؤثر ع�� نجاح  أ�مف�و �عت�� من  اتجاه عمل�م، �فراد

ارتفاع ت�لفة  إ��ضعف مستوى �ل��ام التنظي�� يؤدي  أن �بحاثلدراسات و العديد من ا أكدتو 

املنظمات و ز�ادة فعالي��ا  أداءتحس�ن  إ��املنظمات يؤدي مستواه  العمالةعن العمل، و �سرب  التأخرالغياب و 

  . أ�داف�او تحقيق 

ب�ن متغ��ات الدراسة، حيث توصلنا  التأث��الدراسة جملة من ال�ساؤالت، و قدمت فرضية بطبيعة  أثارت

  :النتائج التالية  إ��من خالل �ذه الدراسة 

لضغوط العمل ثالث مصادر تمثلت �� ضغوط تنظيمية، ضغوط وظيفية و ضغوط ��صية و �ل مصدر  -

  يت�ون من مجموعة محاور؛

  ستمراري و �ل��ام املعياري؛ال��ام عاطفي،ال��ام ا: و �� �التا�� أ�عاد�ل��ام التنظي�� يت�ون من ثالث  -

خارج�ا، و قد تؤثر  أوداخل ب�ئة عمل�م  �فرادأماو مواقف يتعرض ل�ا  أحداثضغوط العمل �� مؤثرات و  -

  ع��  راح��م النفسية و ال��ام�م نحو م�ان عمل�م؛ إيجاباسلبا او 

بمستوى  Gnl1/Zراك مركب ضغوط تنظيمية و الوظيفية تؤثر ع�� موظفي مؤسسة سوناط أنبي�ت النتائج  -

  الضغوط ال��صية تؤثر بمستوى ضعيف؛ أمامتوسط، 

  الثالث ؛ أ�عادهأشارت الدراسة إ�� انھ ال يوجد اثر لضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي�� إجماال و  -

  �ست�تج من خالل الدراسة أن ضغوط العمل إجماال ال تؤثر ع�� أ�عاد �ل��ام التنظي��؛ -

  لضغوط التنظيمية ع�� �ل��ام التنظي��؛وجود اثر  -

  من خالل النتائج،  �ست�تج انھ يوجد عالقة عكسية ب�ن ضغوط التنظيمية و �ل��ام �ستمراري؛ -

�ست�تج وجود عالقة عكسية ب�ن ضغوط الوظيفية و �ل��ام املعياري و �ستمراري حيث �و�� تؤثر ع��  -

  .�خرى تأث�� سل�� 

  

  



 
59 

  التوصيات

  :ع�� ضوء ما توصلت بھ نتائج الدراسة، فإننا نقدم �عض التوصيات نذكر م��ا

  سلبية داخل ب�ئة العمل؛ إلىتأث��اتالتدر�ب ع�� �س��خاء و التقليل من الغضب، بحيث �ذا التوتر يؤدي  -

       �عي��م ع�� مواج�ة ظروف ا��ياة �ياة ال��صية للموظف�ن و تقديم الدعم �جتما��، الذي ��تمام با� -

  ؛و ضغوط�ا، من اجل خلق التوازن ب�ن ا��ياة امل�نية و ال��صية

و العوامل ال�� �سا�م ��  �ل��ام التنظي�� بأ�ميةالتعر�ف  إ��عقد دورات التدر��ية للموظف�ن، و ال�� ��دف  -

  ت�و�نھ و تنميتھ و ترسيخھ �� أفراد املنظمة؛

��ام التنظي�� لدى العامل�ن من خالل إشراك�م �� عملية اتخاذ القرارات ال�� تؤثر ع�� حيا��م امل�نية �عز�ز �ل -

  ؛ و  �جتماعية

سوناطراك، حيث يصبح املوظف قادر ع�� ف�م حقوقھ راءات و �وامر  العمل بمؤسسة توضيح القواعد و �ج -

  و واجباتھ �� املؤسسة؛

  . داخل املؤسسة إل�عاده عن أي ضغط قد يتعرض لھ داخل ب�ئة العمل توف�� جو مالئم للموظف -



 

 قائمة املراجع



 قائمة املراجع 

 الكتب -  أوال

،دار خامد لليشز و (سلىك ألافزاد و الجماعات في مىظمات ألاعمال  )خزيم،السلىك الحىظيمي (1

 .2009الحىسيع،عمان،

 .2014 دار الخليج لليشز و الحىسيع  ، ،خالد عيادة عليمات، ضغىط العمل و أثزها على ألاداء، عمان (2

 .2016ماجد عبد املهدي مساعدة ، السلىك الحىظيمي، دار املسيرة ، عمان ،  (3

 الرسائل الجامعية- ثانيا 

ابخسام عاشىري،الالتزام الحىظيمي داخل املؤسسة وعالقحه بالثقافة الحىظيمية،مذكزة  (4

 .ماجسحير،بسكزة،جامعة مدمد خيضز

بلقزع فاطيمة، بخحاوي العىهية، اثز ضغىط العمل على الالتزام الحىظيمي، مذكزة ماستر،،جامعة  (5

 .2016/2017معسكز، 

سالمي خدًجة، سخاف وعيمة، اثز ضغىط املهىية على ألاداء الىظيفي للمزأة العاملة، مذكزة ماستر،  (6

  .2016/2017جامعة معسكز، 

مبارك بً فالح،مبارك الدوسزي،اثز ضغىط العمل و عالقتها بالزضا الىظيفي لالفزاد العاملين،رسالة  (7

 .2010ماجسحير،جامعة ثاًف،

مذكزة ماستر،جامعة ،  الىقد في الحد مً ضغىط العملإدارةمداح عىدة ، لىجان ابخسام ، دور  (8

 .2017./2016معسكز، 

 مجالت -  ثالثا 

ثدليل العالقة بين الثقة الحىظيمية والالتزام الحىظيمي دراسة اسحطالعية في دائزجي الحقاعد والزعاًة  (9

،180،ص،2010،جامعةثكزيد،83الاجحماعية،مجلةالادارةوالاقحصاد،العدد

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9517. 

مخلص شياع علي الجميلي، العىامل املؤثزة في الالتزام الحىظيمي، مجلة جامعة الاهبار للعلىم  (10

 .9،2012،العدد4الاقحصادًة وإلادارية،املجلد 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9517


 

 

 

 

 

 

 

  

 املالحق



 

1امللحق رقم   



 كمية  العموم  االقتصادية  والتجارية  وعموم  التسيير
العموم االقتصاديةقسم   
اقتصاد وتسيير المؤسساتتخصص    

إستبيان 
 

وبعد،  تحية طيبة
نضع بين أيديكم ىذا اإلستبيان راجين منكم التعاون بغرض " أثر ضغوط العمل عمى االلتزام التنظيمي"في إطار اإلعداد لمذكرة ماستر بعنوان 

 في الخانة التي تمثل وجية نظرك، ونفيدكم عمما )×(إفادتنا في جمع البيانات ذات الصمة ببحثنا وذلك باإلجابة عمى أسئمة االستبيان بوضع عالمة
. بأن ما تدلون بو من إجابات لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي مع المحافظة عمى سريتيا

 
                      وشكرا  

     باهي صابرينة     :الطالبة         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  المتغيرات الشخصية : الجزء األول

  سنوات فأقل05 :الخبرة المهنيــة

 سنوات10 – 06

  سنة15 – 11

  سنة15أكثر من 

 أعزب : الحالة االجتماعية

 متزوج

 حاالت أخرى

  سنة فأقل25 : الفئــة العمرية

  سنة35 – 26

  سنة45 – 36

  سنة فأكثر46

 ذكر : الجنس

 أنثى

 إطــار :الوظيفــــــة

 متحكم

 منفـــذ



 

 

ييتم ىذا الجزء بقياس ضغوط العمل : الجزء الثاني
غير موافق 

 بشدة
غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 الرقم العبارة

 01 (من ناحية الوقت)حجم  العمل  الذي  أقوم  بو  أكثر  من  الالزم      
 02 عممي  الذي  أقوم  بو  روتيني  ال  جديد  فيو     
 03 كمية  العمل  المكمف  بيا  تفوق  قدراتي  و استعدادي     
 04 ال يوجد وصف دقيق لألعمال المطموب مني القيام بيا في المؤسسة     
 05 يضايقني عدم تأكدي من واجباتي الوظيفية في المؤسسة     
 06 تفتقر وظيفتي داخل المؤسسة الى الوضوح     
 07 أشعر بالتوتر بسبب الميام التي يتطمبيا عممي داخل المؤسسة     
 08 يحتاج العمل الذي أقوم بو الى التركيز واالنتباه     
 09 إمكانياتي وقدراتي ال تستغل بالشكل المناسب     
 10 كثير من المشرفين غير حريصين عمى تطبيق لوائح وقوانين العمل     
 11 أتمقى أوامر عمل متعارضة من عدة أشخاص     
 12 يتغير دوري في العمل كمما يتغير فريق العمل الذي أعمل معو     
 13 يضايقني القيام بأعمال وميام أشعر أنيا غير ضرورية وخارج تخصصي     
 14 في مكان العملو كثرة الضوضاء أعاني من االزدحام      
 15 أنظمة التكييف الخاصة بمكان العمل غير كافية لمواجية الحرارة أو البرودة     
 16 أتخوف من اإلصابة باألمراض داخل العمل نتيجة عدم توفر األقنعة      
 17   و اإلضاءةال يتوفر مكان العمل عمى القدر الكافي من التيوية     
 18 يتسم بالعدالة والموضوعية ال نظام العالوات والمكافئات المعمول بو في المؤسسة     
 19 إدارة المؤسسة ال تشركني في اتخاذ القرارات التي ترتبط بميامي     
 20  المؤسسة سياسة توظيف مناسبة لتغطية النقص في العمالإدارةال تممك      

     
نظام االتصال المعمول بو في المؤسسة ال يسمح بالربط بين كافة العاممين من 

 جميع المستويات
21 

جراءات وأوامر العمل في المؤسسة غير واضحة وال مفيومة       22 قواعد وا 
 23 المسؤولون والمشرفون المباشرون ال يتعاممون مع العمال بالمساواة     

     
 و غير قادرة عمى فض النزاعات قيادة المؤسسة ال تيتم بقضايا عمال المؤسسة

 بين العمال
24 

 25 تقييم أداء العاممين في المؤسسة ال يتم وفق أسس عادلة بين الموظفين     
 26 أبادر لحل مشكالت العمل وال أشعر بالخوف من مواجيتيا     
 27 أثق في قدرتي عمى حل المشاكل التي تواجيني      
 28 .أثق في قدراتي الختيار القرار السميم     
 29 لدي قيم ومبادئ معينة ألتزم بيا وأحافظ عمييا     
 30 أبادر بالوقوف بجانب زمالئي في العمل عند مواجيتيم ألي مشكمة     



ييتم ىذا الجزء بقياس االلتزام التنظيمي : الجزء الثالث
غير موافق 

 بشدة
غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 الرقم العبارة

 31 أشعر بالرغبة في بذل مجيود كبير لتحقيق أىداف المؤسسة      
أشعر دائما بالفخر أثناء الحديث عن المؤسسة التي أعمل فييا عمى أنيا أفضل      

 مؤسسة يمكن العمل واالرتباط بيا 
32 

 33 أرى أن قيمي الشخصية تتفق مع قيم المؤسسة     
 34 أفكر بإستمرار في مشاكل المؤسسة عمى أنيا جزء من مشاكمي الشخصية      
 35 أشعر بأني أعمل في جو عائمي بالمؤسسة التي أعمل فييا     
 36 أقبل بأي عمل أكمف بو لضمان بقاء عممي في المؤسسة     
أشعر بالرضا بما يحققو لي عممي في المؤسسة من مكاسب وأشعر بأنو يسد      

 حاجاتي 
37 

 38 أىتم بشكل قوي بمستقبل المؤسسة التي أعمل فييا      
 39 أرغب بالبقاء في المؤسسة ميما توفرت لي فرص بديمة     
 40 أشعر بأن المؤسسة تيتم وتتفق مع عادات وتقاليد المجتمع الذي نعيش فيو     
 41 أعتقد بأن إنتقالي إلى مؤسسة أخرى لمعمل ىو عمل غير أخالقي     
 42 إن بقائي في ىذه المؤسسة يرجع لعالقات الصداقة التي تربطني مع العاممين فييا     
 43 أرى أن عممي في المؤسسة ىو أفضل فرصة لمعمل بسبب سمعة المؤسسة الجيدة     

 

 



 

2ملحق رقم   

 



 

 
Frequencies 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 15:34:41 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

 spss.sav\العمل وااللتزام التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES 

VARIABLES=V_1 V_2 V_3 

V_4 V_5 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,07 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي\spss.sav 

 

 

 

Statistics 

 الوظيفة الحالة االجتماعية الفئة العمرية الخبرة المهنية الجنس 

N 
Valid 47 47 47 47 47 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 

 
Frequency Table 



 

 

 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 48,9 48,9 48,9 23 ذكر

 100,0 51,1 51,1 24 انثى

Total 47 100,0 100,0  

 

 

 الخبرة المهنية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 46,8 46,8 46,8 22 سنوات فاقل5

 76,6 29,8 29,8 14 سنوات10-06

 93,6 17,0 17,0 8 سنة15-11

سنة15اكثر من   3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

 الفئة العمرية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10,6 10,6 10,6 5 سنة فاقل25

 59,6 48,9 48,9 23 سنة35-26

 100,0 40,4 40,4 19 سنة45-36

Total 47 100,0 100,0  

 

 

 الحالة االجتماعية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 40,4 40,4 40,4 19 اعزب

 97,9 57,4 57,4 27 متزوج

 100,0 2,1 2,1 1 حاالت اخرى

Total 47 100,0 100,0  

 



 

 الوظيفة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 72,3 72,3 72,3 34 اطار

 91,5 19,1 19,1 9 متحكم

 100,0 8,5 8,5 4 منفذ

Total 47 100,0 100,0  

 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 15:36:53 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

 spss.sav\العمل وااللتزام التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=V1 V2 V3 

 V4 V5 V6 العبء_الوظيفي

 V7 V8 V9 V10 غموض_الدور

 V11 V12 V13 طبيعة_الوظيفة

 صراع_الدور ضغوط_الوظيفة

  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,01 

 



 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي  \spss.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 92453, 3,5957 47 حجم العمل  الذي  اقوم به اكثر من االزم

 1,01788 3,0851 47 عملي الذي اقوم به روتيني ال جديد فيه

كمية العمل المكلف بها تفوق قدراتي و 

 استعدادي
47 3,8085 ,77005 

 66620, 3,4965 47 العبء الوظيفي

ال يوجد وصف دقيق لالعمال المطلوب 

 مني القيام بها في المؤسسة
47 3,2340 1,00461 

يضايقني عدم تاكدي من واجباتي 

 الوظيفية في المؤسسة
47 3,0426 ,99907 

تفتقر وظيفتي داخل المؤسسة الى 

 الوضوح
47 3,5957 ,87625 

 75058, 3,2908 47 غموض الدور

المهام التي يتطلبها اشعر بالتوتر بسبب 

 عملي داخل المؤسسة
47 3,3404 ,98415 

يحتاج العمل الذي اقوم به الى التركيز و 

 االنتباه
47 1,9574 ,69023 

امكانياتي و قدراتي ال تستغل بالشكل 

 المناسب
47 2,4255 1,03723 

كثير من المشرفين غير حريصين على 

 تطبيق لوائح و قوانين العمل
47 2,6596 ,86669 

 53556, 2,5957 47 طبيعة الوظيفة

اتلقى اوامر عمل متعارضة من عدة 

 اشخاص
47 3,3191 ,93498 

يتغير دوري في العمل كلما يتغير فريق 

 العمل الذي اعمل معه
47 3,1915 ,96995 

يضايقني القيام باعمال و مهام اشعر انها 

 غير ضرورية و خارج تخصصي
47 2,7234 1,15537 

 77775, 3,0780 47 صراع الدور

 47100, 3,1152 47 ضغوط الوظيفة

Valid N (listwise) 47   

 

 

 
Descriptives 
 

 



 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 15:39:03 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

 spss.sav\العمل وااللتزام التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=V14 V15 V16 

V17 ضغوط_البيئة_المادية V18 

V19 V20 V21 V22 V23 V24 

V25  ضغوط_الهيكل_التنظيمي

 الضغوط_التنظيمية

  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,03 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي  \spss.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

اعاني من االزدحام و كثرة الضوضاء 

 في مكان العمل
47 2,6809 1,00231 

انظمة التكييف الخاصة بمكان العمل غير 

 كافية لمواجهة الحرارة او البرودة
47 3,5745 1,03723 

اتخوف من االصابة باالمراض داخل 

 العمل نتيجة عدم توفر االقنعة
47 2,9149 1,01788 

ال يتوفر مكان العمل على القدر الكافي 

 من التهوية و االضاءة
47 3,5957 ,85108 



 65569, 3,1915 47 ضغوطالبيئة المادية

ات و المكافئات المعمول به نظام العالو

في المؤسسة اليتسم بالعدالة و 

 الموضوعية

47 2,5532 ,99583 

ادارة المؤسسة التشركني في اتخاذ 

 القرارات التي ترتبط بمهامي
47 2,7660 ,91397 

ال تملك ادارة المؤسسة سياسة توظيف 

 مناسبة لتغطية النقص في العمال
47 3,1489 1,02105 

المعمول به في المؤسسة  نظام االتصال

ال يسمح بالربط بين كافة العاملين من 

 جميع المستويات

47 3,3830 ,94531 

قواعد و اجراءات و اوامر العمل في 

 المؤسسة غير واضحة وال مفهومة
47 3,4043 ,92453 

المسؤولون و المشرفون المباشرون ال 

 يتعاملون مع العمال بالمساواة
47 2,6809 ,93498 

قيادة المؤسسة ال تهتم بقضايا عمال 

المؤسسة و غير قادرة على فض 

 النزاعات بين العمال

47 3,0000 1,02151 

تقييم اداء العاملين في المؤسسة ال يتم 

 وفق اسس عادلة بين الموظفين
47 2,5957 ,97042 

 69149, 2,9415 47 ضغوط الهيكل التنظيمي

 52815, 3,0665 47 الضغوط التنظيمية

Valid N (listwise) 47   

 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 15:40:40 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\oran\Desktop ضغوط

 spss.sav\العمل وااللتزام التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 



Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=V26 V27 V28 

V29 V30 الضغوط_الشخصية 

  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,01 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي  \spss.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

ابادر لحل مشكالت العمل و ال اشعر 

 بالخوف من مواجهتها
47 2,1277 ,94678 

اثق في قدراتي على حل المشاكل التي 

 تواجهني
47 2,0213 ,87201 

 86989, 2,0638 47 اثق في قدراتي الختيار القرار السليم

لتزم بها و احافظ لدي قيم و مبادئ معينة ا

 عليها
47 1,7872 ,95408 

ابادر بالوقوف بجانب زمالئي في العمل 

 عند مواجهتهم الي مشكلة
47 1,8298 ,78903 

 74287, 1,9660 47 الضغوط الشخصية

Valid N (listwise) 47   

 

 

 
Descriptives 
 

 

 

Notes 

Output Created 21-MAY-2019 15:42:25 

Comments  

Input Data 
C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

 spss.sav\العمل وااللتزام التنظيمي



Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 
All non-missing data are 

used. 

Syntax 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES=V31 V32 V33 

V34 V35 االلتزام_العاطفي V36 

V37 V38 V39 االلتزام_االستمراري 

V40 V41 V42 V43 

االلتزام_المعياري     

 االلتزام_التنظيمي

  /STATISTICS=MEAN 

STDDEV. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,01 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي\spss.sav 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

اشعر بالرغبة في بذل مجهود كبير 

 لتحقيق اهداف المؤسسة
47 1,9362 ,67258 

اشعر دائما بالفخر اثناء الحديث عن 

المؤسسة التي اعمل فيها على انها افضل 

 مؤسسة يمكن العمل و االرتباط بها

47 2,5106 1,12041 

خصية تتفق مع قيم ارى ان قيمي الش

 المؤسسة
47 2,8298 ,86776 

افكر باستمرار في مشاكل المؤسسة على 

 انها جزء من مشاكلي الشخصية
47 2,8936 1,12741 

اشعر باني اعمل في جو عائلي بالمؤسسة 

 التي اعمل فيها
47 2,8298 ,96277 

 66855, 2,6000 47 االلتزام العاطفي

بقاء اقبل باي عمل اكلف به لضمان 

 عملي في المؤسسة
47 3,1702 1,10962 



اشعر بالرضا بما يحققه لي عملي في 

المؤسسة من مكاسب و اشعر بانه يسد 

 حاجاتي

47 2,9362 1,18696 

اهتم بشكل قوي بمستقبل المؤسسة التي 

 اعمل فيها
47 2,2979 ,88256 

ارغب بالبقاء في المؤسسة التي اعمل 

 فيها
47 3,1064 1,04744 

 81573, 2,8777 47 االلتزام االستمراري

اشعر بان المؤسسة تهتم و تتفق مع 

 عادات و تقاليد المجتمع الذي نعيش فيه
47 2,8298 ,98509 

اعتقد بان انتقالي الى مؤسسة اخرى 

 للعمل هو عمل غير اخالقي
47 3,5957 ,82514 

ان بقائي في هذه المؤسسة يرجع لعالقات 

لتي تربطني مع العاملين فيهاالصداقة ا  
47 3,1064 1,06799 

ارى ان عملي في المؤسسة هو افضل 

فرصة للعمل بسبب سمعة المؤسسة 

 الجيدة

47 2,6383 1,11171 

 70000, 3,0426 47 االلتزام المعياري

 64671, 2,8401 47 االلتزام التنظيمي

Valid N (listwise) 47   

 



 

3ملحق رقم   



 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 23-MAY-2019 10:14:49 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

بيانات أثر \العمل وااللتزام التنظيمي

ضغوط العمل على االلتزام 

ظيميالتن .sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V1 V2 V3 

V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

V12 V13 

  /SCALE('ضغوط الوظيفة') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

على االلتزام التنظيميضغوط العمل  .sav 

 

 

 

 
Scale: ضغوط الوظيفة 
 



 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 47 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 47 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,742 13 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 23-MAY-2019 10:15:35 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop ضغوط

بيانات أثر \تنظيميالعمل وااللتزام ال

ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 



Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V14 V15 

V16 V17 V18 V19 V20 V21 

V22 V23 V24 V25 

  /SCALE('الضغوط التنظيمية') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

وط العمل على االلتزام التنظيميضغ .sav 

 

 

 

 
Scale: الضغوط التنظيمية 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 47 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 47 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,811 12 

 

 

 



Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 23-MAY-2019 10:16:24 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

بيانات أثر \التنظيميالعمل وااللتزام 

ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V26 V27 

V28 V29 V30 

  /SCALE('الضغوط الشخصية') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

 sav.ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي

 

 

 

 
Scale: الضغوط الشخصية 
 

 



 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 47 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 47 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,892 5 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 23-MAY-2019 10:17:08 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

بيانات أثر \العمل وااللتزام التنظيمي

ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 



Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V31 V32 

V33 V34 V35 

  /SCALE('االلتزام العاطفي') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ بيانات أثر ضغوط \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

 sav.العمل على االلتزام التنظيمي

 

 

 

 
Scale: االلتزام العاطفي 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 47 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 47 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,729 5 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 



Output Created 23-MAY-2019 10:17:54 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

بيانات أثر \لتنظيميالعمل وااللتزام ا

ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V36 V37 

V38 V39 

  /SCALE('االلتزام االستمراري') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

 sav.ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي

 

 

 

 
Scale: االلتزام االستمراري 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 47 100,0 

Excludeda 0 ,0 



Total 47 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,768 4 

 

 

 
Reliability 
 

 

 

Notes 

Output Created 23-MAY-2019 10:18:27 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop ضغوط

بيانات أثر \العمل وااللتزام التنظيمي

ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Matrix Input  

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V40 V41 

V42 V43 

  /SCALE('االلتزام المعياري') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 



Resources 
Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي 

 sav.ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي

 

 

 

 
Scale: االلتزام المعياري 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 47 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 47 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,648 4 

 



 

 4ملحق رقم 



 

 
NPar Tests 
 

 

 

Notes 

Output Created 12-JUN-2019 18:28:01 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop \ ضغوط

بيانات أثر \العمل وااللتزام التنظيمي

ضغوط العمل على االلتزام 

يميالتنظ .sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each test are 

based on all cases with valid 

data for the variable(s) used 

in that test. 

Syntax 

NPAR TESTS 

  

/K-S(NORMAL)= ضغوط_الوظيفة

الضغوط_التنظيمية الضغوط_الشخصية 

ضغوط_العمل االلتزام_العاطفي 

 االلتزام_االستمراري االلتزام_المعياري

لتزام_التنظيمياال      

  /MISSING ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,01 

Number of Cases Alloweda 71493 

 

a. Based on availability of workspace memory. 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ أثر  بيانات\ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي 

 sav.ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي

 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ضغوط العمل الضغوط الشخصية الضغوط التنظيمية ضغوط الوظيفة 

N 47 47 47 47 

Normal Parametersa,b 
Mean 3,1152 3,0665 1,9660 2,7159 

Std. Deviation ,47100 ,52815 ,74287 ,38557 

Most Extreme Differences 

Absolute ,063 ,071 ,248 ,103 

Positive ,049 ,056 ,248 ,103 

Negative -,063 -,071 -,114 -,061 

Kolmogorov-Smirnov Z ,431 ,485 1,698 ,706 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,992 ,973 ,006 ,702 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 االلتزام التنظيمي االلتزام المعياري االلتزام االستمراري االلتزام العاطفي 

N 47 47 47 47 

Normal Parametersa,b 
Mean 2,6000 2,8777 3,0426 2,8401 

Std. Deviation ,66855 ,81573 ,70000 ,64671 

Most Extreme Differences 

Absolute ,156 ,143 ,141 ,108 

Positive ,156 ,143 ,141 ,068 

Negative -,108 -,092 -,083 -,108 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,067 ,977 ,968 ,742 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,205 ,295 ,305 ,640 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 12-JUN-2019 18:34:41 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ 

\ بيانات \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

أثر ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 



Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

 /MISSING LISTWISE 

 /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

 /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

 /NOORIGIN 

 /DEPENDENT االلتزام_التنظيمي 

 /METHOD=ENTER 

ضغوط_الوظيفة الضغوط_التنظيمية 

 .الضغوط_الشخصية

Resources 

Processor Time 00:00:00,06 

Elapsed Time 00:00:00,03 

Memory Required 3108 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

 sav.ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي

 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

الشخصية,  الضغوط

ضغوط الوظيفة, 

 bالضغوط التنظيمية

. Enter 

 

a. Dependent Variable: االلتزام التنظيمي 

b. All requested variables entered. 

 



 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,350a ,123 ,062 ,62650 

 

a. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,361 3 ,787 2,005 ,127b 

Residual 16,878 43 ,393   

Total 19,239 46    

 

a. Dependent Variable: االلتزام التنظيمي 

b. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,363 ,722  6,044 ,000 

 420, 814,- 134,- 226, 184,- ضغوط الوظيفة

 115, 1,609- 267,- 203, 327,- الضغوط التنظيمية

 830, 216, 032, 128, 028, الضغوط الشخصية

 

a. Dependent Variable: االلتزام التنظيمي 

 

 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 12-JUN-2019 18:35:40 

Comments  



Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ 

\ بيانات \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

أثر ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

 /MISSING LISTWISE 

 /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

 /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

 /NOORIGIN 

 /DEPENDENT االلتزام_العاطفي 

 /METHOD=ENTER 

ظيمية ضغوط_الوظيفة الضغوط_التن

 .الضغوط_الشخصية

Resources 

Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,03 

Memory Required 3108 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

العمل على االلتزام التنظيميضغوط  .sav 

 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 



1 

الضغوط الشخصية, 

ضغوط الوظيفة, 

 bالضغوط التنظيمية

. Enter 

 

a. Dependent Variable: االلتزام العاطفي 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,269a ,072 ,008 ,66595 

 

a. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,490 3 ,497 1,120 ,352b 

Residual 19,070 43 ,443   

Total 20,560 46    

 

a. Dependent Variable: االلتزام العاطفي 

b. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,707 ,767  4,831 ,000 

 287, 1,079- 183,- 241, 260,- ضغوط الوظيفة

 510, 664,- 113,- 216, 144,- الضغوط التنظيمية

 597, 532, 080, 136, 072, الضغوط الشخصية

 

a. Dependent Variable: االلتزام العاطفي 

 

 

 
Regression 



 

 

 

Notes 

Output Created 12-JUN-2019 18:36:07 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

بيانات أثر \العمل وااللتزام التنظيمي

ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

 /MISSING LISTWISE 

 /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

 /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

 /NOORIGIN 

 /DEPENDENT 

 االلتزام_االستمراري

 /METHOD=ENTER 

ضغوط_الوظيفة الضغوط_التنظيمية 

 .الضغوط_الشخصية

Resources 

Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,04 

Memory Required 3108 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ بيانات أثر ضغوط \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

 sav.العمل على االلتزام التنظيمي

 



 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

الضغوط الشخصية, 

ضغوط الوظيفة, 

 bالضغوط التنظيمية

. Enter 

 

a. Dependent Variable: االلتزام االستمراري 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,376a ,142 ,082 ,78166 

 

a. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4,336 3 1,445 2,366 ,084b 

Residual 26,273 43 ,611   

Total 30,609 46    

 

a. Dependent Variable: االلتزام االستمراري 

b. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,983 ,901  5,532 ,000 

 227, 1,227- 200,- 283, 347,- ضغوط الوظيفة

 156, 1,442- 237,- 254, 366,- الضغوط التنظيمية

 759, 309, 045, 159, 049, الضغوط الشخصية

 



a. Dependent Variable: االلتزام االستمراري 

 

 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 12-JUN-2019 18:36:41 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ 

بيانات \يضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

أثر ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

 /MISSING LISTWISE 

 /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

 /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

 /NOORIGIN 

 /DEPENDENT االلتزام_المعياري 

 /METHOD=ENTER 

نظيمية ضغوط_الوظيفة الضغوط_الت

 .الضغوط_الشخصية

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,02 

Memory Required 3108 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 



 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

العمل على االلتزام التنظيمي ضغوط .sav 

 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

الضغوط الشخصية, 

ضغوط الوظيفة, 

 bالضغوط التنظيمية

. Enter 

 

a. Dependent Variable: االلتزام المعياري 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,349a ,122 ,061 ,67835 

 

a. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,753 3 ,918 1,994 ,129b 

Residual 19,787 43 ,460   

Total 22,540 46    

 

a. Dependent Variable: االلتزام المعياري 

b. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,400 ,782  5,629 ,000 



 829, 217, 036, 245, 053, ضغوط الوظيفة

 038, 2,144- 356,- 220, 472,- الضغوط التنظيمية

 781, 279,- 041,- 138, 039,- الضغوط الشخصية

 

a. Dependent Variable: االلتزام المعياري 

 



 

 

 

 

 

  

 5ملحق رقم 



 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 23-MAY-2019 10:28:01 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ ملف

\ بيانات \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

أثر ضغوط العمل على االلتزام 

لتنظيميا .sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

 االلتزام_التنظيمي

  /METHOD=STEPWISE 

ضغوط_الوظيفة الضغوط_التنظيمية 

 .الضغوط_الشخصية

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Memory Required 3268 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 



 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

 sav.ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي

 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

 . الضغوط التنظيمية 1

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-t

o-enter <= ,050, 

Probability-of-F-t

o-remove >= 

,100). 

 

a. Dependent Variable: االلتزام التنظيمي 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,326a ,106 ,087 ,61809 

 

a. Predictors: (Constant), الضغوط التنظيمية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,047 1 2,047 5,359 ,025b 

Residual 17,192 45 ,382   

Total 19,239 46    

 

a. Dependent Variable: االلتزام التنظيمي 

b. Predictors: (Constant), الضغوط التنظيمية 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 



B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4,065 ,537  7,573 ,000 

 025, 2,315- 326,- 173, 399,- الضغوط التنظيمية

 

a. Dependent Variable: االلتزام التنظيمي 

 

 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 
 141b -,877 ,385 -,131 ,775,- ضغوط الوظيفة

 053b ,372 ,712 ,056 ,979, الضغوط الشخصية

 

a. Dependent Variable: االلتزام التنظيمي 

b. Predictors in the Model: (Constant), الضغوط التنظيمية 

 

 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 23-MAY-2019 10:29:17 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ 

\ يانات ب\ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

أثر ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 



Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

 االلتزام_االستمراري

  /METHOD=STEPWISE 

ضغوط_الوظيفة الضغوط_التنظيمية 

 .الضغوط_الشخصية

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Memory Required 3268 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

 sav.ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي

 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

 . الضغوط التنظيمية 1

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-t

o-enter <= ,050, 

Probability-of-F-t

o-remove >= 

,100). 

 

a. Dependent Variable: االلتزام االستمراري 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,325a ,106 ,086 ,77990 



 

a. Predictors: (Constant), الضغوط التنظيمية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,238 1 3,238 5,324 ,026b 

Residual 27,371 45 ,608   

Total 30,609 46    

 

a. Dependent Variable: االلتزام االستمراري 

b. Predictors: (Constant), الضغوط التنظيمية 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4,418 ,677  6,523 ,000 

 026, 2,307- 325,- 218, 502,- الضغوط التنظيمية

 

a. Dependent Variable: االلتزام االستمراري 

 

 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 
 209b -1,318 ,194 -,195 ,775,- ضغوط الوظيفة

 077b ,538 ,594 ,081 ,979, الضغوط الشخصية

 

a. Dependent Variable: االلتزام االستمراري 

b. Predictors in the Model: (Constant), الضغوط التنظيمية 

 

 

 
Regression 
 

 

 



Notes 

Output Created 23-MAY-2019 10:30:06 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

بيانات أثر \العمل وااللتزام التنظيمي

ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 

Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

 االلتزام_المعياري

  /METHOD=STEPWISE 

ضغوط_الوظيفة الضغوط_التنظيمية 

 .الضغوط_الشخصية

Resources 

Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,06 

Memory Required 3268 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop \ بيانات أثر \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

 sav.ضغوط العمل على االلتزام التنظيمي

 

 

 

Variables Entered/Removeda 



Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

 . الضغوط التنظيمية 1

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-t

o-enter <= ,050, 

Probability-of-F-t

o-remove >= 

,100). 

 

a. Dependent Variable: االلتزام المعياري 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,345a ,119 ,099 ,66428 

 

a. Predictors: (Constant), الضغوط التنظيمية 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2,683 1 2,683 6,080 ,018b 

Residual 19,857 45 ,441   

Total 22,540 46    

 

a. Dependent Variable: االلتزام المعياري 

b. Predictors: (Constant), الضغوط التنظيمية 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4,445 ,577  7,705 ,000 

 018, 2,466- 345,- 185, 457,- الضغوط التنظيمية

 

a. Dependent Variable: االلتزام المعياري 

 



 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 
 044b ,275 ,784 ,041 ,775, ضغوط الوظيفة

 047b -,328 ,745 -,049 ,979,- الضغوط الشخصية

 

a. Dependent Variable: االلتزام المعياري 

b. Predictors in the Model: (Constant), الضغوط التنظيمية 

 

 

 
Regression 
 

 

 

Notes 

Output Created 17-JUN-2019 14:36:02 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\oran\Desktop\ ضغوط  

يانات أثر ب\العمل وااللتزام التنظيمي

ضغوط العمل على االلتزام 

 sav.التنظيمي

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
47 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on 

cases with no missing values 

for any variable used. 



Syntax 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) 

POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

 االلتزام_العاطفي

  /METHOD=ENTER 

ضغوط_الوظيفة الضغوط_التنظيمية 

 .الضغوط_الشخصية

Resources 

Processor Time 00:00:00,14 

Elapsed Time 00:00:00,16 

Memory Required 3108 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 
 

[DataSet1] C:\Users\oran\Desktop\ بيانات أثر ضغوط \ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي

 sav.العمل على االلتزام التنظيمي

 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

الضغوط الشخصية, 

ضغوط الوظيفة, 

 bالضغوط التنظيمية

. Enter 

 

a. Dependent Variable: االلتزام العاطفي 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,269a ,072 ,008 ,66595 

 

a. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 



 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1,490 3 ,497 1,120 ,352b 

Residual 19,070 43 ,443   

Total 20,560 46    

 

a. Dependent Variable: االلتزام العاطفي 

b. Predictors: (Constant), الضغوط الشخصية, ضغوط الوظيفة, الضغوط التنظيمية 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,707 ,767  4,831 ,000 

 287, 1,079- 183,- 241, 260,- ضغوط الوظيفة

 510, 664,- 113,- 216, 144,- الضغوط التنظيمية

 597, 532, 080, 136, 072, الضغوط الشخصية

 

a. Dependent Variable: االلتزام العاطفي 

 



  م��ص

، يجب عل��ا تحقيق نوع من الرضا العامل�ن ف��ا و محاولة أ�داف�اتحقيق  إ��املنظمة ال�� ��دف  إن

خالل املنظمة �ل��ام التنظي�� للعامل�ن ف��ا من التخفيف من مستوى الضغوط ال�� تواج��م، حيث تحقق 

  .ا���ام قيم�ا و أ�داف�ا بقيم و أ�داف العامل�ن 

ولتحقيق أ�داف ،عمل ع�� �ل��ام التنظي��لضغوط الأثر اعن  �دفت �ذه الدراسة إ�� الكشف

تم  وظفم 47البالغ عدد�م Gnl1/Zسوناطراك مركب  مؤسسة ��  وظف�ن إس�بانة ع�� م راسة تم توز�عالد

اختيار�م بطرقة عشوائية ولإلجابة ع�� �ساؤالت الدراسة واختبار فرضيا��ا تم �عتماد ع�� ال��نامج �حصا�ي 

انھ ال يوجد اثر لضغوط العمل ع�� �ل��ام التنظي�� و إنما   وتوصلت الدراسة إ��)  spss(لتحليل البيانات 

  .يوجد عالقة ب�ن �عدي �ل��ام التنظي�� و ضغوط العمل

  .املنظمة، املوظف، �ل��ام التنظي��، العملالضغوط : ال�لمات املفتاحية

 

Résumé 

L'organisation, qui vise à atteindre ses objectifs, doit obtenir une sorte de satisfaction et 

s'efforcer de réduire le niveau de pression auquel elle est confrontée, à mesure que l'organisation 

réalise l'engagement organisationnel de ses employés en alignant leurs valeurs et leurs objectifs sur 

ceux de ses employés. 

L’objectif de cette étude était de révéler l’effet de la pression sur l’engagement 

organisationnel: un questionnaire a été distribué aux employés de Sonatrach d’un échantillon de 

47 employés de Gnl1 / Z choisis au hasard pour répondre aux questions de l’étude et tester des 

hypothèses sur la base du programme d’analyse statistique  . Les résultats ont montré que la 

pression exercée sur le travail n'avait aucun impact sur l'engagement organisationnel, mais qu'il 

existait une relation entre  la dimensions de l'engagement organisationnel et les pressions liées au 

travail.                                                                                    

 Mots clés: pression de travail, engagement organisationnel, employé, organisation.  

 


