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   منظمية في تنمية المورد البشريانعكاس القيم ال
دراسة تحليلية ألراء عينة من القيادة اإلدارية في جامعة 
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  المستخلص
سة المتصاع              شھدھا يعيش العالم اليوم في عصر المناف ة التي ت ك نتيجة للتطورات المختلف دة وذل

ذه  ة ا الخاصة ولكن ھ ع المجاالت سواء الحكمي ديم الخدمات في جمي التنظيمات المعاصرة ودخول وسائل تق
ربط  يم واالتجاھات التي ت زيج من الق ذه الشخصية ھي م ة عن أخرى ھ ز منظم ا شخصية تمي المنظمات لھ

ا جاءت المنظمات اإلفراد العاملين فالقي ذھا ومن ھن تم تنفي ال التي ي ع اإلعم م تشكل سلوكياتنا وتؤثر في جمي
  :مشكلة الدراسة بمجموعة من االثارات البحثية اآلتية

  ما مدى إدراك القيادة اإلدارية للقيم المنظمية المستخدمة ؟. 1
  ھل تمتلك الجامعة آليات فعلية تجاه استخدام القيم المنظمية ؟. 2
   القيم المنظمية في تنمية المورد البشري ؟ما مدى إسھام. 3

ة  ة داخل جامع ادة اإلداري وقد تم جمع البيانات باستخدام استمارة االستبانة التي تم توزيعھا على القي
  : لمعالجة ھذه البيانات قد تم التوصل إلى مجمعة من االستنتاجات اآلتية SPSSالموصل واستخدام البرنامج 

نمط )جامعة الموصل(مية كبرى  في كليات المجموعة الطبية تشكل القيم المنظمية أھ .1 ك ال ، ويفسر ذل
ى  ذي أغن العام لميول واتجاھات األفراد المبحوثين  ھذا ما يبينه الوسط الحسابي لھذا المؤشر وھو ال

  .المتغير
ذا) تنمية المورد البشري(اتفق األفراد المبحوثون على أھمية المؤشر العام  .2 ل، وھ ا في مجال العم  م

 .أوضحته نتائج الوسط الحسابي لھذا المؤشر
اط  .3 تبين من خالل اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة في الكليات المبحوثة ھناك عالقة ارتب

ستوى  ى الم اط عل ل االرتب شري بموجب معام ورد الب ة الم ة تنمي يم المنظمي ين الق ة ب ة موجب معنوي
 .المبحوثون بمستوى جيد من ھذه التنميةالكلي، مما يشير إلى تمتع األفراد 

 .أظھرت نتائج تحليل االنحدار أن ھناك عالقة تأثير بين القيم المنظمية وتنمية المورد البشري .4
 

 :اختتمت الدراسة بمجموعة من المقترحات
العمل على تخفيف حدة الصراعات الوظيفية في شتى المستويات والعمل على تالفيھا قدر اإلمكان من  .1

 . إثارة روح الحوار الھادف البناء عند حصول أية مشكلة خالل
) المختبرات ،أجھزة الحاسوب ،أدوات التحليل العلمية المساعدة( ضرورة توظيف الجوانب التطبيقية  .2

 .ًخدمة لألطر النظرية وعلى نحوا يؤشر حالة التفاعل بينھم 
 لوظيفي لدى اإلفراد العاملينالعمل بفكرة الرصد الوظيفي ومحاولة امتصاص حاالت الغموض ا.3
رات ذات .4 ة المثي ن معرف ضال ع ديھم، ف ل ل شاف ردود الفع املين واكت راد الع ى ذات اإلف دخول إل ًال

  .الوقع السلبي في نفوسھم
  

                             Abstract 
           The world today in an era of increasing competition as a 

result of various developments taking place in organizations today and 
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the entry of the means of providing services in all areas, whether the 
wisdom of private, but these organizations have a personal distinction 
Organization for the other this character is a mix of values and 
attitudes that bind organizations, personnel values are behaviors and 
affect the realization of all that is executed, hence the problem of the 
study a set of thrills research the following: 
1. What is the perception of administrative leadership for 
organizational values used? 
2. Do you already have an actual mechanisms of the university towards 
the use of organizational values? 
3. What is the contribution of organizational values in human resource 
development? 
           The data were collected using a questionnaire form that was 
distributed to the administrative leadership at the University of Mosul, 
and the use of SPSS software to address this data has been a collage 
of the following conclusions: 
1. Organizational values are of great importance in the faculties of 
medical group (University of Mosul), and explains that the general 
pattern of tendencies and trends of individual respondents indicated 
this is what the arithmetic mean of this index and is the richest of the 
variable. 
2. Alambhothon individuals agreed on the importance of the general 
index (human resource development) in the area of work, and this is 
illustrated by the results of the arithmetic mean for this indicator. 
3. Found by testing correlations between variables of the study in the 
colleges examined, there is a significant positive correlation between 
the values of organizational human resource development in 
accordance with the correlation coefficient at the macro level, which 
refers to individuals Alambhothon enjoy a good level of this 
development. 
4. The results of regression analysis that there is a relationship 
between the impact of organizational values and human resource 
development. 
The study concluded with a set of proposals: 
1. Work to alleviate the conflicts in the various functional levels and 
work to avoid them as much as possible by creating a spirit of dialogue 
aimed at building for any problem. 
2. The need to employ the practical aspects (laboratories, computers, 
scientific analysis tools help) service for the theoretical frameworks 
and case Nhawwa indicates the interaction between them. 
3. The idea of monitoring the work career and try to absorb the 
ambiguities of career personnel 
4. Access to the same personnel and the discovery of the reactions to 
them, as well as knowledge of the negative impacts of triggers in them. 

 
 

  المقدمة
واحي   الحي ل تنظيم ھدف يشھد العصر الذي نعيش فيه بھيمنة التنظيمات على كافة ن اة حيث إن لك

ة  املين  لتحقيق أھداف المنظم يسعى إلى تحقيقه من خالل مجموعة   من النشاطات التي يقوم بھا اإلفراد الع
يم مدى  ا  وتوضح الق القيم التي يمتلكونھ أثر ب وان ھذه النشاطات تتحقق من خالل سلوكيات العاملين التي تت
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يشكل نظاما قويا   وفعاال داخل المنظمة يمكن اإلدارة من السيطرة التامة التفاعل الداخلي إلفراد المنظمة الذي 
  .على مجريات العمل داخلھا

ا احد  ورد البشري  لكونھ ة الم ا بتنمي شطة المنظمات وعالقتھ ى أن ر عل ر الكبي ة األث وللقيم المنظمي
ارفھم وتغي اراتھم ومع م السبل في رفع مستوى أداء  اإلفراد العاملين و زيادة مھ اتھم لجعلھ م و اتجاھ ر أرائھ

وارد  ة الم تحكم في بقي شرية التي ت ا الب أكثر استعدادا ألداء اإلعمال وكلما أحسنت المنظمات استثمار مواردھ
ا  ة متطورة في التكنولوجي ي فال يمكن ألي منظم األخرى أصبحت أكثر قدرة على تحقيق أھدافھا وبكفاءة اعل

شري إدار ال الب ات ورأس الم ا والمعلوم م اختيارھ شرية  ت وارد  ب ديھا م م يكن ل ا ل اءة  م وارد بكف ذه الم ة ھ
ة  د لعمل المنظم وتنميتھا وتقيمھا ومكافأتھا بشكل جيد فادا أساءت المنظمة في اختيار العاملين فھناك ھدم أكي

طلق العنان بالكامل ولكن االختيار السليم والتحفيز ومدى وجود قيم منظميه معمول بھا في المنظمة كفيل بأن ي
  .في عالم اإلبداع والتجديد والتميز في تحقيق أفضل النتائج

ورد  ة الم ر تنمي ستقال ومتغي دا م ة بع يم التنظيمي ر الق ل متغي رين مث ة بمتغي اءت الدراس ا ج ن ھن م
ة الدراسة واإلطار  النظري ،البشري متغيرا معتمدا  تتضمن الدراسة فصلين  يتمحور الفصل األول  بمنھجي

 .   لفصل الثاني اإلطار الميدانيوتضمن ا
  

  الفصل األول
  منھجية البحث واإلطار النظري

  

  المبحث األول
  منھجية البحث

د  ي تحدي دتھا ف ي اعتم ة الت ذا المبحث المنھجي دا للجانب التطبيقي يعرض البحث من خالل ھ تمھي
ا مشكلة الدراسة وأھميتھا وأھدافھا وبناء فرضياتھا ،فضال عن األساليب المتبع ات وتحليلھ ة في جمع البيان

  :وذلك ضمن ما يأتي
  مشكلة الدراسة. ًأوال

شكل أفضل  يتطلب من المدراء التحكم في إدارتھم عن طريق فھم وإتقان القيم المنظمية واستغاللھا ب
ذا  ة، إال أن ھ اء للوظيف زام بالعمل واالنتم ى اإلخالص وااللت يال عل ك دل النجاز مھامھم، على الرغم من أن ذل
د  سھا لكن بعضھم يحسن استثمارھا، وق ة نف ديھم الفرصة الزمني ذين ل ًاألمر قد يعني شيئا آخر، والسيما ال

ورد البشري  ة الم ى مستوى تنمي د قامت ، يترتب على ذلك سلبيات ومشكالت عل ره فق م ذك ا ت ى م اء عل ًوبن
ا تأشير ا تمخض عنھ ة الموصل مم يم الباحثات بإجراء دراسة استطالعية  في جامع  قصور في ممارسة الق

ة الكشف عن  ساؤالت بغي المنظمية لدى بعض المدراء بشكل واقعي األمر الذي ترتب عنه عرض عدد من الت
  :معالم ھذه المشكلة تمثلت باالتي

  ؟ ما مدى إدراك القيادة اإلدارية للقيم المنظمية المستخدمة. 1
  ؟ المنظميةھل تمتلك الجامعة آليات فعلية تجاه استخدام القيم . 2
  ؟ ما مدى إسھام القيم المنظمية في تنمية المورد البشري. 3

  

  أھداف الدراسة. ًثانيا
  :يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األھداف اآلتية

ذي . 1 ى النحو ال ورد البشري وعل بلورة أطر نظرية واضحة المعالم عن موضوع القيم المنظمية والم
  .يمكن الباحثات من توضيح المفھومين 

  .معرفة عالقة االرتباط واألثريين المتغيرين. 2
  

  أھمية الدراسة. ًثالثا
ة ت ذلك معرف ورد البشري ، وك ة الم ة في تنمي يم المنظمي ان دور الق تبلور أھمية البحث من خالل بي

كانية األخذ اھتمام القيادات باإلفراد العاملين خالل االختبار الميداني ، الن الميدان يمثل المختبر الفعلي لبيان إم
ة  ة بجامع ة معاصرة ممثل بالنظريات من عدمه ، وقد اتضحت معالم ھذه الدراسة من منظور تطبيقي في منظم

إلى إجابات المبحوثين عن مجموعة "  العالقة بين ھذين البعدين استناداأوجهالموصل وعلى نحو يكشف عن 
 .من التساؤالت ذات الصلة بھذين البعدين 

  

  دراسةفرضيات ال. ًثالثا
  :الفرضيات اآلتيةاستند البحث إلى 

  .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين القيم المنظمية وتنمية المورد البشري: الفرضية األولى
  .ال يوجد تأثير ذات داللة معنوية بين القيم المنظمية وتنمية المورد البشري: الفرضية الثانية
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  حدود الدراسة. ًرابعا
  :اسة على الحدود اآلتيةاشتملت الدر

  تمت الدراسة بعدد من كليات جامعة الموصل: الحدود المكانية للدراسة. 1
ة. 2 ة للدراس دود الزمني نة : الح الل س ة خ ملتھا الدراس ي ش رة الت تمارة ) 2011(الفت ع اس م توزي ث ت حي

  ).2011(من سنة ) آب، وتموز(االستبيان والحصول عليھا خالل الفترة 
  .أجريت الدراسة على عينة من القيادة اإلدارية في كليات جامعة الموصل: بشرية للدراسةالحدود ال. 3

  

  أدوات الدراسة. ًخامسا
  :األدوات البحثية التي استخدمت لغرض أتمام الجانب النظري والتطبيقي كانت كما يأتي

د من المصادر : الجانب النظري. 1 ة تمثلت حيث تم االعتماد في الجانب النظري على العدي ة واألجنبي العربي
  .بالمراجع العلمية من مؤتمرات ودراسات، كتب بحوث الدوريات وشبكة االنترنيت

ي. 2 ب التطبيق ة : الجان ات  الخاص ات والمعلوم ع البيان راض جم ة إلغ ائل اآلتي ى الوس وء إل م اللج ث ت حي
  .بالجانب التطبيقي

  استمارة االستبانة
ك من اعتمدت استمارة االستبانة بوصفھا  ة الدراسة وذل ات من عين أداة رئيسة للحصول على البيان

  % 84استمارة إي بنسبة ) 39(استمارة حيث بلغ عدد االستمارات الصالحة ) 46(خالل توزيع 
  محتويات االستبانة

رات االستمارة  صممت االستبانة بشكل يتالءم مع األفراد المبحوثين، إذ تم تدريج  االستجابة على فق
ارة تدريجا ثال درج من عب ا بالت ًثيا باستخدام مقياس لبكرت الثالثي  في استمارات االستبيان ومرتب ال اتفق (ً

ارة ) 1(التي أخذت الوزن ) ًتماما ى عب ا(ًصحيح وصوال إل دره ) 3(التي أخذت ) ًاتفق تمام وبوسط فرضي ق
ات العا)3( ى المعلوم ا عل تمل األول منھ زئيين، اش من ج تمارة ض ممت االس األفراد ، إذ ص ة ب ة والتعريفي م

وثين  ة الموصل(المبح ي جامع ة ف ادة اإلداري ات )القي تمل معلوم ي، (، إذ اش ب العلم ر، اللق ة ، العم م الكلي اس
اني من ) الشھادة، مدة الخدمة، الجنس، الحالة االجتماعية، العنوان الوظيفي الحالي في حين أشتمل الجزء الث

  ً.مقياسا) 22(الدراسة والتي بلغت االستمارة على المقاييس الخاصة ببعد 
  

  اختبار صدق االستبانة وثباتھا. ًسادسا
ارات  ى عدة اختب لغرض قياس صدق استمارة االستبانة وثباتھا قامت الباحثات بإخضاع االستمارة إل

  .قبل وبعد توزيع االستمارة
  

  االختبارات قبل توزيع االستمارة. 1
  قياس ثبات االستمارة 

ى  م استخدام مقياس لغرض التعرف عل ات االستمارة ت  Cronbach(مدى صالحية المقياس وثب
Alpha ( ذكور غ معامل المقياس الم د بل ذه الدراسة، وق %) 69.63(لتحديد درجة تباين أداة القياس في ھ

ع  ة م دة بالمقارن سبة جي ي ن ة ) Standard-Alpha(وھ سانية والبالغ ات اإلن ة بالدراس %) 60(الخاص
)Afifi & Clark, 1984, 390.(  

  

  االختبارات بعد التوزيع. 2
  الحيادية 

اناعتمدت الباحث ع استمارة االستبت د توزي أثير انة عن ات المبحوثين والت دخل في إجاب ى عدم الت  عل
ي،  فيھا من أجل الحصول على إجابات موضوعية وواقعية، وإعطاء الفرصة لكل فرد للتعبير عن الرأي الحقيق

  . وقتا كافيا لإلجابة على األسئلة بشكل كاملوبموجب ذلك تم منح كل فرد
  

  أساليب التحليل اإلحصائيً:سابعا
ن األدوات  دد م تخدام ع صائي باس ل اإلح ة التحلي رت الباحث تبيان أج تمارات االس ت اس د أن جمع بع
م  رات، فضال عن التحقق من صحة الفرضيات، وت ين المتغي ًاإلحصائية لغرض الوصول إلى نتائج العالقات ب

م ) SPSS(خدام البرنامج اإلحصائي است د تمثلت أھ ذه الدراسة، وق إلغراض إنجاز التحليل اإلحصائي في ھ
  :ھذه التحليالت فيما يأتي

ة . 1 اد الدراس ف إبع ي وص ة ف ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ة والمتوس سب المئوي رارات والن التك
  .وتشخيصھا

سيطة. 2 اس الع: استخدام االرتباطات الب ساق لقي ى االت ى التعرف عل رات الدراسة، فضال عل ين متغي ة ب ًالق
  .الداخلي بين متغيرات الدراسة من خالل إيجاد االرتباطات والمعنوية

  .استخدم  لتحديد تأثير المتغير المستقل في المعتمد: استخدام االنحدار البسيط. 3
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  المبحث الثاني
  اإلطار النظري

  القيم المنظمية
  

  قيم وأھميتھامفھوم ال. ًأوال
سلوك آخر  ة ب ا مقارن سلوك المفضلة شخصيا أو اجتماعي تمثل القيم معتقدات أساسية حول إشكال ال

ا رد حول م ار الف ا تعكس أفك ا، كونھ ه  مناقض ، وتتضمن القيم عنصرا حكمي د،أو مرغوب ب ھو صحيح ،جي
ى ِأن شك وى إل شير خصائص المحت ا ت وة  كم وى والق يم خصائص المحت ل، أو ،وتحمل الق ددا من الفع ال مح

ائي  سلوك أو الغرض النھ ك ال ة دلل وة تحدد مدى أھمي الحالة النھائية للوجود مھمة بالنسبة للفرد،خاصية الق
ل شخص شكل ھرمي  رد ولك يم الف ام ق د نظ ا نتوصل لتحدي ى قوتھ ادا عل للفرد ،وحينما نرتب قيم الفرد اعتم

ام قيمة ويحدد ھ شكل نظ ذي ي يم ال ل خاص به من الق ة  مث يم معين ا لق سبية التي تحققھ ة الن ام األھمي دا النظ
  .الحرية،احترام الذات ،األمانة ،الطاعة، المساواة، وغيرھا

ين  ا يتب ائج المناسبة من ھن ة التصرفات أو النت وتعرف أنھا تفصيالت شخصية واسعة تتعلق بماھي
ي المواقف المختل شخص ف ام ال لوك وإحك ه س املة توج دات ش ا معتق م بأنھ ايير شخصية للحك ا مع ة أي أنھ ف

  .يستخدمھا الفرد في المواقف المختلفة لتوجيه تصرفاته لبلوغ الحالة النھائية المفضلة لديه
ؤثر أ ة فھي ت سلوك وأداء الوظيف ى ال ا عل ة وأثرھ ة المنظم اقش ضمن ثقاف ما في نظرية التنظيم فتن

ھداف واالستراتجيات وكما تؤثر على البناء ونمط على السلوك وعلى تطور المنظمة ،كما تؤثر على اعتبار األ
  .القيادة

القبول أو و ياء ب ع األش املون م ا يتع راد وبموجبھ ا اإلف د بھ ة يعتق ة وفكري ايير وجداني ل مع ھي تمث
  .الرفض

ة المبادئ وكذلك عرفت بأنھا مجموعة  ى تصرفاتھم المادي والقواعد والمثل العليا ،التي يؤمن بھا عل
  .والمعنوية

  أھمية القيم. ًاثاني
إن القيم تحتل المرتبة األولى في قائمة العناصر الثقافية المؤثرة على السلوك التنظيمي، ومن األمثلة 
ة  ل الكلف العمالء ،تقلي ام ب ة، االھتم تجِ أو  الخدم ة المن ة ،نوعي ا التنظيمات المختلف ز عليھ على القيم التي ترك

ين العاملين،وتلعب  ة ب سلوك المرغوب بإتباعه،حيث يلقن ،والعالقات التعاوني د ال ا في تحدي يم دورا أساس الق
دوافع  م االتجاھات وال شكل األساس لفھ دة،فھي ت ا من خالل وسائل عدي العاملين القيم التي يرغب التنظيم بھ

راد ِوتمثل القيم معيار يلجأ إليھا اإلف،وكذلك ينظر إليھا بأنھا قوة محركة ومنظمة للسلوك ،وتؤثر على اإلدراك،
ة  ة العام سلوكية وكعامل موحد للثقاف دائل ال ر كمحدد ،إثناء إجراء مقارنات بين مجموعة من الب ضا تعتب وأي

يم  سجمة مع الق ات ،لألھداف والسياسات بحيث إن تكون ھذه األھداف متوافقة  ومن يم االختالف رز الق ذلك تب ك
ام الوقت والجدية وطاعة أوامر المسئولين الحضارية بين المجتمعات تتنوع من حيث اإلخالص واألمانة واحتر

ع ، سلوك التنظيمي المتوق م ال ك لفھ سائدة في إي مجتمع وذل وبالتالي فان من الضروري معرفة وفھم القيم ال
  .من اإلفراد
رد            ات الف وين اتجاھ ق وتك ي خل ا ف يم دورا ھام سلوك تلعب الق ال ال ي مج يم ھي ،وف ر الق ث تعتب حي

  .ِيلجأ إليھا الفرد في تقيمه لألشياء المعايير التي 
د ,MCMurry، (133,1998(ويشير العالم  وم بتحدي يم تق القول إن الق سلوك ب إلى أثر القيم في ال

ا  حيحا وأخالقي رد ص ده الف ا يعتق لوكه ،م ي س اده ف ل إرش ن اج راد م ستخدمھا اإلف ايير ي يم كمع ل الق وتعم
ة وھده المعايير أو المبادئ التي توفرھ،اليومي رد المختلف ا لنا القيم يمكن االحتكام إليھا في تقويم سلوكيات الف

  .وكذلك تلعب القيم دورا في تحديد نوعية اإلفراد الدين يمكن ان يتوافق الفرد معھم،
  

  مصادر القيم. ًثالثا
ا ،تعد القيم المعيار الحقيقي للمجتمع تعلم ويمر ،فالمجتمعات تختلف في قيمھ رد ينمو وي حيث إن الف

وھذه التجارب تصنع الشخصية المتكاملة بحيث تجعلھا قادرة على التعامل مع اآلخرين ومع ،تجارب مختلفة ب
  : التنظيم الذي يعيش فيه وھده المصادر ھي

ى من العمر. األسرة .1 راد والسيما المراحل األول دى اإلف إذ .تعد األسرة المصدر األساسي في تكوين القيم ل
دير والحب والعطف يكتسب منھا األساسيات من ا رام والتق دور ،الحت م ال ز إن األب وإالم لھ رى رويت وي

دون  ا اليري ا بم يمھم بإخبارن ا عن ق ه دائم األكبر في برمجة الجزء األكبر من قيمنا األصلية بما يعبرون ب
شئة  ة التن ي عملي رة ف ع األس رى م ات األخ ن الجماع دد م شترك ع ه وت ؤمن ب ه ون ه ونفعل وم ب إن نق
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راناألو، ومجموعة من األصدقاء،ة مثل المدرسة االجتماعي ة الرياضية،ق ة، واألندي  ، والجماعات المھني
  . لوظيفة األسرة وليست بديال عنھاً امتداداّالتي تعدو، الخ...........والھيئات السياسية

اھيم والمعت. التعليم .2 سير بعض المف راد وتف اة اإلف ى يعد الركيزة األساسية في إحداث تغيير في حي دات إل ق
ديھم دة ل يم جدي يم أو ،مفاھيم أخرى وتكوين ق وين الق يم عنصر أساسي في تك ان التعل رى ب اك من ي فھن

ددة  ة المتج رات الثقافي دة تتناسب والتغي يم جدي ين ق ة ويب ار القديم ر األفك ان وتغي يح األذھ ي تفت سھم ف ي
  .ت المستجدةوالتي يجب احترامھا وتقديرھا واالستفادة منھا بما يتفق مع التغيرا

رد. المجتمع .3 ا الف أثر ،للمجتمع دور كبير في تكوين القيم لدى اإلفراد فالمجتمع ھو البيئة التي يعيش فيھ يت
ن  ره م ن غي زه ع ين تمي اق مع دود أو نط ل ح رين  داخ ع اآلخ شتركة م ة م ة عالق ا نتيج ؤثر فيھ وي

   .المجتمعات 
ستمد ا. الدين .4 ا يعتبر الدين احد المصادر المھمة التي ي يم منھ يم ،لق دين ھو المصدر الرئيسي لق ل إن ال ب

دين اإلسالمي،كثيرة ى ،ومن األمثلة على القيم التي تتصل بالعمل في ال ذي  يحث عل شريف ال الحديث ال
ه (إذ جاء في الحديث ،إتقان العمل  ريم )إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال إن يتقن ذلك حث الرسول الك وك

امن غش(على عدم الغش بقوله أخير)نا فليس من رد العامل أجره دون ت ى إعطاء الف رة (وعل أعطوا األجي
ه )أجره قبل إن يجف عرقه ذلك قول ه )ص(وك م مسئول عن رعيت م راع وكلك ا من األحاديث )كلك وغيرھ

يم التي جاءت في الدستور اإلسالمي وھو  بعض الق ة ل الشريفة والسنة النبوية الشريفة ليست إال ترجم
  .القران الكريم

ذي ،تعتبر خبرات الفرد مھمة وتظھر في األوزان والقيم التي تعطيھا لألشياء . الخبرة السابقة .5 فالسجين ال
ة ه ،ذاق طعم احتجاز الحري ه عانى من كبت وإصدار لحريت ر ألن ة أكث در قيمة الحري ذلك ،يفترض يق وك

رة ه قيمة كبي سبة ل ال بالن ر يصبح الم رة عصيبة وبفق ر بفت ى ب،فالغني الذي م ه حت د إن تتحسن أحوال ع
  .المادية

الم .6 ون. اإلع ن تلفزي الم م ؤدي اإلع راد إذ ي اتھم وأراء اإلف ى اتجاھ أثير عل ي الت م ف الم دور مھ ، ِلإلع
ة،وإذاعة ادات االجتماعي بعض ،وصحافة وغيرھا دور في تكوين وتغير بعض القيم والع رى ال ام ،وي إن قي

اء المجتمع اإلعالم بنقل السلوك المقبول في المجتمع والقيم ى امتصاص أبن ؤدي إل  األصيلة ومساندتھا ت
م أجراءه حول ،لھده القيم والمعايير االجتماعية وبالتالي إكساب شخصية ذات سمات معينة  وفي بحث ت

ة شئة االجتماعي ون والتن ة ،التلفزي يم االجتماعي ساب الق ى اكت ؤثر عل ون ت شاھدة التلفزي ين إن م أو ،تب
 .مون ألقيمي للبرامج التلفزيونية تغيرھا تبعا الختالف المض

  

  أنواع القيم . ًرابعا
 وقد تم ،يتعلق منھا بقيم العمل  الباحثون عددا من التصنيفات لتقسيم القيم اإلنسانية بخاصة مااقترح

  .)87:2000،داغر وحرحوش:(تصنيف القيم اإلنسانية إلى ست مجموعات ھي 
 .تفكير المنطقي المنھجيتھتم باكتشاف الحقيقة من خالل ال: قيم نظرية .1
 .تھتم بمدى فائدة وإمكانية األشياء على التطبع بما في ذلك تراكم الثروة :قيم اقتصادية .2
 .تھتم بالجمال والشكل المتناسق الفني :قيم جمالية .3
 .تھتم بالجماعات اإلفراد بالحب كعالقة إنسانية :قيم اجتماعية .4
 . باآلخرينتتعلق بالحصول على القوة التأثير :قيم سياسية .5
 .ترتبط بالوجد وبفھم الكون ككل :قيم دينية  .6

صنيف قيم اك ت ـوھن ل إلــــ يم العم ل صنف ق يم العم ق بق ر يتعل ـي أخ نفينــ ا ى ص ي(، ھم ، التميم
2007 ،38-39(    

ة والمستمدة : القيم الفردية  راد النابع سابقة في أذھان اإلف ام ال ھي مجموعة من المعتقدات والقاعد اإلحك
  :ظام الثقافي الذي يسد المجتمع تتضمنمن الن

ه بنفسه في مواجھة أي :قيم العمل  - أ تركز على مقدرة الفرد على القيام بالمھام ودرجة طموحه ومدى ثقت
 .أمر يتعلق بوظيفته

زام بقاعد :قيم االنضباط  -  ب ان المناسبين وااللت ان الزم ضباط في العمل والوجد في المك تركز على سلك االن
 .السلك المھني

ي  -  ت ةق ل :م الحري ن قب يھم م ود عل ن دون وضع قي ة م ة ألعضاء المنظم ة المتاح اء الحري ى أعط ز عل ترك
  .رؤسائھم

  )1(جدول
  أنواع القيم من وجھة نظر عدد من الباحثين

  أنواع القيم  الباحث
Klukhon,1951)(  قيم الحرية،قيم معرفية،قيم جمالية  
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         تانمن إعداد الباحث: المصدر         
  

  
  المبحث الثالث

  تنمية المورد البشري
   

  مفھوم تنمية الموارد البشرية: المحور األول
يعتبر موضوع تنمية الموارد البشرية من المواضيع الھامة  في ميادين األعمال المختلفة حيث شغل 

ي ا اديمين ف ال سواء  االك ال أدارة األعم ي مج صين ف احثين والمخت ن الب ر م ام الكثي د اھتم ات أو معاھ لجامع
ا عل  التدريب والتنمية  أو الممارسين للعملية اإلدارية ومتخذي القرارات في المؤسسات على اختالف أنواعھ
ا  د حيويتھ ذه المؤسسات استخدامھا من اجل تجدي ان ھ ة بإمك ورد البشري  وسيلة فعال ة الم ار إن تنمي اعتب

بشكل واسع " تنمية الموارد البشرية"استخدم مصطلح و،باستمرار وجعلھا قادرة على مواجھة تحديات العصر
اھيم  منذ أكثر من عقدين بالرغم من انه مجال جديد نسبيا للممارسة والبحث اإلداري وھناك مجموعة من المف

ة ،المرتبطة بتنمية الموارد البشرية  ا توجد محاور مختلف ة،كم ة والتنظيمي ة،الفردي التحديات ،الحاجات الحالي
ةا،المستقبلية سھلوا حدوث ،لوظائف والمھن المختلف ة أن ي اديين في المؤسسات الحكومي وب من القي والمطل

شري ورد الب ة الم د ) John.2008,33-34(التغيير واالبتكار من خالل مضاعفة المناھج التي تشمل تنمي وق
مية من اجل التن،التنمية الشخصية:تنمية الموارد البشرية إلى أنواع كثيرة منھا)Coopey.1993,24(قسم 

الي ا،الوظيفة أو الوضع الح دة أو من اجلھ ات عمل جدي ة في بيئ شطة التي من ،التنمي ة من اجل األن والتنمي
ة  ة والتنظيمي داف الفردي ين األھ ق ب ا التوفي ا،خاللھ ر اكتم ضل وأكث اة أف ى حي ة إل ة المؤدي راد والتنمي ال لإلف

  .والمنظمات والمجتمعات
شير          ود son.2009,418) (Mathis&Jackوي ي الجھ شرية ھ وارد الب ة الم وم تنمي  إن مفھ

ر من  واھبھم بدرجة اكب الرامية إلى تحسين قدرة اإلفراد على التعامل مع المھام واألنشطة المتعددة وتطوير م
ة،تلك التي تتطلبھا إعمالھم الحالية رد والمنظم دراء وذوي ،أي إن المنفعة واالستفادة تكون للف املون والم فالع

الخبرات والقدرات يمكن إن يحسنوا القدرة التنافسية للمنظمة والقدرة على التكيف مع تغيرات البيئة المحيطة 
  ،             في حين يتمكن ھؤالء العاملين من تحسين كفاءاتھم وقيمتھم المعنوية،

ا يتفق واح) 66,2000،أللوزي(وقد عرفھا ا إعداد العنصر البشري إعدادا صحيحا بم تياجات المجتمع بأنھ
ه  ادة طاقات على أساس انه بزيادة معرفة وقدرة اإلنسان يزداد ويتطور استغالله للموارد الطبيعية فضال عن زي

  .وجھوده
م المتحدة س صادر عن األم شرية ال ة الب شرية تعني )1990نة وقد أشار تقرير التنمي ة الب إن التنمي

امج (بتوسيع نطاق االختيار إمام اإلفراد وذلك بزيادة فرصھم في التعليم والرعاية الصحية والدخل والعمالة برن
  )1990.األمم المتحدة اإلنمائي

  

  آليات تطوير وتنمية الموارد البشرية في عصر تكنولوجيا المعلومات :المحور الثاني
ا فأصبح إن العالم اليوم الم نتيجة تطور التكنولوجي  في اقتصاد مفتوح ضمن قرية صغيرة  تدعى الع

كالھا ل إش ة بك سة التقليدي ن المؤس ول م رك وان التح ال متح راس م شرية ك وارد الب ى الم ر إل يم (ينظ تنظ
ي ة،ھرم ة،مركزي ى التجرب اد عل خ....االعتم ى المؤسسة المعاصرة) ال يم مفلطح وشبكي(إل ق ،تنظ ل فري تكام

لا ة،لعم تراتجية،أالمركزي ات،اإلس خ....المعلوم شرية)ال وارد الب ة وخصائص الم ى نوعي ا عل وم أساس إذا ،يق ف
دخل االستراتيجي إلدارة  شرية ھي الم وارد الب توافرت القدرة مع الرغبة في إطار منسجم ومتفاعل تصبح الم

  .أھم أنشطة المؤسسة بھدف تحقيق الميزة التنافسية
م اآل شرية ھوعليه فان من أھ وارد الب ة الم ا في تطوير وتنمي تم اعتمادھ ات التي ي ـلي امج ( يـــ برن

  .)1995،األمم المتحدة اإلنمائي
ه  :تخطيط القوى العاملة .1 ه وعلي وم ب تحتاج أي منظمة إلى موارد بشرية تؤدي من خاللھا النشاط الذي تق

وا ة من الم ات مختلف شريةيجب إن تقوم بتحديد  احتياجاتھا من إعداد ونوعي د ، رد الب وتحسن في تحدي
ا  ة منھ شطة المطلوب ال واألن ام باإلعم ل القي شرية التي تكف وارد الب ات المناسبة من  الم اإلعداد والنوعي

Morris,1962)(  قيم  اجتماعية،قيم فردية  
  قيم اجتماعية واقتصادية،قيم سياسية،قيم دينية وأخالقية  )1993،ةالعوامل(

  .قيم الحرية،قيم المجتمع،قيم البقاء  )1996،سعود(
  قيم حسب عموميتھا،قيم حسب شدتھا ،قيم حسب المحتوى  )2000المعايضة (

  قيم تنظيمية ،قيم فردية  2005)إلھيتي (
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د تخطيط على أكمل وجه سيطة  وبأقل كلفة ممكنة ويعتم ة ب ى مقارن شرية عل وارد الب االحتياجات من الم
ا ين م ا ب ين م شري وب ورد الب وب من الم و مطل و ھ ت نتيجة ھ إذ كان ا داخل المؤسسة ف  معروض منھ

ا إذا كانت النتيجة ھي  املين الفائضين إم راد الع سريح اإلف المقارنة ھو وجود فائض فتقوم المؤسسة بت
وجود عجز فانه يجب تحديد احتياجاتھا من اإلفراد العاملين من خالل تخطيط الموارد البشرية التي تعني 

ة وھي أساسا التي تعني بتحديد اإلعد ة معين رة زمني اد والنوعيات المطلوبة من الموارد البشرية خالل فت
  .الفترة التي يغطيھا التخطيط

سابه  ھو :تدريب الموارد البشرية .2 ك إلك ة وذل ة المھني رد من الناحي عملية تعديل ايجابي يتناول سلوك الف
ھو بحاجة إليھا واالتجاھات التي المعارف والخبرات التي يحتاج إليھا اإلنسان وتزويده بالمعلومات التي 

  :إلىويھدف التدريب ) 2003.113،زويلف(يمكن إن تفيد العمل واإلدارة 
سؤوليات   ات وم ورة ألداء وجب اليب المتط ه وباألس ة بوظيفت ات ذات العالق رد بالمعلوم د الف تزوي

 .)زيادة معلومات الفرد( وظيفته
 .)تنمية المھارات(نجاز وظيفته بأقل جھد ممكن تزويد الفرد بالمھارات الالزمة التي تمكنه من ا 
تنمية (يعمل على بناء وتنمية الفرد وتغيير اتجاھاته ومفاھيمه لكي يتمكن من أداء وظيفته بفعالية 

 .)2001.وأبو شيخه.2003.سلطان)(االتجاھات
ات .3 ادة ھندسة العملي صد ب: إع ي يق ات والت ادة ھندسة العملي ة إع اج بعملي رتبط تحسين اإلنت راء ي ا إج ھ

ن  ات ل ادة ھندسة العملي تج وان إع ة في المن رات جوھري ى حصول تغي ؤدي إل تغيرات جذرية للعمليات ت
  .)67,2003،ديسلري (عن طريق اآلتيوتنميتھا .تنجح بدون مشاركة إدارة الموارد البشرية

  الحصول على الدعم والتأييد لجھود أعادة ھندسة العمليات  - أ
  تشكيل فرق العمل  -  ب
  ة العملتغيير طبيع  -  ت
  التحول من الوظائف المراقبة إلى الوظائف الممكنة  -  ث
  التحول من التدريب إلى التعليم  - ج

  تقييم األداء .4
ا د م صمم لتحدي ي ت ة الت رد أنجزهھي العملي سبة لمحاسبة  ، الف ة بالن يم األداء مھم ة تقي د عملي وتع

ة اإلنتا ،الموارد البشرية اد الطاق ا ألنه من خاللھا يمكن االستفادة من إيج ادة م شرية التي ع وارد الب ة للم جي
مدى  ،جودة العمل،ل المنجزكمية العم:  يصعب قياسھا حيث إن العوامل التي تساعد للوصول إلى ھذا التقييم

  .وحكمه وتقديره ،االعتماد على المورد البشري
  )55,1981،توفيق(إن تقييم األداء يخدم العديد من اإلغراض منھا

 .يبه ومن الذي ينبغي نقله أو االستغناء عنه يوضح العامل الذي يجب تدر  - أ
  .يبين الفرد الذي يستحق العالوة أو الترقية  -  ب
  . التصحيحية الواجب اتخاذھااإلجراءاتوتحديد ،يساعد في مقارنة العمل المنجز مع العمل المتوقع  -  ت
  

   تفعيل وظيفة تنمية الموارد البشرية :المحور الثالث
شاء لقد حاولت العديد من المنظمات ال شرية من خالل إن وارد الب ة الم ى تنمي ة الحاجة إل ة تلبي عالمي
 من  يتجزأوبمرور الوقت أصبحت ھذه األقسام واإلدارات جزء ال،أقسام وإدارات متخصصة للتنمية والتدريب 

دتھا الخاصة ، مكونات المنظمة شرية في أجن وارد الب ة الم والكثير من المنظمات المتميزة في العالم تضع تنمي
  .)IRS.1998( بند ثابت وھامك

زا كب ى اإن االھتمام بتنمية الموارد البشرية أخذت حي اق عل اران  اإلنف ى اعتب را عل شرية ي ة الب لتنمي
اد  ،يعد من أعلى  درجات االستثمار دد اإلبع شرية من منظور متع وارد الب ة الم ة بتنمي وقد جاءت أھمية العناي

صادية ،لبشرية المؤھلة والمدربة منھا البعد االقتصادي من خالل الموارد ا ة االقت رامج التنمي ذ ب تم تنفي حيث ي
دمات سلع والخ ن ال كانھا م وفر احتياجات س ة وي دم للدول ا يحقق التق ا ،بم ل علمي رد المؤھ ى إن الف إضافة إل

صاد شيط االقت سھم في تن تج يحقق قيمة مضافة ت ار ،وتدريبا تكون فرصته اكبر ليكون مواطن من ار أفك وابتك
  ) (www.ahewar.org\debat\2000دة تساھم في رقي وتقدم المجتمعجدي

شترك ة واضحة وم شرية رؤي وارد الب ة الم ة لتنمي ب اإلدارة الفعال ى وتتطل ة عل سؤوليات مبني ة وم
  . ھذه المسؤوليات ( )ويوضح الجدول ،أسس سليمة
  
  

  )2(جدول
  خريطة المستويات اإلدارية

  الدور  المستوى اإلداري
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اإلدارات   ليااإلدارة الع شرية ب وارد الب ة الم ربط تنمي سياسات ت وضع إطار عريض ب
  األخرى

م   المديرون التنفيذيون شغيلية ودعم تعل ات الت تعكس المتطلب سياسة ل ضمان تطبيق إطار ال
  الموظفين بشكل فاعل مع التركيز على تطبيقه 

   تنمية الموارد البشريةالعمل مع اإلدارة العليا لوضع إطار سياسة  مديرو التدريب والتنمية
  .االلتزام بتنمية أنفسھم بصورة مستمرة لتحسين أدائھم الوظيفي  الموظفون

  john,2004.396)(المصدر
  

شرية من خالل  وارد الب ة الم ا في تنمي ة ودورھ ة للمنظم ويوضح الجدول أعاله المستويات اإلداري
شرية و وارد الب ة الم ة لتنمي رامج الكفيل سياسات والب ات وضع ال ق المتطلب ا وضمان تطبي ا بينھ سيق فيم التن

  .ودعم تعلم الموظفين بشكل فاعل وكفوء للوصول إلى األھداف المنشودة،التشغيلية 
  

  الفصل الثاني
  اإلطار الميداني

                            

  لمبحث األولا
  وصف وتشخيص مجتمع البحث واألفراد المبحوثين

  وصف مجتمع الدراسة. ًأوال
هسين ى توصيف مجتمع البحث وعينت ذا المبحث عل ام في ھ فضال عن توضيح أسباب ،صب االھتم

تم توضيح ،دراستنا لھذا المجتمع  واستكماال لمتطلبات المبحث سوف يتم التطرق إلى وصف عينة الدراسة وي
  :ذلك وفقا للفقرات اآلتية

  جامعة الموصل. 1
سان يعود الظھور األول لجامعة الموصل بوصفھا مؤسسة  وم األول من شھر ني ى الي ة إل علمية تربوي

رقم ) 1967(من العام  ى )14(وھو اليوم الذي صدر فيه قانون تأسيسھا ذو ال اريخ وصوال إل ك الت ذ ذل ً، ومن
ر  ا أكث ة يوجد فيھ ة وعشرين كلي يومنا ھذا اتسعت الجامعة في االتجاھين األفقي والعمودي فصارت تضم ثالث

صباحية من مائة قسم وفرع علمي  ة ال ة في الدراسات األولي ين إلف طالب وطالب ر من ثالث ا أكث ويدرس فيھ
  .والمسائية والدراسات العليا

ادة ووحدة مع وجود  ا وعي شاريا ومتحف ا است ا ومكتب زا بحثي ين مرك ارب الثالث ًفضال عن وجود ما يق ً ً ً ً ً
  .ة والنشر واألخرى للحضانةمستشفى تعليمي لطب األسنان وآخر للطب البيطري ودارين أحداھم للطباع

راق وھي إعداد  الي في الع تسعى جامعة الموصل إلى تحقيق األھداف الثالثة الكبرى لقطاع التعليم الع
ة المجتمع ر من . مالكات علمية مقتدرة ودعم حركة البحث العلمي وخدم ة من تخريج أكث د تمكنت الجامع وق

ة مائة وخمسة وعشرين ألف طالب وطالبة االختصاصات  ا، فضال عن إقام ة والعلي ًالمختلفة للدراستين األولي
ادة المعلومات وتحديثھا في أذھان  ه بإع ة في وم الجامع ذي تق مئات الدورات ضمن برنامج التعليم المستمر ال
ة  شوفات العلمي دث الك ى أح افھم عل ة إيق ة بغي ر الدول ي دوائ وظفين ف اروا م ن ص ابقا مم رجين س ًالمتخ

  .ت اختصاصھموالمستجدات في مجاال
د  ه وق شجيع أجوائ شر البحث العلمي وت راق في مجال ن ات الع ة جامع تقف جامعة الموصل في مقدم

ة ا ريادي ازھم بحوث ت انج ي تثب شھادات الت راع وال راءات االخت ى ب اتذتھا عل ر من أس ومن أجل . ًحصل الكثي
ة ) 16(استيعاب النتاج العلمي الوافر ألساتذتھا فإن الجامعة تصدر أكثر من  ة محكم رد مجلة علمي بعضھا تنف

  .)9، 2010 ،دليل جامعة الموصل(به على مستوى العراق
ة الدراسة من  م خصائص عين ذه المؤسسة سيتم عرض أھ زة لھ ولغرض استيفاء الخصائص الممي

  ).1(ؤساء األقسام والموضحة في الجدولحيث سنة تأسيسھا وعدد الكليات  ور
  
  
  
  
  

  )1(الجدول 
  )جامعة الموصل(نة الدراسة تعريف مبسط لعي

عدد رؤساء عدد سنة الخصائص 
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 اسم المؤسسة

 األقسامالكلياتالتأسيس

 124 23 1967 جامعة الموصل
  

  الخصائص المميزة لألفراد المبحوثين في الميدان. ًثانيا
ة  من اإلدارات الجامعية) 39(شملت عينة الدراسة  سم أي 124من مجتمع الدراسة البالغ  رئيس ق

حيث بلغت ) 46( استمارة من مجموع االستمارات الموزعة 39وكانت االستمارات الصالحة ھي % 31.45
  :وكاآلتي) 84.78( النسبة

  )2(الجدول 
  توزيع استمارة االستبيان على األفراد المبحوثين في المنظمات عينة الدراسة

 رئيس األقسام االستمارات

 46 االستمارات الموزعة
 39 الصالحة

%  84.78  
  
  )3(الجدول 

  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس 
  % العدد الجنس

  0.89 35 ذكر
  0.11 4 أنثى

  100 39 المجموع
  

دان ) 3(يتضح من الجدول  ذكور في إدارة المنظمات في المي إن أغلب أفراد عينة الدراسة ھم من ال
  %).0.11(ناث في حين كانت نسبة اإل%) 0.89(المبحوث، إذ مثلت نسبة الذكور نحو 

  )4(الجدول 
  توزيع عينة الدراسة حسب العمر 

 % العدد الفئات العمرية

 - -  سنة فأقل30
39-40 3 0.07 
40-49 18 0.46 
49-59 16 0.41 
 0.05 2  فأكثر60

  
 المبحوثين وكانت األفراد بين األكبرالنسبة )  49-40(مثلت الفئة العمرية  )   4(يتضح من الجدول 

  .األقل تمثل فأكثر) 60( الفئة العمرية أنوقد ظھر  )0.46%( 
  )5(الجدول 

  توزيع عينة الدراسة حسب المؤھل العلمي 
  

 % العدد المؤھل العلمي

 0.77 30 دكتوراه
 0.23 9 ماجستير

سبة ) 5(يتضح من الجدول            (إن غالبية أفراد العينة المدروسة ھم من حملة شھادة الدكتوراه كانت الن
  ).0.23(النسبة األقل ھم حملة شھادة الماجستير ) 0.77

  )6(الجدول 
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  توزيع عينة الدراسة وفق اللقب العلمي 
  

 % العدد اللقب العلمي

 0.10 4 أستاذ
 0.64 25 أستاذ مساعد
 0.26 10 مدرس

  
م من حاملي لقب ) 6(يتضح من الجدول  ة ھ ة وا) أستاذ مساعد(إن غالبية أفراد العينة المبحوث لبالغ

  %) .0.26(وكانت نسبتھم ) مدرس(ثم تلتھا حاملي لقب %) 0.64(نسبتھم 
  

  وصف متغيرات الدراسة وتشخيصھا للقيم المنظمية. ًثالثا
  )7(الجدول 

  مواقف المبحوثين تجاه القيم المنظمية
  مقاييس االستجابة

 اتفق
  

 ال اتفق محايد

ات
ير
متغ
ال

 % ت %  ت  % ت 

االنحراف  الوسط الحسابي 
  المعياري

X1 3794.9 1 2.56 1 2.56 3.93 1.12 
X2 3487.2 3 7.69 2 5.13 4.18 0.91 
X3 2256.4 11 28.2 6 15.4 4.12 1.08 
X4 2666.7 10 25.6 3 7.69 4.12 1.02 
X5 3282.1 5 12.8 2 5.13 3.62 1.20 
X6 3692.3 3 7.69 0 0 3.93 .0.92 
X7 1538.5 10 25.6 14 35.9 4.06 0.77 
X8 2871.8 4 10.3 7 18 4.25 1.12 
X9 2871.8 7 18 4 10.3 3.87 1.14 

X10 2461.5 12 30.8 3 7.69 3.43 1.15 
X11 2769.2 8 20.5 4 10.3 3.87 0.95 

المؤشر 
 0.55 3.91  10.73   17.24   72.03   الكلي

  
ات الخاصة بالتوزيعات التك )7(يالحظ من معطيات الجدول رقم  ة واألوساط الحسابية واالنحراف راري

اق  سبة اتف ات بن ام وبوسط %) 72.3(المعيارية لمتغير القيم المنظمية وقد جاءت ھذه اإلجاب من المؤشر الع
ر  ) 0.55(وانحراف معياري  ) 3.91(حسابي قدره حيث  ) x1(والذي أسھم في ايجابية ھذا المقياس المتغي

ذا المقياس  % ) 2.56(ا نجد إن بينم %) 94.9(بلغت نسبة االتفاق  د حقق ھ اقھم وق ى عدم اتف أشاروا إل
فكانت نسبة اتفاق  ) x6(أما بالنسبة للمقياس  ) 1.12(وبانحراف معياري قدره ) 3.93(وسطا حسابيا قدره 

 ) 0.92(وبانحراف معياري قدره ) 3.93(وقد حقق ھذا المقياس وسطا حسابيا قدره % ) 92.3(المبحوثين 
ى حل  ) x2(لنسبة للمقياس أما با املين عل راد الع ساعد اإلف ة ت ادة اإلداري ل إن القي ائج التحلي د أظھرت نت فق
اقھم تمشكال غ اتف د بل دره  %) 83.5(ھم وق اري  ) 3.87(وبوسط حسابي ق  ) x5 ) (0.77(وانحراف معي

سبة  وثين بن راد المبح م اإلف ق معظ دره %) 87.2(اتف سابي ق ط ح انحراف) 4.18(وبوس دره وب اري ق  معي
ة عن  ) x5(أما بالنسبة للمقياس  ) 0.91( ارير دوري ة تتلقى تق ادة اإلداري ل إن القي فقد أظھرت نتائج التحلي

وب  أداء اإلفراد العاملين  باستمرار لالطالع على المصاعب والمشاكل التي تعيق تحقيق األھداف واألداء المطل
  .)0.77(وانحراف معياري  ) 3.87(وبوسط حسابي قدره %) 82.1(وقد بلغ اتفاقھم 

  وصف وتشخيص متغيرات الدراسة لتنمية المورد البشري. ًرابعا
  
  

  )8(الجدول 
  مواقف المبحوثين تجاه تنمية المورد البشري

الم تغ يرا االنحراف الوسط  مقاييس االستجابةت
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  ال اتفق  محايد اتفق

 % ت %  ت  % ت

  المعياري  الحسابي 

X1 28 71.8 6 15.4 5 12.8 4.58 0.66 
X2 38  96 1 4 0 0 3.95 0.95 
X3 34 87.17 5 12.8 0 0 4.35 0.76 
X4 34 87.17 1 4 4  10.4 1.10 1.19 
X5 28 71.8 7 18 4 10.3 4.21 0.95 
X6 34 87.17 2 8 3 3.22 3.92 .0.99 
X7 33 84.6 6 15.4 0 0 4.16 0.66 
X8 22 56.41 2 8 15 16.12 3.86 1.05 
X9 33 84.6 6 15.4 0 0 4.41 0.97 

X10 19 81.5 6 24 14 35.89 3.52 1.22 
X11 39 100 0 0 0 0 4.27 0.84 

المؤشر 
  0.83  3.84  8.93    10.63    85.44   الكلي 

  

ات )8(يالحظ من معطيات الجدول رقم  ة واألوساط الحسابية واالنحراف ات التكراري الخاصة بالتوزيع
ة ا ر تنمي ة لمتغي سبة المعياري ات بن ذه اإلجاب اءت ھ د ج شري وق ورد الب ام  %) 85.44(لم ر الع ن المؤش م
دره سابي ق ط ح اري  ) 3.84(وبوس راف معي اس  ) 0.83(وانح ذا المقي ة ھ ي ايجابي ھم ف ذي أس وال

ر سبة  ) x11(المتغي وثين بن راد المبح ق اإلف ث اتف دره %) 100(حي سابي ق ط ح انحراف ) 4.27(وبوس وب
دره  ارات  )  0.84(معياري ق ة من المھ يم احتياجات المنظم ى تقي ا تعمل عل ة أنھ ادة اإلداري حيث أكدت القي

ر  اق  ) x2(البشرية في األجل القصير الطويل إما عن المتغي سبة االتف ذا  %) .96(حيث بلغت ن د حقق ھ وق
اييس  ) 0.95(وبانحراف معياري قدره  ) 3.95(المقياس وسطا حسابيا قدره  سبة للمق  x3,x4,x6(أما بالن

وثين )  اق المبح سبة اتف ت ن والي  % ) 87.17(فكان ى الت سابية عل اطا ح اييس أوس ذه المق ت ھ د حقق وق
درھا  ) 4.35,1.10,3.92(قدرھا والي ق ات ) 0.76,1.19,0.99(وبانحرافات معيارية على الت وجاء اإلجاب

  .األخرى بنسب متقارب
  

  المبحث الثاني
  اختبار فرضيات الدراسة

ا استكماال لعملي ات الوصف والتشخيص لمتغيرات الدراسة وبھدف التحقق من فرضيات الدراسة وكم
ي   ى المستوي الكل شتھا عل ة ومناق ورد في منھجيتھا فان المبحث الحالي يتناول تحليل نتائج الدراسة الميداني

  :وعليه فان تحليل ومناقشة النتائج ستأخذ المسارات اآلتية
   م المنظمية والمورد البشريالقيعالقة االرتباط بين . ًأوال

ين ) 6(تشير النتائج الواردة في الجدول  ة ب ة وموجب ة عالي إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوي
ة )المتغير المستجيب (رد البشري ووتنمية الم) البعد التفسيري(القيم المنظمية  وعلى مستوى الكليات المبحوث

ي  ر الكل غ المؤش ستو )0.776( إذا بل د م ة عن سية  )0.01( ى المعنوي ون الفرضية الرئي ة تك ذه النتيج وبھ
ة  ة وتنمي يم المنظمي ين الق األولى للدراسة قد تحققت والتي تنص على وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية ب

  .المورد البشري
  

  )6(الجدول 
  القيم المنظمية والمورد البشريمعامل االرتباط بين 

 القيم المنظمية   
 0.776رد البشري ولمتنمية ا

N=80  
   حليل عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة ت. ًثانيا

  ) تنمية المورد البشري(المتغير ) القيم المنظمية(تقيس ھذه العالقة تأثير المتغير التفسيري 
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  )7( الجدول
  اثر القيم المنظمية وتنمية المورد البشري

  المتغير المستقل        
  

 تمدالمتغير المع
 R2 F القيم المنظمية

B0 B1  الجدولية المحسوبة 
 المورد البشري

0.628 0.613  
)13.520(* 0.602 65.421 4.001 

   P < 0.05 N = 282*.  باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونيةتانالجدول من إعداد الباحث
 )1.671= ( الجد ولية (t)قيمة    المحسوبة، (t)قيمة ( ) 

  
دو ي الج دار 7)(ل ف ل انح ة وبمعام القيم   المنظمي أثر ب شري تت ورد الب ة الم ين إن تنمي       يتب

ة )0.613( ة قيم سوبة  ) T( وبدالل ة  )13.520( المح ة البالغ د ولي ا الج ن قيمتھ ر م ي اكب         وھ
ة )1.671( ستوى معنوي د م ة  ) 0.05( عن ا لقيم ة وفق ة المعنوي سيد العالق ن تج   ويمك

 )F (سوبة ة  ) 65.421 ( المح د ولي ا الج ن قيمتھ ر م ي اكب ة  ) 4.001( وھ درجتي حري   وب
ة  )1,78(  ة ) 0.05(عند مستوى معنوي سيرية مجتمع رات التف درة المتغي ر عن ق ذي يعب د ال ومعامل التحدي

سيرية كشفت )60.2%(وھذا يعني إن )60.2(على تفسير البعد المستجيب وجاءت قيمته  رات التف من المتغي
ا عن التغي ة التي مفادھ ول الفرضية الثاني ا قب دم يتضح لن ا تق ورد البشري مم ة الم ى تنمي رات التي تطرأ عل

 . وجود تأثير معنوي بين القيم المنظمية وتنمية المورد البشري
  

 االستنتاجـات
 ، ويفسر ذلك النمط العام)جامعة الموصل(تشكل القيم المنظمية أھمية كبرى  في كليات المجموعة الطبية  .1

  .لميول واتجاھات األفراد المبحوثين  ھذا ما يبينه الوسط الحسابي لھذا المؤشر وھو الذي أغنى المتغير
ام  .2 ة المؤشر الع ى أھمي ون عل راد المبحوث شري(اتفق األف ورد الب ة الم ا ) تنمي ذا م ل، وھ ال العم ي مج ف

 .أوضحته نتائج الوسط الحسابي لھذا المؤشر
ات ا .3 اط تبين من خالل اختبار عالق ة ارتب اك عالق ة ھن ات المبحوث رات الدراسة في الكلي ين متغي اط ب الرتب

ي،  ى المستوى الكل اط عل ورد البشري بموجب معامل االرتب معنوية موجبة بين القيم المنظمية تنمية الم
 .مما يشير إلى تمتع األفراد المبحوثون بمستوى جيد من ھذه التنمية

 .عالقة تأثير بين القيم المنظمية وتنمية المورد البشريأظھرت نتائج تحليل االنحدار أن ھناك  .4
  

  المقترحـات
ان من  .1 در اإلمك ا ق ى تالفيھ ة في شتى المستويات والعمل عل العمل على تخفيف حدة الصراعات الوظيفي

 .خالل إثارة روح الحوار الھادف البناء عند حصول أية مشكلة 
ة  .2 ب التطبيقي رات ،أج( ضرورة توظيف الجوان ساعدةالمختب ة الم ل العلمي زة الحاسوب ،أدوات التحلي ) ھ

 .ًخدمة لألطر النظرية وعلى نحوا يؤشر حالة التفاعل بينھم 
  العامليناألفرادالعمل بفكرة الرصد الوظيفي ومحاولة امتصاص حاالت الغموض الوظيفي لدى  .3
ة .4 ن معرف ضال ع ديھم، ف ل ل شاف ردود الفع املين واكت راد الع ى ذات اإلف دخول إل ع ًال رات ذات الوق  المثي

 .السلبي في نفوسھم
 
   العربيةالمصادر

ر .1 د،داغ ذ محم وش،منق ادل ،وحرح سلوك ، 2000 ،ع ة وال ة المنظم ب ،نظري دار الكت
  .بغداد،العراق،والوثائق

 .األردن،عمان،دار وائل للنشر والتوزيع،1ط،المفاھيم واألسس،التنمية اإلدارية ،2000 ،موسى ،أللوزي .2
ائيبرنا،ألمم المتحدة .3 م المتحدة اإلنم ام ،مج األم شرية لع ة الب ر التنمي ع ،1990تقري رام للتوزي ة األھ وكال

 .مصر،القاھرة،
ي .4 ل العرب ب العم صادية ،1997 ،مكت اة االقت ي الحي ا ف ة ودورھ شرية العربي وارد الب ل .الم ة العم مجل

 .89عدد،القاھرة،ظمة العمل العربيةمن،العربي
 .مصر،القاھرة،دار غريب للطباعة والنشر،بشريةإدارة الموارد ال،1997،علي،السلمي .5
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شرية1995، ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،األمم المتحدة  .6 ة الب ر التنمي الم العربي للطباعة ،تقري دار الع
 .مصر،القاھرة،والنشر

 .مصر،القاھرة،دار الكتب،3ط، العولمة والتخطيط االستراتيجي2000،احمد سيد، مصطفى .7
دار النھضة العربية للطباعة ،)الجزء الثاني،أساسيات وتقنيات(مدخل للتسيير،1981، محمد رفيق،الطيب .8

 ،لبنان،بيروت،والنشر
 .المملكة العربية السعودية،دار المريخ،إدارة الموارد البشرية،2003،ترجمة محمد سيد احمد،ديسلري .9
 .    بيروت،بنانل،دار النھضة العربية للطباعة والنشر،إدارة  اإلعمال،1981،جميل احمد،توفيق .10
ة ،ماجستيررسالة ، الثقافية وتقانة المعلوماتالعالقة بين القيم ،2007،علي حسون الطائي،التميمي .11 جامع

 .بغداد
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Controversies,Applications,Eigthhedition,New Jersey:prentice-
Hall 1998. 

4- Afifik,A.a.&Clark,Virginia,(1984),Computer Aided Multivariate 
Analysis,Adivision of Wadsworth,Inc. London 

  

  :المؤتمرات والندوات األجنبية
1- Industrial Relation Service (IRS) 1998, Management Review: 

          Learning Strategies,IRS, London. 
2- Anton S., The Role Of Senior Leadership In Human 

          Captil And Talent Management, Malaysia,  
  :االنترنيت
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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  إستبانةاستمارة / م
  

سعى الباحثت   وم انت ث الموس داد البح ى إع ورد ( إل ة الم ي تنمي ة ف يم المنظمي اس الق انعك
ا ولغرض إكمال ھذه الدراسة نر) البشري جو تفضلكم بمليء استمارة االستبيان الملحقة باإلجابات التي ترونھ

  .ًعلما بأن البيانات تتسم بالسرية واألمانة العلمية. مناسبة لكل عبارة
  

  مع جزيل الشكر والتقدير
  

  سنديه مروان سلطان الحيالي      . د
  مدرس

 كلية اإلدارة واالقتصاد –قسم إدارة األعمال 
  جامعة الموصل

 

  ر علي عبود العبيدينو
  مدرس مساعد

 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة –قسم إدارة األعمال 
 الموصل

  
   البيانات الشخصية: أوال

   )     (  العمر-
   )    (  الجنس-
     التحصيل العلمي-

 )                                (  دكتوراه
 )                                (  ماجستير

  
  :للقب العلميا

  (                                       )  أستاذ
  (                                       )       أستاذ مساعد

  (                                        )     مدرس
  

  المورد البشريتنمية : األول

موافق   العبارات  ت
موافق ًتماما

موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
قمواف

غير 
موافق 
إطالقا

دى   1 ار ل د واالبتك دعيم التجدي ة لت ر األساليب المالئم  أوف
 .اإلفراد العاملين

          

ارج   2 ن خ املين م راد الع تقطاب اإلف لوب اس د أس  اعتم
 .المنظمة عند الحاجة

          

وئين   3 اإلفراد الكف اظ ب بة لالحتف ط المناس ع الخط أض
 .وضمان عدم تسربھم

          

ى   4 ل عل راد اعم ين اإلف ارات ب ارف والمھ شر المع ن
 .العاملين

          

وظيفي   5 الل ال ة اإلح تخدم سياس وارد ( اس يط الم تخط
 .بما يضمن تدفق اإلفراد الراغبين على العطاء)البشرية

          

ضمان االستفادة   6 ى مستوى ل  اقلل توقفات العمل إلى أدن
 من الوقت

          

ورد  الب  7 ة الم ى تطوير وتنمي شري عن طريق اعمل عل
 .التدريب

          

           .أشجع على إحداث التعلم التنظيمي لإلفراد العاملين  8

ارات   9 ي المھ نقص ف وة ال سد فج ة ل رامج تدريبي أصمم ب
 .والقدرات لإلفراد العاملين

          

ال  10 شكل فع تراحة ب ات االس ن أوق تفادة م اول االس  أح
 لي ًومبدع عندما أكون متعبا من الواجب المعطى إ
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ارات  11 ن المھ ة م ات المنظم يم احتياج ى تقي ل عل  اعم
 .البشرية في األجل القصير والطويل

          

  
  القيم التنظيمية: ثانيا

موافق   العبارات  ت
موافق ًتماما

موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
موافق

غير 
موافق 
إطالقا

د   1 ضرورة عن  أتجنب صرف األموال التي أراھا ليست بال
 لأداء اإلعما

          

انون   2 ى حل المشاكل التي يع  أساعد اإلفراد العاملين عل
 .منھا

          

ي   3 ة ف ة العادل راءات التنظيمي د واإلج تخدم القواع  اس
 التعامل مع اإلفراد العاملين 

          

راد   4 ل اإلف ن قب ة م دة المقدم ار الجدي ى األفك ر إل  انظ
 .العاملين نظرة تقدير واحترام

          

صور  5 ى ب راد أتلق ن أداء اإلف ة ع ارير دوري ة تق ة منتظم
 .العاملين من قبل مسئوليھم المباشرين

          

ذ   6 ضرورية لتنفي ر ال راءات غي وات واإلج تبعد الخط  اس
 العمل 

          

سرعة انجاز   7  استخدم أساليب متنوعة لتحفيز العاملين ل
 مھامھم 

          

د أداء   8 رق عمل بصورة منتظمة عن شكيل ف اعمل على ت
 .إلعمال المطلوبةا

          

د   9 ون بالقواع املين يلتزم راد الع ل اإلف ى جع عى إل  أس
 .واإلجراءات التنظيمية بدقة

          

10 
ن  املين م راد الع ة لإلف رص حقيقي وفير ف ى ت ل عل اعم
وير  ل تط ن اج ة م درات العالي رة  والق ذوي  الخب

 .مستقبلھم الوظيفي

          

           .زين في أداء إعمالھما عمل على مكافأة اإلفراد المتمي 11
 
 

 
 

…………………..……………………. 
……………………..……. 

………….. 


