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سيكومترية ملقياس القيم التنايمية لـــ ديف فرانسيس ومايك  دراسة

      .هيبروك ةولية وهرانعلى عينة من عمال مؤسسة  (1990وودكوك)

 .د. فراحي فيصل، أ.بودهري عبد الرحمان

 13/04/2017تاريخ القبول:     11/11/2016تاريخ الستال :

 خلص :امل

إلى دراسة الخصائص السيكومترية ملقياس القيم التنظيمية الذي أعده كل من ديف  ناهدف

( على عينة من عمال مؤسسة هيبروك للنقل البحري بولية 1990فرانسيس ومايك وودكوك )

داخلي لألبعاد التساق وال الثباتو  بدرجة عالية من الصدق يتمتعقياس أن املكانت النتائج و وهران 

 .واألبعاد الجزئيةاألساسية 

 ، الخصائص السيكومترية.ومايك وودكوكالقيم التنظيمية، ديف فرانسيس  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

We aim to study the psychometric characteristics of organizational values scale of 

Dave Francis and Mike Woodcock (1990) on a sample of employees in Oran HYPROC 

Shipping Company, the results show that the scale has a high degree of Validity, Reliability 

and internal consistency of basic and micro dimensions. 

Key words: organizational values, Dave Francis and Mike Woodcock values scale, 

psychometric characteristics. 
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 مقدمة:

يزها عن تعتبر البحوث امليدانية نوعا من البحوث بصفة عامة، غير أن ما يم

هو الوصول إلى نتائج من امليدان التي تم البحث فيه من  البحوث النظرية التصورية

ما يندرج تحت إطار البحث العلمي،  وكل هذاخالل التطرق إلى الظاهرة املراد دراستها، 

 يعني جملة من الخطوات املنهجية املضبوطة علميا لدراسة الظاهرة.

تسمح له القيام بالبحوث امليدانية يستوجب على الباحث الستعانة بأدوات إن 

بجمع املعلومات عن الظاهرة املدروسة من خالل مجتمع البحث أو العينة املأخوذة 

، فكل أداة لها قياساملقابلة وامل، األدوات املعروفة نجد: املالحظة منه، فمن بين

أجل الحصول على املعلومات الالزمة ملعالجة الظاهرة، والباحث  وضوابط منشروط 

جمعة تكلفة أقل )ي تخدم بحثه بما يتناسب مع جهد و يقوم باختيار األداة املناسبة الت

 .(22ص.2010، ياخح الناار

يطرحها الباحث على املبحوثين،  بشكل عام هو مجموعة من األسئلة التي قياسامل

هؤلء املبحوثين للمعلومات التي تخدم موضوعه، و في نفس هو بذلك يتوقع امتالك و 

الوقت يسعى الباحث إلى املوضوعية في النتائج التي يتوصل إليها، و هذا يكُمن في تمتع 

بالصدق و الثبات، فالصدق يعني قدرة األداة على قياس ما وضعت  قياسامل

(،أما الثبات يعني اتساق النتائج، أي إذا تكرر القياس 231،ص.2000عال ،لقياسه)

اتساق الفقرات مع بعضها البعض، ُسجل استقرار في النتائج، و هذا يدل على 

(، وبالتالي يعتبر الصدق والثبات 305،دت،ص.عقيلالفقرات مع املقياس ككل)و 

قيمة النتائج  منشرطان أساسيان في أدوات القياس، وهذا بطبيعة الحال يرفع 

العكس صحيح، وعليه جاءت هذه الدراسة ملعرفة مدى توفر املقياس املتوصل إليها و 

 الذي بين أيدينا على هذين الشريطين.
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 امإشكالية: -1

يشير العديد من الخبراء أن القيم التنظيمية بصفة عامة لها دور كبير في سلوك   

الفرد، فمن خاللها يمكنه تحديد الصحيح من الخطأ في التصرفات، و تفسير النزاعات 

داخل املنظمة، و هي أساس لفهم التجاهات و الدوافع الكامنة وراء سلوكات العمال 

القيم التنظيمية صعبة  في نفس الوقت تبقى (،2003)املغربي، داخلة املنظمة

تتمتع بالنسبية ألنها من حيث النطباع تختلف من شخص آخر حسب القياس، و 

رغباته وحاجاته وظروفه، ولقد سجلت عدة محاولت لقياس القيم التنظيمية من 

خالل املالحظة املنظمة واملقابلة الشخصية وتحليل املضمون وإعداد مقاييس تتضمن 

من العبارات التقريرية. ومن جملة املحاولت التي سعى إليها الباحثون في مجال  جملة

دراسة القيم التنظيمية، تلك املحاولة التي قام بها كل من ديف فرانسيس ومايك 

بحيث احتوت على أربع قضايا أساسية و املتمثلة في إدارة اإلدارة  1990وودكوك سنة 

نتي عشر قضية فرعية، و إدارة البيئة باإلضافة إلى اثو إدارة املهمة وإدارة العالقات 

الجزائرية ستخدام في البيئة العربية عامة و غير واسعة ال  املقياس الكن تبقى هذ

كما ل تتوفر معلومات كافية عن خصائصه  خاصة حسب علم الباحث طبعا،

كد بعد مراجعة 
َ
ن هنا تبرز ، وما املقياساألدبيات املتعلقة بهذالسيكومترية وهذا تأ

بالصدق و الثبات الالزمين إذا طبق  قياسإشكالية هذه الدراسة في مدى تمتع هذا امل

على عين الدراسة املتواجدة في البيئة الجزائرية، ولتناول هذه اإلشكالية تم طرح 

 التساؤلين املواليين:

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسهل يتمتع -

 ( بدرجة عالية من الصدق؟1990وودكوك)

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسهل يتمتع  -

 ( بدرجة عالية من الثبات؟1990وودكوك)
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 فرضيات الدراسة: -2

( في رسالته إلى أن القيم بصفة عامة تتميز باملوضوعية 2011)عياد أشار 

، 2011عياد،والزمان )والثبات، أي أن العمال ل يختلفون عليها باختالف املكان 

 ، افترض الباحث ما يلي:والثبات(، ومن خالل املبرر املوضوعي 43.ص

س ومايك القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسي مقياسيتمتع  الفرضية األولى:

 ( بدرجة مقبولة جدا من الصدق.1990وودكوك)

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسيتمتع  الفرضية الثاظية:

 ( بدرجة مقبولة جدا من الثبات.1990وودكوك)

 ف الدراسة:هد -3

القيم التنظيمية الذي أعده ديف  قياسسالمة املعالم السيكومترية مل التأكد من

مؤسسة هيبروك )حالة  وفقا للبيئة الجزائرية (1990)سنة  فرانسيس ومايك وودكوك

 .(بولية وهران

 منهج الدراسة: -4

 .يتناسب مع الغرض من هذه الدراسةقام الباحث بإتباع املنهج الوصفي الذي 

 الدراسة: عينة -5

( فردا من مختلف مصالح و أقسام 74بلغت عينة الدراسة أربعة وسبعون)

بولية  (HYPROC SHIPPING COMPAGNY )  مؤسسة هيبروك للنقل البحري 

  .10وهران

                                                           
10

مؤسسة عمومية ، هي (HYPROC SHIPPING COMPAGNY) البحري مؤسسة هيبروك للنقل  

وهران رقم  -الصديقية  7200الجتماعي: إيسطو صندوق بريد  هاإقتصادية، ذات أسهم مقر 

 .مليار دينار جزائري  12الرأسمال الجتماعي: ، 31025
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 ديف فرانسيس ومايك وودكوكلـ  ةمقياس القيم التنايمية التعريف -6

  :(1990)سنة

 :1995 .ووودكوكفرانسيس حسب  للمقياس ةالنارياملفاهيم أول: 

 يجب أن تتضمن ما يلي: : والتيامإدارةإدارة  -

اإلدارة الناجحة هي التي تدرك النفوذ الذي تمتلكه من  نأل  (:القوة )النفوذ -

، واتخاذ القراراتخالل مركزها الوظيفي، الذي يسمح لها بتقرير رسالة املنظمة 

، املنظمة(امللكية )أي ملكية مشروع  القوة من أربع مصادر: واإلدارة تكتسب

 الجاذبية )من خالل النظرة املستقبلية املبنية على قيم سليمة(، املعلومات

 .والعقاباملكافأة 

أي أن املناصب القيادية كمدير مثال يجب  الوفوة )النخبة دائما في القمة(: -

أن يشغلها أفراد ذوو كفاءة تتناسب وحجم مسؤولياتهم، فإذا كان العكس 

عود بالسلب على السير السليم لإلدارة، وبالتالي فستتكبد املنظمة أضرار ت

اختيار هؤلء األفراد ينبني على معايير موضوعية بعيدة كل البعد عن الذاتية، 

)فرانسيس ذلك إدراك أهمية التطوير املستمر لتلك الكفاءات.  وزيادة على

 (65.، ص1995وودكوك. و 

األداء الجيد ألفراد املنظمة لبد أن يكافأ إما بصيغة  املكافأة )األدا  ملك(: -

)فرانسيس و  مادية أو معنوية من أجل اإلبقاء على املستوى املطلوب من األداء

(. لذلك لبد من وضع نظام للمكافآت واضح املعالم ل 77،ص.1995وودكوك. 

عتراف يترك أي التباس، مع عدم إغفال الجوانب املعنوية كاحترام الذات وال 

 (2006)دويدار، الجتماعي.
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َهمة: -
َ
لكي تقوم املنظمة بمهمتها كما يجب، لبد من التركيز على أهداف  إدارة امل

)فرانسيس و وودكوك.  واضحة، والعمل بكفاءة، وبذلك تتضمن إدارة املهمة ما يلي:

 (41،ص.1995

هي تعني عمل األشياء الصحيحة في زمن املناسب وبالطريقة  الفعالية: -

(، أي مدى صالحية العناصر املستخدمة 37،ص.1997املالئمة)شريف،

 (275،ص.1999للحصول على النتائج املطلوبة.)كشك،

عن الطرق الصحيحة لستخدام العناصر التي تم اختيارها  البحثأي  الكفاية: -

 (103،ص.1995وودكوك. غوبة. )فرانسيس و لى النتائج املر من أجل الوصول إ

وهو يعني الستخدام األمثل للموارد املتاحة مما يستوجب انخفاض  :القتواد -

مدخالت مستلزمات اإلنتاج وزيادة معتبرة في مخرجات العملية اإلنتاجية من 

 (2002)سحنون، سلع وخدمات.

تكون أفراد املنظمة، و شاء عالقات بين يسمح التنظيم اإلداري بإن دارة العالقات:إ -

، أو أفقية بين املديرين واملرؤوسرأسية في التنظيمات الهرمية كالعالقة يبن الرئيس 

 يتطلب: اوهذ (،171.، ص1996)زويلف وزمالؤه، واحدفي مستوى 

يعني درجة املساواة في التعامل مع األفراد املنظمة الذين يعملون في و  العدل: -

هذا يكون الختالفات في الخصائص الفردية و نفس الظروف بغض النظر عن 

  (352.، ص2011اإلجراءات املحددة مسبقا. )جاب هللا عمارة،وفق القواعد و 

فهو يوفر فرصة الستفادة من كافة املهارات والخبرات التي : العمل اخجماعي -

يتمتع بها أفراد املنظمة، ليس بشكل فردي ولكن بصورة جماعية تسهم في 

يعزز قدرة املنظمة على مواجهة  والقدرات بماذه املهارات التنسيق بين ه

 (161.، ص2010مشهور،)العمل. التحديات أثناء 
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فالنظام املناسب من قواعد وإجراءات مكونة بذلك قانونا  القاظون والناا : -

ينظم تصرفات العمال ويحدد السلوكات املقبولة مما يسمح للمدراء إعطاء 

، 1995وودكوك. إطار قانوني منظم. )فرانسيس و  فيتوجيهات ألفراد املنظمة 

 (161.ص

املنظمات بصفة عامة تعيش في بيئة مضطربة معروفة بالتنافس،  إدارة البيئة: -

وكل منظمة تسعى للبقاء والتموقع، وإل سيكون مصيرها الزوال، لذلك ينبغي على 

 املنظمة أن تقوم بما يلي:

بدراسة التهديدات الخارجية، لتضع فاملنظمة الناجحة هي التي تقوم  الدفاع: -

بعد ذلك خطة دفاعية قوية تسمح لها بالستمرارية. )فرانسيس و وودكوك. 

 (43،ص.1995

: يتم من خالل السعي للحصول على أكبر قدر من املوارد النادرة التنافس -

للوصول إلى أفضل النتائج كالقدرة على زيادة اإلنتاج للحصول على عوائد أو 

 (113.عطية، دت، ص) للمنظمة البقاء في التنافسية.مكاسب تسمح 

: فالفرص إذا أتيحت ينبغي على املنظمة انتهازها بسرعة، مع استةالل الفرص -

العلم بأن هذا يحمل نوعا من املخاطرة أو املغامرة، وإل فستقوم املنظمات 

هذه املنافسة باستغالل هذه األخيرة، لذلك املنظمة الناجحة لبد لها من تبني 

 (44.، ص1995)فرانسيس ووودكوك.  القيمة "من يجرأ يكسب".

مايك وود كوك، وترجمه املقياس وضعه كل من ديف فرنسيس و  املقياس: ةنيةثاظيا: 

(. ُوضع املقياس لقياس مستوى 1995هيجان ) إلى العربية الدكتور عبد الرحمان أحمد

وكل بعد أساس ي  أبعاد رئيسيةالقيم التنظيمية السائدة في التنظيم من خالل أربعة 

( فقرات 05يتكون من ثالث أبعاد جزئية، وكل بعد جزئي يمثل قيمة بمعدل خمس )
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( فقرة صيغت في التجاه 60للفقرات هو ستون ) لكل بعد جزئي، أما املجموع الكلي

 :اليجابي والجدول املوالي يوضح ذلك

 

 

لها مع الفقرات ملقياس القيم  والقيم املمثلةواخجزئية ( يوضح األبعاد األساسية 01)رقم جدول 

 (1990) ومايك وودكوكالتنايمية حسب ديف فرانسيس 

 رقم العبارة البعد اخجزئي األساس ي البعد الرقم

 اإلدارة إدارة 1

 1- 13- 25- 37- 49 القوة

 2- 14- 26- 38- 50 الصفوة

 3- 15- 27- 39- 51 املكافأة

 املهمة إدارة 2

 4- 16- 28- 40- 52 الفعالية

 5- 17- 29- 41- 53 الكفاية

 6- 18- 30- 42- 54 القتصاد

 العالقات إدارة 3

 7- 19- 31- 43- 55 العدل

 8- 20- 32- 44- 56 فرق العمل

 9- 21- 33- 45- 57 القانون و النظام

 البيئة إدارة 4

 10- 22- 34- 46- 58 الدفاع

 11- 23- 35- 47- 59 التنافس

 12- 24- 36- 48- 60 إستغالل الفرص

فهو يتمثل في تصحيح القيم التنظيمية بتقدير العبارات، وذلك  :املقیاس مفتاحثالثا: 

 .ألوزانها التي صيغت وفق طريقة ليكرت5 إلى 1من  الدرجات بإعطاء

 :النتائج ومناقشة عرض

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسيتمتع  الفرضية األولى:

 ( بدرجة مقبولة جدا من الصدق.1990وودكوك)

 سيتم اختبار صحة هذه الفرضية على ثالثة مستويات:   

 صدق التساق الداخلي لألبعاد األساسية للمقياس. املستوى األول:
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ل حساب معامل قام الباحث باستخراج صدق التساق الداخلي أو البنائي من خال   

املقياس  وعالقتها بأبعادارتباط بيرسون بين كل بعد من أبعاد األساسية للمقياس 

 في الجدول املوالي كما يلي: وكانت النتائجككل 

 (يبين معامالت ارتباط ةيرسون ةين األبعاد األساسية و أبعاد املقياس ككل07اخجدول رقم)
 الدللةمستوى  معامل الرتباط األبعاد األساسية 

ل
س كك

أبعاد املقيا
 

 9620, إدارة اإلدارة

0,01 
 9690, إدارة املهمة

 9690, إدارة العالقات

 9690, إدارة البيئة

( 0,969( إلى )0,962يتبين من خالل الجدول أن معامالت الرتباط تراوحت من )   

على أن كل بعد أساس ي للمقياس له عالقة  وهذا يدل( 0,01عند مستوى الدللة )

 قوية مع أبعاد املقياس ككل.  

 صدق التساق الداخلي لألبعاد الجزئية للمقياس. املستوى الثاني:

 ككل وأبعاد املقياسمعامالت ارتباط ةيرسون ةين األبعاد اخجزئية  ( يبين08)رقم اخجدول 

 

 مستوى الدللة معامل الرتباط األبعاد اخجزئية

ل
س كك

أبعاد املقيا
 

 8860, القوة

0,01 

 8980, النخبة
 8970, املكافأة
 9040, الفعالية
 8770, الكفاية

 9100, القتصاد
 8880, العدل

 8880, فرق العمل
 9100, النظامالقانون و 

 8880, الدفاع
 8870, التنافس

 9080, استغالل الفرص

( 0,910( إلى )0,877يتبين من خالل الجدول أن معامالت الرتباط تراوحت من )   

على أن كل بعد جزئي للمقياس له عالقة  وهذا يدل( 0,01عند مستوى الدللة )

 معتبرة مع أبعاد املقياس ككل.
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األساسية  وعالقتها باألبعادصدق التساق الداخلي لألبعاد الجزئية  املستوى الثالث:

 للمقياس.

 

 

 

 

  وأبعادها األساسيةمعامالت ارتباط ةيرسون ةين األبعاد اخجزئية  ( يبين09)رقم اخجدول 

 

 مستوى الدللة معامل الرتباط األبعاد اخجزئية

سية
سا

األبعاد األ
 

 إدارة امإدارة
 9200 , القوة

 9220 , النخبة 0,01
 9440 , املكافأة

 إدارة املهمة
 9310 , الفعالية

 9060 , الكفاية 0,01
 9380 , القتصاد

إدارة 
 العالقات

 9350 , العدل
 8850 , فرق العمل 0,01

 9350 , القانون و النظام

 إدارة البيئة
 9350 , الدفاع

 8960 , التنافس 0,01
 9390 , استغالل الفرص

( 0,944( إلى )0,885يتبين من خالل الجدول أن معامالت الرتباط تراوحت من )   

على أن كل بعد جزئي للمقياس له عالقة  وهذا يدل( 0,01عند مستوى الدللة )

 معتبرة مع بعده األساس ي.

القيم التنظيمية الذي  مقياسإذن النتائج أثبتت قبول الفرضية الولى القائلة بتمتع 

 ( بدرجة مقبولة جدا من الصدق. 1990فرانسيس ومايك وودكوك)أعده ديف 

القيم التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك  مقياسيتمتع  الفرضية الثاظية:

 ( بدرجة مقبولة جدا من الثبات.1990وودكوك)

 سيتم إختبار صحة الفرضة الثانية من خالل طريقتين:   

 طريقة ألفا كرومباخ. الطريقة األولى: -
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وكانت قام الباحث بحساب معامل ثبات فقرات املقياس بطريقة ألفا كرومباخ،     

 أن فقرات املقياس لها ثبات عال. وهذا يعني(، 0،977)هي  النتيجة

 طريقة التجزئة النصفية. الطريقة الثاظية: -

نصفين مة إلى تم إيجاد معامل ارتباط سبيرمان براون بين معدل الفقرات مقس   

إلى الفقرة  31من الفقرة  ، والنصف الثاني30إلى الفقرة  1األول من الفقرة  النصف

 عال أيضا. وهو ثبات( 0،955الثبات هي ) ، وكانت نتيجة60

القيم  مقياستمتع من خالل نتائج الطريقتين تأكدت الفرضية الثانية القائلة ب   

( بدرجة مقبولة جدا من 1990التنظيمية الذي أعده ديف فرانسيس ومايك وودكوك)

 الثبات.

  :الستنتاج العا 

الفرضية األولى: بينت املستويات الثالثة أن كل الرتباطات كانت دالة عند مستوى  -

عالقة ( وهذا مفاده أن العالقة بين األبعاد األساسية واملقياس ككل هي 0،01الدللة )

قوية، وعالقة األبعاد الجزئية مع املقياس ككل هي أيضا عالقة قوية، وعالقة األبعاد 

الجزئية بأبعادها األساسية هي قوية أيضا، وبالنظر إلى نتائج املستويات الثالثة تبين 

الدراسة يتميز  مقياسأي أن  0،96إلى 0،88أن قيم معامالت الرتباط تراوحت من 

( أن معامالت الرتباط إذا فاقت 2000صدق، حيث أشار عالم )بدرجة عالية من ال

(، كما أن هذه النتائج ثمنت ما جاء في 225،ص.2000)عالم، فهي تعتبر صادقة 0،75

الصدق الظاهري من خالل قبول كل الفقرات و انتمائها ألبعادها الجزئية و أبعادها 

 وضع لقياسها.األساسية، و بالتالي فمقياس الدراسة يقيس السمة التي 

إن كلى الطريقتين اقتربت نتيجتهما من الواحد، وهذا يدل على  الفرضية الثانية:-

وهذه  على عينة الدراسة، قياسوجوب الوثوق بالدرجات املحصل عليها إزاء تطبيق امل

( للقيم التنظيمية على هيئة 2005النتيجة جاءت موافقة ملا جاء في دراسة العوفي)
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(، كما 0،967الرقابة في الرياض بالسعودية، بحيث بلغ معامل ألفاكرومباخ دراسته )

( على عينة من أساتذة في 2010جاءت موافقة أيضا ملا جاء في دراسة مسعودة)

لتجزئة النصفية بحيث بلغت نتيجة معامل جامعة بسكرة بحيث اعتمدت طريقة ا

الدراسة بدرجة عالية من  مقياس(، و كل هذا يؤكد تمتع 0،830ارتباطها املصحح )

 الثبات. 

 

 املراجع:أهم 

(.اإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية مع تطبيقات برمجية 2010جمعةصالح النجار،نبيل.) -

SPSS.دار حامد. (.األردن:1.)ط 

وتطبيقاته  والنفس ي أساسياته والتقويم التربوي  س(. القيا2000) عالم محمودصالح الدين  -

 درا الفكر العربي. :ة(. القاهر 2ط.)املعاصرة. وتوجهاته 

دار بن  البحث العلمي من تحديد املشكلة إلى تفسير النتيجة. ت(. خطوا)دت حسين عقيل عقيل -

 كثير.

دافعية  علىأثر محددات إدراك الدعم التنظيمي (. 2003املغربي، عبد الحميد عبد الفتاح. ) -

الشركات الصناعية التابعة لقطاع األعمال العام بمحافظة  علىاألفراد لإلنجاز بالتطبيق 

 تم www.elmaghrby. ne. من 35 -02(، 2)2الدقهلية. املجلة العلمية التجارة والتمويل، 

 .2013، ديسمبر 29استرجاعها بتاريخ 

املستقبل لدى طلبة كلية  والقيم وعالقتها بتصورات(. امليول املهنية 2011عياد، وائل محمود. ) -

 فلسطين. من األزهر،جامعة  ماجستير،رسالة  مجتمع غزة بوكالة الغوث الدولية.

www.alazhar.edu.ps  2014مارس، 03تم استرجاعها بتاريخ. 

 العلمية الدولية. ر : الدان(. عما1ط.)األعمال. إلى إدارة  ل(. مدخ2000)هاني. حرب، بيان  -
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 اململكة العربية السعودية: معهد اإلدارة العامة.
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 وتطبيقاته.اإلسكندرية:دار املعرفة الجامعية.

 لدار الجامعية.ا (.اإلسكندرية:2دارة املعاصرة.)ط.(.اإل 1997شريف،علي.) -

ت بأسلوب (.ومضات إدارية صور من الواقع اإلداري وأفكار إدارية:عرض1999كشك،إبراهيم.) -

 دار وائل. عمان: القصة والخاطرة والحوار
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