
 اإلطار المفاهيمي      

 1

 

  
  

  

  

   Université Mentouri Constantine  جامعة منتوري قسنطينة

  االجتماعية العلوم اإلنسانية وكلية      
  قسم علوم النفس و علوم التربية و األرطوغرافيا

  :رقم التسجيل
  :الرقم التسلسلي

  
 
 
  

  " عنابة"دراسة ميدانية بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية 

  مذكــــرة 
  نيل شهادة ماجستيرمكملة ل

  مـفي علم النفس العمل و التنظي
تحت إشراف :                                                 مـــن إعــداد الطالبة 

  : الدكتور
ü بوساحة عبلة                                                            بویایة محمد الطاھر  

  :أعضاء لجنة المناقشة -
  جامعة منتوري قسنطینة                  أستاذ التعلیم العالي            رئیسا         : د لوكیا الھاشمي .أ -
  جامعة باجي مختار  عنابة          أستاذ التعلیم العالي       مشرفا و مقررا     : بویایة محمد الطاھر. د -
  جامعة منتوري قسنطینة    مناقشا                             أستاذ التعلیم العالي            : د لعایب رابح -
جامعة األمیر عبد القادر            أستاذ التعلیم العالي                 مناقشا               : د لعویرة عمار -

 قسنطینة
                           

 



 اإلطار المفاهيمي      

 2

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اإلطار المفاهيمي      

 3

  :تمهيــــــد
  

اهـرة علميـة ما يتطلب عرض خمتلف املفاهيــم  إن دراسـة أي ظ      

وتوضيحها بدقة، وذلك حىت يتمكن الباحـث من حتديد إشكاليـة حبثه، وصياغــة  

فرضياتـه صياغـة علمية دقيقـة، متناوال يف ذلك بعـض الدراســات السابقــة   

  .واليت تساعـد على التأكد من إمكانيـة إجراء الدراسـة
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  :اإلشكــاليـة /1
ملا حييط بـه مـن أطـر ماديــة      ؤيةر و لكل جمتمـع إنسانـي ثقافـة معينـة    

ومعنويـة، وتعترب الثقافـة احملدد الرئيـسي لكل أمنـاط السلوك املقبـول اجتماعيـا يف كـل  
جمتمع، ومن مثة فالثقافـة تعمل على ضبط وتوجيه حياة األفراد وسلوكام، باعتبارهـا ذلـك  

موز واملعاين واملعارف والقيم والعادات والتقاليـد والفنـون املادية واالقتصاديــة  رنسق من الال
والسياسيـة واألخالقيـة الذي يوجـه سلوك األفراد وتوقعاــم وأحكامهــم القيميـة،    

، وهلذا ويف أي حال من األحوال ال نستطيـع أن نتصور مدى )1(وأسلوب تعاملهـم مع البيئـة
واالضطراب الذي كان سيصري عليه اتمع اإلنساين مهمـا مـدى بسيطــا بـدون     الفوضى 

القواعـد واملعايري اليت تضعهـا ثقافته لضبط سلوك أفراده وتنظيمـه وتوجيهه، ومثلما األفـراد 
واتمعات فإن املنظمات شأـا يف ذلك شأن أي نظام اجتماعي له قيـم من شأا التأثيـر يف 

، غري أن هذه املنظمات ال تزال أمرا حمريا فهمه، سواء كان ذلك من حيث تركيبها سلوك األفراد
أو آدائها أو من حيث طبيعة العالقات القائمة داخل هذه املنظمات، أو عالقة هـذه املنظمـات   

  .ببيئتها اخلارجية
إال  لقد بذل املنظرون يف جمال التنظيـم اإلداري جهودا شىت لتفسري ظاهرة املنظمـات      

أن هذه التفسريات مل تصل بعد درجة متكننا من التفسري الكامل ملا جيري فيها والسـيطرة عليهـا   
والتنبؤ مبا سيجري فيها يف املستقبل، ويف إطـار تطور هذه النظريـات التنظيميـة ظهـرت يف  

أن ، وفحوى هذه النظريــة  )2(بدايـة الثمانينات نظريـة تسمى نظريـة الثقافـة التنظيميـة
لكل منظمـة ثقافتهـا اخلاصة اليت تتكون من اجلوانب امللموسـة فيهـا وغـري امللموسـة أي    
املعنويـة كالقيم واالفتراضات األساسيـة اليت يكوا األفراد حول منظمام وبيئتهـا اخلارجية، 

لقـيم  عبارة عن جمموعة من االعتقادات والتوقعات وا«وقد عرفت الثقافـة التنظيمية على أـا 
، وبالتالـي فإن الثقافـة التنظيمية تسهـم يف تشكيل سلوك )3(»اليت يشتـرك ا أعضاء املنظمة

األفراد العاملني يف منظمـة ما وعادام وتصورام كما قد تسهـم كذلك يف تغـيري مـواقفهم   
ا اجتاهـات  فتتكون لدى أفراده ،حيال القيم واملعايري السائـدة يف البيئـة االجتماعيـة للمنظمة

حنو نوعية الثقافـة اخلاصة بالتنظيم الذي ينتمي إليه سواء كانت هـذه االجتاهـات موجبـة أو    
  سالبـة، ونظرا لكون االجتاهات تتأثر بالظروف االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسيـة 
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ق منـوذج  وبالثقافـة التنظيمية لكل قطاع ارتأينـا دراسـة اجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو تطبي
ومدى مطابقة قيم هذه الثقافة وقـيم األسـتاذ    Zثقافـي جديد وهو النموذج الثقايف لنظريـة 

اجلامعي اجلزائري حيث تبين هذه النظرية على االعتقاد بأن توفري درجة عاليـة مـن املسـؤولية    
ـ    املني يف اجلماعية واإلخالص القائم على املشاركة والتقدير املتبادل بني املنظمـة واألفـراد الع

  . املستويات املختلفة
إىل ممارسة التوظيف مدى احليـاة بـذلك تتفـادى     Zكما متيل املنظمات اليت تبني النظرية 

االستغناء عن العاملني مبا حيقق مزايا عديدة للفرد واملنظمـة، فبمجرد فهم هذا النموذج الفريـد  
نموذج املـذكور لتحديـد جوانـب    من التنظيم يعود باإلمكان مقارنة أشكال التنظيم لدينـا بال

النقص اليت تعاين منها بيئتنا اإلداريـة واليت قد تكون عائقا أمام األفراد حنو حتقيق أهدافهم، وهذا 
  :ما أدى بنا إىل طرح التساؤالت التاليـة

 ؟    Zما هي اجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو تطبيق النموذج الثقايف التنظيمي للنظرية  •
أثري على اجتاهات األساتـذة اجلامعيني حنو تطبيق النموذج الثقـايف  هل للجنـس ت •

 ؟ Zالتنظيمي للنظرية 
هل للمستوى التعليمي تأثري على اجتاهات األساتـذة اجلامعيني حنو تطبيق النموذج  •

 ؟ Zالثقايف التنظيمي للنظرية  
نموذج الثقايف هل لبلد التكوين تأثري على اجتاهات األساتـذة اجلامعيني حنو تطبيق ال •

 ؟ Zالتنظيمي للنظرية  
هل لألقدمية يف العمل تأثري على اجتاهات األساتـذة اجلامعيني حنو تطبيق النمـوذج   •

 ؟ Zالثقايف التنظيمي للنظرية 
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  :اتالفــرضيـــ/ 2
  .Zهناك اجتاهـات موجبة لألساتـذة اجلامعيني حنو تطبيق النموذج الثقايف التنظيمي للنظريـة 

  :الفــرضيـــات الصفرية×

ال يوجد تأثري للجنس على اجتاهـات األساتـذة اجلامعيني حنو تطبيق النموذج الثقايف  •
  .Zالتنظيمي للنظريـة 

ال يوجد تأثري للمستوى التعليمي على اجتاهـات األساتـذة اجلامعيني حنـو تطبيـق    •
  .Zالنموذج الثقايف التنظيمي للنظريـة 

لتكوين على اجتاهـات األساتـذة اجلامعيني حنو تطبيق النمـوذج  ال يوجد تأثري للبلد ا •
 .Zالثقايف التنظيمي للنظريـة 

على اجتاهـات األساتـذة اجلامعيني حنو تطبيـق  يف العمل  ال يوجد تأثري لألقدميـة  •
 .Zالنموذج الثقايف التنظيمي للنظريـة 
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  : التعاريف اإلجرائية/3
  : اإلتجاه  ×1  

ارة عن استجابة مكتسبة من الفرد حنو موضوع من املوضوعات قد تكون هذه االسـتجابة  عب
  .موجبة أو سالبة ،وذلك يف ضوء خرباته السابقة 

  : األستاذ × 2
الذي اكتسب معرفة تقنية وأخالقية وسلوكية  وكفاءات تؤهله ملمارسة مهنة  صهوا لشخ
  .التدريس

  :النموذج × 3
يدها من الواقع فهي حماولة لتجديد اخلصائص اهلامة واملميزة لشيء جتر معبارة عن أفكار يت

  .فهم هذه اخلصائص اليت ينفرد ا دون سواها ىنمن األشياء ليتس
  : الثقافة × 4

هي جمموعة القيم واألفكار واملبادئ اليت تتبلور لدى األفراد من خالل اخلربات املكتسـبة نتيجـة   
  .حتيط م تفاعلهم املستمر مع البيئة اليت 

  : التنظيم × 5
  .هو الشكل أو اهليكل الذي تبدو فيه أية مجاعة إنسانية لتحقيق هدف معني 

  ) :Z( النظرية× 6
تتميز مببادئ معينة وهي التوظيف الدائم ، الوظائف " وليم جي اوتشي"هي نظرية وضعها 

رية الشمولية لألفراد املسـؤولية  الغري املتخصصة ، البطء يف الترقية والتقومي ،الرقابة الضمنية ، النظ
  .اجلماعية ، إختاذ القرارات اجلماعية 
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  :الدراســات السابقــة/ 4

تعترب الدراسـات السابقة من أهم مراحـل البحث العلمي اليت تساعـد على إيضـاح        
  .خمتلف جوانب موضـوع الدراسة، وتناوله بأكثر دقـة ومشـول

ي موضـوع كموضوع حبثنا دون االعتماد على دراسات ونتائـج وهلذا ال ميكن تناول أ
  .حبوث أخـرى أجريت من قبل يف ذات املوضوع أو تناولت على األقل جانب منـه

  :وهلذا حاولنـا اختيار مجلة من هذه الدراسات العربيـة منها واألجنبيـة ومتثلت يف    
 :دراســة عربيــة .1

  :دراسـة رفعت الفاعـوري -1.1
بدراسة اجتاهات موظفي مؤسسة املواصالت السلكيـة والالسلكية  رفعت الفاعوريام ق     

يف إقليم الشمـال باململكة األردنيـة اهلامشية وأثره على استغالل الوقت، وقد كانت الدراسـة 
  :ميدانية للتأكد من الفروض التالية

لقطاع اخلاص سـوف  توقع املوظفون حتويل مؤسسة املواصالت السلكية والالسلكية إىل ا
  .يؤدي إىل استغالل أفضل للوقت

يتوقع املوظفون أن حتويل مؤسسة املواصالت السلكية والالسلكية إىل القطـاع اخلـاص   
 .حيدث تغريات إداريـة تؤدي إىل حتسني أداء املؤسسة

في املؤسسـة علـى   ظومكان العمل ملو) العمر، اجلنس، اخلربة(تؤثر اخلصائص الدميغرافية 
م حنو املؤسسة إىل القطاع اخلاصاجتاها. 

يف منهج دراسته على األسلوب املكتيب يف مجع البيانات واألدبيات ذات  الفاعورياعتمد 
الصلـة مبجال البحث لبلورة اخللفية النظريـة هلذه الدراسة كما اعتمد على البيانات امليدانيــة  

سسـة املواصالت السلكيــة  من أجل اختبار فروضهـا واملعلومات واإلحصاءات من قبل مؤ
والالسلكيـة، وقد طور الباحث استبانـة من أجل مجع املعلومات حيث تألفت مـن جـزأين،   
اشتمل األول على طلب معلومات تتعلق بالعمـر واجلنس، وسنوات اخلربة ومكان العمل، أمـا  

مـن   الثاين فيتعلق بطرح سؤال لإلجابـة على فرضيات البحث، وقد استخدم مقياس متـدرج 
  .درجـة موافق بشدة، موافق، غري موافق، غري موافق بشدة
 الدكتور الفـاعوري وقد توصل  201اختار الباحث العينـة العشوائيـة، وبلغ حجمها 

إىل إثبات الفرضيتني األوىل والثانيـة، إذ أن حتول املؤسسة إىل القطـاع اخلاص سوف يؤدي إىل 
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أن حتويل مؤسسة املواصالت السلكية والالسلكيـة  تغريات إداريـة مرغوبـة وإجيابية، وكذلك
على القطاع اخلاص سوف يؤدي إىل تقليل وقت العمل الضائع، بل سيؤدي إىل استغالل أفضـل  
لوقت العمل، أما بالنسبـة للفرضيـة الثانية فلم يكن هناك تأثري على اجتاهات أفراد العينـة حنو 

وامل اجلنس والعمر واخلربة، ولكـن هنـاك تـأثري    حتويل املؤسسـة إىل القطاع اخلاص يرجع لع
  .ملكـان العمل على اجتاهات املوظفني حنـو حتويل املؤسسة إىل القطاع اخلاص

  :دراسـة بوصنـوبرة عبد اهللا -2.1 

قام بدراسة اجتاهات عمال القطـاع العام الصناعي حنو اخلوصصة يف اجلزائر، لنيل شهادة      
بشاينيـة سعد وكانت الدراسـة ميدانية .ع بقسنطينـة حتت إشراف داملاجستري يف علم االجتما

مبركب احملركات واجلرارات بوادي حلميميم بقسنطينة، انطلق الباحث يف دراستـه من الفرضـية  
  : التالية

  .أن اجتاهات العمال الصناعيني يف القطاع العام الصناعي حنو اخلوصصة هي اجتاهات سلبية
عامال، اختار الباحث عينـة عشوائية تتكون من  944صلي من يتكون جمتمع البحث األ

  .%10.6عامل أي نسبة  100
 53اعتمد الباحث على املنهـج الوصفي، ومت تصميم استمارة وفق السلم الليكاريت حتتوي على 

  :عبارة مقسمـة إىل ثالث مؤشرات فرعية
  .خاصة باالجتاهات حنو القطاع العام قبل الثمانينات األولـى

 .خاصة باالجتاهات حنو اإلصالحات االقتصادية خالل عشرية الثمانينات الثانية
  .تتعلق باالجتاهات حنو اخلوصصة وسلبياا وإجيابياا الثالثـة

وقد خلص الباحث إىل نتيجـة تأكيديـة للفرضية اليت تبناها وهي أن عمـال القطـاع  
  .و اخلوصصةالعام الصناعي باجلزائر هلم اجتاهات سلبيـة جدا حن

  :عبد الرحمـن أحمد الهيجان. دراسـة د -3.1

بدراسـة حول مفهوم الثقافـة كإطار لتحليل  عبد الرمحن أمحد اهليجان وآخرون. دقام      
وينبع وشركـة سـابك وـدف هـذه     للجبيلاهليئة امللكية : ثقايف ملنظمتني سعوديتني مهـا

ومدى تأثري هذه القـيم يف   -وهم املديرون–نفوذ الدراسـة إىل التعرف على قيم األفراد ذوي ال
أبعـاد الثقافـة مبنظمتهم، ويف ضوء هذا اهلدف العام صممت هذه الدراسة لتمحيص جمموعـة  

  :من األهداف الفرعية على النحو التايل
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 .التعرف على قيم األفراد  ذوي النفوذ يف املنظمتني فيما يتعلق بأسلوم يف إدارة إدارم §
لى قيم األفراد ذوي النفوذ يف هاتني املنظمتني، فيمـا يتعلـق بـإدارم ملهـام     التعرف ع §

 . منظمام
التعرف على قيم األفراد ذوي النفوذ يف هاتني املنظمتني، فيما يتعلق بإدارم للعالقات مع  §

 .األشخاص الذين يعملون معهم
 
يتعلـق بـإدارم لبيئـات    التعرف على قيم األفراد ذوي النفوذ يف هاتني املنظمتني، فيما  §

 .منظمام
  
التعرف على قيم األفراد ذوي النفوذ يف هاتني املنظمتني، فيما يتعلق بـإدارم للجوانـب    §

 .امللموسة ملنظمام
التعرف على قيم األفراد ذوي النفوذ يف هاتني املنظمتني، فيما يتعلق بـإدارم يف منـاذج    §

 .السلوك املوجودة مبنظمام
 .تأثري قيم هؤالء األشخاص ذوي النفوذ يف هاتني املنظمتني يف سري قرارامالتعرف على  §

وقد بينت نتائـج هذه الدراسة من خالل املنهجني الكمي والكيفي املستخدمني فيها أن قـيم  
املديرين، ومديري اإلدارة العليا بالذات، متثل عامال رئيسيـا يف تشكيل ثقافـة منظمـام، وإن  

يرين ال يرون أم هم أنفسهم املشكلون احلقيقيون هلذه الثقافة، إال أنه ميكن القول كان هؤالء املد
بأن قيم هؤالء املديرين  سواء تلك اليت ميثلوا يف أقواهلم أو ميارسوا يف أعماهلـم، متثل شواهد 

  .روايديأساسيـة على مدى تأثريام يف ثقـافـة املنظمات اليت 
  :غيـاث دراسـة بوفلجـة -3.1 

، طرح )دراسة أولية(قام الباحث بدراسة حتت عنوان الدوافع الثقافية للسلوك املهين للعامل    
من خالل هذه الدراسـة جمموعة من التساؤالت، تتمثل يف طبيعـة العوامل الثقافيـة املؤثرة على 

مل معها، ومـن أجـل   السلوك املهين للعامل يف اتمع اجلزائري وانعكاساا، واستراتيجيات التعا
اإلجابة على االنشغاالت املطروحـة يف موضوع البحث، التجأ الباحث إىل البحـث امليـداين،   
واعتمد يف مجع معطياته على استمارة مصممـة هلـذا الغـرض، باإلضافــة إىل املالحظــة     

  :وقد طرح تساؤالتـه كما يلي.واملقابلـة
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  مبواقيته ؟ ما مـدى حب العامل اجلزائري للعمل وانضباطـه §
 ما آثـار العوامل الثقافية على قيم العمال واجتاهام حنو العمل ؟ §
 ما مدى إجيابية أو سلبية العامل اجلزائري يف مواجهة املواقف املهنية؟ §
 ما أثر العقيدة الدينية يف حتفيز العمـال حنو العمل؟  §
§  

والقطاعات اإلدارية عامل من خمتلف الشركات الصناعية  118وزع الباحث االستمارة على 
  .دون متييز»  وهـران«واخلدماتية بناحية 

وقد توصل الباحث من خالل نتائج دراسته إىل تأكيد أمهيـة البعد الثقافـي يف حتديد قيم     
  .وسلوك العمال، وتنفي فكـرة تكاسل العمال وكرههم للعمـل

  
 : الدراسات األجنبية..2

" ريتشاردت باسكال"هي دراسة قام ا مع  "م جي أوتشيوليا"من بني الدراسات اليت قام ا 
حيث قاما بتصميم دراسة من مرحلتني للمقارنة بني اإلدارة اليابانية و األمريكيـة  و يف  املرحلـة   

، قاما بزيارة مواقع العمل ألكثر من عشرين من  1974و 1973الوىل ، اليت نفذت خالل عامي 
اليت لديها مصانع أو مكاتب يف كال البلدين ، اما املرحلة الثانية  الشركات األمريكية و اليابانية، و

و غريه من الزمالء ، و بعد امتام املرحلة األوىل من الدراسة حول   باسكالفقد مت تنفيذها من قبل 
 .(z)إىل الشركات األمريكية اليت تأخذ مببادىء النظريـة  وليم جي أونشي

يف هذه الدجراسة و يف املرحلة األوىل منـها ظهـرت     و من واقع  املقابالت اليت أجريت  
، و لكن أحد ةالصورة واضحة للخصائص املميزة لكل من املؤسسة اليابانية  و املؤسسات األمريكي

فاملؤسسة اليابانية : مصدر الصدارة يف األمهية  الفوارق الذي مل يكن موضع شك ، أثبت انه يتبوأ
العاملة يف الواليات املتحدة تتبع جا يف اإلدارة خيتلف بشـكل  من املؤسسات يف الظروف املثالية 

اليت  متارسه هذه املؤسسـة يف   شكل اإلدارة متميز عن املؤسسة األمريكية ، و لكن بدال  من نقل
أ ، و بالرغم مـن  .م.بالدنا ، قامت بتعديل أمناطها اإلدارية مبا يتناسب و احتياجات العمل يف الو

يف اإلدارة و بقيت خمتلفة إىل  الياباين  به املؤسسات بقدر كبري من األسلوذلك فقد احتفظت هذ
 .املماثلة هلا يف أعماهلا  ةحد بعيد من معظم املؤسسات األمريكي
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أ للنجاح وفقا للمعـايري املاليـة  و   .م.فباإلضافة إىل حتقيق املؤسسة اليابانية العاملة يف الو

ء موظفيها و كسب والئهم ، فقد وجـدوا أن كافـة   التشغيلية ، فقد جنحت أيضا يف إرضا
العاملني من كافة املستويات من املديرين و حىت العمال و صغار الكتاب . املوظفني األمريكيني

فالنـاس يعرفـون  مـا    . بان هذه املؤسسة  هي أفضل  مكان سبق يل العمل فيه :"جيمعون 
املوظف أنه جزء من أسرة كـبرية   يصنعون هنا ، و حيرصون على نوعية األداء ، و يشعرون

 ".واحدة
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  : ة أهمية الدراس/4
حيتل موضوع اإلجتاهات النفسية أمهية بالغة يف جمال علم النفس ، حيث نال و اليزال ينال 
اهتماما واسعا من طرف الباحثني نظرا ملا له من أمهية يف حتديد و معرفة ردود أفعاله إن كانـت  

تسع حاجاته و سلبية حنو ما يعوق هذا اإلشباع ، و من هذا املنطلق حاولنا مـن  موجبة  حنو ما ي
خالل دراستنا هذه معرفة اجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو موضوع حيتل أمهيـة بالغـة يف جمـال    

  :السلوك  التنظيمي و هو الثقافة التنظيمية ، و على هذا األساس تربز أمهية هذه الدراسة فيما يلي 
جتاهات اليت حيملها األساتذة اجلامعيون  حنو تطبيق منوذج  ثقايف تنظيمـي  النوعية امعرفة  .1

  ).z(جديد  و هو النموذج التنظيمي للنظرية 
  . مدى امكانية تطبيق منوذج ثقايف تنظيمي جديد .2
  .تأثري بعض املتغريات الدميغرافية على اجتاهات األساتذة اجلامعيني معرفة مدى  .3
األسـتاذ   طموحـات وع النموذج الثقايف التنظيمي الذي يتناسـب و  إىل ن االنتباهلفت  .4

،خاصة و ان هذه املؤسسات على املستوى العاملي  صارت تسعى لتحقيق احلكـم  اجلامعي
 ، .الراشد يف تسيريها من خالل  الدميقراطية و إتباع نظام االنتخابات يف توزيع املناصب
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  : أهداف الدراسة/5
لباحث من القيام بأي دراسة هو تسليط الضوء على بعـض املشـكالت أو   إن هدف  ا  

  :الظواهر اليت تواجه الفرد يف حياته مبختلف  جماالا ، و عليه فإن اهلدف من دراستنا هو التايل 
  
  .مدى حاجة األستاذ إىل منوذج ثقايف تنظيمي يتناسب و أفكاره و مستواه الثقايف  §

  ).z(ة و هي نظرية القاء الضوء  على نظرية هام §

  .امكانية تطبيق املعارف النظرية يف الواقع  §

اإلستفادة من هذه الدراسة يف حتديد بعض اجلوانب  من الثقافة التنظيمية الـيت ميكـن أن    §

 .تشبع حاجات األستاذ اجلامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار المفاهيمي      

 15

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 اإلطار المفاهيمي      

 16

  
  :مهيــــدت
  

لك االهتمـام و  مل ينل موضوع من موضوعات علم النفس االجتماعي ذ

الدراسة و البحث الذي ناله موضوع االجتاهات النفسية لدرجة أن الكثري مـن  

املستغلني يف ميدان علم النفس رأوا أن احملور األساسي لعلم النفس االجتمـاعي  

  .هو االجتاهات النفسية

و بذلك كان و مازال االجتاه النفسي جماال خصبا للدراسات و البحـوث  

يات ذلك ألن هذا املوضوع له من األمهية التطبيقية ماله مـن  على مجيع املستو

  . األمهية األكادميية البحتة

  .و سنتطرق يف هذا الفصل إىل أهم اجلوانب املتعلقة ذا املوضوع 
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  :تعريف اإلتجاه /1
و  1910-1909لقد ظهر مصطلح االجتاهات يف جمال علم النفس االجتماعي منذ سنيت 

الجتاهات تعددا كبريا وإن كان هناك شبه اتفاق حول تعريف يتفـق علـى   ا فلقد تعددت تعاري
أن اإلجتاه هو ميل مؤيد أو مناهض إزاء موضوع أو موضوعات معينة كاألشخاص " خاصية عامة 

ستة أو سبعة عشر تعريفا ملفهـوم   أورلبورتفقد أورد  )1("و الفئات االجتماعية و األشياء املادية
أن االجتاه حالة من االستعداد العقلي والعصيب نشـأت خـالل   "لخيصا يف اإلجتاه، و هو يقترح ت

التجارب و اخلربات السابقة اليت مرت باإلنسان، و هو يؤثر تأثريا ديناميا على استجابات الفـرد  
وهذا التعريف أكثر التعاريف ذيوعـا و ال   )2("إزاء مجيع املوضوعات و املواقف اليت هلا عالقة به

بول لدى غالبية املختصني ، ولقد أخذ بتعريف ألبورت عدد من العلماء من أمثـال  يزال حيوز الق
  Lindbog)(و لندبوج)  Cantril(و كانتريل)  Chavve(و تشيف )  Warren(وارن 

عبارة عن ميل "فيقدمان تعريفا لالجتاه فحواه أن االجتاه " سيدنبورج"و" بروشاننسكي"أما   
للموضوعات املوجودة يف البيئة و ختتلف ) ال-نعم(أو غري مالئمة معقد لالستجابة بطريقة مالئمة 

يستنتج اإلجتاه من السلوك الشخصي للفرد على  و ،)3("طريقة االستجابة هذه من ثقافة إىل أخرى 
ما يفعله أو يقوله عن موضوع معني و الذي غالبا ما يكون حنو املؤسسات املختلفـة و التعلـيم   

ة ما يعطيه مـن  يف حقيق وأمهية االجتاه و الدين وغريها، و تكمن داللةوالطب و اجلنس و الزواج 
معىن للموقف االجتماعي الذي يتحرك فيه، و االجتاهات تربط عموما بني بني نواحي نفسية مثل 

  .    اإلدراك و نواحي اجتماعية سبق وأن خربها الفرد يف املوقف أو اال نفسه
كلمة االجتاه ليشـري إىل العنصـر   ) M.SHERIF(يف هذا و قد أستعمل مظفر الشر       

نتاج األساسي ملا أنشئ اجتماعيا يف اإلنسان، فاالجتاه يف تعريفه هو املكونات األصلية لألنا فهواإل
األخرية لعملية التنشئة االجتماعية و لعالقة اإلنسان اليومية مع األشخاص اآلخرين و تفاعله داخل 

كان هذا يف رأيه يسهم يف يف النهايـة يف تشـكيل   ، لثقافة ومكوناا ةاجلماعة و نظرته إىل نتاج ا
  .اجتاهات الفرد النهائية

ومن املفاهيم السابقة املختلفة اليت ذكرها جمموع العلماء ميكن لنا أن نقسـمها إىل عـدة   
  :أقسام هي
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ده مبوضـوع  االجتاه حالة وجدانية قائمة وراء رأي الشخص واعتقـا  نما يتفق مع اعتبار أ :أوهلا
  .معني من حيث رفضه هلذا املوضوع أو قبوله ودرجة هذا الرفض أو القبول

 ما يتفق مع اعتباره مفهوما يشتق من واقع اإلجابات وليس كما منفصال وال قوة بذاا:وثانيها..
. 

ما يرى أن االجتاه ميل مركب عند الفرد للإلستجابة بأسلوب نسبيا إزاء املوضـوعات  : وثالثها..
جتماعية املرغوب فيها أو املرغوب عنها ، معتمدين يف تفسري السلوك على األخذ بقوى داخلية اال

  دافعة للسلوك سواء كان استعدادا أو ميال 
نرى عددا آخر من العلماء حيددون املفهوم األساسي لالجتاه حنو موضوع معني بأنه هـو  :ورابعا 

ويقصد بالتقييم األخذ بنظـام تفصـيل لـه    ، داتحمصلة املعتقدات واجلانب التقوميي هلذه املعتق
  .وذلك بالرجوع إىل خاصية املوضوع ) ردىء ، جيد (وحدتان 
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  : مكونات االتجاه/2
النفسي يتكون من أربعة عناصر أساسية تتفاعل مع بعضها البعض لتعطي  االجتاهنقول أن 

 االجتاهالعناصر من أجل توضيح مكونات  وحنن نفترض وجود هذه، النفسي  لالجتاهالشكل العام 
 االجتـاه توضح أيضا الفـرق بـني   –هذه العناصر  –وخاصة عند حماولة قياسه وتقديره كما أا 

النفسي وبني متغريات أخرى مثل العقدة والرأي وما إىل ذلك وسوف نشري إىل هذه املكونـات  
  :فيما يلي 

  :المكون المعرفي/أوال 
 االجتـاه من املعلومات واخلربات واملعارف اليت تتصل مبوضـوع  وهو عبارة رعن جمموعة 

باإلضافة إىل أن املعتقدات  ،املباشرةواليت انتقلت إىل الفرد عن طريق التلقني أو عن طريق املمارسة 
وتتضمن هذه املعتقدات أساسا بعـض األحكـام املتعلقـة    ، يعتنقها الفرد حول موضوع معني 

قنوات التواصل الثقافية واحلضارية تكون مصدرا رئيسا يف حتديد هذا  وعلى هذا فإن " 5" املثريـب
املكون املعريف جبانب مصدر هام آخر هو مؤسسات التربية والتنشئة اليت يتعرض من خالهلا الفـرد  

  .مثل املعلومات اليت يتلقاها الفرد عن خصائص شعب من الشعوب  ، للخربات املباشرة 
  :االنفعاليالمكون /ثانيا

، اليت يتخذها الفرد إزاء مثري معني  االنفعالية االستجابةتمثل هذا اجلانب يف الشعور أو وي
 لالجتـاه  االنفعـايل واملكون  " 6" العاطفية قد تكون إجيابية وقد تكون سلبية  االستجابةوهذه 

ـ املصاحبة  االنفعالالنفسي هو الصفة املميزة اليت تفرق بينه وبني الرأي إذ إن شحنة  هـي   اهلالجت
الضعيف كما يتميز  االجتاهالقوي عن  االجتاهذلك اللون الذي بناء على عمقه ودرجة كثافته يتميز 

  . واالهتمامعموما عن املفاهيم األخرى مثل الرأي والعقيدة وامليل  االجتاه
  

  :المكون السلوكي / ثالثا
فرد يف موقف مـا  الواضحة اليت يقدمها ال االستجاباتوهو عبارة عن جمموعة التغريات و 

  بعد إدراكه ومعرفته وانفعاله يف هذا املوقف إذ عندما تتكامل جوانب اإلدراك
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  : المكون اإلدراكي/ رابعا
و هو عبارة عن جمموعة املثريات اليت تساعد الفرد على إدراك املوقف االجتماعي و معـىن  

و ذاك وقد يكون اإلدراك حسـيا  آخر الصيغة اإلدراكية اليت حيدث الفرد رد فعله يف هذا املوقف أ
و هـي   –عندما تتكون االجتاهات حنو املاديات أو ما هو ملموس وقد يكون اإلدراك إجتماعييا 

مثل (عندما تتكون االجتاهات حنو املثريات االجتماعية و األمور املعنوية األخرى  –الصيغة الغالبة 
وبناء على مفاهيم اإلدراك األج تتداخل و ذلك ) إدراك الفرد اآلخر يف موقف صداقة أو غري ذلك 

جمموعة كبرية من التغريات يف هذا املكون اإلدراكي مثل صورة الذات و مفهوم الفرد عن اآلخرين 
  و أبعاد التشابه و التطابق و التمييز 

  :و مير تكوين االجتاهات بثالث مراحل أساسية*
  
  :املرحلة اإلدراكية أو املعرفية /1   

  يف هذه املرحلة ظاهرة إدراكية أو معرفية بتعرف الفرد بصورة مباشرة يكون االجتاه 
  .   على بعض عناصر البيئة الطبيعية و االجتماعية و هكذا يتبلور اإلجتاه يف نشأته حول أشياء مادية

  ):املرحلة التقييمية  (مرحة منو االجتاه حنو شيء معني/2 
ق املوضوعي واملشاعر واإلحسـاس الذاتيـة   مبعىن نشوء االجتاه يستبد إىل خليط من املنط

  .)كميل اإلنسان إىل تناول أصناف معينة من الطعام(
  ):املرحلة التقريرية (مرحلة الثبوت واالستقرار  /3

إن ثبوت امليل على اختالف أنواعه ودرجاته يستقر ويثبت على شيء ما عندما يتطور إىل  
 تكوين االجتاه أي مرحلة التقرير أو إصدار احلكـم  فالثبوت هو املرحلة األخرية يف" 7"اجتاه نفسي

بالنسبة لعالقة الفرد مع عنصر من عناصر البيئة فإذا كان موجبا كان اإلجتـاه كـذلك موجبـا    
  .والعكس صحيح

  

  :العالقــة بين مكونـات االتجاه

تتأثـر مبجموعـة مـن  ) املعريف، السلوكي، العاطفي(إن مكونات االجتـاه الثالث     
العادات، (وامل املختلفة ومن بني هذه العوامل عوامل بيئيـة مثل املدرسة واتمع بكل ثقافته الع

  ومن هنا فاالجتاهات تنبع من ظروف اجتماعية واقتصاديـة وكذا سياسيـة ومن ) التقاليد، القيم
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خالل عملية التفاعل االجتماعي وكذلك النظم الدينيـة واألخالقية كذلك دون أن ننسى 

لتجارب الشخصية بالنسبة للمواقف االجتماعية اليت يعيشها فضال عن املكون السلوكي الـذي  ا
يتأثر بضوابط األنا األعلـى وبالضوابط الجتماعية واالقتصادية واملكون املعـريف الـذي يتـأثر    

يت تأيت بالرباهني  واحلجج اليت يقدمها أهل الرأي واخلربة والربامج العلمية والدينيـة والثقافيـة ال
  .عرب وسائل اإلعالم

أما بالنسبة لعالقة هذه املكونات ببعض فإنـه من املمكن أن نتصور وجــود عالقـة   
سالبـة بني خصائص االجتاه فمثـال عندمـا يعتقد أحد اآلباء يف قدرة ابنتـه على اخلروج إىل 

نه ال يسمـح هلا يف السوق للشراء، لكنـه ال يرتاح انفعاليا لقيامها وحدها بذلك العمل، كما أ
  .الوقت نفسه باخلروج، لذلك ال نتوقع أن تكون معامالت االرتباط مرتفعـة يف هذه احلالـة
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  :طبيعــة االتجاهـات/3
  :تتحدد طبيعـة االجتاهـات خبمسـة أبعاد رئيسيـة      
 :التصـــرف §

اهات النفسية تقـع بني طرفيــن  ويقصـد به خط االجتاه من اإلجيابية والسلبية، فاالجت      
 .متقابليـن أحدمها موجب واألخر سالب مها التأييد املطلـق أو املعارضـة املطلقـة

 :المضمون أو المحتوى المعرفــي §
ويقصد به درجة وضوح معناه عند األفراد أصحاب االجتاه وأن االستجابات اليت يقوم    

ضوع من املوضوعات إمنا هي استجابة ألمر ذاتـي هو ا الفرد حني يعلن تأييده أو معارضته ملو
  .مفهومه عن موضوع االجتاه

 : ضـوح المعالــمو §
وهذا يعنـي أن االجتاهـات تتفاوت يف وضوحها، فمنها ما هو واضــح املعـامل       

  .ومنها ما هو غامـض
 
 :االنعــزال §

بعضهـا الـبعض،  ختتلف االجتاهات من حيث درجـة ترابطها ومقدار التكامل بني      
فقد يكون اجتاه الفرد حنـو العلوم الطبيعية اجتاها منعزال عن غريه من االجتاهات يف تعامل بينـه 

 . وبني اجتاهه حنو التقدم الصناعي أو التخطيط
 :القــــــوة §

من االجتاهات ما يبقى قويا على مـر الزمان على الرغم مما يقابله الفرد من شـواهد     
لتخلي عنه وإسقاطه مثل هذه االجتاهات اجتاهات قوية خبالف االجتاهات الضعيفــة  تدعوه إىل ا

اليت تتغري وتتحول حتت وطأة العنـاء، واالجتاه مييل إىل القوة كلمـا كانت له قيمــة أكـرب   
  .  وأمهية أكثر يف تكوين الشخصيـة ومعتقدات القوم الذين ينتمي إليهم الفرد

د طبيعة االجتاه النفسي  إال أن هناك تقارب بني بعض املفاهيم و رغم هذه األبعاد اليت  حتد
  :العقيدة ، الرأي و القيمة و فيما يلي منيز الفرق بني هذه اخلرية : من بينها 
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  :االتجاه النفسي و العقيدة  /1
العقيدة اجتاه نفسي يغلب على تكوينه العناصر املعرفية  و الفكرية  و اليت تسمى أحيانـا  

باإلضافة بطبيعة احلال إىل املكون االنفعايل أو العاطفي الـذي  مييـز االجتـاه    ) ولوجييات ايدي(
النفسي، و لكنه يتخذ صورة أكثر عمقا  و لونا أكثر كثافة ،إذ أن االنفعال املرتبط  بفكرة العقيدة 

قـد يف  يعطي منطا سلوكيا قد يصل إىل التطرف يف بعض األحيان ، وعليه فإن اإلنسان عندما يعت
نظرية سياسية  أو اجتماعية فإنه يدعم اجتاهاته حنو هذه النظرية مبزيـد مـن الفكـر واملعرفـة     
واملعلومات والعقيدة متثل خلفية صاحلة لتكوين جمموعة من االجتاهات النفسية فعقيـدة الفـرد يف   

نـق  حزب سياسي من نوع ما سوف تكون لديه جمموعة من االجتاهات املوجبة حنو فرد آخر يعت
  .مبادئ حزبه السياسي 

كما جيب أن نشري كذلك إىل أن هناك جمموعة من اآلراء احلديثة تفسر العالقة بني االجتـاه  
ذهبنا إليه يف الفقرات السابقة ،بل تعطي بعض النماذج الـيت   اخترج كثريا عم والعقيدة ولكنها ال

  : أن تعرض لتوضيحها حيسن
  ) : 1993ايجلي (نموذج قيم التوقع  

دور هذا النموذج حول حمور واحد ،وهو أن االجتاه النفسي للفرد دالة عقيدته عندما متثل هذه ي 
العقيدة على أا جمموعة القيم املتوقعة  أو املنتظرة حول موضوع هذا االجتاه ، وعليه فإنه متثيـل  

  : االجتاه النفسي على النحو التايل 
  .القيم  Xجمموع التوقعات = االجتاه 
  .علنا نقول أنه ميكن التنبؤ باالجتاه النفسي من العقيدة وهذا جي

  )1991اندرسون(نموذج تكامل المعلومات  

يدور هذا النموذج حول عملية إستدخال املعلومات واألفكار أو مبعىن آخر املكون املعريف لالجتاه 
  :من أجل تكوين العقيدة ومتر عملية اإلستدخال مبرحلتني .
طاء درجة على مقياس افتراضي لبيان أمهية املعلومة أو الفكـرة مث تـأيت   أي إع : مرحلة الدرجة 

وهي إلعطاء وزن هلذه املعلومة ، وبالتايل يؤدي ذلك إىل تكامل املعرفة أو مبعىن :   املرحلة الثانية
  . آخر تناسقها مع جمموعة املعارف واملعلومات السابقة

  : العقيدة كما يليومن مت ميكن متثيل إستجابة الفرد املبنية على 
  +.......... 2الوزن  x 2الدرجة+1الوزن  1xالدرجة =االستجابة 
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  : االتجاه النفسي والرأي/ 2
الرأي هو تنظيم خاص للخربة املعرفية اإلدراكية فقط سواء كانت هذه اخلربة منقولـة أو  

مييز االجتاه النفسي مباشرة ، وواضح من هذا أن الرأي خيلو من املكون العاطفي أو االنفعايل الذي 
  .ويعطيه خصائصه األخرى 

وميكن القول أن الرأي العام هو احملصلة النهائية لالجتاهات النفسية االجتماعية ذات الدرجة  
إلفراد مجاعة منظمة متمايزة التركيب جتاه مشكلة حمـددة متثـل   ) سالبة كانت أو موجبة(العالية 

  .االجتماعي للجماعة نقطة توتر وعدم اتزان يف اال النفسي 
ومن هذا التعريف نستنتج أن الفرصة لتكوين رأي عام تزيد بزيـادة شـدة االجتاهـات    

   .النفسية
الوثيقة بني الرأي العام واالجتاه النفسي ،والبد أن نقول أن الرأي العام لـه   ةومن هنا نرى العالق

   .عالية والسلوكية خصائص حمصلة الجتاهات من النواحي اإلدراكية  واملعرفية واالنف

  :االتجاه النفسي والقيمة/ 3
القيمة عبارة عن تنظيم خاص خلربة الفرد ينشأ هذا التنظيم  يف مواقف املفاضلة  واالختبار 
ويتحول إىل وحدة عياريه على الضمري االجتماعي للفرد ، وهذا التنظيم أو هذه القيمـة توجـه   

ه على احلكم على األشياء واملـثريات والعناصـر   سلوك الفرد يف مواقف حياته اليومية  وتساعد
  .املتفاعلة مع البيئة ، وذلك أثناء سعي الفرد لتحقيق هدف ما

وإذا نظرنا إىل االجتاه فإنه أيضا تنظيم خاص خلربة حادة ومتكررة وتوجه أيضا سلوك الفرد ولكن 
ة اليت كانت فعالة يف يف منطقة اهلدف والغرض حيث تكون األولوية لالجتاه سابقا يف ذلك القيم

  .مرحلة البحث أو السعي لتحقيق الغرض أو اهلدف
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  :وظائــف االتجاه/4
  :يل إىل أربعة أهداف تعمل االجتاهات على خدمتها وهي كما" كاتز" يشيـر 

  :وظائـف المساعـد أو الذرائعـــي .1
ا رب من كل ما قد نظرا إىل أن الناس متيل إىل احلصول على الثواب وترغب فيه بينمـ      

يسبب هلا األمل أو جيلب العقـاب، فإن االجتاهات تعمل يف هذه احلالة كذريعـة للحصــول  
  .على وسائل التدعيم اإلجيايب وحتاشي كل ما يرتبط بالتدعيم السليب

  :هـدف الحصـول على معلـومات .2
 لديـه ثابتة ومنظمـة  ويالحظ  هنا أن الفرد عادة ما مييل إىل احملافظة على صورة العامل      

وذلك معىن، وتعمل االجتاهات يف هذه احلالة على احملافظة على مستوى التناسق الذهين وثباته، يف 
حالة قيام الشخص بتقييم املواقف احلياتيـة اليت مير ا، وحيدث ذلك عن طريق قبول األفكـار  

 حتافظ على الثبات والنظام واملعتقدات اليت تتماشى مع معلومات الشخص السابقـة أو تلك اليت
  . وإمهال ما عداها

  :هــدف حمايــة الذات .3
وحيدث يف هذه احلالة تقبـل االجتـاه وتبنيه واحملافظة عليه حلماية الشخص وصـورته        

الذاتيـة من مواجهة األخطار والتهديدات اليت حتيط به يف البيئة اخلارجية أو مـن أجـل منعـه    
يت حيمل يف طياا الشعـور بالقلق واخلوف وعدم الراحـة، وتتماشى هذه بنوازعه غري املقبولة ال

الفكرة مع آراء مدرسـة التحليل النفسي يف تصورها للوظائف اليت تقوم ا ميكانيزمات الدفاع 
  .)وسائل الدفاع النفسي(النفسية 

  :هــدف  التعبيـر عن القيـم.4  
ظة على االجتاهات الـيت تعـرب عـن قيمــة     ويعمل الشخص يف هذه احلالة على احملاف      

الشخصية، أو تلك اليت تقوي من شعوره باهلويـة، ودف االجتاهات املتبناة إىل محاية مفهـوم  
  . الذات وصورة الشخص الذاتية
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  : أنواع االتجاهات /5
ميكن أن نتعرف على عدة أنواع من االجتاهات النفسية وذلك مـن الناحيـة الوصـفية    

وهذا التصنيف يساعد على حتديد نوعية وشدة االجتاه النفسي مع العلم بان االجتـاه  ، ة والوظيفي
  .الواحد قد يقع يف أكثر من تصنيف وذلك من حيث صفته ومن حيث وظيفته 

  )8(ومن هذه األنواع مايلي

  :االتجاه ا لعام واالتجاه النوعي -1
وذلـك  ،الذي يتناوله هذا االجتاه االجتاه العام هو ذلك االجتاه الذي يشمل كلية املوضوع

بغض النظر عن كونه سالبا أو موجبا مثل اجتاه الفرد حنو بلد معني فهو يعرب عن اجتاهه السالب أو 
وبذلك يكـون  ، املوجب حنو شعب هذا البلد وطراز املساكن وجوها الطبيعي وطرق املواصالت

  .هذا االجتاه عاما حنو هذا البلد
جتاهات بأنه أكثر ثباتا واستقرارا من غريه من أنواع االجتاهـات  ويتميز هذا النوع من اال

  .وحيتاج تغيريه إىل تقنية علمية من نوع خاص
أما االجتاه النوعي فهو االجتاه الذي ينصب على جزئية من املوضوع الذي يـدور حولـه   

بقيـة  )  اجتاه موجـب (االجتاه مثل اجتاه الفرد حنو طعام شعب معني حيث يعجب بنوعية الطعام 
وهذا النوع ، جزيئات املوضوع وهو الشعب املعني وبالتايل فإن سلوكه سيتأثر باجتاهه النوعي هذا

فهو يضمحل ويتالشى نتيجة تكوين اجتاهات نوعيه ، من الإلجتاه يعترب أقل ثباتا من الإلجتاه العام 
 –هات النوعية األخرى وقد يقوى الإلجتاه النوعي وينمو ويشتد ويتفوق على بقية الإلجتا، أخرى 

  .ويتحول تدرجييا إىل اجتاه عام له صفة الثبات واالستقرار النسيب  –إن وجدت 
  : تجاه السالبالتجاه الموجب واالا -2

أما الإلجتاه السليب ، )إجيايب ( االجتاه املوجب هو االجتاه الذي ينحو بالفرد حنو شيء ما أي
  ).سليب (شيء آخر فهو االجتاه الذي جينح بالفرد بعيدا عن 

  :الإلتجاه الفردي واالتجاه الجماعي-3
 ناالجتاه الفردي هو ذلك االجتاه الذي يتبناه ويؤكده فرد واحد من أفراد اجلماعة وهذا م

حيث النوعية أو الدرجة ومعىن ذلك أن الفرد إذا تكون لديه اجتاه خاص حنو مدرك يكون يف بؤرة 
كذلك إذا كان هذا املدرك يف جمال اجلماعة وكون كـل  ، ا يسمى ذلك اجتاها فردي، اهتمامه هو 

فرد من أفرادها اجتاها حنوه خيتلف عن الفرد اآلخر كان ذلك أيضا اجتاها فرديا وميكن أن نالحظ 
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مثل هذا االجتاه بني أعضاء األسرة الواحدة كجماعة اجتماعية حيث جند اجتاهات فردية حنو أنواع 
  .             املثال األطعمة املختلفة على سبيل 

أما االجتاه اجلماعي فهو ذلك االجتاه الذي يشترك فيه عدد كبري من أعضاء اجلماعة مثـل  
اجتاهام حنو نوع خاص من أنواع الرياضيات أو حنو جنم اجتماعي مشهور مثل ممثل مشـهور أو  

حيث الدرجـة أو   ولكن من الوارد أيضا أن خيتلف أفراد اجلماعة يف اجتاههم هذا من، غري ذلك
  .الشدة 

  :التجاه السريالعلني وا االتجاه -4
االجتاه املعلن هو ذلك االجتاه الذي يسلك الفرد مبقتضاه يف مواقف حياتـه اليوميـة دون   

يكون متفقـا مـع    –وليس دائما  -حرج أو حتفظ وذا ميكن القول بأن مثل هذا الإلجتاه غالبا
 نوهذا غالبا مـا يكـو  ، من قيم وضغوط اجتماعية خمتلفةونظمها وما يسودها ، معايري اجلماعة

كبته وكفه وإيقافه ومنع الفرد من  لمتوسط الشدة ألنه ليس هناك من الضغوط االجتماعية ما حياو
  .أن يعرب عنه سلوكيا 

أما االجتاه السري فهو ذلك االجتاه الذي حيرص الفرد على إخفائه يف فرارة نفسه ومييل يف 
ـ اال نوغالبا ما يكو، ن إىل إنكاره ظاهريا وال يسلك مبا ميليه عليه هذا االجتاهكثري من األحيا اه جت

  .وما يسودها من معايري، غري منسجم مع قوانني اجلماعة أعرافها
بل والقمع الذي يواجهـه   ةوهذا االجتاه غالبا ما يكون عايت الشدة نتيجة املقاومة واملمانع

  .من القوى الضاغطة يف اجلماعة
كن القول كذلك بان الإلجتاه املعلق قد يكون قد منا وتطور نتيجة االحتكاك املباشـر  ومي

وخاصـة  ، بعناصر البيئة اخلارجية يف حني أن االجتاه السري ينمو ويتطور نتيجة اخلربة غري املباشرة
  .اخلربة اليت تبىن على عمليات التخيل والتفكري ارد أو املثالية البعيدة عن الواقعية 

  )9(:تجاه الضعيفالإلتجاه القوي واا -5
الفرد من هدف الإلجتاه موقفـا حـادا ال    يبدو االجتاه القوي واالجتاه الضعيف من موقف

  . أما الإلجتاه السالب فهو عدم الشعور بشدة االجتاه، رفق فيه 
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  :خصائص االتجاه/6
  )10(: ايلي يتصف منو االجتاه بعدة خصائص منها م

وهي ختضع يف تعلمها واكتساا لقوانني ، أي أا ليست فطرية: علمة مكتسبةتاالتجاهات م-1
التعلم ويبدأ اكتساب االجتاهات منذ الوالدة أي أن االجتاه يكتسب من خالل اخلربات املتراكمـة  

وين خمطـط اإلطـار   يف السياقات النفسية االجتماعية اليت يتفاعل معها مما يساعد على تك، للفرد 
لتصوراته أو أحكامه التقوميية ، وتصرفاته حنو موضوعان عاله االجتماعية ويتم تعلم االجتاهـات  

) يشكل موضوع االجتاه الحقا ( من خالل إما االقتران احملتمل بني تنبيه انفعايل بعينه  تماعيةاالج
وإمـا التعـرض   ،  هلذا التنبيـه  واخلربة بتكرار مكافأة الفرد أو عقابه إذا ما استجاب بنحو معني

  .وإما اإلقتداء بنماذج اجتماعية فيها تتخذه من مواقف اجتاهية ، ملخاطبة ما تدعو هلذا االجتاه 
اكتساب االجتاهات مـن   نكما أ، فهو األكثر استقرارا من أي استجابة: الثبات النسبي -2

كون على مستوى الشعوري ويرى السنوات األوىل من حياة الفرد يعين أن بعض هذه االجتاهات ي
بعض املختصني أن الفترة احلامسة لتكوين معظم االجتاهات الفرد تقع بني سن الثانية عشر والثالثني 

  .حبيث يقال أن االجتاهات تتبلور حوايل يف الثالثني وال متيل للتغري بعد ذلك 
ا حنو أو ضـد  حيث حيث الفرد على إصدار استجابات سلوكية بذا: أنه موجه للسلوك -3

  .موضوع االجتاه 
إذ يكشف عنه بتقدير  درجة تفضيل الفرد أو استهجانه ملوضـوع  :  لالتجاه وجهة معينة -4

معتقداتنا عن جودة شيء ما من كونه ، والوجهة كخاصية لالجتاه تصف مكوناته الثالثة ، االجتاه 
ب الشديد إىل كراهية مبالغ نا من احلر أنه رديء جدا كذلك تتدرج مشاعرشديد اجلودة إىل تصو

  .كما يتدرج من ميال املساعدة على رغبة يف العدوان  ،فيها 
 ،ليس االجتاه فحسب إمنا كل مكون فيه تنوع العناصر أو األجزاء التي يتكون منها -5

كذلك تتعدد انفعـاالت   ،فاملكون املعريف يتضمن معارف جزئية متيز موضوع االجتاه عن غريه من
  .اخل ...ذلك املوضوع من تقبل وتقدير وتفضيل الفرد حنو 

  ،على بقيتها بشكل ظاهر يف االجتاه املعرب عنه المركزية أو هيمنة أحد مكونات االتجاه-6
  .   كما يف غلبة املضمون االنفعايل على رؤية الفرد ملوضوع االجتاه 
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  : تفسير االتجاهات النفسية  /7
عقلي نفسي حتدثه اخلربة احلادة املتكررة وبذلك  وهو تركيب، االجتاه النفسي كل مركب

فهو مكتسب مشتق من تفاعل الفرد مع عناصر البيئة اخلارجية سواء كانت مادية أو معنوية أو 
وذا فاالجتاه البد أن يتميز بالدينامية والتجدد رغم أنه يتميز أيضا بالثبات واالستقرار ، بشرية
 .النسيب

  )11(ليت ميكن أن تساعد على فهم طبيعة ووظيفة اإلجتاه النفسيوفيما يلي بعض التفسريات ا
  :ي لالتجاهاتكلتفسير الديناما/ 1.5 

أن االجتاه ما هو إال وسيط حركي يساعد علـى إمتـام   "  كرتشفيلدو" " كرتش "يرى 
الرابطة أو التفاعل بني العمليات السيكولوجية األساسية وبني الفعل أو األداء الذي يقوم بـه  

  .ردالف
ومن وجهة النظر هذه ميكن القول بأن االجتاه يهدف يف تنظيم الـدوافع واإلدراك وبقيـة   
العوامل النفسية تنظيما متكامال حبيث يؤدي هذا التنظيم إىل منط متكامل من سلوك الفـرد يف  

  .ويتناسب هذا النمط مع قدر هذا التنظيم من حيث درجة التوافق واإلتقان، موقف ما
ول أيضا ويف إطار ما سبق أن االجتاه النفسي يعمل على ختفيف شدة التـوتر  كما ميكن الق

بل قد يساعد أيضا على التكيـف ملواقـف التحـدي    ، وخاصة يف مواقف اإلحباط والفشل
  .والصراع

  :كما يلي–من وجهة النظر هذه  –ومن هنا ميكن أن خنلص إىل وظيفة االجتاه النفسي 
  .ء تفاعله النشط مع البيئةتنظيم اإلدراك عند الفرد أثنا-1
  .إجياد الوسيلة املناسبة لتواصل الفرد مبثريات هذه البيئة -2
  مساعدة الفرد يف حماوالته لتحقيق أهدافه  -3

وذا تكون االجتاهات ذات طبيعة دينامية تدفع الفرد إىل حتقيق أهدافه والتكيـف مـع   
  .حياته اليومية فمفردات وعناصر مواق

  : لالتجاهاتدراكي التفسير اإل/ 2.5
رضـية  عأن اإلدراك عملية هادفة : يف دراسته لعمق االجتاهات وشدا"  لكنترو "يقول 

مبعىن أن الفرد يدرك احلدث الذي يتصل بأهدافـه  ، ترمي إىل حتقيق بعض أهداف الكائن احلي
املعاجلة اتصاال مباشرا سواء كانت هذه األهداف حالية قائمة أو مستقبلية ما زالت يف مرحلة 
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اليبئة ومقوماا يف ضوء أهدافه وما يرمي إليـه   وبذلك يتفهم أو يدرك الفرد عناصر، الذهنية
  .وذلك من أجل أن يتكيف هلا تكيفا صحيحا ويتفاعل معها بأسلوب سلوكي سوي

ويف أثناء عملية التفهم هذه تتكون اجتاهات الفرد مث تنمو وتتطور متأثرة بـإدراك الفـرد   
ذا ميكن تفسري اإلجتاه عن طريق عملية اإلدراكلألحداث و.  

 :التفسير البنائي لالتجاهات / 3.5
تشري معظم نتائج الدراسات اليت أجريت من أجل قياس اجتاهات الشعوب على أن االجتاه 
وحدة من وحدات بناء الشخصية اإلنسانية كما تشري هذه النتائج إىل عالقة اإلجتاه النفسـي  

كما تشري هذه النتـائج أيضـا إىل   ، .لفرد من مواقف املفاضلة واالختياربالقيمة اليت يكوا ا
وعلـى  ، ارتباط االجتاهات النفسية حباجات الفرد ودوافعه سواء كانت أولية أساسية أو ثانوية

ذلك يصبح االجتاه وحدة بنائية يف الشخصية اإلنسانية حضاريا وثقافيا وتصبح وظيفة االجتـاه  
  : النفسي هي
  .ومكونااناصر البيئة التكيف لع §
  .التكيف االجتماعي داخل إطار اجلماعة §
 .الدفاع عن األنا §
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  :قياس االتجاهات النفسية /8
إىل صيغة كمية ميكـن  )  ضد(أو ) مع (   ةصفيالوقياس االجتاه النفسي حتويله من صيغة 

بدأ يف احلديث عن عمليـة  وقبل أن ن، على أساسها مقارنة األفراد أو اجلماعات ببعضهم البعض 
  : القياس هناك جمموعة من احلقائق جيب أن نشري إليها 

  :عملية قياس االجتاهات النفسية تتطلب أمرين -1 
  .إعداد املقياس §
  .حتليل نتائج هذا املقياس بعد تطبيقه بطريقة علمية §

ي أقـرب إىل  عملية قياس االجتاه النفسي ليست يف عمومية قياس الذكاء أو القدرات بل ه-2  
ومن مث فإن إعداد املقياس يتطلب دراسـة خصـائص   ، النوعية واخلصوصية مثل مقياس الشخصية

  .اجلماعة اليت سوف يطبق عليهم هذا املقياس لتقدير اجتاهام حنو قضية معينة
يف عملية القياس جيب على األخصائي إعداد جمموعة كبرية من البنود و ذلك عـن طريـق    -3  

بارات املتداولة بني أفراد اجلماعة و الصيغ اللفظية الشائعة و املفردات كثرية التكـرار  مجيع كل الع
ألن هذه هي مصادر املصادر احلقيقية إلعداد جمموعة البنود مع مالحظة ضرورة وجود الشـحنة  

  . االنفعالية العالية اليت متيز العبارة أو العبارة
دراسة و حتليل استجابات اموعة فمثال عند كثرة ميكن احلكم على جناح املقياس عن طريق -4  

أو عند اقتراح أفراد اموعة تعـديل العبـارات أو   ) ال أعرف ، ال أدري، ال أرى (استجابات 
  .حذف بعضها أو إضافة عبارات أخرى فهذا يدل على الضعف البنائي ألداة القياس املقترحة

ه حقيقية وليست افتراضيه فـإن املفحـوص   من الطبيعي أن تكون وحدات املقياس أي بنود -5
  .ومن مث تكون استجابة أقرب إىل الصحة، يبحث عن العبارة اليت تعرب عن إحساسه

جيب أن يالحظ األخصائي بأنه قد حيدث أحيانا ما يسمى بنسق االستجابة أي ميل املفحوص  -6
جتاه مثل اختيـار اسـتجابة   الختيار منط معني لالستجابة غالبا إىل ال يكون له عالقة مبوضوع اال

  .على مجيع بنود املقياس) غري موافق (أو ) موافق(
ينصح أيضا بأن يهتم األخصائي بتجانس االجتاه مبعىن أن يقيس املقياس بعدا واحـدا فقـط    -7 

وعلى األخصائي أن يستعني بأدوات إحصائية مناسبة للتأكد ) أحادية البعد (وتسمى هذه اخلاصية 
  .من هذه اخلاصية
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جيب أن يالحظ األخصائي خاصية اخلطية مبعىن تساوي الوحدات أو الفئات وهذا يدب على  -8
  .أن املقياس يتمشى مع النموذج اخلطي لتوزيع الوحدات

لكل عبارة من العبارات الن ذلك  يعلى األخصائي أن يعىن بدرجة خاصة باملعىن السيكولوج -9
  .وإعطائها املعىن السيكولوجي سوف يساعده يف عملية حتليل نتائج املقياس

  .وأخريا على األخصائي أن يتأكد من صدق وثبات املقياس املستخدم -10
  : فيما يلي سوف نستعرض بعض الطرائق املمكنة لقياس االجتاهات النفسية

  : التباعد النفسي االجتماعي: أوال
 "بوجاردس"وصفهاات حيث ـــوهو مقياس له قيمة تارخيية إنه أول حماولة لقياس االجتاه

وقد عدل هذا املقياس أكثر من مرة واستخدم يف دراسات عديدة إذ كان يقدم عـدة   -1925-
ـ   لمجل يقدر من خالهلا املبحوث درجة تقبله ألفراد من شعوب أخرى باعتبار التقب  وعلـى النح

  .لبلد املواطنة الزيارة واالبتعاد من ا، زمالة العمل ، اجلرية ، الصداقة، الزواج: التايل
  :تعليمات 

به وللوهلة األوىل صنف هذه اموعات العنصرية بناء على واحـدة أو   ربناء على ما تشع
  )ضع دائرة حول الرقم الذي يعرب عن إحساسك ( أكثر من التصنيفات املوضحة أدناه 
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هـو اجتـاه   ويتضح من هذا املقياس أنه يقيس اجتاه التعصب العنصري والتجاهل العريب و

قد تكون (ومبعرفة) قد يكون غري منتظم أو غري متكامل( نفسي عايل الشدة ويتميز مبجال إدراكي 
  .وشحنة انفعالية عالية الدرجة وسلوك قد يكون ظاهريا أو غري ذلك) خاطئة 

ويتضح أيضا أن خصائص هذا املقياس تتناسب مع النقاط العشر اليت سبقت اإلشارة إليها باإلضافة 
يدل علـى  " 1"الرقم " جرمان"خاصية التراكم اليت سوف نشري إليها عند احلديث عن مقياس  إىل

  .يدل على البعد الكامل" 7"القرب الكامل والرقم 
  " :نتر ستو" مقياس:ثانيا 

الطريقة السابقة حىت يتمكن حتقيق التساوي بني املسافات  نر ستوتوطور  1928يف سنة 
فة بني الزواج والصداقة مساويا تقريبا بني املواطنة والزيارة على سبيل االجتماعية حبيث تصبح املسا

  : فيما يلي " شيف " و "  نتر ستو" ومتثل التطوير الذي قدمه ، املثال
من العبارات اليت تقيس اإلجتاه وكتابة كل منها يف ورقـة  ) بضع مئات ( مجع أكرب عدد ممكن -أ

  .منفصلة
ليقوم كل منهم وبشـكل   –مائة خبري أو أكثر  –ء يف اال عرض هذه العبارات على خربا -ب

أي ، خانة متتد من اإلجيابيـة إىل السـلبية  "  11" مستقل عن غريه بوضع كل عبارة يف خانة من 
  .بشكل متصل متدرج الشدة من أقصى القبول إىل أعلى درجات الرفض ملوضوع اإلجتاه

  الزيارة   املواطنة   الزمالة   اجلرية   الصداقة   املصاهرة

 من 
الطرد
البلد

  

  7  6  5  4  3  2  1  إلجنليز ا
  7 6 5 4 3 2 1الفرنسيون                                    

    7  6  5  4  3  2  1  األملان 

  7  6  5  4  3  2  1  الكنديون

 7 6 5 4 3  2  1  اهلنود

    7  6  5  4  3  2  1  الصينيون
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  .و صلتها مشكوك فيها مبوضوع اإلجتاهاستبعاد عبارة يرى احملكومون أا غامضة أ -ج
  .حتسب القيمة الوسطية لتقديرات احملكمني لكل عبارة مما تبقى -د
أي أن ترتيبها ال يتمشى مع أوزاا وتقدم للمبحـوث  ، توزع هذه العبارات بشكل عشوائي -ه

  .ليضع عالمة فقط على عبارات منها يوافق عليها
  ": ليكارت " مقياس / ثالثا 

قياس نوع من أنواع التدريج إذ إنه يعتمد على تدريج العبارة الواحدة بـدال مـن   هذا امل
من املقاييس كـثرية  " ليكرت " استخدام العبارة املتدرجة كما هو احلال يف املقياس السابق ويعترب 

االستخدام يف جمال قياس االجتاهات النفسية ذلك الن املقياس ال يستهلك اجلهد والوقت الـذي  
باإلضافة إىل ذلك فقد وجد يف كثري من الدراسات امليدانية أن هناك "  نتر ستو" طريقة  تستهلكه

ومبعىن آخر فإننا سوف ) 0,8،  0,7" (  نتر ستو" و"  ليكرت" ارتباطا موجبا قويا بني مقياس 
" ليكرت " حنصل على نفس النتائج  تقريبا عند استخدامك كال املقياسني ومن هنا كان مقياس  

  .ر شيوعا واستخداما يف جمال قياس االجتاهات أكث
هو االهتمام بأن مجيع وحدات القياس تقيس نفس االجتاه "  ليكرت" وأول ما مييز مقياس 

كما أن العبارات ليست يف حاجة إىل العرض على احلكام من أجل إجراء عملية التصنيف كما يف 
تدرجييا مخاسيا ابتداء من املوافقة الكاملة  بل إن كل عبارة مدرجة ذاتيا"  نتر ستو" حالة مقياس 

  :إىل الرفض الكامل
  أرفض متاما           وافقغري م         حمايدأوافق                          أوافق جدا    

5  4 2  3  1  
4  3 2  1 0  
2  1 0  -1 -2  

  : ميكن إتباع اخلطوات التالية "  ليكرت" وعند إعداد مقياس     
 فل االجتاه النفسي حنو قضية ما إىل عنصره ومكوناته ألن عملية التحليل هذه سـو يتم حتلي -1

تساعد على اختيار الوحدات أو البنود وذلك يف ضوء املعرفة الكاملة خلصائص اجلماعة اليت سوف 
  .يطبق عليهم هذا املقياس
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، املـراد قياسـه  جيمع األخصائي عددا مناسبا من العبارات تكون ذات عالقة بعناصر االجتاه  -2
  .وجيب أن يكون االختيار دقيقا بالنسبة لبناء كل عبارة

  " .املكان الطبيعي للمرأة هو البيت " جيب أن تكون العبارة تقريرية مثل 
كما جيب أيضا أن تكون العبارة تقبل التدريج أي ختتلف اآلراء حول معناها من الرفض الكامـل  

  .إىل القبول الكامل
  لعبارة موقفا مثريا يتحدى الفرد وينتزع منه اإلجابة اليت تدل كما جيب أن متثل ا
وذلك عن طريق تكثيف اللون االنفعايل املصاحب للعبارة فمثال لو أن العبـارة  ، على اجتاهه فعال

لكانت أكثر إثارة وحتـديا ملـن   " املكان الطبيعي للمرأة هو املطبخ " األوىل املشار إليها أصبحت 
  .ياسيطبق عليه هذا املق

حيسن أن يقوم الباحث بتجريب متهيدي للتأكد من صالحية بنود املقياس وذلك باختيار عينة  -3 
ويطلب من كل فرد أن يعني االحتمال الـذي يناسـبه مـن     –أكثر من ثالثني  –ليست صغرية 

  .االحتماالت اخلمس ولبس فقط جمرد املوافقة أو عدم املوافقة
موجبـة أو  (وزان لالستجابات آخذا يف حسابه اجتاه العبـارة    يقوم الباحث بعد ذلك بإعطاء األ

  ).5أو1(والرفض الكامل) 1أو  5( وذلك بالنسبة للموافقة الكاملة ) سالبة
حتليل بنود مقياس االجتاه مبعىن حساب معامل االرتباط بني درجة كـل   قيتم بناء على ما سب -4

  .ء درجة هذا البند بند على حدة وبني الدرجة الكلية للمقياس باستثنا
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  :تغيير االتجاهات النفسية / 9
إن عملية تغيري االجتاه ما هي إال تكوين اجتاه جديد بشكل مقصود و متعمد إلحالله حمل 

  .أن التميز بني تكوين االجتاه و تغيري االجتاه أمر مفتعل "  فيشباين و آ  جزين"اجتاه قدمي و يعتقد 
وين االجتاه عندما حيدث تلقائيا و ليس متعمدا و يرجع تغـيري  و مع ذلك نتحدث عن تك  

  :االجتاه إىل عدة عوامل نذكر منها ما يلي 
حيث تتوفر أدلة قليلة لكنها تتنامى من خالل تزايد البحوث الـيت تقـارن بـني    : الوراثة / أ

ـ جايب بني اجتاهـات التـوائم   ]اجتاهات توائم متطابقة و أخوية  تؤكد وجود ارتباط إ و  ةاملتماثل
الا تشكلها عوامل وراثية ، مبعىن آخر أن االجتاهات اليت يغلـب  تكشف البحوث أن بعض تفصي

عليها الطابع التقوميي االنفعايل ترجع يف جانب كبري منها إىل  عوامل وراثية ، من هنـا صـعوبة   
ات و امليول اليت تقوم تغيريها ، و يفترض الباحثون وسائطا بني الوراثة و االجتاهات منها االستعداد

   .الفرد مواقف بعينها ةبدور يئ
التعليم داخل املؤسسات التربوية و غريها قد يؤدي إل تعـديل اجتـاه   :  التعليم المدرسي/ب

الفرد حنو أشياء و موضوعات معينة و ذلك  عن طريق توضيح االجتاهات  القائمة و حماولة إلقاء 
جتاهات طالبه ينبغي عليه أن يهتم بأساليب العمل اجلمـاعي  الضوء عليها بعض جوانبها و ألن اال

كاملناقشات اجلماعية و حماولة حتسني العالقات اإلنسانية داخل الفصل و أن ميد طالبه بـاخلربات  
األساسية حول القضايا اليت تشكل اجتاهام ، و أن يؤثر يف النـواحي الوجدانيـة  و العاطفيـة     

  .درسيه من خالل املنهج املذلتالمي
إن اجتاه الفرد حنو أي موضوع يتوقف على إطاره املرجعي الذي :  تغيير اإلطار المرجعي/ ج

يشتمل على معايريه و قيمه و مدركاته فالشخص الرأمسايل ينظر إىل القرارات االشتراكية نظـرة  
يف  ختتلف عن الشخص االشتراكي و هذا يرجع إىل اإلطار املرجعي  لكل منهما و إلحداث تغيري

  اجتاه الفرد يتطلب ذلك تغيريا يف إطاره املرجعي 
إن لعضوية الفرد يف مجاعة ما أثر يف حتديد اجتاهه، و من الطبيعـي أن  : تغيري اجلماعة املرجعية /د

  .تترتب على هذا أن حيدث تغيري يف اجتاهات الفرد إذا هو انتقل إىل مجاعة أخرى 
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ث تغيري يف موضوع االجتاه نفسه و أدرك الفـرد  إذا حد:  التغيير في موضوع االتجاه/ هـ
  .ذلك فإن اجتاهه حنوه يتغري 

  
  

    : عوامل تغيير االتجاهات .1.9 

إن تغيري االجتاهات يتطلب زيادة املؤثرات املؤيدة لالجتاه اجلديد و خفض املؤثرات املضادة 
ة له فإنه حيـدث حالـة مـن    األمرين معا أما إذا تساوت املؤثرات املؤيدة للتغيريات املضاد له، أو

  )15(: التوازن و ثبات االجتاه و عدم تغيريه ، و من العوامل اليت جتعل تغيري االجتاه سهال  ما يلي 

   .ضعف االجتاه و عدم الرسوخ §

وجود اجتاهات متوازية  أو متساوية يف قوا حبيث ميكن ترجيح أحدمها على باقي  §
  .االجتاهات 

  .تلفة توزيع الرأي بني اجتاهات خم §

  .عدم تبلور ووضوح اجتاه الفرد أساسا حنو موضوع االجتاه  §

  .عدم وجود مؤثرات مضادة  §

  . وجود خربات مباشرة تصل مبوضوع االجتاه §

سطحية أو هامشية االجتاه مثل االجتاهات اليت تتكون مـن اجلماعـات الثانويـة     §
 .اخل .....كاألندية و النقابات و األحزاب  السياسية 

  )16(: ل اليت جتعل تغيري االجتاه صعبا ما يلي أما العوام

 قوة االجتاه القدمي و رسوخه  §

 زيادة درجة وضوح معامل االجتاه عند الفرد  §
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استقرار االجتاه يف نواة شخصية الفرد و ارتفاع قمة و أمهية االجتـاه يف تكـوين    §
ـ  ات شخصية الفرد و معتقدات اجلماعة اليت ينتمي إليها و هذا واضح يف االجتاه

 .رية األساسية اليت تتكون يف اجلماعات األولية كاألسرة مثالذاجل

االقتصار يف حماوالت تغيري االجتاه على احملاضرات و املنشورات و ما شـاها دون   §
  .مناقشات أو قرارات

 .اجلمود الفكري و صالبة الرأي عند األفراد  §

 مي األعني و يصم األذان إضافة االنفعال الشديد إىل االجتاه و حتوله إىل تعصب حي §

  .إدراك أن االجتاه اجلديد على أن فيه ديد للذات §

 .الدوافع القوية عند الفرد تعمل على مقاومة تغيري االجتاهات  §

  : مراحل تغيير االتجاه2.9  
من احلقائق النفسية املعروفة أن الشعور بعدم التوافق يؤدي إىل تالشي الشعور بالراحة مع   

شعور بالقلق ، و أن التوتر النفسي الذي يصاحب حالة عدم الشعور بالراحة يـؤدي  زيادة حدة ال
إل  قيام الفرد مبحاوالت لتخفيض مستوى عدم التوافق  و حدة القلق معا ، و عادة ما يتولد ىعن 

  .هذا الشعور دافع قوي لتخفيض اإلحساس بالتوتر و القلق ، حيث يتم التعبري عنه بتغيري اإلجتاه 

( يالحظ أن اجتاه شخص ما حنو موضوع معني يعتمد بشكل كبري على املصـدر   كذلك  
الذي يربط بذلك املوضوع ، و يعين ذلك أننا يف حالـة إعجابنـا   ) هو صاحب االجتاه األصلي 

أو ميلنا له ، فسوف منيل أيضا إىل األشياء اليت حيبها ألو يفضلها ، بينمـا  ) املصدر( بشخص ما 
حيبها غريهم ممن نكرههم ، و بطريقة أخرى مبسطة ، فإننا سوف نتجه بطريقة  نكره األشياء  اليت

  .اجيابية حنو األشخاص الذين  خيالفوننا يف اآلراء  أو ال يتفقون معنا يف املشاعر 

  :  أنه توجد ثالثة مراحل متر ا عملية تغيري االجتاهات و هي )17( "كلمان" و يرى 
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تغيري سطحي ، و حتدث عندما  نرغب يف تغيري  اجتاهاتنا مـن  و هي مرحلة :  مرحلة االنقياد
أجل حتقيق مصلحة شخصية  و احلصول على ردود أفعال إجيابية من قبل اآلخـرين  ، و تـبين   

  . الشخص الرأي املطروح  و يطبقه بغض النظر عن طبيعة رأيه الشخصي  أو قناعته الشخصية

التابع رأيه الشخصي أو اجتاهه يف حالة شعوره    و حيدث  عندما يغري الشخص:  مرحلة التقليد
  .بأن الرأي اجلديد يساعده يف إقامة عالقة اجيابية ترضيه مع صاحب الرأي الذي مت تقليده 

و يتم التعبري عن الرأي اجلديد مث تبنيه سواء يف املواقف اخلاصة أو املواقف املعلنة ، على الرغم  من 
  .ى دوام العالقة مع الطرف اآلخر أن استمرار دوامه يعتمد على مد

على مدى االرتباط باملصدر و ال يتم يف هذه  احلالة دمج  هيعتمد تقبل الرأي اجلديد و استمرار يت
  .الرأي اجلديد ضمن قيم و معتقدات الشخص 

و يتم تقبل الرأي أو املعتقد اجلديد يف هذه احلالة لتوافقه مع قيم الشخص التابع  :مرحلة الدمج 
عتقداته ، و يرى الفرد يف مثل هذا املوقف أن الرأي الذي تبناه و مت دجمه يف نظام قيمة يؤدي و م

إىل تقوية موقفه و تدعيم معتقداته و يتم الدمج يف هذه األحـوال  دون احلاجـة إىل االرتبـاط     
  . باملصدر أو االعتماد عليه

  : النظريات المفسرة لعملية تغيير االتجاه النفسي  3.9
  :ك أربع عمليات توضح عملية التغيريهنا
  :المعرفي رنظرية التناف/ 1

من املعلومات تطرد جمموعـة   ةوهذه نظرية تقوم على فكرة املعرفة الطاردة أو مبعىن آخر جمموع
أخرى من املعلومات لتحل حملها ،ومن املعروف أن املكون املعريف وأحد مكونات االجتاه ، فعندما 

كون املعريف يبىن على ذلك تعديل يف املكـون االنفعـايل مث السـلوكي     حيدث تعديل يف هذا امل
املدخل أساسا جيدا لعملييت الدعاية واإلعالم ،ومها عمليتان يف التواصل بـني   هذا ويعترب.وهكذا

  .اجلماعات أو بني األفراد داخل اجلماعة
  
  
  



 اإلطار المفاهيمي      

 41

  : نظرية اإليحاء الالشعوري/ 2
الالشعوري عند الفرد وإمكانيـة اسـتخدام هـذا    وتقوم هذه النظرية على فكرة النشاط 

يف هذه النظرية هو  ثالنشاط يف تعديل االجتاه النفسي وخاصة من حيث املكون االنفعايل وما حيد
أي اليت تدور من بعيد حول هدف التعـديل املطلـوب   ) اهلامشية (توجيه جمموعة من املثريات 

ند الفرد ومن مث حيدث تعديل يف املكـون  وتتصف هذه املثريات بأحداث درجة من االنفعال ع.
  .االنفعايل للفرد بالدرجة األوىل و يلي ذلك إحداث التعديل املطلوب يف االجتاه النفسي للفرد 

  : نظرية القهر السلوكي  /3
وتقوم هذه النظرية على فكرة قهر سلوك الفرد  وتعديله  قسرا ، مبعىن أن يـتم التعـديل أوال يف   

  .الجتاه و بالتايل يتم التعديل يف االجتاه ذاته املكون السلوكي ل
  :النظرية الوظيفية /4

تقوم هذه النظرية على تعديل املكونات األربعة لالجتاه النفسي بطريقة متوازنة ، حبيث تبدأ 
اال اإلدراكي الذي يقع فيه موضوع االجتاه و من مث تتعدل مدركات الفرد و ادراكاته  حنو هذا 

انتظام جمال اإلدراك  مبعىن الوجود املتـوازن  : أوهلما : دث ذلك بناءا على مبدأين املوضوع و حي
تكامل اال مبعىن تناسق  األوضاع بالنسبة هلذه العناصر ، و يف ضوء : لعناصر اال ، و ثانيهما 

ل ذلك يتم عرض موضوع االجتاه  بصورته اإلدراكية املعدلة على الفرد ، و جبانب ذلك يتم إدخا
جمموعة املعارف و املعلومات  اليت تتناسب مع الصيغة  اإلدراكية اجلديدة مع مالحظـة مجيـع   
اخلصائص اليت سبق اإلشارة إليها يف نظرية التنافر املعريف ، كما يالحظ أيضا إحـداث درجـة   

يل نفعال تصاحب جمموعة املعلومات أو املعارف املقدمة ، و عليه فإننا نتوقع تعـد المتناسبة مع ا
  . سلوك الفرد  نتيجة ملا سبق 
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  :خاتمــــة
تناولنا يف هذا الفصل إطارا نظريا ملوضوع االجتاهات النفسـية ، حيـث   

، و من تعريفـات و أمهيـة و   ) االجتاهات (تضمن مسحا أدبيا هلذا املوضوع 

خصائص و غريها من بعض اجلوانب اهلامة األخرى و رغـم ثـراء املـوروث    

االجتاهات  ، فقد  حاولنا إبراز أهـم العناصـر املتعلقـة     النظري الذي يتناول

  .بدراستنا 
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  :مهيــــدت    
من املواضيـع اليت برزت أمهيتـها يف السنوات األخرية، مفهوم الثقافـة   

ودورهـا يف التأثيـر على السلوك املهين للعامـل، وقد كان نتيجـة ذلـك  

ظهـور عدة حبوث يف جماالت علم النفـس العمـل والتنظـيم وإدارة   التأثري 

  .املوارد البشريـة

لقد وجد مفهـوم الثقافـة التنظيميـة قبوال عامـا من الباحثني، إذ يعترب 

مفهـوم ثقافـة املنظمـات جماال حيـا للدراســة والبحـث يف عالــم     

  ..املنظمات
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  :مفهـوم الثقـافــة.1
لثقافـة من املفاهيم الشائعـة االستخدام يف علم االنتربولوجيا، فقد تعامـل  يعترب مفهوم ا       

علماء االنتربولوجيا مع ظاهرة الثقافـة يف اتمعات مع أكثر من مائة عام، وبرغم ذلـك فقـد   
ما  كلكهونو كروبر جيانلووبروتاألنمجع العاملـان  1952اختلفوا يف حتديد معناها، ففي عام 

: ـة وأربعني تعريفا ملفهوم الثقافـة، مشلت هذه التعريفات حقوال متعددة، مثليقرب مائـة وست
  .التاريخ، علم النفس، علم الوراثة، العادات وبعض احلقول األخرى

الـذي يـرى أن   "  تايلـور" تعريف  كلكهونو كروبرلقد كان من بني التعريفات اليت أوردها 
املعلومات واملعتقدات والفن والقانون، واألخالق كال معقد يشتمل على جمموعـة من « الثقافـة 

مورجان ، وقد قدم )1(»والعادات وأي قدرات أخرى اكتسبها اإلنسان حبكم عضويته يف اتمع 
ـ إن هذه الكلمة قد اشـتقت مـن فكـرة احلرا   «شرحـا أخر لكلمة ثقافـة قائال  1986 ة ث

Cultivation  عندما نتكلم  -حسب قوله–فإننا اليت تعين عملية عزق واستصالح األرض، لذا
عن الثقافـة يف األنتربولوجيا فإننا عادة ما نشري إىل مناذج منم السلـوك والتطور املوجـودة يف  

  .)2(»جمتمع ما اليت تعكس معلومات وأفكـار وقيم وطقوس هذا اتمع
 مجلـة «ومن بني الباحثني العرب يف موضوع الثقافـة، حامد عمار الذي عرفها بأـا  

موز واالنفعاالت والوجدانات اليت حتكـم حياة اتمع راألفكـار واملعارف واملعاين والقيـم وال
  )3(»يف عالقاته مع الطبيعـة واملادة، ويف عالقات أفراده ببعضهـم وبغريهم من اتمعات

هذه التعاريف السابقـة وغريها من التعريفـات تبني أن مفهـوم الثقافــة يف علـم   
  :لوجيا له عـدة خصائص متيزه عن غيـره، ومن هذه اخلصائـص هياألنتربو
 .أن الثقافـة عمليـة مكتسبـة §
 .أن الثقافـة عمليـة قابلة لالنتقال من جيل ألخـر §
 أن الثقافـة عمليـة متغيـرة §
 .موز اليت يوجـدها اإلنسانلرتكمن الثقافـة يف ا §
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  :مفهوم الثـقافة التنظيمية/ 2
دخلت إىل كتب اإلدارة و بعكس هذا  فة املنظمة من املواضيع احلديثة اليتيعترب مفهوم ثقا

" ملفهوم ثقافـة املنظمـة    فاملفهوم املعرفة و األفكار و القيم لدى جمتمع ما و يوجد عدة تعار ي
  :وفيما يلي عرض لبعضها" الثقافة التنظيمية 

التوقعات و القيم عبارة عن جمموعة من االعتقادات و " بأا  WOLENيعرفها     
املعتقدات  نظام من القيم و"بأا   Shermerbornيعرفها و )4( "يشترك ا أعضاء املنظمة اليت

  )2( "ةيشترك ا العاملون يف املنظمة حبيث ينمو هدا النظام ضمن املنظمة الواحد
رؤسـاء و  (جمموعة القيم اليت جيلبها أعضـاء املنظمـة   "بأا KOSSEN كما يعرفها

،كما عرفت الثقافة التنظيميـة  )3( "من البيئة اخلارجية إىل البيئة الداخلية لتلك املنظمة) وسنيمرؤ
جمموعة القيم اليت تقود السلوك اإلنساين البشري لألفراد العـاملني يف املنظمـة   "كذلك على أا 

ي املادية و النواح توينطوي حتت مفهوم ثقافة املنظمة العديد من املصطلحات مثل األخالقيا)4(
الثقافـة  (، و بالتـايل متثـل ثقافـة املنظمـة     "و القيم و النماذج االجتماعية و التكنولوجيـة 

جمموعة من املزايا متيز املنظمة عن باقي املنظمات األخرى، و هلده املزايا صفة االستمرارية )التنظيمية
تنوعت تعريفـات الثقافـة    النسبية، و متارس تأثريا كبريا على سلوك األفراد يف منظمة ما  و مهما

التنظيمية فان مجيع التعريفات تشترك بعنصر مميز هو القيم و هي اليت متثل القاسم املشترك بني تلك 
التعريفات املختلفة للثقافة و تشري هده القيم إىل االجتاهات و املعتقدات و األفكار يف منظمة معينة 

يف املنظمـات و   مو تصرفات األفراد و سلوكا لدلك تعترب القيم املفهوم األساسي لتقييم موقف 
من خالل العالقات االجتماعية و التفاعل املستمر بينهم، فعندما تتبىن  دتصل هده القيم إىل االنفرا

املنظمة قيما معينة مثل االنصياع لألنظمة والقوانني و االهتمام بـالعمالء و حتسـني الفعاليـة و    
  . ئها تبين هده القيم و تنعكس على مسلكيامالكفاءة، فاملنظمة تتوقع من أعضا
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 : بلورة الثقافة التنظيمية وتطويرها/3
يا مع بيئتها غري أن تنوع ادوار النظام وتعددها كتعترب املؤسسات نظما تعيش وضعا دينام     

رمزه وجمموعات أدواره  فكل نظام يضم أنظمة فرعية متعددة لكل منها، يعقد من خريطته الثقافية
  .املعينة والتوقعات اخلاصة به

فالنظم تبدأ منذ مراحل تأسيسها األوىل باختاذ قرارات تتعلق بأدوارها وتوقعاـا والقيـام   
ومع استمرارية نشاط ، بأعمال تشكل سابقة يلتزم ا ويتم دعمها عرب مسرية تطور النظام وتقدمه

ام مة معينة حبيث تصبح يف النهاية مكونا هاما يف ثقافة النظالنظام تترسخ هذه األمور وتكتسب قي
وبالتدريج يصبح للنظام تاريخ خاص به وتتكون فيه بعض التقاليد اليت يتقامسها ويشترك فيها املعني،

ومع مرور الزمن تصبح أبعاد النظام الثقافية عامال مهما يف التأثري علـى سـلوكات   ، مع أعضائه
ويف النهاية تتبلـور  ، ح سلوك أفراد النظام عامل دعم لتقاليد النظام وثقافتهالعاملني فيه حبيث يصب

ويتحول النظام من جمرد كونه أداة لتحقيق أهداف وغايات مفروضـة  ، هثقافة النظام وإيديولوجيت
وعندما يصبح التنظيم مؤسسة ونظاما متكامال لـه  ‘ من خارجه إىل مؤسسة هلا شخصيتها اخلاصة

، وله قيمته الكامنة فيه أي أن قيمة النظام تتجاوز األعمال واخلدمات اليت يقدمها خصاله املتميزة 
  .ويبدؤون بتمثله وتعريف أنفسهم من خالله، وعندما يبدأ األفراد ببناء مستقبلهم وحيام حوله 
ولكنها تتأثر ببعدي الزمان واملكان وبكل مـا  ، وثقافة أي نظام ليست من صنع فرد معني

تتأثر أيضا بأهداف النظام  اكم، النظام االجتماعي األكرب الذي ينشط فيه النظام املعني يشتمل عليه
وتطلعاته وجبهود مؤسسيه وتوايل العاملني يف أدواره املختلفة فمع أن بصمات مؤسسي النظام تبقى 

لذا ، يضا إال أن للعاملني فيه ولطريقة اختيارهم أثرا ملحوظا على هذه الثقافة أ، بارزة على ثقافته
فإن إدخال عضو جديد على النظام يعترب قرارا حرجا ودقيقا نظرا ملا يكمن يف مثل هذا التعيني من 
آثار إجيابية وسلبية بناءة أو مولدة لصراع غري صحي يف بناء النظام وثقافته مما تنعكس آثاره علـى  

ثقافة النظام التربـوي مـثال   أداء العاملني ورضاهم عن عملهم وقناعتهم بأدوارهم اليت ميارسوا ف
القطاع ، القطاع اإلداري : تتأثر بناتج التفاعل واآلثار املتبادلة بني قطاعات النظام التربوي الثالثة 

وقطاع اخلدمات وبني مكونات نظام البيئة األكرب الذي ميارس فيه النظـام التربـوي   ، األكادميي 
  )5(فعاليته والشكل اآليت يبني ذلك
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النظام : و يالحظ أن نظام البيئة األكرب يشتمل على أنظمة متالزمة مع النظام التربوي مثل 
االجتماعي ، النظام االقتصادي ، النظام السياسي  و النظام القانوين  و ما إىل ذلـك ، فاملنـاخ   

و أبعاده  التربوي كما يتضح من الشكل السابق هو مزيج من سلوكات مكونات النظام التربوي
  .و سلوكات األنظمة املتالزمة يف نظام بيئته االجتماعية األكرب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الخدماتقطاع  ألكادیميقطاع اال قطاع اإلدارة 

 ــــــــــــــــــــاخ التربـــــــــــــــويالمنـ

 القانونيالنظام   السیاسيالنظام   االقتصاديالنظام   النظام االجتماعي

  
  سلوكات النظم المتزامنة في البيئة

 مناخ النظام التربوي و سلوكات النظم المتزامنة: الشكل يمثل 
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  :السلوك التنظيمي و الثقافة التنظيمية/ 4
و املناخ الذي يسوده يعترب بعـدا هامـا يف تشـكيل    ) الثقافة التنظيمية (إن ثقافة النظام 

و سلوك أي إنسان هو دالة ).و بيئة إنسان (سلوكات أعضائه ، فأي موقف سلوكي يشتمل على 
  .تفاعل اإلنسان مع بيئته

فالفرد عندما يدخل أي نظام فهو يف احلقيقة ال يكون قد التحق مبجموعة عشوائية من األفراد ، و 
لكنه يف الواقع يلتحق بنظام حي له تارخيه و ثقافته و إيديولوجيته اخلاصة به ، و عن هلذه األمور 

  .لوكاته داخل النظام املعني أثرها الكبري على س
فـراد  عل ان للبيئة أثرا كبريا يف استثارة و تشكيل أمناط سلوك األ" Barker"و قد أكد باكر 

  .العاملني ضمن إطارها 
فحسب وجهة نظره  املستنبطة من علم النفس البيئي فإن أثر البيئة على السلوك كـبري إىل احلـد   

الفروقات و االختالفات الفردية بني األشخاص الـذين   الذي ميكنها من التغلب على العديد من
  .يعملون يف نظم البيئة املختلفة 

أن التطلع إىل التغيري يف مترتبات العملية التربوية على املستفيدين منها  ساراسونكما أبرز 
وية ، يتطلب سعيا جادا من النظام التربوي إلحداث التغريات و التعديالت الضرورية يف البيئة الترب

التغيري الفعال يف اليت تشتمل  على ثقافة النظام ، و معايريه ، خصائصه غري املنسجمة مع متطلبات 
  .يم من النظام سلوكات املستق
و هناك عدد من الدراسات اليت تدعم وجهة النظر يف هذه ، منها دراسة قام ـا    

ت احلامسة  اليت تؤثر بشـدة  و زمالئه و بينوا فيها أن من بني املتغريا" Brookover"بروكوفر
  .على حتصيل الطلبة هو املناخ االجتماعي  الذي يسود املدرسة 

و يف حالة اضطرار الفرد لألداء يف جو تسود فيه سلوكات ال تتناغم مع بعد بناء الفرد ،  
  .فغن هذا من شأنه أن يولد عنده استجابات خوف أو غضب ، أو يف أحسن صورها عدم قبول 

إذا ما أجرب على القيام بعمل ما خمالف لنظام قيمه و اجتاهاته فإنه سيعيش قلقا  و فن الفرد
  .و اضطرابا انفعاليا قبل أدائه و بعده 

إن العديد من البحوث التربوية اليت بين معظمها على دراسات ميدانية إحصـائية تتعلـق   
بوي املدرسي فيمـا يتعلـق   بالنظام التربوي على مستوى املدرسة ، بينت ، أن فعالية النظام التر
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بتحصيل التالميذ و تطورهم يتأثر  تأثرا له داللة إحصائية بنوعية النظام و خصاله و مزايا ثقافته و 
فالنظم اليت يسودها مناخ يدعم التواصل املنفتح و يؤكد عليه، و اليت تم بالتشارك .مناخه العام 

كافئته ، و اليت ال تعمل على تقييـد أفرادهـا   و التفكري العقالين، و اليت تم بدعم النجاح و م
ظم فاية و الفعالية على غريها من النووضعهم ضمن منطية حمددة ، هي نظم متفوقة يف بعدي الك

  .اليت ال يسود جوها و ثقافتها مثل هذه األمور
تشكل يف بعض أبعادها أمهية ذلك على  العالقة "  Houthon"كما أن دراسة هوتورن 

لعاملني ملكونات املناخ العام للنظام و أثر ذلك على اإلنتاج ، إذ ان ارتفاع اإلنتاجيـة   بني إدراك ا
جنم عن حقيقة أن مجاعات العاملني أنفسهم " western electronicاليت حدثت يف شركة 

قد طورا تناغما و معنويات و قيم ، و مدركات ذات أبعاد دافعية مرتفعة سادت بينهم و لـدى  
ا  و ليس ملا اشـتملت  فإن استجابام ملناخ التجربة و توقعام  يف الدراسة كانت مأثرة مبدركا

عليه التجربة من تغيريات يف البيئة املادية ، و إن العاملني استجابوا لعوامل نفسية سـادت اجلـو   
  .الثقايف للجماعة آنذاك  و كانت حافزة و دافعة لسلوكام يف العمل

ظام و ثقافته و للمدركات اليت يطورها أفراده عن هذا املناخ الـيت  مبعىن آخر فإن ملناخ الن
من شأا أن تؤثر على ثقافتهم  و مدركام أثرا على سلوكهم التنظيمي ، ال سيما املـديرين ،  
القادة ، حيث يواجه إداريو  اليوم تسارعا يف التغريات االجتماعية و الثقافية مثل التغيري يف املعايري 

دور الدين و السياسة  اة ، و انتشار التقنية ، و التعقد البريوقراطي و التضخم ، و تزايدواالجتماعي
  .يف مسرح احلياة االجتماعية و ما يترتب على ذلك كله من انعكاسات على السلوك املنظمي 

ة إىل تبصر الثقافة اليت يعيشها  و يعمل ضمن إطارها ، فاإلداري التربوي اليوم حباجة ماس
و أن يتبني و يدرك العالقة بينها و بني اإلطار الثقايف للنظم االجتماعية  األخرى املتالزمـة مـع   

  .النظام التربوي ، كي يكون أقدر على توجيه  سلوكه و تفهم سلوكات املنظمة للعاملني معه
ثقافته يتأثر إىل حد كبري بالطريقة أو الكيفية  اليت ميارس فجو النظام التربوي و مناخه و  

ا إداريو  النظام و قادته أعماهلم   و بالفلسفة اليت توجه تصرفام وسلوكام  ، و بالسياسات 
  .و األساليب اإلدارية اليت يعتمدوا 

ائي ، كل هـذه  فإدارة النظام و قياداته ، و منط الدافعية الذي يسوده ، و كذلك بعده البن
  .تعترب لبنات أساسية ذات أثر على مناخه و ثقافته و بالتايل تؤثر سلوكات العاملني فيه 
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غري أن  العديد من نظم اليوم االجتماعية تعيش معضلة إيديولوجية  و ثقافية، فالنظم كأداة 
مة ، و ينطلقـون  اجتماعية ، ال بد أن يتالقى أفرادها على  قناعات و معتقدات معينة يعتربوا ها

  .من خالل ذلك إىل حتقيق أهداف نظمهم املعينة 
و لكن نظرا للطبيعة الديناميكية للنظم ، فإا تعيش عملية حتول و تغيري مستمرة و بسبب  

ذلك فإن النظم االجتماعية  الناشطة تواجه  و بشكل مستمر حاجة إىل ممارسة عملية تكيـف و  
  .تكييف ألبعاد ثقافتها 

واجه النظم أثناء ذلك حلظات تيه  و عدم يقني ، و خباصة يف قمة االهتزاز الثقـايف  و قد ت
  .النامجة عن اختالفات  إيديولوجية  و قيم أفرادها و تباينها 

ـ    ةو هذا أكثر ما يكون بروز وحدة يف بلدان تعيش هوية انتقائية و عدم وضوح يف الرؤي
ا يف شخصيات أفرادها ، و بالتايل حيد مـن قـدرة   الفلسفية ، مما قد يشكل ازدواجية أو انفصام

  .نظمها على حتديد أطر ثقافية واضحة هلا 
و إن حل مثل هذه املعضالت  الثقافية األيديولوجية  أو التعامل معها حيث أن ينطلق عرب 
وسائل  مفاهيمية  تعىن بالتعامل مع األعماق املفاهيمية  لقناعات األفراد و ال تكتفـي بالتعامـل   

لسطحي معها ، حيث أن جناح مثل هذا التعامل يتوقف على قدرت أفراد نظام معني على تبصر ا
  .التنافر القيمي يف نظمهم  و على قدرم على مقابلته مبا يضاهيه من تكيف يف هذه القيم 

و حىت تترسخ معايري النظام و قيمه و أبعاده الثقافية األخرى فإنه ميكن اللجوء إىل عملية  
معيارية و زيادة  فرص التواصل بني أفراد النظام املعني ، فعن طريق تكرار التواصل بـني   تثقيف

أفراد النظام ، تتزايد  فرص تشابه أمناطهم الداخلية ، و كلما ازداد التشابه بني أمناطهم الداخليـة   
  . كلما ازداد تواصلهم ، و بالتايل تتعمق أبعاد احملتوى الثقايف للنظام للنظام لديهم

غري أنه ليس من املمكن حتديد سبل مقننة لتعامل اإلداري مع بيئة نظامه الثقافية ، فصـورة هـذا   
  .التعامل و هويته يف حالة صريورة  مستمرة 
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  :عناصر الثقافة  التنظيمية / 5
ال تتحدد احملتويات األساسية للثقافة التنظيمية بعدة عناصر أمهها القيم و االجتاهات ، اليت 

  (6)بد للمدير أن يقدر ما هلا من أمهية تنعكس على سلوك العاملني و لذا سنعرفها بإجياز 
  :القيم التنظيمية /1.5

فهي حتـدد  .تعرف القيم بأا املعتقدات اليت يعتقد أصحاا بقيمها و يلتزمون مبضامينها 
ت تتصف القيم بثبات نسيب السلوك املقبول أو املرفوض  ، و الصواب و اخلطأ أو مقارنة باالجتاها

أكرب ، فالقيمة ال تتغري بنفس السرعة أو الدرجة اليت ميكن فيها تثبيت أو تغيري االجتاهات ، ألـا  
  .قناعات راسخة يف أغلب األحيان ، و لكن ذلك ال يعين استحالة تغيري القيم ) القيم(

سية  و حىت الدينية يف أحيـان  إذ يعيد الناس النظر بالقيم االجتماعية  و االقتصادية و السيا
مثال  قيمة تؤيدها  كثري من اتمعات  البدوية و الريفيـة أكثـر مـن    " الكرم " كثرية ، فقيمة 

جمتمعات املدن  اليت أصبحت القيمة االقتصادية فيها ذات أولوية أكرب بفعل التطور  احلضـري و  
دة تفسري قيمة الكرم  تفسريا اقتصاديا و بل مت العمل  و منذ مدة على إعا. زيادة تكاليف املعيشة 

عقالنيا أكرب ، و من األمثلة على مثل هذه اجلهود وثيقة السلطة الشعبية اليت أعادت صياغة تعريف 
الكرم ، حبيث ال يعين بالضرورة اإلفراط و التبذير يف مناسبات األفراح  و األحزان ممـا يسـبب   

ل عواقبه و تبعاته ، و يكلفهـا الكـثري ، و يتحملـه    إرباكا ماليا لعائالت قد ال تقدر على حتم
  .الكثريون حىت ال يوصفون بالبخل و غريه من الصفات اليت يتجنبها اتمع 

لذلك فإن املؤسسات اإلدارية تم بنشر قيم إجيابية  تفيدها يف حتقيق املهام املنوطة ا ، يف إجيـاد  
حسب األساس الذي ترتكز  وهلا ، و ختتلف القيمتفاهم عام على هذه القيم ، و لتقليل الصراع ح

  .اك القيم االقتصادية و السياسية و اإلجتماعية و اجلمالية و ما إىل ذلكفهن.عليه 
، يتم " "القيم االقتصادية " أو تأكيدها |و من القيم اليت تم املؤسسات اإلدارية بإجياد ها 
  . اجتماعيةذلك عن طريق إلعطاء تلك القيم مضمونا حيمل مضامني

لذلك جند يف اتمعات الرأمسالية  اإلنتاجية أن القيم املادية وهي احلصول على الثروة هي 
األساس ، إذ ينظر لإلنسان على أساس أنه كائن اقتصادي عقالين يفترض به أن جيمع أكـرب رأس  

مل يكن مجيعها  مال ممكن ميكنه من حتقيق ما يريد، بل إن هناك اتفاقا على أن معظم احلاجات إن 
  .ميكن إشباعا عن طريق الثروة



 اإلطار المفاهيمي      

 53

لذلك جند أن املهن اليدوية و السائق .و لذلك تتحد قيمة العمل مبقدار ما يدر دخال مناسبا
أو أعمال التنظيف،أو العاملني يف املطاعم و يف الشرحية فوق الوسطى يف اتمع بسبب دخلـهم،  

تمعات النامية ،حيث ينظر اتمع ألصحاب هذه املهن نظره يف أقل من املهن األخرى واألمر يف ا
و يفسر هذا الوضـع  . بغض النظر عما يكسبون من دخل، و إن كان األمر يف طريقه إىل التغيري

عدم وجود نقص يف الدول الرأمسالية يف أصحاب هذه املهن كما هو األمر يف الدول النامية الـيت  
الت النظرية اليت يتوقع أصحاب املؤهالت فيهـا و يؤهلـون   تعاين من زيادة عدد املؤهلني يف اا

  .أنفسهم لشغل وظائف كتابية باملقارنة مع النقص يف أصحاب القدرات املهنية التطبيقية
الـذي  " التنافس "أما أحد األمثلة على القيم االجتماعية ذات العالقة باإلدارة  فهو مفهوم 

معات  املتقدمة ، حيث إن هناك احتراما أكرب لفكرة التنافس حيتل مرتبة عليا يف سلّم  القيم يف ات
مع  اآلخرين ، و حماولة حتقيق أرقاما قياسية جديدة يف جماالت  اإلنتاج أو  الرياضة أو السياسة ، 
بينما تغلب اتمعات األقل تقدما مفاهيم االنسجام و التآلف و تغليب رأي اجلماعة علـى رأي  

من أمور ، و ليس أدل على اختالف القيم االجتماعية بني اتمعـات  و   الفرد   حىت فيما خيصه
أمهيتها يف اإلنتاج من مفهوم الوقت و النظرة له ، ففي اتمعات املتقدمة ينظر للوقـت كأحـد   

  .املوارد الرئيسية يف اإلنتاج و اليت جيب استثمارها بشكل كفء ، بينما ال ينظر للوقت 
من مفهوم الوقت والنظرة له، ففي اتمعات املتقدمة ينظـر للوقـت    وأمهيتها يف اإلنتاج   

كأحد املوارد الرئيسية يف اإلنتاج واليت جيب استثمارها بشكل كفء، بينما ال ينظـر للوقـت يف   
اتمعات األقل تقدما بنفس األمهية ، وتظهر قيمة الوقت وأمهيته يف اإلدارة واإلنتاج من أن وحدة 

تكون يف الغالب السنة املوسم ، وهو أمر يؤدي إىل اعتبار تغيب العامل عن العمـل  العمل البدائية 
يوما أو أسبوعا أو حىت شهرا  وقتا قصريا ، بينما جند أن وحدة العمل يف اتمعـات الصـناعية   
  .األكثر تقدما يف األسبوع  أو الساعة مما جيعل تغيب العامل يوما أو ساعة أمرا صعبا و يعين الكثري

ومن القيم األساسية االجتماعية اليت حترص املنظمات اإلدارية على إجيادها قـيم التنـافس   
الفردي عن طريق اجلوائز الفردية أو الزيادة باألجر حسب معدل اإلنتاج ، وكذلك جوائز أخرى 
موجهة للجماعات لتشجيع روح الفريق على مستوى اجلماعة لتضمن املؤسسة أال تطغـى روح  

 .ردي على روح الفريق ألن كالمها من مستلزمات اإلدارة الناجحة التنافس الف
باملصادر  القيم من فراغ فهي مستمدة من البيئة مبعناها الواسع وميكن حتديد مصادر القيم وال تأيت
  : التالية
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  :التعاليم الدينية 

الرئيسي لقـيم  ميثل الدين أحد املصادر املهمة اليت تستمد القيم منها ،بل إن الدين هو املصدر 
كثرية ، ومن األمثلة على القيم اليت تتصل بالعمل يف الدين اإلسالمي ، احلديث الشريف الـذي  

و " إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنـه  : "حيث على إتقان العمل ،إذ جاء يف احلديث 
الشـريفة ليسـت إال    والسنة النبوية. غريها من األحاديث الشريفة اليت يتسع اال هنا لتعدادها 

  .ترمجة لبعض القيم اليت جاءت يف الدستور اإلسالمي وهو القرآن الكرمي 
  

  :التنشئة االجتماعية 
ـ   ةختتلف قيم الفرد الذي يعيش يف جمتمع ما عن قيم الفرد الذي يعيش يف جمتمع آخر فقيم

 ع زراعي ، حيـث ال املال يف جمتمع غريب رأمسايل قيمة أكرب من قيمته للفرد الذي يعيش يف جمتم
أمهية كلما كانت قيمة املـال   روكلما تطور اتمع حضريا أكث. يعطي الناس للمال نفس القيمة 

ما يكسب ،بينما تتحدد قيمة الفرد يف اتمعـات   واملادة فيه مهمة للغاية ، فقيمة الفرد هي بقدر
نشئ أطفاهلا بأسلوب دميقراطـي  الزراعية بأصله ونسبه ، وكذلك فقيمة احلرية يف اتمعات اليت ت

  .عالية جدا مبقارنتها مع تلك اتمعات اليت تريب أبنائها تربية تسلطية 
  

  :  الخبرة السابقة 
الذي  تعترب خربات الشخص مهمة وتظهر يف األوزان والقيم اليت يعطيها لألشياء، فالسجني

  .من كبت وإهدار حلريته أن يقدر قيمة احلرية أكثر ألنه ضذاق طعم احتجاز احلرية، يفتر
  

  : الجماعة التي ينتمي إليها الفرد 
للقيم ،إال أن عضوية الفرد  رأمهية التعاليم الدينية والتنشئة االجتماعية واخلربة السابقة كمصاد 

يف اجلماعات تعترب مصدرا آخرا للقيم ،فالفرد يغري أحيانا قيمه بفعل ضغوط اجلماعـة عليـه ،   
تنشئة دينية تتحول وتتغري قيمهم إذا اخنرطوا يف عضوية مجاعات غري  فبعض األشخاص ممن شأوا

دينية وتصبح قيمهم متماثلة مع قيم اجلماعة ،و لعل أوضح األمثلة على ذلك ما يالحـظ علـى   
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بعض األشخاص الذين يسافرون إىل اخلارج لغايات الدراسة أو العمل بأشبه ما يكـون بعمليـة   
  .كثرية لديهم غسيل الدماغ ، حيث تتغري قيم 

حتتل املرتبة األوىل يف قائمة العناصر الثقافية املؤثرة  ةيتبني من الشرح السابق أن القيم التنظيمي
على السلوك التنظيمي ومن األمثلة على القيم اليت ترتكز عليها التنظيمات املختلفة ،نوعية املنتج أو 

التعاونية  بني العاملني ،وتلعب القـيم دورا  اخلدمة ، االهتمام بالعمالء ،تقليل الكلفة ،والعالقات 
أساسيا يف حتديد السلوك املرغوب بإتباعه ، حيث يلقن العاملون القيم اليت يرغب التنظيم ا  من 
خالل وسائل عديدة ، ومن املفيد هنا أن نورد مثاال عمليا ألحد أشهر الشـركات أجنحهـا يف   

للمعدات اإللكترونية عالية التقنية الـيت   Hemlett- Pakardالواليات املتحدة  وهي شركة 
توظف ما يزيد مائة ألف عامل واليت حققت إرادات مالية  وصلت يف منتصف التسـعينات إىل  

  .القوية اليت متيزها  ةبليون دوالر أمريكي ،إذ يعزز كثريون جناحها إىل الثقافة التنظيمي31
هداف و اإلستراتيجيات و املمارسات وقد جاء يف كتيب صادر عنها حتديدا ألهم القيم واأل

  : اليت متيزها على النحو التايل
حيدد الكتيب القيم يف الشركة بأا جمموعة من املعتقدات الراسخة واليت حتكـم  وتواجـه   
السلوك لتحقيق األهداف املرغوب ا ، ومنط العالقات بني املوظفني ، ومع العمالء واملسـامهني  

  :على الشكل التايل
  

  :القيم األساسية :  أوال
  .الثقة بالعاملني واحترامهم  §
  .التأكيد على اإلجناز والعطاء  §
  .الرتاهة يف تقدمي اخلدمة  §
  .التأكيد على حتقيق األهداف من خالل عمل الفريق  §
 .تشجيع املرونة و اإلبداع §
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   :األهداف : ثانيا

  :تتمثل األهداف الرئيسية اليت متثل عمل الشركة مبايلي  §
  .األرباح حتقيق §
  .االهتمام بالعمالء  §
  .االهتمام بتحقيق  مصاحل العمالء  §
  . االهتمام بتحقيق مصاحل املوظفني  §
  .االهتمام بنمو الشركة  §
  .االهتمام باإلدارة  §
  .تنمية الشعور باملواطنة  §
  .االهتمام باملوظفني واعتبارهم استثمارا رئيسيا  §
هلم املـبين   يبتأمني االستقرار الوظيفويتمثل االهتمام باملوظفني على اختالف فئام  §

الفردية،  تباإلجنازا فعلى تقييم األداء، وتأمني ظروف عمل صحية وسارة، واالعترا
واحترام االختالف يف اآلراء، ومساعدم يف حتقيق أقصى درجة من الشعور باإلجناز 

 وحتقيق الذات ، من خالل قيامهم بأعماهلم 
  

  : ارساتاالستراتيجيات والمم: ثالثا 
يسمى باإلدارة امليدانية للتعرف على جمريات األمور على أرض الواقع  تتبع إدارة الشركة ما

،وكذلك منط اإلدارة باألهداف ،الذي يتم من خالله إشراك العاملني يف حتديد األهداف وعلـى  
  .املستويات اليت يعملون فيها مع مديرهم ،وضمان تكاملها مع األهداف الرئيسية للشركة 

وتتبع الشركة أيضا سياسة الباب املفتوح اليت تشجع االتصاالت املفتوحة وتسمح للعاملني بتقدمي 
متثل القيم يف  ةلديهم من معلومات مبختلف الطرق ،وعلى العموم ميكن القول أن القيم التنظيمي ما

ـ مكان بيئة العمل ،حبيث تعمل هذه القيم على توجيه سلوك العاملني ضمن الظـروف الت   ةنظيمي
  .املختلفة 
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  : ةالمعتقدات التنظيمي/2.5
وهي عبارة عن أفكار مشتركة حول طبيعة العمل واحلياة االجتماعية يف بيئـة العمـل     

، ومن هذه املعتقدات أمهية املشـاركة يف عمليـة صـنع     ة،واملهام التنظيمي ل،وكيفية اجناز العم
  . حتقيق األهداف التنظيمية القرارات ،واملسامهة يف عمل اجلماعة وآثر ذلك يف

  
  : األعراف التنظيمية/3.5

ا العاملون يف املنظمة على اعتبار أ معايري مفيدة للمنظمـة   اوهي عبارة عن معايري يلتزم
مثل التزام املنظمة بعدم تعيني األب و االبن يف نفس املنظمة، ويفترض أن تكون هذه األعـراف  

  .غري مكتوبة وواجبة اإلتباع
  

   :التوقعات التنظيمية/ 4.5
غري املكتوب والذي يعين جمموعـة مـن    يتتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوج

حبل منها من اآلخر خالل فترة عمل الفرد يف املنظمة  التوقعات حيددها أو يتوقعها الفرد أو املنظمة
من الـزمالء اآلخـرين ، و   و مثال ذلك توقعات الرؤساء من املرؤوسني  من الرؤساء و الزمالء 

املتمثلة يف التقدير و االحترام ، و توفري بيئة تنظيمية و مناخ تنظيمي يساعد و يدعم احتياجـات    
  .االقتصادية  الفرد النفسية و
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  :أهمية الثقافة التنظيمية/6
ختتلف النظرة للثقافة عنصرا مهما يف التأثري على السلوك التنظيمي و  ةتعترب الثقافة التنظيمي

التنظيمية،حيث يتعامل معها البعض باعتبارها عمال مستقال، و النظر للقيم بأا تنتقـل بواسـطة   
بالقيم، و اللغـة املشـتركة، و الرمـوز و     ةالعاملني غلى التنظيمات كأحد نواتج التنظيم املتمثل

لى أمهية اإلمجاع و االتفـاق  الطقوس املختلفة اليت تتطور مع مرور الوقت، تؤكد هده النظرة ع
قبل املديرين و العاملني، فالثقافـة التنظيميـة    من ةالتنظيمية و جزيئاا املختلف ةعلى مفهوم الثقاف

و األهداف، و  داالنفرا: عنصر أساسي موجود جنبا على جنب مع مكونات التنظيم األخرى من
التنظيمية بشكل  ةان من الالزم إدارة الثقافو وفقا هلده النظرة ف. التكنولوجيا و اهلياكل التنظيمية

  التنظيمية  ةحيقق األهداف اليت تسعى إليها التنظيمات و من الوظائف الرئيسية اليت تؤديها الثقاف
  )7:(ما يلي

تعمل الثقافة على جعل سلوك األفراد ضمن شروطها وخصائصها كـذلك فـان أي   .1
بناء على دلك فان للثقافـة   وسيواجه بالرفض،  اعتداء على احد بنود الثقافة أو العمل بعكسها

  .دورا كبريا يف مقاومة من يهدف إىل تغيري أوضاع األفراد يف املنضمات من وضع إىل أخر
تعمل الثقافة على توسيع أفق و مدارك األفراد العاملني حول اإلحداث اليت حتـدث يف  . 2

ا مرجعيا يقوم األفراد بتفسري األحداث و أي أن ثقافة املنظمة تشكل إطار،احمليط الذي يعملون به 
  .األنشطة يف ضوئه

تساعد يف التنبؤ بسلوك األفراد و اجلماعات، فمن املعروف إن الفرد عنـدما يواجـه   . 3
أو مشكلة معينة فانه يتصرف وفقا لثقافته، أي بدون معرفة الثقافة اليت ينتمي إليهـا   اموفقا معين

  .الفرد يصعب التنبؤ بسلوكه
  .ري شعور بوحدة اهلوية من قبل العاملنيتوف.4
  .توفري الدعم و املساندة للقيم التنظيمية اليت تؤمن ا اإلدارة العليا. 5
توفري أداة رقابية لإلدارة تستطيع من خالهلا تشكيل السلوك التنظيمي بالشكل الـذي  . 6

م و تو جيه السلوك التنظيمي التنظيمية كذلك يف أا توفر إطار التنظي ةتريده، وتكمن أمهية الثقاف
مبعىن إن الثقافة التنظيمية تؤثر على العاملني و على السلوك املطلوب منهم داخل املنظمة و نستنتج 
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من دلك أن الثقافة التنظيمية متتاز بعدة صفات منها أا مشتركة بني العاملني و يستطيعون تعلمها 
  .و ميكن أن تورث منهم

ء و الوالء للتنظيم و حتسني عالقات العمل توفريجوافضل ملا جيري زيادة الشعور باالنتما.7
  من أحداث و ما يتم تبنيه من سياسات .يف التنظيم 

اىل أن املنظمة ختدم أربع  )kreinten and kinicki(نومن جهة أخرى يشري الكاتبا
  )8(وظائف
  .تعطي األفراد تعطي األفراد العاملني هوية منظمية -أ

  .ام اجلماعيتسهل االلتز -ب
  .تعزز استقرار النظام االجتماعي -ج
  .تشكل السلوك -د
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  :خصائص الثقافة التنظيمية /7
من األمهية إدراك أنه ال توجد منظمة ثقافتها مشاة لثقافة منظمة أخرى حىت ولو كانـت  

نظمة حتاول تطوير فهناك جوانب عديدة ختتلف فيها ثقافة املنظمات فكل م، تعمل يف نفس القطاع
عمر املنظمة وأمناط اتصاالا ونظـم  : ومن جوانب االختالف بني املنظمات ، ثقافتها اخلاصة ا 
  .وأسلوب القيادة والقيم واملعتقدات ، وعملية ممارسة السلطة ، العمل واإلجراءات 

قـوى   وإدا ما أرادت منظمة ما محاية ثقافتها وترسيخها فإا تسعى باستمرار إىل جدب
بشرية ممن تتوافق مع قيم ومعتقدات ة وفلسفتها وكما هو معروف فإن أي جمتمع حيتـوي علـى   
ثقافات فرعية ضمن ثقافة رئيسية وهدا املبدأ ينطبق على املنظمة فهي ال متلك ثقافة واحدة وإمنـا  

  موعـات  حتتوي على ثقافات فرعية خمتلفة باختالف األفراد املنتمني إليها مثال دلـك ثقافـة ا
مبعىن " ثقافة رئيسية أو حمكمة " داخل ثقافة املنظمة " ثقافة فرعية " الوظيفية كاملهندسني واألطباء 

  .وجود ثقافة متحكمة وهي جمموعة قيم تشترك فيها غالبية أعضاء املنظمة
ويف احلقيقة ال يوجد هناك تعارض بني الثقافات الفرعية والثقافة الرئيسية يف املنظمة حيث  

الكثري من الثقافات الفرعية تتشكل لتساعد جمموعات معينة من األفراد العاملني على التعامل مع  أن
  .مشكالت يومية حمددة تواجهها اموعة

  )9:(وفيما يلي عرض ألهم خصائص ثقافة املنظمة
  : ةاالنتظام في السلوك التقليدي/1

صطلحات وعبـارات وطقـوس   نتيجة التفاعل بني أفراد املنظمة فإم يستخدمون لغة وم
  .عالقة بالسلوك من حيث االحترام والتصرف ذاتمشتركة 

  : المعايير /2
  هناك معايري سلوكية فيما يتعلق حبجم العمل الواجب إجنازه

  : القيم المتحكمة /3
جـودة  : يوجد قيم أساسية تتبناها املنظمة و يتوقع  من كل عضو فيها  االلتزام ا ، مثل 

  .يمات لنصياع لألنظمة و التعالمتدنية من الغيابات ، اعالية ، نسبة 
   :الفلسفة / 4

  .لكل منظمة سيباستها اخلاصة يف معاملة العاملني و العمالء
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  : القواعد/ 5
و الفـرد  . عبارة عن تعليمات تصدر عن املنظمة و ختتلف يف شدا من منظمة إىل ألخرى

  .يعمل يف املنظمة وفقا للقواعد املرسومة له 
  

  :  المناخ التنظيمي/ 6
عبارة عن جمموعة  اخلصائص اليت متيز البيئة الداخلية للمنظمة اليت يعمل ا األفراد ، فتؤثر 
على قيمهم و اجتاهام و ادراكام و ذلك ألا تتمتع بدرجة عالية مـن االسـتقرار و الثبـات    

مط القيـادي ، السياسـات و   و تتضمن جمموعة اخلصائص هذه اهليكل  التنظيمي ، الن  ،النسيب
  .إخل...اإلجراءات و القوانني و أمناط  االتصال 

و مجيع اخلصائص اليت ذكرت أعاله تعكس ثقافة املنظمة و من خالهلا تتميز الثقافات من 
   .منظمة ألخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اإلطار المفاهيمي      

 62

  تغيير ثقافة المنظمة /8
  

فإن ثقافة املنظمة سواء كانت قوية أو ليس جلميع املنظمات قيم ثقافية واحدة وكما أسلفنا 
فاملنظمات اليت لديها أداء منخفض يتعني علـى مـديرها   ، ضعيفة تؤثر على األداء وفعالية املنظمة

  .العمل على تغيري ثقافة منظمام
  .كيف ميكن تغيري ثقافة املنظمة ؟ : والسؤال الذي يطرح

هم تغيري االفتراضـات واألساسـيات   عندما حياول املديرون تغيري ثقافة املنظمة جيب علي
وكذلك حتديد السلوك غري املناسب ألي منظمة وقـد  ، واملعتقدات لدى األفراد حول موضوع ما

  )10:(أربع وسائل تسهم يف تغيري ثقافة املنظمة و هي كما يلي) بورتر أند ستارس(قدم 
  

م القيم و املعتقـدات  إن وضوح نظرة اإلدارة و أعماهلا بغية دع: اإلدارة عمل ريادي/ أوال
الثقافية، كل دلك يعترب كأسلوب يف تغيري الثقافة و تطويرها، فاألفراد يرغبون يف معرفة مـا هـو   
ضروري يف العمل من اجل دلك عليهم متابعة اإلدارة العليا بعناية فائقة فاألفراد يتطلعون إىل أمناط 

ا و يؤمنون مبا تقوله هلم و أفعال اإلدارة اليت تعزز أقواهلا جتعل األفراد يصدقو.  
  

عملية إشراك العاملني من املبادئ و األسس اهلامة يف تطوير و تغيري  :مشاركة العاملين/ ثانيا 
مبدأ املشاركة تعمل على رفع الروح املعنوية للعامني و حتفزهم  ئثقافة املنظمة و املنظمات اليت ي

  .ؤولية اجتاه العمل و زيادة انتمائهم لهعلى أداء أعماهلم و بالتايل تتبلور لديهم املس
  

إن املعلومات املتبادلة بني األفراد العاملني يف املنظمة تعتـرب   : المعلومات من اآلخرين /ثالثا
خـالل تزويـده    عنصرا هاما يف تكوين الثقافة، فعندما يشعر الفرد بأن اآلخرين يهتمون به مـن 

  .قوي للواقع من خالل تقليص التفسريات املتباينة باملعلومات فانه سيتولد لديه تكوين اجتماعي
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ويقصد بالعوائد ليس فقط املال وإمنا يشمل االحترام والقبول  :العوائد والمكافـآت / رابعا 
والتقدير للفرد حىت يشعر بالوالء واالنتماء للمنظمة اليت يعمل ا ورفع روحه املعنوية إن الثقافـة  

ومـن  . لكل املنظمة والعاملني وبالتايل سنجد صـعوبة يف تغيريهـا   التنظيمية تعترب عملية أساسية
لواجب أن تكون الثقافة قابلة للتطوير والتعبري متاشيا مع املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية مـن  

  .أجل حتقيق أهداف املنظمة
  :ويتم إجراء التغيري والتطوير باستخدام اخلطوات التالية

  .والسلوك املتبع يف املنظمة من قبل العاملنيحصر وحتديد الثقافة  -ا 
  .حتديد املتطلبات اجلديدة اليت ترغب ا املنظمة -ب
  .تعديل وتطوير السلوكيات اجلديدة وفق املتطلبات املرغوبة للمنظمة -ج
  .اجلديدة تحتديد الفجوة واالختالف بني الثقافة احلالية والسلوكيا -د
  .تبين السلوك التنظيمي اجلديد اختاذ خطوات من شأا تكفل  ـ ـه
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  : آليات المحافظة على الثقافة التنظيمية/9
قيم يتم تعليمها  يفه، ميكن تشبيه عملية خلق الثقافة التنظيمية بالتنشئة االجتماعية للطفل

، اليومية للوالدين ويتعلمها األطفال يف البيت من  خالل املمارسات ، وتلقينها لألفراد مند البداية 
فـإن  ، وكلما كانت القيم مغروسة مبكرا كلما كانت امنت وأقوى كذلك  األمر يف املنظمـات  

وخاصة يف فترات التشكيل ، املؤسسني يلعبون دورا هاما يف خلق العادات والتقاليد و طرق العمل 
تنمية القـيم الثقافيـة    تلعب الرؤية والفلسفة اليت يؤمن ا دورا كبريا يف حيث،األويل للمنظمة 

احلجم املتواضع والصغري للمنظمات يف املراحـل األوىل لتنشـئتها    نكما أ، باعتبارهم املؤسسني
إذ أن الثقافة تنشـأ  ، وفرض الرؤية وغرس القيم يف اجلماعة، يسهل عملية التأثري ووضع البصمات

ليت يرو أا سلوكات يتم مكافأا وا، بفعل التفاعالت واملمارسات واخلربات اليت مير ا العاملون 
  .فتتعزز باعتبارها طريقا الكتساب مزيد من املزايا واملنافع ، 

  )11: (وميكن القول بان اآلليات الرئيسية للتشكيل الثقافة املؤسسة هي
  .إجراءات اختيار املوظفني §
 .ممارسات اإلدارة العليا §
 .طرق التنشئة املتبعة §
  .الطقوس والرموز واللغة §
  :تناول اآلن التعريف ذه اآللياتوسن

تعترب عملية اختيار املوظفني خطوة رئيسية يف تشكيل الثقافة التنظيمية ذلك : اختيار الموظفين
وأنه من خالل عملية االختيار يتم التعرف على األفراد الذين ترى املنظمة أن لديهم جمموعة من 

فعمليـة  ، الستعدادات والتوجهات املناسبة هلاواخللفيات الثقافية وا، الصفات واألمناط السلوكية
واليت يستطيعون االعتذار عن ، التعيني تعين يف اية األمر األشخاص الذين يتفقون مع قيم املنظمة

التعيني إذا مل تكن متفقة مع أهدافهم وقيمهم ولعل من األمثلة الواضحة على أمهية التوافـق يف  
املوظفة هو العمل يف البنوك اليت تتعامل بالفائدة البنكيـة إذ   القيم بني املرشحني للتعيني واجلهات

بإمكان املرشحني للتعيني أن يقرروا العمل أو عدم العمل فيها حسب درجة التوافق أو التعارض 
ولذلك وبسـبب أمهيـة   ، وبني القيم املتعامل ا لدى يف هذه البنوك، بني القيم اليت يؤمنون ا
ة القيم لدى املرشحني للتعيني ولدى البنوك املختلفة والزبائن احملتملني مت وجود التوافق بني منظوم
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إنشاء بنوك مسيت بنوك إسالمية ألا ال تتعامل بالفائدة مما أوجد قطاعا خاصا مـن املـوظفني   
والعمالء الذين رأوا فيها مكانا مناسبا للعمل والتعامل وحترص املؤسسات املختلفة على أنه تضع 

ت فترة جتريبية تتراوح ما بني ثالثة شهور إىل سنتني وذلك أسلوب يعطيها فرصـة  موظفيها حت
، للتعرف على قدرات املوظف ومهاراته وعلى قدرته على التطبع وتشرب القيم الثقافية السـائدة 

والذي ، كما أنه يعطي املوظف فرصة للتعرف على مدى التوافق بني توقعاته وبني الواقع العملي
ام منه هو طبيعة القيم الثقافية لسائدة فإذا مل يكن التوافق موجودا بني الطرفني فإن هو يف جزء ه

 .ذلك سيعين ضرورة االفتراق وحبث كل منهما على الطرق األنسب له
رغم أمهية القيم املعلنة إال أن املمارسات تبقى االختيـار احلقيقـي     :ممارسات اإلدارة العليا
املمارسات أنواع السلوكات اليت يتم مكافأا  لائدة إذ يتضح من خاللطبيعة الثقافة التنظيمية الس

فقـد ترفـع املنظمـة    ، ويشكل ذلك مؤشرات واضحة للعاملني، واليت يتم استنكارها ومعاقبتها
و . شعارات من أا تتبىن ثقافة تنظيمية تكافئ األمانة و اإلجناز، و تتبىن قيم املساءلة و الشـفافية 

واقع املمارسة اليومية يكشف العاملون أن اإلدارة ال تطبق إال عكس ما ترفعه  لكن ومن اخلربة و
من شعارات، حيث تتم الترقيات و احلوافز، ملن هلم وساطات و عالقات خاصة مع الزعمـاء، و  

اخلاطئة و املخالفة للقانون ال يتم حماسبة الذين يقومون ا، بـل حيصـل    تأن كثريا من املمارسا
فان ردود فعل اإلدارة العليا تعترب عامال مؤثرا على ثقافـة املنظمـة مـن خـالل      العكس و هلذا

القرارات اليت تتخذها، فإىل أي مدى تلتزم اإلدارة العليا بالسلوك املنظم من خالل استخدام لغـة  
واحدة و مصطلحات و عبارات و طقوس مشتركة و كذلك املعايري السلوكية و الـيت تتضـمن   

مل و فلسفة اإلدارة العليا يف كيفية معاملة املعاملني و سياسـة اإلدارة جتـاه   التوجهات حول الع
فإذا ما حافظت . اجلودة و الغياب، و كذلك سياستها حول تنفيذ القواعد و األنظمة و التعليمات

اإلدارة العليا على سياستها و فلسفتها يف مجيع النواحي اليت ختص املنظمة ككل فإن سيؤثر علـى  
 .   نظمةثقافة امل

يلزم لتثبيت الثقافة التنظيمية املطلوبة لدى العاملني أن تم املؤسسات وبعـد  :التنشئة والتطبيع
اختيارها للمرشحني املناسبني للتعيني بعملية التدريب فالتدريب هو نوع من التطبيع االجتمـاعي  

، ها عن املنظمات األخرى وما مييز، املوظفون الكثري عن املنظمة وأهدافها وقيمها هيتعلم من خالل
دورات تدريبية توجيهية حيث تستمر مثل هذه الدورات ساعات أو  لوغالبا ما يتم ذلك من خال

أياما حسي نوعية وحكم املنظمة ومن الضروري يف هذه الدورات اليت جيب أن تبدأ حال تعـيني  
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ا عملهم حىت يكونـوا  ومزاي مأن يتعرف املوظفون من خالهلا على حقوقهم وواجبا ، املوظفني 
أقدر على العمل وعلى املشي مع القيم الثقافية السائدة و يبقى من الضروري القول أنه يلزم أحيانا 

والبد أن يكون ذلك جزء من  ،تغيري الثقافة التنظيمية مبا خيدم التغيري واإلستراتيجيات و األهداف 
ـ   ةوذلك ألن العناصر املادية والتكنولوجي ،إعادة التنظيم  ا ـليست حيادية وإمنا حتمل معهـا قيم

مبا يف ، ويعتمد النجاح يف إدارة التغيري على القدرة يف إحداث التغريات املطلوبة بالتوازي  ،معينة 
 . ذلك التغيري يف القيم النتظيمية 

تتعزز الثقافة التنظيمية وتستكمل اآلليات الرمسيـة الـثالث   : القصص والرموز والطقوس 
وتتمثل بالطقوس والقصص اليت يتم تداوهلا يف التنظيم بقصـد  ، آلليات غري الرمسيةمبجموعة من ا

فالطقوس هي العادات اليت حتـرص  " 11"إلقاء الضوء على القيم اليت حيرص التنظيم على تعزيزها 
، إقامة حفالت التكرمي للمتفوقني وللمنجزين وأصحاب األفكـار التطويريـة  ، املنظمة عليها مثل

فالت باملناسبات االجتماعية وزيارة الزمالء ومشاركتهم يف املناسبات اخلاصـة فهـذه   وإقامة احل
وقد حترص املنظمات علـى أن  ، كلها طقوس تعزز قيم التعاون واملشاركة والتفاعل بني العاملني 

فتـرتبط  ، وحىت يف اللباس حىت مييزها ذلك عن غريها ، يكون هلا منط خاصة  من املباين واألثاث 
ويوجـد  ، لرموز بذهن املوظف و املواطن مما يعزز صور صورة املؤسسة ومييزها عن غريها هذه ا

  .املوظف فيها  ةشعورا خاصا وي
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  ):z(النظرية  ةالمبادئ األساسي

، و اختار هذا اإلسم  ميثل إشارة مقصودة للتمييـز   ولينم جي أوشيوضع هذه النظرية   
) x(بني النظريتني  -  Douglas Mc George-رجيورمكج دوغالسالذي سبق أو وضعه 

  .يف اإلدارة ألن النقاش حول هذا املوضوع سيكون مرتبطا اتني النظريتني )  (yو 
سـلون  . ب.كان لعدة سنوات أحد األساتذة  املتميزين يف كلية آلفريد  مكجرجيور دوغالسو 

كان يرى أن أهم ما مييز أي مدير من و ) M.I.T(لإلدارة الصناعية مبعهد  ماساتشوستس للتقنية 
"  yو النظريـة  " xالنظريـة  " امسامها :املديرين باإلمكان تفهمه مبعرفة تقسم إىل قسمني أساسني 

يعتقد بان اإلنسان بطبعه مييل إىل الكسل و عـدم  ) x(فاملدير الذي يأخذ باالفتراضات النظرية  
فيعتقـد ان  ) (yدير الذي يأخذ بفرضيات النظريـة  املسؤولية و حيتاج للمراقبة املستمرة ، أما امل

  .اإلنسان بطبعه حيب العمل اجلاد ، و حتمل املسؤولية و انه حيتاج إىل الدعم و التشجيع
، بان املنظمات الغربية تعترب أساسا إمـا مـن    وليم جي أوشيأما يف اإلطار الذي وصفه   
و لكـن  .] لنمط املوجود يف اليابان نفسهافيحتفظ به لتمثيل ا) J(أما النوع ) [ z(أو) A(النوع 

فـإن  ) .x(أو وفقـا للنظريـة   ) (yنظرا ألن معظم املديرين ال ميكن تصنيفهم إما وفقا للنظرية 
) A(، و بالرغم من ذلك فإن تفهم النمطني )z(أو) A(املنظمات أيضا يندر أن تكون من النوع 

  .املنظماتقد يساعد يف وصف خصائص اإلجتاهات الكامنة يف ) z(أو
للنموذج الياباين يف اإلدارة من أهم الدراسات  وليم جي أوشي و تعترب الدراسة اليت قام ا  

، حيـث  1973اليت قام ا ، حيث شرع يف دراسة املمارسات اإلدارية للشركات اليابانية عـام  
   .كان يف الواقع حياول القيام بدراسة أكادميية مل تستحوذ اهتمام الكثري من الناس

و الين مل تعد ( قد تلقى أول متويل هلذه احملاولة من اللجنة الوطنية لإلنتاج  وليم جي أوشيو كان 
و لكن مع تقدم ما أراه من حبوث فغن القدرة اإلنتاجية لليابان كمـا و نوعـا   ) قائمة فيما بعد 

أخـذت   ةيأخذت تتبوأ مكان الصدارة و بشكل متزايد ، لدرجة أن العديد من الشركات األمريك
و من خالل مناقشته مع العديد من املـديرين ،  . تدعوه إلطالعها على ما توصلت إليه من نتائج 

فقد بدأ بتطوير تفهم أعمق و امشل للتغريات اليت باإلمكان إدخاهلا على الشـركات األمريكيـة   
  .باالستفادة من التجربة اليابانية الناجحة من غري تقليد هذه التجربة حبذافريها 

  :على جمموعة من االعتقادات و املبادئ أمهها ما يلي  zو تبىن النظرية  
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  ): طويل المدى(التوظيف مدى الحياة.1
، فالوظيفـة  zتعترب هذه اخلاصية من أهم املميزات اليت متيز املنظمات اليت تتبىن النظريـة    
احلكومية بفتح باب  تعين أن تقوم إحدى الشركات الرئيسية أو املنظمات ) طويل املدى(الدائمة 

" التوظيف يف كل عام يف الفترة اليت توافق خترج الطلبة ، فاملؤسسـة الكـبرية الـيت توظـف     
فقط ، تستوعب منهم عددا كبريا مرة واحدة ، رغم أا قد ال يتوفر لديها عمل هلم " املستجدين

ة ، و هذا يعـين أن  مجيعا على املدى القريب ، و يالحظ أن نظام الترقيات يتم من داخل املؤسس
الشخص الذي لديه عام أو مخسة أعوام أو حىت عشرون عاما يف شركة من الشركات ، سوف ال 
يتم توظيفه أو حىي النظر يف طلبه من قبل شركة أخرى ، ومبجرد تعيني هذا املوظف اجلديد فإنـه  

املوظف  لال يفصيبقى يف وظيفته حىت سن التقاعد اإلجباري يف اخلامسة واخلمسني من العمر ، و
إال لسبب جوهري كاحلكم عليه جبرمية كبرية ، حيث أن الطرد من الوظيفة يعترب عقابا قاسيا نظرا 
ألن املوظف املطرود لن يكون لديه أمل يف العثور على وظيفة يف مؤسسة مماثلة ، وبدال من ذلك 

أقل من الضمانات إال ان  جيد لزاما عليه اللجوء إىل مؤسسة صغرية تدفع أجورا أقل نسبيا مع قدر
  .توظيف العامل مدى احلياة يسمح بتفادي االستغناء عن العاملني ملا حيقق مزايا عديدة منها

  معدل دوران عمالة منخفض §
  ) زيادة االلتزام (اخنفاض نسب الغياب  §
  ارتفاع معنويات العمال  §

  .جية واالرتقاء مبستوى األداءوبذلك يصبح العامل أكثر ارتباطا بعمله مبا ينعكس على زيادة اإلنتا 
  :تقييم و ترقية ببطىء. 2

هـو   zإن جزء من اخلصائص املركبة و املتشابكة للتظيم اإلداري الذي يتـبىن النظريـة     
التقييمو الترقية ، حيث تعتمد هذه التنظيمات  على عدم التسرع يف التقييم و الترقية ، هذه العملية 

ة بالنسبة للشباب الطموح ، إال أا ترتقي  باإلنسـان و جتعـل   تبدو يف بعض احليان بطيئة و مؤمل
ميوله أكثر انفتاحا لتقبل التعاون ، و رفع مستوى األداء ، و ذلك ألن النظام ينطوي على اإلشارة  

و لكـن  .إىل ان األداء  السليم ال بد أن تظهر نتيجته اليت يستفيد  منها اجلميع يف اية املطـاف  
ن يقبل مبحض ارادته حتمل املزيد  من النمسؤولية و املزيد من ضغط  العمـل  كيف ميكن لشاب أ

من غري تقاضي ما يقابل ذلك من التعويض و املكافأة ؟ و اجلواب على ذلك يعود لعضوية هؤوالء 
العاملني يف جمموعات علمهم ، فكل موظف مهما علت أو اخنفضت مرتبته  الوظيفية يكون بصفة 
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 مثانية أو اثنا عشر جمموعة عمل تسند لكل جمموعة منها مهمـة خمتلفـة ، و   تلقائية عضوا حبوايل
تعمل هذه اموعات بتعاون وثيق فيما بينها ،و رغم ان عضوية هذه اموعات تتغري بصفة دورية 
؟، إال ان اجلميع يعرفون أنه خالل حياة املرء الوظيفية يستمر بالعمل يف العديد من هذه اموعات 

يف حقل العلوم االجتماعية خالل السنوات األخرية بان العضوية  ةد أتثبت البحوث األمريكي، و ق
يف جمموعات العمل تترك أثرا قويا على مواقفنا و دوافعنا و سلوكنا أكثر من أي ظاهرة اجتماعية 

  .أخرى 
لدرجة  و هناك أمثلة كل يوم عن الثر القوي  الذي تتركه العضوية يف اجلماعة على األفراد  

حتملهم على تغيري معتقدام و ميوالم من العمل و حىت  صورم الذهنية عن أنفسهم ، ففي مثل 
هذه املواقف ، فإن التقوميات اخلارجية أو املكافآت  ال م يف شيء مقارنة بأمهية تقومي املرء مـن  

  .قبل أفراد جمموعته الذين يعرفونه عن ةكتب و يف العمق 
 zهي السبب يف النجاح الذي حققته العديد من املنظمات اليت تتبىن النظرية  و هذه احلقيقة  

  .، ال سيما  من خالل تقبل الترقية و التقييم البطيئني
  :مسارات الحياة الوظيفية غير المتخصصة . 3

و ) M.I.T(للتكنولوجيـا   ماسسـتش لقد أثبتت نتائج البحوث اليت أجريت يف معهد   
املستويات الذين يواجهـون وظـائف جديـدة      ا بأن العاملني من كافة جامعة كلومبيا و غريه

بإستمرار  يكونون أكثر حيوية و انتاجا و رضاءا عن وظائفهم من الذين يشغلون وظيفة واحدة ، 
رغم ان التغيريات يف هذه الوظائف مل تكن تنطوي  على أية ترقيات بل كانت مجيعا من نفـس  

  .املرتبة الوظيفية 
الدوران الوظيفي يف املؤسسة اليت توظف أفرادها بوظائف  دائمة هو أن هـذه   ومن آثار  

  .املؤسسات تعمل على تطوير مهارات موظفيها و تنمي شعورهم باإللتزام جتاه مؤسسام 
  :أسلوب المشاركة في اتخاذ القرار . 4

ة مـن  لديهم طرقهم الفريد  zمما ال شك فيه ان العاملني يف املنظمات من النوع      
فاأللفة و الثقة هي مبثابة حجر األساس للثقافة داخل و خارج إطار العمـل  . نوعها يف العمل معا

الرمسية  ، فعالقات العمل الودية بني العاملني تؤدي إلال جناح املنظمات من النـاحيتني اإلنسـانية   
، و نظرا ملا تتسم به حيث تصبح املنظمة االجتماعية مترابطة ، و االقتصادية حيث ترتفع اإلنتاجية 

من اهتمام بالتعاون و الروح اجلماعية ، فليس من الغريب أن تنشأ فيهـا   zالشركات من النوع 
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العديد من مجاعات العمل املترابطة ، بصورة شبه مستقلة ، رغم أن هذه املنظمات نادرا ما تعمـل  
  .على تكوين فرق عمل بصورة رمسية 

 على إجياد ثقافة لتوثيق العالقات الشخصية املشتركة ، و و بدال من ذلك  فإا تعمل أوال  
هلذا فإن اإلدارة باملشاركة  تساعد على حتقيق الترابط الوثيق بني أعضاء املنظمة و بالتايل تكـون  

  .عملية االتصاالت و اختاذ القرارات داخل املنظمة أكثر سهولة و فعالية 
   :المسؤولية  الجماعية . 5

عالية من املسؤولية اجلماعية و اإلخالص القائم على املشاركة و التقـدير  إن توفري درجة   
و العاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة سوف يؤدي  ) املمثلة يف اإلدارة العليا(املتبادل بني املنظمة 

  .إىل زيادة معدالت األداء و زيادة رفاهية العاملني ووجود درجة عالية من الرضا عن العمل
   ):إشراف غير مباشر(قابة ضمنية ر.6

تعترب  طريقة اإلشراف من العوامل املهمة يف حتقيق الرضا الوظيفي  للعامـل ، و بالتـايل     
زيادة أدائه و هذا ما حيقق أهداف العامل اخلاصة و أهداف املنظمة بشـكل عـام ، فاإلشـراف    

رؤوسني من خالل تنفيـذ  يكتسب صفة الدعم و املساندة عندما  يكون لدى املشرف  ثقة يف امل
  .العمل بطريقة تتفق و أهداف املنظمة 

إال آن اإلشراف املباشر الدقيق من شانه أن يضعف قوة الدوافع لدى العاملني و حيد مـن    
  .االستقالل الشخصي و احلرية الفردية 

  .املؤسسة و هلذا فاإلشراف غري املباشر تزيد الشعور باالنتماء للمؤسسة  و حتقق الثقة بني أفراد
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  :خاتمـــــة

  
تضمن هذا الفصل موضوع الثقافة  التنظيمية من خمتلف  جوانبها مـن   

باإلضافة إىل تناولنـا  .إخل...حيث التعريفات، األمهية ، اخلصائص ، الوظائف 

  .اليت ختدم موضوع حبثنا) z(ملبادئ و أسس النظرية 
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  :خصائص عينة الدراسـة
  النسبة  التكرار  اجلنس
  56.06  67  ذكـر
  43.93  29  أنثـى
    66  اموع

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس) 4(جدول رقم 
فيما يلي سنقدم عرضا لبعض خصائص عينة الدراسة حبسب التغريات الدميغرافية املراد إختيارها يف الفرضيات، 

من فئة اإلناث و هذا ما يوضحه  %43.93من الذكور و  %56.06ينة الدراسة نسبة فمن حيث اجلنس ع
  ).1(اجلدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس: 04الشكل رقم 
  النسبة  التكرار  املؤهل العلمي

  74.24  49  ماجيستري
  25.75  17  دكتوراه
    66  امــوع

  نة حسب متغير المستوى التعليمييبين توزيع أفراد العي) 5(جدول رقم 
يتضح من اجلدول أعاله أن اعلى نسبة من العينة كانت مفردات العينة كانت حلملة املاجستري إذ بلغت   

فقط لفئة حاملي درجات الدكتوراه و هذا ما يتناسب إىل حد كبري مع حقائق واقع املؤسسة  74.24%
نابة اليت كما سبق الذكر إخترنا منها كلية اآلداب و العلوم اجلامعية اجلزائرية و منها جامعة باجي خمتار ع

  .اإلنسانية و اإلجتماعية كمجتمع للدراسة
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  05الشكل رقم 
  النسبة  التكرار  بلد التكوين

  92.42  61  حملي
  7.57  05  عريب
  0  0  غريب

    66  امـوع
  يوضح توزيع أفراد العينة حسب بلد التكوين) 6(جدول رقم 

مقابل  %92.42من خالل اجلدول أعاله أن أعلى نسبة من مفردات العينة كانت للمتكونني حمليا  يتضح
  .%0فقط للمتكونني يف جامعات عربية، يف حني نسبة املتكونني يف جامعات غربية  7.57%

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  06الشكل رقم 
  
  

  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
  

 

  
  توزیع أفراد العینة حسب بلد التكوین
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  النسبــة  التكـرار  األقدميـة
 ]1 – 10 [  28  42.42  
 ]10 – 20 [  20  30.30  
 ]20 - 30 [  18  27.27  

    66  اموع
  يوضح توزيع أفراد العينة حسب األقدمية في العمل) 7(جدول رقم 

سنوات و  10يتضح من خالل اجلدول أعاله أن اعلى نسبة من مفردات العينة كانت للعاملني يف اجلامعة مدة 
و أخريا النسبة األقل كانت  %30.30سنة بنسبة  20مث تليها نسبة العاملني مدة % 42.42ذلك بنسبة 

  .%27.27سنة يف اجلامعة بنسبة  30للعاملني مدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  07الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزیع أفراد العینة حسب األقدمیة
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  :التوظيف: المحور األول/ 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  08: شكل رقم
نالحظ من خالل إستجابة أفراد العينة للبند األول و املتعلق بإرتفاع معنويات األساتذة الناتج عن التوظيف 

  :لدائم أنا
 %37.87و املوافقة بـ  % 50إستجابة أكرب نسبة من أفراد العينة كانت بني املوافقة الشديدة بـ  •

 .، و هذا يدل على أن أغلبية أفراد العينة حيملون إجتاهات موجهة حنو البند
، أي أن العدد القليل من % 03.03اإلستجابة األقل فكانت باملعارضة الشديدة، حيث قدرت بـ  •

 .راد العينة حيملون إجتاهات سالبة حنو البند األولأف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  

 التوظيـف الدائـم يؤدي إىل إرتفاع معنويات األساتـذة: 1البند 
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  09: شكل رقـم
  :نالحظ من خالل إستجابة أفراد العينة للبند الثاين و املتعلق بإرتقاء مستوى األداء كما هو مبني يف الشكل أن

مث باملوافقة الشديدة  % 45.45نسبة النسبة األكرب من إستجابات أفراد العينة كانت باملوافقة و ذلك ب •
 .، و هذا ما يبني أن أغلبية أفراد العينة حيملون إجتاهات موجبة حنو هذا البند35%

، أي أن العدد %4.54و املعارضة بـ  %0النسبة القليلة من االستجابات كانت باملعارضة الشديدة  •
 .اء مستوى األداءقليل من األساتذة يرون أن التوظيف الدائم ال يؤدي إىل إرتق

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 التوظيـف الدائـم يؤدي إىل إرتقاء مستوى األداء: البند الثاين

  02یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند 
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  10: شكل رقم
من خالل الشكل املوضح أعاله و الذي يبني إستجابة أفراد العينة حنو البند الثالث و املتعلق بتقوية إجتاه 

  :الوظيفة، نالحظ أن
و تليها  % 37.87إستجابة أكرب نسبة من أفراد العينة كانت باملوافقة الشديدة إجتاه هذا البند بنسبة  •

 .، و هذا ما يؤكد أن أغلبية أفراد العينة حيملون إجتاهات موجبة حنو هذا البند%36.36نسبة بـ 
و تعترب هذه النسبة على أمن األقلية  %6.06إستجابة أقل نسبة من أفراد العينة باملعارضة تقدر بـ  •

ور باإللتزام جتاه الوظيفة الناتج عن من أفراد العينة عربوا عن معارضتهم هلذا البند املتعلق بتقوية الشع
 .التوظيف الدائم

  
 
 
 
  
  
  
  

 التوظيـف الدائـم يؤدي إىل إرتقاء مستوى األداء: 2البند

  03یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند 
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  11: شكـل رقم
  :بناء على إستجابة أفراد العينة حنو هذا البند، نالحظ أن

، و %36.36رو كانت باملوافقة مث باملوافقة الشديدة بـ  %45.45استجابة اكرب نسبة قدرت بـ  •
 حيملها األساتذة حنو هذا البند هي إجتاهات موجبة، و ذلك من خالل هذا ما يعرب عن إاإلجتاهات اليت

 .تأييدهم هلذا البند
بعدم املوافقة، و تعترب هذه النسبة أن عددا ) البند اخلامس(إستجابة أقل نسبة ألفراد العينة لنفس البند  •

ناجتة عن التوظيف غري عربوا عن موافقتهم هلذا البند املتعلق بزيادة املنافسة ال %4.54قليال بنسبة 
 .الدائم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح استجابات افراد العینة نحو البند الخامس
  

        

 التوظيـف غري الدائـم يؤدي إىل زيادة املنافسـة: البنداخلامس
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  12شكل رقم 
نالحظ من خالل إستجابة أفراد العينة للبند السادس الذي يقول أن التوظيف غري الدائم يؤدي إىل الشعور 

  :بعدم اإلنتماء أن
أييد أغلبية أفراد ، و هو ما يبني ت%33.33إستجابة أكرب نسبة من أفراد العينة كانت باملوافقة بنسبة  •

 .العينة حنو هذا البند، و هو ما يبني اإلجتاه املوجب الذي حيمله أفراد العينة حنو نفس البند
، و هذا ما يعترب من األقلية من أفراد %4.54اإلستجابة األقل ألفراد العينة أجابت باملعارضة بنسبة  •

 .م اإلنتماء للمؤسسةالعينة ال يرون أن التوظيف الدائم ال يؤدي إىل الشعور بعد
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي إىل الشعور بعدم اإلنتماءالتوظيف غري الدائم يؤد: البند السادس

  06یوضح استجابات أفراد العینة نحو 
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  13: شكل رقم
  :من خالل النتائج املوضحة يف الشكل أعاله و الذي يبني إستجابات أفراد العينة حنو البند السابع أن

أجابت باملوافقة إجتاه هذا البند و هي النسبة األكرب من اإلستجابات، و هذا ةما  %54.54نسبة  •
 .اد العينة يرون أن التوظيف غري الدائم يؤدي فعال إىل الشعور باإلغتراب الوظيفييؤكد أن أغلبية أفر

أن  %01إستجابة أقل نسبة ألفراد العينة لنفس البند كانت باملعارضة، و تعترب هذه النسبة املقدرة بـ  •
  .عددا قليال جدا من أفراد العينة ال يأيدون هذا البتد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التوظيف غري الدائم يؤدي إىل الشعور باإلغتراب: البندالسابع

  07یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند :  12الشكل رقم 
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ن خالل إستجابات أفراد العينة حنو البند الثامن و املتعلق بأن القرار اجلماعي حيقق الترابط الوثيق بني نالحظ م
  :األفراد أن

و هذه النسبة  %53.03إستجابة أكرب نسبة من أفراد العينة كانت باملوافقة الشديدة بنسبة تقدر بـ  •
 .تعرب عن تأييدهم هلذا البند

، أي أن نسبة قليلة من أفراد العينة يعارضون %7.57بعدم املوافقة بنسبة إستجابة النسبة األقل كانت  •
 .أن حيقق القرار اجلماعي الترابط الوثيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .رادالقرار اجلماعي حيقق الترابط بني األف: البندالثامن

  08یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند : 13الشكل رقم 
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  :من خالل النتائج املبينة يف الشكل أعاله نالحظ أن
 تليها نسبة املوافقة بـ مث %45.45أغلبية أفراد العينة أجابوا باملوافقة الشديدة إجتاه هذا البند بنسبة  •

، و هذا ما يعترب أن تالنسبة األبر من أفراد العينة يأيدون هذا البند و املتعلق بالقرار 40.90%
 .اجلماعي الذي حيقق املساواة بني األفراد

يف حني ال أي  %13.36األقلية من أفراد العينة أجابوا باحلياد إجتاه هذا البند و ذلك بنسبة  •
  .عارضة أو باملعارضة الشديدةإستجابات بامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 القرار اجلماعي حيقق املساواة بني األفراد: البندالتاسع

  09یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند : 13الشكل رقم 
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  ):10(نالحظ من خالل إستجابة أفراد العينة للبند العاشر، و املوحة يف الشكل 
و هذه النسبة تعرب عن  %54.06إستجابة أكرب نسبة من أفراد العينة جاءت باملوافقة الشديدة بنسبة  •

 .تأييد أفراد العينة هلذا البند
، أي أن النسبة القليلة من أفراد العينة %4.54أقل نسبة جاءت باملعارضة بنسبة قدرت بـ إستجابة  •

 .يعارضون أن يكون القرار اجلماعي حيقق عملية اإلتصال
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 القرار اجلماعي حيقق عملية إتصال فعالة: البندالعاشر

  10یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند : 15قم الشكل ر
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  :نالحظ من خالل إستجابة أفراد العينة حنو هذا البند
ن مث تليها نسبة املوافقة الشديدة %43.93ة بنسبة إستجابة أكرب نسبة من أفراد العينة كانت باملوافق •

و هذا ما يبني النسبة األكرب من أفراد العينة ترى إختاذ القرارات مجاعيا يعزز من  %40.90بنسبة 
مشاعر اإلحترام يف أوساط العاملني، يف حني جند أن النسبة األقل من أفراد العينة عربت عن معارضتها 

 .%4.54بنسبة  الشديدة هلذا البند و ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 القرار اجلماعي يعزز من مشاعر اإلحترام يف أوساط العاملني: البنداحلادي عشر

  11یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند : 16الشكل رقم 
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  :من خالل إستجابة أفراد العينة للبند الثاين عشر نالحـظ
، و تعرب هذه النسبة %46.96إستجابة أكرب نسبة من أفراد العينة جاءت باملوافقة الشديدة بنسبة  •

البند أي أم يرون أن على أن األساتذة اجلامعيني بكلية اآلداب بعربون عن تأييدهم و موافقتهم هلذا 
 .إختاذ القرارات اجلماعية يوفر جوا من الثقة داخل املؤسسة

 %12.12إستجابة أقل نسبة ألفراد العينة كانت باملعارضة، و تعرب هذه النسبة أن عددا قليال بنسبة  •
 .من يرون أن إختاذ القرارات اجلماعية ال يوفر جوا من الثقة داخل املؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ا من الثقة داخل املؤسسةإختاذ القرارات اجلماعية يوفر جو: البندالثاين عشر

  12یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند : 17الشكل رقم 
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  :بناءا على إستجابة أفراد العينة حنو البند الثالث عشر نالحظ أن
و ذلك باملوافقة الشديدة، مث باملوافقة بنسبة  %50النسبة األعلى من إستجابات قدرت بـ  •

 .، أي أن أغلبية أفراد العينة عربوا عن تأييدهم هلذا البند 27%
أي  %9.09عارضة الشديدة كذلك بـ و امل %9.99النسبة األقل جاءت بني معارضة بـ  •

 . القليلة عربت عن عدم تأييدها هلذا البند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إختاذ القرارات فرديا يؤدي إىل إخنفاض الروح املعنوية: البندالثالث عشر

  13یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند : 18لشكل رقم ا
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  :إنطالقا من النتائج املوضحة يف الشكل أعاله نالحظ أن
و ذلك باملوافقة الشديدة و  %22.72و  %54.54النسبة األعلى من اإلستجابات تراوحت بني  •

و هو ما يبني تأييد العينة هلذا البند الذي يقول أن إختاذ القرارات يؤدي إىل املوافقة على التوايل، 
 .الشعور بالالمساواة

 .أجابت باملعارضة الشديدة هلذا البند %9.09أما النسبة األقل و املقدرة بـ  •
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لقرارات فرديا يؤدي إىل عدم الرضا عن العملإختاذ ا: البندالرابع عشر

  14یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند : 19الشكل رقم 
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  :نالحظ من خالل استجابة أفراد العينة للبند اخلامس عشر أن
، و هذا ما يعرب على  %34,84أكرب نسبة من أفراد العينة جاءت باملعارضة الشديدة بنسبة استجابة  •

  .أن نسبة ال بأس ا من أفراد العينة من يرون إحتاد القرارات فرديا ال يؤدي إىل عدم الرضا عن العمل
من أفراد  أي أن نسبة قليلة % 7,57استجابة أقل نسبة جاءت باملوافقة الشديدة  بنسبة قدرت بـ  •

  .العينة عربت عن تأييدها هلذا البند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إختاذ القرارات فرديا يؤدي إىل عدم الرضا عن العمل: البنداخلامس عشر

  15یوضح استجابات أفراد العینة نحو البند : 20الشكل رقم 
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  )متخصصة، غري متخصصة(طبيعة املهام : احملور الثالث/ 3
  

  املهام غري املتخصصة تسمح مبرونة االنتقال بني الوظائف: البند السادس عشر
  

  16يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند : 21الشكل رقم 
  

  
  

  
  : ستجابة أفراد العينة للبند السادس عشر أننالحظ من خالل ا

، و %39.39، مث باملوافقة الشديدة بنسبة  %46.96استجابة أكرب نسبة جاءت باملوافقة بنسبة  •
  .هذا ما عرب عن تأييد الفئة األكرب من أفراد العينة هلذا البند

على أن العدد القليل ، و تعترب هذه النسبة  %9.09استجابة النسبة األقل جاءت باملعارضة بنسب  •
  .من أفراد العينة ترى أن املهام غري املتخصصة ال تسمح مبرونة االنتقال بني الوظائف
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  .املهام غري املتخصصة تؤدي اىل زيادة اخلربة: البند السابع عشر

  
  17يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند : 22الشكل رقم 

  
  

                     
  
  

  :خالل استجابة أفراد العينة حنو البند السابع عشر نالحظ أنمن 
النسبة األكرب من أفراد العينة أجابت باملوافقة الشديدة اجتاه هذا البند الذي ينص على أن املهام غري  •

  . % 3املتخصصة تؤدي إىل زيادة اخلربة، و ذلك بنسبة 
  .%9.09ذا البند بنسبة النسبة األقل من أفراد العينة باملعارضة الشديدة حنو ه •
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  .القدرات الشخصية لألستاذ  يتنم املهام غري املتخصصة: عشر ثامنالبند ال

  
  18يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند : 23الشكل رقم 

  
  

                   
  
  
  

  : نالحظ من خالل استجابة افراد العينة حنو البند الثامن عشر ان 
وتعترب هذه النسبة عن تاييد  % 48.48اكرب نسبة من أفراد العينة جاءت باملوافقة بنسبة استجابة  •

  .النسبة األكرب ألفراد العينة هلذا البند 
استجابة أقل نسبة ألفراد العينة بالعارضة هلذا البند ، وتعترب هذه النسبة أن العدد األقل من افراد العينة  •

 .م غري املتخصصة تنمي القدرات الشخصية لألستاذ تعارض أن تكون املها)   10.60%( 
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  .العالقات داخل املؤسسة  عتوس املهام غري املتخصصة: ع عشرساتالبند ال

  
  19يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند : 24الشكل رقم 

  

                      
  
  

  : ه نالحظ أن من خالل النتائج احملصل عليها واملوضحة يف الشكل أعال
   22.72، مث باملوافقة الشديدة ب  %50استجابة اكرب نسبة من أفراد العينة كانت باملوافقة بنسبة  •

  .وهذا يعين أن أغلبية أفراد العينة تأيد هذا البند %
، وهي نسبة قليلة مقرنة  % 9.90استجابة النسبة األقل من أفراد العينة جاءت باملعارضة بنسبة  •

 .فقة ، أي أن نسبة قليلة من أفراد العينة عربوا عن عدم موافقتهم هلذا البند بنسب املوا
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  .تزيد الرغبة يف العمل   املهام غري املتخصصة: ون شرعالبند ال

  
  20يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  25الشكل رقم 

  

                              
  
  

جابة أفراد العينة للبند العشرون واملتعلق بزيادة الرغبة يف العمل كما هو موضح يف نالحظ من خالل است
  : الشكل أن 

، وتعرب هذه النسبة عن أن  % 48.48استجابة أكرب نسبة من أفراد العينة جاءت باملوافقة بنسبة  •
  ة يف العمل االساتذة يعربون عن موافقتهم هلذا البند ، أي أن املهام غري املتخصصة تزيد الرغب

استجابة اقل نسبة من أفراد العينة كانت بني املعارضة واملعارضة الشديدة بنفس النسبة واملقدرة ب  •
4.54 % . 
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  .املهام غري املتخصصة   تؤدي إىل القضاء على العمل اجلماعي : البند الواحد و العشرون 

  
  21لبند يوضح استجابات أفراد العينة حنو ا:  26الشكل رقم 

  

                      
  
  

  : من خالل استجابة أفراد العينة للبند الواحد و العشرون و املوضح يف الشكل نالحظ  أن 
، أي أن أفراد العينة عربوا عن تأييدهم هلذا  % 60.60النسبة األكرب من االستجابات جاءت بنسبة  •

  .البند 
 9.09، مث نسبة املعارضة الشديدة ب  % 2عارضة بنسبة  لنسبة األقل من أفراد العينة  أجابت بامل ا •

%.  
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  .املهام غري املتخصصة   تؤدي إىل إىل عدم التكيف مع الوظائف اجلديدة : البند الثاين  و العشرون 

  
  22يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  27الشكل رقم 

  

             
  
  
  

  : ة أفراد العينة للبند الثاين و العشرون و املوضحة نتائجه يف الشكل أن نالحظ من خالل استجاب
، مث تليها نسبة  % 43.93استجابة أكرب نسبة جاءت باملعارضة الشديدة هلذا البند ن وذلك بنسبة  •

  .من االستجابات جاءت بتأكيد هذا البند   %22.72املوافقة ب 
، مث ن املعارضة الشديدة ب  % 9.09عارضة  بنسبة  استجابة أقل نسبة من االستجابات جلاءت بامل •

13.36 %.  
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  .تنمي الشعور بالعزلة     املهام غري املتخصصة: ون شرعالالثالث و البند 

  
  23يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  28الشكل رقم 

  

                     
  
  
  

  : للبند الثالث و العشرون و املوضحة نتائجه يف الشكل أعاله  أن  نالحظ من خالل استجابة أفراد العينة
، أي أن النسبة  % 46.96استجابة أكرب نسبة جاءت باملعارضة الشديدة هلذا البند ن وذلك  بنسبة  •

  .األكرب من عربوا عن رفضهم هلذا البند 
ألقل عربت عن تأييد هلذا فالنسبة ا ، وبالتايل %1.51استجابة أقل نسبة جاءت باملوافقة  بنسبة   •

  . البند 
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  ) مجاعية او فردية ( نوعية املسؤولية : احملور الرابع / 4
  

  .ةاملسؤولية اجلماعية تكرس جناح العمل من الناحية اإلنساني:البند الرابع و العشرون 
  

  24يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  29الشكل رقم 
  

                         
  
  

  : نالحظ من خالل استجابات أفراد العينة حنو البند الرابع  و العشرون و املوضحة نتائجه يف الشكل أعاله  أن 
، وتليها نسبة املوافقة  % 45.45استجابة أكرب نسبة من أفراد العينة جاءت باملوافقة الشديدة بنسبة  •

ن أغلبية أفراد العينة يرون أن املسؤولية ، وتعرب هذه النسب على أ% 40.90الشديدة بنسبة 
  . اجلماعية تكرس فعال جناح العمل من الناحية اإلنسانية 

، وتعترب هذه النسبة عن ان  %4.54استجابة النسبة األقل جاءت باملعارضة الشديدة بنسبة تقدر ب  •
  . عدد قليال من أفراد العينة يعارضون هذا البند 
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  .املسؤولية اجلماعية  تؤدي إىل نشوء عالقات وثيقة بني األفراد:العشرون  البند اخلامس  و
  

  25يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  30الشكل رقم 
  

                     
  
  

  : نالحظ من خالل استجابة  أفراد العينة حنو البند اخلامس   و العشرون أن 
، مث تليها نسبة املوافقة  % 45.45ة جاءت باملوافقة بنسبة استجابة أكرب نسبة من أفراد العين •

، وهذا يعين أن أغلبية أفراد العينة يؤيدون هذا البند أي  أن املسؤولية %  34.84الشديدة بنسبة 
  . اجلماعية تؤدي إىل نشوء عالقات وثيقة بني األفراد 
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  ؤدي إىل القضاء على املنافسةاملسؤولية اجلماعية ت:ون شرعالالسادس  و البند 

  
  26يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  31الشكل رقم 

  

                          
  
  
  

  : نالحظ من خالل استجابات أفراد العينة للبند السادس  و العشرون وكما هو مبني  يف الشكل أعاله  أن 
، بالنسبة للموافقة الشديدة % 31.81و  % 54.84استجابة أكرب استجابة جاءت باملوافقة بنسبة  •

وهذا مايدل على أن أغلبية أفراد العينة عربوا عن تأييدهم حملتوى هذا البند ، أي أن املسؤولية اجلماعية 
  . إىل القضاء على املنافسة  يتؤد

ة قليلة ، وهي نسب %3.03استجابة النسبة األقل  من أفراد العينة كانت باملعارضة الشديدة بنسبة  •
  . حنو هذا البند  ةجدا مقارنة بنسب املوافقة ، وهذا ما يعين ان أقلية أفراد العينة استجابوا باملعارض
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املسؤولية اجلماعية تؤدي إىل االتصال الفعال بني األفراد  :ون شرعالالسابع   و البند 
  

  27يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  32الشكل رقم 
  

                         
  
  

  : من خالل النتائج املبينة  يف الشكل أعاله نالحظ  أن 
أعلى نسبة من نسب االستجابة كانت بني املوافقة واملوافقة الشديدة بنسب متساوية قدرت ب  •

  .، وهذا  يعرب أن النسبة  األكرب من األفراد أجابوا باملوافقة حنو هذا البند  % 40.90
، أي أن عددا قليال من   % 4.54األقل  من االستجابات جاءت باملعارضة الشديدة بنسبة  النسبة •

  . أفراد العينة  يرون أن املسؤولية اجلماعية ال تؤدي إىل االتصال الفعال
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املسؤولية الفردية تؤدي على االهتمام باألهداف اخلاصة على :البند الثامن  و العشرون 

  .العامة للمؤسسة حساب األهداف 
  

  28يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  33الشكل رقم 
  

                 
  
  
  

  : من خالل النتائج املوضحة يف الشكل أعاله نالحظ  أن 
، مث تليها نسبة املوافقة ب  %50أعلى نسبة استجابة جاءت باملوافقة الشديدة بنسبة  قدرت ب  •

أن أغلبية أفراد العينة عربوا عن تأييدهم هلذا البند ، أي أن املسؤولية   ، وهذا يعين % 27.27
  . تؤدي إىل االهتمام باألهداف العامة للمؤسسة   ةالفردي

، أي أن العدد القليل من أفراد العينة عربوا عن  %9.09أقل نسبة استجابة  جاءت باملعارضة بنسبة  •
  . معارضتهم هلذا البند 
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  .املسؤولية الفردية تسمح بالتمتع بنوع من احلرية :ون شرعالاسع  و التالبند 
  

  29يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  34الشكل رقم 
  

                      
  
  
  

  : نالحظ من خالل استجابة أفراد العينة حنو البند التاسع  و العشرون وكما هو مبني  يف الشكل أن 
، مث تليها نسبة  % 43.93بة من أفراد العينة جاءت باملعارضة  بنسبة  قدرت ب استجابة أكرب نس •

، وهذا مايدل على أن أغلبية أفراد العينة أجابوا مبعرضتهم هلذا  % 34.84املعارضة الشديدة ب 
  . البند

  . %6.06استجابة أقل نسبة جاءت بالتساوي بني املوافقة الشديدة واحملايدة بنسبة   •
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  .الترقية البطيئة تسمح بتقبل روح التنافس :الثالثون البند 
  

  30يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  35الشكل رقم 
  

                    
  
  
  

  : نالحظ من خالل استجابة أفراد العينة للبند الثالثون ، كما هو مبني  يف الشكل أن 
  %51.51جاءت باملعارضة الشديدة  بنسبة   استجابة أكرب نسبة من أفراد العينة •
، أي  أن أغلبية أفراد العينة عربوا  عن معارضتهم هلذا البند  % 34.84مث تليها نسبة املعارضة بنسبة  •

  . ، أي أم يرون أن الترقية البطيئة ال تسمح بتقبل روح التنافس 
بة قليلة من أفراد العينة عربوا عن أي أن نس %3.03استجابة النسبة األقل جاءت باملوافقة بنسبة   •

  . تايدهم هلذا البند 
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  . إىل تأكيد مدى استحقاق الترقية  يالترقية البطيئة تؤد:الواحد والثالثون البند 

  
  31يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  36الشكل رقم 

  

                   
  
  
  
  
  
  
  

  : ، نالحظ أن 31الشكل ، واليت تبني استجابة أفراد العينة حنو البند  من خالل النتائج املبينة يف
مث باملعارضة الشديدة  % 36.36استجابة النسبة األكرب من أفراد العينة جاءت باملعارضة بنسبة   •

  . ، أي  أن أغلبية أفراد العينة عربوا  عن معارضتهم هلذا البند  % 28.78بنسبة 
أي أن أقلية من أفراد العينة  %5.16أفراد العينة جاءت باملوافقة بنسبة   استجابة النسبة األقل  من •

  . جاءت عربوا عن تايدهم هلذا البند 
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أساس املؤهالت تؤدي على إسناد مناصب عليا  ىالترقية عل:الثاين و الثالثون  البند 
  .ولو كانوا يف مرحلة مبكرة 

  
  32 يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند

  

                  
  
  
  

من خالل النتائج احملصل عليها واملوضحة يف الشكل أعاله الذي يبني استجابات  أفراد العينة حنو البند الثاين و 
  : الثالثون ، نالحظ أن 

، وهذا ما   %75.75أكرب نسبة من االستجابات  جاءت باملوافقة  الشديدة  بنسبة كبرية تقدر   •
لبية األفراد عربوا  عن تاييدهم الشديد هلذا البند ، أي أن الترقية على اساس املؤهالت يدل  على أن أغ

  . تؤدي إىل اسناد مناصب عليا ولو كانوا يف مرحلة مبكرة 
أقل  نسبة من االستجابات جاءت باملعارضة الشديدة وباملعارضة بنفس النسبة ، وقدرت هذه النسبة  •

  . ن األفراد عربوا عن معارضتهم هلذا البند ، أي أن عددا قليال م %4.54ب   
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  . أساس املؤهالت تؤدي إىل زيادة روح  ىالترقية عل:الثالث والثالثون البند 

  
  33يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  38الشكل رقم 

  

               
  
  
  

  : ، كما هو مبني  يف الشكل أن  نالحظ من خالل استجابة أفراد العينة للبند الثالث والثالثون
وهذا ما يدل على ان  %4.90استجابة أكرب نسبة من أفراد العينة جاءت باملوافقة الشديدة  بنسبة   •

  . النسبة األكرب من األساتذة عربوا عن تأييدهم هلذا البند
قليل من وهذا ما يدل على ان العدد ال  % 4.54استجابة النسبة األقل جاءت باملعارضة  بنسبة   •

  . أفراد العينة عربوا عن عدم تأييدهم  هلذا البند 
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اجلهد وتكريس  أساس املؤهالت تؤدي إىل تثمني ىالترقية عل:الرابع  والثالثون البند 
  .مبدأ االستحقاق 

  
  34يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  39الشكل رقم 

  

                 
  
  
  

  : تجابة أفراد العينة حنو البند الرابع  والثالثون ، نالحظ أن من خالل اس
مث  %56.06استجابة أكرب نسبة من أفراد العينة  اجتاه هذا البند جاءت باملوافقة الشديدة  بنسبة   •

أي أن غالبية أفراد العينة ا عربوا عن تأييدهم هلذا البند أي أن الترقية % 34.84نسبة املوافقة ب 
  . ملؤهالت تؤدي على تثمني اجلهد وتكريس مبدآ االستحقاق على أساس ا

أي ان عددا قليال من أفراد   % 9.09استجابة النسبة األقل  من األفراد جاءت باملعارضة  نسبة   •
  . العينة عربوا عن تأييدهم  لنفس ا البند 
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  اء للمؤسسة  اإلشراف غري املباشر يعزز الشعور باالنتم:اخلامس والثالثون البند 
  

  35يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  40الشكل رقم 
  

                      
  
  
  

  : نالحظ من خالل استجابة أفراد العينة للبند اخلامس  والثالثون واملوضحة نتائجه أعاله أن 
وافقة وقدرت النسبة ب استجابة أكرب نسبة من  االستجابات جاء بالتساوي بني املوافقة الشديدة  وامل •

أي أن أغلبية أفراد العينة ا عربوا عن تأييدهم هلذا البند أي أن اإلشراف املباشر يعزز  % 36.36
  . الشعور باالنتماء للمؤسسة  

أي أن العدد األقل   % 9.09استجابة أقل  نسبة جاءت  بني املعارضة الشديدة واملعارضة بنسبة   •
  . دم تأييدهم  هلذا  ا البند من أفراد العينة عربوا عن ع
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  اإلشراف غري املباشر يؤدي إىل زيادة الثقة بني األفراد :السادس والثالثون البند 

  
  36يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  41الشكل رقم 

  

                      
  
  
  

  : ثون وكما هو مبني يف الشكل أعاله أن نالحظ من خالل استجابة أفراد العينة للبند السادس  والثال
استجابة أكرب نسبة من األفراد  جاءت بالتساوي بني املوافقة الشديدة  واملوافقة بنسبة قدرت ب  •

، وبالتايل النسبة األكرب من األساتذة عربوا عن تأييدهم هلذا البند أي أن اإلشراف   % 36.36
  . ملؤسسة املباشر يؤدي إىل زيادة الثقة بني أفراد ا

أي   % 4.54استجابة  النسبة األقل من األفراد  جاءت  باملعارضة الشديدة  حنو نفس البند بنسبة   •
  . أن نسبة قليلة من أفراد العينة عربوا عن عدم تأييدهم  هلذا  ا البند 
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  املسؤولية  اإلشراف غري املباشر يؤدي إىل التحلي مبستوى رفيع من:البند السابع  والثالثون 

  
  37يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند :  42الشكل رقم 

  

                      
  
  
  

نالحظ من خالل النتائج املوضحة يف الشكل والذي يبني استجابات أفراد العينة حنو البند السابع و      
  :الثالثون أن

مث يليها نسبة املوافقة   %40.40قة بنسبة استجابة النسبة األكرب من أفراد العينة جاءت باملواف •
، و هذا ما يدل على أن لنسبة كبرية من أفراد العينة يرون أن االشراف %34.34الشديدة بنسبة 

 .املباشر يؤدي اىل التحلي مبستوى رفيع من املسؤولية
أي أن عدد ،  %4.54استجابة أقل نسبة من أفراد العينة باملعارضة الشديدة لنفس البند جاءت نسبة  •

 .األقل من أفراد العينة عربوا عن عدد األقل من أفراد العينة عربوا عن عدم تأييدهم هلذا البند
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  االشراف املباشر يؤدي اىل اضعاف دافعية األفراد: البند الثامن و الثالثون
  

  38يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند : 43الشكل رقم 
  

                    
  
  

  :نالحظ من خالل استجابة أفراد العينة للبند الثامن و الثالثون أن
، و هذا ما يدل على أغلبية أفراد  %25.75النسبة األكرب من االستجابات جاءت موافقة بنسبة  •

  .العينة يرون أن االشراف املباشر يؤدي اىل اضعاف دافعية األفراد حنو العمل
و هذا ما يدل أن العدد  %7.57ءت باملعارضة الشديدة بنسبة النسبة األقل من االستجابات جا •

 .القليل من األساتذة عربوا عن عدم تأييدهم هلذا البند
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   االشراف املباشر يؤدي اىل اضعاف حيد من حرية األفراد :البند التاسع و الثالثون

  
  38يوضح استجابات أفراد العينة حنو البند : 45الشكل رقم 

  

                              
  
 
  

نالحظ من خالل النتائج املوضحة يف الشكل أعاله و الذي يبني استجابات أفراد العينة حنو البند التاسع و 
  :الثالثون أن

، مث باملوافقة بنسبة  %36.36استجابة أكرب نسبة من أفراد العينة جاءت باملوافقة الشديدة بنسبة  •
ى أن أكرب نسبة من أفراد العينة عربوا عن تأييدهم هلذا البند أن ، و هذا ما يدل عل18.18%

  .االشراف املباشر حيد من حرية األفراد
، مث باملعارضة بنسبة  %9.09استجابة العدد القليل من أفراد العينة جاءت باملعارضة الشديدة بنسبة  •

  .ييدهم هلذا البند، و هذا يدل على أن األقلية من أفراد العينة عربوا عن عدم تأ13.36%
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  :ة ــــالخاتم
  

بعد الدراسة اليت قمنا ا واليت حاولنا من خالهلا معرفة االجتاهات الـيت  

،  Zحيملها األساتذة اجلامعيون حنو تطبيق النموذج الثقايف التنظيمـي للنظريـة   

  : وجدنا أن 

ذج الثقايف للنظريـة  األساتذة اجلامعيون حيملون اجتاهات موجبة حنو تطبيق النمو

Z   
هناك تأثري للجنس على اجتاهات األساتذة حنو تطبيــــق النموذج الثقـايف  

  ).Z(التنظيمـــي للنظرية 

هناك تأثري للمستوى التعليمي على اجتاهات األساتذة على اجتاهات األساتذة حنو 

  ).Z(تطبيق النموذج الثقايف التنظيمي للنظرية 

على اجتاهات األساتذة على اجتاهات األسـاتذة حنـو    هناك تأثري لبلد التكوين

  ).Z(تطبيق النموذج الثقايف التنظيمي للنظرية 
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هناك تأثري لألقدمية يف العمل على اجتاهات األساتذة على اجتاهات األساتذة حنو 

  ).Z(تطبيق النموذج الثقايف التنظيمي للنظرية 

يل فمبـادئ هـذه النظريـة    فمن خالل هذه الدراسة مت تأكيد فرضيتنا ، وبالتا

تتناسب وطموحات األستاذ اجلامعي ، السيما وأن املؤسسات اليت تتخذ هـذه  

مستوى عاملي ، فاألستاذ اجلامعي يطمح ملن يطبق  تالنظرية كنموذج للتسيري ذا

هذا النموذج الثقايف التنظيمي يف املؤسسة اجلامعية حىت يلتزم هذا األخري بـأداء  

تنظيمي آمن لتخفيف حدة الضغوط املهنية ملا هلا من آثـار  واجباته يف ظل مناخ 

قد تعوق العمل التنظيمي وتضمن هلم عملهم يف ظل سلطة دميقراطية حتفظ هلم 

  .حق صنع القرار وتنفيذه يف إطار من العمل اإلنساين من أجل أداء أفضل 
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 اإلطار المفاهيمي      

 117

:  Résumé de l’étude 
A travers notre sujet de recherhe, nous avons essayé de connaître les 
orientations des enseignants universitaire concernant l’application du 
modèle culturel de réglementation de la théorie Z, et après l’eposition 
de la problématique et de ses hypothèse.. etc. sur le plan théorique, 
l’étude de l’orientation s’est faite en : définition, composants, les types 
… etc. ainsi que la ainsi que la culture de réglementation, en se 
concentrant sur l’exposition de la théorie Z considérée comme le 
model culturel de réglementation pris dans cette recherche. Afin 
d »examiner la nature des orientations des enseignants universitaires, 
nous avons effectué l’étude sur un échantillon de la faculté des lettres, 
des sciences humaines et sociales de l’université Badji Mokhtar – 
Annaba. Le choix s’est fait aléatoirement et a inclus 66 enseignants 
répartis sur les cinq départements de la faculté (5) et vu l’application 
de la méthodolgie descriptive, nous avons utilisé un questionnaire 
préparé dans ce but, examiné d’abord dans étude primaire afin de 
jauger si les questions sont adéquates . Et après avoir vérifié sa 
conformité, et testé sa stabilité par les techniques d’ réappliction et de 
réappliction  , il a été convenu dans sa forme finale comme outil de 
recherche et de application .Nous avons le carré de Cay pour connaître 
signification des différences des résultats obtenus de l’application du 
questionnaire entre les sujets de l’échantillon à travers le test des 
quatre hypothèses , et ce partant du test de l’hypothèses zéro , en 
appliquant la mesure statistique du carré de Cay puis en pouvant les 
hypothèses de la recherche . 

:  Les résultats furent les suivants 
- Influence du sexe sur les orientations des enseignants universitaires 
concernant l’application du modèle  culturelle de réglementation de la 
théorie Z. 
- Influence de la qualification scientifique sur les  orientations des 
enseignants universitaires concernant l’application du modèle  
culturelle de réglementation de la théorie Z. 
- Il n’y a pas l’influence du pays de formation sur les orientations des 
enseignants universitaires concernant l’application du modèle  
culturelle de réglementation de la théorie Z. 
- Influence de l’ancienneté sur les orientations des enseignants 
universitaires concernant l’application du modèle  culturelle de 
réglementation de la théorie Z.    
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