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ملخص: 
الوظيفي  الوالء  وم�ستوى  التنظيمية  الثقافة  اأبعاد  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
للعاملني يف الوزارات الفل�سطينية، وكذلك معرفة وجود عالقة ارتباط بني الثقافة التنظيمية 
والوالء الوظيفيوقد تكون جمتمع الدرا�سة من موظفي بع�ض الوزارات الفل�سطينية يف مدينة 
الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدم يف  )136( موظفًا،  اهلل، وكان جمموع املبحوثني  رام 

التحليلي.
الثقافة  على  مرتفعة  كانت  املبحوثة  العينة  ا�ستجابات  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت 
البريوقراطية، ومتو�سطة على الثقافة امل�ساندة واالإبداعية، يف حني كانت م�ستويات الوالء 
الوظيفي الثالثة بدرجة متو�سطة، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباط ذات معنوية 
وقوية بني الثقافة التنظيمية والوالء الوظيفي، وتبني وجود عالقة ارتباط اإيجابية بوجه 
عام بني اأبعاد الثقافة التنظيمية واأبعاد الوالء الوظيفي، با�ستثناء وجود عالقة �سلبية بني 
االإبداعية والوالء  الثقافة  البريوقراطية والوالء امل�ستمر، وعدم وجود عالقة بني  الثقافة 
1. تخفي�ض البريوقراطية  اأهمها:  الدرا�سة جمموعة من التو�سيات كان  امل�ستمر، وقدمت 
يف العمل من خالل اإعطاء املوظفني مرونة اأكرث، وتفوي�ض ال�سالحيات، ومتكني العاملني. 
العمل، مثل عمل م�سابقات  والتميز يف  االإبداع  امل�سجع على  التنظيمي  املناخ  واإيجاد   .2
ومنح جائزة �سنوية للموظف املميز، واأخرى للموظف املبدع، �سمن معايري �سفافة وا�سحة.

كلمات مفتاحيه: الثقافة التنظيمية، الوالء الوظيفي 
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Organizational culture and its role in promoting job loyalty 
among employees in Palestinian ministries 

Abstract: 
This study aimed to identify the dimensions of organizational culture and 

the level of job loyalty of workers in the Palestinian ministries, as well as to 
investigate the existence of correlation relationship between organizational 
culture and job loyalty, population of the study was staff of some Palestinian 
ministries in Ramallah, and the total respondents were 136 employees, 
descriptive analytical method was used in this study.

Results showed that responses of the sample study were high on the 
bureaucracy and medium to support and creative culture, while employee 
loyalty levels moderately, also showed significant and strong correlation 
between organizational culture and job loyalty, and show a positive correlation 
between dimensions of organizational culture and dimensions of job loyalty 
with the exception of a negative relationship between the bureaucratic culture 
and continued loyalty and there is no relationship between the creative culture 
and continued loyaltyThe study made some recommendations, the most 
important were: 1Reduce the bureaucracy at work by giving employees more 
flexibility and devolution of powers and enable them.2Create a regulatory 
environment encouraging creativity and excellence at work, such as work 
competitions and finding an annual award for distinguished employees and 
other one for creative employees based on transparent and clear standards.

Key Words: Organizational Culture, Job Loyalty.
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مقدمة: 
االأ�سا�سية املحددة  العوامل  اأحد  التنظيمية باعتباره  الثقافة  الباحثون مبفهوم  اهتم 
لنجاح منظمات االأعمال وتفوقها، خا�سة يف الوقت احلايل الذي تتميز فيه بيئة االأعمال 
باملناف�سة ال�سديدة والتغريات ال�رسيعة، التي من �ساأنها التاأثري يف اأداء املنظمات وحتقيق 
اأهدافها؛ فاملنظمات التي متلك ثقافة تكيفية وقوية، متكن اأع�ساءها من االلتزام واالإن�سباط، 
واالإبداع واالبتكار، وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات، ما يدفع بهم اإىل حتقيق اأداء فردي متميز 

ميكن املنظمة من حتقيق اأهدافها.
وله  واجتاهاتهم،  االأفراد  �سلوكيات  من  على كثري  تاأثريات مهمة  له  الوظيفي  الوالء 
اأب�سا انعكا�سات على الفرد واملنظمة على حد �سواء. يفرت�ض اأن يكون الوالء الوظيفي من 
التنظيم،  يف  االأفراد  �سلوك  بها  يت�سف  اأن  يجب  التي  واملهمة  الطبيعية  ال�سلوكيات  اأوىل 
لذا فاإن للوالء الوظيفي اأهمية يف حياة املنظمات، وله اأثره الوا�سح يف �سري العمل فيها، 
وحتقيقها اأهدافها ب�سكل فاعل متميز، وعلى مدى ارتباطه بال�سلوك التنظيمي الذي يوؤدي 
دوراً مهمًا يف توجيه االأفراد العاملني داخل التنظيم الوجهة ال�سحيحة، ويقلل من �سلوكهم 

ال�سلبي، كرتك العمل، اأو التغيب عنه، اأو اإهماله، اأو ال�سعور باالإحباط.
الوظيفي  الوالء  تعزيز  يف  التنظيمية  الثقافة  دور  ملعرفة  الدرا�سة  هذه  جاءت  لذا 
للعاملني يف الوزارات الفل�سطينية، ملا لهذا االأمر من اأهمية يف ت�سكيل �سلوك العاملني، الذي 

ينعك�ض �سلبًا اأو اإيجابًا على اأدائهم، فيتاأثر مدى حتقيقهم الأهداف وزاراتهم تباعًا.

أوالً - مشكلة الدراسة: 
للثقافة التنظيمية دور رئي�ض يف ت�سكيل الوالء الوظيفي للعاملني، يف حني اأن للثقافة 
االإيجابية تاأثرياً قويًا على �سلوكات العاملني ومدى التزامهم بتحقيق اأهداف وزاراتهم، حيث 
املتمثلة  الوزارات،  للموظفني يف  االحتجاجية  املظاهر  ازدياد  البحث يف  م�سكلة  تتمحور 
يف االعت�سامات واال�رسابات، التي و�سلت حديثا اإىل حد اخل�سومة والتوجه اإىل الق�ساء 
الفل�سطيني، ما ينعك�ض �سلبًا على اأداء الوزارات والعاملني فيها، وبخا�سة على اخلدمات التي 
تقدمها للجمهور واملوؤ�س�سات، وعليه فاإن هذه الدرا�سة ت�سعى لالإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ض: 

العاملني  لدى  الوظيفي  الولء  تعزيز  يف  التنظيمية  الثقافة  دور  ما 
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يف الوزارات احلكومية يف فل�صطني؟ ولالإجابة عن هذه امل�سكلة ميكن طرح االأ�سئلة 
الفرعية االآتية: 

ما اأبعاد الثقافة التنظيمية ال�سائدة يف الوزارات احلكومية الفل�سطينية من وجهة . 1
نظر العاملني فيها؟ 

ما م�ستوى الوالء الوظيفي باأبعاده املختلفة لدى العاملني يف الوزارات احلكومية . 2
الفل�سطينية؟ 

الوظيفي يف . 3 الوالء  واأبعاد  التنظيمية  الثقافة  اأبعاد  ارتباط بني  هل يوجد عالقة 
الوزارات احلكومية الفل�سطينية من وجهة نظر العاملني فيها؟ 

ثانياً - أهمية الدراسة: 
هذه الدرا�سة من الدرا�سات الفل�سطينية االأوىل - ح�سب علم الباحثني – التي تر�سد . 1

اأهمية  واقع الثقافة التنظيمية والوالء الوظيفي داخل الوزارات الفل�سطينية، والتاأكيد على 
الثقافة التنظيمية ودورها يف حتقيق الوالء.

تركز هذه الدرا�سة على دور العن�رس الب�رسي واأهميته يف ت�سكيل ثقافة متميزة نحو . 2
اإدارة موؤ�س�ساته،  واأنه قادر على  ذاته،  اإثبات  الفل�سطيني يف  ال�سعب  االأداء، يف ظل معركة 

بهدف الو�سول اإىل الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
نظراً حل�سا�سية الدور الذي يوؤديه املوظفون، فاإن فهم ثقافتهم له االأثر الكبري يف . 3

التزامهم ووالئهم نحو موؤ�س�ساتهم، لذا جاءت هذه الدرا�سة لتو�سح اأبعاد الثقافة وم�ستوى 
الوالء الوظيفي يف الوزارات حمل الدرا�سة.

ثالثاً - أهداف الدراسة: 
التعرف اإىل اأبعاد الثقافة التنظيمية ال�سائدة يف الوزارات الفل�سطينية.. 1
التعرف اإىل م�ستوى الوالء الوظيفي يف الوزارات الفل�سطينية.. 2
التعرف اإىل وجود عالقة ارتباطية بني الثقافة التنظمية ال�سائدة والوالء الوظيفي . 3

من وجهة نظر العاملني يف الوزارات الفل�سطينية.
تقومي تو�سيات واقرتاحات للم�سوؤولني تدعم م�ساألة اإيجاد ثقافة تنظيمية ت�سجع . 4

الوالء الوظيفي وتدعمه.
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رابعاً - حدود البحث وحمدداته: 

احلدود العلمية: ركز الباحثان على ثالثة اأبعاد رئي�سة لكل من الثقافة التنظيمية  �
)البريوقراطية، واالإبداعية، والداعمة( والوالء الوظيفي )العاطفي، وامل�ستمر، واملعياري(. 

الرتبية  � االآتية:  الوزارات  يف  املوظفني  يف  الب�رسي  احلد  متثل  الب�رشية:  احلدود 
والتعليم العايل، والداخلية، وال�سوؤون االجتماعية، والعمل.

� .2015 احلدود الزمانية: طبقت مفردات البحث خالل العام اجلامعي 2014/ 
احلدود املكانية: طبق البحث يف املقرات الرئي�سة للوزارات املختارة يف حمافظة  �

رام اهلل والبرية.

خامساً - أمنوذج الدراسة: 
ذات  والبحوث  الدرا�سة  اأدبيات  مراجعة  �سوء  يف  الدرا�سة  اأمنوذج  تطوير  مت 
 )2009 وخطاب،  )اأبوزيد  و   )2011 زيد،  اأبو  خري«  حممد   « عمر،  )بلجازية  ال�سلة 
عن  نقال   )2013 �سائع،  و  )الكواز  و   )2007 )حممد،  و   )Cunningham، 2006(،
)ال�سلوي، 2005( اأعد الباحثان اأمنوذج الدرا�سة الذي يتاألف من ثالثة متغريات مبينة يف 
الذي  التنظيمية،  الثقافة  الدرا�سة على: متغري م�ستقل متثل يف  ا�ستملت  ، حيث   )1( ال�سكل 
)امل�ساندة(،  الداعمة  والثقافة  االإبداعية،  والثقافة  البريوقراطية،  الثقافة  خالل  من  قي�ض 
وا�ستملت اأي�سا على متغري تابع متثل يف الوالء الوظيفي، وقي�ض من خالل الوالء العاطفي، 

والوالء امل�ستمر، والوالء املعياري.
الشكل )1( 

أنموذج الدراسة

امل�سدر: بلجازية عمر، » حممد خري« اأبو زيد )2011(. 

الولء الوظيفي:
1. الوالء العاطفي.
2. الوالء امل�ستمر.

3. الوالء املعياري.

الثقافة التنظيمية:  
1. البريوقراطية 

2. االبداعية 
3. الداعمة. 

املتغري التابعاملتغري امل�صتقل
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سادساً - فرضيات الدراسة: 
الفر�صية الرئي�صة: 

للثقافة   )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 
التنظيمية نحو م�ستوى الوالء الوظيفي.

و تنبثق عنها الفر�صيات الفرعية الآتية: 
للثقافة . 1  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

البريوقراطية نحو م�ستوى الوالء العاطفي.
للثقافة . 2  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

البريوقراطية نحو م�ستوى الوالء امل�ستمر.
للثقافة . 3  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

البريوقراطية نحو م�ستوى الوالء املعياري.
للثقافة . 4  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

االإبداعية نحو م�ستوى الوالء العاطفي.
للثقافة . 5  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطيه  عالقة  توجد  ال 

االإبداعية نحو م�ستوى الوالء امل�ستمر.
للثقافة . 6  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

االإبداعية نحو م�ستوى الوالء املعياري.
للثقافة . 7  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

امل�ساندة نحو م�ستوى الوالء العاطفي.
للثقافة . 8  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

امل�ساندة نحو م�ستوى الوالء امل�ستمر.
للثقافة . 9  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

امل�ساندة نحو م�ستوى الوالء املعياري.

اإلطار النظري: 

أوالً - مفهوم الثقافة التنظيمية: 

لقد اأورد الباحثون �سواٌء كانوا عربًا اأم اأجانب العديد من التعريفات مل�سطلح الثقافة 
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التنظيمية، وا�ستناداً اإىل االأدبيات ال�سابقة، فقد اأ�سار )املر�سي، 2006( اإىل اأن هذا امل�سطلح 
معقد، وله )162( تعريفًا، وعرفه قائاًل باأنه: »جمموعة االأيدولوجيات والفل�سفات والقيم 
يف  االفراد  متيز  التي  التوقعات  واأمناط  امل�سرتكة  واالجتاهات  واالفرتا�سات  واملعتقدات 
تنظيم ما« اأما )Chuang et al ، 2004( فعرفه باأنه: “منوذج للقيم امل�سرتكة التي تو�سح 
كيفية ال�سيطرة على االجتاهات وال�سلوك، والتاأ�سي�ض ملا هو مهم الأفراد املنظمة”ويعرفه 
املنظمة  تعلمتها  التي  االأ�سا�سية  االفرتا�سات  “تقا�سم  باأنه:   )Park et al  ،  2004(
الداخلي”ويتعلق  البيئة وحل امل�سكالت للتكيف اخلارجي والتكامل  اأثناء تعاملها مع  يف 
مبتطلباتها،  واالإيفاء  البيئية  للتغريات  اال�ستجابة  على  املنظمة  بقدرة  اخلارجي  التكيف 
اأما التكامل الداخلي في�سري اإىل حتقيق االإن�سجام والتوافق بني خمتلف االأفراد واجلماعات 
ذات التخ�س�سات وامل�ستويات املختلفة داخل املنظمةوبهذا تعد الثقافة التنظيمية و�سيلة 
ل�سبط العاملني اجلدد، وتعليمهم كيفية حل م�سكالتهم. فيما يرى )Wilson، 2001( باأن 
“تقا�سم القيم واملعتقدات واالفرتا�سات واملمار�سات العملية  اإىل  الثقافة التنظيمية ت�سري 
 )Alvesson  ،2002( املنظمة”اأما  داخل  وال�سلوك  االأفراد  الجتاهات  دلياًل  ت�سكل  التي 
فيعتقد باأن الثقافة التنظيمية “منوذج للرموز واملعتقدات والقيم واالفرتا�سات التي ت�ساعد 
اأفراد التنظيم على تربير خرباتهم وتوقعاتهم، كما ت�ساعدهم يف املحافظة على ع�سويتهم 

يف الق�سم الذي ينتمون اإليه ويف منظماتهم”.
من ال�سالف ذكره ميكن تعريف الثقافة التنظيمية، باأنها: ذلك االإطار الذي يحكم ويوجه 
ويف�رس �سلوك االأفراد يف املنظمة، وذلك من خالل جمموعة القيم واملعتقدات واالفرتا�سات 
االأ�سا�سية واملعايري واالأعراف التنظيمية التي ي�سرتك فيها اأع�ساء املنظمة التي توؤثر ب�سكل 
مبا�رس وغري مبا�رس يف �سلوكات العاملني ويف كيفية اأدائهم الأعمالهم، وتن�ساأ متاأثرة بالقيم 

واملعتقدات التي يحملها القادة وامل�سوؤولون.

ثانياً - أنواع الثقافة التنظيمية وأبعادها: 

نظر كتاب االإدارة اإىل اأنواع الثقافة التنظيمية من زوايا عدة، فمنهم )املر�سي، 2006( 
ات، وثقافة الفرداأما  �سنفها اإىل اأربعة اأنواع وهي: ثقافة القوة، وثقافة الدور، وثقافة املهمَّ
�سعيفة.  واأخرى  قوية  ثقافة  وهما:  الثقافة  من  نوعني  اإىل  اأ�سار  فقد   )2005 )العميان، 
البريوقراطية،  هي:  اأبعادها  اأن   )2011 زيد،  اأبو  خري”  حممد   “ عمر،  )بلجازية  واأو�سح 
درا�ستهم  يف   )2009 والتميمي،  )اخل�سايل  اعتمد  ال�سدد  هذا  ويف  والداعمة،  واالإبداعية، 
االأبعاد االأربعة االآتية: التعاون، واالبتكار، والتما�سك )االت�ساق والثبات( ، والفاعلية، وهو 

 )Chang & Lee، 2007( املقيا�ض امل�ستخدم يف درا�سة
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ثالثاً - مفهوم الوالء الوظيفي: 

من  اإليه  ينظر  من  فهناك  التنظيمي،  الوالء  مبفهوم  اخلا�سة  النظر  وجهات  تتعدد 
النف�سي للفرد باملنظمة، من خالل امل�ساعر مثل  زاوية عاطفية بو�سفه درجة االرتباط 
العاملني  االأفراد  م�ساعر  ت�سف  حيث  االنتماء،  ذلك  نتيجة  هو  الذي  وااللتزام  االنتماء، 

باملنظمة. وارتباطهم 
عندهم  التنظيمي  الوالء  واأن  قدمي،  مفهوم  الوالء  مفهوم  اأن  االجتماع  علماء  ويرى 
هو امتداد للوالء االجتماعي املتمثل مب�ساعر الفرد ووالئه وانتمائه للمجتمع الذي يعي�ض 
فيهولكنهم اأي�سًا اعتربوا الوالء التنظيمي مدخاًل من املداخل املعا�رسة لدرا�سة املنظمات 
احلديثة، الأن تلك املنظمات ت�سعى لتحقيق اأكرب قدٍر من والء االأفراد لها. وقد عرفه بورتر 
وزمالوؤه باأنه “قوة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه بها”، واأن الفرد الذي يظهر م�ستوى 
عاليًا من الوالء التنظيمي جتاه منظمة ما، لديه ال�سفات االآتية: اعتقاد قوي بقبول اأهداف 
يف  قوية  ورغبة  املنظمة  عن  نيابة  ممكن  جهد  اأق�سى  لبذل  وا�ستعداد  وقيمها،  املنظمة 
التنظيمي  الولء  اأن  اآخر  اأو�صح  بينما  املنظمة،  يف  ع�سويته  ا�ستمرار  على  املحافظة 

حا�صل تفاعل ثالثة عنا�رش اأ�صا�صية هي: 
التي يعمل بها،  ● الفرد الأهداف وقيم املنظمة  التطابق: ويعني درجة تبني  اأواًل - 

باعتبارها متثل اأهدافه وقيمه.
الفرد منهمكًا ومنغم�سًا ب�سورة  ● اأن يكون  ثانيًا - االنهماك »اال�ستغراق«: وتعني 

متكاملة يف ن�ساطاته واأدواره التي يقوم بها يف املنظمة التي يعمل بها.
للمنظمة  ● والعاطفة  القوي  باالرتباط  ال�سعور  ويعني  والوفاء:  االإخال�ض   - ثالثًا 

التي يعمل بها الفرد، بحيث يح�ض اأن املنظمة جزء من ذاته وكينونته.
وعليه، ميكن تعريف الوالء الوظيفي باأنه »ال�سعور االإيجابي املتولد لدى املوظف جتاه 
منظمته واالإخال�ض الأهدافها، واالرتباط معها، واحلر�ض على البقاء فيها، من خالل بذل 
اجلهد مبا يعزز من جناحها وتف�سيلها على غريها« )بلبل، 2009(، وي�سري )كردي، 2011( 
اإىل اأن الوالء بالن�سبة للعاملني يف املنظمة، هو ذلك االإح�سا�ض باالإخال�ض للمكان اأو لرب 
العمل اأو ل�سخ�ض املنظمة اأجمع، والذي يقت�سي وجوب تقدمي اأق�سى اجلهد بالعمل، وتنفيذ 
قدرتها  م�ستوى  ورفع  املنظمة  اأهداف  لتحقيق  االإجناز،  باأق�سى ما ميكن من  التوجيهات 
التناف�سية و�سمعتها مقابل االآخرين، وهو �سعور نف�سي داخلي تكون نتيجة عوامل عديدة، 

اأهمها درجة االنتماء التي ي�سعر بها الفرد جتاه منظمته وعمله. 
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أبعاد الوالء الوظيفي: 
الختالف  والدار�سني  الباحثني  نظر  وجهات  من  التنظيمي  الوالء  اأبعاد  تباينت 
اأفكارهم واآرائهم، فريى كل من )ماير( و )األن( و )�صميث( اأن للولء التنظيمي ثالثة 

اأبعاد رئي�صة هي: 
الولء العاطفي )املوؤثر( : يتاأثر هذا البعد بدرجة اإدراك الفرد اخل�سائ�ض املميزة  ♦

اإح�سا�ض  بدرجة  الوالء  من  اجلانب  هذا  يتاأثر  كما  واأهمية...،  ا�ستقاللية  درجة  من  لعمله، 
جمريات  يف  الفعالة  بامل�ساركة  ت�سمح  فيها  يعمل  التي  التنظيمية  البيئة  باأن  املوظف 

�سناعة القرارات �سواء ما يتعلق منها بالعمل، اأو ما يخ�سه ب�سورة �سخ�سية.
الولء الأخالقي )املعياري( : هو االإح�سا�ض الذي يتولد لدى الفرد بااللتزام نحو  ♦

لالأفراد  املوؤ�س�سة  قبل  من  اجليد  الدعم  خالل  من  ال�سعور  هذا  ويتعزز  التنظيم،  يف  البقاء 
العاملني.
الولء امل�صتمر: ي�سري اإىل قوة رغبة الفرد ليبقى يف العمل يف املوؤ�س�سة العتقاده  ♦

يف  يبقون  العايل،  االنتماءامل�ستمر  ذوو  فاالأفراد  الكثري،  �سيكلفه  فيها  العمل  ترك  باأن 
املوؤ�س�سة؛ الأن عليهم اأن يفعلوا ذلك )ني�سة، 2014(. 

العالقة بني الثقافة التنظيمية والوالء الوظيفي: 
يتميز العاملون يف املنظمات ذات الثقافة القوية بدرجة عالية من االلتزام واالنتماء 
قبل  من  ب�سدة  بها  والتم�سك  املركزية،  واالعتقادات  القيم  على  الوا�سع  للمنظمةفاالإجماع 
اجلميع يزيد من اإخال�ض العاملني ووالئهم والت�ساقهم ال�سديد باملنظمة، وهذا ميثل ميزة 

تناف�سية هامة للمنظمة تعود بنتائج اإيجابية عليها. )حرمي، 2004( .
لذا فاإن الثقافة التنظيمية توؤثر ب�سكل كبري يف املنظمات، وبخا�سة يف جماالت معينة 
مثل االأداء والوالء جتاه التغيري، اإذ اإن والء الفرد للمنظمة، ين�ساأ من اعتقاده القوي باأهداف 
�سيخلق  وفهمها  التنظيمية  الثقافة  ا�ستيعاب  فاإن  لذلك  وقيمها،  بها  يعمل  التي  املنظمة 
درجة عالية من الوالء للمنظمةوعليه، يت�سح من ال�سابق ذكره مدى قوة العالقة بني الثقافة 

التنظيمية والوالء الوظيفي.

الدراسات السابقة: 

درا�سة )اأبو �صمورة، 2014( هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأثر الثقافة التنظيمية متمثلة 
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يف القيم التنظيمية، ونظام احلوافز ونظم املعلومات، والقيادة االإدارية والهيكل التنظيمي 
كمتغري  العاملني  واآداء  و�سيط،  كمتغري  الوظيفي  الر�سا  على  امل�ستقل،  للمتغري  كاأبعاد 
بقطاع  العاملني  امليدانية  الدرا�سة  تناولت  وقد  التحليلي.  الو�سفي  املنهج  تابعا�ستخدم 
موؤ�س�سات التعليم العايل العاملة بوالية اخلرطوم من اأكادميني واإداريني، وقد ا�ستملت العينة 
برنامج.  با�ستخدام  عليها  املتح�سل  البيانات  ع�سوائيًاوحللت  اختريوا  فرداً،   )384( على 
اأثر ذي داللة اإح�سائية لكل بعد  اأهمها: وجود  )SPSS( وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدة 
على  جمتمعة  لالأبعاد  اأثر  وجود  واإىل  الوظيفي،  الر�سا  على  التنظيمية  الثقافة  اأبعاد  من 
اأداء العاملني. واأن احلوافز التي ينالها العاملون بقطاع التعليم العايل، �سعيفة جًدا، وغري 
 Alvi, Hanif,( جمدية، وهي حم�سورة يف نطاق �سيق ال يتما�سي مع االأداء. واأما درا�سة
الر�سا  التنظيمية على  الثقافة  اأثر  اإىل  التعرف  ahmed, Vveinhardt,2014( هدفت اىل 
وا�ستخدم  كرات�سي.  مدينة  يف  الكيميائية  الهند�سة  قطاع  يف  املوظفني  والتزام  الوظيفي 
منهج البحث الكمي مع )303( عيِّنات من امل�ستجيبني، �ساركوا يف الدرا�سة، وكان معامل 
ثبات االأداة )89.5%( وقد ا�ستخدم حتليل االنحدار لتحديد العالقة بني الثقافة التنظيمية 
الداعمة، والثقافة التنظيمية املبتكرة والثقافة التنظيمية البريوقراطية مع الر�سا الوظيفي 
والتزام املوظفني. درا�سة )Wolfgang Messner ،2013( جاءت هذه الدرا�سة لت�سخي�ض 
العالقة بني الثقافة التنظيمية والتزام املوظف الهندي ب�سبب زيادة معدالت ا�ستنزاف ذوي 
اخلربات من املوظفني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات، وُجمعت البيانات يف الن�سف االأول 
من العام 2012 من خالل اإطار تقييم )ICCA( ، وتكونت عينة الدرا�سة من )291( وهم 
م�سوؤولون ومديرون يف �رسكتني من مزودي اخلدمات وتكنولوجيا املعلومات، يف مدينتي 

)بيون( و )بنغالور( الهند.
ا�ستخدمت الدرا�سة االإح�ساء الو�سفي واال�ستداليل جنبًا اإىل جنب مع االنحدار املتعدد 
وحتليل العوامل، بينت نتائج حتليل البيانات اأن حمور اجلماعية وتوجيه االأداء هو االأكرب 
تاأثرياً على التزام املوظف وثمة تاأثري اإيجابي و�سلبي لبع�ض اأبعاد الثقافة التنظيمية على 
وااللتزام  الوجدانية  بني  قوي  ارتباط  يوجد  اأنه  الدرا�سة  اأظهرت  واأخرياً  املوظف.  التزام 

املعياري يف �سياق الهندي، باملقارنة مع الدرا�سات االأخرى يف اأمريكا ال�سمالية.
الثقافة  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت   )2012 عبدالإله،  و  اأحمد،  و  )عزيز،  درا�سة 
التنظيمية الأع�ساء بع�ض املنظمات الريا�سية: )االأندية الريا�سية، واالحتادات الريا�سية( 
هذه  اأع�ساء  قبل  من  التنظيمي  ال�رساع  معاجلة  فاعلية  ومدى  نينوى،  حمافظة  يف 
املنظمات، وترتيب االأ�ساليب ال�سائعة يف معاجلة ال�رساع التنظيمي من وجهة نظر اأع�ساء 
التنظيمي:  ال�رساع  معاجلة  باأ�ساليب  التنظيمية  الثقافة  عالقة  وكذلك  املنظمات،  هذه 
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)التجنب، واالإجبار، والتهدئة، وامل�ساأومة، واملواجهة( الأع�ساء بع�ض املنظمات الريا�سية 
يف حمافظة نينوى. واُ�ستخدم املنهج الو�سفي باالأ�سلوب امل�سحي، وتكونت عينة البحث من 
)173( فرداً موزعني على )86( من االأندية و )87( من االحتادات، وا�ستنتج الباحثون ما 
ياأتي: ظهور م�ستوى عاٍل للثقافة التنظيمية الأع�ساء االأندية واالحتادات الريا�سية يعك�ض 
اأهمية عنا�رسهاووجود عالقة ذات داللة معنوية بني اأ�ساليب معاجلة ال�رساع التنظيمي: 

)التجنب، والتهدئة، وامل�ساومة، واملواجهة( والثقافة التنظيمية.

مدى االستفادة من الدراسات السابقة: 
ا�ستطلع الباحثان الدرا�سات ذات العالقة مبو�سوع الثقافة التنظيمية والوالء الوظيفي، 
ووجدا اأنها مرتبطة مبوا�سيع ومتغريات خمتلفة عن مو�سوع هذه الدرا�سة، التي ا�ستفادت 
عالقة  وربطت  الوظيفي،  والوالء  التنظيمية  الثقافة  من  بكل  اخلا�سة  االأبعاد  باقتبا�ض 

بينهما، وكذلك ا�ستقت عالقة بني املتغريات الو�سيطية املوؤثرة يف الوالء الوظيفي.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع الدرا�سة من املوظفني العاملني يف الوزارات احلكومية العاملة يف مدينة 
رام اهلل، حيث مقراتها الرئي�سة، التي تدير فروعها يف اأنحاء الوطن عامة، وقد اختريت بع�ض 
الوزارات املمثلة ملجتمع الدرا�سة باعتبارها وزارات �سيادية، نظراً لكرب حجمها، وانت�سار 
االجتماعية،  ال�سوؤون  ووزارة  الداخلية،  وزارة  وهي:  كافة،  الوطن  حمافظات  يف  اأفرعها 
ووزارة العمل، ووزارة الرتبية والتعليم العايل كعينة ممثلة لباقي الوزارات. واجلدول )1( 

يو�سح عدد املوظفني والعينة واال�ستبانات املوزعة واملعادة وال�ساحلة.
الجدول )1( 

مجتمع الدراسة والعينة

ال�صتبانات املعادة وال�صاحلةال�صتبانات املوزعةحجم العينة 15%عدد املوظفنيالوزارة

270404334الداخلية

150222520ال�سوؤون االجتماعية

500758067الرتبية والتعليم العايل

100151813العمل

1020152166136املجموع
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ومتثل اال�ستبانات ال�ساحلة ن�سبة )13%( من املجتمع االإح�سائي، وهي ن�سبة مقبولة 
الغرا�ض الدرا�سة.

أداة الدراسة: 

ا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة اأداة للدرا�سة، وتكونت من مقيا�ض الوالء الوظيفي الذي 
بع�ض  عليه  اأجريت  وقد   )Meyer،JAllen،N& Smith،C، )1993( من:  كل  طوره 
Wa - مبقيا�ض  التنظيمية  الثقافة  وقي�ست  املبحوثني،  واقع  مع  ليتالءم  )للتعديالت 
lach،1983( الذي ا�ستمل على ثالثة اأبعاد هي: الثقافة البريوقراطية، والثقافة االإبداعية، 
والثقافة الداعمة. وقد ا�ستخدم مقيا�ض ليكرت اخلما�سي 5 )موافق ب�سدة( اإىل 1 )معار�ض 

ب�سدة( .

منهج الدراسة: 

اتبع يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي نظراً ملالءمته طبيعتها، حيث يتم يف 
هذا املنهج جمع البيانات، واإجراء التحليل االإح�سائي ال�ستخراج النتائج املطلوبة.

صدق األداة: 

اأداة الدرا�سة على ع�رسة من املحكمني ذوي االخت�سا�ض يف جامعة القد�ض  عر�ست 
بعد  ب�سالحيتها  واأو�سوا  احلكومية،  الوزارات  يف  ومديرين  عامني،  ومديرين  املفتوحة، 

اإجراء بع�ض التعديالت، وقد مت ذلك، وخرجت اال�ستبانة ب�سورتها النهائية.

ثبات األداة: 

الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ  الباحثان معامل  االأداة ح�سب  للتحقق من ثبات 
األفا، واجلدول االآتي يو�سح ثبات االأداة وفقًا الأبعادها: 

الجدول )2( 
معامل كرونباخ ألفا لألبعاد المكونة الستبأنه الدراسة

قيمة الثباتابعاد الولءقيمة الثباتابعاد الثقافة

0.831الوالء العاطفي0.837الثقافة البريوقراطية

0.780الوالء امل�ستمر0.857الثقافة االإبداعية

0.673الوالء املعياري0.859الثقافة امل�ساندة

0.764الدرجة الكلية لالبعاد
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د. عودة مشارقة
د. عطية مصلح

يت�سح من نتائج اجلدول )2( اأن قيمة معامل الثبات الأبعاد الدرا�سة هو )0.764( ، 
وهي قيمة �ساحلة الأغرا�ض التحليل االإح�سائي مقارنة مع الن�سبة املعتمدة )%70( 

املعاجلة اإلحصائية: 

اأُدخلت البيانات بعد جمعها اإىل احلا�سب، لتعالج بو�ساطة الربنامج االإح�سائي للعلوم 
االجتماعية )spss(، وا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية املوزونة واالنحرافات املعيارية، 

وكذلك معامل االرتباط )بري�سون( .
 ، ب�سدة(  اإجابة )موافق  )5( درجات عن كل  االإيجابي  للفقرات ذات امل�سمون  اأُعطي 
و )4( درجات عن كل اإجابة )موافق( ، و )3( درجات عن كل اإجابة )حمايد( ، ودرجتان 
عن كل اإجابة )معار�ض( ، ودرجة واحدة عن كل اإجابة )معار�ض ب�سدة( ، ومن اأجل تف�سري 

النتائج اعتمد امليزان االآتي للن�سب املئوية لال�ستجابات: 
الجدول )3( 

ميزان درجات االستجابات

درجة ال�صتجابات ال�صتجابة

منخف�سة جدا من 1.01 - 1.80

منخف�سة من 1.81 - 2.60

متو�سطة من 2.61 - 3.40

مرتفعة من 3.41 - 4.20

مرتفعة جدا من 4.21 - 5.00

نتائج الدراسة: 

أوالً - النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي نصه: 

ما اأبعاد الثقافة التنظيمية ال�سائدة يف الوزارات احلكومية الفل�سطينية من وجهة . 1
نظر العاملني فيها؟ وتبني اجلداول )6، 5، 4( هذه النتائج

النتائج املتعلقة بالبعد الأول )الثقافة البريوقراطية(: . 1
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للبعد األول

رقم 
متو�صط الفقراتالفقرة

ال�صتجابة 
النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

مرتفعة4.10.763الت�سل�سل الهرمي لتنفيذ االأعمال يعد مهما يف ثقافة الوزارة 1
مرتفعة3.97.816تركز ثقافة الوزارة على تنفيذ اللوائح واالأنظمة يف اإدارة العمل.2
مرتفعة4.07.791تهتم ثقافة الوزارة باالإجراءات الر�سمية 3
مرتفعة3.54.958تتحدد ال�سالحيات وامل�سوؤوليات ا�ستنادا اإىل ثقافة الوزارة 4
مرتفعة3.42.955تركز ثقافة الوزارة على االلتزام بامل�سوؤوليات بكل دقة 5
مرتفعة3.82.8566الدرجة الكلية.6

 أقصى درجة للفقرة )5( درجات

كانت  الكلية،  الدرجة  فيها  مبا  كلها  الفقرات  باأن  ال�سابق   )4( اجلدول  من  يت�سح 
احلكومة  يف  الوزارات  باأن  وا�سح  دليل  وهذا  مرتفعة،  عليها  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات 
بالتعليمات  وتلتزم  التنظيمي،  الهيكل  ح�سب  االإداري  الت�سل�سل  على  تعتمد  الفل�سطينية 
بحرفيتها دون التجديد واالبتكار، ويت�سف هذا النمط االإداري، وهذه الثقافة البريوقراطية 

باجلمود والرتهل.
النتائج املتعلقة بالبعد الثاين )الثقافة الإبداعية(: . 2

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للبعد الثاني

رقم 
متو�صط الفقراتالفقرة

ال�صتجابة 
النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

متو�سطة3.03.877تدعم ثقافة الوزارة دور فرق العمل ملواجهة امل�سكالت 1
متو�سطة2.99.882ت�سعى ثقافة الوزارة اإىل التميز يف االأداء.2
منخف�سة2.50.816ت�سهم ثقافة الوزارة يف تهيئة املناخ امل�ساعد على االإبداع.3
متو�سطة2.82.893ت�سجع ثقافة الوزارة على مواجهة التحديات لتحقيق االأهداف 4
متو�سطة2.71.910ت�سهم ثقافة الوزارة يف توفري جو من ال�سفافية.5
منخف�سة2.531.032حتر�ض ثقافة الوزارة على العدالة يف توزيع العمل 6
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د. عودة مشارقة
د. عطية مصلح

رقم 
متو�صط الفقراتالفقرة

ال�صتجابة 
النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

متو�سطة2.65.931تدعو ثقافة الوزارة اإىل اإعتبار اخلطاأ م�سدراً من م�سادر التعلم 7
متو�سطة2.747.905الدرجة الكلية.8

 أقصى درجة للفقرة )5( درجات

ومنخف�سة  متو�سطة  بني   )5( ال�سابق  اجلدول  يف  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات  تراوحت 
على بعد الثقافة االإبداعية، وميكن مالحظة اأن ثقافة االإبداع لي�ست مفعلة يف هذه الوزارات 
بال�سكل ال�سحيح، واأن هذه الوزارات ال تعطي االإبداع االأهمية الكافية، وال توجد عدالة يف 
توزيع االأعمال بني العاملني، ويعود ال�سبب من وجهة نظر الباحثني اإىل اأن هذه الوزارات 
يف  املوظفني  لدى  واملغامرة  التحدي  طابع  وجود  وعدم  الرتابة  على  اأعمالها  يف  تعتمد 
اجلو  فاإن  عام  وب�سكل  املطلوب  دون  ولكنها  املحاوالت،  بع�ض  هناك  كانت  واإن  العمل، 
العام والبيئة املوجودة يف هذه الوزارات ال ت�ساعدان على االإبداع يف ظل االأو�ساع ال�سائدة 
يف االأرا�سي الفل�سطينية، �سواء كانت اأو�ساعًا اقت�سادية اأم �سيا�سية ناجتة عن ممار�سات 
االحتالل، وخا�سة اأزمة احل�سول على راتب جزئي ب�سبب حجز االحتالل عوائد ال�رسائب، 

وعدم حتويلها اإىل احلكومة الفل�سطينية.
النتائج املتعلقة بالبعد الثالث )الثقافة امل�صاندة( : . 3

الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للبعد الثالث

رقم 
متو�صط الفقراتالفقرة

ال�صتجابة 
النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

متو�سطة2.741.013تزرع ثقافة الوزارة الثقة يف نفو�ض العاملني داخل املنظمة 1
منخف�سة2.54.957توؤكد ثقافة الوزارة على العدالة )امل�ساأواة( بني العاملني 2
متو�سطة2.751.087ت�سمح ثقافة الوزارة للعاملني بحرية التعبري عن الراأي 3
متو�سطة2.941.009تركز ثقافة الوزارة على اجلانب االإن�ساين يف العمل.4
متو�سطة2.611.005تدعم ثقافة الوزارة العاملني للم�ساركة يف �سنع القرار 5
متو�سطة2.7161.0142الدرجة الكلية.6

 أقصى درجة للفقرة )5( درجات
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اإن ا�ستجابات عينة الدرا�سة كانت بدرجة كلية متو�سطة، كما يت�سح من اجلدول )6(، 
وكانت منخف�سة عند الفقرة )2( ب�سبب عدم توافر العدالة بني العاملني يف هذه الوزارات، 
يف  واملح�سوبية  الو�ساطة  وعوامل  ال�سخ�سية،  امل�سالح  تدخل  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
اأهداف  حتقيق  يف  ودعمهم  العاملني  م�ساندة  ثقافة  اأن  ويالحظ  املوظفني،  مع  التعامل 
اأن  اإىل  النتيجة  هذه  يف  ال�سبب  ويعود  كبرية،  بدرجة  موجودة  وغري  �سائدة  غري  الوزارات 
على  للح�سول  وي�سعون  ال�سخ�سية  مب�ساحلهم  يهتمون  العليا  الطبقات  من  امل�سوؤولني 

امتيازات خا�سة بهم.

ثانياً - النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه: 

ما م�صتوى الولء الوظيفي باأبعاده املختلفة لدى العاملني يف الوزارات 
احلكومية الفل�صطينية؟ 

النتائج املتعلقة بالبعد الأول )الولء العاطفي(: . 1
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للبعد األول

رقم 
متو�صط الفقراتالفقرة

ال�صتجابة 
النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

1
لدي الرغبة يف ق�ساء ما تبقى من حياتي املهنية يف الوزارة التي 

متو�سطة2.831.221اأعمل بها.

متو�سطة3.211.110اأ�سعر باالعتزاز حينما اأحتدث عن وزارتي مع االآخرين.2

3
اأنظر اإىل امل�سكالت التي تواجهها وزارتي على اأنها جزء من 

متو�سطة3.211.116م�سكالتي ال�سخ�سية.

4
�سعب علّي االلتحاق مبوؤ�س�سة جديدة، واالنتماء اإليها كما هو 

متو�سطة2.891.030احلال مع هذه الوزارة.

متو�سطة3.011.007اأ�سعر بوجود جو اأخوي يف هذه الوزارة.5

متو�سطة3.381.011لهذه الوزارة مكانة عالية يف نف�سي.6

متو�سطة3.0881.0825الدرجة الكلية.

 أقصى درجة للفقرة )5( درجات
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د. عودة مشارقة
د. عطية مصلح

كانت ا�ستجابات عينة الدرا�سة على الفقرات كلها وعلى الدرجة الكلية متو�سطة، كما 
هو مبني يف اجلدول ال�سابق )7( ، ويالحظ باأنه ال يوجد انتماء حقيقي لدى العاملني يف 
الوزارات، ويعزو  ي�سعر بالفخر واالعتزاز، كونه يعمل يف هذه  الوزارات، واملوظف ال  هذه 
كل  على  فيها  العاملني  هوؤالء  طموحات  حتقق  ال  الوظائف  هذه  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان 

االأ�سعدة، �سواء كانت مادية اأم اجتماعية.
النتائج املتعلقة بالبعد الثاين )الولء امل�صتمر( : . 2

الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للبعد الثاني

رقم 
متو�صط الفقراتالفقرة

ال�صتجابة 
النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

1
اأ�سعر باخلوف من ترك العمل يف الوزارة ل�سعوبة احل�سول على 

متو�سطة3.291.206عمل اآخر.

2
�سوف تتاأثر اأمور كثرية يف حياتي اإذا ما قررت ترك العمل يف 

متو�سطة3.361.113الوزارة.

مرتفعة3.50.974اإن بقائي يف الوزارة نابع من حاجتي للعمل فيها.3

متو�سطة3.261.104اأ�سعر اأن لدي خيارات حمدودة باأن اأفكر يف ترك العمل.4

متو�سطة2.851.119تقدم يل الوزارة مزايا ال تتوافر يف وزارات اأخرى مقابلة لها.5

متو�سطة3.2521.1032الدرجة الكلية.6

 أقصى درجة للفقرة )5( درجات

يت�سح من اجلدول )8( اأعاله، اأن ا�ستجابات العينة كانت - بوجه عام - متو�سطة على 
الفقرات كافة وعلى الدرجة الكلية، ما عدا الفقرة )3( ، وهذه النتيجة مذهلة، الأن معنى ذلك 
اأنه ال يوجد لدى العاملني االإخال�ض، وا�ستمرارية ال�سعور االإيجابي جتاه العمل الذي يقومون 
به يف الوزارات، واأنه يعمل ب�سبب احلاجه للعمل، ولي�ض بدافع الرغبة واالنتماء، و�سبب ذلك 
يعود - من وجهة نظر الباحثني - اإىل اأن املوظفني ال تتوافر لهم فر�ض عمل بديلة، واأنهم 
جمربين للعمل يف هذه الوزارات، لذلك كان الوالء امل�ستمر لديهم بدرجة متو�سطة، مبعنى 
تف�رس وجود  النتيجة  العمل، وهذه  م�ستعدون لرتك  فاإنهم  بديلة  توافر فر�ض  اأنه يف حال 

معدل دوران منخف�ض يف هذه الوزارات.
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النتائج املتعلقة بالبعد الثالث )الولء املعياري(: . 3
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للبعد الثالث

رقم 
متو�صط الفقراتالفقرة

ال�صتجابة 
النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

مرتفعة3.511.040اأ�سعر ب�رسورة االلتزام والوالء التنظيمي للوزارة التي اأعمل بها.1
متو�سطة2.711.175االنتقال من وزارة اإىل اأخرى عمل غري اأخالقي.2
متو�سطة3.271.085اأ�سعر بالتزام اأخالقي يدفعني لال�ستمرار يف عملي يف هذه الوزارة.3

4
اأ�سعر اأدبيًا ب�رسورة اال�ستمرار يف عملي حتى مع وجود عرو�ض عمل 

متو�سطة3.241.027اأف�سل يف مكان اآخر.

منخف�سة2.591.189من االأف�سل اأن يق�سي االأفراد حياتهم املهنية يف الوزارة نف�سها.5
متو�سطة3.0641.1032الدرجة الكلية.6

 أقصى درجة للفقرة )5( درجات

اأن هذا الوالء متوافر لدى  بخ�سو�ض الوالء املعياري ات�سح من اجلدول )9( ال�سابق 
العاملني بدرجة كلية متو�سطة، مبعنى اأن العاملني ال يتمتعون بااللتزام االأخالقي للبقاء 
يف هذه الوزارات، ويت�سح ذلك من العبارة )5( حيث اإنهم ال يف�سلون ق�ساء باقي حياتهم 
املهنية يف الوزارات التي يعملون بها، اأما الفقرة )1( فقد كانت اال�ستجابة عليها مرتفعة، 

الأن هذا هو �سعور العاملني بااللتزام والوالء، ولكن ال يعرب عن الواقع احلقيقي.

يعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل اأن املوظفني ال يتمتعون، وال ميار�سون الوالء املعياري 
)االأخالقي( ب�سبب الظروف واملناخ التنظيمي املتوافر يف هذه الوزارات، واأنه ال يوجد لديهم 
مباالة وال التزام اخالقي جتاه وزاراتهم، وال�سبب الرئي�ض الذي يدفعهم للبقاء واال�ستمرار 

هو احلاجة املتمثلة يف احل�سول على م�سدر للرزق.
ثالثاً - النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصه: 

هل يوجد عالقة ارتباطية بني اأبعاد الثقافة التنظيمية واأبعاد الولء 
الوظيفي يف الوزارات احلكومية الفل�صطينية من وجهة نظر العاملني فيها؟ 

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال فح�ست الفر�سيات االآتية: 
الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال  الرئي�صة:  الفر�صية 

)α≤0.05( للثقافة التنظيمية نحو م�ستوى الوالء الوظيفي.
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د. عودة مشارقة
د. عطية مصلح

الجدول )10( 
العاقة االرتباطية بين الثقافة التنظيمية والوالء الوظيفي

الثقافة التنظيمية

Pearson Correlation  Sig )2 - tailed( N

0.698 الوالء الوظيفي 0.000 136

 دال إحصائياً عند مستوى الداللة )0.01( 

من اجلدول ال�سابق )10( ات�سح وجود عالقة ارتباطية قوية معنوية، حيث كان معامل 
االرتباط ي�ساوي )0.6980( ، ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل دور الثقافة التنظيمية يف 
املوظف  حياة  اأن  ب�سبب  الدور  هذا  عزل  ميكن  وال  للموظفني،  الوظيفي  الوالء  يف  التاأثري 
الثقافة  بنوعية  يتاأثران  ووالءه  انتماءه  فاإن  ثّم  ومن  ووظيفته،  �سخ�سيته  يف  متكاملة 

ال�سائدة فيها.

الفرضيات الفرعية: 
للثقافة . 1  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

البريوقراطية نحو م�ستوى الوالء العاطفي.
كان  حيث  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود   )11( الالحق  اجلدول  من  ات�سح 
العاطفي، وكان  الوالء  البريوقراطية مع م�ستوى  للثقافة   )0.05( اأقل من  الداللة  م�ستوى 
اأنه  اإيجابية وطردية، مبعنى  ارتباطية  ، وهي عالقة   )0.4330( ي�ساوي  معامل بري�سون 
كلما زاد تطبيق الثقافة البريوقراطية كّلما زاد الوالء العاطفيويعزو الباحثان ذلك اإىل اأنه 
ارتاح   ، الوزارات باالأنظمة والتعليمات احلرفية(  التزام  )اأي  البريوقراطية  ا�ستخدمت  كلما 
املوظفون وزاد انتماوؤهم، الأن القوانني والتعليمات تطبق على كل العاملني بالوترية نف�سها.

للثقافة . 2  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 
البريوقراطية نحو م�ستوى الوالء امل�ستمر.

اجلدول ذاته )11( يو�سح وجود عالقة ارتباطية ذات معنوية، اإذ اإن م�ستوى الداللة 
املح�سوبة كان )0.025( اأي اأقل من )0.05( وكان معامل بري�سون ي�ساوي )0.192 -( 
مبعنى اأن ثمة عالقة ارتباطية عك�سية، اأي اأنه كلما زاد تطبيق الثقافة البريوقراطية، كلما 
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انخف�ض م�ستوى الوالء امل�ستمر، وهذه نتيجة طبيعية، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأن املوظفني 
ال يف�سلون البريوقراطية، لذا كان والوؤهم امل�ستمر منخف�سًا، اإذ اإنهم ال يرغبون باال�ستمرار 
يف العمل يف ظل ممار�سة البريوقراطية مبا فيها من التزام وجمود وحرفية يف التعليمات، 

وي�سعون نحو التجديد واالبتكار بعيداً عن الروتني.
للثقافة . 3  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

البريوقراطية نحو م�ستوى الوالء املعياري.
اجلدول اأدناه ي�سري اإىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية عند م�ستوى الداللة 
الثقافة  بني  قوية  ارتباط  عالقة  وهي   )0.324( االرتباط  معامل  كان  حيث   )0.05(
يف  البريوقراطية  الثقافة  تطبيق  زاد  كلما  اأنه  مبعنى  العاطفي،  والوالء  البريوقراطية 
الوزارات، زادت قيم الوالء العاطفي لدى املوظفني، وهذا يدل من وجهة نظر الباحثني اإىل 
اأن االنتماء لدى املوظفني واال�ستمرار يف الوزارة وعدم االنتقال اإىل عمل اآخر ممكٌن يف ظل 

الثقافة البريوقراطية.
للثقافة . 4  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

االإبداعية نحو م�ستوى الوالء العاطفي.
للثقافة . 5  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

االإبداعية نحو م�ستوى الوالء املعياري.
 )α≤0.05( يتبني من اجلدول اأدناه اأنه توجد عالقة ذات معنوية عند م�ستوى الداللة
نحو الثقافة االإبداعية وكل من الوالء العاطفي، والوالء املعياري، حيث كان معامل االرتباط 
)0.507( و )0.481( لكل منهما على التوايل، وبالتايل نرف�ض الفر�سية ال�سفرية القائلة 
باأنه ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة اإح�سائيةوالباحثان يف�رسان هذه النتيجة، وهي 
وجود عالقة قوية ب�سبب اأن الثقافة االإبداعية هي مطلب ملوظفي هذه الوزارات، وعليه فاإن 
والءهم الوظيفي )العاطفي واملعياري( يزيد، مما يدل على رغبتهم ال�سادقة نحو االإبداع 

وتقدم هذه الوزارات، مما ينعك�ض على تقدمي خدمات نوعية جلمهور املواطنني.
للثقافة . 6  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

االإبداعية نحو م�ستوى الوالء امل�ستمر.
ارتباط ذات داللة  اأعاله، فتبني عدم وجود عالقة  ال�ساد�سة  الفر�سية  اأما بخ�سو�ض 
اأن  مبعنى  ال�سفرية،  الفر�سية  نقبل  وبالتايل   ،)α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
واإمنا هو ثقافة ت�رسي يف دم املوظف املبدع،  العمل،  االإبداع ال يرتبط باال�ستمرارية يف 

�سواء ا�ستمر يف العمل اأو انتقل اإىل عمل اآخر.
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د. عودة مشارقة
د. عطية مصلح

الجدول )11( 
العاقة االرتباطبة بين أبعاد الثقافة التنظيمية مع ابعاد الوالء الوظيفي

ابعاد الولء الوظيفي
ابعاد الثقافة التنظيمية

الثقافة امل�صاندة الثقافة الإبداعية الثقافة البريوقراطية

العاطفي

Pearson Correlation .587 .507 .433

 Sig )2 - tailed( .000 .000 .000

N 136 136 136

امل�ستمر

Pearson Correlation .246 .155  - .192

 Sig )2 - tailed( .004 .072 .025

N 136 136 136

املعياري

Pearson Correlation .449 .481 .324

 Sig )2 - tailed( .000 .000 .000

N 136 136 136

 دال إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01( 
 دال إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05( 

للثقافة . 7  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 
امل�ساندة نحو م�ستوى الوالء العاطفي.

للثقافة . 8  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 
امل�ساندة نحو م�ستوى الوالء امل�ستمر.

للثقافة . 9  )α≤0.05( الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 
امل�ساندة نحو م�ستوى الوالء املعياري.

يو�سح   )11( اجلدول  فاإن  الوظيفي،  الوالء  الأبعاد  امل�ساندة  الثقافة  بخ�سو�ض  اأما 
الداللة  م�ستوى  عند  معنوية  ذات  ارتباطية  عالقات  وجود  تبني  فقد  االرتباطية،  العالقة 
)α≤0.05( بني الثقافة امل�ساندة واأبعاد الوالء الوظيفي: )العاطفي وامل�ستمر واملعياري( 
رف�ست  وعليه   )0.499  ،0.246  ،0.587( التوايل:  على  االرتباط  معامل  قيمة  بداللة 
املبحوثة  الوزارات  يف  املوظفني  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  ال�سفريةويعزو  الفر�سية 
يتفقون على اأهمية الثقافة امل�ساندة لهم يف العمل، ما يوؤثر على والئهم اإيجابًا، لذا كانت 

العالقة االرتباطية اإيجابية وقوية التاأثري على �سلوكهم .
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استنتاجات: 
�سعف الثقافة االإبداعية لدى العاملني يف الوزارات، ب�سبب املناخ التنظيمي ال�سائد . 1

فيها، الناجم عن نق�ض احلوافز .
 عدم االهتمام بالثقافة امل�ساندة التي تعزز من انتماء املوظف ووالئه.. 2
الثقافة البريوقراطية هي ال�سمة ال�سائدة يف الوزارات الفل�سطينية، يف حني كانت . 3

الثقافة االإبداعية والثقافة امل�ساندة االأقل تطبيقًا.
االنتماء . 4 اإىل  يفتقر  بل  منخف�ض،  الوزارات  يف  املوظفني  لدى  الوظيفي  الوالء 

احلقيقي، نتيجة للو�سع االإداري القائم بوجه خا�ض يف هذه الوزارات، وما تعانيه ال�سلطة 
الوطنية بوجه عام.

هناك تاأثري للثقافة التنظيمية على الوالء الوظيفي، لذا يجب ايالء الثقافة االهتمام . 5
يحققون  يجعلهم  الذي  االأمر  للموظفني،  الوظيفي  الوالء  على  اإيجابًا  ينعك�ض  مما  الكايف، 

اأهداف وزاراتهم بكفاءة وفاعلية.
التوصيات: 

تخفي�ض البريوقراطية يف العمل من خالل اإعطاء املوظفني مرونة اأكرث يف العمل، . 1
وتفوي�ض ال�سالحيات، وتعزيز اأ�سلوب متكني العاملني.

اإيجاد املناخ التنظيمي امل�سجع على االإبداع والتميز يف العمل، مثل عمل م�سابقات، . 2
ومنح جائزة �سنوية للموظف املميز، واأخرى للموظف املبدع �سمن معايري �سفافة وا�سحة.

ما . 3 وتنميتها،  قدراتهم  ورعاية  واالإبداع  واملهارة  الكفاءة  باأ�سحاب  االهتمام 
ينعك�ض اإيجابًا على والئهم.

التعامل مع املوظفني بعدالة وم�ساواة يف توزيع العمل واملكافاآت والرتقيات.. 4
على . 5 يدفعهم  ما  الراأي،  حرية  على  وت�سجيهم  املوظفني،  نفو�ض  يف  الثقة  زرع 

تقدمي خدمات مميزة جلمهور  وت�ساهم يف  االأداء،  تعمل على حت�سني  اأفكار خالقة  تقدمي 
املواطنني.

جذب االهتمام باجلانب االإن�ساين للموظفني، واملحافظة على العالقات االجتماعية . 6
بينهم، مع �رسورة احرتام كرامة املوظف يف اأثناء تاأديته عمله.

مع . 7 االإيجابي  التعامل  خالل  من  العاملني،  لدى  والوالء  االنتماء  روح  تقوية 
م�سكالتهم املتعلقة ب�سوؤونهم الوظيفية.

بالتحفيز . 8 عليهم  املحافظة  خالل  من  املوظفني،  نفو�ض  يف  الوزارة  مكانة  تعزيز 
والتدريب والتطوير.
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د. عودة مشارقة
د. عطية مصلح
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