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 ملخص

تبحث هذه الدراسة في واقع القيم التنظيمية السائد داخل بعض مؤسسات التعليم الثانوي على مستوى مدينة سطيف،                
 
 
اد  البكالوريا. خية  في ههوذلك من خالل تشخيص مستواها وكذا مدى اختالفها بين المؤسسات حسب النتائج التي تحققها هذه ال

ربع محل الدراسة، وقد طبق عليهم مقياس القيم التنظيمية تضمن ثمان
 
ساتذ  للمؤسسات ال

 
 يلذا فقد تم انتقاء عينة عشوائية من ال

 قيم.

ن مستوى القيم السائد متوسط ومقبول، مع بةوز بعض القيم ك قيم ا               
 
فضت النتائج النهائية إلى ا

 
باط والنظام لنضوقد ا

ن مستوى القيم التنظيمية يختلف بين المؤسسات حسب نتائج تةتيبها في ههاد  البكالوريا.
 
 وغياب كبية لعدد منها. كما اتضح ا

 
  يا.نسب النجاح في ههاد  البكالور  ، مؤسسات التعليم الثانوي، القيم التنظيمية ، : الثقافة التنظيمية الكلمات المفتاحية

Résumé  

               Cette étude examine la réalité des valeurs organisationnelles en vigueur dans certains établissements de 

l'enseignement secondaire au niveau de la ville de Sétif, il s’agit de diagnostiquer la présence de ces valeurs, ainsi 

que le degré de différence entre les institutions selon les résultats obtenus au  baccalauréat. Donc,  un échantillon 

aléatoire de professeurs des quatre institutions a été sélectionné pour l'étude, et sur lequel nous avons  appliqué 

un questionnaire à propos de huit  valeurs organisationnelles.  

               Les résultats  obtenus  ont démontré  que le niveau  des valeurs existant  est moyen, acceptable, avec 

l'émergence de certaines valeurs telles que les valeurs de la discipline et de l'ordre  et l'absence d'un grand nombre 

de valeurs. Il  s'est avéré aussi  que le niveau des valeurs organisationnelles varie selon le classement des 

institutions dans les résultats du baccalauréat. 

 

Les mots-clés: Culture organisationnelles, Les valeurs organisationnelles, établissements d’enseignement 

secondaire, Les taux de réussite en baccalauréat. 

Summary 

        This study examines the reality of organizational values prevailing in some secondary education institutions 

at the city of Setif level, and thus through diagnosing their level, as well as the difference scope between the 

institutions according to the results they achieved in baccalaureate exam. For that, a random sample has been 

selected among teachers working in the four under-study institutions, with the application of an eight-value 

questionnaire of organizational values. The final results have confirmed that the values prevailing level are 

average and acceptable, with the emergence of some values like those of discipline and order, and the absence of 

many others. Also, it has been recognized that the organizational values level differs among institutions according 

to their ranking results in baccalaureate exam. 

 

Keywords: Organizational culture -Organizational values -Secondary education institutions - Success rates in 

baccalaureate. 



علطي صوفية                                                                                               قيم الثقافة التنظيمية السائدة داخل مؤسسات التعليم الثانوي في الجزائر                        

شكالية الدراسة  ا 

نواعها ونشاطاتها هي تةكيبة                
 
المؤسسات على اختالف ا

فكار
 
ت ومعتقدات متقاربة في حال ،اجتماعية تحتضن فائت، ا

ي منظمة 
 
غلب الحالت، من هنا تبحث ا

 
قليلة ومتباينة في ا

محاولة بلور  فكة  عناليوم في إطار الفكة اإلداري المعاصة 

هداف التنظيم ويساية معتقداته وس
 
لوك موحد يتفق مع ا

الةاسخة عبة الزمن، فميز  المنظمات وفعاليتها ل تةتبط فقط 

ك ثة 
 
عضائهابل تةتبط ا

 
بإمكاناتها المادية وما قد تقدمه من عائد ل

عضاء وبالخصائص 
 
بنوعية المنظومة القيمية للتنظيم ولال

كدته عديدالثقافية للمجتمع الذي تنتمي إليه وهذا م
 
الدراسات  ا ا

بحاث وك تابات هين. 
 
 مثل دراسات ديل وكنيدي وكذا ا

ثبتت التجةبة اليابانية بالدلئل والبةاهين                
 
كما ا

ن
 
التي تبنتها مؤسساتها في اإلدار  قد   zمبادئ نظةية  العملية ا

خةى، ومةجعية 
 
حققت لها نجاحا باهةا على عكس تجارب دول ا

طبيعة الفةد العامل في حد ذاته و ارتباطه الشديد  ذلك التميز:

بمنظمته وإخالصه لها وتقديسه للعمل ولقيمة الوقت وتةكيبته 

ن مصلحة الفةد الشخصية هي من مصلحة 
 
القيمية التي تعي ا

 المنظمة.

 وينطلق الفكة اإلداري للقيم اليوم من                
 
ن ل مبدا
 
هيء  ا

يضيبقى ثابتا، فالقيم قابلة 
 
نها ا

 
ا قابلة للتعلم والك تساب كما ا

دوار 
 
خية  تقوم بعد  ا

 
ن هذه ال

 
كد ا

 
ن تا

 
للتعديل، خاصة بعد ا

همها
 
عضاء هوية تنظيمية، تسهيل   1ووظائ ف حاسمة، ا

 
:منح ال

وتسيية اللتزام الجماعي، دعم استقةار النظام الجتماعي، 

 تها.اتشكيل السلوكات المساعد  على التفاعل مع البيئة ومتطلب

ة لدى فئ وقد جاءت بعض الدراسات لتشخص هذه القيم       

ل وهم  القاد  والمديةون،، ونخص  مهمة
 
داخل المنظمة ا

بالذكة دراسة ديف فةانسيس ومايك وودكوك للقيم التنظيمية 

ربعة مجموعات هي:  فيها الذين حاول
 
دراسة القيم من خالل ا

، إدار  اإلنسانيةعالقات إدار  اإلدار ، إدار  المهمة، إدار  ال

عشة  قيمة، وقد تةجم عبد الةحمان  يوموزعة على اثن البيئة

همية قيم المديةين 
 
الهيجان مقياسهما واستخدمه في دراسته ل

 في تشكيل ثقافة المؤسسات السعودية.

)الثمانينات  وقد تحول منذ فتة  ليست ببعيد                

موضوع القيم والثقافة  والتسعينات( الهتمام والبحث في

ن 
 
التنظيمية نحو المجال التةبوي والتعليمي، من منظور ا

فكاره ومعتقداته.  ءالمدرسة جز
 
 من مجتمعها ومن ا

 
ل يتجزا

جل الوقوف على النسق 
 
ك ثة من ا

 
صبحت الحاجة ملحة ا

 
حيث ا

القيمي داخل المؤسسات التعليمية خاصة مع وجود تغيةات 

منها ما يتعلق بالتةكيبة  دائمة ومستمة  تمس المدرسة،

و 
 
نظمة التسييةية ا

 
و ما تعلق بتغية ال

 
الجتماعية والعةقية لها، ا

 بإصالح السياسات التعليمية.

إن المؤسسة التعليمية هي فةيق عمل متكامل، مجتمع        

هدافهم ويبلغونها 
 
عضاؤه في تفاعل دائم، يخططون ل

 
صغية ا

عبة الزمن سواء ما اختص وفقا لمنظومة من القيم التي طوروها 

 بطةق العمل، مدى الرتباط بالعمل والولء للمنظمة، 
 
يات لا

داء، مدى تماسك العالقات داخل 
 
  الجهد وتحفيز ال

 
مكافا

جماعة العمل...وغيةها من القيم المكونة لثقافة مدرسية 

مبدعة،  تحفز إنتاج الطالب المبدع وتسعى لحل مشاكلها 

ية ومبتكة  وتعطي للمعلم فةص تنمالتنظيمية بطةيقة فاعلة 

نشطة والقةارات كما 
 
قدراته والتعبية عن طاقاته والمشاركة في ال

تك فل بناء عالقات قوية بين المعلمين ومع اإلدار  ما يدفعهم 

 لتقديم خدمات متميز .

المدرسة  و إن جملة القناعات التي يؤمن بها مسية                

ملية كل مفتةقا حاسما في نجاح العوالتي تبناها فةيق العمل تش

و فشلها.  ونحن 
 
نتحدث عن طور التعليم حين التعليمية ا

من وحساسة ضمهمة الثانوي إنما نتجه لدراسة مةحلة تعليمية 

ي فةد وللمنظومة التةبوية كافة، ما يبةز 
 
المسية  الدراسية ل

همية دراسة وتحليل اإلطار الثقافي لمؤسسات التعليم الثانوي 
 
ا

ساتذ  وض
 
عضاء من إداريين وا

 
ةور  فهم وتفسية سلوكات ال

تي هذه 
 
هداف العملية التعليمية.من هنا تا

 
ومدى اتفاقها مع ا

الدراسة لتشخيص البعد القيمي لهذه المؤسسات كمحددات 

تنظيمية، ومحاولة اإلجابة عن التساؤلت التالية:ما مستوى 

نوي في ثاالقيم التنظيمية السائد داخل مؤسسات التعليم ال

ساتذ ، وهل يةقى مستواها لمتطلبات 
 
الجزائة من وجهة نظة ال

خية  ؟
 
هداف هذه ال

 
 وا

هل يؤثة مستوى القيم التنظيمية السائد داخل مؤسسات 

هدافها )نسب النجاح 
 
التعليم الثانوي على نجاحها في تحقيق ا

 في ههاد  البكالوريا كمؤهة(؟
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هداف الدراسة
 
 ا

في  للتنظيم للمؤسسة التعليمية تشخيص المنظومة القيمية-

 الجزائة.

التمحيص والتدقيق في مستوى القيم التنظيمية السائد داخل -

مؤسسات التعليم الثانوي كنموذج، ومدى مسايةته لنجاح 

هدافها التعليمية.
 
 المؤسسة في تحقيق ا

همية القيم التنظيمية وتةتيبها داخل هذه -
 
الوقوف على درجة ا

 قيم الثابتة والحاضة  من تلك الغائبة فيالمؤسسات، ومعةفة ال

 التعليم الثانوي. مدونة

هميته في نجاح -
 
ثية البعد القيمي للتنظيم وا

 
تحليل مدى تا

المؤسسة، من خالل التدقيق في مدى اختالف القيم التنظيمية 

بين المؤسسات الةائد  في تحقيق نسب النجاح العالية في 

سات في مؤخة  تةتيب المؤسههاد  البكالوريا وتلك التي تعاني 

 من حيث هذه النتائج.

 

 مفاهيم الدراسة

 الثقافة التنظيمية

ن الثقافة                
 
يجمع الباحثون في مجال التنظيمات ا

ي مؤسسة ما هي إل تةجمة لمبادئ المجتمع 
 
التنظيمية ل

ن تكوين ثقافة المنظمة ينبثق 
 
وخصائصه وقيمه، ما يعني ا

ولى من تلك
 
المحددات الجتماعية للسلوك اإلنساني  بدرجة ا

خةى هخصية وتنظيمية.
 
 داخل المجتمع مجتمعة مع محددات ا

خالق، -
 
هي مجموعة من القيم، التجاهات، العادات، ال

ي مختلف 
 
دوات والةموز ا

 
فكار، الهياكل وال

 
القوانين وال

فةاد 
 
الجوانب المادية وغية المادية التي يتم تناقلها بين ال

جيا
 
 ل.وال

وزمالئه  - Gibson-في هذا الصدد، نجد تعةيف "جيبسون"-

ن ثقافة المنظمة هي "نظام من القيم المشتةكة والمعتقدات 
 
با

هم؟ 
 
التي ينتج عنها قواعد السلوك، حيث تعني القيم: ماهو ال

هياء؟ ولكل منظمة ثقافة 
 
بينما العتقادات تعني كيف تعمل ال

و سلبية من حيث
 
داء ودرجة  خاصة إما إيجابية ا

 
ثةها على ال

 
ا

 . 2الميز  التنافسية التي تحققها"

ساسية  -Schein,1986-عةفها هين-
 
نها: مجموع المبادئ ال

 
با

ثناء حل 
 
و طورتها ا

 
و اك تشفتها ا

 
التي اختةعتها الجماعة ا

ثبتت 
 
مشكالتها للتكيف الخارجي والندماج الداخلي والتي ا

عضاء الجدد
 
حسن طةيق فعاليتها، ومن ثم تعليمها لال

 
ة كا

 .3للشعور بالمشكالت وإدراكها وفهمها

 

 القيم التنظيمية

بحاث ثقافة المنظمة                
 
تقيس العديد من الدراسات وال

خية  
 
من خالل بعد القيم التنظيمية وهذا لما تك تسيه هذه ال

همية تكاد تطغى على بقية جوانب ومستويات الثقافة، 
 
من ا

 فماذا يقصد بها؟

مصطلح القيم إلى تلك المعايية المشتةكة والتي تجمع  يشية-

عضاء التنظيم الجتماعي الواحد حول ما هو مةغوب ومقبول 
 
ا

 بينهم وما هو غية مقبول.

ما مصطلح القيم التنظيمية فيقصد به فلسفة المنظمة من -
 
ا

ناحية الخطوط العةيضة التي حددت للسلوك داخل التنظيم، 

نع ديد الختيارات وتحفيز السلوك وصوالتي ل غنى عنها في تح

 .4القةارات

و سيء وما هو مهم -
 
عبار  عن المعتقدات بخصوص ما هو حسن ا

و غية مهم، فالقيم تشكل التجاهات التي تحدد السلوك، ل 
 
ا

صحاب السلطة داخل المنظمة
 
 .5سيما قيم ا

فكار  هي مجموعة من التصورات-
 
و العتقادات والمبادئ وال

ا الفةد من خالل تفاعله مع المحيط ويتبناها التي يك تسبه

خية  دورا  و تؤديكمحددات لسلوكه التنظيمي. 
 
هذه ال

و فشلها كما قد تتعةض لعديد 
 
استةاتيجيا في نجاح المنظمات ا

العوامل والتغيةات التي قد تمس بتةكيبتها ونوعيتها، من هنا 

يكون على المنظمات دعم منظومة القيم التي تبحث عنها 

قوية المعايية التي بنتها بكل الطةق والوسائل. في هذا اإلطار وت

إلى مجموعة من العوامل التي  -weiner,1988-"وينريشية "

-: 6تساعد على استمةاريتها وبقائها داخل التنظيم نذكة منها

ضةور  توافق قيم العامل الجديد مع قيم التنظيم، ما يعني 

فةاد الةاغبين 
 
 سة.في النضمام للمؤسحسن اختيار وتوظيف ال

الهتمام بعمليات التنشئة الجتماعية لكل عضو جديد والعمل -

 على إكسابه مبادئ ومعتقدات المنظمة.

ثم استخدام المحفزات الداعمة لك تساب قيم التنظيم وتعزيزها -

والطقوس والمةاسيم والشعائة التي تثبت  اإلجةاءاتعض بب
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 نظة  المنظمة. 

 

 جرائياالقيم التنظيمية ا  

حكام ،المعايية        
 
هي جملة العتقادات،المبادئ،ال

عضاء التنظيم لمؤسسات التعليم 
 
والقوانين التي يؤمن بها ا

ساتذ ، والتي طورها هؤلء بمةجعية 
 
الثانوي من إداريين وا

و بصفة ذاتية، 
 
تنظيمية تخص قوانين المؤسسة وطبيعة عملها ا

جل تحديد السلوك المقبول والمةف
 
وض من طةف كل عضو من ا

ينتمي إليها، هذه المعايية والمحددات القيمية للسلوكات ضمن 

نواع، هي:قيم السلطة 
 
الدراسة الحالية تتمثل في ثمانية ا

واستخدام النفوذ داخل المؤسسة التعليمية، قيم اإلنجاز 

والفعالية، قيم النضباط والنظام،قيم العالقات 

قيم التوجه بالعمل والتواصل،قيم التمكين والمشاركة، 

 الجماعي، قيم التميز واإلبداع، قيم العدل.

 

 بعض الدراسات العربية السابقة

تم إجةاء دراسات عديد  في موضوع القيم التنظيمية                

ثيةه على جوانب الحيا  المهنية 
 
همية هذا البعد ومدى تا

 
بسبب ا

 للفةد والمنظمة وعلى فعاليتها التنظيمية بالخصوص،

وسنحاول في هذا المجال ذكة بعض منها فقط ليس على سبيل 

 الحصة وإنما من باب ارتباطها بالدراسة الحالية. 

همها دراسة               
 
( بعنوان: 4991عبد الحفيظ مقدم ) من ا

عالقة القيم الفةدية والتنظيمية وتفاعلها مع التجاهات 

كد: فيما إذا كان7والسلوك
 
 هناك ارتباط دال ، والتي حاولت التا

القيم التنظيمية والتجاهات  –بين كل من القيم الفةدية 

ما  -الةضا، اللتزام، الدوافع :فيوالسلوك )التجاهات ممثلة 
 
ا

ثة طبيعة 
 
داء، الحضور(، وهل تتا

 
السلوك:فيتةجمه سلوك ال

هذا الرتباط بالخصائص الفةدية؟ وهل تتغية طبيعة الرتباط 

 
 
ثية القيم الفةدية والتنظيميةبتغية نوع القيم؟ ا

 
 خيةا، هل تا

ثية 
 
ك ثة على التجاهات والسلوك منه في حالة التا

 
مجتمعة ا

 المستقل؟

وقد تبين فيما يخص القيم التنظيمية وجود عالقة                

خةى، حيث تكون كل من: 
 
قوية وهي تختلف من كل قيمة ل

هداف، ال
 
باط، النمط نضالقيم التشجيعية، قيم التةكيز على ال

 الحة )بهذا التةتيب( عالقة متينة مع التجاهات والسلوك.

ما دراسة ذياب البداينة وعلي محمد العضايلة )               
 
( 4991ا

 دراسة مقارنة-: حول قيم المديةين كمؤهة لثقافة المنظمات

ردن والسعودية
 
وتساءلت عن ماهية القيم التي يعتقدها 8-بين ال

فةاد ذوو 
 
ردنية والسعودية؟ فيما  ال

 
النفوذ في المنظمات ال

هخاص 
 
سلوب إدارتهم لمهامهم،للعالقات مع ال

 
يخص ا

،وللبيئة؟ وهل تختلف بين المنظمتين؟ وقد استخدم في 

. 4991-الدراسة مقياس "دافيد فةانسيس" و"مايكل وودكوك"

وضحت النتائج
 
هيوع ثقافة اجتماعية هبه مشتةكة بين  ا

ه
 
ن ا

 
: قيم ن، كانتو م القيم التي ركز عليها المدية البلدين، وا

الدفاع، النفوذ، الفعالية، الك فاء ، العدالة، الصفو  لدى 

هم القيم التي 
 
ما ا

 
ردنيين وهي جد متقاربة مع السعوديين. ا

 
ال

يضا متقاربة بين المنظمتينفجاءت ضعيفة 
 
لختالف او كانت ا

فةق -استغالل الفةصكان بالنسبة لتةتيبها فقط، وكانت:

 -العمل
 
 التنافس.-القانون والنظام-القتصاد-المكافا

( بعض قيم 4998ودرست نور  خليفة تةكي السبيعي )               

كاديميين واإلداريين بجامعة قطة
 
، وتساءلت 9العمل لدى ال

عن درجة القو  التي تتسم بها قيم العمل )ممثلة بقيم: الةقابة، 

قات الجتماعية، المخاطة ( العتداد بالنفس، النظام، العال

ثة هذا المستوى ببعض الخصائص الشخصية؟
 
بين توهل يتا

ربع قيم هي: الةقابة، النظام، 
 
سياد  مستوى متوسط ل

كاديميين 
 
العالقات الجتماعية، المخاطة ، لدى كل من ال

على 
 
واإلداريين، في حين حلت قيمة "العتداد بالنفس" كا

 القيم لدى الفئتين، تليها ال
 
خيةا عالقات ثم النظام فالةقابة وا

المخاطة . وتدنى مستوى قيم المخاطة  لدى القطةيين وغية 

ولى في ك ثية من 
 
القطةيين في حين تفوقت الفئة الثانية على ال

 القيم.

ما                
 
حول (: 4999دراسة مؤيد السالم وسنان الةويح )ا

ن ،ف41القيم اإلدارية للمدية الصناعي في العةاق
 
ظهةت ا

 
قد ا

ظهةوا اهتماما متباينا بالقيم اإلدارية الخمس 
 
المديةين ا

ول القيم اإلنسانية ثم قيم المشاركة 
 
المقتةحة، حيث جاءت ا

خالقيات العمل، 
 
خيةا والجماعية، فالقيم التنظيمية وقيم ا

 
ا

 قيم الةاحة والفةاغ.

ول ح (:6111وفي دراسة ل : منذر عبد الحميد الضامن )             
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عضاء 
 
العالقة بين قيم العمل ومجموعة من المتغيةات لدى ا

فصحت  ،44هيئة التدريس في عدد من الكليات بسلطنة عمان
 
ا

همية قصوى لبعض القيم في العمل ضمن كليات 
 
النتائج عن ا

همها على التوالي: ضةور  توفة وتوظيف القدر  
 
سلطنة عمان ا

داء، المعةفة، اإلنجاز، وجو
 
د فةص للتقدم الالزمة على ال

 والنمو.

( : لبحث قيم 6111دراسة محمد حسن محمد حمادات )           

العمل واللتزام الوظيفي لدى المديةين والمعلمين في المدارس 

، من خالل تحديد درجة اللتزام بقيم العمل  لدى 46الثانوية

ردن من 
 
المديةين والمعلمين في المدارس الثانوية العامة في ال

خةى؟ وهل توجد فةوق دالة في درجة وجهة ن
 
ظة كل فئة بال

اللتزام بهذه القيم تعزى لمتغيةات: الجنس، الخبة ، المؤهل 

ن هناك مستوى 
 
خةى.تبين ا

 
العلمي من وجهة نظة كل فئة بال

من اللتزام بقيم العمل لدى المديةين، وقد جاءت قيم  ياعال

مانة، القدو  الحسنة، الخيةية، ا
 
اءت لتقدية، وجالمتثال، ال

ما بالنسبة للمعلمين فقد 
 
مانة احتلت قيمؤخةا قيم العدل. ا

 
م ال

ما قيم الصدق والقياد  فجاءت في ذيل التةتيب.
 
 الصدار ، ا

ثة الثقافة ( 6117دراسة عبد هللا بن عطية الزهةاني )               
 
ل

داء العاملين بالمملكة العةبية السعودية 
 
-التنظيمية على ا

هم 41-مقارنة بين المنظمات الحكومية والخاصةدراسة 
 
،من ا

تساؤلت الدراسة كان: ما هي قيم الثقافة السائد  لدى 

ك ثةها سياد  لديهم؟
 
ن مستوىالعاملين؟ وما ا

 
 وقد توصل إلى ا

القيم التنظيمية السائد جاء متباينا من ناحية التةتيب، كما يلي: 

تصاد، العمل والققيم الدفاع، الك فاية، القو ، التنافس، فةق 

  
 
الفعالية، القانون والنظام، العدل، استغالل الفةص، المكافا

 والصفو .

 

جراءات الدراسة الميدانية-  ا 

 منهج الدراسة-

تقوم هذه الدراسة على منهج وصفي يحاول تشخيص                

واقع المنظومة القيمية داخل المؤسسة التعليمية في الجزائة، 

 -يةاإليجابية منها والسلب-تنظيمية السائد طبيعة  القيم ال

 مستواها ومدى مسايةتها لخطط العملية التعليمية.

 مجتمع وعينة الدراسة:-

تمثل مجتمع الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوي                

إحدى الوليات النموذجية لمثل هذا تعد لمدينة سطيف، التي 

ا   من المتمدرسين وكذالموضوع لحتوائها على نسبة معتبة 

 المؤسسات التعليمية.

، 6144ثانوية حسب إحصاءات  79وتحتوي الولية لوحدها على 

ين تتةبع عاصمة الولية فقط  11دائة   61موزعة على 
 
بلدية، ا

 ثانوية. 41على 

كبة مجال،                
 
ن الدراسة الحالية هي مدخل لدراسة ا

 
ول

لقيمي لعدد من مؤسسات سنك تفي بالوقوف على النسق ا

ثانويات، كما  1البلدية.وعليه بلغ عدد المؤسسات محل الدراسة 

 يلي: 

 

ستاذ 91ثانوية ابن الةهيق: -
 
 .اا

ستاذ 14ثانوية مليكة قايد:-
 
 .اا

ستاذ 11ثانوية فاطمة الزهةاء: -
 
 .اا

ستاذ 11ثانوية ابن خلدون: -
 
وقد تضمنت عينة الدراسة  .اا

ساتذ : وهي عينة عشو
 
ائية طبقية من مجموع المؤسسات ال

ربع، حيث تم انتقاء
 
ستاذا بطةيقة عشوائية من كل  41 ال

 
ا

ستاذا. 11بلغ العدد النهائي  ومن ثمةمؤسسة، 
 
 ا

 

داة الدراسة
 
 ا

هداف الدراسة واإلجابة عن تساؤلتها، تم                
 
لبلوغ ا

وع جاعتماد استبيان للقيم التنظيمية من إعداد الباحثة بعد الة 

دبيات الموضوع وللدراسات المتاحة وكذا المقاييس المعةوفة.
 
 ل

تضمن الستبيان محور البيانات العامة: من اسم المؤسسة، 

الجنس، السن، المؤهل العلمي، الةتبة الوظيفية، عدد سنوات 

 الخدمة.

 8عبار  مقسمة على  18مقياس القيم التنظيمية: همل -

تي:
 
 محاور)قيم(، كال

 

 عبارات. 41سلطة والنفوذ: قيم ال -

 عبارات. 9قيم اإلنجاز والفعالية:  -

 عبارات. 7قيم النضباط والنظام:  -

 عبارات. 9قيم العالقات والتواصل:  -
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 عبارات. 8قيم التمكين والمشاركة:  -

 عبارات. 8قيم التوجه بالعمل الجماعي:  -

 عبارت. 9قيم التميز واإلبداع:  -

 عبارت. 8قيم العدل:  -

لمقياس ليكةت خماسي الستجابة: موافق  اوقد صمم وفق

كد) 1درجات(، موافق) 1تماما)
 
درجات(،  1درجات(، غية متا

غية موافق)درجتين(، غية موافق على اإلطالق)درجة 

خةى سلبية. 
 
 واحد (.وقد تضمن المقياس عبارات إيجابية وا

 

داة الدراسة
 
 تقنين ا

مية المصمم جاء بعد الطالع استبيان القيم التنظي               

هم النماذج المفسة  
 
دبيات الموضوع وحصة محتوى ا

 
على ا

للثقافة والقيم مثل نموذج هين وهوفستيد، والطالع على 

والمعةوفة مثل مقياس القيم التنظيمية  المهمةبعض الدراسات 

لوودكوك ووالك في نسخته المتةجمة إلى العةبية من طةف 

المقياس يستند لصدق بنائي، فبعد ن هذت يعني االهيجان.و

نواع القيم باستشار  بعض 
 
تجميع عدد كبية من العبارات وتحيد ا

المختصين وتوظيف التةاث النظةي، قدم المقياس في صورته 

فةاد عينة الدراسة للحكم على عباراته 
 
ولية على عدد من ا

 
ال

ومدى مسايةتها لخصوصية مجال التطبيق وكذا مدى وضوحها، 

خية الخةوج بهذه القائمة من العبارات والقيم.عةض  تم في
 
ال

يضا على عدد من المحكمين الباحثين في موضوع 
 
المقياس ا

 الثقافة والقيم وسجلت مالحظاتهم واقتةاحاتهم.

ما فيما يخص خاصية الثبات فقد تم اعتماد ثبات التساق 
 
ا

كةونباخ للمقياس ككل ولكل αالداخلي من خالل معامل 

     حاوره، وجاءت النتائج كما يلي:محور من م

 

ملقياس وحماور(: يوضح معامالت ألف1جدول)  ا كرونباخ لثبات ا
 قيمة معامل الثبات نوع القيمة رقم المحور 

 1.841 السلطة والنفوذ  4

 1.71 نجاز والفعاليةاإل  6

 1.89 النضباط والنظام  1

 1.91 العالقات والتواصل  1

 1.91 ركةالتمكين والمشا  1

 1.87 التوجه بالعمل الجماعي  1

 1.94 التميز واإلبداع 7

 1.79 العدل  8

 1.89 ثبات المقياس الكلي

 

إذن، فالمقياس ذو نسبة ثبات كلية عالية، وحتى لمختلف 

غةاض الدراسة الحالية.
 
 محاوره الثمانية، لذا فهو صالح ل

دا  الدراسة تساوي :
 
يضا عالية. ، وه1.91 الصدق الذاتي ل

 
 ي ا

 

 

حصائية  المعالجة ال 

ساليب اإلحصائية)الوصفية والستدللية( 
 
تم استخدام بعض ال

همها:
 
 المناسبة لتحليل ومعالجة تساؤلت الدراسة الحالية، ا

 

 التكةارات والنسب المئوية.-

كةونباخ لثبات التساق الداخلي، ومعادلة الصدق  αمعامل -

 الذاتي.

 الفةوق بين المتوسطات.اختبار )ت( لقياس -

المتوسطات الحسابية: وذلك لتقدية مستوى كل قيمة من  -
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و 
 
القيم التنظيمية، سواء حسابه بالنسبة للعبارات ا

و لمقياس القيم التنظيمية بصفة عامة.
 
-للمحاور)لكل قيمة(، ا

قد تمت مقارنة قيم الوسط الحسابي المحصل عليه ضمن فائت 

 تقديةية، حددت كما يلي: 

 

مستوى  6,1 - 4,8مستوى ضعيف جدا،  4,8 - 4الفئة من: -

 ضعيف، 

 1,6 - 1,1مستوى عال،   1,1 - 6,1مستوى متوسط،  1,1 - 6,1  

 عال جدا.

 1=4-1وذلك باحتساب المدى: 

 1,8= 1/1طول الفئة=المدى/عدد الفائت=

 

 

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة

ول
 
 عرض ومناقشة نتائج السؤال البحثي ال

مستوى القيم التنظيمية السائد داخل مؤسسات التعليم  ما هو

 الثانوي محل الدراسة؟

 
(: يوضح متوسطات تقدير مستوى القيم التنظيمية ضمن المؤسسات2جدول)

 الترتيب التقدير الوسط الحسابي القيمة التنظيمية

 6 متوسط 6.98 قيم السلطة والنفوذ -4

 1 متوسط 6.79 اإلنجاز والفعالية -6

 4 عال 1.14 النضباط والنظام -1

 1 متوسط 6.11 العالقات والتواصل -1

 7 ضعيف 6.14 التمكين والمشاركة -1

 1 ضعيف 6.18 ا لتوجه بالعمل الجماعي -1

 8 ضعيف 6.46 التميز واإلبداع -7

 1 متوسط 6.91 العدل -8

 / متوسط 6.71 مستوى القيم التنظيمية

 

 التحليل والمناقشة

ن مستوى القيم التنظيمية السائد  تظهة-
 
نتائج الجدول بوضوح ا

ربعة محل الدراسة هو 
 
داخل مؤسسات التعليم الثانوي ال

نه يبقى بعيدا 
 
نه ضمن الحد المقبول، إل ا

 
ي ا

 
مستوى متوسط ا

كلية عن تلك المستويات المةجو  لمنظومة هامة وحساسة بهذا 

ل وهي المنظومة التعليمية، هذا هو ا
 
لذي لتصور والواقع االقدر ا

عضاء المؤسسة التعليمية: عضو هيئة التدريس.
 
هم ا

 
 يةاه ا

ما إذا تمعنا في كل قيمة من القيم التنظيمية، -
 
ن ن فإنناا

 
الحظ ا

قيم النضباط والنظام قد تصدرت مقدمة القيم التي تؤكد عليها 

خةى لكن 
 
المؤسسة التعليمية بمستوى عال، تليها قيم ا

 نجازاإلهي قيم: السلطة والنفوذ، قيم بمستويات متوسطة، 

 والفعالية، قيم العالقات والتواصل، ثم قيم العدل. 

ن تغيب بعض القيم وحققت مستويات  -
 
في حين، كادت ا

تي تةتيبيا كما يلي:
 
 ضعيفة من حيث درجة الهتمام بها وتا
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خيةا 
 
قيم التوجه بالعمل الجماعي، قيم التمكين والمشاركة، وا

 البحث عن اإلبداع.قيم التميز و

ن هذا المستوى المتوسط للقيم التنظيمية  و-
 
يؤكد لنا الواقع ا

ض متماسك إلى حد ما في بع اتنظيمي اثقافي اإنما يتةجم نسق

خةى ل يزال ضعيفا ومهتةائ ول يةقى 
 
نه في حالت ا

 
الحالت إل ا

هم  
 
ن ا

 
لمستوى العملية التعليمية والتةبوية. إذ توضح لنا جلية ا

عضاء الفةيق المدرسي ويتحكمون فيه جيدا هو ما 
 
يؤمن به ا

عضاء اإلدار  
 
 عامل النضباط وحفظ النظام سواء من ناحية ا

 
 ما

 معةوف 
 
ساتذ ، إذ يتصف نظامنا المدرسي بالصةامة وهي مبدا

 
ال

عضاء 
 
نها حسب ال

 
ومكةس منذ زمن لدى هذه المؤسسات ل

هم عامل يضمن سيةور  العملية التع
 
بلوغ ليمية ووالمسيةين ا

هدافها، حيث تعمل على محاولة ضبط الحضور والمداومة 
 
ا

ساتذ  وكذا انضباط الطلبة وعدم 
 
للجميع في الوقت خاصة ال

خةهم، عدم التساهل مع السلوكات الالمقبولة والضبط قدر 
 
تا

عضاء. اإلمكان
 
 سلوكات ال

سهم الطاقم 
 
عضاء الفةيق المدرسي وعلى را

 
ن ا

 
يضا ا

 
تبين ا

ك 
 
ثة حةصا وسهةا على حسن إدار  هؤون المؤسسة اإلداري ا

وحسن استخدام السلطات المفوضة لهم، وتقدية حجم 

المسؤوليات الممنوحة للطاقم اإلداري ولكل عضو من الهيئة 

التدريسية والتوظيف الجيد للصالحيات الممنوحة لكل منصب 

يضا على ضةور  احتةام القةارات وسلم 
 
وعدم تجاوزها، العمل ا

والمتثال للقواعد والنظم التي تسطة، وكل ذلك يعود السلطة 

ولى ربما لطبيعة العمل في هذه المؤسسات والذي 
 
بدرجة ا

يخضع على الدوام لنظام رقابة داخلي وخارجي ونظام تفتيش 

نها تبقى ضمن المستوى 
 
على، إل ا

 
مستمة من طةف الهيئة ال

ية في ةالمقبول وقد ظهةت عد  فجوات بالنسبة للقدرات التسيي

مور هخصية 
 
توظيف سلطاتها وفي الستغالل السيئ للنفوذ في ا

و في غية محلها.
 
 ا

كدت المؤسسة التعليمية على قيم                
 
 نجاز اإلوقد ا

 
نها ل

ن 
 
تعي  ويعي كل عضو فيها كما تعي الهيائت المشةفة عليها، ا

داء المدرسي وهي ما تبحث  اتنجاز اإلالنتائج 
 
هي ما تتةجم ال

 عنه الهيائت التةبوية فإن غابت ل مبةر لذلك.

خة الذي لم نتوقعه هو بقاء العالقات التي تةبط -
 
مة ال

 
ما ال

 
ا

ك ثة من 
 
سة  المدرسية محكومة بالعالقات التنظيمية ا

 
ال

العالقات اإلنسانية والطوعية خاصة ، على الةغم من عدم 

ن فلسفة الندماج في الحيا  ال
 
رسية مدافتقادها المطلق إل ا

داء 
 
بعيد  نوعا ما عن مدرستنا فالموظف ينتهي عمله بمجةد ا

 المهام المنوطة بمنصبه.

ما في ما يخص قيم المساوا  والعدل فتبقى نسبية                
 
ا

خةى، إل 
 
نماط المؤسسات ال

 
حسن بالموازا  مع بعض ا

 
وهي ا

ين نحن من
 
نه بالنظة للةسالة التي يقدمها التعليم للمجتمع ا

 
 ا

بموضوعية  حساساإلاإلحساس والشعور بعدالة المعاملة، 

 التقييم للجميع...وغيةها. 

ثبتت ولو بقدر معين تشكيلة الثقافة 
 
هذه هي القيم التي ا

التنظيمية لمؤسسات التعليم الثانوي موضوع الدراسة، في 

حين غابت ك ثية من القيم عنها ك قيم العمل الجماعي وسياسات 

 ق التي ل غنى عنها في العمل المدرسي،التعاون وتشكيل الفة 

ليات المشاركة و تمكين 
 
 غياب ا

 
ساتذ  وطلبة- عضاءال

 
من  -ا

 حساس واإلاتخاذ القةارات والمساهمة في تطوية المؤسسة 
 
ن ا

يديهم ما سيدفعهم 
 
و لم يتحقق هو من صنع ا

 
كل ما يتحقق ا

هم قيم المؤسسات العصةية 
 
نفسهم. وقد جاءت ا

 
لتحسين ا

 وتنمية معايية التميز وإدار بداع اإلالقائمة على والتكيفية 

ستاذ 
 
البتكار غائبة عن الطاقم اإلداري وعن فلسفة عمل ال

عضاء.
 
 ومختلف ال

نتائج الدراسة الحالية جاءت على عكس تةتيب قيم                

( 4991النضباط بالنسبة لكل من دراسة البداينة والعضايلة )

( وهذا ربما لختالف 6117ية الزهةاني )ودراسة عبد هللا بن عط

مجالت الدراسة من غية المؤسسات التعليمية و اختالف 

همية 
 
المجتمعات وكذا الفئة المتوجه إليها. واتفقت معها في ا

و النفوذ( وقيم 
 
ة والفعالية، واتفقت مع دراسنجاز اإلقيم القو )ا

همية قيم النضباط وهذا 4998نور  خليفة تةكي )
 
 لتقارب( حول ا

 وبنفس الحال جاء مستوى قيم العدل -تعليمية-ميادين الدراسة

في مختلف الدراسات )البداينة،منذر الضامن، محمد  امتدني

 حمادات، عبد هللا بن عطية الزهةاني(.

 

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل البحثي الثاني: - 6

هل يختلف مستوى القيم التنظيمية بين المؤسسات باختالف 

نجاح المحققة في ههاد  البكالوريا كمؤهة لنجاح نسب ال
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هدافها؟
 
 مؤسسات التعليم الثانوي في تحقيق ا

لإلجابة عن هذا التساؤل سوف نعةض النتائج في جدولين، 

ول يخص نتائج متوسطات وتقديةات القيم التنظيمية 
 
كل لال

يعةض نتائج المتوسطات  مؤسسة بشكل منفةد، وجدول ثان

بين المؤسسات التي احتلت صدار  التةتيب  ودللة اختبار )ت(

والتي احتلت ذيل التةتيب بالنسبة لنسب النجاح في ههاد  

كبة لنتائج الدراسة تم اعتماد نسب 
 
البكالوريا، ولموضوعية ا

قةته الوزار   6111النجاح للمؤسسات منذ 
 
)تاريخ اإلصالح الذي ا

نتائج  8ابة ، ما يعني قة 6144بالنسبة للتعليم الثانوي( حتى سنة 

خية الخةوج بالتةتيب النهائي 
 
لكل مؤسسة وتم في ال

ننا تعمدنا اختيار مؤسستين ذات المةاتب 
 
للمؤسسات، ول

ولى في البلدية وتقةيبا على مستوى الولية ككل)مالحظة: 
 
ال

سست بعد
 
و  6111التةتيب بعد استثناء بعض الثانويات التي تا

 
ا

 
 
ي ا

 
ن الةتب المعطا  هي من التي كانت نظام متاقن من قبل، ا

 ثانوية(، وهما كل من: 11مجموع 

ولى ولئيا.-
 
 ثانوية مليكة قايد : المةتبة ال

 ثانوية ابن خلدون: المةتبة الثانية في البلدية والثالثة ولئيا.-

ما الثانويتين المتبقيتين، فقد احتلتا ذيل التةتيب، حيث: 
 
 ا

ضمن  8ولئيا و 14ا ثانوية فاطمة الزهةاء: جاءت رتبتها تقةيب-

 البلدية .

خية  ضمن البلدية. 9ولئيا و 11ثانوية ابن الةهيق: الةتبة  -
 
 وال

ثناء 
 
ساس سيتم اعتماد تقسيم ثنائي للمؤسسات ا

 
على هذا ال

 المقارنة، هو:

المؤسسات التي حققت نتائج جيد )مليكة قايد/ابن خلدون(، 

ن ء/ابالمؤسسات التي حققت نتائج ضعيفة)فاطمة الزهةا

 الةهيق(.

 

 (: نتائج متوسطات القيم التنظيمية لكل مؤسسة بشكل  منفرد3جدول)

 ث.ابن الرشيق ث.فاطمة الزهراء ث.ابن خلدون ث.مليكة قايد القيمة التنظيمية

 6.11 6.74 1.67 1.69 السلطة والنفوذ

 6.19 6.46 1.16 1.14 اإلنجاز والفعالية

 1.6 1.67 1.78 1.77 النضباط والنظام

 6.1 6.14 6.71 6.74 العالقات والتواصل

 6.61 6.14 6.7 6.1 التمكين والمشاركة

 6.16 6.11 6.79 6.81 التوجه بالعمل الجماعي

 4.71 6.14 6.11 6.11 التميز و اإلبداع

 6.84 6.11 1.4 1.41 العدل

 6.11 6.1 1.16 1.11 مستوى القيم .ت. لكل مؤسسة
 

 بين المؤسستين سنعةض الجدول التالي، بعدها سنحاول تحليل محتوى الجدولين مع بعض:ولتوضيح نتائج الفةوق 

 

 

 (: دللة الفروق في مستوى القيم التنظيمية بين المؤسسات حسب نتائجها في شهادة البكالوريا4جدول)



علطي صوفية                                                                                                             قيم الثقافة التنظيمية السائدة داخل مؤسسات التعليم الثانوي في الجزائر          

 1024 -جوان   18العدد                                                                                               جتماعية       العلوم ال  مجلة  

 نتائج ضعيفة نتائج جيد  القيمة التنظيمية
 ()تدللة اختبار

 حيث:

 1.14** دالة عند 

 1.11عند  * دالة

 التقدية الوسط الحسابي التقدية الوسط الحسابي

 دالة** متوسط 6.19 متوسط 1.68 السلطة والنفوذ

 دالة** ضعيف 6.44 عال 1.17 اإلنجاز والفعالية

 دالة* متوسط 1.61 عال 1.78 النضباط والنظام

 غية دالة ضعيف 6.11 متوسط 6.71 العالقات والتواصل

 غية دالة ضعيف 6.18 متوسط 6.11 لمشاركةالتمكين وا

 غية دالة ضعيف 6.11 متوسط 6.81 التوجه بالعمل الجماعي

 غية دالة ضعيف 4.88 ضعيف 6.11 التميز واإلبداع

 دالة* متوسط 6.71 متوسط 1.41 العدل

 دالة** ضعيف 6.17 متوسط 1.11 م.القيم التنظيمية
 

 التحليل والمناقشة

تظهة نتائج الجدولين بوضوح دللة الفةوق في القيم                

التنظيمية عامة بين المؤسستين حسب نتائجها في البكالوريا 

طوال هذه المد  الزمنية المعتبة ، وقد تفوقت المؤسسات ذات 

النتائج الجيد  والتي تصدرت ههاد  البكالوريا طوال ثمانية 

النسبة لكل من قيم مواسم دراسية. وكانت الفةوق دالة لها ب

السلطة والستغالل الجيد للنفوذ وتوظيف المسؤوليات 

ن 
 
والصالحيات ، وإن دل ذلك على هيء فإنما يدل على ا

حتى ها وو المؤسسة التعليمية الةائد  هي التي يحسن مسية 

 ها استعمال سلطاتهم حسب ما هو مطلوب منهم.ومدرس

خية  بالن               
 
يضا هذه ال

 
از نجاإلسبة لقيم تفوقت ا

بدت استعدادا واضحا وبحثا متواصال عن التفوق 
 
والفعالية وا

والمحافظة على المكاسب والنتائج التي حققتها، وهذا ما يميز 

المؤسسات الناجحة التي تثبت وجودها بكل السبل والقدرات 

خفقت لسنة 
 
وتعمل على استمةارية ما تحققه وتحسنه، وإن ا

خةى وهي فذلك ليس بالنهاية بل ت
 
حاول استعاد  صدارتها مة  ا

ثقافة ليست متاحة لدى الجميع، على عكس نظيةتها من 

كت وتمل نجازاإلالنجاح  مالمؤسسات التي تدهورت لديها قي

ذيال الخيبة.
 
عضاءها قيم الفشل وجة ا

 
 ا

نه -
 
مة الثاني الذي يلفت نظة المتمعن في محتوى الجداول، ا

 
ال

ك ثة القالةغم من كون قيم النضبعلى 
 
يم اط والنظام هي تقةيبا ا

ولى 
 
كدت تواجدها في المؤسسة التعليمية في المةتبة ال

 
التي ا

نها كانت 
 
على حساب بقية القيم لجميع مؤسسات الدراسة، إل ا

بةزت تفوقا 
 
ول من المؤسسات التي ا

 
ك ثة معنوية ودللة للنوع ال

 
ا

سا
 
كبة من ناحية ضبط النظام وسلوكات النضباط لدى ال

 
ذ  تا

نظمة، هذا ما  على الةغم والطلبة 
 
من المةجعية الموحد  لال

ن ليس كل ما يفةض قد يطبق بل يتعلق بضةور  تةسيخ 
 
يعكس ا

الوعي واإليمان الذاتي بمبادئ النضباط وقيمه والقدر  على 

ك-تعزيزه من طةف كل عضو فاعل داخل المؤسسة.
 
دت النتائج ا

يضا تفوق المؤسسات الةائد  في نسب ا
 
دل لنجاح في قيم العا

المساوا  ومةاعا  الحقوق والواجبات بين الجميع وعدم  إومبد

 عن المعاملة ىالستثناءات مع ضةور  الشعور بالةضيجاد إ

دوار وعمليات التقييم وغيةها، في المقابل 
 
ومصداقية توزيع ال

لوحظت بعض الظواهة السلبية المعاكسة لذلك على مستوى 

ن هذه القيم  المؤسسات ذات النتائج
 
الضعيفة، على الةغم من ا

 جاء بمستوى متوسط التقدية لجميع المؤسسات.

ن ل فةوق دالة في بقية -
 
في حين، جاءت نتائج الدراسة لتبةز ا

ليات التواصل 
 
القيم التنظيمية ونعني بها: قيم العالقات وا
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داخل المؤسسات، قيم التمكين وإتاحة الفةص للمشاركة 

قيم التوجه بالعمل الجماعي وخلق بؤر واإلحساس بالنفع، 

سلوب الفةق في العمل،قيم التميز ودعم اإلبداع 
 
التعاون وا

فكار البتكارية، حيث كانت جميعها على حد جد متقارب 
 
وال

من السياد  والعتماد لنمطي المؤسستين، وهذا قد يكون 

ن هذه القيم هي على مستوى 
 
كد لنا ا

 
منطقيا ومفهوما عندما تا

ن التطبيق والممارسة والعتقاد وتفتقدها جميع ضعيف م

المؤسسات على حد سواء، لذا ننوه بضةور  انتباه المسؤولين 

ا للعيان ك ثية   لمثل هذه العوامل الخفية التي قد ل تكون بارز 

 في حالت ك ثية .

 

 خاتمة وتوصيات الدراسة

همية الموضوع المد               
 
همية هذه الدراسة من ا

 
وس ر تنبع ا

وهو القيم التنظيمية باعتبارها محددات دينامية للسلوك تؤثة 

ثة بما حولها من ظةوف وعوامل.
 
 وتتا

لقد تم البحث في هذا الموضوع منذ زمن ول يزال                

البحث فيه جاريا ل سيما مع توغله في المجال التةبوي، حيث 

صح قيا
 
ن دتفطنت المؤسسة التعليمية اليوم ونعني بال

 
اتها ا

 عليها 
 
فكاره التي نشا

 
لكل عضو في المدرسة اعتقاداته ومبادئه وا

ضمن المجتمع وتعلم على جعلها معاييةه الخاصة المحدد  

ي تنظيم يطور منظومة من لخاصة لس
 
ن ا

 
وكاته في العمل، كما ا

القيم يتكيف بها مع بيئته، لذا يتةتب على كل من ينظم لهذا 

داء  التنظيم الندماج والتوافق
 
هم ما يعزز نجاح ا

 
معها. إن ا

المؤسسات هو قدرتها على تطوية ثقافة قيمية تخدم جميع 

هداف 
 
طةاف وتوافق حاجاتهم وخصائصهم دون المساس بال

 
ال

ة للتنظيم، ل سيما والحديث اليوم عن مؤسسات لها الةئيس

 وزنها ودورها القيم بالنسبة للفةد والمجتمع عامة.

ثار هغف البا
 
حثة وحفيظتها لدراسة الموضوع وتقييمه هذا ما ا

على مستوى المؤسسة التعليمية في الجزائة، وبالتحديد مؤسسة 

ساس تم إجةاء هذه الدراسة التي 
 
التعليم الثانوي. على هذا ال

كبة، وهملت بعض مؤسسات التعليم 
 
تعد منطلقا لدراسة ا

ربع مؤسسات، وقد 
 
الثانوي على مستوى مدينة سطيف وهي ا

عضاء الهيئة التدريسية تم التو
 
جه في تقدية القيم السائد  إلى ا

 لكل مؤسسة.

ثبتت الدراسة نتائج                
 
 غم على الة  مهمةعلى العموم، ا

هم ما توضح هو مستوى 
 
ن ا

 
من كونها استطالعية فقط، حيث ا

هداف العملية 
 
نه بعيد عن الحد المطلوب ل

 
قيم متوسط إل ا

هم القي
 
ن ا

 
م التي غلبت على مؤسساتنا هي : قيم التعليمية، وا

النضباط والنظام بمستوى عال، تلتها قيم السلطة والنفوذ، ثم 

والفعالية، قيم العالقات والتواصل، فقيم العدل، نجاز اإلقيم 

هم ما بةز من نقائص في 
 
وكلها بمستويات متوسطة. في حين ا

تةكيبة القيم وهكل ضعفا لديها هي: قيم التوجه بالعمل 

جماعي، قيم التمكين والمشاركة، قيم التميز واإلبداع. وفيما ال

ن مستوى القيم التنظيمية 
 
يخص نتائج التساؤل الثاني، اتضح ا

دائها 
 
ثية واضح على ا

 
السائد داخل المؤسسات التعليمية له تا

هم 
 
هدافها ل سيما على نتائجها في ههاد  البكالوريا ا

 
وتحقيق ا

ر، حيث بةزت دللة واضحة بين المتحانات الةسمية لهذا الطو 

المؤسسات المتصدر  التةتيب وذات النتائج الجيد  لسنوات 

ولى، لسيما 
 
والمؤسسات ذات النتائج الضعيفة لصالح ال

بالنسبة لبعض القيم مثل السلطة والنفوذ ، النجاز، النضباط 

 والنظام، قيم العدل.

 :ةفي إطار هذه النتائج يمكن تقديم التوصيات التالي

 

نية هي دراسة استطالعية لواقع القيم  ابم-
 
ن الدراسة ال

 
ا

التنظيمية داخل المدرسة الجزائةية عموما ولمؤسسة التعليم 

ك ثة 
 
خةى ا

 
الثانوي خاصة والتي ستتدعم لحقا بإذن هللا بنتائج ا

ك ثة لتشخيص هذا الجانب 
 
مجال، فإننا نوصي بمحاولت بحثية ا

ثيةه الخفي لعوامل التسيية وإدار  
 
المؤسسات ومعةفة مدى تا

يضا بضةور  بحث نقاط الضعف - .مهمةعلى عد  جوانب 
 
نوصي ا

ثيةاتها على 
 
في ثقافة المؤسسة التعليمية، جذورها، خلفياتها، تا

داء المؤسسة، والعمل على إقةار 
 
سيةور  العملية التعليمية وا

 خطط عمل تساية طبيعة وخصائص تةكيبة الفةد الجزائةي.

عيم هذه المنظومة القيمية بعوامل مدعمة ومعزز  ينبغي تد-

  يجابية اإلللسلوكات والمعتقدات 
 
 جازناإلمن خالل مكافا

ساتذ ، خلق 
 
و ال

 
داءات النوعية للطلبة ا

 
المتميز،تثمين ال

فكار الخالقة.
 
 طقوس جديد  ودائمة لالبتكارات وتشجيع ال

سسات ؤضةور  تصميم بةامج خاصة بالقاد  اإلداريين لهذه الم-

وإكسابهم القدرات الالزمة للتعامل وإدار  تةكيبة متنوعة من 
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 القيم.

خلق ورهات وفةق عمل مدرسية في هتى المجالت)ثقافية، -

ساتذ  
 
رياضية، نوادي، ملتقيات...( تجمع بين الطلبة وال

جل تعزيز العمل التعاوني 
 
وبينهم وبين الطاقم اإلداري، من ا

واصة التواصل بين ك
 
طةاف.وتدعيم ا

 
 ل ال
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 الهوامش

حمد عسكة وعادل محمد زايد، المحددات الشخصية لقيم العمل وعالقتها بالةضا الوظيفي1)
 
المجلة العةبية -دراسة تطبيقية بدولة المارات العةبية المتحد -(: سمية ا

 .212، ص2،1991، العدد1للعلوم اإلدارية، المجلد
 .134، ص 2222دين محمد المةسي، ثابت عبد الةحمان إدريس،السلوك التنظيمي، د.ط، الدار الجامعية، مصة،(: جمال ال2)
سس علم النفس الصناعي والتنظيمي، د.ط، المؤسسة الوطنية للك تاب الجزائة،3)

 
 .273،ص 1992(: مصطفى عشوي،ا

ول/الثاني، ا-التجاهات والسلوك(: عبد الحفيظ مقدم،عالقة القيم الفةدية والتنظيمية وتفاعلها مع 1)
 
، 22لمجلددراسة إمبةيقية، مجلة العلوم الجتماعية، العدد ال

 .119، ص 1991جامعة الكويت،
 .17، ص1995(: ديف فةانسيس ومايك وودكوك، القيم التنظيمية، تةجمة الهيجان، اإلدار  العامة للبحوث، المملكة العةبية السعودية،5)
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