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  ** كرـــالش **
بدایة أشكر المولى القدیر الذي أمدني بالقوة و اإلرادة في أحلك األوقات و ألن وراء كل 

تبذل، أتقدم بالشكر لكل من ساعدني من قریب أو من بعید في إنجاز ھذا  عمل علمي جھود

العمل، خاصة األستاذة المشرفة و األستاذ قیرة إسماعیل و بوسافل الطیب و رئیس القسم 

  .یوسف عنصر

  .أتقدم بجزیل الشكر إلى كل الذین ساعدوني بمؤسسة البحثكما 

  "جتماعقسم علم اال'' كل فرد بجامعة قسنطینة  إلىو 

  

                      

 حیاة  



  

  اإلھداء
  :ك أولئ أھدي ثمرة ھذا إلى

  .الذین یبثون في نفسي كل یوم جدید أمال جدیدا

  .إلى العائلة الكریمة كبیرا و صغیرا

  .إلى كل من یحلم بغد أفضل لھذا الوطن

  .إلى كل من یشعل شمعة و یطفئ دمعة

  

حیاة                       



  مقدمة

غريات السريعة، فنحن نعيش يف عصر جيعل من املعرفة املتميزة، و التقنية املتقدمة عامل اليوم هو عامل الت

  .عنوانا له، و عندما نتحدث من هذا العصر، فاحلديث ال حمال يكون حول االستراتيجيات

وضع خطة < يتطلب التعرف على ثقافة املنظمة، حيث أنو من املفاهيم املرتبطة باإلستراتيجية 

على ثقافة املنظمة، تفهم ماهيتها، و مصادر تكوينها، آليات خلقها، و كيفية ب التعرف إستراتيجية يتطل

  .التكيف معها و االمتثال هلا

و الثقافة املنظماتية ختتلف من منظمة إىل أخرى، و هي ختلق بفعل التفاعالت بني خمتلف الفاعلني 

فة مميزة كلما ساعد ذلك على خلق هوية االجتماعيني داخل املنظمة الواحدة، و كلما كان ملؤسسة ما ثقا

  .خاصة ا يف احمليط الذي توجد فيه

فطريقة اللباس، شكل األثاث، منط التحية، و طبيعة العالقات كل هذا يشكل النموذج الياباين 

  .الصناعي ختتلف عن النموذج األمريكي

و لكن مهما اختلفت النماذج و ثقافة التجربة الصينية ختتلف عن غريها من جتارب دول العامل الثالث 

و اتمع اجلزائري ميتلك تراثا قيما . اليت يؤمن ا األفرادفكلها تؤكد على أمهية استثمار كل القيم و املعتقدات 

  .غنيا

املوروثة، و تكييفها مع متطلبات فتنمية وعي اتمع، و استنهاض مهم أفراده، و االستفادة من قيمه 

خلق منودج ثقايف قادر على حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية، و باخلصوص قادر حنو  العصر، هو الطريق 

  .توافق و تسهيل امتثال األفراد لكل ما هو عصري مفيدعلى خلق 

  .و لقد خصصت دراستنا المتثال العمالب لثقافة املنظمة حظا وافرا. من االهتمام

: سسة كان موضوع البحث و الذي ختم ما يليو عن ما وصلت إليه منشآتنا فيما خيص ثقافة املؤ

  .باب نظري و باب ميداين



  .و تضمن كل باب جمموعة من الفصول

االطار التصوري النظري للدراسة ، و يضم االشكالية، أمهية املوضوع، دوافعه ، أهدافه، : الفصل األول

  .املفاهيم، الدراسات السابقة

  :مدخل نظري ملوضوع البحث: الفصل الثاين

  .م جمموعة من املداخل و النظريا اليت يتمركز حوهلا البحث و ينتهي مبقاربة نظرية للموضوعيض

مدخل سوسيولوجي لثقافة املؤسسة، و فيه تفصيل عن الثقافة املؤسساتية و أهم متا فيه آليات  :الفصل الثالث

  .خلق الثقافة و كيفية االمتثال هلا

  .ز دور القيم يف خلق التكيف داخل التنظيممدخل سوسيولوجي للتكيف يرب: الفصل الرابع

استراتيجية التصنيع باجلزائر و سياسة املوارد البشرية، البشر اجلزائري و هو عبارة عن رصد  :الفصل اخلامس

  .تارخيي موجز الستراتيجية إن صح التعبري كما بني حالة املورد

وي على جماالت و فروض الدراسة، العينة، و تناول االجراءات املنهجية الدراسة حيث حيت: الفصل السادس

  .األدوات البحثية ، أساليب التحليل

و قد تطرقت الباحثة فيه إىل مدى امتثال العمال بسونلغاز لثقافتها و ذلك عرب جمموعة من : الفصل السابع

  .االنتماء، الرضا، طبيعة العالقات: احملاور

ئج الدراسة، و قد ختمنا دراستنا بالتعرض إىل اخلامتة تلتها قائمة و تطرقنا إىل حتليل و مناقشة نتا: الفصل الثامن

  .املراجع، فهرس احملتويات، مث املالحق اليت ضمت االستمارة، اخلرباء، اهليكل التنظيمي



 الباب النظري



  

  

  

  

  

  الفصل األول 

اإلطار التصوري و النظري للدراسة



I -  الفصل األول  

  التصوري و النظري للدراسة اإلطار

  ).حتديد املوضوع( اإلشكالية .1

 .أمهية املوضوع .2

 .أسباب اختيار املوضوع .3

 .أهداف الدراسة .4

 .املفاهيم املفتاحية .5

  .الدراسات السابقة .6



  :اإلشكالية). 1

للتنمية االقتصادية و االجتماعية ألي  رمز إن اتمع املعاصر جمتمع التنظيم، و املنظمات بأشكاهلا املختلفة هي

  .بتطور مؤسساته و منظماتهجمتمع، فتطور اتمع مرهون 

و بتطور اتمعات الصناعية ظهرت مفاهيم جديدة كالعقالنية، الفعالية، اجلودة، املنافسة، و كلها مفاهيم 

  .، و ترشيد العملية االنتاجية« La Rationalité »تدخل يف إطار ما يسمى بعقلنة التسيري 

وازي مع تطور الثقافة التنظيمية و هي تشري إىل مجلة املعايري و ثقافة املؤسسة من املفاهيم احلديثة أيضا ظهر بالت

كما تشري إىل اللغة املستعملة، طريقة اللباس، القيم، الطقوس، و و القوانني املتعارف عليها داخل التنظيم، 

  .األساطري اليت يتداوهلا العمال حول مؤسستهم

حنو التنمية باءت أغلبها بالفشل و ذلك أن التنمية  و التجارب اليت مرت ا بلدان العامل الثالث يف مسريا

أساسها تنمية املورد البشري بالدرجة األوىل، و ال يتأتى ذلك إال خبلق ثقافة منظماتية جتمع بني ما هو فردي و 

  .بني ما هو مجاعي

  .فتثمني املورد البشري هو الطريق حنو أي إقالع اقتصادي حقيقي

عديدة و مع ذلك التنمية  ت الدول النامية عرف مناذج تسيرييةن اقتصادياو االقتصاد اجلزائري كغريه م

ال يرحم الضعفاء، و يف ظل عوملة ال تؤمن باحلدود اجلغرافية، فقد و ألن عامل اليوم  .املنشودة مل تتحقق

تراعي أدركت املؤسسات اجلزائرية أمهية تبين ثقافات مؤسساتية تتماشى و روح التغريات الدولية من جهة و 

  .اخلصوصية الثقافية و االجتماعية من جهة أخرى

  .منظماتية هو مدى امتثال العمال هلا و تكيفهم مع القيم اليت تؤمن ا هاته الثقافة ةمن وجود ثقافو األهم 

ميس اجلوانب االجتماعية ، العقائدية للعمال سواء على  و تكمن أمهية املوضوع من الناحية السوسيولوجية، أنه

ستويات العليا أو الدنيا ، فهذا العامل قبل أن يكون فاعال اقتصاديا فهو فاعل اجتماعي، له قيمه اخلاصة ، امل

طموحاته و امتثال العمال لثقافة املؤسسة بصفة عامة من املواضيع اليت اهتم ا خمتلف الدارسني، األمر الذي 



ات السوسيولوجية و إن مل تعنون ذا العنوان فقد أذى إىل تعدد املقاربات النظرية و املنهجية ، فكل الدراس

العلمية، مدرسة لق حالة من التكيف مع القوانني و اإلجراءات التنظيمية ابتداء من اإلدارة خكانت دف إىل 

  .العالقات اإلنسانية، السلوكية، إىل اإلدارة اإلستراجتية

  .ن خالل مدى امتثال العمال للثقافة السائدةو يف موضوع حبثنا ربطنا التكيف مع ثقافة املؤسسة و ذلك م

لإلجراءات و القوانني اليت تعمل ا م عديدة و امتثال العمال و احترامهفنجاح املؤسسات يقف على عوامل 

فالفرد يشهد عملية تنشئة اجتماعية داخل التنظيمات، حيث يطرأ على . املؤسسة عامل هام من عوامل النجاح

غريات منها ما هو واضح كااللتزام املطلق بالنظام و االنتظام و االمتثال للسلطة و شخصية أعضاء التنظيم ت

  Robert Merton، و هذا حسب )1("يف مواقف معينة و منها ما هو كامن، يظهر فقط " االحتكام للقواعد  

عية على آليات و من أجل حتقيق االنسجام و التوافق بني قيم األفراد و قيم املؤسسة تعتمد التنظيمات الصنا

عملية االختيار املهين، التكوين، التنشئة، التعلم التنظيمي و كل هذا من أجل تسهيل الطريق أمام العامل : منها

  .لكسب ثقافتها و بالتايل التمهيد المتثاله و التزامه ا

عمال سونلغاز ما مدى امتثال : و عن مدى امتثال عمال مؤسسة البحث لثقافة املؤسسة طرحنا التساؤل اآليت

  .لثقافة املنظمة؟

ما هي اآلليات املعتمدة يف سولنلغاز من أجل ترسيخ ثقافة : و تندرج حتت هذا التساؤل تساؤالت فرعية منها

  مؤسستها؟

فمسألة و امتثال العمال للثقافة املؤسساتية السائدة من املسائل اليت حتتاج إىل تريث و تركيز كبريين خاصة من 
  .تغريات و املؤشرات البحثية، فهي تربز و تؤكد أو تنفي القضية املطروحةناحية حتديد امل

  :و من املؤشرات اليت اعتمدا الدراسة ما يلي
 هل يشعر العامل بسولنلغاز بانتمائه للمؤسسة؟: مؤشر االنتماء •
 و القوانني؟ اإلجراءاتللعمال على  هل هناك توافق: توافقمؤشر ال •
 .؟لعالقات السائدة مبؤسسة سونلغازاما طبيعة : مؤشر العالقات •

  
 .95ص  1975 2ئة المصریة العامة للكتاب ط دراسة في علم االجتماع التنظیم، الھی –ع مجتمع المصن - محمد علي محمد –) 1(



  :أمهية املوضوع) . 2

  :العلميةاألمهية  –أ 

  .علميا و أي حبث علمي هو إضافة علمية جديدة و لو على مستوى الطرحيعترب حبثا إن أي موضوع  -

  .إثراء املكتبة اجلامعية ببحث مضمونه ثقافة املؤسسة و هو من املواضيع احلديثة -

  :وضوعيةاألمهية امل –ب 

  .معاجلة اجلانب السوسيوثقايف للمؤسسة و املتمثل يف مدى امتثال العمال لثقافة املؤسسة -

فاملؤسسة قبل أن تكون كيانا اقتصاديا فهي كيان اجتماعي تتفاعل فيه خمتلف الثقافات، فاألفراد يأتون 

القيم مع قيم التنظيم و قد  للمنظمة و هم حيملون قيمهم اخلاصة، معتقداته، أحالمهم، و قد تنسجم هاته

  .فمثل هذا املوضوع يعترب نافدة على الفضاء الثقايف داخل املؤسسة. تتعارض

  :أسباب اختيار املوضوع) . 3

  .أول دافع هلذا البحث العلمي هو احلصول على شهادة علمية -

بل أن تكون اقتصادية، فهي إنّ هذا املوضوع من أسباب اختياره هو أنه استجابة لواقع اقتصادي ، فالعوملة ق -

عوملة منوذج ثقايف دخيل عن ثقافتنا احمللية، و بالتايل فإلقاء نظرة على واقع ثقافة املؤسسة السائدة بإحدى 

  .منشآتنا أصبح ضرورة ملحة

  .نقص البحوث حول اجلانب السوسيوثقايف، و خاصة حول ثقافة املنظمة -

  األهداف  - )4

مؤسسة (من خالل منوذج مؤسسايت سساا و مدى امتثال العمال هلا، و ذلك معرفة الثقافة السائدة مبؤ -

  ).نلغازسو

  .اإلجابة على تساؤالت الدراسة من خالل النتائج املتوصل إليها -

  .احلصول على خربة جديدة يف جمال البحث األكادميي -



  حتديد املفاهيم.  )5

  :متهيد

املفتاحية على اعتبار أن املفاهيم السوسيولوجية معقدة و حتمل  يتناول هذا اجلزء من الدراسة حتديد املفاهيم

  .املنظمة، ثقافة املنظمة، االمتثال، التكيف: أكثر من معىن، و من املفاهيم اليت سنحاول توضيحها ما يلي

   l’organisation : املنظمة  –) 1

  .مارش وسيمونمن أهم التعريفات اليت تبني معىن املنظمة تعريف 

نظام من السلوك االجتماعي املتداخل لعدد من األفراد الذين حيصلون على انفراد أو ضمن جمموعات :املنظمة

  .)1(على مغريات و حوافز من قبل املنظمة لقاء إسهامهم فيها 

هذا التعريف يعطي ذلك الطابع االجتماعي للمنظمة كما يبني أن األفراد الفاعلون االجتماعيون و هم 

عبارة عن ذلك الكل املوحد و : التعريف الثاين للمنظمة هو أن املنظمة). مغريات(دية يتحركون بدوافع ما

املكون من عناصر بشرية و مادية، و تكنولوجية و قانونية و تنظيمية متعاونة و منسقة، بشكل رمسي من أجل 

  .)2(حتقيق غرض مرسوم، كما أا كيان اجتماعي هادف 

  .املادية للمنظمة: ضيف الطبيعة التكنولوجية، القانونيةهذا التعريف أمشل من األول فهو ي

املكان الذي جيب فيه وضع مناذج للقيم و املعايري، و السلوكات اجلديدة و هذا من أجل : " تعين أيضا: املنظمة

  ).نيل األهداف املسطرة، و حتقيق نوع من التطور

  ) Revue Ressource humaines 1/06p37(يتحدث عن الينبغيات هذا التعريف مهم جدا و إن كان 

  .يف دراستنا استعملنا املنظمة مبعىن املؤسسة: مالحظة

  ص 1980 2علي السلمي، تطور الفكر التنظیمي، وكالة المطبوعات، الكویت ط   – )1(
 .285ص  2001األردن  –نائل عبد الحافظ العولمة، الھیاكل و األسالیب، دار زھوان للنشر و التوزیع عمان  )2(



  La culture de l’entreprise: ثقافة املؤسسة -)2

تعين جمموعة املعتقدات و املفاهيم، و طرق التفكري املشتركة بني أفراد املؤسسة، و يتم : ثقافة املؤسسة -

  .)1(تكوينها  الشعور ا، و يشارك كل فرد يف

تعين أيضا جمموعة معقدة من الطقوس و املعتقدات، اليت تعترب جزء من نسيجها و اليت : ثقافة املؤسسة -

متنحها شخصيتها، و من أكثر املظاهر وضوحا تلك السلوكات الصادرة عن أعضائها، و هي متاما مثل ثقافة 

  .)2( األمة

و القيم و الرموز و الطقوس، و التوقعات اليت يتقامسها أعضاء  تشري إىل جمموعة املعتقدات: ثقافة املؤسسة -

املنظمة، و تنتقل من جيل تنظيمي إىل آخر، تؤثر هذه القيم فتشكل أسس و معايري و أمناط السلوك التنظيمي 

  .)3(املقبول و ذلك املرفوض 

  .معظم التعاريف تدور حول معىن واحد لثقافة املنظمة

  :ف اإلجرائي التايلو قد خلصنا إىل التعري

مجلة القيم و املعايري اليت تسمح بالسري احلسن يف املؤسسة تتطور هذه الثقافة بفعل املمارسات، : ثقافة املؤسسة

.و هي تضم اجلوانب الرمسية و غري الرمسية

  .86ص  2000، التفكیر االستراتیجي، الدار الجامعیة، االسكندریة مصطفى محمود أبو بكر  -  )1(
 . 19ص  2001ھربرت سیمون، السلوك االداري، ترجمة عبد الرحمان بن أحمد بن ھیحان اإلدارة العامة، الریاض  )2(
  .24ص  1999القاھرة  01عبد الحمید عبد الفتاح المغربي، اإلدارة االستراتیجیة، مجموعة النیل العربیة ط  )3(



  :االمتثال –) 3

ارتأينا أن نتقدم املفهوم  إنّ املفهوم من املفاهيم اليت حتمل أكثر من معىن، و خيتلف من جمال إىل آخر، لذلك

  .الذي يتماشى و موضوع البحث اإلجرائي

ا يف املؤسسة، هو اإللتزام أيضا بقيم املعمول  اإلجراءات، االنصياع للقواد و االحترام: " اإلجرائيالتعريف 

  ".املؤسسة

  :و من املفاهيم اليت هلا عالقة ذا املفهوم جند

  :يفالتك

اخلة تداخال كبريا مع االمتثال ، فالفرد املتمثل لثقافة املنظمة هو الفرد املتكيف مع فالتكيف من املفاهيم املتد

  .هذه الثقافة

 L’adaptation:التكيف –) 4

  :ورد يف معجم العلوم االجتماعية ما يلي) 1

  .)1(تعديل السلوك وفقا لشروط التنظيم االجتماعي، و تقاليد اجلماعة و الثقافة : التكيف

العملية الدينامية املستثمرة اليت يقوم ا الفرد لتحقيق التالئم بينه و بني البيئة املهنية " يعين أيضا  :التكيف –) 2

  .)2(و املادية و االجتماعية 

توافق الفرد لدنيا عمله، فهو يشمل توافق الفرد، ملختلف العوامل البيئية اليت حتيط به يف العمل، و : " التكيف

  .)3(ية توافقه خبصائصه الذات

) العامل(ما بني ما هو فردي  التالؤممن خالل التعاريف السابقة تؤكد كلها على أن عملية التكيف تقوم على 

  :، خلصنا إىل التعرف اإلجرائي اآليت)املنظمة(و ما بني ما هو مجاعي 

ائم ما تقتضيه تغيري عادت العامل و سلوكياته ليو: التكيف إجرائيا عنت به الدراسة: (( التعريف اإلجرائي

.طبيعة عمله و ثقافة منظمته

  .177ص  1975، الھیئة المصریة للكتاب، مصر الدكتور ابراھیم مذكور، معجم العلوم الجتماعیة – )1(
 .165ص  1996كامل محمد محمد عویضة، علم النفس الصناعي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  )2(
 .67ص  1997 –مصر  –، عین الدراسات و البحوث االنسانیة و االجتماعیة 8فرج عبد القادر، علم النفس الصناعي و التنظیم ط  )3(



ذلك اجلهد الذي يبذله العامل من أجل موائمة قيمة مع قيم املؤسسة، : نعين به : (( و التكيف مع ثقافة املنظمة

  .اخل....و تظهر تلك املؤامة من خالل شعوره بالرضا، االنتماء



  السابقةالدراسات  – 6

  : متهيد

لو من الدراسات حوله، و يف هذا اجلزء وقع اختيار الباحثة على ثالث إن أي موضوع إجتماعي ال خي

و اليت مت اختيارها على أساس أا متس املوضوع يف إحدى جوانبه و هو الثقافة التنظيمية و اليت تعترب : دراسات

  .الوعاء الذي تصب فيه ثقافة املؤسسة

دراسات ختص ثقافة املؤسسة بالتحديد، فكل و ما ميكن قوله أن الباحثة و جهت صعوبة يف العثور على 

  .الدراسات تقريبا تتحدث عن الثقافة التنظيمية و اليت هي أمشل من ثقافة املنظمة



   01الدراسة رقم 

دراسة العقيب لزهر و املعنونة بالعامل اجلزائري بني ثقافة اتمع و ثقافة املصنع أعدت من أجل نيل شهادة 

  .قسنطينةجامعة منتوري  املاجستري

انطلق هذا الباحث يف دراسته لثقافة املؤسسة من أن منظري السياسة التصنيعية يف البالد قد غاب عنهم أن 

الغربية كان دوما يصاحبه استعارة ألشكال تنظيمها، و هذه األشكال التنظيمية مل تكن  التكنولوجيااستعارة 

  .اليت جتسدها اإلنتاجيةألدوات و رموز اتمع الذي أوجدها و أوجد اإالّ لتعاكس قيم 

املتميز بالرشد و العقالنية هو انعكاس ملنطق اجتماعي و  اإلنتاجيةإن تنظيم العملية : اعتمد على فريضة مفادها

  .ثقايف أصيل

الصناعي، و كذا  اإلنتاجياألمهية اليت يكتسبها العمل يف سري النشاط  إبرازتسعى إىل : اهلدف من الفريضة

  .و ثقافيا و ارتباطه الوثيق بالتطور التارخيي للمجتمعاملميز اجتماعيا إظهار طابعه 

حتدث العقيب لزهر عن وجود منظمتني ثقافيتني و عن إمكانية توفيق العامل بينهما أم أنه يستسلم ملنطق املصنع 

  .الطاعة و مستويات التنظيم أساليبو يسعى إىل اكتساب ثقافة مؤسسة تعتمد على مناذج الرشد و 

املنشأة يف كلتا احلالتني قد تشهد مواجهة مفتوحة بني  قيم اتمع و قيم املصنع و هو ما من  أنكما أشار إىل 

  .على تكيف العامل  يف عمله التأثريشانه 

  :02الدراسة رقم 

توري دراسة ميدانية مبؤسسة قارورات الغاز باتنة، جامعة من" ثقافة املصنع " بعنوان  –زردومي أمحد  –دراسة 

  .قسنطينة

هذا الباحث يف دراسة من فكرة أن ثقافة الفرد ختتلف من املصنع الرامسايل إىل املصنع االشتراكي إىل انطلق 

  .املصنع يف العامل الثالث املليئ بالتراث الثقايف احمللي

  .و قد عاجل املوضوع من خالل الفئات املوجودة يف املصنع



  :و اعتمد على ثالث فروض هي

  يف تباين الثقافات داخل املصنع؟تسلسل الوظيفي دور هل لل. 1

  هل يؤثر تباين ثقافة الفئات العاملة على األداء؟. 2

  هل للتسلسل التنظيمي دور يف وجود الصراع أو التكامل داخل املصنع؟. 3

  :و من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي

يف احلقل الثقايف، حيث ما زال الوالء لبعض يت هلا جذور يالحظ أن هناك رسوخا يف القيم أو مرجعية ال – 1

  .األمناط الثقافية التقليدية

  .عدم االهتمام بالوقت، بروز ظاهرة التسويق و التأجيل – 2

  .العقلية القبيلة هي السائدة – 3

مينع الصالة حىت يالحظ سيطرة القيم االقتصادية املادية يف الوحدة على القيم االجتماعية و الدينية و ذلك  – 4

  .انتهاء فترة العمل

  .هناك انفتاح معريف مع وجود نوايا لإلقالع احلضاري – 5

  :التكنولوجيا املستوردة و تنمية الثقافة الصناعية: دراسة ميينة نزار –) 3

ع دراسة ميدانية باملؤسسة الوطنية سوناطراك ، باتنة ، رسالة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتما

   1998 – 1999التنمية سنة 

  :مشكلة البحث.  1

بناء على جمموعة من اآلراء االجتاه احملافظ ، و االجتاه الراديكايل ، مت طرح سؤال عن مدى حيادية 

  هل حقيقة أن التكنولوجيا ختلق تنمية فعلية، أم أا ختلق مظاهر اغترابية تعرقل مسرية التنمية؟: التكنولوجيا

من جانبني رئيسني و مها اجلانب التقين و املتمثل يف اآلالت و األجهزة، و اجلانب البشري يف انطلقت الدراسة 

العامل، و كل ما حيمله هذا العنصر املهم يف املؤسسة من قيم و ثقافة خاصة به مستمدة من ثقافة اتمع األكرب، 



، من هنا نستنتج أن اليت توجه سلوك العمال ألنه من املثري التوصل إىل نتائج مرضية، إذا عزلنا العامل عن بيئته

و نظرم للمؤسة و للتكنولوجيا، و ما عالقة الثقافة اليت حتملها التكنولوجيا املستوردة بالثقافة احمللية اليت 

تتجلى عند العامل يف املواقف و السلوكات؟ أم هناك صراع ينتج عنه اغتراب العامل عن التكنولوجيا و عن 

  املؤسسة؟

قافة التنظيمية تعترب إطارا مرجعيا هلالء املوظفني و العمال الذين يستمدون منها الدعم الكايف لتحقيق فالث

  .أهداف املؤسسة

  :أهداف الدراسة

التجربة اجلزائرية يف ميدان نقل التكنولوجيا و التصنيع و هذا التحديد هوية و خصوصية حاولت الباحثة معرفة 

  .قالليتها أو تبعيتها على الصعيد الدويلالتجربة اجلزائرية أي مدى است

تساهم هذه الدراسة بقدر متواضع يف تقدمي حماولة سوسيولوجية لواقع املؤسسات الصناعية اجلزائرية  -

خاصة من ناحية تشخيص البنية الثقافية و االجتماعية على أن املؤسسة تفرز منوذجا تنظيميا معينا 

  .مستمدة ثقافتها من اتمع األكرب

خصوصية العامل اجلزائري يف ميدان التصنيع باعتباره حديث العهد بالنسبة للشرائح العمالية رفة مع -

 .العاملة

تتأثر دوافع األفراد باإلطار الثقايف و التكنولوجي احمليط باملؤسسة و من هنا تتجلى أمهية دراسة هذا  -

 .اال



  :تعقيب عام على الدراسات السابقة

  : عرضها مادة عملية هامة مهما اختلف أصحاا يف الطرح فهي تشترك فيما يليتعترب الدراسات اليت مت

  .معاجلة جانب هام من جوانب البناء التنظيمي و هو اجلانب السوسيولوجي و املتعلق بالثقافة التنظيمية .1

كل الدراسات كانت دف إىل تقدمي حماولة سوسيولوجية لواقع املؤسسات الصناعية اجلزائرية خاصة  .2

 .تشترك أيضا دراستنا احلاليةمن نلحية تباين البنية الثقافية و االجتماعية و يف هذه النقطة 

  :موقع البحث من خالل الدراسات السابقة

هاته الدراسات باإلضافة إىل التراث النظري ساعدت الباحثة على بلورة التفكري حول مضمون الثقافة  -

  .التنظيمية

و ذلك من خالل االطالع على " إمتثال العمال لثقافة املؤسسة" ا متكنت الباحثة من حتديد موضوعه -

 .نتائج الدراسات

 .هو هدف ألي سياسة تنظيمية" امتثال العمال لثقافة املؤسسة"  -

و قد أشارت الدراسات السابقة إىل احلاالت الناجتة عن عدم امتثال العمال للثقافة السائدة مثل سوء التكيف، 

ك إىل اختالف النماذج الغربية عن وقعنا، كذلك متسك العامل اجلزائري بثقافته و أرجعت األسباب يف ذل

  .اخلارجية، و موضوع حبثنا هو مبثابة مشروع مكمل



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني



  

II – مدخل نظري ملوضوع الدراسة  

  

  متهيد

  .نظرية اإلدارة العلمية .1

 .مدرسة العالقات االنسانية .2

 )ة االداريةنظرية الفلسف( X  ،Yنظريتا  .3

 . Zنظرية  .4

 .نظرية املوارد البشرية .5

 .اجتاه اخلصوصية التارخيية .6

  .ع البحثومقاربة نظرية ملوض



  

  

  

   IIالفصل 
 مدخل سوسیولوجي لثقافة المؤسسة



  :متهيد

عموما، مبا يف ذلك السلوك يف  اإلنساينحمور النظريات االجتماعية ، و ألن السلوك  اإلنساينيعترب العنصر 

  .ة يتميز باملرونة و التغري فقد تعددت املداخل و النظريات اليت اهتمت بهالصناعي

من التايلورية إىل  انطالقاالنظريات، و امتثال العمل لثقافة املؤسسة هو اهلدف الذي تسعى و سعت إليه كل 

  .نظريات ما بعد احلداثة

السوسيولوجي الذي يتعلق مبوضوع  و سنحاول يف هذا الفصل استعراض اجلانب اهلام من الدراسة و هو احلقل

  .حبثنا

  :و قد ركزنا يف هذا الفصل على النظريات و املداخل األكثر فربا ملوضوع البحث منها

  .نظرية اإلدارة العلمية. 1

  .اإلنسانيةمدرسة العالقات . 2

  . X  ،Y اإلداريةنظرية الفلسفة . 3

  . Zنظرية . 4

  .نظرية املوارد البشرية. 5

  .وصصة التارخييةاجتاه اخل. 6

  .و أخريا مقاربة نظرية ملوضوع الدراسة



  :نظرية اإلدارة العلمية – 1

و يف الواليات املتحدة ، أنشأت العديد من بعد ظهور الثورة الصناعية يف بريطانيا و انتشارها يف أوروبا الغربية 

مل الصناعة تطور معتربا، و لكن املصانع يف هده الدول، و حاولت تغيري أمناط اإلنتاج و االستهالك فعرف عا

  .بالرغم من هذه التطورات فقد ظهرت بعض املشاكل كاإلسراف ، التبذير ، ركود اإلنتاج

هذا الوضع دفع مبجموعة من اخلرباء إىل الدراسة و البحث، كان تايلور على رأس هذه اموعة اليت قررت أن 

 اجلدي يف وضع نظرية للتنظيم تساعد على حتديد تبحث يف أساليب اخنفاض االنتاجية و هنا بدأ التفكري

املتغريات األساسية اليت حتكم السلوك التنظسمس، يف هذا املناخ الفكري االقتصادي و االجتماعي، ظهرت 

  .)1(نظرية اإلدارة العلمية 

و اجتاه ركزت حركة اإلدارة العلمية على استخدام األسلوب العلمي يف الوصول إىل حلول املشاكل االدارية 

  ).مبدأ التخصص و تقسيم العمل. ( القرارات

قام فردريك تايلور بدراسة كيفية تصميم العمل ليكون أكثر فعالية، ركز تايلور على دراسته للحركات 

  .)2(املطلوبة ألداء كل عمل و الوسائل املستخدمة، و الزمن اللزم لكل مهمة، و من خالل تطبيق أسلوبا علميا 

ريته للسلوك االنساين يف املؤسسة على أنه سلسلة متتابعة من األنشطة املادية املنتظمة، و و ميكن تلخيص نظ

الطاقة و يعين ا القدرات : قصى ما يهتم به هو صفات العمل اليت حددها يف مبادئ اإلدارة العلمية و هي

  .)3(االنتاجية، و الشرعية و االستمرارية 

أن ذلك مل حيول دون ظهور تيارات معارضة هلذه النظرية، حيث تضمنت  هذه النظرية، إالبالرغم من نتائج 

بغض النظر عن دراسة الظروف الفيزيقية للعمل و طبيعة معظم االنتقادات االهتمام الكبري بزيادة االنتاج 

  .العالقات االنسانية اليت توجد يف املصنع

ز سوء تكيف العمال كتعبري منهم على عند ما جرى تطبيقها و كانت النتيجة بروكما ظهرت عدة مشاكل 

.و تعارضها و امناط سلوكهم و اهدافهم و رغبام)) اإلدارة العلمية(( عدم صالحية 

  .106ص  2004ورات جامعة منتوري، قسنطینة علي غربي، تنمیة الموارد البشریة، منش). 1(
  16ص  1998روایة محمد حسن ، إدارة الموارد البشریة، اإلسكندریة ، ) . 2(
   1997عبد اهللا محمد عبد الرحمان، علم االجتماع الصناعي، النشأة و التطورات الحدیثة، اإلسكندریة ). 3(



على إثر نظرية اإلدارة العلمية ظهرت نظريات و دراسات مثل، دراسات علماء النفس الفيزيولوجي، الذين 

اإلنسانية يف املؤسسة و إىل طبيعة التدريب و  تناول مشكالت التعب و امللل اليت ترجع لسوء العالقات

اختالف القدرات و الفوارق الفردية بني العمال، و اعتربت نظرية اإلدارة العلمية من أسباب ظهور نظرية 

  .العالقات اإلنسانية

  :مدرسة العالقات االنسانية. 2

  .و العالقات اإلنسانيةن حتول إهتمام اإلدارة حن)) Hauthorne studies(( دراسات هاوثورن نتيجة 

أحدثت مدرسة العالقات اإلنسانية نقلة نوعية يف نظرة اإلدارة العامل ، فالفرد ليس آلة فحسب ، كما أنه 

  .ليس حبيس حاجته االقتصادية فهو يتحرك بدوافع نفيسة و اجتماعية

بظروف العمل مثل فقد اكتشف إلتون مايو و روثلزبر أن مشاعر و عواطف و وجدان األفراد تتأثر بشدة 

  .عالقة اجلماعة و أمناط القيادة و تدعيم اإلدارة

بالنسبة إللتون مايو يعترب االنسان هذا احليوان االجتماعي املشغول أساسا بعمله غري قادر على التعبري عن نفسه 

بعيدا و نعين  و النمو إال ضمن اموعة اليت ميارس نشاطه فيها، على اعتبار أن الفرد ال يستطيع حتقيق ذاته

  .)1(بذلك إطار عائلته أو عشريته أو حىت صنف اجلماعات الدينية اليت ينتمي إليها 

ال وجود له إال ضمن اجلماعة ، فليس له وجود يف حد ذاته، إالّ كعضو يف اجلماعة ال (( يقول بيار بورد يو 

  .)2(كشخص بذاته 

دت نتيجة وجود الروح املعنوية بني العمال و شعورهم لقد توصل فريق حبث إلتون مايو إىل أن االنتاجية زا

  .باالنتماء و الوالء إىل مجاعة واحدة

إنّ موضوع البحث يصب يف لب هذه النظرية، فثقافة املؤسسة دف و تصبو إىل رفع الروح املعنوية للعاملني 

ي إىل حدوث التكيف مع ثقافة ا و من مث زيادة الدافعية من أجل حتقيق االنتاجية العالية، األمر الذي يؤد

.املؤسسة و إمتثال العمال للقيم و املعايري اليت تؤمن ا
)1  (– Pièrre bordieu Sociologie de l’Algérie, serie (( Que sais jep-u-F P22 1973 
، دیوان المطبوعات الجامعیة 1رسالة في سوسیولوجیا العمل، ترجمة بوالند، الجزء األول طـ  –جورج فرید مان وبیار نافیل  –) 2(

   25ص  1985



و مدرسة العالقات اإلنساين رغم أا مل تقدم ميكانيزمات حقيقية لتطبيق مبادئها على أرض الواقع إالّ أا 

  .يف ميدان العمل تبقى مشعال أنار الطريق أمام منكرين آخرين عملوا على الرفع من قيمة اإلنسان

  . X  ،Y  ،Zو من بني هذه النظريات نظرية 

 Maregor’s Theory X and Y) نظرية الفلسفة االدارية(نظرية ماجرجيو 

االجتاه )  Y(النظرة التقليدية لالدارة مثل العلمية و املبادئ البريوقراطية بينما متثل نظرية )  X(متثل نظرية 

  .االنساين االجتماعي يف اإلدارة

هو أن اإلنسان كسول بطبعه و يتهرب من املسؤولية و العمل و هو سليب  Xلنظرية  االفتراض األساسي. أ

  .)1(بشكل عام 

  :و انعكاسات هذا االفتراضي على اإلدارة تتضمن ما يلي

  .أسلوب العقاب و الثواب هو الوسيلة لدفع العامل لالنتاج. 1

  .راعاة ظروفه و احتياجاته و طموحاتهاعتبار االنسان مبثابة اآللية و عدم م. 2

  .التركيز على احلوافز املادية و االقتصادية ألن العامل هو كائن اقتصادي و مادي. 3

  . Yاالفتراض األساسي لنظرية . ب

كائن إجتماعي نشيط و مسؤول، و جيب العمل و يسعى إليه جبد و إبداع عند توفر الظروف املناسبة االنسان 

  :عامة لالنسان إجيابية و بالتايل فإن انعكاسات هذه النظرية على اإلدارة كما يليأي أن النظرة ال

  .نظام حوافز مادي و معنوي متكامل و مشويل .1

 .رقابة ذاتية إىل جانب وسائل الرقابة اخلارجية .2

 .أسلوب التفهم االجيايب لكافة مسلكيات العاملني .3

الرضا يف جمال العمل و ه الفرضية أن تتحقق وضع أهداف تتراءم و أهداف العاملني فاهلدف من هذ .4

 .))2يئة فرص الترقية أمام األفراد 
  . 32ص  2001ب، دار زھران للنشر و التوزیع األردن نائل عبد الحافظ العوالمة، الھیاكل و األسالی)   1(
  . 522ص  2002عبد الغفار حنفي، السلوك التنظیمي و إدارة الموارد البشریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، االسكندریة ، . د) 2(



تؤكد أن الناس قادرون يف التنظيم على إشباع حاجام املادية لكن ال تستمر احلوافز املادية ''  Y'' إن نظرية 

ى من احلوافز لتسد نقص يف دفع العمال على العمل بالكفاءة و فعالية مبعىن ال بد من البحث من أنواع أخر

ماجرحيور أن تكون اإلدارة باألهداف احلوافز املادية و القيام بتحليل حلاجات االنسان غري املادية و اقتراح 

  .)1(حيث يتمكن العامل من حتمل املسؤولية و حتديد أهدافه مبساعدة رئيسه و تعاونه معه 

ملبدعة و قدرته على اخللق و اإلبداع لتحقيق أهداف و ال بد من استخدام كل اإلمكانيات و طاقات االنسان ا

  .)2(التنظيم 

  .ماجرحيور يعتربها البعض من النقاد جمرد افتراضات Yو نظرية  Xإن نظرية 

  .هلا مبادئ تعترب لبا إدارة املوارد البشرية احلديثة Xو لكن و مع ذلك فنظرية 

بته يف العطاء تتعزز و امتثاله و انصياعه للمعايري و باملورد البشري إذا أحسن استغالله، تزيد فاعليته و رغ

  .القوانني تزداد

   Zنظرية ). 4

كما أن مجيع هذه النظريات متثل جمموعة من االفتراضات حول  Yإمتداد لنظرية  Zميكن القول أن نظرية 

  .خرىطبيعة االنسان و عالقته بالتنظيم، ضمن إطار قيمي حمدد ختتلف من خالله ثقافة مؤسسة عن أ

  الفعال ، و االنتاجية املرتفعة، كنموذج اإلدارة اليابانية النامجة يف جمال االجناز  Zو قد ظهرت نظرية 

  و االطمئنان الوظيفي للعاملني، و هي تقوم على االهتمام و الشعور املشترك  بني كافة العاملني من رؤساء

  ).3(بني خمتلف العاملني من أجل املصلحة املشتركة و مرؤوسني، و بالتايل تعزيز العالقات و التعاون املثمر  

أن الذين يعيشون يف بيئة عمل متكاملة تقدم هلم الدعم )  Z(أظهرت الدراسات يف الثقافة التنظيمية لنظرية 

النفسي يكونون أكثر جناحا يف االحتفاظ بالعالقات االجتماعية الطيبة خارج نطاق العمل، ففي املؤسسات اليت 

كنظرية، يعترب التحدث عن الفلسفة اليت تقوم عليها املؤسسة و ثقافتها من األمور اليت ال )  Z(صورات تتبىن ت

.ا يستهان
  . 177ھرة، ص القا 2000االیدیولوجیا و نظریة التنظیم، دار المعرفة الجامعیة : سعید عید مرسي بدر. د)  1(
  . 107،  106، ص  1980علي السلمي ، تطور الفكر التنظیمي، وكالة المطبوعات . د) 1(
  . 33نائل عبد الحافظ لعوالمة ، مرجع سابق ، ص ) 3(



هي منوذج يقتدى به يف اإلدارة الناجحة، فتجربة اإلدارة يف اليابان سواء على مستوى الدولة أو  Zإن نظرية 

لتفرد هنا مرده إىل ابتكار و تعديل يف نظم اإلدارة و لكنه منظمات االعمال تعترب فريدة من نوعها، و ال يعترب ا

  .متيز و تفرد يف التطبيق و املواءمة بني املبادئ و األسس و متطلبات البيئة

فثقافة املؤسسة اليت تضع يف حسباا اجلانب االجتماعي و النفسي للعمال مؤسسة تقترب أكثر من غريها حنو 

  .ثقافتها أكثرالنجاح و تضمن توافق العمال مع 

  .و بعد استعراضها هلذه النظريات نقترب من نظرية هلا وزن يف سوسيولوجيا العمل و هي تنمية املوارد البشرية



  نظرية تنمية املوارد البشرية -5

يعد مدخل املوارد البشرية ، من أحدث املداخل يف اإلدارة و الذي من  خالله ميكن املنظمة أن تستفيد من 

إشباع حاجات األفراد ، فبدال من النظر إىل األهداف التنظيمية و ) 2زيادة الفعالية ، ) 1ني خالله بطريقت

حاجات األفراد على أم منفصلني ، و أن حتقيق كل منهما يكون على حساب اآلخر، اعترب مدخل املوارد أن 

  .كل من األهداف التنظيمية و حاجات األفراد يكمالن بعضهما البعض

، االستقدام ، التنمية ، ةرئيسيوارد البشرية جيب النظر إليها كعملية تتكون من أربع وظائف إنّ إدارة امل

  .)1(عملية احلصول على األفراد ، إعدادهم ، تنشيطهم ، اإلبقاء عليهم ر هي االصيانة، التحفيز باختص

ريات العمالية، و ظهور و من أهم التطورات احلديثة املؤثرة على ممارسات و أنشطة املوارد البشرية املتغ

  التكتالت الدولية و ضرورة مراعاة تأثري ذلك على املمارسات الدولية السائدة يف جمال إدارة املوارد البشرية 

هذه ااالت جمال البحث و االستقطاب، الختيار و التعيني، إدارة املبيعات، إدارة املرتبات و و من أهم 

  .)2(األجور 

عمقة لنظرية املوارد البشرية تغري مسار املؤسسات ألحداث نوع من الوعي يف تفعيل نستنتج من القراءات امل

  .النشاط البشري

  .و أهم العناصر يف إدارة املوارد البشرية ، هي اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

  . 33، 32ص  1993محمد سعید سلطان، إدارة الموارد البشریة ، مدیریة الكتب الجامعیة بیروت ، ) .  1(
  .  26ص  2004حمد عبد الباقي، إدارة الموارد البشریة ، القاھرة صالح الدین م. د) . 2(



  عملية إدارة املوارد البشرية ) 1/1(شكل 

  االستقدام
  
  

  التخطیط -
 االستقطاب -
 االختیار -
 التعیین -
 التوجیھ -

  الصیانة
  
  

 الخدمات و المزایا  -
 األمن و الصحة -
 العالقات الصناعیة -

  التنمیة
  
  

 التدریب  -
 التعلیم -

  التحفیز
  
  

 الذافعیة   -
 تقییم األداء  -
 العوائد -
 فزالحوا -

  إدارة
  

 الموارد البشریة

  مرجع سابق . محمد سعید سلطان ، إدارة الموارد البشریة )   1(

Procurement Maintenance  

Motivation Développement  



  يجية للموارد البشريةاإلدارة اإلسترات

  :مثل يتطلب تطبيق هذا املفهوم توافر بعض املتطلبات األساسية

تغري قيم و إجتاهات األفراد املختلفة و خاصة املتعلقة بالعمل حبيث يزيد والئهم و إنتمائهم للمنظمة، و . 1

راد ، و حتسني أخالقيات و تنمية أسس عادلة ملعاملة األف: تزيد دافعيتهم للعمل، و ميكن أن يتم هذا من خالل

و حماولة مقابلة توقعام ، و حتسن الطاقات و اإلمكانيات اخلاصة، تنمية سلوكيات و إجتاهات العمل لديهم، 

  .روح االلتزام و االبتكار

تغيري ماهية و طبيعة املهارات املطلوب ـوافرها يف مديري إدارة املوارد البشرية حبيث تزيد مهارام . 2

لتشمل املهارات التخطيطية و التسويقية، و هذه الزيادة قدرة املديرين على التعامل مع االختالفات  التخصصية

  .الفردية ، و االختالفات يف االستراتيجيات املطلوب حتقيقها

إن النظر إلدارة املوارد البشرية يف املستقبل ينبئ بزيادة أمهيتها كافة املنشآت نتيجة للتغريات االقتصادية و 

الجتماعية و التكنولوجية و هناك كثري من التحديات اليت جيب أن تتصدى هلا إدارة املوارد البشرية و من هذه ا

يف ) الكمبيوتر( التحديات االجتاه املتزايد حنو التوسع يف استخدام األرتوماتيكية و االعتماد على احلاسبات 

رة املوارد البشرية كثري من الضغوطات سواء بدل من األفراد، كما تواجه إداإجناز الكثري من الوظائف 

  .االجتماعية و االقتصادية و حىت السياسية

  :و مما ميكن القول أن مدخل املوارد البشرية يقوم على

  .)1(األفراد هم استثمار إذا أحسن إدارته. 1

توازن بني حاجات برامج و ممارسات املوارد البشرية البد أن تنفد و تتحقق بطريقة يراعي فيها حتقيق ال. 2

  .األفراد، و أهداف املؤسسة

  .تزيد فعالية و كفاءة األفراد إذا عملو يف إطار فريق عمل. 3

  .و هذه العناصر هي جوهر أي ثقافة مؤسساتية ناجحة
  . 19علي غربي ، مرجع سابق ص )   1(



املوارد البشرية له عالقة كبرية مبوضوع البحث فاملورد البشري هو الرهان احلقيقي ألي ثقافة تنظيمية فمدخل 

كن أن يغيب يف أي سياسة تسريية فتجاهل و إغفال السلوك البشري يزيد من صعوبة فهم األفراد و و ال مي

  .بالتايل الوصول إىل مرحلة من سوء التكيف مع الثقافات املعتمدة يف املؤسسة

  .فالطريق حنو جناح أي مشروع يتطلب توافق قيم األفراد مع قيم التنظيم أي مع الثقافة السائدة

  .ر املوايل سنتحدث من مدخل آخر و هام جدا و هو مدخل اخلصوصية التارخييةيف العنص

  :إجتاه اخلصوصية التارخيية. 6

ظهر إجتاه اخلصوصية التارخيية كرد فعل لفشل النظريات الكربى يف استعاب تعقيدات واقع البلدان السائرة يف 

أن مفهوم اخلصوصية  –كورش  –و  - ميلز –طريق النمو و يف هذا السياق يؤكد أصحاب هذا االجتاه أمثال 

  .التارخيية يساعدنا على صياغة القانني اليت نكتشفها يف مرحلة بعينها

ينبهنا إىل ضرورة عدم التعميم خارج حدود الفترة املدروسة، على اعتبار أن التنمية يف ضوء رؤية واقعية كما 

  .تأخد بعني االعتبار كل املكونات البنائية يف اتمع

كد رواد هذا االجتاه على أن مفهوم التنمية ينبغي أن يشتق من واقع البلدان السائرة يف طريق النمو، أي عدم يؤ

االلتزام املسبق مبضامني هذا املفهوم الذي تداولته خمتلف الدوائر العلمية، و السياسية، و إجتاه الواقع كأساس 

هذا التوجه بدراسة عملية التنمية يف ضوء رؤية واقعية لتحديد عامة اتمع و التاريخ ، و هلذا يهتم أصحاب 

  .تأخذ بعني االعتبار كل املكونات البنائية يف اتمع

  :من املبادئ األساسية هلذه النظرية أا تعترب

جتنب  –صياغة القوانني العامة اليت نكتشفها يف مرحلة بعينها  –قاعدة للبحث االجتماعي و التصور . 1

  .دود هذه الفترة التعميم خارج ح

  .التصورات النظرية ليست أزلية ، و إمنا هي نسبية ترتبط بالفترة اليت تفسرها –لنقد املفاهيم منهج . 2

    1997جامعة قسنطینة  –جتماع التنمیة غیر منشورة التنمیة و القیم االجتماعیة و الثقافیة أطروحة دكتوراه في علم ا: حمید خروف)   1(



ميكن تصور التاريخ على أنه مكون من فترات لكل منها شكلها البنائي  –كنظرية عن الطبيعة و التاريخ . 3

  .اخلاص هو املرجع الوحيد ألية دراسة أصلية املتميز و يف هذه احلالة يصبح السياق التارخيي

  .عدم االلتزام املسبق مبقوالت نظرية. 4

  .احتاد الواقع كأساس النتقاء املفاهيم اليت تتالئم معه. 5

  .تارخيية تأخذ يف اعتبارها كل املكونات البنائية يف اتمع –االلتزام برؤية واقعية . 6

االجتاهات اليت تؤكد على أمهية االنطالق من  السوسيولوجية و هو أحد أهمإن هذا االجتاه يعترب إثراء للنظرية 

الواقع احمللي يف دراسة و حتليل املشكالت فنحن لدينا من األعالم البارزة يف تنوير الفكر و ابن خلدون علم 

  .أسس منهجا هاما أساسه االنطالق من املعطيات التارخيية و من الوقائع التارخيية اليت ميزت جمتمعه بالتحديد



  رية ملوضوع البحثمقاربة نظ

هو تثمني نظري ملوضوع البحث فثقافة املؤسسة هي احلقل احلقيق لتطبيق هذه إن عرض النظريات السابقة 

  .النظريات

فال ختلو أي مؤسسة اقتصادية كانت أو اجتماعية أو تعليمية من منوذج يف التسيري و املؤسسة اجلزائرية بصفة 

هذه النماذج النظرية و إن كانت ثقافة تبنت و ال تزال إحدى عامة و املؤسسة االقتصادية بصفة خاصة 

مؤسساتنا جتمع يف كثري من األحيان بني العديد من النماذج التسريية، و احيانا كثرية تنحرف عن النماذج و 

النظريات، اليت يف اغلبها من إبداع و إنتاج واقع غريب خيتلف إىل حد كبري عن واقع املؤسسات يف العامل 

  .لثالثا

  .و يف البحث املقدم نتبىن نظرية املوارد البشرية

فتنمية املوارد البشرية االساس الذي تعتمد عليه الثقافة املؤسساتية ألي تنظيم و هي الطريق حنو استقرار العامل 

  .يف عمله

ريق حنو فاملورد البشري يقف على عاتقه جناح أو فشل أي عملية تنموية، و استثمار قدراته و مواهبه هو الط

  .تأسيس واقع تنموي حقيق، فاهلدف األول و األخري الي منوذج ثقايف هو امتثال العمال له

و يف األخري يبقى املواقع ميدان خصب الستفادة من الكفاءات و القيم املوجودة يف جمتمعنا، كما أن الواقع 

  .التطبيق أحيانا كثرية ال يثبت فشل منودج أو نظرية بقدر ما يثبت فشل اجلماعة يف

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الفصل الثالث



  الفصل الثلث 

III – مدخل سوسيولوجي لثقافة املؤسسة  

  متهيد 

  .مؤشرات ثقافة املؤسسة و عناصرها .1

  .مؤشراا. 1.أ

  مؤشرات الثقافة الناجحة.  2. أ

  .عناصر ثقافة املؤسسة. ب

  .آليات خلق ثقافة املؤسسة. 2

  .دفاع املؤسسة عن ثقافتها. 3

  .التنشئة يف تنمية ثقافة املؤسسةدور . 4

  .مناذج من ثقافة تنظيم العمل. 5

  خالصة



  :متهيد

عن امتثال و تكيف العمال مع ثقافة املؤسسة يقود إىل توضيح الرؤية حول مؤشرات ثقافة إن احلديث 

 عناصر الثقافة املؤسساتية، دور: املؤسسة، و يف هذا الفصل سنحاول التعمق يف لب املوضوع من حيث

  .امتثال العمال لثقافة املؤسسةعلى التنشئة داخل املؤسسة ، اآلليات املساعدة 

بأا تشبه تلك املضلة اليت تنطوي حتتها عناصر كثرية كالقيم و :ثقافة املؤسسة و صفها أحد املفكرين فقال

  .اخل و كلما تعمقنا أكثر كلما اكتشفنا عناصرا جديدة.. العادات، الطقوس، اللغة 

  .)1(" إذا أردت أن تعرف ثقافة مؤسسة ما، فعليك أن تنتظر إليها بعني الزائر اجلديد: " ضاقال أي

إن رأي هذا املفكر يؤكد مدى عمق و غموض ثقافة املنظمة لذلك فالفصل اآليت هو نافدة صغرية على 

  .غموض امسه الثقافة داخل املؤسسة

  :مؤشرات ثقافة املؤسسة و عناصرها. 1

  مؤشراا . 1.أ

تتعدد جوانب ثقافة املؤسسة، يف ها العنصر نقدم جمموعة من املؤشرات و هي عصارة أفكار جمموعة من 

  .حول العوامل اليت يرون أا مهمة يف حتديد الثقافة السائدة يف شركاميرين املد

 .)2(الروح السائدة أو الطريقة اليت عربها مت تأسيس املنشأة  §

 .رسالة املنشأة و طريقة عرضها §

 .طريقة التخاطب، النربة و اسلوب االتصال §

 ).هل جيتمع العاملون يف لقاءات تعارف و لقاءات اجتماعية( األحداث و املالبسات  §

 .جو العمل، هل مكان العمل مشرف للبقاء فيه §

 .روح عمل الفريق §

 

  .   48ص  2005جارت مورجان، نظریة المنظمة المبدعة، ترجمة محمد منیر األصبحي طباعة اإلدارة العامة، السعودیة ، )    1(
   48ص  2002ھیوكوش، إدارة الجودة الشاملة ، ترجمة طالل بن عیاد، اإلدارة العامة، الریاض . د) 2(



  :مؤشرات الثقافة الناجعة. 2.أ

ة هي اليت تتميز بثقافة راسخة و جوهر كشفت أن الشركات الناجع Peal and Kenedy: يف دراسة لـ

الثقافة الراسخة هو التركيز على أمهية العنصر البشري، تشجيع شبكة إليصال املعلومات، تشجيع، الشعائر 

  ).1(الدينية، امتالك قواعد سلوكية غري رمسية، امتالك رسالة حمددة 

  :عناصر ثقافة املؤسسة) ب

 :خرى، و أهم هذه العناصر مايليهناك عدة عناصر متيز ثقافة مؤسسة عن أ

 .درجة املبادرة الفردية و ما يتمتع به املوظفون من حرية و مسؤولية و حرية تصرف §

 .درجة وضوح األهداف و التوقعات من العاملني §

 .درجة التكامل بني الوحدات املختلفة يف التنظيم §

 .مدى دعم اإلدارة العليا للعاملني §

 .ت و التعليمات و إحكام االشراف الدقيق على العاملنيمدى الرقابة املتمثل باالجراءا §

 .مدى الوالء للمنظمة و تغليبه على الوالءات التنظيمية الفرعية §

 .طبيعة أنظمة احلوافز و املكافآت، و فيما إذا تقوم على األداء أو على معايري األقدمية و الواسطة §

 .درجة حتمل االختالف و السماح بسماع وجهات نظر معارضة §

طبيعة نظام االتصاالت و فيما إذا كان قاصرا على القنوات الرمسية اليت حيددها منط التسلسل  §

 .)2(الرئاسي أو منطا شبكيا، يسمح بتبادل املعلومات يف كل اإلجتاهات 

هذا عن العناصر األساسية اليت تتكون منها ثقاافة املؤسسة، أما عن آليات خلقها فهو ما سنحاول شرحه يف 

  .املوايلالعنصر 

  .48ھیوكوش، إدارة الجودة الشاملة، مرجع سابق ص . د)    1(
  .186ص  2000محمد قاسم القریوني، نظریة التنظیم و المنظمة، وائل للنشر و التوزیع األردن ) 2(



  .األھداف -

 الساسة األخالقیة -

 .المدونة األخالقیة -

 .لجنة األخالق -

 .النظام -

 االنضباط -

 الطقوس ، الشعائر -

 .لعمیقةاألصول الدینیة ا -

 .ماضي الشركة -

االباحات و االشارات  -

 .غیر الواظحة لالدارة

 .قیم األفراد الشخصیة -

أراء و مشاعر األفراد  -

 .حول عدالة الشركة

الصراعات ما بین األفراد  -

 و الجماعات

 ).ثقافة المؤسسة( جبل الجلید األخالقي، ) 2(الشكل 

 العوامل الرسمیة العلنیة الجزء الظاھر

غطىالجزء الم   العوامل غیر الرسمیة 
 )غیر العلنیة(

  .  96، ص  2006المنظمة العربیة للتنمیة  –نجم عبود نجم، أخالقیات اإلدارة في عالم متغیر .  د)    1(



  آليات خلق ثقافة املؤسسة. 2

خلق الثقافة التنظيمية أمر شبيه بالتنشئة االجتماعية للطفل، فهي قيم يتم تعليمها و تلقينها لألفراد منذ ة إن عملي

  .الدخول للمنظمة

حيث تلعب الرؤية و الفلسفة ية حيث تلعب الرؤية و الفلسفة اليت يؤمنون ا دورا كبريا يف تنمية القيم الثقاف

أن الثقافة تنشأ بفعل التفاعالت و (( اليت يؤمنون ا دورا كبريا يف تنمية القيم و الثقافة باعتبارهم املؤسسني إذ 

  )).املمارسات و اخلربات اليت مير ا العاملون و اليت يروا أا سلوكات يتم مكافئتها

  )1(: تشكيل الثقافة هيبأن الىليات الرئيسية لو ميكن القول 

  :اجراءات اختيار املوظفني. 1

تعترب عملية اختيار املوظفني خطوة رئسية يف تشكيل ثقافة املنظمة، ذلك أنه و من خالل عملية االختيار يتم 

التعرف على األفراد الذين ترى املنظمات أن لديهم صفات و أمناط سلوكية، و خلفيات ثقافية، و استعدادات 

  .مناسبة هلا إلعملية االختيار تعين األفراد الذين تتفق قيمهم و قيم التنظيمو توجهات 

  :املمارسات االدارية. 2

رغم أمهية القيم املعلنة، إالّ أنّ املمارسات تبقى االختبار احلقيقي لطبيعة ثقافة املنظمة السائدة، فقد ترفع املنظمة 

و االجناز، و تتبىن قيم املساءلة و الشفافية و لكن و من خربة شعارات من اا تتبىن ثقافة منظمة تكافئ األمانة 

و واقع املمارسة اليومية يكتشف العاملون أن اإلدارة ال تطيق غال عكس ما تدفعه من شعارات حيث تتم 

الترقيات و احلوافز ملن هلم وساطات و عالقات خاصة مع الرؤساء، إن مثل هذه املمارسات هي تشكل الثقافة 

  .ية و ليس الشعاراتالتنظيم

  :التنشئة و التطبيع. 3

يلزم لتثبيت الثقافة املطلوبة لدى العاملني أن تم املؤسسات و بعد اختيارها للمرشحني املناسبني بعملية 

  .التدريب

  . 291المرجع السابق ص )    1(



يتعلم من حالهلا املوظفون الكثري عن املنظمة  (socialisation)هو نوع من التطبيع اإلجتماعي فالتدريب 

  .ا و قيمها و ما مييزها عن املنظمات األخرى، و غالبا ما يتم تدريبه و توجيههو أهدافه

  :القصص و الطقوس و الرموز و املفردات.4

تتعزز ثقافة املنظمة و تستكمل اآلليات الرمسية السابقة مبجموعة من اآلليات غري الرمسية، و تتمثل يف الطقوس 

إلقاء الضوء على القيم اليت حيرص التنظيم على تعزيزها و من  و القصص اليت يتم تداوهلا يف التنظيم، بقصد

األمثلة على ذلك ما يتداوله موظفو البنك العريب عن حياة عبد احلميد شومان، مؤسس البنك العريب، من حيث 

عصاميته، و التزامه بالعمل، و حرصه على اإلهتمام بكل التفاصيل، و من ذلك اإلهتمام بتفقد املكاتب قبل 

  .روج و التأكد من إطفاء اإلنارةاخل

أما الطقوس فهي العادات اليت حترص املنظمة عليها و من األمثلة على ذلك إقامة احلفالت اخلاصة باملناسبات 

  .اإلجتماعية، إقامة حفالت التكرمي للمتفوقني و املنجزين و أصحاب األفكار التطورية

  .اللباس، املباين، األثاثو قد حترص املنظمة أن يكون هلا منطها اخلاص فقي 

املؤسسة، و قد يصل األمر إىل بعض  (image)فترتبط هذه الرموز بذهن املوظف و املواطن مما يعزز صورة 

  .التنظيمات أن تطور هلا لغتها اخلاصة

  . (1)كما ختلق الثقافة بفعل املعتقدات و النواحي اإلميانية لألفراد 

III - دفاع املؤسسة على ثقافتها:  

تقد املختصون من علماء اإلجتماع أن املؤسسة تدافع عن ثقافتها ألا األساس الذي ميكن من تقنني منادج يع

السلوك، و من ترسيخ القيم املتعارف عليها داخلها، إذ أن ثقافة املؤسسة متكن الفاعلني من تربير مواقفهم، و 

  .إكساب أرائهم بعدا منطقيا

  . 71، الدار الجامعیة ص2000السلوك التنظیمي، بناء المھارات - أحمد ماھر  )1(



ر و شعارات، و حماور تعبئة و من مثة تستطيع املؤسسة حتقيق ثالث حتتوي ثقافة املؤسسة على كلمات س

رفع معنويات الفاعلني و دفعهم للعمل، و خلق تضامن داخلي يف رسم هوية املؤسسة بكل : أهداف و هي

  .(1)وضوح 

IV - دور التنشئة يف تنمية ثقافة املؤسسة:  

أن ينقل الفاعلون القدامى لألجيال الالحقة إننا هنا بصدد احلديث عن التنشئة داخل املؤسسة و هي تعين 

  .الثقافة اليت تضمن هلم املعارف اإلجتماعية اليت حيتاجوا للقيام بأدوارهم ووظائفهم داخل املؤسسة بنجاح

توفر للفاعلني األدوات اليت متكنهم من مواكبة ما جيري يف املنظومة اليت ينتمون هلا، إن التنشئة ذا املفهوم 

علم آليات العمل ضمن الفرق و األقسام، و تؤسس العالقات اإلجتماعية و عالقات العمل، كما حيث يتم ت

  .تطور الكفاءات و املعارف الضرورية للقيام مبهام جديدة

الثقافة أيضا تنشأ بفعل التفاعالت و املمارسات و اخلربات اليت مير ا العاملون و يرو بأا سلوكات يتم 

  .(2)بارها طريقا ملزيد من املزايا مكافأا فتعزز باعت

  :مناذج من ثقافة تنظيم العمل. 5

إن تنظيم حركة العمل داخل أي مؤسسة حتكمه عدة عوامل من بينها القيم و العادات اإلقتصادية، درجة 

التقدم و التخلف، و من هنا ميكن القول أن لكل منطقة من العامل شكال معينا يف تسيري مواردها، و ببساطة 

كرب لكل مؤسسة اقتصادية منطا ثقافيا يعتمد عليه يف تنظيم العملية اإلنتاجية و يف هذا اجلزء نستعرض مناذج أ

  .لثقافة تنظيم العمل

  :ظيم العمل يف الدول األقل تقدماثقافة تن -)أ

  ":هونغ كونغ"املشاركة األسرية لتنظيم العمل يف * 

األسرة باعتبارها الوحدة األساسية لإلنتاج و " هونغ كونغ" تتضمن روح املشاركة األسرية لتنظيم العمل يف

اإلدخار و املنافسة اإلقتصادية، و هي تكفل القوة الدافعة للتجديد و املساعدة لتحمل املخاطر، و هي روح 

  . 127ص 2003قسنطینة.جامعة منتوري.مجلة الباحث اإلجتماعي معھد علم اإلجتماع.ثقافة المؤسسة و أثر العولمة  - البیضسالم .د)    1(
  .591ص 2000األردن  –وائل للنشر و التوزیع . محمد قاسم القریوني، نظریة التنظیم و المنظمة (2)



ليست مقصودة على اإلطالق على اجلزء األكثر ثراء من السكان، الذي ميتلك فعال مؤسسات، بل إا تتخلل 

يف دراستها مثاين و عشرين أسرة من الطبقة الوسطى و العاملة يف هونج كونج ولقد وجدت . ع بأكملهاتم

أن كل البنات العامالت يسهمن بأجزاء كبرية من دخلهن مليزانية أسرهن، و ما إن حتصل تلك األسر على 

  .)1(اء األصغر سنا حىت توجه املزيد من املوارد إىل تعليم األبن.... الضروريات املادية األساسية

  :ثقافة تنظيم العمل يف الدول املتقدمة - ب

  :منودج اإلدارة اليابانية

تفترض ثقافة التنظيم يف املؤسسات اليابانية، أن تكون العالقات بني األفراد مالية إىل اجلو غري الرمسي، فهذه 

لى جو عإذ تساعد يف النهاية على احملافظة  النظرة الشمولية يف التعامل تعترب من أهم مميزات الثقافة التنظيمية ،

، فاملنظمة اليت حتتفظ بنظرة مشولية لألمور التنظيمية، و تعمل مؤهليها من مجيع من الشعور القوي باملساواة

املستويات التنظيمية على التعامل فيما بينهم على أسس انسانية، ختلق حالة معها احلط من البعد االنساين 

  .لعاملني ، و ال يعود من املعقول التصرف بشكل من التسلطلشخصية األفراد ا

  :القيم و العادات كمقدمة للتصنيع يف العامل. جـ

فيقول أنه من املهم من منظور اجتماعي إدراك أن كل مجاعة بشرية )) بيجر(( يتحدث أحد املفكرين الغربيني 

ت عملية تلقائية لبناء ثقافة فالقيم و هي نسيج من معان مشتركة، فإذا أصبحت تلك املعاين منظمة، تولد

العادات االقتصادية يف أجزاء من مدن العامل الثالث قد تستخدم كمقدمة للتصنيع، حيث يظهر وعي حديث 

بصورة مميزة عند تقاطع املشاعر األسرية و العمل ، و الذي عندنا يكتسب قوة يواسطة نظام أخالقي معني، قد 

  .)2(حديثة و مدعمة سياسيا ة يسفر عن تكوين ثقافة اقتصادي

إن هذا الرأي ملفكر غريب يعطينا أمال يف أن دول العامل الثالث إذا عرفت استغالال قيمها و تراثها الثقايف تتمكن 

  .من تكوين ثقافات مؤسساتية قوية

  ،  40،  39، ص 1995الدار الدولیة للنشر و التوزیع مصر، كندا بیریجیت ، ترجمة محمد مصطفى غنیم، ثقافة تنظیم العمل، )  1(
  .42بیریجیت بیجر، نفس المرجع، ص ) 2(



  :خالصة

  .ةورا هاما يف التنظيمات الصناعي{من خالل ما سبق يتضح أن الثقافة كعنصر سوسيولوجي تلعب 

هي تؤسس لواقع ثقايف تنظيمي، كما أا تعترب شرطا من شروط اإلقالع احلضاري، و قد أشار إىل هذا املفكر 

مبا حيمله من فكر و قيم إضافة إىل التراث تتشكل من هاته  اإلنسانالكبري مالك بن نيب الذي أكد على أن 

د أمهية استغالل القيم للنهوض من ال شيئ فما تؤكاملعادلة حضارة و لواقع املؤسسات اليابانية جتربة فريدة ت

  .بالك لو توفر كل شيئ األرض الثورة ، االنسان و هذا حال بلد كبالدنا

و ما ميكن استخالصه من هذا الفصل أن وجود منوذج ثقايف ال يكفي لنجاح املؤسسة ما مل تلتزم مجيع الفئات 

تمدة من طرف املؤسسة كاالختيار، التنشئة ، التكوين، أو من العمالية بتطبيقه و االمتثال له سواء باآلليات املع

خالل عامل ثاين هام و هو اجلهد الذي يبذله العامل من أجل التكيف مع ثقافة املؤسسة و هو ما سنحاول 

  .احلديث عنه يف الفصل القادم



  

  

  

  

  الفصل الرابع



  عــــــالفصل الراب

VI  .مدخل سوسيولوجي للتكيف  

  متهيد 

  .التكيف مؤشرات .1

 .كيفية حتقيق التكيف .2

 .مظاهر سوء التكيف .3

 .القيم و دورها يف حتقيق التكيف مع ثقافة املؤسسة .4

 .انعكاسات التناقض القيمي داخل التنظيم .5

 .املشاكل الناجتة عن التناقض القيمي .6

 .تدخالت مساعدة لتوافق القيم .7

  خالصة



  :مهيد

  .ى حتقيق األهداف املسطرةإنّ أي تنظيم صناعي يهدف إىل خلق جو عمل يساعد عل

و زيادة األرباح متناسية يف كثري من األحيان ذلك و هاته األهداف تركز بالدرجة األوىل على رفع االنتاجية 

  .حتقيق هاته األهدافالفرد الذي يكد و يتعب من أجل 

من رغبته يف العمل  و الدراسات احلديثة تؤكد على أمهية خلق اجلو االنساين الذي يرجع العامل حيويته و يزيد

و بالتايل حيقق تكيفه مع ثقافة مؤسسته و يندرج مع زمالئه فيتعزز شعوره باالنتماء و هذا ما سنحاول ابرازه 

  .يف هذا الفصل من خالل مظاهر التكيف و من خالل أيضا ابراز دور القيم يف حتقيق التكيف

  .لعمال مع النموذج الثقايف السائدفتكيف العامل مع ثقافة املؤسسة هو مرآة حقيقية المتثال ا



  مؤشرات التكيف. 1

هناك مدة مؤشرات يقاس ا التوافق و التكيف و هذه ااالت ميكن أن تشري إىل توافق العامل مع ثقافة 

  :املؤسسة و هذه ااالت

  .احلالة االنفعالية للعامل -

 .العامل الشكلي -

 .الكفائة املهنية للعامل -

 .عالقة العامل بزمالئه -

 .عالقة العامل برؤسائه -

 .امتثال العامل و انصياعه -

 .العامل املتغيب -

 .تكيف العامل مع اآللة -

 .خماوف العامل -

 )1(. مشكالت العامل الشخصية -

  :كيفية حتقيق التكيف. 2

  .ملية التكيف مع ثقافة املؤسسة تتضمن توافق العامل مع ظروف عمله و مع من حوله’حتقيق إنّ 

  .أن ترتبط احلياة املهنية باحلياة اخلاصة للعامل -

 .أن حيتوي العمل على التدعيم االجتماعي و املعريف -

 .أن يؤدي العمل كمستقبل يرجوه -

  .اذ القرارأن يشارك العمال يف اخت -

  .167، ص  1996كامل محمد محمد عویضة، علم النفس الصناعي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، )  1(



  مظاهر سوء التكيف. 4

إنّ العامل إذا مل يتمكن من التواؤم مع الثقافة السائدة يف املؤسسة يؤدي إىل سوء تكيفه، و سوء التكيف يظهر 

  :يف مظاهر مثل

  و زمالئه أكثر شغبا يف تعامله مع رؤسائهالعامل يصبح  -

 ممارسة سلوكات عدوانية يف حميط عمله -

 . )دوران العمل  (آلخر تنقل العامل من  عمل  -

 .كثرة األخطاء الفنية اليت يقع العامل فيها -

  القيم و دورها يف حتقيق تكيف العمال مع ثقافة املؤسسة . 5

املؤسسة ليس باألمر السهل ألنه يرتبط بعوامل عديدة، و تعد القيم من مع ثقافة  األفرادإن عملية تكيف 

منسجمة مع قيم التنظيم يف العمل كلما كان ذلك نت قيم الفرد العوامل املهمة يف عملية التكيف فكلما كا

  .مؤشرا على التكيف مع ثقافة املؤسسة

حيث حاولت الكثري من الدراسات التعرف على تأثري القيم الثقافية على السلوك يف بيئة العمل و أثرها على 

ن املواقف يف السلوك لكل من اإلدارة و ممارسة األفراد لعملهم، ففي اتمعات املتعددة الثقافات، يتوقع تباي

  .)1(العمال

و خلصت الدراسات إىل تأثري الثقافة على سلوك و ممارسات الفرد خاصة يف املنظمات اليت هلا فروع متعددة 

  .يف مناطق ثقافية متباينة

  :الفرق بني قيم األفراد و قيم التنظيم

  .تعين التشكيلة الفكرية لألفراد: قيم األفراد . أ

تضم اجلوانب التنظيمية و السلوكية للمؤسسات و ما يتبناه من قواعد و : التنظيم قيم . ب

 .تعليمات و قوانني

  .42ص  2002جامعة الجدیدة للنشر االسكندریة عبد العفار، حنفي السلوك التنظیمي و إدارة الموارد البشریة دار ال. د)   1(



ميكن القول أن القيم هي جمموعة من التصورات و االعتقادات و املبادئ و األفكار اليت يكتسبها الفرد من 

  .نظيمية و السلوكية للمؤسساتخالل تفاعله مع احمليط، أما الثانية أي قيم التنظيم فتضم اجلوانب الت

  :سات التناقص القيمي داخل التنظيمانعكا. 1. 4

تؤدي تناقضات القيم إىل جمموعة من املشاكل التنظيمية، اليت يصعب يف أغلب األحيان معاجلتها و من هنا 

ا يف حالة يكمن الدور الذي تلعبه القيم فهي من جهة قادرة على حتقيق تكيف العمال مع ثقافة املؤسسة و هذ

االنسجام و من جهة أخرى قادرة على خلق حالة من عدم التكيف يف حالة وجود تناقض بني قيم األفراد و 

  .قيم املؤسسة

  :املشاكل الناجتة عن التناقض القيمي.  2.4

 إنّ قوة التناقضات و االختالفات بني القيم داخل التنظيم يؤدي إىل صعوبة التكيف، و عدم: صعوبة التكيف. أ

القدرة على حتمل ضغوط خمتلف القيم املتعاكسة، فكلما زادت االختالفات و التناقضات زادت صعوبة 

  .)1(التكيف، و أدت إىل انعكاسات أوسع

  .هذه املرحلة تربز مظاهر الفشل يف ثالث صورو يف : فشل التكيف. ب

رجات الثقافة و التكوين بني هناك اختالف يف طبيعة القيم، و اختالف يف د: سوء العالقات اإلنسانية. 1

  .العمال و املسؤولني، حيث غالبا تتغلب القيم التقليدية على العمال و القيم احلديثة يتبناها االطارات

  .هذا التناقض و االختالف ، قد يصل إىل درجة التوتر خاصة خاصة بني اإلدارة و العمال

إىل اخنفاض الروح املعنوية و نقص الدوافع لالجناز و  إن سوء العالقات البشرية يؤدي: اخنفاض الرضا املهين. 2

  .و اخنفاض روح املبادرة ةالالمباال

  .و تتضمن إما االنسحاب و الغياب و التمارض: اإلجهاد الذهين و البدين مع املواجهة. 3

   220، ص  1992بوفلجة غیاث، تناقض القیم داخل التنظیم ، أعمال الملتقى الدولي للثقافة و التسییر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، )   1(



لى سري املؤسسة له آثار خطرية عإنّ تناقض القيم و اختالفها داخل : تدخالت مساعدة لتوافق القيم. 4.3

و التدابري اليت من شأا التخفيف  اإلجراءاتاألمور التنظيمية لذلك اقترح الدارسون ملوضوع القيم جمموعة من 

  :ذا االختالف و ميكن حصرها فيما يلي÷من حدة 

  .حصر العوامل الثقافية و القيمية املؤثرة داخل التنظيم -

ليت تؤثر يف التنظيم و من مث العمل على تدعيم ما هو اجيايب و التعرف على اجلوانب االجيابية و السلبية للقيم ا -

  .تعديل و تكييف ما هو سليب

التعرف على اجلذور التارخيية و الثقافية لبعض تقنيات التسيري و املستوردة غري املتماشية مع واقعنا، و بالتايل  -

  .فهم بعض املشاكل

ة على وحدة األهداف و قوة االنتماء أمر ضروري مجيع اجلهود إجياد ثقافة خاصة بالتنظيم، فإجياد ثقافة مبين -

  .لتجسيد األهداف و الطموحات



  :خالصة

  .مت التعرض ألهم مشكلة تواجه أي تنظيم صناعي و هي عدم التكيف من طرف العماليف هذا الفصل 

  .مي تنظيميفالتكيف مع ثقافة املؤسسة يتطلب انسجاما كبريا بني ما هو قيمي فردي و بني ما هو قي

االنسجام بني القيم و يف خمتلف املستويات التنظيمية يف عناية األمهية ألي مؤسسة فهي الطريق حنو فدرجة 

  .االمتثال و االلتزام لكل ما هو رمسي و غري رمسي

  .فالعمال تقل مشاكلهم كلما انسجموا مع القيم التنظيمية و هذا ما تؤكده كل الدراسات السوسيولوجية

ف الواقع الثقايف و االجتماعي للمؤسسة اجلزائرية سوف تكون لنا إطاللة على استراتيجية التصنيع و لنكتش

  .ببالدنا من خالل الفصل اخلامس



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الفصل الرابع



  س ـــالفصل اخلام

V  .استراتيجية التصنيع باجلزائر و سياسة املوارد البشرية  

  

  متهيد

  .استراتيجية التصنيع باجلزائر. 1

  .املبادئ العامة الستراتيجية التصنيع باجلزائر. 1.1

  .االجيابية و السلبية للتحول حنو اقتصاد السوقاآلثار . 2. 1

  .مسات منط إدارة املوارد البشرية باجلزائر. 2

  .خالصة



  يدــــمته

تراتيجية إن حتقيق التنمية هو اهلدف املنشود لكل الدول، و طريق التنمية طريق وعر و شائك يتطلب اس

  .حمكمة

اجلزائر اجتاهها حنو التنمية مرت بعدة مراحل و اعتمدت على الكثري من أمناط التسيري، و أخذت الصناعة 

  .اجلانب األكرب من االهتمام

و مهما قلت أو كثرت التجارب يبقى املورد البشري هو جوهر أي عملية تنموية و يف الفصل سنحاول تقدمي 

  .ليت اتبعتها اجلزائر يف حماولة حتقيق التنمية كما سنعرض حال املوارد البشرية ببالدناموجزا عن االستراتيجية ا

و هذا الفصل يعطينا حملة عن املسار التارخيي للعملية التنموية و يربز أمهية وجود ثقافة مؤسساتية تسهل امتثال 

  .العامل هلا و تعمل من أجل تكيفه يف حميط العمل



  باجلزائر التصنيع إستراتيجية. 1

اجلزائر يف  سياساا التنموية على التصنيع السريع و املكثف، و وضعت خطة سياسية تستهدف توفري اعتمدت 

وسائل التحكم يف التنمية إذ تركز اهود الوطين يف جمال التصنيع على توفري الظروف اليت جتعل البلد قادرا 

ت اجلهود يف املرحلة األوىل على إقامة اهلياكل اليت على خلق صناعة قوية و متطورة و متنوعة، لذلك تركز

  .تشكل املنطلق و القاعدة املتينة خلوض معركة التنمية

اتفق حوهلا الكثري من املختصني يف قضايا الصناعات املصنعة اليت  إستراتيجيةهذه العوامل شجعت على تبين 

  .)1(تنمية الصناعية باجلزائر ، جوهر ال))نظرية الصناعات املصنعة(( التنمية معتربين أا 

  :إىل مجلة من الفرضيات نذكر منها اإلستراتيجيةو قد أسندت هذه 

هذه الفرضية حال هلا عن طريق التركيز على الصناعة املصنعة يتطلب رؤوس أموال ضخمة و قد وجدت . 1

  .اليت تأيت من خالل االستثمارات يف قطاع احملروقات اإليرادات

لتخطيط الذي يسمح بإحصاء اإلمكانات املادية و البشرية للمجتمع و توجيهها يف إطار االعتماد على ا. 2

  .عملية التنمية

من الواجب توفر قطاع اقتصادي انتاجي كبري و قوي قادر على حتمل كافة األعباء و نتائج األزمات . 3

  .بشكل عام،الدورية اليت قد تلحق باالقتصاد 

جتمع الريفي وفق ما كانت تتطلبه املرحلة و االجتاه السياسي و التنموي املتبع، و تغيري البنية التحتية للم. 4

ذلك بواسطة إدخال نظام انتاجي زراعي جديد يهدف إىل حتقيق إصالح يف القطاع الفالحي ميس عالقات 

  .االنتاج، طبيعة االنتاج و النظام الداخلي هلذا القطاع

  :ه االستراتيجيةو على ضوء هذه الفرضيات تتضح أهداف هذ

  .و العمل على تطويرها كوسيلة للتنمية الصناعية و الزراعية) ثقيلة(إقامة صناعات أساسية . أ

  .فتح و إجياد جماالت استثمارية يف املوارد الطبيعية. ب

   2005 – 2004جامعة منتوري قسنطینة فكرون السعید، رسالة دكتوراه، التصنیع و التنتمیة بالمجتمعات المختلفة ، )   1(



  .فتح و توسيع سوق العمل عن طريق خلق مناصب شغل جديدة. ج

  .ليإشباع احلاجات األساسية بواسطة اإلنتاج الداخ. د

  .جعل السوق االستهالكي الداخلي املنفذ الرئيسي لتوزيع و استغالل اإلنتاج احملكي. هـ

  : و كمالحظة للمخططات التنموية اليت طبقت يف اجلزائر جند 

  )1970،  1967( املخطط الثالثي  -

  ).1973،  1970( املخطط الرباعي األول  -

  ).1977،  1973(املخطط الرباعي الثاين  -

  ).1981،  1977( خطط اخلماسي األول امل -

  املبادئ العامة إلستراتيجية التصنيع باجلزائر. 1. 1

لقد ازداد االهتمام بالتصنيع يف العشرية الثانية بعد االستقالل، و جتلى ذلك يف خلق شبكة صناعية واسعة 

التوصيات العامة  تكونت أصال من وحدات صناعية بداخل الوطن، و قد برز هذا االنشغال أكثر من خالل

( لسياسة التنمية االجتماعية و االقتصادية على املستوى الوطين، و كذلك ما نص عليه املخطط الرباعي الثاين 

  .، فالتوسع يف التشغيل ما يزال هو أحسن وسيلة تضمن دخال مستقرا)1977، 1974

حتميات اجتماعية كانت مبثابة  التنمية الصناعية باجلزائر جاءت وفق مبادئ جوهرية عكست هي األخرىإنّ 

اخلصائص العامة للمجتمع  كذلك أوضحتاهلدف الذي بنيت من أجله هذه اإلستراتيجية من جهة و 

  .من جهة ثانية اإلستراتيجيةاجلزائري الذي تكفل و احتضن هذه 

  .التنموية باجلزائر نضعها وفق منظور اقتصادي أكثر منه اجتماعي ثوريمبعىن أن السياسة 

  دئ الصناعة املصنعةمبا

  .التوازن اجلهوي . أ

 .تأميم احملروقات و املناجم . ب



  هيكلة اقتصاد وطين قوي. ج

  :التوازن اجلهوي. أ

إنّ مسألة التوازن اجلهوي تعترب أمرا ال ميكن التنازل عنه يف سياسة التصنيع باجلزائر، و يتجلى يف حتقيق العدالة 

زيع الدخل القومي، بصفة عادلة و هذا عن طريق توزيع االجتماعية بني كافة أفراد الشعب عن طريق تو

  .االستثمارات على كافة مناطق البلد دون استثناء

  التأميم و بناء القطاع العام. ب

جاء لدعم االستقالل السياسي و يقتضي على التبعية االقتصادية ، و من أهم و يعترب مبثابة املبدأ الذي 

مث تأميم قطاع املناجم، احلديد و  1966لة تأميم القطاع املصريف سنة التأميمات اليت متت باجلزائر املستق

  .1971الفوسفات، و أخريا تأميم احملروقات سنة 

  بناء اقتصاد قوي. ج

حنن نعرف جيدا أنه عند خروج املستعمر من اجلزائر مل تكن هناك قاعدة اقتصادية و ال هياكل انتاجية تستحق 

  .أجل إحداث انطالقة تنمو ممكنةاالهتمام و االعتماد عليها من 

و منه كان الوضع يتطلب إحداث ثورة عميقة يف بىن اتمع كي يسمح بانتقال اتمع من حالة التأزم و 

  .الفوضى إىل حالة النمو و التقدم

  .و بذلك رفعت شعارات الثورات الثالث، الثورة الصناعية ، الثورة الزراعية، الثورة الثقافية

  :صناعيةالثورة ال. 1

لقد جاءت الثورة الصناعية من منطلق اقتصادي ذف إىل خلق أسواق جديدة، و رفع مستوى االستثمار مع 

  .إحداث حتوالت عميقة

  الثورة الزراعية. 2  



فالبعض وضعها يف اطار اجتماعي  1972نوفمرب  08انطلقت هذه العملية على أساس القرار الرئاسي يف 

  .التنمية بالبلد، و البعض اآلخر وضعها يف إطار اجتماعي سياسياقتصادي، أي تكملة لسياسة 

  .ئة سكان الريف ملا قدموه أثناء حرب التحريرأي مكاف

  :الثورة الثقافية. 3  

الصناعة (باألساس إىل تدعيم القطاعات اإلنتاجية و الثقافة، و كانت موجهة و مشلت قطاعات التربية و التعليم 

ب و اإلطارات املسرية هلذه القطاعات، حيث اعتمدت على إجبارية و دميقراطية و تكوين  النخ) و الزراعة

  .التعليم و التكوين

بعد النظام االشتراكي مرت بالدنا مبراحل حرجة و مضطربة و بفترة سياسية سادت فيها اضطرابات خطرية 

  ).العامل بصفة خاصة(كان هلا األثر الكبري على الفرد اجلزائري عامة 

  .اخلوصصة و مبجيئه ظهرت مسات جديدة لالقتصاد اجلزائري الذي أصبح وجها لوجه مع العوملة جاء قرار

  .يف العنصر املوايل سنتعرف على آثار للتحول ،حو اقتصاد السوق

  اآلثار اإجيابية و السلبية للتحول حنو اقتصاد السوق 2. 1

  اآلثار اإلجيابية للتحول حنو اقتصاد السوق

القطاع العام الذي استهلك كثريا من املوارد املالية للبلد، و هذا من حيث مسايرته  التخلص من عناصر -

للسياسات املركزية، سواء يف توزيع الدخل أو حتديد األسعار أو اختاذ القرارات يف جمال االستثمار، مبعىن أن 

رتفاع مستويات املديونية ، بل كان سببا يف ااإلنتاجالقطاع العام كان مسريا مبنهج ال يسمح من رفع مستوى 

  .اإلنتاجيةللمؤسسة 

بتحرير السوق و املبادالت التجارية ظهر القطاع اخلاص الذي تنافسه بني املنتجات احمللية و األجنبية، و منه  -

  .و زادت معدالت األرباح اإلنتاجيةرفعت الكفاءة 

  .و املنافسة داخل سوق حررفع عجلة التنمية بواسطة إنشاء مشاريع إنتاجية قادرة على العمل  -



االقتصادية و تشجيع و حتريره من كثري من القيود إىل التوسع يف القطاع اخلاص حترير األسعار أدى إىل  -

  .)1(حملية مشوهة و طفيلية  رأمسالية

  .حتول البطالة من مقنعة إىل سافرة، و بالتايل زيادة معدل البطالة -

ر البشرية القادرة على القيام بعملية التصنيع الواسعة بسرعة ، األمر الذي االفتقار اجلزئي أو الكلي إىل العناص

  .أدى إىل استراد العمالة يف شكل بيوت اخلربة اهلندسية و االستثمارية

  مسات منط إدارة املوارد البشرية باجلزائر. 2

ة متثل إحدى أضعف حلقات ال يزال الطابع التقليدي يسود املؤسسة العربية و ال تزال إدارة املوارد البشري

  .اإلدارة العربية

  :أهم مسات إدارة املوارد البشرية باجلزائر ما يليو من 

االستراتيجي اهلامة يف املنظمة و اعتبارها أقل انفصال إدارة املوارد البشرية و انعزاهلا عن جماالت العمل . 1

  .)2(أمهية 

  .مور املتعلقة بالتوظيفيف األاحنصار ممارسات اإلدارة يف معظم األحيان . 2

  .تفتقد معظم إدارات املوارد البشرية الرؤية املستقبلية لالحتياجات. 3

ال تلقى عملية االستقطاب و االختيار العناية الكافية  ، و ال توجد يف أغلب املؤسسات دراسات لسوق . 4

  .العمل

  .ئريةالوالءات و االنتماءات القبلية ال تزال سائدة يف اإلدارة اجلزا. 5

تنحصر أنشطة و اهتمامات تنمية املوارد البشرية يف عملية التدريب بشكلها التقليدي و الذي يفتقد معظم . 6

  .أساسيات و أركان التدريب الفعال

إنّ هذه السمات تدعو يف كثري من األحيان إىل ضرورة إعادة النظر يف أمناط التسيري و االستفاذة من التجارب 

  : أخرى أصبح ضرورة حتمية أو مسات العامل اجلزائري تتمثل يف الناجحة يف بلدان 
منتوري  قیرة اسماعیل، العولمة و موقع الجزائر في النظام العالمي الجدید، الملتقى الوطني حول الجزائر و العولمة، قسم علم االجتماع ، جامعة)   1(

  . 328قسنطینة ص 
   2004امعة قسنطینة ، علي غربي، تنمیة الموارد البشریة ، قسم علم االجتماع ، منشورات ج) 2(



  .قلق العامل علىى مستقبله الوظيفي، و ذلك نظرا لتدين الوضع املادي و االجتماعي للعامل .1

 ).التقيد مبواعيد احلضور و االنصراف فقط( عدم التزام العامل بتكريس نفسه للعمل الوظيفي  .2

 .ةاالستقامبالرتاهة و  عدم إلتزام املوظف أحيانا كثرية .3



   ةــــــخالص

مما سبق و رغم السياسات اليت اتبعتها بالدنا فإن األهداف املرجوة مل تتحقق و ال تزال اإلدارة اجلزائرية 

تعاين من مشاكل عويصة ، فاالستراتيجيات تتطلب كفاءات قادرة على حتويل ما هو نظري إىل واقع 

  .ملموس

كن إنكار ذلك السعي احلثيث عند بعض اجلهات من أجل رفع كفاءة اإلنتاج و مع كل هذا اإلخفاق ال مي

  .، و تثمني جاد للموارد البشرية

  .فامتثال و التزام العامل باإلجراءات مرهون باإلستراتيجية املدروسة جيدا



  

  



Résumé d’une thèse de magistère en sociologie 

(Culture de l’entreprise) 

Présenté par saoula Hayet 

Le sujet de notre thèse concerne la culture de l’entreprise. 

Premièrement  on’ a donné une notion à la culture de l’entreprise. 

- La culture de l’entreprise : c’est un ensemble de croyances, de normes, de 
principes, de valeurs, et de culture passe d’une génération à autre. 

- notre recherche pose une problématique. 

- La problématique (la question générale) : à quel point les travailleurs 

respectent la culture d’entreprise. 

Pour donner une réponse à cette question, on a proposé une hypothèse 
générale. 

- l’hypothèse générale c’est : l’accord de travailleurs avec les valeurs de 
l’entreprise crie le respect vers la culture de l’entreprise. 

- on a partagé cette recherche à huit chapitres. 

Le premier chapitre : la problématique. 

Le deuxième chapitre : la théorie qui concerne la culture de l’entreprise. 

Le troisième chapitre : Analyse sociologique de la culture de l’entreprise. 

Le quatrième chapitre : l’adaptation. 

Le cinquième chapitre : la stratégie industriel de l’Algérie. 

Le septième chapitre : l’intégration l’accord, les relations. 

Le huitième chapitre : les résultats de la recherche. 



The summary 

Of Magister thesis 

(The culture of organization) 

 

Introduce by SAOULA Hayet. 

- This thesis tries to examines the organization culture in Algeria especially 
sonalgaze Annaba culture. 

In this situation one can ask if the worker of Sonalgaz respect the culture of 
his organization or not?. 

- The culture of ony organization will soon be possible to gro up (generation 
then generation). 

- The results of this study are: 

The workers become part of the great company organization (the 
organization culture). 

- At end there is the adaptation between the culture of worker and 
organization. The workers are able to respect the culture of Sonalgaz 
Company. 

 


