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 الممخص:

العامة لمصناعات  التعرؼ عمى الثقافة التنظيمية في الشركة إلىييدؼ البحث 
ماعية لمشركة تضمنت مشكمة البحث التزاـ بالمسؤكلية االجتثرىا عمى أالدكائية كمدل 

ا عمى التزاـ ثر ذلؾ سمبن أتنظيمية في الشركة المبحكثة مما ا في الثقافة الف ىنالؾ ضعفن أ
. عف طريؽ المشكمة ليذهالشركة بمسؤكليتيا االجتماعية لذا قرر الباحثكف التصدم 

 يف النظرم كالعممي.الجانب إلىث تضمف الجانب المنيجي باإلضافة بح

خراج النتائج باستخداـ اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي الست
اعتمد الباحثكف في جمع المعمكمات عمى االستبانة حسب  (spss)حصائية الحزمة اإل

ا اختيرت فردن  55فراد العينة البالغة أذا تـ تكزيعيا عمى إسي مقياس ليكارت الخما
  .الدرجات الكظيفية العميا في الشركة المبحكثةبصكرة عشكائية مف 

 بعادحصائية لمعرفة األكساط الحسابية المرجحة ألإاستخدـ الباحثكف كسائؿ 
 .المتغيريف المبحكثيف كمعرفة عبلقات التأثير بينيما

ضعؼ في مجاؿ الثقافة  ىميا كجكدأالنتائج كاف بعض  إلىتكصؿ البحث 
ككاف مف  ،االجتماعية بمسؤكليتيا التزاـ المنظمة لا عمى مدثر ذلؾ سمبن أالتنظيمية 

عف طريؽ ،في الشركة المبحكثة ىـ التكصيات معالجة الخمؿ في الثقافة التنظيميةأ
ا عمى التزاـ الشركة المبحكثة يجابي  إف ذلؾ سينعكس أل ؛قامة الدكرات لممنسبيفإ

 .بمسؤكليتيا االجتماعية

 

 

 
 .الثقافة التنظيمية، المسؤكلية االجتماعية الكممات المفتاحية:
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Abstract: 
The research aims to identify the organizational culture in the 

General Company for Pharmaceutical Industries and the extent of its 

impact on a commitment to social responsibility of the company The 

research problem included that there is a weakness in the 

organizational culture in the researched company, which negatively 

affected the company's commitment to its social responsibility, so the 

researchers decided to address this problem. Through research that 

included the methodological aspect in addition to the theoretical and 

practical aspects. 

The research relied on the descriptive analytical approach to 

extract the results using the statistical package (spss). The researchers 

relied on collecting information on the questionnaire according to the 

Lekart five-point scale if it was distributed to the 50-person sample 

randomly selected from the higher job grades in the researched 

company. 

The researchers used statistical methods to find the weighted 

mean of the arithmetic mean for the dimensions of the two studied 

variables and to know the effect relationships between them 

The research reached some results, the most important of which 

was a weakness in the field of organizational culture, which had a 

negative impact on the extent of the organization's commitment to its 

social responsibility. 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: organizational culture, social responsibility. 
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 :المقدمة 

 األدكارفي التركيز عمى دمج  األعماؿالثقافة التنظيمية في منظمات  تتمخص
ف الكؿ أمف الكؿ ك  أجزء اليتجز  ونأالعامؿ داخؿ المجمكعة ب عر الفرديشبالمشاعر بحيث 

تعتبر مف االجتماعية  المسؤكليةنسانية تتفؽ مع إف خمؽ ثقافة إف ،كعمى ىذا ومن أاليتجز 
ذ ليس مف المنطقي البدء بتطبيؽ ىذا البرنامج في إ ؛ـ التحديات التي تكاجو المنظماتىأ

  .ك عمؿأدم مف دكر ؤ ال بمقدار ما يإ باإلنساف ال تكمفمؤسسات تقـك عمى ثقافة مناكئة 

مف حيث المشكمة  البحث منيجية األكؿ تناكؿ :أربعة مباحثتضمف البحث 
الثقافة ت ىـ الدراسات السابقة التي تناكلأك جمع البيانات  كأساليبكاليدؼ  كاألىمية
النظرم لتكضيح  اإلطار تناكؿ المبحث الثاني ماأ، المسؤكلية االجتماعيةك  ،التنظيمية

المسؤكلية ك  ،الثقافة التنظيمية) األساسيةكأىمية متغيرات البحث كتحديد مفيكـ 
الفعمية باستخداـ عدد مف ص الثالث لتحميؿ البيانات بينما خص، (االجتماعية
لمعرفة مستكل متغيرات البحث كاالنحراؼ  ،ىما الكسط الحسابياإلحصائية  األساليب

عف الكسط الحسابي ككذلؾ معامؿ االرتباط لتحديد درجة المعيارم لقياس التشتت 
 الثقافة التنظيميةاالرتباط بيف متغيرات البحث كاالنحراؼ الخطي البسيط لمدل تأثير 

االستنتاجات  فقد تتناكؿ مجمكعة مف :المبحث الرابع أما، المسؤكلية االجتماعيةفي 
االعتماد عمى  فإ :ىادافالتي م مجمكعة مف التكصياتت ءساسيا جاأالتي عمى 
 . في الحصة السكقيةفي تحقيؽ ميزة تنافسية كزيادة  االجتماعية يساىـالمسؤكلية 
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 األولالمبحث 

 منيجية البحث وبعض الدراسات السابقة

  :منيجية البحث - أوال

  :مشكمة البحث -2

ىمية كبيرة تحدد مدل قبكؿ الشركة ألمشركات ليا  ف المسؤكلية االجتماعيةإ
ىـ أحد أف أاالجتماعية ك  ،ف رسالة المنظمة تتضمف مسؤكليتياإذ إ ؛مجتمعيا في
ىي ثقافتيا  المنظمات بمسؤكليتيا االجتماعية ثر عمى مدل التزاـؤ سباب التي تاأل

قكة الثقافة التنظيمية  ف مدل التزاـ بالمسؤكلية االجتماعية يتناسب معإذ ؛ إالتنظيمية
 ك ضعفيا في المنظمة.أ

في  التنظيميةاالطبلع الميداني لمباحثيف عمى مستكل الثقافة  كمف خبلؿ
كمف  ،ثرىا في التزاـ بالمسؤكلية االجتماعية لياأالشركة العامة لمصناعات الدكائية ك 

ف أالحظكا ،جراىا الباحثكف مع المسؤكليف في المنظمة المبحكثةأخبلؿ المقاءات التي 
ضعؼ التزاـ الشركة  إلىذلؾ دل أمية مما كتأثير الثقافة التنظيفي قكة  اىنالؾ ضعفن 

كة المبحكثة ف ىذا الضعؼ يعد مشكمة في الشر إبمسؤكليتيا االجتماعية.  المبحكثة
يف مكامف الضعؼ أف يبحثكا مف خبلؿ ىذا البحث أ ردكاأتصدل ليا الباحثكف ك 

  :تيةاآل األسئمة إلىشارة البد مف اإل ،مشكمة البحث تأطيرككيفية معالجتيا كلغرض 

ثرىا في المسؤكلية أالثقافة التنظيمية ك  ألىميةدارؾ المنظمة المبحكثة إما مدل  .1
 ؟االجتماعية

 ؟التزاـ بمسؤكليتيا االجتماعية ألىميةالمنظمة المبحكثة دارؾ إ ما مدل .2
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  -:البحث أىمية -0

  :تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في الجكانب التالية

ىمية المسؤكلية االجتماعية أالتنظيمية ك ىمية الثقافة أ.تسميط الضكء عمى 1
  .ذلؾ عمى قبكؿ المجتمع لممنظمةتأثير لممنظمة، كمدل 

  .في ىذا المجاؿ الدراسات كالبحكث إلىرفد المكتبة بمساىمة بحثية تضاؼ .2
 :البحث أىداف-1

 -:اآلتيتحقيؽ  إلىييدؼ البحث 

  .االجتماعية .التعرؼ عمى مستكل التزاـ المنظمة المبحكثة بمسؤكليتيا1

في المسؤكلية االجتماعية في المنظمة  التنظيميةمتغير الثقافة  تأثير.اختبار 2
 .المبحكثة

 تأثيرىافي الشركة المبحكثة كمدل  كأضعفياكقكتيا  التنظيمية الثقافة نمك.معرفة 3
 .عمى التزاـ المنظمة المبحكثة بمسؤكليتيا االجتماعية

 :. المخطط الفرضي2

يبيف متغيرات  يتكضيحتـ تطكير مخطط  وأىدافك في ضكء مشكمة البحث 
)ثقافة ىاأبعادب التنظيميةف المتغير المستقؿ ىك الثقافة إذ إالمستقؿ كالمعتمد.  البحث
فيك المسؤكلية  ،ما المتغير المعتمدأ (ثقافة الميمة ،ثقافة العمميات ،ثقافة الدكر ،القكة

 ،المسؤكلية القانكنية ،خبلقيةالمسؤكلية األ ،نسانية)المسؤكلية اإل ىاأبعادباالجتماعية 
 .المسؤكلية االقتصادية(
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 :ت البحث.فرضيا5

 :تيتتضمف فرضيات البحث اآل

كبيف ىا أبعادبارتباط ذات داللة معنكية بيف الثقافة التنظيمية  دعبلقة.تكج1
 .ىاأبعادبالمسؤكلية االجتماعية 

في المسؤكلية  ىاأبعادبذات داللة معنكية لمثقافة التنظيمية  تأثير. يكجد 2
 .ىاأبعادب االجتماعية

 :جرائية. التعريفات اإل6

 :الثقافة التنظيمية -ولالمتغير األ 

بأنيا: " الحصيمة  التنظيميةالثقافة  (Hofsted)عرؼ  :الثقافة التنظيميةأ.
المبرمجة، أك النتاج الجماعي المنظـ لمعقؿ البشرم، حيث تميز ىذه الحصيمة 
مجمكعة مف البشر عف بقية المجمكعات األخرل، أك ىي تكامؿ الخصائص 
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أك تفاعبلت مجمكعة بشرية محددة  استجاباتالعامة المتفاعمة التي تؤثر عمى 
 (.133: 2555مع ما يحيط بيا " )حمكدة، 

إذ تعني أف عممية الضبط في مركز المنظمة  :(Power Culture). ثقافة القوة1
 كاتخاذ القرارات يككف بيد عدد محدد مف األفراد البارزيف في المنظمة. 

: ىي التي تركز عمى نكع التخصص الكظيفي، (Role Culture). ثقافة الدور2
نيا إ، كتيتـ باألنظمة كالقكاعد، كما كبالتالي األدكار الكظيفية أكثر مف الفرد

 كثبات األداء. كاالستمراريةتكفر األمف الكظيفي 
 ىداؼ: تركز ىذه الثقافة عمى تحقيؽ األ(Task Culture). ثقافة الميمة 3

نجاز العمؿ، كتيتـ بالنتائج، أك تحاكؿ  المكارد بطرؽ مثالية، مف  استخداـكا 
 النتائج بأقؿ التكاليؼ. أفضؿأجؿ تحقيؽ 

عمى طريقة إنجاز العمؿ،  االىتماـ: يقتصر (Process Culture). ثقافة العمميات 4
كليس عمى النتائج التي تتحقؽ، فتنتشر الحيطة كالحذر بيف األفراد لحماية 

 بتفاصيؿ عممو. اىتمامن ، كا  اد الناجح ىك األكثر دقة، كتنظيمن أنفسيـ، فالفر 

 :المسؤولية االجتماعية -المتغير الثاني

 الـمـسـؤولـيـةأف  إلى( HoImerشار )أىذا كقد  :المسؤولية االجتماعيةب. 
 ،تجاه المجتمع الذم تعمؿ فيو األعماؿ منشأةمػاىػي إال "التزاـ عمى  االجـتـماعـية

نشطة االجتماعية مثؿ محاربة يؽ المساىمة بمجمكعة كبيرة مف األكذلؾ عف طر 
سكاف لتمكث كخمؽ فرص عمؿ كحؿ مشكمة اإلالخدمة كمكافحة االفقر كتحسيف 

 (.15:ص2007،)الصيرفيكالمكاصبلت كغيرىا. 

 ف تككف المنظمة صالحة كتعمؿ عمى اإلسياـ في تنمية إأم : اإلنسانية المسؤكلية
 .كتطكير المجتمع كتحسيف نكعية الحياة
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 :أسس أخبلقية كأف تمتـز بمعنى أف تككف المنظمة مبينة عمى  المسؤكلية األخبلقية
 .الصحيحة كأف تمتنع عف إيذاء اآلخريف األعماؿب

 خريف مف بإطاعة القكانيف كاكتساب ثقة اآل أم التزاـ المنظمة :المسؤكلية القانكنية
 .المخمة بالقانكف األعماؿالشرعية كعدـ القياـ ب األعماؿخبلؿ التزاميا بتنفيذ 

كأف تحاكؿ جاىدة ا بأف تككف المنظمة نافعة كمجدية اقتصادي   المسؤولية االقتصادية:
جتماعية جعمت الباحث كاركؿ كشمكلية محتكل المسؤكلية اال .خريفتكفير األماف لآل

  .خبلقي كالقانكني كالخيرمالبعد االقتصادم كاأل يكى :أبعادلييا بأربعة إيشير 
 :. منيج الدراسة5

الكصفي التحميمي لمحصكؿ عمى المعمكمات اعتمد الباحثكف عمى المنيج 
 إلىكالكصكؿ  (2558،129:قيكجيالكاقعية كالدقيقة كالتي تسيـ في تحميؿ الظكاىر )

. كيعد ىذا المنيج مف بيانات كاستخبلص دالالتيا ومعج ما تـالحقائؽ مف خبلؿ 
يساعد عمى الكصؼ كالتحميؿ الميداني لمظاىرة  ألنو ،البحكث ىذهالمفضؿ في مثؿ 

النتائج  إلىفييا لغرض الكصكؿ  المؤثرةمحؿ البحث كالتعرؼ عمى العكامؿ 
 .ككذلؾ تسمح بتقديـ التكصيات لحؿ المشكمة ،المكضكعية

 :.حدود البحث6

  .: الشركة العامة لمصناعات الدكائية الكاقعة في بغدادا. الحدكد المكانية

الميداني في الشركة  جانبوعداد البحث في إب. الحدكد الزمانية: كتتمثؿ بمدة 
الفترة  ىذهكتضمنت  1/6/2519 إلى1/1/2519 ما بيفالمبحكثة كالتي امتدت 

الشركة المبحكثة لجمع المعمكمات عف  إلىبالزيارات الميدانية  يفقياـ الباحث
 .االستبانة كاسترجعاىاالمجتمع البحث كتكزيع 

كبالنظر لكبر حجـ  ،فرد 355الحدكد البشرية لمبحث: بمغ مجتمع البحث  ج.
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 (55فرادىا)أبمغ عدد  فقد تـ اختيار العينة قصدية، مف المجتمع المذككر ،المجتمع
 .قساـ كالشعبدراء كمعاكني المدراء كمسؤكلي األا كىـ مف المفردن 

 دوات جمع المعموماتأ.7

لمحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالجانب  الرئيستعد استمارة االستبانة المصدر 
دبيات المتكفرة في األ المقاييسعمى  باالعتمادالعممي مف البحث. صممت االستبانة 

اذ تناكؿ  عف مبلئماتيا لبيئة البحث، فظبلن  ،قياسوكمفيـك المتغير المراد  تتبلءـكبصيغة 
 األخرلقساـ ما األأ ؛التعريفية لعينة البحثكؿ مف استمارة االستبانة المعمكمات القسـ األ

لقد تـ استخداـ ليكرات  ،ة كالفرعيةاتيا لتشمؿ متغيرات البحث الرئيسخصصت متغير 
 .(5ػ1مداىا) تتراكحالتي  اإلجابةخمس درجات لتصنيؼ درجات ( likertالخماسي )

 :االستبانة. صدق وثبات 22

 ثبات االستبانة: 

 ،لقياس ثبات االستبانة (split_Half)تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية 
الفردية كالزكجية في االستبانة كقدـ  األسئمةمعامؿ ارتباط بيف درجات  بإيجادكتتمخص 

 االرتباطف معامؿ أككجد  (spearman-Brown)تـ استعماؿ معامؿ االرتباط 
ذات ثبات جيد كيمكف  .المختمفةف االستبانة بمقاييسيا أ( مما يعني (0.92ىك

 .نفسيـ كتعطي نفس النتائجأ كلؤلفراد .كقات مختمفةأاعتمادىا في 

 صدق االستبانة: 

عف طريؽ عرض فقرات  طريقة لقياس الصدؽ ىك الصدؽ الظاىرم أفضؿف إ
لقد تحقؽ صدؽ المقياس  .ة مف الخبراء لمحكـ عمى صبلحيتياالمقياس عمى مجمكع

دارة ى مجمكعة مف المختصيف في مجاؿ اإلعرض فقرات االستبانة عممف خبلؿ  اظاىري  
 .كىي نسبة مقبكلة (80%) ككانت نسبة اتفاؽ الخبراء عمى فقرات المقياس (2ممحؽ)
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 :.الوسائل االحصائية المستخدمة20

 تـ استخداـ الكسائؿ االحصائية االتية:
كتحديد كمستكل  المئكية لكصؼالمكزكف، النسب  التكرارم الكسط التكزيع . أ

  .جابات عينة البحث كمعرفة مستكل التغييراتإ
جابات عف جة التشتت النسبي المطمؽ لقيـ اإلدر  المعيارم: لقياس باالنحراؼ . ب

 .كسطيا الحسابي
جابات عف كسطيا قياس درجة التشتت النسبي لقيـ اإلمعامؿ االختبلؼ: ل .ج

  .الحاسبي
بيف  المعممية لقياس نكع كدرجة العبلقةداة أ (Spearman)د. معامؿ االرتباط 

  .المتغيرات
 تأثيرلقياس  (Simple Regration coefficient)االنحدار البسيط  معامؿق. 

 .كاحد عمى متغير تابع كاحد متغير مستقؿ
 .الثبات لفقرات االستبانة بالمعامؿالحتساب (Spil-Half)معامؿ الثبات بطريقة ك.

  :. مجتمع وعينة البحث20

بمغ مجتمع البحث في المنظمة المبحكثة )الشركة العامة لمصناعات 
 فقد تـ اختيار عينة قصدية قدرىا ،لكبر حجـ المجتمع كبالنظر ،افردن  355الدكائية(

مدير( لقد  معاكف ،رئيس قسـ ،ا ممف يحممكف عناكيف كظيفة )مدير شعبةفردن  (50)
 .منيـ كلـ يتـ استبعاد أم استبانةفراد العينة كتـ جمعيا أتكزيع االستبانة عمى 
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 -:ةدراسات سابق -22
 :الثقافة التنظيميةدراسات  -اثانيً 
 (0226)دراسة الخشالي والتميمي  .1

"الثقافة التنظيمية كدكرىا في تعزيز المشاركة في اتخاذ القرار لمكاجية 
 األردنية"التحديات المعاصرة دراسة ميدانية في شركات تكنكلكجيا المعمكمات 

ىدفت الدراسة في التعرؼ عمى طبيعة الثقافة التنظيمية كمستكيات تكافر 
كالفاعمية في  ،التماسؾ ،االبتكار ،: التعاكفرىا المعتمدة في ىذه الدراسة كىيعناص

شركات صناعة تكنكلكجيا المعمكمات األردنية، كالتعرؼ عمى مستكل مشاركة العامميف 
في عممية اتخاذ القرار، كمدل تأثير الثقافة التنظيمية كعناصرىا في المشاركة في 

ليات تطبيقيا بخصكص الثقافة آكعناصرىا، كتقديـ بعض التكصيات ك اتخاذ القرار 
 يز مشاركة العامميف في اتخاذ القرار في الشركات قيد الدراسة.التنظيمية بيدؼ تعز 

صممت ليذا الغرض،  استبانةكما جمعت البيانات البلزمة لمدارسة عف طريؽ 
( مف العامميف في شركات تكنكلكجيا المعمكمات العاممة في 147مف عينة مككنة مف )

 أىداؼلدراسة. كلتحقيؽ ( كالذم أجريت فيو ا2558المممكة األردنية الياشمية لعاـ )
الدراسة حددت مجمكعة مف الفرضيات التي تـ اعتمادىا مف قبؿ الباحثيف بعد مراجعة 
ما كتب في األدب اإلدارم عف ىذا المكضكع. الختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ 

 .معامؿ التبايف األحادم

 مجمكعة مف النتائج أىميا: إلىتكصمت الدراسة 

ناصر المشاركة في التطبيؽ لعناصر الثقافة التنظيمية كع ارتفاع في مستكل -1
 لشركات تكنكلكجيا المعمكمات األردنية.ر اتخاذ القرا

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لجميع عناصر المشاركة في اتخاذ القرار  -2
 تعزل لعناصر الثقافة التنظيمية.
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  :االجتماعية المسؤولية -التابع : المتغيراثانيً 
  :(م0225)دراسة األغا وعفانة ـ 2

لمجامعات كفؽ نمكذج كاركؿ  االجتماعية المسؤكليةىدفت التعرؼ عمى تقييـ 
عمى طمبة الجامعات في قطاع غزة. كقد اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي  بالتطبيؽ
كقد تمثؿ  ،طبقية عشكائيةاستبانة كأداة لمدراسة باستخداـ عينة  تصميـ، كتـ التحميمي

، اإلسبلميةفي قطاع غزة )الجامعة  النظاميةمجتمع الدراسة كافة طبلب الجامعات 
 53898)، جامعة األقصى( كقد بمغ مجتمع الدراسة فمسطيفجامعة األزىر، جامعة 

االستبانات  تكزيعطالب كطالبة تـ   (382) )طالب كطالبة. كقد بمغت عينة الدراسة
كفؽ نمكذج كاركؿ قد بمغ  بالمسؤكلة االجتماعيةجامعات عمييـ ككاف تقييـ التزاـ ال

كلى بكزف بعد القانكني قد احتؿ المرتبة األككاف المجاؿ الفرعي الخاص بال 43.56%
 56.53بكزف نسبي  األخيرةاحتؿ البعد االقتصادم المرتبة  بينما، % 66.58نسبي بمغ 

في  االجتماعية بالمسؤكليةخاصة  كمشاريععدـ كجكد برامج  إلىكيعزك الباحث ذلؾ  %
 كاإلنسانية كاالجتماعية االقتصاديةالجامعات، كضعؼ مشاركة الجامعات في الجكانب 

ا نظرن  ؛بسبب الظركؼ التي تعاني منيا الجامعات ؛كالتمكيؿلقمة المكارد  لممجتمع كذلؾ
 .التي يدفعيا الطمبة الدراسيةمف الرسـك  ميزانيتياكاعتماد الجامعات فقط عمى 

 

 الثاني المبحث
 النظري التأطير

 الثقافة التنظيميةسيف ىما يريف رئيسيتـ في ىذا المبحث التطرؽ لمتغ
عمى فرضيات البحث كعمى  اإلجابةيماف في لمذيف يساك  المسؤكلية االجتماعيةك 

كضيح بعض سيتـ ت إذ ؛المستكحاة منو ىداؼاألمشكمة البحث كتحقيؽ  تساؤالت
 : تيبيذه المتغيرات ككاآلة الجكانب النظرية المتعمق
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 :التنظيميةالثقافة مفيوم  -أواًل 

مصطمح  استخدـ( أكؿ مف (Taylorيعتبر العالـ األمريكي إدكارد تايمكر 
الثقافة، ككضع ليا التعريؼ الكبلسيكي في كتابو "الثقافة البدائية"، كالذم ينص عمى 
أف الثقافة ىي:" ذلؾ الكؿ المركب الذم يحتكم عمى المعرفة، كالفنكف، كاألخبلؽ، 

ا في المجتمع" اف، باعتباره عضكن اإلنس اكتسبياكالتقاليد، ككؿ القدرات كالعادات التي 
نفسية مكانة في عقكؿ  اجتماعية(. كتحتؿ الثقافة كظاىرة 14: 2557الدكسرم، )

نيا تتبمكر مف خبلؿ إرد، إال األفراد، كلكنيا تخرج تماما عف نطاؽ التركيب الفطرم لمف
 ا مف شخصيتو.مراحؿ نمكه لتصبح جزءن 

، كتنكعت األساليب التنظيميةكما تتعدد المفاىيـ التي تناكلت مكضكع الثقافة 
ف ىناؾ إجماع عمى أىمية بناء إيا الميتمكف في ىذا المجاؿ، إال عالتي تعاطى م

ثقافة منظمية قكية، كىذا ما ظير مف خبلؿ األدبيات، كاألبحاث، كالدراسات في ىذا 
ف ىناؾ عدـ كجكد إ، إال التنظيميةالحقؿ. مع تعدد كتنكع تعاريؼ كمفاىيـ الثقافة 

كذلؾ بسبب التبايف في خمفية  ؛التنظيميةاتفاؽ تاـ عمى معنى مصطمح الثقافة 
 الباحثيف كبيئاتيـ كثقافاتيـ، كيمكف عرض بعض منيا فيما يمي: 

بأنيا: " الحصيمة المبرمجة، أك النتاج  التنظيميةالثقافة  (Hofsted)عرؼ 
الجماعي المنظـ لمعقؿ البشرم، حيث تميز ىذه الحصيمة مجمكعة مف البشر عف بقية 

 استجاباتالمجمكعات األخرل، أك ىي تكامؿ الخصائص العامة المتفاعمة التي تؤثر عمى 
 (.133: 2555أك تفاعبلت مجمكعة بشرية محددة مع ما يحيط بيا " )حمكدة، 

: " بأنيا نظاـ مف القيـ كالمعتقدات، يشترؾ Sttermarbornفي حيف يعرفيا 
بيا العاممكف في المنظمة، بحيث ينمك ىذا النظاـ ضمف المنظمة الكاحدة " )العمياف، 

2558 :311.) 

بأنيا: "  التنظيميةالثقافة  (Kennedy and Deal)بينما يعرؼ كؿ مف    
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ي المنظمة مف أف كالشعائر التي تمكف الفرد العامؿ فمجمكعة المعارؼ كالمفاىيـ 
نجـ، ) "عمؿ األشياءالمتعمقة بالمنظمة " أك بمعنى آخر: "ىي طريقةا فييايككف عضكن 

2554 :9.) 

بأنيا: " نمكذج مف االفتراضات األساسية  التنظيميةالثقافة  (Shein)ككصؼ  
التي تعطي الجماعة القدرة عمى االبتكار كاالكتشاؼ كالتطكر، مف خبلؿ تعمـ كيفية 
التعامؿ مع مشكبلت التكيؼ الخارجي كالتكامؿ الداخمي، كتستطيع كذلؾ العمؿ بنجاح 

التفكير، ، ك باإلدراؾمبني عمى الثقة كالتعامؿ مع األعضاء الجدد بطريقة صحيحة 
 (.21: 2559كالشعكر بعبلقة مباشرة مع تمؾ المشاكؿ " )الخفاجي،

 :التنظيميةالثقافة  أىمية -اثانيً 

دكرىا المؤثر في كافة أنشطة المنظمة،  إلى التنظيميةترجع أىمية الثقافة 
في  اعمى العامميف بالمنظمة لممضي قدمن  اضغكطن  التنظيميةحيث تشكؿ الثقافة 

عمميتي التفكير كالتصرؼ بطريقة تنسجـ مع الثقافة السائدة بالمنظمة، كتكمف أىمية 
  (55: 2555في النقاط التالية )الرخيمي،  التنظيميةالثقافة 

 كتشكؿ مف المنظمات، غيرىا عف لممنظمة المميزة المبلمح مف الثقافة . تعتبر1
 قيميا تركز عمىإذا كانت  خاصة بيا، لمعامميف كاعتزاز فخر مصدر

 عمى المنافسيف. كالتغمب كالريادة، كالتميز، االبتكار،

أحد الكسائؿ الكامنة كالقكية في تمكيف المديريف  التنظيمية.  تعتبر الثقافة 2
 المنظمة.  أىداؼلتحقيؽ 

اع كالكفاءة . إف تحقيؽ الميزة التنافسية القابمة لبلستمرار تتأتى عبر اإلبد3
 التنظيميةا مف منزلة المنظمة التنافسية، فالثقافة ترفعاف معن  يفالمت التنظيمية 

ا لتكليد التميز، ا كقكين ا كامنن ذات النكعية الفريدة لممنظمة تجعؿ منيا مكردن 
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 مقارنة بالمنافسيف.

شباع  الحاجات 4 . إف المنظمات ذات الثقافة المتكيفة التي تركز عمى إرضاء كا 
المتغيرة لمعمبلء كالعامميف، يمكنيا أف تتجاكز بأدائيا المنظمات التي ال تتكافر 
لدييا تمؾ الثقافة. ككذلؾ المنظمات التي لدييا ثقافة قكية كمتماسكة، يمكنيا 

جكدة المنتجات كالخدمات. كعمى ذلؾ  زيادة حصتيا السكقية، مف خبلؿ زيادة
 إلىنيا تحتاج إمف مجرد استراتيجيات فعالة، حيث فالمنظمة تحتاج أكثر 

 ثقافة جيدة تدعـ تمؾ االستراتيجيات.

  :الثقافة التنظيمية أىداف-اثالثً 

 ىميا: أحقيؽ مجمكعة مف المعايير ت إلىتيدؼ الثقافة التنظيمية 

  :القيم التنظيمية ـ2

 ،مكر المفضمة مف عدمياكاأل أتقدات عامة تحدد الصكاب مف الخطنيا معإ
 تكجيوعضاء التنظيـ في بيئة العمؿ بحيث تعمؿ عمى أفيي بمثابة قكاسـ مشركة بيف 

الظركؼ التنظيمية المختمفة مثؿ قيـ المساكاة بيف العامميف كقيـ  ضمفسمكؾ العامميف 
 (89: 2557،)الدكسرم              .فخريداء كاحتراـ اآلالكقت كاأل بإدارةاالىتماـ 

  :ـ االتجاىات التنظيمية0

دارة إدركت أفاذا ما  ،فراد المنظمة لمتصرؼ بطريقة محددةأكىي استعداد لدل 
العامميف ككيفية السيطرة عمييـ فعندئذ نستطيع مف تكجيو انسجاـ المنظمة طبيعة 

 (2005:56بك خديجةأ)                        .   سمككيـ نحك المصمحة العامة
  :ـ تمكين العاممين1

ىك منح العامميف في المنظمة النفكذ كالتفكيض البلـز لمبدء بالتغيير بما 
 كبذلؾ سيمكنيـ مف اتخاذ القرارات ،العمؿ المسؤكليةيشجعيـ عمى تحمؿ 
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بداعية كرفع عف تحرير قدراتيـ اإل داء فظبلن كمكاجية مشكبلت العمؿ كرقابة األ
كالتحسينات  األعماؿ إلنجازالطرائؽ  أفضؿمستكل الثقة لدييـ بما يتيح ليـ اعتماد 

 (bohlander,2001:108)                                         .المستثمرة فييا
  :نحو العمل الفرقي التوجو-2

العمؿ الفرقي  إلى لمتكجوالجماعي مدخبل  إلىالفردم يعد االنتقاؿ مف العمؿ 
فكار أعمؿ كفايات كميارات كخيرات ك كعندما يتطمب ال ،في كثير مف االتجاىات

يكفؿ العمؿ  ذاإكمداخمة المشركة  كأغراضو وأىدافجؿ بمكغ أمتعددة كمتكاممة مف 
نظمة عند الشركع بتطبيؽ العديد مف األ سيما أفضؿداء أالفرقي تحقيؽ نتائج 

 .(Ferrell,2003:55دارة البيئة)إمثؿ نظاـ دارية الحديثة اإل كالممارسات
 :التنظيميةالثقافة  أبعاد -اثالثً 

 االحتياجاتالسائدة عمى أف تعكس  التنظيميةلتحديد مدل قدرة الثقافة 
 التنظيميةتحميؿ الثقافة  إلىالحقيقية، كالقيكد الخاصة بالتنظيـ، سعى الكتاب كالباحثيف 

آخر حسب  إلىأخرل، كمف قطاع  إلىأنكاع، ىذه األنكاع تختمؼ مف منظمة  إلى
( ك)الصرايرة، 32-35: 2558األحمد، التقسيـ المستخدـ، كمف أبرزىا ) أساس
2553 :196-199:) 
إذ تعني أف عممية الضبط في مركز المنظمة  :(Power Culture). ثقافة القوة1

 كاتخاذ القرارات يككف بيد عدد محدد مف األفراد البارزيف في المنظمة. 
: ىي التي تركز عمى نكع التخصص الكظيفي، (Role Culture). ثقافة الدور2

نيا إ، كتيتـ باألنظمة كالقكاعد، كما كبالتالي األدكار الكظيفية أكثر مف الفرد
 كثبات األداء. كاالستمراريةمف الكظيفي تكفر األ

 ىداؼ: تركز ىذه الثقافة عمى تحقيؽ األ(Task Culture). ثقافة الميمة 3
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نجاز العمؿ، كتيتـ بالنتائج، أك تحاكؿ  المكارد بطرؽ مثالية، مف  استخداـكا 
 النتائج بأقؿ التكاليؼ. أفضؿأجؿ تحقيؽ 

عمى طريقة إنجاز العمؿ،  االىتماـ: يقتصر (Process Culture). ثقافة العمميات 4
كليس عمى النتائج التي تتحقؽ، فتنتشر الحيطة كالحذر بيف األفراد لحماية 

 بتفاصيؿ عممو. اكاىتمامن ، اد الناجح ىك األكثر دقة، كتنظيمن أنفسيـ، فالفر 
 الـمـســؤولـيـة االجتماعية: -اثانيً 

 :االجـتـمـاعـيـة الـمـســؤولـيـة مـفـيـومػػ 1

كؿ ا بشكؿ كاضح في النصؼ األيكـ المسؤكلية االجتماعية معركفن لـ يكف مف
رباحيا بكافة الكسائؿ كلكف أحيث كانت المنظمات تحاكؿ تعظيـ  ،مف القرف العشريف
تجاه البيئة  أكبرا ف تتبنى دكرن أل ؛فقد ظيرت دكافع ،رباحلمفيكـ األمع النقد المستمر 
 االجـتـمـاعـيـة الـمـسؤولـيـةكبالرغـ مف صعكبة تحديد دقيؽ لمفيكـ  التي تعمؿ فييا 

نيا" التزاـ إعمى (:Durker) تعريفيا فقد عرفيا إلىف ىناؾ عدة اجتيادات ىادفة إال إ
 تجاه المجتمع الذم تعمؿ فيو." المنشأة

مػاىػي إال  االجـتـماعـية الـمـسـؤولـيـةأف  إلى( HoImerشار )أكقد  ،ىذا
يؽ المساىمة تجاه المجتمع الذم تعمؿ فيو كذلؾ عف طر  األعماؿ منشأة"التزاـ عمى 

نشطة االجتماعية مثؿ محاربة الفقر كتحسيف الخدمة كمكافحة بمجمكعة كبيرة مف األ
سكاف كالمكاصبلت كغيرىا. لتمكث كخمؽ فرص عمؿ كحؿ مشكمة اإلا
 (.15ص:2007،الصيرفي)

كميز فيو بيف الػمػسػؤكلػيػة  ،Robbins خػر لمػبػاحػثآكىػناؾ تػعريػؼ 
 أف إلى امشيرن  بعادكفؽ مجمكعة مف األ االجػتمػاعػيػة كاالستػجابة االجتماعية

حيث تركػز عمػى النػيايات مف  ،الػمسػؤكليػة االجػتماعية ترتكػز عمػى اعتبػارات أخبلقيػة
أما االسػتجابة االجػتمػاعية فيو عبارة .بشكؿ التزامات بعيدة المدل ىداؼاأل
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عف الرد العممي بكسائؿ مختمفة عمى ما يجرم مف تغيرات كأحداث اجتماعية عمى 
 (16ــ15ص:2007،الصيرفيالمدل المتكسط كالمدل القريب)

نيا)جميػع القػرارات أعمػى تماعية كقد قاـ بعض البػاحثيف بتعريؼ الػمسػؤكلية االج
كالطرؽ التدريبية عمى تعبير تطكر رفاىية المجتمع ىدفا ليا(. كالفمسفات كاألفعاؿ 

كالمجتمع بما تقـك بو  األعماؿ ثابػة عقد اجتماع ما بيف منظماتا بأنيا )بميضن أ كتعرؼ
المسػؤكليػة  إلىخر يشير آيات تجاه المجتمع(. كىناؾ تعريؼ المنظمة مف عمم

االجتػماعيػة بأنيا عبارة عػف )العبلقات المتفػؽ عمييا الكاجبات المتصػمة بػالمؤثرات 
لمتعريؼ  ا. كيعد ىذا التعريؼ امتدادن (تمعالمشتػركة فػي تحقيؽ سعػادة كرفػاىػية المج

لممسػؤكليػة االجتماعيػة يتمثػؿ بتحقيؽ   مػف خبلؿ تركيزه عمػى ىػدؼ رئيس السابؽ
عادة كالرفاىية لمػمجتمع كالتي ال تأتي قكال، بؿ مػف خبلؿ االلتزامات المتفؽ عمييا الس

.  كقد أشار الباحثاف (16: ص2007الصيرفي، ).كتنفيذىا فػي حيز الكجكد كالكاقع
(Change and Flores)  بػأف المسػؤكليػة االجتػماعيػة ىي)التزاـ متخذ القرار في انتياج

سعاده ككؿ فضبل عف تحقيؽ منفعتو  أسمػكب لمعمؿ يؤمػف مػف خبللو حماية المجتمع كا 
كنحك  األعماؿيمثؿ بتحديد ىدؼ منظمة  :كؿاأل نيفكيضـ ىػذا التعػريؼ معني ،الخاصة

كالثانػي: يتمثؿ في العمؿ عمى ،التي تتخذىاتحقيؽ القيـ االجتماعية مف خبلؿ القرارات 
دارة المنتظمة كالتي يككف ليا تػأثير عمى قكتيا  مكاجية التحديات الجديدة التي تكاجييا كا 

 .تؤدييا التي ي تمبية حاجاتو مػف خبلؿ الكظائؼفي المجتمع كمقدار مساىمتيا ف
                                                                                                                                             (19:ص 2011بو عذبو،أ)نـزال و                                  

 :االجتماعيةــ أىمية الـمسـؤوليـة 0

)قيكاجي تية مػف خػبلؿ النػقاط اآل االجتماعيةيمكػف تكضيػح أىميػة المسػؤكلية 
 (6ػ5، ص2554كحساف، 

المسؤكلية االجتماعية تحسيف قدرة المنظمة عمى جذب كاإلبقاء عمى العماؿ  .2
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 كاألعضاء.

كذلؾ عف طريؽ رفع  ،لممستثمريف فضؿتمثؿ المسؤكلية االجتماعية الحالة األ .0
قيمة األسيـ في األمد الطكيؿ لما تحظى بو المنظمة لدل المجتمع كما تقـك 

 .بو لمحد مف المخاط التي يمكف أف تتعرض ليا مستقببلن 

 ،أف تستكعب كؿ التفاصيؿ المرتبطة المجتمع أليمكفالقكانيف كالتشريعات  .1
 .ؿ قانك اجتماعيةفبل ستمث األعماؿكلكف بكجكد المسؤكلية االجتماعية في 

ف لـ تقـ منظمة بمياميا في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية كمساعدة المجتمع إ .2
 .لجة كحؿ المشاكؿ التي يعاني منيافي معا

عبلجيا لذلؾ مف المناسب ترؾ المنظمات لتعمؿ  أفضؿالكقاية مف المشكمة  .3
 .شاكؿ قبؿ أف تتفاقـ كيصعب عبلجيافي المجتمع لتجنب الم

 :المسؤولية االجتماعية أىداف.1
 بالنسبة لممنظمة:ػ 1

ذا اعتبرنا المسؤكلية ا  تمع كخاصو لدل العماؿ كالعمبلء ك تحسيف صكرة المنظمة في المج ــ
  .االجتماعية تمثؿ مبادرات طكعية اتجاه أطراؼ مباشرة مف كجكد منظمة

مختمؼ  مناخ العمؿ السائد في المنظمة كبث ركح التعاكف كالترابط بيف تحسيف ــ
  .األطراؼ

صمة في حاجات المجتمع ا فعاال مع التغيرات الحاتمثؿ المسؤكلية االجتماعية تجاكبن  ــ
  .الحاجات االجتماعية كتحقيؽ جانب مف ذاتية الفرد كالمجمكعة إلىكانتقاليا 

  .داءحقؽ لممنظمة المرد كد المادم كاأليجابي لممسؤكلية االجتماعية يدراؾ اإلاإل ــ

 :بالنسبة لممجتمعــ 0
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يجاد الشعكر باالنتماء مف قبؿ زيادة التكافؿ االجتماعي بيف شرائح المجتمع كا ــ
 فراد كالفئات المختمفة األ

  .تحسيف نكعية الحياة في المجتمع سكاء ــ

ا مف زيادة مستكل التشقيؽ بالكعي االجتماعي عمى تحسيف التنمية السياسية انطبلقن  ــ
  .اىـ باالستقراء السياسيسكىذا سي ،كالمجمكعات كالمنظماتفراد األمستكل 

 ــ بالنسبة لمدولة. 1

داء ميماتيا كخدماتيا الصحية أاء التي تتحمميا الدكلة في سبيؿ عبتحقيؽ األ ــ
  .كالثقافية

ي المنظمات   كذلؾ بسبب كع ،تعظيـ عكائد الدكلة إلىتزاـ بالمسؤكلية البيئة يْكدل االل ــ
ة المساىمة في التطكر جماليالعادلة كالصحيحة في التكاليؼ اإلالمساىمة  بأىمية

التكنكلكجي كالقضاء عمى البطالة كغيرىا مف المجاالت التي تجد الدكلة الحديثة 
 األعماؿات ا عف تحمؿ منظمبعيدن  اـ بأعبائيا جميعن نفسيا غير قادرة عمى القيا

 (22ػػ21ص: 2012/2013طار)فتيحة اإلخاصة دكرىا في ىذا 

 :المسؤولية االجتماعية أبعادــ 2
 :المسؤولية االجتماعية أبعادـ 2

المسؤكلية  أبعادتحديد  فى محاكلةى العديد مف الكتاب كالباحثيف السع 
االجتماعية مف كجيات نظر مختمفة ككضعكا ليا مسميات متباينة نذكر منيـ عمى 

كلية لممسؤ  أبعادأربعة  إلى أشار لالذ  (Pride and Ferrellسبيؿ المثاؿ كؿ مف )
 :االجتماعية تمثمت في ما يمي

  ف تككف المنظمة صالحة كتعمؿ عمى اإلسياـ في تنمية إالمسؤكلية اإلنسانية: أم
 .كتطكير المجتمع كتحسيف نكعية الحياة
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 بمعنى أف تككف المنظمة مبينة عمى أسس أخبلقية كأف تمتـز  :المسؤكلية األخبلقية
 .الصحيحة كأف تمتنع عف إيذاء اآلخريف األعماؿب

 خريف مف بإطاعة القكانيف كاكتساب ثقة اآل أم التزاـ المنظمة :المسؤكلية القانكنية
 .المخمة بالقانكف األعماؿالشرعية كعدـ القياـ ب األعماؿخبلؿ التزاميا بتنفيذ 

 تحاكؿ جاىدة  كأفا بأف تككف المنظمة نافعة كمجدية اقتصادي   :المسؤكلية االقتصادية
الباحث كاركؿ كشمكلية محتكل المسؤكلية االجتماعية جعمت  .خريفتكفير األماف لآل
 .خبلقي كالقانكني كالخيرمادم كاألالبعد االقتص ىيك  أبعاديشير الييا بأربعة 

طراؼ األخرل ذات جديد يتسـ بالتأكيد غمى مصالح األبدأ اتجاه  ،كبعد ذلؾ
زبائف كالمكرديف التأكيد عمى العامميف كالمقرضيف كمف ثـ الالعبلقة بالشركة في البد ثـ 

فالشركة  األعماؿقبلؿ المجتمع ككؿ كذلؾ بالحد مف حرية كاست إلى كالمنافسيف كصكالن 
نما ىي آكال ىي  ةليآليست كحدة  لو اقتصادية لصنع النقكد مف أجؿ حممة األسيـ كا 

   .ة ىـ أصحاب المصمحةكحدة اقتصادية اجتماعية تؤثر كتتأثر بأطراؼ متعدد

 

 الثالث المبحث

 الجانب العممي

  :البحث وتحميميا إجماليعرض نتائج البحث  -واًل أ

 :التحميل الوصفي لمتغيرات البحث -واًل أ

دكر الثقافة التنظيمية في تحقيؽ  نسعى مف ىذا التحميؿ التعرؼ عمى التعرؼ 
 .العامة لمصناعات الدكائيةالشركة المسؤكلية االجتماعية لعينة مختارة في مكظفي 

جابات اضافة االنحراؼ المعيارم  لتمؾ اإلتـ االعتماد عمى الكسط الحسابي ك سكؼ يك 
اد ضمف المتغير الكاحد باالعتمىمية النسبية لكؿ بعد تحديد مستكل األ إلى
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( الخماسي في Likertمقياس ) (1)قد اعتمد الباحث عمىعمى معامؿ االختبلؼ. ك 
( بأربعة مستكيات 5-1بيف ) ما، فسيككف مستكل كؿ متغير لبلستبانةإجابات العينة 

يشتمؿ مستكييف في حالة الزيادة عف الكسط الفرضي ( يكضح ذلؾ، ك 1الجدكؿ  )ك 
( كذلؾ 4ا إذا زاد عف )جيد جدن ( ك 4-3( فيككف جيد إذا ما تراكح بيف )3البالغ )

ضعيؼ إذا تراكح بيف ( فيككف 3يتضمف مستكييف إذا انخفض عف الكسط الفرضي )
 (1ا إذا ما انخفض عف ككما ىك مبيف في الجدكؿ )ضعيؼ جدن ( ك 2-3)

 اإلجابةيبين المتوسط المرجح واتجاه  (2)الجدول  
 اإلجابةمستوى  اإلجابةمقياس  المتوسط المرجح

 اضعيف جدً  اتفق تمامً أال  1.79 إلى 1مف 
 ضعيف تفقأال  2.59 إلى 1.85مف 
 متوسط محايد 3.39 إلى 2.65مف 
 جيد تفقأ 4.19 إلى 3.45مف 

 اجيد جدً  اتمامً تفق أ 5 إلى 4.25مف 

 :الثقافة التنظيمية -2

تبلؼ كاتجاه االنحراؼ المعيارم  كمعامؿ االخ( الكسط الحسابي ك 2يبيف الجدكؿ )
عمى كسط حسابي عند الفقرة كالتي أذ بمغ إ، متغير الثقافة التنظيمية أبعادلفقرات ك  اإلجابة
(  كبمستكل 3.638ي ليا )ذ بمغ الكسط الحسابإعند بعد تمكيف العامميف  )17) الفقرةنصيا 

 ذ بمغ االنحراؼ المعيارم لوإ ،( كبمستكل جيد3عمى مف الكسط الفرضي البالغ )أجيد كىك 
فقد كاف عند الفقرة كالتي  ،قؿ كسط حسابيأما أ(، 23.227( كمعامؿ اختبلؼ )5.845)

( 1.521كانحراؼ معيارم ) (3.543ذ بمغ )إ( عند بعد القيـ التنظيمية 6)الفقرةنصيا 
عمى كسط أ فقد جاء ،بصكرة عامة بعادمستكل األما عمى أ ،(33.544كمعامؿ اختبلؼ )

مف عمى أ(  كىك 3.455الكسط الحسابي لو ) ذ بمغإ ؛بعد االتجاىات التنظيميةحسابي عند 
قؿ أما أ(، 5.847االنحراؼ المعيارم لو ) ذ بمغإ ؛( كبمستكل جيد3الفرضي البالغ ) الكسط
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(  كبمستكل متكسط 3.119ذ بمغ )إ ؛بعد القيـ التنظيمية مففقد كاف  ،كسط حسابي عاـ
  .(5.836كانحراؼ معيارم )

 (0)الجدول  
 لفقرات متغير الثقافة التنظيمية اإلجابةومعامل االختالف واتجاه ياري االنحراف المعالوسط الحسابي و 

 الفقرات الثقافة التنظيمية أبعاد
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

اتجاه 
 اإلجابة

 
 القيم التنظيمية

Q1 3.192 0.992 31.086 محايد 
Q2 3.234 1.005 31.064 محايد 
Q4 3.064 1.051 34.303 محايد 
Q5 3.064 1.092 35.627 محايد 
Q6 3.043 1.021 33.544 محايد 

 محايد 26.796 0.836 3.119 مجموع بعد القيم التنظيمية

 االتجاىات التنظيمية

Q7 3.468 0.929 26.788 اتفق 
Q8 3.575 0.972 27.202 تفقأ 
Q9 3.192 1.076 33.721 محايد 

Q11 3.447 1.176 34.119 أتفق 
Q12 3.596 1.014 28.207 اتفق 

 أتفق 24.519 0.847 3.455 مجموع  بعد االتجاىات التنظيمية

 تمكين العاممين

Q13 3.383 1.134 33.507 محايد 
Q14 3.277 1.015 30.982 محايد 
Q15 3.447 0.951 27.596 أتفق 
Q17 3.638 0.845 23.227 محايد 

 أتفق 24.152 0.830 3.436 مجموع بعد تمكين العاممين

 نحو العمل الفرقي التوجو

Q18 3.383 1.095 32.354 محايد 
Q19 3.255 1.031 31.684 محايد 
Q20 3.298 1.082 32.801 محايد 
Q21 3.277 1.015 30.982 محايد 
Q22 3.298 1.041 31.559 محايد 

 محايد 25.599 0.845 3.302 مجموع بعد التوجو نحو العمل الفرقي
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 محايد 20.899 0.696 3.328 اإلجمالي

 SPSS V.23برنامج  :المصدر

  :المسؤولية االجتماعية -0

كمعامؿ االختبلؼ  سط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم( الك 3يكضح الجدكؿ )
عمى كسط حسابي عند أذ بمغ إ  ؛المسؤولية االجتماعيةلفقرات متغير  اإلجابةكاتجاه 
كىك  ،(  كبمستكل جيد3.894)ذ بمغ إ ؛(  ضمن بعد المسؤولية االنسانية14الفقرة )

ذ بمغ االنحراؼ المعيارم لو إ( كبمستكل جيد 3الفرضي البالغ ) عمى مف الكسطأ
فقد كاف عند الفقرة  ،قؿ كسط حسابيأما أ(، 24.595( كمعامؿ اختبلؼ )5.938)

( 1.536) كانحراؼ معيارم (3.277ذ بمغ )إ المسؤولية االقتصادية( ضمف بعد (2
عمى كسط حسابي  أفقد جاء  ،بعادمستوى األما عمى أ ،(31.629كمعامؿ اختبلؼ )

عمى أكىك   ،(3.617اذ بمغ الكسط الحسابي لمبعد ) ؛خالقيةالمسؤولية األعند بعد 
ذ بمغ االنحراؼ المعيارم لو إ ؛( كبمستكل جيد3مف الكسط الفرضي البالغ )

ذ إ ،االقتصاديةالمسؤولية فقد كاف عند بعد  ،ما اقؿ كسط حسابي عاـأ(، 5.862)
 ( 5.947(  كبمستكل متكسط كانحراؼ معيارم )3.418بمغ )
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 ىمية النسبية لفقرات متغيرف المعياري  ومعامل االختالف واألاالنحرا( الوسط الحسابي و 1الجدول  )
 المسؤولية االجتماعية

الوسط  الفقرات المسؤولية االجتماعية أبعاد
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

اتجاه 
 اإلجابة

 المسؤولية االقتصادية
S1 3.362 1.072 31.885 محايد 
S2 3.277 1.036 31.629 محايد 
S4 3.617 1.114 30.805 محايد 
 تفقأ 27.690 0.947 3.418 مجموع بعد المسؤولية االقتصادية

 
 المسؤولية القانونية

 
 
 

S5 3.681 0.862 23.429 أتفق 
S6 3.511 1.081 30.790 أتفق 
S7 3.553 1.059 29.813 اتفق 
S8 3.553 0.904 25.450 تفقأ 

 أتفق 24.048 0.860 3.575 مجموع بعد المسؤولية القانونية
 
 

 المسؤولية االخالقية

S10 3.638 0.919 25.259 أتفق 
S11 3.383 0.990 29.271 محايد 
S12 3.830 1.007 أتفق اتفق 

 أتفق 23.845 0.862 3.617 خالقيةالمسؤولية األمجموع بعد 

 نسانيةالمسؤولية اإل 

S14 3.894 0.938 24.090 أتفق 
S15 3.468 1.158 33.395 أتفق 
S16 3.447 1.080 31.322 أتفق 
S17 3.745 0.920 24.569 أتفق 

 أتفق 23.271 0.847 3.638 نسانيةمجموع بعد المسؤولية اإل 
 أتفق 20.132 0.717 3.562 جمالياإل
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  :اختبار فرضيات البحث -اثانيً 

  :فرضيات االرتباط -2

نتائج قيـ معامؿ االرتباط ( 4يتضح مف خبلؿ معطيات الجدكؿ )  
(Pearson Correlation بيف )القيم التنظيمية، ) ىاأبعادمتغير الثقافة التنظيمية ب

( كالمتغير المعتمدة  العمل الفرقيالتوجو نحو ، االتجاىات التنظيمية، تمكين العاممين
 .(المسؤولية االجتماعية)

توجد عالقة ارتباط التي تنص عمى )كلى ك اختبار فرضية البحث  الرئيسة األ .أ
ذ بمغ معامؿ إ ؛معنوية بين الثقافة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية(

**( عند 5.458) الثقافة التنظيمية والمسؤولية االجتماعيةاالرتباط بيف 
 مجكد عبلقة ارتباط بمستكل  جيد  كذ(  كىذا يعني ك 5.554مستكل داللة )
جوىري لثقافة التنظيمية ليا دور فاعل و ن اأكىذا يدؿ عمى  ،داللة معنكية

 .في المسؤولية االجتماعية

توجد عالقة ارتباط التي تنص عمى )كلى ك اختبار فرضية البحث الفرعية األ .ب
ذ بمغ معامؿ إ ،القيم التنظيمية والمسؤولية االجتماعية(معنوية بين بعد 

**( عند 5.553) بعد القيم التنظيمية والمسؤولية االجتماعيةاالرتباط بيف 
 مجكد عبلقة ارتباط بمستكل  جيد  كذ(  كىذا يعني ك 5.555مستكل داللة )
 داللة معنكية.

توجد عالقة ارتباط اختبار فرضية البحث الفرعية الثانية  ك التي تنص عمى ) .ج
ذ بمغ إ ،معنوية بين بعد االتجاىات التنظيمية والمسؤولية االجتماعية(

 االتجاىات التنظيمية والمسؤولية االجتماعيةمعامؿ االرتباط بيف بعد 
كىذا يعني عدـ جكد عبلقة ارتباط  ،(5.486( عند مستكل داللة )5.154)
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 تماعية.بيف بعد االتجاىات التنظيمية كالمسؤكلية االج
توجد عالقة ارتباط التي تنص عمى )ر فرضية البحث الفرعية الثالثة ك اختبا .د

ذ بمغ معامؿ إ ،معنوية بين بعد تمكين العاممين والمسؤولية االجتماعية(
*(عند 5.288) بعد تمكين العاممين والمسؤولية االجتماعيةاالرتباط بيف 
ذك ط بمستكل  مقبكؿ  ك د عبلقة ارتبا(  كىذا يعني كجك 5.545مستكل داللة )
 داللة معنكية.

توجد عالقة ارتباط اختبار فرضية البحث الفرعية الرابعة ك التي تنص عمى ) .ه
ذ بمغ إ ،معنوية بين بعد التوجو نحو العمل الفرقي والمسؤولية االجتماعية(

 بعد التوجو نحو العمل الفرقي والمسؤولية االجتماعيةمعامؿ االرتباط بيف 
جكد عبلقة ارتباط (  كىذا يعني ك 5.551**( عند مستكل داللة )5.457)

  داللة معنكية. مبمستكل  جيد  كذ
 المسؤولية االجتماعيةو  الثقافة التنظيمية  أبعاد( يبين االرتباطات بين 2جدول )

 الثقافة التنظيمية أبعاد قيمة االرتباط ومستوى الداللو المسؤولية االجتماعية
 االرتباط **0.503

 القيم التنظيمية
0.000 Sig 
 االرتباط 0.104

 االتجاىات التنظيمية
0.486 Sig 
 االرتباط *0.288

 تمكين العاممين
0.045 Sig 

 التوجو نحو العمل الفرقي االرتباط **0.457
0.001 Sig 

 االرتباط **0.408
 الثقافة التنظيمية

0.004 Sig 
 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed( 
 .*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed( 
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 SPSS V.23برنامج المصدر: 

 
 الثقافة التنظيمية في المسؤولية االجتماعية أبعاد( يبين قيم معامل االرتباط بين 0) شكل

  :فرضيات التأثير  -0

لغرض  ،ثالتأثير التي تـ تحديدىا في البحفرضيات  باختباريختص ىذا الجزء 
كلكف قبؿ البدء باجر اختبار تحميؿ  ،مكانية الحكـ عمييا بالقبكؿ أك الرفضإتحديد 
جاىات التنظيمية، بيف المتغيرات المستقمة كالمتمثمة في )القيـ التنظيمية، االت التأثير

( المعتمدة  )المسؤكلية االجتماعية ، التكجو نحك العمؿ الفرقي( كالمتغيرتمكيف العامميف
لذ سيتـ  ،ف المتغيرات المستقمة ال تعاني مف مشكمة التعدد الخطيأكال التأكد مف أيجب 

 (5( ككما ىك مبيف في الجدكؿ )VIFاختيارىا كذلؾ عف طريؽ استخداـ اختبار )
 الثقافة التنظيمية  أبعادبين ( يبين اختبار وجود مشكمة التعدد الخطي 5)جدول 

التوجو نحو العمل 
 الفرقي

تمكين 
 العاممين

االتجاىات 
 التنظيمية

القيم 
  التنظيمية

 VIFقيم اختبار  
 القيم التنظيمية --- 1.299 1.298 1.236
 االتجاىات التنظيمية 2.626 --- 1.685 2.602
 تمكين العاممين 3.362 2.160 --- 2.695
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 التوجو نحو العمل الفرقي 2.152 2.241 1.810 ---

 SPSS V.23: برنامج المصدر

قؿ مف أىي (VIF) (2)ف جميع قيـ االختبارأ( 5ذ يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )إ
مية سيتـ ف البيانات التعاني مف مشكمة التعدد الخطي كعأكبالتالي نستنتج ب ،(5)

الثقافة التنظيمية في المسؤكلية  أبعادمعنكية بيف  تأثير. )يكجد اختبار الفرضية التالية
ىذه العبلقة تعني المسؤكلية مقدار الثابت ك  Constant( aتمثؿ )، ك االجتماعية(
الثقافة التنظيمية كالمتمثمة في )القيـ  بعاد( ىك دالة لمقيمة الحقيقية ألYاالجتماعية )

قيـ ك مؤشراتيا إما تقديرات ىذه ال التنظيمية، االتجاىات التنظيمية، تمكيف العامميف(،
الشركة العامة ( 53فقد حسبت عمى مستكل عينة البحث البالغة ) ،اإلحصائية

 ذ يبيف الجدكؿإ ؛مستكيات التأثير بيف المتغيرات سيتـ تحميؿك   لمصناعات الدكائية
 الثقافة التنظيمية في المسؤكلية االجتماعية أبعادالمؤشرات اإلحصائية بيف  مف( 6)

 الثقافة التنظيمية في المسؤولية االجتماعية أبعادالمؤشرات اإلحصائية بين يبين  (4جدول  )
المسؤولية 
 a B R2 F P الثقافة التنظيمية أبعاد التاثير االجتماعية

المسؤولية 
 االجتماعية

Y 

 5.554 8.962 0.166 0.420 2.164 الثقافة التنظيمية --->
 0005. 15.232 0.253 0.431 2.216 القيم التنظيمية --->
 5.486 0.494 0.011 0.011 3.257 االتجاىات التنظيمية --->
 5.545 4.099 0.083 0.249 2.707 تمكين العاممين --->
 5.551 11.870 0.209 0.388 2.282 التوجو نحو العمل الفرقي --->

 SPSS V.23وبرنامج    AMOS V.23: برنامج المصدر

معنكم بيف  تأثيرالتي تنص عمى )يكجد الثانية ك  ار فرضية البحث الرئيسةاختب .أ
(  بيف Fذ بمغ قيمة معامؿ )إ الثقافة التنظيمية في المسؤكلية االجتماعية(
مف  قيمة  أكبركىي ( 8.962) الثقافة التنظيمية في المسؤكلية االجتماعية

(F( الجدكلية البالغة )5.554(عند مستكل داللة )4)  صغر مف مستكل أكىي
معنكية بيف الثقافة التنظيمية في  تأثيركىذا يعني كجكد  ،(5.55عند ) الداللة
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(  كىذا يدؿ عمى اف 5.425) التأثيرالمسؤكلية االجتماعية، اذ بمغت قيمة 
المسؤولية زيادة في  إلىبمقدار كحدة كاحدة سيؤدم  التنظيمية الثقافة زيادة

 ( 6%( ككما ىك كاضح في الجدكؿ )42بنسبة  ) االجتماعية

)يوجد تاثير معنوي التي تنص عمى كلى ك اختبار فرضية البحث الفرعية األ .ب
ذ بمغ قيمة معامل  إ ؛بين بعد القيم التنظيمية في المسؤولية االجتماعية(

(Fبين بعد القيم التنظيمية والمسؤولية االجتماعية  ) (كىي  15.232  )
(  كىي 5.555(عند مستكل داللة )4)( الجدكلية البالغة Fمف قيمة ) أكبر

(  كىذا يعني كجكد تاثير معنكية بيف 5.55صغر مف مستكل الداللة  عند )أ
معنوية بين  تأثيرتوجد ام ) بعد القيم التنظيمية في المسؤولية االجتماعية

 التأثيرذ بمغت قيمة إ ؛(بعد القيم التنظيمية في المسؤولية االجتماعية
بمقدار كحدة كاحدة بعد القيم التنظيمية اف زيادة كىذا يدؿ عمى  (5.431)

%( ككما ىك 43بنسبة  )  المسؤولية االجتماعيةزيادة في  إلىسيؤدم 
 ( 6كاضح في الجدكؿ )

معنوية  تأثيريوجد اختبار فرضية البحث الفرعية الثانية كالتي تنص عمى ) .ج
قيمة معامؿ   ذ بمغإ بين بعد االتجاىات التنظيمية في المسؤولية االجتماعية(

(F بيف بعد  )(  5.494) االتجاىات التنظيمية في المسؤولية االجتماعية
  (5.486(عند مستكل داللة )4( الجدكلية البالغة )Fصغر مف قيمة )أكىي 
 تأثير(  كىذا يعني  عدـ كجكد 5.55مف مستكل الداللة  عند ) أكبركىي 

 .المسؤولية االجتماعيةاالتجاىات التنظيمية في معنكية بيف بعد 

معنوية  تأثيريوجد التي تنص عمى )ر فرضية البحث الفرعية الثالثة ك اختبا .د
ذ بمغ قيمة معامؿ  إ ،بين بعد تمكين العاممين في المسؤولية االجتماعية(

(F بيف  )أكبر(  كىي 4.599) بعد تمكين العاممين والمسؤولية االجتماعية 
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صغر أ( كىي 5.545( عند مستكل داللة )4( الجدكلية البالغة )Fمف قيمة )
(  كىذا يعني كجكد عبلقة تاثير معنكية بيف 5.55مف مستكل الداللة  عند )

ثير أاذ بمغت قيمة الت ؛تمكين العاممين في المسؤولية االجتماعيةبعد 
بمقدار كحدة كاحدة  تمكين العاممين(  كىذا يدؿ عمى اف زيادة بعد 5.249)

ككما ىك كاضح  ،%(24المسؤكلية االجتماعية بنسبة  )زيادة في  إلىسيؤدم 
  (6)في الجدكؿ 

يوجد تاثير معنوية اختبار فرضية البحث الفرعية الثالثة ك التي تنص عمى ) .ه
ذ بمغ قيمة إ ؛بين بعد التوجو نحو العمل الفرقي في المسؤولية االجتماعية(

 االجتماعية بعد التوجو نحو العمل الفرقي والمسؤولية(  بيف Fمعامؿ  )
( عند مستكل داللة 4)( الجدكلية البالغة Fمف قيمة ) أكبر(  كىي 11.875)
كىذا يعني كجكد   ،(5.55صغر مف مستكل الداللة  عند )أكىي   ،(5.551)

التوجو نحو العمل الفرقي في المسؤولية ثير معنكية بيف بعد أعبلقة ت
ف زيادة بعد أكىذا يدؿ عمى   ،(5.388ثير )أذ بمغت قيمة التإ ؛االجتماعية

زيادة في المسؤكلية  إلىبمقدار كحدة كاحدة سيؤدم  التوجو نحو العمل الفرقي
 .(6ككما ىك كاضح في الجدكؿ ) ،%(38االجتماعية بنسبة  )

  Conclusionsاالستنتاجات    – واًل أ
التمكيف مف بعد  (17عمى كسط حسابي لمتغير الثقافة التنظيمية لمفقرة )أبمغ .2

نحراؼ ذا بمغ االإ (3)عمى مف الكسط الفرضي البالغ أكىك   3.638ىك
 .((32.544كمعامؿ االختبلؼ (0.845) لوالمعيارم 

 ((3.043 في بعد القيـ التنظيمية كىك (6قؿ كسط حسابي لمفقرة )أ.بمغ 2
 .33.544كمعامؿ اختبلؼ  1.021  كانحراؼ معيارم

ذ إ ؛ىك عند بعد االتجاىات التنظيمية بعادى مستكل األعمى كسط حسابي عمأ.3
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كبمغ  3الفرضي البالغ  عمى مف الكسطأكىك 3.455  وبمغ الكسط الحسابي ل
 .0.847المعيارم لة  االنحراؼ

كبمستكل  ,3.119بمغ  ذإ ،قؿ كسط حسابي عاـ كاف عند القيـ التنظيميةأما أ. 4
 .0.836متكسط كبانحراؼ معيارم قدرة 

االجتماعية ضمف بعد المسؤكلية عمى كسط حسابي في متغير المسؤكلية أ.بمغ 5
عمى مف الكسط أبمستكل جيد كىك 3.894 ذ بمغ إ 14نسانية لمفقرة اإل

قؿ كسط حسابي أما أ.6  0.938كبمغ االنحراؼ المعيارم  3البالغ  الفرضي
متغير المسؤكلية االجتماعية ىك ضمف مبعد المسؤكلية االقتصادية بمغ  ضمف

 .1.036كانحراؼ معيارم قدرة  3.277عند 2في الفقرة 
كسط حسابي عند عمى أفقد كاف  ،المسؤكلية االجتماعية أبعادما عمى مستكل أ.7

عمى مف الكسط الفرضي أكىك  3.617بمغ  ذإ ؛خبلقيةفقرة المسؤكلية األ
 .0.862 و ل  معيارمكانحراؼ 

ذات داللة معنكية  اف ىنالؾ ارتباطن أحصائية لفرضيات االرتباط .بينت النتائج اإل8
  .المسؤكلية االجتماعية أبعادبيف الثقافة التنظيمية ك 

 بعادألذات داللة معنكية  اتأثيرن ف ىنالؾ أتبيف  التأثير. لدل اختبار فرضيات 9
المتغير التابع )المسؤكلية  أبعاد( في ةالمتغير المعتمد )الثقافة التنظيمي

 تأثيربينت النتائج عدـ كجكد  ذإة( عدا الفرضية الفرعية الثانية االجتماعي
 .معنكم لبلتجاىات التنظيمية في المسؤكلية االجتماعية
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 :التوصيات
ف تقكـ الشركة عمى ترسيخ قيـ الثقافة التنظيمية بأبعادىا )ثقافة القكة،ثقافة الدكر، أ .1

كذلؾ  ؛نظمتيا المطبقةأفراد المنظمة كفي أكثقافة العمميات كثقافة الميمة بيف 
 .لغرض زيادة التأثير في مجاؿ تنفيذ كالتزاـ بالمسؤكلية االجتماعية

حكثة لتبصيرىـ بأىمية المسؤكلية قامة الدكرات لممكظفيف في الشركة المبإ .2
يجابية بيف ماـ المجتمع كمدل تأثير التزاميا عمى العبلقات اإلأ االجتماعية ليا

 .الشركة كمجتمعيا
كضع بكسترات تكضيحية في الشركة تبيف ماىي المسؤكلية االجتماعية ليا لغرض  .3

 .معرفتيا مف قبؿ المكظفيف
م ىذا المجتمع بمدل التزاـ أمعرفة ر جراء استطبلع لمجتمع الشركة المبحكثة لإ .4

 .الشركة بمسؤكليتيا االجتماعية تجاىيـ
ك دليؿ يبف اىمية المسؤكلية االجتماعية الشركة كتكزيعو أك كتمكؾ أعمؿ كتيب  .5

عمى المكظفيف ليككنكا عمى االطبلع بصكرة دائمة عمى ىذه الصكرة ككيفية التزاـ 
 .بيا
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