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الولاء التنظيمي وعلاقته بحوادث العمل

الوالء التنظميي وعالقته حبوادث العمل
دراسة ميدانية ابملؤسسة الوطنية سوانطراك.
أ .عشوش بشري د .سامعني بوعاممة ،جامعة اجلزائر -02-
 املخلص :تناوال يف هذا البحث موضوع الوالء التنظميي اذلي يعد املفتاح السايس واملهم لتفح
مدى الانسجام القامئ بني الفراد و منظامهتم ،فالفراد ذو الوالء التنظميي املرتفع اجتاه منظامهتم
مه اذلين دلهيم الاس تعدادات الاكفية لن يكرسوا مزيدا من اجلهد و التفاين يف أعامهلم ويسعوا
بصورة دامئة عىل اس مترار ارتباطهم وانامتهئم ملنظمهتم (محد بن فرحان الشخلوي .)2005،ومن بني
الانعاكسات اليت يودلها انعدام الوالء التنظميي جند ادلوران يف العمل واذلي يعترب حاجزا
ومسأةل عويصة ابلسس بة لخلمسريين وخاصة عندما يتعخلق المر مبس تخدمني ذوي الكفاءات
العالية من هجة ومن هجة أخرى حوادث العمل واليت تعترب مبثابة الشفرة اليت يسعى دامئا
املس ئولني حلخلها وجتنهبا نظرا لالنعاكسات الوخمية اليت تخلحقها ابلفراد واملعدات وبذكل تعرقل
العمخلية الانتاجية خاصة يف ظل التنافس احلاد اذلي يعرفه السوق.
وقد توصخلنا من خالل هذا البحث اىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني درجات الوالء
التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل و كذا حتقق جزء من الفرضيات اجلزئية واليت تتعخلق بلك من بعد العزوبة،
وكذكل احلال ابلسس بة لبعد القدمية واليت تنحرص ما بني ( )36-25س نة ،وهو كذكل ابلسس بة
لبعد ادلخل اذلي ال يتعدى  20000دج .كام خخل البحث اىل عدم حتقق جزء من الفرضيات
اجلزئية الخرى واليت تتعخلق بلك من بعد الزواج ،وكذكل احلال ابلسس بة لبعد القدمية واليت
تنحرص ما بني ( )12-1س نة و( )24-13س نة ،ونفس النتيجة ابلسس بة لبعد ادلخل اذلي
يتعدى  20000دج هذا ما يعين وجود عالقة ارتباطية سالبة.
اللكامت املفتاحية :الوالء التنظميي -حوادث العمل.
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-Abstract:
We dealt with in this study, the subject of organizational loyalty, which
is the primary key and it is important to examine the extent of the harmony
that exists between individuals and their organizations, Individuals with loyalty
organizational high direction of their organizations are the ones who have the
adequate preparations because devote more effort and dedication in their work
and seek a permanent basis on the continuation of their association and
belonging to their organization (Hamad bin Farhan Shalawi, 2005). Among the
reflections generated by the lack of organizational loyalty, we find circulation at
work, which is a barrier and a difficult issue for managers, especially when it
comes to user-based highly qualified on the one hand and on the other hand,
work-related accidents, which is considered as a code which always seeks
officials to solve them and avoided because of the serious repercussions caused
to individuals, equipment and thereby hinder the production process especially
in light of the sharp market competition, who knows.
We have reached through this study that a relationship exists relational
positive between organizational loyalty degrees in people exposed user category
for accidents at work and user category of non Mtardan for accidents at work
and Kzy check part of the hypothesis of partial and related to each of the postcelibacy, as well as the case for the post of seniority and which is limited to
between (25-36) years, and it is also for after income that does not exceed
20,000 dinars. The study also found no verification part of the other partial
hypotheses concerning both after the marriage, as well as the case for the post
of seniority, which is limited to between (1-12 years) and (13-24) years, and the
same result for the after-income which goes beyond the edge of 20000 which
means the existence of a negative correlation.
-Keywords: Organizational Commitment - work-related accidents.
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 مقدمة:يعد مفهوم الوالء التنظميي من أكرث املفاهمي اليت اس تحوذت عىل الاهامتم الواسع من
قبل اخملتصني والباحثني اذلين هيمتون بشلك خاص بفهم ،تدعمي وتطوير السخلوك التنظميي
املس ئول عىل هذا الشعور عند املس تخدمني .وعخليه فان املس تخدمني الكرث والء ملنظامهتم مه
أكرث فعالية و كفاءة عىل مس توى الداء وتطوير خمرجاته ،حيث يعرف الوالء بأنه رببة وارادة
الفرد يف االسهام يف املنظمة بسس بة أكرب مما يتضمنه الالتام التعاقدي الرمسي مع املنظمة وهو
يصف أداء الفرد وارتباطه أو اندماجه بعمهل ببعض البعاد الرئيس ية لخلسخلوك الوظيفي مثل
ادلافعية والتوجه حنو العمل ،كام يربط بني مظاهر السخلوك واخلربة التنظميية (عويضة،
،2008ص.)2
كام أن شعور املس تخدم ابلوالء التنظميي يؤدي اىل عدد من النتاجئ الاجيابية لخلمنظمة
اكخنفاض معدل دوران العمل ،اس تقرار العامةل ،الانتظام يف العمل و بذل املزيد من اجلهد
والداء مما يؤثر عىل اخنفاض تلكفة العمل ،زايدة االنتاجية ،حتقيق المنو و الازدهار لخلمنظمة
(عويضة،2008،ص.)34
اضافة اىل ذكل التحول اذلي تشهده املنظامت الصناعية يف الوقت الراهن من حيث
ازدايد جحمها واس تخداهما لوسائل حديثة أثناء معخلية انتاج السخلع أو اخلدمات اليت تقدهما ،أدى
اىل نتاجئ متباينة مهنا ما هو اجيايب كتطوير تقنيات الانتاج و وسائخلها وارتفاع مس توايهتا كامً
ونوعا ،كام أفىض ذكل وبشلك مالحظ اىل حتسني خدمات املنظمة بشلك عام ،لكن ابملقابل
صاحب لك ذكل تعقيدا فامي يتعخلق بوسائل ومعخلية الانتاج وحميط العمل و هذا لكه يزيد من
نس بة تعرض املس تخدمني اىل حوادث العمل ،حيث يؤثر ذكل عىل معنوايهتم ونفسيهتم.
 االشاكلية:يمتزي عامل العامل املعارص برسعة التحول والتغري يف بيئته فقد أصبح السمة املمزية لهذا
العامل ،وما اجنر عنه من حدت املنافسة بني املنظامت ،السعي احلثيث الكتساب مزااي
تنافس ية ،تزايد معدالت الابتاكر والتطور التكنولويج ،ظهور املنافسة املعمتدة عىل الزمن ،لك
هذه العوامل سامهت يف جعل منظامت العامل يف مواهجة حامسة مع حتدايت البقاء والمنو
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واذلي يعمتد أساسا عىل حتقيق المتزي يف تقدمي منتجات متكهنا من ذكل ،اضافة اىل اماكنية
الاندماج يف الاقتصاد العاملي والمتتع مبرونة عالية متكهنا من التكيف مع هذه املتغريات ،ذلكل
فان املنظمة اليت ال تقوم بعمخليات تغيري داخخلية ملواهجة التحدايت اخلارجية فاهنا تعرض نفسها
لهتديد الزوال ،مما أوجب عىل قادة املنظامت استباق التغيري وقيادته .فاملنظمة اليت تكون قادرة
عىل التغيري بوترية أسع من منافس اها  ي اليت ستتفوق وتمتزي ،المر اذلي يتطخلب تطوير
العمل االداري حبيث يكون قادرا عىل مسايرة التغريات بشلك فعال ،ومن أمه س بل جناح أي
منظمة وجود أفراد قادرين عىل بذل اجلهود املطخلوبة لخلقيام باكفة أنشطة العمل وليك تضمن
املنظمة والء أفرادها وجب وجود توافق بني أهدافها وأهدافهم من هجة ،ومن هجة أخرى مع
قميهم و ثقافاهتم واجياد ثقافة تنظميية قادرة عىل خخلق ذكل الوالء ابعتبارها احملرك السايس
لخلطاقات والقدرات فهيي تؤثر ابدلرجة الوىل عىل أداء املوارد الشيرية وحتقيق انتاجية مرتفعة
من خالهلم ،ذكل أن كفاءة الداء داةل يف قمي ومعتقدات الفراد داخل املنظمة ،فاذا اكن
لخلمنظمة تشكيةل من املنتجات متكهنا من حتقيق مركز تنافيس معترب فكذكل لها منتج ثقايف يؤثر
عىل أفاكر وسخلوكيات الفراد وتكوين مثل عخليا وأشخاص قدوة ،كام ميكن لخلمنظمة بناء ثقافة
تنظميية قوية من خالل مصادرها الشيرية .كام يعد مفهوم الوالء التنظميي من أكرث املفاهمي
الفكرية اليت اس تحوذت عىل الاهامتم الواسع من قبل اخملتصني والباحثني االداريني اذلين هيمتون
بشلك خاص بتطوير وحتسني الداء االنتايج خملتخلف املنظامت واذلي يعرف بأنه عدم الرببة يف
ترك التنظمي لس باب تتعخلق ابلزايدات يف الراتب أو املوقع الوظيفي أو احلرية املهنية أو تتعخلق
بصداقات الزماةل (الصرييف.)2006 ،
وقد أثبتت البحوث أن الوالء التنظميي يساعد عىل التسبؤ مبا خي املسائل املهمة يف
العمل مثل ادلوران يف العمل ،الداء ،السخلوك التنظميي ،الغياب ،التعب ،حوادث العمل
وغريها ( ،)Becker,1992,p235بل ان بعض ادلراسات أوحضت أن مس توى الوالء التنظميي
عند الفرد يعترب مؤرشا أكرث دقة لخلتسبؤ هبذه المور من الرضا الوظيفي املس تخدم حاليا ،ويرجع
السشب يف ذكل اىل أن الوالء التنظميي أكرث مشولية من الرضا الوظيفي .فقد يكون املس تخدم
غري راض عن وظيفته ويعتربها مؤقتة لكنه يف نفس الوقت يكون راضيا عن املنظمة كلك،
لكن لو امتد عدم الرضا اىل املنظمة كلك فان املس تخدم س يكون أكرث ميال لرتكها ( Cohen
 .( & Hudececk,1995,p241كام أن التغري املس متر والرسيع يف املنظامت الصناعية يف اكفة
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مكوانهتا ادلاخخلية واخلارجية هو السمة املمزية لهذا العرص حيث أصبح حميط العمل أكرث تطورا
وتعقيدا من ذي قبل ذلا فان النتيجة احلمتية ذلكل هو ما يتعرض هل العامخلون مبس توايت متفاوتة
من الضغوط و التوترات اليت ترتك أاثرها النفس ية والاجامتعية عىل الفرد ،ومبا أن الانسان يف
بيئته اخلارجية يتعرض لضغوط متباينة ابالضافة اىل بيئة العمل ادلاخخلية اليت تزخر ابلعديد من
املصادر املتنوعة التأثري عىل الفرد فهيي ابلتايل تودل نتاجئ سخلبية عىل الفرد تنعكس أحياان عىل
العمل ذاته فغالبية حوادث العمل انجتة عن سخلوك الفراد املس تخدمني ،من خالل ارتاكهبم
للخطاء يف التشغيل أو مراحل العمل ،و نتيجة اهامل تعخلاميت الصحة والسالمة املهنية ،وهذا
المر جيعل من أي تدابري متعخلقة مباكن العمل ذات قمية الن احلوادث ترتبط ابلعوامل
الشصصية (اخلخلف )1992،مما أفرز الكثري من اخملاطر اليت يسبغي عىل الانسان أخذ احليطة
واحلذر من الوقوع يف مسشباهتا فخليس هناك من يريد أن يصاب حبادث .ضف اىل ذكل أن
حامية العنرص الشيري من خماطر العمل يعين حامية الاقتصاد الوطين واجملمتع .واذا مقنا بقراءة
احصائية لخلبياانت املتوافرة عن حوادث العمل ،وما يستج عهنا من حاالت وفاة ،أو زجز لكي ،أو
جزيئ ،أو أاثر سخلبية أخرى عىل خمتخلف الصعدة االنسانية والاجامتعية والاقتصادية ،فان
المهية اليت يسبغي أن حيتخلها هذا املوضوع تبدو واحضة متام ًا .مفن الناحية االنسانية البحتة تعكس
حوادث العمل مزجيا من اخلوف والاضطراب يف نفوس املس تخدمني ،وتؤدي اىل وقوع أرضار
مادية ونفس ية متفاوتة يف خطورهتا حسب ما يسهتيي اليه احلادث من لكسور أو اجلروح أو
الشخلل أو الآالم الظهرية والتشوهات والعاهات أو العجز أو القخلق النفيس والاكتئاب واذلهان
وقد يسهتيي المر اما ابلعجز الاكمل أو ابلوفاة (اخلخلف،1992،ص ،)46اضافة اىل العديد من
الاثر الاجامتعية والاقتصادية اليت تنعكس سخلب ًا عىل اجملمتع بأسه.
تتعدد العوامل اليت تسامه يف وقوع حادثة العمل يف مجيع البيئات واجملمتعات ،ومبا أن
احلوادث تعترب من احملاكت االنتاجية يف املؤسسات واليراكت ،اذ نالحظ أن مثة جوانب
متنوعة يمت تقومي هذا احملك عىل ضوهئا  ي :معدل احلوادث ،جحمها ،أس باهبا ،أرضارها عىل
الفراد واملعدات (فرج وأخرون،1996،ص .)217ونظرا لمهية املسأةل ،فقد اهمتت الكثري من
ادلول مبعرفة الس باب املس ئوةل عن وقوعها وهذا من خالل اجراء العديد من ادلراسات،
وسن العديد من القوانني اليت تسعى من خاللها اىل منع أو احلد من وقوعها.
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ومن خالل ما س بق التطرق اليه فامي خي عالقة الوالء التنظميي حبوادث العمل دلى
فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل
ابملؤسسة الوطنية مت طرح التساؤالن التاليان:
 -1هل توجد فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك؟
 -2هل توجد عالقة ارتباطية بني دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك
حسب البعاد التالية واملمتثةل يف :احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر؟
و اكجابة أولية عىل تساؤالت البحث مت طرح الفرضيات التالية:
 -1الفرضية الوىل :هناك فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك.
 -2الفرضية الثانية :هناك عالقة ارتباطية بيــــن دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك حسب البعاد التالية واملمتثةل يف :احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر.
كام هدف البحث اىل حتقيق الهداف الرئيس ية واليت  ي التعرف عىل الفروق بني
درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك وكذا الكشف عن نوع العالقة بني
دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب البعاد التالية واملمتثةل يف:
احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر.
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كام تسبع أمهية البحث من خالل النوايح التالية:
 -1من خالل تأثريه عىل جوانب خمتخلفة من العمخلية االنتاجية ،اذ أنه يرتبط اىل حد كبري
حبوادث العمل اليت قد تصيب الآالت وأدوات العمل ،أو مسشأة العمل بشلك اكمل فتؤ ِّثر عىل
االنتاج كامً ونوعا ،أو قد تؤدي اىل موت املس تخدمني ،أو زجزه وتغيبه عن معهل ،وقد كشفت
نتاجئ االحصاءات لتحخليل احلوادث يف مرص أن هناك حوايل  1000أسة س نواي تفقد فردا مهنا
نتيجة املوت أو العجز املس تدمي (أبو النيل،2005،ص .)404ابلتايل رضورة تدريب عامل
جديد ليقوم ابلعمل املطخلوب .لك ذكل حيتاج اىل تلكفة اضافية ووقت واماكانت بيرية قد ال
تمتكن املنضمة من الوصول الاها يف الوقت املناسب.
 -2كام تمكن أمهية البحث احلالية أيض ًا يف كونه يتناول أبعاد ًا هامة من خشصية الفرد العامل
تمتثل يف احلاةل املدنية ،وعدد س نوات خدمته ،والجر اذلي يتقاضاه ،واذلي ثشت تأثريه يف
سخلوك الفراد ،كام يف حبث (اكمبواز وفونتني )1982 ، Gambois and Fontaine ،واذلي
أشار اىل تزايد نس بة حوادث العمل دلى املس تخدمني ممن دلهيم خربة قخليةل.
(مرمي،1999،ص )25وحبث (روسانغال )1999 ،Roussanghla ،واذلي أكد وجود عالقة
داةل بني س نوات اخلربة والتعرض حلوادث العمل ( .)Lima,1999,p569-580وابلتايل
سيمتكن الفرد العامل من الاس تفادة منه يف فهم نفسه ،واجياد نوع من املواءمة بني معهل وسامت
خشصيته ،وبني العامل املناس بة هل ،واليت تكون أقل خطورة عند ممارس هتا مما يزيد ثقته بنفسه
ويساعد عىل أن يكون خشص ًا فاع ًال وانحج ًا يشعر ابلسعادة والارتياح.
 -3كذكل تمكن أمهية البحث من خالل الوقوف عىل بياانت أو مؤرشات لبناء برامج ،أو
دورات تكويسية وحتسيس ية تمتكن املنظمة من خاللها من احلد ،أو التقخليل من حوادث العمل،
وهذا سيساعد املنظامت عىل رمس الهداف العامة ،وسد الثغرات اليت تعيق حتقيق الكفاية
االنتاجية يف الوقت املناسب.
كام يس تخدم هذا البحث عددا من املصطخلحات العخلمية وهذا يتطخلب حتديدها
وتعريفها اجرائيا ملعرفة حدود الظاهرة املراد دراس هتا و ي اكلتايل:
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 -1الوالء التنظميي :يعرف (بورتر و زمالؤه )1974 ،Porter and all ،الوالء التنظميي بأنه
"مدى قوة اندماج املس تخدم مع املنظمة اليت يعمل هبا" وأوحضوا أن الفرد اذلي ميتكل والء
لخلمنظمة اليت يعمل هبا يتصف بعدة صفات مهنا :اعتقاد قوي بقبول أهداف املنظمة وقميها،
اس تعداد ورببة قوية لبذل أقىص هجود ممكنة لصا ح املنظمة نيابة عهنا والرببة اجلادة يف
احملافظة عىل اس مترار عضويته يف املنظمة (ختام.)2005 ،
 -2التعريف الاجرايئ لخلوالء التنظميي :يمت حتديد الوالء التنظميي عند مس تخديم املؤسسة
الوطنية سوانطراك ابلرجوع اىل مقياس الوالء التنظميي وهو مقياس عريب من اعداد الباحث
محد بن فرحان الشخلوي بغية التعرف عىل درجات الوالء عند املس تخدمني من خالل ثالث
أبعاد  ي :اجتاه املس تخدم حنو بذل أقىص هجهود ،توافق قمي املس تخدم مع قمي املنظمة واجتاه
املس تخدم حنو الاس مترارية يف املنظمة.
 -3حادث العمل :هو أي حادثة حتصل أثناء سري العمل ،واليت تؤدي اىل رضر جسدي أو
عقيل ،ويش متل عىل حاالت اصابهتا شديدة  ،أو حاالت أذى متعمد من قبل أشخاص أخرين،
واحلوادث هبذه الطريقة  ي اليت ميكن الاعرتاف هبا طبيا ،وبأهنا حاةل حصية انجتة عن العمل
املهين ،أو ظروفه احمليطة اليت ميارس الفرد معهل مضهنا (Eurostat, 1999,p586
.)Europea
 -4مس توى خطورة احلادث :وحيدد مس توى اخلطورة من خالل شدة العجز النامج عن
احلادث ،فقد تكون النتيجة حوادث مميتة ،أو حوادث تؤدي اىل زجز لكي دامئ ،كفقد العينني
أو اليدين ،أو تؤدي اىل زجز مؤقت أي مينع العامل من العمل لفرتة معينة وأخرى حتتاج اىل
اسعافات أولية (الس يد،1984،ص .)21كام أهنا ال تسشب أي مس توى من مس توايت العجز.
 -5التعريف الاجرايئ حلادث العمل :نقصد حبادث العمل يف هجال حبثنا ،لك حادث يصيب
املس تخدم أثناء القيام بعمهل ،و يؤدي اىل أرضار مؤقتة أو دامئة ،ومت حتديده يف هذه ادلراسة
بفرتة النقاهة اليت يأخذها املس تخدم همام اكنت مدهتا.
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 الاجراءات املهنجية:لخلقيام بأي حبث عخلمي بغية الوصول اىل حقيقة أو الربهنة عىل فرضيات البحث واثباهتا
ميدانيا اعمتد املهنج الوصفي الارتباطي املناسب ملوضوع البحث ،ذكل أن طبيعة هذا الخري
هو اذلي يفرض عىل الباحث نوع املهنج املتبع ،والغاية من هذا البحث هو التعرف عىل عالقة
دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب البعاد التالية واملمتثةل يف:
احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر.
اس تخدم املهنج الوصفي الارتباطي اذلي هيدف اىل دراسة ظاهرة لها خصائصها
وأبعادها يف اطار معني ويقوم بتحخليخلها استنادا لخلبياانت اجملمعة حولها مث حماوةل الوصول اىل
أس باهبا والعوامل اليت تتحمك فاها (عامثن ،1998 ،ص.)24
 ماكن اجراء البحث:مت اجراء هذا البحث عىل مس توى املؤسسة الوطنية سوانطراك و ابلتحديد ابملديرية
العامة واليت يقع مقرها ابجلزائر العامصة وتعترب رشكة سوانطراك من أول املؤسسات اليت
أنشأهتا اجلزائر بعد الاس تقالل ،حيث سعت اىل اسرتجاع الس يادة الاكمةل عىل احملروقات،
فهيي واحدة من أكرب اليراكت البرتولية العاملية اليت حتتل املرتبة احلادية عير عامليا ،وذكل
ابلنظر اىل امليدان الاسرتاتيجي اذلي تعمل فيه واذلي يشمل خمتخلف احملروقات مبا فاها
السائةل ،املكتفة والغازية .وتقصد لكمة سوانطراك "اليركة الوطنية لخلنقل وتسويق املنتوجات
الهيدرو كربوين احملروقات"Société Nationale de Transport et de .
.Commercialisation d’hydrocarbure
 عينة البحث:تتكون عينة البحث من  100مس تخدم يعمخلون ابملؤسسة الوطنية سوانطراك تمتزي
خبصائ مرتبطة ابحلاةل املدنية ،القدمية يف املنظمة والجر اذلي يتقاضاه املس تخدم .كام أن
عينة البحث  ي عبارة عن حمصةل مجموعتني ،حيث مشخلت اجملموعة الوىل عىل  50مس تخدم
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تعرضوا حلوادث العمل واجملموعة الثانية متكونة من نفس العدد ومه عبارة عن مجموعة
مس تخدمني مل يتعرضوا حلوادث العمل وقد مت اختيار العينتني من خالل املعاينة القصدية عن
طريق فرز املتطوعني.
 اخلصائ الوصفية لعينة البحث: -1احلاةل املدنية :يف ما يتعخلق ابحلاةل املدنية جملموعة البحث ،نالحظ أن نس بة  % 64من
اجملموع اللكي لعينة ادلراسة مه عزاب وأما فامي خي السس بة املتبقية من مجموع عينة ادلراسة
واليت متثل  % 36مه متوجني.
 -2القدمية يف املنظمة :تنقسم مجموعة البحث اىل ثالثة فئات ،حيث أن نس بة  % 43ترتاوح
مدة القدمية دلهيم من  1اىل  12س نوات ،أما الفئة الثانية مفدة القدمية دلهيم تنحرص بني 13
و 24س نة أقدمية و ي اليت متثل نس بة  % 37من اجملموع اللكي لعينة البحث وفامي خي
السس بة املتبقية من مجموع العينة واليت  ي  % 20فالقدمية دلهيم تنحرص بني  25و 36س نة.
 -3الجر :تنقسم مجموعة البحث اىل فئتان ،الوىل ذات دخل ال يتعدى  20000دج و اليت
متثل نس بة  % 54من اجملموع اللكي جملموعة البحث وأما الفئة الثانية واليت متثل نس بة % 46
من اجملموع اللكي جملموعة البحث فان قمية ادلخل الشهري دلهيم يتعدى قمية  20000دج.
 أدوات مجع البياانت:بعد حتديد املهنج املناسب واختيار عينة البحث ،اكن لزاما اختيار أنسب الوسائل مجلع
البياانت لخلتحقق من فرضيات البحث ومبا أنه يتناول نفي أو اثبات عالقة بني متغريين واملمتثخلني
يف الوالء التنظميي وحوادث العمل من هنا وقع الاختيار عىل مقياس الوالء التنظميي وهو
مقياس عريب من اعداد الباحث محد بن فرحان الشخلوي ( )2005بغية التعرف عىل درجات
الوالء عند املس تخدمني من خالل  3أبعاد  ي  :اجتاه املس تخدم حنو بذل أقىص هجهود ،توافق
قمي املس تخدم مع قمي املنظمة واجتاه املس تخدم حنو الاس مترارية يف املنظمة .وفق مقياس
"ليكرت امخلايس".
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لقد مت جتريب املقياس يف امليدان أثناء ادلراسة الاس تطالعية و اليت اكن الغرض مهنا
الوصول اىل الصيغة الهنائية.
قبل الاقدام عىل هذه اخلطوة ،مت تقدمي املقياس اىل مخسة حممكني من ذوي اخلربة
لالدالء بأراهئم فاها ،اذ أنه وكام ورد يف رساةل ماجيسرت حتت عنوان "الثقافة التنظميية وعالقهتا
ابلوالء التنظميي" لخلباحث (محد بن فرحان الشخلوي )2005 ،عن حمدث أبو النرص "أنه عىل
الباحث أن يعرض أداة مجع البياانت عىل مجموعة من احملمكني العمخليني املتصصصني يف موضوع
البحث بصفة خاصة ويف تدريس مادة البحث بصفة عامة ،حىت يدلوا بأراهئم يف الداة من
حيث جوانب عديدة مهنا :الشلك ،الصياغة ،الرتتيب ،سالمة البنود والس ئةل ومدى مناسشهتا
لخلمجال أو املوضوع املراد قياسه ،وعىل الباحث أن يقوم ابلتعديالت املقرتحة.
وبعد الوصول اىل الصيغة الهنائية ،مت حساب صدق و ثبات املقياس حبساب معامل
الثبات ابس تخدام ألفا كرونباخ ملتغري البحث حيث مت التوصل اىل قمية ألفا كرونباخ تقدر
بـ 0.80وهذا يدل أن بنود املقياس تتصف ابالنسجام.
فامي خي املقياس املعمتد يف هذا البحث ،جند اس امترة لخلبياانت الشصصية ،مقياس
الوالء التنظميي وهو مقياس عريب من اعداد الباحث محد بن فرحان الشخلوي بغية التعرف عىل
درجات الوالء عند املس تخدمني من خالل  3أبعاد  ي :اجتاه املس تخدم حنو بذل أقىص هجهود،
توافق قمي املس تخدم مع قمي املنظمة واجتاه املس تخدم حنو الاس مترارية يف املنظمة.
 -1البياانت الشصصية لخلمس تخدمني :واليت تضم لك من احلاةل املدنية واليت منزي فاها حالتان اما
أعزب أو متوج ،القدمية يف املنظمة ويشمل ثالثة فئات (من  1اىل  12س نة ،من  13اىل
 24س نة ومن  25اىل  36س نة) وأخريا الجر واذلي بدوره حيتوي عىل فئتان ،ذوي ادلخل
اذلي هو أقل أو يساوي  20000دج والفئة الثانية اخلاصة بذوي ادلخل اليت تفوق 20000
دج.
 -2مقياس الوالء التنظميي :مت الاعامتد يف هذا البحث عىل مقياس الوالء التنظميي وهو مقياس
عريب من اعداد الباحث محد بن فرحان الشخلوي بغية التعرف عىل درجات الوالء عند
املس تخدمني من خالل  3أبعاد  ي :اجتاه املس تخدم حنو بذل أقىص هجهود ،توافق قمي
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املس تخدم مع قمي املنظمة و اجتاه املس تخدم حنو الاس مترارية يف املنظمة .وفق مقياس "ليكرت
امخلايس".
أما ابلسس بة للدوات الاحصائية املس تعمةل لغرض البحث  ،فخلقد متت معاجلة البياانت
ابس تخدام برانمج احلزمة الاحصائية لخلعخلوم الاجامتعية  SPSS 21وفق الساليب الاحصائية
التالية  :السسب املئوية  ،التكرارات  ،املتوسطات احلسابية  ،الاحنراف املعيارين ،اختبار T
لعينتني مس تقخلتني.
 عرض النتاجئ:يضم هذا الفصل معطيات ونتاجئ البحث واليت متت معاجلهتا احصائيا مع قياس داللهتا
ابس تعامل برانمج احلزمة االحصائية يف العخلوم الاجامتعية ( ،)SPSS 21فامي بعد تمت مناقشة
هذه النتاجئ عىل ضوء فرضيات البحث لخلنظر يف مدى حصهتا أو العكس يف الخري بعد مناقشة
النتاجئ املتحصل عخلاها يمت اقرتاح بعض التوصيات اليت ميكن أن تكون ممكةل لهذا البحث.
 -1عرض النتاجئ اخلاصة ابلفرضية الوىل :تن الفرضية الوىل عىل وجود فروق داةل احصائيا
بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك واجلدول التايل يوحض هذه
الفروق:
املتغري

العينة

ن

املس تخدمني
املتعرضني حلوادث 50
العمل
الوالء
التنظميي املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث 50
العمل

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

60.40

18.81

95.32

14.21

T
احملسوبة

-9.27
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بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الوىل
مت حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني اذلين تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ
 ،60.4والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،18.81أما املتوسط احلسايب دلرجة فئة املس تخدمني
اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ  ،95.32والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،14.21كام
تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت -9.27
وأن هذه القمية داةل احصائيا عند مس توى ادلالةل  p>0.01ويعين هذا أن الفرق املالحظ بني
متوسط أفراد اجملموعتني هو فرق دال احصائيا ،ومبا أن متوسط املس تخدمني اذلين مل يتعرضوا
حلوادث العمل هو أعىل من متوسط املس تخدمني اذلين تعرضوا حلوادث العمل مفنه ميكن
القول أن اجملموعة الوىل دلهيم درجات مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 -2عرض النتاجئ اخلاصة ابلفرضية الثانية :تن الفرضية الثانية عىل وجود عالقة ارتباطية بني
دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب البعاد التالية واملمتثةل يف:
احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر.
أما ابلسس بة دلراسة العالقة الارتباطية بني لك بعد من ابعاد الوالء التنظميي وحوادث
العمل فتبني ما ييل:
 1-2العالقة بني حوادث العمل واحلاةل املدنية :تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات
الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب احلاةل املدنية واجلدول التايل يوحض هذه
الفروق:
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متغري
احلاةل
املدنية

متوج

أعزب

العينة
املس تخدمني
املتعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني
املتعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث
العمل

ن
17

أ .عشوش بشير د .سماعين بوعمامة

املتوسط
احلسايب
71.12

الاحنراف
املعياري

T
احملسوبة

26.31
-2.10

19

87.53

20.33

33

60.94

12.63
-16.3

31

100

درجة
احلرية

مس توى
ادلالةل

34

62

غري داةل

p>0.01

4.48

 1-1-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
املتوجني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني املتوجني الغري متعرضني حلوادث العمل
ابملؤسسة الوطنية سوانطراك .بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل
اختبار الفرضية الثانية مت حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني املتوجني واذلين
تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ ،71.12والاحنراف املعياري يقدر بـ ،26.31أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني املتوجني و اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل يقدر
بـ  ،87.53والاحنراف املعياري يقدر بـ ،20.33كام تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني
املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -2.10وأن هذه القمية غري داةل احصائيا عند
مس توى ادلالةل  p=0.01ويعين هذا أنه ال توجد فروق يف الوالء التنظميي دلى فئة
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املس تخدمني املتوجني واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة املس تخدمني املتوجني واذلين مل
يتعرضوا حلوادث العمل.
 2-1-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
العزب املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني العزب الغري متعرضني حلوادث العمل
ابملؤسسة الوطنية سوانطراك .بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل
اختبار الفرضية الثانية مت حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني العزب واذلين
تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ  ،60.94والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،12.63أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني العزب و اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ
 ،100والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،04.84كام تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني
املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -16.03وأن هذه القمية داةل احصائيا عند
مس توى ادلالةل  p=0.01و يعين هذا أنه توجد فروق يف الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
العزب واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة املس تخدمني العزب واذلين مل يتعرضوا حلوادث
العمل  ،و مبا أن متوسط املس تخدمني العزب اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل هو أعىل من
متوسط املس تخدمني العزب اذلين تعرضوا حلوادث العمل مفنه ميكن القول أن اجملموعة الوىل
دلهيم درجات مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 2-2العالقة بني حوادث العمل و القدمية :تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات
الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب القدمية حسب احلاةل املدنية واجلدول
التايل يوحض هذه الفروق:
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متغري
القدمية
(س نة)

12-1

24-13

متغري
القدمية
(س نة)

36-25

العينة
املس تخدمني
املتعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني
املتعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث
العمل
العينة

ن
20

أ .عشوش بشير د .سماعين بوعمامة

املتوسط
احلسايب
60.65

الاحنراف
املعياري

T
احملسو
بة

16.95
-8.81

23

98.96

11.31

21

56.10

11.65
-6.35

16
ن

املس تخدمني
املتعرضني حلوادث 9
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث 11
العمل

88.31

19.10

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

92.22

T
احملسو
بة

41

35

درجة
احلرية

P=0.01

p>0.50

مس توى
ادلالةل

7.54
-1.78

97.91

درجة
احلرية

مس توى
ادلالةل

18

داةل

6.71

 1-2-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي القدمية
ما بني ( )12-1س نة الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك .بعد تطبيق
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أ .عشوش بشير د .سماعين بوعمامة

مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الثانية مت حساب املتوسط
احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة واذلين تعرضوا حلوادث
العمل واذلي يقدر بـ  ،60.65والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،16.95أما املتوسط احلسايب
دلرجات فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة واذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل
يقدر بـ  ،98.96والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،11.31كام تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني
مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -08.81وأن هذه القمية داةل احصائيا
عند مس توى ادلالةل  p= 0.01ويعين هذا أنه توجد فروق يف الوالء التنظميي دلى فئة
املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة و اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل .ومبا أن
متوسط املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل هو
أعىل من متوسط املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة اذلين تعرضوا حلوادث
العمل مفنه ميكن القول أن اجملموعة الوىل دلهيم درجات مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 2-2-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي
القدمية ما بني ( )24-13س نة الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك.
بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الثانية مت
حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة واذلين
تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ  ،56.10والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،11.65أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة واذلين مل
يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ  ،88.31والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،19.10كام تظهر نتاجئ
اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -06.35وأن هذه
القمية داةل احصائيا عند مس توى ادلالةل  p=0.01ويعين هذا أنه توجد فروق يف الوالء التنظميي
دلى فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة و اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل ،ومبا أن
متوسط املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل
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هو أدىن من متوسط املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة اذلين تعرضوا حلوادث
العمل مفنه ميكن القول أن اجملموعة الثانية دلهيم درجات مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 3-2-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي
القدمية ما بني ( )36-25س نة الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك.
بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الثانية مت
حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة واذلين
تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ  ،92.22والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،07.54أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة واذلين مل
يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ  ،97.91والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،06.71كام تظهر نتاجئ
اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -01.78وأن هذه
القمية غري داةل احصائيا عند مس توى ادلالةل  p=0.01ويعين هذا أنه ال توجد فروق يف الوالء
التنظميي دلى فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة واذلين تعرضوا حلوادث
العمل وفئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة واذلين مل يتعرضوا حلوادث
العمل.
 3-2العالقة بني حوادث العمل والجر :تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات
الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب الجر.
 1-3-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي
ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك.بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية
الثانية مت حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي 20000
دج واذلين تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ  ،58والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،18أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج واذلين
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مل يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ  ،96و الاحنراف املعياري يقدر بـ  ،09.67كام تظهر نتاجئ
اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -09.15وأن هذه
القمية داةل احصائيا عند مس توى ادلالةل  p=0.01و يعين هذا أنه توجد فروق يف الوالء
التنظميي دلى فئة املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج واذلين تعرضوا
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج و اذلين مل يتعرضوا
حلوادث العمل .ومبا أن متوسط املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج اذلين مل
يتعرضوا حلوادث العمل هو أعىل من متوسط املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي
 20000دج اذلين تعرضوا حلوادث العمل مفنه ميكن القول أن اجملموعة الثانية دلهيم درجات
مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 2-3-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي ادلخل أكرث من  20000دج املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي ادلخل
أكرث من  20000دج الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك.بعد تطبيق
مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الثانية مت حساب املتوسط
احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي ادلخل أكرث من  20000دج واذلين تعرضوا حلوادث
العمل واذلي يقدر بـ  ،60.94والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،12.63أما املتوسط احلسايب
دلرجات فئة املس تخدمني ذوي ادلخل أكرث من  20000دج واذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل
يقدر بـ  ،100والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،04.48كام تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني
مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -16.30وأن هذه القمية غري داةل
احصائيا عند مس توى ادلالةل  p=0.01ويعين هذا أنه ال توجد فروق يف الوالء التنظميي دلى
فئة املس تخدمني ذوي ادلخل أكرث من  20000دج واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني ذوي ادلخل أكرث من  20000دج واذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل.
أما فامي يتعخلق بتحخليل ومناقشة النتاجئ وفامي خي الفرضية الاوىل واليت تن عىل
وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث
العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك ،حيث
خخلصت النتاجئ اىل أن فئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل مه أكرث والء من زمالهئم
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اذلين تعرضوا حلوادث العمل .هذا ما وصخلت اليه ادلراسة اليت قام هبا الباحث (الاكشف
حسن )1982،حيث أن فئة املس تخدمني اذلين تعرضوا حلوادث العمل يمتزيون ابلعصبية،
الانطوائية ،العزةل و أقل ثقة بأنفسهم .ويف نفس الس ياق توصخلت ادلراسة اليت قام هبا الباحث
(أبو النيل )2005 ،اىل نفس النتاجئ اذ دلت عىل أن هذه الفئة تمتزي ابلعصبية وأكرث ميال
لخلتقخلبات املزاجية .أما فامي خي الفرضية الثانية واليت تن عىل وجود عالقة ارتباطية بيــــن
دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب البعاد التالية و املمتثةل يف:
احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر .فاكنت النتاجئ املتعخلقة ابلعالقة بني حوادث العمل ولك بعد من
أبعاد الوالء عىل حدى جفاءت عىل النحو التايل:
 -1تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك ابلسس بة لعامل احلاةل املدنية ،حيث خخلصت النتاجئ اىل وجود فروق يف درجات
الوالء التنظميي عند فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث العمل ابلسسب لخلعزب ،بيامن ال توجد فروق داةل يف درجات الوالء التنظميي
بني فئة املس تخدمني املتوجني وهذا ما يوافق دراسة (محمد اقبال محمود )2005 ،اليت توصخلت
اىل عدم وجود فروق داةل يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتوجني واذلي
يعود اىل املسؤولية اليت عىل عاتقهم فامي خي بأسمه اذ أن نس بة ادلوران دلهيم ضئيةل.
 -2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك ابلسس بة لعامل القدمية ،حيث حسب النتاجئ املتوصل الاها فان الفرضية حتققت
جزئيا وذكل ابلسس بة لخلفئتني اليت ترتاوح القدمية دلهيم ما بني ( )12-1س نة وما بني ()24-13
س نة هذا ما يدل عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل عند هااتن الفئتان ،أما
ابلسس بة لخلفئة اليت ترتاوح القدمية دلهيم ما بني ( )36-25س نة فانه ال توجد فروق يف درجات
الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
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حلوادث العمل وهذا كام توصخلت اليه دراسة (صالح محمد عبد البايق )2001 ،واليت خخلصت
اىل أن رشحية املس تخدمني اليت ترتاوح القدمية دلهيم ما بني ( )35-25س نة توفقت بشلك
واحض ابلسس بة جملموع درجات الوالء لخلوطن ،كام ميكن أن يرجع عدم وجود فروق عند هذه
الفئة اىل بعض الامتيازات اليت حتصخلوا عخلاها من املنظمة واملتعخلقة ابلعالوات وغريها من
احملفزات املادية من هجة واقرتاهبم من سن التقاعد من هجة أخرى.
 -3تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل و فئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك ابلسس بة لعامل الجر ،حيث خخلصت النتاجئ اىل حتقق الفرضية بسس بة جزئية وذكل
دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث
العمل ذوي ادلخل الشهري أقل من  20000دج ،بيامن مل حتقق الفرضية دلى الفئة الخرى
واليت يتعدى دخخلها الشهري  20000دج وهذا كذكل ما أكدته دراسة (فيصل رضوان،
 )1989واليت توصخلت اىل أن درجات الوالء التنظميي تزيد بزايدة ادلخل الشهري.
 خامتة:مصم هذا البحث دلراسة الوالء التنظميي وعالقته حبوادث العمل دلى فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك ،فبعد تفريغ املعطيات ومعاجلهتا احصائيا ابس تخدام برانمج احلزمة االحصائية لخلعخلوم
الاجامتعية ( ،)SPSS 21أسفرت نتاجئ هذه املعاجلة االحصائية عن:
 حتقق فرضية البحث الوىل و اليت تن عىل وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالءالتنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك هذا ما يعين أن فئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل مه الكرث والء من زمالهئم اذلين تعرضوا حلوادث العمل.
 حتقق جزء من الفرضيات اجلزئية واليت تتعخلق بلك من عامل العزوبة ،اذ توصل البحث اىلوجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني العزب املتعرضني
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني العزب الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
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سوانطراك ،وكذكل احلال ابلسس بة لعامل القدمية واليت تنحرص ما بني ( )36-25س نة ،حيث
خخل البحث اىل وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
اليت تنحرص مدة اخلدمة دلهيم ما بني ( )36-25س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني اليت تنحرص مدة اخلدمة دلهيم ما بني ( )36-25س نة الغري متعرضني حلوادث
العمل ،كام توصل البحث اىل وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة
املس تخدمني ذوي ادلخل اذلي ال يتعدى  20000دج املتعرضني حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني ذوي ادلخل اذلي ال يتعدى  20000دج الغري متعرضني حلوادث العمل.
 عدم حتقق جزء من الفرضيات اجلزئية واليت تتعخلق بلك من عامل الزواج ،اذ توصل البحثاىل عدم وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
املتوجني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني املتوجني الغري متعرضني حلوادث العمل
ابملؤسسة الوطنية سوانطراك وكذكل احلال ابلسس بة لعامل القدمية واليت تنحرص ما بني (-1
 )12س نة و( )24-13س نة حيث خخل البحث اىل عدم وجود فروق داةل احصائيا بني
درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني اليت تنحرص مدة اخلدمة دلهيم ما بني ()12-1
س نة و ( )24-13س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني اليت تنحرص مدة اخلدمة
دلهيم ما بني ( )12-1س نة و( )24-13س نة الغري متعرضني حلوادث العمل ،كام توصل البحث
اىل عدم وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني ذوي
ادلخل اذلي يتعدى  20000دج املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي ادلخل
اذلي يتعدى  20000دج الغري متعرضني حلوادث العمل.
من خالل النتاجئ سالفة اذلكر تبني أنه لكام اعمتدت املنظمة س ياسات واسرتاتيجيات
قصد احلد من حوادث العمل واس تحدثت هيئات متصصصة هتمت أساسا بصحة ،أمن وحميط
املس تخدمني ،كذا القيام بدورات حتسيس ية واعداد برامج تكويسية لفئة املس تخدمني الكرث
عرضة حلوادث العمل والتكفل املادي واملعنوي ابملس تخدمني اذلين يتعرضون حلوادث العمل
لكام زاد الوالء التنظميي دلهيم.
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