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ملخص الدراسة
يعد موضوع القيم التنظيمية من الموضوعات المهمة التي شغلت أذهان علماء اإلدارة في اآلونة األخيرة لما لها
 وقد هدفت هذه الدراسة التعرف على أبرز القيم،من أثر كبير على نجاح المؤسسة وتحقيق األهداف المحددة لها
 وذلك من خالل تناول أهمية القيم،التنظيمية لدى المديرين والتي تحقق بدورها التوافق التنظيمي في المؤسسة
 وقد توصلت الدراسة إلى عدة،التن ظيمية وخصائصها والتعرف على األسس التي يقوم عليها التوافق التنظيمي
 وأن من أهم القيم التي تضمن،نتائج من أبرزها أن القيم التنظيمية تضطلع بدور كبير في تحقيق التوافق التنظيمي
 وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات،تحقيق التوافق التنظيمي العدل والمساوة والشفافية في المؤسسة
.تدريبية للمديرين من أجل تدريبهم على تفعيل مدخل القيم التنظيمية لتحقيق التوافق والترابط بين أفراد المؤسسة
. الوالء، القيم، اإلدارة، التوافق التنظيمي، القيم التنظيمية:الكلمات المفتاحية

Abstract
The topic of organizational values is one of the important topics that occupied the
minds of management scientists recently because of its great impact on the success of
the institution and the achievement of the goals set for them. This study aimed to
identify the most prominent organizational values among managers, which in turn
achieve organizational compatibility in the institution, through Addressing the
importance of organizational values and their characteristics and identifying the
foundations on which organizational alignment is based. The study reached several
results, the most important of which is that organizational values play a major role in
achieving organizational compatibility, and that one of the most important values that
ensure the achievement of organizational compatibility is justice, equality and For
transparency in the organization, The study recommended the necessity of holding

training courses for managers in order to train them to activate the entrance of
organizational values in order to achieve compatibility and interdependence between
the members of the institution.
Key words: organizational values, organizational alignment, management, values,
loyalty.

مقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما بعد...
فمن الحقائق الثابتة أن اإلدارة تلعب دو ًرا كبي ًرا في عملية التنمية المستدامة في مختلف المجتمعات لذا فإنالعصر
الذي نعيشه اآلن عصر اإلدارة بامتياز وذلك العتماد المؤسسات بكافة تخصصاتها على اإلدارات الناجحة التي
تسعى لتحقيق الريادة والوصول إلى معدالت متقدمة من التنمية المستدامة.
إن عمليات اإلدارة تتم في المجتمعات اإلنسانية ،وال يخفى أن هذه المجتمعات عبارة عن بناء معياري يعكس
حياة معنوية يمثلها األفراد ،تتميز بالقوة واألصالة ومن هذا البناء تتكون قواعد للسلوك تعطى الفرد كما تعطى
المجتمع شكله وشخصيته وهويته ،وهذا كله يضمه ويحتويه معنى القيم.
والقيم صورة من الصور األساسية التي تشكل بناء المجتمعات ألنها الضابط والمعيار األساسي للسلوك الفردي-
االجتماعي ،وهي تنتظم فيما يسمي بالبناء القيمي الذي يعكس أهداف المجتمع من التربية بتأثير اإلدارة منهجا
وسلوكا إذ ال سبيل إلى تحديد األهداف التربوية لتكون معبرة عن طبيعة اإلنسان وطبيعة المجتمع إال عن طريق
القيم.
لقد أصبح تطبيق منهج اإلدارة بالقيم من األهمية بمكان في عصر الثورة العلمية التي قضت على كثير من أشكال
الرقابة اإلدارية ولعل هذا من األسباب التي دفعتي للكتابة في هذا الباب كثرة ظواهر الفساد اإلداري وتفشي
الرشوة والمحسوبية والمعامالت الغير كريمة وسط اإلداريين باإلضافة إلى مشاكل تبديد المال العام واالختالسات
وغيرها من المشاكل اإلدارية التي ترتبط بغياب القيم التربوية اإلسالمية في إعداد اإلداري المسلم وفي اختياره
للمنصب اإلداري.
وبالجملة فقد شهد العالم تغيرات هائلة وعديدة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي في مجاالت
التكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت وقد صاحب ذلك تعدد المتغيرات والتحديات التي أثرت على المؤسسات
كما اتسعت األدوار التي يجب أن تؤديها منظمات األعمال بصفة عامة وقد أصبح تحسين األداء في ظل هذه

التغيرات طلبًا هاما ،كما أصبحت اإلدارة هي وسيلة المؤسسات في الوصول إلى أهدافها والتكيف مع مقتضيات
العصر الحديث(.سلمان)2102 ،
كما أن أي مؤسسة إدارية تحتاج لقيادة حكيمة تقوم على تنظيم أمورها وتتابع العاملين بها وال تغفل دور التوجيه
واإلرشاد من خالل التقييم والتقويم .لقد ظهر مؤخ ًرا ما يعرف بالتوافق التنظيمي في المؤسسات وقد كان له أثر
كبير على نجاح المؤسسات والمنظمات.
ويأتي هذا البحث لمحاولة الوقوف على أبرز القيم التنظيمية للمديرين وأثرها على التوافق التنظيمي.

مشكلة الدراسة:
كنتيجة حتمية لعدم وجود منهج اإلدارة بالقيم في المجتمعات اإلدارية فقد كثر الفساد والرشوة والمحسوبيات
وضاعت قيم العمل في كثير من المؤسسات في الوقت الذي يسعى فيه الجميع لتحقيق المكاسب المادية بغض
النظر عن االلتزام بضوابط العمل اإلداري واعتماد رقابة الضمير ً
بدال من القانون الذي ال يخلو من ثغرات يسهل
التغلب عليها.
لقد أثبتت تحديات العصر أننا بحاجة ماسة إلعادة النظر في المناهج اإلدارية وضرورة تعزيز الجانب القيمي
فيها ،في ظل التغيرات الكبيرة الوافدة على سوق العمل.
كما ظهرت بعض المشاكل في المؤسسات ترجع إلى عدم وجود إدارة حكيمة في المؤسسة تنطلق من خالل القيم
التنظيمية المتعارف عليها
لذا فإن هذه الدراسة ستتطرق لحل اإلشكاليات التالية من خالل وضع إجابات وافية للتساؤالت اآلتية.
 -0ما المراد بالقيم؟
 -2ما مفهوم القيم التنظيمية؟
 -3ما معنى التوافق التنظيمي؟
 -4ما هي أبرز القيم التنظيمية التي يجب توافرها في المديرين؟
 -5هل للقيم التنظيمية أثر على التوافق التنظيمي؟
 -6ما هي أبرز األسس التي تقوم عليها القيم التنظيمية؟
 -7هل التوافق التنظيمي في المؤسسات من األمور المهمة؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
 -0التعرف على مفهوم القيم.

 -2التعرف على مفهوم القيم التنظيمية.
 -3التعرف على المقصود بالتوافق التنظيمي.
 -4التوصل إلى أبرز األسس التي تقوم عليها القيم التنظيمية.
 -5التعرف على أثر القيم التنظيمية للمديرين على التوافق التنظيمي.
 -6مدى فاعلية القيم التنظيمية في نجاح المؤسسة.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 -0اإلضافة العلمية التي ستتحقق -إن شاء هللا -من خالل التأكيد على أهمية القيم التنظيمية للمديرين
والتعرف على األسس التي تقوم عليها.
 -2تأتي أهمية الدارسة من أهمية الموضوع ذاته وهو العمل اإلداري الذي أضحى من األمور األساسية في
حياة المجتمعات وهو الزم من لوازم التطور االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
 -3كما أن الدراسة ستحاول وضع أطر عامة يمكن للباحثين االستفادة منه من أجل وضع برنامج شامل
يحقق التطبيق الفعال للقيم التنظيمية في عمل المديرين.

خطة الدراسة:
يأتي هذا البحث في مقدمة وثالثة مباحث:
المبحث األول :التعريف بمصطلحات الدراسة.
المبحث الثاني :القيم التنظيمية لدى المديرين :األهمية -الخصائص.
المبحث الثالث :أبرز القيم التنظيمية التي تؤثر على التوافق التنظيمي.

المبحث األول
التعريف بمصطلحات الدراسة
في هذا المحور سأقوم بتحرير للمصطلحات الواردة في عنوان البحث وهي القيم -القيم التنظيمية -التوافق
التنظيمي ،مع إلقاء الضوء على بعض النقاط المتعلقة بها.

ا
أوًل :مفهوم القيم:
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لغة:

بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية فإن كلمة قيمة ترجع إلى الفعل الماضي الثالثي قوم والقاف والواو والميم
أصالن صحيحان ،يدل أحدهما على جماعة ناس ،وربما استعير في غيرهم .واآلخر على انتصاب أو عزم (.ابن
فارس)2112 ،
والقيم جمع قيمة وهي الثمن الذي يساوي المتاع (الفيومي)0992 ،
وتأتي القيم في لغة العرب على المعاني اآلتية:


االستقامة.



الثمن.



األحكام القيمة.



ما به قيام الشيء.



االستقالل بالحجة والداللة.



الثبات والدوام على األمر.
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اصطالحا:
ا

عرفت القيم في االصطالح عدة تعريفات ويرجع ذلك إلى اختالف المفكرين في نظرتهم للقيم اختالفات
كبيرة ،ويرجع ذلك من وجهة نظري إلى ما يمكن أن يطلق عليه جدلية المصطلح حيث إن مصطلح القيم من
المصطلحات التي تفهم بشكل كبير تبعًا للبيئة العامة أو الجو الثقافي في مجتمع ما وقد جعلت هذه الجدلية
كثي ًرا من المفكرين يميلون إلى تمييز دراستها بالتضارب البين( زاهر)0994 ،
ومن أبرز تعريفات القيم ما يلي:


القيم عبارة عن :طبقة هامة من المعتقدات يتقاسمها أعضاء المجتمع الواحد ،وخاصة فيما يتعلق بما هو
حسن أو قبيح أو ما هو مرغوب فيه أو مرغوب عنه) Breech,1962(.



القيم هي التي تدرك بصورة من الصور التالية

-

ما له هوية مستقلة

-

الخصائص المادية أو المعنوية لألمور.

-

حاجات الفرد البيولوجية وما ينتج عنها

-

التصرفات التي تترجم حياة اإلنسان(.حسين)0990 ،



القيم هي :عبارة عن األفكار االعتقادية التي ترى وجود فائدة وراء كل شئ في المجتمعات  ،سواء
أكانت فائدة صحية أم غير ذلك(.الساعاتي)0963 ،

وبعد عرض التعريفات السابقة للقيم يمكن أن نخلص إلى وجود عدة اعتبارات تحدد المراد بالقيم وهي


تلعب القيم دو ًرا كبيرً ا في توجيه سلوك الناس.



ال يغيب عن تعريفات القيم السابقة مسألة االنتقائية.



للقيم دور كبير في تحديد مسارات البشر.



األثر الكبير الذي تتركه القيم على حياة األفراد والمجتمعات.

وعلى هذا فيمكننا أن نعرف القيم على أنها المثل العليا والمعايير المجتمعية التي تساهم بشكل كبير بتشكيل وعي
المجتمع ونشر الفضيلة بين أفراده.
كذلك فإن "القيم مفهوم يدل على مجموعة من المعايير واألحكام تتكون للفرد من نشأته األولى وتتفاعل مع
المواقف والخبرات الفردية االجتماعية وتعتبر معيا ًرا ومستوى لالختيار بين بدائل التوجيه التي توجد في
المواقف"

ثانياا :مفهوم القيم التنظيمية:
تعرف القيم التنظيمية عدة تعريفات من أبرزها تعريف برقوق الذي يرى أن القيم التنظيمية هي مجموعة القيم
التي تختص بها المنظمات ،وتقوم على تأكيدها وتحرص عليها لتحقيق التماسك التنظيمية)2105(.
ضا بأنها :االعتقاد الذي تبنى عليه األعمال في المنظمة وتعمل على تحديد االختيار بين الصالح
وقد عرفت أي ً
والسيء ،وبين المهم وغير المهم ،وهي تعمل على توجيه السلوك في المنظمة(.الشايب)2103 ،
وعرفها الجزراوي على أنها مجموعة القيم التي يتم تطبيقها في بيئة العمل وتساهم بشكل كبير في توجيه سلوك
العاملين ضمن ظروف معينة(.برقوق)2105 ،
إن القيم التنظيمية لدى المديرين عبارة عن مجموعة األفكار والمعتقدات التي تكون لدى المسؤولين بالمنظمة
وتعمل كموجه لسلوكياتهم وتؤثر في مرؤوسيهم وذلك بهدف تحقيق األهداف التنظيمية(.برقوق)،2105 ،

ثالثاا :مفهوم التوافق التنظيمي.
ومن المصطلحات المتعلقة بدراستنا مصطلح التوافق التنظيمي والذي يعرف على أنه تلك العملية التي تهدف إلى
تحقيق التالؤم بين أفراد المؤسسة مع مراعاة القيم المتعارف عليها من أجل المحافظة على التالؤم (عويضة)

المبحث الثاني
القيم التنظيمية لدى المديرين :األهمية -الخصائص.
يعد مو ضوع القيم التنظيمية من الموضوعات التي شغلت الفكر اإلداري في اآلونة األخيرة ألهميتها في تسيير
المؤسسة لذلك فإن القيم التنظيمية ليست من األمور الهامشية بل إن لها دو ًرا كبي ًرا في نجاح المؤسسات.

ا
أوًل :أهمية القيم التنظيمية:
من الحقائق الثابتة في العمل اإلداري المؤسسي أن البعد القيمي من أهم عناصر النجاح ،فبقدر نشاطه وقوته
تتحدد كفاءة المنظمة وفاعليتها وفي هذا اإلطار يؤكد الباحثون أن البعد القيمي يتعاظم دوره في تحسين فاعلية
اإلدارة في ظل التغير السريع في المحتوى المعرفي والسباق العالمي نحو إثبات هوية الثقافة لكل حضارة على
حساب هوية حضارة أخرى ،فظهر االتجاه نحو تتبع أثر الجانب اإلنساني وعلم السلوك على اإلدارة وقد ركزت
كثير من الدراسات العلمية واألبحاث قديما وحديثا على أهمية القيم في العملية اإلدارية فعلى سبيل المثال أشارت
بعض الدراسات التي قامت بها جامعة ميتشيجن إلى أهمية القيم اإلدارية ،وقام العالم ليكرت  Likertبإجراء عدة
أبحاث لتحليل سلوك القائد ودراسة أثر قيمه واتجاهاته على إنتاجية العاملين ،بينما كشفت دراسات أخرى عن
مدى تأثير القيم التنظيمية وأهميتها في المنظمة وحددتها في :القوة والفاعلية والعدالة وفرق العمل والقانون
والدفاع واستغالل الفرص والمنافسة واتفق الباحثون على أهميتها في العمل ،من هذا المنطلق يمكن القول إن للقيم
التنظيمية أثر في العمل ،ومن أهمها األداء الجيد ،والكفاءة في العمل ،وتحقيق األهداف وغيرها(.عبدالرحيم،
)2104
وكل هذا ينضبط في ضوء حقيقة مشاهدة مفادها أن المنظمات ال قيمة لها بدون األفراد ،ويمكن النظر إليها من
خالل العمليات التي تتم بداخلها ،حيث تشمل هذه العمليات سلوك األفراد المتالزم بين اثنين أو أكثر من األفراد،
حيث يعتمد سلوك فرد ما على سلوك الفرد اآلخر ويتوقف عليه ،وهذه التوقفات تدعى التفاعالت ولقد أصبح من
المعلوم أن للمنظمة مثل المجتمع ثقافة مميزة وخاصة بها.
لقد شهدت الثمانينيات تطو ًرا ملحوظًا في االهتمام بموضوع ثقافة المنظمات على مستوى النظرية والبحث
والتطبيق ،فعلى مستوى النظرية احتلت الرمزية الثقافية أهمية كبرى في دراسة ثقافة المنظمة أما على مستوى
البحوث فقد نشرت العديد من الدراسات النظرية والتجريبية حول ثقافة المنظمة وتم نشر أعداد خاصة في بعض
الدوريات العلمية لنشر البحوث ذات العالقة بثقافة المنظمات(.البداينة)0996 ،
وعلى هذا فإن للقيم التنظيمية أهمية كبرى المديرين بصورة خاصة ،ألن فاعلية المنظمة وتطورها يتوقف إلى حد
كبير على القيم التي يحملها أعضاؤها وال سيما أولئك الذين يتواجدون في قمة الهرم التنظيمي ،إذ من المتوقع أن
يتعدى تأثير القيم التي يحملها المديرون ليؤثر في قيم المرؤوسين وسلوكهم ،كما أن لقيم المديرين أثرً ا في رسم
المعالم األساسية لسلوكهم  ،حيث تضع أمامهم الخطوط العريضة التي يتوجب عليهم إتباعها عند ممارستهم للعمل

اإلداري واتخاذهم للقرارات ،ووضع األهداف ووسائل تحقيقها ،واختيار وسائل الرقابة ،وفي الحقيقة فإن القيم
التنظيمية للمديرين تؤثر تقريبا في كل شيء يقومون به فهي بمثابة معايير يعتمدون عليها في تحديد النجاح
والفشل وفي تحديد ما هو صحيح وخاطئ من األعمال (الشايب)2103 ،

ثانياا :خصائص القيم التنظيمية:
وبالحديث عن خصائص القيم التنظيمية فإن لها عدة خصائص تحدد بدرجة كبيرة تأثيرها ومن خصائص القيم
التنظيمية ما يلي:
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تنبع القيم التنظيمية من قيم األفراد الذين يديرون المؤسسة.

إن القيم التنظيمية هي تعبير عن قيم األفراد ذوي النفوذ داخل المنظمات و التي تؤثر بدورها في الجوانب
الملموسة في المنظمة وفي سلوك األفراد ،كما تحدد األسلوب الذي ينتهجه هؤالء األفراد في قرارتهم وإدارتهم
لمرؤوسيهم و منظماتهم ،من هذا المنطلق فقد أعطى اإلسالم للقيم التنظيمية أهمية بالغة ،والنبي الكريم جعل من
األخالق الفاضلة والقيم النبيلة طريقا فسيحا لدعوته ،وفي هذا معنى لتعميمها على الفرد والمجتمع حاكما
ومحكوما مديرا وموظفا(.برقوق.)2105 ،
ويؤدي المديرون والقادة دورا كبيرا في صناعة وتشكيل القيم التنظيمية ،وذلك من خالل بث القيم التي يؤمنون
بها ،وتتم ترجمة بعض جوانب القيم التنظيمية على شكل قوانين وأنظمة تحدد األشياء المطلوبة والمرغوب القيام
بها ،وترتبط القيم التنظيمية بأنظمة المكافآت والعقوبات التي تعمل على الحفاظ على القيم التنظيمية وتشجيع
األفراد على احترامها ( .الحنيطي.)2113 ،
وتؤدي القيم الفاضلة التي يعتنقها الفرد المسلم المستمدة من عقيدة التوحيد ومبادئ الشريعة دورا أساسيا في التأثير
على سلوكه ونشاطاته بل و ممارساته اليومية ،وكذلك الطريقة التي نستثمر بها أوقاتنا وجهدنا وعلى جميع
مظاهر حياتنا ،ومن هذا المنطق فإن قيمنا هي أهم ما يميز شخصياتنا ،وباختصار هي التي توجه أخالقنا وسلوكنا
في التعامل مع األشياء ومع اآلخرين من حولنا ،كما أن معظم الباحثين والمهتمين بالقيم التنظيمية في دراستهم لها
يتناولونها بمنظورها الغربي فما هو المنظور االسالمي للقيم التنظيمية ،مع أن لإلسالم فضل السبق في تحديد تلك
القيم وتناولها بالتفصيل(.برقوق)2105 ،
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القيم التنظيمية قيم خلقية في المقام األول.

من أبرز الخصائص التي يجب أن تتوفر في القيم التنظيمية أن تنطلق من األخالق الفاضل فإذا إذا كانت الثقافة
التنظيمية تهتم بالعلم والمعرفة ،وعمليات المعرفة الجوهرية ،التوليد والخزن والتوزيع والتطبيق وأهميتها في
القيادة فإنها تعنى في نفس الوقت وبنفس الدرجة باألخالق فينبغي أن يتحلى القائد بالخلق الحسن حتى يمكنه من
التعامل الصحيح الواضح مع اآلخرين...،وقد بدأ العالم يشعر بأهمية األخالق في القادة وغيرهم مما عانوه من

انعدامها فبدأوا يدرسون اإلدارة األخالقية ،وأصبحت موضوعا من موضوعات علم اإلدارة ،والبعض يسميها
اإلدارة األمينة(.الشيخ)2114 ،
ويمكن القول إن الثقافة التنظيمية اإلسالمية تتميز بالقيم التي تبثها في نفوس المؤمنين بشريعتها كالعدل والشورى
التي هي عماد اإلدارة اإلسالمية في كل المستويات اإلدارية حتى ترشد القرارات ويتعاون الجميع في حل
المشكالت ،وكالمكنة التي تصاحب المدير وإال ال يتمكن من إصدار األوامر وتنفيذها ،والوفاء بالعهود ،والصدق،
واإلتقان ،والبر ،واألمانة ،والطاعة ،كما تتميز الثقافة بالرقابة الذاتية وهي أفضل أنواع الرقابة وأقلها تكلفة ،وهي
ال تلغي المتابعة والرقابة من المديرين ،ولكنها ترغم الفرد على مراقبة نفسه فإن هللا سبحانه يراه وسوف يحاسبه
على كل فعل أو قول(.الشيخ)2114 ،
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من خصائص القيم التنظيمية أنها تقوم على العدل ورفع الظلم.

ومن أبرز خصائص القيم التنظيمية التي تميزها عن غيرها أن تقوم على العدل ورفع الظلم وتفعيل مبدأ الشفافية،
ويعد العدل من أهم القيم التي جاء بها االسالم وحاول ترسيخها في المجتمع ،والعدل هو اسم من أسماء هللا
الحسنى ،والعدل مصدر بمعنى العدالة و االعتدال واالستقامة ،وهو الميل إلى الحق ،والعدل في اإلدارة كفيل
بتحقيق العدالة ،وتستعمل العدالة في عدة معاني أهمها:
•

مراعاة المساواة وعدم التفرقة ،أي مراعاتها في مجال الحقوق.

•

إعطاء كل ذي حق حقه.

والعدالة بهذا المعنى تشمل العدالة في وضع القوانين ،العدالة في الحكم و القضاء ،والعدالة في الثواب
والعقاب(.برقوق)2105 ،

القيم التنظيمية تقوم على التوافق.
ومن خصائص القيم التنظيمية أنها تقوم على التوافق ،حيث إن تحقيق عملية التوافق والترابط بين كل من القيم
التنظيمية والقيم الشخصية في إطار موحد ،يعد منظومة قوية تخدم العملية اإلدارية ،حيث إن التوافق واالنسجام
بين القيم التي ينتمي إليها الفرد وبين القيم السائدة في بيئة العمل بشكل عام ،يساهم في خفض معدل الصراع،
وتوفي ر عنصري العدالة واالتصال اإلداري الفاعل ،وهذا يعني أنه كلما ازدادت درجة التوافق بين قيم المنظمة
وقيم األفراد ،كلما كان ذلك أدعى لتطابق القيم بينهما ،وأدعى إلى المزيد من الوالء والنجاح والعمل على تحقيق
األهداف الكلية ،التي تدفعها قيمة مشتركة والعكس ،والدراسات التي تناولت عالقة قيم الشخصية وقيم المنظمة،
تؤكد على ضرورة تحقيق تكامل وتوافق وانسجام بين قيم الفرد وقيم المنظمة ،حتى يتحقق الدور المأمول من كل
منهما ،في ظل منظومة تمنع بتكاملها الصراع الذي قد يؤثر على فعاليتهما (عبدالرحيم)2104 ،

وقد ذكر عبد الرحيم بعض الخصائص التي تميز القيم التنظيمية ومنها


تحتل القيم مركزا رئيسا في تكوين شخصية الفرد ونسقه المعرفي وتحديد سلوكه.



يتعلم الفرد من خالل تفاعله مع البيئة االجتماعية في مواقف االختيار والمفاضلة.



تعد القيم معيارا للحكم ،حيث ال تتوقف على الذاتية ،بل على أساس من التعقل والتذوق والتقدير الخلقي
بعيدا عن الفردية والمصلحة الخاصة.



تمثل القيم معيارا للمفاضلة بين خيارات عدة ،ألن الشخص يكافح من أجل تحقيق األشياء التي تتفق مع
قيمه.



للقيم من القوة والتأثير على الفرد والجماعة ما يوصلها إلى درجة االلتزام.



البعد القيمي لإلنسان ليس جامدا في جميع مكوناته ،بل إن القيم رغم تأصلها في النفس البشرية تبقى في
إطار النسبية(.عبدالرحيم)2104 ،

ويمكن القول إن هذه الخصائص تميز القيم التنظيمية عن غيرها وال تكون القيم التنظيمية ذات معنى إال إذا توفر
فيها تلك الخصائص.
ً
اتصاال وثيقًا بصور القيم التي تؤثر على التوافق التنظيمي وهذا ما سأقوم بتناوله في
وهذه الخصائص تتصل
المبحث الثالث.

المبحث الثالث
أبرز القيم التنظيمية التي تؤثر على التوافق التنظيمي.

هناك عدة قيم تنظيمية تؤثر على التوافق التنظيمي ،وهذه القيم تخضع لعدة تصنيفات من أشهرها تصنيف ديف
فرانسيس و مايك وود كوك للقيم التنظيمية حيث قسم هذا التصنيف القيم إلى اثني عشر قيمة ارتبطت بالنجاح
التنظيمي ،ولقد توصال إلى هذه القيم من خالل تتبعهما لمراحل تطور الفكر التنظيمي و محاوالت الجمع بين
إيجابيات كل مرحلة الستنتاج أهم القيم التي ترتبط بالنجاح التنظيمي ،وهذه القيم مقسمة كما يلي:
-0
-2
-3

-4

قيم إدارة اإلدارة :وهي القيم التي يجب على المنظمة أن تتعامل معها من خالل النفوذ (القوة)،
وهذه القيم هي :القوة ،الصفوة ،المكافأة.
قيم إدارة المهمة :ويقصد بها اهتمام المنظمة بالقضايا ذات الصلة بأداء العمل و تحقيق األهداف
وهذه القيم هي :الفعالية ،الكفاءة ،االقتصاد.
قيم إدارة العالقات :وتشير إلى طريقة تعامل المنظمة مع موظفيها بهدف الحصول على أفضل
إسهام ،حيث إن العمل ال يمكن أداءه دون التزام هؤالء الموظفين وهذه القيم هي :العدل ،فرق
العمل ،القانون والنظام.
قيم إدارة البيئة :وتعني أنه يجب على المنظمة أن تعرف البيئة التي تعمل بها ،و كيفية التأثير على
هذه البيئة ،وهذه القيم هي :الدفاع ،التنافس ،استغالل الفرص(.برقوق)2105 ،

ولعل هذا التصنيف تصنيف غربي ،لكنه يتفق مع التصنيف اإلسالمي في بعض النقاط ومن وجهة نظري فهناك
بعض القيم التنظيمية التي تحقق وتؤثر على التوافق التنظيمي ومن أبرزها:
العدل.
والعدل أساس نجاح أي عمل من األعمال سواًء أكان إداريًا أم اجتماعيًا أو غير ذلك وقد أكد اإلسالم هذا المنهج
من خالل قوله تعالى {:إِنَّ َّ
س أَن ت َْح ُك ُموا بِا ْل َعد ِْل إِنَّ
َّللاَ يَأْ ُم ُر ُك ْم أَن تُ َؤدُّوا ْاألَ َمانَا ِ
ت إِلَ ٰى أَ ْهلِ َها َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَيْنَ النَّا ِ
َّللاَ نِ ِع َّما يَ ِعظُ ُكم بِ ِه إِنَّ َّ
َّ
صي ارا} ( .سورة النساء)85 :
َّللاَ َكانَ َ
س ِمي اعا بَ ِ
وقوله تعالى {:إِنَّ َّ
َن ا ْلفَ ْحشَا ِء َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْلبَ ْغ ِي يَ ِعظُ ُك ْم
اإل ْح َ
سا ِن َوإِيتَا ِء ِذُ ا ْلقُ ْربَ ٰى َويَ ْن َه ٰى ع ِ
َّللاَ يَأْ ُم ُر بِا ْل َع ْد ِل َو ْ ِ
لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكرُونَ } (سورة النحل)09 :
وقد وردت أحاديث السنة النبوية بتأكيد هذه القيمة فعن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم
قال ( :سبعة يظلهم َّللا في ظله يوم ًل ظل إًل ظله :اإلمام العادل ،وشاب نشأ في عبادة َّللا ،ورجل قلبه معلق في
المساجد ورجالن تحابا في َّللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف
َّللا ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ،حتى ًل تعلم يمينه ما تنفق شماله ،ورجل ذكر َّللا خاليا ففاضت
عيناه)(.البخارُ)
إن أي نموذج يعمل اإلنسان على بنائه وتشكيله ،ينبغي أن يخضع للقيم العليا اإلنسانية لتكون نموذجا علميا
ومتوازنا وقادرا على تحقيق الغايات العليا للوجود اإلنساني ،وأبرز هذه القيم على اإلطالق العدل ،وبدون ذلك
تكون النماذج التي يمكن بناؤها والعمل من خاللها نماذج خرقاء وعاجزة عن إدراك المنهج العلمي في
العمل(.،عساف)2103 ،
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تفعيل مبدأ الشورى.

والشورى من أهم القيم التنظيمية وهي كذلك من الركائز األساسية لإلدارة قال تعالى {:فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِّمنَ َّ
َّللاِ لِنتَ
ستَ ْغفِ ْر لَ ُه ْم َوشَا ِو ْر ُه ْم فِي ْاألَ ْم ِر فَإِ َذا َع َز ْمتَ
ضوا ِمنْ َح ْولِ َك فَا ْعفُ َع ْن ُه ْم َوا ْ
ب ًَلنفَ ُّ
لَ ُه ْم َولَ ْو ُكنتَ فَظاا َغلِيظَ ا ْلقَ ْل ِ
َّللاِ إِنَّ َّ
فَتَ َو َّك ْل َعلَى َّ
َّللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمتَ َو ِّكلِينَ }(آل عمران)180 :
وعن أنس رضي َّللا عنه( ،أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم تشاور حين بلغه إقبال أبى سفيان) ( مسلم)
لقد كانت الشورى قاعدة حكم النبي صلّى هللا عليه وسلم كما أشارت اآليات واألحاديث.
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محاسبة المسئولين والتدقيق في اختيارهم.

ومن القيم التنظيمية كذلك الرقابة وهي أحد معالم المنهج اإلداري اإلسالمي وقد تواترت النصوص في ذلك فعن
أبى حميد الساعدي  ":أن النبي صلى َّللا عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم ،فلما جاء إلى
رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وحاسبه ،قال :هذا الذُ لكم وهذه هدية أهديت لي فقال رسول َّللا صلعم( فهال
جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا) ثم قام رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فخطب
الناس وحمد َّللا وأثنى عليه ثم قال( أما بعد فإني استعمل رجاًل منكم على أمور مما وًلني َّللا فيأتي أحدكم
فيقول :هذا لكم وهذه أهديت لي فهال جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا فوَّللا ًل يأخذ
أحدكم منها شيئا -قال هشام بغير حقه -إًل جاء َّللا يحملها يوم القيامة ،أًل فال عرفت ما جاء َّللا رجل ببعير لها
رغاء ،أو ببقرة ( لها خوار أو شاة تيعر) ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه( أًل هل بلغت) (البخارُ)
لذا فإن الرقابة من الركائز األساسية التي تقوم عليها منظومة اإلدارة بالقيم في اإلسالم وإن تفعيل هذه الركيزة قد
يقضي على كثير من حاالت الفساد المالي واإلداري وتعاطي الرشاوى والعمل بالمحسوبيات.

يضاف إلى ما سبق القيم التالية:
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الرفق بالناس وتيسير حياتهم.

-4

حماية ورعاية حقوق الناس.

-5

الثقة في الناس وتجنب اتباع الريب والشكوك.

-6

إقرار النظام.

-7

رد الباغين واإلصالح بين المتنازعين.

-9

توزيع الثروة بالعدل والمحافظة على عناصر اإلنتاج وتطويرها.

إن المنهج اإلسالمي يؤكد على عدة أمور فيما يتعلق بجانب القيم التنظيمية على النحو التالي:
 -0التعاضد والتشارك بين القيم التنظيمية والقيم الشخصية لدى العاملين في المجال اإلداري.
 -2تشجيع المبادرات الفردية وتبني خبرات العاملين للوصول إلى رؤية عمل واضحة .
 -3نشر ثقافة الحوار المفتوح بين القيادة اإلدارية والعاملين بالمؤسسة.
 -4التأكيد على مبدا الشفافية واإلثابة على قدر اإلجادة ،والمساءلة على قدر التقصير.
 -5ضرورة مشاركة العمال في تسيير المؤسسة وتحديد أهدافها ما من شأنه إتاحة الفرصة لظهور قيم تسهم
في تدعيم الوالء واالنضباط وتحمل المسئولية والثقة المتبادلة بين إدارة المؤسسة ومواردها البشرية من
قيم االعتراف والتقدير للعامل مما يزيد من الشعور باالنتماء والوالء لها( .سلمان)2102 ،
ً
فاعال فإنها ستحقق أهداف اإلدارة المرجوة من خالل
وبالجملة فإن هناك العديد من القيم التي إذا ما طبقت تطبيقًا
االنطالق من منظومة القيم التي تضطلع بدور كبير في توجيه سلوك األفراد.

الخاتمة
النتائج:
في ختام البحث توصل الباحث إلى عدة نتائج على النحو التالي:
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تلعب القيم التنظيمية دورً ا كبي ًرا في التأثير على التوافق التنظيمي لدى المؤسسات.
من أبرز خصائص القيم التنظيمية أنها تقوم على العدل ومراعاة الحقوق ،واالستفادة من الثقافة
السائدة في المجتمع.
من أبرز القيم التنظيمية الكفيلة بتحقيق التوافق التنظيمي العدل والشفافية في المعاملة بحيث يشعر
الجميع بأنهم متساوون وال فرق بينهم.
من أهم القيم التنظيمية التي تحقق النجاح تفعيل دور الرقابة والتقويم المستمر لألخطاء الموجودة.
تبين من خالل الدراسة أن المنهج اإلسالمي من أبرز المناهج التي تراعي مصالح العاملين في
المؤسسة حيث إنه يحقق التكامل مع إعطاء كل ذي حق حقه.

التوصيات:
العمل على عقد دورات تدريبية تعنى بتنمية التوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية وتطوير الذات،
-0
ومن خالل هذه الدورات يمكن تقديم المثل العليا والحسنة لما ينبغي أن يكون عليه القادة والمسئولون.
ضرورة صياغة ميثاق قيمي لكل مؤسسة ،وأن يكون معلنا ،ومستوفيا لشروط اإلعالن القيمي السليم،
-2
مع مراعاة أن يشارك جميع أعضاء الهيئة في التوصل إلى هذا الميثاق.
-3

وضع خطة منظمة لتكثيف المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تناقش موضوعات القيم
التنظيمية والعمل على تفعيلها بغية تحقيق التوافق التنظيمي.
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