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  :ة ــــــــــــــــــــمقدم
من المواضيع التي عرفت اھتماما كبيرا في المنظمة موضوع ثقافة  يعتبر              

من  لما لھذا الموضوع ،السنوات ا(خيرة من طرف الباحثين في مجال العلوم ا�جتماعية

خاصة بعد تغير الظروف  ،أھمية  بالغة في دراسة ورفع ا0ليات التي يسير عليھا التنظيم

تغييرات أدى بالمنظمات إلى إحداث  مما ،المحيطة بالمنظمة والتي أصبحت غير مستقرة

وھذا � يتم دون دراسة الجانب  ،على المستوى التنظيمي من اجل مسايرة ھذه التغيرات

 ،وسلوكيات ،واتجاھات ،ومعايير ،وعادات ،وقيم وما يحتويه من أفكار،الثقافي للمنظمة 

 .ا من عناصر ثقافة المنظمةوغيرھ

 ،والتي تمثل نقطة البدء ا(ساسية للتفكير في إنشاء ھذه المنظمة ،فلكل منظمة ثقافتھا الخاصة

فھي  ،اريخوا(حداث والت الخاصة بالمنظمة مع مرور ا(يام وربما تتطور ھذه اNيديولوجية

بحد أدنى  أسلوب جميع العاملين بھاو ،عملو حركةأھداف و تعد المرصد ا(ساسي لرؤية

 .المنظمة تتفق عليه وترضى به إدارة

واNجراءات التي  ،والقيم ،المعاييرو ،ا دور كبير في إنتاج المعلوماتثقافة المنظمة لھ إن

المشتركة التي  أنماط من السلوكيات ثقافيا لبناء والتي تعتبر نسيجا ،تشكل ثقافة تنظيمية

ا(داء ويوحي با�لتزام و البعد اNنساني الذي يخلق التوحد في المعنىو ،تمارس بالمنظمة

فثقافة المنظمات تستمد قوتھا من التفاعYت بين أعضائھا داخل المنظمة باعتبارھم  ،الجيد

  .اتهالتي تحتوي وتعبر عن نجاحو ،مجتمعا مصغرا له ثقافة خاصة به

إن مساھمة كل فرد في بناء ثقافة المنظمة واندماجه فيھا � ينحصر في امتثاله لبعض 

بل يجب تبني ثقافة اتصالية قائمة على  ،السلوكيات وتنفيذه لبعض ا(مور التنظيمية فقط

 المشاركة أسلوب وإرساء ،التواصل بين الرئيس والمرؤوس وبين كل أعضاء المنظمة

  ،المنظمة يحقق أھدافبما التشاور  الفعالة في الجماعية

فھي تجعل أعضاء  ء ا(عضاء،وكسب و� ةواستمال ،وتطبيق أسلوب عادل في المعاملة

من شانه تفعيل قدرات الفرد لتؤثر  كل ذلك ،المنظمة يقومون بأعمال تلقائية على قدر الكفاءة

فعال يتفق  ير تنظيميلتالي إحداث  تغيوبا ،في العمل ا(داء الذي يبديه على ضبط سلوكيات

  .مع أھداف المنظمة التي أنشئت من أجلھا
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وشعورھم  ،افعتيھم للعملود ،ثقافة المنظمة ھي جانب يرتبط بسلوك ا(فراد إن

يعني ا�ھتمام بكل ما ھو  لفرد في المنظمةلد أن ا�ھتمام بالجانب الثقافي ومنه نج، با�نتماء

  .للمورد البشري إنساني

وھو ما يجعل  ،اNدارة مھمة ا(ولى جانب الثقافي وا�جتماعي ھو بالدرجةالتأثير في ال إن

فالعنصر البشري ھو من أھم الموارد  ،بجانب التسيير في المنظمةھذا الموضوع يرتبط أكثر 

من خYل ا�ستثمار في تنمية  البشري ردالمو اھذ ةو يمكن زيادة قيم ،التي تمتلكھا المنظمة

 ،ا(فراد في المنظمات ثقافةدراسة ب ويأتي ذلك ضاء المنظمة،(عقدرات الو مھاراتال

ماھية ا0ليات الثقافية التي يمكن من خYلھا ضبط السلوك وتوجيھه وفق معايير محددة و

حتى نتمكن في ا(خير من إحداث تغيير  ،وأھداف وتوقعات ا(فراد العاملينوتحديد حاجات 

  .إيجابي مقصود نحو وضع أفضل للمنظمة
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  :أهمــية الــدراسة -1

  :تكمن أمهية  هذه الدراسة يف عدة نقاط وهي

تعزيز الدراسة السابقة وفتح اال أمام الدراسات املستقبلية يف التنظيمات وتوسيع دائرة معاجلة هذا املوضوع / 1

  .الذي يعترب من مواضيع الساعة اليت جيب دراستها والبحث فيها

  .راسة حتليلية كيفية وكمية لثقافة املنظمة، وللتغيري التنظيميميثل هذا املوضوع د/ 2

متثل هذه الدراسة رصيدا معلوماتيا عن ثقافة املنظمة، وتطويرا علميا لتغيري تنظيمي بناء، من أجل منظمة أفضل /3

  .وأسرع منوا، وأكثر قدرة على املنافسة من خالل ضبط مواردها البشرية

ية لتنمية ثقافة املنظمة واليت من شاا أن تساهم يف التغيري التنظيمي للعاملني اقرتاح مناهج و حلول علم/ 4

  .داخل املؤسسة اجلزائرية

ميكن هلذا املوضوع أن يساهم يف زيادة االهتمام مبوضوع التغيري التنظيمي ودوره االسرتاتيجي يف منظومة /5

 .وحتقيق التميز والنجاح املنشود املؤسسات واملنظمات

  :اف الــدراسة أهـــد -2

نسعى من خالل هذه الدراسة املتواضعة و العمل البسيط إىل  االطالع ومعرفة مجلة من األهداف حىت ال 

  :تكون هذه الدراسة جافة، وعبارة عن دراسة وصفية فقط، ومن بني هذه الغايات واألهداف جند

  .رة املدروسةإثراء املعرفة العلمية وإشباع الفضول العلمي من خالل فهمنا للظاه* 

  .حماولة الوصول إىل حقائق علميه واختبار صحتها من خالل اجلانب امليداين * 
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  .حماولة التحكم يف أدوات وطرق البحث العلمي كيفيا وكميا* 

  .إبراز اجلانب الثقايف للعامل يف عامل الشغل*

  .يف حتقيق التغيري التنظيمي حتديد األبعاد واخلصائص لثقافة املنظمة واليت هلا تأثري وعالقة قوية * 

 .الكشف عن طبيعة العالقة بني ثقافة املنظمة والتغيري التنظيمي*

  :أسباب اختيار الموضوع -3

عند اختيار أي موضوع دراسة البد أن يكون للباحث مجلة من األسباب واملربرات والدوافع العلمية الختيار 

املوضوع هو اإلسهام يف الرؤية التصويرية له، وكذا دراسته  وحتديد موضوعه املدروس بدقة، واهتمامنا بدراسة هذا

يف إطار ختصص إدارة املوارد البشرية هو ما يكتسيه من أمهية  قصوى وبالغة يف دراسة ثقافة العنصر البشري يف 

ودورها إطاره التنظيمي، والذي يعترب احملرك األساسي يف أي تنظيم، وكذلك االطالع على أبعاد الثقافة التنظيمية 

  .يف حتقيق التغيري التنظيمي 

كما انه يفتح لنا اال من خالل هذه الدراسة ملعرفه الطابع والصفة املميزة لثقافة املنظمة ومعرفه إذا ما كانت 

  .قوية داخل املؤسسة اجلزائرية

  :كذلك هناك عده مربرات منها

  :االعتبارات العلمية والموضوعية/ أ

ثقافة التنظيمية للعامل من قبل بعض اإلدارات اجلزائرية والتعامل مع العنصر البشري ضعف االهتمام مبوضوع ال* 

  .املوجود باملؤسسة على أنه جمرد أداة عمل ال يؤثر وال يتأثر
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حماولة توضيح وكشف بعض جوانب احمليط الداخلي للمؤسسة اجلزائرية الذي يزاول فيه العامل نشاطه ومدى *

  .انعكاس ذلك على سلوكه

  .ضعف وقله االهتمام بدراسة الثقافة التنظيمية ودورها يف تفعيل التنظيم داخل املؤسسة جلزائرية* 

  .موضوع ثقافة املنظمة والتغيري التنظيمي يندرج ضمن ختصص إدارة املوارد البشرية* 

  .حماوله معرفة ما إذا كانت ثقافة املنظمة حتدث التغيري التنظيمي يف املؤسسة* 

  

  :الـــذاتية األسبـاب/ب

  .التساؤل املستمر والدائم حول أمهية ثقافة املنظمة ودورها يف إحداث  التغيري التنظيمي * 

لعنصر البشري وهذا راجع إىل ما ميلك من قدرات وطاقة ذهنية البد من ا مبوضوع الدراسة وأمهيةقناعتنا اخلاصة * 

  .و تثمني التغيري احلاصل داخل املؤسسة استغالهلا

  .ل الشخصي لدراسة هذا املوضوع وإحساسنا مبدى أمهية الدراسةاملي* 

حماوله رفع مستوى كفاءاتنا املنهجية واملوضوعية العلمية باعتبار أن املمارسة العلمية تثري معارفنا وتدربنا على * 

  .التحكم يف أدوات البحث العلمي
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  :اإلشكــالــية -4

الل املوارد البشرية املتاحة، ومن خالل القيام مبهام إدارية تسعى املنظمات إىل  حتقيق أهداف معينة من خ

متكاملة لتسيري هذه املوارد، غري أن التسيري احلديث للموارد البشرية مل يعد يقتصر على التسيري القانوين للمؤسسة 

اخل النسق فقط، بل يتعداه إىل التسيري الثقايف للموارد البشرية الذي يقوم على دراسة املنظمة كنسق فرعي د

الكلي املتمثل يف اتمع ، فالتنظيم  ميثل أهم الركائز للقيام بأي نشاط من األنشطة، وهو ما جيعل هذه املنظمة 

تقوم على أساس علمي وتسيريي، وهذا يؤدي بنا إىل  القول أن املنظمة تتأثر جبمله من العوامل السياسية 

مد على جناح تنظيمها، حيث أن طبيعة التنظيم السائد يف واالجتماعية والثقافية، وأن جناح أي مؤسسة يعت

املؤسسة تساعد على فهم وتفسري أداء العمال والقيم اليت حيملوا،كاملثابرة يف أداء مهامهم،والسلوك املنضبط 

  .واملنظم، ومعرفة مدى اطالعهم على التنظيم السائد يف منظمتهم 

لنجاح املنظمة أو فشلها، لذا جند أن موضوع ثقافة املنظمة حيظى تعترب ثقافة املنظمة من احملددات األساسية 

تربز يف ) موضوع ثقافة املنظمة(باهتمام كبري من طرف الباحثني خالل العقود األخرية على اعتبار أن أمهيته 

لتحقيق  متكيننا من معرفة مدى االنضباط الداخلي للعمال، إضافة إىل مساعدتنا يف تنشيط كفاءات املوارد البشرية

األهداف التنظيمية، واليت تعد من أهم العوامل الفاعلة يف حتقيق التغيري التنظيمي، والثقافة التنظيمية تتجلى من 

خالل عمليه االتصال بني مجاعات العمل، فاالتصال التنظيمي وسيله دف إىل  حتريك السلوك التنظيمي 

تظهر من خالل عملية الرقابة املطبقة على العاملني وحتسيسهم  للعاملني وحتفيزهم يف أدائهم،كما أن ثقافة املنظمة

  .باحلرص على أداء مهامهم على أكمل وجه

إن إحداث  التغيري التنظيمي يكمن كذلك من خالل إشراك كل أعضاء املنظمة واستشارم يف صنع 

خالل حتسسيه بأن له احلق  القرارات و كل ما يتعلق مبستقبل منظمتهم، ألنه ال ميكن كسب والء العامل إال من

يف حتديد إسرتاتيجية املنظمة وفق أهداف واضحة ومشرتكة، كما أن املؤسسة اجلزائرية اليت تعيش مراحل تغيري 
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عميق مطالبة أن تكون واعية بأمهية  حتديد وتفعيل قيمها واملبادئ اليت تعتنقها ألن بقاءها واستمرارها متعلق 

ءات تنظيميه واضحة قائمة على االتصال املرن والرقابة العقالنية، وإشراكهم يف باتفاق عماهلا حول قيم و إجرا

عمليات صنع قراراا وإجراءاا، ألن ما يهم املنظمة يهمهم، كل هذه املعايري والقيم و اإلجراءات تعكس وجود 

  .ثقافة تنظيميه قوية قادرة على إحداث التغيري يف املنظمة

تستدعي باملؤسسة اجلزائرية االهتمام بثقافتها السائدة واليت يسري وفقها العمال  إن األسباب السالفة الذكر

وتوجه سلوكيام، وهذا من أجل حتقيق العمل اجلاد واألداء بفعالية وكفاءة، وهو ما ال يتم إال من خالل دراسة 

ة تنظيميه فعالة تؤثر  يف الثقافة التنظيمية للعامل، لذلك جاءت هذه الدراسة اليت تقوم على أساس وجود ثقاف

، وهذا ما سنتناوله يف دراستنا بالتايل إحداث التغيري التنظيميالسلوك التنظيمي للعاملني يف املؤسسة اجلزائرية، و 

  :اليت تتمحور حول التساؤل الرئيسي التايل 

  هل تساهم الثقافة التنظيمية يف إحداث التغيري التنظيمي يف املؤسسة؟

  :لسؤال العام األسئلة الفرعية التاليةويندرج حتت هذا ا 

  التنظيمي ؟ بإحداث التغيريهل طريقه االتصال يف املنظمة هلا عالقة  - 

  هل العالقات اإلنسانية تؤثر يف التغيري التنظيمي للمؤسسة ؟ - 

  هل لنظام الرقابة اخلاص باملنظمة عالقة بإحداث  التغيري التنظيمي ؟ - 
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 :الفــرضيات -5

  :لعامةالفرضية ا

  .تساهم طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف إحداث التغيري التنظيمي يف املؤسسة

  :الفرعية الفرضيات

  :الفرضية األولى

  .التنظيمي يف املؤسسة إحداث التغيريمرونة االتصال يف املنظمة هلا عالقة يف  - 

  : الفرضية الثاني

  .لتغيري التنظيمي يف املؤسسةالعالقات اإلنسانية بني العمال تؤثر يف إحداث ا - 

  :الفرضية الثالثة

 .ث  التغيري التنظيمي يف املؤسسةلنظام الرقابة اخلاص باملنظمة عالقة يف إحدا - 

 :حدود الدراسة -6

 .تتمثل يف تسليط الضوء على نتائج تأثري الثقافة التنظيمية على التغيري التنظيمي يف املؤسسة أو املنظمة •

املوافقة إلعداد هذا البحث وتوزيع استمارة االستبيان على املبحوثني، وهي سنة السنة : اإلطار الزماني •

2018 . 

 .بوالية اجللفة )سونالغاز(يتمثل اإلطار املكاين يف مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز  :اإلطار المكاني •
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  :المنهج المتبع -7

املنشودة وكذلك يقود الباحث إىل   إن كل حبث أو دراسة علمية حتتاج إىل منهج يوافق البحث أو الدراسة

  .الوصول لنتائج وحقائق

ويعترب املنهج الطريقة األساسية اليت يعتمد عليها الباحث يف أحباثه بغية الوصول إىل النتائج العلمية  

  .الصحيحة

وختتلف املناهج باختالف املواضيع ولكل منهج وظيفته وخصائصه اليت يستخدمها كل باحث يف ميدان 

  .ه، واملنهج أيا كان نوعه هو الطريقة اليت يسلكها الباحث للوصول إىل نتيجة معينةاختصاص

هو " الثقافة التنظيمية و دورها يف إحداث التغيري التنظيمي يف املؤسسة"واملنهج املناسب لدراسة موضوعنا 

ية ملا له من أمهية املنهج الوصفي التحليلي، ويعترب هذا املنهج األكثر شيوعا يف ميدان البحوث االجتماع

علمية، فعملية الوصف ألي ظاهرة يف واقعنا االجتماعي ال تأيت من عدم، بل هناك معطيات ناجتة عن 

الوصف الدقيق للواقع، واملعرب عنه تعبريا كيفيا وكميا، مستخدمني يف ذلك خمتلف األدوات يف مجع البيانات، 

وعي، وبالتايل يهدف هذا املنهج إىل  وصف وحتليل موقف و هذا ما يوفر لنا قاعدة يف حتليله العلمي واملوض

  .أو جمال اهتمام معني

  ):عينة الدراسة(مجتمع الدراسة  -8

أن عدد أفراد : قمنا مبسح شامل للوكالة التجارية لسونالغاز حباسي حببح، وذلك لعدة اعتبارات منها

الوكالة التجارية حباسي (أن هذا اتمع ، إضافة إىل )عنصرا 68(جمتمع الدراسة بالوكالة ليس كبريا جدا 

ميكن اعتباره عينة من بني مجيع الوحدات التابعة للمديرية الوالئية باجللفة، وذلك الحتوائه على مجيع ) حببح

  .مميزات جمتمع الدراسة ككل، فهو حيوي إطارات وتقنيني وأعوان تنفيذ وأعوان أمن
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  :المتبعة لجمع البيانات األدوات -  9

تعترب أدوات مجع البيانات من الوسائل اليت يعمل بواسطتها الباحث يف دراسة الواقع وفهمه نظريا وتطبيقيا،      

فهي أساس أي عملية يف البحث العلمي، وهذه التقنيات مثل الوسائل األساسية للتقصي عن الواقع االجتماعي،  

حث اختيار األدوات والوسائل املنهجية اليت كما أن طبيعة املوضوع وخصوصيته هي اليت تفرض وحتتم على البا

  :ختدم موضوعه، وذا سنعتمد يف دراستنا على عدة أدوات وهي

بأهداف البحث والتعريف باملوضوع  املتعلقة و املعطيات وذلك من أجل مجع بعض احلقائق: المقابلة/ 1

  .ا بتاريخ املؤسسة واهم نشاطا باإلضافة إىل االطالع على املعلومات اخلاصة

تعرف االستمارة على أا منوذج يضم جمموعة من األسئلة، توجه إىل األفراد من أجل احلصول : االستبيان/ 2

على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف ما، يتم تقدمي االستمارة إما عن طريق املقابلة الشخصية، أو 

  .أن ترسل إىل املبحوثني

عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر، واملشكالت، واألحداث  تعرف املالحظة بأا: المالحظات/ 3

ومكوناا املادية، ومتابعة سريها بأسلوب علمي منظم وهادف بقصد تفسري وحتديد العالقات بني املتغريات 

  .والتنبؤ بسلوك الظاهرة

   .ثنا هذاموضوع حب جلمع املعطيات اليت يتضمنهاوقد اعتمدنا بشكل أساسي على تقنية االستبيان 
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 :الدراسات السابقة -10

 س مل يتطرق الباحثون إليه من قبل لكنهعند القيام بأي حبث يتبادر إىل ذهن الباحث أن املوضوع املدرو 

بعد التقصي واملطالعة يكتشف أنه مل يكن السباق إىل اخلوض يف مثل هذا املوضوع وإثرائه ودراسته 

ة، فكل ظاهرة سوسيولوجية مهما كان اجتاهها عاجلتها تيارات فكرية من بالطرق العلمية واملنهجية الدقيق

  .قبل، لذلك وجب على الباحث أن حيدد موقع حبثه من الدراسات واألحباث اليت سبقته

الثقافة التنظيمية وأثرها يف إحداث التغيري التنظيمي يف "ومنه ال ميكننا اخلوض يف دراسة موضوع  

عض الدراسات السابقة اليت هلا صلة مبوضوعنا، وسوف نذكر هنا منوذجني قبل أن نذكر ب" املؤسسة 

  :دراسيني أحدمها جزائري واآلخر سعودي، وهذا على سبيل املثال ال احلصر ومها

  :الدراسة األولى

القيادة اإلدارية وعالقتها بتطوير الثقافة التنظيمية : "حتت عنوان" يوسف جغلويل"هي دراسة للباحث 

، وهي دراسة لنيل شهادة املاجستري ختصص علم اجتماع التنظيم والعمل جبامعة "مة الصناعيةداخل املنظ

  .2006/2007البليدة للسنة الدراسية 

  :جاءت اإلشكالية على صيغة السؤال التايل

  هل هناك عالقة بني السلوك القيادي وتطور الثقافة التنظيمية داخل املنظمة الصناعية؟ -

  :األسئلة التالية وتفرع هذا السؤال إىل

هل هناك عالقة بني طبيعة املناخ التنظيمي الناتج عن منط القيادة اإلدارية وتطوير الثقافة التنظيمية  -

 داخل املنظمة الصناعية؟

هل هناك عالقة بني منط االتصاالت الناتج عن سلوك القيادة اإلدارية و تطوير الثقافة التنظيمية  -

 داخل املنظمة الصناعية؟
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الثقافة التنظيمية داخل  اك عالقة بني نظام احلوافز املشكل عن منط القيادة اإلدارية وتطويرهل هن -

  املنظمة الصناعية؟

 

  :ومتثلت فرضيات البحث يف

  :الفرضية األوىل

هناك عالقة بني طبيعة املناخ التنظيمي الناتج عن منط القيادة اإلدارية و تطوير الثقافة التنظيمية 

  .ناعيةداخل املنظمة الص

  :الفرضية الثانية

هناك عالقة بني منط االتصاالت الناتج عن سلوك القيادة اإلدارية للمنظمة الصناعية وتطوير الثقافة 

  .التنظيمية

  :الفرضية الثالثة

هناك عالقة بني نظام احلوافز املشكل من منط القيادة اإلدارية وتطوير الثقافة التنظيمية داخل املنظمة 

  .الصناعية

  .لوالية املسيلة" TINDAL"الباحث بإجراء دراسته امليدانية باملؤسسة االقتصادية اجلزائرية قام 

أما عن املنهج املتبع يف الدراسة فهو املنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح بوصف الظاهرة، واملنهج 

أدوات اإلحصائي الذي يساعد على معاجلة وحتليل املوضوع املدروس كميا، واستعمل الباحث عدة 

  :جلمع املعلومات وهي كالتايل

  .سؤاال بني أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة، إضافة إىل النصف مغلقة 45واليت احتوت : االستمارة

  .سؤاال 24وكانت مبنية على : املقابلة

  .شبكة املالحظة
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سة وكان اعتماد الباحث يف عملية املعاينة على العينة العشوائية الطبقية، وكان حجم عينة الدرا

  .عامل 992من أصل  158

  :النتائج املتوصل إليها كما يلي

 .يطبع الشق الثقايف للمنظمة البعد التارخيي ذو الفاصل الرتبوي الكبري •

 .إخفاق القيادة اإلدارية يف حتديد مفهوم الدافعية خللق قدرة ذاتية للعمل وفق االنضباط الذايت •

مة الصناعية اجلزائرية اليت تتمثل يف عدم جناح القيادة يف تشخيص املشكلة األساسية للمنظ •

 .وجود ثقافة مشرتكة بني كل الفئات املهنية املشكلة للمنظمة

ضعف املؤهل القيادي الفين لتحقيق الضبط االجتماعي للعالقات من خالل إدارة الثقافة  •

 .التنظيمية

  :تقييم الدراسة

ر عالقتها بتطوير الثقافة التنظيمية من تعرض الباحث يف هذه الدراسة إىل القيادة اإلدارية يف إطا

منظور قيادة إدارية مهتمة بطبيعة العالقات اإلنسانية، وحماولة تفعيل ثقافة تنظيمية قوية من 

خالل مناخ تنظيمي، واتصاالت مرنة، ونظام حوافز فعال داخل املنظمة، وهذا املوضوع يتماشى 

موضوع الثقافة التنظيمية كمتغري تابع يتأثر مع موضوعنا يف الثقافة التنظيمية غري أنه تناول 

بأساليب القيادة اإلدارية، أما موضوعنا فقد تناول الثقافة التنظيمية كمتغري مستقل له تأثري يف 

  .إحداث التغيري التنظيمي

  :الدراسة الثانية

الة ماجستري و هي رس" القيم التنظيمية و عالقتها بكفاءة األداء"يدور موضوع هذه الدراسة حتت عنوان 

  .مقدمة من طرف الطالب خالد بن عبد اهللا احلنيطة
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وهي دراسة وصفية هدفت  2003أجريت هذه الدراسة يف اململكة العربية السعودية مبدينة الرياض سنة 

  :إىل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي

  بية؟ما هي العالقة بني القيم التنظيمية و كفاءة األداء لدى العاملني يف اخلدمات الط

  :و متت صياغة تساؤالت فرعية كاآليت

 ما هي القيم التنظيمية السائدة لدى العاملني يف اخلدمات الطبية؟ •

 ما هي العالقة بني القيم التنظيمية و كفاءة األداء لدى العاملني يف اخلدمات الطبية؟ •

بني املتغريات هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كل من القيم التنظيمية وكفاءة األداء و  •

 الشخصية؟

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على كل هذه التساؤالت، وبالنسبة ألداة الباحث فقد استخدم 

  .االستمارة كوسيلة لقياس مستوى القيم التنظيمية السائدة يف اخلدمات الطبية، ومقياس مستوى كفاءة األداء

  .مدنيون 175منهم عسكريون، و  210فرد،  385عدد أفرادها  وقد مت اختيار عينة عشوائية طبقية بلغ

  :نتائج الدراسة

 .أن القيم التنظيمية املطبقة داخل اخلدمات الطبية مرتفعة -

 .تصنف كفاءة األداء لدى العاملني بشكل عام باملرتفعة -

 .اتضح أن هناك عالقة إجيابية بني القيم التنظيمية و املتغريات الشخصية -

عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني مخسة من القيم التنظيمية وكفاءة األداء و اتضح أن هناك  -

 :هي
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القانون، النظام، التنافس، القوة، الدفاع، والكفاءة، حيث ترتفع كفاءة األداء بارتفاع هذه القيم، أما بقية القيم 

  .فلم يثبت أن هلا عالقة ذات داللة إحصائية بكفاءة األداء

  :السابقة اتقييم الدراست -11

حاول الباحث يف هذه الدراسة البحث عن العالقة بني جمموعة القيم و املعايري التنظيمية السائدة و كفاءة األداء 

داخل املنظمة الصحية مما أثبت أن هناك قيم تنظيمية قوية ومرتفعة وأن هناك تكامل بني القيم الرمسية للمنظمة 

  .فرادواملعايري غري الرمسية لأل

وتقف هذه الدراسة مع دراستنا من حيث تناوهلا للجانب الثقايف للمنظمة، غري أننا خنتلف من حيث املتغري التابع 

الذي كان يعرب عن كفاءة األداء، ويف دراستنا نتطرق إىل التغيري التنظيمي، كما أا ستفيدنا من خالل املفاهيم و 

  .مةاألبعاد التنظيمية اليت تشكل ثقافة املنظ

 

 :الدراسة خطوات -12

وبناء على كل ما سبق ذكره يكون حمور دراستنا حول الثقافة التنظيمية وعالقتها بإحداث التغيري التنظيمي يف 

  :املؤسسة، حيث سيكون تقسيمنا هلذه الدراسة على النحو التايل

ظمة وما حتمله من مفاهيم و ميثل اجلانب النظري للثقافة التنظيمية، حيث سنتناول فيه ثقافة املن: الفصل األول

  .خصائص وأمهيتها إضافة إىل مصادرها وغريها من املكونات 
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ميثل اجلانب النظري للتغيري التنظيمي، ونتناول فيه التغيري التنظيمي من حيث مفهومه، وحمدداته، : الفصل الثاني

  .اسة التغيري التنظيميوأمهيته، دواعيه، مصادره، مداخله، وبعض مناذجه، واألهداف املتوخاة من در 

سيتم يف هذا الفصل التعريف مبجتمع الدراسة يليه عرض وحتليل البيانات اخلاصة به، وذلك : الفصل الثالث

لتحليل املعطيات املتعلقة بالفرضية األوىل والثانية والثالثة، باإلضافة إىل االستنتاج العام، وخامتة املوضوع، ويف 

  .ة واملالحقاألخري القائمة البيبليوغرافي

  

 



 

 

  

  ةيميظنلتة اـــــــثقافال :ل األولصالف

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي      

 ةـــــــالثقاف تعريف  -1

 تعريف الثقافة التنظيمية  -2

 مكونات الثقافة التنظيمية  -3

 وظائف الثقافة التنظيمية  -4

 تأثير الثقافة التنظيمية على المنظمة  -5

 ةعليها بالمؤسسالتنظيمية والمحافظة  خلق الثقافة أساليب  -6

 الفعالية التنظيمية دور الثقافة التنظيمية قي تحقيق  -7

 كنموذج للثقافة التنظيمية  الثقافة اليابانية  -8

 النموذج الجزائري في الثقافة التنظيمية  -9

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالص     
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 :دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي

السياسية، االجتماعية و موضوع الثقافة التنظيمية اهتماما كبريا من قبل الدارسني يف العلوم  يكتسي

الثقافة التنظيمية من املعتقدات و القيم املشرتكة بني العاملني يف  وتتبلور........علم النفس، واالقتصاد و اإلدارة

املؤسسة، وهي اليت ترسم الصورة الذهنية وتولد  جتسدهاملعايري اليت من القواعد وا أا تتشكلكما ،املنظمةنفس 

  .من املؤسسة ال يتجزأ اإلحساس باهلدف و املعىن، وجتعل العاملني يف املؤسسة يشعرون أم جزء

كل من و انتماء  اندماج العاملني اجلدد يف املؤسسة وتعزز التزام  و توجه وتلك الثقافة هي اليت تيسر

  .املسطرة بقيمها وأهدافهامن العاملني ا ينتمي إليه

من ينتمون إليها، وتتحكم إىل حد ما  اجتاهات سلوك تحكم يفوالثقافة التنظيمية مثل الثقافة اتمعية ت

يف بيئة  كل التعقيدات اخلفيةو حتلل   ، إذن الثقافة التنظيمية هي اليت تفسرع بعضهم البعضوتفاعلهم مأرائهم يف 

   .اليت ينتمون إليها  حياة املؤسسة دورة يف العمل و
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  : الثقافة تعريف/ 01

يعد مفهوم الثقافة من املفاهيم الشائعة يف علم االنثروبولوجيا حيث تعامل معه علماء االنثروبولوجيا قبل        
 146ارب من ما يق كروبر و كلكهونمجع العاملان  1952مائة عام  ومع ذلك فقد اختلفوا يف  معناها و يف عام 
الذي يرى بان الثقافة هي ذلك الكل املعقد املعلومات  تيلورتعريفا ملفهوم الثقافة و من بني التعاريف جند تعريف 

الذي يشتمل على جمموعة من املعلومات و املعتقدات و الفن و القانون و األخالق و العادات وأي قدرات 
  . 1أخرى اكتسبها اإلنسان حبكم عضويته يف اتمع

يعترب مفهوم الثقافة من أكثر املفاهيم تداوال يف جماالت املعرفة اإلنسانية عموما ويف جمايل علم االجتماع       
واألنرتبولوجيا خصوصا يف العقود األخرية، ملا هلذا املفهوم من عالقة وثيقة بينه وبني اتمع على املستوى النظري 

  .ويف الواقع االجتماعي كذلك
كنا من الفصل بينهما نظريا، إال أن الظواهر اليت يعربان عنها ال ينفصل بعضها عن بعض يف احلقيقة وحىت ولو مت

فاإلنسان كما يقال كائن ثقايف ينفرد ذه  ،والواقع، فكالمها مرهون بوجود اآلخر، وارتبط هذا املفهوم باإلنسان
  .كالبيولوجية والفيزيولوجية وحىت االجتماعيةامليزة عن بقية املخلوقات اليت قد يدخل معها يف خصائص مشرتكة  

ولقد اكتسب مفهوم الثقافة هذه األمهية نظرا للدراسات الكثرية وخاصة يف مطلع القرن التاسع عشر اليت أخذت 
تتحدث عن اإلنسان وسلوكه وأصله ومنشأه وأصل اخلصائص اليت ميتاز ا اإلنسان عن باقي املخلوقات،  ولقد 

م والكلمة يف آن واحد جتاذبات ومناقشات كثرية بني الباحثني والعلماء حيث خضع كغريه من أخذ هذا املفهو 
املفاهيم إىل اختالفات فكرية وإيديولوجية ومعرفية وحىت سياسية، كما أن استخدام لفظة ثقافة  بالفرنسية و 

إيديولوجية وسياسية بني خمتلف باألملانية مل يكن متفق على مدلوهلا النهائي يف بداية األمر وخضع العتبارات 
  الدول األوروبية

اليت كان يقصد ا واليت انتقلت إىل "  CULTURA" يشار إىل أن أصل كلمة ثقافة يعود إىل اللغة الالتينية      

ج أو ــــــــــــــــالنسي مثلالسابقة متقاربة، وهي معاين جمازية يقصد منها  فاهيمم، وكل امل 13اللغة الفرنسية يف القرن 
وتدل على أن الثقافة عملية تشبه احلرث وخدمة األرض، " طقوس دينية كانت متارس يف العصور الوسطى 

  2.وفالحتها لتقدم إنتاجا وافرا، وحمصوال كبريا تعم فائدته على اجلميع
  
  

                                                 
. 97، ص  2015،دار غيداء للنشر و التوزيع ،عمان ، ا�ردن  1، ط ادارة السلوك التنظيمي غني دحام تناي الزبيدي ،  1

  
  .27 -26ص  2006ديـوان املطبوعات اجلامعية، اجلــزائر،  ،)دراسة سياسية، قانونية ( العالقات الثقافية الدولية  العاليل الصادق، -2
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د اإلنساين، ذبه ة للوجو أن هذا املفهوم يف اللغة العربية يعين البحث والتنقيب عن كل القيم والفضائل الصاحل
  .به حنو العطاء وتدفع
تدفع بالنفس البشرية للبحث عن احلق والعدل واحلكمة لدرء املفاسد وحتقيق املصاحل، وهي عملية ذيبية      

  1.متجددة ال تنتهي أبدا
وروبا يف فمفهوم الثقافة مثرة من مثار عصر النهضة عندما شهدت أ:" يقول األستاذ مالك بن نيب عن هذا املفهوم

  . القرن السادس عشر انبثاق جمموعة من األعمال األدبية اجلليلة يف الفن ويف األدب ويف الفكر
ومن الواجب أن ترتجم هذه الظاهرة يف ضوء النفسية األوروبية، وخصوصا يف ضوء النفسية الفرنسية، حىت      

كما تطلق على صورة ما تفتقت عليه أذهان املشتقة من األصل الالتيين  ) culture( نفهم ملاذا اختريت كلمة 
  .املفكرين

  :تعريف الثقافة التنظيمية/02

 جمموع املبادئ األساسية اليت اخرتعتها: "بأا" الثقافة التنظيمية والقيادة: "فيعرفها يف كتابه"  شين" يعرفها    
اج الداخلي، واليت أثبتت فعاليتها أو اكتشفتها أو طورا أثناء حل مشكالا للتكيف اخلارجي واالندم املنظمة

  ".ومن مث تعليمها لألعضاء اجلدد كأحسن طريقة للشعور باملشكالت وإدراكها و فهمها
  :حيث يقصد باملبادئ األساسية

  .احمليط الطبيعي أو التفتح على العامل اخلارجي احرتام* أ
  .واحرتام القواعدالقيم اليت تساعد على التكيف الداخلي جند مبدأ االستماع للغري * ب
اليت  تلك اموعة:"أا " اسرتاتيجيات املؤسسة وعدم التأكد مع احمليط"يعرفها يف كتابه  Hélene Denisأما 

سم  وتوزع بواسطة أغلبية حيث تتقا ،)متعارف عليها(ركة بطريقة مقننة احل ،الشعور ،طريقة التفكري: تربط كل من
  ". األفراد يف جمموعة متعاونة خاصة ومتميزةوأن هذه الطرق تركب هؤالء  ،األفراد

حيث أن الثقافة التنظيمية هي اليت تربط بني األفراد فيما خيص تصرفام وإحساسهم ، هذا التعريف واسع جدا
هذا االرتباط الذي تبنيه الثقافة هو يف نفس الوقت موضوعي، مبعىن ميكن للثقافة أن تدرس وترصد من ، وذكائهم

ي من احمليط، ويف نفس الوقت رمزي أي باملستوى الذي يأخذ ويوزع بني أفراد اجلماعة،إذن طرف مالحظ خارج
  .هناك اشرتاكية داخل املؤسسة

                                                 
، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،جملة العلوم اإلنسانية  واالجتماعية ، العدد السابع جانفي الثقافة في الرؤية الوجودية التوحيديةعيسى بن حدوش،  -1

  45ص  2012
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الرتقيات اليت : ، وبواسطة احلركات امللموسة، مثل)رمسي أو غري رمسي(هذه ترتجم بواسطة ميكانيزمات االستقبال 
  .تعوض اجلهد املبذول

  :ن تتشكل على احملور األفقي كالتايلوميكن لكل ثقافة مؤسسة أ
مبا فيها الثقافة اجلهوية، لكل بلد ثقافة خاصة به، والتقارب املوجود بني الدول هو جد  :الثقافة الوطنية •

  .مهم
لكل مؤسسة جتربة ثقافية خاصة ا، فتاريخ املؤسسة املشرف جيعل إظهاره حمفزا  :تاريخ المؤسسة •

  .للعمال يف احلاضر
  .كل مهنة تركب على أساس القيم املوجودة حوهلا: مهنيةالثقافات ال •
 1. كل فرد هو وحيد: الثقافات الفردية •

 
جزء ال يتجزأ من ثقافة اتمع، حبيث متثل جمموعة القيم واملعتقدات والعادات والتقاليد أا " :كما تعرف      

املمارسات اليت حتدث أثناء العمل، وقد تكون وسلوك األفراد العاملني يف هذا املنظمات، كما أا تعين األمناط و 
األفراد العاملني يف هذه املنظمات، كما أا تعين األمناط والتكون واملمارسات اليت حتدث أثناء العمل،وقد تكون 
نتيجة لألفراد أنفسهم أو نتيجة لألنظمة أو القوانني واألعراف واإلجراءات اليت حيددها اتمع ذاته أو املنظمة 

  2.سهانف
واملعتقدات  جمموعة القيم والعادات واملعايري واالفرتاضات املشرتكة: ثقافة املنظمة  بأا هي " وتعرف كذلك      

اليت حكم الطريقة اليت فكر ا أعضاء املنظمة  وطريقة اختاذ القرارات وأسلوب تعاملهم مع ملتغريات البيئية وكيفية 
منها لتحقيق ميزات تنافسية للمنظمة، كما أا الثقافة التنظيمية تعطي تعاملهم مع املعلومات و االستفادة 

  .3للمنظمة ميزاا التنافسية وتؤثر على سلوك أعضائها وحتدد كيفية تعامل أعضاء املنظمة مع بعضهم
هم، اجتاهام، قيمهم، طريقة عمل جمموع سلوك األفراد،: اعلى أ لثقافة التنظيميةل التعريف اإلجرائي     

  .تاريخ املنظمات، و الطقوس اجلماعية
  
  

                                                 
1
- Jean Langatte, Jaques Muller, Economie d’entreprise, 2

ème
 édition, Dunod, Paris, 1999, P 96. 

 . 444ص 1985، رياض اإلدارة العامة للبحوث، السلوك اإلنساني والتنظيمي ناصر حممد العديلي، -2
 .401، ص2003، اإلسكندرية، الدار اجلامعية التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرةمصطفى أبو بكر،  -3
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  : مكونات الثقافة التنظيميـــة/03
تعترب الثقافة التنظيمية نظاما يتكون من جمموعة من العناصر أو القوى اليت هلا تأثري شديد على سلوك األفراد 

واليت  ضاء عاملني ذه املنظمةفراد كأعداخل املنظمة، واليت تشكل احملصلة الكلية للطريقة اليت يفكر ويدرك ا األ
  : تؤثر على أسلوب مالحظة وتفسري وإدراك األشياء باملنظمة وتتمثل هذه العناصر أو املكونات من

  : القيم التنظيمية/1- 3

إذا فهمنا القيم اليت حتتكم  إالاألساسي ألي ثقافة وال نستطيع أن نفهم أي سلوك  املكون إن القيم تشكل      
هي عبارة عن األحكام اليت يصدرها الفرد بالتفصيل أو " ما يعرفها مصطفى الباهي كلوكات فالقيم  إليه هذه الس

عدم التفصيل للموضوعات واألشياء وذلك يف ضوء تقديره هلذه املوضوعات أو األشياء، وتتم هذه من خالل 
اكتسب من خالهلا هذه اخلربات تفاعل بني معارف الفرد وخرباته من جهة وبني األطر احلضارية اليت يعيش فيها و 

  1".واملعارف من جهة 
البد أن تشكل قناعة ليس للفرد فقط بل البد أن تكون قناعة  و املعايري  ويرى املهدي بن عيسى أن القيم    

مشرتكة للجزء األكرب إن مل نقل لكل أفراد املنظمة حىت يكون هناك التصاق والتحام يف أفعاهلم وسلوكام أو فيما 
تربه واجبا أو ما ال يعتربونه كذلك، وهنا تظهر قدرة وكفاءة هذه اموعة البشرية أو هذا البناء االجتماعي يع

هلدف القائم على إنتاج هذا النوع من القيم املشرتكة اليت توجه السلوكات واهودات أو توجهها يف اجتاه حتقيق ا
  :وبالتايل فهي املشرتك

 يت حيتكم إليه شخص ما أثناء القيام باملفاضلة بني املوضوعات والبدائل املطروحةاحملك أو اإلطار املرجعي ال -

 .هذه املفاضلة تفضي يف النهاية إىل ما هو جيد مرغوب فيه وما هو سيء غري مرغوب فيه -
أن هذا احملك أو اإلطار املرجعي الذي هو القيم ال ميكن أن يكون كذلك إذا كان هناك اعتقاد راسخ يف  -

 .ه أي بداهتهمصداقيت
هذا االعتقاد يف بداهته وهذه األطر وليدة خربة تارخيية وحضارية رسخت هذه القناعة اليت تكون فردية  -

 .ومجاعية
  

 

                                                 
1

  .137ص ، األساس الصحيح إلدارة الجودة) التغير الثقافي(لشاملة ، إدارة الجودة افيليب أنكنسون -
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مصدر النجاح الدائم لكل مؤسسة يكمن يف قدرا على إنتاج قيمة حمورية ورئيسية لتشكل مصدر تعبوي لكل 
  1.اهودات على كل املستويات

االعتقاد بأن شيئا ما ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانية :" ا عرفتها موسوعة العلوم االجتماعية بأاومتثل القيم كم
  2"معينة، وهي صفة الشيء اليت جتعله ذا أمهية وأولوية لفرد أو مجاعة

  : المعتقدات /2- 3

طريقة إجناز األعمال هي عبارة عن أفكار مشرتكة حول طبيعة العمل واحلياة االجتماعية يف بيئة العمل و      
واملهام التنظيمية، ومن هذه املعتقدات جند املشاركة يف عملية صنع القرارات، واملسامهة يف العمل اجلماعي وأثر 

  3"ذلك يف حتقيق األهداف التنظيمية
وتساعد يف توجيه  من األشخاص جمموع القيم اليت حتدد ما هو مقبول وما هو مرفوض هي و املعتقدات     
  .ا م وتصرفام يف اتمع سلوك

أفكار مشرتكة حول طبيعة العمل واحلياة االجتماعية يف بيئة العمل، وطريقة إجناز األعمال  فاملعتقدات عبارة عن 
التنظيمية، ومن هذه املعتقدات جند املشاركة يف عملية صنع القرارات واملسامهات يف العمل االجتماعي وأثر ذلك 

  .تنظيميةيف حتقيق األهداف ال
وجتدر اإلشارة إىل أنه ينبغي أن يكون هناك تنسيق وانسجام بني القيم واملعتقدات التنظيمية من جهة، وبني      

املعتقدات الشخصية اخلاصة لكل فرد من جهة أخرى، هذا ألن وجود تعارض يؤدي إىل ابتعاد األفراد سيكولوجيا 
  .4"د عن أهداف التنظيمعن التنظيم، مما يؤثر على أدائهم ومنه االبتعا

  

                                                 
1
 - Peters T.J ET Waterman ,R.H le prix de l’excellence Paris, edition, inter edition, 1980, 

P 40. 

  .190، ص 2005، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة،السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق :حممود إمساعيل بالل -2
  .312، ص 02/2003، دار وائل عمان األردن، السلوك التنظيمي في منظمات األعمال: حممود سلمان العميان -3
  .113فيليب أنكسون، مرجع سابق، ص  -4
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  : األعراف التنظيمية /3-3

عادات وقواعد :" هي عبارة عن معايري يلتزم ا العاملون يف املنظمة على اعتبار أا مفيدة، ويقصد ا عموما    
  1"غري مكتوبة ولكن متفق عليها وحتكم السلوك ويعترب اخلروج عنها احنرافا يعرض صاحبه للعقاب

  :التنظيمية التوقعات /3-4

تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غري املكتوب والذي يعين جمموعة من التوقعات حيددها أو      
يتوقعها الفرد أو املنظمة أو كل منهما من األخر خالل فرتة عمل الفرد يف املنظمة، مثال ذلك توقعات الرؤساء 

زمالء من الزمالء اآلخرين، واملتمثلة بالتقدير واالحرتام املتبادل وتوفري من املرؤوسني، واملرؤوسني من الرؤساء، وال
  2.بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات الفرد العامل النفسية واالقتصادية

 :الرموز /3-5

ليت متيز نظام ميثل الرمز عالقة خاصة مبعلومة تتعلق بالنظام الثقايف كنمط اللباس، املكافآت والعالقات ا     
  .املشاركة يف النشاط الرمزي للمؤسسة، ويربز تطور الرموز واإلشارات إىل درجة تصبح مشاة للثقافة أحيانا

معني وتربز مع البيئة،فالرمز ذلك الذي حتمل يف طياته معىن  وتالؤمهامتثل الرموز مرجعية املؤسسة يف تكيفها 
  :الرموز يف عدة جماالت

ر املؤسسة يف اجتاه البيئة اخلارجية من خالل جمموعة من القوانني للسلوكات الداخلية تربز يف أساليب ظهو  -
 . للمؤسسة فتهيئ الفضاء املكاين

وتظهر الرموز أيضا من خالل خطابات املؤسسة، وتربز من خالل اهليكل التنظيمي فتميز النظام للمؤسسة كما  -
3.تعكس املستوى احلضاري للمؤسسة

 

  : األساطير /3-6

تعترب األساطري رواية من متثيل أشخاص خيالني، وهي حكايات خرافية تستخدم كرموز اجتماعية، وهلا "     
وجهان أحدهم اجيايب وآخر سليب، يتجسد األول يف ربط اإلنسان برتاثه، وثقافته القدمية،وتقدمي الدروس والعرب 

انب السليب فيتجسد يف خلط األساطري بني لالستفادة منها يف مواجهة املشكالت احلاضر واملستقبل، أما اجل

                                                 
  .282، ص 1997، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، العلوم السلوكية في مجال اإلدارة واإلنتاجرمضان حممد القذايف،  -1
  .154، ص 2005، مصر 1، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ط إدارة اإلبداع التنظيميرفعت عبد احلليم الفاعوري،  -2
 .108: ص، 2000 مصر، والتوزيع،، الدار اجلامعية للطبع والنشر ة، اإلسكندري، اإلدارة المعاصرةعلى الشريف - 3
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احلقائق واخلياالت ومبالغتها وتوليد حاالت من الصراع، أو اإلرباك، وإخفاء املعلومات احلقيقية، غري أن لألساطري 
أمهية خاصة يف منظمات العمل وذلك من حيث نوع التفكري، والتصور اليت قد يعتمد من طرف أعضاء املنظمة 

  1 ."جهة مواقف صعبةخاصة يف حالة موا

   :الطابوهات /3-7

هي ما تود املنظمة إخفاءه ورفضه وتعين املواضع اليت جيب عدم اخلوض فيها، أو الكالم عنه ، وتداوهلا "     
بداخل املنظمة، وهي نتائج مأساوية مرت ا املنظمة وكذا الصورة اخلارجية للمنظمة ، مما يؤثر سلبا  على أداء 

  2."نظمة ككل العاملني  وامل

  :     الطقوس والشعائر /3-8

 ية للمنظمة  مثل اللغة املستعملةهي عبارة عن التطبيقات  املنظمة والتابعة لألساطري املتعلقة باألنشطة القوم     
عرف الطقوس اجلماعية تطريقة  االستقبال موظف جديد ، االحتفاالت  السنوية  العيد السنوي  إلنشاء املنظمة و 

يري املتكرر لألساطري  بواسطة أنشطة منظمة ومربجمة ، تعمل على تأمني ونقل جمموعة من القيم إىل العاملني التغ" 
  3".تقوية للشعور باالنتماء

  : اإلشاعات /3-9

من التشكيالت الرمزية لثقافة املنظمة جند اإلشاعات اليت تعترب، أخبار ال أساس له من الصحة، يكون يف     
  .خيالية شكل سيناريوهات

لعل من السباقني إلبراز حمورية البعد الثقايف يف تنظيم العمل وإعادة صياغة لنموذج جديد للحياة مبين على  
فهذا الكتاب " األخالق الربوتستانتية والروح الرأمسالية " الرشد والعقالنية جند عامل االجتماع ماكس فيرب يف مؤلفه 

حماولة للتعرف على العناصر املكونة للثقافة التنظيمية العمل  ميكن أن يستخدم كأفضل أسلوب متاح ألول
احلديث، وقد سعى فيرب يف تدليله على أن األخالق الربوتستانتية قدمت شرطا مسبقا ضروريا، وأن مل يكن كافيا 

السلوك لظهور النظام الرأمسايل يسعى إىل أن يربط حتوالت تارخيية عميقة بتحوالت أساسية يف الدوافع الفردية و 

                                                 
  .145ص  المرجع السابق،، العديلي ناصر حممد - 1

 

2- PHILIPPE SEHEVBING. LES COMMUNUATION D’ENTRPRISE. MC  grouches Paris, 1991 p 44.   
3 - AURENT (J). BOUARD (V). Economie  d’entreprise . BTS TOME 2. ED d'organisations. Paris.1991.p : 

247.  
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الفردي قد "  اخلالص"الفردي   و " النداء الباطين" واإلدراك وكانت املبادئ املزدوجة يف مذهب كالفن األوىل 
   1."أطلقا وسخر طاقات تنظم عمل جديدة 

يتحدث عن العامل الثقايف يف التنظيم بشكل واضح فهو يرى أن  التنظيم موجود  من اجل حتقيق  بارسونزوجند 
 بارسونزواألنساق الفرعية األخرى، ويؤكد )  اتمع(ون ذلك يف إطار متبادل بني النسق األكرب هدف مميز ويك

  : بع وظيفي يكمل منهما األخر ومهاأن التنظيم يقوم على عنصرين هامني هلا طا
 .ضرورة وجود القيم يف األنساق الثقافية حيث هلا دور هام ووظيفي على دميومة واستمرارية التنظيم_ 
 نظرا ملشاركة األفرادأمهية كل من اجلماعة والدور التنظيمي  _ 

  :وظائف الثقافة التنظيمية/04

  :يرى سيد مصطفى أن الثقافة للمنظمة جمموعة من الوظائف التنظيمية أمهها
 .يئة اإلحساس بالكيان واهلوية لدى العاملني -
 .املساعدة على استقرار وتوازن املؤسسة كنظام اجتماعي -
اجتاهات وأنشطة املؤسسة، ضف إىل هذا يرشدهم "طار مرجعي للعاملني يساعدهم على فهم يئة إ -

 .للسلوك املناسب يف املواقف املختلفة
  :هي أساسية أن للثقافة أربع وظائف سورنسنو  بيديرسن ويعدد كل من

  .ات االجتماعية املعقدةتستخدم الثقافة كأداة حتليلية للباحثني، حيث تساهم مناذج الثقافة يف فهم التنظيم -أ
  .تعترب الثقافة كأداة للتعبري ووسيلة من وسائل عمليات التطور التنظيمي -  ب
تستخدم الثقافة كأداة إدارية لتحسني املخرجات االقتصادية للمؤسسة، وأيضا لتنمية أعضاء املؤسسة  - ج

  .اجتماعيا لتقبل القيم اليت حتددها اإلدارة
  .حلس اإلدراكي لدى أعضاء املؤسسة عن البيئة اخلارجية املضطربةتستخدم الثقافة كأداة ا -د

: مثل(إذن ثقافة املؤسسة اليت حتدد للعاملني املهام املشرتكة واملعايري والقيم اليت متيز شركتهم عن غريها     
وامل عديدة يف تتكون بتأثري ع...) اإلنسان العامل، العمل، اإلنتاج، اإلنتاجية، الوقت، الثقة، احملبة، األلفة

مقدمتها فلسفة املؤسسني والقادة املديرين الذين لعبوا دورا مؤثرا يف نشأة، وتطور الشركة وطبيعة الظروف اليت مرت 
ا الشركة والبيئة اليت نعمل فيها.  
  

                                                 
 . 07ص  1995القاهرة  1الدولية للنشر والتوزيع، ط  ، ترمجة حممد مصطفى  غنيم، الدارثقافة تنظيم العمل بيجيب بريجر، - 1
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  :تأثير الثقافة التنظيمية على المنظمـــــة/05

  :نذكر منها توجد أوجه عديدة لتأثري الثقافة التنظيمية على املنظمة

 :الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي  /5-1

تؤثر ثقافة املنظمة يف أنشطة ومهام التنظيم من حيث درجة الرمسية ومستوى التخصص الوظيفي ودرجة       
املركزية ونطاق اإلشراف ومستويات املشاركة فتوافق وانسجام اهليكل التنظيمي، العمليات اإلدارية والتنظيمية مع 

بأن درجة التوافق بني الثقافة االجتماعية وثقافة " روجرس لثقافة التنظيمية حيقق املزيد من الفاعلية حيث يرىا
املنظمة يعترب عامل حمدد هام للهيكل التنظيمي والعمليات واألداء وكلما زادت درجة هذا التوافق زادت فاعلية 

االجتماعية وثقافة املنظمة مع حتقيق مستوى عال من  املنظمة وأن حتقيق درجة عالية من التوافق بني الثقافة
  .1"الفاعلية يف املنظمة يف نفس الوقت يساعد التطوير االجتماعي

فنجد أن اهليكل التنظيمي الذي يتسم بالتوازن بني صالحياته ومسؤولياته ونطاق اإلشراف وخطوط       
ستمراريته وعدم تأثره ذه إللتغريات البيئية اخلارجية و  بعااالتصاالت والتكيف مع التعديالت التنظيمية املستمرة ت

التغريات كل هذا من شأنه أن يتيح للمرؤوسني املشاركة يف اختاذ القرارات وبعث فيهم روح التعاون، املبادرة، 
   .همسكااالبتكار واإلبداع ما يؤدي إىل حتفيز األفراد ورفع الروح املعنوية وبالتايل يساعد على تقوية درجة مت

  :التنظيمي الثقافة التنظيميــــــة وااللتزام /5-2

تعكس الثقافة القوية يف املنظمات درجة متسك أعضائها بااللتزام واالنضباط واالنتماء للتنظيم هذا النوع من      
م خيلق ظروف يف املنظمة تؤدي إىل جعل األفراد إما مستعدين أو غري مستعدين لاللتزا"الثقافة من شأنه أن 

بأهداف املنظمة من أجل الوصول إىل حالة من الرضا أو عدم الرضا كما ميكنها أن تدعم من استعداد األفراد 
  2".إلعطاء قدر كبري من االلتزام والوالء للمنظمة

فاإلمجاع الكبري على القيم واملعتقدات احملورية والتمسك ذه القيم بشدة من قبل اجلميع يزيد من إخالص "    
ني وتكريسهم والتصاقهم الشديد باملنظمة وهذا ميثل ميزة تنافسية هامة للمنظمة تعود بنتائج إجيابية العامل
  3".عليها

                                                 
1
  .455، ص   2003،عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع ،  المنظمات ،منظور كلي إدارةحسني حرمي ،  -  
  .85حممود أبو بكر مصطفى، مرجع سابق، ص  -2
  .456حرمي حسن، مرجع سابق، ص  -3
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  :اإلدارة اإلستراتيجية و الثقافة التنظيمية  /5-3

تغري وعدل يف أحدامها تطلب ومن الضروري  اهناك رابطة متينة وقوية بني الثقافة واإلدارة اإلسرتاتيجية، فإذ
ديل يف األخرى ولصياغة اإلسرتاتيجية التنظيمية وتنفيذها تتطلب إدارة القيم الثقافية للمؤسسة كاملعاملة مع التع

  .العمالء ومراقبة األسعار وعدم اإلضرار بالبيئة وجتنب التلوث وهي قيم تديرها املنظمة 
تصرفام وسلوكيام هلا أثر واضح  اليت يراعيها األفراد داخل املنظمة من خالل تفاملعتقدات والقيم واالفرتاضا

  .1على اجناز اإلسرتاتيجية ، وحتقيق املعتقدات ومعايري التفاعل والتعامل لتعزيز التوافق بني اإلدارة والثقافة التنظيمية

  :اإلدارية التنظيمية والقيادة الثقافة /5-4

حتديد طبيعة املناخ التنظيمي إذ أن هلا أثرا كبريا تعترب أمناط القيادة واإلشراف من العوامل الرئيسية الفاعلة يف "    
يف حركية اجلماعة ونشاط املنظمة ويف خلق التفاعل اإلنساين الالزم لتحقيق أهداف الفرد واملنظمة على حد سواء 
فالقائد من خالل دوره القيادي له القدرة التأثريية على اآلخرين وتوجيه سلوكهم حنو حتقيق األهداف فاملناخ 

  2".نظيمي الذي يتسم بقدرات قيادية هادفة من شأا أن تكسب والء اآلخرين وحتفيزهم حنو األداء الفعالالت

  :القرار صنعالثقافة التنظيمية والمشاركة في  /5-5

وهي تتيح فرصة إبداء الرأي وترشيد القرارات وحتسني طرق العمل وتقليص الصراعات ورفع الروح املعنوية "    
ماعات إذ أن القرار هو جوهر العملية اإلدارية ووسيلتها األساسية يف حتقيق أهداف املنظمة وهلذا فمن لألفراد واجل

الضروري إسهام كافة العاملني للمشاركة يف اختاذ القرارات خاصة أن هذه اخلطوة ستجعل سبل االلتزام بالتنفيذ 
  .3"الناجعة يف الوقت احلاضر واجبة على كل واحد منهم وهي متثل أغلب صور البناءات التنظيمية

  :ةعليها بالمؤسسخلق الثقافة التنظيمية والمحافظة  أساليب/6

ميكن تشبيه تطور الثقافة التنظيمية بالتنشئة االجتماعية للطفل، فهي قيم يتم تعليمها وتلقينها لألفراد منذ     
وكلما كانت القيم مغروسة مبكرا كانت . دينالبداية ويتعلمها األطفال يف البيت من خالل املمارسات اليومية للوال

أمنت وأقوى،وكذلك األمر بالنسبة للمنظمات فإن املؤسسني األوائل يلعبون دورا مهما يف تنمية العادات والتقاليد 

                                                 
.422،423،صاإلسكندرية، مدخل تطبيقي ،الدار اجلامعية،المنظمات المعاصرة في  اإلداريالتنظيم  مصطفى حممد أبو بكر ، --  1

  
رســالة ماجســتري، كليــة العلــوم االقتصــادية وعلــوم التســيري، جامعــة بــومرداس، لثقافــة التنظيميــة وتأثيرهــا علــى أداء المنظمــة، شــيكاوي ســهام، ا - 2 

  .75، ص 2007
  .75، ص السابق  املرجع -3
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حيث تلعب الرؤية والفلسفة اليت يؤمنون ا، دورا كبريا . وطرق العمل، وخاصة يف فرتات التشكيل األوىل للمنظمة
   .ة القيم الثقافية باعتبارهم الرواد والقدوةيف تنمي

 .طريقة اختيار املوظفني/ أ -
 .املمارسات اإلدارية/ ب -
 .طرق التنشئة املتبعة/ ج -

 :طريقة اختيار الموظفين  /6-1

تعترب طريقة اختيار املوظفني خطوة رئيسة لتشكيل الثقافة التنظيمية، ومن خالل عملية اختيار املوظفني يتم      
ف على األفراد الذين ترى املنظمات أن لديهم صفات وأمناطا سلوكيا وخلفيات ثقافية، واستعدادات التعر 

فعملية التعني تؤكد على اختيار األشخاص الذين يتفوقون مع قيم املنظمة اليت يتم . وتوجهات مناسبة لثقافتها
ولعل األمثلة . ن متفقا مع أهدافهم وقيامهمتعريفهم ا، واليت يستطيعون االعتذار عن قبول التعني فيها إذا مل تك

الواضحة على أمهية التوافق يف القيم بني املرشحني للتعني، واجلهات املوظفة، هو العمل يف البنوك اليت تتعامل 
إذ بإمكان املرشحني للتعني، أن يقروا إما قبول العمل فيها أو رفضه حسب درجة التوافق أو . بالفائدة البنكية

فرصا للتعرف على مدى التوافق بني توقعام وبني الواقع العلمي، والذي  ،ني القيم اليت يؤمنون االتعارف ب
يعكس يف جزء هام منه طبيعية القيم الثقافية السائدة، فإذا مل يكن التوافق موجودا بني الطرفني فإن ذلك سيعين 

  .ضرورة االفرتاق، وحبث كل منهما عما يناسبه

 :إلداريةالممارسات ا  /6-2

إذ يتضح . رغم أمهية القيم املعلنة، إىل أن املمارسات تبقى االختيار احلقيقي لطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة    
. ومن خالل املمارسات السائدة أنواع السلوك اليت يتم مكافأا وأنواع السلوك اليت يتم استنكارها ومعاقبتها

د ترفع املنظمة شعارات أا تتبىن ثقافة تنظيمية تكافئ األمانة فق. ويشكل ذلك مؤشرات واضحة للعاملني
واإلجناز، وتتبىن قيم املسائلة والشفافية،ولكن اخلربة وواقع املمارسة اليومية تدل العاملني فيها على أن اإلدارة متارس 

اطات وعالقات ويتضح ذلك من أن عمليات التلقائية واحلوافز تعطى ملن هلم وس ،عكس ما ترفعه من شعارات
ملسئولون خاصة مع الرؤساء وأن كثريا من املمارسات اخلاطئة واملخالفة للقانون ال يتم حماسبة الذين يقومون ا وا

ويصنف الذين يلتزمون بالقوانني والتعليمات وال يتجاوزوا بأم تقليديون ومعوقون  عنها، بل قد حيصل العكس
ن شعار الشفافية الذي ترفعه املؤسسة قد ال يكون منهم يف املؤسسة وحيسب ذلك نقاط قصور منهم، وكذلك فا

إذ تتعامل املؤسسة بدرجة من السرية يف األمور اليت ال وجوب للسرية فيها، وجيرى التكتم على املمارسات اخلاطئة 
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موجود فعال ويتم تزين املعلومات الغري صحيحة لوسائل اإلعالم، دف رسم صورة جيدة، ولكنها مغايرة مبا هو 
وقد يكون تكرار . إن مثل هذه املمارسات تشكل الثقافة التنظيمية، أكثر من شعارات والسياسات اليت ال تطبق

 . رفع شعارات اجيابية حترص اإلدارة عليها داللة على حقيقة االبتعاد عنها، ودفاعا غري مباشر على واقع موجود

 :التنشئة والتطبيع  /6-3

 تعيني املوظفني القيام بتدريبهم ثقافة التنظيمية املطلوبة لدى العاملني أن تم املؤسسات وبعدال تكريسيلزم ل     
فالتدريب هو نوع من التطبيع االجتماعي يتعلم من خالله املوظفون الكثري عن املنظمة وأهدافها وقيمها، وما 

ة توجيهية تستمر ساعات أو أياما مييزها عن املنظمات األخرى، وغالبا ما يتم ذلك من خالل دورات تدريبي
ومن الضروري أن تركز هذه الدورات على أن يتعرف املوظفون على حقوقهم . حسب نوعية وحجم املنظمة

 .يف املؤسسة وواجبام ومزايا عملهم حىت يكونوا أقدر على العمل وعلى التماشي مع القيم الثقافية السائدة

 :الرموز  /6-4

ظيمية وتستكمل اآلليات الرمسية الثالث السابقة مبجموعة من اآلليات الغري الرمسية، وتتمثل تتعزز الثقافة التن    
أما الطقوس .بالطقوس والقصص اليت يتم تداوهلا يف التنظيم، بقصد ترسيخ القيم اليت حيرص التنظيم على تعزيزها

التكرمي للمتفوقني واملنجزين  ومن األمثلة على ذلك إقامة حفالت. فهي العادات اليت حترص املنظمة عليها
وأصحاب األفكار التطويرية وإقامة احلفالت باملناسبات االجتماعية وزيارة الزمالء ومشاركتهم يف املناسبات 

   .اخلاصة، واللقاءات غري الرمسية والرحالت االجتماعية فهذه كلها طقوس تعزز قيم التعاون والتفاعل بني العاملني

  :الفعالية التنظيمية مية قي تحقيقدور الثقافة التنظي/ 7

تعرف قوة الثقافة التنظيمية مبدى متسك العاملني ا وبانسجام األعضاء داخل املؤسسة وهذه ميزة التنظيمات 
  .املتوازنة واملستقرة وبالتايل حتقق الرفاه وينصهر األفراد ضمن نسق التنظيم وتتحقق القيم كالوالء واالنتماء 

  .ابانية مثاال يف تعزيز الثقافة التنظيمية القوية،وحققت تطور اقتصاديا وتعترب اإلدارة الي
وتتطلب الفعالية التنظيمية توافق الثقافة مع اإلسرتاتيجية ،والتكيف مع البيئة اخلارجية لضمان احلفاظ على التوازن 

ا على التناسب مع البيئات والتنافس يف ظل التغري والتنافس وحتقيق املرونة واملنظمات اليت تبين اسرتاتيجيا
الديناميكية واليت تتطلب ثقافات اليت تؤكد على املبادرة وأخذ املخاطر وقبول التعددية والتنسيق األفقي والتكامل 

  .العمودي بني خمتلف الوحدات اإلدارية 
حة ، فعندما تكون أما على املستوى التوافق بني البيئة الداخلية والقيم الثقافية فهي من صفات املنظمات الناج 

التكنولوجيا بسيطة والروتينية تتناسب مع البيئات املستقرة وتعمل يف ظل ثقافة تتبع املركزية يف اختاذ القرارات وتقلل 



 الفصل األول :                                                                                  الثقافة التنظيمية

30 
 

من املبادرة الفردية للعاملني ، أما التكنولوجيا املعقدة واملتطورة تتطلب درجة عالية من التكيف وتنجح يف 
  1.فة املبادرة الذاتية واالنضباط الذايتاملنظمات اليت تركز على ثقا

  :كنموذج للثقافة التنظيمية  الثقافة اليابانية/ 8

مبا يتوافق وينسجم مع القيم "تعترب التجربة اليابانية يف التسيري نوعا من التكيف االجتماعي داخل املنظمة    
 بالعمل واجلهد اجلماعي التعاوين قتناعالسائدة بني أعضائها، تتصف خباصية االستقرار والتماثل حلد كبري، واال

هذا األسلوب الياباين  2"الذي تندمج فيه أمناط السلوك الفردي، يف كيان اجتماعي واحد متآلف ومنسجم
للمنظمة يعرب يف خصائصه الثقافية عن التكيف االجتماعي مع القيم السائدة يف اتمع الياباين والذي يتميز 

  :بالقيم الروحية التالية
لصفة العشائرية وهي أسلوب لغرس االنتماء والوالء يف نفوس العاملني من خالل العمل اجلماعي التعاوين، واالحرتام ا -

 .3تربطهم مصاحل مشرتكة
هذه الصفة العشائرية، تقوم على االهتمام املتكامل بالفرد، مما ينمي مشاعر الثقة املتبادلة وأواصر  ،األلفة واملودة -

4."واملسؤولية اجلماعية ،التعاون ،ختلق االنضباط ذلكوب األلفة واملودة،
 

خاصية السلوك اليومي للعامل الياباين فهو يعطي أولوية االلتزامات الفردية على احلقوق الفردية إذ ال يفكر الياباين  -
 حبقوقه الشخصية مثل الوفاء بااللتزامات الشخصية، واإلدارة 

 من منظار التعاون يف إطار ما يسند إليه من مسؤوليات ضمن اموعة أكثر اليابانية هي األخرى تنظر للفرد الياباين -
كما يعترب التمركز حول الذات له دالالته السلبية، وال يعترب من األبعاد البارزة يف   ،مستقال بذاتهما ينظر إليه 

5."الفكر الياباين اإلداري
 

ة إىل جانب تفضيل املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة مما الثقة واإلنتاجية أمران متالزمان داخل املنظمة الياباني -
 .يزيد يف درجة الثقة والتضامن

تكوين فريق عمل متجانس يف جو مناخ تنظيمي يسوده النظام املوحد للقسم الذي ميتاز باملرونة وااملة والتعاون 
 الوظيفة، واستقرارها مدى احلياة مانوالثقة، مما يطبع على مناخها درجة عالية من االستقرار، الذي هو مصدر ض

                                                 
289، ص   2000، 1، دار وائل ،ط نظرية المنظمة والتنظيمويت ، حممد قاسم القري-- 1

  

  .257، ص 1994 ،دار زهران : ، عمانالمنظمة ونظرية التنظيمعمر وصفي عقيلي، وقيس عبد علي مؤمن،   -2
  .179 ، ص1986معهد اإلدارة العامة، : ، ترمجة حسن حممد ياسني، السعوديةفن اإلدارة اليابانيةريتشارد باسكال،  -3

  .58مرجع سابق، ص ، حممود سليمان العميان -4
5
  .171ريتشارد باسكال، مرجع سابق، ص  -  
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اليت تعد البيت الثاين له، فيعمل بداخلها كأسرة تربطهم عالقة ) املنظمة(للمجتمع ) العامل(مما يزيد والء الفرد 
اخلصائص اليت طبعت ا املنظمة اليابانية من مشاركة وثقة  ومن خالل ما سبق ميكن القول أن 1."والء وانتماء

ولية مجاعية إىل جانب اإلشراف املباشر، والراقية الذاتية التعاونية خلق فيها جو االنتماء واالحرتام وروح فريق ومسؤ 
يف ظل ثقافة متميزة هي اليت كان هلا أثر على اتمع الياباين وبالتايل فهي سر للتقدم الذي وصلت إليه اليابان 

  .أمام نظرائها يف العامل املتقدم

  :ثقافة التنظيميةلل النموذج الجزائري/ 9

حول العوامل املؤثرة يف  عامل 400و مت استجواب أكثر من ، وحدات لصناعات النسيج 07أقيمت دراسة على 
  :ما يلي خالصو مت است، فعاليات التنظيمات

مما جعل الكثري من العامالت تركن العمل ، )عملها يف البيت(الزالت نظرة اتمع لدور املرأة نظرة تقليدية  - 
 ،للوحدات اليت تشغل العامالتهذا ما أدى إىل صعوبة بالنسبة  ،زواجهن أو إجنان للمولود األولد مبجر 

  .أيضا تكوين مستمر حتسباً لزواج أي عاملة أو تركها العملو 
و ثقافية و هذا نظرا  ،تُكن سببًا لعدة مشاكل عاطفية الحظ أن العامالت يف تلك املؤسسات عادة ما - 

 .اعية سلبية للعمل املختلط بني اجلنسنيلوجود نظرة اجتم

، وقت الظهر(يف ضبط املواعيد  ،و اعتماد أوقات فضفاضة ،حرتام الوقت و املواصلة يف العملعدم ا - 
 ...).وقت العصر

 .األعذار لتربير خمالفام كقلة املواصالت لتماسا - 

 .للمناسبات العائلية و الظروف األسرية أولوية على الشغل - 

 .خاصة الدولية يف رياضة كرة القدم باألخصأثناء املباراة و  ة الغيابر كث- 

 .معدل دوران العمل كبري جداً  - 

مما جعل العمال  ،إمهال إجراءات األمن بسبب عدم التعود على األعمال الصناعية و املخاطر احمليطة ا - 
 .إخل...ال يستطيعون الصرب على استعمال األلبسة الواقية من أقنعة و قفازات 

  
 

 
  

                                                 
  .27، ص 1996جملة الزميل، : ، بريوتقراءات في اإلدارة اليابانيةعبد السالم أبو قحف،  -1
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  :  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــخالص

حتمل الثقافة لإلدارة عدة فوائد فهي تساعدها يف معرفة نوع الثقافة السائدة يف املؤسسة وبالتايل معرفة 
السلوكات و اإلجتاهات و القيم و العادات املتواجدة يف كل هياكل املؤسسة و هو ما يسمح لإلدارة مبعرفة 

به للتحكم فيه بشكل حيقق املردودية و اإلنتاجية املطلوبة و  التنبؤلتنظيمي ،و منه إمكانية حمددات السلوك ا
 .و هي الغاية لدراسة الثقافة املؤسسة  ،بالتايل حتقيق كفاءة الفرد اليت بدورها حتقق كفاءة املؤسسة يف النهاية

ة و هذا من خالل الدور الذي قيق أهداف املؤسسيف حت دور اسرتاتيجي هلاأن ثقافة املؤسسة نستنتج 
تلعبه اإلدارة يف خلق الثقافة اإلجيابية يف املؤسسة و تدعيمها و نشرها و ترسيخها يف سلوكات العمال بشكل 

ـ عن وجود الثقافة السلبية و اجلامدة اليت  اإلدارةحيقق فعاليتهم و كفاءم يف العمل ، كما تعترب املسؤولة ـ أي 
  .اط املؤسسة و بالتايل حتول دون حتقيق األهداف هلذه األخرية تعرقل السري احلسن لنش
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  :تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــد

املنظمات، فبدون عملية التغيري والتطوير تتوقف حركة تلك املنظمات،  جلميعلتغيري عملية ضرورية والزمة ا      
الفجائية اليت  لردةوليس املقصود بالتغيري التنظيمي هنا تلك ا اجتاه خمتلف ،تحرك احمليط العام بسرعة يف يف حني ي

إمنا هو ذلك العمل املخطط له ، و .......حتدث لظروف معينة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية
نظمة يف حدود أهدافها املسطرة، وبالتايل مبا يتماشى واإلمكانات املتاحة للموعملية على أسس علمية  ابقاس

وإمنا هو وسيلة منتهجة ومدروسة لتحقيق النتائج املسطرة واملرجوة لتحقيق األهداف والنتائج فالتغيري ال يعترب غاية 
  .املتطلع هلا

ات وتغيريات عميقة وواسعة يف ظل حميط يشهد تطور تعيش املنظمات احلديثة  ففي عصرنا هذا أصبحت
اقرتانه مبختلف ب ز أمهية التغيري التنظيميوترب . ااالت، السيما املعرفية والتقنية واإلدارية واملعلوماتية يف خمتلف

، أو من حيث هياكلها التنظيمية،  نشاطهاورسالتها، أو من حيث  إسرتاتيجيتهاجوانب املنظمة، سواء من حيث 
  .أو من حيث سلوك األفراد العاملني واجتاهام 

 .ما بني املنظمة وتغيريات احمليط املستمرتالؤم المن وراء ذلك هو البحث عن واهلدف  
إىل حتديد مفهوم التغيري التنظيمي وإبراز أمهيته يف املؤسسة يف ظل التحوالت العميقة والسريعة  يهدف هذا الفصل

فة اليت يقتضيها التغيري ، وكذا حتديد املراحل واملداخل املختلالداخلي واخلارجي للمؤسسةيط احملاليت يشهدها 
  .املؤسسة  توافقاهلادف إىل 
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  :مفهوم التغيير التنظيمي/ 01
ويف . َحّوَلُه وبَّدَلُه، َكأَنَُه َجَعَلُه َغيَـَر ما َكانَ : التغيري مشتق من الفعل َغيّـَر، وَغيّـرَهُ  الناحية اللغويةمن 
 53 اآليةاألنفال،) ا َما بِأَنـُْفِسِهْم﴾ِريًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحَىت يـَُغِريُو ﴿َذِلَك بَِأَن اهللا َملْ َيُك ُمغَ :التنزيل العزيز

وَغـََري عليه اختلفت، : ويقال تغايرت األشياء يعين. به ومعىن يغريوا ما بأنفسهم هو حىت يـَُبِدُلوا ما أمرهم اهللا
  1.َحَوَلهُ : األمر

من ركز على التكنولوجيا املستخدمة يف واملهتمني تنظيمي، فمن الباحثني لقد تعددت وتنوعت مفاهيم التغيري ال
  . و اإلسرتاتيجية سلوك التنظيميتعريفه للتغيري، ومنهم من ركز علي املنظمة والبيئة التنظيمية وال

  :جمموعة من التعريفات كما يلي نوجزللتغيري التنظيمي  الصطالحيا التعريفو 
التحول من نقطة التوازن احلالية، إىل نقطة التوازن املستهدفة، وتعين "التنظيمي هو التغيري  :التعريف األول -

 2."لة إىل أخرى يف املكان والزماناالنتقال من حا
إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدارة أو يف أي عنصر آخر "التغيري التنظيمي هو  :التعريف الثاني -

مة أوضاع التنظيم وأساليب عمل اإلدارة وأنشطتها مع تغيريات وأوضاع مالئ: من عناصر العمل التنظيمي دف
جديدة يف املناخ احمليط به، أو استحداث أوضـاع تنظيمية وأساليب إدارية وأوجه نشاط جديدة حتقق للتنظيم 

 3."يمات األخرىالسبق على التنظ
زمنية طويلة عادة، وينصب علي اخلطط  عملية مدروسة وخمططة لفرتة"التغيري التنظيمي هو  :التعريف الثالث -

والسياسات أو اهليكل التنظيمي، أو السلوك التنظيمي، أو الثقافة التنظيمية وتكنولوجيا األداء، أو إجراءات 
ء وظروف العمل وغريها، وذلك بغرض حتقيق املواءمة والتكـيف مع التغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية للبقا

  4."ر والتميزواالستمـرار والتطو 
  
  
  

                                                 
  .3325، ص1992، دار صادر، بريوت، لبنان، لسان العرب :أبو الفضل مجال ابن منظور -  1

  رر، الطبعة األوىل، املنصورة، مص، دار الوفاء للطباعة والنشقوى إدارة التغيير في القرن الحادي والعشرين :مان فاروق السيدعث - 2
 .9، ص2000 

  
  .432، ص2000، القاهرة، مصر، 7ط، الدار اجلامعية، مدخل بناء المهارات -السلوك التنظيمي :أمحد ماهر - 3

  .362، ص2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، لمدخل الحديث في اإلدارة العامةا ،ثابت عبد الرمحان إدريس - 4
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ومهما يكن فال  ،من الوضعية السابقة أفضليكون التغيري ملا هو  وأن  ألخرى وضعيةالتغيري هو االنتقال من 
ميكن إصدار حكم تقوميي عام ألي تغيري إال بوضع معايري معينة متفق عليها أو حتديد أهداف خاصة لعملية 

  .التغيري املرجوة
له من دور  احيض باهتمام املختصني مل جمال اإلدارة واملنظمة والسلوك التنظيمييف أصبح مفهوم التغيري التنظيمي 

إمكانية التخطيط والعمل  هلا، مما حيقق واالستقرار يف مستوى النسق الداخلي واخلارجي للمنظمة نيف حتقيق التواز 
مكانية مة مع احمليط، وعلى اتفاعل املنظ إلجناز األهداف املخططة، كما عرفنا تأكيد أولئك الرواد على ضرورة

  1.تعدد مسارات إجناز املشاريع واألهداف
واملالحظ أن دراسات السلوك التنظيمي تقع يف مستوى وسيط بني الدراسات اجلزئية اليت تركز على دراسة الفرد 

ثني يف أدبيات م العديد من الباحد، ولقد قككل واتمع وحميطه  اتمع سات الكلية اليت تركز على دراسة والدرا
بأن التغيري التنظيمي يعرب عن حماولة أو  كانزي  ، تعريفاإلدارة تعاريف خمتلفة للتغيري التنظيمي، ومن هذه التعاريف

  2.جمموعة من احملاوالت لتغيري هيكل املؤسسة، أو أهدافها، أو التقنية املستخدمة فيها، أو مهمات العمل
كل تغيري حيدث على  نقصد به :"وهو  التنظيمي للتغيري إجرائي تعريفتبين ميكن خالل ما سبق ذكره ومن 

تغيري جذري يف السلوك التنظيمي ليتوافق مع متطلبات وبيئة  وحيدث، مستوى الداخلي واخلارجي يف املنظمة
 التنظيم ، وأنه العملية املستمرة لتحسني كافة أبعاد املنظمة وهذا من أجل حتقيق مستوى من الفعالية والكفاءة

والتطورات والتغريات وهذا من أجل حتقيق التوازن التنظيمية مبا يضمن بقاء واستمرار املنظمة يف ظل الظروف 
  وتوافق مع االسرتاتيجيات احملددة 

  :عناصر التغيير التنظيمي/  02
 :األفراد  -1

فز، قيادة، كل ما يتعلق بالعنصر البشري من قيم، عالقات شخصية، دافعية، قدرات، تدريب، اتصاالت، حوا
  3.وغريها

  
  
  

                                                 
  . 203، ص 1992، ب ط، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، أسس العلم الصناعي التنظيميمصطفى عشوي،  -1

  .255، ص 2000وير اإلداري، ، ب ط، مصر، مركز وايد سارفس لالستشارات والتطاإلدارة وتحديات التغييرسعيد بن عامر،  -2
  .51، ص 2008، األردن، دار كنوز املعرفة ، 1، طإدارة التغيير والتطويرزيد منري عيوي،  -3
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 :جماعات العمل -2

، فهي مصدر توقعات بالغةالوصل بني األفراد واملنظمة، وهلا أمهية  مهزةوظيفة أساسية تتمثل يف  هلامجاعات هي 
األفراد، و تعترب اجلماعة املصدر األساسي لتنمية املهارات، وهي  مناألفراد عن املنظمة، ومصدر توقعات املنظمة 

  . متسك أجزاء التنظيم بعضها ببعضالرابطة اليت
  :وهناك أمثلة للتغريات اليت حتدث يف مجاعات العمل

يتغري تشكيل اجلماعة من وقت آلخر، أي أن أعضاء اجلماعة حتدث فيهم تغريات بدخول األفراد أو خروجهم  -
 .من اجلماعة

 .مر صعبا أمام التغيري التنظيميقد يكون األ القويمتاسك اجلماعة قد يزداد قوة أو ضعفا، ويف حالة التماسك  -

 .أمناطهانظامها و قد تغري  بني العاملني  أساليب االتصال اجلماعي -

 .اجلماعيةعايري املقيم و التغري يف ال -

 .صراع مجاعي اختالف وحدوث  -

  1.أهداف اجلماعة قد تتغري من وقت آلخر -
 :التنظيم -03

حتقيقها، ويتكون التنظيم من هياكل الوظائف واألعمال املنظمة، وله أهداف حمددة مت إنشاؤه لغرض  ميثل مجيع
  .والتكنولوجيا والعمالء واملوردين واألسواق وإجراءات العمل

لكي يقيم التوازن بني هذه املكونات و بني األفراد  وأجزائه هو الذي حيدث التغيريات يف مكوناتهنفسه إن التنظيم 
  :ومجاعات العمل، وتكمن أمهية التنظيم فيما يلي

 .والسلطات الرمسية والغري الرمسية ابأنواعه أنه هيكل للعالقات -

 .التنظيم هيكال لالتصاالت واملعلومات  -

 .املربجمة يتم حتديد األهداف هيكل للوظائف من خالهلا التنظيم يعترب -

لعمليات هو هيكل للعمليات اإلدارية، يضم جمموعة من السياسات واإلجراءات والقواعد اليت حتدد كيفية أداء ا -
2.اإلدارية من ختطيط، تنظيم، توجيه، رقابة، واختاذ القرارات

 

 

                                                 
  .54سابق، ص،الرجع امل -1

  .56، ص،نفس املرجع  -2
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 :أهداف التغيير التنظيمي/ 03 -

اقتصاد املعرفة، االقتصاد الرقمي، اقتصاد ك: وصف بأوصاف شىت يشهد عاملنا اليوم عدة تسميات منها ما 
 وفوقية ممركزة  ارات فرديةيقوم على قر  ، مل يعد هناك مكان للتسيري التقليدي الذي...،عصر التغيري املعلومات 

واختاذ القرارات غري مدروسة يف ظل التغريات على ، حيث املعلومات كانت حمدودة يتخذها صاحب املنظمة 
مستوى الفرد واملنظمة فكانت احلاجة الضرورية للتغيري التنظيمي وله من األمهية ملواكبة العصر واملنافسة اخلارجية 

 .ومة للحفاظ على الدمي
 :وميكن اجزها يف العناصر التالية يسعى إىل حتقيقها،  أهداف  يفللتغيري التنظيم     

     أوضح لالتصال  لياتالتعاون، وأوتنمية روح مبستوى األداء وحتقيق مستوى عايل من الدافعية عالية  قاءاالرت /1-
 .الصراع وإدارةوخفض معدالت الغياب ودوران العمل     

 .يف األداء االحندار بالتنظيمية وجتنالفعالية من خالل تعديل الرتكيبة حتسني  /2- 
 .البريوقراطية والفساد اإلداريحماربة /3 -
 .وتنمية الوالء لدى العاملني تفعيل اخلدمة العمومية/4 -
 .ورأس املال ، واملوارد، والطاقة،واألجهزة املتاحة للمنظمة املوارد البشرية  بالكفاءات منختفيض التكاليف /5 -
 .زيادة قدرة املنظمة على اإلبداع والتعلم/6 -
 .للتغيري والتطوير واإلبداع تفاعلي بناء حميط /7 -
 .قادرة على اإلبداع وراغبة فيهمؤهلة و تطوير قيادات /8 -
 1.لدى الرأي العام صورة املنظمة حتسني /9 -
الية التنظيمية واألداء الفردي يرتقيان بالقدر الذي جيب أن يستند الربنامج على االفرتاض بأن مستوى الفع/10 -

 2.يتيح حتقيق التكامل األمثل بني األهداف الفردية واألهداف التنظيمية
 .املنظمة على التعامل والتكيف مع البيئة احمليطة ا وحتسني قدراا على البقاء والنمو تفعيل /11 -

 :مصادر التغيير التنظيمي /04

 اليت  عوامل داخلية أو خارجية بالنسبة للمنظمة، فالعوامل الداخلية هي تلك إىل للتغيري لضرورة و ااحلاجة تربز 

                                                 
  .37، ص1992، لقاهرة، مصر، ، مركز وايد سريفيس لالستشارات والتطوير اإلداريالتغيير وتطوير المنظمات إستراتيجيات :سعيد يس عامر - 1

، ترمجة أبو القاسم أمحد، اإلدارة العربية للبحوث، اململكة العربية السعودية، السلوك التنظيمي واألداء :أندرو دي سيزوالقي ومارك جي واالس -  2
 544، ص1991
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، وتشمل تلك املعطيات املتمثلة يف حماوالت التغيري، مثل تغيري األهداف  حدوث اضطرابات تنظيمية تنطلق من 
، أما العوامل اخلارجية فتشري إىل تلك الئمري امليف، واملناخ التنظيمي غالتنظيمية، واخنفاض اإلنتاجية وارتفاع التكال

لمنظمة، وتشمل ل تحتدث مشاكل واضطرابااملوجودة يف البيئة اخلارجية للمنظمة واليت من شأا أن  صادرامل
ل االقتصادية واإلطار اهليكلي للقوى السياسية، واالعتبارات البيئية، والعوام بيئة يف املعرفة أو التقنية أو الالتغيري

 .االديولوجية الثقافية
   .املرتبطة بالتغيري إىل قوى داخلية وأخرى خارجية ملصادروميكن تقسيم ا

 :يالتنظيم للتغييرالداخلية  المصادر -1
تظهر احلاجة للتغيري التنظيمي عند حدوث مستجدات جديدة يف بيئة العمل الداخلية، وإمكانيات    

للتعامل مع  ملعتمدا ينتج عنه عدم مالئمة التنظيم اه مشكالت ذاتية، مموقدرات املنظمة وأهدافها، أو عندما تواج
التغيريات احلادثة يف الـبيئة، أو عـدم التوافق بني عناصر التنظيم، مما يتطلب ضرورة إحداث تغيري تنظيمي يف 

 :الداخلية اليت تفرض التغيري ما يلي املصادرومن . املنظمة
قامت املنظمة بإضافة أهداف جديدة إىل األهداف احلالية أو بتغيري أهدافها  إذا ما :أهـداف جديـدة ظهور ـ أ

ظروف مالئمة مبا يف ذلك التغيريات املناسبة لتوفري جو و ، حيتم عليها بإحداث بأهداف أخرى جديدة 
 .اإلمكانيات والوسائل، لتحقيق هذه األهداف اجلديدةاملوارد،

قادة يف اإلدارة  مت تعيني د جدد ذوي أفكار وخربات خمتلفة خاصة إذا إن انضمام أفرا :انضمام أفراد جـددـ  ب
  .ينتج عنه حدوث تغيريات وظهور أوضاع جديدة

املدراء رضا العاملني ينتج عنه آثار سلبية على أداء املنظمة، وهلذا على  الشعور بعدم :عدم رضا العاملينـ  جـ
 لتنمية الشعور الالزمة اليت يطلبها العاملنيجراء التعديالت تشخيص أسباب عدم الرضا وحماولة إجياد احللول بإ

 . بالوالء التنظيمي
األسباب والقيام  يلزمها بالبحث عناكتشاف تدين مستوى أداء املنظمة،  عند :مستوى األداء ضعفـ  د

  .بالتعديالت أو التغيريات اليت من شأا حتسني مستوى األداء
وذلك لتصبح أكثر مرونة وقادرة على االستجابة الشاملة لضروريات  :جديدةضرورة التكيف مع الظروف ال ـ ه

 .التغيري والتحسني املستمر يف األداء
  1: ما يلي نلخصها يف البيئة الداخلية  وضعية  ومن املتغريات اليت تفرزها

                                                 
1
  . 436، صسابق مرجع :أمحد ماهر -  
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 .التغيري يف عالقات السلطة واملسؤولية واملركز والنفوذ -
 ة للمنظمة كوظيفة اإلنتاج والتسويق والتمويل واألفرادالتغيري يف الوظائف األساسي -
 .حتتاجها املنظمة اليت الفنيةواملنتجات وخطوط اإلنتاج وغريها من األساليب  جهزةاألالتغيري يف  -
 .التغيري يف هياكل العمالة ووظائف العمل وعالقات العمل -
  .اإلجراءات املتبعة يف العملاألساليب و  التغيري يف  -
  :التنظيمي  الخارجية للتغيير مصادرال -02

، وذلك مبستقيها على مجيع األصعدة وامليادين وصعوبة التنبؤ   عمع وسط خارجي مما يفرز أوضا  املنظمة  تتفاعل 
 هلذه  ةكبري   بضرورة  املهتمنيأمر طبيعي نظرا للمتغريات املتسارعة يف البيئة اليت تعمل فيها املنظمات، لذلك وجه 

   : او منه االيت يصعب التحكم أو السيطرة عليها أو التنبؤ  املصادر
  البيئة السياسية والقانونية ـ أ

وهي القوى اليت تتميز بزيادة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي واالجتماعي فالبيئة القانونية تكمن يف تغري  :
رصا، مثل التغيريات يف السياسة احلكومية املالية القوانني أو تعديلها إْذ أن هذه التشريعات تفرض قيودا أو يئ ف

والنقدية، أو وجود تغيريات داخلية أو عاملية تؤثر علي االتفاقيات االقتصادية خاصة إذا كانت مع الدول اليت متثل 
باإلضافة إىل ما تفعله بعض احلكومات من . أسواقا مستهدفة أو املصدرة لسلع منافسة للمنتجات احمللية

من بعض األنشطة وتنظيم البعض اآلخر ونتيجة لذلك تظهر فرص وديدات جديدة أمام املنظمات  االنسحاب
  .، مثل إصدار قوانني وتشريعات حكومية جديدة 1املتأثرة ذا التحول

 :البيئة التكنولوجيةـ  ب
يف ملتنامي ا ومتثل أهم مصدر إلحداث التغيري وخاصة يف القرن احلايل، حيث يبدو واضحا التطور العلمي   

، كما أحدث التطور التقين يف الدول الصناعية تغيريا موازيا يف هياكل قوى العامل ا حيث انتقلت امليادينمجيع 
ناهج ، وتتجلى مظاهر التطور املمن شكلها التقليدي إىل منظمات املعرفة ، وترتب على ذلك تغري يف 

املعلومات اليت تظهر من خالل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، التكنولوجي املتسارع يف رقمية التجهيزات ، وثورة 
تبادل وتغيري يف منط ال(حىت وصف عصرنا هذا بعصر املعلومات، وهذا ما نتج عنه تطور يف أنظمة املعلومات 

                                                 
1
، 2001، ترمجة عبداحلكيم أمحد اخلزامي، إيرتاك للطباعة والنشر، واالستراتيجيات والرؤىالمبادئ  -إدارة تغيير االفراد :دوجالص مسيث -  

  .23ص
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 .لتحقيق التكيف 1.)التجارة اإللكرتونية(
، وأمناط 2دئ والقيم وكذلك يف االجتاهاتاتتمثل هذه القوى بالعادات والتقاليد واملب :البيئة االجتماعيةـ  جـ

، وزيادة القوة اليت يتمتع ا العمالء واملستهلكني، الزبائنالطلب علي منتجات املنظمة نتيجة التغري يف رغبات 
  .وحتقيق رضا املستهلكني 

حيث تؤثر علي قيم واجتاهات وسلوكيات األفراد كمرؤوسني ورؤساء وعمالء وموردين، فثقافة  :البيئة الثقافية ـ د
احمليط ال تؤثر فقط علي سلوك العاملني وأسلوم يف التعامل، بل تنعكس هذه الثقافة يف اهليكل القائم ومنط 

، كما تؤثر يف 3اذ القراراتحل املشكالت واخت اإلدارة السائد ونظم االتصاالت واملعلومات، وطرق األفراد يف
 .اجتاهات العمالء وباخلصوص يف حجم الطلب وتصميم املنتج واملزيج التسويقي وأساليب التعامل مع العمالء

 :مداخل التغيير التنظيمي/ 05

 :المدخل الوظيفي -01
خصوصيتها ومتيزها  أهداف وإسرتاتيجية املنظمة، ويقصد بالفلسفة ما تتمتع به املنظمة من قيم عامة هلابويهتم 

 .عن غريها من املنشآت األخرى، ومتثل ثوابتها وحركة العاملني فيها
 :تغيير رسالة المنظمةـ  أ

املنظمة يكون ضروريا إما كنتيجة لتغيري الرسالة واألهداف واإلسرتاتيجيات، أو بشكل مستقل،  رسالةإن تغيري 
م يف حتسني بلوغ أهداف جديدة وختفيض التكلفة أو حتسني مبا يسه واستعماهلاوهو إعادة تطويع املوارد وترشيد 

 جمال أو جماالت نشاطها وأنواع منتجاايف  اجلودة أو زيادة اإلنتاجية، وتتناول الرسالة الغرض الرئيسي للمؤسسة 
رصا والسوق اليت ختدمها، حيث أن تغيري هذه الرسالة جيب أن يكون ملواكبة التغيريات اليت يئ ف او خدماا

ميكن استغالهلا ، أما األهداف فهي الوسيلة اليت متكن املنظمة من الوصول إىل غاياا العليا، ومن الطبيعي أن 
تغيري الرسالة يرتتب عليه تغيريات تابعة يف األهداف املتفرعة عن الرسالة واملرتمجة هلا، ومن مث يف اإلسرتاتيجيات 

  4.سطرة سابقاامل باعتبارها مناهج تتبع لتحقيق األهداف

                                                 
1
، جامعة حممد خيضر، 2005، فيفري07، جملة العلوم اإلنسانية، العددمدخل النظم -التغيير في المؤسسة ودور الكفاءات :رحيم حسني -  

  .175بسكرة، اجلزائر ، ص
2
  .339، ص2000، الدار اجلامعية، القاهرة، السلوك اإلنساني في المنظمات :يالباق صالح حممد عبد -  

3
ماي، البليدة،  22- 21، مطبوعات امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، التحوالت وثقافة المؤسسة :علي عبد اهللا -  

  4، ص2002اجلزائر، 
4
  .472 ، ص2000 ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،رؤية معاصرة –التنظيمي إدارة السلوك  :أمحد سيد مصطفى -  
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  :األهدافو  تغيير واإلستراتيجياتـ  ب
تقوم بعض املنظمات بإجراء تعديالت يف أهدافها ويف اإلسرتاجتيات املطبقة لتحقيق تلك األهداف استجابة 

، وقد حيدث هذا التغري يف جانب من اجلوانب اإلسرتاجتية فقد تقوم املنظمة بتغري باملؤسسة  لتغريات البيئة احمليطة
، أو حىت )التمايز، أو الرتكيز، أو القيادة يف التكاليف: مثل(افها اإلسرتاجتية أو تغري أهدافها العامة للمنافسة أهد

، وإذا كانت املنظمة مكونة من توليفة من وحدات األعمال او العكس  تغيري إسرتاجتياا من توسع إىل انكماش
 1.خالل ضم أو بيع بعض الوحدات فإنه ميكن أن تغري من توليفة هذه الوحدات، وذلك من

 :المدخل اإلنساني -02
 :على ناحيتني أساسيتني مها العاملنيوالباحثني عند إحداث التغيري من خالل األفراد  الدارسنيركز الكثري من 

 .من خالل االستغناء عن بعض العاملني أو إحالل غريهم حملهم :التغيير المادي لألفراد ـ 1
وذلك بالرتكيز على رفع املهارات وتنمية القدرات أو تعديل أمناط السلوك من خالل  :لألفرادالتغيير النوعي ـ  2

 .املادية و املعنوية أو تطبيق قواعد املكافآت واجلزاءات التنظيمية و التكوين نظم التدريب
من خالل إدخال  ، وذلكاملؤسسةومن الباحثني من ركز على النواحي اإلنسانية عند إحداث التغيري التنظيمي يف 

 2:االتغيري يف جمالني أساسيني مه
 :ويستخدم لذلك ثالث مداخل :المهارات واألداء ـ 1
أي االستغناء عن العاملني احلاليني واستبداهلم بأفراد أكثر كفاءة وإنتاجية، إال أن هذا اإلحالل  :اإلحالل -أ

 .يصعب تطبيقه
 .ومعايري جديدة الختيار العاملني اجلددمبعىن وضع شروط  :التحديث التدريجي للعاملين -ب
أي تدريب العاملني املوجودين على رأس العمل دف حتسني أدائهم للعمل من  :العاملين و تكوين تدريب -ج

 .وخربات تستثمر يف جمال العمل او الوظيفة املكلف ا خالل إكسام مهارات جديدة

 :االتجاهات والسلوكياتـ  د
ألفراد  من خالل االجتاهات واإلدراك والتوقعات، كما ميكن تغيري ثقافة املنظمة وسلوك اوذلك بأن يتم التغيري

 .وسلوك اموعات
 :المدخل الهيكلي -03

 ؤسسةوهو ذلك املدخل الذي يعمل على إحداث التغيري من خالل إجراء تعديل وتغيري يف اهليكل التنظيمي للم
                                                 

1
  .318ص.  2002، الدار اجلامعية ، االسكندرية مصر ،  مبادئ االدارة،  حممود فريد الصحن وآخرون -  

2
  .130، صالمرجع السابق ، علي شريف -  
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، وما تضمه من األقسام والفروع اليت ؤسسةملؤسس الواضح ملكونات املاإلطار ا" ويـَُعَرف اهليكل التنظيمي بأنه
تتبعها، واحملدد للمستويات اليت تتدرج عليها، ولالتصاالت اليت ينبغي أن تتفاعل عن طريقها، ولألنشطة اليت 

 1."تنهض ا، وللمستويات والصالحيات اليت تعطى هلا
التنفيذيون ،خصص ، التفويض، نطاق اإلدارة، التكوين التنظيمي تصميم العمل والت(ويتكون اهليكل التنظيمي من 

 التغيري اهليكلي أو البنائي" ، ومن مث فإن أي تغيري يف أحد أو بعض هذه املكونات يدخل يف جمال)واالستشاريون
أن ، مع مالحظة أنه من الصعوبة حتديد العناصر أو املتغريات اليت تقع ضمن اال اهليكلي، إال "للمؤسسة

إعادة " املنظمات قد تلجأ إىل إحداث تغيري شامل يف بنائها التنظيمي كله ويطلق على هذه العملية اصطالح
، أي إعادة كل مكونات التنظيم والتكوين التنظيمي والكشف عن أي خلل موجود مث إعادة البناء مرة "2التنظيم

 .ة باملنظمةأخرى على أساس أكثر مالئمة لألهداف والتطوير والبيئة احمليط
أن عملية التغيري يف اهليكل التنظيمي قد تتم من خالل إعادة توزيع االختصاصات وجتميع  الباحثنيويرى كثري من 

الوظائف، وإعادة تصميم طرق االتصال وقنوات تدفق السلطة واملسؤولية، باإلضافة إىل استحداث وحدات 
يالت يف عناصر التنظيم األخرى من أفراد وسياسات تنظيمية أو استبعاد أخرى، وما يرتتب على ذلك من تعد

وإمكانيات ونظم وإجراءات، ومع سرعة التغيري واحلاجة املستمرة للتأقلم مع املتغريات اجلديدة وغري املتوقعة، فإن 
 قدر الكثري من الباحثني يرون أن للهياكل التنظيمية تتميز بالوقتية وكثرة اللجان أو جمموعات العمل اليت حتتاج إىل

  3.من التنسيق والتعاون بينها
 :المدخل التكنولوجي -04

وهو املدخل الذي يتم الرتكيز فيه إلحداث التغيري على إعادة تركيب وتدفق العمل وعلى أمناط العمل وأساليبه 
وطرقه، أو على الوسائل املستخدمة يف أداء العمل، أو إدخال معدات وأدوات وأساليب جديدة يف العمل، كما 

ن العوامل التنافسية فرضت على وكالء التغيري ابتداع معدات ووسائل وأساليب عمل جديدة متكنهم من إحراز أ
  .السبق على غريهم من املنظمات املنافسة

وال شك أن للتكنولوجيا دور مهم ومؤثر يف فعالية املنظمة، وهناك اجتاهان ميكن التعرف عليهما بصفة عامة من 
  4:ة بالتكنولوجيا واملنظمات ومهااملهتمالدراسات والكتابات 

                                                 
1
  .19، ص1998، مطابع دار الشرق، الدوحة، قطر، التطوير التنظيمي -والمعاصرةالتنظيم اإلداري الحكومي بين التقليد  ،عامر الكبيسي -  

2
  329، صمرجع سابق علي الشريف،ـ   

3
، دار النوابغ للنشر والتوزيع، جده، المفاهيم والنظريات والتطبيقات –السلوك التنظيمي  :عبد اهللا عبد الغين الطجم والسواط طلق عوض اهللا -  

  .58، ص1995السعودية، 
4
  49، ص2000، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، مدخل إسالمي مقارن –إستراتيجية التغيير التنظيمي  :حممد احملمدي املاضي -  
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 .وهو ذلك الذي يهتم بأثر التكنولوجيا يف سلوك واجتاهات العاملني :االتجاه األول
 .يهتم ويركز بصفة أساسية على دراسة أثر التكنولوجيا على اهليكل التنظيمي :االتجاه الثاني

ات حديثة بغرض زيادة اإلنتاجية وخفض تكلفة استخدام تقني: ويأخذ التغيري التكنولوجي عدة أشكال أمهها
1.و االداء الوظيفي الصيانة وحتسني جودة اإلنتاج

 

 :مراحل التغيير التنظيمي/06

إن الدور الذي يساهم به التغيري التنظيمي يف حتسني األداء، شجع الباحثني والدارسني واملنظمات على    
 وقد قدمت حماوالت كثرية لتوضيح الكيفية اليت يتم ا التغيريدراسة هذه الظاهرة وبذل اجلهود لالستفادة منه، 

 إضافة إىل تقدمي مناذج وأفكار جديدة يف هذا اال تسهل االستفادة من التغيري، ومن هذه احملاوالت ما قدمه
 يف حماولته لتحديد مراحل التغيري التنظيمي، واليت قام العديد من العلماء 1951سنة  كيرت ليون الباحث

يري بنجاح يف يف إحداث التغ" ليون"واملمارسني باستخدامها أو تطويرها لكي تناسب ظروفهم، فقد ساعد منوذج 
  .املؤسسات الكثري من املنظمات

املنظمة من خالل هذا الشكل بأا عبارة عن نظام يف حالة ثبات من خالل قوى معادلة أو  "ليفن" يصف
من أجل التغيري، وهي تضم على سبيل املثال  –الضغوط  –ى الدافعة معارضة، فمن ناحية يوجد مدى من القو 

الضغوط التنافسية، انتشار تقنية جديدة، االبتكار واإلبداع من داخل املنظمة، والتشريع اجلديد، واالهتمامات 
ضم التقاليد عدد من القوى املقاومة واليت ت" ليفن"ويعادل هذه القوة الدافعة حسبما ذكر . البيئية وحقوق العمال

وثقافة املنظمة واملناخ السائد؛ وحيث أن كل جمموعة من القوى ميكن أن تلغي كل منها األخرى، فإن النظام يظل 
والنتيجة الطبيعية هلذا النموذج كما يؤكد ليفن أن أية عملية تغيري يف املنظمة ميكن اعتبارها حتركا ، 2يف حالة توازن

عملية ذات ثالث مراحل، لتنفيذ " ليفن"ضع مرغوب أو حمدد حديثا، ويقرتح مؤثرا يف الوضع التوازين اجتاه و 
 .للنظام اجلديد للنظام القائم وذلك قبل املرور إىل مرحلة التغيري، مث إىل مرحلة التجميد التغيري وتبدأ بإذابة اجلليد

  :مرحلة إذابة الجليد -01
 الدافعية لدى  اىل اجاد  لية التغيري ، كما يعتقد فيلميان هذه املرحلة هامة جدا و تلعب دورا كبريا يف جناح عم

االفراد للتغيري ، وتعلم معارف و مهارات او اجتاهات جديدة عن طريق الغاء و استبعاد املعارف و املهارات و 
 وتتمثل3.االجتاهات احلالية ، حبيث ينشئ لدى الفرد نوع من الفراغ يسمح بتعلم اشياء جديدة مللئ هذا الفراغ 

                                                 
1
  .330، صمرجع سابق :علي الشريف -  

2
  .260، صمرجع سابق،  نيجل كنج ونيل أندرسون -  

. 284، صمرجع سابق حسين حريم ، - 3
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هذه اخلطوة يف حماولة إثارة أذهان أفراد ومجاعات العمل يف املنظمة من عاملني وأقسام ومديرين بضرورة احلاجة 
للتغيري، والعمل على التخلص من االجتاهات والقيم واملمارسات والسلوكيات اليت ميارسها األفراد داخل التنظيم يف 

  ئمة خللق دوافع جديدة عند األشخاص لعمل شيء ما، مث العملالوقت احلايل، مث العمل على يئة األجواء املال
على تقوية الشعور لدى هؤالء األشخاص بضرورة استبدال األمناط السلوكية والقيم واالجتاهات القدمية بأخرى  

لون جديدة، وتتضمن هذه العملية دفع األفراد يف املنظمة إىل إدراك أن السلوك أو اإلسرتاتيجية احلالية اليت يعم
مبقتضاها مل تعد مالئمة، أو أا تؤدي إىل تدهور النتائج واألداء، وإشعار العاملني باألمان اجتاه التغيريات اليت قد 

  . 1الة أي مسببات مقاومة التغيريحتدث مستقبال؛ ويتم ذلك بإز 
لوكيات احلالية املتسببة ومن املمارسات اليت يتم استخدامها إلذابة اجلليد يف هذه املرحلة، الضغط للتخلص من الس

يف تدين مستويات األداء، مث على اإلدارة العمل على إجياد الدافعية وإجياد االستعداد و الرغبة لعمل شيء جديد 
والتوصل إىل عدم جدوى وفاعلية األساليب القدمية املطبقة إلجناز األعمال، ومن ضمن أساليب حترير وإذابة 

 :املوقف ما يلي
ات أو معززات ألمناط السلوك اليت متثل نوعا من املشاكل، وذلك إلظهار أن أمناط السلوك منع أي مدعم ـ* 

 .السيئة غري مرغوب فيها
انتقاد التصرفات وأساليب العمل اليت تؤدي إىل حدوث مشاكل، وقد يصل األمر باالنتقاد إىل زرع اإلحساس ـ * 

  .بالذنب، والبخس من القدر أو احلط من القيمة
 .ار العاملني باألمان جتاه التغريات اليت قد حتدث مستقبال ويتم ذلك بإزالة أي مسببات ملقاومة التغيريإشع ـ* 
نقل الفرد من القسم أو بيئة العمل اليت تشجع أساليب العمل والتصرفات غري املرغوبة، وذلك لكي يشعر  ـ* 

 .مبدى جسامة املوقف
سيئة، فإذا كان التأخر عن العمل والغياب والتوقف عن العمل قبل تغيري بعض الظروف احمليطة بالتصرفات الـ * 

املواعيد الرمسية، فإن التغيريات اليت تشعر العاملني بسوء هذه التصرفات، قد تكون مثل تغيري مواعيد احلضور 
 .واالنصراف، وعدد ساعات العمل والراحة

 :مرحلة التغيير -02
  علم الفرد أفكار وأساليب ومهارات عمل جديدة، حبيث يتوفر لدى يف هذه املرحلة جيب الرتكيز على ضرورة ت

                                                 
1
  .46ص  سابق، مرجعأمحد ماهر ،  -  



 الفصل الثاني:                                                                                   التغيير التنظيمي

46 
 

األفراد البدائل اجلديدة ألداء األعمال، من خالل ما تقدمه اإلدارة هلم، ويف هذه املرحلة أيضا يتم إجراء تعديل 
يتطلب من اإلدارة  وتغيري يف الواجبات واملهام، وكذلك يف التقنيات واهلياكل التنظيمية املوجودة حاليا، األمر الذي

ضرورة العمل على توفري املعلومات ومعارف جديدة وأساليب عمل جديدة لألفراد العاملني للمسامهة يف تطوير 
 : 1مهارام وسلوكهم، ومن مث حتقيق املطلوب، ويكون التغيري يف النواحي التنظيمية اهليكلية التالية

النظر يف الصالحيات املمنوحة للمستويات اإلدارية املختلفة أو يتم إعادة  :التغيير في أنماط توزيع السلطةـ أ 
لبعض املسئولني فيها، وتغيري االرتباطات اإلدارية أو نظام التسلسل اإلداري املعمول به، وقد تتم عملية إعادة 

اء املزيد التنظيم لتشمل إلغاء أو استحداث وظائف أو أقسام إدارية، كما يكون هناك تغيري يف منط القيادة وإعط
  .من املرونة وتوفري فرص التدريب للقيادات اإلدارية وإعادة تصميم األعمال بشكل يتوافق مع املتطلبات اجلديدة

قد تشمل تلك التغريات تغيريات يف املعدات أو األساليب املستخدمة  :التغيير في التكنولوجيا المستخدمةـ ب 
 .األداء الوظيفيتلفة، ويف حتسني طرق يف اإلنتاج، وىف العالقات بني النشاطات املخ

وأمناط االتصاالت، كأن يصبح  تراراالقمل إعادة النظر يف منط اختاذ ويش :التغيير في العمليات اإلدارية ـجـ 
أسلوب اختاذ القرارات مجاعيا من خالل تشكيل اللجان وقد يشمل تعديل السياسات واإلجراءات وتعديل معايري 

 .اختيار العاملني
من اإلقدام بشكل متسرع يف تنفيذ وإحداث التغيري، ألن ذلك سوف يرتتب حدوث  "ليفن" هذه املرحلة حيذريف 

 .مقاومة شديدة له، األمر الذي يؤدي إىل االرتباك والتشويش وعدم الوضوح وبالتايل عرقلة مسار التغيري
 :مرحلة إعادة التجميد -03

تقال إىل إدخال التغيريات املطلوبة؛ أن هذه املرحلة تم بصيانة ومحاية مراحل التغيري بضرورة إذابة املوقف مث االن
ويف هذه املرحلة يتم التأكد من أن ما مت إكسابه للعاملني من مهارات وأفكار ،التغيري الذي مت التوصل إليه

تثبيت التغيري  واجتاهات جديدة يف مرحلة التغيري يتم دجمه يف املمارسات الفعلية، حيث دف هذه املرحلة إىل
واستقراره، عن طريق مساعدة األفراد من العمل على دمج االجتاهات واألفكار وأمناط السلوك اليت مت تعلمها يف 

أساليب وطرق عملهم املعتادة، وعلى اإلدارة أن تعطي الفرصة الكاملة لألفراد إلظهار ممارسام السلوكية 
   .اإلجيابية حىت يستمر األفراد يف مواصلة هذا السلوك برغبة ورضا اجلديدة، وضرورة العمل على تعزيز السلوكيات

  
  

                                                 
1
  .260، ص مرجع سابق ، حممد قاسم القريويت -  
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  :خالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ومن خالل معاجلتنا ملفاهيم التغيري التنظيمي ودواعيه وردود أفعال املوارد البشرية جتاهه، وكذا أمهية املوارد 
ستخلص أن أهم مقومات جناح التغيري التنظيمي هو إشراك العاملني يف حبث ومناقشة البشرية يف تعزيزه وإجناحه، ن

احلاجة إليه والتفكري يف وسائله وطرق تنفيذه، حيث يساعد ذلك كثريا على إزالة خماوفهم من ناحية، ويؤكد من 
سيسمح بالتخفيف من  ناحية أخرى على مكانتهم ودورهم يف املشاركة يف اختاذ القرارات داخل املنظمة، وهو ما

  .اآلثار السلبية الناجتة عن مقاومة التغيري أو التطوير
 أن أي تغيري تنظيمي يف املنظمة وراءه ظروف تقتضيه، سواء كانت داخلية  من خالل ما سبق خنلص    

ف منه، كما أو نابعة عن حتوالت يف احمليط، وهذا التغيري البد أن يتم وفق مراحل منهجية متسلسلة حىت يبلغ اهلد
، وكل مدخل له مقتضياته )وظيفي، هيكلي، بشري، تكنولوجي(إن هذا التغيري ميكن أن حيدث من مداخل شىت 

 .وشروط لنجاحه
  

  



 

 

 

 

 

 

  :لثالثالفــصـل ا

  يةدانــــــــــــــميالدراسة ال

  عرض وتحليل النتائج
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  :التعريف بمجتمع الدراسة/1

، وسنقوم بتعريف املؤسسة الوطنية لسونالغاز عموما باجللفة للكهرباء والغازتوزيع يتمثل جمتمع الدراسة يف مديرية ال
  :مث نعرف مديرية التوزيع للكهرباء والغاز باجللفة 

  :التوزيع للكهرباء والغازالتعريف بمؤسسة 

ك ألا متلك من بني أهم املؤسسات االقتصادية الوطنية، وذل للكهرباء والغازالتوزيع تعترب مؤسسة            
العديد من االمتيازات اليت جعلتها تتفوق بشكل كبري يف هذا اال، حيث حتتكر إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها 
يف اجلزائر، وكذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي كما أا سامهت يف رفع مستوى توزيع الكهرباء يف البالد بأقل من 

اكرب مرفق كهربائي على صعيد  للكهرباء والغازالتوزيع تعد مؤسسة  ، كما 1969٪ منذ يوم تأسيسها عام 50
العامل العريب ككل، كما أا حتتل املرتبة الرابعة بعد الشركات السعودية واملصرية والكويتية، فهي رقم صعب يف 

يف ) أمريكي مليون دوالر 600حوايل (بليون دينار جزائري  43أكثر من  االسوق االقتصادية إذ بلغ جممل أعماهل
أعماهلا فيه أكثر من سبعة باليني  رقم بالنسبة لقطاع الكهرباء، أما بالنسبة لقطاع الغاز فقد وصل  1999سنة 

  .مليون دوالر أمريكي 97 ما يعادلدينار جزائري 
 ستثمراملزيادة على كل هذا فإا تتميز ببيع الكهرباء والغاز بأسعار منخفضة وذلك بدعم من الدولة اليت تبقى 

التوزيع قد وصلت اليد العاملة يف مؤسسة رغم فتح رأس مال الشركة على شكل أسهم فإىل حد اآلن، و  الوحيد
و  ،وسبعة آالف رئيس فريق ،من بينهم حوايل ثالثة آالف موظفعامل ألف  21إىل أكثر من   للكهرباء والغاز

  .59ألف عامل 11
  
  
  
  

  

  

  

                                                 
.المصدر ، مصلحة الموارد البشرية بمؤسسة سونلغاز بالجلفة  -  59
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 :التوزيع للكهرباء والغاز ة مؤسسةنشأ

تعود إىل العهد االستعماري، حيث كانت شركة احتكارية تابعة  التوزيع للكهرباء والغازإن نشأة مؤسسة      

وبعد استقالل اجلزائر .05/06/1947 :كان ذلك يف)  E G A(:لفرنسا تدعى مؤسسة الكهرباء والغاز

ذي خلفه االستعمار حيث مشلها قرار التأميم نظرا للخراب ال 28/06/1969: بقيت كما هي إىل غاية

يسمى بالشركة الوطنية للكهرباء  وظهر ما اجلزائر مت حل مؤسسة كهرباء وغاز 59- 69الفرنسي، وبصدور األمر 

، تغري طابع املؤسسة إىل شركة ذات طابع 1991و مع مطلع التسعينات و بالضبط سنة  )I.C.E.P(:والغاز

  .آنذاك صناعي وجتاري وفقا لإلصالحات االقتصادية املستهدفة

برز نظام قانوين جديد يتماشى مع معطيات احمليط حيث حتولت شركة  وبعد ذلك خالل مرحلة التسعينات،    

املؤرخ يف  475-91الكهرباء والغاز إىل هيئة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، وهذا مبوجب املرسوم التنفيذي 

  .من تدخل الدولةاألمر الذي مسح للمؤسسة بالتحرر شيئا فشيئا  14/12/1991

حيث تغري مبوجبه النظام القانوين للشركة  2002- 06-01املؤرخ  195- 02وبعد ظهور املرسوم الرئاسي 

لغاز افمؤسسة سون ،لذي أعطاها دفعا كبريا للتنظيم واإلنتاج والتحرر يف العملاألمر اوأصبحت شركة ذات أسهم 

  .امل الرتاب الوطينتتكفل بتوفري الطاقة الكهربائية وتوزيع الغاز عرب ك

 :  متارس املؤسسة حلساب الدولة االحتكار على النشاطات التالية

  .تقوم به مديرية إنتاج الكهرباء: إنتاج الكهرباء -

 .وتقوم به مديرية نقل الكهرباء والغاز ومديرية توزيع الكهرباء والغاز: نقل وتوزيع الكهرباء -

 .هرباء والغاز، ومديرية توزيع الكهرباء والغازوتتكفل به مديرية نقل الك: نقل وتوزيع الغاز -
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  :   بالجلفةلتوزيع امديرية  

   .املوجود مقرها بالبليدةS.D.C لغاز توزيع الوسط اسونشركة إن مديرية اجللفة هي مديرية تابعة ل   

طاع الوالية، تغطية كل قتعمل على و  1977عام  تلغاز اجللفة سابقا تابعة ملركز املدية، مث استقلاكانت سون

ألمر الذي منح اأعطى حرية أكثر للمركز ليتحول إىل مديرية، تغري شكلها التنظيمي مما  2004ويف جويلية سنة 

على إرضاء زبائنها املتزايدين عرب كامل تراب الوالية وتزويدهم تقوم فهي  ألخرية موقعا اسرتاتيجيا هاما،اهلذه 

  .ظروفبالطاقة الكهربائية والغازية يف أحسن ال

  :عامل يتوزعون كالتايل 700بلغ عدد عماهلا   2017سنة  و يف

  233                           ن  و منفذ

   305               )ماهر(ن و متحكم

  162                         إطارات 

  : لكهرباء والغازوزيع ات مؤسسة مهام

  .إيصال الكهرباء والغاز للزبائن اجلدد -1

  . منشآت توزيع الطاقة الكهربائيةتسيري -2

  .تطبيق السياسة التجارية للمؤسسة -3

    .الطاقة الكهربائية والغازيةاستمرارية  توزيع -4

  
  .المصدر ، مصلحة الموارد البشرية بمؤسسة سونلغاز بالجلفة  -
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  :الدراسة عرض وتحليل نتائج/2

  :ألفراد العينة البيانات الشخصية: المحور األول

  
  نوع الجنس: 01الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  %100  34  ذكر

  %0  0  أنثى

  %100  34  المجموع

  
أن مجيع العاملني بالوحدة هم ذكور،  ميثل نوع جنس أفراد العينة حيث نالحظ من خالله اجلدول األول

% 56إذ أن التقنيني يشكلون ما نسبته ورمبا يرجع ذلك لطبيعة العمل الذي يعتمد يف غالبه على اجلانب التقين، 

من جمموع العاملني بالوحدة، وكذلك ألن جمال عمل التقنيني هو خارج الوحدة أي يف الشوارع واألحياء السكنية 

إضافة إىل املناطق الريفية، وهذا يشكل عبئا كبريا يف حال عملت املرأة يف هذا اال، خاصة بالنسبة للمرأة اليت 

ة حمافظة مثل مدينة حاسي حببح، حيث يصعب عليها العمل يف الشوارع أمام املارة ناهيك عن تنتمي إىل بيئ

التنقل إىل البادية والعمل هناك، إضافة إىل أن العمل يتطلب أحيانا الصعود على األعمدة الكهربائية واحلفر حبثا 

  .عن قنوات الغاز وهذا كله ينايف طبيعة املرأة احملافظة
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  الفئات العمرية: 02قم الجدول ر 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات العمرية

  %0  0  سنة 25أقل من 

  %54  18  سنة 35إلى  25من 

  %36  12  سنة 45إلى  36من 

  %10  3  سنة 55إلى  46من 

  %0  0  سنة 55أكثر من 

  %100  33  المجموع
  

  
أن الفئة األوىل أي األقل  ائج من خالله إىلاجلدول الثاين ميثل الفئات العمرية للعاملني بالوحدة، تشري النت

سنة منعدمة، ورمبا يرجع ذلك إىل أن كل العمال ذكور، ومن شروط التوظيف تسوية الوضعية جتاه اخلدمة  25من 
الوطنية، وهذا ما يؤخر مشاركة املرتشحني للتوظيف إىل حني تسوية وضعيام جتاه اخلدمة الوطنية مما يتطلب عدة 

  .تأدية اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منهاسنوات سواء 
سنة حيث أم األكثر  25ورمبا يرجع ذلك أيضا إىل أن مصاحل املوارد البشرية تفضل املرشحني األكرب من 

  .نضجا، وبالتايل يكونون أكثر إلتزاما وأكثر وعيا
إىل  46ما الفئة اليت تليها من من أفراد العينة، أ% 36سنة تبلغ نسبتها  45إىل  36بالنسبة للفئة املوالية من  

فقط من أفراد العينة، وتنعدم هذه النسبة إذا ما اجتهنا حنو الفئة اليت % 10سنة فهي ضعيفة جدا إذ تبلغ  55
أفراد فقط من املبحوثني،  3سنة هم  45سنة، حيث نستنتج من ذلك أن األكرب من  55تليها أي األكثر من 

قليلة املاضية، مما دفع ل الذي أثري حول قانون التقاعد النسيب يف السنوات الورمبا يكون السبب يف ذلك هو اجلد
من املوظفني و العمال يف مجيع القطاعات إىل طلب اإلحالة على التقاعد النسيب خوفا من إلغاء هذا  بالكثري
  .القانون
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  الحالة االجتماعية للمبحوثين: 03الجدول رقم 

  سب المئويةالن  التكرار  الحالة االجتماعية

  %70  24  متزوج

  %30  10  أعزب

  %0  0  مطلق

  %0  0  أرمل

  %100  34  المجموع

  
% 30مقابل % 70اجلدول الثالث ميثل احلالة االجتماعية ألفراد العينة، حيث أن نسبة املتزوجني هي 

كل األفراد يف جمتمع للعزاب، وهي منعدمة بالنسبة لفئيت املطلق و األرمل، رمبا يرجع ذلك لعدة اعتبارات منها أن  
سنة، فالقليل جدا ممن يتجاوز سن اخلامسة و العشرين ومستقر يف عمله وله دخل  25الدراسة هم أكرب من 

ثابت وال يفكر يف الزواج، خاصة وأن املؤسسة متنح لعماهلا املقبلني على الزواج قروضا ميسرة تساعدهم يف تغطية 
  .مصاريف حاجيام

يعترب مؤشرا جيدا على النضج واالتزان والشعور باملسؤولية، فاملتزوج عادة يكون أكثر  عامل االستقرار األسري
  .انضباطا وجدية يف عمله

   .غري جمودين يف هذه املؤسسةأما بالنسبة لفئيت املطلق واألرمل يف عينة الدراسة 
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  المستوى العلمي: 04الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي

  %0  0  ابتدائي

  %50  17  ثانوي

  %50  17  جامعي

  %100  34  المجموع

  
وكانت النتائج موزعة بالتساوي بني فئيت الثانوي اجلدول الرابع يربز املستوى الدراسي للمبحوثني،

  : النتائج اليت يوضحها نستخلص ما يلي هته ومن خالل واجلامعي،
ال هو احلصول على مستوى ثانوي على األقل وهذا ما يفسر من شروط التوظيف يف اآلونة األخرية يف هذا ا

  ).املستوى االبتدائي(انعدام عدد أفراد الفئة األوىل 
أما تساوي فئيت الثانوي واجلامعي واليت من املفروض أن تكون فئة اجلامعي أقل بكثري نظرا لطبيعة التسلسل اهلرمي 

أقل من التقنيني الساميني، وحتتاج إىل التقنيني الساميني  للوظائف، فاملؤسسة عموما حتتاج إىل مهندسني بعدد
  .بعدد أقل من التقنيني، والتقنيني بعدد أقل من أصحاب شهادات التأهيل واألعوان، وهكذا دواليك

هذه املفارقة ترجع إىل البطالة عموما وإىل قلة توظيف أصحاب الشهادات اجلامعية خصوصا، وهذا ما دفع 
جلامعية إىل التخلي عن شهادام واملشاركة يف مسابقات مبستوى أقل من أجل احلصول بأصحاب الشهادات ا

  .على فرص أكرب
  
  
  
  



 الفصل الثالث:                                                          عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية

 

- 56 - 
 

  نوع الوظيفة: 05الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  نوع الوظيفة

  %35  12  إداري

  %56  19  تقني

  %0  0  عون أمن

  %9  3  أخرى

  %100  44  المجموع

   
لوظائف اليت يشغلها أفراد العينة، حيث يشري إىل أن الفئة الغالبة هي فئة ميثل اجلدول اخلامس أنواع ا

، وذلك لطبيعة عمل الوحدة اليت تعتمد يف غالب أعماهلا على أعمال الصيانة والرتكيب ومراقبة %56التقين 
، فمجال عمل العدادات وهي أعمال تتطلب عددا كبريا من العمال إضافة إىل اتساع اال اجلغرايف لعمل الوحدة

التابعة هلا، حيث أن  الريفيةاملؤسسة هو دائرة حاسي حببح وكل البلديات اليت تنتمي إليها إضافة إىل املناطق 
تقدما كبريا يف السنوات األخرية مما ضاعف عدد الزبائن املشرتكني يف الكهرباء  مشاريع الكهرباء الريفية عرفت

  . الريفية
وهذا يشمل العاملني يف جماالت % 35أي بنسبة  ،لث تقريبا من أفراد العينةأما اإلداريون فهم يشكلون الث
  .السكرتارية واحملاسبة و الصندوق

أما فئة أعوان األمن املنعدمة من أفراد العينة، فألن هؤالء يعملون بشكل متناوب وال ميكن مجعهم يف وقت واحد، 
  .حية من العمل فقط، لذا فإن العينة ال حتوي أيا منهمفقد مت توزيع االستمارة وإعادة مجعها يف الفرتة الصبا
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  مدة الخبرة المهنية: 06الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  مدة الخبرة المهنية

  %59  20  سنوات 5أقل من 

  %32  11  سنة 15إلى  5من 

  %9  3  سنة 15أكثر من 

  %100  34  المجموع

  
باملبحوثني، حيث أن النسبة الغالبة هي فئة األقل خربة أي أقل  يبني اجلدول السادس مدة اخلربة اخلاصة   

باستحداث ملوارد البشرية قامت يف السنوات األخرية وهذا راجع إىل أن مديرية ا% 59ات بنسبة سنو  5من 
من أفراد العينة خربم % 32ة تكون بذلك فتية مبوردها البشري، تليها نسبة فالوحدمناصب جديدة بعدد كبري، 

%) 9(سنة قليلة جدا  15سنة، وهي نسبة معتدلة نوعا ما، إال أن فئة من تزيد خربام على  15و  5بني  ما
  .أفراد من جمموع العينة 3فقط أي 

شيئا إجيابيا بالنسبة للتغيري ) تقريبا من أفراد العينة% 60(سنوات  5تعد النسبة العالية لألفراد األقل خربة من 
هذه الفئة ال حيملون ثقافات تنظيمية قدمية ومتأصلة حتول دون قبوهلم لتحديثات ثقافية التنظيمي، فاألفراد من 

جديدة، وهذا مؤشر إجيايب يشري إىل قلة احتمال مقاومة التغيري، ومن ذلك تكون النتيجة إمكانية عالية إلحداث 
  .التغيري التنظيمي يف املؤسسة
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  : عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى/ 03

نقوم  "يف املؤسسة التغيري التنظيمي إحداثيف  عالقةاالتصال يف املنظمة هلا  نةمرو : " ن خالل الفرضية األوىلم
بواسطة " والغاز ءمؤسسة توزيع الكهربا "بإنشاء جداول إحصائية ذات معطيات مت مجعها من ميدان البحث 

ان اليت مت توزيعها على أفراد العينة، وإعادة مجعها، بشكل أساسي يف حبثنا، وهي استمارة االستبي املستعملة التقنية
  .لتأكيد صحة الفرضية أو نفيها وذلك

  

  عالقة المسؤولين بتشجيع التواصل بين العمال: 07جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %40  14  نعم

  %30  10  ال

  %30  10  أحيانا

  %100  34  المجموع

  

من املبحوثني يرون %  40 ني لعملية التواصل بني العمال فـاملسؤول يوضح اجلدول السابع مدى تشجيع
بأن املسؤولني يقومون بتشجيع التواصل بني العمال، وهي نسبة قريبة نوعا ما من الذين ينفون هذا التشجيع أي 

  .العمالمن أفراد العينة يرون قيام املسؤولني أحيانا بتشجيع التواصل بني % 30إضافة إىل نسبة  ،%30بنسبة 
التشجيع لكنه ليس بالشكل الكايف، ورمبا يعود ذلك الستحواذ املسؤولني  فاملبحوثون يرون وجود هذا 

على العملية االتصالية برمتها بسبب العدد القليل نوعا ما للعمال يف هذه الوحدة، فكل املسؤولني يعرفون كل 
  . قائمة حبد ذاا وال حتتاج إىل مزيد من التشجيعالعمال، وهذا مؤشر إجيايب يشري إىل أن العملية االتصالية 
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  كيفية إصدار المهام اإلدارية : 08الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  شكل المهام اإلدارية

  %57  20  شفهيا

  %26  09  كتابيا

  %17  6  شفهيا وكتابيا

  %100  35  المجموع

  

من % 57اإلدارية، ومن خالله يتبني لنا أن  من خالل اجلدول الثامن يوضح لنا كيفية إصدار املهام
املبحوثني تصلهم التعليمات اإلدارية شفهيا فقط وهي نسبة غالبة، ورمبا يرجع ذلك إىل عدد العمال القليل نوعا 
ما يف هته الوحدة، حيث بإمكان املدير مثال أن يقوم بتوجيه األوامر لكل فرد على حدا فهو يعرفهم بأمسائهم، وال 

وقت يف كتابة هذه األوامر وإرساهلا أو تعليقها على لوحة اإلعالنات، كما أن طبيعة العمل املمارس داخل يضيع ال
  ).مثال إصالح عطب يف الكهرباء أو الغاز( املنظمة تتطلب السرعة يف التنفيذ 

واجز االعتماد بشكل كبري على االتصال الشفهي يزيد يف مستوى العملية االتصالية، حيث أنه يزيل احل
النفسية ويقرب املسافات بني العمال على اختالفام، وهذا مؤشر إجيايب يشر إىل وجود تقارب بني الرؤساء 

  .واملرؤوسني، وبالتايل إمكانية إحداث التغيري التنظيمي يف املؤسسة بشكل سلس
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  تفعيل االتصال بالشكل المناسب: 09الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %69  24  نعم

  %31  11  ال

  %100  35  المجموع

  

نتائج املبحوثني حول رؤيتهم ملدى تفعيل االتصال بالشكل املناسب يف ل اجلدول التاسع هو عرض
، يرون أن تفعيل االتصال يتم بالشكل املناسب%) 70حوايل (مؤسستهم، وكانت النسبة الغالبة من أفراد العينة 

من شأا أن تكون عونا إلحداث تغيري تنظيمي واليت  عالية من االتصال باملنظمة،درجة وهذه النتيجة تشري إىل 
  .يف املؤسسة
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  اطمئنان العامل عندما يتصل به أحد مسؤوليه: 10الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %57  20  نعم

  %43  15  ال

  %100  35  المجموع 

  
راد العينة حول شعورهم باالطمئنان من عدمه عند اتصال أحد املسؤولني اجلدول العاشر يعرض نتائج أف

من % )57م، النسبة الغالبة كانت فئة من يقولون بأم يشعرون باالطمئنان عندما يتصل م أحد مسؤوليهم 
  .داخل املؤسسة بشكل إجيايب ، وهذا مؤشر إجيايب يشري إىل تفعيل االتصال)أفراد العينة
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  :عالقة االتصال بزيادة تحسين أداء المؤسسة: 11الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %80  28  نعم

  %20  7  ال

  %100  35  المجموع
  

من أفراد % 80دور االتصال يف حتسني أداء املؤسسة، حيث كانت النتيجة أن  11ميثل اجلدول رقم 
ممن ال يرون ذلك، وهذا مؤشر إجيايب يثبت % 20املؤسسة مقابل العينة يرون أن االتصال يزيد من حتسني أداء 

وعيا بأمهية العملية االتصالية  أن الغالبية من أفراد العينة يدركون فائدة االتصال الذي يدعم األداء، أي أم أكثر
  يف حتسني األداء باملؤسسة

  نوعية االستقبال وحسن المعاملة للزبون: 12الجدول رقم 

  النسبة المئوية  ارالتكر   الفئات

  %63  22  جيدة

  %34  12  متوسطة

  %3  1  ضعيفة

  %100  35  المجموع

  
يعرض نتائج املبحوثني حول رؤيتهم ملدى رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة إليهم، ومن  12اجلدول رقم 

ة للزبون يكون خالل النتائج نالحظ أن الغالبية القصوى من أفراد العينة أجابت بأن االستقبال وحسن املعامل
من جمموع املبحوثني، وفرد واحد )% 97=34+63(بدرجة جيدة أو متوسطة على األقل، ومتثل هاتني الفئتني 

وهي ) بدرجة جيدة(لإلجابة األوىل % 63فقط من أفراد العينة قال بأا بدرجة ضعيفة، حيث كانت النسب 
  ).بدرجة متوسطة(للذين أجابوا اإلجابة الثانية  %34الغالبة حيث متثل قرابة الثلثني، ويبقى الثلث الباقي 

  .ومنه نستنتج أن حسن املعاملة واالستقبال جتاه الزبون من أولويات املؤسسة، وهذا طبعا حسب رأي أفراد العينة
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  تصرف العامل عند تعرضه لمشاكل في عمله: 13الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %89  31  نعم

  %11  4  ال

  %100  35  لمجموعا

  
الغالبية  اجلدول الثالث عشر ميثل مدى قيام العامل بالتبليغ عند تعرضه ملشاكل يف عمله، وأجابت

من % 90القصوى من أفراد العينة بأم يبلغون عن املشاكل اليت تصادفهم أثناء أدائهم ملهامهم، أي قرابة 
العمال ومسؤوليهم مما يدل على وعي املبحوثني بأمهية  املبحوثني، وهذا مؤشر جيد يشري إىل أن هناك تواصل بني

التبليغ عن املشاكل، كما يدل كذلك على وجود جتاوب من قبل املسؤولني حلل املشاكل وإال ملا قام العمال 
  .بالتبليغ
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  رؤية المتعاملين من خارج المؤسسة لنوعية الخدمة المقدمة للزبائن: 14الجدول رقم 

  النسبة المؤوية  رارالتك  الفئات

  %48  17  حسنة

  %43  15  ضعيفة

  %9  3  متوسطة

  %100  35  المجموع

  
لنوعية اخلدمة  من خارج املؤسسة نظرة املتعاملنياجلدول الرابع عشر هو نتائج إجابات املبحوثني حول 

لنسبة للحسنة، با% 48ترتاوح ما بني احلسنة إىل املتوسطة بنسبتني متقاربتني املقدمة للزبائن، حيث كانت 
، مع التنبيه إىل أن هذا ليس رأي %9بالنسبة للمتوسطة، ونسبة قليلة ترى بأن هذه اخلدمة ضعيفة وهي % 43

  .العمالء لكنه تعبري من أعضاء املنظمة عن توقعام حول ما يراه العمالء جتاه اخلدمة املقدمة هلم
نستنتج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني  14حىت  7من خالل حتليل النتائج السابقة للجداول من رقم 

العملية االتصالية وإحداث التغيري التنظيمي، حيث تبني أغلب النتائج أن وجود العملية االتصالية بشكل كاف 
يزيد من الرضا الوظيفي للعمال، ويعزز من ثقتهم يف مسؤوليهم، وبالتايل قبوهلم ألي برامج من شأا املسامهة يف 

يف  عالقةاالتصال يف املنظمة هلا  نةمرو  :تغيري تنظيمي، وبالتايل ميكننا قبول الفرضية اجلزئية األوىل وهيإحداث 
  .يف املؤسسة التغيري التنظيمي إحداث 
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  :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية / 04

نقوم  "يري التنظيمي يف املؤسسةداث التغالعالقات اإلنسانية بني العمال تؤثر يف إح: " ن خالل الفرضية الثانيةم
تقنية االستبيان، بواسطة " مؤسسة سونالغاز" بإنشاء جداول إحصائية ذات معطيات مت مجعها من ميدان البحث 

  .لتأكيد صحة الفرضية أو نفيها وذلك من خالل االستمارات اليت مت ملؤها من قبل املبحوثني
  سسةالعالقة بين الزمالء داخل المؤ : 15الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  العالقة بين الزمالء

  %77  27  عالقة جيدة

  %17  6  عالقة عادية

  %6  2  زمالة فقط

  %100  35  المجموع

  
من املبحوثني % 77نوعية العالقة بني الزمالء داخل املؤسسة، حيث كانت نسبة  15ميثل اجلدول رقم 

شر جيد على وجود تفاهم وتعاون بني أفراد العينة، أما عالقام جيدة مع زمالئهم داخل املؤسسة، وهذا مؤ 
  .فقط% 17العالقة العادية فنسبتها 

، وهي نسبة قليلة %6مبحوثان فقط من أفراد العينة أي ما نسبته  اأما الذين قالوا بأن عالقام زمالة فقط فهم
  .جدا

العمل اخلاص مبجتمع الدراسة، أي أن  نستنتج مما سبق من معطيات أن العالقات اإلنسانية مسة بارزة يف حميط
التعاون والتضامن والتكافل صفات تطبع الثقافة التنظيمية السائدة بني العمال، وهو ما من شأنه أن يساهم يف 

  .إحداث تغيري تنظيمي حنو وضع أفضل للمنظمة
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  تفضيل العمل الجماعي أم الفردي: 16الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %80  28  نعم

  %20  7  ال

  %100  35  المجموع

  
تفضل العمل ضمن مجاعة، أي ما يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن النسبة الغالبة من أفراد العينة 

  .وهذا يشري إىل أن الغالبية ذوي عقول منفتحة وينبذون االنطوائية ،من املبحوثني% 80 نسبته
ذلك دوما، فهناك من الناس من يشعر باهلدوء و الراحة أثناء تأدية  اب علىكذلك من يفضل العمل منفردا ال يع

  .، حيث ميّكنه ذلك من تفجري طاقاته الداخليةشاركة مع اآلخريناملمهامه دون 
إن تفضيل العمل اجلماعي هو مؤشر إجيايب يشري إىل روح التعاون السائدة بني العمال، ويشري كذلك إىل انعدام 

  .نه أن يصب يف مصلحة املنظمة بإحداث نقلة نوعية حنو وضع أفضلالصراع، كل ذلك من شأ
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  الحالة النفسية أثناء العمل مع الزمالء: 17الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %89  31  نعم

  %11  4  ال

  %100  35  المجموع

  
  .ه يف حميط العمليربز لنا احلالة النفسية للعامل أثناء عمله مع زمالئ 17اجلدول رقم 

يف اجلدول السابق حول تفضيل  ليست بعيدة جدا عن مثيالا 17هذه اإلجابات للمبحوثني يف اجلدول رقم
  .املبحوثنيتؤكد صدق إجابات  العمل اجلماعي، والنتائج

ى من املبحوثني يشعرون بالراحة واالستقرار عند العمل مع زمالئهم، وهي نسبة غالبة عل% 89حبيث أن نسبة 
  %.11الذين يشعرون بالعكس أي 

  عالقة التعاون بزيادة مستوى األداء: 18الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %94  33  نعم

  %6  2  ال

  %100  35  المجموع

  
الغالبية القصوى ميثل وجود عالقة أو عدمها بني التعاون وزيادة مستوى األداء، وكانت   18اجلدول رقم 

، )من أفراد العينة% 94(يرون بأن التعاون بينهم وبني زمالئهم يف العمل يزيد من مستوى األداء  من املبحوثني
  .هذه النتيجة تشري إىل انعدام الصراع يف املنظمة، وإن كان موجودا رمبا فهو بشكل غري الفت

اث التغيري التنظيمي إذا ما إن وعي العمال بأمهية التعاون يف زيادة األداء هو مؤشر إجيايب يشري إىل إمكانية إحد
  .قام املسؤولون بدعم وتشجيع التعاون
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  تبادل تأدية المهام داخل محيط العمل: 19الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  تبادل المهام

  %82  28  نعم

  %18  6  ال

  %100  34  المجموع

  
من أفراد % 82كانت نسبة اجلدول ميثل مدى تبادل تأدية املهام بني العمال داخل حميط العمل، و  

العينة جييبون بنعم، أي أن هناك تبادل يف تأدية املهام ، هذه النسبة الكبرية تؤكد على وجود التعاون، وهذا التعاون 
ؤشر إجيايب يزيد يف أداء املنظمة، وبالتايل من املمكن أن حيدث هو شيء إجيايب حسب السؤال السابق، وهذا م

  .تغيريا تنظيميا
  العالقة بين الزمالء داخل المؤسسة: 20قم لجدول ر ا

  النسبة المئوية  التكرار  العالقة بين الزمالء

  %74  26  عالقة جيدة

  %20  7  عالقة عادية

  %6  2  زمالة فقط

  %100  35  المجموع

  
من املبحوثني % 74شكل العالقة بني زمالء العمل ، حيث كانت النسبة الغالبة  20يبني اجلدول رقم

يروا عادية، إال أن فردين من أفراد العينة يروا % 20قام جيدة مع زمالئهم يف العمل، ونسبة يرون بأن عال
  .زمالة فقط

  .صدق االستبيان، يتبني لنا 15من خالل هذه النتائج اليت القريبة جدا من نتائج اجلدول رقم 
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  مدى شعور العامل بالراحة في محيط العمل: 21الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  حة في العملالشعور بالرا

  %57  21  نعم

  %3  1  ال

  %40  15  أحيانا

  %100  37  المجموع

  
من أفراد العينة ممن % 57ميثل اجلدول حالة العامل عند تواجده داخل حميط العمل، ويشري إىل ما نسبة 

ثني، كذلك البقية يقولون بأم هم، وهذه النسبة متثل غالبية املبحو بالراحة عند تواجدهم يف حميط عمل يشعرون
  .من املبحوثني% 40بنسبة  يشعرون بالراحة أحيانا

أما الذين ال يشعرون بالراحة يف حميط العمل فهم قليلون جدا، حيث أجاب مبحوث واحد فقط بال، أي ما 
إلنسانية املبنية ، وهذا مؤشر إجيايب يشري إىل ارتباط العمال بعملهم، ورمبا يكون ذلك بسبب العالقات ا%3نسبة 

  .خبالف عالقات العمل اخلالصة اليت تتميز باجلفاء ،على التضامن والتعاون والتكافل
إذن الشعور بالراحة هو حالة نفسية إجيابية جتعل من صاحبها قادرا على العطاء واإلنتاج بأقصى ما لديه من 

  . اشر يف إحداث تغيري تنظيميقدرة، وبالتايل فإن شعور العامل بالراحة يف عمله قد يسهم بشكل مب
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  تبادل الزيارات خارج أوقات العمل: 22الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الزيارات خارج أوقات العمل

  %34  12  نعم

  %17  6  ال

  %49  17  أحيانا

  %100  35  المجموع
  

خارج أوقات العمل حيث   ميثل إجابات أفراد العينة حول وجود تبادل للزيارات فيما بينهم 22اجلدول 
لون الزيارات، أما ما نسبته نصف املبحوثني يتبادلون أحيانا  الزيارات خارج أوقات العمل، وثلثهم يتبادكان 
  .ال يقومون بذلك، وهذا مؤشر على وجود عالقات إنسانية مصاحبة ومالزمة لعالقات العمل فقط% 17

  داءالمنافسة الشريفة لرفع مستوى األ: 23الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المنافسة

  %80  28  نعم

  %3  1  ال

  %17  6  أحيانا

  %100  35  المجموع
  

من أفراد العينة يسعون للرفع من مستوى أدائهم من خالل املنافسة % 80يوضح اجلدول بأن نسبة 
  .فقط% 3يفعلون ذلك أحيانا، أما من ال يقومون بذلك فهم % 17الشريفة مع زمالئهم، و

أي أن منهم  ،فنصف عدد العمال مستواهم جامعي ،من ذلك نستنتج أن املنافسة الشريفة موجودة بشكل جيدو 
فهم  فرصهم كبرية يف احلصول على ترقيات، فإن وبالتايل ،من حيمل شهادة جامعية أو هو يف طور التحضري لنيلها
  .وهو ما يشري إىل غياب الصراع داخل املؤسسة ،احملسوبيةو  ليسوا حباجة إىل إثبات أنفسهم بطرق ملتوية كاملداهنة

املنافسة الشريفة هي تصرف إجيايب يقوم به العامل إلثبات نفسه، من خالل زيادته من مستوى أدائه، وشيوع هذا 
  .التصرف بني العمال من شأنه أن يسهم يف إحداث تغيري تنظيمي
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  التضامن بين الزمالء داخل المؤسسة: 24الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  ن بين الزمالءالتضام

  %86  30  نعم

  %5  2  ال

  %9  3  أحيانا

  %100  35  المجموع

  
وكانت النسبة ، د تضامن بني الزمالء داخل املؤسسةو وجمدى هذا اجلدول ميثل إجابات املبحوثني حول 

من أفراد % 86نت النسبة داخل املؤسسة، حيث كا فيما بينهمالغالبة من املبحوثني يقولون بأنه يوجد تضامن 
فقط، ومنه فإن العالقات % 9و% 5: العينة، أما الذين يرون بأا ال توجد أو أا أحيانا فهم على التوايل

  .اإلنسانية بني أفراد املنظمة تتجلى بشكل واضح من خالل مؤشر التضامن
ء إىل حميط عملهم، وبالتايل ال يقومون إن بروز العالقات اإلنسانية يف جو العمل يشري إىل شعور العمال باالنتما

بأعماهلم بشكل آيل فقط، بل يقومون كذلك باإلبداع والتطوير واالبتكار ويسامهون يف إحداث التغيري التنظيمي 
  .املنشود

نستنتج أن العالقات اإلنسانية تؤثر بشكل مباشر يف  21إىل الرقم  15من خالل حتليل اجلداول من اجلدول رقم 
العالقات اإلنسانية بني : غيري التنظيمي يف املؤسسة، وبالتايل صدق الفرضية اجلزئية الثانية اليت نصهاإحداث الت

  .العمال تؤثر يف إحداث التغيري التنظيمي يف املؤسسة
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  :عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثة / 05

 "يف املؤسسة التغيري التنظيميإحداث عالقة يف  اخلاص باملنظمة الرقابةنظام ل:" ن خالل الفرضية الثالثةم
بواسطة " باجللفة مؤسسة سونالغاز" نقوم بإنشاء جداول إحصائية ذات معطيات مت مجعها من ميدان البحث 

  .التقنيات املستعملة لتأكيد صحة الفرضية أو نفيها
  رأي العمال حول احترام القانون الداخلي للمؤسسة: 25الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اخلياحترام القانون الد

  %58  21  نعم

  %42  15  ال

  %100  36  المجموع

  
وكانت إجابات الذين وجود احرتام للنظام الداخلي للمؤسسة ، املبحوثني حول  اجلدول ميثل إجابات

 لي،ا  أن  الكل  حيرتم  النظام  الداخيرون قطع% 60من جمموع أفراد العينة أي قرابة % 58أجابوا بنعم متثل 
من الذين أجابوا بأنه ليس كل العمال حيرتمون النظام الداخلي للمؤسسة، أي أن البعض منهم ممن % 42مقابل 

حيرتم هذا النظام وليس الكل، ومن ذلك نستنتج أن العمال يف غالبهم يرون أثرا واضحا للقانون الداخلي على 
مصلحة املنظمة، ورمبا يرجع ذلك إىل ارتفاع تصرفات زمالئهم داخل حميط العمل، وهو مؤشر إجيايب يصب يف 

وبذلك يكونون على اطالع  مستوى جامعي والنصف اآلخر ثانوي، املستوى التعليمي للمبحوثني فنصفهم يف
بالنظام الداخلي للمؤسسة ومعرفة الواجبات الوظيفية وباإلجراءات العقابية اليت ترتتب على اإلخالل باملعايري 

  .التنظيمية
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  أهمية النظام الرقابي في المؤسسة: 26ل رقم الجدو 

  النسبة المئوية  التكرار  أهمية النظام الرقابي

  %76  26  نعم

  %0  0  ال

  %24  8  أحيانا

  %100  34  المجموع

  

يربز رأي العمال حول أمهية النظام الرقايب يف املؤسسة، حيث يرى ربع عدد املبحوثني  26اجلدول رقم 
أن النظام الرقايب مهم أحيانا يف املؤسسة، إال أن الثالثة أرباع الباقية ترى بأن ) عينةمن أفراد ال% 24(تقريبا 

، وميثل هذا اتفاقا حول أمهية الرقابة، ويؤكد ذلك أيضا انعدام من ينفون )من املبحوثني% 76(الرقابة مهمة قطعا 
  .ذلك

إىل أن الرقابة املستعملة يف املؤسسة ليست إن اإلمجاع حول أمهية النظام الرقايب باملؤسسة مؤشر إجيايب يشري 
مشددة وصارمة جتعل من العمال مقيدين أثناء عملهم، كما تشري كذلك إىل حتلي العمال بروح املسؤولية يف 

   .باملؤسسة عملهم، هته املسؤولية اليت من شأا أن تزيد من مستوى األداء وإحداث التغيري التنظيمي املنشود
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  صفة المسؤول عن عملية الرقابة: 27 الجدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  المسؤول عن الرقابة

  %33  10  المدير

  %50  15  المسؤول المباشر

  %17  5  لجنة متخصصة

  %100  30  المجموع

  

ميثل اجلدول إجابات املبحوثني حول صفة من يقوم بعملية الرقابة يف املؤسسة، حيث كانت إجابات 
من يقوم بعملية الرقابة هو املسؤول املباشر، ورمبا يكون ذلك لكون أغلب أفراد العينة من  بأن%) 50(نصفهم 

أعوان التنفيذ من املصلحتني التقنيتني لكل من الكهرباء والغاز الذين يعملون خارج مبىن املؤسسة، أي بعيدين عن 
  .لذين يرافقوممقر اإلدارة واملدير، وبالتايل تكون الرقابة من مسؤوليهم املباشرين ا

أي الثلث تقريبا من املبحوثني فإن من يقوم برقابتهم هو املدير بصفة مباشرة، وهؤالء هم %) 33(أما النسبة 
  .اإلداريون ورؤساء املصاحل واإلطارات عموما الذين يكونون على احتكاك مباشر مع املدير

اقبتهم من قبل جلان متخصصة، هذه اللجان فقط من أفراد العينة، وهي متثل الذين تتم مر %) 17(تبقى نسبة 
تكون عادة من خارج املؤسسة، حيث متثل سلطات أعلى جهوية أو إقليمية، حيث تقوم مبراقبة سري املؤسسة  

  .ككل وتركز يف اهتماماا على السلطات العليا لإلدارة
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  تأثير عملية الرقابة على العمل بالمؤسسة: 28الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  ةتأثير الرقاب

  %89  31  إيجابا

  %11  4  سلبا

  %100  35  المجموع

  

من %) 90(ميثل اجلدول تأثري عملية الرقابة على العمل باملؤسسة، حيث جييب الغالبية أي حويل 
تأثريها بأن %) 11(املبحوثني بأن تأثري عملية الرقابة على العمل باملؤسسة إجيايب، فيما جتيب األقلية املتبقية 

  .سليب
وهذا مؤشر إجيايب يشري إىل شيوع الوعي بأمهية عملية الرقابة يف سري املؤسسة، كما يشري كذلك إىل احرتام السلم 

عمل، ومن ذلك فإن اإلداري للمنظمة، أي عدم انزعاج العامل ممن يراقبه طاملا أن ذلك يصب يف مصلحة ال
  .ة ما قامت اإلدارة بإحداث برامج للتغيري التنظيمياحتمال مقاومة التغيري تكون ضعيفة جدا يف حال
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  الطريقة المفضلة للعامل في المؤسسة: 29الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات

  %46  16  تحت الرقابة

  %54  19  بدون رقابة

  %100  35  المجموع

   

لرقابة أو بدون رقابة، وكانت النسبتني العمل حتت ا: اجلدول يوضح أيا من الطريقتني املفضلة لدى العامل
ممن يفضلون % 54من أفراد العينة يفضلون العمل حتت الرقابة مقابل % 46متقاربتني إىل حد ما لكال الفئتني، 

  .العمل دون رقابة
جتيب بأن الرقابة ) كيف تؤثر عملية الرقابة على عملك يف املؤسسة؟(مبا أن النسبة الغالبة يف السؤال السابق 

شيء إجيايب لسري العمل باملؤسسة، فإن العمل حتت الرقابة أو بدوا ال يغري من القضية شيئا، وهذا شيء إجيايب 
متزوجون، وكلهم يف % 70سنة، و 25فكلهم يفوق سن  ،يدل على وجود رقابة ذاتية نابعة عن نضج املبحوثني

  .مستوى ثانوي أو جامعي
اخلية النابعة من الذات، والرقابة اخلارجية املطبقة من قبل املسؤولني،  ومن ذلك نستنتج أن كال من الرقابة الد

  .   كالمها ضروري الستمرارية أداء املؤسسة وإحداث التغيري التنظيمي فيها
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  الرقابة وحرية العامل الوظيفية: 30الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  تقيد الرقابة حرية العامل

  %31  11  نعم

  %23  8  ال

  %46  16  أحيانا

  %100  35  المجموع

  

وكنت إجابات املبحوثني  رأي العمال حول تقييد الرقابة حلرية العامل الوظيفية، ميثل  30رقم  اجلدول
نفوا ذلك، أما البقية أي % 23أجابوا بأن الرقابة تقيد حرية العامل الوظيفية، بينما % 31نسبة  : كالتايل

  .وام بأن الرقابة أحيانا تقيد حرية العاملمن أفراد العينة فكان ج% 46
حرية العامل الوظيفية، وهذا رمبا يكون  أحيانا تقيده املعطيات نستنتج أن الكثري من العمال يرون أن الرقابة تمن ه

  .عائقا حيول دون اإلبداع وابتكار أساليب جديدة يف العمل
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  نالرقابة وتحسين أداء العاملي: 31الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الرقابة تزيد في أداء العاملين

  %83  29  نعم

  %17  6  ال

  %100  35  المجموع

  

اجلدول ميثل إجابات املبحوثني حول دور الرقابة يف حتسني أداء العاملني، وكانت النتيجة أن أغلب 
  .فقط% 17بل نسبة من أفراد العينة، مقا% 83العمال يرون أن الرقابة تزيد من أداء العاملني 

هل الرقابة تقيد حرية العامل الوظيفية؟ لكننا نعتقد أن العمال : هذه النتيجة يف ظاهرها تنفي نتيجة السؤال السابق
يرون أن الرقابة تعيق حاالت اإلبداع و االبتكار فقط، لكنها يف حالة األعمال الروتينية ضرورية جدا لضمان 

  .لنسبة الكبرية من العمال هم أعوان تنفيذ مهامهم روتينيةالسري احلسن للمنظمة، خاصة وأن ا
  .مبا أن الرقابة ضرورية ألداء العاملني، فهي ضرورية كذلك يف حالة التغيري التنظيمي للمؤسسة
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  مدى عدالة النظام الرقابي المطبق بين العمال: 32الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  عدالة النظام الرقابي 

  %34  12  نعم

  %66  23  ال

  %100  35  المجموع

  

مدى عدالة النظام الرقايب املطبق بني العمال، حيث يرى الثلث فقط من العمال  32ميثل اجلدول رقم 
  .أن النظام الرقايب املطبق بني العمال عادل، فيما يرى الثلثان املتبقيان أن النظام الرقايب غري عادل

كثري من العمال حيملون شهادات تفوق يف مستواها املناصب اليت يشغلوا، رمبا يرجع سبب ذلك إىل أن ال
  .عند مراقبتهم ممن هم أقل مستوى منهم يشعرون بعدم االرتياحو  ،وبالتايل يشعرون بانعدام العدالة
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  العالقة بين التسيب وغياب الرقابة: 33الجدول رقم 

  المئويةالنسبة   التكرار  التسيب في غياب الرقابة 

  %74  26  نعم

  %26  9  ال

  %100  35  المجموع

  

اجلدول ميثل إجابات العمال حول إمكانية وجود التسيب يف حالة غياب الرقابة، وكانت النتيجة أن 
من عدد % 74الغالبية ترى وجود التسيب يف حالة غياب الرقابة املطبقة على العمال، حيث متثل إجابام نسبة 

  .لربع فقط منهم ممن يرون عدم وجود تسيب يف حالة غياب الرقابةالعمال، فيما بقي ا
الذي يشري إىل أن الغالبية ترى بأن الرقابة تزيد من حتسني أداء  31:هذه النتيجة تؤكد صدق اإلجابة للسؤال رقم

  .العاملني
  
  
  
  
  
  

  

  

  



 الفصل الثالث:                                                          عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية

 

- 81 - 
 

  أهمية الرقابة في إحداث تقدم أداء العمال: 34الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  ألداء أهمية الرقابة في ا

  %86  30  نعم

  %14  5  ال

  %100  35  المجموع

  

ميثل إجابات العمال حول أمهية الرقابة يف إحداث التقدم يف أداء العمال، حيث كانت  34اجلدول رقم 
من % 86الغالبية القصوى من العمال ترى أن الرقابة آلية مهمة إلحداث التقدم يف أداء العمال، أي ما نسبته 

جمموع أفراد العينة، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا بأن غلبة األعمال التنفيذية املباشرة والروتينية حتتاج إىل رقابة 
مستمرة، وقد يعود السبب يف ذلك أيضا إىل أن الرقابة املستعملة يف املؤسسة ليست مشددة وصارمة جتعل العمال 

  .مقيدين أثناء عملهم
الرقابة يف إحداث تقدم األداء للعمال مؤشر إجيايب يشري كذلك إىل أن الرقابة آلية مهمة يف  غلبة نسبة من يؤيدون

  .إحداث التغيري التنظيمي
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  نوعية الرقابة المفضلة لدى العمال: 35الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الرقابة الدورية

  %12  4  يـومـيـة

  %43  14  أســبوعية

  %15  5  شـــهرية

  %30  10  فـــجائية

  %100  33  المجمــوع
  

اجلدول يربز مواعيد الرقابة اليت يفضلها العمال، حيث النسبة الكبرية من العمال ميثلها الذين يفضلون 
من املستجَوبني يفضلون الرقابة الفجائية، % 30من عدد أفراد العينة، تليها نسبة % 43الرقابة األسبوعية بنسبة 

فقط ممن جييبون بأن الرقابة اليومية هي املفضلة % 12رقابة الشهرية أفضل، ويف األخري يرون أن ال% 15مث 
  .لديهم

ا الزمين، فال يف مداه ةالرقابة متوسط ذهيل الكثري من العمال للرقابة األسبوعية هو كون هيعود السبب يف تفض
الشهرية اليت  بالبعيد جدا كالرقابة م، وال هيقيد العمال أثناء أعماهلجدا كالرقابة اليومية اليت رمبا ت ةبالقريب هي

  .اإلمهالتؤدي إىل التسيب و 
أما الثلث تقريبا من العمال الذين يفضلون الرقابة الفجائية فرمبا يعود ذلك إىل أن هؤالء ال مهم الرقابة أيا كان 

 ،هم يؤدون أعماهلم كما جيبنوعها ماداموا يفضلون النوع األشد، ألن هؤالء يعملون يف ظل الرقابة الذاتية، ف
  .وقادرون على حتملها امللقاة على عاتقهم، ويدركون املسؤولية

من هذه املعطيات السابقة نستنتج أن الرقابة األسبوعية هي املفضلة لدى العمال لتمكينهم من الرفع من مستوى 
  .ا هي عليهاألداء لديهم، وبالتايل ميكنها املسامهة يف تغيري املؤسسة إىل وضع أفضل مم

نستنتج أن هناك عالقة ذات داللة  35إىل  25من خالل حتليل معطيات اجلداول اإلحصائية من اجلدول رقم 
 اخلاص باملنظمة الرقابةنظام ل: إحصائية بني الرقابة والتغيري التنظيمي، ومنه ميكننا قبول الفرضية اجلزئية القائلة بأن

  .ؤسسةيف امل التغيري التنظيميإحداث عالقة يف 
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  :االستنتاج العام 

يرتبط : إن النتائج اليت توصلنا إليها يف هذه الدراسة تؤكد نص الفرضية العامة اليت انطلقنا منها وهي  
وقد خلصت الدراسة إىل أن . التغيري التنظيمي يف املؤسسة بعالقة ذات داللة إحصائية بالثقافة التنظيمية للعامل

من العمال الذكور، ويفوق سنهم اخلامسة والعشرون، وغالبية الوظائف اليت  الفضاء االجتماعي للمؤسسة كله
يشغلوا تقنية وتنفيذية، ويهيمن عليه املتزوجون وذوو املستويات التعليمية الثانوية واجلامعية، كما أن خربام ال 

  .تزيد يف الغالب عن اخلمس سنوات
ة االتصالية وإحداث التغيري التنظيمي، فقد بينت أغلب حيث أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني العملي

النتائج وجود عملية اتصالية بني العمال يف حميط العمل، وتشجيع املسؤولني وتعزيزهم هلا يزيد من الرضا الوظيفي 
كاك للموظفني، ويعزز من ثقتهم يف مسؤوليهم، كما أن غلبة األوامر الشفهية على األوامر الكتابية يساهم  يف احت

املرؤوسني مبسؤوليهم، حيث تساهم العملية االتصالية بني القيادة اإلدارية والعاملني يف تنمية الثقافة التنظيمية هلم 
 نةمرو  :من خالل تعزيز التسلسل اهلرمي للسلطة داخل املؤسسة، ومنه  ميكننا قبول الفرضية اجلزئية األوىل وهي

  .يف املؤسسة التغيري التنظيمي إحداث يف  عالقةاالتصال يف املنظمة هلا 
كما نستنتج كذلك أن العالقات اإلنسانية تؤثر بشكل مباشر يف إحداث التغيري التنظيمي يف املؤسسة من خالل 
التعاون والتضامن والتكافل بني العمال يف حميط العمل، وكذلك خارجه من خالل الزيارات املتبادلة بني العمال يف 

إىل تفضيل العمل اجلماعي على العمل الفردي، كما نالحظ وجود تبادل للمهام غري أوقات العمل، إضافة 
الوظيفية بني العمال مما يشري إىل مستوى عال من العالقات اإلنسانية،  وبالتايل صدق الفرضية اجلزئية الثانية اليت 

  .العالقات اإلنسانية بني العمال تؤثر يف إحداث التغيري التنظيمي يف املؤسسة: نصها
ونستنتج أيضا أن هناك عالقة بني الرقابة والتغيري التنظيمي، فغالبية املبحوثني يقدرون أمهية الرقابة يف استمرارية 
األداء للمنظمة خاصة إذا كانت الرقابة ليست مشددة وصارمة، وهم يعتقدون أا تساهم يف زيادة األداء، كما 

ألا متوسطة يف ) اليومية، الشهرية، والفجائية(خرى من الرقابة األشكال األ علىأم يفضلون الرقابة األسبوعية 
مداها الزمين، ونشري كذلك أن لدى ثلة منهم الرقابة الذاتية اليت تغين عن الرقابة اخلارجية، ومنه ميكننا قبول 

 .يف املؤسسة التغيري التنظيميإحداث عالقة يف  اخلاص باملنظمة الرقابةنظام ل: الفرضية اجلزئية القائلة بأن
إحداث يف  السائدة التنظيمية الثقافة طبيعة تساهم: وبناءا على ما سبق وعلى ضوء الفرضية العامة القائلة بأن

لدى العاملني مبديرية توزيع الكهرباء والغاز باجللفة سونالغاز قد حتققت وأثبتت  التغيري التنظيمي يف املؤسسة
.صحتها



  :خاتمـة الموضوع
 

 84

  

   :و التوصيات ا?قتراحات
  

  : ضوء ما توصلنا إليه من نتائج يمكن أن نصوغ مجموعة من ا�قتراحات على  

  . التقييم العادل و املستمر لكافة العمال  -

املستويات اإلشرافية بتعريف لليتوجب على إدارة املؤسسة أن تراعي الدور اهلام لثقافة املنظمة بعقد دورات تدريبية  -

  .لعمالمبا ميكن أن تلعبه من دور يف انضباط ووالء ا

ضرورة مد اجلسور بني اجلامعة و املؤسسة من طرف املكلفني بالتكوين وعرض للمشاكل على املستوى التقين  -

 .والتنظيمي، من شأنه أن يقدم حلوال ملشاكل مستعصية على املؤسسة

، بدل تفعيل دور مصاحل املوارد البشرية مبسامهتها يف البحث عن عناصر التحفيز و القيم املشجعة على العمل -

 بداع ، اتصال ، حتفيز ومشاركةو تكريس مبدأ  اإلالروتني واإلجراءات البريوقراطية املفروضة من طرف اإلدارة 

 . العمال يف صنع القرار وكل ما يتعلق مبجال العمل

عمال وليات واملناصب و يف عمليات توظيف الاباة و احملسوبية يف توزيع املسؤ التصدي وحماربة القيم السلبية كاحمل -

 .اجلدد، باعتبارهم مستقبل املؤسسة املدافعني على هويتها وثقافتها

مناذج تسيري ناجحة، صور لعمال يف  –تظاهرات (حماولة إنشاء جملة دورية تم مبختلف قضايا املؤسسة تركز على    -

 .  القيم االجيابية  يكون هلا األثر البالغ على معنويات العمال وتعزيز....) ورشات، رموز املؤسسة، أدب التسيري
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 :خاتمــــة  
  

تنعكس أمهية ثقافة املؤسسة يف عدة جوانب للمؤسسة، فهي عنصر ذو فعالية كبرية يف حتقيق الكفاءة 
االقتصادية للمؤسسة  من خالل كفاءة الفرد الذي بدوره يتحدد سلوكه التنظيمي على كل مستويات املؤسسة 

وتساهم هذه العناصر ، و تقاليد  يف املؤسسة ،و عادات ،و معتقدات ،من قيممبدى إجيابية وقوة ما حيمله  
  .الثقافية بشكل فّعال يف حتقيق اندماج األفراد يف مؤسستهم مع التغريات احمليطة ا

ملحة و حتمية للمؤسسة مهما اختلفت صوره و أشكاله تنظيمية ،هيكلية،  ضرورةالتغيري  أصبحلقد 
ا التغيري يتطلب تدخل  كل جوانب املؤسسة و يعترب التغيري التنظيمي أحد أهم هذه غري أن هذ..تكنولوجية

ري املؤسسة اجلزائرية بدون تغيري يف أمناط التفكري و قواعد يو منه ميكن القول أن تغ .اجلوانب كما رأينا سالفا
هو ما ، نتاجية و كفاءة العاملالسلوكات للعامل اجلزائري و قيمه  وعاداته اليت تعترب السبب الرئيسي يف تدين إ

إذا مل تأخذ بعني االعتبار هذه العوامل  ةجيعل من عملية التغيري يف املؤسسة جمرد هدر للوقت و للطاقات الوارد
  .  االجتماعية يف عملية التغيري-الثقافية

ته يتطلب  قيادة ومستويا ،واختلفت درجاته ،وتعددت أشكاله ،إن جناح التغيري يف املؤسسة مهما اختلفت صوره
وتعترب القيم وباقي عناصر الثقافة  فعالة تتحكم يف كل جوانبه بشكل يسمح بتدعيم كل نقاط القوة يف املؤسسة،

  .التنظيمية من بني أهم العوامل اليت يتوقف عليها جناح واستمرار أي شكل من أشكال التغيري يف املؤسسة
مل تشمل  ، غري أن هذه التغيرياتطويال اإصالحي اهد مسار رأينا أن املؤسسة اجلزائرية شهدت و مازالت تش

اجلانب اإلنساين والثقايف والقيمي للفرد بشكل كاف، فإمهال كل ما يتعلق باجلانب الثقايف للسلوك التنظيمي هو 
  .دخول املؤسسة  اجلزائرية مرحلة إصالحية جديدة ضرورةما أدى  يف كل مرة إىل 
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 قسم الع�قات التجارية

الوكالة التجارية للجلفة شرق   

 الوكالة التجارية للجلفة غرب
 

 الوكالة التجارية عين وسارة
 

 الوكالة التجارية مسعد
 

 الوكالة التجارية حسي بحبح
 

 غYل الكھرباء مسعدمقاطعة  إست  

عين مقاطعة  إستغYل الكھرباء   
 وسارة

 

 مقاطعة  إستغYل الكھرباء الجلفة  
 

 الغاز مسعدمقاطعة  إستغYل   

الغاز عين وسارة مقاطعة  إستغYل    

 الغاز الجلفة مقاطعة  إستغYل   

 مكلف بالشؤون القانونية  ةأمانة المديري  

مصلحة الوسائل العامة    

 قسم المحاسبة والمالية مھندس ا'من

لمعلوماتيةقسم  استغ�ل ا'نظمة ا  مكلف با'من الداخلي 
 

قسم الدراسات وتنفيذ ا'شغال  الكھرباء 
 و الغاز

 قسم الموارد البشرية

ءقسم   تقنيات الكھربا قسم تقنيات الغاز  

  مديرية التوزيع بالجلفة
 المدير

 مكلف با0تصال

مقاطعة  إستغYل الكھرباء   
 اNدريسية

Yل الكھرباء حاسي مقاطعة  إستغ
 بحبح

الغاز   ا,دريسية مقاطعة  إستغYل    

 الغاز  حاسي بحبحمقاطعة  إستغYل   

 الوكالة التجارية حد الصحاري
 

 الوكالة التجارية عين ا,بل

 الوكالة التجارية   ا,دريسية
 

 جلفة جديدةالوكالة التجارية 
 ا,بل


