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  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

تناول الفصالن السابقان الجوانب النظریة لمشكلة الدراسة، حیث تطرقت فیهما الباحثة     
ــیم التنظیمیــة وصــوال إلــى توضــیح ... تعریفهــا، خصائصــها، تطورهــا،(علــى التــوالي إلــى الق

أهـم تعریفاتهـا، الفـرق بـین (علـى، و الفعالیة التنظیمیة مركزة )مدى تفاعلها مع القیم الفردیة
وصـــوال إلـــى اعتبـــار القـــیم كموجهـــات ... الفعالیـــة و الكفـــاءة، مؤشـــراتها، مـــداخل دراســـتها،

  ).لتحقیق الفعالیة التنظیمیة
و تســاعد هـــذه الجوانـــب النظریــة فـــي تحدیـــد أبعــاد مشـــكلة الدراســـة كمــا تمهـــد للدراســـة     

نحــو  اإلطـارات المسـؤولة اتجاهـات قـة بــینالمیدانیـة و التـي تهـدف إلــى معرفـة طبیعـة العال
قیم التنظیمیة و فعالیة التنظیم، ولهذا الغرض قامت الباحثة بإجراء عـدة خطـوات للدراسـة لا

  :المیدانیة و تشمل
  .ـ فرضیات البحث1
 .بحثـ مجاالت ال2
 .بحثـ منهج ال3

 .بحثـ أداة ال4
  .ـ أسلوب المعالجة اإلحصائیة5
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  :حثـ فرضيات الب1
ستحاول الباحثـة فـي هـذا المجـال التـذكیر بفرضـیات البحـث و التـي سـیتم اختبارهـا فـي     

، حیــث تمــت فــي بدایــة هــذا البحــث صــیاغة فرضــیة عامــة )الجانــب المیــداني(هــذا الجانــب 
  : تندرج ضمنها أربع فرضیات جزئیة و ذلك كما یلي

  :الفرضیة العامةـ 1ـ1
ـــــة نحــــو القــــیم التنظیمیــــة و ـــــ توجــــد عالقــــة طردیــــة بــــین اتجاهــــ     ات اإلطـــــارات المسؤولـ

  .اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم
  :الفرضیات الجزئیةـ 2ـ1

بــــین اتجاهــــات اإلطــــــارات المســــؤولة نحــــو قــــیم إدارة اإلدارة و  ةتوجــــد عالقــــة طردیــــ ـــــ    
  .اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم 

ـــ     ـــ توجـــد عالقـــة طردی ـــیم إدارة المهمـــة و بـــین اتجاهـــات اإلطـــــارات ا ةـ لمســـؤولة نحـــو ق
  .اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم 

بـــین اتجاهـــات اإلطــــارات المســـؤولة نحـــو قـــیم إدارة العالقـــات و  ةتوجـــد عالقـــة طردیـــ ـــ    
  . اتجاهاتهم نحو فعالیة التنظیم 

ـــــارات المســــؤولة نحــــو قــــیم إدارة البیئــــ ةتوجــــد عالقــــة طردیــــ ـــــ     ة و ـبــــین اتجاهــــات اإلطـ
  .هاتهم نحو فعالیة التنظیم اتجا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .بحثـ مجاالت ال2
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  : ـ المجال الجغرافي1ـ2
، و  ENICABلبســـكرة  ةـالكهربائیــ أجریــت هــذه الدراســة بمؤسســـة صــناعات الكوابــل    

هي مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات أسهم تقع في المنطقة الصناعیة بسـكرة، وأنشـئت سـنة 
الكـائن مقرهـا بالعاصـمة ثـم " لوطنیـة لصـناعة الكوابـلللمؤسسـة ا"حیث كانـت تابعـة  1986

  ."مؤسسة صناعات الكوابل لبسكرة"لتصبح  1998انفصلت عنها سنة 
منهـا  7,5مغطـاة و  12هكتـار منهـا  42: و تتربع هذه المؤسسة على مسـاحة تقـدر بــ    

تمثـل و ی. اریـة و ملحقـاتمخصصة لورشات اإلنتاج، أما الباقي فیمثل مخازن وعمارات إد
، كومبنـد ب ف "BT-MT-HT"الكوابل الكهربائیـة (في اإلنتاج و التسویق نشاط المؤسسة

 1040:، و یقـــدر عـــدد العمـــال الحـــالي لمؤسســـة صـــناعات الكوابـــل بــــ)ك، بكـــرات خشـــبیة
 74أي  7%أمـــا اإلطـــارات فیمثلـــون نســـبة ) CDD(عامـــل مؤقـــت 248عامـــل مـــن بیـــنهم 

    .إطار
  : يبشر ـ المجال ال2ـ2

هدف كل باحث هو التوصل إلـى اسـتنتاجات سـلیمة عـن المجتمـع األصـلي، و یـتم  إن    
، وذلـك عنـدما یتعـذر علـى ذلك عن طریق اختیار فئـة ممثلـة لهـذا المجتمـع تمثـیال صـحیحا

كـل المفـردات التـي "و یتمثـل مجتمـع الدراسـة فـي . الباحث تغطیة المجتمع األصلي مباشرة
عتمــاد علــى أســلوب المعاینــة أو أســلوب الحصــر تكــون موضــع هــدف الدراســة ســواء تــم اال

الشــامل حتــى یكــون لكـل مفــردة مــن مفــردات مجتمـع الدراســة فــرص متســاویة ألن ) المسـح(
  .]1["تكون من مفردات العینة

و بنــاءا علیــه وألن هــدف دراســة الباحثــة هــو التعــرف علــى طبیعــة العالقــة القائمــة بــین     
ــینحــو ااإلطــارات المســؤولة  اتجاهــات فــإن مجتمــع الدراســة  م التنظیمیــة و فعالیــة التنظــیملق

و عـددهم  ات الكوابـل الكهربائیـة لبسـكرةـة صناعــیتكون من كل اإلطارات المسؤولة بمؤسس
إطار مسؤول، و بما أن العدد قلیل فقد استخدمت الباحثـة أسـلوب الحصـر الشـامل، ) 50(

  : و الجدول التالي یوضح ذلك

                                                
، )تعریفـه، خطواتـه، مناهجـه،المفاهیم اإلحصـائیة(لبحث العلميا: أحمد عبد اهللا اللحلح و مصطفى محمود أبو بكر: 1

  .151، ص2002الدار الجامعیة، : اإلسكندریة
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  مجتمع الدراسةمفردات  یوضح) 4(جدول رقم
  عدد األفراد   اإلطارات المسؤولة

  إطارات مسیرة
  إطارات سامیة

  إطارات متوسطة

)6(  
)14( 

)30(  
  )50(  المجموع

  :يزمنـ المجال ال3ـ2
به الفترة التي یستغرقها البحث بدأ من اختیار المشكلة و إعداد خطة البحث، و یقصد     

ــــــد اإلجــــــراءات و الخطــــــوات المنهج ــــــة و إعــــــداد أدوات البحــــــث و اختیــــــار مــــــرورا بتحدی ی
ـــة  ، وصـــوال إلـــى جمـــع البیانـــات المیدانیـــة)المكـــاني و البشـــري(المجـــاالت و تحلیلهـــا و كتاب

  . ]1[التقریر النهائي للبحث
  :و علیه یمكن تقسیم فترة دراسة الباحثة إلى عدة مراحل    

حـث و جمـع المراجـع و تم فیها اختیـار المشـكلة و وضـع خطـة الب :ـ المرحلة األولى1 ـ3ـ2
 إلــى غایــة شــهر 2005، و تــم ذلـك مــن شــهر جــانفي الالزمـة للشــروع فــي الدراســة النظریــة

  . 2005 نوفمبر
تـــم خاللهـــا تحدیـــد مشــكلة الدراســـة بدقـــة و مراجعـــة الدراســـات و : ــــ المرحلـــة الثانیــة2 ــــ3ـــ2

 2005بحــث و تــم ذلـك مــن شــهر دیســمبر ال السـابقة و اســتكمال الجوانــب النظریـة لمشــكلة
  .2006إلى غایة شهر أفریل 

ــ2 ــ3ـ ــ المرحلــة الثالثــة3 ـ إعــداد خطــة الدراســة المیدانیــة و وضــع اإلجــراءات المنهجیــة، و  :ـ
فــــي صــــورتهما األولیــــة و عرضــــهما علــــى مجموعــــة مــــن ) 2(و ) 1(تصــــمیم االســــتبیانین 

ـــم إجـــ، ثــ)أســاتذة بجامعــة بســكرة ةأربعــ(المحكمــین ما فــي الت الالزمــة و صــیاغتهـراء التعدی
    . 2006صورتهما النهائیة، و تم ذلك خالل شهري ماي و جوان 

                                                
مكتبـة : ، القـاهرة)نمـاذج لدراسـات و بحـوث میدانیـة(محاضرات تصمیم البحوث االجتماعیة و تنفیـذها: سعید ناصـف: 1

  . 41، ص1997زهراء الشرق، 
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) 2(و ) 1(ن ـخالل هـذه المرحلـة قامـت الباحثـة بتطبیـق االستبیانیـ: ةرابعـ المرحلة ال4 ـ3ـ2
ــــــك خــــــالل شــــــهر  ـــــــوبـي أكتو جمــــــع البیانــــــات مــــــن المبحــــــوثین و مراجعتهــــــا و تــــــم ذل ر و ـ

   . 2006نوفمبر
ــ2 ــ3ـ ــة ال5 ـ فــي الحاســب (و تــم خاللهــا تفریــغ بیانــات الدراســة فــي جــداول :ةخامســـــ المرحل

، و حســاب معامــل الثبــات لالســتبیانین، كــذلك تــم حســاب المتوســطات الحســابیة و )اآللــي
، وذلـــك فـــي ضـــوء " برســـون"تحلیـــل البیانـــات، ثـــم دراســـة العالقـــة بواســـطة معامـــل ارتبـــاط 

غایــــة شــــهر  بر إلــــىوفمنــــو تــــم ذلــــك مــــن أواخــــر شــــهر . ة و فرضــــیاتهاـاؤالت الدراســـــتســــ
   .2006دیسمبر

 جـانفيو تـم فیهـا اسـتخالص النتـائج و التوصـیات خـالل شـهر : ةسادســـ المرحلـة ال6 ــ3ــ2
   .، ثم كتابة تقریر البحث في شكله النهائي2007

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 .بحثال  نهجـ م3
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المــنهج أجمعـت الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع فعالیــة التنظــیم علــى اســتخدام     
الوصفي التحلیلي، و بما أن هذه الدراسة ستتناول ذات الموضـوع و هـو الفعالیـة التنظیمیـة 

الــذي یعتمــد علــى توصــیف مــا هــو  فــإن المــنهج المتبــع فیهــا هــو المــنهج الوصــفي التحلیلــي
  .كائن و تفسیره و تحدید العالقات بین الوقائع

مـع البیانـات و تصـنیفها و تـدوینها یقـوم علـى ج: "و یعرف المنهج الوصـفي بأنـه مـنهج    
تفســیرها و تحلیلهــا مــن أجــل قیــاس و معرفــة أثــر و تــأثیر العوامــل علــى إحــداث  و محاولــة

  . ]1["تنبأ بسلوك الظاهرة في المستقبلالظاهرة محل الدراسة بهدف استخالص النتائج و ال
ــــوم و بالتــــالي فــــإن المــــنهج الوصــــفي هــــو مــــن أكثــــر المنــــاهج شــــیوعا فــــي مجــــال      العل

، فهــو یوضـح للباحــث مســار الدراســة مـن حیــث صــیاغته للفــروض و اإلنســانیة االجتماعیـة
عــداد طــرق جمــع البیانــات و دراســتها إحصــائیا، و إجــراء التفســیرات للظــاهرة إالمتوقعــة، و 

المدروسة من خالل البیانات التي یوفرها وفقا لتقنیات إحصائیة معینـة لدراسـة العالقـة بـین 
 اتجاهـاتأكثر، و كما سـبق و أشـارت الباحثـة فهـي بصـدد دراسـة العالقـة بـین متغیرین أو 

وذلــك مــن  الفعالیــة التنظیمیــة اتجاهــاتهم نحــو و لقــیم التنظیمیــةنحــو ااإلطــارات المســؤولة 
كما هي موضحة في المدخل المتبع من قبـل  (خالل بعض المؤشرات الداخلیة و الخارجیة

   .)الباحثة
                                                                                                                                                  

     
  
  
  
  
  :   المدخل لدراسة الفعالیة *  

                                                
ـــان: 1 ، ص 1998منشــورات الشــهاب،: ، الجزائــرفــي كتابــة البحــوث و الرســائل الجامعیــة المنهجیــة:عثمـان حســن عثمـ

30 .   
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إن المدخل الذي اتبعته الباحثة لدراسة الفعالیة بعـد اسـتكمال الجوانـب النظریـة لمشـكلة     
، )مؤسســة صــناعیة(لفعالیــة التنظــیم مجــال البحــث شــمولیةالبحــث و للوصــول إلــى دراســة 

ـــــــــــــب  ـــــــــــــة یشـــــــــــــمل كـــــــــــــل الجوان ـا لدراســـــــــــــة الفعالی ـــــــــــــة مـــــــــــــدخال خاصــــــــــــ ـــــــــــــرح الباحث تقت
ــة مــع التركیــز أكثــر علــى العملیــات، فحســب ) خالت،عملیات، مخرجــات، بیئــةمــد(التنظیمی

وقد تـم (رأي الباحثة فإنه لیس لكل هذه الجوانب نفس األهمیة بالنسبة للتنظیم مجال البحث
التفصیل فـي هـذه النقطـة عنـد تنـاول مـداخل دراسـة الفعالیـة التنظیمیـة فـي الجانـب النظـري 

اســــات الســــابقة أن مــــدخل العملیــــات یناســــب أكثــــر ، فقــــد أكــــدت معظــــم الدر )مــــن الدراســــة
  .المنظمات التي تكون جودة مخرجاتها معتمدة على دقة عملیاتها كالمصانع مثال

و بناءا على ما سبق فإن دراسة فعالیة التنظیم مجـال البحـث سـوف تعتمـد علـى أربعـة     
دخالت،كفاءة فعالیـــــة المـــــ(أبعـــــاد أساســـــیة، اثنـــــان منهـــــا یعتبـــــران مـــــن المؤشـــــرات الداخلیـــــة

كمــا  )فعالیــة المخرجــات،التكیف مــع البیئــة(، و اآلخــران مــن المؤشــرات الخارجیــة)العملیــات
  :یوضحها الشكل التالي

  .یوضح أبعاد و عناصر دراسة الفعالیة للنظام مجال البحث) 6(شكل رقم
  

  اتفعالیة المخرج           فعالیة المدخالت           كفاءة العملیات   
  اإلنتاجـ كمیة                     ـ القیادة  ـاألهداف

  ـ الجودة                    ـ الخطط                   ـ االتصال
  ـ األرباح                مكانات البشریة        ـ اتخاذ القرارـ اإل
  ـ تحقیق أهداف        ـ تنمیة قدرات العاملین  مكانات المادیةـ اإل

  جدیدة                         الحوافزـ   
  ـ الرقابة  

                                    
  التكیف مع البیئة                             

  ـإعداد الباحثةـ
  
 .بحثالأداة  ـ  4
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ـــــا ك     ـــــي أی ــــــیعتمـــــد المـــــنهج البحث ـــــى أدوات و وســـــائل لجمــــــان نوعــــــ ــــــع البیـه عل ات و ـان
جابـة علـى مـا أثـاره مـن تسـاؤالت، التي یستعین بها الباحـث و یسـتخدمها فـي اإلالمعلومات 

لى النتائج المتعلقة بمشكلة دراسته، و تحقیقـا لهـذا إصوال والتحقق من الفروض المصاغة و 
الغــرض اســتخدمت الباحثــة االســتبانة كــأداة لجمــع المعلومــات و البیانــات الخاصــة بمشــكلة 

اسـب المـنهج الوصـفي التحلیلـي المتبـع فـي هـذه الدراسـة، و فـي البحث كونها األداة التي تن
المعلومــات أداة لجمــع : "هـذا المجــال یــرى أحــد المهتمــین بالبحــث العلمــي أن االســتبانة هــي

   . ]1["بشأن معتقدات ورغبات المستجیبین و كذلك الحقائق التي هم على علم بها 
نحــو اإلطـارات المسـؤولة  اتجاهــاتین و نظـرا ألن الباحثـة تهـدف إلــى دراسـة العالقـة بـ    

اتجاهـــات "فعالیـــة التنظـــیم فقــد قامـــت بإعـــداد اســتبیانین األول یقـــیس  بــینلقــیم التنظیمیـــة و ا
الفعالیـة التنظیمیـة  اتجاهـاتهم نحـو"و الثاني یقیس " لقیم التنظیمیةنحو ا اإلطارات المسؤولة

  ."من خالل بعض المؤشرات الداخلیة و الخارجیة
 :إعداد االستبیانینـ مراحل 1ـ4

مر إعداد استبیاني الدراسة بعدة مراحل حتـى خرجـا فـي صـورتهما النهائیـة و ذلـك لضـمان 
  :تناسبهما لما وضعا ألجله، و هذه المراحل هي

  :الدراسات السابقة تمراجعة استبیانا ـ1ـ1ـ4
یمیـة كتلـك منهـا الخاصـة بـالقیم التنظ تحیث قامت الباحثة بالمراجعة العلمیة لعـدة اسـتبیانا

، و االســتبانة التــي " دیــف فرانســیس و مایــك وود كــوك"االسـتبانة المعــدة مــن قبــل الباحثــان 
الخاصــة بقیـــاس الفعالیـــة  تأعــدها خالـــد بــن عبـــد اهللا الحنیطـــة، و كــذلك بعـــض االســـتبیانا

و ذلـك بمـا  و االستفادة مـنهم فـي تصـمیم اسـتبیاني الدراسـة) الصریصري، بویایة(التنظیمیة
  .و مجال دراسة الباحثةیتناسب 

   
    :الدراسة االستطالعیة ـ2ـ1ـ4

                                                
دار وائــل، : ، عمــان3، طأســالیب البحــث العلمــي فــي العلــوم االجتماعیــة و اإلنســانیة: فــوزي غرایبیــة و آخــرون : 1

  .71، ص2002
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ــــق تبعـــد أن قامـــت الباحثـــة بمراجعـــة عـــدد مـــن االســـتبیانا     ــــامت باستطــــ دان و ـالع المی
  :و ذلك لألهداف التالیة ،توجیه بعض األسئلة لمجموعة من المسؤولین بالمؤسسة

  .ـ التأكد من التصور العام للبحث
د الفعالیـــة التنظیمیـــة التــي ســـتركز علیهـــا الباحثـــة فـــي بنـــاء االســـتبیان تحدیـــد بعـــد أو أبعـــاـــ 

  .الخاص بالفعالیة
   .ـ تحدید عناصر كل بعد

المســؤولین  تعــرف علــى وجهــات نظــرلل ثــم قامــت الباحثــة بإعــداد اســتبیانین أولیــین و ذلــك
حـــول مـــدى صـــالحیة محـــاور االســـتبیانین، و مـــدى وضـــوح العبـــارات وخـــدمتها  بالمؤسســـة

دخال عناصر إضافیة]1[اض الدراسةألغر    .، و قد ساعد ذلك في تعدیل بعض المفاهیم، وإ
  :تصمیم االستبیانین ـ3ـ1ـ4

و ) م و القــیم التنظیمیــةـة التنظیـــفعالیــ(الدراســات الســابقة حــول  اســتبیانات بعــد مراجعــة    
م بعـــد جمـــع المعلومـــات و التعـــرف علـــى آراء المســـؤولین خـــالل الدراســـة االســـتطالعیة تـــ

م التنظیمیة و یشـمل ـلقینحو اة ـارات المسؤولـاإلط اتـاتجاهاألول یقیس  :تصمیم استبیانین
  :عبارة تغطي في مجموعها أبعاد القیم التنظیمیة األربع وهي) 48(

  .ـ إدارة اإلدارة
  .ـ إدارة المهمة

  .ـ إدارة العالقات
  .ـ إدارة البیئة

ؤشرات الداخلیــة و الخارجیـــة، و ـــــالل بعــض المـو الثــاني یقـــیس الفعالیــة التنظیمیـــة مــن خـــ
عبارة تغطي أبعاد الفعالیة األربع مع التركیز على بعد العملیـات، و تـم تقسـیم ) 44(یشمل 

و ذلــك ) ها المؤشــراتـو التــي تتفــرع منــ( كــل بعــد مــن األبعــاد إلــى مجموعــة مــن العناصــر
  :على النحو التالي

                                                
  . مدیر الموارد البشریة و الوسائل: السید  بن ساسي محمد : 1

  .رئیس دائرة المستخدمین و التكوین: یزید مخلوف  السید   
  .رئیس مصلحة تسییر المستخدمین: السید لزهاري جودي    
  . رئیس مصلحة التكوین و الخدمات االجتماعیة: السید نبیل مودع    
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ـــ عناصـــر البعـــد األول ـــات اإلهـــداف، األ خطـــط،ال): المـــدخالت(ـ مكانـــات اإلبشـــریة، المكان
  . مادیةال

، تنمیــة قــدرات العــاملین، قــرارالرقابـة، اتخــاذ الحــوافز، ال): العملیــات(ــ عناصــر البعــد الثــاني
  .تصالاالقیادة، ال

  .جودة، تحقیق أهداف جدیدةالرباح، كمیة اإلنتاج، األ): المخرجات(ـ عناصر البعد الثالث
  .التكیف): البیئة(ـ عناصر البعد الرابع

و بعــد توضــیح أبعــاد االســتبیانین و وضــع العبــارات التــي تخــدم كــل عنصــر مــن هــذه     
وبنــاءا علــى الدراســات الســابقة فقــد اعتمــدت الباحثــة علــى مقیــاس لیكــرت المتــدرج األبعــاد، 

ــدائل اإلجابــة و هــي ــم،: ذي النقــاط الخمــس فــي وضــع ب غیــر  موافــق جــدا، موافــق، ال أعل
  :و وضع أوزان نسبیة لإلجابات الخمس كالتالي ،موافق تماماموافق، غیر 

  یوضح البدائل المحتملة لإلجابات) 5(جدول رقم
الوزن النسبي في حالة   البدیل

  العبارة اإلیجابیة
الوزن النسبي في حالة 

  بیةسلالعبارة ال
  موافق جدا

  موافق
  ال أعلم

  غیر موافق
  غیر موافق تماما

)5( 
)4( 

)3( 
)2( 

)1( 

)1(  
)2( 

)3( 
)4( 

)5( 
  

ــارة الموجبــة " بموافــق جــدا"و یتضــح مــن هــذا الجــدول أنــه فــي حالــة اإلجابــة      علــى العب
ن المبحــوث إاالتجــاه فــإن ذلــك یعنــي وجــود الــرأي اإلیجــابي بــأعلى نســبة أو بمعنــى آخــر فــ

  .یؤكد أن مفهوم العبارة مطبق في الواقع المیداني بمؤسسته بدرجة عالیة
علـى العبـارة الموجبـة االتجـاه فـإن ذلـك یعنـي وجـود الـرأي " بموافـق"جابة و في حالة اإل    

  .اإلیجابي المتوسط النسبة، أي أن مفهوم العبارة مطبق میدانیا بدرجة متوسطة
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علـى العبـارة سـالبة االتجـاه فـإن ذلـك یعنـي الموافقـة " بموافـق جـدا"أما في حالة اإلجابـة     
الي النسبة، أو بمعنى آخـر فـإن مضـمون العبـارة مطبـق التامة على وجود الرأي السلبي الع

  .في الواقع المیداني بدرجة سلبیة عالیة
علــى العبــارة ســالبة االتجــاه فــإن ذلــك یعنــي وجــود الــرأي " بموافــق"و فــي حالــة اإلجابــة     

  .السلبي المتوسط النسبة حول مضمون العبارة المطبق واقعیا في المؤسسة
حیـث تعنـي أعلـى " غیر موافق تمامـا"أو " بغیر موافق" بة لإلجابةو العكس تماما بالنس    

درجات اإلیجابیـة حینمـا تكـون العبـارة سـالبة االتجـاه، و أعلـى درجـات السـلبیة حینمـا تكـون 
ـــ . العبــارة موجبــة االتجــاه ــة إجابــة المبحــوث ب ــم"أمــا فــي حال فــإن ذلــك یعنــي أنــه ال " ال أعل

و تعتبـر نقطـة الصـفر فـي المقیـاس حیـث یمكـن مـن  یرغب فـي تحدیـد اتجاهـه نحـو العبـارة
خاللهــا اســتبعاد تحیــز المبحــوث أو عــدم مراعاتــه للدقــة و بالتــالي یكــون متوســط اإلجابــات 

أي وجـود اتجـاه مشـترك  )3(هـو" ال أعلم"، و اإلجابات األربع بدون درجة )3:(الخمس هو
  .بین السلبي و اإلیجابي

  :توجیهات للمبحوثین ـ4ـ1ـ4
، وطلبـت فیهـا الباحثـة مـن ت أداة الدراسة مقدمة تفید كیفیة اإلجابة عن عباراتهـاتضمن    

المبحوثین اإلجابة على عبـارات االسـتبیانین بنـاءا علـى أفضـل مـا لـدیهم مـن معلومـات مـع 
تـــوخي الدقـــة و الصـــراحة مؤكـــدة فـــي ذلـــك علـــى ســـریة اإلجابـــات و عـــدم اســـتخدامها إال 

نهم مــن أجــل تحقیــق أهــداف الدراســة، كــذلك تضــمنت ألغــراض البحــث العلمــي شــاكرة تعــاو 
المســـتوى العلمـــي، العمـــر، : أداة الدراســـة خانـــات خاصـــة بالمعلومـــات الشخصـــیة تتعلـــق بــــ

  .الخبرة
      :اختبار االستبانة ـ5ـ1ـ4

، ]1[ )جامعـة بســكرةبأسـاتذة  ةأربعـ(نـــى مجموعـة مـن المحكمیـع االسـتبیانین علــتـم توزیـ    
  :تهم و آراءهم و التي تمثلت في التاليمالحظا احیث أبدو 

  .ـ تفكیك بعض العبارات المركبة

                                                
  .دبلة عبد العالي، نور الدین زمام، جابر نصر الدین، نور الدین تاوریریت: األساتذة: 1
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  .ـ اختصار بعض العبارات لتحاشي اإلطالة
  .ـ إعادة صیاغة بعض العبارات لكي تؤدي المعنى المطلوب

  .ـ حذف العبارات المتشابهة لتفادي التكرار
ســتبیانین فــي صــورتهما و بعــد إجــراء التعــدیالت التــي اقترحهــا المحكمــون تــم تصــمیم اال   

  :النهائیة
  .الخاص بالقیم التنظیمیة: االستبیان األول    

كمـا  عبارة تغطي في مجموعها أبعاد القـیم التنظیمیـة األربـع السـابق ذكرهـا) 48(و تضمن 
   :یتضح من الجدول التالي

  :یوضح) 6(جدول رقم 
  .یمةأبعاد القیم التنظیمیة و قیم كل بعد و أرقام العبارات لكل ق

  أرقام العبارات لكل قیمة   القیم التنظیمیة   الرئیسیة) المحاور(األبعاد 
  

   إدارة اإلدارة
 37ـ25ـ13ـ1   القوة

 38ـ26ـ14ـ2   الصفوة

 39ـ27ـ15ـ3   المكافأة

  
   إدارة المهمة

 40ـ28ـ16ـ4   الفعالیة

 41ـ29ـ17ـ5   الكفاءة

 42ـ30ـ18ـ6   االقتصاد

  
   إدارة العالقات

 43ـ31ـ19ـ7  دلالع

 44ـ32ـ20ـ8   فرق العمل

 45ـ33ـ21ـ9   القانون و النظام

  
    إدارة البیئة

 46ـ34ـ22ـ10  الدفاع

 47ـ35ـ23ـ11   التنافس

 48ـ36ـ24ـ12  استغالل الفرص

  .خاص بالفعالیة التنظیمیة :و االستبیان الثاني    
ربـع السـابق ذكرهـا مـع التركیـز عبارة تغطي فـي مجموعهـا أبعـاد الفعالیـة األ) 30(و تضمن

فعالیـــة و  ،ةـي مؤسســـة صناعیــــالمؤسســـة مجـــال الدراســـة هـــف  ،)العملیـــات(أكثـــر علـــى بعـــد
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نتـــائج كـــل مــــن  و هـــذا مـــا أكدتـــه المصـــانع تتحـــدد بدرجـــة أكبـــر بـــالتركیز علـــى عملیاتهـــا
  .ات السابقة و الدراسة االستطالعیةالدراس

لتنظیمیــة و عناصــر كــل بعــد و أرقــام العبــارات أبعــاد الفعالیــة ا: یوضــح) 7(و الجــدول رقــم
  .اإلیجابیة و السلبیة لكل عنصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أرقام العبارات    البعد و عناصره
   اإلیجابیة

أرقام العبارات 
   السلبیة

مجموع العبارات 
  لكل عنصر
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  :بعد المدخالت
  خططالـ 

  
   16ـ1 

  
/  

  
2 

 2  / 17 ـ 2  هدافاألـ 

 3 18 ـ 3 26  ریةبشالمكانات اإلـ 

 3 27 19 ـ4   مادیةالمكانات اإلـ 

 10  /  /  المجموع

  :بعد العملیات
  ـ االتصال

  
  20 ـ5 

  
/  

  
2 

 3  / 28 ـ 21 ـ6   ـ الحوافز

 3 22 ـ7  29  ـ الرقابة

 3 8 30 ـ 23  ـ اتخاذ القرار

 2  / 24 ـ9   ـ تنمیة قدرات العاملین

 2 10 25  ـ القیادة

 15  /  /  المجموع

  :المخرجات بعد
                      ـ األرباح

  
13  

/   
1 

 1  / 11  ـ كمیة اإلنتاج

 1  / 12  ـ الجودة

 1  / 14  ـ تحقیق أهداف جدیدة

 4  /  /  المجموع

  :بعد البیئة
  ـ التكیف

 
15 

/   
1 

  30  /  /  :الكلي المجموع

  Reliability :الثبات ـ2ـ4
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إذا مـــا اســـتخدم أكثـــر مـــن مـــرة تحـــت  أن یعطـــي االختبـــار نفـــس النتـــائج"و یقصـــد بـــه     
التجزئـة طریقـة "لقیـاس درجـة ثبـات االسـتبیان  و من الطرق المستخدمة. ]1["ظروف مماثلة

و یــتم حســاب معامــل ،  split half reliability )معامــل االتســاق الــداخلي(النصــفیة
اختبـارین  ن أوـى قسمیــأي توزیـع األسـئلة علـاالتساق الداخلي بتقسیم االختبـار إلـى جـزئین 

متماثلین، و لكي یكون االختباران متماثالن فعال فإن األسئلة المكونـة لكـل منهمـا یجـب أن 
العالقـة  ة و متسـاویة فـيـع صـعوبة األسئلــي توزیــتكون متساویة في متوسـط الصـعوبة و فـ

، و لتحقیـق الشـروط السـابقة و جعـل ]2[الوقت المخصص لتطبیقهـا الداخلیة بین األسئلة و
ین متكافئین قامت الباحثة بتقسیم االسـتبیان األول بطریقـة األرقـام الشـفعیة و الوتریـة، الجزئ

یتضــــــــــمن األســــــــــئلة التــــــــــي تحمــــــــــل األرقــــــــــام  أي جعــــــــــل القســــــــــم األول مــــــــــن االختبــــــــــار
ـم الثــــــــــاني یتضــــــــــمن األســــــــــئلة التــــــــــي تحمــــــــــل األرقــــــــــام ..)،1،3،5(الفردیــــــــــة ، و القســـــــــ
یان الثاني، و طبعا یتم هذا بعد تطبیـق ، و نفس الشيء بالنسبة لالستب..)،2،4،6(الزوجیة

حســاب قامــت الباحثــة ب ثــم االســتبیانین كــاملین علــى مفــردات الدراســة و تســجیل درجــاتهم،
ـــــاط بـــــین معامـــــل  ـــــاط ، حیـــــث كـــــان معامـــــل االرتب ـــــذي  األوللالســـــتبیان  الجـــــزئیناالرتب ال

   .0.98= ر )لقیم التنظیمیةنحو ااإلطارات المسؤولة  اتجاهات(یقیس
أنظــر الجــدول .()1(+علــى أن االســتبیان یتمتــع بدرجــة عالیــة مــن الثبــات تقــارب  ممــا یــدل

  )).2(في الملحق رقم) 17(رقم
ــاني الــذي یقــیس الجــزئینوكــان معامــل االرتبــاط بــین  الفعالیــة التنظیمیــة مــن (لالســتبیان الث

  .0.78=ر )خالل بعض المؤشرات الداخلیة و الخارجیة
أنظــر الجــدول ). (1(+بدرجــة عالیــة مـن الثبــات تقـارب ممـا یــدل علـى أن االســتبیان یتمتـع 

  .))3(رقم في الملحق) 18(رقم
و بتقسـیم االختبــار إلـى قســمین  ،أن ثبـات االختبــار یـرتبط بطولــه إلــى اإلشـارةو تجـدر     

بـین الجـزئین  نكون قد خفضنا من طولـه، و علیـه فـإن معامـل االرتبـاط الـذي نحصـل علیـه
                  .واحدة من نصف االختبار األصليهو في الواقع مكافئ لصورة 

                                                
الــدار العلمیــة الدولیــة، :، عمــان)مفاهیمــه، أدواتــه، طرقــه اإلحصــائیة(أســالیب البحــث العلمــي: عــزت عطــوي جـودت: 1

   .  134، ص2000
  .155مقدم عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص: 2
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 Validity: الصدق ـ3ـ4

مـدى صـالحیته لقیـاس مـا وضـع لقیاسـه، بمعنـى أن االختبـار "یقصد بصـدق االختبـار     
وقد اعتمدت الباحثة لمعرفة درجة صدق استبیاني الدراسة . ]1["یقیس ما وضع لقیاسه فقط

  .محكمین السابق ذكرهمخالل آراء المن " صدق المحكمین"على 
  . ]2["لمعامل ثبات االختباربحساب الجذر التربیعي "و الذي یقاس " الصدق الذاتي"ثم 

، و بالتــــالي فــــإن معامــــل الصـــــدق  0.98=حیــــث كــــان معامــــل ثبــــات االســـــتبیان األول ر
  .0.98=       0.89=الذاتي

ــــإ0.78= و معامـــل ثبـــات االســـتبیان الثـــاني ر ــــي فـ ـــذاتي ، و بالتالـ =   ن معامــــل الصـــدق ال
0.88.  

  :أسلوب المعالجة اإلحصائيةـ  5
ـــ 1 و النســـب المؤویـــة للتعـــرف علـــى الخصـــائص الشخصـــیة لمفـــردات  حســـاب التكـــراراتـ

  .الدراسة
حســاب المتوســطات الحســابیة و ذلــك للتعــرف علــى اتجاهــات اإلطــارات المســؤولة نحــو ـــ 2

رات ـالیـــة التنظـــیم مـــن خـــالل بعـــض المؤشـــفعاتجاهـــاتهم نحـــو القـــیم التنظیمیـــة المختلفـــة، و 
   . ة و الخارجیةــالداخلی

   :معامل ارتباط برسونـ 3
لقـیم التنظیمیـة نحـو ا اإلطـارات المسـؤولة اتجاهاتاعتمدت الباحثة لدراسة العالقة بین     

مــن خـالل بعــض المؤشـرات الداخلیــة و (و بـین فعالیــة التنظـیم ) ةبأبعادهـا اإلداریـة األربعــ(
على معامل ارتباط برسون للدرجات الخام بالطریقة العامة التي تعتبـر مـن أبـرز  )یةالخارج

االرتبــاط علــى الــدرجات الخــام و مربعــات  ي تعتمــد مباشــرة فــي حســابها لمعامــلالطــرق التــ
هذه الدرجات، ومن أهم ممیزات هذه الطریقة العامة دقتها و سرعتها ألنهـا ال تنطـوي علـى 

  :تها الجزئیة و المعادلة تعطى بالعالقة التالیةأي تقریب حسابي في خطوا

                                                
دار الكتـاب : ، القاهرةاالختبارات و المقاییس في العلوم النفسیة و التربویة: صالح أحمد مراد و أمین علي سلیمان: 1
  .350، ص2002حدیث،ال
، 2002المكتب الجامعي الحدیث،: ، اإلسكندریةتطبیقات علم اإلحصاء في العلوم االجتماعیة: محمد محمود مهدلي: 2

   .  294ص
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  مج ص. ص ـ مج س .ن مج س              
  =ر

  ] 2)مجـ ص(ـ ) 2مجـ ص(ن[ ]2)مجـ س(ـ ) 2مجـ س(ن[     
  :حیث

  .عدد أفراد العینة) : ن(یدل الرمز 
  .الدرجات المقابلة في االختبارین مجموع حاصل ضرب): ص.مجـ س(و یدل الرمز 

فــي ) س(حاصـل ضـرب مجمـوع درجـات االختبـار األول): مجــ ص.مجــ س(دل الرمـز و یـ
  ).ص(مجموع درجات االختبار الثاني

  ).س(درجات االختبار األول مجموع مربعات):  2مجـ س(و یدل الرمز 
  ). س(مربع مجموع درجات االختبار األول: 2)مجـ س(و یدل الرمز 
   ).ص(جات االختبار الثانيمجموع مربعات در ):  2مجـ ص(و یدل الرمز 
  . ]1[) ص(مربع مجموع درجات االختبار الثاني: 2)مجـ ص(و یدل الرمز 

ــــى أنــــه تــــم االســــتعانة ببرنــــامج      فــــي حســــاب المتوســــطات  Excelو تجــــدر اإلشــــارة إل
  .الحسابیة و معامل الثبات و دراسة العالقة

  
  
  
  
   

                                                
   .   78، ص  مرجع سابق: مقدم عبد الحفیظ: 1


