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The role of organizational culture in achieving the organizational
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ملخص:
ملخظ :خكُذ الثٓاَت الخىكُمُت في آلاوهت ألازحرة باهخمام ٖبحر بانخباعها ؤخض ؤهم الهىامل املحضصة
لخُىّ اإلااؾؿاث ‚ َهي جازغ بشٙل مباشغ نلى مؿخىٍاث ألاصاء و ؤلابضام و الضاَهُت و الىالء للماؾؿت ‚
و حهخبر املحغٕ الضازلي لؿاْاث الهاملحن و حهىصهم في الؿعي لخدُٓٔ ألاهضاٍ املحضصة لهم  .و مً
هاخُت ؤزغي َهي مً املحضصاث الغثِؿُت لىجاح اإلاىكماث ؤو َشلها نلى اَتراع وحىص نالْت بعجباؾُت
بحن هجاح اإلاىكمت و جغٖحزها نلى الُٓم و اإلاُاهُم و اإلاهخٓضاث التي جضَو ؤنػائها بلى الالتزام و الهمل و
الخدضًث و اإلاشاعٖت في اجساط الٓغاعاث ٖ .ما ؤنها ج٘ؿب اإلااؾؿت ؾمهت شخطُت جمحزها نً يحرها مً
اإلااؾؿاث و حؿاهم في زلٔ مىار جىكُمي مالثم للهمل .و ؾيخؿغّ في هظا اإلآا ٛبلى اإلاُاهُم الهامت
اإلاخهلٓت بالثٓاَت الخىكُمُت و الخهغٍ نلى ؤهىانها ووقاثُها و مدضصاتها وُِٖ حؿاهم في مىاقبت
الهاملحن نلى نملهم وجدُٓٔ الغغا الىقُُي لضيهم ومىه الشهىع باالهخماء للمىكمت.
ملماث مفخاحيت :الثٓاَت الخىكُمُت ،الخىكُم ،الُٓم الخىكُمُت ،ؤزالُْاث الهمل ،الاهػباؽ ،الالتزام
الخىكُمي ،الغغا الىقُُي.
Abstract
Organizational culture has recently been given great attention as one of the most important
factors for the superiority of institutions. It directly affects the levels of performance,
'creativity, motivation and loyalty to the institution and is the internal engine of the workers
energies and efforts in pursuit of the objectives set for them. On the other hand, it is one of
the main determinants of the organizations' success or failure on the assumption that there is
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a correlation between the success of the organization and its focus on the values, concepts
and beliefs that motivate its members to commit, work, update and participate in decisionmaking. It also earns the institution a personal reputation that distinguishes it from other
institutions and contributes to the creation of an organizational climate conducive to work.
In this article we will discuss the general concepts related to organizational culture and
identify its types, functions and determinants, and how it contributes to the persistence of
employees in their work and to achieve their job satisfaction and the sense of belonging to
the organization.
Key words: Organizational culture, organization, organizational values, work ethic,
discipline, organizational commitment, job satisfaction.

مقذمت
شهض الهالم زال ٛالؿىىاث اإلااغُت مجمىنت مً الخًحراث اإلاخالخٓت في مسخلِ املجاالث،
َالخؿىع الخ٘ىىلىجي ،زىعة اإلاهلىماثٗ ،لها نىامل ؤخضزذ نضة حًحراث في اإلااؾؿاث
وشٙلذ غًىؾا نليها ،مما َغع نليها بخضار الخًُحر الالػم لخخُِ٘ مو هظه الخًحراث وهظا
مً ؤحل غمان اؾخمغاعٍتها وجٓضمها ،ولخدُٓٔ طلٗ ٚان البض نلى هظه اإلااؾؿاث ؤن تهخم
باإلاىعص البشغي ٗىن هظا ألازحر املحغٕ ألاؾاس ي والُها ٛفي حهل اإلااؾؿت جطل بلى
ؤهضاَها ،بغاَت بلى ٗىهه ؤٖثر ُٖاءة في اهجاػ ألانما ٛواإلاهام اإلاؿىضة له بانخباعه الهىطغ
ألاؾاس ي لىجاح ؾحر هظه اإلااؾؿاث ،وبالخالي َةن هظه ألازحرة جبضٗ ٛل ما في وؾهها
للمداَكت نلى بٓاءه َيها وبض ٛحهضها إلشهاعه باهخماثه بليهاَ ،دغص اإلااؾؿت نلى جؿىٍغ
وببٓاء اإلاىعص البشغي ٌهخبر مً ؤٖبر الخدضًاث التي جىاحه اإلاىكماث الُىم.
وألن ٗل ماؾؿت ال جد٘مها ؤؾـ جىكُمُت واخضةَ ،ةن الؿابو الثٓافي الؿاثض َيها
ًسخلِ بالػغوعة مً ماؾؿت بلى ؤزغيٗ ،ىنها حه٘ـ زٓاَت املجخمو الظي جخىاحض َُه،
َالثٓاَت الخىكُمُت بانخباعها مجمىنت مً الخٓالُض وألانغاٍ والُٓم والغمىػ التي جيخٓل مً
زاللها اإلاهخٓضاث الخىكُمُت بلى الهاملحن باإلااؾؿتٗ ،ل هظه املحضصاث التي ًخماًؼ بها
الهما ٛنً بهػهم البهؼ جىضمج لخدىاؾب وجخجاوـ مو ُْم ومهخٓضاث اإلااؾؿت التي
ٌهملىن بها ،مما ٌؿهل نلى جدُٓٔ ؤهضاَها مً زال ٛيغؽ زٓاَت جىكُمُت بًجابُت في ؤطهان
الهما ،ٛوبالخالي غمان الؿحر الحؿً لهظه اإلااؾؿاث.
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ؤلااكشهاليت:
بن مىغىم الثٓاَت الخىكُمُت ًدكى باهخمام ٖبحر مً ؾغٍ الهلماء والباخثحن في
مسخلِ املجاالث هكغا لظل ٚال٘م الهاثل مً الضعاؾاث والىكغٍاث التي نالجذ هظا
اإلاىغىم ،خُث لم ًىلى جاًلىع في هكغٍت ؤلاصاعة الهلمُت ؤهمُت للثٓاَت الخىكُمُت بال في حاهب
غُٔ حضا وطل ٚمً زالُُُٖ ٛت جٓضًم الحىاَؼ بغاَت بلى وغو ْىاهحن ضاعمت ،وبالخالي
وحب نلى الهما ٛجؿبُٓها بدظاَحرها ،هظا بغاَت بلى مضعؾت الهالْاث ؤلاوؿاهُت التي
جمثلذ مكاهغ الثٓاَت الخىكُمُت َيها في بنؿاء ألاولىٍت للحىاَؼ اإلاهىىٍت ،بغاَت بلى
الخُانل بحن الهما ،ٛؤما هكغٍت ؤلاصاعة باألهضاٍ َبرػث ماشغاث الثٓاَت َيها مً زالٛ
بشغإ الغئؾاء للمغئوؾحن في نملُت اجساط الٓغاعاث ،وْض زلطذ هظه الضعاؾاث
والىكغٍاث بلى ؤن الثٓاَت الخىكُمُت جلهب صوعا هاما ومدىعٍا في بٓاء ؤي ماؾؿت ٗىنها
املحغٕ ألاؾاس ي لىجاح هظه اإلااؾؿاثَ ،ىجاح ؤي ماؾؿت ًخىِْ بلى خض بهُض نلى ُٖاءة
زٓاَتها الخىكُمُت ،والتي حه٘ـ مضي ْضعة زٓاَت اإلااؾؿت نلى الخإزحر في ؾلىٕ الهاملحن
والظي ًىه٘ـ بضوعه نلى مؿخٓبل اإلااؾؿت بشٙل نام.
وحؿعى اإلااؾؿت مً زال ٛالثٓاَت الخىكُمُت التي جدبهها والتي جازغ بشٙل ٖبحر نلى
الهما ٛبلى جىَحر الجى اإلاىاؾب للهماَ ،ٛمهما جىَغث اإلاؿخلؼماث اإلااصًت للماؾؿت َةن
الهامل ؤلاوؿاوي واإلاىاعص اإلاخاخت جبٓى مً ؤٖثر الهىامل الالػمت لخدُٓٔ ُٖاءة وَانلُت ألاصاء
اإلاؿتهضٍٖ ،ما ٌهخبر ؤلاوؿان الٙاثً الىخُض الظي ال ًمً٘ الؿُؿغة نلُه ،وبهما ًمً٘
جىحيهه َٓـ َىالء الهماً ٛخىِْ نلى مضي ْضعتهم نلى ؤصاء اإلاهام اإلاىٗلت لهمٗ ،ىنهم
ًدؿىن باعجباؽ وؾاْاث ؤزىاء الهمل ،مما ًاصي في النهاًت بلى جدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاؿؿغة مً
ْبل اإلااؾؿت ،وبالخالي اهضماحهم َيها مما ًىلض لضيهم الغيبت في املحاَكت نلى اؾخمغاع
نملهم ،وهظا ما ًضَههم بلى بض ٛؤْص ى حهض ممً٘ لخضمتهاَ ،االلتزام الحُٓٓي الظي
ًخدٓٔ للهاملحن ًيخج نىه خطى ٛاإلااؾؿت نلى مىاعص وقُُُت حؿمذ لها باالؾخمغاع في
الهمل وجىمُخه وجؿىٍغه عيم ٗل الكغوٍ التي جمغ بها هظه اإلااؾؿت ،خُث ؤن الالتزام الظي
ًطل بلى هظه الضعحت ال ًمً٘ للماؾؿت ؤن جدٓٓه بؿهىلتَ ،هى هاجج نً حهىص حباعة وطٗاء
بصاعي مخمحز ؾانض نلى الحطى ٛنلى هظا اإلاؿخىي مً التزام الهاملحن بماؾؿتهم.
ونلى انخباع ؤن الالتزام الخىكُمي مً اإلاىاغُو التي الْذ اهخماما واضحا في خٓل
ؤلاصاعة في الهٓىص ألازحرة  ،إلاا له مً نالْت بُهالُت اإلاىكمت وصعحت اهجاػ الهمل َيها ،بط ٌهبر
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الالتزام الخىكُمي نً اججاه الُغص هدى اإلاىكمت وَشمل الغيبت الٓىٍت في البٓاء نػىا َيها .
ٖما ًكهغ الالتزام في بظ ٛالهامل حهىصا بغاَُت في الهمل ،وَهض ألاَغاص اإلالتزمىن ججاه
مىكماتهم مطضع ْىة حؿانض في بٓائها ومىاَؿتها للمىكماث ألازغي
ونلُه َٙلما ٗاهذ الثٓاَت الخىكُمُت ْىٍت ٗلما ٗان الالتزام الخىكُمي للهاملحن ؤٖثر
ْىة وهجانت مً زال ٛمغاناة الُٓم واإلاهخٓضاث والهاصاث ؤي حمُو الهىاضغ اإلاشٙلت
للثٓاَت ،خُث حهخبر هٓؿت ْىة اللتزام الهاملحن.
ولإلخاؾت ؤٖثر بهظا اإلاىغىم اهؿلٓىا في مٓالىا هظا مً الدؿائ ٛالغثِس ي الظي َدىاه
هل للثٓاَت الخىكُمُت صوع في جدُٓٔ الالتزام الخىكُمي لضي الهاملحن باإلاىكماث الحضًثت ؟
ؤما الدؿائالث الُغنُت َهي ٖما ًلي:
 هل جداَل الُٓم الخىكُمُت نلى مىاقبت الهامل لهمله؟ هل ألزالُْاث الهمل صوع في جدُٓٔ الغغا الىقُُي لضي الهامل ؟ هل للمهخٓضاث الخىكُمُت صوع في ػٍاصة الشهىع باالهخماء لضي الهامل ؟أوال :جحذيذ مفاهيم الذساظت:
حهخبر نملُت جدضًض اإلاُاهُم نملُت غغوعٍت في ؤي بدثَ ،مً زاللها ًخمً٘
الباخث مً خطغ مىغىنه ومهغَت حىاهبهَُ ،ما ًلي ًدؿم جدضًض اإلاُاهُم الغثِؿُت
اإلاخهلٓت باإلاىغىم والتي جضوع خى ٛالثٓاَت الخىكُمُت في حهؼٍؼ الىالء الخىكُمي لضي
الهاملحن.
 -1الثقافت:
لغت :مً الُهل زِٓ الش يء زُٓا ،وزٓاَا وزٓىَت ؤي خظْت ،وٍٓا ٛزِٓ الش يء وهى ؾغنت
الخهلم ،وزِٓ الغحل ؤي ضاع خاطْا( .ابً مىظىس ،2013 ،ص)29
اصطالحا:
نغَها جاًلىع بإنها :طل ٚالٙل اإلاغٖب الظي ٌشمل اإلاهغَت واإلاهخٓضاث والًُ وألازالّ
والٓاهىن والهاصاث ؤو ؤي ْضعاث ؤزغي ؤو ناصاث ً٘دؿبها الُغص بطُخه نػىا في املجخمو.
(القشيىحي ،2010 ،ص)14
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 ًغي ووالؽ  Wolassؤن الثٓاَت  :هي ؤؾالُب الؿلىٕ ؤو ؤؾالُب خل اإلاش٘الث التي ًمً٘وضُها بإن اخخما ٛاؾخسضام ؤَغاص املجخمو لها ؤٖبر ،إلاا جخمحز به نً ألاؾالُب ألازغي مً
ٖثرة الخىاجغ وبمٙاهُت املحاٗاة( .القشيىحي ،2010 ،ص)14
 مً زال ٛالخهاعٍِ الؿابٓت للثٓاَت ًمً٘ الٓى ٛؤنها مجمىم اإلاهخٓضاث والهاصاث والُٓمالتي ً٘دؿبها الُغص مً املجخمو وجخىاعر نبر ألاحُا.ٛ
الخعشيف ؤلاجشائي للثقافت:
هي مجمىنت الهاصاث والخٓالُض واإلاباصت والُٓم التي حؿىص بحن ؤَغاص اإلااؾؿت الىاخضة.
 -2الخىظيم:
هى جغحمت لٙلمت  organisationوحهجي الش يء ؤو البيُت الهػىٍت ؤي هىإ مجمىنت مً
ألانػاء جىكم مها في جىايم واوسجام مدٓٓت بيُت مخٙاملت حؿدىض هضٍ مشترٕ( .اعخماد،
 ،1994ص)94
 -1نغَه ماٖـ َُبر بإهه :اٖدؿاب همـ مهحن مً الؿلىٕ بىاء الؿلؿت ،وهى ًكم
مجمىنت نالْاث احخمانُت وجُانالث بحن ألانػاء اإلاشٙلحن لها بدُث ًٙىن طل ٚؤَ
ألاؾـ والٓىانض التي جد٘م ؾلىٖها وٍخم طل ٚنلى ؤؾاؽ الدؿلل ؤلاصاعي ،جٓؿُم
الهمل وجدُٓٔ الهضٍ( .مشاد ،1977 ،ص)12
 في غىء الخهاعٍِ الؿابٓت ًمً٘ الٓى ٛؤن الخىكُم هى الهملُت التي ًخم مً زاللها جدضًضاإلاؿاولُاث وألانما ٛواإلاهام التي ًجب الُٓام بها لخدُٓٔ ؤهضاٍ اإلااؾؿت ومطالح الهاملحن
بها.
الخعشيف ؤلاجشائي للخىظيم
هى وخضة احخمانُت واْخطاصًت حشمل خحز مٙاوي جػم مجمىنت مً الهاملحن
جػبؿهم ْىانض وْىاهحن مدضصة مً ؤحل جدُٓٔ ؤهضاٍ اإلااؾؿت.
 -3حعشيف الثقافت الخىظيميت:
نغَها صاَِـ  :Divisبإنها مجمىنت الُٓم واإلاهخٓضاث اإلاشترٖت والتي حهض ٖضلُل ًيخج مً
زالله مهاًحر جازغ بشٙل ٖبحر نلى ؾلىُٖاث ألاَغاص واملجمىناث صازل اإلااؾؿت.
(ظعذاوي ،2013 ،ص)435
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-

-

-

-

وَهغَها شغمهىعن  Shermerhernبإنها هكام مً الُٓم واإلاهخٓضاث ٌشترٕ بها الهاملىن
باإلااؾؿت ،خُث ًىمى هظا الىكام غمً اإلاىكمت الىاخضة( .بً يميىت ،2015 ،ص)43
ٌهغَها  :Edgar Morinنلى ؤنها طل ٚالىكام الظي ًىٓل الخجغبت اإلاىحىصة لضي ألاَغاص
واإلاهغَت الجمانُت اإلاغٖبت التي جخمثل في الاججاهاث والُٓم واإلاهاًحر الؿاثضة بحن الجماناث،
ألاؾاؾحر وجاعٍش اإلاىكماث والؿٓىؽ الجمانُت( .بً يميىت ،2015 ،ص)43
ٌهغَها وٍلُام اوحش ي  William ouchiبإنها الثٓاَت التي جىؿىي نلى الُٓم التي جإزظ بها بصاعة
اإلااؾؿت والتي جدضص همـ اليشاؽ وؤلاحغاء والؿلىَٕ ،اإلاضًغون ًُؿغون طل ٚالىمـ
الُ٘غي في اإلاىقُحن مً زال ٛجطغَاتهم ٖما جىٓل هظه ألاَٙاع بلى ألاحُا ٛالالخٓت مً
الهاملحن( .بً يميىت ،2015 ،ص)43
ًخطح مً الخهاعٍِ الؿابٓت ؤن الثٓاَت الخىكُمُت مىكىمت الُٓم واإلاهضاث والاججاهاث
واإلاهاًحر اإلاخىاحضة صازل اإلااؾؿت ؤو جيخج َيها وٍٙىن مخُٔ نليها مً ْبل ؤنػاءها لخدُٓٔ
ألاهضاٍ.
الخعشيف ؤلاجشائي:
 مجمىنت الُٓم والهاصاث والخٓلُض وألاَٙاع اإلاشترٖت بحن ألاَغاص صازل اإلاىكمت والتي جازغفي ؾلىٖهم.
 -4حعشيف العامل:
نغَه ؾمحر الٙاجبت :هى الهُئت الخىُُظًت التي جٓو نلى ناجٓه مؿاولُت جؿبُٔ ؤهضاٍ
اإلااؾؿت( .عبىدي ،2008 ،ص)36
نغٍ اإلاشغم الجؼاثغي في الٓاهىنٌ :11/90هخبر نامال ٗل شخظ ٌهِش مً خاضل نمله وال
ٌؿخسضم إلاطلحخه الخاضت يحره مً الهما ٛؤزىاء مماعؾخه وشاؾه اإلانهي( .بعلي،1992 ،
ص)38
مً الخهغٍُحن الؿابٓحن ًخطح ؤن الهامل هى طل ٚالُغص الظي ًخإزغ بخىحيهاث وبعشاصاث
الٓاثض هدى بلىى ؤهضاٍ اإلاىكمت.
 -5حعشيف اإلاؤظعت:
ٌهغَها ماٖـ َُبر :بإنها ؤهماؽ جىكُمُت مهُىت مً الهالْاث الغؾمُت الضازلُت( .عبذ
الباظط ،1998 ،ص)11
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نغَها هبُل حىاص :مجمىنت ؤَغاص ؤو ؤمىا ٛلها ُٖان واْعي زاص جخمخو باالؾخٓال ٛوالظاجُت
وجخٙىن مً نىاضغ مسخلُت ًخم حهُنها في ؾبُل جدُٓٔ نىاًت باإلااؾؿت( .جىاد،2007 ،
ص)19
ًخطح مً الخهاعٍِ الؿابٓت الظٖغ ؤن اإلااؾؿت ُٖان احخماعي مهٓض ؾعى بلى جؿبُٔ
ؤهضاٍ وهخاثج مخهضصة.
 -6القيم الخىظيميت:
نغَها مدمىص ؾلمان الهمُان بإنها :جمثل الُٓم في مٙان ؤو بِئت الهمل ،بدُث حهمل هظه
الُٓم نلى جىحُه ؾلىٕ الهاملحن غمً الكغوٍ الخىكُمُت املخخلُت( .العميان،2001 ،
ص)313
القيم الخىظيميت :هي مجمىنت الُٓم التي جىاجغ الهاملىن نلى جؿبُٓها في اإلاىكمت ،وهظه
الُٓم هي الىىاة للثٓاَت الخىكُمُت( .عصفىس ،2008 ،ص)211
 -7أخالقياث العمل:
ٌهغٍ  Shermerhernؤزالُْاث الهمل :بإنها جمثل مباصت مهمت للؿلىٕ اإلاغجبؿت
بمهاًحر الؿلىٕ الجُض ؤو يحر الجُض ،ؤو الؿلىٕ الصحُذ ؤو الخاؾئ( .العهاسهت،2009 ،
ص)23
حشحر ؤزالُْاث الهمل بلى :الالتزام بالُٓم ألازالُْت في الهمل مثل ألاماهت والثٓت والطضّ.
 -8اإلاعخقذاث الخىظيميت :هي نباعة نً ؤَٙاع مشترٖت خى ٛؾبُهت الهمل والحُاة
الاحخمانُت في بِئت الهمل وُُُٖت اهجاػ الهمل( .العهاسهت ،2009 ،ص)373
اإلاىاظبت:
لغت :اإلاضاومت ،اإلاىاٖبت ،اإلاثابغة ،اؾخمغاع اإلاغء في وشاؽ ؤو نمل صون ؤن ًخهب ؤو جسىع
نؼٍمخه( .عبىدي ،2007 ،ص)30
ومىه َاإلاىاقبت :هي التزام الهامل بالحػىع بلى اإلااؾؿت خؿب اإلاىانُض الغؾمُت املحضصة
لظل ٚمً بضاًت الهمل بلى نهاًخه.
وؿخسلظ مً الخهاعٍِ الؿابٓت ؤن اإلاىاقبت هي مضي التزام الهامل بالُٓام بإنماله في
ألاوْاث املحضصة لظل ٚوالُٓام بالهمل نلى ؤٖمل وحه
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الشضا الىظيفي:
نغَه نبض اإلاىهم نبض الحي :بإهه نملُت جغجبـ باإلاشانغ الىُؿُت للهامل ججاه نمله وال ًمً٘
ؤن هؿلٔ نباعة الغغا بال نلى مجمىنت مً اإلاشانغ الاًجابُت التي جٙىن لضي الُغص ؤزىاء
بشبانه لحاحاجه املخخلُت اإلااصًت و اإلاهىىٍت( .عبذ الحي ،1984 ،ص)213
نغَه ؤشغٍ نبض الًجي بإهه ":جٓبل الهامل لهمله مً حمُو قغوَه وشغوؾه وهىاخُه( .عبذ
الغجي ،2001 ،ص)332
نغَه َغوم بإهه ":اإلاضي الظي جخىَغ مهه الىقُُت لشًلها هخاثج طاث ُْمت اًجابُت.
(الصيرفي ،2006 ،ص)132
مً الخهاعٍِ الؿابٓت ًخطح لىا ؤن الغغا الىقُُي هى طل ٚالاججاه الاًجابي للُغص هدى
نمله الظي ًخىِْ نلى مشانغه اججاه الهىامل اإلاغجبؿت به ،وهظه اإلاشانغ هاججت نً صعحت
ؤلاشبام الظي ًخدٓٔ والظي ًخدطل نلُه الُغص مً نمله.
الاهخماء:
هى الحالت التي ًخمثل الُغص َيها ُْم اإلاىكمت وؤهضاَها وٍغيب في املحاَكت نلى نػىٍخه
َيها .وحؿهُل جدُٓٓه ألهضاَه بًؼ الىكغ نً الُٓمت اإلااصًت املحٓٓت.
ًغٖؼ هظا الخهغٍِ نلى مضي اؾخهضاص الهامل لبض ٛمجهىص للماؾؿت التي ٌهمل َيها وؾهُه
للحُاف نليها وعيبخه بالبٓاء وجدُٓٔ ؤهضاَها.
 -9مفهىم الالتزام الخىظيمي
لغت:وْبل الىْىٍ نلى حهغٍُاث الباخثحن لاللتزام الخىكُمي هخىِْ نىض مُهىم الالتزام مً
هاخُت لًىٍت :خُث ٌهجي الههض ،وٍلؼم الش يء ال ًُاعْه ،واإلاالػم لش يء اإلاضاوم نلُه( .ابً
مىظىس ،1956 ،ص .)480وَهجي ٖظل ٚفي اللًت :الههض ،والٓغب ،والىطغة ،واملحبت.
(اهخصاس ،2003 ،ص.)26
اصطالحا:
 -1ؤما مً هاخُت اضؿالخُت َٓض جباًيذ مُاهُم الالتزام الخىكُمي هكغا لخباًً عئي
الباخثحن خىله ،مً ؤمثا ٛؾاالوؿ (Salancik ( ٚبىشاهان ) (Buchananشُلضون
( (Sheldonبال ؤن جىغُذ اإلاُهىم ْض الػمه بهؼ الخهُٓض هدُجت الترٖحز نلى الالتزام
هدى بِئت الهمل وجػمُىه مجاالث نضة مثل :الالتزام هدى الهمل ،والالتزام هدى
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الىاحباث واإلاهام الضازلُت للهمل ،والالتزام هدى اإلاىكمت ،والالتزام هدى اإلاهىت،
والالتزام هدى حمانت الهمل ويحرها ،والتي نبرث نً مخًحراث ؤؾاؾُت في الالتزام
الخىكُمي( .حماداث )2006 ،و ًغي بىعجغ بإن الالتزام هى" اؾخهضاص الُغص لبظ ٛحهىص
ٖبحرة لطالح اإلاىكمت ،وامخالٕ الغيبت الٓىٍت في البٓاء في اإلاىكمت ،والٓبى ٛبالُٓم
وألاهضاٍ الغثِؿُت للمىكمت" .ؤما شلضون )َ(Porter, 1968, pp 10-18حري ؤن
الالتزام هى "الخُُٓم الاًجابي للمىكمت والهؼم نلى الهمل لخدُٓٔ ؤهضاَها" ،وهى
مؿخىي الشهىع الاًجابي اإلاخىلض لضي الُغص ججاه اإلاىكمت التي ٌهمل َيها ،وؤلازالص
لها ،وجدُٓٔ ؤهضاَها مو شهىعه اإلاؿخمغ باالعجباؽ والاَخساع بالهمل َيها(Sheldon, .
)1971, pp 142-150
وَهض بىعجغ وآزغون مً ألانما ٛالتي جىاولذ الالتزام مً الىاخُت ؤلاصاعٍتَٓ ،ض نغَه بإهه
"ْىة جؿابٔ الُغص مو مىكمخه واعجباؾه بها" ،وجىضل بلى ؤن هىإ ضُاث لها جإزحر ٖبحر في
جدضًض الالتزام الخىكُمي لألَغاص وهي:
 .1بًمان ْىي باإلاىكمت وْبى ٛألهضاَها وُْمها.
 .2الاؾخهضاص لبظ ٛؤْص ى حهض ممً٘ في زضمت اإلاىكمت.
 .3الغيبت الٓىٍت في املحاَكت نلى اؾخمغاع نػىٍخه في اإلاىكمت(.ألاحمذي)2004 ،
ؤما بىشاهان َُىكغ لاللتزام الخىكُمي بىضُه مىاضغة الُغص وجإًُضه للمىكمت ،وؤهه هخاج
جُانل زالزت نىاضغ هي:
 .1الخطابق  Identificationوَهجي جبجي ؤهضاٍ وُْم اإلاىكمت بانخباعها ؤهضاَا وُْما
للُغص الهامل َيها.
 .2الانهماك  Involvementوٍٓطض به الاؾخًغاّ ؤو الانهمإ الىُس ي للُغص في ؤوشؿت
اإلاىكمت.
 .3الىالء  Loyaltyواإلآطىص به شهىع الُغص باالعجباؽ الهاؾُي الٓىي ججاه اإلاىكمت.
)(Buchanan, 1974, pp 533-546
ثاهيا :أهميت الثقافت الخىظيميت:
ًمً٘ بًجاػ ؤهمُت الثٓاَت الخىكُمُت َُما ًلي:
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 حهمل الثٓاَت الخىكُمُت نلى حهل ؾلىٕ ألاَغاص غمً شغوؾها وزطاثطهاٖ ،ظلَٚةن ؤي انخضاء نلى ؤخض بىىص الثٓاَت الخىكُمُت ؤو الهمل به٘ؿها ؾُىاحه بالغَؼ وبىاء
نلى طلَ ٚةن للثٓاَت الخىكُمُت صوع ٖبحر في مٓاومت مً يهضٍ بلى حًُحر ؤوغام ألاَغاص في
اإلاىكماث مً وغو بلى آزغ.
 حهمل الثٓاَت الخىكُمُت نلى جىؾُو ؤَٔ ومضاعٕ ألاَغاص الهاملحن خى ٛألاخضار التيجدضر في املحُـ الظي ٌهملىن به ،ؤي زٓاَت اإلاىكمت حشٙل بؾاعا مغحهُا ًٓىم ألاَغاص
بخًُحر ألاخضار وألاوشؿت في غىثه.
 جىَغ الثٓاَت الخىكُمُت بؾاعا لخىكُم وجىحُه الؿلىٕ الخىكُمي ،بمهجى ؤنها جازغ نلىالهاملحن ونلى جٙىًٍ ؾلىٖه صازل اإلاىكمت( .العميان ،2005 ،ص ص)314-313
 جىَغ الثٓاَت الخىكُمُت شهىعا بىخضة الهىٍت مً ْبل الهاملحن. جىَغ الثٓاَت الخىكُمُت َهما ؤَػل إلاا ًجغي في الخىكُم مً ؤخضار ،وما ًخم جبيُه مًؾُاؾاث.
 جىَغ الثٓاَت الخىكُمُت الضنم واإلاؿاهضة للُٓم الخىكُمُت التي جامً بها ؤلاصاعة الهلُا. جىَغ الثٓاَت الخىكُمُت بصاعة عْابُت لإلصاعة حؿخؿُو مً زاللها حشُ٘ل الؿلىٕالخىكُمي بالشٙل الظي هغٍضه( .القشيىحي ،2012 ،ص)171
مما جٓضم ًمً٘ الٓى ٛؤن الثٓاَت الخىكُمُت هي املحغٕ ألاؾاس ي لىجاح ؤي ماؾؿت
ألنها جلهب صوعا في جماؾ ٚألانػاء والحُاف نلى الهىٍت الجمانُت وبٓائهاٖ ،ما حهخبر ؤصاة
َهالت في جىحُه ؾلىٕ الهاملحن مً زال ٛهكام الٓىانض واللىاثذ الغؾمُت ويحر الغؾمُت
اإلاىحىصة باإلااؾؿت.
ثالثا :أهميت الالتزام الخىظيمي
حهىص هظه ألاهمُت لهضة ؤؾباب منها:
 .1ؤهه ًمثل ؤخض اإلااشغاث ألاؾاؾُت للخيبا بالهضًض مً الىىاحي الؿلىُٖت ،وزاضت
مهض ٛصوعان الهمل ،خُث ًُترع ؤن ًٙىن ألاَغاص اإلالتزمىن ؤؾى ٛبٓاء في اإلاىكمت،
وؤٖثر نمال هدى جدُٓٔ ؤهضاَها.
 .2بن مجاله ْض حظب ٖال مً اإلاضًغًٍ ونلماء الؿلىٕ ؤلاوؿاوي؛ هكغا لٙىهه ؾلىٗا
مغيىبا به مً ْبل اإلاىكماث( .وععاوي)2001 ،
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 .3ؤهه ًمثل نىطغا هاما في الغبـ بحن اإلاىكمت وألاَغاص الهاملحن َيها ،الؾُما في ألاوْاث
التي ال حؿخؿُو اإلاىكماث ؤن جٓضم الحىاَؼ اإلاالثمت لضَو هاالء ألاَغاص للهمل
وجدُٓٔ مؿخىٍاث نالُت مً ألاصاء .ونلُه َهى ٌهبر نً التزام الهاملحن بُٓم الهمل
الغاسخت لضيهم.
ٌ .4هخبر التزام ألاَغاص ججاه اإلاىكماث ماشغا ؤْىي مً الغغا الىقُُي الؾخمغاع وبٓاء
الهاملحن في ؤماًٖ نملهم .وجبرػ هىا ؤهمُت الثٓاَت الخىكُمُت في الحُاف نلى هظا
الالتزام.
ٖ .5ما ٌهخبر التزام ألاَغاص ججاه مىكماتهم نامال هاما في الخيبا بُهالُت اإلاىكمت( .عبذ
الباقي)2005 ،
سابعا :أهىاع الثقافت الخىظيميت:
ًمً٘ الخمُحز بحن هىنحن مً الثٓاَت الخىكُمُت وهما:
ؤ -الثقافت القىيت :خُث ًؼصاص الخمؿ ٚوٍيشض بالُٓم الجىهغٍت للمىكمت والتي جٙىن
مشترٖت بشٙل ٖبحر بحن ألانػاء.
ب-الثقافت الضعيفت :وهي ن٘ـ الٓىٍت ،خُث ال جدكى بالثٓت والٓبى ٛالىاؾو مً ؾغٍ
ؤنػاء اإلاىكمت وبالخالي ًجض الهما ٛضهىبت في الخىخض مو اإلاىكمت ؤو مو ؤهضاَها وُْمها.
وهىإ نامالن ؤؾاؾُان ًدضصان صعحت ْىة الثٓاَت الخىكُمُت:
 ؤلاحمام لىُـ الُٓم و الؿلىٗاث الحُىٍت في اإلاىكمت مً ْبل ألانػاء ومشاعٖت واؾهتلىُـ الُٓم والظي ًخىِْ نلى حهغٍِ الهما ٛبالُٓم الؿاثضة وُُُٖت الهمل بها مً حهت
ونلى هكام اإلاٙاَأث اإلامىىخت مً ؾغٍ ألانػاء مً حهت ؤزغي.
 الشضة :وهي مضي جمؿ ٚألانػاء بالُٓم وجؼصاص زٓاَت اإلاىكمت بتزاًض شضة وْىة جمؿٚالهما ٛبالُٓم والانخٓاصاث صازل اإلاىكمت( .وعمىوي ،2014 ،ص)372
مما ؾبٔ طٖغه ًدبحن لىا ؤن ٗل ماؾؿت حؿعى بلى ٖؿب زٓاَت جىكُمُت ْىٍت ٖػغوعة
خخمُتٗ ،ىنها حؿعى مً زاللها بلى الاؾخٓغاع والاؾخمغاع وجضَو بها بلى ألامام وجدُٓٔ
ؤهضاَها.
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خامعا :خصائص الثقافت الخىظيميت:
اهؿلٔ ٗل مً  Rubbins ،Judyeمً هكغة نامت لثٓاَت اإلاىكمت حشحر بلى ؤنها هكام مً
اإلاهاوي اإلاشترٖت التي حؿانض ألانػاء نلى جمُحز مىكمتهم نً اإلاىكماث ألازغيًٓ ،ىم نلى
مجمىنت زطاثظ ؤؾاؾُت جطِ ُْم اإلاىكمت والخطاثظ هي:
 ؤلابذاع وأظلىب الخعامل مع الخطش :بحن الضعحت التي حصجو الهاملحن ؤن ًٙىهىا مبضنحنمبخ٘غًٍ ولهم ؤؾلىبهم الخاص بالخهامل مو الخؿغ.
 الاهخمام بالخفاصيلً :ىضح صعحت جىْو الهاملحن لػبـ الخُاضُل ،وجدلُلها والاهدباهبليها والاهخمام بها.
 جىجه الىديجت :جكهغ صعحت جغٖحز ؤلاصاعة نلى الىخاثج بضال مً ألاؾالُب والهملُاثاإلاؿخسضمت إلهجاػ هظه الىخاثج.
 جىجه ألافشادٌ :همل نلى بُان الضعحت التي جخسظ َيها ؤلاصاعة ْغاعاتها آزظة باالنخباع جإزحرالىخاثج نلى ألاَغاص صازل اإلاىكمت.
 جىجه الفشيقً :كهغ الضعحت التي جىكم بها ؤوشؿت الهمل بمىؿٔ الُغٍٔ وعوخه بضال نًألاَغاص.
 العذائيت :ج٘شِ صعحت الهضاثُت والخىاَؿُت بحن ألاَغاص بضال مً ؤن جىجؼ ألانما ٛبِؿغوحهاون.
 الاظخقشاس :الضعحت التي جاٖض َيها ؤوشؿت اإلاىكمت ْضعتها في املحاَكت نلى جدُٓٔ وؿبتهمى زابخت( .معاعذة ،2013 ،ص ص)318،319
ؤشاع (حشيم) ؤن هىإ مجمىنت مً الخطاثظ التي جخطِ بها زٓاَت اإلاىكمت وهي:
 -1الاهخظام في العلىك والخقيذ به :هدُجت الخُانل بحن ؤَغاص اإلاىكمت َةنهم ٌؿخسضمىن
لًت ومطؿلحاث ونباعاث وؾٓىؽ مشترٖت طاث نالْت بالؿلىٕ مً خُث الاخترام
والخطغٍ.
 -2اإلاعايير :هىإ مهاًحر ؾلىُٖت َُما ًخهلٔ بحجم الهمل الىاحب اهجاػه.
 -3القيم اإلاخحنمت :جىحض ُْم ؤؾاؾُت جخبىاها اإلاىكمت وٍخىْو مً ٗل نػى َيها الالتزام
بها.
 -4الفلعفت :لٙل مىكمت ؾُاؾتها الخاضت في مهاملت الهاملحن والهمالء.
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 -5القىاعذ :حهلُماث جطضع نً اإلاىكمت وجسخلِ في شضتها مً مىكمت ألزغي.
 -6اإلاىاخ الخىظيمي :مجمىنت مً الخطاثظ جمحز البِئت الضازلُت للمىكمت التي ٌهمل
ألاَغاص غمنها َخازغ نلى ُْمهم واججاهاتهم وبصعاٗاتهم( .العهاسهت ،2009 ،ص)372
مً هظا اإلاىؿلٔ ًمً٘ ؤن هٓى ٛؤن للثٓاَت نضة زطاثظ جخمحز بها اإلاىكمت نً
اإلاىكماث ألازغي ،وحهؿي لها هىٍتها الخاضت بها وج٘ؿبها محزة جىاَؿُت بما حشمل نلُه
مً ُْم ومهخٓضاث ومضعٗاثٖ ،ما ؤنها حؿاهم في حشُ٘ل ؾلىُٖاث ومماعؾاث ألاَغاص
صازل اإلااؾؿت ؤو اإلاىكمت.
ظادظا :مصادسالثقافت الخىظيميت:
جىدطغ ؤهم مطاصع الثٓاَت الخىكُمُت َُما ًلي:
 العاداث والخقاليذ وألاعشاف :جازغ الهاصاث والخٓالُض والبِئت الضازلُت والخاعحُت
نلى شخطُاث ؤَغاص املجخمو ،وجدضص ؤهماؽ ؾلىٖهم وج٘مً هظه الهاصاث والخٓالُض في
الُٓم اإلاىحىصة في املجخمو الظي ٌهِش َُه اإلاىعص البشغي وهي مً ؤهم مطاصع الثٓاَت
الخىكُمُت.
 الطقىط والاحخفاالث واإلاىاظباث :وجخمثل في ؤؾالُب الاخخُاالث باألنُاص
واإلاىاؾباث الٓىمُت وؤلاصاعٍت في بهؼ اإلاىكماث مثل اؾخٓبا ٛمىقِ حضًض ،واخخُاالث
جىػَو الجىاثؼ للمىقُحن اإلاثالُحن وخُالث الخسغج( .الخليفت ،2008 ،ص)23
 املجاص والطشائف والىنذ :وهي ؤؾالُب عمؼٍت حؿخسضم في الخهبحر نً مشانغ اإلاىصة
وجسُُِ الطغاناث وغًـ الهمل ،وتهضٍ بلى حهضًل بهؼ اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت ؤو
الؿلىُٖت لبهؼ ؤنػاء اإلااؾؿتٖ ،ما حؿخسضم لخىزُٔ الثٓت والطضاْت بحن الهاملحن في
مسخلِ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت في اإلااؾؿت( .عصفىس ،2008 ،ص)69
 القصص وألاظاطير :الٓطظ جخمثل في عواًاث ألخضار في اإلااض ي ٌهغَها الهاملىن
وجظٖغهم بالُٓم الثٓاَُت الخىكُمُت ،وهي مؼٍج مً الحٓاثٔ والخُا ،ٛوهظه الٓطظ في
الًالب جضوع خى ٛاإلااؾؿحن ألاواثل للمىكمتٖ ،ما ؤنها جىَغ اإلاهلىماث خى ٛألاخضار
الخاعٍسُت التي مغث بها اإلاىكمت بما ٌؿانض الهاملحن نلى َهم الحاغغ ،والخمؿ ٚبالثٓاَت
واملحاَكت نليها ،ؤما ألاؾؿىعة َهي ْطت مً هىم مهحن حهؿي جُؿحرا زُالُا ،ولً٘ مٓبىال
لحض مآَ ،ض ًٓىم ؤَغاص اإلاىكمت ؤخُاها بخإلُِ الغواًاث الخغاَُت خى ٛماؾس ي اإلاىكمت
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ؤو وشإتها مً ؤحل جىَحر بؾاع لخُؿحر ألاخضار الحغحت في اإلاىكمت( .حشيم،2004 ،
ص)332
 الشمىص :وجمثل ؤلاشاعاث وألالٓاب وختى اللًت الخاضت وهي بمثابت وؾاثل مسخطغة
لخدضًض زٓاَت اإلاىكمت َالغمىػ التي حؿخسضمها اإلااؾؿت الهؿ٘غٍت مثال جسخلِ نً جلٚ
التي ٌؿخسضمها بى ٚؤو مؿدشُى ؤو ماؾؿت حهلُمُت( .الطشاوهت وآخشون،2012 ،
ص)298
ًخطح لىا مما ؾبٔ ؤهه جىحض مجمىنت مً املحضصاث الغثِؿُت مً ُْم وناصاث
وجٓالُض والتي حشٙل في خض طاتها اججاهاث الهاملحن ومىاُْهم صازل اإلااؾؿت بط جخُانل مو
بهػها البهؼ مشٙلت بظل ٚزٓاَت جىكُمُت زاضت باإلااؾؿت وجمحزها نً باقي اإلااؾؿاث
ألازغي.
ظابعا :وظائف الثقافت الخىظيميت:
جخلخظ وقاثِ الثٓاَت الخىكُمُت في ؤعبو وقاثِ عثِؿُت وهي:
 -1حعطي أفشاد اإلاىظمت هىيت جىظيميت :بن مشاعٖت الهاملحن في اإلاهاًحر والُٓم
واإلاضعٗاث هُؿهاً ،مىدهم الشهىع بالخىخض ،مما ٌؿانض نلى جؿىٍغ ؤلاخؿاؽ بًغع
مشترٕ.
 -2حعهل الالتزام الجماعي :بن الشهىع بالهضٍ اإلاشترٕ ٌصجو الالتزام الٓىي بلى حاهب
مً ًٓبلىن هظه الثٓاَت.
 -3حعضص اظخقشاس الىظام :حصجو الثٓاَت نلى الخيؿُٔ والخهاون الضاثمحن بحن ؤنػاء
اإلاىكمت مً زال ٛحصجُو الشهىع بالهىٍت اإلاشترٖت والالتزام.
 -4حشهل العلىك مً خالى معاعذة ألافشاد عل فهم ما يذوس حىلهمَ :ثٓاَت
اإلاىكمت جىَغ مطضعا للمهاوي اإلاشترٖت التي جُؿغ إلااطا جدضر ألاشُاء نلى هدى ما.
وبخدٓٔ الىقاثِ الؿابٓت ،حهمل زٓاَت اإلاىكمت بمثابت (الطمٌ ،ؤلاؾمىذ) الظي ًغبـ
ؤَغاص اإلاىكمت بهػهم ببهؼ وَؿانض نلى حهؼٍؼ الؿلىٕ الثابذ في املجخمو( .ماهش،
 ،2007ص)320
وعليه يمنىىا القىى أن الثقافت الخىظيميت جقىم بعذة وظائف مهمت في اإلاىظمت ،هزه
الىظائف جىحذ بين ظلىك العاملين واإلاىظمت وججعل ألافشاد في حالت سضا وصيادة
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اسجباطهم وبالخالي الشفع مً معخىي التزامهم الخىظيمي واهضباطهم في أداء أعمالهم
وإحعاظهم باإلاعؤوليت وبالخالي جحقيق أهذاف اإلاىظمت بنفاءة.
وبالخالي فئن الخمعو بالقيم الخىظيميت للمىظمت يعاعذ عل مىاظبت العاملين
لعملهم هظشا العخقادهم الشاسخ أن جاسيخ اإلاىظمت هى جاسيخهم وهجاحها يعجي هجاحهم.
ثامىا :مظاهشالثقافت الخىظيميت:
جخجلى مكاهغ الثٓاَت الخىكُمُت مً زال ٛزالر حىاهب عثِؿُت هي:





 فلعفت العمل الجماعي:ؾُاصة عوح الُغٍٔ.
الٓضعة نلى الخسؿُـ واجساط الٓغاع.
ؾُاصة عوح اإلاىصة والىكام.
الشهىع باالهخماء والخُاوي في الهمل.

 -2الشهىع باإلاؿاواة بحن الهاملحن( .اإلاشس ي ،2002 ،ص ص)17،18
 القذسة عل الخنيف: مغوهت ؤلاصاعة.
 الانخٓاص بدخمُت الخًُحر.
 الاجطاالث اإلاُخىخت وؤلانالم الضازلي الُها( .ٛمصطفى ،2001 ،ص)125
 القذسة عل الابخهاس: مضي حصجُو الخُ٘حر ؤلابضاعي.
 الانخٓاص ؤن الابخٙاع ؤؾاؽ هجاح اإلااؾؿت.
 الاؾخهضاص لخدمل املخاؾغة( .الهيثي ،2005 ،ص)29
بىاء نلى هظاَ ،ةن الثٓاَت الخىكُمُت جىؿىي نلى حملت مً اإلاكاهغ التي جمحزها وحؿانض
الهاملحن نلى الاؾخٓغاع صازل اإلاىكمت والخهاون مهها مً ؤحل الىضى ٛبلى جدُٓٔ ؤهضاَها
والخُىّ والخمحز في بِئت ألانما.ٛ
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وجإؾِؿا نلى ما ؾبٔ ًمً٘ الٓى ٛؤن ألزالُْاث الهمل صوع ٖبحر في جدُٓٔ الغغا
الىقُُي لضي الهاملحنَ ،ةًمان الهاملحن بإهمُت الؿلىٕ الؿىي في الهمل ،والابخهاص نً
الغشىة واملحؿىبُتٗ ،لها جغسخ لضيهم الاعجباؽ والالخُاٍ خى ٛاإلاىكمت ألنها جدٓٔ لضيهم
ؤلاشبام اإلااصي واإلاهىىي َحزًض عغاهم الىقُُي وٍخجؿض طل ٚفي الاؾخٓغاع اإلانهي للهاملحن.
جاظعا :معخىياث الثقافت الخىظيميت:
جخؿىع زٓاَت اإلاىكمت مً زال ٛمجمىنت مً الٓىي التي جىحض في زالر مؿخىٍاث
ؤؾاؾُت هي :املجخمو ،الطىانت ؤو اليشاؽ واإلاىكمت.
ثقافت املجخمع :جمثل الثٓاَت في هظا اإلاؿخىي الُٓم والاججاهاث واإلاُاهُم الؿاثضة في
املجخمو اإلاىحىصة َُه اإلاىكمت ،والتي ًىٓلها ألانػاء في املجخمو بلى صازل اإلاىكمت ،وجخإزغ
هظه الثٓاَت بهضص مً الٓىي الاحخمانُت مثل :هكام الخهلُم ،الىكام الؿُاس ي ،الكغوٍ
الاْخطاصًت ،وحهمل اإلاىكمت صازل هظا ؤلاؾاع الهام لثٓاَت املجخمو ،خُث ًازغ نلى
اؾتراجُجُاث اإلاىكمت ووؾاثلها وؤهضاَها ،وٍجب ؤن جٙىن بؾتراجُجُت اإلاىكمت وزضماتها
وؾُاؾاتها مخىآَت مو زٓاَت املجخمو ختى ه٘دؿب اإلاىكمت شغنُت الٓبى ٛمً طل ٚاملجخمو
وجخمً٘ مً جدُٓٔ عؾالتها.
ثقافت الصىاعت أو اليشاط :بن الُٓم واإلاهخٓضاث الخاضت بمىكمت ما هجض في هُـ الىْذ
حهخىٓها مهكم ؤو ٗل اإلاىكماث الهاملت ،بمهجى ؤهه ًىحض حشابه في الثٓاَت صازل اليشاؽ ؤو
الطىانت الىاخضة ،وازخالٍ في الثٓاَاث بحن اليشاؾاث والطىاناث املخخلُت ،خُث ؤهه
ونبر الىْذ ًخٙىن همـ مهحن صازل الطىانت ؤو اليشاؽ ًٙىن له جإزحر ممحز نلى حىاهب
عثِؿُت مثل :همـ اجساط الٓغاعاث ومػمىن الؿُاؾاث وهمـ خُاة ألانػاء ،وألاشُاء
ألازغي الؿاثضة صازل اإلاىكماث الهاملت في هُـ الطىانت ؤو اليشاؽ وٍخطح طل ٚبالىكغ
بلى الىمـ الىقُُي في وشاؾاث البىىٕ ؤو الُىاصّ...ويحرها.
ثقافت اإلاىظمت :ناصة ما جٙىن للمىكماث الهامت والحٙىمُت واإلاىكماث ال٘بحرة زٓاَاث
مسخلُت نً اإلاىكماث الطًحرة ؤو الخاضت ،خُذ ًمً٘ ؤن جٙىن الثٓاَاث الُغنُت خىٛ
اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت والخىكُمُت املخخلُت صازل بصاعاث ؤو ؤْؿام ؤو ْؿاناث اإلاىكمت.
(أبىبنش ،2008 ،ص ص)91-90
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عااكششا :منىهاث الثقافت الخىظيميت:
ًىحض في اإلاىكماث نضص ٖبحر مً الهاملحن ًخٓاؾمىن هُـ الاججاهاث والُٓم
والخؿلهاث ،وهىإ نضص مً الهىامل حؿاهم في جدُٓٔ هظا الىغو ،وبالخالي حشترٕ مو
بهػها في جٙىًٍ الثٓاَت الخىكُمُت( .العطيت ،2003 ،ص)338
اإلدارة
العليا
فلسفة مؤسس

معايري

املنظمة

االختيار

الثقافة
التنظيمية
التنشئة
االجتماع
ية

اإلاصذس :ماحضة الهؿُت :ؾلىٕ اإلاىكمت ،ؾلىٕ الُغص والجمانت ،صاع الشغوّ لليشغ والخىػَو ،ص .ؽ ،نمان ،ألاعصن،
 ،2003ص.338

ومً الهىامل التي حؿاهم في حشُ٘ل الثٓاَت الخىكُمُت هظٖغ ما ًلي:
 ميشأ الششلتْ :ض حهؼي زٓاَت اإلاىكمت ولى حؼثُا بلى الصخظ ؤو ألاشخاص الظًًؤوشئىا الشغٖت ،ويالبا ما ًكهغ بحن هاالء الىاؽ شخطُت صًىامُُ٘ت ،وُْم مؿُؿغة ْىٍت،
وعئٍت واضحت إلاا ؾخٙىن نلُه الشغٖت في اإلاؿخٓبل وُُُٖت الىضى ٛبلى طل.ٚ
 الخأثش بالبيئت الخاسجيت :جىمى الثٓاَت الخىكُمُت مخإزغة بسبرة اإلاىكمت مو البِئتالخاعحُتَ ،هلى ٗل مىكمت ؤن ججض لها مٙاها مىاؾبا في الطىانت التي حهمل بها ؤو الؿىّ
الظي جخهامل َُه ،وحهمل اإلاىكمت نلى جدُٓٔ طل ٚفي ؤًامها ألاولى ،ومً هىا َةن بهؼ الُٓم
واإلاماعؾاث ْض ًٙىن لها ؤزغ حُض نلى اإلاىكمت باإلآاعهت بالُٓم واإلاماعؾاث ألازغي.
 الاجصاى بالعاملين آلاخشيً :بن الثٓاَت جٓىم نلى الُهم اإلاشترٕ للكغوٍ وألاخضار التيًىاحهها الهاملىن باإلاىكمت ،وبازخطاع َةن الثٓاَت الخىكُمُت جٓىم نلى ؤن الهاملحن ٌهؿىن
مهجى ممازال لألخضار وألاوشؿت التي جىحض بالشغٖت( .أبى قحف ،2003 ،ص)312
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في بؾاع ما ؾبٔ ًمً٘ الٓى ٛؤن مٙىهاث الثٓاَت الخىكُمُت مخباًىت ومخهضصة ،منها ما ًيخج
نً نملُاث الاجطا ٛوالخُانل بحن الهاملحن باإلاىكمت مً زال ٛالُهم اإلاشترٕ للكغوٍ
وألاخضار ،ومنها ما ًيخج نً جإزحر اإلاىكمت بالهالم الخاعجي ،مً زال ٛالؿُاؾاث اإلاخبهت
جخُانل هظه اإلاٙىهاث مو بهػها مما ٌؿانض نلى جدُٓٔ ألاهضاٍ اإلايشىصة.
إحذي عشش :أبعاد الثقافت الخىظيميت:
ًمً٘ جطيُِ الثٓاَت الخىكُمُت خؿب مازغاتها نلى الؿلىٕ الخىكُمي صازل اإلاىكمت
بلى ألابهاص الخالُت:
 -1البعذ الخىظيمي :هى الحٓل الظي يهخم بضعاؾت ؾلىٕ واججاهاث وآعاء الهاملحن في
اإلاىكماث وجإزحر الخىكُماث الغؾمُت ويحر الغؾمُت نلى بصعإ ومشانغ وؤصاء الهاملحن،
وجإزحر البِئت نلى اإلاىكمت وْىاها البشغٍت وؤهضاَها وجإزحر الهاملحن نلى الخىكُم وُٖاءجه.
 -2البعذ ؤلاداسي :وهى ٗل ؾلىٕ ًخطل باإلصاعة واليشاؽ ؤلاصاعي ،وبشٙل مسخطغ هى
وشاؽ الُغص وجطغَه في مىْو الهمل.
 -3البعذ ؤلاوعاوي :وٍخمثل في ؤزغ الثٓاَت الخىكُمُت نلى الجاهب ؤلاوؿاوي مً خُث
الهالْاث ؾىاء ٗاهذ بحن اإلاضًغ واإلاىقُحن ؤو مو الجمهىعَ ،ػال نً الهاصاث والخٓالُض
ٖمٙىن زٓافي ومازغ بوؿاوي( .بً يميىت ،2015 ،ص)152
مما ؾبٔ طٖغه ًمً٘ الٓى ٛؤن هىإ ؤبهاص حؿانض نلى جٙىًٍ وجٓىٍت الثٓاَت
الخىكُمُت صازل الخىكُمٖ ،ما حؿانض نلى َهم اججاهاث وآعاء الهاملحن وُُُٖت جطغَهم في
مىاضبهم وجٓىٍت الهالْاث ؤلاوؿاهُت بحن الهاملحن واإلاضعاء مً ؤحل اؾخمغاع الهمل باإلاىكمت
في حمُو الكغوٍ وألاخىا.ٛ
اثىا عشش :أبعاد الالتزام الخىظيمي :جسخلِ ضىع التزام ألاَغاص ججاه اإلاىكماث بازخالٍ
الٓىة البانثت واملحغٖت له -ونلى الهمىم -حشحر ألاصبُاث بلى ؤن هىإ ؤبهاصا مسخلُت لاللتزام
الخىكُمي ولِـ بهضا واخضا ،وعيم اجُاّ يالبُت الباخثحن في هظا املجا ٛنلى حهضص ؤبهاص
الالتزام ،بال ؤنهم ًسخلُىن في جدضًض هظه ألابهاص .
 -1بعذ الالتزام العاطفي  ،Affective Commitmentالظي اْترخه الً وماًغ
) ,)Allen&Meyerخُث عؤوا ؤن الالتزام الهاؾُي للُغص ًخإزغ بضعحت بصعاٖه
للخطاثظ التي جمحز نمله مً اؾخٓاللُت ،وؤهمُت ،ومهاعاث مؿلىبت ،وْغب
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اإلاشغَحن وجىحيههم له ٖ .ما ًخإزغ هظا الجاهب مً الالتزام بضعحت بخؿاؽ الُغص بإن
البِئت الخىكُمُت التي ٌهمل بها حؿمذ له باإلاشاعٖت الُهالت في مجغٍاث اجساط
الٓغاعاث ؾىاء ما ًخهلٔ منها بالهمل ؤو ما ًسطه؛ ؤي هى الاعجباؽ املحضوص .
وؤصحاب هظا الخىحه هم الظًً ٌهملىن ؤَ جُُٓم طاحي للمخؿلباث التي جخؿلبها
قغوٍ الهمل املخخلُت َُٙىن الاعجباؽ بحن الُغص واإلاىكمت ؤَ ما جٓضمه لهم
مىكماتهم) . (Allen et Meyer, 1990, pp 17-18وٍغحو الالتزام الهاؾُي بلى
الشهىع باالهخماء والالخطاّ الىُس ي باإلاىكمت(Mowady et all, 1982, pp 224- .
)247
 -2بعذ الالتزام اإلاعياسي  ،Normative Commitmentوٍٓطض به خؿب
وٍجر ).(Wienerبخؿاؽ الُغص بااللتزام بالبٓاء في اإلاىكمت ،ويالبا ما ٌهؼػ هظا
الشهىع صنم اإلاىكمت الجُض للهاملحن َيها ،والؿماح لهم باإلاشاعٖت والخُانل
ؤلاًجابي ،لِـ َٓـ في بحغاءاث جىُُظ الهمل؛ بل باإلاؿاهمت في وغو ألاهضاٍ
والخسؿُـ وعؾم الؿُاؾاث الهامت للمىكمت .وَهبر نىه الاعجباؽ ألازالقي الؿامي .
وؤصحاب هظا الخىحه هم اإلاىقُىن ؤصحاب الػمحر الظًً ٌهملىن ؤَ مٓخػُاث
الػمحر واإلاطلحت الهامت(Wiener, 1982, pp 418-428) .
 -3بعذ الالتزام اإلاعخمش  ,Continuance Commitmentوْض اْترح هظا ٗل مً الً
وماًغ(  , ) Allen & Meyerو ًىبثٔ هظا البهض بان ما ًخد٘م في صعحت التزام الُغص
ججاه اإلاىكمت التي ٌهمل َيها هي الُٓمت الاؾدثماعٍت التي مً اإلامً٘ ؤن ًدٓٓها لى
اؾخمغ بالهمل مو اإلاىكمت ،مٓابل ما ؾُُٓضه لى ْغع الالخداّ بجهاث ؤزغي .ؤي ؤن
هظا اعجباؽ مطلحي ًٓىم بالضعحت ألاولى نلى اإلاىُهت التي ًدطل نليها مً اإلاىكمت،
َما صامذ اإلاىكمت التي ٌهمل َيها جٓضم له مً اإلاىاَو الهىاثض ما ًُىّ ما ًمً٘ ؤن
جٓضمه اإلاىكماث ألازغي َِؿخمغ باالعجباؽ بها ،ؤما بطا الخذ باألَٔ ؤي نىاثض ؤَػل
مً التي جٓضمه له اإلاىكمت التي ٌهمل َيها َةهه لً ًترصص باالهخٓا ٛبلى الىغو آلازغ،
وؤصحاب هظا الاعجباؽ هم الىُهُىن الاهتهاػٍىن وؤصحاب الؿمىخاث الهالُت.
)(Allen et Meyer, 1990, pp 12-13
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ثالثت عشش :العىامل املحذدة للثقافت الخىظيميت:
جدشٙل الثٓاَت الخىكُمُت مً الهضًض مً الهىامل ؤهمها ما ًلي:
 الطُاث الصخطُت لألَغاص وما لضيهم مً اهخماماث وُْم وصواَو. الخطاثظ الىقُُُت ومضي مالءمتها وجىآَها مو الطُاث الصخطُت لألَغاص. الخىكُم ؤلاصاعي خُث جىه٘ـ زطاثطه نلى زؿىؽ الؿلؿت وؤؾلىب الاجطا ٛوهمـاجساط الٓغاعاث.
 اإلاىاَو التي ًدطل نليها نػى مً اإلااؾؿت في ضىعة خٓىّ ماصًت ومالُت جٙىن طاثصاللت نلى مٙاهخه الىقُُُت وجىه٘ـ نلى ؾلىٖه( .اللىصي ،2012 ،ص)152
 ألازالُْاث والُٓم الؿاثضة في اإلااؾؿت وما حشخمل نلُه مً ُْم وؾغّ الخُ٘حر وؤؾالُبالخهامل بحن ألاَغاص بهػهم البهؼ ومو ألاؾغاٍ الخاعحُت وناصة جخٙىن ؤزالُْاث وُْم
اإلاىكمت َُما ًلي:
 ؤزالُْاث وُْم ألاَغاص التي ٌؿخمضونها مً الهاثلت وألاضضْاء والؼمالء و املجخمو.
 ؤزالُْاث و ُْم اإلاىكمت التي جغشض ؾلىُٖاث ألاَغاص في مهىت ووقُُت مهُىت.
 ؤزالُْاث وُْم املجخمو الىاججت مً الىكام الغؾمي الٓاهىوي ؤو ما ًيخج نىه مً ناصاث
ومماعؾاث في املجخمو( .خليل ،2005 ،ص)188
مً هىا ًمً٘ الٓى ٛؤن ازخالٍ الثٓاَت الخىكُمُت ًغحو بما بلى زطاثظ الُغص
ونالْخه بالبِئت وؤهضاَه وجىحهاجه بشإن الحُاة ،وبما نالْت الُغص باإلاىكمت وألاوشؿت التي
ًماعؾها الُغص.
أسبعت عششة :أظاليب املحافظت عل الثقافت الخىظيميت:
هىإ زالزت نىامل عثِؿُت جلهب صوعا ٖبحرا في املحاَكت وؤلابٓاء نلى زٓاَت اإلاىكمت
وهي:
 ؤلاداسة العليا :بن عصوص َهل ؤلاصاعة الهلُا حهخبر نامال مازغا نلى زٓاَت اإلاىكمت مً زالٛالٓغاعاث التي جخسظهاَ ،ةلى ؤي مضي جلتزم ؤلاصاعة الهلُا بالؿلىٕ اإلاىكم مً زال ٛاؾخسضام
لًت واخضة ومطؿلحاث وؾٓىؽ مشترٖت ،وٖظل ٚاإلاهاًحر الؿلىُٖت والتي جخػمً
الخىحهاث خى ٛالهمل وَلؿُت ؤلاصاعة الهلُا في ُُُٖت مهاملت الهاملحن وؾُاؾت ؤلاصاعة ججاه
الجىصة والًُاب ،وٖظل ٚؾُاؾاتها خى ٛجىُُض الٓىانض وألاهكمت والخهلُماثَ ،ةطا ما
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خاَكذ ؤلاصاعة الهلُا نلى ؾُاؾاتها وَلؿُتها في حمُو الىىاحي التي جسظ اإلاىكمت ٖٙل َةن
هظا ؾُازغ نلى زٓاَت اإلاىكمت.
 اخخياس العاملين :جلهب نملُت حضب الهاملحن وحهُُنهم صوعا ٖبحرا في املحاَكت نلى زٓاَتاإلاىكمت والهضٍ مً نملُت الازخُاع هى جدضًض واؾخسضام ألاَغاص الظًً لضيهم اإلاهغَت
والخبراث والٓضعاث لخإصًت مهام الهمل في اإلاىكمت بىجاح.
 املخالطت الاجخماعيت :نىض ازخُاع نىاضغ حضًضة في اإلاىكمت َةن هظه الهىاضغ ال حهغٍزٓاَت اإلاىكمت وبالخالي ًٓو نلى ناجٔ ؤلاصاعة ؤن حهغٍ الهاملحن الجضص نلى ألاَغاص الهاملحن
ونلى زٓاَت اإلاىكمت وهظا ألامغ غغوعي ختى ال ًخإزغ وال ًخًحر ؤصاء اإلاىكمت( .العهاسهت،
 ،2011ص ص)320-319
مما ؾبٔ ًدبحن ؤن ؤلاصاعة الهلُا هي اإلاؿاولت نً املحاَكت نلى زٓاَت اإلاىكمت و ملتزمت
بٙل اإلاهاًحر الؿلىُٖت التي جػبـ الؿلىٕ اإلاىكم وازخُاع الهاملحن ألاُٖاء صوي الخبراث
واإلاهاعاث ويغؽ َيهم ُْم وناصاث زٓاَت اإلاىكمت اإلاىسغؾحن َيها لػمان اؾخٓغاعها
واؾخمغاعٍتها.
وبىاء عل رلو فئن إيمان العاملين باإلاعخقذاث الخىظيميت يضيذ مً اكشعىسهم
باالهخماء للمىظمت ،وأن مهمت الخأليذ عل أهميت اإلاعخقذاث الخىظيميت جقع عل عاجق
ؤلاداسة العليا والىظطى باإلاىظمت ألنها جخنىن مً ؤلاطاساث الزيً عليهم أن يجعذوا القيم
اإلاعخقذاث الخىظيميت التي حعضص الىجاح والثقت والخعاون مما يعضص الاهخماء الخىظيمي لذي
العاملين في الفئاث الذهيا مً الخىظيم.
خاجمت
حهؿي البِئت التي جاصي َيها اإلاىاعص البشغٍت وقُُتهاَ ،غضا لخدؿحن مؿخىٍاث ألاصاء والالتزام
الخىكُمي ،لهظا عٖؼها في هظا اإلآا ٛنلى جدلُل الهىامل اإلاازغة في ألاصاء ال٘لي للماؾؿت ،نلى
مجمىنت مً الهىامل الثٓاَُت والتي جخػمً هىنحن مً الهىامل ،منها ما ًخهلٔ بصخطُت اإلاىاعص
البشغٍت ومنها ما ًخهلٔ باإلاىار الخىكُمي الؿاثض في اإلااؾؿتَ ،األولى (الهىامل الثٓاَُت الظاجُت)
ًخدضص نلى غىئها ؾلىٕ اإلاىاعص البشغٍت ،ومضي حضًتها وجُاهيها في الهمل وْضعتها نلى جدمل
اإلاؿاولُت في بهجاػ الهمل في وْخه املحضص ،لهظا َةن الىٓاثظ الظاجُت للمىاعص البشغٍت في الجاهب
ألازالقي ،ؾدىه٘ـ ؾلبُا نلى مؿخىي ؤصائها لألنما ٛاإلاىٗلت بليها ونلى مؿخىي الالتزام الخىكُمي،
مما ًجهل اإلاىاعص البشغٍت بداحت لإلعشاص والخىحُه اإلاؿخمغ مً ْبل الغثِـ اإلاشغٍ نليها.
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ؤما الثاهُت (الهىامل الثٓاَُت الخىكُمُت) َخخدضص نلى غىئها زٓاَت اإلااؾؿت بٙل ؤبهاصها اإلااصًت
والُىُت والخىكُمُت ،والتي لها ؤزغ واضح نلى مؿخىي الالتزام الخىكُمي للمىاعص البشغٍتَ ،إصاء
اإلاىاعص البشغٍت ًٙىن مدؿٓا وميسجما مو ُْمها الصخطُت ،ولهظا خحن جٙىن الُٓم الصخطُت
للمىاعص البشغٍت شبيهت بالُٓم الؿاثضة في اإلاٙان الظي حهمل َُهً ،ضَهها طل ٚللخُانل مو
مجمىنت الهمل بهضة ؾغاثٔ بًجابُت ،جاصي في النهاًت لخدؿحن ؤصائها مما ًاهلها للىضى ٛبلى
مؿخىي ألاصاء البشغي الىاجح ،وباإلآابل خحن جدـ اإلاىاعص البشغٍت بازخالٍ ُْمها الصخطُت نً
الُٓم الؿاثضة في مٙان الهملً ،جهلها طل ٚجخطغٍ نلى هدى ًسخلِ نً مجمىنت الهمل ،مما
ًاصي بلى وشىء الطغام الظي ًٓلل اهجظاب اإلاىاعص البشغٍت لجمانت الهمل وجىسُؼ صعحت التزامها
الىقُُيَ ،دؿىء ُٖاءتها في ؤصاء ما ؾلب منها جىُُظه مً ؤنما ،ٛو ًىسُؼ ألاصاء ال٘لي للماؾؿت
جبها لظل.ٚ
لهظآً ،و نلى ناجٔ بصاعة اإلااؾؿت جىغُذ الُٓم الخىكُمُت للمىاعص البشغٍت ،وزاضت جل ٚالتي
حهمل في اإلاؿخىي الخىُُظيَ ،خضوي مؿخىٍاث ألاصاء البشغي جٙىن يالبا هدُجت غهِ الاجطا ٛبحن
بصاعة اإلااؾؿت واإلاىاعص البشغٍت الهاملت جدذ بشغاَها
قائمت اإلاشاجع:
اوال :اإلاشاجع باللغت العشبيت
 -2ابً مىكىع ؤبى الُػل حما ٛالضًً دمحم م٘غم ،)2013( ،لؿان الهغب ،ؽ ،1ألاعصن ،صاع
ضاصع.
 -3الٓغٍىحي دمحم ْاؾم ،)2010( ،هكغٍت اإلاىكمت والخىكُم ،ؽ ،4نمان ،صاع واثل لليشغ
والخىػَو.
 -4انخماص ؤنالم ،)1994( ،صعاؾاث في نلم الاحخمام الخىكُمي ،الٓاهغة ،اإلا٘خبت اإلاطغٍت.
 -5مغاص َُطل  ،)1977( ،مضزل لىكغٍاث الخىكُم  ،ألاعصن ،اإلاىكمت الهغبُت للهلىم ؤلاصاعٍت
لليشغ .
 -6ؾهضاوي ًىؾِ ،)2013( ،ؤؾاؾُاث في بصاعة اإلااؾؿاث ،الجؼاثغ ،صاع هىمه لليشغ
والخىػَو.
 -7بً ًمُىت ؾهُض ،)2015( ،جىمُت اإلاىاعص البشغٍت ،ؽ ،1الجؼاثغ ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت.
 -8نبىصي ػٍض مىحر ،)2008( ،الُٓاصة وصوعها في الهملُت ؤلاصاعٍت ،ؽ ،1ألاعصن ،صاع البضاًت
لليشغ والخىػَو.
 -9بهلي دمحم الطًحر ،)1992( ،حشغَو الهمل في الجؼاثغ ،ؽ ،1الجؼاثغ ،مؿبهت ْاإلات.
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 -10نبض الباؾـ دمحم الحؿً ،)1998( ،ؤضى ٛالبدث الاحخماعي ،ؽ ،3مطغ ،م٘خبت وهُبت.
 -11حىاص هبُل ،)2007( ،بصاعة وجىمُت اإلااؾؿاث الطًحرة واإلاخىؾؿت ،ؽ ،1بحروث ،مجض
اإلااؾؿت الجامهُت للضعاؾاث.
 -12الهمُان مدمىص ؾلمان ،)2001( ،الؿلىٕ الخىكُمي في مىكماث ألانما ،ٛؽ ،1نمان،
صاع واثل لليشغ.
 -13نطُىع ؤمل مطؿُىُْ ،)2008( ،م ومهخٓضاث ألاَغاص و ؤزغها نلى َهالُت الخؿىٍغ
الخىكُمي ،ألاعصن ،ميشىعاث اإلاىكمت الهغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت.
 -14الؿٙاعهت بال ٛزلِ ،)2009( ،ؤزالُْاث الهمل ،ؽ ،1ألاعصن ،صاع اإلاؿحرة.
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