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א  א
א   א

  :א
تعد فكرة اعتبار المنظمات كثقافات ـ نظام للمعـاني المشـتركة بـين     

ثة نسبيا؛ إذ كـان االعتقـاد السـائد حتـى منتصـف      األعضاء ـ فكرة حدي 

الثمانينيات أن المنظمات تستخدم طرقاً عقالنية في التنسيق والسـيطرة علـى            

 وتظهر فيها المستويات العموديـة واألقسـام وعالقـات         ،مجموعة من األفراد  

ولكنها في الواقع تمثل أكثر من ذلـك؛ إذ تظهـر لكـل             .. الصالحية وغيرها 

 أو مرنـة أو غيـر       ، قد تكون هذه الشخصية قوية     ،اصة بها منظمة شخصية خ  

وقد بين منظرو المنظمـات ذلـك عـن         .ودية أو داعمة أو مبدعة أو محافظة      

 ،طريق التعرف على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في حياة أعضاء المنظمة           

ومن المثير أن تعرف أنها عامل مسـتقل يـؤثر علـى اتجاهـات العـاملين                

ي الوقت الذي تتميز فيه بيئة اإلدارة بـالتغير المتسـارع وعـدم              ف ،وسلوكهم

 ، مما يفرض على تنظيمات المستقبل أن تطور أسـاليب إدارتهـا           ،االستقرار

وتعيد تصميم هياكلها التنظيمية؛ لتتكيف مع التغير الـذي يحـدث فـي بيئـة               

ـ           ،اإلدارة ة  إن هي أرادت البقاء واالستمرار؛ ولذلك تعطي المنظمـات اإلداري

اهتماماً بالغاً لبيئة العمل ولثقافة العامل؛ القتناعها الراسخ بأن اإلنسـان هـو             

ومـن هنـا جـاءت عنايـة        .. الثروة الحقيقية لألمة والمحدد الرئيس لإلنتاج     

 بما تتضمنه مـن قـيم وأخالقيـات واتجاهـات           ،المنظمات بالثقافة التنظيمية  

نظمات اإلداريـة التـي     وعادات وأفكار وسياسات توجه سلوك األفراد في الم       

يعملون بها وتؤثر في فعاليتها وكفاءتها اإلنتاجية؛ وذلك لما تؤديه الثقافة مـن             

دور مهم في تشكيل عادات الفرد وقيمـه واتجاهاتـه وطـرق تعاملـه مـع                

األشخاص واألشياء التي حوله؛ فثقافة الفرد هي التـي تحـدد نمـط سـلوكه               

 ).٦٦ :١٩٨٤ ،جلبي(مختلفةوأساليب تفكيره وتصرفاته في المواقف ال



 ٢

وتعرف الثقافة بأنها مجموعة من األنشطة المكتسـبة عـن طريـق التفاعـل             

وعـن طريـق     ،الجتماعي من خالل االتصال اللغوي    االجتماعي والتعلم والتقليد ا   

وتوطيـد العالقـات مـع األفـراد         ،وبالممارسة لشؤون الحياة   ،اإلشارة والرموز 

ان على اكتساب ثقافة مجتمعه وقدرته على التفكيـر         مما يساعد اإلنس   ،والجماعات

 ).١٣: ١٩٨٩ ،نماري( المنطقي وقدرته على العمل 

اللغـة  " يبتدعه األفراد وتتبناه الجماعات ويتشكل من        ولما كانت الثقافة سلوكاً       

بمـا  و ،)١١٣: ١٩٩١ ،البدر("التصال والتربية اوالدين والعادات والتقاليد ووسائل     

ن ال يتركون قيمهم ومعتقداتهم وأفكارهم وأخالقهم واتجاهاتهم        يوالموظفن  يالعاملأن  

فإن تلك المؤثرات الثقافية تؤدي دوراً بارزاً في التفاعـل           ،خارج أبواب منظماتهم  

لذا شهدت الثمانينيات من القـرن      ؛  اإلداري واالجتماعي داخل المنظمات اإلدارية    

ـ   العشرين تطوراً ملحوظاً في االهتمام بالثقا      ى مسـتوى النظريـة     فة التنظيمية عل

ميـة هـي    أن الثقافـة التنظي   " Ottأوت  "حيث كشفت دراسة     ،والبحث والتطبيق 

ن ضعف ثقافة المنظمة يجعلها غير فعالة في         وأ ، منها المنظمة نفسها وليست جزًءا   

ويؤدي إلى هبوط مستواها وعدم الرضا       ،ويؤثر سلباً على أنشطتها    ،تحقيق أهدافها 

 ).١٥١ :١٩٨٩،Ott(ن فيها والمتعاملين معهابين العاملي

تقديم إلنتاج السلع و  تسعى المنظمات على اختالف أنواعها      من ناحية أخرى    و

الخدمات كمخرجات من خالل استخدام مجموعة من المدخالت المادية والبشـرية           

والقيام بممارسة العملية اإلدارية مـن خـالل التخطـيط والتنظـيم             ،والمعلوماتية

ويبقى العنصر البشري هو المحرك األساسي ألداء       ..  والرقابة والتوظيف  والتنسيق

مـن  توى وفاعلية هذا العنصـر؛ لكونـه        ويتوقف األداء على مس    ،هذه الوظائف 

والتي تعتمد فعاليتها في تحقيق أهـدافها        ،ل الرئيسة لنجاح وتألق المنظمات    العوام

إلنتـاج  اء وحنكة وزيادة ا   إلى حد كبير على مدى استعداد تلك الطاقات للعمل بذك         

 بذلك عطاء وبذل يعلوان علـى الواجـب ويرتقيـان           بأقل المواد والتكاليف؛ ألنه   

لذا فإن فاعلية الموارد البشرية وحيويتها ال تقتصـران         و. .بالمنظمات إلى األسمى  

التهم العلميـة والتقنيـة     على إعداد أفرادها ومسؤوليات تدريبهم وكفاءاتهم ومـؤه       



 ٣

للمنظمـات  أو التـزامهم     على درجة والئهـم      اً مباشر اًن اعتماد عتمدافحسب بل ت  

 ).١ :١٩٩٨ ،القرشي(التابعين لها

سـلوكية التـي سـلطت عليهـا        ويعد االلتزام التنظيمي ضمن أبرز المتغيرات ال      

أن ضعف مسـتوى االلتـزام       أكدت العديد من الدراسات واألبحاث        إذ ،األضواء

اب والتأخر عن العمل وتسرب العمالة مـن         ارتفاع تكلفة الغي   التنظيمي يؤدي إلى  

بينما تؤدي  ). ٧٩: ١٩٩٧ ، الفضلي (المنظمات وانخفاض درجات الرضا الوظيفي    

 وتحقيـق    المنظمة وزيادة فاعليتها   داءإلى تحسين أ   زيادة مستوى االلتزام التنظيمي   

 ).٣ :٢٠٠٠ ،القحطاني(أهدافها

لتزام الوظيفي في أداء المنظمـات      وانطالقاً من حيوية الثقافة التنظيمية وأهمية اال      

جل استقصاء طبيعة   اول هذين المتغيرين بالدراسة من أ     اإلدارية اتجه الباحث إلى تن    

تحقيق بالمملكـة  العالقة بين الثقافة التنظيمية وااللتزام الوظيفي في هيئة الرقابة وال        

 .العربية السعودية 

א :א
المادية والمعنويـة بصـماتها علـى المنظمـات         تترك الثقافة التنظيمية بمكوناتها     

وتكسب كل منهـا سـمات       ،ابية بصفة خاصة  اإلدارية بصفة عامة واألجهزة الرق    

شخصية تميزها عن غيرها كما توفر اإلطار الذي يوضـح طريقـة أداء العمـل               

وتحفيـزهم ألداء أعمـالهم      ،من خاللها ربط األفراد بالمنظمة    والمعايير التي يتم    

ايـد المشـكالت التنظيميـة      ومـع تز   .ع مستوى التزامهم الـوظيفي    ورف ،بإتقان

ظهرت حاجة المنظمات اإلدارية إلى تفسيرات لتلك المشكالت حتـى           ،المعاصرة

وجـاءت نظريـة الثقافـة       ، عالية وفعاليةمناسبة  تتمكن من تحقيق أهدافها بكفاءة      

القيات وأنماط  د وقيم وأخ  التنظيمية بما تتضمنه من معارف وتقنيات وعادات وتقالي       

على أنها من أهم نظريات التنظيم التي يمكن أن تساهم في التغلب علـى               ،سلوكية

ذ القـرارات   وبخاصة ما يتعلق باتخـا     ،المشكالت التي تواجه المنظمات اإلدارية    

 .وتحسين مستوى التزامهم الوظيفي  ،وتوجيه سلوك الموظفين

يجابي أو السلبي على ية في التأثير اإلوإدراكاً لما سبق من أهمية الثقافة التنظيم         

 وفي  ،العديد من المتغيرات التنظيمية فإن من األهمية بمكان بحث مثل هذا التأثير           



 ٤

هذا المجال يبرز االلتزام التنظيمي كواحد من المتغيرات الهامـة التـي أوالهـا               

 بـين    ومن هنا تبدأ أهمية دراسة العالقة      ،الباحثون اهتمامهم في السنوات األخيرة    

 . الثقافة التنظيمية ومستوى االلتزام التنظيمي للعاملين في هيئة الرقابة والتحقيق

 مـا :  في السؤال الرئيس التـالي      تتبلور  مشكلة الدراسة  وفي ضوء ذلك فإن   

االلتزام التنظيمي في هيئة الرقابة والتحقيق       بين الثقافة التنظيمية و    عالقةال طبيعة

 بالمملكة العربية السعودية؟

א :א
تسعى هذه الدراسة   ئيس السابق عدد من األسئلة التي       ويتفرع من السؤال الر   

 :ها وهي ليلإلجابة ع

لثقافة التنظيمية في هيئة الرقابة والتحقيق في منطقـة        السائدة المكونة ل  ـ ما القيم    ١

 الرياض بالمملكة العربية السعودية ؟

وبي هيئة الرقابة والتحقيق في منطقـة        لدى منس  تنظيميـ ما مستوى االلتزام ال    ٢

 الرياض بالمملكة العربية السعودية ؟

قيم الثقافة التنظيمية السائدة فـي هيئـة الرقابـة والتحقيـق            ـ ما مدى اختالف     ٣

  ؟لشخصيةباختالف الخصائص ا

 لـدى منسـوبي هيئـة الرقابـة     التنظيميـ ما مدى اختالف مستويات االلتزام       ٤

 ؟شخصيةصهم الوالتحقيق باختالف خصائ

 في هيئـة    التنظيميااللتزام  على مستوى   لثقافة التنظيمية    أثر القيم المكونة ل    ـ ما ٥

 الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية؟

א א :א
 األسـئلة السـابقة إلـى تحقيـق         ى هذه الدراسة من خالل اإلجابة على      تسع

 :األهداف التالية

هيئة الرقابة والتحقيـق     في   للثقافة التنظيمية  على القيم السائدة المكونة    ـ التعرف ١

 .في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية



 ٥

 لدى منسوبي هيئة الرقابة والتحقيـق       التنظيميـ التعرف على مستوى االلتزام      ٢

 .بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

لثقافة التنظيمية باختالف بعض الخصـائص       ا قيمـ الوقوف على مدى اختالف      ٣

 .لدى منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياضشخصية ال

 بـاختالف بعـض     تنظيمـي ـ الوقوف على مدى اختالف مستويات االلتزام ال       ٤

 . لدى منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياضشخصيةالخصائص ال

 في هيئة الرقابة    التنظيمينظيمية وااللتزام   ـ كشف طبيعة العالقة بين الثقافة الت      ٥

 . والتحقيق بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية

ـ كشف أثر القيم المكونة للثقافة التنظيمية على االلتزام التنظيمـي فـي هيئـة               ٦

 .الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية

 التي تساعد المسؤولين في هيئة الرقابـة        ـ تقديم بعض التوصيات والمقترحات    ٧

 .والتحقيق على االستفادة من نتائج الدراسة

א :א
تناوله فثقافة العـاملين    تتنبثق أهمية هذه الدراسة من حيوية الموضوع الذي         

توجه الوظائف والدوافع اإلنسانية طبقاً لالفتراضات والقيم واالعتقادات الخاصـة          

ق تبرز أهميـة  لومن هذا المنط  . ثقافة المنظمة التي يعملون فيها    وبذلك تصنع    ،بهم

وفـي   ،لتنظيمي للعاملين مـن ناحيـة     الثقافة التنظيمية في تحديد مستوى االلتزام ا      

وأهميـة الـوالء     ،األجهزة اإلدارية من ناحيـة أخـرى      فعالية أنشطة الموظفين ب   

وعلـى مسـتوى     ،مللوك الموظف العام في محيط الع     التأثير على س   وااللتزام في 

 .األداء في المنظمات ومستوى الخدمات العامة بشكل عام 

 أهمية الدراسة من أن الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي لم يناال حظاً            برزوت    

ي المنظمات اإلدارية   كافياً من العناية واالهتمام من الباحثين والممارسين لإلدارة ف        

ـ  محدودة ـ إن لم تكـن نـادرة      فالدراسات ما تزال،بصفة عامة ي هـذين  ـ ف

إثراء المعرفة بالتأثيرات المختلفـة      وبذلك يؤمل أن تفيد هذه الدراسة في         ،المجالين

للثقافة التنظيمية على سلوك العاملين والمديرين وعلى مستويات التزامهم الوظيفي          

وبـذلك  هم المؤدية إلى تحقيق أهدافهم وأهداف منظمـاتهم         اتوكفاءة أدائهم ونشاط  



 ٦

تسهم في سد الفراغ الذي تعاني منه المكتبة العربية في مجال الثقافـة التنظيميـة               

 .االلتزام التنظيمي علىوتأثيرها 

مكانية استفادة القيادات اإلدارية بهيئة الرقابيـة       وتتمثل األهمية التطبيقية في إ    

 فـي   السـائدة القيم الثقافية   والتحقيق من النتائج التي ستصل إليها الدراسة في فهم          

 للعاملين ومن ثم    تنظيمي وتأثيراتها في بيئة العمل وااللتزام ال      هيئة الرقابة والتحقيق  

هيئـة الرقابـة    اتخاذ قراراتهم المالئمة إلدارة التطوير والتغيير وفعالية األداء في          

 .والتحقيق

א מ :א
א :א

وهذه  ،ر عن قيم األفراد ذوي النفوذ في منظمة ما        تعبيهي  :الثقافة التنظيمية   

كمـا   ،القيم تؤثر بدورها في الجوانب الملموسة من المنظمة وفي سلوك األفـراد           

تحدد األسلوب الذي ينتهجـه هـؤالء فـي قـراراتهم وإداراتهـم لمرءوسـيهم               

 ).١١: ١٩٩٢ ،هيجان(ومنظماتهم

מ :א
قومات األساسية أو المحور الذي     المعتقدات التي تمثل الم   مجموعة من   : القيم

تبنى عليه مجموعة من االتجاهات التي توجه األشخاص نحو غايـات أو وسـائل              

تحققها أو أنماط سلوكية يختارها ويفضلها هـؤالء األشـخاص ألنهـم يؤمنـون              

 وقد تكـون    ، وقد تتكون القيم من حاالت واقعية وإدراكية توجه السلوك         ،بصحتها

 ).٢٤٠: ١٤٢١ ،سويري(مكتسبة يتعلمها الفرد 

א אמ :א
درجة انغماس العامل في عملـه ومقـدار الجهـد          : االلتزام التنظيمي     

وإلى أي مدى يعتبر عمله جانبـاً فـي         .والوقت الذي يكرسه لهذا الغرض    

 ).١٠٧: ١٩٩٣ ،حريم(حياته



 ٧

א :א
:تحددت الدراسة بالمجاالت التالية

א :א
بمنطقة الريـاض   اقتصرت هذه الدراسة على موظفي هيئة الرقابة والتحقيق         

 الـذين تتـراوح مـراتبهم       ،وإداريين)  مستشارين ، محققين ،مراقبين(من أعضاء 

  .الوظيفية من المرتبة األولى حتى المرتبة الثالثة عشرة
א :א
لسائدة المكونـة للثقافـة     اة  يالثقافعلى دراسة أثر القيم      هذه الدراسة    ركزت 

 فـرق   ، العدالـة  ، الكفاءة ، الفاعلية ، المكافأة ، الصفوة ،القوة(التنظيمية التي شملت    

 والذي يعد مزيجاً من االتجاهات والنوايـا        ،على االلتزام التنظيمي  )  النظام ،العمل

 .السلوكية التي تؤكد التزام الموظف من عدمه

א :א
وفـرع   ،سة على الجهاز الرئيس بهيئة الرقابة والتحقيق      ُأجريت هذه الدرا    

 .ومقرهما مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،الهيئة بمنطقة الرياض

א :א
طبقت هذه الدراسة خالل الفصـل الدراسـي األول مـن العـام الدراسـي               

 .هـ١٤٢٥/١٤٢٦

 



 ٨

א  א
א א  

 بالخلفية العلميـة     المفاهيم التي تساعد الباحث على اإللمام      الفصلهذا   يتناول 

 لذا استند الباحث في إعداده لهذه الدراسة إلـى أدبيـات            ،للمشكلة موضع الدراسة  

 وااللتـزام   ،الفكر اإلداري المرتبطة بمجالي الدراسة بمحوريها الثقافة التنظيميـة        

لجزء األول اإلطار النظـري      يتناول ا  ، ويشتمل هذا الفصل على جزءين     ،الوظيفي

 في حين يتناول الجزء الثاني الدراسات السـابقة ذات العالقـة بالثقافـة              ،للدراسة

. وااللتزام الوظيفي،التنظيمية

سيتم في هذا الجزء عرض الدراسـات النظريـة التـي تناولـت              :الجزء األول 

 الثقافـة    حيث يتناول القسم األول    ،موضوع الدراسة من خالل ثالثة أقسام رئيسة      

 بينما يتطرق القسـم     ، في حين أن القسم الثاني يتناول االلتزام التنظيمي        ،التنظيمية

 . الثالث واألخير لهيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية

א:  :א

ينطوي تحت مفهوم الثقافة التنظيمية العديد من المصطلحات مثل األخالقيـات               

 وبالتالي فهـي تمثـل      ،لنواحي المادية والقيم والنماذج االجتماعية والتكنولوجيا     وا

 وتكتسب هذه   ،مجموعة من المزايا التي تميز المنظمة عن باقي المنظمات األخرى         

 وتمارس تأثيراً كبيراً على سلوك األفـراد فـي          ،المزايا صفة االستمرارية النسبية   

 ولذلك تعد ركنـاً     ،ف مشتركة بين العاملين    وتركز على إيجاد قيم وأهدا     ،المنظمات

 إضافة إلى أنها تلعب دوراً بارزاً في التأثير على          ،أساسياً في المنظمات المعاصرة   

التنمية اإلدارية؛ حيث تتأثر عمليات التنمية اإلدارية بالمستوى الثقافي السائد فـي            

المديرين االهتمـام   األمر الذي جعلها تفرض على القادة و      . المجتمع سلباً أو إيجاباً   

.بها في محاولة للوصول إلى فهم أبعادها وعناصرها

فالثقافة التنظيمية نتاج ما اكتسبه العاملون والمديرون من أنماط سلوكية وطرق               

تفكير وقيم وعادات واتجاهات ومهارات تقنية قبل انضمامهم للمنظمة التي يعملون           



 ٩

قـافي لمنسـوبيها مـن خصائصـها         ثم تضفي المنظمة على ذلك النسق الث       ،فيها

 ويميزها عـن    ،واهتماماتها وسياساتها وأهدافها وقيمها ما يحدد شخصية المنظمة       

 .المنظمات األخرى

والستيعاب الثقافة التنظيمية واالستفادة منها في حياة العاملين والمنظمات التي              

 ،ظيميـة يعملون فيها سيتطرق الباحث في هذا القسـم إلـى مفهـوم الثقافـة التن              

 .   ونظرياتها وأهميتها وعناصرها وأنواعها ووظائفها،وخصائصها

א א  מ

 وخلصت إلى أن ،نظرية الثقافة التنظيمية في بداية الثمانينيات الميالدية     ظهرت    

لكل منظمة ثقافتها الخاصة بها وهذه الثقافة تتكون من الجوانب الملموسة للمنظمة            

فتراضات األساسية التي يكونها األفـراد حـول منظمـاتهم وبيئتهـا            والقيم ثم اال  

وشاع استخدام مفهوم الثقافة التنظيمية في علم       ) .٣٢ :١٤٢١ ،سويري(الخارجية  

 وعلى الـرغم    ،األنثروبولوجيا حيث تعامل معه علماء األنثروبولوجيا قبل مئة عام        

 ويعـود هـذا     ،د لهـا  من شيوع استخدامه إال أنهم اختلفوا في تحديد معنى محـد          

وبالتالي فهي تمثـل    .االختالف إلى تعدد مفاهيم الثقافة باختالف تعاريفها وتنوعها       

 وينبثق هذا التحدي من كونها غير ظـاهرة للعيـان وإن            ،تحدياً كبيراً ألي تنظيم   

 وهي في تغير مستمر وحركة دائمـة وإن كانـت تتميـز بالثبـات         ،كانت مدركة 

ميتها وكليتها إال أنها تتميز بالتعدد وبتنوع الثقافـات          وعلى الرغم من عمو    ،النسبي

الفرعية للتنظيمات الرسمية وغير الرسمية التي قد تكون متضادة أحيانـاً وغيـر             

 ).٢٤ :١٩٩٥ ،العسكر(موضوعية أحياناً أخرى؛ مما يهدد المنظمة

 وقد انبثق مفهوم الثقافة التنظيمية في األساس من أدبيـات اإلدارة والسـلوك                

 وهذا يرجع إلى ظهور المنظمات الحديثة وتزايد مشـكالتها التنظيميـة            ،التنظيمي

وتأثر مفهوم الثقافة التنظيمية بكل هذه الصيغ والتطورات        ). ٢٠ :١٩٩٨ ،النعمي(

 ولم يتوصل علماء التنظيم إلى تعريف محـدد لمفهـوم الثقافـة             ،في مفهوم الثقافة  

اريف التي يغلب عليها التـداخل وإن كـان          وإنما طوروا كثيراً من التع     ،التنظيمية

 وقد استخدم مفهوم الثقافة التنظيمية كمظلة تؤوي الكثير مـن           ،بعضها يكمل بعضاً  



 ١٠

المفاهيم اإلنسانية مثل القيم والنماذج االجتماعية والقيم األخالقيـة والتكنولوجيـة           

 ).   ١١ :١٩٩٢ ،هيجان(وتأثيراتها

 سنة  Kluckhohn وزميله كالكهون    Kroeberفقد جمع العالمان كروبير         

 أبرزهـا   ،م ما يزيد على مائة وست وأربعين تعريفـاً لمفهـوم للثقافـة            ١٩٥٢

ذلك الكل المركـب المعقـد      " للثقافة بأنها    Taylorالتعريف الذي قدمه  تايلور      

 والعرف والتقاليد   ، والفن واألخالق والقانون   ،الذي يشمل المعلومات والمعتقدات   

ع الخبرات األخرى التي اكتسبها اإلنسان بصفته عضـواً فـي            وجمي ،والعادات

 ).٦٦: ١٩٩٦ ،جلبي"(مجتمع

نماذج ظـاهرة وكامنـة فـي       "ويحدد تعريف كروبير وكالكهون الثقافة بأنها           

السلوك المكتسب والمتنقل من خالل الرموز والتي تكّون اإلنجاز المميز للجماعات           

أما قلب الثقافة فيتكون من     . ت ومنتجات  والذي يظهر في شكل مصنوعا     ،اإلنسانية

 ويمكـن أن  ، وبخاصة ما كان متصالً منها بالقيم،األفكار التقليدية والمنتقاة تاريخياً 

 كما يمكن النظر إليها بوصفها شروطاً       ، نتاجاً للفعل من ناحية    ،نعد األنساق الثقافية  

 ).٨١ :١٩٩٧ ،دعبس" (محددة لفعل مقبل

 ويبرزهـا   ، والبنيـوي للثقافـة    ،لشامل للثقافة البعد النفسي   كما تناول المفهوم ا       

 ويفسر نشأتها ويبرز الصلة بـين الثقافـة         ، الثقافة ة ويؤكد دينامكي  ،كنماذج للسلوك 

 فالثقافة من صنع اإلنسان ولكنها تحدد سلوكه وأفعاله ويكتسبها مـن            ،والشخصية

 .خالل التفاعل االجتماعي والتنشئة والتعلم

 يرى أن الجوانب الملموسة أو المرئية أو المشاهدة في المنظمـة            أما هيجان     

هي من صنع اإلنسان وهي من أكثر المستويات رؤية ويستطيع الفرد مشـاهدتها            

 وتوجد في البيئة المادية ،أو لمسها بنفسه وتعرضها المنظمة بوعي أو بدون وعي

يعبر بشكل دقيـق    المحيطة مثل تصميم المبنى والمكاتب وهذا الجانب المرئي ال          

أما االفتراضات األساسية التي يكونها األفراد حول منظماتهم        . عن ثقافة المنظمة  

وبيئتها الخارجية حيث ينبع نمط اإلدارة إلى حد بعيد مـن االفتراضـات التـي               

 وهي التي توجه السـلوك فعليـاً        ،تفرضها عن الكيفية  التي تؤدي بها األعمال       



 ١١

 يفهمون ويفكرون ويشعرون حيال األشـياء أو        وترشد أعضاء المنظمة إلى كيف    

 ، وهي التي توفر اإلطار أو المقدمة المنطقية التي تبنى عليها القيم           ،الموضوعات

 وهي  ،وعليه تفهم االفتراضات األساسية على أنها داخلية أو ضمنية في اإلنسان          

أكثر مستويات الثقافة التنظيمية خفية ولذلك يصعب مالحظتهـا وتتطلـب دقـة             

ومنـه أصـبحت القـيم هـي الجـوهر األساسـي للثقافـة              . ناية في البحث  وع

 ).٧ :١٩٩٢ ،هيجان(التنظيمية

الثقافة التنظيميـة بأنهـا     ) ١٢ :١٩٩٢(ومن خالل هذا المنطلق عرف هيجان           

 وهذه القيم تؤثر بدورها فـي       ،تعبير عن القيم التي يؤمن بها األفراد في منظمة ما         

 .ة من المنظمة وفي سلوك األفرادالجوانب اإلنسانية الملموس

بينما يرى شوق وفرج أن الثقافة التنظيمية نتاج ما اكتسبه العاملون والمديرون                

من أنماط سلوكية وطرق تفكير وقيم وعادات واتجاهات ومهـارات تقنيـة قبـل              

 ثم تضفي المنظمة على ذلك النسق الثقـافي         ،انضمامهم للمنظمة التي يعملون فيها    

ا من خصائصها واهتمامها وسياساتها وأهدافها وقيمها ما يحدد شخصـية           لمنسوبيه

 ).١٥٦: ١٩٩٢ ،شوق وفرج( ويميزها عن المنظمات األخرى ،المنظمة

إلى أن الثقافة في المجتمعـات لهـا        ) ٤ :١٩٩٦(كما يشير البداينة والعضايلة       

على الثقافـة   تأثير واضح على السلوك داخل المنظمات وأن هذا التأثير ال يقتصر            

الخارجية وإنما يمتد إلى ثقافة المنظمة التي تؤثر في الكثير من اتخـاذ القـرارات     

 . وأنماط السلوك واالتجاهات نحو المنظمة

يرى أن الثقافة التنظيمية مجموعـة مـن        ) ٧٠ :١٩٩٨(في حين أن الكبيسي       

ـ           م سـلوك   المعاني المشتركة والتي تشمل القيم واالتجاهات والمشاعر التـي تحك

 . أفرادها 

يراها منظومة المعاني والرموز والمعتقـدات      ) ٢٨٦ :٢٠٠٠(إال أن القريوتي      

والطقوس والممارسات التي طُورت مع الزمن وأصبحت سمة خاصـة للتنظـيم            

بحيث تخلق فهماً عاماً بين أعضاء التنظيم حول ماهيـة السـلوك المتوقـع مـن                

 .  األعضاء فيه



 ١٢

أن الثقافة التنظيمية تشير إلى نظـام مـن         ) ٣٢٦: ٢٠٠٣(بينما ترى العطية        

 وتميـز المنظمـة عـن المنظمـات     ،المعاني المشتركة التي يتمسك بها األعضاء  

 .األخرى

وباستقراء التعاريف السابقة نستخلص أن الجوهر األساسي للثقافة التنظيميـة              

 . هو القيم والمعاني المشتركة التي تؤثر على سلوك األفراد

إلى انه بالرغم من هذه الفروقات      ) ٣٩٧: ١٩٩٥(ويشير المدهون والجزراوي      

 إال أن هناك اتفاقاً يذهب إلى أنها كأحد عناصر البيئة           ،في تعاريف الثقافة التنظيمية   

الداخلية للتنظيم هي محصلة العالقات االجتماعية المتكررة بين العـاملين والتـي            

 وبذلك تساهم بوحـدة التنظـيم       ،ماعي التنظيمي تشكل أنماطاً سلوكية للنظام االجت    

وتكامله من خالل التقاء العاملين حول عناصرها المختلفـة المتمثلـة فـي القـيم               

 .والمعتقدات واألعراف والمعايير والتوقعات

إن الثقافة التنظيمية منظومـة مـن األفكـار         : وفي ضوء ما سبق يمكن القول         

قيم وأساليب التفكير والعمـل وأنمـاط السـلوك         والمعتقدات والعادات والتقاليد وال   

 وتؤثر في سـلوكهم فـي       ،والتوقعات والمعايير التي يلتقي حولها أعضاء التنظيم      

 وتؤثر فـي إنتاجيـة المنظمـة        ،وتشكل شخصياتهم وتتحكم في خبراتهم    ،المنظمة

 .وكفاءة قراراتها

א א  :א

ديدة والتي تختلف من مكان إلى آخر حسب التقسيم         للثقافة التنظيمية أنواعها الع       

 كما أنها تختلف من منظمة إلى أخرى ومن قطاع إلى قطاع آخـر              ،الذي يستخدم 

 : وفيما يلي عرض ألبرز أنواعها

تحـدد فيهـا المسـؤوليات    ) (bureaucratic cultureـ الثقافة البيروقراطية ١

 وتسلسل السلطة بشكل    ، الوحدات  ويتم التنسيق بين   ،والسلطات فالعمل يكون منظماً   

 .هرمي وتقوم على التحكم وااللتزام



 ١٣

تتميز بتوفير بيئة العمل التي تشجع )  (innovative cultureـ الثقافة اإلبداعية٢

وتساعد على اإلبداع ويتصف أفرادها بالجرأة والمخاطرة فـي اتخـاذ القـرارات        

 .ومواجهة التحديات

تتميز بيئـة العمـل بالصـداقة       )  culture suppoative(  ـ الثقافة المساندة    ٣

 وتوفر المنظمـة الثقـة      ،والمساعدة فيما بين العاملين فيسود جو األسرة المتعاونة       

 . ويكون التركيز على الجانب اإلنساني فيها،والمساواة والتعاون

وينحصر اهتمام هذه الثقافة في طريقـة  )  Process culture(ـ ثقافة العمليات ٤

 فينتشر الحذر والحيطة بين األفراد الـذين        ،ل وليس النتائج التي تتحقق    إنجاز العم 

 ، والفرد الناجح هو الذي يكون أكثر دقـة و تنظيمـاً           ،يعملون على حماية أنفسهم   

 .ويهتم بالتفاصيل في عمله

 وتركز هذه الثقافة على تحقيـق األهـداف    task  culture )(ـ ثقافة المهمة ٥

تائج وتحاول استخدام الموارد بطريقة مثاليـة مـن أجـل           وإنجاز العمل وتهتم بالن   

 .تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف

 وينصب تركيزها علـى نـوع التخصـص     (role culture)ـ ثقافة الدور ٦

 كما  ،وتهتم بالقواعد واألنظمة  . الوظيفي وبالتالي األدوار الوصفية أكثر من الفرد      

).٥ :٢٠٠١ ،آل حسن( وثبات األداء أنها توفر األمن الوظيفي واالستمرارية

א   :א

 وأنها جوهر فلسـفة أيـة       ،تمثل القيم الركيزة الرئيسة في أية ثقافة تنظيمية       

وأنها تعكس شـعور العـاملين      . منظمة تسعى إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية        

ألنشطتهم اليوميـة؛    كما تحدد الخطوط العريضة      ،واتجاهاتهم العامة نحو المنظمة   

لذا يعتقد أن نجاح المنظمات يتوقف على كيفية إدراك منسوبيها لتلك القيم التنظيمية       

حـدد البـاحثين مكونـات الثقافـة         فقد).  ٢٤: ١٩٩٨ ،النعمي(والعمل بموجبها   

 :وهي كما يلي التنظيمية في أربعة مكونات



 ١٤

ن أعضاء التنظيم االجتماعي     القيم عبارة عن اتفاقات مشتركة بي      :القيم التنظيمية .أ

 مهم أو غير مهم     ، جيد أو غير جيد    ، مرغوب أو غير مرغوب    الواحد حول ما هو   

 بحيث تعمل هذه القيم     ،والقيم التنظيمية تمثل القيم في مكان أو بيئة العمل        . الخ.... 

 ومن هـذه القـيم      ،على توجيه سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية المختلفة       

 واالهتمـام بـاألداء واحتـرام       ، واالهتمام بإدارة الوقـت    ، العاملين المساواة بين 

 .اآلخرين

وهي عبارة عن أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة         : المعتقدات التنظيمية .ب

 وكيفية إنجاز العمل والمهـام التنظيميـة ومـن هـذه            ،االجتماعية في بيئة العمل   

 والمسـاهمة فـي العمـل       ،اراتالمعتقدات أهمية المشاركة في عملية صنع القـر       

 . وأثر ذلك في تحقيق األهداف التنظيمية،الجماعي

وهي عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون في المنظمـة           : األعراف التنظيمية .ج

 مثال ذلك التزام المنظمة بعدم تعيين األب        ،على اعتبار أنها معايير مفيدة للمنظمة     

تكون هذه األعراف غير مكتوبة وواجبـة       ويفترض أن   . واالبن في المنظمة نفسها   

 .اإلتباع

 تتمثل التوقعات التنظيميـة بالتعاقـد السـيكولوجي غيـر           :التوقعات التنظيمية .د

 والذي يعني مجموعة من التوقعات يحددها أو يتوقعها الفرد أو المنظمة            ،المكتوب

 من  مثال ذلك توقعات الرؤساء   . كل من اآلخر خالل فترة عمل الفرد في المنظمة        

 والزمالء من الزمالء اآلخرين والمتمثلـة       ، والمرؤوسين من الرؤساء   ،المرؤوسين

 وتوفير بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويـدعم         ،في التقدير واالحترام المتبادل   

 ).٣٩٩: ١٩٩٥ ،المدهون والجزراوي(احتياجات الفرد العامل النفسية واالقتصادية

א  :א

لثقافة التنظيمية بمجموعة مـن الخصـائص التـي تسـتمدها مـن             تتصف ا 

 ومن خصائص المنظمات اإلدارية من ناحيـة        ،خصائص الثقافة العامة من ناحية    

 :ويمكن تحديد خصائص الثقافة التنظيمية باآلتي . أخرى



 ١٥

 :اإلنسانية

على الرغم من أن الدوافع الفطرية للمجتمع تجعل اإلنسان ال ينفرد بتكـوين             

 والتعامل مـع الرمـوز      ، إال أن اإلنسان بقدرته العقلية على االبتكار       ،معاتالمجت

 وانتقاء القيم   ،واختراع األفكار التي من شأنها إشباع حاجاته وتحقيق تكيفه مع بيئته          

والمعايير التي تحدد سلوكه أصبح الكائن الوحيد الـذي يصـنع الثقافـة ويبـدع               

قافة بدورها تصنع اإلنسان وتشـكل       والث ،عناصرها ويرسم محتواها عبر العصور    

ويعتبر العنصر اإلنساني هو المصدر الـرئيس       ). ٨٥: ١٩٨١ ،وصفي(شخصيته  

 ).٣١٠: ٢٠٠٤ ،العميان( وبدونه ال تكون هناك ثقافة،للثقافة

والثقافة التنظيمية لها سمة اإلنسانية فهي تتشكل مـن المعـارف والحقـائق             

 أو التي تتكون لـديهم      ،ا األفراد إلى التنظيم   والمدارك والمعاني والقيم التي يأتي به     

  ) ١٩٨٩ ,Ott.(٤٦خالل تفاعلهم مع التنظيم 

 االكتساب والتعلم

 فلكل  ،الثقافة ليست غريزة فطرية ولكنها مكتسبة من المجتمع المحيط بالفرد         

 والفرد يكتسب ثقافتـه     ،مجتمع إنساني ثقافة معينة محددة ببعد زماني وآخر مكاني        

 واألوساط االجتماعية التي ينتقل بينهـا سـواء فـي           ،الذي يعيش فيه  من المجتمع   

ويتم اكتساب الثقافـة عـن طريـق الـتعلم          . األسرة أم المدرسة أم منظمة العمل     

 ومـن خـالل صـالته       ، ومن خالل الخبرة والتجربة    ،المقصود أو غير المقصود   

فة من خالل   وتكتسب الثقا ). ٧٤: ١٩٩٨ ،الساعاتي(وعالقاته وتفاعله مع اآلخرين     

 وقد تكتسب الثقافة فـي المدرسـة        ،التفاعل واالحتكاك بين األفراد في بيئة معينة      

 ومن خاللهـا    ، وعندما يكتسبها الفرد في المنظمة تصبح جزءاً من سلوكه         ،والعمل

 ). ٣١٠: ٢٠٠٤ ،العميان(نستطيع التنبؤ بسلوك األفراد معتمدين على ثقافتهم 

 خالل تفاعل الفرد في المنظمة بعامة أو في أي قسم           والثقافة التنظيمية مكتسبة من   

 ، فيتعلم من رؤسائه ومـن قادتـه أسـلوب العمـل           ،أو إدارة منها بصفة خاصة    

 ومن خالل هـذا  ، والطريقة التي يتعاون بها مع زمالئه     ،والمهارات الالزمة للعمل  



 ١٦

هـا  التفاعل يكتسب األفكار والقيم وأنماط السلوك المختلفة التي يشـبع مـن خالل            

 ).٣: ١٩٧٦ ،كيث(طموحاته ويحقق من خاللها أهدافه وأهداف المنظمة 

 :االستمرارية

تتسم الثقافة بخاصية االستمرار؛ فالسمات الثقافية تحتفظ بكيانها لعدة أجيـال           

رغم ما تتعرض له المجتمعات أو المنظمات اإلدارية مـن تغيـرات مفاجئـة أو               

 إال أن   ، فناء األجيـال المتعاقبـة     وعلى الرغم من  ). ٧٣: ١٩٩٦،جلبي(تدريجية  

  ، ويتناقلها األبناء عن اآلبـاء واألجـداد       ،الثقافة تبقى من بعدهم لتتوارثها األجيال     

ويساعد على استمرار الثقافة قـدرتها علـى        . وتصبح جزءاً من ميراث الجماعة    

 وإشعار الفرد بأنـه مقبـول فـي         ، للضمير ا وإرضاؤه ، وإراحتها للنفس  ،اإلشباع

وهذا . وتزويد األفراد بالحد األدنى من التوازن     ). ٣١٠: ٢٠٠٤ ،العميان(الجماعة

اإلشباع هو الذي يدعم استمرار العادات والتقاليـد وطـرق التفكيـر واألنمـاط              

 . ويؤدي اإلشباع إلى تدعيم القيم والخبرات والمهارات،السلوكية

سـتمر فـي    وعلى الرغم من تواجد الثقافة التنظيمية لدى األفراد إال أنهـا ت           

 وذلـك   ،تأثيراتها على إدارة المنظمات اإلدارية حتى بعد زوال جيل من العاملين          

 وتحقيق  ،النتقالها من جيل إلى آخر متى كانت قادرة على إشباع حاجات العاملين           

ويترتب على استمرار الثقافة تـراكم السـمات        . أهداف المنظمة التي يعملون فيها    

 ).١٤٥: ١٩٨٢ ،اعيلإسم(الثقافية وتشابكها وتعقدها 

 :التراكمية

يترتب على استمرار الثقافة تراكم السمات الثقافية خالل عصور طويلة مـن            

 وانتقال األنماط الثقافية بـين      ، وتعقد وتشابك العناصر الثقافية المكونة لها      ،الزمن

وتختلف الطريقة التي تتراكم بها خاصـية ثقافيـة         . األوساط االجتماعية المختلفة  

ى الطريقة التي تتراكم بها خاصية ثقافية أخرى؛ فاللغة تتراكم بطريقـة            معينة عل 

 والقيم التنظيمية تتراكم بطريقة مختلفة عن تراكم أدوات         ،مختلفة عن تراكم التقنية   

 بمعنى أن الطبيعة التراكمية للثقافة تالحظ بوضوح العناصر المادية للثقافة           ،اإلنتاج

 ).٩٣: ١٩٩٨ ،الساعاتي(ثقافة أكثر منها في العناصر المعنوية لل



 ١٧

 :االنتقائية 

أدى تراكم الخبرات اإلنسانية إلى تزايد السمات الثقافية والعناصر المكونـة           

لها بصورة كثيرة ومتنوعة تعجز معها األجيال البشرية عن االحتفاظ بالثقافة فـي             

وهذا فرض على كل جيل أن يقوم بعمليات انتقائية واسـعة مـن             . ذاكراتها كاملة 

العناصر الثقافية التي تجمعت لديه بقدر ما يحقق إشباع حاجاته وتكيفه مع البيئـة              

االجتماعية والطبيعية المحيطة بها؛ لذا يرى قمبر وزمالؤه أن المجتمع اإلنسـاني            

يتميز بقدرته على انتقاء الخبرة من رصيدها المتراكم عبر األجيال مكونـاً بهـا              "

ن في انتقاله من مرحلة الطفولـة إلـى مرحلـة           رأس المال الذي يتعامل به اإلنسا     

 ).١٣٣: ١٩٨٩ ،قمبر(" الرجولة االجتماعية

ومما ال شك فيه أن الخبرات التي مرت بها المنظمات اإلداريـة تشـكل              

 ،تراكماً ثقافياً يخضع لعمليات انتقاء للعناصر الثقافية التي يتأثر بهـا القـادة            

قي من العناصر الثقافية ما يزيد من       فكل قائد ينت  . والعاملون في تلك المنظمات   

قدرته على التكيف والتوافق مع الظروف المتغيرة التي تواجه المنظمة التـي            

 ).٢٤: ١٩٩٩ ،العتيبي(يعمل فيها

 :القابلية لالنتشار

يتم انتقال العناصر الثقافية بطريقة واعية داخل الثقافة نفسها من جزء إلـى             

 ويتم االنتشار مباشرة عن     ،قافة مجتمع آخر   ومن ثقافة مجتمع إلى ث     ،أجزاء أخرى 

 أو عـن    ،طريق احتكاك األفراد والجماعات بعضها ببعض داخل المجتمع الواحد        

وهذا االنتشار يكـون سـريعاً وفعـاالً        . طريق احتكاك المجتمعات بعضها ببعض    

عندما تحقق العناصر الثقافية فائدة للمجتمع وحينما تلقى قبوالً واسعاً مـن أفـراد              

وبصفة عامة  . جتمع لقدرتها على حل بعض مشكالتهم أو إشباع بعض حاجاتهم         الم

 مـن انتشـار العناصـر المعنويـة         تنتشر العناصر المادية للثقافة بسرعة أكبـر      

 ).٩٥ :١٩٨٦ ،إسماعيل(لها

وتنتشر الثقافة التنظيمية بين المنظمات اإلدارية وداخل الوحـدات اإلداريـة           

قال الهياكل التنظيمية واإلجراءات واألنماط القياديـة        كما أن انت   ،بالمنظمة الواحدة 



 ١٨

يتم بصورة أسرع من انتقال المفاهيم واالتجاهات والعادات السلوكية وغيرها ممـا        

 .يتصل بأنماط السلوك التنظيمي

 :التغير

تتميز الثقافة بخاصية التغير استجابة لألحداث التي تتعرض لها المجتمعـات           

 السائدة غير مناسبة إلشباع االحتياجات التي تفرضـها         وتجعل من األشكال الثقافية   

 فيحدث التغير الثقافي بفضل ما تضيفه األجيال إلى الثقافة مـن            ،التغيرات الجديدة 

 وبفضل ما تحذفه من أساليب وأفكار وعناصر ثقافية غير          ،خبرات وأنماط سلوكية  

 بـالتغييرات   وتتأثر). ٩٧: ١٩٩٨ ،الساعاتي(قادرة على تحقيق التكيف للمجتمع      

 ولكن عملية تغييرها تواجه صعوبة في كثير من األحيان ألن           ،البيئية والتكنولوجية 

 ). ٣١٠: ٢٠٠٤ ،العميان(الفرد تعود على سلوك معين وعلى قوانين وأنظمة معينة

 غير أن إقبال األفراد     ،ويحدث التغير في كافة العناصر الثقافية مادية ومعنوية           

للتغير في األدوات واألجهزة والتقنيات ومقاومتهم للتغير فـي         والجماعات وتقبلهم   

العادات والتقاليد والقيم؛ يجعل التغير الثقافي يحدث بسرعة في العناصر الماديـة            

 وببطء شديد في العناصر المعنوية للثقافة؛ مما يتسبب في حدوث ظـاهرة             ،للثقافة

 ).٥٧: ١٩٩٦ ،جلبي(التخلف الثقافي

 :التكامل

المكونات الثقافية إلى االتحاد وااللتحام لتشكل نسقاً متوازناً ومتكامالً مع          تميل      

السمات الثقافية يحقق بنجاح عملية التكيف مع التغيرات المختلفة التـي تشـهدها             

 ،ويستغرق التكامل الثقـافي زمنـاً طـويالً       ). ٣٨: ١٩٨٦ ،إسماعيل(المجتمعات  

 حيـث ينـدر     ،مجتمعات المنعزلة ويظهر بشكل واضح في المجتمعات البسيطة وال      

 في حين يقـل     ،تعرض ثقافاتها إلى عناصر خارجية دخيلة تؤثر فيها أو تتأثر بها          

 حيث  ،ظهور التكامل في ثقافة المجتمعات الحركية المنفتحة على الثقافات األخرى         

 ووسائل اإلعالم في انتشار العناصر الثقافية من جماعـة          ،تساعد وسائل االتصال  

ي ذلك إلى إحداث التغير الثقافي وفقدان التوازن واالنسـجام بـين             ويؤد ،ألخرى



 ١٩

أن التكامل الثقافي ال يتحقق بشكل تـام        " وبصفة عامة يرى جلبي      ،عناصر الثقافة 

 ).٧٦: ١٩٩٦ ،جلبي(" ألن المجتمعات معرضة إلحداث ذلك التكامل

نية رغم  تلك مجموعة من الخصائص األساسية التي تشترك فيها الثقافة اإلنسا             

وعلى الرغم من أن الثقافة التنظيمية تتفق مع تلك الخصائص؛ إال أنها لها             . تنوعها

بعض السمات التي تميزها باعتبارها ثقافة فرعية للمنظمات اإلدارية تشكل مدارك           

وتنفرد الثقافة  .  وتزودهم بالطاقة الفاعلة وتحدد أنماط سلوكهم      ،العاملين والمديرين 

 :(١٩٨٩:٥٠,Ott) التاليةصالتنظيمية بالخصائ

 .ـ أنها توجد في المنظمات اإلدارية بشكل يماثل الثقافة المجتمعية١

 وإبداعات  ، والمعايير السلوكية  ، واإلدراكات ، والمعتقدات ،ـ أنها تتمثل في القيم    ٢

 . وأنماط السلوك،األفراد

 . واإلنتاجية،ـ أنها الطاقة التي تدفع أفراد المنظمة للعمل٣

 .  والمؤثر في فاعلية المنظمة،هدف الموجهـ أنها ال٤

א  :א

 واالهتمام الكافي للثقافة التنظيمية فـي       ،يعطي الكثير من المديرين األولوية        

 حيث يجمع عدد    ،منظماتهم؛ ألنهم يعتبرونها من أهم المكونات األساسية للمنظمة       

 كما أنها تولد ضـغوطاً      ، حد كبير  من الكتّاب على أنها تحدد نجاح المنظمة إلى       

 والتصرف بطريقة تنسجم وتتناسب معها؛      ،على العاملين بها للمضي قدماً للتفكير     

 وتسـاعد فـي   ،فالمنظمة توجد شعوراً وإحساساً بالهوية بالنسبة ألعضاء التنظيم       

 وتعزز اسـتقرار المنظمـة      ،إيجاد االلتزام بين العاملين كمرشد للسلوك المالئم      

 وتعمـل كإطـار مرجعـي السـتخدامه معنـى لنشـاطات             ،تمـاعي كنظام اج 

 وتكمن أهمية الثقافة التنظيمية في المنظمـات        ،)٢٢٨: ٢٠٠٠ ،القريوتي(المنشأة

 :في األوجه التالية

 تشكل لهم نماذج السلوك والعالقات التي يجب   ، بمثابة دليل لإلدارة والعاملين     :أوالً

 . واالسترشاد بها،إتباعها



 ٢٠

 ويـنظم أعمـالهم وعالقـاتهم       ،ر فكري يوجه أعضاء المنظمة الواحدة      إطا  :ثانياً

 .وإنجازاتهم

 وإنما فـي    ، العاملون بالمنظمات ال يؤدون أدوارهم فرادى أو كما يشتهون          :ثالثاً

إطار تنظيمي واحد؛ لذلك فإن الثقافة بما تحويه من قيم وقواعـد سـلوكية تحـدد                

 وتحدد لهم أنماط العالقـات فيمـا        ،منهملهؤالء العاملين السلوك الوظيفي المتوقع      

كمـا أن   .  والجهات األخرى التي يتعاملون معهـا      ، وبينهم وبين المراجعين   ،بينهم

 ومنهجيتهم فـي حـل      ، ومستويات األداء  ،ملبسهم ومظهرهم واللغة التي يتكلمونها    

 . وتكافئهم على إتباعها،المشكالت تحددها أيضاً ثقافة المنظمة وتدربهم عليها

 تعتبر الثقافة التنظيمية من المالمح المميزة للمنظمـة عـن غيرهـا مـن               : اًرابع

 وخاصة إذا كانت تؤكد     ، وهي كذلك مصدر فخر واعتزاز للعاملين بها       ،المنظمات

 .قيماً معينة مثل االبتكار والتميز والريادة

ـ     ، ومؤيداً لإلدارة  ، الثقافة القوية تعتبر عنصراً فاعال     :خامساً ى  ومساعداً لهـا عل

وتكون الثقافة قوية عند غالبية العاملين بالمنظمة عندما        . تحقيق أهدافها وطموحاتها  

 . وعالقاتهم، ويتبعون كل ذلك في سلوكياتهم، وقواعدها، وأحكامها،يرتضون قيمها

 إذ ال يلجأون إلى اإلجراءات      ، الثقافة القوية تسهل مهمة اإلدارة والمديرين      :سادساً

 . أكيد السلوك المطلوب أو الصارمة لت،الرسمية

 تعتبر الثقافة القوية ميزة تنافسية للمنظمة إذا كانت تؤكد علـى سـلوكيات              :سابعاً

 ولكنها قد تصبح ضارة إذا كانـت تؤكـد سـلوكيات            ،ابتكارية كالتفاني في العمل   

 . وااللتزام الحرفي بالرسميات، كالطاعة العمياء،روتينية

 مهمـاً فـي اسـتجالب العـاملين المالئمـين            تعتبر عامالً  ، ثقافة المنظمة  :ثامناً

والمنظمات التي تبني قيم االبتكـار      . فالمنظمات الرائدة تجذب العاملين الطموحين    

 والمنظمات التي تكافىء التميـز والتطـوير        ،والتفوق تستهوي العاملين المبدعين   

 .ينضم إليها العاملون المجتهدون الذين يرتفع لديهم دافع ثبات الذات



 ٢١

 وقدرتها على   ، تعتبر الثقافة عنصراً جذرياً تؤثر على قابلية المنظمة للتغيير         :تاسعاً

فكلما كانت قيم المنظمة مرنـة ومتطلعـة        . مواكبة التطورات الجارية من حولها    

 كلما كانـت    ، وأحرص على اإلفادة منه    ، كانت المنظمة أقدر على التغيير     ،لألفضل

 .ت قدرة المنظمة واستعدادها للتطويرالقيم تميل إلى الثبات والحرص والتحفظ قل

 تحتاج ثقافة المنظمةـ كأي عنصر آخر في حياة المنظمـات ـ إلـى    :عاشراً

مجهودات واعية تغذيها وتقويها وتحافظ على استقرارها النسبي ورسوخها في          

ــمائرهم   ــاملين وض ــان الع ــاعهمأذه ــلوكهم  وإتب ــي س ــا ف  لتعليماته

). ٥٨:هـ ١٤٢١ ،الرخيمي(وعالقاتهم

א א  :א

 مما يقـود    ،تظهر التقاليد التنظيمية والعادات والطريقة العامة في فعل األشياء            

 حيث إن مؤسسي المنظمـة      ، أي مؤسسيها  ،إلى المصدر األساسي للثقافة التنظيمية    

 من رؤيـا    لهم تأثير كبير على الثقافة التنظيمية في مراحلها األولى بحكم ما لديهم           

 ، وأنهم غير محددين بعادات وتقاليد سـابقة       ،حول ما يجب أن تكون عليه المنظمة      

والحجم الصغير الذي تتميز به المنظمات الجديدة بشكل عام؛ يجعل مـن السـهل              

 ويتم خلق الثقافة التنظيمية بثالث      ،للمؤسس فرض رؤيته على كل أعضاء المنظمة      

 :طرق كما يلي

 ،ن العاملون الذين يفكرون ويشـعرون بـنفس طـريقتهم          يستخدم المؤسسو  :أوالً

 .ويعملون على االحتفاظ بهم في المنظمة

 . والشعور بنفس طريقتهم، يعملون على تنشئة هؤالء العاملين على التفكير:ثانياً

 والذي يشجع العاملين على     ، يكون السلوك الشخصي للمؤسسين نموذجاً للدور      :ثالثاً

 .ون معتقداتهم وقيمهم وافتراضاتهم في المنظمة وبذلك يدخل،التوحد معهم

 تصبح رؤية المؤسسين المحـدد األساسـي الـذي أدى           ،وعندما تنجح المنظمة  

 وبذلك تتموضـع الشخصـية الكليـة للمؤسـس فـي الثقافـة              ،لتحقيق النجاح 

 ).٣٣٤: ٢٠٠٣ ،العطية(التنظيمية



 ٢٢

اخل المنظمـة عـن      هناك ممارسات تتم د    ،بعد أن يتم خلق الثقافة التنظيمية     و    

 فالعديد من ممارسات المـوارد      ،طريق توفير عدد من الخبرات المشابهة للعاملين      

 ، معايير تقيـيم األداء    ، مثل عملية اختيار العاملين    ،البشرية تعزز الثقافة التنظيمية   

 كلها ممارسـات الغـرض      ، وإجراءات الترقية  ، فعاليات التطوير المهني   ،التدريب

الذين تم استخدامهم يتوافقون وثقافة المنظمة؛ إذ يتم مكافـأة          منها ضمان أن هؤالء     

. الـذي يتحـدونها   ) وحتى طرد ( ومعاقبة   ،هؤالء الذين يعززون الثقافة التنظيمية    

 :وهناك ثالث قوى تلعب دوراً أساسياً في المحافظة على الثقافة التنظيمية كما يلي

عامالً مؤثراً على ثقافة المنظمة      تعتبر ردود فعل اإلدارة العليا       :اإلدارة العليا ـ  ١

فإلى أي مدى تلتـزم اإلدارة العليـا بالسـلوك          . من خالل القرارات التي تتخذها    

المنتظم من خالل استخدام لغة واحدة ومصطلحات وعبارات وطقوس مشـتركة؟           

وكذلك المعايير السلوكية والتي تتضمن التوجهات حول العمل وفلسفة اإلدارة فـي            

 وكذلك سياساتها حول    ، وسياسة اإلدارة تجاه الجودة والغياب     ،عاملينكيفية اختيار ال  

تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات؛ فإذا ما حافظت اإلدارة العليا علـى سياسـاتها             

وفلسفتها في جميع النواحي التي تخص المنظمة ككل؛ فإن هذا سيؤثر على الثقافة             

يذيون األساسيين المعـايير التـي      ويوِجد التنف ). ٣١٩: ٢٠٠٤ ،العميان(التنظيمية

تنتشر من األعلى إلى األسفل داخل المنظمة؛ وذلك مـن مثـل فيمـا إذا كانـت                 

 مـا   ، حجم الحرية التي يجب على المديرين منحها للعاملين        ،المخاطرة مرغوباً بها  

هو اللباس المناسب؟ ماهي األفعال التي تؤدي للحصول على الزيادة في الراتـب             

 .)٣٣٤: ٢٠٠٣ ،العطية( وأمور أخرى مماثلة،كافآت أخرىوالترقيات؟  وم

تلعب عملية جذب العاملين وتعيينهم دوراً كبيراً في المحافظة علـى           : االختيارـ  ٢

 وتهدف عملية االختيار لتحديد واسـتخدام األفـراد الـذين لـديهم             ،ثقافة المنظمة 

 وفي عمليـة    ،جاح والقدرات لتأدية مهام العمل في المنظمة بن       ، والخبرات ،المعرفة

االختيار يجب أن يكون هناك مواءمة بين المهارات والقدرات والمعرفة المتـوفرة            

بمعنى آخر ال يكون هناك تنـاقض بـين         . لدى الفرد مع فلسفة المنظمة وأفرادها     

األفراد في المنظمة من أجل المحافظة على ثقافة المنظمة؛ ألنه قـد يتـأثر األداء               



 ٢٣

بب تأثير األفراد الجدد والذين يحملون ثقافة ال تتناسب مع          والفاعلية في المنظمة بس   

 ).٣١٩: ٢٠٠٤ ،العميان.(ثقافة أفراد المنظمة الحاليين

ويتم تحديد أكثر من مرشح للعمل من الذين تتوفر لديهم القابلية على إنجـاز                  

 سيتأثر القرار النهائي في     ، وعندما يتم الوصول لتلك النقطة     ،متطلبات عمل معين  

 ،ختيار المرشح بدرجة كبيرة بحكم متخذ القرار بمدى مالئمة المرشح للمنظمـة           ا

 فيما إذا كانت مقصودة أو بـدون قصـد          ،وهي محاولة لضمان التوافق المناسب    

 أو علـى    ،تؤدي الستخدام األشخاص الذين تكون قيمهم متوافقة مع قيم المنظمة         

 وباإلضافة إلى ذلك فـإن      ،األقل يكون جزء كبير من تلك القيم متوافق مع قيمها         

 حيث يتعرف المرشحون    ،عملية االختيار توفر معلومات للمتقدمين عن المنظمة      

 وتلـك التـي فـي       ،وإذا ما أدركوا أن هناك تناقضاً بين قـيمهم        . على المنظمة 

 وتصبح بـذلك عمليـة االختيـار        ،المنظمة؛ فإنهم على األرجح سوف ينسحبون     

 المتقدم باالنسحاب إذا ما تبين له أن هنـاك          وأتسمح للمرشح   . طريقاً ذا مسارين  

عدم توافق؛ وبهذه الطريقة فإن عملية االختيار تحافظ على ثقافة المنظمـة عـن              

طريق عدم اختيار هؤالء الذين من الممكن أن يهاجموا أو يهددوا جـوهر قـيم               

 ).٣٣٤: ٢٠٠٣ ،العطية(المنظمة

 فإن  ،عناصر جديدة في المنظمة    عند اختيار    :التنشئة أو المخالطة االجتماعية   ـ  ٣

 وبالتالي يقع على عاتق اإلدارة أن تعـّرف         ،هذه العناصر ال تعرف ثقافة المنظمة     

 ويعتبر هذا   ،الموظفين الجدد على األفراد العاملين في المنظمة وعلى ثقافة المنظمة         

وعلى الـرغم   ). ٣٢٠: ٢٠٠٤ ،العميان(أمراً ضرورياً حتى ال يتغير أداء المنظمة      

تفعله المنظمة أثناء عملية االختيار والتعيين إال أن العامل األساسي ـ واألكثر  مما 

أهمية ـ هو أن تعمل المنظمة على مساعدة العاملين الجدد علـى التكيـف مـع     

 وقد يهدمون   ، بسبب أن العاملين الجدد غير معتادين على الثقافة التنظيمية         ،ثقافتها

 .مةالمعتقدات والعادات السائدة في المنظ

 ،ويعتبر وقت الدخول للمنظمة من أصعب مراحل عملية التنشئة االجتماعيـة              

". فـي موقـف جيـد     "عندما تسعى المنظمة لتشكيل الشخص الخارجي إلى عامل         



 ٢٤

 بأن يشار إلـيهم علـى     ،ويخاطر العاملون الذين يفشلون في تعلم السلوك اإلنساني       

ويمكـن تصـوير    . هم من العمل   وغالباً ما يؤدي ذلك إلى فصل      ،أنهم غير مناسبين  

 ،ما قبل الدخول  :عملية التنشئة االجتماعية على أنها عملية تتكون من ثالث مراحل         

وتشمل المرحلة األولى عملية التعلم التي تتم قبل انضـمام          .  والتحول ،والمواجهة

 وفي المرحلة الثانية يرى العامل الجديـد فـي الواقـع ويواجـه              ،الفرد للمنظمة 

 بينما في المرحلـة الثالثـة واألخيـرة         ،تعارض بين التوقعات والواقع   احتماالت ال 

تحدث تغييرات تستمر لفترة طويلة نسبياً حيث يتمكن العامل الجديد من المهارات            

 ويجري التعديالت الالزمة    ، ويؤدي أدوراه الجديدة بنجاح    ،المطلوبة إلنجاز العمل  

هذه العملية بمراحلها الثالث على      وتؤثر   ،بما يتالءم مع قيم ومعايير جماعة العمل      

إنتاجية العامل الجديد والتزامه بأغراض المنظمة وقراراته فيما يتعلق بالبقاء فـي            

 ). ٣٣٥: ٢٠٠٣ ،العطية(المنظمة

:א
 بعض الرواد والمهتمين في مجال اإلدارة الثقافة التنظيمية السائدة إلـى            يقسم

:قسمين هما

  ).  strong culture(ية أ ـ الثقافة القو

 ). weak culture(ب ـ الثقافة الضعيفة 

 :ويشيرون إلى أن هناك عاملين أساسين يحددان درجة قوة ثقافة المنظمة هما

لـنفس القـيم   ) shared ness(  أو مدى المشـاطرة consensus)(ـ اإلجماع ١

كلما كان هناك   وتكون الثقافة قوية    . المهمة والحيوية في المنظمة من قبل األعضاء      

إجماع أكبر من األعضاء على القيم والمعتقدات الحيوية فـي ثقافـة المنظمـة أو               

 :ويعتمد مدى اإلجماع أو المشاطرة على عاملين هما. مشاطرة أوسع للقيم الحيوية

 وكيف يـتم    ،ـ تنوير العاملين وتعريفهم وإطالعهم على القيم السائدة في المنظمة         

 .العمل؟



 ٢٥

المكافآت فإذا ما منح األعضاء الملتزمون بالقيم العوائد والمكافآت         ـ نظم العوائد و   

 .فهذا من شأنه مساعدة اآلخرين على تعلم القيم وفهمها

 إلى مدى قوة تمسك األعضاء في المنظمة بـالقيم          وتشير intensity)(ـ الشدة   ٢

ين وتزداد ثقافة المنظمة قوة بتزايد شدة وقوة تمسـك العـامل          . والمعتقدات المهمة 

 . بالقيم والمعتقدات الحيوية

التي لديها ثقافة قوية بين أعضائها تكون ذات أداء وفاعلية عاليـة؛            المنظمة  ف

 ،إذ تؤدي الثقافة القوية إلى عدم االعتماد على األنظمـة والتعليمـات والقواعـد             

بينما في الثقافات الضعيفة يسير األفـراد فـي         . فاألفراد يعرفون ما يجب القيام به     

مبهمة غير واضحة المعالم ويتلقون تعليمات متناقضة؛ وبالتالي يفشلون في          طرق  

اتخاذ قرارات مناسبة وموائمة لقيم واتجاهات العاملين؛ ومن هنـا تبـرز أهميـة              

 فالثقافة القوية ال تسمح بتعدد ثقافات       ،ظهور ثقافة قوية تعمل على الوحدة التنظيمية      

ت الفرعية المتعددة الموجـودة فـي المنظمـة    فرعية متباينة ألنه إذا لم تثق الثقافا 

 ولم تتعاون؛ فإن ذلك سيقود إلى صراعات تنظيمية وبالتأكيد ستؤثر على            ،ببعضها

وقد أكد مارتول ومارتن أن الثقافة التنظيمية لهـا تـأثير           . الفاعلية وأداء المنظمة  

 مشـتركة   عندما تكون،إيجابي على المنظمة والسلوك التنظيمي والفعالية التنظيمية  

 ).  ٣١٧: ٢٠٠٤ ،العميان(بين العاملين بحيث يؤمن بها إيماناً عميقاً

א  :א

  ،عندما يحاول المديرون تغيير ثقافة المنظمة يجب عليهم تغيير االفتراضات         

 Porter andوقد قـدم  .  والمعتقدات لدى األفراد حول موضوع ما،واألساسيات

Steers أربع وسائل تسهم في تغيير ثقافة المنظمة هي كما يلي: 

 : أ ـ مشاركة العاملين

تعتبر النظم التي توفر فرص المشاركة للعاملين أول وسيلة حساسة لتطوير           

 ممـا ينمـي     ، فهي تشجع على االنغماس فـي العمـل        ،أو تغيير ثقافة المنظمة   

د التـزام الفـرد فـي الجانـب          ويزي ،اإلحساس بالمسوؤلية تجاه نتيجة األعمال    



 ٢٦

 فالمنظمات التي تهيىء مبدأ المشاركة تعمل علـى         ).٤٥١: ١٩٩٧ ،حريم(النفسي

 وتحفزهم على أداء أعمالهم؛ وبالتالي تتبلور لـديهم         ،رفع الروح المعنوية للعاملين   

 ). ٣١٨: ٢٠٠٤ ،العميان(المسؤولية تجاه العمل وزيادة انتمائهم له

 ):اديري(ب ـ اإلدارة عمل رمزي

يعتبر ظهور أفعال واضحة ومرئية من قبل اإلدارة في سـبيل دعـم القـيم               

فمثالً العاملون يريدون معرفة ما هو مهـم        .. الثقافية الوسيلة الثانية لتطوير الثقافة    

 والقيادة العليا بعناية حيث يتطلع      ، وسماع السلطة  ،وإحدى الوسائل لذلك هي مراقبة    

 وتجعـل األفـراد     ، والتي تعزز أقوالها   ،دارة العليا  وأفعال اإل  ،العاملون إلى أنماط  

  ).٤١٥: ١٩٩٧ ،حريم( ويؤمنون بما تقوله،يصدقون

 : المعلومات عن اآلخرين ـج

 والرسـائل الثابتـة     ،إن المعلومات المتبادلة بين األفراد العاملين في المنظمة       

ا يشعر الفرد بأن    فعندم. المتوافقة مع العاملين تعتبر عنصراً هاماً في تكوين الثقافة        

اآلخرين يهتمون به من خالل تزويده بالمعلومات فأنه سيتولد لديه تكوين اجتماعي            

 ).٣١٨: ٢٠٠٤ ،العميان(قوي للواقع من خالل تقليص التفسيرات المتباينة

 : نظم العوائد والمكافآت الشاملة ـد

 والتقـدير    وإنما تشمل االحترام والقبول    ،نُظم العوائد ال يقصد بها المال فقط      

للفرد حتى يشعر بالوالء واالنتماء للمنظمـة التـي يعمـل لهـا ورفـع روحـه                 

 )Intrinsic(كما أنها تركز على الجوانب الذاتية     ).٣١٨: ٢٠٠٤ ،العميان(المعنوية

 .ةمنظموالعمل والشعور باالنتماء لل

وتعتبر الثقافة التنظيمية عملية أساسية لكل من المنظمة والعاملين؛ وبالتـالي           

هناك من يرى صعوبة كبرى في تغييرها؛ ألنه متى ما تـم تأسـيس المبـادىء                

والقـيم   ،)Work Eithics(األساسية لثقافة المنظمة المتمثلة في أخالقيات العمـل 

ــة ــوبي ،) (Organizational Valuesالتنظيمي ــة لمنس ــات العام  واالتجاه

وتوقعـات   ،Behavioral Norms)(واألنمـاط السـلوكية   ،)Attitudas(التنظيم



 ٢٧

فإنه في هذه الحالة يصعب تغييرهـا إال عنـد          ) Expectations(أعضاء التنظيم 

 فـي بيئـة العمـل    )Radical Shifts(حدوث تغييـرات وتحـوالت جوهريـة   

 ).٤٥١: ١٩٩٧ ،حريم.(الخارجية

א  : א

كما .  المنظمة تؤثر الثقافة التنظيمية على جوانب عديدة من نشاط العاملين في         

 والطريقة التي   ،تؤثر في نوع التعليم الذي يريده الفرد والجهد الذي يبذله في العمل           

ويبرز تأثير الثقافة   .  والعالقات اإلنسانية في العمل    ،يتعاون بها مع أقرانه ورؤسائه    

 :التنظيمية على العمل في الجوانب التالية

 واالستقاللية الذاتية بحيث    ،ء عمله  وهي أن يشعر الفرد بالحرية في أدا       :الحرية. أ

ال يبدي الفرد أي مقاومة في االنضمام إلى فريق العمل مع زمالئه إلنجاز عمـل               

 .ما

 وأن تكون لهم    ، وتستلزم أن يقف العاملون جميعاً على قدم المساواة        :المساواة. ب

نواحي وال تتجاهل المساواة الفروق الفردية في ال   . جميعاً حقوق وامتيازات متساوية   

 وبالتالي تعد المساواة من أقوى عناصـر الثقافـة          ،العقلية واالنفعالية واالجتماعية  

وترتبط بها فكـرة العدالـة      . التنظيمية التي تقف خلف أداء العاملين في المنظمات       

 ويحصلون علـى حقـوقهم دون       ،واإلنصاف التي يقف الناس من خاللها متساوين      

 .لعمل وأنماطه في المنظمات بصفة عامة وخاصة فيما يتعلق بقوانين ا،تفرقة

مواجهة كبر   إذ يخشى الموظف   ،هاجساً رئيساً لكل موظف    األمن  يشكل :األمن. ج

فتحقيق األمن االقتصـادي يـوفر       ، أو التقاعد دون أن يؤمن حياته اقتصادياً       ،السن

للموظف حقه في الفرص المتكافئة للعمل بكفاية وإخالص وضمان األمن من أيـة             

  ).٣١: ١٩٧٦ ،كيث(هخارجه عن حدود إمكانياتخسائر 

א מ  :א

تؤدي قيم الثقافة التنظيمية دوراً مهماً في الحفاظ على هوية المنظمة وتـدعم             

 وتؤثر في أنشطة العاملين بها؛ لذا يحرص المديرون على تطوير القـيم             ،وجودها



 ٢٨

وأتضح من خالل   . دارية وتبنيها لتحقيق األهداف المنشودة للمنظمات اإل      ،التنظيمية

 أفضل من   كالرجوع إلى األدبيات في مجال الثقافة التنظيمية أن فرانسيس وودكو         

ومن أجل ذلك اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة القـيم          . كتب عن هذا الجانب   

ويتطـرق  . التنظيمية على اعتبار أنها مكونا أساسي من مكونات الثقافة التنظيمية         

 : شرح موجز للقيم التي تناولتها الدراسةالباحث فيما يلي إلى

 :القوة

 ومن ثـم    ،اإلدارة الناجحة هي التي تتحمل مسؤولية تحديد مستقبل المنظمة        

فهي تتبنى قيمة القوة التي تدعو المديرين إلى اإلدارة المنظمة بفاعلية من خـالل              

ثير  والعمل علـى التقليـل مـن تـأ         ،إدراكها لمقاومة األفراد للسلطة في المنظمة     

إكراههم أو إجبارهم على قبول السلطة؛ مما يؤدي إلى التغلـب علـى مشـكالت               

: وتكتسب القوة من أربعة مصادر هي     . المقاومة المتأصلة عند األفراد نحو التنظيم     

ويتم اكتساب هذه المصـادر     .  والعقاب ، والمكافأة ، والجاذبية ،الملكية والمعلومات 

 تهيئة الظروف الخاصة باالهتمام واالحترام      األربعة للقوة والحفاظ عليها من خالل     

 .لمناسبة والالزمة للسلطة الفعالةوالقدرة على اتخاذ القرارات ا

 :الصفوة

 أو الكفـاءات    ،تتطلب القيادة اإلدارية المتميزة مجموعة عالية من القـدرات        

 إذ  النادرة نسبياً التي ال تتوفر إال في الصفوة؛ لذا تعد الصفوة كقيمة خياراً صـعباً              

 اسـتخدام المعـايير     ،تحديـد الكفـاءات   : يتم اختيارهم وفقاً لعدة معـايير منهـا       

 تقيـيم   ، التعرف على قيم المرشح تجاه اإلدارة      ، تقصي سجل السلوك   ،الموضوعية

 . استكشاف دوافعه للعمل واإلنجاز ،كفاءاته الفعلية

 :المكافأة

. يير النجاح وتكافئـه    وتقوم بتحديد معا   ،تتبنى المنظمة الناجحة قيمة المكافأة    

ولما كان الثواب والعقاب من األساليب األولية للتأثير في اآلخرين؛ فـإن القـدرة              

واإلدارة الناجحة تستخدم أنظمة الثـواب      . على اإلثابة أو العقاب تعد مصدًرا للقوة      



 ٢٩

ولما كانـت   . والعقاب من أجل توحيد جهود المنظمة في اتجاه رفع مستوى األداء          

ـ تحت ظروف معينة ـ في األساليب التي يتصرف بها األفراد فـي   المكافأة تؤثر

 وإبراز  ، فإنه يمكن استخدام قوة المكافأة الجتذاب العاملين القادرين        ،بعض أمورهم 

 وتوحيد الجهود مـن أجـل تحقيـق         ، وتشكيل السلوك المناسب   ،اإلمكانات الكامنة 

 . أهداف المنظمة

 :الفاعلية

 الفاعلية في التوصـل إلـى صـنع واتخـاذ           تحتضن المنظمة المتميزة قيمة   

 و االلتـزام بتقيـيم      ، وفي الحد من الصـراعات الشخصـية       ،القرارات المناسبة 

المعلومات للتأكد من فاعليتها عند اتخاذ القرارات؛ ومن هنا جاء اهتمـام القـادة              

 وجمع وتنظيم البيانات الصحيحة والمعلومـات       ،واإلداريين بفاعلية البناء التنظيمي   

قيقة من مصادرها المختلفة من أجل فهم المشكالت التي تواجه المنظمة واقتراح            الد

 .بدائل مناسبة لحلها

 :ةءالكفا

تتبنى المنظمة الناجحة قيمة الكفاءة في أداء العمل بطريقة صحيحة واكتساب           

 وإذا أرادت المنظمات النجاح فال خيار       ،العاملين اتجاهات إيجابية نحو العمل الجاد     

 والتـزام مـديري اإلدارات      ،سوى العمل على تطوير قيم الثقافة التنظيمية      أمامها  

 وتوجيه األفراد إلى تحسـين      ،العليا التزاماً تاماً بقيمة الكفاءة من أجل األداء الفعال        

 ،العمل وإتقانه مع مالحظة أن الكفاءة تتوقف على التكيف مع التقنيـات الحديثـة             

. ة جميع العاملين في اتخـاذ القـرارات        ومشارك ،وتجنب الصراعات بين األقسام   

حيث ثبت أن المشاركة في صنع القرارات لها أثرها في تنميـة كفـاءة القيـادات       

اإلدارية في المستويات الدنيا من التنظيم وزيادة إحساسهم بالمسـؤولية وتفهمهـم            

 . ألهداف المنظمة

 

 



 ٣٠

 :العدالة 

لعدالة في المعاملـة    تدرك المنظمات الناجحة أن رضا العاملين وشعورهم با       

والرواتب والمكافآت يعد حافزاً لألداء الفاعل؛ لذا تتبنى هذه المنظمات قيمة العدالة            

 بهـدف   ،التي تتطلب من المديرين والقادة أن يعاملوا جميع العاملين معاملة واحدة          

الحصول على والئهم وانتمائهم وااللتزام بواجباتهم من أجل حصولهم على حقوقهم           

 .توافر فيها العدالة والمساواة بطريقة ت

 :فرق العمل

 والقيـادة الرشـيدة أهـداف       ،تنجز الجماعة المتميزة بالديناميكية والفاعليـة     

المنظمة من خالل فرق العمل بصورة أكثر فاعلية من فرد له موهبة أو مجموعة              

مـن  انطالقاً  ) "قيمة فرق العمل  ( لذا تتبنى المنظمات الناجحة   . من األفراد العاديين  

أهمية تلك الفرق في تعويض جوانب الضعف الفردية بجوانب القوة لدى أعضـاء             

 وإثارة الدافعية للعمل وجذب انتباه شاردي الذهن        ، وبناء اإلجماع وااللتزام   ،الفريق

وهذا يتطلب اختيار فرق العمل     .  وتجنب حدوث األخطاء   ،من األعضاء المشاركين  

 ومن أجل إيجاد توازن بـين       ،ام للمنظمة بعناية وتبصر وترٍو من أجل الصالح الع      

 ومن أجل تالحم مجموعة األفراد المتقاربين       ،المهارات الشخصية واألنظمة المهنية   

 " .في أهدافهم ولديهم المهارات األساسية للعمل الجماعي

 :النظام

 وتوفر القواعـد  ،تطور كل جماعة إطاراً من القوانين التي تنظم تصرفاتها       

وتمارس المنظمات نفوذاً كبيراً على سلوك موظفيها       . وك المقبول األساسية للسل 

من خالل تلك القوانين؛ لذا فالمنظمة هي التي تبتكر نظاماً مناسباً من قواعـد              

السلوك التي تتناسق بدورها في منظومة من القوانين؛ لذا فإن معظم المديرين            

 ،ن بالمنظمـة  يدركون األهمية األساسية للقانون في تنظـيم سـلوك العـاملي          

: ويقومون بابتكار األنظمة القانونية التي تنظم السلوك في المجـاالت التاليـة           

 ومعايير  ، إجراءات تطبيق العدل   ، الصحة والسالمة  ، النظام ، األمانة ،الحضور

ومن هنا تظهر حاجة المنظمـات إلـى أنظمـة وقـوانين            . الجزاء والمكافآت 



 ٣١

ة التي يلتزم بها العاملون في تلـك        لتوضيح معايير السلوك والعالقات اإلنساني    

 .)٥٥: ١٩٩٥ ،فرانسيس ودكوك(المنظمات

وتترك هذه القيم التنظيمية التي تمت مناقشتها آثارها فـي إدارة المنظمـات             

فالقيم الخاصة بالقوة والصفوة والمكافـآت تـؤثر فـي أداء المـديرين             . اإلدارية

كفاية واالقتصاد تؤثر بوضوح    في حين أن القيم الخاصة بالفاعلية وال      . وممارساتهم

 بينما تؤثر القيم الخاصة بالعدالة وفرق العمل والنظـام          ،في أداء المهام والواجبات   

 ).٢٩ :١٩٩٨ ،النعمي(في سلوك األفراد وعالقاتهم اإلنسانية داخل المنظمة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٢

א: אמ :א
 واألدبيات العربية   ، التنظيمي بالندرة بصفة عامة    تتسم األدبيات المتعلقة بااللتزام   

 وتركز على القطـاع     ، والمتوفر منها ينطلق من الدراسات الغربية      ،بصفة خاصة 

.الخاص والقليل منها تناول االلتزام التنظيمي في القطاع العام

 لفظان اختلف علـى كونهمـا       Loyalty والوالء،Commitmentوااللتزام      

 والـوالء التنظيمـي     ، في كثير من أدبيات االلتزام التنظيمي      مترادفين وقد ورد  

علـى  Commitmentعلى أنهما كلمتان مترادفتان بالعربية وهي ترجمة لكلمة         

الرغم من  أن الترجمة الحرفية لهذين المصطلحين تظهر في القاموس مختلفين            

 بينمـا الـوالء هـي ترجمـة لكلمـة           ، االلتـزام  Commitmentحيث تعني   

Loyalty)١٩: ٢٠٠٠ ،الثمالي.( 

وقد ورد في عدد من الدراسات واألدبيات أن عدداً كبيراً من البـاحثين فـي                   

 اعتبروهما كلمتين مترادفتين عبارة عن ترجمة للمصطلح        ،مجال الوالء أو االلتزام   

Commitment            ؛ حيث إن جميع الدراسات السابقة التي اتخذت كمراجـع لهـذه

 Organizational Commitmentمعنونة بمصطلح الدراسة أو كدراسات سابقة 

 Loyalty.Organizationalولم يظهر أن هناك وجوداً لمصطلح 

א אמ א :מ

 إلى شيوعه   ، خالل العقدين الماضيين   ،أدى االهتمام بمفهوم االلتزام التنظيمي    

ن أكثـر   على اعتبار أن الموظف الملتـزم يكـو       . لدى المديرين واألكاديميين  

 إضافة إلى ارتباط مفهـوم      ،التصاقاً بمنظمته وأكثر اجتهاداً في تحقيق أهدافها      

 كما أن زيادة المعرفة بمفهـوم االلتـزام         ،(Loyalty)االلتزام بمفهوم الوالء    

تكون عامالً مسـاعداً فـي فهـم الطبيعـة السـيكولوجية لعمليـة االنـدماج             

). ١٠٤: ١٩٩٦ ،الطجم(الذاتي

من االهتمام الذي نال االلتـزام التنظيمـي مـن قبـل البـاحثين               الرغم   وعلى

واألكاديميين؛ إال أنهم لم يتفقوا على تعريف محدد له؛ ويعـود ذلـك إلـى تعـدد                 



 ٣٣

المنطلقات والزوايا التي نظر الباحثون إليه من خاللها؛ األمر الذي أدى إلى تعـدد              

فيمـا حـدد لـه       ، إلى عشرة منهـا    )(mowdayفقد أشار   . تعريفاته وتصنيفاته 

(morrow)   ًعزى السبب في هذا االختالف إلى النظر       .  تسعه وعشرين مفهوماوي

 بينما ينظر البعض اآلخر إليـه مـن   ،إليه من حيث النتائج من قبل بعض الباحثين  

 وقد ينظر له على أنه واحد أو أكثر مـن هـذه             ،خالل الحاالت السابقة واألهداف   

).١٠٥: ١٩٩٦ ،الطجم( األنواع والمداخل

 porter" سميث"و"بورتر"ومن أوائل من قدموا تعريفاً لاللتزام التنظيمي كان     

and smith توجه :" حيث نظرا إليه من منظور نفسي ووصفاه بأنه، م١٩٧٠ سنة

 وهو التعريف الذي    ).١٥: ١٩٩٨ ،القرشي(يتسم بالفعالية واإليجابية نحو المنظمة    

فقد أخذ به هيجان في تعريفه للوالء أو        . نظيميأغلب الباحثين في مجال االلتزام الت     

االلتزام التنظيمي؛ إذ عرفه بأنه قوة تطابق واندماج الفرد مع منظمته وارتباطه بها             

فـي تعريفـه لاللتـزام      )١٠٦: ١٩٩٦( كما أخذ به  الطجم       ).٩: ١٩٩٨،هيجان(

ات في تعريفه للوالء التنظيمي أخذ بـذ      ) ١١٠: ١٩٩٣( وكذلك العتيبي    ،التنظيمي

فيشير أن تعريف بورتر وسميث من أكثر       ) ٣٧: ١٩٩٥(أما الدخيل اهللا  . التعريف

ويعد هذا دليالً على أن المصطلحين الـواردين        . تعاريف االلتزام التنظيمي شيوعاً   

 المصـطلح هما مترادفان بمعنى واحد كترجمة      )  والوالء ،االلتزام(في هذا المجال    

)Commitment ( في هذه الدراسةوهذا ما أخذ به الباحث.

 على المنظور النفسـي  (O'reilly and Chatman's)ويركز أورايلي وشاتمن 

 مما يدفعـه إلـى      ،الربط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظمة     "لاللتزام ويعرفاّه  بأنه     

ويشير الباحثان إلى أن هنـاك ثالثـة        " االندماج في العمل وإلى تبني قيم المنظمة      

:سي هيجوانب لالرتباط النف

 (Compliance).اإلذعان  .أ 

 .Identification)(تحديد الهوية  .ب 

  ).Internalization(التشرب أو االستبطان  .ج 



 ٣٤

ويعود مفهوم إذعان الفرد للمنظمة إلى توقعه تلقـي المكافـآت الخارجيـة             

 والبيئة المادية المناسبة ألداء العمل؛ أما تحديد الهوية فيعود إلى مـدى             ،كالرواتب

أما التشـرب أو    .  يعلقها الشخص على العضوية واالنتساب للمنظمة      األهمية التي 

 ).١٦: ١٩٩٨،القرشي(االستبطان فيعود إلى مدى التوافق بين قيم الفرد والمنظمة 

أما العجمي  فقد عرفه بأنه الحالة التي يكون فيها الموظف معروفاً من خالل              

في حين  ). ٧٢: ١٩٨٨ ،العجمي( ويرغب االستمرار فيها     ،منظمة معينة وأهدافها  

 يرى بأن فهم االلتزام واستيعابه يتم من خالل مؤشـراته           Buchananأن بوكانن   

وقد عبر عنه بقوة إيمان الفرد وقبوله ألهـداف         ) والوالء،واالنتماء،التطابق(الثالثة  

 والمحافظـة علـى   ، والرغبة في بذل قصارى الجهود لصـالحها  ،المنظمة وقيمها 

 ).٧٧: ١٩٩٦ ،رونخضير وآخ(عضويته فيها

وباستعراض المفاهيم السابقة يالحظ أن هناك اتفاقًا واضـحاً علـى مفهـوم             

 :االلتزام يتجسد في ثالثة عناصر تناولتها جميع المفاهيم بشكل أو بآخر وهي

 .االعتقاد القوي في قيم التنظيم وأهدافه ومدى تقبلها .١

 .االستعداد والميل لبذل جهد وافر للتنظيم .٢

 .)١٠٦: ١٩٩٦ ،الطجم(حة للبقاء عضواً في التنظيم الرغبة الجام .٣

إن االلتزام التنظيمي حالة نفسية تتمثل في تمسك الفرد         : وبالتالي يمكن القول  

 واقتناعه بأهدافها؛ األمر الذي ينعكس على سلوكياته حيث يسعى لنجـاح            ،بمنظمته

 .  وااللتزام لتحقيق ذلك، وبذل قصارى الجهد،هذه المنظمة

א אא אמ :א

  تمحورت دراسات الوالء المبكرة حول مدخلين رئيسين لدراسة الـوالء أو           

 :االلتزام التنظيمي هما

وينظر لاللتزام على أنه اتجاه يعكس االرتباط        : )التبادلي(المدخل االتجاهي    :أوالً

علـى  ويعتمد  ). ١٢: ٢٠٠٤ ،رشيد(بين الفرد والمنظمة من حيث طبيعته ونوعيته      

معرفة األفراد وشعورهم وإداركهم للتوازن بين الجهـود المبذولـة واإلغـراءات            



 ٣٥

 ومع مرور الوقت؛ فإن األفراد يرغبون في وضـع          ،المقدمة التي يحصلون عليها   

المراهنات الجانبية لتقرير ومعرفة التوازن بين الجهد المبذول والتكاليف والمكافآت          

تهم واستثماراتهم في المنظمة بزيـادة مـدة        التي يحصلون عليها؛ إذ تزداد مراهنا     

 . الخدمة؛ مما يؤدي إلى زيادة تكلفة تركة المنظمة واالنتقال إلى منظمة أخرى

ويعرِّف أصحاب هذا االتجاه الوالء التنظيمي أنه اقتران فعال بـين الفـرد              

 هم الذين يرغبون في إعطاء أنفسـهم        ، حيث إن الموظفين الموالين لها     ،والمنظمة

 ).١٢٢: ١٩٩٩ ،اللوزي(عض الشيء مقابل أن يقدموا للمنظمة بشكل ممتازب

ويعنى بالعملية التي من خاللها يؤدي السـلوك الماضـي           :المدخل السلوكي :ثانياً  

 وغير الماديـة التـي      ،للفرد إلى ارتباطه بالمنظمة من خالل االستثمارات المادية       

لمكاسب التي يرى الموظـف أنـه        فااللتزام هنا ينبع من ا     ،يستثمرها في المنظمة  

يجة تركه لهـا     أو التكاليف التي قد يتكبدها نت      ،يحققها نتيجة استمراره في المنظمة    

 أو التوجه نحـو     ،وعرفه أصحاب هذا االتجاه بأنه االتجاه     ). ١٣: ٢٠٠٤ ،رشيد(

 ).١٢٣ :١٩٩٩ ،اللوزي(المنظمة 

א אמ א  :א

 : التنظيميأبعاد االلتزام

 :ميز ماير والين وسميث بين ثالثة أبعاد لاللتزام التنظيمي هي    

ويتأثر هـذا البعـد   ): Affective Component ( العاطفي والمؤثراللتزاماـ ١

بدرجة إدراك الفرد للخصائص المميزة لعمله من درجة استقاللية وأهمية وكيـان            

ة من خالل البيئة التنظيميـة الجيـدة        وتنوع المهارات والمشرفين والمشاركة الفعال    

 .والفعالة

ويقصـد بـه   ) : Normative Component ()المعياري( األخالقي االلتزامـ ٢

إحساس الموظف بااللتزام نحو البقاء مع المنظمة وغالباً ما يعزز هـذا الشـعور              

 والتفاعـل   ، والسـماح لهـم بالمشـاركة      ،بالدعم الجيد من قبل المنظمة لمنسوبيها     



 ٣٦

جابي ليس فقط في كيفية اإلجراءات وتنفيذ العمل بل المسـاهمة فـي وضـع               اإلي

 .األهداف والخطط ورسم السياسات العامة للتنظيم

 درجة التزام الفرد فـي  ):Continuance Component(  المستمرااللتزامـ ٣

هذه الحالة تحكم بالقيمة االستثمارية التي من الممكن أن يحققها لـو اسـتمر مـع                

مقابل ما سيفقده لو قرر االلتحاق بجهات أخرى؛ ويتأثر هذا النوع بعدد من             التنظيم  

 ).٥:هـ ١٤١٨ السواط والعتيبي(تقدم السن وطول العمر الوظيفي : العوامل مثل

 : مراحل تطور االلتزام التنظيمي

 ذكر أن االلتزام التنظيمي للفـرد       (Bochanan) المعاني إلى أن بوكانن      يشير   

 :حل متتابعة وهييمر بثالث مرا

وهي التي تمتد من تاريخ مباشرة الفرد لعمله ولمـدة عـام            : مرحلة التجربة ـ  ١

 ويكون خالل تلـك     ،واحد يكون الفرد خاللها خاضعاً للتدريب واإلعداد والتجربة       

 ومحاولة التأقلم مع الوضـع      ،الفترة اهتمامه منصباً على تأمين قبوله في المنظمة       

 ومحاولة التوفيق بين اتجاهاته وأهدافه واتجاهـات        ،مل فيها  والبيئة التي يع   ،الجديد

ويقول بوكانن إنه خالل هذه الفترة يواجـه        . وأهداف المنظمة ومحاولة إثبات ذاته    

الفرد عدداً من المواقف التي تكِّون عنده مرحلة التجربة وتهيئه للمرحلة التي تليها             

 ظهـور   ، وضوح الـدور    عدم ، تضارب الوالء  ،ومن هذه المواقف تحديات العمل    

 والشـعور   ، نمو االتجاهات نحو التنظـيم     ، إدراك التوقعات  ،الجماعات المتالحمة 

 .بالصدمة

وتتراوح مدة هذه المرحلة بـين العـامين واألربعـة          : مرحلة العمل واإلنجاز  ـ  ٢

 وأهم ما يميـز هـذه       ،أعوام وخالل هذه الفترة يحاول الفرد تأكيد مفهوم اإلنجاز        

 ويتبلور وضوح الوالء للعمـل      ، وتخوفه من العجز   ،الشخصية للفرد الفترة األهمية   

 .والمنظمة



 ٣٧

وتبدأ تقريباً من السنة الخامسة مـن التحـاق الفـرد           : مرحلة الثقة بالتنظيم  ـ  ٣

 حيث يزداد والؤه وتتقـوى عالقتـه بـالتنظيم          ،بالمنظمة وتستمر إلى ما ال نهاية     

 .)٢١: ١٩٩٦ ،المعاني(واالنتقال إلى مرحلة النضج 

 أشار إلـى أن عمليـة   (Welsch and lavan)وقد ذكر العتيبي والسواط أن     

 :ارتباط الفرد بالمنظمة تمر عبر مرحلتين حدداهما في التالي

ـ مرحلة االنضمام للمنظمة التي يريد الفرد العمل بها وغالباً ما يختـار الفـرد               ١

 .المنظمة التي يعتقد أنها تحقق رغباته وتطلعاته

ة االلتزام التنظيمي وهنا يصبح الفرد حريصاً على بذل أقصـى جهـد             ـ مرحل ٢

 .لتحقيقه أهداف المنظمة والنهوض بها

 أشار إلى أن هنـاك ثـالث مراحـل          O'Reilyوأردف العتيبي والسواط أن         

 :لاللتزام التنظيمي

لتي حيث يكون التزام الفرد في البداية مبنياً على الفوائد ا         : اإلذعان أو االلتزام  ـ  ١

 .يحصل عليها من المنظمة؛ وبالتالي فهو يقبل سلطة اآلخرين ويلتزم بما يطلبونه

حيث يتقبل سـلطة اآلخـرين      : مرحلة التطابق والتماثل بين الفرد والمنظمة      ـ٢

رغبة منه في االستمرار بالعمل في المنظمة؛ ألنها تشبع حاجاته لالنتماء وبالتالي            

 .فهو يفخر بها

عتبار أهداف وقيم المنظمة أهدافاً وقيماً له وهنا يكون االلتزام          ا: مرحلة التبني  ـ٣

 ).٧: ١٤١٨العتيبي والسواط (نتيجة لتطابق األهداف والقيم 

אא אמ :א

تعددت اجتهادات الباحثين والدارسين واتجاهاتهم حول العوامل التـي تسـاعد               

م؛ إال أن دراسـات روبـرت مـارش         على تكوين االلتزام التنظيمي داخل التنظي     

وماناري تعتبر من الدراسات المتميزة التي أشارا فيها إلى العوامل المساعدة على            

 :تشكيل وتكوين االلتزام التنظيمي وهي 



 ٣٨

ضرورة العمل على تبني سياسات داخلية تسـاعد علـى إشـباع             : السياسات.١

دى أي إنسان مجموعـة      ومن المعروف أن ل    ،حاجات األفراد العاملين في التنظيم    

. من الحاجات المتداخلة التي تساعد على تشكيل السلوك الوظيفي لهؤالء األفـراد           

 أو سلبيته على قدرة الفرد على إشـباع هـذه           ،ويعتمد السلوك في شدته وإيجابيته    

الحاجات؛ فإذا أشبعت هذه الحاجات فإن ذلك سيترتب عليه إتباع نمـط سـلوكي              

 وهـذا السـلوك   ،وين ما يسمى بالسـلوك المتـوازن   إيجابي بشكل يساعد على تك    

المتوازن الناتج عن مساندة التنظيم للفرد في إشباع هذه الحاجـات يتولـد عنـه               

وتتفـاوت  .  ثم االلتزام أو الوالء التنظيمي       ،الشعور بالرضا واالطمئنان واالنتماء   

 علـى   هذه الحاجات عند األفراد العاملين من حيث األهمية واألولوية في العمـل           

 وقد أشار ماسلو في نظرية سلم الحاجـات اإلنسـانية علـى الحاجـات               ،إشباعها

 والحاجـة إلـى     ، والحاجة إلى الحـب واالنتمـاء      ، والحاجة لألمن  ،الفسيولوجية

 . والحاجة إلى تحقيق الذات،االحترام

يساعد وضوح األهداف التنظيميـة علـى زيـادة االلتـزام           :وضوح األهداف   .٢

راد العاملين؛ فكلما كانت األهداف واضحة ومحددة كلما كانـت          التنظيمي لدى األف  

وينطبـق  . عملية إدراك وفهم األفراد لاللتزام أو الوالء التنظيمي والمنظمة أكبـر          

 .ذلك على النهج والفلسفة والكفاءة اإلدارية 

تساعد المشاركة مـن    : العمل على تنمية مشاركة األفراد العاملين في التنظيم       . ٣

اد العاملين بصورة إيجابية على تحقيق أهداف التنظيم؛ فالمشاركة كمـا           قبل األفر 

يراها دايفن هي االشتراك الفعلي والعقلي للفرد في موقف جماعي يشـجعه علـى              

 ويشترك في المسؤولية في تحقيق      ،المشاركة والمساهمة لتحقيق األهداف الجماعية    

 .تلك األهداف

المشاركة تعمل علـى زيـادة الـوالء        وقد أوضحت الكثير من الدراسات أن           

 وتجعل األفراد يرتبطون ببيئة عملهم بشـكل أكبـر بحيـث            ،وااللتزام التنظيمي 

يعتبرون أن ما يواجه الفرد من مشكالت هو تهديد لهم وألمنهم واستقرارهم؛ األمر            

 .الذي يؤدي إلى تقبلهم لروح المشاركة برغبة جامحة وروح معنوية عالية



 ٣٩

فالمناخ التنظيمـي هـو ذلـك المجـال          :سين المناخ التنظيمي  العمل على تح  . ٤

المتضمن للطرق واألساليب واألدوات والعناصر والعالقات المتفاعلة داخل بيئـة          

المنظمة بين األفراد؛ وبناًء على ذلك يمكن النظر للمناخ التنظيمي على أنه يمثـل              

ـ         ،شخصية المنظمة الناجحة    فالمنـاخ   ،ائد وأن نجاحها يعتمد على جو العمـل الس

التنظيمي الجيد يشجع على خلق جو عمل إيجابي يعمل على تحقيـق االسـتقرار              

 ويجعل العاملون يشعرون بأهميتهم في العمل من حيث المشاركة          ،لألفراد والتنظيم 

في اتخاذ القرارات ورسم السياسات والشعور بوجود درجـة عاليـة مـن الثقـة               

تنظيمي مالئم من حيـث الوفـاق والتعـاون         المتبادلة؛ وألن تمتع العاملين بمناخ      

 ،والعدالة والمساواة للوصول إلى تحقيق األهداف التنظيمية يعزز الثقـة المتبادلـة           

 ويدعم الشـعور بـااللتزام      ، ويزيد درجة الرضا الوظيفي    ،ويرفع الروح المعنوية  

 .   والوالء التنظيمي

لجيد أنظمـة حـوافز     يتطلب المناخ التنظيمي ا    :تطبيق أنظمة حوافز مناسبة   . ٥

 فتوافر األنظمة المناسبة يؤدي إلى زيادة الرضا عن المناخ          ،معنوية ومادية مناسبة  

 وبالتالي زيادة االلتزام وارتفاع معـدالت اإلنتـاج         ،التنظيمي وعن المنظمة ككل   

واتفق الباحثون على أن المنظمات العاملة في القطاع العام أقـل           . وتقليل التكاليف 

 . تخداماً للحوافز وتطبيقاً ألنظمة الحوافز الجديدةالمنظمات اس

 إن االهتمام بإشباع حاجات العاملين والنظـر        :العمل على بناء ثقافة مؤسسية    . ٦

إليهم كأعضاء في بيئة عمل واحدة ترسخ معايير أداء متميز ألفرادها؛ وتعمل على             

 وإعطائهم  ،العاملينتوفير درجة كبيرة من االحترام المتبادل بين اإلدارة واألفراد          

 سيترتب عليه زيادة قـوة تماسـك        ،دوراً كبيراً في المشاركة في اتخاذ القرارات      

 . وزيادة االلتزام والوالء لها،المنظمة

 ، إن الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به اإلدارة هو إقناع اآلخرين            :نمط القيادة . ٧

ية؛ فـاإلدارة الناجحـة    بضرورة إنجاز األعمال بدقة وفاعل ،وفي جو عمل مناسب   

هي اإلدارة القادرة على كسب التأييد الجماعي إلنجاز األعمال من خـالل تنميـة              



 ٤٠

 فالقائد الناجح هو الذي     ،مهارات األفراد اإلدارية باستخدام أنظمة الحوافز المناسبة      

 ).١٢٦: ١٩٩٩ ،اللوزي (يستطيع زيادة درجات االلتزام التنظيمي لدى األفراد

א אא :אמ

):١٣٣: ١٩٩٩ ،اللوزي(تأثير االلتزام على المتغيرات التنظيمية التالية 

א١ :א

تشير الدراسات إلى أن لاللتزام التنظيمي دوراً كبيراً في رفع الروح المعنوية                

ام باألعمـال   وحماسهم للقي  ،األمر الذي يترتب عليه حب األفراد لعملهم ومنظماتهم       

 وتعرف الروح المعنوية بأنها اتجاهات األفراد والجماعات نحـو بيئـة            ،المطلوبة

العمل؛ فاالتجاهات االيجابية تنمي التعاون التلقائي ببذل كل الطاقات فـي سـبيل             

 ،والروح المعنوية هي نتاج اإلدارة السلوكية الناجحـة       . تحقيق األهداف التنظيمية  

 هي تعبير عن العالقة المميزة للمنظمة الجيدة مع العاملين          فالروح المعنوية العالية  

 وتؤدي المعنويـات    ، فمن الصعب فرض الروح المعنوية بالقوة أو باإلجبار        ،فيها

المرتفعة إلى زيادة درجة االلتزام التنظيمي عكس الروح المعنوية المنخفضة نتيجة           

اخلية الذي يترتب عليها    لقصور في السياسات الداخلية أو لعيوب في بيئة العمل الد         

 .تدني مستوى االلتزام التنظيمي وتدني اإلنتاجية

א٢ א :א

يمتاز األفراد الذين تتوافر لديهم درجات عالية من االلتزام التنظيمي في بيئات                

 والتـزامهم   ، وحماسهم للعمل  ،عملهم باألداء الوظيفي الجيد الناتج عن حب األفراد       

وتشير األبحاث والدراسات إلى أن االلتزام مـن أهـم مقومـات            . بأهداف التنظيم 

 كما يشير أيمن المعاني إلى أن هناك عالقة قوية بـين االلتـزام              ،اإلبداع الوظيفي 

 واإلبداع اإلداري؛ مما يشير إلى ضرورة قيام اإلدارات بتعزيـز قـيم             ،التنظيمي

بداعات في المجـال  االلتزام التنظيمي ودعمه وتشجيعه للحصول على مزيد من اإل     

 .الوظيفي



 ٤١

 :א٣

بأنه توقف الفرد عن العضوية فـي المنظمـة التـي           "يعرف موبلي التسرب        

يعتبر تسـرب المـوظفين أو      و).٢٣: ١٩٨٦ ،موبلي("يتقاضى منها تعويضاً نقدياً   

تركهم ألعمالهم في المنظمات اإلدارية من الظواهر السـلبية التـي تهـدد حيـاة               

ويشير المعاني إلى أن هذا التسرب يترتب عليـه آثـار           . منظمات وتمنع تقدمها  ال

:سلبية منها

 :ـ تعطيل األداء الوظيفي في مجالين١

 .أ ـ التعطيل الناتج عن فقدان الكفاءات الجيدة من العاملين نتيجة لتركهم المنظمة

 وكـذلك  ،ب ـ التعطيل الناتج عن الفراغ الوظيفي نتيجة لعدم وجـود الكفـاءات   

 خاصة إذا كـان األفـراد       ،التعطيل نتيجة لتكاليف عملية البحث عن بدائل مناسبة       

 .التاركون لعملهم يتمتعون بكفاءات عالية جداً

 :ـ االرتباك في األنماط االجتماعية واالتصاالت٢

فإذا كان األفراد التاركون للعمل يتمتعون بمهارات وكفاءات عالية من حيـث                

ل والمشاركة؛ فإن تركهم للعمل سيؤثر على كل هذه المزايا بما في            األداء واالتصا 

 .ذلك زعزعة تماسك األفراد وثقتهم في المنظمة وتدني إنتاجيتهم

 :ـ تدني المعنويات٣

 والذهاب للمنظمة إلى مكان عمـل       ،إذا استمرت عملية ترك العاملين للمنظمة         

 ومـن ثـم تـدني       ،اد العاملين آخر؛ فإن ذلك سيضعف الروح المعنوية لبقية األفر       

 .اإلنتاجية وتراجع البناء التنظيمي وارتفاع التكاليف

 : ـ ارتفاع التكاليف٤

 ، كاإلعالن عـن وظـائف جديـدة       ،تسرب العاملين يترتب عليه تكاليف عالية         

 . وتكاليف التكيف في بيئة العمل الجديدة،يتبعها تكاليف التدريب

 



 ٤٢

 :ـ زيادة أعباء العمل٥

 حيـث   ،جة لترك العمل فإن أعباء العمل على العاملين في التنظيم سـتزداد           نتي    

تحتاج عملية استبدال عناصر جديدة من ذوي الكفاءات العالية بالموظفين إلى وقت            

وجهد وإلى تكاليف عالية تستغرق أحياناً فترات زمنية تتراوح مابين شـهر إلـى              

 الوظيفية على بعض األفـراد       وخالل فترة البحث عن بدائل تزداد الواجبات       ،عام

 وتشـكل الضـغوطات     ،األمر الذي ينعكس سلباً على األداء والمعنويات واالنتماء       

المتزايدة على األفراد من إرهاق وإجهاد واستنزاف للطاقات إلى التفكيـر بتـرك             

 )٧٠: ١٩٩٦ ،المعاني( والبحث عن مكان عمل آخر،العمل

א٤ :א

 فهناك  ،ي بأنه اتفاق غير مكتوب بين المنظمة والعاملين فيها        يعّرف العقد النفس      

 فالمنظمة تطالب األفراد بضرورة     ،عالقة تكاملية تبادلية بين العاملين وبين التنظيم      

 وأن يبذلوا قصارى جهدهم للحصول علـى        ،االلتزام باألنظمة والقوانين واألهداف   

 بالعمـل علـى تـوفير البيئـة         المزيد من اإلنتاجية مقابل مطالبة األفراد للمنظمة      

  ).١٣٣: ١٩٩٩ ،اللوزي(المساعدة على إشباع حاجاتهم من أمن واستقرار وحوافز

ويؤدي الشعور بااللتزام التنظيمي إلى عدد مـن النتـائج اإليجابيـة بالنسـبة           

 ، واستقرار العمالة واالنتظام فـي العمـل       ،للمنظمة كانخفاض معدل دوران العمل    

 وزيـادة   ،لجهد واألداء مما يؤثر على انخفاض تكلفـة العمـل         وبذل المزيد من ا   

وقـد أكـدت    . )٣٤: ١٩٨٨ ،خطاب(اإلنتاجية وتحقيق النمو واالزدهار للمنظمة      

نتائج العديد من الدراسات على األهمية الواضحة لاللتزام التنظيمـي فـي حالـة              

عة مـن   ارتفاع مستوياته في بيئة العمل إذ ينتج عنه انخفاض في مستويات مجمو           

 وفي مقدمتها تأتي ظاهرتا الغياب والتهرب عن أداء العمل فقـد            ،الظواهر السلبية 

 والتأخر عـن    ،أكدت نتائج العديد من الدراسات األخرى على ارتفاع تكلفة التغيب         

 والتي تستنزف الكثير    ، وانخفاض درجات الرضا الوظيفي    ، وتسرب العمالة  ،العمل

 ).٧٩: ١٩٩٧ ،يالفضل(من جهد وإمكانيات المنظمات 

  



 ٤٣

 :تأثير االلتزام التنظيمي على الفرد

 أن تأثير االلتزام على الفرد ينقسم        (Romzek)يرى العتيبي والسواط نقالً عن          

 :إلى قسمين

يرى أن لاللتزام تأثير على الفرد خارج نطاق العمل سـواء أكـان هـذا               : ألول ا

 في االستمرار في العمل بالمنظمـة        فقد يقوي رغبة الفرد    ،التأثير إيجابياً أو سلبياً   

وبالتالي يزداد رضاه الوظيفي مما يجعله يتبنـى        . ويجعله يستمتع عند أدائه لعمله    

 أما الجانب السلبي لتأثير االلتزام علـى        ، وهذا في جانبه اإليجابي    ،أهداف المنظمة 

الفرد يجعله يستثمر كل جهده وطاقاته ووقته للعمل وال يترك أي وقـت للنشـاط               

رج العمل وهذا يجعله يعيش في عزلة عن اآلخرين إضـافة إلـى أن العمـل                خا

 . وهمومه تسيطر على تفكيره خارج العمل

 حيث إن الموظف    ،يرى أن تأثير االلتزام ينعكس على تقدمه الوظيفي       : الثاني

 وأكثـر وأسـرع ترقيـاً       ،ذا االلتزام المرتفع كونه في العادة مجداً في عمله        

 وأكثر إخالصاً واجتهاداً في تحقيـق أهـداف         ، الوظيفية وتقدماً في المراتب  

 وتزداد ثقته في المنظمة بأنها ستكافئه على شدة إخالصه والتزامه           ،المنظمة

 ).٨: هـ ١٤١٨العتيبي والسواط (

 

   

 

  

 

 



 ٤٤

א: :א

تـاريخ   و ٧/ُأنشئت هيئة الرقابة والتحقيق بموجب المرسـوم الملكـي رقـم م           

هـ وهي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية معنوية عامة تـرتبط مباشـرة            ١/٢/١٣٩١

 مما يحقق لها ضمان الحيادية واالستقاللية عن الجهـات          ،برئيس مجلس الوزراء  

 ، وطبيعة عملها هو مراقبة الموظفين فـي أدائهـم لواجبـاتهم           ،الحكومية األخرى 

ن إنشائها هو التحقق من حسن       فالهدف م  ،والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم      

 والمؤسسات العامة وسؤال من يسفر التحقيق       ،األداء اإلداري في الجهاز الحكومي    

 ،وتضم هيئة الرقابة والتحقيق جهازين رئيسين همـا جهـاز الرقابـة           . عن إدانته 

: ونصت المادة الخامسة من النظام على أن تختص الهيئة بما يلي،وجهاز التحقيق

 .ابة الالزمة للكشف عن المخالفات المالية واإلداريةـ إجراء الرق١

 أو من جهة رسـمية  ،ـ فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين ٢

 .مختصة عن المخالفات المالية واإلدارية

 وفيما  ،ـ إجراء التحقيق في المخالفات المالية واإلدارية التي تكشف عنها الرقابة          ٣

 . أو من أي جهة رسمية مختصة،المختصينيحال إليها من الوزراء 

ألغيت هيئة  .(ـ متابعة الدعوى التي تحال إليها طبقاً لهذا النظام إلى هيئة التأديب           ٤

هــ وضـمت    ١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ  ٥١/التأديب بموجب المرسوم الملكي رقم م     

 ).  اختصاصاتها لديوان المظالم

מ א :א

صات الهيئة الموكلة إليها عند إنشائها بموجب نظام تأديـب          فضالً عن اختصا      

 وتحقيقاً للصالح العام منحت الهيئة اختصاصات أخرى يمكن إجمالهـا           ،الموظفين

 : فيما يلي

ـ االشتراك مع ديوان المراقبة في لجنة التحقيق في مبـررات إخـالء الـدور               ١

 وإبالغ الجهات المختصة    المستأجرة للدوائر الحكومية التي يتم إخالؤها لخطورتها      

التخاذ الالزم حيالها إضافة إلى كشف المخالفات التي تقع فيها بعـض األجهـزة              



 ٤٥

الحكومية عند قيامها باالستئجار أو اإلخالء ومعالجة هذه المخالفات مع الجهـات            

 مع قيام الهيئة بفحص الشكاوى واإلخباريات التي ترد إليها من بعـض             ،المختصة

شأن مخالفة بعض األجهزة الحكوميـة لقواعـد االسـتئجار أو           المالك أو غيرهم ب   

 .اإلخالء

ـ تقصي أسباب القصور في تنفيذ المشروعات باالتفاق مع الهيئـة المركزيـة             ٢

 ).وزارة التخطيط واالقتصاد(للتخطيط

ـ التحقيق في جرائم االختالس المتهم فيها موظفون أو مسـتخدمون ومباشـرة             ٣

 .االدعاء

جرائم المنصوص عليها في نظـام مباشـرة األمـوال العامـة            ـ التحقيق في ال   ٤

 .ومباشرة االدعاء فيها بموجب المادة التاسعة من النظام المذكور

 وتجنـد   ،ـ المساهمة سنوياً في الرقابة على األجهزة المشاركة في أعمال الحج          ٥

فـي  الهيئة العدد الكافي من مندوبيها للتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المشـاركة             

 .أعمال الحج للبرامج التي تعدها

ـ متابعة مدى تقيد الجهات الحكومية بأحكام األوامر السامية الخاصـة بإسـناد             ٦

 . األعمال للمكاتب االستشارية

ـ التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير واالدعاء أمام الدوائر المختصة بـديوان            ٧

 .المظالم في القضايا الجنائية والتأديبية

 .  من نظام البريد١٧يق واالدعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادة ـ التحق٨

 

 

 

 

 



 ٤٦

א א:א א :א

يتناول هذا الفصل عرض عدد من الدراسات السابقة التي تمكن الباحث مـن             

 وقد تم عرض هذه     ،الحصول عليها في مجالي الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي       

ق ترتيب زمني من األقدم إلى األحدث للدراسات التي أجريـت فـي             الدراسات وف 

 ثـم التعقيـب علـى تلـك         ،بيئات عربية أو أجنبية في كل من محوري الدراسة        

 .الدراسات

א: א א א :א

تتضمن أدبيات الفكر اإلداري الكثير من الدراسات السابقة التي تطرقت لمفهوم               

لثقافة التنظيمية؛ إال أن هذه الدراسات ركزت على قيم المـديرين ودورهـا فـي               ا

 والقليل من هذه الدراسات سواء العربية منها أو األجنبية ربطت           ،تطوير المنظمات 

 واتخاذ القرارات   ، واألداء ،بين الثقافة التنظيمية والمتغيرات األخرى مثل التدريب      

 واإلبداع اإلداري وفيما يلي عرض لهـذه        ، والتطوير التنظيمي  ،والرضا الوظيفي 

 .الدراسات التي تناولت مفهوم الثقافة التنظيمية

م بدراسة حول أهمية قيم المديرين في       ١٩٩٢ في عام    عبد الرحمن هيجان  قام      

 بهدف التعرف على قيم أولئك األفراد ذوي النفوذ         ،تشكيل ثقافة منظمتين سعودتين   

 ومعرفـة مـدى     ،الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك    في كل من الهيئة     ) المديرين(

 من خالل التعرف على قيم المديرين       ،تأثير هذه القيم في أبعاد الثقافة في منظماتهم       

في كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك فيما يتعلق بأسلوبهم في إدارة              

مع األشـخاص الـذين     وكذلك إدارتهم للعالقات     ، وإدارتهم لمهام إدارتهم   ،إداراتهم

وكذلك التعرف على تأثير قيم المـديرين       . يعملون معهم بإدارتهم لبيئات منظماتهم    

في هاتين المنظمتين في الجوانب الملموسة وفي نماذج السـلوك الموجـودة فـي              

وشـملت عينـة الدراسـة جميـع        .  وكذلك تأثيرها في اتخاذ قراراتهم     ،منظماتهم

) ١٢(منهم  ) ٦٢( وبلغ عددهم  ،لملكية للجبيل وينبع  المديرين والمشرفين في الهيئة ا    

 ولُخصت نتائج الدراسة    ،مشرفاً ومديراً في سابك   ) ٥٠( و ،مشرفاً ومديراً في الهيئة   

في أن قيم المديرين تمثل عامالً رئيساً في تشكيل ثقافة منظماتهم؛ حيث يتصـرف              



 ٤٧

ت التـي   المديرون بطريقة تبين أنهم أصحاب النفوذ وذلك من خـالل الصـالحيا           

 وإن المديرين والمشرفين في هاتين المنظمتين يركـزون علـى األداء            ،يمتلكونها

الجيد وتحقيق األهداف بكفاءة ويحرصون على الجوانب اإلنسانية ويمثلـون فـي            

 وإن ثقافة هاتين المنظمتين تؤكـد أنهمـا         ،الوقت نفسه الثروة الحقيقية للمنظمتين    

 وظهور  ،حداثتهما وقوة األطراف المنافسة لهما    دفاعيتان وليس بينهما تنافس نظراً ل     

آثار قيم المديرين في الظواهر الملموسة في ثقافة هاتين المنظمتين علـى جانـب              

 ، فكالهما يعطي أهمية كبرى الستقبال الـزوار       ،نماذج السلوك والقرارات المتخذة   

 ، والحرص على جـذب المسـتثمرين      ،والحفاظ على الناحية الجمالية على المباني     

 .وظهور روح المنافسة في اتخاذ القرارات

 حـول تجربـة   ١٩٩٣ دراسته عـام  C-Au Mable  أو مابلشانوأجرى      

 بهدف الكشف عـن     ،مجموعة شركات سيبدو في دمج الثقافة التنظيمية والتدريب       

عالقة الثقافة التنظيمية بالتدريب في إحدى الشركات اليابانية التي امتد نشاطها إلى            

وتوصلت الدراسة إلى إن الثقافة التنظيميـة تتضـمن نظـام القـيم             . هونج كونج 

المشتركة واالفتراضات واالعتقادات والمعايير التي تصهر أفراد المنظمـة فـي           

 وأن نجاح البرنامج التدريبي يتوقف على االهتمام بالثقافة التنظيميـة           ،بوتقة واحدة 

 .نجاح المنظماتلما لها من أهمية قصوى كأحد العوامل األساسية في 

 حـول   ١٩٩٦ فقد أعدا دراستهما عام      علي العضايلة  وزميله   ذياب البداينة أما      

 دراسة مقارنة بـين     ،قيم المديرين كمؤشر لثقافة المنظمات في األردن والسعودية       

قيم المديرين في كل من شركة الفوسفات والبوتاس في األردن مع قيم المدرين في              

وأظهـرت  . المملكة العربية السعوديةوينبع وشركة سابك في الهيئة الملكية للجبيل    

نتائج الدراسة وجود اتساق في قيم المديرين في المنظمـات األردنيـة مـع قـيم                

المديرين في المنظمات السعودية؛ حيث تبين أن قيم الـدفاع والنفـوذ والفعاليـة              

 المـديرين   والكفاءة والعدالة والصفوة قد احتلت أعلى القيم وعلى التـوالي لـدى           

 وفـرق   ، والمكافـأة  ، واالقتصاد ، والنظام ،أما قيم التنافس  . السعوديين واألردنيين 

 ، واستغالل الفرص فقد احتلت أدنى ترتيب في المنظمات في كال البلـدين            ،العمل
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وارتفاع متوسط القيم لدى المديرين في المنظمات السعودية عنه فـي المنظمـات             

ات داللة إحصائية بين متوسطات القـيم فـي         كما أظهرت وجود فرق ذ    . األردنية

وتعكس هذه النتيجة خصوصية ثقافية في كل مـن         . المنظمات األردنية والسعودية  

 .. باعتبار كل منهما تمثل ثقافة فرعية،البلدين

 حـول الثقافـة     ١٩٩٧ فقد أجرت دراستها عام      K.vestalكاترين فستال   أما      

رة بين االستراتيجية والنتائج بهدف تبيان      التنظيمية باعتبارها وصلة حرجة أو خط     

المفاهيم الخاطئة حول الثقافة التنظيمية وتوضيح الدور الذي يمكن أن تؤديه الثقافة            

التنظيمية في سرعة تحريك التغيـرات االسـتراتيجية والبنيويـة إلدارة رعايـة             

 Veterans Health Aolministrationالمحاربين القدماء 

يحـدد مفهـوم    : القسم األول منها  :ى ثالثة أجزاء رئيسة   وانقسمت الدراسة إل  

 ويوفر إطاراً معرفياً لفهمها ويوضح الكيفية التي يمكن من خاللها تطـوير             ،الثقافة

 في منظمـة  Culture at work والقسم الثاني اختبر عمل الثقافة ،الثقافة التقليدية

 كبار القـادة الـذين      رعاية المحاربين القدماء من خالل إجراء مقابالت مقننة مع        

 وكشف مدى دعم الثقافة الحالية والثقافات الجديدة البنـاء          ،نشروا معلومات ونوادر  

 ومناقشة الحواجز الكامنة التي يجـب التغلـب عليهـا           ،التنظيمي الجديد للمنظمة  

أما القسم الثالث حدد تفصيالً استراتيجيات      . لتحقيق التغير الثقافي السريع المدعوم    

 والقوى البشرية لتوفير الثقافـة      ، واإلجراءات والقدرات التنظيمية   ،دارةالقادة واإل 

 وتوصلت نتائج الدراسة إلى إن تغييـر        ،التنظيمية الالزمة لدعم التغيير والتطوير    

ثقافة أي منظمة أمر حيوي لتطويرها؛ وإذا لم تتغير الثقافة التنظيمية فإن العاملين             

 إلى وقت طويل؛ ولذا فإن بقـاء المـدى          سوف يتأكدون أن الرؤية الجديدة تحتاج     

الطويل لنجاح واستمرار منظمة رعاية المحاربين القدماء سوف يعيق قدراتها على           

التغيير السريع لثقافتها؛ وإن تغيير الثقافة التنظيمية يمكن أن يحدث من خالل تقدير          

ات العمـل    واستخدام منهج علمي في تعبئة القادة وتغيير آلي        ،أهمية التغيير الثقافي  

 .ودمج تحالف قطاع واسع من األفراد مع الثقافة المرغوبة
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 L.Harris لويـد هـارس   وزميله E. Ojbonna ايمانيول أوجبوناوقاما     

 واسـتهدفت الدراسـة     ،ليست كما تظن  :  بعنوان الثقافة  ١٩٩٨بدراستهما في عام    

ليست مثل المنـاخ    توضيح ما الذي ال تعنيه الثقافة التنظيمية مع التدليل على أنها            

 كما أنه ال يمكن النظر إليها على أنها واحـدة أو            ، أو السياسة  ، أو القوة  ،التنظيمي

 باإلضافة إلى تصنيف رؤية كل من اإلداريـين والبـاحثين إزاء الثقافـة              ،متماثلة

وخلصت نتائج الدراسة إلى إن المحـددات       . التنظيمية في ضوء محددات مفهومها    

 ،يمية تشير إلى أنها مفهوم أكثر عمقاً من المنـاخ التنظيمـي           الرئيسة للثقافة التنظ  

 وأن هناك ثالثـة     ،وأنها تفقد معناها عند تحليلها على أساس من الوحدة أو التماثل          

تصورات من الثقافة التنظيمية يستخدمها الباحثون واإلداريون في تحليل تأثيرهـا           

عية لألفـراد والجماعـات     على المنظمة ومدى تداخلها وتضامنها مع الثقافات الفر       

 Fragmentation الثقافة المجزئة Integration Cultureالثقافة الدامجة : وهي

Culture    والثقافة المخالفة Diffentiation.       اإلداريـين كما أظهرت الدراسـة أن

 ويتوقف ذلك على مركزهم الوظيفي في       ،لديهم مفاهيم مختلفة عن الثقافة التنظيمية     

 حيث يراها المديرون في المستويات اإلدارية العليـا تتفـق مـع             ،التنظيم الهرمي 

 ويراها المديرون في المستويات اإلدارية الوسـطى        ،خصائص االندماج والتكامل  

 وأن  ،تتفق مع خصائص االختالف في حين يراها العاملون تنتمي إلـى الجزئيـة            

ـ             ع مـن   هناك ثالث صعوبات تحول دون تحقيق وعي كبير بالقيم التنظيميـة تنب

اختالف الثقافات الفرعية لألفراد والجماعات في المنظمة؛ ولتحقيق ذلـك الـوعي            

 .ينبغي تطبيق سياسات تنظر بعين التقدير إلى تلك االختالفات

 حول توسيع   ١٩٩٨ وزمالؤه دراستهم عام     W.Verbeke وليم فيربيك وأعد      

يمـي والثقافـة    وانتشار المفاهيم في مجاالت السـلوك التنظيمـي والمنـاخ التنظ          

واستهدفت الدراسة تحليل مدى اتساع المفاهيم العلمية وتطورهـا فـي           . التنظيمية

 وقد تناولت الدراسة بالتحليل     ،Rationalمجال السلوك التنظيمي بطريقة عقالنية      

 والثقافـة   ،المنـاخ التنظيمـي   : مفهومين رئيسين من مفاهيم السلوك التنظيمي هما      

الدراسة في أن مفهوم المناخ التنظيمي انعكاس للطريقة         وتبلورت نتائج    ،التنظيمية

التي يدرك بها األفراد خصائص بيئة العمل في حين أن مفهوم الثقافـة التنظيميـة            
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 وأن المنـاخ التنظيمـي      ،يعكس الطريقة التي تؤدي بها المهام في داخل المنظمة        

 يراها بعض البـاحثين     مفهوم علمي له تاريخ طويل مقارنة بالثقافة التنظيمية التي        

 كمـا   ، في حين يراها اآلخرون تتضمن أبعاداً مختلفة فـي المنظمـة           ،نمطاً حديثاً 

أبرزت الدراسة أن الطريقة التي يتم من خاللها تعريف المناخ التنظيمـي تتـأثر              

 .بالطريقة التي يتم بها تعريف الثقافة التنظيمية

 حول الثقافـة  ١٩٩٨عام  فقد أعد دراسته M. Hauser ماركوس هوسرأما     

 ،القـيم (واستهدفت الدراسة تحليل محتوى الثقافـة التنظيميـة         . التنظيمية والتجديد 

 وتداخل تأثيرها في المراحل المختلفة لعملية التجديـد         ،وقوتها)  المعرفة ،المعايير

 واالتصـاالت   ،التفكيـر الهرمـي   : كما تناولت بالتحليل أيضاً قضايا مثل     . التقني

 وقوة القيم الثقافية وتأثيراتها اإليجابية والسلبية علـى      ،وتباين الفريق  ،والصراعات

 باإلضافة إلى توضيح ذلك من خـالل التطبيـق علـى            ،المراحل المختلفة للتجديد  

وأظهرت نتـائج   . إحدى المستشفيات السويسرية التي تقدم نظاماً جديداً للمعلومات       

ـ        ة مجموعـة مـن القـيم والمعـايير       الدراسة أن الثقافة التنظيمية في هذه الدراس

 ويالحـظ أن بعـض هـذه        ،والمعارف التي يشترك فيها األفراد داخل المنظمـة       

.  وبعضـها ثابـت    ، كما أن بعضها متغيـر     ،العناصر مدركة وبعضها ال شعوري    

ويمكن تقسيم الثقافة التنظيمية من أجل التحليل العلمي إلى ثالثة أبعـاد تعيـق أو               

 وأن  ، وقوة الثقافـة   ، وبناء الثقافة  ،محتوى الثقافة : ني وهي تدعم عملية التجديد التق   

 ،توجد بعض النماذج العامة للتأثيرات اإليجابية للثقافة التنظيمية على عملية التجديد          

 والقيم والمعـايير    ،فمثالً الرغبة في االتصاالت مع األفراد داخل وخارج المنظمة        

جابي على فاعلية عمليات التجديد      لها تأثير إي   ، والثقة ،الموظفة في حل الصراعات   

كما أظهرت الدراسة أن الثقافة الفرعية ربمـا تـؤثر إيجابيـاً فـي              . في المنظمة 

 وأن  ،المراحل األولى من التجديد ويتوقف ذلك على القدرة على بناء فهم ناضـج            

ارتباط الثقافة الجماعية مع الثقافات الفرعية يحقق مزايا إيجابية في مرحلة إدراك            

شكلة واقتراح الحلول؛ غير أن هذا التأثير اإليجابي يتوقف على القدرة على بناء             الم

وخلصت إلى إن الثقافة التنظيمية المتكاملة برهنت       . اتصال وظيفي بهذه الجماعات   
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 وأن تأثير قوة هذا التجديـد يتوقـف         ،على أنها أفضل وسط ثقافي مناسب للتجديد      

 . على مستوى الثقافة التنظيمية

 دراسة حـول تحليـل   ١٩٩٨ عام G. Hosfstedeجيرت هوفستيد وأجرى     

وهدفت الدراسة للتعرف إلى أي مـدى       . مفهوم االتجاهات والقيم والثقافة التنظيمية    

يشير التصنيف بين االتجاهات والقيم والثقافة التنظيمية إلى التمييز الموجود فـي            

مـن  %) ٧٦(ثلـون   موظفـاً يم  )٢٥٩٠( وشملت عينة دراسته     ،ذهن المفحوصين 

 وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك سبعة متغيرات فقط مـن            ،المجتمع األصلي 

متغيراً هي التي لها ارتباطات دالة إحصائياً مع مكونات الثقافة التنظيميـة            ) ١٢٠(

 والقيم إزاء بيئـة العمـل       ، االتجاهات نحو محتوى العمل    ،مناخ االتصاالت : وهي

 والقيم  ، واالتجاهات نحو ضغوط العمل    ،الرئيس المباشر  واالتجاهات نحو    ،والنوع

 وأن التحليل العملي كشف أن األسئلة الخاصـة باالتجاهـات           ،حول محتوى العمل  

واألسئلة المتصلة بالقيم تتشبع بطريقة منتظمة على عوامل مختلفة؛ فاالتجاهـات           

 حين  في)  وضغوط العمل  ، والرئيس المباشر  ،باالتصاالت ومحتوى العمل  (ترتبط  

كما أظهرت وجود قليل مـن      ).  ومحتوى العمل  ، وبيئة العمل  ،بالنوع(ترتبط القيم   

الشك حول كون الثقافة التنظيمية تؤثر في األداء وعلى المدى الطويل ربما تكون             

 رغم صعوبة برهـان     ،هي المؤثر المحدد لنجاح المنظمة أو فشلها في االستمرار        

لى صعوبة تطبيق الدراسات التطويريـة       وربما يعزى ذلك في أحد جوانبه إ       ،ذلك

 كما كشفت الدراسة أن الظروف والعمل اإلداري يمكن أن يـؤثر فـي              ،وتحليلها

 بينما يمكـن أن     ،الثقافة التنظيمية دون التأثير سلباً أو إيجاباً في اتجاهات العاملين         

 ،يميةتؤثر الظروف والعمل اإلداري في اتجاهات العاملين دون تغيير الثقافة التنظ          

وإن مجالي االتصاالت والتعاون هما المجاالن اللذان يمكن أن يؤثر العمل اإلداري            

 .من خاللهما سلباً أو إيجاباً في الثقافة التنظيمية واتجاهات العاملين

 حول أثر الثقافة التنظيميـة فـي        ١٩٩٨ فقد أعد دراسته عام      أحمد النعمى أما      

 بهـدف   بالمملكة العربيـة السـعودية    األمنية  فعالية عمليات التدريب في األجهزة      

الوقوف على مستوى إدراك الثقافة التنظيمية السائدة في األجهـزة األمنيـة فـي              
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 وكشـف  ،المملكة والتعرف على مستوى فعالية التدريب في تلك األجهزة األمنيـة      

. المملكةالعالقة بين الثقافة التنظيمية وفعالية العملية التدريبية في األجهزة األمنية ب          

ضابطاً في الشرطة وحرس الحدود في الجـوازات        ) ٢٩٣(وبلغ عدد عينة الدراسة   

 وخلصت نتائج الدراسة إلى أن ضباط األجهـزة         ،والدفاع المدني بالمنطقة الشرقية   

 ،األمنية بالمنطقة الشرقية يدركون قيم القوة وفرق العمل والنظام بدرجة عالية جداً           

 ،والمكافأة والفعالية والكفاءة والعدالة بدرجة عاليـة      في حين يدركون قيم الصفوة      

وأن هناك عالقة موجبة دالة إحصائياً بين إدراك قيم الثقافـة التنظيميـة وفعاليـة               

 كمـا توجـد عالقـة       ،عملية التدريب باألجهزة األمنية بالمنطقة الشرقية بالمملكة      

حديد االحتياجات التدريبيـة    موجبة دالة إحصائياً بين قيم الثقافة التنظيمية وفعالية ت        

 .في األجهزة األمنية بالمنطقة الشرقية بالمملكة

م حول الثقافة التنظيميـة وعالقتهـا       ٢٠٠١ دراسته في عام     نايف الفالح وأعد      

بهدف التعرف على مستوى إدراك منسوبي       ،بالرضا الوظيفي في األجهزة األمنية    

والمنطقة الشرقية للثقافـة التنظيميـة      هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض       

 ،موظفاً) ٤٦٩( ووزع استمارة على مجتمع الدراسة البالغ عددهم         ،السائدة بالهيئة 

 مسـتوى إدراك الثقافـة      نوأبرزت نتائج الدارسة أ   . استمارة) ٣٨٧(واستعاد منها 

بمنطقة الرياض متوسط فـي     بي هيئة التحقيق واالدعاء العام      التنظيمية لدى منسو  

ومرتفع في بـاقي     ،الصفوة والمكافأة واالقتصاد واستغالل الفرص    : ربع قيم هي  أ

 ن وأ ،عدل وفرق العمل والنظـام والتنـافس      القوة والفاعلية والكفاءة وال   : القيم وهي 

مستوى إدراك الثقافة التنظيمية لدى منسوبي هيئة التحقيق واالدعاء العام بالمنطقة           

قيم القوة والتنافس والدفاع والكفاية     ما أظهرت أن     ك .الشرقية مرتفع في جميع القيم    

تحتل مراكز متقدمة في الترتيب لمنظومة قيم الثقافة التنظيمية في هيئـة             والفعالية

 .التحقيق واالدعاء العام في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية

 الثقافـة  حـول  )م٢٠٠١( فقد أعد دراسته في عـام         آل حسن  زعبد العزي  أما    

بهدف معرفة تأثير الثقافة التنظيمية      ،التنظيمية وعالقتها بفعالية التطوير التنظيمي    

ة للمجاهدين في المملكـة العربيـة       تطوير التنظيمي في اإلدارة العام    على فعالية ال  
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 ن باإلدارة العامـة للمجاهـدين      العاملي  أن اسة عن  نتائج الدر   وتمخضت ،السعودية

الثقافة التنظيمية  بينهم  وأنها تسود    )فرق العمل  ،الكفاية ،الفعالية ،القوة( قيم يدركون

كمـا  ).  القانون والنظـام   ، العدل ،لمكافأةا( قيميدركون أيضاً     وأنهم ،بدرجة عالية 

عالقة إيجابية بين متغير العمر والثقافة التنظيمية وفعالية التطـوير           وجود   أظهرت

هناك عالقـة    وأن ، ضعيفة جداً  فقد كانت  ،التنظيمي باستثناء متغير فعالية التدريب    

 ،ممثالً في قيم الثقافة التنظيميـة  ،سلبية بين متغير المؤهل ومتغير الثقافة التنظيمية     

إيجابية مع متغير    عالقة   ات سنوات الخبرة كانت ذ    وأن ،يوفعالية التطوير التنظيم  

 ك هنا وأن ،ينوفعالية تقويم أداء العامل    ،فرق العمل والقانون والنظام    ، الكفاية ،القوة

فعالية  و ،القانون والنظام  ،العدل ،عالقة إيجابية بين المرتبة الوظيفية وكل من القوة       

   .الهياكل التنظيمية

م حول الثقافة التنظيميـة     ٢٠٠٤بإجرى دراسته في عام     بسام العنزي   وقد قام       

ري واإلبداع اإلداري بهدف معرفة أثر الثقافـة التنظيميـة علـى اإلبـداع اإلدا             

 أنفـي   الدراسة  نتائج    ولُخصت ، المملكة العربية السعودية   بالمؤسسات العامة في  

جميع القيم المكونة للثقافة التنظيمية سائدة بالمؤسسات الحكومية في مدينة الرياض           

ماعـدا قيمـة    )  النظام ،عملال فرق   ،العدالة ،الكفاءة ،الفاعلية ،الصفوة ،القوة(وهي

م التي يؤمن بها األفراد في داخل المنظمات على اخـتالف           أن أغلب القي   و ،المكافأة

 . أنواعها متشابهة إلى حد كبير

 :نستخلص من العرض السابق للدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية    

 ، ـ أن أغلب الدراسات ُأجريت في قطاع األعمال وجزء منها في القطاع األمني            

 .ودراسة واحدة ُأجريت في القطاع المدني

 وبيئـة   ،ـ يالحظ تنوع البيئات التي أجريت فيها الدراسة مابين بيئـة سـعودية            

 ولكل بيئة من هذه البيئات خصائصها التي تميز عن غيرها           ، وبيئة غربية  ،عربية

 .ويتصف مجتمعها بتلك الخصائص

ـ إن أغلب الدراسات ركزت علـى دراسـة القـيم التـي أعـدها فرانسـيس                 

م التي تحاول هذه الدراسة التعرف علـى مـدى          وهي نفس القي  ) ١٩٩٥(وودكوك

 .سيادتها في هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض
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ـ تشابه بعض الدراسات وخاصة الدراسات التـي أجراهـا هيجـان والبدانيـة              

.  وكذلك الدراسات األربع األخيرة في نفس الفكرة والمـنهج البحثـي           ،والعضايلة
א: א א אא  :אמ

تركزت غالبية الدراسات التي تضمنتها أدبيات الفكر اإلداري حول االلتـزام                

التنظيمي على قياس مستوى االلتزام التنظيمي كبعد واحد دون التطـرق ألبعـاده             

 وفيما يلي عرض للدراسات السـابقة التـي         ، ومسببات االلتزام وحدوده   ،المختلفة

   :تناولت االلتزام التنظيمي

م حول العالقة بين الوالء التنظيمي      ١٩٨٧ بدراسته عام     القطان يمعبد الرح قام      

 ، دراسة مقارنـة بـين العمالـة اآلسـيوية         ،والصفات الشخصية واألداء الوظيفي   

 وهدفت الدراسة إلى قيـاس  ، والعمالة الغربية، والعمالة السعودية  ،والعمالة العربية 

زام التنظيمي ألربع مجموعات ثالث منهـا مـن         ومقارنة مستويات الوالء أو االلت    

أما الرابعة هي العمالة السـعودية تجـاه        )  غربية ، عربية ،آسيوية(العمالة الوافدة   

تحديد العالقة بـين الـوالء التنظيمـي    و ،المنظمات التي يعملون لديها في المملكة 

  ومدة الخدمة في المنظمة الحاليـة والمسـتوى        ،وثالث صفات شخصية هي العمر    

 العالقة بين الـوالء التنظيمـي واألداء الـوظيفي          طبيعة وكذلك. التعليمي لألفراد 

عامالً من الناطقين باللغة    ) ٢٧٠(وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدراسة        .لألفراد

فنادق ومؤسسات الخدمة العامة ومؤسسات تعليمية      (اإلنجليزية في منظمات مختلفة   

وتوصلت الدراسة إلى أن العمالة     .  السعودية في المملكة العربية  ) وشركات خاصة 

اآلسيوية أكثر والًء تجاه المنظمات التي تعمل فيها من العمالة العربية والسـعودية             

 كمـا   ،وأن العمالة العربية أكثر والًء من العمالة السـعودية والغربيـة          .والغربية

والء والعمر  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين ال          

.ومدة الخدمة وكذلك وجود عالقة إيجابية بين الوالء التنظيمي والمستوى التعليمي

م دراسة حول االنتماء التنظيمي والرضا      ١٩٨٨ في عام    عايدة خطاب وأجرت      

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة االنتمـاء       . عن العمل لدى المرأة العاملة السعودية     

لدى المرأة العاملة السعودية لما لذلك من أهمية فـي          التنظيمي والرضا عن العمل     
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التعرف على مدى قيام المنظمات التي تعمل بها المرأة بتوفير الظروف المناسـبة             

 ووضع المقترحـات    ، والتعرف على مواطن القوة والضعف في بيئة العمل        ،للعمل

ذل مزيد مـن     وبالتالي اإلسهام في ب    ،إليجاد الدافع للعمل وتنمية السلوك االنتمائي     

وتناولت هـذه الدراسـة عـدة    . الجهد واألداء وتقليل معدل دوران العمل والغياب     

 وبلغ عدد عينة الدراسـة      ،قطاعات من قطاعات الخدمة المدنية النسائية بالرياض      

 وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االنتماء التنظيمي لدى المرأة          ،موظفة) ٣٢١(

 وقد يعود ذلك إلى عدد من العوامل منها ما          ،بيرةالعاملة السعودية مرتفع بدرجة ك    

 والـبعض اآلخـر يتعلـق    ،يتعلق ببيئة العمل الخارجية كقلة فرص العمل المتاحة 

بظروف بيئة العمل الداخلية متمثلة باإلشراف ومحتوى العمل ونظم االتصـاالت           

واألجور وفرص الترقي والتقدم؛ مما ساعد على استمرار ارتفاع مستوى الـوالء            

 وأنه ال يوجد اختالف معنوي بين المجموعـات فـي مسـتوى الـوالء               ،وتقويته

 كما تبين من خالل بحث العناصر المكونة لمقياس االنتماء أن ارتفـاع             ،التنظيمي

الرغبة في  (هذا المقياس يرجع إلى انطباق العنصرين األولين من عناصر االنتماء           

أما الرغبة في بذل مجهـود      ) ظمة والقبول ألهداف وقيم المن    ،االستمرار في العمل  

كبير لتحقيق نجاح المنظمة فقد كان المقياس أقل من سابقيه؛ وهذا يدل على مـدى               

  .الحاجة إلى تحسين بعض جوانب ظروف العمل

م ١٩٩١فـي عـام    فقد قامـا  Korabik أوربكوزميله Rosin  روسن أما    

بمكان العمل على عينـة     حول تأثير عدد من المتغيرات المتعلقة       بإجراء دراستهما   

من المديرات بهدف معرفة مدى تأثير عدد من المتغيرات المتعلقة بمكان العمـل             

وقـد   ،مـديرات ) ٣٠٦( وكان عدد عينة الدراسة      .على التزام عينة من المديرات    

توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المديرات اللواتي لم تكن وظائفهن ذات طابع             

ظهر التـزامهن    ،تهن محدودة وغير مستقالت في وظائفهن     وكانت مسؤوليا  ،قيادي

 .  بمستوى منخفض

حول م دراستهما ١٩٩٢عام  Frankفرانـك وزميله Patericia  باتريسهوأعد     

الرضا الوظيفي والتزام العمال كبار السن في الشركات الصغيرة بهـدف معرفـة             
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 وقـد   . عـن اإلدارة   آثار العمر على الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي والرضا       

شـركة مـن الشـركات      )٥٦(موظفاً يعملون فـي     ) ٧٢١(أجريت الدراسة على    

أسفرت نتـائج   و. عاماً) ٥٠(حتى  ) ٣١(الصغيرة تتراوح أعمارهم مابين أقل من       

ن العمال األكبر سناً أقل ميـوالً       إ أن للسن عالقة هامة بااللتزام حيث        الدراسة عن 

أن العمال األكبر سناً قد يتبوءون مناصب عليا        وقد يكون السبب    . لمغادرة الشركة 

 .  في سلسلة السلطة الهرمية

 حول تأثير مدة الخبرة فـي       ١٩٩٣ عام   دراسته في  Orpen أوربينوأجرى      

العمل على االلتزام التنظيمي للعاملين بهدف معرفة تأثير مدة الخبرة فـي العمـل              

موظفـاً فـي مصـنع      ) ٨٠(اسة   وقد شملت الدر   .على االلتزام التنظيمي للعاملين   

وقد توصلت الدراسة إلى أن سنوات الخبرة في العمـل           ،لإللكترونيات في أستراليا  

 .لها تأثير على مستوى االلتزام لدى األفراد

دراسته في دولة الكويت حـول أثـر الـوالء    ) م١٩٩٣ (العتيبـي وقد أجرى      

تين مـن العـاملين فـي    التنظيمي والعوامل الشخصية على األداء الوظيفي لدى فئ  

 وهدفت الدراسـة    ، والعمالة العربية الوافدة   ،القطاع الحكومي هما العمالة الكويتية    

إلى تسليط الضوء على الفروق في مستويات الوالء التنظيمـي واألداء الـوظيفي             

 وكـان عـدد     ،ألكبر ثالث جنسيات عربية عاملة في القطاع الحكومي في الكويت         

 من ثالث جنسيات هما العمالة الكويتية والعمالة        ،عامالً) ٤٥٩(أفراد عينة الدراسة    

العربية متمثلة في العمالة المصرية والعمالة األردنية باعتبارهما أكبر الجنسـيات           

 وقد أبرزت نتائج الدراسة أن المجموعة المصرية أكثر ،العربية العاملة في الكويت 

لمجموعة الكويتية فـي المرتبـة       وحلت ا  ، تليها المجموعة األردنية   ،والًء تنظيمياً 

 وتذهب هذه الدراسة في نتائجهـا       ،األخيرة فهي تمثل أقل من سابقتيها والًء تنظيماً       

 إذ تتفقان على أن العمالـة       ،لتتفق مع ما توصل له القطان في دراسة سالفة الذكر         

الوطنية سواء في السعودية أو الكويت أقل والًء تنظيمياً عند مقارنتها بالجنسـيات             

 .األخرى الوافدة
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دراسة في مصر لقياس ) م١٩٩٤ ()Ibrahim and rue(إبراهم و روكما أعد     

ومقارنة مستويات الوالء التنظيمي بين المغتربين األمريكيين ومـواطني الدولـة           

 الذين وظفتهم الشركات األمريكية متعددة الجنسـيات فـي          ،المضيفة وهي مصر  

 وكلها متعـددة الجنسـيات      ،فة األنشطة منظمة مختل )٣١( وشملت الدراسة    ،مصر

 ،موظفاً أمريكيـاً  ) ٢٥٩( منهم   ،موظفاً) ٥٦٨( وبلغ حجم العينة     ،تعمل في مصر  

 وأظهرت الدراسة   ،موظفين مصريين يؤدون وظائف إدارية وغير إدارية      ) ٣٠٩(

 وتتفق أسباب انخفاض    ،أن الموظفين األمريكيين أقل والًء من نظرائهم المصريين       

ظيمي لدى الموظفين األمريكيين في مصر معها لدى العمالة الغربية التي         الوالء التن 

 من حيث عدم الرضا مـن قبـل المـوظفين           ،تعمل في المملكة العربية السعودية    

 إضافة إلى وجود ممارسات غير مألوفة قد        ،األمريكيين في التوظيف خارج دولتهم    

 .فرد تجاههاينتج عنها امتعاض تجاه المنظمة؛ مما يؤثر على والء ال

م حـول العالقـة بـين       ١٩٩٥ فقد أعد دراسة  في عام        عبد الرحيم المير  أما      

ضغوط العمل وبين الـوالء التنظيمـي واألداء والرضـا الـوظيفي والصـفات              

المجموعـة  ( دراسة مقارنة بين أربع مجموعات من اليد العاملة هـي            ،الشخصية

 ،) والمجموعـة الغربيـة    ،وية والمجموعة اآلسـي   ، والمجموعة العربية  ،السعودية

 وغموض الـدور    ،وهدفت هذه الدراسة إلى قياس ومقارنة مستويات صراع الدور        

 وقياس ومقارنة مستويات االلتزام التنظيمي واألداء الوظيفي والرضا         ،بين العاملين 

 ومقارنة طبيعة العالقة االرتباطية بين صـراع وغمـوض          ،الوظيفي بين العاملين  

نظيمي واألداء الوظيفي والرضا الوظيفي والصـفات الشخصـية         الدور والوالء الت  

)  والحالة االجتماعيـة   ، وطبيعة الوظيفة  ، ومدة الخدمة في الوظيفة الحالية     ،العمر(

موظف من النـاطقين    ) ٢٠٠(وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من      . للعاملين

 ، منشآت سـعودية   باللغة اإلنجليزية والذين يقومون بمهام إدارية وغير إدارية في        

وقد .  وشركات خاصة  ، ومؤسسات تعليمية  ، وشركات صناعية  ،ومؤسسات حكومية 

توصلت الدراسة إلى دعم العديد من نتائج الدراسات السـابقة كدراسـة القطـان              

والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي            ) م١٩٨٧(عام

 وأظهـرت   ، والعربيـة  ،ة اآلسيوية مستوى الوالء التنظيمي يميل ألفراد المجموع     



 ٥٨

 ،النتائج أن أفراد المجموعة اآلسيوية أكثر والًء من أفـراد المجموعـة العربيـة             

 . والمجموعة الغربية،والمجموعة السعودية

م حول مقاسات االلتزام لمنظمة     ١٩٩٥ فقد أجرى دراسة في عام       دخيل اهللا أما      

التشابه في تأثير متغيرات حددت     أكاديمية وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى        

 ،بالتواتر على أنها مقدمات مهمة لاللتزام التنظيمي على االلتزام لمنظمة أكاديميـة           

 ، المشـاركة  ، طول الخدمة الرسمية والمركزية    ، المرتب ،العمر:(والمتغيرات هي 

وقد خلصت  الدراسة إلـى      ).  الرضا الوظيفي  ، العالقات بين األشخاص   ،والتفاعل

. غيرات الدراسة تأثيرها كمقدمات لاللتزام التنظيمي في منظمـة أكاديميـة          أن لمت 

وال . وتبقى األهمية في التأثير لمتغير الرضا الوظيفي من بين هـذه المتغيـرات            

غرابة في ذلك فهو يمثل رد فعل تقويمي وانفعالي يعبر عن مدى حب الشخص أو               

ظيفي يكشـف عـن أهميتـه        كما أن التأثير الواضح للرضا الو      ،كراهيته لوظيفته 

كخبرة تنظيمية لها عالقتها الوثيقة بمتغيرات تنظيمية لوظيفة أخـرى كـااللتزام            

واألداء أو اإلنتاجية وبازدياد الرضا يزداد االلتزام وبازدياد االلتزام تتوقع تحسـناً            

 .في األداء وزيادة في مستوى اإلنتاجية ما دام الفرد راضياً عن واقعه الوظيفي

م بدراسة حول الوالء التنظيمي وعالقته      ١٩٩٥ في عام    علي العضايلة  قام   كما    

 وهدفت هذه الدراسـة لمعرفـة مسـتوى الـوالء           ،بالعوامل الشخصية والتنظيمية  

 وبيان  ، والقطاع الخاص والمقارنة بينها    ،التنظيمي بين بعض منظمات القطاع العام     

 مـدة   ،عمـر الفـرد   (خصية  العالقة بين مستوى الوالء التنظيمي والمتغيرات الش      

 ،) أداء العـاملين ، عدد سنوات الخدمـة   ، المركز الوظيفي  ، المؤهل العلمي  ،الخدمة

)  الـخ ...  مدة الخدمة  ، مستوى التعليم  ،عمر الفرد (معرفة أثر المتغيرات المستقلة     

واشتملت عينة الدراسة على عدد من المنظمات األردنية في         . على الوالء التنظيمي  

) ٣٢٠(موظفـاً اسـتجاب مـنهم     ) ٤٨٠( وبلغ حجم العينة     ، والعام القطاع الخاص 

 وتمخضت نتائج الدراسة عن أن متوسط الوالء التنظيمي لجميـع أفـراد             ،موظفاً

 وأن هناك فروقاً في مستوى الوالء التنظيمي بين العاملين في           ،العينة كان متوسطاً  

 هنـاك عالقـة      وكـذلك  ، وإن كانت هذه الفروق يسيرة     ،القطاعين العام والخاص  
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إيجابية بين الوالء التنظيمي والمركز الوظيفي ومستوى األداء ووجود أثـر لهـذه             

ووجود عالقة بين أداء الشخص ووالئه للمنظمـة        . المتغيرات في الوالء التنظيمي   

وكذلك وجود عالقة بين العمـر      . لدى جميع العاملين في القطاعين العام والخاص      

 .جود عالقة سلبية بين الوالء والمؤهل العلمي كما أظهرت الدراسة و،والوالء

م حول قياس مدى قدرة العوامـل       ١٩٩٦ دراسته في عام     عبد اهللا الطجم  وأعد      

التنظيمية والشخصية في التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمـي بـاألجهزة اإلداريـة            

ه مـن   واستهدفت هذه الدراسة معرفة أبعاد االلتزام التنظيمي وديناميكيت       . السعودية

 وما تقدمـه    ، وما يمثله من احتياجات وتوقعات والمنظمة      ،خالل العالقة بين الفرد   

إلشباع تلك االحتياجات والتوقعات من خالل البيئة التنظيمية في األجهزة اإلدارية           

السعودية من خالل تحديد العوامل التنظيمية وقياسها كما يراها أفراد العينة ويتوقع            

 وتقييم العالقة بين العوامـل التنظيميـة        ،اللتزام التنظيمي لها أن تؤثر في درجة ا     

 وتحليل العالقة بين العوامـل      ،ودرجة االلتزام التنظيمي وما تتضمنه من عناصر      

وكان عدد  ).  عدد سنوات الخدمة   ، والوظيفي ، المستوى التعليمي  ،كالسن(الشخصية  

والمصـالح  موظفاً من العاملين في عـدد مـن الـوزارات           ) ٢٥٢(عينة الدراسة   

 وتبلورت نتائج الدراسة    ،والمؤسسات والشركات العامة في كل من الرياض وجدة       

في وجود عالقة إيجابية متبادلة بين مختلف العوامل التنظيميـة وبـين االلتـزام              

 كما توصلت إلى عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصـائية بـين              ،التنظيمي

 ةي تختلف بذلك مع نتائج دراسة العضايل      العوامل الشخصية وااللتزام التنظيمي وه    

 وتتفق معهـا    ،السابقة التي ترى وجود عالقة إيجابية بين العمر والوالء        ) م١٩٩٥(

في وجود عالقة سلبية بين المؤهل التعليمي ومستوى الوالء التنظيمي؛ بمعنـى أن             

 .الوالء التنظيمي يقل كلما ارتفع المستوى التعليمي

م حـول االلتـزام     ١٩٩٦ دراستهم فـي عـام       روننعمة عباس وآخ  وأجرى      

 بهدف معرفة مدى وجود عالقة بين درجـة االلتـزام           ،التنظيمي وفاعلية المنظمة  

 ومدى وجود فروق معنوية بين الكليـات العلميـة محـل            ،التنظيمي وبين الفاعلية  

) ١٢٨( وبلغ عـدد عينـة الدراسـة       ،الدراسة في أبعاد االلتزام التنظيمي والفاعلية     
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 ولُخصـت   ،من عدد العينـة   %) ٥٠(يئة تدريس وكانت االستجابة بحدود    عضو ه 

 وتفاوت مستوى الفاعلية في الكليات      ،نتائجها في انخفاض درجة االلتزام التنظيمي     

 والتـأرجح للرضـا     ،العلمية واإلنسانية بين االرتفاع واالنخفاض فـي اإلنتاجيـة        

بية بين االلتـزام وبـين       ووجود عالقة إيجا   ،الوظيفي والتماثل في تحقيق األهداف    

 وهي تؤكد وتدعم ما توصل إليه       ، أي أن زيادة االلتزام تزيد من الفاعلية       ،الفاعلية

 .العضايلة في دراسته من وجود عالقة بين أداء الشخص ووالئه للمنظمة

م سعى من خاللهـا إلـى       ١٩٩٧ فقد أجرى دراسة في عام       فضلي الفضلي أما      

لتنظيمي بعالقات العمل ما بـين الـرئيس وتابعيـه          التعرف على عالقة االلتزام ا    

 وهدفت الدراسة إلى معرفة متوسط االلتزام التنظيمي فـي          ،والمتغيرات الشخصية 

 وطبيعة العالقة بين االلتزام التنظيمـي وبعـض المتغيـرات           ،األجهزة الحكومية 

ه  ومعرفة اتجا  ،) المركز الوظيفي  ، مدة الخدمة  ، المؤهل ، العمر ،الجنس(الشخصية  

. أو متوسط طبيعة عالقات العمل ما بين الرئيس وتابعيه في األجهـزة الحكوميـة             

 بلغ  ،استمارة) ٢٥٠( وتم توزيع    ،وقد تم اختيار خمس جهات حكومية في الكويت       

 وخلصـت  ،استمارة) ١٩٠(عدد العائد منها بعد استبعاد االستمارات غير المكتملة       

بين االلتزام التنظيمي وطبيعة عالقـات      نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ما        

 وهي بذلك تؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه القيادة          ،العمل ما بين الرئيس وتابعيه    

 ،داخل التنظيم وخصوصاً فيما يتعلق بالتأثير على اتجاهات العمل لدى المرؤوسين          

وكذلك وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية على مستوى متوسـط االلتـزام             

 حيث ظهر وجود عالقـة سـلبية        ،تنظيمي فيما بين مختلف المتغيرات الشخصية     ال

 ، والمركز الوظيفي  ،فيما بين االلتزام وكل من العمر والمؤهل العلمي ومدة الخدمة         

من ) م١٩٩٦(والطجم) م١٩٩٥(وهي تدعم وتؤكد ماتوصلت إليه دراستي العضايلة      

التعليمـي وااللتـزام أو الـوالء       نتائج فيما يتعلق بوجود عالقة سلبية بين المؤهل         

 وتؤيد نتائج دراسة الطجم السابقة فيما توصلت إليه مـن عـدم وجـود            ،التنظيمي

 وتختلف بذلك مع دراسة العضايلة التي       ،عالقة معنوية بين الوالء التنظيمي والعمر     

 وكذلك فيما يتعلق بوجود عالقـة       ،ترى وجود عالقة بين العمر والوالء التنظيمي      

ين الوالء التنظيمي والمركز الوظيفي؛ إذ توصلت دراسة العضايلة لوجود          إيجابية ب 
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 بينما توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط سـالب           ،عالقة إيجابية بينهما  

 . بينهما

هـ حـول الـوالء   ١٤١٨  دراسة في عام  سعود العتيبي وطلق السواط   وأعد      

 وهـدفت   ،لعوامـل المـؤثرة فيـه     التنظيمي لمنسوبي جامعة الملك عبد العزيز وا      

 وتحديد العوامل   ،الدراسة لقياس الوالء التنظيمي لمنسوبي جامعة الملك عبد العزيز        

 ومعرفة العالقـة بـين األبعـاد        ،التي تؤثر إيجابياً أو سلبياً على الوالء التنظيمي       

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين من غير األكاديميين في          . المكونة للوالء 

موظفاً تتراوح مـراتبهم    ) ٧٣٠( والبالغ عددهم عند إجراء الدراسة     ،لجامعة نفسها ا

 ،وتم اختيار هذه العينة باستخدام أسلوب العينة الحصصية       ) ١٣ـ٤(الوظيفية مابين   

وأظهرت نتائج الدراسة أن العمر والحالة االجتماعية من بين الصفات الشخصـية            

 وأن لسنوات الخدمة تـأثير      ،والء األخالقي التي لها تأثير على الوالء المستمر وال      

 كما أن لخصائص العمل تأثير قوي على الوالء العاطفي          ،على الوالء العاطفي فقط   

وتوصلت كذلك إلى أن مناخ العمل      . واألخالقي وتأثير بسيط على الوالء المستمر     

وأن مكافـآت  . االجتماعي له تأثير قوي على الوالء العـاطفي واألخالقـي فقـط          

ظمة ذات تأثير قوي على الوالء العاطفي واألخالقي وتأثير يسير على الـوالء             المن

وهي تختلف عن جميع الدراسات السابقة إذ تطرقـت ألبعـاد الـوالء             . المستمر

 والوالء المستمر والوالء األخالقي في حين       ،التنظيمي الثالثة وهي الوالء العاطفي    

 .بعد واحدأن الدراسات السابقة درست الوالء التنظيمي ك

م دراسة حول الوالء    ١٩٩٨ في عام    سوزان القرشي ومن ناحية أخرى أجرت         

 بهـدف   ،التنظيمي للموظفين الحكوميين في مدينة جدة بعض المحددات واآلثـار         

 ومعرفـة الخصـائص     ،معرفة درجة الوالء التنظيمي لدى الموظـف الحكـومي        

الء التنظيمي للموظفين   الشخصية والخصائص الوظيفية التي تؤثر على مستوى الو       

) الخصائص الشخصية أو الوظيفية   ( ومعرفة أي الفئتين من المتغيرات       ،الحكوميين

.  وهل تأثيرهما مستقالً أو مشـتركاً      ،تعد أكثر تأثيراً على مستوى الوالء التنظيمي      

وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي الخدمة المدنية في األجهـزة الحكوميـة              
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بالمراتب الوظيفية الواقعة بين المرتبة األولـى والمرتبـة الثالثـة           في مدينة جدة    

فرعاً ) ١٧(موظف يمثلون   )٥٠٠( وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من         ،عشرة

من %) ٦٨(يمثل ما نسبته  ) ٣٣٩( وكان العائد من االستمارات      ،لفروع الوزارات 

 موظفي الحكومـة     وخلصت الدراسة إلى أن مستوى الوالء التنظيمي لدى        ،العينة

 وكذلك وجود عالقة إيجابية     ،أعلى من المستوى المتوسط وهذا المستوى يعد عالياً       

 كما خلصـت    ،بين الخصائص الوظيفية والوالء التنظيمي لدى الموظف الحكومي       

إلى  عدم وجود عالقة بين الخصائص الشخصـية للموظـف ومسـتوى الـوالء               

 دراسة الطجم في نتائجها مـن عـدم          وهي بذلك تتفق مع ما ذهبت إليه       ،التنظيمي

 . وجود عالقة  بين العوامل الشخصية والوالء التنظيمي 

م حول الوالء التنظيمـي     ١٩٩٨ بدراسة في عام     عبد الرحمن هيجان  كما قام       

 وقد هدفت هذه الدراسة إلى كشف درجة الوالء التنظيمي لـدى            ،للمدير السعودي 

 وزارات حكومية تمثل قطاع الخدمات فـي        المديرين السعوديين العاملين في عشر    

وتقرير صيغة العالقة بين الـوالء التنظيمـي للمـدير          . المملكة العربية السعودية  

مسـمى  ( وعشر متغيرات شخصية من جهة أخـرى وهـي           ،السعودي من جهة  

 مـدة  ، مدة الخدمة في الوزارة الحالية، المستوى التعليمي ، العمر ، المرتبة ،الوظيفة

 وتقريـر   ،) عدد الجهات التي عمل بها المدير سابقاً       ،دولة بصفة عامة  الخدمة في ال  

 ومتغيـرين مـن     ،صيغة العالقة بين الوالء التنظيمي للمدير السعودي من جهـة         

وقـد  .  هما الصيغة الرسمية والمركزية    ،متغيرات البناء التنظيمي من جهة أخرى     

د عينة الدراسة كـان     تبلورت نتائج الدراسة في أن متوسط الوالء التنظيمي ألفرا        

 ووجود عالقة جوهرية موجبة بين كل من العمر         ،عالياً للمنظمات التي يعملون بها    

 والوالء التنظيمـي مـن جهـة أخـرى للمـدير            ،والمرتبة ومدة الخدمة من جهة    

التـي دلـت    ) م١٩٨٧( وتتفق بذلك مع ما توصلت له دراسة القطـان           ،السعودي

 ،ن الوالء التنظيمي ومدة الخدمة في المنظمـة       نتائجها على وجود عالقة إيجابية بي     

 ،في وجود عالقة إيجابية بين الوالء التنظيمي والعمر       ) م١٩٩٥(ودراسة العضايلة 

 وجود عالقة جوهرية سالبة بين متغيرات البنـاء         ،ومدة الخدمة  والوالء التنظيمي 
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ـ    ،التنظيمي المتمثلة في الصيغ الرسمية والمركزية من جهـة         ي  والـوالء التنظيم

 .للمديرين من جهة أخرى

م حول  الوالء التنظيمي لـدى       ١٩٩٩ فقد أجرى دراسة عام      يمن المعاني أأما      

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الـوالء        .المديرين في الوزارات األردنية   

 ومعرفـة العالقـة بـين المتغيـرات         ،التنظيمي للمديرين في الوزارات األردنية    

 مـدة الخدمـة فـي التنظـيم       ، المؤهل العلمي  ،هة العمل ج(الشخصية المتمثلة في    

وبلـغ  . والـوالء التنظيمـي   )  والجنس ، السن ، الحالة االجتماعية  ، الراتب ،الحالي

 وكـان العائـد منهـا       ،موظفاً) ١٨٦(مجتمع الدراسة التي وزعت عليه االستبانة       

وتوصلت الدراسة إلـى أن نسـبة والء        %). ٧٦,٨(استبانة أي ما نسبته     ) ١٤٣(

 وظهـور   ،وتعتبر نسبة جيدة  %) ٧٩,٨(أفراد مجتمع الدراسة لمنظماتهم ما يعادل       

 ووجـود   ،تفاوت بين المديرين في الوالء تبعاً لتفاوت الجهات التي يعملـون بهـا            

 ، الراتـب  ، الخدمـة  ،فروق ظاهرية بين الوالء التنظيمي وكل من المؤهل العلمي        

 . داللة إحصائية والجنس؛ لكنها لم تكن ذات،الحالة االجتماعية

م  حـول  ١٩٩٩ دراستهما عام (Abdullah& Show) عبد اهللا وشاووأعد     

. على االلتـزام التنظيمـي    ) الخصائص الشخصية (تأثير الخصائص الديموغرافية    

وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الخصائص الديموغرافية للعاملين على بعدين       

 وقـد   ،) وااللتـزام المسـتمر    ،لتزام العاطفي اال(من أبعاد االلتزام التنظيمي وهي      

وتوصـلت  . ُأجريت على العاملين بوزارة الصحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة        

هذه الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين العمر وااللتزام العاطفي مع وجود عالقـة              

ـ       ،معاكسة لذلك بين العمر وااللتزام المستمر      ه  وهي بذلك تختلف عّما توصلت إلي

من نتائج تمثلت في أن العمر من الصـفات         ) م١٩٩٥(دراسة العتيبي والسواط عام   

 وعدم وجود أي عالقة بين كـل مـن          ،الشخصية التي تؤثر على الوالء المستمر     

 كما توصـلت إلـى   ،الراتب من جهة وااللتزام العاطفي والمستمر من جهة أخرى 

ة وااللتزام العاطفي مـن     وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدة الخبرة من جه         

 .جهة أخرى
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م حول الخصـائص الشخصـية      ٢٠٠٠ دراسة عام    عبد اهللا السالمة  وأجرى      

 دراسة مقارنة بـين القطـاع الحكـومي         ،والوظيفية وأثرها على الوالء التنظيمي    

 وهدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات العاملين نحو عالقة بعـض            ،والخاص

 ،ظيفية بااللتزام التنظيمي لهم بكل من الوزارات والبنوك       المتغيرات الشخصية والو  

 والقطـاع الخـاص   ،وكان يمثل القطاع الحكومي بعض الوزارات بمدنية الرياض      

) ٣٦٠( وكان عدد عينة القطاع الحكومي       ،جميع البنوك العاملة في مدينة الرياض     

موظـف بواقـع    )٣٠٠(موظفاً لكـل وزارة وقطـاع البنـوك         )٢٠(موظفاً بواقع   

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط طردي قوي ذا         .موظفاً لكل بنك  )٣٠(

 ، أهميـة الوظيفـة    ، الخبرة ،داللة إحصائية بين الوالء وكل من الحالة االجتماعية       

 المعلومـات   ، العالقات االجتماعيـة   ، المكافآت الوظيفية  ، تنوع المهام  ،االستقاللية

ودراسـة  ) م١٩٩٥(تائج دراسة العضايلة    وهي بذلك تتفق مع ن    . والتغذية العكسية 

فيما يتعلق بنتيجة وجود عالقة إيجابيـة بـين الخبـرة والـوالء             ) م١٩٩٨(هيجان

التي دلت نتائجها على وجـود      ) م١٩٨٧(وتتفق كذلك مع دراسة القطان    . التنظيمي

عالقة إيجابية ومعنوية ذات داللة إحصائية أيجابية بين الـوالء التنظيمـي ومـدة              

وتختلف في النتيجـة نفسـها مـع        ). م١٩٩٤(كذلك دراسة إبراهيم ورو    و ،الخبرة

التي توصلت لوجود ارتباط سلبي بـين مـدة الخدمـة           ) م١٩٩٧(دراسة الفضلي 

 ووجود ارتباط عكسي قوي ذي داللة إحصـائية بـين الـوالء             ،والوالء التنظيمي 

ابقة من   وتؤيد النتيجة هنا ما توصلت إليه دراسة الفضلي الس         ،والمستوى الوظيفي 

 وتختلـف فيهـا مـع       ،وجود ارتباط سلبي بين المركز الوظيفي والوالء التنظيمي       

والتي توصلت إلى نتيجة مفادها وجود عالقة إيجابيـة         ) م١٩٩٥(دراسة العضايلة 

 كما أظهرت عدم وجـود      ،بين الوالء التنظيمي والمركز الوظيفي ومستوى األداء      

 ،ة المتغيرات الشخصية المتمثلة في السن ارتباط ذي داللة إحصائية بين الوالء وبقي      

 . وسنوات العمل بالجهة الحالية، التعليم،الراتب

م حول الدعم التنظيمـي واألبعـاد     ٢٠٠٣ دراسة في عام     مازن رشيد كما أعد       
المتعددة للوالء التنظيمي؛ بهدف بحث العالقة بين مستوى الدعم التنظيمي المدرك           

وتكون مجتمـع   .  والمعياري ، والمستمر ،العاطفي:ظيمي  واألبعاد الثالثة للوالء التن   



 ٦٥

الدراسة من الموظفين العاملين في المؤسسات العامة في مدينة الرياض بالمملكـة            
 وتم اختيار أفراد    ،مؤسسة بطريقة عشوائية  ) ١٢( وقد تم اختيار     ،العربية السعودية 

) ٦٠٠(توزيـع   وتـم   . عينة البحث باستخدام أسلوب العينة المتاحة أو الميسـرة        
 ،من حجـم العينـة    %) ٧١( أي ما نسبته     ،استمارة) ٤٢٧( واستعاد منها    ،استمارة

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الدعم التنظيمي المدرك يرتبط ارتباطـاً ذا داللـة              
 ولكن ارتباطه بالوالء التنظيمي المستمر كان  ،إحصائية بالوالء العاطفي والمعياري   

التي تناولـت الـوالء     ) هـ١٤١٨(سة السواط العتيبي     وهي تتفق مع درا    ،عكسياً
 . التنظيمي بإبعاده الثالثة وليس كبعد واحد

 :نستخلص من العرض للدراسات التي قاست مستوى الوالء التنظيمي

 والبعض اآلخر منها ُأجـري      ،ـ أن أغلب الدراسات ُأجريت في منظمات خاصة       

 .في منظمات عامة

 . فيها بيئات سعودية وبيئات عربية وأخرى بيئات غربيةـ اختالف البيئات التي ُأجريت

ـ أن الدراسات التي قارنت بين مستويات الوالء التنظيمي كانت فـي مجتمعـات              

 .مختلفة في بيئتها وتكوينها

ـ تباين واختالف البيئات في تحديد طبيعة العالقة بين الخصائص الشخصية للفرد            

 بعض الدراسات وجود عالقة إيجابية       وحيث أظهرت  ،ومستوى االلتزام التنظيمي  

 والبعض اآلخر لم يظهـر وجـود أي         ،والبعض اآلخر أظهر وجود عالقة سلبية     

 . عالقة أو تأثير

א א א :א

م وفـي   ٢٠٠٠م وحتى عام    ١٩٨٧ـ هذه الدراسات أجريت خالل الفترة من عام         ١

 إضافة إلى أن البعض     ،يئات أجنبية  وبعضها اآلخر في ب    ،بيئات مختلفة بعضها عربية   

 . وأخرى خاصة، وبعضها اآلخر في قطاعات عامة،منها أجري في قطاعات أمنية

ـ اعتمدت هذه الدراسات سواء العربية منها أو األجنبية على أسلوب االسـتبيان             ٢

 . وكذلك االلتزام التنظيمي،لقياس الثقافة التنظيمية



 ٦٦

 والمسـح االجتمـاعي   ، المـنهج الوصـفي  ـ تنوعت األساليب المنهجية مـابين   ٣ 

والدراسات االرتباطية وكذلك الدراسات الوثائقية أو الدراسـات المقارنـة وتحليـل            

 كما أن الدراسات التي تناولت الثقافة التنظيمية يالحـظ أن القـيم التـي               ،المضمون

وهي القـيم   )م١٩٩٥( تطرقت وتعرضت لها هي القيم التي يراها فرانسيس ودكوك          

 ، التي تحاول هذه الدراسة التعرف على مدى سيادتها في هيئة الرقابة والتحقيق            نفسها

وتتفق هذه الدراسة مع    . والدراسات التي تناولت االلتزام التنظيمي درسته كبعد واحد       

 وتتفق معها في دراسـة      ،الدراسات السابقة في دراستها للقيم المكونة للثقافة التنظيمية       

حتى وإن تشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السـابقة         . احدااللتزام التنظيمي كبعد و   

 :في استخدام المنهج نفسه وأداة القياس إال أنها تختلف عنها فيما يلي 

ـ عدم وجود دراسات سابقة تناولت موضـوع الثقافـة التنظيميـة وااللتـزام              ١

 .التنظيمي مًعا

سـتها الثقافـة   ـ تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تناولـت فـي درا            ٢

 .وااللتزام التنظيمي مًعا

 وااللتـزام  ،ـ ندرة الدراسات والبحوث العربية التي درست أثر الثقافة التنظيمية ٣

 .التنظيمي من خالل أبعاده الثالثة

 وهي بيئة ذات خصوصـية      ،ـ أجريت هذه الدراسة على هيئة الرقابة والتحقيق       ٤

 عملها عـن األجهـزة الحكوميـة        تختلف في تكوينها ووظائفها وأهدافها وطريقة     

 في تعويض النقص الحاصـل      ، على أهمية الدراسة الحالية    داألخرى؛ وهذا ما يؤك   

 . في هذين المجالين
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א א
א א

 بما في ذلـك مجتمـع       ،يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة وإجراءاتها      

 ، وإجـراءات جمعهـا    ،ع البيانـات   واألدوات المستخدمة في جم    ،الدراسة وعينّتها 

 وأخيراً األساليب اإلحصائية المتبعـة فـي تحليـل          ،والتأكد من مصداقيتها وثباتها   

 .البيانات

א: :א
 ، ولتحقيق أهدافها واختبار فرضياتها    ،تعتبر هذه الدراسات من الدراسات الوصفية     

الذي يقوم على جمـع     ،ة الحالة فقد اُستخدم المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراس      

 وال يقف المنهج الوصفي عند جمع المعلومات        ،البيانات من منشأة أو منظمة واحدة     

 بل يتعدى ذلك إلى تحليل الظاهرة وتفسيرها والوصـول إلـى            ،المتعلقة بالظاهرة 

واختيـر  ). ١٨٦: م١٩٨٩ ،لعسـاف ا(استنتاجات تسهم في تطوير الواقع وتحسينه     

 :بحث الوصفي همانوعان من أنواع ال

 وذلك لتحديد القيم الثقافيـة السـائدة لـدى          :منهج البحث الوصفي المسحي     . ١ 

 .  وتحديد مستوى التزامهم التنظيمي،موظفي الهيئة

 شخصية ال البياناتوذلك لتحديد مدى تأثير      : منهج البحث الوصفي االرتباطي   . ٢

 ،ستوى التزامهم التنظيمـي    وعلى م  ،على القيم الثقافية السائدة لدى موظفي الهيئة      

 . وكشف طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي

א: :א
 :ـ المجال البشريأ 

 الريـاض مـن      هذه الدراسة على موظفي هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة        تقتصرا

 .األعضاء بالهيئة واإلداريين العاملين بها
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 :ي المجال المكان. ب 

 هذه الدراسة على الجهاز الرئيس بهيئة الرقابة والتحقيـق وفـرع            تم تطبيق 

 .الهيئة بمنطقة الرياض ومقرهما مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

 :المجال الزماني. ج 

  .هـ١٤٢٥/١٤٢٦خالل العام الدراسي هذه الدراسة تم تطبيق 

 :المجال الموضوعي. د 

ى تناول أثر الثقافـة التنظيميـة علـى االلتـزام           اقتصرت هذه الدراسة عل   

 . التنظيمي

א: :א
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقـة            

 وتم استثناء ،الرياض في المراتب الواقعة بين المرتبة األولى والمرتبة الثالثة عشرة         

موظفاً أثناء إجـراء    )٢٤٠( وبلغ عددهم    سة عشرة، المرتبتين الرابعة عشرة والخام   

هـ موزعين مابين الجهاز الـرئيس      ١٤٢٥الدراسة خالل الفصل األول من العام       

 .وفرع منطقة الرياض

 ثـم قـام الباحـث       ،   وتم استخدم أسلوب الحصر الشامل في هذه الدراسة       

 وعلى  من مجتمع البحث لكونهم في وظائف عمال ومستخدمين       ) ٣١(باستبعاد عدد 

استبانات لجميـع  ) ٢٠٩( وتم توزيع عدد     ،بند األجور غير مشمولة بنظام المراتب     

 وعند تدقيق االستبانات اتضح ،استبانة) ١٨٣(واستعاد الباحث منها  . أفراد الدراسة 

 فـتم   ،استبانة غير صالحة للتحليل بسبب عدم اكتمال بياناتهـا        )١٦(للباحث وجود   

 %).٧٩,٩( أي نسبة،)١٦٧(شاركين في الدراسة عدد الم وبذلك أصبح ،استبعادها

א:א א :א
 المقياس األول يتعلق    ،تم استخدام مقياسين لقياس المتغيرات الرئيسة للدراسة      

 وقـد تـم تضـمين       ، والثاني لقياس االلتزام التنظيمي    ،بقياس قيم الثقافة التنظيمية   



 ٦٩

 وقد تكونت االسـتبانة مـن       ، الدراسة المقياسين في استبانة تم توزيعها على عينة      

 :ثالثة أجزاء على النحو التالي

تضمن الجزء األول من المقياس قياس الصـفات الشخصـية           :ـ معلومات عامة   

 المسـتوى   ، الحالة االجتماعيـة   ،بالعمر(فقرات تتعلق ) ٦(ألفراد العينة باستخدام    

 ).ة والمرتبة الوظيفي، مسمى الوظيفة، سنوات الخدمة،التعليمي

تضمن الجزء الثاني من المقياس قياس مستوى الثقافة التنظيمية          :ـ الثقافة التنظيمية  

 D.Francisألفراد العينة باستخدام استبانة القيم التنظيمية التي أعدها ديف فرانسيس          

 وترجمها إلى اللغة العربية ،م١٩٩٠ عام  M. Woodcockوزميله مايك وودكوك 

 ). ٣: ١٩٩٥ ، وودكوك،فرانسيس(م١٩٩٥عبدالرحمن هيجان عام 

  وتتضمن استبانة القيم التنظيمية ثماني قيم موزعة على ثالث مجـاالت إداريـة             

 : الخماسي وهي) ليكرت(مصممة على مقياس 

 : ـ مجال إدارة اإلدارة وشملت القيم التالية

 ).  ٢٤ـ١٨ـ ٦ـ ١(قيمة القوة وتقيسها الفقرات رقم* 

 ).١٩ـ١٤ـ٧(فقرات رقموتقيسها ال قيمة الصفوة* 

 ).٢٦ـ٢٥ـ١٥ـ٨ـ٢(وتقيسها الفقرات رقم قيمة المكافأة* 

 :ـ مجال إدارة المهمة وشملت القيم التالية

 ).٢٠ـ١٦ـ٩ـ٣(قيمة الفاعلية وتقيسها الفقرات رقم* 

 ).٢١ـ١٠ـ٤(قيمة الكفاية وتقيسها الفقرات رقم* 

 :ـ مجال إدارة العالقات وشملت القيم التالية

  ).٣٣ـ٣١ـ٢٧ـ٣٠ـ٢٢ـ١٧ـ١١(الفقرات رقم لعدل وتقيسهاقيمة ا* 

 ).٣٢ـ٢٨ـ٢٣ـ١٢(قيمة فرق العمل وتقيسها الفقرات رقم* 

 ).٢٩ـ١٣ـ٥(قيمة النظام وتقيسها الفقرات رقم* 



 ٧٠

سؤاالً تم من خاللـه قيـاس مسـتوى االلتـزام           ) ١٥(يتكون من   : الجزء الثالث 

)  Mowday And Others (التنظيمي باستخدام مقياس استيبان ماودي وزمالئه

 تعكس مزيجاً   ،)ليكرت(فقرة مصممة على مقياس     ) ١٥( المكون من    ،م١٩٧٩عام  

 التي تؤكد على التزام الموظف من عدمه للمنظمة         ،من االتجاهات والنوايا السلوكية   

 وقد تم اختيار هذه األداة ألنها أكثر المقـاييس المقبولـة لقيـاس              ،التي يعمل بها  

 وترجمـه   ، كم أظهرت درجة عالية من الصدق والثبات الموثق        ،ميااللتزام التنظي 

 .  م١٩٨٧للعربية عبدالرحيم القطان عام 

א: א :א
 :تم التحقق من صدق استبانة الدراسة على النحو التالي  

توزيع نسخ من االستبانة على عدد من أساتذة قسـم العلـوم            :المحتوىصدق  ـ  ١

 من أجل مراجعتهـا وإبـداء       ،المؤسسات التعليمية في المملكة   بعض  اإلدارية في   

مالحظاتهم على بنودها وصياغتها ووضوحها ومدى مالءمتها لقياس ما وضـعت           

 وبذلك تكون أداة الدراسـة      ، وقد تمت مراجعة تلك المالحظات واألخذ بها       ،ألجله

 .صادقة ظاهرياً

) ٢٠(عينة مكونة من    أجري اختبار تجريبي وذلك باختيار      :صدق المبحوثين  ـ٢

موظفاً من العاملين في الهيئة بعد أن َوَضَح لهم الهـدف مـن إجـراء الدراسـة                 

 أو المتعلقة بدرجة    ، وأبدوا مالحظاتهم سواء اللغوية منها     ،التجريبية وأجابوا عليها  

 وتم تعديل االستبيان وفقاً لذلك بعد مراجعتها        ،فهمهم لألسئلة ودرجة استيعابهم لها    

 .مع المشرف

:א:

معاِمـل  (الباحث بالتحقق من ثبات االستبانة بحساب معاِمل ألفا كروبناخ          قام  

 ومن المعروف أن هذا المعاِمل يقيس االرتبـاط  ،(Cornback Alpha) تالثبا

 وقد ،بين كل فقرة من فقرة االستبانة على الثبات الكلي لجميع الفقرات في االستبانة 

 ).٠,٩٦٧( ألفا كرونباخ للمقياس الذي يقيس الثقافة التنظيمية بلغ معاِمل



 ٧١

 :وبلغ معامل ألفا كرونباخ للقيم المكونة للثقافة التنظيمية النحو التالي

 ).٠,٧٤٢(كرونباخ للمقياس الذي يقيس قيمة القوة معامل ألفا •

 ).٠,٧٦٠(معامل ألفا كرونباخ للمقياس الذي يقيس قيمة الصفوة •

 ).٠,٨١٥( كرونباخ للمقياس الذي يقيس قيمة المكافأةمعامل ألفا •

 ).٠,٧٥٤(كرونباخ للمقياس الذي يقيس قيمة الكفاءة معامل ألفا •

 ).٠,٧٦٥(كرونباخ للمقياس الذي يقيس قيمة الفاعلية معامل ألفا •

 ).٠,٧٩٨(كرونباخ للمقياس الذي يقيس قيمة النظام معامل ألفا •

 ).٠,٩١٣(ذي يقيس قيمة العدلكرونباخ للمقياس ال معامل ألفا •

 ).٠,٧٩٥(كرونباخ للمقياس الذي يقيس قيمة فرق العمل معامل ألفا •

 ).٠,٨٨٨(وبلغ معامل ألفا للمقياس الذي يقيس االلتزام التنظيمي •

 . األمر الذي يعني معدالً عالياً للثبات لكل االستبانة

א: :א

 :حليل بيانات الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية هياستخدم الباحث في ت

 و لتحديد استجاباتهم تجـاه      ،ـ التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة      ١

 . وااللتزام التنظيمي،عبارات كل من استبانة قيم الثقافة التنظيمية

 .ـ معامل ارتباط ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداتي الدراسة٢

تخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتحديد األهمية النسبية الستجابات        ـ اس ٣

 .أفراد عينة الدراسة تجاه محاور وأبعاد عبارات أداتي الدراسة

لتحديد أثر القـيم المكونـة      ) (Stepwiseـ تحليل االنحدار المتدرج باستخدام      ٤

 . كمتغير تابعللثقافة التنظيمية كمتغيرات مستقلة على االلتزام التنظيمي

لمعرفة مدى اخـتالف  ) (One-way Anovaـ اختبار تحليل التباين األحادي ٥

 ومستوى االلتـزام بـاختالف الخصـائص     ،قيم الثقافة التنظيمية السائدة في الهيئة     

 .الشخصية لموظفي هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض

 وااللتـزام   ،قافة التنظيمية ـ معامل ارتباط بيرسون لتحديد طبيعة العالقة بين الث        ٦

 .التنظيمي



 ٧٢

א א  א

א א
تحقيقاً ألهداف هذه الدراسة في تحديد القيم الثقافية السائدة في هيئـة الرقابـة              

 وتحديد أثر القيم المكونة للثقافـة       ، وتحديد مستوى التزامهم الوظيفي    ،والتحقيق

ومعرفة مدى اختالف قيم الثقافـة       ،التنظيمية على االلتزام التنظيمي في الهيئة     

التنظيمية السائدة في الهيئة ومستويات االلتزام التنظيمي باختالف الخصـائص          

 وكشف طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية وااللتزام        ،الشخصية لمنسوبي الهيئة  

تحقيقاً لذلك كله فقد تضمن هـذا الفصـل         . التنظيمي في هيئة الرقابة والتحقيق    

الً للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية التي أجريت علـى           عرضاً مفص 

 وسـيتم خـالل هـذا الفصـل         ،موظفي هيئة الرقابة والتحقيق بمدينة الرياض     

 ومحور قيم الثقافة التنظيمية السائدة فـي        ،استعراض خصائص عينة الدراسة   

 مـدى    ومعرفـة  ، وتحديد مستوى االلتزام التنظيمي لدى منسوبي الهيئة       ،الهيئة

اختالف قيم الثقافة التنظيمية السائدة في الهيئة ومستويات االلتـزام التنظيمـي            

 وكشف طبيعة العالقـة بـين       ،باختالف الخصائص الشخصية لمنسوبي الهيئة    

 وتحديد أثر القيم    ،الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي في هيئة الرقابة والتحقيق       

 .تزام التنظيمي في الهيئةالمكونة للثقافة التنظيمية على االل

  :الخصائص الشخصية لمفردات الدراسة:أوالً 

بلغ عدد الموظفين المشاركين في هذه الدراسة ـ كما فـي الفصـل السـابق     

وللتعرف على الخصائص الشخصية للموظفين في هيئة الرقابة        . موظفاً) ١٦٧(

  تضـمنت االسـتبانة عـدداً مـن الخصـائص أو           ،والتحقيق بمنطقة الرياض  

 :المتغيرات الشخصية هي 

 .ـ  مسمى الوظيفة١

 .ـ المرتبة٢

 .ـ الحالة االجتماعية٣



 ٧٣

 .ـ المؤهل التعليمي٤

 .ـ العمر٥

 .ـ سنوات الخدمة في العمل٦

 : وفيما يلي عرض لخصائص مفردات الدراسة

 : ـ مسمى الوظيفة١

    .توزيع أفراد العينة وفقاً لمسمى الوظيفة) ١(ضح الجدول رقميو

 )١(מ
א א

אא אא א

 %٧,٢ ١٢ مستشار 

 %١٨,٥ ٣١ محقق

 %١٩,٨ ٣٣ مراقب 

 %٥٤,٥  ٩١ إداري

 %١٠٠ ١٦٧א

أن الغالبية العظمى مـن مـوظفي الهيئـة هـم           ) ١(يتضح من الجدول رقم     

 ثـم المحققـون     ،%)١٩,٨(ها المراقبون بنسبة     ويلي ،%)٥٤,٥(اإلداريون بنسبة   

 %) .٧,٢( وأقل عدد هم المستشارين بنسبة ،%)١٨,٦(بنسبة 

 

 

 



 ٧٤

 : الوظيفية ب ـ المرتبة

 .توزيع أفراد العينة وفقاً للمرتبة الوظيفية) ٢(يوضح الجدول رقم 

)٢(מ
א א

א אא אא א

 %١٨,٥ ٣١ .من المرتبة األولى للمرتبة الخامسة

 %٦٧,٧ ١١٣ .من المرتبة السادسة للمرتبة العاشرة

من المرتبة الحادية عشر للمرتبة الثالثة 

 .عشرة

١٣,٨ ٢٣% 

 %١٠٠ ١٦٧א

أن الغالبية العظمى من الموظفين في هيئة الرقابة        ) ٢(يتضح من الجدول رقم   

تحقيق بمنطقة الرياض يشغلون مراتب وظيفية من المرتبـة السادسـة حتـى             وال

 يليهم الذين يشغلون مراتب وظيفية من المرتبة        ،%)٦٧,٧(المرتبة العاشرة بنسبة    

 وأخيراً الذين يشـغلون مراتـب       ،%)١٨,٥(األولى حتى المرتبة الخامسة بنسبة      

 ،%)١٣,٨( عشـرة بنسـبة      وظيفية من المرتبة الحادية عشرة حتى المرتبة الثالثة       

وهو ما نستنتج منه أن الوظائف التنفيذية من السادسة حتى العاشرة هي الوظائف             

 . األكثر في الهيئة

 

 

 

 



 ٧٥

 : ج ـ الحالة االجتماعية

 .توزيع أفراد العينة وفقاً للحالة االجتماعية) ٣(يوضح الجدول رقم 

)٣(מ
אא

א אא אא א

 %١٠,٢ ١٧ أعزب

  %٨٩,٢ ١٤٩ متزوج

 %٠,٦ ١ غير ذلك

 %١٠٠ ١٦٧א

أن الغالبية العظمى من الموظفين في هيئة الرقابة        ) ٣(يتضح من الجدول رقم   

في حين بلغت نسبة العزاب     ،%)٨٩,٢(والتحقيق بمنطقة الرياض متزوجون بنسبة    

 فقد كانـت ضـعيفة إذ       ، أما نسبة غير ذلك سواء كان مطلقاً أو أرمالً         ،%)١٠,٢(

%).٠,٦(بلغت 



 ٧٦

: المؤهل التعليمي د ـ

 .توزيع أفراد العينة وفقاً للمؤهل التعليمي) ٤(يوضح الجدول رقم 

)٤(מ
א א א

א אא אא א

 %٣٢,٣ ٥٤ ثانوية أو أقل

 %٥٩,٣ ٩٩ بكالوريوس

 %٨,٤ ١٤ دراسات عليا

 %١٠٠ ١٦٧א

أن المستوى التعليمي لمـوظفي هيئـة الرقابـة         ) ٤(يتضح من الجدول رقم   

ممن حصلوا على   %) ٦٧,٧(والتحقيق مرتفع نسبياً أكثر من النصف حيث بلغت           

 %).٨,٤ليا  ودراسات ع،%٥٩,٣٥جامعي (تعليم عاٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧٧

 :هـ ـ العمر

 .توزيع أفراد العينة وفقاً للعمر) ٥(يوضح الجدول رقم 

)٥(מ
א א

אא אא א

 %١٨ ٣٠ سنة٣٠ سنة إلى أقل من ٢٠من 

 %٣٨,٣ ٦٤ سنة٤٠سنة إلى أقل من ٣٠من 

 %٣٤,١ ٥٧ سنة٥٠سنةإلى أقل من ٤٠من 

 %٩,٦ ١٦ سنة٦٠سنة  إلى ٥٠من 

 %١٠٠ ١٦٧א

 ٣٧,٧א

א א  ٨,١١א

أن متوسط أعمار موظفي الهيئـة مـا يقـارب          ) ٥(يتضح من الجدول رقم   

كما يوضح ذلك أن أكثر مـن نصـف         ). ٨,١١(سنة بانحراف معياري قدره   )٣٨(

 حيث بلغت نسبة الـذين تراوحـت        موظفي هيئة الرقابة والتحقيق متوسطو العمر     

؛ بينما بلغت نسـبة الـذين       %)٥٦,٣( سنة ٤٠ سنة إلى أقل من      ٢٠أعمارهم مابين 

 وهذا يدل على أن معظم      ،%)٤٣,٧(سنة  ٦٠سنة إلى   ٤٠تراوحت أعمارهم مابين    

 .أفراد العينة متوسطو العمر

 

 



 ٧٨

 : سنوات الخبرةـو 

 .عدد سنوات الخدمةتوزيع أفراد العينة وفقاً ل) ٦(يوضح الجدول رقم 

)٦(מ
א א א א

א אא אא א

 %٢٢,١ ٣٧ خمس سنوات فأقل 

 %١٩,٨ ٣٣ سنوات١٠ سنوات إلى ٥أكثر من 

 %١٢ ٢٠ سنة١٥ سنوات إلى ١٠أكثر من 

 %١٩,٢ ٣٢ سنة٢٠ سنة إلى ١٥أكثر من  

 %٢٦,٩ ٤٥  سنة٢٠من  أكثر 

 %١٠٠ ١٦٧א

א  ١٤,٣٠א

א א  ٨,٨٤א

) ١٥(أن متوسط خبرة موظفي الهيئة ما يقـارب         ) ٦(يتضح من الجدول رقم   

كما يوضح أن الغالبية العظمى من مـوظفي        ). ٨,٨٤(سنة بانحراف معياري قدره   

 سنة فأكثر بنسـبة     ١٥اوح خبرتهم من    تترهيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض    

 وهذا يدل على أن عدد سنوات الخبرة لـدى مـوظفي الهيئـة              ،%)٤٦,١(بلغت  

 ١٥ سنوات إلى    ١٠ في حين بلغ عدد الذين تنحصر خبراتهم في أكثر من            ،مرتفع

 وهي أقل النسب%) ١٢( وبنسبة ،موظفاً) ٢٠(سنة 



 ٧٩

א: א א מ אא  :א

)٧(מ

 العبارةم القيمة االستجــــابة

موافق 

 بشدة

ــر  موافق غي

 متأكد

ــر  غي

 موافق

ــر  غي

موافق 

 بشدة

 مج

الم

يتصرف المديرون  ١ ١٦٧ ٢ ١٢ ٢٦ ٩١ ٣٦ ت

بطريقة تبين أنهـم    

ــع   ــي موقـ فـ

 .المسؤولية

% ١٠٠ ١,٢ ٧,٢ ١٥,٦ ٥٤,٥ ٢١,٥ 

 

٨

١٦٧ ٣ ٦ ٣٦ ١٠١ ٢١ ت يحافظ المـديرون   ٢

علــى خــط ســير 

١٠٠ ١,٨ ٣,٦ ٢١,٥ ٦٠,٥ ١٢,٦ %  .الهيئة

 

٧٨

تحظى اإلدارة باالحترام  ٣ ١٦٧ ٣ ١٢ ٣٨ ٨٧ ٢٧ ت

ــل  ــدير مــن قب والتق

 ١٠٠ ١,٨ ٧,٢ ٢٢,٨ ٥٢,١ ١٦,٢ % .موظفيها

٤

 

 ١٦٧ ٦ ٢١ ٤١ ٧٨ ٢١ ت

 

 

 

 القوة

 

 

 

 

 

 

 

 

ُيمنح المسـؤولين   ٤

ــة   ــي الهيئـ فـ

صــالحيات تعــادل 

 .حجم مسؤولياتهم

% ١٠٠ ٣,٦ ١٢,٦ ٢٤,٥ ٤٦,٧ ١٢,٦ 

 

٥٢

٣٠ المتوسط العام 



 ٨٠

א א א א מ א
 
 

 العبارةم القيمة االستجــــابة

موافق 

 بشدة

ــر  موافق غي

 متأكد

ــر  غي

 موافق

ــر  غي

موافق 

 بشدة

 مج

االنحراف  وسطالمت

 المعياري

تحرص اإلدارة على  ١ ١٦٧ ٢ ٩ ٢٢ ٩٥ ٣٩ ت

التأكــد مــن أن  

العاملين يقومـون   

ــرارات  ــذ الق بتنفي

 .المتخذة

% ١٠٠ ١,٢ ٥,٤ ١٣,٢ ٥٦,٩ ٢٣,٣ 

 

٣,٩٦ 

 

٠,٨٣١ 

رات اإلدارة  تُبلغ قرا ٢ ١٦٧ ٧ ١٥ ٢٢ ٩٨ ٢٥ ت

العليا فـي الهيئـة     

للمــوظفين بشــكل 

 .جيد 

% ١٠٠ ٤,٢ ٩ ١٣,٢ ٥٨,٦ ١٥ 

 

٣,٧١ 

 

٠,٩٧٠ 

ــرارات ٣ ١٦٧ ٤ ١١ ٦٩ ٦٢ ٢١ ت ــت الق أثبت

االستراتيجية التـي   

ــذتها اإلدارة  اتخـ

العليا  نجاحها خالل    

.  السنوات األخيرة

% ١٠٠ ٢,٤ ٦,٦ ٤١,٣ ٣٧,١ ١٢,٦ 

 

٣,٥١ 

 

٠,٨٨٤ 

 ١٦٧ ١٥ ٢٧ ٤٧ ٦٨ ١٠ ت

 

 

 

 

 الفاعلية

 

 

 

 

 

 

ــديرو  ٤ ــط م يخط

اإلدارة العليا فـي    

الهيئــة للمســتقبل 

 .بصورة جيدة

% ١٠٠ ٩ ١٦,٢ ٢٨,١ ٤٠,٧ ٦ 

٣,١٩ 

 

١,٠٦٨ 

 ٠,٧٢٢ ٣,٥٩ المتوسط العام 



 ٨١

 

 العبارةم القيمة االستجــــابة

موافق 

 بشدة

ــر  موافق غي

 كدمتأ

ــر  غي

 موافق

ــر  غي

موافق 

 بشدة

 مج

االنحراف  المتوسط

 المعياري

  ١٦٧ ١٩ ٢٩ ٤٠ ٧٠ ٩ ت

 

ــتم اإلدارة ١ تهـــ

بالموظفين ليشـعر   

كل موظـف بأنـه     

جزء مـن فريـق     

 .العمل

% ١٠٠ ١١,٤ ١٧,٤ ٢٤ ٤١,٩ ٥,٤ 

 

٣,٥٥ 

 

٠,٩٨٠ 

  ١٦٧ ٧ ١٢ ٥٤ ٨٢ ١٢ ت

 

يتم اختيار أعضاء   ٢

ــورة  ــان بص اللج

مناسبة تتالءم مـع    

 ١٠٠ ٤,٢ ٧,٢ ٣٢,٣ ٤٩,١ ٧,٢ % .مهام اللجان

 

٣,٤٨ 

 

٠,٨٩١ 

يعد فريق العمل في    ٣ ١٦٧ ٥ ٢١ ٦٣ ٦٧ ١١ ت

الهيئة وفقاً ألسس   

 ١٠٠ ٣ ١٢,٦ ٣٧,٧ ٤٠,١ ٦,٦ % .موضوعية ومقننة

١,٠٧٢ ٣,٢٢ 

 ١٦٧ ١٠ ١٣ ٣٥ ٧٩ ٣٠ ت

 

 

 

 

ــرق  ف

 العمل

 

 

 

 

 

 

يساعد الموظفـون   ٤

في الهيئة بعضـهم    

ــن   ــون ع ويتخل

 .المصالح الفردية

% ١٠٠ ٦ ٧,٧ ٢١ ٤٧,٣ ١٨ 

 

٣,٠٢ 

 

١,٠٨١ 

 ١,٠٠٦ ٣,٣٢ المتوسط العام 

ــة ١ الكفاءة  ١٦٧ ٥ ٢٠ ٣٦ ٨٤ ٢٢ ت ال تســمح الهيئ

بتدني مستوى أداء   

 ١٠٠ ٣ ١٢ ٢١,٥ ٥٠,٣ ١٣,٢ % .موظفيها

 

٣,٥٩ 

 

٠,٩٦٥ 

 



 ٨٢

 

 العبارةم القيمة االستجــــابة

موافق 

 بشدة

ــر  موافق غي

 متأكد

ــر  غي

 موافق

ــر  غي

موافق 

 بشدة

 مج

االنحراف  المتوسط

 ريالمعيا

هناك بحث متواصل   ٢ ١٦٧ ٧ ٣٦ ٥١ ٦٠ ١٣ ت

إليجــاد أفضــل  

ــل   ــاليب العم أس

لتحقيق الكفاءة في   

 .األداء

% ١٠٠ ٤,٢ ٢١,٦ ٣٠,٥ ٣٥,٩ ٧,٨ 

 

٣,٢٢ 

 

١,٠٠٧ 

 ١٦٧ ٧ ٣٢ ٦٣ ٥٨ ٧ ت

 

 

 

 الكفاءة

 

 

 

 

 

 

تتم دراسة األساليب   ٣

دة اإلداريــة الجديــ

لمعرفة ما إذا كانت    

تؤدي لزيادة كفاءة   

 .عمل الهيئة

% ١٠٠ ٤,٢ ١٩,٢ ٣٧,٧ ٣٤,٧ ٤,٢ 

 

٣,١٦ 

 

٠,٩٢٥ 

 ٠,٧٩١ ٣,٣١٩ المتوسط العام 

ــد  ١ ١٦٧ ٨ ١٨ ٣٢ ٩٢ ١٧ ت ــهل القواع تس

اإلدارية في الهيئة   

إنجـــاز العمـــل 

 .وإتقانه

% ١٠٠ ٤,٨ ١٠,٨ ١٩,٢ ٥٥ ١٠,٢ 

 

٣,٥٥ 

 

٠,٩٨٠ 

 ١٦٧ ١٥ ٢٦ ٤٣ ٧٣ ١٠ ت

 النظام 

تهتم الهيئة بتطبيق   ٢

نظام عـادل فـي     

 ١٠٠ ٩ ١٥,٦ ٢٥,٧ ٤٣,٧ ٦ % .العمل

١,٠٧٢ ٣,٢٢ 

 



 ٨٣

 

 العبارةم القيمة االستجــــابة

موافق 

 بشدة

ــر  موافق غي

 متأكد

ــر  غي

 موافق

ــر  غي

موافق 

 بشدة

 مج

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 مالنظا ١٦٧ ١٧ ٣٥ ٥١ ٥٥ ٩ ت

 

 

تتســم اإلجــراءات ٣

اإلدارية المطبقة في 

 ١٠٠ ١٠,٢ ٢١ ٣٠,٥ ٣٢,٩ ٥,٤ % . الهيئة بالعدالة

 

٣,٠٢ 

 

١,٠٨١ 

 ٠,٨٨٢ ٣,٢٦ المتوسط العام 

تُبذل جهود كبيـرة    ١ ١٦٧ ٦ ٢٦ ٥٩ ٦٠ ١٦ ت

ــدرات   ــوير ق لتط

ومهارات المديرين  

 .في الهيئة

% ١٠٠ ٣,٦ ١٥,٦ ٣٥,٣ ٣٥,٩ ٩,٦ 

 

٣,٣٢ 

 

٠,٩٧١ 

ــود ٢ ١٦٧ ١١ ٢٥ ٥٧ ٥٧ ١٧ ت ــذل جهـ تُبـ

ــين  ملحوظــة لتعي

أفضل المرشـحين   

فــي المناصــب  

 .اإلدارية

% ١٠٠ ٦,٦ ١٥ ٣٤,١ ٣٤,١ ١٠,٢ 

 

٣,٢٦ 

 

١,٠٤٨ 

 ١٦٧ ٢٠ ٢٧ ٥٣ ٥٧ ١٠ ت

الصفوة

يحصل الموظفـون   ٣

ــدرات  ذوو القــ

اإلدارية على فرص   

ــوير  ــة لتط حقيقي

.مستقبلهم الوظيفي

% ١٠٠ ١٢ ١٦,٢ ٣١,٧ ٣٤,١ ٦ 

 

٣,٠٦ 

 

١,١٠٧ 

 ٠,٨٥٨ ٣,٢١٥ المتوسط العام 

 



 ٨٤

 

 العبارةم القيمة االستجــــابة

موافق 

 بشدة

ــر  موافق غي

 متأكد

ــر  غي

 موافق

ــر  غي

موافق 

 بشدة

 مج

االنحراف  المتوسط

 المعياري

تعد الهيئـة مكانـاً     ١ ١٦٧ ٥ ١٦ ٢٥ ٩٤ ٢٧ ت

ــباً   ــداً ومناس جي

 ١٠٠ ٣ ٩,٦ ١٥ ٥٦,٢ ١٦,٢ % .لللعم

٣,٧٣ 

 

٠,٩٤٧ 

ــديرون ٢ ١٦٧ ١٠ ٢٩ ٣٤ ٨٢ ١٢ ت ــل الم يعم

ــذليل   ــى تـ علـ

ــي  الصــعوبات الت

. تعترض الموظفين

% ١٠٠ ٦ ١٧,٤ ٢٠,٣ ٤٩,١ ٧,٢ 

 

٣,٣٤ 

 

١,٠٤٠ 

تتعاطف اإلدارة مع   ٣ ١٦٧ ٢٢ ١٨ ٤٣ ٦٩ ١٥ ت

ــذين  المــوظفين ال

ــكالت  ــديهم مش ل

داخـــل الهيئـــة 

 .ارجهاوخ

% ١٠٠ ١٣,٢ ١٠,٨ ٢٥,٧ ٤١,٣ ٩ 

 

٣,٢٢ 

 

١,١٦٩ 

يهتم مديرو اإلدارة   ٤ ١٦٧ ٢٠ ١٨ ٥٠ ٧١ ٨ ت

العليا فـي الهيئـة     

 ١٠٠ ١٢ ١٠,٨ ٢٩,٩ ٤٢,٥ ٤,٨ % .بمصلحة موظفيها

 

٣,١٧ 

 

١,٠٨٧ 

 ١٦٧ ١٧ ٢٨ ٤٥ ٦٥ ١٢ ت

 

 العدل

 

 

 

 

 

 

٥

ُيمــنح الموظفــون 

فرصــة عادلــة  

لســماع شــكواهم 

م عندما تكون لديه  

 .مشكالت

% ١٠٠ ١٠,٢ ١٦,٨ ٢٦,٩ ٣٨,٩ ٧,٢ 

 

٣,١٦ 

 

١,١١٠ 

 



 ٨٥

 

 العبارةم القيمة االستجــــابة

موافق 

 بشدة

ــر  موافق غي

 متأكد

ــر  غي

 موافق

ــر  غي

موافق 

 بشدة

 مج

االنحراف  المتوسط

 المعياري

يشعر الموظفـون   ٦ ١٦٧ ٢٩ ٣٥ ٥٨ ٣٩ ٦ ت

في الهيئـة أنهـم     

 ١٠٠ ١٧,٤ ٢١ ٣٤,٧ ٢٣,٣ ٣,٦ % .اواةيعاملون بالمس

١,١٠٧ ٢,٧٥ 

 ١٦٧ ٣١ ٢٩ ٥٧ ٣٤ ١٦ ت

 العدل

 

 

 

 

ال توجد طبقيـة أو     ٧

 .عنصرية معيقة
% ١٠٠ ١٨,٦ ١٧,٤ ٣٤,١ ٢٠,٣ ٩,٦ 

 

٢,٥٧ 

 

١,٢٢٠ 

 ٠,٨٩٣ ٣,١٧ المتوسط العام 

١٦٧ ١٦ ٢١ ٦٧ ٤٨ ١٥ ت يتم تقييم المديرين   ١

على أساس أدائهم   

ــيس ع ــى ولـ لـ

. اعتبارات شخصية

% ١٠٠ ٩,٦ ١٢,٦ ٤٠,١ ٢٨,٧ ٩

 

٣,١٥ 

 

٠,٧٧٧ 

يتلقى المديرون في   ٢ ١٦٧ ٦ ٢٠ ١١٠ ٢٧ ٤ ت

ــارير   ــة تق الهيئ

مفصلة عن كيفيـة    

ــورة   ــم بص أدائه

 .منتظمة

% ١٠٠ ٣,٦ ١٢ ٦٥,٩ ١٦,١ ٢,٤ 

٠,٧٢٤ ٣,٠٢ 

 ١٦٧ ٢٣ ٣٥ ٦٢ ٣٣ ١٤ ت

المكافأة

يكافأ المديرون ذوو   ٣

تميز فـي   األداء الم 

 ١٠٠ ١٣,٨ ٢١ ٣٧ ١٩,٨ ٨,٤ % .الهيئة بسخاء

 

٢,٨٨ 

 

١,١٣٤ 

 
 



 ٨٦

 

 العبارةم القيمة االستجــــابة

موافق 

 بشدة

ــر  موافق غي

 متأكد

ــر  غي

 موافق

ــر  غي

موافق 

 بشدة

 مج

االنحراف  المتوسط

 المعياري

ــأة  ٤ ١٦٧ ٢٢ ٣٨ ٦٤ ٣٣ ١٠ ت ــتم مكافـ يـ

ــى  ــوظفين عل الم

التي تساعد  األعمال  

 .على نجاح الهيئة

% ١٠٠ ١٣,٢ ٢٢,٧ ٣٨,٣ ١٩,٨ ٦ 

 

٢,٨٣ 

 

١,٠٨ 

 ١٦٧ ٢٨ ٣٩ ٥٨ ٣٢ ١٠ ت

 

المكافأة

 

ــآت ٥ ــربط المكاف تُ

اإلداريــة بصــورة 

 ١٠٠ ١٦,٧ ٢٣,٤ ٣٤,٧ ١٩,٢ ٦ % .واضحة في األداء

 

٢,٧٤ 

 

١,١٣٠ 

 ٠,٧٨٨ ٢,٩٢ المتوسط العام 

 ٠,٧٠٩ ٣,٣١ التنظيمية متوسط الثقافة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٨٧

الخاص بالقيم الثقافية السائدة في هيئـة الرقابـة         ) ٧( من الجدول رقم     يتضح

والتحقيق بمنطقة الرياض أن المتوسط العام للثقافة التنظيمية السـائدة فـي هيئـة              

 ).٠,٧٠٩(بانحراف معياري قدره) ٣,٣١(الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض بلغ 

قيمة القوة هي أكثر القيم سيادة في هيئـة الرقابـة والتحقيـق         كما يتضح أن    

بـانحراف معيـاري    ) ٣,٧٣(بمدينة الريـاض؛ إذ بلـغ متوسـطها الحسـابي           

 أن موظفي الهيئة يميلون للقول أن قيمة القوة سائدة فـي            وهذا يدل  ،)٠,٦٦٢(قدره

 بـانحراف معيـاري   ) ٣,٥٩(تليها قيمة الفاعلية بمتوسـط حسـابي بلـغ          الهيئة،  

ثـم  قيمة الفاعلية،    أن موظفي الهيئة يوافقون على سيادة        دلوهذا ي  ،)٠,٧٧٢(قدره

بانحراف معياري قـدره    ) ٣,٣٩(فرق العمل إذ حصلت على متوسط حسابي بلغ         

 ثـم    أن موظفي الهيئة غير متأكدين من سيادة قيمة الفاعليـة،          يدلوهذا  ،)٠,٧٨٣(

وهـذا   ،)٠,٧٩٠(عياري قـدره  بانحراف م )٣,٣٢(قيمة الكفاءة بمتوسط حسابي بلغ    

ثم حلت قيمـة النظـام    أن موظفي الهيئة غير متأكدين من سيادة قيمة المكافأة،        يدل

 ثم قيمة الصـفوة     ،)٠,٨٨٢(بانحراف معياري قدره    ) ٣,٢٦(بمتوسط حسابي بلغ    

ـ    ،)٠,٨٥٨(بانحراف معياري بلـغ     ) ٣,٢١(بمتوسط حسابي بلغ      أن  دلوهـذا ي

ثم قيمة العدل بمتوسط حسابي     ن سيادة قيمة الصفوة ،    موظفي الهيئة غير متأكدين م    

 أن موظفي الهيئـة غيـر       يدلوهذا  ،)٠,٨٩٣(بانحراف معياري قدره  ) ٣,١٧(بلغ  

 وأخيراً قيمة المكافأة والتي تعتبر أقل قـيم الثقافـة           متأكدين من سيادة قيمة العدل،    

 وانحـراف   )٢,٩٢(التنظيمية سيادة في هيئة الرقابة والتحقيق متوسط حسابي بلغ        

 أن موظفي الهيئة غير متأكدين مـن سـيادة          يدلوهذا  ).٠,٧٨٨(معياري قدره بلغ  

 .قيمة المكافأة

ومن ناحية أخرى يتضح من خالل الجدول السابق أن أكثر فقرات قيمة القـوة                  

أهمية هي الفقرة المتعلقة بطريقة تصرف المديرين التي تبين أنهـم فـي موقـع               

بـانحراف معيـاري قـدر      ) ٣,٨٨(سط حسابي بلـغ     المسؤولية من عدمها بمتو   

على أن غالبية أعضاء الهيئة يميلون للقول بأن طريقة تصرف          وهذا يدل   .)٠,٨٧(

 تليها الفقرة الخاصة بمحافظة المـديرين       المديرين تبين أنهم في موقع المسؤولية،     



 ٨٨

بـانحراف معيـاري قـدره      ) ٣,٧٨(على خط سير الهيئة بمتوسط حسابي بلـغ         

دل على أن غالبية أعضاء الهيئة يميلون للقول بأن المديرين يحـافظون            ي ،)٠,٧٨(

 ثم الفقرة الخاصة باحترام الهيئة وتقديرها من قبل موظفيهـا    على خط سير الهيئة،   

يدل علـى أن     وهذا. )٠,٨٨(بانحراف معياري قدره    ) ٣,٧٤(بمتوسط حسابي بلغ    

 االحترام والتقدير مـن قبـل       غالبية أعضاء الهيئة يميلون للقول بأن الهيئة تالقي       

 في الهيئة صالحيات تعادل حجـم  نوأخيراً الفقرة الخاصة بمنح المسؤولي    موظفيها،

يـدل   وهذا.)٠,٩٩(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٥٢(مسؤولياتهم بمتوسط حسابي    

على أن غالبية أعضاء الهيئة يميلون للقول أن الصالحيات الممنوحة للمسـؤولين            

 .م مسؤولياتهمفي الهيئة تعادل حج

كما تبين من خالل التحليل أن أكثر الفقرات الخاصة بقيمة الفاعلية سيادة هي             

الفقرة المتعلقة بتبليغ قرارات اإلدارة العليا في الهيئة للمـوظفين           الفقرة ذات الصلة  

 وهـذا .)٠,٩٧٠(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٧١(بشكل جيد بمتوسط حسابي بلغ      

أعضاء الهيئة يميلون للقول بأن قـرارات اإلدارة العليـا   ويدل هذا على أن غالبية  

بأن اإلدارة تحرص على التأكـد      تبلغ للموظفين بشكل جيد، وتليها الفقرة الخاصة        

) ٣,٦٩(من أن العاملين يقومون بتنفيذ القرارات المتخذة بمتوسـط حسـابي بلـغ              

لهيئـة  يدل هذا على أن غالبية أعضـاء ا        وهذا)٠,٨٣١(وانحراف معياري قدره    

يميلون للقول بأن اإلدارة تحرص على التأكد من أن العـاملين يقومـون بتنفيـذ               

 ثم الفقرة الخاصة بإثبات القرارات االستراتيجية التي اتخـذتها          ،القرارات المتخذة 

) ٣,٥١(اإلدارة العليا لنجاحها خالل السنوات األخيـرة بمتوسـط حسـابي بلـغ            

ل على أن غالبية أعضاء الهيئة يميلون       وهذا يد  .)٠,٨٨٤(وانحراف معياري قدره    

وأخيراً للقول بأن القرارات االستراتيجية التي اتخذتها اإلدارة العليا أثبتت نجاحها،           

الفقرة الخاصة بتخطيط مديري اإلدارة العليا للمستقبل بصـورة جيـدة بمتوسـط             

 وهذا يعني أن هناك انقسـام       .)١,٠٦٨(وانحراف معياري قدره  ) ٣,١٩(حسابي بلغ 

 .بين أعضاء الهيئة حول تخطيط مديري اإلدارة العليا للمستقبل بصورة جيدة



 ٨٩

كما يظهر من التحليل أيضاً أن أكثر الفقرات الخاصة بقيمة فرق العمل سيادة             

هي الفقرة ذات الصلة بأن اإلدارة تهتم بالموظفين ليشعر كل موظف بأنه جزء من              

وهذا  .)٠,٩٨٠(عياري قدره   وانحراف م ) ٣,٥٥(فريق العمل بمتوسط حسابي بلغ    

يدل على أن غالبية موظفي الهيئة يميلون للقول بأن اإلدارة تهتم بالموظفين ليشعر             

تليها الفقرة الخاصة باختيار أعضاء اللجان      كل موظف بأنه جزء من فريق العمل،        

) ٣,٤٨(وأنه يتم بصورة مناسبة تتالءم مع مهام اللجان بمتوسـط حسـابي بلـغ             

وهذا يدل على أن غالبية موظفي الهيئة يميلون         .)٠,٩٨١( قدره   وانحراف معياري 

تليهـا  للقول بأن اختيار أعضاء اللجان يتم بصورة مناسبة تتالءم مع مهام اللجان،             

الفقرة المتعلقة بأن فريق العمل في الهيئة يعد وفقاً ألسـس موضـوعية ومقننـة               

وهذا يدل على أن  .)١,٠٧٢(وانحراف معياري قدره ) ٣,٢٢(بمتوسط حسابي بلغ  

هناك انقسام وعدم تأكد بين موظفي الهيئة حول أن فريق العمل في الهيئة يعد وفقاً               

وأخيراً الفقرة الخاصة بمساعدة موظفي الهيئة بعضـهم        ألسس موضوعية ومقننة،    

وانحراف معياري ) ٣,٠٢(بلغ بعضاً وتخليهم عن المصالح الفردية بمتوسط حسابي 

دل على أن هناك انقسام وعدم تأكد بين مـوظفي الهيئـة             وهذا ي  .)١,٠٨١(قدره  

 . حول مساعدة موظفي الهيئة بعضهم بعضاً وتخليهم عن المصالح الفردية

كما يظهر الجدول أن أكثر الفقرات الخاصة بقيمة الكفاءة سيادة هي الفقـرة             

ذات الصلة بأن الهيئة ال تسمح بتدني مستوى أداء موظفيهـا بمتوسـط حسـابي               

وهذا يدل على أن غالبية مـوظفي        .)٠,٩٦٥(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٥٩(بلغ

تليها الفقـرة   الهيئة يميلون للقول بأن الهيئة ال تسمح بتدني مستوى أداء موظفيها،            

المتعلقة بعبارة هناك بحث متواصل إليجاد أفضل أساليب العمل لتحقيق الكفاءة في            

وهذا يـدل   . )١,٠٠٧(عياري قدره   وانحراف م ) ٣,٢٢(األداء بمتوسط حسابي بلغ     

على أن هناك انقسام وعدم تأكد بين موظفي الهيئة حول أن هناك بحث متواصـل               

 وأخيـراً الفقـرة الخاصـة       إليجاد أفضل أساليب العمل لتحقيق الكفاءة في األداء،       

بدراسة األساليب اإلدارية الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تؤدي لزيادة كفـاءة عمـل              

 وهذا يـدل    .)٠,٩٢٥(وانحراف معياري قدره    ) ٣,١٦(سط حسابي بلغ  الهيئة بمتو 
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على أن هناك انقسام وعدم تأكد حول دراسة األساليب اإلدارية الجديدة لمعرفة ما             

  .  إذا كانت تؤدي لزيادة كفاءة عمل الهيئة

كما تبين أن أكثر الفقرات الخاصة بقيمة النظام سيادة هي الفقرة ذات الصلة             

 وأنها تسهل إنجاز العمل وإتقانـه بمتوسـط حسـابي           ،اإلدارية في الهيئة  بالقواعد  

وهذا يدل على غالبيـة مـوظفي        .)٠,٩٨٠(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٥٥(بلغ

الهيئة يميلون للقول بأن القواعد اإلدارية في الهيئة تسهل إنجاز العمـل وإتقانـه،              

نظام عادل في العمـل بمتوسـط       تليها أهمية الفقرة المتعلقة باهتمام الهيئة بتطبيق        

 وهذا يدل على أن هنـاك       .)١,٠٧٢(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٢٢(حسابي بلغ   

 .انقسام وعدم تأكد بين الموظفين حول اهتمام الهيئة بتطبيق نظام عادل في العمل            

وأخيراً الفقرة الخاصة بأن اإلجراءات اإلدارية المطبقة في الهيئة تتسـم بالعدالـة             

 وهذا يدل علـى أن  .)١,٠٨١(وانحراف معياري قدره) ٣,٠٢(بلغ يبمتوسط حساب 

هناك انقسام وعدم تأكد بين الموظفين حول أن اإلجراءات اإلدارية المطبقـة فـي              

  . الهيئة تتسم بالعدالة

كما يوضح الجدول أن أكثر فقرات قيمة الصفوة سيادة هي الفقـرة الخاصـة                  

قدرات ومهارات المديرين في الهيئة بمتوسـط       بالجهود الكبيرة التي تُبذل لتطوير      

وهذا يدل علـى أن هنـاك        .)٠,٩٧(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٣٢(حسابي بلغ 

انقسام وعدم تأكد بين الموظفين حول الجهود التي تبذل لتطوير قدرات ومهـارات             

تليها الجهود التي تُبذل لتعيين أفضل المرشحين في المناصب         المديرين في الهيئة،    

 .)١,٠٤٨(وانحراف معياري قـدره     ) ٣,٢٦(دارية بالهيئة بمتوسط حسابي بلغ      اإل

وهذا يدل على أن هناك انقسام وعدم تأكد بين الموظفين الجهود التي تبذل لتعيـين              

وأخيراً الفقرة المتعلقة بحصـول     أفضل المرشحين في المناصب اإلدارية بالهيئة،       

قية لتطوير مسـتقبلهم الـوظيفي      الموظفين ذوي القدرات اإلدارية على فرص حقي      

وهذا يدل على أن     ).١,١٠٧(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٠٦(بمتوسط حسابي بلغ  

هناك انقسام وعدم تأكد بين الموظفين حول حصـول المـوظفين ذوي القـدرات              

 .اإلدارية على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي
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دل سيادة هـي الفقـرة ذات       وتبين أيضاً أن أكثر الفقرات الخاصة بقيمة الع       

وانحراف ) ٣,٧٣(الصلة بكون الهيئة مكاناً جيداً ومناسباً للعمل بمتوسط حسابي بلغ         

وهذا يدل على أن غالبية موظفي الهيئة يميلون للقول بأن           .)٠,٩٤٧(معياري قدره   

تليها أهمية الفقرة المتعلقة بعمل المديرين علـى        الهيئة مكاناً جيداً ومناسباً للعمل،      

وانحـراف  ) ٣,٣٤(تذليل الصعوبات التي تعترض الموظفين بمتوسط حسابي بلغ         

وهذا يدل على أن هناك انقسام وعدم تأكد بين الموظفين           .)١,٠٤٠(معياري قدره   

ثـم الفقـرة    حول عمل المديرين على تذليل الصعوبات التي تعترض المـوظفين،     

 وخارجها  ،ت داخل الهيئة  الخاصة بتعاطف اإلدارة مع الموظفين الذين لديهم مشكال       

وهذا يدل على أن     .)١,١٦٩(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٢٢(بمتوسط حسابي بلغ  

هناك انقسام وعدم تأكد بين الموظفين حول تعاطف اإلدارة مع المـوظفين الـذين              

ثم الفقرة الخاصة باهتمام مـديري اإلدارة       لديهم مشكالت داخل الهيئة،وخارجها،     

وانحراف معيـاري   ) ٣,١٧(لحة موظفيها بمتوسط حسابي بلغ    العليا في الهيئة بمص   

وهذا يدل على أن هناك انقسام وعدم تأكد بين المـوظفين حـول              .)١,٠٦٨(قدره  

ثم الفقرة الخاصة بمـنح     اهتمام مديري اإلدارة العليا في الهيئة بمصلحة موظفيها،         

سـط  الموظفين فرصة عادلة لسماع شكواهم عندما تكون لـديهم مشـكالت بمتو           

وهذا يدل على أن هنـاك       .)١,١١٠(وانحراف معياري قدره    ) ٣,١٦(حسابي بلغ 

انقسام وعدم تأكد بين الموظفين حول منح الموظفين فرصة عادلة لسماع شكواهم            

ثم الفقرة الخاصة بشعور الموظفين في الهيئـة أنهـم          عندما تكون لديهم مشكالت،     

 .)١,١٠٧( معيـاري قـدره      وانحراف) ٢,٧٥(يعاملون بالمساواة بمتوسط حسابي   

بين الموظفين حول شعور المـوظفين فـي        وعدم  وهذا يدل على أن هناك انقسام       

وأخيراً الفقرة الخاصـة بعـدم وجـود طبقيـة أو     الهيئة بأنهم يعاملون بالمساواة،     

وهذا  ).١,٢٢٠(وانحراف معياري قدره  ) ٢,٥٨(عنصرية معيقة بمتوسط حسابي     

ئة يميلون للقول بأنه توجد طبقية وعنصرية معيقة        يدل على أن غالبية موظفي الهي     

 .في الهيئة

كما تبين أن أكثر فقرات قيمة المكافأة سيادة ـ على الـرغم مـن انخفـاض         

متوسط قيمة المكافأة الحسابي ككل ـ هي الفقرة الخاصة بطريقة تقييم المـديرين   
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 حسـابي بلـغ     التي تتم على أساس أدائهم وليس على اعتبارات شخصية بمتوسط         

وهذا يدل على أن هناك انقسام وعـدم         .)٠,٧٨(وانحراف معياري قدره    ) ٣,١٥(

لمطبقـة فـي الهيئـة تتسـم        تأكد بين الموظفين حول أن اإلجراءات اإلداريـة ا        

تليها الفقرة الخاصة بتلقـي     وهذه عبارة سلبية يكون فيها نفي النفي إثبات،         .بالعدالة

أدائهم بصـورة منتظمـة بمتوسـط حسـابي         المديرين تقارير مفصلة عن كيفية      

وهذا يدل على أن هناك انقسام وعدم        .)٠,٧٢(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٠٢(بلغ

تأكد بين الموظفين حول تلقي المديرين تقارير مفصلة عن كيفية أدائهـم بصـورة              

ثم تأتي الفقرة الخاصة بمكافأة المديرين ذوي األداء المتميز فـي الهيئـة             منتظمة،  

وهذا يـدل    .)١,١٣٤(وانحراف معياري قدره    ) ٢,٨٨( بمتوسط حسابي بلغ   بسخاء

على أن هناك انقسام وعدم تأكد بين الموظفين حول مكافأة المـديرين ذوي األداء              

 ثم الفقرة المتعلقة بمكافأة الموظفين على األعمال التـي          المتميز في الهيئة بسخاء،   

 .)١,٠٨(وانحـراف قـدره     ) ٢,٨٣(تساعد على نجاح الهيئة بمتوسط حسابي بلغ      

وهذا يدل على أن هناك انقسام وعدم تأكد بين الموظفين حول مكافـأة المـوظفين               

وأخيراً الفقرة الخاصة بربط المكافآت     على األعمال التي تساعد على نجاح الهيئة،        

وانحراف معياري  ) ٢,٧٤(اإلدارية بصورة واضحة في األداء بمتوسط حسابي بلغ       

 يدل على أن هناك انقسام وعدم تأكد بـين المـوظفين ربـط              وهذا ).١,١٣(قدره  

 .المكافآت اإلدارية بصورة واضحة في األداء
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א: א א אמ  :א
)٨(מ

אא א א אא     .אמ

 العبارة م االستجــــابة

ــق  مواف

 بشدة

ــر  موافق غيـ

 متأكد

ــر  غيـ

 موافق

ــر  غيـ

ــق  مواف

 بشدة

 مج

ــراف  توسطالم االنح

 المعياري

لدي استعداد لبذل جهد     ١ ١٦٧ ٢ ٢ ٧ ٧٩ ٧٧ ت

بــر مــن المتوقــع أك

لمساعدة الهيئة علـى    

 .النجاح

% ١٠٠ ١,٢ ١,٢ ٤,٢ ٤٧,٣ ٤٦,١ 

 

٤,٣٦ 

 

٠,٧٣٠ 

أتحدث أمام أصـدقائي     ٢ ١٦٧ ٤ ١٣ ١٠ ٨٥ ٥٥ ت

بــأن الهيئــة مهمــة 

 ١٠٠ ٢,٤ ٧,٨ ٦ ٥٠,٩ ٣٢,٩ % .حق العمل بهاوتست

٠,٩٥٩ ٤,٠٤ 

أشعر بقليل من الوالء     ٣ ١٦٧ ٣٥ ٦١ ١٦ ٤٢ ١٣ ت

 .نحو الهيئة
% ١٠٠ ٢١ ٣٦,٥ ٩,٦ ٢٥,١ ٧,٨ 

٢,٦٢ 

 

١,٢٧٨ 

 

لدي استعداد للقيام بأي   ٤ ١٦٧ ٥ ١١ ١٥ ٨٠ ٥٦ ت

ــّي   ــل إل ــة توك مهم

لالحتفاظ بعملي الحالي   

 ١٠٠ ٣ ٦,٦ ٩ ٤٧,٩ ٣٣,٥ % .في الهيئة

 

٤,٠٢ 

 

٠,٩٨١ 

ــي   ٥ ١٦٧ ٦ ١٩ ٢٤ ٨٣ ٣٥ ت ــابه قيمـ تتشـ

وتوجهاتي الشخصـية   

مــع قــيم وتوجهــات 

 .الهيئة
% ١٠٠ ٣,٦ ١١,٤ ١٤,٤ ٤٩,٧ ٢١ 

١,٠٣٢ ٣,٧٣ 
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 العبارة م االستجــــابة

ــق  مواف

 بشدة

ــر  موافق غيـ

 دمتأك

ــر  غيـ

 موافق

ــر  غيـ

 موافق

 بشدة

 مج

ــراف  المتوسط االنح

 المعياري

أشعر بـالفخر عنـدما      ٦ ١٦٧ ٥ ١٦ ٢٦ ٦٩ ٥١ ت

أخبر اآلخـرين بـأني     

 ١٠٠ ٣ ٩,٦ ١٥,٦ ٤١,٣ ٣٠,٥ % .أعمل في الهيئة

٣,٨٧ 

 

١,٠٥٠ 

 

ــر  ٧ ١٦٧ ٢ ١٢ ١٢ ٨٨ ٥٣ ت ــتعد ألخب ــا مس أن

اآلخرين أني أعمل في    

 ١٠٠ ١,٢ ٧,٢ ٧,٢ ٥٢,٧ ٣١,٧ % .الهيئة

٠,٨٨٦ ٤,٠٧ 

يشجعني العمـل فـي      ٨ ١٦٧ ٩ ٢٤ ٢٠ ٦٧ ٤٧ ت

الهيئة علـى إظهـار     

أقصى ما لدي من أداء     

 .ومهارات

% ١٠٠ ٥,٤ ١٤,٤ ١٢ ٤٠,١ ٢٨ 

٣,٧١ 

 

١,١٧٨ 

 

أرفض نقلي إلى جهة     ٩ ١٦٧ ٢١ ٢٦ ٣٨ ٤٧ ٣٥ ت

 لقنـاعتي   ،عمل أخرى 

 ١٠٠ ١٢,٦ ١٥,٦ ٢٢,٨ ٢٨,١ ٢١ % .بعمل الهيئة

٣,٢٩ 

 

١,٣٠٥ 

 

في حالـة حـدوث أي       ١٠ ١٦٧ ١٦ ٣٢ ٦٤ ٤١ ١٤ ت

تغييــر فــي ظروفــي 

الحالية سيؤدي بي إلى    

 .ترك العمل في الهيئة
% ١٠٠ ٩,٦ ١٩,٢ ٣٨,٣ ٢٤,٦ ٨,٤ 

١,٠٧٨ ٣,٠٣ 

 

 



 ٩٥

 العبارة م االستجــــابة

ــق  مواف

 بشدة

ــر  موافق غيـ

 متأكد

ــر  غيـ

 موافق

ــر  غيـ

ــق  مواف

 بشدة

 مج

ا

أشــعر بســعادة بالغــة  ١١ ١٦٧ ١٠ ٢٥ ٣٦ ٦٤ ٣٢ ت

ــة  ــاري الهيئـ الختيـ

وتفضيلها على جهـات    

أخرى كان يمكننـي أن     

 .أعمل  بها

% ١٠٠ ٦ ١٥ ٢١,٥ ٣٨,٣ ١٩,٢ 

لن اكتسب الكثيـر مـن       ١٢ ١٦٧ ١٨ ٣٥ ٤٤ ٥٥ ١٥ ت

بقــائي وتمســكي فــي 

 ١٠٠ ١٠,٨ ٢١ ٢٦,٣ ٣٢,٩ ٩ % .الهيئة دون سواها

أواجه صعوبة كبيرة في     ١٣ ١٦٧ ١٣ ٦١ ٤٧ ٣٣ ١٣ ت

االتفاق مـع توجهـات     

وسياسات الهيئة فيمـا    

يخص األمور والمسائل   

 .المتعلقة بموظفيها

% ١٠٠ ٧,٨ ٣٦,٥ ٢٨,١ ١٩,٨ ٧,٨ 

٣

أهتم كثيراً بسمعة الهيئة     ١٤ ١٦٧ ٣ ٥ ١٦ ٧٧ ٦٦ ت

 .ومصيرها

% ١٠٠ ١,٨ ٣ ٩,٦ ٤٦,١ ٣٩,٥ 

القرار الذي اتخذته فـي      ١٥ ١٦٧ ٦٠ ٦٠ ٢٠ ١٥ ١٢ ت

اختيار العمل بالهيئة كان    

 ١٠٠ ٣٥,٩ ٣٥,٩ ١٢ ٩ ٧,٢ % . خطًأ كبيراً مني



 ٩٦

 

الخاص بتحديد مستوى االلتـزام التنظيمـي أن        ) ٨(يتضح من الجدول رقم     

  وهـذا  .)٠,٦٧٠(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٦٧(المتوسط الحسابي لاللتزام بلغ     

 ،يوافقون على أن هناك التزام تنظيمي في الهيئة       يدل على أن غالبية موظفي الهيئة       

يميلون للقول  كما يتضح أن غالبية موظفي هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض           

 يؤكـد   ،احلديهم استعداد لبذل جهد أكبر من المتوقع لمساعدة الهيئة على النج          بأن  

 ).٠,٧٣(بانحراف معياري قدره) ٤,٣٦(ذلك المتوسط الحسابي المرتفع إذ بلغ 

يميلون للقـول بـأنهم     موظفي الهيئة   غالبية  كما يالحظ من الجدول نفسه أن       

وبلغ المتوسط الحسابي   ،ن الهيئة مهمة وتستحق العمل بها     يتحدثون أمام أصدقائهم بأ   

 ويعد هذا عنصراً ايجابياً     ،)٠,٩٥٩( قدره   وانحراف معياري ) ٤,٠٤(لهذه العبارة   

 .على اعتزاز موظفي الهيئة وافتخارهم بالعمل واالنتساب إليها

ال يميلون للقول بـأنهم     موظفي الهيئة   غالبية     ويظهر من الجدول ذاته أن      

وانحـراف  ) ٢,٦٢(يشعرون بقليٍل من الوالء نحو الهيئة بمتوسط حسـابي بلـغ            

بذلك يكون أكثر من نصف موظفي الهيئة ال يشـعرون          و). ١,٢٧٨(معياري قدره   

 وهذه العبارة من    ،بقليل من الوالء نحوها مما عزز مستوى االلتزام التنظيمي لديهم         

 .العبارات السلبية إذ يكون نفي النفي إثبات

لـديهم  يميلـون  للقـول   موظفي الهيئـة  غالبية وتبين من خالل الجدول أن     

 وبـذلك   ،كل إلّيهم لالحتفاظ بعملهم الحالي في الهيئـة       استعداد للقيام بأي مهمة تو    

). ٠,٩٨(وانحراف معيـاري قـدره      ) ٤,٠٢(يكون متوسط هذه العبارة الحسابي      

 ،ويأتي ذلك نتيجة التوجه لبذل جهد أكبر من المتوقع لمساعدة الهيئة على النجـاح             

 .وكذلك اعتزاز الموظفين بانتمائهم للهيئة وشعورهم بالفخر للعمل بها

تشـابه  هناك انقسام بين موظفي الهيئة حول       كما يظهر من ذات الجدول أن       

قيمهم وتوجهاتهم الشخصية مع قيم وتوجهات الهيئة بمتوسط هذه العبارة الحسابي           

وهذا يدل على أن هناك مجموعة مـن        ).١,٠٣٢(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٧٣(



 ٩٧

 هنـاك   وجهات الهيئة إال  الموظفين يوافقون على تشابه قيمهم وتوجهاتهم مع قيم وت        

  .فئة أخرى ال تقل أهمية عن تلك المجموعة ترى عكس ذلك

يوافقون علـى  أنهـم      ويتضح من الجدول أن أكثر من ثلثي موظفي الهيئة          

 بمتوسط حسابي   ،يشعرون بالفخر عندما يخبرون اآلخرين بأنهم يعملون في الهيئة        

ن هنالك فئة من الموظفين وهذا يعني أ ،)١,٠٥٠(وانحراف معياري قدره   ) ٣,٨٧(

 .ال يوافقون على ذلك

مسـتعدون إلخبـار    يميلون للقول بأنهم    موظفي الهيئة   غالبية  كما يظهر أن    

وانحراف ) ٤,٠٧(اآلخرين بأنهم يعملون في الهيئة  بمتوسط هذه العبارة الحسابي           

ل  ويشير االستعداد إلخبار اآلخرين بالعمل في الهيئة دلي        ،)٠,٨٦٦(معياري قدره   

 .على االعتزاز باالنتماء للهيئة مما يرفع مستوى االلتزام

وتبين أن العمل في الهيئة يشجع الموظفين على إظهار أقصى ما لديهم مـن              

وهـذا  ،)١,١٧٨(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٧١(أداء ومهارات بمتوسط حسابي     

  .يعني أن هناك فئة من الموظفين ال توافق على ذلك

 النقـل   حول رفضهم موظفي الهيئة   بين  وعدم تأكد   هناك انقسام    كما يالحظ أن      

وانحـراف  ) ٣,٢٩( بمتوسط حسابي    ،إلى جهات عمل أخرى لقناعتهم بعمل الهيئة      

وهذا يدل على أن هناك مجموعة ترفض النقل إلى جهات          ).١,٣٠٥(معياري قدره   

 . أخرى، إال أن هناك مجموعة ال تقل أهمية عنهم ترى عكس ذلك

 عنـد ترك العمل فـي الهيئـة       حول نية   موظفي الهيئة   هناك أنقسام   ين أن   وتب    

) ٣,٠٣( وبلغ متوسط هذه العبارة الحسابي       ، تغيير في ظروفهم الخاصة    وث أي حد

وهذا يدل أن هناك مجموعة كبيرة ليس لديـه         ).١,٠٧٨(وانحرافها المعياري قدره  

إال أن هناك مجموعة    ‘ نية لترك العمل عند حدوث أي تغيير في ظروفهم الخاصة         

 . ال تقل أهمية عنها ترى عكس ذلك

يشعرون بسعادة بالغة   يميلون للقول بأنهم     الهيئة   غالبية موظفي كما يالحظ أن        

 بمتوسـط   ،الختياراتهم العمل بها وتفضيلها على جهات أخرى كان يمكنهم العمل         



 ٩٨

من الموظفين   إال أن هناك فئة    ؛)١,١٤٠(بانحراف معياري قدره    ) ٣,٥٠(حسابي  

 .ال يوافقون على ذلك كما يظهر من االنحراف المعياري

أنهم لـن يكتسـبوا     حول  موظفي الهيئة   انقسام وعدم تأكد بين     هناك  وتبين أن       

) ٣,٠٨( بمتوسـط حسـابي      ،الكثير من بقائهم وتمسكهم في الهيئـة دون سـواها         

عة ترى أنه لـن   وهذا يدل على أن هناك مجمو    ).١,٠٧٩(بانحراف معياري قدره    

تكتسب الكثير ببقائها في الهيئة ،إال أن هناك مجموعة ال تقل أهمية عنهـا تـرى                

  .  عكس ذلك

موظفي الهيئة  هناك أن انقسام وعدم تأكد  بين        كما يظهر من خالل الجدول أن           

مور والمسـائل   صعوبة االتفاق مع توجهات وسياسات الهيئة فيما يخص األ        حول  

بانحراف معيـاري   ) ٢,٨٣(وكان متوسط هذه العبارة الحسابي       ،هاالمتعلقة بموظفي 

 .)١,٠٧٩(قدره

يهتمون كثيراً بسمعة   يميلون للقول بأنهم     موظفي الهيئة    كما يالحظ أن غالبية   

بانحراف معيـاري   ) ٤,١٩( وكان متوسط هذه العبارة الحسابي       ،الهيئة ومصيرها 

 ). ٠,٦٨٢(قدره 

 أن القرار الذي اتخـذوه      ال يوافقون على  ئة  موظفي الهي غالبية  كما يظهر أن    

 وبذلك يكون متوسط هذه العبـارة الحسـابي         ،في اختيار العمل بالهيئة قراراً خطأً     

إال أن هناك مجموعة ترى عكس ذلك        ،)١,٢١٢(بانحراف معياري قدره    ) ٢,١٦(

  .كما يظهر من االنحراف المعياري 

 



 ٩٩

א:א א מ א אא :א
)٩(מ

 :تحليل التباين الختالف القيم الثقافية السائدة باختالف المرتبة الوظيفية. ١

المحـــــور 

 واألبعاد

ــوع  مصدر التباين  مجمــ

 المربعات

درجات 

 الحرية

ــط  متوس

 المربعات

) ف(قيمة  

 المحسوبة

) (Pقيمـــة

ــتوى  مسـ

 *الداللة

١٠٣٨,٣٦ ٢ ٢٠٧٦,٧٢  المجموعاتبين  الثقافة التنظيمية

 ٥٤٢,٠١ ١٦٤ ٨٨٨٨٨,٨٨ ل المجموعاتداخ

 

١,٩١٦ 

 

٠,١٥١ 

 القوة ١٥,١٥ ٢ ٣٠,٢٩٤ بين المجموعات

 ٦,٩١ ١٦٤ ١١٣٣,٦٩٤ داخل المجموعات

 

٢,١٩١ 

 

٠,١١٥ 

 المكافأة ٨,٥٣ ٢ ١٧,٠٥٤ بين المجموعات

 ١٥,٦١ ١٦٤ ٢٥٦٠,٤١٩ داخل المجموعات

 

٠,٥٤٦ 

 

٠,٥٨٠ 

 الفاعلية ١٩,٨١ ٢ ٣٩,٦٢٣بين المجموعات

 ٨,٢٠ ١٦٤ ١٣٤٥,٠٩٥داخل المجموعات

 

٢,٤١٦ 

 

٠,٠٩٢ 

 الكفاءة  ٨١٠,٦٧ ٢ ٢١,٣٥١بين المجموعات

 ٥,٥٧ ١٦٤ ٩١٣,٣٥٦داخل المجموعات

 

١,٩١٧ 

 

٠,١٥٠ 

 النظام ٢١,١٦ ٢ ٤٢,٣٢٠ بين المجموعات

 ٦,٨٣ ١٦٤ ١١٢٠,٧٥٨ اتداخل المجموع

 

٣,١ 

 

٠,٠٥٨ 



 ١٠٠

المحـــــور 

 واألبعاد

ــوع  مصدر التباين  مجمــ

 المربعات

درجات 

 الحرية

ــط  متوس

 المربعات

) ف(قيمة  

 المحسوبة

) (Pقيمـــة

ــتوى  مسـ

 *الداللة

 الصفوة ٣,٢٢ ٢ ٦,٤٤٢ بين المجموعات

 ٦,٦٧ ١٦٤ ١٠٩٣,٧١٤ داخل المجموعات

 

٠,٤٨٣ 

 

٠,٦١٨ 

 العدل ٩٩,٣٧ ٢ ١٩٨,٧٣بين المجموعات

 ٣٨,٣١ ١٦٤ ٦٢٨٢,٦٢داخل المجموعات

 

٢,٥٩ 

 

٠,٠٧٨ 

فـــرق  ١٦,٤١ ٢ ٣٢,٨٢بين المجموعات

  العمل
 ٩,٧٢ ١٦٤ ١٥٩٣,٦٨داخل المجموعات

 ٩٩,٥٢ ١٦٤ ١٦٢٢٢,٣٦داخل المجموعات 

 

١,٦٩ 

 

٠,١٨٨ 

 ) .٠,٠٥( أقل من أو تساوي Pدال عندما تكون قيمة *

أن تحليل التباين األحـادي أظهـر أن جميـع          ) ١٤(قميتضح من الجدول ر   

حيث تراوحت قيمة مستوى الداللـة  ) (٠,٠٥ =Pمستويات الداللة أكبر من  قيمة 

عند قيمة الصـفوة    ) ٠,٦١٨(عند قيمة النظام و   )٠,٠٥٨(لقيم الثقافة التنظيمية بين     

ية بين   وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ         ،)٠,٠٥(وجميعها أكبر من    

 ، الصـفوة  ، النظـام  ، الكفاءة ، الفاعلية ، المكافأة ،القوة(متوسط قيم الثقافة التنظيمية     

 وبلغت  ،تبعاً الختالف المرتبة الوظيفية التي يشغلها الموظف      )  فرق العمل    ،العدل

 ،)P(وهي أكبر من قيمة   ) ٠,١٥١(قيمة مستوى الداللة اإلحصائية للثقافة التنظيمية     

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الثقافة التنظيمية تبًعا وهذا يعني أنه ال     

 .الختالف المرتبة الوظيفية التي يشغلها الموظف



 ١٠١

)١٠(מ

 :تحليل التباين الختالف القيم الثقافية السائدة باختالف المؤهل التعليمي. ٢

المحـــــور 

 واألبعاد

ــوع  مصدر التباين  مجمــ

 المربعات

درجات 

 الحرية

ــط م توس

 المربعات

) ف(قيمة  

 المحسوبة

) (Pقيمـــة

ــتوى  مسـ

 *.الداللة

 الثقافة التنظيمية ٢٤١,٠١ ٢ ٤٨٢,٠٠ بين المجموعات

 ٥٥١,٧٣ ١٦٤ ٩٠٤٨٣,٦٠ ل المجموعاتداخ

 

٠,٤٣٧ 

 

٠,٦٤٧ 

 القوة ٠,١٨٦ ٢ ٠,٣٧٣ بين المجموعات

 ٧,١٠ ١٦٤ ١١٦٣,٦٢ داخل المجموعات

 

٠,٠٢٦ 

 

٠,٩٧٤ 

 المكافأة ١٩,٩٩ ٢ ٣٩,٩٩ بين المجموعات

 ١٥,٤٧ ١٦٤ ٢٥٣٧,٤٨ داخل المجموعات

 

١,٢٩٢ 

 

٠,٢٧٧ 

 الفاعلية ٢,٤٢ ٢ ٤,٨٤بين المجموعات

 ٨,٤١ ١٦٤ ١٣٧٩,٨٨داخل المجموعات

 

٠,٢٨٨ 

 

٠,٧٥٠ 

 الكفاءة  ١٦,١٢ ٢ ٣٢,٢٤بين المجموعات

 ٥,٥٠ ١٦٤ ٩٠٢,٤٧داخل المجموعات

 

٢,٩٢٩ 

 

٠,٠٥٦ 

 النظام ٠,١٤ ٢ ٠,٢٧ بين المجموعات 

 ٧,٠٩ ١٦٤ ١١٦٢,٨١ داخل المجموعات

 

 ٠,٠١٩ 

 

٠,٩٨١ 



 ١٠٢

المحـــــور 

 واألبعاد

ــوع  مصدر التباين  مجمــ

 المربعات

درجات 

 الحرية

ــط  متوس

 المربعات

) ف(قيمة  

 المحسوبة

) (Pقيمـــة

ــتوى  مسـ

 *الداللة

 الصفوة ٨,٩٩ ٢ ١٧,٩٧ بين المجموعات

 ٦,٦٠ ١٦٤ ١٠٨٢,١٩ داخل المجموعات

 

١,٣٦ 

 

٠,٢٥٩ 

 العدل ٨,٤١ ٢ ١٦,٨٢بين المجموعات

 ٣٩,٤٢ ١٦٤ ٦٤٦٤,٥٣داخل المجموعات

 

٠,٢١٣ 

 

٠,٨٠٨ 

فـــرق  ٦,٧٣ ٢ ١٣,٤٧بين المجموعات

  العمل
 ٩,٨٤ ١٦٤ ١٦١٣,٠٣داخل المجموعات

 

٠,٦٨٥ 

 

٠,٥٠٦ 

 ).٠,٠٥( أقل من أو تساوي Pدال عندما تكون قيمة *

أن تحليل التباين األحـادي أظهـر أن جميـع          ) ١٠(يتضح من الجدول رقم   

حيث تراوحت قيمة مستوى الداللـة  ) (٠,٠٥ =Pمستويات الداللة أكبر من  قيمة 

عند قيمة  ) ٠,٠٥٦(عند قيمة القوة و   )٠,٩٧٤(اإلحصائية لقيم الثقافة التنظيمية بين      

 أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة           وهذا يعني  ،)٠,٠٥(الكفاءة وجميعها أكبر من     

 ، الفاعليـة  ، المكافأة ،القوة(إحصائية بين متوسط قيمة قيم الثقافة التنظيمية المتعددة         

تبعاً الختالف المؤهل التعليمي الذي     )  فرق العمل    ، العدل ، الصفوة ، النظام ،الكفاءة

من قيمة  وهي أكبر   )٠,٦٤٧( وبلغت قيمة الداللة للثقافة التنظيمية       ،يحمله الموظف 

)P(،                 وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـط الثقافـة 

 .تبعاً الختالف المؤهل التعليمي الذي يحمله الموظف التنظيمية



 ١٠٣

)١١(מ

 :تحليل التباين الختالف القيم الثقافية السائدة باختالف العمر. ٣

المحـــــور 

 واألبعاد

ــوع  مصدر التباين  مجمــ

 بعاتالمر

درجات 

 الحرية

ــط  متوس

 المربعات

) ف(قيمة  

 المحسوبة

) (Pقيمـــة

ــتوى  مسـ

 *.الداللة

 الثقافة التنظيمية ٧٠٤,٨٨ ٣ ٢١١٤,٦٥ بين المجموعات

 ٥٤٥,٠٩ ١٦٣ ٨٨٨٥٠,٩٥ ل المجموعاتداخ

 

١,٢٩٣ 

 

٠,٢٧٩ 

 القوة ١٢,٨٧ ٣ ٣٨,٦٢ بين المجموعات

 ٦,٩٠ ١٦٣ ١١٢٥,٣٧ داخل المجموعات

 

١,٨٦٥ 

 

٠,١٣٨ 

 المكافأة ٢,٩٣ ٣ ٨,٨٠ بين المجموعات

 ١٥,٧٦ ١٦٣ ٢٥٦٨,٦٧ داخل المجموعات

 

٠,١٨٦ 

 

٠,٩٠٦ 

 الفاعلية ٩,٢٠ ٣ ٢٧,٥٩بين المجموعات

 ٨,٣٢ ١٦٣ ١٣٥٧,١٣داخل المجموعات

 

١,١٠٥ 

 

٠,٣٤٩ 

 الكفاءة  ١٠,٤٨ ٣ ٣١,٤٣بين المجموعات

 ٥,٥٤ ١٦٣ ٩٠٣,٢٨تداخل المجموعا

 

١,٨٩٠ 

 

٠,١٣٣ 

 النظام ٩,٢٣ ٣ ٢٧,٦٨٤ بين المجموعات

 ٦,٩٧ ١٦٣ ١٣٥,٣٩ داخل المجموعات

 

١,٣٢٥ 

 

٠,٢٦٨ 



 ١٠٤

المحـــــور 

 واألبعاد

ــوع  مصدر التباين  مجمــ

 المربعات

درجات 

 الحرية

ــط  متوس

 المربعات

) ف(قيمة  

 المحسوبة

) (Pقيمـــة

ــتوى  مسـ

 *الداللة

 الصفوة ٥,٠٣ ٣ ١٥,٠٩ بين المجموعات

 ٦,٦٦ ١٦٣ ١٠٨٥,٠٦ داخل المجموعات

 

٠,٧٥٦ 

 

٠,٥٢٠ 

 العدل ٦٠,٥٤ ٣ ١٨١,٦١بين المجموعات

 ٣٨,٦٥ ١٦٣ ٦٢٩٩,٧٤داخل المجموعات

 

١,٥٥٦ 

 

٠,٢٠٠ 

فـــرق  ١٣,٧٣ ٣ ٤١,١٧بين المجموعات

  العمل
 ٩,٧٣ ١٦٣ ١٥٨٥,٣٢داخل المجموعات

 

١,٤١١ 

 

٠,٢٤١ 

 ).٠,٠٥( أقل من أو تساوي Pمة دال عندما تكون قي*

أن تحليل التبـاين األحـادي أظهـر أن جميـع           ) ١١(يتضح من الجدول رقم       

حيث تراوحت قيمة مستوى الداللـة  ) (٠,٠٥ =Pمستويات الداللة أكبر من  قيمة 

عنـد  ) ٠,١٣٣(عند قيمة الكفاءة و   )٠,٩٠٦(اإلحصائية  لقيم الثقافة التنظيمية بين       

 وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة         ،)٠,٠٥(يعها أكبر من    قيمة المكافأة وجم  

 ، الكفـاءة  ، الفاعليـة  ، المكافأة ،القوة(إحصائية بين متوسطات قيم الثقافة التنظيمية       

 وكذلك بلغـت    ،تبعاً الختالف عمر الموظف   )  فرق العمل    ، العدل ، الصفوة ،النظام

 وهـذا   ،)P(ي أكبر من قيمـة      وه) ٠,٢٧٩(قيمة مستوى الداللة للثقافة التنظيمية      

تبعـاً   يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الثقافة التنظيميـة            

 .الختالف عمر الموظف



 ١٠٥

)١٢(מ

تحليل التباين الختالف القيم الثقافية السائدة باختالف عدد سنوات الخدمة في . ٤

 :العمل

المحـــــور 

 واألبعاد

ــوع  مصدر التباين  مجمــ

 المربعات

درجات 

 الحرية

ــط  متوس

 المربعات

) ف(قيمة  

 المحسوبة

) (Pقيمـــة

ــتوى  مسـ

 الداللة

 الثقافة التنظيمية ٧٠٤,٨٨ ٤ ٢١١٤,٦٥ بين المجموعات

 ٥٤٥,٠٩ ١٦٢ ٨٨٨٥٠,٩٥ ل المجموعاتداخ

 

١,٢٩٣ 

 

٠,٢٧٩ 

 القوة ٥,٩٢ ٤ ٢٣,٦٩ بين المجموعات

 ٧,٠٤ ١٦٢ ١١٤٠,٣٠ داخل المجموعات

 

٠,٨٤١ 

 

٠,٥٠١ 

 المكافأة ١٧,٠٩ ٤ ٦٨,٣٥ بين المجموعات

 ١٥,٤٩ ١٦٢ ٢٥٠٩,١٣ داخل المجموعات

 

١,١٠٣ 

 

٠,٣٥٧ 

 الفاعلية ١٦,١٦ ٤ ٦٤,٦٣بين المجموعات

 ٨,١٥ ١٦٢ ١٣٢٠,٠٩داخل المجموعات

 

١,٩٨٣ 

 

٠,١٠٠ 

 الكفاءة  ٦,٩٦ ٤ ٢٧,٨٢بين المجموعات

 ٥,٦٠ ١٦٢ ٩٠٦,٥٣وعاتداخل المجم

 

١,٢٤٢ 

 

٠,٢٩٥ 

 النظام ٤,٥٠ ٤ ١٨,٠١ بين المجموعات

 ٧,١٠ ١٦٢ ١١٤٥,٠٧ داخل المجموعات

 

٠,٦٣٧ 

 

٠,٦٣٧ 



 ١٠٦

المحـــــور 

 واألبعاد

ــوع  مصدر التباين  مجمــ

 المربعات

درجات 

 الحرية

ــط  متوس

 المربعات

) ف(قيمة  

 المحسوبة

) (Pقيمـــة

ــتوى  مسـ

 *الداللة

 الصفوة ٤,٦٧ ٤ ١٨,٦٦ بين المجموعات

 ٦,٦٨ ١٦٢ ١٠٨١,٥٠ داخل المجموعات

 

٠,٦٩٩ 

 

٠,٥٩٤ 

 العدل ٢١,٠٣ ٤ ٨٤,١٣بين المجموعات

 ٣٩,٤٩ ١٦٢ ٦٣٩٧,٢٢داخل المجموعات

 

٠,٥٣٣ 

 

٠,٧١٢ 

فـــرق  ٢,٥٨ ٤ ١٠,٣١بين المجموعات

  العمل
 ٩,٩٨ ١٦٢ ١٦١٦,١٨داخل المجموعات

 

٠,٢٥٨ 

 

٠,٩٠٤ 

 ).٠,٠٥( أقل من أو تساوي Pيمة دال عندما تكون ق*

أن تحليل التباين األحـادي أظهـر أن جميـع          ) ١٢(يتضح من الجدول رقم   

حيث تراوحت قيمة مستوى الداللـة  ) (٠,٠٥ =Pمستويات الداللة أكبر من  قيمة 

عند قيمة الفاعليـة    ) ٠,١٠٠(عند قيمة فرق العمل و    )٠,٩٠٤(للثقافة التنظيمية بين    

 وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين           ،)٠,٠٥(وجميعها أكبر من    

 ، النظـام  ، الكفـاءة  ، الفاعليـة  ، المكافأة ،القوة(متوسط قيمها المتعددة بشكل منفرد      

 وبلغت  ،تبعاً الختالف عدد سنوات الخدمة في العمل      )  فرق العمل    ، العدل ،الصفوة

 ،)P(وهي أكبر من قيمة     ) ٠,٢٧٩(قيمة متوسط الداللة اإلحصائية للثقافة التنظيمية     

وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الثقافة التنظيمية تبعاً     

 .الختالف عدد سنوات الخدمة في العمل

ويتضح من خالل نتائج تحليل التباين األحادي لمدى اختالف مستوى القـيم            

أنه ال توجد فـروق ذات      الثقافية السائدة في الهيئة باختالف الخصائص الشخصية ب       

داللة إحصائية بين متوسـط الثقافـة التنظيميـة تبعـاً الخـتالف الخصـائص               



 ١٠٧

ويعود هذا االختالف مع نتائج الدراسات السـابقة الخـتالف المـنهج            .الشخصية

 :المستخدم في التحليل

א: א א אמ א :א
)١٣(מ

 .حليل التباين باختالف مستوى االلتزام التنظيمي باختالف الخصائص الشخصيةت

المحـــــور 
 واألبعاد

ــوع  مصدر التباين  مجمــ
 المربعات

درجات 
 الحرية

ــط  متوس
 المربعات

) ف(قيمة  
 المحسوبة

) (Pقيمـــة
ــتوى  مسـ

 *الداللة

ــة  ١٩٧,٣٩ ٢ ٥٩٢,١٦ بين المجموعات  المرتبـــ

 الوظيفية
 ٩٩,٥٢ ١٦٤ ١٦٢٢٢,٣٦لمجموعات داخل ا

 

١,٩٨ 

 

٠,١١٩ 

ــل  ١٩٢,٤٧ ٢ ٣٨٤,٩٣ بين المجموعات  المؤهـــ

 التعليمي
 ١٠٠,١٨ ١٦٤ ١٦٤٢٩,٥٩داخل المجموعات 

 

 ٠,٠١٩ 

 

٠,٩٨١ 

 العمر  ٢١٨,٩٧ ٣ ٦٥٦,٩٠ بين المجموعات 

 ٩٩,١٣ ١٦٣ ١٦١٥٧,٦٢داخل المجموعات 

 

٢,٢٠٩ 

 

٠,٠٨٩ 

 سنوات الخبرة ٧٤,٤٠ ٤ ٢٩٧,٥٨ بين المجموعات 

 ١٠١,٩٦ ١٦٢ ١٦٥١٦,٩٣داخل المجموعات 

 

٠,٧٣٠ 

 

٠,٥٧٣ 

 ).٠,٠٥( أقل من أو تساوي Pدال عندما تكون قيمة *

بلغت قيمة مستوى الداللة اإلحصـائية لاللتـزام        ) ١٣( يتضح من الجدول    
؛ وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات         )(Pوهي أكبر من قيمة     ) ٠,١١٩(التنظيمي  

بين متوسط االلتزام  التنظيمي تبًعا الختالف المرتبة الوظيفية التي            إحصائية داللة
كمـا بلغـت قيمـة مسـتوى الداللـة اإلحصـائية لاللتـزام              . يشغلها الموظف 



 ١٠٨

؛ وهذا يعني أنه ال توجد فـروق ذات          )(Pوهي أكبر من قيمة     ) ٠,١٣٠(التنظيمي
ختالف المؤهل التعليمي الذي    تبعاً ال  داللة إحصائية بين متوسط االلتزام التنظيمي     

وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة اإلحصائية لاللتـزام التنظيمـي   . يحمله الموظف 
؛ وهذا يعني أنه ال توجد فـروق ذات داللـة            )(Pوهي أكبر من قيمة     ) ٠,٠٨٩(

كما بلغـت   . تبعاً الختالف عمر الموظف    إحصائية بين متوسط وااللتزام التنظيمي    
وهي أكبر مـن قيمـة      ) ٠,٥٧٣(ة اإلحصائية لاللتزام التنظيمي   قيمة مستوى الدالل  

P)(،                وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط االلتـزام 
 .تبعاً الختالف عدد سنوات الخدمة في العمل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠٩

א: אמ א א א   :א

ضيح طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي تم اسـتخدام           لتو

 ثم تم استخدام تحليل االنحدار لتوضـيح        ،معامل بيرسون لتوضيح االرتباط بينهما    

 .  أثر قيم الثقافة التنظيمية على االلتزام التنظيمي

 :ـ طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي

)١٤(
א אמ א א א א

א אא אמ א

 *٠,٦٩ الثقافة التنظيمية

 *٠,٥٨ القوة 

 *٠,٥٢  المكافأة 

 *٠,٥٩ الفاعلية

 *٠,٦٠ الكفاءة

 *٠,٦١ النظام

 *٠,٥٩ الصفوة

 *٠,٦٧ العدل

 *٠,٦٥ فرق العمل

 ).٠,٠١( أقل من أو تساوي Pدال عندما تكون قيمة *

) طرديـة ( موجبـة    ارتباطيـه أن هناك عالقة    ) ١٤(الجدول رقم    من   يتضح

 وااللتـزام   ،بـين الثقافـة التنظيميـة     ) ٠,٠١(وقوية دالة إحصائياً عند مسـتوى       



 ١١٠

أن يعنـي    وبين القيم المكونة للثقافة التنظيمية وبين االلتزام التنظيمي؛ و         ،التنظيمي

الموظفين في هيئة الرقابة والتحقيق الذين يقولون بأن ثقافـة المنظمـة مرتفعـة              

 .يوافقون على أن مستوى االلتزام التنظيمي مرتفع

 :أثر القيم المكونة للثقافة التنظيمية على االلتزام التنظيميـ 

 ،خطـوة خطـوة   ) (stepwiseتم استخدام تحليل االنحدار المتعدد بطريقة       

 وتبين من نتيجة التحليل أن كل مـن العـدل           ،يستبعد المتغيرات غير الدالة   والذي  

والكفاءة وفرق العمل يؤثرون على االلتزام التنظيمي ويوضـح الجـدول التـالي             

 :ملخص النموذج

)١٥(מ

 تحليل االنحدار المتدرج وتباين االنحدار

معامل  قيمة بيتا المتغير

االرتباط 

 )R(المتعدد

امل مربع مع

االرتباط 

 )R²(المتعدد

  Pقيمة 

مستوى 

الداللة 

 *المحسوب

 ٠,٠٠٠١ ٠,٤٥٤ ٠,٦٧٦ ٠,٦٧٦ العدل

 ٠,٠٠٢ ٠,٤٨٢ ٠,٦٩٩ ٠,٢٥١ الكفاءة

 ٠,٠٣١ ٠,٤٩٤ ٠,٧٠٩ ٠,٢٣٧ فرق العمل

 ٠,٠٥أقل من ) P(دال عندما تكون قيمة * 

يـر  من تبـاين متغ   ) ٠,٤٥(أن متغير العدل يفسر     ) ١٥( رقم   ضح الجدول تي

 ،لتباين متغير االلتزام التنظيمي   .) ٠٣( وأن متغير الكفاءة يضيف    ،االلتزام التنظيمي 

لتباين متغير االلتزام التنظيمي؛ وهذا يعني      ) ٠,٠١(وأن متغير فرق العمل يضيف      

أنه يمكننا التنبؤ بقيمة المتغير التابع االلتزام التنظيمي عند معرفـة قيمـة العـدل               



 ١١١

ا أن هذه النتيجة تعني أنه كلما ارتفعت قيمة العدل ارتفـع  كم.والكفاءة وفرق العمل 

 وأنه كلما ارتفعت قيمة الكفاءة ارتفع مستوى االلتـزام          ،مستوى االلتزام التنظيمي  

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

ظيمـي هـو العـدل، ويليـه        كما يتضح أن أكثر العوامل تأثيراً على االلتزام التن        

 من تباين متغير االلتزام     ٠,٤٩ كما أن النموذج الكلي يفسر       .الكفاءة،ثم فرق العمل  

 . التنظيمي مما يعني أن هناك عوامل أخرى تحتاج إلى دراسة مستقبلية



 ١١٢

א א

א א

صل إليهـا خـالل هـذه       يحوي هذا الفصل ملخصاً ألهم النتائج التي تم التو        

 وأهم التوصيات المقترحة على ضوء النتائج التي تـم التوصـل إليهـا              ،الدراسة

والدراسات المستقبلية التي يأمل الباحث أن تسهم فـي إثـراء موضـوع الثقافـة               

 .التنظيمية وااللتزام التنظيمي

א   :א

ة التنظيمية التي تسود فـي      توصلت الدراسة إلى أن أكثر القيم المكونة للثقاف       

 ، ثم فرق العمل   ، ثم الفاعلية  ،هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض هي قيمة القوة       

 وأن  ، وأخيراً قيمة المكافـأة    ، ثم تأتي قيمة العدل    ، ثم الصفوة  ، ثم النظام  ،ثم الكفاءة 

 وهي بذلك تتفق مع بعض الدراسات السابقة        ،جميع هذه القيم تسود بدرجة متوسطة     

 فهي بذلك تتفق مع دراسـة النعمـي       .  وتختلف معها من ناحية أخرى     ،من ناحية 

التي توصلت إلى أن ضباط األجهزة األمنية بالمنطقة الشرقية يـدركون           ) ١٩٩٨(

 وتتفق  ، والعدل والمكافأة  ،قيم القوة وفرق العمل والنظام والصفوة والكفاءة والفعالية       

 من سـيادة قـيم القـوة والفاعليـة          فيما توصلت إليه  ) ٢٠٠٤(مع دراسة العنزي    

 .والكفاءة وفرق العمل والنظام بدرجة متوسطة في المؤسسات العامة

وقد يعود االتفاق مع الدراسات السابقة إلـى تشـابه المنظمـات الحكوميـة              

بالمملكة العربية السعودية من ناحية تأثير العوامل الخارجية المحيطـة بمجتمـع            

 ، أو التعليمية  ، أو االقتصادية  ، أو االجتماعية  ،الدينية سواء كانت العوامل     ،الدراسة

 على هذه المنظمات التي تعمل في بيئـة واحـدة وعلـى             ، أو التعليمية  ،أو الثقافية 

 )٦٧: ٢٠٠٤ ،العنزي(العاملين بهذه المنظمات

 وتؤكد أدبيات التنظيم المعاصرة صعوبة عزل المنظمات عن بيئتها الثقافية          

 واأليكولوجية التي تتعامـل مـع المنظمـات         ، العضوية والحضارية وفق النظرة  

 وتستمد منه الكثير من     ،باعتبارها كائنات اجتماعية تتنفس من خالل نظامها الثقافي       



 ١١٣

المدخالت؛ فالبيئة المحيطة تفرض على المنظمات الكثير من األشياء حتى لو لـم             

ها تعد وفقاً    والمنظمات على اختالف أنشطت    ،تكن القوانين الرسمية تنص على ذلك     

لمفهوم النظام الثقافي االجتماعي نظماً فرعية لكل منها ثقافتها الخاصة بها التـي              

 ).٦٨: ١٩٩٨ ،الكبيسي( وتنسجم مع الثقافة بمعناها األوسع ،تصب

   وتختلف معها في درجة سيادة القيم حيث تسود هذه القـيم فـي األجهـزة               

 وتختلف بذلك مع    ،تسود بدرجة متوسطة  األمنية بدرجة عالية بينما في هيئة الرقابة        

التي توصلت إلى أن مستوى قيم القوة والفاعليـة والكفـاءة           ) ٢٠٠١(دراسة الفالح   

وفرق العمل والنظام في هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقتي الريـاض والشـرقية             

التي توصلت إلى أن قيم القـوة       ) ٢٠٠١( وتختلف أيضاً مع دراسة آل حسن        ،مرتفع

 ،اعلية والكفاءة وفرق العمل تسود في اإلدارة العامة للمجاهدين بدرجـة عاليـة            والف

في أن قيمة المكافأة تسود في الهيئـة بدرجـة          ) ٢٠٠٤(وتختلف مع دراسة العنزي   

 .متوسطه بينما في المؤسسات العامة تنخفض قيمة المكافأة عن المتوسط

لدراسة والدراسـات   وقد يعود ذلك الختالف بيئة ومجتمع الدراسة بين هذه ا         

 وهـي هيئـة     ، حيث أن هذه الدراسة أجريت في هيئة الرقابة والتحقيق         ،األخرى

مستقلة لها خصائصها التي تميزها عن المنظمات األخرى سواء العسكرية منها أو            

كما أنه ال توجد منظمة ثقافتها مشابهة لثقافة منظمة أخرى حتـى            . العامة األخرى 

 فهناك جوانب عديدة تختلف فيها ثقافة المنظمـات         ،علو كانت تعمل في نفس القطا     

ومـن جوانـب االخـتالف بـين        . فكل منظمها تحاول تطوير ثقافتها الخاصة بها      

 وعمليـة   ،المنظمات عمر المنظمة وأنماط اتصاالتها ونظم العمـل واإلجـراءات         

 . )٣١٤: ٢٠٠٤ ،العميان( والقيم والمعتقدات، وأسلوب القيادة،ممارسة السلطة

بالنسبة لمستوى االلتزام التنظيمي في هيئة الرقابة والتحقيق عالياً متوافقًا          أما  

بهذا مع نتائج الدراسات التي أجريت على قطاعات حكومية أخرى فـي المملكـة              

) ١٩٩٤(ودراسـة الميـر   ) ١٩٨٨(ودراسة خطاب   ) ١٩٨٧(وهي دراسة القطان  

 إلى مستوى   وجميعها توصلت ) ١٩٩٨(ودراسة هيجان ) ١٩٩٨(ودراسة القرشي   



 ١١٤

الوالء أو االلتزام التنظيمي في األجهزة التي قاموا بإجراء الدراسة عليها عاٍل إلى             

  .عاٍل نسبياً

ويعود هذا االتفاق مع الدراسات السابقة إلـى أن أغلـب وظـائف القطـاع               

 فمـن المعـروف أن العمـل        ،الحكومي متشابهة رغم اختالف أنشطة المنظمات     

 وال يتطلب وقتاً طويالً     ،الروتين والبيروقراطية اإلدارية  الحكومي يتميز بالتكرار و   

ومن خالل نتائج المحور الخاص بمـدى اخـتالف مسـتوى االلتـزام             . إلنجازه

التنظيمي باختالف الخصائص الشخصية فإن هذه الدراسة توصلت إلى أنه ال توجد    

  وهـي  ،فروق ذات داللة إحصائية بين الخصائص الشخصية وااللتزام التنظيمـي         

 إلـى  التي توصلت)١٩٩٨(وسوزان القرشي  ) ١٩٩٦(مع دراسة الطجم  بذلك تتفق   

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بـين الخصـائص الشخصـية وااللتـزام              

 .التنظيمي

 ويعود هذا االتفاق إلى أن الدراسات السابقة أجريت في بيئة واحدة التي تتشـابه              

 العمل واألساليب اإلدارية التـي       طرق ،منظماتها اإلدارية في كثير من الخصائص     

 وكذلك ال توجد    ،تتبعها تلك المنظمات تتشابه في الكثير من الخصائص الشخصية        

فروق كبيرة بين أفرادها من حيث الخصائص الشخصية نتيجة لتشابه المؤسسـات            

 وكذلك المنظمات في طرق تـدريبها إذ إن         ،التعليمية في مناهجها وطرق تدريسها    

 .   المنظمات يتم تدريبهم في معهد اإلدارة العامةأغلب موظفي تلك 

التي توصلت إلى وجود عالقـة      ) ١٩٩٥(وتختلف بذلك مع دراسة العضايلة    

 وجود عالقة سلبية    ،)االلتزام التنظيمي (إيجابية بين العمر ومستوى الوالء التنظيمي     

 وتختلـف أيضـاً مـع دراسـة         ،بين المستوى التعليمي ومستوى الوالء التنظيمي     

التي توصلت إلى وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بـين           ) ١٩٩٧(لفضليا

 وكذلك دراسـة    ،متوسط االلتزام التنظيمي ومختلف البيانات أو العوامل الشخصية       

التي توصلت إلى أن هناك تأثيراً للبيانات الشخصـية         )هـ١٤١٨(السواط والعتيبي 

التي توصلت إلى   ) ١٩٩٨(ان وتختلف مع دراسة هيج    ،على الوالء بأنواعه الثالثة   



 ١١٥

 والـوالء   ،وجود عالقة جوهرية موجبة بين العمر والمرتبة ومدة الخدمة من جهة          

 .التنظيمي من جهة أخرى

ويعود ذلك إلى اختالف البيئة التي أجريت فيها تلك الدراسات حيث أجريت            

ي  إضافة إلى اختالف العينة الت     ،دراسة  العضايلة في األردن والفضلي في الكويت       

 وهم يختلفون   ،تم إجراء الدراسة عليها في دراسة هيجان حيث استهدفت المديرين         

 . عن عينات الدراسات السابقة في المستوى التعليمي والخبرات والدورات التدريبية

ومن خالل نتائج المحور الخاص بمدى اختالف قيم الثقافة التنظيمية باختالف               

توصلت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة        الخصائص الشخصية فإن هذه الدراسة      

 .إحصائية بين الخصائص الشخصية والثقافة التنظيمية

والتي توصلت للنتيجة نفسها في الدراسة      ) ٢٠٠١(وتتفق بذلك مع دراسة الفالح        

 ويعـود   ،التي ُأجريت على هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض والشرقية         

يئة وطبيعة عمل الهيئة مع عمل هيئة التحقيـق واالدعـاء           هذا االتفاق إلى تشابه ب    

 وتختلـف مـع دراسـة آل حسـن          ،العام إلى حد ما من حيث التحقيق والرقابـة        

التي توصلت إلى أن هناك عالقة بين الخصائص الشخصية والثقافـة           ) ٢٠٠١(عام

 بيئـة    ويعود هذا االختالف إلى    ،التنظيمية سواء أكانت هذه العالقة سلباً أو إيجاباً       

 .عمل المجاهدين أقرب ما تكون للبيئة العسكرية التي لها طابعها الخاص

وعند النظر لعالقة الثقافة التنظيمية بااللتزام التنظيمي فإننا نجـد أن الثقافـة                 

 كما أن قيم الثقافة التنظيميـة       ،التنظيمية ترتبط بعالقة إيجابية مع االلتزام التنظيمي      

ع االلتزام التنظيمي وفقاً لما أظهرته نتيجة ارتباط بيرسون؛         ترتبط بعالقة إيجابية م   

مما يعني أن هناك عالقة وطيدة بين الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي حيث يقل             

فكما هو معروف أن األفراد     . مستوى االلتزام التنظيمي كلما ضعفت ثقافة المنظمة      

 وهـذه   ،وتوقعات مختلفـة  يأتون إلى بيئات العمل وهم يحملون حاجات ورغبات         

التوقعات والمشاعر واألحاسيس والقيم تتفاعل مع بعضها البعض لكي تؤدي فـي            

 وقـد تكـون   ،النهاية إلى تشكيل اتجاهات لألفراد نحو المنظمة ونحو بيئة العمـل     

 فاالتجاه االيجابي يترتب عليه ممارسة الفرد لألنماط السـلوكية          ،سلبية أو إيجابية  



 ١١٦

أمـا األنمـاط    .  وبذل الجهد والتعـاون    ،غبة في مواصلة العمل   االيجابية مثل الر  

السلوكية السلبية الناتجة عن اتجاهات الفرد السلبية فتمثل الصور التي تظهر الفرد            

 :١٩٩٩ ،اللوزي( عدم الوالء وااللتزام   ، غير مخلص  ، غير متعاون  ،كإنسان كئيب 

تعمل على تهيئة البيئـة     ومن أجل ذلك البد من توفر الثقافة التنظيمية التي          ). ١٢٥

المناسبة التي تشجع على تكوين االتجاهات االيجابية مما يساعد في رفع مسـتوى             

 من خالل االهتمام في     ،االلتزام التنظيمي من خالل المؤشرات التي سبق عرضها       

 .القيم لكونها المكون الرئيس للثقافة التنظيمية

 المتدرج لمعرفة أثر قيم     وتوصلت الدراسة من خالل استخدام تحليل االنحدار      

الثقافة التنظيمية على االلتزام التنظيمي إلى أن هناك ثالث قيم مـن قـيم الثقافـة                

أما ).  وفرق العمل  ، والكفاءة ،العدل(التنظيمية تؤثر على االلتزام التنظيمي هن قيم      

ـ  ، والمكافأة ، والصفوة ،القوة(باقي قيم الثقافة التنظيمية التي تمت دراستها        ،ة الفاعلي

فهي ال تؤثر على االلتزام التنظيمي؛ مما يعني أنه يمكننا التنبـؤ بقيمـة              ) والنظام

كما . المتغير التابع االلتزام التنظيمي عند معرفة قيمة العدل والكفاءة وفرق العمل          

أن هذه النتيجة تعني أنه كلما ارتفعت قيمة العدل ارتفع مستوى االلتزام التنظيمـي              

دة مستوى االلتزام عن طريق منح الموظفين فرصـة عادلـة           وبناًء عليه يمكن زيا   

 وجعل  ، واالهتمام بمصلحة الموظفين   ،لسماع شكواهم عندما تكون لديهم مشكالت     

 والعمل على تذليل الصـعوبات التـي تعتـرض          ،الهيئة مكاناً مناسباً وجيداً للعمل    

شكالت داخل   والتعاطف مع الذين لديهم م     ، ومعاملة الموظفين بالمساواة   ،الموظفين

 . وإلغاء الطبقية والعنصرية التي تعيق العمل،العمل وخارجه

كما أظهرت نتيجة تحليل االنحدار بأنه كلما ارتفعت قيمـة الكفـاءة ارتفـع              

 ويكون ذلك عن طريق زيادة البحـث إليجـاد أفضـل            ،مستوى االلتزام التنظيمي  

اإلدارية الحديثة بصورة    ودراسة األساليب    ،أساليب العمل لتحقيق الكفاءة في األداء     

 . إضافة إلى عدم السماح بتدني مستوى األداء في الهيئة ،منتظمة

كما قادت نتيجة تحليل االنحدار المتدرج إلى أنه كلما زاد االهتمـام بفـرق              

 وبناًء عليه يمكن رفع مسـتوى االلتـزام         ،العمل ارتفع مستوى االلتزام التنظيمي    



 ١١٧

 وحث  ،للجان بصورة مناسبة تتالءم مع مهامها     التنظيمي من خالل اختيار أعضاء ا     

 وإعـداد فريـق     ،الموظفين على التعاون فيما بينهم والتخلي عن المصالح الفردية        

 واالهتمام بالموظفين وأشعارهم بأنهم جـزء       ،العمل وفقاً ألسس موضوعية ومقننة    

ة ويعود عدم تأثير العناصر األخرى على االلتزام التنظيمي خاص        . من فريق العمل  

 وهذه الملكيـة  ،قيمة القوة لكون أحد مصادر القوة هو ملكية المشروع  أو المنظمة    

 وليس منظمـة خاصـة      ،تنتفي في القطاع الحكومي لكونه قطاع عام تملكه الدولة        

 وبالتـالي تكـون     ،وبالتالي فإن سلطة المديرين تقل وتتضاءل وتتحول إلى نفـوذ         

 .ة مسبقاًمحصورة فيما تمليه األنظمة واللوائح المعد

وعدم تأثير قيمة المكافأة يعود إلى أنظمة الخدمة المدنية التي تحاول الحد من             

هـ نتيجة القرار الوزاري الذي يعمل على الحـد         ١٤٠٥المكافآت المالية منذ عام     

 . من المكافآت المالية الممنوحة للموظفين

א א :א

 وأدبيـات   ،دارة العامة بصفة عامة   تشكل هذه الدراسة إضافة إلى أدبيات اإل      

السلوك التنظيمي بصفة خاصة بإلقائها المزيد من الضوء على الثقافـة التنظيميـة             

وااللتزام التنظيمي من خالل دراسة طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية وااللتـزام            

 ويبدو  ، ومن شأن ذلك أن يضفي المزيد من الفهم على هذين المتغيرين           ،التنظيمي

هذا مهماً على وجه الخصوص لألدبيات العربية التي يعوزها وجود دراسات تربط            

 .بين الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي 

وكذلك تسهم الدراسة الحالية في أدبيات هذا المجال بإظهارها أن هناك عالقة            

والكفـاءة   وأن قيم العدل     ، وااللتزام التنظيمي  ،إيجابية طردية بين الثقافة التنظيمية    

 .وفرق العمل تؤثر على االلتزام التنظيمي

א א :א

يبدو أن النتائج التي تقدمها هذه الدراسة مفيدة للمديرين في هيئـة الرقابـة               

والتحقيق بالنظر إلى ما أظهرته هذه النتائج من دور الثقافة التنظيمية في التـأثير              

 للمديرين العمل على معرفة القيم السائدة في         ومن ثم ينبغي   ،على االلتزام التنظيمي  



 ١١٨

 ومن ثم اتخاذ السياسات واإلجراءات الالزمة التي تشجع قدر االمكان على            ،الهيئة

 وان تعمل الهيئة على زيادة      ،توفير هذه القيم بما يشعر الموظفين باهتمام الهيئة بهم        

الرقابة والتحقيق من كما أنها تساعد المسؤولين في هيئة  . مستوى االلتزام التنظيمي  

 إضافة إلى أنها تساعد في إنجـاز        ،خالل إعطائهم مؤشرات عما يجري في الهيئة      

 .وظائف اإلدارة من تخطيط ورقابة وتنسيق واتخاذ القرارات

 والبحث عـن    ،ويمكن االستفادة من نتائج الدراسة في معرفة القيم المنخفضة        

كما أنهـا   . اعد على تفعيلها   والعمل على وضع الخطط التي تس      ،أسباب انخفاضها 

توضح دور الثقافة التنظيمية في االلتزام التنظيمي من خـالل العالقـة االيجابيـة       

كما أنها تعطي المديرين القدرة على التنبؤ بمستوى التـزام          . الطردية القوية بينهما  

 وبالتـالي   ،الموظفين في الهيئة عن طريق معرفة قيم العدل والكفاءة وفرق العمل          

 .ة على التحكم في مستوى التزام موظفي الهيئة من خالل تفعيل هذه القيمالقدر

א א :א

 خطوة تمهيدية لدراسة قيم الثقافـة التنظيميـة وعالقتهـا           تشكل هذه الدراسة  

 :بالنشاطات اإلدارية األخرى وتفتح آفاقاً أخرى جديدة للدراسات المستقبلية

 وعالقتهـا   ، مستقبلية في مجـال الثقافـة التنظيميـة        ـ إمكانية إجراء دراسات   ١

 وكذلك  ، دوافع اإلنجاز  ، وأداء العاملين  ، واتخاذ القرار  ،بالنشاطات األخرى كالقيادة  

 .أثر الخصائص الشخصية عليها في مختلف األجهزة المدنية والعسكرية

لتـي  ـ إمكانية إجراء دراسات مستقبلية في مجال االلتزام التنظيمي والعوامل ا          ٢

 والمكافآت المعنويـة والماديـة      ،تزيد من شأنه كعائدات العمل التي تشمل الراتب       

 والرضـا   ، واألسـلوب القيـادي    ، وعالقته بمتغيرات أخرى كالجنس    ،والترقيات

 .الوظيفي

ـ إمكانية إجراء دراسات مقارنة مستقبلية بـين الثقافـة التنظيميـة وااللتـزام              ٣

 وبين القطاع الحكومي والقطـاع      ،جهزة المدنية التنظيمي بين األجهزة األمنية واأل    

 .الخاص



 ١١٩

ـ إمكانية إجراء دراسات مقارنة مستقبلية بين القيم المكونة للثقافة التنظيمية بين            ٤

 .القطاع الحكومي والقطاع الخاص

ـ إمكانية إجراء دراسات مستقبلية عن أثر الحوافز الماديـة والمعنويـة علـى              ٥

 .   االلتزام التنظيمي

 

 

 



 ١٢٠

א א
 

א: :א
 .دار الثقافة : الدوحة،االنثروبولوجيا الثقافية.)م١٩٨٢(زكي محمد ،ـ إسماعيل١

دار :االسـكندرية  ،المجتمع والثقافـة والشخصـية    .)م١٩٩٦(عبداهللا   ،جلبيـ  ٢

 .المعرفة الجامعية

 ،لمنظمـات سلوك األفـراد وا   ـ  ي  السلوك التنظيم ).م١٩٩٧( حسين   ،ـ حريم ٣

 .دار زهران للنشر والتوزيع:عمان

دراسـات فـي    :الثقافـة والشخصـية   ).م١٩٩٧( محمـد يسـري      ،ـ دعـبس  ٤

 . الملتقى المصري لإلبداع والتنمية:  األسكندرية،السيكولوجية األنتروبولوجيا

بحث في علم االجتمـاع     : الثقافة الشخصية .)م١٩٩٨(سامية حسن  ،ـ الساعاتي ٥

 .الفكر العربيدار :القاهرة ،الثقافي

دار غريـب   :القـاهرة  ،السلوك اإلنساني في اإلدارة   .)م١٩٧٤(علي ،ـ السلمي ٦

 .للطباعة

 السـلوك التنظيمـي واألداء    ).م١٩٩١(واالس.مارك ج . أندرو ود  ،ـ سيزالجي ٧

 .معهد اإلدارة العامة ،جعفر أبو القاسم:ترجمة

 ،دارةاإل السـلوك القيـادي وفعاليـة     .)م١٩٩٢(ومحمد فرج  ،طريف ،ـ شوق ٨

 .دار غريب:القاهرة

 السلوك التنظيمي  ،)م١٩٩٥(طلق عوض  ،والسواط ،عبداهللا عبدالغني  ،ـ الطجم ٩

 .دار النوابغ للنشر والتوزيع:جدة ،المفاهيم ـ النظريات ـ التطبيقات

 .دار العلم للماليين:  بيروت،أسس البحث العلمي).م١٩٧٩( فاخر،ـ عاقل١٠

في المنظمـات   ) التنظيمي(سلوك اإلداري   ال).م١٩٩٤( عبدالمعطي   ،ـ عساف ١١

 .المعاصرة

 ،المدخل إلى البحث في العلـوم السـلوكية       .)م١٩٩٥.(صالح حمد  ،ـ العساف ١٢

 .مكتبة العبيكان:الرياض



 ١٢١

 .مرام للطباعة:الرياض ،نحو إدارة أفضل.)م١٩٩٥(هالل محمد ،ـ العسكر١٣

 عمـان   ،ماعةسلوك الفرد والج   ،سلوك المنظمة ).م٢٠٠٣( ماجدة   ،ـ العطية ١٤

 .دار الشروق للنشر والتوزيع:

 ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال    ).م٢٠٠٤( محمود سليمان    ،ـ العميان ١٥

 .دار وائل للطباعة والنشر: عمان

ترجمـة   ،القـيم التنظيميـة   ) م١٩٩٥(ودكـوك  ،ومايك ، ديف ،ـ فرانسيس ١٦

 ،اهللا الصـعيري  وعامر عبد  ،مراجعة وحيد أحمد الهندي    ،عبدالرحمن أحمد هيجان  

 .معهد اإلدارة العامة:الرياض

دار وائل  :عمان   ،نظرية المنظمة والتنظيم  ).م٢٠٠٠( محمد قاسم  ،ـ القريوتي ١٧

 . للطباعة والنشر

 ،الشخصـية  المدخل الثقافي فـي دراسـة     ).م١٩٨٩( محمد حسن  ،ـ قماري ١٨

  .المكتب الجامعي الحديث:اإلسكندرية 

دار :الدوحـة    ،راسات في أصول الثقافة   د.)م١٩٨٩( محمود وآخرون  ،ـ قمبر ١٩

 .الثقافة

 التنظيم اإلداري الحكومي بـين التقليـد      .)م١٩٩٨(عامر خضر  ،ـ الكبيسي ٢٠ 

ـ والمعاصرة دار الشرق للطباعـة  : الدوحة ،التطوير التنظيمي وقضايا معاصرة  

 .٤والنشر والتوزيع ج

 مصـطفى   ترجمة شـاكر   ،اإلنسان في المرآة  .)م١٩٦٤(كاليد   ،ـ كالكهون ٢١

 .مطبعة الرشاد:بغداد ،سليم

ترجمة سيد عبد الحميد و  ،السلوك اإلنساني في العمل .)م١٩٧٦(ديفيز ،ـ كيث ٢٢

 .دار النهضة العربية:القاهرة ،محمد إسماعيل يوسف

 ،١ ط ،التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة    ).م١٩٩٩( موسى ،ـ اللوزي ٢٣

 .دار وائل للطباعة والنشر:عمان

دار وائـل للطباعـة     : عمـان    ،التنمية اإلدارية ). م٢٠٠١( موسى ،وزيالل ـ٢٤

 .والنشر



 ١٢٢

 تحليـل السـلوك   ).م١٩٩٥( إبـراهيم    ، الجزراوي ، موسى توفيق  ،المدهونـ  ٢٥

 عمان المركز العربي للخدمات     ،سيكولوجياً وإدارياً للعاّملين والجمهور   :التنظيمي

 .الطالبية

 لتنظيمي سـلوك منضـبط وإنجـاز      الوالء ا .)م١٩٩٦(أيمن عودة    ،ـ المعاني ٢٦

 .المؤلف:عمان  ،مبدع

والسـيطرة   ،أسـبابه ونتائجـه   :تسرب الموظفين   ).م١٩٨٦( وليام   ،ـ موبلي ٢٧

 معهد اإلدارة العامة  :  الرياض، ترجمة محمد نجيب المقطوش،عليه

دار النهضـة  :بيـروت   ،الثقافـة والشخصـية  .)م١٩٨٨(عاطف  ،ـ وصفي ٢٨

 .العربية

 

 

 

 



 ١٢٣

:א:
قيم المديرين مؤشـر لثقافـة      ) (م١٩٩٦(علي محمد  ،العضايلة ،ذياب ،ـ البداينة 

 مجلة جامعة الملك  . العلوم اإلدارية  ،)ردن والسعودية دراسة مقارنة بين األ   :المنظمة

 .٢٣-٣ص ،)١(العدد ،)٨(المجلد ،سعود

ليج العربـي ودور    واقع الثقافة بين شباب الخ    )(م١٩٩١( حمود عبدالعزيز  ،ـ البدر 

مكتـب التربيـة لـدول       ،رسالة الخليج العربي  ).التربية واإلعالم في إعادة بنائها    

 ).٣٩( العدد،)١٢( السنة، لدول الخليج بالرياضالعربي الخليج

دراسـة  : االنتماء الوظيفي والرضا عن العمل      ) (م١٩٨٨.(عايدة سيد  ،ـ خطاب 

جامعـة الملـك     ،لعلـوم اإلداريـة   مجلـة ا  .)ميدانية عن المرأة العاملة السعودية    

 .٦٣-٢٢ص ،)١(العدد).١٣(المجلد.سعود

 ،لتزام التنظيمي وفاعلية المنظمة   اال) ( م١٩٩٦.(وآخرون ،نعمة عباس  ،ـ خضير 

 تحـاد مجلـة ا  ).مية واإلنسانية في جامعـة بغـداد      دراسة مقارنة بين الكليات العل    

 .١٠٥-٧٤ص ،)٣١(العدد ،الجامعات العربية

مقدمـة االلتـزام لمنظمـات      ) ( م١٩٩٥.( دخيل بـن عبـداهللا     ،ـ الدخيل اهللا  

المجلـد  .  جامعـة الملـك سـعود      ،مجلة جامعـة الملـك سـعود      ). أكاديمية

 .٧٧-٣٣ ص،)١(العدد).٧(

بعاد المتعددة للوالء   الدعم التنظيمي المدرك واأل   ) (م٢٠٠٤( مازن فارس    ،ـ رشيد 

 ،)١( العدد ،)١١( المجلد ،ويت جامعة الك  ،ةالمجلة العربية للعلوم اإلداري   ).التنظيمي

 . ١٤-١٢ص 

قياس مدى قـدرة العوامـل التنظيميـة        ) (م١٩٩٦( عبداهللا عبد الغني   ،ـ الطجم 

والديموجرافية في التنبؤ بمسـتوى االلتـزام التنظيمـي بـاألجهزة اإلداريـة             

 ،)٤( المجلـد  ، جامعـة الكويـت    ،المجلة العربية للعلوم اإلداريـة    ). السعودية

 .١٢٤-١٠٣ ص،)١(العدد

أثر الوالء التنظيمي والعوامل الشخصية علـى       ) (م١٩٩٣.(آدم غازي  ،ـ العتيبي 

األداء الوظيفي لدى العمالة الكويتية والعمالة العربية الوافدة في القطاع الحكـومي            



 ١٢٤

 ،)١(المجلـد  ،جامعة الكويـت   ،المجلة العربية للعلوم اإلدارية   .)في دولة الكويت  

 .١٣٤-١٠٩ص ،)١(العدد

الوالء التنظيمي  ) (هـ١٤١٨.(طلق عوض اهللا   ،السواط ،سعود محمد  ،ـ العتيبي 

 ـ معهـد اإلدارة   اإلداري.)لمنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز والعوامل المؤثرة فيه

 .٦١-١١ص ،)٧(العدد ،)١٩(السنة ،العامة ـ مسقط

تحليل العالقة بين الوالء التنظيمي وإحسـاس       ) (م١٩٩٨( راشد شبيب  ،ـ العجمي 

 ،)٢٠(السـنة  ،معهد اإلدارة العامة ـ مسقط  ،اإلداري.)العدالة التنظيميةالعاملين ب

 .٩٧-٧١ص ،)٢(العدد

الوالء التنظيمي وعالقته بالعوامل الشخصـية      )(م١٩٩٥( علي محمد  ،ـ العضايلة 

مؤته للبحـوث   ).دراسة مقارنة بين القطاعين العام والخاص األردنيين      : والتنظيمية

 .٣٣-٧١ ص،)٦( العدد،)١٠(د المجل، جامعة مؤته،والدراسات

منظومـة القـيم المـؤثرة فـي النظـام          ) (م١٩٩٣( نائل عبدالحافظ  ،ـ العوالمة 

العلـوم   ،مجلة جامعـة الملـك سـعود       ،المجلة اإلدارية .)دراسة مقارنة :اإلداري

 . ٤٢٠ـ٣٨٧ص ،)٢(العدد ،)٥(المجلد ،اإلدارية

قات العمل مابين   عالقة االلتزام التنظيمي بعال    ()م١٩٩٧(فضل صباح  ،ـ الفضلي 

ـ    ،اإلدارة العامة .)الرئيس وتابعيه والمتغيرات الديموجرافية    ـ  معهد اإلدارة العامة

 .١٢٠ -٧٥ص ،)١١(العدد ،)٣٧(المجلد ،الرياض

آثار التدريب الوظيفي على الرضا الـوظيفي        ،)م١٩٨١.(يوسف محمد  ،ـ القبالن 

 . اإلدارة العامةمعهد ،إدارة البحوث:الرياض ،بالمملكة العربية السعودية

العالقة بين الوالء التنظيمـي والصـفات       ( ،)م١٩٨٧(عبدالرحيم علي  ،ـ القطان 

دراسة مقارنة بين العمالة اآلسيوية والعمالـة العربيـة         :الشخصية واألداء الوظيفي  

المنظمـة العربيـة     ،المجلة العربية لـإلدارة   .)والعمالة السعودية والعمالة الغربية   

 .٣٢-٥ص  ،)٢(العدد  ،)١١(السنة  ،انعم ،للعلوم اإلدارية

تنظيمـات المسـتقبل    ) (م١٩٩٠(فيصل فخري  ،ومراز ،سليمان أحمد  ،ـ اللوزي 

 المنظمة للتنمية اإلدارية  ،المجلة العربية لإلدارة.)وتحديات اإلدارة



 ١٢٥

الوالء التنظيمي لـدى المـديرين فـي الـوزارات          ) (م١٩٩٣(أيمن   ،ـ المعاني 

 ،)٢١(السـنة  ،مسـقط  ،معهد اإلدارة العامـة    ،اإلداري.)دراسة ميدانية : األردنية

 .٧٣-٣٩ص  ،)٧٨(العدد

العالقة بين ضغوط العمـل وبـين الـوالء         ) (م١٩٩٥( عبدالرحيم علي    ،ـ المير 

 اإلدارة).دراسـة مقارنـة   :التنظيمي واألداء والرضا الوظيفي والصفات الشخصية     

 .٢٥٢-٢٠٧ ص،)٢(لعدد ا،)٣٥( المجلد،الرياض ،معهد اإلدارة العامة ،العامة

أهمية قيم المديرين فـي تشـكيل ثقافـة         ) (م١٩٩٢(عبدالرحمن أحمد    ،ـ هيجان 

 ،اإلدارة العامـة  .)الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك      :منظمتين سعوديتين   

 ). ٧٤(العدد ،)٣١(السنة ،معهد اإلدارة العامة ـ الرياض

ين دافعيـة العمـل الداخليـة       العالقة ب ) (م١٩٩٩(درويش عبدالرحمن    ،ـ يوسف 

مجلـة   ،)دراسة ميدانية  :وااللتزام التنظيمي واألداء الوظيفي والخصائص الفردية     

ص  ،)٣(العـدد  ،)٣٩(المجلـد  ،الريـاض  ،معهد اإلدارة العامـة   .اإلدارة العامة 

 .٥٢٩ـ٤٩٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢٦

א: א :א
 ،عالقة االلتزام التنظيمي ببيئة العمل الداخلية .)م٢٠٠٢( عبداهللا محمد ،ـ الثمالي

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: ض  الريا،رسالة ماجستير غير منشورة

الثقافـة التنظيميـة وعالقتهـا بفعاليـة        ).م٢٠٠١( عبدالعزيز حسن  ،ـ آل حسن  

جامعة نايف العربيـة    :  الرياض ، رسالة ماجستير غير منشورة    ،التنظيمي التطوير

 .لعلوم األمنيةل

 دور الثقافة التنظيمية فـي تطبيـق إدارة       .)هـ١٤٢١(ممدوح جالل  ،ـ الرخيمي 

رسالة ماجسـتير   ،الجودة الشاملة على قطاع الصناعات الكيمياوية بمحافظة جدة 

 .جامعة الملك عبدالعزيز: جدة ،غير منشورة

رهـا  الخصائص الشخصية والوظيفيـة وأث    .)م٢٠٠٠(عبداهللا سليمان    ،ـ السالمة 

جامعـة نـايف    :الريـاض  ،رسالة ماجستير غير منشورة    ،الوالء التنظيمي  على

 .العربية للعلوم األمنية

مدى توافق قيم الموظفين مع مبادىء إدارة       ).هـ١٤٢١( هيفاء محمد  ،ـ سويري 

 .جامعة الملك سعود:الرياض ،ير غير منشورةتسرسالة ماج ،الجودة الشاملة

 عالقة الثقافة القيادية باتخاذ القرارات فـي      .)م١٩٩٩(بشر محمد زيد     ،ـ العتيبي 

جامعة نـايف العربيـة     :الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة    ،األجهزة األمنية 

 .   للعلوم األمنية

قياس مسـتوى االلتـزام التنظيمـي لـدى         .)هـ١٤٢٠(تركي دعيج    ،ـ العتيبي 

معهـد   ،بحث غير منشـور    ،الجمارك وعالقته بالمتغيرات الديموجرافية    موظفي

 .الرياض ،اإلدارة العامة

 رسـالة   ،الثقافة التنظيميـة واإلبـداع اإلداري     ).م٢٠٠٤( بسام مناور  ،ـ العنزي 

 .جامعة الملك سعود:  الرياض،ماجستير غير منشورة

 الثقافة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي في     ).م٢٠٠١( نايف سليمان  ،ـ الفالح 

جامعة نـايف العربيـة     :  الرياض ،منشورة رسالة ماجستير غير     ،األجهزة األمنية 

 .للعلوم األمنية



 ١٢٧

 أثر تصميم الوظيفة علـى بعـض      .)م٢٠٠٠(عبدالوهاب بن سعيد     ،ـ القحطاني 

جامعـة  :الريـاض  ، رسالة ماجستير غير منشورة    ،المتغيرات السلوكية لشاغليها  

 .نايف العربية للعلوم األمنية

  للموظفين الحكوميين فـي    الوالء التنظيمي .)م١٩٩٨(سوزان محمد    ،ـ القرشي 

: الريـاض  ،رسالة ماجستير غير منشـورة     ،مدينة جدة بعض المحددات واآلثار    

 .جامعة الملك سعود 

 أثر الثقافة التنظيمية في فعاليـة عمليـات       .)م١٩٩٨(أحمد مصطفى    ،ـ النعمي 

رسالة ماجسـتير غيـر      ،التدريب في األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية      

 . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية:الرياض ،منشورة

بحث  ،الوالء التنظيمي للمدير السعودي   .)م١٩٩٨.(عبدالرحمن أحمد  ،ـ الهيجان 

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية:الرياض ،ميداني
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)١(מ
:א

אאמא

جامعة نايف العربية    أستاذ دكتور  . عامر بن خضير الكبيسي

 .منيةللعلوم األ

جامعة نايف العربية    أستاذ دكتور  . محمد فتحي محمود

  .للعلوم األمنية

 العربية  جامعة نايف  أستاذ دكتور  .إبراهيم بن عبد اهللا الماحي

 .للعلوم األمنية

جامعة نايف العربية    أستاذ دكتور   .عمار بو حوش

 .للعلوم األمنية

جامعة نايف العربية    أستاذ دكتور .محمد سيد حمزاوي

 .للعلوم األمنية

 .معهد اإلدارة العامة أستاذ دكتور .هيجانبن أحمد عبد الرحمن 

ايف العربية  جامعة ن  أستاذ دكتور . عبد الشافي أبو الفضل

 .للعلوم األمنية

 .جامعة الملك سعود أستاذ مشارك  .مسلمعبد الهادي علي 



 ١٣٢

 .جامعة الملك سعود أستاذ مساعد   .صنهات بن بدر العتيبي

جامعة األمام محمد    أستاذ مساعد  . حافظ المدلج

 .بن سعود اإلسالمية

)٢(מ
א :א

 المحترم  خي الموظفأ

   

 الســــالم عليكـم ورحمــة اهللا وبركــاته  

لذي أقـوم   يسرني أن أقدم لك هذه االستبانة التي تخدم أهداف البحث العلمي ا           

لحصول على درجة الماجستير في العلـوم اإلداريـة مـن           به استكماالً لمتطلبات ا   

عالقتهـا بـااللتزام    الثقافة التنظيمية و  (جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بعنوان       

 ).التنظيمي

 ، واإلجابة على جميع العبارات بدقـة ،أرجو التكرم بإعطائها جزًءا من وقتك  

لما إلجابتك من أهمية فـي نتـائج         ،وبما يعكس وجهة نظرك وتقديرك الشخصي     

 .الدراسة

وسـتكون   ،ة مخصصة ألغراض البحث العلمي فقـط      علماً بأن هذه االستبان   

 . موضع السرية التامة 

 شاكراً لكم حسن تعاونكم 

     الباحث 

 محمـد العــوفـي 

 ٠٥٥٥٢٨٨٢٣٨ :جوال

 ٠١٤٠٥٢٣٣٣:عمل

  ٤٢٥:تحويله  
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א: :א
 ................................ مسمى الوظيفة . ١

 ........................................المرتبة  .٢

 :الحالة االجتماعية . ٣

  غير ذلك(  ) متزوج   (  ) أعزب )  ( 

 : المؤهل . ٤

 .دراسات عليا.  (  ) بكالوريوس. (  ) ثانوية أو أقل (  )

 :........................................العمر  . ٥

 :.................................. سنوات الخدمة في العمل  . ٦
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א:  א

رقم 

التسلسل
 العبـــــــــــــــــارة

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

يتصرف المديرون في الهيئة بطريقة تبين       ١

 .أنهم في موقع المسؤولية

     

يكافأ المديرون ذوي األداء المتميـز فـي         ٢

 .الهيئة بسخاء

     

عاملين تحرص اإلدارة على التأكد من أن ال       ٣

 .يقومون بتنفيذ القرارات المتخذة 

     

هناك بحث متواصل إليجاد أفضل أساليب       ٤

 .العمل لتحقيق الكفاءة في األداء

     

تتسم اإلجراءات اإلدارية المطبقة في الهيئة       ٥

 . بالعدالة

     

تحظى اإلدارة باالحترام والتقدير في الهيئة       ٦

 .من قبل موظفيها

     

جهـود ملحوظـة لتعيـين أفضـل        تُبذل   ٧

 .المرشحين في المناصب اإلدارية

     

يتلقى المديرون في الهيئة تقارير مفصـلة        ٨

 .عن كيفية أدائهم بصورة منتظمة 

     

     أثبتت القرارات االستراتيجية التي اتخـذتها       ٩



 ١٣٥

اإلدارة العليا في الهيئـة نجاحهـا خـالل         

 . السنوات األخيرة

 

 

رقم 

 التسلسل
 لعبـــــــــــــــــارةا

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تتم دراسة األساليب اإلدارية الجديدة بصورة       ١٠

منتظمة لمعرفة ما إذا كانت تـؤدي لزيـادة       

 .كفاءة عمل الهيئة

     

يمنح الموظفون فرصة عادلة لسماع شكواهم   ١١

 .عندما تكون لديهم مشكالت

     

يتم اختيار أعضاء اللجان بصورة مناسـبة        ١٢

 .تتالءم مع مهام اللجان

     

      .تهتم الهيئة بتطبيق نظام عادل في العمل ١٣

تُبذل جهود كبيرة لتطوير قدرات ومهارات       ١٤

 .المديرين في الهيئة

     

تُربط المكافآت اإلدارية بصـورة واضـحة        ١٥

 .باألداء

     

دارة العليـا فـي الهيئـة       يخطط مديرو اإل   ١٦

 .للمستقبل بصورة جيدة

     

يهتم مديرو اإلدارة العليا في الهيئة بمصلحة        ١٧

 .موظفيها

     

ولون في الهيئة صالحيات تعادل     يمنح المسؤ  ١٨

 .حجم مسؤولياتهم

     



 ١٣٦

يحصل الموظفون ذوو القـدرات اإلداريـة        ١٩

المتميزة علـى فـرص حقيقيـة لتطـوير         

 .ظيفيمستقبلهم الو

     

تُبلغ قـرارات اإلدارة العليـا فـي الهيئـة           ٢٠

 .للموظفين بشكل جيد

     

رقم 

 التسلسل
 العبـــــــــــــــــارة

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      .ال تسمح الهيئة بتدني مستوى أداء موظفيها ٢١

      . لعملتُعد الهيئة مكاناً جيداً ومناسباً ل ٢٢

يساعد الموظفون في الهيئة بعضهم ويتخلون       ٢٣

 .عن المصالح الفردية

     

      .يحافظ المديرون على خط سير عمل الهيئة ٢٤

تم تقييم المديرين على أساس أدائهم ولـيس        ت ٢٥

 .على اعتبارات شخصية

     

يتم مكافأة الموظفين علـى األعمـال التـي       ٢٦

 .ئةتساعد على نجاح الهي

     

      .ال توجد طبقية أو عنصرية في الهيئة ٢٧

يعد فريق العمل في الهيئـة وفقـاً ألسـس           ٢٨

 .موضوعية ومقننة

     

إلدارية في الهيئـة إنجـاز      تسهل القواعد ا   ٢٩

 .  تقانهوإالعمل 

     

يعمل المديرون فـي الهيئـة علـى تـذليل           ٣٠

 .الصعوبات التي تعترض الموظفين

     

يشعر الموظفون في الهيئة بأنهم يعـاملون        ٣١

 .بالمساواة

     



 ١٣٧

تهتم اإلدارة بالموظفين ليشعر كل موظـف        ٣٢

 .بأنه جزء من فريق العمل

     

تتعاطف اإلدارة مع الموظفين الذين لـديهم        ٣٣

 .مشكالت داخل الهيئة وخارجها

     

א: אמ א
رقـــم 

التسلسل

موافق  ـــــارةالعبــــــــــــ

 بشدة 

ــر موافق  غي

 متأكد 

ــر  غي

 موافق 

ــر  غي

موافق 

 بشدة

لدي استعداد لبذل جهد أكبر مـن المتوقـع          ١

 .لمساعدة الهيئة على النجاح

     

أتحدث أمام أصدقائي بـأن الهيئـة مهمـة        ٢

 . وتستحق العمل بها

     

      .أشعر بقليل من الوالء نحو الهيئة ٣

لقيام بأي مهمة توكـل إلـي       لدي استعداد ل   ٤

 .لالحتفاظ بعملي الحالي في الهيئة

     

تتشابه قيمي وتوجهاتي الشخصية مع قـيم        ٥

 .وتوجهات الهيئة

     

أشعر بالفخر عندما أخبر اآلخـرين بـأني         ٦

 .أعمل في الهيئة

     

أنا مستعد ألخبر اآلخرين أني أعمـل فـي        ٧

 .الهيئة

     

ظهـار  لهيئـة علـى إ    يشجعني العمل في ا    ٨

 .أقصى ما لدي من أداء ومهارات

     

لقناعتي  ،أرفض نقلي إلى جهة عمل أخرى      ٩

 .بعمل الهيئة

     



 ١٣٨

في حالة حدوث أي تغيير فـي ظروفـي          ١٠

الحالية سيؤدي بي إلى ترك العمـل فـي         

 .الهيئة

     

رقـــم 

التسلسل

موافق  العبـــــــــــــــــارة

 بشدة 

ــر موافق  غي

  متأكد

ــر  غي

 موافق 

ــر  غي

موافق 

 بشدة

أشعر بسـعادة بالغـة الختيـاري للهيئـة          ١١

وتفضيلها على جهات أخرى كان يمكننـي       

 .أن أعمل بها

     

لن اكتسب الكثير من بقائي وتمسكي فـي         ١٢

 .الهيئة دون سواها

     

أواجه صعوبة كبيـرة فـي االتفـاق مـع           ١٣

توجهات وسياسات الهيئـة فيمـا يخـص        

 .لمسائل المتعلقة بموظفيهااألمور وا

     

      .أهتم كثيراً بسمعة الهيئة ومصيرها ١٤

القرار الذي اتخذته في اختيار العمل بالهيئة        ١٥

 . كبيراً منيكان خطًأ
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