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جالل وجهه وعظيم  ليوافي ويكافئ مزيده، كما ينبغي  حمدا  ونحمده  هلل نشكر     
مي نوعلى هذه النعمة الطيبة والنافعة نعمة العلم والبصيرة ، سلطانه

أ
سلم على النبي ال

 الذي علم المتعلمين، وبعث في قلوب البائسين. 

َإَ وَ }من قول رب العزة  انطالقا       
َذ َأَ تَ َذ  َكَ ب َرَ َن  َئَ لَ َم  َت َرَ كَ شَ َن  َ َم 

 
َكَ نَ يد َزَ ل َئَ لَ وَ َم  َت َرَ فَ ك  ََن  َإَ َم 

ََن 

إبَ ذ َعَ 
َلَ   ة،، فاإلعتراف فضيلة سامية فإن كان الشكر ترجمان الني07ابراهيم: { يد َد َشَ ي

ن  اخالص، فال يسعنبإولسان الطوية، وشاهد  وجه إلى هللا العلي القدير بالحمد نت إلى اأ
صبنا فيه  تمام هذتوفيقه إل على  والشكر ن نكون قد اأ ا العمل المتواضع والذي نرجوا اأ

ن يكون خالصا    لوجهه الكريم، الرمي قدر اإلمكان، واأ

خلص   مسى دينا علينا شكر كل من ساعدونا في إنجاز هذا البحث، فها نحن نقدم اأ   اأ

ستاذنا المشرف  
أ
ن نبداأ با س اأ

أ
الّذي   -عمأرَنوي-شكرنا لهؤلء متمنين لهم كل خير، ول با

عماله ومشاغله العديدة من متابعة هذا العمل المتواضع بكل روح علمية   لم تمنعه اأ
مّدنا نصحا   ن يبخل علينا بشيئ مما علمه  وتوجيها   وتواضع شديد وصبر كبير، فقد اأ دون اأ

ستاذ، فله منا جزيل الشكر وكامل العرفان.  وخلقا    هللا، فكان نعم القدوة علما  
أ
 ونعم ال

في  ALFAPIPE بمؤسسة والعاملين المشرفين  كل لىإالميمون شكرنا ب كما نتقدم  
 والظروف المالئمة التي هيئوها لنا إلتمام وإنجاز   التي قدموها على التسهيالت  غردايةة ولي

 . هذا العمل في جانبه الميداني
هل  

أ
ساتذتنا الكرام  في قسم العلوم الجتوالشكر الموفور ل ماعية  الفضل والعلم من  اأ

 بجامعة برج بوعريريج ونقول لهم جزاكم هللا عنا كل خير. 

ساتذة لجنة المناقشة  
أ
تفضلهم بكما ل يفوتنا ان نتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة ال

 مناقشة هذه المذكرة وتقديمهم للمالحظات والتصويبات. ل

ن يجعل عملنا هذا داعين هللا ا الكريم في الدنيا   لوجهه خالصا  المتواضع   لعلي القدير اأ
 ا عندوفي ميزان حسناتنا 

 
مين- خرة ل  . -ا 

 

 



 

 

ء: اإلهدا   

  ات املسؤولي   رجال    إل    ,والصفاء  املبادئ    والوفاء وإخوان    االخالص    رجال      إل   بداية      العمل   هذا      هندي 

   املؤسسات االقتصادية.   الفاعلة يف      لتغيري واألقوال ل     النوايا الطيبة    والتأثري ذوي 

  جيل الغد األسعد الذي     األمثل إل   إل    وما  يتسامى د    الغد األفضل الذي   شباب      هذا العمل أيضا إل   هندي  

. والسؤدد      مستقبل الوحدة      أجل مستقبل جزائرنا احلبيبة     من   موحد      شريف      هدف    إل      يسعى     

-أفراد عائلة      كل   أعمارهم ، وإل    يف      حفظهم اهلل و أطال     العطاء الصايف     والدينا األعزاء نبع   إل  

  كل قارئ    وإل    واخلالن،  األصدقاء     هم، وإل ار وصغ   هم  ار كب هم  رجاهلم ونسائ   -مالل بوسنان و  

األكادميي.   وحتصيله      مشواره العلمي     يفيده يف   هلذا العمل عسى أن    

  للدنيا واآلخرة، ويسعى جاهدا    يتخذ من العلم سبيالا   كل من      املعايل، إل     بثقافته إل   هلدم أوثان نفسه لريتقي      يتطلع     كل شاب     إل 

أرادمها معا فعليه بالعلم.   بالعلم، ومن      فعليه   أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد اآلخرة    مكانته، فمن    وتشريف      لرفع رابته   

نور...   من    قبس    حبور الظالم عن      الباحثني يف   أولئك      إل   

الطاحنة...     ألزمة ا     من هذه     خمرج    حل، املنقب عن    الشباب الباحث عن      من   املاليني احليارى      إل   

والبصائر املستنرية...     النرية     العقول   أصحاب    إل    

ختصص علم االجتماع      و زمالئنا يف   اهلل    أحبائنا يف    إل    هذا العمل املتواضع    هندي      ن أ     وال ننسى 

احلال.   لو بالسؤال عن      قدموا لنا العون حتى     ، الذين 2020دفعة    التنظيم والعمل    

هذا اجلهد املتواضع.   مثرة      هندي   يعا  كل هؤالء ج   إل    
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 مقدمة:

النظرية شهد علم االجتماع التنظيم والعمل يف اآلونة األخرية توسعًا كبريًا يف دراساته ومفاهيمه 
وما تتطلبه من االجتماعية والسياسية حبكم ما أملته الظروف واملتغريات واملستجدات االقتصادية و  تطبيقيةالو 

، ئت من أجلهانش  ة لتحقيق األهداف اليت أ  يعالمواجهة علمية وعملية لكي تبقى املؤسسات عاملة بكفاءة وف
إاثرة وبلورة مسائل وقضااي  يفألن قيمة الدراسات السوسيولوجية وأمهيتها تكمن يف تصوران على مدى جناحها 

( واجلزئي  العاملية منها واحمللية الوطنية يف إطارها الكلياين )املاكروسوسيولوجي سوسيوتنظيمية حول املؤسسات
 جي(.لو )امليكروسوسيو 

تعد املؤسسات اليوم جزءًا ال يتجزأ من حياتنا، فنحن كأفراد ومجاعات نرتبط مبؤسسة أو أبكثر إذ 
أمراً حمرياً سواء كان ذلك من حيث  فهمه غري أن هذه املؤسسات والعمل فيها ال يزال  جمال العمل،وخاصة يف 

عالقة هذه املؤسسات حىت ت، أو سساؤ ، أو من حيث طبيعة العالقة القائمة داخل هذه املوظيفتهاو  بناءها
سلوك املؤسسات، إال أن  لتفسري  سوسيولوجيا التنظيماتوقد بذلت جهود شىت يف جمال  ببيئتها اخلارجية،

والسيطرة عليها والتنبؤ ملا   هباهذه التفسريات مل تصل بعد إىل درجة متكننا من التفسري الكامل ملا جيري 
 .سيجري فيها يف املستقبل

،كالعوملة، وحرية حركة رؤوس السريع الذي يشهده العامل اليوم يف املؤسسات والتنظيمات التغريل يف ظو 
ظهور مصطلحات جديدة يف عامل التنظيم مل  ضف إىل ذلك  ثورة املعلومات،كذا األيدي العاملة، و و األموال، 

صة السوقية وغريها من  حليعد يقتصر اهتمام املؤسسات على النواحي االقتصادية من العوائد واألرابح وا
الثقايف يف جناح املؤسسة، اليت أدركت املعنوي ابلبعد اإلهتمام  عامللكن بدأت املؤسسات يف ال ،العناصر املادية

  ساعد  ذيالأمهية هذا العامل صدر كتاب يكشف  حيث ، املورد البشري هو املفتاح لنجاحهاعلى  رتكيزأن ال
 .شيوليام أو ـ ـل 1981 يف جناح النموذج الياابين سنة

من املوضوعات اجلديدة نسبيًا يف  موضوع الثقافة التنظيمية للمؤسسة والبحث يف خصائصها يعدو 
فالثقافة يف كينونتها مرتبطة بوجود اإلنسان واستعداده للحياة بصورها املختلفة، حىت الفكر اإلداري والتنظيمي، 

مية اهتمام الباحثني يف سلوك فكرة الثقافة التنظي ييز بني بين البشر ولذلك جذبتعدت الثقافة جهاز للتم
حدى مكوانت بيئة املؤسسة الداخلية واخلارجية، فهي مبثابة القاسم املؤسسة والقيادة وكذا اإلدارة كوهنا إ

ومما يزيد من تعقيد اخلوض يف  وتكاماًل،  تنوعاً و  وانسجاماً  املشرتك القادر على حتقيق الرابط بينها تفاعالً 
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 الواحد، تمعضمن نطاق اجمل وتنوعهامن مؤسسة إىل أخرى، وتعددها  هاالتنظيمية هو إختالفثقافة لموضوع ا
، وملا كانت املؤسسة تتأثر ابلثقافة السائدة يف اجملتمع، فإن ذلك  فكل مؤسسة حتاول تطوير ثقافتها اخلاصة هبا

 وأبعاد ثقافتها.  نبعض جواب اليت تعمل يف نفس البيئة االجتماعية تتشابه أيضا يف  تجيعل املؤسسا

أبن "وجود ثقافة تنظيمية داخل املؤسسة حتتوي على قيم وعادات سلوكية  (عمر وصفي)ويرى 
مفهومة وواضحة يؤدي إىل توحيد إدراك العاملني فيها لرسالتها، والقواعد السلوكية اليت جيب اإللتزام هبا من  

 ؤسساتأساسي وجوهري يف مجيع املالثقافة شيئ ، فقبلهم، فتوضح ما هو مرغوب وأخالقي وما هو غري ذلك
 1تساعد على تنميط السلوك التنظيمي فيها وتوجهه حنو أهدافها".أهنا املعاصرة اليوم، ذلك 

عمق املستوايت لنظام املعتقدات والقيم أ "أبن الثقافة التنظيمية تعكس (عبد هللا الربيدي)يف حني يقر 
بشقيه اإلجيايب والسليب على حد  ة ؤسسامل ل سلوك األفراد داخل تشكوالتوقعات والقواعد والعادات اليت

 2سواء".

عناصر الثقافة التنظيمية مثل: على ضوء وجود عالقة ارتباطية بني جناح املؤسسة وتركيزها على إذن 
على  محافظةالبتكار والتحديث والعمل اجلاد للاباليت تدفع أعضائها إىل اإللتزام و  ،القبم واملعتقدات والتوقعات

بيئة عمل   اجلودة وحتسني اخلدمة وحتقيق ميزة تنافسية مالئمة الحتياجات العمالء واألطراف ذوي العالقة مع
 .املؤسسة

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية هي كانت طبيعة الصناعة اليت فيها، و   وهذا ينطبق على املؤسسات أايً 
يف هذا   (مجال غريد )إذ يرى الباحث  ت اجملتمع،اجياة احتلتلبيإحدى املؤسسات اليت تعمل يف هذا اجملال، 

حتتل مكان رئيسي يف هذا احلراك )عملية التصنيع( فهي مكان  املؤسسة الصناعية اجلزائرية " :الصدد أبن
لإلنتاج املادي، ولكن أيضا مكان إلعادة تنشة العمال، وجهاز قوي لإلنتشار الثقايف داخل اجملتمع ككل، 

األمر الذي جعل تسليط الضوء على املؤسسة  ،3للرتبية والتحديث"مل كمنشأة املؤسسة تعدرسة، مثل امل

 
 .98م، ص:2005، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1، طةإدارة املوارد البشرية املعاصر مر وصفي، عقيلي ع 1

الرايض،   ،71، املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين، العدد -آفاق يف السلوك التنظيمي-ماذا نقصد ابلثقافة التنظيمية عبد هللا الربيدي،  2
 http://www.drber.com/ar/articles/scientific (2002/70/11.)م، 2005اململكة العربية السعودية، يناير 

، مذكرة خترج لنيل  -GPIZدراسة ميدانية مبؤسسة سوانطراك، فرع مركب -ثقافة املؤسسة وطبيعة العالقات االجتماعية بودراع فوزي،  3
علم االجتماع العمل والتنظيم، قسم علم االجتماع، كلية العلوم االجتماعية، جامعة  ختصص  زمور زين الدين،: ستري، حتت إشرافاملاجشهادة 

 ري منشورة()غ .01ص:م، 2013/2014وهران، اجلزائر، 

http://www.drber.com/ar/articles/scientific
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على احمليط اخلارجي، خاصة الثقافة  مفتوحاً  عتبارها نسقاً الاالقتصادية اجلزائرية يعد من املسائل الشائكة نتيجة 
، شروع الصناعيحيملها امل جلديدة اليتالية للمجتمع اجلزائري اليت تعد مقوماهتا مغايرة لتلك القيم الثقافية احمل

العمومية ؤسسة املوملا كانت  لذلك فإن فهم نوع ثقافة املؤسسة اجلزائرية قد يساعدها يف حتقيق أهدافها،
ALFAPIPE  تعمل يف جمال صناعة   اليت  ابعتبارها من املؤسسات احليوية واهلامةيف والية غرداية

ابقي املؤسسات األخرى وليست  عن يست خمتلفة متاماً سسة لذه املؤ ثقافة هاألانبيب ويف نفس البيئة فإن 
 ، لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية. متشاهبة متاماً 

ها يف رسم واقع املؤسسة وأتثري  األمهية املتزايدة لدراسة موضوع الثقافة التنظيمية يف من نطالقاً او 
وذلك من  ،"واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية"بعنوان هذه الدراسة  جاءت ،قبلهامست

مبعاجلة املوضوع  لدراسةخذ هذا اأتإذ  خالل اإلطالع على الكتب والدراسات السابقة ذات العالقة ابملوضوع،
  ميداين الثاين اجلانب و  قافة التنظيمية،مبتغري الثاملتعلقة تناولنا فيه األفكار النظرية  جانبني، األول نظري يف 

  ALFAPIPEابلدراسة امليدانية اليت أجريت ابملؤسسة العمومية لصناعة األانبيب ص لكل ما تعلق ص  خ  
 .غردايةوالية باليت تقع ابملنطقة الصناعية بنورة  

لقنا نطا ،موضوع الدراسة :نفصل أول حيمل عنوافصول رئيسية،  ثالثةاجلانب النظري اشتمل على 
وكذا اختيار املوضوع  أسبابو  بتوضيح أمهية مروراً ، تهفرضياكذا البحث وتساؤالته و  إشكالية فيه من حتديد

بعرض موجز للدراسات السابقة  قمنا  بعدها لتبيان ما الذي نقوم بدراسته ابلضبط، فاهيم مث حتديد امل ، أهدافه
 مت ختصيصه للمقاربة النظرية للدراسة. اً ولس آخر  ، وأخرياً ات مشاهبةاليت تناولت نفس املوضوع أو موضوع

ن ثالثة عناوي ، تطرقنا فيه إىلأدبيات سوسيولوجية عن الثقافة التنظيميةبعرض وأيخذ الفصل الثاين  
وهي: نشأة وتطور الثقافة  جزئية والذي يضم أربعة عناصر  "مدخل إىل الثقافة التنظيمية"بداية من  رئيسة،

مروراً   صر وخصائص الثقافة التنظيمية، العوامل احملددة للثقافة التنظيمية،يمية، عنالتنظيمية، أمهية الثقافة التنظا
، وهو حيتوي كذلك على أربعة عناصر جزئية  "مصادر، أنواع، مستوايت ووظائف الثقافة التنظيمية" عنوان ب

، "مية واحملافظة عليهاايت، مناذج، تشكيل الثقافة التنظينظر "عنوان وصواًل إىل جمملة ضمنياً يف العنوان السابق، 
ضافة إىل أثر الثقافة التنظيمية على ، ابإلوهي كذلك تضم أربعة عناصر جزئية جمملة ضمنيًا يف العنوان السابق

 . املؤسسة كآخر عنصر
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حيمل يف طياته   ، والذي الثقافة التنظيمية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائريةبـ: ن الفصل الثالث نو  وع  
  "مسار تطور املؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر"هتم األول بعرض ارئيسة، حيث كذلك ثالثة عنواين 

وهي: مرحلة التسيري الذايت، مرحلة التسيري االشرتاكي، مرحلة إعادة   وهو مقسم بدوره إىل أربعة عناصر جزئية 
طار السوسيوثقايف للمؤسسة اإل"عنوان الرئيسي الثاين كان حول أما عن ال اهليكلة، مرحلة استقاللية املؤسسات،

ة وهي: الثقافة واملؤسسة أية عالقة، املؤسسة خلية ، وهو يضم بدوره أربعة عناصر جزئي"االقتصادية اجلزائري
سسة انعكاسات التناقض القيمي والثقايف للمؤ  اجتماعية ثقافية، احمليط االجتماعي والثقايف للمؤسسة اجلزائري،

الثقافة التنظيمية يف ظل متغريات املؤسسة ــ "الثالث ب نوان الرئيسيمتت صياغة الع اجلزائري، أخرياً 
تطور الثقافة التنظيمية للمؤسسة اجلزائري، مسات الثقافة   حيث وردان فيه ثالثة عناصر جزئية وهي:"،اجلزائري

 لتنظيمية يف املؤسسة اجلزائرية.التنظيمية للمؤسسة اجلزائري، مقاربة نظرية لواقع الثقافة ا

، وقد فق الفرضيات املطروحة، فقد احتوى على دراسة أبعاد هذه الدراسة و اجلانب امليداين للدراسة أما
منهجية  "فيه والذي تناولنا ، منهجية البحث والتعريف مبيدان الدراسةلرابع املعنون بــ: ابلفصل ا ابتدئناه 
ت مجع البياانت وكيفية بناء كل أداة ية من عرض املنهج املستخدم، مث أدوابدا املعتمدة يف الدراسة، "البحث

بتوضيح بعض  دارية(، مرورًا إل)املالحظة، واملقابلة، واالستمارة، والواثئق والسجالت ا وطريقة تطبيقها ميدانياً 
 .ارهايالعينة املناسبة وطريقة اختإىل حتديد  وصوالً القواعد والقياسات اإلحصائية، 

فقد بدأان فيه ابحلديث عن عرض حملة  "دان الدراسةالتعريف مبي"عن منهجية البحث أما عن  هذا
للبحث، أما   مث تبيان أمهية ميدان الدراسة ومدى مالءمته ،اترخيية، وجغرافية وكذا بشرية عن ميدان الدراسة
 عن آخر عنصر فكان حول اجملال الزمين للدراسة.

نا يف الفصل اخلامس الذي  ما الدراسة عن طريق األدوات السابقة قحتتاجهوبعد مجع البياانت اليت 
يف جداول إحصائية بسيطة، مث  بتبويب تلك البياانت عرض وحتليل ومناقشة البياانت امليدانية: وسم بعنوان

 .سةلدراالنهائية لاجلزئية والنتيجة العامة حىت يتسىن لنا عرض النتائج   وسوسيولوجياً  إحصائياً  حتليلها وتفسريها

، وحاولنا تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات تلخص مضمون البحث خبامتة عامة لتنتهي هذه الدراسة
اليت ضمت االستمارة، املالحق  تلتها راجع األساسية املستخدمة يف ثنااي الدراسةقائمة املبعدها  عرضلن

 ملخص الدراسة.واملقابلة، واهليكل التنظيمي للمؤسسة مث 
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 اإلشكالية: -1

وأساسيا  يف اجملتمع،  فعال   املؤسسات أصبحت عنصرا  لقد أثبتت معظم الدراسات يف الوقت الراهن على أن 
حبيث تربطها ابجملتمع عالقة متينة ومستمرة تتميز ابلتأثري والتأثر من خالل األخذ والعطاء فيما بينهما، فاملؤسسة  

ة،  الهتا من املوارد بشرية، والتكنولوجيا، واألنظمة واملواد األوليكنسق أساسي من أنساق اجملتمع تستمد مدخ 
لتسويقها، وابملقابل ميكن اعتبار اجملتمع النسق الكلي والبيئة  وخدمات   خمرجاهتا إىل اجملتمع على شكل سلع   قدموت

 من أجل تلبية خمتلف حاجيات أفراده.  تأنش  أ   اليتاحمليطة الذي تعيش فيه املؤسسة 

الذي هو نتاج نظام   -اجملتمع-ال من األحوال أن يتم التقليل من دور وأمهية النسق الكلي ن أبي حول ميك
 ابلنظام الثقايف والذي حدده وعرفه ابلضبط يف أهنا "الثقافة". (اتيلورإدوارد )كلي مركب مساه 

يف حتقيق  عاملية ومات الكإذ تشكل الثقافة إحدى أهم احملاور األساسية اليت تراهن عليها الدول املتطورة واحل
 تنميتها وبناء حضاراهتا وقيمها وكذا ترسيخ عالقتها ومكانتها بني األمم.

عتماد يف الدول النامية على املستورد من التقنيات  إلولقد اعتاد املسريون واملهتمون مبجال التنظيم واملؤسسة ا
ت ومشاكلهم وخاصة ما تعلق منها لتنظيمااد يف افر واملعارف الغربية والشرقية، دون إعطاء أدىن اهتمام لواقع األ

ابلثقافة والقيم وكذا املعايري، وهو ما ساهم يف تكاثر املشاكل وتراكمها، وإننا عندما نتكلم عن الثقافة فإننا ل  
نقصد هبا تلك املعارف املتكدسة لدى الفرد أو املستوى التعليمي الذي وصل إليه أفراد جمتمع معني وإمنا نقصد  

 حتدد السلوك الجتماعي لدى الفرد أبسلوب احلياة يف اجملتمع، كما حتدد أسلوب احلياة بسلوك قة اليتا "العالهب
 1الفرد".

النظام الثقايف له أتثريه اخلاص على حياة املؤسسات وكفاءهتا، إذ أن هذه الثقافة هي املخزون احلي يف  إن 
عن ثقافة اجملتمع   تنظيمية واليت ل ختتلف كثريا  ثقافة التسمى ابل املؤسسات واليت تعمل على إنشاء ثقافة خاصة هبا

وهذا ما يدعوا إىل اإلهتمام بنسق جزئي آخر للمؤسسة وهو   -كما يؤكد عليه علماء الجتماع واألنثربولوجيا-
قها  دى إعتنام  النسق الفرعي للثقافة التنظيمية، وابلتايل فقد أصبح معيار جناح املؤسسات راجع ابلدرجة األوىل إىل

فة تنظيمية ومتسكها هبا ألهنا متثل هويتها وختتلف كل مؤسسة عن أخرى ابختالف ثقافتها التنظيمية اليت  لثقا
بها خصائص ومسات    متيزها عن غريها من املؤسسات األخرى.  ت كس 

  رةيف اإلدااحلديثة كل هذا جعل اإلهتمام مبوضوع الثقافة التنظيمية للمؤسسات حتمية تفرضها النظرايت 
جهة، ومن جهة أخرى تفرضها النتائج اليت حققتها أدوات التنظيم اليت تعتمد على أسس  وعلماء التنظيم من

 
 . 43، ص:م1989، اجلزائر، للنشر والتوزيع ، دار الفكر 4، طمشكلة الثقافةمالك بن نيب،  1
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ثقافية يف املؤسسات ذات الكفاءة العالية للوصول هبا إىل املستوى التنافسي، وابلتايل حتديد مدى جناح املؤسسة 
 أو فشلها.

لق من شأنه أن يفرز ثقافة كاملة  تتمثل يف عامل مغلاحلديثة  املؤسسة إليها أنواحلقيقة اليت ميكن التنويه 
شديدة الرتباط مبحيطها والتأثر به، سواء على الصعيد القتصادي أو   افإهنمن ذلك الستقالل، بل على العكس 

 على الصعيد الجتماعي والثقايف. 

له عالقة   مفتوحا   ذاهتا كنسقا   ثباتطرق إل تبحث عنوتعترب املؤسسات اجلزائرية كغريها من املؤسسات اليت 
تبادلية مع النسق األكرب وهو اجملتمع، حيث تسعى أن تكون رائدة يف ختصصها، يف خضم العديد من التحدايت  
والصعوابت النامجة عن البيئة اخلارجية املضطربة واملعقدة واليت تتسم بعدم الثبات، مما يتطلب منها البحث عن  

الداخلية واخلارجية الناجتة عن العوملة الثقافية والقتصادية،  سايرة هذه التحدايتة ومن مواكبكنها موسائل مت
وذلك عن طريق الهتمام ابلبيئة الداخلية للمؤسسة حىت تتالءم مع البيئة اخلارجية هلا، ولتحقيق ذلك جيب عليها  

 ها.ا اليت وجدت من أجلدافهحقيق أهملها لتترسيخ ثقافة تنظيمية واقعية وميدانية تتوافق مع متطلبات ع

ويف هذا السياق، يؤكد املختصون أبن أمهية مكانة الثقافة التنظيمية يف املؤسسة تعود لفعاليتها الشديدة يف  
املؤسسة القتصادية يف اجلزائر تعاين من  و صقل قيم األفراد ومعتقداهتم الثابتة اليت حتدد سلوكهم داخل التنظيم، 

علي  )يف وجودها، إذ أرجع الباحث السوسيولوجي اجلزائري  اف اليت كانت سببا  ألهدحتقيق ارية يف صعوابت كب
، 1هذه األزمة إىل البناء السوسيوثقايف للمجتمع اجلزائري يف دراسته ملركب احلجار بعنابة يف الثمانينات (الكنز

ابلبنية  بط األزمة كذلك يف دراسته للمجتمع العريب، حبيث ر  (هشام الشراب ) إجته إليه ىونفس املنح
اجملتمع هجني ل حتمل صفات األصالة ول قوة احلداثة املنتجة   السوسيوثقافية للمجتمع العريب كون أن بنية

ث  يف حني دعم الباح 2للحضارة الغربية اليت على أساسها تنتج ثقافة تنظيمية متناقضة يف املؤسسات القتصادية،
ناعية اجلزائرية والذي أرجع هذه  فشل املؤسسات الصكالم سابقيه حول  (سعيد شيخي)السوسيولوجي اجلزائري 

حبيث  ، 3األزمة ابلدرجة األوىل إىل القيم التنظيمية السائدة بني العمال آنذاك وكذا غياب اهلوية الثقافية يف العمل

 
1 Ali El Kenz, Le Complexe Sidérurgique d'El Hadjar: Une Expérience Industrielle En 

Algérie, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France, 1987, P P: 30/39. 
  ، -غرداية PIPE GAZدراسة ميدانية للمؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر حالة ابيب غاز -ثقافة املؤسسة بن عيسى حممد املهدي،  2

الدكتوراه يف علم الجتماع، حتت إشراف: بوزبرة أخليفة، قسم علم الجتماع، كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة   شهادة  رسالة مقدمة لنيل 
 )غري منشورة( .32/33ص ص:م، 2004/2005اجلزائر، 

، أطروحة  -ك بفروع بلدية املسيلةشبابيلدراسة ميدانية على موظفي ا-الرواسب السوسيوثقافية واملواطنة التنظيمية يف املؤسسة دراج فريد،  3
تماع، كلية العلوم  ختصص علم الجتماع املؤسسة، حتت إشراف: رضا قجة، قسم علم الج LMDمكملة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث 

 )غري منشورة( .130ص:م، 2018/2019اإلنسانية والجتماعية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، 
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خراج  حقيقية وفعلية إل ة أصلية متكنها من خلق قوة إنتاجية أن املؤسسة اجلزائرية مل تستطع أن تشكل ثقافة تنظيمي
 ة. اجملتمع من احلالة اإلنفعالية إىل حالة الفاعلي

إننا عندما نتناول موضوع الثقافة التنظيمية فإننا ل نكشف عن سر أو قانون اجتماعي جديد غاب عن  
مية يف  أن ننظر لألوضاع الثقافية والتنظي أذهان الباحثني الجتماعيني، بل إمنا حناول أن نوضح كيف ميكن لنا 

للمجتمع اجلزائري؛ ذلك أن معظم الدراسات اعتادت أن   من العمق الثقايف والجتماعي زائرية انطالقا  املؤسسة اجل
لل احلقيقية الواقعية اليت  تتطرق إىل مثل هذه املوضوعات من شىت املداخل النظرية اجلاهزة دون البحث عن الع  

 وراء األوضاع اليت تعيشها مؤسساتنا.تقف 

ا حول واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة القتصادية ا أن يتمثل حمور دراستناألساس ارأتين هذا وعلى
اجلزائرية اليت تشتمل على جممل الرصيد الثقايف غري املادي اليت ينتج عن العالقات والتفاعالت داخل املؤسسة، 

التنظيمية وهي: القيم   ئري لعناصر الثقافة ه الدراسة ملعرفة مدى إدراك العامل اجلزاوهو ما دفعنا من خالل هذ 
لتوقعات التنظيمية، وكذا أمهيتها يف الوسط التنظيمي للمؤسسة الوطنية لصناعة  التنظيمية ، املعتقدات التنظيمية، وا

 . ALFAPIPEاألانبيب 

 البحثية التالية: ومن أجل دراسة وحتليل هذا البحث قمنا بطرح اإلشكالية

 كميدان للدراسة؟  ALFAPIPEسة االقتصادية اجلزائرية التنظيمية يف املؤسما هو واقع الثقافة  -

 :وهي كاآليتأسئلة فرعية  وتندرج حتت اإلشكالية الرئيسية

 كميدان للدراسة؟    ALFAPIPEما هي القيم التنظيمية السائدة لدى عمال مؤسسة  -

 ن للدراسة؟  يداكم  ALFAPIPEما هي املعتقدات التنظيمية السائدة بني عمال مؤسسة  -

 كميدان للدراسة؟    ALFAPIPEالتوقعات التنظيمية السائدة لدى عمال مؤسسة  اهيم  -

 فرضيات الدراسة:  -2

ري وامليداين،  يرتبط البحث العلمي ارتباطا  وثيقا  ابلفرضيات ألهنا تعّد حلقة وصل ما بني اجلانبني النظ
ئية اهلامة، إذ أهنا عملية منظمة تتم نتيجة  من اخلطوات اإلجرا  فصياغة وبناء فرضيات مالئ مة لطبيعة الدراسة تعترب

مبدئية أو   رتجم املشكلة البحثية إىل فرضيات، هذه األخرية متثل حلول  اإلملام جبميع جوانب املوضوع املدروس لت
 والتأكد من صحتها أو تنفيدها.أولية ميكن اختبارها ميدانيا ، 
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األسباب اليت تؤدي إىل املشكلة، فهي:   ائق وتفسريها ومعرفةوالفرضيات تساعد يف الكشف عن احلق
ملشكلة من املشاكل الجتماعية أو أفضل تفسري حلقيقة غري معروفة، فهي حماولة لوصف  "أفضل حل ميسور

ستنتاج املنطقي، فإن ذلك ميهد الطريق لقيام تفسري أو  ظروف أو عالقة عنصر إذا وجد أنه صحيح عن طريق اإل
 .1نة"نظرية معي 

  املوجه احلقيقيناء جمموعة من الفرضيات على ضوء طبيعة اإلشكالية لتكون تقدم حاولنا بوبناء على ما 
 للدراسة احلالية، وهي كما يلي:

 الفرضية الرئيسية:

حمل   ALFAPIPE العمومية لصناعة األانبيب ؤسسةامل يف عمالالثقافة التنظيمية بني لل توفرهناك  -
 الدراسة.

 الفرعية:الفرضيات 

ق من الفرضية الرئيسية عمدان إىل تقسيمها إىل مجلة من الفرضيات الفرعية، مث بناؤها  لنا التحق ولكي يتسىن
 كما أييت:

حمل الدراسة، من  ALFAPIPEعمال مؤسسة  بنيهناك توفر للقيم التنظيمية : 01الفرضية الفرعية  -
 خالل مؤشر التدريب والتحفيز.

حمل الدراسة،  ALFAPIPEظيمية بني عمال مؤسسة ت التنمعتقداللهناك توفر  :02الفرضية الفرعية  -
 من خالل مؤشر املشاركة يف صنع القرار واملسامهة يف العمل اجلماعي.

حمل الدراسة، من  ALFAPIPEعمال مؤسسة  بنيهناك توفر للتوقعات التنظيمية  :03الفرضية الفرعية  -
 من األفراد. سة وتوقعات املؤسسة خالل مؤشر توقعات األفراد من املؤس

 : دراسةأمهية ال  -3 

الثقافة التنظيمية من أكرب جناحات املؤسسات وحتظى أبمهية متزايدة يف بيئة القرن احلادي والعشرين  فهم عد ي
أثر   كمصدر اسرتاتيجي، لتحقيق امليزة التنافسية املستدامة، وعند تفهم العاملني للثقافة التنظيمية يكون ابلتأكيد له

 
 .09م، ص:1976، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، مصر، 2، طالبحث االجتماعي قواعد الباقي،عبد  ن زيدا 1
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فيما متثله من إضافة معرفية ممكنة، ومن خالل املوضوع الذي ت، تكمن األمهية العلمية للدراسة إجيايب للمؤسسا
 تعاجله الدراسة من عدة جوانب وهي:

 األمهية العلمية: -1.3

هتمني  تعترب الثقافة التنظيمية مدخل حديث للدراسة وموضوع معاصر لقي اهتمام كبري من خمتلف الباحثني وامل -
 سة الصناعية.فهم امليكانيزمات الداخلية للمؤس ملا يساهم يف

متثل الدراسة إضافة معرفية متواضعة وممكنة من خالل رصد واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسات القتصادية   -
 على وجه اخلصوص.  ALFAPIPEاجلزائرية بشكل عام ويف املؤسسة العمومية لصناعة األانبيب 

احثني املهتمني مبيدان الدراسات  مية ولفت انتباه البجمال الثقافة التنظي -متواضع ولو بشكل- يف إثراء  املسامهة -
 التنظيمية واإلدارية.

 فسح اجملال لدراسات أكادميية مبنظور آخر، ويف السياق ذاته. -

 األمهية العملية: -2.3

ليمة لوضع دعائم طرق   متهيد األرضية السإىل جانب غريها من البحوث حول هذا اجملال يف تساهم الدراسة -
 واقع الثقايف السائد يف اجملتمع. التسيري البشري اليت أتخذ بعني العتبار ال

 تلعب الثقافة التنظيمية دورا  كبريا  وأساسيا  يف جناح أو فشل املؤسسات. -

فة تنظيمية  وابلتايل متنحها ثقاعمليات أتهيل املؤسسات الصناعية اجلزائرية  هذا املوضوع ميكن أن يساهم يف  -
 قوية، مما يساعدها يف حتقيق أهدافها.

 أسباب اختيار املوضوع: -4

لبد هلا من اإلملام مبوضوع البحث،  -يف علم الجتماع ابخلصوص-إن أي دراسة ذات توجه أكادميي 
نها  ستفادة مإل جة ميكن اجتعله يصل إىل نتي منطقيا   ومتسلسلة تسلسال  ومعاجلتها وفق معايري علمية مضبوطة 

اجها يف الرتاث العلمي، إل أن اختيار موضوع يصلح للدراسة هو غاية يف التعقيد، إذ تنتاب الباحث حرية  وإدر 
أن جناح البحث  كبرية يف هذه املرحلة، ويواجه صعوابت كبرية يف حتديد ما يريد دراسته ابلضبط، خاصة إذا وعي 

لسابقة اليت  اإلطالع على املوروث النظري والدراسات املوضوع البحث، لذا فعلى عملية اختياره  يعتمد أساسا  
نه أن يعطي صورة صادقة  أتناولت دراسات مشاهبة قد يسهل من مهمة اختيار املوضوع، األمر الذي من ش
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ة إىل ع املتوفرة واليت ميكن العتماد عليها، ابإلضافوواضحة عن اإلمكانيات اليت يتطلبها هذا البحث واملراج
تتوزع األسباب  ، وعموما  ميكن أن تواجه الباحث خالل املراحل املستقبلية إلمتام عملية البحث الصعوابت اليت

 منهجيا  إىل أسباب ذاتية وأخرى موضوعية. 

 األسباب الذاتية:  -1.4 

راسات املتعلقة  البني حنو املواضيع السوسيوثقافية ابلعموم والدالتوجه الفكري املعريف والشخصي من طرف الط -
 البحث. وية الثقافية بشكل خاص، مع حماولة اعطاء الطابع السوسيوتنظيمي هلذاابهل

 اإلقتناع التام واجلازم أبمهية الثقافة التنظيمية يف أي مشروع تنموي ويف شىت املؤسسات القتصادية. -

ها: الثقافة الته، اليت من أمهطرف الطالبني يف التخصص والتمكن من موضوعاته وجماإلستزادة والتعمق من  -
 أنه يتمتع ابلكثري من الديناميكية واملرونة. التنظيمية، خصوصا  

 ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:األسباب املوضوعية:  -2.4

األمهية العلمية والعملية للثقافة التنظيمية كعنصر أساسي يف املؤسسة، وملا كانت الثقافة التنظيمية تكتسي هذه   -
 معرفة واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية.ألمهية إقتضى األمر ا

 ات الصناعية.احلاجة للبحث والستقصاء يف جمال الثقافة التنظيمية وواقعها يف املؤسس -

م  احملاولة اجلادة يف تقدمي بعض املعلومات حول موضوع الثقافة التنظيمية، والذي يصب يف صلب ختصص عل -
 والعمل.الجتماع التنظيم 

 كثرة املراجع اليت تتناول املوضوع وخاصة احلديثة منها.  -

 أهداف الدراسة: -5

حنوها أو تعمل ألجل الوصول إليها، وهلذا فإن اختيار  األهداف هي النهاايت اليت تتحرك الدراسات 
ف اليت يسعى  اك جمموعة من األهدا الباحث ملوضوع سوسيوتنظيمي واعتباره مشكلة تستحق الدراسة، يعين أن هن

إىل حتقيقها، وذلك ابلتطرق هلا يف دراسته السوسيولوجية اليت هو بصدد إجنازها، وابعتبار دراستنا تدور حول واقع  
 قافة التنظيمية يف املؤسسات القتصادية اجلزائرية، سنوضح أهم األهداف اليت نصبو إىل حتقيقها فيما يلي:الث
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أبعادها ومؤشراهتا يف املؤسسة  يق احلايل للثقافة التنظيمية من خاللتطبلواقع الفعلي والحماولة تشخيص ا -
 اجلزائرية.

 حمل الدراسة.  ALFAPIPEمبؤسسة السائدة لقيم التنظيمية االتعرف على  -

 . حمل الدراسة ALFAPIPEمبؤسسة السائدة ملعتقدات التنظيمية ا معرفة  -

 .حمل الدراسة ALFAPIPEمبؤسسة السائدة ة التوقعات التنظيميعلى التعرف  -

 :حتديد املفاهيم -6

تدرس اإلنسان واجملتمع وكليهما متتاز املفاهيم السوسيولوجية ابلـ "املرونة النسبية واملوضوعية النوعية... ألهنا 
ظاهرة أو أكثر،  ، فاملفاهيم هي عبارة عن: "تصورات ذهنية عامة وجمردة ل1يتميزان ابلتغري والتبدل املستمرين..."

، لذلك يعد حتديد مفاهيم ومصطلحات البحث العلمي أمرا  ضروراي  ملا له من أمهية  2القات املوجودة بينهما"وللع
متميزة يف بناء البحث وحتديده بدقة، فهو مبثابة األساس الذي يسري وفقه البحث، فكلما اّتسم هذا  ومكانة 

، مما يسهل إدراك املعاين واألفكار اليت يعرب  على أساس علمي سليم التحديد ابلدقة متكن الباحث من إجراء حبثه
 عنها الباحث.

والثانوية، مثل: الثقافة، الثقافة التنظيمية، املؤسسة،  إذن تتضمن دراستنا هذه جمموعة من املفاهيم األساسية
ألساسية ستنا على املفاهيم ااملؤسسة العمومية، املؤسسة القتصادية، ولكننا سوف نقتصر ونركز يف كافة فصول درا

ختدم   ، ألن هذه املفاهيم املؤسسة االقتصادية، الثقافة التنظيميةاليت وجب علينا حتديدها وتبيان معانيها وهي: 
 بصفة أدق اإلطار العام للدراسة واألهداف اخلاصة اليت نصبوا لتحقيقها.

 الثقافة التنظيمية: -1.6

مع عدم وجود اتفاق عام حول مفهوم الثقافة الثقافة التنظيمية، تعددت التعريفات اليت تناولت موضوع 
تنظيمية، قد يكون سبب عدم  تعريفا  للثقافة ال 250إىل وجود أكثر من  (Sharma)ث أشار التنظيمية، حي

 
م، 1999 اجلزائر، نشورات جامعة منتوري، فسنطينة،م، سلسلة العلوم الجتماعية، ةاالجتماعيأسس املنهجية يف العلوم فضيل دليو، علي عريب،  1

 .90ص:
، م2006، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 2، تر: بوزيد صحراوي، ط-تدريبات عملية-العلوم اإلنسانية  مي يفلمنهجية البحث العموريس أجنرس،  2

 .158ص:
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اهتم  التفاق يف تعريف الثقافة التنظيمية عائدا  إىل خلفية هؤلء الباحثني، واختالف بيئاهتم و ثقافاهتم وكذا توجه
 1 .الفكرية والنظرية

الثقافة التنظيمية أبهنا: "منظومة القيم األساسية اليت تتبناها املؤسسة،  (مالقريويت حممد قاس)إذ عّرف 
والفلسفة اليت حتكم سياساهتا جتاه املوظفني والعمالء، والطريقة اليت يتم هبا إجناز املهام، والفرتاضات واملعتقدات  

 2ف حوهلا".سسة يف اإلميان واإللتفااليت يشرتك أعضاء املؤ 

الثقافة التنظيمية على أهنا: "الغالف القيمي، الفكري، والسلوكي، واملعريف الذي يغلف   (حبتور)وقد عرف 
 3املنظمة وي كوّ ن املرجعية، لقيادهتا والعاملني معها".

شرا  على سسات هلا أتثريا  قواي  ومبايف أن الثقافة التنظيمية اليت يعتنقها األفراد يف املؤ  (نلسون وكويك)ويرى 
ألعماهلم وعالقاهتم برؤسائهم ومرؤسيهم وزمالئهم واملتعاملون معهم، وتعكس هذه القيم   سلوكهم وأدائهم

واملعتقدات درجة التماسك والتكامل بني أعضاء املنظمة كأهنا نظام رقابة داخلي يدق األجراس عندما خيرج  
د قيم أساسية ميكن أن ن قدرة املنظمة على إجيام؛ ومن مث فإن القيم تعرب عالسلوك عن احلدود اليت رمست هل

 4تتحرك حوهلا كل اجلهود وعلى مجيع املستوايت يف املؤسسة.

أن الثقافة التنظيمية هي عامل مييز كل املؤسسات  نالحظ من خالل التعريفات اليت وردانها سابقا  
لقسم من ظيمية لفريق، جملموعة، رتك، إذ ميكن أن جند ثقافة تنالقتصادية، اليت جتمع األفراد حول هدف مش

املؤسسة لفرع من املؤسسة، ملؤسسة، لشبكة من املؤسسات، والثقافة ابلنسبة للمجموعة هي نفس ما متثله  
ابلنسبة للفرد، هذا الشيئ الذي يتحكم يف تصرفات الفرد اليت تساهم يف التفاعل   -مبعىن علم النفس-الشخصية 

 عاون مع اآلخرين.والت

ف على أهنا: "مزيج من القيم والعتقادات  قافة التنظيمية إذ ت عر  حا  حول الثخر أكثر وضو ويف تعريف آ 
والفرتاضات وكذا املعاين والتوقعات اليت يشرتك فيها أفراد مؤسسة أو مجاعة أو وحدة معينة، ويستخدموهنا يف  

 
دراسة ميدانية مبديرية اإلدارة احمللية  -تطور منط الثقافة التنظيمية وأتثريه على سلوك العامل داخل املؤسسة العمومية عبد القادر طواهرية،  1
(D.A.Lوالية أدرا )كرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم الجتماع التنظيم والعمل، حتت إشراف: حسني لوشن، قسم العلوم  مذ  ،-ر

  )غري منشورة( .12م، ص:2013/2014اجلزائر، تماعية، كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة أدرار، الج

م، 2000، دار الشروق، عمان، 3، ط-راسة السلوك الفردي واجلماعي يف املنظمات املختلفةد  –ي مالسلوك التنظيالقريويت حممد قاسم،  2
 . 8:ص

   .9م، ص:2007، دار املسرية للطباعة والنشر، عمان، 1، طمبادئ اإلدارة احلديثةحبتور عبد العزيز،  3
 . 14:ص ،م1996مصر، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، القاهرة، ط، دول، ، تر: عبد الفتاح النعماين، اجلزء األإدارة اجلودة الشاملةأتكسون فيليب،  4
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النامجة عن  فات النمطية عة املعايري والتصر ذلك فهي جممو ، عالوة على 1توجيه سلوكاهتم وحل املشكالت"
 اسرتاتيجية املؤسسة، من قبل رؤساء املؤسسة، اتريخ املؤسسة، عاداهتا وتقاليدها.

من أكثر التعاريف تداول  واليت يعرفها على أهنا: "جممل الختبارات   (E.H.Schien)ويعد تعريف 
اد احللول ملشاكل التأقلم  حماولتها إلجينتجتها و طورهتا جمموعة معينة يف والفرتاضات القاعدية اليت اكتسبها أو أ

اخلارجي والندماج الداخلي واليت أثبتت جناعتها وفاعليتها ابلنسبة هلم فاعتمدوها من جهة وأصبحوا بذلك  
 2يتداولوهنا على أهنا الطريقة الصحيحة واجليدة يف إدراك ومعاجلة هذه املشاكل".

جمموعة الرموز والطقوس واألساطري اليت تنتقل  ن أبهنا "تتألف م .Ouchi  (Wشيأو  يامويل)ويعرفها 
من خالهلا القيم واملعتقدات وكذا التوقعات التنظيمية إىل العاملني يف املؤسسة، ويكون إميان موظفيها هبذه  

 3املعتقدات إمياان  كامال ".

رعية ملختلف أقسام وفروع فة التنظيمية هي تركيبة للثقافات الوإثراء  ملا وردانه سابقا، ميكننا القول أبن الثقاف
املؤسسة، كما أن جمموعات العمل الغري الرمسية إبمكاهنا تشكيل ثقافات خاصة هبا، حسب الطبيعة احملددة  
 لنشاطهم املهين من خالل: املصطلحات احملددة، لغة العمل، أنشطة حمددة، األحداث املشرتكة، التفاعل والتعاون.

التنظيمية اتضح أنه ل يوجد امجاع على تعريف واحد هلذا املفهوم،  ةمن خالل ما تقدم من تعاريف للثقاف
يف  فالبعض يركز على حتليل املمارسات اليومية ومدى إدراك األفراد هلا ويهتم آخرون ابلقيم التنظيمية السائدة

نب التصرفات  االعناصر املادية واملعنوية إىل ج املؤسسة كما أن هناك من اعتربها جمموعة من الفرتاضات تشمل
 واملشاعر واألحاسيس واألقوال.

لكن رغم هذه اإلختالفات يف صياغة التعاريف، إل أن هناك قامسا  مشرتكا  بينها وهي أن الثقافة التنظيمية 
العاملني، واليت تشكل  تعترب أحد عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة وهي حمصلة العالقات الجتماعية املستمرة بني 

ا  موحدا  داخل املؤسسة، والذي ينجر عنه متاسك املؤسسة وتكاملها حول العناصر األساسية للثقافة يمنطا  سلوك
 التنظيمية وهي: القيم واملعتقدات وكذا التوقعات التنظيمية.

 
م، 2004، دط، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، -سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال-السلوك التنظيمي حسني حرمي،  1

 .327ص:
جملة إدارة األعمال والدراسات  ، -دراسة ميدانية-نتاجية اجلزائرية، ة اإلسواقع الثقافة التنظيمية يف املؤسأمحد علماوي، حممد حسان مخقاين،  2

 . 49القتصادية، العدد الثالث، دس، ص:

اململكة العربية السعودية،  ، تر: حسن حممد، دط، معهد اإلدارة العامة ابلرايض، -النموذج الياابين يف اإلدارة-النظرية اإلدارية ويليام أوشي،  3
 .62م، ص:1985
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القيم  خمتلف مية، على أهنا للثقافة التنظي إجرائيبناء  على كل ما سبق بيانه، ميكننا استنتاج تعريف منهجي 
حيث  ، ALFAPIPEالعمومية لصناعة األانبيب ؤسسة ملالسائدة لدى العاملني اب  التوقعاتكذا قدات و واملعت

وجهه حنو حتقيق أهدافها مبا يتماشى مع وتوحد سلوك العاملني فيها وت   وية املؤسسةتعكس هذه األخرية ه  
 سياستها واسرتاتيجيتها.

 رية:تصادية اجلزائاملؤسسة اإلق -2.6

ي: "شكل اقتصادي وتقين وقانوين واجتماعي لتنظيم العمل املشرتك للعاملني فيها،  ادية هالقتصاملؤسسة 
أو سلع اإلستهالك أو تقدمي   وتشغيل أدوات اإلنتاج وفق أسلوب حمدد لتقييم العمل الجتماعي بغية إنتاج وسائل

مات حمكمة، بغية حتقيق  لة بواسطة ميكانيز بطريقة نظامية فعان مسري ، فهي كيا1اخلدمات يف جمال النقل والتجارة"
 أهداف معينة.

أن: "املؤسسة القتصادية هيكل اجتماعي وعميل إقتصادي تتمتع   Bertalanfy)في بريتلون )ويرى 
 2خبصائص إقتصادية، وميكن وصفها كنسق مفتوح ألهنا:

 مكونة من أقسام مستقلة جممعة حسب هيكل خاص هبا. •
 اخلارجية.ا وتفصيلها عن البيئة حدود متكنها من حتديدهلك مت •
هي نسق مفتوح ألهنا تتكيف بوعي مع التغريات البيئية بفعل القرارات املتخذة من طرف مسرييها،  •

 بواسطة نشاطات أعظائها.

وميكن أن نبلور ما يصبوا إليه هذا التعريف يف أن املؤسسة القتصادية نسق مفتوح يتمتع بسمات  
دخالت وطرح خمرجات هلا، وهذا من خالل التعامل مع  يؤهلها إىل استقبال م ادية، والذي على أساسهاقتص

 النسق اخلارجي والداخلي للمؤسسة.

املؤسسة القتصادية على أهنا: "إندماج عدة عوامل هبدف إنتاج أو تبادل  (صر دادي عدون ان)ويعرف 
بيا  ومكانيا  ايل واجتماعي ختتلف نسهذا يف إطار قانوين ومخرين و السلع واخلدمات مع األعوان القتصاديني اآل 

ونوع النشاط الذي تقوم به؛ ويتم فيه اندماج عوامل اإلنتاج بواسطة التدفقات   هاتبعا  ملكان وجود املؤسسة وحجم

 
 . 58م، ص:1982ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، 2ط، اقتصاد املؤسسةعبود،  صمويل 1

، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، -soitexدراسة حالة مؤسسة -واقع االتصال الداخلي يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية أوريبة نضال،  2
          .15ص:م، 2015/2016اجلزائر، لقايد، تلمسان، القتصادية، جامعة أيب بكر بعلوم لحتت إشراف: روحي حسنية، قسم علوم التسيري، كلية ا

 )غري منشورة(
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يف   ل األوىلالنقدية احلقيقية )سلع وخدمات( وأخرى عينية وكل منها يرتبط ارتباطا  وثيقا  ابألفراد حيث تتمث 
 1واملراقبة".يف التسيري والثانية املستعملة الوسائل واملوارد 

أبهنا: "شكل اقتصادي وتقين وقانوين واجتماعي لتنظيم العمل املشرتك  صمويل عبودوقد عرفها كذلك 
 للعاملني فيها وتشغيل أدوات اإلنتاج وفق أسلوب حمدد لقيم العمل الجتماعي هبدف إنتاج سلع أو وسائل

وضوعية اقتصادية مستقلة تستعمل الوسائل البشرية و املادية امل ؤسسةمهي ، ف2اإلنتاج أو تقدمي خدمات متنوعة" 
، ترمي إىل إشباع حاجات املواطن اجلزائري يف  حتت تصرفها قصد إنتاج سلعة، خدمات خمصصة للسوق أو البيع

 خمتلف جمالت احلياة. 

  تعريفجب علينا طرح و  سابقا  حول مفهوم املؤسسة القتصادية إذن وبناء  على جممل التعاريف املقدمة
ئت من قبل الدولة اجلزائرية، أو  نش  : تلك املؤسسات اليت أ  ومالئم للموضوع الذي حنن بصدد دراسته وه إجرائي

كما    األفراد بغرض تقدمي خدمات خمتلفة ويف مجيع القطاعات للفرد اجلزائري، وتتنوع هذه املؤسسات بني الصناعية
ية، وأخرى جتارية، وهي كلها ما هي خدمات احلالية، ومنهاجمال دراستنا  ALFAPIPEهو شأن مؤسسة 

ختضع لرقابة الدولة من خالل تطبيق قوانني الدولة اجلزائرية عليها يف تعامالهتا الداخلية، وعالقاهتا اخلارجية، مع  
 اجلزائري. العلم أبهنا ختضع أو تتأثر ابلثقافة السائدة يف اجملتمع 

   الدراسات السابقة: -7

ار والرتاكم اهلائل وهو ما سهل على العلم الوصول إىل تطورات هائلة  العلمي هو الستمر  يز البحث إن ما مي
، وابلتايل يصبح لدى الباحث  حيث يستأنف الباحثون دراساهتم من منطلق النتائج اليت مت التوصل إليها سابقا  

 علميا  يساعده على جتاوز خطوات حبثه.معرفة كاملة تكسبه مورواث  

دللة قوية وأمهية كبرية يف إثراء املوضوع، فهي عبارة عن معارف تتجدد  ق للدراسات السابقة له لتطر إن ا
، ألهنا حتدد اإلطار النظري للبحث وتوجه الباحث 3وتنتقد على أنقاضها األفكار مبا يتالءم مع العصر 

لى أي غموض من خالل النتائج مسها، كما تعترب األداة اليت تسلط الضوء عالسوسيولوجي حنو األهداف اليت ر 
 املتوصل إليها. 

 
 .10م، ص:1998، دار احملمدية العامة، اجلزائر، 1، طاقتصاد املؤسسةانصر دادي عدون،  1

 . 58، ص:مرجع سابق صمويل عبود،  2

حتت  ، أطروحة دكتوراه يف علم الجتماع التنمية، -جامعة بسكرةمن منظور أساتذة -ة لعومل اهوية اجملتمع احمللي يف مواجهة ميمونة مناصرية،  3
م، 2011/2012جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، إشراف: عبد الرمحان برقوق، قسم العلوم الجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، 

 (، غري منشورة ). 19ص:
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ونظرا  لإلنتشار  -من حيث الواقع-وسعيا  منا لتناول موضوع الثقافة التنظيمية من زاوية حمددة ودقيقة 
  -حسب اطالعنا-الدراسات  لواسع يف دراسة متغري الثقافة التنظيمية والذي ل مبكن حصره واإلملام به، ولقلةا

املوضوع من نفس الزاوية اليت نسعى للبحث فيها، فال توجد دراسات متطابقة بشكل فعلي من اليت تناولت هذا 
واملالحظة الثانية اليت ميكن القتصادية اجلزائرية، واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة اعنوان الدراسة الذي هو: 

فنا دراسات جديدة يف املوضوع يف إطارها الزمين، ومل تصادنسبيا  السابقة قدمية تقدميها هي أن ج ل الدراسات 
أكثر لدراستنا احلالية، واليت  قريبةليت نراها وهنا تكمن أمهية الدراسة ومميزاهتا،  فقد اكتفينا بعرض أهم الدراسات ا
النتائج اليت سيتم الوصول إليها، وهذا من   نعتقد أهنا أفادتنا يف إجناز البحث انطالقا  من اختيار املوضوع إىل غاية

، ومن  قسيمها إىل دراسة عربية ودراستني جزائريتني، وقد ر تبت الدراسات زمنيا  من األقدم إىل األحدثخالل ت
  اعتمدان عليها ما أييت: الدراسات السابقة اليت

 :1العربية  ةالدراس -1.8

ي  وه وبيت حلم" ا يف فاعلية بلدايت حمافظيت اخلليل "واقع الثقافة التنظيمية وانعكاساهتوهي بعنوان: 
 بارة عن رسالة ماجستري يف إدارة األعمال.ع

جماهلا ، وهي عبارة عن دراسة ميدانية كان م2011سنة  هدى جواد حممد بدرقامت إبعدادها الطالبة: 
 . سنة كاملة، واستغرقت الدراسة حوايل حمافظيت اخلليل وبيت حلماجلغرايف بلدايت 

ع الثقافة التنظيمية ئيسي متت صياغته كاآليت: ما واقالبحث هلذه الدراسة يف تساؤل ر  إشكاليةمتحورت د وق
 السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم؟

 فرعية وهي: تساؤالتوتفرعت من هذه اإلشكالية الرئيسية 

 حلم من حيث بعد الفلسفة؟ ما واقع الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت -

 لدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم من حيث بعد القيم؟ نظيمية السائدة يف بما واقع الثقافة الت -

 ل وبيت حلم من حيث بعد املعتقدات؟ ما واقع الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخللي -

 يت اخلليل وبيت حلم من حيث بعد األعراف والطقوس؟ما واقع الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظ -

 
ملتطلبات احلصول  ، قدمت هذه الرسالة انعكاساهتا يف فاعلية بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلمافة التنظيمية و واقع الثق هدى جواد حممد بدر،  1

  حتت إشراف: يوسف أبو فارة، قسم إدارة األعمال، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة اخلليل، على درجة املاجستري يف إدارة األعمال ، 
 شورة( . )غري منم2011 فلسطني،
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 ما واقع الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم من حيث بعد التوقعات؟  -

 التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم من حيث بعد الرموز واألساطري؟ما واقع الثقافة   -

يف آراء املبحوثني حول واقع الثقافة الرئيسية التالية: ل توجد فروق معنوية  الفرضية وانطلقت الباحثة من 
ى إىل متغريات: اجلنس، الفئة  ظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم )أببعادها املختلفة( تعز التن

 العمرية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، مكان العمل، تصنيف البلدايت. 

 ه الفرضية ستة فرضيات جزئية وهي:عن هذ   وتفرعت

معنوية يف آراء املبحوثني حول واقع الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت  د فروقل توج -
 املختلفة( تعزى إىل متغري اجلنس. حلم )أببعادها

السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت  ل توجد فروق معنوية يف آراء املبحوثني حول واقع الثقافة التنظيمية  -
 بعادها املختلفة( تعزى إىل متغري الفئة العمرية.حلم )أب

مية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت ل توجد فروق معنوية يف آراء املبحوثني حول واقع الثقافة التنظي -
 حلم )أببعادها املختلفة( تعزى إىل متغري املؤهل العلمي.

ل وبيت لثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليوجد فروق معنوية يف آراء املبحوثني حول واقع ات ل -
 حلم )أببعادها املختلفة( تعزى إىل متغري سنوات اخلربة.

يت ل توجد فروق معنوية يف آراء املبحوثني حول واقع الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وب -
 العمل. حلم )أببعادها املختلفة( تعزى إىل متغري مكان

يت ل توجد فروق معنوية يف آراء املبحوثني حول واقع الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وب -
 حلم )أببعادها املختلفة( تعزى إىل متغري تصنيف البلدية.

الوصفي بغية   املنهجتمدت الباحثة يف دراسته على وقصد التثبت من صحة هذه الفرضيات من عدمها اع
، آخذة  األفراد الذين  االستبيان  أداةظاهرة يف الوقت احلاضر وكما هي يف الواقع، مركزة  على الكشف ووصف ال

مفردة يف بلدايت   149لون مناصب إدارية )رؤساء ومدراء الدوائر واألقسام والوحدات( وكان عددهم: الذين يتو 
 وائية طبقية.للدراسة، اليت كانت عينة عش كعينةليل وبيت حلم حمافظيت اخل
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دراسة الباحثة إىل معرفة واقع الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم   هدفت و
 وانعكاسات الثقافة يف الفاعلية التنظيمية لتلك البلدايت، وذلك من خالل:

ل )الفلسفة، القيم،  بيت حلم من خالسائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل و معرفة واقع الثقافة التنظيمية ال -
 املعتقدات، األعراف، الطقوس، الرموز، األساطري والتوقعات(.

 معرفة واقع الفعالية التنظيمية )الداخلية واخلارجية( لبلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم. -

 ليل وبيت حلم. اعلية األنشطة لبلدايت حمافظيت اخلقافة التنظيمية وانعكاساهتا على فمعرفة واقع الث  -

 ميكن تلخيصها فيما يلي:املتوصل إليها  للنتائجأما ابلنسبة 

أن الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم متوسطة حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب  -
 (.0.76املعياري )( والحنراف 3.35)

متوسطة حيث إن املتوسط احلسايب كان حمافظيت اخلليل وبيت حلم كانت  تنظيمية لبلدايتأن الفاعلية ال -
 (.0.73)( والحنراف املعياري 3.62)

أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بني الثقافة التنظيمية مبحاورها )الفلسفة والقيم واملعتقدات واألعراف   -
 بحوثة(.للبلدايت امل  لية التنظيمية )الداخلية واخلارجيةلتوقعات والرموز واألساطري( والفاعوالطقوس وا

أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بني الثقافة التنظيمية مبحاورها )الفلسفة والقيم واملعتقدات واألعراف   -
 خلارجية للبلدايت املبحوثة(.والطقوس والتوقعات والرموز واألساطري( والفاعلية التنظيمية )الداخلية وا

 دراسة السابقة وتوظيفها:يم ال * تقي

الدراسة هو أهنا يف غاية األمهية ابلنسبة لدراستنا احلالية نظرا   أن يقال حول هذه لعل أهم ما ميكن 
للتوضيحات اليت قدمتها فيما يتعلق مبوضوع الثقافة التنظيمية، فقد هدفت هذه الدراسة وبشكل رئيسي إىل  

ليل وبيت حلم وانعكاسات ت حمافظيت اخلسائدة وانعكاساهتا يف فاعلية بلدايعرف على واقع الثقافة التنظيمية الالت
ك البلدايت، فقد حاولت الباحثة هدى جواد حممد بدر  الثقافة يف الفاعلية التنظيمية )الداخلية واخلارجية( لتل

لفاعلية التنظيمية  الثقافة التنظيمية كمتغري مستقل وادراسة العالقة املتبادلة بني لمنهجي و  الربط بشكل علمي
من   والتأثر، وكذا إبراز أمهية هذا املوضوع نظرا  ألن هذا النوع من املنظمات يعترب منظور التأثريكمتغري اتبع من 

هناك   القطاعات احليوية واهلامة على الصعيد احمللي يف ميدان الدراسة، وهذا ما تنفرد به هذه الدراسة، غري أن
لحظناها أن الباحثة يف ثنااي ذكرها  فارقات اليت ااي حتليلنا هلذه الدراسة، فمن امل مآخذ أو نقائص نلتمسها يف ثن
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ة كمتغري مستقل ونوهة ألمهيته يف البحث يف حني كان من ألهداف البحث تطرقت ملصطلح الفاعلية التنظيمي
دراسة لتوضيح  ذا املصطلح أو املتغري يف عنوان التوظيف ه -هذه وجهة نظر شخصية من الطالبني-املفروظ 

لعناصر األساسية يف البحث العلمي هي صياغة إشكالية علمية حول املوضوع ض عنه، ومن االعنوان وإزالة الغمو 
إىل مشكلة الدراسة بطريقة موجزة جدا  وعقب ذلك قامت بصياغة تساؤلهتا،  تته، لكن الباحثة تطرقاملراد دراس

ذن كان منها ي فهم جوهر اإلشكال الذي ي بحث حوله، إواليت ، فاإلشكالية تعترب العمود الفقري للبحث العلمي
 إىل  من املستحسن صياغة إشكالية على شكل فقرات ممنهجة بداية من تعريف اإلشكالية مرورا  بتحديدها وصول  

صياغة اإلشكالية على شكل تساؤل رئيسي وتساؤلت فرعية، وفيما خيص عينة الدراسة فقد كانت صغرية نوعا   
عينة أوسع من هذا، وإبمكان الباحثة إدراج أدوات أخرى  ظرا  لطبيعة املوضوع والدراسة امليدانية اليت تتطلب ما ن

ة إىل املالحظة املباشرة واملقابالت إن أمكن ذلك، ومل نعثر  يف الدراسة مثل الواثئق والسجالت اإلدارية ابإلضاف
ت  رضت إليها الباحثة يف دراستها، أما غري ذلك فقد أصابأيضا يف هذه الدراسة على أية إشارة للصعوابت اليت تع 

عة  بطبي -دولة األردن-الباحثة يف اختيار موضوعها نظرا  حلداثة هذا املوضوع يف ذلك الوقت ويف ذلك املكان 
احلال، ومن الصعوبة مبا كان القيام بدراسة على عدة بلدايت يف حمافظتني وهذه من نقاط قوة الدراسة، والباحثة 

وضوع من خالل الوصول إىل أهداف البحث املرجوة،  هلذا امليمة قعلمية ونظرية  قت يف الوصول إىل إضافةف  و  
 صبحت الدراسة كسند للدراسات املتالحقة.وأ

لباحث هدى جواد حممد بدر مع حبثنا هذا يف تناول كال الدراستني ملوضوع الثقافة التنظيمية دراسة ا تشرتك 
ة هذين املوضوعية، ويف نفس  املمارس فيه هذا النوع من الثقافة ومن حيث أهداف دراسمن حيث الواقع احلاضر 

آخر يف اجلانب النظري، عالوة   ، وكذا عدم إعتمادمها ملوضوعالسياق عدم إدراج متغري آخر يف عنوان الدراستني 
واملستخدمة وهي العينة  على ذلك تداخل كال الدراستني يف املنهج املستخدم وهو املنهج الوصفي، ونوع العينة 

إشرتاك الدراستني يف أدوات مجع البياانت امليدانية وهي أداة اإلستمارة، وليفوتنا يف  العشوائية الطبقية، إضافة إىل
اط التداخل أن ننوه إىل اعتمادان يف أبعاد الثقافة التنظيمية على القيم التنظيمية، واملعتقدات،  هذا احملور من نق

ن جوهر اإلستفادة الكبرية من هذه الدراسة  تعترب أبعادا  أساسية يف الدراسة السابقة، فهنا يكم والتوقعات، اليت
ل قياسها ميدانيا  وتوظيفها يف أداة اإلستمارة  اليت فتحت لنا الطريق ابلنسبة ألبعاد الدراسة ومؤشراهتا من خال

 .واملقابلة

البحوث وهذا تفاداي  للتكرار،  بيعية بني اليت هي ط اإلختالفهذا من جهة اإلشرتاك، أما من جهة 
حنن بدوران   االفاعلية التنظيمية، أم على دراسة عالقة الثقافة التنظيمية و  -وبشكل نسيب-سابقة ركزت فالدراسة ال

 على واقع الثقافة التنظيمية كمتغري أويل وأخري يف املؤسسة القتصادية اجلزائرية، كذلك من اإلختالفات  فركزان
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ك السنوات  ما نظر  حليثيات تل  ة قدمية نوعا  للدراستني، فهذه الدراسة السابق كاينة هي اإلطار الزماجلوهري
دايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم بدولة األردن، ومستجدات هذا العصر، وكذا جماهلا اجلغرايف الذي متحور حول بل
دراسة كانت يف إطار ختصص  الئرية، ألن هذه أما حنن يف دراستنا فاإلطار املكاين هو املؤسسة اإلقتصادية اجلزا

فقد  كميدان لدراسته، أما حنن ذلك اجملال اجلغرايف املذكور سابقا   على لذلك وقع إختيار الباحث إدارة األعمال 
وهو أحسن جمال ملثل  -علم الجتماع تنظيم وعمل-ملؤسسة القتصادية حبكم التخصص انصب توجهنا حنو ا 

انني، يف حني جند  تنظيمية، ويف هذا السياق نلتمس هناك فروق مادية ملموسة بني امليدهذه الدراسات السوسيو 
  -األردن واجلزائر-بيتني هناك فروق معنوية غري ملموسة وهي التفاوت النسيب للثقافة اجملتمعية بني الدولتني العر 

أدق، ومن صل إليه بشكل النتائج املتو يف الدراستني بشكل عام و  علىوأكيد أن هذا اإلختالف سوف أيثر 
يتولون  سة، فالدراسة األوىل وقع اختيارها على األفراد الذينعناصر اإلختالف الرئيسية األخرى يف عينة الدرا 

واألقسام والوحدات(، لكن عينة دراستنا كانت قد احتوت العاملني يف  مناصب إدارية )رؤساء ومدراء الدوائر 
 كم، عمال تنفيذ(.املؤسسة القتصادية )إطارات، عمال حت

 الدراسات اجلزائرية:  -2.8

دراسة ميدانية للمؤسسة االقتصادية العمومية يف  -"ثقافة املؤسسة اليت حتمل عنوان: : 1الدراسة األول  -
، وهي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم  غرداية" PIPE GAZاجلزائر حالة ابيب غاز 

 الجتماع.

ي عبارة عن  ، وهم2004/2005، يف السنة اجلامعية بن عيسى حممد املهديالطالب:  اقام إبعداده
  غرداية ا ابملؤسسة العمومية املنتجة لألانبيب الناقلة للغاز الطبيعي املتواجدة مبدينة دراسة ميدانية مت إجراءه

 .  سنة كاملة، واستغرقت الدراسة PIPEGAZواملسماة بشركة 

 عناصر اآلتية:دراسة يف الإشكالية ال تساؤالتمتحورت 

الجتماعيني املتواجديني داخل   ية املتبناة من طرف خمتلف الفاعلينيما هي طبيعة األطر والنماذج الثقاف -
 املؤسسة القتصادية اجلزائرية وتلعب دور املوجه لسلوكاهتم أو أفعاهلم وحتدد مواقفهم املختلفة؟ 

رجعية والنماذج الثقافية متطابقة   تتحكم فيها هذه األطر املهل هذه السلوكات واألفعال الجتماعية اليت -
ية اليت تتطلبها هذه األنواع من التنظيمات القتصادية املنتجة للتنمية تماشية مع مقتضيات العقلنة القتصادوم

 والتقدم؟
 

 مرجع سابق. ي، عيسى حممد املهدبن  1
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نسقها  هل داخل املؤسسة حمل الدراسة يوجد إطار مرجعي واحد أو منوذج ثقايف واحد يعرب عن كفاءة  -
ون والتضامن بني خمتلف الفاعلني للمستوى الذي يضمن  إعادة إنتاج التعا التسيريي والتنظيمي وقدرته على

 للمؤسسة أن حتقق أهدافها؟

اعلني سواء كانوا أفراد أو جمموعات؟ هل هو صراع، نزاع، تكامل؟ ما طبيعة التفاعل الذي حيكم خمتلف الف -
 ومن أجل حتقيق أي غاية؟

 التالية: اإلفرتاضات ع التساؤلت اليت تتضمنها إشكالية الدراسة مث وض  على هذه لإلجابة 

يني غري  إن األفعال والسلوكات الجتماعية اليت تتم داخل املؤسسة من طرف العمال بصفتهم فاعلني اجتماع -
مطابقة للدور التارخيي أو الوظيفي بسبب عدم النظرة للعمل على أنه قيمة ثقافية اترخيية أو على األقل ضرورة  

 وظيفية، مما أدى إىل ظهور أفعال تؤطرها السرتاتيجية اخلاصة أبصحاهبا.

هذه األهداف القتصادية  إن القرارات التسيريية اليت تنتهجها الفئة القيادية داخل املؤسسة من أجل إجناز  -
للمؤسسة أو التارخيية عجزت عن دمج هذه السرتاتيجية اخلاصة وذلك بسبب التعامل مع التشكل البشري  
املوجود يف املؤسسة على أنه مجع بسيط من األفراد، اتبع للبناء  التنظيمي وليس تشكل اجتماعي نوعي قائم بذاته  

 الرمسي.ومنتج لثقافة خاصة ومستقلة عن التنظيم 

إن التفاعالت اليت تتم بني خمتلف الفئات العمالية املكونة جملتمع املؤسسة ل يوجد بينها التضامن املطلوب   -
 خلدمة مشروع تغيريي يتطابق واألهداف التارخيية والقتصادية للمؤسسة.

باحث على منهجية الدراسة وابلتحديد يف معاجلة املعطيات اإلحصائية للدراسة اعتمد ال منهجيةفيما خيص 
الوصف والتفسري مث الفهم لتقدمي القراءة السوسيولوجية املناسبة وفق األطر النظرية اليت رمسها يف اجلانب النظري  

جمموعة من األدوات اليت يرى  الدراسة فقد استعمل الباحث  أدوات للدراسة لتتماشى مع دراسة الباحث، وعن
األهداف املرجوة من دراسته امليدانية وهي: السجالت والواثئق اإلدارية، أهنا متكاملة فيما بينها من أجل حتقيق 
على عملية املعاينة لكل الفئات العمالية يف املؤسسة، اليت بلغ عددها   ا  كز ر املالحظة، املقابلة، استمارة الستبيان، م

 لختيار هذا العدد.للدراسة؛ معتمدا يف ذلك املعاينة الطبقية   كعينة عامال   137ر منهم حيث اختا 678

 عملية حمددة تتمثل يف:  أهداف وكان الباحث يرمي للوصول إىل 

القيام بتوصيف وحتديد النموذج الثقايف املوجه لسلوكات الفاعلني الجتماعيني داخل املؤسسة والذي له معىن   -
 قوة احملركة أو املوجهة هلم.لديهم ويعترب ال
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ة يف نقص األموال والعتاد ابلقدر  ثلاملؤسسة ليست أزمة إمكانيات مادية متما الربهنة على أن األزمة اليت تعيشه -
ما هي أزمة معنوية اليت تتمثل يف غياب اإلرادة اجلماعية )الدمج( اليت تتمثل يف الدافعية واملواجهة القيمية مبا  

 ملؤسسة القتصادية. يتناسب وطبيعة ا

اهج وتقنيات اليت تستعملها الفئة القيادية داخل املؤسسة منالربهنة على أن اآلليات التسيريية من طرق و  -
 تداخلت واختلطت فيها الوسيلة ابهلدف.

الربهنة على أن التفاعالت القائمة داخل املؤسسة عقيمة ليست منتجة للحضارة ول للرتاكم القتصادي   -
 املة يف الوقت الراهن لقطيعة اترخيية.وليست ح

 اليت ميكن اختصارها يف مايلي: النتائج من  لةوتوصلت هذه الدراسة إىل مج

ات واألفعال وكقيمة ثقافية وحضرية أو وظيفية، مما أدى إىل  غياب مفهوم العمل كإطار مرجعي يوجه السلوك  -
 أتطري األفعال الجتماعية اجلماعية الداخلية بواسطة السرتاتيجيات الذاتية واخلاصة.

اسب متابعة دور العامل  عمال للقوانني الداخلية للمؤسسة يف حني تتنلا الفئة القيادية تتابع مدى تطبيق -
اإلنتاجي، كما أن الفئة القيادية تعمل على تطبيق واحرتام القوانني اإلدارية للمؤسسة فالقائد الناجح هو الذي  

غرتبة  مة يتمكن من تشكيل جمموعة عمل منسجمة ومتماسكة عن طريق فرض النضباط وابلتايل فالفئة القيادي
القيم احلضارية مما جيعلها تعمل على إنتاج هذه البنية عوض أن تعمل على للبنية البريوقراطية اليت حتجب عنها 

 حتقيق النجاعة القتصادية.

تتعدد عوامل التشكل اهلوااييت والنتماء داخل جمموعات العمل الشيئ الذي يؤدي إىل تعدد الكياانت  -
 الجتماعية داخل املؤسسة.

رفية وليست ظنتماءات ال إلاخل املؤسسة تشتد وتضعف حسب االعالقات الجتماعية األفقية أو العمودية د -
 عالقات تضامن من أجل حتقيق اهلدف القتصادي الذي هم موجودين من أجله يف املؤسسة.

بنسبة قليلة مل  نيالعمال غري راضني عن وضعيتهم املهنية داخل املؤسسة، إضافة إىل عدم رضاهم عن املسؤول -
 سلوكات واألفعال اجلماعية من أجل التغيري. للة حمركة لألن تتحول إىل فكرة فاع ىترق

 تقييم الدراسة السابقة وتوظيفها: *

بداية ميكن أن نقول أن هذه الدراسة من الدراسات القيمة والدمسة يف حقيقة األمر؛ واليت وقعت بني أيدينا  
نب النظرية منها واملنهجية، فقد تناولت  ات سابقة، نظرا  لتميزها يف العديد من اجلواساوقمنا مبطالعتها وتبنيها كدر 
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"ثقافة املؤسسة" كمتغري واحد يف مؤسسة عمومية اقتصادية يف اجلزائر،   بن عيسى حممد املهدي دراسة الباحث 
الثقافة هي وليدة هذا   نأابعتبارها املوجه األساسي لسلوك الفاعل  الجتماعي، حيث انطلق الباحث من حقيقة 

جتماعيني  الكيان الجتماعي أي جمتمع املؤسسة، وقد ركز على النماذج الثقافية املتبناة من طرف الفاعلني ال
داخل املؤسسة القتصادية اجلزائرية، وهو ما ي طلق عليه يف دراستنا بنمط الثقافة التنظيمية، وما نستنتجه من هذه  

الفكري واملعريف ابلنسبة للموضوع املقرتح، ابإلضافة إىل الصبغة السوسيولوجية اليت  قمالدراسة أهنا متيزت ابلتع
العميقة والغزيرة نوعا  وكيفا ، يف حني  نالحظ أن طرح الباحث إلشكالية متيزت هبا أفكار الباحث ومصطلحاته 

مفردة، وقد   (137) عددها ربدراسته كان  سليما  وصائبا ، وأيضا من حيث اختيار عينة الدراسة فقد اتسمت بك  
ذه مالحظة اعتمد الباحث أدوات خمتلفة جلمع البياانت من امليدان وهذا ضروري للحصول على نتائج مطمئنة وه 

سب على الباحث، لكن ل يعين أن هذه الدراسة كانت كاملة ومستوفية لكل الشروط العلمية، فمن  إجيابية حت 
ما، فكان من األحسن على الباحث أن يصيغ عنوانه   ا  نوع غامضا   نمآخذ هذه الدراسة أن عنوان البحث كا

لعمومية يف اجلزائر، واقع ثقافة املؤسسة القتصادية بطريقة أخرى أكثر وضوحا  مثل: ثقافة املؤسسة القتصادية ا
ول تتوفر   ةالعمومية يف اجلزائر، وهذه تبقى وجهة نظر واجتهاد من طرفنا، أما عن الفرضيات املقرتحة فهي خاطئ

على مواصفات الفرضية العلمية، ذلك أهنا حتتوي على العديد من املتغريات اليت يصعب قياسها وضبطها، كما أن 
نهج الستقرائي هو طريقة يف التفسري، وليس منهجا  للوصول إىل اإلجابة عن سؤال اإلشكالية وإثبات صدق أو امل

لى أية إشارة ألسباب إختيار املوضوع و عرض الدراسات  ع نفي الفرضيات، ومل نعثر أيضا يف هذه الدراسة
سوسيولوجية للدراسة،  وما عدا ذلك فإن دراسة و قرتاح أو تبين مقاربة نظرية لالسابقة حول املوضوع مع إغفاهلا 

ات  قللدراسات الالحقة األخرى، فقد حاول من خالهلا كشف املعو  قواي   الباحث تبقى دراسة قيمة وجانبا  مرجعيا  
 واحلواجز اليت متنع جناح املؤسسة القتصادية يف اجلزائر وحتول بينها وبني التطور والرقي وكذا اإلزدهار.  

وهو عنوان الدراستني "ثقافة املؤسسة" و "الثقافة  ا  ه الدراسة مع حبثنا هذا يف شيئ مهم جدهذ  تتداخلو
عاتنا املتواضعة حول هذين املصطلحني جند أن  طالاالتنظيمية"، يف حقيقة األمر ظاهراي  ليتطابقان ألنه حسب 

مت بلورة   ، لكن حديثا  دمي نوعا  ماأخرى وهي ثقافة املؤسسة وهو مصطلح ق صياغة مصطلح الثقافة التنظيمية لديه
إىل تداخل   ةاملصطلح وصياغته ابلثقافة التنظيمية نظرا  لصالحيته العلمية يف الدراسات السوسيوتنظيمية، ابإلضاف

مؤسسة -تني يف اجملال اجلغرايف، فكال الدراستني أجريت يف مؤسسة صناعية عمومية جزائرية الدراس
GAZPIPE  قدميا  وIPEPALFA   عالوة على ذلك  -ولية غرداية-ويف نفس اإلطار املكاين  •-حديثا ،

وهي: املالحظة، أدوات مجع البياانت  فإن الدراستني تتداخالن يف املنهج املتبع وهو املنهج الوصفي وكذا يف

 
 . -حملة اترخيية عن ميدان الدراسة -أنظر إىل فصل منهجية البحث والتعريف مبيدان الدراسة،  •



 راسةوع الدّ موض ........................................................................ ّولالفصل األ

 
 

38 

عشوائية الطبقية، أما عن اإلستفادة  اإلستمارة، الواثئق والسجالت اإلدارية، ونوع العينة املستخدمة وهي العينة ال
احلقيقية من هذه الدراسة فكانت يف حقيقة األمر من اإلطار العام للجانب النظري الذي كان غزيرا  وثقيال   

ة يف املؤسسات اجلزائرية بوجه اخلصوص، إذن أقل ما ميكن قوله أن هذه الدراسة  ة ابلثقافة التنظيميقابألفكار املتعل
خالل دراستنا  سوف نربزهن األمور والعناصر النظرية واستفدان منها بشكل فعلي وواقعي وهو ما أرشدتنا لكثري م

 ة. تصادية اجلزائريقيف اجلانب النظري والتحليلي لعنصر الثقافة التنظيمية يف املؤسسة ال

ماين  اليت ميكن أن نلتمسها بني الدراسة السابقة ودراستنا احلالية يف اإلطار الز  اإلختالف أما نقاط
والتفسريي مث الفهم أما حنن بدوران  الوصفي  :للدراستني ويف منهج البحث؛ فالباحث اعتمد ثالث مناهج خمتلفة

ميدان  ك ALFAPIPEة يف مؤسسة لثقافة التنظيميافقد ركزان على املنهج الوصفي، بغية وصف واقع 
الدراسة السابقة أضافة املنهج التفسريي والفهم، زايدة إىل عناصر اإلختالف وهو فيما خيص  فدراسة، إذن لل

إختيار العينة فالباحث قام بعملية املعاينة اجلماعية جلميع عمال املؤسسة، أما حنن ستقتصر عينتنا على عدد معني  
ىل كانت أطروحة دكتوراه أما دراستنا فهي مذكرة ماسرت،  توى بني الدراستني األو كم تفاوت املسحبمن العمال 

فاألطروحات تتسم ابلعمق والشمولية مقارنة مبذكرات املاسرت والليسانس، إذن وراء كل هذه اإلختالفات وعدم  
وهو عدم جتانس  صر اإلختالفات، نوهو يف احلقيقة يندرج حتت عمهم آخر التداخل بني الدراستني يربز أمرا  

األهداف اليت تصبوا إليها كلتا الدراستني، فالباحث كانت له أهداف علمية وعملية واليت مت عرضها يف  وتشابه 
ثنااي تقدمينا مللخص الدراسة وعناصرها قد سعى لتحقيقها وهو و فّ ق يف ذلك، ومن اجلهة املقابلة فإن لدراستنا 

نسعى لتحقيقها بناءا  على معطيات الدراسة سوف  -ف الدراسةأهدا- ا يف عنصرهأهداف أخرى قد سبق ذكر 
 امليدانية.    

دراسة  -الثقافة التنظيمية والعالقات االجتماعية داخل املؤسسة اجلزائرية "وهي بعنوان:  :1الدراسة الثانية  -
 الجتماع.لم يل شهادة املاجستري يف عن، وهي عبارة عن مذكرة مقدمة ل"-ةحالة ابملؤسسة املينائية لسكيكد

:  جماهلا اجلغرايف، واليت هي دراسة ميدانية كان م2009، سنة سامية معاويقامت إبعدادها الطالبة: 
 .سنتني كاملتنيالدراسة حوايل  استغرقتكنموذج للدراسة، و   ( EPSاملؤسسة املينائية لسكيكدة )

 التساؤل الرئيسيعى لإلجابة على جليا  أن هذه الدراسة تس وبناءا  على ما جاء يف اإلشكالية، يتضح لنا
 التايل:

 
قدمة  رة خترج مك، مذ -دراسة حالة ابملؤسسة املينائية لسكيكدة-الثقافة التنظيمية والعالقات االجتماعية داخل املؤسسة اجلزائرية سامية معاوي،  1

، جامعة  لنيل شهادة املاجستري يف علم الجتماع، حتت إشراف: عبد احلميد قريف، قسم علم الجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والجتماعية
 )غري منشورة(  م.2008/2009ابجي خمتار، عنابة، اجلزائر، 



 راسةوع الدّ موض ........................................................................ ّولالفصل األ

 
 

39 

 كيف تساهم الثقافة التنظيمية السائدة ابملؤسسة اجلزائرية يف تدعيم وحتديد العالقات الجتماعية بني العمال؟  - 
 من السؤال املركزي وهي: متفرعة أسئلة فرعيةحت ر  كما ط  

 نسجام بني العمال؟هل يساهم اإلتصال يف رفع مستوى ال -

 تساهم املشاركة يف سريورة القرار داخل املؤسسة يف تعزيز روح اإلنتماء لدى العمال؟هل   -

 هل تلعب معايري اجلودة دورا  يف حتسني األداء عند العمال؟ -

 كم يف منظومة العمل عند العمال؟هل ينمي نشر ثقافة احرتام الوقت التح -

 سة ألن الباحثة مل تتطرق إليها ومل تقم بصياغتها.جند هلا مكاان  يف الدرا العلمية فلم الفرضيات أما عن 

فقد اعتمدت الباحثة يف دراستها هذه على منهج دراسة احلالة املناسب للدراسات  املنهجوفيما خيص 
مجع   واتدأ انت سواء يف أدواته أو يف طريقة التحليل الكيفي، مركزة على الوصفية ومرونته الشديدة يف مجع البيا

آخذت  بعض عمال  ، املالحظة، واملقابلة، القياس السوسيومرتي، الواثئق والسجالت اإلدارية: البياانت اآلتية
اخلاصة تعاملت   للدراسة مع عدم ذكر عدد العينة، والباحثة بطريقتها كعينةاملؤسسة بطريقة عشوائية واليت كانت 

 ل كل ما يتعلق ابملوضوع.و مع كل من تومست فيه روح اإلفادة ابملعلومات ح

العلمية والعملية اآلتية   األهداف وكانت الباحثة تصبوا من وراء معاجلتها هلذا املوضوع إىل حتقيق مجلة من 
 ذكرها:

توضيح مفهوم الثقافة التنظيمية والكشف عن أتثرياهتا على العالقات الجتماعية للعمال داخل املؤسسة  -
 نافسة الشديدة. تعددة األبعاد واملامللت و يف ظل التح اجلزائرية، خصوصا  

  مية، ومن مث حماولة فهم هذه القيميمالمسة بعض مؤشرات الثقافة التنظيمية، وحتديدها يف القيم التنظ -
فعالية   وعالقتها ببعض العمليات الجتماعية املؤثرة يف سلوكيات واجتاهات العمال، وكذا إنتاجية العمل، وأخريا  

 وجناعة املؤسسة.

لعالقات الجتماعية السائدة ابملؤسسة اجلزائرية يف خضم ثقافة تنظيمية تتميز  كشف الغطاء عن طبيعة ا  -
 ابلكثري من اخلصوصية.

قة بني بعض القيم التنظيمية )املشاركة يف اختاذ القرار، النمط التصايل، احرتام الوقت(، حماولة إجياد عال -
 عمال )التماسك الجتماعي، الصراع(.قات الجتماعية بني الوبعض العمليات الجتماعية املكونة للعال
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حتاول من خالل إذا علمنا أن الباحثة  التمرس على أدوات البحث العملي بنوع من التدريب، خصوصا   -
دراستها تطبيق منهج دراسة احلالة الذي يفرتض أدوات مجع بياانت )املالحظة، املقابلة( تتطلب الصرب، املثابرة،  

 والصرامة العلمية. ةاجلدي

 املتوصل إليها فيمكن تلخيصها فيما يلي: للنتائجا ابلنسبة أم

لألمناط التسيريية املنتهجة،   تتميز الثقافة التنظيمية السائدة ابملؤسسة ميدان الدراسة ابلكثري من اخلصوصية نظرا   -
لت اجلوهرية  نة األخرية، رغم التحو سإضافة إىل السياسات والسرتاتيجيات التطويرية اليت تبنتها يف العشرين 

 ، واملؤسسة اجلزائرية أكثر حتديدا . واهليكلية اليت شهدها اجملتمع اجلزائري عموما  

سامهت الثقافة التنظيمية املميزة ملؤسسة ميناء سكيكدة يف تدعيم وتعزيز العالقات الجتماعية القائمة أساسا   -
 اإلدارة العليا وإدارة املوارد البشرية.ظيمية املكرسة من طرف نعلى التفاعل الجيايب املعزز للقيم الت

غاء وخمتلف أشكال اإلتصال األخرى، إضافة إىل إن اإلسرتاتيجيات اإلتصالية للمؤسسة والقائمة على اإلص -
ات قتوفر مواردها البشرية على مهارات اتصالية، إضافة إىل التطور التكنولوجي يف جمال التصالت والوعي بعال

عل يف املناصب ساهم يف حتقيق الفعالية وتطوير عالقات الثقة والحرتام، وقوة احلضور كلها العمل، وحدود التفا
نسجام بني األفراد واجلماعات املكونة للمؤسسة، وهو من مرتكزات التماسك الجتماعي الذي أتكدان مدعمة لإل

 وأدوات مجع البياانت األخرى.  ية القياس السوسيومرتينمنه فعليا  من خالل مجاعات العمل اليت طبقت عليها تق

ختاذ القرارات، وهي القيمة الثقافية  تقوم سياسيات املؤسسة على العقالنية، من خالل مشاركة العمال يف ا -
املكرسة واملغروسة يف العمال عن طريق مجلة من اآلليات املعززة هلذا املبدأ ومنها: "علبة األفكار" اليت حفزت  

وشجعت على اإلبداع، إضافة إىل األخذ آبراء العمال يف بعض القضااي الروتينية وكذا  مال على خدمة املؤسسة عال
ستجدات عن طريق التقارير واللقاءات الدورية وهو األمر الذي ساهم فعال  يف تعزيز قيم اإلنتماء  إعالمهم بكل امل

ض معدلت الصراع الذي أصبح  ات على متاسكهم واخنفار للمؤسسة والرفع من الروح املعنوية للعمال، وكلها مؤش
 من الظواهر الصحية والسوية املهيكلة واملسرية. 

ئية لسكيكدة نظام اجلودة الشاملة كإطار مرجعي تقوم عليه مجيع العمليات اإلدارية  تنتهج املؤسسة املينا -
ي جمموعة إجراءات  ر اجلودة يف احلقيقة هيأبن معا وإجراءات العمال املختلفة، ويف هذا السياق أتكدان ميدانيا  

ت العمال وفقها بل تعترب  عملية لتحقيق جودة اخلدمة والسلوك يف آن واحد لذلك كان لبد من تنظيم مجيع آليا
 احملرك األساسي لتعامالت املؤسسة الداخلية واخلارجية.
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ل، بغية تشجيعهم  حرتام الوقت بني العمااقامت إدارة املوارد البشرية للمؤسسة بلعب دور حموري يف ترسيخ قيم  -
اليت تعترب حمور سياسة على التحكم يف منظومة العمل، وهنا لبد من اإلعرتاف أبن معايري اجلودة والنوعية 

واسرتاتيجية املؤسسة، قد اعتربت الوقت كمورد أساسي من مواردها إضافة إىل املورد البشري، فقيم احرتام الوقت  
 ل وتسريع وتريته وحتقيق مستوايت عالية من النجاعة والفعالية.التحكم يف منظومة العم مكرسة ومسامهة يف

عي ابملؤسسة ل يعين ابلضرورة خلوها من مظاهر الصراع العمايل إل أن إن احلديث عن قوة التماسك الجتما -
جعل منه أمرا  صحيا    ،وعي القائمني على شؤون املؤسسة أبمهية هذه الظاهرة يف معرفة نقاط قوهتا وضعفها

 ابملؤسسة.

 تقييم الدراسة السابقة وتوظيفها: *

حول موضوع الثقافة التنظيمية ملا يكتسي هذه املوضوع  لقد تعددت الدراسات األكادميية والعلمية اجلزائرية 
سامية  حثة امن أمهية ابلغة يف احلقل السوسيوتنظيمي، ومن بني أهم هذه الدراسات جند هذه الدراسة السابقة للب

الجتماعية )الغري  مهما  يف الثقافة التنظيمية للمؤسسة اجلزائرية، أل وهو العالقات  ا   كشفت جانب، واليتمعاوي
ة  يف إطار الوظيف ةاليومي الهتمعوتفاالرمسية( اليت تكون جمسدة وظاهرة للعيان بني العاملني من خالل احتكاكاهتم 

هذا السياق أبرزت الباحثة أمهية هذا النوع من   النسق الكلي للمؤسسة، ويف هنية داخلملأو ما يسمى ابلفرق ا 
كل خاص وللمؤسسة بوجه العموم ملا هلا من أتثري يف مردودية العامل واسهامه العالقات ابلنسبة للعاملني بش

يلية نقدية  لالوظيفي يف املؤسسة مما خيول للمؤسسة حتقيق أهدافها املسطرة من عدمها، وإذا ألقينا نظرة حت 
منهجا ، وهو ا جند أن عنصر الفرضيات غائب يف صفحات الدراسة، وهذا أمر غري مقبول علميا  و للمضمون، فإنن

ما يشكل صعوبة منهجية يف التعامل مع املوضوع، خاصة يف جانبه امليداين، لكن كان من األفضل لو قامت  
ة مدى صدق وحتقق انيا  حىت يتسىن هلا معرفدبصياغة جمموعة فرضيات علمية وقامت بقياسها ودراستها مي

إدراج عنصر الدراسات السابقة حول املوضوع  الفرضيات من عدمها، ومن املآخذ اليت ملسناها يف الدراسة عدم 
وهي تعترب من األمور املهمة اليت وجب على الباحث تناوهلا نظرا  لرتاكمية العلم واستفادته املتبادلة بني الدراسات  

ه أهداف الباحثة   ضف إىل ذلكاحلديثة منها، و القدمية  عدم تقريب موضوع البحث لنظرية أو مدخل فكري ل ت وج 
 دراستها حنو الطريق السليم.وإطار 

بعد هذا التقييم املبسط للدراسة السابقة، سوف نعرج بداية يف توظيف هذه الدراسة من خالل التطرق 
تشرتكان يف تناول موضوع الثقافة التنظيمية  هذه، إذ جند أن الدراستني  يني دراسة الباحثة ودراستنا التداخللنقاط 

يف ميدان البحث وهو املؤسسة القتصادية اجلزائرية الذي يتوافق مع ميدان كال  كمتغري مستقل، واإلشرتاك الثاين 
حظة، الستمارة الالدراستني، وكذا تداخل الدراستني يف األدوات املستخدمة جلمع البياانت امليدانية وهي: امل
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تنوه ومل ت شر إىل هذا يف   والسجالت اإلدارية، ويف املنهج املتبع وهو املنهج الوصفي رغم أن الباحثة ملوالواثئق 
دراستها لكن وظفته بطريقة غري مباشرة نظرا  ملتطلبات دراستها اليت تستوجب تتبع املنهج الوصفي، زايدة على  

ويف سياق آخر من نقاط اإلشرتاك فقد استفادة   دمة وهي العينة العشوائية،خذلك التداخل يف نوع العينة املست
 ظري لدراسة الباحثة وابخلصوص عنصر الثقافة التنظيمية.دراستنا احلالية من اجلانب الن

بني الدراستني فهي عديدة ومنها املتغري الذي ر بط ابلثقافة التنظيمية،  اإلختالفأما فيما خيص نقاط 
التنظيمية والعالقات الجتماعية ملا بينهما من عالقة وطيدة ومتداخلة،   ثة ربطت بني متغري الثقافةحفدراسة البا

ة حتليل أبعاده ومؤشراته  يدراستنا هذه اليت نصبوا فيها بدراسة واقع الثقافة التنظيمية دون ربطه مبتغري آخر ب غعكس 
فة التنظيمية والعالقات  الثقا-السابقة ذات توجهني  واستوفاء شروطه هبدف الوصول لألهداف املرجوة، فالدراسة

من اجلانب النظري لدراسة  ، فنحن استفدان نسبيا  -نظيميةالثقافة الت-ودراستنا ذات رؤية أحادية  -الجتماعية
الباحثة فيما خيص عنصر الثقافة التنظيمية، ألن الباحثة تناولت مبحثني يف اجلانب النظري أحدمها للثقافة 

ية عكس دراستنا اليت تناولنا فيها فصل خاص للثقافة التنظيمية وفصل آخر  ية وآخر للعالقات الجتماعمالتنظي
أما يف اجلانب امليداين وابخلصوص يف   افة التنظيمية يف املؤسسة اجلزائرية وهذه من نقاط اإلختالف كذلك، للثق

حثني واملتخصصني  وسيومرتي ابلرغم من أن الباساألدوات املستخدمة، ففي دراسة الباحثة استعملت أداة القياس ال
ة جلمع البياانت امليدانية، وهذه األداة مل يتم التطرق إليها يف علم املنهجية ل يعتربون هذا النوع من األدوات الرئيسي

اليت تعترب   لعدة عوامل ومن بني أمهها ما ذكرانه سالفا ، وبطبيعة احلال اإلختالف يف اإلطار الزماين يف دراستنا نظرا  
 ها بني كل الدراسات. نقطة ل غىن عن

ية املهمة يف البحث العلمي، هبدف التعرف على إذن يعترب استطالع األحباث السابقة من املراحل املنهج
اإلسهامات السابقة يف موضوع البحث، وعليه فقد جاءت دراستنا احلالية املوسومة بــ: "واقع الثقافة التنظيمية يف  

ذات صلة مبوضوع -وج بني بعض أهداف تلك الدراسات السابقة الذكر لقتصادية اجلزائرية"، لتزاااملؤسسات 
من خالل أمهية إدراك ووعي العاملني مبفهوم الثقافة التنظيمية أببعادها ومؤشراهتا يف املؤسسة  -نظيميةالثقافة الت

ملها  ة، ولتغطية جوانب عدة مل تشهكميدان للدراسة احلالية من ج  ALFAPIPEالعمومية لصناعة األانبيب 
فكرية وعلمية سعيا  منها إىل اإلملام  الدراسات السابقة من جهة أخرى، ابإلضافة إىل أهنا أتخذ من عدة منابع 

الوظيفي ملوضوع الثقافة التنظيمية بشكل ي و البنائابملوضوع من خمتلف اجلوانب واألبعاد، ب غية حتقيق التجانس 
 أطروحاته.  عام، والذي هو واسع ومتشعب يف 
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 :  دراسةلل ملقاربة النظرية ا -8

اهلامة لكل دراسة سوسيولوجية حيث يقرتب اإلطار النظري  يعترب اإلقرتاب النظري والفكري من أحد الركائز 
للدراسة من نظرية علمية أو أكثر جتعل الباحث يتحكم يف موضوعه وتساعده يف التحليل ليكتسي الطابع العلمي 

عبارة عن إطار فكري يفسر جمموعة من الفروض العلمية ويضعها يف نسق   لصحيح، فالنظريةاوتوجهه إىل الطريق 
تبط، فهي: " جمموعة أفكار أو مفاهيم مرتابطة ميكن استخدامها لشرح وفهم حدث أو موقف، أو شرح  علمي مر 

   1وفهم الظواهر الجتماعية".

نهج العلمي، على اعتبار أن  م أهم من دور املو إذ تعترب املقاربة النظرية حسب املختصني يف فلسفة العل 
والتساؤل  شفكأن املقاربة النظرية هي مبثابة وسيلة لفهم الواقع ولل، إذ 2املنهج العلمي شيئ مشاع بني كل العلوم 

عن خلفية سلوك وأفعال الفاعلني والبحث عن ماهية املعاين والرموز املتبادلة واليت تصنع عاملهم وطرق تواصلهم 
اته، لذلك ذلك أن املؤسسة تعد مكان يقضي فيها العامل معظم وقته وجزء كبري من حيبادهلم الجتماعي، تو 

 فهي جمال للتفاعل والتواصل والتبادل بني خمتلف العناصر البشرية داخل اجملال التنظيمي.

فهي تعترب   تتكون املؤسسات من جتمعات بشرية تتفاعل فيما بينها وذلك من أجل حتقيق أهداف مسطرة
الجتماعية، وألن السلوك اإلنساين  صبا  لدراسة الثقافة التنظيمية، فالعنصر اإلنساين يعترب حمور النظرايت خ مكاان  

ابملرونة والتغري، فقد تعددت النظرايت واملداخل اليت اهتمت به، لذلك وقع اختياران على مدخل   يتميز عموما  
راسة وطبيعة املوضوع وإشكاليته، وذلك تفاداي  للعفوية  فرضها جمال الديتكإطار فكري نظري وال،البنائية الوظيفية
العمل بوعي وموضوعية، هذا ما نريده يف معاجلة موضوعنا "واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة والذاتية، وإمنا 

 القتصادية اجلزائرية".

والتنظيم، وخاصة إزاء يكية يف اإلدارة سجاء املدخل احلديث من البنائية الوظيفية كرد على النظرايت الكال
الرأمسالية، وقد استعان هذا الجتاه ابملماثلة العضوية يف   عجزها عن حل املشكالت القائمة آنذاك يف التنظيمات

دراسة النظم الجتماعية واليت تعترب التنظيمات كائنات بيولوجية حتاول ضمان استمرارها والتكيف مع التغريات  
  عضاء وأجهزة متخصصة يف القيام بعمليات معينة تضمن استمراره وبقاءه أمن  ن الكائن يتكونأ االبيئية، وكم

 تسوده عمليات تسعى إىل حتقيق أهدافه. نه فإن التنظيم يتكون من أجزاء يوتواز 

 
،  مصر، القاهرة ، املركز القومي للرتمجة، 1طتر: حممد اجلوهري، ، ماعيةاالجتلوم عالدليل العملي ملناهج البحث يف ال، بوب ماتيوز وليز روس 1

 .95م، ص:2016
 .10م، ص:1981 عمان، ،44علم املعرفة، العدد  ظريةن،  ، دطاجتاهات نظرية يف علم االجتماععبد الباسط عبد املعطي،  2
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كما استعان هذا اإلجتاه بنظرية النسق وينطلق هذا املدخل من مسلمة أساسية هي فكرة تكامل أجزاء  
 1 عناصر اجملتمع.ني د املتبادل بكل واحد، اإلعتما  النسق يف

تكمن أمهية حتليالت البنائية الوظيفية املعاصرة يف تطويرها وحتديثها للقضااي واملوضوعات اليت مت معاجلتها 
بواسطة روادها التقليديني، حيث متثلت املقولت األساسية للبنائية الوظيفية املعاصرة؛ يف عدة مصطلحات مثل:  

وقات واخللل الوظيفي، اإلتفاق والوعي الجتماعي، ول تزال  ماعي، املتطلبات الوظيفية، واملعأو النسق الجت ءالبنا
تثري العديد من النظرايت السوسيولوجية احلديثة، وتعترب نقطة انطالق  لغريها من النظرايت حتت إطار النظرايت  

 (نزاتلكوت ابرسو )نائية الوظيفية سعى أفكار رواد الب مالسوسيولوجية املعاصرة يف علم الجتماع، ومن خالل أه
لدراسة جمموعة من األنساق الجتماعية ذات الطابع الدائم أو املستقر مما جعله يصنف هذه األنساق إىل أنساق 

 (ابرسونز)عترب األنساق الجتماعية والثقافية من أهم األفكار اليت ركز شخصية، حيث ت  أخرى اجتماعية وثقافية و 
بدراسة الدور الوظيفي للنسق الثقايف يف اجملتمع   قاممن اإلهتمام حيث  ا  سيما أنه أعطى هلا مزيدا ولهعلى دراست

، وحملاولة تفسري العالقات الوظيفية واملتطلبات  2احلديث وكذا الثقافة التنظيمية السائدة داخل كل التنظيمات
تعاونية  اعي للمؤسسة نسق تفاعلي يف عالقة جتملاملرتبطة بعملية حتليل األنساق الفرعية، ابعتبار أن البناء ا

"أن اجملتمع  ( هارملبس وهولبورن )ويف هذا الصدد يرى  3ولكل نسق فرعي منه يتضمن نسق تعاونيا بداخله
لعمل ابجتاه أهداف  لاإلنساين غري ممكن بدون ثقافة مشرتكة، فهي تسمح لألفراد ابإلتصال والفهم فيما بينهم و 

أساسية ألي جمتمع يريد البقاء، وهو يقول أن   مشرتكة هي شرط وظيفي مسبق، أو حاجةة فمشرتكة، إن وجود ثقا
أن مييز بني ثالثة   (ابرسونز)، وقد حاول 4نظام متقن للفعل اإلنساين غري ممكن بدون نظام رمزي مستقر نسبيا " 

لرموز التعبريية، أنساق اة من األمناط الثقافية وهي أنساق األفكار واملعتقدات، أنساق األفكار و يأنواع رئيس
لطبيعة مكوانت النسق الجتماعي أشار إىل النسق الثقايف   هأثناء حتديدو لقيمية أو األمناط التكاملية، التوجيهات ا

 على أنه جمموعة املعايري والنماذج والقيم واإليديولوجيات واملعارف والقوانني وغري ذلك من مكوانت الثقافة.

 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  -دراسة ميدانية مبلبنة األوراس-زائر ابجل ناعيصعالقة الرقابة البريوقراطية بفعالية التنظيم الحنان تيغزة،  1

ـ جامعة منتوري، قسنطينة،  ،علم الجتماع تنظيم وعمل، حتت إشراف: علي غريب، قسم علم الجتماع، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم الجتماعية
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دراسة ميدانية مبؤسسة ديوان الرتقية والتسيري العقاري مبدينة -اإللتزام التنظيمي داخل املؤسسة وعالقته ابلثقافة التنظيمية سام، اشوري ابتع 2
م  و حتت إشراف: زوزو رشيد، قسم العلمذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم الجتماع ختصص تنظيم وعمل، ، -اجللفة )املديرية العامة(

 )غري منشورة(.29م، ص:2014/2015، اجلزائر، -بسكرة -عية، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم الجتماعية، جامعة حممد خيضرالجتما
 .335م، ص:1994، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 1، طعلم االجتماع التنظيمحممد عاطف غيث وعبد هللا حممد،  3

 .22م، ص:2010، دار كيوان للطباعة والنشر، دمشق، سوراي، 1، تر: حامت محيد حمسن، طافة واهلويةوجيا الثقلسوسيو هارملبس وهولبورن،  4
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ع فإنه ينسحب وينطبق عليها ما ينطبق على  ليت متثل صورة مصغرة عن اجملتمسسة اؤ وابإلسقاط على امل
اجملتمع، فاملؤسسة متثل نسقا  متكامال  يشمل ثقافة املؤسسة العامة إضافة إىل تفرع ثقافات متنوعة خاصة ابألفراد  

افة العامة مما يؤثر على  الثق ر العاملني اليت حتاول املؤسسة يف أغلب األحيان إحداث التساند الوظيفي بينهم إطا
 1سة، فاألنساق الفرعية يف املؤسسة تتساند وظيفيا  وتتوافق خلدمة اهلدف العام للنسق الكلي.املؤس

ولأبس من تعقيب بسيط حول نسق األفكار والرموز التعبريية، حيث جيد العامل نفسه ضمن عامل من  
يدان لدراستنا  كم   ALFAPIPEلتنظيمية ملؤسسة افة اقالرموز واإلشارات احمليطة به تشكل يف جمملها الث

حينما ألف كتااب  بعنوان: "غابة الرموز" حيث يعتقد أن اإلنسان حماط  (فيكتور ترينر)احلالية، وهو ما أشار إليه 
بعدد غري حمدود من الرموز ذات تقييمات معينة على حتديد الصلة بني الرمز واإلنسان، حيث إذا كان للرمز قيمة  

ذا الرمز تكون قوية ومتينة والعكس صحيح، فالفرد يستعمل الرموز  ة يف اجملتمع فإن صلة اإلنسان هبابيإجي
 2واإلشارات للتعبري عن حاجاته الجتماعية والفردية.

ألي مؤسسة على أهنا نسق كلي يتكون من أنساق فرعية يوجد بينها تساند  (ابرسونز)انطالقا  من تصور 
األنساق جند النسق الثقايف، فكل مؤسسة هلا  النسق الكلي وأهدافه ومن بني هذه اوتبادل من أجل خدمة هذ

 أهدافها اخلاصة، وهيكلها التنظيمي ويتشكل هلا على مر األايم ثقافة خاصة هتيكل سلوكيات وأفعال أفرادها. 

يمية اليت تعمل  ة التنظفيف طبيعة النسق الفرعي للثقا وتعتمد هذه املقاربة ابعتبار املشكلة داخل املؤسسة
تطوير الكفاءات البشرية إلحداث التوازن واستقرار النسق الجتماعي للمؤسسة يف مواجهة مشاكله الداخلية  على 

 واخلارجية فيتم تبين املقاربة النسقية من خالل العناصر التالية:

 سق آخر. نتعترب املؤسسة بناء اجتماعي هلا صفاهتا وخصائصها املميزة هلا أكثر من أي  •
عمليات املتداخلة مع األنساق الفرعية داخل املؤسسة حىت يتالءم املوقف التنظيمي مع  حتليل العالقات وال •

 متطلبات البيئة وظروفها.

وهو: ضرورة   جدا   حيث أن البناء الجتماعي للمؤسسة الصناعية اجلزائرية يعمل من خالل عنصر مهم  
ار واستقرار بنائها، وهذا ماسوف ؤسسة وتعمل على استمر ية املو وجود ثقافة تنظيمية كنسق فرعي تعرب عن ه

 يساعدها حتما  على حتقيق أهدافها.

 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث ختصص علم الجتماع التنظيم  دور ثقافة املؤسسة يف حتقيق اجلودة الشاملةغضاب ميينة،  1

                            م، 2017/2018، اجلزائر، 02علوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة حممد ملني دابغني، سطيف، كلية اللوالعمل، حتت إشراف: بلخريي كما
 )غري منشورة( .105/106ص ص:

 .190م، ص:1997، دط، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، نظرية علم االجتماعالسيد، علي شتا  2
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 وهذه املقاربة تؤدي إىل نتيجتني مهمتني ومها: 

تعترب الثقافة التنظيمية كنسق فرعي أساسي هام للموافقة والقبول للمؤسسة وجتميع األنساق الفرعية   •
 املكونة هلذا النسق الجتماعي. 

ة كنسق فرعي يف مالمح التأثري يف بقية أنساق املؤسسة من موارد مادية وبشرية  قيمة الثقافة التنظيميتظهر  •
 من أجل حتقيق التكامل والتكيف.

واليت سنسعى إىل توظيفها   "البنائية الوظيفيةإذن بعد اإلطالع على جممل األفكار اليت ترتكز عليها نظرية "
واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة القتصادية  -الدراسة  مع الوجه العام ملوضوعاقها فيف دراستنا هذه، ونظرا  لت 

يف تقدمينا هلذا املدخل، فهي تفيد دراستنا احلالية يف معرفة   وهذا ما عرضناه بشكل من التفصيل سابقا   -اجلزائرية
  سة الشديدة اليت يشهدهانافملوتشخيص التأثريات الداخلية واخلارجية على حميط املؤسسة، خصوصا  يف ظل ا

القطاع القتصادي اجلزائري، كما تفيدان يف معرفة كيفية تشكل الثقافة التنظيمية يف املؤسسة العمومية لصناعة  
مما يتيح   ، من خالل معرفة متثالت وقيم اإلطارات، وعمال التحكم، وعمال التنفيذ،ALFAPIPEاألانبيب 

املبادئ اليت جاءت هبا هذه النظرية، واليت تفسر  يها على ضوء األفكار و ول إلصلنا حتقيق األهداف اليت نسعى للو 
 اإلطار املرجعي لألفعال الفردية واجلماعية.

 
 

  



 

 

 

1 

1.1

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

2.1

1.2.1

2.2.1

3.2.1

4.2.1

3.1

1.3.1

2.3.1

3.3.1

4.3.1

 



 تنظيميةثقافة الأدبيات سوسيولوجية حول ال ................................................الفصل الثان 

 
 

48 

 

 هيد:مت

منظري اإلدارة اإلسرتاتيجية والسلوك التنظيمي، لقد حظي موضوع الثقافة التنظيمية ابهتمام الكثري من 
يف تشكيل هوية املؤسسة، فهي تتطور مع   دور ابرزملا له من  وإدارة املوارد البشرية وكذا علم االجتماع التنظيم،

 وتضامنهم فيما بينهم.  العمال  مرور الوقت، وترتسخ بناء على التفاعل االجتماعي بني

للمؤسسة، فهذا الوصف يعطي  ADNوإن من أمجل ما قيل عن الثقافة التنظيمية أهنا احلمض النووي 
قيمة كبرية للثقافة التنظيمية على مستوى املؤسسات، فهي حتتوي على جمموعة خصائص تؤهلها ألن تكون سالح 

التقدم والتطور والصمود أمام التحدايت اخلارجية والداخلية  ذو حدين،؛ إما تكون قوية ودافعة للمؤسسة حنو 
 لضعف يف نشاطها فيؤدي هبا إىل الزوال واإلنداثر. للمؤسسة، أو عكس ذلك تصاب ابلوهن وا

وستكون اإلنطالقة من تناول سبق سنهتم طوال هذا الفصل ابحلديث عن الثقافة التنظيمية، ما وبناء على 
لذي حيتوي على عنصر نشأة وتطور الثقافة التنظيمية، وأمهية الثقافة التنظيمية، وا، ةمدخل إىل الثقافة التنظيمي

مصادر، أنواع،  مرورا  ابلتطرق إىل العوامل احملددة للثقافة التنظيمية،  ص الثقافة التنظيمية، وأخريا  ومكوانت وخصائ
مصادر الثقافة  عنونة بـــ: ملاو ر وهذا األخري بدوره يضم أربعة عناص ة،مستوايت ووظائف الثقافة التنظيمي

ة، ويف هناية الفصل  وظائف الثقافة التنظيمي أخريا  و مستوايت الثقافة التنظيمية، و أنواع الثقافة التنظيمية، و ة، التنظيمي
  وهذا حملاولة التعرف على، نظرايت، مناذج، تشكيل الثقافة التنظيمية واحملافظة عليهاوكعنصر اثلث نتناول 

التنظيمية واحملافظة عليها، والنهابة تكون تشكيل الثقافة وكذا مناذج للثقافة التنظيمية، و التنظيمية افة نظرايت الثق
 مع أثر الثقافة التنظيمية على املؤسسة.
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 مدخل إىل الثقافة التنظيمية: -1.1

  ثقافة التنظيمية:لا نشأة وتطور  -1.1.1

 يمية: ظ نالت أوال: تطور استعمال مصطلح الثقافة 

املنظمـــــة ألول مــــرة مــــن طـــــرف الصــــحافة املت صصــــة ســـــنة اســــتعمل مصــــطلة الثقافـــــة التنظيميــــة أو ثقافــــة 
ــة )1980) ــة Business Week(، وكــــان ذلــــك مــــن طــــرف املــــة االقتصــــادية األمريكيــ ( وأدرجــــت  حلــ
(Fortune  رکنا )   خاصا ( حتت عنوانCorporate cultureواضعني بذلك اللبنة األوىل ) 1املفهوم. اهلذ 

هـو حلـول الثمانينـات امليالديـة و  عمـ إال  الثقافة التنظيميـة   يصـبة ئـائعا  أن مصطلة  (هوفستيد)يما ذكر ف
وکتـاب  1982Kemedy  &:Deal (Corporate culture)لكتـابني اثنـني مهـا: ثقافـة املنظمـة مييـل 

 In search of excellence: Petres (Watermen)&  وترمرترتا  و برترت   : ـالبحـث عـن االمتيـاز لـ 
1982. 

ــية  ــنهم، بقضــ ــلوك التنظيمــــي مــ ــيما علمــــاء الســ ــاء الســ ــام العلمــ ــد اهتمــ ــعينات تزايــ "الثقافرترترترترتة ويف مطلــــع التســ
هم علــــى ســــلوك األفــــراد ومســــتوايت إنتــــاج ابلغــــا   ملنــــاع العمــــل، ثــــا يــــرتك أثــــرا   منتجــــا   ابعتبارهــــا عــــامال   التنظيميرترترترتة"
 2وإبداعهم.

 ة:ميلثقافة التنظي ابيدان ملاثنيا: تزايد االهتمام ا

ات الياابنية الناجحة يف جمال ؤسسعلى ما حققته امل لقد زاد االهتمام  فهوم الثقافة التنظيمية بناءا  
ات، مثل اعتمادها على مجاعية العمل واملشاركة القائمة على الثقة  ؤسساست دام القيم الثقافية يف إدارة امل

ة، فهي تعرب ؤسسبتكارية، إضافة إىل املودة والتفاهم بني أعضاء املإلهتم اقدرام و هتاواالهتمام ابلعاملني وتنمية مهار 
عن جمموع القيم اليت تساعد أعضاء التنظيم يف فهم غايته األساسية، وكيفية أداء املهام وهي األدوار واألئياء اليت 

اخلاصة، وأمناط السلوك تصاالت اال ولغة ت ا هامة، وتتضمن الثقافة التنظيمية القواعد واإلجراءاينظر إليها على أهن
من مكوانت البيئة الداخلية وتؤثر بشكل واضة  هاما    املقبولة وغري املقبولة يف التنظيم، فالثقافة التنظيمية تعترب جزءا  

ية  فاة، فدراسة الثقافة املؤسساتية تركز على املظاهر الثقؤسسعلى سلوكات األفراد وأمناط التصرفات اإلدارية يف امل
من البحث يف اجلوانب املادية واهليكلية، ورغم ذلك ال ميكن أن ننكر  حياة التنظيمات اإلدارية بدال   نوية يف املعو 

 
ادية،  ت االقتصمداخلة ضمن امللتقى الدويل حول التسيري الفعال للمؤسسا إدارة التغيري وعالقته بثقافة املؤسسة، بروش زين الدين وقامسي كمال،  1

 .06م، ص:2005ماي  04-03التسيري والعلوم التجارية، جامعة املسيلة، اجلزائر،  ادية وعلومكلية العلوم االقتص

مذكرة خترج  ، -دراسة ميدانية بديوا  ال قية والتسيري العقاري ابألغواط-التنظيمية وأتثريها على أداء العاملني ابملؤسسة الثقافة سويسي أمحد،  2
اع تنظيم وعمل، حتت إئراف: بوكربوط عزالدين، قسم العلوم االجتماعية، كلية اآلداب واللغات  علم االجتم نيل ئهادة املاجستري يف  متطلبات ضمن

 )غري منشورة(  .40م، ص:2012/2013جتماعية واإلنسانية، جامعة زاين عائور، اجللفة، اجلزائر،  والعلوم اال
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التداخل بني اجلانبني وأمهيتهما على العمليات التنظيمية، ذلك كون التنظيم اإلداري هو جزء من امتمع احمليط، 
 1. هلا ادا  تمع وامتدة امفامن ثق فإن الثقافة التنظيمية تعترب جزءا  

ة  راحل عدة، نتيجة للتغري والتطوير فقد أثر التطور يف تشكيل وإعادة تشكيل الثقافة ؤسسمرت قيم املإذ 
 2:التنظيمية، لذلك ميكن حتديد مراحل تطور الثقافة التنظيمية ابملراحل التالية

 املرحلة العقالنية: -
زه يــوافز ماديــة ألداء مهامــه، نظــور مــادي، ييــث يــتم حتفيــ مــن مامــل عليف ظــل هــذه املرحلــة ر النظــر للفــرد ا

من رواد هذه النظرية اليت نظرت إىل اإلنسان نظرة ميكانيكية، ويف هذه املرحلـة ر إفـراز قـيم  (يلوراتإدوارد )وكان 
كـــر الف ركـــن مالحظـــة هـــذا التغـــري يف مراحـــل تطـــو ماديـــة رســـ ت هـــذه النظـــرة، إال أن هـــذه القـــيم قـــد تغـــريت، ومي

 املرحلة األوىل من قيم مادية إىل قيم معنوية. إلداري، حيث تغريت القيم يفا
 مرحلة املواجهة: -

ــدة،   ــة جديـ ــرت قــــيم تنظيميـ ــة ظهـ ــذه املرحلـ ــة، واكويف هـ ــور النقــــاابت العماليـ ــر اإلنســــا ، إلظهـ ــام ابلعنصـ هتمـ
حـرتام إلإىل إفـراز قـيم احلريـة، وا ىأدا ثـ اتـه حقوقـه وواجب ءوحماسبة اإلدارة يف حالة إمهـال العنصـر اإلنسـا ، وإعطـا

 والتقدير.
 مرحلة اإلمجاع يف الرأي: -

أظهرت هذه املرحلة قـيم احلريـة يف العمـل، حيـث ر نقـل اإلدارة مـن املـديرين إىل العـاملني، ويف هـذه املرحلـة 
ملفهـــوم إىل ا اهـــذ لمفهـــوم وأمهيـــة القـــيم اإلداريـــة وتطرقـــت هـــذه املرحلـــة مـــن خـــال (دوجرترترتالا مرترترتاو غريغرترترتور)عـــزز 

 لرتسيخ جمموعة من القيم يف كل فرضية. Yو Xفرضيات 
 املرحلة العاطفية: -

لتجارب هاوثورن، اليت ئددت على أمهية املشاعر   قد كانت القيم اجلديدة اليت أظهرهتا هذه املرحلة امتدادا  ل
 .يةيككانواألحاسيس، وأن اإلنسان هو كتلة من املشاعر واألحاسيس وليس جمرد آلة مي

 
 

 
 .225م، ص:2002األردن،  زيع، عمان،، دار وائل للنشر والتو 1طالعمل،  التنظيم وإجراءاتموسى اللوزي،  1

سة ميدانية على منسويب كلية امللك خالد العسكرية املدنيني  درا-الثقافة التنظيمية وعالقتها ابإلنتماء التنظيمي محد بن فرحان الشلوي،  2
ربية للعلوم األمنية، اململكة العربية  ة انيف العسم العلوم اإلدارية، جامعلعليا، قمقدمة لنيل ئهادة املاجستري، كلية الدراسات ا رسالة، -والعسكريني
 )غري منشورة(  .31/33، ص ص:م2005السعودية، 
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 اإلدارة ابألهداف:مرحلة  -
تركز القيم يف هذه املرحلة على املشاركة بني اإلدارة والعاملني فيما يتعلق ابلعمليات التنظيميـة مـن اختـاذ قـرار 
وختطــيط وتنســيق وإئــراف... إف، إضــافة إىل العمــل بشــكل مجــاعي يف حتديــد أهــداف التنظــيم، وكــذلك املســؤولية 

 املشرتكة.
 التنظيمي:ير و ط لتا مرحلة -

ظهرت يف هذه املرحلة قيم جديدة متثلت يف حتليل األفكار، واملعلومات اإلدارية واست دام منهجية البحـث 
العلمي اليت ميكـن مـن خالهلـا إ ـاد مـا يعـرف ابلتطـوير التنظيمـي مـن خـالل وضـع خطـط مسـتقبلية، وقـد صـاحب 

نية، واجلوانــب النفسـية، ودراســة ضـغوط العمــل، نسـاإلا اتذلـك ظهــور مفـاهيم وقــيم جديـدة مثــل االهتمـام ابلعالقــ 
 .واإلنفعالواإلجهاد وحاالت التوتر 

 املرحلة الواقعية: -
عــرب إدراك التنظيميـة مـن مراحــل التطـور السـابقة الــيت مـرت هبـا القــيم  ميثـل تطـوير القــيم يف هـذه املرحلـة مز ــا  

ــاة ظــــرو  ــادة وأمهيتهــــا، ومراعـ ــديرين ملفهــــوم القيـ ــل املـ ــاهيم ومصــــطلحات يبالف عمـ ــافس، وظهــــور مفـ ــة احمليطــــة والتنـ ئـ
 جديدة.

 وميكن توضية مراحل تطور الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التايل:
 يوضح مراحل تطور الثقافة التنظيمية (:01)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 .انطالقا من األدبيات الواردة يف الصفحات السابقة من إعداد الطالبنياملصدر:  
 ري النظرةيتضة لنا أن هناك تدرج نوعي وابرز يف تغ ء على مراحل تطور الثقافة التنظيمية املذكورة سالفا  انوب

مركـــب مـــن املشـــاعر  لعامـــل مـــن النظـــرة اآلليـــة الكالســـيكية إىل النظـــرة اإلنســـانية احلديثـــة، كـــون اإلنســـان كـــل  ا جتـــاه

 مرحلة

 الواقعية
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لت طيط، وكذا اإلمكانية ات العقلية كالتفكري واليعملداء اوله القدرة على على أواألحاسيس واحلقوق والواجبات، 
 مل املسؤولية وأدائها، وعلى هذا األساس غريت املؤسسة طريقة تعاملها مع املورد البشري.على حت

 :أمهية الثقافة التنظيمية -2.1.1

ضغوطا   ؤسسيةملاقافة ، حيث تشكل الثؤسسةترجع أمهية الثقافة املنظمية إىل دورها املؤثر يف كافة أنشطة امل
، ؤسسةللمضي قدما  يف عملييت التفكري والتصرف بطريقة تنسجم مع الثقافة السائدة ابمل ؤسسةعلى العاملني ابمل

 1يف مجلة من العناصر التالية: وتكمن أمهية الثقافة املنظمية

 رى. تساهم الثقافة التنظيمية يف تكوين ئ صية مستقلة للمؤسسة عن بقية املؤسسات األخ •
 من حتقيق انتماء األفراد للمؤسسة وحتيزهم هلا. كنمت •
 تعمل على حتقيق التوازن بني خمتلف مصاحل األفراد العاملني. •
 تساعد على جتديد املعايري السلوكية لألفراد يف تنفيذ أعماهلم. •
 متكن املؤسسة من التحكم التنظيمي ابجتاهات وسلوكيات األفراد.  •
 خاصة ترك العمل.و  هتمسبباختفيض معدالت دوران العمل و  •
 حتفيز الطاقات واالهتمامات والسلوكيات على األهداف الكربى للمؤسسة كمحور رئيسي للنشاط •

 الوظيفي.

تتصارع الثقافة التقليدية مع الثقافة احلديثة داخل نفس التنظيم، وكذلك تتصارع ثقافة اجلماعات  إذ 
املعطيات اإلنسانية األخرى، كما تكمن أمهية الثقافة  و  يندال ىتح امل تلفة من حيث الزمان أو املكان أو اللغة أو

التنظيمية يف أهنا تعمل على تطوير فكر العاملني وتوجيههم حنو متطلبات ومصلحة العمل، ومتنة املوظفني هوية  
 دائهممستقلة، كما تدعم درجة اإلحساس ابملسؤولية لدى العاملني، وتدفع األفراد إىل الرقابة الذاتية خالل أ

عماهلم وواجباهتم الوظيفية، وتعمل على تشجيع االلتزام اجلماعي، كما تدعم وتشّجع االستقرار االجتماعي  أل
 وتساعد املوظفني على فهم متطلبات املؤسسة.

يف حتقيــق االنســجام والتكامــل الــداخلي بــني املؤسســة وبيئتهــا  ابإلضــافة إىل أن الثقافــة التنظيميــة تلعــب دورا  
مبائـر أو غـري مبائـر عنـدما يكـون  االبتكار وروح اإلبداع ومواجهة األزمـات، وتـؤثر بشـكل  ى عل وحتثّ اخلارجية، 

هنــــاك معتقــــدات أو افرتاضــــات يســــت دمها امل ططــــون االســــرتاتيجيون عنــــد بنــــاء اســــرتاتيجياهتم، وبــــذلك يســــاعد 
 

م،  2005، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1، ط-املمارسة  الوظائف، املبادئ،-اإلدارة العامة مرسي خليل موسى،  1
 .42ص:
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ى كيفيـة تعـاملهم مـع البيئـة علـ و  ،ؤسسـةالثقايف يف التعرف على نوع القيم، واملعتقدات املشـرتكة بـني أفـراد امل النسيج
 اخلارجية واملنافسني.

للـــوائة واإلجـــراءات وقواعـــد العمـــل، وكلمـــا  قـــواي   إن وجـــود ثقافـــة تنظيميـــة قويـــة يف املؤسســـة قـــد يكـــون بـــديال  
ل يف أذهــان وت صــرفات العــاملني، قــّل احتيــاج اإلدارة الســت دام قواعــد وإجــراءات عمــل متكنــت الثقافــة مــن التوغــّ

 1سلوكياهتم الوظيفية.ه جيو ية لترمس
قـــوم احملـــرك األساســـي لنجـــاح أي مؤسســـة، فالثقافـــة التنظيميـــة تتعتـــرب ثقافـــة املؤسســـة وحنـــن بـــدوران نقـــول أن 

عة وبقاءها، وهي أداة فعالة يف توجيه سلوك متاسك األعضاء، واحلفاظ على هوية اجلما بغيةيف غاية األمهية  بعمل
أفضل، من خالل نظام القواعد واللـوائة غـري الرمسيـة واملوجـودة ابملؤسسـة  رةصو باهلم العاملني ومساعدهتم على أعم

 الذي يوضة ألفرادها وبصورة دقيقة كيفية التصرف يف املواقف امل تلفة، وذلك يف ضوء ما هو متوقع.و 
 لثقافة التنظيمية من خالل الشكل التايل:وميكن توضية أمهية ا

 ؤسسة نظيمية للملتا  ةلثقافأمهية ا بني(: ي02) شكل رقمال

    

 

      

 

 

 
دراسة تطبيقية على و ارة -دور الثقافة التنظيمية يف تفعيل تطبيق اإلدارة اإللك ونية إيهاب فاروق مصباح العاجز، املصدر: 

ملاجستري يف إدارة ا جة ر على دملتطلبات احلصول ، قدمت هذه الرسالة استكماال -ال بية والتعليم العايل "حمافظات غزة" 
م، 2011األعمال، حتت إئراف: يوسف عبد عطية ير، قسم إدار األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، 

 )غري منشورة( .19ص:

 وعـا  ميكـن أن متثـل نالـيت تـربز أمهيـة الثقافـة التنظيميـة السـابقة  عناصـرأن الكثري مـن ال ثا سبق يتضة لنا جليا  
سة، إضافة إىل التأثري الواضة للثقافة التنظيمية على املمارسات اإلدارية خاصة تلـك فراد واملؤسلألة من القوة الدافع

 
 .24/25:ص  ص مرجع سابق، د بدر، جواد حممهدى  1

 دليل ارئادي

 قافة املؤسسةث

 إبراز هوية املؤسسة

 توجيه سلوك العاملني

 املؤسسةرسم صورة 

 استقطاب املتميزين

 احلث على مواكبة التطور 

 ل ارئاديدلي سسةاملؤ متيز  فسيةتوفري ميزة تنا
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ــارا   ــه، أي تـــوفر إطـ ــه الســـلوك التنظيمـــي،  عـــ  املرتبطـــة ابألفـــراد يف مقـــدمتها وظيفـــة التوجيـ ــة لتنظـــيم وتوجيـ ىن أن الثقافـ
داخــل املؤسســة، ونســتنتج مــن ذلــك أن الثقافــة  هممــنك املطلــوب الســلو كــوين التنظيميــة تــؤثر علــى العــاملني وعلــى ت

 فشــيئا   ات منهــا أهنــا مشــرتكة بــني العــاملني ويســتطيعون تعلمهــا وميكــن أن يتعلموهــا ئــيئا  التنظيميــة متتــاز بعــدة صــف
 وتورث هلم.

اد ألفــــر ثــــل: ااألخــــرى م ؤسســــةإىل جنــــب مــــع مكــــوانت امل موجــــود جنبــــا  فالثقافــــة التنظيميــــة عنصــــر أساســــي 
، ووفقــا هلــذه النظــرة فإنــه مــن الضــروري إدارة الثقافــة التنظيميــة بشــكل كنولوجيــا واهلياكــل التنظيميــةلتواواألهــداف، 

 حيقق األهداف اليت تسعى إليها املؤسسات.
 وخصائص الثقافة التنظيمية: عناصر -3.1.1

يات الـــيت وكســـللتفـــاعالت والات وامارســـ ثقافـــة املؤسســـة بفعـــل امل تنشـــأ الثقافرترترتة التنظيميرترترتة: عناصرترترتر -1.3.1.1
واليت تشكل احملصلة الكلية للطريقة اليت يفكر  نبع وتتكون الثقافة التنظيمية،حتدث داخل الوسط املؤسسي، ومنه ت

 ،ةؤسسـ لوب املالحظـة، وتفسـري األئـياء ابملة، والـيت تـؤثر علـى أسـ ؤسسـ هبا ويدركها األفراد كأعضاء عاملني هبذه امل
، يف ظهـور الثقافـة التنظيميـة عـد سـببا  أهـم العناصـر واملكـوانت الـيت ت  ى علـ يط الضـوء تسـلعنصر ذا الوسنحاول يف ه

 حسب ما ر تداوله من قبل بعض األساتذة والباحثني، وهي على النحو التايل: وهذا 

ات عتقـدكل ما تعتـربه املؤسسـة )األحسـن/ األفضـل(، وهـي جمموعـة األفكـار، واملوهو   القيم التنظيمية:أوال: 
يف مكـان أو بيئـة  همـةألئـياء املا والقيم التنظيمية هـي 1،اخل املؤسسة، واليت تؤثر على سلوكياهتمد ادشرتكة لألفر امل

، أو ، وتكون هذه القيم مشـرتكة بـني أفـراد املؤسسـة، وتعـد دسـتورا  2العمل، ييث تعمل على توجيه سلوك العاملني
كـــل مـــا يتعلـــق ابألفكـــار ،  ملؤسســـةا خـــلامالت داطلـــوب يف التعـــ اك املاإلدر لألفـــراد، حيـــدد الســـلوك و  داخليـــا   مرجعـــا  

وتقوِّم سلوكياهتم لتحقيق االنسجام الذي يعكس كفـاءة املؤسسـة، والـيت مـن ئـأهنا  والفلسفة اليت يقتسمها األفراد،
وك يـه سـلبتوج قيم أساسية تساهم يف تعبئة كل الطاقات على كافة املستوايت، حيث تقـوم القـيم التنظيميـة تشكيل

اة بـني العـاملني، االهتمـام ضـمن الظـروف التنظيميـة امل تلفـة، ومـن أمثلـة هـذه القـيم: املسـاو  مللعالعاملني يف بيئة ا
للعالقات بني  حمددا   ، و مع الباحثون على أن القيم تعد عنصرا  3احرتام اآلخرينو إبدارة الوقت، االهتمام ابألداء، 

جيد، وما هو سـيء، وتعطـيهم القـدرة علـى  هوا يم ميفرد أن يستطيع تقلكل  تسمة خمتلف املصاحل واألفراد، كما
 .األئياء، وكيفية التصرف، والسلوك الذي ميكن أن ي ت ذالتحكم يف 

 
مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول التسيري الفعال يف املؤسسات  أمهية البعد الثقايف وأثره على فعالية التسيري،، بوسهمنيد بوئنافة وأمحد أمح 1

 .03:م، ص2005ماي  04-03اجلزائر،  االقتصاية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة املسيلة، 
 .260م، ص:2009، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1طو التنظيمي، السلو رون، ضري كاضم محود فرحيات وآخخ 2

 .312م، ص:2003، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2ط يمي يف منظمات األعمال،ظالسلوو التنحممود سلمان العميان،  3



 تنظيميةثقافة الأدبيات سوسيولوجية حول ال ................................................الفصل الثان 

 
 

55 

 

إذ نقــول أن للقــيم أمهيــة ابلغــة لوجـــود املؤسســة، فكــل املؤسســات تعمــل علـــى تبــ  أو تشــكيل جمموعــة مـــن 
ــاق املشـــرتكالقـــيم ــال املؤسســـ نلمســـ  الـــذي ، الـــيت توضـــة اإلتفـ ــا هـــو مرغـــوب، أو غـــري  ةحـــدواة اله بـــني عمـ حـــول مـ

وغريهـا مـن القـيم الـيت تقـدم صـورة عـن واقـع الثقافـة التنظيميـة  د، مهم، أو غـري مهـم...،مرغوب، جيد، أو غري جي
 .داخل املؤسسة

يف بيئـة اعيـة الجتمعبارة عن أفكـار مشـرتكة حـول طبيعـة العمـل، واحليـاة اوهي  التنظيمية: عتقداتاملاثنيا: 
يف عمليــة صــنع القــرارات،  ةاملعتقــدات نــد املشــاركاز األعمــال، واملهــام التنظيميــة، ومــن هــذه نــ إ العمــل، وطريقــة

 1واملسامهة يف العمل اجلماعي، وأثر ذلك يف حتقيق األهداف التنظيمية.

العاملني يف   أذهان ة يف أبهنا: "عبارة عن تصورات مشرتكة راس  (حممود حممد الفاتح)يعرفها الكاتب و 
االجتماعية يف بيئة العمل وطبيعة إناز األعمال واملهام الوظيفية،  حول طبيعة العمل واحلياة  ورتداملؤسسة، و 

املت صصة   ألعمالوتكمن أمهية هذه املعتقدات فيما يلي: مشاركة العاملني يف عملية صنع القرارات، وكيفية إدارة ا
2تنظيمية.اف الاألهدلذاهتا، وأثر ذلك يف حتقق 

  

عبـارة عـن معـايري "األعـراف التنظيميـة علـى أهنـا:  (الفرترتاتح حممد)يعرف الكاتب نظيمية: لتا اثلثا: األعراف
مــا تكـــون هــذه األعــراف غــري مكتوبــة، واجبـــة  يلتــزم هبــا العــاملون يف املؤسســة علــى اعتبـــار أهنــا مفيــدة هلــا، وغالبــا  

 3".-كالبنوك-ارية تجالنفس املؤسسة، وخاصة املنظمات ن يف واإلباإلتباع، ومثال ذلك: عدم تعيني األب 
ــول الكاتـــب رابعرترترترتا: التوقعرترترترتات التنظيميرترترترتة:  ــه  (حممرترترترتود)يقـ ــيم-يف كتابـ ــول اإلدارة والتنظـ أن التوقعــــات  -أصـ

 التنظيمية هي: عبارة عن جمموعة من األئـياء املتوقعـة الـيت حيـددها أو يتوقعهـا الفـرد مـن املؤسسـة، وكـذلك تتوقعهـا
 بـني، ومثال ذلـك: التوقعـات املتبادلـة بـني الـرئيس واملـر وس، و ؤسسةملا ن الفرد خالل فرتة عمل الفرد يفسسة ماملؤ 

التقـدير واالحـرتام وتـوفري بيئـة تنظيميـة تـدعم احتياجـات الفـرد االقتصـادية والنفسـية يف ثلة الزمالء فيما بينهم، واملتم
 4واالجتماعية.

 التايل:من خالل الشكل  ظيميةالتن وميكن توضية عناصر الثقافة
 
 
 

 
 .03، ص:قمرجع سابأمحد بوئنافة وأمحد بوسهمني،  1

 .164ص:م، 2016، دار اجلنان للنشر والتوزيع، األردن، 1ط ،أصول اإلدارة والتنظيماملغريب، مود بشري  حممد الفاتة حم 2
 .164ص:  ،نفس املرجع 3
 .164/165:ص  ، صنفس املرجع 4
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 (: يوضح عناصر الثقافة التنظيمية:03)م رقشكل لا

 

 

    
 

 من األدبيات الواردة يف الصفحات السابقة. انطالقا   من تصميم الطالبنياملصدر:  

ترب عنأن  ميكنلكل موضوع علمي خصائص أو ثيزات ينفرد هبا، إذ  خصائص الثقافة التنظيمية: -2.3.1.1
التنظيم وخصوصيته، ومن مجلة  إليها اخلصائص العامة للثقافة مضافا   عند أن مسات الثقافة التنظيمية ال تبتع
 1اخلصائص ميكن أن نذكر مايلي:

الــذي يصــنع الثقافــة ويبــدع يف عناصــرها، ويرســم حمتواهــا عــرب يعــد اإلنســان الكــائن الوحيــد اإلنسرترتانية:  •
نسـانية، فهـي تشـكل مــن إلابن وتشـكل ئ صــيته، فالثقافـة إذن متتـاز إلنسـاصـنع االعصـور، والثقافـة بـدورها ت

مــع  قـائق واملعـا  والقـيم الــيت  ا هبـا األفـراد إىل املؤسسـة، أو الـيت تتكــون لـديهم خـالل تفـاعلهماملعـارف واحل
 2ظيم.التن

لــبعض ضــها امـع بعمــن املكــوانت القويـة الــيت تتفاعــل  ا  عـددالتنظيميــة الثقافــة  ضـمت :هرترتي نظرترتام مركرترت  •
نب املعنوي من القيم واألخالق واملعتقـدات واألفكـار، واجلانـب السـلوكي ااجلسسة وتشمل لتشكيل ثقافة املؤ 

املــادي مــن أئــياء ملموســة كاملبــا  واألدوات تقاليــد وآداب وفنــون وثارســات عمليــة، واجلانــب مــن عــادات و 
 واملعدات واألطعمة وغريها.

بني عناصرها امل تلفة   امكب( تتجه ابستمرار إىل بناء اإلنسجل مر ا )كفهي بكوهن هي نظام متكامل:  •
وابلتايل فأي تغري يطرأ على أحد جوانب منط احلياة ال يلبث أن ينعكس أثره على ابقي مكوانت النمط  

 الكلي. الثقايف
، سيةمكوانهتا األسااالنسجام بني  تشكيل هي كيان مركب تتجه إىل هي نظام تراكمي متصل ومستمر: •

من صنع اإلنسان،  لكوهنا عكس أثره على ابقي مكوانهتا،ينن يطرأ على أحد جوانبه ال يلبث أ تغري   أي

 
،  -ملتخصصةتنظيم اإلداري للمنشئات اتطوير المدخل تنظيمي إلعداد و -التنظيم اإلداري يف املنظمات املعاصرة  ،حممود مصطفى أبو بكر 1

 .407م، ص: 2003 الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط،

، العدد السابع، خمرب التنمية  -يوث ودراسات-املوارد البشرية جملة التنمية وإدارة الثقافة التنظيمية يف املؤسسة، عيشاوي وهيبة وعيشاوي هجرية،  2
 .101م، ص:2016أكتوبر  02  ، اجلزائر،ليدة سي علي البوارد البشرية، جامعة لونيدارة امل التنظيمية وإ

 عناصر الثقافة التنظيمية

 التنظيمية التوقعات األعراف التنظيمية  املعتقدات التنظيمية القيم التنظيمية
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ها لألجيال الالحقة مع  متارس بواسطة كل أعضاء املؤسسة، فإن كل جيل يف املؤسسة يعمل على تسليم
املؤسسة عن  األجيال يفعرب  ريثهاوإمنا يتم تعلمها وتو  مراعاة أهنا ال تنتقل من جيل إىل آخر بطريقة فطرية

 حملاكاة.وام طريق التعل
ى التكيف استجابة ملطالب العامل لتتصف الثقافة التنظيمية ابملرونة والقدرة ع هلا خصوصية التكيف:  •

البيولوجية والنفسية ولكي تكون مالئمة للبيئة اجلغرافية وتطور الثقافات والتغري احلتمي للبيئة الداخية  
 سسة.للمؤ  واخلارجية

ومـــن خالهلـــا تتمـــايز وختتلـــف  تعكـــس واقـــع الثقافـــة التنظيميـــة هعـــالومجيـــع هـــذه اخلصـــائص الـــيت ذكـــرت أ   
ــاحلة لكــــل  ــا، مســــتوردة وصـ ــة مـ ــ  ثقافــــة تنظيميـ ــتم تبـ ــرى، وال ميكــــن أن يـ ــة إىل أخـ ــات مــــن مؤسسـ ــاوت الثقافـ وتتفـ

ص الثقافيــة لكــل فــرد داخــل خلصــائعــاة اســتنبط مــن الواقــع املعــاش داخــل امتمــع، مــع مرامؤسســة، بــل  ــب أن ت  
 املؤسسة.
 ثقافة التنظيمية:لل  العوامل احملددة -4.1.1

عوامــل  ةتشــري نتــائج الدراســات والبحــوث الــيت اســتهدفت حتليــل وتشــ يص الثقافــة التنظيميــة إىل وجــود ســت
 1:آلاعلى الشكل ا (ري املغريب شبحممود  حممد الفاتح)للثقافة التنظيمية صنفها الكاتب  ةحمدد

من ثقافتها، كمـا  إدارهتا جزءا  القيادات اليت تبادلت  ةيوعيعكس اتريخ تطور املؤسسة ون التاريخ وامللكية: -أوال 
 آخر من الثقافة السائدة يف املؤسسة. يعكس نوعية امللكية وهل هي عامة أم خاصة، حملية أم دولية جانبا  

ت الكبــرية والصــغرية، بقــدر مــا يعكــس أســلوب  املؤسســاال يعــ  ابلضــرورة اخــتالف الثقافــة بــني احلجرترتم: -اثنيرترتا 
 أمناط االتصاالت ومناذج التصرفات يف مواجهة املواقف واليت تتأثر ابعتبارات احلجم.و  رةاإلدا
تقدمـة يف عملياهتـا على سـبيل املثـال، تركـز املؤسسـات املت صصـة يف اسـت دام التكنولوجيـا امل التكنولوجيا: -اثلثا

املؤسســات اخلدماتيــة علــى ثقافــة  كــزتر ت الفنيــة يف صــياغة ثقافتهــا التنظيميــة، يف حــني ابملهــارا علــى القــيم اخلاصــة
 الش صية. خدمة العمالء واملهارات

تــؤثر الطريقــة الــيت يفضـــلها أعضــاء اإلدارة العليــا يف ثارســة العمــل، وكــذلك تفضــيالت العـــاملني  األفرترترتراد: -رابعرترترتا
فـاإلدارة زة، ميـ ملقيم العمل السائدة يف املؤسسة وكذلك ثقافتها ايف تشكيل لألساليب املست دمة يف التعامل معهم 

 ، أو ثقافة ال يؤمن هبا العاملون والعكس صحية.يصعب عليها فرض ثقافتها املميزة
ــا الداخليـــة واخلارجيـــة مـــن عمـــالء  البيئرترترتة: -خامسرترترتا ــر بيئتهـ ــا املؤسســـة يف التعامـــل مـــع عناصـ فالطريقـــة الـــيت ختتارهـ

 . هاملني... مهمة من أجل احلفاظ على ناعتها ومسعتوردين وعاومنافسني وم

 
 . 169، ص:مرجع سابق، حممد الفاتة حممود بشري املغريب 1



 تنظيميةثقافة الأدبيات سوسيولوجية حول ال ................................................الفصل الثان 

 
 

58 

 

تتــأثر الثقافــة الســائدة بنوعيــة الغــاايت واألهــداف الــيت تســعى املؤسســة إىل حتقيــق  الغرترتاايت واألهرترتداف: -سادسرترتا
 زايدة يف خدمة العمالء، وتركز على غرس القيم اخلاصة بعالقات العمالء يف ثقافتها التنظيمية.ال

ل حتديـدها ودراســتها، هـذا وأن هــذه ســهي العناصــر املـذكورة أعــاله كـي  ـب أن تتــوفر فيهـا التنظيميــةفالثقافـة 
ركــز يف كتابــه علـــى  (الفرترترتاتح حممرترترتد) ثقافــة الســائدة يف الوســط املؤسســي، فالكاتــباحملــددات توضــة لنــا مالمــة ال

ســـة...، وأمـــا الباحثـــة جـــم املؤساحملـــددات بصـــفة عامـــة والـــيت يســـهل مالحظتهـــا، مثـــل: التكنولوجيـــا املســـتعملة واحل
 للفرد داخل املؤسسة وأخالقياته. ات الش صيةددفاهتمت على احمل (عيساوي وهيبة)

 مصادر، أنواع، مستوايت ووظائف الثقافة التنظيمية. -2.1 

 مصادر الثقافة التنظيمية: -1.2.1

ن واحد متكامل، جتعلها  سة يف كيافهي جتمع املؤستلعب الثقافة التنظيمية دورا  حيواي  يف حياة املؤسسة، 
وهي جتمع أعضاء املؤسسة وتوجههم حنو هدف موحد وهو استمرار وبقاء  دد، وحمة حدة مرتابطة هلا اجتاه واضو 

املؤسسة، والثقافة التنظيمية ال تنشأ ابلصدفة، بل هي عملية معقدة وطويلة وحتتاج إىل فرتة زمنية كي ترسخ فيها  
ولكي يتم فهم  ؤسسة، املل لتنتقل من جيل إىل آخر داخا أهنا حتتاج إىل وسائل ة هبا، كمت والقيم اخلاصاالفرتاضا

الثقافة التنظيمية البد من معرفة مصادرها اليت تنبع منها، وأمهية كل مصدر من خالل الدور الذي يلعبه يف تكوين  
 الثقافة التنظيمية. 

تمع  جماللوائة الداخلية لكل كذا ريوقراطية، و سية، والبتماعية، والسياتعد املعتقدات، والقيم، واألنظمة االج 
شر الثقافة التنظيمية بني العاملني من خالل وسائل تبصفة عامة، وتنساسية اليت تنبع منها الثقافة ر األادصمن امل

  بوملا  )وحيدد كل من ، وأكثر تلك األئكال ند: القصص، والطقوس، والرموز املادية، واللغة، وقنوات متعددة
 1صادر الثقافة التنظيمية يف األمور التالية:م مأه (ديلو

وهي متثل قيم امتمع الذي يعيش فيه الفرد، وهي تعد من أهم مصادر الثقافة   دات والتقاليد واألعراف:عاال -
،  املواقع اجلغرافية التنظيمية، كما أهنا تؤثر يف ئ صية الفرد، وحتدد منطه السلوكي وفق هذه التقاليد، وحسب

 اجد فيها املؤسسة.ة اليت يعيش فيها الفرد وتتو والبيئي

 
مدرسة   حتليل إستطالعي ملعلمي  –رضا الوظيفي لدى معلمي املؤسسات ال بوية املختصة الثقافة التنظيمية وعالقتها ابلعبد الستار مر كمال،  1
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل ئهادة ماجستري ختصص علم االجتماع تنظيم وعمل،  -ة )دراسة مسحية(دينة اجللف األطفال معوقني بصراي" مب"

زائر،  االجتماعية، كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة زاين عائور، اجللفة، اجلحتت إئراف: هشام حسان، قسم العلوم 
  منشورة( . )غري78/80م، ص ص:2013/2014
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وتتمثل يف اإلحتفال ابلعيد يف بعض األجهزة واملؤسسات أو الشركات، بعد   واحتفاالت املناسبات: اقو الط  -
ني  عودة املوظفني والعاملني إىل العمل، والتقائهم ببعضهم يف احتفاالت بداية العام أو هنايته، أو يف تعارف املوظف

 . العمل يف مكان آخر ع موظفني انتقلوا إىلديتو على املوظفني القدماء، أو يف استقبال مدير جديد، أو اجلدد 

وهي حكاايت خرافية تست دم كرموز اجتماعية، وهلا وجهان: أحدمها إ ايب واآلخر سليب،  األساطري: -
وتقدمي الدروس والعرب لإلستفادة منها   وجمتمعه، ويتجسد اجلانب اإل ايب يف ربط اإلنسان برتاثه، وثقافته القدمية

 .لواخليا  يقة ا اجلانب السليب فيتجسد يف خلط األساطري بني احلقاحلاضر واملستقبل، أمت اليف مواجهة مشك

  ف ري است دامها كأساليب رمزية للتعبري عن احملبة واأللفة وختفي اجملا ، والطرائف، والنكت، واأللعاب: -
الطرائف  د الثقة، وتعم عدو سوء الظن أو أملشاحنات، لني، وتنقية القلوب من ابني العامبعض الصراعات 

والنكت واأللعاب واماز  ثابة وسائل إنسانية تست دم يف االحتفاالت واالجتماعات إلزاحة بعض العوائق يف  
السلوكية لبعض و أ إلداريةأثناء عملية االتصال بني أعضاء املؤسسة، واليت هتدف إىل تعديل بعض املمارسات ا

 .األعضاء يف املؤسسة

وتتمثل يف قصص القادة يف جمال السياسة واإلدارة والتاريخ وغريه، وأتخذ   عية:االجتمامثال ألواالبطوالت  -
 كقدوة ومثال حيتدى به يف مؤسسات العمل احلديثة.

 وميكن توضية مصادر الثقافة التنظيمية من خالل الشكل التايل:

 مصادر الثقافة التنظيمية بنيي(: 04قم )شكل ر ال

   

 

 

  

    

 

   

 .15ص: ،مرجع سابقالعاجز، مصباح  إيهاب فاروق املصدر: 

مصادر الثقافة  
 نظيميةالت

 التوقعات العادات والتقاليد

 الش صيات البطولية

 األعراف واملعتقدات 

 ائف والنكتالطر 

 القصص واحلكاايت االحتفاالت واملناسبات

 القيم املشرتكة

 الطقوس والشعائر

 لباسة والاللغ

 املؤسسني األوائل

 االجتماعيةالرموز 
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على النهج الصحية، وذلك  الكبري والعظيم يف حياة املؤسسة وسريها ن هذه املصادر هلا األثرأويتضة لنا 
افة خاصية إضع الدور اهلام يف تطوير أداء القدرات البشرية، م اوهلاهلدف، بتوجيه املورد البشري حنو حتقيق 

  وابلتايل تشكل العادات والتقاليد، والقصص، والطقوس، والرموز، واللغة، للمؤسسة متيزها عن املؤسسات الفرعية،
رية حنو  واالستمرايف تشكيل ثقافة تنظيمية خاصة قادرة على البقاء  هوية املؤسسة وقدراهتا على السري قدما  

 ل.األفض

ملتتبع لألدبيات اإلدارية والتنظيمية اليت تناولـت موضـوع الثقافـة التنظيميـة، ا إن أنواع الثقافة التنظيمية: -2.2.1
ثقافة التنظيمية وذلـك راجـع إىل تعـدد البـاحثني واخـتالف وجهـات نظـرهم يف النواع أل  د أن هناك عدة أطرحات
إىل أخرى،  ؤسسةمن م لفتحثني يف اإلدارة إىل أن أنواع الثقافة التنظيمية ختبعض البا تقسيم األنواع، حيث أئار
يب سرترتعود العتيرترت )و (السرترتواط عرترتول ه)، ومــن أبــرز هــذه األنــواع نــد تقســيم الباحثــان ومــن قطــاع إىل قطــاع آخــر

 1:وهو كاآلا (حممد
ــدد  الثقافرترترتة البريوقراطيرترترترتة: - ــة تتحـ ــة التنظيميـ ــذه الثقافـ ــل هـ ــؤولياويف مثـ ــل املسـ ــلطات، فالعمـ ــا ت والسـ ــون فيهـ يكـ

بشــكل هرمــي، وتقــوم هــذه الثقافــة علــى الــتحكم يكــون هــا تنســيق، وتسلســل الســلطة ينب كــون، والوحــدات يمنظمــا  
 لتزام.إلوا
وتتميــز بتــوفر بيئــة للعمــل مســاعدة علــى اإلبــداع، ويتصــف أفرادهــا يــب امل ــاطرة يف اختــاذ  اإلبداعيرترتة:الثقافرترتة  -

 حدايت.واجهة التالقرارات، وم
ة ؤسســ جـو األسـرة املتعاونـة، وتـوفر امل ا بــني العـاملني، فيسـوديمـ ف تتميـز ابلصـداقة، واملسـاعدة الثقافرترتة املسرترتاندة: -

 يف هذه البيئة. بشكل كبري والتعاون، ويكون الرتكيز على اجلانب اإلنسا الثقة واملساواة 
الـيت تتحقـق، فينتشـر احلـذر  لعمـل، ولـيس للنتـائجة إنـاز اعلـى طريقـ  هتمام حمصـورا  إلويكون ا ثقافة العمليات: -

ويهـتم  ،وتنظيمـا   دقـةن أكثـر األفراد، والذين يعملون على محاية أنفسهم، والفرد الناجة هو الذي يكـو  بنيواحليطة 
 ابلتفاصيل يف عمله.

ســت دام املــوارد وحتــاول ا تركــز هــذه الثقافــة علــى حتقيــق األهــداف وإنــاز العمــل، وهتــتم ابلنتــائج ثقافرترتة املهمرترتة: -
 وأبقل التكاليف.، ئجلية من أجل أن حتقق أفضل النتاابطرق مث

الــوظيفي، وابلتــايل األدوار الوصــفية أكثــر مــن الفــرد، وهتــتم وهــي الــيت تركــز علــى نــوع الت صــص  ثقافرترتة الرترتدور: -
 ابلقواعد واألنظمة، كما أهنا توفر األمن الوظيفي واالستمرارية، وثبات األداء.

 
 

،  01، العدد12جلزءجملة جامعة امللك عبد العزيز، كلية االقتصاد واإلدارة، االبعد الوقيت لثقافة التنظيم، السواط عوض هللا و العتييب سعود حممد،  1
 . 26:ص  دس، مركز النشر العلمي، اململكة العربية السعودية،
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 ا:آلالثقافة التنظيمية من خالل الشكل اية أنواع وميكن توض
 (: يوضح أنواع الثقافة التنظيمية05رقم )كل الش

 
 
 
 
 
 
 

 .23، ص: مرجع سابقإيهاب فاروق مصباح العاجز،  املصدر:
يتحــدد   املؤسســةمــن خــالل ذكــر أنــواع الثقافــة التنظيميــة ميكننــا القــول أبّن نــوع الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف

والـذي ال ميكـن  تزاولـه،ليهـا املؤسسـة، وكـذا النشـاط الـذي ي إنتمـ وفق عدة عناصر ومعايري، فطبيعة امتمـع الـذي ت
انهيـك عـن منـط القيـادة السـائد فيهـا،  نية وال عزهلا عن ثقافـة القطـاع الـذي تنتمـي إليـه،طعزله عن ثقافة الثقافة الو 

 ها.في هي من حتدد طبيعة أو نوع الثقافة التنظيمية السائد املسطرة إىل جانب إسرتاتيجيتها وأهدافها
 التنظيمية:مستوايت الثقافة  -3.2.1

ينتمـي كـل منـا إىل عـدد مـن اجلماعـات، أو ئــرائة امتمـع يف وقـت واحـد، فالنـاس حيملـون صـفات جديــدة 
ثقافــــة امتمــــع  :تتمثــــل يفة، والــــيت متعــــددة مــــن الربجمــــة الذهنيــــة الســــائدة يف هــــذه املســــتوايت امل تلفــــة مــــن الثقافــــ 

 ة إىل ثقافة اجلماعات املهنية )فرق العمل(.ة املؤسسة، إضافعة(، ثقافصنا)ال، ثقافة النشاط ()الوطنية
تتطور ثقافة املؤسسة من خالل جمموعة من القـوى، الـيت توجـد يف هـذه املسـتوايت األساسـية، حيـث تعتـرب  

لـب يتط، و علـى مسـتوى امتمـع، وعلـى مسـتوى الصـناعة، أو النشـاطا الواسـع ثقافة املؤسسة انتـج للثقافـة  فهومهـ 
ة فهـم الـداخل، والتفاعـل بـني الثقافـة علـى مسـتوى كـل مـن الصـناعة، أو النشـاط، أو امتمـع التحليل الدقيق للثقافـ 

 ة.ؤسسمع خصائص امل
 اآلا:الشكل على ة وهي وسوف نورد فيما يلي املستوايت األربعة للثقافة التنظيمي

 

 

 واع  رترترترترترترتأن

 ة  رترترترترترتالثقاف

 ة رترترترترترتالتنظيمي

 الثقافة البريوقراطية

 ــةبداعيـــاإلالثقافة 

 ــردالفـــــة ثقاف

 املهمــــــةثقافة  العملالوظيفة أو ثقافة 

 العمليــــــات ثقافة

 الــــــدورثقافة 

 النفــــــوذثقافة 

 الثقافة املسانــــــدة
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 املستوى األول: ثقافة اجملتمع
معـه ثقافـة جمتمعـه،  فـرد ينضـم إىل املؤسسـة يكـون حـامال  أن كـل املؤسسة، حيـث فة ثقاتعترب من أهم مصادر 

وثقافــة الدولــة الــيت يعــيش فيهــا، مــن خــالل مــا حيملــه مــن قــيم، واجتاهــات، ومعتقــدات، ويســاهم يف تشــكيل ثقافــة 
االقتصــادي،  ظــامالنبعــدد مــن القـوى االجتماعيــة، مثــل: النظـام السياســي،  ه الثقافــةتنظيميـة للمؤسســة، وتتــأثر هـذ

، وتعمـل املؤسسـة داخــل هـذا اإلطــار العـام لثقافــة ة والدوليـة، والعوملــةيــ الثقافيـة واالجتماعيــة، الظـروف البيئالظـروف 
ب أن تكـــــون رســـــتها، وـ ـــ امتمــــع، حيـــــث تــــؤثر علـــــى اســــرتاتيجيات املؤسســـــة ورســــالتها وأهـــــدافها ومعايريهــــا وثا

 افـــة امتمـــع، حـــني تكتســـب املؤسســـة الشـــرعيةاســـتها متوافقـــة مـــع ثقوسيا اســـرتاتيجية املؤسســـة ومنتجاهتـــا وخـــدماهت
 1.وأهدافها والقبول من ذلك امتمع، وتتمكن من حتقيق رسالتها

 املستوى الثان: ثقافة النشاط
ــناعة الو  ــاط، أو الصـ ــل النشـ ــة داخـ ــابه يف الثقافـ ــدة، واخيوجـــد تشـ ــاطات، احـ ــني النشـ ــات بـ ــات يف الثقافـ تالفـ

يف معظم أو كل املؤسسات العاملة القيم واملعتقدات اخلاصة  ؤسسة ما توجد ة، ويع  هذا أن تلفمل والصناعات ا
ب رئيسـية، مثـل نـ داخل نفس النشاط، وعرب الوقت يتكّون منط معني داخل النشاط، يكون له أتثـري ثيـز علـى جوا

ياء األخـرى السـائدة داخـل ع املالبـس، واألئـ ونـو ء، ضمون السياسات، ومنـط حيـاة األعضـارارات، وممنط اختاذ الق
نشـاطات البنـوك، وئـركات البـرتول، لاملؤسسات العاملة يف نفس النشاط، ويتضة ذلك ابلنظر يف الـنمط الـوظيفي 

 أو ئركات الطريان...
 املستوى الثالث: الثقافة الداخلية للمؤسسة.

 الـذي يتـنج جـراءداخـل املؤسسـة، ، ومجاعات العمل رادألفرتكة بني اعوامل الثقافية املشجمموعة الويقصد هبا 
عضـــهم بتالقـــي الثقافـــات اجلزئيـــة اخلاصـــة بكـــل فريـــق عمـــل داخـــل املؤسســـة، وتعامـــل األفـــراد، واحتكـــاكهم الـــدائم ب

ــة الـــيت حـــددهتا املؤسســـة،  ــي وهـــذا االـــبعض، إضـــافة إىل األطـــر والسياســـات التنظيميـ ــا  أنه أمـــن ئـــ  لشـ د منطـ  ن يوحـــّ
ــا   ا  وثقافيـــ  تفكـــرياي   ــراد املؤسســـة مـــن ا متجانسـ ن أفـ ــّ ــو الـــذي ميكـ ــراد، وهـ ــزام بتنفيـــذ سياســـاتإللـــدى األفـ ــرارات  لتـ وقـ
 2وحتقيق أهدافها. املؤسسة
 
 

 
ندوة االجتاهات احلديثة يف التطوير اإلداري وحتسني جودة األداء املؤسسي،   عمل،يف بيئة الفهم االختالفات الثقافية أمهية ، عبد هللا امحد سا  1

 .54م، ص:2010أفريل  12-10طنجة، اململكة املغربية، 
2 Med Nuiga, La Conduite Du Changement Par La Qualité Dans Un Contexte 

Socioculturel -Essai De Modélisation Systémique Et Application A L'Enterprise 

Marocaine-, Thèse De Doctorat En Génie Industrielle, Dirige Par : P. Truchot. Ensam, Paris, 

2003, P:69. 
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 املستوى الرابع: ثقافة اجلماعات املهنية )فرق العمل(
 كبـريا    ي مهـ  مشـرتك، حيـث أن جـزءا  تـداد ملاضـ لل صائص االجتماعيـة فقـط، بـل هـي ام هي ليست نتاجا  

ثقافــة وهويـــة الفــرد تتشـــكل خــالل عملـــه، وتــؤثر علــى الثقافـــة التنظيميــة للمؤسســـة، حيــث هنـــاك جمموعــة مـــن ن مــ 
ــتوايت هرميـــة وهـــي: اإلدارة العليـــا، اإل ــة، ميكـــن تقســـيمها حســـب مسـ ــارات الثقافـــات الفرعيـــة داخـــل أي مؤسسـ طـ

ال، أو حسـ لتحكم، تقنيون، ن ا، أعواتوسطةاملطارات اإل، ميةالسا دات الفرعيـة، مثـل: قسـم، لوحـ ب اإداريون وعمـّ
يتعني على إدارة املؤسسة إحداث نوع من التالحم، والتعاون مصلحة، ورئة، وهذا ما يقصد به )مجاعة العمل(، و 

 الرفـع دور مهـم يفاألداء، ذلـك أن جلماعيـة العمـل بني أعضاء وفريق العمل بغية احلصول على مستوى مرتفـع مـن 
 1من مستوى أداء العاملني.

 وظائف الثقافة التنظيمية: -4.2.1

يف متاسك األفراد واحلفاظ  كبريا    متثل الثقافة التنظيمية احملرك األساسي لنجاح أي مؤسسة، فهي تلعب دورا  
د أوردها  مؤسسة، فقنسق العام للووظائف عديدة تعمل على حتقيقها يف  كما أن لديها مهام   ،على هوية اجلماعة

 2 يف العناصر اآلتية: (برترو  رو  اب) و (جرينربج جريالد) انالباحث

كلما كان من املمكن التعرف على األفكار والقيم اليت   تزود املؤسسة والعاملني فيها ابإلحساا ابهلوية:  •
 يوي منها.تسود يف املؤسسة كلما زاد ارتباط العاملني برسالة املؤسسة وزاد ئعورهم أبهنم جزء ح

إال إذا   عادة ما ينحصر حول ما يؤثر عليهم ئ صيا   ناسال كري ذلك أن تفإجياد اإللتزام برسالة املؤسسة:  •
وي للمؤسسة بفعل الثقافة العامة املسيطرة، وعند ذلك يشعرون أن اهتمام املؤسسة اليت ئعروا ابإلنتماء الق

افة تذكرهم أبن مؤسستهم هي أهم ئي  أبن الثق ينتمون إليها أكرب من اهتماماهتم الش صية، ويع  ذلك
 م.هل ابلنسبة

وال املورد البشري، ثا حيدد  فالثقافة التنظيمية تقود أفعال وأق: ؤسسةتدعيم وتوضيح معايري السلوو ابمل •
بوضوح ما ينبغي قوله أو عمله يف كل حالة من احلاالت وبذلك يتحقق استقرار السلوك املتوقع من الفرد يف  

  نفس الوقت. يفملنيفة، وكذلك السلوك املتوقع جتاه عدد من العاات امل تل األوق
 
 

 
 . 23، ص:مرجع سابق خبابة عالء الدين،  1
املريخ للنشر، الرايض، اململكة العربية  ، دط، دار عي رفاعي وبسيو  امساعيلتر: رفا إدارة السلوو يف املنظمات،جرينربج جريالد وابرون روبرت،  2

 .360م، ص:2004السعودية، 
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 لشكل التايل:األساسية للثقافة التنظيمية من خالل ا ميكن توضية الوظائفو 

 الوظائف األساسية للثقافة التنظيمية بني(: ي06شكل رقم )ال

 

 

    
 

 .ات السابقةيف الصفحالواردة  من األدبيات من إعداد الطالبني انطالقا  املصدر:  

مــــن صــــنع  اجتماعيــــا   ظــــيم اإلداري ألي مؤسســــة ســــنجده ميثــــل نظامــــا  التن ىلإ إذا نظــــرانوكتعقيــــب بســــيط، 
اإلنسان، وعلى املدير أال ينظر إىل املؤسسة أهنا حتتوي على عدد من الوحدات املنفصلة، بل على أساس أن هـذه 

سـة والوظـائف ؤسملز دور اإلدارة يف حتقيـق التكامـل بـني أفـراد ايـرب ، و ال  كـاممت كليا    الوحدات مرتابطة وتشكل نظاما  
 ن يؤدي دوره يف حتقيق اهلدف املنشود والرئيسي للمؤسسة.م أامل تلفة، وهذا ما يتية لكل جزء من النظا

 :نظرايت، مناذج، تشكيل الثقافة التنظيمية واحملافظة عليها -3.1 

 ية:نظرايت الثقافة التنظيم -1.3.1

ا من فراغ، بل  أتالتنظيمية  د أهنا    الثقافة التنظيمية يف الدراسات وضوعية ملخيلل لفية التار  إن املتتبع 
وعليه  كانت نتيجة حماوالت ودراسات من خمتلف التنظريات واملفكرين املهتمني ابمال التنظيمي واملؤسساا،

 لتايل:، وهي كاوضوعسوف نورد أهم النظرايت اليت عاجلت هذا ال

النظرية ندرة وجود مبدأ تكاملي واحد يسود الثقافة، وإمنا الثقافة الواحدة   يرى أنصار هذه  نظرية القيم: -
يسودها عدد حمدود من القيم، واإلجتاهات تشكل الواقع لدى احلاملني لتلك الثقافة، وأن كل ثقافة توجد هبا  

لكثري من أمناطهم فراد، وحتدد اا، تسيطر على تفاعل األى أمهيتهجمموعة من القوى اليت يؤكد أفراد اجلماعة عل
 الثقافية.
تنطلق هذه النظرية من أن كل ثقافة تنظيمية تتميز بروح معينة تتمثل يف جمموعة من   نظرية روح الثقافة: -

وح على  سيطر تلك الر اخلصائص، والسمات امردة اليت ميكن است الصها من حتليل املعطيات الثقافية، وت  
وعليه ميكننا القول أن روح الثقافة تشري إىل جمموعة القيم اليت ينظر إليها   يف املؤسسة،  صيات القادة والعاملنيئ

على أهنا إطار مرجعي ملعظم أفراد مجاعة التنظيم، وحتدد أيضا النمو الثقايف املمكن حتقيقه من خالل ثقافة  

 الثقافة التنظيمية

 دعم وتوضية معايري السلوك تقوية اإللتزام برسالة املؤسسة اإلحســــــــاس ابهلويـــــــــة
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ثل يف جانيب االستمرار  سسة إدارية تتمل روح الثقافة ألية مؤ وهذا  عمن ثقافة امتمع،  املؤسسة املستمدة أصال  
 والتطور.

تعتمد هذه النظرية على الطريقة اليت يتعامل هبا أفراد التنظيم مع من حوهلم، واليت  نظرية التفاعل مع احلياة: -
نظيم دون التصادم  ه يف التيعرف القائد بواسطتها كل فرد يف وحدته القيادية، حيث يؤدي القائد من خالهلا دور 

هر هذه النظرية يف أن أسلوب النظر إىل احلياة خيتلف عن روح اجلماعة، وعن أسلوب ريه، ويتمثل جو مع غ
وعن الطابع القومي، وإمنا ميثل الصورة اليت كوهنا أعضاء التنظيم عن األئياء واألئ اص الذين يؤدون  التفكري

سلوب تعاملها مع القادة  رجة متاسكها وأصورة قيم اجلماعة، ودس هذه ال أدوار مهمة يف حياهتم الوظيفية، وتعك
 والزمالء داخل املؤسسة.

تتمحور أفكار هذه النظرية حول اخلربة املكتسبة اليت يعطيها أعضاء التنظيم قيمة معينة   نظرية سجية الثقافة: -
يعرب عن  الة االجتماعية، أو ه حول احلمشرتكة، وتعرب هذه اخلربة عن الصيغة العاطفية للسلوك الذي يدور منط

اليت تؤثر يف معظم سلوكيات أفراد املؤسسة، وهذه اخلربة تنموا من خالل و املشاعر والعواطف حنو العا ،  جمموعة
ن يؤداين إىل تراكم مكوانهتا لدى الفرد وينتج عن هذا الرتاكم ئكل املهارة واملعرفة اليت  لذاالتدريب واملمارسة ال

نسجام، والتوافق مع القيم  إلهذه اخلربات إىل نوع من اوتتجه عناصر الثقافة يف وتؤثر فيه، ك الفرد حتدد سلو 
 واالجتاهات العامة يف  ئ صيات األفراد.

 وهناك طروحات أخرى لبعض الباحثني حول نظرايت الثقافة التنظيمية ميكن إ ازها فيما يلي:
  والصناعي هي: االجتماعي ت للمؤسساتث مستوايحيث حدد ثالأوال: نظرية املستوايت لفومرب : 

اليت قد تكاملت معها، ويعد  تكون املؤسسات أوسع  والتنظيمي، إذ يرى أن الثقافة التنظيمية هي نتاج لثقافة
يف حتليل ثقافتها، ويتضمن  مهما   التفاعل بني املستوايت االجتماعية والصناعية والثقافية مع خصائص املؤسسة أمرا  

 لبها األعضاء يف املؤسسة، إذ قد تتأثر الثقافة بقوى اجتماعية  عي للقيم واالجتاهات واملعا  اليت  االجتما املستوى
فكلما كانت ثقافة املؤسسة كاألنظمة التعليمية والسياسية واالقتصادية والرتكيبة االجتماعية للمجتمع ككل، 

رق عديدة منها قبول املنتجات  ق ذلك بطتمع فإن ذلك يع  التماسك، إذ يتحقمنسجمة مع ثقافة ام
 1انت ورسالة املؤسسة عندما ترغب يف احملافظة على الشرعية والقبول.واإلعال

تتجسد فكرة وجذور نشوء الثقافة التنظيمية وفق هذه النظرية على مفهوم اجلماعة  اثنيا: نظرية املراحل لشني: 
يرى أن املؤسسة  رسم معا  أدوارها بوضوح وبقوة، إذل يف سب أهدافها وافرتاضاهتا وما تركز عليه  وحجم التغري يف

 
م، 2009، معهد اإلدارة العامة، السعودية، 1، ط-األعمال واملفاهيم واألسس والتطبيقات-ثقافة منظمات األعمال العزاوي سامي فياض،  1

 .85ص:
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من املراحل يف تقدمها وتطورها، وهذه املراحل هي: مرحلة   متسلسال   تت ذ من امموعة اليت تعمل فيها مسارا  
 1و.اء والنممرحلة البقو ، ستقرارإلبتكار واإلمرحلة او ة ومتايز األدوار، همرحلة املواجو عتمادية، إلمواجهة السلطة وا

عوامل داخلية وخارجية هذه النظرية تنظر للثقافة التنظيمية على أهنا نتيجة تفاعل اثلثا: نظرية األبعاد لشوالز: 
تتمثل ابلبعد التطوري، حيث أن لكل مؤسسة عندما تنشأ ثقافة وليدة متر هي األخرى  جاالت تتمثل ابلتحدي  

حنو اإلناز والشعور   ابجتاهات املؤسسة الداخلي متمثال   ون البعدويكستقرار، إلاكذا ستجابة و إلواإلبتكار وا
تتسم ابملرونة   ا ابلتطوير امله ، أما البعد اخلارجي فيقصد به مدى التكيف والتفاعل مع البيئة اخلارجية،  عىن أهن

دة ثقافات  ا أو والواإلبداع وامل اطرة، إذ تكون هذه العوامل الثالثة جمموعات ضغط على نشوء الثقافة أو تغريه
 2التجديد أو تب  أهداف جديدة أو من خالل تغيري النسيج الثقايف السائد. يدة، وهذا من خاللفرعية جد

ستمرارية والتطور أن إلهذا األمر نفسه يتداخل مع نظرية النسق املفتوح، إذ على املؤسسات اليت تريد ا
هو احلل األمثل كذا مسايرة التغري لتكنولوجيا...(، و نافسة، اتواكب تغريات البيئة اخلارجية )ثقافة امتمع، امل

وإذا ابتعدت عن هذا املقصد سوف تنغلق الثقافة التنظيمية على نفسها وتصاب ابلضعف والوهن وينجر  للبقاء، 
عية  مة بظهور ثقافات فر س، ثا سيعنه الزوال بنسبة كبرية، كل هذا نتيجة اجلمود واإلستاتيكا اليت تصيب املؤسسة

 رة ومنافسة.مغاي

القيادة التحويلية أو القيادة التبادلية  عىن تبديل الثقافة السائدة يف مؤسسة معينة  قائد:نظرية املؤسسة وال رابعا:
ليعرفوا ابلقادة الرموز التحويلية، أي يقوم بتغيري النمط الثقايف السائد يف املؤسسة عن طريق تغيري  أبخرى جديدة، 
نظمة )القوة، الرقابة، واهليكل التنظيمي( ألري كل ااناحها جلأ القادة إىل تغي، ومن أجل التنظيمياألنظمة واهليكل 

من أجل تعزيز املشاركة واملرونة وتواكب التكيف واإلبداع، ألن هذه املكوانت التنظيمية تساعد على إناح  
 3أهداف كثرية من التنظيمات وهذا ما يعرف بثقافة التغري الداخلي.

افة ضمن منظور النظام عرب األنظمة الفرعية تتمثل  أن نشوء الثق (لويس)يفسر دية: رية التعدسا: النظ خام
فإن أثر الثقافات  الرمسية لتدعيمها،  تابلثقافات الثانوية الفرعية، وألن الثقافة التنظيمية تكون حمكومة بفعل اآلليا

 
 .87/88، ص ص:نفس املرجع 1

 .88/89، ص ص:املرجعنفس  2

جبامعة حممد  دراسة ميدانية على موظفي مصاحل التدريس -االجتماعي للعامل -دور الثقافة التنظيمية يف التوافق النفسي ،مة بومعرافنسي 3
اتوريرت، قسم   ور الدين ، أطروحة هناية الدراسة لنيل ئهادة دكتوراه العلوم يف علم النفس ختصص علم النفس االجتماعي حتت إئراف: ن-خيضر

 . )غري منشورة(122، ص:م2013/2014 لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، جتماعية، كالعلوم اال 
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النامجة ب نشوئها، وبتأثري الصراعات ه  وهو سبحلاجز املة اإلنتشار بسهولة بفعل وجود اصالفرعية لن تتية هلا فر 
 1عن التباين يف قيم وافرتاضات اجلماعة.

 : ثقافة التنظيميةعاملية للمناذج  -2.3.1

نيت جبهود كبرية  ب  فهي  ئركة يف الياابن، (كونوسوكي ماتسوشيتا)أسس  أوال: شركة ماتسوشيتا الياابنية:
دأ التفكري يف األدوات الكهرابئية  ب د لصاحب حمل أتجري الدراجات، مثكمساع  ا  بسيط ملؤسسها الذي يعمل عمال  

واكتشف املشرتك الكهرابئي الذي ميكن من تشغيل أكثر من جهاز كهرابئي على نفس مكان توصيلة الكهرابء، 
ي  آخر وهد بع  مث دخل جماالت أخرى إلنتاج األدوات واألجهزة الكهرابئية، وأخذت الشركة تنمو وتتوسع عاما  

 اآلن من أكرب ئركات العا . 

عن القيم التنظيمية وفلسفة اإلدارة للشركة فهناك الكثري من املواقف احملرية واألقرب للتناقضات يف   ماأ
ه املواقف واليت  ذ ، واليت ميكن تفهمها عندما نعرف القيم اليت تكمن وراء هماتسوشيتاأسلوب العمل بشركة 

 2تتل ص فيما يلي: 

لعاملني ابلرغم من أن مركزه يسمة له بقوة يف التنظيم ا تنفيذي اآلراء اجلديدة وكسب ثقةدير المليتقبل ا  •
 .ا  سلبي ولكن ال يست دمه

يف مجيع أحناء الياابن كل صباح يف الساعة   وعامال   موظفا   87000يردده  خاصا   ا  وضعت الشركة نشيد •
 .ه الشركةالثامنة، والذي يعكس قواعد القيم اليت تتمسك هبا هذ

ب يف الشركة: األول لتنمية املهارات والثا  للتمسك ابلقيم اخلاصة ابلشركة ويتم ريهناك نوعان من التد •
 يفية يف هذه الشركة.تلقني هذه القيم خالل فرتة طويلة من التتلمذ طوال احلياة الوظ

دقائق إىل  دة عشر يطلب من املوظف العضو يف أي جمموعة عمل التحدث مرة على األقل كل ئهرين ومل  •
 ه عن قيم الشركة وعالقتها بقيم امتمع.عتأفراد جممو 

إذا ارتكب أي فرد خطأ غري متعمد فالشركة تكون يف غاية التسامة ويعترب ذلك من ضمن تكاليف  •
وقد يطرد من العمل عندما ينحرف عن   الذعا   التدريب لتعلم ئي  جديد، بينما يتلقى املوظف نقدا  

 كة.سية للشر املبادئ األسا

 
 . 90، ص:مرجع سابقض، العزاوي سامي فيا 1

مل والتنظيم، كلية  اجتماع العالسنة األوىل ماسرت: علم ة لطلبة ، مطبوعة دعم بيداغوجي موجهحماضرات يف مقياا الثقافة التنظيميةبراهيمي صونية،  2
 .32/33م، ص ص:2017/2018، اجلزائر، 02العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد ملني دابغني سطيف
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السبع املشرتكة: خدمة املواطن من خالل الصناعة، العدالة واإلنصاف، الوائم   يةتشمل القيم الروح •
 االمتنان.و ستيعاب، والتعاون، السعي لألفضل اللياقة والتواضع، التكيف واإل

  بذلك فلسفة تربط قابلية حتقق األرابح يف  تمن أجله ووضع الغرض الذي تعمل ماتسوشيتا تأعاد •
وذلك على أساس أن العمل التجاري يقدم خدمة للمجتمع بتوفري  الجتماعية، ا التجاري ابملصلحةالعمل 

ما تقدمه املؤسسة بشعة للمؤسسات، و ب كسب ثقة امتمع يف  احتياجاته، و ب أال تكون األرابح أهدافا  
 ئي  له قيمة وقبول اجتماعي.من 

النمو اهلائل على أساس يف العا ،  ىخلمسني ئركة الكرب من بني ا  ماتسوشيتا الك يك كومبان أتا ئركة 
، إال أننا عندما ننظر إىل منوها  ا  عميق الذي أاتح هلا تبوء هذه املرتبة هو يد ذاته ظاهرة ترتك يف النفس أثرا  

قصود لفعالية نازه املمته وإىل اأاملقصود به منو جمتمع مصغر يف امتمع األكرب، وإىل مالءمته الوفرية حلضارة وقيم 
ندرك أبهنا ليست فقط ظاهرة   ستمرار حىت بعد رحيل مؤسسها، عندئد  إلرة حنو التقدم تبدو قادرة على اتممس

 هتمام ويثري الدهشة.إل مايل يستدعي اعابرة من ناح 

ئركة عظيمة ال يقتصر ناحها على ج  األرابح بل أهنا تقدم أكثر من ذلك  ماتسوشيتافقد أصبحت 
يفي ياجات جمتمعه وزابئنه ومديره وموظفيه، وهو فوق كل ذلك كله   تنسيقيا   ا  املك أهنا أصبحت نظبكثري، ذ

 1 ا من تغريات. قد مربمج ييث يتكيف عند الضرورة مع ما 

ماتسوشيتا الك يك كومبان وميكننا القول أن اخلصائص اليت تتميز هبا املؤسسات الياابنية ومن بينها ئركة 
فردية ومجاعية إىل جانب اإلئراف املبائر، وكذا الرقابة الذاتية كانت سببا   يةوروح فريق ومسؤولمشاركة  من

حرتام يف ظل ثقافة تنظيمية متميزة هي اليت كان هلا األثر على امتمع  إلاإلنتماء واجوهراي  يف تشكيل جو يسوده 
 د ااألخري أمام نظرائها يف العا .  عقول الياابن يف الئهدته د اليااب  وابلتايل فهي سر للتقدم والتطور الرهيب الذي

وصنع العالمة املميزة هلا عن حنو التميز  تسعى املؤسسات دائما   :للحاسبات Appleاثنيا: شركة آبل 
تمع  مجيع منافسيها ولن يكون ذلك ما   تتميز املنظمة هبوية خاصة هبا جتعلها أكثر فاعلية وذات أثر ابرز على ام

"أبل  بوجه اخلصوص، من أبرز األمثلة للمؤسسات ذات اهلوية املميزة ئركة ا عام وعلى موظفيه بشكل
Apple " ا الواسع يف العا  وتعدد فروعها إال أن هلا هوية تنظيمية رائدة تتحدث عن  انتشارهفعلى الرغم من

 2كرتونية.هزة اإللنفسها حىت أصبة ئعار التفاحة املقضومة معيارا  للجودة يف جمال األج
 

 .15ص:م، 1990 ، دار احلمراء للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،1، طفن اإلدارة الياابنيةريتشارد اتنز ابسكال وانطو  أثوس،  1

ة للتدريب التق  وامله ،  ، املؤسسة العام96جملة التدريب والتقنية، العدد ، -كيف ينظر األفراد إىل منظماهتم-لتنظيمية اهلوية ا، عبد هللا الربيدي 2
 50م، ص:2007الرايض، اململكة العربية السعودية، 
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منتج الصحية  ليرجع إىل أكثر من جمرد امتالكها ل حيتذى به، فنجاحها للحاسبات مثاال   "أبل" كةتعد ئر 
ستيفن )ألحد التقارير فإن  ، وطبقا   الوقت الصحية، بل إنه أيضا نتيجة لشعبية الشركة والثقافة اليت تلتزم هبايف

صارما  لإلتصاالت وكراهية للتدرج اهلرمي   ا  للشركة منط قد أحضر رئيس الشركة واملشارك يف أتسيسها، (جوبز
قص البريوقراطية والقواعد الغري الرمسية، ويف املقابل كانت  والقواعد، وقد ترمجت هذه الفلسفة يف الشركة إىل ن 

 شرتيت قادرة على جذب جمموعة من املت صصني الشباب مرتفعي الدافعية الذين ميثل حتمسهم بقمصان "أبل" 
هكذا يتفق   "أبل"ويف  ساعة يف األسبوع وحيبو  كل دقيقة منه"، 90 "يعملو  ق املشروعات رييها أعضاء فيرتد

 1معظم اخلرباء فإن ثقافة الشركة وقيمها الرئيسة ذات أتثري عظيم على ناح الشركة.

ائتهر  الرئيس التنفيذي للشركة الذي (Bill Gatesبيل جيتس )إن  اثلثا: شركة مايكروسوفت:
، األمانة، الصراحة  تنظيمية اليت يؤكد عليها: املبادأة الرائدة، امللكية، اإلبتكار واإلبداعالجموعة القيم  

جلعل   (Bill Gates)واالتصاالت املفتوحة، ومن خالل التأكيد على املبادأة الرائدة، وقد جاهد 
من الشركات   عة من كوهنا جممو بشكل أكربمايكروسوفت تتصرف بشكل أقل من كوهنا ئركة دميقراطية كبرية، و 

من اإلستقاللية يف  كبريا    ضرورة منة مديري املستوى األدىن حيزا  على  قد أكدالصغرية األكثر تناسقا  وتكيفا ، و 
 (جيتس) ن التأكيد الذي وضعهألجمال صنع القرار، كما ئجعهم على خوض غمار امل اطرة وحتمل نتائجها، 

داته حول ضرورة وجود  صاالت املفتوحة، ما هو إال انعكاس ملعتقتإل، الوضوح، االصراحة على قيم مثل األمانة،
 داخلي مفتوح لضمان ناح العلميات داخل املؤسسة. حوار

متعمد على زرع قيم توضة لتابعيهم ضرورة   يعملون بشكل (بيل جيتس)إن املديرين االسرتاتيجيني مثل 
دعم أعراف وقواعد سلوكية تقتضي أبنه لكي و  ملون على ترسيخ ، وهو يعلتزام أبداء أداورهم بطرق مبتكرةإلا

ستقاللية، حىت ولو بدا أن هناك فرصة  إلالتصرف وا يريةمبتكرين ومبادرين ينبغي أن يشعروا  نييصبة املوظف
مع   وظفني احلذر واحليطة يف تعاملهمويقوم مديرون آخرون برعاية وتشجيع قيم تقتضي ضرورة حتري امل ،للفشل
اور مع ر سائهم قبل اختاذ القرارات املهمة، وتسجيل تصرفاهتم كتابة حىت ميكن مسائلتهم تشرين، وضرورة الاآلخ

عما حدث، وقد يشجع مديرو بعض املؤسسات مثل الشركات الكيمياوية والنفط واملؤسسات املالية وئركات 
 2عند اختاذ القرارات. مفهوم التحفظ احلذر التأمني،  

 

 
 .557/558، ص ص:رجع سابقم،  جرينربج جريالد وابرون روبرت 1
املريخ  ، دار 1تر: حممد سيد أمحد عبد املتعال وامساعيل علي بسيوا، ط، -مدخل متكامل-اتيجية ارة اإلس  اإلدل وجارديت جونز، يز هئارل 2

 .25/26م، ص ص:2008للنشر والتوزيع، الرايض، اململكة العربية السعوية، 
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 احملافظة عليها:و قافة التنظيمية شكيل الثت -3.3.1
وهــذا ينطبــق ، خــرآتنتقــل مــن جيـل إىل و فهـي تراكميــة  ،نتقــال والتوريــثإلاصــية امتتـاز الثقافــة بصــفة عامـة خ

على الثقافة التنظيمية ابعتبار أن القاسم املشرتك بينهما هو العنصر البشري، فالثقافة التنظيميـة تتشـكل بفعـل  متاما  
 ،، والـيت يعتقـدون إهنـا سـلوكيات يـتم مكافأهتـاداخـل التنظـيم ميـر هبـا العـاملون ات واخلربات الـيتواملمارسالتفاعالت 

 1ثقافة املؤسسة هي: لتشكيل، ومن أهم اآلليات الرئيسة اي واملنافعمن املزا ا  الكتساب مزيد فتعزز ابعتبارها طريقا  
نه ومن أالتنظيمية، ذلك  ةيف تشكيل الثقاف وة رئيسةتعترب عملية اختيار املوظفني خط اختيار املوظفني:  -

يــتم التعــرف علــى األفــراد الــذين تــرى املؤسســات أن لــديهم جمموعــة مــن الصــفات واألمنــاط  تيــارخــالل عمليــة االخ
ستعدادات والتوجهات املناسبة هلا، فعمليـة التعيـني تعـ  يف هنايـة املطـاف اختيـار إلالسلوكية، واخللفيات الثقافية، وا

 يم املؤسسة.قالذين يتفقون مع األئ اص 
احلقيقـي لطبيعـة الثقافــة  تيـاراالخ ىيــة القـيم املعلنـة، إال أن املمارسـات تبقــ رغـم أمهممارسرترتة اإلدارة العليرترتا:  -

التنظيمية السائدة، إذ يتضة ومن خـالل األفعـال أنـواع السـلوك الـيت يـتم مكافلهتـا والسـلوكيات الـيت يـتم اسـتنكارها 
 لعاملني.للك مؤئرات واضحة ويشكل ذ ومعاقبتها،
قافــة التنظيميــة املطلوبــة لــدى العــاملني أن هتــتم املؤسســات وبعــد تعيــني يلــزم لتثبيــت الثالتنشرترتئة والتطبرترتع:  -

املوظفني القيام بتدريبهم، فالتدريب هو نوع من التطبيع االجتماعي يتعلم من خالله املوظفون الكثري عـن املؤسسـة 
 رى.خعن املؤسسات األ ا مييزهاوأهدافها وقيمها وم

الـــثالث  تتعـــزز الثقافـــة التنظيميـــة وتســـتكمل اآلليـــات الرمسيـــة واملفرترترتردات:القصرترترتص والطقرترترتوا والرمرترترتو   -
السابق  جموعة مـن اآلليـات غـري الرمسيـة، وتتمثـل ابلطقـوس والقصـص الـيت يـتم تـداوهلا يف املؤسسـة بقصـد ترسـيخ 

 تشكيل الثقافة التنظيمية: شكل التايل آلياتويوضة ال، القيم اليت حترص املؤسسة على تعزيزها
 (: يوضح آليات تشكيل الثقافة التنظيمية07كل رقم )الش

 
 
 

  
  

 
 

 .381م، ص:0820والنشر، عمان، األردن، للطباعة ، دار وائل 3طنظرية املنظمة والتنظيم، حممد قاسم القريوا،  1

 لثقافة التنظيميةا

 ليهم( التعرف عاختيار املوظفني )من خالل 

 سلوكية(ة )الاملمارسات اإلداري

 طرق التنشئة املتبعة )التدريب( 

 القصص والطقوس والرموز واملفردات 
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 من األدبيات الواردة يف الصفحات السابقة. الطالبني انطالقا  من تصميم    املصدر:

 1للمؤسسة وهي: الثقافة التنظيميةعلى   قاءالبو احملافظةيف   كبريا    وهناك جمموعة من العوامل اليت تلعب دورا  

ارات اليت  إن ردود فعل اإلدارة العليا تعترب عامال  مؤثرا  على ثقافة املؤسسة من خالل القر اإلدارة العليا:  -
تت ذها، فهي تلتزم ابلسلوك املنتظم من خالل است دام لغة واحدة ومصطلحات وعبارات وطقوس مشرتكة، 

ول العمل وفلسفة اإلدارة العليا يف كيفية معاملة العاملني حتتضمن التوجهات  اليتكية وكذلك املعايري السلو 
تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات، فإذا ما حافظت  وسياسة اإلدارة جتاه اجلودة والغياب، وكذلك سياستها حول

  سيؤثر على ثقافة فإن هذا  اإلدارة العليا على سياستها وفلسفتها يف مجيع النواحي اليت ختص املؤسسة ككل
 املؤسسة.

تلعب عملية جذب العاملني وتعيينهم دورا  كبريا  يف احملافظة على ثقافة املؤسسة،  اختيار العاملني: -
من عملية االختيار هو حتديد واست دام األفراد الذين لديهم املعرفة واخلربات والقدرات لتأدية مهام العمل   دفواهل

يكون هناك تناسق بني املهارات والقدرات وكذا املعرفة املتوفرة   االختيار  ب أن يف عمليةيف املؤسسة بنجاح، و 
 لدى الفرد مع فلسفة املؤسسة وأفرادها.

ثقافة املؤسسة بف عرِّ عند اختيار عناصر جديدة يف املؤسسة فإن هذه العناصر ال ت   االجتماعية: ةئتنشال -
لعاملني وعلى ثقافة املؤسسة وهذا أمر  اني اجلدد على األفراد ف املوظف وابلتايل يقع على عاتق اإلدارة أن تعر 

 ضروري حىت ال يتغري أداء املؤسسة.

 لمؤسسة من خالل الشكل التايل:يمية لالتنظثقافة الوميكن توضية عوامل بقاء  

 لمؤسسة التنظيمية لثقافة العوامل بقاء  ينب(: ي08شكل رقم )

   

 

  

 

 الواردة يف الصفحات السابقة. من األدبيات  انطالقا  الطالبني  من إعداد  املصدر:

 
 .320، ص:مرجع سابقحممود سلمان العميان،  1

 عوامل بقاء 

 لمؤسسة التنظيمية لثقافة ال

 اإلدارة العليا 

 اختيار العاملني

 التنشئة االجتماعية 
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تتكّون الثقافة التنظيمية بفضل جهود اإلدارة والعاملون، وال ميكن االعتماد أو تب  ثقافة تنظيمية جاهزة  
ومستوحات من مكان أو مؤسسة ما، بل من خالل تفاعل بعض املؤثرات الداخلية واخلارجية تنتهي إىل ذلك 

رتقاء به لتحقيق األهداف التنظيمية أبقصى قدر من الفعالية، لذلك تسهر  إلدراسته واالذي البد من املعقد  الكل
، وهي الثقافة التنظيمية القوية، وال يتأتى هذا إال  اإلدارة على تكوين ذلك النوع من الثقافة التنظيمية املذكورة سلفا  

 س قيم املؤسسة يف نفوسهم.ر ؤسسة، لغالعاملون يف املى تدريب من خالل تظافر جهود اإلدارة العليا، واحلرص عل
ونستنتج ثا سبق أنه ال توجد مؤسسة ال تريد احملافظة على مكانتها يف النسق العام للمجتمع الذي تنشط 
ي فيه وحتقيق مبدأ السيطرة، وال يتأتى ذلك إال من خالل احملافظة على الثقافة التنظيمية اخلاصة ابملؤسسة والسع

واقع وتطوراته الداخلية واخلارجية، وعلى املؤسسة أن تعمل جاهدة على ترسيخ  لمتغريات اويرها على ضوء حنو تط
قواعد تلك الثقافة من خالل نشرها بني العاملني يف املؤسسة سواء اجلدد منهم والقدامى على سبيل احملافظة 

 عليها ألطول مدة ثكنة.  
 سة: لى املؤسأثر الثقافة التنظيمية ع -4.3.1

  مة ذلك أثر الثقافة التنظيمية على جوانب وأبعاد عديدة من املؤسسة، ويف مقدىلت عديدة إتشري دراسا
عالقتها ابهليكل التنظيمي، وفعالية املؤسسة واألداء، واإلبداع واإللتزام وغريها، كما تشري إىل أنه ميكن أن تكون 

 1لثقافة املؤسسة نتائج ا ابية وسلبية.

 1982عام  Waterman, Peters))لدراسة اليت أجراها القد كشفت  سة والفعالية:فة املؤسثقا -
فعالية املؤسسة، فقد وجد  و املؤسسات متميزة األداء، إذ أن هناك عالقة إ ابية بني الثقافة القوية  حول خصائص

 .أن هيمنة الثقافة ومتاسكها هي صفة أساسية يف املؤسسات متفوقة األداء واإلناز

القوية ميكن أن تؤدي إىل إنتاجية اقتصادية أعلى حينما  ةأن الثقاف (Joy Barney)لكاتب ويرى ا
قيمة أي  عىن تساعد على  ذات كون ثقافة املؤسسة مصدر ميزة تنافسية، وذلك ئريطة أن تكون هذه الثقافة ت

 اإلناز واألداء األفضل، وأن تكون اندرة وغري قابلة للتقليد.

ثقافة املؤسسة وبيئتها واسرتاتيجيتها والتقنية اليت   تتطلب حتقيق التوافق واملواءمة بني املؤسسة إن فعالية 
أن تتضمن القيم واملعايري والتقاليد اليت تساعد    دمها، فيجب أن تتوافق ثقافة املؤسسة مع البيئة اخلارجية، أيتست

 املؤسسة على التكيف مع البيئة والتغيريات البيئية. 
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واملمارسات   لثقافة التنظيمية تؤثر يف نوع اهليكل التنظيمي والعملياتاإن  يمية واهليكل التنظيمي:فة التنظ الثقا -
اإلدارية )القيادة، واختاذ القرارات، واالتصاالت وغريها(، وأن مواءمة اهليكل التنظيمي والعمليات اإلدارية لثقافة 

 سة.فاعلية للمؤساملؤسسة يساعد على حتقيق مزيد من ال

قافة القوية تعزز وتقوي الثبات يف سلوك األفراد، وحتدد ما هو السلوك ثالبد من اإلئارة إىل أن ال وهنا
من الرقابة الضمنية اليت حتققها الثقافة القوية على سلوك األفراد، ونتيجة   املطلوب واملقبول، وهذا يؤدي إىل نوع

افة هي رقابة على العقل  قوالرقابة اليت حتققها الثت، سسااملؤ  لذلك تقل احلاجة إىل الوسائل اهليكلية الرقابية يف 
 والروح واجلسد.

يتميز العاملون يف املؤسسات ذات الثقافة القوية بدرجة عالية من اإللتزام  الثقافة واإلنتماء )الوالء( التنظيمي:  -
خالص  إل ة من قبل اجلميع بشد هبا دات املركزية، والتمسكملعتقواإلنتماء للمؤسسة، فاإلمجاع الواسع على القيم وا

 1عاملني، ووالئهم وتعلقهم الشديد ابملؤسسة، وهذا ميثل ميزة تنافسية هامة للمؤسسة تعود بنتائج إ ابية عليها.لا

إن الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات تسهم يف رفع أو خفض مستوايت األداء  عدالت متباينة تبعا   
من اإلتصاالت وتبادل املعلومات،   مفتوح   العمل يف مناع   ىقافة املرنة اليت تعتمد عل، فالثدةلنوعية الثقافة السائ

ملشاركة يف عمليات اختاذ القرار، ووضع أهداف املؤسسات، واقرتاح احللول والبدائل على اوإاتحة الفرصة للعاملني 
 على  نيتوايت األداء نتيجة إقبال العاملفع من مسيف ضوء اخلربة العملية للعاملني يف املستوايت اإلدارية األدىن وتر 

 .العمل وزايدة درجات والئهم وانتمائهم للمؤسسات

فالثقافة تساعد يف إ اد درجة من اإللتزام حيث يشري اإللتزام إىل الدرجة اليت يكون فيها أعضاء املؤسسة 
يف املؤسسة  افة تشكل ظروفا  الثقأن  مستعدين لبذل اجلهود وإظهار انتمائهم للمؤسسة ولتحقيق أهدافها  عىن 

إىل جعل األفراد مستعدين أو غري مستعدين أبهداف املؤسسة من أجل جعل الوصول إىل حالة عامة من  تؤدي
 2الرضا الوظيفي.

أما الثقافة اجلامدة اليت تعتمد على السلطة واملركزية، وتقيد الصالحيات، وال تفوضها إال يف أضيق  
فإهنا جتلب اجلمود والت لف، وحتد من قدرة  مات، يل اهلرمي، وإصدار األوامر والتعللتسلسى ااحلدود، وتعتمد عل

الفرد على اإلبتكار واإلبداع خلوف العاملني من املساءلة عند الوقوع يف اخلطأ، ثا يرتتب عليه اخنفاض مستوى  

 
 .340ص:مرجع سابق، حسني حرمي،  1
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ا ثظيمية غري مالئمة لطبيعة النشاط التن افةاألداء، وال يشرتط مجود الثقافة التنظيمية أو مرونتها، بل قد تكون الثق
 1يرتتب عليه اخنفاض مستوى األداء.

أتثر بشكل كبري على مجيع أسس املؤسسة أن الثقافة التنظيمية  يتضة لنا جليا   وعلى ضوء ما ذكر سابقا  
بوجه  يميكل التنظاهليعلى و  ألهنا تعرب عن النمط السائد لتلك املؤسسة، وأي تغيري له أثر مبائر على املؤسسة

وابلتايل الثقافة هلا   يف عملية التغيري اليت متس املؤسسة، وعنصر أساسي للمؤسسةهم م، ألنه يعترب جزء اخلصوص
تشكيل اهليكل التنظيمي يف املؤسسة، وكذلك أتثري عملية الفعالية للمؤسسة، ألن الثقافة حتفز  دور كبري يف طبيعة 

وال نغفل عن   لعاملني يف املؤسسة،لاز مع ما ر ترسي ه من ثقافة افع لإلنوة والدوتعطيه الق جامد هو  كل ما
مع ثقافة   نقطة الدور اجلوهري الذي تلعبه الثقافة يف قضية اإلنتماء والوالء للمؤسسة، ألن ثقافة الفرد إذا توافقت

يف املؤسسة واملورد   ا  مهما  فة التنظيمية دور لذلك تلعب الثقاواإلنسجام،  املؤسسة فسوف ينتج عنه حتقيق التكامل
   لبشري من حيث عملية التأثري والتأثر.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

والتطلعات حنو تطويرها من وجهة نظر املديرين  اقع الثقافة التنظيمية يف مدارا وكالة الغوث الدولية يف الضفة الغربية و ود عمرو، سهى مسري حمم 1
ة  ية العلوم الرتبوية، جامع مران، كلقدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف اإلدارة الرتبوية، حتت إئراف: حممد ع واملعلمني، 
 )غري منشورة( . 28ص:م، 2014لسطني، القدس، ف
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 خالصة:

ند أن الثقافة التنظيمية أصبحت من املكوانت الرئيسية لكل من خالل العناصر املطروحة يف هذا الفصل 
نظام اجتماعي   مل يف ظلابلفوضى والعفوية بل يعاملؤسسات احلديثة واليت جتعل العامل ال يعمل يف حميط يتسم 

، وذلك من يف حتقيق أهداف املؤسسة اسرتاتيجيا   ، فهي تلعب دورا  ق عليه من طرف اجلميعمعرتف ومتفوثقايف 
يف سلوكيات العمال بشكل حيقق هلم الوالء واإلنتماء لتلك املؤسسة، لثقافتها التنظيمية خالل نشرها وترسي ها 

يه الكائنات االجتماعية املكونة  لذي تعيش ف هنا الوسط االجتماعي اؤسسة كو الثقافة السائدة يف امل بناء على نوع
  .عامليةملؤسسات ، وهذا ما أثبتته عدة مناذج للمؤسسة

أما عن واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة اجلزائرية فال ميكن اغفال ما مرت به املؤسسة اجلزائرية من مراحل 
هذه العناصر وأخرى   رزة فيها،القيم املفافة التنظيمية من حيث حوى الثق، واليت أثرت على فوأنظمة تسيريية

 الفصل القادم. صفحاتثنااي يف بنوع من التفصيل والدقة سنبينها ونوضحها 
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 متهيد:

املؤسسات االقتصادية الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها أي دولة لتحقيق النمو االقتصادي  تعد 
مما جعل الدراسات واألحباث تنصب عليها وتتطور مع  ، ومنها الدولة اجلزائرية بوجه اخلصوص والتطور السريع 

 .ؤسسةملللتنظيمية التطور التارخيي للمؤسسة االقتصادية لتشمل إهتماماهتا ابلثقافة ا

ثقافة التنظيمية ال أنظهر التحليالت ذات الطابع السوسيولوجي املتعلقة ابملؤسسة العمومية اجلزائرية وت  
املؤسسات، إذ ترتك مبكوانهتا املعنوية و السلوكية واملادية بصمتها على هذه  يف تنمية وتطوير  دوراً جوهريً تلعب 

، يف ظل حتديت األنساق الثقافية والقيمية للمجتمعات الغربية  غريها ناملؤسسة وتكسبها مسة خاصة متيزها ع
 على النسق الكلي للمؤسسة. أن أتثر من شأهنا اليت 

رصد مسات ومالمح الثقافة التنظيمية يف   ومن هنا سنحاول يف هذا العنصر الثاين من الفصل النظري
  ر املؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر ار تطو مسإىل  من خالل التطرق أوالً  املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

طر  ألا، مث التعرف على خمتلف اليت عرفتها هذه املؤسسات لوجيةهبدف معرفة التحوالت السوسيو 
اليت مهدت لبداية جتسيد فعلي من قبل املؤسسات ابإلهتمام هبذا   للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية  ةالسوسيوثقافي

والذي   املؤسسة اجلزائريةظل متغريات لثقافة التنظيمية يف ا علىأخري  وكنعصر ء ضو البعدها ، لنسلط اجلانب
  عترب جوهر وبؤرة اجلانب النظري نظراً الرتباطه املباشر مبوضوع دراستنا احلالية.ي  
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 مسار تطور املؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر: -1.2

منذ اإلستقالل إىل وقتنا الراهن وذلك  عديدة اجلزائر تطورات  املؤسسة االقتصادية العمومية يف  شهدت
ومن  ،والتغريات يف كافة األنساق اجملتمعية بطريقة مباشرة وغري مباشرة تحوالتلوجود عدة رهاانت فرضتها ال

"استخدام املوارد احملدودة يف اجملاالت الضرورية، اإلعمار والتنمية والنمو،   :أهم هذه التحديت جند
سسات ، وخمتلف التطورات واملراحل اليت شهدهتا املؤ 1تالالت اهليكلية، اسرتجاع التوازانت الضرورية"خاإل

 كما يلي:  العمومية سوف نفصل فيهاالوطنية 

 مرحلة التسيري الذايت: -1.1.2

وتعّرف أبهنا: "تسيري العمال الدميقراطي للمنشآت واملستثمرات اليت هجرها األوربيون أو اليت مت  
جاءت كرد فعل لسياسة واليت  ،1962استقالل اجلزائر مباشرة سنة  د، وقد بدأت هذه املرحلة بع2ميمها"أت

قتصاد الوطين واملؤسسات الرية يف االفراغ الذي خلفه املستعمر الفرنسي بعد مغادرته اجلزائر اتركًا فجوة كب 
السلطات املسؤولة  ناصب احلساسة، مما دفعاملغت من العاملني الذين كانوا يف اإلدارة و فر  قتصادية اليت أ  الا

حتاول جاهدة يف جتنب هذه العقبات واملشاكل اليت تنخر جبسد االقتصاد واجملتمع وعلى رأسها الفقر والبطالة، 
رغم قلة خرباهتم التسيريية وضعف  فراغ الذي شهدهتا املناصب يف املؤسسات ابملوظفني الوهذا من خالل مأل 

وقد متيزت هذه املرحلة بعملية اختاذ قرارات ظرفية وارجتالية مل تبىن أو أتسس على العملية، و  مؤهالهتم العلمية
داية مرحلة أتميم القطاعات الوطنية بب مما عجل من انتهاء هذه املرحلةللنقص الفادح منها،  خربات معينة نظراً 

 الحقة. ت واالكربى كاألراضي الزراعية والبنوك وكذا احملروقات واملناجم يف سن

 3وقد متيزت هذه املرحلة بعدة خصائص نوردها كاآليت:

التوسع يف عمليات التأميم ألهم القطاعات واملمتلكات الوطنية الرئيسية اليت كانت حتت سيطرة   ▪
 جملال الصناعي.ما يتعلق اباملستعمر الفرنسي، وابخلصوص 

 .يةطنتشكيل مؤسسات وطنية بديلة هتدف ملواكبة خمططات التنمية الو  ▪

 
اوالت التصنيع خالل الفرتة  التخطيط وحم، الفصل الثاين: االقتصاد اجلزائري يف مرحلة قتصاد اجلزائرياالحماضرات مقياس صاحل صاحلي،  1

 02، ص:م2016-2015اجلزائر، ، 01جامعة سطيفارية وعلوم التسيري، ادية والتجقتصال، كلية العلوم ام1967-1989
ديوان  ، دط، -حتليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغري يف اجملتمع اجلزائري املعاصر-مقدمة يف دراسة اجملتمع اجلزائري حممد السويدي،  2

 .121:م، ص1990 عات اجلامعية، اجلزائر،املطبو 
، جامعة حممد خيضر،  02جملة العلوم اإلنسانية، العدد، طور املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وآفاقها املستقبليةمراحل ت ن، بن عنرت عبد الرمحا 3

 .111/112م، ص ص:2002جوان اجلزائر، بسكرة، 
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االقتصادي واالجتماعي وفرض  تطور الرئيسي للاعتبار املؤسسات الوطنية العمومية هي األساس  ▪
 السيما تبنيها لنموذج منفرد للتنمية املستقلة.نفسها، 

 يف حد ذاته. اإلعتماد على املؤسسة الوطنية العمومية ابعتبارها هدفاً  ▪
رًا لنقص الكفاءات واإلطارات املؤهلة، وقلة ظنالرتكيز على األساليب الكالسيكية يف تسيري املؤسسة  ▪

 االقتصادية العامة للبالد يف تلك الفرتة.كذا ة والتجربة، إضافة إىل الظروف االجتماعية والسياسية و اخلرب 

حتمل يف   ميزات اليت وردانها سابقاً أن هذه اخلصائص واملقيقة المفر منها وهي حل نشرين أوهنا ميكن 
هدافها  ألؤسسات يف املالذايت ري مباشرة كانت وراء فشل وعدم حتقيق أسلوب التسيري وغطياهتا أسباب مباشرة 

وهذا ابلرغم من اجلهود واملساعي اليت مت بذهلا يف سبيل إجناح تسيري املؤسسات االقتصادية العمومية  املنشودة، 
لة لتبين نظام  دفع الدو  ما ، وهذاللت هذه املساعي واجلهود ابلفشلوفق هذا األسلوب إال أهنا يف األخري ك  

 األول وهو التسيري اإلشرتاكي للمؤسسات.آخر كبديل للنظام 

 مرحلة التسيري اإلشرتاكي: -2.1.2

وذلك لفشل مرحلة التسيري الذايت مما دفع املرحلة السابقة،  ض لقد قامت هذه املرحلة على انقا
ت األهداف املرجوة من املؤسسا ى حتقيقعل اعدجديد يس السلطات املعنية واملسؤولة إىل حماولة إجياد حل

فقامت ابتباع أسلوب التسيري اإلشرتاكي وهو: "نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على  االقتصادية العمومية، 
-امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، وقد تكون هذه امللكية العامة واجلماعية للقضاء على الطبقات املستغلة 

ضطهاد اجتماعي وعدم وجود تناقض  والتعاون بني العمال وعدم وجود ا -ننسااإلاستغالل اإلنسان ألخيه 
يث كان اهلدف منه ابلدرجة ، ح1971وقد بدأ التجسيد الفعلي هلذا النظام سنة ، 1بني الريف واحلضر" 

األوىل خدمة اجلانب االجتماعي وإصالح أحوال وظروف اجملتمع اجلزائري وتوفري مناصب شغل وكذا القضاء  
مما جعل املؤسسة االقتصادية  طالة وتوفري احتياجات األفراد أكثر من تركيزه على اجلانب االقتصادي، البلى ع

 .اقتصاديً  ماديً ر منه العمومية واقعاً سياسياً اجتماعياً أكث

ة للمشاركة يف التسيري من خالل صحيث أن امليثاق الذي نص على التسيري اإلشرتاكي قدم للعمال فر 
ة العامة واللجان العامة الدائمة، وقد ارتكزت اسرتاتيجية الدولة عنهم يف جملس اإلدارة واجلمعيلني ممث انتخاب 

 
،  1ط، -عالمية مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وإ-عصر العوملة معجم مصطلحات إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف،  1

 .476، ص:م2008 القاهرة، مصر،  دار النشر والتوزيع اإللكرتوين للكتب العربية،
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الذي أنشئ مبوجبه مركب احلجار ومصنع أرزيو، مث " 1973-1970على وضع خمططات "الرابعي األول 
 1ول." الذي كان مبثابة تكملة للمخطط الرابعي األ1977-1974خمطط "الرابعي الثاين 

إال أن نظام التخطيط املركزي أجرب املؤسسات االقتصادية على تنفيذ توصيات اهليئات العليا، فكانت 
كلها مركزية، وهذا ما جعل املؤسسات الوطنية يف حالة عدم  األهداف الكربى واملتعلقة ابإلستثمارات 

 2وعلى اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية.ية العلى أدائها من الناحية امل استقاللية عن اهليئات املركزية مما أثر سلباً 

وهذا بناء على تنامي عدد  أو اقتصاديً  وليس تقنياً  فالتسيري اإلشرتاكي للمؤسسات كان حاًل سياسياً 
زال البعض من املسريين حينون إىل مرحلة اليت الالصراعات العمالية يف املؤسسة بني اهليئة املديرة والقوة العاملة 

ن املؤسسة وإشراكهم يف صنع القرار داخل  ي املرحلة اليت أعطت للعمال حرية تسيري شؤو التسيري الذايت أ
 املؤسسة بصفتهم مسامهني بقوة عملهم.

 مرحلة إعادة اهليكلة:  -3.1.2

، حيث جاءت كمحاولة لتطوير وأتهيل االقتصاد الوطين من 1979وقد بدأت هذه املرحلة سنة 
حيث اخلماسي األول،  حل السابقة وذلك مبوجب املخططا وردت يف املر خالل جتنب الوقوع يف األخطاء اليت 

متت من خالهلا هيكلة املؤسسات االقتصادية العمومية واليت يقول عنها الباحث السوسيولوجي اجلزائري  
أهنا: "عبارة عن عملية إعادة حتجميها وتقليص لوظائفها، فأعطت الشركة الواحد عدد كبري   (جياليل اليابس)

 ؤسسات، وهي تتصف مبا يلي:ملمن ا

 النسبية يف احلجم والشكل. ▪
 التخصص يف النشاط االقتصادي )إنتاج أو توزيع أو نقل...إخل(. ▪
 3."قرب مقراهتا االجتماعية من منطقة نشاطها ▪

 

 
ر، بسكرة، اجلزائر،  ، جملة املفكر، العدد الثالث، جامعة حممد خيضاجلزائرية يم إعادة هيكلة املؤسسة االقتصادية العمومية يتقالطيب داودي،  1

 .134ص:د س، 
   .188:ص، مرجع سابقغضاب ميينة،  2
دراسة حالة وحدة عتاد اخلرسانة ابحلراش  -حتليل سوسيولوجي ألزمة العقلنة يف التنظيم الصناعي يف اجلزائر املهدي، حممد ن عيسى ب 3

U.M.B- علم االجتماع، جامعة   ت إشراف: بوزبرة خليفة، معهدحت، فرع: علم اجتماع العمل والتنظيمات اجستريلنيل شهادة امل ، رسالة
 منشورة( . )غري107/108م، ص ص:1996-1995 اجلزائر،
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األشياء املتعارف عنها أن لكل نظام أو سياسة معينة أسباب كامنة كانت وراء ظهور وبروز هذه  من 
 1جند مايلي:ليت دعت الدولة اجلزائرية إىل تبين سياسة إعادة اهليكلة ألسباب اا نإذن م األنظمة،

 ضخامة حجم الشركات الوطنية اجلزائرية وصعوبة التحكم يف تسيريها.  ▪
 اجتماعية فعالة وظروف مالئمة للعمل.غياب سياسة  ▪
ة وإنتاجية ليامشاكل مست اجلانب النوعي من فع ظهور تعدد مهام الشركة الوطنية مما أدى إىل  ▪

 املؤسسات االقتصادية، ومن اجلانب الكمي لإلنتاج.
 ات. الوطنية بسبب التخطيط املركزي، ومركزية اختاذ القرار  ؤسساتالنتائج السيئة احملققة من طرف امل ▪
 سياسة التوظيف املتعبة من طرف الدولة واليت أفرزت عنها عمالة زائدة.  ▪

اهليكلة املالية،  رحلة إعادة اهليكلة العضوية ومرحلة إعادةم :وقد مت جتسيد هذه املرحلة على مرحلتني
 طياهتا هدف معني خلدمة املؤسسة االقتصادية العمومية وتطورها بصفة خاصةيف وكل مرحلة كانت حتمل 

 وتنمية وازدهار االقتصاد الوطين بشكل عام. 

ورغم ما مت وضعه من ، ةرت يف تلك الف تاح ورغم ما مت توفريه من وسائل مادية وبشرية وفق ماهو م 
لت ابلفشل، ل  خمططات وبرامج وسياسات اقتصادية لتطوير املؤسسات ومنه تطوير االقتصاد الوطين إال أهنا ك  

، وهذا ما عجل يف  الرمسية إىل إعادة التفكري والنظر يف السياسة املتبناة يف تسيري املؤسساتمما دفع ابجلهات 
وهي مرحلة استقاللية املؤسسات كمرحلة أخرية من مراحل تطور   تسيري ال يف اقرتاح سياسة جديدة ونظام م غاير 

 املؤسسات االقتصادية العمومية.

 مرحلة استقاللية املؤسسات: -4.1.2

وهي السياسة اجلديدة اليت أسفرت عنها نتائج التخطيط والتسيري اجلديد وإعادة النظر يف السياسات  
السيما بعد األزمة اليت  وأساليب التسيري املتبعة واليت ابءت ابلفشل، ة، رت فالسابقة واليت كانت سائدة يف تلك ال

مما أدى إىل تبين سياسة "استقاللية  ول،خاصة بعد اخنفاض أسعار البرت  1986عاشتها الدولة اجلزائرية سنة 
، 1988جانفي  12املؤرخ يف  01-88املؤسسات" واليت ظهرت يف العيان مالحمها بعد صدور القانون رقم 

  وحترير والذي كان يعين كمفهوما: "إعطاء الفرصة للمسريين لتحقيق أهداف املؤسسة وفقا ملا تراه مناسباً 

 
 م.135/136، ص ص:مرجع سابقالطيب داودي،  1
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، وقد كان امتداد  1دي للوصاية الذي جعل من املؤسسة جمرد أداء تسيري عن بعد" تقلياملبادرة وإلغاء املفهوم ال
الذي يقوم   ((D.Loschakو  (J.Chevalliers)لتصور نظري ظهر يف بداية الثمانينات عن كل من 

على منطق اجلمع بني امللكية العمومية والتسيري البريوقراطي من جهة والتسيري الذي يتجاوب مع مقتضيات  
   2.جهة اثنيةمن وكذا الفاعلية ة واملردودية املنافس

 مايلي: سياسةومن األسباب اليت كانت وراء انتهاج الدولة اجلزائرية هلذه ال

لقد تواجدت يف تلك الفرتة هيئة مركزية تقوم بتقدمي قروض طويلة املدى للمؤسسات : املالية األسباب .1
ديوهنا جتاه البنوك، إال أن سوء التسيري املايل وغموضه حال االقتصادية العمومية تساعدها على تسديد 

الذي  املايل  ز دون حتقيق ذلك، مما أجربت العديد من املؤسسات إىل اإلقرتاض من جديد لتغطية العج
 تتخبط فيه.

وقد جتلت مالحمها يف غياب العقالنية واألسس العلمية يف أساليب التسيري، من  األسباب االقتصادية:  .2
خالل تناقص اهتمام املؤسسات بدراسات متطلبات السوق والعمل على توفري رغبات واجتاهات 

القدرة على توفري دم كع  وق وتقلباتهسجهة مستجدات الاملو ممنهجة وكذا غياب اسرتاتيجية املستهلكني، 
للمؤسسات  ح يتتإضافة إىل عدم وجود حرية كافية اإلنتاجي، ملقدمة لعدم مرونة اجلهاز املطالب اجلديدة ا

 اإلسرتاتيجية مبعزل عن تدخل األطراف اخلارجية هلا.املخاطرة واختاذ قراراهتا 
للسياسة االجتماعية مثل توفري:  للنقص الفادح  نواليت كانت مالحمها ظاهرة للعيا األسباب االجتماعية:  .3

م، والنقل، والسكن، والصحة..." وابخلصوص القرارات القانونية اليت حتدد إمكانيات كل مؤسسة، "اإلطعا
مما جعل املؤسسات االقتصادية العمومية واليت لن أتخذ يف احلسبان ظروفها االقتصادية وامكانياهتا املالية، 

 منه على اجلانب اإلنتاجي.الجتماعي أكثر  اتركز على اجلانب 

 
  لمة الع AMCدراسة ميدانية مبؤسسة صنع أجهزة القياس واملراقبة -أثر القيم االجتماعية على التنظيم الصناعي اجلزائري عادل غزايل،  1

كلية العلوم  قسم علم االجتماع،  حتت إشراف: مسعودة خنونة، البشرية، ة املوارد ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف تنمي-والية سطيف
 )غري منشورة(  .116م، ص:2007-2006جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، اإلنسانية واالجتماعية، 

2 J. Chevallier Et D. Loschak, Rationalité Juridique Et Rationalité Managériale Dans 

L'administration Française, In Revue Française D'administration Publique N24, 

Octobre/ Décembre, 1982, P:125. 
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وبناء على الظروف احمليطة هبذه املرحلة احلساسة من مراحل تطور املؤسسة االقتصادية العمومية، وكذا يف ظل  
اليت سبق ذكرها، كانت هذه املرحلة تسعى لتحقيق مجلة من األهداف  و األسباب اليت وجدت من أجلها 

 1وهي:

البشرية، كفاءة التسيري، الالمركزية  ملؤسسة كاستغالل الطاقاتهام املنوطة ابملعادة ترتيب أولويت اإ ▪
 يف التصرف. 

 لتشوهات والنقائص واالحنرافات. ل حماولة تنظيم املؤسسات االقتصادية العمومية جتنباً  ▪
كرب حجم و السعي حنو تفادي سلبيات املرحلة اليت سبقتها من خالل تعدد املهام وكثرة الوظائف،  ▪

 التوزيع اجلغرايف والقطاعي للمشاريع.سوء و تكنولوجيا، تيعاب الصعوبة اسو سسات، ؤ امل

ورغم احملاوالت الفعلية واجلادة اليت قامت هبا املؤسسات لتحقيق األهداف اليت سطرهتا إال أن حالة من 
م  النظ ادري بسبب سياسة إستالالتوازن سامهت يف تشكيل ثغرات حالة دون حتقيق ما كانت تصبوا إليه، 

ية يف ظل عدم التوافق القيمي املؤسسات اجلزائر  علىبشكل تعسفي  يف التسيري وقولبتهاالغربية  واألساليب
التفكري من جديد يف تبين أسلوب إصالح  علىمما أجربها والثقايف بني اجملتمعات الغربية واجملتمع اجلزائري، 

 داته. يات العصر ومستجطكية بناء على معياقتصادي جديد يتسم ابحلداثة والدينام

 اإلطار السوسيوثقايف للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية:  -2.2

 : الثقافة واملؤسسة أية عالقة؟ -1.2.2

عن العالقة التداخلية بني الثقافة واملؤسسة يقودان إىل تشخيص إسهام الثقافة يف حتقيق  إن احلديث
نفس الوقت جيران إىل احلديث عن فعالية ة الرمزية، ويف ر النجاح اإلداري واملؤسسايت، وابلتايل احلديث عن اإلدا

 وأتثريها على املوارد البشرية املكونة للنسق التنظيمي.الثقافة 

إن القيم الثقافية اإلجيابية الراسخة يف جهاز اإلدارة هي األساس يف   أوال: اإلداراة الثقافية )الرمزية(:
للمؤسسة ومعرفة األوضاع اخلارجية اإلداري، الواضحة للطاقم  التصدي للهجمات الداخلية واخلارجية، فالرؤية

يسامهان يف حتقيق املزيد من التقدم التنظيمي وجناعة يف األداء، حيث متنح الثقافة للطاقم املسري قوة إرغام  
خالقي ألجربية ملختلف التمثالت واألفعال، ألن فهم أوضاع املؤسسة أييت بواسطة جتسيد وتوظيف اجلانب ا

لة عن تدعيم وتعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل خرية مسؤو من طرف اإلدارة، وهذه األثقافة جيايب للإلوا

 
 .115/116ص ص: ، مرجع سابقبن عنرت عبد الرمحان،  1
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تتيح للثقافة التنظيمية يف املؤسسة اجملال لروح تبين اسرتاتيجيات تسمح ابإلرتقاء يف األداء واإلنتاج وهلذا 
 1املبادرة واإلستقاللية والتشارك القيمي والثقايف.

ىل حد ما "العقل الباطن"، فإهنا متثل مصدر  ومعقد تشبه إ خرى  بناء غري ملموس قافة هي األالث نوأل
اإلنتاج الفعلي والسلوكي، فاحمليط الثقايف للمؤسسة يشكل الرصيد العالقايت لألفراد يف توجيه ممارساهتم 

يساعدها يف تقومي  املماثلة هلا، و  وسلوكاهتم، مما يتيح فرصة أكرب إلستمرارية املؤسسة ومتيزها على املؤسسات
   2شكل منظم.األداء املهين ب

وقانون إجباري  كطابع إلزامي نشرها   علىاملعرفة أبمهية الثقافة والعمل ف ماورد سابقاً على  بيقعتكإذن  
 داخل نسق املؤسسات سوف يتيح هلا بناء دليل عمل، وصياغة اإلسرتاتيجيات الضرورية للفعل التنظيمي،

اهلوية املعنوية وعلى السلوكات الفردية  تتجسد يف  للمؤسسة واليتى الوظيفة املنوطة لعااًب ي أيثر إجيذاألمر ال
 هلا بتحقيق أهدافها على أسس علمية ومدروسة. سمحي، مما تواجلماعية داخل احلقل التنظيم

ليات اإلدارية مإن اإلهتمام أبنظمة املؤسسة، وتفعيل الع اثنيا: دعم التوجه اإلسرتاتيجي للمؤسسة:
ة أفرز توجهًا حديثَا من الفكر يف األدبيات التنظيمية، فالتصورات الكالسيكية كان ادفة لتطوير املؤسساهل

تشكل يف ة لألدوار اإلنسانية كقالب هيكلي وهرمي، مما ساهم حيزها ضيقًا لتفعيل اإلسرتاتيجية املؤسسي
بسبب طغيان النزعة املادية   لقرن التاسع عشر،اموجات غضب وعنف شديدة يف املؤسسات واملصانع خالل 

 املاركسية.

على األداء   ويف كل مؤسسة هناك صلة بني الذاكرة واملستقبل، وأي خلل يف منط الثقافة سيؤثر سلباً 
عكس التصور األول تقييمه اخلاص  أن العامل حيمل تصورين ملؤسسته، ي (Dutton)العام للمؤسسة، ويرى 

يعكس تقييمه حول رؤية أشخاص آخرين من خارج  فالتصور الثاين  وما هو موقفها، أما ةحول ما متثله املؤسس
 3املؤسسة.

 
صرموك ومامي ة مبؤسسيت دراسة ميداني-تنظيمي يف املؤسسة الصناعية اخلاصة اجلزائرية ثقافة املؤسسة والتغيري الهيشور حممد ملني،  1

أطروحة مقدمة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لنيل شهادة دكتوراه العلوم ختصص علم االجتماع العمل  ، -للمشروابت الغازية بسطيف
 ري منشورة()غ .108ص: م،2016/2017، 2اري، جامعة حممد ملني دابغني، سطيف، حتت إشراف: ميلود سف-إدارة املوارد البشرية-والتنظيم 

م، 2013جملة النهضة، اجمللد الرابع، ، اهلندرة ألحد املداخل احلديثة للتطوير اإلداري يف املنظمات العامةإعادة صفاء صالح الدين،  2
 .165ص:

ية لعينة  راسة حتليلد-من منظور معاصر يف عملية تعزيز وإدراك اهليبة التنظيمية  التماثل التنظيميفاضل راضي الغزايل وهاشم فوزي العيادي،  3
، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، العراق،  2، العدد15، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد -كوفةمن كليات جامعة ال

 .65م، ص:2013
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كما أن خمتلف أصحاب املصلحة أو اجلماهري التنظيمية ميتلكون صورة خمتلفة لنفس املؤسسة، وهلذا  
مما خيول هلا معرفة   سريي يسمح بتحقيق رسالة املؤسسة وأهدافها التنظيمية،ميكن اعتبار املؤسسة براديغم تف

يادي الذي ميارسه قائد أو مدير  عن الدور الق انجتاً  نوع النشاط الذي متارسه ويكون لديها فكرًا اسرتاتيجياً 
 1هذه املؤسسة ابعتبارمها صانعني لإلسرتاتيجية.

متلي إن التحوالت اليت شهدهتا ومازالت تشهدها منظمات األعمال اثلثا: فرض أسلوب الرقابة: 
قلبات الفجائية للظروف الداخلية واخلارجية يقة الرقابة بغية التأقلم مع التري تغيري طر وبشكل ضرو  اعليه

ظيمية والتعليمات الداخلية للمؤسسة، لذلك من املهم تدعيم مهمة الرقابة خبلية متخصصة تراعي السياسة التن
 وكذا املشاعر اإلنسانية.

العمل وفق األهداف املرسومة من سريورة عين التأكد ت ومضموهنا  شكلهاإن الرقابة التنظيمية يف 
إحداث التحقق للمتطلبات  (Tannenboun)ططة هلا بكفاءة إدارية، وهي حسب اتننباون واملخ

وهي تساهم يف جناح العملية النهائية  واختاذ القرارات الالزمة،  التنظيمية والعمل على معاجلة اإلحنرافات،
 2للمؤسسة.

املرغوبة، مما  ملؤسسة ابستمرار لتحقيق األهداف التنظيميةل يف ا ييف عمليات التحويكوحتاول الرقابة ت
لتحقيق الوجهة منها  يسمح هلا بدمج وتوليف عمل األفراد وتوجيهه يف املقام األول، وتصحيح األخطاء سعياً 

 3الصحيحة.

، وأن ميتلك حساً رييسواملنطق التف ة التحليليةاجيب أن يتحلى املدير ابملهار نقول أنه ابختصار 
درًا على اإلقناع وغرس الوعي يف نفوس  امال وظروفهم السوسيوثقافية، وأن يكون قاعيًا لرياعي شعور العاجتم

ة  ببنظرة مستقبلكذلك يتميز  أن و ، مع مرور الوقت سلوكاتأفعال و  على شكل سد جيي ميكن أن ذوال العمال،
 .استشرافية

مور الضرورية يف استمرار الفئات  األ  من ني )املوارد البشرية(:لرابعاً: الثقافة وعالقتها ابلعام 
داخل املؤسسة يف اإلنتاج تطوير طرق التفكري اجلمعي، وتعديل الثقافة اليت ستمكن من إنتاج   السوسيومهنية

، فالفعالية التنظيمية للمؤسسة االقتصادية ال ترتكز على  هويت وطاقات تنظيمية قادرة على رفع التحدي 
 

العلوم االقتصادية ، كلية 11يري، العدد وعلوم التس، جملة العلوم االقتصادية لة والبيئة يف املؤسسة االقتصاديةالتفاعل بني الرساالسعيد قامسي،  1
 .132م، ص:2011والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 

 .486م، ص:1988السعودية،  ، تر: خالد حسن رؤوف، دط، معهد اإلدارة العامة،ية التنظيمنظر جون جاكسون وآخرون،  2

 .276م، ص:1979للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، دار اجلامعية ، دط، اليمنظرية التنظعلي الشريف وآخرون،  3
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التنظيمي وكل هتميش  ل إن للعمال التنفيذيني حيز كبري وواسع من النجاحة الطبقة اإلدارية فقط، بفثقا
اجتماعي أو إقصاء هلذه الفئة سينتج عنه إخنفاض يف الروح املعنوية، واليت ستؤثر على املردودية اإلنتاجية  

 للمؤسسة على املستوى القريب والبعيد. 

تسيري  األفراد الذين يكونوهنا، مما جيعل عملية مؤسسة هي قريبة من تسيري لإذ تعترب الثقافة التنظيمية ل
املوارد البشرية تستند إىل الثقافة أكثر منها لألنظمة الفنية والتقنية، وأن اإلنتاج السلوكي الفردي واجلماعي 

 1وخمتلف التمثالت تفسر يف ضوء املدخل الثقايف. 

على األسواق  تهانياابنية يف هيمر الثقافة الو مطواًل عن د (Peter Drucker)وقد حتدث 
ما تطرق إىل الدعائم االجتماعية لإلدارة التنظيمية مركزًا على اجلوانب االجتماعية  التجارية يف العامل، ك

النسق الداخلي للمؤسسة واخلارجي للمجتمع، كما تطرق إىل يف للعالقات اإلنسانية يف ظل الثقافة السائدة 
امل األبوي للمدير مع  ة، ومن أبرز مالمح اإلدارة األبوية التعبوية يف املؤسسات الياابنيألخصائص اإلدارة ا

فهو يتعامل معهم كما يتعامل األب مع أبنائه، ويف بعض األحيان يصل إىل حل مشكالهتم عماله وموظفيه، 
 2العائلية، ومشاركتهم يف اختيار الزوجة املناسبة.

س صحيحة تستدعي الكثري من اخلربات  سية قوية على أسثقافة مؤس ءعملية بنانقول أبن ن حنوهلذا 
فال حاضر بدون ماضي وال مستقبل بال  وجودة يف الذاكرة التنظيمية والتجارب اليت مرت عليها املؤسسة، امل

ح  إىل درجة أن تصببل الضرورة التنظيمية تستوجب غرس الثقافة يف عمق الفكر الفردي واجلماعي، حاضر، 
ملؤسسة وهويتها، األمر الذي يرفع من  هذا ما جيعله يشعر وكأنه جزء من ايتطبع به العامل، و  وسلوكاً  حساساً ا

 سلوكات الوالء واملواطنة التنظيمية. 

 املؤسسة خلية اجتماعية ثقافية: -2.2.2

ت  اتعترب املؤسسة خلية اجتماعية ثقافية وذلك لوجود عناصر ثقافية متثل جوهر املؤسسة كاللغة وسلوك
 التغريات يف االجتاهات االجتماعية اليت تؤثر يف املؤسسة كاهلجرة الريفية نتيجة  األفراد والقيم، إضافة إىل

مقتضيات  و نقل نتيجة توسيع املدن، اعية اجلزائرية، وتعقد العلى املؤسسات الصن املتغريات اليت طرأت 
 العمال.كذا املستهلكني و 

 
 .118، ص:مرجع سابقهيشور حممد ملني،  1

، جامعة حسيبة بن  5واإلنسانية، العدد ، اجمللة األكادميية للدراسات االجتماعيةمن أسرار جناح التجربة الياابنيةتقية حممد املهدي حسان،  2
 . 146ص:م، 2011ي، بوعلي، الشلف، اجلزائر 



 ية ؤسسة االقتصادية اجلزائر ة يف املنظيميالتالثقافة .....................................الفصل الثالث .

 
 

87 

بناء اجتماعي نوعي يتناسب  اعي شكلت من منطلق عقلنتهامواملؤسسة االقتصادية منتجة لنسق اجت
 .Aآالن توران )، فهو خيتلف على ابقي األنساق األخرى، ألن هذا النسق كما يقول أهدافهامع 

Touraine) "اخلاصية اليت يتميز هبا  ه، هذ1"له القدرة على التأثري على نفسه من أجل تغيري نفسه بنفسه
نا يف املقاربة  لقواعد واملعايري اليت حتكمه كما رأييفهم أو يتحدد فقط بواسطة ا النسق االجتماعي جتعله ال 

أن حتدد النسق الكلي للمؤسسة إال بواسطة القواعد واملعايري والرموز اليت  أرادت البنائية الوظيفية واألنساق اليت 
عي على تغيري وإعادة تشكيل  ابل يفهم أو حيدد مبدى قدرة هذا النسق االجتم ،حيملها النسق الفرعي للثقافة

 كم سلوكات العمال يف املؤسسة.هذه القواعد واملعايري اليت حتكمه وحت

"أن املؤسسة ليست مرآة   (رونو سانسوليو )وهذا ما أكده صاحب كتاب علم االجتماع املؤسسة 
ا كياهنا االجتماعي هلعاكسة حمليطها احمللي أو غري احمللي تتصارع فيها ثقافات متباينة ومتناقضة بل املؤسسة 

واالسرتاتيجي الذي حيكم املمارسة اجلماعية والفردية يتفاعل معها ويؤثر فيها وتؤثر فيه بدورها،   التنظيمي
الثقافة التنظيمية كنتاج ومنتج للكيان  نن نبحث عأيف املؤسسة ال بد فعوض أن نبحث يف ثقافة اجملتمع 

 2االجتماعي املتفاعل بداخلها".

األجور،   يف تشغيل العمال لتلبية حاجياهتم، مستوىة اجتماعية تكمن ؤسسة بوظيفملكما تقوم ا 
جتمعات  صاحلهم وأهدافهم ضمن ثلني الذين يدافعون عن ممم والرتقية، والتكوين...إخل، وتتكون من جمموعات 

افة، قتعكس مصادر احلكم، وختتلف كل هذه اجملموعات االجتماعية من حيث: املؤهالت، والث غري رمسية 
 3ن:، حبيث أواألهداف

تتمثل يف القدرات البدنية والذهنية، وكذا الشهادات املتحصل عليها خارج املؤسسة املؤهالت:  ▪
وداخلها، واليت تؤهل الفرد للحصول على منصب عمل الئق، أو التحويل الداخلي بني املناصب، أو 

مومية نتيجة صل داخل املؤسسات العحتالرتقية، وعلى سبيل املثال ال على سبيل احلصر الرتقية اليت 
 . ماسرت أو دكتوراهعلى درجة علمية عليا يف اجلامعة كاحلصول على شهادة صول احل

خيتلف العمال حسب درجة انتماءهم لإلطار الثقايف للمؤسسة، وكذا النسق الثقايف اجملتمعي،  الثقافة: ▪
هم رهتا على إقناع ر إهلام هلم، نظرًا لقد دلدرجة انتماءهم وتشبعهم ابلثقافة اليت تشكل مص وذلك وفقاً 

 هم. يوالتأثري ف

 
1 Alain Touraine, Pour La Sociologie, Ed Du Seuil, Paris, 1974, P:97. 

 .130، ص:مرجع سابق، حممد املهدي  بن عيسى 2

 .30/31م، ص ص:2013عية، بن عكنون، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلام5، طاقتصاد وتسيري املؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  3
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خيتلف األفراد العاملون من حيث األهداف اليت يسعى كل فرد لتحقيقها سواء كانت تصب   األهداف: ▪
يف القالب الشخصي له وختدم مصلحته الشخصية، أو تصب يف إطار اهلدف العام للمؤسسة الذي ال  

ء كانوا أفرادًا أو وحدات تنظيمية تنتمي العملية بني العمال سوا مينع وجود اإلختالف يف األهداف
 درجات سلمية خمتلفة أو فرق عمل داخل املؤسسة.ل

 :: احمليط االجتماعي و الثقايف للمؤسسة اجلزائرية3.2.2

وبناء على ضوء العديد من الدراسات اليت  إن اجلزائر من حيث الثقافة االجتماعية يف اجملتمع الكبري، 
قليدي متأثر ابلعادات والتقاليد، مت التفريق بني منطني من الثقافة، األول تيت حول النسق الثقايف، ر أج

ابلروابط القبلية واألسرية القوية، واليت كونت ما يعرف   متأثرا و وبوسائل العمل واإلنتاج والتنظيم القدمية، 
م السائدة يف هذا  لقيافة حديثة متأثرة ابقيف حني جند هناك ث، أو خميال اجتماعي قدمي ابلذهنية التقليدية 

اإلستقاللية واحلرية الصناعية واإلدارية، وهو ما أدى إىل تشكيل منوذج تفكريي وذهين يف السلوك العصر من 
 1والعمل، وهي ما يطلق عليها ابلذهنية الصناعية. 

لني  مها غري منعز  ورة سالفا  ك ومن املظاهر اليت ميكن أن نتمعن فيها أن الصنفني من األنساق الثقافية املذ 
بل على العكس من ذلك هذين   سسات مستقلة لكل منها توجهها الثقايف اخلاص،عن بعضهما البعض يف مؤ 
يتعايشان معًا يف حميط  فهما  كيف ذلك؟   خل النسق التنظيمي للمؤسسة اجلزائرية،ا النموذجني جمسدين معًا د

هناك من يتقن  املثال ؤسسة، وعلى سبيل يفية النسق التنظيمي للمظينتابه الصراع والتوتر مما نتج عنه خلل يف و 
اللغة الفرنسية ويتعامل هبا وميجدها على البعض اآلخرين الذين يتعاملون ابللغة العربية نظرًا خلصوصيتها 

بن   مالك)، ويف هذا السياق قد عرب املفكر اجلزائري ومكانتها يف النسق القيمي واهل وييت للمجتمع اجلزائري
فالفرد يتشبت ابلقيم التقليدية   ه احلالة فاقدة لفعاليتها،ن قيم الشخص يف هذأب مهيف مغزى كال قائالً  (نيب

جملتمعه ويقدسها ولكنه ال جيد بيئة ساحنة لتجسيدها وترمجتها إىل سلوكات لينتفع هبا وينتفع هبا اجملتمع الذي 
    ه والعكس صحيح.يعيش في

ملسرية على ختطيط وبلورة  إىل ذلك قصور اهليئات ا  اجلزائرية، ضف  نها الثقافةم اليت عانت هذه الثنائية 
أطر قيمية وقانونية لتوجيه الفعل االجتماعي واالقتصادي احلديث كلها مؤشرات عانت منها املؤسسات 

تنظيمية كانت لن الثقافة اأب، إذ ميكن القول االقتصادية اجلزائرية وهذا ضمن مناذج التسيري اليت ذكرانها مسبقاً 
التسليم أبن الثقافة  ما مت  ن املؤسسة اجلزائرية طوال مراحل تطورها إذام -إن صح التعبري- بةغائبة أو م غي

 
 .28م، ص:1998اجلزائر، وهران، ، دار الغرب للطباعة والنشر، 1، طوالتسيريافية القيم الثقبوفلجة غيات،  1
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أسلوب حياة مجاعة معينة تتضمن اآلليات الضرورية ملواجة املشكالت اليت تقف يف طريق تلك اجلماعة وحتد  
ية ال أتيت  التنظيمية الرمسأن: "القوانني  (مد املهديبن عيسى حم)فقد بني الباحث ، من فعاليتها وقوهتا

موضحة وشارحة لقيم ومعايري النجاعة والفعالية، أي ال أتيت لتكريس الدور الوظيفي وفق معايري ومقاييس  
اجلودة والفعالية، كما أن السلوكات الفردية للعمال تتحكم فيها االسرتاتيجية اجلزئية املنطلقة من األهداف  

 للجماعة أو ليس من أهداف اسرتاتيجية من الرؤية الكليةا و فيهان الشخصي( )األكل فرد لاخلاصة 
 .1"للمؤسسة

وعلى ضوء ماورد سابقاً نقول أبن املؤسسة اجلزائرية قد فشلت فشال ذريعاً يف استثمار وتوظيف عناصر 
ابلرغم من  للثقافة التنظيمية، وهذا  يوالرتكيز عليها يف التسيري من خالل دجمها يف النسق الفرعالثقافة احمللية، 

اجلزائري اليت تنشد أبمهية إتقان العمل والتعاون ومساعدة  وجود العديد من العناصر اإلجيابية لثقافة اجملتمع 
اآلخرين...إخل، لكن هذه العناصر اإلجيابية وأخرى قد انصهرت يف الثقافة التنظيمية للمؤسسة اجلزائرية لتحل 

ناصر اإلجيابية قد حتولت إىل عناصر سلبية لعدم  األمر أن العبل األدهى و  2لبية األخرى،سحملها العناصر ال
والثقافة يف هذه  توفر اسرتاتيجية مناسبة تعمل على دجمها وسط األنساق العقالنية احلديثة يف التنظيم واإلدارة، 

 ت األجنبية األخرى.اغلقة على ذاهتا، وعاجزة على التفاعل مع الثقافمناستاتيكية احلالة تصبح 

 انعكاسات التناقض القيمي والثقايف للمؤسسة اجلزائرية:  -4.2.2

تناقضات القيم والثقافة يف املؤسسة اجلزائرية إىل جمموعة من املشاكل والصعوابت التنظيمية اليت   تؤدي
اقع الثقايف  و حيث يؤدي سوء تكيف العمال مع الاهبا القيمية، بيصعب يف غالبية األحيان التعرف على أس

التناقض وقوة الضغوط ومن سوء سة إىل جمموعة من العمليات اليت تتفاوت حسب درجة والقيمي للمؤس
 التكيف البسيط إىل سوء العالقات البشرية مث الصراع أو اإلنسحاب وأقوى رد فعل وأخطرها هو التخريب.

ماعية داخل  قافية والدينية وكذا االجتثإن قوة التناقضات واالختالفات بني القيم ال أوال: صعوبة التكيف:
كيف وعدم القدرة على حتمل ضغوط خمتلف القيم املتعاكسة، فكلما املؤسسة اجلزائرية يؤدي إىل صعوبة الت

 .3كثر قوة أزادت االختالفات والتناقضات زادت صعوبة التكيف وأدت إىل انعكاسات أوسع حيزاً و 

 
 .153، ص:مرجع سابقبن عيسى حممد املهدي،  1

، أطروحة مقدمة بكلية العلوم اإلنسانية صناعية اجلزائريةالتغري التكنولوجي وأتثريه على الثقافة التنظيمية يف املؤسسة الحليس مسري،  2
نيل شهادة دكتوراه علوم يف علم االجتماع إدارة املوارد البشرية، حتت إشراف: كعباش رابح، جامعة حممد ملني دابغني، سطيف،  جتماعية لواال

 )غري منشورة( .174م، ص:2015/2016اجلزائر، 
 .68/67ص: ص ، مرجع سابقغياث، بوفلجة  3
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 ور وهي: ث صهر ومالمح الفشل يف ثالاتربز هذه املرحلة مظ اثنيا: فشل التكيف:

يف درجات التكوين بني العمال  تفاوتيف طبيعة القيم و  هناك اختالف  سوء العالقات اإلنسانية: -أ
يث تتغلب القيم التقليدية على ذهنيات العمال بينما تتغلب القيم احلديثة على سلوكيات ؛ حواملسؤولني
زائرية وخاصة بني العمال خل املؤسسة اجلت اإلنسانية دااوتر العالقتهذا مما يؤدي إىل ارتفاع درجة  اإلطارات،

  من جهة أخرى. نيجهة واملشرفني واملسريي من 

إن سوء العالقات اإلنسانية واالختالفات القيمية يف املؤسسة اجلزائرية  اخنفاظ الرضا الوظيفي: -ب
تقان  إلتؤدي يف غالب األحيان إىل اخنفاض الرضا الوظيفي عن العمال ونقص احلوافز والدوافع إىل اإلجناز وا

ة العامل من  يوبطريقة مباشرة على مردود اخنفاض الروح املعنوية مما تؤثر سلباً وتنتشر ما يسمى ابلالمباالة و 
 جهة وإنتاج املؤسسة اجلزائرية من جهة اثنية. 

إن مشاكل العمال واخنفاض الرضا املهين وتناقض القيم يؤدي إىل   اإلجهاد الذهين والبدين: -ت
امل، وهي يف حقيقة األمر حمصلة للتناقضات  التعب واإلجهاد نتيجة الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الع

،  يؤدي إىل حاالت من اإلجهاد الذهين والتعب البدين دون بذل جهد مربر لذلك التعب ا القيمية والثقافية مم
أتثري ثقافة املؤسسة أو الثقافة  :أبرز وأحدث القضاي يف علم االجتماع التنظيم وهيقضية من وهنا تدخل 

عن األمور الفيزيقية   ، وهذا بغض النظرلنفسية والبدنية للعامل يف املؤسسة االقتصاديةالتنظيمية على الصحة ا
 والتقنية يف املؤسسة.

إن صعوبة العمل يف املؤسسة اجلزائرية وعدم القدرة على التكيف ومسايرة التغيري واالستجابة  اثلثا: املواجهة:
الصراع و للمتطلبات الوظيفية يؤدي إىل ظهور آليات دفاعية ميكن حصرها يف ثالث أمناط وهي: االنسحاب 

 التخريب. وكذا 

اصة يف حاالت الرخاء وخ وتتجسد هذه اآللية إما عن طريق ترك العمل هنائياً  نسحاب:الا -أ
وقد يفضل العامل البطالة على التعرض   ،إجياد وظيفة مبؤسسة أخرىعلى االقتصادي الذي يسمح للعامل 

ه  ادالعمل والتنظيم وما فيه من تناقضات، وتتجسد كذلك يف بقاء العامل يف املؤسسة مع اعتم وطلضغ
اسل يف أداء املهام وإنتاج أقل ما ميكن ألسلوب التخلف والتغيب العمدي والتمارض وجتنب العمل والتك

، وهذه كلها سلوكات تنبع من ذات العامل ونفسيته بناء على اقتناعه التام مبا يقوم به من سلوكات انتاجه
 سلبية تؤثر فيه بدرجة أوىل وعلى املؤسسة بدرجة اثنية.
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يف صورة صراعات  وتكون  يتمثل هذا السلوك يف مواجهة املواقف بصورة أكثر عنفاً و  الصراع:  -ب
تعترب كبش فداء لتربير صراعات اندراً ما يتعرف املسؤولني عن أسباهبا  ،عمالية واضطراابت واختالفات واضحة

ت واحتجاجات ركاوأهدافها املستقبلية، وهذا الصراع ميكن أن يكون على شكل ح القيمية ودوافعها احلقيقية
 عمالية داخل املؤسسة أو خارجها.

وتكون كمرحلة قصوى وهنائية تدفع العامل اجلزائري إىل ختريب الوسائل املستعملة يف   التخريب: -ت
  ومقبوالً  العمل داخل املؤسسة مثل: اآلالت واملعدات والتقنيات...إخل، لكي يتخلص منها وجيد مربرًا شرعياً 

 1قصرية. ملدة للتوقف عن العمل ولو 

عانت ومازالت تعاين منها املؤسسة االقتصادية  تنظيمية كلكلها مشا   وهذه السلوكات املذكورة سالفاً 
، فهو  "املخيال االجتماعي"حتت مسمى  ة للذهنية الراسخة يف عقول العمال اجلزائريني واملندرج اجلزائرية نظراً 

اليت  و لفكرية والثقافية للمجتمع اجلزائري، نظومة ابني األجيال نظرًا للمأو ابألحرى مستمر فعل متوارث 
 ي طابع احملافظة واإلستمرارية يف غالب األحيان.تكتس

 اجلزائرية:  املؤسسةظل متغريات لثقافة التنظيمية يف ا -3.2

 لمؤسسة اجلزائرية:التنظيمية لثقافة التطور  -1.3.2

ومسات الثقافة التنظيمية يف  زائرية سسة اجلسنحاول يف هذا العنصر الدمج والربط بني مراحل تطور املؤ 
على   وواقعها بغض النظر عن مسات كل مرحلة أو نظام منتهج من طرف الدولة وإطارها اخلارجي كل مرحلة
، ولكن املؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائرمسار تطور يف عنصر:  سابقا املذكورة  التأثري والتأثر  ضوء عملية

يت شهدت  ال اإلطار الداخلي للمؤسسة اجلزائرية والذي يتمثل يف ثقافتها التنظيمية ركز علىسنللتكرار  تفاديً 
 اآلتية: أخرى، وهذا ما سوف تناوله يف العناصر بني مرحلة و  كبرياً   وتطوراً  تغرياً 

متيزت هذه املرحلة بغياب واضح ألسلوب تسيري   نظام التسيري الذايت:أوال: الثقافة التنظيمية يف ظل 
مع املبادئ العلمية  قكس صورة واضحة وحقيقية لثقافة تنظيمية مؤسسية اقتصادية تتوافعال وانجع يفع

حبيث تتماشى مع املتطلبات التنظيمية كالسلطة، واختاذ القرار، وتقسيم العمل وغريها كثري، فاتبعت  للتنظيم، 

 
دراسة ميدانية ابملؤسسات -لتنظيمية لدى موظفي القطاع الصحي الثقافة ا جودة حياة العمل وأثرها يف تنميةبن خالد عبد الكرمي،  1

حتت إشراف: مباركي  ، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه يف العلوم يف علم النفس العمل والتنظيم، -االستشفائية العمومية بوالية أدرار
 )غري منشورة( .125/126ص ص:، م2016/2017، اجلزائر، 2معة وهران كلية العلوم االجتماعية، جابوحفص،  
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إىل تداخل املسؤوليات بني   العمل إضافةيف تنظيم عملية منتهي الصالحية  املؤسسة اجلزائرية أسلواًب تقليديً 
 1على األداء العام للعامل وللمؤسسة على حد سواء. وهو ما ينعكس سلباً اهليآت املراقبة لنشاطات املؤسسة، 

التسيري الذايت يف التجربة -يف كتابه:  ( حممد السويدي)نربهن كالمنا هذا مبا قدمه الباحث أن إذ ميكن 
التسيري الذايت إال يف احلالة اليت يتزايد فيها تسيري العمال : "ال ينمو لحيث قا -عامليةاجلزائرية ويف التجارب ال

ية هو العكس، حيث اقتصر دور  لشؤون املنشأة ويتناقص تدخل الدولة، لكن ما حدث يف التجربة اجلزائر 
لة و تزايد تدخل الدالعمال يف القيام مبهام حمددة هلم دون استشارهتم واعتبارهم كشريك يف التسيري مقابل 

 2وسيطرهتا يف التسيري".

يف هذه املرحلة متتلك وحتوز   وعليه فمن غري العدل واملوضوعية أن نعترب املؤسسة اجلزائرية املسرية ذاتياً 
ذلك ، وواضحة املعامل من حيث دورها يف توجيه سلوك األفراد واجلماعات التنظيمية، ة تنظيمية قويةعلى ثقاف

رحلة كان يهدف إىل حتقيق االستقالل االقتصادي ومل هتيأ الظروف والشروط ملالسائد يف تلك اأن التوجه العام 
وميوالهتم الثقافية والقيمية، وكذا   الالزمة اليت تضمن جناح ثقافة املؤسسة التنظيمية كاإلهتمام ابلعمال

 .  املتعددة انشغاالهتم ومطالبهم االجتماعية

لقد ميزت الثقافة التنظيمية للمؤسسة  :شرتاكيالا  نظام التسيري : الثقافة التنظيمية يف ظل اثنيا
حيث انتشرت السلوكات الغري  االقتصادية العمومية تراكمات سلوكية سلبية اتسم هبا املسريون والعمال، 

شغلهم الشاغل دخل املؤسسة وقت اخلروج من العمل ومىت حتني فرتة   كانكان العمال    حيثماالعقالنية، 
على اخنفاض   صورة واضحة تدل ه صلحته الشخصية الضيقة، وهذ رص على م حيفيما كان املسري  املستحقات، 

جزائرية خاصة من ثقافة تنظيمية  وهي نتيجة منطقية النعدام  لدى العمال، التنظيمي يعالو الثقايف و  ىستو امل
 ع بعض األحيان صرا وحي العادات والتقاليد، أو وجود اتباع لثقافة مستمدة من نظريت غربية، مما ولد يف

 تنظيمي داخل النسق العام للمؤسسة.

 3ميكن أن حندد بعض خصائص الثقافة التنظيمية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية آنذاك فيما يلي: عموماً 

 سيادة العالقات الزبونية املصلحية واإلجراءات غري الرمسية على حساب اجملال التنظيمي للمؤسسة. •
 بني الفئات السوسيومهنية. ررص التواصل والتحاو مركزية السلطة وقلة ف •

 
 .131ص:، مرجع سابقهيشور حممد ملني،  1

   .122ص:، مرجع سابقدراج فريد،  2
 .95م، ص:2009نطينة، اجلزائر، قساملدرسة العليا لألساتذة، ، 6و5جملة منتدى األستاذ، العدد  ثقافة املؤسسة اجلزائرية،بن ميينة السعيد،  3
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 كثرة املشاكل التنظيمية كالتغيب، دوران العمل، الصراع، اإلضراابت العمالية. •
 وقلة الوعي التنظيمي للعمال.ضعف املستوى الثقايف للموارد البشرية  •
 فقدان املناعة التنظيمية وغياب الوعي التنظيمي داخل املؤسسات. •

وغريها، واليت كانت تتسم هبا املؤسسات االقتصادية  بقاً ااملذكورة ساخلصائص وعلى ضوء جممل 
غري قادرة على إجناح  الحيان ابلبريوقراطية ألاجلزائرية أدت إىل تشكيل ثقافة تنظيمية ضعيفة تتسم يف غالب ا

 تصاد.االق  اليباألهداف واالسرتاتيجيات التسيريية بدليل فشل املؤسسات االقتصادية العمومية يف حتريك دو 

إن هذا النظام سعى إىل جتسيد إصالحات   :إعادة اهليكلة: الثقافة التنظيمية يف ظل نظام ااثلث
، حيث مت اللجوء إىل األسلوب اإلداري حلل املشكالت االقتصادية ذات  جديدة يف التسيري ابلدرجة األوىل

طابع املعنوي، ففي هذه  لثقايف اإلنساين ذات االطابع التقين، مع إمهال اجلانب احلقيقي للمشكلة هو اجلانب ال
وكان من األجدر  املرحلة اتسمت الثقافة التنظيمية للمؤسسات العمومية من مرض البريوقراطية واملركزية املفرطة، 

 1الرتكيز على الذهنيات قبل التقنيات، وابجلانب املعنوي قبل املادي.

ية، وأمناط اإلتصال التنظيمي بني  نوعية العالقات اإلنساإن غياب الشروط املوضوعية املتمثلة يف دراسة ن
العمالية كل هذا أدى إىل فشل وقيم العمل والثقافة التنظيمية و جمموعة املوارد البشرية املشكلة للنسق التنظيمي، 

اإلصالحات اجلديدة سواء على مستوى اإلنتاج واملردودية أو على مستوى التنظيم والتسيري مبا انعكس ذلك 
وما خلفه من آاثر سلبية على الروح املعنوية للعمال حيث يفية داخل املؤسسة، ظعلى العالقات الو  لباً س

عن العمل، نتيجة غياب كما قلنا ثقافة تنظيمية يف املؤسسات  انتشرت مظاهر االستياء والتذمر واإلضراب 
   االقتصادية يف اجلزائر. 

املؤسسات اليت انتهجت هذا   إن معظملية املؤسسات: استقال: الثقافة التنظيمية يف ظل نظام رابعا
النصوص وما  النظام عانت من أتخر يف الوسائل القانونية الالزمة، وهو ما أسهم يف الفصل بني ما كتب يف 

هو موجود يف الواقع، ومبعىن آخر أن هذه املؤسسات افتقدت إىل النضج واإلحرتافية للدخول يف مرحلة 
وكذا التسيري العقالين   هبا  الثقافة التنظيمية والوعييزمات ن ميكاتفتقر للكثري من  اقتصادية جديدة، وكانت

 والرشيد.

على إحدى املؤسسات خالل املرحلة االستقاللية  (سعدون يوسف) ففي دراسة ميدانية أجراها الباحث
 والتقنيني، وسرعة ، توصل الباحث إىل عدة نتائج أبرزها: أن هناك غياب فعالية تسيريية لإلداريني1990عام 

 
 . 137، ص: مرجع سابقهيشور حممد ملني،  1
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تنظيمات الرمسية يف جمال التحفيز  املسؤولني ابملؤسسة، وعدم اإلستقرار ابملنصب الواحد، وعدم فعالية ال ندورا
للعمال واملسيريين وغريها كانت وراء ضعف أداء العمال لرفع الكفاءة والفعالية، وإلغاء احلوافز املادية واملعنوية 

 1يف املؤسسة.

والتنظيمية الكثري من التوترات، ضف إىل ذلك الفوضى  ةالبيئة االجتماعي ت، شهدعالوة على ذلك
، واليت اجنرت عنها ختريب بعض املؤسسات، وبذلك مل حتقق  متيزت هبا عالقات العمل واإلضراابت اليت

، وهنا  يةاجلزائر  اإلصالحات والتحوالت اجلديدة اآلمال املرجوة وزادت حدة التسيري العشوائي لشؤون املؤسسة
و ذهنيات  أ تنظيمية حبته بقدر ما هي مشكلة ثقافةأو مادية املشكلة ليست اقتصادية  نأبالقول  ميكن

 ابلدرجة األوىل.

 : مسات الثقافة التنظيمية للمؤسسة اجلزائرية:2.3.2

ه فعلياً ، وما يقومون بما نالحظ ابملؤسسات ذلك التناقض بني ما حيمله األفراد يف أذهاهنم نظريً  كثرياً 
، من خالل السلوكيات روهابد تناقض الفكر مع املمارسة وهذا حال واقع املؤسسة اجلزائرية يف أرض الواقع أي 

التناقضية لعماهلم فإذا ما سألتهم عن الوقت قالوا الوقت من ذهب، وإذا سألتهم عن العمل قالوا عبادة، وإذا 
جوابه الذي يتناسب مع   لكذا فإن لكل سؤاهالعمل، و  إتقان العمل قالوا إن هللا حيب من يتقنسألتهم عن 

غيب عن العمل واإلنضباط والغش والوالء للمؤسسة والتضامن، حيث  عن حب العمل والت القيم السائدة نظريً 
  جتدها قيم مهجورة عملياً  ظة مضامني السلوك التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية واقعياً حهي يف احلقيقة عند مال

 2إىل حد ما.

ختتلف يف خصائصها عن غريها من الدول العربية ودول العامل الثالث  كما أن املؤسسات اجلزائرية ال 
 إىل املدن  ني كذا هجرة كثري من العمال الريفيو ن هناك إنتشار لألمية أيف اجملتمعات النامية، إذ  عموماً 

ذي أدى إىل ظهور بعض القيم  الالتحول من األعمال الفالحية إىل األعمال الصناعية، األمر و وضواحيها، 
وامليل للكسل، وعدم إعطاء الوقت حقه من اإلهتمام، وعدم   لعادات داخل اجملتمع منها الوالء للقبيلة،او 

التعود على العمل حتت إشراف مسؤول واالنصياع ألوامره، كما أن هناك موقف مييل لعدم عمل املرأة والشك  

 
م،  2005، دط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، علم االجتماع ودراسة التغري التنظيمي يف املؤسسات االقتصاديةسعدون يوسف،  1
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ابلعمل  هتمام اإلتكالية واخلمول وعدم اإل من أفراد اجملتمع إىل كثري   يلانهيك عن ميف عالقات املرأة العاملة، 
 1اجلدي.

أن هناك من يرجع األزمة اليت تعيشها املؤسسة اجلزائرية والسلبيات اليت حتيط هبا إىل عامل التاريخ   إال
من إهنزامية وإحباط  اليت شهدها اجملتمع اجلزائري خاصة يف حقبة االستعمار الفرنسي وما أنتجه اوالكرونولوجي
 اجملتمع والثقافة التنظيمية للمؤسسة اجلزائرية.  العامل انعكست على بيئة لدى سلوك

إضافة إىل ما سبق من خصائص للثقافة التنظيمية ابملؤسسة اجلزائرية ميكن طرح مايلي من خصائص  
ة  فالثقائة التنظيمية حيث متتاز واليت يتم الربط بني اإلمتداد القبلي والقرايب وانعكاسهما السليب على البي 

 2لمؤسسة اجلزائرية على أثر ذلك بــ: التنظيمية ل

غياب احملاسبة وغياب إلزامية الوصول إىل نتيجة معينة وغياب التسيري ابألهداف وكذا الالمباالة   ▪
 ابملستهلك.

راد قضاء حاجة أو أ، فاملواطن اجلزائري يلجأ إليها كلما "املصلحة"أو  " املعريفة"اإلعتماد على مبدأ  ▪
  دمة لدى مؤسسة ما، ومهما كانت قيمة تلك اخلدمة ونوعيتها، وحىت إن كانت حقاً خاحلصول على 

 ، حيث هي عملية وساطة أيخذ من خالهلا الوسيط مقابالً من حقوقه الشرعية فهو يلجأ إليها أيضاً 
أو  و يكون املقابل ماديً أقدراته اإلعرتاف إبسهام الوسيط ومكانته و  يتمثل يف ويكون املقابل إما رمزيً 

 وذلك هو موضوع الرشوة. مالياً  جراً أ
قافة السر املتمثلة يف منع تسرب املعلومات حول قضية أو خدمة ما إىل غاية الفوز  ثإنتشار ما يسمى ب ▪

ت  منع تسرب املعلومات حول القرارا ابلسبق يف اإلستفادة من قرارات املؤسسة وقوانينها وتنظيماهتا، وكذا 
 ة التقديرية وتفادي استعمال القانون.طاليت تتخذها املؤسسة ابستعمال السل

نفرادية تؤدي إىل ممارسات تعسفية من طرف الفاعلني القائمني على إلستقاللية واإلطبيعة السلطة ا ▪
ما تقدم   ، واندراً ة للطعناملؤسسات وذلك راجع إىل أن القرارات اليت تتخذها املؤسسات غري قابل

 رار املتخذ.قسة األسباب احلقيقية اليت تقف وراء الاملؤس

 
 . 27ص: ، مرجع سابق ،بوفلجة غيات 1
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أيضا لديهما صورة املؤسسة  طبعتوعالوة على أن املؤسسة غيبت الطعن لدى العامل والزبون فقد 
وهي صورة من بني الصور اليت تشكل  ،القوية ذات السيادة املطلقة اليت ال طائل من وراء الطعن يف قراراهتا

 ارة واملؤسسات اجلزائرية.املخيال االجتماعي لإلد

 ة نظرية لواقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة اجلزائرية: ب : مقار 3.3.2

لقد أصبحت ظاهرة القيادة ال ميكن التعرض   اخللفية الثقافية للقيادة يف املؤسسة االقتصادية:أوال: 
مع وجود  (شني)ذا ما أكده عن إطارها الثقايف والسياسي واالقتصادي وكذا االجتماعي، وه لدراستها بعيداً 

و اإلطار التنظيمي للسلوك  اإلطار الثقايف الكلي أي اجملتمعي واإلطار الثقايف اجلزئي وهني تكامل وتفاعل ب
 القيادي.

لقد أجريت عدة دراسات وحبوث ميدانية حول أتثري الثقافة على القيادة التنظيمية، من بينها حبث 
سسات الربيطانية ؤ من امل أن املؤسسات اجلزائرية أكثر مركزية الذي خلص فيه إىل  1989سنة  (زمان )

 الدول السابقة الذكر.مؤسسة من الثالث  151والفرنسية ومشل حبثه هذا 

قادرة على التكيف مع احمليط   قياديةتتميز املؤسسات اجلزائرية بعدة جوانب مرضية منها غياب ثقافة 
، وأن هذه التغريات  ة والتعلم منه من شأنه أن حيسن من اإلنتاجيالذي يتميز ابإلستمرارية واإلستجابة للتغيري

معرفة ثقافة اجملتمع والنماذج عن  بعيداً ة ايديولوجي التنظيمية يف اجلزائر هو تغري يف القوانني واصدارات لقرارات 
 1ئر.جناح املؤسسات االقتصادية العمومية يف اجلزا  ساهم يفاليت إبمكاهنا أن تالتنظيمية  قياديةال

اجلزائرية قد تعترب من بني أسباب األزمة اليت تعيشها اجلزائر  تإن غياب ثقافة قيادية فعالة يف املؤسسا
التكيف مع  وذلك لعدم قدرهتا على  امما اضطر البعض منها إىل غلق أبواهب ،وابألخص على املستوى التنظيمي

اسه نقول أن القيادة التنظيمية الفعالة هي  وهذا األمر الذي على أسالتغريات السريعة على عدة مستويت، 
يف شىت جوانب املؤسسة ومن حتقيق  ةاحلاصل اتيت متكن املؤسسة اجلزائرية من مواكبة التغريات والتطور لا

أهدافها وهذا ال يتحقق إال ابلتسيري اإلجيايب للموارد البشرية من خالل  التكيف مع حميطها وابلتايل حتقيق
 إىل حتقيق الكفاءة. يقيادتوجيه السلوك ال
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إن فهم اإلطار الثقايف واالجتماعي للمؤسسة يساعد على  ايف للعامل واإلدارة:قاثنيا: البعد السوسيوث
 حيملوهنا كأمهية الوقت، الرغبة يف اإلجناز واإلتقان  فهم وتفسري السلوك التنظيمي لألفراد وكذا فهم القيم اليت 

 افات.قجناح أي عمل مؤسسة كما ختتلف حسب اختالف الثوالصدق...إخل، ومتثل هذه القيم عوامل 

ويساعد فهم وحتليل هذه القيم من طرف املسريين على حتليل سلوكات العمال والتنبؤ هبا ومنه التحكم 
واالعرتاضات اليت يثريها العمال ضد أي تغيري تقوم به املؤسسة يف أنظمة العمل  فيها، وكيفية تفسري املشكالت

فراد حنو حتقيق الكفاءة وذلك مبعرفة دوافعهم  ألالناجعة بتوجيه سلوك ادارة من رسم سياستها ومنه تتمكن اإل
 واالجتماعي احمليط ابملؤسسة.املتعلقة ابإلطار الثقايف 

القيمي للمؤسسة يساعد املسريين على وضع أساليب القيادة والرقابة وفق ما كما أن معرفة النسق 
 .شخصية العامل اجلزائري هتتطلب

 ذو أمهية ابلغة على عترب يئية اليت تعمل يف إطارها املؤسسات يب ومنه فإن االهتمام ابملتغريات والعوامل ال
نقل نظم التسيري من جمتمع إىل آخر ومن مؤسسة  ولعل إمهال هذا البعد يف ،التأثري يف كفاءة وفعالية املؤسسة

 1فشل هذه احملاوالت.  سرفإىل مؤسسة أخرى يف نفس اإلطار الثقايف العام هو ما ي

 ابلقيم السائدة يف اجملتمع اجلزائري، كون املؤسسة نظاماً  مباشراً  ي تتأثر أتثراً ر إدارة املؤسسة اجلزائ إن 
ابلقيم املتعارف   كبرياً   حيث قيم املؤسسة ترتبط ارتباطاً يط اخلارجي، تربطها عالقة تفاعل متبادلة مع احمل مفتوحاً 

 2نتاج املتغريات البيئية االجتماعية.   ة هذه األخري هبا يف اجملتمع واليت تعترب 

عبارة  :يرى البعض من الباحثني أن اجلهاز البريوقراطي هو  لثا: اإلدارة اجلزائرية وحتدايت البريوقراطية:اث
ربجوازية السائدة يف املؤسسات اليت بدورها ما إال سلطة الطبقة الاجلزائرية الدولة  اتعن وسيلة يف خدمة سلط

 (تروسكي) و (اجنلز)وأكدها  (كارل ماركس)اين ملقتصادية العمومية، وهي الفكرة اليت طرحها املفكر األاال
 وغريهم.

وتنتشر يف اإلدارة اجلزائرية ظاهرة التحالفات الطبقية اليت تشكل روابط ضعيفة بني اإلدارة وحميطها 
 بصفة رمسية وسائدة يف مجيع املؤسسات اجلزائرية. 

 
 .140، ص:نفس املرجع 1
كلية العلوم االقتصادية،  ،  ةنيفية الثاري يف األلالقتصاد اجلزائحول ا  الوطين األولامللتقى  مداخلة ضمن، ؤسسةاملالتحوالت وثقافة ، علي عبد هللا 2
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تواجد ثقافتني   ةير من بني ما يشتكي به العامل اجلزائري يف املؤسسة اجلزائ فإن عالوة على ذلك
حديثة ختص خنبة ذات اجتاه غريب وهي املسيطرة على أجهزة الدولة وسلطتها، والثانية بريوقراطيتني، واحدة 

 وقراطي.، وهي اتبعة وتنقاد لتعاليم النظام النيوبري احمللي تقليدية حملية متيز اجملتمع اهلامشي

العقالنية احلديثة وعقالنية اول أن ميأل الفراغ بني أما العامل اجلزائري أثناء مسايرته للثقافتني فهو حي
يف ذلك الثقافة التقليدية يف تعامله مع اجملتمع اهلامشي والثقافة الغربية حينما يتعامل  اجملتمع اهلامشي مستعمالً 
ؤسسة اجلزائرية هي عبارة عن حتالفات شخصية مصلحية واملباشرة  مكاتب إدارة امل مع رؤسائه، فالعالقة بني

 تمع اهلامشي احمللي.ليت جتمع وتفرق بني اجملا

هكذا حتدد وضعية اإلطار اجلزائري يف املؤسسات الوطنية ابلعالقات الشخصية مع العائالت املسيطرة  
 1على هرم املؤسسات يف حني ال حتدد وضعيته وفق كفاءته ومؤهالته.

يت تفرض  ختضع لسلطة العائالت ال ميكن أن نبني مغزى هذا الكالم أبن تسيري املؤسسات اجلزائرية إذ
واإلشكال املطروح هنا أن هذه التحالفات الشخصية ال تضم مجيع املوراد البشرية أو  مصاحلها اخلاصة، 

وجمموعة معينة، وغريها   ، ألهنا ترتكز يف سياسة ضم األعضاء هلا على جهة واحدة ابألحرى الطاقات البشرية
 . واملؤسسات على حد سواء خمتلفة القطاعاتستوى إدارة  ممن الرتكيبات املمكنة املتواجدة على  

يف املؤسسة اجلزائرية هو حمصلة صراع بني الثقافة  ةوعلى ضوء ما سبق ميكن القول اآلن أن سري اإلدار 
الجتماعية أين تعترب الكلمة وعالقة الرجل لرجل هي  مببادئ احلياة ا السائدة وهي ثقافة جمتمع مازال متمسكاً 

ملة مهما كانت، وبني ثقافة اثنية وهي قائمة على مبادئ تتناىف مع القيم اجلماعية سي ألية معايالضمان الرئ
صاحلة بني هذه   رأمسايلفهي ثقافة اجملتمع ال

 
األورويب الذي تسوده عالقات جمردة من اإلنسانية، ومنه تعترب امل

 املؤسسة اجلزائرية.  اإلداري يف  افتني املتصارعتني قد يكون السبيل إىل جتنب نقص فعالية التسيريالثق
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 خالصة:

املسار التارخيي لتطور املؤسسة فيه تناولنا  والذيمن خالل كل ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل، 
 قدمنا اإلطار السوسيوثقايف للمؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر عرب أهم املراحل اليت مرت هبا، مث 

طرحنا العنصر األهم يف اجلانب النظري وهو الثقافة التنظيمية يف ظل متغريات   رياً ي، وأخاالقتصادية اجلزائر 
 املؤسسة االقتصادية اجلزائرية. 

طرة من يف حتقيق أهدافها املس أهم سبب لفشل املؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر ميكننا القول أن 
، وهذا  القيم التقليدية مصادر جتمع اجلزائري و للم ثقافيةخالل أمناط تسيري املؤسسة اجلزائري، هي اخلصائص ال

مثلت  تنظيمية وممارسات تسيريي كتسب كسلوك بدوره شكل تصورات وذهنيات يف ذاكرة العمال واألجيال لت  
مشكل تسيري بشكل عام، أو مشكل ثقافة   هو ة ، فاملشكل احلقيقي للمؤسسة اجلزائريثقافتها التنظيمية

 . تنظيمية بوجه اخلصوص

فة التنظيمية للمؤسسة ليست جمرد رؤية اسرتاتيجية نظرية يف تسيري املؤسسة من منظور اجتماعي لثقااإن 
ثقايف ونفسي، فكل من التسيري ابلقيم وإدارة اجلودة الشاملة، ومشروع املؤسسة وعوملة السلوك التنظيمي كل 

داين للثقافة التنظيمية يف املؤسسة د مي جتسياحلقيقة إاليف ألوجه التطبيقية الثقافية يف املؤسسة ما هي هذه ا
 اجلزائرية.

، وماذا عن واقع الثقافة التنظيمية هذا كمقاربة نظرية حبتة يف املؤسسات االقتصادية العمومية يف اجلزائر
حناول سوف يدان لدراستنا احلالية؟ هذا ما كم  ALFAPIPEيف املؤسسة العمومية لصناعة األانبيب 

الفصلني الذين سوف يتم التطرق صفحات يف إطار من هذه الدراسة احلالية امليداين  اجلانب اإلجابة عنه يف 
 إليهما الحقا.
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 متهيد:

 جمال يف الباحث لتكوين حماولة دراسة أي على البحث تقنيات طريق عن منهجية تطبيق مرحلة تعترب
 الطلبة على وتدريب  إبعداد  خاصا   حمورا   االجتماع علم يف  التكوين جمال يتضمن "حيث؛ السوسيولوجيا

 لتزويد ملقاييس هتدف  ستدري صيغة يف األوىل املراحل منذ التدريب هذا وينطلق السوسيولوجي، البحث
 يساعد الذي يبىن على مراحل  التدريب فهذا ،1أدواته" و البحث وطرق املناهج عن مبعلومات الطالب
 "جمموعة أبهنا) زمادليان غراويت) يعرفها واليت املثمر  البحث يف تسهم خالصة علمية منهجية بناء يف الباحث
  احلقل يف على الباحث إلزاما   فإنه إذن،  2"العلمية خطواته ادة يقو  البحث بلورة يف تسهم اليت والتقنيات املناهج

، األمر الذي  منهجية على خطة ذلك يف معتمدا   الظاهرة وحميط النظري  البحث بني العالقة ربط السوسيولوجي
أمام طبيعة   ا  ميكن الباحث من العمل املنظم والبحث بكل موضوعية وتبصر، وابلصرامة املطلوبة، خصوص

 االجتماعية اليت متتاز ابلتعقد والتشعب.رة الظاه
والذي تضمن  منهجية البحثيف أوهلما  متثلعنصرين رئيسيني والذي  املنهجية اخلطة هذه مشلت

وليس آخرا  عينة البحث، عناصر: املنهج، وأدوات مجع البياانت، وبعض القواعد واملقاييس اإلحصائية، وأخريا   
ن ميدان  : حملة اترخيية ع فقد محل يف طياته التعريف مبيدان الدراسةعنوان:  ملأما عن العنصر الثاين والذي حي

أمهية ميدان الدراسة ومدى  حتديدمّث ومن وكذا حملة بشرية عن الدراسة، ، حملة جغرافية عن الدراسة الدراسة، و
 كآخر عنصر اجملال الزمين للدراسة. ، ويليهامالءمته للبحث

 

 

 

 

 

 

 

 
 .38:ص، م1999 ،اجلزائر  ،ديوان املطبوعات اجلامعية، 1ط ،حنو علم اجتماع نقدي ،عياشي ال عنصر 1

2 Madeleine Grawitz, Lexiques Des Sciences Sociales, 7°editions, Dalloz, Paris, 1999, 

p:272. 
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 منهجية البحث: -1

 نهج:امل: 1-1

ويتوقف استخدامها على الباحث وطبيعة   ،للبحث يستخدمها علماء االجتماع عديدة جهناك مناه
يف   ية شيوعا  من أكثر الطرق املنهج ولعلّ  ،جة الدقة املطلوبة وأغراض البحثودر  ،واإلمكاانت املتوفرة ،البحث

 تقتصر فيه النتائجمما قد  ،هالوصفي وغري نهج امل وا ،والتجرييب ،املنهج التارخيي املقارن ،الدراسات االجتماعية
قوم  ي املناهج بل هذه أبحد الباحث يكتفي ال وقد والتفسري التحليل إىل ذلك تتعدى أو الوصف، على

 .بينها ابستخدام أكثر من منهج يف حماولة للمزج
  جيايبالا والشك فضوله العلمي ترضي نتائج إىل للوصول يسعى ابحث أيّ  على الضروري منوعليه 

أبنه "عبارة   (رشيد زروات )األستاذ ه يعرف والذي  حبث منهج على يعتمد أن دراسة أبي  القيام  حنو دفعه  الذي
عن جمموعة العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه، وابلتايل فاملنهج ضروري للبحث، إذ هو 

 .1فرضيات البحث"ا كذأسئلة و و ، مساعيو الذي ينري الطريق، ويساعد الباحث يف ضبط أبعاد، 
 على كان وابلتايل ، ما هدف  تسعى لبلوغ العمليات من  منظمة جمموعة هو  املنهج  فإن أخرى  وبعبارة

 اليت  هي املوضوع طبيعة  أن  حيث اختالف املواضيع،ه يف حالة تساعد مناهج جمموعة  يستخدم  أن الباحث
 . غريها دون املناهج  من نوعا   تفرض

 حمل واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  بوصف  اسة تعىنذه الدر ت هكان وملا
من املنتهجة  واألساليب اجلوهرية القتصادية اجلزائريةواقع املؤسسة اوذلك من خالل حتليل وإبراز  الدراسة،
أو ما يسمى   فينهج الوص ملا علينا إتباع  يفرض املوضوع طبيعة  فإن ومنه  ،لتجسيد الثقافة التنظيميةطرفها 

 ،وصف وتفكيك الظاهرة حمل الدراسة يقوم علىيبحث عن احلاضر و كذلك مبنهج البحث االجتماعي الذي 
 .ع أهداف البحثوالذي هو بطبيعة احلال يتالئم م

لواقع االجتماعي دراسة ا"هو  (حممد عبريات)على حد قول الباحث  واهلدف من املنهج الوصفي
خالل فرتة أو  لى معلومات كافية ودقيقة عن الظاهرة أو موضوع حمدد من ع الذي يرتكز ،وحتليله وتفسريه

 .2وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية مث تفسريها بطريقة موضوعية" ،فرتات زمنية معلومة
 
 
 

 
م، 2012زاعياش للطباعة والنشر، اجلزائر،  ،4طتدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، رشيد زروايت،  1
 . 167:ص

 .46:ص ،م1999 ،األردن  ، دار وائل للنشر ،2ط ،منهجية البحث العلمي ، حممد عبريات 2
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على أنه طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل " املنهج الوصفي (حممد شفيق)الباحث  فعر  وي  
وهو يهدف إىل وصف الظاهرة حمل الدراسة وتشخيصها   ،1أغراض حمددة"  ل إىلالوصو منظم من أجل علمي 

ومجع البياانت الالزمة عنها وفهمها وحتليلها من أجل الوصول إىل املبادئ   ،لقاء الضوء على جوانبها املختلفةوإ
 ة.فات اإلنسانيساسية والتصر ألاحلياة والعمليات االجتماعية ا  والقوانني املتصلة بظواهر

 (هويتين) عنه يقول ، والذييف جمال العلوم االجتماعية تشارا  عد املنهج الوصفي من أكثر املناهج انوي  
نه يقوم بدراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بظاهرة أو موقف أو جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث  "أب
 ة خطوات هي:، ويعتمد املنهج الوصفي لتنفيذه على عد2ضاع"واألو 
 ملشكلة، ومجع بياانت ومعلومات تساعد على حتديدها.ر ابالشعو  -
 حتديد املشكلة، وصياغتها بشكل سؤال حمدد، أو أكثر من سؤال. -
 وضع فرضيات كحلول مبدئية للمشكلة. -
 لدراسته.وضع اإلطار النظري الذي سيسري عليه الباحث  -
 العينة، وأسلوب اختيارها.  ة، مع توضيح حجم هذهاختيار العينة اليت ستجرى عليها الدراس -
اختيار أدوات البحث: استمارة، مقابلة، مالحظة...، مث يقوم بتقنني هذه األدوات، وحساب صدقها   -

 وثباهتا.
 مجع املعلومات بدقة وتنظيم.  -
 فها.الوصول إىل النتائج وتنظيمها وتصني -
 ت، واالستنتاجات.حتليل النتائج وتفسريها، واستخالص التعميما -

عتمدان املنهج الوصفي وذلك ألجل اكما سبق التطرق إليه أنه   ،الحظ من خالل هذه الدراسةملوا
لصناعة األانبيب   اجلزائرية عموميةؤسسة الداخل امل واقع الثقافة التنظيميةالتقصي والبحث يف ما خيص 

ALFAPIPE واإلجابة   دراسةة يف بداية الاملسطر البحث أهداف أغراض و ، حماولني حتقيق مبيدان الدراسة
أبعاد الثقافة و واقع ووصف  ةهذا ملعرفو  ،على التساؤالت اليت أثريت يف اإلشكالية من خالل هذا املنهج

مجع البياانت   واةإىل أد استطالعية وجوالت ميدانية، وصوال  وكذا ما تبعه من خرجات ، وكيفا   كما    التنظيمية
 .كّل حمطّات هذه الدراسة تناغم بني  وذلك يف  ساعدة؛امل األخرىو  الرئيسية
 
 
 

 
  مصر،  ،اإلسكندرية ،املكتب اجلامعي احلديث ،1ط ،نهجية إلعداد البحوث االجتماعيةاخلطوات املو  العلميالبحث  ،حممد شفيق  1

 .106:ص، م1985
  .137:، ص مرجع سابقعادل غزايل،   2
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 مجع البياانت: أدوات: 1-2

 الواقعاإلنتاجية اليت يعمل بواسطتها عل دراسة  هتليوس ابلنسبة للباحثأدوات مجع البياانت تعترب 
 ومن مث حتتل هذه األدوات أمهية خاصة وأساسية يف ،وليس فهم حدسي ختميين دقيقا   علميا   وفهمه فهما  

إحسان حممد  )الباحث  ومنه فإن ،االجتماعي حول الظاهرة املدروسة صي الواقعتق أجلمن  اإلنتاج العلمي
لذا فإنه من غري العلمي أن  ،1""جمموعة من إجراءات وأدوات التقصي املستعملة منهجيا   يعرفها أبهنا (احلسن

 ملا كان موضوع لتايلواب ،2ملراد دراستها ل عملية مجع املواد حول الظاهرة اسه  يكون البحث من دون أدوات ت  
قد اعتمدان على أربعة أدوات  ف ، قتصادية اجلزائريةوواقعها يف املؤسسة اال الثقافة التنظيميةالدراسة هو حول 

  جلمع البياانت، اإلستمارة كأداة رئيسية، املالحظة، واملقابلة، والسجالت والواثئق اإلدارية كأدوات مساعدة،
 ل أداة معتمدة.عمال كيح لكيفية استوفيما يلي توض

 ستمارة:إلا :1-2-1
عبارة  أهنا  (حممد شفي)يعرفها  ليتوا يف مجع املعطيات، اليت مت اإلستعانة هبا األوىلالرئيسية األداة  هي

وترسل بواسطة الربيد أو تسلم إىل األشخاص املختارين لتسجيل  حمددا   عن جمموعة من األسئلة تعد إعدادا  
 ،احلالة كلمة اإلستخبارعض يف هذه الب اويطلق عليه ،ةدة مث إعادهتا اثنيالوار  ألسئلةم على صحيفة اإجاابهت

هي وثيقة  "أو  3،ويتم ذلك بدون معاونة من الباحث لألفراد سواء يف فهم األسئلة أو تسجيل اإلجاابت عليها
اليت حتتويها ، إن األسئلة 4ضيات" بغرض التحقق من الفر تتضمن جمموعة من األسئلة توجه إىل املستجوبني، 

بفرضيات الدراسة اليت متثل أبعاد الظاهرة من خالل ترمجة تلك األبعاد   مباشرا   وثيقة االستمارة ترتبط ارتباطا  
 .إىل جمموعة من األسئلة اليت متثل مؤشرات الظاهرة يف امليدان

ق عليه فإن واجملتمع الذي ستطب وملا كانت األداة ختتلف ابختالف أهداف البحث واألسئلة املطروحة 
 5:املناسبة إلجراء هذه الدراسة لعدد من اإلعتبارات منهاصحيفة اإلستبيان هي األداة 

 
 .75:ص ،م2005 ،األردن عمان،  ،ائل للنشردار و  ،1ط ،مناهج البحث االجتماعي ، إحسان حممد احلسن 1
دراسة ميدانية لعينة من أساتذة علم االجتماع جبامعيت ورقلة  - السوسيولوجيا يف اجلزائر يف ظل احلداثة وما بعد احلداثةواقع  ،مجيلة شلغوم  2
حتت إشراف:   ،يكيات اجتماعية واجملتمعم وديناممذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع ختصص علم اجتماع تنظي ،-كرةبسو 

  .128:ص ،م2012/2013اجلزائر،  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرابحاالجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  مجال معتوق، قسم العلوم
 ( رة و ) غري منش

    .115:، صرجع سابقم حممد شفيق، -3
م،                      2012، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 1، طالرسائل اجلامعية يف علم االجتماعالدليل املنهجي يف إعداد املذكرات و سعيد سبعون،  4

 .155/156ص ص:

، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف -ة ميدانية بوالية بسكرةاسر د- أساليب التنشئة األسرية وانعكاساهتا على املراهقشرقي رحيمة،  -5
  ، ابتنة، جامعة احلاج خلضرجتماع، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، ت إشراف: رابح حروش، قسم علم اال حتعلم االجتماع العائلي، 

 )غري منشورة( .141م، ص2004/2005اجلزائر، 
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حمدد وال يكفي إلجراء مقابالت مع كل مفردة من ه املذكرة ذلك أن مدة إكمال هذ  ،ضيق الوقت *
 مفردات البحث. 

 األسئلة.بحوث عن جابة املإستمارة احلرية التامة يف إلر اتوفّ  *   
 من حيث اجلهد واملال. ألهنا أقل أدوات مجع البياانت تكلفة *   

 :تمارةطريقة توزيع االس -
شر أي  ولقد اعتمدان على التوزيع املبا ،مارةيت يتم بواسطتها توزيع االستهناك العديد من الطرق ال  

  شخصيا   تمارةيع صحيفة االس، ولقد قمنا بتوز وإيصاهلا أبنفسنا إىل يد املبحوثني ،اتصالنا مباشرة ابملبحوثني
 :لسببني رئيسيني ومهاوابليد على املبحوثني 

عتماد على الغري يف توزيع االستبيان وخاصة إللدرجة األوىل فإننا ال نستطيع اصنا ابخت دراسةمبا أن ال -  
ن  إلطمئنان أبومن أجل ا ،واجهةالتجريب وامل الكما أنه جم  دراسة،يف الاين الذي يعد نقطة مهمة اجلانب امليد 

 االستبيان قد وصل ابلفعل إىل يد املبحوثني. 
 فعاهلم عن قرب. أ حتكاك والتقرب أكثر من املبحوثني ومالحظة ردودإلجل اأكذلك من   -   

ذا بعد الدراسة فبعد اإلطالع على الدراسات السابقة وبعض النظرايت املفسرة للموضوع، وك
سئلة أولية، ابلتشاور مع األستاذ املشرف ملعرفة مدى وضوح األوصياغة إستمارة  اإلستطالعية قمنا ببناء

ومالئمتها للموضوع، مث عرضناها بعد ذلك على جمموعة من األساتذة اخلرباء قصد حتكيمها ومعرفة رأيهم 
ما   و املضمون، ليتم بعدها مراجعتها وتعديلواقرتاحاهتم، حيث أبدى كل منهم مالحظات من حيث الشكل 

يدت صياغة أسئلة أخرى  وتصحيح األخطاء، حيث حذفت بعض األسئلة وأضيفت أخرى، وأعأمكن تعديله 
إستمارة وبعد مدة زمنية طويلة واليت  90حيث مت توزيع بطريقة أكثر بساطة ودقة ومالئمة ملوضوع الدراسة، 

إستمارة  75، مت إسرتجاع (19بسبب )كوفيد  ات االقتصاديةن املؤسسكغريها مو تزامنت مع غلق املؤسسة 
األسئلة املطروحة يف اإلستمارة   أما عن ،واليت سوف نركز عليها وهي النسبة املتاحة لدينا %83.33وبنسبة 

هتدف إىل معرفة واقع الثقافة التنظيمية يف متنوعة بني املغلقة واملفتوحة ومتعددة اإلجاابت؛ وهي فقد كانت 
 ، وجاءت على النحو التايل:حماور رئيسية أربعةإىل  *مارةصحيفة االست املؤسسة ميدان الدراسة، فكان تقسيم

، واهلدف منها التعرف 07إىل السؤال  01الذي يتعلق ابلبياانت الشخصية، من السؤال  احملور األول:
 . عينة الدراسةالسوسيومهنية لصائص اخلعلى 

 داخل مؤسسة التنظيميةيم القتعلقة ببعد ملاالذي يتعلق أسئلته ابلفرضية األوىل للدراسة و  احملور الثاين:
ALFAPIPE واقع القيم التنظيمية يف  ، واهلدف منها معرفة 15إىل السؤال  08، وهذا من السؤال

 التدريب والتحفيز.  ين رئيسني ومها:من خالل مؤشر حمل الدراسة املؤسسة 

 
 .207: ص ،10أنظر إىل امللحق رقم:  *
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 مؤسسة يف ظيميةاملعتقدات التن د املتعلقة ببعيتعلق أبسئلة الفرضية الثانية للدراسة و  احملور الثالث:
ALFAPIPE املعتقدات   واقع، وكان اهلدف منها تبيان 23إىل غاية السؤال  16، وهذا من السؤال

املشاركة يف صنع القرار واملسامهة يف العمل رئيسني ومها: ين من خالل مؤشر  التنظيمية يف املؤسسة حمل الدراسة
 اجلماعي .

 التوقعات التنظيمية للدراسة واملتعلقة ببعدالثالثة ية لفرضأسئلته حول االذي تتمحور  احملور الرابع:
واليت تصبوا ملعرفة واقع  ، 31 إىل غاية السؤال 24، وهذا من السؤال ALFAPIPE داخل مؤسسة

توقعات األفراد من املؤسسة  ين رئيسيني ومها:التوقعات التنظيمية يف املؤسسة حمل الدراسة من خالل مؤشر 
 راد.األفة من املؤسس وتوقعات

إلعطاء تصور  يف آخر اإلستمارة عام حول موضوع الدراسة  سؤال عالوة على ذلك إرأتينا أن ندرج
 .الفرضيات الثالثةيف ثنااي حماور اليت سبقت وإجتاه عام وواضح حول اإلجاابت عن األسئلة الفرعية 

 صدق وثبات االستبيان: -

املرجوة، استخدمنا معامل الثبات )ألفا  هدافها حتقيق أرهتا على االستمارة وقدللتأكد من صدق بياانت 
 ه اجلدول اآليت:بين، وهذا ما ي كرونباخ(، لقياس ذلك

 االستمارة  أسئلة (: يوضح قيمة معامل ألفا كرونباخ لثبات بياانت01اجلدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات احملاور 

 0.95 08 القيم التنظيمية

 0.73 08 التنظيميةقدات املعت

 0.81 08 التوقعات التنظيمية

 0.96 24 اإلستمارة ككل

 spssمن إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:  

ألفا كرونباخ حملاور اإلستبيان كانت حيث مت حساب معامل الثبات ، على ضوء اجلدول املبني أعاله
، ابإلضافة إىل معامل ألفا  ، 0.81إىل  وصوال   0.73مرورا  بـ  0.95بداية من ما  قيمها متذبذبة نوعا  



 اسة التعريف مبيدان الدر ية البحث و منهج...........................الفصل الرابع ....................

 
 

107 

مقبولة إحصائيا  مما يؤكد على ثبات حمتوى  هي قيمة و  0.96كرونباخ لإلستمارة ككل كانت قيمتها مقدرة بــ 
   مبجملها.حماور اإلستمارة 

 املالحظة: :1-2-2
لكل  يكون أن جيب أنه حيث العابرة، أو العادية املالحظات من غريها عن العلمية املالحظة ختتلف

تفاصيلها   يف  واخلوض الظواهر هذه  استنطاق ه عليوجب  لذلك به،  حتيط  اليت  الظواهر  حول اثقبة  نظرة  ابحث
 مير حبيث ال ،احلقائق عن الكشف حنو الباحث يثري حمفز كأهنا و هنا الظاهرة  فتصبح ،امسبباهت يف والبحث
 اليت أبساليب البحث ستعانةإلا مع الدراسة موضوع ةهر ظا وفحص رؤية هي فاملالحظة ،مالكرا مرور  عليها
 معني غائي وفق منهج سارت إذا" علمية مالحظة املالحظة هذه وتكون ،الظاهرة طبيعة مع وتتناسب تتالءم

 تربط  اليت اخلفية وعناصرها والعالقات الظاهرة طبيعة عن الكشف يستهدف علمي لغرض الباحثون ويقوم هبا
  1".تؤديها اليت ظيفةوالو  العناصر هذه

 استنتاجات  إىل ينيه ع أمام  متر اليت  الظواهر  ولحي   أن العلمية بتكنيك املالحظة املزود الباحث ويستطيع
 ويدرسها يشاهدها الذي للظواهر املفسرة والقوانني والنظرايت الفرضيات منهان تتكو  أن ميكن اجتماعية
الوقائع هي القاعدة العلمية الوحيدة إلنتاج  حظة أن مال (ت كونتغسأو )، لذلك يقول 2العلمي الباحث

 املعارف اإلنسانية. 
فانتشار الكثري من مظاهر  ،ما لفت انتباهنا ملوضوع الدراسة لقد كانت املالحظة البسيطة هي أول

ر  تساؤل عن األدواأدى بنا إىل اإلنتباه وال ،املؤسسات االقتصادية العموميةيف  العماللدى الثقافة التنظيمية 
كميدان    ALFAPIPEلصناعة األانبيب العمومية  االقتصادية ةاملؤسسواإلسرتاتيجيات اليت تقوم هبا 

 .ثقافةمن أجل احلفاظ على هذه ال للدراسة
 جوانب االستفادة من املالحظة: -

حظة ملالفا ،تلك الوقائع أبحكام مسبقة نظرية الوقائع ووصفها من دون احلكم علىمالحظة مجيع  *
 ومالحظة الوقائع يف إطار عالقاهتا. حليادية واملوضوعيةتشرتط ا
من خالل املالحظة أصبحنا قادرين على حتليل الظواهر املتعلقة مبوضوع الدراسة وإنشاء العالقة بني   *

 املرتبطة ابلدراسة. واملؤشرات  ألبعادا
 مبختلف متثالته. سوسيوتنظيميتعترب املالحظة وسيلة فعالة لدراسة الواقع ال *
أفادتنا يف تدعيم االستمارة واملقابلة ببعض األسئلة اهلادفة واملهمة، وأيضا يف تفسري وحتليل بياانت   *

 ومعطيات الدراسة احملصل عليها.
 

 .71:ص ،م2005 األردن، ،عمان  ،نشر والتوزيعدار وائل لل، 1ط ،املدخل إىل علم االجتماع ،عدانن سليمان األمحدو   إحسان حممد احلسن 1
 .125 : ص ، مرجع سابق ، إحسان حممد احلسن 2
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واليت مل نتحصل على  ،ابملشاركة من أجل مجع البياانت املتعلقة ابلظاهرةعموما  اعتمدان على املالحظة 
ية املمارسة يف واقع  لة االستمارة أو املقابلة حول طبيعة الثقافة التنظيمهلا من خالل أسئنتائج إجيابية حو 

وهذا   ،والبشري للدراسةاملؤسسة، وكذا عدد املوظفني ومتغريات أخرى ارتبطت ابإلطار السوسيوثقايف واملكاين 
 .جدول املالحظاتالشيئ الذي أكدانه يف 
 ALFAPIPE ؤسسة مام هبا يف يت مت القي(: يوضح املالحظات ال02اجلدول رقم )

 جمال

 املالحظة 

 مكان 

 املالحظة

اتريخ  
وتوقيت  
 املالحظة 

 نوع  

 املالحظة

بياانت ومعلومات حول السلوك املشاهد يف  
 امليدان 

أبعاد الثقافة  
التنظيمية 
 بشكل عام 

التجول يف 
خمتلف مصاحل 
وأقسام 
 املؤسسة

هناية شهر 
 ديسمرب

وبداية شهر 
 جانفي

 حظةمال
ركة ابملشا

ودون 
 كةمشار 

حماولـــــة التأكـــــد مـــــن مـــــدى إمكانيـــــة إجـــــراء دراســـــة 
ميدانية يف املؤسسة، وحماولة التعرف على املؤشرات 

التنظيميـــة( يف املؤسســـة امليدانيـــة للموضـــوع )الثقافـــة 
 حمل الدراسة.

 املسامهة 

يف العمل   
 اجلماعي 

التجول يف 
خمتلف 
مصاحل 
وأقسام 
 املؤسسة

اخلميس 
  7واألحد 

  فيفري 9و
2020 

مالحظة 
مباشرة دون  
مشاركة  +  
 مشاركة

ــة بــــني املــــوظفني يف املؤسســــة، تفاعــــل  عالقــــة إجيابيــ
مستمر ومباشر حـ  خـارج إطـار العمـل مـع سـيادة 
االحــرتام املتبــادل، مســاعدة يف إهــاز املهــام املتعلقــة 
 ابلزمالء ح  ولو كان على مستوى مصاحل أخرى.

املشاركة يف  
 صنع القرار 

مالحظة   
 ملشاركةاب

مشــــاركة حمـــــدودة يف عمليــــة صـــــنع القــــرار إىل فيمـــــا 
لرتقيــــة ووضــــع امليزانيــــة وغريهــــا مــــن األمــــور ابيتعلــــق 

 اإلدارية البحتة.

قسام أيف  التدريب 
املؤسسة 
وخاصة 
مصلحة  
 املوارد البشرية 

  8األحد 
مارس  
2020 

مالحظة 
 ابملشاركة

إقامة دورات تدريبية وتكوينية، داخل وخارج 
ى حسب الكفاءات واملؤهالت، بناء املؤسسة عل

وكذا الواثئق  ئق املقدمة إلينا،على اإلعالانت والواث
واليت ختص  املعلقة يف املكان املخصص هلا،
 الدورات التدريبية املوجهة للعمال.
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  مدير مع  التدريب 
مصلحة  
 املوارد البشرية 

  8األحد 
مارس  
2020 

مالحظة 
 ابملشاركة

ملؤسسة خيظع ة أو يف اكل عامل يف الشرك
واجب ملدة ثالثة أايم يف السنة، للتدريب بشكل 

التعليمة هدها موضحة يف القانون الداخلي وهذه 
دارة املركزية األم إلللمؤسسة املقدم من طرف ا

)العاصمة(، أما عن شكل التدريب فيأخذ شكلني 
 ومها:

يكون داخل املؤسسة ويقدم  تدريب داخلي: -
 ل معني. صص يف جمامن طرف مدرب متخ

يكون خارج املؤسسة عن  تدريب خارجي: -
)حسب الوظيفة( إىل مراكز  طريق إرسال العمال

تدريب وطنية ودولية ملدة زمنية معينة وألهداف 
 مرسومة بشكل مسبق.

مالحظة: التدريب اخلارجي الدويل يكون مبحض 
 إرادة العامل ليس إجباري.

حمددة ويكون هذا األخري خمصص لفئة مهنية 
 طارات( حبكم حساسية وأمهية املنصب.)اإل

عمال التنفيذ والتحكم إذا لكن هذا اليعين أن ) 
تقدم أحدهم بطلب إجراء تدريب خارج الوطن 

 .   (يرفض طلبه

حسب ما الحظناه يف اللوحات االعالنية     التحفيز
املتواجدة يف أروقة ادارة املؤسسة أن هناك جتسيد 

داي  ومعنواي  وهذا العمال ماواقعي وفعال لتحفيز 
 عن طريق: 

تار إجراء قرعة سنوية  - للعمرة لكافة العمال، خي 
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 فقط إلجراء هذه الشعرية.  15منها 

إبرام اتفاقية مع قاعات رايضية تسمح للعمال  -
مبمارسة هواايهتم املفضلة كتحفيز معنوي لربطهم   
مبؤسستهم والشعور ابإلنتماء، فضال عن تنظيم 

ية متنوعة )كرة القدم، الكرة ضية داخلدورات راي
 فرتات خارجة عن أوقات احلديدية...( تقام يف

 العمل.

دارة املركزية إلختصيص منح مادية حتفيزية من ا -
ابلعاصمة لكل العاملني لدى املؤسسة واملقدرة بــ: 

يف احلساابت الشخصية، وهذا صبت دج  5000
 .  2020بداية من الفاتح من شهر جانفي 

  سامهة يفملا
العمل  

 ماعي اجل

االدارة والوحـــــدات اإلنتاجيـــــة الحظنـــــا يف مكاتـــــب    
بــــني العمـــــال أن هنـــــاك ممارســـــة ومســـــامهة فعليـــــة يف 
ــة،   العمـــــــل اجلمـــــــاعي بـــــــني خمتلـــــــف الفئـــــــات املهنيـــــ
كمعتقدات تنظيمية، حبكم أن كـل الوظـائف تنجـز 
بصفة مجاعية ملا هلا من أمهية للعامل بشكل خـاص 

ؤسســـة عبـــارة عـــن ن امل، وألعمـــوموللمؤسســـة بوجـــه ا
خليـــــــة االعـــــــالم  -ارد البشـــــــريةخـــــــالاي )خليـــــــة املـــــــو 

واالتصـــــال، خليـــــة املاليـــــة واحملاســـــبة، اخلليـــــة التقنيـــــة 
والعلميــة... إ ( تضــم جمموعــة مــن العمــال يعملــون 

  مع بعضهم البعض وبشكل مستمر.

لمية اليت مت القيام هبا يف  حظات الععلى ضوء ما مت ذكره يف ثنااي اجلدول السابق الذي يبني خمتلف املال
كميدان للدراسة، نالحظ أن هناك تنوع يف اإلطار الزمكاين للمالحظات وهذا    ALFAPIPEمؤسسة 

إجراء املالحظات  إىلابإلضافة لتقصي احلقيقة والتأكد من صدق املالحظات السابقة مقارنة ابجلديدة منها، 
فة أرجاء  جتسيد كل املؤشرات واألبعاد يف كا من  سة للتأكدمصاحل املؤسكذا و  يف خمتلف نواحي وأقسام

 املؤسسة.
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رحت يف عالوة على ذلك لو قمنا بتحليل أو ربط علمي للمالحظات املقدمة مع الفرضيات اليت ط  
بداية الدراسة لوجدان أن هناك عالقة وصدق وبنسبة كبرية للفرضيات، حبكم أننا أثبتنا حقيقية تواجد  

لقرار، إذ أن هذه  املشاركة يف صنع ا املسامهة يف العمل اجلماعي، وأخريا  ، والتحفيز، و مؤشرات: التدريب
املؤشرات ميكن مالحظتها يف أرض الواقع وابلعني اجملردة، أما فيما خيص مؤشر توقع األفراد من املؤسسة وتوقع 

ذلك سوف يف امليدان، ل املؤسسة من األفراد فهي مؤشرات معنوية خاصة ابلعمال وال هد هلا دليل واقعي
 .من عدمه ماوإثبات صحته أسئلة االستمارة ودليل املقابلةعن طريق  ن ميدانيا  حناول دراسة هذين املؤشري

أبن املالحظات اليت مت إجراءها سامهت وبشكل كبري يف إهاح وتسهيل بشكل عام ميكن القول و إذن 
دون نسيان   ،ALFAPIPEسة يف مؤس الثالثةيف إثبات صدق وصحة الفرضيات  عملية اجلانب امليداين 

   الدور الفعال ألدوات: االستمارة، واملقابلة، والواثئق والسجالت اإلدارية.
 املقابلة:  :1-2-3

بني الباحث واملبحوث الواحد أو أكثر من ذلك يف شكل مناقشة  ى هي ذلك اللقاء املباشر الذي جير 
 1قف حمددة. ، أو آراء ومواحول موضوع معني، قصد احلصول على حقائق معينة

وهي تبادل لفظي بني الباحث واملبحوث داخل املؤسسة االقتصادية، بتوجيه جمموعة من األسئلة حول 
استعمال هذه األداة اثنوي للحصول على إن حيث العالقة البحثية، مع تدوين اإلجاابت من طرف الباحث، 
 معلومات مل يتمكن احلصول عليها عن طريق االستمارة.

 أكثر عمقا  وحقائق  عطياتنظرا  ألمهيتها وقيمتها يف مجع م حلرة كأداة مساعدةا ابملقابلة ةمتت اإلستعان
واملتكون من عدة   اليت قد ال متكننا االستمارة من مجعها، حيث قمنا ببناء دليل املقابلةلتحليل الظاهرة، و 

ومدير   ير املؤسسةمد مع لتني مقاب ءها إبجراقمنا بعد و أسئلة هامة ختدم يف نظران املقرتح العام للدراسة، 
على وصف حالة املتغري املراد   ان ابخلربة الكبرية يف جمال العمل وقدرهتميزايتم نالذال، مصلحة املوارد البشرية

وذلك من أجل مجع املعلومات الكافية والكفيلة بتوضيح نوعية الثقافة التنظيمية السائدة   ،أخذ البياانت حوله
 ومقارنتها ببعض نتائج اإلستمارة. الثقافة يف املؤسسةاقع هذه  هم حول و ية ورأيف املؤسس

 الواثئق والسجالت اإلدارية:  .1-2-4

قد تعترب الواثئق والسجالت من األدوات املهمة يف مجع البياانت واملعطيات املهمة اخلاصة ابلظاهرة، ف
املوارد البشرية  إدارة ا مصلحة فادتنا هبواليت أ دراسة،املتعلقة مبجتمع الالبياانت استخدمنا هذه األداة يف مجع 

 
 .191م، ص:1999قسنطينة، اجلزائر،  ة، عيم، دط، الديوان الوطين للمنشورات اجلااألسس املنهجية يف العلوم االجتماعيةفضيل دليو،  1
 :122: ص،02 أنظر إىل امللحق رقم. 
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(D.R.H)،  ملعرفة كل املعلومات املتعلقة ابملؤسسة، من التطور التارخيي   يعد اإلعتماد عليها أمرا  ضروراي  و
ى ، كما حتصلنا علوأمهيتها يف الساحة االقتصادية إىل املوقع اجلغرايف للمؤسسة مرورا  ابلتعداد البشري وصوال  

ت لنا الكثري عن طريق الواثئق واملصادر املختلفة )املطبوعة واإللكرتونية(، ألهنا قدميمي للمؤسسةاهليكل التنظ
 املؤسسة.من البياانت واملعلومات واملعطيات حول 

 :بعض القواعد والقياسات اإلحصائية .1-3

فقط مثلما  وقف عند الوصفكما أنه ال يت،  وكيفيا   ا  كميإن املنهج الوصفي يهدف إىل وصف الظاهرة
االستنتاجات، ويرتبط حتليل البياانت عمليا   تجاوز الوصف إىل حتليل هذه البياانت واستخراج ذكران سابقا  بل ي

 spss(Statistical Package For ابستخدام نظام  ابجلانب السوسيولوجي واجلانب اإلحصائي
Social Scienceله حتليل البياانت   يتم من خال، وهذا األخريية( احلزمة االحصائية للعلوم االجتماع

إذن تبط ابلفرضيات احملددة للعالقة االرتباطية بني متغريات الدراسة، املتعلقة أببعاد الدراسة ومؤشراهتا اليت تر 
فالتحليل الكمي أو اإلحصائي ميكننا من قياس العالقة بني املتغريات، وإعطائه داللة رقمية دقيقة للوصول إىل 

يت حتدد  عة الظاهرة، ويتحقق هذا من خالل األدوات واملقاييس الرايضية واإلحصائية النتاجات حول طبياست
للعالقة االرتباطية بني املتغريات من أجل النفي أو اإلثبات ملا مت وضعه  وجود أو عدم وجود الداللة الرقمية 
 : ان على اإلحصائية اعتمدواألساليب حمل االفرتاض، ومن بني هذه املقاييس 

حمور  مت االعتماد عليها يف ": Effectif et Pourcentage"ت والنسب املئوية كراراالت -
البياانت الشخصية من أجل وصف خصائص أفراد عينة الدراسة، وابقي اجلداول اإلحصائية اليت تعرض وحتلل  

 وتناقش البياانت امليدانية.

ستجوبني حول كل ت املإجااب فة متوسطاستعمل من أجل معر  :"Moyenneاملتوسط احلسايب " -
 .مستواهاالستمارة، ومن مث حتديد عبارة من عبارات ا

ويستخدم إلجراء الثبات لعبارات   :"Alpha de Cronbach" معامل الثبات ألفا كرونباخ -
لبياانت  االستمارة، ومعامل الثبات أيخذ قيما ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح، فإذا مل يكن هناك ثبات يف ا

مة املعامل تكون مساوية للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات اتم يف البياانت فإن قيمة املعامل  فإن قي
 تساوي الواحد الصحيح. 

 
 213 :ص، 03 :أنظر إىل امللحق رقم.  
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والثبات  0.6ابتداء من  هو معروف يف جمال العلوم االجتماعية فإن معامل الثبات يكون مقبوال   وكما
مارة مرات عديدة، ومعامل الصدق هو اجلذر الرتبيعي  بيق أداة االستيعرف أبن هناك اتساق يف النتائج عند تط

 1ملعامل الثبات. 
استخدامه للتعرف على مدى احنراف استجاابت أفراد العينة  ومت : "Ecart type" اإلحنراف املعياري  -

 العينة.  لكل عبارة عن متوسطها احلسايب، ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يف استجاابت أفراد
 العينة: : 1-4

أو تعطي  ،ذات قيمة معينة أبقل تكلفة ممكنة"العربة يف اإلختيار هو احلصول على عينة تعطي نتائج 
ي  وعليه فإن العينة ه ،3كما أهنا "جمموعة فرعية من عناصر جمتمع حبث معني"   ،2أعلى دقة بتكاليف حمدودة" 

 ،أجل تعميم النتائج املتوصل إليهاتمع من ممثلة هلذا اجملليت جيب أن تكون ، اجمموعة أفراد من جمتمع البحث
فيأخذ   ،لطبيب الذي يريد حتليل دم املريض على اجملتمع كا عامل االجتماع يف دراسته للعينة وانطباق نتائجه إن "

املريض كله ويقوم بفحصها وحتليلها وإطالق احلكم والنتائج على   منه عينة بسيطة يعتربها منوذجا ميثل دم  
 .4من خالهلا" اجلسم املريض كله

 ثقافة التنظيمية يف املؤسسةوملـّا كان اهلدف من الدراسة احلالية هو تقصي بعض احلقائق املتعلقة بواقع ال
ابعتبارها من املؤّسسات الّصناعية  ، كميدان للدراسة  ALFAPIPEالعمومية اجلزائرية لصناعة األانبيب 
من وجهة نظر جمموعة جلزائري الكبري بشكل عام، وهذا كل خاص واجلنوب االكربى الرّائدة يف هذه الوالية بش

كان من الضروري االعتماد على   فرضياتالالتأكد من صدق حمّل الدراسة، وكذا  سةمن العاملني يف املؤس
 العينة بدل املسح الشامل.

حث يف اختيار  ويتوقف صدق البياانت اليت حيصل عليها الباحث حول جمتمع البحث على أسلوب البا
  وهي:ة حبثه، وابعتبار جمتمع الدراسة يتكون من عدة فئات سوسيومهنية عين
وهم مجلة املوظفني احلاملني لشهادات جامعية عالية أو مايعادهلا من  :Les Cadres طاراتاإل -

 شهادات الكفاءة، والذي هلم القدرة على التصور، فهم النصوص وتفسريها.
وهم املوظفني املؤهلني احلاملني لدرجات  : Agents De Maitrises حتكم )أعوان( عمال -

 ني وتقنيني سامني(. املعاونني اإلداريني )كتاب إدريني وملحقني إداري
 

 . 230ص: م،2013/2014، مرجع سابقنسيمة بومعراف،  1
 ،م1999مصر،  ،لقاهرة ا ،حتو مركز جامعة القاهرة للتعليم املف ، 1ط ،مقدمة يف مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية ، راسم حممد مجال  2
 .118:ص

 .301:ص  ،مرجع سابق ،موريس أهرس 3
 ، م1999 اجلزائر ، ابتنة ،1ج ، منشورات جامعة ابتنة ، 1ط ،بيقية يف منهجية العلوم االجتماعيةوالتطاإلجتاهات النظرية  ،حمي الدين خمتار 4
 .239:ص
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األعوان الذين ميارسون نشاطات جزئية ال   م وه :Agent D'exécutions د تنفي)أعوان( عمال  -
 . املدى القصري تتطلب أية كفاءة وهي يف بعض األحيان جمرد متهيني على

كفاعلني اجتماعيني دائمني ابملؤسسة   -اإلطارات، واملنفذين، واملتحكمني-تركيز اهتمامنا على  نإ
على الكثري من املعطيات اليت توفرت لنا عرب املالحظة  االقتصادية اجلزائرية مل يكن اعتباطي، إمنا جاء بناءا  

خلصوص سوسيولوجيا التنظيمات، واليت تؤكد  قول املعرفية وابامليدانية وعرب الدراسات اليت تناولتها خمتلف احل 
ها الرأمسال الذكي املؤهل  أمهية العنصر البشري كمجموعة مهنية اجتماعية أساسية يف البناء التنظيمي ابعتبار 

 لتحقيق القيمة املضافة.  وميدانيا   عرفيا  م
فإن  وأمهيتها اسة دة يف ميدان الدر إذن بعض هذا العرض التوضيحي حول الفئات السوسيومهنية املتواج 

، واليت تعترب إحدى األنواع األساسية اليت تعطينا عينة  العينة العشوائية الطبقيةالعينة املناسبة هلذا اجملتمع هي: 
 لبحث.ممثلة جملتمع ا

إذ يقوم هذا النوع من العينات على تصنيف جمتمع البحث إىل جمموعات، وفقا للفئات اليت يتضمنها 
 1من كل جمموعة.  غريات، مث اختيار وحدات عينة البحث عشوائيا   معني أو عدة متمتغري

التنظيمية متس وتوثر على مجيع كون الثقافة   أهداف البحث،و  ن هذا النوع من املعاينة يتناسبأنعتقد 
تمع يف الظهور ومتثيل اجملفرصة حصائية إوتعطي لكل وحدة  الفئات املهنية الثالثة يف اهليكل التنظيمي

جيب إستطالع آراء واجتهات كل الفئات   يف املؤسسة ميدان الدراسة ملعرفة واقع الثقافة التنظيميةو ، املدروس
هنية  املستعملنا أداة اإلستمارة املوجهة للفئات ااهتا، حيث ر ية وحتديد أبعادها ومؤشهنية حول الثقافة التنظيمامل

وكذا الواثئق  يسية، وكما اعتمدان على املقابلة واملالحظة ية رئالثالث )إطارات، عمال حتكم، عمال تنفيذ( كتقن
   جلمع املعلومات. ةمكمل ات كتقنيوالسجالت اإلدارية  

حسب الفئات املهنية العشوائية، ة املعاينة الطبقية يعامل، جلأان إىل عمل  900يتكون جمتمع البحث من 
 املكونة جملتمع الدراسة كما هو مبني يف اجلدول اآليت:

 
 
 
 
 
 
 

 
م،  2004لطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، ، دار اهلدى لدط منهجية العلوم االجتماعية،بلقاسم سالطنية وحسان اجلياليل،  1

 .118ص:
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 :دراسة(: يبني عدد طبقات جمتمع ال03قم )دول ر اجل
 النسبة املئوية  العمال عدد الفئة املهنية 

 %02.44 22 اإلطارات

 %04.67 42 عمال حتكم

 %92.89 836 عمال تنفيذ 

 %100 900 اجملموع 

ماء  نعتقد أبن انت الطبقية لكوننا يتضح لنا من هذا اجلدول أبننا اعتمدان يف هذه الدراسة على املعاينة
نفس الوقت إىل نشاط داخلي معني له أتثري كبري على أفعاله وسلوكاته داخل العامل إىل فئة معينة ويف 

 املؤسسة وهذا يرجع لألسباب التالية:
ة الفئة املهنية تعطي لكل عامل الشعور ابإلنتماء الرمسي هلا أو على األقل يتصرف وفقها نظرا  لطبيع  -

 ب عن ذلك من متايز مهين.وم به وما برتتالعمل الذي يق
النشاطات الداخلية املختلفة تتضمن بدورها قواعد وضوابط تفرضها طبيعة التكنولوجيا املستعملة  -

وطريقة تنفيذ العمل وطبيعة العمل ذاته جتعل كل نشاط داخلي خيتلف عن اآلخر من حيث املضمون  
 والشكل.
من  %10عامل( بنسبة  900لبالغ عدد العمال )جمتمع البحث ا  ة اليت ختتار مننسبة العين انحددإذ 

 :يةلقاعدة الثالثخنتار هذه العينة ابوابلتايل ، جمتمع البحث اإلمجايل على اعتبار أن اجملتمع البحث كبريا جدا  
100% = 900 

مفردة  09= 100/  10 ×  009=      ـ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
10 % =    X 

وعلى اعتبار خصائص هذا اجملتمع يتكون من فئات وطبقات سوسيومهنية ثالث، فإنه بنفس الطريقة  
بنفس النسبة خنتار عينة من كل طبقة )إطارات، عمال حتكم، عمال تنفيذ(، لتحقق املعاينة الطبقية العشوائية  و 

 التايل:دول اجل لها من خالاحملدد يف هذه الدراسة اليت ميكن إيضاح
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 (: يبني طريقة املعاينة.04جدول رقم )
 عدد أفراد العينة   %  10نسبة املعاينة  العدد  الفئة  

 2 % 10 22 اإلطارات

 4 % 10 42 عمال حتكم

 84 % 10 836 تنفيذ عمال 

 90 % 10 900 اجملموع

األسئلة املتضمنة فيها على  يها قصد اإلجابةإذن هذه هي العينة املختارة اليت مت توزيع اإلستمارة عل
 وهذا خدمة ألهداف الدراسة.

 خصائصهم السوسيومهنية:توزيع مفردات العينة حسب وفيما يلي 
هي حمصلة تفاعل عدة عوامل رئيسية ومن أمهها هد  (رونو سان سوليو )إن الثقافة التنظيمية حسب 

االجتماعي، مهنته السابقة، خربته يف جمال العمل جبنسه، انتمائه الثقافة السابقة للعامل واليت تكون هلا عالقة 
نتعرض يف هذا العنصر بطرح ودراسة  الصناعي املنظم إىل غري ذلك من العوامل الشخصية األخرى، إذ سوف

وثني، وذلك بتخصيص متغريات حتدد لنا اخللفية االجتماعية واألكادميية ألفراد الدراسة، واليت  خصائص املبح
  01اليت تضمنتها متغريات متثل البياانت الشخصية من اإلستبيان، أي من السؤال رقم  ت موضوع األسئلةكان

 ، وكل هذا ميكن تصنيفه على النحو التايل:07إىل السؤال رقم 
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 (: يبني توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس 05دول رقم )اجل
 النسبة املئوية  التكرار  اجلنس 

 %88 66 ذكر

 %12 09 أنثى

 %100 75 اجملموع

توزيع العمال حسب متغري اجلنس، والذي من خالله يظهر أن أغلب عينة  (05)يبني اجلدول رقم 
هذه األرقام والنسب  ، إذ أن %12 ، بينما قدرت نسبة اإلانث بـــ%88 الدراسة هم من الذكور وهذا بنسبة

 اجلزائري الذي يغلب عليه اجلنس الذكوري. رافية للمجتمعهدها متوافقة إىل حد بعيد مع اخلصائص الدميغ
وهيمنة لعنصر  وأن هناك سيطرة يتبني لنا من خالل بياانت اجلدول أعاله أن أغلبية املبحوثني ذكور،

  ن ابقيأهنا شأيف املؤسسة حمل الدراسة شوالعمل  على مناصب الشغل  -وهو العنصر الذكوري-على آخر 
ــ: ب (بيار بورديو )، ذلك أن اجملتمع اجلزائري جمتمع ذكوري أو بتعبري جلزائرالعمومية يف ااملؤسسات االقتصادية 

، فالرجل هو القادر على التسيري وإدارة األعمال La Domination Masculineالذكورية  يمنةاهل
م حتمل نظرة  د من ذلك يف جمال سوسيولوجيا املؤسسة إىل أن الدول العربية بشكل عاوهناك من ذهب إىل أبع

 1اليت توصل من خالهلا إىل أن الدول العربية تتميز بذكورية املناصب.  (فستادهو ) ية لعمل املرأة، كدراسةسلب
ط رو ظوابط وشإىل جمموعة األمور اليت هبا ؤسسات الصناعية ويرجع سبب نقص العنصر األنثوي يف امل

للقانون االجتماعي  وعهاظخب ل حمافظةتزا نطقة اليت الوكذا طبيعة املاجملتمع اجلزائري  اجتماعية انبعة من ثقافة
وأن اجملتمع اجلزائري ال زال حيمل النظرة التقليدية جتاه   الذي يرعى فكرة سيطرة وتويل الذكور ملناصب العمل،

ال  دون أن نغفل يف املقابل عن نقطة هامة أ املرأة ومدى قدرهتا على اإلدارة والتسيري يف املؤسسات االقتصادية،
  وبروز مالمح ابخلصوص،  يف الساحة التنظيمية والصناعية العنصر األنثوي األخرية بدأ ظهور وهي يف اآلونة 

تشجيع عمل املرأة كعنصر فاعل داخل اجملتمع ورفع كفاءات اجلنسني لتطوير املؤسسات واإلقتصاد، وهذا  
، مما جيعل  وتكوين أسرةوتعذر الزواج ي، اجلامعي األكادمي بسبب اإلرتفاع النسيب يف إلتحاق الفتيات ابلتعليم

لطبيعة األسرة اجلزائرية   نتيجة التحول اجلذريهو األمل الوحيد وامللجأ اخلاص يف حياهتن، وهذا  من العمل
حبكم أتثري العوملة الثقافية واالجتماعية على كافة  واألسر العاملية من األسرة املمتدة إىل األسرة النواتية أو النووية

 العربيةـ اصة منهاخبتمعات و اجمل

 
 .73ص: م،2011، منظمة املراة العربية، القاهرة، مصر، 1ط اع العمل واملؤسسة، النوع وعلم اجتمعائشة التايب،  1
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هذه النظرة التقليدية، إال أن الواقع العياين للمجتمع اجلزائري يربز بوضوح مالمح  وعلى الرغم من سيادة 
مست االقتصاد   بروز جمتمع يعطي األولوية يف التوظيف جلنس اإلانث، وهذا يعد نتيجة طبيعية للتحوالت اليت

 احلر. وجه إىل االقتصادالوطين بعد انتقاله من االقتصاد امل
 يبني توزيع أفراد العينة حسب متغري السن (: 06اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرار  فئات السن 

[20-30] 07 09.33% 

[31-40] 44 758.6% 

[41-50] 18 24% 

 %08 6 ]50]أكثر من 

 %100 75 اجملموع

ويوضح أعمارهم  ن،نة حسب متغري السالذي يبني توزيع أفراد العي (06)رقم  نالحظ من اجلدول
  %24 سنة، و  40 – 31من أفراد العينة يرتواح أعمارهم بني %58.67 أن  مقسمة إىل أربعة فئات،

يشكلون الفئة الثالثة اليت ترتاوح أعمارهم  %09.33بينما هد نسبة  ،سنة 50  – 41ترتامح أعمارهم بني 
  ، إذ أن%08 سنة ال يشكلون إال نسبة 50وهي أكثر من  الرابعةالعمرية سنة، أما الفئة  30 – 20بني 

هذه األرقام والنسب هدها متوافقة إىل حد بعيد مع اخلصائص الدميفغرافية للمجتمع اجلزائري الذي يغلب  
 عليه عنصر الشباب.

ن أغلب العمال يف املؤسسة حمل الدراسة هم من ميكن تفسري ذلك أب أعاله  خالل نتائج اجلدولمن 
تيجة تقاعد اإلطارات السابقة، وأن هذه الفرتة من العمر هي  العمل يف املؤسسة نباب وهو حديثي لشا فئة

، لقدرة على العمل، وأن هذه األخرية تستقطب موظفني شباب لتويل منصب أو وظيفة يف املؤسسةاملناسبة ل
جديدة يف العمل   املؤسسة مكانة هامة من خالل طرح أفكاروالتكيف مع املتغريات احلديثة، وتكسب 

 .واإلبداع فيها

وقد برز هذا التوجه يف تدعيم املؤسسات االقتصادية ابلطاقات الشابة خاصة مع الدخول يف اقتصاد 
 طالع مبهام التسيري احلديث. إلتستطيع اة توفر املؤسسة على كفاءات السوق وضرور 
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، حيث رختلف األعماملج يتضح أن التشكيلة السوسيومهنية للمؤسسة حمل الدراسة مكونة من مزي
ل يف ميدان الشغل والعم لى إطارات وعمال من ذوي اخلربة والتجربة، وتراهن على فئة العمال اجلدد تركز ع

وهذا املزيج من شأنه أن يولد نوعا  من التناغم والتكامل الوظيفي لدى كل فئة   القادرة على البدل والعطاء،
 داخل املؤسسة.

 ألفراد العينة لية الة العائ(: يوضح احل 07اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  احلالة العائلية 

 %80 60 متزوج

 0%6.67 05 مطلق

 %08 06 عزبأ

 %05.33 04 أرمل 

 %100 75 اجملموع

توزيع أفراد العينة حسب احلالة العائلية، حيث نسجل نسبة  ( 07)يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
واليت سجلت   %08 ، يف حني كانت هناك نسبة%80 رت بــ قدواليتالغالبة  مرتفعة لفئة املتزوجني وهي

  %05.33حتصلنا على نسبة  وأخريا  ، %06.67بينما كانت نسبة فئة املطلقني هي لدى فئة العزاب، 
 للعمال األرامل.

لدى العمال يف املؤسسة  تزوجني ، إرتفاع نسبة امل(07)اجلدول رقم نفسر ذلك من خالل معطيات 
إضافة إىل أغلب أفراد العينة يف سن الزواج كما هو موضح يف اجلدول املبني أعاله،  أن  إىلل الدراسة حم

 املستوى املعيشي اجليد للعمال الذي يسمح هلم ابلزواج واإلستقرار من دون أي عراقيل خاصة املادية منها.
ة، فاملتزوج عادة  وليسؤ ابمل الشعور تزان و إل على النضج وا جيدا   سري يعترب مؤشرا  ألإن عامل االستقرار ا

، وأن هذه النتيجة تعطي مؤشر إجيايب وذلك بسبب أن غالبية عينة  وجدية يف عمله يكون أكثر انضباطا  
 اجتماعي ونفسي. رارالدراسة لديهم استق

ساسي من مكوانت اهلوية االجتماعية لكل الفئات  أإذ يعترب مؤشر احلالة العائلية أو االجتماعية مكون 
ها العاطفي واالجتماعي، وما يعكسه على مستوى االستقرار الوظيفي ابملؤسسة رب عن استقرار العمالية، ويع

اجملتمع اجلزائري تغريا  وحتوال  جذراي ، إذ  حمل الدراسة، وإن كان موضوع الزواج كظاهرة اجتماعية يعرف يف 
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واج لدى أخر سن الز زواج، مما ال أصبح مشكل السكن هو العائق األكرب يف الزواج، وعزوف الشباب عن
 اجملتمع اجلزائري. 

أن احلالة العائلية ال تؤثر يف تشكيل الثقافة وهذا راجع إىل أن العامل سواء كان  يتبني لنايف األخري إذن 
و مطلق فإنه يساهم يف تشكيل الثقافة التنظيمية للمؤسسة ويدعم  أمسؤول أو غري مسؤول أي متزوج أو أعزب 

 لديه.قيم العمل 
 (: يبني توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي08ول رقم )د اجل
 النسبة املئوية  التكرار  الدرجة العلمية 

 %08 06 إبتدائي

 %09.33 07 متوسط

 %18.67 14 اثنوي

 %64 48 جامعي

 %100 75 اجملموع

التعليمي أو ى املستو حبسب  والذي ميثل توزيع العمال كعينة للدراسة (08)يبني هذا اجلدول رقم 
من أفراد العينة يتمتعون مبستوى علمي جامعي وهي النسبة الغالبة والذي من  %64 ؤهل العلمي أن نسبةامل

فئة العمال ذو مستوى   %18.67 ، بينما متثل نسبةخالله مت توظيفهم كعمال يف املؤسسة حمل الدراسة
          متوسط تعليمي ستوى على م موزعت رى تعليمي اثنوي، يف حني كانت نسبة الدرجات العلمية األخ

 %.08 نسبةإبتدائي بــتعليمي ومستوى  %09.33بــ 
اهلوية املهنية واالجتماعية للعمال متغري املؤهل العلمي للمبحوثني يعترب من املؤشرات املهمة يف حتديد ن إ
إذا كان هؤالء  لة ما يف حا وذهنيا   لميا  هي كافية ع يعين هل طبيعة الكفاءة اليت متيز أفراد جمتمع الدراسة،وكذا 

أن  (08)املتحصل عليها من خالل اجلدول رقم  هلم مستوى تعليمي جامعي أو اثنوي، لذلك أثبتت النتائج
 لقيمة  أغلب العمال يف املؤسسات االقتصادية الصناعية حيملون شهادات ذات مستوى جامعي وهذا نظرا  

، وكذا وجود قبول الصناعي لقطاعيف اال املؤسسات وأمهية الشهادات العلمية اجلامعية يف توظيف العم
ولكن هذا ال مينع وجود مستوايت علمية   اجتماعي أو نظرة إجيابية خلرجيي اجلامعة من طرف شرائح اجملتمع،

   املؤسسة حمل الدراسة.أدىن لتوظيف العمال يف 



 اسة التعريف مبيدان الدر ية البحث و منهج...........................الفصل الرابع ....................

 
 

121 

جيد وفق شروط علمية  بشكلى التعليمي ضروري جدا ويساهم مسامهة كبرية يف العمل إذن فإن املستو 
منظمة ومضبوطة، وأن طبيعة نشاط املؤسسة حمل الدراسة يقتضي توفر مستوى تعليمي متخصص يف جماالت  

 القانون الداخلي للمؤسسة.  معينة ميليه
فهي  عايل راسة تتوفر على فئة مهنية هلا مستوىيتبني لنا أن املؤسسة حمل الدية هلذا العنصر ئهناوكنتيجة 

متكنها من أن تكون هلا  تؤهلها الحتالل مناصب ذات مسؤولية و ةأكادميي ةجامعيت ومؤهالت هاداحتمل ش
وتطوير املؤسسة واإلرتقاء الذهين املتواصل بدون حمدودية ويسمح  قدرة كامنة وهامش كبري على التطور

خبول هلا مما  وقادرة على التسيري احلسن للمؤسسة متخصصةس لكفاءات للمؤسسة من جهة أخرى أن تؤس
 حتقيق أهدافها.

 (: يوضح الفئة املهنية ألفراد العينة09اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  الفئة املهنية 

 %02.67 02 إطار 

 %05.33 04 عامل حتكم

 %92 69 عامل تنفيذ 

 %100 75 اجملموع

من جمموع  %92 أن املهنيةلسابق الذي يقدم لنا توزيع العمال حسب الفئات نالحظ من اجلدول ا
  مث تليها يف املرتبة الثانية فئة عمال التحكم بنسبة  ،عامل 69أفراد العينة مثلتها فئة عمال التنفيذ بتقدير 

 بتقدير عاملني. %02.67 بنسبة  فئة اإلطارات يف األخري مث أتيت ،مالع 04وبتقدير  05.33%

الذي يستلزم وجود كفاءات مهنية على  كن تفسري ذلك التفاوت ابعتبار طبيعة اجملتمع اإلنتاجيمي
تركيب األانبيب احللزونية، وكذا طبيعة العمل الذي يتطلب اجلهد العضلي داخل   مستوى العمل يف ورشات

 اإلطارات.  وأخريا  لعمال التنفيذ مث التحكم  املؤسسة مما يستلزم تواجد أكثر

غري  ئات املهنية، نظرا  للهيكل التنظيمي كن أن نسجله هو الصعوبة اليت واجهتنا يف حتديد هذه الفما مي
ن حتديد املهام والوظائف وتقسيم العمل على مستوى  أوهذا جيران إىل القول املستقر واملتضخم للمؤسسة، 
سيري واإلدارة يف املؤسسة، والذي من شأنه أن يضمن السري احلسن ألمور التيد، املؤسسة غري حمدد بشكل ج
ويؤكد املفكر   رات من تداخل يف املسؤوليات والصالحيات املمنوحة على قلتها،وهذا ما عربت عنه بعض اإلطا
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اهليكل التنظيمي يسهل يف ظهور   حتديدعلى أن التضخم وعدم  ( ميشال كروزيه)السوسيولوجي الفرنسي 
عب من  ال تزيد سوى من تعقد التنظيم وتصلبه ومجوده مما يص  العديد من احللقات املفرغة للبريوقراطية، اليت

 نأ، وهذا من شأنه تنظيمعملية التسيري يف املؤسسة، إضافة إىل التسبب يف ظهور الضغوطات والصراعات يف ال
 .يؤثر يف بناء املؤسسة ووظيفتها املنوطة هبا

 )اخلربة املهنية( أو   سنوات العملحسب (: يبني توزيع أفراد العينة 10اجلدول رقم )
 بة املئوية النس التكرار  عدد سنوات العمل 

 %24 18 سنوات 5أقل من 

 %57.33 43 سنوات 5-10

 %18.67 14 سنوات 10أكثر من 

 %100 75 اجملموع

تعرب األقدمية على الفرتة الزمنية اليت يقضيها العامل وهو يف عالقة مع هذه املؤسسة بصفتها كيان 
، 1والضوابط اليت حتكم هذا الكيان تشريب العامل بصورة واعية أو غري واعية للقواعداجتماعي يعمل على 

نسبة   أن ،يف املؤسسة حسب سنوات العملنة توزيع أفراد العي الذي يبني  نالحظ من هذا اجلدولحيث 
، مث تليها نسبة %57.33 سنوات قدرت بــ 10-5من ن لديهم خربة مهنية املبحوثني الذين صرحوا أب

 ، كما نسجل نسبة%24 سنوات كان بنسبة 5ن قل مأدلوا أبن لديهم خربة عمل أ ملبحوثني الذينا
  ذ يتبني لنا من هذا التوزيع، إسنوات 10 أكثر منأبن لديهم خربة  للمبحوثني الذي صرحوا 18.67%

  10-5م من أقدميتهاليت  ثانيةموجودون يف الفئة ال  همأكثر أن العمل  ت تغري سنوامل اإلمجايل ألفراد العينة
 سنوات داخل املؤسسة.

تنتج أن النسبة املئوية بني املبحوثني متقرابة إىل حد ما ومنه نس (10)ماورد يف اجلدول رقم من خالل 
  ن هناك تنوع بني اخلربة والشباب من جهة، ومن جهة أخرى هناك تقارب بني عدد العمال احلديثيأنقول 

إىل التكامل والتعاون الفعال  املؤسسايت، مما يؤدي  ة الطويلة يف ميدان العملاخلربة والعمال القدامى ذوي اخلرب 
، وهو ما يشكل إطار للتفاعل والتواصل بني مكوانت جمتمع الدراسة إذا بني العمال ونقل اخلربات والتجارب

 
 .512:صدط، مطبعة امبابالست، اجلزائر، دس،  ،  علم االجتماع التنظيم، حممد املهدي  بن عيسى 1
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عتبارها نسق تتفق مع ثقافة املؤسسة احمللية اب اعتمدت على قواعد تنظيمية منصفة وقيم اجتماعية مهنية ما
 مفتوح على اجملتمع احمللي.

يد عاملة مؤهلة  تشكيل الواجب والضروري اإلهتمام بسنوات العمل ألن اخلربة تؤدي إىلإنه من 
ر  وكما أنه ميثل مؤشر على أهنم ذوي خربة فعالة واحرتافية وأنه دليل كذلك على قدم املؤسسة وإستقرا ،ومدربة

الظروف تؤدي إىل تفاين   ه وهذف املادي واملعنوية داخل املؤسسة حمل الدراسة، عماهلا فيها نظرا  جملموعة الظرو 
على نفسية العامل   الوظيفة اليت يشغلها أبكمل وجه وأحسن صورة وهذا ما يرجع إجيااب   العامل يف عمله وتقبل

 قتصادية.المنها واأهدافها التنظيمية  خيول هلا يف حتقيقوعلى املؤسسة حمل الدراسة أبكملها، مما حبد ذاته، 

 ع أفراد العينة حسب أصل النشأة(: يبني توزي11اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  أصل النشأة 

 %86.67 65 من املنطقة 

 %13.33 10 خارج املنطقة

 %100 75 اجملموع

البحث نشأ واحندر من العامل، فهي عملية مهمة يف إن ما نعنيه أبصل النشأة هو طبعا  الوسط الذي 
صل النشأة االجتماعية ابلنسبة للمبحوثني كما يلخصه اجلدول هدفنا إىل البحث عن أ، لذلك السوسيولوجي

الوسط االجتماعي والثقايف الذي ينحدر منه عمال املؤسسة حمل الدراسة، وكذلك من   أعاله، بغية حتديد 
أو   اليد العاملة القادمة من خارج املنطقةتنتهجها يف توظيف أبناء املنطقة أو تفضيل السياسة اليت  حيث معرفة

يتضح لنا  إذ ، على أصل اليد العاملة يف املؤسسة حمل الدراسة ةحرى هيمنة جمموعة أو طبقة اجتماعية معينابأل
الية غرداية  و من و أأن أغلبية املبحوثني صرحوا أبن أصل نشأهتم من املنطقة  (11)من خالل اجلدول رقم 

خارج املنطقة   مننشأهتم  حني كانت نسبة املبحوثني الذي أدلوا أبن أصل ، يف %86.67 وذلك بنسبة
 .%13.33 بنسبةكانت 

أن وضعية السكن داخل والية غرداية بكل قصورها   أعاله  نفسر ذلك من خالل معطيات اجلدول
الوقت  ناصب عملهم يف مبخصوصا  وأن املؤسسة حمل الدراسة غري بعيدة عنهم تساعد العمال على اإللتحاق 

، عالوة  توفر وتبعث فيهم نوعا  من اإلنضباط واملواظبة على العملوابلتايلاحملدد وال جيدون صعوابت يف ذلك، 
ثف   قوة التعارف والتضامن بني الفاعلني، الذين هم من أصل املنطقة، مما يؤدي إىل تكاعلى ذلك يؤدي إىل 

لى هوي داخل التنظيم، هذا الرتابط والتكاثف يعمل عوتضامن بعض العمال كوجود الرابط القرايب أو الرابط اجل
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ة تستمد قوهتا من  لطتني داخل املؤسسة سلطة رمسيتضارب بني األهداف واملصاحل مما يؤدي إىل إنتاج س
 التنظيم والقوانني الرمسية وسلطة غري رمسية تستمد قوهتا من الرتابط املوجود داخل اجملتمع احمللي.

اق ابملؤسسة والتأخر عن لدى العمال الذين هم من خارج املنطقة يف اإللتحبينما قد يطرح إشكاال  
يعيق نشاطهم داخل املؤسسة وابلتايل وجب م مما قد موعد العمل وذلك بسبب بعد املؤسسة من مقر سكناه

 عليهم بذل جهد إضايف.

 أن التنوع الثقايف لوهذه النقطة ابلذات لديها إجيابيات وسلبيات كثرية لكن ابلرغم من ذلك ميكن القو 
وفرق العمل،  يساعد على تطوير األشخاص Alain Cardo))راسة حسب للعمال يف املؤسسة حمل الد
القاعدة األساسية فعلى تطوير العمل اجلماعي، إذن ذلك ساعد كلما خمتلفة ثقافيا ،   فكلما كانت فرق العمل

 1من مسؤولية التطور والنجاح يف الفريق. يقتسمون ما حيققونه هي أن يكون أعضائه يف تطور فرق العمل

 يف مبيدان الدراسة: التعر  -2

اإلقتصادية اجلزائرية املسامهة يف  من املؤسسات العمومية  ALFAPIPEتعترب وحدة األانبيب 
التّنمية اإلقتصادية الوطنية واحمللية لوالية غرداية، حيث أّن نشاطها يتجّلى يف تغطية الّسوق الّداخلية وتلبية 

 وتسعى أيضا إىل تصدير منتوجها للحصول على حاجات املؤّسسات أبساليب تكنولوجية حديثة حمّددة،

وبناء على الواثئق والسجالت اإلدارية املقدمة من طرف مديرة   وجلب العملة الّصعبة،مكانة إقتصادية عاملية 
 إىل الّتعريف ابملؤّسسة. لعنصر اهذا  سنتطّرق يف  املوارد البشرية 

 : ة اترخيية عن ميدان الدراسة: حمل2-1

اإلقتصادية، ومن بني  د والّصلب من أهّم الّصناعات اليت تساهم يف الّتنمية تعترب صناعة احلدي
 "TUSGH" املؤّسسات اليت تعتمد على صناعة احلديد والّصلب املؤّسسة اجلزائرية لصناعة األانبيب بغرداية

العمومية االقتصادية اجلزائرية برأس مال قدره  وهي من أقدم املؤسسات  1974اليت أنشأت سنة 
إبهاز هذا املشروع بكافة هياكله   " HOCH " حيث قامت الّشركة األملانية، دج 7.000.000.000

ت بعد تسليمها مفاتيح املشروع، اسنو 10 مساعدة املؤّسسة لفرتة طويلة دامتابملنطقة الصناعية بنورة، و 
  1977ؤسسة سنة انطلق النشاط الفعلي ابملستوى والية غرداية، حبيث أكرب وحدة إنتاج على م والذي يعد

وخالل هذه الّسنوات طرأت عليها تغرّيات حنّددها يف  ، عامال   764كانت تضم عدد من العمال بلغ واليت  
 مايلي:

 
1 Alain Cardon, Profils D'équipes Et Culture D'entreprise, -Mettre Votre Équipe En 

Valeur-, Les Edition D'organisation, Paris, France, 1992, P:20. 
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  16اجلريدة الّرمسية رقم  م مّت إعادة هيكلة الوحدة وهذا حسب القرار الّصادر يف 1983 نوفمرب  05 -
 . 83/627  مبرسوم 1983 نوفمرب  08بتاريخ 

 ، مّت إنشاء ورشة الّتغليف ابلزّفت يف إطار توسيع نشاطها.1986يف سنة   -
 إنقسمت إىل وحدتني مها:  1989ويف سنة   -

 عامل.   390اليت تشمل حوايل  "ISP"وحدة األانبيب واخلدمات القاعدية * 

 عامل. 350 اليت تشمل حوايل " UPD" اخلذمات املختلفةوحدة * 

  " UPD " د نظر ا لفشل تسيري وحدة اخلذمات املختلفةمّت ضّم الوحدتني من جدي 1991ويف سنة  -
بسبب اخلطأ يف الّدراسة الّتقنية لورشة الّتغليف الّداخلي ابإلمسنت لألانبيب الّناقلة للمياه، حيث أعيدت  

 مات القاعدية دلزونية واخلّسابقة، وأصبحت تسّمى وحدة األانبيب احلالوحدة إىل حالتها ال
"TUBESSPIRAL". 

مّت إنشاء ورشة جديدة للّتغليف الّداخلي واخلارجي لألانبيب مبادة البوليتالن  1992 ويف سنة  -
"POLLYTHYLENE"  .من أجل الّتطور والّتحسني يف جودة املنتجات 

ود ا يف اإلنتاج بسبب  مات القاعدية ركدوحدة األانبيب احللزونية واخلم شهدت 1997-1994ما بني  -
نافسني حبيث أصبحت قيمة األنبوب جاهز ا تساوي قيمة مادته األّولية، ممّا إخنفاض قيمة الّدينار وضغط امل

  صللعّمال وتقلي أّدى هبا إىل تقدمي الّتقاعد املبّكرما أّدى ابملؤّسسة إىل تفضيل شراءه جاهز ا من اخلارج، وهذا 
ا أّدى إىل تدخل الّدولة العمل ممّ  ندرة ح العّمال بطريقة غري مباشرة، وذلك لمّدة العمل والعقود بقصد تسري

 إبصدار قرار يلزم املؤّسسات املستهلكة ابلّشراء من املؤّسسات احملّلية قصد حتسني وضعيتها.

 م. 2000فس الّتسمية إىل غاية  م أعيدت هيكلة األانبيب واحتفظت بن 1998  فيفري  08ويف  -

إسم  ملإقتصادية حت  ةم بعد إعادة هيكلة األانبيب أصبحت مؤّسسة عمومي2000 أكتوبر  15ويف  -
ومديرية مستقّلة مالّيا إداراّي اتبعة جملّمع األانبيب   "PIPEGAZ"مؤّسسة األانبيب الّناقلة للغاز

"GROOPE ANABIB   ." 
وعلى  "ISO.9001"م حتّصلت مؤّسسة األانبيب على شهادة اجلودة العاملية 2001 جانفي 20ويف  -

   ."APIGI" شهادة املعهد األمريكي البرتويل

يعمل ابألشّعة  "NDT" ملراقبة الّنوعيةم مّت إدخال مشروع جديد 2002 جانفي 20ة نويف س -
         X.ةالّصيني
 "PIPEGAZ"يف مشروع دمج الّشركتني  "PIPEGAZ"م فّكرت مؤّسسة 2006 أوت 15 ويف -

 زايدة رأس ماهلا.ابحلّجار ل "ALFATUS" ومؤّسسة

 ."PIPEGAZ"ني مع ا وأصبحت حتمل إسم م مّت دمج املؤّسست2007ويف سنة   -
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"غرداية"، ومؤّسسة  ببنورة "PIPEGAZ"مّت دمج شركة  االقتصاديةو يف إطار الّتحّوالت  -
"ALFATUS"  "اجلزائرية لصناعة األانبيب وحدتني ضمن املؤسسةوأصبحتا ابحلّجار "عّنابة  

"ALFAPIPE"،  :وهذه اختصار لــALGERIENNE DE FABRICATION DE 
PIPE  1.ابجلزائر العاصمةاملؤسسة أصبحت اتبعة للمديرية العامة حبيدرة أن حيث                                                                                            

 : : حملة جغرافية عن ميدان الدراسة2-2

عن العاصمة اجلزائرية حبوايل  بوالية غرداية اليت تبعد  ALFAPIPE سة حمل الدراسةستقع املؤ 
انبثقت من التقسيم اإلداري   يف اجلزء الشمايل من الصحراء اجلزائرية فهي والية فتية واليةالكلم وتقع   600
حسب آخر  وعدد سكاهنا  كلم  86.105وتتشكل من تسعة دوائر، أما مساحتها فهي  1984لسنة 

أما الفئة النشطة فتقدر   ، (إانث 229319ذكور و 238543) ألف نسمة 470 أكثر من الحصائيات ا
قادر على العمل أما الفئة العاملة من جممل  ا  فرد 60.375من إمجايل عدد السكان أي حوايل  %18حبوايل 

من البطالة  نخفضةنسبة مب  زتميجيعلها يف طليعة الوالايت اجلزائرية اليت ت هذا  %83الفئة النشطة تقدر حبوايل 
وتتوزع اليد العاملة املشغولة على قطاعات  %17نسبة البطالة فيها حوايل أن إذ مقارنة ابلوالايت األخرى 

 النشاط االقتصادي املختلفة كما يلي:

 .%27اإلدارة واخلدمات وهي أعلى نسبة وتقدر بــ:  -

 .%21.7وهو اثين نسبة ويقدر بــ:  القطاع التجاري -

 .%17.6واألشغال العمومية ويقدر بــ:  قطاع البناء -

 . %16.2 القطاع الصناعي ويقدر بـ: -

 . %9.5القطاع الزراعي وال ميثل إال نسبة  -

 .%8أنشطة أخرى متنوعة كالسياحة وغريها وتقدر بــ:  -

إذ  ،ةيغردا  واليةكلم من   8ابملنطقة الّصناعية بنورة اليت تبعد بـ  ALFAPIPEمؤسسة  تتواجد
على   إنتاج وحدة وتعّد أكرب، هكتار مساحة مغطاة 4.2من بينها هكتار  24ترتبع على مساحة تقدر بــ 

كلم طويل من    1300طن سنواي أي مبا يعادل  100.000وتقدر الطاقة اإلنتاجية  ،مستوى والية غرداية

 
 إدارة املوارد البشرية مصلحة علومات متحصل عليها من م 1
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حلزونية مبواصفات   بيبنتج أانتبوصة، وتستطيع هذه املؤسسة أن  42األانبيب احللزونية اليت يبلغ قطرها 
 مبينة يف اجلدول املوايل: تكنولوجية أخرى كما هي

 : يبني املواصفات التكنولوجية ملنتوجات املؤسسة (12) اجلدول رقم 

 مسك صفائح األنبوب  القطر طبيعة املنتوج

 

 أنبوب حلزوين 

 بوصة  36إىل  16من  -

 بوصة  48إىل  42من  -

 بوصة  64إىل  52من  -

 ملم   15.88إىل  7.92من  -

 ملم  15.88إىل  8.74من  -    

 ملم  15.88إىل  9.52من  -    

من االحتياج الوطين يف قطاع احملروقات وكذا قطاع  %60وتغطي منتوجات هذه املؤسسة حوايل 
 ةالري، أما املواد األولية اليت تستعملها وخاصة احلديد والصلب املسطح اليت تستوردها من دول أجنبية وخاص

على مدى قدرهتا التسويقية يف الظفر بصفقة   مرتبط أساسا   أملانيا والياابن كما أن النشاط االقتصادي للمؤسسة
و يف قطاع الري وهلذا السبب هد أن  أمع املؤسسات الوطنية سواء الناشطة يف قطاع البرتول والغاز  جتارية

البسيط يتغري من فرتة ألخرى حسب حجم  أهيلتوة العاملة وخاصة اليد العاملة ذات القالتعداد البشري لل
، وكل يف حالة تراجع النشاطعامل  650عامل يف حالة إنتعاش النشاط إىل  1000يرتواح ما بني  النشاط إذ

     يف العنصر القادم.هذه التفاصيل وأخرى املتعلقة ابلتعداد البشري للمؤسسة سنوضحه 

 : : حملة بشرية عن ميدان الدراسة2-3

د التعداد البشري  شه، إذ ALFAPIPEعنصر البشري العنصر األهم يف مؤسسة ليعترب ا
راجع إىل املشاريع اليت تقوم هبا املؤسسة، فكلما كانت هناك مشاريع ازداد  وهذا  كبريا    وتغريا   مؤسسة تذبذاب  لل

تعمل  احلالة العكسية  مبعىن أن املؤسسة يف حالة توفر املشاريع جتدد عقود العمال املؤقتني أما يف  عدد العمال،
 العاملة مبختلف أصنافها.د ييربز تطورات إمجايل ال، واجلدول املبني أدانه ائهمعلى تسرحيهم مع إمكانية استدع
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 ALFAPIPEداخل مؤسسة  حسب الوحدات (: يوضح تطور العمال13اجلدول رقم )

 اجملموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم اإلطارات السنوات

2000 94 170 609 873 

2001 114 187 365 666 

2002 122 200 500 822 

2003 137 199 633 969 

2004 134 191 335 660 

2007 117 150 751 1018 

2008 139 272 470 881 

2009 168 196 132 496 

2010 118 207 219 544 

2011 124 274 318 716 

2012 55 116 798 969 

2013 17 110 691 818 

2014 65 126 599 790 

2015 44 102 619 765 

2016 80 171 514 691 

2017 25 66 711 802 

2018 32 102 620 754 



 اسة التعريف مبيدان الدر ية البحث و منهج...........................الفصل الرابع ....................

 
 

129 

2019 29 59 791 879 

 املوارد البشرية.   إدارةمصلحة املصدر: من إعداد الطالبني اعتمادا على البياانت املقدمة من  

  ALFAPIPEرد البشرية يف مؤسسة ااجلديدة لتعداد املو  2020نفي جاشهر وحسب إحصائيات 
 ن على املصاحل واألقسام التالية:عامل يتوزعو   900فهي تضم 

 ALFAPIPEداخل مؤسسة  بشريال عداد تال(: يوضح  14اجلدول رقم )

 اجملموع فئة عمال التنفيذ  فئة عمال التحكم  فئة اإلطارات 

22 42 836 900 

 . البشريةت املقدمة من مصلحة إدارة املوارد من إعداد الطالبني اعتمادا على البيااناملصدر:  

 :*يل اهليكل التّنظيميدراسة وحتل
تتجّلى أمهية اهليكل الّتنظيمي للمؤّسسة يف حتديد خمتلف املسؤوليات وكذلك املهام، وهذا من أجل 

لف العمليات تالوصول إىل األهداف الّسابقة، وكذلك من أجل املساعدة يف الرّقابة والّتنظيم والّسري احلسن ملخ
 كاليف. لوغ األهداف أبقّل التّ واألنشطة، وحماولة الّتنسيق بني الوظائف لب

توضيحه من خالل العناصر اآلتية و  دراسة اهليكل الّتنظيمي للمؤّسسة هذا العنصر  سنحاول من خالل
 ذكرها:
ّتابعة هلا، كما لعلى املديرايت ا ميّثل أعلى سلطة يف املؤّسسة، حيث يقوم ابإلشراف: املدير العام .أ

 .ؤسسةأجل تنمية وتطوير املاذ القرارات من ختّ ايقوم إبصدار األوامر والّتعليمات و 
هي ذلك اجلهاز من العاملني املنظّم واملساعد األمين للمدير واملسؤولني يف إهاز  السكراترية:  .ب

كتبية، وتقوم مبعاونة تلك  ممات لإلدارة سواء فّنية أو دوأداء أعماهلم الوظيفية واليت تقّدم مساعدات وخ 
فة األجهزة مبا يلزمها من معطيات وبياانت، ومبراقبة  اميد ك قلب الّنابض الذيالوحدات اإلدارية، وتعترب ال

 املديرايت األخرى وتتّبع اإلحنرافات أثناء حدوثها للّتقليل من األخطار. 
ارجي للمؤّسسة، كما أّنه خلمهّمته تويل كل ما خيص األمن الّداخلي وامساعد األمن الّصناعي:  .ت

دث احملتمل وقوعها، وتوعيتهم مبختلف إجراءات الوقاية، ال لتفادي احلوايقوم إبعطاء الّتعليمات للعمّ 
 نشاط على أحسن الظّروف.الابإلضافة إىل إقامة دورايت مراقبة يومية حول الورشات واملصاحل لضمان سري 

 
 .132، ص: 03أنظر إىل امللحق رقم:  *
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هر على مراقبة ومتابعة خمتلف العمليات ملديرايت  مهّمته السّ  مساعد املدير لرقابة الّتسيري: .ث
سة، وحيرص على تطبيق مجيع األوامر والقرارات بكل صرامة وجّدية، وذلك من خالل الرّبط والّتنسيق املؤسّ 

 بني املهام املختلفة جلميع املديرايت ومصاحلها، ابإلضافة إىل متابعة العمل.
 وايل:مديرايت وهي على التّ يوجد مخس املديرايت:  .ج

من حتديد  ا  إلنتاج، إذ تقوم بوضع الربامج اإلنتاجية إنطالقلوتعّد الرّكيزة األساسية ديرية الّتقنية: امل  -
واملّدة الاّلزمة لعمليات اإلنتاج، وهي حترص على تقدمي خمتلف اخلصائص واملواصفات املتعّلقة   ها معايري 

لية: دائرة صنع األانبيب، دائرة ضمان اجلودة، دائرة  اابإلستثمارات اجلديدة، وتضم الّدوائر واملصاحل التّ 
 ّتغليف، دائرة الّصيانة، مصلحة الربجمة.ال

تتوىّل هذه املديرية الّسهر على مصاحل املستحدمني، سواء من حيث مديرية املوارد البشرية:  -
، والعطل، وتوفري الّتأمني الّشامل تالّتوظيف، والّتدريب، والّتأهيل، والّتحفيز، والرّتقية، وتوزيع األجور، واملكآفآ 

خمتلف اإلدارات   تماعية إجّتاه الّضمان االجتماعي وذلك على أساس معلومات املديرية منهلم، والوظيفة اإلج
 .األخرى،كما تضم ثالثة دوائر وهي: دائرة املستخدمني، دائرة الّتسيري، دائرة اإلعالم اآليل، مساعد قضائي

ما مقارنة مع  نوعا   ا  من أهم املديرايت لدى املؤّسسة وذلك ألّن عملها حّساس دتع املديرية املالية: -
عمليات املالية واحملاسبية وذلك بتحليل احلساابت ومراقبة خمتلف الّتصرحيات  الابقي املديرايت، إذ هتتّم مبختلف 

تر والّسجاّلت احملاسبية، إضافة إىل ام العّمال ملعرفة الّضرائب واجبة الّدفع، كما هتتّم إبعداد خمتلف الّدفارقأمن 
يات ومراقبتها، وهذا كّله هبدف حتديد الوضعية أو احلالة املالية العاّمة للمؤّسسة مليزانالقيام إبعداد خمتلف ا 

 ومتابعة سري  الّنشاط، وهي تضم: إدارة امليزانية واملراقبة، دائرة احملاسبة العامة، دائرة اخلزينة. 
ات والعروض  لبلطكآفة اتعترب مهزة وصل بني الّشركة والّزابئن حيث تقوم بتلّقي  ة: ياملديرية الّتجار  -

دائرة   ات، وتضم:لبعمل على تلبية أكرب عدد ممكن من الطالو املقّدمة لدراستها، كما هتتّم بكل اإلجراءات 
 الّتجارة، دائرة الّتسويق. 

ين إّما سة واملوّرد، فيقوم إبعداد برانمج الّتمو سّ بني املؤ  ا  تعترب هذه املديرية وسيطمديرية الّتموين:  -
عن طريق جلب اإلحتياجات املختلفة للمؤّسسة من الّداخل أو عن طريق اإلسترياد، إضافة إىل حرصها على 

ناسب، الّتخزين األمثل وتوفري ما حتتاجه املؤّسسة من مواد أّولية ولوازم ابلكّمية املطلوبة وأقل سعر ويف الوقت امل
 1: دائرة الّشراء، دائرة تسيري املخزون. موتض
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 :: أمهية ميدان الدراسة ومدى مالءمته للبحث2-4

 : أمهية املؤسسة: 2-4-1

 بذاهتا ومتكاملة وليست جمرد وحدة إنتاجية اتبعة هيكليا   اقتصادية قائمةعمومية كون أهنا مؤسسة     -
أكد من صحة أو عدم صحة الفرضيات  ت، هذه امليزة متكننا على الEntreprise Mèreملؤسسة أم 

 رعية املتعلقة بواقع الثقافة التنظيمية من خالل أبعاد القيم واملعتقدات وكذا التوقعات التنظيميةرئيسية والفال
 ل املؤسسة.للعاملني داخ

سواء مبا  أهنا مؤسسة إنتاجية صناعية هذا جيعلها متميزة عن املؤسسات اخلدماتية أو التجارية   -
ومتنوعة وما يتطلبه ذلك من   عديدة ناعية مهنية وصه من جمموعات عمل إنتاجية هلا ختصصات نتتضم

كل هذا على السلوكيات واألفعال  ريوما أتث، تنظيمية للعمل أو للعملية اإلنتاجيةلثقافة استعمال أمناط 
 مع حمتوى الدراسة. بداخلها هذا ما يتطابق ضمنيا  

االقتصاد الوطين  دورا  كبريا  يف تنمية  ALFAPIPEاعة األانبيب نتلعب املؤسسة اجلزائرية لص   -
من خالل دعمها الكبري لقطاع احملروقات والذي يعد من أهم القطاعات االقتصادية الوطنية، حيث تقوم  

من احتياجات السوق الوطنية من األانبيب البرتولية والغازية واحتياجات قطاع املياه وما   %60بتغطية حوايل 
مع ابقي الفروع األخرى للمؤسسة األم هو السمعة الطيبة ب بغرداية قبل الشراكة تتميز به وحدة األانبي تكان

وهذا بفضل  اليت حتظى هبا لدى املؤسسات الوطنية خاصة سوانطراك ابعتبارها الزبون الرئيسي للمؤسسة، 
ابإلضافة إىل ة املنتجات البرتولية، دومعايري جو  9001 اجلودة العالية للمنتج وذلك لتطبيقها ملعايري اإليزو

 جال احملددة إلهاز الطلبيات، وهذا ما ساعدها على إهاز أكرب املشاريع التابعة لسوانطراك.احرتام اآل
إن هذه املؤسسة مبا تتميز به من خصائص جتعلها مطابقة لنموذج املؤسسة الصناعية الكربى    -

مدى قدرهتا  ها وهاعتها تتوقف على ة اليت تكون فاعليتاحلديث ألنواع املنظمات (آالن توران )حسب تصنيف 
أي قدرة الفاعلني   وخارجيا   لنمطها التسيريي يف إجياد احللول لإلشكاالت املطروحة على املؤسسة داخليا  
 املتواجدين على اخللق واإلبداع يف جتاوز املعوقات الداخلية واخلارجية للمؤسسة.

مؤسسة ضخمة  ا منحدرة من إهنها الفعلي ليست حديثة النشأة بل دأهنا مؤسسة من حيث وجو    -
اليت تعترب   S.N.Sوهي شركة احلديد والصلب  (علي الكنز)كانت تشكل مفخرة الصناعة اجلزائرية حسب 
ها املؤسسة مما جعلها تواكب كل التغريات والتطورات اليت عرفتأول شركة أسستها اجلزائر يف ميدان الصناعة، 

  1. هتا إىل يومنا هذاأ منذ نش ةاجلزائري

 
  .260/261، ص ص:مرجع سابقبن عيسى حممد املهدي،  1
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على مركزها يف السوق تتبع املؤسسة سياسة التوسيع يف النشاط بتطبيق برانمج   احملافظة من أجل   -
إبنشاء ورشة جديدة للتغليف ابلزفت كما قامت يف سنة   1986التطوير، حيث كانت البداية يف سنة 

ل على لبوليثيان حيث متكن هذه التقنية من احلصو اإبنشاء ورشة للتغليف اخلارجي لألانبيب مبادة  1992
 بيب أكثر جودة ومقاومة للظروف الطبيعية.أان

على الصعيد احمللي فهي تساهم يف تشغيل عدد كبري من العمال مما يعين امتصاص جزء من البطالة   -
ن الداخلي، ماملوجودة على مستوى املنطقة حيث يشمل التشغيل مجيع املستوايت كالسائقني، رجال األ

قي املناطق بصفة  املهندسني، كما تساهم يف فك العزلة عن ابو ، العمال داخل وخارج الورشاتو واملسريين، 
عامة ومنطقة غرداية بصفة خاصة مما يزيد من فعالية دورها االسرتاتيجي والقريب من أهم مناطق تواجد احلقول 

ناس، مع مسامهتها يف زايدة إيرادات الوالية من  مالبرتولية كحاسي مسعود، قاسي طويل، حاسي رمل، عني أ
 ئب.ل الضرائب اليت تقوم بدفعها إىل مصلحة الضرا خال

يف نشر السمعة احلسنة على املستوى جودة منتجات    على الصعيد الدويل لعبت املؤسسة دور فعاال     -
 . API-Q1و  ISO 9001املؤسسات الوطنية بعد حتصلها على شهاديت 

ة يف األانبيب، على أن األمريكية املتخصص Bechtelمن شركة  ؤسسة اعرتافا  ملقد لقيت ال  -
 1املؤسسة تصنع األنبوب ذو جودة عالية.

ألمهيتها اليت متيز املؤسسة حمل الدراسة  من هذه املميزات امليدانية هلذه املؤسسة من جهة ونظرا   فانطالقا  
 تيار العقالين واملناسب.خاال انمن جهة اثنية فاختياران هلا كان يف اعتقاد

 : أهداف املؤسسة: 2-4-2

 مّثل أهدافها يف العناصر التالية:تت

 املسامهة يف تنمية اإلستثمارات يف املنطقة وذلك بفّك العزلة عنها.    - 
 اإلحتكاك ابملؤّسسات األجنبية من أجل إكتساب اخلربة والّتكنولوجيا اجلديدة.  -
 الل الّتعريف ابملؤّسسة. خحماولة كسب مستثمرين أجانب من  -
 لوطنية للمؤّسسات:"سونطراك ، سوانلغاز ، البناء ، الّري". تغطية خمتلف احلاجات ا -
 إجياد أسواق داخلية وخارجية لتصريف املنتجات للحصول على املاّدة األولية.   -
 املشاركة يف املشاريع الوطنية الكربى. -
 املناسب.يف الوقت و  ونوّعا   تلبية طلبات املستهلكني كّما   -
 ق بيع املنتوج لعمالء أجانب. توفري العملة الّصعبة عن طري -

 
اسات ، جملة إدارة األعمال والدر -دراسة ميدانية-اجلزائرية نتاجية واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة اإلد حسان مخقايت، أمحد علماوي و حمم 1

 .55/56ص ص:اشور، اجللفة، اجلزائر، د س، ع جامعة زاين االقتصادية، العدد الثالث، 
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 الّتخفيض من ديون املؤّسسة. -
 تسعى إىل الّتغيري والّتطوير يف كآفة اجملاالت لضمان بقائها واستمراريتها.   -
 تقوم جبميع األساليب والّتقنيات اجلديدة يف إطار عملها. -
 عملها.  نيات اجلديدة يف إطارق تقوم بتطوير التّ  -

 : : نشاط املؤسسة2-4-3

أهم نشاط للمؤّسسة يتمّثل يف إنتاج األانبيب املصنوعة من احلديد والّصلب بغرض نقل البرتول والغاز  
يل، حبيث تبلغ الطّاقة اإلنتاجية للمؤّسسة يف احلاالت العادية  الطّبيعي واملاء وكل املوانع حتت ضغط عا

ملم، وهذا القطر ميّيزها  1825 إىل 406، وتنتج املؤّسسة أانبيب يرتاوح قطرها مابني طن سنوايّ 100000
من إنتاج اجملتمع، كما أهّنا تسعى دائّما لتغطية الّسوق  %70عن بقية املؤّسسات األخرى األم تساهم بــ: 

أنّنا هد أنشطة خمتلفة   ااخلي وتلبية إحتياجات أكرب القطاعات:"سونطراك، سوانلغاز، مديرية الّري"، كمالدّ 
 منها:

 يد للّتجار واخلواص واملقاولني. بيع مشتّقات احلد -
 بيع منتوجات األانبيب املربّعة، الطّاوالت املمزوجة والّزوااي. -
 صناعة األانبيب اخلاصة بنقل البرتول، الغاز، املاء، وأيضا مجيع املوانع ذات الّضغط العايل.  -
ديدية واليت تقوم بشرائها من مصنع  ة اليت تقوم املؤّسسة ابستعماهلا على شكل لفافات حيتتمّثل املواد األّول -

أو تستوردها من اخلارج كأملانيا والياابن وفرنسا، ويصل وزن الّلفافات احلديدية حوايل   "SIDER"احلّجار
ثالث   لساعة من خال 24/24مبعّدل  "D.C.B.A "  طن، وتعمل املؤّسسة أبربع خطّوات إنتاجية 20

يوجد ورشتني  ، و واألعياد الّدينية والوطنيةحّ  يف أاّيم العطل فرق عمل يف اليوم، حيث أهّنا تعمل ابستمرار 
 لصناعة األانبيب:

أنبوب حلزوين ابلّتلحيم اإللكرتوين  " LESBOBINES"  خاصة بتحويل املاّدة األّولية الورشة األوىل: -
 الّداخلي واخلارجي.

 خاصة ابلّتغليف حسب استعماالت كل أنبوب:   الورشة الثانية: -
  موّجهة لنقل البرتول يتم تغليفها من اخلارج فقط. أانبيب  *
 أانبيب الغاز يتم تغليفها من الّداخل واخلارج.  *
 أانبيب املياه تطلى من الّداخل ضّد الّصدأ. *
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 : املتعاملون مع املؤسسة:2-4-4

 العمالء:   -أ
الوطنية سونطراك، هي املؤّسسة  % 90والذي حيتّل املرتبة األوىل بنسبة  سةللمؤسّ ل الرّئيسي يالعم

جعلتها  "ISO 9001 " ابإلضافة إىل مؤّسسات أخرى كسوانلغاز ومؤّسسات توزيع املياه حيث أن شهادة 
اليت تشرف على   "BRITUSH  PETROLUM"عمالء من خارج الوطن مثل شركة تكسب 

 ."BICTEL"غاز والّشركة األمريكية لإهاز مشروع عني صاحل لنقل ا
 املورّدون:   -ب

ون أهم العناصر ابلّنسبة للمؤّسسة وهم املصادر اليت جتلب منها املادة األّولية وكل مستلزمات  ميثّل
املناسبون على أساس معلومات خمتلفة كالّسعر، العملية اإلنتاجية، كما أن املؤّسسة تقوم بعملية اختيار املوّردون 

 ليون وخارجيون.أهّنا تتعامل مع املوّردون داخ ّدفع، وقت الّتموين، كمالشروط ا
 املورّدون الّداخليون:   -

 وهم خمتلف املؤّسسات الوطنية اليت تقوم ابلّشراء منها وهد من بينها: 
 املختّصة ببيع املاّدة األّولية.  "ALFASID" مؤّسسة *
 سالك الّتلحيم.أباليت تقوم بتموين املؤّسسة  "ENTPL" مؤّسسة *
 وت والوقود.املختّصة ببيع الزّي "NAFTAL" مؤّسسة *
 واألزوت.  اليت تقوم ببيع األكسجني "ENGI" مؤّسسة *
 اليت تقوم ببيع مواد الّطالء. "ENAPCI" مؤّسسة *

 املورّدون اخلارجيون: -
 ومن بينها هد: اوهي املؤّسسات اخلارجية اليت تزود املؤّسسة مبختلف املواد الاّلزمة لنشاطه

  أنتاج قطع الغّيار. األملانية املتخّصصة يف  "SGGT" مؤّسسة *
 الياابنية اليت متّون املؤّسسة ابملواد األّولية.  "CITOH" مؤّسسة *
 البلجكية املنتجة ألشرطة األشّعة واملنتجات املتطّورة.  "NY.AGFACEVAERT" مؤّسسة *
 )البوليتيالن(.   م إبنتاج مواد الّتغليفو الفرنسية اليت تق "ATOFINA" مؤّسسة *
 إنتاج وسائل املراقبة املخربية. الفرنسية املتخّصصة يف  "CONTROLAB" مؤّسسة *
 
 
 



 اسة التعريف مبيدان الدر ية البحث و منهج...........................الفصل الرابع ....................

 
 

135 

   املنافسون: -ج
اجلزائرية لألانبيب هي املنافسة الوحيدة على املستوى الوطين، أّما  "ALFATUS" تعترب مؤّسسة
أّن املؤّسسة ال إال ، نيالعامل  األملانية من أهّم املنافسني "BENDER" د مؤّسسةهعلى املستوى العاملي 

 مبنافسيها يف الّسوق.  ا  كبري   اهتماّما  تويل 
 الوسطاء:   -د

 هم عناصر الرّبط املستهلكني واملنتجني سواء كان هذا املنتج جتارة مجلة أو جتزئة أو وكالء.
 احلكومة: -و

هذه املسؤوليات  املتعّلقة بنشاط املؤّسسة، وهد من بني  وهي املسؤولة عن فرض الّتشريعات والقوانني 
كما أن الّدولة تفرض على املؤّسسة شراء موادها  ، ب وحتديد األسعار وقوانني اإلسترياد والّتصديرفرض الّضرائ

 من أجل تنمية الّصناعة احملّلية. "SIDAR" األّولية من شركة
 : اجملال الزمين للدراسة: 2-5

تم دراسة ما ت غري أنه غالبا   ،فرتات من تقدمهة من تطوره أو يف مبوضوع يف فرتة معين ميكننا أن هنتم
لذلك كانت الدراسة حمددة بوقت   حمّددة،  منيةفرتة ز ب  ترتبط عادةعملية البحث ألن  ،ظاهرة ما يف فرتة معينة

، ويقصد ابجملال (كيفي  رميون )و  (موريس أجنرس)وهو من شروط قابلية اإلهاز اليت تكلم عنها كل من  زمين
للجانب النظري واجلانب امليداين الذي يتمثل يف مجع   الفرتة اليت يستغرقها الباحث يف دراستهالزمين تلك 

 البياانت واملعلومات من ميدان الدراسة.
 ،2019/2020سنة اجلامعية اجلديدة من ال سبتمربشهر  يف دراسةلقد بدأ التفكري يف موضوع ال

لك  د ذعرض بعي  ل ،ع هلدف توجيهنا لبعض مسائل البحثجمموعة من األساتذة يف املوضو  حيث مت استشارة
مع قابلية دراسته  البحث  موضوعاالتفاق على  متّ  وردّ  ذوبعد أخ ، على املشرف يف شكل تصور مبدئي

 ن خالل:م  عمليا  ليتّم بعدها مباشرة البدء يف جتسيد الفكرة  ، 2019ديسمرب  يف سوسيولوجيا  
اء مقابالت  وإجر  يف امليدان ستطالعية اال جوالتلل 2020جانفي املوالية من شهر  فرتة ال صي ختص -

الع على الواثئق والسجالت اإلدارية  طغري مقننة مع بعض إطارات وعمال املؤسسة وكذا احلصول واإل
على  ع املكتيب اإلستطالابلتزامن مع  ، وهذا بعد أخذ املوافقة إلجراء الدراسة فيها بطبيعة احلال ؛للمؤسسة

اإلرث النظري للموضوع، الذي أفادان يف حتديد  البحوث والدراسات وكذا املكتب املتعلقة ابلظاهرة اليت تكون 
ملصنع املؤّسسة للّتعّرف أكثر عن  انية إضافة إىل زايرة ميد ،للدراسة ةوبلورة اإلشكالية العاموتدقيق املوضوع 

اليت متر هبا خالل العملية اإلنتاجية يف الورشات أي من دخوهلا من  كيفية صنع األانبيب ميداني ا، واملراحل
، وهذا هبدف مالحظة أبعاد ومؤشرات  لية خام إىل خروجها مبنتج اتم وكيفية تسويقها خارج املصنعماّدة أوّ 

 . لبحث يف املؤسسة حمل الدراسة للموازنة والتنسيق بني اجلانب النظري والواقع اإلمربيقيا
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از  ، كان العمل على إه2020 مارسإىل منتصف شهر  فيفريشهر املمتّدة من بداية  ةويف الفرت  -
للدراسة، والذي حاولنا فيه اإلحاطة واإلملام أبهّم اجلوانب النظرية واملعرفية حول  نهجيةة واملالّنظري فصولال

  ودكاترة  طرف أساتذة منإلكرتونيا  ، وهذا ابلتوازي مع بناء أداة اإلستمارة وحتكيمها متغريات املوضوع
 حوثني. وجب تصحيحه مث اإلنطالق يف توزيعها على املب وتصحيح ما
إىل   مارس فقد خصصناها للجانب امليداين اليّت امتدت من األسبوع الثالث لشهر  أما الفرتة املتبقية -

للتها زايرات  خت، واليت ، ومّت خالهلا حتديد خمتلف اجلوانب امليدانية للّدراسة2020 أوتشهر غاية منتصف 
مجع  ابإلضافة إىل  واإلداريني، املصاحل والعمال  متكررة هلذه املؤسسة وعقد لقاءات متواصلة مع اإلدارة وخمتلف 

، وكذا لها واخلروج بنتائج الدراسةحتليو واستخراج اجلداول  spssاإلستمارات وتفريغها ابستعمال برانمج 
 .  مذكرةاملراجعة والطبع النهائي لل

( من 19يد دراسة امليدانية امتدت لفرتة طويلة نظرا  ملا أحدثه )كوفالفرتة الحظ أن ن مالحظة:
حمل الدراسة، مث وقع هناك تدبدب يف الرجوع إىل العمل يف   ؤسسةاملمستجدات يف غلق غالبية املؤسسة ومنها 

    بني الغلق والفتح.  الشركة
لدراسة النظرية والزايرات امليدانية لتكملت ا نيإذن بشكل عام كان هناك تنويع وتناوب زمين ومنطقي ب

جراء إسقاط علمي للجانب النظري على امليداين  إكال اجلانبني، وكذا حماولة   النقص الذي ميكن أن يالحظ يف
 ، وهذا ما يتطلبه البحث العلمي املنهجي.والعكس صحيح
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 الصة:خ
ني ملختلف اجلوانب املعرفية والتصّورية ملوضوع البحث، نمّ بعد الفراغ من إعداد الفصلني النظريني املتض

املنهجية اليت مّت اعتمادها للنزول للميدان ومجع البياانت من املبحوثني،   وبعد ضبط الفصل اخلاص ابإلجراءات 
ى يف منهجية إعداد البحوث السوسيولوجية بعد بناء األداة وحتكيمها، ميكن االنتقال إىل خطوة هامة أخر 

 عرض وحتليل ومناقشة البياانت امليدانية.  هوية؛ واملقصود هنا  انداملي
من خالل القيام بعرض البياانت يف جداول إحصائية ايل هلذا الغرض، وقد مّت ختصيص الفصل املو 
 صر ملناقشة النتائج املتوصل إليها.وحتليلها سوسيولوجيا  مع ختصيص عن )تكرارية( والتعليق عليها إحصائيا  
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 متهيد:
ر اجملهود ظه  حيث ت   غاية يف األمهية؛وكذا مناقشة النتائج مرحلة  وحتليلها بياانتتعترب مرحلة عرض ال  

وتتو ج الدراسة يف هنايتها بنتائج، فهي تدفع البحث العلمي حنو املزيد من   ي بذله الباحث طيلة فرتة البحثلذ  ا
 التقدم والتطور. 

البد من الوصول جملموعة من النتائج اليت تعكس تواضعة، كان الد راسة املومن خالل مراحل هذه 
للبياانت وقراءة سوسيولوجية  إحصائياا  فرضيات البحث، وسنحاول من خالل هذا الفصل أن نقدم حتليالا 

جداول  ، وذلك من خالل عرض البياانت يف للنتائج اليت  تتعلق جبملة من األسئلة اليت طرحت يف اإلستمارة 
ملعاجلة الكيفية عن طريق حتليل املعطيات الكمية يف ضوء التحليل الشامل ملوضوع حماولة القيام اب تكرارية، مع 

الدراسة واالرتباطات املوجودة بني خمتلف املعطيات احملصل عليها، وهذا بغية الوصول إىل مناقشة البياانت  
 اجلزئية للفرضيات والنتائج العامة هلذه الد راسة.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 ومنطقي، حبيث أن كل بعد من أبعاد االستمارة يضم  وضوعيسب مؤشرات كل فرضية برتتيب محب جمموعة من األسئلة واليت توزعت أعددان

رة للتعزيز والتدعيم واإليضاح، إىل  فقرات من دليل املقابلة احل مؤشر يضم أسئلة معينة، كما اعتمدان يف التحليل واملناقشة استحضار مؤشرين ولكل
 ستطالعية. أثناء الزايرة امليدانية جملتمع الدراسة ولقاءاتنا من بداية الدراسة اال  ة البسيطة وابملشاركة،حظ املؤشرات اليت رصدانها عرب املالجانب بعض 
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 : ALFAPIPEفر القيم التنظيمية لدى عمال مؤسسة و تت -1
 من أجل التحقق من صدق الفرضية األوىل من عدمها، مت حتليل بياانهتا يف اجلداول املخصصة هلا

، وهذا ما ميكن (22)إىل غاية اجلدول رقم  (15)، واليت كانت من اجلدول رقم سسيولوجياا من مث إحصائياا و 
 ايضاحه يف اآليت:

الرفع من   بغيةالتدريب آراء املبحوثني حول ختصيص املؤسسة لربامج يوضح : (15) اجلدول رقم 
   أداء العاملني

 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

 %05.33 04 ال

 نعم

 

 معايي 

 خضوغ   

 التدريب 

  60% 45 نتائج تقييم األداء 

 

94.67% 

 21.33% 16 سلطة املسؤول

 %12 09 اختيار العامل 

 01.33% 01 أخرى

 %100 75 اجملموع

هناك ضرورة ملحة للتعرف على واقع عملية التدريب ابملؤسسة بصورة أكثر حتديداا ملعرفة مدى أتثريها  
على الكفاءة اإلنتاجية لألفراد، وإذا اعرتفنا بدور املوارد البشرية كمحور فعال يف نشاط املؤسسة سوف نركز  

 وهي معايري خضوع التدريب.على إحدى أهم الوسائل لبلوغه أال 
من   أن نسبة كبرية واليت أظهرت من خالل البياانت اليت عرب عنها املبحوثني امللخصة يف اجلدول أعاله، 

برامج   ختصص بشكل فعلي ALFAPIPEمؤسسة  أجابت أبن %94.67 واملمثلة بــ عينة الدراسة
يب يف املؤسسة ختضع لنتائج  ج التدر أن برام %60فرد وبنسبة  45من بني هؤالء ذكر ، لتدريب العمال

  ضع لهختذكروا أن سلطة املسؤول هو املعيار الذي  %21.33فردا أي بنسبة  16 تقييم األداء، وكذلك جند 
  وأخريا التدريب ختضغ الختيار العامل،أن برامج  %12وبنسبة  أفراد 09برامج التدريب، يف حني صرحوا 

متطلبات منصب العمل من  عيار مب علق واملت، %01.33متثله نسبة  واحداا طرح معيار آخر واليت  فرداا جند 
 .مهارات
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اسة ال  املؤسسة حمل الدر  يرون أبن 0%5.33أي بنسبة أفراد  04 وهم أما أفراد عينة البحث الباقون
 .ألجل الرفع من أداء العاملني ختصص برامج للتدريب

ملا حيمله التدريب من أمهية يف تطوير   ما حتمله هذه املعطيات اإلحصائية من دالالت سوسيولوجية
يف كتابه "السلوك التنظيمي" الذي اعترب أن   (الطجم عبد هللا)فراد وهذا ماعرب عليه كفاءة وخربات األ

العمال من أجل تطويرها والقضاء على األساليب التقليدية يف  التدريب وسيلة لتثمني قدرات ومهارات 
 1العمل.

مسعاها لإلرتقاء أبداء العاملني طيلة  ة بدورات تعليمية تدريبية يف اسلقد قامت املؤسسة حمل الدر 
 2017/ 14/02-13 ع يوم مالسنوات املاضية حيث على سبيل املثال عقدت دورات حول إدارة قضااي اجملت

عاملني إىل  غرداية وقد وصلت الكلفة هلذا التكوين الذي مشل  NIRWAYئة املختصة إبشراف اهلي
ن ألربع عمال يف إطار محاية األفراد ومعدات الشبكات األرضية إبشراف  إىل التكوية دج إضاف 51480.00

EGIC  دج.154080.00 بلغت تكلفته 11/09/2017-08ابن سينا وهران يف 
فقد قامت أيضا بعدة دورات تكوينية نذكر على سبيل املثال منها دورة بعنوان القيادة   2018 أما سنة

-24غرداية امتدت من  VCSعمال إداريني حتت إشراف  06 ــل BSCاالسرتاتيجية للمؤسسات 
دج اضافة لتكوين من نفس اجلهة املختصة بعنوان   288900.00 وايلحببتكلفة قدرت  26/03/2018

 دج.112350.00بتكلفة قدرت بــ  08/03/2018-06املراجعة الداخلية لعاملني أايم 
وين معترب من التكوينات نذكر منها التك دد فقد كانت هي األخرى مشتملة على ع 2019 أما سنة

-11أايم  CHSعنابة حول الصحة والسالمة  BESSTEZGOSبه الذي قامت 
دج إضافة إىل تكوين يف تشغيل  643500.00بتكلفة  عامل من املؤسسة 16حلوايل  12/01/2019

ابن سينا  EGICبرعاية  29/04/2019-26 ألايم ت وصيانة األنظمة اهليدروليكية خلمس عمال امتد
              أايمآليا  03 للورشة APIدج، وتكوين آخر بعنوان 192600.00وهران بتكلفة بلغت 

دج، إضافة لدورة جملموعة عمال بعنوان الوعي ابجلودة 130005.00بتكلفة  01-05/08/2019
دج، هذا وهناك تكوينات أخرى  187200.00بتكلفة  27/04/2019-25أايم  EBITSإبشراف 

 UT2وهو تكوين للحصول على شهادة بفرنسا  ISساعدة هيئات دولية على غرار هبا املؤسسة مبقامت 
 لسبعة عمال على دفعتني. 

 2دج.17130000عامل بتكلفة  13إضافة لتكوينات لتعليم اللغة االجنليزية ابلغرفة التجارية بغرداية لــ 

 
اج الوظيفي لدى العاملني يف شبكة األقصى لإلعالم واإلنتمن ظاهرة االحرتاق  ددور جودة احلياة الوظيفية يف احلمروان حسن الرببري،  1

 منشورة( )غري .17م، ص:2016جامعة األقصى، غزة، فلسطني، د د م، كلية اإلدارة، برانمج القيادة واإلدارة،  يف ، رسالة ماجستري مقدمة الفين
 معلومات متحصل عليها من مصلحة إدارة املوارد البشرية.  2



 شة البياانت امليدانية قنا..عرض وحتليل وم............................................ امسالفصل اخل

 
 

141 

ية للعمال يف  لدورات التكوينما عرضناه سابقاا حول خمتلف ا وكتحليل سوسيولوجي على لذلك
ابلتحسني املستمر جلودة مهارات   عام للمؤسسة الذي يربز االهتمام البالغالسنوات األخرية على اإلجتاه ال

ر  إضافة إىل تكوينات خاصة ابلثقافة واخللفيات التنظيمية واإلنتاجية وهو األم ،البشرياملورد وقدرات العاملني 
ن جهة والوضعية اجليدة لعمال املؤسسة حالياا ويف للمؤسسة ملة األمد ة طويالذي يربز ويوضح االسرتاتيجي

من جماهبة التحدايت املستقبلية، ونرى أن هذا االجتاه يكلف املؤسسة تكاليف كبرية لكن  ااملستقبل مما ميكنه
 حتمل تلك النفقات. املنتوج املنتظر من تلك التدريبات يربر 

الوظيفية، عينة، وحسب ما أتت به النظرية البنائية ي دور ووظيفه م العامل كبناء إجتماعي يؤدفإذن 
فأي تغري يف البناء يقابله تغري يف الوظيفة، لذا ابت على املؤسسة أن هتتم ابملوافقة بني العامل ووظيفته من  

 . ALFAPIPEخالل إخضاعه لدورات تدريبية وهذا ما تنتهجه إدارة مؤسسة 
لقد أصبحت يدة كل البعد عن متطلبات املناصب فيها، حمل الدراسة بعاألهداف املسطرة للمؤسسة إن 

و التسيري ال مسريين مما جيعل االهتمام ضروري  أحاملي لشهادات يف اإلدارة  املؤسسة حمل الدراسة تدرب 
 وفوري ابلتدريب يف املؤسسة.

ل وزايدة  تدريب العما علىعملية التدريب، والذي يرتكز أساسا وهنا يربز دور إدارة املوارد البشرية يف 
ه وهذ، بناء على نتائج تقييم األداء وهذا كما وضحناه يف اجلدول والرفع من أداءهم قدراهتم على اإلسهام

يقوم هبا رؤساء العمل يف كل فرتة معينة متليها تشريعات وقوانني املؤسسة تبني فيها  تقييمية األخرية عملية 
هلا تتخذ اإلجراءات الالزمة إلخضاع  من خال واليت ،املؤسسة يد عاملة يفكل لامن القوة والضعف مك

يتطلب التدريب   لرفع أداءهم الوظيفيوأن متكني األفراد  ،اصةاخل على ضوء كل تلك اإلجراءاتالتدريب 
 والرفع من أداء العاملني، وهنا تربز جوهر العالقة بني مؤشر التدريب املكثف يف كل اجلوانب املتعلقة ابلوظيفة

من عملية التدريب خالل عملهم يف   جاابت املبحوثني حول استفادهتما: (16رقم ) دولاجل
 املؤسسة 

 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

 %04 03 ال        

 نعم

 كفاية 

 عملية التدريب 

  %60 45 كافية

 %36 27 غي كافية  96%

 %100 75 اجملموع



 شة البياانت امليدانية قنا..عرض وحتليل وم............................................ امسالفصل اخل

 
 

142 

يقتضي وضوح  ة صناعية العمومية كحال ميدان الدراسالة أرجاء املؤسسإن إرساء لعبة الثقافة يف 
املساعي واألهداف املخططة واملرجوة، فال ميكن تصور إرساء ثقافة تنظيمية دون مرافقة تكوينية يف الفكر  
والسلوك الفردي واجلماعي، ولعل جناعة الثقافة التنظيمية تنطلق من رسوخ ثقافة تكوينية وتدريبية تؤهل  

 لعامل.ا
إلجاابت املبحوثني حول هذا السؤال املتعلق ابستفادهم من عملية التدريب  جلدول السابقان م نالحظ

خالل  من جمموع أفراد العينة أجابوا أبهنم استفادوا من عملية التدريب %96 أن خالل عملهم يف املؤسسة
عملية  د العينة أن راف ألع اإلمجايلمن اجملمو  %60فردا وبنسبة  45، من بني هؤالء ذكر عملهم يف املؤسسة

التدريب غري كافية يف  أن علمية  %36فرداا أي بنسبة  27التدريب يف املؤسسة كافية، يف حني صرح 
 املؤسسة حمل الدراسة.

 كانت إجاابهتم سالبة  %04 واليت متثلهم نسبة  أفراد 03أما عن املبحوثني الباقون واملقدر عددهم بــ 
 .يب خالل عملهم يف املؤسسةدر لتا من عملية اأي أهنم مل يستفيدو 

هنم أب صرحواكما نرى نستنتج أن نسبة كبرية من أفراد عينة البحث   من هذه املعطيات اإلحصائية
يتوافق  ما وهذا  ،كذلك ابلتنشئة التنظيمية بشكل عام  عليه  والتكوين أو ما يطلق استفادوا من عملية التدريب

لربامج التدريب   ALFAPIPE ختصيص مؤسسة حول (15) رقمالسابق الشيئ املوضح يف اجلدول  مع
مدير املؤسسة و مدير إدارة املوارد  كل من   الشيئ الذي أكده لنا وهذا  ، جل الرفع من أداء العاملنيأل

مبوجب أن املؤسسة تتوفر على نظام " املدير:قول ثال يوعلى سبيل امل يف املقابلة اليت أجريت معهم،البشرية 
ابإلضافة إىل شهادة  API-Q1، و ISO 9001 :2015 ،API-5Lعايري التسيري وفقا ملجلودة 

و التقدم يف   ISO/CEI-17025 :2017اعتماد خمرب التجارب الفيزايئية و الكيميائية وفقا لـمعيار 
و   ISO-14001يف العمل وفقا ملعايري  احلصول على شهادة اجلودة اخلاصة ابلصحة و البيئة و السالمة

ISO-45001 فني ذوي كفاءة و توفري  وسائل التطويرن املؤسسة انتداب موظيتطلب م ، كل هذا 
و تقدمي البياانت و الدالئل املادية إلثبات جمهود التكوين حبيث يعترب هذا األخري   دريباملستمر عرب آلية الت

  برامج تدريبية  ملؤسسات بتنفيذ وضعتها الدولة اجلزائرية لضمان قيام ا من جهة أخرى أحد الوسائل الضريبية اليت
  مر لصاحل موظفيها مقابل اإلعفاء من دفع الضريبة اخلاصة بذلك وفقا لنسب تتوافق و حجم ملستللتكوين ا
 ."كوينجمهود الت
ية لدى مسؤويل  يث تعد هذه احلالة إسرتاتيجحبالنظرة اإلسرتاتيجية للمؤسسة حمل الدراسة،  وضحيا مم 

مل مع خمتلف الوضعيات املهنية وما  التنظيمية وتقنيات التعا لقيمقل امن فرص لن  وما تشكله إدارة املؤسسة،
ميشال  )حيدد فمن خالل نظرية التحليل االسرتاتيجي  لقه من فاعلية على النسق التنظيمي بشكل عام،خي

لعمل من و املعلومات املتعلقة ابأأمهها اكتساب املعرفة من ات، واليت ؤسسموارد السلطة داخل امل (كروزيه
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بوضعية مالئمة يف املفاوضات مع   ونها يتمتعييت جتعل من مكتسبوالتكوينية، وال التدريبية الدورات خالل 
 التنظيم أو مع األفراد، على أساس أن قراره سيكون ابلضرورة هو األحسن.

سعى للوصول إىل الكفاية واحلد املناسب للدورات التدريبية، حيث ت ALFAPIPEمؤسسة ن إ
واعية حبجم املنافسة، وذلك حنن نويل   حمل الدراسةة ؤسساملن إ"بقوله: شرية املوارد البمدير إدارة  ناأكد ل

، فهي "وصوالا إىل الكفابة والنصيب سعياا منا لرفع أداء العاملني وحتسينه  عناية خاصة ابلتدريب والتكوين،
تصوراته القبلية   وم ابلقطيعة مع ه مما جيعله يقعلى تلقني العمال التدريب الكايف والشايف منذ بداية توظيفحترص 

، أو عدم تلقيه للتدريب والتكوين ضف إىل ذلك ختوفه من عدم  داخل هذه املؤسسة ل صعوبة العملحو 
وهكذا يركز جهده على كيفية إتقان العمل عوض التفكري يف   كفاية عملية التدريب يف حتسني أدائه الوظيفي

ا للجودة سية اليت وضعهيف مبادئه األسا (كايرو ايشيكاوا) يه وهذا ما أكد علكيفية التمكن من القيام به، 
على قدر كايف بقصد حتسني مهاراهتم  ضرورة الرتكيز على تدريب وتعليم العاملني "الشاملة حيث أكد على 

واحللول  يف مناقشة املشكالت وأدائهم يف العمل ومتكينهم من إتقان املهام املسندة إليهم، وإشراكهم مجيعاا 
 1."حةاملقرت 

 دربنييتعني االهتمام ابختيار اخلرباء أو امل، لذلك بنائياا ووظيفياا متكامل التدريب نظام  ومجلة القول أن
والتخطيط له وحتديد  دريباملرجوة فليس املهم االعرتاف أبمهية التالوظيفية ابلشكل الذي يضمن حتقيق الفعالية 

أبسلوب غري مالئم،  يذهاتنف متودة النتائج لو كن أن تكون حمدهذه اجلهود مي االحتياجات وحمتوى الربامج، فمثل
وكفايته ابلنسبة   اإلختيار العلمي لطرق التدريب أحد املعايري األساسية احملددة لدرجة فعاليته األساس فإنهذا وعلى 
  ينائي والوظيفي يف آن واحد.للتحقيق التكامل ا للعمال

 ملني التدرييب ابلنسبة للعا الربانمج ى وضوح أهداف دميبني : (17اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  الحتماالتا

 %42.67 32 واضح 
 %46.67 35 واضح جزئيا 

 %08 06 غامض 
 %02.66 02 أخرى
 %100 75 اجملموع

ة  اخلطو ومما ال شك فيه أن ، يسعى أي برانمج تدرييب إىل حتقيق وجتسيد مجلة من الغاايت واألهداف
تساعد يف  هنابدقة ووضوح، أل  هي حتديد األهداف برانمج تدرييبري فيها عند إعداد أي جيب التفكوىل اليت األ

 
 .111م، ص:2006نان، لب الغريب اإلسالمي للنشر، بريوت،  ، دار 1، طاإلدارة احلديثة يف القرن الواحد والعشرين نظرايتعمار بوحوش،  1
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رسم الطريق الذي يؤدي إىل حتقيقها، كما أهنا تعترب املقياس لتقييم النشاط بعد تنفيذه واحلكم عليه ابلنجاح أو  
 الفشل يف ضوء حتقيق األهداف أو العكس.

الذي يبني مدى   ( 17)رقم  اجلدولبة املبحوثني حسب هذا ائية إلجايات اإلحصاملعطظ من نالحإذ 
  نأبيرون %64.67 نسبة ي بأمن أفراد العينة  فرداا  35 أن لني عاموضوح أهداف الربانمج التدرييب ابلنسبة لل

هناك أن  %42.67 نسبةب أي  اا فرد 32 ، فيما يرى اهداف الربانمج التدرييب واضح جزئيا ابلنسبة إليهم
جند   ، فيمابسوينتابه الل   الربانمج التدرييب غامض أفراد يرون أين 06 دبينما جن ،التدرييب م للربانمجوضوح ات

درجة توصيل  ىحيتاج إىل تضافر اجلهود/ يتوقف علوهي:  أخرى عن السؤال جاابتكإ %02.66نسبة 
 الرسائل. 

املؤسسة لوجي نقول أن ل سوسيو وكتحلي اجلدول اإلحصائية اليت جاءة يفما نستخلصه من هذه املعطيات 
وهذا مايعود ابإلجياب على العمال واملؤسسة  وغاايتهتتبع سياسة واضحة ألهداف الربامج التدريبية ل الدراسة حم

اليت  " ج التدريبيةلكي تكون فعالة وحتقق أهدافها ال بد أن تضع ميكانيزمات واضحة للربامبشكل عام، وهذه األخرية 
ويقل  ن تقل خربته،أخذها العامل يف اعتباره، ويؤدي هذا إىل لول البديلة اليت جيب أن أياحل عدد على ختفيض تساعد

 1الوقت الذي يقضيه قبل الوصول إىل القرار." 
هو العمل على رفع كفاءة املوظف عن طريق تزويده  فالبعض يرى أن اهلدف الرئيسي من الربانمج التدرييب

البعض اآلخر إىل أن تغيري سلوك  ني ينظرل، يف حارة العممات اخلاصة إبدجراءات واملعلو أبحدث األساليب واإل
 2األفراد لسد الثغرة بني األداء الفعلي ومستوى األداء املرغوب حتقيقه هو اهلدف الرئيسي من التدريب. 

سسة  آراء املبحوثني حول مسامهة التدريب يف جمال العمل داخل املؤ يوضح : (18اجلدول رقم )
 وخارجها

 ملئوية النسبة ا التكرار  ة التدريب امه مس
 %56 42 فهم أهداف الثقافة التنظيمية 
 0%9.34 07 السعي حنو االبتكار واإلبداع 

 %08 06 خلق االستعداد للتغيي التنظيمي
 %26.66 20 واإلنتاجيةء ازايدة األد

 %100 75 اجملموع

 
، دط، املكتب اجلامعي احلديث، األزاريطة،  -ل سوسيولوجيمدخ-إدارة املؤسسات االجتماعية عبد اهلادي اجلوهري وإبراهيم أبو الغاز،  1

 .33ص:م، 2001

، العدد التاسع،  -حبوث ودراسات-رية لبشجملة التنمية وإدارة املوارد ا عملية التدريب املهنيني املفاهيم واملعوقات،رفعي ميينة و فهيمة ذيب،  2
 .47:م، ص2017، البليدة، اجلزائر، 02ية، جامعة لونيسي علي ية واالجتماعقسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسان اجلزء الثاين،
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على اختالف ادية سات االقتص، تتبناه املؤسملوارد البشريةيعد التدريب أحد املداخل لإلستثمار يف ا
مهيته على أساس أنه يوفر املرونة التنظيمية ملواجهة  أأنواعها من أجل تطوير تنظيماهتا وحتسني أدائها، وبرزت 

 العمل داخل املؤسسة وخارجها. يف جمال ةعن كونه حيقق التمكني واملشاركة الفعال  التحدايت، فضالا 
تقنية  زايدة مهاراهتم يف التوظيف العقالين للريبية من شأنه أن يؤدي إىلرات تديف دو  ك العمالإن اشرتا

، مع العلم أن أي برانمج تكويين البد أن خيضع للتقومي والتحديث املستمر، والعملية وتطوير معارفهم العلمية
ل بياانت خال  مهية نصبوا من، وعلى ضوء هذه األصني يف جمال التدريبمتخصعن اإلستعانة خبرباء  فضالا 

 وضيح الدور الذي يلعبه مسامهة التدريب يف جمال العمل داخل املؤسسة وخارجها. تإىل (18) اجلدول رقم
التدريب يساهم يف جمال العمل داخل املؤسسة تثبت البياانت اإلحصائية للجدول أعاله أن إذ 

أما مسامهة  من املبحوثني،  %56 نسبةصرح به حسب ما وهذا م أهداف الثقافة التنظيمية وخارجها يف فه
 مثلتها نسبة يف جمال العمل داخل املؤسسة وخارجهاو زايدة األداء واإلنتاجية ريب يف السعي حنالتد

  التدريب يساهم يفمن املبحوثني صرحوا أبن  %09.34 يف حني جند نسبة من آراء املبحوثني،  26.66%
أبن التدريب   وا بدلوهمالذي أدل من املبحوثني %08 نسبة  يتبقى لدينااا ، وأخري السعي حنو اإلبتكار واإلبداع

 خلق اإلستعداد للتغيري التنظيمي.  يف جمال العمل داخل املؤسسة وخارجها يساهم يف
يف نظريته  (وليام أوتشي)ابين ما جاء به العامل الياما يثري فضولنا السوسيولوجي يف هذا املقام هو 

عائلية تقوم   هذه األخرية هي مؤسسةة، فابنياكم للمؤسسة الياج فكري مرتا  تعرب عن نت ليتا اإلدارة الياابنية
مبدأ   من أسرار جناح املؤسسة الياابنية وهي الوقت وترتكز على العديد من املبادئ واألسس اليت تعد يف نفس 

واحملرتمة  ابية ين بنظرته اإلجي، ألن النموذج الياابالتدريب والتحسني املستمر أو ما يعرف اليوم بــ "الكايزن"
جلياا يف  التكوين الذي يتلقاه العامل الياابين يف مؤسسته يساهم سات، فالتدريب و اخل املؤسالبشري د وردللم

لذلك عمدان لطرح هذا السؤال داخل املؤسسة وخارجها،  يف فهم ثقافتها التنظيمية اخلاصة هبا جمال العمل
 .املؤسسة وخارجها ال العمل داخلة التدريب يف جمعلى املبحوثني بغية معرفة مسامه

فهم الثقافة التنظيمية ألي مؤسسة اقتصادية مرهون أو متوقف على درجة االهتمام  إذن ميكن أن نعترب 
ابلتدريب والتكوين، فكلما ارتفعت درجة ومستوى التدريب لدى العمال كلما ساهم ذلك ابلتبع يف فهم  

ومن جهة  العامل يف املؤسسة، أساسيا جيب أن يعيه ويفهمه  شيئا ترب األخرية تع ، ألن هذه الثقافة التنظيمية
ميكن أن نعترب هذه النقطة إجيابية لنا حبكم أننا نتطلع إىل فهم واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة ومدى إدراك 

( 39)م رق دول األخري مما يعطينا مؤشرات إجيابية ملوضوعنا وهذا ما سوف نثبته يف اجلالعامل هلذه الثقافة 
 ة متنوعة.ؤسسة لثقافة تنظيميللسؤال العام حول متتع امل
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 حول قيام املؤسسة بتحفيز العمال اجملتهدين يف العمل املبحوثني  جابةيبني ا:(19اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

 %18.67 14 ال

 نعم

 

 أشكال    

 حفيزالت    

  %13.33 10 حتفيز معنوي

 %57.33 43 ديحتفيز ما 81.33%

 %10.66 08 ترقية إىل منصب أعلى 

 %100 75 اجملموع

أغلبية أن  حول قيام املؤسسة بتحفيز العمال اجملتهدين يف العمل (19)رقم  نالحظ من هذا اجلدول
  لعمل،العمال اجملتهدين يف اة حتفز املؤسس ن أب أثبتوا  %81.33 نسبة أي ب اا فرد 61املبحوثني البالغ عددهم 

أبن العمال اجملتهدين  من اجملموع اإلمجايل  ألفراد العينة  %57.33فردا وبنسبة  43 أكد هؤالء  بني من 
أفراد أن العمال اجملتهدين حيصلون على حتفيز   10أي  %13.13فيما ترى نسبة  ،يتلقون حتفيزاا مادايا 

أعلى جراء اجتهادهم وتفانيهم   إىل منصب حيصلون على ترقيةن األفراد اجملتهدين ، أما الذين يقرون أبمعنوي
 . %10.66أفراد وبنسبة مئوية قدرت بــ  08يف العمل هم 

وجود  نفوا %18.67 مل تتجاوز  بنسبة و  اا فرد 14 أما عن أفراد عينة البحث الباقون واملقدر عددهم بــ 
 .داخل املؤسسة يف العمل واملتفوقني دينعمال اجملتهلمن أنواع التحفيز ل أي نوع

تحفيز الطريقة املثلى أو املناسبة اليت متكن إدارة املؤسسة بربط العامل بعمله ليقوم بدوره  ملية التعترب ع
منها من اهتمت   ،يزيةفاملؤسسات احلديثة عرفت عدة طرق ومناهج حتفجناعة وفعالية،  بكلو أكمل وجه  ىعل

ت تبحث عن العوامل اليت  وبذلك كانفانطلقت من سيكولوجية العامل،  لوجيةو نظرة ميكروسوسيب ابلعمال
، ومنها من اهتمت  (إلتون مايو )لــ  ومدرسة العالقات اإلنسانية ( فريدريك اتيلور)لــ  يلوريةحتقق الرضى كالتا

رق  مل تعد ط  ، مث بعد ذلك إىل غري ذلك (أبراهام ماسلو )لــ  مثل نظرية احلاجات ابليحث عن حاجات العامل
أشكال تنظيمية   ل ابلفرد كعضو يف جمتمع مصغر وهنا بدأت تظهررد يف حد ذاته بوآليات التحفيز هتتم ابلف

وللمؤسسة  إىل جمموعة العمل  والءوحتفيزية أخرى تعتمد ابخلصوص على الرفع من درجة ومستوى اإلنتماء وال
عضها  متيز املؤسسة والكياانت الصناعية عن يككل ذلك عن طريق القيم واملعايري الثقافية اليت أصبحت 

 .البعض
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ان يف خمتلف الفروع ومصاحل املؤسسة، وتطبيقنا للمالحظة ابملشاركة وجدان أن إدارة  دل تواجخال ومن
وهذا ما سوف نثبته يف اجلداول  شكاالا خمتلفة لتحفيز العمال توفر بشكل فعلي وواضح للعيان أ املؤسسة

  تهمفاعلي من خالل تهدين يف العملابخلصوص فهي تراعي فئة العمال اجمل اأم الالحقة، هذا بشكل عام 
، ابلعمال اآلخرين، فهي ختصص هلم حوافز خاصة مقابل حرصهم وتفانيهم يف العمل تهم مقارنةوديناميكي

فيما خيص  معهم الشخصية تنالأثناء مقاب مدير املوارد البشرية و مدير املؤسسةكذلك صرح به   ماوهذا 
  ذلكه ك، وهو األمر الذي أكد حمل الدراسةيمية يف املؤسسة : ما هو واقع القيم التنظسؤالعن  واباجل

 املبحوثني توفره من خالل بياانت اجلدول أعاله. 

سواء املعنوية منها واملادية نستنتج أن املؤسسة تقوم دائما مبكافأة وحتفيز العمال اجملتهدين يف العمل 
، وهذا التحفيز  للمؤسسةم في مما يزيد من والئهوارتفاع رضاهم الوظي م مبواعيد العملوهذا ما يزيد من التزامه

 ، كيف ذلك؟ما يكون مادايا  غالبا

ادي عن أشكال التحفيز يف املؤسسة تتخذ بشكل كبري التحفيز امل كتفسري سويسولوجي نقول أن
ا المنبت كانيهم يف العمل، والدليل الذي يثقدمة للعمال جزاء اجتهاداهم وتفطريق الرواتب والعالوات واملنح امل

يف إطار االتفاقية اجلماعية للمؤسسة و " عند مقابلتنا به حيث قال:املؤسسة  مديرنا هذا هو ما صرحه ل
حبيث   ة العمال اجملتهدينترقيو تحفيز ب ضمن ابب التحفيز وضعت املؤسسة مجلة من اآلليات املتنوعة املتعلقة 

ه و تتأثر بطبيعة  وقفة مباشرة عليفني و متاء املوظهتدف إىل الرفع من مستوى أد هي مضبوطة بعدة معايري 
 احلال بعوامل االنضباط و السلوك، منها :

 مثل منحيت املردود الفردي و اجلماعي.  الشهرية: -
إىل األداء املستمر و السنوي ابإلضافة مثل الرتقية السنوية يف الدرجات و هي مرتبطة بتقييم السنوية :  -

 منحة املردود السنوي.
 .مل أو الرفع يف الرتبة برتقية ملنصب أعلىبة يف نفس منصب العمثل الرفع يف الرت  ملدى:متوسطة ا -
سنة خدمة،   15سنوات خدمة يف املؤسسة و أخرى بعد  10مثل الرفع يف الدرجات بعد  طويلة املدى: -

سنة  25و  18 ،10الربونزية، الفضية و الذهبية بعد ابإلضافة إىل حتفيزات الوفاء املتمثلة يف امليداايت 
 خدمة.

هذه األخرية لذوي  فيزات هامة أخرى مرتبطة بنهاية اخلدمة عند التقاعد أو الوفاة )تصرف د حتتوجو 
 احلقوق(.
جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن التحفيزات ليست ابلضرورة مادية أو متعلقة ابملسار املهين، فتوفري  و 
صة املتعلقة ابلصحة و السالمة عد أيضا من التحفيز و خامادية و معنوية حيدة يف حميط العمل يظروف 

  ، ومن جهة أخرى العملو النقل و الرعاية الصحية و حق التمثيل املهنية و البيئة مثل توفري وسائل احلماسة
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افز  ابلغ من احلو نوية هلا أثر وافز املعيعين أن احلمما الشكر والثناء من خالل الشهادات واملدح أمام الزمالء،  على
حيفز العمال على تقدمي  وتعزيز العالقات بني الرئيس واملرؤوسني وهذا ما الروح املعنوية  من خالل رفعاملادية 

 ."أعمال إبداعية جديرة ابإلهتمام
 اهلرمية واألقدمية ن آلية التحفيز املادي أو النظام األجري املطبق يف املؤسسة والقائم على أساس املكانةإ

كل هذه الطرق ، ألن  ت ثبوت العامل يف منصبه ويف املؤسسةوالثبا تتميز ابإلستقرار جيعالن من األجرة
التنظيمية اليت تتماشى معها وهلا إفرازاهتا اإلجيابية أو  هاارتكازاهتا الفكرية وضوابط التحفيزية هلاواألشكال 

 .عامل أو على املؤسسة ككلالسلبية سواء على مستوى الدافعية عند ال
أن آليات الدمج والتحفيز ليست آبليات معزولة لوحدها   عامةصفة هذا العنصر ب خلصه منما نست إذن

تصبح  أن بل البد أن تكون مندجمة يف إطار ضوابط تنظيمية حىت تؤدي الغرض اليت وضعت من أجله إىل 
جية خاصة أبصحاهبا كما هو احلال يف مساعد على تكريس سلوكات وأفعال منطلقة من اسرتاتي عامل

األكرب من األجرة تضبطه القواعد والقوانني اإلدارية اليت تتجاوز يف البعض  زء اجل حبيث، دراسةملؤسسة حمل الا
رئيس يف عالقته مبرؤوسيه وذلك لكون أن منها القانون الداخلي للمؤسسة وللجزء املتغري خيدم اسرتاتيجية ال

م قادر على نظا وجوداألفعال من جهة وعدم ثقافية حضارية فعالة حترك السلوكات و العامل ال يشكل قيمة 
 إعادة إنتاج سلوكات وأفعال تلتزم ابلدور الوظيفي من جهة اثنية.

 عملية التحفيز يف املؤسسة آراء املبحوثني حول  يوضح  :(20م )قاجلدول ر 
 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

 %24 18 ة جدا مقبول
 %57.33 43 مقبولة 

 %14.67 11 غي مقبولة 
 %04 03 مقبولة متاما  غي

 %100 75 اجملموع
على  واقع عملية التحفيز يف املؤسسة كانت إجاابت املبحوثني ابعتبارهم يتوزعون حول سؤالنا عن 

افئات خالل التحفيزات واملكالقيم التنظيمية من  يعيشون ويعايشون واقع ممارساتإذ خمتلف الفئات املهنية 
عن السؤال  (20) اجتماعيني، حيث خلصنا إجاابهتم وفق اجلدول رقم كفاعلنيوخمتلف األفعال اإلدارية  

عملية التحفيز يف املؤسسة  يرون أبن%57.33 سبةنمن أفراد العينة أي ب فرداا  43 أجابأعاله، فقد 
نسبة  ما جندنبي ،يز يف املؤسسة مقبولة جداا التحف عملية أن %24 نسبةبأي  فرداا  18، فيما يرى  مقبولة

أفراد من أفراد العينة والذين ميثلون  03 ، فيما جندصرحوا أبن عملية التحفيز غري مقبولةبحوثني املمن  11
  غري مقبولة متاماا.يف املؤسسة ثبتوا أبن عملية التحفيز أ %04 نسبة
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تتبع مجلة من التحفيزات  حمل الدراسة ن املؤسسة أة ما ميكن أن نقرأه من اجلدول بقراءة سوسيولوجي
التحفيزات  اتيجية اجلودة الشاملة مبا ميثله عنصر ودة والتطبيق األمثل السرت فآت للعمال بغية نشر ثقافة اجلملكاوا

وميكن أن ندعم حتليلنا هذا مبجموعة مالحظات علمية قمنا هبا يف املؤسسة واليت ، من أثر على األداء والعمل
مدير املؤسسة  ئج املقابالت اليت قمنا هبا مع نتا ردانها يف جدول املالحظات، وكذا ما يدعم رأينا اخلاصو 
 وذلك من خالل: مدير املوارد البشريةو 

، يث تكون على طريقتني إما الرتقية يف نفس املنصب إذا كان ذلك متاحاا لتحسني األداء ح الرتقية:  -
شاغر   منصبيف حالة حصول  أو الرتقية  لعمودي أي يف نفس الوظيفة،و مايسمى كذلك ابلنقل الوظيفي اأ

وحتسني مردوديته ذلك بغية منه يف الرتقية املذكورة   يؤدي ابلعامل للعمل األحسن ى وهو ما ذو تصنيف أعل
 سابقاا.

وهي كذلك تنقسم إىل عالوات املردود الفردي هتدف لتدعيم املردود الفردي للشخص   العالوات: -
العام وتصل هذه  إللتزام واإلنضباط ته وام العمل ونوعيوحتسب على أساس مؤشرات منها حج سنوايا  و تدفع 

من األجر القاعدي، والنوع الثاين هو العالوات ذات املردود اجلماعي وهتدف إىل  %20العالوات لنسبة 
الوة املردودية السنوية تسدد شهرايا وحتدد على أساس مقاييس بقرار داخلي للمؤسسة أما عتثبيت االنتاجية 

لتكرميات لعماهلا القدامي تصنف على أساس ميداليات من    يزانية، إضافةيف املحالة وجود فائض فهي تدفع يف  
 دج.10000دج إىل ميدالية برونزية متنح مبوجيها 30000الذهبية متنح عليها 

عملية التحفيز صرحوا أبن جل العمال ويف هناية حتليلنا هلذا العنصر نصل إىل نتيجية مفادها أبن 
، هذا األمر الذي سيساهم وثيقة العمل يف املؤسسة عليها املعايري اليت تنصروط و ا استوفت كل الشألهن مقبولة

ومتسك العاملني ابلسلوك املرغوب والثقافة املتبعة يف   ،متينة وقوية ثقافة تنظيميةوجتسيد ال حمال يف حتقيق 
، إال أن حمل الدراسة ةملؤسسيريها الوظيفية فيها، نتيجة التحفيزات اليت متنحها ااملؤسسة واإلمتثال لقيمها ومعا

لتحفيزات لدى  عملية امستوى القبول املثايل والعايل ل هناك عمل شاق وطويل ينتظر إدارة املؤسسة للرفع من
 العمال
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 يف املؤسسة  توزيع احلوافز عندوجود العدالة  آراء املبحوثني حوليبني : (21اجلدول رقم )
 ئوية النسبة امل التكرار  االحتماالت

 %09.33 07 ال

 نعم

 

 أسس    

 توزيع احلوافز 

  %34.67 26 العالقة برؤساء العمل 

 %48 36 اإللتزام يف العمل  90.67%

 %08 06 القيام أبعمال إضافية 

 %100 75 اجملموع

 جمرد مجع لعدد ة للعمل واإلندماج، حيث أن مكان العمل ليستعمل احلوافز املادية واملعنوية كقوة دافع
قوة، وترتبط  إمنا كيان اجتماعي تربطه عالقات تبادلية على أساس املكانة والدور وتوزيع النفوذ والفراد، و من األ

بنية  عملية التبادل ابحلوافز املرتبطة بتحقيق احلاجات، وتوزيع املكانة والقوة، ليس على مستوى األفراد يف 
لك مبا يرتبط هبذه العملية من تفاوت يف ادل، وذات التباجلماعة فقط، وإمنا بني اجلماعات اليت تدخل يف عملي

 القوة واالمتيازات واالعتبارت. 

أن النسبة الكبرية كانت إجاابت املبحوثني حول وجود العدالة يف توزيع احلوافز يف املؤسسة نالحظ من 
،  %90.67 ةلك بنسبسة وذو بنعم حول وجود العدالة يف توزيع احلوافز يف املؤسآلراء املبحوثني الذين أجاب

صرحوا أبن توزيع احلوافز  للمبحوثني  من اجملموع اإلمجايل %48فردا وبنسبة بلغت  36من بني هؤالء صرح 
ن  للمبحوثني الذي أكدوا أب %34.67يف حني جند نسبة ، يف املؤسسة يقوم على أساس اإللتزام يف العمل

أما نسبة الفئة األخرية واملقدرة بــ  ، ؤسسةيف امل احلوافزالذي يقوم عليه توزيع  األساس والعالقة برؤساء العمل ه
  فهي للمبحوثني الذي أجابوا أبن توزيع احلوافز يف املؤسسة يقوم على أساس القيام أبعمال إضافية. 08%

ممثلة كانت توزيع احلوافز يف املؤسسة   عندالة املبحوثني الذي صرحوا بعدم وجود العد يف حني أن نسبة
 .%09.33 بنسبة

 توضح لنا أن اخلطوات الفعالة إلرساء مبادئ الثقافة التنظيمية يف املؤسسة قراءة اجلدول إحصائياا إن 
مدير املؤسسة ومدير إدارة املوارد  حيث أكد لنا تبدأ من اإلهتمام ابلعدل يف توزيع احلوافز بني العمال، 
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ل حقيقي  لعمال هو رأمسات بني املكافئاالعدل واملساواة يف توزيع احلوافز وا  عند مقابلتهم أن يةالبشر 
، فالفرق بني املؤسسات الناجحة والفاشلة يف املؤسسة حمل الدراسة التنظيمية قيمواإلستثمار فيه هو سر جناح ال

، وهذا ما تؤكده الشواهد اإلحصائية يف  ؤسسةثقافة والقيم التنظيمية املتحكمة والسائدة يف امليكمن يف نوعية ال
 اجلدل أعاله. 

توزيع احلوافز يف   عندن النسبة الكبرية من املبحوثني تشعر بوجود عدالة أل اجلدول من خال نستنتج
وهذا  وكذا للدور املهم الذي تلعبه احلوافز يف رفع وزايدة أداء العاملني،  من أمهيةواملساواة ، ملا للعدالة املؤسسة

  ، وافز املادية يف زايدة اإلنتاجدل يف توزيع احلعلى أمهية الع ا كيدهبتأ "اإلدارة العلمية"كدت أمهيته نظرية ما أ
يف أتكيدها على أمهية احلوافز املعنوية ودورها يف رفع األداء وحتقيق الرضا  "العالقات اإلنسانية"مدرسة كذا و 

 عن العمل.

د جتس الثقافة التنظيمية إن ملة سلباا يف تعترب من العوامل املؤثر حبيث احلوافز واملكافآت والعكس صحيح 
فهي تؤثر يف بناء ووظيفة املؤسسة،  ريق عادلة بني العمال واملستخدمني على غرار املؤسسة حمل الدراسة،بط

عدم   مما يؤدي إىلفإنه سوف يؤثر ابلتبع يف وظيفتها املنوطة هبا  وعدم مساواة ألنه إذا وقع خلل يف البناء
 . تها احلقيقيةيؤدي إىل جناح يف وظيف وافزية احل، فالعدل يف بناملؤسسة واإللتزام يقيم ومعايريالتقيد 

تتبع معياراا واضحاا  هذه األخرية أن  ألسس توزيع احلوافز يف املؤسسة يسوسيولوجال أما عن حتليلنا 
قت  : احلضور يف الو من خاللشراته امليدانية ؤ متتضح إذ  وموضوعيا يف توزيع احلوافز أال وهو اإللتزام يف العمل،

احملافظة على ب واإلنقطاع عن العمل، عدم خلق مربرات وأسباب للتغيب، التغيعدم  املناسب للعمل،
ممتلكات املؤسسة، الوالء واإلنتماء للمؤسسة، أتدية الوظيفة والعمل على أحسن وأكمل وجه، الدينامكية 

الذي ، و ؤسسةعمله ابملحقيقة يف ثبت هبا أن العامل يلتزم نكلها مالمح ذه  ، هوالفعالية الوظيفية يف العمل
 . واملكافآت على أساسه تقدم له احلوافز

وهذا   يف توزيع احلوافز  ماتباع املؤسسة هذه االسرتاتيجية وامليكانيز  ة واملنطقي ألشياء املوضوعيةإذن من ا
 ومكانة يف السوق االقتصادية الوطنية.سسة للمؤ ، الشيئ الذي يعطي قيمة مضافة ما يظهر يف العيان
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 ستمراريتهم يف العمل الكسبب   لحوافزل  نظرة العماليوضح   :(22دول رقم )جلا
 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

 %78.67 59 نعم
 %21.33 16 ال

 %100 75 اجملموع
فع  دة احلياة داخل املؤسسة، إذ ير تنظيمية شائعة مهم جداا يف جو  التحفيز كنظام معمول به، وكممارسة

ما تجديد والتطوير على املستوى الفردي واجلماعي، كزيد من حاالت الت والتوقعات، ويمن سقف الطموحا
اإلشتغال يف أحسن الظروف هو  و  ،واإلستمراية يف العمل يساهم يف تقدمي الدعم املعنوي للفئات املستخدمة 

 .املادي واملعنوي مطلب ميكن تعويضه لنظام احلوافز بنوعه 

للحوافز املادية واملعنوية اليت تقدمها نظرة العمال  الذي يقدم لنا (22)رقم  نالحظ من هذا اجلدولو 
  يرون أبن  %78.67 من أفراد العينة أي بنسبة  فرداا  59 أن املؤسسة كسبب يف استمراريتهم يف العمل

نفوا أبن   %21.33واملمثلة بــ فرداا  16 جندبينما  ،السبب الرئيسي الستمراريتهم يف العملاحلوافز هي 
  يف العمل داخل املؤسسة. واصلتهمساسي ملامل األهي الع احلوافز تكون

وطبيعة العمل الذي ميارسه العامل عادة ما يكون سبباا  إن التوافق بني احلوافز املقدمة من طرف املؤسسة
عن طبيعة املؤسسة إنتاجية أو جتارية أو حىت  ريف مواصلة العامل واستمراريته يف تلك املؤسسة بغض النظ

أن حيقق للفرد أحد أهم احلاجات اليت ختلق التحفيز يف العمل  ه، وهذا من شأنل الدراسةاعية كاملؤسسة حمصن
وهي احلاجة إىل إثبات الذات، واليت   "اجاتة احلنظري"يف  (أبراهام ماسلو )لدى املوظف، واليت حتدث عنها 

احلاجات  فة هذه أن معر  (سلو ام )سلم اهلرمي كأحد أهم احلاجات اإلنسانية حبيث يرى صنفها يف أعلى ال
ابعتبارها دوافع أساسية للسلوك، واحلاجة لتحقيق الذات تعين حتقيق   لسلوك اإلنساينمتكن من فهم ا

 طموحات الفرد العليا يف أن يكون اإلنسان ما يريد أن يكون، وهي حتقق األهداف وتوفريها ميكن من
 1استغالل الطاقات اخلالقة لألفراد.

واستمراريتهم يف العمل  لمؤسسةلاله أن أغلبية العمال يشعرون ابإلنتماء ل أعنتائج اجلدو نستنتج من خالل 
وما يثبت كالمنا هذا بعض التصرحيات للعمال  ،م وتوفر هلم احلوافز واملكافآت املادية واملعنويةألن املؤسسة متنحه فيها

احتياجاهتم قق حت اوذلك ألهن ملهميف عابإلرتياح  م وأهنم يشعرونرة معهم حينما قالوا أن املؤسسة منزهليف مقابلة ح
  .املقدمة هلم واحلوافز وراألجضوء  على حيسن من مستواهم املعيشييف املؤسسة  ابإلضافة إىل العمل  اخلاصة

 
 . 47/48م، ص ص:0122للنشر والتوزيع، دط، اجلزائر، ، شركة دار األمة مدخل للتسيي والعمليات اإلداريةسكينة بن محود،   1
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 : ALFAPIPEالتنظيمية لدى عمال مؤسسة  عتقداتتوفر املت -2
من مث إحصائياا و  ملخصصة هلا اجلداول اقمنا بتحليل بياانهتا يفحقق من الفرضية الثانية ل التمن أج

ميكن ايضاحه يف  ما ، وهذا (30)إىل غاية اجلدول رقم  ( 23)، واليت كانت من اجلدول رقم سوسيولوجياا 
 اآليت:

 يف صنع القرار داخل املؤسسة  مالمشاركة العيبني : (23اجلدول رقم )
 املئوية النسبة  التكرار  االتاالحتم

 %44 33 ال

 نعم

 

 طرق 

 املشاركة 

 نع القرار ص يف

  28% 21 اتصال شخصي

 

56% 

 13.33% 10 اجتماعات

 %04 3 متثيل نقاب 

 10.67% 8 تقارير

 %100 75 اجملموع

لفرص، يعد موضوع مشاركة العمال يف صنع القرار أبي مؤسسة وفتح اجملال هلم ابنصاف وتكافؤ ا
صورة املؤسسة ة األهداف وحتسني دوارها خلدمية وتفعيل أيساعد املؤسسة يف تعزيز كل طاقاهتا البشر عامل 

الداخلية واخلارجية، كما يدفع العمال للعمل وإبداء حسن النية يف التعاون وتعزيز الثقة واالعرتاف املتبادل بني  
  سسة، حىت يتمكن العمال ابإلندماج والتعبريتمائهم للمؤ العمال والنسق التنظيمي االجتماعي، مما يزيد من إن

ي أن يدركوا أن هلم مشاركات يف صنع القرار وأهنم جزء من العامل  للمؤسسة من املنطقوانتمائهم  عن والئهم
 الثقايف واالجتماعي للمؤسسة.

شاركة مب لقاملتع لحول هذا السؤا (23)املبينة يف اجلدول رقم إجاابت املبحوثني نالحظ من خالل 
لصنف وجود مشاركة يف صنع   %56 سجل نسبة جتاه العامالعمال يف صنع القرار داخل املؤسسة أن اإل

من اجملموع الكلي ألفراد العينة   %28فردا وبنسبة  21من بني هؤالء ذكر القرار كإجابة إجيابية على السؤال، 
أفراد   10فيما يرى داخل املؤسسة،  القرار ع أبن اإلتصال الشخصي برؤساء العمل هي الطريقة السائدة يف صن

أفراد   08بينما جند ، ن االجتماعات هي الطريقة املعمول هبا يف صنع القرارا أبقالو  %13.33أي بنسبة 
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جند   وأخرياا ، يروا أبن الطريقة املتعارف هبا للمشاركة يف صنع القرار هي التقارير%10.67واملتمثلة نسبتهم 
وهنا يف اير قة اليت يس هي الطرييرون أبن التمثيل النقايب 0%4ن نسبة عينة والذين ميثلو أفراد من أفراد ال 03

    صنع القرار داخل املؤسسة.
يشاركون يف صنع القرار  ال  نفوا ابلسلب أبن العمال %44 فردا وبنسبة بلغت 33يف حني جند 

 داخل املؤسسة.
جمال  ن املؤسسة تتوفر علىأية نستشف وعند البحث فيما ختفيه هذه النسب من دالالت سوسيولوج

  %65ة داخل املؤسسة وهذا ما عرب عليه أغلبية مفردات العينة بنسب القرار  مال يف صنع واسع ملشاركة الع
ستدعي يف بعض األحيان اختاذ قرار فردي وأحياانا ت يتال اكل التنظيمية والوظيفيةويرجع هذا إىل طبيعة املش

ذا ما  ، وهالتنظيمية وكذا العمليات فئات املهنيةرجع هذا أيضا إىل طبيعة الأخرى يتطلب حل مجاعي كما ي
"الرجل االقتصادي"  عندما طرح منوذج الرشد احملدود يف اإلدارة، أو ما يعرف بنموذج (هربرت سيمون ) أكده

ل صنع واختاذ  ملا قدمته املدرسة الكالسيكية، إذ يرى أن مجيع العمليات التنظيمية تدور حو  وهو مغاير متاماا 
ظل املعطيات واملعلومات  قرار الصائب يف بل إىل الالتام لرشيد ال يطمح إىل القرار ا (سيمون )إذ أن ، القرار

 ما توصلت إليه نتائج اجلدول السابق. ، وهذا1املمكنة
ح  حرية  املشاركة يف صنع القرار واقرتا  ئهعطاإوعليه ميكن القول أن ميل املؤسسة إىل إشراك العامل و 

لتحقيق األهداف املسطرة وتنفيذ القرارات   الا يدب حسنجتعل هذه املشاركة أ وعرض مجيع األفكار واملقرتحات
، كما أن هذه املشاركة من شأهنا محاية العامل من إستبداد اإلدارة العليا وتسلطها وممارسة اليت شارك يف وضعها

، عالوة على ذلك من شأن هذه املشاركة أن ترسخ  (ماكس فيرب)كما عرب عنها   راطية عليهمالسلوكات البريوق
عمل أي أن املشاركة جتعل الفرد يشعر أبنه جزء ال يتجزأ منها مما يزيد من إخالصه ووفاءه  م للزامهلتاإنتماءهم و 

إمنا يدل على ثقة املؤسسة ابلعمالة اليت متلكها  إن دل على شيئ وكل هذا  وتفانيه يف خدمة املؤسسة،
   داخل التنظيم. قدراهتما يزيد من مستوى إبداعهم وتطوير وإبمكانياهتا مم

،  ملشاركة العمال يف صنع القرارخاص نظام  ة تتبىنتنتج يف األخري أن املؤسسة حمل الدراسسنه نمو 
، وكل ورضاهم عن العمل يزيد من محاسهم للعمل أكثر يعزز روح اإلنتماء والوالء هلم مما والذي من شأنه أن

 ر؟ لقرانع ا، لكن ماذا عن الطرق اليت تتبعها املؤسسة يف صتطوير كفاءهتمهذا يؤدي إىل 

 
 الثانية لغاايت اسرتاتيجية عسكرية ابلدرجة األوىل، إال أهنا   يف غضون احلرب العاملية ختاذ القراراب أو ما يسمى أيضا  صنع القرار نشأة نظرية

طة، ومظاهر التنافس، والصراع، لسللقضاء، واملؤسسات اإلنتاجية، وافيما بعد لتشمل حماوالت منذجة القرار يف اجملاالت اإلدارية املختلفة )ا تاتسع
 والتحالفات وغريها(.

،  -لقل"اعبد احلميد " ر دراسة ميدانية ابملؤسسة العمومية اإلستشفائية نطو -ة اختاذ القرار عالقات اإلنسانية وفعاليالمصيبح صليحة،   1
قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم  محيدي سامية،  اف: ختصص: التنظيم والعمل، حتت إشر  مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجتسري يف علم االجتماع 

 )غري منشورة( .194ص:م، 2015/2016سكرة، اجلزائر، اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر، ب
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كميدان للدراسة طرق خاصة ومعينة     ALFAPIPEمتتلك كل مؤسسة اقتصادية ومنها مؤسسة  
توجد " اآليت: يف مقابلتنا معه يف مدير املؤسسة وقد خلصها إلشراك عماهلا يف صنع القرار داخل املؤسسة، 

املايل من خالل سسة املؤ اركون يف صنع القرار و اإلطالع على واقع جتعل من العمال يش آليات قانونية
العمال'' مبا يعرف بلجنة املشاركة حبيث خيصص مقعدين يف جملس إدارة املؤسسة مثلي االتصال الشخصي مب''

سة للتعبري عن  كما متنح املؤسسة من خالل ثقافتها التنظيمية، الفرصة لكل مستخدمي املؤس  ،خمصصني هلم
تحضري هلا و منحهم بعض الصالحيات و  و الات أأنفسهم و مشاركة رؤسائهم يف اختاذ بعض القرار 

 وليات من خالل أنظمة اجلودة.املسؤ 
اليت تصبوا إليها، لكن  فهااهدأوهذه الطرق إذا اختلفت يف بناءها وشكلها فإهنا تتفق يف وظيفتها و 

  (لداليفون)واليت حددها  يف عملية صنع القرار مؤسسة  أن تتبعها أيد هناك جمموعة من القواعد اليت ال ب
 1ترتبط ابلقواعد اإلجرائية اآلتية:  هيو 

 مبعىن فرص لتبديل وتعديل القرارات إذا ما ظهر ما يربر ذلك ويدعمه. قاعدة اإلستئناف: -
 سائدة.ألخالقية الللمعايري ا اا : ميعىن أن توزيع املصادر جيب أن يتم وفقالقاعدة األخالقية -
 ر وجهات نظر أصحاب العالقة. القرا  ن تستوعب عملية اختاذأجيب  قاعدة التمثيل: -
 جيب عدم متكني املصلحة الشخصية من التأثري على جمرايت عملية صنع القرار. قاعدة عدم اإلحنياز: -
 ة.ناء على معلومات صحيحة وسليمة ودقيقن تصنع القرارات بأجيب  قاعدة الدقة: -

ة على مدى مشاركة الفاعلني من ضرور لمير اب الذهبية يف املؤسسة حمل الدراسةإن تطبيق هذه القواعد 
مبعىن تبين ثقافة احلوار وتبادل األفكار والنقاش احلر بني خمتلف الفاعلني   هذه العملية،دون إقصاء أو حتيز يف 

ييمة وجلسات العمل بني خمتلف الفئات املهنية،  ابملؤسسة، عرب تشجيع النشاط النقايب، وتكثيف اللقاءات التق
 سباتية اجتماعية. اات منءاخالل لقوأيضا من 
 
 
 

 
 
 

 
شهادة  نيل، أطروحة مقدمة ل-ببلدية ورقلة دراسة ميدانية للجماعات احمللية-تها بثقافة املؤسسة الة التنظيمية وعالقدالعامحد جباج،  1

الدميغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  الدكتوراه علوم يف االجتماع التنظيم والعمل، حتت إشراف: هشام حسان، قسم علم االجتماع و 
 . )غري منشورة( 286م، ص:2017/2018، اجللفة، اجلزائر، رجامعة زاين عاشو 



 شة البياانت امليدانية قنا..عرض وحتليل وم............................................ امسالفصل اخل

 
 

156 

  تعزيز اإلنتماء لديهم حنو صنع القرار يف  تهممشارك  حول آراء املبحوثني يبني : (24اجلدول رقم )
 للمؤسسة 

 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

 %80 60 نعم

 ال

 

 

 البدائل 

 املقرتحة

  09.33% 07 شاركة صورية شكلية ملا

 

20% 

 04% 03 لذلك يرتك اجملال ال 

كل شيئ واضح يف تعليمات  
 العمل وإجراءاته 

04 05.34% 

 1.33% 01 أخرى

 %100 75 اجملموع

لتحقيق أهدافها،  ميكانيزمات إعداد وتعبئة املوارد اليت حتتاجها املؤسسة ( اتلكوت ابرسونز)يربط 
هيبرت  ) و  (ابرسونز)ك يشرت إذ الزمة لتحقيق اهلدف، ا من القرارات توضح اخلطوات العتبثالث جممو 

، وذلك ابعتبارها آلية  ؤسساتعملية تنظيمية أساسية يف امل ات واختاذهايف اعتبار عملية صنع القرار  (سيمون 
 1".ي واستمرارهوظيفية جوهرية لتحقيق اهلدف ومتكني البناء التنظيم

يوضح مشاركة  ذيالؤال حول هذا الس اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني املبينة يف  لسجلنا من خالإذ 
لصنف   %80أن اإلجتاه العام له مثلته نسبة  ودورها يف تعزيز اإلنتماء لديهم للمؤسسة العمال يف صنع القرار

لذين يعتربون أن ا من جمموع مفردات العينة  %20واملقدرة بــ أقل نسبة بنعم، كما جند يف اجلدول اإلجابة 
أفراد وبنسبة  07 ، من بني هؤالء أكدماء لديهمإلنتايعزز يف صنع القرار يف املؤسسة ال  مشاركتهم
يعزز اإلنتماء لديهم ألن املشاركة أبن املشاركة يف صنع القرار ال من اجملموع اإلمجايل ألفراد العينة  09.33%

،  أن كل شيئ واضح يف تعليمات العمل وإجراءاته% 05.34أفراد أي بنسبة   04فيما يرى ، صورية شكلية
فيما جند فردا واحداا من  ، أصالا  ذلكيروا أبن اجملال لصنع القرار ال يرتك ل%04وبنسبة أفراد  03د بينما جن

 طرح بديل آخر لإلجابة عن السؤال. %01.33نسبة ه ثلمتأفراد العينة والذي 

 
 .163م، ص:2006تماع االتصال، قسنطينة، اجلزائر، اج ، دط، خمرب علم االجتماع التنظيمعلم رابح كعباش،  1
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ويشاركون يف صنع القرار داخل املؤسسة حمل ون امهيسيتضج من خالل هذه املعطيات أن العمال 
إذ  ابلوالء للمؤسسة واإلنتماء هلا،ما يؤدي إىل شعور العمال ، هذا ياهتا وبشكل كبريرتاتيجرسم اسالدراسة و 

كن أن نعرب عن هذا الوالء ابلذهاب إىل العمل واحلضور يف الوقت احملدد، حيث أن أكرب نسبة من العمال مي
من  نه واخلروج ملعمل إىل ا عتبار أن احرتام الوقت ومواعيد الدخولابت املناسب وذلك وقيذهبون يف ال

كما أهنم يعتربون الوقت مورد    ،يق أهداف املؤسسة وأهدافهم الشخصيةمبادئهم الشخصية مما يؤدي غلى حتق
عمل وجند أكرب  لل دييضمن السري اجل مماهام داخل العمل وجب حسن إستغالله يف أداء املهام املوكلة إليهم، 

وحدوث  إيداع عطل مرضية مما يقضي على دوران العمل د بعئهم وال مالمح  ظهر جلياا تنسبة لدى العمال 
 .اليت أجريت معهيف املقابلة  مدير املؤسسة  ريوهذا على حد تعب إضطراابت،

القرار داخل  نعويف املقابل جند أن هناك نسبة جد ضعيفة من العمال الذي يعتربون أن املسامهة يف ص
ا اإلندماج  رجع هذا إىل أن هؤالء العمال مل يستطيعو أن ي وميكن املؤسسة ال تساعده على تعزيز الوالء عندهم

أو لعدم وجود عالقة جيدة مع زمالئهم   يف سياسة املؤسسة أو كوهنم عمال جدد مل يفهموا طريقة العمل،
 والرؤساء.

كما   عن طريق ممثلي العمال على هرم السلطةالقرار يف أع عملية صن ا تتمعالوة على ما ذكرانه سابق
أن اإلطارات العليا املسرية واملتواجدة على مستوى اإلدارة العليا   ، وقد أكدت آراء املبحوثنيبقاا ارانه سذك

خاصة التنفيذيني  -عمال  هي املسؤولة عن صنع القرار، أما القاعدة ومبا تضمنه منابملؤسسة حمل الدراسة، 
هم  وما علي م ، بل هو يصنع بعيداا عنهاا فعلي فيها ونيف هذه العملية، وابلتايل فال يشارك ونتدخليفال  -منهم

 سوى التنفيذ. 
إذ يوضح أن  ،"اإلدارة الياابنية" تهيف نظري (شيوليام أو )العامل الياابين أفكار مع  وهذا ما يتناىف ويتعارض

 ذه،واختاة مبادئ ومن أمهها جند املشاركة اجلماعية يف صنع القرار عداملؤسسة الياابنية هي مؤسسة عائلية تقوم على 
لني يف صنع القرار، إذ أن امشاركة كلية للعمب دول أعاله جند أن املؤسسة حمل الدراسة ال تسمحوابملقارنة مع نتائج اجل

مبا يعزز اإلنتماء للمؤسسة  ارالياابين يف اإلدارة مهم وأساسي من أجل خلق روح الفريق وحتقيق االستقر  نهجإدخال امل
ما ، وهذه الفكرة ابلتحديد ليست بعيدة عن ق أهداف املؤسسة أبكثر فاعليةحتيقياء، و وابلتايل زايدة مستوايت األد

 يف الفصل النظري.  -مناذج عاملية للثقافة التنظيمية-صر عن عند شركة ماتسوشيتا الياابنيةطرحنا لنموذج يف وردانه 
ؤسسة زائرية ويف املية اجل قتصادقضية معقدة يف املؤسسة االأن املشاركة دول أعاله نستنتج جلمن خالل نتائج ا

 ومتثلها من فئةحمل الدراسة، وختتلف مبادئها من مؤسسة إىل أخرى، ومن قطاع آلخر، أيضاا خيتلف فهمها وإدراكها 
جمسداا ابملعىن  ياا يه يف املؤسسة، وليست مكوانا ثقافعل تنظيمياا متواراثا ومتعارفاا مهنية إىل أخرى، كما أهنا ليست تقليداا 

يف جسد املؤسسة، وحسب آراء املبحوثني املتحصل عليها، فإهنا مل تصل بعد إىل املستوى املطلوب الذي  ييقاحلق
 ملهنية.يشكل ما يسمى ابهلوية ا
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 املؤسسة  القرارات يف  طريقة صنعحول رضاهم عن  بحوثنيآراء املميثل : (25اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

 %41.33 31 نعم
 %58.67 44 ال

 %100 75 اجملموع
القرارات يف أفراد العينة عن الطريقة اليت تصنع هبا رضا  مستوى مبعرفة  (25)هتتم بياانت اجلدول رقم 

، بينما  فرداا  44 أي ما يعادل %58.67ة بمتثلهم نس بالالذين أجابوا أن أغلبية أفراد العينة إذ جند  املؤسسة،
 . %41.33 من أفراد هذه العينة أي بنسبة فرداا  31م هؤال فحول الس  نعمالذي أجابوا ب

عادة ما يعرف اإلنسان العريب ببداوته وعالقته األسرية واالجتماعية والقبلية الدافئة واملبنية على 
مكانة القبيلة اليت ينتمي إليها، إال أن  نجملتمع ما وإن مكانة الفرد يفالعالقات الشخصية ابلدرجة األوىل، 

عوامل أدت إىل ظهور قيم  كلها وظهور مؤسسات صناعية وخدماتية حديثة،  ريب على احلضارة الع عاملتفتح ال
تنظيمية ثقافية تتطلب ذهنية مؤسساتية، ذلك ألن األنظمة الصناعية احلديثة تتطلب جمموعة من القيم ال

ويف مناقشته ملسألة عمق ، معاتهو ما يتناقض مع القيم الثقافية السائدة يف اجملتالسلوك، و ط واملمارسات وأمنا
عمق هذه األخرية وأتثريها على   (حممد بشي)وصعوبة االمتثال للمنطق الصناعي أكد الروح العشائرية 

القرار  ، صنع واختاذ يةالتوظيف، الرتقاليت أكدت أن  (مجال غريد)سلوكيات العمال واإلدارة من خالل دراسة 
األصلية، ويبقى   متمع العمال حسب جهاهتالشرقي أين جي من كل الشمال SNSيف املركب الكبري ابحلجار

،... وتظهر يف املركب الكبري للنسيج بسيدو)الغرب(  يف غرداية التمييز بني الطقس االابضي واملالكي هو احملدد
 . ةرت بكل وضوح أمهية اإلنتماء القليب يف تلك الف 

رضا العامل مر هلا عالقة وطيدة بقضية وهنا ميكننا أن نطرح فكرة غاية يف األمهية وهي يف حقيقة األ
صنع القرار إىل اإلنتماء العشائري واملذهيب للعمال وهي إحكام داخل املؤسسة هبا القرارات   صنعلطريقة اليت تاب

ليس على   و اختاذه أولوية يف صنع قرار واألق مما ينتج عنه تفريق واضح وصريح بني العمال ممن لديهم احل
مدير املوارد البشري   شار لهمذهيب إن صح التعبري، وهذا ما أذايت ي بل على أساس أساس موضوعي أو تنظيم

حول هذا املوضوع حبكم أن املؤسسة  يف مقابلة معه -لكنها حتمل دالالت كبرية-بطريقة عفوية وغري مقصودة 
سسة تضم يف  ، وبطبيعة احلال املؤ مواطنني من املذهبني املالكي واإلابضيتضم ة اسمتواجدة يف منطقة حس

التمييز   يف حتديد خصائص العينة، وهذا (11)رقم  ولعمال من املنطقة وهذا ما أكدانه يف اجلدأغلبيتها 
 تنظيماا  سةعتبار أن املؤساب ، وهذا 2014غرداية  أو أزمةوالتفريق ظهر جلياا وتزايد بشكل كبري بعد أحداث 

فات الفرعية  مصدر الستقطاب كثري من العادات والثقا ينشط وسط بيئة اجتماعية ثقافية جيعلها مفتوحاا ونسقاا 
جزأ من أنساق اجملتمع الكلي فهي تتأثر ابحمليط االجتماعي نسق فرعي ال يتألهنا  ،املشكلة لثقافة اجملتمع
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يف النظرية   (ن وهولبور  هارملبس)و (ابرسونز)كل من ه  كدللمجتمع وأتثر فيه يف بناءها ووظيفتها وهذا ما أ
إشكاالا غاية يف التعقيد   طرحجيعلنا نوهذا ما  وأكدانه كذلك يف املقاربة النظرية للموضوع، ،وظيفيةالبنائية ال

وما  املؤسسة يف كل القضااي اليت حتدث يف املؤسسة أو اإلكتفاء ببعض منها؟ : هل من الضروري إشراكوهو
 .؟عمالولل للمؤسسة لكذ فائدة

العامل اليت ينتمي  تكون مرهونة بعرش أو قبيلةة ملؤسسيف ا  عملية صنع القرار نقول أن  ميكن أن و
وهبذا املنحىن فإن العامل امل يف صنع القرار من مركز القبيلة أو العرش الذي ينتمي إليه، ويصبح مركز العإليها، 

ومن خالل تفاعل  ملمجتمع تؤثر على ثقافة املؤسسة وليس العكس،ا  ال يشعر أبن املؤسسة جزء منه ألن ثقافة
ات من القبائل أو العروش داخل  تكريسه لتلك القيم اليت متيزهم عن ابقي اجلماع مع أفراد اجلماعة يزدادعامل ال

 والذي ينجر عنه مشاركة مجاعية يف صنع القرار. املؤسسة، واليت تظهر على شكل تكتالت، 
رف العمال من ط  هناك مشاركة يف صنع القرار  ما يسعنا إال أن نقول أنصر هذا العنل لتحلي وختاماا 

الشيئ الذي ال يرضي العمال يف  ، لكن(23)رقم اجلدول  سابقاا  ثبتهأاسة وهذا ما داخل املؤسسة حمل الدر 
وهذا ما   وضوعيةملاليت أتخذ أبعاداا ذاتية بعيداا عن ا املؤسسة هو الطريقة اليت تصنع من خالهلا القرارات

  وضحناه سالفاا.
 راتيف صنع القرا تهمعدم مشارك أتثيات حول ني املبحوثإجاابت يوضح   :(26اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرار  التأثيات
 %10.67 08 تقلق من وتية العمل 

 %72 54 تعمل بنفس الطريقة السابقة 
 %08 06 تزيد من وتية العمل 

 %04 03 ابإلحباطس حت 
 %05.33 04 متيل إىل التغيب 

 %100 75 اجملموع
املؤسسة يؤثر بشكل كبري عليهم وهو خل امال يف صنع القرارات داركة العكره إن عدم مشوفقا ملا مت ذ 

يعملون بنفس   أفراد العينةمن  %72 ، حبيث نالحظ أن نسبة (26)رقم  ما يؤكده العرض الرقمي يف اجلدول
بحوثني  لصنف امل %10.67 نسبة  ابإلضافة إىل  اركتهم يف صنع القرار، السابقة يف حال عدم مشة الطريق

أهنم يزيدون من وترية  أكدوا من املبحوثني الذين  %08 ، ابملقابل جنديقللون من وترية العمل لذي أكدوا أهنما
،  ن إىل التغيبيلو مي ملدى صنف املبحوثني الذي صرحوا أبهن %05.33إىل  وصلت النسبةفيما  العمل،

مشاركتهم يف صنع  رد فعل على عدم ك  اطسون ابإلحبيشعرون أو حي %04بينما تبقى لدينا أقل نسبة وهي 
   ات.القرار 
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كلما نقصت نسبة عدم مشاركة العمال يف    هأن اجلدول أعاله هووما يلفت اإلنتباه من خالل بياانت 
ة فعل تلقائية ومباشرة  أتثريات أو سلوكات كردت تسبب ذلك يف ظهور عدصنع القرارات داخل املؤسسة 

 الوظيفي لدى العمال ابملؤسسة.ء والاجتاه عدم ال ، وهو ما يدل علىلذلك
لذلك   إذن كما قلنا أنه ميكن يف بعض األحيان عدم إشراك العامل يف صنع القرارات داخل املؤسسة

 ؟ ارقر طرحنا عليهم سؤال: ما هو أتثري عدم إشراك العامل يف صنع ال
أن أغلبيتهم ال   قاا ابوكما وضحناه سجند أن العمال  بتحليل إجاابت املبحوثني م إذن عندما أنيت ونقو 

  العمل بنفس الطريقة السابقة وهذا سلوك عقالين وإجيايب منهم، يبالون هلذا األمر ويتأثرون هبا، فهم يواصلون 
هي   واملواصلة يف العمل والتفاين فيه ؤسسةاملوكذلك يثبت شخصية العامل ابملؤسسة ووعيه أبن حتقيق أهداف 

  ، لكن ماذا لو كانت أغلب إجاابت العمال أنه مييلون إىل التغيبمهاالقرار من عد أوىل من مشاركته يف صنع 
ل، لذلك حول السلوك السليب كرد فعل مباشر من العما ، إذن هنا سوف نطرح إشكالية عميقة ومتجدرةمثالا 

 لك حتسب على املؤسسة ودورهاسيكولوجية مستقلة، وكذ ب عليهم كشخصياتسهذا السلوك اإلجيايب حي
تائج اإلجيابية  من الن، وهذا ملوردها البشرياملنطقية وم به يف سبيل التنشئة التنظيمية جلبار الذي تقوكذا العمل ا

 للدورات التدريبية.
ال الدراسة أن تشرك مجيع العم لصر أنه وجب على املؤسسة حمنما عساان إال أن نقول يف هذا الع أخرياا 

  من مالنامجة عن إبعادهالسلبية يع التأثريات والسلوكات ى مجتفادل عملية صنع القرار  يف هنية امل فئاهتممبختلف 
  رةالفرصة لتفجري طاقاهتم وامكاانهتم يف املباد التنفيذ ماللكي تتاح جلميع الفئات مبا فيها ع هذا األمر، 

 من العمل ضده.   عمل بفعالية مع املدير بدالا ف املؤسسة، واإلستعداد للداواالبداع حنو حتقيق أه
 ني حول تشجيع إدارة املؤسسة على املسامهة يف العمل اجلماعيثو بحإجاابت امليبني : (27) اجلدول رقم 

 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت
 %90.67 68 نعم
 %09.33 07 ال
 %100 75 وعاجملم

ستجوبني الذي صرحوا أبن إدارة  من امل %90.67 نالحظ من خالل أرقام اجلدول االحصائية أن
 من صرحوا %09.33شجع العمال على املسامهة يف العمل اجلماعي، تقابلها نسبة ل الدراسة تاملؤسسة حم

 على املسامهة يف العمل اجلماعي. أبن املؤسسة ال تشجع متاماا 

اليت  ات الغري رمسية سة، أو كما يسميها بعض املفكرين ابجلماععات داخل املؤسماإن مسألة اجل
، أول من أاثر االهتمام إىل  "هاوثورن"  من خالل جتارب مصانع "نسانيةمدرسة العالقات اإل" أشارت إليها

مؤسسة، ي لعمل أ سناملسألة وركزت على أمهية هذه اجلماعات وأتثريها يف التنظيم الرمسي والسري احلهذه 



 شة البياانت امليدانية قنا..عرض وحتليل وم............................................ امسالفصل اخل

 
 

161 

إىل " أن العمال مييلون إىل تكوين  "وسنت إلكرتيك" من خالل جتاربه يف شركة (التون مايو )حبيث توصل 
هذه التنظيمات تتكون من مجاعات العمل وهتدف إىل توجيه   اتضح أننظيمات غري رمسية لتقييد اإلنتاج، و ت

إىل تكوين هذه التنظيمات إذا شعروا   لعمالا كل فرد أبن يسلك مسلكاا معيناا ال يشد فيه عن اجلماعة، ويلجأ
فيكون شعورهم هذا عامالا هاماا ها، يعن مستقبلهم وسخطهم على شروط العمل اليت يعملون ف بعدم اطمئناهنم

 1". ف معنيدبط واندماج أفراد اجلماعة خنو غاية واحدة وه يف ترا 

واإلنتاجية يف املؤسسة حمل الدراسة  يةوهذا ما الحظناه من خالل دراستنا هذه يف يف كل الفروع اإلدار 
 وانني أو األعراف التنظيميةوهي يف حقيقة األمر من الق م مجاعات عمل،ضم ييظتن عن فكل فرع هو عبارة 

 من خالل سلوكيات العمال وهذا ما متت مالحظته رف عليها واملوضحة يف القانون الداخلي للمؤسسةااملتع
  ل" "العمال يف مؤسستنا يعملون كخلية حن " أو تؤدى بصفة مجاعيةل "كل الوظائف واألعما، يف املؤسسة

ل ال  ام، فالععند مقابلتنا هبممدير املوارد البشرية و سسةمدير املؤ اليت أدىل هبا  تصرحيات من ال ه بعض هذ
 هذاو  ،يف كل األمور املرتبطة ابلعمل مبصاحله الشخصية بقدر ما يهتم ويركز على املصلحة اجلماعية يهتم كثرياا 

 ها يف نفوس العمال.ل اجلماعية وتعظيمنتيجة حرص وتشجيع إدارة املؤسسة على إرساء قيمة العم

فمن خالل جتاربه توصل  "معايي العمل اجلماعي"ر ما يسميه الباحثون بــ ت تتم يف إطاهذه السلوكيا
كة العالقات االجتماعية الرمسية، وأمناط التفاعل التلقائي اليت تظهر بني مجاعة باكتشاف ش"إىل  (التون مايو )

د تكمن يف تدعيم متاسك د العامة للسلوك، ووظيقة هذه القواعمن خالله جمموعة من القواع  تبىن العمل، الذي
 2اجلماعة، ومتكنها من حتقيق االستقالل الذايت عن اإلدارة".

ثقافة الثقافة املسامهة يف العمل اجلماعي تصنعها  نأ ليل نستنتجمن خالل كل ما سبق من التح
على مجلة من القيم واملعايري والتقاليد  نة حيتوياا اجتماعياا ذو خصوصية معيابعتبارها نسقلمؤسسة التنظيمية ل

 وضوع الدراسة،وهذا ما مت اإلشارة إليه يف الفصل األول مل واألفكار واالجتهات اليت تتبناها اجملموعات املختلفة 
 .حمل الدراسة ALFAPIPEمؤسسة واملرتبطة ابإلنتماء وممارسات السطلة والعمل وغريها من القضااي يف 

 

 

 

 
 

  ، اجلزائر، 1ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، -نفسية اجتماعية للجماعات يف املنظمةدراسة -اجلماعات يف التنظيم حسان اجليالين،  1
 .93، ص:م2015

 .93ص:،  ، مرجع سابقحسان اجليالين 2
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 حول مسامهتهم يف العمل اجلماعي خالل أتديتهم لوظيفتهم داخل املؤسسة  املبحوثني آراءيوضح : (28رقم )اجلدول 
 ة النسبة املئوي  التكرار  االحتماالت

 %89.33 67 نعم
 %10.67 08 ال

 %100 75 اجملموع
 متثلهم نسبة جابوا بنعم عن السؤالاد العينة والذي أ، جند أن غالبية أفر (28)من اجلدول أعاله رقم 

  نيرو %10.67 نسبةب أي  جمموع املبحوثني من  أفراد  08 ، بينما جند فرداا  67 ي ما يعادلا 89.33%
 املؤسسة.جلماعي خالل أتديتهم لوظيفيتهم داخل أبهنم ال يسامهون يف العمل ا

 على شكل كياانت اجتماعية داخل املؤسسة إن تكوين مجاعات العمل الغري رمسية أو تكتل العمال
يه الدافعية إىل اإلنتماء للجماعات املختلفة، حبيث ويف  يعد أمراا طبيعياا ومألوفاا يف كل اجملتمعات، فاإلنسان لد

من خالل تقسيمه للدوافع املوجهة للفعل   (ابريتو )عل االجتماعي الغري عقالين أكد وحتليله للفدراسته 
وحب اجلماعة يكمن حرص اإلنسان على تعزيز  الل دوافع تكوين اإلنتماء للمجتمعات االجتماعي أنه من خ

لعيش يف نظام  ابعتبار أن اإلنسان لديه اجتاه فطري لانتمائه إىل جمتمعه ومجاعته ولنقل مجاعته يف املؤسسة، 
حبيث  (خلدون ابن  عبد الرمحن)وهي احلقيقة اليت أكدها  ،1وقيم وأخالقيات معينة  مستمر له عقيدة ووطن

" أن  اجتماعي بطبعه، ويوضح السبب يف قوله وأن اإلنسان يعترب أمراا ضرورايا سبه أن االجتماع اإلنساين ح
 2البشر قاصرة عن حتقيق حاجاته".قدرة الواحد من 

يسعى إىل إشباع  فردايا  ليس كائناا ، فهو حمل الدراسة يف النسق العام للمؤسسة مل بكونه عنصراا رئيسياا فالعا
لمسامهة بشكل أو ل، إذ حياول جاهداا التفاعل والعمل اجلماعي أثناء أتديته لوظيفتهحيتاج إىل اايته األاننية، إمنا غ

لرمسية منها والغري الرمسية ملا هلا من أمهية ابلغة ابلنسبة واإلندماج يف مجاعات العمل ا آبخر يف العمل اجلماعي
كبرية ابلنسبة للعمل وزايدة اإلنتاج والسرعة  وكذا األمهية الها، إلييت يصبوا لشخصية العامل يف حتقيق حاجاته ورغباته ال

 م.بينه تكامل الوظيفيالو لتعاون يف األداء وإتقان العمل اجلماعي ملصاعب العمل وجتسيد قيم ا
ل أن هناك إميان ابلعمل اجلماعي من طرف العمايالحظ من خالل املعطيات االحصائية الواردة يف اجلدول إذ 
على  احملافظة لطبيعة املنطقة، وهذا راجع داخل املؤسسة يه خالل مسارهم الوظيفيمن خالل مسامهتهم ف يف املؤسسة

يزة امل ههذق يتطبفهي حتاول جلياا لر أغلب عماهلا منها اليت ينحدو  ي،ابلعمل اجلماع روفةملعااألصول اجملتمعية 
أداة فعالة يف  هكونبؤسسة عتقدات التنظيمية اليت تطبقها امل، لذلك فالعمل اجلماعي هو من املواخلصلة احلسنة
 املؤسسة. استمرارية سري 

 
 

 .349ص:م، 2006دط، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، مصر، االجتماع، لم النظرية يف عحممد عبد الرمحن،  عبد هللا 1
 .55ص:م، 9091 ، دط، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، جتاهات نظرية يف علم االجتماعاعبد الباسط عبد املعطي،  2
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 دور املشاركة يف العمل اجلماعي نتائج آراء املبحوثني حول يبني : (29اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  لنتائجا

 %68 51 التقليل من املشاكل 
 %08 06 زايدة الثقة ابلنفس 

 %09.33 07 سرعة األداء
 %14.67 11 ة استمرار وبقاء املؤسس

 %100 75 اجملموع
املؤسسات ال تستطيع أن تشجع وحتفز العمال على التعاون إال إذا متكنت من معاجلة احلاالت السلبية 

ة اليت تقف وراء مستوى التعاون اجلماعي املنخفض، فبعد حتديدها وتشخيصها يتم صياغة البدائل  بوالصع
، ويف االجتماعية للمؤسسة يف اهليكلةالثقافة التنظيمية بلورة جناح  ع حالة التعاون املشرتك، ومن مثالالزمة لرف

يف العمل  فعلية اليت حتققها قيمة املشاركةلياانت اجلدول إىل معرفة النتائج ابضوء هذه األمهية نسعى من خالل 
 اجلماعي بني األفراد العاملني. 

يتضح لنا أن أعلى نسبة سجلت بني   (29) رقم أعاله  دونة يف اجلدولالبياانت امل ومن خالل قراءة 
 اتليه، التقليل من املشاكلأن املشاركة يف العمل اجلماعي يساهم يف على واليت تؤكد  %68ت املبحوثني بلغ

املشاركة يف العمل اجلماعي يساعد يف استمرار وبقاء   أن أكدوالدى املبحوثني الذين  %14.67 نسبة
الذي صرحوا أبن سرعة األداء هي النتيجة الفعلية للمشاركة   عينةمن أفراد ال 0%9.33 بينما جند ،املؤسسة

يف العمل اجلماعي يف زايدة الثقة   ةمن املبحوثني يقرون أبمهية املشارك %08 يف حني جند يف العمل اجلماعي، 
  .ابلنفس

 التفاعل االجتماعي داخل املؤسسةإن مسامهة العمال يف العمل اجلماعي ابعتباره شكل من أشكال 
من الرمسي وأعباء مشاكل العمل،  التنظيم أتثريات وانتمائهم إىل مجاعات العمل للحماية من  حمل الدراسة

إىل مجاعات العمل الرمسية ابختالف أشكاهلا  ونالذي ينتم مالجيعل من الع قوانني ومعايري اجلماعات،  خالل
أو مجاعات التنظيم يف  أو مجاعة الزمالء، مجاعة األصدقاء ضمن مكان العمل أو طبيعتها ابلنسبة للفرد سواء 

 للمؤسسة ءماعات قوي مقارنة ابإلنتمان العمل يف املؤسسة، يكون شعورهم ابإلنتماء إىل تلك اجلاكخمتلف أم
ة وليس رمسي، وابلتايل فالعامل حيس أبنه جزء من مجاعة العمل الويقلص من حدة املشاكل اليت تقع بني العمال

، واجتاهاته تتشكل وفقاا ملعايري وقوانني التنظيم الرمسي وتتمثل قيمه لقيم اجلماعات املؤسسة حمل الدراسة
 ابإلدارة والورشات ابملؤسسة حمل الدراسة.الرمسي للعمل  م ومعايري وتوجيهات التنظيماملختلفة على حساب قي
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املسامهة يف   أبنل أعاله خنلص إىل نتيجة مفادها على ضوء ما ورد من معطيات احصائية يف اجلدو إذن 
فيها العمال يف كافة ما يقع  قلل من وقوع املشاكل التنظيمية والتقنية بشكل خاص واليت غالباا العمل اجلماعي ي

مستوى أداء   ليزداد  املشاكل مستوى، وابلتايل ينقص تيجة للعمل الفردي وقلة الرتكيز ونقص الفعاليةن املؤسسة
أو العمل اجلماعي بشكل  وحجم اجملموعة املشاكل التقليل منة بني فراد يف اجملموعة، وأن العالقأحسن لأل

 .لمأفراد العبتزايد عدد  وتقل تنقص املشاكلهي عالقة خطية، مبعىن أن  أدق

ئج أفضل  نتا مسامهة العمل اجلماعي يف حتقيقحول  ني بحوثامل إجاابتميثل : (30اجلدول رقم )
 من العمل الفردي داخل املؤسسة 

 النسبة املئوية  لتكرار ا االحتماالت
 %77.33 58 دائما 
 %18.67 14 أحياان
 %04 03 أبدا 

 %100 75 اجملموع
اعات العمل اجتاهات العمال حنو بعضهم البعض وشعورهم أبهنم مجاعة مج من األشياء املهمة يف 

 ،منه بوضوح يستطيعون رؤية اهلدف ينتمون إليه، وعمالا  ومكاانا  يجدوا استقراراا لمتجانسة حنو بعضهم، 
  تعاونو الأيث أن ما يربط العامل بعمله هو اجلماعة ، حبإىل أبعد من ذلك (سارجنت فلورنس) ويذهب
 1هتمام ابلعمل الفردي. إلذ أو او لنفوليس ا

وأكرب من العمل الفردي  العمل اجلماعي يساهم يف حتقيق نتائج أفضل  يتضح لنا من خالل اجلدول أن
  أكدوا أنه دائما ما حيقق ابلنسبة للمبحوثني  الذي 77.33%  ملعرب عنه بنسبةداخل املؤسسة، وهو الشيئ ا

  عربواالذين  أفراد العينةمن  %18.67، وتقابلها نسبة رديالعمل اجلماعي نتائج أفضل من العمل الف 
بــ  ية القيمة النسبقل فيما تفردي يف حتقيق نتائج أفضل، مسامهة العمل اجلماعي أفضل من العمل ال حتماليةإب

مسامهة العمل اجلماعي يف حتقيق نتائج أفضل من   احتمالية بعبارة أبداا  دوا نفلدى املبحوثني الذي  04%
 داخل املؤسسة. رديفالالعمل 

أثناء تواجدان يف  من خالل اإلجراءات امليدانية اليت قمنا هبا ومن خالل املقابلة واملالحظة ابملشاركة 
ق وواقعية إجاابت املبحوثني املبينة يف اجلدول أبمهية العمل اجلماعي ومدى  صد املؤسسة حمل الدراسة، الحظنا

ومسامهة إدارة املؤسسة يف إرساء  أفضل، وهي نتيجة حقيقية لدعم ئج يف حتقيق نتا مسامهته الفعالة والكبرية
 

، دط، مؤسسة شباب اجلامعة،  -يةدانالتوافق املهين للعامل دراسة ميسيكولوجية -دراسات يف علم النفس الصناعي سعيد حممد عثمان،  1
 .33/34م، ص ص:2006اإلسكندرية، مصر، 
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عن تعظيم أمهية فر ، وكل هذا أس(27)يف اجلدول رقم  أكدانه سابقاا وهذا ما  قيمة املسامهة يف العمل اجلماعي
وجاهتا تنممن خالل حصوهلا على إشارة معيار اإليزو العاملي واكتساح  املؤسسة ومنتوجاهتا ذات اجلودة العاملية 

أمهية "عنصر الفصل املنهجي عند وهذا ما تناولناه يف البرتولية  الشركات معظمو السوق الوطنية ومتويلها ألكرب 
وكل هذا من النتائج املباشرة للمسامهة يف العمل اجلماعي داخل ، "مالءمته للبحثميدان الدراسة ومدى 

 .املؤسسة حمل الدراسة

شبع العمال بقيم العمل عن مصادر ت سوسيودينيةحتليالت  إىل  يقودان ديث احلمن هذا املنحىن 
  ةمبثابة تغذيواليت هي عبارة عن رد فعل أو  وكل مظاهر األاننيةوالروح التعاونية بعيداا عن الفردانية  اجلماعي

ل  هه يف املراحيهنا "تقوم بضبط سلوك املرسل وتوجأبواليت اجته املختصون يف علم النفس االجتماعي  رجعية
لسنة بينها املوىل عز وجل يف كتابه احلكيم واالقيم اإلسالمية اليت ي   على ضوء  تظهر يف سلوك العمال 1لالحقة"ا

"ايأيها الناس"  ما خياطب الناس بصيغة اجلماعة  الباا غلقرآن الكرمي مثل: ا يف كثري من املواضع والشواهد النبوية
عالوة على ذلك جند أن   ،اإلحتاد قوة ويف التفرق ضعف" "يف "يد هللا مع اجلماعة" "، "ايأيها الذين ءامنوا

عجيب  يصبح كبرياا بعمله الصغري عندما يعمل معاا كفريق ال قوة النحل يف عملها اجلماعي كخلية، وكذا النمل
يف   مقارنة ابجلهد الفردي إنساينتثبت أمهية نتائج أي عمل أو فعل مجاعي  كل هذه الشواهد واألدلة،والغريب

نتائج  من خالل يف املؤسسة حمل الدراسة االت احلياة وحىت اإلقتصادية منها واملؤسساتية وهو ما يظهر جم كافة
 ول السابق. اجلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م، 2012النفسية والرتبوية، اجلزائر،  التطبيقات، خمرب 2، طمفاهيم أساسية يف علم النفس االجتماعي امشي،جابر نصر الدين ولوكيا اهل 1

 .129ص:
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 : ALFAPIPEلدى عمال مؤسسة  التنظيمية توقعاتتوفر الت -3

 ة هلاخصصبياانهتا يف اجلداول املمن أجل التحقق من صدق الفرضية األوىل من عدمها، مت حتليل 
ميكن  ، وهذا ما(38)إىل غاية اجلدول رقم  (31)، واليت كانت من اجلدول رقم سسيولوجياا من مث و  إحصائياا 

 ايضاحه يف اآليت:
 أهداف يتوقعون من املؤسسة أن حتققها  وجودمدى   بحوثني حولآراء امليوضح : (31اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

 %13.13 10 ال

 منع

 

 

 األهداف 

   املتوقعة 

  41.34% 31 حتقيق االستقرار داخل املؤسسة 

 

86.67% 

 13.33% 10 تقدمي خدمة راقية للزابئن 

 %30.67 23 تطوير املورد البشري للمؤسسة 

 01.33% 01 أخرى

 %100 75 اجملموع

والذي يعترب كأسلوب يف  ال،إن وضوح نظرة إدارة املؤسسة وأعماهلا بغية دعم التوقعات التنظيمية للعم
ؤسسة أن حتققها هلم ومن أجل ترسيخ الثقافة التنظيمية وتطويرها، فاألفراد لديهم أهداف معينة ويرغبون من امل

 وكثب هذه األهداف وحماولة حتقيقها هلم بعناية فائقة.ة أن تتابع بقرب ذلك وجب على إدارة املؤسس
ألهداف اليت  اب املتعلق ؤالحول هذا الس (31)اجلدول رقم يف من خالل آراء املبحوثني املبينة نالحظ 

أن حتقق هلم  من املبحوثني يتوقعون من املؤسسة %86.67 أن نسبة يتوقعوهنا من املؤسسة أن حتققها
  من اجملموع الكلي ألفراد العينة أن %41.34فردا وبنسبة  31من بني هؤالء صرح ، األهدافمن  جمموعة

  23أي  %30.67بينما جند نسبة ، املؤسسة هو اهلدف الذي يتوقعونه من املؤسسةخل حتقيق االستقرار دا
يف حني جند   للمؤسسة، البشريئيسي الذي يتوقعونه من املؤسسة هو تطوير املورد فرداا يثبتون أبن اهلدف الر 

واحداا يتوقع   داا جند فر  وأخرياا  أفراد يتوقعون من املؤسسة تقدمي خدمة راقية للزابئن، 10أي  %13.33نسبة 
    .%04تطوير األساليب التنظيمية ابستمرار وهذا بنسبة 



 شة البياانت امليدانية قنا..عرض وحتليل وم............................................ امسالفصل اخل

 
 

167 

ذكروا  13.13%نسبة  والذين متثلهمأفراد  10واملقدر عددهم بــ  أما عن أفراد عينة البحث الباقون  
 من املؤسسة لتحققها هلم. أهدافاا ال يتوقعون  أبهنم

الفرد للعمل  ، فعندما ينتقل مؤسساتفرد يف دراستها لللل كبرياا أولت النظرية البنائية الوظيفية إهتماما ا 
مع األهداف  تتواءم ابلضرورة اف خاصة قد ال معه شخصيته وتكون له مصاحل وأهد داخل املؤسسة ينقل

ع ازدايد مدى التباعد بني األهداف التنظيمية واألهداف اخلاصة لألفراد فإهنم قد يقاومون ممؤسسة، و الرمسية لل
على ظاهرة تدعيم   (سيلزنيك) هذا املنظور يؤكدما يصدر إليهم من تعليمات رمسية، ومن  ددةأبساليب متع

 لتنظيمية.النسق كأهم الظواهر ا
وضبطه حنو  همألهداف تساعد على توجيه سلوكويبدو من خالل ما سبق أن توقعات العمال ل 

ليت سيستفيدون منها، أو ما ب اكاساملالثوقعات التنظيمية ويظهر ذلك من خالل ما يتوقعه األفراد من 
 .(فروم)سيسخرونه وهذا ما يتوافق مع نظرية التوقعات لــ 

سيكولوجية منطقية مبا أن ة و هي مسة فطرياليت حيملها األفراد هداف التنظيمية إذن ميكن أن نقول أن األ
 حتقيقها بشىت إىل يسعىقوية  أهداف كذا حاجات و و  عن حيوان له رغبات عاطفيةسان تثبت أبنه عبارة اإلن

،  ني، سواء عن طريق نفسه أو عن طريق مؤسسة أو هيئة أو تكتل معويف كل زمان ومكان الوسائل والطرق
 ؟ALFAPIPEوهنا األفراد من مؤسسة هذا بشكل عام لكن ماذا عن األهداف اليت يتوقع

احي التقنية منها لنو أو التوازن يف كل ا حتقيق اإلستقرار والثباتهو أن إن أهم ما ميكن استخالصه 
أولته إدارة ذي هتمام اخلاص الإل اهذا على تعزيز حوافز اإلنتاج يف العمل، فقد أدى  يساعد كثرياا  والبشرية

يشبع حاجات األفراد إىل األمان كما يؤدي إىل ارتفاع   قيق االستقرار فتحإىل زايدة اإلنتاجية، املؤسسة 
 األجور. 

نقر ابملوضوعية والواقعية اليت يتميز هبا  رحيات من معاين فإننا لتصما حتمله السطور وا استنطقناوإذا 
أمهية كبرية سواء   مباشرة قضية حتقيق االستقرار ملا هلذه األخرية منهنم استهدفوا عمال املؤسسة حمل الدراسة، أل

 املؤسسة ر يف ألنه عندما يستتب األمن واالستقرا يف املؤسسة حمل الدراسة أو يف كافة املؤسسات واملنظمات،
 .واإلضطراابت ابملشاكلفأنذر هنالك فالتبع أتيت كل النتائج اإلجيابية األخرى وإذا غاب االستقرار 

نتيجة عدم   جاءهلدف املتوقع من العمال ا ا: هل هذالا أن يطرح شخص ما سؤامن جهة أخرى ميكن و 
اليت حققتها  كل املؤهالت والوسائل   يهافاملؤسسة لد ،النفياا ب يب متتع املؤسسة ابإلستقرار والثبات؟ هنا جن

 .امليزة يف مؤسستهم ألطول فرتة ممكنة العمال يريدون االستمرارية وتواصل هذه  ا، لذهاققها الستقرار ومازالت حت  
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 أن تركز عليها املؤسسة  مالاألمور اليت يتوقعها العميثل  :(32رقم ) اجلدول
 النسبة املئوية  التكرار  توقعات لا

 %64 48 خطاء التقنية اليت يقع فيها العمال والقيام بتصحيحهااأل متابعة 
 %17.33 13 إلجراءات اإلدارية املتابعة الدقيقة ملدى تطبيق القوانني وا

 %18.67 14 جنازه لدوره اإلنتاجيمتابعة كل عامل ملدى إ
 %100 75 اجملموع

مية املطلوبة فإنه جيب عليها الرتكيز على نظيثقافة التأبنه كي حتقق املؤسسة اليرى العديد من املفكرين 
قيق الثقافة ويصبح الرتكيز عليها منذ البداية  التفكري يف ضبط وحت هلا وهذه النظرة تعطيالعامل وليس املنتوج، 

  التقليدية بني ستبعاد املقارانتاإىل  وصوالا و ابملخرجات النهائية  مروراا بتخطيط األنشطة والفعاليات  بداية
إلجتاه سيكون حنو حتقيق القيمة الشاملة للعامل، وذلك ألن العامل هو الدافع واحلافز األساسي فا العمال،

الرتكيز على   إليه وجب على املؤسسة داا واستناوحتسني خمرجات املؤسسة وحتقيق أهدافها،  توجاتلتحسني املن
 .األمور اليت يتوقعها العمال اخلاصة هبم

 فرداا من جمموع أفراد العينة وبنسبة 48 أن (32)اجلدول رقم  ة يف املتضمن بياانت النالحظ من إذ 
 يقع فيها  ن تركز عليها املؤسسة هي متابعة األخطاء التقنية اليتاليت يتوقعون أمن األمور  أبن  قد أقرت 64%

ره  متايعة كل عامل ملدى إجنازه لدو أن  %18.67 نسبةب أي  اا فرد 14 ، فيما يرى والقيام بتصحيحهاالعمال 
من أفراد العينة   فرداا  13 جند ، يف حنياألمر األساسي الذي يتوقعون أن تركز عليه املؤسسةاإلنتاجي هو 

الدقيقة ملدى تطبيق القوانني  ى املتابعة أن تركز املؤسسة عليتوقعون  %17.33 لذين ميثلون نسبةوا
    واإلجراءات اإلدارية.

اك وعي بضرورة السماع لتوقعات واقرتاحات العمال هن وإن دلت هذه النسب على شيئ فإهنا تدل على أن
اعتباره حتمية البد منها من جهة أخرى، فكلما التزمت من جهة و  ألمهيتهم يف إضافة قيمة أخالقية للمؤسسة نظراا 

ت احتياجا املؤسسة تعي جيداا  ألن وكيفاا  اإلنتاج كماا  دةايز من  املؤسسة بسماع وحتقيق توقعات العمال كلما متكنت
 .ستحدثةلعمال املتغرية واملا

األمور اليت يتوقع  ائي حولوبعد التعليق اإلحص إن ما نستنتجه من املعطيات اإلحصائية الواردة يف اجلدول
 متابعة األخطاء التقنية اليت يقع فيها العمال والقيام بتصحيحها هو القرار األصوبؤسسة أن العمال أن تركز عليها امل

 املمارسات السلبية أثناء مال يف أي مؤسسة كانت يف بعض األحيان يقعون أو يرتكبون بعضالعمن املبحوثني، ألن 
ة أو الكفاءة احلقيقية يف تسيري تلك اآللة، نظراا لتعقد عمل تلك اآللة أو قلة اخلرب  واملاكينات،تواصلهم مع اآلالت 
متحصلة على شهادة  ؤسسة حمل الدراسةامل لذلك مادام ،املنتوج النهائي للمؤسسة على سلباا ألن هذا سوف يؤثر 

وهذا ال يتأتى إىل ابلسهر  ج يليق بسمعة املؤسسةسعون إىل تقدمي منتو اإليزو والكفاءة العاملية فإن عماهلا دائما ما ي
 تابعة احلقيقية والصارمة لكل التجاوزات التقنية اليت يقع فيها العمال.وامل
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 مال عبعني اإلعتبار اجلهود اإلضافية اليت يبذهلا السة مدى أخذ املؤسيوضح  : (33اجلدول رقم )
 املئوية النسبة  التكرار  االحتماالت

 %69.33 52 دائما 
 %18.67 14 أحياان
 %12 09 أبدا 

 %100 75 اجملموع
والذي يلخص إجاابت املبحوثني حول موضوع أخذ  (33)نالحظ من خالل هذا اجلدول رقم 

من املبحوثني يصروحون أبن  %69.33 أن نسبة، ضافية اليت يبذهلا العمالاإل املؤسسة بعني اإلعتبار اجلهود
د نسبة أخرى من  ار اجلهود اإلضافية اليت يبذهلا العمال، ابملقابل جناملؤسسة دائما ما أتخذ بعني اإلعتب

لة من بذو أدلوا أبنه أحياان ما أتخذ املؤسسة بعني االعتبار اجلهود اإلضافية امل %18.67 املبحوثني وهي
 ن املبحوثني. م %12  عربت عنه نسبة  جند احتمال أبداا  العمال، وأخرياا 

للمؤسسة،  د اإلضافية من أهم مكوانت النسيج االجتماعي والنفسييعترب العمل التطوعي واجلهو إذ 
قل   حلني، فلها أمهية يفاميعد تدمرياا للقيم والعالقات االجتماعية للع اإلدارة بتلك اجلهودوغياب اهتمام 
ل واهتمام  وحتدث العدالة عند تساوي جهود العما أبهداف املؤسسة، وثيقاا  ألهنا ترتبط ارتباطاا اإلدارة والتنظيم، 

 .املؤسسة بتلك اجلهود
ة خارج املهام الرمسية يعترب أعلى درجات الوالء  مال وجهود إضافية تطوعيإن تقدمي العمال ألع

وك اإلداري للمسؤولني يف كيفية التعامل مع العمال، من حيث  لسلللمؤسسة، ويعد مبثابة سلوك واستجابة ل
 من عدمها. ةاملقدمالعمال جهود  أخذ املؤسسة بعني اإلعتبار 

ذ املؤسسة حمل الدراسة بعني اإلعتبار اجلهود أخ مفادها أن إذن وكخالصة هلذا العنصر نصل إىل نتيجة
ل سابقاا يعزز فيهم الشعور ابملسؤولية اجتاه العمل، كما دو ذا ما وضحناه يف اجلوهاإلضافية اليت يبذهلا العمال 

ىل ؤسسة، ابإلضافة إوالتكيف واإلندماج مع فريق العمل وجمتمع امل يعد عامالا مساعداا على رفع املعنوايت
اإلهتمام بتحسني العمل واإلجناز يف الوقت املناسب والكيفية املطلوبة، كما يشجع على التعاون وتقدمي  

 وتبادل املعلومات. دة املسان
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 توقعات العمال من املديرين يف املؤسسة يبني : (34اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  لتوقعات ا
 %09.33 07 حازمني ولكن بعدالة أن يكونوا 

 %72 54 أن ميارسوا الدميقراطية وقبول آراء اآلخرين 
 %17.33 13 مالأن يدعموا ويستجيبوا الهتمامات الع

 %01.34 01 ىأخر 
 %100 75 اجملموع

املبالغة يف  كذا لتخويف والتهديد و جند أن اإلشراف اجليد هو الذي يقوم على التوجيه واالبتعاد عن ا
عمال ابملبادأة وتقدمي االقرتاحات،  كما يقوم على إاتحة الفرصة لل  يادة الديكتاتوريةلقأو ما يطلق عليه ابالشدة 

تعترب من   معهم أن طريقة إدارة العاملني واإلشراف عليهم والتعامل هاوثورن  بار جت إذ وضحت يف هذا السياق
 لعمل غري مرحية.  لو كانت ظروف احة العاملني النفسية حىت يف زايدة اإلنتاج ورا أهم العوامل احلامسة

م البديل هل حمددة على املبحوثني وتركنا ثالثة توقعات كبدائلكما يتبني لنا من هذا اجلدول أنه مت اقرتاح 
يتوقعون من  من املبحوثني  %72 موزعة حبيث أن نسبة اراهتم هلذه التوقعاتياخت الرابع مفتوح، فكانت

، بينت أن  (هوايت) و (تليفني ولبي)ين، وهنا جند أن جتارب ميارسوا الدميقراطية وقبول آراء االخر املديرين أن 
مقابل الديكتاتورية والفوضوية تعترب أصلح األساليب الثالثة  يف الرائسة الدميقراطية و و القيادة أاإلشراف و  اإلدارة 

تساهم يف ابجلماعة و  ربطهم، وتزمالءلوارئيس لاالنفسي وحبهم للعمل و وراحة العاملني ورضاهم لزايدة اإلنتاج 
  من املديرين أنالذي يتوقعون  من املبحوثني  %17.33 ، يف حني جند نسبة1الروح املعنوية لألعضاء ارتفاع

ممن   0%9.33 متثلهم نسبةثلة من املبحوثني الذين  بينما جند ،مالعموا ويستجيبوا الهتمامات العيد
فردا واحدا قدم توقعاا آخرا من املديرين وهذا   وأخريا جند أن يكونوا حازمني ولكن بعدالة،  ون من املديرينيتوقع

  ن و متوافق مع املوقفمر  تطبيق منط تسيري  وهو  %01.34حسب رأيه الشخصي والذي متثله نسبة 
 املناسب الذي تتطلبه.

إىل شحن من حني آلخر، وتصبح حاالت امللل  جمال هم مبثابة البطارية اليت حتتاجإن العاملني يف أي 
غ هذه الشحنات وإحالل يف بعض األحيان من روتني يف حياة العمل، فعلى املدير أن يفر والتعب السلبية 

ل لديهم حرارة العم  وذلك بوسائله الذكية، وأن حيرص دائماا على أن تكون رارشحنات اجيابية حملها لإلستم
بني املدير  دون ضغوط نفسية فال بد أن يكون هناك اتصال مباشر ومستمر  مرتفعة يف معظم الوقت، ولكن

 
 .268م، ص:1983عارف، القاهرة، مصر، امل  ، دار4، طنفس الصناعي والتنظيميعلم الفرح عبد القادر طه،  1
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  شورىال ممارسة الدميقراطية ومبدأ  والعاملني وأييت هنا دور املسؤول يف توطيد هذا االتصال وتدعيمه عن طريق 
 جناح أو تعثر.إخبار موظفيه بكل ما يقابل الشركة من ابإلضافة إىل 

لديها  آلخرينممارسة املديرين للدميقراطية وقبول آراء اتنتاج مفاده أن ونستطيع أن خنرج من هذا ابس
ملؤسسة، إذ ق اأمهية ابلغة يف نفسية العامل، فهي تتأثر بطريقة مباشرة ابلنظام املتبع يف إصدار األوامر وسط نس

ملية وأحسنها، لذلك أجنع النظم املتبعة يف أرقى املؤسسات العايعترب النظام الدميقراطي والتشاوري هو أحسن و 
 هلذا العنصر. أوىل عمال املؤسسة حمل الدراسة أمهية 

إذن كلما ارتفعت نسبة املمارسة الدميقراطية يف املؤسسة ارتفعت معها كل املؤشرات اإلجيابية لدى  
ى  ، فنجاح املؤسسة مرهون مبد-الوفاء للمؤسسة، سرعة األداء ودقته، الوالء ةالفعالية والدينامكي-مال الع

 ممارسة مديريها للدميقراطية والعكس صحيح. 
 الذي تتوقعه املؤسسة من أفرادها  مستوى الوالء التنظيميميثل : (35اجلدول رقم )

 وية ملئالنسبة ا التكرار  ملستوى ا
 %69.33 52 كبي

 %21.33 16 متوسط
 %09.33 07 ضعيف
 %100 75 اجملموع

أن أغلبية العمال من جمموع أفراد العينة صرحوا أبن مستوى الوالء التنظيمي  نالحظ من خالل اجلدول
  %21.33 أي بنسبة فرداا  16 فيما يرى ،%69.33 تتوقعه املؤسسة من أفرادها كبري وهذا بنسبة الذي 

 ميثلون نسبة نوالذي جمموع املبحوثنيأفراد من  07 يف حني جند ستوى الوالء التنظيمي متوسط،م نأ
   الذي تتوقعه املؤسسة من أفرادها. ستوى ضعيف من الوالء التنظيميامل صرحوا أبن 09.33%

، يظهر الوالء التنظيمي للمؤسسة من خالل اهتمام العمال أبهدافها اليت تسطر من طرف مسؤوليها
على   إدارة املؤسسة يف التسيري فإن األخرية تؤثرن سلوك واجتاهات العمال هي استجابة ألسلوب أمن انحية و 

فراد العاملني تساهم يف  حاجات األالوالء من حيث طبيعتها، فالسياسات الداخلية اليت تساعد على إشباع 
و خارج  أ العمال، سواء املرتبطة ابلعمل  اايشاركة اليت هتتم مبختلف قضابمل، وهو أسلوب اإلدارة تنمية الوالء
  .ي تتوقعه املؤسسة من أفرادها، وعليه سألنا املبحوثني عن مستوى الوالء الذ1لنظاق العم

يمي من أفرادها من خالل احلفاظ على حتقيق الء التنظتوضح املعطيات مدى توقع املؤسسة للو إذ 
متثال الدائم للمسؤول املباشر وهذا يرجع إىل حسن  اإل  ، كما أن هذا الوالء يكون عن طريقاملؤسسةأهداف 
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رمبا لطبيعة مهامه اليت تفرض ذلك ويرجع هذا إىل الرغبة يف  العمال واملسؤولني يف املؤسسة أو  العالقة بني
 من األاننية. ضا إنتشار فكرة الضمري اجلمعي على الفردي وابلتايل التخلص االستمرار داخلها وأي

قليلة وهذا نتيجة  هلا وهي نسبة  يقلل من نسبة توقعات املؤسسة لوالء أفرادها ك منهناابملقابل جند أن 
 .املؤسسة مع األهداف الشخصية ويرجع هذا إىل عدم الرضا على أسلوب التسيري عدم متاشي أهداف

منها يف  ياا من أفرادها، وهذا سع مرتفعاا  تنظيمياا  أن املؤسسة تتوقع والءا  على كل ما سبق ميكن القول بناءو 
لى تقدمي أفكار خالل بذل جهد كل طرف من أطراف املؤسسة، والعمل ع حتقيق أهدافها املسطرة منذ البداية من

متثيل أمام املؤسسات األخرى  نومتثيلها أحس نتاجوآراء جديدة ابتكارية تساهم يف تطويرها والعمل على الرفع من اإل
 .مما يؤدي إىل تطوير كفاءهتم وإنتماءا  ندماجاا ابلعمل ووالءا ر إمما جيعل العمال أكث وفق برانمج مسطر هلا

 سسة من األفراد توقعات املؤ يوضح  : (36اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  التكرار  لتوقعات ا

 %37.33 28 مطيعني وخملصني لرؤسائهم
 52% 39 على مستوى املسؤولية يف أداء املهام 

 %09.34 07 وأكفاء ومبادرين  يا حمفزين ذات
 01.33% 01 أخرى
 %100 75 اجملموع

الذين أكدوا أن املؤسسة تتوقع من  المن العم %52 تثبت البياانت املوزعة يف اجلدول أعاله أن نسبة
يرون أن املؤسسة   من العمال %37.33 ، وكذا نسبة أداء املهامعلى مستوى املسؤولية يف  األفراد أن يكونوا 

 %09.34 يف حني جند نسبة من العمال واملقدرة بــ  ، وخملصني لرؤسائهميعني مط تتوقع من األفراد أن يكونوا
، كما نالحظ اقرتاح توقع آخر من  حمفزين ذاتيا وأكفاء ومبادرين أن يكون األفراديصروحون أبن املؤسسة تتوقع 

 ن هناك ظروف حيتاج العامل لتوفريها".أوهو على حد تعيربه: "ال أظن  رف أحد املبحوثني ط
إىل نقطة مهمة وهي احملافظة على النمط والتطابق يف نظريته البنائية الوظيفية  (لكوت ابرسونزات) يشري

اإلنسجام بني  لتناغم أو ، إذ تتطلب املطابقة وجود آليات حتقق األدوار اليت يؤديها الفرد داخل املؤسسةبني ا
و احملافظة أق عليه مبصطلح الكمون أطلا وهذا م داخل املؤسسة وخارجها، توقعات املؤسسة من هؤالء األفراد

 .على النمط وهذا ما مت اإلشارة إليه يف املقاربة النظرية للدراسة
تنتظر املؤسسة من ال " يف مقابلتنا معه حيث يقول:مدير املؤسسة وما يثبت حتليلنا هذا هو ما صرح به 

للمهام  يداجل داء املسؤولية واألمن  أفرادها سوى القيام بواجباهتم على أحسن وجه ممكن و حتقيق مستوايت
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ت السعادة يف العمل بصفة فردية و مجاعية  ، ابإلضافة إىل مشاركتهم اإلجيابية يف الرفع من مستواياملوكلة هلم
 ."من خالل توفري أجواء عمل جيدة

ن املؤسسة تتوقع منهم أن يكونوا على أال وراء هذه اإلجاابت يشعرون بشكل تلقائي إىل العمفإذن 
اا إىل  بداية من الربامج التدريبية مرور  وى املسؤولية يف أداء املهام، ألهنا وفرت هلم كل الظروف املالئمةمست

بقى الكرة يف ملعب العمال ليكونوا على ذلك تلالتحفيزات املادية واملعنوية وصوالا إىل البيئة التنظيمية املالئمة، 
 كل  من إطار أو عامل حتكم أو عامل تنفيذ و عامل راٍع  فكل، قدر املسؤولية واملكانة امللقات على عاتقهم

   مسؤول عن راعيته.
 األولوايت اليت تتوقعها املؤسسة من األفراد يبني : (37اجلدول رقم )

األولوايت اليت تتوقعها بتوضيح آراء أفراد عبنة البحث فيما يتعلق  (37)هتتم بياانت اجلدول رقم 
  من جمموع أفراد العينة وبنسبة بلغت داا فر  54 داخل املؤسسة، إذ تبني بياانت اجلدول أن املؤسسة من األفراد

تلبية احتياجات ومتطلبات رؤسائهم  اد هيمن األولوايت اليت تتوقعها املؤسسة من األفر  أبن يرون 72%
م الوظيفية يف ضوء السياسات هتتأدية واجبايعطون األولوية ل %16سبة وبن فرداا  12د بينما جن ،واإلدارة العليا

على اختيار تلبية التحدايت املهمة   %12 فراد من أفراد العينة والذين ميثلون نسبةأ 09 وأجاب ،واإلجراءات
   كأولوية قصوى تتوقعها املؤسسة من األفراد.  ق لتأديتهاوإجياد أفضل الطر 

الوظيفة القانونية لألفراد والتوقعات احلقيقية للمؤسسة مسألة التكامل بني  إىل توضيح  ( ابرسونز)يذهب 
لقيمي السائد يف املؤسسة حمل الدراسة، ومن وأن هذا التكامل يتحقق من خالل النسق افراد، األجتاه هؤالء 
مليات وتتأكد عملية التكامل من خالل أمناط معيارية حمددة تنظم الع داف السوسيوتنظيمية،خالل األه

وعلى األفراد تلبية هذه  ، ةنظام املؤسس فرضهاي املختلفة اليت يتم من خالهلا مواجهة املتطلبات الوظيفية اليت 
  م واألوسع.يف إطار النظام العاالتوقعات وضمان حتقيقها للمحافظة على األداء الوظيفي 

ديها توقعات جتاه األفراد، كنسق فرعي يف اجملتمع لؤسسة  املمادام للعمال احتياجات وتوقعات جتاه 
لذلك تتوقع مؤسسة  ها،املوجودة في حجم املؤسسة وبيئتهافهي تزيد وتنقص حسب اختالف 

ALFAPIPE ت ومتطلبات رؤسائهم ى حسب قوهلم أن يقوموا بتلبية احتياجامن عماهلا وهذا عل
وإذا  ادرة منها كلما اقتضت الضرورة،العمال مقيدين أبوامر اإلدارة العليا وتعليماهتا الصواإلدارة العليا، ألن 

 املئوية النسبة  التكرار  ألولوايتا
 %72 54 واإلدارة العليا لبية احتياجات ومتطلبات رؤسائهمت

 %16 12 السياسات واإلجراءات وء  م الوظيفية يف ضهتأتدية واجبا
 %12 09 تحدايت املهمة وإجياد أفضل الطرق لتأديتهاالتلبية 

 %100 75 اجملموع
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من جهة وبني العمال من   الرؤساء واإلدارة العليابني جتانس وظيفيو حتقق هذا األمر سنقول أبن هناك تكامل 
نظرية البنائية الوظيفية يف دراستها للعالقة بني املورد البشري يف   ثرياا وهذا األمر ركزت عليه ك جهة أخرى،

االدارة  ة للعمال تقتضي منهم تلبية احتياجات ومتطلبات فالوظيفة احلقيقي  فيها، العليا املؤسسة وبني اإلدارة 
 .من كال الطرفني واقعياا ، وابلتايل سوف يساهم هذا األمر يف حتقيق وجتسيد األهداف املسطرة يا والرؤساءلعلا

 نظرة املؤسسة إىل األفراد املتميزين.يوضح  : (38اجلدول رقم )
 املئوية النسبة  لتكرار ا نظرة املؤسسة 

 %09.33 07 وحتقيق النجاح للمؤسسة  عمصدر للتميز واإلبدا 
 40% 30 ل حقيقي جيب االهتمام به ما رأس

 50.67% 38 عامل جيب احملافظة عليه 
 %100 75 اجملموع

  يقرونفرداا  38 أي ما يعادل %50.67 يتبني أن نسبة  (38)رقم  البياانت الواردة يف اجلدولمن 
  اا فرد 30 أي  %40 ، بينما جند نسبةمجيب احملافظة عليه مالع م ترى إىل األفراد املتميزين أبهن املؤسسة أبن

من   07 وأجاب ،جيب االهتمام به رأس مال حقيقي على أهنميثبتون أبن املؤسسة ترى إىل األفراد املتميزين 
  وميثل هؤالء األفراد نسبةالنجاح للمؤسسة  هم مصدر للتميز واإلبداع وحتقيق أبن األفراد املتميزين  املبحوثني 
9.33%0. 

حمل  يقرون أبن املؤسسة %50.67 د العينة والذين ميثلون نسبةفراومن هذه النتائج نرى أن غالبية أ
وتشجعهم  املتميزين والطموحني،ميكية تعمل على تعظيم واإلعالء من شأن األفراد متتلك ثقافة ديناالدراسة 

مثل هذه الثقافات جيب أن تدعمها اإلدارة   أن، و دي، وتسمى هذه ابلثقافة اإلبداعيةعلى املخاطرة والتح
  وتوفر هلا املناخ املناسب الذي حيافظ على العمال املبدعني واملتميزين. لياالع

مما خيول هلا يف   والناجعة وأبعداد الأبس هباابليد العاملة املتميزة  ALFAPIPE مؤسسة تتمتع
  اء على اسهاماهتم املتميزة، فكل مؤسسة لديها نظرة خاصة هلذه الفئة من العمال إال أنحتقيق أهدافها بن

احملافظة حسب قول أفراد العينة على أهنم عمال جيب تنظر إىل األفراد املتميزين وهذا الدراسة ؤسسة حمل امل
العاملة اجلديدة للدمج  واسهاماهتم وبني فتوة اليد  عليهم للدمج بني خربهتم حقيقة جيب احملافظة ،معليه

لليد العاملة يف املؤسسة لسنوات عديدة  ية وهذا من شأنه أن يبعث اإلستقرار واالستمرار  والتكامل بينهما،
 املتميزين.  لتحقق املؤسسة أهدافها املسطرة على ضوء اسهامات األفراد
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تنظيمية   بثقافة ALFAPIPEمتتع مركب إجاابت املبحوثني حول ميثل : (39اجلدول رقم )
 متنوعة

 النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت
 %82.67 62 نعم
 %17.33 13 ال

 %100 75 اجملموع
لني واجتاهاهتم وميوالهتم أن نشخص متثالت العام لقد أردان من وراء طرحنا هلذا السؤال العام واملفتوح

متنوعة،  بثقافة تنظيمية  ALFAPIPEمدى متتع مؤسسة ص معرفة و حنو قضااي معينة، وعلى وجه اخلص
للثقافة أخرى ت التنظيمية، أو حىت عناصر قعاتنوعة أي يف جمال القيم، واملعتقدات، والتو مبونقصد هنا 

 و متتع املؤسسة بثقافة تنظيمية.، ووجدان أن هناك توجهاا إجيابياا للعمال حنالتنظيمية
املبحوثني حول متتع مركب  الذي ميثل إجاابت (39)تؤكد الشواهد الواردة يف اجلدول رقم 

ALFAPIPE  املؤسسة أفراد العينة صرحوا أبن من  %82.67بثقافة تنظيمية متنوعة، إذ جند نسبة
  بنسبة  أي بحوثني من امل 13 ث جندعلى ثقافة التنظيمية متنوعة، يف حي تمتع تتميز وتحمل الدراسة 

 ة. بثقافة التنظيمية متنوعمتع صرحوا أبن املؤسسة ال تت 17.33%
ؤسسة حسب املن أبيرون  من خالل هذا اجلدول يتضح أن أغلبية العمال يف املؤسسة حمل الدراسة

ن طرح هذا السؤال العام هو  وكان اهلدف م تع بثقافة تنظيمية،العمل فيها واملمارسة اليومية واخلربة املكتسبة تتم
ن جهة أخرى معرفة مدى توافق  تصورات العمال حول ثقافة املؤسسة التنظيمية، هذا من جهة وممعرفة 

السؤال األخري، وهنا ميكننا إدراج شكل الستمارة مع  اإجاابت املبحوثني على كل األسئلة املتضمنة يفوتطايق 
تتمتع   به أغلبية املبحوثني يف السؤال املفتوح حول إذا كانت ما أدىل ا حسبهذه الثقافة التنظيمية وواقعه

 بني أو وضح ذلك؟يثقافة تنظيمية من عدمها، إذن 
بثقافة  ALFAPIPEركب م ع إن معظم آراء العمال حول الثقافة التنظيمية تشرتك جلها حول متت

من التفصيل يف النقاط   بنوع عرضها، وهذه التوضيحات واألدلة حسب قول العمال ميكن تنظيمية متنوعة
 اآلتية:  

  ما جيعلها يف رايدة املؤسسات لصناعة األانبيب. احلمد هلل تتمتع املؤسسة بثقافة تنظيمية يف كافة النواحي -
 ة واجلماعية للممارسة امليدانية ملؤشرات الثقافة التنظيمية.رديللمبادرات الف هناك جمال واسع -
من خالل تطور معايري اجلودة اليت عليها االلتزام هبا كوهنا تعمل يف جمال هي اآلن يف تغري مستمر و نوعي  -

 .اا جد  اا ر عاملي و مفتوحإنتاج يندرج يف إطا
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قدم املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر مع  ة أعتقد وبكل صراحة أن املؤسسة ورثت ثقافة تنظيمية قدمي -
 إلعطاء دماء جديدة هلذا النوع من الثقافة.حماولتها 

ربون القدوة  ألهنم يعت التنظيمية اك ثلة من العمال القدامى املخلصني الذين تتجسد فيهم القيم الثقافيةهن -
 الذي حيتدى به.  واملثل األعلى

أتهلها للنجاح   تغل فيها حبكم أهنا تتمتع مبيزات عديدة أش  عن املؤسسة اليتبشكل عام أان راضٍ  -
 واالستمرارية.

ونوعها  فروعهاواليت إذا ما اختلفت يف حول متتع املؤسسة بثقافة تنظيمية سابقاا  ورد إذن من خالل ما
 اتسؤسإليها، ميكن القول أن املؤسسة حمل الدراسة وكغريها من امل  األهداف اليت ترميصول أفإهنا تشرتك يف 

والذي   ة واستمراريتهاستقرار املؤسسا، فاحلفاظ على يف اجلزائر غالباا ما متتع بثقافة تنظيمية االقتصادية الصناعية 
نيها لثقافة تنظيمية خاصة هبا والسعي حنو  مرهون مبدى تب ، فهواجملتمع الغرداويو يعترب مكسب للدولة اجلزائرية 

ة حمل الدراسة حتقيق أهدافها على  ، وهذا ليتسىن للمؤسسعليهااظ احلفو  تدعيمها بكل الوسائل واملتطلبات
واإلعالء من قيمتها   اقتصادية صناعية  ةمؤسسكالتكامل البنائي والوظيفي  املدين القصري والطويل، ومنها حتقيق 

 .لدويل ا واضحة وإجيابية لألفراد يف اجملتمع احمللي والوطين وحىت وإعطاء صورةاالقتصادية  نتها يف الساحةومكا
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 :ئجنتامناقشة ال -4
 يف ضوء الفرضيات:  نتائجمناقشة ال -1.4

 :ضوء الفرضية األوىل   يف نتائجمناقشة ال -1.1.4
عمال مؤسسة  بني قيم التنظيمية للتوفر اك هنالفرعية األوىل على النحو التايل:  ت صياغة الفرضيةمت

ALFAPIPEيف اجلداول اليت نة تمدان على جمموعة من البياانت املتضم، وألجل التأكد من صدقها اع
 . 22-21-20-19-18-17-16-15حتمل األرقام التالية: 

آراء   من %94.67ي يوضح أن أكرب نسبة قدرت بــ الذ (15)من خالل اجلدول رقم  •
التدريب بغية الرفع من أداء  بشكل فعلي لربامج  ALFAPIPEختصيص مؤسسة  ولاملبحوثني ح

 لني.العام
ية التدريب  ملأغلبية العمال استفادوا من عأن  ( 16)قم ل ر يتبني لنا من خالل بياانت اجلدو  •

 . %96خالل عملهم يف املؤسسة وهذا بنسبة 
من املبحوثني صرحوا أبن   %46.67أن نسبة  واليت تبني (17)افة إىل نتائج اجلدول رقم ضإ •
 ملني يف املؤسسة.وضوح ألهداف الربامج التدريبية ابلنسبة للعاهناك 
التدريب يساهم يف جمال العمل داخل املؤسسة أن  (18) اجلدول رقم م يفجند من خالل ما تقد •

 من املبحوثني.  %56نسبة التنظيمية وهذا حسب ما صرح به  وخارجها يف فهم أهداف الثقافة
  تقوم بتحفيز العمال اجملتهدين يف ALFAPIPEمؤسسة  أثبتوا أبن أغلب املبحوثني إن •
 (. 19)ا ما تظهره بياانت اجلدول رقم وهذ  %81.33، واليت عربت عنه نسبة العمل
يعتربون  %57.33 قدرت بــ أكرب نسبة من املبحوثنينالحظ أن ( 20)من خالل اجلدول رقم  •

 بولة.عملية التحفيز يف املؤسسة مقأن 
ة، وهذا بنسبة مئوية  توجد عدالة يف توزيع احلوافز وسط بيئة املؤسسأبنه  بحوثني صرحواإن امل •
 (.21) على ما ورد يف اجلدول رقم اءاا بن، %90.67بلغت 
استمراريتهم يف العمل  هي السبب وراء إن أغلب املبحوثني أثبتوا أبن احلوافز اليت تقدمها املؤسسة  •

 (.22) وهذا ما تظهره بياانت اجلدول رقم %78.67واليت عربت عنه نسبة 
 ة األوىل:رعيط احلساب للنسب اخلاصة ابلفرضية الفاملتوسيبني : (40اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  اجلدول
 املؤشر األول: التدريب 

15 %94.67 
16 96% 



 شة البياانت امليدانية قنا..عرض وحتليل وم............................................ امسالفصل اخل

 
 

178 

17 46.67% 
18 56% 

 املؤشر الثاين: التحفيز
19 81.33% 
20 57.33% 
21 90.67% 
22 78.67% 

 %75.17 املتوسط احلساب 
 0.65 اإلحنراف املعياري 

 قدر بــ معيارايا  اا واحنراف %75.17 قدر بــ سابياا ح ايل حقق حمور القيم التنظيمية متوسطاا بشكل إمج
 ور من قبل املبحوثني. مرتفعة على هذا احمل مما يشري إىل درجة 0.65

، واليت  مبحور القيم التنظيمية توسط احلسايب للنسبة اخلاصةمن خالل اجلدول أعاله الذي يوضح امل
 السوسيولوجيو ليلها على املستوى اإلحصائي وحت بعد بناء وتركيب اجلداول، وابلتايل %75.17 بلغت نسبته

  مفادها:الفرضية الفرعية األوىل اليتوصدق ميكننا احلكم بصحة 

 .ALFAPIPEقيم التنظيمية لدى عمال مؤسسة للتوفر هناك  ✓

 :ثانيةضوء الفرضية ال  يف نتائجمناقشة ال -2.1.4
عمال مؤسسة  بنيية التنظيم معتقداتللتوفر هناك  حو اآليت:النكانت الفرضية على 

ALFAPIPEتضمنة يف اجلداول اليت ، وألجل التأكد من صدقها اعتمدان على جمموعة من البياانت امل
 . 30-29-28-27-26-25-24-23حتمل األرقام اآلتية: 

ال يف صنع القرار  للعم فعلية يوجد مشاركةأنه  (23)يتبني لنا من خالل بياانت اجلدول رقم  •
 . %56بــ  درت بنسبة ق داخل املؤسسة

 %80متثله نسبة وهذا ما  مشاركة العمال يف صنع القرار يعزز اإلنتماء لديهم للمؤسسةكما أن  •
 (.24) يف اجلدول رقم

رضاهم عن طريقة صنع القرار يف املؤسسة حول  ا إبجاابهتم ابلنفيأغلبية املبحوثني أدلو كما أن  •
 (.25) داخل اجلدول رقم  %58.67نسبة  واليت مثلتها
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أهنم يعملون  على  يؤكدونأن أغلب املبحوثني  (26)ن خالل ما تقدم يف اجلدول رقم د مجن •
 . %72 بنسبة قدرت بــ  لطريقة السابقة يف حال عدم مشاركتهم يف صنع القراربنفس ا
أبن إدارة املؤسسة حمل  ا أفراد العينة أقرو  أن أغلب (27) يتبني لنا من خالل بياانت اجلدول رقم •

 .%90.67بنسبة وصلت إىل  مال على املسامهة يف العمل اجلماعيالعالدراسة تشجع 
أجابوا  ALFAPIPEأن معظم عمال مؤسسة  (28)رقم  يف اجلدولمن خالل ما ورد  •

 . %89.33، وهذا بنسبة لعمل اجلماعي خالل أتديته لوظيفتهم داخل املؤسسةم يسامهون يف اأبهن
بدور  ظ أن أكرب نسبة من العمال يصرحون الحن (29)على ما مت توضيحه يف اجلدول رقم بناء  •

 . %68وذلك بنسبة مئوية بلغت   اكلاملشاركة يف العمل اجلماعي يف التقليل من املش
بنسبة  ئج أفضل وأكرب من العمل الفردي داخل املؤسسة يساهم العمل اجلماعي يف حتقيق نتا •

 (.30)دول رقم اجلن خالل ما تبينه األرقام اإلحصائية يف  وهذا م، %77.33وصلت إىل 

 :ثانيةال املتوسط احلساب للنسب اخلاصة ابلفرضية الفرعيةيبني  :(41اجلدول رقم )
 املئوية النسبة  اجلدول

 القرار شاركة يف صنع املؤشر األول: امل
23 56% 
24 80% 
25 58.67% 
26 72% 

 عمل اجلماعي سامهة يف الاملؤشر الثاين: امل 
27 90.67% 
28 89.33% 
29 68% 
30 77.33% 

 74% املتوسط احلساب 
 0.75 اإلحنراف املعياري 

 قدر بــ معيارايا  اا واحنراف %74 قدر بــ حسابياا  التنظيمية متوسطاا  عتقداتمل بشكل إمجايل حقق حمور ا
 . مما يشري إىل درجة مرتفعة على هذا احملور من قبل املبحوثني 0.75
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مبحور املعتقدات  املتوسط احلسايب للنسبة اخلاصة ضح من خالل اجلدول املبني أعاله الذي يو 
بعد بناء وتركيب اجلداول وحتليلها على املستوى اإلحصائي لتايل واب %74 ، واليت بلغت نسبتهالتنظيمية

 الفرضية الفرعية الثانية واليت مفادها: وصدق ميكننا احلكم بصحة سوسيولوجيالو 

 . ALFAPIPEسسة مؤ  عمال بنيالتنظيمية  معتقدات لل توفرناك ه ✓

 : ثالثةضوء الفرضية ال يف  ئجنتا: مناقشة ال4-3

مال توقعات التنظيمية لدى عللتوفر هناك فرضية الفرعية الثالثة على النحو التايل: متت صياغة ال
ت املتضمنة يف  ، وألجل التأكد من صدقها اعتمدان على جمموعة من البياانALFAPIPEمؤسسة 

 .38-37-36-35-34-33-32-31التالية: ام  اجلداول اليت حتمل األرق
ألغلبية العمال أهداف يتوقعون من املؤسسة أن  أن (31)يتبني من خالل ما ورد يف اجلدول رقم  •

 . %86.67حتققها هلم وهذا بنسبة 
حول   اء املبحوثنيمتثل آر  %64الذي يوضح أن أكرب نسبة قدرت بــ  (32)كما أن اجلدول رقم  •

 املؤسسة.اليت يقع فيها العمال والقيام بتصحيحها كأمر أساسي يتوقعون أن تركز عليها ية متابعة األخطاء التقن
ائما ما أتخذ بعني حمل الدراسة د أن املؤسسة (33)يتبني لنا من خالل بياانت اجلدول رقم  •

   .%69.33ـ بحوثني املقدرة نسبتهم بـما صرح به امل حسب وهذا   االعتبار اجلهود اإلضافية اليت يبذهلا العمال
يرين يف املؤسسة أن أن العمال يتوقعون من املد (34)كما يتبني لنا من خالل اجلدول رقم  •

 .%72وهذا بنسبة   ميارسوا الدميقراطية وقبول آراء اآلخرين
صرحوا أبن  املبحوثني من  %69.33واليت تبني أن نسبة  (35)افة إىل نتائج اجلدول رقم ضإ •

 قعه املؤسسة من أفرادها كبري. تتو مستوى الوالء التنظيمي الذي  
املؤسسة تتوقع من أفرادها أن يكونوا على أن  (36)جند من خالل ما تقدم يف اجلدول رقم  •

 .%52مئوية قدرت بــ  ةبنسب مستوى املسؤولية يف أداء املهام 
ية  ليت تتوقعها املؤسسة من األفراد هي تلب من األولوايت ا العمال يف املؤسسة يرون أبن إن أغلب •

ما تظهره بياانت اجلدول  وهذا، %72واليت عربت عنه نسبة  احتياجات ومتطلبات رؤسائهم واإلدارة العليا
 (.37)رقم 

عمال جيب   متنظر إىل األفراد املتميزين على أهن املؤسسةنالحظ أن  (38)من خالل اجلدول رقم  •
 .%50.67 سبةرب عنه معظم املبحوثني والذين متثلهم نا عم، وهذا عليهم ةاحملافظ
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 ة:لثفرعية الثا: يبني املتوسط احلساب للنسب اخلاصة ابلفرضية ال(42اجلدول رقم )
 النسبة املئوية  اجلداول

 من املؤسسة   مال()الع املؤشر األول: توقعات األفراد
31 86.67% 
32 64% 
33 69.33% 
34 72% 

 )العمال( توقعات املؤسسة من األفراد املؤشر الثاين: 
35 69.33% 
36 52% 
37 72% 
38 50.67% 

 %67 املتوسط احلساب 
 0.70 اإلحنراف املعياري 

  قدر بــ معيارايا  اا واحنراف %67 قدر بــ حسابياا  التنظيمية متوسطاا  توقعات بشكل إمجايل حقق حمور ال
 ور من قبل املبحوثني. مما يشري إىل درجة مرتفعة على هذا احمل 0.70

مبحور التوقعات ل أعاله الذي يوضح املتوسط احلسايب للنسبة اخلاصة دو نالحظ من خالل اجل
توى اإلحصائي بعد بناء وتركيب اجلداول وحتليلها على املسوابلتايل  %67 واليت بلغت نسبته ،التنظيمية

 ة اليت مفادها:الفرضية الفرعية الثالثوصدق ميكننا احلكم بصحة والسوسيولوجي 
 .ALFAPIPEعمال مؤسسة  بنيمية نظيلتوقعات التل توفرهناك  ✓
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 وء الدراسات السابقة:ض يف  نتائجالمناقشة  :4-4
ورات الفكرية والنظرية اليت  ص النظري إىل طرح اإلشكالية البحثية وخمتلف التبعد تعرضنا يف الفصل 

النظرية يف معاجلتها هلذا ات سمت بتعدد الرؤى الفكرية واملنطلقواليت ات ،"الثقافة التنظيمية"تناولت موضوع 
لت إليه الدراسات األخرى يف بيئات أخرى حول املوضوع املوضوع، سوف حناول التعرض إىل خمتلف ما توص

 الذي نعاجله يف هذه الدراسة.
اليت أجريب يف   الدراسات يف أجزاء منها مع نتائج تفقابلذكر أن نتائج الدراسة الراهنة ت رواجلدي

نتائج ميكن أن نقارن بني نتائج دراستنا و ينة وختتلف عنها يف جوانب أخرى، إذ تبام سياقات اجتماعية
 الدراسات السابقة فيما يلي:

هناك تعدد حيث وجدت أن  ى مهدي، سدراسة بني عيالراهنة مع نتائج تتفق نتائج الدراسة      •
مما  العمل اجلماعييف عمل عن طريق مثال: مسامهة العمال واإلنتماء داخل جمموعات اللعوامل التشكل 

، اليت أثبتت دور املؤسسة حمل الدراسة  نتائج دراستنا مع يتفق وهو ما يساهم إىل تعدد الكياانت االجتماعية 
 العمل اجلماعي.  يف تطبيق وجتسيد ثقافة املسامهة يف

ية ظيمالثقافة التن ، حيث توصلت إىل أنيسامية معاو  إليه الباحثة تتوصلنتائج دراستنا مع ما تتفق  •
على التفاعل اإلجيايب   لقائمة أساساا سامهت يف تدعيم وتعزيز العالقات االجتماعية ا ملؤسسة ميناء بسكيكدة

  مع دراستنا يف عنصر  يتفق، وهو ما يا وإدارة املوارد البشريةل املعزز للقيم التنظيمية املكرسة من طرف اإلدارة الع
يف عنصر إشراك العمال يف ج الدراسة مع ما توصلت إليه الباحثة تائنتتفق  كما،  لقيم التنظيميةايب لالواقع اإلجي
       يف كال املؤسستني.هي القيمة الثقافية املكرسة واملغروسة بني العمال ، و اذ القرارعملية اخت
،  هدى جواد حممد بدر ةج الدراسة اليت توصلت إليها الباحثمع نتائلراهنة نتائج الدراسة ا تلفخت     •

ة حيث بلغت  الثقافة التنظيمية السائدة يف بلدايت حمافظيت اخلليل وبيت حلم متوسط نأ حيث خلصت إىل 
أن   ة اليت توصلت إىلنمع نتائج الدراسة الراه نسبياا خيتلف ، وهو وما (30.35)املتوسط احلسايب  قيمة

شهدت و  مرتفعة جداا  ALFAPIPEاعة األانبيب الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة العمومية لصن
 مستوايت عالية.
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 النتيجة العامة:  -5
من خالل الدراسة امليدانية اليت  افة التنظيمية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، إن دراستنا ملوضوع الثق

ئيسية تقريرية  ة على فرضية ر ني، كانت مبALFAPIPEالعمومية لصناعة األانبيب  ؤسسةملها اباأجرين
 فرضيات فرعية، وعليه: ث ثال، تتفرع منها  واحدة

 مفادها:على حتقق الفرضية الفرعية األوىل واليت  بناءاا 
، )من خالل مؤشر التدريب ALFAPIPEعمال مؤسسة  بني التنظيمية  قيمللتوفر هناك  -

 التحفيز(و 
 الفرضية الفرعية الثانية واليت مفادها:صحة  إثباتو 

)من خالل مؤشر املسامهة  ،ALFAPIPE سسةعمال مؤ  بنيالتنظيمية  معتقداتلل توفرهناك  -
 القرار( يف العمل اجلماعي واملشاركة يف صنع 

 وحتقق الفرضية الفرعية الثالثة واليت مفادها: 
)من خالل مؤشر توقعات   ،ALFAPIPEعمال مؤسسة  نيبالتنظيمية  توقعاتللتوفر هناك  -

 ات املؤسسة من األفراد( األفراد من املؤسسة وتوقع
فيما  أهنا صحيحة تت إحصائياا وأ ثب   قد حتققتأبن الفرضية العامة للدراسة  يتضح لناا سبق ى معل بناءاا 

 راسة.دحمل الALFAPIPE مؤسسة  بني عماليتعلق األمر بتوفر الثقافة التنظيمية 
ل سوسيولوجيا التنظيم وجمال التنظيمية ابعتبارها ترتجم مرحلة وصلت إليها أدبيات حقإن الثقافة 

االجتاهات وأبعادها اليت التفاعالت االجتماعية وخمتلف  ات مهمة لفهم طبيعة وأمناطدوالعمل، تعد أيم التنظ
وقواعد بناء الكياانت االجتماعية، سلوك، لة لسر تشكل الفعل الفردي واجلماعي، كما أهنا تقدم النماذج املف

 يفية إدراك الواقع الطبيعي واالجتماعي.وك رمسية وغري الرمسية داخل التنظيم،والقواعد اليت تضبط العالقات ال
ميكن القول أبن املؤسسة الوطنية العمومية لصناعة جوانب الدراسة  وكنتيجة عامة تظم مجيعوابلتايل 

 ها،لديها جتسيد واقعي للثقافة التنظيمية وهلا أثر ابلغ يف احلفاظ علي ALFAPIPE احللزونية األانبيب
  ياا يدان م سهااقيندرسها نظرايا و ت البحثية املختارة من طرفنا واليت اراتينا أن شراللمؤ  وواضح فهناك واقع إجيايب

يف املؤسسة حمل لتحفيز امن خالل مؤشر التدريب و قيم التنظيمية وهي المن ابب املثال ال على سبيل احلصر، 
ة يف العمل اجلماعي، سامهمؤشر املشاركة يف صنع القرار واملالدراسة، وكذا واقع املعتقدات التنظيمية من خالل 

  من املؤسسة وتوقعات املؤسسة من األفراد )العمال( ادوللتوقعات التنظيمية من خالل مؤشر التوقعات األفر 
تنظيمية دعوته أساسية يف املؤسسة حمل الدراسة، أما عن النقائص األخرى  لفاحملافظة على الثقافة ا ،)العمال(

يف املؤسسة واليت ميكن اعتبارها سلبية وجب الوقوف عليها  ات التنظيميةوقعيت تعرتي القيم، واملعتقدات، والتال
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صادية، بل حىت على  تة داخل املركب كمؤسسة اقالثقافة التنظيميفقط على  ألهنا ال تؤثر سلباا حماولة تفاديها، و 
  للمؤسسة حمل الدراسة. النسق العام

من تشكيل سلوك وممارسات وهوية  اعتاملؤسسة حمل الدراسة استطلقول أن وعليه نستخلص يف ا
مية كفاءاهتم، ابندماجهم يف ثقافتها التنظيمية، مما أدى ذلك لبناء  لتكوين وتن مشرتكة لعماهلا ومعارف جديدة

مقياس كلك  ميتها ملعارفهم وتصوراهتم لضمان استقرارهم ومشاركتهم يف الكل املركب، وذنكفاءاهتم املهنية وت
 منافس  دية وطنية الدون القبول بتغيريها، ابعتبارها مؤسسة اقتصا افتها وتنظيمهاثق نجاحها، ابحملافظة علىل

والصحراء، كمؤسسة جزائرية   ةيهلا موزعة عرب صحراء اجلزائر ومشاهلا وما حتققه من منفعة وأهيمتها مبنطقة غردا
 داخل وخارج املؤسسة.هلا قيمتها، وقيمة لعماهلا يف انتماءهم هلا 
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 خالصة:
ظيمية يف املؤسسة البياانت اخلاصة بواقع الثقافة التنلقد مت يف هذا الفصل معاجلة وتبويب وحتليل 

ما جاء يف املعطيات النظرية للدراسة  داية، انطالقاا ر بغ  ALFAPIPEالعمومية لصناعة األانبيب احللزونية 
 التنظيمية. عاتوالتوق ية، املعتقدات التنظيميةمنها: القيم التنظيم

من خالل عرض   اإلحصائي  قياس كل فرضية فرعية على حدى مستخدمني األسلوب الكمي ومت
الكيفي السوسيولوجي الذي   بوتكرارات، مث استخدام األسلو بياانت يف شكل جداول تتضمن نسب مئوية ال

ص النظرية واستخال يات استنطاق األرقام وربطها ابملعط يعتمد على وصف اجلداول والتعليق عليها من خالل
 داللتها العلمية.

مبنطلقات دراستنا واألسس اليت  لنا ربطها وتفسريها توصلنا إىل النتائج حاو  ومن خالل حتليل البياانت
 البحث مث مناقشتها للخروج بنتائج عامة حتقق أهداف الدراسة. بنيت عليها تساؤالت مشكلة
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 اخلامتة: 

التغريات والتوجهات العاملية وروافدها اإلقليمية واحمللية من أتثريات جذرية يف  ه تأبرز ما أحدثمن لعل 
مفاهيم اإلدارة اجلديدة، هو ذلك اإلنشغال التام والعناية الفائقة ابملورد البشري ابعتباره حجر األساس واملورد  

ه وزايدة فعاليته كان ومن أجل االستفادة من قدراته وطاقاتفها، ؤسسة يف حتقيق أهدااألهم الذي تعتمد عليه امل
 .لزاما على املؤسسة توفري أو إرساء ثقافة تنظيمية هلذا املورد

يف  "واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية"  ه هذ دراستنا ولقد تبني من خالل
هي احملدد و  من أهم مكوانت البيئة الداخلية للمؤسسةترب عتأن الثقافة التنظيمية النظري والتطبيقي  اجانبه

هنا  أل األساسي لتهيئة األفراد والعاملني لتقبل أي نظام إداري داخل املؤسسة من شأنه أن يساهم يف تطويرها،
تعرب عن القيم واملعتقدات السائدة ابإلضافة إىل التوقعات وهذه كالها عناصر داعمة للمؤسسة لتطبيقها  

لذا يتوجب على  ، ط اإلدارية احلديثة اليت متكنها من حتسني مستوى أدائها وتنافسيتها والوصول إىل الرايدةلألمنا
اإلهتمام بتقوية الثقافة التنظيمية مبكوانهتا املختلفة وجعلها عنصراً   -بوجه اخلصوص-اجلزائرية  املؤسسات

  ا.هل إجيابياً وداعماً 

حصرانها يف: اعتمدان عليها و واليت  ألبعاد ستقل بذاته جملموعة من اوابعتبار الثقافة التنظيمية متغري م
ميكن القول أبن واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة العمومية  القيم، واملعتقدات، وكذا التوقعات التنظيمية،

مبجموعة من  وأهنا تتمتع  ، يف جانبيه املادي واملعنوي ذات تصور إجيايب ALFAPIPEلصناعة األانبيب 
املشاركة يف صنع  مثل: التدريب والتحفيز، وكذا  أن تشكل نقطة قوة للمؤسسة ثقافية من شأهنا املقومات ال

 القرار واملسامهة يف العمل اجلماعية، ابإلضافة إىل توقعات املؤسسة من األفراد وتوقعات األفراد من املؤسسة،
كن أن مي الغري الظاهرة يف العيان -إن صح التعرب-إال أن هناك العديد من املمارسات والقيم الثقافية املسترتة 

عامل يتميز ابلتحوالت املتسارعة اليت ال  ذا يف ظل وه سبة،رئيسًا يف وجه حتقيق ثقافة تنظيمية منا تكون عائقاً 
مع خمتلف املستجدات وسريعة يف إجياد  ميكن جماهبتها إال من خالل منظومة ثقافية تنظيمية مرنة متكيفة

 .حللول املطلوبة والفوريةالبدائل وا

عرب عن الواقع املعاش والسائد بني الدراسة اليت قمنا هبا واليت تيولوجي و التحليل السوسومن خالل 
كفاءاهتا املهنية واإلجراءات    ، وثقافتها التنظيمية يف تكوينبوالية غرداية ALFAPIPEعمال مؤسسة 

 املتمثلة فيما يلي:وعة من النتائج توصلنا إىل جمم والسريورة اليت تتخذها لتحقيق ذلك،
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وإجنازاهتم، ألن  عماهلم وعالقاهتمأ إطار فكري يوجه أعضاء املؤسسة الواحدة وينظمالثقافة التنظيمية  -
أو كما يشتهون، وإمنا يف إطار تنظيمي واحد، وعليه فإن  العمال ابملؤسسات ال يؤدون أدوارهم بشكل فردي 

سلوكية حتدد هلؤالء العمال السلوك الوظيفي املتوقع منهم، وحتدد هلم أمناط اعد وقو  الثقافة مبا حتويه من قيم،
 العالقات بني بعضهم، وبني العمالء واجلهات األخرى اليت يتعاملون معها.

برانمج الذي حيدد حسب هذا ابملؤسسة يرجع إىل فعالية  إن جناح عملية التدريب للكفاءات -
إحتياجاهتم يف التكوين، ذلك يعطي فعالية يف رفع   لعمال واملؤسسة من معرفةاملعطيات احلديثة، وما حيتاجه ا

 .االتأهيل وتنمية الكفاءة املهنية لتكتسب كثقافة خاصة ابملؤسسة لتحقيق أهدافه

يف عملية الرتفية وحتفيز العمال عليها ابملؤسسة، ما يعكس  وتكوينها، هلا أمهيةإن الكفاءة املهنية  -
وبرتقيته يف الدرجة  ية يف التقييم الدائم واملستمر لكفاءة العامل وانضباطه من طرف املسؤولني، ثقافتها التنظيم

إجيايب على سلوكه يف  ، سواء ترقية أفقية أو عمودية، يعطي ذلك أثرأو إىل منصب أعلى ضمن السلم اإلداري
 املؤسسة.

خضم هذه التغريات والتطورات العامل املادي له دوره يف حياة العامل اجلزائري، خاصة يف إن  -
فآت، مما يساهم يف فنجدهم يبحثون عن زايدات يف األجور واملكا ،وف املعيشيةاالقتصادية واالجتماعية والظر 

 التنظيمية خالل حياهتم املهنية.انضباطهم واندماجهم بثقافة املؤسسة 

توافر لدى العاملني قناعات  يوجد اهتمام واضح لدى املؤسسة حمل الدراسة ابلقيم التنظيمية، إذ ت -
 للعمل جبودة عالية وإبتقان. مشرتكة أبمهية التدريب والتحفيز 

قناعات مشرتكة يوجد اهتمام واضح لدى املؤسسة ابملعتقدات التنظيمية، إذ تتوافر لدى العاملني  -
جتاه نفسية العامل حبد ذاته  صنع القرار واملسامهة يف العمل اجلماعي، ملا هلما من أمهية ابلغة أبمهية املشاركة يف 

 بشكل خاص.واملؤسسة 

إذ تتوافر لدى العاملني واملؤسسة قناعات  يوجد اهتمام واضح لدى املؤسسة ابلتوقعات التنظيمية،  -
تحقيق  العمل معا لمهية توقعات األفراد من املؤسسة وتوقعات املؤسسة من األفراد مبا يكفل هلما مشرتكة أب

 ازي.أهدافهما بشكل متو 

ه سلوك العاملني بشكل عام بالحظ أن ما يتصف وأتسيسًا على ما سبق من النتائج املستخلصة، ن 
ترسخت يف أذهان األفراد   تنظيمية فةهو حمصلة لقيم وتوقعات ومعتقدات غري موثقة، شكلت يف جمملها ثقا
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، لكن وكما قلنا لبياً ان سما كأو  سواء ما كان منها إجيابياً  لسلوكياهتم املنتمني هلذه املؤسسة، وصارت مصدراً 
يف مؤسىسة تبقى بعض املمارسات السلبية البريوقراطية اليت حتول بينها وبني تطبيق ثقافة تنظيمية شاملة سابقًا 

ALFAPIPE ،مما حيتاج منها إىل اتريخ طويل وتغيري   حمل الدراسة أو املؤسسات اجلزائرية بوجه العموم
 مق اجملتمع اجلزائري. انبعة من رحم وع  يف الذهنيات لبناء ثقافة مؤسسية

 التوصيات:

بعد إجناز هذا البحث حول واقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ارأتينا أن نورد 
 التوصيات التالية:

من منطلق أمهية الثقافة التنظيمية نوصي ابستخدام مدخل الثقافة التنظيمية لتوجيه فكر العاملني حتو - 
اإلحساس ابملسؤولية والرقابة الذاتية على أعماهلم ومساعدهتم يف فهم متطلبات مصلحة العمل، ولتدعيم درجة 

العمل لتحقيق أهداف املؤسسة من خالل التطوير والتحديق للعناصر املشكلة للثقافة التنظيمية )قيم،  
من  الضعف والعمل على حتسينها  معتقدات، توقعات( ومعرفة نقاط القوة والعمل على تعزيزها وحتديد نقاط
 خالل التقييم املستمر من أجل إجياد ثقافة قوية داعمة لتحقيق األهداف.

اإلستمرار يف تعزيز املمارسات اإلدارية اليت من شأهنا تشكيل الثقافة التنظيمية للمؤسسة حمل الدراسة  -
متوسطات حسابية ...، واليت حصلت على صنع القرار ،مثل تعزيز قيم: التدريب، التحفيز، املسامهة يف العمل

 يف جمال القيم. عالية خصوصاً 

نوصي بضرورة إعادة االعتبار ملفهوم وماهية الثقافة التنظيمية يف الوسط املهين خاصة لدى اهليئة   -
 القيادية واملشرفني كوهنم املسؤولني عن نشر ثقافة املؤسسة وتعزيزها وترسيخها واحملافظة عليه.

الثقايف والتنظيمي للفئات السوسيومهنية على حد سواء من أجل توحيد الكفاءات  الوعي  ىرفع مستو - 
 الفردية واجلماعية وتوجيهها لصاحل املؤسسة.

نوصي بضرورة وضع خطة مشرتكة لتنظيم دورات تكوينية خاصة بنشر القيم التنظيمية والتعريف برموز   -
 زز اإلنتماء لديهم.تها لتعياملؤسسة وخمتلف العناصر املشكلة لثقافتها وهو 

 االقرتاحات:

سابقة الذكر ميكن أن نقدم مجلة من االقرتاحات واليت نراها ضرورية لتطوير ثقافة المن النتائج  انطالقاً 
االقتصادية وحىت اإلدارات العمومية بشكل  اتميدان الدراسة واملؤسسك  ALFAPIPEتنظيمية ملؤسسة 
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ه املؤسسات ومتكينها من مواجهة املنافسة خاصة بعد عقد اتفاق هذعام، مبا يتماشى ومتطلبات أتهيل 
الشراكة مع االحتاد األوريب وسعي املؤسسة لتطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة بعد حصوهلا على شهادة  

ISO9002  مثISO9001 كنها من حتقيق مركز جوهري يف السوق مع احتدام املنافسة  الشيئ الذي مي
االقرتاحات إىل املؤسسة حمل الدراسة والسلطات العمومية الوصية وتتمثل االقرتاحات فيما ه العاملية، توجه هذ 

 يلي:

ضرورة تكوين العمال وتدريبهم وفسح اجملال هلم لتحمل بعض املسؤوليات وتشجيع حرية التعبري  -
 وتقدمي االقرتاحات وإصدار القرارات املناسبة.

ة وحتديد أهدافها مما من شأنه إاتحة الفرصة لظهور قيم سسضرورة مشاركة العمال يف تسيري املؤ  -
 املسؤولية والثقة املتبادلة بني إدارة املؤسسة ومواردها البشرية.تسهم يف تدعيم الوالء واالنضباط وحتمل 

جيب أن يقتنع إطارات اإلدارة العليا بضرورة توفري اخلدمات االجتماعية والرتفيهية للعمال من خالل  -
ءات وحفالت وملتقيات وخميمات وتربصات ضمن نوادي يف املؤسسة أو خارجها وتشجيع الطقوس قاإقامة ل

والذي من شأنه أن يعزز من روابط الصداقة واألخوة واحملبة بني العاملني وإقامة عالقات غري رمسية   اجلماعية
 متكن من تقوية الشعور ابإلنتماء والرضا.

زمة بغرض إشباع حاجات العمال وحتقيق مستوى من الرضا لالضرورة منح املكافآت والتحفيزات ا -
ربط هذه املكافآت مبستوى أداء األفراد مع مراعاة الفروق الفردية  بدفعهم إىل بذل جهود معتربة، إضافة إىل 

  واجلهود املبذولة، ذلك أن العدالة يف منح احلوافز واملكافآت يعترب طريقة لتشجيع العمال اجملتهدين على تقدمي
 داء مقنع ويف نفس الوقت هي وسيلة لتحفيز العمال غري اجملتهدين. أ

ع القرارات وحتديد األهداف ورسم السياسات والتوجهات املستقبلية ضرورة إشراك العاملني يف صن -
للمؤسسة مما يدعم من قيم االعرتاف والتقدير للعامل ويزيد من الشعور ابإلنتماء والوالء للمؤسسة ويقوي من  

 األفراد لألداء. يةدافع

ة االقتصادية بغية أخريا نقرتح على السلطات العمومية الوصية أتهيل الثقافة التنظيمية للمؤسس -
 االستعداد إلدخال أنظمة تسيري حديثة تتالءم وقيم العامل واملؤسسة وكذا اجملتمع اجلزائري ككل.

ية ملواضيع حبث مستقبلية يف علم يدميكن أن تكون هذه الدراسة مرحلة مته وخالصة القول نشري أبنه
، لذلك ميكن اإلشارة إىل آفاق أخرى هلذه  يااالجتماع واالقتصاد واإلدارة، خاصة مشاريع حبث الدراسات العل
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وردها  ألمهيتها النظرية والتطبيقية ن ملواصلة البحث فيها نظراً جديدة  اتالدراسة مكملة ملا جاء فيها، وإشكالي
 فيما يلي:

 تنظيمية وعالقتها بسياسات التوظيف يف املؤسسة اجلزائرية. الالثقافة   -

 الثقافة التنظيمية يف حتقيق األداء املستدام. دور  -

 أثر الثقافة التنظيمية يف تطبيق مبادئ احلوكمة يف املؤسسة اجلزائرية. -

 أتثري القيم الثقافية اإلسالمية على أداء املوارد البشرية. -

 يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة. دور القيم اإلسالمية -

نقر ابلصعوابت املنهجية وامليدانية اليت واجهتنا طيلة فرتة إجناز البحث، وكذا ابلنقائص اليت   ويف األخري
حناول جتنبها يف مرحلة الحقة من مراحل البحث العلمي، ألن هذا العمل اجتهاد بشري وجهد إنساين البد  

 .التصويب والتوجيه أن يالزمه النقص وحيتاج إىل 
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 املراجع ابللغة العربية: أوال:
 : الكتب: أ

مدخل تنظيمي إلعداد وتطوير التنظيم -التنظيم اإلداري يف املنظمات املعاصرة  ،صطفىود محمم أبو بكر (1
 .م2003 الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط،، -اإلداري للمنشئات املتخصصة

سكندرية، زيع، اإلللنشر والتو  دط، الدار اجلامعية  قيق امليزة التنافسية، املوارد البشرية مدخل حتأبو بكر مصطفى،  (2
 .م2008مصر، 

مركز اخلربات املهنية لإلدارة، دط، ، تر: عبد الفتاح النعماين، اجلزء األول، إدارة اجلودة الشاملةأتكسون فيليب،  (3
 .م1996مصر، ، القاهرة

 ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع، 1ط ، إىل علم االجتماعاملدخل  ،عدانن سليمان األمحدو  إحسان حممد احلسن (4
 .م2005 األردن،

 .م2005 ،األردنعمان،  ،دار وائل للنشر ،1ط ، مناهج البحث االجتماعي ،إحسان حممد احلسن (5
دط، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني منهجية العلوم االجتماعية، بلقاسم سالطنية وحسان اجلياليل،  (6

 .م2004اجلزائر،  مليلة،
 .دط، مطبعة امبابالست، اجلزائر، دس، لتنظيمعلم االجتماع ا، حممد املهدي بن عيسى (7
املركز ، 1طجلوهري، مد اتر: حم، الدليل العملي ملناهج البحث يف العلوم االجتماعية، بوب ماتيوز وليز روس (8

 .م2016، مصر، القاهرة، القومي للرتمجة 
 .م1998ر، زائاجلوهران، ، دار الغرب للطباعة والنشر، 1، طة والتسيريالقيم الثقافيت، بوفلجة غيا (9

خمرب التطبيقات النفسية ، 2ط، أساسية يف علم النفس االجتماعيمفاهيم  جابر نصر الدين ولوكيا اهلامشي، (10
 .م2012اجلزائر، والرتبوية، 

املريخ  وين امساعيل، دط، دارعي وبسيتر: رفاعي رفاإدارة السلوك يف املنظمات، جرينربج جريالد وابرون روبرت،  (11
 .م2004ملكة العربية السعودية، للنشر، الرايض، امل

 .م1988ة العامة، السعودية، ف، دط، معهد اإلدار ، تر: خالد حسن رؤو ية التنظيمنظر خرون، جون جاكسون وآ (12
 .م2007 ، دار املسرية للطباعة والنشر، عمان،1، طمبادئ اإلدارة احلديثةحبتور عبد العزيز،  (13
، ديوان املطبوعات -عية للجماعات يف املنظمةسية اجتمادراسة نف-اجلماعات يف التنظيم حسان اجليالين،  (14

 .م2015 ، اجلزائر،1اجلامعية، ط
، دط، دار احلامد للنشر -سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال-السلوك التنظيمي حسني حرمي،  (15

 .م2004والتوزيع، األردن، 
يع، عمان، األردن، للنشر والتوز د ، دار حام1طالسلوك التنظيمي، ود فرحيات وآخرون، اضم محخضري ك (16

 .م2009
 .م2006علم اجتماع االتصال، قسنطينة، اجلزائر،  ، دط، خمربعلم االجتماع التنظيمرابح كعباش،  (17
 ،حتو املفقاهرة للتعليم مركز جامعة ال ،1ط ، مقدمة يف مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية ،اسم حممد مجالر  (18

 .م1999مصر،  ،القاهرة
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، زاعياش للطباعة 4طتدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، ايت، رشيد زرو  (19
 .م2012والنشر، اجلزائر، 

وت، لبنان، ، دار احلمراء للنشر والتوزيع، بري 1، طنيةفن اإلدارة الياابريتشارد اتنز ابسكال وانطوين أثوس،  (20
 .م1990

 .م1976، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، مصر، 2، طتماعيالبحث االج قواعد زيدان عبد الباقي، (21
، دط، ديوان املطبوعات علم االجتماع ودراسة التغري التنظيمي يف املؤسسات االقتصاديةسعدون يوسف،  (22

 .م2005اجلامعية، اجلزائر، 
بة للنشر، ار القص، د1، طاجلامعية يف علم االجتماعاد املذكرات والرسائل الدليل املنهجي يف إعدسعيد سبعون،  (23

 .م2012اجلزائر، 
، -فق املهين للعامل دراسة ميدانيةسيكولوجية التوا-دراسات يف علم النفس الصناعي سعيد حممد عثمان،  (24

 .م2006دط، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، 
 .م2012، اجلزائر، ، شركة دار األمة للنشر والتوزيع، دطريةالعمليات اإلدامدخل للتسيري و سكينة بن محود،  (25
تر: حممد سيد أمحد عبد املتعال وامساعيل ، -مدخل متكامل-اإلدارة اإلسرتاتيجية ل وجارديت جونز، يشارلز ه (26

 .م2008، دار املريخ للنشر والتوزيع، الرايض، اململكة العربية السعوية، 1علي بسيويت، ط
تر: حممد سيد أمحد عبد املتعال وامساعيل ، -لمدخل متكام-اإلدارة اإلسرتاتيجية ل وجارديت جونز، يز هشارل (27

 .م2008، دار املريخ للنشر والتوزيع، الرايض، اململكة العربية السعوية، 1علي بسيويت، ط
 .م1982ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، 2ط، اقتصاد املؤسسةصمويل عبود،  (28
 .م2011العربية، القاهرة، مصر، ة املراة ، منظم1ط النوع وعلم اجتماع العمل واملؤسسة، تايب، ة العائش (29
 .م1981 ،الكويتمل املعرفة، اع سلسلة ، ، دطاجتاهات نظرية يف علم االجتماععبد الباسط عبد املعطي،  (30
 .م2013بن عكنون، اجلزائر،  ، ديوان املطبوعات اجلامعية،5، طاقتصاد وتسيري املؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  (31
 .م2006دار املعرفة اجلامعية، دط، القاهرة، مصر، النظرية يف علم االجتماع،  مد عبد الرمحن،عبد هللا حم (32
، دط، املكتب -مدخل سوسيولوجي-إدارة املؤسسات االجتماعية عبد اهلادي اجلوهري وإبراهيم أبو الغاز،  (33

 .م2001اجلامعي احلديث، األزاريطة، 
، معهد اإلدارة 1، ط-واألسس والتطبيقاتهيم األعمال واملفا-ثقافة منظمات األعمال ي سامي فياض، زاو الع (34

 .م2009العامة، السعودية، 
 .م2005، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1، طإدارة املوارد البشرية املعاصرة عقيلي عمر وصفي،  (35
 .م1979التوزيع، بريوت، لبنان، امعية للنشر و ، دط، الدار اجلنظرية التنظيمعلي الشريف وآخرون،  (36
 .م1997، دط، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، نظرية علم االجتماعالسيد، علي شتا  (37
، دار الغريب اإلسالمي للنشر، بريوت، 1، ط القرن الواحد والعشريننظرايت اإلدارة احلديثة يفعمار بوحوش،  (38

 .2006لبنان، 
 .م1999 ،اجلزائر ،عية ديوان املطبوعات اجلام، 1ط ، حنو علم اجتماع نقدي ،ياشيعنصر الع (39
 .م1983، دار املعارف، القاهرة، مصر، 4، طم النفس الصناعي والتنظيميعلفرح عبد القادر طه،  (40
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جلزائر، ، دط، الديوان الوطين للمنشورات اجلامعية، قسنطينة، ااألسس املنهجية يف العلوم االجتماعيةفضيل دليو،  (41
 .م1999

نشورات جامعة ماعية، ، سلسلة العلوم االجتمةاالجتماعيالعلوم أسس املنهجية يف ريب، غفضيل دليو، علي  (42
 .م1999 اجلزائر، منتوري، فسنطينة،

 .م2014 معية، اجلزائر،بوعات اجلاديوان املط، دط، سوسيولوجيا املنظمات ،انصر القامسي (43
 .م2008مصر،  ، القاهرة،للنشر والتوزيع الفجر ، دط، داريةاإلدارة اجلزائر  ،عبد احلميد قريف (44
، دار 3، ط-ملنظمات املختلفةدراسة السلوك الفردي واجلماعي يف ا  –السلوك التنظيمي القريويت حممد قاسم،  (45

  .م2000الشروق، عمان، 
 .م1989، اجلزائر، للنشر والتوزيع ، دار الفكر4، طمشكلة الثقافةمالك بن نيب،  (46
ي ألهم مظاهر التغري يف اجملتمع اجلزائري  حتليل سوسيولوج-مقدمة يف دراسة اجملتمع اجلزائري يدي، سو حممد ال (47

 .م1990 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،، دط، -املعاصر
 .م2016، دار اجلنان للنشر والتوزيع، األردن، 1ط ،أصول اإلدارة والتنظيمحممد الفاتح حممود بشري املغريب،  (48
 ،املكتب اجلامعي احلديث ،1ط ، جتماعيةنهجية إلعداد البحوث االاخلطوات املو  البحث العلمي ،يقشفحممد  (49

 .م1985 ،مصر ،اإلسكندرية 
ة، مصر، ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندري1، طعلم االجتماع التنظيمحممد عاطف غيث وعبد هللا حممد،  (50

 .م1994
 .م1999 ،األردن ،للنشروائل ر دا ،2ط ، منهجية البحث العلمي ،حممد عبريات (51
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2ط يمي يف منظمات األعمال، ظلتنوك االسلحممود سلمان العميان،  (52

 .م2003
 ،منشورات جامعة ابتنة  ،1ط ، اإلجتاهات النظرية والتطبيقية يف منهجية العلوم االجتماعية ،حمي الدين خمتار (53
 .م1999 اجلزائر ،ابتنة ،1ج

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر 1، ط-املمارسة الوظائف،  املبادئ، -اإلدارة العامة مرسي خليل موسى،  (54
 .م2005والتوزيع، لبنان، 

، دار 2، تر: بوزيد صحراوي، ط-تدريبات عملية-منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية موريس أجنرس،  (55
 .م2006القصبة للنشر، اجلزائر، 

 .م2002ن، التوزيع، عمان، األرد، دار وائل للنشر و 1طالعمل،  وإجراءاتالتنظيم ي، اللوز ى موس  (56
 .م1998، دار احملمدية العامة، اجلزائر، 1، طاقتصاد املؤسسةانصر دادي عدون،  (57
 ق،، دار كيوان للطباعة والنشر، دمش1، تر: حامت محيد حمسن، طوسيولوجيا الثقافة واهلويةس هارملبس وهولبورن،  (58

 .م2010سوراي، 
، تر: حسن حممد، دط، معهد اإلدارة العامة -ج الياابين يف اإلدارة النموذ -النظرية اإلدارية شي، ويليام أو  (59

 .م1985ية، ربية السعوداململكة العابلرايض، 
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 : القواميس و املعاجم:ب
ادية واجتماعية صتقمصطلحات سياسية وا-معجم مصطلحات عصر العوملة إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف،  (1

  .م2008 القاهرة، مصر، ، دار النشر والتوزيع اإللكرتوين للكتب العربية،1ط، -ونفسية وإعالمية
 : الرسائل اجلامعية: ج

، -دراسة ميدانية للجماعات احمللية ببلدية ورقلة-وعالقتها بثقافة املؤسسة  العدالة التنظيميةامحد جباج،  (1
 االجتماع التنظيم والعمل، حتت إشراف: هشام حسان، قسم علم االجتماع اه علوم، يفر و تشهادة الدك أطروحة مقدمة لنيل

 .م2017/2018زائر، والدميغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة زاين عاشور، اجللفة، اجل
، -soitex ةسدراسة حالة مؤس-واقع االتصال الداخلي يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية أوريبة نضال،  (2

م االقتصادية، جامعة أيب بكر مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، حتت إشراف: روحي حسنية، قسم علوم التسيري، كلية العلو 
 .م2015/2016اجلزائر، لقايد، تلمسان، ب

على  ةيدراسة تطبيق-دور الثقافة التنظيمية يف تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية إيهاب فاروق مصباح العاجز،  (3
ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف ، قدمت هذه الرسالة استكماال -وزارة الرتبية والتعليم العايل "حمافظات غزة" 

، قسم إدار األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، إدارة األعمال، حتت إشراف: يوسف عبد عطية حبر
 .م2011

دراسة  -العمل وأثرها يف تنمية الثقافة التنظيمية لدى موظفي القطاع الصحي اة يح جودة بن خالد عبد الكرمي،  (4
أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه يف العلوم يف علم النفس ، -ومية بوالية أدرار ميدانية ابملؤسسات االستشفائية العم

 .م2016/2017، اجلزائر، 2انر هو حتت إشراف: مباركي بوحفص، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ، تنظيمالعمل وال
دراسة حالة وحدة  -حتليل سوسيولوجي ألزمة العقلنة يف التنظيم الصناعي يف اجلزائر املهدي، حممد بن عيسى  (5

حتت إشراف: ، : علم اجتماع العمل والتنظيماتفرع اجستريلنيل شهادة امل، رسالة -U.M.Bعتاد اخلرسانة ابحلراش 
 .م1996-1995اجلزائر،  ع، جامعة ا متعلم االج بوزبرة خليفة، معهد

دراسة ميدانية للمؤسسة االقتصادية العمومية يف اجلزائر حالة ابيب -ثقافة املؤسسة بن عيسى حممد املهدي،  (6
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع، حتت إشراف: بوزبرة أخليفة، قسم  ،-غرداية PIPE GAZغاز 

 .م2004/2005اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر،  مو لعلم االجتماع، كلية الع
دراسة ميدانية مبؤسسة سوانطراك، فرع مركب -ثقافة املؤسسة وطبيعة العالقات االجتماعية بودراع فوزي،  (7

GPIZ- ختصص علم االجتماع العمل والتنظيم، قسم  زمور زين الدين،: املاجستري، حتت إشراف، مذكرة خترج لنيل شهادة
 .م2013/2014وهران، اجلزائر، االجتماع، كلية العلوم االجتماعية، جامعة  معل
دراسة ميدانية لعينة من أساتذة  - اجلزائر يف ظل احلداثة وما بعد احلداثةواقع السوسيولوجيا يف  ،مجيلة شلغوم (8

م ختصص علم اجتماع تنظي عمذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتما  ، -علم االجتماع جبامعيت ورقلة وبسكرة 
ة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حتت إشراف: مجال معتوق، قسم العلوم االجتماعية، كلي ،وديناميكيات اجتماعية واجملتمع

 .م2012/2013اجلزائر،  ،ورقلة  ،جامعة قاصدي مرابح
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، أطروحة مقدمة ية اجلزائريةعانالتغري التكنولوجي وأتثريه على الثقافة التنظيمية يف املؤسسة الصحليس مسري،  (9
كعباش بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علم االجتماع إدارة املوارد البشرية، حتت إشراف:  

 .م2015/2016ابغني، سطيف، اجلزائر، رابح، جامعة حممد ملني د
سة ميدانية على منسويب كلية امللك درا-التنظيمي  ءامنظيمية وعالقتها ابإلنتالثقافة التمحد بن فرحان الشلوي،  (10

مقدمة لنيل شهادة املاجستري، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية،  رسالة ، -خالد العسكرية املدنيني والعسكريني
 .م2005جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، 

، -راسة ميدانية مبلبنة األوراسد-فعالية التنظيم الصناعي ابجلزائر بريوقراطية بلا عالقة الرقابةحنان تيغزة،  (11
م علم االجتماع، كلية مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع تنظيم وعمل، حتت إشراف: علي غريب، قس

 .م2012/2013منتوري، قسنطينة، اجلزائر، ـ جامعة ،العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
في الشبابيك دراسة ميدانية على موظ-الرواسب السوسيوثقافية واملواطنة التنظيمية يف املؤسسة دراج فريد،  (12

ختصص علم االجتماع املؤسسة، حتت  LMD، أطروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث -بفروع بلدية املسيلة
سيلة، اجلزائر، متماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد بوضياف، قسم علم االجإشراف: رضا قجة، 

 .م2018/2019
الة ابملؤسسة املينائية دراسة ح-والعالقات االجتماعية داخل املؤسسة اجلزائرية لتنظيمية الثقافة اسامية معاوي،  (13

علم االجتماع، حتت إشراف: عبد احلميد قريف، قسم علم  يف، مذكرة خترج مقدمة لنيل شهادة املاجستري -لسكيكدة 
 .م2008/2009عنابة، اجلزائر، االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ابجي خمتار، 

واقع الثقافة التنظيمية يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف الضفة الغربية والتطلعات حنو سهى مسري حممود عمرو،  (14
يف اإلدارة الرتبوية،  قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات نيل درجة املاجستري ويرها من وجهة نظر املديرين واملعلمني، تط

 .2014حتت إشراف: حممد عمران، كلية العلوم الرتبوية، جامعة القدس، فلسطني، 
ة ميدانية بديوان الرتقية والتسيري اسدر -التنظيمية وأتثريها على أداء العاملني ابملؤسسة الثقافة سويسي أمحد،  (15

مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع تنظيم وعمل، حتت إشراف:  ، -العقاري ابألغواط
جتماعية واإلنسانية، جامعة زاين عاشور، اجللفة، بوكربوط عزالدين، قسم العلوم االجتماعية، كلية اآلداب واللغات والعلوم اال

 .م2012/2013ائر، ز اجل
، مذكرة مكملة -دراسة ميدانية بوالية بسكرة - أساليب التنشئة األسرية وانعكاساهتا على املراهقشرقي رحيمة،  (16

حتت إشراف: رابح حروش، قسم علم االجتماع، كلية العلوم االجتماعية لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع العائلي، 
 .م2004/2005اجلزائر،  ،ابتنة، ج خلضرا جامعة احلوالعلوم اإلسالمية، 

دراسة ميدانية مبؤسسة صنع أجهزة القياس  -أثر القيم االجتماعية على التنظيم الصناعي اجلزائري عادل غزايل،  (17
حتت إشراف: ل شهادة املاجستري يف تنمية املوارد البشرية، ، مذكرة مقدمة لني-والية سطيف العلمة AMCواملراقبة 

جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، سم علم االجتماع، ق مسعودة خنونة،
 .م2006/2007

دراسة ميدانية مبؤسسة ديوان -اإللتزام التنظيمي داخل املؤسسة وعالقته ابلثقافة التنظيمية عاشوري ابتسام،  (18
مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع ختصص ، -امة( لعاالرتقية والتسيري العقاري مبدينة اجللفة )املديرية 
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العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة حممد حتت إشراف: زوزو رشيد، قسم تنظيم وعمل، 
 .م2014/2015، اجلزائر، بسكرة، خيضر

  –ضا الوظيفي لدى معلمي املؤسسات الرتبوية املختصة ر لالثقافة التنظيمية وعالقتها اب عبد الستار مر كمال،  (19
مذكرة تدخل ضمن متطلبات  ،-حتليل إستطالعي ملعلمي مدرسة "األطفال معوقني بصراي" مبدينة اجللفة )دراسة مسحية(

ب ادنيل شهادة ماجستري ختصص علم االجتماع تنظيم وعمل، حتت إشراف: هشام حسان، قسم العلوم االجتماعية، كلية اآل
 .م2013/2014واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة زاين عاشور، اجللفة، اجلزائر، 

دراسة  -تطور منط الثقافة التنظيمية وأتثريه على سلوك العامل داخل املؤسسة العمومية  عبد القادر طواهرية، (20
يل شهادة املاجستري يف علم االجتماع التنظيم لنمذكرة مكملة  ،-( والية أدرار D.A.Lميدانية مبديرية اإلدارة احمللية )

عية والعلوم اإلسالمية، جامعة اإلنسانية واالجتما تماعية، كلية العلوموالعمل، حتت إشراف: حسني لوشن، قسم العلوم االج
 .م2013/2014اجلزائر، أدرار، 

شهادة دكتوراه الطور الثالث ل ، أطروحة مقدمة لنيالشاملة دور ثقافة املؤسسة يف حتقيق اجلودة غضاب ميينة،  (21
كمال، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد ملني   ختصص علم االجتماع التنظيم والعمل، حتت إشراف: بلخريي

 .م2017/2018، اجلزائر، 02دابغني، سطيف
لعاملني يف شبكة ا دور جودة احلياة الوظيفية يف احلد من ظاهرة االحرتاق الوظيفي لدىمروان حسن الرببري،  (22

جامعة األقصى، إلدارة، ، كلية امد  د، رسالة ماجستري مقدمة يف برانمج القيادة واإلدارة، األقصى لإلعالم واإلنتاج الفين
 .م2016غزة، فلسطني، 

دراسة ميدانية ابملؤسسة العمومية اإلستشفائية نطور  -العالقات اإلنسانية وفعالية اختاذ القرار يبح صليحة، مص (23
، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجتسري يف علم االجتماع ختصص: التنظيم والعمل، حتت إشراف: محيدي -لقل" ااحلميد "  بدع

 .م2015/2016قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، سامية، 
، أطروحة دكتوراه يف -من منظور أساتذة جامعة بسكرة -ة اجهة العوملمو هوية اجملتمع احمللي يف ميمونة مناصرية،  (24

جامعة حتت إشراف: عبد الرمحان برقوق، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، علم االجتماع التنمية، 
 .م2011/2012حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

دراسة ميدانية على موظفي -االجتماعي للعامل -التوافق النفسي يفدور الثقافة التنظيمية  ،نسيمة بومعراف (25
أطروحة هناية الدراسة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علم النفس ختصص علم النفس ، -مصاحل التدريس جبامعة حممد خيضر

تماعية، جامعة حممد جاالجتماعي حتت إشراف: نور الدين اتوريرت، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واال
 .م2013/2014 خيضر، بسكرة، اجلزائر،

، قدمت ظيت اخلليل وبيت حلماساهتا يف فاعلية بلدايت حمافواقع الثقافة التنظيمية وانعكى جواد حممد بدر، هد (26
األعمال،  ة حتت إشراف: يوسف أبو فارة، قسم إدار ، ألعمال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة اهذه الرسالة 

 .م2011 ،فلسطني ات العليا والبحث العلمي، جامعة اخلليل،الدراسكلية 
دراسة ميدانية -زائرية املؤسسة الصناعية اخلاصة اجلثقافة املؤسسة والتغيري التنظيمي يف هيشور حممد ملني،  (27

واالجتماعية لنيل شهادة  ية أطروحة مقدمة بكلية العلوم اإلنسان، -مبؤسسيت صرموك ومامي للمشروابت الغازية بسطيف
حممد ملني  ، حتت إشراف: ميلود سفاري، جامعة -إدارة املوارد البشرية -دكتوراه العلوم ختصص علم االجتماع العمل والتنظيم 

 .م2016/2017، 2دابغني، سطيف
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 : اجملالت:د
، -دراسة ميدانية-ئرية، زاواقع الثقافة التنظيمية يف املؤسسة اإلنتاجية اجلأمحد علماوي، حممد حسان مخقاين،  (1

 .جامعة زاين عاشور، اجللفة، اجلزائر، د سالثالث، جملة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية، العدد 
جملة العلوم اإلنسانية، ، مراحل تطور املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وآفاقها املستقبليةبن عنرت عبد الرمحان،  (2

 .م2002جوان جلزائر، ا ،، جامعة حممد خيضر، بسكرة02العدد
قسنطينة، لعليا لألساتذة، املدرسة ا، 6و5جملة منتدى األستاذ، العدد  ثقافة املؤسسة اجلزائرية، بن ميينة السعيد،  (3
 .م2009زائر، اجل
، اجمللة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، من أسرار جناح التجربة الياابنيةسان، تقية حممد املهدي ح (4

 .م2011جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائري،  ،5دالعد
حبوث -جملة التنمية وإدارة املوارد البشرية عملية التدريب املهنيني املفاهيم واملعوقات، رفعي ميينة و فهيمة ذيب،  (5

ة لونيسي علي معاقسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ج ، العدد التاسع، اجلزء الثاين،-ودراسات
 .م2017، البليدة، اجلزائر، 02
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد  التفاعل بني الرسالة والبيئة يف املؤسسة االقتصاديةالسعيد قامسي،  (6

 .م2011، ، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف11
جملة جامعة امللك عبد العزيز، كلية االقتصاد البعد الوقيت لثقافة التنظيم، و العتييب سعود حممد،  هللا السواط عوض  (7

 .دس ، مركز النشر العلمي، اململكة العربية السعودية،01العدد، 12واإلدارة، اجلزء
جملة النهضة، ، امةلعاإعادة اهلندرة ألحد املداخل احلديثة للتطوير اإلداري يف املنظمات صفاء صالح الدين،  (8

 .م2013ابع، اجمللد الر 
، جملة املفكر، العدد الثالث، جامعة اجلزائريةيم إعادة هيكلة املؤسسة االقتصادية العمومية يتقالطيب داودي،  (9

 .د سحممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
 .م1981 عمان، ،44 علم املعرفة، العدد ظرية ن ،اجتاهات نظرية يف علم االجتماععبد الباسط عبد املعطي،  (10
، 96التقنية، العدد جملة التدريب و ، -كيف ينظر األفراد إىل منظماهتم-اهلوية التنظيمية عبد هللا الربيدي،  (11

 .م2007ين واملهين، الرايض، اململكة العربية السعودية، املؤسسة العامة للتدريب التق
، املؤسسة العامة للتدريب التقين -وك التنظيميسللآفاق يف ا-ماذا نقصد ابلثقافة التنظيمية عبد هللا الربيدي،  (12

/http://www.drber.com/ar/articles   .م2005الرايض، اململكة العربية السعودية، يناير  ،71واملهين، العدد 
scientific (2002/70/11ريخ الزايرة: ات.) 

حبوث -املوارد البشرية جملة التنمية وإدارة الثقافة التنظيمية يف املؤسسة، ة وعيشاوي هجرية، يبهعيشاوي و  (13
أكتوبر  02 ، اجلزائر،، العدد السابع، خمرب التنمية التنظيمية وإدارة املوارد البشرية، جامعة لونيسي علي البليدة-ودراسات
 .م2016

ل التنظيمي من منظور معاصر يف عملية تعزيز وإدراك اهليبة اثمالتفاضل راضي الغزايل وهاشم فوزي العيادي،  (14
،  2، العدد15، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد -دراسة حتليلية لعينة من كليات جامعة الكوفة-التنظيمية 

 .م2013القادسية، العراق، امعة كلية اإلدارة واالقتصاد، ج

http://www.drber.com/ar/articles/%20scientific
http://www.drber.com/ar/articles/%20scientific
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 : والندوات تقياتلامل : ه
مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول  الثقايف وأثره على فعالية التسيري، أمهية البعد ، بوسهمنيوشنافة وأمحد ب محدأ (1

 .م2005ماي  04-03اجلزائر، مسيلة، التسيري الفعال يف املؤسسات االقتصاية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة 
مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول التسيري الفعال ه بثقافة املؤسسة، القتوع إدارة التغيريبروش زين الدين وقامسي كمال،  (2

 .م2005ماي  04-03مسيلة، اجلزائر، للمؤسسات االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة 
ت احلديثة يف التطوير اإلداري جتاهااال ندوة ختالفات الثقافية يف بيئة العمل، أمهية فهم االعبد هللا امحد سامل،  (3

 .م2010أفريل  12-10وحتسني جودة األداء املؤسسي، طنجة، اململكة املغربية، 
القتصاد اجلزائري يف األلفية حول ا الوطين األولامللتقى  مداخلة ضمن، التحوالت وثقافة املؤسسة، هللاعلي عبد  (4
 .م2002 ماي 21-20ائر، اجلز ، يدةبلجامعة الكلية العلوم االقتصادية، ،  ة نياالث

 : اضراتاحمل: و
، مطبوعة دعم بيداغوجي موجهة لطلبة السنة األوىل ماسرت: حماضرات يف مقياس الثقافة التنظيميةبراهيمي صونية،  (1

، اجلزائر، 02عة حممد ملني دابغني سطيفعلم اجتماع العمل والتنظيم، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جام
 .م2017/2018

التخطيط وحماوالت ، الفصل الثاين: االقتصاد اجلزائري يف مرحلة قتصاد اجلزائرياالحماضرات مقياس  صاحلي، صاحل (2
، اجلزائر، 01جامعة سطيفقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ال، كلية العلوم ام1989-1967التصنيع خالل الفرتة 

 .م2015-2016
 ة الفرنسية:اثنيا: املراجع ابللغ

1) Ali El Kenz, Le Complexe Sidérurgique d'El Hadjar: Une 
Expérience Industrielle En Algérie, Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris, France, 1987. 
2) Med Nuiga, La Conduite Du Changement Par La Qualité Dans 
Un Contexte Socioculturel -Essai De Modélisation Systémique Et 
Application A L'Enterprise Marocaine-, Thèse De Doctorat En Génie 
Industrielle, Dirige Par : P. Truchot. Ensam, Paris, 2003. 
3) J. Chevallier Et D. Loschak, Rationalité Juridique Et Rationalité 
Managériale Dans L'administration Française, In Revue Française 
D'administration Publique N24, Octobre/ Décembre, 1982. 
4) Alain Touraine, Pour La Sociologie, Ed Du Seuil, Paris, 1974.  
5) Madeleine Grawitz, Lexiques Des Sciences Sociales, 7°editions, 
Dalloz, Paris, 1999. 
6) Alain Cardon, Profils D'équipes Et Culture D'entreprise -Mettre 
Votre É quipe En Valeur-, Les Edition D'organisation, Paris, France, 1992. 
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 إستمارة الدراسة  : 01رقم امللحق  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي "برج بوعريريج" 

                                                    سانية                   كلية العلوم االجتماعية واإلن

 االجتماعية قسم العلوم

 

 استمارة حول:

 

 

 

 عملالم و يتنظالجتماع علم ا في  استر م كرة ذم 

  تحت إشراف:                                                                 إعداد الطالبْين:                                                           

 نوي عمارأ. *                                                                                      بوسنان رستم                                          *

 * مالل سعيد 

 

 يمةأختي الكر  /أخي الكريم 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

  

 

 

 

 تقبلوا منا فائق التقدير واإلحترام                                                                                                                        

 2019/2020 السنة الجامعية:

 الجزائرية القتصاديةيمية في املؤسسة ا واقع الثقافة التنظ

 -غرداية- ALFAPIPEؤسسة العمومية لصناعة األنابيب املبميدانية  سةدرا

واإلجابة عنها بدقة   هذه االستمارةإطار اإلعداد لدراسة علمية، نرجو منكم قراءة  في

 سؤال. كل حول ر من وجهة نظرك في املكان الذي يعب  )×(إشارة  بوضع  وموضوعية،

وستشكل دقة إجاباتكم  البحث العلمي اضعلما أن هذه البيانات لن تستخدم إال ألغر  

 لبحث.امساهمة فعالة في موضوعية وجودة 
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 ية: البيانات الشخص املحور األول:
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 "ALFAPIPEاهليكل التّنظيمي للمؤّسسة اجلزائرية لصناعة األانبيب "  :30امللحق رقم 

 

     
 



 

 

  

1

 مكيدان لدلراسة؟  ALFAPIPEما هو واقع الثقافة التنظميية يف املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية  •

2

 مكيدان لدلراسة؟   ALFAPIPEما يه القمي التنظميية السائدة دلى عامل مؤسسة  •

 مكيدان لدلراسة؟    ALFAPIPEل مؤسسة  ما يه املعتقدات التنظميية السائدة بني عام •

 مكيدان لدلراسة؟    ALFAPIPEمايه التوقعات التنظميية السائدة دلى عامل مؤسسة  •

3

حتظى بأ مهية مزتايدة يف بيئة القرن احلادي والعرشين مكصدر ، ويه من أ كرب جناحات املؤسساتيعد فهم الثقافة التنظميية  تربز من خالل أ ن

جيايب للمؤسسات، يجي، لتحقيق املزية التنافس ية املس تدامة، وعند تفهم العاملني للثاسرتات  فامي متثهل  كذكلتمكن ال مهية و قافة التنظميية يكون ابلتأ كيد هل أ ثر ا 

ضافة معرفية ممكنةهذه ادلراسة   .من ا 

4

 ة من خالل أ بعادها ومؤرشاهتا يف املؤسسة اجلزائرية.حماوةل تشخيص الواقع الفعيل والتطبيق احلايل للثقافة التنظميي  •

 حمل ادلراسة. ALFAPIPEالتعرف عىل القمي التنظميية السائدة مبؤسسة   •

 .حمل ادلراسة ALFAPIPEمعرفة املعتقدات التنظميية السائدة مبؤسسة    •

 .حمل ادلراسة ALFAPIPEالتعرف عىل التوقعات التنظميية السائدة مبؤسسة   •

5

بوالية غرداية، ومن حيث اال جراءات   ALFAPIPEال انبيب احللزونية  العمومية لصناعةالاقتصادية املؤسسة  يف اكن جمال ادلراسة الراهنة 

هنية مل مس توايهتم ا مبختلفعامل  900املقدر عددمه بـ ، واش متل جممتع البحث عىل لك عامل املؤسسة املهنج الوصفياعمتدت ادلراسة الراهنة عىل  املهنجية

طارات، عامل حتمك، عامل تنفيذ(،  يان لغرض مجع البياانت من ، ومت تطوير اس تبكعينة عشوائية طبقية عامل 90قدرت جحم العينة اخملتارة بــ  يف حني)ا 

ىل املقابةل واملالحظة،  الاجامتعية للعلوم اال حصائية  الفرضيات ابس تخدام احلزمة  ويف ضوء ذكل مت مجع وحتليل البياانت، واختبار هذه العينة، ابال ضافة ا 

SPSS . 

6

ذ تتوافر دلى العاملني قناعات مشرتكة بأ مهية التدريب والتحفزي للعمل •   يوجد اهامتم واحض دلى املؤسسة حمل ادلراسة ابلقمي التنظميية، ا 

تقان.   جبودة عالية واب 

ذ تتوافر دلى العاملني قناعات مشرتكة بأ مهية املشاركة يف صنع القرار واملسامهة  عتقدات يوجد اهامتم واحض دلى املؤسسة ابمل  • التنظميية، ا 

 يف العمل امجلاعي، ملا هلام من أ مهية ابلغة جتاه نفس ية العامل حبد ذاته واملؤسسة بشلك خاص. 

ذ تتوافر دلى العاملني  • واملؤسسة قناعات مشرتكة بأ مهية توقعات ال فراد من يوجد اهامتم واحض دلى املؤسسة ابلتوقعات التنظميية، ا 

 املؤسسة وتوقعات املؤسسة من ال فراد مبا يكفل هلام العمل معا لتحقيق أ هدافهام بشلك متوازي.

7

 . ALFAPIPEالثقافة التنظميية، القمي التنظميية، املعتقدات التنظميية، التوقعات التنظميية، مؤسسة 



                                                     Summary of the study 

1- Search problem: 

• What is the reality of the organizational culture of the Algerian Economic Establishment ALFAPPE as a   

field of study? 

2- Sub-questions: 

•  What organizational values do ALFAPPE employees have as a field of study? 

•  What organizational beliefs do ALFAPPE workers hold as a field of study? 

•  What organizational expectations do ALFAPPE employees have as a field of study? 

3- Importance of research: 

It emerges from the fact that the understanding of organizational culture is one of the greatest successes of  

institutions, and it is increasingly important in the twenty 

first century environment as a strategic source for achieving sustainable competitive advantage, and when workers 

understand organizational culture, it certainly has a positive impact on institutions, and the potential addition of   

knowledge is also important. 

4- Research objectives: 

• Attempt to diagnose the actual reality and the current application of organizational culture through its    

dimensions and indicators in the Algerian establishment. 

•  Identify the ALFAPPE organizational values under consideration. 

•  Knowledge of ALFAPPE organizational beliefs in question. 

•  Identify the organizational expectations of the ALFAPPE in question. 

5- Field of research and approach: 
The current area of study was the Public Economic Organization for Snail Pipe Industry (ALFAPPE) in the

 state of Ghardaia. In terms of methodological procedures, the current study was based on the descriptive method. 

The research community included all 900 employees at various professional levels of the organization (frames,      

 control workers, execution workers), while the size of the selected sample was estimated at 90 workers as a rando

m class sample, In addition to the interview and observation, in the light of this, data collection and analysis, and    

hypothesis testing using the social sciences statistical package SPSS. 

6- Search results: 

• There is clear interest in organizational values in the institution under consideration, as the staff have common 

convictions for the importance of training and motivation to work at a high quality and well-educated level. 

•  The Foundation has a clear interest in organizational beliefs, as workers have common convictions for      

 the importance of participating in decision 

making and contributing to collective action, since they are very important to the psychology of the worker in       

itself and the institution in particular. 

•  The Foundation has a clear interest in organizational expectations, as employees and the Foundation have 

common convictions for the importance of the expectations of individuals from the Foundation and the    

 Foundation of individuals so that they can work together to achieve their goals in a parallel manner. 

7- Keywords: 

organizational culture, organizational values, organizational beliefs, organizational  expectations, ALFAPPE. 


