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المقدمة
أن التطورات المتزايده والسريعة التي يشهدها العالم اليوم تقود جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع
سواءا الخدمية او االنتاجية الى التجاوب مع هذه التطورات اما بمواكبتها أو بقبولها كجزء من نمط
الحياة اليومية .وقد شملت هذه التطورات علم اإلدارة مما حتم على المنظمات التي تسعى التي تحقيق
غاياتها بطرق مثلى الى اعادة النظر في هيكلة التنظيم واإلجهزة اإلدارية واجراء التعديالت الالزمه
لمواكبة هذه التطورات.
لقد اختلفت النظرة الى بيئة االعمال في يومنا الحاضر فاصبحت تنظر الى الموظف او العامل كأهم
مصدر من مصادر الطاقة االنتاجية وأهم مورد من مواردها المتاحه .فكلما اتقنت توجيهه حققت
الكفاءة والفاعلية على جميع مستوياتها االدارية .فلم تعد العالقة بين الموظف واالدارة هي عالقة
مرؤوس ورئيس وانما اصبحت تمتاز بكثير من الخصائص التي تجذر وتعمق اندماج الموظف او
العامل في المنظمة ككل ،أن استغالل هذا المورد يحقق وفرات للمنظمة ويسهم في نموها واستقرارها
 ،األمر الذي يستدعي زيادة درجة والئهم وانتمائهم لتحقيق اإللتزام التنظمي ،والذي يكفل تأديت المهام
بوقت وتكلفة اقل.
يمثل اإللتزام التنظمي قدرة الموظفين على اداء المهام باخالص ،انه الرغبة في بذل جهود اضافية
سعيا لتحقيق اهداف المنظمة .أن هذا الموضوع وما له من عوامل مؤثرة نال اهتمام العديد من الباحثين
منذ مطلع الثمانينات وحتى يومنا هذا  ،ومن ضمن هذه العوامل الثقافة التنظيمية التي تلعب دورا
حاسما في التأثير على دور الموظفين ومستوى دافعيتهم وسلوكهم تجاه المنظمه.
فالثقافة بما تتضمنه من تراكمات الخبرة والمعرفة الناتجة من المجتمع والعادات والتقاليد والدين والتي
تولد قيم ومعتقدات وأفكار وأخالق واتجاهات الفرد لها دور في تفعيل عناصر المنظمة لتحقيق مستوى
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عالي من اإللتزام .أن الثفاقة جزء ال يتجزاء من شخصية الفرد التي تمثل مراءة تعكس ما يحدث
بالمجتمع فال يمكن تجريدها عنه لذا كان البد من دراسة عناصرها وخصائصها لتحديد سلوكه
وتوجهاته.
إن الثفاقة التنظيمية هي االنشطة والقيم والمعتقدات التي يشترك بها اعضاء المنظمة بشكل يضمن
تماسكها الداخلي وقدرتها على حل مشاكلها واندماجها مع البيئة الخارجية .وقد جاءت اهميتها
بإعتبارها أصل من اصول المنظمة فهي مالمح فريده تمتاز بها كل منظمة عن غيرها وتسهم في
اضفاء سمات تنافسيه .إنها القدرة على التوظيف الكلي للعنصر البشري بشكل يعزز المبادئ االساسية
للمنظمة .وتتضمن الممارسات اإلدارية والسلوكية التي يمتكلها اعضائها لتحقيق الغايات واالهداف
المرجوه .كما أنها اداه لقياس سلوك وعالقات الفرد داخل المنظمة كما تساعد األفراد على توجيه
وتنظيم اعمالهم وعالقاتهم وتوقع قراراتهم ومستوى ادائهم .وألن الثقافة التنظمية أمر معنوي فهي
تسهل مهمة االدارة في معالجة امور الموظفين دون الحاجة ضوابط رسمية لضبط السلوك .فكلما
كانت ثقافة المنظمة قوية فأنها تسهم في تفعيل عناصر المنظمه مما يعزز االلتزام التنظمي للفرد بكل
عناصره وخصائصه.
أنبثاقا مما سبق جاءت هذه الدراسة لتكشف عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزام التنظيمي في شركة عبر
االقطار العربية.
مشكلة الدراسة واسئلة البحث
تعتبر شركة عبر االقطار العربية المحدوده (تاتكو) احدى شركات المبيعات المؤثرة في السوق اليمني
حيث انها وكيل حصري لشركات كبرى حول العالم ولديها فروع في مختلف محافظات اليمن ،وبالتالي
فهي تملك تأثير اقتصادي واجتماعي ملحوظ ،أنها منظومه كامله تضم مجموعة من االقسام التي تعمل
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بشكل متكامل لتحقيق اهدافها مستخدمة جميع مواردها المعنوية والمادية  ،ومن أهم مواردها هي
القوى العاملة اذ يتجاوز عدد موظفيها في فرع صنعاء مائة وعشرون موظف ،األمرالذي يفرض
عليها معرفة توجهاتهم ومراعات احتياجاتهم وذلك بدراسة العوامل المؤثرة على ذلك .وتعتبر الثقافة
التنظيمة احد تلك العوامل التي تقوم على بناء القيم التنظمية مثل قيم االنضباط بالقواعد ،وبالتي فهي
تعمد الى تهيئة الظروف وتنصيب السياسات والضوابط المؤثرة على سلوك الموظفين وحثهم على
االنجاز المطلوب ،عن طريق ممارساتها اإلدارية التي يُعمل بها في ظل توقعات تنظيمية يؤمن بها
العاملون .مما ينتج عنه والء ورغبه في االستمرار بالمنظمه وهذا ما يسمى باإللتزام التنظيمي والذي
من شأنه ان يحقق نتائج عديده تؤثر مباشرة في اهداف المنظمة فكلما ارتفع مستوى االلتزام كلما
انخفضت تكلفة الغياب والتأخير وتسرب العمالة وارتفع مستوى اإلنتماء الوظيفي ليصبح بذلك الفرد
جزء من المنظمة قادرعلى خدمتها حتى في ظل االوقات التي تعجز فيها المنظمة عن تقديم حوافز
مادية او معنوية لدفع موظفيها نحو تحقيق مستوى عالي من االنجاز ،راجية من ذلك تحقيق اهدافها
بكفاءة عالية.
ومماسبق من ذكر ألهمية الثفاقة التنظيمية واإللتزام التنظيمي تتضح مشكلة الدارسة والتي تتلخص
في السؤال الرئيسي التالي :
 ما عالقة الثقافة التنظيمية باإللتزام التنظيمي في شركة تاتكو المحدودة؟ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية :
 ما عالقة الثقافة التنظيمية بتحقيق المسؤولية تجاه الشركة؟ ما عالقة الثقافة التنظيمية بتحقيق الرغبة في االستمرار بالعمل لدى الشركة؟ ما عالقة الثفاقة التنظيمية بالوالء التنظيمي؟5
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أهداف الدراسة
مما سبق ذكره يمكن تلخيص اهداف الدارسة بالنقاط التالية:
 -1معرفة األبعاد المكونه للثقافة التنظيمية في شركة تاتكو.
 -2قياس مدى االلتزام التنظيمي لدى موظفي شركة تاتكو.
 -3معرفة مدى اختالف اإللتزام التنظيمي باختالف الخصائص الشخصية ( الجنس  ،العمر ،
سنوات الخدمة  ،الدرجة الوظيفية ) لدى موظفي شركة تاتكو.
 -4كشف طبيعية العالقة بين الثقافة التنظيمية و اإللتزام التنظيمي لدى شركة تاتكو؟

أهمية الدراسة
تتمثل اهمية هذه الدارسة علميا في أهمية الموضوع ذاته  ،فالثقافة التنظمية موضوع حيوي حديث له
القدره على تعزيز االستقرار للمنظمة والذي يقود الى النمو وتحقيق مكاسب أخرى من خالل ربط
موظفيها باهدافها ،إن إمتالك ثقافة تنظيمية فريده يتم تحديدها بشكل واضح من شأنه ان يحقق نجاح
غير مسبوق للمنظمات ،ألنه يعمل على تحديد مستوى االلتزام التنظيمي لدى االفراد وبالتالي تؤثر
في سلوكهم وتوجهاتهم .إن استغالل العنصر البشري كأهم مورد للمنظمة يحتم على المنظمات إدارته
بشكل يؤثر في صناعة النجاح .وبالتالي البد من معرفة االبعاد التي تحقق هذا النجاح.
وتكمن األهمية العلمية لهذه الدارسة في امكانية استفادة الشركة من نتائجها وادراك الثقافة التنظيمة
السائدة وعالقتها بمستوى اإللتزام التنظيمي والعوامل المؤثرة في تحقيقهما ،وبالتالي اتخاذ القرارات
المالئمة للتحسين والتطوير وزيادة فاعلية االداء في الشركة.
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الفصل الثاني

أوال  :اإلطار النظري للثقافة التنظيمية
ثانيا :اإلطار النظري لإللتزام التنظيمي
ثالثا :الدراسات السابقة
رابعا :النموذج المعرفي
خامسا :الفرضيات
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أوال  :اإلطــــار النظري للثقافة التنظيمية:
تحديد المفاهيم والمصطلحات:
مفهوم التنظيم:
لغة  :عرفها قاموس المعجم الوسيط بأنه "تحديد االختصاصات والسلطات والعالقات لتنسيق سلوك
مجموعة من األفراد بقصد تحقيق هدف محدد".
اصطالحا  :يرى كونتل ودونيل التنظيم بأنه ربط االنشطة الضرورية والتي تهدف الى تحقيق االهداف
والخطط ونشر هذه االنشطة على المستويات االدارية بالمنظمة لتطبيقها ،وكذلك منح السلطة والتعاون
يرى عبوي  ،زيد ( )2002إن التنظيم هو وظيفة ادارية تقوم على توزيع وتريب مواردها بشكل
يحقق الهدف ،ومن هنا فأن عملية التنظيم هي عبادرة عن تحديد كال من النشاط واالفراد والمواد
الالزمة ووضع خطة التنسيق والتعاون بينهم بما يخدم تحقيق النجاح.
كما ذكر ابو قحف ،عبد السالم ( )2011أن التنظيم يعتبر وظيفة مهمه لصلته بعملية طرح الخطط
االستراتيجية  ،فاالستراتيجية توضح ما يجب عمله بينما التنظيم يحدد كيف سيتم ذلك!
مفهوم الثقافة:
لغة  :الثقافة كلمة مشتقة من الفعل ثقف وهي في اللغة بمعنى  :أسرف في اخذ الشيء وأدركه  ،وثقف
بمعنى أدب وربى وعلم .وفي القاموس المحيط عرف كلمة ثقف بأنه اصبح حاذقا فطنا ملما بالموضوع
من كافة جوانة  ،وايضا كلمة ثقف بمعنى ظفر بهز أن كلمة ثقافة كلمة عامة ويمكن تخصيصها في
مجال ما كأن تنسب الى علم او فن مثال  :الثقافة التنظيمية  ،الثقافة االدبية  ،الثقافة الفلسفية.
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اصطالحأ  ” :كل ما صنعه اإلنسان فى بيئته خالل تاريخه الطويل فى مجتمع معين وتشمل اللغة
والعادات والقيم وآداب السلوك العام واألدوات والمعرفة والمستويات اإلجتماعية واألنظمة اإلجتماعية
واالقتصادية والسياسية والتعليمية والقضائية  .فهى تمثل التعبير األصلى عن الخصوصية التاريخية
ألمة من األمم عن نظرة هذه األمة إلى الكون والحياة والموت واإلنسان وقدراته وما ينبغى أن يعمل
 ،وما ال ينبغى أن يعمل أو يأمل( .عفيفي ،محمد )1893 ،

مفهوم الثقافة التنظيمية:
أن مفهوم الثقافة التنظيمية له العديد من التعريفات لتشمل بذلك القيم التي تمتاز بها كل منظمة عن
غيرها وتوجهها نحو ادارة موظفيها والتعامل مع عمالئها  ،انها الطريقة التي تنجز بها المهام
واالفكارالمشتركة وقاعدة المعتقدات التي يتفق عليها اعضاء التنظيم.
لقد عرفها ابو بكر،مصطفى ( )2002الثقافة التنظيمة بأنها " :مجموعة القيم والعادات والمعايير
والمعتقدات واالفتراضات المشتركة التي تحكم الطريقة التي يفكر بها أعضاء المنظمة ،وطريقة اتخاذ
القرارات ،وأسلوب تعاملهم مع المتغيرات البيئية ،وكيفية تعاملهم مع المعلومات واالستفادة منها
لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة.
كما ذكر ياسين ،غالب ( )2010بأن الثقافة التنظيمية هي ":عبارة عن منظومة من القيم والتقاليد
والقواعد التي يشترك فيها كل أعضاء التنظيم ،حيث أن لكل منظمة أعمال ثقافة خاصة تعبر عن
شخصيتها".
وعرف ويليام أوتشي ( )William Ouchiالثقافة  " :بأنها تلك التي تنطوي على القيم التي تأخذ
بها إدارة المؤسسة والتي تحدد نمط النشاط واإلجراء والسلوك ،فالمديرو يفسرون ذلك النمط الفكري
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في الموظفين من خالل تصرفاتهم كما تتسرب هذه االفكار الى األجيال الالحقة من العاملين"( .عبدالله
 ،علي )2000،
ومن أقدم التعاريف واكثرها انتشارا هو تعريف تايلور إدوارد  )1921( Taylorحيث عرف الثقافة
بإنها" :ذلك الكل المركب الذي يجمع المعرفة والمعتقدات والفن واألخالق والقانون واألعراف
والقدرات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان بصفته عضو في المجتمع" ( العميـان)2002،
عرفها مورجن  )1889( Gareth Morganبأنها مجموعة من المعتقدات والقيم والقواعد باإلضافة
الى األحداث والشخصيات الدرامية والتي تمثل الصفه الفريد لمنظمة ما ،وبذلك هي توفر سياق
العمل..
ومن بين التعريفات األكثر شموليتة تعريف إدغار هنري شاين )1882( Edgar Henry Schein
والذي يعتبر من طالئع رواد فكر الثقافة التنظيمية والذي يصف الثقافة بأنها نمط من االفتراضات
االساسية والتي ابتكرتها وتعلمتها المجموعة لتحل مشاكلها المتعلقة بالتكييف مع البيئة الخارجية
والتكامل الداخلي بين افراد المنظمة والتأكد بأنها جيده بما يكفي لتطبيقها وقياس فاعليتها ،وبالتالي يتم
تدريسها لألعضاء الجدد باعتبارها الطريقة الفعالة والصحيحه لإلدراك والتفكير الشعور بما يتعلق
بتلك المشاكل.
كما يرى نلسون وكويك)  ( 1996أن الثقافة التنظيمية التي يؤمن بها االفراد في منظماتهم لها ذلك
التأثير النافذ على سلوكهم وادائهم  ،كما انه يحدد عالقتهم برؤسائهم وزمالئهم وجميع المتعاملون
معهم في اطار بيئة المنظمة الداخلية والخارجية .كما انه يعبر عن درجة ترابط وتكامل اعضاء
المنظمة مع بعضهم البعض وكأنه نظام رقابي داخلي يخلق وازع لدى االفراد من شأنه ان يقوي
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ادائهم ويصحح االنحرافات ان ما حدث تجاوز لتلك الحدود التي رسمت من قبل اعضاء المنظمة. .
(ثائر ،سعدون )2012،
أهمية الثقافة التنظيمية:
أن الثقافة التنظيمة تحتل اولوية كبيرة في كثير من المنظمات ،كما أنها اصبحت احد المقاييس العالمية
لنجاح المنظمة واإلدارة ،فالكثير يعتبرونها أصل هام ويسهم في رفع مستوى العمل والشهرة ،ويمكن
تلخيص أهميتها بالنقاط التالية:
 الثقافة التنظيمية بمثابة دليل لإلدارة والموارد البشرية ،تشكل لهم نماذج السلوك والعالقاتالتي يجب إتباعها واالسترشاد بها فهي إطار فكري يوجه أعضاء المنظمة الواحدة وينظم
أعمالهم ،وعالقاتهم؛
 تعبر الثقافة التنظيمية عن المالمح المميزة للمنظمة عن غيرها من المنظمات ،وهي كذلكمصدر فخر واعتزاز للموظفين بها ،وخاصة إذا كانت تؤكد قيما معينة مثل االبتكار ،والتميز،
والريادة ،والتغلب على المنافسين؛
 الثقافة التنظيمية القوية تعتبر عنصرا فعاال ومؤيدا لإلدارة ومساعدا لها على تحقيق أهدافهاوطموحاتها .كما تسهل مهمة اإلدارة ،وقادة الفرق ،فال يلجئون إلى اإلجراءات الرسمية أو
الصارمة لتأكيد السلوك المطلوب؛
 تعتبر الثقافة التنظيمية القوية ميزة تنافسية للمنظمة إذا كانت تؤكد على سلوكيات أخالقيةكالتفاني في العمل ،وخدمة العميل؛

11

12

 تعتبر الثقافة التنظيمية عامال هاما في جذب الموارد البشرية المالئمة فالمنظمات الرائدة تجدبالموظفين الطموحين ،والمنظمات التي تبني قيم االبتكار التفوق تستهوي الموظفين المبدعين،
والمنظمات التي تكافئ التميز والتطوير ينضم إليها الموظفون المجتهدون؛
 تعتبر الثقافة التنظيمية عنصرا هاما يؤثر على قابلية المنظمة للتغيير وقدرتها على مواكبةالتطورات الجارية من حولها؛
 الثقافة التنظيمية كأي عنصر آخر من عناصر المنظمة تحتاج إلى مجهودات واعية تغذيهاوتقويها ،وتضمن لها االستقرار النسبي ورسوخها في أذهان الموظفين وإتباعهم لتعليماتها
والذي ينعكس جليا على سلوكهم وعالقاتهم( .الليثي  ،محمد )2009،
خصائص الثقافة التنظيمية:
 )1درجة المبادرة الفردية وما يتمتع به الموظفون من حرية ومسؤولية وحرية تصرف.
 )2درجة قبول المخاطرة وتشجيع الموظفين على أن يكونوا مبدعين ولديهم روح المبادرة.
 )3درجة وضوح األهداف والتوقعات من العاملين.
 )4درجة التكامل بين الوحدات المختلفة في التنظيم.
 )2مدى دعم اإلدارة العليا للعاملين.
 )2مدى الرقابة المتمثل باإلجراءات والتعليمات وإحكام اإلشراف الدقيق على العاملين.
 )2مدى الوالء للمنظمة وتغليبه على الموالءات التنظيمية الفرعية.
 )9طبيعة أنظمة الحوافز والمكافآت  ،وفيما إذا كانت على األداء أو على معايير األقدمية
والواسطة.

12

13

 )8درجة تحمل االختالف والسماح بسماع وجهات نظر معارضة .وكذلك طبيعة نظام االتصال
هل هو نمط يعمل على تبادل المعلومات في كل االتجاهات أم يقتصر على قنوات معين مثل
االدارة المعنية( .ثائر ،سعدون)2012،
باإلضافة إلى ما سبق فمن بين خصائص الثقافة التنظيمية:
البد أن نعلم أنه ال يوجد تشابه بين ثفاقة المنظمات فهي تختلف باختالف خصائصها من واحده إلى
أخرى ،حتى وان كانت تعمل في نفس المجال ،وذلك ألن الثقافة صفة فريده كالبصمة ال تتكرر .ادناه
تطرق العميان ( )2004الى اهم خصائص الثقافة :
االنتظام في السلوك والتقيد به :أن افراد المنظمة ونتيجة لتعاملهم المشترك فإنهم يستخدمون
ويتشاركون في اللغة والمصطلحات والعبارات وكذا الطقوس والتي تتعلق بالسوك من حيث االحترام
والتصرف.
المعاييـــــــــــــــــر :هناك معايير سلوكية فيما يتعلق بحجم العمل الواجب إنجازه (مثال :ال تعمل كثيرا
جدا ،وال قليال جدا).
القيم المتحكمــــة :توجد قيم أساسية تتبناها المنظمة ويتوقع من كل عضو فيها االلتزام بها.
الفلسفـــــــــــــــة :لكل منظمة سياساتها الخاصة في معاملة العاملين بها والعمالء.
القواعــــــــــــــــــد :هي تلك التعليمات الصادرة عن المنظمة وتختلف درجة حزمها من منظمة الى
اخرى ،والفرد يعمل وفقا لتك القواعد المقرر العمل بها.
المناخ التنظيمــي :هو عبارة عن مجموع الخصائص التي تنفرد بها البيئة الداخلية فتؤثر على قيم
واتجاهات وإدارك العاملين بها وذلك ألنها تتمتع بمستوى عالي من االستقرار والثبات النسبي.
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أبعاد الثقافة التنظيمية:
إن لكل نظام عناصر يتكون منها وألن الثقافة نظام له تأثير على سلوك وتوجيهه األفراد فإن عناصرها
هي كالتالي كما ذكرها العميان( :)2004
القيم التنظيمية :يرى أن القيم التنظيمة هي عبارة عن ما اتفق عليه أعضاء التنظيم حول تقدي ر
التصرفات والتوجههات في مكان وبيئة العمل ،أنها القيم التي تعمل على توجيهه سلوكهم ضمن
الظروف التنظيمية المختلفة  ،ومنها المساواة بين العاملين  ،اإلهتمام بإدارة الوقت واحترام األخرين

كما ذكر ثائر ،سعدون ( )2012أن وجود قيم الثقافية التنظيمية من شأنه ان يقوي ويعزز ما تنص
عليه التعليمات وتؤكده السياسات فهو امر ملح النه يطفي صفة ايجابية على الثقافة لتدعم تلك
التعليمات ويصبح أن الموظف ملزما بها بدافع ورغبة االنسجام مع تلك القيم وليس خوفا من عدم
تطبيقها.
وصنف الباحثان فرانسيس ودكوك ( )1882القيم التنظيمية الى األتي - :
 -1القوة  :أنها القيمة التي تعمل على توازن السلطة مع فرضها على العاملين ،مما يؤدي الى
التغلب على مشاكل المقاومة من قبل االفراد وتكتسب من خمس مصادر  :الملكية والمعلومات
والحاذبية والمكافأة والعقاب  ،وصوالت الى سيادة االهتمام واالحترام والقدرة على اتخاذ
القرار المناسب والالزم للسلطة الفعالة.
 -2الصفوة  :أن هذه القمية لها معايير البد من اخذها في الحسبان مثل تحديد الكفاءة والمعايير
الموضوعية وتقصي سجل السلوك والتعرف على قيم المرشح تجاه االدارة  ،وتقييم كفاءاته،
واستكشاف دوافعه للعمل واإلنجاز.
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 -3المكافأة  :أنها األسلوب األولي للتأثير على األخرين فهي انظمة الثواب والعقاب التي
تستخدمها اإلدارة لتوحيد جهود المنظمة لرفع مستوى األداء.
 -4الفاعلية :وهي قيمة جمع وتنظيم البيانات الصحيحة والمعلومات الدقيقة من مصادرها
المختلفة لفهم المشكالات التي تواجهها المنظمة والعمل على حلها.
 -5الكفاءة :أنه توجيه االفراد الى تحسين العمل واتقانه  ،والتكيف مع التقنيات الحديثه واالنسجام
مع االداراة المختلفة بين االقسام ومشاكرة العاملين في اتخاذ القرار.
 -6النظام  :أنه القوانين التي تسنها كل منظمة تهدف من خاللها الى ضبط سلوكهم من حيث
الحضور  ،األمانة  ،معايير الجزاء والكافأة.
 -7العدالة  :وهو رضاء العاملين واحساسهم بالعدل في المعاملة وهذايعد حافز لألداء الفعال.
 -8فرق العمل  :وهو تعزيز لروح الجماعة مما يسهم في تعويض جوانب الضعف الفردية ويقوي
األعضاء المشاركين مما يسهم في تطورهم وتقليل نسبة الخطاء  ،وكذا توازن المهارات.
المعتقدات التنظيمية  :هي معتقدات مشتركة حول طبيعة العمل والحياة في بيئة المنظمة  ،وكيف
تنجز المهام واألعمال فيها ،عن أفكار مشتر كة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية في بيئة العمل،
وكيفية إنجاز العمل والمهام التنهي تظيمية  .ومنها معتقد أهمية المشاركة في صنع القرار  ،وكذا
روح العمل الجماعي وتأثيره على تحقيق الهدف العام للمنظمة.
األعراف التنظيمية :إنها المعايير الملزمة للعاملون كونها ذات قيمة للمنظمة  .مثال ذلك التزام المنظمة
بعدم تعيين ذو الصلة من الدرجة األولى في نفس المنظمة أو نفس القسم  ،وغالبا األعراف ال تكتب
وانما تفرض وتوجب اإلتباع.
التوقعات التنظيمية :هي تلك التوقعات المتعلقة بسكلوجية الفرد أو المنظمة وما سيقوم به الفرد تجاه
المنظمة والعكس .مثال على ذلك  :توقع الترقية للموظف من قبل المنظمة كلما اجتهد وانتج.
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أنـــواع الثقافة التنظيمية:
يميز العديد من الباحثين بين عدة أنماط من الثقافة باعتبار الطابع العام لها على النحو التالي:
 الثقافة البيروقراطية :في هذا النوع يتم تحديد المسؤوليات والسلطات ،فيكون العمل منظما
ويتم التنسيق بين الوحدات وتسلسل السلطة بشكل هرمي وتقوم على التحكم وااللتزام.
 ثقافـــــة القـــــــوة :من أهم سمات هذا النوع من الثقافة النظام واالستقرار حيث أن القيادة
عادلة وتوحد الجهود خلف القائد ،كما يقوم القائد بحماية التابعين ،المخلصين ،باإلضافة لذلك
يتم تحفيز األفراد عن طريق أسلوب الثواب والعقاب.


الثقافة الضعيفة :فهي التي ال يهتم فيها المديرون إال بأنفسهم أو بالعمل المباشر أو
بالتكنولوجيا ،ويعطون اهتماما قليال بالناس والعمالء والمالك والموظفين.

 الثقافة اإلبداعيــة :هي الثقافة التي تقوم بتوفير بيئة العمل المشجعة والمساعدة على اإلبداع،
ويتصف أفرادها بالجرأة والمخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات.
 الثقافة المسانــدة :من أهم سمات هذا النوع أن اإلدارة تعامل العاملين معها بصفتهم اإلنسانية
وليس باعتبارهم آالت.
 ثقافة العمليــــات :ينحصر اهتمام ثقافة العمليات في طريقة انجاز العمل وليس النتائج التي
تتحقق ،فينتشر الحذر والحيطة بين األفراد.
 ثقافة المهمـــــة :تركز هذه الثقافة على تحقيق األهداف وانجاز العمل وتهتم بالنتائج وتحاول
استخدام الموارد بطريقة مثالية من أجل تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.
 ثقافة االنجــــاز :وتقترب سماتها من سمات النوع السابق من الثقافة حيث يتم التركيز على
األهداف ،إذ للعاملين التزام مشترك وحماس قوي للوصول إلى األهداف.
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 ثقافـــــة الدور :وينصب تركيزها على نوع التخصيص الوظيفي وبالتالي األدوار الوظيفية
أكثر من الفرد وتهتم بالقواعد واألنظمة( .قودة  ،عبدالله )2002 ،
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ثانيا  :اإلطــــار النظري لإللتزام التنظيمي:
مفهوم االلتزام التنظيمي :
لغة  :يعني العهد ،ويلزم الشيء ال يفارقه ،والمالزم لشيء مداوم عليه .
اصطالحا  :لقد اختلفت مفاهيم االلتزام التنظيمي وذلك بسبب اختالف اراء الباحثين حول توضيح
المفهوم المذي ركز على االلتزام تجاه بيئة العمل مثل :االلتزام تجاه اداء الواجبات والمهمام اليومية
 ،وااللتزام تجاه افراد المنظمة والتي بدورها عبرت عن متغيرات أساسية في االلتزام التنظيمي.
وعليه استعرض بعض التعريفات التي شملت هذا الفهوم:
لقد عرف  )1828( Porter ,Steers , Mowdayااللتزام على أنه "القوة النسبية لتحديد هوية
الفرد والمشاركة في منظمة معينة" .وقد حددو ما يسمى بـ "استبيان االلتزام التنظيمي" أو ""OCQ
والذي اصبح من ذلك الوقت حتى األن أكثر مقياس لاللتزام .حيث انهم يعتتقدون أن االلتزام العاطفي
ينبع من أنواع التجارب اإليجابية المرتبطة بتطورات سلوك األفراد.
كما قال نيوستروم ودافس )120,2002( Newstrom & Davisبأن اإللتزام التنظيمي هو "
الدرجة التي تحدد مدى التطابق بين اهداف الفرد والمنظمة لغرض المشاركة والعضوية المستمرة
للمنظمة"( .خوين ،سندس .)2012،
واوضح ماثس وجاكسون )207-208 ، 2003( Mathis & Jacksonان االلتزام هو " الدرجة
التي يشعر من خاللها الفرد بقبوله لألهداف التنظمية و الرغبة بالبقاء واالستمرار في المنظمة" كما
عرفها ماير واخرون  )2004(Mayer & Othersان المفهوم االساسي لإللتزام بأنه " القوى التي
تلزم الفرد بنهج العمل الذي له عالقة بهدف معين( .خوين ،سندس . )2012،
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أما بيكانن  )1824(Buchananفينظر إلى االلتزام التنظيمي بوصفه مناصرة الفرد وتأييده للمنظمة
وانه نتاج تفاعل ثالثة عناصر وهي-:
التطابق :ويعني تبني أهداف وقيم المنظمة باعتبارها أهدافا وقيما للفرد العامل فيها.
النهماك :ويقصد به االستغراق أو االنهماك النفسي للفرد في أنشطة المنظمة .
الوالء :والمقصود به شعور الفرد باالرتباط العاطفي القوي تجاه المنظمة( .عبد الباقي ،صالح
.)12،2004،
يمكن القول بأن اإللتزام التنظيمي هو عباردة عن استعداد الفرد لبذل اقصى جهد ممكن لصالح المنظمة
ورغبتة الشديدة في المحافظة على العضوية المستمرة بها وكذا العمل على تحقيق اهدافها ومصالحها
بها والقبول القوي بإهدافها.

أهمية اإللتزام التنظيمي :
إن االلتزام التنظيمي من أبرز المتغيرات السلوكية التي سلط عليها الضوء ،حيث أكدت نتائج العديد
من الدراسات واألبحاث أهمية وتأثيرة على المنظمة ويمكن تلخيص هذه األهمية بالنقاط األتية:
 .1أن أرتفاع مستوى اإللتزام التنظيمي يؤدي الى تخفيض تكلفة الغياب والتأخر عن العمل
وتسرب العمالة من المنظمات وانخفاض درجات الرضا الوظيفي.
 .2أنه هناك عالقة بين مستوى اإللتزام التنظيمي والتهرب عن اداء المهام واإلنتاجية.
 .3أنه عنصرا حاسما لربط المنظمة باإلفراد وبالذت في تلك االوقات التي تعجز فيها المنظمة
عن تقديم حوافز مالئمة لموظفيها ودفعهم لتحقيق أعلى مستوى من اإلنجاز.
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 .4أن التزام الموظفين بمنظماتهم يؤثر على مستوى ابداعهم وقدرتهم على النمو دون الحاجة
الى حافز او دفع من قبل اإلدارة.
 .2انه عامل مهم لضمان نجاح المنظمة واستمرارها وزيادة اإلنتاجية  ،أنه ترجمة رغبات
وميول واعتقدات االفراد الى سلوك ايجابي يدفع المنظمة نحو التقدم والبقاء.
 .2كما أنه مؤشر للتنبوء بسلوك االفراد وخاصة معدل دوران
 .2العاملين فكلما زاد مستوى االلتزام كما انخفض معدل الدوران .أن بقاء الموظف فترة
اطول من شأنه التزام الموظف باهدافها والسعي لتحقيقها باعلى درجة ممكنه ألنه اصبح
مرتبط بها.
خصائص اإللتزام التنظيمي :
لقد ذكر عبد الباقي ،صالح ( )24،2004أن خصائص االلتزام التنظيمي هي :
 oإنه حاله غير ملموسة يستدل عليها من ظواهر تنظيمية تتابع من خالل سلوك وتصرفات
العمال في التنظيم  ،والتي يجسد مدى والئهم.
 oأنه حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية التنظيمية وظواهر إدارية أخرى داخل
التنظيمي.
 oانه بناء متعدد األبعاد وليس بعدا واحدا ورغم اتفاق اغلب الباحثين على تعدد أبعاده  ،إال أنهم
يختلفون في تحديد هذه األبعاد ولكن األبعاد تؤثر في بعضها البعض .
 oيتميز بأنه حالة غير ملموسة تتجسد في والء العمال لمنظماتهم ونجد درجة ثباته ليست مطلقة
وأبعاده متعددة ومؤثرة في بعضها البعض.
 oيعبر االلتزام عن استعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة في البقاء بها  ،و
قبوله وإيمانه بأهدافها وقيمه.
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مراحل تطور اإللتزام التنظيمي :
لقد اشار حريم  ،حسين ( )182,2003الى أنه هناك ثالث مراحل متتابعة لتطور لإللتزام التنظمي
حددها بوكانن( ) Bochananوهي كالتالي :
 oمرحلة التجربة  :وهي التي تمتد من تاريخ مباشرة الفرد لعمله ولمدة عام واحد يكون الفرد
خاللها خاضعا للتدريب واإلعداد والتجربة ويكون خالل تلك الفترة إهتمامه منصبا على تأمين
قبوله في المنظمة  ،ومحاولة التأقلم مع الوضع الجديد  ،والبيئة التي يعمل فيها  ،وحاولة
التوفيق بين إتجاهاته وأهدافه وإتجاهات و أهداف المنظمة ومحاولة إثبات ذاته .
 oمرحلة العمل واإلنجاز  :وتتراوح مدة هذه المرحلة بين العامين واألربعة أعوام وخالل هذه
الفترة يحاول الفرد تأكيد مفهوم اإلنجاز  ،وأهم ما يميز هذه الفترة األهمية الشخصية للفرد
وتخوفه من العجز  ،ويتبلور وضوح الوالء للعمل في المنظمة .
 oمرحلة الثقة بالتنظيم  :وتبدأ تقريبا من السنة الخامسة من إلتحاق الفرد بالمنظمة وتستمر الى
ما ال نهاية  ،حيث يزداد والئه وتتقوى عالقته بالتنظيم و اإلنتقال الى مرحلة النضج .
أبعاد اإللتزام التنظيمي :
أن هناك اختالف في تحديد شكل التزام الفرد تجاه المنظمة باختالف القوه المحركه ،وبالتالي فأن
هناك ابعاد متباينه حيث ان االدبيات تشير الى تعددها ولم يتفقوا على تحديدها .من تلك االبعاد ما
تطرقت إليه الكاتبه العطية ،ماجدة( )2003كالتالي:
بعد االلتزام العاطفي  :وهو الذي اقترحه الن وماير )  ( Allen & Meyer, 1990حيث رأو أن
اإللتزام العاطفي يتأثر بادراك الفرد بالخصائص التي تميز عمله من استقاللية وقرب المشرفين
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ومستوى التوجيه ،أنه احساس الفرد بالبيئة التي تسمح له بأن يشارك فيها باتخاذ القرار .يمكن القول
ان هذا البعد هو الشعور باالنتماء واالرتباط النفسي بالمنظمة.
بعد االلتزام المعيار :وهو ما تعطية المنظمة للفرد من مساهمه في وضع الخطط واالهداف وما يليه
من تحديد التعليمات والعمل عليها.
بعد االلتزام المستمر :وقد إقترح هذا كل من الن و ماير )  ،( Allen & Meyer, 1990بأنه
القيمة االستثمارية التي سيجنيها الموظف نتيجة استمراره بالعمل مقارنة بما سيفقده لو ترك العمل.
أنه ارتباط مصلحي قائم على المنفعه والعائد المادي.
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ثالثأ :الدراسات السابقة
 )1دراسة عاشوري،ابتسام( )8112بعنوان "االلتزام التنظيمي داخل المؤسسة وعالقتها
بالثقافة التنظيمية" دراسة ميدانية بمؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري بمدينة الجلفة
،جامعة بسكرة  ،الجزائر.
حيث هدفت الدارسة لمعرفة العالقة بين الثقافة التنظيمية كمتغير مستقل واإللتزام التنظيمي
كمتغيرتابع( الوالء التنظيمي  ،تحقيق المسؤولية ،الرغبة في العمل واإلستمرار) .وقد استخدمت
الباحثة المنهج الوصفي واستخدمت االستمارة والمقابلة كاداة لجمع المعلومات .كانت العينة على
اساس المسح الشامل وعددها  77عامل.
أظهرت نتائج الدراسة بأنه توجد دالالت احصائية بين الثقافة التنظيمية كمتغير مستقل والمتغيرات
التابعة( الوالء التنظيمي  ،تحقيق المسؤولية  ،والرغبة في العمل واالستمرار) عند داللة 0,01
 . =αكما أكدت بأنه ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين االلتزام التنظيمي بالمؤسسة محل
الدراسة تعزى لمتغير المستوى أو لمتغير السن او لمتغير الفئة المهنية.
 )2دارسة العوفي ،محمد ( )8112بعنوان  " :الثقافة النظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي"
دراسة ميدانية على هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض  ،جامعة نايف  ،المملكة العربية
السعودية.
ركزت هذه الدراسة على دراسة أثر قيم الثقافية السائدة المكونة للثقافة التنظيمية التي شملت
(القوة ،الصفوة ،المكافأة ،الفاعلية ،الكفاءة ،العدالة ،فرق العمل ،النظام) على االلتزام التنظيمي،
والذي يعد مزي ًجا من االتجاهات والنوايا السلوكية التي تؤكد التزام الموظف من عدمه .واستخدم
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الباحث منهج البحث الوصفي المسحي واإلرتباطي :واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات وكان
عدد العينة  240موظف.
واظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية طردية قوية بين المتغيرين عن طريق معرفة قيم العدل
والكفاءة وفرق العمل وبالتالي القدرة على التحكم في مستوى اإللتزام.
 )3دراسة ابو معيقل  ،أماني( )8108بعنوان  " :الثقافة التنظيمية وعالقتها باإللتزام الوظيفي
لدى المدارس األساسية والحكومية بمحافظة غزة وطرق تطويرها " الجامعة اإلسالمية ،
فلسطين.
هدفت الدراسة الى الكشف عن عالقة أنماط الثقافة النظيمية ( ثقافة القوة ،ثقافة النظم واالدورا ،ثقافة
االنجاز ،ثقافة العالقات العامة) باإللتزام الوظيفي لدى معلمي المدارس األساسية الدنيا الحكمية
بمحافزة غزة  ،واقتراح سبل لطوير هذه العالقة .واستخدت الباحثه المنهج الوصفي التحليلي ،
واستخدم االستبانة والمقابلة كأداة لجمع البيانات وكان عدد العينة  422معلم ومعملة.
واظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط دالة إحصائية بين نمط الثقافة التنظيمية السائد ومستوى اإللتزام
الوظيفي .وأنه ال توجد فروقات ذات دالالت احصائية في متوسط تقديرات معملي المدارس لدرجة
االلتزام التنظيمي تعزي لمتغير الدراسة( الجنس ،المؤهل  ،سنوات الخدمة).
 )4دراسة ( دلروم ،سوسن )8102،بعنوان  " :تأثير الثقافة التنظيمية على األداء الوظيفي
للعاملين ) دارسة ميدانية ببنك الفالحة والتنمية الريفية قالمة " جامعة2ماي ،الجزائر.
هدفت الدراسة الى كشف اثر الثقافة التنظيمية على االداء الوظيفي للعاملين ومعرفة كيف تؤثر الثقافة
التنظيمية كمتغير مستقل على المتغيرات التابعة ( األبتكار واإلبداع  ،رفع مستوى كفاءة األداء )
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باإلضافة الى مرفة تأثير منظومة الحوافز على األداء الوظيفي للعاملين .واستخدت الباحثه المنهج
الوصفي التحليلي  ،واستخدم االستبانة والمقابلة كأداة لجمع البيانات وكان عدد العينة  30موظف.
واظهرت النتائج وجود تأثير قوي بين كال من المغير المستقل والمتغيرات التابعة للدارسة .كما أكدت
على أن هناك تأثير فعال لمنظومة الحوافز على رفع اداء العاملين.
أوجه األختالف واألتفاق بين الدارسة الحالية والدراسات السابقة -:
بعد استعراض الدراسات السابقة وعددها ( )4أوجز بالنقاط التالية ما اتفق مع هذه الدارسة واختلف
مع الدراسات السابقة :
 تتفق الدارسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لموضوع الثقافة التنظيمية واإللتزامالتنظيمي من الجانب النظري.
 اتفقت مع بعض الدراسات السابقة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي واستخدام االستبانة.-

تختلف الدارسة الحالية مع الداراسات السابقة في ابعاد المتغير المستقل.

 تختلف الدارسة الحالية مع الداراسات السابقة في ابعاد المتغير التابع ما عدى دراسة ابتسامعاشوري .
 -تختلف الدارسة الحالية مع الدراسات السابقة في اإلطارين الزمني والمكاني للدراسة
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رابعا  :النموذج المعرفي للدراسة

الثقافة التنظيمية

القيم التنظيمية
المعتقدات التنظيمية

اإللتزام التنظيمي

التوقعات التنظيمية

المتغير المستقل

المتغير التابع
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خامسا :فرضيات الدراسة:
تنبثق فرضيات الدارسة من اهميتها وبحثا عن حل مشكلتها ،وعليه فأنه يمكن صياغة الفرضيات
باألتي:
 )1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التظيمية ومستوى اإللتزام التنظيمي لدى الشركة
محل الدراسة.
وتتفرع عن الفرضية الرئيسية الفرضيات التالية:
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية و تحقيق المسؤولية تجاه الشركة.
 -2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية و تحقيق الرغبة في االستمرار بالعمل
لدى الشركة.
 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية و والوالء التنظيمي تجاه الشركة.
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الفصل الثالث
منهجية البحث
حدود الدراسة
مجتمع وعينة البحث
ادوات جمع البيانات
المراجع
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منهجية الدارسة
منهجية البحث :
أن الدارسة الحالية لها خصائص تتفق مع المنهج الوصفي التحليلي النه يركز على دراسة الظواهر
الفعلية ويصفها بدقه .مما يساعد على تحديها وتفسيرها والتوصف الى وصف دقيق يسهم بتحقيق
الغاية من الدارسة كميا وكيفيا.
حدود الدراسة:
 -1المجال البشري :تقتصر هذه الدراسة على موظفي شركة عبر االقطار العربية تاتكو.
 -2المجال المكاني  :سيتم تطبيق هذه الدراسة لدى الفرع الرئيسي للشركة في الجمهورية اليمنية
 ،صنعاء.
 -3المجال الزماني  :سيتم تطبيقها خالل العام الدارسي .2018-2019
مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع وعينة الدراسة بموظفي شركة تاتكو المحدودة لدى فرعها الرئيسي بصنعاء والبالغ
عددهم  120موظف وموظفه.
أدوات جمع البيانات:
األستبانة :وهي الوسيلة األكثر استعماال في البحث بهدف جمع البيانات من مجتمع الدراسة إلنها أداه
رئيسة مناسبة لمثل هذه المواضيع.
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قــــائمة المـــــــــــــــراجع
أوال :المراجع باللغة العربية
 )1ابو بكر ،مصطفى محمد( )2002التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة ،مدخل
تطبيق ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية للنشر..
 )2ابو قحف ،عبد السالم وأخرون ( )2011نظم اإلدارة الحديثة  ، ،اإلسكندرية ،دار
التعليم العالي الجامعي.
 )3ثائر  ،سعدون ( )2012السلوك التنظيمي في إدارة األعمال  ،المملكة االردنية
الهاشمية.
 )4حريم ،حسين ( )2003السلوك التنظيمي ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة.
 )2خوين  ،سندس ( ) 2012الثقة التنظيمية وأثرها في تحقيق اإللتزام لدى األفراد  ،بحث
تطبيقي في شركة بغداد للمشروبات الغازية ،جامعة بغداد.
 )2درنوني ،هدى ( )2012دور الثفافة التنظيمية في تحقيق االلتزام التنظيمي  ،اطروحة
لنيل شهادة الدكتوراه ،جامة خيضر  ،بسكره.
 )2عبد الباقي ،صالح الدين ( )2004السلوك الفعال في المنظمات ،اإلسكندرية ،الدار
الجامعية.
 )9عبدالله  ،علي ( )2000أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية االقتصادية ،
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية،غير منشورة  ،جامعة الجزائر.
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 )8عبوي  ،زيد منير ( )2002اإلدارة واتجاهاتها المعاصرة ،وظائف المدير ،المملكة
األردنيه الهاشمية ،دار دجلة.
 )10عفيفي ،محمد الهادي ( )1893في أصول التربية  ،األصول الثقافية للتربية ،
القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصرية.
 )11العطية  ،ماجدة ( )2003سلوك المنظمة ،سلوك الفرد والجماعة  ،بيروت ،دار
الشروق للنشر والتوزيع.
 )12العميان  ،محمود سليمان( )2004 2002السلوك التنظيمي في منظمات األعمال،
الطبعة الثانية  ،األردن  ،دار وائل.
 )13فرانسيس ،وأخرون ( )1882القيم التنظيمية ،ترجمة عبد الرحمن هيجان  ،الرياض
،معهد االدارة العامة.
 )14قودة ،عبد الله جاد ( )2002الثقافة التنظيمية وأثرها على االنتماء الوظيفي ،مصر،
بصائر المعرفة.

 )12اللثيي ،محمد بن علي بن حسن(  )2009الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورها
في اإلبداع اإلداري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.
 )12ياسين  ،سعد ( )2010اإلدارة اإلستراتيجية ،األردن  ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع.
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