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 ملخص الدراسة:

إلدارية اتسعى المنظمات لتحقيق الكفاءة والفعالية اإلدارية من أجل زيادة ارتفاع مستوى األداء من خالل اإلستعانة بالطرق 

تكوين مجتمعات  ؤثراً فيالحديثة ومن هذه الطرق العناية بالثقافة التنظيمية للمنظمة ،حيث تعتبر الثقافة التنظيمية عامالً مهماً وم

وتعبر الثقافة التنظيمية وماتحتويه من القيم واالعتقادات والتوقعات عن المستوى التنظيمي ألي منظمة حيث تساهم في . األعمال

. ة والفرديةف التنظيمية والجماعيالتنظيمي المالئم وبالتالي ينتج عن ذلك التطوير المستمر لألعمال وتحقيق األهدا مناخصنع ال

 ويعتبر تماسك الثقافة التنظيمية العامل األبرز في نجاح المنظمات لذلك تركز المنظمات عليه لرفع أدائها 

بمحافظة  ،قافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في شركة صاللة لخدمات الموانئهدفت هذه الدراسة إلى البحث عن العالقة بين الث

حيث تمثل مجتمع الدراساااة من رءسااااء األقساااام في ، عن مدى تأثير الخصاااائل الديموفرافية على متغيري الدراساااةو ،ظفار

ئج هذه الدراسة إلى وجود مستوى وقد توصالت نتا ؛ساتبانة صاالحة للمعالجة اإلحصاائيةإ 72المنظمة المبحوثة حيث تم اختبار 

ووجود فروق ذات داللة إحصااااااائية للخصااااااائل الديموفرافية على متغيري الدراسااااااة  ،مرتفع للثقاافة التنظيمية في المنظمة

وتوصاااي الدراساااة بالمحافظة على ثقافة المنظمة  ؛وجود مساااتوى مرتفع لزلتزام الوظيفي في المنظمة اوأظهرت النتائج أيضاااً 

توى بوضع نظام للحوافز لمن يتمتعون بمس أيًضاوتوصاي  ،عزيز دورها لما له من أثر إيجابي على التزام العاملينالتنظيمية وت

 .عالي من اإللتزام الوظيفي لما له من دور في تحسين األداء في المنظمة

 المواطنة كسااالو المنظمة، اساااتراتيجية الوظيفي، الرضاااا  الوظيفي، اإللتزام المنظمة، التنظيمية، الثقافة :المفتاحية الكلمات

 .التنظيمية
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Organizational culture and its impact on job commitment 

 

Abstract 

Organizations seek to achieve administrative efficiency and effectiveness in order to increase the 

high level of performance through the use of modern administrative methods. One of these methods 

is to take care of the organizational culture of the organization, where organizational culture is an 

important and influential factor in the formation of business communities. The organizational 

culture and its contents of values, beliefs and expectations express the organizational level of any 

organization, as it contributes to creating the appropriate organizational climate and thus results in 

the continuous development of business and the achievement of organizational, collective and 

individual goals. The coherence of organizational culture is the most important factor in the success 

of organizations, so organizations focus on it to raise their performance 

This study aimed to search for the relationship between organizational culture and job commitment 

in Salalah Port Services Company, Dhofar Governorate, and the impact of demographic 

characteristics on the two variables of the study. The results of this study concluded that there is a 

high level of organizational culture in the organization, and the presence of statistically significant 

differences in the demographic characteristics on the two variables of the study. The results also 

showed a high level of job commitment in the organization; The study recommends maintaining 

the organization's organizational culture and enhancing its role because of its positive impact on 

the commitment of employees, and also recommends setting up an incentive system for those who 

enjoy a high level of job commitment because of its role in improving performance in the 

organization. 

Keywords: organizational culture, organization, job commitment, job satisfaction, organizational 

strategy, organizational citizenship behavior. 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

   

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                      329 

 ISSN: 2706-6495 

 
 مقدمة:. 1

اجحة اال إذا اتبعت أساليب اإلدارية النالتي هي طريقها األمثل لتحقيق أهدافها والفاعلية ال يمكن للمنظمة أن تحقق الكفاءة  

تجه الكثير يو ،وتعد الثقافة التنظيمية من أهم العناصااار في االدارة الحديثة لما لها من قدرة على توجيه السااالوك التنظيمي ،لذلك

 ،في المنظمةي تقوم به في بناء االسااااااتراتيجيات التإلى أهمية الدور  من البااحثين بادراسااااااة الثقاافاة التنظيمية ولعل ذلك يرجع

فكلما كانت القيم  ،واإلسااااااهام في االلتزام بمصااااااالح المنظمة وتحساااااان أداء المنظمة بما يلزم لتحقيق أداء أهدافها ومصااااااالحها

  .والمعتقدات المشتركة تحظى بقبول وتنسجم مع قيمهم واعتقاداتهم الشخصية كلما زاد قبول العاملين

وقد أدركت المنظمات في العصااار الحديث أن االهتمام بالجانب البشااااري هو أهم عوامل النجاح خاصااااة في العصاااار 

يميااة واجهااة وتعاد الثقااافاة التنظ ،تغييرات من تااأثير على مسااااااتوى األداءالحاالي بحكم التغييرات الكبيرة التي تحادف فياه ومااا لل

  .المنظمة وعالمتها المميزة التي تتميز بها عن باقي المنظمات فهي بمثابة العالمة التجارية لها

ن تتجاوز أومما ساابق يمكننا أن نقول أن المنظمات التي تعتني به الثقافة التنظيمية و تأثيرها وتصااحيح مسااارها تسااتطيع  

المنظماات التي لاديهاا ضااااااعت في ثقافتها  فالمنظمات الناجحة تعتمد في نجاحها على متانة الثقافة التنظيمية التي بدورها تعزز 

 اإللتزام الوظيفي.

 مشكلة الدراسة. 1.1

ريقااة ة طتقوم الثقااافااة التنظيميااة بمكوناااتهااا المختلفااه بااالتااأثير على المنظمااات اإلداريااة حيااث يتم من خاللهااا رءياا

ر وقد زادت في العصاااا ،األفراد بالمنظمة وتوضاااايح معايير المنظمة وبالتالي تساااااهم في رفع مسااااتوى االلتزام الوظيفيعمل 

ل ولعل من أهم الحلو ؛الحديث المشااكالت التنظيمية في المنظمات مما جعل المنظمات تبحث عن الحلول لعالت تلك المشااكالت

نظرياة الثقاافاة التنظيمية بما تحمله من مكونات مثل المعرفة والعادات والتقاليد واألشااااااكال التي تم التوصاااااال إليهاا ماا يعرف ب

 الوظيفي. السلوكية المختلفة لما لها من دور في اتخاذ القرارات و توجيه سلوك العاملين وتحسين التزام

 :أهمية الدراسة. 2.1

 :تكمن أهمية الدراسة في

  على التزام العاملين في شركة صاللة لخدمات الموانئالبحث عن أثر الثقافة التنظيمية.  

 إبراز مدى إلتزام العاملين في شركة صاللة لخدمات الموانئ.  

  وضااع توصاايات مسااتمدة من الدراسااة الميدانية تساااعد على تحسااين وتطوير اإللتزام الوظيفي في شااركة صاااللة لخدمات

 .الموانئ

 أسئلة الدراسة:. 1.1

 :السؤال الرئيسي

 مستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في شركة صاللة لخدمات الموانئ ؟ ما 
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 ما مستوى اإللتزام الوظيفي لدى العاملين في شركة ميناء صاللة ؟ 

 فرضيات الدراسة:. 1.1

 الفرضيات الرئيسية: 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألثر الثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي. 

  باإللتزام الوظيفي من خالل الثقافة التنظيمية لدى عينة الدراسةيمكن التنبؤ.  

 :الفرضيات الفرعية 

  توجاد فروق ذات داللاة إحصااااااائياة بين متوسااااااطات درجات العاملين في المنظمة على مقياي الثقافة التنظيمية وااللتزام

 .الوظيفي تعزى للمتغير العمر

  جات العاملين في المنظمة على مقياي الثقافة التنظيمية وااللتزام توجاد فروق ذات داللة إحصااااااائية بين متوسااااااطات در

 .الوظيفي تعزى للمتغير سنوات العمل )الخبرة(

  توجاد فروق ذات داللاة إحصااااااائياة بين متوسااااااطات درجات العاملين في المنظمة على مقياي الثقافة التنظيمية وااللتزام

  .الوظيفي تعزى للمتغير المؤهل الدراسي

 أهداف الدراسة:. 5.1

  استكمال النقل الحاصل في البحث عن المواضيع التي تعنى ببحث العالقة بين الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي ومدى

 .اهتمام المديرين

 المبحوثةالثقافة التنظيمية في المنظمة لتعرف على عناصر ا. 

 .معرفة اآلثار اإليجابية لاللتزام الوظيفي 

 افة التنظيمية وعالقتها باإللتزام الوظيفي في المنظمة المبحوثه.التعرف على  الثق 

 التعرف على مدى تأثير القيم المكونة للثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي بالمنظمة المبحوثة. 

 .تقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد المسؤولين في المنظمات على االستفادة من نتائج الدراسة 

  :حات الدراسةمصطل. 1.1

ويتم من خاللها التعبير عن المواقت والساااااالوكيات التي  ،هي المعتقدات واالتجاهات واألفكار في منظمة ما الثقافة التنظيمية:

 . (1)يقوم بها األفراد

الوحدة مكونة بشاااكل هاتت يتفاعل فيها االفراد ضااامن حدود واضاااحة مما يسااااهم في تحقيق أهداف واحدة اجتماعية  المنظمة:

 .(2)الداخلية والخارجية

                                                           
   .١٣٣ ,٥٠٠٢ العميان, (1)

 .8102الخفاجي,  (2)
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   .(1)هي ايمان العاملين بقيم المنظمة وأهدافها والعمل بأكبر جهد ممكن لتحقيق تلك األهداف بفعالية وإيجابية :االلتزام الوظيفي

 سلوك المواطنة التنظيمية:

والذي يفوق المتطلبات الرساااامية للعمل من أجل اإلرتقاء بالعمل دون  ،هو النشاااااط الذي يمارسااااه األفراد في المنظمة

  .(2)النظر الى المكافآت

   .(3)ي تسير عليه المنظمة لخدمة األطراف التي لها عالقة بالمنظمةالتهو المنهج أو البرنامج  :استراتيجية المنظمة

أهدافه  إلى النمو وتحقيق وطامًحامعاها  متفاعاًل هي الحالة التي يتكامل فيها الفرد مع وظيفته بحيث يصاااابح  :الرضااااا الوظيفي

 .(4)االجتماعية من خاللها

  :حدود الدراسة. 1.1

 :الحدود البشرية 

 تم تطبيق هذه الدراسة على المشرفين ورءساء األقسام في شركة صاللة لخدمات الموانئ بمحافظة ظفار . 

 حيث تم تطبيق الدراسة على المشرفين ورءساء األقسام في المنظمة المبحوثة.  

 الحدود الموضوعية: 

  على االلتزام الوظيفي الذي يعتبر خليط ما بين الساااااالوكيات واالتجاهات التي بحثات هاذه الدراسااااااة أثر الثقافة التنظيمية

  .لتزام الموظت من عدمهاتوضح 

 :الحدود المكانية 

 ركة  صاللة لخدمات الموانئ في مدينة صاللة بمحافظة ظفارتمثلت في ش.   

 الحدود الزمانية:   

  م. ٠٢٠٠/  ٠٢٠٢تم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  

    :(5)أهمية الثقافة التنظيمية

وفيما بينهم  ،عالقة الموظفين فيما بينهمفي المنظماة وتحديد تكمن في تحادياد الساااااالوك الوظيفي المتوقع من العااملين 

 .وبين العمالء

 .تعد أحد أهم العوامل المؤثرة في الرفبة في االبتكار وتجنب الركود -1

                                                           
 .28, ٥٠٠٣عويضة, (1)

 .8108, أبوتايه(2) 

 .8112, سيد (3)

 .8112سلطان,  (4)

 .882, عبدهللا, 01, 0280الرخيمي,  (5)
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 .تستقطب المبدعين وأصحاب الطموح لتحقيق تميز المنظمة -7

 .تساهم في تخفيت اللجوء إلى اإلجراءات الرسمية بسبب تحقيقها للسلوكيات المطلوبة -3

 .سجام بين األفراد في المنظمة نتيجة لزتصال المستمرتحقق اإلن -4

   .تعتبر قوة خفية للمنظمة في األنشطة والعمليات التي تقوم بها -5

تعتبر الثقافة التنظيمية من أهم المكونات األساااااسااااية للمنظمة لدورها في خلق ضااااغوط على الموظفين يتصاااارف بطريقة  -6

 في التالي:يمية منسجمة مع المنظمة وتظهر أهمية الثقافة التنظ

 أنها تعتبر إطار فكري موجه ألعضاء المنظمة حيث يلعب دورا كبيرا في تنظيم أعمالهم وعالقاتهم وإنجازاتهم. 

  استرشاداتهمووالعاملين في تشكيل سلوكياتهم عالقاتهم لزدارة العليا  ا مرجعيً يعتبر دلياًل. 

  ًتهتم بقيم الريادة واالبتكار والجودة.كانت إذا تعتبر مصدر فخر واعتزاز للموظفين خاصة 

 تسهل مهمة االدارة فال يلجأون إلى اتخاذ اإلجراءات الصارمه لتأكيد السلوك المرفوب. 

  تعتبر ميزة تنافسية للمنظمة وعامل جذب لها. 

  توفر للمنظمة المرونة التي تجعلها في تحسن مستمر. 

 :(1)العوامل المحددة للثقافة التنظيمية

 :يل الثقافة التنظيمية ألي منظمة من خالل مجموعة من العناصر لعل أهمهايمكن تشك

 .افعهم وكذلك القيمودوويدخل فيها اهتماماتهم  :الصفات الشخصية لآلفراد -1

وتشااااامل طرق تفكير القيم واألسااااالوب تعامل األفراد مع بعضاااااهم وأسااااالوب تعامل األفراد مع  أخالقيات وقيم المنظمة:  -7

 .أطراف خارجية

 .وهي توضح خطوط االتصال وأشكال اتخاذ القرار ومستوى السلطة التنظيمات اإلدارية: -3

وهي تضاام المنافع التي ساايحصاال عليها أفراد المنظمة حسااب مكانتهم الوظيفية مما  الفوائد التي يحصاال عليها الموظت: -4

 ينعكس على سلوكهم.

 ة األفراد وصفاتهم.وهي تحدد مستوى تناسبها وتوافقها مع شخصي الخصائل الوظيفية: -5

   :(2)خصائص الثقافة التنظيمية

 :تتميز الثقافة التنظيمية بعدة خصائل ولعل أهم هذه الخصائل تكمن في

 :االكتساب والتعلم -1

                                                           
 .١٢٥, ٥٠٠٥ , وآخرون المرسي (1)

 مةللمنظ االسططتراتيجي التوجه تحديد في وتأثيرها التنظيمية الثقافة ,( ٥٠٣٢) علي , حميد , عباس , سططامي , مصطططف  , خالدية(2) 
 العراقية. العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في تطبيقية دراسة
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ره و عن طريق التجربة والخبأ ،حيث يكتساااااب الفرد الثقافية التنظيمية من مجتمعه بطريقة مباشااااارة او فير مباشااااارة

التنظيمية من المنظمة او القساااام الذي يعمل فيه فهو يتعلم أساااالوب العمل وطريقة التعامل مع الرءوساااااء يكتسااااب الفرد الثقافة 

 .(1)والمرءسين

 التراكمية: -2

ح الخبرات لها وبذلك تصب ةوتداخل العناصار المكون ،حيث ينجم عن اساتمرار الثقافة التنظيمية تراكم السامات الثقافية

 .(2)ممكن مالحظته في العناصر المادية للثقافة التنظيمية ثقافيًا تراكًماالتي تمر بها المنظمة 

 االنتقائية: -1

انتقاء العناصاااااار الثقافية التي تمكنها من تحقيق أهدافها وقادره على و ،فرض تزايد الساااااامات الثقافية على المنظمات

 .(3)التكيت مع محيطها االجتماعي

 إمكانيه االنتشار: -1

الثقافيه عن طريق االحتكاك بالمجتمعات األخرى وبهذه الطريقه تنتشاااار الثقافة التنظيمية يتم انتشااااار ونقل العناصاااار 

 .(4)داخل األقسام اإلدارية المختلفه

 القابلية للتغيير: -5

ن وذلك يرجع إلى اإلضااااافات التي تقدمها األجيال المختلفة م ؛خاصااااية الثقافة التنظيمية قابليتها ألحداف التغييرمما يميز  

ف التغيير في يتقبلون إحدافاألفراد . ت و ساااالوكيات متعددة وبهذه الطريقة يتم إحداف تغيير في العناصاااار الثقافية للمنظمةخبرا

    .(5)على مستوى العادات والقيم االجتماعية مما قد يحدف ما يعرف بالتراجع الثقافيالتقنيات واألجهزة ويقاومونه 

 اإلنسانية: -1

التي يأتي بها األفراد إلى منظماتهم أو يكتسااااااب بها األفراد عن طريق من المعارف والقيم والمعاني  تتشااااااكل الثقافة التنظيمية

  .(6)التفاعل داخل المنظمة

                                                           
 .٤٧ ,٣٢٢١ الساعمائي (1)

 .٣٦٠ خالديه,(2) 

 ٥٧ ,٣٢٢٢ , العتب (3) 

 .٢٧ ,٣٢١٦, اسماعيل(4) 

 .٢٤ ,٣٢٢٦جلبي, (5)

 .٣٢ ,٥٠٠٢ العوقي, (6)
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 :وسائل تكوين وتطوير الثقافة التنظيمية

رى ان هناك ويتحاول االدارة تغيير الثقافة الموجودة في المنظمة عليهم تغيير المعتقدات المتشكله لدى األفراد عندما  

  :اربع وسائل لتحقيق ذلك وهي

 مشاركة الموظفين في العمل:  -1

أن إعطاء الفرصااااة للموظفين للمشاااااركة في العمل يعد من أهم الوسااااائل التي تساااااعد المنظمة في تطوير وتغيير الثقافة  

االتنظيمية حيث تعطي المشااااركة في القرار  يد من فيزهم على األداء وبالتالي تزبالمساااؤولية اتجاه تنفيذ األعمال و تح إحسااااساااً

 .(1)مسؤولياتهم تجاه العمل وانتمائهم للكيان

 نظام المكافأت: -2

ث أنها حيويقصاااااد به كل المكافآت التي تقدم ساااااواء كانت مادية أو فير مادية كالتقدير واالحترام ورفع الروح المعنوية  

  .(2)تزيد من حب الموظت للعمل واالنتماء له

 اإلدراك:افعال  -1

لااذلااك تجااد الموظفين يرياادون معرفاة ماا هو مهم للمنظمااة و داعمااه للقيمااة الثقااافااة التنظيميااة حياث تعاد افعاال االدارة 

 يؤمنون بما تقوله.وهو مايجعلهم  ةمن خالل ما يصدر من االداريتابعون ذلك 

 المعلومات المتبادلة بين العاملين: -1

أن و ،بين األفراد في المنظمة تعتبر من أهم العناصاااااار في تكوين الثقافة التنظيمية أن تبادل المعلومات الخاصااااااة بالعمل 

أنت ما )األفراد عندما يتم تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها للعمل يجعلهم  هذا األمر متشاابثون بالعمل حيث يتم بذلك تكوين 

 .(3) (واقعي متين

  :مكونات الثقافة التنظيمية

  :يسمى بالثقافة التنظيمية وهي التنظيمية من عنده عناصر وهي تشكل مجتمعة ماتتكون الثقافة  

   :المعتقدات التنظيمية -1

المتعلقة بي طبيعة العمل وطريقة إنجاز المهام التنظيمية داخل بيئة العمل وكذلك المسااااااهمة في ويقصاااااد بها األفكار 

 .(4)في تحقيق األهداف المرسومهاألعمال الجماعية و عملية اتخاذ القرار لها من دور حاسم 

                                                           
 .٥٢ العوفي, (1)

 .٧٢٣ ,٣٢٢٤ , حزيم ,١٣١ , ٥٠٠٧ العميان, (2)

 .٥٦العوفي, (3)

 .١٣٥ , ٥٠٠٢ , العميان (4)
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 :القيم التنظيمية -2

 تقوم على توجيه سلوك الموظفين إلى السلوك إذالمنظمة الواحدة وهي تعني المنطلقات الثابته والمشتركة بين أعضاء 

 من األمثلة على القيم: و ،المرفوب بما يحزن الظروف التنظيمية

 بإدارة الوقت، اإلهتمام  -

 حسن التعامل مع زمالء العمل،  -

 العدل بين الموظفين في الحقوق والواجبات،  -

 االهتمام باألداء. -

ويعتبر نجاح  ،تحقيق أهدافهاو هتساااااعى المنظمة للوصاااااول إل التي طريقها ووتعد القيم ركيزة ثابتة في أي ثقافة تنظيمية  

 .(1)المنظمة على مدى فهم موظفيها للقيم الخاصة بها والعمل عليها

 األعراف التنظيمية: -1

ا دون أن تكون مكتوبااة وتعتبر من المساااااالمااات عن المعااايير التي يلتزم بهااا الموظفين أخالقيااً  األعراف التنظيميااة وتعبر 

 المتفق عليها مثل االلتزام بعدم توظيت االب وابنه في المنظمة أو من العائلة نفسها حيث يعتقد أن هذا األمر مفيد لظروف وبيئة

 . (2)العمل

 التوقعات التنظيمية: -1

وقع ت :أو المنظمة من الموظفين فعلى ساااااابيل المثال ،من المنظمةوهي مجموعة التوقعات التي يتوقعها على الموظفين  

وتتوقع المنظمة من الموظفين تطبيق القوانين وقواعد العمل  ،االموظفين أن تقوم المنظمة باالهتمام إبداعاتهم وتقديرهم اجتماعيً 

 .(3)واالجتهاد في ذلك

 :  (4)وظائف الثقافة التنظيمية

تعتبر المنظمة أداة فعالة في توجيه ساااااالوك األفراد نحو تحقيق األداء الفعال فهي أكثر العوامل المساااااااعدة في الحفاظ 

اعتماد أفضاال اللوائح المرشاادة لحساان التعامل مع مختلت المواقت فهي تقوم  على هوية الجماعات داخل المنظمات عن طريق

 على:

  .دعم استمرار واستقرار المنظمة بحيث تجعلها قادرة على التكيت مع بيئتها الخارجية -

 توجه األفراد وترشدهم نحو تحقيق أهداف المنظمة ورسالتها. -

                                                           
 .٣١ , ٥٠٠٢ , العوفي (1)

 .١٢٢ ,٣٢٢٢ الجزراوي, المرهون, (2)

 .٣٦٠ ,٥٠٣٢ وآخرون, خالدية,, ١٣١ , ٥٠٠٢ العميان,, ٣٧ , ٥٠٠٢ , العوفي(3) 

 .8111الحسيني, , 8112, حريم (4)
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 وتوجد اإللتزام بينهم .تدعم ثقافة المنظمة من حيث الشعور باإلنتماء للكيان  -

 اجات العمالء.حتى  تحدد اإلستراتيجية الخاصة بالتعامل مع المنافسين وتحسن استجابة المنظمة إل -

 تعزز السلوك المنظم للعمل الذي يربط األعضاء فيما بينهم .  -

   .(1)مفهوم اإللتزام الوظيفي

لهم  ادافعً مما يكون  يجعلهم يشاااعرون بمدى تأثيرهم، أهداف المنظمة إلى الحد الذيوهو مساااتوى اقتناع العاملين بقيم 

 فضالً عن إستعدادهم للقيام باألعمال التطوعية التي تساهم في في نجاح المنظمة وتقدمها. لبذل المجهودات التي يتطلبها العمل

 :(2)أهمية اإللتزام الوظيفي

ونموها حيث يتم ترجمة الميول واالعتقادات التي يعاد التزام الموظفين في منظمااتهم من أهم عوامال نجااح المنظمات 

 على أرض الواقع تساهم في تطور المنظمة وتقدمها. بداخل كل فرد من أفراد المنظمة إلى أفعال

 :(3)العوامل المؤثرة في تشكيل االلتزام الوظيفي

 :لعل أبرز العوامل في تشكيل اإللتزام الوظيفي تكمن في

 وضوح األهداف: -1

في زيااادة اإللتزام الوظيفي لاادى العاااملين في المنظمااة  امؤثرً  عاااماًل يعااد وضااااااوح األهااداف التنظيميااة في المنظمااة 

 فوضوح األهداف يؤدي إلى الفهم مما ينعكس على الوالء التنظيمي.

 سياسات ناجعة: -2

 ولد اإلنتماء واالطمئنانساااعد ذلك في ت ،اجات الموظفينحتى  كلما كانت السااياسااات في المنظمة قادرة على اشااباع ا

 والرضا لدى الموظفين في المنظمة.

 مشاركة أفراد المنظمة في التنظيم: -1

إن مشاااااركة األفراد في القرارات تجعلهم مرتبطين ببيئة العمل بشااااكل كبير حيث يزداد لديهم الوالء ويشااااعرون أنهم 

 ينفذون خطط وضعوها بأنفسهم.

 القيادة: -1

التي تسااااااتطيع كسااااااب التأييد من الموظفين لتنفيذ األعمال المطلوبه منهم عن طريق  اإلدارات الناجحة هي اإلدارات

 .نجاح القائد من خالل زيادة التزام األفراد وضع حوافز مشجعة لهم ويظهر

                                                           
 .8102الجيالني,  (1)

 .8112, الوزان (2)

 .021, اللوزي, 8112,22, العوفي, 82, وهب (3)
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 وضع حوافز مناسبة: -5

 التكاليت.إذ أن توفر الحوافز المناسبة ترفع من معدالت الجهد المبذول مما يؤدي الى زيادة اإلنتات وتقليل 

 المكانة االجتماعية: -1

عى حيث يساااااا ويقصااااااد بها أن يشااااااعر الفرد بقيمته ومكانته االجتماعية مقارنة باألفراد العاملين في منظمات أخرى،

 .األفراد للحفاظ على مكانتهم االجتماعية

 :الرضا الوظيفي -1

اجات ى حت وكلما زادت تلبية ا يزيد مساتوى الرضا الوظيفي عن طريق الرضا بما يحصل عليه العاملين من المنظمة

 .(1) العاملين زاد الرضا وكلما قلت انخفض الرضا

 :أبرز المتغيرات المؤثرة على اإللتزام الوظيفي

 :(2)تطرقت إليه الدراسات من سمات  تناولت الدراسات المتغيرات المتعلقة باإللتزام الوظيفي ولعل أهم ما

 عالقة اإللتزام بمدة الخدمة: -1

وقد يكون ذلك  ،الدراسااات أن نساابة اإللتزام الوظيفي تزداد لدى الموظت كلما زادت ساانوات عمله في المنظمةأكدت 

وبينه وبين القيادة فيزداد بذلك الترابط على مدى السااااانوات حيث يكتساااااب األسااااااليب  ،إلى تفاعل الفرد مع أفراد منظمته اعائدً 

وقلما تجد  ،ليا في المنظمة ترتفع مع السنواتع باإلضاافة إلى ارتفاع نسابة حصاوله على مناصب ،والطرق للتعامل مع الجميع

 ترك منظمته بعد مرور سنوات لعمله فيها بسبب أن شعوره باإلنتماء لها يزداد مع طول مدة الخدمة. موظفًا

 عالقة مستوى التعليم باإللتزام الوظيفي: -2

مي بحيث أنه كلما زاد المسااااتوى التعلي ،ين مسااااتوى التعليم وااللتزام الوظيفيأكدت الدراسااااات على االرتباط القوي ب

  .لألفراد زاد مستوى اإللتزام الوظيفي

 عالقة نطاق الوظيفة باإللتزام الوظيفي: -1

إن زيااادة النطاااق الوظيفي لاادى األفراد في المنظمااة يزيااد من اإللتزام الوظيفي ولعال ذلااك يرجع إلى التحاادي المرتبط 

 العمل ومهامة. بنطاق

 :أثر عبئ العمل على اإللتزام الوظيفي -1

                                                           
 .82العمل, ص أخالقيات الوظيفي, قيم والوالء سليمان, محمد, هب, سوسن, الرضا (1)

 .8112عبدالباقي, (2)
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م كلما قلت لديه نساابة اإللتزا ،أشااارت الكثير من الدراسااات إلى أن الفرد كلما زاد مسااتوى عبئ المل عليه في المنظمة

 زاد لديه اإللتزام الوظيفي . الوظيفي وكلما خت العبئ عليه

 :وضوح الدور وغموضه في المنظمة -5

مما يساااعده على تنفيذ  ،الدراسااات إلى أن وضااوح الدور لدى الموظت يجعله يفهم المطلوب منه بشااكل واضااحتشااير 

وعلى الجااانااب اآلخر يؤدي فموض الاادور المطلوب إلى زيااادة  ،األمر الااذي يزيااد من التزامااه الوظيفي ؛المهااام المطلوبااة منااه

 . العبئ و تقليل اإللتزام الوظيفي

 :الدراسات السابقة

 (2021دراسة محمد )

 ،هدفت الدراساة لمعرفة الدور الذي تعدله الثقافة التنظيمية بين إدارة الجودة الشااملة واألداء في بنك فيصال اإلسالمي

واإلستبانة كأداة لجمع البيانات وخرجت نتائج الدراسة بأن الثقافة التنظيمية  ،حيث اساتخدمت الدراساة المنهج الوصفي التحليلي

لذا ينبغي دعم الثقافة التنظيمية والعمل على اسااتمراها والمحافظة عليها لما . ة بين إدارة الجودة الشاااملة وبين األداءتعدل العالق

 لها من تأثير في تعزيز ممارسات الجودة الشاملة.

 بعنوان أثر الثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي (: 2012) دراسة حمزة

حيث  ،لثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي في مركز التكوين المهني بفضيلة سعدانهدفت الدراساة إلى معرفة أثر ا

وخرجت نتائج الدراسااااة بوجود أثر ذو داللة  ،اسااااتخدمت الدراسااااة المنهج الوصاااافي التحليلي واإلسااااتبانة كأداة لجمع البيانات

إحصااائية للثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي مما يعني ضاارورة الحفاظ على جودة الثقافة التنظيمية في المنظمة إلنعاكسااها 

 اإليجابي على اإللتزام التنظيمي.

 الثقافة التنظيمية اإللتزام التنظيمي داخل المؤسسة وعالقته ببعنوان  :(2011) دراسة عاشور

هدفت الدراسااة لمعرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في مؤسااسااة ديوان الترقية والتسااسااير العقاري 

حيث تم اساتخدام المنهج الوصافي التحليلي في الدراساة واإلساتبانة كأداة لجمع البيانات وخرجت الدراسة بعدة . في مدينة الجلفة

 :هانتائج لعل أهم

 ،وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في المنظمة المبحوثة -

 كذلك خرجت الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السن والفئة المهنية. -

 بعنوان الثقافة التنظيمية وعالقتها بإلتزام العاملين بالوادي (: 2011) دراسة نبيل وشوقي

ج حيث اسااااااتخدم الباحثان المنه هادفات الادراسااااااة للتعرف على مادى تاأثير الثقاافاة التنظيمياة على اإللتزام الوظيفي،

 :واإلستبانة كأداة لجمع البيانات وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج لعل أهمها، الوصفي التحليلي

 وظفين في المنظمة المبحوثة.ما على التزام الفة تنظيمية قوية في المنظمة أثرت إيجابيً وجود ثقا -
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 بعنوان عالقة الثقافة التنظيمية باإللتزام الوظيفي  (:2011)محمد  ،دراسة الجيالني

يث تم ح هدفت الدراساااااة إلى معرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في مؤساااااساااااة ساااااولنغاز بالوادي

 :استخدام المنهج الوصفي التحليلي واإلستبانة كأداة لجمع البيانات وخرجت الدراسة بعدة نتائج

افة واإللتزام الوظيفي حيث تبين أنه كلما كانت الثق ةوجود عالقاة ارتباط قوية ذات داللة إحصااااااائية بين الثقافة التنظيمي -

 ى اإللتزام الوظيفي.التنظيمية ذات مستوى عالي أدى ذلك إلى ارتفاع مستو

 بعنوان الثقافة التنظيمية مدخل استراتيجي إلحداث التطوير التنظيمي (: 2010) دراسة بن قرقور

 ،هادفات الادراسااااااة إلى قيااي تاأثير الثقاافاة التنظيمياة على التطوير التنظيمي في شااااااركاة المحناة الصااااااناعية متيحة

 :وخرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها ،واإلستبانة كأداة لجمع البيانات ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 أن المنظمة محل الدراسة تعاني من مشاكل في البعد الثقافي مما أدى الى انخفاض مستوى الفعالية التنظيمية. -

 بعنوان أثر الثقافة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية (: 2015) دراسة العزام

الاادراساااااااة إلى معرفااة األثر الااذي تلحقااه الثقااافااة التنظيميااة على تحفيز وبناااء ساااااالوك المواطنااة التنظيميااة في هاادفاات 

سااتبانة كأداة واإل ،حيث تم اساتخدام األسالوب الوصافي التحليلي، لدى العاملين في بلدية الوساطية في إربد  الممارساات اإلدارية

عينة  ،للثقافة التنظيمية على المواطنة التنظيمية في المنظمة المبحوثة بوجود أثر متوسااااااط ؛لجمع البيانات وخرجت الدراسااااااة

الدراساااة حيث أوصااات الدراساااة بضااارورة تمكين العاملين في المنظمة ومنحهم صاااالحيات أكبر مما يسااااهم في تقوية الثقافة 

 التنظيمية وانعكاي ذلك على المواطنة التنظيمية.

 بعنوان أثر الثقافة التنظيمية على المواطنة التنظيمية : Mohanty and Rath , (2012)دراسة 

 ،تصاااااانيعال ؛هادفات الادراسااااااة لمعرفاة األثر الذي تتركة الثقافة التنظيمية على المواطنة التنظيمية في ثالف قطاعات

مع المواطنة  ةوخرجت نتائج الدراساااااة بأن الثقافة التنظيمية ترتبط بعالقة إيجابي ،والقطاع المصااااارفي ،وتكنولوجيا المعلومات

وأوصااات الدراساااة بالقيام بالمزيد من الدراساااات حول عالقة الثقافة التنظيمية  ،لدى الشاااركات الثالف عينة الدراساااة التنظيمية

 .بالمواطنة التنظيمية في مختلت القطاعات مع التركيز على النوع االجتماعي

 بعنوان العالقة بين الثقافة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية : Ebrahim, (2011)دراسة 

حيث هدفت الدراسااااة الى معرفة أثر العالقة التنظيمية على ساااالوك المواطنة التنظيمية وخرجت الدراسااااة بوجود أثر 

لقيام بالمزيد الدراسة باإيجابي كبير للعوامل السالوكية في تطور سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين في المنظمات وأوصت 

 من الدراسات المتعلقة بالثقافة التنظيمية والمواطنة التنظيمية.
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 بعنوان العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية والثقة التنظيمية وادراك الدعم التنظيمي: Duffy ,lilly (2013)دراسة 

التنظيمية حيث اساااااتخدمت المنهج الوصااااافي هدفت الدراساااااة لمعرفة أثر المحفزات الداخلية على سااااالوك المواطنة 

وخرجت الدراساااة بوجود أثر إيجابي لزنجاز والسااالطة في تحفيز المواطنة ، واإلساااتبانة كأداة رئيساااية لجمع البيانات ،التحليلي

 .التنظيمية لدى األفراد في المنظمة

 : Akram,Mina, (2016)دراسة  

على اإللتزام الوظيفي في المنظمة العلمية والصااناعية في ايران حيث  هدفت الدراسااة إلى بحث تأثير الثقافة التنظيمية

ة وتوصاااالت الدراسااااة في نتائجها إلى تأكيد أثر الثقاف ،تم اسااااتنخدام المنهج الوصاااافي التحليلي واإلسااااتبانة كأداة لجمع البيانات

 التنظيمية على االلتزام الوظيفي.

 يمية في الجامعات الحكومية في كينيا بعنوان الثقافة التنظ: Rose,paul, (2018)دراسة 

 فة الشاااخل،ثقا ثقافة المهمة، ثقافة القوة،؛ حيث هدفت الدراساااة لمعرفة تأثير أربعة أنواع من أنواع الثقافة التنظيمية

بانة كأداة واالسااات ،حيث اساااتخدمت الدراساااة المنهج الوصااافي التحليلي ،في أداء الجامعات الحكومية في جبل كينيا، ثقافة الدور

 وخرجت الدراسة بعدة نتائج لعل أهمها: ،لجمع البيانات

 في أداء الجامعات المبحوثة. جًداأن الثقافات األربع التي تمت دراستها لها تأثير كبير  -

 :نتائج البحث

  :يتناول هذا الجزء تحليل النتائج النهائية التي أسفر عنها تطبيق أداتي البحث

 .التنظيميةالثقافة  -

 االلتزام الوظيفي.  -

 ة للتحليل االحصائي لبيانات البحث:األساليب االحصائية المستخدم

 SPSS: Statistical Package for the)اسااتخدم الباحثان الرزمة اإلحصااائية للعلوم االجتماعية المعروفة باساام 

Social Sciences v.25) وذلك للمعالجة اإلحصائية التالية: 

 الوصفية من تكرارات ونسب مئوية الستجابات عينة البحث علي عبارات المقياسين.اإلحصاءات  -1

 استخدم الباحث المتوسط الوزني المرجح واالنحراف المعياري. -7

 الفرق بين المتوسطين الفرضي والواقعي. على لداللة (ت)استخدم الباحث قيمة  -3

اختالف الوظيفي بوااللتزام اسااااااتخدم الباحث تحليل التباين أحادي االتجاه لدراسااااااة اختالف مسااااااتوي الثقافة التنظيمية  -4

 الخصائل الشخصية. واختبار شيفية كتحليل تالي لتحديد اتجاه الفروق.

 استخدم الباحث أسلوب معامل االرتباط لبيرسون لدراسة العالقة بين متغيرات البحث. -5

 باحث معامل التحديد كتحليل تالي ألهمية العالقة االرتباطية.استخدم ال -6
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 تحليل االنحدار البسيط. -2

 أسلوب معامل االرتباط لبيرسون، ألفا كرونباخ لحساب صدق وثبات االستبانة. -8

  وصف عينة البحث:

 النسبة )%( العدد المؤهل النسبة )%( العدد السن

72-32 

32-  42 

42 -52 

52 -62 

 اإلجمالي

2 

9 

8 

3 

72 

75.9% 

33.3% 

79.6% 

11.1% 

122% 

 ثانوية او اقل

 بكالوريوي

 دراسات عليا

 االجمالي

 

18 

2 

7 

72 

 

66.2% 

75.9% 

2.4% 

122%  

 

 الخبرة الخبرة

1-- 5 

5 --12 

 اإلجمالي

6 

7 

52 

77.7% 

2.4% 

122% 

12--15 

15--72 

 االجمالي

7 

12 

72 

2.4% 

63% 

122% 

  

 ما مستوي الثقافة التنظيمية لدي العاملين في المنظمة؟ :اإلجابة علي السؤال البحثي 

حسااااب  تم ،لالجابة علي هذا الساااؤال وللوقوف علي مساااتوي الثقافة التنظيمية لدي العاملين في المنظمة من وجة نظرهم   

السااتجابة علي تضاامن االتكرارات والنسااب المئوية السااتجابات عينة البحث علي العبارات الدالة علي الثقافة التنظيمية، وحيث ي

( مسااتوي الثقافة التنظيمية 1) ( ويوضااح الجدول5 - 4 – 3 – 7 – 1كل مفردة اختيار أحد خمسااة بدائل تعبر عن المسااتوي )

 .لدي العينة بتحليل االستجابات علي كل مفردة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الوزني واالنحراف المعياري

 دالة علي درجة مستوي الثقافة التنظيمية( احصاءات 1جدول )
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ت
را

ش
ؤ
لم

ا
 

غير 

موافق 

 بشدة

 موافق بشدة موافق غير متأكد موافقغير 
المتوسط 

الوزني 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 ىالمستو

ار
كر

ت
 

ار %
كر

ت
 

ار %
كر

ت
 

ار %
كر

ت
 

ار %
كر

ت
 

% 

 كبير 2.82 4.22 33.3 9 48.1 13 11.1 3 2.4 7   1

 كبير 2.97 3.93 77.7 6 59.3 16 11.1 3 3.2 1 3.2 1 2

 كبير 2.21 4.76 32 12 55.6 15 3.2 1 3.2 1   1

 كبير 2.29 4.19 32 12 48.1 13 11.1 3 3.2 1   1

 كبير 2.92 3.59 18.5 5 32 12 79.6 8 14.8 4   5

 كبير 2.82 4.22 33.3 9 48.1 13 11.1 3 2.4 7   1

 كبير 2.96 3.62 18.5 5 44.4 17 77.7 6 14.8 4   1

 كبير 2.85 4.24 32 12 79.6 8 33.3 9     8

 كبير 2.88 4.19 42.2 11 44.4 17 2.4 7 2.4 7   2

 كبير 2.58 4.77 79.6 8 63 12 2.4 7     10

 كبير 2.93 3.89 75.9 2 48.1 13 14.8 4 11.1 3   11

 كبير 1.27 3.96 32 12 33.3 9 18.5 5 11.1 3   12

 كبير 1.21 3.89 75.9 2 51.9 14 11.1 3 2.4 7 3.2 1 11

 كبير 1.12 3.85 33.3 9 32 12 11.1 3 18.5 5   11

 كبير 1.24 3.93 79.6 8 48.1 13 11.1 3 2.4 7 3.2 1 15

 كبير 1.23 3.22 77.7 6 44.4 17 14.8 4 18.5 5   11

 كبير 2.98 3.24 77.7 6 42.2 11 79.6 8 3.2 1 3.2 1 11

 كبير 1.24 3.93 79.6 8 48.1 13 11.1 3 2.4 7 3.2 1 18

 كبير 2.81 4.24 75.9 2 59.3 16 2.4 7 2.4 7   12

 كبير 2.86 3.85 77.7 6 48.1 13 77.7 6 2.4 7   20

 كبير 2.83 4.19 32 12 51.9 14 3.2 1 2.4 7   21

 كبير جدا 2.85 4.77 42.2 11 48.1 13 3.2 1 2.4 7   22

 كبير 2.22 4.15 33.3 9 51.9 14 11.1 3 3.2 1   21

 كبير 1.26 3.85 33.3 9 33.3 9 18.5 5 14.8 4   21

 كبير 2.97 3.93 79.6 8 42.2 11 77.7 6 2.4 7   25

 كبير 1.12 3.85 32 12 79.6 8 18.5 5 11.1 3 3.2 1 21

 كبير 2.94 3.96 79.6 8 48.1 13 11.1 3 11.1 3   21

 كبير 2.24 4.19 33.3 9 55.6 15 2.4 7 3.2 1   28

 كبير 1.22 3.22 79.6 8 75.9 2 79.6 8 14.8 4   22

 كبير 2.82 4.22 32 12 32 12 77.7 6 3.2 1   10

 كبير 1.22 4.22 32 12 32 12 14.8 4 11.1 3   11

الثقافة 

 ككل
 كبير 71.66 173.11          
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يتضاااح من الجدول الساااابق وجود مساااتوي مرتفع )كبير( للثقافة التنظيمية لدي العينة بالنسااابة للمقياي ككل ولكل عبارة 

 فمستوي مرتفع جدا لدي العاملين بالمنظمة من وجة نظرهم. 77منفردة عدا العبارة رقم 

 (7من مستوي الثقافة التنظيمية لدي العينة تم اجراء اختبار ت للمجموعة الواحدة ويوضح ذلك الجدول )ولمزيد من التحقق     

 للمجموعة الواحدة لداللة الفرق بين المتوسطين الفرضي والفعلي (ت)( نتائج اختبار 2جدول )

 

لصاااالح المتوساااط الواقعي مما يعني وجود  2.21للمجموعة الواحدة دالة عند مساااتوي  (ت)يتبين من الجدول أن قيمة 

 مستوي مرتفع من الثقافة التنظيمية لدي عينة البحث.

 ما مستوي االلتزام الوظيفي لدي العاملين في المنظمة ؟ :اإلجابة علي السؤال البحثي 

 لالجاابة علي هذا السااااااؤال وللوقوف علي مسااااااتوي االلتزام الوظيفي لدي العاملين في المنظمة من وجة نظرهم  تم

حساااااااب التكرارات والنسااااااب المئوية السااااااتجابات عينة البحث علي العبارات الدالة علي االلتزام الوظيفي، وحيث يتضاااااامن 

( مسااتوي  3( ويوضااح الجدول ) 5 - 4 – 3 – 7 – 1االسااتجابة علي كل مفردة اختيار أحد خمسااة بدائل تعبر عن المسااتوي )

االلتزام الوظيفي لدي العينة بتحليل االسااااااتجابات علي كل مفردة بحساااااااب التكرارات والنسااااااب المئوية والمتوسااااااط الوزني 

 .واالنحراف المعياري

 علي درجة مستوي االلتزام الوظيفي( احصاءات دالة 1جدول )

 العدد أبعاد المقياس
متوسط 

 واقعي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 فرضي
 الداللة قيمة )ت(

دالة عند  2.774 93 71.659 173.11 72 الثقافة التنظيمية

مستوي 

2.21 
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ت
را

ش
ؤ
لم

ا
 

موافق غير 

 بشدة
 موافق بشدة موافق غير متأكد موافقغير 

المتوسط 

الوزني 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

ي
و
ست

لم
ا

ار 
كر

ت
 

% 

ار
كر

ت
 

% 

ار
كر

ت
 

% 

ار
كر

ت
 

% 

ار
كر

ت
 

% 

1     
1 3.2 14 51.9 17 44.4 

كااابااايااار  2.52 4.41

 جدا

2     
7 2.4 17 44.4 13 48.1 

كااابااايااار  2.64 4.41

 جدا

 كبير 1.46 3.76 79.6 8 14.8 4 77.7 6 18.5 5 14.8 4 1

1     
1 3.2 11 42.2 15 55.6 

كااابااايااار  2.58 4.57

 جدا

 كبير 2.25 4.11 33.3 9 44.4 17 77.7 6     5

1     
7 2.4 15 55.6 12 32 

كااابااايااار  2.61 4.32

 جدا

1     
7 2.4 14 51.9 11 42.2 

كااابااايااار  2.67 4.33

 جدا

 كبير 2.83 4.19 42.2 11 42.2 11 14.8 4 3.2 1   8

 كبير 1.22 3.93 32 12 79.6 8 75.9 2 3.2 1 3.2 1 2

 كبير 1.19 3.48 75.9 2 77.7 6 79.6 8 18.5 5 3.2 1 10

 كبير 1.22 4.19 44.4 17 42.2 11 2.4 7 3.2 1 3.2 1 11

 كبير 1.78 3.48 75.9 2 75.9 2 79.6 8 2.4 7 11.1 3 12

 كبير 1.16 3.57 77.7 6 33.3 9 77.7 6 18.5 5 3.2 1 11

11     
1 3.2 17 44.4 14 51.9 

كااابااايااار  2.58 4.48

 جدا

 متوسط 1.44 7.62 18.5 5 2.4 7 77.7 6 75.9 2 75.9 2 15

االلتزام 

   ككل
    

 كبير 8.67 59.76    

 

)كبير( لاللتزام الوظيفي لدي العينة بالنساابة للمقياي ككل لدي العاملين يتضااح من الجدول السااابق وجود مسااتوي مرتفع 

ت للمجموعة الواحدة ابالمنظمة من وجة نظرهم. ولمزيد من التحقق من مسااااااتوي االلتزام الوظيفي لدي العينة تم اجراء اختبار

 .(4ويوضح ذلك الجدول )

 المتوسطين الفرضي والفعلي بين( نتائج اختبار ت للمجموعة الواحدة لداللة الفرق 1جدول )

 العدد أبعاد المقياس
متوسط 

 واقعي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 فرضي
 الداللة (ت)قيمة 

 8.521 15 8.1181 52.252 21 االلتزام الوظيفي
دالة عند 

 0.01مستوي 
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لصاااالح المتوساااط الواقعي مما يعني وجود  2.21للمجموعة الواحدة دالة عند مساااتوي  (ت)يتبين من الجدول أن قيمة 

 مستوي مرتفع من االلتزام الوظيفي لدي عينة البحث.

  الختبار و يوجد أثر ذو داللة إحصااائية للثقافة التنظيمية على اإللتزام الوظيفي: اختبار صااحة الفرضااية الرئيسااة للبحث

 خطوتين:صحة تلك الفرضية تم وفق 

 : اختبار صحة الفرض :أوال

الاذي ينل علي:   توجاد عالقاة ارتبااطيااة طردياة دالاة إحصااااااائيااً بين التزام الوظيفي والثقاافاة التنظيمياة لادي عينااة 

 البحث .

الختباار صااااااحاة هاذا الفرض قاام البااحاث بادراسااااااة العالقة االرتباطية بين متغيري البحث )الثقافة التنظيمية، التزام 

( بين متغيري البحث للتعرف علي نوع ودرجة العالقة بين rوذلك بحساااااااب معامل االرتباط الخطي )لبيرسااااااون   الوظيفي(،

( لدراسااااااة األهمية التربوية والداللة العملية للعالقة التي يثبت وجودها وداللتها 2rالمتغيرين، وكذلك بحساااااااب معامل التحديد )

 االحصائية، وذلك ما يوضحه الجدول التالي:

 )الثقافة التنظيمية، التزام الوظيفي( ( للعالقة بين متغيري البحث2r( والتحديد )r( معامالت االرتباط )5جدول )

 
معامل 

 rاالرتباط 
 األهمية التربوية r2معامل التحديد  الداللة االحصائية

الثقافة التنظيمية 

 وااللتزام الوظيفي
0.851 

دالة عند مستوي 

0.01 
 أهمية تربويةللعالقة  0.121

 

يتضااح من الجدول الساااابق وجود عالقة ارتباطية طردية بين الثقافة التنظيمية من جهة  وااللتزام الوظيفي من جهة أخري 

، ويتضااااااح من الجدول األهمية التربوية  2.21وأن العالقة االرتباطية بينهما طردية )موجبة( ودالة احصااااااائيا عند مسااااااتوي 

ثبت وجودها احصاااائيا وذلك بحسااااب معامل التحديد حيث بلل معامل التحديد بالنسااابة للعالقة بين الثقافة والفاعلية للنتيجة التي 

من التغير في مسااااتوي االلتزام الوظيفي يمكن تفساااايره بساااابب  %23والذي يعني أن  2.23التنظيمية ككل والتزام الوظيفي   

 .التغير في درجات الثقافة التنظيمية بشكل طردي

عالقاة ارتبااطياة طردياة دات داللة احصااااااائية بين الثقافة التنظيمية و االلتزام  وجودوباذلاك تم قبول الفرض الاذي يعني 

 . كما أن هناك أهمية تربوية وداللة عملية لتلك العالقة االرتباطية.الوظيفي

اط قوية بين الثقافة التنظيمية ( التي توصااالت إلى وجود عالقة ارتب7225ويتفق ذلك مع ما توصااالت اليه دراساااة العوفي )

 واإللتزام الوظيفي
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 اختبار صحة الفرض:  :ثانيا

يط  لدراسااة تم اسااتخدام تحليل االنحدار البساايمكن التنبؤ بااللتزام الوظيفي من خالل الثقافة التنظيمية لدي عينة البحث. 

 ( التالي:6بالجدول ) أثر الثقافة التنظيمية في التنبؤ بااللتزام الوظيفي وجاءت النتائج كما

 ( تحليل االنحدار للتنبؤ بااللتزام الوظيفي من خالل الثقافة التنظيمية1) جدول

المتغير 

 التابع

 المتغير

 المستقل
 ف

 الداللة

 االحصائية

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد
 ت بيتا

 الداللة

 االحصائية

التزام 

 الوظيفي

 الثابت

11.28 0.01 0.851 0.128 

11.11 1.111 0.01 

الثقافة 

 التنظيمية
0.112 8.115 0.01 

 

من درجات التزام  %27.8ويتضااااح من الجدول أن الثقافة التنظيمية منبئ بااللتزام الوظيفي وتسااااهم في التنبؤ بنساااابة 

 :التنبؤيةالوظيفي.  ويمكن صيافة المعادلة 

 

 

 اختبار الفرضية الفرعية:  

  توجد فروق دالة إحصاائيا بين متوسطات درجات العاملين بالمؤسسة على مقياي الثقافة التنظيمية وااللتزام الوظيفي 

 تعزى لتأثير المتغيرات الشخصية .

 العمر: :أوال

 10 –عام 10  - 10  –عام  10  - 20والختبار صااحة الفرض وحيث يتضاامن متغير العمر أربعة مسااتويات هي )

لذا تم اسااااااتخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف علي داللة الفرق بين متوسااااااطات ( عام10  - 50 - عام50  -

 :(2المجموعات األربعة، ويوضح ذلك الجدول التالي رقم )

 نتائج تحليل التباين األحادي بين مجموعات البحث لمتغير العمر (1جدول )

 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الثقافة التنظيمية

بين 

 المجموعات
9891.9 3 3792.3 

37.925 

 

دالة عند 

 2.21مستوي 
داخل 

 المجموعات
7324.2 73 122.71 

  21 12121 المجموع

 .التنظيمية الثقافة×  1.33.7+   71.71=  الوظيفي االلتزام
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 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

االلتزام 

 الوظيفي

بين 

 المجموعات
1628.8 3 559.59 

52.986 

 

عند دالة 

 2.21مستوي 
داخل 

 المجموعات
757.43 73 12.925 

  21 1211.2 المجموع

 

دالة احصائيا بالنسبة لمتغير الثقافة التنظيمية وكذلك االلتزام الوظيفي  (ف)ومن خالل الجدول الساابق يتضح أن قيمة 

روق بين ولمعرفة مصااادر التباين والفمما يعني وجود فروق بين مجموعات البحث في الثقافة التنظيمية وفي االلتزام الوظيفي، 

 يوضح ذلك ما يلي:المجموعات تم استخدام اختبار التحليل التالي شيفية للنتائج الدالة احصائيا و

 ( اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق بين المجموعات طبقا الختالف العمر.8جدول )

 االلتزام الوظيفي الثقافة التنظيمية 

 األعلي األقل األعلي األقل 

 المتوسط الحسابي المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

   52   94.852 عام32  - 72

   56.777   173.33 عام42  - 32

 64.825   135.63   عام52  - 42

 25   155   عام62 -52
 

حيث تبين أن الفروق في الثقافة التنظيمية وكذلك في االلتزام الوظيفي لصاااالح األكبر في العمر أي أن الفروق بين المجموعات 

 لصالح األكبر سنا.

 المؤهل: :ثانيا

 –بكالوريوس   –ثانوية أو أقل  وحيث يتضاااااامن متغير المؤهل ثالثة مسااااااتويات هي )والختبار صااااااحة الفرض 

لذا تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف علي داللة الفرق بين متوسطات المجموعات الثالثة، ( دراساات عليا

 :(9ويوضح ذلك الجدول التالي رقم )

 األحادي بين مجموعات البحث لمتغير المؤهلنتائج تحليل التباين  (2جدول )

 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

الثقافة 

 التنظيمية

بين 

 المجموعات
5816.9 7 7928.4 

12.941 

 

دالة عند 

 2.21مستوي 
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 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

داخل 

 المجموعات
6329.8 74 765.83 

  21 12121 المجموع

االلتزام 

 الوظيفي

بين 

 المجموعات
1723.5 7 636.24 

73.735 

 

دالة عند 

 2.21مستوي 
داخل 

 المجموعات
652.21 74 72.424 

  21 1211.2 المجموع

 

بالنساابة لمتغير الثقافة التنظيمية وكذلك االلتزام  احصااائيةدالة  (ف)ومن خالل الجدول السااابق يتضااح أن قيمة  

لتباين ولمعرفاة مصاااااادر االوظيفي مماا يعني وجود فروق بين مجموعاات البحاث في الثقاافاة التنظيمياة وفي االلتزام الوظيفي، 

 :ليوالفروق بين المجموعات تم استخدام اختبار التحليل التالي شيفية للنتائج الدالة احصائيا ويوضح ذلك ما ي

 المجموعات طبقا الختالف المؤهل. ( اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق بين10جدول )

 االلتزام الوظيفي الثقافة التنظيمية 

 األعلي األقل األعلي األقل 

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

  54.611  113.26 ثانوية أو أقل

 66.214  139.86 139.86 بكالوريوس

 25  155  دراسات عليا

 

حياث تبين أن الفروق في الثقاافة التنظيمية وكذلك في االلتزام الوظيفي لصااااااالح األعلى مؤهال أي أن الفروق بين المجموعات 

 لصالح دوي المؤهل األعلي.
 

 : الخبرة:ثالثًا

  10 – 10 حتى   5  –  5 حتى  1أربعة مسااااتويات هي )والختبار صااااحة الفرض وحيث يتضاااامن متغير الخبرة 

لذا تم اسااااااتخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف علي داللة الفرق بين متوسااااااطات ( 20 حتى   15 – 15 حتى 

 :(11المجموعات األربعة، ويوضح ذلك الجدول التالي رقم )
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 مجموعات البحث لمتغير الخبرةنتائج تحليل التباين األحادي بين  (11جدول )

 المتغير
مجموع 

 مربعات
 د. ح

متوسط 

 مربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

الاااثاااقاااافاااة 

 التنظيمية

بااااااااااااايااااااااااااان 

 المجموعات
8514.4 3 7838.1 

12.272 

  

دالاااة عاااناااد 

مساااااااااتاااوي 

داخااااااااااااااااااااال  2.21

 المجموعات
3687.3 73 162.1 

   21 12121 المجموع

االلاااااتااااازام 

 الوظيفي

بااااااااااااايااااااااااااان 

 المجموعات
1222.1 3 333.38 

8.735 

  

دالاااة عاااناااد 

مساااااااااتاااوي 

داخااااااااااااااااااااال  2.21

 المجموعات
931.26 73 42.481 

   21 1211.2 المجموع

 

ومن خالل الجدول السااابق يتضااح أن قيمة ف دالة احصااائيا بالنساابة لمتغير الثقافة التنظيمية وكذلك االلتزام الوظيفي مما يعني 

ولمعرفااة مصاااااااادر التباااين والفروق بين وجود فروق بين مجموعااات البحااث في الثقااافااة التنظيميااة وفي االلتزام الوظيفي، 

 التالي شيفية للنتائج الدالة احصائيا ويوضح ذلك ما يلي:المجموعات تم استخدام اختبار التحليل 

 المجموعات طبقا الختالف الخبرة. ( اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق بين12جدول )

 االلتزام الوظيفي الثقافة التنظيمية 

 األعلي األقل األعلي األقل 

 المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الحسابي

  12.5  21.5 5 حتى  1

  51 111.5 111.5 10 حتى  5 

  55.5 121.5  15 حتى  10

 11.115  115.12  20 حتى   15

 

حياث تبين أن الفروق في الثقاافاة التنظيمياة وكاذلك في االلتزام الوظيفي لصااااااالح األعلى خبرة أي أن الفروق بين المجموعات 

 األكبر.لصالح دوي الخبرة 

( التي دكرت عدم وجود فروق دات 2005و يختلف مع دراساة )العوفي ، (2001وهذا يتفق مع دراساة )ال حسان ،

 .  داللة إحصائية بناء على المتغيرات الشخصية
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  :ضبط مقياس التزام الوظيفي 

ا 72 تم تطبيق االختبار علي عينة اساااتطالعية عددها وذلك بهدف ضااابط وتقنين أداة  3/2/7271في يوم األحد  شاااخصاااً

 البحث بحساب صدق وثبات أداة البحث. 

 الصدق: 

 .صدق المحكمين -أ

 تم عرض التزام الوظيفي علي المحكمين والتعديل في ضوء أرائهم .  -ب

 :صدق االتساق الداخلي -ج

مالت تم حساااااب صاااادق االتساااااق الداخلى للمقياي باسااااتخدام معامل ارتباط بيرسااااون وذلك عن طريق حساااااب معا

( 2.932 حتى   2.671االرتبااط بين درجاات كال مفردة بادرجة البعد الذي تنتمي الية وتراوحت قيم معامالت االتباط )ما بين 

وهي  مرتفعة مما يعنى أن المقياي يتمتع بدرجة عالية من االتسااااااق الداخلى الذى يعنى أن المفردات تشاااااترك فى قياي التزام 

 ام الوظيفي بوجه عام يتمتع بدرجة عالية من الصدق وصادق لما وضع لقياسه.مما يدل على أن التزالوظيفي. 

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ.  -د

تم حساااااااب الثباات بطريقاة ألفاا كرونبااخ، حياث تم حساااااااب ثباات التزام الوظيفي بطريقة ألفا كرونباخ. وبلل معامل الثبات 

 الوظيفي وأن التزام الوظيفي يتمتع بدرجة عالية من الثبات.وهذا ما يعني ثبات التزام  2.834للمقياي ككل   

  :ضبط مقياس الثقافة التنظيمية 

 الصدق: 

  .. تم عرض الثقافة التنظيمية علي المحكمين والتعديل في ضوء أرائهمصدق المحكمين -هـ 

 :صدق االتساق الداخلي -و

ط بيرسااون وذلك عن طريق حساااب معامالت االرتباط بين تم حساااب صاادق االتساااق الداخلى للمقياي باسااتخدام معامل ارتبا

( وهي  مرتفعة 2.897 حتى   2.535درجاات كل مفردة بدرجة البعد الذي تنتمي الية وتراوحت قيم معامالت االتباط )ما بين 

ما ممما يعنى أن المقياي يتمتع بدرجة عالية من االتساااااق الداخلى الذى يعنى أن المفردات تشااااترك فى قياي الثقافة التنظيمية. 

 يدل على أن الثقافة التنظيمية بوجه عام يتمتع بدرجة عالية من الصدق وصادق لما وضع لقياسه.

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ.  -ز

ساااب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، حيث تم حساااب ثبات الثقافة التنظيمية بطريقة ألفا كرونباخ. وبلل معامل الثبات تم ح

 وهذا ما يعني ثبات المقياي وأن مقياي الثقافة التنظيمية يتمتع بدرجة عالية من الثبات. 2.816للمقياي ككل   
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 :نتائج الدراسة

 الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي .وجود عالقة ارتباط طردية بين  -

 أظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية تنبئ باإللتزام الوظيفي . -

 الفروق في الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي ظهرت لألكبر سناً . -

 الفروق الفردية في الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي ظهرت لصاحب المؤهل األعلى . -

 الفردية في الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي ظهرت لصاحب الخبرة األعلى . -

 :التوصيات

 أهم الموارد في المنظمات .العناية بالموارد البشرية على اعتبار أنها  -

 التكوين الدوري للموظفين لتنمية قدراتهم التقنية والفنية والشخصية . -

 مما يزيد من مستوى اإللتزام الوظيفي . رفع مستوى الدافعية لدى الموظفين -

 فتح المجال للموظفين في ابداء آرائهم حول العمل في المنظمة . -

 :المقترحات

 القيام بالمزيد من األبحاف حول الثقافة التنظيمية واإللتزام الوظيفي في المنظمات العمانية . -

ة الناجحة الثقافة التنظيمية وإضافة أبرز المستجدات العالميتخصايل قسام خاب بالثقافة التنظيمةبحيث يعنى بنشار ومتابعة -

 حوله .

تخصاايل ميزانية خاصااة لنشاار وتكريم الموظفين الناشاارين لثقافة التنظيمية والبرامج التي تعنى به ويجب أن يشاامل البيئة  -

 الداخلية والخارجية للمنظمة.
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 المراجع

 أواًل: المراجع باللغة العربية

(: الثقافة التنظيمية وعالقتها بفاعلية التطوير التنظيمي، رساااااالة ماجساااااتير، الرياض، 7221عبدالعزيز )ال حسااااان،  -0

 جامعة نايت للعلوم األمنية. 

(: أثر العاادالااة التنظيميااة على ساااااالوك المواطنااة التنظيميااة في مراكز الوزارات الحكوميااة في 7217أبوتااايااه، بناادر ) -8

 .  186 -145(، 7) 72لدراسات االقتصادية واإلدارية، األردن، مجلة الجامعة اإلسالمية ل

(: الدور المعدل للثقافة التنظيمية في العالقة بين إدارة الجودة الشااملة واألداء، رسالة 7271إلهام، عبدالرزاق محمد ) -2

 ماجستير في إدارة األعمال، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

لتنظيمية مدخل اساااتراتيجي إلحداف التطوير التنظيمي، رساااالة ماجساااتير في إدارة (: الثقافة ا7212بن قرقور، لينده ) -2

 األعمال، جامعة الجزائر 

(: عالقة الثقافة التنظيمية باإللتزام الوظيفي داخل المؤسااااااسااااااة، رسااااااالة 7216الجيالني، نجار ،محمد عبدالباسااااااط ) -2

 .53ماجستير في علم االجتماع، جامعة الشهيد حمة لخضر، ب

: عالقة الثقافة التنظيمية باإللتزام التنظيمي، رساااااالة ماجساااااتير في علم (7216)الجيالني، نجار محمد، عبدالباساااااط  -2

 االجتماع، جامعة الشهيد حمة لخضر. 

 -132(: الساالوك التنظيمي، ساالوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال، دار حامد للنشاار، 7224حريم، حسااين ) -8

134. 

مفاهيمها ومداخيلها وعملياتها المعاصاارة، دار وائل للنشاار، عمان، –(: اإلدارة اإلسااتراتيجية 7222)الحساايني، فالح  -2

 .94األردن، ب 

(: الثقافة التنظيمية وعالقتها بإلتزام العاملين، مجلة العلوم اإلنسااانية واإلجتماعية 7216حليلو، نبيل، مرابط، شااوقي ) -1

 .771 -711، ب 73

(: الثقافة التنظيمية وتأثيرها في تحديد التوجه االسااااتراتيجي ٠٢٢٢اي، حميد علي، )خالدية، مصااااطفى، سااااامي، عب -01

 .162، العدد االول، ب ٩٢للمنظمة، المجلة العربية لزدارة المجلد 

الثقافة التنظيمية وتأثيرها في تحديد التوجه االساااتراتيجي (:  ٠٢٢٢خالدية، مصاااطفى، ساااامي، عباي، حميد، علي ) -00

 تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.  للمنظمة، دراسة

( نظرية المنظمة مدخل التصاااميم مجموعة اليازوري العلمية للنشااار والتوزيع ٠٢٢٢الخفاجي، نعمة، الغلبي، طاهر ) -08

 األردن. 

الصااااااناعات  (: دور الثقاافاة التنظيمياة في تطبيق إدارة الجودة الشاااااااملة على قطاع٢٢٠٢الرخيمي، ممادوح جالل ) -02

( الثقافة التنظيمية وعالقاتها ٠٢٢٢الكيماوية في خبرة، رساالة ماجستير فير منشورة ، جدة، جامعة، العوقي، محمد )

 .٢٢باإللتزام التنظيمي، رسالة ماجستير في جامعة الملك عبدالعزيز العلوم اإلدارية صـ 

 .194عية الجديدة، اإلسكندرية، ب (: السلوك التنظيمي، الدار الجام7223سلطان، محمد سعيد أنور ) -02

 .136(: إدارة الموارد البشرية موضوعات وبحوف متقدمة، مطبعة العشري، ب 7225سيد، جاب الرب ) -02
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(: اإللتزام الوظيفي داخل المؤساااساااة وعالقته بالثقافة التنظيمية، رساااالة ماجسااااتير في علم 7214عاشاااور، ابتساااام ) -02

 .25 -63االجتماع، جامعة زيان عاشور من 

 .12(: السلوك الفعال في المنظمات، الدار الجامعية، ب 7224عبد الباقي، صالح الدين ) -08

 (: أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية، رسالة دكتوراة في علوم التسيير، جامعة الجزائر. 1999عبد هللا، علي ) -02

د في محافظة إرب(: أثر الثقاافاة التنظيمياة على ساااااالوك المواطناة التنظيمياة في بلدية الوسااااااطية 7215العزام، زيااد ) -01

 . 1، العدد47باألردن، مجلة دراسات، العلوم اإلدارية، المجلد 

، محافظة ةعويضااة إيهاب أحمد، آثر الرضااا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملين في منظمات آهليه الفلسااطيني -81

 .٩٠ب ، ٠٢٢٢فزة، رسالة ماجستير فير منشورة، جامعة اإلسالمية، 

 .139اللوزي، موسى، أساسيات ومفاهيم حديثة، دار النشر والتوزيع،عمان، األردن،  -80

(: المناخ التنظيمي وعالقته باإللتزام الوظيفي، رسالة ماجستير، جامعة نايت العربية، البحرين، 7226الوزان، خالد ) -88

 .16ب
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