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 الهيئة العاّمة للتعليم التطبيقّي والتدريب(2()1)

 ت التجاريةكلّية الدراسا

 ملخص:

هدفت الدراسة إىل اختبار أثر الثقافة 

التنظيمية يف االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف 

املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت، حيث مت اختيار 

 مفردة، وقد توصلت 167عينة عشوائية مكونة من 
الثقافة التنظيمية قيم أن مجيع مكونات  إىل الدراسة

 والنظام، و العمل، والكفاءة، والفاعلية، وفرق )القوة،
 بالنسبة متوسطة، أما بدرجة تسود والعدل( الصفوة،
املؤسسات التعليمية  يف التنظيمي االلتزام ملستوى

 خالل من الدراسة مرتفعًا، كما توصلت فقد كان

 ثالث هناك أن إىل املتدرج االحندار حتليل استخدام
 االلتزام يف تؤثر التنظيميةالثقافة  قيم من قيم

 العمل(. وفرق والكفاءة، )العدل، قيم هي التنظيمي
 دراستها متت اليت التنظيمية الثقافة قيم ةأما بقي
 فهي الفاعلية، والنظام(و واملكافأة، والصفوة، )القوة،

 التنظيمي. االلتزام يف تؤثر ال

الثقافة التنظيمية، االلتزام  كلمات مفتاحية:

 التنظيمي، القيم. 

 

Abstract 

      The study aimed to test the effect of 

organizational culture on the 

organizational commitment of 

employees in educational institutions in 

Kuwait. A random sample of 167 

individuals was selected. The study 

found that all components of 

organizational culture values (strength, 

effectiveness, work teams, efficiency, 

And the level of organizational 

commitment in educational institutions 

was high. The study also found that 

through the use of gradual regression 

analysis, there are three values of 

organizational culture values that affect 

the organizational commitment are the 

values of justice, efficiency , And teams 

the work). The other organizational 

culture values studied (strength, 

favoritism, reward, effectiveness, and 

order) do not affect organizational 

commitment. 

Keywords: Organizational culture, 

organizational commitment, values. 
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 ة:مقدم

 قادة على والذي ينبغي للمنظمات، العام النظام يف أساسًيا عنصًرا التنظيمية الثقافة تعد
 املنظمات، فيه تعيش الذي البيئي الوسط وعناصرها، لكونها أبعادها يفهموا أن ومديريها املنظمات

 عامليها. مع أو غريها مع به تتفاعل الذي السلوك يف نوع يؤثر والذي

 اإلنسان بأن الراسخ القتناعها العامل ولثقافة لبيئة العمل بالغًا اهتماما تعطي اإلدارية واملنظمات
 بالثقافة التنظيمية، املنظمات عناية جاءت هنا ومن لإلنتاج، الرئيس واحملدد احلقيقية لألمة الثروة هو
 يف األفراد سلوك هتوّج وأفكار وسياسات وعادات واجتاهاتوأعراف  وأخالقيات قيم من تتضمنه مبا

 من الثقافة ملا تؤديه وذلك اإلنتاجية، وكفاءتها فعاليتها يف وتؤثر ،بها يعملون اليت اإلدارية املنظمات
 حوله. من األشخاص واألشياء مع تعامله وطرق واجتاهاته وقيمه الفرد عادات تشكيل مهم يف دور

 يف إجيابا أو سلبا تؤثر خمرجاتها اإلدارية. إذ للمنظمات وظائف عدة التنظيمية الثقافة وتؤدي
 باالستمرارية تتسم خصائصها أن وخباصة واالنتماء والتضامن والتعاون بالرضا والقادة العاملني شعور

 للمنظمة. االجتماعي البناء ومتاسك األفراد وأدائهم سلوك يف النسبية وتؤثر

  بالنسبة اإلجيابية النتائجمن  عدد إىل العاملني لدى التنظيمي باالنتماء الشعور يؤدي كما
 وزيادة عليةاوف بكفاءة املنظمة أهداف العمل، وحتقيق دوران معدل كاخنفاض واألفراد لمنظمةل

 اإلنتاجية.

 من وانتمائهم فيها اجتاهات العاملني حتديد يف للمنظمة التنظيمية الثقافة دور إىل أهمية ونظًرا
 على والوقوف بالدراسة التنظيمي واالنتماء التنظيميةالثقافة  بعديثان الباح يتناول ، فسوفهعدم

 الصرح هذا إىل أهمية العاملني يف املؤسسات التعليمية الكويتية، وذلك نظرًا بينهما لدى العالقة طبيعة
 مجيع من به املثالي واحملتذى النموذج يعد والذي الطلبة، من كبرية أعداًدا سنوًيا الذي خيرج العلمي

 األخرى. املنظمات

 مشكلة الدراسة: -1

 املنظمات اإلدارية، على خمتلف بصماتها واملعنوية املادية مبكوناتها التنظيمية الثقافة ترتك
 أداء طريقة يوضح الذي اإلطار توفر غريها، كما من متيزها مسات شخصية منها كل وتكسب

 مستوى ورفع أعماهلم بإتقان، ألداء هموحتفيز باملنظمة، األفراد ربط خالهلا من يتم اليت العمل واملعايري
 إىل اإلدارية املنظمات حاجة ظهرت التنظيمية املعاصرة، املشكالت تزايد الوظيفي. ومع التزامهم
 وجاءت عالية، وفعالية مناسبة بكفاءة أهدافها حتقيق من حتى تتمكن املشكالت لتلك تفسريات

وأمناط  وأخالقيات وقيم وتقاليد وعادات وتقنيات معارف من تتضمنه مبا الثقافة التنظيمية نظرية
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 اليت على املشكالت التغلب يف تساهم أن ميكن اليت التنظيم نظريات أهم من أنها على سلوكية،
 مستوى وحتسني املوظفني، سلوك القرارات وتوجيه باختاذ يتعلق ما وخباصة اإلدارية، املنظمات تواجه

 الوظيفي. التزامهم

 املتغريات من يف العديد السليب أو اإلجيابي التأثري يف التنظيمية الثقافة أهمية من سبق ملا وإدراًكا
 املتغريات من كواحد التنظيمي االلتزام يف التأثري هذا مثل حبث مبكان األهمية من التنظيمية، فإن

أثر الثقافة  ومن هنا تبدو أهمية دراسة األخرية. السنوات يف اهتمامهم أوالها الباحثون اليت املهمة

 . لدى العاملني يف املؤسسات التعليمية بدولة الكويت يف االلتزام التنظيمي التنظيمية

أثر الثقافة التنظيمية يف ما اآلتي:  الرئيس السؤال يف تتبلور الدراسة مشكلة فإن ذلك ضوء ويف

  ؟التعليمية بدولة الكويتااللتزام التنظيمي لدى العاملني يف املؤسسات 

 الدراسة: أسئلة  -2

 الرئيس اآلتي: السؤالتسعى الدراسة لإلجابة عن 

 ؟أثر الثقافة التنظيمية يف االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف املؤسسات التعليمية بدولة الكويتما 

 وهي: عليها الدراسة لإلجابة هذه تسعى اليت األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع

 يف املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت؟ التنظيمية للثقافة املكونة السائدة ما القيم .أ

 يف املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت؟ لدى العاملني التنظيمي االلتزام ما مستوى .ب
يف املؤسسات التعليمية يف دولة  التنظيمي االلتزام مستوى يف التنظيمية للثقافة املكونة القيم ما أثر .ج

 الكويت؟
 أهداف الدراسة:  -3

 اآلتية: حتقيق األهداف إىل السابقة األسئلة عن اإلجابة خالل من الدراسة هذه تسعى
 يف املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت. التنظيمية للثقافة املكونة السائدة القيم لىع التعرف .أ

 التعليمية يف دولة الكويت.يف املؤسسات  العاملني لدى التنظيمي االلتزام مستوى لىع التعرف .ب
 املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت. يف التنظيمي االلتزاميف  التنظيمية الثقافة أثر كشف .ج
 االستفادة املؤسسات التعليمية على يف املسؤولني تساعد اليت واملقرتحات التوصيات بعض تقديم .د

 الدراسة. نتائج من

 أهمية الدراسة:  -4

 العناية من حًظا كافًيا يناال مل التنظيمي وااللتزام التنظيمية الثقافة أن من الدراسة أهمية تربز
 تزال ما فالدراسات عامة، اإلدارية بصفة املنظمات يف لإلدارة واملمارسني الباحثني من واالهتمام

 املعرفة إثراء يف الدراسة هذه تفيد أن يؤمل وبذلك هذين اجملالني، يف نادرة تكن مل إن حمدودة
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الوظيفي  التزامهم مستويات وعلى واملديرين العاملني سلوك يف التنظيمية املختلفة للثقافة بالتأثريات

 الفراغ سد يف منظماتهم، وبذلك تسهم وأهداف أهدافهم حتقيق إىل املؤدية ونشاطاتهم أدائهم وكفاءة
 التنظيمي. االلتزام يف التنظيمية وتأثريها الثقافة جمال يف العربية املكتبة منه تعاني الذي

 من املؤسسات التعليمية يف اإلدارية القيادات استفادة إمكانية يف التطبيقية األهمية وتتمثل
 بيئة يف يف تلك املؤسسات وتأثرياتها السائدة الثقافية القيم فهم يف الدراسة إليها ستصل اليت النتائج
 األداء وفعالية والتغيري التطوير إلدارة املالئمة قراراتهم ثم اختاذ للعاملني، ومن التنظيمي وااللتزام العمل

 املؤسسات التعليمية. يف

 :وحدة التحليل ومتغريات الدراسة -5

يتعني حتديد وحدة التحليل يف ضوء اهلدف الذي تسعى الدراسة إىل حتقيقه، ومبا أن هذه الدراسة    

لدى العاملني يف املؤسسات التعليمية  يف االلتزام التنظيمي أثر الثقافة التنظيمية تهدف إىل دراسة

فإن وحدة التحليل يف هذه الدراسة تتطلب تصميم منوذج افرتاضي يؤشر إىل متغريات  بدولة الكويت؛

 الدراسة اآلتية:

القيم اآلتية )القوة، والفاعلية، وفرق العمل،  ويتضمن الثقافة التنظيمية:املتغري املستقل:  -5-1

التنظيمية  الثقافة مستوى مقياس حبسب لكفاءة، والنظام، والصفوة، والعدل، واملكافأة(.وا

 .D.Francis & M)   أعدها اليت التنظيمية القيم استبانة باستخدام العينة ألفراد

Woodcock,1990)  ، 1995 عام هيجان العربية عبدالرمحن اللغة إىل وترمجها            
 (.3 :1995 وودكوك، )فرانسيس،

 مستوى قياس اخالهل من مت عبارة  15 من يتكونااللتزام التنظيمي،  املتغري التابع: -5-2
 من املكون (Mowday And Others, 1979) انتبياس مقياس باستخدام االلتزام التنظيمي

 القطان عبد الرحيم وترمجه للعربية " اخلماسي،ليكرت  "مقياس على مصممة فقرة 15

 (1987:28)القطان، 

 )اخلربة لدى املوظفني(ويتضمن : الوسيطاملتغري  -5-3
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 ( يوضح النموذج االفرتاضي املقرتح للدراسة احلالية:1والشكل اآلتي رقم )

 املكافأة العدل  الصفوة النظام الكفاءة فرق العمل الفاعلية القوة

         فرانسيس عبارة  حبسب قياس 33الثقافة التنظيمية:  املتغري املستقل:

   D.Francis & M. Woodcock, 1990)  ) 

 

 

 

 

 ( النموذج االفرتاضي املقرتح للدراسة احلالية1الشكل رقم )

(، و)عابد، 2011(، و)حممد، 2005(، و)العويف، 2001مستمد من دراسات )الفاحل،  املصدر:

  (2015(، و)ماضي، 2013

 حدود الدراسة: -6

 اآلتي:على الدراسة  اقتصرت

 املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت  اإلداريني يفوظفنياملاقتصرت هذه الدراسة على  دود بشرية:احل

)مديرين، ومديرين مساعدين، وموظفني يف ديوان الوزارة، ومستشارين فنيني يف منطقة العاصمة 

 الكويت(.

ركزت هذه الدراسة على دراسة أثر القيم الثقافية السائدة املكونة للثقافة  وضوعية:املدود احل

والعدالة، وفرق العمل،  واملكافأة، والفاعلية، والكفاءة، لقوة، والصفوة،)ا قيم التنظيمية اليت مشلت

والذي يعد مزجًيا من االجتاهات والنوايا السلوكية اليت تؤكد  االلتزام التنظيم،أبعاد على و ،والنظام(

 التزام املوظف من عدمه.

دولة  عاصمة ُأجريت هذه الدراسة على اجلهاز الرئيس باملؤسسات التعليمية يف كانية:املدود احل

 .فيها ديوان الوزارة(، منطقة الكويت، مبا الكويت

 .2018 -2017 طبقت هذه الدراسة خالل العام زمانية:الدود احل

 االلتزام التنظيمي: املتغري التابع:
 (Mowday & Others, 1979)عبارة حبسب مقياس  15

املتغري 

 الوسيط

خربة 

 العاملني
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 مصطلحات الدراسة ومفاهيمها اإلجرائية: -7

مزيج من الرموز التعبريية واملبادئ والنماذج والقيم واملعتقدات واألعراف التنظيمية:  الثقافة -7-1

 Abdul)واالفرتاضات األساسية اليت تنظم عمل األفراد وحتدد هلم السلوك املناسب للعمل. 

Rashid, et al, 2004)  

 جمموعة عليه الذي تبنى احملور أو األساسية املقومات متثل اليت املعتقدات من جمموعة القيم: 7-2
 خيتارها سلوكية أمناط أو وسائل حتققها أو غايات حنو األشخاص توجه اليت االجتاهات من

 واقعية حاالت من القيم تتكون وقد يؤمنون بصحتها، ألنهم األشخاص هؤالء ويفضلها
  (.240 :2000 )سويري، الفرد يتعلمها تكون مكتسبة وقد السلوك، توجه وإدراكية

 ميكن تعريفها على أنها عبارة عن "معتقدات خبصوص ما هو حسن أو سيء :التنظيمية القيم -7-3

وما هو مهم أو غري مهم، فهي تولد االجتاهات اليت حتدد السلوك، وبالتالي فإن قيم األفراد 

فرانسيس، )يتمتعون باألدوار القوية يف داخل املنظمة تشكل شخصّية املنّظمة" الذين

  .) 17: 1955وودكوك، 

 يكرسه الذي اجلهد والوقت ومقدار عمله يف العامل انغماس ويشري إىل درجةالتنظيمي:  االلتزام -7-4
 (.107: 1997 الغرض. )حريم، هلذا

 اخللفية النظرية للدراسة

 الثقافة التنظيمية: -1

 :وتأصيله مفهوم الثقافة التنظيمية -1-1

الثقافة قدمية قدم وجود اإلنسان، بيد أن مفهوم الثقافة التنظيمية قد تطور خالل القرنني التاسع 

، إىل علم االجتماع األنثروبولوجيا( من علم 6: 2018عشر والعشرين، حبسب دراسة )عالء الدين، 

إداري، يشري  العام، إىل علم اجتماع منظمات األعمال. حينها أصبح مفهوم الثقافة التنظيمية مصطلح

إىل سلوك إداري مكتسب يتضمن كل األساليب املألوفة والِفَكر والقيم اليت ميارسها األفراد يف 

(، والثقافة 2017املنظمات وحيرصون عليها بوصفهم أعضاء يف جمتمعاتها )عبد علي، وحسن، 

(. وال غرو يف اهتمام علماء 45: 2007التنظيمية بطبيعتها ال تتجلى لنا إال بعد إدراك تأثرياتها )التميمي، 

 الثقافة نظرية ظهرتاإلدارة بالثقافة التنظيمية وعد موضوعها من املواضيع اإلدارية احلديثة نسبيا، إذ 
 األساس يف التنظيمية الثقافة مفهوم انبثق عليه فقد و من القرن املاضي، الثمانينيات بداية يف التنظيمية

 مشكالتها وتزايد احلديثة املنظمات ظهور إىل يرجع وهذا التنظيمي،والسلوك  اإلدارة أدبيات من
 اخلاصة ثقافتها منظمة أن لكل إىل  ت نظرية الثقافةخلصمن ثم و (،20: 1998 ،يالتنظيمية )النعم

 يكونها اليت األساسية االفرتاضات ثم للمنظمة والقيم امللموسة اجلوانب من تتكون الثقافة وهذه بها



76 

 

 

 76 

"أثر الثقافة التنظيمية يف االلتزام التنظيمي لدى العاملين يف املؤسسات 
                                   التعليمية بدولة الكويت"

 خير هللا ناصر عبد هللافايزه : د. المساعدالباحث ،  الباحث الرئيسي: د. عادل خير هللا ناصر عبد هللا|     
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)37العدد)

 

 وعلى  (Abubakar, et al, 2016)و(.32: 2000، )سويري وبيئتها اخلارجية منظماتهم حول األفراد
 فهومم حتديد يف اختلفوا أن الباحثني يف اإلدارة إالمفهوم الثقافة التنظيمية  استخدامه شيوع الرغم من

وتنوعها.  هااتتعريف باختالف الثقافة مفاهيم تعدد إىل هذا االختالف ويعود ،للثقافة التنظيمية حمدد

 وإن كانت للعيان ظاهرة غري كونها من التحدي هذا وينبثق تنظيم، ألي كبرًيا متثل حتدًيا فهي
 من الرغم وعلى بالثبات النسيب، تتميز كانت وإن دائمة وحركة مستمر تغري يف وهي مدركة،
 الرمسية وغري الرمسية للتنظيمات الثقافات الفرعية وبتنوع بالتعدد تتميز أنها إال وكليتها عموميتها

 يهدد مما (Efe,& Ömer, 2017) أخرى، أحياًنا وغري موضوعية أحياًنا متضادة تكون قد اليت
 مفهوم والتطورات يف الصيغ هذه بكل التنظيمية الثقافة مفهوم وتأثر (.24 :1995 )العسكر، املنظمة
 .الثقافة

 تعريف الثقافة التنظيمية: -1-2

 من كثرًيا طوروا وإمنا الثقافة التنظيمية، ملفهوم حمدد تعريف إىل التنظيم علماء يتوصل مل 
 الثقافة مفهوم استخدم وقد بعًضا، يكمل كان بعضها وإن التداخل عليها يغلب اليت اتالتعريف

 األخالقية والقيم االجتماعية والنماذج القيم مثل اإلنسانية من املفاهيم كثريًا تؤوي كمظلة التنظيمية
الثقافة التنظيمية  (Hill & Jones, 2009:83)عرف  (.11 :1992 )هيجان، والتكنولوجية وتأثرياتها

بأنها جمموعة من القيم والتقاليد واملعايري اليت حتكم عمل العاملني يف حتقيق أهداف املنظمة ورؤيتها 

املتجمع املدمج  بأن الثقافة التنظيمية هي السلوك (McCormiky, 2008,:7)ورسالتها. كما أكدت 

 & ,Jones)الذي يستخدمه األفراد يف املنظمة جبهودهم سوية لتنفيذ رسالة املنظمة. وكذلك عرف 

George, 2008:105)  الثقافة التنظيمية على أنها " جمموعة مشرتكة من القيم واملعتقدات والتوقعات

جملموعات فيما بني بعضها بعضا، ومع وروتينيات العمل اليت تؤثر يف الرائق اليت يتفاعل بها األفراد وا

على أنها جمموعة  (Dereskt, 2008, 92)املنظمة لتحقيق أهدافها املنشودة". يف حني عرفها        

االفرتاضات غري املكتوبة واملبادئ والقيم واملعتقدات والتوقعات املهمة عن املنظمة وأهدافها وتطبيقاتها 

ة يف نظام للقيم املشرتكة عن ما الذي يعّد مهما أو غري مهم. بينما واليت يشرتك بها مجيع أعضاء املنظم

أنها أمنوذج للتقليد األساسي الذي أوجد واكتشف بواسطة اجملموعة  على  (Pifister, 2009, 2)عرفها 

اليت تعمل على مواجهة مشاكل التكيف مع البيئة اخلارجية والتكامل الداخل وميثل حبد ذاته نظام 

مشاركة القيم وحتديد األعراف والتفضيالت والسلوك الذي يقود كل فرد. ويف السياق نفسه عرف 

ة التنظيمية على أنها " اإلطار العام املرتسخ يف أذهان كل من أعضاء املنظمة، ( ثقاف1: 2012)مسيث، 

يضم هذا اإلطار افرتاضات وقيما أساسية، وُتّلم هذه القيم واالفرتاضات لألعضاء اجلدد بوصفها طريقة 

 روبريك العاملان مجع قدمثلى للتصور ولتفكري وللسلوك، ولتوقع السلوك املقبول من اآلخرين". هذا.. و
Kroeber كالكهون وزميله Kluckhohn  ملفهوم تعريفًا وأربعني ةوست مائة على يزيد ما 1952سنة 
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 املركب الكل ذلك" بأنها  للثقافة  Taylor  تايلور قدمه الذي أبرزها التعريف ،التنظيمية الثقافة
 ومجيع والتقاليد والعادات، والعرف والقانون، واألخالق والفن واملعتقدات، املعلومات يشمل املعقد الذي

نستنتج مما  (.66: 1996 )جليب، "يف جمتمع عضوًا بصفته اإلنسان اكتسبها اليت األخرى اخلربات

والطقوس  والقيم والقواعد واملعتقدات، والرموز املعاني من التنظيمية منظومة الثقافة أن سبق

 يف يتحكم املنظمة بشكل أفراد بني املوحد التفكري مرحلة إىل لتصل وتستقر تتطور اليت واملمارسات

والتزاماتهم ومواقفهم وقناعاتهم وعالقاتهم وسلوكاتهم  وقيمهم واجتاهاتهم وأحاسيسهم شعورهم

، (Maria, 2005)و (Rajendar, 2005) ، و(Delcampo, 2006)وكفاياتهم، وأدائهم التنظيمي، 

 .(Joiner, 2001)، و(Lund, 2003)، و(Lee, 2004)و  (Abdualrashid, 2004)و

 أنواع الثقافة التنظيمية: -1-3

 التقسيم الذي حبسب آخر إىل مكان من ختتلف واليت العديدة أنواعها التنظيمية للثقافة
؛ وهذا حبد ذاته مثل موضوعا آخر قطاع إىل قطاع ومن أخرى إىل منظمة من ختتلف أنها كما يستخدم،

اليت تناولت (Abbas, et al, 2012)و  (Rorse, et al, 2018)، و (Li, 2004)للبحث، من مثل دراسات 

أثر أنواع الثقافة التنظيمية املتعددة يف عدة متغريات تنظيمية. لذلك ختتلف أنواعها لدى الباحثني، حبسب 

أربعة أنواع: الثقافة الرمسية، وغري الرمسية،  (Camern,2003: 5)مرجعياتهم واختياراتهم، فهي لدى 

( أربعة أنواع 609-608،: 2011، ولدى  )جالب، (adhocracy Culture)واألوتوقراطية   والتسويقية،

أخرى: الثقافة الريادية التكييفية، وثقافة رسالة املنظمة، وثقافة اجلماعة، والثقافة البريوقراطية. ويف 

وثقافة الدعم، ( أربعة أنواع أيضا لكنها خمتلفة: ثقافة القوة، وثقافة األدوار، 2011دراسة )حممد، 

( 66: 2008أربعة غريها.. وحددها )صباح،  (Ezekiel, & Darius, 2012)وثقافة اإلجناز. ويف دراسة 

بثمانية أنواع: الثقافة البريوقراطية، واإلبداعية، واملساعدة، والعمليات، واملهنة، والدور، والضعيفة، 

( إىل عشرة أنواع: الثقافة البريوقراطية، واإلبداعية، واملساندة، 57، 2008والقوية، وقسمها )املربع، 

 ألبرز عرض يأتي وفيماوالعمليات، واملهمة، والدور، والنفوذ والوظيفة أو العمل، والفرد، واملالئمة. 
 :األنواع اليت اختارها الباحثان للتالؤم مع الدراسة احلالية

ويكون  املسؤوليات والسلطات بدقة فيها حتدد (bureaucratic cultureالبريوقراطية:) الثقافة -أ

وتنتشر هذا النوع  بشكل هرمي. السلطة وتتسلسل الوحدات، بني التنسيق ويتم منظًما، العمل

يف املؤسسات احلكومة بعامة، ويف املؤسسات اخلاصة، حني تكون البيئة اخلارجية مستقرة 

 .(Stebbins, 2008)نسبيا 

 على تشجع وتساعد اليت العمل بيئة بتوفري تتميز (innovative culture):اإلبداعية الثقافة -ب
وينتشر هذا  التحديات. القرارات ومواجهة اختاذ يف واملخاطرة باجلرأة أفرادها ويتصف اإلبداع
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النوع يف الشركات التنافسية استجابة للبيئة اخلارجية سريعة التغري، على نقيض الثقافة 

 (.608: 2011 البريوقراطية. )جالب،
 بني فيما بالصداقة واملساعدة عمل تتسم توفر بيئة (supportive culture) املساندة: الثقافة -ج

 والتعاون، الثقة واملساواة املنظمة لعامليها كما توفر املتعاونة، األسرة جو فيسود العاملني
 (.Ndlovu, et all, 2017) فيها. اإلنساني اجلانب على الرتكيز ويكون

 وليس العمل طريقة إجناز يف الثقافة هذه اهتمام وينحصر (Process culture) العمليات: ثقافة -د
 أنفسهم، محاية على الذين يعملون األفراد بني واحليطة احلذر فينتشر تتحقق، اليت النتائج
 عمله. يف بالتفاصيل تنظيًما، ويهتم و دقة أكثر يكون الذي هو الناجح والفرد

 وتهتم العمل األهداف وإجناز حتقيق على الثقافة هذه وتركز (task culture) املهمة: ثقافة -ه
التكاليف.  بأقل النتائج أفضل أجل حتقيق من مثالية بطريقة املوارد استخدام وحتاول بالنتائج

 (.5: 2001 حسن، )آل
 الوظيفية فاألدوار التخصص الوظيفي، نوع على تركيزها وينصب (role culture) الدور: ثقافة -و

 وثبات واالستمرارية الوظيفي األمن توفر كما أنها واألنظمة، بالقواعد وتهتم الفرد. من أكثر
 (2011)حممد، األداء

تتمثل يف الوالء، وااللتزام الشخصي، والعمل،  (:Informal cultureالثقافة غري الرمسية ) -ز

   (Cameron, 2003: 5) .بيئة العملوالرتبية الشاملة، واإلدارة الذاتية، والتأثري االجتماعي يف 
 مكونات الثقافة التنظيمية: -1-3

الثقافة التنظيمية، من حيث املبدأ الذي جيب أال يغيب عن البال حلظة، هي املتغري املستقل الذي     

يؤثر يف مجيع مكوناته املتفاعلة مع بعضها بعضا؛ ومن هنا ال ميكن حتديد مكونات ثقافة تنظيمية 

د، بيد أن جهود املنظرين واحدة تنطبق على كل ثقافات املنظمات العاملية واإلقليمية واحمللية يف آن واح

والباحثني، يف غمرة االندفاع إلثراء موضوع الثقافة التنظيمية، أفضت إىل وضع مصطلحات إدارية تعرب 

 (Johnes & George, 2012: 509-5012)  حدد   ؛ حيث  (Akram, & Mina, 2016) عن منطلقاته

، أربعة مكونات ملموسة ميكن ( وغريهما2013ومن يتفق معهما من مثل دراسة )عبد علي، وحسن، 

خصائص العاملني يف املنظمة، وأخالقيات املنظمة، وعالقة التوظيف، وتصميم اهليكل : وصفها، هي

(، 2015و)العويف،  (.399: 1995 واجلزراوي، )املدهونوحدد باحثون يف دراسات أخرى    التنظيمي.

القيم : هي ية غري ملموسة، التنظيملثقافة أخرى ل مكونات( وغريهم.. أربعة 2016و)والسحباني، 

ومن خالل املقارنة بني  التنظيمية، واملعتقدات التنظيمية، واألعراف التنظيمية، والتوقعات التنظيمية.

مفاهيم هذه احملددات تبنى الباحثان احملددات الثانية غري امللموسة كونها أكثر مقاربة إىل طبيعة 
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نظمات، إضافة إىل مكون اهليكل التنظيمي الذي يشكل قاعدة الثقافة التنظيمية املتنوعة بتنوع امل

 ملموسة كافية تستند إليها األربعة حمددات السابقة:
 حول االجتماعي الواحد التنظيم أعضاء بني مشرتكة اتفاقات عن عبارة القيمالتنظيمية:  القيم .أ

 يف القيم متثل التنظيمية والقيم .مهم. غري أو مهم جيد، غري أو جيد مرغوب، غري أو مرغوب هو ما
 التنظيمية الظروف ضمن العاملني سلوك توجيه القيم على هذه تعمل حبيث أو بيئته، العمل مكان

واحرتام  باألداء واالهتمام الوقت، بإدارة واالهتمام العاملني، بني القيم املساواة هذه ومن املختلفة،

 اآلخرين.
 يف واحلياة االجتماعية العمل طبيعة حول مشرتكة أفكار عن عبارة وهي التنظيمية: املعتقدات .ب

 عملية يف املشاركة أهمية هذه املعتقدات التنظيمية، ومن واملهام العمل إجناز وكيفية العمل، بيئة
 التنظيمية. األهداف حتقيق يف ذلك وأثر العمل اجلماعي، يف واملساهمة القرارات، صنع

 معايري أنها اعتبار املنظمة على يف العاملون بها يلتزم معايري عن عبارة وهي التنظيمية: األعراف .ج
 أن ويفرتض نفسها. املنظمة يف األب واالبن تعيني بعدم املنظمة التزام ذلك مثال للمنظمة، مفيدة

 تباع.وواجبة اإل مكتوبة غري األعراف هذه تكون
 يعين والذي املكتوب،غري  السيكولوجي بالتعاقد التنظيمية التوقعات تتمثل التنظيمية: التوقعات .د

 يف الفرد عمل فرتة خالل اآلخر من املنظمة كل أو الفرد يتوقعها أو حيددها التوقعات من جمموعة
 الزمالء من والزمالء الرؤساء، من واملرؤوسني من املرؤوسني، الرؤساء توقعات ذلك املنظمة. مثال

 ساعدوت تكون تنظيمي ومناخ تنظيمية بيئة وتوفري املتبادل، واالحرتام التقدير واملتمثلة يف اآلخرين
 .(Abubakar, et al, 2017).واالقتصادية النفسية العامل الفرد دعم احتياجاتتو

مع مراعاة الفرق بني اهليكل التنظيمي، واخلريطة التنظيمية، فإن اهليكل  اهليكل التنظيمي: .ه

التنظيمي هو النظام الثقايف الضابط جلملة العالقات واإلجراءات الرمسية وغري الرمسية يف املنظمة 

بوصفه بناء هيكليا هلا.. وهو ما يفسر وجود هياكل تنظيمية خمتلفة على الرغم من أن اخلريطة 

واحدة، كاملدارس، وفروع الشركات، ينجم عنها بالضرورة ثقافات تنظيمية خمتلفة. التنظيمية 

(، وما توصلت 2018(، و )عالء الدين، 2013هذا هو املفهوم الذي أراد أن يعرب عنه )احلنيطي، 

( إىل أن: الثقافة اهلرمية هي الثقافة احلالية املهينة على مستوى 2010دراسة )العطوي، والشيباني، 

 امعات املبحوثة يف العراق.اجل
 

 االلتزام التنظيمي: -2

 :وتأصيله مفهوم االلتزام التنظيمي -2-1

 املديرين شيوعه لدى إىل ،الثالثة عقود املاضية خالل التنظيمي، االلتزام مبفهوم االهتمام أدى
 وأكثر مبنظمته ا واستغراقًاأكثر التصاق يكون تنظيميا امللتزم املوظف أن اعتبار على؛ واألكادمييني
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واالفتخار بهويتها، وقد " أورد العديد من الباحثني وعلماء اإلدارة توضيحا  أهدافها، حتقيق يف اجتهادًا

للعالقات بني االلتزام التنظيمي وعدد من اآلليات واألدوات واملفاهيم اإلدارية األخرى املتقاربة كالرضا 

 أن اكم( 2018الوظيفي، والثقة التنظيمية، والوالء التنظيمي، وسلوك املواطنة التنظيمية )حممد، 
االندماج  لعملية السيكولوجية الطبيعة فهم على مساعدًا عاماًل االلتزام تكون مبفهوم املعرفة زيادة

 (.104: 1996 )الطجم، الذاتي

 أنهم إال الباحثني واألكادمييني؛ قبل من التنظيمي االلتزام ناله الذي االهتمام من الرغم وعلى
التنظيمي، حبسب )القرشي،  لاللتزام تعريًفا قدموا من أوائلولعل من له،  حمدد تعريف على يتفقوا مل

 نفسي منظور من إليه نظرا حيث ،1970 سنة porter & smithمسيث"  "و  "بورتر" كان ( 15: 1998
بأنه  (Sheldon, 1971)" ، بينما عرفه املنظمة حنو واإلجيابية بالفعالية : توجه يتسم"بأنه  ووصفاه

التقييم اإلجيابي للمنظمة والعزم على العمل لتحقيق أهدافها كونه مستوى الشعور اإلجيابي املتولد لدى 

الفرد جتاه املنظمة اليت يعمل فيها، واإلخالص هلا، وحتقيق أهدافها مع شعوره املستمر باالرتباط 

طابق الفرد مع منظمته وارتباطه بها"، بأنه " قوة ت (Porter, et al, 1974)واالفتخار بالعمل فيها. وعرفه 

بوصفه مناصرة الفرد وتأييده للمنظمة، كونه نتاج تفاعل ثالثة عناصر  (Buchanan, 1974)وعرفه 

: "االنهماك ويعين تبين أهداف املنظمة وقيمها باعتبارها أدافا وقيما للفرد نفسه. و" ":التطابق" : هي
مبعنى شعور الفرد : "الوالء" للفرد يف أنشطة املنظمة. و ويقصد به االستغراق أو االنشغال النفسي

 O'reilly and) ( أن العاِلَمْين 18: 1998بارتباط عاطفي قوي جتاه املنظمة. وحبسب )القرشي، 

Chatman's)  الفرد يربط الذي النفسي الرابط"بأنه  عرفاهو النفسي لاللتزام املنظور علىقد ركزا 
ثالثة  هناك أن إىل الباحثان ويشري " املنظمة قيم تبين وإىل العمل يف االندماجإىل  يدفعه مما باملنظمة،

 املكافآت تلقي توقعه إىل للمنظمة الفرد إذعان مفهوم ويعود :"اإلذعان"  :هي النفسي لالرتباط جوانب
 مدى األهمية إىل يعودالذي   "اهلوية حتديد" و العمل. ألداء املناسبة املادية والبيئة اخلارجية كالرواتب،

 مدى إىل يعودالذي  "االستبطان أو التشرب"  و ،للمنظمة واالنتساب العضوية على الشخص يعلقها اليت
. وعلى هذا النحو ميكن القول بأن مفهوم االلتزام التنظيمي بوصفه واملنظمة الفرد قيم بني التوافق

مصطلحا إداريا قد ترسخ يف العلوم اإلدارية منذ بداية سبعينات القرن املاضي، وما أورده الباحثون بعد 

 ,.Ugboro,I.C)ذلك من تعريفات يعترب تنغيما على اللحن األصيل، من مثل التعريفات اليت وضعها 

أنه اإلميان بأهداف املنظمة وقيمها والعمل بأقصى طاقة لتحقيق هذه األهداف وتلك القيم. على  (2003

بأنه الدرجة اليت يشعر من خالهلا الفرد بقبوله لألهداف  (Mathis & jackson, 2003)وعرفه 

ية والعقلية بأنه احلالة النفس (Straiter, 2005)التنظيمية والرغبة بالبقاء واالستمرار يف املنظمة. وعرفه 

اليت تربط الفرد إىل مسار العمل ذات الصلة بواحد أو أكثر من األهداف ويف الرغبة يف االستمرار 
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بأنه حالة من الوالء والشعور الداخلي الذي  (Eslami & Gharakkani, 2012)بالعمل باملنظمة. وعرفه 

 ية املنظمة. يبديه الفرد يف بذل جمهود عالي املستوى يأمل من خالله زيادة فاعل

يتبني من خالل عرض التعريفات السابقة تعدٌد رؤى الباحثني حول مفهوم االلتزام التنظيمي، بيد 

أن معظمها ينطوي على معان متقاربة ومتكاملة تعرب عن متغريات أساسية يف االلتزام التنظيمي، مما 

 عالقة ة األخرى املتقاربة، مثل:يقتضي توضيح العالقات بني االلتزام التنظيمي وأهم املفاهيم اإلداري

( مبا فحواه أن الوالء حال 2010اليت وضحهتا دراسة )الغامدي،  االلتزام التنظيمي بالوالء التنظيمي

تطوعية حمضة نابعة من ذات الفرد جتسد فكرة اإلخالص واالرتباط والتعلق بقادة املنظمة بشكل 

عام، يتمثل يف محاية املنظمة والدفاع عنها أمام التهديدات، ودعم مسعتها اجليدة والتعامل مع اآلخرين 

د يدفع الفرد للقيام بأفعال معينة لتحقيق هدف خلدمة مصاحل الكل، يف حني أن االلتزام شعور بالتعه

عالقة االلتزام التنظيمي بسلوك املواطنة  (Gautum, et al,2004)حمدد. وقد ميزت دراسة 

على أن مفهوم سلوك املواطنة التنظيمية من أكثر املفاهيم صلة وارتباطا بااللتزام  التنظيمية،

ادية الطوعية املرتبطة بالعمل، لكنها غري مرتبطة التنظيمي، كونها تتمثل بتلك السلوكيات االجته

بنظام املكافأة التنظيمي اليت تشجع العمل الوظيفي الفعال للمنظمة. يف حني أن االلتزام التنظيمي 

يؤشر إىل قبول الفرد بقيم املنظمة وأهدافها والرغبة القوية لالستمرار يف العمل بها. وعليه، فإن 

ى الداخلية املوجهة للسلوك املرتبط بالعمل، وتلك اليت تساهم يف جناح املصطلحني يشريان إىل القو

حبسب دراسة العالقة بني االلتزام التنظيمي بالرضا الوظيفي  املنظمة وبقائها. وكذا األمر بالنسبة إىل

(Lee, 2003)  اليت خلصت إىل أن الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي يتبادالن التأثري بصورة إجيابية

دراسة وصفهما اجتاهني من االجتاهات املهمة اليت تؤثر يف سلوك الفرد داخل نطاق العمل. وقد أّيدت ب

(Mathis & jackson, 2003)  هذا االجتاه ووضحت أن هناك عالقة متبادلة بني الرضا الوظيفي

ة يف األداء وااللتزام التنظيمي للفرد حيث تتماثل العوامل املؤثرة ، وتنعكس باملقابل بصورة مباشر

 & Cook)فقد أكدت دراسة العالقة بني االلتزام التنظيمي بالثقة التنظيمية؛  املنظمي. أما بشأن

Wall, 1980)  اليت بعنوان " توجهات العمل اجلديد ومقاييس الثقة وااللتزام التنظيمي" على وجود عالقة

التنظيمية بني األفراد واجلماعات داخل إجيابية بني الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي؛ إذ إن الثقة 

املنظمة هي عنصر مهم للغاية يف حتقيق االستقرار طويل األمد للمنظمة، وحتقيق رضا أعضائها 

ورفاهيتهم، وهذا ينعكس على زيادة الثقة للمنظمة، حيث إن تصور العاملني بوجود درجة عالية من 

تويات عالية من االنتماء وااللتزام التنظيمي لدى األفراد التعاون والثقة املتبادلة سيرتتب عليها حتقيق مس

 العاملني.
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 مداخل دراسة االلتزام التنظيمي: -2-2

اتفقت وجهات نظر عدة علماء باحثني على وجود ثالثة مداخل تعكس مفهوم االلتزام التنظيمي، 

 كما يأتي:(Lo;, Peter, Crawford & John, 2004) وردت يف دراسة 

وهو يفسر االلتزام بأنه صادر عن صفقات مساهمة وحمفزة بني املنظمة والفرد،  التبادلي: املدخل .أ

وبهذا املنظور يدرك األفراد املنافع اليت حيصلون عليها على أنها عناصر إجيابية تساهم باملقابل 

لية توازن بني يف إذكاء الرغبة بالبقاء واالستمرار يف املنظمة. وبهذا املنظور ُيعرف االلتزام بأنه عم

التكليفات )الواجبات( واملكافآت )املستحقات( اليت حيصل عليها الفرد املرتبطة عضويُته 

     يف دراسته. (Lin, 2005)باملنظمة. وهذا ما يتفق مع وجهة نظر 
وهو يفسر االلتزام التنظيمي على أنه توجه ذو ثالثة مكونات، هي: املطابقة مع   املدخل النفسي: .ب

نظمة وقيمها. والرغبة برتكيز اجلهد على حتقيق أهداف املنظمة، والرغبة القوية يف أهداف امل

استمرار العضوية يف املنظمة. ويف إطار هذا املنظور ُيعرف االلتزام التنظيمي على أنه القوة النسبية 

ثني ملطابقة أهداف املنظمة وقيمها مع أهداف قيم الفرد. وها ما اتفقت عليه وجهات نظر عدة باح

 و  (2004 رشيد،( و )2002و )الثمالي،  (Buchanan, 1974) من خالل دراساتهم، من مثل
  (.122: 1999 )اللوزي،

ويبني أن االلتزام التنظيمي عبارة عن جمموعات تبادلية بني الفرد واملنظمة من  املدخل التكاملي: .ج

نفسية كالرغبة القوية يف االستمرار بالعمل يف املنظمة من اجلانب الثاني.  جانب، و وجمموعات

 يف دراستهم. (Meyer, et al, 2004)وهذا ما يتفق مع وجهة نظر 
 :لدى العاملني االلتزام التنظيمي تنمية حمددات -2-3

تنوعت توصيات الباحثني واجتهاداتهم فيما جيب على املنظمة أن تضعه من حمددات لتنمية االلتزام 

التنظيمي، وما يرتبط به من عالقات باملفاهيم املتقاربة، كالوالء والثقة واملواطنة والرضا، وما يرتتب 

هلدف احليوي. فإذا ما عليه من آثار وظيفية إجيابية، كقاعدة موضوعية تضمن النجاح يف حتقيق هذا ا

كانت الشفوية مسة أساسية من مسات الثقافة التنظيمية؛ فإن السمة الكتابية مسة أساسية من مسات 

 ومن أهم هذه احملددات:  حمددات تنمية االلتزام التنظيمي لدى األفراد. 

عرب ويفرتض أن تكون مصاغة بأسلوب فين متخصص، ت :والقيم األهدافالرؤيا والرسالة و وضوح .أ

الرؤيا  وضوح عن فلسفة املنظمة، وأن يتم نشرها داخل املنظمة وخارجها بشكل ظاهر، ألن

زيادة االلتزام التنظيمي لدى األفراد العاملني،  حمدد رئيسي يعمل على والقيم األهدافوالرسالة و

بها ممارسة؛ كونها قامسا مشرتكا  لتزاممعرفيا واال لفهمها عملية إدراك األفراد ويساعد على

يربط بني البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة اخلارجية. وهذا يتفق مع ما أوصت به دراسات كل من 
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(، و         2011(، و )عبد اللطيف، وجودة،2007(، و )الدويلة، 2011)حممد، 

 (. 2016)املدهون،
العالقات الداخلية واإلجراءات  وتقييدها يف كراسة، ترسم :وضع سياسة واضحة للمنظمة .ب

الداخلية اليت تسري حياة العمل بطرائق سلسلة بني األفراد وإدارة املنظمة، وفيما بني األفراد 

أنفسهم، وأقسامهم، ومراعاة تلبية احتياجات العاملني حبسب ما وردت يف سلم )ماسلو(، بوصفها 

وحتقيق رضاهم. وهذا  التنظيم يف نيالعامل األفراد شباع حاجاتإل ضرورةضرورة ال غنى عنها 

 (.2016(، و)نبيل، وشوقي، 2015(، و)ماضي، 2014يتفق مع ما توصلت إليه دراسات )أبا زيد، 
 بصورة العاملني األفراد من قبل املشاركة تساعد :اختاذ القرارات يف العاملني األفراد مشاركة .ج

 يف للفرد والعقلي الفعلي االشرتاك عبارة عن التنظيم، فاملشاركة أهداف حتقيق على إجيابية
 يف ويشرتك اجلماعية، األهداف لتحقيق املساهمة علىويلزمه أخالقيا  يشجعه مجاعي موقف

، و (Mirosimoni, et al.2017)ف حبسب دراسة كل من األهدا حتقيق تلك يف املسؤولية

(Esther., et al, 2018). تأثري ذي داللة إحصائية ( عن وجود 2007كشفت دراسة )الدويلة،  وقد

لثقافة القوة على أداء املوظفني يف الشركات الصناعية الكويتية، وأعزت ذلك إىل تركيز اختاذ 

 التنظيمي، الوالء وااللتزام زيادة على تعمل املشاركة نالقرار بيد جمموعة حمدودة من املدرين. إ
 من الفرد يواجه ما أن نحبيث يعتربو أكرب بشكل عملهم ببيئة يرتبطون األفراد وجتعل

 املشاركة لروح تقبلهم إىل يؤدي واستقرارهم، األمر الذي وألمنهم هلم تهديد هو مشكالت
 ,Cappell & Rogovsky). وهذا يتفق مع ما أوصت به دراسات عالية معنوية وروح جاحمة برغبة

(، 2015(، و)مشارقة، ومصلح، 2014(، و)أبا زيد، 2013، و)عبد علي، وحسن، (1995

 (.   2017و)سعيدة، 
وذلك من خالل التقييم واملراجعة ووضع اخلطط الضامنة،  :باستمرار التنظيمي املناخ حتسني  .د

(Rusliza., et al, 2014) واألدوات واألساليب للطرائق اجملال املتضمن ذلك هو التنظيمي فاملناخ؛ 
إىل  النظر ميكن ذلك على األفراد، وبناًء بني بيئة املنظمة داخل املتفاعلة والعالقات والعناصر

 جو على يعتمد جناحها وأن ،أو هويتها الناجحة املنظمة ميثل شخصية أنه على التنظيمي املناخ
 حتقيق على يعمل إجيابي عمل جو يشجع على خلق اجليد فاملناخ التنظيمي السائد، العمل

 املشاركة يف حيث من العمل بأهميتهم يفيشعرون  العاملني وجيعل والتنظيم، االستقرار لألفراد
 العاملني متتع وأن الثقة املتبادلة؛ من عالية درجة بوجود والشعور السياسات ورسم القرارات اختاذ
 األهداف حتقيق للوصول إىل واملساواة والتعاون والعدالة الوفاق حيث من مالئم تنظيمي مبناخ

 الشعور ويدعم الوظيفي، الرضا درجة ويزيد املعنوية، الروح املتبادلة، ويرفع الثقة يعزز التنظيمية
 (.2015، وبذلك أوصت دراسة )مشارقة، وصاحل، التنظيمي بااللتزام والوالء
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 مناسبة، ومادية حوافز معنوية أنظمة اجليد التنظيمي املناخ يتطلب مناسبة: حوافز أنظمة تطبيق .ه
 زيادة ككل، املنظمة وعن املناخ التنظيمي عن الرضا زيادة إىل يؤدي املناسبة األنظمة فتوافر
 أن علىوهناك ما يشبه االتفاق بني الباحثني  التكاليف. اإلنتاج وتقليل معدالت وارتفاع االلتزام

 احلوافز ألنظمة وتطبيًقا للحوافز استخداًما أقل املنظمات العام القطاع يف العاملة املنظمات
 اجلديدة.

 عمل بيئة يف كأعضاء والنظر إليهم العاملني حاجات بإشباع االهتمام إنمؤسسية: ثقافة بناء .و
 بني املتبادل االحرتام من كبرية درجة على توفري وتعمل ألفرادها، متميز أداء معايري ترسخ واحدة
 عليه سيرتتب القرارات، اختاذ يف املشاركة يف كبرًيا وإعطائهم دوًرا العاملني، واألفراد اإلدارة

 .(Amin. 2017).هلا والوالء االلتزام وزيادة متاسك املنظمة، قوة زيادة
 اآلخرين، ويف إقناع هو اإلدارة به تقوم أن جيب الذي الكبري الدور إن منط قيادة إدارة منوذجي: .ز

 على القادرة اإلدارة الناجحة هي فاإلدارة وفاعلية؛ بدقة األعمال إجناز بضرورة مناسب، عمل جو
 أنظمة باستخدام اإلدارية األفراد تنمية مهارات خالل من األعمال إلجناز اجلماعي التأييد كسب

 درجات زيادة الذي يستطيع هو الناجح فالقائد(Bogdan, et al, 2016)  املناسبة، احلوافز
  .(Huma, et al, 2012)األفراد لدى التنظيمي االلتزام

 اآلثار التنظيمية لاللتزام التنظيمي: -2-4

يؤثر االلتزام التنظيمي يف حياة الفرد الوظيفية يف منظمته بشكل كبري؛ فاملوظف األكثر التزاما 

مما يعظم الشعور لديه  (Arbabisarjou, 2016)لديه درجة أكرب من الثقة يف التنظيم الذي يعمل به، 

(. هذه النظرة 2008بأن التنظيم يكافئه على والئه عن طريق املزيد من التقدم يف وظيفته )فلمبان، 

اإلجيابية تؤدي إىل حتقيق نتائج مرغوبة داخل النطاق الوظيفي للفرد تتمثل يف ارتفاع معدالت األداء، 

والرضا عن العمل، واخنفاض الغياب ودوران العمل، وحتقيق املزيد من التقدم املهين، والرغبة يف 

 الدراسات السابقة عن وجود تأثريكشفت العديد من (. وقد  2018االستمرار يف املنظمة. )أمحد، 
 اآلتية:  التنظيمية املتغرياتيف  لاللتزام التنظيمي

      بيئة العمل حنو واجلماعات األفراد اجتاهات بأنها املعنوية الروح تعرف الروح املعنوية: -أ

 دوًرا التنظيمي لاللتزام أن إىل الدراسات تشري و (Joiner, 2006) (، و133: 1999)اللوزي،
 ومحاسهم ومنظماتهم، لعملهم األفراد حب عليه يرتتب الذي املعنوية األمر الروح رفع يف كبرًيا
 الداخلية السياسات يف نتيجة لقصور املنخفضة املعنوية الروح عكس باألعمال املطلوبة، للقيام

        اإلنتاجية. وتدني التنظيمي االلتزام مستوى عليها تدني يرتتب الذي الداخلية العمل بيئة يف لعيوب أو

 (Somaya,2012).(، و2018)أمحد، 

بيئات  يف التنظيمي االلتزام من عالية درجات لديهم تتوافر الذين األفراد ميتاز األداء املتميز: -ب

 والتزامهم بأهداف للعمل، ومحاسهم األفراد، حب عن الناتج اجليد الوظيفي باألداء عملهم
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، املعانيو) (Jen, 2007)، (Nor, 2015)دراسة كل من  شريوت (Sofiah, et al, 2012)،التنظيم

 إىل يشري مما اإلداري، واإلبداع االلتزام التنظيمي، بني قوية عالقة هناك أن إىل " (58: 1996
 من مزيد على للحصول وتشجيعه ودعمه التنظيمي قيم االلتزام بتعزيز اإلدارات قيام ضرورة

 ."اجملال الوظيفي يف اإلبداعات
 تعويًضا منها اليت يتقاضى املنظمة يف العضوية عن الفرد توقف "بأنهيعّرف  تسرب العاملني: -ج

 من اإلدارية املنظمات يف ألعماهلم أو تركهم املوظفني تسرب ( ويعترب23 :1986 نقدًيا" )موبلي،
 (Hanif, et al, 2014)دراسة   شريتتقدمها. و ومتنع حياة املنظمات تهدد اليت السلبية الظواهر

 األمناط يف االرتباكوالوظيفي  األداء : تعطيلأهمها آثار سلبية عليه يرتتب التسرب هذا أن إىل
 .العمل أعباء زيادةوالتكاليف  ارتفاع و املعنويات تدني، و واالتصاالت االجتماعية

وأشارت فيها، والعاملني املنظمة بني مكتوب غري اتفاق بأنه النفسي العقد يعّرف العقد النفسي: -د

 التنظيم، وبني العاملني بني تبادلية تكاملية هناك عالقةإىل أن  ((Amin, et al, 217)دراسة 
 قصارى يبذلوا وأن واألهداف، والقوانني باألنظمة بضرورة االلتزام األفراد تطالب فاملنظمة
البيئة  توفري على بالعمل للمنظمة األفراد مطالبة مقابل اإلنتاجية من على املزيد للحصول جهدهم

 .وحوافز واستقرار أمن من حاجاتهم إشباع على املساعدة

 كاخنفاض بالنسبة إىل املنظمة اإلجيابية النتائج من عدد إىل التنظيمي بااللتزام الشعور ويؤدي
 يف يؤثر مما واألداء اجلهد من املزيد العمل، وبذل يف واالنتظام العمالة واستقرار العمل، دوران معدل

 وقد  (.34 :1988 )خطاب، للمنظمة واالزدهار النمو وحتقيق وزيادة اإلنتاجية العمل، تكلفة اخنفاض
 مستوياته حالة ارتفاع يف التنظيمي لاللتزام الواضحة األهمية على الدراسات من العديد أكدت نتائج

 تأتي مقدمتها ويف السلبية، من الظواهر جمموعة مستويات يف اخنفاض عنه ينتج إذ العمل بيئة يف
 ارتفاع على األخرى الدراسات من العديد نتائج فقد أكدت العمل أداء عن والتهرب الغياب ظاهرتا
 واليت الوظيفي، الرضا درجات واخنفاض العمالة، وتسرب عن العمل، والتأخر التغيب، تكلفة

  (Taylor, 1991: 28).املنظمات وإمكانياتها جهد كثريا من تستنزف

 الدراسات السابقة:  -4

اعتمد الباحثان على دراسات سابقة متنوعة ذات عالقة علمية منهجية مباشرة مع متغريات الدراسة    

احلالية؛ إذ ركزت بعض هذه الدراسات على الثقافة التنظيمية بوصفها متغريا مستقال، وركز بعضها 

غريين معا؛ وعليه، يتم عرض مناذج من االلتزام التنظيمي بوصفه متغريا تابعا، وركز بعضها على املت

أهم الدراسات حبسب تصنيفها املستند على متغريي الدراسة، دون تكرير للمشرتك، وحبسب الرتتيب 

 الزمين من األحدث إىل األقدم، على النحو اآلتي: 
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 دراسات سابقة يف الثقافة التنظيمية: -4-1

، أمحد(، )2018، الدين عالء)، (Ros,& Paul, 2018(، )2019، وآخرون، الرزاق عبد)توثيق:  -أ

2018( ،)Amin. 2017) ،  (Abubakar, et al, 2017), (Ndlovu,et al, 2017)(وآخرون ياسني ،

(، 2016، شاطري(، )2017، العنزي(  )(Efem& Omer, 2017(، 2017، سعيدة(، )2017

 ,Arbabisarjou, et al، (Bogdan, et al, 2016)،  (Akram, et al,2016)(،2016، السحباني)

2016) , (Anas, et al, 2016))، (2015، حجازي( ،)Nor, et al, 2015) ، (وشوقي،  نبيل ،

2015 ،)(Ari, & Daniel,2015)( ،زاهر(، )2015، دنيا(، )2015، برجراجة(، )2015، ماضي ،

(، 2013 ،وحسن، علي عبد)،  Rizwan, et al, 2014)( ،Hanif, et al, 2014)(، )2014، وسالمة

 ,(Sofiah, et al, 2012)(، 2013، حسن آل)  (Mary, & Schultz, 2013(،  )2013، احلنيطي)

(Somaye, 2012) (Abbas, et al, 2012),، (Huma, et al, 2012) ،(Ezekiel, & Darius, 

، العطوي، )Marcia, & Wells,2010(، ))2010، وجودة، اللطيف عبد(، )2011، حممد)(2012

(، 2007، لةيالدو، )(Stebbins, 2008) (Panagi, & Dargenidou, 2009),(،2010، يوالشيبان

(Jen, 2007) (Delcampo, 2006) ،(Joiner, & Stevem 2006)( ،Rajendar, 2005) ،

((، Amburgey, 2005)،) (Lee, 2004) ،Abdual rshid, et al, 2004(، 2005، العويف)

 Abdual)، (Lok & Crawford, 2003) (Lund, 2003، و)(Li, 2004)(، 2004، العنزي)

rshid, et al, 2003( ،)Joiner,2001)( ،2000، السويري(، )2001، حسن آل(، )2001، الفاحل،) 

(Dension,1998) ،(Emmanuel, 1998)،(Rue & Ibrahim, 1994)(   ،Hassan, & 

Shahidm 1992) ،(Rosin, & Korabik, 1991) , 1991)Taylor.) 

يعرض الباحثان بضع دراسات سابقة تناولت أثر الثقافة يف االلتزام التنظيمي، وغريه من  :عرض -ب

 املتغريات:
(، وعنوانها " الثقافة التنظيمية وتأثريها يف حتديد التوجه 2019دراسة )عبد الرزاق، وآخرون،  -

االسرتاتيجي للمنظمة: دراسة تطبيقية يف وزارة التعليم العاملي والبحث العلمي العراقية". هدفت 

الدراسة إىل الكشف عن أثر أربعة مكونات الثقافة التنظيمية املتمثلة يف القيم التنظيمية، 

لتوقعات التنظيمية، واألعراف التنظيمية، يف التوجه االسرتاتيجي واملعتقدات التنظيمية، وا

مبكوناته املتمثلة يف االسرتاتيجية االستباقية، والدفاعية، والتحليلية، واالستجابة يف ديوان وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي. وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية وأثر معنوي بني 

التنظيمية والتوجه االسرتاتيجي، وهذا يؤشر إىل أن للثقافة التنظيمية دورا مهما وفاعال الثقافة 

 يف رسم التوجهات االسرتاتيجية للوزارة. 

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ame.1991.4274675
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ame.1991.4274675
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  ORGANISATIONAL CULTURE AND"، وعنوانها(Rose, & Paul, 2018)دراسة  -

PERFORMANCE OF PUBLIC UNIVERSITIES IN KENYA".   الثقافة التنظيمية "

ألداء يف اجلامعات احلكومية بكينيا". هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري أربعة أنواع من أنواع وا

الثقافة التنظيمية، وهي: ثقافة القوة، وثقافة املهمة، وثقافة الشخص، وثقافة املهمة، يف أداء 

اجلامعات احلكومة مبنطقة جبل كينيا بوصفها منطقة اكتسبت على مدى السنوات األخرية 

ية ال مثيل هلا من قبل بني اجلامعات يف املناطق الكينية األخرى. وتوصلت الدراسة إىل أن شعب

للثقافات اآلتية على الرتتيب )ثقافة القوة، ثقافة املهمة، ثقافة الدور، ثقافة الشخص( تأثريا كبريا 

 يف أداء اجلامعات املبحوثة. 
مية يف تعزيز مظاهر االلتزام التنظيمي (، وعنوانها " دور الثقافة التنظي2018دراسة )حممد،  -

للعاملني يف املنظمات: دراسة ميدانية على اهليئة القومية للربيد جبمهورية مصر العربية". كشفت 

الدراسة عن أن تقييم العاملني ألبعاد الثقافة التنظيمية كان إجيابيا، كما أن تقييم العاملني 

ا، وأن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية  عند ألبعاد االلتزام التنظيمي كان أيضا إجيابي

فأقل بني أبعاد الثقافة التنظيمية جمتمعة ومنفردة ومظاهر االلتزام  (a = 0.5)مستوى الداللة 

 التنظيمي.
 The impact of organizational culture on"، وعنوانها (Amin, 2017) دراسة -

organizational performance: The mediating role of employee’s organizational 

commitment".  "  :اللتزام التنظيمي الدور الوسيط لتأثري الثقافة التنظيمية على األداء التنظيمي

هدف الدراسة إىل التحقيق يف منوذج اقرتحته للتعرف الختبار تأثر االلتزام التنظيمي  ".للموظف

النموذج املقرتح  وخلصت الدراسة إىل أن. واألداء التنظيميللموظف بالعالقة بني الثقافة التنظيمية 

كان مناسًبا، وأن وراء التأثري املباشر للثقافة التنظيمية املناسبة تأثري غري مباشر على األداء 

التنظيمي من خالل الدور الوسيط لاللتزام التنظيمي للموظف كان أعلى بكثري من التأثري 

 . املباشر
 Existing organizational culture typologies"وعنوانها  (Ndlovu, et al, 2017)دراسة  -

and organizational commitment at a selected higher education institution in 

South Africa""مؤسسة للتعليم العالي  أمناط الثقافة التنظيمية القائمة وااللتزام التنظيمي يف

حتديد العالقة بني أنواع الثقافة التنظيمية احلالية وجوانب االلتزام ". هدفت إىل  يف جنوب إفريقيا

التنظيمي، وكشفت الدراسة عن أن أمناط الثقافة املختلفة حتقق مستويات خمتلفة من االلتزام 

التنظيمي، وأن لثقافة الدعم عالقة قوية مع االلتزام املعياري واالستمرارية، وهذا يعين أنه إذا 

العناية والرعاية اللطيفة ملوظفيها فسيقومون بتطوير شعور إلزامي باالنتماء إىل أظهرت املنظمة 

 املنظمة ومساعدتها على حتقيق أهدافها.
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(، وعنوانها " الثقافة التنظيمية يف املدارس الثانوية مبدينة حائل من وجهة 2017دراسة )العنزي،  -

ونات الثقافة التنظيمية يف املدارس نظر املعلمني وتصور مقرتح". هدفت الدراسة إىل تشخيص مك

الثانوية مبدينة حائل السعودية، من خالل معرفة درجة ممارستها وأهميتها من وجهة نظر املعلمني 

( معلما، وصال إىل التصور املقرتح. وتوصلت الدراسة 350الذين متثلوا يف عينة عشوائية قوامها )

وأهميتها من وجهة نظر املعلمني تراوحت بني إىل أن درجة ممارسة مكونات الثقافة التنظيمية 

 مستوى موافقة عالي جدا، ومستوى متوسط على جماالت الدراسة.
 A study on effect of organizational " (، وعنوانها (Akram, & Mina, 2016  دراسة -

culture on staffs’ organizational commitment in Scientific & Industrial 

Organization of Iran"  دراسة عن تأثري الثقافة التنظيمية على االلتزام التنظيمي للموظفني يف

. فردا( 421)تكونت عينة الدراسة العشوائية البسيطة من ". املنظمة العلمية والصناعية يف إيران

ي وتوصلت إىل تأكيد فرضيتها الرئيسة املتعلقة بتأثري الثقافة التنظيمية على االلتزام التنظيم

للموظفني، كما مت التأكد من فرضيتها الثانوية األوىل بشأن تأثري الثقافة التنظيمية يف االلتزام 

 .العاطفي للموظفني
الثقافة التنظيمية ودورها يف تعزيز الوالء التنظيمي " ، وعنوانها (2015مشارقة، ومصلح، )دراسة  -

بيت نتائج الدراسة أن استجابة العينة املبحوثة ". لدى العاملني يف الوزارات احلكومية الفلسطينية

فردا، كانت مرتفعة على الثقافة البريوقراطية، ومتوسطة على الثقافتني املساندة ( 136)وعددها 

وكشفت عن وجود . يف حني كانت مستويات الوالء التنظيمي الثالثة بدرجة متوسطة. واإلبداعية

كما تبني وجود عالقة . فة التنظيمية والوالء التنظيميعالقة ارتباط ذات معنوية وقوية بني الثقا

ارتباط إجيابية بوجه عام بني أبعاد الثقافة التنظيمية وأبعاد الوالء التنظيمي، باستثناء وجود عالقة 

سلبية بني الثقافة البريوقراطية والوالء املستمر، وعدم وجود عالقة بني الثقافة اإلبداعية والوالء 

 .املستمر
 Effect of organizational culture on employee"، عنوانها (Wolfgang, 2013)دراسة  -

commitment in the Indian IT services sourcing industry"." .  تأثري الثقافة التنظيمية

تفاعلت هذه ". على التزام املوظفني يف صناعة مصادر خدمات تكنولوجيا املعلومات اهلندية

الشكوى من فقدان املعرفة بسبب ارتفاع معدالت االستنزاف يف مصانع  الدراسة مع استمرار

مديرا ومديرا تنفيذيا من مديري تكنولوجيا ( 291)التسليم اخلارجية، وتكونت عينتها من 

املعلومات اهلنود الذين يعملون يف منظمتني مزودتني خلدمات مصادر تكنولوجيا املعلومات يف 

أنه من : وأظهرت نتائج الدراسة، أواًل. باهلند "Pune and Bangaloreبوني، وبنغالور " منطقيت 

وكانت ذات ( اجلماعية، وتوجيه األداء)بني أبعاد الثقافة التنظيمية تقدمت على الرتتيب بالتوالي 

بينما تظهر األبعاد األخرى للثقافة التنظيمية درجة . التأثري األكرب يف االلتزام التنظيمي للموظفني
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وجود عالقة أقوى بني االلتزام : ثانيًا. ن التأثري اإلجيابي أو السليب يف التزام املوظفنيمتفاوتة م

أكدت : ثالثًا. العاطفي واملعياري يف السياق اهلندي مقارنة بدراسات أمريكا الشمالية األخرى

مل على اقرتاح مقدم يف حبث آخر بأن االلتزام باالستمرارية جيب أن يقسم على اثنني من العوا

وأوصت الدراسة بأن تكون صناعة مصادر خدمات تكنولوجيا . الفرعية، هما البديل، والتضحية

املعلومات اهلندية بارعة يف التفكري يف التزام املوظفني من وجهة نظر الثقافة التنظيمية ال سيما 

 .بعدي األصالة والقيمة
التنظيمية يف تعزيز االلتزام التنظيمي، دور الثقافة " ، وعنوانها (2013عبد علي، وحسن، )دراسة  -

كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية معنوية ". دراسة استطالعية يف جامعة كربالء

بني الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي، وظهر أن هناك تأثريا معنويا للثقافة التنظيمية يف 

كليات املبحوثة الثقافة التنظيمية كمدخل وأوصت الدراسة بأن تتبنى ال. االلتزام التنظيمي

 .معاصر لتعزيز االلتزام التنظيمي فيها

 دراسات سابقة يف االلتزام التنظيمي: -4-2

 & Aries) (،2014، وبين عيسى، أبا زيد(، )2015، اللحياني)  (Esther., et al, 2018) توثيق: -أ

Miradipta, 2013)، Kashefi., et al., 2013)( ،)Erlan, 2013)( ،رشيد، 2008، فلمبان( ،)

 (.1987، القطان(، )1988، خطاب(، )1996، الطجم(، )1998، القرشي(، )2004
 يعرض الباحثان أربع دراسات سابقة اعتمدت على االلتزام التنظيمي كمتغري مستقل: عرض: -ب
 Factors associated with organizational"عنوانها ، (Esther., et al, 2018)دراسة  -

commitment of academic employees in Botswana" االلتزام التنظيمي ب لعوامل املرتبطة"ا

". هدفت الدراسة إىل دراسة العوامل املرتبطة بااللتزام التنظيمي لموظفني األكادمييني يف بوتسوانال

يمي بني ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة بتسوانا، وتطوير منوذج ميكنه التنبؤ بااللتزام التنظ

من  3( مستجيبا. وتوصلت إىل 165املوظفني األكادمييني بوتسوانا. واستخدمت عينة متثيلية من )

من أعضاء هيئة التدريس أظهروا دليال على التزامهم التنظيمي، بغض النظر عن املتغريات  5أصل 

وال لدى املبحوثني الشخصية واخللفيات االجتماعية والدميغرافية واالقتصادية. وأن أكثر العوامل قب

 قبول املعايري اجلديدة لتقييم أعضاء هيئة التدريس، وتصور فرص البحث. 
(، وعنوانها " واقع االلتزام التنظيمي لدى املوظفني اإلداريني يف إدارة الرتبية 2015دراسة )اللحياني،  -

( قائدا 113من )والتعليم مبكة املكرمة من وجهة نظر القيادات الرتبوية". تكونت عينة الدراسة 

ه. وقد طبقت على كامل اجملتمع  1435/1436تربويا مزاولني لعملهم خالل الفصل الدراسي األول 

( من القادة الرتبويني. وأهم ما توصلت إليه: إن واقع 10بعد استثناء العينة االستطالعية وعدده )

بويني كان بدرجة متوسطة. االلتزام التنظيمي لدى املوظفني اإلداريني من وجهة نظر القادة الرت
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وحصلت اجملاالت على أولوية حبسب الرتتيب )بيئة العمل، ثم االلتزام املستمر، ثم االلتزام الشعوري، 

ثم االلتزام املعياري(. وإن أهم العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف االلتزام التنظيمي للموظفني هي على 

 ابية(.الرتتيب )حمدودية الراتب، ثم بيئة العمل اإلجي
 ORGANIZATIONAL COMMITMENT AT"عنوانها  ،(Rusliza., et al, 2014)دراسة  -

A HIGHER EDUCATION"  "هدفت الدراسة إىل معرفة االلتزام التنظيمي يف التعليم العالي ."

مستوى االلتزام التنظيمي يف أعلى مؤسسات تعليمية يف ماليزيا. وكشفت الدراسة عن أن مستوى 

(، بينما البقية بنسبة 105 -68)درجة  %87.7التزام أعضاء هيئة التدريس كان مرتفعا بنسبة 

مة. كما توصلت إىل عدم ومل يكن أية فئة غري ملتز (.67 -53)صنفت على أنها حمايدة  %3ز12

 وجود فروق كبرية بني أعضاء هيئة التدريس من الذكور واإلناث فيما يتعلق بالتزامهم التنظيمي.

(، وعنوانها " دور االلتزام التنظيمي يف حتسني أداء العاملني يف 2014دراسة )بين عيسى، وأبا زيد،  -

من العاملني يف القطاع املصريف البنوك  (325القطاع املصريف األردني". عدد أفراد عينة الدراسة )

األردنية )التجارية واإلسالمية(. توصلت الدراسة إىل أن اجتاهات العاملني حنو االلتزام التنظيمي 

إجيابية وبدرجة مرتفعة. وإىل وجود عالقة إجيابية وبدرجة مرتفعة لدور االلتزام التنظيمي يف حتسني 

لعاطفي هو أكثر أمناط االلتزام التنظيمي تأثريا يف أداء العاملني، أداء العاملني. وإىل أن االلتزام ا

 وهو النمط السائد.

 ثالثا: اإلطار العملي للدراسة

 املنهج واإلجراءات: -1

  منهج الدراسة: 1-1

والذي يقوم على اجلمع بني الدراسة املكتبية   ،هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي   تعتمد

والدراسةةة امليدانية، حيث تهدف الدراسةةة املكتبية إىل مجع املادة العلمية املتعلقة مبوضةةوع البحث من    

خالل االطالع على املراجع العربية واألجنبية، بينما تهدف الدراسةةةةةةةة امليدانية إىل اختبار مدى صةةةةةةةحة 

املؤسةةةسةةةات التعليمية يف دولة الكويت، يف  وظفنيخالل اسةةةتقصةةةاء امل من اإلجابة عن أسةةةئلة الدراسةةةة

(، لذلك اختار 186: 1989والوصةةةةول إىل اسةةةةتنتاجات تسةةةةهم يف تطوير الواقع وحتسةةةةينه )العسةةةةاف،   

يلي، همةةةةةةةةةةةةةا:                                 لتحل في ا لوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بحةةةةةةةةةةةةةث ا ل نواع ا نوعني من أ لبةةةةةةةةةةةةةاحثةةةةةةةةةةةةةان   ا
لتحديد القيم الثقافية السائدة لدى موظفي املؤسسات التعليمية يف       منهج البحث الوصفففي املسففحي: -أ

 الكويت، وحتديد مستوى التزامها التنظيمي. 

 لكشف طبيعة العالقة بني الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي. منهج البحث الوصفي االرتباطي: -ب
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  :هاتجمتمع الدراسة وعين -1-2

موظفني من مستويات القيادات العليا )ديوان وزارة الرتبية( والوسطى  من الدراسة جمتمع يتكون    

: )مديرين، ومديرين يف دولة الكويت املؤسسات التعليمية يف )املنطقة التعليمية(  والتنفيذية )املدارس(

مساعدين، وموظفني يف ديوان الوزارة، ومستشارين فنيني يف منطقة العاصمة الكويت(  ممن هم يف 

سؤولية اإلدارية والتعليمية ولديهم دراية كافية برؤيا وزارة الرتبية ورسالتها وأهدافها، وثقافتها مركز امل

التنظيمية ومدى االلتزام التنظيمي للعاملني، كما يتمتعون بصالحيات واسعة يف إدارات مؤسساتهم 

حلصر الشامل استخدم الباحثان أسلوب ا لذلك فقد وأعماهلم، بصرف النظر عن املستوى القيادي،

موزعني  ،2018 - 2017موظفا خالل العام الدراسي  183من  لتحديد عينة الدراسة، واليت تكونت

 االستبانات تدقيق وعندبني ديوان وزارة الرتبية، وإدارة منطقة العاصمة، واملدراس يف منطقة العاصمة، 
 فتم استبعادها، بياناتها، اكتمال عدم بسبب للتحليل صاحلة غري استبانة 16 وجود ثنياتضح للباح

 %(.91)نسبة  أي ،167 الدراسة يف املشاركني عدد أصبح وبذلك

 أداة الدراسة: -2

 الثقافة قيم يتعلق بقياس األول املقياس للدراسة، الرئيسة املتغريات لقياس مقياسني مت استخدام
 على توزيعها مت استبانة يف تضمني املقياسني مت وقد التنظيمي، االلتزام لقياس والثاني التنظيمية،

 التالي: النحو على أجزاء من ثالثة االستبانة تكونت وقد الدراسة، عينة

( 6) باستخدام العينة الشخصية ألفراد الصفات قياس املقياس من األول اجلزء تضمن عامة: معلومات

 الوظيفة، مسمى اخلدمة، وسنوات واملستوى التعليمي، االجتماعية، واحلالة تتعلق بالعمر، فقرات
 الوظيفية. واملرتبة

 العينة التنظيمية ألفراد الثقافة مستوى قياس املقياس من الثاني اجلزء تضمن التنظيمية: الثقافة
 .M وودكوك مايك وزميلهD.Francis فرانسيس  ديف أعدها اليت التنظيمية القيم استبانة باستخدام

Woodcock  فرانسيس، 1995 عام هيجان العربية عبدالرمحن اللغة إىل وترمجها ،1990 عام( 
وتتضمن استبانة قيم الثقافة التنظيمية مثاني قيم موزعة على ثالث جماالت  (.3 :1995 وودكوك،

 إدارية مصممة على مقياس " ليكرت" اخلماسي، وهي:

 :جمال إدارة اإلدارة: ومشلت القيم اآلتية -
 :(.24، 18، 6، 1) وتقيسها الفقرات رقم قيمة القوة 
 :(.19، 14، 7) وتقيسها الفقرات رقم قيمة الصفوة 
 :(.26، 25‘ 15، 8، 2) وتقيسها الفقرات رقم قيمة املكافأة 
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 جمال إدارة املهمة: ومشلت قيمتني هما: -

 :(.20، 16، 9، 3)وتقيسها الفقرات رقم  قيمة الفاعلية 
 :(.21، 10، 4) وتقيسها الفقرات رقم قيمة الكفاية 

 العالقات: ومشلت القيم اآلتية:جمال إدارة  -
 :(.33، 31، 30، 27، 22، 17، 11) وتقيسها الفقرات رقم قيمة العدل 
 :(.32، 28، 23، 12) وتقيسها الفقرات رقم قيمة فرق العمل 
 :(.29، 13، 5) وتقيسها الفقرات رقم قيمة النظام 

 مقياس باستخدام التنظيمي االلتزام مستوى قياس خالله من مت سؤااًل 15 من يتكون الثالث: اجلزء
 على مصممة فقرة 15 من املكون ،1979 عامMowday And Others وزمالئه  ماودي استيبان
 املوظف التزام على تؤكد اليت السلوكية، والنوايا االجتاهات مزجًيا من تعكس ليكرت، مقياس

 لقياس االلتزام املقبولة املقاييس أكثر ألنها األداة هذه اختيار مت وقد بها، يعمل للمنظمة اليت عدمه من
القطان  عبد الرحيم وترمجه للعربية املوثق، والثبات الصدق من عالية درجة أظهرت كم التنظيمي،

 (28، 1987)القطان، 

 )االستبانة(: البحث أداة وثبات صدق -2-1

 االستبانة، حماور صدق ملعرفة االرتباط بريسون الباحث معامل استخدم :الداخلي االتساق صدق – أ
 لالستبانة، الكلية بالدرجة االستبانة حماور من حمور كل درجة بني معامل االرتباط حساب مت حيث

االستبانة  حماور ارتباط معامالت قيم أن اجلدول (. حيث يتضح من1) رقم اجلدول ذلك كما يوضح

 أن إلي يشري مما فأقل  (0.01)الداللة  مستوى عند إحصائًيا ودالة موجبة لالستبانة الكلية بالدرجة
 صدق عبارات توضح النتيجة هذه فأن وعليه جًدا مرتفعة صدق تتمتع بدرجة االستبانة حماور مجيع

 .امليداني للتطبيق وصالحيتها الدراسة وحماورها أداة

 ( معامالت االرتباط للمحاور بالدرجة الكلية لالستبانة1جدول رقم )

 الدرجة الكلية احملور

 0.83 ** املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت التنظيمية الثقافية السائدة يفالقيم 

املؤسسات التعليمية يف دولة  مستوى االلتزام التنظيمي السائد يف

 الكويت.
** 0.85 

 

 فأقل 0.01تشري لداللة إحصائية عند مستوى  **
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 )االستبانة(: البحث أداة ثبات -ب

 يوضحها كما نتائجه كرونباخ، وجاءت ألفا معامل الباحث استخدم االستبانة ثبات مدى لقياس
 (.2) رقم اجلدول

 

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات حماور الدراسة2جدول رقم )

 الرتتيب ثبات احملور عدد العبارات ستبانةحماور اال

املؤسسات  القيم التنظيمية الثقافية السائدة يف

 التعليمية يف دولة الكويت

 

33 

 

0.89 

 

1 

 مستوى االلتزام التنظيمي السائد يف
 املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت.

 

15 

 

0.81 

 

2 

 - 0.94 52 الثبات العام لالستبانة.

 تراوحت كما  (0.94بلغ) عال حيث لالستبانة العام الثبات معامل أن (2رقم ) اجلدول من يتضح
 تتمتع بدرجة حماورها جبميع االستبانة أن يدل وهذا، 0.89 إلي 0.81 بني  للمحاور الثبات معامالت

 .امليداني للدراسة التطبيق يف عليها االعتماد ميكن الثبات من عالية

 اإلحصائية: اتاملعاجل -3

 أساليب املعاجلة اإلحصائية: -3-1

 هي: اإلحصائية األساليب من جمموعة الدراسة بيانات حتليل يف الباحث استخدم
 من كل جتاه عبارات استجاباتهم لتحديد و الدراسة، عينة لوصف املئوية والنسب التكرارات -أ

 التنظيمي. وااللتزام التنظيمية، الثقافة قيم استبانة
 الدراسة. أداتي ثبات معامل لتحديد كرونباخ ألفا ارتباط معامل -ب
 عينة الستجابات أفراد النسبية األهمية لتحديد املعيارية واالحنرافات املتوسطات استخدام -ج

 الدراسة وأبعادها. أداتي عبارات حماور جتاه الدراسة
 التنظيمية املكونة للثقافة القيم أثر لتحديد (Stepwise) باستخدام املتدرج االحندار حتليل -د

 تابع. كمتغري التنظيمي االلتزام على مستقلة كمتغريات
 وااللتزام التنظيمي. التنظيمية، الثقافة بني العالقة طبيعة لتحديد بريسون ارتباط معامل -ه
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 واإلجابة عن تساؤالت الدراسة: النتائج حتليل -3-2

 املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت: القيم التنظيمية الثقافية السائدة يف  -أ
املؤسسات التعليمية يف دولة  يف السائدة الثقافية بالقيم ( واخلاص3رقم ) اجلداول من من يتضح

 31,3بلغ  املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت يف السائدة التنظيمية للثقافة العام املتوسط أن الكويت
 (.709,0)قدره  معياري باحنراف

 متوسطها بلغ إذ املؤسسات التعليمية، يف سيادة القيم أكثر هي القوة قيمة أن يتضح كما
 قيمة إن للقول مييلون املؤسسة موظفي أن يدل وهذا ،662,0 معياري قدره باحنراف 73,3 احلسابي

 ،0,772معياري قدره  باحنراف 59,3بلغ  حسابي مبتوسط الفاعلية قيمة تليها يف املؤسسة، سائدة القوة

 متوسط على حصلت إذ العمل ثم فرق الفاعلية، قيمة سيادة على يوافقون املؤسسة موظفي أن يدل وهذا
 من متأكدين غري املؤسسة موظفي أن يدل ، وهذا1,006قدره  معياري باحنراف 3.32  بلغ حسابي
 باحنراف32,3 بلغ حسابي مبتوسط الكفاءة قيمة الفاعلية، وقيمة فرق العمل، ويليها قيمة سيادة

 حلت ثم الكفاءة، قيمة سيادة من متأكدين غري املؤسسة موظفي أن وهذا يدل ،790,0قدره  معياري
 الصفوة مبتوسط قيمة ثم ،882,0قدره  معياري باحنراف 26,3  بلغ حسابي النظام مبتوسط قيمة

 من متأكدين غري املؤسسة أن موظفي يدل وهذا ،858,0 بلغ معياري باحنراف  21,3 بلغ حسابي
 ، وهذا893,0قدره معياري باحنراف 17,3حسابي بلغ  مبتوسط العدل قيمة ثم الصفوة، قيمة سيادة

 أقل تعترب واليت املكافأة قيمة وأخرًيا العدل، قيمة سيادة من غري متأكدين املؤسسة موظفي أن يدل
 قدره واحنراف معياري 92,2بلغ  حسابي متوسط املؤسسات التعليمية يف سيادة الثقافة التنظيمية قيم
 املكافأة. سيادة قيمة من متأكدين غري املؤسسة موظفي أن يدل ، وهذا788,0 بلغ
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 املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت يف السائدة الثقافية ( القيم3جدول رقم )
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 القوة

 يتصرف 1
 املديرون

 يف
 املؤسسة
 بطريقة

تبني 

 يف أنهم
 موقع

 املسؤولية

 0,87 3,88 167 2 12 26 91 36 ت

٪ 21,5 54,5 15,6 7,2 1,2 100 

 حيافظ 2
 املديرون

 على
 خط
 سري
 عمل

 املؤسسة

 0,78 3.78 167 3 6 36 101 21 ت

٪ 12,6 60,5 21,5 3,6 1,8 100 

 حتظى 3
 اإلدارة

باالحرتام

 

 0,88 3,74 167 3 12 38 87 27 ت

٪ 16,2 52,1 22,8 7,2 1,8 

 

100 
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 والتقدير
 يف

املؤسسة 

 قبل من
 موظفيها

 مينح 4
املسؤولو

 يف ن
 املؤسسة
صالحيا

تعادل  ت

 حجم
مسؤوليا

 .تهم

 0,99 3,52 167 6 21 41 78 21 ت

٪ 6.12 46,7 24,5 12,6 3,6 100 

 0,66 3,73 املتوسط العام
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 حترص 1
 اإلدارة

 على
 التأكد

 أن من
العاملني 

 0,831 3,96 167 2 9 22 95 39 ت

٪ 3.23 56,9 13,2 5,4 1,2 100 
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الفاع

 لية

 يقومون
 بتنفيذ

القرارات

 املتخذة. 

 ُتبلغ 2
 قرارات
 اإلدارة
 يف العليا

املؤسسة 

للموظفي

 ن
 بشكل

 .جيد

 0,970 3,71 167 7 15 22 98 25 ت

٪ 15 58,6 13,2 9 4,2 100 

 أثبتت 3
القرارات

 
االسرتا

 تيجية
 اليت

اختذتها 

 اإلدارة
 يف العليا

 املؤسسة
 جناحها
خالل 

 0,884 3,51 167 4 11 69 62 21 ت

٪ 6.12 37,1 41,3 6,6 2,4 100 
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 السنوات
 .األخرية

 خيطط 4
 مديرو
 اإلدارة
 يف العليا

املؤسسة 

للمستق

 بل
 بصورة
 .جيدة

 1,068 3,19 167 15 27 47 68 10 ت

٪ 6 40,7 28,1 16,2 9 100 

 املتوسط العام
3,59 0,722 
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فرق 

 العمل

 تهتم 1
 اإلدارة

باملوظفي

 ليشعر ن
 كل

موظف 

 بأنه

 0,980 3,55 167 19 29 40 70 9 ت

٪ 4.5 41,9 24 17,4 11,4 100 
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 من جزء
 فريق
 .العمل

 يتم 2
 اختيار
 أعضاء
 اللجان
 بصورة

مناسبة 

 تتالءم
 مهام مع

 .اللجان

 0,891 3,48 167 7 12 54 82 12 ت

٪ 2.7 49,1 32,3 7,2 4,2 100 

 يعد 3
 فريق
 العمل

 يف
 املؤسسة

 وفًقا
ألسس 

موضوع

 ية
 .ومقننة

 1,072 3,22 167 5 21 63 67 11 ت

٪ 6.6 40,1 37,7 12,6 3 100 

 يساعد 4
املوظفون

 يف 
 املؤسسة

 1,081 3,02 167 10 13 35 79 30 ت

٪ 18 47,3 21 7,7 6 100 
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 بعضهم
ويتخلون 

 عن
 املصاحل
 .الفردية

 1,006 3,32 املتوسط العام
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الكف

 اءة

 ال 1
 تسمح

املؤسسة

 بتدني 
 مستوى

 أداء
 موظفيها

 0,965 3,59 167 5 20 36 84 22 ت

٪ 2.13 50,3 21,5 12 3 100 

 هناك 2
 حبث

 متواصل
 إلجياد
 أفضل

أساليب 

 العمل

 1,007 3,22 167 7 36 51 60 13 ت

٪ 8.7 35,9 30,5 21,6 4,2 100 
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 لتحقيق
الكفاءة

 يف 
 .األداء

 تتم 3
 دراسة

األسالي

 ب
 اإلدارية

اجلديدة

بصورة  

 منتظمة
 ملعرفة

 إذا ما
 كانت

 تؤدي
لزيادة 

 كفاءة
 عمل

 املؤسسة

 0,925 3,16 167 7 32 63 58 7 ت

٪ 2.4 34,7 37,7 19,2 4,2 100 

 0,790 3,32 املتوسط العام

 

 

 



102 

 

 

 102 

"أثر الثقافة التنظيمية يف االلتزام التنظيمي لدى العاملين يف املؤسسات 
                                   التعليمية بدولة الكويت"

 خير هللا ناصر عبد هللافايزه : د. المساعدالباحث ،  الباحث الرئيسي: د. عادل خير هللا ناصر عبد هللا|     
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)37العدد)

 

 

مة
قي

ال
 

 العبارة م

 االستجابة
ط

س
تو

م
ي 

ار
عي

 م
ف

را
حن

ا
دة 

ش
 ب

ق
اف

مو
 

ق
اف

مو
كد 

تأ
 م

ري
غ

 

ق
اف

مو
ري 

غ
دة 

ش
 ب

ق
اف

مو
ري 

غ
 

 مج

 

 

 النظام

 تسهل 1
 القواعد
 اإلدارية

 يف
 املؤسسة

إجناز 

 العمل
 .وإتقانه

 0,980 3,55 167 8 18 32 92 17 ت

٪ 2.10 55 19,3 10,8 4,8 100 

 تهتم 2
 املؤسسة
 بتطبيق

 نظام
 يف عادل
 .العمل

 1,072 3,22 167 15 26 43 73 10 ت

٪ 6 43,7 25,7 15,6 9 100 

 تتسم 3
اإلجراءا

 ت
 اإلدارية
 املطبقة

 يف

 1,081 3,02 167 17 35 51 55 9 ت

٪ 4.5 32,9 30,5 21 10,2 100 
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املؤسسة 

 .بالعدالة

 0,882 3,26 املتوسط العام
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صفوة
ال

 

 تبذل 1
 جهود

 كبرية
لتطوير 

 قدرات
ومهارات 

 املديرين
يف 

 املؤسسة

 16 ت

 

60 59 26 6 167 3,32 0,971 

 

٪ 9,6 35,9 35,3 15,6 3,6 100 

 تبذل 2
 جهود

 ملحوظة
 لتعيني

أفضل 

املرشحي

 يف ن
 املناصب
 اإلدارية.

 1,048 3,26 167 11 25 57 57 17 ت

٪ 10,2 34,1 34,1 15 6,6 100 
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 حيصل 3
املوظفون

 ذوو 
القدرات

اإلدارية  

 املتميزة
 على

 فرص
 حقيقية
لتطوير 

مستقبله

 م
 الوظيفي

 1,107 3,06 167 20 27 53 57 10 ت

٪ 6 

 

34,1 31,7 16,2 12 100 

 0,858 3,21 المتوسط العام

 

مة
قي

ال
 

 العبارة م

 االستجابة

ط
س

تو
م

ي 
ار

عي
 م

ف
را

حن
ا

دة 
ش

 ب
ق

اف
مو

 

ق
اف

مو
كد 

تأ
 م

ري
غ

 

ق
اف

مو
ري 

غ
دة 

ش
 ب

ق
اف

مو
ري 

غ
 

 مج

 

 

 

 تعد 1
 املؤسسة
 مكاًنا

 جيًدا
 ومناسًبا

 .للعمل

 27 ت

 

94 25 16 5 167 3,73 0,947 

٪ 16,2 

 

56,2 15 9,6 3 100 
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 العدل

 يعمل 2
 املديرون

 يف
 املؤسسة

 على
تذليل 

الصعوب

ات اليت  

 تعرتض
 املوظفني

 12 ت

 

82 34 29 10 167 3,34 1,040 

٪ 7,2 

 

49,1 20,3 17,4 6 100 

 

 تتعاطف 3
 اإلدارة

 مع
املوظفني

 الذين 
لديهم 

مشكال

 داخل ت
 املؤسس

 وخارجها

 15 ت

 

69 43 18 22 167 3,22 1,169 

٪ 9 

 

41,3 25,7 10,8 13,2 100 

 يهتم 4
 مديرو
 اإلدارة
 العليا

 يف
 املؤسس

 8 ت

 

71 50 18 20 167 3,17 1,087 

٪ 4,8 

 

42,5 29,9 10,8 12 100 
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مبصلحة 

 موظفيها

 مينح 5
املوظفون

 فرصة 
 عادلة

 لسماع
شكواه

 م عندما
 تكون
 لديهم

مشكال

 .ت

 12 ت

 

65 45 28 17 167 3,16 1,110 

٪ 7,2 

 

38,9 26,9 16,8 10,2 100 

 يشعر 6
املوظفون

 يف 
 املؤسسة

 بأنهم
يعاملون 

 باملساواة

 6 ت

 

39 58 35 29 167 2,75 1,107 

٪ 3,6 

 

23,3 34,4 21 17,4 100 

 توجد ال 7
 طبقية

 أو
 عنصرية

 يف
 املؤسسة

 16 ت

 

34 57 29 31 167 2,57 1,220 

٪ 9,6 

 

20,3 34,1 17,4 18,6 100 
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 0,893 3,17 المتوسط العام
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 املكافأة

 تتم 1
 تقييم

 املديرين
 على

 أساس
 أدائهم
وليس 

 على
اعتبارا

 ت
 شخصية

 0,777 3,15 167 16 21 67 48 15 ت

٪ 9 28,7 40,1 12,6 9,6 100 

 يتلقى 2
املديرون

 يف 
املؤسسة

 تقارير 
مفصلة 

 عن
 كيفية

 0,724 3,01 167 6 20 110 27 4 ت

٪ 4.2 16,1 65,9 12 3,6 100 
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 أدائهم
 بصورة

 منتظمة.

 يكافأ 3
املديرون

 ذوي 
 األداء

 املتميز
يف 

املؤسسة

 
 .بسخاء

 1,134 2,88 167 23 35 62 33 14 ت

٪ 4.8 19,8 37 21 13,8 100 

 يتم 4
مكافأة

 
املوظفني

 على 
 األعمال

اليت 

 تساعد
 على

 جناح
 املؤسسة

 1,08 2,83 167 22 38 64 33 10 ت

٪ 6 19,8 38,3 22,7 13,2 100 

 ُتربط 5
املكاف

 آت
 اإلدارية

 1,130 2,74 167 28 39 58 32 10 ت

٪ 6 19,2 34,7 23,4 16,7 100 
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 بصورة
واضحة 

 .باألداء

 0,788 2,92 املتوسط العام

 0,709 3,31 التنظيمية الثقافة متوسط

 

 املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت: مستوى االلتزام التنظيمي السائد يف  -ب

 احلسابي أن املتوسط التنظيمي االلتزام مستوى بتحديد اخلاص (4) رقم اجلدول من يتضح
 يوافقون املؤسسة موظفي غالبية أن على ، وهذا يدل670,0 قدره معياري واحنراف 67,3 بلغ لاللتزام

 مييلون املؤسسات التعليمية موظفي غالبية أن يتضح املؤسسة، كما يف تنظيمي التزام هناك أن على
 يؤكد ذلك النجاح، على املؤسسة ملساعدة املتوقع من أكرب جهد لبذل استعداد لديهم للقول بأن

 نفسه اجلدول من يالحظ . كما73,0 قدره معياري باحنراف 36,4بلغ  إذ املرتفع احلسابي املتوسط
 وتستحق مهمة املؤسسة بأن أصدقائهم أمام بأنهم يتحدثون للقول مييلون املؤسسة موظفي غالبية أن

 عنصًرا هذا ويعد ،959,0 قدره معياري واحنراف 04,4 العبارة احلسابي هلذه املتوسط بها، وبلغ العمل
 إليها. واالنتساب بالعمل وافتخارهم املؤسسة موظفي اعتزاز اجيابًيا على

 الوالء من بقليٍل ال يشعرون بأنهم للقول مييلون املؤسسة موظفي غالبية أن ذاته اجلدول من ويظهر
 من أكثر يكون وبذلك، 278,1قدره  واحنراف معياري 62,2 بلغ حسابي مبتوسط املؤسسة حنو

 لديهم، التنظيمي االلتزام مستوى عزز مما حنوها الوالء من يشعرون بقليل ال املؤسسة موظفي نصف
 إثبات. النفي نفي يكون إذ السلبية من العبارات العبارة وهذه

 مهمة بأي للقيام لديهم استعداد للقول مييلون املؤسسة موظفي غالبية أن اجلدول خالل من وتبني
 02,4احلسابي  العبارة هذه متوسط وبذلك يكون املؤسسة، يف احلالي بعملهم لالحتفاظ إلّيهم توكل

 املؤسسة ملساعدة املتوقع من أكرب جهد لبذل التوجه نتيجة ذلك ، ويأتي98,0 قدره معياري واحنراف
 بها. للعمل بالفخر وشعورهم للمؤسسة بانتمائهم املوظفني اعتزاز على النجاح، وكذلك
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 املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت ( مستوى االلتزام التنظيمي السائد يف4جدول رقم )

 العبارة م
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 لدي 1
 استعداد

 لبذل
 جهد

 أكرب
 من

املتوقع 

 ملساعدة
 املؤسسة

 على
 .النجاح

 77 ت

 

79 7 2 2 167 4,36 0,730 

٪ 46,1 47,3 4,2 1,2 1,2 100 

 أحتدث 2
 أمام

أصدقائي

 بأن 
 املؤسسة

مهمة 

 وتستحق
 العمل

 .بها

 55 ت

 

85 10 13 4 167 4,04 0,959 

٪ 32,9 50,9 6 7,8 2,4 100 
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3 

 

 أشعر
 من بقليل
 الوالء
 حنو

 املؤسسة

 2,62 167 35 61 16 42 13 ت

 

1,278 

 

٪ 7,8 25,1 9,6 36,5 21 100 

 لدي 4
 استعداد

 لقيام ل
 بأي

 مهمة
 توكل

إلي 

لالحتفاظ

 بعملي 
 احلالي

 يف
 املؤسسة

 0,981 4,02 167 5 11 15 80 56 ت

٪ 33,5 47,9 9 6,6 3 100 

 تتشابه 5
 قيمي

وتوجهاتي

 
الشخصي

قيم  مع ة

 وتوجهات
 .املؤسسة

 1,032 3,73 167 6 19 24 83 35 ت

٪ 21 49,7 14,4 11,4 3,6 100 

 1,050 3,87 167 5 16 26 69 51 ت 6
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 أشعر
 بالفخر
 عندما

 أخرب
 اآلخرين

بأني 

 يف أعمل
 املؤسسة

٪ 30,5 41,3 15,6 9,6 3 100 

 أنا 7
 مستعد
 ألخرب

 اآلخرين
 أني

يف  أعمل

 املؤسسة

 0,886 4,07 167 2 12 12 88 53 ت

٪ 31,7 52,7 7,2 7,2 1,2 100 

 يشجعين 8
 يف العمل

 املؤسسة
 إ على

ظهار 

 أقصى
 لدي ما

 أداء من
 ومهارات

 1,178 3,71 167 9 24 20 67 47 ت

٪ 28 40,1 12 14,4 5,4 100 

 1,305 3,29 167 21 26 38 47 35 ت 9
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 أرفض
 إىل نقلي
 جهة
 عمل

 أخرى،
لقناعيت 

 بعمل
 املؤسسة

٪ 21 28,1 22,8 15,6 12,6 100 

 حالة يف 10
 حدوث

 تغيري أي
ظرويف  يف

 احلالية
 سيؤدي

 إىل بي
 ترك

يف  العمل

 املؤسسة

 1,078 3,03 167 16 32 64 41 14 ت

٪ 4.8 24,6 38,3 19,2 9,6 100 

 أشعر 11
 بسعادة

 بالغة
 الختياري

للمؤسسة 

وتفضيلها

 على 

 1,140 3,50 167 10 25 36 64 32 ت

٪ 19,2 38,3 21,5 15 6 100 
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جهات 

 أخرى.

 لن 12
 اكتسب
 الكثري

 من
 بقائي

ومتسك

يف  ي

 املؤسسة
 دون

 .سواها

 1,079 3,08 167 18 35 44 55 15 ت

٪ 9 32,9 26,3 21 10,8 100 

 أواجه 13
 صعوبة
 كبرية

 يف
 االتفاق

مع 

 سياسات
 املؤسسة

 فيما
خيص 

 األمور
 املتعلقة

 مبوظفيها

 13 ت

 

33 47 61 13 167 2,83 1,079 

٪ 7,8 

 

19,8 28,1 36,5 7,8 100 

 0,682 4,19 167 3 5 16 77 66 ت 14
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 أهتم
 كثرًيا
 بسمعة

 املؤسسة
 ومصريها

٪ 39,5 46,1 9,6 3 1,8 100 

 القرار 15
 الذي

 اختذته
 يف

 اختيار
 العمل

باملؤسسة 

 كان
 خطًأ

 كبرًيا
 .مين

 1,212 2,16 167 60 60 20 15 12 ت

٪ 7,2 9 12 35,9 35,9 100 

 0,670 3,67 املتوسط العام

 

 وتوجهاتهم تشابه قيمهم حول املؤسسة موظفي بني انقسام هناك أن اجلدول ذات من يظهر كما
 قدره معياري واحنراف 73,3احلسابي  العبارة هذه مبتوسط املؤسسة وتوجهات قيم مع الشخصية

 قيم مع وتوجهاتهم قيمهم تشابه على يوافقون من املوظفني جمموعة هناك أن على يدل ، وهذا032,1
 ذلك. عكس ترى اجملموعة تلك عن أهمية تقل ال أخرى هناك فئة إال املؤسسة وتوجهات

 عندما بالفخر أنهم يشعرون على يوافقون املؤسسة موظفي ثلثي من أكثر أن اجلدول من ويتضح
 ،050,1 قدره معياري واحنراف 87,3حسابي  مبتوسط املؤسسة، يف يعملون بأنهم اآلخرين خيربون

 ذلك. على يوافقون املوظفني ال من فئة هنالك أن يعين وهذا
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 يعملون بأنهم إلخبار اآلخرين مستعدون بأنهم للقول مييلون املؤسسة موظفي غالبية أن يظهر كما
 االستعداد ويشري ،866,0قدره  واحنراف معياري 07,4 احلسابي العبارة هذه مبتوسط املؤسسة يف

 االلتزام. مستوى يرفع مما للمؤسسة باالنتماء االعتزاز دليل على املؤسسة يف بالعمل اآلخرين إلخبار

 مبتوسط ومهارات من أداء لديهم ما أقصى إظهار على املوظفني يشجع املؤسسة يف العمل أن وتبني
 على توافق ال املوظفني من فئة هناك أن ، وهذا يعين178,1 قدره معياري ، واحنراف71,3 حسابي

 ذلك.

 جهات النقل إىل رفضهم حول املؤسسة موظفي بني تأكد وعدم انقسام هناك أن يالحظ كما
 يدل ، وهذا305,1 قدره واحنراف معياري 29,3حسابي  مبتوسط املؤسسة، بعمل لقناعتهم أخرى عمل
 ترى عنهم أهمية تقل ال جمموعة هناك أن إال جهات أخرى، إىل النقل ترفض جمموعة هناك أن على

 ذلك. عكس

يف  تغيري أي عند حدوث املؤسسة يف العمل ترك نية حول املؤسسة موظفي انقسام هناك أن وتبني

 ، وهذا078,1قدره  املعياري واحنرافها 03,3 احلسابي العبارة هذه متوسط وبلغ اخلاصة، ظروفهم
 اخلاصة، ظروفهم يف تغيري أي حدوث عند العمل لرتك لديها نية ليس كبرية جمموعة هناك أن يدل
 ذلك. عكس ترى عنها أهمية تقل جمموعة ال هناك أن إال

 بالغة الختياراتهم بسعادة يشعرون بأنهم للقول مييلون املؤسسة موظفي غالبية أن يالحظ كما
 معياري باحنراف 50,3 مبتوسط حسابي العمل، ميكنهم كان أخرى جهات على وتفضيلها بها العمل
 املعياري. االحنراف من يظهر كما ذلك على يوافقون املوظفني ال من فئة هناك أن ، إال140,1قدره 

 من يكتسبوا الكثري لن أنهم حول املؤسسة موظفي بني تأكد وعدم انقسام هناك أن وتبني
، 079,1 قدره معياري باحنراف 08,3حسابي  مبتوسط سواها، دون املؤسسة يف ومتسكهم بقائهم

 هناك أن إال املؤسسة، يف ببقائها الكثري لن تكتسب أنه ترى جمموعة هناك أن على يدل وهذا
 ذلك. ترى عكس عنها أهمية تقل ال جمموعة

 صعوبة املؤسسة حول موظفي بني تأكد وعدم انقسامًا هناك أن اجلدول خالل من يظهر كما
 متوسط وكان مبوظفيها، واملسائل املتعلقة األمور خيص فيما املؤسسة وسياسات توجهات مع االتفاق

 .079,1 معياري قدره باحنراف 83,2احلسابي  العبارة هذه

 بسمعة املؤسسة كثرًيا يهتمون بأنهم للقول مييلون املؤسسة موظفي غالبية أن يالحظ كما
 أن يظهر ، كما682,0 معياري قدره باحنراف 19,4 احلسابي العبارة هذه متوسط وكان ومصريها،
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 خطأ، قراًرا باملؤسسة العمل اختيار اختذوه يف الذي القرار أن على يوافقون ال املؤسسة موظفي غالبية
 جمموعة هناك أن إال ،212,1 قدره معياري باحنراف 16,2احلسابي  العبارة هذه متوسط يكون وبذلك

 املعياري. االحنراف من يظهر ذلك كما عكس ترى

 طبيعة العالقة بني الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي: -ج

 بريسون استخدام معامل مت التنظيمي وااللتزام التنظيمية الثقافة بني العالقة طبيعة لتوضيح
 االلتزام على التنظيمية الثقافة قيم لتوضيح أثر االحندار حتليل استخدام مت ثم بينهما، االرتباط لتوضيح

 التنظيمي.
 إحصائًيا دالة ة( وقوية)طردي موجبة ارتباطية عالقة هناك أن (5) رقم اجلدول من حيث يتضح

 التنظيمية للثقافة املكونة القيم وبني وااللتزام التنظيمي، التنظيمية، الثقافة بني  01,0 مستوى عند
 املنظمة ثقافة بأن يقولون الذين املؤسسات التعليمية يف أن املوظفني يعين و التنظيمي، االلتزام وبني

 مرتفع. التنظيمي االلتزام مستوى أن على مرتفعة يوافقون

 ( معامالت ارتباط بريسون بني الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي5جدول رقم )

 االلتزام التنظيمي الثقافة التنظيمية وأبعادها

 * 0,69 الثقافة التنظيمية

 * 0,58 القوة

 * 0,52 املكافأة

 * 0,59 الفاعلية

 * 0,60 الكفاءة

 * 0,61 النظام

 * 0,59 الصفوة

 * 0,67 العدل

 * 0,65 فرق العمل

 (.0,01)تساوي أو من أقل P قيمة تكون عندما دال*
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 التنظيمي: االلتزام يف التنظيمية للثقافة املكونة القيم أثر -د

 املتغريات يستبعد خطوة، والذي خطوة (stepwise) بطريقة املتعدد االحندار حتليل استخدام مت
 االلتزام على العمل يؤثرون وفرق العدل والكفاءة من كل أن التحليل نتيجة من وتبني الدالة، غري

 النموذج: ( ملخص6اآلتي رقم ) اجلدول ويوضح التنظيمي

 ( حتليل االحندار املتدرج وتباين االحندار6جدول رقم )

 قيمة بيتا املتغري
معامل االرتباط 

 (Rاملتعدد )

مربع معامل 

االرتباط املتعدد 

(R2) 

مستوى  Pقيمة 

 الداللة احملسوب *

 0,0001 0,454 0,676 0,676 العدل

 0,002 0,482 0,699 0,251 الكفاءة

 0,031 0,494 0,709 0.237 فرق العمل

 (0,05)من  أقل (P) قيمة تكون عندما دال *

 وأن التنظيمي، متغري االلتزام تباين من 45,0العدل يفسر  متغري أن (6) رقم اجلدول يتضح من
 لتباين 01,0 يضيف العمل فرق متغري التنظيمي، وأن االلتزام متغري لتباين 0,03  يضيف الكفاءة متغري
 معرفة عند التنظيمي االلتزام التابع املتغري بقيمة التنبؤ ميكننا يعين أنه وهذا التنظيمي، االلتزام متغري
ارتفع  العدل قيمة ارتفعت كلما أنه تعين النتيجة هذه أن العمل. كما وفرق العدل والكفاءة قيمة

 وأنه االلتزام التنظيمي، مستوى ارتفع الكفاءة قيمة ارتفعت كلما وأنه التنظيمي، االلتزام مستوى
 التنظيمي. االلتزام مستوى ارتفع العمل بفرق االهتمام زاد كلما

 فرق الكفاءة، ثمويليه  العدل، هو التنظيمي االلتزام يف تأثرًيا العوامل أكثر أن يتضح كما
 عوامل هناك أن يعين مما االلتزام التنظيمي متغري تباين من 49,0 يفسر الكلي النموذج أن العمل. كما

 مستقبلية. دراسة إىل حتتاج أخرى
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 النتائج والتوصيات:  -4

يف املؤسسات التعليمية  تسود اليت التنظيمية للثقافة املكونة القيم أكثر أن إىل الدراسة توصلت 1-4

 ثم النظام، ثم الكفاءة، العمل، ثم فرق ثم الفاعلية، ثم القوة، قيمة هي يف دولة الكويت
 بدرجة تسود القيم هذه وأن مجيع املكافأة، قيمة وأخرًيا العدل، قيمة تأتي ثم الصفوة،

 أخرى. ناحية من معها وختتلف ناحية، السابقة من الدراسات بعض مع تتفق بذلك وهي متوسطة،
والفاعلية  القوة قيم سيادة من إليه توصلت ( فيما2004 )العنزي، مع دراسة تتفق بذلك فهي

مع  بذلك ولكنها ختتلف .العامة املؤسسات يف متوسطة بدرجة والنظام العمل وفرق والكفاءة

 والكفاءة وفرق والفاعلية القوة قيم مستوى أن إىل توصلت ( واليت137، 2001 )الفاحل، دراسة
 أيًضا وختتلف والشرقية مرتفع، الرياض مبنطقيت العام واالدعاء التحقيق هيئة يف والنظام العمل

 وفرق والكفاءة القوة والفاعلية قيم أن إىل توصلت اليت (145، ص:2001حسن، )آل دراسة مع
 وجمتمع بيئة الختالف ذلك يعود عالية. وقد بدرجة للمجاهدين العامة اإلدارة يف تسود العمل

 منظمة لثقافة مشابهة ثقافتها منظمة توجد ال إذ والدراسات األخرى، الدراسة هذه بني الدراسة
املنظمات  ثقافة فيها ختتلف عديدة جوانب فهناك القطاع، نفس يف تعمل كانت حتى لو أخرى

 عمر بني املنظمات االختالف جوانب ومن بها. اخلاصة ثقافتها تطوير حتاول منظمها فكل
 القيادة، وأسلوب السلطة، وعملية ممارسة واإلجراءات، العمل ونظم اتصاالتها وأمناط املنظمة
 واملعتقدات. والقيم

 مع متواًفقا بهذا عالًيا املؤسسات التعليمية فقد كان يف التنظيمي االلتزام ملستوى بالنسبة أما 2-4
، 1988 )خطاب،  مثل  دراسة أخرى حكومية قطاعات على أجريت اليت الدراسات نتائج

 بإجراء قاموا اليت األجهزة يف التنظيمي االلتزام أو مستوى الوالء إىل (، حيث توصلت57ص:
 أغلب أن إىل السابقة الدراسات مع االتفاق هذا ويعود .نسبًيا إىل عاٍل عاٍل عليها كان الدراسة
العمل  أن املعروف فمن املنظمات، أنشطة اختالف رغم متشابهة القطاع احلكومي وظائف

 طويال إلجنازه. وقًتا يتطلب وال اإلدارية، والبريوقراطية والروتني بالتكرار يتميز احلكومي
 ترتبط الثقافة التنظيمية أن جند فإننا التنظيمي بااللتزام التنظيمية الثقافة لعالقة النظر وعند 3-4

 مع إجيابية بعالقة التنظيمية ترتبط الثقافة قيم أن كما التنظيمي، االلتزام مع إجيابية بعالقة
 بني وطيدة عالقة هناك أن يعين بريسون ؛ مما ارتباط نتيجة أظهرته ملا وفًقا التنظيمي االلتزام
 ثقافة ضعفت كلما التنظيمي االلتزام يقل مستوى التنظيمي، حيث وااللتزام التنظيمية الثقافة

 ورغبات حاجات ملونحي وهم العمل بيئات إىل األفراد يأتون أن معروف هو فكما املنظمة.
 لكي بعضًا بعضها مع تتفاعل والقيم واألحاسيس واملشاعر وهذه التوقعات خمتلفة، وتوقعات

 تكون سلبية وقد العمل، بيئة وحنو املنظمة حنو لألفراد اجتاهات تشكيل إىل يف النهاية تؤدي
 الرغبة مثل االجيابية السلوكية لألمناط الفرد ممارسة عليه يرتتب االجيابي فاالجتاه إجيابية، أو
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 اجتاهات عن الناجتة السلبية األمناط السلوكية أما والتعاون. اجلهد وبذل العمل، مواصلة يف
 عدم خملص، غري متعاون، غري كئيب، الفرد كإنسان تظهر اليت الصور فتمثل السلبية الفرد
 وااللتزام. الوالء

 يف التنظيمية قيم الثقافة أثر ملعرفة املتدرج االحندار حتليل استخدام خالل من الدراسة وتوصلت 4-4
 التنظيمي االلتزام يف تؤثر الثقافة التنظيمية قيم من قيم ثالث هناك أن إىل التنظيمي االلتزام

 دراستها متت اليت التنظيمية الثقافة قيم أما باقي العمل(. وفرق والكفاءة، )العدل، قيم هي
 يعين مما التنظيمي؛ االلتزام يف تؤثر ال فهي ، والنظام(واملكافأة،والفاعلية والصفوة، )القوة،

 وفرق والكفاءة العدل قيمة معرفة عند التنظيمي االلتزام التابع بقيمة املتغري التنبؤ ميكننا أنه
التنظيمي  االلتزام مستوى ارتفع العدل قيمة ارتفعت كلما أنه تعين النتيجة هذه كما أن العمل.

 شكواهم عادلة لسماع فرصة املوظفني منح طريق عن االلتزام مستوى زيادة ميكن عليه وبناًء
 مناسًبا وجعل املؤسسة مكاًنا املوظفني، مبصلحة واالهتمام مشكالت، لديهم تكون عندما
 باملساواة، املوظفني ومعاملة تعرتض املوظفني، اليت الصعوبات تذليل على والعمل للعمل، وجيًدا

 وخارجه. داخل العمل كالتمش لديهم الذين مع والتعاطف
 االلتزام ارتفع مستوى الكفاءة قيمة ارتفعت كلما بأنه االحندار حتليل نتيجة أظهرت كما 5-4

 الكفاءة لتحقيق العمل أفضل أساليب إلجياد البحث زيادة طريق عن ذلك ويكون التنظيمي،
 بتدني السماح عدم إىل إضافة بصورة منتظمة، احلديثة اإلدارية األساليب ودراسة األداء، يف

 املؤسسة. يف األداء مستوى
 مستوى ارتفع بفرق العمل االهتمام زاد كلما أنه إىل املتدرج االحندار حتليل نتيجة قادت كما 6-4

 أعضاء اختيار خالل من االلتزام التنظيمي مستوى رفع ميكن عليه وبناًء التنظيمي، االلتزام
 عن والتخلي بينهم فيما التعاون على املوظفنيوحث  مهامها، مع تتالءم مناسبة بصورة اللجان

 باملوظفني واالهتمام ومقننة، موضوعية ألسس وفًقا فريق العمل وإعداد الفردية، املصاحل
 العمل. فريق جزء من بأنهم وأشعارهم
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 قائمة املراجع:

: دور الثقافة التنظيمية يف تعزيز مظاهر االلتزام التنظيمي للعاملني يف 2018أمحد، حسام قرني،  -

 ،اجمللة العربية لإلدارةاملنظمات: دراسة ميدانية على اهليئة القومية للربيد جبمهورية مصر العربية. 

 .150-123(، القاهرة،  مصر. ص ص: 2، العدد )38اجمللد 

االلتزام التنظيمي ببيئة العمل الداخلية: دراسة تطبيقية على : عالقة 2002الثمالي، عبد اهلل حممد،  -

(، كلية الدراسات العليا، أكادميية نايف للعلوم رسالة ماجستري غري منشورةقوات األمن اخلاصة. )

 األمنية ، الرياض، السعودية.

 .)رسالةيالتنظيم بفعالية التطوير وعالقتها التنظيمية : الثقافة2001حسن،  عبد العزيز حسن، آل -

 األمنية، الرياض السعودية،  العربية للعلوم نايف جامعة الرياض: ،(منشورة غري ماجستري

مديرية  –: أثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي دراسة حالة 2015 -2014برجراجة، مريم،  -

 اجلزائر.(، جامعة حممد خيضر، بسكرة، رسالة ماجستري غري منشورة. )-الرتبية لوالية بسكرة

: دور االلتزام التنظيمي يف حتسني أداء 2014بين عيسى، أمحد حممد، و أبا زيد، رياض أمحد،  -

( اجلامعة 2، العدد )41اجمللد  ،جملة دراسات العلوم اإلداريةالعاملني يف القطاع املصريف األردني. 

 .374-362األردنية، عمان، األردن. ص ص: 

 مصر. اإلسكندرية، . دار املعرفة اجلامعية،والشخصية والثقافة اجملتمع: 1996عبد اهلل،  جليب، -

: أمناط الثقافة التنظيمية السائدة يف اجلامعات الفلسطينية 2015حجازي، روال حممود،  -

(، اجلامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستري غري منشورةمبحافظات غزة وعالقتها بإدارة املعرفة. )

 فلسطني.

والتوزيع،  للنشر زهران . دارواملنظمات األفراد سلوك التنظيمي سلوكال: 1997حسني،  حريم، -

 عمان األردن.

: أثر الثقافة التنظيمية يف إدارة املعرفة من وجهة نظر املديرين يف 2013احلنيطي، حممد فاحل،  -

(. اجلامعة األردنية، عمادة 1، العدد )40اجمللد  ،جملة دراسات العلوم اإلداريةالوزارات األردنية. 

 .126 -104البحث العلمي، عمان، األردن. ص ص: 

 املرأة العاملة عن دراسة ميدانية العمل: عن والرضا الوظيفي االنتماء 1988سيد،: عايدة خطاب، -

(، الرياض، السعودية، 1العدد ) 13 امللك سعود، اجمللد جامعة ،اإلدارية العلوم جملة .السعودية

1988. 



122 

 

 

 122 

"أثر الثقافة التنظيمية يف االلتزام التنظيمي لدى العاملين يف املؤسسات 
                                   التعليمية بدولة الكويت"

 خير هللا ناصر عبد هللافايزه : د. المساعدالباحث ،  الباحث الرئيسي: د. عادل خير هللا ناصر عبد هللا|     
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)37العدد)

 

 –: الثقافة التنظيمية كمدخل إلحداث التغيري التنظيمي دراسة حالة 2014-2013دنيا، بوديب،  -

، كلية العلوم االقتصادية 3(، جامعة اجلزائر رسالة ماجستري غري منشورةشركة بيبسي اجلزائر. )

 والعلوم التجارية وعلوم التسيري. اجلزائر. 

ظيمية على أداء املوظفني يف الشركات الصناعية : أثر الثقافة التن2007الدويلة، فهد يوسف،  -

(, جامعة عمان العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات رسالة ماجستري غري منشورةالكويتية. )

 اإلدارية واملالية. عمان، األردن.

 العربية اجمللة. للوالء التنظيمي املتعددة واألبعاد املدرك التنظيمي الدعم :2004فارس، مازن رشيد، -

 .41 – 12 ، الكويت. ص1العدد  ،11 اجمللد الكويت، جامعة ،اإلدارية للعلوم

: أثر الثقافة يف ثقة املوظفني بإدارة املؤسسات 2014زاهر، تيسري، وسالمة، السيد زكريا،  -

التعليمية يف سورية )دراسة تطبيقية على املعهد العالي إلدارة األعمال، واملعهد العالي للتنمية اإلدارية، 

، العدد 30اجمللد  ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةواملعهد الوطين لإلدارة العامة(. 

 .316-289ق، سورية. ص ص: (، جامعة دمش1)

:  الثقافة التنظيمية وتأثريها على تنمية السلوك اإلبداعي يف 2016السحباني، حسام سامل،  -

 (، جامعة األقصى، غزة، فلسطني.رسالة ماجستري غري منشورةالوزارات الفلسطينية بقطاع غزة. )

م التنظيمي دراسة ميدانية : الثقافة التنظيمية وتأثريها على االلتزا2017-2016سعيدة، عابد،  -

 –( ، جامعة العربي بن مهيدي رسالة ماجستري غري منشورة، )-بوالية أم البواقي –مبديرية سونلغاز 

 .2017-2016، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، اجلزائر، املوسم اجلامعي -أم البواقي

 رسالة( الشاملة، إدارة اجلودة مبادئ مع املوظفني قيم توافق : مدى2000حممد،  هيفاء سويري، -

 سعود، الرياض، السعودية. امللك جامعة ،( منشورة غري ماجستري

دراسة حالة  –: دور الثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني 2016 -2015محمدشاطري،  -

لة )رساأساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حممد خيضر بسكرة. 

 ، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر.ماجستري غري منشورة(

 التنبؤ يف التنظيمية والدميوجرافية العوامل قدرة مدى قياس 1996 الغين،: عبد عبد اهلل الطجم، -

 جامعة ،اإلدارية للعلوم العربية اجمللةاإلدارية السعودية.  باألجهزة التنظيمي االلتزام مبستوى

 .124 – 103 ، الكويت. ص ص1 العدد، 4 اجمللد الكويت،

مستوى الثقافة التنظيمية يف املدارس الثانوية يف حمافظة القدس : 2013عابدين، حممد عبد القادر،  -

(، جامعة القدس، 1، العدد )14, اجمللد جملة العلوم الرتبوية والنفسيةكما يراه اإلداريون واملعلمون. 

 .70 -41فلسطني. ص ص: 
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: أثر الثقافة التنظيمية 2017يس فرح، وبدوي مأمون يس، وعبد اهلل، بثينة آدم، عبد اخلري، فرح  -

على إدارة الصورة بالوزارات احلكومية: وزارة التخطيط العمراني واملرافق العامة بوالية القضارف 

 .23-11العدد األول. ص ص:  .اجمللة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةذجا. أمنو

: الثقافة التنظيمية 2019خالدية مصطفي، وعباس، سامي أمحد، وأحد، محيد علي، عبد الرزاق،  -

وتأثريها يف حتديد التوجه االسرتاتيجي للمنظمة دراسة تطبيقية يف وزارة التعليم العالي والبحث 

 .178-151(، القاهرة، مصر. ص ص: 1، العدد )39اجمللد  اجمللة العربية لإلدارة، .العلمي العراقية

: جودة حياة العمل وأثرها يف تنمية الثقافة التنظيمية لدى 2018 -2017الكريم، بن خالد،  عبد -

 ، وهران، اجلزائر.  -2-جامعة وهران  )رسالة دكتوراه غري منشورة(،موظفي القطاع الصحي. 

: دور الثقافة التنظيمية يف التنبؤ بقوة 2010عبد اللطيف، عبد اللطيف، و جودة، حمفوظ أمحد،  -

جملة  .اهلوية التنظيمية )دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية اخلاصة(

(، جامعة دمشق، سورية. ص ص: 2، العدد )26اجمللد  جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،

119-156. 

يز االلتزام دراسة : دور الثقافة التنظيمية يف تعز2013عبد علي، نغم دايخ، وحسن، حممد فايز،  -

(،  جامعة كربالء، 7اجمللد الثاني، العدد ) ،جملة اإلدارة واالقتصاد .استطالعية يف جامعة كربالء

 . 90 -63العراق. ص ص: 

العبيكان،  ، مكتبةالسلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل :1995محد، صاحل العساف، -

 الرياض، السعودية.  

 للطباعة، الرياض، السعودية. . مرامأفضل إدارة حنو: 1995حممد،  هالل العسكر، -

: قياس الثقافة التنظيمية وتشخيص فجوتها يف 2010العطوي، عامر علي، والشيباني، إهلام ناظم،  -

 ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةاملؤسسات التعليمية دراسة تطبيقية على جامعة كربالء. 

 .65 -37(، كربالء، العراق. ص ص: 4، العدد )12اجمللد 

دراسة  –: أثر الثقافة التنظيمية على صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية املؤسسة 2018عالء الدين، خبابة،  -

(، جامعة رسالة دكتوراه غري منشورة. )-ميدانية لبعض املؤسسات املتوسطة الصناعية لوالية سطيف

 ، سطيف، اجلزائر. -1-فرحات عباس سطيف 

 منشورة(، غري )رسالة ماجسترياإلداري.  واإلبداع التنظيمية : الثقافة2004 مناور، بسام العنزي، -

 سعود، الرياض، السعودية. امللك جامعة
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: الثقافة التنظيمية يف املدارس الثانوية مبدينة حائل من وجهة نظر 2017العنزي، فهد العوني،  -

(، عمان، األردن. 1، العدد )6، اجمللد املتخصصةاجمللة الدولية الرتبوية  .املعلمني وتصور مقرتح هلا

 .297 -283ص ص: 

رسالة : النمط القيادي وأثره على االلتزام التنظيمي. )2010الغامدي، سعيد بن حممد آل عاتق،  -

 ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة، السعودية.ماجستري غري منشورة(

 يف األجهزة الوظيفي بالرضا وعالقتها التنظيمية الثقافة  :2001 سليمان، نايف الفاحل، -

 األمنية، الرياض، السعودية. العربية للعلوم نايف جامعة ،(منشورة غري ماجستري )رسالة      األمين،

  هيجان، أمحد ترمجة: عبد الرمحن  التنظيمية. القيم  :1995ودكوك، ومايك، ديف، فرانسيس، -

 العامة، الرياض، السعودية. اإلدارة الصعريي، معهد اهلل عبد وعامر اهلندي، أمحد وحيد مراجعة

 وتابعيه ما بني الرئيس العمل بعالقات التنظيمي االلتزام عالقة :1997 صباح، فضل الفضلي، -

 العامة الرياض، اإلدارة معهد ،11العدد  ،37 اجمللد ،العامة جملة اإلدارة الدميوجرافية. واملتغريات

 .120 – 75 ص:ص  الرياض، السعودية.

 بعض جدة يف مدينة احلكوميني للموظفني التنظيمي : الوالء1998حممد،  سوزان القرشي، -

 سعود، الرياض، السعودية. امللك جامعة ،(منشورة غري ماجستري رسالة  (واآلثار، احملددات

 واألداء والصفات الشخصية التنظيمي الوالء بني العالقة 1987علي،: عبد الرحيم القطان، -

الغربية.  والعمالة السعودية العربية والعمالة والعمالة اآلسيوية العمالة بني مقارنة الوظيفي: دراسة

عمان، األردن. ص  اإلدارية، العربية للعلوم املنظمة (،2 (العدد ،11 اجمللد لإلدارة، العربية اجمللة

 . 23 – 5 ص:

: واقع االلتزام التنظيمي لدى املوظفني 2015 -1436اللحياني، سلطان محيد عبد احلميد،  -

)رسالة ماجستري اإلداريني يف إدارة الرتبية والتعليم مبكة املكرمة من وجهة نظر القيادات الرتبوي. 

 جامعة أم القرى، كلية الرتبية، مكة، السعودية. غري منشورة(،

 –تنظيمية للمنظمات الدولية : دور الثقافة املنظماتية يف بناء اهلوية ال2018 – 2017لفحل، ليندة،  -

 (، جامعة باتنا، باتنا، اجلزائر.رسالة دكتوراه غري منشورة. )-املنظمة العاملية للتجارة أمنوذجا

والنشر،  للطباعة وائل دار .حديثة ومفاهيم أساسيات التنظيمي التطوير: 1999موسى،  اللوزي، -

 عمان األردن.

وعالقتها مبستوى االستغراق الوظيفي من وجهة  : أخالقيات العمل2015خليل إمساعيل،  ماضي -

، جملة فلسطني التقنية .نظر العاملني يف وزارة اإلسكان واألشغال العامة الفلسطينية يف قطاع غزة

 .22-1(، كلية فلسطني التقنية دير البلح، فلسطني. ص ص: 3العدد )
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اطنة التنظيمية دراسة : أثر الثقافة التنظيمية على سلوكيات املو2011حممد، محدي جابر،  -

-1( الرياض، السعودية. ص ص: 1، العدد )، العلوم اإلدارية21جملة جامعة امللك سعود م  .تطبيقية

29. 

 السلوك التنظيمي: سيكولوجًيا حتليل: 1995إبراهيم،  اجلزراوي، توفيق، موسى املدهون، -

 عمان، األردن.للخدمات الطالبية،  العربي املركز واجلمهور. للعاّملني وإدارًيا

: الثقافة التنظيمية ودورها يف تعزيز الوالء الوظيفي لدى 2015مشارقة، عودة، و مصلح، عطية،  -

جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات العاملني يف الوزارات احلكومية يف فلسطني. 

 .40-16غزة، فلسطني. ص ص:  ‘(4اجمللد األول، العدد ) .اإلدارية واالقتصادية

 عمان ، األردن.  املؤلف، وإجناز مبدع. منضبط سلوك التنظيمي الوالء: 1996عودة،  أمين املعاني، -

 جنيب حممد ترمجة والسيطرة عليه. ونتائجه، املوظفني: أسبابه تسرب 1986وليام،: موبلي، -

 العامة، الرياض، السعودية. اإلدارة معهد املقطوش،

: الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام العاملني )دراسة ميدانية 2016نبيل، حليلو، و شوقي، مرابط،  -

(، جامعة بسكرة، 23، العدد )جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمبؤسسة سونلغاز بوالية الوادي(. 

 .221 -211اجلزائر. ص ص: 

 األجهزة يف عمليات التدريب فعالية يف التنظيمية الثقافة : أثر1998مصطفى،  أمحد النعمي، -

 للعلوم العربية نايف جامعة (،غري منشورة ماجستري رسالةالسعودية.) العربية باململكة األمنية

 األمنية، الرياض، السعودية.

 سعوديتني: ثقافة منظمتني تشكيل يف املديرين قيم أهمية 1992،:أمحد عبد الرمحن هيجان، -

 ، معهد74 العدد ،33 اجمللد ،العامة اإلدارة جملة سابك. وشركة وينبع للجبيل امللكية املؤسسة

 .36-7الرياض، الرياض، السعودية. ص ص: العامة اإلدارة
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      .املؤسسة حنو الوالء من بقليل أشعر 3

 توكل مهمة بأي لقيام ل اسةةةتعداد لدي 4
 يف احلةةةةةةةةةالي بعملي إلي لالحتفةةةةةةةةةاظ

 .املؤسسة

     

 مع الشةةةخصةةةية وتوجهاتي قيمي تتشةةةابه 5
 .املؤسسة قيم وتوجهات

     

بأني  اآلخرين أخرب عندما بالفخر أشةةةةعر 6

 .املؤسسة يف أعمل

     

يف  أعمل أني اآلخرين ألخرب مسةةةةةتعد أنا 7

 .املؤسسة

     

إظهار  على املؤسةةسةةة  يف العمل يشةةجعين 8

 .ومهارات أداء من لدي ما أقصى
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 أخرى، عمةةةةةةل جهةةةةةةة إىل نقلي أرفض 9
 .املؤسسة لقناعيت بعمل

     

ظرويف  يف تغيري أي حةةةةدوث حةةةةالةةةةة يف 10

يف  العمل ترك إىل بي سةةةةةةةةيؤدي  احلالية

 .املؤسسة

     

للمؤسةةسةةة   الختياري بالغة بسةةعادة أشةةعر 11

 جهات أخرى. على وتفضيلها

     

 بقائي من الكثري اكتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب لن 12
 .سواها دون يف املؤسسة ومتسكي

     

مع  االتفاق يف كبرية صةةةةةةةةةةةةةعوبة أواجه 13

 خيص األمور فيما املؤسةةةسةةةة سةةةياسةةةات
 .مبوظفيها املتعلقة

     

      .ومصريها املؤسسة بسمعة كثرًيا أهتم 14

 العمةل  اختيةار  يف اختةذتةه   الةذي  القرار 15
 .مين كبرًيا خطًأ باملؤسسة كان
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