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 الملخص

وك وبالتررررالي  جرررراح ا فررررراد تعتبررررر القرررريم محررررورا  امررررا للشخاررررية ومعيررررارا أساسررررا للح ررررم علرررر   ررررحة واعررررت ل السررررل

 والمنظمات في تحقيق األ داف .

ومرررن الم كرررد أا الخيرررار األف رررل لتحقيرررق  جاحرررات طويلرررة األمرررد داخرررل المنظمرررة  رررو استح رررار القررريم ا يجابيرررة وتعزيرررز 

م ا ررررة  رررر   القرررريم  بررررين العرررراملين فرررري المنظمررررة فمنظومررررة القرررريم تسررررتطي  أا تعمررررل علرررر  و رررر  مسرررراحة  ررررراكة بررررين القررررادة 

 والمرؤوسين وذلك اا تم استثمار دور ووظيفة تلك المنظومة بالش ل المطلوب .

ويعتمرررد  جررراح المنظمرررات فررري تحقيرررق أ ررردافها علررر  عنا رررر مرررن أ مهرررا المررروارد البشررررية فررري المنظمرررة , وفررري مقدمرررة  ررر   

تحقيرررق أ ررردافها, لررر ا فررر ا المررروارد يرررمتي المرررديروا الررر ين  رررم معنيررروا بالدرجرررة األولررر  برسرررم سياسرررة  ررر   المنظمرررات وتحديرررد و

دراسرررة سرررلوك وم و رررات  خارررية  ررر   الفئرررة القائررردة  رررو مرررن  رررروريات البحرررث فررري مجرررال تطررروير وتفعيرررل ا دارة الحديثرررة 

 الناجحة , ومن ال روري مراجعة ما يتبنو ه من قيم وأخ قيات .

ين قررريم األفرررراد وقررريم المنظمرررة التررري وعلررر  مسرررتول تقابرررل المنظومرررة القيميرررة الفرديرررة مررر  القررريم التنظيميرررة فرررما الع قرررة بررر

يعملررروا بهرررا  ررري ع قرررة ترررمعر وترررمعير, لررريس علررر  مسرررتول الفررررد بعامرررة فقرررط برررل علررر  مسرررتول القيرررادات ا داريرررة علررر  وجررره 

الخاررو , إذ أا المرردير بمررا يحملرره مررن قرريم قررادر علرر  التررمعير تررمعيرا سررلبيا علرر  مسررتول األداا العررا  داخررل المنظمررة إذا مررا 

 يم التي ي من بها م  قيم المنظمة .تعار ت الق

Abstract 

Values are an important focus of personality and a basis for judging the health and morals of 

behavior and therefore the success of individuals and organizations in achieving goals. 

Certainly, the best option to achieve long-term successes within the organization is to evoke the 

positive values and strengthen the status of these values among the staff of the Organization, the 

value system can work to develop a space of partnership between leaders and subordinates, if the 

role and function of that system has been invested as required. 

The success of organizations in achieving their objectives depends on elements of the most 

important human resources in the organization. The first of these resources comes the managers 

who are concerned primarily with the policy of these organizations and the identification and 

achievement of their objectives. Therefore, studying the behavior and components of this leading 

group is a necessary research in the development And activate the modern management successful, 

and it is necessary to review their values and ethics. 

At the level of the individual value system with the organizational values, the relationship 

between the values of individuals and the values of the organization in which they work is a 

relationship of influence and influence, not only at the level of the individual at large but also at the 

level of administrative leadership in particular. Negatively affect the level of overall performance 

within the organization if its values are inconsistent with the values of the organization. 
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 القيم الشخصية:

 ررري قررريم األفرررراد التررري تمثرررل أح رررامهم الخا رررة ومبرررادئهم التررري ينظرررروا مرررن خ لهرررا للمواقررر  أو الع قرررات المحيطرررة بهرررم , 

معتقرررردات األساسررررية والمثررررل والمقرررراييس الترررري تعمررررل  ( القرررريم الشخاررررية بم هررررا ل المبرررراد  وال1996 ) Halsteadويعرررررف

 مر دا عاما للسلوك أو  قاط تف يل في  ن  القرار أو لتقويم المعتقدات واألفعالل .
 

 والقيم الشخصية التي تحكم األفراد العاملين باإلدارة الجامعية في هذه الدراسة هي : 

 ، والمهارة والتخصص ، واألمانه(.)اإلتقان ، والمبادرة ، وحسن الخلق ، والتطوير الذاتي 

تُعررد القرريم مررن العنا ررر األساسررية لت رروين الثقافررة الشخاررية , فهرري تُرر ع ر تررمعيراد كبيررراد فرري حيرراة األفررراد الخا ررة والعمليررة 

, بو رررفها أحرررد الم و رررات األساسرررية للشخارررية ويشرررمل تمعير رررا سرررلوك األفرررراد , واتجا ررراتهم , وع قررراتهم . و ررري بررر لك تُررروف  ر 

ج لتوجيررره سررلوك األفرررراد والجماعرررات وتنظيمرره داخرررل المنظمرررات وخارجهررا , إذ تقرررو  بررردور المراقرر  الرررداخلي الررر ي  إطرراراد مهمرررا

د إلرر  أا ي رروا سررلوكه  د وذا قيمررة فرري حياترره , ويسررع  دائمررا يُراقرر  أفعررال الفرررد وتارررفاته , فالقيمررة  رري مررا يعتبررر  الفرررد مهمررا

د مررر  مرررا يررر من بررره مرررن قررريم , ولررر لك   يم رررن إلفرررال دراسرررة القررريم الشخارررية عنرررد تحليرررل السرررلوك ا  سرررا ي ,  متسرررقا د, ومتوافقرررا

 وبالتالي فهم السـلوك فهما يحيط بطبيعته ودوافعه واتجا اته .

ومفهرررو  القررريم الشخارررية تفررراوت بررررين الشرررمولية والتخاررري  , فررربعش الدراسرررات قارررردت برررالقيم الشخارررية قررريم الفرررررد 

ا جتماعيررررة وقرررريم العمرررل كرررر لك , ودراسرررات أخرررررل ت رررر  القررريم الشخاررررية داخرررل إطررررار خررررا  بشرررت  تاررررنيفاتها الدينيرررة و

 يت من القيم ال اتية بمعزل عن قيم العمل أو القيم ا جتماعية .

و دراك إبعرررراد ومحتررررول القيــررررـم الشخاررررية  بررررد مررررن التوقرررر  عنررررد مفهررررو  الشخاررررية , و ررررو مفهررررو  تررررم طرحرررره لرررردل 

أا ي ررررعها علمرررراا الررررنفس فرررري إطررررار بحررررثهم وا تمررررامهم العلمرررري , وكا ررررت الشخاررررية لرررردل المف رررررين والف سررررفة مررررن قبررررل 

الف سرررفة  ررري محرررور تحلررريلهم للنمرررو الف رررري ومنهرررا تتحررردد طبيعرررة التوا رررل ا  سرررا ي , أمرررا علمررراا الرررنفس فلقرررد اختلفررروا حرررول 

األجهرررزة النفسرررية والجسرررمية الررر ي بم هرررا التنظررريم الررردينامي داخرررل الفررررد لجميررر   Allportتعريررر  الشخارررية فحررردد ا البرررورت 

يحررردد توافقررره مررر  البيئرررة  ويررررل ماي رررل أا الشخارررية  ررري التنظررريم الفعلررري المت امرررل ل  سررراا مرررن خررر ل مراحرررل معينرررة مرررن 

مراحرررل  مو رررا كمرررا تت رررمن الجوا ررر  النفسرررية مرررن معرفيرررة وأخ قيرررة إ رررافة إلررر  المهرررارات وا تجرررـا ات التررري كو هرررا خررر ل 

 حياته .

دراسررة الشخاررية منحرر  مناقشررة اعررر عرراملي البيئررة والوراعررة علرر  ت رروين  خاررية الفرررد , عررم برردأ ا  تمررا  واتخرر  محررور 

ببعررد عالررث و ررو الموقرر  , وعليرره يم ررن النظررر إلرر  الشخاررية علرر  أ هررا عمليررة التفاعررل بررين عوامررل وراعيررة وأخرررل بيئيررة عررم 

 تش يلها بعوامل موقفية .

ا ررر علرر  أداا الفرررد فرري عملرره , فمترر  مررا التررز  الفرررد بقرريم  خاررية معينررة ظهرررت والقرريم الشخاررية لهررا ع قررة تررمعير مب

تلررك القرريم واتسررق م ررمو ها مرر  األداا , كمررا أا التشررابه والتنررالم بررين قرريم الفرررد الشخاررية وبررين مجموعررة العمررل تدفعرره إلرر  

فسرره مرر   قرريم المجموعررة المحيطررة برره فرر ا التفاعررل معهررم بطرررب ايجابيررة أكثررر , فرراا اختلفررت  رر   القرريم الترري ا ررطفا ا الفرررد لن

ذلرررك ادعررر  لوقرررو، ا خرررت ف , برررل قرررد يتطرررور الحرررال إلررر   ررررا، يقرررل أعرررر  مسرررتول األداا ويتعثرررر مسرررتول ا  جرررا  داخرررل 

 المنظمة .

ومقومرررات الشخارررية أو م و اتهرررا  ررري التررري تمثرررل ا تارررال برررين القررريم والشخارررية والسرررلوك ا  سرررا ي , ويم رررن تحديرررد 

ل فررري أا الشخارررية تقررر   رررمن محرررددات عامرررة يتارررل بهرررا ت ررروين الشخارررية و مو رررا , و ررر   المحرررددات  ررري    ررر ا ا تارررا

 ا دراك والقيم وا تجا ات والدواف  .

واتسرررعت  رررفات قررررااة وتحليرررل  ررر   المحرررددات لترررداخل العلرررو  التررري تقررررأ أعر رررا وتركيبهرررا , فعلرررم الرررنفس ا جتمررراعي  

يررررة وهعار ررررا وتررررداعياتها مررررن  اويررررة القرررريم واألعررررراف علرررر   خاررررية الفرررررد وأبعاد ررررا يبحررررث فرررري  تررررائج التحررررو ت ا جتماع

المختلفرررة , فيررررل  أا القررريم الشخارررية  ررري مجموعرررة حرررا ت إدراكيرررة واقعيرررة توجررره سرررلوك الفررررد فررري مختلررر  المواقررر  , 

 رررمن إطرررار  وخررر ل تفـرررـاعل ويميرررز  ررر   الحرررـا ت ا دراكيرررة اتارررالها الثقرررافي , أي أ هرررا تررررتبط بثقافرررة المجتمررر  الررر ي تقررر  

 الفرد معه .
 

 القيم التنظيمية :

يم ررن تعريرر  القرريم التنظيميررة بم هررا  رري مجموعررة القرريم الترري تع ررس الخاررائ  الداخليررة للمنظمررة , و رري الترري تعبررر عررن 

 فلسفتها وتوفر الخطوط العري ة لتوجيه السلوك التنظيمي و ن  القرارات .

لدراسررة تلررك القرريم الترري تح ررم العمررل وتحرردد مسررتول األداا فيرره و رري  الجررودة , والتنررافس وتمثررل القرريم التنظيميررة فرري  رر   ا

 , والعدالة , والنمو والتطوير , وال فااة  ووحدة السلطة(.
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 أنواع القيم التنظيمية :

موا, رلرررم أا  نررراك اخرررت ف برررين المررر لفين حرررول تارررني  القررريم التنظيميرررة, إ  أا  نررراك اتفررراب بيرررنهم مرررن  احيرررة الم ررر

 فا خت ف ليس جو ريا بل بتقسيم القيم وتانيفيها 

م( فقننند اسنننما القنننيم التنظيمينننة  لننن  1995ومنننن التقسنننيما  التننني اهنننتهر  فننني هنننذا المجنننال تقسنننيم فرانسننني  وود نننو )

 اثنتا عشر ايمة تنظيمية ، صنفت تحـت أربع اضــايا رئيسية هي :   

المنظمرررة أا تتعامرررل بهرررا مرررن خررر ل النفررروذ  القررروة( , والقررريم التررري تتبررر   ررر      و ررري القررريم التررري يجررر  علررر انننيم  دارة اإلدارة• 

 ا دارة  ي  القوة, الافوة, والم افمة.

  ويقارررد بهرررا ا تمرررا  المنظمرررة بالق رررايا ذات الارررلة برررمداا العمرررل وتحقيرررق األ رررداف , والقيـــرررـم التررري تتبررر   انننيم  دارة المهمنننة• 

 ية  وا قتااد . دارة المهمة  ي , الفعالية وال فا

  وبموجبهرررا تتعامرررل المنظمرررة مررر  ق رررايا ذات  رررلة بهررردف الحارررول علررر  أف رررل إسرررها  مرررن موظفيهرررا  انننيم  دارة العتانننا • 

حيرررث أا العمرررل   يم رررن أداؤ  دوا الترررزا   ررر  ا المررروظفين , والقررريم التررري تتبررر   دارة الع قرررات  ررري   

 العدل , فرب العمل , والقا وا , والنظا  .

  وتعنرري ا رره يجرر  علرر  المنظمررة أا تعرررف البيئررة الترري تعمررل بهررا وكيفيررة التررمعير علرر   رر   البيئررة , والقرريم  اننيم  دارة البيئننة• 

 التي تتب   دارة البيئة  ي الدفا، التنافس , واستغ ل الفر  .

 

 : التوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية

تقررادات الترري يتبنا ررا األفررراد , وبررين القرريم السررائدة فرري المنظمررة بمررا يحقررق منظومررة  رري عمليررة إيجرراد توافررق بررين القرريم وا ع

 من القيم تدف  عملية السلوك ا داري  حو ا ستقرار والر ا والنجاح.  

أكرررردت معظررررم دراسررررات السررررلوك التنظيمرررري علرررر  أا مررررن أ ررررم مسررررببات الر ررررا الرررروظيفي توافررررق قرررريم األفررررراد مرررر  قرررريم 

فررررد فررري بيئرررة محفرررز  ترفررر   مرررن روحررره المعنويرررة وترررنع س هعار رررا علررر  أداا  بشررر ل عرررا  ومرررن  نرررا الم سسرررات حيرررث يعمرررل ال

تنبررر  أ ميرررة دراسرررة التوافرررق القيمررري وبخا رررة فررري م سسرررات التعلررريم العرررالي التررري تحترررل أ ميرررة بالغررره برررين منظومرررة الم سسرررات 

فرررد وبررين قرريم التنظرريم حيررث تتميررز  رر   الدراسررة المجتمعيررة , حيررث تسررع   رر   الدراسررة لتحقيررق ا  سررجا  والتوافررق بررين قرريم ال

بطرررح  مررروذق لتحقيررق  ررر ا التوافرررق فرري إطرررار مت امررل لمنظومرررة القررريم ا داريررة األمرررر الرر ي يقلرررل مرررن فررر  وجرررود الاررررا، 

 القيمي ويسا م بدرجة عالية في تحقيق األ داف المنشودة .

د حظررري با  تمرررا  والدراسرررة فررري المجتمعرررات الغربيرررة وعلررر  الررررلم مرررن أا مو رررو، القيـرررـم وع قتررره بالنظرررا  ا داري قررر

المعا رررة , إ  ا رره لررم يلررق  فررس ا  تمررا  فرري المجتمعررات العربيررة , علرر  الرررلم كو رره مررن الناحيررة التاريخيررة والعقديررة يحتررل 

حاولرررة لسرررد م ا رررةد كبررررل فررري المجتمررر  ا سررر مي وأ ظمتررره الفرعيرررة بمرررا فيهرررا النظرررا  ا داري وبالترررالي فررراا  ررر   الدراسرررة م

 بعش الفراغ في دراسة منظومة القيم وأعر ا في السلوك ا داري داخل النظم ا دارية . 

ومفهرررو  القيـرررـم الشخارررية  ررري منظومرررة القررريم التررري يتبنا رررا الفررررد باختيرررار  ويحرررر  عليهرررا وعلررر  تمثلهرررا فررري سرررلوكياته , 

و قررريم الجماعرررة التررري ينتمرري إليهرررا أو مرررا اختلررر  , و رررو سررواا أت رررمنت مرررا اتفرررق مرر  األ سررراب القيميرررة األخررررل كقررريم المنظمررة أ

مفهرررو  يعتمرررد علررر  تارررني  القررريم لسررربرا جر لتحديرررد الترتيررر  و األولويرررة القيميرررة لررردل الفررررد , فرررالقيم تمثرررل كمرررا يحررردد بييرررر 

ي دور رررا مرجررر  السرررلوك ومركرررز السررريطرة والتوجيررره و ررر ا ا عتبرررار يجعرررل محرررور تحديرررد  خارررنة القررريم  رررو ماررردر ا الررر ات

 وارتباطها باختيار الفرد   بتوجيه النظا  و  ب ر اد المجتم  , بل القيم الشخاية  ي اختيار  اب  عن الفرد .
 

 مساهمة القيم في بناء المنظما 

د تحرررر  أا ت ررروا لهرررا رؤيرررة وا رررحة تسرررع  إلررر  تحقيقهرررا فررري اطرررار مرررن القررريم التنظيميرررة, وتعتبرررر القررريم  كرررل منظمرررة دائمرررا

لح رررم علررر   رررحة واعرررت ل السرررلوك, وبالترررالي فا هرررا سرررب   جررراح األفرررراد والمنظمرررات فررري تحقيرررق أ ررردافها, معيررراراد أساسررريا ل

ومفهررو  القرريم فرري منظمررات األعمررال  رري عبررارة عررن معررايير تعمررل علرر  توجيرره سررلوك األفررراد تجررا  المواقرر  والموا رري  فرري 

قررروة ترررمعير القررريم علررر  األفرررراد ويجررر  علررر  المنظمرررة  حررردود المنظمرررة وتعتبرررر القررريم مرررن مفرررا يم ا دارة الحديثرررة, وتختلررر  مررردل

تطبيرررق القررريم ا يجابيرررة وتعزيز رررا برررين أفراد رررا, وللقررريم الشخارررية أ ميرررة   تقرررل أ ميرررة عرررن القررريم التنظيميرررة فررري منظمرررات 

ظمرررات  األعمررال, ويجرر  أا يسررع  المررديروا إلرر  حررد كبيررر للتوافررق بررين القرريم الشخاررية ل فررراد والقرريم التنظيميررة داخررل المن

 ا كرررل  رررخ  داخرررل المنظمرررة يحمرررل قيمرررا قرررد تتوافرررق مررر  قررريم المنظمرررة وقرررد   تتوافرررق, ولررر لك ترررمعير سرررلبي علررر  مسرررتول 

األداا إذا تعار رررت القررريم التررري يررر من بهرررا األفرررراد مررر  قررريم المنظمرررة, ويعرررد ذلرررك متطلبرررا لتحقيرررق  جررراح العمرررل ا داري وأحرررد 
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مرررات األعمرررال, والقررريم التنظيميرررة تلعررر  دوراد كبيرررراد فررري عمليرررة بنررراا المنظمرررات العوامرررل األساسرررية المحرررددة لنجررراح وتفررروب منظ

مرررن خررر ل و ررر  ا سرررتراتيجيات واتخررراذ القررررارات وحرررل المشررر  ت واألداا الجيرررد وال فرررااة, وأي رررا تلعررر  دورا فررري تحديرررد 

برررين المرررديرين والعررراملين مسرررتول ا  جرررا  فررري المنظمرررة, وأمرررا القررريم الشخارررية فلهرررا أ ميرررة فررري تحررردد الع قرررات الشخارررية 

وتحديرررد أخ قيرررات العمرررل, والمررردير النررراجع  رررو الررر ي يسرررتطي  تحقيرررق عمليرررة التوافرررق والتررررابط برررين كرررل مرررن القررريم التنظيميرررة 

والقرريم الشخاررية فرري إطررار موحررد, ف لمررا ا دادت درجررة التوافررق وا  سررجا  بررين قرريم المنظمررة وقرريم األفررراد يررنع س ذلررك علرر  

 األ داف, ولها ع قة وعيقة في اتجا ات بعش األفراد كالر ا الوظيفي وا لتزا .  جاح العمل وتحقيق
 

 التوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية في بيئة األعمال الكويتية : 

يعتبرررر البعرررد القيمررري مرررن أ رررم عنا رررر النجررراح, وقرررد أكررردت معظرررم دراسرررات السرررلوك التنظيمررري علررر  أا مرررن أ رررم مسرررببات 

يفي توافرررق قررريم األفرررراد مررر  قررريم الم سسرررات حيرررث يعمرررل الفررررد فررري بيئرررة محفرررز  ترفررر  مرررن روحررره المعنويرررة الر رررا الررروظ

وترررنع س هعار رررا علررر  أدائررره بشررر ل عرررا . ومرررن  نرررا تنبررر  أ ميرررة سرررعي المنظمرررات إلررر  تحقيرررق التوافرررق القيمررري برررين قررريم الفررررد 

فررر  وجررود الارررا، القيمرري ويسررا م بدرجررة عاليررة  وبررين قرريم المنظمررة, ألا تحقيررق  رر ا التوافررق فرري إطررار مت امررل يقلررل مررن

 في تحقيق األ داف المنشودة .

وقرررد ركرررزت ال ثيرررر مرررن الدراسرررات العلميرررة واألبحررراث قرررديما وحرررديثا علررر  أ ميرررة القررريم فررري العمليرررة ا داريرررة فعلررر  سررربيل   

وقررا  العررالم لي رررت برر جراا عرردة  المثررال أ ررارت بعررش الدراسررات الترري قامررت بهررا جامعررة ميتشرريجن إلرر  أ ميررة القرريم ا داريررة,

 أبحاث لتحليل سلوك القائد ودراسة اعر قيمه واتجا اته عل  إ تاجية العاملين.

ومرررن جا ررر  هخرررر فررر ا  نررراك دراسرررات ركرررزت علررر  أ ميرررة القيــرررـم الشخارررية وا عتقرررادات التررري يتبنا رررا المررردير أو القائرررد 

أ رره كلمررا  ادت القرريم ا يجابيررة لرردل القررادة ا داريررين كلمررا أعررر ذلررك  فرري المنظمررة ودور ررا فرري تفعيررل العمليررة ا داريررة, وتبررين

علرررر  كفررررااة ا جرررررااات ا داريررررة, وي رررروا ذلررررك عررررن طريررررق تفهررررم القررررادة لقرررريم مرؤوسرررريهم وبالتررررالي مشرررراركتهم مشرررراعر م 

مررر  و مرررومهم ممرررا يع رررس أف رررل األعرررر فررري  فسرررياتهم والع رررس كررر لك والموظررر  الررر ي يرررري أ ررره علررر  خررر ف فررري القررريم 

مجموعتررره أو رؤسرررائه أو مررر  قررريم المنظمرررة التررري يعمرررل فيهرررا, ف  ررره يتاررررف علررري  حرررو مختلررر , ممرررا ينشررر   رررراعا يولرررد 

 ا قسامات وفا  بين األفراد العاملين داخل المنظمة.
 

 والقيم يمكن تقسيمها  ل  ايم هخصية وايم تنظيمية يمكن تعريفها عل  الشكل اآلتي:

فرررراد التررري تمثرررل أح رررامهم الخا رررة ومبرررادئهم التررري ينظرررروا مرررن خ لهرررا للمواقررر  أو القررريم الشخارررية  ررري قررريم األ  -1

( القرررريم الشخاررررية بم هررررا لالمبرررراد  والمعتقرررردات األساسررررية والمثررررل والمقرررراييس Halsteadالع قررررات المحيطررررة بهررررم, ويعرررررف  

األفعررررالل. ومررررن أبررررر  القرررريم الترررري تعمررررل مر ررررداد عامررررا للسررررلوك أو  قرررراط تف رررريل فرررري  ررررن  القرررررار أو لتقررررويم المعتقرررردات و

 الشخاية  ا تقاا, والمبادرة, األخ ب, والتطوير ال اتي, والمهارة والتخا , واألما ة.

أمرررا القررريم التنظيميرررة فهررري مجموعرررة القررريم التررري تع رررس الخارررائ  الداخليرررة للمنظمرررة التررري تعبرررر عرررن فلسرررفتها وتررروف  ر   -2

القرررررارات فيهررررا. ومررررن أبررررر  القرررريم التنظيميررررة  الجررررودة, والتنررررافس, الخطرررروط العري ررررة لتوجيرررره السررررلوك التنظيمرررري و ررررن  

 والعدالة, والنمو والتطوير, وال فااة  ووحدة السلطة.

وإيجررراد التوافرررق برررين القررريم الشخارررية والقررريم التنظيميرررة يرررتم مرررن خررر ل إيجررراد توافرررق برررين القررريم وا عتقرررادات التررري يتبنا رررا 

ة بمرررا يحقرررق عقافرررة تنظيميرررة واحررردة متماسررر ة مرررن القررريم تررردف  عمليرررة السرررلوك ا داري األفرررراد, وبرررين القررريم السرررائدة فررري المنظمررر

  حو ا ستقرار والر ا والنجاح,  والش ل التالي يو ع  تيجة التوافق القيمي بين األفراد والمنظمة.

الماسسنننة  وبنننذلخ نخلنننص  لننن  أن انننيم األفنننراد المندمجنننة منننع انننيم الماسسنننة تشنننكل نمنننو   للتوافنننق القيمننني النننذ  يقنننود

 لننن  تحقينننق أهننندافها فننني ونننو منننن الرينننا واورتيننناب النننذ   يننننعك  بننندوره  يجابنننا علننن  ونننودة األداء ومنننن ثنننم القننندرة علننن  

تحقينننق األهننننداو المنشننننودة، وبالتنننالي يجنننن  أن تسننننع   نننل منظمننننة لتحقيننننق هنننذا التوافننننق مننننا أمكنننن. ويتضنننن  مننننن خننننتل 

 الدراسا  أن التوافق القيمي يمر بخمسة مراحل هي:

مرحلررة تقيرريم الواقرر  الفعلررري عررن طريررق البحرروث والدراسرررات العلميررة الترري تنارر  علررر   قرريم القررادة ا داريررين  بارررفة   -1

 خا ة وقيم الموظفين بافة عامة. 

 مرحلة اكتشاف الفجوة بين القيم الشخاية والقيم التنظيمية.  -2

رديرررة وو ررر   مررروذق أولررري للقررريم المطلوبرررة مررر  خطرررة مرحلرررة التوافرررق والررردمج وتعنررري تحليرررل القررريم التنظيميرررة والقررريم الف -3

 للتطبيق .

 مرحلة التسويق للنموذق الجديد وتغيير القناعات بم مية القيم ا دارية المتفق عليها وا لتزا  بها تطبيقها.   -4

 وأخيراد مرحلة التحفيز والدعم للتطبيق والتي تتطل  ت ات  الجهود في سبيل حسن التطبيق.  -5


