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  :ـ مشكلة البحث1

ــــیعتبـــر التنظـــیم وحـــدة اجتماعیـــة تقـــام بطریقـــة مقصـــودة مـــن أجـــل تحقی     ــــق أهدافهـ ا و ـ
مـات األخـرى، هـذه الشخصـیة ینظتشخصـیة تمیـزه عـن غیـره مـن ال یمنظـتلكـل فعالیتها، و 

ات و یشـترك فیهـا ـل المنظمــهي مـزیج مـن القـیم و االتجاهـات و المعـاییر التـي توجـه عمـ
ـــذا فـــالقیم تشـــكل الســـلوك و تـــؤثر فـــي جمیـــع األعمـــال التـــي یـــتم تنفیـــذها فـــي  العـــاملون، ل

ة مـن األفكـار و ـو التـي تمثـل مجموعـ) القـیم التنظیمیـة(المنظمـات خصوصـا قـیم المـدیرین
المعتقـدات التـي یشـترك فیهـا المـدیرون والمسـؤولون و تؤكـد نظـرتهم الخاصـة المتفـردة فــي 

منظمة، كما تعمل أیضا كموجه لسلوكهم فهي عبـارة مجال النشاط وذلك لتحقیق أهداف ال
   . الحسن و السیئ و المهم و غیر المهمالسلوك عن اختیار بین 

تختلــف هــذه القــیم بالنســبة للمنظمــات حســب درجــة قوتهــا، ممــا یشــكل لكــل منظمــة و     
تي مـن بیـنهم محمـد قاسـم القریـو و یعتبر الكثیر مـن البـاحثین  ،نظامها القیمي الذي یمیزها

أن المنظمة التي لها نظام قیمي قوي و متماسك یشترك فیه أغلبیة أعضاءها تسـتطیع أن 
تحقق النجاح، أما المنظمات الفاشـلة فغالبـا مـا یكـون فشـلها نتیجـة ضـعف نظامهـا القیمـي 
أي عدم وجود اتفاق أو إجماع عام على منظومـة قـیم واحـدة و علـى المعتقـدات اإلیجابیـة 

التنظیمیــة و تقـــدیم المصـــلحة  تالـــوالءاا یســـمى بالشــللیة أي تعـــدد فــي العمـــل ، و هــذا مـــ
 –" اإلدارة بـالقیم"فـي نـدوة  "عبد الرحمن بن أحمـد هیجـان"قال حیث  ،الخاصة عن العامة

المشـكلة الحقیقیـة التـي "بـأن  -ت بمعهـد اإلدارة العامـة بالریـاضوهـو مـدیر عـام االستشـارا
، و مشـكلتنا فـي اإلدارة تـأتي مـن ضـعف ة إدارةتعاني منها المجتمعات العربیـة هـي مشـكل

بـالرغم مـن أننـا نملـك العقیـدة اإلسـالمیة التـي نعتــز  ، ]1["منظومـة القـیم التـي توجـه سـلوكنا
بهــا و التــاریخ العربـــي الــذي نفخـــر بــه، كمـــا نملــك الثـــروة البشــریة و المادیـــة، لكــن ظلـــت 

هـــذا مـــا تؤكـــده الكثیـــر مـــن  و د طموحاتنـــا،ـمعضـــلتنا تكمـــن فـــي أن إدارتنـــا لـــم تواكـــب بعـــ
اقض و التعــارض بـین مــا هـو نظــري ـم بالتنــ، فهـو یتســالكتابـات حـول التنظــیم فـي الجزائــر

ال و ممارسات، وكنتیجة لهـذا التعـارض ــمن مفاهیم تنظیمیة و بین ما هو عملي من أعم
ـــة التنظیمیـــة، و مـــن  ـــة للفعالی ـــة ســـلبیة منافی بـــرز هـــذه المظـــاهر أفقـــد ظهـــرت قـــیم تنظیمی

                                                
 :Avilable atنــــدوة اإلدارة بـــــالقیم،    .alwatan.com @ Webmaster. .مجلــــة الــــوطن : 1

http://www.alwatan.com/grapics، 12/12/05 .     
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الجامــد، التهــاون، الالمبــاالة،  يعــدم االنضــباط فــي العمــل، الســلوك البیروقراطــ: الســلبیة

عدم تحمل المسؤولیة، تبـذیر األمـوال العمومیـة، هیمنـة العالقـات الشخصـیة و المحسـوبیة 
  .الخ..ین و الترقیة و تخصیص المكافآتــفي عملیات االختیار و التعی

ــالقیم التنظیمیــة تشــمل أربعــة " مایــك وود كــوك دیــف فرانســیس و"و حســب الباحثــان      ف
  :أبعاد رئیسیة كما یشمل كل بعد ثالث قیم و هي

  .القوة، الصفوة، المكافأة: تشمل قیم و: ـ إدارة اإلدارة    
  .االقتصاد، الفعالیة، الكفاءة: ـ إدارة المهمة    
  .العدل، فرق العمل، القانون و النظام: ـ إدارة العالقات    
  .الدفاع، التنافس، استغالل الفرص: ـ إدارة البیئة    

ر التنظیمـي و ـو قد توصل الباحثان إلى هذه القیم من خالل تتبع مراحـل تطـور الفكـ     
محاولـة الجمـع بــین إیجابیـات كـل مرحلــة، كـذلك نتیجــة لعـدة دراسـات أجراهــا الباحثـان فــي 

  .الخ..أ .د، نیوزیلندا، الوالیات مالسوید، المكسیك،اسبانیا، الهن :مثلالعدید من الدول 
أجنبیــة بالنســبة  یئــاتو بمــا أن هــذه القــیم أخــذت مــن دراســات و بحــوث أجریــت فــي ب    
ــا ا و ـمــع مجتمعاتنــ ىــــإال أنهــا قــیم إیجابیــة ال تتناف) لیســت مجتمعــات عربیــة إســالمیة(إلین

جـاءت دراسـة  اتنا لـذلكثقافتنا اإلسالمیة، و بالتالي ترى الباحثة إمكانیة دراستها في منظم
وعالقتهـا بفعالیـة  السابق ذكرها الباحثة لتركز على القیم التنظیمیة بأبعادها اإلداریة األربع

التنظـــیم، وذلـــك مـــن خـــالل معرفـــة مـــدى إســـهامها فـــي تحقیـــق بعـــض مؤشـــرات الفعالیـــة 
رات، ، وذلـك لعـدم إمكانیـة الباحثـة فـي اسـتخدام كـل المؤشـ)الداخلیة و الخارجیـة(التنظیمیة

مــن و التــي قامــت بتحدیــدها بنــاءا علــى مراجعتهــا للدراســات الســابقة حــول فعالیــة التنظــیم 
  . )مؤسسة صناعیة(من جهة أخرى تهاو بما یتناسب و مجال دراسجهة، 

ادة و ـالیب القیــــــــكمـــا تجـــدر اإلشـــارة كـــذلك إلـــى أهمیـــة الدراســـات و البحـــوث حـــول أس    
  .الخ و أثرها على فعالیة المنظمة..تكنولوجياالتصال، أنماط التسییر، التطور ال

  :و علیه قامت الباحثة بصیاغة إشكالیة الدراسة في التساؤالت التالیة    
ـــ مـــا هـــي  ــــلقینحـــو ااإلطـــارات المســـؤولة  اتجاهـــاتـ ـــة الســــ ـــي المنظمـــةـم التنظیمی و  ائدة ف

دارة المهام، و إدارة العالقات، وإ "المتعلقة بأسلوب     ؟دارة البیئةإدارة اإلدارة، وإ
  ـ ما هي اتجاهات اإلطارات المسؤولة نحو فعالیة التنظیم؟ 
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اتجاهــاتهم  و هــذه القــیمنحــو اإلطــارات المســؤولة  اتجاهــاتبــین  مــا هــي طبیعــة العالقــةـــ 

  فعالیة التنظیم؟ نحو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ـ مبررات اختيار مشكلة البحث1ـ1

  :یما یليتتمثل مبررات اختیار مشكلة البحث ف    
ع التـــي ال یــزال البحــث فیهــا قائمـــا، و ـــــــ اعتبــار أن موضــوع فعالیـــة التنظــیم مــن المواضی

  .بالتالي إمكانیة التوصل إلى نتائج مفیدة
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  .ـ األثر الكبیر للقیم في توجیه سلوك األفراد العاملین داخل التنظیم

ي التنظـیم حسـب مجـال الدراسات و البحوث التي اهتمت بالقیم التنظیمیـة و دورهـا فـ ـ قلة
  .إطالع الباحثة

) فعالیــة التنظــیم(ـــ إن دراســة القــیم التنظیمیــة فــي نظــر الباحثــة ذات فائــدة لموضــوع البحــث
  .خصوصا من أجل التوصل إلى مؤشرات جدیدة

  :أهمية مشكلة البحث ـ 2ـ1
  :تتضح أهمیة مشكلة البحث فیما یلي     

ـــ التـــأثیر الواضـــح للقـــیم التنظیمیـــة فـــي مختلـــ ف المنظمـــات علـــى ســـیر العمـــل، و تحقیـــق ـ
  .األهداف بشكل متمیز، وتوجیه سلوك العاملین، و هذا ما أكدته الدراسات السابقة

  .ـ تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القلیلة التي تحاول الربط بین القیم و الفعالیة
صیات مستمدة ـ كما تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من خالل إمداد المسؤولین ببیانات و تو 

ــیم التنظیمیــة  مــن دراســة میدانیــة تســاعد علــى إعطــاء انطبــاع أوســع وأشــمل عــن واقــع الق
  .الل بعض المؤشرات الداخلیة و الخارجیةــالسائدة، ومدى فعالیة التنظیم وذلك من خ

اب لمزید مـن الدراسـات و األبحـاث ـح البـــ كما تبرز أهمیة الدراسة في كونها یمكن أن تفت
  .النتائج التي تتوصل إلیها من خالل

  
  
  
  
  
  
  :أهداف مشكلة البحث ـ 3ـ1

  :اهتمت هذه الدراسة بتحقیق األهداف التالیة    
المتعلقــة بأســلوب إدارة التنظیمیــة  لقــیمنحــو ا اإلطــارات المســؤولة اتجاهــاتـــ التعــرف علــى 

دارة المهام، و إدارة العالقاتاإلدارة دارة البیئـة فـي المنظمـة ،، وإ الدراسـة، وكـذلك  مجـال وإ
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المؤشـــرات الداخلیـــة و  فعالیـــة التنظـــیم مـــن خـــالل بعـــض اتجاهـــاتهم نحـــو التعـــرف علـــى

  .الخارجیة
هــذه القــیم و و ـنحــاإلطـارات المســؤولة  اتجاهــاتــ معرفــة فیمــا إذا كانــت هنـاك عالقــة بــین 

  .فعالیة التنظیماتجاهاتهم نحو 
  .ـ تحدید طبیعة هذه العالقة

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    :فرضيات البحثـ 2

ن أو ـعبــارة عــن قضــیة احتمالیــة تقــرر مــدى العالقــة بــین متغیریــ"یعــرف الفــرض بأنــه     
ــائم علــى التفســیر المؤقــت أو  أكثــر، وال یخــرج عــن كونــه نــوع مــن الحــدس أو التخمــین الق
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بخاصــیة القابلیــة  االحتمـالي للظــواهر أو الوقـائع المبحوثــة، والبــد أن تتمتـع تلــك الفـروض

  . ]1[اربلالخت
ــــى  اإلطــــالعلــــذلك، وبعــــد      ــــى التــــراث النظــــري و الدراســــات الســــابقة ، و بنــــاءا عل عل

و التــي ، وضــع فرضــیات هــي بمثابــة حلــول مؤقتــة، حاولــت الباحثــة المصــاغة اإلشــكالیة
     :سیتم اختبارها في الجانب المیداني من الدراسة ، و تمت صیاغة الفرضیات كما یلي

  :الفرضیة العامةـ 1ـ2
ـــ توجـــد عالقـــة طردیـــة بـــین      لقـــیم التنظیمیـــة و نحـــو اة ـــــارات المسؤولـاإلطـــ اتجاهـــاتـ

  .فعالیة التنظیماتجاهاتهم نحو 
  :الفرضیات الجزئیةـ 2ـ2

ـــ     ـــ ـ ــــاإلطاتجاهـــات بـــین  ةتوجـــد عالقـــة طردی قـــیم إدارة اإلدارة و نحـــو ارات المســـؤولة ـ
  .فعالیة التنظیم اتجاهاتهم نحو 

ـــ توجـــد عالقـــة     ــــاتجاهـــات اإلطبـــین  ةطردیـــ ـ المهمـــة و  إدارة ارات المســـؤولة نحـــو قـــیمـ
  .فعالیة التنظیم اتجاهاتهم نحو 

ــ     ــ ـ إدارة العالقــات و  نحــو قــیمارات المســؤولة ـاإلطــاتجاهــات بــین  ةتوجــد عالقــة طردی
  . فعالیة التنظیم اتجاهاتهم نحو 

إدارة البیئــــة و  نحــــو قـــیملة ارات المســـؤو ـــــاإلط اتجاهــــاتبـــین  ةتوجـــد عالقــــة طردیـــ ــــ    
  .فعالیة التنظیم اتجاهاتهم نحو 

  
  
  
  : تحديد المفـاهيمـ 3
  : values القيم ـ 1ـ3

  :لغویا* 

                                                
ــوم االجتماعیــةمنهجیــة ال :بالقاســم ســالطنیة  و حســان جیالنــي : 1 ، 2004دار الهــدى،  :)الجزائــر(، عــین ملیلــة  عل

  . 129ص
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  . ]1[تشیر القیم لغویا إلى المقابل المادي المقدر ثمنا للشيء ـ

المبــدأ أو المسـتوى أو الخاصــیة التـي تعتبــر ثمینــة : "بأنهــاالمعجــم اإلعالمـي یعرفهـا ــ كمــا 
ات جیـدة أو ـمرغوب فیهـا، و التـي تسـاعدنا علـى تحدیـد مـا إذا كانـت بعـض الموضوعـأو 

ردیئة، حسنة أم سیئة، صحیحة أم خاطئة، و القیمة بوجه عـام هـي مجموعـة الخصـائص 
   .  ]2["الثابتة للشيء الذي یقدر بها

  :اصطالحا* 
تحمـل فـي و سـبیا، معتقـدات ثابتـة ن: "بأنهـاأحـد علمـاء الـنفس القـیم " روكـیش"ـ یعـرف     

فحواهـــا تفضـــیال شخصـــیا أو اجتماعیـــا لغایـــة مـــن غایـــات الوجـــود، أو لشـــكل مـــن أشـــكال 
  .   ]3["السلوك الموصلة لهذه الغایة

ارتبــاط قــوي و حتمــي بــین الكــائن : "القــیم بأنهــا" مالینوفســكي"ــ كمــا عــرف البروفیســور     
  .  ]4["الحي و بعض األهداف و المعاییر و األشخاص

  . ]5["المعتقدات التي یؤمن بها أصحابها و یعتقدون بقیمتها: "كما تعرف القیم بأنها ـ    
  .  ]6["اتجاهات تعمل كموجه للسلوك: "ـ و تعرف كذلك بأنها    
ــارة عــن معتقــدات  و مــن خــالل هــذه التعریفــات یتبــین أن هنــاك     مــن یــرى أن القــیم عب

لذلك و للوصول إلـى  .موجه للسلوكتعمل ك ثابتة نسبیا، و هناك من یرى بأنها اتجاهات 
تعریف واضح للقیم ستحاول الباحثة في هذا المجال توضیح عالقة القـیم بـبعض المفـاهیم 

  .المعتقدات و االتجاهات: ذات الصلة و هي
  :ـ الفرق بین القیمة و المعتقد1ـ1ـ3

سـواء كـان  معارفـه حـول موضـوع معـین وتنظیم لتصورات الفـرد : "یعرف المعتقد بأنه    
  .   ]1["هذا الموضوع أشخاص أم مواقف أم أشیاء

                                                
     . مرجع سابق: مجلة الوطن : 1
  . 434، ص2004دار الفجر، : ، مصر المعجم اإلعالمي: محمد منیر حجاب : 2
  .  360:، ص2001دار غریب،: القاهرة ،علم النفس االجتماعي: معتز سید عبد اهللا و عبد اللطیف محمد خلیفة : 3
   515.ـ514، ص ص 1999الدار العربیة للموسوعات،: ، لبنان موسوعة علم االجتماع: إحسان محمد الحسن : 4
   .85، ص2002دار صفاء،: ، عمانالسلوك التنظیمي: خیضر كاظم حمود  : 5
   .196، ص2005الدار الجامعیة، : ، اإلسكندریة3، طاإلدارة االستراتیجیة: نادیة العارف  : 6
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و یتضح من خالل هذا التعریف أن المعتقد هو مجموعة المعارف التي یكونها الفرد     

حــول موضــوع معــین، ویــذهب بعــض البــاحثین إلــى التمییــز بــین القــیم و المعتقــدات علــى 
رى بالخاصـــیة التقییمیـــة، أســـاس أن المعـــارف فـــي القـــیم تتمیـــز عـــن بـــاقي المعـــارف األخـــ

، )إیجابیـة أو سـلبیة تبـدأ مـن القبـول إلـى الـرفض(بمعنى آخر تتضمن القیم أحكاما تقییمیـة
، أمـا المعتقـدات فتشـیر إلـى " goodــ bad "الحسـن مقابـل السـیئ"فتشـیر القـیم بـذلك إلـى 

ــ "false  "الحقیقــة مقابــل الزیــف" مــة بینمــا یــرى الــبعض اآلخــر بــأن القی.  ]true ]2 "ـ
  .]3[تتضمن المعتقد و أنها تمثل مجموعة المعتقدات الشائعة بین أعضاء المجتمع الواحد

  :تجاهـ الفرق بین القیمة و اال2ـ1ـ3
ـــه     ـــالث أبعـــاد: "یعـــرف االتجـــاه بأن ـــه ث ـــة أو نســـق عـــام ل ـــة، (وحـــدة كلی ـــة، وجدانی معرفی

  .  ]4["توجد بینهم عالقة قویة) سلوكیة
یم و االتجاهــات فــي أن القــیم أعــم و أشــمل، فتشــكل بــذلك و یــتلخص الفــرق بــین القــ    

قیمة معینـة، و نتیجـة لـذلك تحتـل القـیم الـدور  بینها عالقة قویة  التيمجموعة االتجاهات 
، كمــا أن القــیم تســاهم بشــكل فاعــل فــي تحدیــد  ]5[األكثــر أهمیــة فــي بنــاء شخصــیة الفــرد

االتجــاه یشــمل المعتقــدات فــي جانبــه  ، و تجــدر اإلشــارة إلــى أن ]6[اتجاهــات الفــرد الفكریــة
  . ]7[المعرفي، باإلضافة إلى المشاعر و األحاسیس

وبالتــالي تظهـــر العالقــة الوثیقـــة بـــین كــل مـــن االتجاهـــات و المعتقــدات و القـــیم، ممـــا     
یصعب الفصل بیـنهم فاختلفـت بـذلك وجهـات نظـر الكتـاب و البـاحثین حولهـا، فهنـاك مـن 

                                                                                                                                             
ــــدراســـات فـــي علـــم الـــنفس االجتماع: عبـــد اللطیـــف محمــــد خلیفـــة  :1 ـــد الثـــاني، القـــاهرةيـ ، 2000دار قبـــاء،: ، المجل

  .271ص
     .361مرجع سابق، ص: معتز سید عبد اهللا و عبد اللطیف محمد خلیفة : 2
، ص 2002الجـالل،: یة، اإلسـكندر م االجتماعیـة للشـباب و المـراهقینـالتلفزیـون و القیـ: زكریا عبد العزیز محمد : 3

34 .   
، )ب س(دار غریـب،: ، المجـلد األول، القاهرةوث في علم النفس االجتماعي و الشخصیةـبح: معتز سیـد عبد اهللا : 4

     . 145ص
     . 36مرجع سابق، ص: زكریا عبد العزیز محمد : 5
     .85مرجع سابق، ص: خیضر كاظم حمود : 6
     .159، ص2003الدار الجامعیة، : ، اإلسكندریةالمعاصرالسلوك التنظیمي : راویة حسن : 7
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بر االتجاهات و المعتقدات جزءا ال یتجزأ من القـیم، وهـو مـا فرق بینهم، و هناك من اعت

  .سوف تعمل به الباحثة في هذه الدراسة
  : Organization التنظيم ـ 2ـ3

 ترجمـــــة للمصـــــطلح اإلنجلیـــــزي و الفرنســـــي" منظمـــــة"و " تنظـــــیم"تعتبـــــر كلمـــــة : لغویـــــا* 
Organisation و تكتب عادة في أمریكا  Organization.  
و منهــا كلمــة التنظــیم و تســتعمل بــنفس " نظــم، یــنظم، تنظیمــا"لعربــي فهــو أمــا المصــطلح ا

كلمــة منظمــة و یقصـــد بهــا ترتیــب األمـــور و وضــعها فــي صـــورة منطقیــة معقولــة، تخـــدم 
  .الهدف المنشود

ـــ: اصـــطالحا*  ــــل ــــقد اســـتخدم مصطل ـــاه اللغـــوي، إال أن البــــح التنظی ـــنفس معن احثین و ـم ب
ل دراساتهم النظریة و التطبیقیة زادوا في دقة المفهوم و المهتمین بهذا المجال، و من خال

  :و أصبح االستخدام االصطالحي لمفهوم التنظیم یشیر إلى معنیین ، ]1[ توضیحه
ــــ المعنــــى األول ــــك المجموعــــات أو الوحــــدات االجتماعیــــة العملیــــة مثــــل: ـ ــــى تل : یشــــیر إل

التــي تســعى إلــى تحقیــق  و الجمعیــات المختلفــة المصــارف، البنــوك، المصــانع، النقابــات،
الـخ ..ة و التكـوینــــع و التربیـاج و التوزیـة نشـاط التنظیم كاإلنتــأهداف محددة حسب طبیع

]2[ .  
  :و من التعاریف التي تشیر إلى هذا المعنى

  تعریـف بارســونزT. persons " : التنظــیم عبــارة عـن وحــدات اجتماعیــة إنســانیة
  . ]3["حقیق أهداف أو قیم ممیزةتقام بصورة مقصودة أو تنشأ من أجل ت

اءه و ـیبرز هذا التعریف الطابع االجتماعي و اإلنساني للتنظـیم و أن القصـد مـن إنشـ    
  .وجوده تحقیق أهداف معینة

 عبـارة عــن عملیـة جمــع النـاس فــي : "...كمـا عـرف عبــد الوهـاب علــي التنظـیم بأنــه
م، و إنشـاء ـدراتهم و رغباتهــب قمنظمة و تقسیم العمل بینهم، و توزیع األدوار علیهم حس

                                                
،  ص ص ) ب س(دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، : ، الجزائــرمقدمــة فــي علــم الــنفس التنظیمــي: بوفلجــة غیــات: 1

     14.ـ13
     .16، ص2001دار األمة، : ، الجزائرالتنظیم الصناعي و البیئة: محمد بومخلوف : 2
     .11، ص2003دار المعرفة الجامعیة،: ، اإلسكندریة2، طعلم اجتماع التنظیم: رحمنعبد اهللا محمد عبد ال: 3
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شبكة متناسقة من االتصاالت بینهم حتى یسـتطیعوا الوصـول إلـى أهـداف محـددة لهـم و 

  . ]1["معروفة للجمیع
أما هذا التعریف فقد بین وظیفة المنظمة المتمثلة في تقسیم العمـل، و توزیـع األدوار،     

  .و تنظیم االتصاالت للوصول إلى األهداف
ر إلى بعـض السـلوكات و العملیـات االجتماعیـة، و إلـى ــفیشی: معنى الثاني للتنظیمـ أما ال

ترتیــب الوســائل و الــتحكم فیهــا مــن أجــل تحقیــق : الفعــل المــنظم للنشــاطات المختلفــة مثــل
و تحقیـق االنــدماج لمختلــف األعضـاء داخــل وحــدة ) إنتـاج، توزیــع، تربیــة(أهـداف جماعیــة

  .  ]2[منسجمة
  : تي تشیر إلى هذا المعنىومن التعاریف ال

  تعریف سایمونSimon " التنظیم هو عبارة عن أنمـاط سـلوكیة و سیاسـیة لتحقیـق
  . ]3["التعقل اإلنساني

  : و المعنى المقصود في هذه الدراسة هو المعنى األول
ــار المنظمــة أنهــا مؤسســة تتكــون مــن جماعــات محــددة یتصــلون مــع : "حیــث یمكــن اعتب

هــداف التنظیمیـة، و لهـا بنـاء یتضــمن تقسـیم العمـل، و مراكــز بعضـهم الـبعض لتحقیـق األ
ال، و وضـع السیاســات و ـالسـلطة و المسـؤولیة، و تحدیـد وسـائل الممارسـة إلنجـاز األعمـ

  ".الخطط الرامیة إلى تحقیق األهداف
  :  values alOrganizationالقيم التنظيمية  ـ  3ـ3
القـیم  Jacques orsoni et Pierre helferیعرف كل مـن جـاكس أرسـن و بییـر هلفـر  

األفكار و االعتقادات التي یؤمن بها و یشترك فیها أعضـاء المؤسسـة و : "التنظیمیة بأنها
   .  ]4["تعمل على توجیه سلوكاتهم

ــارة عــن الخصــائص الثابتــة نســبیا : "و یعرفهــا موســى اللــوزي بأنهــا   للمحــیط الــداخلي عب
    .    ]1["ن معها و یعبرون عنهاللمنظمة التي یدركها أعضاءها و یتعایشو 

                                                
     .14مرجع سابق، ص: بوفلجة غیات: 1
      .16مرجع سابق، ص: محمد بومخلوف : 2
      .21، ص2002دار وائل،: ، عمانالتنظیم و إجراءات العمل: موسى اللوزي: 3
4 : Jacques orsoni et Jean Pierre helfer , management stratégique , E2, paris : boulevard 

saint_Germain , 1994, p:158.                                                                                                     
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المعتقــــدات التــــي یحملهــــا األفــــراد و الجماعــــات و المتعلقــــة : "كمــــا تعــــرف القــــیم بأنهــــا  

  .     ]2["باألدوار و الغایات التي تسعى لها المنظمة أي تحقیق أهداف المنظمة
ــیم التنظیمیــة هــي   خــل اتجاهــات تعمــل كموجــه للســلوك دا: "و تــرى نادیــة العــارف أن الق

  . ]3["التنظیم
عبـارة عـن معتقـدات بخصـوص : "و یعرفها كل من الباحثان فرانسیس و وود كوك بأنهـا  

و مـــــا هـــــو مهـــــم أو غیـــــر مهـــــم، و تبنـــــى علیهـــــا أعمالنـــــا فـــــي  مـــــا هـــــو حســـــن أو ســـــيء
  . ]4["المنظمات

القیم التي تحـدد سـلوك المـدیرین، و كیفیـة إدارة شـؤون العمـل، فضـال : "كما تعرف بأنها  
نوع التنظیم الذي یرغبون في بناءه، كما أنها الموجه للسلوك داخل المنظمة و أساس عن 

  . ]5["ثقافتها التنظیمیة 
و عمومـــــا نالحـــــظ أنـــــه ال یوجـــــد اخـــــتالف فـــــي تعریفـــــات الكتـــــاب و البـــــاحثین للقـــــیم     

التنظیمیــة، فهـــم یتفقـــون علـــى أنهــا تمثـــل مجموعـــة مـــن األفكــار و المعتقـــدات التـــي تعمـــل 
  .للسلوك داخل التنظیمكموجه 

  :و بناءا علیه یكون التعریف اإلجرائي للقیم التنظیمیة كالتالي    
هـــي مجموعـــة مـــن األفكـــار و المعتقـــدات المتعلقـــة بمجـــال العمـــل و التـــي تحـــدد ســـلوك " 

القـوة، : اإلطارات المسؤولة و توجهه نحو تحقیق األهداف داخل التنظیم، و هذه القیم هي
ــأة، ــ الصــفوة، المكاف ـــالفعالی اد، فــرق العمــل، العــدل، القــانون و النظــام، ـة، االقتصـــة، الكفای

  ".التنافس، الدفاع، استغالل الفرص
               .و تجدر اإلشارة إلى أن أي قیم أخرى لن تكون مجاال للبحث    

                                                                                                                                             
                                                                                     .232مرجع سابق، ص: موسى اللوزي: 1
رســالة دكتــوراه غیــر (،"دراســة الفعالیــة مــن خــالل بعــض المؤشــرات الثقافیــة التنظیمیــة":  محمــد الطــاهر بویایــة: 2

           . 67، ص2004، جامعة منتوري قسنطینة ، معهد علم النفس، )منشورة
         .196مرجع سابق، ص: نادیة العارف :3
، ترجمة عبد الرحمن احمد هیجان، مراجعـة وحیـد أحمـد الهنـدي و القیم التنظیمیة: دیف فرانسیس و مایك وود كوك: 4

       . 18، ص1995معهد اإلدارة العامة،: عامر عبد اهللا الصعیري، السعودیة
مـد سـید أحمـد عبـد رفـاعي محمـد رفـاعي و مح: ، الجـزء األول، ترجمـةاإلدارة االسـتراتیجیة: شاركز و جاریت جـونز :5

         .91، ص2001دار المریخ،: المتعالي، السعودیة
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             : Effectiveness alOrganization   ةالفعالية التنظيميـ  4ـ3

یف الفعالیة التنظیمیة بتعدد مـداخل دراسـتها، و التـي اختلفـت فیهـا آراء و تعددت تعار     
وجهات نظر الباحثین وكتاب التنظیم تبعا للجانب التنظیمي الذي ركز علیه كل اتجـاه، و 

  :في هذا المجال سیتم عرض هذه التعاریف
فها، فقـد علـى تحقیـق أهـداـ یرى بعض الباحثین أن فعالیة المنظمـات تتحـدد بمـدى قـدرتها 

الدرجـة التـي تسـتطیع فیهـا المنظمـة تحقیـق : "الفعالیـة علـى أنهـا"  barnardبرنـارد"عـرف 
  . ]1["أهدافها

مـــدى تحقیـــق المنظمـــة ألهـــدافها أو أهـــداف أكثـــر مـــن : "و یـــرى آخـــرون أن الفعالیـــة هـــي
  . ]2["أهدافها

ـــة علـــى البیئـــة، فب ـــاحثین فـــي تعـــریفهم للفعالیـــة التنظیمی ـــ كمـــا ركـــز بعـــض الب ـــف ـ قـــدر تكی
ـــث أشـــار  ـــة، حی ـــى منظمـــة فعال ـــدر مـــا تبق ـــة بق ـــة و الخارجی المنظمـــة مـــع ظروفهـــا الداخلی

قدرة المنظمة على البقاء و التكیف و النمـو، بغـض : "إلى أن الفعالیة تعني" Alverألفار"
  . ]3["النظر عن األهداف التي تحققها

مختلــف المنتفعــین مــن ــ و یــرى بــاحثون آخــرون بـأن الفعالیــة تتحقــق بالعمــل علـى إرضــاء 
، و مــن هـؤالء نجــد كــل المنظمـة و ذلــك مـن خــالل محاولـة التوفیــق بـین أهــدافهم المختلفـة

درجـة نجـاح التنظـیم : "اللذان یعرفان الفعالیة بأنها"  Miles & keelyمیلز و كیلي "من 
ــــة، و إشــــباع حاجــــات المجتمــــع مــــن العــــاملین بالمنظمــــة،  فــــي مواجهــــة المتطلبــــات البیئی

  . ]4["الخ..ملینالمتعا
إرضـاء الجهـات صـاحبة التـأثیر و محصلة القـدرة علـى : "كما عرفها باحثون آخرون بأنها

ـــــــــل ـــــــــاء المنظمـــــــــة و اســـــــــتمرارها مث ــــي یعتمـــــــــد علیهـــــــــا بق ـــــ ـــــــــون، : الت العمـــــــــالء، الموظف
  .  ]5["الخ..الموردون

                                                
  . 327، ص2000دار المیسرة، : ، عمان نظریة المنظمة: خلیل محمد حسن الشماع و خیضر كاظم حمود :1
    .372، ص1982دار المعلم، : ، الكویتإدارة المنظمات: حامد أحمد رمضان بدر :2
         .327مرجع سابق، ص: یضر كاظم حمودخلیل محمد حسن الشماع و خ :3
جامعــة ، )رســالة دكتــوراه منشــورة( ،"دراســة الفعالیــة التنظیمیــة لقطــاع التعلــیم": دخیــل اهللا حمــد محمــد الصریصــري :4

        .74، ص1992 المنوفیة ، السعودیة ،
         .94، ص2000دار وائل، : ، عماننظریة المنظمة و التنظیم: محمد قاسم القریوتي :5
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ذلك قدرة المنظمة على التكیف مع المعطیات البیئیة المختلفة، وكـ: "كما عرفت على أنها

تحقیــق أهــداف األطـــراف المتعــاملین معهــا، أي تـــزداد درجــة الفعالیــة بزیـــادة قــدرتها علـــى 
  . ]1["التكیف مع المتغیرات البیئیة التي تعمل فیها

، "األهــــداف و البیئــــة"و یتضـــح مــــن خـــالل هــــذه التعـــاریف أنهــــا تجمـــع بــــین مـــدخلي     
البیئـــة یـــؤثرون و یتـــأثرون فـــالعمالء و العـــاملون والمـــوردون و المـــالكون هـــم أطـــراف مـــن 

  .بالمنظمة، كما أن التركیز على أهداف هذه األطراف یدخل ضمن مدخل الهدف
ــــ و وفقـــا للمـــدخل المقـــارن فـــإن الفعالیـــة تتحـــدد مـــن خـــالل إجـــراء مقارنـــة بـــین المنظمـــات 

تلـك المنظمـات : "المنظمـات الفعالـة بأنهـا " Paul Mottبـول مـوت"المتشابهة، فقد عـرف 
أكثـر و بنوعیـة أجـود، و تتكیـف بفعالیـة أكثـر مـع المشـكالت البیئیـة إذا قورنـت التي تنـتج 

  . ]2["بالمنظمات األخرى المماثلة
هـذا التعریـف ال یركــز علـى جانــب تنظیمـي معــین، و یكتفـي بالمقارنــة بـین المنظمــات     

  .المتشابهة النشاط
ـــــى ـــــاحثین فـــــي تعـــــریفهم للفعالیـــــة بقـــــدرة المنظمـــــة عل ـــــ واهـــــتم بعـــــض الب المـــــوارد  تـــــوفیر ـ

 & yuchtmanیوشتمان و سیشور "، فقد عرفها كل من ..)أفراد، مواد، معدات(المختلفة

seashore  "قــدرة المنظمــة علــى اســتغالل الفــرص المتاحــة فــي بیئتهــا فــي ســبیل : "بأنهــا
  ".اقتناء الموارد النادرة التي تمكنها من أداء وظائفها

و الممارســـات التنظیمیـــة مـــن خـــالل األنشـــطة ــــ وهنـــاك مـــن البـــاحثین مـــن عـــرف الفعالیـــة 
ـــات  ـــة فـــي المنظمـــة، كســـهولة أداء الوظـــائف، مـــدى االســـتفادة مـــن طاق التنظیمیـــة الداخلی

أرجـریس و بینـیس و "الخ، و من أنصار هذا االتجاه في تعریـف الفعالیـة كـل مـن ..األفراد
ـــون الفعالیـــة بأنهـــا) likert, benis, Argyris"(لیكـــرت الصـــحة  تعـــادل: "حیـــث یعرف

  . ]3[" التنظیمیة الداخلیة، ویشمل ذلك العملیات الداخلیة و اإلجراءات

                                                
مؤسســـة شـــباب الجامعـــة، :، اإلســـكندریةأساســـیات اإلدارة و بیئـــة األعمـــال: عبـــد الغفـــار حنفـــي و رســـمیة قریـــاقص :1

         .155، ص2000
حامــد : خالــد حســن زروق، مراجعــة: ، ترجمــة)منظــور كلــي لــإلدارة(نظریــة التنظــیم: جــون ه جاكســون و آخــرون :2

         .56، ص1961عامة، معهد اإلدارة ال: سوادي عطیة، السعودیة
         76.ـ75مرجع سابق، ص ص: دخیل اهللا حمد محمد الصریصري :3
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و حسب رأي الباحثة فإن التركیـز علـى األنشـطة أو العملیـات الداخلیـة للتنظـیم لـیس     

 دلــیال كافیــا علــى فعالیتــه، فقــد یــنجح التنظــیم و یكــون فعــاال بــالرغم مــن انخفــاض الصــحة
  .عوبة ضبط و دراسة العملیات داخل التنظیمالتنظیمیة، هذا إلى جانب ص

و یتبــین مــن خــالل العــرض الســـابق لتعــاریف الفعالیــة التنظیمیــة االخــتالف الواضـــح     
بینها، حیث ركز كل اتجاه على جانب تنظیمي معین، و یمكن للباحثـة االسـتفادة مـن كـل 

ا تعطـي مفهومــا هـذه الجوانـب لمواجهـة صــعوبات تحدیـد مفهـوم الفعالیـة، ألنهــا فـي مجملهـ
  ..).األهداف، البیئة، الموارد(واسعا ومتعدد الجوانب 

خدمیــة، (و ممــا تجــدر اإلشــارة إلیــه حــول هــذه التعــاریف هــو أن اخــتالف التنظیمــات    
یجعـــل هنـــاك اخـــتالف فـــي مجـــاالت دراســـة الفعالیـــة، ممـــا یـــؤدي بـــدوره إلـــى ..) صـــناعیة

یقتصــر كـل تعریــف علـى نــوع معـین مــن اخـتالف المعـاییر حــول كیفیـة قیاســها، و بالتـالي 
المنظمات تعتمد الفعالیة فیها على تغلیب جانب على آخر، و قد ال یتناسـب هـذا الجانـب 
مع كل المنظمـات، فالمنظمـات التـي توجـد فـي بیئـة مسـتقرة علـى سـبیل المثـال، قـد تتحـدد 

  .ها على البیئةالخ أكثر من تركیز ..بالتركیز على األهداف أو األنشطة أو المواردفعالتها 
ـ و مما سبق یتضح قصور اتجاهات تعریف الفعالیة التنظیمیة السابقة و المتمثل فـي     

انفصالها عن بعضها و عدم تكاملها، و علیه فالتعریف األمثل كما تراه الباحثـة هـو الـذي 
یضم أكثر من جانب و یشمل كل أبعاد الفعالیـة، لـذلك فقـد اختـارت الباحثـة مجموعـة مـن 

، ولكــن هــذا ال یعــد )مخرجـات، بیئــة(، و الخارجیــة)مــدخالت، عملیــات(ؤشـرات الداخلیــةالم
فعالیـة المنظمـة  كافیا في نظـر الباحثـة، فلـیس لكـل أبعـاد الفعالیـة نفـس األهمیـة فـي قیـاس

، و علیه و بنـاءا علـى مراجعـة الباحثـة للدراسـات السـابقة )مؤسسة صناعیة(مجال الدراسة
و " العملیـات"حسب مجال دراسـتها، سـیتم التركیـز أكثـر علـى بعـد حول فعالیة التنظیم، و 

و بالتــالي یمكــن تعریــف الفعالیــة ة الباحثــة، ـال دراســـاسب مــع مجـــذي یتنـــانب الــــــهــو الج
  :التنظیمیة إجرائیا بأنها

خطط و مادیـة،إمكانـات بشـریة و : قدرة المنظمة على توفیر احتیاجاتها و متطلباتها مـن" 
     ،اتخـــاذ القـــرارات، القیـــادة، الرقابـــة: تفادة مـــن طاقـــات أفرادهـــا مـــن خـــاللأهـــداف، و االســـ

، و مدى تكیف المنظمة مع بیئتهـا وذلـك لتحقیـق أهـدافها ، اتصال، تنمیة العاملینالحوافز
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و تحقیـــق أهـــداف  اإلنتـــاج بالكمیـــة المطلوبـــة و الجـــودة و الـــربحو المتمثلـــة فـــي  النهائیـــة
    ".جدیدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : و المشابهة  الدراسات السابقة ـ4

إن أهمیة عرض الدراسات السابقة تكمن في تكوین خلفیة نظریة عن موضوع البحـث     
ــالي االســتفادة مــن مجهــودات اآلخــرین و التبصــر بأخطــائهم ــذلك ســوف تقــوم  ]1[و بالت ، ل

الباحثــة فــي هــذا المجــال بعــرض مجموعــة مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوعي 
الحصول على  عالیة التنظیم و القیم التنظیمیة، هادفة من خالل مراجعتها لهذه الدراساتف

كما یمكـن توضـیح  .رؤیة واضحة لموضوع الدراسة، و االستفادة مما قدمته تلك الدراسات
ـــراز أوجـــه االتفـــاق، و أوجـــه  العالقـــة بـــین دراســـة الباحثـــة و هـــذه الدراســـات مـــن خـــالل إب

الهـــدف و المجـــال، ألن تحدیـــد العالقـــة یمكـــن الباحثـــة مـــن : ثاالخـــتالف بینهمـــا مـــن حیـــ
                                                

،دراسـات فـي المنهجیـة، )محـرر(فضـیل دلیـو: فـي ،األسس المنهجیة فـي توظیـف الدراسـات السـابقة: میلود سـفاري :1
    44.ـ37، ص ص2000دیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر
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تحدید اإلسهام الذي ترى أنها تستطیع القیام بـه بنـاءا علـى هـذه الدراسـات، ثـم تقیـیم هـذه 

الدراســــات مــــن خــــالل إبــــراز جوانــــب الضــــعف و القــــوة فیهــــا، و فیمــــا یلــــي عــــرض لهــــذه 
  :الدراسات

             :   الدراسة األولىـ 1ـ4
  "القیم التنظیمیة وعالقتها بكفاءة األداء: "العنوان

  .م2003:خالد بن عبد اهللا الحنیطة، سنة: و هي رسالة ماجستیر مقدمة من
وهـي دراسـة وصـفیة , و أجریت هذه الدراسة في المملكة العربیة السعودیة بمدینـة الریـاض

  : هدفت إلى اإلجابة على التساؤل الرئیسي التالي
 م التنظیمیة وكفاءة األداء لدى العاملین في الخدمات الطبیة ؟ ما هي العالقة بین القی  

   :وتمت صیاغة تساؤالت فرعیة كتالي    
  ما هي القیم التنظیمیة السائدة لدى العاملین في الخدمات الطبیة؟* 
 ما هي العالقة بین القیم التنظیمیة و كفاءة األداء لدى العاملین في الخدمات الطبیة؟* 

قة ذات داللـة إحصـائیة بـین كـل مـن القـیم التنظیمیـة وكفـاءة األداء وبـین هل هناك عال* 
 المتغیرات الشخصیة ؟

تبــع الباحــث لإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت المــنهج الوصــفي التحلیلــي والــذي اعتبــره او     
كوسـیلة لقیـاس مسـتوى  االسـتبانة اسـتخدموبالنسبة ألداة البحث فقد . األنسب لهذه الدراسة

الباحـث  واعتمد .ولقیاس مستوى كفاءة األداء, تنظیمیة السائدة في الخدمات الطبیةالقیم ال
لیكـــرت المتـــدرج ذي النقـــاط الخمـــس لقیـــاس بنـــود  علـــى مقیـــاس فـــي وضـــع بـــدائل اإلجابـــة

  .مرتفع جدا, مرتفع, متوسط, منخفض, منخفض جدا: وهي االستبانة
مـــنهم  210فـــرد،  385:ادهـــاو قـــد تـــم اختیـــار عینـــة عشـــوائیة طبقیـــة، حیـــث بلـــغ عـــدد أفر 

  .مدنیین 175عسكریین و 
القــیم، القــیم التنظیمیــة، الكفــاءة، األداء، : و المفــاهیم األساســیة فــي هــذه الدراســة هــي    

  .كفاءة األداء
ة، أهمیتهــا و ـتنــاول الفصــل األول مشــكلة الدراســ :و تضــمنت الدراســة خمســة فصــول    

تضمن الفصل الثاني اإلطار النظـري حـول القـیم و  .أهدافها و حدودها ثم تحدید المفاهیم
و  .التنظیمیــة و كفــاءة األداء و بعــض الدراســات الســابقة ثــم تعقیــب علــى هــذه الدراســات
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، و خصص الفصل ..)أداة، منهج، عینة،(اهتم الفصل الثالث باإلطار المنهجي للدراسة

الـذي ضـم عـرض و  و أخیـرا الفصـل الخـامس و .الرابع للتحلیل الوصفي لبیانات الدراسـة
  :تحلیل نتائج الدراسة، و أهم هذه النتائج هي

  .ـ أن القیم التنظیمیة المطبقة داخل الخدمات الطبیة مرتفعة    
  .ـ تصنف كفاءة األداء لدى العاملین بشكل عام بالمرتفع    
ـــین القیـــ     ـــ اتضـــح أن هنـــاك عالقـــة إیجابیـــة ب رات الشخصـــیة و ـة و المتغیــــم التنظیمیـــــ
  .ظیفیةالو 

ــة إحصــائیة بــین خمســة مــن القــیم      ــ اتضــح أن هنــاك عالقــة ارتبــاط موجبــة ذات دالل ـ
القـانون و النظـام، التنـافس، القـوة، الـدفاع، الكفـاءة، : التنظیمیة و بین كفـاءة األداء و هـي

تفــاع هــذه القــیم، أمــا بقیــة القــیم فلــم یثبــت أن لهــا عالقــة ذات حیــث ترتفــع كفــاءة األداء بار 
  .  ]1[ إحصائیة بكفاءة األداءداللة 

  
  
                
       :الدراسة الثانیةـ 2ـ4

  "دراسة الفعالیة التنظیمیة لقطاع التعلیم: "بعنوان
  .م1992:دخیل اهللا حمد محمد الصریصري، سنة: و هي رسالة دكتوراه مقدمة من

هــدفت إلــى  و أجریــت هــذه الدراســة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، و هــي دراســة وصــفیة
  :اإلجابة على التساؤالت التالیة

 إلى انخفاض فعالیته؟ هل یؤدي عدم تكامل مدخالت النظام التعلیمي 

 هل یؤثر عدم تكامل المدخالت على عملیات النظام و بالتالي مخرجاته؟ 
 هل یؤدي عدم تفاعل النظام التعلیمي مع بیئته إلى انخفاض فعالیته؟  

  :مت صیاغة الفروض التالیةو بناءا على هذه التساؤالت ت

                                                
 :Available atالقــــــــیم التنظیمیــــــــة و عالقتهــــــــا بكفـــــــــاءة األداء، : حنیطـــــــــةخالــــــــد بــــــــن عبــــــــد اهللا ال :1

http://www.nauss.edu.sa/nassu/Arabic/ ،06/04/09 .   
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إلـى انخفــاض ..) إمكانـات بشـریة، مادیـة(یـؤدي عـدم تكامـل مـدخالت النظـام التعلیمــي* 

 .فعالیة التنظیم
 .یؤثر عدم تكامل مدخالت النظام التعلیمي على فعالیة العملیات التعلیمیة* 

خالت ممـا تتأثر مخرجات النظام التعلیمـي بالقصـور الـذي تعـاني منـه العملیـات و المـد* 
 .یجعل هذه المخرجات غیر متسقة مع االحتیاجات الفعلیة لقطاعات المجتمع

ــــة *  ــــات و عــــدم التفاعــــل بــــین النظــــام التعلیمــــي و مؤسســــات البیئ یــــؤدي قصــــور العالق
     .الخارجیة إلى انخفاض فعالیة النظام بصفة عامة و انخفاض مخرجاته بشكل خاص

ــ أمــا عـن مــنهج الدراسـة فقــد اسـتخدم الباحــث المـنهج الوصــفي التحلیلـي ألنــه یعمـل علــى 
توصــیف الواقــع المیــداني لمشــكلة الدراســة ثــم تفســیره و تحدیــد العالقــات بــین الممارســات 

  .للوصول إلى النتائج
ءا و بالنســبة ألداة البحــث فقــد اســتخدم الباحــث االســتبانة لجمــع البیانــات المیدانیــة بنــا    

مـــن خـــالل عبـــارة، تـــتم اإلجابـــة علیهـــا  164علـــى الدراســـة االســـتطالعیة و قـــد تضـــمنت 
   .موافق بشدة، موافق، ال أعلم، أرفض، أرفض بشدة: خمس بدائل هي

و تكونــت عینــة الدراســة مــن القیــادات التعلیمیــة لــبعض اإلدارات و المــدارس و عــدد مــن  
النظـام مجـال البحـث حیـث شـملت  رجال األعمال في المؤسسات التي تتعامـل مـع خرجـي

أفــراد مـــن  105فـــرد مــن مــدیري المـــدارس،  62فــرد مـــن اإلدارات التعلیمیــة،  30: العینــة
فرد من مدیري مؤسسات البیئـة الخارجیـة، و هـي عینـة عشـوائیة طبقیـة، و  28المعلمین، 

وظــائف األفــراد، تــوزیعهم الجغرافــي فــي المــدارس و : تــم توصــیف هــذه العینــة مــن خــالل
  .إلدارات التعلیمیة و مؤسسات البیئة الخارجیة، و مستواهم التعلیمي و سنوات الخبرةا

هـذا  و المفهوم المركزي في هذه الدراسة هـو فعالیـة التنظـیم فقـد حـاول الباحـث تحدیـد    
ـــاب و البـــاحثین حـــول هـــذا  المفهـــوم بدقـــة مـــن خـــالل عرضـــه آلراء و وجهـــات نظـــر الكت

  .المفهوم
دراسة سبعة فصول، حیث تناول الفصل األول الدراسـة االسـتطالعیة و قد تضمنت ال    

بهدف تحدید مجتمع البحث و عینته، و تضمن الفصل الثاني الدراسات السابقة، و تناول 
الفصـــل الثالـــث موضـــوع الفعالیـــة التنظیمیـــة بصـــفة عامـــة، أمـــا الفصـــل الرابـــع فقـــد تنـــاول 

فصــل الخــامس المتغیــرات البیئیــة و أثرهـــا الفعالیــة التنظیمیــة لقطــاع التعلــیم، و تضـــمن ال
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علــى فعالیــة النظــام التعلیمــي، أمــا الفصــل الســادس فقــد اســتعرض فیــه الباحــث خطــوات 

ـــ ـــل البیان ـــة، و تضـــمن الفصـــل األخیـــر تحلی ـــائج التـــي ـالدراســـة المیدانی ـــة و النت ات المیدانی
  :توصل إلیها الباحث، و فیما یلي عرض ألهم هذه النتائج

ن المعوقـات األساسـیة لفعالیـة النظـام التعلیمـي انخفـاض عناصـر مدخالتـه ـ إن من بی    
  .و عدم تكاملها في تحقیق الفعالیة

ـ إن عملیات النظام التعلیمي بالرغم من انخفاض فعالیتها إال أنها أكثر فعالیـة مقارنـة     
  .ببعد المدخالت

دخالت و عـدم تكاملهـا و ـ تنخفض فعالیة النظام التعلیمي بسـبب انخفـاض فعالیـة المـ    
   .   ]1[التي تؤثر على فعالیة مخرجاته

  
  
  
  
  
  
   :الدراسة الثالثةـ 3ـ4

  "للمدیرین و تحول ثقافة التنظیمتجدد الممارسات التسییریة ": بعنوان
  .م2005:و هي رسالة دكتوراه مقدمة من عمار بوخذیر، سنة

سـة وصـفیة هـدفت لإلجابـة علـى و أجریت هذه الدراسة بالجزائر بمدینـة عنابـة، و هـي درا
  :التساؤالت التالیة

  ما هي أهم القیم التنظیمیة التي یركز علیها القادة الجدد و یولونها اهتمامـا كبیـرا عنـد
 ممارساتهم التسییریة الخاصة بإدارة الموارد البشریة؟ 

 ما مدى ممارسة أفراد المؤسسة لهذه القیم؟ 
  تعــزى لمتغیــري المســـتوى  ممارســة القــیمهــل توجــد اختالفــات أو تشــابهات فــي درجــة

 التعلیمي و المستوى الوظیفي لإلطار؟
                                                

   . مرجع سابق: دخیل اهللا حمد محمد الصریصري :1
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 ري الســـن و ـزى لمتغیـــة تعــــهــل توجــد فـــروق دالــة فـــي درجــة ممارســة القـــیم التنظیمیــ

 األقدمیة في المؤسسة؟
  :و لإلجابة على هذه التساؤالت قام الباحث بصیاغة ثالث فرضیات عامة و هي    
من الممارسـة لكـل قیمـة مـن  0.05یة دالة إحصائیا عند مستوى نتوقع وجود درجة عال* 

  .القیم التنظیمیة المبحوثة كما یدركها اإلطارات العلیا و الوسطى
بـــین مـــدركات اإلطـــارات حـــول  0.05توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى * 

علیمــي و المسـتوى الت يـدرجـة ممارســة كـل قیمــة مـن القــیم التنظیمیـة مجتمعــة تعـزى لعاملــ
  .مستوى الوظیفة

بــین مــدركات اإلطــارات  0.05توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة * 
  .لدرجة ممارسة القیم التنظیمیة و كل من عامل العمر و األقدمیة في المؤسسة

أمـا عــن مـنهج الدراســة فقـد اســتخدم الباحــث المـنهج الوصــفي التحلیلـي، معتمــدا علــى     
تحلیــل مضــمون الوثــائق و النشــرات اإلعالمیــة الصــادرة عــن المؤسســة میــدان المقابلــة و 

البحث وذلك خالل الدراسـة االسـتطالعیة للكشـف علـى القـیم التنظیمیـة التـي یركـز علیهـا 
القادة الجدد ، و االستبیان في الدراسة األساسیة للتعرف على مـدى ممارسـة األفـراد لهـذه 

  .ك عالقة بینها و بین المتغیرات الشخصیةو معرفة فیما إذا كانت هناالقیم 
      
بطریقـــة عشـــوائیة  قـــد قـــام الباحـــث باختیـــار عینـــة مـــن اإلطـــارات العلیـــا و الوســـطىو     

السـن، األقدمیـة فـي الوظیفـة، األقدمیـة فـي : و تـم توصـیف هـذه العینـة مـن خـالل، طبقیة
  .المؤسسة، المستوى التعلیمي، المستوى الوظیفي

  :المركزیة في هذه الدراسة هيو المفاهیم     
  .الممارسة التسییریة، ثقافة المنظمة، المدیرون، التحول

بحیـــث . قســـم نظـــري و آخـــر تطبیقـــي: و قـــد قســـم الباحـــث هـــذه الدراســـة إلـــى قســـمین    
احتوى القسم النظري على أربعة فصول، خصص الفصل األول لعرض إشكالیة الدراسة، 

ـــاني لعـــرض أهـــم . ت الســـابقةفرضـــیاتها، أهمیتهـــا و أهـــم الدراســـا و خصـــص الفصـــل الث
االتجاهــات الفكریــة فــي نظریــات اإلدارة و التنظــیم، كمــا تضــمن عــرض مــوجز لمختلــف 

، ثــم أشــكال التســییر التــي تعاقبــت علــى مراحــل تطــور القــیم التنظیمیــة فــي الفكــر اإلداري
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ومهــــا، مفه(المؤسســـة الجزائریـــة، و اخـــتص الفصـــل الثالــــث بموضـــوع الثقافـــة التنظیمیـــة

، ثـــم الفصــل الرابـــع و الــذي عـــالج موضــوع الثقافـــة ..)خصائصــها، مكوناتهـــا، تصــنیفاتها
  .التنظیمیة من حیث تكوینها و تغییرها

الخـامس و (أما القسم الثاني من الدراسة و هو الجانـب المیـداني فقـد احتـوى علـى فصـلین
لعینـة، أدوات مجـاالت الدراسـة، ا(حیث شمل الفصـل الخـامس اإلطـار المنهجـي) السادس

و خصـص ). جمع البیانات،األسالیب اإلحصائیة، ثم عـرض نتـائج الدراسـة االسـتطالعیة
الفصل السادس لعرض نتـائج الدراسـة األساسـیة و مناقشـتها فـي ضـوء فرضـیات الدراسـة 

  :أهمها
ترشید الموارد، االنضباط في (وجود درجة عالیة من الممارسة لجمیع القیم التنظیمیةـ     

، باسـتثناء قیمـة )، إتقان العمل، األمـن و السـالمة، العمـل الجـاد، االهتمـام بـالمحیطالعمل
التــي  العالقــات اإلنســانیة التــي كانــت درجــة ممارســتها معتدلــة، و قیمــة التنمیــة الشخصــیة

  .  ]1[جاءت درجة ممارستها منخفضة
   
  
    :ةرابعالدراسة الـ 4ـ4

       "شرات الثقافیة التنظیمیةدراسة الفعالیة من خالل بعض المؤ : "بعنوان
  .م2004: محمد الطاهر بویایة، سنة: و هي رسالة دكتوراه مقدمة من

و أجریـت هــذه الدراســة بــالجزائر بمدینـة عنابــة، و هــي دراســة وصـفیة هــدفت إلــى اإلجابــة 
على مجموعة من التساؤالت و ذلك بعد العرض الموجز لمختلف المراحـل التاریخیـة التـي 

م االقتصــادي الجزائــري، و مــا صــاحبه مــن أخطــاء تنظیمیــة أدت إلــى عــدم مــر بهــا التنظــی
  :انطالقه بفعالیة و هذه التساؤالت هي

  إسباث "هل ستنجحIspat "عنابة مجال الدراسة في تحقیق الفعالیة التنظیمیة؟ 

 و فعالیة التنظیم؟ هل ستكون هناك عالقة بین اختالف العوامل الثقافیة 
 ا عن التسییر متماثلة بین اإلطارات العلیا و الدنیا؟هل ستكون مستویات الرض 

                                                
،جامعـة اإلخـوة )رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة(، "تحـول ثقافـة التنظـیم تجدد الممارسات التسییریة و" :عمار بوخذیر :1

  .2005،)الجزائر(منتوري، قسنطینة
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و بناءا على هذه التسـاؤالت قـام الباحـث بصـیاغة فرضـیة عامـة تنـدرج ضـمنها أربـع     

  :فرضیات جزئیة و ذلك كما یلي
  . ـ كلما كان االنسجام الثقافي بین المسیرین و المسیرین كلما تحققت الفعالیة    

  .رضا إطارات الهیئة الوسطى حسب الفئات العمریة ال یوجد فرق في مستوى*  
  .ال یوجد فرق في مستوى رضا إطارات الهیئة الوسطى حسب مستواهم التعلیمي*  
  .ال یوجد فرق في مستوى رضا إطارات الهیئة الوسطى حسب طبیعة تكوینهم*  
  .ةال یوجد فرق في مستوى رضا إطارات الهیئة الوسطى حسب مدة خدمتهم بالمؤسس*  

المـنهج الوصـفي التحلیلـي بهـدف وصـف الوقـائع و تحلیـل النتـائج،  الباحث ستخدمو ا    
المالحظــــــــة، المقابلــــــــة، : و بالنســــــــبة ألداة البحــــــــث فقــــــــد اســــــــتخدم ثــــــــالث أدوات هــــــــي

  ).لقیاس االتجاه وفق سلم لیكرت الخماسي(االستبیان
باحـث باختیـار عینــة و بنـاءا علـى اإلشـكالیة المطروحـة و الفرضــیات المصـاغة قـام ال    

إطـار مـوزعین علـى  48من اإلطارات بطریقـة عشـوائیة طبقیـة، و التـي كـان عـدد أفرادهـا 
  : فئتین

  إطار من الفئة الوسطى العلیا   20: الفئة األولى *
  .إطار من الفئة الوسطى األدنى منها 28: الفئة الثانیة *

  .األقدمیة، المستوى التعلیمي طبیعة التكوین، السن،: و تم توصیف هذه العینة من خالل
  : و المفاهیم المركزیة في هذه الدراسة هي    

  .الثقافة التنظیمیة، الفعالیة، الرضا، األداء
و تضمنت الدراسة خمسة فصول، شمل الفصل األول اإلطار المفاهیمي للدراسة من     

علـى  ار النظـريالخ، و احتوى اإلط..تحدید للموضوع و أهمیته و اإلشكالیة و الفرضیات
المنظمــة، الثقافــة التنظیمیــة، : ثــالث فصــول تطــرق مــن خاللهــا الباحــث علــى التــوالي إلــى

الفعالیة التنظیمیة، أما الجانب المیداني فقد اشتمل على فصل واحد هو الفصل الخـامس، 
حیــث تنــاول فیــه الباحــث ســبب اختیــار میــدان الدراســة، ثــم التعریــف بــه و وصــف مجتمــع 

الدراســـة ثــم المــنهج و األداة و األســـالیب اإلحصــائیة، و أخیــرا عـــرض و  البحــث و عینــة
  :تحلیل النتائج و التي أهمها ما یلي
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ـ التأكید على أن مشـكالت المؤسسـة الجزائریـة خاصـة و االقتصـاد الـوطني عامـة ال     

  .ترتبط بالجانب التقني و المادي بقدر ما ترتبط بالبعد اإلنساني
یقیــة مرتبطــة بشــكل قــوي بــاحترام ثقافــة المنظمــة باعتبارهــا مــن العوامــل ـــ الفعالیــة الحق    

      .  ]1[الحساسة في إنجاح األعمال
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      :استفادة الباحثة من الدراسات السابقةـ 5ـ4

  :السابقة فیما یلي ربعتتمثل جوانب االستفادة من الدراسات األ    
لى أن دراسة الفعالیة تتطلب نظرة شمولیة تشـمل ـ من الدراسات من وجهت نظر الباحثة إ

، و عـدم االعتمـاد علـى بعـد )مـدخالت، عملیـات، مخرجـات، بیئـة(جمیع األبعاد التنظیمیـة
  .واحد

ة التنظـیم و تكـوین ـوع فعالیــة موضـــ كما أفادت الباحثة في اختیار المنهج المناسب لدراسـ
  .خلفیة نظریة حول موضوع البحث

مـن سـاهمت فـي إبـراز أهمیـة الجانـب الثقـافي للفـرد داخـل التنظیمـات و ـ و من الدراسـات 
ة للتنظــیم و ـقـد ســاعد ذلـك فــي اختیـار القــیم التنظیمیـة باعتبارهــا مـن أهــم العناصـر الثقافیــ

  .دراسة عالقتها بموضوع البحث

                                                
   . مرجع سابق: محمد الطاهر بویایة :1
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ــ كــذلك أفــادت الدراســات األ فــي طریقــة تصــمیم اســتبیاني الدراســة و الجوانــب التــي  ربــعـ

  .كل منهماتضمنها 
مقارنــة  فــي تحلیــل بیانــات الدراســة وـــ كمــا اســتفادت الباحثــة مــن نتــائج الدراســات الســابقة 

   .هذه النتائج بنتائج دراستها
 :العالقة بین دراسة الباحثة و الدراسات السابقةـ 6ـ4

ــــك الدراســــات مــــن جهــــة، وأوجــــه      ــــین دراســــة الباحثــــة و تل ــــاول أوجــــه االتفــــاق ب و تتن
  :ها من حیث الهدف و المجال من جهة أخرى و ذلك كما یلياالختالف بین

  :أوجه االتفاق بین دراسة الباحثة و الدراسات السابقة ـ1ـ6ـ4
  :و هذه الدراسات في عدة جوانب أهمها تتمثل أوجه االتفاق بین دراسة الباحثة    

ــــة و ال ــــق الدراســــتان الثانی ــــ تتف ــــة فــــي تناولهمــــا موضــــوع  رابعــــةـ ــــة مــــع دراســــة الباحث فعالی
  . ]1[التنظیم
ــــــ دراس ـــة القیـ ـــخم التنظیمیــة مــن ـ ـــأربعالل ـ ، إدارة ةـإدارة اإلدارة، إدارة المهمــ :(ة أبعــاد هــيـ

ف فرانسـیس و مایـك ـدیـ"ن ـــاس كـل مـن الباحثیـانة بمقیــ، و االستع)ةـــالبیئ إدارةالقات، ــالع
  . ]2[في بناء استبیان القیم التنظیمیة" وود كوك

العمــل : فـي دراسـة بعـض القــیم التنظیمیـة مثـلدراسـة الباحثــة  مـعالدراسـة الثالثــة  تشـتركــ 
ترشــید المــوارد، العالقــات اإلنســانیة، االهتمــام إتقــان العمــل، الجـاد، االنضــباط فــي العمــل، 

  . ]3[بالبیئة
  .  ]4[ـ دراسة الفعالیة دراسة شمولیة

  .  ]5[فعالیةـ التركیز على الجوانب الثقافیة التنظیمیة لدراسة ال
المــنهج الوصـــفي  إتبــاعهمالســابقة مــع دراســة الباحثــة فــي  ربــعـــ كمــا اتفقــت الدراســات األ

  .و استخدام االستبانة كأداة لجمع البیانات المیدانیة التحلیلي
   :و الدراسات السابقة أوجه االختالف بین دراسة الباحثة ـ2ـ6ـ4

                                                
  .مراجع سابقة: دخیل اهللا حمد محمد الصریصري، محمد الطاهر بویایة :1
  .مرجع سابق: خالد بن عبد اهللا الحنیطة :2
  .سابقمرجع : عمار بوخذیر  :3
  .مرجع سابق: دخیل اهللا حمد محمد الصریصري :4
  .مرجع سابق: محمد الطاهر بویایة  :5
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  :المجال كما یليیمكن توضیح جوانب االختالف من حیث الهدف و     

  :ـ من حیث الهدف/أ
  :السابقة على التوالي ربعاستهدفت الدراسات األ

ــد العالقــة بینهــا و بــین المتغیــرات  ــیم التنظیمیــة، و تحدی ــ التعــرف علــى رؤیــة العــاملین للق ـ
  .كفاءة األداء ، و..)المؤهل العلمي، الخبرة(الشخصیة

ــ دراســة الفعالیــة التنظیمیــة لقطــاع التعلــیم العــا م بالمملكــة الســعودیة مــن خــالل مــدخالت ـ
  .النظام و عملیاته و مخرجاته و مدى تفاعله مع بیئته

ــا  ــ معرفــة مــدى ممارســة أفــراد المؤسســة لمجمــوع القــیم المؤكــدة مــن قبــل اإلدارة العلیــا وفق ـ
لمـــدركات فئـــة اإلطـــارات العلیـــا و الوســـطى، و تحدیـــد طبیعـــة العالقـــة بـــین ممارســـة القـــیم 

ـــــة ـــــة و المســـــتوى التعلیمـــــي و المســـــتوى و ب التنظیمی ـــــرات كالســـــن و األقدمی عـــــض المتغی
  .الوظیفي

ـ التعـرف علـى اتجاهـات الهیئـة اإلداریـة الوسـطى نحـو النمـاذج الثقافیـة التنظیمیـة، و هـي 
  ).اإلستحقاقي، التطوري، العلمي، القانوني( أربعة نماذج

لقـیم التنظیمیـة نحـو المسـؤولة اإلطـارات ا اتجاهـاتـ أما دراسة الباحثة فتهـدف إلـى معرفـة 
 فعالیـــة التنظـــیم وذلـــك مـــن خـــالل اتجاهـــاتهم نحـــوالســـائدة فـــي المنظمـــة میـــدان الدراســـة، و 

اإلطــارات اتجاهــات عالقــة بــین ال طبیعــةبعــض المؤشــرات الداخلیــة و الخارجیــة، و معرفــة 
  .فعالیة التنظیماتجاهاتهم نحو نحو هذه القیم و المسؤولة 

  :ـ من حیث المجال/ب
  :السابقة على التوالي عددا من المجاالت هي ربعشملت الدراسات األ    

  ).الریاض(ـ الخدمات الطبیة بوزارة الدفاع و الطیران
بـالتركیز ) جدة، مكة المكرمة، الطائف(ـ قطاع التعلیم العام بالتطبیق على المنطقة الغربیة

  .)ودیةالسع(على المرحلة الثانویة
  .بمدینة عنابة) بقاسیدار سا(ـ مؤسسة إسبات 

  .ـ مؤسسة إنتاجیة و مجموعة من المؤسسات الخدماتیة بمدینة عنابة
مؤسســة صــناعات الكوابــل الكهربائیــة (مؤسســة صــناعیة: ـــ أمــا مجــال دراســة الباحثــة فهــو

  ).بمدینة بسكرة
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 :الدراسات السابقة تقییمـ 7ـ4

جوانـب  لـك مـن خـالل إبـرازالدراسـات السـابقة وذ تقییمحاولت الباحثة في هذا المجال     
  :الضعف و جوانب القوة لكل دراسة كما یلي

  )القیم التنظیمیة وعالقتها بكفاءة األداء:(الدراسة األولى ـ1ـ7ـ4
إن مــن بــین جوانــب الضــعف التــي میــزت هــذه الدراســة هــي أن الباحــث عنــد عرضــه     

و أهـم النتـائج فقـط،  للدراسات السابقة تطرق إلى عنوان الدراسة و الهـدف منهـا و المـنهج
و لــم یوضــح الجهــة التــي قامــت بالدراســة و الســنة التــي أجریــت فیهــا، كــذلك فــإن الباحــث 
عنـــد عرضـــه لتصـــنیفات القـــیم التنظیمیـــة تطـــرق إلـــى عـــدة تصـــنیفات مـــن بینهـــا تصـــنیف 

لكـــن . دینیـــةقــیم نظریـــة، اقتصـــادیة، اجتماعیـــة، جمالیــة، سیاســـیة، : للقـــیم إلـــى" ســبرانجر"
أنـــه بـــالرغم مــن عالقـــة هـــذه األنـــواع بــالقیم التنظیمیـــة إال أن هـــذا التصـــنیف  الباحثــة تـــرى

ینطبـــق علـــى القـــیم بصـــفة عامـــة و لـــیس القـــیم التنظیمیـــة بالتحدیـــد، كـــذلك األمـــر بالنســـبة 
  ".دیف فرانسیس و مایك وود كوك"للتصنیفات األخرى ماعدا تصنیف الباحثان 

اسة هي أن الباحث استطاع أن یتحكم بشكل أما عن جوانب القوة البارزة في هذه الدر     
جید في موضوع بحثه وضبط متغیراته، كما وفق أیضا في تطویر استبانة القیم التنظیمیـة 

    ).الخدمات الطبیة(بما یتناسب مع مجال دراسته
  ) دراسة الفعالیة التنظیمیة لقطاع التعلیم العام:(الدراسة الثانیة ـ2ـ7ـ4

لــف مــداخل دراســة الفعالیــة التنظیمیــة، وجــد أنــه یجــب دمــج بعــد عــرض الباحــث لمخت    
مـــدخالت، (هــذه المـــداخل للخــروج بمـــدخل جدیــد یأخـــذ فـــي االعتبــار جمیـــع أبعــاد الفعالیـــة

ولكــن وحســب إطــالع الباحثــة فــإن هــذا المــدخل لــیس بجدیــد، ). عملیــات، مخرجــات، بیئــة
نما دراسة فعالیة التنظیم من خالل جمیع هذه األبعاد تدخل  في إطار دراسة التنظیم من وإ

  .خالل نظریة النظام أو مدخل النظام
و مــن جوانــب القــوة التــي بــرزت فــي هــذه الدراســة هــي قــدرة الباحــث فــي تحدیــد مفهــوم     

، بحیــث أظهــر )محلیــة، عربیــة، أجنبیــة(الفعالیــة بدقــة، و طریقــة عــرض الدراســات الســابقة
كـذلك وفـق . بموضـوع الفعالیـة التنظیمیـة تحلیل تلك الدراسات مـدى تزایـد اهتمـام البـاحثین

الباحث في دراسة الفعالیة دراسة شمولیة، و في وضع فرضیات الدراسة بناءا علـى نتـائج 
الدراسات السابقة و التي تناولت واقع التعلیم في المملكة العربیة السعودیة و بعض البالد 
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في خالصة كل فصـل  كما یتضح وجود تكامل بین الفصول بحیث مهد الباحث .العربیة

إلى الفصل الذي یلیه مما أوجد ترابط وثیق بینها، كـل هـذه الجوانـب وغیرهـا توضـح مـدى 
  .تمكن الباحث من موضوع دراسته

  ).تجدد الممارسات التسییریة للمدیرین و تحول ثقافة التنظیم( :الدراسة الثالثة ـ3ـ7ـ4
هو تحول ثقافة التنظیم بینمـا یتضح من خالل عنوان هذه الدراسة أن موضوع البحث     

ل لــو كــان ركـز الباحــث فــي دراســته علــى القــیم التنظیمیــة فقـط، و بالتــالي كــان مــن األفضــ
، ألن " یمسییریة للمـدیرین و تحـول قـیم التنظـتجدد الممارسات الت": ة كالتاليـعنوان الدراس

القــــیم، الطقــــوس، المعتقــــدات، : ثقافـــة المنظمــــة تشــــتمل علـــى العدیــــد مــــن العناصــــر مثـــل
ام الباحث بدراسـة كـل هـذه العناصـر أو حتـى عنصـرین منهـا ـالي لو قـالخ، و بالت..الرموز

لكان العنوان مناسب، و لكن مادام قـد ركـز علـى القـیم وحـدها فهـذا یعنـي وضـعها مباشـرة 
مفهــوم، مســتویات، (فصــل الثقافــة التنظیمیــة مــن الباحثــة تــرى أن كــذلك فــإن. فــي العنــوان

) تكوینهــا، آلیــات ترســیخها، تغییرهــا(و الفصــل الرابــع) بالســلوك التنظیمــي عالقتهــا أنــواع،
لیست لهما عالقة مباشرة بمشكلة الدراسة و تساؤالتها و فرضیاتها، فمن األفضـل لـو كـان 

. كمـــا أنـــه ال یوجـــد تمهیـــد للفصـــول و ال خالصـــة. هـــذین الفصـــلین حـــول القـــیم التنظیمیـــة
اعتمـد علـى المـنهج الكیفـي "تباعـه، حیـث قـال بأنـه كذلك لم یذكر الباحث أي منهج قـام بإ

، و علـــى خـــالل الدراســـة االســـتطالعیة بغیـــة اكتشـــاف و تحدیـــد القـــیم التنظیمیـــة الســـائدة 
المــنهج الكمــي خــالل المرحلــة الثانیــة لقیــاس مــدى ممارســة أفــراد المؤسســة لهــذه القــیم، و 

". فــي مثــل هــذه الدراســةعلیــه فــإن األســلوب األول یعــد مقدمــة ضــروریة لألســلوب الثــاني 
ـــــین المـــــنهج و األســـــلوب ، فخـــــالل الدراســـــة  ـــــق ب ـــــه یجـــــب التفری ـــــة أن ـــــرى الباحث ـــــث ت حی
االســتطالعیة اعتمــد الباحــث علــى المقابلـــة و تحلیــل المضــمون و جــاءت نتــائج المقابلـــة 
معبــر عنهــا بالنســب المؤویــة و هــذا ال یــدل علــى اســتخدام األســلوب الكیفــي، أمــا بالنســبة 

ون فمــن المعــروف أنــه یمكــن أن یكــون التحلیــل كمــي أو كیفــي أو كالهمــا لتحلیــل المضــم
احث استخدم فعال التحلیل الكیفي، و بالتالي یمكن القول بأن الباحـث قـد اعتمـد ــمعا و الب

ــــي مســــتخدما عــــد ــــى المــــنهج الوصــــفي التحلیل ــــة و تحلیــــل  ةعل أســــالیب أو أدوات كالمقابل
  .و االستبیان المضمون
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ي هـذه الدراسـة هـي محاولـة الباحـث اكتشـاف و ـلجوانب القوة الواضحة فأما بالنسبة     

مـــن خـــالل تحلیـــل " أســـباث"تحدیــد القـــیم التنظیمیـــة الســـائدة فـــي المؤسســـة میــدان الدراســـة 
مضمون النشرات اإلعالمیة و بعض الوثـائق اإلداریـة و التـي توضـح األسـلوب المرغـوب 

نظمة للعمل كسیاسة التوظیف و االختیـار و في المؤسسة و كذا القوانین و اإلجراءات الم
الترقیــة، (لمقابلــة لمعرفــة أســلوب اإلدارة المتبــع فــياالــخ، كــذلك اســتخدام الباحــث ..التكــوین

، فحســـب رأي الباحثـــة فـــإن هـــذین )وغیرهـــا مـــن الجوانـــب التنظیمیـــة األخـــرى..تقیـــیم األداء
یم التنظیمیـة السـائدة فـي مناسبین للكشـف عـن القـ) المقابلة و تحلیل المضمون( األسلوبین
      .المؤسسة

  ).دراسة الفعالیة من خالل بعض المؤشرات الثقافیة التنظیمیة(: الدراسة الرابعة ـ4ـ7ـ4
ــم صــیاغة العنــوان: إن مــن بــین جوانــب الضــعف الواضــحة فــي هــذه الدراســة هــي     ، فل

كمــا أن الفصــل  ،)الــخ..فعالیــة قیادیــة، إداریــة ، تنظیمیـة(یوضـح الباحــث أي فعالیــة یقصـد
الرابــع المعنــون بالفعالیــة ال یعكــس محتــواه، حیــث تطــرق فیــه الباحــث إلــى عناصــر حــول 

، فمـن األفضـل لـو كـان ..)تعریفه، نظریاتـه، تقییمـه( و األداء..) تعریفه، مؤشراته(الرضا 
الفصل معنون بالفعالیة التنظیمیة و هي الفعالیـة التـي یقصـدها الباحـث فـي هـذه الدراسـة، 

أن األداء و الرضـا مـن األفضـل لـو كانـا ضـمن عنصـر مؤشـرات فعالیـة التنظـیم ألن كما 
كـذلك بالنســبة للعینــة حیـث قــام الباحــث بتحدیـدها لكنــه لــم . الباحـث اســتخدمهما كمؤشــرات

كما قـال الباحـث عـن المـنهج المتبـع فـي الدراسـة مـا . یوضح نسبتها من المجتمع األصلي
حیـث تعـد الدراسـة اسـتطالعیة، فقـد اعتمـد الباحـث دافها نظـرا لطبیعـة الدراسـة و أهـ: "یلي

لكـــن الدراســـة ". علـــى المـــنهج الوصـــفي باعتبـــاره األنســـب فـــي تنـــاول مثـــل هـــذا الموضـــوع
االســتطالعیة تتطلـــب اســـتخدام المـــنهج االستكشـــافي و لــیس الوصـــفي، لـــذلك فـــإن دراســـة 

ین أدوات جمــع الباحــث وصــفیة اســتخدم خاللهــا المــنهج الوصــفي التحلیلــي، كــذلك مــن بــ
  .البیانات استخدم الباحث المالحظة و لكنه لم یذكر نوعها

أمــا عــن جوانــب القــوة البــارزة فــي هــذه الدراســة هــي أن الباحــث حــاول توضــیح الــدور     
من أجل نجاح المؤسسة التي ینتمي إلیها، و لم ینظر  مورد البشريالفعال الذي یقوم به ال

  .ركز على الناحیة الثقافیة إلیه من الزاویة المادیة بقدر ما
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الســــابقة و التــــي تناولــــت  ربـــعالدراســــات األ تقیــــیمو مـــن خــــالل عــــرض و تحلیـــل و     

موضـــوع فعالیـــة التنظـــیم وكـــذلك القـــیم التنظیمیـــة، تظهـــر أهمیـــة دراســـة موضـــوع الفعالیـــة 
و توضـــیح  التنظیمیــة، و تحدیــد مفهومهــا بشـــكل واضــح و دقیــق، كـــذلك تحدیــد مؤشــراتها

كمــا تظهــر أهمیـــة دراســة القــیم التنظیمیــة داخــل التنظــیم بأبعادهـــا . الــخ..اســتهامــداخل در 
، وتوضـیح مراحـل )إدارة البیئـة إدارة المهمـة، إدارة العالقـات، إدارة اإلدارة،(اإلداریة األربـع

تطورها و وضع تصنیفات مناسـبة لهـا لتسـهیل دراسـتها و غیرهـا مـن العناصـر األخـرى و 
  .في الجانب النظري من الدراسةالتي سوف یتم تناولها 

  
      
   


