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في وزارة الماليةةة لةةدى مةةوظ أثةةر الثقافةةة التنظيميةةة علةةى االلتةةزام التنظيمةةيالدراسةةة الحاليةةة إلةةى بحةةث  هدددفت
. وأنطالقةةًا مةةن المشةةكلة البحثيةةة التةةي تتناولهةةا الباحثةةة، مةةن خةةالل الرضةةا الةةوظيفي كمتغيةةر وسةةيط األردنيةةة

الوصفي التحليلي إلعداد الدراسة. باإلضافة إلى استخدام  المنهجولتحقيق أهداف الدراسة أعتمدت الباحثة 
فةةراد مجتمةةع الدراسةةة. حيةةث طبقةةت الباحثةةة هةةذه الدراسةةة كةةأداة رئيسةةية لجمةةع البيانةةات مةةن أ السددتبانةأداة 

مكةةةون مةةن كافةةةة المةةةوظفين العةةاملين فةةةي وزارة الماليةةةة األردنيةةة، والةةةذين بلةةة   مجتمدددع بحثددديالبحثيةةة علةةةى 
من هذا المجتمع، وقةد بلة  حجةم العينةة عةدد  بسيطة عينة عشوائية( موظف. وتم اختيار 2111عددهم )

لتحليل اسةتجابات  (SPSS V 26)حثة على برنامج التحليل اإلحصائي ( موظف. وقد أعتمدت البا322)
 نتددائجوعقةةب تحليةل البيانةةات توصةةلت الدراسةة لعةةدة  أفةراد عينةةة الدراسةة علةةى تسةاؤالت ومحةةاور االسةتبانة.

كمةا أشةارت النتةائج إلةى أن . أن مستويات الثقافة التنظيمية ككل في وزارة المالية األردنيةة متوسةطةأهمها: 
. وأيضةةةًا جةةةاءت املون فةةةي وزارة الماليةةةة لةةةديهم مسةةةتويات متوسةةةطة مةةةن اإللتةةةزام التنظيمةةةي تجةةةاه عملهةةةمالعةةة

أثر دال إحصةائيًا للثقافةة . يوجد مستويات الرضا الوظيفي لدى العاملون في وزارة المالية األردنية متوسطة
فةةةةي األثةةةةر بةةةةين الثقافةةةةة  الرضةةةةا الةةةةوظيفي لعةةةةب دور الوسةةةةيط الجزئةةةةي. التنظيميةةةةة علةةةةى اإللتةةةةزام التنظيمةةةةي

 على أبرزها: يجب التوصياتوفي ضوء هذه النتائج ذكرت الباحثة عدد من  .اإللتزام التنظيميو  التنظيمية
الةةوزارة بحةةث األسةةباب الكامنةةة وراء المسةةتويات المتواضةةعة ليلتةةزام التنظيمةةي لةةدى المةةوظفين،  المةةدراء فةةي

ضرورة تنبةه المةدراء  .إزالتهاالعمل على و  تحد من اإللتزام لكشف عن العوامل السلبية في بيئة العمل التيل
 إلةى األهميةةة الجوهريةة للثقافةةة التنظيميةةة فةي صةةياغة مخرجةةات عديةدة فةةي المنظمةةة مثةل اإللتةةزام التنظيمةةي

البد من إدراك المدراء للةدور الجةوهري . مناسبو  غيرها في حال تم توجيهها بشكل سليمو  الرضا الوظيفيو 
ي في تحسين إلتزام العةاملين تجةاه منظمةاتهم الةذي يةنعكس بةدوره علةى مخرجةات عديةدة مثةل للرضا الوظيف

 .مستويات األداء الفعلي نظرًا لألهمية الجوهرية للرضا الوظيفي
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