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نعیش فیه تطورا سریعا في جمیع مجاالت الحیاة سواء االقتصـادیة یشهد العصر الذي     

أو االجتماعیــة أو الثقافیــة أو السیاســیة، و نتیجــة لهــذا التطــور نمــت المنظمــات و ازدادت 
هـــا مرهونـــا بقـــدرتها علـــى المنافســـة فـــي ظـــل االنفتـــاح ؤ أهمیتهـــا فـــي المجتمـــع و أصـــبح بقا

د، مما جعل الكثیر من الباحثین و المهتمـین بمجـال التنظـیم یـدركون أنـه االقتصادي المتزای
ال یمكن الحدیث عن منظمة فعالـة دون االهتمـام بالعنصـر البشـري كأحـد العناصـر الهامـة 
فــي كــل تنظــیم نــاجح، و مــن هــذا المنطلــق جــاء االهتمــام بثقافــة المنظمــة كأحــد المواضــیع 

نظـــیم، و هـــذا لمـــا لهـــا مـــن أهمیـــة كبـــرى فـــي حیـــاة الحدیثـــة التـــي دخلـــت كتـــب اإلدارة و الت
المنظمــات، بحیــث اقتــرن إدراك علمــاء التنظـــیم و المــدیرین ألهمیــة ثقافــة المنظمــة بـــالفترة 
التــي بــرزت فیهــا الیابــان كقــوة صــناعیة عظمــى فــي العــالم، فقــد أحســنت اســتثمار مواردهــا 

یجابیة في العمل، بحیـث تعتبـر البشریة و تنمیة مهاراتهم و قدراتهم من خالل دعم القیم اإل
القــیم التنظیمیــة أســاس ثقافــة المنظمــة و أعمــق مســتوى فیهــا لمــا تمثلــه مــن توجیــه لســلوك 

المساواة بین العاملین، االهتمام بإدارة الوقت، االهتمـام : األفراد في العمل، و من هذه القیم
  .الخ..باألداء، احترام اآلخرین

لیسـت مشـكالت اقتصـادیة ناتجـة عـن نقـص فـي المـوارد لذلك فإن مشكالتنا المعاصـرة     
و اإلمكانیات المادیة و البشریة ، بقدر مـا هـي فـي حـاالت كثیـرة مشـكالت سـلوكیة متعلقـة 
بأخالقیــــات التعامــــل و اإلخــــالص فــــي العمــــل و غیــــاب األمانــــة فــــي اإلدارة، المحســــوبیة، 

ة إذا اقتصـرت علـى مجـرد الخ، فال یمكن أن تنجح أیـة جهـود  تنمویـة أو إصـالحی..الرشوة
إصــدار التعلیمـــات و تعــدیل األنظمـــة و إصــالح الهیاكـــل اإلداریــة و تیســـیر اإلجـــراءات و 
تكــرار الــدعوات اللفظیــة بضــرورة االلتــزام بمبــادئ األخــالق، و بمــا أن اإلدارة هــي العملیــة 
 األساســـیة التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا إنجـــاز المهـــام و تحقیـــق األهـــداف فـــإن قـــیم المـــدیرین و
المشرفین هي أساس قیم كل منظمة إذ یتعدى تأثیر القیم التي یحملونهـا لیـؤثر علـى قـیم و 
ســـلوك المرؤوســـین، و بالتـــالي فـــإن منظماتنـــا بحاجـــة إلـــى القـــدوة الحســـنة خصوصـــا مــــن 

ریـــة المناطـــة بهـــا بالدرجـــة األولـــى مســـؤولیة إعـــداد و تنفیـــذ الخطـــط لتحقیـــق القیـــادات اإلدا



ب 

األهـــداف، ذلـــك أن هـــذه القیـــادات تعطـــي بســـلوكها الحســـن المثـــل الطیـــب الـــذي ینبغـــي أن 
  . یحتذى به

) ةبأبعادها اإلداریـة األربعـ(و من هنا جاءت دراسة الباحثة لتركز على القیم التنظیمیة     
  :لتنظیم، و هذه الدراسة مقسمة إلى قسمین قسم نظري و آخر تطبیقيو عالقتها بفعالیة ا

  
ـــاول الفصـــل األول مشـــكلة      ـــث تن ـــى ثالثـــة فصـــول، حی ـــوي عل أمـــا القســـم النظـــري فیحت

فرضـیة عامـة تنـدرج ضـمنها أربـع (الدراسة، مبررات اختیارهـا، أهمیتهـا، أهـدافها، فرضـیاتها
افة إلــى ذلــك تضــمن هــذا الفصــل عــرض ، ثــم تحدیــد المفــاهیم، و باإلضــ)فرضــیات جزئیــة

  . لبعض الدراسات السابقة و المشابهة
ـــث     ـــة مـــن حی ـــیم التنظیمی ـــاني الق ـــاول الفصـــل الث تعریفهـــا، خصائصـــها، تطورهـــا، : و تن

ل بینهـا و بـین ــأهمیتها، تكوینها، مصادرها، تصنیفاتها، قیاسها، تغییرها، وصوال إلى التفاع
  .القیم الفردیة

تعریفهـا، توضــیح : ل الثالــث فـاختص بموضــوع الفعالیـة التنظیمیــة مـن حیــثأمـا الفصـ     
الفـــرق بینهـــا و بـــین الكفـــاءة، مؤشـــراتها، مـــداخل دراســـتها، تقـــدیرها، خصـــائص المنظمـــات 

  .الفعالة، ثم أهم متطلبات زیادة الفعالیة و أخیرا القیم كموجهات لتحقیق الفعالیة التنظیمیة
  

الفصـل : الجانب التطبیقي مـن الدراسـة فیحتـوي علـى فصـلین و أما القسم الثاني و هو    
التــذكیر بفرضــیات : و یتضــمن ةالرابــع و المعنــون بـــ اإلجــراءات المنهجیــة للدراســة المیدانیــ

، المــنهج المتبــع فــي الدراســة، وأداة )الجغرافــي، البشــري، الزمنــي(مجــاالت الدراســةالدراســة، 
  .حصائیةجمع البیانات، و أخیرا أسلوب المعالجة اإل

و الفصــل الخــامس الــذي اخــتص بـــ تحلیــل بیانــات الدراســة المیدانیــة و مناقشــة النتــائج     
الخصائص الشخصیة لمفردات الدراسة، اتجاهات : على ضوء فرضیات الدراسة، و یشمل

اإلطارات المسـؤولة نحـو القـیم التنظیمیـة المتعلقـة بكـل إدارة، اتجاهـات اإلطـارات المسـؤولة 
ة و الخارجیــة، ثـم دراســة العالقــة ـرات الداخلیـــالل بعــض المؤشــم مـن خـــة التنظیــــــنحـو فعالی

و ) ةبأبعادهــــا اإلداریــــة األربعــــ(بـــین اتجاهــــات اإلطــــارات المســــؤولة نحــــو القــــیم التنظیمیــــة 



ج 

اتجاهاتهـم نحـو فعالیة التنظـیم ، و أخیـرا نتـائج الدراسـة و تقـدیم أهـم مقترحـات و توصـیات 
  .البحث

   


