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جناا  ذذا إلالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،والحمد الله الذي وفقنا 

 العمل
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من لم يشكر الناس لم يشكر الله "
 وإقتداء بنبينا الكريم ،جنتقدم بالشكر الازيل إلى كل من ساذم في إجناا  

 التي  عيشور جنادية :الدكتورةة ذذا العمل ولو ببسمة ،وجنخص بالذكر األستاذ
 لم تبخل علينا بتوجيهاتها من قريب أو بعيد.
 ساتذة األكما يشرفنا أن جنتقدم بالشكر والتقدير إلى كل 

 في اجناا  ذذا العمل الذين لم يبخلوا علينا بالعطاء العلمي 
 وخاصة أثناء تحكيم االستمارة وعلى رأسهم:

 األستاذ الدكتور: سفاري ميلود.  -
 الدكتور: قاة رضا. -                               

 الدكتور: جغلولي يوسف.  -                               
 الدكتور: عزو  عبد الناصر. -                               

 الدكتور: قر يز محمود. -                         
 ،وعلى رأسهم المديرEATITكما جنتقدم بالشكر الازيل لكل عمال مؤسسة 

 العام
 ،رئيس مصلحة الوسائل العامة وطاقمهللمؤسسة، و

 رئيس مصلحة المستخدمين  وطاقمه. و
 

 
 
 



 

 
 

ى سيدجنا محمد صلى الله عليه بسم الله الرحمان الرحيم والصالة والسالم عل
 سبحان الذي جعل الانة تحت أقدام األمهات . ،وسلم

ثرتني على آبلبنها وغمرتني بحناجنها وأذدي ثمرة جهدي إلى من غذتني 
 جنفسها وتعبت من أجل راحتي وسعادتي

 " أطال الله في عمرذا . خيرةأمي الغالية "
كفاح الذي كان وقدوتي في الحياة ورمز التحدي والعطاء وال يإلى مثال

 "أطال الله في عمره" بوجمعة لي الصعوبات أبي الغالي السند ولزال يذلل 
وكاجنت لي السند في الحياة ومرذا تحت سقف واحد  حلوني تإلى من قاسم

 "سعاد " اجناا  ذذا العمل  وجتي
 من أرى بهما الحياة  كريا ومرام أعاجنني الله على تربيتهما.إلى 
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 مقدمة:
السلع المؤسسات االقتصادية القاعدة األساسية للتنمية من أجل تلبية احتياجات المجتمع من تمثل  

والخدمات، لذا حظيت باهتمام كبير في جميع الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية ، الن عملية تنظيم 
سياسية لمنطق اإلنتاج  العمل في المؤسسة الصناعية يقوم على منطق مميز يرتكز على خصائص

ساسي لكل مؤسسة صناعية، ، وعلى وجه التحديد تحقيق أقصى المردود الذي يعتبر المعيار األالرأسمالي
العملية  عقلنةلهذا نجد أن جهود العلماء والمفكرين االقتصاديين واالجتماعيين عكفت على البحث عن 

وتهدف في المقام األول إلى تحسين الشروط الخارجية  ،اإلنتاجية وتكثيف وتيرة االستغالل لآللة و اإلنسان
 رية ألجل التحكم في عملية اإلنتاج.للعمل، وتسيير العامل اإلنساني بإعطاء أكثر ح

ن فشل المشروع االقتصادي ونجاحه إوبما أن العامل هو المتغير األساسي في العملية اإلنتاجية. ف
يتوقف على مدى توفير اإلدارة أو المؤسسة للخدمات الالزمة للعامل وكذلك الظروف المناسبة للعمل وذلك 

 عية.تفاديا ألي مشكل يعيقه في المؤسسة الصنا
واإلنتاج في نصرا البد منه لتطوير طرق العمل لهذا فان االهتمام بالجانب اإلنساني يشكل ع

وتنسيق أهدافهم وحاجاتهم مع  ،ونجاحها مقترن باستغالل القدرات الكامنة في العمال ،المؤسسة الصناعية
بنية الطبقة العاملة، ه في ناعي الحديث هو التغير الذي أحدثن ما يحسب للعمل الصأل أهداف المشروع.

تحمل في ذاتها محتويات متباينة تبعا للخصوصية القطاعية  ،فارضا عليها أشكال تجنيد ومطالبة جديدة
واإليديولوجية لشكل المؤسسة، لهذا نجد أنه منذ بداية القرن الحالي تبلور وعي عمالي للطبقة العاملة، تمكنت 

 حركة  نقابية وعمالية قوية.من خالله تحقيق مطالبها في المجتمع بواسطة 
من العوامل الهامة كونها االجتماعية العمالية كضرورة حتمية،  اتوعلى هذا األساس ظهرت الخدم 

كون وتكوينية، في ميدان الصناعة، وذلك لما تقدمه للعامل من مساعدات مادية واجتماعية ونفسية وصحية 
الصناعية عن قصد  أصحاب اإلعمال والمؤسسات بها مالعامل هو األساس في العملية اإلنتاجية، لذلك اهت

 ودراية، نظرا ألهمية هذه الخدمات االجتماعية العمالية في حياة العامل بصفة خاصة، و المؤسسات
وأصبحت أهميتها تعادل توفر رأس المال الالزم لقيام المشروعات االقتصادية اإلنتاجية بصفة عامة. 

 ملة والسوق الجيدة وكل ما يتصل بعمليات اإلنتاج المختلفة.الصناعية، وكذا توفر القوى العا
وكباقي مؤسسات العالم تشهد المؤسسة االقتصادية الجزائرية اليوم ظروف منافسة شديدة معع التحريعر 
االقتصععادي واالنضععمام إلعععى المنظمععة العالميععة للتجعععارة، ممععا اجبرهعععا علععى إدخععال ععععدة إصععالحات و تغييعععرات  

اإلصععالحات لظععروف. وفععي مقابععل هععذه التغيععرات و لععى زيععادة قععدرتها التنافسععية اسععتجابة لهععذه اترمععي مععن ورائهععا إ
ا هو مو عدم القبول من طرف أفرادها، و  التي تقوم بها هذه المؤسسات عادة ما نجدها تقابل و تواجه بالرفض

 فعععي ا لعععب األحيعععان معععن قعععيم و معتقعععدات و سعععلوكيات و اتجاهعععات األفعععراد يععععرف بمقاومعععة التغييعععر التعععي تنشععع 
ي يطلق عليها الثقافة التنظيمية. هذه األخيرة تعتبر احد المكونات الرئيسعية المشتركة داخل هذه المؤسسة، والت

داخعععل المؤسسعععة، خاصعععة معععن خعععالل توجيعععه سعععلوكيات األفعععراد بمعععا يخعععدم أهعععداف المؤسسعععة و أهعععداف األفعععراد، 
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التالي فهي أداة لكسب ميعزة تنافسعية و التميعز ععن بعاقي المؤسسعات،  و قعد تكعون هعذه الثقافعة احعد األسعباب وب
الرئيسية في فشل بعض المؤسسات أو نجاحها، وبالتالي  على المؤسسات االقتصادية الجزائرية االهتمام بهذا 

جعععل  هععذه الثقافععة فععي خدمععة  المكععون مععن مكونععات المؤسسععة، و جعلععه فععي خدمععة العامععل، و ذلععك مععن خععالل
  عملية التغيير.

وهععو مععا يجعلنععا نتسععاءل عععن موقععع الخععدمات االجتماعيععة العماليععة فععي المؤسسععة الجزائريععة، خاصععة مععع       
التغيععععرات التععععي  فرضععععتها األوضععععاع االقتصععععادية و االجتماعيععععة و السياسععععية فععععي الجزائععععر، مععععع تبنيهععععا لثقافععععة 

نافسعية قويعة تقتضعي منهعا تنظيمية، تعكس بحعق هعذه التطعورات، و هعو معا يجععل المؤسسعة فعي مواجهعة بيئعة ت
البحث الدائم عن السبل و األسعاليب و السياسعات الخاصعة لتعتمكن معن بقاءهعا و اسعتمرارها فعي بيئتهعا، و منعه 
فععالتغيير أصععبم حتميععة مفروضععة علععى المؤسسععة  والتغييععر فععي الجانععب المععادي للمؤسسععة لوحععده لععم يعععد يحقععق 

تغييعر فعي السعلوكيات و االتجاهعات و القعيم التنظيميعة ل فعراد النتائج المرجوة، لذا كان معن الضعروري إدخعال ال
التعي تتععواءم مععع هععذه األسععاليب الجديععدة لنشععاطات المؤسسععة و هعو مععا يعنععي تغييععر فععي ثقافععة المؤسسععة لتحقيععق 

 نجاح عملية التغيير المنشود.
داخلي والخعارجي ة عن المحيط اللم تكن منعزل، فالمؤسسة العمومية االقتصادية وبمرورها بعدة مراحل

منهعععععا الداخليععععة التعععععي عرفتهععععا الجزائعععععر، االجتماعيععععة والسياسععععية و أثععععرت وتععععع ثرت بععععالتغيرات االقتصعععععادية،  فقععععد
علعععى رأسعععها  ،ناتجعععة ععععن تغيعععر األوضعععاع العالميعععة بصعععفة عامعععة وهعععذا كعععان نتيجعععة ترسعععبات كثيعععرة ،والخارجيعععة

تحعديات  تخعوض مؤسسعات العموميعة الجزائريعةالعولمة وما أنتجته معن تغيعرات. و هعذا معا جععل هنعاك ا لعب ال
حتععى تععتمكن مععن التكيععف مععن جهععة و إحععداث التغييععر مععن  ،بحععث عععن اسععتراتيجيات تكيفيععه مععع هععذه التغيععراتلل

 جهة أخرى.
وقد تلج  المنظمة إلى عدة مداخل إلحداث التغيير، تختلف من حيث الطريقة والمنهج والوسائل التي 

كما يتميز كل مدخل بثقافة مميزة تخدم المبادئ والقيم التي ي تي بها، فقد يكون المدخل سلوكيا عن  ،تنتهجها
أو تتخذ مدخل إدارة الجودة الشاملة كمنهج إلحداث التغيير، أو تعتمد إعادة  ،طريق التطوير التنظيمي

 مي.الهندسة، وكلها مداخل مهمة تعتمدها المنظمة من أجل إحداث التغيير التنظي
تقدم إذا لم تستطع تكييف ثقافتها التنظيمية مع  وأوال تستطيع أي منظمة تقوم بالتغيير إحراز نجاح 

فالتغيير الثقافي هو حجر الزاوية أو القاعدة التي يتم على أساسها تحديد ورسم االتجاه الذي  التغيير المراد،
لدوافع والقيم عديل وتغيير االتجاهات، وايمكنه أن يتالءم مع التغيير التنظيمي، ويكون ذلك من خالل ت

ويمكن تحقيق هذا التعديل أو التغيير الثقافي من خالل مجموعة من األساليب تختلف  ،والمهارات والسلوك
 حسب المدخل المعتمد في إحداث التغيير التنظيمي في المنظمة.

هجت بعد االستقالل مباشرة حيث انت ،ي الجزائر مرت بمراحل متباينةففالمؤسسة االقتصادية العامة 
وكانت أهداف هذا التسيير تتميز بالطابع  ،النظام االشتراكي أي التسيير المركزي للمؤسسات االقتصادية
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فعالية التنظيمية ووضعيات صعبة أل لبية ، ونتج عن ذلك حالة الآلاالجتماعي أكثر من االهتمام بالمردودية
 المؤسسات االقتصادية.

ة الجزائرية قد أظهرت أن اإلصالحات االقتصادية المطبقة ميدانيا على ومن ثم فان التجرب
المؤسسات لم تقترن بنمو اقتصادي شامل، بل لم تتمكن من إحداث التغيرات المرجوة بل زادت من رفع فاتورة 

لزامية جدولتها، إلى ج انب التكاليف للدولة، باإلضافة إلى العجز المالي وبروز مشاكل الديون الخارجية وا 
مو رافي، كل هذا أدى إلى حتمية التفكير في إصالح جديد وهو التحول إلى وارتفاع النمو الدي مشكل التضخم

نظام اقتصاد السوق، ور م ذلك فقد بقيت المؤسسات الصناعية محافظة على الخدمات االجتماعية العمالية 
دة، حيث أصبحت الخدمة االجتماعية المقدمة إلى العمال، وذلك تماشيا مع اإلصالحات االقتصادية الجدي

في المجتمع العمالي ترمي إلى هدفين أساسيين هما في آن واحد: العامل كانسان له كافة الحقوق المشروعة، 
 واإلنتاج ك داة للنمو االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

اإلنسان ال يمكن أن وقد استغلت الخدمة االجتماعية العمالية األسس العلمية الحديثة، التي تقول ب ن 
وهذا ما نلمسه  ،العمل داخليا وخارجيا  إذا هي نا له أفضل ظروفإال ،يعطي أحسن ما في طاقته من إنتاج

في الجزائر من أشكال ونماذج من اإلسهامات في خدمة العامل وبدرجات متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى، 
القوانين التي تصب في  نماذج متنوعة منكما يمكن أن نالحظ من جهة أخرى  ،وضمن أطر مختلفة أيضا

ثقافة المنظمة مع التغيير، حيث تعتبر ضمن العناصر بها يف التي تتككيفية العلى و  هذا المضمون.
األساسية والمهمة التي تكون المناخ التنظيمي العام لها، وتحدد خطوط ومعالم البيئة الداخلية للمنظمة، والتي 

أن العاملين في التنظيم الواحد، ما يعني  لنظام االجتماعي الكلي لمجموعو اتعبر عن البيئة االجتماعية أ
الثقافة والقيم والعادات والتقاليد واألعراف التي تنعكس في شكل أنماط سلوكية ومعتقدات اجتماعية وطرق 

المناخ عمل مختلفة تؤثر على األنشطة اإلنسانية واالقتصادية داخل المنظمة فالثقافة جزء ال يتجزأ من 
 التنظيمي وهذا األخير جزء أساسي ال يتجزأ من التنظيم ككل.

لكن جملة الخسائر التي تسجلها مؤسسات القطاع العمومي، والتسريم المستمر للعمال إضافة إلى 
ومشاكل العنف واإلرهاب، والتفتم على  ،عجز ميزانية الدولة وضعف إيرادات البترول، والمديونيات الخارجية

كل هذه العوامل عمقت أزمة النظام والمجتمع وعملت على تجذير مشاكل المجتمع وفتحت  ،سوقاقتصاد ال
المجال نحو البحث على خيارات تنموية جديدة يتصدرها القطاع الخاص، الذي توسع نشاطه واستقطب إليه 

القتصادي في أزمة البطالة، وفرض نشاطه ا ظل اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة، والباحثة عن الشغل في
حيث امتاز بمنطقه في التموين والتسويق على  هد قبل هذا التاريخ تصنيعا مكثفا،محيط اجتماعي لم يش

مستوى السوق وتسيير قوة العمل وتحسين نوعية الخدمات للعمال من اجل المحافظة على مكانته في السوق 
 في تطويره. عالقات المصالمعتماد على التحالفات السياسية و االقتصادية باال

و ذلك من  ،تم التركيز على واقع المؤسسة العمومية االقتصادية الجزائرية   دراستنا هذهونحن في  
ة و الصعوبات التي في ظل العولمة االقتصادي ،خالل التطرق إلى نقاط القوة و الضعف لدى المؤسسة
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 اتالخدموطبيعة  ،ذاتي للمؤسسةأهم االستراتيجيات التكيفية للمؤسسة من خالل إجراء تقييم تواجهها، و 
حيث  وعالقتها بالثقافة التنظيمية السائدة فيها، مقدمة في المؤسسة الصناعية العموميةاالجتماعية العمالية ال

رات بة ذات خوهي مؤسس(، EATITوالية المسيلة)نسيج بالجزائرية للقمنا بتسليط الضوء على المؤسسة 
 .واء داخل الوطن أو خارجهس وسمعة معتبرة في التعامل واإلنتاج

وألجل بناء تصور معرفي حول موضوعنا اشتمل البحث  على مقدمة وجانبين أحدهما نظري واآلخر 
 ميداني، باإلضافة إلى خاتمة.

 فصول موزعة كما يلي : الجانب النظري احتوى على ستة
ي نتساءل فيها عن اإلشكالية التلدراسة وتطرقنا فيه إلى طرح يتعلق باإلطار المفاهيمي ل الفصل األول:

ثم إلى الفرضيات التي تعتبر بمثابة  ،االجتماعية العمالية المقدمة بالمؤسسة ميدان الدراسةطبيعة الخدمات 
 إجابة مؤقتة عن األسئلة المطروحة في اإلشكالية.

الموضوع وكذلك بعدها تطرقنا إلى أهمية الدراسة التي تكتسيها، وأبرز الدوافع التي أدت إلى اختبار  
الهدف من الدراسة، ثم تطرقنا إلى تحديد بعض المفاهيم الرئيسية في البحث، وصوال في األخير إلى وبعض 

 الدراسات السابقة والمشابهة للموضوع. 
 .االتجاهات النظرية المفسرة لفعالية التنظيم الصناعي داخل المؤسسة فيهوضحنا  الفصل الثاني:

الكالسيكية في معالجة التنظيم. اتجاه العالقات اإلنسانية. االتجاهات الحديثة في  االتجاهات النظريةمنها 
 معالجة التنظيم.
: يبين المراحل التنظيمية التي مرت بها المؤسسة االقتصادية الجزائرية ابتداء من مرحلة ما قبل الفصل الثالث

واإلصالحات الجديدة واألفاق  االستقالل، ثم مرحلة ما بعد االستقالل وصوال إلى مرحلة الخوصصة
  .سباب وأدوات اإلصالحات االقتصادية وانعكاساتها على االقتصاد الجزائريالمستقبلية، وصوال أل

، مع إبراز لمحة سوسيولوجية للخدمات االجتماعية العمالية في الجزائرالمعالجة : يتناول الالفصل الرابع
ككل وفي الجزائر بصفة خاصة، باإلضافة إلى أشكال  تاريخية عن نش تها و أسباب ظهورها في العالم

وفي األخير تعرضنا إلى مجاالت  الخدمة االجتماعية العمالية في الجزائر، وأهدافها وفلسفتها وبعض مبادئها ،
 الخدمة االجتماعية العمالية وأهميتها في المجال االجتماعي والصحي والنفسي.

، من خالل معالجة سوسيولوجية لفعالية الثقافة التنظيمية داخل المؤسسةإلى  تطرقنا فيه الفصــــل الخامس:
أساليب تغير الثقافة التنظيمية و  المفسرة لها، نظرياتوال هاخصائصو  التنظيمية،مصادر الثقافة الوقوف 

 .استراتجيات وعوامل دراسة الثقافة التنظيميةوصوال إلى  ها،آليات ووسائل اكتسابو  ،ومتطلبات تمويلها
نسق  من خالل ،لثقافة التنظيميةالمشكلة لدراسة سوسيو تنظيمية ألنساق كان عبارة عن  الفصــــــــل السادس:

 .التكيف التنظيمينسق  ،التوافق المهنينسق  ،االلتزام التنظيمي
 أما الجانب الميداني فاشتمل على فصلين:



 

 

 

 ه

تم التطرق فيه إلى التعريف بميدان الدراسة من خالل نبذة تاريخية عن المؤسسة، والمجال  الفصل األول:
الجغرافي والبشري والزمني، كما تناولنا فيه أيضا منهجية البحث المعتمد في العمل الميداني، من توضيم 

قابلة واالستمارة في الم المتمثلة ،لمنهج المعتمد في الدراسة و المصادر المستعملة في جمع المادة العلميةل
 .ينة والوسائل اإلحصائيةوالمالحظة والع
يوضم واقع الخدمات االجتماعية العمالية المقدمة بالمؤسسة الصناعية الجزائرية للنسيج  الفصل الثاني:

المتمثلة في الخدمات االجتماعية والتكوينية والنفسية، ثم تطرقنا إلى عرض البيانات والنتائج وتحليلها 
تراحات، وبعض وتفسيرها، ومقارنة النتائج بالفرضيات إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات واالق

 الصعوبات المعترضة أثناء البحث، وفي األخير خاتمة التي كانت حوصلة لنتائج البحث عموما.
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I -  :إشكالية البحث 
إلى الدول النامية من خالل لقد وجدت الدعوة إلى الخوصصة طريقها في الدول الصناعية المتطورة 

شرط من شروط تقديم القروض والمساعدات، كمن قبل الجهات الممولة  خاصة القيم واألفكار إليها، تحويل
خصوصا ضمن ما يسمى بتمويل برامج اإلصالح الهيكلي، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

 .ومصادر التمويل الغربية منها والخاصة بصفة أشمل
في وقت  ،العربية لدفع عملية التنمية إلى األمامالسائرة في طريق النمو ومنها الدول  يث سارعت الدولح 

ضمن قائمة  ،قضية ملحة وعاجلةالعربي أصبحت فيه قضية التصحيم الهيكلي في معظم أقطار الوطن 
تضيات اقتصادية نابعة ق، وهذا االهتمام بالتصحيحات الهيكلية أملته مكوماتأولويات العمل العديد من الح

اقتصاديات العديد من الدول النامية ومنها اقتصاديات الوطن العربي تعرضت لخلل واقع هذه الدول، ألن من 
وفي مستوى الكفاءة اإلنتاجية، وعالقة التكاليف باألسعار، وفي أنماط االستهالك يله هيكلي في تشك

لمؤسسات العمومية للعمال، مما انعكس سلبا في عجز واالستثمار، وفي نوعية الخدمات المقدمة من طرف ا
وهذا أدى إلى ارتفاع المديونية الخارجية للعديد من دول العالم   ،الحسابات الجارية وفي موازين المدفوعات

، ومنها من تحمل أعباء خدمتها تهان اقتصادياالثالث ومنها بعض أقطار الوطن العربي إلى مستوى لم تتمك
 .يةالدولة الجزائر 

إن أكثر ما يميز الوضع االقتصادي في الجزائر بوجه عام هو سيطرة القطاع العام على النشاط 
االقتصادي والصناعي بشكل خاص، وتبرز هذه الظاهرة أكثر وبشكل واضم في الدول النامية التي نادت 

اع الخاص واعتمدت بالمبادئ االشتراكية كقاعدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، بحيث همشت دور القط
على أسلوب التخطيط المركزي كبديل إلقرار وتوزيع المصادر، ونوعية الخدمات االجتماعية المقدمة وتحقيق 
النمو االقتصادي واالستقرار السياسي واالجتماعي في تلك الدول، إال أن أداء القطاع العام خالل الحقبة 

كان مخيبا لآلمال في الجزائر، ويرجع ذلك حسب العارفين باالقتصاد (   2611 – 2692)الزمنية الماضية 
الجزائري إلى ازدياد العجز في الموازنة العامة بسبب سياسات الدعم للسلع والصناعات التابعة للقطاع العام، 
وبالتالي عدم تحقيق كفاءة عالية هذا من جهة، وكذلك انخفاض معدالت نمو الناتج الصناعي في 

يات، وت ثر هذا النمو سلبا بالتقلبات االقتصادية العالمية، وعدم القدرة على المحافظة على معدالت الثمانين
 النمو المرتفعة التي سادت في الستينات والسبعينات من جهة أخرى. 

أصبحت مصدر امتصاص للثروة الوطنية وأداة للفساد في الجزائر ن مؤسسات القطاع العام إ
في سياستها الجديدة تبحث عن موارد جديدة لتحسين استخدام الموارد المتاحة لديها والمحسوبية ، والدولة 

دارة بعض مؤسسات القطاع العام علها تجد ضالتها بإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في ملكية ، وا 
مات اجتماعية مما يسهم في توفير الموارد، ويقدم حوافز وخد ،الدولة في إدارته لهذه المؤسسات كونه أكف  من

أحسن من الدولة، حيث أنه يزيل عن كاهل الحكومة عبء خسائر هذه المؤسسات العامة لو حولت إليه، 
قانوني واستثماري مناسب لنجاح عملية الخوصصة،  فضاءكن أن يكون إال إذا كان هناك لكن هذا ال يم
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مار وفقدان ثقة رجال األعمال، وكذلك ويعتبر نقصان هذا الشرط في عدد من الدول النامية عائقا أمام االستث
 عدم التقيد بالقوانين وصيرورة حجم السوق ضئيال ومحدودا من حيث فرص المنافسة واألسعار والخدمات. 

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هناك قناعة لدى المسؤولين ب ن اإلصالحات االقتصادية تشكل عنصرا 
ق انطالق القطاع الخاص بما يملكه من إمكانيات بشرية ومالية أساسيا في إزالة التشوهات الهيكلية التي تعي

، حيث يمكن القول ب ن اإلصالحات في الجزائر تركزت على وظيفها في عملية التنمية الوطنيةوخدماتية وت
لغاء الدعم عن السلع، وكذلك إلغاء القيود أو تخفيفها على ممارسة القطاع  تحرير التجارة الخارجية، وا 

شطة االقتصادية، ألن خوصصة القطاع العام المنتج أصبحت اآلن ممرا إجباريا لتحقيق الخاص ل ن
   االستقرار االقتصادي .

التنظيمية في  ونحن في موضوعنا هذا سنتناول بالبحث والدراسة الجانب الخدماتي وعالقته بالثقافة ]
وكذلك الخدمات لنفسي والصحي المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،وتشمل دراستنا المجال االجتماعي وا

معتبرين أن اإلشكال القائم في المؤسسات الجزائرية يتمركز حول سوء التسيير وسوء قيادة وادارة  ،التكوينية
 .[المؤسسات وسوء تنظيم وتسيير الخدمات االجتماعية العمالية 

اية ، اذ حاولت معالجة وبما أن الجزائر ليست بمعزل عن العالم فلقد واكبت تلك التغيرات منذ البد  
األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة الموروثة عن االستعمار ، وذلك اعتمادا على قاعدة اقتصادية 
ارتكزت عليها استراتيجية التنمية ،مما جعلها تعرف تنمية سريعة وتغيرا هيكليا شمل مختلف قطاعاتها 

 2692مع العلم أن الجزائر واجهت  داة االستقالل فياالقتصادية بما فيها األنشطة الصناعية المختلفة ،
مرحلة انتقالية صعبة دفعتها الى التفكير في اقامة اقتصاد وطني مستقل تستفيد منه جميع القطاعات 
مستوحية أسبابها ومبادئها من برنامج طرابلس ،الذي هو أول بيان سياسي صدر قبل االستقالل ،اضافة الى 

،وقد تجسدت  2691عن مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني والمنعقد في شهرأفريلميثاق الجزائر المنبثق 
هذه السياسة في األعمال التي أنجزتها الحكومة الجزائرية منذ االستقالل من خالل اقامة نظام اشتراكي 
لالقتصاد ، قائم على مبدا مشاركة العمال في تسيير حركية االقتصاد الوطني في مختلف المؤسسات 

همتهم في اتخاذ القرارات ومراقبة سير هذه المؤسسات من خالل اتباع ثقافة مستوحاة من الواقع الجزائري ومسا
، ير أن افراغ نظام التسيير الذاتي من محتواه الحقيقي وعدم ترجمته على أرض الواقع بسبب عرقلته من 

جعلته ال يحقق أهدافه  طرف المسيرين االداريين ،وتسلطهم البيروقراطي وكذلك نقص تكوين العمال
.باإلضافة الى مشكل المديونية ،وضخامة المؤسسات االقتصادية ،وكذلك صعوبة تسييرها في ظل النظام 

 الى حتمية إتباع نهج جديد هو اقتصاد السوق .   كله االشتراكي ،أدى ذلك 
حرية ية كالعولمة و بالمؤسسات الجزائر  ففي ظل هذه التحوالت والتغيرات الجديدة التي أحاطت و تحيط 

حركة رؤوس األموال و األيدي العاملة ، و الثورة المعلوماتية وظهور التكتالت االقتصادية ، وجب على هذه 
المؤسسات الت قلم و التكيف مع هذه المتغيرات لكي يسمم لها بالنجاح و االستمرار ، فالمؤسسات الناجحة 

ر المؤسسة مفتاح لنجاحها، و على سبيل المثال ال الحصهي التي أدركت أن االهتمام بالمورد البشري هو 
، حيث ارتباط نجاحها باعتماد التشكيلة الثقافية و االجتماعية ، هذا ما سمم بتطابق أهداف اليابانية واأللمانية
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الفرد مع أهداف المؤسسة ، حيث أولت هذه المؤسسات أهمية قصوى للقيم التنظيمية التي تساعد على 
االنضباط و الصرامة الجدية و المنافسة و التقدير والكفاءة و االبداع و تشجيع االقتراحات، كل  النجاح، كقيم

هذه العناصر تدخل ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسة ، و دورها في إرساء قواعد المجتمع الحديث التي كانت 
هناك عالقة وطيدة بين ثقافة  تحث على الجدية و المثابرة و الحماس المتزايد في العمل ، من هنا يتضم أن

المجتمع و ثقافة المنظمة الن السلوكيات و المعايير و القيم التي نجدها داخل المنظمة هي نتاج خبرة 
 اجتماعية و ثقافية مستمرة مصدرها المجتمع باعتبار العنصر البشري هو الذي تبنى على أساسه المنظمات .

بوجه خاص بالكفاية اإلنتاجية للعمال وعاداتهم وسلوكياتهم  وجود المؤسسة مرتبط بتحقيق أهدافها إذن 
ر باته ، هذا ؤسسة مرتبط بتحقيق أهداف الفرد و و قيمهم داخل التنظيمات، و هذا يعني أن تحقيق أهداف الم

ا والتوافق المهني  لكل من خالل سلوكيات العمال و احترامهم لقيم العمل حيث أنها تعطي شعورا بالرض
تؤدي ثقافة المؤسسة مدى والئهم وانتمائهم للمنظمة. و وتعد مؤشرات تصرفاتهم اليومية دليال على ، العاملين

التقاليد والقواعد المؤسسة ، وهذا من خالل القيم والعادات و  دورا جوهريا في كفاءة السلوك التنظيمي للفرد في
مؤسسة له ثقافته الخاصة إذ يلتحق السلوكية و االتجاهات التي تظهر على مستوى المؤسسة ، فكل فرد في ال

، فتوافق الثقافة غة و الدين و التعلم والعادات والتقاليدبالمؤسسة و هو محمل بثقافة معنية من مجتمعه كالل
ايجابي و محفز ية من ش تها خلق مناخ عمل فعال و التنظيمية مع ثقافة العامل التي يحملها من البيئة الخارج

هذا ال يتحقق إال في بيئة ثقافية و فاعليتها و كفاءتها الشاملة، و المؤسسة  على العمل مما يحقق أهداف
تراعي اهتمامات العمال وتحترم سلوكياتهم و معتقداتهم ، وتهتم بالصحة النفسية للعامل وكيفية تحقيق اشباع 

. ائه وبيئة العملقته بزمالئه ورؤس، مما ينعكس ايجابا على انتاجيته وكفايته وعالعاتهحاجاته وطموحاته وتوق
 فعيل  قيم العامل وتوجيه سلوكه مع ما يتناسبمهم في تكيات قد يكون لها اثر بالغ ودور مثل هذه السلو 

 .  تركيبة الكلية للثقافة التنظيمية، ألن القيم الفردية هي جزء من الوبناء الثقافة التنظيمية
العالمية ، فقد حاولت في اآلونة األخيرة  في المنظمة االقتصادية بما أن الجزائر تعتبر شريكاو      

لنهوض بها و مسايرتها للتطورات تطبيق سياسة اقتصادية رشيدة في مؤسساتها الصناعية من اجل ا
لذي عرفته مؤسساتها االقتصادية التحوالت التي يمر بها العالم الحديث خاصة بعد التغيير التنظيمي او 
خوصصة إلى البعض منها، حيث أعطت أولوية خاصة للمورد تفتحها على السوق العالمية و دخول الو 

إلنتاجية و خاصة ثقافته البشري لما يكتسبه من آليات فكرية و مهارات في عملية المساهمة في العملية ا
 الخاصة.العامة و 
اذن تظهر أهمية الخدمات االجتماعية وعالقتها بالثقافة التنظيمية من خالل فعالية التسيير في     
تجاه مؤسساتهم من جهة أخرى  ، وكذلك من والء العمال والتزامهم ؤسسات االقتصادية الجزائرية من جهةالم

   .على اعتبار أن العامل له دور فعال في تحقيق عملية التنمية ألنه وسيلتها األساسية وهدفها في الوقت نفسه
هي التفاعل التي عن الثقافة التنظيمية  الحديث إلىالحديث عن المكونات الثقافية والتنظيم يقودنا  نإ

ونخص بالذكر  ،المتعاملين مع المنظمة أي، وثقافة المنظمة، وثقافة المجتمع األفرادبين ثالث ثقافات، ثقافة 
 . صناعي كتنظيم المؤسسة الصناعية للنسيج لدراسة وهومجال ا
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ختالف وعدم التوافق، لكن المشكل تعدد المكونات والمصادر قد يعبر عن اال أنيمكن القول وعليه      
مكانيةالذي يقع ال يظهر على مستوى التعدد واالختالف  نتيجة  إالعدم توفر التنا م ما هو  أنالتنا م، بل  وا 

 إلى، بشكل يؤدي ن المجتمع والتنظيميالمستويلظاهرة مرضية تمس الثقافة، وتحد من دورها الديناميكي على 
الصادرة  قيموال ،في التنظيمالتنظيمية الثقافية  وطبيعة عمال،الشخصية المهنية لل إليهالتناقض بين ما تتطلع 

والتي توجه سلوكه في التعامل مع  ،المجتمع أفرادالموجودة في العقل الجمعي لدى  ةالخلفي ، أيعن المجتمع
، وسلوكه والعامل نالقواني مباحترا ةالمتعلق ةوالمتمثل في ثقافته القانونيمؤسسة، في ال عمالال أيالتنظيم  أفراد
عة في التنظيم والمتمثلة في القيم ئالرواسب الثقافية الشا إلى إضافة ،التذمرك لفظي في التعامل مع  يرهال

 منظمة، ويؤثر على تحقيق في ال األفرادنشاط لهذا التناقض يعرقل السير الحسن . وعالقات السلطة واأللفاظ
 األفرادن الرواسب الثقافية تؤثر بشكل سلبي على المورد البشري كعدم االنتماء وانخفاض الوالء لدى أل أهدافها

 . وهم من يفترض أنهم يحققون أهداف التنظيم
فالتناقض بين ما هو مفروض في ثقافة المنظمة، وبين ما تصبو إليه الشخصية المهنية يؤدي إلى 

مختلف التجارب في المراحل العمرية، والتي تشكل ثقافته وهويته انهيارها، وهي الشخصية التي تكونت من 
 المهنية.

إذن التفاعل المتناقض بين الثقافة التنظيمية للمنظمة والقيم الثقافة للعامل، يخلق جوا يتسم بالحد 
 األدنى من السيطرة الفردية على جو العمل وظروفه، وعالقات العمل، فالعامل ال يملك أمر نفسه فكل شيء
محدد ومنظم مسبقا، وهي خصائص النظام البيروقراطي الذي يتحول فيه الفرد إلى شخص سلبي ومطيع أو 
متظاهر بالطاعة، يعتمد على جماعة العمل والتنظيم وال يبدي رأيه أو اتجاهه، وال يستغل أو يقدم كل قدراته 

الوسائل الدفاعية  مى استخداوطاقاته نتيجة لتردده وخوفه، ففي مثل هذه الحاالت ال يملك العامل سو 
للشخصية،  كمغادرة التنظيم، أو التهرب من العمل، أو دوران العمل، أو يصبم مستهترا أو ينظم إلى جماعة 
العمل للتخلص من اال تراب، وهكذا قد تلعب الثقافة التنظيمية دور التغيير والتجديد في مرحلة معينة أو 

 موقف معين.
المكونة للثقافية التنظيمية كااللتزام والتكيف، والتوافق المهني، والتي من من خالل تحليلنا ل نساق 

ش نها أن تدفع بالعامل إلى عدم االهتمام واالنضمام  ير الطوعي، وكذا الشعور بعدم االنتماء للمؤسسة، 
 يعبر ويتصف بشخصية  ير موالية، وبقاؤه في التنظيم يعبر عن أسباب اقتصادية أكثر منها اجتماعية، وال

نما هو  عن انصهار شخصيته وثقافته بشكل يتنا م مع الشخصية الموجودة في التنظيم، من قيم وأفكار وا 
عبارة عما يسميه المختصون في التنظيم، بالوالء التبادلي، وهذا االتجاه يقوم على أساس مفاده أن الوالء 

دراكهم للت وازن بين جهودهم واإل راءات المقدمة والتي ظاهرة تبادلية، تعتمد على معرفة األفراد وشعورهم وا 
 يحصلون عليها مقابل جهدهم.

لكن هذا الوالء يبقى  ير نافع و ير كاف، فهو والء مزيف يحجب الطاعة واالمتثال الحقيقي ل فراد 
ألهداف المنظمة، الن هناك نوع من األفراد من يملك ثقافة وشخصية فردية قوية تنتظر فرصة أو ثغرة 

هذا العامل، كترك التنظيم في حالة إيجاد منصب آخر في مكان آخر يقدم إ راءات أكثر من التنظيم  يستغلها
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الحالي، وبالتالي الخاسر األول هو التنظيم، والذي ال يتوفر على ثقافة ديناميكية تستطيع احتواء مختلف 
حداث التوازن والتكيف معها.  الثقافات الواردة إليه وا 

يث إلى التناول الثقافي واالجتماعي لوالء العامل تجاه المؤسسة التي يعمل فيها، من هنا يقودنا الحد
كبديل فعال، ألن اإلنسان كائن اجتماعي يعيش مع أفراد في بيئة ثقافية واجتماعية منظمة، تتطلب الحياة 

أن نشير هنا إلى فيها التعاون واإلخالص واالنتماء للوصول إلى الغايات واألهداف العامة للتنظيم، ويمكننا 
أن والء العمال هو امتداد للوالء االجتماعي المتمثل في مشاعر الفرد وانتمائه للمجتمع الذي يعيش فيه، 
والذي بدوره  يساهم في تشكيل اتجاهاته وأفكاره وأنماط سلوكه، والوالء  في هذه الحالة هو نتاج للعالقات 

 ئدة.االجتماعية التي توجهها الخلفية الثقافية السا
والمرونة الكافية الحتواء ثقافات األفراد  ةهذه الفكرة تؤكد ضرورة أن تتميز ثقافة المنظمة بالدينامكي

بطريقة تتوافق وخلفياتهم الثقافية، وذلك بإتاحة الفرصة للتغيير في بعض العناصر التنظيمية كالتقليل من 
د الراسبة والجامدة، وا عطاء العمال فرصة لتحقيق السيطرة، والمرونة في التعامل وتغيير بعض الرموز، والتقالي

الثقافية من ش نها خلق وتنمية  ةاتجاهاتهم وتطلعاتهم المهنية كالمشاركة في اتخاذ القرارات، ألن الدينامكي
الوالء لدى العمال بتشكيل بيئة تنظيمية سليمة خالية من ضغوط العمل، ويقوم هذا االتجاه على أساس قوامه 

و تمثل الفرد لقيم واتجاهات وأفكار التنظيم، وانصهاره داخل بيئة عمله واستعداده للبقاء وتقديم كل أن الوالء ه
ما يخدم التنظيم ليترك الموازنة االقتصادية كهدف بعدي، ألن الضرورة للتغيير ملحة إلحداث القطيعة بين 

 األجيال وتجنب الصراع بين العمال واإلدارة أو أصحاب السلطة.
هذا كله يمكننا القول أن تعدد القيم الثقافية أو تراكمها بشكل مرضي يؤثر على الوالء من  من خالل

الثقافة التنظيمية في التنظيم وذلك  عخالل التفاعل في مناخ العمل، وقد اهتم الكثير من الباحثين بموضو 
ات الشخصية لإلنسان )الفرد هي روح التنظيم، ضرورة للتكيف مع مختلف الثقاف ةألهميتها، فالثقافة الدينامكي

العامل( التي تنمو بشكل متفاوت مع نمو احتياجاتها، فقيم الفرد واإلدارة والمجتمع في عصر مضى لم تعد 
 فعالة في يومنا هذا ر م ما تقدمه التنظيمات الحديثة من امتيازات وخدمات للعاملين لديها.

عمال يعني فعالية ثقافة المنظمة والثقافة اإلدارية السائدة، فثقافة الشعور بالوالء وااللتزام التنظيمي لدى ال  
الن الحكم على فعالية منظمات بهذا الشكل التنظيمي يكون من خالل نوعية العمال ودرجة الوالء للتنظيم 
الذين يعملون فيه، فالوالء يت ثر بدرجة كبيرة بالثقافة الموجودة والمحيطة بالتنظيم، كما أن اكتساب عمال 

لين للتنظيم يعني الحصول على عمال يسهلون قبول األهداف، والمساهمة االيجابية في تحقيق األهداف، موا
 واإلخالص والتضحية من اجل التنظيم.

 وعلى هذا األساس فقد صيغت إشكالية بحثنا هذا على النحو التالي:
إلى أي مدى يمكن للخدمات االجتماعية العمالية أن تساهم في خلق ثقافة تنظيمية داخل المؤسسة 

 بالمسيلة. ( TINDAL) العمومية االقتصادية لألنسجة الصناعية 
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 وقد اندرجت تحتها التساؤالت الفرعية التالية: 
 اللتزام التنظيمي تحقيق اب كفيلة في المجال االجتماعيالعمالية الخدمات االجتماعية  هل

 بالمسيلة؟ ( TINDAL) ل نسجة الصناعية  للعمال داخل المؤسسة العمومية االقتصادية
 للعمال  ت االجتماعية العمالية في المجال التكويني كفيلة بتدعيم التوافق المهنيالخدما هل

 بالمسيلة؟ ( TINDAL) ل نسجة الصناعية تيندال  داخل المؤسسة العمومية االقتصادية
 التنظيمي للعمال  التكيف تحقيقب النفسي كفيلة في المجالالعمالية الخدمات االجتماعية  هل

 بالمسيلة؟ ( TINDAL) ل نسجة الصناعية تيندال  داخل المؤسسة العمومية االقتصادية
II – الدراسة فرضيات: 

في الدراسة والتحليل، هذا المنهج الذي  ا لم يعتمد باحثها منهجاال يمكن أن تعتبر البحوث علمية إذ
يتكون من مراحل متعاقبة توصل الباحث في النهاية إلى النتائج التي يريد الحصول عليها ومن أهم مراحل 
البحث العلمي وضع الفروض وتصميمها، لتكون جاهزة للتحليل والت كد من صحتها وتحليل الفروض يكون 

نها في الميدان االجتماعي كون " الفرضية تسعى دائما إلى إيجاد من خالل جمع المعلومات والبيانات ع
، ل مشكلة أو إلى البرهان عن نظريةالعالقة بين أحداث ذات داللة، كونها افتراض نسعى من خالله إلى ح

والفرضيات األكثر شيوعا هي التي تنطبق على جماعة خاصة ) األطفال ( أو)طلبة الجامعة( وقد يكون 
 (  1)ا ال صريحا.التحديد ضمني

إن البحث العلمي سواء كان نظريا أو ميدانيا  البا ما يهدف إلى الوصول إلى نظرية أو قانون أو مبدأ  -
أو تعميم معقول ومنطقي، وال يمكن اعتبار النتائج التي توصل إليها الباحث أكثر من تفسيرات وتعليالت 

 لشك فبل دراستها وفحصها.لظواهر أو شواهد كان يخيم عليها الغموض والسرية وا
فالفرضية هي التفسير المسبق والمؤقت للحادثة وذلك قبل إجراء التجربة، وهي تفسير يشمل الصدق أو 

ن اإلشكالية التي يطرحها البحث، فالفرضية نقطة ضرورية لكل استدالل عوما دام الجواب ضرورة  ،الكذب
 تجريبي. 
قل ت كيدا من الحقيقة العلمية ، وكلمة أقل ت كيدا تعني ب ن " أما مصطلم فرض أو فرضية فيعني شيئا أ  

الفرضية ال تخلو من الصحة، فهي ت تي نتيجة مشاهدات وتجارب مر بها الباحثون أو  تأفكار وأطروحا
 (2)الباحث أو ت تي نتيجة بيانات ومعلومات سابقة لم تثبت صحتها وشرعيتها لحد اآلن ". 

 
 في اإلشكالية يمكن وضع فرضيات البحث على الشكل التالي:وبناء على األسئلة السابقة 

  الفرضية العامة:
 العمومية االقتصاديةماعية العمالية على خلق ثقافة تنظيمية داخل المؤسسة الخدمات االجتتعمل 

 .  بالمسيلة  ( TINDAL) ل نسجة الصناعية 
                                                                 

  ( محمد مسلم : منهجية البحث العلمي،  دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر سنة 2002 ، ص 1.31)
  ( إحسان محمد الحسن: األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، الطبعة الثانية سنة 3891، ص2.54)
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 الفرضية الفرعية األولى:
في المجال االجتماعي على تحقيق االلتزام التنظيمي للعمال داخل العمالية تعمل الخدمات االجتماعية   

 .  بالمسيلة ( TINDAL) ل نسجة الصناعية  المؤسسة العمومية االقتصادية
 الفرضية الفرعية الثانية:

للعمال داخل  ت االجتماعية العمالية في المجال التكويني على تدعيم التوافق المهنيتعمل الخدما  
 بالمسيلة. ( TINDAL)  تيندال ل نسجة الصناعية المؤسسة العمومية االقتصادية

 الفرضية الفرعية الثالثة:
التنظيمي للعمال داخل  التكيف على تحقيق النفسي في المجالالعمالية تعمل الخدمات االجتماعية      

 .  بالمسيلة ( TINDAL) ل نسجة الصناعية تيندال  المؤسسة العمومية االقتصادية
III -  الدراسة : موضوع أهمية 

في الجزائر يالحظ أن هناك العام إن المتطلع إلى التطورات التي يشهدها القطاع االقتصادي 
فرضت مجموعة من الميكانيزمات، منها تقلص عدد العمال، وحل المؤسسات والقوانين مجموعة من األنظمة 

المفلسة وفرض نظام الخوصصة من أجل الرضوخ أمام عولمة االقتصاد، ومبدأ التبعية الدائمة القتصاد 
اآلخرين، هذه المتغيرات و يرها باتت تفرض معايير معنية من أجل البقاء أمام المنافسة الحادة بين المنتوج 

      لوطني والخارجي. ا
كانت سياستها التنموية تعتمد  ف  لب المؤسسات الصناعية في مرحلة التسيير االشتراكي بالجزائر،     

عملية التنمية من جهة، وكذلك نوع الخدمات المقدمة من  شريك أساسي في اتخططه الدولة باعتبارهى ما عل
ة عن ، حيث أن المؤسسات العمومية أضحت عاجز يراف االقتصاد الجزائري تحوال كبجهة أخرى، لهذا عر 

، وفي مقدمتها زيادة العملية التنموية في كل القطاعات االقتصادية حيث تحقيق األهداف المرجوة منها
، هذا ساهم بشكل كبير اإلنتاجية ةالمر دودي، ونقص مؤسسات القطاع العام إلى اإلفالسوصلت مختلف 

نفسه بقوة على الساحة ، هذا أدى بدوره إلى فتم المجال لقطاع فرض ةعجلة العملية التنموي إيقاففي 
 ، أال وهو القطاع الخاص الذي أصبم تقريبا رائد التنمية الوطنية في عدة مجاالت.االقتصادية
سياسة تنموية  بعد االستقالل حيث انتهجتلم تعرف قطاع الخدمات االجتماعية العمالية إال  رفالجزائ 

في ذلك على  ةالوطني، والمجتمع العمالي إلى مصاف العالمية، معتمدوض باالقتصاد لة قصد النهشام
المقدمة من طرف  وسائل تحسين المستوى المادي والمعنوي وفي مقدمتها الخدمات االجتماعية العمالية

، ظام المكاف ة واإلعالء في المنصب، كتحفيز العمال على العمل وذلك بتحسين ناالقتصادية المؤسسات 
، وخلق نظام رات التي تحدث على مستوى المؤسسةوالصحة والغذاء والسكن وا عالم العمال بمختلف التغي

واكتساب ، اقتصادية فعالة في جميع المجاالتاقتصادي فعال وديناميكي هذا من ش نه أن يؤدي إلى تنمية 
أضحى الجزائرية ي المؤسسة ألن العنصر الخدماتي فمن ش نها أن تزيد الوالء العمالي ،  ةثقافة تنظيمي

 العمود الفقري لكل تطور سواء كان تقنيا أو اقتصاديا.
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أن الخوصصة تمثل مس لة تحويل األصول والممتلكات ذات الطبيعة العمومية سواء كانت ممتلكات  -
 إلى أصول وممتلكات ذات طبيعة خاصة، وهذا يحتم علينا ،أو مالية أو تجارية أو خدماتية أو  يرها إنتاجية

 .االهتمام به وبآثاره على العمال
IV -  الدراسةموضوع أسباب اختيار: 

ان فكرة هذا البحث تعود الى الفترة التي بدأ فيها تسريم العمال من المؤسسات االقتصادية الجزائرية   
واستقاللية بعضها، بحكم عجز الدولة عن تغطية جميع النفقات الناتجة عن تدني الخدمات في المؤسسات 

ائرية وما عقبها من انتكاسات، االقتصادية العمومية، وقراءاتي لوحدة التحليل السوسيولوجي للمؤسسة الجز 
 خاصة األزمة االقتصادية والسياسية التي عرفتها الجزائر في العشرية الماضية .

وعليه أضحت المؤسسة االقتصادية الجزائرية ميدانا خصبا  للكثير من الدراسات واألبحاث   
نهجية كشفت الكثير من السوسيولوجية في العمل ، حيث تم تناول الظواهر التي نتجت عنها بمقاربات م

 الميكانيزمات التي تسير بها المؤسسة ، وكذا قوة العمل التي تجندها . 
لكن في ظل التحول نحو اقتصاد السوق ،هذا االقتراب لم نجده بهذه الكثافة في القطاع الصناعي   

تقريبا ، المستقل لذلك بقى مهمشا وبعيدا عن كل تناول متخصص، اذ أن خصوصية العمل فيه مجهولة 
اضافة الى طبيعة العامل االنساني الذي يهيكله في انجاح سيرورة العمل ، ووعيا منا ب همية هذا الموضوع 
في ظل التطور الكبير الذي يعرفه القطاع الصناعي العام والخاص ، والدور الذي منحته لهما الدولة لتحمل 

ى تناول الموضوع بالدراسة والمطالعة المكثفة جزء من مسؤولية التطور والتنمية للمجتمع ، فقد عملنا عل
المتالك أقصى ما يمكن من معلومات حول تجذر العمل الصناعي في البنية االجتماعية ، وكدلك األشكال 

 السياسية واالقتصادية التي تطور فيها .
ن التطورات االقتصادية والمالية في الجزائر عرفت اختالفا وتباينا في معدالتها ، فمثال في أل   

األداء االقتصادي في بالثمانينات كانت  ير مواتية حيث اتصفت بضعف األداء االقتصاد الكلي ، مقارنة 
الخارجية نتيجة  عقد السبعينات، حيث تميزت األوضاع االقتصادية على وجه الخصوص بازدياد المديونية

كبيرة في السياسة المالية، مع القناعة ب ن عملية  اختالالتأسعار البترول، مما أدى إلى وجود  انهيار
اإلصالحات االقتصادية هي بطبيعتها عملية مكلفة أحيانا ومؤلمة أحيانا أخرى، لهذا فإنه من المتوقع 

هذه القيود، وخلق مناخ أفضل للتنمية حيث لإلصالحات االقتصادية المتبعة أن تؤدي إلى التخفيف من 
  .يتضم أن القضاء على االختالالت مرتبط بالنجاح في مسار التنمية، أما نجاح سياسة اإلصالحات

االقتصادية ، فهو يقاس بمقدار ما تهيئه الدولة من مناخ أفضل لتحقيق هذه التنمية على المدى المتوسط 
 ا الموضوع يعود في صميمه إلى النقاط التالية :والطويل ، لهذا فإن أسباب اختيار هذ

تقديم صورة حقيقية عن واقع العمال الجزائريين، وعن واقع المؤسسة االقتصادية الجزائرية باعتبارهما  -
 القاعدة األساسية للتنمية .

ات البحث عن أسباب فشل مؤسسات القطاع االقتصادي العام، والدوافع الحقيقية للتوجه نحو اإلصالح -
 الجديدة واألبعاد المتوقعة عن ذلك .
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أهمية الموضوع على الصعيد النظري والميداني، ألنه ال توجد دراسات جزائرية مستفيضة في مجال  -
الخدمات االجتماعية العمالية، إال ما تناولته بعض دراسات الماجستير والتي اعتمدت البعض منها كدراسات 

 سابقة.
 وطنية ببحوث من هذا النوع. محاولة إثراء المكتبة ال -
واقع الخدمات االجتماعية المقدمة لعمال المؤسسة لكما أن هذه الدراسة ستعطينا الصورة الحقيقة  -

 في الجزائر. ةية التي تهتم بهذا الموضوع حديثملكون الدراسات الع والعامة، الصناعية الخاصة
V - ف الدراسة : اهدأ 

دراستنا في قد تنعدم فعاليات الدراسة التي ال تصبو إلى هدف، أو ليست لها أهداف معينة، ونحن    
وراء ذلك للوصول إلى  ، نهدف مناالقتصادية الجزائرية  المقدمة للعمال بالمؤسسة للخدمات االجتماعية

  وكيفية توزيعها على العمال. الصناعية للنسيج،مؤسسة البالمقدمة مات االجتماعية العمالية الخد نوعية معرفة
وأيضا الوقوف على فعاليات األنظمة التسييرية لهذه الخدمات من خالل األساليب العلمية المطبقة  -

  تحسيس مسيري المؤسسات بتوفير الشروط المريحة والمربحة للزيادة من فعالية العامل.، و بالمؤسسة
إلى تسليط الضوء على واقع الخدمات االجتماعية المقدمة لعمال المؤسسة  أيضا كما نهدف -

وتشخيص العوائق التي تحول دون تحقيق هذه الخدمات، ومدى ت ثير ذلك على  ةاالقتصادية الجزائري
أن هذا النوع من المؤسسات الخاصة أصبم  باعتبار، خاصة المؤسسات الخاصة  مردودية العمال والمؤسسة

مية االقتصادية في الميدان الصناعي، وذلك لما يقدمه من حوافز أقدر من الدولة على تعبئة الموارد، رائد التن
 كما أنه يزيل عن كاهل الحكومة عبء خسائر هذه المؤسسات. 

إن الخدمات االجتماعية خدمات ضرورية وذات أهمية وأولوية في المؤسسات الصناعية سيما في  -
هدف من وراء هذه نفي هذه المؤسسات، وعليه  يقها يكون على المجتمع العمالالوقت الراهن، ومجال تطبي

الدراسة إلى وجوب وجود تشريعات اجتماعية قانونية تراعي حقوق العمال وتعمل عل توفير ومتابعة اآلداءات 
 ات العمالية دون تمييز.على جعلها شاملة لجميع الفئ ،اإلدارية المنوطة والسهر

دراسة محاولة التعرف على مدى مسايرة المؤسسة الجزائرية للتغيرات االقتصادية ومنه ت تي هذه ال
لتخطيط والتحول الى واالجتماعية العالمية ، منذ االستقالل الى يومنا هذا ، خاصة الفترة التي تم فيها ا

ئ ، أي تغيير مجموعة المبادوجود تغيير في الثقافة التسييريةمما يقتضي ضرورة  اقتصاد السوق،
وكذلك معايير السلوك المرتبطة بادراك  ،ير في ممارسته للعملية التسييريةواالفتراضات التي يعتمدها المس

كون الثقافة  ،سة، والنظرة للعالقات االنسانيةوالرؤية المستقبلية للمؤس ،بيعة االنسانية، والبعد السلطويالط
المنظمات الخاصة منها  استراتيجية تسييرالتنظيمية أصبحت اليوم تشكل احد المتغيرات الهامة في 

باإلضافة إلى إدارة الموارد البشرية، هنا برزت الحاجة الى ضرورة االهتمام و التركيز على دراسة  ،والعمومية
، و التعرف على األساليب اإلدارية التي يستخدمها القادة في رة الثقافية في المؤسسة الصناعيةو فهم الظاه

  مل في منظماتهم.تحديد أولويات الع
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معرفة طبيعة الثقافة التسييرية السائدة لدى االطارات والمسيرين بالمؤسسات االقتصادية الصناعية ومدى  -
 تكيفهم مع األوضاع الجديدة ) التحول الى اقتصاد السوق ( .

يحهم الوقوف على الظروف الصعبة التي يواجهها العمال الجزائريون من خالل التهديد الدائم بتسر  -
 . ةجماعيا من مناصب عملهم بسبب االصالحات االقتصادية المتتالي

معرفة الظروف التي يعيشها العمال داخل المؤسسة االقتصادية الجزائرية، لما لذلك من ت ثير على  -
 درجة المردودية والر بة في العمل والرضا عن نوعية الخدمات واالنجاز ، وبالتالي انتاجية المؤسسة.

ف على جميع الخدمات االجتماعية المقدمة للعمال بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية، ومدى ت ثير الوقو  -
 هذه الخدمات على نمط وسير العمل.

 معرفة النمط التنظيمي السائد في المؤسسة الجزائرية ، ومدى تحقيقه لمتطلبات ور بات العمال .   -
 ؤسسة في ظل توفر وتقديم خدمات اجتماعية.                          معرفة مدى التزام العمال بالعمل، ووالئهم للم -
معرفة نوعية الخدمات االجتماعية العمالية المقدمة للعامل في المؤسسات العمومية الجزائرية، ومدى  -

مساهمتها في خلق ثقافة تنظيمية داخلها. خاصة وأن الدولة الجزائرية عرفت تصحيحات هيكلية، ومراحل 
 ية عديدة في تسيير مؤسساتها االقتصادية العمومية خاصة.تنظيم

VI -  ومصطلحات الدراسةمفاهيم تحديد : 
 الخدمة االجتماعية : مفهوم  أوال:

  :( 1) .الخدمة جمع خدم وخدمات ، المساعدة التي تقدم للغيرلغة  
 : Larousse سال رو عرفها منجد 

أنا في خدمتك، أي في مساعدتك، اإلنسان الخادم: أي أن تخدم  :: على أنها المساعدةالخدمة االجتماعية
  ( 2) .اآلخرين

 اصطالحا : 
، وذلك لتعدد واختالف ميادينها وخدماتها االجتماعية وتباينت األفكار فيهاالخدمة  فتعار يلقد تعددت 

، ولكي نقف على مفهومها أكثر سنعرض في بحثنا والجماعات والمؤسسات والمجتمعات التي تتناول األفراد
 هذا بعض التعريفات العربية واألجنبية. 

 تعريفات عربية :  - 1
" الخدمة االجتماعية نظام اجتماعي مرن يشترك في طرقه األساسية مع بعض  د/ عبد المنعم شوقي: -

ى مقابلة احتياجات األفراد النظم االجتماعية األخرى، ويقوم بالعمل فيه مهنيين متخصصون ويهدف إل

                                                                 

 )1(  المنجد األبجدي : دار المشرق ، الطبعة األولى ، بيروت ، لبنان ، 3811 .
  )2(Larousse de poche, Paris, 1978.  
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لى النمو والتكيف في المجتمع، إذا فشلت النظم االجتماعية األخرى، كما يهدف إلى مساعدة  والجماعات وا 
 ( 1).تلك النظم على النمو واالمتداد حتى تقابل حاجات األفراد والجماعات والمجتمعات بطريقة أكثر كفاءة "

 : يواتزر د/ رشيد  -
االجتماعية هي توفير الخدمات المطلوبة لمساعدة األفراد والجماعة والمجتمع ، وهي خدمة " الخدمة  

فردية، جماعية ومجتمعية، ف ما المعرفة النظرية فهي دراسة الحالة ومحاولة الوصول إلى نظريات تفسرها 
لى قوانين تتحكم فيها، وأما المعرفة العملية فهي دراسة الحالة، ثم التشخيص، ثم ا لعالج، ثم التنفيذ، أما وا 

 (2) .المساعدة فهي عبارة عن تلك الجهود المبذولة لفائدة الفرد والجماعة والمجتمع"
  :د/ محمد كامل البطريق -
الخدمة االجتماعية هي الخدمات المباشرة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات لمعالجة عدم التكيف، أو سد  

لصحية والتكيف والت هيل االجتماعي، وتقدم الصحة وارتفاع مستوى التعليم العوز أو التفكك والحياة العائلية ا
 اكم ...ونشره وحسن استغالل أوقات الفراغ والنمو الذاتي للفرد والجماعة نحو المزيد من الخبرات والتجارب

المشاكل فقط، أو ذوي لفاقة في  يجب اإلشارة إلى أن الخدمات ليست محدودة لخدمة الناس أصحاب
 (3)المجتمع، بل تشمل األسوياء بهدف اسعاد جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن فئاتهم االجتماعية"

 د/ فاروق يونس: -
لرفاهية االجتماعية ل " الخدمة االجتماعية هي مهنة إنسانية تعمل على تهيئة أسباب التغير، تحقيقا 

مكانياتها وعالج ب سلوب منهجي يجند طاقات ا ألفراد والجماعات والمجتمعات المحلية بتدعيم قدراتها وا 
 (4) .مشكالتها على أساس من المساعدة الذاتية وفي اإلطار األيدلوجي للمجتمع "

 : د/ شمس الدين أحمد -
" الخدمة االجتماعية علم وفن تقدم من خاللها المساعدة لمن يجد صعوبة في التكيف ويحتاج إلى 
مساعدة، كما أنها المساعدة التي يعطيها من هم في حالة تكيف سليم حتى ال يصبحوا في حالة سوء تكيف ، 
وذلك بواسطة األخصائي االجتماعي في مؤسسة اجتماعية لتنمية القيمة والرفاهية االجتماعية ل فراد 

 (5) .والجماعات في حدود أهداف وثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه "

 يفات أجنبية: تعر  - 2
 :1221تماعية الذي عقد بباريس عام تعريف المؤتمر الدولي للخدمة االج-
 ة، والتي تهدف إلى تحقيق األ راض التالية : د" الخدمة االجتماعية هي تلك الجهود المقصو  

                                                                 

)1(  إبراهيم بيومي مرعى ، د/ مالك أحمد الرشيدي : مجاالت الخدمة االجتماعية في المجاالت الصناعية ، المكتبة الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 

. 34، ص  3895  
 )2( رشيد زرواتي : مدخل إلى الخدمة االجتماعية ، مؤسسة ابن سينا للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ، بن عكنون، الجزائر،2000، ص 31.
 )1( رشيد زرواتي: نفس المرجع، ن ص.
  ( احمد مصطفى خاطر: الخدمة االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، مصر، 3844، ص324.(4
 ( علي عباس الدندراني: مدخل الخدمة االجتماعية، المكتب العلمي للكمبيوتر، الطبعة االولى، االسكندرية، مصر، دون سنة، ص5.34)
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* تخفيف اآلالم التي تصدر وتصاحب الكوارث والنكبات وحاالت البؤس التي يتعرض لها الناس، وهي 
 تلك اإل اثة أو المساعدات المؤقتة. 

* نقل األفراد واألسر من حالة البؤس التي وقعوا فيها إلى حالة معيشية مالئمة أو عادية وتلك هي 
 المساعدة الوقائية.

* اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع وقوع األمراض االجتماعية في المستقبل أو التخفيف منها بقدر 
 اإلمكان وتلك هي المساعدة الوقائية. 

* العمل على رفع مستوى المعيشة وتحسين األحوال االجتماعية عامة في سبيل تحقيق الرفاهية 
 (1) .االجتماعية وتلك هي المساعدة البناءة

 :1292ت سنو عام هربر  -
" الخدمة االجتماعية هي توفير الخدمات المطلوبة لمساعدة األفراد أو ك عضاء في الجماعات للتغلب    
االجتماعية والنفسية التي تعوق أو من المحتمل أن تعوق مساهماتهم الكاملة والفعالة في  قالعوائعلى 

  (2).المجتمع"
 ريمون علين وجون فاستون : -

االجتماعية هي جميع الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات العامة أو الخاصة ذات " الخدمة  
الجماعات عن طريق المساعدين أو  ،الصبغة االجتماعية، سواء كانت في صالم اإلفراد أو األسر

 (3).االجتماعيين أو المساعدات االجتماعيات، أو كانت عن طريق ملحقات الخدمة االجتماعية "

 : 1291ألمم المتحدة عام تعريف هيئة ا -
" الخدمة االجتماعية هي النشاط الموجه والمصمم بقصد الوصول إلى مستوى أفضل لتكيف األفراد مع  

  (4).بيئاتهم االجتماعية
 هربرت ستروب : -

" الخدمة االجتماعية فن توصيل الموارد المختلفة إلى الفرد والجماعة والمجتمع إلشباع احتياجاتهم عن 
 (5). أنفسهم" ةيقة علمية تساعد الناس على مساعداستخدام طر طريق 

                                                                 
 ( احمد مصطفى خاطر: مرجع سابق، ص1321)
 ( رشيد زرواتي: مرجع سابق، ص2.33)
 ( رشيد زرواتي: المرجع نفسه، ص333)
 ( ابراهيم بيومي مرعي، د/مالك الرشيدي: مرجع سابق، ص 432)
 ( ابراهيم بيومي مرعي، د/مالك الرشيدي: المرجع نفسه، ص 5.31)
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 : للخدمة االجتماعية التعريف اإلجرائي
رض إشباع مختلف ، بغللفرد والجماعة والمجتمع هي مجموع الخدمات التي تقدمالخدمة االجتماعية 

، وفق أسس علمية لحل االجتماعيلمعالجة عدم التكيف وسد العوز، أو التفكك والت هيل ، الحاجات والر بات
 مشكالتهم وتغيير أوضاعهم نحو األفضل. 

مساعدة األسوياء و ير األسوياء من أفراد لستخدم تية التي لرية والعمنظوهي أيضا تلك المعرفة ال
 وجماعات والمجتمع بهدف الوقاية أو العالج. 

 الخدمة االجتماعية العمالية: مفهوم  ثانيا:
دمة االجتماعية ضرورة ال  نى عنها في أي منش ة صناعية، باعتبارها خدمة لقد أصبحت الخ   

المصنع ب كمله من عماله وموظفيه على مختلف المستويات والدرجات، والخدمة االجتماعية العمالية ك حد 
، يق أهداف التنظيم الصناعي الحديثهذه الخدمات تهدف إلى تنمية العنصر البشري وتسعى إلى تحق

 الوقائية والعالجية التي تقدم للعاملين في المنشآت الصناعية بطريقة مباشرة.  كالخدمة
، لكي ينالوا شرية سواء كانوا عماال أو موظفينوأهداف هذه الخدمات متعددة وهي مساعدة العناصر الب   

حياة أفضل، ويؤدوا عملهم بإيجابية وحماس مع حثهم على الخلق واالبتكار، لهذا فقد اختلفت األفكار واآلراء 
 حول مفهوم الخدمة االجتماعية العمالية من عالم إلى آخر ومن هيئة إلى أخرى. 

  تعريف هيئة األمم المتحدة :  -أ
العوامل واألساليب والوسائل التي من ش نها تحسين ورفع  " الخدمة االجتماعية العمالية هي كافة  

المستوى المادي واالجتماعي والنفسي للعمال ، وما يكون له من ت ثير على معنوياتهم واستقرارهم ، سواء كان 
عن طريق التشريعات التي تصدرها الدولة أو عن طريق المنشآت وأصحاب األعمال أنفسهم ، وسواء قدمت 

 (1)داخل نطاق العمل أو خارجه ".هذه الوسائل 

  الدولية:تعريف منظمة العمل  -ب
" الخدمة االجتماعية العمالية هي المنشآت والتجهيزات واألنشطة المختلفة التي تنش  للعمال الذين  

يعملون بإحدى المنشآت، أو التجهيزات، أو بفرع من فروع النشاط االقتصادي أو بمنطقة صناعية، بهدف 
تاحة الفرص المناسبة للعمال وأسرهم من كافة النواحي تحسين  ظروف البيئة وبهدف إزالة أسباب التوتر وا 

 (2) .وشغل أوقات الفراغ "
 تعريف سعد عبد السالم :  -ج
" الخدمة االجتماعية العمالية هي مجموعة الوسائل العلمية والفنية التي تتخذ، وكذا كافة الجهود التي  

تبذل لرفع البؤس المادي والمعنوي عن العمال، وذلك عن طريق النهوض بمستواهم االجتماعي والصحي 
ذلك بينه وبين البيئة التي يعمل والثقافي، مع تهيئة الجو المناسب لخلق التكيف الالزم بين العامل ونفسه، وك

                                                                 
 ( عز الدين أمين : اجتماعيات العمل ، مكتبة القاهرة ، مصر ، سنة 3813 ، ص 34 .1)
 ( عز الدين أمين : اجتماعيات العمل ، مكتبة القاهرة ، مصر ، سنة 3813 ، ص 34 .2)
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يؤدي إلى أقصى ما يمكن من الكفاية والسعادة لكل من العامل  افيها والمجتمع الذي يتفاعل معه، تكيف
  (1).وصاحب العمل، وللمجتمع الذي ينتمي إليه كل منهما "

 : 1229عام  نهاريسوتعريف وليام  -د
التي تعمل من جانب على مساعدة الفرد أو جماعة األسرة الخدمة االجتماعية العمالية نوع من الخدمة  

التي تعاني من مشكالت لتتمكن من الوصول إلى مرحلة سوية مالئمة، وتعمل من جانب آخر على أن تزيل 
  (2)." بقدر المستطاع العوائق التي تعرقل األفراد على أن يستثمروا أقصى قدراتهم

على توفير أسباب الطم نينة واألمن والراحة واستمرار العمل  " تقوم الخدمة االجتماعية العمالية    
واإلنتاج للعامل، وتهتم أيضا بإبعاد العامل عن أماكن العمل الخطير ووقاية حياته وصحته ، كما تعمل على 

 .(3)المرضية، كما تهتم بظروف العامل األسرية االقتصادية والترويحية " واإلجازاتمنم حقوقه من الراحة 
الخدمة االجتماعية العمالية هي ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية تتم داخل المؤسسة الصناعية وفي  "  

منظمات التوظيف أو اتحادات العمال بغرض تدعيم نوعية حياة العمال داخل وخارج مجال العمل وتشمل 
قادرا على القيام هذه الممارسة: معاونة العمال على التفاعل مع البيئة التي يعيش فيها وبحيث يكون 

بمسؤولياته ومعاونة العمال على االستزادة من إنتاجه بما يؤثر عليه كطاقة إنسانية لها  كرامتها، وكثيرا ما 
 (4)يستخدم األخصائيون تعبيرا مساويا لهذا التعبير ".

 : للخدمة االجتماعية العمالية التعريف اإلجرائي
خدمات إنسانية مهنية في مكان العمل من خالل برامج ممولة من الخدمة االجتماعية العمالية هي تقدير 

صاحب العمل، تقوم على أساس توفير الراحة العقلية والجسدية والنفسية للعامل، بهدف استمرار العملية 
وتطالب بحقوق  ، ونفسية، وقانونية داخل المؤسسة اإلنتاجية،اإلنتاجية، وكذلك تقوم بتوفير خدمات صحية

بعاده عن مراكز الخطر ووقايته من حوادث العمل واألمراض المهنية. العامل وعا  ئلته، وا 
 الثقافة التنظيمية:ثالثا: مفهوم 

 مفهوم الثقافة: - 2 
 أن جذر كلمة ثقافة هو "ثقف" لغة : -أ

 ولهذا الجذر معنيان رئيسيان في اللغة العربية: األول ثََقَف في القاموس المحيط ثقفه أي صادفه أو أخذه
  )5(أو ظفر به أو أدركه.

 (17اآلية )»يذكرون  لعلهم د بهم من خلفهمر فإما تثقفنهم في الحرب فش» :وبهذا المعني جاء قوله تعالي
 .من سورة األنفال

                                                                 
 ( عبد المحي محمود حسن صالم : الخدمة االجتماعية العمالية ومجاالت الممارسة المهنية ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، بود سنة ، ص 39 .1)
 ( سعد عبد السالم حبيب: الخدمة االجتماعية العمالية ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، بدون سنة ، ص 51 .2)
 ( محمد طلعت عيسى وعدلي سليمان : الخدمة االجتماعية العمالية، دار النشر الحديثة، القاهرة، سنة 3811،  ص 3.259)
( عبد العزيز فتم الباب ومحمد جمال الشديد : الخدمة االجتماعية في الدول النامية ، الجزل األول ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهر ة ع مصر ، سنة 4)

. 391، ص  3812  
 ( رفعت القاعوري عبد الحكي: إدارة اإلبداع التنظيمي البحوث والدراسات، دار العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،2004،ص5.253)
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 ( من سورة األحزاب.92ملعونين أينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيال " اآلية ) »وقال سبحانه تعالي  
صار حاذقا خفيفا فطنا ومنه ثقف الكالم أي حذقه وفهمه بسرعة ،وثقف ثقفا أي  والثاني ثقف يثقف،

  )1(. تثقيفا سواه وثاقفه فثقفه  البه فغلبه في الحذق
 ا:اصطالح -ب
تعني جميع أنواع سلوك المتعلم والمتوقع في المجتمع، فيشمل معني العمران و األدوات، والوسائل   

دات ،أنواع المعرفة، الفنون و اآلداب، القيم والمعايير، التقاليد الممكن إنتاجها كما يتضمن النظم والمعتق
 )2(.والعادات و األعراف ، أي كل ما نتجه اإلنسان وتبناه ضمن الحياة االجتماعية

الثقافة تتضمن كل مظاهر العادات االجتماعية في المجتمع المحلي إن "بقوله : فرانزبواسويعرفها 
  (3) .لعادات الجماعة التي يعيشون فيها ومنتجات النشاط اإلنسانيواستجابات األفراد نتيجة 

كما أن الناس قد يستخدمون مفهوم الثقافة في حياتهم اليومية لإلشارة إلى المعرفة أو قراءة الصحف  
  )4(.والمجالت أو ممارسة الفنون كالموسيقي أو الذهاب إلى المسرح أو االوبر أو المتاحف و ير ذلك

المعقد الذي يشمل المفاهيم والعقائد  المركب لك الكلذ »ر" فقد عرف الثقافة ب نها تايلو أما     
والمعلومات والفنون والقوانين و األخالق و األعراف وجميع القدرات والعادات التي اكتسبها اإلنسان بوصه  

 (5).عضوا في المجتمع
مجموعة من األنماط السلوكية المكتسبة والمتغيرة بصورة  الثقافة"  بقوله: الثقافة جون كوبر"» و يعرف  

 )6(مستمرة وتشمل هذه سلوكية االتجاهات والقيم والمعرفة والعناصر المادية ".
   :التعريف اإلجرائي

القيم التي مارسها الناس يتضمن كل األساليب الم لوفة واألفكار و الذي  الثقافة هي السلوك المكتسب  
 كظاهرة إال بعد إدراك ت ثيراتها. بطبيعتها ال تتجلى لنا كونهام ك عضاء في مجتمع منظويحرصون عليها 

تتداخل شمولي الثقافة بناء  أنو لكل ثقافة خصائصها التي تميزها و تحدد شخصيتها عن  يرها ، كما 
وأشكال السلوك دة، السائ  نظمةلالهيكل الخاص  وإنتاج اإلنسانية،  ،  ألنهافيه العناصر المادية و الفكرية 

ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلى الثقافة من وجهة نظر تفاعل ، التي لها صفة االستمرار والتغير من ناحية 
األفراد والجماعات على أنها النتاج النفسي الذي يتعلم ويتنقل إلى اآلخرين، ليس عن طريق الوراثة 

 الميكانيكية بل عن طريق التعلم اإلنساني.

                                                                 
( جاسم بن فيجان الدوسري: الثقافة في المنظمات األمنية ودورها في تطبيق الجودة الشاملة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم اإلدارية ،تحت 1)

.11،ص2001إشراف سالم بن سعيد القحطاني، كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض   السعودية،  
 ( إبراهيم عثمان: مقدمة في علم االجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع،ط3،عمان،األردن،3888،ص2.311)
 ( محمد عاطف  يث: قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية ط،اإلسكندرية،مصر،2001،ص3.81)
 ( علي عبد الرزاق جلبي: علم االجتماع الثقافي، دار المعرفة،اإلسكندرية،مصر،2004،ص4.31)
 ( محمد عبد الفتاح الصيرفي: مبادئ التنظيم واإلدارة، دار المناهج والتوزيع،ط3،عمان،األردن،2001،ص5.381.388)
( صالم بن سعد المربع: القيادة اإلستراتجية و دورها في تطوير الثقافة التنظيمية في األجهزة األمنية ، أطروحة دكتوراه )مذكرة  ير 6)

.51،ص2009منشورة  كلية الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية ،الرياض،  
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     الثقافة التنظيميةوم مفه – 2
الممارسات السلوكية المالحظة والناتجة من تفاعل األفراد ومن  تلك يقصد بالثقافة التنظيمية أنها:"   

المبادئ والقيم واألفكار والمفاهيم والتقاليد والتطلعات التي اكتسبها العاملون في المديرية العامة للجوازات 
 (1)والمديرية العامة للدفاع المدني والتي تؤثر ايجابيا أو سلبيا على انجاز األهداف وتحقيقها".

ألنه  ،أيضا همما يعكس تنوع واتساع هذا المفهوم وتعقيد اتعريف 292 للثقافة التنظيمية أكثر منيوجد  و 
 ،علم األنثروبولوجيا)دراسة األجناس( والذي يختص بدراسة المجتمعات والمجموعات العرقيةجذوره من  يستمد

 )2(.أعضاء التنظيم فالثقافة التنظيمية عبارة عن مجموعة القيم والمعتقدات التي يمتلكها
وتعتبر ثقافة المنظمة بمثابة نظام يتكون من اتجاها ومعتقدات وقيم و أخالقيات مشتركة يتقاسمها جميع 

 )3(.العاملين في المنظمة والتي يجب علي األفراد تطبيقها
المنظمة فالثقافة التنظيمية هي مجموعة القيم والمعتقدات والمفاهيم وطرق التفكير المشتركة بين أفراد 

والتي تكون  يرها  ير مكتوبة يتم الشعور بها ويشارك كل فرد في تكوينها ويتم تسليمها ل فراد الجدد في 
 )4 (.المنظمة

ممارسة السلطة و  ،المعتقدات العميقة المتعلقة بكيفية تنظيم العمل ب نها "هنري هاريسونوقدر عرفها 
   (5) .دةومكاف ة ورقابة العاملين ودرجة الرسمية المعتم

والمعايير التي  ،ب نها مجموعة من االفتراضات واالعتقادات والقيم والقواعد " كارت بيولينوعرفها الكاتب 
  )6(.ها أفراد المنظمة، وهي بمثابة البيئة اإلنسانية التي يؤدي الموظف عمله فيهافييشترك 

األفراد ذوي النفوذ في منظمة ما وهذه  القيم " الثقافة التنظيمية ب نها:" تعبير عن قيم "هيجانويعرف   
تؤثر بدورها في الجوانب الملموسة من المنظمة وفي سلوك األفراد، كما تحدد األسلوب الذي ينتهجه هؤالء 

داراتهم لمرؤوسيهم ومنظماتهم"  (7).في قراراتهم وا 
 التعريف اإلجرائي للثقافة التنظيمية-

موعة القيم والعادات واالعتقادات والمدركات التي يشترك بها األفراد الثقافة التنظيمية مرجعيا هي مج    
ي تنظيم عالقاتهم ببعضهم البعض العاملون في المنظمة وتمثل إطارا يوجه سلوك األفراد أثناء العمل وف

   .باآلخرين من خارج المنظمةو 
الثقافة التنظيمية هي امتزاج ثقافات أفراد المؤسسة، التي تتشكل أساسا من القيم والمعتقدات وطرق   

 التفكير والحضارات وتاريخ المؤسسة مضافا إليها كل تصرفات األفراد واتجاهاتهم.
                                                                 

 ( صالم بن سعد المربع : المرجع نفسه، ص ص)33،30(.1)
 ( جمال الدين المرسى: إدارة الثقافة والتغيير ،دار الجامعة،اإلسكندرية،مصر،2001،ص2.41)
 ( مصطفي محمود أبو بكر: الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ،دار الجامعة، مصر 2005.2001 ،ص3.91)
 ( حسن حريم: السلوك التنظيمي لسلوك األفراد والجماعات في المنظمات، دار الجامعة للنشر والتوزيع ،ب ط،عمان،األردن،2005،ص4.129)
هللا الطائي، عيسي قدادة : إدارة الجودة الشاملة، دار البارودي العلمية للنشر والتوزيع ،عمان،األردن،2009،ص5.22)  ( رعد عبد 
 ( حسن حريم: المرجع السابق، ص6129)
 ( حسن حريم: المرجع سابق، ن ص.7)



 اإلطار المفاهيمي للدراسة                                                                  الفصل األول:

21 

قوس التي كما أنها مجموعة القيم والعادات والمعتقدات واألعراف واالجتماعات والممارسات اإلدارية والط
تؤثر بشكل  ير مباشر في سلوكيات العاملين وكيفية أدائهم ألعمالهم، والتي تميز أفراد المنظمة عن  يرها 

 .بحيث تشكل منهجا مستقال كما تنتقل هذه القيم والسلوكيات من جيل ألخر بين العاملين في المنظمة

 المؤسسة الصناعية : ضبط مفهوم  -رابعا
 اعية:مفهوم المؤسسة الصن -1
" المؤسسة الصناعية هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني أو اجتماعي معين هدفه  -أ

دمج عوامل اإلنتاج من أجل اإلنتاج، وتبادل السلع مع أعوان اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة 
 مالئمة،

 (1)فيه ، وتبعا لحجم ونوع نشاطه ".وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالف الحيز المكاني الذي يوجد 

ظمة، وفيها ، أو هي مجموع أنشطة جماعية منلصناعية هي تنظيم اقتصادي إنتاجيالمؤسسة ا -ب  
، تهدف إلى تحقيق منتوجات أو خدمات أساسية لالقتصاد الوطني لصالم االستهالك بعض المراحل التقنية

نتاجية صناعية ". الصناعي،  (2)وهي وحدة اقتصادية وا 

سوقية معينة، من خالل  المؤسسة الصناعية هي تنظيم إنتاجي معين الهدف منه هو إيجاد قيمة" -ج
الجمع بين عوامل إنتاجية معينة، ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربم المتحصل من الفروق بين اإليراد 

 (3)اج".الكلي الناتج من ضرب سعر السلعة في الكمية المباعة منها وتكاليف اإلنت

المؤسسة هي الوحدة االقتصادية التي تمارس النشاط اإلنتاجي والنشاطات المتعلقة به، من تخزين " -د
 (4).وشراء وبيع من أجل تحقيق األهداف التي أوجدت المؤسسة من أجلها"

كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي ولهذا المكان  يه»المؤسسة كما يعرفها مكتب العمل الدولي:  -هع
 (5)ت مستقلة".سجال

المؤسسة هي الوحدة االقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية الالزمة لإلنتاج " -و
 (6)االقتصادي

المؤسسة هي القوالب التي ينظم الناس فيها شؤونهم في عالقاتهم بعضهم مع بعض، والمؤسسة هي  -ي
 (7)وأدوات وتجهيز وتوزيع".جهاز عمل، وأجهزة العمل تشمل على تركيبات ونظم 

                                                                 
 ( ناصر دادي عدون : اقتصاد المؤسسة، الطبعة األولى، دار المحمدية العامة، الجزائر، سنة 3889، ص133)
 ( المرجع نفسه: ص2.31)
 ( عدنان كركور: التخطيط المعملي، مؤسسة األمالي الجامعية، حلب، سنة 3815، ص3.84)
 ( زكي حنوش، د/ مروان المسمان: الرقابة والتخطيط في المشروع، مديرية الكتب والمطبوعات، حلب، سنة3893، ص4.08)
 ( محمد عادل العاقل: مبادئ التحليل االقتصادي، جامعة حلب، سنة3818، ص5.131)
 ( عمر صخري: اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة3881، ص 6.25)
 ( المرجع نفسه ص، 7.24)



 اإلطار المفاهيمي للدراسة                                                                  الفصل األول:

21 

 : للمؤسسة الصناعية التعريف اإلجرائي
قوم على ، ونظامها العام الذي تقوم عليه، تمميزاتها الخاصة بهاالمؤسسة الصناعية هي وحدة إنتاجية لها 

 إنتاج سلع وتقديم خدمات ألفراد المجتمع. إلى  وتهدفأساس العمل الجماعي، 
 الخاصة:  الصناعية المؤسسةمفهوم  -2
مؤسسة الخاصة هي تلك المؤسسات التي تؤول ملكيتها إلى شخص واحد، أو مجموعة من األشخاص "ال -
 (1)، أو الشركات المساهمة ".مشاريع الفردية، وشركات األشخاص، وشركات المسؤولية المحدودةكال

)شركات أشخاص، "المؤسسات الخاصة هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد أو مجموعة أفراد  -
  (2)شركات أموال...(".

 ضبط مفهوم المؤسسة العمومية: -3
المؤسسة هي منطقة منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من " 

 (3)أجل إنتاج سلعة يمكن أن تباع بسعر أعلى من التكلفة".

هياكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا وذو إطار قانوني » ب نها عرفها مجمد ناصر دادي عدون وقد
، بشرية، واجتماعي يهدف إلى إتباع أو تبادل السلع أو الخدمات من خالل مختلف عوامل اإلنتاج ) مالية

أساليب إدارية(. وهذا بالتعامل مع عناصر بنيتها الداخلية و الخارجية لتحقيق نتيجة معينة وفق شروط مادية و 
 (4).<<ينة تبعا لحجم ونوع النشاطاقتصادية مع

        :العمومية التعريف اإلجرائي للمؤسسة

المؤسسة العمومية هي مؤسسة أو هي ة إنتاجية لتنظيم اقتصادي تنتمي للقطاع العام وتخضع ألحكامه 
مجموعة من القيم والمعتقدات والمفاهيم المشتركة فيما بينهم والتي  أنها اوترمي لخدمة الصالم العام. كم

تشكل كيفية تفكير أعضاء المنظمة و إدراكهم بما يؤثر على أسلوب مالحظاتهم وتفسيرهم ل شياء داخل 
 المنظمة وخارجها مما ينعكس  مما ينعكس في تحقيق أهداف المنظمة.

 الخوصصة : مفهوم  -خامسا
لقد اختلف الباحثون والكتاب حول مفهوم الخوصصة أو التخصيص أو " الخصخصة " هل تقتصر على 
بيع الدولة لما تملكه من المؤسسات للقطاع الخاص؟، أم أنه يتجاوز اإلطار الضيق، أي التقليل من تدخل 

قطاع الخاص لهذا عرفت الدولة في الشؤون االقتصادية قدر اإلمكان في الكثير من األنشطة، تاركة مكانها لل
 الخوصصة على أنها: 

                                                                 
 ( أحمد طرطار: الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون، الجزائر، سنة 2003 ، ص 34 .1)
 ( عمر صخري: مرجع سابق، ص2.29)
 ( رشيد واضم: المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق، دار هومة، بوزريعة، الجزائر،سنة2001، ص350)
 ( يوسف سعدون: علم االجتماع ودراسة التغيير التنظيمي للمؤسسات الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية، عنابة، 2004، ص 4.01)
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" الخوصصة هي تحويل عدد كبير من القطاعات االقتصادية والخدمات االجتماعية التي ال ترتبط  -أ
 (1)بالسياسة العليا للدولة إلى القطاع الخاص ".

ا قد يكون ، وهذل القطاع العام إلى القطاع الخاصقل أو تحوين" الخوصصة هي العملية التي تقوم ب -ب
لى المواطنين عن طريق األسهم، وبالتالي يكون هذا التنازل  نهائيا عن طريق البيع إلى القطاع الخاص، وا 

 (2) كليا أو جزئيا ".

تعرف الخوصصة على أنها القطاع الخاص أو االقتصاد الحر الذي يرتكز على آلية السوق الحرة  -ج
والكميات المنتجة والمستهلكة، ويفترض وجود االقتصاد الحر عدم تدخل والمنافسة التامة لتحديد أسعار السلع 

 (3).أي فئة ع دولة أو  يرها ع في النشاط االقتصادي بشكل يتعارض مع قواعد المنافسة الحرة "

، وهو بيع وحدات نر على ما ارتبط في أذهان الكثيريمفهوم ال يقتص -التخصيصية  -" الخوصصة  -د
لكن يتسع هذا المفهوم ليشمل مجموعة السياسات المتكاملة الهادفة إلى تحقيق التنمية القطاع العام .. و 

ها للمجتمع، وذلك بفكر ومبادرات القطاع الخاص، وآليات السوق والتخلص من القيود والمعوقات التي يتميز ب
محدود من ، وا خضاع المنشآت للمنافسة الحرة في سوق تتصف بكم ال عمل القطاعات المملوكة للدولة

 (4)المعلومات وشبكة ال محدودة لالتصال، وذلك بهدف تحقيق الدالة االجتماعية ".

 التعريف اإلجرائي للخوصصة: 
الخوصصة هي تحويل المنشآت العامة إلى شركات مساهمة، وبيع أسهمها بالتدرج إلى القطاع الخاص 
أو العاملين فيها، أو هي ضرورة تحرير المشروعات من القيود السياسية والقانونية والتشريعية تحريرا كليا أو 

 جزئيا من األصول المتعلقة بالملكية العامة إلى القطاع الخاص . 
 العامـــل : مفهوم  -سادسا

 (5).العامل جمع عمال وعملة وعاملون: كل من يعمل بيده ومن يتولى أمور الرجل في ملكه وماله وعمله 
خر فكل عالم ينظر إليه من منظوره الخاص طبقا لميدان آتعددت تعريفات العامل من مجال إلى لقد 

 تخصصه.
في مجال نشاط اقتصادي بغرض االكتساب أو عرفه االقتصاديون على أنه " كل من يقوم بعمل و  -

  (6) .الربم سواء كان باستخدام مجرد الجهد البدي والعقلي فقط، أو باستخدام ذلك مع رأس المال "
                                                                 

( القاضي انطوان الناشف، مراجعة نوال ثلج سعود: الخوصصة مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية، 1)

. 08، ص  2000بيروت ، لبنان ، سنة   
( مادي سعيدة: الخوصصة عن طريق السوق المالية حالة الجزائر والمغرب ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في فرع التسيير، كلية العلوم االقتصادية، 2)

.31، ص  2002جامعة الجزائر ، سنة   
 ( ضياء مجيد الموسوي: الخوصصة والتصحيحات الهيكليةع آراء واتجاهات ع ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة 2003، ص 339)
 ( صالح عباس:  الخصخصة " المصطلح والتطبيق "، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية ، سنة 2001 ، ص 4.18)
 ( علي بن هادية وآخرون : القاموس الجديد للطالب ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الطبعة السابعة ، الجزائر ، 3883 ، ص 5.445)
( أسمهان بلوم : المستويات التنظيمية وأداء العامل ، دراسة مقارنة لمؤسستين عامة وخاصة ، رسالة لنيل شهادة ماجستير في علم اجتماع تنظيم 6)

 2001/  2002ية واإلسالمية قسم علم االجتماع ، جامعة العقيد الحاج لخضر ، باتنة وعمل تحت إشراف : بلقاسم سالطنية ، كلية العلوم االجتماع
   13ص
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ويرى رجل القانون ب ن العامل هو " ذلك الشخص الذي يصنع جهده المهني المشروع تحت تصرف أو  -
  (1) .لمصلحة الغير"

يعمل لمصلحة  يره العامل هو الشخص الذي ال يعمل لصالحه الخاص، إنما  يشير هذا المفهوم ب ن
اضاه. ويعرف ويطلق اسم عامل على كل فرد يشتغل في مهنة معينة مقابل أجر محدد يتق .مقابل أجر معين

  (2) .ذلك اإلنسان الذي يعمل كي يكسب قوته العامل كذلك على أنه
رادة، اإلنسان الذي يق"  أيضا ذلك العامل هوو  وم بجهد عضلي أو فكري لكسب قوته بشرف عن وعي وا 

 (3)الذي يعمل في مجال الصناعة ". والعامل الصناعي هو
فمفهوم العامل يطلق على كل من يعمل في جميع األنشطة وفي جميع الميادين سواء االقتصادية أو 

 االجتماعية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية.
  (4)ث مجموعات :ويقسم العمال إلى ثال

هناك العمال المهرة :الذين لديهم الخبرة العلمية والعملية والمهارات الفنية والتقنية وهم يتولون األعمال  -2
جانب المعلومات الفنية والنظرية التي يتطلبها تفهمهم إلى من المهارة،  رالدقيقة التي تحتاج إلى قدر كبي
  .لآلالت واألجهزة التي يستخدمونها

وهناك عمال مختصون: أي كل عامل متخصص في مجال معين وعمله ال يتطلب خبرة مهنية،  -2
نما يتطلب نوعا من التكيف والدراسة.  وا 

وهناك العمال البسطاء: أو عمال عاديين فهم الذين ال تتطلب أعمالهم مستوى عال من المهارة وال  -1
  تحتاج إلى تدريب خاص.

مكانيات العمال   ليست متكافئة األمر الذي يؤدي إلى التمايز في األداء وعليه يمكننا القولإذن مهارات وا 
ب ن العامل هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل معين يبذل فيه جهدا عضليا أو فكريا مقابل حصوله على 

 أجر.

VII- الدراسات السابقة:  
، ظهرت الحاجة الملحة إلى البحث االجتماعي رة الصناعية وتزايد مشكالت العملفي أعقاب الثو 

، وكانت مجاالت النشاط اإلنساني بوجه عام، وفي كافة خاصالتجريبي في المجال العمالي الصناعي بوجه 
، والوقوف على أساليب التكيف لبحث هو تدعيم الشخصية اإلنسانيةالغاية األساسية التي يدور حولها هذا ا

النفسية  ة، والبحث عن األسباب التي تحقق للعمال الطم نينمن أنماط العمل الضرورية لكل نمطاالجتماعي 
 .الذي يربطهم بعملهم والوالء

                                                                 
 ( المرجع نفسه :  ص13   1)
 ( المرجع نفسه :  ص12   2)
 ( محمد شفيق : التشريعات االجتماعية العمالية واألسرية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، سنة 3881 ، ص 31 .3)
( قجة رضا : عالقة العمل وأداء العامل داخل التنظيم الصناعي ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع تنظيم وعمل ، تحت إشراف : 4)

. 30ص  2002/ 2003خروف كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية ، قسم علم االجتماع ، جامعة العقيد الحاج لخضر ، باتنة   
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، ومن أهم في المجال العمالي في إطار واضم قرن األخير تحددت معالم البحث االجتماعيالوفي نصف 
 يلي:  الموضوعات الرئيسية التي تتناولها البحوث نذكر ما

  .سة ظروف العمال المادية المناسبةبحوث تتناول درا -2
  .بحوث تتناول أنواع االتصاالت وكيفية فاعليتها وهو ما يعرف بظروف العمل المعنوية -2

  .التي ينبغي أن تتوفر في برامج التدريب المهني للعمال ةبحوث تتناول الموضوعات األساسي -1

فع الروح ر وتهدف هذه البحوث إلى الوقوف على أنسب الظروف المعنوية والمادية التي تؤدي إلى 
 المعنوية لدى العمال، وتحقيق جو سليم للعمل. 

    دراسات حول الخدمات االجتماعية 
واالجتماعية تأثير العوامل النفسية عطية هناء حول "دراسة مصطفى فهمي و   الدراسة السابقة األولى:

حثان  بتقسيم احيث قام الب  2691في سنة  "ي اإلنتاج في الشركة المصرية بالطالبية للدخان والسجائرف
البيانات عن منها البيانات الشخصية،  لاالعوامل إلى: عوامل تتعلق بالنواحي الشخصية واالجتماعية للعم

ية االجتماعية للعاملين منها: الترويم ...، وعوامل تتعلق بالناحية النفس، المواصالت التغذية ،السكان
 اتجاهاتهم  نحو الخدمات االجتماعية المتوفرة بالشركات.

ختيار في ضوء العوامل المحددة االثم  ،ولقد لج  الباحثان إلى وضع استمارة تتضمن عشرة بنود       
أمكن من تقويم كالمواظبة على الحضور للعمل وبهذا  لتي لها اتصال مباشر مع اإلنتاج،وا ،لسلوك العامل

عامل 211عامل) 211وتم الحصول على  زة واإلسكندرية  للسجائر والدخان،العمال في كل من مصنعي الجي
     .      (خر أقل إنتاجااآلنصفهم أكثر إنتاجا والنصف  ،في كل مصنع

عامل حيث تضمنت هذه االستمارة  2111من مجموع العمال % 21وتم اختيار عينيه البحث تمثل    
النتائج  نوقد كشفت الدراسة ع، ية دراسة حالتهم االجتماعية والنفسيةغبيانات عن الحالة النفسية واالجتماعية ب

 : التالية
بها  دوال توج ةوهي  ير منار ، تهويةمن العمال تسكن مساكن ليس بها  %91لوحظ أن نسبة  السكن: -*
عالية بالر م من أن المساكن رديئة من  تمنهم يدفعون إيجارا %1771وبالر م من هذا فان نسبة جارية،  مياه

 الناحية الصحية والمعمارية ، وبعيدة عن مكان  العمل.
ه للعمل، هذا ما دعمته اتجاه العامل ودرجة إقبالولقد الحظ الباحثان أن هذه العوامل ساهمت في سلبية 

 :النتيجة التالية
السكن  لقد دلت المقارنات التي تضمنها البحث بين العمال األكثر إنتاجا و األقل إنتاجا على أن   

 .، و أنا العمال األكثر إنتاجا يسكنون مساكن أفضل من الناحية الصحية و المعماريةعامل مهم بالنسبة لإلنتاج
جنيها أو أكثر ) وهو ما يعادل عندنا  171من العمال ينفقون عن التغذية  % 72ة التغذية: تبين أن نسب -*
اتهم الغذائية داخل جبدج ( وهذا مبلغ كبير إذا ما قورن بدخل العامل، وذلك أن معظم العمال يتناولون و  11

اكن أخرى ونظرا مطعم الشركة، ولقد برر العمال عن سبب تناولهم الغذاء داخل المطعم راجع إلى عدم وجود أم
 للمسافة البعيدة عن مقر السكن ومنهم من ذكر رخص الثمن.
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فقط   %21من العمال يستعملون وسائل النقل العمومية وأن نسبة  %11: ثبت أن نسبة التالمواص-*
وقد عبر العمال عن ذلك ب ن سعر التنقل في الحافلة التابعة للشركة مرتفع جدا  تستخدم حافلة الشركة،

من العمال يقضي أكثر من ساعتين في المواصالت يوميا للوصول إلى أماكن العمل  %11باإلضافة إلى أن 
 قرشا شهريا في المواصالت. 61يدفعون مبلغا يزيد عن   %1971كما اتضم أن نسبة  والعودة منها،

االستماع لإلذاعة  : تبين من نتائج الدراسة أن معظم نشاط العمال في أوقات فرا هم ينصب علىالترويم-*
 . %22أو الجلوس في المقاهي  %29أو التجول  %2271نما ي،أو التردد على الس %1171والتلفزيون 

هم األكثر قدرة على شغل أوقات الفراغ ب نواع  ولقد الحظ الباحثان أن العمال األكثر إنتاجا في المصنع،
ى أنواع لها قيمة من النشاط سواء من الناحية مختلفة من النشاط وأن العمال األكثر إنتاجا أكثر ميال إل

 (1)االجتماعية أو الثقافية أو الفنية.
 م الدراسة :يتقي

يتبين من هذه الدراسة أن معظم دخول العمال تنفق لتغطية نفقات السكن الرديء صحيا ومعماريا وعلى 
،وهذا ما يدل على عدم مقدرة التغذية والمواصالت ،بالر م من انخفاض مستوى األجور مع ارتفاع النفقات 

نما كوبالر م من أن هذه الدراسة لم تكن  العمال على شراء لوازم الترويم مثل الراديو والتلفزيون ...الخ. دراستنا وا 
ويتجلى ذلك في أن هذه الدراسة تساعدنا في تحديد بعض جوانب المشكلة ،وهي مدى توفر  مشابهة لها،

هذا المصنع ، كما أفادتنا أيضا في األسلوب الذي اعتمده الباحثان في جمع  الخدمات االجتماعية العمالية في
 البيانات.

ومن نتائج الدراسة هذه أن الباحثان اهتما بدراسة مختلف الخدمات االجتماعية الواجب توفرها في المؤسسة 
 لمؤسسةه اععولم يهتموا ب ثر هذه الخدمات على العمال ومختلف الصعوبات التي تواج ،الصناعية

ولهذا فقد أخذنا بعين االعتبار هذه األخيرة  الصناعية في عدم توفر جميع الخدمات االجتماعية للعمال،
والمتمثلة في الصعوبات التي تواجه المؤسسة الصناعية والتي تحول دون توفر مختلف الخدمات االجتماعية 

 .للعمال في المؤسسة الصناعية
ي دراستهما هذه ركزا على أهمية الجوانب االجتماعية المقدمة للعامل في ما يمكننا قوله هو أن الباحثان ف

المؤسسة الصناعية، كالتغذية والترويم والمواصالت و يرها. لكنهما لم يتطرقا إلى بقية العوامل المساعدة 
 هذا.  على العمل، كالجوانب النفسية والصحية وأهميتها بالنسبة للعامل، وهذا ما سنحاول توضيحه في بحثنا

 ة: السابقة الثاني الدراسة
 واقع الخدمات االجتماعية في المؤسسات الصناعية حديثة النشأة":بعنوان (2112جعيجع وفاق)دراسة 

كانت بهدف اإلجابة على  ،-المسيلة –( بحمام الضلعة ACCدراسة ميدانية بالشركة الجزائرية لالسمنت)
 (2)سؤالي اإلشكالية :

                                                                 
 ( مصطفى فهمي: مجاالت علم النفس ، المجلد األول ، دار النصر للطباعة ، دون سنة ، ص ص 213 ،212 .1)
( –حمام الضلعة – المسيلة ، ACC(جعيجع وفاق : واقع الخدمات االجتماعية العمالية في المؤسسة الصناعية – دراسة ميدانية  بمصنع االسمنت)2)

.2001/2001بالمسيلة ، رسالة ماجستير في علم االجتماع ، جامعة محمد بوضياف   
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يوازيه  ،خاصة المتعلق باآلالت ونوعيتها ، اختيار اإلطارات ، نوعية اإلنتاج وكميتههل هذا االهتمام  -
 والمتعلق بالخدمات المقدمة للعمال ونوعيتها ؟ ياالهتمام بالجانب اإلنسان

وهل الخدمات االجتماعية العمالية في المؤسسة الصناعية حديثة النش ة تراعي جميع الجوانب المتعلقة  -
 يتمكن العامل من التوافق في المؤسسة ومن ثم زيادة اإلنتاج ؟.بالعامل حتى 
تعتبر الفروض تفسيرا مؤقتا يوضم العوامل أو األحداث أو الظروف التي يحاول الباحث أن  الفرضيات:

 ، وقد حاولت في هذا البحث أن أضع له الفروض التالية: (1)يفهمها
 .للعمال في المؤسسات الصناعية الحديثة النش ةدم هناك حد أدنى من الخدمات االجتماعية يق – 2
 .ية ضرورية تفتقدها مؤسسة االسمنتهناك خدمات اجتماع – 2
 هناك عدم رضا العمال على الخدمات االجتماعية المقدمة لهم في مؤسسة  اإلسمنت. -1

يمكن  : تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من الفروض األساسية للبحث ومن هذا المنطلقأهداف البحث
   :داف هذا البحث في النقاط التاليةذكر أه
 الصناعية حديثة النش ة اعية المقدمة للعمال في المؤسسة محاولة الوقوف على واقع الخدمات االجتم – 2
 .محاولة التعرف على أنواع الخدمات االجتماعية المقدمة للعمال في مؤسسة االسمنت بالمسيلة  – 2
محاولة التعرف على احتياجات العمال من الخدمات االجتماعية  ير المقدمة في مؤسسة اإلسمنت  – 1
ACC .بالمسيلة 

  :إلى النتائج اآلتيةحسب فرضيات الدراسة صلت الباحثة وقد تو 
إن الخدمات االجتماعية الصحية تعمل على ضمان : الخدمات الصحية -نتائج الفرضية األولى -

للعمال بالشركة وكذلك ضمان حقوقها الصحية من خالل القوانين والتوصيات التي تخص  األداء الحسن
 .الجانب الصناعي

من المبحوثين تلقت تحذيرات من مخاطر العمل، وخاصة في القطاعات التي   63%بينت نسبة حيث -
 يصعب فيها العمل، وهي من بين الخدمات الصحية التي تقدمها الشركة لعمالها.

 تعالج في حالة إصابتها عند طبيب خاص ر م توفر طبيب خاص بالمؤسسة. 68%سبة وأن ن -
من المبحوثين أكدوا على أن المؤسسة تقوم بنقل المصاب فورا إلى العيادة الخاصة  100%وأن نسبة  -

 بالشركة.
 من العمال الذين أصيبوا في المؤسسة قدمت لهم اإلسعافات األولية أثناء الحادث. 47%وأن  -

، وذلك ر م توفر العيادة الطبية والطبيب مال بالشركة حسنةالخدمات الصحية التي تعطى للع إذن
ولكنها  الصحة والسالمة للعمال على أن الشركة توفر خدماتكما أعرب أفراد عينة البحث  والمساعدين له.

المباشرة للعمل، ولهذا  ال تشمل كل العمال، بحيث أنها توجد في األماكن اإلدارية أكثر منها من األماكن
 فالعمال يطالبون بتعميمها حتى تكون هناك استفادة جماعية وعادلة.

                                                                 

( –حمام الضلعة – المسيلة ، 3ACC-جعيجع وفاق : واقع الخدمات االجتماعية العمالية في المؤسسة الصناعية – دراسة ميدانية  بمصنع االسمنت)
.2001/2001رسالة ماجستير في علم االجتماع ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،   
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ن الشركة  ن النتائج تبين لنا أن كل أفراد العينة صرحوا بوحول توفر الشركة على العيادة الطبية، فإ  
بها أدوية لصالم العمال، تحتوي على عيادة طبية ومجهزة تجهيزا عاديا تقريبا، كما أنها تحتوي على صيدلية 
قرب مستشفى أو مركز أوتتوفر أيضا على سيارة إسعاف خاصة لنقل العمال المصابين إصابات خطير إلى 

 طبي.
ن النتائج أوضحت من خالل المقابالت مع العمال ب ن طبيب وحول الخدمات الخاصة بطب العمل، فإ  

ا نصائم أو تعليمات خاصة، أو يقوم بزيارة تفقدية المؤسسة ال يقوم بمهامه مطلقا ولم نره يوما يقدم لن
 للقطاعات األساسية الستة في الشركة، فمهمته تقتصر على العيادة فقط.

كما أن العمال أعربوا على أن الطبيب يقوم بفحص سنوي للعمال وهذا في رأيهم  ير كافي للوقوف    
سباب يجب على الشركة أن تولي اهتماما بالغا على ما يعانيه العمال من أمراض قد تؤدي بحياتهم، لهذه األ

بهذا المؤشر، الن حماية العمال ووقايتهم من األمراض واألخطار يساهم بشكل كبير في دفع العملية 
 اإلنتاجية.
من مجموع أفراد العينة تعالج عند طبيب خاص  %91( أن نسبة1كما بينت نتائج الجدول رقم)    

لمؤسسة في حين نالحظ أن هناك بعض المؤسسات العمومية كسوناطراك خارج الشركة وليس عند طبيب ا
 تخصص لعمالها طبيبا داخل وخارج الشركة لخدمة العامل وأسرته التي تحت كفالته.

منذ نش تها على توفير مثل هذه الخدمات االجتماعية، وذلك د سعت الشركة الجزائرية لالسمنت ولق  
ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث واإلصابات واألمراض، مع بتكوين لجان ل من الصناعي، تختص 

المحافظة على معدل الحوادث الصناعية في حده األدنى إن أمكن ذلك، وتحسين صحة العامل إلى أعلى 
 درجة ممكنة، 

ن هذه الخدمات متوفرة بالشركة، لكنها أن من مجموع أفراد العينة صرحت ب ( يوضم لنا 6والجدول رقم )
 ب األولوية لكل قطاع، لكن ما يالحظ هنا أن بعض العمال ال يستعملونها ويستخفون بوظيفتها.تعطى حس

من  %62( يبين مدى فاعلية هذه الخدمات في التقليل من حوادث العمل حيث أن نسبة21والجدول رقم)  
لتزامها مجتمع البحث أوضحت ب نها لم تتعرض إلصابات العمل طوال عملها في الشركة، مدللة ذلك با

 واحترامها لطرق ووسائل األمن الصناعي.
لذا نجد أن الخدمات الخاصة باألمن الصناعي تتداخل والخدمات الصحية والطبية ألنها تهدف إلى    

التقليل من حوادث العمل، وتقدم وسائل الوقاية والعالج. وعليه يمكننا القول ب ن هذه الخدمات متوفرة وبشكل 
 ما وقفنا عليه أثناء تطبيق االستمارة وجمع المعلومات.كبير في الشركة وهذا 

( تبين لنا أن الشركة الجزائرية 22إن النتائج المحصل عليها في الجدول رقم) خدمات اإلسكان: -
لالسمنت تقدم خدمات في مجال اإلسكان ولكن تظهر لنا النتائج أن هناك معايير وشروط لالستفادة من هذه 

لم تستفد، ويعود هذا إلى  %71تفاوت في استفادة العمال من السكن حيث أن نسبة الخدمات، حيث أن هناك 
ما داخل تراب الوالية و أما السكن فهو مخصص للقادمين  أن أ لبية العمال يسكنون إما قريبا من الشركة، وا 

 .%29من خارج الوالية، وهذا ما دلت عليه النتائج وذلك بنسبة
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من مجموع أفراد  %61( يتبين لنا أن نسبة 21مالحظة الجدول رقم )من  خدمات النقل والمواصالت:-
العينة أنهم راضون عن موضوع المواصالت، ويرجعون رضاهم هذا لكون مثل هذه الخدمات تزيد في إشباع 

 حاجاتهم، وتقلل عنهم تعب المسافة من والى الشركة، مما يسمم لهم بإنتاجية أكثر.
اجتماعية مختلفة بالشركة هو بمثابة حافز للعمل أكثر، وهذا ما  تإن توفر خدما خدمات التغذية: -

من مجموع عينة البحث، أعربت على أن الشركة توفر وجبات  %211أوضحته النتائج، حيث بينت أن نسبة 
 ذائية مجانية لعمالها وتتوفر عل جميع الفيتامينات والبروتينات والنشويات الالزمة من اجل المحافظة على 

 عامل النفسية والجسدية وحتى العقلية، وهذا من ش نه أن يدفع العمال للعمل أكثر ويحفزهم إليه.صحة ال
من مجموع عينة البحث راضية عن نوعية التغذية  %71أيضا أن نسبة  (26الجدول)ي ونالحظ ف    

 المقدمة لهم وهي تتماشى والمقاييس المعمول بها في مؤسسات وشركات صناعية عالمية.
ر م أن الشركة تعمل جاهدة على توفير خدمات اجتماعية الخدمات التعليمية والتثقيفية والتكوينية:  -

وفقا لما هو منصوص عليه قانونيا، إال أن هذا لم يمنعها من اقتراح وجود خدمات أخرى كالتكوين الذي 
ودة اإلنتاج الناشئة عن يجنب الشركة الكثير من الخسائر التي قد تحدث عن تعطيل اآلالت أو من ضعف ج

 %71(، حيث أوضحت نسبة 21جهل العامل وعدم كفاءته في أداء العمل وهذا  ما يوضحه الجدول رقم )
أفراد مجتمع البحث على أن الشركة قد مكنتهم من االستفادة من التكوين لما له من دور فعال في  من

 ة اإلنتاجية.اكتساب المهارات والتقليل من حوادث العمل، وزيادة الكفاء
إن األنشطة الترفيهية على اختالف أنواعها تساعد على إيجاد لفراغ: الخدمات الترفيهية وشغل أوقات ا -

وتقوية العالقات االجتماعية داخل الشركة، كما أنها تكسب العمال والممارسين لها عادات حميدة، ولهذا فان 
من أفراد العينة صرحت بان هناك خدمات ترفيهية رياضية وثقافية وفكرية  %211النتائج  توضم أن نسبة 

داخل الشركة وهي ال تختصر على فئة دون أخرى، وهي تساعد العمال على تنظيم وشغل أوقات فرا هم 
 تنظيما واعيا يساهم في رفع كفاءتهم اإلنتاجية، ويعمل على ضمان استقرارهم صحيا ونفسيا.

من مجموع أفراد العينة أوضحت بان  %11( تبين لنا أن نسبة 21الجدول رقم )كما أن بيانات     
  العمال.كالرياضات والشطرنج. الشركة تقوم بنشاطات ترفيهية تشغل بها أوقات فراغ

إن الخدمات الدينية مهمة للعمال حيث أنها تساعدهم على االستقرار النفسي : الخدمات الدينية -
ومن ثم يجد العمال ارتياحا كبيرا في أدائهم ألعمالهم. وبما أن هذه المؤسسة  والروحي في هذه المؤسسة.

.  ير أن هناك خدمة واحدة ال تراعي هذا الجانب من الخدمات تعمل في يوم الجمعة فإننا نجد أن المؤسسة
 راع تقدم للعمال في هذا المجال وهي العمرة والتي تقدم كل سنة ويتم تحديد الفائزين عن طريق االقت

وال يحق للعامل المشاركة في العام المقبل كي يتسنى لبقية العمال االستفادة من مثل هذه الخدمات 
 عامال.  21الجليلة، والتي تقدم على ثالث أفواج كل فوج يتكون من 

ر م أن الشركة تجتهد من أجل توفير الخدمات لعمالها إال أننا وجدنا من  نتائج الفرضية الثانية: -2
( أن هناك خدمات  ير موجودة في المؤسسة وال تشمل جميع العمال مثل 29(،)27نتائج الجدول رقم )خالل 

الخدمات الثقافية كالجرائد التي توزع فقط على اإلداريين والخدمات الترفيهية الخدمات السكنية الخدمات 



 اإلطار المفاهيمي للدراسة                                                                  الفصل األول:

12 

والتي من ش نها أن تساعد الدينية . وهذا يدل على أن المؤسسة لم تكتمل بها وجود الخدمات االجتماعية 
 العامل على تغيير األجواء الروتينية المتكررة .

يعتبر رضا العمال علي الخدمات االجتماعية من بين المؤشرات التي تدل : نتائج الفرضية الثالثة -3
( نستنتج أن أ لب العمال راضون على 12علي أن الشركة ناجحة في تسييرها .ومن خالل الجدول رقم)

فإننا لعمال  ير الراضيين على الخدمات . أما عن ا %91المقدمة لهم كما أوضحت بذلك نسبة  الخدمات
نجد أن الخدمات الثقافية ت تي في المرتبة األولى وهذا ر م أن المؤسسة تتوفر على قاعة لممارسة النشاط 

مرتبة الثانية فت تي الرياضي . ير أن هذا األخير ال يتوفر إال على بعض أنوع من الرياضة . أما في ال
. والشئ الملفت هو أن هناك نيةثم الخدمات التكوينية ثم الخدمات الدي ات الترفيهية ثم الخدمات السكنيةالخدم

، ومنها شركة بمثل هذه الخدمات حتى يومنا هذا بعض المؤسسات العمومية الكبيرة مازال عمالها يحضون
 .االجتماعيةعمالها مجموع الخدمات سوناطراك التي توفر ل

( ACCن ما توصلت إليه نتائج دراستنا هذه أن ظروف العامل في الشركة الجزائرية لالسمنت)وعليه فإ
نه أن يساهم في رفع الروح المعنوية للعامل، وزيادة اإلنتاج من تتسم بحسن الخدمات نوعا ما، وهذا من ش 

ذه الخدمات االجتماعية بشكل اكبر مما جهة أخرى، ور م ذلك يجب على الشركة ميدان الدراسة أن تفعل ه
 هي عليه وخاصة الخدمات الثقافية والترفيهية والسكنية ..إلخ.

، ك بتوفير معظم الخدمات االجتماعيةأجابت عن تساؤالت اإلشكالية وذل وبالتالي فإن نتائج بحثنا      
ن كان هناك نقص في بع ض الخدمات خاصة على مستوى وهذا حسب ما الحظناه أثناء الدراسة الميدانية، وا 

 القطاع األول الذي يعمل عماله في ظروف فيزيقية صعبة نوعا ما) األتربة، الضوضاء(.

( ACCجمعه من بيانات حول واقع الخدمات االجتماعية العمالية بالشركة الجزائرية ل سمنت )إن ما تم 
حيث تقدم للعامل في ة من الخدمات، مال يحضون بمجموع"بحمام الضلعة والية المسيلة" يبين لنا أن الع

الشركة ميدان الدراسة معظم الخدمات االجتماعية التي تهيئ له جو العمل المريم  ير أن هناك نقص في 
وجود بعض الخدمات االجتماعية. لذا يجب العمل على تشجيع التنسيق بين اإلدارة واللجان المنتخبة من 

 اجل 
سيما أن اإلدارة تقوم اشى ومتطلبات العمل المختلفة، الماعية تتمتحقيق التكامل في توفير خدمات اجت

بتغطية بعض مجاالت الخدمات االجتماعية مثل: النقل، التغذية العالوات،..الخ. حتى يتسنى الوقوف أكثر 
ف كثر على واقع الخدمات االجتماعية المقدمة للعمال بالشركة الجزائرية لالسمنت، ومحاولة تجاوز الظروف 

نتاجيتهم. مي من ش نها أن تقف حاجزا أمام العمال من أجل الرفع من مردود يتهالت  وا 
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 :السابقة الثالثة الدراسة
الخدمات االجتماعية العمالية والوقاية من حوادث العمل بعنوان " (2112غميض فوزية)دراسة 

 بالمسيلة. -تيندال –، دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية للنسيج األقمشة الصناعية بالمؤسسة الصناعية
هل سبب ارتفاع معدالت حوادث العمل يرجع إلى  :القائل سؤال اإلشكالية وأجريت بهدف اإلجابة عن 

 (1)والذي شمل أسئلة فرعية تمثلت في: نقص الخدمات االجتماعية العمالية بالمؤسسة الصناعية؟
يرجع إلى نقص الخدمات االجتماعية العمالية بالمؤسسة  هل سبب ارتفاع معدالت حوادث العمل -1

  ؟الصناعية في المجالين االجتماعي والنفسي
يرجع إلى نقص الخدمات االجتماعية العمالية بالمؤسسة  هل سبب ارتفاع معدالت حوادث العمل -2

 ية في المجالين الصحي والتكويني؟الصناع
يرجع إلى نقص الخدمات االجتماعية العمالية بالمؤسسة  ب ارتفاع معدالت حوادث العملهل سب -1

 ية في المجالين التثقيفي والترويحي؟الصناع
وقد ضمنت الباحثة موضوع دراستها فرضية عامة تقول: إن سبب ارتفاع معدالت حوادث العمل يرجع    

، ت: االجتماعي، النفسي، الصحيناعية في المجاالإلى نقص الخدمات االجتماعية العمالية بالمؤسسة الص
 . والختبارها والتحقق منها ميدانيا تفرعت إلى ثالث فرضيات هي :التثقيفي والترويحي التكويني،

: إن سبب ارتفاع معدالت حوادث العمل يرجع إلى نقص الخدمات االجتماعية العمالية الفرضية األولى
 جتماعي والنفسي.بالمؤسسة الصناعية في المجالين اال

: إن سبب ارتفاع معدالت حوادث العمل يرجع إلى نقص الخدمات االجتماعية العمالية الفرضية الثانية
 بالمؤسسة الصناعية في المجالين الصحي والتكويني.

: إن سبب ارتفاع معدالت حوادث العمل يرجع إلى نقص الخدمات االجتماعية العمالية الفرضية الثالثة
 الصناعية في المجالين التثقيفي والترويحي.بالمؤسسة 

المنهج الوصفي، حيث شمل مجتمع الدراسة قطاعات اإلنتاج  علىفي دراستها  واعتمدت الباحثة   
للعملية اإلنتاجية بالمؤسسة  اعامال مباشر  612األربعة ) الغزل،النسيج،التكملة والخياطة( وقدر عددهم بع 

 الصناعية ميدان الدراسة.
ع المهنة فئات تتميز عن بعضها بنو في دراستها، كون مجتمع الدراسة يضم  فئويةعينة  ذت الباحثةوأخ   

كت دية الحقوق والواجبات الفردية والجماعية، وقدر حجم  ،أو الحرفة أو الوظيفة وتلتقي حول المهام العامة
عامل من  12:كالتاليوزعت على القطاعات األربعة  ،من مجتمع الدراسة%21عامل بنسبة  211العينة 

. عامال من قطاع الخياطة 26عمال من قطاع التكملة و  6عامل من قطاع النسيج ،  11قطاع الغزل ، 
 نتائج الدراسة أن: وأوضحت 

                                                                 
(  ميض فوزية :الخدمات االجتماعية العمالية و الوقاية من حوادث العمل دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية للنسيج واألقمشة الصناعية –تيندال – 1)

.82، ص2001بالمسيلة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع ، تخصص خدمة اجتماعية ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،الجزائر،  
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في المجال النفسي  %76711: يرجع سبب ارتفاع معدالت حوادث العمل بنسبة الفرضية الفرعية األولى
 في المجال االجتماعي. %11771معدالت حوادث العمل بنسبة واالجتماعي. ويرجع سبب ارتفاع 

الت مين االجتماعي: هناك استفادة ضد األخطار التي تواجه المبحوثين أثناء العمل وخارجه كالت مين  -2
من المبحوثين  %71على المرض والوالدة والتقاعد، حوادث العمل، الوفاة، العجز، لكن ر م ذلك فإن نسبة 

 اية أداءات الت مين االجتماعي مقارنة بالجهد العضلي والفكري .يؤكدون عدم كف
، %91من المبحوثين ، وال يستفيد من نفس الخدمات  %11النقل: يستفيد من خدمات النقل سوى  -2

 %19عينة البحث يستعملون وسائل النقل العمومي للوصول إلى مكان العمل، أما  %11وان نسبة 
سيرا على األقدام لقرب مكان العمل من السكن. وهذا يكس  %16ما نسبته فيستعملون نقال خاصا بهم، و 

 نقص توفر وسيلة النقل للمبحوثين.
من المبحوثين  % 11الغذاء:ال تقدم المؤسسة خدمات الغذاء لعدم وجود ميزانية كافية ، حيث أن نسبة  - 1

 ون وجباتهم في المطاعم القريبة.يتناول % 29يحضرون وجباتهم الغذائية معهم منذ الصباح ، وما نسبته 
 السكن:ال تساهم المؤسسة ميدان الدراسة في تقديم خدمات السكن . -1
وحول الخدمات االجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة محل الدراسة في المجال النفسي، كان هناك  

 ، وكانت نتائجها بالتفصيل كاألتي : %71712نقص بنسبة 

ة السائد بميدان الدراسة هو الجماعة الرسمية ، والتي تعتمد على االتصال عالقات العمل: نمط الجماع
من المبحوثين يكونون جماعات عمل  %12الرسمي بين أعضائها بتنفيذ مهامهم وأدوارهم ، لكن هناك نسبة 

 ير رسمية تقوم على أساس العالقات الشخصية ، وتسهم من خالل عملية االتصال بينهم في رفع الروح 
 نوية.المع

اإلشراف: يتضمنه العديد من النقائص والتناقضات ، حيث أكد المبحوثين على أن معاملة المشرف  -2
،وفي نفس الوقت ال يسمم لهم بإبداء الرأي والمشاركة في حل مشكالت العمل بنسبة  %77لهم حسنة بنسبة 

92%.  
، أما  %76حاجياتهم المختلفة بنسبة األجر: أكد المبحوثين عدم كفاية األجر الذي يتقاضونه لسد  -1

فهم راضون عن األجر لكونهم يشغلون مناصب عمل حساسة في المؤسسة ، ويمتلكون  %22النسبة المتبقية 
 مستوى علمي عال.

، وتشمل بدرجة كبيرة على الهدايا المتمثلة في األ طية  % 91الحوافز: االستفادة من الحوافز بنسبة  -1
وترتكز على  %21، بينما كانت حوافز الترقية بنسبة  % 11نسبة الحوافز المادي  واألفرشة ، حيث كانت

 معيار األقدمية .                                                          
: نقص في تقديم الخدمات االجتماعية في المجالين التكويني والصحي بنسبة الفرضية الفرعية الثانية

92726% 
، بينما  %67، حيث كانت نسبة الكشف الطبي االبتدائي بنسبة  %97711نقص بنسبة  الصحي: -2

 . %11كانت نسبة الكشف الدوري 
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من المبحوثين تلقوا  %26الحادث ، حيث شملت  ةأما اإلسعافات األولية فكانت تقدم حسب خطور   
 إلى مستشفى المدينة. تلقوا اإلسعافات األولية بنقلهم %72إسعافات أولية بالعيادة الصحية ، و

من المبحوثين أن ظروف العمل سيئة ، في حين نجد نسبة  % 16ظروف العمل: يؤكد ما نسبته  -2
من عينة البحث أن المؤسسة محل الدراسة ال  %72يقرون بحسن ظروف العمل . كما أكد ما نسبته  12%

 تعمل على تحسين ظروف العمل باستمرار.
: صرح المبحوثين أن هناك نقص في خدمات التكوين وهذا بنسبة الخدمات في المجال التكويني

 ، وشمل هذا:  91721%
اختيارهم لمناصب عملهم كان سيئا، ، أن من عينة البحث %11أكدت ما نسبته المهني: االختبار  -2

من المبحوثين أنه تم التحاقهم بالمؤسسة محل الدراسة كان عن طريق االتصال  %79في حين صرح 
 المباشر

من عينة الدراسة أن التوجيه المهني لم يساهم في وقاية العمال  %12: أكدت نسبة التوجيه المهني -2
 من المخاطر .

من عينة الدراسة أنهم لم يخضعوا إلى تدريب مهني على  %96: صرح ما نسبته التدريب المهني -1
 .نلمبحوثيمن ا %62اآللة. واعتمدت المحاضرات كوسائل للتدريب على اآللة بنسبة 

من عينة البحث أن خدمات الجانب الترويحي والترفيهي  %211: صرح ما نسيته الفرضية الفرعية الثالثة
 منعدمة تماما بالمؤسسة محل الدراسة.

: بناء على نتائج تحليل بيانات الفرضيات الثالث، كانت نسبة نقص الخدمات االجتماعية النتيجة العامة
 .%12711راسة العمالية بالمؤسسة محل الد

: وبحساب معامل االرتباط بين المتغيرين، نقص الخدمات االجتماعية العمالية وارتفاع النتيجة العامة
، مما يؤكد أن هناك عالقة 76%معدالت حوادث العمل بالمؤسسة الصناعية محل الدراسة الذي قدر بع : 

 ارتباطيه قوية بين نقص الخدمات االجتماعية العمالية وارتفاع معدالت حوادث العمل بالمؤسسة الصناعية ، 
وأن ذلك يؤكد دور وأهمية الخدمات االجتماعية العمالية في الوقاية من حوادث العمل بالمؤسسة 

 الصناعية في المجاالت السابقة.
 :لرابعةاالدراسة السابقة 

عن الغياب وأثره على الكفاءة  وهي دراسة أجريت مالك أحمد الرشيديوإبراهيم بيومي مرعي دراسة 
،  التدريبية للتلمذة الصناعية بقسم إعداد العمالة لشركة النصر لصناعة السيارات بوادي حوف بحلوان

بهدف التعرف على العوامل المؤثرة في ظاهرة تغيب المدربين التابعين لبرنامج تدريب التلمذة الصناعية، 
وصوال إلى تغيير الحلول والبرامج التي يمكن أن تساهم في الحد من  يابهم حتى ال تت ثر كفاءتهم التدريبية، 
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المدربين في برامج التلمذة الصناعية، وأخيرا وكذلك معرفة أفضل الظروف التي توفر المناخ المناسب لتدريب 
   (1)دراسة العالقة بين  ياب المدربين والكفاءة التدريبية لهم ، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية : 

تلميذا  169أثبتت الدراسة أنه يوجد بشركة النصر لصناعة السيارات بوادي حوف حلوان عدد  -2
قا لنظام التلمذة الصناعية موزعين على اثنتي عشر مهنة ، تابعين لعشرة يتدربون على اكتساب المهارة طب

 مراكز تدريبية من المراكز التابعة لمصلحة الكفاية اإلنتاجية.
أيام إلى أقل من  1ين بدون إذن مدة  يابهم ما بين من المتغيب % 11أوضحت الدراسة أن نسبة  -2
من هذه العينة قد تغيبوا من عشرة أيام إلى أقل من خمسة عشر يوما، في  % 11أيام ، بينما أن نسبة  21

 حين 
هم الذين تغيبوا أقل من  % 19منهم قد تغيبوا من خمسة عشر يوما ف كثر، وأن نسبة  % 16أن نسبة 

 .هم الذين  ابوا  يابا متصال % 21منهم قد  ابوا  يابا متقطعا في حين أن  % 19خمسة أيام، وأن نسبة 
من مفردات الفتية مجتمع البحث قد  ابوا النشغالهم خارج المصنع، وان  % 17وقد أثبتت الدراسة أن 

قد  ابوا بسبب صعوبة المواصالت أما عن الصعوبات بخصوص مواصالت التدريب فقد أثبتت  % 12نسبة 
يعانون من  % 11711قد أوضحوا أنهم يعانون من صعوبة االزدحام، وأن نسبة  %11711الدراسة أن نسبة 

 يمثلون الصعوبة في الحوادث والعطالت. % 17777بعد المسافة في حين أن 
منهم قد  ابوا بسبب ظروف طارئة   % 11من العينة قد  ابوا بسبب المرض، في حين أن  % 19 وأن

من العينة مجتمع البحث  % 11، وأن عقوبة اإلنذار وذلك بسبب الغياب عليهم تقد وقع % 92وأن نسبة 
هم الذين وصلت عقوبتهم إلى الفصل لكثرة  يابهم   % 12عوقبت بالخصم من المرتب، في حين أن نسبة 

 وقد عادوا إلى التدريب مرة أخرى بعد تقديم التماسات إلعادتهم.
لدراسة أن أما عن الوقت المستغرق للتالميذ للوصول من مكان السكن إلى مكان التدريب فقد أثبتت ا -1
م من مفردات العينة مجتمع البحث يستغرقون من ساعة إلى أقل من ساعة ونصف في ذهابه % 11نسبة 

منهم يستغرقون في ذلك من ساعة ونصف إلى أقل من  % 12، وأن نسبة إلى الشركة مكان التدريب
فقط يستغرقون  % 1يستغرقون من نصف ساعة إلى أقل من ساعة، وأن نسبة  % 22ساعتين، كما أن نسبة 

 أكثر من ساعتين.
  من العينة مفردات البحث أجابوا أنهم معرضون لإلصابة أثناء العمل. % 71وأثبتت الدراسة أن  -1
من مفردات العينة ، وأن أكثر هذه  % 22أما عن الذين تعرضوا فعال لإلصابة فقد بلغت نسبتهم  -1

، عالوة على بعض اإلصابات ة من أصيبوا بكسورخاديد تليها نسباإلصابات كانت عبارة عن تورمات وأ
من مفردات العينة أوضحوا أن مشرف التدريب ال يقوم بزيارتهم أثناء المرض أو  % 61األخرى، وأن نسبة 

 اإلصابة .

                                                                 
 ( إبراهيم بيومي مرعي : د/ مالك أحمد الرشيدي : مرجع سابق ، ص 309 ، 1.308)
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من مفردات العينة مجتمع البحث تقابلهم  % 11أما عن الخدمات الطبية فقد أثبتت الدراسة أن نسبة  -9
أن هذه الصعوبة تكمن في عدم اهتمام األطباء بهم  % 12717ض، وقد أوضحت نسبة صعوبات أثناء المر 
 منهم أوضحت صعوبة عدم توفر األدوية . % 21771في حين أن نسبة 

من مفردات العينة مجتمع البحث يترددون على العيادة عند الشعور  % 17وقد أثبتت الدراسة أن نسبة 
دهم عن العيادة عند شعورهم در تأجابوا ب % 26لعيادة، في حين أن ال يترددون على ا % 21بالمرض ونسبة 

 بالمرض.
من مفردات العينة مجتمع البحث يقترحون الكشف الطبي الدوري  % 71وجاء من نتائج الدراسة أن 

 يطالبون بوجود أطباء متخصصون. % 29يقترحون توفير األدوية ، وأن  % 91عليهم ، كما أن 
أجمعت مفردات البحث على أن الشركة ال تقوم بصرف وجبة  ذاء مجانا لتالميذ التدريب وأن نسبة  -7
يحضرونها معهم من المنزل، وأن هذه  % 21منهم يقوم بشرائها من داخل الشركة ، في حين أن  % 71

حين أن من  من العينة مجتمع البحث، في % 11قرشا ف كثر وذلك بنسبة  21الوجبة تكلف التلميذ من 
 % 21إلى أقل من  21، أما من تكلفهم من % 29قرشا يمثلون  21إلى أقل من  21تكلفهم الوجبة من 

 قروش. 21تكلفهم الوجبة من خمسة قروش إلى أقل من  % 12وأن نسبة  % 19يمثلون 
البحث  من مفردات العينة مجتمع % 17أما بالنسبة لشغل وقت الفراغ فقد أثبتت الدراسة أن نسبة  -1

ة يقضون وقتهم في من العين % 11يقضون وقتهم خارج التدريب في أعمال خارجية أخرى، وأن نسبة 
 فقط هي التي تقضي وقت الفراغ مع أصحابها. % 11، وأن نسبة دراسات  مسائية

من مفردات العينة مجتمع البحث يعلمون بوجود أنشطة لشغل أوقات  % 11كما أوضحت الدراسة أن 
 26من هذه النسبة قد أوضحوا أن هذه األنشطة هي األنشطة الرياضية ، وأن  % 91الشركة ، وأن الفراغ ب

 % 11أوضحوا أنها أنشطة ثقافية، في حين أن نسبة  % 11، ونسبة منها أوضحت أنها أشطة اجتماعية %
  أوضحوا بوجود أنشطة فنية.

 التقييم: 
تعتبر هذه الدراسة من بين أهم الدراسات التي تناولت الخدمات االجتماعية في المؤسسة الصناعية، حيث 

 أنها ركزت على العوامل الداخلية والخارجية، واعتبرت العامل وحده اجتماعية، في حد ذاته، فهو في 
ه ال يكون منفصال عن عمله ال يكون منفصال عن حياته االجتماعية خارج المصنع، لذا كان في تصرفات

 جماعته التي ينتمي إليها.
وعليه فإن هذه الدراسة أهملت أهمية اإلشراف في حفز العامل وتنمية الروح المعنوية في مجال العمل 
فاإلسراف ال يعني إصدار األوامر بل قيادة مجموعة من األفراد في جو من التفهم والثقة والمودة، فدراسته أثر 

، واألمن الصناعي تعتبر وسائل هادفة للوصول إلى تهيئة بيئة وساعات العمل وأيام الراحة وية،اإلضاءة والته
صالحة لزيادة اإلنتاج، لكن هذا ليس كفيال لوحده لتحسين الزيادة في اإلنتاج والواقع يثبت أنه مهما كانت 

ت ثر بكل ما حوله ويؤثر الظروف السائدة حول العامل اإلنساني فإنه يحتفظ بصفته األساسية وهي أنه بشر ي
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لذا يجب على أي تنظيم أن يدعم الروابط االجتماعية ويدعمها بقدر اإلمكان لكي تعمل كل  ،في من حوله
 .لتي تصبو إليها المؤسسة الصناعيةمجموعة في جو من األلفة والثقة والتعاون، ساعية إلى تحقيق األهداف ا

لوصول إلى تحقيقه، وذلك بالبحث في الجوانب النفسية إن هذه الدراسة مكملة لما نريد البحث فيه وا
كالرضا وعالقته بمردودية العامل وكفاءته اإلنتاجية في المؤسسة الخاصة، فتركيز هذه الدراسة على جميع 
العوامل تقريبا يجعل نتائجها أكثر صحة باعتبارها دراسة مركزة ودقيقة، فهي دراسة موسعة للعديد من 

 .ة والنفسية والصحية تقريباجتماعيالجوانب، اال
 :خامسةالدراسة السابقة ال

إبراز العالقة بين الجماعات  :محتوى هذه الدراسة هو مالك أحمد الرشيديو إبراهيم بيومي مرعي  دراسة
وهي دراسة في محيط الخدمة االجتماعية والتكيف االجتماعي للعمال النازحين من القرية إلى المدينة 

 (1)حلوان: –تجريبية على عمال أحد مصانع شركة النصر لصناعة السيارات بوادي حوف 
عامال من العمال حديثي التعيين الذين مضى على تعيينهم أقل  11لقد طبقت الدراسة على عينة قوامها 

سنة، ثم قسمت  11و 21من ستة أشهر بشرط أن يكون عملهم السابق الزراعة ، وممن تتراوح أعمارهم بين 
عضوا على أساس المزاوجة حتى يتحقق التجانس ما أمكن  ثم قام  21العينة إلى مجموعتين قوام كل منها 

، مارست خالله ية دون الجماعة الضابطة لمدة عامالباحث بالعمل ك خصائي جماعة مع الجماعة التجريب
هو معروف في  دادها وتنفيذها حسب ماالجماعة التجريبية أنشطة مختلفة عن طريق برامج يشتركون في إع

بيان ما أنتاب التكيف االجتماعي للجماعة لواستخدم الباحث التقارير الدورية ، طريقة العمل مع الجماعات
 من تغير.

ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التجريبي الذي يقوم على القياس القبلي والبعدي 
ن القرية إلى المدينة والعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات بوادي لمجموعتين من العمال النازحين م

ت ثير  مصنع النقل والجرارات واعتبارها بين المجموعتين تجريبية واألخرى ضابطة لقياس مدى –حوف حلوان 
العامل المستقل وهو ممارسة طريقة العمل مع الجماعة في محيط الخدمة االجتماعية على التكيف 

 لهذه الفئة من العمال. االجتماعي
واستخدام الباحث المالحظة بالمشاركة على قيامه بتصميم مقياس للتكيف االجتماعي للعمال النازحين 

تابع من القرية والعاملين بمصانع المدينة، وأختبر مدى صدقه وثباته ثم استخدم هذا المقياس لقياس المتغير ال
، وكذا االختبارات اإلحصائية لباحث التقارير الدورية للجماعةا، كما استخدم في التجربة القبلية البعدية

 الختبار معنوية الفروق ودالالتها اإلحصائية.
وفي نهاية التجربة قام الباحث وبنفس المقاييس واألدوات التي استخدمها في القياس القبلي للتكيف 

 االجتماعي للمجموعتين، بقياس التكيف االجتماعي لهما.

                                                                 
 ( إبراهيم بيومي مرعي : د/ مالك أحمد الرشيدي : مرجع سابق ، ص ص 210 ، 213 .1)
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 ائج بين المجموعتين ووضع هذه النتائج تحت االختبار اإلحصائي باستخدام مقياس الداللةوبمقارنة النت
ولمعرفة متوسطات هذه الفروق وجد الباحث أن هناك عالقة  ،للت كد من داللة الفروق اإلحصائية )ت(

والتكيف االجتماعي للعمال  ،إيجابية بين ممارسة طريقة العمل مع الجماعات في محيط الخدمة االجتماعية
  النازحين من القرية للمدينة .
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 التقييم:
تعتبر هذه الدراسة نموذجا للدراسات الخاصة بمجال الخدمة االجتماعية العمالية حيث أنه من بين نقاط  

قد ، وهذا لضمان عدم وجود أخرى الضابطة والتجريبية لدرجة كبيرة التماثل بين المجموعتين هوالقوة فيها 
يقوم على القياس  حيث استخدم فيها الباحث المنهج التجريبي الذي ،تغير النتائج أو تجعلها  ير صادقة

 ، والمالحظة بالمشاركة وكذلك استخدم مقياس الداللة اإلحصائية )ت( للت كد من داللة الفروق.      القبلي والبعدي
كة، لكنها لم توضم لنا الجوانب التي ركزت بالر م من أن هذه الدراسة اعتمدت على المالحظة بالمشار 

، إال انه يمكننا أن نستفيد منها في تفسير أهمية عرفة مواطن الضعف والقوة فيهاعليها مما يصعب علينا م
 .الخدمات االجتماعية المقدمة للعمال في المؤسسة الصناعية الخاصة

  :الدراسة السابقة السادسة
ة االجتماعية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات بوادي حوف وهي دراسة تقويمية لخدمات الرعاي

 (1).بحلوان
 وأوضحت الدراسة أن هناك نقض كبير في الخدمات التالية:

أفادوا  %91.22ناك نقص في المواصالت ونسبة من العينة مجتمع البحث أن ه %7172أوضحت نسبة 
 في برامج الثقافة العمالية. صبنق

 المبحوثين ألهمية الخدمات من حيث درجة حاجاتهم لها فكانت كما يلي:أما تقدير 
 .671المواصالت بمتوسط مرجم  -  
 .6الرعاية الطبية بمتوسط مرجم  -  
 .171اإلسكان بمتوسط مرجم  -  
  .7721التغذية بمتوسط مرجم  -  

بالهوايات وتشغل أوقات الفراغ ق األقل أهمية من وجهة نظر المبحوثين فكانت تلك التي تتعل تأما الخدما
فكانت تلك التي تتعلق ، أما الخدمات التي رأى المبحوثين أن لها أهمية وأنهم في حاجة إلى استكمالها

املين وتشغيلهم بمتوسط مرجم ، خدمات تتعلق برعاية أبناء الع9711مات محو األمية بمتوسط مرجم بخد
 .9وسط مرجم ، وخدمات تتعلق برفع الروح المعنوية بمت9719

  التقييم:
لقد ركزت هذه الدراسة على الجوانب المادية تقريبا وأهملت الجوانب المعنوية، حيث لوحظ في بعض 

وبهذا ان على مستقبله المؤسسات أن العامل الذي يعاني من مشكالت خاصة يفتقد عنصر األمان واالطمئن
العمال الذين تخلوا حياتهم أو تكاد من المشكالت الفردية تت ثر كفايته اإلنتاجية بينما تزداد تلك الكفاية لدى 

  . الخاصة، إذ أصبم العامل تحت ت ثير جو العمل الذي يشعر فيه بذاتيته، فيفتقد اإلحساس بدوره أمام اآللة
 التي تدور بسرعة فائقة، وهكذا يبدأ في االنصراف عن عمله ليفكر في كثير من مشكالت حياته المعقدة.

                                                                 
 ( المرجع نفسه : ص 1.212)
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الدراسات الحديثة في الكشف عن أهمية الفروق الفردية ، وأمكن تصنيفها بحيث يمكن  وقد ساعدت
تقليل درجتها إلى حد كبير بعد برامج معينة من  ىالكشف عنها عند بدء التعيين من جهة، والعمل عل

 التدريب من جهة أخرى، لهذا فإن علم االجتماع الصناعي وعلم النفس الصناعي أوضحا ب ن أهم وسيلة
للمحافظة على كفاية العامل اإلنتاجية تنحصر في توفير السعادة له، كون العامل إنسانا تت ثر روحه المعنوية 

 بدرجة اإلشباع أو اإلحباط الذي يتعرض له في محيط العمل.
يمكننا االستفادة من هذه الدراسة من خالل االعتماد على بعض إحصائياتها وتفسيرها لعالقة بعض   

ات في المؤسسة ععلخدمات االجتماعية العمالية، وكذا معرفة بعض الخصائص وواقع هذه الخدمالعوامل با
الصناعية الجزائرية باعتبارها جزء من هذا العالم.  ير أنه ما يؤخذ على هذه الدراسة إهمالها للجوانب النفسية 

سنتناوله بالدراسة في بحثنا ما  ، وهذاكعامل الرضا واحترام ذات العامل وأهميتها في رفع الكفاية اإلنتاجية
 هذا.

  :الدراسة السابقة السابعة
وهي دراسة حول دور الخدمة االجتماعية في مواجهة ظاهرة تغيب سائقي النقل العام، حيث أسفرت 
بعض نتائج الدراسة أن الخدمات التي يقدمها مكتب الخدمة االجتماعية بهيئة النقل العام وفقا لتوزيع مقررات 

 (1)حسب معرفتهم بها تتمثل فيما يلي: العينة 
 .%21حل المشكالت الفردية بنسبة  -     
 .%29عمل رحالت ومعسكرات بنسبة  -     
 .%21االتصال باإلدارة وحل مشكالتهم بنسبة  -     
 .%11عمل ندوات بنسبة  -     
 .%11عمل أبحاث اجتماعية بنسبة  -     
 .%21زيارة السائقين المرضى والمصابين بنسبة  -     
 .%21رعاية أسر المجندين بنسبة  -     
 .%17صرف مساعدات اقتصادية بنسبة  -     

كما أثبتت نتائج الدراسة أن األخصائيين االجتماعيين  البا ما يركزون في عملهم على المشكالت الفردية 
 ما ال يوجد أي نشاط يذكر عن ممارسة تنظيم المجتمع.مع تركيز بسيط على خدمة الجماعة بين

  التقييم:
تعتبر هذه الدراسة مرجعا للكثير من األبحاث والدراسات التي تهتم بدراسة العمال في المؤسسات 

 على اإلنتاج الصناعية، حيث ركزت على أهم الخدمات االجتماعية التي يمكن أن تزيد من قدرة العامل
ت الفردية التي تعتبر أحد العوامل النفسية التي تساعد العمال داخل المؤسسة على وتحديدا حل المشكال

ا صعد الذاتي بالعمل الوظيفي يزداد كلم الرضا ألن الرضا من جهة وزيادة الكفاية اإلنتاجية من جهة أخرى،

                                                                 
 ( المرجع نفسه : ص 211 .1)
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سرة أمام يم، باإلضافة إلى أن فرص الترقي إلى وظائف اإلدارة والمديرين المرء درجات السلم الوظيفي
 اإلدارة عنها بالنسبة إلى العمال المهرة، وباألحرى أفضل منها بالنسبة إلى عمال اإلنتاج .       موظفي 

يتضم من الدراسات السابقة أن هناك اهتماما كبيرا ببحوث الخدمة االجتماعية في المجال الصناعي، وأن 
الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في هذا المجال المجال محتاج إلى دراسات وبحوث أكثر لتفعيل وترشيد 

 الهام، حتى يتمكن المصنع من تحقيق وظيفته االجتماعية ورفع كفايته اإلنتاجية.
ومع هذا يمكننا االستفادة من نتائج هذه الدراسة ونسبها في معرفة واقع الخدمات االجتماعية        

ف يمكن أن تؤدي العوامل االجتماعية والصحية إلى زيادة العمالية في المؤسسة الصناعية الخاصة، وكي
الكفاءة اإلنتاجية للعامل، كما أنها تعتبر من الدراسات الموسعة والمركزة في مجال الخدمات االجتماعية 

 العمالية.
 دراسات حول الثقافة التنظيمية: 

 : ألولىالدراسة السابقة ا 
تأثير استراتيجية التغيير على تطوير  التي جاءت تحت عنوان هشام عبد الرحمن غنومدراسة األستاذ : 

وهي عبارة عن رسالة ماجستير في إدارة أعمال،  الثقافة التنظيمية بالتطبيق على مستشفيات عين الشمس،
. حيث تمحورت إشكالية البحث في العديد من النقاط على النحو 2119بجامعة عين الشمس، مصر،  نشرت

 التالي : 
 مكن تطوير المستشفيات الجامعية موضع البحث من خالل استراتيجية التغيير؟كيف ي -
 وما هي أبعاد هذا المدخل االستراتيجي األكثر ت ثيرًا ؟  -
 وما هي أهمية هذه األبعاد ؟  -
موضع البحث والتي عين شمس الجامعية ما هي مكونات الثقافة التنظيمية السائدة في مستشفيات  -

 ية في حياتها التنظيمية ؟تعتبر أكثر أهم

دراك أهمية التغيير، والتركيز على العميل، ودعم  - إلى أي مدى يمكن لهذه األبعاد) وضوح الرؤية، وا 
اإلدارة للتدريب والتعلم التنظيمي، ودعم اإلدارة للتوفيق بين األهداف التنظيمية والفردية(، أن تحدث تطورًا في 

 ؟لدراسةثقافة المستشفيات الجامعية موضع ا
 والتي تتمثل بمكونين أساسيين في هذه الدراسة هما القيم المحورية المشتركة وسلوك النمط اإلداري.    

وقد توصل الباحث إلى أن هناك اهتمام من قبل أفراد العينة الممثلة لمجتمع المستشفيات الجامعية    
ة، كما توصل إلى أن هناك ت ثير إيجابي لعين شمس ب بعاد استراتيجية التغيير التي حددها الباحث للدراس

واضم ألربعة من أبعاد استراتيجية التغيير المحددة سابقًا، على تطوير المكون الرئيسي األول للثقافة 
التنظيمية والمتمثل بالقيم المحورية المشتركة، ولم يتبين وجود ت ثير للبعد الخامس المتمثل في التوفيق بين 

هداف الفردية على تطوير المكون األساسي األول للثقافة التنظيمية والمتمثل في القيم األهداف التنظيمية واأل
المحورية المشتركة. كما توصل الباحث أيضا إلى أن هناك ت ثير إيجابي ل بعاد الخمسة السابقة ) وضوح 

دراك أهمية التغيير، والتركيز على العميل، ودعم اإلدارة للتدريب والتعلم ا لتنظيمي، ودعم اإلدارة الرؤية، وا 
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للتوفيق بين األهداف التنظيمية والفردية( على تطوير المكون الرئيسي الثاني للثقافة التنظيمية والمتمثل في 
 السلوك اإلداري.

  الدراسة السابقة الثانية:
" رسالة  دراسة الفعالية من خالل مؤشرات الثقافة التنظيميةتحت عنوان "  محمد الطاهر بوباية دراسة

 .2005دكتوراه من قسم علم النفس وعلوم التربية، جامعة قسنطينة 
تمحورت فكرة هذه الدراسة حول دراسة الفعالية من خالل بعض المؤشرات الثقافية التنظيمية، حيث  

حاول فيها الباحث إبراز أهمية العنصر البشري في إنجاح المؤسسة التي ينتمي إليها، ونظر إلى اإلنسان من 
قافة المحلية ومقارنتها الزاوية الثقافية على وجه الخصوص وليس من الزاوية المادية، وربط فعالية المنظمة بالث

الوافدة نتيجة الشراكة التي أصبحت تطبع االقتصاد الوطني، وأخذ لهذا الغرض شركة المركب  بالثقافة
 نابة كميدان للدراسة.الكائن مقرها بمدينة ع ISPAT>> >> إسباتالصناعي للحديد والصلب 

 وقد طرح الباحث لهذه الدراسة جملة من التساؤالت كالتالي:
 عع مجال الدراسة عع في تحقيق الفعالية التنظيمية؟  عنابة ISPAT>> >> إسباتعع هل ستنجم 

 عع هل ستكون هناك عالقة بين اختالف العوامل الثقافية وفعالية التنظيم؟
 التسيير متماثلة بين اإلطارات العليا والدنيا؟ عع هل ستكون مستويات الرضا عن

 وعلى هذا األساس صاغ فرضية عامة اعتقد من خاللها أنه: 
 كلما كان االنسجام الثقافي بين المسيرين والمسيرين كلما تحققت الفعالية.

 من هذه الفرضية العامة صاغ الباحث فرضيات فرعية وصفها ب نها  صفرية:
 عع ال توجد طرق في مستوى رضا إطارات الهيئة الوسطى حسب الفئات العمرية. 

 عع ال توجد طرق في مستوى رضا إطارات الهيئة الوسطى حسب مستواهم التعليمي. 
 عع ال توجد طرق في مستوى رضا إطارات الهيئة الوسطى حسب طبيعة تكوينهم. 

 سطى حسب مدة خدمتهم في المؤسسة.ال توجد طرق في مستوى رضا إطارات الهيئة الو  عع
وبناء على اإلشكالية والفرضيات فقد رأى الباحث أن أهم طريقة الختيار العينة هي العينة العشوائية  

 إطارا موزعين على فئتين: 59الطبيعية والتي عدد أفرادها 
 إطارا من الفئة الوسطى. 20عع الفئة األولى: ومثلت 
 ارا من الفئة الوسطى الدنيا وذلك من اإلطارات اإلدارية وأقسام اإلنتاج.إط 29عع الفئة األولى: ومثلت 

أما المنهج الذي استعان به الباحث هو المنهج الوصفي، حيث أفاده في وصف واقع م ميدان الدراسة  
 من الزاوية التي تهم موضوع البحث.

 وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: 
ترتبط بالجوانب التقنية والمادية ر م  ائرية خاصة واالقتصاد الوطني عامة العع أن إشكالية المؤسسة الجز 

 أهميتها، بقدر ما بالبعد اإلنساني.
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عع أن الفعالية الحقيقية مرتبطة  بشكل قوي باالحترام واالعتناء بالثقافة الشخصية للعامل على اعتبار أنها 
 العوامل الحساسة في إنجاح العمل.

  ة:لثالثالسابقة االدراسة 
" رسالة ماجستير تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشريةتحت عنوان "إلياس سالم دراسة  

 .2001 ير منشورة قسم العلوم التجارية فرع إدارة األعمال جامعة المسيلة 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ت ثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية ومنه األداء التنظيمي، وتم 

 EARAوحدة البثق والتغطية وتذويب األلمنيوم  ALGALإجراء هذه الدراسة في الشركة الجزائرية ل لمونيوم 
 بالمسيلة.

يع سلوك األفراد لتنسجم أنماطهم مع سياسات انطلق الباحث من رؤية مفادها أن الشركة تحاول تطب
التنظيم، واإلجراءات وتصميم العمل والتوقعات الخاصة واألداء، حتى يمكن تحقيق األهداف التنظيمية، وعلى 
ذلك فان الثقافة التنظيمية تتداخل في السياسات والقواعد واإلجراءات ومدى فعالية المنظمة، ألنها تؤثر في 

موارد البشرية وخاصة في مستوى أدائهم، ومنه صيغت إشكالية الدراسة في السؤال شكل أنماط سلوك ال
 الجوهري التالي: 

 عع كيف تؤثر ثقافة المنظمة على أداء الموارد البشرية؟
 اندرجت تحتها األسئلة الفرعية التالية:  

 عع ما هو ت ثير ثقافة المنظمة على تشكيل أنماط السلوك البشري.
 قة بين خصائص ثقافة المنظمة من حيث االلتزام والعمل الجاد على أداء الموارد البشرية.   عع هل هناك عال

عع هل هناك عالقة بين خصائص ثقافة المنظمة من حيث جماعة العمل واحترام الوقت والمشاركة في 
 اتخاذ القرارات و أداء الموارد البشرية. 

 : أما فرضيات الدراسة فقد صيغت على النحو التالي
 عع تؤثر ثقافة المنظمة التي تتسم بجامعية العمل ت ثيرا جوهريا على أداء العاملين.  

 عع تؤثر ثقافة المنظمة التي تتسم بالبحث عن التميز على أداء العاملين.
 عع تؤثر ثقافة المنظمة التي تشجع االبتكار واإلبداع على أداء العاملين.

 الى:وقد هدف الباحث من هذه الدراسة      
 عع معرفة أهم األبعاد التي تتكون منها كل من ثقافة المنظمة وموضوع األداء.

 عع التعرف على العالقة الترابطية بين ثقافة المنظمة وأداء العاملين.
 عع المساهمة في دراسة المعوقات والعراقيل الثقافية التي تحد من تحقيق أداء متميز.

ج الوصفي التحليلي بغية جمع المعلومات حول الثقافة التنظيمية ولهذه األهداف استخدم الباحث المنه 
وتحليل ت ثيرها على أداء األفراد. وللحصول على البيانات الميدانية وظف الباحث االستمارة حيث قسم 

 محاورها وفق فرضيات الدراسة، كما استعان بالمقابلة مع بعض مسؤولي المؤسسة.
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عامال من  211عامال من أصل 82عينة عشوائية تتكون من  وبناء على ما تقدم فقد حدد الباحث
 مجتمع الدراسة. 

 ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي:
عع ت كيد ت ثير الثقافة التنظيمية التي تتصف بجماعية العمل ت ثيرا جوهريا على أداء العاملين، حيث وجد 

ل الجماعي ومدى انتمائهم لفريق العمل، إضافة إلى مدى أن أداء العمال يرتفع بمدى إحساسهم ببناء العم
 التعاون والتفاهم والتجانس الذي يسود الفريق واحترام الجهود المبذولة.

عع أما في ما يخص بحث المنظمة عن التميز في األداء، فالمنظمة لم تنتهج سبله ووسائله من إعطاء 
في متابعتهم واالهتمام الجدي بهم، هذا من ش نه الت ثير  استقاللية للعاملين والتقليل من المركزية المفرطة

على األداء وتحقيق أداء منخفض، وهذا ما يثبت معه فرضية تؤثر ثقافة المنظمة التي تتسم بالبحث عن 
 التميز على أداء العاملين.

داع في طرق عع أما فرضية دعم االبتكار واإلبداع فوجد أنها ال توفر أي مجال أو مناخ للتفكير أو اإلب
 عمل جديدة، أو تحسين طرق العمل التي من ش نها تفعيل قدرات ومؤهالت العمال. 

   :السابقة الرابعةالدراسة   
دور الثقافة التنظيمية في إدارة التغيير في المؤسسة االقتصادية تحت عنوان "هدار الحسن دراسة 
 .2001رسالة ماجستير  ير منشورة قسم علوم التسيير جامعة سطيف  الجزائرية" 
تمحورت فكرة هذه الدراسة في ربط إشكالية التغيير ومقاومته واستجابة المؤسسة للتغيرات التي تريد  

 إدخالها، وعالقة ذلك بقبول أفرادها الذين يرفضون هذا التغيير أحيانا  ويقاومونه، من خالل قيمهم واعتقاداتهم
وسلوكياتهم التي نطلق عليها مفهوم الثقافة التنظيمية، ومنه اتجه الباحث للبحث عن كيفية تحقيق المؤسسة  
دارة  للميزة التنافسية والتميز عن باقي المؤسسات من خالل توجيه سلوكيات أفرادها بقبول التغيير المتبنى وا 

المؤسسة الوطنية ألجهزة المراقبة لوالية سطيف  الثقافة التنظيمية وتطويرها.وقد اعتمد في ميدان دراسته عل
ENAML . 

 ومنه طرح الباحث اإلشكالية من خالل السؤال الجوهري التالي:
 ما مدى اعتماد المؤسسة االقتصادية الجزائرية في إدارتها للتغيير عن ثقافتها التنظيمية؟

 وقد تبنى الباحث لذلك الفرضيات التالية:
 ير أن تتم دون األخذ بعين االعتبار الثقافة التنظيمية.عع ال يمكن إلدارة التغي

عع تعتبر القيم التنظيمية من أهم العناصر التي تستطيع المؤسسة أن تعتمد عليها من أجل إنجاح عملية 
 التغيير.

 عع إن إهمال الجانب الثقافي داخل المؤسسة أثناء عملية التغيير يؤدي إلى وجود مقاومة التغيير.
حث من هذه الدراسة إلى إبراز أهم مكونات الثقافة التنظيمية في المؤسسة ومدى مالءمتها يهدف البا 

دارة.  ودورها في فعالية المؤسسة، وكذا إبراز العالقة بين الثقافة التنظيمية كمكون أساسي في المؤسسة وا 
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االعتماد عليها في إدارة وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل الثقافة التنظيمية ومدى     
 سؤاال وبعض األساليب اإلحصائية. 52األعمال، مستعينا باستمارة بحث احتوت على 

 عامال.802من مجتمع الدراسة المكون من  %30أما العينة فتم اختيارها عشوائيا بنسبة    
 من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي:  

إدارة المؤسسة بالثقافة التنظيمية في عملية التخطيط للتغيير خاصة في ما عع هناك اهتمام ضعيف من قبل 
قناعهم بضرورة وأهمية التغيير.  يخص توضيم الرؤية وا شراك العمال في التخطيط وا 

عع هناك اهتمام ضعيف من قبل إدارة المؤسسة بالثقافة التنظيمية في عملية تنفيذ التغيير، ويتضم ذلك من 
ال على العمل الجماعي المشترك من أجل تنفيذ التغيير، إضافة إلى ذلك فإن إدارة خالل عدم حث العم

 المؤسسة ال تقوم بتوظيف التجارب الناجحة السابقة من أجل إنجاح عملية التغيير. 
عع هناك اهتمام ضعيف بالثقافة التنظيمية في عملية متابعة ومراقبة التغيير من قبل إدارة المؤسسة، واتضم 

خالل عدم حث إدارة المؤسسة على االلتزام التنظيمي بالوضع الجديد بعد التغيير، باإلضافة إلى  ذلك من
 عدم تركيزها على قيم ومعايير المجموعة لضمان استمرارية ذلك التغيير. 

عع وجود متوسط لقيمة الشعور باالنتماء داخل المؤسسة والتي تعتبر القيم الداعمة لعملية التغيير حيث 
ويظهر ذلك من خالل سرعة استجابة العمال لمهامهم  1.15قيمة المتوسط الحسابي لبنودها بلغت 

 وا حساسهم ب همية وظائفهم.
  :السابقة الخامسةالدراسة 

تأثير إستراتيجية التغيير على تطوير الثقافة التنظيمية" تحت عنوان "هشام عبد الرحمان غنوم دراسة  
 .2004األعمال جامعة عين شمس، مصر رسالة ماجستير منشورة قسم إدارة 

تتمحور هذه الدراسة حول ت ثير إستراتيجية التغيير على تطوير الثقافة التنظيمية بالتطبيق على 
 مستشفيات الجامعية لعين شمس، وقد صاغ الباحث لهذه الدراسة األسئلة التالية: 

 غيير؟عع كيف يمكن تطوير المستشفيات الجامعية من خالل إستراتيجية الت
 عع ما هي أبعاد المدخل اإلستراتيجي األكثر ت ثيرا؟

 عع وما هي أهمية هذه األبعاد؟
وضوح الرؤية، إدراك أهمية التغيير، التركيز على العميل، دعم  عع إلى أي مدى يمكن لهذه األبعاد >>

أن تحدث تطورا  >> لفرديةاإلدارة بالتدريب والتعلم التنظيمي، دعم اإلدارة للتوفيق بين األهداف التنظيمية وا
 في ثقافة المستشفيات الجامعية؟

 علما أن الدراسة تتمثل في مكونين أساسين هما القيم المحورية المشتركة وسلوك النمط اإلداري.
وقد توصل الباحث إلى أن هناك اهتمام من قبل أفراد العينة الممثلة لجميع المستشفيات الجامعية  

لعين شمس، ب بعاد إستراتيجية التغيير التي حددها الباحث للدراسة، كما توصل أيضا إلى أن هناك ت ثير 
ون الرئيسي األول للثقافة إيجابي واضم ألربعة أبعاد إستراتيجية للتغيير المحدد سابقا، على تطوير المك

التنظيمية والمتمثل في القيم المحورية المشتركة، لكن ال يوجد هناك ت ثير للبعد الخامس المتمثل في التوفيق 
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بين األهداف التنظيمية واألهداف الفردية في تطوير المكون األساسي األول للثقافة أيضا، إال أن هناك ت ثير 
ة الذكر على تطوير المكون الرئيسي الثاني للثقافة التنظيمية والمتمثل في إيجابي ل بعاد الخمسة السابق

 السلوك اإلداري.
  :السابقة السادسةالدراسة 

رسالة ماجستير  ير منشورة كلية العلوم ثقافة المؤسسة والتغيير" " تحت عنوان "سليمة سالم دراسة  
 .2005ئر االقتصادية وعلوم التسيير)تحليل اقتصادي ( جامعة الجزا

لقد تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول ثقافة المؤسسة وعالقتها بإحداث التغيير وتحقيق كفاءة المؤسسة 
في سلوكها التنظيمي، ألن تغير المورد البشري أصبم حتمية تفرضها التغيرات الخارجية من جهة، ومن جهة 

سلوكيات وأنماط التفكير والثقافة التنظيمية، أخرى فإن إحداث التغير الهيكلي والتكنولوجي بدون تغيير في ال
 يجعل من التغيير يفقد فعاليته التي ال تتم إال باستعمال حلقة التغير الثقافي، لهذا تم طرح التساؤالت التالية: 

 هي خصائص ومكونات الثقافة اإليجابية؟ عع ما
 لجامدة لجعلها إيجابية ومتطورة؟عع وما هي التغيرات أو التعديالت المطلوبة في الثقافة السلبية أو ا

عع ثم إن أهمية القائد في نجاح عملية التغيير تجعلنا نتساءل ما هي المميزات والشروط الواجب توفرها في 
 قائد التغيير الناجم؟

عع وما هي األوجه واألساليب الحديثة للقيادة اإلستراتيجية إلرساء التغيير الثقافي في المؤسسة بشكل 
 تتكيف مع متغيرات البيئة بديناميكية وفعالية؟يجعلها 
 ولإلجابة عن هذه التساؤالت طرحت الباحثة الفرضيات التالية: 

 عع تمثل ثقافة المؤسسة عامال جد فعال في تحقيق الكفاءة التنظيمية للفرد والمؤسسة ككل.
المؤسسة ككل بشكل يحقق عع إن فعالية التغيير في المؤسسة يقترن بمصاحبة التغيير الثقافي ل فراد و 

 أهداف المؤسسة.
 عع تمثل القيادة اإلدارية حجر األساس في نجاح قيادة التغيير.

في المؤسسة الجزائرية يقترن بمدى تالءم ثقافة المؤسسة وثقافة جاح التغيير وبالتالي اإلصالحات عع إن ن
 العامل الجزائري.

 ما يلي: وقد هدفت الباحثة من هذه الدراسة إلى الوقوف على
 عع تبيين أهمية الجانب االجتماعي وأوجه ت ثيره في العملية اإلدارية.

 عع االهتمام أكثر بالسلوك التنظيمي وتثمين الموارد البشرية في المؤسسة الجزائرية.
 عع الكشف عن أهمية العوامل االجتماعية في فعالية القيادة في المؤسسة أو قيادة عملية التغيير.

التحليلي في الفصل األول والثاني حيث تعرضت احثة في دراستها هذه على المنهج تمدت البوعليه فقد اع
لجانب التغيير وربطته بالجانب الثقافي، وعلى المنهج االستنباطي في الفصل الرابع حيث استنبطت العناصر 

 الثقافية المكونة للمجتمع الجزائري والمؤسسة الجزائرية.
 لت إليها الباحثة ما يلي:من أهم النتائج التي توص 
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عع إن كفاءة المؤسسة ترتبط بشكل أساسي بكفاءة أنظمة التسيير وهو ما يفسر وجود مؤسسات تملك 
الموارد المادية والتكنولوجية، في حين توجد عراقيل تجعلها بعيدة عن تحقيق أهدافها واستمراريتها في 

 محيطها.
جر األساس في تحقيق الفعالية اإلدارية من جهة، وقيادة أي عع تمثل القيادة اإلستراتيجية في المؤسسة ح

 تغيير بنجاح واستمرارية من جهة أخرى، وهذا ما أثبتته بعض الدراسات لعدة بلدان كاليابان وألمانيا.
عع إن المشاكل التي تعاني منها المؤسسة الجزائرية اليوم تعود في جزء كبير منها إلى إهمال الجانب 

افي للموارد البشرية، ألنه ال يمكن للمؤسسة أن تحقق أهدافها بتجاهلها ألهداف الفرد اإلنساني والثق
 الشخصية.

عع تعتمد كفاءة المؤسسة على إدارتها للبعد اإلنساني واالجتماعي للفرد، كما تهتم بتلبية حاجاته وتوفير 
لشعور باال تراب في العمل مناخ عمل يبعث على الراحة والشعور بانتماء األفراد لمؤسستهم ويغطي على ا

 فهي ترسم إستراتيجيتها باالعتماد على الفرد.
عع وجود إنسانية عالية لعبت دورا مهما في كفاءة السلوك التنظيمي، وهي ما يتحلى بها عمال المؤسسات 

 الكبرى كونها قيم عامة تشترك فيها كل الثقافات في العالم منها: االحترام والتقدير
  روح المبادرة واالعتراف بالجهود، العدل في المعاملة، التشجيع وتقييم الكفاءات. التواضع والصدق،

 معذكرة ،بجامعة قسنطينة بكليعة العلعوم الجتماعيعة واإلنسعانيةبوبكر منصور  :ـ: جزائرية لسابعةالدراسة ال

لوك  :حعول والتنظعيم العمل النفس علم في الماجستير شهادة لنيل مكملة وء الـس ا بـس ة وعالقتـه ة التنظيمـي الثقاـف
ة  ة الجزائرـي ي اإلدارة العمومـي ي ـف الحالتنظيـم ة المـص ة الخارجـي ة للدوـل وادي بوالـي ا  اـل نة نموذـج  .6002ـس

 تهيكلت اإلشكالية حول السؤال:و
 المصعالم أجهعزة فعي التنظيمعي السعلوك التنظيميعة، وسعوء الثقافعة بعين إحصعائية داللعة ذات عالقعة توجعد هعل

 الوادي؟ بوالية للدولة الخارجية
  :التالية الفرعية التساؤالت الرئيسي التساؤل عن وتنبثق

 الوادي؟ بوالية للدولة الخارجية المصالم أجهزة في السائدة التنظيمية الثقافة مستوى هو ما -أ

 الوادي؟ بوالية الخارجية للدولة المصالم أجهزة في السائد التنظيمي السلوك سوء مستوى هو ما -ب

 المصالم أجهزة في السلوك التنظيمي وسوء التنظيمية، الثقافة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل -ت

 الوادي؟  بوالية للدولة الخارجية
 :التالية الفرضيات صيغت التساؤالت هذه على ولإلجابة

 .الدراسة عينة أفراد بين السائدة التنظيمية الثقافة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد -أ

 .الدراسة عينة أفراد بين التنظيمي السلوك سوء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد -ب

 أفعراد لعدى التنظيمعي السعلوك وسعوء التنظيميعة الثقافعة بعين إحصعائية داللة ذات سالبة ارتباط عالقة توجد -ت

 .الدراسة عينة
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 الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: تهدفو 
 السعلوك الموجهعة للسعلوك، وسعوء القعوى إحعدى باعتبارهعا التنظيميعة الثقافعة بعين االرتبعاط عالقعة معرفعة -أ

 .أخرى جهة واعية من  ير أو واعية، بكيفية الفرد يختاره كمسار التنظيمي

  .الجزائرية العمومية اإلدارة في السائدة التنظيمية الثقافة أبعاد وتحليل دراسة -ب

 اإلدارة فعي السعائدة التنظيميعة الثقافعة أطعر ضعوء فعي السعلوك سعوء أشعكال لعبعض تفسعير علمعي وضعع -ت

 هعذه فعي الععاملين األفعراد لسعلوك ثقعافي-البععد العنفس االعتبعار بععين ت خعذ تحليليعة رؤيعة معن انطالقعا العموميعة،

 .اإلدارة

 معوظفي بعين العالئقعي مسعتوى علعى الدراسعة( فعي السعلوك )المحعددة سعوء ألشعكال السعلبية النتعائج معرفعة -ث

 جهعة معن برمتها اإلدارية العملية لوظائف يحدث الذي قد االختالل ومستوى جهة، من الجزائرية العمومية اإلدارة

 .أخرى

 ميعدان فعي جديعدا مفهومعا باعتبعاره التنظيمعي السعلوك سعوء مجعال فعي العلمعي البحعث إثعراء فعي المسعاهمة -ج

 عمليعات اإلصعالح ضعمن ينعدرج العذي التنظيمعي التطعوير فعي تفيعد بمقترحعات اإلدارة تزويعد.التنظيمعي السعلوك

    .الجزائرية العمومية اإلدارة أجهزة أداء مستوى اإلداري، وتحسين
 ،البيانعات لجمعع كع داة االسعتبيان اسعتخدم التحليلعي، كمعا الوصعفي ولتحقيق األهداف استعمل الباحث المعنهج

 أجهعزة داخعل التنظيمعي سعوء السعلوك مسعتوى ععن الكشعف بهعدف الباحعث طعرف معن أعد استبيان عن عبارة وهي

 الدراسة. عينة خالل من الجزائرية العمومية اإلدارة
 وفق سوء السلوك أشكال من مجموعة يقيس بعد كل أبعاد أربعة على موزعة عبارة 34 من ويتكون االستبيان

ل وضععه العذي النمعوذج ول ـمن ـك تيفن طومـسون ـب د وـس كمعا اسعتخدم بععض المقعاييس اإلحصعائية مثعل  .أكروـي
ك فرنـسيس ديعف من كل وضعه وهذا المقياس ،وودكوك ومايك فرانسيس ديف :ل التنظيمية القيم مقياس  وماـي

 التنظيمية القيم مستوى لقياس المقياس وضع .الهيجان أحمد عبد الرحمانالدكتور  العربية إلى ، ونقلهكوك وود

 عباراتعه مجمعوع.فرعيعة قضعايا ثعالث معن يتكعون بععد رئيسعية، وكعل أبععاد أربععة خعالل التنظعيم معن فعي السعائدة

 المنظمعات فعي السعائدة التنظيميعة الثقافعة مسعتوى لمعرفعة المقيعاس يسعتخدم.االيجعابي االتجعاه فعي صيغت عبارة60
 والئية: مديرية 30 في والمتمثل الدراسة مجتمع حصرو 

 اعتماد الظرفية، أي العينة طريقة وفق % 33 نسبة يمثل ما أي مديريات 10 اختيار -

 .البحث أهداف مع ايجابيا تعاونا أظهروا مسؤوليها أن االستطالعية الدراسة خالل من اتضم التي المديريات
 المختعارة العشعرة بالمعديريات الععاملين مجمعوع معن % 18.06 يمثلعون موظفا 220 :ب العينة حجم تحديد -

  .العشوائية الطبقية الطريقة وفق متساو    ير بشكل العينة أفراد اختيار تم الثانية، وقد الخطوة في
 :وتوصل الباحث إلى نتائج مفادها

 .الوادي بوالية الخارجية للدولة المصالم ب جهزة التنظيمية الثقافة مستوى في منخفض مستوى وجود -أ

 .التنظيمي السلوك سوء من متوسط مستوى وجود -ب
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 جميعع العينعة حسعب ألفعراد بالنسعبة التنظيميعة الثقافعة مسعتوى فعي إحصعائية داللعة ذات وفعورق وجعود -ج 

 .لجنسة، ااألقدمي المهنية، الفئة الدراسة متغيرات

 متغيرات حسب العينة بالنسبة ألفراد التنظيمي السلوك سوء مستوى في إحصائية داللة ذات وفروق وجود -د 

 .الجنس لمتغير فروق بالنسبة وجود وعدم.األقدمية المهنية، ومتغير الفئة
 .السلوك التنظيمي وسوء التنظيمية الثقافة بين إحصائية داللة ذات سالبة ارتباط عالقة وجود -ه 

  :السابقة الثامنةالدراسة 
 3882نشرت هذه الدراسة ألول مرة سنة     Jon.P.kotter and James L.Heskett دراسة   

" والكتاب هو ثمرة تحقيق كبير في شكل أربع Corporate Cultur and Performanceتحت عنوان " 
في الواليات المتحدة األمريكية،مولت هذه الدراسة  3883إلى جانفي 3891( دراسات ضخمة من أوت 05)

 ".Harverd.Busnessمن طرف قسم البحث " 
وذلك من خالل طرح تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين ثقافة المؤسسة، ومردودية المؤسسة، 

 المؤسسة، ومردودية المؤسسة؟ ثقافةالتساؤل التالي: هل توجد عالقة سببية بين 
إن ما يميز هذه الدراسة في تحليلها هو محاولة قياس العالقة بين ثقافة المؤسسة ومردودية المؤسسة، أي 

لبحث في طبيعة تلك العالقة األثر الذي تؤديه الثقافة التنظيمية في رفع أو خفض مردودية المؤسسة، أي ا
 قطاعا من الصناعات.22مؤسسة تنشط في 201ومحاولة قياسها، وقد شملت الدراسة 

وتوصلت الدراسة في األخير إلى النتيجة التالية أن نمط الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسة هي التي 
 اض مردودية المؤسسة. تعمل على رسم سلوكها التنظيمي، هذا له عالقة وطيدة بارتفاع وانخف

  :السابقة التاسعةالدراسة 
حيث ميزت بين  3883نشرت هذه الدراسة سنة  Jacqueline Koberg and Christimeدراسة  

أنواع الثقافات السائدة في شركات المحاسبة في الواليات المتحدة األمريكية، ومدى االبتكار لدى العاملين في 
محاولة تحديد الثقافة اإلبداعية السائدة في هذه الشركات وذلك من خالل طرح هذه الشركات، وهدفت هذه إلى 

 التساؤل التالي:
 ما عالقة نمو ثقافة اإلبداع لدى العاملين، وجو العمل لدى العاملين في الشركات موضوع الدراسة؟

  ولإلجابة عن هذا التساؤل المحوري فقد حدد له الباحثان أبعادا في الفرضيات التالية:
    عع هناك عالقة بين مناخ العمل ومبادرة العمل.

    عع هناك عالقة بين مناخ العمل ودافعية االبتكار.
  عالقة بين مناخ العمل واستمالة العمال. عع هناك
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وتوصلت الدراسة في األخير إلى أن ثقافة اإلبداع يجب أن تتضمن وجود عدد من الصفات التي  
والدافعية واالبتكار واستمالة الموظفين وذلك عكس الثقافة البيروقراطية التي تركز  تخلق الجو المالئم للمبادرة

   (1)الرسمية والرقابة. على
 توظيف الدراسات السابقة:

عع لقد أعطت لنا هذه الدراسات وخاصة منها الجزائرية رؤية مسبقة حول ميدان الدراسة وأهم المشاكل التي 
 الجزائر.تواجهها المؤسسة الصناعية في 

 عع ساعدت هذه الدراسات الباحث في صيا ة أهداف الدراسة وبناء إشكالية وتساؤالت بحثه.
عع ساعدت هذه الدراسات الباحث في كيفية إعداد الجانب المنهجي للدراسة الميدانية وخاصة منها المنهج 

 وأداة الدراسة.
 وأداء المؤسسة وفعاليتها.عع أشارت هذه الدراسات إلى العالقة بين الثقافة التنظيمية 

عع لفتت هذه الدراسات نظر الباحث إلى ضرورة االهتمام بالمورد البشري من جهة إنسانية، كما أفادته 
 أيضا ب ن لكل مؤسسة ثقافة خاصة بها توجه الفعل والتصرف واالبتعاد عن النظرة التقليدية للمورد البشري. 

تنظيمية دور كبير في إنجاح عملية التغيير، وكذلك إلى أهمية عع أشارت هذه الدراسات إلى أن للثقافة ال
 العوامل االجتماعية في قيادة عملية التغيير.

عع إن هذه الدراسات أوضحت للباحث مالحظات أثرت موضوع الدراسة ودعمته لفهم موضوع دراسته 
تغيير التنظيمي السائد في وأبعاده، لكنه حاو أخذ منحى آخر في تناول الثقافة التنظيمية، حيث ربطها بال

المؤسسة الصناعية، أي أنه حاول ربط التغيير التنظيمي ودوره في تطوير الثقافة التنظيمية، وذلك بتفكيك 
تلك العالقة في أبعاد أربعة ممثلة في الوالء التنظيمي، واالنضباط الذاتي، وااللتزام التنظيمي، وكذا قيمة 

ة من السلوكيات التي تعبر عن الثقافة التنظيمية من خالل درجة العمل، هذه األبعاد جسدها في مجموع
 تعزيزها من  طرف اإلدارة، وبالتالي تحديد طبيعة الثقافة التنظيمية الناتجة. 

                                                                 
 ( فؤاد نجيب الشيخ: ثقافة االبتكار،المجلة العربية لإلدارة ، العدد5، المنظمة العربية لتنمية اإلدارة، مصر، 2005، ص1.43)
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 تمهيد:
التغيرات البنائية التي ساعدت على النمو التنظيمي الحديث، واكبتها تغيرات ثقافية وفكرية موازية  إن

لعبت دورا أساسيا في إحداث ثورة تنظيمية حديثة، اتضحت جليا في سيطرة قيم ثقافية تؤكد وضوح الهدف 
 لحياة االجتماعية المختلفة.والفعالية والموضوعية والتخصص، انطالقا من التباين الذي اتسمت به مظاهر ا

هذا األمر دعا بالعلماء إلى إيجاد صور وآليات من ش نها أن تحدد األفاق المستقبلية للتنظيمات 
الحديثة، عن طريق احداث تغييرات في طبيعة هذه التنظيمات لكي تتمكن من البقاء واالستمرارية. ولكي 

واضحة، ترسم أبعاد نشاطاته وتوجهه نحو األفضل إذا  يتحقق ألي تنظيم وجوده عليه أن يصوغ أهدافا محددة
ما أراد البقاء. وللوقوف على طبيعة التنظيمات الصناعية وفعاليتها سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم 
النظريات المفسرة لها، من تقسيم للعمل وبناء السلطة، ووضوح األهداف، ونوعية الخدمات، ونسق االتصال، 

العلماء والباحثين في هذا الموضوع، ر م االختالف بينهم حول ماهية التنظيم  وهي خصائص أكدها معظم
 وطبيعته.

I - لتنظيم: لمعالجة ال الكالسيكية اتالنظري 
 :MAX WEBERالنظرية البيروقراطية ماكس فيبر  -1

جاز والدقة تعتبر السلطة القانونية عند فيبر هي البيروقراطية والتي تمتاز فيها االدارة بالكفاءة واالن
في العمل. فكلما كان التنظيم اإلداري بيروقراطيا كان اإلنتاج عاليا، وقد اعتبر فيبر النمط البيروقراطي نمطا 
مثاليا افتراضيا، وليس صورة لإلدارة في بلد معين، إذ لم تكن النظرية البيروقراطية تصويرا لواقع إداري موجود 

  1نظرية على النحو التالي:في دولة ما. وقد حدد فيبر خصائص هذه ال
 تقسيم العمل والتخصص. -
 التسلسل الرئاسي. -
 وضوح خطوط السلطة. -
 اتباع نظام الجدارة في تعيين التسلسل الرئاسي. -
 اعتبار اإلدارة مهنة تحتاج للت هيل والتدريب. -
 وجود قواعد وتعليمات محددة لسير العمل. -
 االهتمام بالتوثيق وتنظيم السجالت. -
 الرسمية في عالقات العمل داخليا وخارجيا.  -

تعتبععر النظريععة البيروقراطيععة مععن النظريععات األولععى التععي تمحععور اهتمامهععا حععول البنععاء الرسععمي وعليععه         
وعالقتعععه بتحقيعععق الكفايعععة التنظيميعععة، بمعنعععى أن البيروقراطيعععة أععععارت اهتمامعععا لوظيفعععة التغيعععرات التنظيميعععة فعععي 

( األلماني الجنسية رائدا للنظرية البيروقراطية في 2691-2621)ماكس فيبرظيمية، ويعتبر تحقيق الكفاية التن
اإلدارة، وكععان معاصععر لععرواد اإلدارات العلميععة ومبادئهععا، حيععث اعتبععر تلععك النظريععات للمشععاريع الصععغيرة و يععر 

                                                                 
 .90، ص2009محمد قاسم القريوتي: نظرية المنظمة والتنظيم، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  1
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ام السعععيطرة والرقابعععة صعععالحة للمشعععاريع الكبيعععرة وقعععد اعتبعععر نظريتعععه النظريعععة المثلعععى التعععي تضعععمن لعععإلدارة أحكععع
 وتحقيقي فعالية وكفاءة عالية.

هو أول من حاول تقديم نظرية منظمة وشاملة  ماكس فيبرويكاد يجمع علماء التنظيم واإلدارة على أن 
في التنظيمات البيروقراطية، إذ يعد تصوره للبيروقراطية والتنظيم الرسمي بمثابة حجر الزاوية في أي دراسة 

لكن من جهة ثانية ال يمكن االدعاء ب نه الوحيد الذي تحدث أو اهتم  يمكن تجاوزها،لهذا الموضوع ال 
بموضوع البيروقراطية ك داة للتنظيم المؤسسي أو االجتماعي، فقد سبقه إلى ذلك العديد من المفكرين 

 ، أمثال عالم االقتصادعلم االجتماعي قاموسفي كتابه  محمد عاطف غيثوالمنظرين كما أشار إليه 
(، كما شاع استخدامه عند بعض الدارسين 2622-2612)Vincent De Journaye  فانسون دوجورناي 

حينما زاد تدخل الدولة وسيطرة الموظفين على أجهزة الدولة،  26األوروبيين وبخاصة األلمان منهم في القرن 
مج الرعاية االجتماعية عندما كان للدولة أن تضع بعض برا 2121أما في انجلترا شاع استخدامه منذ عام 

" إن مهام الحكومة أصبحت تتوزع  2191 جون ستيوارت ميلللفقراء ورفع مستوى الصحة العامة، ولقد كتب 
فقد Robert  Michels  روبر مشلز بين طرائق مهنية متخصصة وذلك جوهر البيروقراطية ومعناها"، أما 

 .(1)السياسيةوسع مفهوم البيروقراطية ليشمل الدولة واألحزاب 
وقععد عععرف مععاكس فيبععر البيروقراطيععة علععى أنهععا " هععي عبععارة عععن مجموعععة األسععس اإلداريععة التععي تخععرج 

 . (2)السياسة العامة للمنظمة إلى حيز الواقع وتضعها موضع التنفيذ الصحيم لتحقيق األهداف"
التنظيم على النموذج الرشيد، ويتضمن هذا النموذج مجموعة من األفكار والتصورات  فيبرويصور 

والمبادئ، من بين هذه أن التنظيم مجرد وسيلة لتحقيق أهداف الجماعة التي تصنعها عن عمد لتحقيق 
نماط أ راض بطريقة فعالة، ومعنى هذا أن السلوك التنظيمي يتم بطريقة شعورية ورشيدة، كما يتم تحديد أ

السلوك عن طريق التحقيق لتحسين مستوى الكفاية، وتتخذ القرارات في ضوء دراسة الموقف دراسة رشيدة 
 .(3)باستخدام المعارف العلمية مع وجود جهاز قانوني، ولذلك يقتصر االهتمام ب بنية محددة قانونا"

لتفوق من الناحية التقنية، وقد يعود يتميز عن بقية أشكال التنظيم األخرى با فيبر فالتنظيم البيروقراطي عند
هذا إلى وضوح األدوار التي على الموظفين خاصة وأفراد المجتمع على العموم القيام وااللتزام بها دون تدخل 

 عوامل خارج التنظيم.

في تحليله للتنظيم وربطها بالتنظيم البيروقراطي مفهوم السلطة الذي حدده  فيبرومن المفاهيم التي تعرض لها 
 .(4)ب نه " احتمال إن تطيع جماعة معينة من الناس األوامر المحددة التي تصدر عن مصدر معين"

إلععى ثالثععة نمععاذج مختلفععة تعبععر عععن أشععكال التنظععيم، ويرجععع هععذا االخععتالف بععين هععذه  فيبــروقععد صععنفها 
 النماذج الثالثة إلى االختالف الجوهري بين كل نموذج وآخر على مستوى الشرعية وهي:

                                                                 
 .51، 52ص  -، ص2002، دار الفرقة الجامعية، مصر، علم االجتماع قاموسمحمد عاطف  يث:  (1)

هللا جميلة:  (2)  .52، ص.2000، عمان، 3، دار المسير للنشر، طاإلدارة علم وتطبيقالجيوشي محمد رسالن، جاد 

 .55، ص3889، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، علم اجتماع اإلدارةعبد الهادي الجوهري:  (3)

 .12، ص 3882 ، دار المعارف ،  مصر،مدخل لدراسة التنظيمات المعاصرةلسيد الحسيني:  (4)
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لسعععلطة الملهمعععة )الكاريزميعععة(: التعععي تقعععوم علعععى العععوالء المطلعععق لقدسعععية معينعععة اسعععتثنائية مثعععل البطعععوالت أو ا -
نموذج من نماذج الشخصية يحتذي لما لديه من مثل وقيم، أو سعبب نظعام ابتدععه أحعد الزعمعاء، فهنعاك القائعد 

بقيعة األفعراد ممعا يجععل القائعد هالعة  يستمد شرعيته من الخصائص الجسمية والقدرات التي يتميز بها القائد عن
 من التعظيم والتقدير نتيجة للقدرة التي يتمتع بها.

السلطة التقليدية: التي تستمد شرعيتها من االعتقاد في مبلغ قوة العادات والتقاليد واألعراف السائدة وشرعية  -
 لسلطة التقليدية.المكانة التي يحتلها أولئك الذين يشغلون األوضاع االجتماعية الممثلة ل

مصدر االعتقاد فيها قواعد أو معايير موضوعية  ير  السلطة القانونية: التي تقوم على أساس عقلي رشيد، -
شخصعععية، أي أن هنعععاك اعتقعععادا رسعععميا فعععي تفعععوق بنعععاء مععععين معععن المععععايير القانونيعععة مهمعععا كعععان محتعععوى هعععذه 

يقبضععون علعى مقاليعدها الحععق فعي إصعدار أوامععرهم القواععد، كمعا أن مصععدر هعذه السعلطة أيضععا تفعويض اللعذين 
 .(1)بهدف إتباعها والمحافظة عليها، وهكذا ترجع طاعة األفراد للقانون ال إلي قائد ملهم وال إلى قائد تقليدي.

 ويحدد ماكس فيبر خصائص النموذج البيروقراطي على النحو التالي:
اء البيروقراطي تقسم وتوزع على األوضعاع المختلفعة أن األنشطة المختلفة التي تستهدف تحقيق أ راض البن -

 في التنظيم، على ضوء القواعد أو القوانين أو التنظيمات اإلدارية.
ال بد أن يوجد قانون ينظم إصدار األوامر إلى الموظفين كي يقوموا بواجباتهم الرسمية، بحيث ينظم العمعل  -

 دى.بصورة عامة ويمنم إصدار األوامر في كل حالة على ح
تقوم السلطة العليا بتعيين األفراد الذين تتوفر لديهم المؤهالت المناسبة عن طريق إجراء امتحانات خاصعة،  -

 واستثنى من ذلك كبار الموظفين الذين ينتخبون لكي يعبروا عن إرادة الناخبين. 
وتترتعب هعذه  لكل وضع أو وظيفة سلطة محددة، ولكنها تختلف عن بعضها معن ناحيعة مالهعا معن سعلطات، -

الوظائف وما لها من سلطات في الوظائف على شكل تسلسل بعضها فوق بعض، ويتخذ التسلسل عادة شكال 
 هرميا، أي يجب توضيم مجال سلطة الرؤساء على مرؤوسيهم. 

تفصل البيروقراطية النشاط الرسمي للموظف عن حياته الخاصة، كما تفصل األمعوال واألدوات العامعة ععن  -
 ععت الخاصة للموظف.الممتلكا

تتطلعععب البيروقراطيعععة تعععدريبا متخصصعععا، وينطبعععق هعععذا األمعععر علعععى المعععديرين التنفيعععذيين كمعععا ينطبعععق علعععى  -
 الموظفين.

 يتطلب أداء النشاط الرسمي قدرة الموظف الكاملة على أداء العمل بغض النظر عن الوقت المحدد له. -
ل الخععدمات مععع زمالئععه مععن المععوظفين، ألن معنععى أداء ينبغععي علععى الموظععف أال يسععتغل وظيفتععه أو يتبععاد -

 وظيفة أن يقبل القيان بالتزام خاص نحو اإلدارة في مقابل الحصول على مورد الرزق.
يسععتمر الموظععف مععدى حياتععه فععي البيروقراطيععة العامععة والخاصععة علععى السععواء، ويتحصععل علععى مرتععب ثابععت  -

 ومعاش الشيخوخة.
                                                                 

 .11 – 14ص  -.، ص3819، دار الكتاب الجامعية، مصر، البيروقراطية الحديثةمحمد علي محمد:  (1)
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عليها الموظف إلى جانب شعوره باألمن الذي يكلفعه لعه المرتعب العذي يتقاضعاه، إن االمتيازات التي يحصل  -
 فضال عن االحترام االجتماعي واستمراره طوال حياته في شغل الوظيفة داخل البناء البيروقراطي.

حتععى أنععه ال يمكععن مقارنععة ميكععانيزم  يتفععوق التنظععيم البيروقراطععي علععى أي شععيء أخععر مععن أشععكال التنظععيم، -
وقراطيععععة كاملععععة بالتنظيمععععات األخععععرى، ويرجععععع هععععذا التفععععوق والسععععمو إلععععى أن البيروقراطيععععة تتصععععف بالدقععععة البير 

 والسرعة.
 البيروقراطية بناء اجتماعي ال يمكن تحطيمه أو القضاء عليه. -
 ال يستطيع الموظف أن يهرب من الجهاز البيروقراطي. -
 السلة البيروقراطية. ال يستطيعوا الرعايا االستغناء من جانبهم عن جهاز -
 يتميز الجهاز البيروقراطي بالنظام. -
 وكما أن للتنظيم البيروقراطي بناء اجتماعي فله بناء سياسي أيضا.  -
في الظروف العادية ترتفع دائما قوة البيروقراطية كاملة النمو، وتميل البيروقراطيعة دائمعا إلعى أن تكعون إدارة  -

 ومعرفتها عن النقد بقدر ما تستطيع.  فهي تخص أعمالها أقسامها سرية،
اهتمام البيروقراطيعة بعالقوة يكعون فععاال إذا حافظعت علعى السعرية ومفهعوم سعر الرسعمي اختعراع معن اختراععات  -

 البيروقراطية.
 .(1)توجد البيروقراطية أسلوبا رشيدا في الحياة -

قعععد اهتمعععت بالبنعععاء التنظيمعععي واإلداري، ف كعععدت علعععى  فيبـــروفعععي خضعععم معععا سعععبق نصعععل إلعععى أن نظريعععة 
التخصص وتقسيم العمل، وعلعى البنعاء الهرمعي للسعلطة التعي تعنعي المركزيعة فعي اتخعاذ القعرارات، وهعو فعي كعل 
لغعععاء العالقعععات  ذلعععك يؤكعععد علعععى الصعععبغة الرسعععمية التعععي تعتمعععد علعععى الطريقعععة المكتوبعععة فعععي اتخعععاذ القعععرارات وا 

 يجب أن تكون محددة ومرسومة في إطار رسمي.الشخصية، فاالتصاالت 
في التنظعيم، إال أنعه يكعاد يتنعاول واحعد  فيبروعلى الر م من إجماع كثير من العلماء على أهمية نموذج 

وأهمل قطاع اإلنتاج والعمل، وهذا ما جعلعه يتععرض إلعى مجموععة  من قطاعات التنظيم وهو القطاع اإلداري،
ب كثيعرة منعه، خاصعة معن قبعل أصعحاب االتجعاه العوظيفي فعي علعم االجتمعاع، االنتقعادات التعي مسعت جوانع معن

 يمكن أن نتناولها في ما يلي:

قد أ فل المعوقات الوظيفيعة لعناصعر نموذجعه وركعز فقعط علعى إبعراز  فيبرإلى أن  غولدنرو ميرتونفيذهب  -
لقواعد العذي يخضعع لعه سعلوك العامعل إسهام العناصر التنظيمية المختلفة في تحقيق فعالية التنظيم، فااللتزام با

 قد يؤدي إلى نتائج  ير متوقعة، مثل قتل روح المبادرة فتصبم الوسائل هي الغايات نفسها.
أهمععل جملععة مععن المتغيععرات التععي تععتحكم فععي الجهععاز فيبــر  إلععى أناتزيــوني و غولــدنرو بارســونزكمععا أشععار  -

التنظععيم، إهمالععه للعالقععات الشخصععية والجماعععات  يععر التنظيمععي ككععل ومنهععا: إهمالععه لمشععكلة الديمقراطيععة فععي 

                                                                 
 .12، ص3889، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، علم اجتماع اإلدارةعبد الهادي الجوهري،  (1)
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إهمالعععععه لتععععع ثير العععععروح المعنويعععععة والرضعععععا العععععوظيفي علعععععى األداء األمثعععععل للعمعععععل وا همالعععععه لمشعععععكلة  الرسعععععمية،
 .(1)المسؤولية

ألنه جاء نتيجة واقع معين عاشه  ونتيجة هذا فقد اظهر نموذجه اختالل ونقص كبيرين عند التطبيق الفعلي، 
 يبر. ماكس ف

نموذج قد بالغ في ت كيد أهمية الجوانب الرسعمية للتنظعيم متجعاهال هذا الأن  ىير   Selzinickeسلزنيك أما  -
العالقعععات االجتماعيعععة  يعععر الرسعععمية، كالصعععداقة، فلقعععد أهملعععت نظريتعععه الجوانعععب النفسعععية واالجتماعيعععة للعامعععل 

نطاقها مجبر على التخلي عن عاداته وقيمعه  فجردته من عواطفه وأحاسيسه، فعومل كما تعامل اآللة وهو في
 .(2)وآرائه، زيادة إلى أنه " يستبعد العنصر البشري من نموذجه ويفترض جميع األفراد )أفراد اقتصاديون("

يضاف إلى هذا أن خصائص النموذج المثالي ليس من الضروري أن تكون منسقة فيما بينها بصورة كاملة  -
 .(3)يكون مصدرا للصراع والتوتر" داخل التنظيم الذي يمكنه أن

 نظرية اإلدارة العلمية فريدريك تايلور: -2

 أول مععنويحتععل مكانععا مهمععا فععي تععاريخ علععم االدارة، إذ يعتبععر  مععن رجععال اإلدارة واإلنتععاج، تــايلوريعتبععر 
وقد ألف كتابا عن التجارب التي قام بها  أخضع العمل في المصنع للدراسة والبحث وبمنهجية علمية تجريبية،

 4" ضمن فيه المبادئ األساسية الواجب على المديرين اتباعها وهي: مبادئ االدارة العلميةسماه " 
ضرورة استبدال الطرق التقليدية في العمل والقائمة على التخمين لتحديد معدل االنتاجية بطرق علمية  -

 العمل. تعتمد على الدراسة العلمية لكل خطوات

 ضرورة أن تتحمل االدارة مسؤولية اختيار العاملين وتدريبهم على الطرق المناسبة ألداء األعمال. -

 ضرورة تعاون االدارة والعاملين لتحقيق األهداف التنظيمية. -

ضععععرورة توزيععععع المسععععؤولية عععععن العمععععل بععععين االدارة والعععععاملين بحيععععث تقععععوم اإلدارة بعمليععععة التخطععععيط  -
 يقوم العمال بالتنفيذ. واإلشراف، بينما 

ارتقائه في المناصب مكنه من اكتساب خبرة واسعة أعطته فهما متعمقا للعمل، فيلقب ب ب اإلدارة العلمية، لذا 
  وجعلته يتيقن من وجوب تغيير النظام اإلداري جذريا للحصول على إنتاجية مرتفعة.

ايلورفالمتتبع لحيعاة وعليه  سعط الوظعائف، حيعث عمعل منعذ مطلعع حياتعه العمليعة يجعد أنعه قعد بعدأ معن أب ـت
دفلكتلميعذ صعناعي فعي ورشعة صعغيرة، ثععم أصعبم ععامال بشعركة  للحديععد والصعلب، وتعدرج معن عامعل بسععيط  مـي

إلععى رئععيس جماعععة إلععى مالحععظ عمععال ثععم دخععل سععلك المهندسععين بعععد ترقيتععه مععن مسععاعد المهندسععين إلععى أن 
 . (5)أصبم كبير المهندسين بالشركة

                                                                 
، 2001االجتماع االتصال للبحث والترجمة، جامعة قسنطينة، الجزائر، مخبر علم ، فعالية التنظيم في المؤسسة االقتصادية صالم بن نوار: (1)

 .339ص

هللا عبد الرحيم: (2)  43، ص3811، 3، بيروت، دار الفكر العربي، طأساسيا اإلدارة والتنظيم محمد عبد 

 303، ص3814، القاهرة، 2ط، مكتبة عين شمس، الناس –إدارة األفراد: منهج تحليلي المنظمة، اإلدارة محمد علي عبد الوهاب: (3)
 .77، ص 8002محمد قاسم القريوتي: نظرية المنظمة والتنظيم، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  4
 .82، منش ة المعارف، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، صعلم االجتماع الصناعيقباري محمد إسماعيل:  (5)
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الحعظ انخفعاض اإلنتاجيعة وضعياع الوقعت والجهعد والمعوارد دون تحقيعق فائعدة إنتاجيعة مثلعى، وأثناء عمله 
 وسرعان ما أخذ بإجراء التجارب الميدانية من أجل زيادة الكفاية اإلنتاجية وضبط الوقت والجهد، حيث ركزت 

 نصر البشري الذي كانهذه التجارب على الجوانب العادية المتعلقة بالعمل واإلنتاج مما كان على حساب الع

معع وجعود األنانيعة والكسعل فعي القيعام بالواجبعات،  ينظر إليه على أنه آلة بيولوجية هعدفها الكسعب المعادي فقعط،
 .(1)والتركيز على الهيئات اإلدارية العليا أكثر من العمال المنفذين

بالمصعنع والعمعال، حيعث  علعى الهيئعات اإلداريعة العليعا، ألنهعم فعي رأيعه لعم يكعن لهعم صعلة تايلور فتركيعز
 .(2)كان يوكل للمشرف مسؤولية اإلنتاج، ويرى ب ن " اإلداريين متعسفين، جهلة، أنانيين وال عقالنيين"

إال أنعععه لعععم ينفعععي وجعععود رجعععال خلقعععوا إلدارة الصعععناعة لكعععنهم قلعععة، أمعععا نظرتعععه السعععلبية للعمعععال ووصعععفهم 
العتقععادهم بعع ن العمععل بشععكل جيععد سععيؤدي فععي النهايععة باألنانيععة والكسععل وعععدم اسععتغاللهم كععل طاقععاتهم، راجععع 

تقليص أجورهم، حيث يعملون بالسعاعة وفعي حالعة عملهعم فعي وقعت قصعير يكعون أجعرهم أقعل، كمعا أن تحسعين 
اإلنتاج من طرف البعض سيؤدي إلى االستغناء على اآلخرين، كما الحظ أنهم يضيعون جهدهم ووقت العمل 

 ذا عائد إلى قلة خبرتهم.في حركات ضائعة و ير مجدية، وه
حيث خلص في تحليله إلى " صيا ة مجموعة من المبادئ يمكن أن تكعون بديلعة ععن أسعلوب المحاولعة 

 .(3)والخط  الذي شاع االعتماد عليه خالل هذه الفترة "
هذا األسعلوب معن خعالل مالحظتعه أن الطعرق التعي يتبعهعا العمعال فعي أداء عملهعم طرقعا  تايلورواستنتج 

عقيمععة ممععا ينجععر عنهععا خسععارة وتبديععد فععي الجهععد واألمععوال، ونصععم بععدال مععن أسععلوب الخطعع  والصععواب إجععراء 
 دراسات دقيقة ومنظمة للعمل الصناعي.

نصر البشري في اإلدارة والتنظيم، إال أنه ر م أنه كان مدركا ألهمية الع تايلوروفي خضم ما سبق فان 
لم يدرسه دراسة علمية كما فعل مع الجانب الفني، ولم يعطيه االهتمام الالزم من البحث والتحليل، ولقد كانت 
الفكععرة الرئيسععية التععي انطلععق منهععا مدرسععة اإلدارة العلميععة أنععه يمكععن تحقيععق الزيععادة اإلنتاجيععة عععن طريععق إتبععاع 

 (4)يلي: مه ماأسلوب علمي قوا
 التخصص. -
 التدريب الفني. -
تحليععل العمععل إلععى جزئياتععه مععع دراسععة كععل جزئيععة علععى حععدى، حتععى تتحععدد حركاتهععا األساسععية والععزمن الععذي  -

 يستغرقه أداؤها.  
 تصميم المصنع بالشكل الذي يضمن انسياب الخامات لآلالت وتحرك العامل ألداء أعماله. -

                                                                 
 .15ع سابق، صمحمد رسالن الجيوشي، مرج (1)

 (1)http:/www.sol.Brunel.ac.uk/bola/systems/bureau.html. 11.03.2006. at 22.30h 
Business open learning archive ,what is scientific management? 

 .212مرجع سابق، ص، البيروقراطية الحديثةمحمد علي محمد:  (3)

 .321 -324ص -، مرجع سابق، صاالقتصادية فعالية التنظيم في المؤسسةصالم بن نوار:  (4)
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علعى نعوع العمعل المطلعوب ومسعتويات أدائعه والزيعادة التعي يمكعن أن  واإلضافية بنعاءاألجور األساسية  تقرير -
 يحققها العامل فيه.
"أن العمععل فععي المنظمععات الصععناعية المعقععدة يعنععي االشععتغال الععدائم فععي إنتععاج السععلع  تــايلورويعتقععد 

 اور:والخدمات من أجل الحصول على المكافئة، ومن ثم مفهوم العمل يرتكز على ثالثة مح
 االستمرار: ذلك أن كافة المهام يجب أن تؤدى بانتظام خالل فترة معينة. -
 اإلنتاج: وهو النشاط الذي يميز العمل عن  يره من األنشطة اإلنسانية. -
 .(1)األجر: إذ أن األفراد يمارسون العمل من أجل الحصول على المكافآت" -

أسععلوب الحركععة والععزمن فععي دراسععته ألداء األعمععال الصععناعية مععن خععالل تسععجيل الععزمن تــايلور  فاعتمععاد
الععذي تسععتغرقه كععل حركععة منهععا، فتقبععل الحركععات المناسععبة وتسععتبعد الحركععات  يععر الالزمععة أو الطائشععة، بغيععة 

يبه، فتحليعل الكشف عن الطريقة المثلى ألداء عملية من العمليات اإلنتاجية التي تفرض على العامل أثناء تدر 
للعمليعععات اإلنتاجيعععة ب سعععلوب العععزمن والحركعععة راجعععع لمالحظاتعععه التعععي اسعععتقاها خعععالل خبرتعععه وتاريخعععه  تـــايلور

الععوظيفي، حيععث الحععظ أن " الطععرق التععي يتبعهععا هععؤالء فععي أداء عملهععم طععرق عقيمععة فععي أ لععب األحععوال ممععا 
 .(2)يترتب عليه خسارة وتبذير في الطاقة والمال"

معؤهلين لتخطعيط وتنظعيم العمعل بطريقعة عقالنيعة، ممعا جعلهعا  اليسعو العمال والمشعرفين  كما استخلص أن
من مهام اإلدارة التي يجب عليها مساعدتهم بطرق ودية، ف نش  مكاتب المنعاهج بهعدف تطعوير الطعرق العلميعة 

دارة حسععب المهععام وتحديععد أهععداف اإلنتاجيععة وتععدريب العمععال علععى هععذه الطععرق، فالهععدف الرئيسععي لععإل إلنجععاز
، (3)"" يجب أن يكون ت مين أقصى ازدهار لرب العمل )المؤسسة( مصاحبا ألقصى ازدهار لكعل عامعل تايلور

أي تطععوير العمععل ليبلععغ أقصععى درجععة مععن االمتيععاز وتطععوير كععل عامععل بتدريبععه ليسععتطيع اسععتغالل كععل قدراتععه 
الجور، فنظام الحوافز الماديعة عنعد تعايلور الطبيعية ألداء مهامه ب على كفاية، ومن ثم تحقيق درجة عالية من 

يععدفع العامععل للمحافظععة علععى الطريقععة العلميععة المحععددة للعمليععة اإلنتاجيععة، العتبععار العامععل االقتصععادي المععادي 
أكبر موجة ودوافع لتقديم أقصى حد من األداء، كما يعمل العدافع المعادي علعى القضعاء علعى المسعاومة والنعزاع 

العمععل )المؤسسععة( وبالتععالي إحععالل التعععاون ممععا يزيععد فععي إنتاجيععة العامععل، " ألن المععرء ال بععين العمععال وأربععاب 
 .(4)يستطيع أن يساوم فيما يتعلق بالحقائق العلمية، وفي ظل هذه الظروف تفقد النقابة وظيفتها"

ة، المالحظ هنا فال حاجة للعامل أن ينتمي للنقابة ما دام يحقق أهدافه المادية مباشرة بالتعاون مع اإلدار 
تستهدف حسم الععداء القعائم بعين اإلدارة والعمعال، حيعث يعرى أنعه يمكعن إحعالل التععاون محعل  تايلورأن نظرية 

الصراع، "ألن العلم قادر على تحقيق الفكرة، فحينما يتم اكتشاف القعوانين الطبيعيعة التعي تحكعم العمعل واإلنتعاج 

                                                                 
 .212، مرجع سابق، صالبيروقراطية الحديثةمحمد علي محمد:  (1)

 .311.، ص3891، اإلسكندرية، 1، ، دار المعارف الجامعية، طعلم االجتماع التنظيممحمد علي محمد:  (2)

http11.03.2006 at 22.30  \:/www.fordham.edu/halsall/mods.book.html(2) 
Modern history sourcebook : Frederick  w. Taylor : the principles of scientific management, 1911 

 .319، مرجع سابق، صالبيروقراطية الحديثةمحمد علي محمد:  (4)
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ألجعور علعى أسعس موضعوعية، فعان ذلعك سعوف يقضعي علعى وتحديد العزمن الحقيقعي للعمعل، ثعم وضعع جعدول ا
 .(1)المساومة والنزاع، ألن المرء ال يستطيع أن يساوم فيما يتعلق بالحقائق العلمية"

قععد بنععا نظريتععه لععدوافع المنظمععة والعععاملين علععى أسععاس مععادي بحععت، وهععو أن كععل  تــايلورومععن هنععا فععان 
منهما يطمع في الحصول على عائد أكبر، وفيه تكمن المصلحة المشتركة بينهما، لذلك فقد نادى بع ن يشعترك 

ثــورة الالطرفععان فععي تضععخيم وتثمععين هععذا العائععد عععن طريععق الزيععادة فععي اإلنتععاج، وهععذا لععن يتحقععق إال بمععا سععماه 
ة بععالثورة العقليعة " أن يتوقععف الطرفععان  تــايلورالتععي يجععب أن تتبناهعا اإلدارة والعمععال معع بعععض، ويقصعد  العقلـي

عن التنازع على اقتسام العائد، وأن يوجهعا اهتمامهمعا وطاقتهمعا أوال نحعو زيادتعه، فعإذا تمعت الزيعادة زاد نصعيب 
 .  (2)كل منهما"

فععي المؤسسععة مععن خععالل  ةداب هميععة العقالنيععة والرشعع تــايلورى رأسععهم وقعد أكععد أنصععار اإلدارة العلميععة وعلعع
إيجعععاد معععا يسعععمى بالطريقعععة المثلعععى ألداء األعمعععال، "وقعععد ارتكعععزت علعععى العععدعائم التاليعععة: تقسعععيم العمعععل، تعععدريب 

 .(3)العمال واإلشراف عليهم، الهيكل التنظيمي ونطاق اإلشراف والعمليات الوظيفية"
ةالتايلو وهكذا تقدم لنعا  أربعع مبعادئ رئيسعية كعإجراءات محعددة يجعب أن تتبعهعا اإلدارة لتحقيعق الكفايعة  رـي

بعنعوان  2622اإلنتاجية في العمل والتحسين في أداء العامل، والتي تناولها تايلور في كتابه العذي صعدر سعنة 
حاثععه وتتمثععل هععذه واألفكععار التععي كانععت النععواة األولععى ألب موضععحا فيععه جملععة مععن اآلراءمبــادئ اإلدارة العلميــة 

 (4)المبادئ فيما يلي:
 يجب تجزئة وظيفة الفرد إلى أجزاء صغيرة، ويجب معرفة أنسب الطرق ألداء كل مهمة. -
 يجب أن يختار الفرد بطريقة تناسب العمل، ويجب أن يدرب عليها بالطريقة المصممة والسليمة. -
ل، وتضعععطلع اإلدارة بمهعععام تصعععميم الوظعععائف يجعععب أن يعععتم تنظعععيم العمعععل فعععي المنظمعععة بعععين اإلدارة والعمعععا -

 واألجور والتعيين، ويضطلع العمال ب داء وتنفيذ المهام الموكلة لديهم.
يجععب تقععديم المحفععزات الماديععة للعععاملين مععن خععالل األجععور والحععوافز، وهععي مععا يسعععى إليععه الفععرد أساسععا مععن  -

 العمل، ويمكن دفعه ل داء من خاللها. 
ايلور ر م معا قدمعه  كثيعرة، وذلعك معن خعالل  معن خعالل دراسعاته إال أن هعذه األخيعرة تعرضعت النتقعاداتـت

إهمالها للجانب اإلنساني في مجتمع المصنع واعتبارها لإلنسان كآلة بيولوجية موجهة بدافع الخوف من الجوع 
ايلور والسعي معن اجعل العربم، وقعد كعان  متاحعة ليقعوم همعه الوحيعد هعو زيعادة اإلنتعاج واسعتخدام كعل الوسعائل الـت

العامل ب داء أفضل في العمل، مع االستبعاد الكامل للحوافز اإلنسعانية، وجععل مسعؤولية رفعع اإلنتعاج وتحسعين 
المععردود مسععؤولية اإلدارة وحععدها ر ععم أنععه فععي الواقععع المسععؤولية ترجععع إلععى العمععال بقسععط كبيععر والععى الظععروف 

 اإلنسانية التي يعيشونها. 
                                                                 

  .350مرجع سابق، ص، علم االجتماع التنظيممحمد علي محمد:  (1)

 .321، مرجع سابق، صالمؤسسة االقتصاديةفعالية التنظيم في صالم بن نوار:  (2)

 .12، ص3881، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة الحديثةفايز الز بي، محمد إبراهيم عبيدات:  (3)

 )4( أحمد ماهر: السلوك التنظيمي، مدخل بناء المهارات، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 2002، ص28.
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يجب أن يحدد له ما يجب عمله والوقت الالزم له، فال وقت للتفكير في عملعه أو  تايلورفالعامل حسب 
" في مخططنا ال نبحعث ععن المبعادرة معن رجالنعا ... ال  تايلور اإلبداع فيه، فهو محدد بنظام دقيق حيث يقول

 .(1)بسرعة"كل ما نريده منهم هو إطاعة األوامر التي نعطيها لهم، وعلى ما نقوله لهم  نريد أي مبادرة،
ومعععن بعععين الهفعععوات التعععي وقعععع فيهعععا تعععايلور حينمعععا جععععل أقصعععى حعععد لإلنتعععاج ألكفععع  عامعععل هعععو اإلنتعععاج 
النمعععوذجي وأ فعععل الفعععروق الفرديعععة الموجعععودة بعععين العمعععال، فطريقتعععه تلعععزم العمعععال بالقيعععام بحركعععات معينعععة وهعععي 

وقعدرتهم علعى العتعلم، وهعي بعذلك تبععد الطريقة المثلى، دون مراععاة االختالفعات فعي تكعوينهم النفسعي والجسعمي 
 .(2)عن طبيعة العمل اإلنساني وتجعلهم أشبه باآلالت

"الشخصعية اإلنسععانية  أوتوليبمــانوقعد أثبعت تطععور علعم العنفس الصععناعي تحيعز هعذه النظععرة، حيعث يقعول 
 .(3)كيان كلي ينطوي على عناصر بيولوجية واجتماعية يصعب عزل أي منها وتناوله على حدى"

 أن دراسات تايلور يمكن أن تعدخل فعي نطعاق النظريعة الفسعيولوجية للتنظعيم، هيون آناألخير يرى  وفي
 .(4)واعتبر أن النموذج الذي التزمه تايلور هو نموذج اآللة"

وفي خضم ما سبق يمكن إدراج هذه النظرية تحت طائفة النظريات الكالسعيكية المثاليعة التعي تصعف معا 
هو كائن، ومن هذا المنطلق جاءت ردود فعل كثيرة طعنا في هذا االتجاه تجمععت يجب أن يكون بدال من ما 

 في اتجاه أطلق عليه العالقات اإلنسانية.    
 :henry Fayol - 1841- 1925نظرية التكوين اإلداري هنري فايول  -3

أنه بدأ مديرا في أحد الشركات الفرنسية، وقد تعلم من خبرته أن هناك مبادئ  فايولالشيء المالحظ عن      
إدارية يجب مراعاتها للحصول على إنتاج أفضل. ورأى أن هذه المبادئ قابلة للتطبيق في كافة المجاالت 

 5مبادئ اعتبر أن تطبيقها مهما لزيادة اإلنتاج، وهذ المبادئ هي: فايول  وعلى كل المستويات، وحدد
 توازن السلطات مع المسؤوليات وعدم اإلخالل بهذا التوازن. -
 االنضباط وااللتزام مما يعني احترام الموظفين للقواعد والتعليمات.. -
 أولوية مصلحة العامل على المصالم الفردية. -
 ضرورة دفع أجور عادلة للعاملين. -
 إتباع درجة مناسبة من المركزية والالمركزية. -
 يضمن ربط كل مستوى إداري بمستوى إداري أعلى. التسلسل الرئاسي بما -
 التمسك بالنظام ك ساس للعمل والتعامل مع الناس. -

                                                                 
(1( http:/www.home.att.Net/nickols/Kanigel.Html. 11.03.2006 at 23.00h 
The Man with the plan by brink Lindsey.  

 . 51، ص3892، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،حوافز اإلنتاج في الصناعةصالح بيومي:  (2)

 .381مرجع سابق، ص البيروقراطية الحديثة،محمد على محمد:  (3)

 .311، مرجع سابق، صعلم اجتماع التنظيممحمد علي محمد:  (4)

 .18-19، ص ص سابق محمد قاسم القريوتي: نظرية المنظمة والتنظيم مرجع(5)
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 ضرورة االستقرار الوظيفي للعاملين من خالل التخطيط للقوى العاملة. -
 تشجيع المبادرة الفردية. -
 تشجيع روح الفريق. -
جيه النشاطات التنظيمية التي وحدة األوامر ويعني ذلك أن يكون هناك مديرا واحدا مسؤوال عن تو  -

 تخدم هدفا واحدا.
التععي ركععز فيهععا اهتمامععه علععى الهيكععل التنظيمععي للمؤسسععة فععي  هنــري فــايولل وأبحععاث اد ظهععور أعمععو عععي

 حيعثرة والعمعل الصعناعي فعي أمريكعا، فرنسا إلى نفس الفترة التي كانت فيها دراسات تعايلور وأبحاثعه ععن اإلدا
ساعده تاريخه الوظيفي  وخبرته الطويلة التي فاقت الخمسين عاما قضاها في ممارسة العمعل اإلداري بعالكثير 
مععن الشععركات الفرنسععية علععى إقامععة نظريتععه، حيععث "بععدأ حياتععه مهندسععا فععي إحععدى شععركات التعععدين، وتععدرج فععي 

 .(1)مناصبها حتى صار على رأسها مديرا "
قد بدأه من القمة إلى القاععدة عكعس تعايلور، كمعا نظعر إلعى اإلدارة بوصعفها  ففي تحليله للبناء التنظيمي،

نشععاطا يتكععون مععن عناصععر تنطبععق علععى كافععة المجهععودات البشععرية وفععي كافععة المجععاالت الصععناعية والتجاريععة 
 والخدمات، سواء كانت حكومية أو خاصة. 

العمليعة اإلداريعة وقسعم العمعل، ورسعم أسس وقواععد لكعل معن التنظعيم واإلدارة، وقعام بتحليعل  فايولووضع 
هععو المؤسععس الحقيقععي لمدرسععة البحععوث والعمليععات وهععو رائععد  فــايولالخععرائط الدقيقععة إلنجععاز األعمععال، ويعتبععر 

تحليععل العمليععات إلععى أجععزاء بسععيطة محععددة تحديععدا زمنيععا، ولقععد حععاول أن يعععالج أيضععا مشععكالت إداريععة أخععرى 
 .(2)كمشكلة األجور والحوافز

امه بوضع أسس وقواعد التنظيم واإلدارة الهدف منه هو إيجاد السبل والوسائل الكفيلة برفع مستوى فاهتم
 األداء وتحسينه من أجل فعالية أكثر في التنظيم، وبالتالي نجاحه بتحقيق كفاية إنتاجية عالية.

ارس فعععي كافعععة األنشعععطة اإلداريعععة داخعععل المؤسسعععة وحعععددها فعععي سعععتة أنشعععطة واعتبرهعععا تمععع فـــايولولقعععد ابعععرز 
(3)المنظمات وهي:

 

 األنشطة الفنية )اإلنتاج والتصنيع(. -
 الشراء والبيع(. األنشطة التجارية )التبادل، -
 األنشطة المالية )البحث عن أفضل استخدام لرأس المال(. -
 األنشطة المتعلقة باألمن. -
 النشطة الحسابية. -
 إصدار األوامر(. الرقابة، التنظيم، التنسيق، األنشطة اإلدارية )التخطيط، -

                                                                 
 .334، ص3881، منش ة المعارف، اإلسكندرية، أصول اإلدارة العامةإبراهيم عبد العزيز شيحا:  (1)

، منشعع ة المعععارف الجامعيععة، اإلسععكندرية، بععدون سععنة ومشــكالت التنظــيم فــي المؤسســة البيروقراطيــة علــم االجتمــاع اإلداري قبععاري محمععد إسععماعيل :  (2)
 .99نشر، ص

 .352، مرجع سابق، صعلم االجتماع التنظيممحمد علي محمد:  (3)



 .لتنظيم الصناعيلالمفسرة  ةالنظرياالتجاهات                                            الفصل الثاني: 

91 

ايولولقد أكد  علعى أن األنشعطة الخمعس األولعى معروفعة يعدركها الجميعع لكنعه ميعز معن بينهعا األنشعطة  ـف
اإلدارية، حيث أبرز وظائف محعددة وأسعس ومبعادئ يقعوم عليهعا التنظعيم اإلداري، ووظعائف اإلدارة كمعا حعددها 

 .(1)الرقابة -1 –التنسيق  -1 –يادة الق -1 -التنظيم  -2 -التخطيط  -2هي: 
قعدم الكثيععر مععن اإلسععهامات فععي مجععال اإلدارة  اإلدارة الصــناعية العامــة 2629وفعي كتابععه الصععادر عععام 

 نذكر منها الصفات اإلدارية، التدريب اإلداري والمبادئ العامة لإلدارة.
ول من كتابه مناقشة الصفات التي في الجزء األ فايولعن الصفات اإلدارية والتدريب اإلداري، فقد عرض و 

 (2)يجب توافرها في المديرين وهي:
 الصفات الجسمانية )الصحة والقوة(. -
 الصفات العقلية )القدرة على الفهم والدراية، الحكم والتقدير، القوة العقلية(. -
 مهابة(. الصفات الخلقية )الحيوية، الحزم، الر بة في تحمل المسؤولية، الوالء، االبتكار، ال -
 الصفات التربوية )اإلعالم العام باألمور، التي ال تتصل مباشرة بالوظيفة التي يؤديها(. -
 الصفات الفنية )المتعلقة بالوظيفة التي يؤديها(. -
 صفات تتعلق بالخبرة والتجربة  )النابعة من قيامه بعمله بطريقة سليمة(. -

تقليععديا لتععدريب المععوظفين اإلداريععين )القيععاديين( فععي نظامععا  فــايولأمععا عععن التععدريب اإلداري فقععد وضععع 
الصناعة، مؤكعدا علعى أن القعدرة اإلداريعة ال يمكعن تنميتهعا ععن طريعق التعدريب الفنعي فقعط، بعل يجعب االهتمعام 

 .(3)بها من الناحية العملية
 وفيمععا يخععص المبععادئ فمععن الجععدير بالععذكر قبععل أن نتطععرق إلععى التفصععيل فععي هععذه المبععادئ أن نوضععم

استخدام مصطلم مبادئ بعدال معن )قواععد أو قعوانين(، ألن االخعتالف بعين الجماععات اإلنسعانية  فايولتفضيل 
يجعل من التطبيق نسبيا، كما أنه من الصعب استخدام مؤشرات ثابتة وااللتزام بها في مجال اإلدارة، هذا إلعى 

الموضععوعي فععي نفععس الوقععت والظععروف،  جانععب أنععه مععن النععادر تطبيععق المبععدأ الواحععد بععنفس المفهععوم الكلععي أو
ايولولهذا يعتبر لفظ المبادئ هو أكثر مرونة لتمتعه بمقدرة علعى التكيعف معع الظعروف، كمعا اعتعرف  انعه ال  ـف

يوجد عدد محدد من المبادئ اإلدارية التي يجب استخدامها والتي تعمل على تسهيل وتحسين عمعل الجماععة، 
لتي استخلصها من حياته المهنية تعتبر إجبارية بالنسبة لكل مدير يريعد ور م هذا فقد أصر على أن المبادئ ا
 النجاح في مهامه اإلدارية والتنظيمية.

                                                                 
 .53، ص3898، بيروت، 2، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،طإدارة القوى العاملةأحمد صقر عاشور:  (1)

 .312، مرجع سابق، صفعلية التنظيم في المؤسسة االقتصاديةصالم بن نوار:  (2)

 .312نفس المرجع، ص (3)
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 (1)في أربعة عشر مبدأ وهي كما يلي: فايولوتتمثل مبادئ اإلدارة عند 
العمعل ممعا  تقسيم العمل: وذلك بين األفراد الععاملين معن أجعل الت كعد علعى أن الجهعد تركعز علعى كافعة أجعزاء -

 يؤدي إلى تحقيق الكفاية اإلنتاجية.
التكعافؤ بعين السعلطة والمسعؤولية: أي أن السعلطة والمسعؤولية يجعب أن تسعيران جنبعا إلعى جنعب، ألن السعلطة  -

 بدون مسؤولية تؤدي إلى عدم االلتزام واالنضباط ومسؤولية بدون سلطة تعمل على عدم الفعالية والنشاط.
 ام السلطة والقانون والتعليمات وانضباط السلوك.النظام: بمعنى احتر  -
 وحدة إصدار األوامر: بمعنى أن يتلقى العامل أوامره من رئيس واحد أو مشرف واحد. -
 وحدة التوجيه: بمعنى رئيس واحد وخطة واحدة لمجموعة من النشطات الوظيفية ذات الهدف الواحد. -
 خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة. -
دأ المكافئععة والتعععويض: أي يجععب أن تكععون المكافئععة علععى مبععدأ العدالععة محققععة الرضععا والراحععة للعععاملين مبعع -

 وألصحاب العمل.

 المركزية: عبارة عن تركيز السلطة في مستوى إداري عال. -
 تدرج السلطة: عبارة عن تسلسل السلطة من أعلى إلى أسفل على شكل هرم وظيفي. -
الرجل المناسب في المكان المناسب، ووضع األدوات واآلالت فعي األمعاكن المناسعبة الترتيب: بمعنى وضع  -

 لها، على اعتبار أن المكان المناسب لكل شيء وكل شيء في مكانه المناسب.
المسععاواة: عععدم التحيععز والتميععز خععالل التعامععل اإلداري مععع األفععراد العععاملين حيععث يجععب أن يكععون العععدل هععو  -

 .أساس التعامل معهم
االستقرار في العمل: يجب المحافظة على العامعل المعاهر ألن البحعث ععن عامعل جديعد سعوف يترتعب عليعه  -

 تكلفة ووقت إضافيين، ومن جهة أخرى يؤدي االستقرار في العمل إلى إتقانه وحسن االنجاز.
 : إفساح المجال أمام العاملين للتفكير في خطة والعمل على تنفيذها.ةالمبادأ  -
ممععا يتطلععب أن يكععون هنععاك روح فريععق فيمععا بيععنهم مععن أجععل االنجععاز  ون: حيععث يكععون العمععل جمععاعي،التعععا -

 األفضل.
قائم علعى ضعرورة تعوفير إدارة رشعيدة قائمعة علعى مبعادئ وأسعس علميعة تمكنهعا  فايولفاألداء الفعال عند 

 من التحكم في تسيير مواردها خاصة البشرية منها.
 لنظريات التي تشكل المدخل الكالسيكي بصفة عامة فهي كما يلي:أما االنتقادات التي وجهت ل

إن هععذه النظريععات علععى الععر م مععن الفائععدة المحققععة التععي تنطععوي عليهععا إال أنهععا ال تخلععو مععن ثغععرات ونقععاط  -
ضعف، فلقد رأينا كيف أن هذه النظريات قد تناولت مشكالت التنظيم من منظور واسعع، أفقعدها فعي كثيعر معن 

ضععال علععى أن هععذه النظريععات قععد األحيععان الدقععة التععي قععد تتصععف بهععا نظريععة أو دراسععة ضععيقة النطععاق نسععبيا، ف

                                                                 
 .53 -50ص  -محمد رسالن الجيوشي، مرجع سابق، ص (1)
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استخدمت في بعض األحيان مفاهيم  ير دقيقة مما يصعب ربط هذه المفعاهيم بعالواقع االجتمعاعي العذي تعبعر 
 .(1)عنه
كذلك تنظر النظريات التقليدية إلى التنظيم على أنه آلة صماء يحكمهعا الطعابع الهندسعي البحعت، أي أن ال  -

م في العواطف واألحاسيس البشرية، وأن أفراد القوى العاملة يحكمهعم فعي مجال في المشروع لحدوث أي تصاد
توجيعععه سعععلوكهم المنطعععق االقتصعععادي العععذي يحكعععم رجعععال االقتصعععاد، أي تحقيعععق أكبعععر عائعععد اقتصعععادي ممكعععن، 

 باعتبار أن العمل هو السبيل الوحيد للحصول على األجر.
منطقيعة بحتعة، ويريعدون أفضعل الحلعول التعي ترضعي كما تفتعرض هعذه النظريعات أن األفعراد يفكعرون بطريقعة  -

 .(2)أنفسهم وليس ألفضل الحلول في حد ذاتها، إذ تسيطر عليهم حاجاتهم ودوافعهم الشخصية
ومععن هععذه االنتقععادات الموجهععة لالتجععاه الكالسععيكي فععي دراسععة التنظععيم، ظهععرت نظريععات ومععدارس أخععرى 

 يات السابقة.تحاول أن تتفادى األخطاء التي وقعت فيها النظر 
وعلى الر م من التباين بين نظرية اإلدارة العلمية ونظرية البحوث والعمليات ألن كل واحعدة منهعا تتميعز 
بمجموعة من المفاهيم والتصورات، إال أنه يوجد قدر كبير من التشابه بينهما، فهما يشتركان معا في االهتمام 

ان الفسعيولوجية والعصعبية، وب بسعط أنعواع المهعام التعي بالنواحي الرسمية في المؤسسة وب بسط خصعائص اإلنسع
يسعتطيع اإلنسعان أدائهععا فعي ضععوء معا لعه مععن خصعائص، لععذلك نجعد أن االنتقعادات التععي وجهعت لنظريععة اإلدارة 

 العلمية هي نفسها التي وجهت لنظرية البحوث والعمليات.
II- العالقات اإلنسانية: نظرية 

االتجعععاه الكالسعععيكي مهعععدت الطريعععق لظهعععور مجموععععة معععن النظريعععات، إن موجعععة االنتقعععادات التعععي أثارهعععا 
صنفت ضمن إطار المدرسة السلوكية، والتي جاءت ردا على المدرسة الكالسيكية لتغطيعة العنقص العذي أبدتعه 
هذه األخيرة في التعامل مع الجانب اإلنساني في التنظيم، واعتباره جزء كباقي األجزاء األخرى المكونة للهيكل 

"إن  2621ي كتابه فلسفة اإلدارة عامف O.sheldon أولفر شيلدونحيث قال  نظيمي للمؤسسة الصناعية،الت
المشكلة الحقيقيعة فعي الصعناعة ليسعت تنظيمعا ماديعا معقعدا فحسعب، ولكنهعا تتضعمن تنظيمعا إنسعانيا بالضعرورة، 

 .(3)طالما أنها تعتمد على الطاقة اإلنسانية في أداء وظيفتها"

التععي أدركععت أهميععة   Mary parker folletمــاري بــاركر فوليــتذا االتجععاه األمريكيععة ولقععد أيععدت هعع
العوامععل اإلنسععانية فععي العمليععة اإلداريععة، حيععث تقععول أن "الرجععل فععي عملععه يعمععل بععنفس الععدوافع واالحتياجععات 

 .(4)والر بات التي تدفعه في المجاالت األخرى"

                                                                 
 .18، ص3891، القاهرة، 5، دار المعارف، ط، النظرية االجتماعية ودراسة التنظيمالسيد الحسيني: (1)

 223، ص 3890، الكويت، 1، وكالة المطبوعات، ط ب السلوكية في اإلدارةالجوانزكي محمد هاشم:  (2)

 .354، مرجع سابق، صعلم اجتماع التنظيممحمد علي محمد:  (3)

 .340، مرجع سابق، صفعالية التنظيم في المؤسسة االقتصادية صالم بن نوار: (4)
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در اتجعاه جديعد ينعدد بالمبعادئ الكالسعيكية، ويحعاول البحعث هذه االنتقادات وانتقادات أخرى تشير إلى بوا
إلتــون فععي متغيععرات جديععدة تقععوم عليهععا اإلدارة، ويمثععل هععذا االتجععاه حركععة العالقععات اإلنسععانية بقيععادة األسععترالي 

 .Elton mayoمايو 
خاصععة سلسععلة  ،إلتــون مــايوفمععن المتعععارف عليععه أن ظهععور حركععة العالقععات اإلنسععانية مععرتبط بجهععود 

بمشاركة مجموعة من الباحثين منهم  ويستر إلكتريكالتابع لشركة  الهاوثورنالتجارب التي أجراها في مصنع 
، هعععذه Harvardهارفـــارد معععن جامععععة   W.Diksonولـــيم ديكســـونو  Roethlisberger لســـبرجر روث

بشعكل خعاص إلنتاجيعة العامعل وعالقتهعا بمتغيعرات  توجهعت 2612و  2627الدراسعات التعي دامعت بعين سعنتي 
وزمالئه أن يثبتوا دورها المؤثر على كفاية العامل، ويرجع الفضل لتلك البحوث والتجارب في  مايوعديدة أراد 

اكتشاف جماعات العمل  ير الرسمية ودورها الفععال داخعل التنظعيم الرسعمي للمصعنع، معن حيعث ت ثيرهعا علعى 
 جهة وسلوك العمال وأدائهم من جهة أخرى.مستويات اإلنتاج من 

وقد كان الغرض األساسي لهذه الدراسات تحديد ت ثير المتغيرات الماديعة )الظعروف الفيزيقيعة( فعي العمعل 
علعى إنتاجيعة العامعل، ومعن ثعم العمعل علعى تععديلها بمعا  -اإلضاءة، التهوية، الضوضاء، التلوث، التدفئعة،... -

 لعاملين من خالل التجارب الميدانية.يتناسب مع معايير السلوك ل
كبيرا على أن يكون للظروف الفيزيقية ت ثيرا  مايوونتيجة لتجاربه المبنية على التحكم في المتغيرات نفى 

للعامل، ولذلك تنبه إلى أن هناك أسباب أخرى كامنعة وراء ارتفعاع مععدالت اإلنتعاج، أرجعهعا  الكفاية اإلنتاجية 
لت ثير الجماعة المتماسكة أو المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل والعالقة بين بعد التمعن والمالحظة 

اإلنسعاني االجتمعاعي العذي  اإلدارة والعمال ... و يرها من المتغيرات التي تدور في فلك واحد أال وهو الجانب
 أ فلته

نتاجيعععاتهم النظريعععات الكالسعععيكية، وبعععذلك توصعععلت تلعععك الدراسعععات إلعععى انعععه يمكعععن أن "  نفسعععر سعععلوك العمعععال وا 
المختلفة للقواعد واألوامر اإلدارية ال في ضوء منطق اإلنسان االقتصادي، بل على أسعاس )منطعق العواطعف( 

 .  (1)طالما أنه توجد معايير جماعية يمكن أن تتعارض مع منطق اإلدارة "
أنهععا أول دراسععة أمبريقيععة ميدانيععة تجععرى بغععرض محاولععة فهععم  مــايو وعلععى هععذا األسععاس صععنفت دراسععة

السعلوك اإلنسعاني داخعل التنظيمعات الصععناعية، وقعد خلصعت إلعى نتيجعة هامععة مفادهعا:  "ضعرورة البحعث الععدائم 
عن تغيير اتجاهات العمعال وسعلوكهم، ثعم أوضعحت بععد ذلعك أن العامعل لعيس كعائن سعيكولوجي منععزال، ولكنعه 

 .(2)ل سلوكه وتضبط تصرفاته من خالل القيم السائدة فيها والمعايير التي تحكمها"عضو في جماعة تشك
 التععي حولععت أنظععار العلمعععاء  الهـــاوثورنومععن أهععم اإلضععافات التععي أعطتهعععا النظريععة فععي ضععوء تجععارب 

 (3)يلي: ما
نما بقدرته االجتما -  عية.كمية العمل الذي يستطيع العامل إنجازه ال يتحدد بقدرته الجسمية، وا 

                                                                 
 .348، مرجع سابق، صعلم اجتماع التنظيممحمد علي محمد:  (1)

 .343، مرجع سابق، صفعالية التنظيم في المؤسسة االقتصادية صالم بن نوار: (2)

 .301 -302عبد الهادي الجوهري، مرجع سابق ،ص (3)
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 تلعب المكافئات  ير االقتصادية دورا هاما في تحديد حافزية العامل وسعادته. -
أهمية القيادة في وضع معايير الجماعة وتنفيذها، كما أوضحت االختالف بين القيادة الرسمية والقيادة  ير  -

 الرسمية.
ات، وكعذلك أبعرزت أهميعة ودور القيعادة أهمية االتصال بين اإلدارة والعمال، وأهمية المشاركة في اتخاذ القرار  -

 الديمقراطية التي تعتبر وسيلة فعالة في االتصال. 
ايويرجع الفضل في تحديعد مفهعوم التنظعيم االجتمعاعي للصعناعة إلعى  - ون ـم ، حيعث يؤكعد أنعه عنعد دراسعة الـت

مصعنع يتكعون معن المصنع نشاهد نوعين من التنظعيم، تنظعيم تكنولعوجي وآخعر إنسعاني، والتنظعيم االجتمعاعي لل
أنمععاط العالقععات الناشععئة بععين األفععراد الععذين يعملععون معععا ويتفععاعلون مععع بعضععهم الععبعض، ويتقبععل معظععم هععؤالء 

 األفراد هذه األنماط من العالقات ويعتبرونها أشياء ضرورية.
يتمثعل توصلت إلى أن التنظيم االجتماعي للمصعنع ينقسعم إلعى نعوعين معن التنظعيم همعا : التنظعيم الرسعمي و  -

في اللوائم والقواعد والقوانين والتعليمات التي ترسم ما يجعب أن تكعون عليعه عالقعات العمعل، والنعوع الثعاني هعو 
التنظععيم  يععر الرسععمي وهععو تلععك العالقععات التععي تنشعع  بععين المععوظفين أو العمععال فععي أسععفل التنظععيم، وهععذا نتيجععة 

 ة قد تكون طيبة وقد تكون  ير ذلك.التفاعل اليومي، ويؤدي التنظيم  ير الرسمي وظائف محدد
كشفت هذه الدراسات عن عالقة االعتماد المتبعادل بعين التنظعيم التكنولعوجي والتنظعيم اإلنسعاني، وهعذا يعنعي  -

أن التنظيم اإلنساني يشعكل ويعيعد تشعكيل التنظعيم التكنولعوجي حتعى يمكعن تحقيعق األهعداف االقتصعادية بشعيء 
 ئه.أكثر فعالية أو زيادة رضا أعضا

وذهبعععت مدرسعععة العالقعععات اإلنسعععانية إلعععى أن التنظعععيم الصعععناعي نسعععق اجتمعععاعي، والنسعععق االجتمعععاعي كلعععي  -
يتكون من أجزاء فيها عالقات من االعتماد المتبادل والتوازن، ويترتب على ذلك أنه إلمكان فهم سلوك العمال 

قععة هععذا التنظععيم بععالتنظيم االجتمععاعي ال بععد مععن فهععم التنظععيم  يععر الرسععمي للجماعععة التععي يشععتركون فيهععا وعال
 الكلي للمنظمة.

هعذا إضعافة إلععى النتعائج التعي توصععل إليهعا خعالل تجععارب أخعرى فعي حجععرة بنعك األسعالك علععى الععامالت وهععي 
 كما يلي:
اكتشف وجود التنظيم  ير الرسمي بين جماعات العمل وأثره على السياسعة الرسعمية وقعد يكعون سعالبا  -

لسلوك التنظيمي يتحدد وفقا لسلوك أفعراد التنظعيم العذين يتع ثرون بعدورهم بضعغوط اجتماعيعة أو موجبا، أي أن ا
 ناشئة عن التقاليد والعرف التي تؤمن بها الجماعة وتفرضها على أعضائها.

أن القيعععادة اإلداريعععة تلععععب دورا أساسعععيا فعععي التععع ثير علعععى تكعععوين الجماععععات وتععععديل تقاليعععدها بمعععا يتناسعععب  -
نظيم، كما أنها تعمل على تحقيق الرضا والتعاون بعين الطعرفين فعي التنظعيم الرسعمي و يعر الرسعمي وأهداف الت

 قصد زيادة اإلنتاج.
توصلوا إلى أن األجر ليس هو كل ما يريد العامل أن يحصل عليه، بل هناك حاجات أخرى يسعى العامل  -

 لتحقيقها والتي لها عالقة بالطبيعة المعنوية.
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 ود قادة طبيعيين في التنظيم  ير الرسمي والذين يصلون أحيانا إلى القمة.  أكدوا على وج -
االتصععاالت بععين أجععزاء التنظععيم ليسععت قاصععرة علععى شععبكة االتصععاالت الرسععمية بععل هنععاك شععبكة االتصععاالت  -

  ير الرسمية، وقد تكون هذه أكثر فعالية في الت ثير على العاملين.
يحعععل بتنميعععة الشععععور بالهعععدف المشعععترك داخعععل المنظمعععات الصعععناعية، أن الصععراع مسععع لة مرضعععية يجعععب أن  -

 .(1)وبالتحقيق من أن اإلشباع االجتماعي للحوافز المادية تلعب دورا كبيرا بالنسبة للعامل
وعلى أي حال فان التجاه العالقعات اإلنسعانية مفعاهيم واهتمامعات خاصعة تميعزه ععن االتجاهعات النظريعة 

الحاجعات النفسعية  التنظيمات، ومن أهم هذه المفاهيم جماعات العمل  ير الرسعمية،األخرى في دراسة وتحليل 
 واالجتماعية والمعايير االجتماعية، القيادة، أهمية االتصال والروح المعنوية و يرها ... 

وزمالئعععه معععن المفيعععد أن نشعععير إلعععى أن نظريعععة  إلتـــون مـــايوإضعععافة إلعععى نتعععائج الدراسعععات التعععي قعععام بهعععا 
اإلنسعانية ال تقتصعر علعى دراسعات معايو، بعل هنعاك دراسعات أخعرى أكسعبتها تطعورا فكريعا، ومعن بينهعا العالقعات 
ر أعمعال  د وارـن ر و مدرسعة شعيكا و، حيعث حعاول  L. Werner  لوـي د وارـن أن يعدخل متغيعرات جديعدة فعي لوـي

 ي يحيط بالتنظيم.دراسته للتنظيم الصناعي تتعلق باالهتمام بالمتغيرات الخارجية واإلطار المجتمعي الذ
نمعا يتوقعف قعدر كبيعر معن فهعم ديناميعات  ومنطلق هذه النظرية أن "التنظيم الصناعي ال يوجد في فعراغ وا 
دراك اإلطار الذي يحيط بالتنظيم، فتفسعر  البناء التنظيمي ودراسة السلوك التنظيمي داخل المصنع على فهم وا 

فحسععععب بععععل مععععن الضععععروري وضعععععها فععععي السععععياق  الظععععواهر االجتماعيععععة فععععي مجتمععععع المصععععنع ال بمععععا داخلهععععا
وتالميذه في دراسة السلوك التنظيمعي  وارنراالجتماعي األكثر شموال، ومن بين العوامل الخارجية التي أدخلها 

 هي الطبقة 
االجتماعيععة، الععدين، السععلطة، الظععروف األسععرية و يرهععا التععي تعتبععر متغيععرات مهمععة تععؤثر فععي السععلوك داخععل 

 . (2)التنظيم"
ومسعاعدوه، حيعث   R. Likertرنسيس لكرتبدراسة ميدانية بقيادة  جانمتشومن جهتها ساهمت جامعة 

ركز الفريق على دراسة الجماعة االجتماعية داخل المؤسسات الصناعية اإلنتاجية، من حيث ظاهرة اإلشعراف 
اإلدارة، فتوصعععل فريعععق والقيعععادة ودورهمعععا فعععي تنظيمعععات العمعععل وتطعععور اإلنتعععاج وتحسعععين العالقعععة بعععين العمعععال و 

 البحث بعد الدراسة إلى وجود نمطين من القيادة واإلشراف داخل المؤسسة.
يعععدور العععنمط األول حعععول العمعععال، يحعععاول معععن خاللعععه المشعععرف إحاطعععة العمعععال بععععدة أنعععواع معععن الرعايعععة 
اإلنسععانية، مععن خععالل حععل مشععكالتهم االجتماعيععة وتحقيععق مصععالحهم الخاصععة، فالمشععرف وفععق هععذا الععنمط مععن 

يفعة إداريعة رسعمية، ية يجب أن تكون وظيفة اجتماعيعة نفسعية أكثعر منهعا وظاإلشرافاإلشراف يؤمن ب ن العملية 
أما النمط الثاني من اإلشراف يدور حعول اإلنتعاج، يسععى المشعرفون معن خاللعه توجيعه اهتمامعاتهم نحعو تحقيعق 

للعمعععال داخعععل المؤسسعععات والتنظيمعععات  الهتمعععام بعععالظروف النفسعععية واالجتماعيعععةأعلعععى مععععدالت اإلنتعععاج دون ا
                                                                 

(1)Bernard Mottez: La sociologie Industrielle, P.U.F, Paris, 1975, p 2. 
، رسالة ماجستير في علم االجتماع تنظيم وعمل، جامعة الحاج لخضر  م الصناعيالمعوقات اإلدارية لالتصال واتخاذ القرارات في التنظيالعابد ليندة: (2)

 .13، ص2001بباتنة، الجزائر، 
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قععد حقعععق أعلعععى  العمعععال يوجعععه تركيععزه واهتمامعععه نحععوالصععناعية، ولقعععد أكععدت نتعععائج الدراسععة أن المشعععرف الععذي 
 .(1)نتائج

العالقات اإلنسانية في الصناعة تقوم على أساس النظرة إلى المصنع كمجتمع بشري مدرسة لهذا فإن 
له أمانيه وطموحه، وآالمه وآماله ومشاكله وقيمته واحتياجاته، والعالقات اإلنسانية بذلك تستهدف عن طريق 

 .الرضا االجتماعي والنفسي والماديإلى أفضل إنتاج في ظل أفضل حاالت التكيف و  إشباع العاملين
عنا علوم اإلدارة الحديثة لوقد ظهرت العالقات اإلنسانية كتطور ملموس في إدارة المؤسسات، حيث تطا

ألبحاث بتحول واضم في النظرة التقليدية إلى العنصر البشري العامل بالمنظمات، وجاء هذا التحول نتيجة ا
ة التي استمرت عدة سنوات في محاوالت للتعرف على العوامل واألسباب التي تدفع الناس إلى ضيفالمست

العمل واإلنتاج الوفير في أمن وشغف كبيرين، وقد توصلت جميع األبحاث إلى أهمية االعتبارات اإلنسانية 
اج الوفير والشعور بالفخر واالنتماء إلى كعامل أساسي وحيوي الستمرار قوة الدفع العالية والقدرة على اإلنت

العمل، واإلحساس باألمن واالستقرار ومراعاة االعتبارات اإلنسانية في العمل والمطالب األساسية لإلنسان في 
 الحياة .

،  ير أن أسلوبها في ذلك يقوم نتاج ممكن للتنظيم" إن العالقات اإلنسانية تستهدف تحقيق أفضل إ
األفراد  النفسية واالجتماعية، و كذلك االحتياجات المادية والوصول بهم إلى حاالت  على إشباع احتياجات

العالقات اإلنسانية داخل المنظمة ينصرف إلى كافة العاملين، وتتضمن  ملهذا فمجال اهتما الرضا والتكيف،
المجتمع التي  في إطارها كال من الرؤساء والمرؤوسين، أي اإلدارة والعاملين والمنفذين، وتخضع لظروف

 (2).تعيش فيه العاملون إلى اإلحساس باألمن والمكانة والتقدير والشعور بالمشاركة "
ونتيجة لذلك فقد ظهر تحول كبير في النظرة التقليدية إلى العنصر البشري العامل بالمؤسسة أو 

االعتقاد ب ن لكل عامل مطالب أساسية في الحياة، هذه المطالب ال تقتصر على العامل  دالمصنع، وهكذا سا
المادي فقط ألن حاجات األفراد المادية قد ال تكون أهم ما يهمهم في زمن وعمل معين، وهي وحدها ليست 

العتبارات على إسعاد الفرد وتحفيز همته وكسب رضاه عما يعمل، وقصر االهتمام على النواحي وا ةبقادر 
 .المادية في تجاهل للعوامل االجتماعية واإلنسانية النفسية الهامة التي تؤثر في سلوك األفراد

ومجمل القول فإن برامج العالقات اإلنسانية إنما تهدف إلى سعادة العمال وأمنهم وحسن تكيفهم وتتمثل هذه 
 (3)البرامج فيما يلي: 

 .كان المناسب من أجل صالم العمل وا رضاء وسعادة العاملالعمل على وضع الرجل المناسب في الم -2
 .منم األجر المناسب مع مراعاة مستوى تكاليف المعيشة والحياة الالئقة بإنسان له كرامة -2
 .الت مين في حالة العجز والمرض والشيخوخة والبطالة حماية للعامل وألسرته من تقلبات الزمن -1

                                                                 
 .344، مرجع سابق، صفعالية التنظيم في المؤسسة االقتصاديةصالم بن نوار:  (1)

 .234، ص 3895،، اإلسكندريةالمكتب الجامعي الحديث، الخدمة االجتماعية في المجاالت الصناعية: إبراهيم بيومي مرعي: د/مالك أحمد الرشيدي(2)

 .238المرجع نفسه : ص (3)
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جراء العمليات الرعاية الصحية الكاملة للعا -1 مل وأسرته من فحوص طبية وكشف وعالج ودواء وا 
 .الجراحية، مما يخفف عن العامل أعباء مالية ثقيلة

على استعمالها محافظة على  بهحماية العامل من أخطار العمل بتوفير أدوات ومالبس الوقاية وتدري -1
 .صحته وسالمته

 .منم العامل وجبات  ذائية كاملة ب جور مناسبة -9
 .إنشاء المساكن الصحية للعامل ب جر منخفض مع توفير الخدمات له وألسرته في مناطقهم السكنية -7
تكوين الجمعيات التعاونية االستهالكية التي تيسر على العامل حصوله على مستلزماته الضرورية  -1

 .ط المريميقستب سعار مناسبة وبال
قامة  إعداد برامج ترويحية للعمال عن طريق إنشاء -6 األندية الرياضية واالجتماعية وتنظيم الرحالت وا 

 .المعسكرات الصيفية يشترك فيها العاملون وتتحمل المنش  الجزء األكبر من نفقاتها
، وتوفير المكتبة ل عن طريق إنشاء فصول محو األميةإعداد برامج ثقافية لرفع المستوى الثقافي للعما -21

 .وتنظيم الندوات الثقافية
 .لعناية بتحسين ظروف العمل التي بدورها تعطي أفضل إنتاجية من العاملا -22
تمهيد الجو لتحقيق االستقرار للعاملين واالنتظام في العمل وتقوية الروابط والصالت اإلنسانية بينهم  -22

العاملين وخلق الشعور باالنتماء للجماعة في المصنع والوصول إلى هذا المستوى من الوئام والتكيف بين 
 .وتدعيم الثقة والمودة واالستقرار واالنتظام المنشود

، ويساعد على رفع روحهم المعنوية لهمكما أن اختيار العمال لنوع األعمال التي يؤدونها يحقق راحة 
جبات يعتبر من العوامل التي تؤثر في أمن العامل اوزيادة كفايتهم اإلنتاجية، وتحديد االختصاصات والو 

ن العوامل الهامة لتحقيق وثقته في نفسه وزيادة إنتاجه، كما أن مشاعر االنتماء إلى المؤسسة م واستقراره
، وهذا يتعلق بمدى االرتباط بين أهداف العمال وأهداف المؤسسة ورعايتها لهم واستجابتها لحاجاتهم توازنها

 االجتماعية.
ذه الحوافز تلك التي تتعلق بذات الفرد ، ومن هنسانية بالحوافز باختالف أنواعهاوتهتم العالقات اإل

ألن كل فرد يرى أن عمله هاما ومهما حتى وا ن  ،قف التي تستدعي ذلكاكاالعتراف ب همية وتقديره في المو 
كان بسيطا، والواقع أن العملية اإلنتاجية في المؤسسة سلسلة مترابطة تقاس ب ضعف حلقاتها، ويمكن أن 

 والمناقشة ل مور واتخاذ ،إتاحة الفرصة للمشاركة في إبداء الرأي يتحقق االعتراف بالوجود عن طريق
تاحة الفرصة أمام كل فرد لكي يسهم في أمور مؤسسته ويعلم ما يجرى حوله ويحس ب همية ألنه  ،القرارات وا 

 عامل يرى أن عمله هاما.
ح المعنوية وذلك وعن طريقها تحقق الرو  ،إن اإلشادة بالفضل والتقدير تمثل قوة دافعة نحو التقدم

تاحة الفرصة للخلق واإلبداعيتطلب تزكية األداء البناء وتشجيع االقتراحات المفيدة ، وتلك هي مجاالت ، وا 
 العالقات اإلنسانية والبد لها من شخص لديه المعرفة والمهارة في تحقيق أهدافها.
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من أهم الدراسات التي أجريت في ميدان العلوم  ELTON MAYOالتون مايو وتعتبر دراسات  
االجتماعية على اإلطالق، وهي بمثابة نقطة االنطالق نحو فكرة التنظيم االجتماعي تلك الفكرة التي  يرت 
مجرى الدراسات والبحوث االجتماعية في مجال الصناعة، من االهتمام بالتنظيم الفني واإلنتاجي إلى االهتمام 

شباع الحاجات السيكولوجية للعمال باعتبارها بالتنظيم االجتم اعي، وتوضيم أهمية العالقات اإلنسانية، وا 
 (1).العوامل األكثر ت ثيرا في رفع كفايتهم اإلنتاجية

وتعني فكرة التنظيم االجتماعي عند مايو توفير األمن للعمال في التنظيم عن طريق إتباع حاجاتهم المادية 
ز كثير من الوظائف االجتماعية، ويتناول مايو وزمالئه التنظيم ككائن عضوي وتعاونهم مع اآلخرين إلنجا

باعتباره يشكل كال أو نسقا مكونا من أجزاء متبادلة االعتماد والت ثير من ناحية ،ومن ناحية أخرى ككائن 
فيه  نسق اجتماعي تظهرات البيئية، ومن ثمة فإن المصنع عضوي مستمر التغيير ليكون على مستوى التغير 

عمليات التفاعل المختلفة من ناحية، ومن ناحية أخرى يت ثر بعوامل البيئة المحيطة التي تؤثر على توازنه 
 .وعلى عمليات تكيفه، وبالتالي على سلوك أعضائه

أشعارت  وبالر م من اإلسهامات الكثيرة التي أتى بها رواد هذا االتجاه إال أنه تعرض إلى انتقعادات ععدة،
 الضعف في اتجاهات العالقات اإلنسانية أهمها:إلى جوانب 

سيادة اتجاه التحريض ضد النزعة الفردية، حيث سلموا ب ن العامعل ال يمكعن أن يكعون سععيدا فعي عزلتعه إال  -
 إذا انتمى إلى جماعة.

نما كفرد تسيطر عليه اإلحساسات والمشاعر -  .(2)نظروا إلى العامل باعتباره ال يستجيب كفرد رشيد عاقل، وا 
ولهذا يقال ب ن اتجاه العالقات اإلنسانية قد بالغ في االهتمام بالعوامل النفسية والمعنوية من خعالل فكعرة 
شعععور العامععل بانتمائععه للجماعععة مععن خععالل تفاعلععه معهععا يحفععزه للبععذل والعطععاء، لكععن االهتمععام بالعامععل النفسععي 

حيث بعين David Bel دافيد بيل وهو ما قدمه  وحده وعدم وجود مراقبة ونظام للضبط قد يؤدي إلى التراخي،
 .(3)"أن مجرد إعطاء عنصر الشعور باالنتماء كل القيمة واألهمية هو أمر بغيض"

كما أن نظرية العالقات اإلنسانية من خالل ت كيدها وجوب االهتمام برضا العامل ورفع روحعه المعنويعة 
ة العامعل االقتصعادي ودور المكافعآت فعي إقبعال العامععل بمراععاة الجوانعب اإلنسعانية دون  يرهعا، هعو نفعي ألهميعع

علعى زيععادة إنتاجععه مععا ثبتععه الواقععع، حيععث أن العامععل كمععا يحتععاج لالنتمععاء ويععرفض العزلععة يحتععاج أيضععا إلشععباع 
 احتياجاته المادية.

ركعز علعى  أ فل اتجاه العالقات اإلنسانية عناصر الصراع بين العمال واإلدارة ومشكلة القوة والتغيير، حيعث -
فكععرة االنسععجام والتععوازن، وصععور الجماعععات االجتماعيععة علععى أنهععا متماثلععة تجمعهععا مصععالم مشععتركة وهععدف 
واحد، وهذا راجع إلى اهتمام هذا االتجاه بدراسعة مشعكالت التنظعيم علعى مسعتوى الفعرد والجماععات الصعغيرة أو 

 المحدودة العدد.
                                                                 

 .11محمد طلعت عيسى: عدلي سليمان: مرجع سابق ص (1)

 .13 -10ص  -، ص3893،اإلسكندرية، 2، دار المعارف االجتماعية، طالدراسات في علم اجتماع الصناعة علي عبد الرازق جلبي: (2)

 .81، منش ة المعارف، اإلسكندرية، بدون سنة نشر ، صعلم اجتماع الصناعي: قباري محمد إسماعيل (3)
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لممكععن فهععم مشععكالت العالقععات اإلنسععانية دون أن "مععن ا  Kerrكيــر وفععي هععذه النقطععة يقععول الباحععث 
ن خذ في اعتبارنا مسائل الصعراع والععداوة وععدم الرضعا، ولكعن هعذا الفهعم لعن يفيعد العلعم بقعدر معا يرضعي بععض 

 .(1)األشخاص الذين يريدون باستمرار االطمئنان على تقدم مجتمعهم"
أ فل اتجاه العالقات اإلنسانية أثر البيئة االجتماعية واالقتصادية على النسعق االجتمعاعي للمصعنع، فالبيئعة  -

االجتماعيعععة التعععي جعععاء منهعععا العامعععل هعععي التعععي تميعععزه ععععن بقيعععة العمعععال اآلخعععرين داخعععل التنظيمعععات، وبالتعععالي 
 Melvine Daltonملفين دالتون ضم االهتمام بها ضرورة علمية لفهم طبيعة السلوك االجتماعي، حيث أو 

فععي دراسععة لععه ،حيععث الحععظ أن العمععال الععذين ينتجععون بمعععدل أسععرع، هععم مععن أفععراد ذوي تعلععيم وخبععرة اجتماعيععة 
مثال انه ال يوجد عامل واحد من بين  دالتونعلمتهم كيف يتعلمون نقص االحترام في مجال العمل، وقد وجد 

ماععات التعي درسعها، ولكنعه وجعد أن األشعخاص المتميعزين بالسعرعة فعي ثمانية وتسعون رجال كاثوليكيعا فعي الج
اإلنتاج يعيشون في الريف أو في البلدان الصغيرة، بينما كان الملتزمون بمعايير الجماععة التعي تع ويهم، يع تون 

 دالتـــونمعععن المعععدن الكبعععرى حيعععث يكسعععبون منهعععا الوفعععاء واإلخعععالص لبعضعععهم العععبعض، وهعععؤالء أطلعععق علعععيهم 
 .(2)صابات الشارعمصطلم ع

وعلى الر م من هذه االنتقادات التي وجهت لمدخل العالقات اإلنسانية إال أن النظرية قد توصلت إلى مبادئ 
هامة، حولت انتباه العلماء والباحثين من البحث عن الوسائل المادية التي تفيد العمل واإلنتاج، إلى ضرورة 

ثر ويؤثر في البيئة التي يعمل فيها، وبالتالي تعد عالمة مميزة في االهتمام باإلنسان العامل كفرد اجتماعي يت 
 الفكر التنظيمي ال يمكن نفيها.

III- معالجة التنظيم:ال الحديثة لنظرياتا 
 نظرية اتخاذ القرارات: -1

تعععد نظريععة اتخععاذ القععرارات مععن أهععم البعععاد التحليليععة فععي دراسععة التنظيمععات، وتعتمععد فععي تحليالتهععا علععى 
يمععات الرسععمية العقالنيععة، والتحليلععي الرياضععي لدراسععة الظععواهر التنظيميععة وعالقععة ارتباطهععا بعمليععة اتخععاذ التنظ

من أبرز ممثليها، وظهرت كرد فعل لالنتقادات الموجهة للنظريات  H.SIMONهربرت سيمونالقرار، ويعتبر 
اخععل المنظمععات، حيععث يععرى الكالسععيكية والسععلوكية، وقصععورها عععن إعطععاء صععورة واضععحة للسععلوك اإلنسععاني د

" أن المبادئ الكالسيكية في اإلدارة طالما أنها ال تقعوم علعى أسعاس إمبريقعي يجعب أن نعتبرهعا عديمعة  سيمون
 .(3)الجدوى"

وبهععذه الطريقععة نالحععظ أن نظريععة اتخععاذ القععرارات حاولععت أن تقضععي علععى الفجععوة الموجععودة بععين االتجععاه 
العالقععات اإلنسععانية، وبالتععالي فععإن نظريععة اتخععاذ القععرارات جمعععت بععين الكالسععيكي فععي دراسععة التنظععيم ومدرسععة 

 هذين الجانبين العقلي واإلنساني في نموذج واحد.
                                                                 

، مرجع النظرية االجتماعية ودراسة التنظيملسيد الحسيني: .349، مرجع سابق، صفعالية التنظيم في المؤسسة االقتصادية صالم بن نوار:  (1)
 .352سابق، ص 

 .349، مرجع سابق، صفعالية التنظيم في المؤسسة االقتصادية صالم بن نوار:(2)

 .385، مرجع سابق، صالبيروقراطية الحديثةمحمد علي محمد:  (3)
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وتنطلق هذه النظرية معن مبعدأ أساسعي هعو االختيعار بعين البعدائل لكعي يمكعن حعل المشعكالت التعي تواجعه 
يتجعه إلعى المفاضعلة بعين البعدائل المتاحعة،  سيمونتحقيق أهداف التنظيم، " فالسلوك الرشيد للمنظمة في نظر 

ويعد اختيار البديل األفضل بعين البعدائل المتاحعة تعبيعرا رشعيدا ععن قعدرة اإلدارة علعى المفاضعلة واختيعار البعديل 
 .(1)السليم منها"

فعمليعععة اتخعععاذ القعععرار تعتبعععر خطعععر فعععي التنظعععيم، ألنعععه عليهعععا يتوقعععف مصعععير التنظعععيم، لعععذلك وحتعععى يعععتم 
يمونى قرار رشيد يجعب اختيعار هعذا القعرار معن ععدة بعدائل، ويعرى الوصول إل أن األفعراد  يعر قعادرين علعى  ـس

اتخاذ القرارات المعقدة بطريقة رشيدة، ومن هنا تصبم وظيفة التنظيم "هي تحديد نطاق القرارات التي يجب أن 
لتنظعيم تحقيعق الهعدف معن يتخذها كل عضو، وبهذه الطريقعة دون  يرهعا يمكعن االقتعراب معن الرشعد ويسعتطيع ا

خععالل وسععيلتين، األولععى تحععدد مسععؤولية كععل موظععف حتععى يكععون لععه أهععداف محععددة توجهععه فععي اتخععاذ قراراتععه، 
والثانيععة وضععع بعععض الميكانيزمععات مثععل األوامععر والتعليمععات الرسععمية ووسععائل االتصععال وبععرامج التععدريب التععي 

 .(2)تساعد على تخفيض عدد الحلول البديلة"
فإن هذه النظرية تسعى إلى إحداث تغيير جوهري في مهمة الباحعث فعي مجعال التنظيمعات، فهعو يعرى  وبالتالي

أنععه لععم تعععد هنععاك حاجععة إلععى االهتمععام بوضععع مبععادئ عامععة للتنظععيم أو قواعععد مقععررة نسترشععد بهععا عنععد وضععع 
نمععا يتعععين علععى الباحععث فععي هععذا المجععال أن يععدرس بنععاء التنظععيم و  مكوناتععه واألوضععاع الخععرائط التنظيميععة، وا 

 المختلفة فيه، وأن يحلل سلوك األعضاء الذين شكلوا هذا التنظيم مستعينا بذلك بمفهوم اتخاذ القرار.
 (3)ولكي يكون القرار مفيدا وعمليا ومؤثرا يجب أن يتوفر فيه بعدان أساسيان هما:

 البعد األول: وهو ما يسمى بالتكيف الموضوعي للقرار. -
 هو درجة تقبل الغير لهذا القرار.البعد الثاني: و  -

ومعنى هذا أن القرار الذي ال يهتم بالنواحي اإلنسانية بعالر م معن صعالحيته معن الناحيعة الموضعوعية ال 
 يعتبر قرار سليما ورشيدا.

 (4)بين اتجاهين من الرشد في سلوك الفرد والجماعة: سيمونويميز هنا 
لعقالنععي فععي اتخععاذ القععرارات، بحيععث يسععتطيع الفععرد مععن خاللععه الرشععد الموضععوعي: ويمثععل الرشععد أو السععلوك ا -

 تحقيق أعلى المنافع التي يمكن أن توفر البدائل الكافية له في اتخاذ القرار.
الرشععد الععذاتي أو الشخصععي: ويمثععل الرشععد أو السععلوك العقالنععي فععي اتخععاذ القععرارات التععي يسععتطيع الفععرد مععن  -

ك بالمفاضلة بين البدائل المتاحة بحكم محدودية قدرة الفعرد علعى المفاضعلة خاللها تحقيق المنافع الممكنة، وذل
 بين البدائل.

                                                                 
 .81، ص2004، عمان، 2، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط نظرية المنظمةخليل محمد حسن الشماع، خضير كاظم حمود:  (1)

 .11صعبد الهادي الجوهري، مرجع سابق،  (2)

 .385، مرجع سابق، صالبيروقراطية الحديثةمحمد علي محمد:  (3)

 .81خليل محمد حسن الشماع، خضير كاظم حمود: مرجع سابق، ص (4)
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ويرى أصحاب هعذا االتجعاه أن أهعم العوامعل التعي تحعدد مسعتوى الكفعاءة العذي يسعتطيع التنظعيم أن يصعل 
نوععا، فهنعاك إليه "هو دراسة سلوك أعضاء التنظيمات والتععرف علعى القيعود التعي يفرضعها علعيهم بناؤهعا كمعا و 

قيود تحد من قدرتهم على أداء األعمال وأخرى تتعلق بمقدرتهم على اتخاذ قرارات مالئمة، ومن الضعروري أن 
 .(1)يلج  التنظيم إلى كسر هذه القيود لكي يستطيع تحقيق أهدافه"

أن الفععرد عنععدما ينتمععي إلعى مؤسسععة وهععو ير ععب فعي سععلوك عقالنععي ال يثبععت أن يتعع ثر  ســيمونويوضعم 
لمحيط االجتماعي في المؤسسة الذي يفرض عليه تغيرا في سلوكه وهنا عليه اتخاذ القرار، لكن اتخاذ القرار با

سعيت ثر بعالقيود المؤسسعاتية )التنظيميعة( أو ميكانيزمعات الضعبط المرتبطعة بالمؤسسعة، وهنعا يعوازن الفعرد بعين مععا 
، وبعين معا تطلبععه منعه فيقعرر البقعاء أو يسعععى تقدمعه لعه المؤسسعة مععن إشعباع لحاجاتعه المختلفعة وتلبيععة األهعداف

لتعععرك العمعععل معععن المؤسسعععة، ومثلمعععا أن للمؤسسعععة قعععرارات فعععان ل فعععراد الععععاملين بالمؤسسعععة أيضعععا قعععرارات وقعععد 
تتعارض هذه القرارات، إال أنه من المسلم به أن التحاق عامعل مععين بمؤسسعة معا يترتعب عليعه تنعازل منعه ععن 

رات ويخضعععع لسعععلطة صعععاحب المؤسسعععة أو معععديرها، وفعععي هعععذه الحالعععة يقعععال أن بععععض حرياتعععه فعععي اتخعععاذ القعععرا
التنظيم يسلب سلطة بعض العمال في اتخعاذ بععض القعرارات ويبعدلها بقعرارات تنظيميعة، ويتخعذ التنظعيم لتحقيعق 

 ذلك بعض اإلجراءات من بينها 
تحد من اختياره الحر لكي يمكن  تحديد طبيعة واجبات العامل ونقاط سلطته في اتخاذ القرارات، ثم وضع قيود

 .(2)التنسيق بين أنشطة األفراد أو العمال اآلخرين
فعععي موضعععوع المشعععاركة علعععى مسعععتوى العمعععال "أن هعععذه  MARCHمـــار معععع زميلعععه  ســـيمونويضعععيف 

المشععاركة تنطععوي علععى نمععوذجين متبععاينين مععن القععرارات، القععرارات التععي يتخععذها العمععال للمشععاركة فععي التنظععيم، 
دراكععات وقععرارا تهم الخاصععة باإلنتععاج، ويعطععي هععذان النموذجععان مععن القععرارات صععورة سععلوكية متباينععة ودوافععع وا 

فاألفراد عند التحاقهم بالمؤسسة أو التنظيم يكون كل منهم قد قعرر اإلنتعاج بالمععدل العذي يتطلبعه  (3)وت ثيرات"،
 التنظيم أو خالفا لذلك.
كولوجية للتعبير عن سلوك اتخعاذ القعرار، وذهبعا إلعى أنعه عبارات سي مار وزميله  سيمونكما استخدما 

إذا كان لهذه العبارات نتائج متوقعة، فلها أيضا نتائجها  ير المتوقعة وما لها من ت ثير علعى التنظعيم وأهعداف 
 .(4)اإلدارة العليا

فعإلى أن التنظيمات ال تقوم ب سلوب واحد لتقسيم العمل والتخصص بل على أسلوبين " سيمونويضيف 
جانععب التخصععص األفقععي حيععث ينقسععم العمععل تبعععا لنععوع المهمععة، يوجععد التخصععص الرأسععي حيععث ينقسععم العمععل 
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يمونعلى أساس القوة، ويترتعب علعى ذلعك وجعود وظعائف أداء ووظعائف اتخعاذ القعرار، وأشعار  إلعى أنعه كلمعا  ـس
 .(1)قت تنفيذ األداء الواقعي"ارتفع وضع الموظف أو راتبه يزداد عدد وظائف اتخاذ القرار ويقل في نفس الو 

ومن خالل هعذا فعإن لهعاذين البععدين أهميعة بالغعة فعي رسعم السياسعات التنظيميعة، وخاصعة فعي اشعتراكهما 
 في عملية اتخاذ القرارات حتى تكون فعالة ومن ثم تحقيق أهدافها.

الل هععي مجموعععة مععن العالقععات بععين عععدد مععن األعضععاء يسععتهدفون مععن خعع ســيمونوالمنظمععة فععي نظععر 
مشاركتهم باتخاذ القعرارات إلشعباع حاجعاتهم وأهعدافهم الشخصعية، وقعد تضعمنت نظريتعه مجموععة معن العناصعر 

 (2)التي يمكن إيجازها فيما يلي:
اتخععاذ القععرارات: فالمنظمععة هععي مركععب مععن االتصععاالت والعالقععات بععين األفععراد، تقععوم علععى أسععاس سلسععلة أو  -

 دف أو مجموعة من األهداف معينة  ير نشاطات مختلفة.هيكل من القرارات المرتبطة بتحقيق ه
البيئعععة: تعععتحكم البيئعععة بتحديعععد ععععدد البعععدائل المتاحعععة لمتخعععذي القعععرار، ف عضعععاء المنظمعععة يعملعععون فعععي بيئعععة  -

اجتماعيععة محععدودة البععدائل، ولععذا ال بععد مععن المفاضععلة بععين البععدائل المتاحععة واختيععار أنسععبها علععى وفععق مععا هععو 
 ات البيئة.متاح، وضمن محدد

الجماعععة: ت خععذ عمليععة اتخععاذ القععرار شععكال منظمععا معينععا، ويؤكععد وجععود الجماعععة علععى أهميععة اعتمععاد الععرأي  -
الجماعي في اتخاذ القرار، لذلك ال بد أن يصار إلى قبول وتعميق مبدأ التخصص وتقسيم العمل لكي يتم من 

 خالله التنسيق بين أعمال األفراد المختلفين في المنظمة.
االلتععزام بععالقرارات: لكععي تععتمكن المنظمععة مععن تحقيععق أهععدافها فانععه البععد أن يلتععزم جميععع األفععراد فععي سععلوكهم  -

بالقرارات المتخذة في المسعتويات التنظيميعة العليعا، وال يعتم هعذا األسعلوب التنفيعذي للقعدرات إال عبعر سلسعلة معن 
معي، معيعار ينظت)الصعالحية(، خلعق العوالء ال لسعلطةاألساليب التي تعؤثر فعي سعلوك األعضعاء وهعي: اسعتخدام ا

 الكفاءة، االتصاالت والتدريب.
التوازن بين المغريات واإلسهامات: تستمد المنظمة قوتها في تحقيق أهعدافها معن خعالل إسعهامات األعضعاء  -

المقدمععة، فيهعا، كمععا تعععد المغريععات المقدمعة ل عضععاء أسععلوبا هادفععا لتعميععق العوالء للمنظمععة، مقابععل اإلسععهامات 
ولذلك تعد المقابلة بينهما معيارا رئيسيا في إظهار قدرة المنظمة على تحقيق األهداف من خعالل خلعق التعوازن 

سهاماتهم في أوجه نشاط المنظمة بغية تحقيق أهدافها.  بين المغريات المقدمة ل عضاء وا 
الباحععث فععي مجععال وفععي خضععم مععا سععبق فععإن هععذه النظريععة تسعععى إلععى إحععداث تغييععر جععوهري فععي مهمععة 

التنظيمات، فهو يرى أنه لم تعد هناك حاجة إلى االهتمام بوضع مبادئ عامة للتنظيم أو قواعد مقررة نسترشد 
نما يتعين علعى الباحعث فعي هعذا المجعال أن يعدرس بنعاء التنظعيم ومكوناتعه  بها عند وضع الخرائط التنظيمية، وا 

الععذين شععكلوا هععذا التنظععيم مسععتعينا بععذلك بمفهععوم اتخععاذ  واألوضععاع المختلفععة فيععه، وأن يحلععل سععلوك األعضععاء
 القرار.
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يحعاول أن يعدرك نظريعة التنظعيم بصعفة عامعة معن خعالل المنظعور  سيمونوالواقع أن اإلطار الذي قدمه 
الفلسعععفي االجتمعععاعي التخعععاذ القعععرارات، حيعععث أوضعععم ذلعععك معععن مؤلفعععه ععععن التنظعععيم، حيعععث قعععال: "إننعععا كعلمعععاء 

سير السلوك اإلنساني، وحينما نتبنى وجهة نظر عالم النفس االجتماعي نستطيع أن ندرس اجتماعيين نهتم بتف
 .(1)المؤشرات التي تفرض على الكائن اإلنساني الفردي في البيئة وكيف يستجيب لها"

 وبالر م من اإلسهامات التي قدمتها نظرية اتخاذ القرارات إال أنها تعرضت إلى انتقادات عدة منها:
قد حصر إدارة التنظيمات في التحليل النفسي االجتماعي وعملية اتخاذ القرار، وهعذا حصعر  سيمونأن 

مضععلل و يععر مالئععم "فاالسععتعانة بمفهععوم اتخععاذ القععرارات فععي تحليععل البنععاء التنظيمععي تعطينععا الحععق فععي التعمععيم 
زاوية، وال تختلف نظرية طالما أن هذا المفهوم يصلم فقط لتحليل عمليات فردية من هذه ال على التنظيم ككل،

اتخاذ القرارات عن حركة العالقات اإلنسانية فالتحيز السيكولوجي واالتجاه نحو اختعزال الظعواهر يبعدو بوضعوح 
 .(2)فيهما"

تععرد نظريععة التنظععيم إلععى مسععتوى الدراسععة النفسععية االجتماعيععة لصععنع  ســيمونوهععذا يعنععي أن وجهععة نظععر 
ة تامة حين يقول "بوصفنا علماء اجتمعاعيين فإننعا نهعتم بدراسعة التع ثير القرار، وهو في ذلك يعلن موقفه صراح

 .(3)الذي تمارسه بيئة اإلنسان عليه وطريقة استجابته لهذا الت ثير"
ضععععيق ألنععععه انطلععععق مععععن مفععععاهيم علععععم الععععنفس االجتمععععاعي لدراسععععة  ســــيمونيتضععععم أن نطععععاق تحليععععل 

وهععو ال يختلععف عععن علمععاء الععنفس االجتمععاعيين  موضععوعات تعجععز هععذه المفععاهيم عععن تفسععيرها تفسععير دقيقععا،
 اللذين درسوا العالقات اإلنسانية في ضوء مفاهيم سيكولوجية.

أنععه ال يعتنععي بدراسععة العمليععات التععي تحععدث بععين األشععخاص داخععل التنظععيم والتععي  ســيمونويؤخععذ علععى 
ة بين األشخاص تؤثر إلعى حعد تعتبر كجزء من البناء الرسمي للتنظيم، مع أن االهتمام بالعالقات  ير الرسمي

أن تحليالتعه ععاجزة ععن تنعاول البنعاء االجتمعاعي  سيمونكبير في عملية اتخاذ القرارات، وكذلك يالحظ علعى 
للتنظععيم ككععل بطريقععة منهجيععة، ثععم أنععه باهتمامععه بسععلوك الموظععف أو بالسععلوك الفععردي يععرد كععل مشععاكل البنععاء 

ة، وذلععك ألنععه يهععتم فقععط بالعوامععل التععي توجععد بالخصععائص التععي االجتمععاعي إلععى المشععاكل النفسععية واالجتماعيعع
 يتصف بها التنظيم.

أنه ت ثر بالميكانيعك عنعدما يصعف التنظعيم ب نعه "نسعق فعي حالعة تعوازن يحصعل  سيمونكما يالحظ على 
، حيث ال يتضعمن تفكيعر (4)على إسهامات في شكل نقود أو جهد، ثم يقدم مكافآت في مقابل تلك اإلسهامات"

 حاب هذه المدرسة أي اهتمام ب ساليب النمو الطبيعي بل يتضمن فقط على الرشاد.أص
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ألنععه اهععتم فقععط  كمععا أنععه لععم يكشععف عععن التعع ثيرات المتبادلععة التععي تععتم بععين العناصععر البنائيععة التععي حععددها،
ككععل،  ســيمونبمععدى تعع ثر هععذه العناصععر علععى عمليععة صععنع القععرار، ولقععد انعكععس ذلععك الموقععف علععى نظريععة 

حيث يمكن النظر إليها بوصفها نظرية في أسباب حدوث سلوك أعضاء التنظيم أكثر منها نظرية في أسباب ب
 . (1)خصائص التنظيم وسماته

 في دراسة التنظيم: ةالوظيفي ةالبنائي نظريةال -2
 :T. Parsonsتالكونت بارسونز -أ

كل نسق أن يواجهها إذا ما أراد  يرى بارسونز أن هناك أربعة متطلبات وظيفية أساسية يتعين على    
 البقاء، اثنان منهما ذوا طابع آلي وهما: المواءمة وتحقيق األهداف ويتعلقان أساسا بعالقة النسق ببيئته.

فالمواءمة في التنظيم تشير إلى األنماط المعيارية المنظمة لعمليات التمويل، وضمان الحصول على المهارات 
من موارد بشرية ومادية لتحقيق أهداف التنظيم. أما مطلب تحقيق األهداف  الضرورية وما يتطلبه التنظيم

 فيتمثل في حشد الموارد التنظيمية ومنها عملية اتخاذ القرار.
أما المطلبان اآلخران فهما التكامل والكمون ويعبران عن الظروف الداخلية للنسق، وعلى التنظيم  

ات، وأن يضمن لها التحقيق إذا ما أراد تحقيق وظائفه. فالتكامل بوصفه نسقا اجتماعيا أن يواجه هذه المتطلب
يشير إلى العالقات بين الوحدات، وخاصة العالقات التي تضمن تحقيق أعلى مستوى من التضامن والتماسك 

 2بين األنساق الفرعية. أما مطلب الكمون فيشير إلى مدى مالءمة الظروف السائدة في النسق األكبر.
مععن أهععم رواد البنائيععة الوظيفيععة وأبععرز علمععاء االجتمععاع الععذين لهععم إسععهامات قيمععة،  ارســونزبيعتبععر بهععذا 

ليست فقط في مجال التنظيم بل فعي دراسعة وتحليعل النظريعة السوسعيولوجية عامعة، متع ثرا فعي كتاباتعه الوظيفيعة 
جموعععة مععن الفععاعلين ، ولقععد اهععتم بدراسععة النسععق االجتمععاعي، حيععث يععرى ب نععه مبمنلوفســكي ودوركــايم وبــاريتو

الذين تنش  بينهم عالقة تفاعل اجتماعي في موقف يتخذ مظهرا فيزيقيا أو بيئيا، هعؤالء الفعاعلين يعدفعهم الميعل 
 لتحقيق الحد األقصى من اإلشباع وتحدد الصالت بينهم وفقا لنسق من الرموز الثقافية المشتركة.

فرعيعا يعدخل فعي إطعار نسعق اجتمعاعي أكبعر هعو  بداية من تصور أن التنظيم يعد نسعقابارسونز وانطلق 
المجتمع، فيشكل بذلك مفهوم النسق نقطعة محوريعة فعي فكعره، حتعى أنعه يمكعن وصعف االتجعاه العذي يتبنعاه ب نعه 
اتجاه يرتكز على فكرة التداخل بين األنساق االجتماعية، "والنسق االجتماعي عنده يتكون أساسا من عنصرين 

 .(3)دوار بواسطة القيم والمعايير يتم الترابط والتكامل"هامين هما التجمعات واأل
" التنظيم نسعق اجتمعاعي يعمعل معن خعالل بنعاء مععين، هعذا البنعاء التنظيمعي يقعوم علعى  بارسونزويعتبر 

 عنصرين هامين لهما طابع وظيفي يكمل كل منها اآلخر:
ووظيفعععي يعمعععل علعععى ديمومعععة واسعععتمرار أوال: ضعععرورة وجعععود القعععيم فعععي األنسعععاق الثقافيعععة، حيعععث لهعععا دور هعععام 

 التنظيم.
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 .14-15، ص ص 3885دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  السيد الحسيني: علم اجتماع التنظيم، (2)

هللا محمود عبد الرحمن (3)  .234، ص3891، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية، سوسيولوجيا التنظيم :عبد 
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 .(1)ثانيا: أهمية كل من الجماعة والدور التنظيمي نظرا لمشاركة األفراد في وظائف التنظيم"
قد انطلق من تصعور التنظعيم بوصعفه نسعقا اجتماعيعا يتكعون معن أنسعاق فرعيعة مختلفعة،  بارسونزأي أن 

وأكععد علععى التوجيهععات القيميععة السععائدة فععي التنظيمععات المختلفععة، وأن القععيم هععي التععي تمععنم أهععداف هععذا التنظععيم 
لععذي يوجععد فيععه، طابعععا شععرعيا، وهععذا يفتععرض بععدوره تععوافر قععدر مععن االنسععجام بععين قععيم التنظععيم وقععيم المجتمععع ا

 .(2)وعليه عرف التنظيم ب نه نسق اجتماعي منظم أنشئ من أجل تحقيق أهداف محددة
نظععر إلعى التنظيمععات مععن وجهعة نظععر نظاميعة ثقافيععة ركعز فيهععا علععى  بارســونزوفعي خضععم معا سععبق فعان 

إعطعاء أولويعة  القيم كموجهات للسعلوك، حيعث أن القعيم السعائدة فعي التنظعيم تمعنم أهدافعه الشعرعية وتسعاعده فعي
ألهدافععه العامععة، ألن القععيم التنظيميععة يجععب أن تكععون متسععقة مععع قععيم المجتمععع بصععفة عامععة، وذلععك مععا يفسععر 
شرعية التنظيم في ضوء عالقته بالنسق األكبر فيتمكن التنظعيم بعذلك معن مواجهعة الضعغوط الخارجيعة وا عطعاء 

 األولوية ل هداف.
الععذي يحععدد كععل الظععروف الداخليععة والخارجيععة التععي يواجههععا  ويععرى أن النسععق القيمععي " فععي التنظععيم هععو

ويركز على مصطلم الفعل االجتماعي الذي يعتبر في  جعوهره "سعلوكا ينطعوي علعى توجعه قيمعي،  (3)التنظيم"،
كما أن نمط هذا السلوك يتحدد من خالل المعايير الثقافية أو السنن االجتماعية، والمجتمع بهذا المعنعى نظعام 

 .(4)أخالقي"
أن الفعل االجتمعاعي يتضعمن الفاععل والموقعف وتوجيعه الفاععل نحعو الموقعف، وقعد  بارسونز ولقد أوضم

 ركز على دراسة توجيه الفاعل نحو الموقف، وميز بين نوعين من الموجهات وهي:
ي، الموجهات الدافعية: وهي تلك التي تتعلق بمحاولة تحقيق أقصى قدر ممكن من اإلشباع المادي والعاطف -

 وهذا النوع من الموجهات يوفر الطاقة ويدفع إلى أداء األعمال.
الموجهات القيمية المعيارية: وتتمثل في القيم االجتماعيعة أو معا هعو مر عوب، وهعذه الموجهعات قعد تقعف فعي  -

 .(5)وجه الموجهات الدافعية وتعيد تشكيل السلوك أو الفعل حتى يساير قيم المجتمع ومعاييره
فعان فهعم ودراسعة األنسعاق يتطلعب دراسعة القعائمين بالفععل االجتمعاعي معن حيعث أدوارهععم وفعي خضعم هعذا 

 وعالقاتهم بالقيم الموجهة لسلوكياتهم.
ونزكمعا أشعار  إلعى ناحيعة مهمعة فعي الموضعوع معن خعالل تطرقعه إلعى متطلبعات بقعاء النسعق، والتععي  بارـس

 (6)ها الستمراره وهي كما يلي:أبرزها في أربع متطلبات وظيفية يكون النسق ب شد الحاجة إلي

                                                                 
 .11، مرجع سابق، صالنظرية االجتماعية ودراسة التنظيم السيد الحسيني: (1)

 .15نفس المرجع، ص (2)

 301، مرجع سابق، صمدخل لدراسة التنظيمات المعاصرة السيد الحسيني: (3)

 .239 -231ص  -، مرجع سابق، صعلم اجتماع التنظيممحمد علي محمد:  (4)

 .328، ص 3893، جدة،3، دار الشروق للنشر والطباعة، ط3، جالدين والبناء االجتماعينبيل توفيق السمالوطي:  (5)

 .303، مرجع سابق، ص مدخل لدراسة التنظيمات المعاصرةالسيد الحسيني:  (6)
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الموائمعة: هععذا المطلعب يسععتدعي ضعمان الحصععول علعى المهععارات الضعرورية ومععا يتطلبعه التنظععيم معن مععوارد  -
 بشرية كانت أم مادية ضرورية لتحقيق أهداف التنظيم.

التنظععيم تحقيععق األهععداف: يشععير هععذا المطلععب إلععى حشععد المععوارد التنظيميععة السععابقة مععن أجععل تحقيععق أهععداف  -
 عملية اتخاذ القرارات وما يتصل بها من عمليات أخرى. بارسونزو اياته، وفي هذا المطلب أدخل 

التكامل: يشير هذا المطلب إلعى العالقعات بعين الوحعدات والتعي تشعير إلعى التماسعك والتضعامن بعين األنسعاق  -
 الفرعية.

 الفرعية للظروف السائدة في النسق األكبر. الكمون: ويشير إلى مدى مالئمة الظروف السائدة في األنساق -
فالتكامل الموجود بين األنسعاق الفرعيعة فيمعا بينهعا وتكاملهعا معع النسعق الكلعي يععود إلعى القعيم التعي تسعود 
داخععل هععذا التنظععيم، حيععث تتعلععق الموائمععة وتحقيععق األهععداف بعالقععة النسععق بالبيئععة، ويتعلععق التكامععل والكمععون 

 ق.بالظروف الداخلية للنس
تصنيفا خاصا للتنظيمات، من خعالل تمييعزه بعين ثالثعة مسعتويات أو أنسعاق فرعيعة فعي  بارسونزوقد قدم 
 التنظيم وهي:

 النسق الفني: ويهتم بالنشطات الفنية التي تسهم بشكل مباشر في انجاز أهداف التنظيم. -
 النسق اإلداري: الذي يتولى تسيير الشؤون الداخلية للتنظيم. -
لنظععامي: الععذي يعمععل علععى الععربط بععين النسععق الفنععي والنسععق اإلداري مععن جهععة والمجتمععع مععن جهععة النسععق ا -

 .(1)أخرى
اجتماعية وهو ما يخالف  انساقاللتوازن في التنظيمات التي اعتبرها  اقد قدم نموذج بارسونز وبهذا يكون

مفاهيمععه، وقدرتععه علععى تفسععير نمععوذج فيبععر المثععالي، ونشععير هنععا إلععى نمععو هععذا االتجععاه واتسععاع نطاقععه ووضععوح 
 األنساق االجتماعية تفسيرا شامال كامال.

ونز  يعر أن معا يؤخعذ علععى  أنعه لعم يعععالج إال جانعب واحعد فقعط للمؤسسععة أو التنظعيم عنعدما يتحععدث بارـس
عن دور القيم في تحقيق األهداف وتحقيعق التكامعل معع المجتمعع األكبعر، وتوجيعه العمليعات المختلفعة المتصعلة 

ت التنظيم وترشيدها، هذا الت كيد المبالغ فيه لدور القيم يخفي وجود جماعات متباينة في المؤسسة يسود بحاجا
 بينها ضرب من العداء وعدم االتفاق.

أ فل مظاهر التغير الصراع فعي التنظعيم، وحتعى فعي إشعارته للتغييعر فعي التنظعيم  بارسونزولهذا يقال أن 
 ين للتغيير في التنظيم:موضحا مصدر  كانت من منظور التوازن،

 األول يتم من الخارج: تمارس فيه البيئة المحيطة ضغوطا على التنظيم. -
 الثاني يتم من الداخل: ينشئ من التنظيم ذاته. -

                                                                 
 .102، مرجع سابق، ص ل لدراسة التنظيمات المعاصرةمدخ السيد الحسيني: (1)
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وحينمعا ينشع  هعذان الضعربان معن الضعغوط يتععين علعى التنظعيم أن يواجههمعا ويتكيعف معهمعا إذا معا أراد 
 .(1)أن يحقق أقصى درجات الفعالية

من خالل سلسلة الدراسات التي قام بها إلى أن هناك ععدة  W.F. Whyteتوليام فوث وايكما توصل 
 ، ومنها ميز ثالث انتقادات هي: بارسونز صعوبات تكتنف محاولة

اهعتم فععال بعالنظرة الثقافيعة التنظيميعة السعائدة داخعل كعل التنظيمعات، إال أن اهتمامعه كعان  بارسونزالحظ أن  -
قلععيال بالمسععتويات اإلداريععة والفنيععة إذا مععا قورنععت بالمسععتوى النظععامي، كععذلك فعععدم وجععود أي مناقشععة هامععة عععن 

 .بارسونزالجماعات واألدوار داخل التنظيمات يعتبر خط  كبيرا وقع فيه 
ن نظريعة التنظعيم تنطعوي علعى الكثيعر معن البيانعات والشعواهد الواقعيعة وال تتضعمن مفعاهيم كافيعة، فعي الحظ أ -

للتنظيمات عكس ذلك، فهي كثيرة المفاهيم قليلة البيانعات والشعواهد الواقعيعة، لعذلك  بارسونزحين جاءت دراسة 
 جاءت بشكل  امض فكانت قيمتها التحليلية ضئيلة.

يشعتمل علعى بععض العناصعر المحذوفعة، وألن االهتمعام العذي يحظعى بعه  بارسونزذج أن نمعو  وايثكما يرى  -
األداء الوظيفي الداخلي للتنظيم ليس كافيا فقد ترتب على ذلك أنه ظل ت ثير بناء التنظيم على السلوك الفردي 

م يناقشععععه ثابتععععا، والحقيقععععة أن هنععععاك دليععععل علععععى أن الموقععععع المكععععاني ل فععععراد يععععؤثر علععععى السععععلوك، وهععععو مععععا لعععع
 .(2)بارسونز

 :R. Mertonروبرت ميرتون  -ب
أكد ميرتعون منعذ البدايعة علعى فكعرة أساسعية مفادهعا أن أعضعاء التنظعيم يسعتجيبون لمواقعف معينعة فعي  لقد

التنظيم، ثم يعممون هذه االستجابة على مواقف مماثلعة، وحينمعا يحعدث ذلعك تنشع  نتعائج  يعر متوقععة أو  يعر 
خصعية الفعرد ينشع  ععن عوامعل مر وب فيها بالنسبة للتنظيم. كما أكد أيضا على أن التغيير الذي يطرأ علعى ش

   3كامنة في البناء التنظيمي ذاته.
من أكبر علماء االجتماع اهتماما بكشف جوانب التنظيم البيروقراطي التي أ فلها  روبرت ميرتونيعتبر 

نمععوذج فيبعععر، فهععو يهعععتم بنظريعععات المععدى المتوسعععط التععي تسعععاعد علعععى تفسععير أي مجعععال نظععامي علعععى مجعععال 
 نظامي آخر.
معلععوم أن المعععدخل الععوظيفي "يعتبعععر وظيفععة الجعععزء إشععباع لحاجععات الكعععل، أمععا الفشعععل فععي إشعععباع ومععن ال

 .(4)الحاجات التنظيمية من ش نه أن يحدث خلال وظيفيا في النسق ب كمله"
 ثالث مفاهيم تحليلية جديدة وهي: ميرتونومن هذا المنطلق استحدث 

 ائف الظاهرة.الوظأو  ير المتوقعة في مقابل الوظائف الكامنة  -

                                                                 
 . 91، مرجع سابق، صالنظرية االجتماعية ودراسة التنظيمالسيد الحسيني:  (1)

، 2001مخبر علم االجتماع االتصال للبحث والترجمة، جامعة قسنطينة، الجزائر، ، ،  فعالية التنظيم في المؤسسة االقتصادية  صالم بن نوار: (2)
 .312ص

 .90علم اجتماع التنظيم، مرجع سابق، ص  السيد الحسيني: 3

 .308، مرجع سابق، صعلم اجتماع التنظيممحمد علي محمد:  (4)
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 .أو المعوقات الوظيفية في مقابل الوظيفية الخلل الوظيفي -
البدائل الوظيفية: تحل محل االفتراض ب ن المجتمع قادر على العمل بسبب صورته التنظيمية، وال يستطيع  -

نبععؤ وأوضععم ميرتععون أن هععذه المفععاهيم الثالثععة تسععهم فععي امكععان الت أن يعمععل بطريقععة أخععرى أو بطريقععة أفضععل.
ذا ما تحقق هذا التنبؤ أصبم هذا السلوك ثابتا.  بسلوك أعضاء التنظيم، وا 

وهععو يععرى عنععد دراسععة التنظيمععات قععد تكععون نتععائج الفعععل مختلفععة عععن النتععائج المقصععودة، ومععا يعتقععد أنععه 
أو  رديء، بعد الدراسة المتفحصعة يتبعين أنعه يعؤدي وظيفعة حيويعة، ومعا يعتقعد أنعه مفيعد قعد يكعون معوقعا وظيفيعا

 .(1)يطرح بدائل وظيفية
ت ثير الخلل الوظيفي والذي يقصد به أن أعضاء المنظمة يطبقون االستجابة في أحد  ميرتونوقد درس 

المواقععف علععى موقععف أخععر مماثععل، األمععر الععذي يععؤدي إلععى نتععائج لععم تكععن المنظمععة تتوقعهععا وال تريععدها، أي أن 
االسععتجابات علععى مواقععف مماثلععة داخععل التنظععيم، وهععذا  أعضععاء التنظععيم يسععتجيبون لمواقععف معينععة ثععم يعممععون
 يؤدي إلى نتائج  ير متوقعة أو  ير مر وب فيها.

إلععى أن البنععاء االجتمععاعي الرسععمي المععنظم تنظيمععا رشععيدا يتضععمن أنماطععا للنشععاط تتكععون مععن  وقععد أشععار
الوظعائف المتسلسعلة لكعل سلسلة من األفعال المرتبطة ب عراف التنظيم، ويتكعون التنظعيم أيضعا معن سلسعلة معن 

منها قدر من المسؤولية والسلطة، وتحددها القعوانين والتعليمعات الرسعمية، كمعا أن السعلطة مرتبطعة بالوظيفعة ال 
باألشخاص، والوظائف من جهتها تتصل بعضها ببعض من خالل نسق من العالقات الرسمية والذي يحددها 

 .(2)االتصال الرسمي المبني بكل دقة
حدد وجهة نظره حول التنظيم من خالل نموذج خاص يركعز فيعه علعى  ميرتون سبق فان وفي خضم ما

البنــــاء البيروقراطــــي  تحععععت عنععععوان 2611مجموعععععة مععععن القضععععايا األساسععععية أبرزهععععا فععععي مقععععال نشععععره عععععام 
ونحيث انطلق والشخصية،  فعي معالجتعه للتنظعيم البيروقراطعي معن اآلثعار السعلبية لعتعلم المنظمعة، حيعث  ميرـت

م أعضععاء المنظمععة االسععتجابة التععي سععبق لهععم تعلمهععا فععي موقععف كانععت فيهععا تلععك االسععتجابة مناسععبة علععى يعمعع
 مواقف مشابهة، مما يؤدي إلى نتائج  ير متوقعة و ير مر وبة من قبل المنظمة.

ويبععدأ النمععوذج بمطلععب للرقابععة، صععادر عععن اإلدارة العليععا فععي هرميععة المنظمععة، ي خععذ شععكل التوكيععد علععى 
وك الممكن االعتماد عليه، أي جعله سلوكا رشيدا صالحا لالعتماد عليعه، ممعا يعكعس حاجعة اإلدارة العليعا السل

للمساءلة والتزام العضو بسلوك معين، وقد أطلعق علعى األسعاليب المسعتخدمة لضعمان تنمعيط السعلوك )النمعوذج 
يععة، وتتحععول الرقابععة إلععى عمليععة اآللععي( للسععلوك اإلنسععاني، وهكععذا يجععري العمععل بقواعععد وا جععراءات رسععمية نمط

 .(3)الت كد من أن تلك اإلجراءات مطبقة وملتزم بها

                                                                 
 .313عبد الهادي الجوهري: مرجع سابق، ص (1)

 .311 -312ص   -نفس المرجع ،ص (2)

 .19خليل محمد حسن الشماع، مرجع سابق، ص(3)
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 على ذلك ثالث نتائج هي:ميرتون ولقد رتب 
األولعععى: تقلعععيص حجعععم العالقعععات الشخصعععية، وتحويعععل العالقعععات فعععي اإلطعععار البيروقراطعععي إلعععى عالقعععات بعععين 

 المكاتب أو المواقع الوظيفية.
 عضاء المنظمة للقواعد واإلجراءات الرسمية والتزامهم بها في تصرفاتهم اليومية.زيادة تقبل أ  الثانية:

حيث يجري تضعييق أبعواب التصعرف أو مجاالتعه إلعى  ثالثا: زيادة استعمال أسلوب التبويب في اتخاذ القرارات،
ممعا يعنعي  عدد صعغير، والمبعادرة إلعى تطبيعق أكثعر القواععد صعلة بعالقرار بعدون جهعد للبحعث ععن بعدائل أخعرى،

 .(1)تبويب البدائل في قلة محدودة والحد من عملية البحث عن البدائل
علععى أن التقليععل مععن البحععث عععن البععدائل يجعععل باإلمكععان التنبععؤ بسععلوك األعضععاء فععي  ميرتــونكمععا أكععد 

وفعععي نفعععس الوقعععت فعععان انخفعععاض العالقعععات الشخصعععية يسعععهل عمليعععة روح الفريعععق أي زيعععادة تصعععور  التنظعععيم،
كعنصععر مشععترك بععين أعضععاء الجماعععة، هععذا اإلحسععاس باالشععتراك فععي الهععدف والمصععالم الشخصععية  األهععداف

يزيد من نزوع أعضاء التنظيم إلى الدفاع عن بعضهم البعض ضد الضغوط الخارجية ويزيد بالتالي من الميل 
سععلوك  إلععى ثععالث نتععائج تنشعع  مععن عععدم مرونععة ميرتــوننحععو السععلوك الجامععد و يععر المععرن، ومععن ثععم يخلععص 

 األعضاء وهي:
شباع الحاجات األصلية لإلنسان، كالحاجة إلى البقاء والمحافظة على النسق، ويتم  - انه يعمل على تحقيق وا 

 إشباع الحاجات األخرى من هذا النوع عن طريق تدعيم التوحد داخل الجماعة.
الحعاالت الفرديعة دون اعتبعار للسعمات يزيد من القوة الدافعية للعمل الفردي، فالمقوالت البسيطة تنطبق على  -

 الشخصية التي تتعرض للمواجهة من جانب المستويات العليا للتسلسل الرئاسي.
تزيعععد ععععدم مرونعععة السعععلوك معععن حجعععم صععععوبة التعامعععل معععع عمعععالء التنظعععيم، وتجععععل معععن الصععععب إرضعععاء  -

 .(2)العميل
ر التنظيميععة المختلفععة، لكنععه أ فععل مععع أنععه اهععتم بتوضععيم إسعهامات العناصعع فيبــرإذن فهعو يصععل إلععى أن 

يفتقععد  –ميرتــون كمععا يععذب  –المعوقعات الوظيفيععة التععي تنطععوي عليهععا تلععك العناصععر، "أي أن النمععوذج المثععالي 
عععن دراسععة التضععارب  فيبــرتلععك الموازنععة الضععرورية بععين الوظيفععة والخلععل الععوظيفي، تلععك الموازنععة التععي أعاقععت 

 .(3)وذج"الذي يمكن أن يحدث بين عناصر النم
رفي معالجته للتنظعيم كعان بمثابعة رد فععل لنظريعة  ميرتونومن خالل ما سبق فان إسهام  ،  يعر أن فيـب

انشغاله بالكشف عن القصور الموجود في النموذج البيروقراطي أوقعه في نقائص مختلفة يشعكو منهعا تحليلعه، 
ون، إلعى أنعه عنعد اسعتخدام مفعاهيم سيلفرمانوهو ما أشار إليه  لدراسعة تنظعيم مععين يتسعاءل المعرء، خلعل  ميرـت

 وظيفي لمن؟ أو أنه يؤدي وظيفة كامنة ألي شيء.

                                                                 
 .19نفس المرجع، ص  (1)

 .314 -315ص  -، مرجع سابق، صفعالية التنظيم في المؤسسة االقتصادية صالم بن نوار: (2)

 .95، مرجع سابق، ص النظرية االجتماعية ودراسة التنظيمالسيد الحسيني: (3)
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خيععر وفععي ضععوء عرضععنا للنظريععة البنائيععة الوظيفيععة فععي تناولهععا لمتغيععرات البنععاء التنظيمععي، يبععدو وفععي األ
ا التناول قد تم في ولكن هذ جليا أن هذه النظرية تتناول هي األخرى مسائل الضبط والتكامل والتغير والصراع،

المنظور التوازني، وعليه يمكن القول: "إن النظرية الوظيفية تصف التنظيمات الصناعية في ضوء فكرة النسق 
االجتماعي، أي تلك العناصر التي يسود بينها نوع من االعتماد والتساند المتبعادل، إذ أن كافعة األنسعاق يجعب 

من المشكالت حتى يكتب لها البقاء، هذه المشكالت تتعلعق أن تعمل من أجل الحصول على حلول لمجموعة 
بعععالتوافق وتحقيعععق األهعععداف والتكامعععل وتعععدعيم العععنمط، وكعععل مسعععتوى فعععي التنظعععيم لعععه مشعععكالته، ويسعععتخدم هعععذا 

 .(1)المنظور في دراسات العالقات على أساس أنه تصور يتسم بالشمول والعمومية"
 (:Zاليابانية النموذج الياباني في التنظيم )النظرية -3

المتتبع للفكر التنظيمي الحديث يجد أنه لم يتوقف عند نقد أفكار النظريات السابقة من خعالل تقعديم           
البععدائل فقععط، بععل يعمععل مععن خععالل التغيععرات الكليععة ل نمععاط التسععييرية إلععى تحقيععق إنجععازات جديععدة ذات جععودة 

ة، ويبعععرز هعععذا أكثعععر معععن خعععالل معععا حققتعععه وفعاليعععة فعععي التسعععيير واإلنتعععاج، وبالتعععالي تحقيعععق األهعععداف المسعععطر 
المؤسسات اليابانية في مجال التنظيم من تفوق، وهو ما نبرزه معن خعالل تطرقنعا ألهعم أفكعار النظريعة اليابانيعة 

( ومقوماتهعععا الفلسعععفية المسعععتمدة أساسعععا معععن طبيععععة ودور البنعععاء االجتمعععاعي والثقعععافي والتربعععوي zفعععي التنظعععيم )
 للمجتمع الياباني.

 ، وهعو معا(2)"وقعد حعددت مععالم هعذه النظريعة بعثالث مرتكعزات أساسعية تضعمنت الثقعة والمهعارة والمعودة"        

يعني ت كيدها على الجوانب اإلنسانية وتعميعق مفاهيمهعا فعي ميعدان العمعل، تبعرز أهميعة ت هيعل األفعراد وتطعوير 
 .وتحسين أدائهم

 مععععا كععععان ليحععععدث إال مععععن خععععالل مقومععععات األداء النععععاجمفالتقععععدم الععععذي أحرزتععععه المنظمععععات اليابانيععععة          
 ، ومن ثم دعائم تطويره وتحديثه.بيئة الداخلية، والبيئة الخارجيةالمهارات، المعرفة، االستعدادات والدوافع، الك

يجععاز سععمات المنظمععة اليابانيععة فععي إطععار نظريععة ) وفععي خضععم مععا          (، مععن Zسععبق يمكععن اسععتعراض وا 
 سفة اإلدارية والتنظيمية داخل المنظمات، وهي كما يلي:خالل دعائم الفل

سيادة نظام اإلدارة )التنظيم العضوي(: يشعر فيه الفرد العامل بارتباطه بزمالئه العمال، من خالل عمليات  -
التعاون والتكاتف والمشاركة بالجهد والفكر وحل المشاكل وااللتزام بتحقيق أهداف المؤسسة، واالعتقاد في قوة 

 الجماعة ... الخ
كمععا يعمععل نمععوذج التنظععيم العضععوي علععى التصععدي للتغييععر بشععكل كلععي ومتكامععل، مععن خععالل الععدور   

الععذي يلعبععه كععل عامععل، والتععي تعععد اسععتجابة تحععوي بطياتهععا كميععة كبيععرة مععن الرقابععة الذاتيععة، فععاألفراد العععاملين 
 .(3)قيقهايلعبون دورا كبيرا في حفظ معايير المنظمة التي ساهموا في تح

                                                                 
 .31ص، 3814، مصر،  2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طمجتمع المصنع، دراسة في علم اجتماع التنظيممحمد علي محمد: (1)

 .301خليل محمد حسن الشماع، مرجع سابق، ص(2)

 .19عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص (3)
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فالمؤسسععة هععي مسععتقبل العامععل، وبالتععالي اسععتمرار عمععل العامععل بهععذه المؤسسععة يتوقععف علععى اسععتمرار         
 ألي مؤسسة. استراتيجيةوبقاء المؤسسة في السوق ونموها، والتي تعد 

يهععا، حيععث جمععاع )جماعيععة اإلدارة(: مععن السععمات التععي تتميععز بهععا المنظمععات اليابانيععة هععي جماعتدارة باإلاإل -
يعععد التعععاون والتكامععل والعمععل لععيس فقععط جنبععا إلععى جنععب بععل يععدا بيععد، والمشععاركة فععي اتخععاذ القععرارات ووضععع 

 األهداف. 
 اتخععاذ-اثبععت هععذا األسععلوب فكععل فععرد عامععل مسععؤول علععى عععن اتخععاذ القععرار وعععن سععبل تنفيععذه، حيععث 

الفرديععة، وأي تعععديل علععى القععرار أثنععاء التنفيععذ أنععه أكثععر إبععداعا وأكثععر فعاليععة مععن القععرارات  -القععرارات باإلجمععاع
يتطلععب االتصععال بكععل العمععال المشععاركين فععي القععرار، فالتفععاهم والمسععاندة للقععرار همععا أكثععر أهميععة مععن محتععوى 

 .(1)القرار ذاته، خصوصا عندما يتعلق بالجوانب التنفيذية في المنظمة اليابانية
القيادة االجتماعية والعدالة والتععاون: إذ ينحصعر دور المعدير فعي  االهتمام بالعالقات اإلنسانية وسيادة نمط -

المنظمات اليابانية في تقديم التسهيالت الالزمة إلنجاز العمل، فهو مجرد مسعهل ويتمتعع العامعل بدرجعة عاليعة 
 من الحرية في إنجاز أعماله، وتعد هذه السمة نتيجة متوقعة أو تكملة للسمتين السالفتين.

ئعععد أو المعععدير فيمعععا يخعععتص بقضعععايا االبتكعععار والمبعععادرات داخعععل المؤسسعععة: وتسعععند هنعععا االبتكعععارات حيعععاد القا -
ن كانت هذه االبتكارات ناتجة عن مجهود  واإلضافات الجديدة إلى فريق العمل وال تسند إلى فرد معين حتى وا 

اهم في تحسين العالقات فردي، ويلعب هنا المدير دور الحياد فهو عضو من أعضاء الجماعة، هذه الميزة تس
 اإلنسانية داخل الجماعة الواحدة وتعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين داخل المؤسسة.

حععل المشععكالت الخاصععة بإنجععاز العمععل يععتم فععي المسععتويات الععدنيا )بععين الععزمالء(، إال فععي حالععة فشععلها يععتم  -
 تصعيدها إلى المستويات العليا.  

 عن هيراكيعة األوامعر: فالطاععة المبنيعة علعى القبعول والثقعة واالقتنعاع أفضعل إلنجعاز دبلوماسية األوامر بديال -
 .(2)العمل من الطاعة المبنية على تدرج السلطة بمفهومها التقليدي

العموميععة وعععدم التخصععص: حيععث تتسععم المنظمععات اليابانيععة بعععدم التخصععص الععوظيفي، وذلععك ألن الععدوران  -
ملين طعوال حيعاتهم الوظيفيععة، "حيعث أثبتعت التجعارب العلميععة بع ن األفعراد العععاملين العوظيفي مسعتمر لإلفعراد العععا

نتاجا ورضا عن وظائفهم مقارنة باألفراد الذين يشتغلون  الذين يمارسون وظائف جديدة باستمرار أكثر حيوية وا 
 .(3)بااللتزام" وظيفة واحدة باستمرار، إذ أن الدوران الوظيفي يقود إلى تطوير المهارات وتنمية الشعور

وتنميعة اآلفعاق والمعدارك والقعدرات اإلبداعيعة، وفعي خضعم هعذا فعإن هعذه الميعزة تتععارض معع  إضافة إلى توسعيع 
 مبدأ التخصص الذي يمثل أحد مبادئ التنظيم وفقا للنظرية التقليدية.
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المتكافئععة فععي الترقيععة والكسععب، دوافععع العمععل: إن اتسععام التنظععيم اليابععاني بالمسععاواة والعععدل وفععرص المنافسععة  -
باإلضععافة إلععى األمععان واالسععتقالل، وجماعيععة اإلنجععاز واالبتكععار تعععد بمثابععة حععوافز ومقومععات لإلنجععاز الفععردي 

 والجماعي.
 حععول مسععتوى الرضععا Porterوبــورتر  Ghiselliوجيشــلي  Haireهيــر وفعي دراسععة مقارنععة أجراهععا         

لدوافع االجتماعية، االحترام الذاتي، الحرية، اإلنجاز الذاتي( بين كل من المعدير اتجاه الدوافع التالية )األمن، ا
اليابععاني بغيععره مععن المععديرين فععي أوروبععا وأمريكععا وبعععض الععدول اإلسععكندنافية، بينععت أن المععدير اليابععاني يشعععر 

 بدرجة عالية من الرضا بالنسبة لإلنجاز الذاتي على وجه الخصوص.
جانبية والقطرية بدرجة أكبر من االتصاالت الرأسعية: ر عم تععارض هعذه الميعزة معع مبعدأ سيادة االتصاالت ال -

 .(1)وحدة الرئاسة والتوجيه، إال أن االتصاالت الجانبية والقطرية تعد أحد مقومات نجاح اإلدارة الجماعية
ل فتععرة تخععرج ربيععع كععل سعنة خععال سسععات والشععركات بفععتم بعاب التوظيععفحيععث تقعوم المؤ  العمعل مععدى الحيععاة: -

طلبععة الثععانوي والجامععععات، وبمجععرد توظيعععف الفععرد بالمؤسسعععة يبقععى يمعععارس عملععه بهعععا إلععى  ايعععة سععن التقاععععد 
اإلجبعاري، هعذه السياسعة فعي التوظيععف تسعهم فعي تنميعة أواصعر الثقععة والعوالء ل فعراد الععاملين اتجعاه منظمععاتهم، 

يميععز التوظيععف الععدائم فععي المنظمععات  الق، وأهععم مععاوفععي تحقيععق روح المععودة والتعععاون والمبععادرة واإلبععداع الخعع
 (2)اليابانية ما يلي:

 * باإلضافة إلى الرواتب الشهرية تقدم المؤسسات اليابانية مكافئات تدفع كعل سعتة شعهور، وقعد تصعل إلعى معا

يعادل راتب خمسة أو ستة أشهر وتدفع هذه المكافئات على أسعاس المسعتوى الععام ألداء المنظمعة ولعيس علعى 
 أساس المستوى الفردي.

* تتوفر في المؤسسات اليابانية أعداد كبيرة من الموظفين المؤقتين ومعظمهعم نسعاء، حيعث يلعتحقن بالمؤسسعة 
شعؤون  بعد التخرج ويتوقع أن يعملن لمدة خمس سنوات أو ستة ثم يتركن العمل للتفعرغ لتربيعة األطفعال ورعايعة

عنهن أوقات  موظفات مؤقتات يتم االستغناءعلى أنهن ن سنة لكن ينظر إليهن األسرة، وقد يصلن لمدة عشري
 ستقرار الوظيفي للرجال.الحماية لعلى أنه قتصادي، وينظر إلى تشغيل المرأة الكساد اال

 * تتبع الشركات الصغيرة الشركات الكبرى في سياستها، وال يسعها التوسع ومنافسة الشركات الكبرى.
ويم والترقية: حيث أن عمليعة اإلبعداع والمبعادرة التعي يتوجعب علعى الموظعف أن يخوضعها أثنعاء البطء في التق -

تحظعى بعالقبول وال تع تي بالنتعائج المتوخعاة إال بععد معرور معدة معينعة معن العزمن، والترقعي إلعى  عمله  البا ما ال
الجديعععة بغيعععة تطعععوير  وظيفعععة أعلعععى يتطلعععب اكتسعععاب الخبعععرات معععن خعععالل المعععرور بسلسعععلة معععن الجهعععود العمليعععة

 .(3)المنظمة وتحقيق أهدافها، ألنها تلتمس النتائج الحقيقية
 دعائم نظام اإلشراف والتي تتلخص فيما يلي: -

 * يعد القبول الجماعي للمشرف من قبل جماعة العمل هو مؤهله األساسي.
                                                                 

 .19سابق، ص عبد السالم أبو قحف، مرجع (1)

 .309 -301ص  -خليل محمد حسن الشماع، مرجع سابق، ص(2)

 .309عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص (3)
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 على إنجاز فريقه. ل المشرف على حافز الترقية بناء* يحص
 فز والحرمان منه نوع من العقاب.* العبء اإلشرافي حا

 التلميذ الصناعي.* عالقة المشرف بالعامل مثل العالقة بين الصانع و 
سبق، وفي ظل أفكار هذا النموذج التنظيمي بالمقارنة بغيره معن النمعاذج األخعرى مثعل  وفي خضم ما         

رومععان "تععم فيهععا تحديععد العديععد مععن النمععوذج األمريكععي فععي التنظععيم، وعلععى ضععوء دراسععة أجراهععا كععل مععن بيتععر وت
الصعععفات والخصعععائص المميعععزة للشعععركات الرائعععدة فعععي ميعععدان األعمعععال فعععي الواليعععات المتحعععدة األمريكيعععة واإلدارة 

 .(1)اليابانية"
والجعععدول التعععالي يبعععين فعععروق واخعععتالف نمعععوذج وفلسعععفة الثقافعععة اليابانيعععة ععععن الثقافعععة األمريكيعععة، معععن خعععالل    

 مة األمريكية وخصائص المنظمة اليابانية:خصائص كل من المنظ
(: يبين فروق واختالف نموذج وفلسفة الثقافة اليابانية عن الثقافة األمريكية.11جدول رقم)  

 المنظمة األمريكية المنظمة اليابانية

 التوظيف الدائم )مدى الحياة(. -
 البطء في التقويم والترقية. -
 عدم االختصاص في الحياة الوظيفية. -
 وسائل الرقابة الضمنية. -
 اتخاذ القرارات جماعيا. -
 المسؤولية الجماعية. -
 االهتمام الشمولي بالعاملين. -
 االهتمام الشمولي بالسيطرة النوعية.  -

 المدى. التوظيف قصير -
 السرعة في التقويم والترقية. -
 االختصاص في الحياة الوظيفية. -
 وسائل الرقابة العلنية. -
 القرارات فرديا.اتخاذ  -
 المسؤولية الفردية. -
 االهتمام الجزئي بالعاملين. -
 االهتمام الجزئي بالسيطرة النوعية. -

 ، 2المصدر: خليل محمد حسن الشماع، خضير كاظم حمود، نظرية المنظمة، ط
 .119، ص2119دار المسيرة، األردن، 

الياباني في اإلدارة وما حققه من نتائج إيجابية في توافر السمات السابقة للنموذج من ر م الوفي األخير، وب 
 (2)مختلف مجاالت النشاط، إال أن هذا النموذج قد يفشل في تحقيق اآلتي:

 السرعة في اتخاذ القرارات. -
 تنمية روح المغامرة أو قبول الخطر. -
 اإلدارية.تحقيق درجة عالية من التالؤم أو الموائمة البيئية فيما يختص بممارسة الوظائف  -
 السهولة في االتصال. -
 بساطة العالقات التنظيمية. -

                                                                 
 .10، ص2003، دار الفكر العربي، القاهرة، العولمة ومشكالت إدارة الموارد البشريةعايدة سيد خطاب:  (1)

 .93عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص(2)
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 عدم تكافؤ الفرص أو المساواة بين الرجل والمرأة، فيما يختص باالستمرارية والبقاء في العمل.  -
 * خالصة الفصل:

مما سبق يمكننا القول أن االهتمام بدراسة التنظيم وثقافته تقودنا إلى الوقوف على حقيقة تفسير 
الكثير من مفاهيمه، التي حاول دارسو التنظيم تفسيرها تفسيرا تنظيميا خالصا، حيث أصبم من الممكن فهم 
السلوك التنظيمي، ودراسة القيم والمعايير والمعتقدات والتصورات وكل العناصر المعيارية األخرى التي توجه 

تفاوتة، إن لم تكن متعارضة في بعض سلوك الفرد في التنظيم. هذا األخير يت لف من طبقات ذات مصالم م
األحيان، وال يمكن تقديم صورة حية للتنظيم الصناعي المعاصر دون الكشف عن هذه االستراتيجيات المختلفة 

 التي تتبناها المنظمات لترشيد مصالحها والدفاع عنها. 
نعا القعول العامعل يمكنمن خالل عرضنا لمختلف االتجاهات النظرية المعالجة للعوامعل التنظيميعة وأداء 

نتيجة التفاعل بعين األفعراد فعإذا تقعابلوا وجهعا لوجعه يبعدأ االتصعال بيعنهم وععن طريعق  تنش الحياة االجتماعية أن 
هذا الت ثير والت ثر المتبادل تنشع  الحيعاة وتتكعون الجماععات والعالقعات فيمعا بينهعا وتتبلعور العنظم واألنسعاق، لعذا 

ع يجعلعععون العالقعععات االجتماعيعععة المحعععور األساسعععي للدراسعععة السوسعععيولوجية فعععإن الكثيعععر معععن علمعععاء االجتمعععا
ويتجهععععون إلععععى دراسععععة المجتمععععع اإلنسععععاني ب كملععععه مععععن خععععالل دراسععععتهم لمختلععععف أنمععععاط التفاعععععل االجتمععععاعي 

"وعالم االجتماع حينما يدرس العالقات االجتماعية، فإنه : " هذا المعنى بقوله"صمويل كونيج ومظاهره. ويؤكد
د أمامه العديد من العالقات التي يصعب حصرها ولعذا فإنعه يكتفعي بتحديعد الطعابع الععام للعالقعات والطريقعة يج

نمعا  التي تتكون بها تلك العالقات، ثم كيفية التحكم فيها وهو كعالم ال يهتم بالحاالت الفردية الفريدة المتميزة، وا 
 (1)يهتم بالحاالت العامة المتكررة".

ر من علماء االجتماع تصنيف العالقات االجتماعية وفقا لما تساهم به في تقوية أو وقد حاول الكثي
 (2)إضعاف الروابط االجتماعية في فئتين رئيسيتين هما:

العالقات المجمعة أو اإلنشائية أو االيجابية وهي التي تؤدي إلى زيادة بين الروابط االجتماعية وتقوية -2
والجماعات، وتندرج تحتها مجموعة من العمليات الجزئية كالتعاون، التالؤم، التكيف العالقات بين األفراد 

 والتمثيل، والتنشئة االجتماعية.
العالقات المفردة أو الهدامة أو السلبية، وهي التي تؤدي إلى التنافر بين األفراد والجماعات وا ضعاف -2

 لعمليات الجزئية كالمنافسة، الصراع، القهر.الروابط والعالقات االجتماعية، ويندرج تحتها عدد من ا
ومن بين النظريات التي أخذت على عاتقها مهمة الكشف عن أنواع العالقات التي تجمع بين مختلف 

 والتي تخدم موضوع بحثي هي النظرية البنائية الوظيفية. داخل التنظيم الجماعات
من وجهة نظر البنائية  الثقافة التنظيميةهام في تفعيل  دورألن الخدمات االجتماعية العمالية لها 

العلماء االجتماعيين في تحليالتهم السوسيولوجية على ت كيد الجانب البنائي لهذا يحرص العديد من  الوظيفية.

                                                                 
 .323، دار الغريب، القاهرة، دون سنة، صعلم االجتماع المدخلد حسن: عبد الباسط محم-1

 .391نفس المرجع، ص-2
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والخدمات الوظيفي أثناء دراسة أنواع عديدة من الظواهر االجتماعية من بينها تلك العالقات المختلفة 
 لعديد من الجماعات.التي تجمع ااالجتماعية 

مع نهاية الثالثينات وبداية األربعينات من القرن الماضي بدأت البنائية الوظيفية في عملية البلورة كتصور -
"بناء الفعل  " كتابهتالكونت بارسوترمشترك يوجه عمليات البحث في علم االجتماع الغربي وذلك عندما نشر"

أخذت أفكاره وآراءه حول البنائية الوظيفية تنتشر في الجامعة  وما إن ظهرت مؤلفاته حتى "1231االجتماعي 
 األمريكية كبناء لنظرية فريدة في علم االجتماع الغربي.

"بارسونز" للواقع االجتماعي باعتباره نسقا يتكون من أجزاء ويتميز  عند ينظر التطور البنائي الوظيفي-
 :بسمتين أساسيتين

 ععق. ين األجزاء التي يتكون منها النسأولهما أن هناك اعتماد متبادل ب 
 يهما أن النسق يحافظ عليه فإذا ما أصابه تغير عاد إلى حالة توازنه األولى.عوثان

 (1)ويشمل هذا النموذج النظري كما يستدل عليه من اسمه على مفهومين:
يفترض أن المجتمع يتشكل من بناء اجتماعي وأن هناك أبنية اجتماعية أكثر أهمية ك جزاء  األول:المفهوم 

 كبرى في هذا المجتمع مثل: األسرة، المدرسة، الدين والسياسة، النسق االقتصادي...الخ.
يفهم كل عنصر من عناصر البناء االجتماعي في هذا النموذج في ضوء وظيفته الثاني: المفهوم 
ة، وتشير الوظيفة إلى نتائج عمل المجتمع ككل، وهكذا فإن كل جزء من المجتمع له وظيفة أو االجتماعي

 أكثر.
الخدمات االجتماعية والثقافة وانطالقا من هذا الطرح نستطيع إحاطة العالقة التعاونية والتكاملية بين 

ى العالقات البنائية والوظيفية لمجموعة من القواعد التنظيمية والمعيارية التي تحافظ بدورها عل التنظيمية
 .داخل التنظيم القائمة بين هاتين المنظومتين االجتماعيتين الناجمة عن النشاطات التي يؤديها األفراد

حيث أكد أن التحليل االجتماعي العلمي للمؤسسة يجب أن يتناول  كايم""دور  وهو نفس الطرح الذي اتخذه 
 في وقت واحد األسباب التي أدت إلى قيام المؤسسة والوظيفة التي تسمم لها بالبقاء واالستمرار، وقد أضاف

إلى هذا التحليل مجموعة من االستبصارات الهامة أهمها أن يكون هذا الكل النسقي هو محور  كايم""دور 
عالقات والروابط التي اس العتها على أسعظم االجتماعية ال تقوم على ضرورة دراسعل وليس أجزاؤه أو النالتحلي

 (2)تنش  بينها.
" إلى ضرورة التفاعل بين األنساق الثقافية للمجتمع مع تفسير التوقعات الناجمة عن بارسونزويشير"

ة مع بعض لتطوير تكامل المهام االجتماعيت لتي يقوم بها كل عامل حتىذلك والتي تتوقف على األدوار ا
باإلضافة إلى تلقينهم انساقا من األفكار نظرا لما يملكون من طاقات،  وعيهم باستمرار وترفع إمكانيات التنظيم

ئة االجتماعية المتمثلة في التنظيم بصفة والعادات والسلوكيات مما يتحقق عنها انسجاما بين أعضاء البي

                                                                 
براهيم عثمان، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، : النظرية المعاصرة في علم االجتماعافرنج زايتلر-1  .31، ص3889، ترجمة: محمود عودة وا 
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إذا ما كانت ايجابية فما هي إال دليل يوحى فعال بوجود خاصة والعادات والنشاطات التي يمارسها العمال 
المجهودات التنظيم، ولهذا وجب بذل الكثير من اتجاه  العمالانسجام وتماسك في األدوار التي يقوم بها 

 .لعام للتنظيم.بناء االلتفادي اإلخالل ب
عيين بعض المبادئ التي ترتسم من خالل الدور البنائي الوظيفي الذي طبقا لهذه التحليالت يمكن ت

 تقوم به األسرة والمدرسة للمساهمة في بناء النسق االجتماعي التربوي الثقافي لوجود تكامل بينهما وهي:
* إن استمرارية عملية اإلعداد التربوي للطفل تتوقف على مدى مشاركة عناصر النسق االجتماعي في أداء 

 ائف مختلفة ابتداء من األسرة والمدرسة.وظ
وجعله أكثر تفاعال مع باقي األنساق وظيفي الفعال لبناء النسق العام ال تنظيم أن تقوم بدوره* يجب على كل 

 االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية.
وابط الموجودة بين * إن أي تفرع يحدث في النسق االجتماعي يجب أن ال يؤثر بدوره سلبا على تلك الر 

 األسرة والمدرسة.
* الدور الذي يقوم به األولياء والمربين كفاعلين يجب أن يبعث النشاط والديناميكية لدى التالميذ وهذا 

 بالتنسيق بين أدوارهم.
* المعارف النظرية والتطبيقية التي يحصلها التالميذ من خالل األدوار التي يقدمها كل من اآلسرة والمدرسة 

 بد أن يوظفها بشكل صحيم ألجل إحداث التكامل بين الحياة المعنوية والمادية.ال
" للنسق التربوي الثقافي يتوقف بالدرجة األولى على بارسوترإذن فالبعد السوسيولوجي الذي أراد أن يعطيه "   

ماعية األخرى والتي الفعل االيجابي االجتماعي الفردي بغية ضمان وتيرة الحياة وتواصلها داخل األنساق االجت
تشكل فيما بينها تكامل مؤداه حركية العناصر التي يحولها كل نسق اجتماعي، وتبقى عوامل التغير قائمة 
مادام لكل فاعل القدرة على أداء وظيفته لكن هذا ال يحدث في جميع الحاالت مما يحول دون بلوغ األسرة 

 (1.)والمدرسة أهدافها

                                                                 
 .10افرنج زايتلر: مرجع سابق، ص-1
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 د:ــــــتمهي
تطور المجتمعات لم يكن وليد الصدفة، لكن نتيجة مجموعة من ستقراء التاريخ أن يبين لنا ا

أكبر  شكلت ، الخاصة بكل مجتمع، وعليه فالثورة الصناعيةالقتصادية والسياسية واالجتماعيةالمتغيرات ا
 تحول للتاريخ اإلنساني ، وبفضلها نش ت الحضارة الصناعية.

، جعل المؤسسة تتحكم في الحياة االقتصادية يثة وأثرهافالتطور العام الذي شهدته التكنولوجيا الحد
نب ، خاصة من حيث عالقاتها التي تتدخل في تطوير وتحديد الجواى حد بعيد في إنتاجها واستعمالهاإل

ة ، فبفضل العمل الصناعي ظهرت للوجود مؤسسات جديدة لنشر أفكار العصرناالجتماعية والمعنوية للمجتمع
التي تولت مهام إرساء قواعد وال يمكن أن نتجاهل الفئات االجتماعية  ،والتقدم في مختلف جوانب الحياة

 الثورة الفرنسية. ته، التي بلورته التغيرات االجتماعية منذ عصر النهضة وأرسالنظام االجتماعي
وكون المؤسسة الصناعية تمثل النواة األساسية للنشاط االقتصادي للمجتمعات فإنه ال يمكننا أن 

فصل عن المجتمع الذي نش ت فيه، لذلك يجب اإلطالع على مختلف مراحل تطورها نظرا ندرسها بشكل من
 لما لها من دور قيادي في حركة النشاط االقتصادي.

لهذا حاولت الجزائر تطبيق عدة تصحيحات منذ االستقالل إلى يومنا هذا وذلك إلنعاش المؤسسة 
ثمارها المرجوة، وبعد قرارها الدخول إلى اقتصاد السوق  العمومية الجزائرية، لكن أ لب هذه المحاوالت لم تؤت

وتطبيق قواعده، أرادت إخضاع هذه المؤسسة لحل جذري وهو القيام بخوصصتها إما جزئيا أو كليا حسب 
االقتصادي  فكرت الجزائر في البحث عن التحسينحيث  2617حالتها ومعطياتها، ابتداء من سنة 
ال إصالحات على المؤسسات العامة والتفكير في الميكانيزمات المحفزة واالجتماعي، هذا الوضع فرض إدخ
 لالستثمار الوطني الخاص واألجنبي.

فالمؤسسة الصناعية الجزائرية مرت بعده مراحل تنظيمية، من مرحلة ما قبل االستقالل إلى مرحلة 
العملية التنموية ساهم  ظهور القطاع الخاص كعملية فعالة في االقتصاد الجزائري، الذي أصبم رائدا في

  دها كل الدول النامية.حقيق المتطلبات األساسية التي تنشبشكل فعال في ت
 فما المقصود بالقطاع العام في الجزائر؟ وكيف نش ؟ -
 هي أهم المراحل التنظيمية التي مرت بها المؤسسة الصناعية الجزائرية ؟ وما -
 وما هي مختلف تطورات القطاع الخاص؟ -
 هو واقع المؤسسة الجزائرية في ظل الخوصصة؟  وما -
 .التي مست المؤسسة االقتصادية الجزائريةأهم الخطوات والجوانب الهامة والرئيسية سنبين الفصل في هذا و 
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  I  - في الجزائر لقطاع العاممدخل ل  : 
يمكن أن تدار من قبل يقصد بالقطاع العام وحدات قطاع األعمال التي تدار من قبل الحكومة والتي    

 وتقوم المؤسسات العامة بإنتاج السلع والخدمات وتقديمها إلى الجمهور باألسعار اإلدارية  ،القطاع الخاص
ت السوق وتشويه المنظومة ويؤدي النشاط الحكومي إلدارة المشروعات أو المؤسسات إلى تعطيل آليا

 (1)، ولكنه  ير ضروري لوجوده.قتصادكزي لال، وعادة ما يرتبط القطاع العام بالتخطيط المر السعرية
، وبالتالي في ضوء هذه الملكية يتحدد إن كان شروع تملكه الدولة كليا أو جزئياما كل معا ويعد قطاعا

، وبالتالي فهناك نماذج كثيرة الدول الحالة هناك اختالف بين كثير من وفي هذه ،القطاع عاما أم شبه عام
 ،فهناك مشاريع مملوكة كليا للدولة تشرف عليها وتديرها هيئة عمومية،  ةالمشروعات العامللقطاع العام أو 

اك بلدان أخرى تفتم باب المساهمة لرأس المال في أسهم المشروع أو الشركة العامة بحسب السياسة نبينما ه
 (2)ويمكن تقسيم المشاريع العامة إلى ثالثة أنواع :  االقتصادية المنتهجة .

لها ، ثلين وهي مشروعات تملكها وتديرها الدولة وحدها بواسطة مم: روعات العامة المباشرالمش -1
 وهي ال تتمتع بالشخصية المعنوية والقانونية المستقلة ، وت تي نفقاتها من الخزينة العامة .

ل ومثاا األفراد مع السلطة في القيام باإلنتاج هشترك فييالتي مثل  :المشروعات العامة المختلطة  -2
 .ذلك شركات المساهمة المختلطة

شخصية وتتكون من رأس المال العام ولها شخصية مستقلة عن  :المشروعات العامة المستقلة -3   
 .ولها ميزانيتها السنوية المستقلة، فق المبادئ التجارية واالقتصادية، وتعمل و السلطة العامة المالكة لها
فالمشروعات العامة تهدف إلى تحقيق  ،المشروعات الخاصة في الهدفمة عن وتختلف المشروعات العا

 بينما المشروعات الخاصة ،المصلحة العامة وتلبية الحاجات االجتماعية التي ال يستثمر فيها القطاع الخاص
 .تهدف إلى تحقيق المصلحة الفردية

 (3): هي ن القطاع العام يتفرع إلى ثالثة أشكاليمكننا القول أ مما سبقو 
 :لمشروع مملوكا للدولة ملكية تامةقد يكون ا الشكل األول. 
  :وكا للقطاع الخاص في الجزء ، وممللمشروع مملوكا للدولة في جزء منهقد يكون ا الشكل الثاني

 اآلخر
 :حت حق ، ولكن الدولة هي التي منالمشروع مملوكا للقطاع الخاص كلهقد يكون  الشكل الثالث

 .عليه فهي تشرف وتراقب ذلك النشاط، و االمتياز الستغالل نشاطه

يسود البلدان االشتراكية ذات التخطيط المركزي الشامل بينما  فالشكل األول من مشاريع القطاع العام
أي الرأسمالية الشعبية حيث جاء  ،الرأسمالية المعاصرة ه هي هم مميزاتفالشكل الثاني أي الشركات المختلطة 

التي اشتهرت بعد األزمة  كينزوفق مبادئ دورية مثل الكساد واالنكماش، ية اللمعالجة أزمات الرأسمال
                                                                 

 . 3، ص  2001، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  الخوصصة والتصحيحات الهيكليةضياء مجيد الموسوي :  (1)
 . 115، ص  3811، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  أصول االقتصادالسيد عبد المولى :   (2)
 . 581، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون سنة ، ص القطاع العام  :علي حسن يونس   (3)
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، ف صبحت الدول الصناعية الغربية تتدخل في الحياة االقتصادية ، وقد أخذ  2626 االقتصادية الكبرى سنة
 (1)هذا التدخل أحد الشكلين أو هما معا.

نتاج والخدمات خاصة العمليات عمليات اإل التدخل المباشر فيوهو  الشكل األول من التدخل الحكومي: -أ 
مثل النقل والمواصالت وصناعة الطاقة والصناعة النووية باإلضافة  ،اإلنتاجية الرئيسية والضرورية اجتماعيا

إلى   % 21إلى الصحة والتعليم والتكوين حيث أصبم القطاع العام في الدول الصناعية المتقدمة يساهم ب 
 الداخلي .من الناتج القومي  % 11
هو التدخل عن  طريق التوجيه الجزئي للسياسات المالية والنقدية  الشكل الثاني من التدخل الحكومي: -ب

أو أسعار الصرف أو مستوى الدخل أو العمالة أو تنشيط الطلب  ،والت ثير في بعض المتغيرات كنسبة الفائدة
ولكنه يبقى الجزئي لالقتصاد بطريقة أوضم  الكلي الفعال خاصة في أوقات الكساد ، كما استخدم التخطيط

أن القطاع العام في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة ليس  القوليمكن عليه  و ، ير إلزامي بل إرشادي
  اية في حد ذاته بل هو وسيلة المتصاص بعض سلبيات الرأسمالية .

II - (2) :تطور القطاع العام  
تميل نحو  الجزائرية االستقالل إلى نهاية الستينات كانت معظم األنشطة االقتصادية للدولة منذ

عادة تنظيم حركة ، وا  تماعية والسياسة العامة لالقتصادالتركيز على تشييد البنى التحتية وتقديم الخدمات االج
قف التطورات التي  يرت مو ظروف هذه الفترة قد هي ت األرضية للكثير من ان فوعليه ، التجارة الوطنية

، وينبغي الت كيد هنا على أن إعادة تنظيم الحياة االقتصادية كانت بمثابة وسيلة الدولة اتجاه االقتصاد الوطني
 .اقع القوة السياسية وتوزيع الدخلاجتماعية وسياسية لتغيير مو 

ات الهيكلية والجذرية تغير وكان من الضروري أن يتجسد هذا األمر في نوعين اثنين على األقل من ال
 المهمة هما:

، وعملية لمادية التي تستند إليها الهياكل االستعماريةفي المقام األول يستدعي األمر تحطيم القاعدة ا -1
 .ثال القرار بتحديد ملكية األراضيالتحطيم هذه قد صورها على سبيل الم

دي، وا عادة توزيع الدخل ة للتغيير االقتصاوالنوع الثاني من التغيير يتعلق ب همية القطاع العام ك دا  -2
القرارات لتوسيع القطاع العام عن طريق ت ميم الموجودات العينية والمالية األجنبية  . كما أن سلسلةوالثروة

  (3): هما منها والمحلية كان يعني أمرين
 
الخاص ، وأن توسيع  األول هو أن تركيب الناتج اليومي لم يعد يخضع لقرار فئة قليلة من أهل القطاع -

القطاع العام والتغيير في تركيب الناتج القومي كانا يعنيان أيضا أن مستوى الفائض االقتصادي وتوزيعه لم 
 يعد يتقرران بواسطة آلية قوى السوق وحدها .

                                                                 
 . 354السيد عبد المولى : مرجع سابق ، ص   (1)
 .91أحمد هني : مرجع سابق ، ص  (2)
 . 549، ص  3880، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  القطاع لعام والخاصآخران : و عباس النصراوي  (3)
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، فهو التي انطلق منها المدية ن القطاع العام الصناعي والتجاري جديد من حيث األرضيةوالثاني هو أ -
، أي أرضية واسعة وذات تراكم سابق من خالل بعض األنشطة المنجمية س مثلما كانت في الزراعةلي

 القطاع العام لم يرث وحدات صناعية بمعنى الكلمة . إنوالتحويلية في صناعة الحديد أو الطاقة وبالتالي ف
مماثل للقطاع الخاص موقف لم يكن للقطاع الخاص في الصناعة والتجارة أرضية مادية تضعه في كما أنه 
، ألن القطاع الخاص الزراعي مستقل عن الدولة بسبب ملكيته التاريخية ، ولم يكن القطاع الخاص الزراعي

في الصناعة والتجارة مستقال عن الدولة أو اإلدارة العامة إذ هي التي بإمكانها السماح له بالقيام بالنشاطات 
 ( المختلفة والحصول على المحالت والعتاد ..

لقطاع الخاص في والشيء المالحظ هو وجود فارق جذري بين القطاع الخاص في الزراعة وا
، بينما وقع إنشاء قطاع خاص عي تطور بمعزل عن اإلدارة العامة، فالقطاع الخاص الزرا الصناعة والتجارة

ي والتجاري ، بمعنى أن القطاع الخاص الصناعبترخيص وتحالف مع اإلدارة العامةصناعي وتجاري وتطور 
، وهو بهذا ال يشكل د للنمط اإلداري لتنظيم االقتصادنش  في ظل حماية إدارية أدت به إلى الخضوع والت يي

، فنظام الترخيص سمم له بتشييد مراكز احتكارية تعود عليه ب رباح عاديا للتنظيم االقتصادي اإلداريقطاعا م
الترخيص ألصحاب األموال اآلخرين والذين ينوون هائلة وهي ال تسمم بقيام منافسة من خالل عدم منم 

 القيام بنشاط آخر .
لقطاع العام والقطاع الخاص في مجال الصناعة والتجارة يخضعان اج أن نا أن نستنتيمكنمنه و 

 ا في إطار تكاملي . ما إذ أن السلطة توزع األنشطة عليهمللخطة المتكاملة نفسها وتنعدم المنافسة بينه
، بينما القطاع الخاص ليدية والقاعدية واألنشطة الكبرىمتخصص في الصناعات التق فالقطاع العام

لفان متخصص في اإلنتاجات التي ال ينتجها القطاع العام . وكل واحد محتكر في ميدانه لذا فهما متحا
 (2).اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

III - (2):دور الدولة ونشأة القطاع العام 
بد ن القطاع الخاص والقطاع العام الالبداية من مالحظة أن المجاالت المحددة لكل مالبد لنا في 

ياة والتنظيم االجتماعي من أن تحدد الفلسفة التي تنتهجها الدولة والمجتمع حول كل من دور الدولة في الح
فاع والعدالة وكان ، ولنتذكر أن دور الدولة كان يعتبر في البداية مقتصرا على واجبات األمن والدالمستهدف

بحيث أن تلك النظرية لم  ،هذا الوضع هو السائد عندما ظهرت النظرية االقتصادية التي أسسها آدم سميث
لكن مقابل ذلك ظهر بالتدريج وجود مجاالت ال يريد المجتمع  ،تعط للدولة أي دور في الحياة االقتصادية

، وفي مقدمتها التعليم والصحة والضمان االجتماعيإبقاءها في إطار النظام السعري، وهي مجاالت الرفاه 
خدمات المرافق العامة من موانئ وطرق ... إلخ .ومن  :االجتماعي وبعض الخدمات الضرورية مثل

المالحظ أن هذا المجال قابل للتوسع تحت ضغط تزايد الحاجيات االجتماعية وضرورة موازنة تباينات الدخل 
من  اتكلفة للشرائم األقل دخال في المجتمع ولكن المجال مدد ليشمل عددمن خالل توفير خدمات منخفضة ال

                                                                 
(1) M.E. BENISSAD : Economie du développement de l’Algérie, opu. ALGERIE, 1982, p.134. 

 .33ضياء مجيد الموسوي : مرجع سابق ، ص  (2) 
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، وقد شملت هذه السلع تكلفتها تعويضا عن انخفاض األجورالسلع التموينية الرئيسية لتوفيرها بسعر يقل عن 
كما فرضت أسعار منخفضة ال تكاد تترك هامشا  ،الخبز والزيت والسكر و يرها من السلع الواسعة االستهالك

 للربم الكثير من السلع األخرى وقد أدى هذا التدخل إلى تضخم في أعباء الحكومة لدعم التموين .

، أن تنمية المرافق العامة ال يمكن أن تتحقق بالدرجة هذا فقد وجدت المجتمعات بالتجربةإلى جانب 
 التي اعتبرت بتنمية هذه المرافق  االهتمامن ثم أخذت دول عديدة م ،الكافية من خالل القطاعات الخاصة

الى  الحكومات تدعوا اتجاهات ذلك، ثم ظهرت بعد ير من أنحاء العالم قطاعا حكومياعامة في كثمرافق 
كاليف مرتفعة ألن الت ،القطاع الخاص عليها رببعض المرافق ) المؤسسات ( الكبرى التي قد ال يقدالتكفل 
 . قليلوالربم 

ب صاححيث  ،بدأت التفرقة بين الربم الفردي والربم الوطني بعد تطور أنظمة المحاسبة الوطنيةقد و 
. وعندما أخذت الحاجات تصادية منعا لحدوث خلل أو تصحيحههذا تدخل حكومي لإلشراف على الحياة االق

جديدة لتغطية موارد  تحداث، اضطرت الدولة إلى اسلة في تلبيتهااالجتماعية شكال حادا وزاد دور الدو 
للخزينة حصة مهمة من  توفر ، وكان من بين هذه الموارد ضريبة الدخل التي أخذتتكاليف هذه الحاجات

ومن أهم  مط موحد للتطور االقتصادي نتيجة الختالف األوضاع والظروف..  ير أنه لم يكن هناك نإيراداتها
، وقد أدت لقطاع الخاص في المدخرات الوطنيةوالة ال الحصة النسبية لكل من الدو نوع مجتمجاالت ال

صدف جغرافية إلى تعظيم حصة الدولة في هذه المدخرات األمر الذي دعاها إلى لعب دور أكبر في 
  (2)االستثمارات مثل الموارد البترولية .

IV - الدولة دور النفط وتطور : 
في ظهور القطاع العام هو ارتفاع ش ن إن إحدى التطورات األكثر أهمية في الجزائر والتي ساهمت 

اقتصاد النفط الذي جاء متزامنا مع فترة زوال االستعمار والسعي وراء تحقيق تنمية وطنية مستقلة ، حيث تم 
يل و لتم ارئيسي اوطني ا، ألن المحروقات تعتبر موردروقات ك ساس للقيام بصناعة مصنعةاختيار قطاع المح

تحمل الدولة بعض النفقات العمومية خاصة منها التجهيزات وخلق بعض ، مع اتميزان المدفوعكذا و  ،التنمية
  (2)مناصب الشغل من أجل تحسين الوضعية االجتماعية واالقتصادية لمختلف فئات المجتمع .

ومن هنا فإن القطاع العام قد اكتسب مجاال جديدا وازداد قوة مع استمرار تزايد الموارد المالية لدى 
حيث ي والمحدد لهيكل االقتصاد الوطني، االقتصادالدولة هي المحدد األكبر للنشاط في حين صارت  ،الدولة

ت وزيادة ستثمارااالساهم التوسع الهائل في قطاع النفط في أواخر الستينات ومطلع السبعينات في زيادة 
 .االستثمارات ساهمت في تمويل هذه، كما أن القروض والمنم األجنبية توسع مجال القطاع العام

يمكن القول أن الزيادة في العائدات النفطية ساهم في زيادة قوة الدولة ونفوذها من خالل توفر عليه و 
، وهذا ما زاد في توسع القطاع العام على كل المستويات وتبعه زيادة في الخدمات د التمويليةر الموا

                                                                 

 . 302، ص  3880،  311الوحدة العربية ، العدد : مركز دراسات  المستقبل العربي(1) 
(2) Mohamed  Nassar  THABAT : Le secteur des hydrocarbures et le développement économique de l’Algérie, 
OPU,  ALGERIE, 1989, P 44  
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نظر إلى القطاع العام كمحور مركزي بالمرت االجتماعية التي تتوالها الدولة . ومن هنا فإن الجزائر است
 (1).للسياسة االقتصادية وأداة رئيسية للتغيير

المعتمدة على قوى السوق قد رسخت التزامها بالقطاع الخاص وقد كان هذا  تإال أن االقتصاديا
 ،األخير يتلقى التشجيع وتتاح له الفرصة للمشاركة في المقاوالت التي كانت تعطى إلى المؤسسات األجنبية

االقتصاد وعليه فإن حلول الحقبة النفطية قد خلق العديد من االنحرافات في العالقة بين القطاع العام وبقية 
لتحسين وتطوير شروط الحياة في المناطق  وهذا المصدر من الطاقة كان من المفروض أن يكون عامال

استخالص أن حجم القطاع العام  نايمكنمنه و  ،التصنيع  حض ب همية من طرف عمليةالنائية والتي لم ت
 (2).لنفط وانطالقا من عائداته ونفقاته قد نما بسرعة حادة مع التصاعد في عائدات ا

  (3):ما يلينش  القطاع العام الجزائري بعد االستقالل ومن العوامل التي ساعدت على 
،  2692إرادة سياسية منبثقة من البرنامج الذي صادقت عليه جبهة التحرير الوطني في طرابلس عام  -أ

السياسية بهدف عبر وكان يهدف إلى إنشاء جمهورية ديمقراطية شعبية تتميز بتدخل استراتيجي للسلطات 
لى تحقيق التنمية المادية والعدالة االجتماعية.ضعهيكلة اقتصادية خا  ة للدولة وا 

هجرة المعمرين وترك مزارعهم ومصانعهم ومتاجرهم، مما سمم بتسييرها من طرف عمال جزائريين -ب
 وت ميمها فيما بعد.

 غاز وشركة النقل بالسكك الحديدية.والرباء وجود مؤسسات عامة اقتصادية قبل االستقالل مثل شركة الكه-ج
إن القرارات األولى للحكومة في عهد الستقالل والهادفة إلى حل مشكلة تسيير األمالك المتبقية من طرف 

هي التي حددت القطاعين العام والخاص في الجزائر إذ قررت السلطات آنذاك تجميد أمالك  ،المعمرين
 المعمرين وهذا مما أدى إلى :

 إدخال التسيير العمالي في المؤسسات التي تركها المعمرون . -1

وبالتالي انحصر دور رأس  ،منع توظيف األموال الخاصة في مزارع المعمرين ومصانعهم ومتاجرهم -2
 :عدة أمور أهمها حدوث مما أدى الىالمال الخاص من البداية في أنشطة هامشية، 

ث تم إنشاء ديوان وطني للتجارة أين حي ،نقدية الخاصة مع الخارجتجميد العالقات التجارية والمالية وال* 
مكانات معامالت إوبالتالي انعدمت  ،قواعد لمراقبة ترحيل األموال ومراقبة الصرف 2691طرحت الدولة عام 

 .لمال الخاص مع رأس المال األجنبيرأس ا
الذي أدى الى عدم امكانية توظيف األموال في تجميد فعلي للملكية العقارية الزراعية و ير الزراعية، األمر * 

 البناء والزراعة باإلضافة الى عدم امكانية انشاء متاجر جديدة وفتحها.

                                                                 
(1)Mohamed  MERBAH : Les transformations économiques de l’Algérie, ENAP,ALGERIE , 1982, P 72. 
(2 ) Ahmed HENNI : LA colonisation agraire et le sous-développement en Algérie , Ed , SNED ,. ALGERIE, 1982, 
P 200. 

هللا صايغ :  )3( ، 3895ت والنشر ، بيروت ، لبنان ، ، المؤسسة الوطنية للدراسا 2، جزء  3854انتقادات العالم العربي في التنمية منذ عام يوسف عبد 
 500ص 



 الجزائرية لصناعيةاللمؤسسة التطور التاريخي                                           الفصـــــل الثالث:

67 

دى الى تخوف رأس المال الخاص طرح قواعد سياسية للتنمية تهدف الى بناء اشتراكي األمر الذي أ* 
 االنتظار وعدم المبادرة في النشاط.و 

لدول النامية عامة والجزائر دة أسباب دفعت إلى إتباع سياسة التصنيع من طرف اأن نجد ع نايمكنكما أنه 
 (1):ثيرا من الدول النامية نذكر منها، بغض النظر عن البعد اإليديولوجي والمذهبي الذي ساد كخاصة

اع التي ال يقدر عليها القط، و روعات الكبيرة والصناعات الثقيلةضخامة رأس المال المطلوب في المش -أ
 .لطبيعية تتكفل باالستثمار فيها، وهي بفضل مواردها االخاص

 .ضآلة العائد المنتظر من اإلنتاج الصناعي الثقيل خاصة في السنوات األولى حيث تكون هناك خسائر -ب
ما ، مالت ميمعدم دخول القطاع الخاص سواء الوطني أو األجنبي في استثمارات صناعية خوفا من  -ج

 .العام على التدخليجبر القطاع 
، بواسطة الهيئات المالية الدولية مثل دي األجنبي وتغلغل نفوذه السياسيالخوف من االستغالل االقتصا -د

FMI من جهة  والبنك العالمي من جهة أخرى. 
 حماية جمهور المستهلكين من االحتكارات المصلحية للقطاع الخاص  ير المنظم . -ـه

ن نش ة القطاع العام في الجزائر بصفة خاصة وفي بلدان العالم الثالث عامة لها القول أ وفي األخير يمكننا
 فماهي مراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية؟    ظروفها الخاص.

V – : التطور التاريخي للمؤسسة الصناعية الجزائرية 
 االستقالل: مرحلة قبيل -أوال 

م بشكل واضم البنى االجتماعية 2111الذي عرفته الجزائر منذ  ياالستعمار االستيطان هدم
ية وعوضها ببنى أخرى دخيلة ، فرضت نفسها كبديل سيطر على الحياة االقتصادية قليدواالقتصادية الت
الجزائر   يالفعالة ف ةحيث اهتمت إدارة االحتالل الفرنسي باستغالل القطاعات االقتصادي ،واالجتماعية 
باحا طائلة لصالحها كالصناعة التحويلية والزراعية، على حساب القطاعات األخرى التي ال والتي تدر أر 

تحقق ربحا هاما، لذلك بقي جزء من الثروات االقتصادية الجزائرية خالل الفترة االقتصادية  ير مستغل وهذا 
ثلة في احتكار البنوك والتمويل المتم ،األوربيين الموجودين بالجزائر على وسائل اإلنتاج ءبسبب استيال

وذلك بفصل مساعدة السلطة االستعمارية لهؤالء المحتكرين مما  ،والصناعات والمؤسسات التجارية الهامة
يساعد على عملية تصدير المواد المستخرجة من المناجم وباطن األرض الجزائرية إلى مصانع وأسواق 

ومصنوعاتها  وعليه فإن دور المؤسسات  لمنتجاتها افرنسا، كما كانت الجزائر من ناحية أخرى سوق
االقتصادية كان يخدم مصلحة المستعمر فقط والمالحظة أن المؤسسات االقتصادية في هذه المرحلة كانت 

 مقسمة إلى قسمين: 
  .مؤسسات اقتصادية تابعة مباشرة للمؤسسات الموجودة في فرنسا -
     (1) .ومقرها الرئيسي بالجزائرومؤسسات اقتصادية خاصة مملوكة ل وربيين بالجزائر  -

                                                                 
 .39، ص  3882،  2، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، ط  : اقتصاديات الصناعة والتصنيعمحمد محروس اسماعيل  (1)
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نتاج أو السوق أو على مستوى البنية فاالقتصاد الجزائري عرف تغيرات جذرية سواء على مستوى اإل"     
ألرباب عمل صناعيين جزائريين بدأ في فترة بعض الباحثين أن الحديث عن حركة االجتماعية " ويعتقد 

إال أنها  2611حينما حاولوا إنشاء مؤسسات ر م فترتها المت خرة.....بسبب مشروع قسنطينة سنة  تالخمسينا
  (2)سمحت بنمو برجوازية صناعية مركزه في بعض القطاعات كاالستهالك والنسيج ولكنه بقي مهمشا". 

 ) (koulougli ة لرا الك ولعل من األمثلة الدالة التي نوردها في هذا الصدد عن البرجوازية، فئة من     
بين النشاط الصناعي ) النسيج ( وبين التعليم في المدرسة الفرنسية، فهؤالء  االتلمسانيين الذين زاوجو 

، ويمتازون بالثراء 2619نسمة  1111تخصصوا بصورة راقية ومتطورة في صناعة النسيج، وعدديا يقاربون 
حائكا وتمكنوا من التطور ر م المنافسة األوربية في (  61مصنعا يتم تشغيلها بواسطة تسعين )  22امتلكوا 
 (3) .السوق

 ( مراحل وهي: 1وعموما فإن تطور االستثمارات الخاصة في الجزائر يتميز بثالث ) 
  :1291 – 1291مرحلة  -1

 .2611مليون فرنك فرنسي سنة 1671و 2612مليون فرنك فرنسي عام  1277االستثمارات مستقرة تتراوح بين
 : 1299-1299مرحلة   -2 

 2611مليون فرنك فرنسي في سنة  11تميز بانخفاض كبير في حجم االستثمارات حيث قدرت ب 
 وهذه الفترة يمكن ربطها وتفسيرها بحربي الفيتنام والجزائر اللتان استنزفت أمواال طائلة وهامة في نفس الوقت.

 :1291-1292مرحلة  -3
مناخا محفزا لالستثمار الخاص ، من خالل مشروع قسنطينة هذه المرحلة خلق خاللها االستعمار 

 رائب، أسواق مضمونة...إلخ.ضوذلك بجملة من اإلجراءات منها: إعانات مالية، تخفيف ال 2611
مليون  22179إلى  م2619مليون فرنك فرنسي سنة  92انتقلت من ووفقا لذلك تضاعفت االستثمارات و " 

استفاد القطاع الخاص ضمنيا من هذا المناخ المتسامم وتجسيد في ، وفي ظل هذه الظروف فرنك فرنسي
أجير، هذه االستثمارات طغت عليها  91111توظف  21111زيادة عدد المؤسسات الجزائرية الخاصة إلى 

النشاطات العقارية والتجارية، ولم تكن موجهة نحو القطاعات اإلنتاجية ) الصناعية ( المسرعة للتنمية 
 (4)"  أكدت أكثر التبعية المالية واالقتصادية للجزائر المستعمرة ذلك فقد وعكس، والتحضر

فاالستعمار الفرنسي أكد على أولوية البنى الفالحية للتكوين االجتماعي للجزائر ، وهذا لم يمنع من 
 عاملة مختلفة تبعا ل نشطة اإلنتاجية وهو ما يوضحه الجدول ، يجند يدزتطور قطاع صناعي خاص متماي

 :  المرفق
                                                                                                                                                                                                               

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع + المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر  : المؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادي في الجزائرز د ود علي  (1)
 12، ص  3893سنة

،  3االجتماعي، مجلة انسانيات ، مجلد والرأسمالية االستعمارية ،اشكالية االندماج 91الوهرانية خالل القرن :األرستقراطية التقليدية ابراهيم مهديد  (2)
 ،ص 3889أفريل  –، جانفي 05مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،وهران ،عدد

 .12المرجع نفسه: ص (3)
, Edition. CREA, Alger, 1980.   1980-nt en Algérie 1962: Planification et Développeme Benachenhou (A)(3) 
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  (1)القانونية حسب القطاعات 1231يبين عدد المؤسسات الخاصة واليد العاملة في الصناعات التحويلية سنة (: 02جدول رقم )

 قطاعات النشاط االقتصادي
عدد المؤسسات 

 الخاصة

 المجموع األجنبية الجزائرية الفرنسية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 2111 6991 297 2111 117 1221 2276 1212 2111 الصناعات الغذائية 

 1121 9126 2269 991 211 1119 2112 2121 271 الصناعات الكيمياوية

 11 121 21 21 12 267 29 61 22 المطاط الورق المقوى الورق

 79 2121 19 221 12 61 91 2221 221 صناعة مختلفة النشاط

 21216 1261 229 211 21112 1117 116 167 926 (النسيج ) غزل/ حياكة 

 9191 2116 712 291 61 211 1961 711 2921 صناعة األقمشة

 21 2111 12 11 22 2227  11 111 أعمال التبن والصفصاف

 211 2111 11 117 27 161 222 2216 111 الصناعات الجلدية 

  11  11  12   12 الصناعات المعدنية 

 921 22122 11 2711 211 1711 119 1117 2112 صناعة الخشب

 29 1712 12 166  621 21 9612 2112 صناعة المعادن العادية

 22 179  21  221 22 121 116 صناعة المعادن المنجزة

  127  211  212  111 266 المحاجر والمطاحن

 16 9719  111  2112 16 2911 969 الحفر والبناء

 16 1629  119  2922 16 611 291 تحت الصخور وحدق األرض 

 29117 6171 المجموع
2129
1 

21611  9911  16122 11196 

ما يخص وضعية الصناعة في هذا الجدول دالالت واضحة وهامة في نفس الوقت في يعطي لنا
احدهما استعماري واآلخر ، وأول مالحظة يمكن استنتاجها هو أن العمل مركز في مجالين اقتصاديين الجزائر

جزائري إنتاجهما الصناعي ذو بنية بسيطة تتضم بالخصوص في أهمية العمل النسوي وبالتحديد في نشاط 
 .ض األنشطة وحجم الطبقة الشغيلة فيها²النسيج وبع

فسيطرة العمل النسوي في مجال النسيج واألقمشة، تظهر وجود خصائص تقنية واجتماعية ترافق 
اج، فالصناعات المملوكة من طرف الجزائريين في نشاط النسيج ال يمثل مجالها اإلنتاجي في سيرورة اإلنت

نما ينفذ العمل فيها بصفة واسعة في المنازل، إنه مؤسس على العمل الحرفي بكل خصائصه مال عامل فقط، وا 
وية ذات أصول نسة االجتماعية واالقتصادية، في حين تستخدم صناعة األقمشة المملوكة للفرنسيين يد عامل

فرنسية و أجنبية تمتلك تكوينا وت هيال مناسبا، وتتمتع بحقوقها المهنية في ظل العمل الرأسمالي، فضاؤها 
 اإلنتاجي هو الورشة.

                                                                 
، الشركة 9191/  9381: تكون التخلف في الجزائر محاولة لدراسة حدود التنمية الرأس مالية في الجزائر بين عامي عبد اللطيف بن أشنهو  (1)

 . 290، ص  3818الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر سنة 
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األعمال الحرفية اليد العاملة هذا التباين في العمل يؤدي بنا إلى تقسيم حسي للمهن ، حيث تستقطب 
لوطنية ، أثناء الفترة االستعمارية لم ترق إلى مستوى احتياجات األهالي، المؤسسات الخاصة األن وية النس

حيث تميزت هذه الفترة بقلة عمالها وبمحدودية السوق ) العرض والطلب ( وبمحليتها الجغرافية المتركزة في 
 الجزائر، وهران، عنابة و يرها .

  : مرحلة ما بعد االستقالل -ثانيا 
خروج االستعمار الفرنسي مؤسسات مدمرة تقريبا، بدون تسيير واقتصرت لقد ورثت الجزائر بعد 

الهياكل واألنشطة على القطاع الحرفي والزراعي، أو ما يسمى باالقتصاد المشوه فالجزائر وجدت نفسها في 
ي وضعية أقل ما يقال عنها أنها أزمة متعددة األوجه، سواء على المستوى االقتصادي أو االجتماعي أو الثقاف

  .حيث كانت تفتقر إلى اليد العاملة المؤهلة ) التقنيين، والمهندسين ..........إلخ (
وكان على المسؤولين آنذاك البحث وبسرعة عن الطريقة أو الطرق التي تسمم بالخروج تدريجيا من 

 هذه األزمة المعقدة ، ثم الدخول في تنمية اقتصادية شاملة .
دول العالم الثالث وجدت نفسها في حلقة مفر ة من سيطرة هياكل فالدولة الجزائرية كغيرها من 

اقتصادية مشوهة موجهة أساسا لخدمة مصالم الدولة الرأسمالية االستعمارية السابقة، وفي إطار نظام 
اقتصادي دولي  ير متوازن، كل هذا ساهم في دفع جهاز الدولة إلى تصحيم وتعديل تلك البنى بواسطة 

عل القطاع العام في مجمل قطاعات االقتصاد الوطني، وقد تلتها  دي شامل وباالعتماسياسة تخطيط مركز 
 .والتي يمكن تقسيمها الى ما يلي:2611إلى  2692سنة من  21ت قرابة مرحلة اإلصالحات التي دام

 (  2691 – 2692)  مرحلة التسيير الذاتي: -1 
السبعينات تحوالت عديدة وعميقة في مختلف جوانب  لقد عرفت مرحلة ما بعد االستقالل الوطني وحتى نهاية 

الحياة ، وهذه التحوالت لم تنطلق من فراغ ، بل كانت مبنية على مبادئ ومخلفات تاريخية وايدولوجية ، وقد 
اتخذت الجزائر آنذاك االشتراكية منهاجا ايدولوجيا لها من أجل بناء نفسها خاصة بعدما أصابها من جراء 

  (1) .عدة سنوات وما لحقها من المستعمر من متاعب لعقود من الزمنالحرب المدمرة ل
ستعمال في بداية االستقالل من طرف الخطاب في التداول واال بدأ مفهوم التسيير الذاتي وعليه فان   

كرواتية وم هو ترجمة حرفية للكلمة الصربو المفهسائد والطبقة العمالية والفالحين، وهذا السياسي ال
SAMOUPRAVLJE  والتي تتكون من شطرينSAMO  و التي تعني الذاتيUPRAVLJE   التي تعني

 (2) ليو سالفية ) سابقا ( في التنمية .اتسيير ، وبذلك فهي كلمة مرادفة للتجربة 
المزرعة أو في المصنع  ويعرف فهمي منصور التسيير الذاتي في الجزائر: " ب نه قيام العاملين في  

حدة وذلك بواسطة أجهزة منتخبة من بين العاملين في الوحدة على اعتبار أن الوحدة اإلنتاجية ملكية بإدارة الو 
جماعية للعاملين بها ، وال يمكن أن تكون ملكية شخصية ألي فرد أو مجموعة من العاملين كما أنه من حق 

                                                                 
 345، ص  3889، الطبقة الثانية دار المحمدية العامة ، الجزائر سنة  اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون:  (1)
 01، ص 3881جويلية  22لع  2023، جريدة الخبر الجزائرية، العدد اقتصاد السوق كبديل لالقتصاد الموجهبوخارة اسماعيل :  (2)
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الوطنية الصناعية الضعيفة حجما ففي هذه المرحلة ظهرت المؤسسات  (1)العاملين االستفادة من ثمراتها " 
 وعددا ، ثم تلتها المؤسسات الصناعية العمومية.

 إن اتجاه الجزائر نحو االشتراكية ت كد بعد مؤتمر الصومام، في مختلف المواثيق الوطنية ابتداء من ميثاق   
  (2).2679وبعده الميثاق الوطني لسنة  2691وميثاق الجزائر 2692طرابلس للحكومة المؤقتة في جوان

جويلية  27ي وقد كان أول قانون لالستثمارات للجزائر المستقلة صادق عليه المجلس الوطني للثورة ف
جانب ال  ير، حيث وفر لهم  ة إنشاء مؤسسات خاصة وفقا لمعايير محددة لير م، حيث أقر بح2691

أمام حجم الحاجيات التي يجب  ضمانات وامتيازات كبيرة، هذا التوجه فرضته قلة الموارد المالية الموجودة
 (3)تلبيتها. 

 " إن جملة االمتيازات التي حملها هذا القانون عجزت عن تجنيد االستثمارات األجنبية والوطنية ،
والمراقبة البيروقراطية  ويرجع ذلك إلى أن قرارات الت ميمات التي مست الشركات األجنبية وحتى الوطنية،

لى اكتناز األموال أو مسإلنتاج القطاع الخاص واألحكام ال بقة تجاهه ، قد أدت إلى فتور المبادرة الخاصة وا 
  (4) .عن طريق أسواق الصرف الموازية " تسربها

 21فالدولة الجزائرية على  رار الدول األخرى وجدت نفسها ملزمة بإصدار عدة مراسيم أولها مرسوم 
الذي ينظم طريقة التسيير الذاتي في المؤسسات الفالحية وجاء بعد  2692أكتوبر  22ثم مرسوم  2692أوت 

وآخر  القاضي بتنظيم أسلوب تسيير المؤسسات الصناعية والورشات الحرفية 2691 مارس 22ذلك مرسوم 
نوني والتنظيمي النهائي الذي وضع عملية التسيير الذاتي في إطارها القا 2691 نوفمبر 21مرسوم كان في

 (5)ويمكن إعطاء األسباب الرئيسة لتسيير المؤسسات ذاتيا فيما يلي: 

                                                                 
 .11، ص 3881، قسنطينة، 1للمؤسسة العمومية الجزائرية، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد لوكيا الهاشمي،بفول زهير: القيادة االدارية  (1)
 345ناصر دادي عدون: المرجع السابق ص  (2)

(3) Hadj Seyed (M) : quelques aspects de l’évolution du secteur privé industries, la revue du CENE AP, 
l’industrie privée en Algérie, N°2 juin 1985 . p 49. 

 11ابراهيم مهديد: المرجع السابق ، ص  (4)
(5 ) OUKHMA : Système de recherche et développement ou d’innovation et politique technologique les pays 
en voie    développement les cahiers du CREAD , 1993 ,P155 . 
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 فراغ وحدات اإلنتاج: -أ
ويمكن اإلشارة هنا إلى أن الضمير الوطني للعمال قد ساهم في والئهم وعملهم في هذه الوحدات،  

وللتسيير  2691النصوص التاريخية في مارس وهذا ضمن نظام الحكم الجديد للبالد الذي أعلن رسميا في 
 الذاتي لحماية خيرات البالد.

 اإلدارة لمنع البورجوازية في احتكار خيرات البالد: -ب
 خيصة، وهذا جعل العمال يتخوفون مندأ البورجوازيون في شراء األماكن التجارية والعمارات ب ثمان ر ب  

 على الثروات. ءالوصول البورجوازيون للوحدات الصناعية واالستي
 ضعف سلطة الدولة: -ج
مختلف القوات االجتماعية ، وهذا أدى إلى  مع حيث كانت السلطة السياسية موضوع صراعات   

ولى لبناء  ظهور التسيير الذاتي كما أن إتباع السلطة لهذا النظام هو مدى إرادتها في وضع اللبنة األ 
مؤسسة ثم  111إلى حوالي  2691االشتراكية في البالد، حيث وصل عدد المؤسسات الصناعية في سنة 

 مع والتمركز.مؤسسة بعد عمليات التج 111تقلص إلى 
  تقييم مرحلة التسيير الذاتي:

واضحة المعالم بقدر ما كانت أمرا  ةإن تجربة التسيير الذاتي في الجزائر لم تكن تطبيقا إليديولوجي
، ال سيما ظاهرة أملته مجموعة من العوامل والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية  واقعا مفروضا

 تكيفها القانوني .حول  كبيرا جدال األمالك الشا رة، التي أثارت
فإنه يمكن إلحاق بعض المؤسسات  61/  91" وبالرجوع إلى نص المادة األولى للفقرة الثانية من المرسوم    

، وبهذا اعتبرت طريقة التسيير الذاتي األسلوب األهمية الوطنية بالقطاع العموميأو أماكن االستغالل ذات 
 (1) .مؤسسات"األمثل والوحيد في تسيير ال

باإلضافة إلى هذا كله فالجهاز اإلداري الجزائري يكاد يخلو من اإلطارات القادرة على تسيير نظرا لحداثة 
االستقالل من جهة، وقلة الخبرة من جهة ثانية، وأمام هذا الوضع فالمؤسسات الصناعية الوطنية اعتمدت 

تقدم عمال يذكر في مجال االستثمارات واالنجازات حيث التسيير الذاتي دون خيار وتردد، كما أن الدولة لم 
اكتفت لبعض المشاريع الصناعية عن طريق المساعدات األجنبية المتمثلة في الصناعات الخفيفة كاأل ذية 

 والنسيج ومواد البناء.
 (: 1221/  1299مرحلة المشروع العام )  – 2

في نمط السياسة المعتمدة في تسيير  ، إلى تغيير 2691جوان  26في تغيير قيادة البالد ان 
المؤسسات الصناعية حيث بدأ متخذو القرار في التفكير بإنشاء شركات وطنية للقيام بوظائفها كاإلنتاج، 
والتوزيع، والتسويق وهذا تحت الرقابة المباشرة للدولة وأجهزتها ، حيث تراجع نمط التسيير الذاتي وأصبم ال 

للمؤسسات الخاصة، وهذه  % 1272و  % 1679الوطنية فتمثل  أما الشركات % 971يمثل سوى 

                                                                 
 48،ص2001، دار هومة للطباعة والنشر، بوزريعة، الجزائر سنة تشريع الجزائري بين النظرية والتطبيقالمؤسسة في الرشيد واضم: (  1)
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، كل هذا كان تحضيرا لنموذج التنمية المعتمدة والذي عرف بنموذج كاإلحصائيات ال تشمل مؤسسة سوناطرا
الصناعة المصنعة ومنه تم وضع ميكانيزمات التسيير المركزي بإتباع نمط التسيير السوفياتي، إال أن هذه 

  (1)الشركات وقعت في مشاكل منها: 
ليب العلمية الحديثة لعدم وجود افتقار الجهاز اإلداري الذي تتوفر فيه صفات الكفاءة والخبرة واألسا -

 اإلطارات المختصة وكذلك روح المسؤولية وتفشي ظاهرة االتكال.
الشركات كانت مطالبة بتحقيق المطالب المحلية للعمال والمساهمة في خلق شروط االستقرار السياسي ولم  -

تحدد وفق منطق الخطة تكن األهداف العامة لالقتصاد الوطني وفق منطق قانون العرض والطلب، بل كانت 
 االقتصادية واالجتماعية فانعكست آثار هذه االختالالت على اإلنتاج.

كما انصب التركيز على إظهار الشركات الوطنية إلى حيز الوجود باعتبارها هدفا في حد ذاته ولم يحظ  -
ات الوطنية كانت الجانب التنظيمي باالهتمام المطلوب ، وخاصة مع ظهور المشاريع الكبرى إال أن الشرك

ساهمت الشركات الوطنية  2677تساهم في معظم اإلنتاج الوطني حيث توضم اإلحصائيات أنه في سنة 
 من إجمال القوى العاملة. % 11من المنتوجات الصناعية وتوظف حوالي  % 11بإنتاج حوالي 

عملية إعداد الشروط كما تميزت هذه المرحلة أيضا بعدة تحوالت اقتصادية أقل ما يقال عنها أنها  -
الجزائر على توفير الشرط األساسية لالنطالقة التنموية، فبعد الحصول على االستقالل السياسي عملت 

للتنمية وهو تحويل أ لبية النشاطات االقتصادية والمؤسسات سواء بواسطة الت ميم الكلي أو الجزئي،  األساسي
 ليات التي تمت آنذاك:وذلك لبلوغ التحول العميق للمجتمع ومن أهم العم

، واسترجاع مشروع 2696( والجهاز المصرفي وتعديالته سنة 2699ماي  1ت ميم المؤسسات المنجمية ) -2
 مركب الحجار بعنابة في نفس السنة.

 21) حوالي  2671حتى  2691القيام بسلسلة الت ميمات الخاصة بشبكة توزيع المحروقات بين سنة  -2
 ( 2671فروع وفوائد أخرى سنة و  2691ماي  21مؤسسة في 

مؤسسة في مختلف الصناعات الميكانيكية وااللكترونية والبناء....الخ واالنتهاء  11باإلضافة إلى ت ميم  -1
 .تصرف الدولة سواء بالت ميم الكلي أو الجزئي لمؤسسات مختلفة تحت من مؤسسات المحروقات إذ أصبحت

، من الناتج الخام % 21بلغت مصاريف التربية الوطنية حوالي  بذل جهود جبارة في ميدان التكوين حيث -1
 معهد تكنولوجي وعدة وزارات تقوم بالتكوين داخليا. 21أو ربع ميزانية الدولة باإلضافة إلى 

إنشاء هياكل البحث التي تمكن الجامعيين الجزائريين بواسطة التكوين المعمق من التنويع للتحليل العلمي  -1
للمجتمع وعلى التراب الوطني ، وكان الهدف من البحث هو الحصول على التكنولوجيا ثم التحكم فيها وبعدها 

 (2)إنتاجها داخليا. 

                                                                 
 . 81،ص3893علي ز دود: مرجع سابق، (1)
 .349ناصر دادي عدون: مرجع سابق ص  (2)
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 ، وثالث مرات في سنة 2691بعد ي مرتين البترول هادخل ن يتضاعف بهذه اإلجراءات سمحت للدولة  - 
مليار دوالر  2171  2671عند تحديد السعر الجديد، إذ بلغت الدخول سنة  2671بعد ، وسبع مرات 2672

 من البترول.
 تقييم مرحلة المشروع العام

ألولى ة ابتحديد نمط تنموي جديد يتمثل في سياسة تصنيعية تهدف بالدرج تالمرحلة تميز  إن هذه
نشاء معظم المؤسساإلى بناء الصناعات الثقيلة  2672المعروفة حاليا والتي كانت تدعى إلى  اية  ت، وا 

كما أن الموضوعية المعتمدة في عملية البناء أدت إلى إعادة تنظيم االقتصاد الوطني حيث  .مؤسسات الدولة
االقتصاد الوطني من اقتصاد ذي هياكل  فرضت السير نحو هيمنة الدولة نحو القطاع العام ، وبذلك تحول

تقليدية يرتكز على الزراعة بشكل خاص إلى اقتصاد متنوع ذي صناعة قوية وواسعة تستعمل تقنيات متطورة 
 سواء على مستوى اإلنتاج، أو على مستوى التسيير دون إهمال الصناعات الخفيفة.

تكوين متعددة، سواء في إطار إنجاز المشاريع التي كما أن الدولة في هذه المرحلة عملت على إبرام عقود 
يقوم بها المتعاملون األجانب، أو في إطار بعثات خارج الوطن للدراسة المتخصصة، من أجل التحكم في 

 مسار المؤسسات االقتصادية الوطنية.

 (: 1222/  1221مرحلة التسيير االشتراكي )  -3
م " إن الكالم عن 21/12/2691خطبه بمدينة باتنة في قال الرئيس الراحل هواري بومدين في إحدى 

االقتصاد الوطني يعني قبل كل شيء استغالل ثروات البالد من أجل فائدة المجتمع فقط " إن اإلستراتيجية 
في حقيقة األمر كانت متضمنة في المواثيق الوطنية ، وأكثرها ظهورا في خطب الرئيس  الدولة التي اختارتها

  (1) .2699ي فترة حكمه وخاصة ابتداء من سنة هواري بومدين ف
فالمؤسسات الجزائرية الوطنية في هذه الفترة أ لبها كانت في مرحلة انطالق تشغيلها، خاصة عند 

نزوح اليد العاملة من  االقتصادية، هذا شجع توفر دخل بترولي معتبر سمم للدولة الجزائرية بتغطية النفقات
روط الضرورية للمؤسسة هنا وضعت الش ، مندوي إلى القطاع الصناعيالقطاع الفالحي والحرفي الي

، حيث تحول هيكل المؤسسة االقتصادية الوطنية وحتى قانونها لتصبم المؤسسة مسيرة تسييرا االشتراكية
 اشتراكيا حسب قانون التسيير االشتراكي.

وهي ملك للدولة التي تمثل  فالمؤسسة االشتراكية هي التي تكون مجموع ثرواتها من األموال العامة،
الجماعة الوطنية، وتسيير حسب مبادئ التسيير االشتراكي، فهي شخصية معنوية لها الشخصية المدنية 

ء المؤسسات التي لها أهمية واالستقالل المالي، وتضم وحدة أو عدة وحدات، تحدث بموجب مرسوم، باستثنا
 (2)وطنية، والتي تحدث بموجب قانون. 

                                                                 
(1 ) HAMID TEMMAR: stratégie et développent indépendant , le cas de l’Algérie, bilan OPU, Alger PP 26  
et 27 

 ، المتعلق بالتسيير االشتراكي للمؤسسات.3813نوفمبر  31المؤرخ في  13/15،على التوالي من المرسوم رقم 4،5،1،2المواد:( 2)
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إنما يمتد إلى كل  ،هي نظام حياتي كامل ال يقتصر على التطبيق االقتصادي فقط فاالشتراكية
ميادين الحياة، ومع ذلك فإن التطبيق االقتصادي هو أساس هذا النظام ومنطلقه، وفكرة االشتراكية تعني أن 

ا هاما في هذا الملكية جماعية لإلنتاج ووسائل اإلنتاج ، وبهذا المفهوم أصبم العامل في المؤسسة يلعب دور 
فالعمال أدخلت مشاركتهم في تسيير إدارة المؤسسة وهذا عن طريق انتخاب مجلس ، النوع من التسيير

العمال، وذلك خالف التسيير الذاتي، فالتسيير االشتراكي للمؤسسات يعطي أهمية للجهاز التنفيذي ، بحيث 
الم عارات أو اإلجراءات المتعلقة بتسيير مصأن مدير المؤسسة العمومية الوطنية ليس الوحيد في اتخاذ القر 

  .بل يجد معه آراء العمال التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار ،المؤسسة
إن التسيير االشتراكي للمؤسسات هو مبادرة العمال في التسيير ومراقبة المؤسسات العمومية حيث 

وقوة تنفيذ للقرارات والمؤسسة ملك تغير ظروف العامل من أجير إلى منتج مسير، فالعمال هم مصدر الهام 
  لهم تنمي حسهم السياسي، وقدراتهم من أجل مساهمة فعلية ومسؤولية في تسيير المؤسسة.  

تم تحويل جميع الشركات الوطنية إلى مؤسسات اشتراكية إثر صدور ميثاق  2671وبحلول سنة   
  (1)هذا النظام على عناصر نذكر منها: التسيير االشتراكي وينص هذا الميثاق على نمط اإلدارة، ويرتكز

 التنظيم اإلداري:  -أ
التسيير وفعالية النظام االشتراكي وللتنظيم اإلداري عدة دمقرطة ويخضع للسلم اإلداري مما يؤدي إلى 

 وظائف هي:
 الوصاية -
فالمراقبة تطبق من طرف اإلدارة المالية: إن مراقبة الوصاية في هذا الميدان  ير تقنية للتسيير االشتراكي،  -

يشمل هذا كل اإلدارة المالية والتي يجب أن تخضع للمراقبة من طرف السلطة الوصية، وهي وزارة المالية و 
 ، الميزانيات، التوظيف، األجور.التسيير أي الحسابات

 إدارة التجارة الخارجية: -
  .مستويات الترخيصات العامة لالستيراد وهي المؤسسة المستوردة -
مستوى منع االحتكارات لبعض المؤسسات وتكمن في الالمركزية والتنظيم في النشاطات التجارية  -

  .الخارجية
مراقبة السلطات المحلية وهي المراقبة من طرف البلدية والوالية للمؤسسات ويعني ديمقراطية نظام  -

  .التخطيط
 التنظيم المالي:  -ب

احد، ومتابعة استثماراتها المنتجة وهذا ما يسمى بالتحليل ويقوم به البنك بطريقة مالية لدى بنك و 
والتسيير االقتصادي والمالي للمؤسسات، كما تراقب نتائج النشاطات الناجمة عن فعالية التنظيم، ففي حالة 

 تدهور المؤسسات يجب أن يخضع القرض إلى مخطط تطهير.
 ل محورين أساسيين هما:ندرج هذا التنظيم حو ي  التنظيم االقتصادي واالجتماعي: -ج

                                                                 
 81علي ز دود: مرجع سابق ص   )1)
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 .تقنية تحديد األجور -
 .تقنية األسعار -

فاألجور تكون مرتبطة باإلنتاج، فكتلة األجور تتم لكل سنة مالية حسب تطور اإلنتاج، أما حجمها 
فمتعلق بالمردود الفردي والجماعي أما تقنيات األسعار يجب أن تطابق الوضعيات االجتماعية واالقتصادية 

 خذا بعين االعتبار عنصر التكلفة بالنسبة للمؤسسة والطلب بالنسبة ل فراد.والمالية آ
بل تحدد مسبقا بتدعيم األسعار لفائدة المستهلكين المحليين  ،فاألسعار تخضع لقانون العرض والطلب

ثقل باع ر بات المجتمع، وهذا ما زاد في لنموذج، فالهدف قبل كل شيء هو إشدون مراعاة التكلفة الفعلية ل
 المؤسسات ب بعاد خارجة عن نطاقها.

 أن د علىأكمبادئ التسيير االشتراكي للمؤسسات في ميثاق طرابلس الذي الى جاءت اإلشارة 
مساهمة العمال في تسيير اقتصاد يسمم بمراقبة وتنفيذ البرنامج التخطيطي وتكييفه التدريجي مع اإلمكانيات 

نمو  ا، ويكلف الدولة بناء القاعدة المادية ملحقئر لمخطط شموليق يخضع تطور الجزاالموجودة " هذا الميثا
خطابا قاسيا إلى الملكية الخاصة والقطاع الخاص وعداء  هرأس المال الخاص لمصالم األمة، حيث وج

انتهازية تمثل الديما وجية التشاؤمية واحتقار المبادئ  تواضحا للبرجوازية معتبرا إياها حاملة إليديولوجيا
 (1).وكل خصوصياتها األساسية تشكل هدف االستعمار الجديد " ،اإليمان الثوري ونقصان

اقتصادي، وجعلت من العمال ومشاركتهم في السوسيو وقد دعمت المواثيق الالحقة هذا التوجه 
ى إليه التسيير ع، فالدخول الذي يسالتنمية مختلف المؤسسات في الجزائر ذات مغزى هام بالنسبة إلستراتيجية

 عن طريق التكوين والترقية واألمن وظروف حياة أحسن، هذا التحول هو أحسن شتراكي للعامل يظهراال
 وسيلة لتوسيع الفكر االجتماعي للعمال ، وهو في نفس الوقت من بين أهم أوجه الثورة الثقافية.

لى جانب أهدافها االقتصادية هناك أهداف اجتماعية وسياسية وتتمثل في رفع وعي و    العمال السياسي ا 
بإشراكهم في تسيير مؤسساتهم ، ومنع تقدم االستثمار الخاص ذي النزعة االحتكارية ، وتغيير وضعية العامل 

 (2). من " وضعية العامل األجير إلى وضعية العامل المنتج المسير
 تقييم مرحلة التسيير االشتراكي:

ل كل شيء إلى إزالة سيطرة اإلقطاع ورأس التسيير االشتراكي كمبدأ عام بالدرجة األولى وقب يهدف
التسيير االشتراكي صدر عن نظرة واقعية . فإلى المجتمع السيطرة ونقل هذه ،المال عن الحياة االقتصادية
فقد أحدث تغييرا جوهريا في تركيب اقتصادها الوطني  ي، وعليهالجزائر والواقع مستوحاة من ظروف الدولة 

بعد أن كان قطاعا ثانويا لكن عملية تطبيقية في الواقع قد أفرزت  ،يسيا قائداوأصبم القطاع العام قطاعا رئ
التي بدورها أدت إلى تعطل في اإلنتاج إثر اإلهمال  ،عدة صعوبات منها ارتفاع النزاعات داخل المؤسسات

                                                                 
معهد علم االجتماع ، جامعة  –ماجستير علم االجتماع  في المؤسسة الصناعية الخاصة،: تنظيم عملية العمل واستخدام اليد العاملة شعالل عزيز (1)

 .50، ص  3880الجزائر سنة 
 21، الصادرة في  3001، مجلة المجاهد األسبوعية الجزائرية ، العدد  :نحو تعميق وتوسع تنظيم التسيير االشتراكي للمؤسساتنذير بولقرون:  (2)

 . 35، الجزائر ، ص  3818نوفمبر 



 الجزائرية لصناعيةاللمؤسسة التطور التاريخي                                           الفصـــــل الثالث:

217 

ن وهذا نتج إما ع  اهة أخرى عدم مالءمة المناصب ألصحابهعوالتوقفات عن العمل هذا من جهة، ومن ج
نقص في التكوين، أو تكوين  ير مناسب من ناحية التقنيات وكذلك أن التكنولوجيا المستوردة لم ت خذ بعين 

فالتسيير  .االعتبار نوع التكوين الموجود في الجزائر، مما أدى إلى عدم التناسب بين العامل والتكنولوجيا
إلى صعوبة التسيير  ، هذا الكبر أدىالحجمبية وهي بروز مؤسسات كبيرة االشتراكي للمؤسسات خلق آثارا سل

ر م أن  ،واإلدارة ، فالمت مل في هذه المرحلة يالحظ أن هذا التنظيم يميل إلى صعوبة التسييروالتحكم فيها
هذا هو أهم عنصر يجب أن يتحقق ، لذلك رأى الساسة االقتصاديون ضرورة إعادة هيكلة هذه المؤسسات 

 والشركات الكبرى.
التطورات التي عاشتها المؤسسة الجزائرية المتميزة  إن (: 1211/  1211ادة الهيكلة ) مرحلة إع -1

بالضخامة والتعقيد في اإلدارة في تلك الفترة، وظروف مرحلة الثمانينات كانت نتاجا طبيعيا لما آلت إليه 
مؤسسة إلى نقطة كان نهاية العشرية السابقة، فنظام التسيير االشتراكي للمؤسسات شهد عدة عراقيل أوصل ال
 فيها اتخاذ إجراءات وحلول للخروج من الصعوبات والمشاكل التي تراكمت بعد سنين.

، شكلت نقطة تحول في مشروع التنمية، وأكثر من ذلك أعد النظام نفوفاة الرئيس هواري بومدي
بدي الكثير من ي 2671/  2697الجديد تقريرا يقيم فيه الحصيلة االقتصادية واالجتماعية في العشرية 

، وكانت اإلجراءات التي صدرت في بداية الثمانينات وطبقت ابتداء ائص في كل المستويات والقطاعاتالنق
في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد تدعى بإعادة الهيكلة  2611/  2611من الخطة الخماسية األولى 

لتبدأ إصالحات أخرى جديدة  2611نة العضوية والمالية التي استمرت حتى نهاية الثمانينات تقريبا أي س
 بعدها.

 دوديةوالمر  ،هذه المرحلة منحت تصورا جديدا للخدمة االجتماعية قائما على أساس منطق اإلنتاجية
بدأ يتحدث عن تقييم مرحلة التنمية السابقة  2676لكل مؤسسة " ألن الفريق الذي وصل إلى الحكم في سنة 

، والتي لعب فيها القطاع العام وسياسة التخطيط والصناعات المصنعة نالتي ميزت حكم الرئيس هواري بومدي
أبرز األدوار االقتصادية، وأرجع نقص كفاءة وأداء المؤسسات العامة االقتصادية وخاصة الصناعية لكبر 
حجمها وضخامة أو كثافة رأسمالها مما أدى إلى سوء تنظيمها وتسييرها ، وهذا ما أوقعها في العجز المالي 

ادة تنظيم المؤسسات لمستمر والفشل في أداء وظائفها ومهامها ، بذلك عملت الحكومة الجزائرية على إعا
  (1)، وتحديد الوظائف بصورة دقيقة وواضحة حتى تقوم هذه المؤسسات بمهامها كما خطط لها".وتقييم بعضها

إن ضعف الطاقة اإلنتاجية للمؤسسات الصناعية العمومية ومشاكل التسيير والتنظيم فيها لم يجعلها     
تحقق األهداف المرجوة منها، مما أدى إلى ت خر إنجاز العديد من مشاريع التنمية، هذه المعطيات أدت إلى 

المخططين الخماسيين على ضرورة وقد أكد الليبيرالي.  واالنفتاح الكبير ،توجه جديد نحو االصطالحات بروز
إدماج القطاع الخاص في منطق اإلصالح االقتصادي من أجل إنشاء أطر توجيه ومراقبة نحو القطاعات 

 واالجتماعية لتحقيق األهداف المحددة. ةذات المنفعة االقتصادي
                                                                 

 21، الصادر في  3001، مجلة المجاهد األسبوعية الجزائر ، العدد  : نحو تعميق وتوسيع تنظيم التسيير االشتراكي للمؤسساتنذير بولقرون (1)
 35، الجزائر ، ص  3818نوفمبر 
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قد أثر على التسيير  يوعليه فإن حجم المؤسسات وعدد العمال المستخدمين في التسيير االشتراك
، ولهذا  2611مؤسسة في نهاية سنة  211الحسن لها حيث وصل عدد المؤسسات قبل الهيكلة إلى حوالي 

فإن إعادة هيكلة الشركات الكبرى إلى مؤسسات عمومية صغيرة الحجم مكن المسيرين من التحكم فيها 
عضوية للشركات الوطنية يها إعادة الهيكلة الالمالية واالقتصادية، والعملية هذه أطلق عل امردوديته وتحسين

عددها مرات عديدة وحولت أسماؤها إلى مؤسسات عمومية، وكخطوة موالية تمت إعادة  حيث تضاعف
  (1). ةالهيكلة المالية لتتمكن المؤسسات الجديدة من االنطالق من جديد في العملية اإلنتاجي

 11شركات وطنية في الصناعة الثقيلة أعطت  1وخير مثال على ذلك أن عملية إعادة هيكلة  .
مؤسسة وطنية، كما أعطت  17شركة وطنية في الصناعة الخفيفة  22مؤسسة وطنية وأعطت إعادة هيكلة 

   (2) .مؤسسة وطنية 29 ةإعادة هيكلة شركتان وطنيتان في الطاقة والصناعة البتر وكيميائي
 مبادئ وأهداف التنظيم الجديد: -أ 

 (3) لجديد لهيكلة المؤسسات يقوم على المبادئ التالية:اإن التنظيم 
جغرافيا في جميع أنحاء  هاعادة ترتيبا  مركزية وتوزيع المؤسسات مع منحها استقاللية أكبر في التسيير و ال -

 د في شكل مؤسسات جهوية أو محلية.البال
  .والتسويق تخصيص وظيفة المؤسسة حسب مهمتها والتفرقة بين وظائف اإلنتاج واإلنجاز -
ضمان مساهمة أوسع للعمال في التسيير طالما أن حجم المؤسسة قد أصبم معقوال مما يسمم بالتحكم  -

  .فيها
تطور التنسيق بين القطاعات والمؤسسات عن طريق عالقات تسيرها عقود ذات طابع اقتصادي وتجاري  -

  .خلفا لعالقات الوصاية اإلدارية
كييف النظام المالي مع االحتياجات المالية الالزمة ألنشطة المؤسسة وتحسين إعادة الهيكلة المالية بت -

 الحسابات المالية وتطوير التمويل الذاتي. 
الصادر بالجريدة الرسمية والمتعلق بإعادة  2611أكتوبر  21المؤرخ في  212/  11ورد في المرسوم رقم 

  (4)الهيكلة للمؤسسات أن أهدافها ما يلي: 
لمبادرات المبدعة التي تقوم بها هيئات المؤسسة ووحداتها بهدف االستعمال العقالني للكفاءات تشجيع ا -2

 البشرية 
سداء الخدمات بفضل تحديد  -2 دعم الالمركزية وتوزيع السلطة في تسيير األنشطة الخاصة بإنتاج المواد وا 

 إلنتاج.مستويات االضطالع على اختالف أنواعها ، وال سيما على مستوى وحدات ا

                                                                 
 18ص  3885، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر سنة  : استقاللية المؤسسة العموميةسعيد أوكيل ، محمد صالم وآخرون  (1)
 .388ناصر دادي عدون: المرجع السابق ، ص  (2)
 .35نذير بولقرون: مرجع سابق، ص  (3)
 .34، 35المادة الثانية ، ص  1980/10/04صادر في  24/80سسات، رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: المتعلقة بإعادة هيكلة المؤ (4)
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إقامة عالقات تكاملية ، سواء بين المؤسسات التابعة للقطاع الواحد أو التابعة لقطاعات متعددة على  -1
 أساس تحديد تعاقدي في عالقاتها.

 توخي المالءمة القصوى بين حجم المؤسسة ومستوى عملها واقتصادها اإلقليمي. -1
في الجزائر هي المحددة لحجم المؤسسات، وطبيعة  عيالتنمية والتصن إن طبيعة إستراتيجية

التكنولوجيا المتقدمة المستعملة فيها ، وقد تميزت بالضخامة والتكامل حيث تقوم المؤسسة بإنتاج أ لب 
الخ ( وعلى إثر ذلك بدأت لنهائي ) خيط ، نسيج ، تفصيل ...العناصر ، أو كلها التي تدخل في المنتوج ا

لمالية والعضوية وذلك بتفتيت المؤسسات العامة إلى مؤسسات أصغر حجما، ف نتقل عملية إعادة الهيكلة ا
مؤسسة صغيرة وذلك بفضل وظيفتي اإلنتاج والتوزيع في المؤسسة  111مؤسسة وطنية إلى  71عددها من 

 الواحدة، وكانت أهداف إعادة الهيكلة العضوية ما يلي:
 يوفر إمكانية تحسين اإلنتاجية وتخفيض التكاليف. التحكم في جهاز اإلنتاج عن طريق التخصص مما -
  .تبسيط عملية التسيير وجعلها أكثر انسجاما مع الوحدات اإلنتاجية والمقرات اإلدارية -
 رية واستغاللها بصفة عقالنية.تثمين الموارد البش -
 (1)تدعيم التوازن الجهوي. -

يات التطهير المالي أل لب المؤسسات العامة وبالنسبة إلعادة الهيكلة المالية فإنها تمثلت في عمل
 العاجزة وتمثلت أهدافها فيما يلي:

  .إصالحات تنظيمية وتسييرية من أجل التحكم في النفقات وتخفيض سعر التكلفة بتقليص المصاريف -
 .لمنتجة إجراءات تحسين إنتاجية العمل بواسطة إعادة هيكلة بنية العمالة، بإعطاء األولوية لمراكز العمل ا -
، وتمكينها من رأسمال متداول دين هي: منم المؤسسات رأسمال خاصإجراءات مالية تخص أربعة ميا -

 وضروري، وتسوية ديونها وأخيرا تغيير شكل تمويل االستثمارات.
 مدى تحقق إعادة الهيكلة ألهدافها: -ب 

أكثر في نشاط المؤسسات التي لقد كانت أهداف إعادة الهيكلة متجهة نحو تحسين التسيير والتحكم 
من ورائها، إال أن الواقع يظهر شيئا آخر، حيث اتسمت  ةتصبم ذات أحجام أقل، وبالتالي تحقيق مرد ودي

إال في حاالت نادرة، حيث بقيت  ةالمؤسسات المعاد هيكلتها بميزات سوء التسيير، وعدم ارتفاع المر دودي
زادت عن السابق، كما يرى كثير من المحليين االقتصاديين المؤسسات تتخبط في عجزها المالي وديونها 

مؤسسة عاجزة  111مؤسسعة توجد 172في منتصف الثمانينات فإنه من بينالجزائريين حسب دراسات 
 (2).ماليا

جرائها بطرق  ير  والسبب في ذلك هو أن سوء متابعة العمال والمؤطرين لعملية إعادة الهيكلة وا 
يع الطاقات البشرية ، كان له أثر على تغيير ظروف المؤسسة، وهذا لم يعط شفافة وواضحة، وسوء توز 

االلتفاف الكافي للعمال حول اإلدارة لخدمة المؤسسة ككل، وعدم تغير عقلية العمال تجاه اإلدارة، مع استمرار 
                                                                 

 34المرجع السابق ص  (1)
 .04، ص  3881جويلية  22لع  2023، جريدة الخبر الجزائرية ، العدد  : اقتصاد السوق كبديل لالقتصاد الموجهبوخارة إسماعيل (2)
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دة لعمال أعطى عالطرق السابقة في المعاملة ، كما أن تنظيم العمل  ير المحكم ونقص االهتمام با
س تحصلوا عليها عن طريق اإلضرابات ولي لب المطالب التي رفعها العمال قد وا ضرابات، وأ  تبااضطرا

 في المؤسسة. ة، وهذا كانت له ت ثيرات جد سلبية على النتائج والمر دوديعن طريق الحوار والتسيير الجيد
وهيئات أخرى ذات صلة  فالدولة الجزائرية ذات التنظيم االقتصادي المخطط تستعمل الحزب الواحد

( من أجل الوصول إلى تحقيق األ راض التنموية  ةالجماهيري تمباشرة به، وتعمل تحت قيادة ) المنظما
وتحقيق مشروع المجتمع الجزائري، إال أن الحزب قد فشل إلى حد كبير في أداء دورة، ر م ما توفر له من 

  (1)إمكانيات ودعاية و يرها. 
في المخطط الخماسي األول تضمن  2612سسات االشتراكية بمقتضى قانون فإعادة هيكلة المؤ   

 2611مؤسسة سنة  211فبعدما كانت  تفتيت المؤسسات الوطنية الكبيرة إلى مؤسسات وطنية أقل حجما
مؤسسة بلدية، حيث  2176مؤسسة والئية و  111ليرتفع عددها إلى  2612مؤسسة في  111أصبحت 

 (2).تحسب تشكيلة متجانسة من المنتجاتقلص حجمها وكان تخصصها 
عمليات اقتصادية عن ور م هذا كله إال أن عملية الهيكلة العضوية انصبت على فصل ثالث 

يير، إال وهي عمليات اإلنتاج والنمو والتسويق لتشجيع التخصص وتسهيل التحكم في التسبعضها البعض 
ية فجردتها من وظيفة التسويق كما جردتها من وظيفة ، إذ أثرت على المؤسسة اإلنتاجأنها كانت مبالغا فيها

االستثمار، فتجمد بذلك نشاطها االقتصادي كمركز إلنتاج الثروة، مما أظهرت تفكيكا اقتصاديا واضحا 
  .للمؤسسة

لتراكمات  ةإن إعادة الهيكلة االقتصادية والصناعية في الجزائر كانت من الضرورات الحتمية، ونتيج
  (3)المؤسسة الصناعية خاصة واالقتصاد الوطني عامة بمراحل متباينة فيما بينها نتج عنها: فيها تمختلفة مر 

 .% 11تضخم مالي يقدر بحوالي  -2

 القادرة على العمل وخاصة الشباب. من اليد العاملة % 21نسبة بطالة تتراوح حوالي  -2
 .عدم توازن دائم في ميزانية الدولة ، ناتج عن سوء توازن مؤسسات القطاع العمومي  -1
من  % 11من إيرادات الصادرات من طرف جهاز إنتاجي يعمل فقط بنسبة  1/1امتصاص حوالي  -1

  .الناتج الداخلي اإلجمالي
االقتصاد الوطني هذه العناصر و يرها تعطي فكرة واضحة على الجهود الواجب بذلها حتى يعود 
على االقتصاد  نإلى توازن وتوفير قواعد ثابتة ومستمرة لالنطالقة االقتصادية المرجوة، وهذا ما دعا بالقائمي

 الوطني إلى حلقة إصالحات جديدة أخرى، هي استقاللية المؤسسات العامة.

                                                                 
 .392ناصر دادي عدون: المرجع السابق ، ص (  1)
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في فرع التسيير، كلية العلوم االقتصادية،  الخوصصة عن طريق السوق المالية حالة الجزائر والمغربمادي سعيدة:  (2)

 01، ص 2002جامعة الجزائر، سنة 
(3 ) BENACHEN HOU Abdellatif : Planification et développement en Algérie ( 1962 – 1980 ) , édition SNED , 
1980 , P.279. 
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 العمومية: االقتصادية مرحلة استقاللية المؤسسات -5
استعدادا لعملية االستقاللية التي  إال الهيكلة في الثمانينات كما يبدوا من التطورات ،لم تكن عملية إعادة    

ن هذه  لها بداية التسعينات أين استقبلها إصالحات الدخول إلى اقتصاد السوق وكمدخلتها المؤسسات في مج
 اإلصالحات كانت تجري طبقا لبرنامج مسطر مقبل.

( المتعلقة  8822/  08/  88المؤرخ في  08/  22) قانون  8822فالنصوص القانونية لشهر جانفي    
باستقاللية  المؤسسة العمومية، قلبت مذهب المؤسسة العمومية في الجزائر، خاصة وأن التدابير الجديدة لها 
ت ثير عميق بخطتها المزدوجة القانونية والتنظيمية، ووضع تدابير دستورية جديدة متعلقة بحق الملكية من 

 ، والخيار الدائم للتخطيط المركزي كإطار وحيد لتنظيم وسير سياسة التطور من جهة أخرى.جهة
ولم يتوقف هذا القانون عند تغييرات الشكل القانوني للمؤسسة العمومية االقتصادية بل تعداه إلى تعديل    

  (1)هذه اإلصالحات إلى.  تدور الدولة، وهدف
سسات العمومية وملكيتها لها ، وتصبم فقط مجرد مساهم بسيط تمويل المؤ  ءتحرير الدولة من عب -8

 وتتدخل عن طريق صناديق المساهمة.
تحطيم عالقة أبوة الدولة للمؤسسات، أي انسحاب الدولة من التدخل المباشر للمؤسسة، باالمتناع عن  -8

 التدخل في أعمال هذه األخيرة، مع تحديد مدة التدخل.
 ل في المؤسسات .إعادة تنظيم عالقة العم -3
أكد القانون على ضرورة إعادة النظر في مفهوم المؤسسة العامة، واعتبارها مؤسسة إنتاجية مستقلة  دوق   

، خاصة في مراحل اشتداد اجامد اإداري امرفق تتهدف إلى الربم المالي وتعمل وفق المبادئ التجارية، وليس
 بدأت بوادر التوجه الليبرالي تزداد وضوحا في الجزائر بعد انهيار أسعار النفط وبهذا ةاألزمة االقتصادي

وبالتالي العمل على التخفيف من هيمنة القطاع العام في المرحلة األولى تم السماح للقطاع الخاص بالدخول 
   (2)الواسع في النشاطات االقتصادية فيما بعد. 

، صاحبه إحداث تغييرات على هرم كل المؤسسة االقتصادية الجزائريةإن هذا التغيير في محتوى وش
الدولة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وكذلك إحداث مؤسسات دستورية، بعد المصادقة على الدستور 

." والذي حمل مختلف اإلصالحات ووضع الخطوط العريضة التجاه الدولة والمجتمع 8828الجديد لسنة 
حداث قطيعة مع الما ضي والطرق التي كانت تسود تنظيم الدولة ومؤسساتها، وترك الجزائري في المستقبل، وا 
  (3)المجال واسعا للحريات والصحافة و يرها ". 

جاءت نتيجة  8822إن اإلصالحات االقتصادية في الجزائر خاصة التي أعلن عنها في بداية سنة 
دارية، حيث توجهت الجزائر بعد أحداث أكتوبر  نحو االنفتاح  8822منطقية لتغيرات وا صالحات سياسية وا 

ارات الخاصة الديمقراطي واالقتصادي، بترويج مفهوم اقتصاد السوق، وا صدار قوانين تنظيمية لالستثم
                                                                 

   .09مادي سعيدة: مرجع سابق ، ص  (1)
 05بوخارة إسماعيل: مرجع سابق ، ص (2)
 .391ناصر دادي عدون: مرجع سابق ، ص  (3)
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الوطنية واألجنبية، من أجل تحقيق التغير الجذري للمجتمع الجزائري، حتى يستطيع مجاراة التغيرات التي 
 (1)مؤسسات حسب القيادة السياسية هو:مست الموارد المالية للبالد وكانت أهداف استقاللية ال

 تقوية وحماية مركز العمليات   -
 التوسع في مجال النشاط. -
 ثمانية صناديق مساهمة تقوم بتسيير ومراقبة أموال المؤسسات المستقبلة.وضع  -
 التوسع في الالمركزية. -
 وضع نظام عقود بين المؤسسات.  -
 توزيع العمالة عن طريق الغرفة التجارية. -

وهذا ما أدى إلى تقليص وصاية الدولة، وتدخلها في قرارات المؤسسات العامة المستقلة ، كما أن 
التوجيه والتخطيط ووظيفتها كقوة عمومية  ن فصلت بين وظيفتها كمالكة وصاحبه قرار ة في إطار القانو الدول

 .MARKITING)   (تينغكيوتركت المؤسسة العامة تعمل وفق قواعد التسيير التجاري أو المار 
داريا، تعد انقطاعا عن مرحلة التسيير اإل داري لهذه إن عملية استقالل المؤسسات العمومية ماليا وا 

المؤسسات الذي تميز به االقتصاد الوطني في الفترات السابقة، كما أن هذه االستقاللية تعد بدورها العامل 
ل تحقيق األهداف المنوطة باإلصالحات جان الذي يربط بين االقتصاد والمجاالت االجتماعية والسياسية، م
ص قانونية ومراسيم معدلة ومكملة ومن بين الجارية على المستوى الوطني، وهذا ال يتم إال وفق نصو 

 (2)النصوص األساسية وذات األولوية في الصدور: 
 .( 8822 – 08 – 88المؤرخ في  08 – 22قانون توجيهي حول المؤسسات العمومية )  -
 .( 8822/  08/  88المؤرخ في  03 -22قانون صناديق المساهمة )  -
 المتعلق بقوانين المالية  8828جويلية  87المؤرخ في  87 – 28قانون معدل ومكمل للقانون رقم  -

 .( 8822/  08/  88بتاريخ  00 – 22) رقم 
من هذا المنطلق فقد اعتبرت المؤسسات العمومية االقتصادية شركات مساهمة ، أما المؤسسات 

لك بموجب المادة العمومية االقتصادية المنش ة على مستوى الجماعات المحلية فهي ذات مسؤولية محدودة وذ
 من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية.ضتالم 8822/  08/  88المؤرخ في  08 – 22رقم 

مخصص لها رأسمال  ،حت في هذه التحوالت شخصية معنويةفالمؤسسة االقتصادية العمومية أض
 استقاللية مالية وتسيير طبقا للمبادئ التجارية. ويجب أن تتميز بع:بوتتمتع 

 ية قانونية في حدود قوانينها األساسية.صالح -8
 فع عن مصالحها.ار عن إرادتها ويدبممثل قانوني يع -8

                                                                 
، مجلة المعهد المغاربي للدراسات المعاصرة العدد  : مساهمة اإلصالحات االقتصادية وحدودها في حل أزمة المؤسسات العامة الجزائرسعد بشاينية (1)

 .48، ص  3884، تونس ،  19
 .394ناصر دادي عدون: مرجع سابق ، ص  (2)
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،وتحسين الوضعية المالية لها، ألن المؤسسة العمومية االقتصادية  ةدوديوالهدف من هذا كله هو تحقيق المر 
وتعمل  مال،الت. وتراكم رأس في إطار عملية التنمية أصبحت تشكل الوسيلة المفضلة إلنتاج المواد والخدما

 خدمة األمة والتنمية وفق الدور والمهام المنوطة بها.في هذه المؤسسة 
فقد تم إنشاء صناديق المساهمة  ،ور الحسن بسير العملية اإلنتاجيةولكي تضمن هذه المؤسسات الد

وداتها. ويمكن لرؤوس أموال المؤسسات وتصرف هذه األخيرة في موج لكةلتمثل وسيطا بين الدولة كما
ويمكن أن  ،اهم في رؤوس أموال مؤسسات عموميةلصندوق المساهمة بالمشاركة مع صناديق أخرى أن يس

وتتراوح حصة األسهم التي يمكن أن يحوزها كل صندوق في رأسمال مؤسسة  يحصل على قروض مضمونة،
 (1)وهذا بموجب.  % 80و  %800عمومية اقتصادية بين 

ولكي يقوم اإلئتمانيين الخاص بصناديق المساهمة األعوان  8822جوان  88بتاريخ  888-88المرسوم رقم 
 صندوق المساهمة بعمله المنوط به فهو يتكون من األجهزة التالية :

سنوات قابلة  00لمدة  08إلى  00مجلس إدارة يعين أعضاؤه من طرف الحكومة ويتراوح عددهم من  -8
 للتجديد.

 القطاعات المعنية ويعينون بواسطة مرسوم. اعضاء يجب أن يمثلو األ -8

 يتولى أعضاؤه حق المساهمين باسم الدولة ولحسابها. حسب القواعد التي ينص عليها القانون التجاري. -3

 (2) *صناديق المساهمة :
 اقتصاديتين هما :تعتبر صناديق المساهمة وسيط بين الدولة والمؤسسات االقتصادية ولها مهمتين 

إليها المنظمة في شكل شركة اد المستمرة في االقتصالدولة أموال تفويض كل صالحيات تسيير رؤوس  -
 التسيير.في ع كل تدخل إداري للدولة منأسهم مما ي

يشرف على كل فرع صندوق مساهمة يجمع عددا من  فروع،التنظيم المؤسسات في مجموعة محدودة من  -
 العمومية االقتصادية المتشابهة أو المتقاربة في نشاطها.المؤسسات 
الخاص بصناديق المساهمة ل عوان  8822جوان  88بتاريخ  888-88من المرسوم رقم  83فالمادة : 

وكل منها قد خصص له رأسمال اجتماعي (  02) مساهمة صناديق تم إنشاء ثمانية انه االئتمانيين تقول : 
دج لكل منها وهذه الصناديق تجمع أسهم  800000سهم بع :  300ج موزعة على د 30.000.000يقدر بع : 

 (3)التالية :  فروعالالمؤسسات في 

 الصناعة الفالحية الغذائية. -8
 وسائل التجهيز. -8

 .الخدمات -3

 .البناء -8

                                                                 

 .200،399ناصر دادي عدون: مرجع سابق ، ص ص( 1)
 . 08مادي سعيدة: مرجع سابق ، ص ( 2)
 200،399ناصر دادي عدون: مرجع سابق ، ص ص( 3)
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 اإللكترونيك والمواصالت واإلعالم اآللي. -0

 المناجم والمحروقات والري. -6

 .لمختلفة )نسيج ،أحذية  وأثاث(الصناعات ا -7

 والصيدلية. ءالكيمياء والبتر وكيميا -2

فشيئا وصيانتها وشيئا  وبهذا تصبم المؤسسة االقتصادية العمومية سيدة نفسها ومحددة مستقبلها،
حيث تجد حريتها حسب  ،رات االستثمارقرا تخاذمركزي في اة تنظيم أكثر معقولية ومنطقية ال نتيجتطورها 

في إصدار قرارات مما يجعلها تتمتع بحرية أكبر  ،عالقاتها بشريكها صندوق المساهمةالظروف االجتماعية و 
 وذلك بعد مراجعة المراقبة الخارجية والقانون الجنائي. ،تتحمل مسؤوليتها

 :تقييم مرحلة استقاللية المؤسسات
انطالق التنمية لتخفيف البطالة  تعنى إعادة توازن القطاعات القادرة على المؤسسات إن استقاللية

وتسمم باستمرار عملية التصنيع للبالد. وتعني أيضا إلغاء تلك القوانين واألوامر التي تجبر  المتزايدة والمقلقة،
وبموجب هذه النصوص الحديثة تستطيع  المؤسسات إلى الخضوع إلى السلطة الوصية أو السلطة المركزية،

 ية.ترجع إلى موافقة السلطة الوصت دون أن وتجري الصفقا أن تبرم العقود،
وحيث بادرت السلطة السياسية إلى إصدار  فاالستقاللية تتضمن أبعادا اجتماعية واقتصادية وسياسية،

 مع صدور أول القوانين وقد تميز بفترتين : 8822قانون استقاللية المؤسسات الذي انطلق فعال في 
 ق المساهمة وكيفية تحديد العملية والمتعاملين األساسيين.الفترة األولى تم فيها إنشاء صنادي -8
 الفترة الثانية تتمثل في الدخول الحقيقي للمؤسسات في اإلصالح المحدد حسب اإلجراءات المتخذة. -8

لم تلغ أبدا ملكية الدولة لهذه المؤسسات  »وقد جاء في خطاب الرئيس السابق الشاذلي بن جديد : 
الحيات كل واحد ا المبدأ الجماعي للتسيير ،وكل ما هناك أنها ضبطت بشكل دقيق ص،كما أنها لم تلغ أبد
 (1).« أربع قضايا أساسية هي التخطيط ،اإلنتاج ،التسويق ،الوصاية داخل المؤسسة حيال

، وخير لتي طبق عليها قانون االستقالليةر م كل هذا لم يتحقق النجاح المرجو لهذه المؤسسات ا
بقاء هذه المؤسسات عاجزة وتنتظر الدعم من طرف خزينة الدولة التي عملت على إعادة  دليل على ذلك هو
لغاء ديونها،  ،بعثها من جديد عن طريق صرف مبالغ مالية طائلة بعمليات التطهير المالي للمؤسسات، وا 

النتقال إلى ومع بداية التسعينات كانت هناك بداية لمرحلة جديدة هي اإلصالحات االقتصادية، ويقصد بها ا
 اقتصاد السوق وخوصصة القطاع العام.

تمرة و هذا خالل مسيرته هي تغيرات جوهرية  مست التي عرفها االقتصاد الجزائري إن التحوال
ن عرفت ايجابيات كثيرة فإنها عرفت أيضا اختالالت بنيوية أثرت سلبا في حتى و  هذه التغيرات التنموية، ا 

أن نذكر في هذا الصدد أن هناك معوقات كثيرة زادت في تجسيد هذا الخلل  يجب، و المحصلة النهائية للتنمية
التي كانت سببا في هشاشة  -المحروقات –منتج واحد ، واالعتماد الكلي على النمو الديمغرافي، التبعية :امنه
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ذج الموجه هذا نظرا للتحول عن النمو ، و لعالميةاو التغيرات الخارجية  باألزمات هت ثر االقتصاد الجزائري و 
 للتنمية و اإلقبال عن تبني النموذج الليبرالي القائم على اقتصاد السوق.

 0بالنتائج المرجوة و هذا بعد  صاد و الصناعة في الجزائر لم ي تكما أن التصحيم الهيكلي لالقت
سنوات من االنطالق، حيث ما زالت الوضعية االقتصادية و االجتماعية للجزائر شبيهة بتلك التي فرضت 

، و تخفيض عدم كفايتها في تغطية الحاجيات، وكذلك تراجع أسعار النفط و عليها الذهاب إلى إعادة الجدولة
حيث بلغت  المجتمع ككل،على  بدورها أثرتل اقتصادية ترتب عن ذلك من مشاك ماالعملة الوطنية و 

عملية تسديد الديون الخارجية من جهة و استيراد ، بينما أن ماليير دوالر 2عائدات تصدير المحروقات 
و منه أعلنت الجزائر عن حالة  ،8888مليار دوالر في عام  88ق فاالمواد االستهالكية من جهة أخرى 

المقترحة من  -الدينار –لتدعيم بذلك فكرة تخفيض قيمة العملة الوطنية  8888-8-6توقف عن الدفع بتاريخ 
قبل صندوق النقد الدولي ك حد شروط إعادة الجدولة للعلم فقد عرفت التغيرات الرسمية للدينار مقارنة بالدوالر 

 (1): األمريكي القيم التالية
 دج88.80الدوالر الواحد= 8888سنة 
 دج83.06احد=الدوالر الو 8888سنة 

 دج88.67الدوالر الواحد =8883سنة 
 دج 36.00الدوالر الواحد = 8888سنة 

ن بشقيه الخارجي من األسباب الفعلية األخرى للتخفيض من قيمة الدينار هو حالة عدم التواز و 
 الداخلي الذي ظهر في عجز الميزانية و التضخم.و 

الذي استمر بوتيرة متزايدة ووصل إلى حده األقصى و  8820بدأت الجزائر تعرف حالة العجز منذ لقد     
أمام مائة من إجمالي النفقات العامة و بال 30يعادل حوالي  مليار دينار و هو ما 800إذ بلغ  8883سنة 

فضلت الجزائر الذهاب إلى إعادة الجدولة  ،األزمة الخانقة لالقتصاد الذي انعكس على المؤسسة االقتصادية
تجنب الذهاب إلى إعادة جدولة أخرى في تصحيم هيكلي الجزائر عملت على  ، لكنوفق شروط قاسية

خبراء المجلس الوطني ، و هذا ما أكده  ير أن سياستها في ذلك لم تبد عليها بوادر النجاح ،القتصادها
 الذي يشرف على نهايته -التصحيم الهيكلي –االقتصادي و االجتماعي في تقييمه لمخطط إعادة الهيكلة 

 الوصفة العالجية المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي ليست صالحة أبدا و لم تنجم في أي بلد . كون
ة صاعلى المؤسسات االقتصادية خعلى المجتمع الجزائري عامة و  من مظاهر األزمة االقتصاديةو 

قطاع ألف عامل من ال 80منهم  ،جوانوهذا ما بين شهري جانفي و  8882 ألف عامل سنة 88و تسريم ه
بالمائة من قطاع  68ألف عامل منهم  868انطالق إعادة الهيكلة بلغ عدد المسرحين  . ومن بدايةالصناعي
حسب اإلحصاءات الرسمية لوزارة العمل و الحماية االجتماعية أن ، و بالمائة من قطاع الخدمات 88البناء و 

لعديد من القطاعات االقتصادية ا إضرابا عماليا في 80د شهد أكثر من ق 8882النصف األول من سنة 
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تخص  مألف عامل و كانت مطالبه 88و قد شارك فيه حوالي  ،البناء و األشغال العمومية ييتصدرها قطاع
 األجور و القدرة الشرائية و مخطط إعادة الهيكلة.

 -فئة السكان النشيطة – 6000000من أصل  8860000إلى  8888قد بلغ عدد البطالين سنة و 
و هو رقم مخيف علما إذا أضفنا له  ،بالمائة 88إلى  8888حتى وصل في سنة  ،بالمائة 88رب أي ما يقا

  آالف المسرحين جراء اإلصالحات الجديدة و بدء عملية التسريم.
عامال ووصل عدد المسرحين إلى  20000تم تسريم  8887-8880فمن خالل الفترة الممتدة 

و قد مست العملية كثيرا من القطاعات االقتصادية ففي  ،8882عامال في نهاية شهر مارس  800000
و هو من أهم القطاعات االقتصادية في البالد نظرا ل ولوية التي  ،عامال 888080قطاع البناء تم تسريم 

القطاع الصناعي قام  أن في حين نجد ،أعطيت له أثناء المخططات االقتصادية في العشرين سنة الماضية
الصلب بالحجار كما قام مركب الحديد و  . مسرحاعامال 8680ب فمثلت الفالحة أما ،عامال 87068بتسريم 

من سنة      بين شهري سبتمبر و أكتوبر عامل في إطار الذهاب الطوعي ما 2000بتسريم ما يقارب 
8887 .1 

المجتمع اعياته على المؤسسة االقتصادية و و أمام هذا الجو العام الذي عرفه  االقتصاد الوطني و تد
سواء كانوا إطارات أو عمال  ،و العمال بالخصوص عامة تشكلت ثقافة في أوساط المجتمع ككل، الجزائري
بمعنى أنها تشكل مجموعة من المعارف  ،و حتى منفذين الثقافة ارتبطت أساسا بعملية و كيفية التسييرأتحكم 

و هذا وفق منطق  ،ةرستهم للعملية التسييريو القيم و المبادئ التي توجه التفكير و سلوك المسيرين في مما
 ووفق تحوالت جذرية مست المؤسسة االقتصادية العمومية. ،تمر به الجزائر سليم  اقتصادي

 مرحلة الخوصصة: -9
حت الكثير من الدراسات االقتصادية في الجزائر أن القطاع العام يشكل عقبة في طريق ضو ألقد 

التنمية لما ينطوي عليه من تكلفة اقتصادية باهظة، أدى بالسلطة السياسية ) الدولة ( إلى التخلي عن بعض 
ي الجزائر المهام لصالم القطاع الخاص، أو على األقل النظر في أسلوب إدارة المؤسسات العمومية ف

لعديد من الدول اف صبحت فيه قضية التصحيم الهيكلي قضية ملحة وعاجلة ضمن قائمة أولويات العمل 
ادية نابعة من التجربة عمقتضيات اقتص تهوباألخص الدولة الجزائرية فاالهتمام بالتصحيحات الهيكلية أمل

، وعالقة التكاليف توى الكفاءة اإلنتاجية، وفي مسية قد تعرض لخلل هيكلي في تشكيلةفاقتصاد الدولة الجزائر 
 ، وفي أنماط االستهالك واالستثمار.باألسعار

                                                                 
، 2، ، رسالة دكتوراه علوم، قسم علم االجتماع، جامعة الجزائرواقع المؤسسة العمومية االقتصادية الجزائرية في ظل العولمة االقتصاديةزالقي وهيبة:  1
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وهو التاريخ الفعلي لبدء عملية الخوصصة  2616فالجزائر قد شهدت أنواعا من االستقاللية منذ سنة 
بعدما  11مؤسسة لتصبم  16تضمن  2616فقد سبق للحكومة أن صادقت على برنامج للخوصصة عام  »
 (1) « قرر سحب شركة كوسيدارت

إن الجزائر قد دخلت إعادة الهيكلة واإلصالح االقتصادي قبل أن تكمل اإلطار القانوني وقبل أن 
ترتبط بعقود مع صندوق النقد الدولي،حيث عملت على تخفيض الدينار بشكل  ير معلن حيث انخفضت 

 12و  2617مارس  12الفترة الممتدة ما بين في  % 221قيمة الدينار مقارنة مع الدوالر األمريكي بنسبة 
 (2. ) 2662مارس

تمام العقد األول في  ، تم االتفاق 2616ماي  11وبعد المفاوضات بين الجزائر وصندوق النقد الدولي، وا 
، هنا قامت الجزائر وبشكل متسارع بإعداد النصوص التي تراها ضرورية مثل  2662جوان  1الثاني في 

و يرها حتى  2662، وقانون التجارة الخارجية 2661، وفق قانون النقد والقرض 2616ار القانون حول األسع
 اليوم.

وطنية، وأداة للفساد إن مؤسسات القطاع العام الجزائري أصبحت مصدر امتصاص للثروة ال
تاحة، ، والدولة في سياستها في البحث عن موارد جديدة وفي محاولتها تحسين استخدام المواد الموالمحسوبية

دارة المؤسسات العامة ، وقد تزامنت عدة دوافع  قد تجد ضالتها بإفساح المجال للقطاع الخاص بتملك وا 
 ومبررات داخلية وأخرى خارجية، نحو فرض هذه التوجهات.

  الداخلية الداعية للخوصصة: الدوافع والمبررات -أوال
، حيث بعد فشل محاوالت تطهير المؤسسةك تعتبر الخوصصة إحدى  ايات إعادة الهيكلة الصناعية، وذل

وضعت الحكومة برنامجا خاصا استعجاليا تحاول من خالله بعث المؤسسات الصناعية العمومية مرة أخرى 
 ويمكننا تقسيم هذه الدوافع إلى:

 (3)فشل التنمية في الجزائر:  -1
عية أثناء المرحلة السابقة جتماعملية التنمية االقتصادية واالفي إن الدوافع التي أدت إلى الخوصصة 

المخطط تنحصر في حالة وطبيعة االقتصاد الوطني  داة االستقالل ) بطاقة   دوالتي تتبنى نمط االقتصا
هيكلة ، تخلف ، ...الخ ( فإستراتيجية التنمية المطبقة كانت تتطابق في مسعاها مع الر بة الملحة في 

لحاجات االجتماعية المهمة كالتعليم والصحة والشغل  ومن االستقالل االقتصادي، وتحقيق عدة أهداف مثل ا
جهة أخرى العمل على التحرر من التبعية، ومن المؤكد أن نجاح مثل هذه السياسة االقتصادية  كان يخضع 
للتحكم من طرف الدولة في توجيه االقتصاد الكفيل ببحث أعمال التنمية وتنظيمها، وت كد تفوق دور الدولة 

                                                                 
، الجزائر ، 2004ديسمبر  31الصادرة في  5411، جريدة الخبر اليومي ، العدد  سياسات متضاربة ووتيرة بطيئة لمساري الخوصصة: ص.ح  (1)

 .01ص 
 .389ناصر دادي عدون: مرجع سابق ، ص  (2)
 .333، ص 3891سنة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر مشكالت التنمية ومعوقات التكامل االقتصادي العربيعدي قصور:  (3)
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نشاء وتطوير من خالل استعادة الثروات الوطنيةقتصادي، في المجال اال ، واألخذ بزمام االقتصاد الوطني، وا 
 مؤسسات عمومية لكافة القطاعات.

، وكذلك تعرض بعض مؤسساته ومشاريعه إلى الخسارة م يتهم بانخفاض اإلنتاجية والربمفالقطاع العا
لحالة من الركود العميق في بداية الثمانينات تحت والسرقة والمحسوبية إذ تعرضت  البية هذه المؤسسات 

وكذلك عجز الميزان التجاري، وعجز ميزات المدفوعات الجارية قد  ر انخفاض أسعار النفط في منتصفها.ت ثي
 تشكل أزمة خانقة للدولة الجزائرية وخاصة الجانب االقتصادي واالجتماعي.

ي المراحل األولى، وكبم االستثمار في المرحلة التنمية ف عدم رشادةوقد أدى فشل المخططات بسبب 
، وتعتبر ل وا هدار المواردالثانية أي سياسة الصناعات المصنعة إلى نقص االستثمار نظرا لنقص التموي

عنابة، سكيكدة وأرزيو، المحرك الرئيسي للتصنيع في الجزائر، ور م مرور عشريتين كاملتين إال أن هذه 
 .لى الخارج في مدخالتها ومخرجاتهامد عالمناطق ال تزال مناطق تعت

، مع تعدد النشاطات واختالف تسيير فاشل، وسيئ وهياكل مركزية باإلضافة إلى وجود نظام مراقبة
ميادين التدخل، ونفور المسيرين، وكذلك نقص اإلطار القانوني للمؤسسة ر م إحداث اإلصالحات عليها وا عادة 

تحقيق األهداف وتحفيزهم، أدى إلى الخمول واالبتعاد عن الغاية من  هيكلتها، وكذلك عدم إشراك العمال في
وجود المؤسسة، لهذا تم تحويلها إلى شركات مساهمة أو فرعية، أو شركات بإمكانها الوقوف في وجه 

ويالحظ أيضا أن النظام المالي لم يقم ب دوات الت طير والمراقبة للنفقات المعروفة بالمخططات  "المنافسة.
لية، ففي مجال اإلنتاج كان يستهدف استعمال الموارد النادرة لالقتصاد بعقالنية عاستعمالها ب حكام وفا لضمان

اإلنتاجي واالستقطاب المفرط للمؤسسات ، إال أن التعدي على االمتيازات بين القطاع المالي والقطاع كثرأ
الهيكلي المالي لجزء كبير من المؤسسات أدى إلى حدوث خلل في التوازن  االقتصادية إلنجاز االستثمارات هذا

  (1)وهذا راجع لعدة عوامل منها: " العمومية 
م إن ر بة تدخل الدولة وعزمها على تحضير وتنظيم التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التحك

ب عن قيام ، قد ساهم في زيادة تكاليف مختلف المؤسسات العمومية كما ترتفي أهم مقاليد وتسيير االقتصاد
 المؤسسات العمومية  بنشاطات متعددة .

 :تعملق المؤسسات العمومية -2
 كبر حجم المؤسسات العمومية أدى إلى خلل في التوازن بينها نظرا لتكاثر مهامها من إنتاج وتوزيع وبيع.

  العجز في تمويل االستثمارات: -3
النفقات الداخلية على إخالل التوازن في لقد عمل التمويل في شكل قروض قابلة للتسديد فيما يخص 

الهيكل المالي للمؤسسات، كما أن تسديد هذه القروض يفوق في بعض األحيان الموارد الخام المستخرجة 
وألجل تسديد هذه الديون المبرمجة ، بخصوص االستثمارات المخططة أجبرت المؤسسات الوطنية، إلى 

ل  ى عجز في الدفع لدى البنوك.اللجوء إلى االستدانة القصيرة األمد وا 
                                                                 

، رسالة ماجستير، تحت التوافق المهني لدى عمال المؤسسة االقتصادية العمومية الجزائرية في ظل التحول نحو اقتصاد السوق( زالقي وهيبة :1)
 85إشراف لوكيا الهاشمي، جامعة منتوري قسنطينة.ص
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كما أن التحكم الناقص في التجهيزات أدى إلى الت خر في ارتفاع مردود اإلنتاج وظهر االستعمال 
الضعيف للطاقة اإلنتاجية، واإلفراط في استهالك المواد األولية، وهناك أيضا نقطة مهمة تمثلت في النقص 

تعملة داخل المؤسسات العمومية، وهذا بدوره انعكس على المسجل في ت هيل العمال مقارنة بالتقنيات المس
 اإلنتاجية.
السالبة في أ لب المؤسسات،  ةفالعجز الكامل والواضم في المؤسسة العمومية الجزائرية، والمرد ودي 

ونقص المالءمة االقتصادية ، وكذلك محاولة المؤسسة إنتاج الثروة، واستغالل الموارد  الموجودة، والحصول 
على التمويل المناسب لتحقيق التنمية المضافة أدى بها إلى تحطيم هذه الثروة خاصة بغياب المضاربة 

مويل، أو المورد البشري، حيث نجد أنه في مرحلة التطهير المالي، والكفاءة ، إما على مستوى التسيير أو الت
مليار دج، لكن نظرا لندرة  171إلى  211كانت االحتياجات المقدرة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية من  »

، وبهذه الطريقة لم تتم عملية 2662مليار دج فقط سنة  17الموارد ور م جهود الدولة، لم يتم توفير إال 
 (1)« سنوات ( 21ة إال بعد عشرة كاملة أي ) التنمي
إن المؤسسة العمومية الجزائرية تعتبر المحرك الرئيسي لتطور االقتصاد، ويرتبط تطورها وتوسعها  -

 بعملية االستثمار وطرق تمويله:
 إما بإعادة جدولة ديونها، أو بتوجيه سياستها التمويلية. -
  .أو البحث عن أسباب عجزها وتدعيمها -
 أو تحديد استثماراتها وبالتالي توسيع نشاطها. -

تنظيم في يد الدولة المؤسسة اجتماعيا قريبة من الصفر، كونها كانت عبارة عن وعليه كانت مساهمة 
تتصرف كمؤسسة  لتمثيل صناعة التصنيع، وساهمت في تحقيق أهداف االقتصاد الكلي، واستقاللها سيجعلها

ات العمومية بقيت تتميز بالغموض والتناقضات التي طالما أصابت خاصة، ألن طريقة تسيير المؤسس
 كفاءتها.
موجود مخططات تمويل االستثمار  مفإن األوضاع المالية الغامضة لدى المؤسسات، وعد وبالتالي 

المؤسسة على المستوى النظام المالي، بل عرقلت  ةوديعط فرصة إلقامة أدوات لتحليل مردواإلنتاج، لم ت
  .سياسة المالية بوصفها أداة توجيه وتحضير ومراقبة نشاطهاتطبيق ال

 الدوافع االجتماعية: - 1
يرى البعض أن الخوصصة ربما قد تكون الوسيلة المناسبة لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية، وايجاد 
الحافز الشخصي على اإلنتاج، والقضاء على السلبية، وتحقيق االنضباط في السلوك داخل مجاالت العمل، 

اقدر على محاسبة  والقطاع الخاصكما تؤدي إلى القضاء على التالعب االجتماعي في صورة المحسوبية، 
 (2)العامل الذي يهمل أو يقصر في عمله، ولنجاح عملية الخوصصة البد من توفير الشروط التالية: 

 .التحضيرات القانونية والشروط الموضوعية -
                                                                 

 . 25مادي سعيدة: مرجع سابق ، ص  (1)
 .32، ص  3884، دار النهضة ، لبنان ، سنة  لمواجهة متطلبات البقاء وتحديات النموالخوصصة محمد صبحي :  (2)
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 .تحضير الشروط المادية والمالية لتحضير المؤسسة لعملية الخوصصة -

 .المستقلين الشروط التقنية مثل تحديد سعر التنازل وتحديد المالك -

وللخوصصة مبادئ تحكمها، والتي تكون اإلطار الفكري أو المرجعي لهذه العملية، حتى تكون لها 
 (1)ضوابط وهذه المبادئ هي: 

 العمل على نشر ثقافة القطاع الخاص بدال من ثقافة القطاع العام -
مؤسسات القطاع العام تحديد دور المشاركة األجنبية، بحيث ال يسمم لها بتملك المواقف العامة، أو  -

 الكبيرة الحجم.

التسويق الفعال للشركة، هذه الفعالية التسويقية تعمل على رفع قيمة األصول المعروضة للبيع، وهذا  -
يزيد من اإليرادات المتحصل عليها إلى أقصى مبلغ ممكن، وهذه الحصيلة يمكن استخدامها في 

 التخفيف من اآلثار السلبية لعملية الخوصصة.

 تشجيع أساليب البيع التي تحقق توسيع ملكية الشركات.يجب  -

ضرورة مراعاة عنصر التكلفة أثناء تنفيذ برامج الخوصصة، فالشركات الصغيرة يكون الهدف هو  -
 بيعها و ب قل تكلفة ممكنة وهنا يناسبها أسلوب البيع بالمزاد العلني.

االجتماعي للعمال المسرحين من خالل تحسين المهارات والتشجيع على  ضللتعويعدة تدابير اتخاذ  -
 االنتقال إلى أعمال أخرى، أو تسيير فرص العمل في مؤسسات أخرى.

إذن يجب أن تكون الخوصصة في إطار سياسي وديمقراطي يضمن ت ييد المجتمع ب سره، وت ييد موظفي 
ات، وعليه فقد شملت الخوصصة عدة مجاالت منها الشركات المطالبين بالحق في الملكية لهذه المؤسس

البناء، واألشغال العمومية، والري والتجارة والسياحة، والفندقة، والصناعات النسيجية، والزراعة الغذائية، 
والصناعات التحويلية في الميكانيك والكهرباء، والخشب ومشتقاته والورق والكيمياء، والبالستيك والجلود، 

أعمال الخدمات البنائية والمطارية والت مينات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والنقل البري، 
المحلية الصغيرة. فكل مؤسسة تدخل قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة تعود إلى السلطات الحكومية، 

  (8)ونخص منها بالذكر الوزارة المعنية وهي وزارة المساهمة وا عادة الهيكلة.

 طاع العام:ضعف الق -5
مليار  111ر م اإلمكانيات المالية الهائلة التي أنفقتها الدولة الجزائرية، على المؤسسات العمومية 

، إال أن هذا الدعم المقدم لها 2661مليار دينار سنة  21171دينار للتطهير المالي، إضافة إلى تخصيص 
العمومية تعمل ب قل من طاقتها  ؤسساتفي إطار التطهير المالي لم ي ت بمردوديته على اعتبار أن الم

من طاقتها النظرية، إضافة إلى عجز المؤسسات  %11وقدراتها، حيث تسير دواليب االقتصاد الوطني بنسبة 

                                                                 
 .24ص  3888جامعة عين شمس ، الطبعة الثانية سنة  ؟ متى ؟ لماذا ؟ كيف ؟ : الخصخصة ، ماذامحمد صبحي  (1)
 .11،11الجزائر، ص ص، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، سلسلة القانون االقتصاديمحفوظ لشعب:   (2)
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أما الديون الخارجية  %11والتضخم بنسبة  %21العمومية على توفير مناصب شغل، حيث قدرت بع 
 (1)من الناتج الداخلي الخام.  %71فتمثل

فاألزمة التي يمر بها القطاع العام في الجزائر ليست منفصلة عن األزمة التي يمر بها االقتصاد لهذا 
الجزائري أي أزمة التنمية، فالظروف العامة التي أحاطت باالقتصاد الجزائري وطبيعة السياسات العامة التي 

اضحة على أداء القطاع حكمت سير هذا االقتصاد بوجه خاص منذ أوائل الثمانينات، قد تركت بصمات و 
العام ومساره، وهكذا دخل القطاع العام واالقتصاد الوطني في مجموعة من الت ثيرات المتبادلة التي تشكل 
حلقة مفر ة، فضعف القطاع العام سرعان ما انعكس في صورة خسائر تتحملها الميزانية العامة، وهذا ما 

لى بقية القطاعات التي تعتمد عليه في الحصول على انعكس على معدالت نمو اإلنتاج بالقطاع العام وع
حاجياتها من مستلزمات اإلنتاج أو من السلع الثانية، وعلى االستيراد الذي تبدأ معدالته في التزايد وعلى 
الصادرات التي ت خذ معدالتها في التناقص، وعلى معدالت ارتفاع األسعار وعلى معدالت استيعاب 

 (2)البطالة.
االجتماعية لها ت ثيرات مهمة ساهمت في إلقاء أعباء إضافية على وضاع السياسية و كما أن األ 

باإلضافة إلى هذا كله هناك أخطاء في السياسات االقتصادية واالجتماعية المتصلة بالقطاع  القطاع العام.
 منها:

القطاع العام بينما عرية وسياسة التشغيل التي ألقت بعبء تحقيق أهداف اجتماعية على عاتق السياسة الس -
كان باإلمكان بلوغ الغايات االجتماعية نفسها بسياسات وأدوات تنفيذية بديلة، كما يالحظ أن االهتمام بالقطاع 
الخاص لم يحظ بقدر كبير من األهمية من إستراتيجية التنمية التي تبنتها الجزائر، والدليل على ذلك هو أنه 

 أي مشروع قانون يتكلم أو ينسج على دور القطاع الخاص. لم يصدر 2612حتى  اية  2699منذ سنة 
 (3)ويمكن إيضاح أ لب نقاط فشل القطاع العام فيما يلي: 

ثقل يد البيروقراطية في اإلدارة العامة، وبطؤها في الحركة وقد تجلت هذه الظاهرة في عدم التنسيق بين  -1
، هذا ر م تزويد القطاع العام والتسيير نتاج والتصرفالمدخالت والحاجة إليها، وبين اإلعلى الحصول 

 بعناصر ذات كفاءة وخاصة بعد السبعينات 

قطاعات وأنشطة كان األفضل تركها للقطاع  ءأجزا العام بحيث تمدد فشل قطاعات، أو اتساع القطاع -2
حيث من األجدى أن يمتلك القطاع العام رأسمال  ،الخاص، وجعل القطاع العام يتخصص بكبرى الصناعات

ووسائل اإلنتاج ويقوم باإلدارة العامة، وهذا إما العتبارات ضخامة رأس المال المستثمر أو لطبيعة الثقافة 
المستخدمة وعدم امتالك القطاع الخاص لها، فالقطاع الخاص من المفروض أن يكون قطاعا مكمال للقطاع 

 العام وليس العكس.

                                                                 
، مديرية النشر والتنشيط  09، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد  : الخوصصة باعتبارها إحدى األدوات األساسية لإلصالح االقتصاديبوعشة مبارك  (1)

 343، ص  3881العلمي ، جامعة قسنطينة ، سنة 
(2)Les Etats Généraux : Les Nouveaux Rapports Banque Entreprise Dans L’économie De Marché, Séminaire, 
Palais Des Nations , 5/6 Novembre 1991  
(3)MOKHTAR BELAIBOUD :Gestion Stratégique De L’entreprise Publique Algérienne ,OPU,Algérie ,1983,P23  



 الجزائرية لصناعيةاللمؤسسة التطور التاريخي                                           الفصـــــل الثالث:

222 

الخاص وذلك لإلعفاءات التي تعرض لها القطاع الخاص وتركه يفلت من تمييز بين القطاعين العام و ال -3
االلتزامات العامة بما في ذلك دفع الضرائب المستحقة عليه، فضال عن عدم تقيده بقوانين العمل واألجور 

ر محكوما بسياسات سعرية ال ومشاركة العمال في اإلدارة واألرباح كما في القطاع العام، كما ظل هذا األخي
 تراعي التغيير في التكاليف.

يحتم على الدولة تحويلها إعانات مالية من  ءالمؤسسات العمومية ألن تسييرها السي ةضعف مر دودي -1
أجل النهوض بها مرة أخرى طبقا لمنطق الوصاية، ألن تدخل الدولة في االختصاصات الجارية للمؤسسات 

 العمومية أفرز  ياب إستراتيجية فعالة ومناهج تسيير عقيمة.

سياسة إعادة الهيكلة الصناعية اإلهمال المتعمد للقطاع العام وذلك طوال الفترة التي مضت منذ إعالن  -9
فقد أهملت متطلبات تحديد الطاقات اإلنتاجية وتوسيعها أو حتى صيانتها والمحافظة عليها، كما كان هنا 
تقاعس في تزويد القطاع العام باالستثمارات الالزمة، وهذا ما أدى إلى مشكالت نقص السيولة، واالعتماد 

الديون، حيث ترتبط مشكالت نقص السيولة  تثمارات وتراكمعلى القروض قصيرة األجل في تمويل االس
واالعتماد على االقتراض في تمويل االستثمارات وكذلك مشكالت نقص العائد على المال المستثمر بمشكلة 

باألسعار واألجور والعمالة المفروضة على مؤسسات القطاع العام  ضعف الفائض القابل للتوزيع، وهو مرتبط
زيادة اإلنتاج وإلعادة  كافية لحوافز عد المنظمة لتوزيع الفائض األمر الذي ال يترك مبالغمن جهة، والقوا 

 (1)االستثمار من جهة أخرى.

إن وجد( أساسا أن الفائض االقتصادي )ضعف نظام الحوافز في مستوى الحلقة اإلدارية العليا وذلك  -9
لعمليات تعود على الدولة، كما أن مردود أو كما أن أي خسارة في اللدولة بصفتها مالك لرأس المال، يعود 

عائد العمليات بالنسبة لإلدارة يقتصر على راتب محدد، وعليه فهذا المردود ال يحمل اإلدارة في مؤسسات 
ة القطاع العام على القيام بمجهود كبير لرفع مستواه من خالل عمليات اإلنتاج والتسويق، وتحسين نوعي

 العمل.رة و اإلنتاج وتنظيم هيكل اإلدا

ضعف تحسيس مسئولي مؤسسات القطاع العام بر بة سوق السلع أو الخدمات التي ينتجونها، بحيث  -2
يدخلون التعديالت الضرورية على نوعية اإلنتاج وتنوعه بالسرعة الضرورية لتلبية ر بة المشترين، ففي  ياب 

ل سعار من أجل تشجيع الطلب على المنافسة الفعالة، يغيب الدافع للتحسيس أو التنويع أو التعديل 
 (2) .المنتجات من سلع وخدمات

اهتمام المؤسسة العمومية االقتصادية ب نشطة  ير مالئمة لطبيعتها، حيث ارتفعت المصروفات اإلدارية  -1
 بسبب زيادة العمل فوق الحاجة، مما أدى إلى انخفاض كفاءتها وبالتالي من األحسن تركها للقطاع الخاص.

                                                                 
(1)Rapport Du Ministère De L’industrie, 1989, P23, 24.  
(2) Rapport Du Ministère De L’industrie, opcit , 1989,P25 
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ا تقدم يمكننا القول ب ن هذه األسباب والعوامل هي المفسر األساسي ل زمة الحالية للقطاع العام، من كل م  
 (1)ولكن هناك أسباب أخرى تتصل باإلدارة الداخلية لوحدات القطاع العام نوجزها فيما يلي:

 والتوسعاتعدم كفاية الدراسات المتعلقة بجدوى المشروعات بما في ذلك مشروعات اإلحالل والتجديد  -1
 قصور التخطيط المالي ومتابعة األداء المالي. -2

في جانب منه على األقل  ضعف االهتمام بدراسة السوق وجهود التسويق الداخلي والخارجي، ويرجع ذلك -3
شتغال القطاع العام في ظروف شديدة وعجز عام في المعروض من كثير من المنتوجات التي إلى أن ا

 وال يدفع إلى االهتمام ببحث السوق والتغيرات في أذواق المستهلكين و ير ذلك.ينتجها بالنسبة إلى الطلب، 

 ضعف نظام الصيانة. -1

 عدم كفاية الطرق المتبعة في مجال مراقبة حركة المخزون من مستلزمات اإلنتاج والسلع النهائية  -9

 .ضعف نظم التخطيط و جدولة اإلنتاج -9

 توى مؤسسات القطاع العام.عدم إعطاء اهتمام كافي للبحوث وللتطور على مس -2

انحرافها   ياب االهتمام الكافي بدراسات التكاليف ومتابعة التطورات في التكاليف الفعلية ونقص أسباب -1
 .عن التكاليف المعيارية

 ياب االهتمام بجمع المعلومات عن أوضاع العمالة والتطورات في إنتاجية العمل وفي اإلنتاجية الكلية  -2
تقويم األداء بشكل جدي في هذا الش ن، ومن أجل ربط الحوافز باألداء الفعلي وتصميم وعدم تبلور مؤشرات ل

 برامج التدريب الفعلي في ضوء الحاجات الفعلية كما تفسرها متابعة تقويم األداء.  

 الدوافع والمبررات الخارجية الداعية للخوصصة: -ثانيا
عامة، وأيا كانت طبيعته، خاصة عندما يتعرض  إن الحاجة إلى اإلصالح االقتصادي إنما تنش  بصفة   

اقتصاد أي بلد ألزمات خانقة تتجسد في اختالالت داخلية واختالالت في عالقاته الخارجية بصورة تستدعي 
زالة االختالالت تعاني منها  دإجراء تغييرات حاسمة في السياسات االقتصادية إلصالح مسار االقتصا وا 

لكثير من الدراسات االقتصادية أن القطاع العام في أوضاعه الحالية يشكل ودفعه للتقدم " حيث أوضحت ا
عقبة في طريق التنمية لما ينطوي عليه من تكلفة اقتصادية باهظة، وال مفر من إعادة النظر في الدائرة التي 

                                                (2)يمثلها القطاع العام في النظام االقتصادي " 
لهذا فإنه إلى جانب العوامل والمبررات الداخلية هناك عوامل أخرى تعمل دائما لدفع االقتصاد الجزائري    

 :يي ت نحو الخوصصة، كعامل فعال لنجاح االنتقال إلى اقتصاد السوق ومن بين هذه الدوافع نذكر ما
 اإلطار العالمي للخوصصة : -1

منذ إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قاما بترويج الفلسفة الرأسمالية الحرة بالتعاون مع هيئات     
المعاونة األجنبية ، وذلك تحت شعارات عديدة من تحرير االقتصاد، ومن احتكام الدولة وتشجيع المبادرات 

                                                                 
(1) Réaménagement Des Reformes Et Gestion De La Transition Vers L’économie De Marche En Algérie Par, 
Abderrahmane Mebtoul , Expert  Apures Des Entreprise , Palais Des Nations , Séminaire ,5/6 Novembre 1991. 

  . 31ص  3899، أبو ظبي ، سنة  : التخصيصية والتصحيحات الهيكلية القضايا األساسيةجار سعيد الن)2(
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نات أصبم لصندوق النقد الدولي والبنك دور الخاصة، والقطاع الخاص، واالستثمارات الخاصة " ومنذ الثماني
فعال في تنفيذ إصالحات تعتمد على الخوصصة، وذلك بعقد ندوات وتنظيم دورات دراسية والمشاركة في 
ندوات لبحث موضوع الخوصصة على النطاق العالمي، إضافة إلى أنهما قاما بإنشاء مركز خاص بهما يهتم 

كبيرة لهذا الغرض، وللمساهمة في شراء أسهم المؤسسات  بعملية الخوصصة، وخصصتا مبالغ مالية
البنك الدولي والمتخصصة في  العمومية، وقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية وهي إحدى مؤسسات مجموعة 

 (1.)تقديم القروض للقطاع الخاص على شكل مساهمات في رأس مال شركات مخوصصة " 
المهيمنة أدت إلى جر اقتصاد البلدان المتخلفة إلى باإلضافة إلى هذا فإن الرأسمالية الصناعية 

التبعية المالية والصناعية، وفي العالم الثالث ارتبطت سياسات الخوصصة أو التحويل إلى القطاع الخاص 
 (2) .استهدفت إعادة تنظيم وهيكلة القطاع العامو فكرية  ةبجملة دعائي

ض العجز المتكرر في ميزانية الدولة فعملية الخوصصة للمؤسسات العمومية ستؤدي إلى تخفي
 ول المؤسسات العمومية.صوبالتالي ضمان عائدات لخزينة الدولة عن طريق بيع أ

إن هذه السياسة تشمل تقوية لدور الدولة في اإلدارة االقتصادية على المستوى الكلي، وفي توفير 
الرقابة والضبط لحماية المستهلكين ن القطاع الخاص من أن ينمو ويتسع دوره، وفي كمناخ وبيئة داعمة تم

 وحماية المنافسة والمعامالت. وحماية البيئة،
والبرامج لم تتحول إلى تيار قوي إال في النصف الثاني من الثمانينات بعدما استقرت  " هذه السياسات

الرائدة أمكن  تاتشر جزءا كبيرا من مخططها، وبتوافر رصيد لهذه التجربة  وأنجزت التجربة البريطانية بقيادة
للدول األخرى تبيين جدوى هذه السياسة واستخالص الدروس المستفادة منها، وقد أعطى انهيار نظم الدول 

دفعة إضافية لتيار التحول إلى القطاع الخاص في  2616االشتراكية و أهمها االتحاد السوفياتي في عام 
 (3) .دول عديدة من العالم "

نتاج االشتراكي ) سقوط الجبهة الشرقية ( أدى إلى فشل تطورات هذا يدل على أن فشل نظام اإل
عالقات اإلنتاج، وذلك لعدم وضوح الرؤيا بالنسبة ل هداف المقرر إنجازها من طرف المؤسسات العمومية 

لمؤسسات العمومية بطلب من ا اهوالخلل في بنية رأس المال، ومصدره الديون الخارجية التي تلتزم ب
كرس وجود المؤسسات الخاصة التي تعمل بفعالية أكثر من المؤسسات العمومية الشيء الذي الحكومة، هذا 

 يسمم بوفرة الموارد، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع.
 عجز ميزان المدفوعات: -2

لقد أثبتت الدراسات في كثير من الدول السائرة في طريق النمو ومنها الدولة الجزائرية عجز ميزانية         
الحكومة وت ثيره على ميزان المدفوعات وعلى القدرة التنافسية في األسواق العالمية، وكانت النتيجة التي انتهت 
إليها هذه الدراسات هي أن القطاع العام مع استثناءات قليلة، تتكبد خسارات  كبيرة ويعتبر مسؤوال عن نسبة 

                                                                 
  . 313بوعشة مبارك : مرجع سابق ص  (1)
 .03، ص  3881، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، مصر ، سنة  التحول إلى القطاع الخاصأحمد صقر عاشور :  (2)
 .02المرجع نفسه : ص  (3)



 الجزائرية لصناعيةاللمؤسسة التطور التاريخي                                           الفصـــــل الثالث:

221 

يد في نسبة العائد على االستثمارات، بل كثيرا ما عالية من عجز الميزانية الحكومية، ويعاني من انخفاض شد
يكون العائد سلبيا ويفرض عبئا على ميزان المدفوعات، وتتعارض قراراته في حاالت كثيرة مع اعتبارات 

 الكفاءات اإلنتاجية.
 األسباب الرئيسية وراء االهتمام من األداء المنخفض للقطاع العام، كان وال شك أن مستوى

من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ولم  -ملكية أو إدارة –بالخوصصة، بمعنى سياسة نقل المؤسسات 
 على البيئة االقتصادية العالمية. تكن هذه السياسة إال رد فعل طبيعي جاء إثر التدهور الكبير الذي طرأ

 ومن ذلك االنخفاض الشديد في في سلسلة من المشكالت االقتصادية الحادة على البالد العربية ذلك وانعكس
أسعار سلع التصدير، والصدمة البترولية، وارتفاع أسعار الفائدة الدولية، وانكماش التدفقات المالية، من هنا 
دخلت سياسة الخوصصة في باب السياسات التصحيحية التي تساعد على إزالة االختالالت واستعاده 

 (1)معدالت مقبولة للنمو االقتصادي .
ن الكساد التضخمي الذي ضرب اقتصاديات بلدان المركز أي البلدان المتطورة أدى إلى قلة كما أ

ومن  وهذا ما أدى إلى هبوط أسعارها العالمية وتقلبها ،التي تصدرها مجموعة هذه البلدان الطلب المواد الخام
  .ثم تدهور وعدم استقرار حصيلة صادراتها

نفسه تزايدت واردات الجزائر، وهذا بسبب تزايد عدد السكان وضعف القطاعات اإلنتاجية  وفي الوقت
، وما زاد من الصعوبات التي تلقاها الجزائر هو أن ت الوسيطية وعلى التمويل الخارجيواعتمادها على الواردا

الرأسمالية الصناعية إلى  أسعار الواردات وخاصة المواد الغذائية الوسيطية زادت ارتفاعا بسبب لجوء البلدان
، وهذا ما أثر على الذي حدث في أسعار النفط عالميا سياسة زيادة أسعار صادراتها للتعويض عن االرتفاع

ميزان مدفوعات الجزائر ، كما أن معدل تغطية حصيلة الصادرات للواردات ظل يتناقص على نحو سريع 
ي على الجزائر كانت واضحة وشديدة في بداية الثمانينات، ور م آثار أزمة الكساد التضخيمي بالعالم الرأسمال

ومن ثم كان األمر يتطلب انتهاج سياسة اقتصادية حازمة من أجل مواجهة خطر الصدمات عن طريق تعبئة 
 ( 2)الفائض االقتصادي فيها ، وكذا إعادة النظر في استراتيجية التنمية المطبقة وانتهاج سياسة تنموية بديلة.

لذي حدث في قطاع التجارة الخارجية من جراء تفاقم النقد األجنبي المصاحبة لت زم مشكلة فالتطور ا
الديون الخارجية قد خلق بيئة  ير مواتية للتخطيط االقتصادي ، مما عرض كل جوانب عمليات التخطيط 

في تعريض  للمؤثرات الخارجية المعاكسة ، كما أن تفاقم مشكلة الديون الخارجية تساهم من ناحية أخرى
، أي وجود ضغوط خارجية قوية بتعيين على ادية ومتخذي القرار للخطر الشديدحرية صانعي السياسة االقتص

  (3)صاحب القرار االقتصادي مراعاتها. 

                                                                 
 . 38النجار سعيد : مرجع سابق ، ص  (1)
 .32، ص 3889، صندوق النقد الدولي،واشنطن ،  الجزائر نحو تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوقكريم النشاشيبي وآخرون:  (2)
 .318، ص  3898، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، سنة  االقتصاد العربي تحت الحصاررمزي زكي :  (3)
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 أزمة االقتصاد الرأسمالي: -3
، ألول ، عندما بدأت الدول الصناعية تعاني خوصصة إلى مرحلة أواسط السبعيناتتعود جذور ال

ولقد جاءت طروحات اقتصاديات جانب العرض لتشكل  ثنائية الجمود والتضخم ،مرة في تاريخها الحديث ، 
 النظريات الكنزية. هولتسفيالمواجهة النظرية لحالة الجمود والتضخم 

إن طرح اقتصاديات جانب العرض يحاول إحياء مفاهيم قديمة كانت موجودة في القرن التاسع عشر  
ومعناه أن العرض  وأسماه قانون المنافذ 2611في عام ( جان باتسيت ساي ) ا االقتصاد الفرنسي نادى به

 (1).يخلق الطلب على اإلنتاج، وبالتالي ال خوف من الركود أو األزمات الدورية

ب في الت ثير على الطل يتمثلمي ال ون أن الدواء ألزمة الركود التضخأما الكالسيكيون المحدثون فير       
يقول أنه ال خوف من التضخم كان كينز  في الت ثير على العرض الكلي " إذ، بل نالكلي كما اعتقد الكنزيو 

المضاعف لالستثمارات األولى، وبدأت األسعار واألجور ما دامت هناك بطالة، فإذا نشط االقتصاد بفضل 
عن إجراء استثمارات عامة إلى  في االرتفاع إلى حد يهدد بتضخيم جامع عكست الحكومة سياستها فتوقفت

 (2).أدنى الحدود الممكنة "
إن محتوى النظرية الكنزية هو أن العرض يبقى المحرك األساسي لالقتصاد، فالعرض يعني زيادة        

لمدخول تتحول معدالت االستثمار وبالتالي زيادة فرص العمل، وأن كل إنتاج مصحوب بالضرورة بزيادة في ا
 ، فينشط االقتصاد كله.طلبإلى زيادة في ال

وقد شهدت الرأسمالية العالمية في أواخر السبعينات ألول مرة ظاهرة الركود التضخيمي واحتار        
وجون ، وجاء االقتصاديون ير  2612االقتصاديون في الغرب في تفسير تلك الظاهرة، حتى دخل عليهم ركود 

ديولوجيتهم في صيا ة سياسة الرئيس األمريكي " ريغان جانب العرض، وقد نجحت إي إليديولوجية اقتصاديات
" االقتصادية التي خفضت الضرائب، وألغت كثيرا من التنظيمات التي كانت تحكم بعض األنشطة 
االقتصادية، وتجسدت في إلحاح " ريغان " ورجاله على ضرورة انسحاب الدولة من الحياة االقتصادية، 

ة األمريكية وافقت عل إعطاء األولوية لمكافحة التضخم ، ولو كان ذلك وساعد على ذلك أن مجمل الرأسمالي
تحمل نتائج الركود سنتين أو ثالثا ، وتحملت الفئات الفقيرة عبئ هذا الركود بسبب امتناع الدولة عن تقديم 

  (3)المعونات االجتماعية. 
التي سجلت تراجعا لدور الدولة إذن فآليات النظام الرأسمالي العالمي ضغطت على حلفاء أمريكا        

اسة الرأسمالية بال ودرجات تمجيد القطاع الخاص، وهكذا أخذ الغرب يدعوا بلدان العالم الثالث إلى تبني سي
 قيود.

                                                                 
 . 51ضياء مجيد الموسوي : مرجع سابق ص  (1)
هللا  (2)  351، ص  3880ماي  31إلى  35، ندوة فكرية في القاهرة ، من  : القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربيإسماعيل صبري عبد 
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 آثار أزمة االقتصاد العالمي وآثارها على االقتصاد الجزائري:   -1
إن انطواء الجزائر في دائرة منظومة االقتصاد الرأسمالي العالمي يجعلها خاضعة لشروط القوانين    

الموضوعية التي تتحكم في سير أداء هذه المنظومة، وخاصة قوانين التراكم وا عادة اإلنتاج، وهو ما يعكس 
 ت التنمية والتصنيع التي تمت في مدى ت ثر الجزائر ب حوال الركود واإلنعاش في هذه المنظومة، وحتى محاوال

األزمة  وعليه فإنفترات سابقة والتي لم تفلم في تغيير موقع الجزائر من عالقات تقسيم العمل الدولي. 
 ( 1)االقتصادية التي ألمت بمنظمة االقتصاد الرأسمالي العالمي انسابت إلى الجزائر من خالل:

 تراجع اقتصاديات النفط:  -أ
ر من البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ، والمندمجة اقتصاديا ضمن منظومة االقتصاد تعتبر الجزائ   

الرأسمالي العالمي، وبسبب عمق موقفها في التقسيم الدولي للعمل الذي جعل منها بلدا يعتمد عليه من خالل 
ن االقتصاد الرأسمالي احتوائها على النفط، وبالتالي فإن درجة انفتاحها على دول المنظومة العالمية، أو بلدا

-2671تصديرا أو استيرادا هي بالت كيد ذات درجة عالية، إال أن ارتفاع سعر النفط خالل الفترتين )
( مكن الجزائر من تحقيق زيادة هائلة في إيراداتها وساهم كل هذا في تحقيق قفزات 2676-2611()2676

سية وفي مجال اإلنفاق العام الموجه للخدمات استثمارية ضخمة، خاصة منها مجال بناء قاعدة البنى األسا
العامة. فعقد الثمانينيات يبدو أنه قد شهد بعض التحوالت الهيكلية والنوعية المهمة جراء الهبوط الكبير في 
دخل النفط، والذي سبب تقليصا في الميزانية العامة المالية، وفي الخدمات االجتماعية وفي اإلنفاق 

 االستثماري والتنمية.
وأصبحت مظاهر الجمود والضعف في نظام التخطيط المركزي أكثر وضوحا عندما أدت الصدمة     

الجزائرية بحوالي  ةإلى هبوط معدالت التبادل ودخل الصادرات الهيدروكربوني 2619النفطية العكسية في عام 
ف ، بل شرعت في  ير أن السلطات لم تبادر إلى مواجهة هذه األزمة ، من خالل تعديل سعر الصر   11%

تنفيذ العديد من تدابير تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي واإلصالحات الهيكلية ، وكانت خطى التصحيم 
بطيئة في البداية وتدهورت االختالالت االقتصادية الكلية، وواصل العجز الشامل في الميزانية إلى رقم قياسي 

، عندما عجزت تخفيضات اإلنفاق الحكومي عن 2611من إجمال الناتج المحلي في عام  %2177بنسبة 
تعويض انخفاض اإلرادات، ولعدم وجود سوق مالية لج ت الحكومة إلى إصدار النقد لتغطية العجوزات 

إلى المالية أو تمويلها من خالل القروض الخارجية التي بدأت تتراكم ، وقد ارتفعت نسبة الدين الخارجي 
بينما قفزت نسبة ازدهارها، وهكذا زادت  2611عام  %12إلى  2611عام  %11إجمالي الناتج المحلي من 

وارتفعت مرة  2611عام  %79نسبة النقود بمعناها العريض إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت إلى 
 (2). 2611عام  %76أخرى إلى 

 تقييم مرحلة الخوصصة :
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منعزلة عن أزمة التنمية التي يمر بها االقتصاد الجزائري باعتبار أن  إن أزمة المؤسسات ليست
الظروف التي مر بها االقتصاد الجزائري ونمط السياسة االقتصادية العامة التي أثرت عليه، خاصة بعد نهاية 
ة السبعينات ونهاية الثمانينيات قد تحركت آثارها الواضحة على أداء المؤسسات العمومية، فضعف فعالي

 القطاع العام سرعان ما انعكست في صورة خسائر تتحملها ميزانية الدولة التي تعاني من العجز أصال.
إن االهتمام بالقطاع الخاص وتشجيعه أمر ضروري، إال أن هذا ال يلغي دور المؤسسة العمومية 

ة المؤسسات االقتصادية مما يسمم لكل دولة حسب ظروفها أن تقوم بخلق روابط مناسبة لها بين مهم
 العمومية والمؤسسات الخاصة.

فالجزائر مازالت في مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق، أي أن الظروف والشروط العامة لم تجتمع 
بعد ألداء المؤسسة العمومية لنشاطها ضمن اقتصاد السوق وبحرية تامة ، فإتباع أسلوب الخوصصة كمعيار 

لها النجاح الكامل ما لم تكن صاحبتها فعاليات ضرورية على  اإلصالح االقتصادي وضروريتها ال يمكن
الصعيد السياسات االقتصادية، وتفاعل أدواتها البتكار نمط مناسب لتعاون المؤسسة العمومية والخاصة بما 
يضمن تحقيق النمو االقتصادي، وعليه فإن نجاح فعالية هذه السياسات التصحيحية يتطلب توفير المتطلبات 

الضرورية لتنفيذها، وبخاصة فيما يتعلق بطبيعة السلطة السياسية والمناخ العام، إضافة إلى أنه  السياسية
 يتطلب العناية بشكل خاص باآلثار االجتماعية لإلصالحات االقتصادية. 

"إذا الخوصصة هي جزء من فلسفة عامة بش ن تنظيم المجتمع واالقتصاد ، وليست مجرد حل مؤقت 
ني منها المؤسسات العمومية االقتصادية، أو مشكلة الديون الخارجية أو مشكلة التمويل للمشكالت التي تعا

 (1)في ظل عجز الموارد المتاحة للتنمية. 
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VI - االقتصاد الجزائري ىأسباب وأدوات اإلصالحات االقتصادية وانعكاساتها عل: 
 أسباب اإلصالحات االقتصادية: -أوال

 (1)يمكن تلخيص أسباب ظهور اإلصالحات االقتصادية في الجزائر في النقاط التالية: 
 بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية. 2619االنخفاض المفاجئ لإليرادات البترولية عام  -
 تدهور المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية، من حيث ضعف الجهاز اإلنتاجي كما وكيفا. -
 ارية، التي أصبحت معرقلة للمؤسسة.في محاربة البيروقراطية واإلجراءات اإلدالر بة  -
 Planقرارات االستثمار للمؤسسة العمومية، كانت مرتبطة ب جهزة التخطيط المركزية. فمخطط المؤسسة ) -

d’entreprise( ال يعد سوى جزءا من المخطط القطاعي )Plan sectoriel.) 
 1,9حيث انخفض معدل النمو االقتصادي بع  ،االنكماش والركود االقتصادي، حالة 2619لقد ميز عام  -
، وتدني المخزون % 1,2، مع انخفاض االستثمار بع % 1,1، ونقص مستوى االستهالك العائلي بنسبة %

،وانخفاض عدد مناصب الشغل  % 29,1وهبوط الواردات بنسبة  ، % 216,9من المواد اإلنتاجية بنسبة 
 .% 11منصبا أي بنسبة  717111إلى  2227111الجديدة من 

تصدير المحروقات، الذي أدخله في فترة عدم االستقرار،  لمعاناة االقتصاد الجزائري من تدني مدا خي -
 يميزها ركود حاد وتضخم ومتصاعد وندرة في الموارد المالية.

  2611.2في سنة  1,1 بعدما كان % 2إلى معدل  2617و  19انخفاض معدل النمو االقتصادي سنتي  -
 أدوات اإلصالحات االقتصادية: -ثانيا
 تقديم عام لإلصالحات االقتصادية في الجزائر: 

المؤسساتية ئر بصفة جذرية اللوحة القضائية و  يرت اإلصالحات االقتصادية التي شرعت فيها الجزا
تعهد القطاع اإلنتاجي بشكل  2669وبهذه الصفة وعند سنة  إلى ثالث مستويات اقتصادي مالي واجتماعي.

لمجموعة الشركات الصناعية  2669عام والصناعة بشكل خاص مشروعا مناسبا إلعادة الهيكلة كرست سنة 
  (3):الذي يجسد فينهاية البرنامج األول للتسوية و  2667مبادئ اإلدارة الحرة نهائيا بينما شهدت سنة 

رة و دعامتها المباشرة للشركات و تفر ها فقط لمهمات متابعة تحرر الدولة من التزاماتها نحو اإلدا -2
 الحمايةالدفع و  اإلنعاش. التنظيم .المراقبة.

   .إقامة عالقات تعاقدية للشركات مع البنوك -2
 .إعادة االستطالع السوقي و انتشار الشركات بالنسبة لنشاطاتها الرئيسة و ألسواقها -1
 المنافسة.الرجوع لمعايير إدارة النجاعة و  -1

                                                                 
 .13-10ص: ...، مرجع سابق، : الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسةمحمد بلقاسم حسن بهلول 1
، 2، ، رسالة دكتوراه علوم، قسم علم االجتماع، جامعة الجزائرواقع المؤسسة العمومية االقتصادية الجزائرية في ظل العولمة االقتصاديةزالقي وهيبة: 2

 .80، ص 2030/2033تحت إشراف بوزبرة خليفة، السنة الجامعية 
 .21.ص2008الهدى.الجزائر.. دار : االقتصاد الجزائريفريد بن يحي 3
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جراءات دعمت بها و   في ظل اإلصالحات االقتصادية لج ت الجزائر إلى عدة وسائل وأدوات وا 
 اإلصالح أهمها:

 إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية كنقطة انعطاف في مسار اإلصالح: -1
في الثمانينات، نتيجة لضخامة  المؤسسات االقتصادية الجزائرية لقد ظهرت عملية إعادة هيكلة 

التفكير في إيجاد صيغة جديدة  الى مؤسسات العمومية التي أثرت على فعاليتها وطاقة إنتاجها. مما دفعال
إلعادة تنظيم االقتصاد الوطني، متمثلة في إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات، أي فصل وظيفة 

 اإلنتاج عن وظيفة التوزيع.
هو توزيع النشاطات االقتصادية بكيفية  ،العمليةومن أهم األهداف التي كانت مسطرة بخصوص هذه 

متوازنة على المستوى الوطني واإلقليمي. كما أن التخفيف من حجم المؤسسات سيؤدي إلى تحسين كمي 
راطية، وتحقيق ونوعي لإلنتاج، والقضاء على الفوضى واإلهمال، والتقليل من التبذير والقضاء على البيروق

 191مؤسسة إلى حوالي  11هذه العملية تحولت المؤسسات التي كان عددها فبموجب ديمقراطية القرار. 
 .مؤسسة موزعة بين مختلف القطاعات

أما عن مضمون إعادة الهيكلة المالية، فتتمثل في مجموعة التدابير المتخذة من طرف الدولة 
دخال المر والمؤسسة، قصد تجسيد ا كمبدأ أساسي في التسيير. وتخصيص قروض  ةدوديالستقاللية المالية. وا 

 طويلة ومتوسطة عن تلك التي كان لها طابع قصير األجل.
 :انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على االقتصاد الوطني -ثالثا

، من خالل برنامج 2661وحتى  2661إن تجربة الجزائر في اإلصالح االقتصادي لسنوات 
(، وبرنامج 2661مارس  -2661ليه مع صندوق النقد الدولي)أفريل االستقرار االقتصادي األول المتفق ع

لها سمات أساسية تنبثق من محتويات وأهداف سياسات (. 2667مارس  -2661كلي)أفريل التصحيم الهي
 (.BIRD( والبنك العالمي )FMIاإلصالحات االقتصادية التي ينادي بها صندوق النقد الدولي )

عام  % 1,1إلى  2661عام  % 1,7نخفض العجز في الميزانية العامة من وفي إطار اإلصالحات، ا      
 .(1)على التوالي 2667و 2669من الناتج المحلي اإلجمالي لسنتي  %2,1و %1. لتسجل فائضا بلغ 2661

وهذا كان بسبب التقليل من النفقات العامة، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب، باإلضافة إلى توقف   
 .االستثمارات في القطاعات االقتصادي

حيث تشير التقارير  النقطة الثانية في تجربة اإلصالحات االقتصادية تتعلق بمعدل التضخم،
 1,71، ليصل إلى 2669عام  % 21إلى  2661 عام %11,1واإلحصائيات أن هذا المعدل انخفض من 

. في حين أن ميزان 2111عام  % 2إلى أن وصل إلى ما يقارب  2666عام  2,99. ثم 2667عام  %
 المدفوعات سجل بعض الفوائض.

                                                                 
، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية : اإلصالحات االقتصادية وآثارها على القطاع الصناعي في الجزائرعماري عمار (1)

 .89-81، ص: 2002-03الجزائر، العدد  -جامعة سطيف -وعلوم التسيير
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 2112بالر م من بعض النجاحات على المستوى االقتصادي، فإن تقرير األمم المتحدة للتنمية لعام و 
. كما أن 2111في تقرير عام  61، بعد أن كانت تحتل المرتبة 211اجعت إلى المرتبة يشير أن الجزائر تر 

يعيشون تحت عتبة الفقر، نتيجة لغياب االستثمارات المنتجة،  % 22,9مليون من الجزائريين بنسبة  9,1
الثروات وتصفية الكثير من المؤسسات االقتصادية أو التخلي عنها، وانتشار الفساد اإلداري وسوء توزيع 

 1الوطنية.
، الرامية إلى التحول التدريجي من 2611مسيرته التي بدأها عام  واصل االقتصاد الجزائريإال أن 

باعتبار السياسة االستثمارية جزء ال يتجزأ من السياسة ، اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر تحكمه قواعد السوق
 االقتصادية بصفة عامة في إطار اقتصاد السوق. 

لجدول نالحظ أن نتائج الصادرات خارج قطاع المحروقات  ير مشجعة، وذلك راجع إلى من هذا ا
كذلك و  ،مخاوف ومخاطر الدخول إلى األسواق الخارجية، نتيجة لنقص المنتجات وعدم تنوعها وجودتها

 ةضعف وسائل التمويل كضمان القروض عند التصدير، وكذا عدم القدرة من الرفع من مستوى مرد ودي
 عمليات ترقية الصادرات.

 دور استثمارات المحروقات في التنمية االقتصادية في الجزائر -رابعا
يعتبر قطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري، بمثابة القلب النابض في جسم اإلنسان، ومن ثم فإن 

أنه يمثل مصدرا  االستثمار في هذا القطاع يعتبر ضروريا، ألنه ينعكس على جميع القطاعات األخرى. حيث
من مداخيل العملة الصعبة من الخارج، وأكثر من  % 67مهما للتمويل بالعملة الصعبة، فهو يشكل أكثر من 

من اإليرادات الجبائية لميزانية الدولة. ويلعب دورا كبيرا في الحصول على فائض في ميزان  % 91
 2111وبفضله أحرزت الجزائر في نهاية من الدخل الوطني الجزائري.  % 61المدفوعات، ويشكل أكثر من 

  )2(مليار دوالر كاحتياطي للصرف، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. 11على 
 :االستثمار في قطاع المحروقات الجزائري واستراتيجية التنمية -خامسا

لة الصعبة، يعتبر قطاع المحروقات العمود الفقري لالقتصاد الجزائري، باعتباره مصدرا للتمويل بالعم 
ومادة أولية وطاقوية للصناعة. لعب دورا هاما في األمس القريب، ر م تذبذبات األسعار التي وصلت إلى 

، 2111حققت إيرادات هائلة سنوات حيث . 2111دوالر في عام  21، لتنتقل إلى 2667دوالر في سنة  27
في تصفية ديون كثير من المؤسسات  ساهمت هذه اإليراداتمليار دوالر.  21فاقت  2112، 2112
وجه تمن مجموع مداخيل الوطن، وفي نفس الوقت  % 61إذ أن قطاع المحروقات ساهم ب كثر من  ،الوطنية

 )3(من هذه المداخيل لفائدة الديون الخارجية دون إعادة الجدولة. % 71

                                                                 
 .  82، ص زالقي وهيبة: مرجع سابق 1
 . 300 سابق، صعماري عمار: مرجع  2
ةعبد القادر بابا: عبد القادر بابا: 3 ة الراهـن ورات العمالـي ل التـط ي ـظ ة ـف ديات التنمـي ر و تـح ي الجزاـئ تثمارات ـف ة االـس قسعم العلعوم  .أطروحعة دكتعوراه. سياـس

 .259 ، ص2001 -2005السنة الجامعية  تحت إشراف احمد باشي،  االقتصادية جامعة الجزائر .
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بين  % 1,1إلنتاج بنسبة ا لقطاع الطاقة والمناجم نمو فيها عرف فمرحلعة اإلصالحات االقتصادية،  
طن  2117111، بزيادة 2667مليون طن سنة  17,911. وبلغ إنتاج المحروقات 2667و 2669سنتعي 

 . 2669مقارنة بسنة 
اكتشافات تعد احتياطاتها المؤكدة والمحتملة حسب  7ب  2667عدد االكتشافات خالل سنة  وقد بلغ

 22عالميا، استثمار  22سوناطراك التي تحتل المرتبة وتتوقع شركة  مليون طن. 216تقدير أولي بحوالي 
وذلك لدعم موقعها في اإلنتاج والتنوع أكثر في  2111وحتى نهاية عام  2666مليار دوالر بين عامي 
 ، وقد دعت الشركات األجنبية للمساهمة في هذا االستثمار. ةالصناعات البتر وكيمائي
الجزائرية للبترول والغاز الطبيعي، من مجاالت نشاطها زادت الشركة الوطنية  2661وفي بداية عام 

ابيب" للصناعات للتوزيع، و"أنت "نافتاك" للتكرير و''نافطال'' بشكل ملحوظ، وتم وضع اليد كليا على شركا
" ENSP"" لآلبار وENTPمن الشركات الخمس الباقية: " % 12، كما تم الحصول على حصة ةوكيميائيالبتر 

 1" ألعمال البترول، و"إينافور" للتنقيب والحفر.GTPفيزيائية، و"و"إيناجيو" للدراسات الجيو فطية، للخدمات الن
وسيتم تحقيق  ،زيادة طاقة الشركة اإلنتاجية وتطوير آبار النفط ذا كلهه وسيكون الهدف األساسي من

 ،العالمية كطرا، وسيدعم هذا البرنامج مكانة سوناأكثر من نصف المشاريع بالشراكة مع شركات أجنبية
 كطراوال يقتصر دور سونا مليون طن. 29,1 ببحيث تحتل المرتبة الرابعة عالميا بتصدير الغاز الطبيعي 

نشاء  نما شمل االستثمارات االجتماعية الرأسية فقد قامت بعمليات استصالح وا  على القطاع البترولي فقط، وا 
قامة الطرق خدمة لالقتصاد الوطني، كمشروع طرق البورما )ح اسي مسعود(، وتوسيع وتجديد مرف  سكيكدة وا 

نشاء العديد من الشركات المتعلقة بالصناعة ا ،مراكز صناعية جديدة لتحويلية، ومن هنا يبرر دور وا 
 القيادي في تدعيم استراتيجية التنمية االقتصادية في الجزائر. كطراسونا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                 
 .240عبد القادر بابا: مرجع سابق ص 1
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 :خالصة الفصل
لثروة، فقد سعت الدولة الجزائرية إلى ت سيس اقتصاد قوي من بما أن المؤسسة هي مصدر خلق ل

فمن  ،عديدةو عمليات تصحيم  حوالتتعرفت هذه األخيرة محاولة تطوير المؤسسات االقتصادية. خالل 
وكان هذا التطور نتيجة لمعطيات كل مرحلة تاريخية  . ت ميم إلى إعادة هيكلة، إلى استقاللية إلى خوصصة

من عملية إصالح و هيكلة في كل مرة كانت الر بة و  ة معينة ذات أبعاد اقتصادية.ظروف سياسي بسبب
  لخلق الثروة في المجتمع. اصبم أكثر مردودية  ومصدر تأن المؤسسات االقتصادية 

إن عملية اإلصالحات االقتصادية هي بطبيعتها عملية مكلفة، ولكن لو لم تتم  لكان الوضع 
سلبية، فمن الممكن أن تزداد معدالت التضخم ويزداد معها ارتفاع في نسبة االقتصادي واالجتماعي أكثر 

البطالة، مما يؤثر في عجز الميزانية، فاإلصالحات االقتصادية المتبعة ال يمكنها أن تزيل كل الصعوبات 
نما يتوقع أن تؤدي إلى التخفيف منها، وخلق مناخ أفضل بما تهيئه الدولة على المدى المتو  سط تماما، وا 

 والطويل. 
في مجال التصدير خارج قدراتها التنافسية  ع مجاليتوس م تستطعلو إذا لم تنظم أمورها  فالدولة

اختراق األسواق الدولية و فتم السوق سيجعل وزن ة، و السوق المحلياحتياجات المحروقات من اجل تلبية 
الدولة إلى تشجيع قطاع الزراعة، من خالل ر م توجه  .المجازفة ثقيال بالنسبة للحالة االقتصادية للبالد

التدعيم واإلعانات الممنوحة من طرف الدولة للفالحين في السنوات األخيرة، مع العلم أن قطاع الزراعة يعتبر 
إذا ما أحسن  ويقلل من التبعية للخارج ،يضمن األمن الغذائي للمواطنينبإمكانه أن  اومهم احيوي اقطاع

  استغالله.

أن تتجاوب في الميدان مع اإلجراءات الجيدة التي اتخذت االقتصادية الجزائرية مؤسسة على ال نإذ
التحكم اكثر في تحقيق ملة، و إعادة الهيكلة كان هدفها لصالحها في هذا المجال، فاإلجراءات االقتصادية شا

نها مفتاح نجاح عملية أما مجال استقاللية المؤسسات فقد اعتبرت ب  ،األهداف الكبرى و استراتيجية التنمية
 . ممامن مستويات راس المال االجتماعيضر لها كافة اإلمكانيات الالزمة االستثمارات على شرط أن تح

يق كل ميكانزماته من فتم مؤسساتها إلى اقتصاد السوق الذي يحتم عليها تطبالنتقال باقتصادها و عليها با
جل  أالسوق النقدي و سوق الصرف، و هي تسعى حاليا لتحسين صورتها أمام دول العالم من البورصة، 

جلب االستثمارات األجنبية لتوفير رؤوس األموال و إنعاش االقتصاد الوطني للقضاء على المساوئ كالبطالة 
لمجاالت لتطبيق هذه و التهميش االجتماعي. لذا فقد  يرت الحكومة الحالية العديد من القوانين في مختلف ا

صل بها إلى مستوى المؤسسات العالمية الكتساح تمستوى المؤسسات الجزائرية حتى  وتحسين ،األهداف
 أسواق خارجية فيما يخص منتوجنا المحلي.

فإن المشاكل  ،هذه اإلصالحات والتعديالت التي الزالت دراستها متواصلة حتى يومنا هذا ر ملكن 
نظرا لغياب استراتيجية واضحة، كما أن  ،ة وتهدد مسار المؤسسات العموميةهي األخرى مازالت مستمر 

نظرا لمعالجتها للمشاكل السطحية فقط مثل القضايا  ،عمليات تطهير المؤسسات تميزت بالفشل هي األخرى
 .الهيكلية وخسائر الصرف
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لناحية االجتماعية، فمن أهم إال أنها كانت وخيمة على ا، ابية نتائجها على مستوى االقتصاد الكليور م إيج
منذ  احيث عرفت تزايدا مستمر  ،ما  أفرزته اإلصالحات االقتصادية على الجانب االجتماعي هي البطالة

مع الشروع الرسمي في خوصصة خاصة ، و 3891دخول االقتصاد الجزائري مرحلة الركود أي منذ 
 ظاهرةمما زاد من  ،للعمالوالتعسفي ي الجماع تسريمالالمؤسسات العمومية وحل الكثير منها أدى إلى 

 .نتيجة لغياب االستثمارات الجديدةالبطالة 
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 تمهيد:
إن ظهور الخدمات االجتماعية التي تقدم في المجال الصناعي كان منذ أمد بعيد، إال أن الهدف من 
تقييم الخدمات االجتماعية العمالية قد مر بعدة تطورات تبعا لتغيرات الفلسفة االجتماعية التي أدت إلى ظهور 

وجه خاص، كون الخدمات االجتماعية مفهوم الرعاية االجتماعية بوحه عام، وظهور مفهوم الرعاية العمالية ب
العمالية تؤدي وظائفها داخل نسق معقد من برامج الرعاية االجتماعية، يعكس المستوى االجتماعي 

 واالقتصادي والسياسي والثقافي للمجتمع الذي يعتبر هذا النسق جزءا منه.
ها عملت دفع مستوى العمال وقد زاد االهتمام بالخدمة االجتماعية العمالية في السنوات األخيرة، كون

الصحي واالجتماعي مع تهيئة الجو المناسب لخلق التكيف الالزم بين العامل، وبيئته التي يعمل فيها 
وخاصة بعد تطور الفكر االجتماعي الذي أدى إلى قيام الخدمة االجتماعية ب سسها العلمية، ومنه أصبحت 

مساعدته على االستفادة من حقه في خدمات الرعاية  شخصية العامل لها المكانة األولى، حيث عملت على
االجتماعية العمالية، إلشباع حاجاته ومساعدته على التكيف، وتحسين عالقاته االجتماعية وزيادة أدائه 
االجتماعي وذلك لالرتباط الوثيق بين تكيف العامل وزيادة إنتاجيته والعالقة التبادلية بين الوظيفة االقتصادية 

 االجتماعية للمصنع.والوظيفة 
وعلى هذا األساس فقد تعددت صورة الخدمات االجتماعية العمالية في الماضي ومرت هذه الخدمات 
بصورة مختلفة، إذ تطورت من كونها ذات طابع اختياري وتقدم على أنها منحة أو صورة من صور العطف 

المصلحة الشخصية ألصحاب األعمال، إلى  واإلحسان، إلى كونها وسيلة لزيادة اإلنتاج، وزيادة الربم وتحقيق
أن وصلت إلى كونها ضرورة من ضرورات االستقرار والعالقات اإلنسانية في مجمع المصنع وحق من حقوق 

  (1) .العمال
 وهذا ما سنوضحه في هذا الفصل من خالل تاريخ وفلسفة الخدمة االجتماعية العمالية وأهدافها.

                                                                 
، 3895د/ إبراهيم بيومي مرعي، د/ مالك أحمد الرشيدي: الخدمة االجتماعية في المجاالت الصناعية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية  1

 .15ص
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/I االجتماعية العمالية:نشأة وتطور الخدمة  

ستمرار بتغير العوامل التي تشكل إن لكل منظمة صناعية سمات مميزة ش نها ش ن أي كائن تتغير با
سماتها الرئيسية، ولهذا فالبيئات االجتماعية التي تغذي المنظمة بالعمال لها ت ثير كبير على نوع القيم أو 

 ي إلى ضرورة فهم هذه القيم للتعامل معها بشكل أكثر توافقا.المفاهيم السائدة داخل المنظمة نفسها ، مما يؤد
ولهذا فإن المتتبع لتاريخ نش ة الخدمة االجتماعية العمالية يجد أنها ترجع إلى أحقاب زمنية ماضية ، حيث 

قدمة للعمال أو من ناحية أن مفهومها القديم يختلف عما هو عليه اليوم، سواء من ناحية الخدمات الم
أو المؤسسات التي تقوم بتوفيرها والطرق المتبعة في ذلك، وهذا كله يرجع إلى طبيعة المجتمع الذي  ،التنظيم

 نش ت فيه.
فمعالم الخدمة االجتماعية العمالية " كمهنة حديثة لم تتبلور إال مع بداية القرن العشرين وقد كانت 

 (1)هناك تطورات أدت إلى تحديد هذه المعالم بدقة. 
لماء االجتماع واالقتصاديين يربطون بصورة افتراضية بين ظهور التشريع العمالي فالكثير من ع

مالية وتطور وظهور الخدمة االجتماعية العمالية، ويتجلى هذا االرتباط في التمييز بين الخدمة االجتماعية الع
 ،لمساكين والقاصرينا، وكافة أشكال البر والعطف والرعاية االجتماعية للفقراء و المنظمة والمتقنة من ناحية

ومن ناحية أخرى يشيرون إلى االرتباط بين االنقالب الصناعي الذي أحدثته الثورة الصناعية في أوربا ومولد 
  (2) التشريعات نفسها والخدمات االجتماعية العمالية كنتيجة لمولد تلك التشريعات.
كانت الدوافع اإلنسانية والدينية فالخدمة االجتماعية ترجع جذورها إلى أحقاب زمنية بعيدة، حيث 

يعتبرون هذا العمل واجب  اتلعب دورا كبيرا في حث األفراد على مساعدة العمال الضعفاء والفقراء، وقد كانو 
 إنساني حثت عليه األديان ، وكانت تقدم مختلفا لخدمات تلقائيا وبشكل عاطفي ودون منهج أو فلسفة معينة.

كانت عبارة عن صناعة يدوية يقوم بها عمال مهرة في المنازل  فالصناعة قبل الثورة الصناعية
، ثم إن نظام اإلنتاج الصناعي كان من العمال أ لبهم من أسرة واحدة والمحال الصغيرة، تضم عددا محدودا

اتحادات حرفية واحدة، فكانت هناك طبقة أرباب العمل و يقوم وقتئذ على ثالث طبقات تجمعها مصالم واحدة، 
لصناع وطبقة من هم تحت التمرين، ولم يكن يفصل بين هذه الطبقات فجوات عميقة أو حدود وطبقة ا

  (3) .ممتنعة يتعذر على أحد تحطيمها للوصول إلى الطبقة األخرى
لكن ونتيجة للتطور الصناعي الحديث أبحت المؤسسات الصناعية وأرباب العمل يقدمون هذه الخدمات من 

 أكبر قدر من الربم ال  ير.أجل زيادة اإلنتاج وتحقيق 

                                                                 
 254االنجلو المصرية ص عبد العزيز فتم الباب ومحمد جمال شديد : الخدمة االجتماعية في الدول النامية ، مكتبة  1
 51سعد عبد السالم حبيب : الخدمة االجتماعية العمالية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، دون سنة ، ص  2
 . 51نفس المرجع ، ص  3
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II :أسباب ظهور الخدمة االجتماعية العمالية / 
إن المؤسسات الصناعية بعد الثورة الصناعية أخذت في االتساع وأخذ رأس المال في الكبر والتضخم 
وابتدأ العهد المعروف بعهد الملكية حيث انقطعت أواصل الصالت االجتماعية ووجد الفرد نفسه مضطرا 

  (1)خارج وسط أسرته.  للعمل
فبظهور األفكار االجتماعية والحركات اإلصالحية أصبحت الخدمة االجتماعية العمالية حقا من حقوق       

مها الحديث قد حققت تطورا العامل ينالها بمجرد تسجيله بالمؤسسة، " فالخدمة االجتماعية العمالية بمفهو 
تقديم المساعدة لذوي الحاجة من الفئات العمالية، بدال من حيث أصبحت تقوم على أساس علمي في كبيرا 

 ( 2)".دة تعرف باألخصائيين االجتماعيينقيامها على دوافع اإلحسان وحب الخير، كما أصبم يقوم بها فئة جدي
الصناعي خاصة وازدهاره أدى إلى تطور أنشطة الخدمة و عامة  وما فإن تطور المجتمع اإلنسانيوعم

، ويمكن أن نحدد الظروف التي مهدت لظهور نظامها وفلسفتها وطرق خدمتهاالية في االجتماعية العم
 ( 3): ماعية العمالية وتطورها فيما يليالخدمات االجت

حيث أدى دخول اآللة إلى ظهور مشكلة البطالة في صفوف العمال مما أدى  التقدم الصناعي : -1
يجاد حل لهذا المشكل، كم ا زادت حوادث العمل وشعور العمال بالغبن الواقع عليهم بالحكومات إلى التدخل وا 

 بسبب انخفاض األجور وزيادة ساعات العمل ، وبروز مشكلة السكن بسبب الهجرة الريفية.
 والحركات اإلنسانية:  ةظهور األفكار االجتماعي -2 

التي دعت إلى إصالح وضعيات العمال عن طريق تقديم ألوان من الخدمات االجتماعية العمالية، 
( الذي يعتبر أول من دأب على تحسين حالة من يشتغل بمصانعه من  R.OWENوقد قام ) روبرت أوين 

 بتخفيض ساعات العمل للعمال، وقد قدم لهم خدمات اجتماعية ونادى بالترفيه عنهم.مال، الع
( صاحب مصانع السيارات بعض الخدمات االجتماعية العمالية  H.FORDكما قدم ) هنري فورد 

  (4)لعماله ووفر لهم المعاملة الحسنة. 
  زيادة حاجيات العمال وتردي أوضاعهم: -3

، وقد سمم هذا تدافع عن حقوقهم وتتبنى مطالبهم هذا أدى إلى انتظامهم في شكل نقابات ومنظمات
على  2621إلى  2191، حيث حصل العمال ابتداء من يا باسترجاع بعض الحقوق المسلوبةجالتكتل تدري

بحيث صار العامل يشتغل أربعين ساعة  2619حق اإلضراب وقوانين العمل وعلى تحديد أوقات العمل في 
حصل العمال على حق التعاقد  وهذا كله تحت لواء النقابات التي أصبم  2619أسبوعيا وابتداء من 

   (5)لمشرعون والمسيرون والمنتجون يشعرون بوزنها الثقيل. ا

                                                                 
 51سعيد عبد السالم حبيب : المرجع السابق ، ص  1
 12، ص  3819الحديثة ، القاهرة ،  فاروق زكي يونس : تنمية المجتمع في الدول النامية ، مكتبة القاهرة 2
 131، ص  3890بيروت ،  01حسن الساعاتي : علم االجتماع الصناعي ، دار النهضة العربية ، الطبعة  3
 12، ص  3892صالح البيومي : حوافز اإلنتاج في الصناعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  4
 221، ص  3891، الجزائر  3،الجزء  05،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الطبعة جمال الدين بوقلي حسن : قضايا فلسفية  5
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III الدول الرأسمالية: بعض / الخدمة االجتماعية العمالية في  
 الواليات المتحدة األمريكية: -1

في ظروف تختلف كلية عما حدث في مختلف أجزاء  الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية قامت
العالم، فقد عرفت انجلترا ودول أوربا اإلقطاع وظهور النقابات أما في الواليات المتحدة األمريكية فالتنمية فيها 

القديمة أو سلطة الكنيسة ولم  ةقامت على أساس هجرة جماعات من دول أوربا، فلم تعرف أمريكا األرستقراطي
نما عرفت رأس المال وظهور أصحاب رؤوس األموال كما عرفت الطاقة التي  تعرف أيضا تقاليد الملوك، وا 

 توسعت باستخدام طرق جديدة.
والمناخية  ةفالتنمية الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية، ت ثرت ت ثرا كبيرا بالظروف الفيزيائي 

م، هذا أدى إلى تطور الخدمة االجتماعية العمالية فيها التي جعلت منها قوة سياسية واقتصادية فعالة في العال
، حيث كان أصحاب  2112تطورا كبيرا خاصة في مصانع النسيج " حيث بدأت في مصانع نسيج لون 

المعامل يتولون أمر الفتيات العامالت ف قاموا منازل إلسكانهن وكنائس للصالة، ومتاجر يشترين منها ما 
شركات طبيبا ، كما وضعت بعض السنة 21ب إليها الفتيات األقل من ارس يذهليه، كما أقاموا مدإيحتجن 

، أما اآلن فقد بلغت الواليات المتحدة األمريكية في هذا المضمار تسارعا كبيرا فهناك لفحص العامالت مجانا
 (1) .الكثير من المصانع تشرك العمال في الربم وذلك بإعطائهم أسهما سنوية مكافئة لهم "

حركة الترقية والخدمة االجتماعية لعمال المصانع في الواليات  H.FORDهنري فورد عم وقد تز 
ه ا المجال كتابه الشهير " فلسفتي في الحياة " وحقق فورد كثيرا \المتحدة األمريكية وضمن آراءه ونظرياته في 

من المزايا االجتماعية التي ال مثيل لها في المصانع األخرى وأثرت مؤسسة فورد في عماله ت ثيرا كبيرا 
فكسب  يرتهم على مصنعه، ورضاهم عن األعمال التي يقومون بها، حتى أن الزائر لمؤسسات فورد يجد 
العبارة التالية مكتوبة في أماكن متعددة " ال يوجد هنا من ال يعتقد أن صالحة وصالم المشروع شيء واحد " 

    (2)بمعنى أن العامل يشعر ويحسن أن المؤسسة هي مؤسسته. 
 انجلترا: -2

ظهرت الثورة الصناعية في انجلترا حين كانت هذه الدول تعاني حالة من الفوضى االقتصادية نتيجة 
هجرة الفالحين من الريف إلى المدن بحثا عن العمل و هروبا من النظام اإلقطاعي، حيث ظهر الفقر 

، مقارنة بدولة أوربية الفترةفي تلك  والبطالة في جميع أنحاء البالد ر م االستقرار السياسي الذي عرفته انجلترا
 2111أخرى، ولكن الوضعية االجتماعية بصفة عامة كانت سيئة للغاية مما اضطر البرلمان اإلنجليزي سنة 

إلى سن قانون يكلف بعض الموظفين العموميين بجمع التبرعات لتوزيعها على المحتاجين لت مين عيشهم، أما 
ي أن الخدمة هنا هدفها رفاهية المجتمع والقضاء على بعض القادرون فيوفرون لهم عمل يومي مستمر، أ

 الظواهر السلبية. 

 

                                                                 
 12سعيد عبد السالم حبيب ، مرجع سابق ، ص  1
 11المرجع نفسه : ص  2
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يسمى بقانون الفقر لتجنب الضعف الذي في القانون األول وقد  2912كما صدر قانون آخر سنة 
  (1) .، العمالية في انجلترا أشكاال متعددة منهااالجتماعية اتخذت الخدمة

ل: وهذه اإلعانات تقدم ل مهات في المستوصفات خوفا من األمراض إعانات خاصة باألمهات واألطفا -2
 كما تقدم اإلعانات ل طفال الصغار.

الت مين االجتماعي: ظهر الت مين بعد بروز حدة الصناعة ويعتبر تحوال جوهريا في تاريخ الخدمة  -2
العمل أن تعمل عن طريق مساعدة االجتماعية ذلك أن الت مين يدفع بالفئات االجتماعية وخاصة القادرة على 

 الدولة وتقديم الخدمات لها.
الخدمات السكنية: وهي تهدف إلى حل مشكلة النزوح الريفي نحو المدن الكبرى حيث صدر قانون سنة  -1

 ينص على تمويل عملية البناء. 2161
ت الثورة الصناعية وتعتبر هذه الخدمات ضرورة اجتماعية بالدرجة األولى كونها تريد القضاء على سلبيا

 المتنامية من جهة والهجرة الريفية المتطورة من جهة أخرى.
" زعيم االشتراكية اإلصالحية في انجلترا، والرائد األول في تحسين حالة الطبقة العاملة،  روبرت أوينويعتبر 

يا يحدد صدر أول تشريع عمالي في بريطان 2626لذلك يعتبر أبو الخدمة االجتماعية " حيث أنه سنة 
مماثلة فيما بعد إلى أن صدر  تساعات العمل في المصانع بالنسبة ل طفال والنساء، فكان مقدمة لتشريعا

ساعات وعلى أساس نظريته في توفير البيئة الصالحة منذ الطفولة اتجه االهتمام نحو التعليم  21قانون 
 وأعتبر الدولة مسؤولة عنهم.  

كن الصحية للعمال، وأسس جمعية كبيرة واستفاد من ربحها لإلنفاق على ومن بين إصالحاته : إنشاء المسا
وسماها " مؤسسة إصالح الشخصية " كما شجع العمل على االدخار ومنع  2129مدرسة لتعليم أطفالهم عام 

، هذا ساعة 22إلى  21ض ساعات العمل من تشغيل األحداث الذين لم يبلغوا العاشرة من عمرهم، كما خف
  (2) .فع األجور وتقديم وتقرير المكافآت للمجدينفضال عن ر 

لبحث ودراسة الت مين االجتماعي  وليام بيفدرجتشكلت في انجلترا لجنة برئاسة  2612وفي سنة 
 والمؤسسات والخدمات وأصدرت هذه اللجنة تقريرا جاء فيه :

 ادية العامة.يجب إصالح الت مين االجتماعي في إطار إصالح األحوال االجتماعية واالقتص -
 على الدولة أن تضمن ل فراد الحد األدنى للمعيشة دون استغالل قدراتهم. -
دارة للصحة العامة ومساهمة الدولة في هذا الضمان. -  المطالبة بإنشاء وزارة للتضامن وا 

األحرار وعلى فكرتهم  نوآرائه جاءت كرد فعل على مذهب االقتصاديي KEYNES كينزكما أن فكرة اللورد 
الرافضة ألي تدخل للدولة في حياة االقتصاديين، وهو يرى وجوب هيمنة الدولة على حياة االقتصاديين 

 وتوجيهها لصالم العمال
                                                                 

لعلوم السياسية مراد بوعياش : العالقات اإلنسانية في المؤسسات الجزائرية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، إشراف الدكتور جيال لي اليابس ، معهد ا 1
 333، ص  3882والعالقات الدولية ، جامعة الجزائر 

 23، ص  3881د/ محمد شفيق : التشريعات االجتماعية العمالية / األسرية ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،   2



 .لخدمات االجتماعية العمالية في الجزائرا                                          الفصل الرابع

 212 

بتدخل الدولة عن طريق حفظ سعر الفائدة حتى يقبل أرباب المشروعات على  كينزكما نادى 
 ة اليد العاملة وبالتالي تحقيق فكرة العمالية الكاملة.االستثمار، وبالتالي زيادة اإلنتاج مع زياد

 فرنسا : -3
  ، بعد ذلك صدرت شركة 2111شركة تبني مساكن للعمال سنة  لللتعدين أو  " بالنزيتعتبر شركة " 

" صاحبة مصانع الحديد والصلب مبلغا كبيرا من المال إلقراض العمال حتى يتسنى لهم بناء مساكن شنايدر" 
    (1)" التجارية باقتسام أرباحها مع العمال. ليكيرذا ولقد اشتهرت مؤسسة " صالحة ، ه

أشار إلى ضرورة رفع  "لسان سيمونثم ظهرت كتابات في هذه الفترة نذكر منها " النظام االجتماعي " 
 .اد الطبقة العاملة وتحسين مصيرهممستوى الرفاهية العادية ألفر 
استجابة من بعض مصانع النسيج في فرنسا فيما يتعلق بالنواحي  سان سيمونوقد لقيت كتابات 

سنوات  7 – 9اإلنسانية وذلك بتخفيض اآلالم عن األطفال الذين كانوا يعملون بمصانع النسيج وهم في سن 
" أنجل ولفوسساعة يوميا، ونتج عن ذلك إنشاء أول جمعية لمنع الحوادث اسمها " 27 – 29وقوفا ما بين 

مشاكل األمن الصناعي ومن مدينة فلورنس وكانت هذه الجمعية، تستهدف تبادل الخبرة في ب 2197عام 
 ( 2).أن صاحب العمل مدين لعماله بما هو أكثر من األجور وواجبه أن يعني بحالته النفسية والخلقيةمبادئها، 

الذي  LEON BOURGOIS"  ليون بورجواكما عرضت نظرية التضامن االجتماعي على يد " 
الب بضرورة تدخل الدولة لفرض ضرائب على األ نياء الستعمالها في التخفيف من ويالت الفقر كما ط

يجاد عمل لكل عاطل ، مع ت مين العمال ضد أي خطر،  طالب بتحقيق الحد األدنى لمعيشة كل فرد وا 
ل ووضع تشريعات عمالية للتعويض عن إصابتهم في المؤسسة الصناعية كما نادى بوجوب عدم حصو 

  (3) .البعض من أبناء المجتمع على أكثر مما يستحق في الوقت الذي يعاني اآلخرون من الحرمان
 ألمانيا :  -1

يعتبر ألفر كريب صاحب مصانع الصلب المشهور الذي أعد لعماله رصيدا ضخما ينفق منه على 
ي للمسنين من العمال، وفالمرضى من العمال ومن يتوفى منهم، كما فتم رصيدا آخر لتصرف منه معاشات 

، وبعد خمس سنوات ت سست شركة للت مين على حياة العمال، وفي سنة ، أنش  مستشفى للعمال2172سنة 
جمع تبرعات لمساعدة المرضى من عماله كما بلغ االهتمام من شركة " كورب " بعمالها إذ شيدت  2176

الفكرة، ولذا كتب لها االنتشار السريع والنماء،  مؤسسات كبيرة لرعايتهم، وكانت نموذجا لحسن اإلدارة وشمول
" على تحسين ظروف العمل لعماله ورفع مستواهم المعيشي، وكان أول من بنى مساكن  كورب"  عمل كما

 (4) .خاصة بهم من ماله الخاص
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( الذي  2771  /2112)  SESMANDIسسموندي " م االقتصادي السويسري " لكما يعتبر العا
األمم الحقيقية إنما تقاس بمدى تمتع بنيتها بمباهج الحياة ، فهو أول من حمل على المذهب  أعتبر أن ثورة

م أعلن عن وجوب تدخل الدولة لحماية الطبقة  2126الحر ونادى بمبدأ التدخل االجتماعي ، وفي سنة 
ين االتحادات العاملة من أجور أرباب العمل ، وتنظيم التشغيل من هم في سن المراهقة وا طالق حرية تكو 

يجاد ضمان مهني لرعاية العمال وت مينهم ضد البطالة والعجز والشيخوخة والمرض وتعتبر آراء  العمالية وا 
   (1) ." أساس فكرة الت مين االجتماعي"سسموندي 
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IV  الدول االشتراكية:بعض / الخدمة االجتماعية العمالية في 
 يوغسالفيا : -1

الثانية انتهجت يو سالفيا السبيل االقتصادي االشتراكي أو ما يسمى بعد انتهاء الحرب العالمية 
بنظام التسيير الذاتي، واعتمادها على مقوماتها المادية والبشرية، وكان الهدف من الخدمة االجتماعية في 

، لهذا أولت يو سالفيا بالدرجة األولى هو رفع معيشة الشعب عن طريق الرفع من معيشة الطبقة العاملة
، اهتماما كبيرا بالخدمة العمالية حيث أنها تقوم بتوفير جميع الخدمات االجتماعية الحكومة اليو سالفية

  (1)الممكنة والضرورية في نفس الوقت وأهمها : 
لذلك كان  ،تعتبر من الضروريات كون يو سالفيا خرجت منهكة القوى بعد الحرب الخدمات الصحية:-2

وكانت هذه المنشآت  ،تتولى بنفسها تزويد العمال وعائالتهم بالخدمات الصحية على المنشآت اليو سالفية أن
هي الوحيدة القادرة على تمويل مراكز طبية واستخدام الموظفين المؤهلين لها وتقديم هذه الخدمات كان من 

اتهم أهم الضروريات التي أولت يو سالفيا األهمية لها ألنها تسمم بالرفع من صحة العمال ومن معنوي
 وبالتالي من إنتاجهم.

اإلسكان من أهم الخدمات التي يجب أن تقدم للطبقة العاملة وهذا ما أدى إلى ظهور  الخدمات السكنية :-2
اتجاه لتكوين جمعيات لإلسكان ويخصص جزءا من المساكن لكل منش ة صناعية، كما ترعرعت جمعيات 

أنه في مرحلة معينة يقوم العمال ب نفسهم ببناء مساكن ، ويعني هذا ان التعاوني التي أيدتها المنشآتاإلسك
، داخل ا يساعد على تنمية روح المسؤوليةأهم وهو البناء االقتصادي وهذ لهم لكي تتفرغ الدولة إلى ما هو

     المؤسسة.    

عامل تساعد الخدمات الغذائية على االستقرار من جهة ، وعدم ضياع الجهد والمال لل الخدمة الغذائية :-1
من جهة أخرى، ويو سالفيا من البلدان التي اهتمت بهذا العنصر، ولكن يالحظ أن فيه نقص فاإلحصائيات 

 م وهذا النقص له داللتان:2611عام  121إلى  انخفض 2611عام  2912د اإلعانات كان توضم أن عد

 اعماألولى هي بناء مجمعات سكنية أمام المصانع يؤدي حتما إلى القضاء على المط -
 الثانية نقص اإلعانات الضرورية لهذه الخدمة يؤدي على اختفائها  -
وهو توفير ما يلزم من الشروط والمواصفات الفنية واإلجراءات التنظيمية في بيئة األمن الصناعي : -1 

العمل لتجعلها م مونة وصحيحة بمعنى أنه ال تقع فيها حوادث، وال تنش  عنها إصابات مهنية وتعمل 
يو سالفيا على حماية وسالمة العمال حيث وضعت قانون خاصا باألمن الصناعي للعمال في المنشآت 

  .الصناعية وتملك مكاتب التفتيش العمالي والصحة العامة

                                                                 
 .332مراد بوعياش : مرجع سابق ، ص  1



 .لخدمات االجتماعية العمالية في الجزائرا                                          الفصل الرابع

 211 

رى الدكتور جمال البنا أن معظم المنشآت الصناعية اليو سالفية لها عدد من : يالخدمات الترفيهية -1
النوادي واألنشطة الرياضية والثقافية الخاصة بالهوايات والتي تتلقى عادة منحا من مجالس العمال خاصة من 

 . (1)صندوق الرعاية 

 مصر : -2
ا المورد الرئيسي لالقتصاد المصري، لفترة طويلة على الزراعة باعتبارهالمصري لقد اعتمد االقتصاد 

من السكان على الزراعة، في وقت كانت فيه الحركة الصناعية قاصرة  % 71حيث كان يعيش ما يقارب من 
على المدن الكبرى فحسب ، وكانت المشروعات الصناعية محدودة ال تستوعب سوى عدا ضئيال من األيدي 

في عهد محمد علي فإن المد االستعماري  26المبكرة منذ بداية القرن العاملة، " وحينما قامت حركة التصنيع 
  (2) .ما لبث أن أخمدها في مهدها في النصف األول من القرن التاسع عشر "

ولقد ضلت مصر بعيدة عن الصناعات الحديثة وآثارها االقتصادية واالجتماعية حتى هذا التاريخ 
 ة لنظام الطوائف الذي كان يسود الدولة العثمانية وقتها .كما استمرت عالقات العمل تبعا لذلك خاضع

وبعد اضمحالل نظام الطوائف مع بداية حكم محمد علي الذي قام باحتكار اإلنتاج الصناعي 
وأصبم يتولى توزيع السلع باألسعار التي يحددها، ثم انتهى نظام الطوائف تماما بإلغائه رسميا بالمرسوم 

، ثم بدأت الحركات العمالية في حرية مزاولة المهنة التي يختارهام لكل فرد وأصب 2161الصادر في سنة 
  (3)الظهور واالنتشار تباعا مع زيادة التصنيع وزيادة االستثمارات األجنبية. 

ن القلق إن ظهور التيارات التي كانت تزيد من وعي العمال في العالم ، واستعمال اآلالت خلق جوا م
، نتيجة ما نجم عنها من حوادث وما سببته من بطالة بسبب االستغناء عن الكثير ليةفي صفوف الطبقة العما

من األيدي العاملة، هذا أدى إلى ظهور الحركات العمالية، خاصة التغيرات التي عرفتها الظروف االقتصادية 
ثرا جوهريا في هذا العامة المتمثلة في تقلبات األسعار وت ثيرها في القيمة الفعلية ل جور التي اعتبرت مؤ 

 المجال.
آنذاك حيث حاول  ةردا على المظالم االجتماعية السائدظهرت وعليه فالحركات العمالية في مصر 

ة نقابية العمال تكوين نقابات تسمم بالضغط على أرباب العمل للحصول على حقوقهم، " وكانت أول محاول
وكانت  2611أول نقابة للعمال إال في سنة  ، ولكنها باءت بالفشل ولم تنش 2166للعمال في مصر عام 

، 2616" تلتها نقابة عمال التزام المختلطة، ثم نقابة عمال الصناعة اليدوية عام  ماتوسيانلعمال سجائر " 
نقابة  22ثم بدأ العمال في تكوين نقابات عديدة تجمع المشتغلين بالمهنة الواحدة حتى بلغ مجموع النقابات 

 (4) .ستة آالف عامل " وكانت تضم 2622عام 
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وقد تزايد نفوذ الحركة العمالية في مصر نتيجة لقيام العمال بدور فعال في الحركة الوطنية ضد 
تم  2622االستعمار كما تزايد ثقلهم السياسي نتيجة لتطور األخذ بالنظام البرلماني في مصر وفي عام 

 نقابي. 11تكوين أول اتحاد مصري للنقابات ضم حوالي 
 صدر عدة تشريعات ه فالمشرع المصري لفت انتباهه إلى وجود التدخل لتنظيم عالقات العمل، فوعلي

  (1): هم هذه التشريعات، تهدف إلى حماية العمال وأ عمالية متعاقبة
 .بش ن تشغيل األحداث في الصناعة 2621لسنة  11قانون رقم  -
  .العملفي ش ن التعويض عن إصابات  2619لسنة  91قانون رقم  -
  .بش ن تنظيم تشغيل النساء في الصناعة والتجارة 2611لسنة  11قانون رقم  -
  .في ش ن عقد العمل الفردي 2611لسنة  12قانون رقم  -

، حيث أدخلت تعديالت على التشريعات القائمة 2612ت االجتماعية حتى قيام ثورة وتالحقت التشريعا
 لمصلحة الطبقة العاملة منها :

 .2611لت مين واالدخار سنة نظام ا -
 . 2611نظام تشغيل العاطلين سنة  -
  .2616سنة  62صدور قانون العمال رقم  -
، حيث حدد القواعد التي بمقتضاها يمكن للعمال 2616لسنة  62ة رقم صدور قانون الت مينات االجتماعي -

 أن يحصلوا على التعويضات إذا ما حدثت لهم إصابات
وذلك بتدخل الدولة في كثير من مجاالت العالقات االقتصادية  2692م في سنة وبظهور القطاع العا

 باعتبارها المالكة الوحيد للمؤسسات والمنظمة لها فقد ظهرت عدة قوانين منها :
 بش ن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام  2699لسنة  12القانون رقم  -
وحد والذي نص في مادته األولى على أن يشمل نظام بش ن الت مين الم 2671لسنة  76القانون رقم  -

  (2)الت مين االجتماعي الت مينات التالية : 
 الت مين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.  -2
 الت مين ضد إصابات العمل. -2
 الت مين ضد المرض.  -1
 الت مين ضد البطالة. -1
 ت مين الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات.   -1
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فالتجربة المصرية في ظل النموذج االشتراكي ركزت على الخدمات االجتماعية العمالية ابتداء من 
 ( 1)الستينات أين تم صدور قوانين وتشريعات تنص على: 

 المساواة بين العمال جميعا في كل القطاعات االقتصادية. -2
 .التعسفيبالنص وحمايتهم من الفصل ضمان استقرار العمال في أعمالهم  -2
 .ساعات في كثير من الصناعات 7إلى ساعات ثم  1تخفيض ساعات العمل إلى  -1
 كفاية الحرية الكاملة للعمال في مزاولة النشاط النقابي . -1
بث فيها عن طريق اللجان إشراف العمال على بحث ودراسة مختلف شؤونهم وابتداء آرائهم قبل ال -1

 .المشتركة
ة فيما يتعلق بشروط العمالي للت كيد من تطبيق أحكام القوانين والقرارات المختلفقيام مكاتب التفتيش  -9

 .العمل وظروفه
أو  تمثل الت مينات االجتماعية حجر الزاوية في حياة العمال فهي تكلف العيش الكريم للعمال وأسرته -7

 .الشيخوخة أو المرض أو الوفاة
 عار مالئمة.إنشاء مطاعم لتقديم الوجبات الغذائية ب س -1
 صرف مالبس العمال مجانا أو ب سعار منخفضة. -6

من األرباح  % 1تحديد  2692لسنة  222إنشاء مساكن للعمال بجوار المصانع حيث نص القانون  -21
 الصافية للشركات تخصص لهذا الغرض.

لى المصانع على نفقة المنش ة أو تزويد العمال بدرجات يس -22 ددون أثمانها على تنظيم وسائل النقل من وا 
 .أقساط مناسبة

، للتنمية االقتصادية واالجتماعية فهي أداة من أدوات زيادة العمال والتي تعتبر دعامة أساسيةتعليم  -22
 اإلنتاج وتحقيق النوعية االجتماعية

 الخدمة االجتماعية العمالية في الجزائر: -3
ير في المجال الصناعي كمجال جديد للممارسة لقد حضت الخدمة االجتماعية العمالية باهتمام كب      

المهنية في ارويا و أمريكا. وقد كانت وليدة نضال عمالها للخروج من قسوة االستغالل البشع نتيجة تمركز 
وهذا بعكس الجزائر التي كان معظم فئات  الحكم ووسائل اإلنتاج في يد طبقة معينة وهي أرباب العمل.

 الل.ين من اجل االستقمناضلشعبها من فالحين وعمال 
مطبقة ما يتفق  ةاالجتماعية العمالية الحديث ةولت األخذ بنمط الخدماوالجزائر بصفتها دولة نامية ح

حتوى ونش ة الخدمة االجتماعية العمالية في مللوصول إلى دفع اإلنتاج ولمعرفة  ةمنها مع مبادئها االشتراكي
 الجزائر سندرسها وفق مرحلتين هما: 
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  فترة االستعمار: -1
لقد كان العمال في هذه الفترة يعيشون ظروف مادية واجتماعية سيئة للغاية وذلك لسبب نظرة        

المستعمر الفرنسي لهم باعتبارهم مجرد جمع من اآلالت الغرض منها هو خدمة أهدافه فقط، ومما زاد في 
ية الموجودة بعد خروجه من الجزائر بدافع تدهور أحوالهم المعيشية هو تخريب وهدم المؤسسات االقتصاد

انتقامي، هذا كله جعل الخدمة االجتماعية العمالية في الجزائر لم تظهر بشكل بارز إال بعد االستقالل ويعود 
ذلك لكون الشعب الجزائر ورث من االستعمار اقتصاد محطم الهياكل، مبنيا على الزراعة واستغالل الموارد 

 (1)دير المواد الخام، ومتميزا على األخص بانعدام القاعدة الصناعية.األولية متجها نحو تص
ولكنها ر م ذلك حاولت أن تعمل بنماذج الخدمة االجتماعية العالمية في العالم مطبقة ما يتفق وسياستها 

 االقتصادية واالجتماعية من اجل تحقيق هدف اإلنتاج والربم والقيمة االقتصادية الشاملة .
 الل :قبعد االستفترة  -2 

وبعد االستقالل عمدت الجزائر إلى بناء مؤسساتها االقتصادية الهشة منتهجة في ذلك إستراتيجية 
تنموية لتسيير أنظمتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ومست هذه اإلستراتيجية على وجه الخصوص 

 (2)يلي: المؤسسات الصناعية، حيث ركزت على ما
 .القاعدة الصناعية مضاعفة تنمية –أ 
  .تنظيم محيط اإلنتاج -ب
 .لغاية األساسية لهذه الموجودات في ميدان البناء االقتصادي ا والتحرر االجتماعي وه -ج

   (3)الوطني منها : دد االقتصالدولة الجزائرية عدة اعتبارات لتشييوقد حددت ا
 مضاعفة القدرة الشرائية للعمال -2
لحياة الجماهير الشعبية، عن طريق برامج ديمقراطية خاصة بالسكن، النقل، تحسين الظروف العامة  -2

مضاعفة القدرة الشرائية للعمال إال بزيادة مدخولهم، والعمل على حفظ  قالتموين، ووسائل الترفيه، وال تتحق
الها، التكاليف للعمال وذلك عن طريق الزيادة في األجور وكذلك توفير الخدمات االجتماعية بمختلف أشك

 وبصفة دائمة للعمال، للرفع عن كاهلهم نفقات كثيرة هم بحاجة إليها.                  

ل داخل ممرتبطان بتحسين وضعية العا ،وزيادة اإلنتاج ةوتؤمن الجزائر إيمانا كليا بان تحسين المردودي      
طبقت سياسة دعم األسعار للسلع ف ،وخارج المصنع بصفته مواطنا مع أسرته ،المصنع باعتباره عامال منتجا

 ذات االستهالك الواسع بشكل يضمن للعامل حقه في الحياة .

شهدت الجزائر تحوالت كبيرة وعميقة في األوضاع الموجودة، ومن اجل التعجيل ببناء  2691وبعد سنة      
ياسة التصنيع مجتمع سليم وقوي األركان، والقضاء على مظاهر التخلف والتبعية، عمدت إلى انتهاج س

                                                                 
 .311، ص 3811جبهة التحرير الوطني : الميثاق الوطني، المعهد التربوي  الوطني، الجزائر  1
 .1، ص3890االتحاد العام للعمال الجزائريين: المؤتمر االستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني، مجلة صدرت عن المؤتمر، سنة  2
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القادرة  ةالسريع بصفته العامل الحاسم في تنمية المجتمع الجزائري، وهذه األخيرة ال تتم إال بتكوين اليد العامل
على مسايرة هذا التغيير، ولهذا وجب االهتمام بالعامل وتوفير متطلبات الحياة اليومية له من مسكن ونقل 

 الخدمات. أن كان محروما طوال فترة االستعمار من هذه و ذاء، وترويم، وذاك بغية رفع معيشته بعد 
وقد أعطت المواثيق الجزائرية والتشريعات العمالية الصادرة آنذاك أهمية خاصة للعامل باعتباره العنصر       

األساسي في العملية اإلنتاجية، وذلك بتوفير جميع الخدمات االجتماعية التي تعد ضرورة له وألسرته، 
 جليا من خالل الميثاق الوطني والقانون األساسي العام للعامل، والدستور. ويتضم هذا

 (1) ومن أهم التشريعات العمالية في الجزائر والمواثيق نذكر ما يلي:
والذي يعتبر نقطة انطالق بالنسبة للسياسة  2672نوفمبر  29المؤرخ في  72/11األمر رقم        

تنص مواده على أن يستفيد العامل من جميع الحقوق المتعلقة باألمن الخدمات االجتماعية العمالية، حيث 
والت مينات االجتماعية والخدمات الصحية، ويعتبر مجلس العمال المرافق لمدى توفير الخدمات االجتماعية 

 والخدمات الصحية داخل المصنع.
منه تستهدف الثورة  22دة وقد ابرز الدستور الجزائري الهدف من تقديم الخدمات االجتماعية في الما -

واالنتماء االقتصادي، تغيير اإلنسان ورفع مستواه التقني والعلمي، وا عادة تشكيل المجتمع، وهي  ،الصناعية
 تعمل في نفس الوقت على تحويل وجه البالد.

مالمم السياسة الجزائرية في المجال العالمي بقوله: هواري بومدين حدد الرئيس  21/12/2671وفي 
الهدف األسمى الذي نرمي الوصول إليه من وراء كل هذه األعمال التي قمنا بها هو إسعاد الفرد إن  »

 (2).«ورفاهيته، وذلك بتحسين أوضاع العمال االجتماعية ثقافيا واقتصاديا 
والمتضمن إلزامية العمل الذي هو فرض على كل موطن  2676 سنة كما أن الميثاق الوطني الصادر -

  (3) .وضمان اإلنتاج لتشييد البالد
 وينطلق مضمون النص المذكور من منطلق اشتراكي يقرر إلزامية وأحقية العمل لكل فرد. 
 (4)على ما يلي: 211وقد أعطى القانون األساسي العام للعامل أهمية كبيرة حيث نصت المادة  - 

 وتنمية شخصيته وذلك :تستهدف خدمات اإلنتاج المساهمة في رفع المستوى المعيشي للعامل وأسرته 
  بتسهيل الحياة اليومية للعامل 
  تحسين الرفاهية المادية والمعنوية للعمال وعائالتهم التي تكون في كفالتهم عن طريق تكملة أجر

 العامل على شكل خدمات في مجال الصحة والسكن والثقافة والترويم.

                                                                 
 230الميثاق الوطني: مرجع سابق ، ص  1
 132، منشورات الجامعة دمشق ، سوريا ، بدون سنة ، ص  5نحوى قاب حسن : محمد صفوح األخرس : الخدمة االجتماعية ، الطبعة  2
 .  132الميثاق الوطني: مرجع سابق، ص  3
 41، ص 8193جبهة التحرير الوطني: القانون األساسي العام للعامل، الجزائر  4
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  إنشاء الصندوق الوطني للخدمات حيث ينص على  2611جويلية  12المؤرخ في  9-11القانون
 (1)االجتماعية الذي يهدف إلى :

  .توزيع عادل للخدمات االجتماعية -
  .القضاء على الفوارق االجتماعية بين العمال -

القيام بالدراسات واألبحاث التي تهدف إلى التطور المنسجم للخدمات االجتماعية باالتصال  -
 جتماعية.بالمؤسسات والهيئات المكلفة بالخدمات اال

إذن فالدول الجزائرية حسب المواثيق والقوانين الصادرة في ذلك الوقت تكون قد أعطت اهتماما للعمال     
بغية الرفع من مستواهم االجتماعي والثقافي والصحي، وذلك بتعميم الخدمات االجتماعية في جميع 

نشاء التعاونياالمؤسسات بتوفير السكن والمطاعم و وسائل النقل والعيادات الطبية   توخدمات الترفيه وا 
 االستهالكية.

ع نهاية الثمانينات تراجعت نسبة ومجاالت الخدمة االجتماعية بسبب التحوالت االقتصادية ملكن  -
 واالجتماعية واإليديولوجية التي شهدتها الجزائر، وما صاحب ذلك من ارتفاع في نسبة البطالة، ودخول

ذلك من مشاكل، إضافة إلى ارتفاع  عن الخوصصة، وبروز أزمة السكن وما انجرالمؤسسات العمومية نظام 
ع ذلك فقد بقي عن ومعر البترول، لكعب تدني سعفي مستوى المعيشة و انخفاض في مستوى األجور، بسب

ية منها سواء بصور مباشرة " عوى المؤسسات السيما العمومعة االجتماعية يؤدى على مستعجانب من الخدم
د أكثر بقاء هذا الحد األدنى من وجود قوانين وتشريعات جديدة عجان المنتجة، وساععرة " أو عن طريق اللاإلدا

حلت محل النصوص المعمول بها سابقا والمتمثلة في القانون العام للعمال والنصوص المتعلقة بالتسيير 
 :يلي  ومن القوانين الصادرة في هذا المجال نذكر ما. االشتراكي للمؤسسات

 الذي ينص حسب ما ورد في مادة الثانية منه على ما 2661فيفري  19المؤرخ في  11 – 61القانون رقم  
   ( 2)يلي:
ضرورة مراقبة تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعالقات العمل الفردية والجماعية وظروف  -2

 العمل والوقاية الصحية وامن العمال.
، والوسائل المالئمة أكثر  المعلومات واإلرشادات للعمال فيما يخص حقوقهم وواجباتهمضرورة تقديم  -2

 لتطبيق األحكام المتعلقة بذلك .
 ضرورة تبليغ وتوضيم النصوص التشريعية المتعلقة بالعمل والعمال  -1
، حيث والمتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل 2611جانفي  29المؤرخ في  17 – 11القانون  

 (  3)يلي : تنص مادته األولى على ما

                                                                 
 88المرجع نفسه : ص  1
 211، ص  3880، الجزائر  1( العدد  3880/  02/  01المؤرخ في  01 – 80الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) القانون رقم  2
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تحديد الطرق والوسائل التي تضمن للعمال أحسن الشروط في مجال الوقاية الصحية واألمن وطب العمل،  -
 والمؤسسات المستخدمة والمكلفة بتنفيذ اإلجراءات المقررة . ينوتعين األشخاص المسؤول

  :وتنص المادة الرابعة من نفس القانون على -
 أن تكون محالت وأماكن العمل ومحيطها وتوابعها بما في ذلك كل أنواع التجهيزات نظيفة بصورة  -

  .مستمرة وأن تتوفر فيها شروط الوقاية الضرورية لصحة العمال
يجب أن يستجيب جو العمل إلى شروط الراحة واإلضاءة والتدفئة والحماية من الغبار واألضرار األخرى و  -

وحسب ما جاء في مادته الخامسة والسادسة منه ف ن  2667في قانون العمل الصادر في  مما جاء أيضا
 ( 1)للعامل الحقوق التالية:

  .الضمان االجتماعي والتقاعد -2
  .والوقاية الصحية واألمن وطب العمل -2
  .الراحة -1

  .احترام السالمة البدنية والمعنوية وكرامة العمال -4
 .االجتماعيةالخدمات  -1
       :م عاميتقي

من كل ما سبق ذكره يتضم لنا أن التحول الذي عرفته الجزائر ، في مجالها االقتصادي، في ظل 
االشتراكي(، وظهور نظام جديد يقوم على اقتصاد السوق عرفت فيه النظام  الموجه )االقتصادي النظام 

االستغاللية،في التسيير وعرفت عالم الشغل بالتوازي تحوال في المؤسسات االقتصادية الجزائرية نوعا من 
مجال تنظيم عالقات العمل لتنتقل من الطابع التنظيمي إلى الطابع التعاقدي، والنظام التفاوضي، حيث 

 فيه الدولة كطرف منظم لعالقات العمل إلى طرف مراقب لها.  تانسحب
الظروف االقتصادية واالجتماعية التي مرت بها،  ويتضم من هذا أيضا أن الدولة الجزائرية، ور م

إضافة إلى األزمة األمنية التي ضربت قاعدة المؤسسات العمومية، إال أنها أعطت اهتماما كبيرا للطبقة 
 العمالية، من خالل القوانين والتشريعات التي أصدرتها في هذا المجال، منذ االستقالل حتى يومنا هذا.

اهتمامات الدولة الجزائرية، حيث حاولت من خالل مدوناتها و تشريعاتها االجتماعية  فالشغل يعتبر من أهم »
ي عبتالمختلفة أن تجد أفضل الحلول لتفادي المشاكل عن طريق تنظيم أفضل للعالقات المتولدة عن العمل ال

 . (2)«سواء كانت هذه العالقات فردية أو جماعية 

ظروف العمل، ووضعية العمال و مؤسسة،  ختلف حسب طبيعة كليوتطبق هذه الخدمات 
  .االقتصادية، واالجتماعية والثقافية والصحية

                                                                 
 09النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمل ، قصر الكتاب ، البليدة ، ص عبد الرحمان يحياوي :  1
 . 15راشد راشد : شرح عالقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص  2
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V-    أشكال الخدمة االجتماعية العمالية في الجزائر 
ور وسائلها وأهدافها يتفق مع ظروف المجتمعات االشتراكية اعية، وتطأن تعدد أشكال الخدمة االجتم

بحيث تساهم في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتلعب دورا فعاال في نجاح تلك الخطط وفي بناء 
المجتمع االشتراكي، كما إن الخدمة االجتماعية تتفق مع االشتراكية في الوسائل المتبعة لت كيد احترام كرامة 

على إزالة العوائق دون استمتاع الفرد بكرامته وحريته وخاصة  نا يعمالمد سواء، كما أنهحوالعامل على الفرد 
المستخدمة ومكملة ألعمال الدولة والجماعات االجتماعية تابعة للهيئة  القيود االجتماعية، لهذا تعد الخدمة

لتنظيم المعمول بهما في الجزائر كون المحلية، والهيئات المتخصصة، ويتم التكفل بها تطبيقا للتشريع وا
الخدمات االجتماعية العمالية تشمل جميع أشكال الخدمات التي نص عليها القانون العام للعامل والميثاق 

  الوطني وهي كالتالي:
 الخدمة الصحية: -أوال
بالوقاية والمتعلق  2611جانفي 29المؤرخ في  17-11( من القانون رقم 1جاء في المادة الرابعة )   

 (1)يلي: الصحية واألمن وطب العمل ما
يجب أن تكون محالت وأماكن العمل ومحيطها وملحقاتها وتوابعها، بما في ذلك كل أنواع  

 التجهيزات، نظيفة بصورة مستمرة، وان تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية الضرورية لصحة العمال .
والسيما خزانة  ووضع وسائل النظافة الفردية تحت تصرفهم،يجب تمكين العمال من ممارسة رياضة االستراحة 

 المالبس ودورات المياه، والمرشات وتوفير المياه الصالحة للشرب كذا النظافة في المطاعم.
 ماي   21المؤرخ في  221 – 61رقم  ي( من المرسوم التنفيذ29وتنص المادة السادسة عشرة )

  (2)يلي:  المتعلق بتنظيم طب العمل على ما 2661
 يخضع العمال إلجراء فحوص طبية دورية مرتين على األقل، في السنة وهم:     

 العمال المعرضون بشكل خاص ل خطار المهنية. -

 العمال المعنيون في مناصب عمل تتطلب مسؤولية خاصة في ميدان األمن  -

 سنة . 21العمال الذين تقل أعمارهم عن  -

 ( سنة.11خمس وخمسين )العمال الذين يزيد أعمارهم عن  -

 المعوقون جسديا وذوو األمراض المزمنة . -

 (12النساء الحوامل واألمهات الالئي بين األطفال تقل أعمارهم عن سنتين ) -
إلى وقاية صحة  طب العمل هدفي»يلي:  من القانون العام للعامل ما 21كما جاء في المادة  

هن بدني أو ذهني، ومراقبة تكيفه مع العمل وحمايته من العامل في العمل بالحيلولة دون تعرضه الن و 
 (  3)«األمراض المهنية وحوادث العمل 
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نظرا ألهمية الجوانب الصحية للعمال فقد اهتمت المنشآت الصناعية بهذه الجوانب، وذلك ألن صحة 
والمادية، والتي يمكن أن العامل تت ثر بظروف العمل المختلفة وهي تتكون من مجموعة من األحوال الطبيعية 

 (1)يلي: تحيط بالعامل في مكان عمله، وتنقسم مخاطر العمل إلى ما

وهععي معععا ينشعع  معععن اصععطدام واتصعععال بععين جسعععم العامععل وجسعععم صععلب، كمخعععاطر  :المخــاطر الميكانيكيـــة -أ
 نهيار. المباني واإلنشاءات ومخاطر األجهزة واآلالت ومخاطر وسائل االنتقال، ويدخل في ذلك مخاطر اال

وهي كل ما يؤثر على سالمة وصحة العامعل نتيجعة لعوامعل خطعر أو ضعرر طبيععي  المخاطر الطبيعية: -ب
كالحرارة والبرودة والكهرباء واإلضاءة واإلشعاعات الضارة والخطر من نقص الضغط الجوي العذي يعمعل علعى 

 المؤسسة. مخاطر االنفجار، هذه المخاطر يطلق عليها اسم الظروف الفيزيقية داخل
اطر الكيمائيــة: -ج وهععي تحععدث معن تعع ثير معواد كيمائيععة مسععتعملة أو تتسعرب إلععى جعو العمععل، كالغععازات  المـخ

 واألبخرة واألتربة وما يوجد في بيئة العمل وتدخل كذلك مخاطر الحريق.
وبالتالي فإن الغرض من الخدمات الصحية والطبيعة هعو حمايعة العامعل ووقايتعه معن أخطعار األمعراض 

لمهنيععة، ولهععذا تعمععل جميععع الععدول بععاختالف أيععديولوجياتها علععى تععوفير الرعايععة الصععحية للعمععال، مععن منطلععق ا
 مفاده أن صحة العامل تعد ثروة وطنية تزيد من إنتاجها وتحقق الغنى والمجد.

فالخدمععة االجتماعيععة الطبيععة والصععحية داخععل المؤسسععة ترمععي إلععى تحقيععق هععدف "يتجلععى فععي تمكععين 
العامل المريض من االستفادة من العالج الطبي بتنمية قدراته ورفع روحه المعنوية ليستفيد من الرعاية الطبيعة 

 .(2)سليمة تسمم له بإنتاجية مناسبة" ولكي يحي حياة صحيةالمتاحة له، 
ائي االجتمعاعي داخعل المؤسسعة حتعى  يقعوم بعدوره بالنسعبة للخعدمات الطبيعة البعد معن تسععجيل واألخصع

الحعععاالت واالحتفعععاظ بالسعععجالت الطبيعععة التعععي تسعععاعده علعععى تحقيعععق أهدافعععه، معععن خعععالل معرفعععة مععععدالت تعععردد 
تطيع أن يقوم العاملين على العيادات الطبية ونوعية أمراضهم واألجازات المرضية الممنوحة لهم..... حتى يس

بعمليععة المتابعععة التععي تمكنععه مععن تقيععيم موضععوعي لهععذه الخدمععة ومععدى اسععتفادة العععاملين منهععا أو إسععرافهم فععي 
 استخدام هذا الحق.

علعى أنعه "تت كعد  19وفي هذا المجال ينص ميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات الجزائريعة فعي المعادة 
ميع التحسينات التي تراها منتجة، وتقعوم ععالوة علعى ذلعك بعدور اللجنة الخاصة بحفظ الصحة واألمن وتفتم ج
 تكوين المستخدمين فيها الذي يتعلق بالوقاية". 

كما نص الميثاق الوطني في هذا المجعال "توظيعف نطعاق الطعب االجتمعاعي هياكعل مختصعة متصعلة 
ومثععال ذلععك األمععراض بالمشععاكل الجديععدة التععي تظهععر مععع زيععادة اإلصععابات التععي تترتععب علععى حععوادث الشععغل، 

  .(3)المهنية الكبرى التي ترتبط خصوصا ببعض األنشطة الصناعية"
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  (1)يلي: ومن هذا المنطلق فان األخصائي االجتماعي يسعى لتحقيق ما
تسععتلزم الرعايععة االجتماعيععة الصععحية أن يقععوم األخصععائي االجتمععاعي بععدور وقععائي وعالجععي، ويتمثععل الععدور  -

فريعق المعععالج لنجععاح أهعداف الخطععة العالجيععة معن خععالل إعععداد المعريض لتقبععل العععالج العالجعي فععي مسععاعدة ال
وجمع البيانات التي تفيد في عملية التشخيص ومساعدة العمال المرضى كي يساعدوا أنفسهم وذلك من خالل 

للوقعوع فعي العمل المباشر مع المرضى، أما الدور الوقائي فيتم من خعالل توعيعة العمعال وتثقعيفهم صعحيا منععا 
المرض،مع تركيز األخصائي علعى تغييعر الععادات السعيئة بالنسعبة للمعرض، وضعرورة تتبعع الحعاالت التعي تزيعد 

 معدالت ترددها بصورة واضحة لمعرفة السباب الحقيقية للتردد.
اهتمام األخصعائي االجتمعاعي بالجوانعب االجتماعيعة المصعاحبة للمعرض، والعمعل علعى رفعع العروح المعنويعة  -
 لمريض.ل
 تنظيم البرامج الترفيهية لجماعات المرضى والتخفيف عنهم من عبئ المرض.  -
العمععععل علععععى وقايععععة العععععاملين مععععن الوقععععوع فععععي األمععععراض المزمنععععة مععععن خععععالل االهتمععععام بالكشععععف الطبعععععي  -

 الدوري،وتوفير الرعاية الطبية المالئمة داخل المؤسسة.
 الصناعي للعاملين بما يقلل نسبة المستهدف من اإلصابة. اإلجراءات الخاصة بتوفير األمنب االهتمام -

 الخدمات والمساعدات المالية:  -ثانيا
في كثيرا ما يحتاج العامل إلى إرشاد أو توجيه أو تبصير بالموازين بين دخله واحتياجاته، وقد يحتاج 

نظم القعانون أسعلوب تمويعل نتيجة لطارئ عارض إلى نوع من العون المادي حتى يعيد توازنه مرة أخرى، "وقد 
مثل من وعاء أموال الغرامات في المنظمة، كمعا حعدد القعانون أن يكعون التصعرف فعي حصعة الغرامعات بمعرفعة 
لجنعععة معععن ممثلعععي اإلدارة والعمعععال، والقواععععد المنظمعععة لهعععذه المسعععاعدات تختلعععف معععن مؤسسعععة إلعععى أخعععرى طبقعععا 

 .(2)ألوضاعها االجتماعية"
 خدمات التكوين والتدريب المهني:  -ثالثا 

يقصد بالت هيل المهني التوجيه المهني لكل معن نقصعت قدرتعه علعى العمعل واإلنتعاج، فالت هيعل المهنعي 
 هو توجيه العامل وتدريبه على العمل ومساعدته على التقدم في عمله. 

ادرة على اإلنتاج ويهدف الت هيل المهني إلى تحويل األشخاص العاجزين إلى فئة صالحة للعمل وق
 واالعتماد على نفسها، وذلك بعد ت هيلهم وا عدادهم نفسيا.

حيث تعمل العملية التدريبية على زيادة مهارات العاملين، وتحسين قدراتهم على األداء الفعال في 
 إطار مساعدتهم على اكتساب الجديد من المعلومات واألساليب المدعمة لفعالية إنجازهم، فهي بذلك " نشاط
مخطط يهدف إلى تزويد األفراد بمجموعة من المعلومات والمهارات التي تؤدي إلى زيادة معدالت أداء الفرد 

 .(3)في عمله"
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 (1)وبهذا فعملية التدريب ترمي إلى تحقيق األهداف التالية:
تنمية مختلف تغيير سلوك الفرد و اتجاهاته "تنمية االتجاهات" في إطار تنمية المعارف و المعلومات وكذا  -

 المهارات الفنية والذهنية وتنمية روح العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية. 
 تحسين مستويات األداء، الذي يصبم أكثر فعالية في تحقيق األهداف التنظيمية. -

لكن هذه األهداف تبقى رهينة مجموعة من األسس والمبادئ التي تحدد فعالية الممارسات التدريبية، 
مبدأ يجسد هذه الفعالية هو الهادفية باعتبار أن التدريب هدفا محددا وموضوعيا قابل للتطبيق،في ولعل أهم 

اإلطار الشمولي الذي يوجه فيه الممارسات التدريبية للعاملين في مختلف مستوياتهم اإلدارية والفنية، بطريقة 
فيذ التدريب يبدأ بمعالجة تعتمد على مبدأ التدرج في توجيه مختلف األساليب والمعارف "أي أن تن

معالجة المشكالت األكثر صعوبة  الموضوعات السهلة ثم يتدرج إلى ما هو أصعب، وهكذا حتى يصل إلى
 . (2)"تعقيد و 

أما فيما يخص التكوين المهني فان العامل الصناعي الحديث أصبم مس لة عقل ال مس لة عضالت، 
اتسععععت آفاقعععه وقدراتعععه المهنيعععة والفنيعععة ععععن طريعععق التكعععوين  فالعامعععل ال يمكنعععه أن يعععؤدي عملعععه بنجعععاح إال إذا

المهني، ومن الخدمات التي تقدمها الصناعة، نجد إتاحة الفرصة العاملين العذين ير بعون فعي تحسعين خبعراتهم 
 الفنية من أجل الترقية وتحسين مستواهم االجتماعي.

لموضعععوعية المتمثلعععة فعععي توسعععيع وبالنسعععبة للتكعععوين المهنعععي فعععي الجزائعععر فانعععه أمعععر تحتمعععه الظعععروف ا
القاعععدة االقتصععادية للععبالد، األمععر الععذي يتطلععب التعبئععة وتحععذيرا متكععامال لقوتهععا الحيععة، حيععث نععص المععؤتمر 

فععي مجععال التكععوين المهنععي "باتخععاذ التععدابير المالئمععة  3892ديسععمبر  22-38الخععامس للحععزب المنعقععد بععين 
االجتماعيععة للعمععال وتشععكيل كععل هععذه األعمععال التععي تجععري داخععل  إلنعععاش التكععوين المسععتمر واإلتقععان والترقيععة

 .(3)المؤسسة والتي لها عالقة بها، والرفع المتواصل من مستوى الت هيل المهني للعمال"
فلقععد خصععص القععانون األساسععي العععام للعامععل الجزائععري فصععال كععامال بشعع ن العمععل والتكععوين المهنععي،  

وجعععل مععن التكععوين المهنععي حععق مععن الحقععوق التععي يجععب أن تمنحهععا المؤسسععة للعامععل، ألن التكععوين هععو أحععد 
 .(4)العامل من جهة أخرى إنتاجيةعوامل الترقية االجتماعية من جهة ويزيد من 

                                                                 
 .53إسمهان بلوم، مرجع سابق، ص 1
 .212، ص  2000، عمان 3، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط إدارة الموارد البشرية: نادر أحمد أبو شيحة 2
 .25، الجزائر، ص3888، الدورة الثالثة عشر، ماي  التكوين المهنيلجنة عالقات العمل:  3
 .353، ص3889، 30، جامعة قسنطينة، العدد إلنسانيةا ، مجلة العلومسوسيولوجية التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائربلقاسم سالطنية:  4



 .لخدمات االجتماعية العمالية في الجزائرا                                          الفصل الرابع

 211 

 الخدمات التثقيفية والتعليمية: -رابعا 
تشتمل الثقافة العمالية على نشاط تعليمي يستهدف تزويد العمال بالمعلومات الالزمة لمسعاعدتهم علعى  

قيعععامهم بععع داء واجبعععا تهعععم كععع فراد ععععاملين منتجعععين، ولتعععوعيتهم بعععالظروف والتطعععورات االقتصعععادية واالجتماعيعععة 
 على العمل القيادي، إضافة إلى االهتمام بمحو األمية.والسياسية إلى جانب التدريب المخصص 

والخدمات التعليمية والتثقيفيعة بقعدر كونهعا أدوات لتنميعة اإلنسعان معن النعواحي العلميعة والتعليميعة فإنهعا 
 بالنسبة للعامل تصبم أداة هامة لنموه النفسي واالجتماعي. 

هعام فعي تعلعيم العمعال وتثقعيفهم، معع تزويعدهم  وبالتالي فان للخدمات االجتماعية فعي هعذا المجعال دور  
 بالمعارف األساسية والمعلومات المرتبطة بما يدور في مجتمعهم الصغير )مجتمع المصنع( ومجتمعهم الكبير

 (1)يلي: )خارج المصنع(، وأهم مصادر هذا التعلم والتثقيف ما
قععععائق التععععي تتعلععععق بالعمععععل واإلنتععععاج، المحاضععععرات والنععععدوات والمنععععاظرات لتزويععععد العععععاملين بالمعععععارف والح -

 والمشاكل التي تصادفهم وكيفية التغلب عليها. 
 اإلذاعة المحلية للمصنع وذلك لتقديم المعلومات والموضوع الهام ونشر الثقافة. -
عععالوة علععى تنععوير األذهععان علععى الموضععوعات التععي  المكتبععة وتهععدف إلععى تزويععد العععاملين بالمهععارات الفنيععة، -

 ياتهم وحياة مجتمعاتهم.تتصل بح
 وتتمثل في فتم الدراسة إلتاحة الفرصة للعاملين على النهوض بمستواهم التعليمي. الفصول الدراسية، -
 الهوايات التي تهدف إلى معاونة العاملين على ترقية مشاعرهم وشغل أوقات فرا هم بصورة مثمرة. -
رجية بهدف المنش ة ودورها في اإلنتاج والمساهمة في وذلك إلعالم الجماهير الخا المنشورات والمطبوعات، -

 التنمية.
ممعععا سعععبق يتضعععم دور الخدمعععة االجتماعيعععة فعععي هعععذا المجعععال، إذ تعمعععل علعععى تهيئعععة المنعععاخ المناسعععب 
الستفادة العاملين من فرص التعليم والتثقيف، هذا بجانب مساعدة اللجان المشرفة على هعذه الخدمعة وتزويعدها 

والمنععابع األساسععية بغيععة الحصععول علعى الفائععدة المناسععبة للعمععال وتقععدم فعي الوقععت المناسععب لهععم لكععي بعالخبرات 
هذا إضافة إلى ما تحققه هذه الخدمات من زيادة للوعي بعين العمعال، وهعذا لعن يع تي إال  تحقق االستفادة منها،

 باألساليب العلمية والدراسات والبحوث العلمية.
النصوص ومواثيق العمل على وضع سياسة لمحو األميعة الجماهيريعة إلزالعة وفي الجزائر فقد أجملت 

الحععواجز أمععام الترقيععة االجتماعيععة والثقافيععة بعععدد كبيععر مععن العمععال، ويجععب أن يخصععص للغععة العربيععة المكانععة 
إنشعاء .كما أوصى المؤتمر السادس للخدمة االجتماعية العمالية الجزائرية في هذا المجال علعى: بها تليقالتي 

 .(2)وكذلك النقل والموارد المالية وتدعيم الهيكلة والوسائل التربوية والثقافية،
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وفي الخير فان ثقافة وتعلم العامل يعني القدرة علعى زيعادة اإلنتعاج وتحمعل المسعؤولية وتفهعم لمعا يعدور 
  في المؤسسة وفي المجتمع.

 خدمات األمن الصناعي : -خامسا
الفردية منها  لالصناعية االقتصادية معرض أكثر من  يره لحوادث العمن العامل في المؤسسات إ

أو الجماعية،فالظروف الفيزيقية المحيطة بالعامل لها اثر فعال عليه وعلى العملية اإلنتاجية لذا يجب توفر 
 من شانه أن يحمي العامل من الوقوع في المخاطر، بحثه على اخذ كافة االحتياطات األزمة أثناء كل ما

ممارسته للعمل كارتداء الخوذة والقفازات، والمالبس الوقائية والنظارات، وتوفر الظروف المناسبة للعمل 
جانفي  21المؤرخ في  01-99( من القانون 1السادسة )ة وذلك طبقا لما ورد في المادة ئكاإلضاءة والتهو 

 ( 1) يلي: بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل ما والمتعلق 3899
يجب أن توفر للعامل األلبسة الخاصة والتجهيزات والمعدات الفردية ذات الفعلية المعترف بها، من اجل  -

 الحماية وذلك حسب طبيعة النشاط واألخطار.
 يلي:  س القانون على ما( من نف01)كما تنص المادة السابعة 

 ائل العمل مناسبة ل شغال يجب أن تكون التجهيزات واآلالت واآلليات واألجهزة واألدوات وكل وس - 
 الواجب إنجازها ولضرورة االحتياط من األخطار التي قد يتعرض لها العمال.

حسن سيرها وذلك من اجل ضمان  ىكما يجب أن تكون موضوع رقابة دورية وصيانة من شانها الحفاظ عل
 .لاألمن في وسط العم

 من القانون نفسه على:  ( أيضا09الثامنة )وتنص المادة 
 اد أو إيجار األجهزة أو اآلالت أو أجزاء من اآلالت التي ال تستجيب إلى يمنع صنع أو عرض أو استر  -

الضوابط الوطنية أو الدولية السارية في مجال الوقاية واألمن، بسبب عيوب في تصميمها أو صنعها أو خلل 
 لحقها. 

 يلي: العام للعامل حيث نصت على ما ( من القانون31عشر ) ةوقد ورد في المادة الثالث
 (2).«يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تؤمن للعمال شروط الوقاية الصحية واألمن  »

 خدمات التامين االجتماعي : -سادسا
ن الضمان االجتماعي يقوم بدور إعالمي إحصائي على األصعدة الصحية والسكانية واالقتصادية إ

بتشجيع األبحاث في العديد من الدول، كما أنه يعتبر عمال تشريعيا بشكل حيث أن جمع المعلومات يسمم 
أساسي يشمل العديد من  المفاهيم كالبطالة أو العجز والمرض، والشيخوخة وأسرة العامل و يرها، ولهذا 
فالعامل قد يتعرض في حياته المهنية إلى مخاطر تؤثر على حياته، النفسية والجسدية، كما أن مجموعة من 

المؤسسة، ألنها تظهر في الحالة الطبيعة التضامن الذي يريد أن  اتالعائلة هي األخرى تبدوا معرضة لت ثير 
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يحركه الضمان االجتماعي على صعيد أوسع، فهو يعتبر األسرة كوحدة قائمة لها خصائصها وحقوقها. ولهذا 
عامل، تتمثل في اشتراكه في نظام أقر لها تشريعات تضمن حقوقها للو راعى المشرع الجزائري هذه الناحية 

الضمان االجتماعي والت مينات االجتماعية وذلك كحل أمثل لهذه المشكلة التي تهدد العامل خاصة أثناء 
 عجزه أو مرضه أو موته أو تسريحه .

تؤمن الدولة الحماية االجتماعية » العام للعامل على :  ( من القانون08التاسعة )حيث نصت المادة 
 (  1) .«من آثار الشيخوخة، والمرضى وحوادث العمل والوفاة  تهاألسرة التي قد تكون في كفالللعمل و 

وعليه فالضمان االجتماعي يقوم على جملة من التشريعات حول الت مينات االجتماعية، وحوادث العمل، 
 دقيق.والتعويضات العائلية بهدف خلق إطار واسع من الخدمة العامة وتثبيت شروط عملها بشكل 

 الخدمة السكنية:           -سابعا
لقد سعت الدولة الجزائرية جاهدة إلى توفير جميع الخدمات االجتماعية التي من شانها أن تساعد 

صدرت عدة تشريعات خاصة أالعامل على أداء عمله على أكمل وجه، ومنها مجاالت الخدمة السكنية، حيث 
 يلي:  ن عملهم، ومن بين النصوص القانونية الدالة على ذلك مابناء أحياء سكنية للعمال بالقرب من أماك

إن إنجاز مجموعة سكنية في نطاق المعامل المبنية يمكن للعامل من  »يلي:  الوطني ما قجاء في الميثا
 (  2) .«كان العمل ماإلقامة على مقربة من 
أنه في حالم مرض العامل أو عجزه أو إحالته » من القانون األساسي للعامل:  152وجاء في المادة 

من هذا الحق في  على  التقاعد فإن حقه في البقاء في األماكن، أو في سكن الئق يضمنه القانون، ويستفيد
ي حالة وفاة العامل األشخاص الذين يتكفلهم العامل شرعا ويستثنى من مجال تطبيق الحق في البقاء ف

           (3).«األماكن والمساكن الوظيفية المرتبطة بسير الخدمة، وذلك وفقا للتحديد الوارد في التنظيم المعمول به 
السكن الحقير التي  ةويعتبر السكن عامال أساسيا في تحسين مستوى المعيشي للجماهير، إذ أن ظاهر »

هل والجوع تعتبر ظاهرة مماثلة للبؤس، ومن ظهرت في شكل أكواخ وأحياء قصديرية مثل ظاهرة المرض والج
الثورة ضد البؤس  ن العالمات التي تدل على انتصاريهنا فإن زوال األكواخ واألحياء القصديرية سيكون من ب

باإلضافة إلى هذا الوجه ف ن هناك وجه آخر في مجال  السكن، حيث أن إنجاز مجموعات سكنية في نطاق 
بدوره على التقليل من مصاعب السكن التي تواجهها المناطق الصناعية، ويمكن  المعامل المبنية حديثا يساعد

للعامل من اإلقامة على مقربة من مكان العمل، حيث أن توفير سكن محترم للعامل، يضمن له العناصر 
 ( 4)«األساسية للراحة وهذا ما يساعده في عمله 

ب همية خدمات السكن في المجعال العمعالي،  وقد تزايد اإلحساس في الوقت الراهن في كثير من الدول
ومنهععا الجزائععر وهععذا يعنععي الحععرص الشععديد علععى تععوفير الجععو الععالزم والمالئععم السععتقرار العععاملين بقععرب مكععان 
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اإلنتععاج وتععوفيرا للوقععت والجهععد، ولهععذا فانععه مععن الضععروري تععوفير المسععاكن المالئمععة للعمععال إضععافة إلععى العمععل 
الفعععراغ لهعععذه التجمععععات، وعمليعععة إسعععكان العمعععال البعععد أن تقعععوم علعععى أسعععاس معععن علعععى تنظعععيم وتشعععغيل أوقعععات 

الدراسععات االجتماعيععة للتعععرف علععى عععاداتهم وتقاليععدهم ونمععط معيشععتهم حتععى تكععون المععدن الجديععدة أو أمععاكن 
 السكن مالئمة للحياة الجديدة بقرب مكان العمل.

اإلنتععاج ورفعععه بععوتيرة مسععتمرة تحقععق أهععداف النمععو فنظععرًا ألهميععة إسععكان العمععال وت ثيرهععا علععى عمليععة 
االقتصادي بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة، أصبم تسعهيل إجعراءات الحصعول علعى أراضعي للبنعاء فعي شعكل 
 –تعاونيات لصالم العمال، باإلضافة إلى تقديم القروض لالستفادة من السعكنات التسعاهمية االجتماعيعة مثعال 

 .-الجزائر
ال فان السلطة الجزائرية قد أوصت من خعالل الميثعاق العوطني "علعى أنجعاز مجموععات ففي هذا المج

سكنية في نطاق المعامل المبنية حديثا، يساعد بدوره على التقليل من مصاعب السكن التي تواجهها المنعاطق 
 الصناعية، ويمكن للعمال من اإلقامة على مقربة من مكان عمله".

بتحسعين بعرامج البنعاء  2611أفريعل سعنة  6-1منعقد في المدة معا بعين كما أوصى المؤتمر السادس ال
، وبوضع سياسة شاملة ومناسبة للسكن مما 2661-2611والتجديد السكني ضمن المخطط الخامس للعشرية 

يسعععتوجب مراععععاة الجوانعععب السياسعععية االجتماعيعععة واالقتصعععادية المتعلقعععة بالسعععكن، وكعععذلك بإشعععراك العمعععال فعععي 
السعكني لتجسعيد شععار الخدمعة االجتماعيعة العماليعة الجزائريعة "لكعل معمعل حعي سعكني" بإنشعاء  تصور النموذج

 .(1)صندوق وطني للسكن
 كما أوصى أيضا المؤتمر السادس للخدمة االجتماعية العمالية الجزائرية في هذا المجال ما يلي:

 وضع سياسة النقل الجماعي بالدرجة األولى. -
 .(2)صيانة ألجهزة النقلوضع مخطط للتنظيم وال -

 الخدمة الغذائية:  -ثامنا
تتخذ الخدمات الخاصة بالتغذية والتي تنظم في المؤسسات الصناعية أو بالقرب منها أشكاال عديدة، 

مطاعم بالمنشات أو قربها، بحيث يمكن للعمال أن يتناولوا فيها  موأكثر هذه األشكال هو الذي يتضمن تنظي
   (3)يلي : للعمال ما من القانون العام 395 جاء في المادةوجبات ساخنة وب سعار معقولة ولذلك 

النقل والسلة اللذين  ضيجب أن يواكب تعميم أنظمة المطاعم والنقل وتنميتها لالنقضاء التدريجي لتعوي »
      .«ا، حتى إلغائهما نهائيا يدفعان حالي
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الصناعية بان تقوم بإعداد الواجبات الغذائية للعمال، وتوفير ماء  توقد ألزم قانون العمل الجزائري المؤسسا
  (1)يلي:  الشرب، في مقابل ذلك أوجب على العمال أن يلتزموا مع المؤسسة بما

 .داخل المؤسسةار وتوزيع مشروبات كحولية أن يمنع العمال من إحض -
  .وذلك حفاظا على نظافة المؤسسة بها صالغذائية في المطعم أو في المكان المخص تأن يتناولوا الوجبا -

العامل خالل مدة الخدمة التي يقضيها تتكفل الدولة أو المؤسسة »يلي:  دة الرسمية ماوجاء في الجري       
 (2)«االستجابة لعدد من االحتياجات االجتماعية والثقافية، خصوصا ضمان الغذاء للعامل في مكان عمله 

والتغذيعة عمليعة  تعد صحة العامل هي مبعث نشاطه ومظهر رفاهيته وأسعاس حياتعه وكعل رأس مالعه،لهذا 
 ضرورية للحفاظ على صحته ومبعث قوته وحيويته وزيادة إنتاجه.

دمات الغذائية تهيئة األماكن لتناول الغذاء وتقييم الوجبات الغذائية المناسعبة وتعوفير الميعاه وتشمل الخ
الصعععالحة للشعععرب... وحعععث العمعععال علعععى األخعععذ بالععععادات الغذائيعععة السعععليمة، فالغعععذاء يمعععد اإلنسعععان بالعناصعععر 

 ارتباط مباشر.   الالزمة لنموه ويمده بالطاقة حتى تؤدي أعضائه وظائفها، ويرتبط بإنتاج العامل
 ( 3)ومن الوسائل التي تؤدي إلى تحسين التغذية في الصناعة الوسائل التالية: 
 وضع النظم والقرارات واللوائم الخاصة بالتغذية في الصناعة ومراقبة تنفيذها. -
 األمام. إقناع المسئولين ب همية التغذية في الصناعة وأن العناية بها تضاعف اإلنتاج وتدفع الصناعة إلى -
 مساهمة الجهات الحكومية في نواحي التغذية الصناعية. -
اشعتراك العمعال فعي إدارة المطعاعم فعي المصعنع ومعن المستحسعن تكعوين لجنعة يشعترك فيهعا العامعل وصععاحب  -

 العمل والطبيب لإلشراف على شؤون التغذية بين العمال في الصناعة.
سين تغذية العامل ول خصائي االجتماعي الدور المهني في من الممكن أن يساهم التثقيف العمالي في تح -

 توفير الخدمات الغذائية وحسن إدارتها واستشارة العمال على االستفادة منها.
 خدمة النقل والمواصالت:   -تاسعا

تعتبر خدمات النقل والمواصالت من أهم الخدمات التي تقدم للعامل بالمؤسسة الصناعية سواء العامة أو 
 الخاصة، وتعود أهميتها كونها تحافظ على قوة ووقت العامل، فبدال من أن يضيع العامل نصف ساعة في 

هي المسؤولة عن توفير هذه  التنقل إلى مكان عمله ساعيا بدلك وراء المواصالت، مجهدا نفسه فان المؤسسة
الجزائر كغيرها من الدول ، و الخدمة له طريق نقله من مقر سكناه إلى عمله عن طريق وسائل نقل جماعية

الوثائق في اهتمت بخدمات النقل للعمال، حيث أصدرت عدة قوانين وتشريعات خاصة بالنقل منها ما جاء 
 : يلي ما نللعمال الجزائرييالتي صادق عليها المؤتمر الخامس لالتحاد العام 

إن إنجاز أحياء عمالية قريبة من مكان العمل يشكل في اعتبار العمال أحسن حل للمشكل الحالي للنقل  »
الفردي، ويجب على كل سياسة في هذا الميدان أن تعطي األولوية للنقل الجماعي على حساب النقل الفردي 
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ن تنظم وتطور وتحسن النقل العمومي في المدن الكبرى وينبغي على كل المؤسسات العمومية والخاصة أ
  ( 1)«ويعتبر التنظيم المنطقي ألوقات العمل من ش نه أن يخفف من حدة مشاكل النقل 

ن تعععوفير النقعععل بالمؤسسعععات الصعععناعية يسعععاعد كثيعععرا علعععى أداء العامعععل لعملعععه ويعععؤثر فعععي عمليعععة إ    
 عن العمل، والت خر عن الحضور في الوقت المحدد.يابات غساعد على تفادي الياإلنتاج، كما أنه 

تعتبععععر خععععدمات النقععععل والمواصععععالت مععععن أهععععم الخععععدمات التععععي تقععععدمها المؤسسععععة للعععععاملين، فمشععععكلة  
المواصالت بالنسبة للعمال لها آثارها الخطيرة سواء من ناحية الجهد الذي يبذله العامعل أو معن ناحيعة النفقعات 

 ير على ميزانيته وميزانية أسرته.التي يتكبدها، ويكون لها ت ث
ولهذا تعمل المؤسسات الصناعية علعى تعوفير النقعل للعمعال بهعدف الحعد معن هعذه اآلثعار السعلبية التعي 

 217مععن قععانون العمععل الجزائععري رقععم  211تععنعكس بالسععلب علععى العامععل وعلععى المؤسسععة، ولهععذا نجععد المععادة 
عمعععاال فعععي أمعععاكن عمعععل ال تصعععل إليهعععا المواصعععالت "علعععى إلعععزام صعععاحب العمعععل العععذي يسعععتخدم  2612لسعععنة 

 (2)".العادية على أن يوفر لهم وسائل االنتقال المناسبة
وقعد جععاء هععذا الععنص لععالج شععكاوي العمععال الععذين يععانون مععن بعععد المنشعع ة الصعناعية مععع عععدم تععوفير 

 وسائل النقل األمر الذي يؤدي إلى زيادة النفقات على المواصالت العامة.
 :الخدمات الترويجية وشغل أوقات الفراغ -عاشرا

تسععارع المنظمععات الصععناعية إلععى إعععداد منظمععة للتععرويج عععن العععاملين وأسععرهم مسععتغلة فععي ذلععك وقععت 
الفععراغ الخععاص بالعطععل األسععبوعية واألجععازات السععنوية للعمععال، ألن الخععدمات الترويجيععة للعمععال ليسععت مجععرد 

نما هعي أداة هامعة إلكسعابه المهعارات واالتجاهعات التعي تجعلعه قعادر علعى  ممارسة ألنعواع متععددة معن النشعاط،وا 
الموازنععععة بععععين احتياجاتععععه الجسععععمية والنفسععععية واالجتماعيععععة بقصععععد االرتفععععاع بمسععععتواه االقتصععععادي واالجتمععععاعي 
والثقععافي، وتتميععز هععذه الخععدمات ب شععكال مختلفععة ومتكاملععة كععالنوادي وجماعععات الععرحالت، والتمثيععل وجماعععات 

ت كالرسم والبرامج الرياضية...، كما تتضمن الخدمات الثقافية وتشمل المصعايف والمعسعكرات الصعيفية الهوايا
 تنظيم المحاضرات والندوات الثقافية.

كما سارعت المنظمات الصناعية إلى إعداد برامج منظمة للترويج عن العاملين وأسعرهم، مسعتغلة فعي 
جعازات السعنوية للعمعال وتكعون هعذه البعرامج علعى نحعو رحعالت ذلك وقت الفراغ الخاص بالعطل األسعبوعية واأل

  )األجازات القصيرة( والمصايف )األجازات  طويلة(.

  (3) وفي الجزائر فقد نصت المواثيق والنصوص القانونية على:

 ترقية ممارسة التربية البدنية والرياضية في الوحدات االقتصادية من قبل العمال وأسرهم. -
العطععل واالسععتجمام وأوقععات الفععراغ لصععالم العمععال وأسععرهم فععي سععبيل المحافظععة علععى تععوازنهم  تطععوير مراكععز -

 البدني والنفسي.
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 (1)كما أوصى المؤتمر السادس للخدمة االجتماعية الجزائرية على:
دمععاج االهتمامععات  - تعععدد وتنععوع النشععاط الثقععافي، مععع األخععذ بعععين االعتبععار اهتمامععات العمععال والمؤسسععات، وا 

 الوطنية والدولية.
 إعداد منشطين من بين العمال أنفسهم. -
 تعميم ممارسة الرياضة البدنية. -
 إقامة مراكز صيفية. -
قامععة المعروضععات والنععدوات، التركيععز علععى نشععر واسععع للصععحف والمجععالت، - واسععتخدام النععوادي والسععينما  وا 

 للفرق المسرحية والموسيقية وتشجيع األبحاث.
 خدمات االجتماعية في التنظيم الجزائري.معالجة لنسق ال

إذا كانت الخدمة االجتماعية العمالية ظهرت بظهور الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا نتيجة نضال 
عمالها للخعروج معن قسعاوة االسعتغالل البشعع فعي خضعم تمركعز الحكعم ووسعائل اإلنتعاج وكعذا رأس المعال فعي يعد 

الجزائعر جعاء متع خر لكونهعا كانعت تحعت نيعر االسعتعمار الفرنسعي أيعن كعان جعل طبقة معينة، فعان ظهورهعا فعي 
 فئات شعبها من الفالحين يناضلون من أجل االستقالل.

حيث كان العمال أثناء فترة االستعمار يعيشون في ظروف اجتماعية سيئة للغاية، وذلعك بسعبب نظعرة   
معععنهم خدمعععة أهعععدافهم فقعععط، ممعععا زاد فعععي تعععدهور المسعععتعمر الفرنسعععي للعمعععال علعععى أنهعععم جمعععع اآلالت الغعععرض 

أحعععوالهم المعيشعععية، وبععععد االسععععتقالل قعععام المسعععتعمر بتخريعععب وهععععدم المؤسسعععات االقتصعععادية الموجعععودة بععععدافع 
االنتقام، هذا ما جعل الخدمة االجتماعية العمالية في الجزائر لم تظهر بشكل بارز، "ويعود ذلك لكون الشعب 

ار اقتصعاد بعالي الهياكعل مبنيعا علعى الزراععة واسعتغالل المعوارد األوليعة متجهعا نحعو الجزائري ورث عن االسعتعم
 . ( 2)التصدير للمواد الخام،متميزا على األخص بانعدام القاعدة الصناعية"

والمؤسسة الجزائرية بصفة عامة و العامل بصفة خاصة ليست وليدة ظروف معينة مرت بها البالد، إنمعا هعي 
تطبيق الرشيد لالختيارات الكبرى منذ عهد االستقالل، ونظعرا ألهميعة الخعدمات االجتماعيعة مضاعفات خلفها ال

العماليععة فععي المؤسسععات فععان الدولععة قععد وضعععتها مععن أولويععات المؤسسععات الجزائريععة فععي تلععك الفتععرة، فكمععا هععو 
م يظععم مجموعععة مععن معععروف أن القاعععدة التععي اعتمععدتها السععلطة السياسععية فععي تنميتهععا للععبالد هععي القطععاع العععا

الشعععركات التعععي تععععود ملكيتهعععا للدولعععة تتصعععرف فيهعععا وفقعععا لمبعععادئ النظعععام االشعععتراكي، وحتعععى يتحقعععق المجتمعععع 
المنشععود لفئععات عريضععة معععن الشعععب الععذي رزح تحععت نيعععر االسععتعمار لسععنين طويلععة سععععت الدولععة إلععى خلعععق 

الجتماعيععة، فكععان تعع مين مععورد الععرزق مؤسسععات القطععاع العععام التععي تععؤدي وظععائف عديععدة مععن بينهععا الوظيفععة ا
مهمة أخذتها الدولة على عاتقها، وجعلت المؤسسعات العموميعة مجعاال يحتعوي كعل األيعدي القعادرة علعى العمعل، 
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، حيث أولت السلطة عنايتها بالقوة العاملة من أجعل 2691وعلى هذا األساس بدأ االهتمام بالعمال منذ جوان 
 تحسين وضعيتها وزيادة إنتاجها.

ولقععععد وضععععع التنظععععيم االشععععتراكي العمععععال فععععي المقععععام األول، ووفععععر لهععععم األمععععن االجتمععععاعي والضععععمان   
االجتمععاعي والخدمععة االجتماعيععة كوسععيلة لتحقيععق أهععداف الثععورة االشععتراكية فععي بالدنععا، وبالتععالي فععان االهتمععام 

لتالي زيادة في اإلنتاج واإلنتاجية، بالعمال وظروفهم االجتماعية والمادية يؤدي حتما إلى تحسين في أدائهم وبا
"تسعتهدف الثعورة الصعناعية إلعى اإلنمعاء االقتصععادي،   22وهعو معا حعاول الدسعتور إبعرازه حيعث جعاء فعي المعادة 

تغييععر ورفععع مسععتواه التقنععي والعلمععي وا عععادة تشععكيل المجتمععع، وهععي تعمععل فععي نفععس الوقععت علععى تحويععل وجععه 
 .(1)البالد"

التسيير االشتراكي للمؤسسات، تحدد فيعه سياسعة الخعدمات االجتماعيعة  صدر ميثاق 2672وفي سنة 
نقطععععة االنطععععالق بالنسععععبة لسياسععععة  2672\ 22\ 29المععععؤرخ فععععي  11\72فععععي المؤسسععععات، وكععععان األمععععر رقععععم 

معواده علعى أن يسعتفيد العامعل معن جميعع الحقعوق المتعلقعة بعاألمن  تنصعحيعث الخدمات االجتماعية العمالية، 
 .(2)والخدمات السكن والخدمات الصحية الجتماعية،والت مينات ا

مالمععم السياسععة الجزائريععة فععي المجععال العمععالي  هــواري بومــدينحععدد الععرئيس  2671\ 12\ 21وفععي 
بقوله "إن الهدف األسمى الذي نرمي الوصول إليه من وراء كل هذه األعمال التي قمنا بها، هو إسعاف الفعرد 

 .(3)عمال اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا"ً ورفاهيته وذلك بتحسين أوضاع ال
 211كما أعطى القانون األساسي الععام للعامعل أهميعة كبيعرة للخعدمات االجتماعيعة إذ نعص فعي مادتعه   

علععى مععا يلععي: "تسععتهدف الخععدمات االجتماعيععة المسععاهمة فععي رفععع المسععتوى المعيشععي للعامععل وأسععرته وتنميععة 
عامععل، وتحسععين الرفاهيععة الماديععة والمعنويععة لععه ولعائلتععه، عععن طريععق شخصععيته وذلععك بتسععهيل الحيععاة اليوميععة لل

 .(4)تكملة أجر العامل على شكل خدمات في مجاالت الصحة والسكن والثقافة والترويم"
نصعت علعى "أنعه يسعتفيد  2671معن القعانون األساسعي الععام للعامعل العذي صعدر سعنة  29وفي المادة   

 .(5)إياه القانون في مجال الخدمات االجتماعية" العامل من جميع الحقوق التي يمنحه
كما نص القانون على ضعرورة مشعاركة العمعال فعي النشعاطات االجتماعيعة والثقافيعة التعي تعمعل علعى تحقيعق   

جعب ي معن القعانون األساسعي الععام للعامعل "إن المسعتخدم 79الرفاهية لهم وألسرهم، وهو ما نصت عليعه المعادة 
النشعععاطات والحركعععات االجتماعيعععة والثقافيعععة الموجهعععة نحعععو تحسعععين الرفاهيعععة الماديعععة  عليعععه أن يسعععاهم فعععي كعععل

 .(6)والمعنوية للعمال في المؤسسة"
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على إنشعاء الصعندوق العوطني للخعدمات  12/17/2612المؤرخ في  19-11كما تضمن القانون رقم   
 (1)االجتماعية التي تهدف إلى:

 العمال.توزيع عادل للخدمات االجتماعية بين  -
القيععام بععالبحوث والدراسععات التععي تهععدف إلععى التطععوير المنسععجم للخععدمات االجتماعيععة بالمؤسسععات والهيئععات  -

 المكلفة بالخدمات االجتماعية.
 القضاء على الفوارق االجتماعية بين العمال. -

القععات العمععل كمععا دعععت القععوانين إلععى ضععرورة مراقبععة تطبيععق األحكععام الشععرعية والتنظيميععة المتعلقععة بع  
الفردية والجماعية وظروف العمعل والوقايعة الصعحية وأمعن العمعال، وتقعديم المعلومعات واإلرشعادات للعمعال فيمعا 
يخععص حقععوقهم وواجبععاتهم والوسععائل المالئمععة أكثععر لتطبيععق األحكععام المتعلقععة بععذلك، إضععافة إلععى ضععرورة تبليععغ 

فععي  2667كمعا جععاء فعي قععانون العمعل الصععادر سعنة وتوضعيم النصععوص التشعريعية المتعلقععة بالعمعل والعامععل، 
 (2)مادته الخامسة أن للعمال حقوق هي:

 الحقوق االجتماعية والتقاعد. -
 الوقاية واألمن وطب العمل. -
 الراحة. -
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VI- : أهداف الخدمة االجتماعية العمالية 
والمساعدات ،وكانت ذات طبيعة لقد كانت الخدمة االجتماعية في بداية ظهورها تهتم بتقديم المعونة 

مخصصة للطبقات الدنيا في المجتمع على العموم والطبقة العاملة على الخصوص ، وذلك بتقديم الخدمات 
االجتماعية، المختلفة كخدمات السكن والثقافة العمالية ،والت مينات االجتماعية، والخدمات الترويجية و يرها   

دون اللجوء إلى األساليب والطرق العلمية ، فلم تكن هناك سياسة تحدد وكانت تقدم بشكل تلقائي  ير منظم 
شرعيتها وتعطيها صبغة قانونية، ولم تتبع منهجا في حل مشاكل العمال االجتماعية واالقتصادية والنفسية  
حيث كان أصحاب األعمال يقدمون الخدمات االجتماعية لعمالهم عطفا عليهم ومساعدة لهم ، وذلك من 

 ستغاللهم في زيادة الربم ، فلم تكن هناك عقود محددة تبين حقوق العامل وواجباته.اجل ا
لكن بتطور الصناعة والزمن وقيام الدراسات االجتماعية ومدرسة العالقات اإلنسانية بالخصوص 

اعية واالجتم أصبحت الخدمة االجتماعية العمالية أعمق أثر وأوسع مجاال وأعظم شئنا في العالقات اإلنسانية
 لمواجهة الظروف واألوضاع االجتماعية.

ولهذا فالخدمات االجتماعية تختلف اختالفا تاما في أ راضها وأساليبها عن الخدمات التي يتطلبها 
يحترم الشخصية اإلنسانية التنظيم العلمي للعمل، فغرضها المباشر ليس اإلنتاج، إنما هو إنسانيا ساميا 

 .ة العامل، وتكون الخدمات االجتماعية متوفرة له وألسرتهالعمل بحري ةماوكذا كر  للعامل 
ت فلر ) أوليفر شلدون ( عن هذه اآلراء بقوله " ال يمكن رفع الكفاية اإلنتاجية في الصناعة إذا أ ولقد عب 

فالصناعة إذن إبداع إنساني  (1)حقيقتها الكبرى، وهي ليست خليطا من المادة بل هي مجموعة من البشر
نسانيتها   (2)هي أساس مسؤولياتها االجتماعية نحو من يشتغلون بها "  وا 

ومما ال شك فيه أن للخدمة االجتماعية العمالية أهدافا خاصة ،  ير أنها ال تخرج عن إطار 
التي من ش نها وجدت الخدمة االجتماعية العامة ، فهي متنوعة ومترابطة في الوقت نفسه،  األهداف العامة،

 هداف حسب أهميتها للمؤسسة إلى األهداف التالية :ويمكن تقسيم هذه األ

 الهدف االقتصادي : -1
، وعلى هذا األساس فهي توفر الخدمات االجتماعية سة هو رفع عملية اإلنتاج وتحسينههدف المؤس

كحوافز تدفع بالعامل أو مجموعة العمال إلى العمل بتفان من أجل رفع اإلنتاج ، كون هذه الخدمات تؤثر 
سلوك العامل بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة، ويرى في ذلك بعض رجال اإلدارة ب ن الحوافز  ير على 

  (3)، والتفاني في أدائها دون تراخ ل على إنجاز أعمالهم بإنفاق ودقةمشجع لحث العما

ومنه فإن الخدمات التي تقدمها المؤسسة تجاه عمالها إال ولها هدف اقتصادي تسعى المؤسسة 
، وذلك أنه ال يمكن أن تماعية فلإلنتاج عالقة وطيدة بهافمهما كان العمل، ومهما كانت الخدمة االج لتحقيقه

  .نسلب الهدف االقتصادي من مجموع األهداف
                                                                 

 35، ص  3819أحمد زكي بدوي : عالقات العمل والخدمة االجتماعية العمالية ، اإلسكندرية دار الجامعات المصرية سنة  1
 34نفس المرجع : ص  2
 01، ص  3892صالح بيومي : حوافز اإلنتاج في الصناعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، سنة  3
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ة بين العمال وأصحاب األعمال، ويمكنها قاستنواالتجاه الذي أصبم يميز تطور الرعاية االجتماعية م
، أذن الحقيقة العلمية بالدرجة األولى أنتاج حقة في سبيل إنتاج السلعشاركة الأن تشجع روح التعاون والم

  ( 1)السلع
 الهدف االجتماعي : -2

إذا كان هدف المؤسسة األول هو الجانب االقتصادي فال يمكن أن ننسى الهدف االجتماعي ، ذلك 
أن كل عملية مهما كان محتواها فإن المجتمع هو الذي يتبناها وذلك أن العمال ما هم إال فئة من المجتمع 

انخفاض اإلنتاج يؤدي إلى  الكلي  فخدمة العمال تخدم المجتمع اجتماعيا واقتصاديا ، ألن زيادة اإلنتاج أو
ب أن يتماشى مع حاجات العمال فهي تحسن حياة المجتمع يجرفاهية أو بؤس المجتمع، وتقدم الخدمات 

، فمهما وهذه العملية تؤدي بالضرورة إلى رفع معيشة المجتمع وازدهارها ككلالذي يعيش فيه العامل وأسرته، 
نما نعمل لغاية وهذه  يكن العامل اجتماعيا والعمل ضرورة اجتماعية ، ذلك أنه ال نعمل من أجل العمل وا 

ية هي المجتمع، فالضرورة تقضي منا إذا إيجاد السبل الكفيلة لهذه العملية ، ذلك أنه ال يمكن للخدمات االغ
أن تحقق أهدافها إال بعد أن تهيئ الجو االجتماعي المناسب بين العاملين لتوطيد العالقات االجتماعية 

ة بينهم فالجو االجتماعي المناسب هو أساس كل العملية ، وعن المجتمع وبه تقوم كل هذه الدورة واإلنساني
 االقتصادية.
وعليه يمكن القول أن سيطرة اإلدارة على عملية اإلنتاج وزيادة معدالتها وب قصى سرعة ليست  اية  

ممكن من الخدمات للمجتمع ،  أو هدفها في حد ذاتها ، فإن الهدف النهائي في ذلك هو توفير أكبر قدر
 ( 2)حتى يتمتع بالقدر الالزم من الخير والرفاهية .

 الهدف اإلنساني : -3
إن المؤسسة مهما كان نشاطها فاإلنسان هو المحرك األساسي لها فالقيام بخدمة اإلنسان قد ت خذ في 

ر م ما نشهده من تغيير في  بعض األحيان بعدا إنسانيا أكثر منه اقتصاديا ، فاإلنسان هو عامل المؤسسة
عنه عواقب وخيمة على المجتمع كون المؤسسة  رنجا، إلنسان العادي إلى اإلنسان اآلليوجهة المؤسسات ل

جزء صغير من المجتمع الكلي ، فاإلنسان العامل يجب أن يشعر ب ن له وزنا هاما في المؤسسة المستخدمة 
 كوحدة صغيرة ثم المجتمع على أوسع نطاق .

ط من المادة بل هي خليط من ناعة ليست مجرد آالت وعمليات ميكانيكية، وهي ليست خليفالص
من هذا يظهر لنا ب ن اإلنسان هو المحرك األساسي للمؤسسة فهو يعتبر أساس العملية اإلنتاجية،  البشر

كما يقال هو  الذي تسعى الخدمة االجتماعية لتحقيقه، فاإلنسان ولهذا ال يمكن تجاهل هذا الهدف اإلنساني
مقياس األشياء كلها، مقياس من األشياء الموجودة من حيث هي موجودة ، وقياس األشياء  ير الموجودة من 

  حيث هي  ير موجودة.

                                                                 
 34مد زكي بدوي : مرجع سابق ، ص أح 1
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 الهدف النفسي: -1
العوامل التي  دتإن التطور الصناعي قد  ير بشكل ملحوظ إمكانيات اإلنتاج في العمل حيث تعد

تجعل العامل إنسانا مرتاحا أم  ير مرتاح، ويشكل العمل وسيلة للعيش وللحصول على مصادر أخرى 
لالرتياح النفسي، ومن  ايات الخدمة االجتماعية أنها تعمل على االهتمام بالجانب النفسي للعامل ، ألن 

ثه ا" في ابح التون مايوا ركز عليه " وهذا م ....،وقلق ،وتعب ،العمل يؤثر على الجانب النفسي من ملل
" ووجد أن الملل ظاهرة ويسترن الكتريك حيث درس ت ثير ظروف العمل على التعب والمردودية في شركة " 

ث في كل المجتمعات فالعامل يصبم آلة في حد ذاته، لذا يجب نفسيا األخذ بعين االعتبار هذه دطبيعية وتح
تماعية تتمثل في خدمات الصحة والنقل والتعليم والتثقيف في مجال الظاهرة، من خالل توفير خدمات اج

العمل، للوصول بالعامل إلى الرضا والشعور باألمن والطم نينة والراحة النفسية، باإلضافة إلى الحوافز 
ل النفسية، كالرفع من الروح المعنوية للعامل والتشجيع، والزيادة في األجور، والتي من ش نها أن تدفع العام

 إلى مواجهة مشاكله اليومية والتغلب عليها .
 من القانون األساسي العام للعامل الجزائري على ما يلي :  211ومن هذا المنطلق فقد نصت المادة 

 (1) ." تهشخصي " تستهدف الخدمات االجتماعية المساهمة في رفع مستوى المعيشة للعامل ولعائلته وتنمية

هذه الخدمات تعتبر دوافع وحوافز نفسية تدفع العامل إلى التغلب على العقبات التي تعرقل وتضعف  
من معنوياته من جهة، ومن جهة أخرى تقضي على الملل الذي يحدث نتيجة التخصص الذي آلت إليه 
 المؤسسات الحديثة، لهذا عمدت بعض المؤسسات الصناعية إلى إيجاد بعض وسائل الجذب منها:

، ، وهذه الحفالت التكريميةاجتماعات نهاية السنة، وكذا إقامة حفالت للعمال الذين هم على أبواب التقاعد
 تكون بمثابة لتدعيم الروابط الودية .

ومن خالل هذا يتضم لنا أن للخدمة االجتماعية هدف نفسي يجب تحقيقه وليس فقط الهدف 
كانت مرتاحة يكون مردوده جيدا وعمله منظما داخل االقتصادي واالجتماعي، ألن نفسية العامل إذا 

 المؤسسة، وبالتالي يشعر العامل ب نه  ير حبيس لآللة و ير تابع لها.
 الهدف التقني :  -9

إن الدول على اختالف نظمها االقتصادية وسياساتها تهتم كثيرا بمشكلة رفع الكفاية اإلنتاجية في 
اآلخذة ب سباب التصنيع تهتم اهتماما خاصا بإعداد العامل الماهر  مختلف نواحي اإلنتاج، ولهذا فإن الدول

المدرب ألنه دعامة التصنيع، حيث تم إنشاء مراكز التدريب المهني التابعة للمصانع لتحقيق الكفاية اإلنتاجية 
لتدريب ، والتدريب على المهن واكتساب المهارة فيها من خالل الدراسة النظرية والعملية خالل فترة اجهةمن 

  من جهة أخرى.

                                                                 
الصناعي ، زرمان عبد الغني : الرعاية الصحية في المؤسسة الصناعية بالجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه من الدرجة الثانية في علم االجتماع  1

 31، ص  3884،  3885يقي ، قسنطينة ،معهد علم االجتماع ، جامعة قسنطينة ، إشراف نور الدين حق
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لهذا فالخدمات االجتماعية العمالية لها هدف تقني يتمثل في دفع العامل عند القيام باألعمال الموكلة 
إليه أن يكون أكثر مرونة وأكثر امتالكا للمكاسب والمعارف التقنية والعلمية ، فالتكوين والتدريب يسيران وفق 

ل ، ذلك أنه في حالة عدم القيام بخدمة الفرد ، وكذا عائلته والمجتمع معايير علمية، يكون محورها الفرد العام
 يكون المردود التقني ضعيفا ، وبالتالي يؤدي إلى عدم مسايرة العمل للتقنيات الحديثة.

ومنه فالمؤسسات الصناعية تعمل من خالل تقسيم الخدمات االجتماعية على العمال لمساعدة 
 لعمل واآللة.العامل على التكيف مع أحوال ا

الذي عقد في ميونيخ أهداف  2619هذا وقد حدد المؤتمر الدولي الثامن للخدمات االجتماعية عام 
  (1)الصناعية فيما يلي : تفي المنشآ ةالخدمة االجتماعي

 مساعدة العمال في مواجهة الصعوبات النفسية والمادية الخاصة بهم وب سرهم. -2
 بين العاملين في المنشآت.المساهمة في تحسين العالقات  -2
 معاونة العمال على التكيف مع أحوال العمل بالمنش ة. -1
 المشاكل المترتبة عن استخدام النساء واألحداث والعمال. ةمعالج -1
 المشاركة في تحمل المسؤولية عن ظروف العمل ، والعمل على التحسين المستمر لهذه الظروف.-1
 ...الخ. مملين واإلشراف عليها كالتغذية واالنتقاالت والتروياعية للعتوفير مختلف الخدمات االجتما -9

سهم الخدمة االجتماعية في إرساء دعائم الديمقراطية ومبادئها وكفالة حقوق اإلنسان المادية توهكذا 
 والمعنوية وهي تسعى نحو توفير مستوى مالئم من المعيشة لكافة العمال.

أي الهدف االقتصادي ، بل  ةالفرد ال يعني الوصول إلى أكثر مر دوديإذا نستنتج أن القيام بخدمة 
يجب أن ت خذ بعين االعتبار جميع المعايير السالفة الذكر لجعل العملية ناجحة وبالتالي تكون الفائدة أكثر 

 دي.انتشارا ، وهنا فقط نصل إلى تلبية جميع األهداف وعلى رأسها الهدف االقتصا

                                                                 
   392، ص ،  3889عبد المحي محمود حسن صالم : الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة المهنية ،دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية  1
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VII-  االجتماعية العمالية :فلسفة الخدمة 
إذا كان المجتمع يستهدف المزيد من إنتاجيه القوى العاملة فيه باعتبارها أساس قيام البنى االجتماعية  
فإن الخدمة االجتماعية تؤدي رسالتها في هذا المجال من خالل توفير المزيد من أمن العامل واستقراره  ودفع 

ذا تستمد الخدمة االجتماعية العمالية دورها في توفير الطاقات قدرته الذاتية إلى أقصى حد مستطاع، وله
اإلنسانية الخالقة من أهدافها ومبادئها ومعاييرها األخالقية في المجاالت المختلفة بهدف المساهمة في إحداث 
تغييرات مر وب منها في األفراد والجماعات والمجتمعات واألنظمة االجتماعية، بما يساعد على تحقيق 

، وذلك لتوفير أكبر قدر من السعادة له  وال ان مع نفسه ومع بيئته االجتماعيةل تكيف ممكن لإلنسأفض
يتحقق ذلك الهدف إال عن طريق تحقيق الهدف العام للمهنة، أي مساهمتها في إحداث التغيرات لصالم 

والتي ال تستمد إال من  اإلنسان والتي يترتب عليها رفع مستوى معيشته في النواحي االقتصادية واالجتماعية
 فلسفتها المتمثلة فيما يلي:

احترام اإلنسان في كافة مواقع  عمله وحياته كمواطن صالم له قيمته وكرامته ، وحقه في الحياة اآلمنة ،  -2
وتوفير احتياجاته اإلنسانية في مختلف الظروف بما يهيئ له انطالقا فعاال لقواه الذاتية ، واستخداما أرقى 

 المتاحة. تنيالإلمكا
إيمان المهنة ب ن اإلنسان أحسن ما يكون نموا وأكثر ما يكون إنتاجا  عندما تتاح له الفرص الستخدام  -2

واستثمار قدراته وتنميتها عن طريق ما يسهم به من مشاركة في حياة الجماعات التي يعيش فيها أو يرتبط 
حركة التنمية الشاملة المتصلة بإنتاجية البناء  بها في مجتمعه ، مما يرفع إنتاجية العامل ويشارك  في

 االجتماعي. 
إدراكها أن استخدام المهارات الفنية في الخدمة االجتماعية يستهدف تحرر اإلنسان من المعوقات الذاتية  -1

والبيئية ، وبالتالي تمكنه من التفكير والتعبير وتنشيط طاقاته في مجال عمله ، وحياته واالنطالق بها في 
        (1)الخلق واالبتكار من أجل تحقيق األهداف المبتغاة بدافع من نفسه. 

روريات الخدمة في المجال اء على هذا فقد أصبحت مهنة الخدمة االجتماعية ضرورة من ضنوب
، وذلك إلشباع االحتياجات النفسية للعمال وحسن اإلنتاج بالنسبة للمصنع ، لذا كان لزاما على العمالي
 ن بالخدمة االجتماعية النظر إلى المؤسسات الصناعية في ظل الركائز التالية :المشتغلي

 وهي بذلك تختلف اختالفا كبيرا فيما بينها. ةن لكل منظمة صناعية سمات مميز إ -2
 المنظمة الصناعية ش نها ش ن أي كائن يتغير باستمرار بتغير هذه العوامل التي تشكل سماتها الرئيسية. -2
ئات االجتماعية التي تغذي المنظمة بالعمال لها ت ثير كبير على نوع القيم أو المفاهيم السائدة أن البي -1

 داخل المنظمة نفسها مما يؤدي إلى ضرورة فهم هذه القيم للتعامل معها بشكل أكثر توافقا.

عمال فقد سلوب في مواجهة المشكالت العامة داخل المنظمة موقف الطرف اآلخر وهو الاأليتوقف على  -1
تكون  تكون اإلدارة حازمة وتعمل على حل المشاكل فورا وينعكس ذلك على السلوك العام داخل المنظمة، وقد
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متراضية وال تحس بالمشاكل إال بعد تفاقمها ، وبالتالي فإن ذلك يؤثر على موقف الطرف اآلخر وهو العمال 
 ونظرتهم إلى اإلدارة.

ثقة العمال في أنفسهم وفي قدرتهم على األعمال المطلوبة منهم  الروح المعنوية: ويتضمن مفهومها -1
  .وثقتهم في إدارة المنظمة وفي فاعلية األهداف التي يتحركون إلنجازها

داخل المنظمة أصبم من المسلمات التي يجب على األخصائي االجتماعي  ءاإلحساس بالوالء واالنتما -9
 أن يحرص على تنميتها باستمرار.

عة المصنع تفرض على عماله ارتباطا جماعيا باعتبار أنهم يعملون سويا وفي مكان واحد إن طبي -7
 الشتراك المصالم بين العمال ولالرتباط المستمر بينهم.

إن لآللة أثر كبير في حياة العامل فهو يعيش ويتعامل معها فترة طويلة خالل عمله اليومي ، مما يؤثر  -1
 في سلوكه وكيانه االجتماعي.

أن المصنع الحديث أصبم مؤسسة إنتاجية له وظيفة اجتماعية، بل أصبحت الوظيفة االجتماعية أساسية  -6
 (1)لحسن إنتاجه، والبد أن يحقق نوعا من التوازن بين الوظيفتين االقتصادية واالجتماعية. 

ي لها أهمية خاصة زيادة اإلنتاج ودقته مرتبطة بعمليات االختيار والتدريب والت هيل المهني ، والت -21
مكانياته   باعتبار أن إتباع هذه العمليات يؤدي إلى وضع العامل في المكان المناسب له في ضوء قدراته وا 
وكذلك إعداده بالوسائل التي تجعل إنتاجه أكثر دقة ، وهذه العمليات جميعا مجاالت للخدمة االجتماعية التي 

 .صنع اإلنتاجية واإلنسانيةياة المتستطيع أن تتجه بها نحو الت ثير في ح
، وذلك يتطلب تقديم خدمات اجتماعية مات واللجان في المنشآت الصناعيةإشراك العمال في التنظي -22

 فردية ، وجماعية ومجتمعية تهيئ لهم فرص المشاركة الفعالة كمواطنين.
عليها تمكين العامل من ت صيل من هذا كله يمكننا القول ب ن الخدمة االجتماعية العمالية وفلسفتها كان لزاما 

قيم المجتمع في نفسه والتخلي عن السلبية والفردية والالمباالة والتواكل والي س من النجاح، وعدم تقدير 
العواقب والتخاذل واالستهتار، والبعد عن احترام الملكية العامة، و يرها من السمات  ير الحميدة التي تحد 

أخرى يجب على المؤسسة المستخدمة أن تشرك العمال في الوصول  من اإلنتاج هذا من جهة، ومن جهة
إلى القرارات المتعلقة بهم وهذا يخلق الشعور بالثقة والطم نينة والمسؤولية، باإلضافة إلى مراعاة توزيع الحوافز 

، اجالعمال وتتماشى مع زيادة اإلنتوالمكافآت التشجيعية في ظل قواعد موضوعية عادلة تدعو إلى اطمئنان 
إلى جانب ضرورة توفير جو من العالقات الصناعية، وقدر كاف من القدرة على التعبير عن الذات ب سلوب 

 منظم . 
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VIII- العمالية: ةمبادئ الخدمة االجتماعي 
ت ثر به وبنظمه يهو اإلنسان كونه كائنا اجتماعيا يؤثر في المجتمع و  ةإن محور الخدمة االجتماعي

ولهذا فالخدمة االجتماعية تصل إلى اإلنسان من خالل وجوه مختلفة، ومن الخط   وتقاليده،وأفكاره وعاداته 
نما تتجه أساسا إلى تقديم خدمات  وقائية االعتقاد ب ن الخدمة االجتماعية تعمل مع ذوي المشكالت فقط، وا 

نشائية للمحتاجين إليها  ما : ، ويتحدد نوع تقديم هذه الخدمة في ضوء عنصرين أساسيين هوا 
 .االحتياجات األساسية لمن تقدم لهم الخدمة -2
 اإلمكانيات االجتماعية التي تحدد أولوية هذه الخدمة. -2

الجو المناسب كي يستخدم العامل كافة طاقاته  ةوعليه فالخدمة االجتماعية في المصنع تعمل على تهيئ
لزيادة إنتاجه، وبالتالي معاونته على أن يكون عضوا فعاال ونافعا في مجتمعه المصنعي والنقابي، كما تكسبه 
مهارات بدينة وعقلية ونفسية بواسطتها يستطيع أن يدير شؤونه وينظم عالقاته باآلخرين، وعن طريق تدريبه 

لحياة ويكتسب ثقته بنفسه، وينمي شخصيته خالل عمليات التفاعل االجتماعي المتعاقبة، يواجه مستلزمات ا
فالتنظيم االجتماعي للمصنع أو المؤسسة يعمل حسابا للعوامل النفسية واالجتماعية والصحية المختلفة التي 

نتاجها من حيث هي مجموعة أعضاء يتفاعل بعضهم مع بعض ويؤثر ب عضهم في تؤثر في عمل الجماعة وا 
 بعض.

لهذا فالخدمة االجتماعية العمالية تقوم على مبادئ عديدة عن طريقها يمكن تحقيق أهدافها وفلسفتها، 
كما تعتبر هذه المبادئ متكاملة وال يجوز األخذ بواحدة منها دون األخرى ذلك ألن األخذ بكل المبادئ مبدأ 

 ( 1) في حد ذاته ، والمبادئ التي تقوم عليها هي كالتالي :
 الخدمة االجتماعية العمالية حق من حقوق  العامل هذا حفاظا على كرامته واعترافا وتقديرا لمجهوداته -2
: إذ أن العامل يستفيد من الخدمات االجتماعية العمالية مة االجتماعية العماليةمبدأ االستفادة من الخد -2

  .لصناعيةلمجرد انتهائه من العمل وت ديته لواجباته داخل المنش ة ا
مبدأ العدالة في التوزيع: ما دامت الخدمات االجتماعية العمالية حق من حقوق العامل يضمنها القانون  -1

 وله الحق في االستفادة منها، فإن تطبيق ذلك يلزم العدالة في توزيعها مع مراعاة األولوية في االحتياج.
 والثقافية بالمسائل المتعلقة بالوضع االجتماعي والثقافي.مبدأ المشاركة في إدارة الشؤون االجتماعية  -1
: إن استشارة العمال حول خلق برامج امج الخدمات االجتماعية العماليةمبدأ استشارة العمال بخصوص بر  -1

جديدة أو تعديلها أو إلغائها أو استبدالها ب خرى ضروري وذلك لمعرفة اتجاهاتهم ور باتهم نحو الخدمات 
 ة العمالية.االجتماعي

: يعتبر مبدأ توحيد الخدمات بين العمال في المؤسسة الصناعية حيد الخدمات االجتماعية العماليةمبدأ تو  -9
 ( 2) .مطلبا ضروريا وذلك تفاديا إلقامة التفرقة بين العمال

                                                                 

 1و  1، ص  3812القانون العام للعمال : الوثائق التي صادر عليها المؤتمر الوطني لإلتحاد العام للعمال الجزائريين ، الجزائر ، سنة  1
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دارة مبدأ المشاركة في إدارة الخدمات: حيث تكلف لجنة الشؤون االجتماعية بإدارة شؤونها وتكلف إ -7
 ( 1)الشؤون االجتماعية والثقافية بالمسائل المتعلقة بالوضع االجتماعي والثقافي للعمال.

يق جميع إذن من خالل هذه المبادئ تستطيع الخدمة االجتماعية العمالية ممارسة وظيفتها لتحق
ترتكز عليها هذه  ، وال يمكن االستغناء عن هذه المبادئ ألنها تمثل القاعدة التيأهدافها التي تسمو إليها

الخدمات لذلك ال بد من أن تتجه الخدمات في المجتمع العمالي إلى تنظيم الخدمات المرتبطة بالعالقات في 
البيئات العمالية وما يتعلق بكافة الخدمات المباشرة من تهيئة المساكن الصحية للعمال، بإيجار بسيط وتنظيم 

االرتباك التي تواجه المجتمع العمالي  لبصورة تحدد من عوامالترويم بينهم ورعاية أبناء العمال وأسرهم 
ريم للعمال و لق سالمتحرك  خاصة في السنوات األخيرة وما أفرزته السياسات االقتصادية للمؤسسات من ت

 للمؤسسات.
لذا يجب مراعاة تهيئة الفرص لكل عامل أن يسهم في البرامج والخدمات بقد ما لديه من قدرة علما 

التفكير والتخطيط والتنفيذ للبرامج والخدمات، هو أوسعهم اكتسابا  امل الذي يجمع أو يكتسب صفاتب ن الع
المهارات االجتماعية، كما أنه كلما كانت برامج العمال وخدماتهم متجددة كلما أدى ذلك إلى  للخبرات و

ددة لهم سواء عن طريق نجاحها، ويرتبط تجديد برامج العمال وخدماتهم بالتعرف على االحتياجات المتج
 المالحظة أثناء العمل والنشاط أو المقابلة الفردية والجماعية، أو االستفتاءات والبحث و يرها.
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IX–  :مجاالت الخدمات االجتماعية العمالية 
 الخدمات االجتماعية العمالية في المجال االجتماعي : -أوال 

 خدمات النقل والمواصالت :  -1
والمواصالت من أهم الخدمات التي تقدم للعمال في المؤسسة االقتصادية كونها  تعتبر خدمات النقل

تشكل خطوة هامة سواء من ناحية الجهد المبذول الذي يبذله العامل، أو من ناحية النفقات التي يتكبدها 
 ويكون لها ت ثير على ميزانيته وميزانية األسرة.

ة، كونها الوصية األولى على العمال، وذلك بتوفير فالنقل عملية مهمة تمس بالدرجة األولى المؤسس
الوسائل الالئقة لراحتهم، وتزداد أهمية النقل بالنسبة للعمال كلما كانت أماكن عملهم بعيدة عن مقر سكناهم، 
لذلك أصبم لزاما على كل مؤسسة أن تعرف جيدا التوزيع السكني لعمالها، وما هي سبل االنتقال المستخدمة 

 إلى مكان عملهم . في تنقالتهم
فالسهر على راحة العمال وكفاية الخدمة المقدمة لهم في مجال النقل لها ت ثير فعال على نفسية 
العمال  مما ينعكس أثره على روحهم المعنوية وعلى إنتاجهم، ألنه من المعلوم أنه نتيجة لصعوبة النقل 

 عد االنتهاء منه .يتملك العامل اإلجهاد والتعب سواء وهو مقبل إلى عمله أو ب
على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم  2612لسنة  217من قانون العمل رقم  211وقد نصت المادة      

 ( 1)عماال في أماكن ال تصل إليها وسائل المواصالت العادية أن يوفر لهم وسائل االنتقال المناسبة. 
لى مكان العمل ،  وتوفير الوسائل المالئمة والالئقة لراحتهم  و البا ويقصد بخدمات النقل: " نقل العمال من وا 

ما تزيد الحاجة إلى هذه الخدمة في المناطق البعيدة أو النائية ، وفي المدن المزدحمة والتي تعاني من أزمة 
  (2)في المواصالت ". 

النفقات لهذا فإن بعد المؤسسات الصناعية وعدم توفير وسائل المواصالت يؤدي بالضرورة إلى زيادة 
على المواصالت العامة من جانب، وقلق العمال النفسي المتزايد بسبب عدم انتظام هذه المواصالت من 

 جانب أخر.
فالنقل له جوانب ت ثيرية هامة في حياة العامل ،فإلى جانب المحافظة على مجهوداته التي يبذلها في 

يستخدم وسائل نقل المؤسسة ، كما يمكنها سبيل التنقل، يمكن أن تحافظ على دخله ونفقاته طالما أنه 
 المحافظة على معنوياته، وتقتصد الوقت وتقلل المسافة للعمال.

وقد أدركت الجزائر مزايا هذه الخدمة ، ف كدت وجوب التطرق إلى مشاكل العمال المتعلقة بالنقل 
 من القانون العام للعامل ما يلي : 22وب سرع وقت ممكن ، حيث جاء في المادة 

 (3)" مشكل النقل يعرقل اإلنتاج وذلك بتضييع آالف الساعات من العمل كل يوم " 
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ولذلك فإن االهتمام بالنقل الجماعي وخدماته يعتبر من األولويات الضرورية ، مع إشراك العمال في 
ه المختلفة من حل المشاكل المتعلقة بالنقل وصيانة العتاد النقلي بالمؤسسة، وتعزيز وتدعيم أنواع النقل وأساليب

 طرف المؤسسات والهيئات المستخدمة.
  (1)ويرى راشد أحمد عادل أن هناك ثالث وسائل للتغلب على صعوبة النقل وهي: 

قيام المؤسسة باتخاذ إجراءات خاصة مع الهيئات التي تتولى أمر توفير سبل النقل العامة بفرض تسهيل  -
 استفادة العمال من خدماتها.

 بتوزيع ساعات العمل بما يخفف الضغط على سبل االنتقال في المواعيد المحددة الستخدامهاقيام المؤسسة  -
قيام المنش ة بتوفير سبل االنتقال وتسيير خدماتها للعمال، أو تمنم لعمالها عالوات إضافية بمثابة تعويض  -

 عن االنتقال.
ل هو ضرورة اقتصادية حيث تقلل فاالهتمام بتسيير وسائل النقل للعمال ليس ضرورة إنسانية فقط، ب

من الجهد والوقت والمال الذي يتحمله العمال في استخدام وسائل النقل الخاصة، ويترتب على ذلك توفير 
  (2)الراحة لهم وارتفاع روحهم المعنوية، وبالتالي انتظام اإلنتاج وزيادته. 

 خدمات اإلسكان : -2
ة النظر اإلنسانية احترام العامل واحترام آدميته  إن توفير المسكن المالئم للعمال يعني من جه

فالسكن يعتبر من أهم الخدمات التي يحبذها العامل ألنه الخدمة التي تسمم له باالستقرار النفسي والبدني، 
وبالتالي فهو ضرورة اجتماعية ملحة، لذا فالعامل يبحث دائما عن المؤسسات التي توفر له السكن ، وخاصة 

 ضعيفا ال يسمم بشراء سكن. إذا كان الدخل
لهذا فقد ألزم القانون أصحاب العمال في المناطق النائية والبعيدة عن العمران بتوفير المساكن 
المناسبة للعمال وتحديد المواصفات الصحية لهذه المساكن، وتحديد القيمة االيجارية التي يدفعها العامل، 

أن يسبق ذلك بحث اجتماعي للعاملين للوقوف على  وعند تخطيط المساكن في المناطق الصناعية، يجب
  (3)احتياجاتهم وأذواقهم في السكن الرا بين فيه. 

ف همية خدمات اإلسكان في المؤسسات الصناعية، تعني توفير الجو المالئم الستقرار العاملين بقرب 
كن المالئمة للعمال، باإلضافة اإلنتاج وتوفير الجهد والوقت، فالكثير من الدول تعمل على إقامة وتوفير المسا

إلى العمل على تنظيم وشغل أوقات الفراغ لهذه التجمعات فخدمات اإلسكان من الخدمات التي تستخدم عادة 
لتثبيت القوة العاملة وحفظ دوران العمل، فضال عن آثارها االجتماعية المتمثلة في رفع مستوى المعيشة 

 والمستوى الصحي ل سرة العمالية. 
إن السكن يمكن اعتباره المكان المالئم الذي يشبع فيه العامل جزءا كبيرا من احتياجاته المادية  

والفيزيولوجية والعاطفية والعائلية، لذا يعتبر من أهم دعائم صحة اإلنسان، كون العامل يقضي فيه أكبر 
                                                                 

 148، ص  3893راشد أحمد عادل : مذكرات في إدارة األفراد ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  1
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االهتمام شديدا بموضوع وأطول وقت من حياته، مما ينعكس على حالته البدنية والنفسية، ومن هنا كان 
إسكان العمال حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم لذا " تعتبر الرعاية العمالية المتمثلة في توفير السكن 
الصحي المالئم ، من أهم الخدمات االجتماعية العمالية، فالسكن الالئق من حيث االتساع التهوية هو بمثابة 

 ( 1)السالمة الصحية الضرورية للعامل وأسرته ". 

ومن هنا تعد خدمات اإلسكان من أهم الخدمات االجتماعية العمالية على اإلطالق باعتباره األساس الذي    
تقوم عليه جميع الخدمات األخرى كالصحة والترفيه، وقضاء وقت الفراغ، ومنه فالسكن الصحي يعتبر أحد 

، وعدم استيفائه لوسائل الصحة األركان األساسية التي يقوم عليها مستوى المعيشة فسوء حالة السكن
 ومقومات الحياة يؤثر على العامل ت ثيرا بالغا في التكوين االجتماعي وفي صحته وبالتالي في إنتاجه.

لذلك كان التفكير جيدا في وضع المشروعات المالئمة إلنشاء المساكن الشعبية الصحية للعمال 
د المجتمع، ومن هنا كان اهتمام الدولة الجزائرية ضرورة من ضروريات النهوض بالمستوى االجتماعي ألفرا

بموضوع إسكان العمال، حيث جعلت في مختلف مخططاتها أولوية السكن، واعتبرته رمزا لالستقرار وأحد 
 العناصر األساسية في التطور االقتصادي واالجتماعي.  

عن طريق إعطاء التسهيالت في  " ولقد زاد اهتمام الدولة بتوفير المسكن المناسب للعمال فسهلت لهم ذلك
الحصول على أرض إلقامة مثل هذه المساكن وكذلك تقديم القروض ذات الفوائد الصغيرة إلقامة هذه 

  (2)المشروعات ". 
من هنا تتضم العالقة الوطيدة بين توفير السكن واإلنتاج، وهي عالقة ذات ت ثير  ير مباشر ، 

على قدرة العامل في العمل ور بته فيه، ومن هنا تمتد هذه  بحيث أن للسكن جوانب نفسية وصحية تؤثر
القدرة والر بة إلى ازدياد عمله المنتج أو في نقصانه كما أن السكنات الموجودة بالقرب من المؤسسات 
الصناعية تساهم في القضاء على ظواهر تفشت داخل المؤسسات االقتصادية العامة والخاصة منها ظاهرة 

وهذه األخيرة أضحت تهدد سير اإلنتاج بالدرجة األولى عن طريق نقص أداء العامل وعدم الت خر والتغيب، 
 قدرته على إنجاز األعمال الموكلة له بطريقة جيدة وفعالة. 

وال شك أن ل خصائي االجتماعي العمالي دور هام في مجال خدمات اإلسكان وتخطيط المدن سواء 
 اإلقامة فيها وذلك على :قبل البناء وأثناء عملية البناء وبعد 

  رس القيم األخالقية المقبولة ومراعاة آداب السلوك والقواعد العامة. -
مساعدة العمال على التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه وذلك بتنظيم برامج إلحداث التوافق الصحي  -

  مع المجتمعات الجديدة.

 تنظيم وقت الفراغ للعامل وأسرته. -
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قامة المشروعات اإلنتاجية والعمل على توفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم  - استثمار الطاقات الفائضة وا 
 (1)وألسرهم. 

 مساعدة جماعات العمال على معرفة مشكالتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. -
كسابهم الخبرات مساعدة العمال في المناطق السكنية الخاصة بهم على تكوين عالقة إيجاب - ية بينهم، وا 

االجتماعية وتحقيق فرص الشعور بالثقة بالنفس وتنمية روح الشعور باالنتماء إلى المنطقة التي يعيشون فيها 
 بما يشجعهم للمحافظة عليها وصيانتها.

 كما يعمل على أن يكون المسكن صحي مالئم لعادات وتقاليد العمال. -
ن المصنع على المحافظة على صحة المنطقة السكنية ك ساس للمحافظة مساعدة العمال القاطنين بمساك -

 على صحة البيئة.
قناع أعضائها ب نها ممتلكات  - العمل على توعية العمال وتثقيفهم ب همية المحافظة على تلك المساكن وا 

 (2)خاصة بهم، ومن واجبهم المحافظة عليها. 
 خدمات التغذية: -3

ضرورية للحفاظ على صحة العامل، ومبعث قوته وحيويته وزيادة إنتاجه، لذلك تعتبر التغذية عملية 
أخذت الدول على عاتقها توفير الخدمات الغذائية للعمال بالمؤسسات الصناعية، ألن العمل الذي يقوم به 

تي العمال في هذه المؤسسات يتطلب منهم جهدا وطاقة وقوة احتمال، والتغذية تعتبر أهم مصادر الطاقة ال
تمكنهم من ممارسة أدوارهم اإلنتاجية بكيفية دقيقة دون تعب، وبالمقابل فإن سوء التغذية يؤدي إلى المرض 

 ونقص القدرة على اإلنتاج وكثرة التغيب العمالي.
فالغذاء يمد اإلنسان بالعناصر الالزمة لنموه وتجديد أنسجته، ويمده بالطاقة الالزمة له لكي تؤدي 

 ( 3)ليحتفظ بحرارته الداخلية ويرتبط بإنتاج العامل ارتباط مباشرا. أعضاؤه وظائفها، و 
 وللغذاء الصحي آثار قيمة نذكر منها :

عمله.أنه يمد الجسم بالمواد الغذائية التي تمنحه الطاقة الحرارية التي يستطيع بها أن يقوم ب -  
 ينمي الجسم ويجدد خالياه. - 
  (4)األعضاء.  يمد الجسم بالمواد التي تنظم وظائف - 

فالخدمات الغذائية يجب أن تشمل على كافة العناصر الضرورية من بروتين وفيتامين ونشويات 
بهدف المحافظة على صحة وسالمة العاملين وذلك بتعويضهم ما يفقدونه من طاقة أثناء ت ديتهم ألعمالهم، 

 طاقة والتي بها يستطيع أن ينتج. ألن إنتاج العامل مرتبط ارتباطا مباشرا بالتغذية، التي هي مصدر ال
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كما تزيد من قدرته على العمل وتحمية من األمراض. لذا يجب مراعاة نوعية الغذاء، ووضع جداول 
خاصة بالمطاعم في المؤسسات الصناعية حتى يتسنى للعمال الوقوف على ما يقدم لهم من وجبات، ولهذا 

 يجب أن تتوفر الشروط التالية في طعام اإلنسان:

 احتوائه على العناصر الغذائية الضرورية بكميات كافية.  - 
 احتوائه على كمية كافية من السائل. - 
 أن يكون الغذاء سهل الهضم. - 

 أن يكون ميسورا من ناحية الوفرة والثمن. - 

  (1)أن يكون متفقا مع عادات وميول وأذواق المستهلكين.  - 

إذن تعتبر الخدمات الغذائية من أولويات الخدمات اهتماما في الصناعة، حيث تقتصر على توفير        
وتهيئة األماكن الغذائية لتناول الطعام، كالمطاعم والمقاهي والنوادي، التي تسمم للعمال شراء وجبات ساخنة 

تضاعف اإلنتاج وتدفع بالصناعة واإلنتاج وب سعار معقولة ، فالعناية بالتغذية في الصناعة وأهميتها للعامل 
إلى األمام وعليه يجب مراعاة الوجبات الغذائية المقدمة للعمال، وذلك بإشراك العمال في إدارة المطاعم في 
المصنع، أو تكوين لجنة يشترك فيها العمال وصاحب العمل والطبيب ل شراف على شؤون التغذية بين 

فالتغذية السلمية والكافية من الموضوعات الهامة التي تشغل خبراء التغذية العمال في المؤسسات الصناعية، 
ورجال الصحة المهنية في الوقت الحاضر، وهذا ال يتم إال إذا قامت الجهات الحكومية المسؤولية بوضع نظم 

 وقرارات وتشريعات خاصة بالتغذية في المؤسسات الصناعية ومراقبة تنفيذها.

 والتعليمية والتكوينية : الخدمات التثقيفية -1

تعتبر الخدمات التثقيفية أداة لتنمية اإلنسان من الجوانب العلمية والتعليمية والنفسية واالجتماعية، 
يقوم بها أخصائيون اجتماعيون، انطالقا من حيث المستوى التعليمي والثقافي والتكويني للعمال، مستخدمين 

مؤسسة صناعية، من أجل تحسيس العامل باألمن واالنتماء  في ذلك عددا من الوسائل حسب إمكانيات كل
 وتقوية مركزه االجتماعي، وا شعاره بقيمة، مما يؤدي به إلى تحرره من الخوف ويصبم أكثر فعالية.

فالثقافة العمالية هي نشاط تعليمي يستهدف تزويد العمال بالمعلومات الالزمة لمعاونتهم على القيام 
، بحيث يجب عليه أن يدرك ظروف العمل، وجميع ما يحيط في بيئته العمالية  وأن بواجباتهم على أكمل وجه

يعرف حقوقه وواجبا ته معرفة كاملة، ألن العامل المثقف والمتعلم تكون له القدرة على إدراك العالقات القائمة 
دور حوله في بين محيطه الصناعي من جهة، والعمل على زيادة إنتاجه وتحمل مسؤوليات العمل وفهم ما ي

 المصنع والمجتمع من جهة أخرى.
إذن " فالثقافة العمالية" هي تربية نظامية واعية مسايرة لتطور المجتمع تستهدف رفع إدراك العمال 

 (2)بمسؤولياتهم في مجال العمل انطالقا من المعطيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد ". 
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هام في تعليم العمال وتثقيفهم مع تزويدهم بالمعارف األساسية وللخدمة االجتماعية دور فعال و 
والمعلومات المرتبطة بما يدور في مجتمعهم عن طريق إكسابهم الصفات الحضارية من خالل التفاعل 
واالتصال بين العمال فيما بينهم وبين العمال و إدارة المؤسسة، كتدريب القيادات النقابية، وتزويدهم بالمهارات 

 مة لممارسة مسؤولياتهم القيادية ب على كفاءة ممكنة.الالز 
إن تنمية المعرفة أو المهارة الفنية أو المهنية للعامل ال يتم إال وفق عملية التدريب والتكوين، وذلك 
باستخدام مختلف الوسائل والطرق سواء نظم ذلك التكوين والتدريب داخل المصنع أو خارجه، فالحاجة إلى 

ر على فئة دون أخرى، فالعمال كلهم يحتاجون إلى التكوين والتدريب لتنمية خبراتهم وقدراتهم التكوين ال تقتص
تقان المهارة، ألنها تعتبر عملية  وفتم آفاق الترقية أمامهم، كون الخدمات التكوينية تساهم في زيادة اإلنتاج وا 

  تشكيل وتعديل لسلوك الفرد ومؤهالته وفق ما يتفق والعمل الذي يمارسه.
وعلى هذا األساس فإن الدول على اختالف نظمها تهتم بمشكلة رفع الكفاية اإلنتاجية للعاملين في 
مختلف نواحي اإلنتاج، وذلك عن طريق التدريب والتكوين المهني كتوفير احتياجات الصناعة من هذه اليد 

عي، وقد برزت أهمية التدريب العاملة، لتوفير القوى البشرية ذات الكفاية اإلنتاجية في مجال العمل الصنا
المهني والتكوين في القرن العشرين واحتلت منزلة خاصة نظرا للتطورات التكنولوجية الحديثة التي طرأت على 

 مختلف المجاالت الصناعية.
ومما ال شك فيه أن الخدمات التكوينية تجنب المؤسسات الصناعية كثيرا من الخسائر التي قد تحدث عن  

، أو من ضعف جودة اإلنتاج الناشئة عن جهل العامل وعدم كفاءته في أداء العمل، أو من تعطيل اآلالت
 جراء اإلصابات والحوادث التي يتعرض لها أثناء عمله.

 (1) ومن أهم مصادر هذا التعليم والتثقيف والتكوين ما يلي: -
واإلنتاج والمشاكل التي  المحاضرات والندوات لتزويد العمال بالمعارف والحقائق التي تتعلق بالعمل -2

 تصادفهم وكيفية التغلب عليها.
اإلذاعة المحلية للمصنع وذلك لتقديم المعلومة والموضوع الهام في حينه ووقته ونشر الثقافة، باإلضافة  -2

 إلى الموسيقى الخفيفة.

تنوير األذهان المكتبة: وتهدف إلى تزويد العاملين بالمهارات الفنية التي ترفع مستواهم الفني عالوة على  -1
 على الموضوعات التي تتصل بحياتهم وحياة مجتمعهم.

 الفصول الدراسية: وتتمثل في فتم فصول الدراسة إلتاحة الفرصة للعمال على النهوض بمستواهم التعليمي. -1

 المنشورات والمطبوعات وذلك إلعالم الجماهير الخارجية بهدف المنش ة ودورها في اإلنتاج والمساهمة في التنمية  -1

 تنظيم زيارات لمؤسسات أخرى يرتبط نشاطها بنشاط الهيئة ثم مناقشة نتائج الزيارات. -9

 البعثات الدراسية التكوينية. -7

 عمل المؤسسة.حضور المؤتمرات وحلقات البحث التي تعقد في مجال  -1

                                                                 
 399 – 391: مرجع سابق ، ص  عبد المحي محمود حسن صالم 1



 .لخدمات االجتماعية العمالية في الجزائرا                                          الفصل الرابع

 271 

إذن فدور الخدمة االجتماعية في هذا الجانب يظهر في تهيئة المناخ المناسب الستفادة العاملين من      
فرص التعليم والتثقيف والتكوين باإلضافة إلى مساعدة اللجان المشرفة على هذه الخدمات وتزويدهم 

يجب أن يحرص القائمون على هذه بالخبرات األساسية للحصول على المادة المناسبة للعمال، كما 
الخدمات بتقديمها في الوقت المناسب والمحدد للعمال لكي تتحقق هذه الخدمات من زيادة الوعي بين 

 العمال من جهة، واإلنتاج من جهة أخرى.
 خدمات التأمين االجتماعي: -9

هر في األهداف التي إن استقراء تاريخ الطبقة العاملة يبين لنا أن ت ثير المعطيات االجتماعية تظ
تحددها سياسة الضمان االجتماعي، حيث أنها تسهل انطالقة سكانية جيدة، وتحسن الحالة الصحية وتستدعي 
إعادة توزيع الدخل الوطني لهذا فان الضمان االجتماعي جاء تكريسا للحاجة، ومعترفا بإقرار بعض الحقوق 

 وتحقيق العالقات بين األفراد أو بين المجموعات.
الت مينات االجتماعية العمالية جاءت نتيجة صراع حاد بين العمال وأرباب العمل والنقابات، كونها ف

لم تكن تخص سوى العمال الحائزين على أجور قليلة   2611و  2611متممة ل جور ألن الت مينات بين عامي 
مساهمة من جانب العمال وأصحاب والفكرة األساسية في موضوع الت مينات االجتماعية، هي فكرة المشاركة أو ال

 األعمال والحكومات، حيث أن العامل يشعر بالحاجة إلى المساهمة الفعالة في ت مين مستقبله.
وبهذا أصبحت  الت مينات االجتماعية ترتبط بحياة العامل في مراحلها المختلفة، كما أضحت تمثل 

تماعي، والت مينات فضال على أنها تعد ضرورة من دعامة أساسية، تكفل للمجتمعات االستقرار االقتصادي واالج
ضرورات العصر، فإن الدول فيما بينها تتسابق في مجال الت مين كوسيلة للتقدم، وهي بذلك تعكس مدى تقدير 
الدولة لمن ساهموا بمجهوداتهم في مجال نشاطها االجتماعي واالقتصادي تقديرا يتناسب مع حجم هذا الجهد 

 أسرهم من مرض أو أضرار. ويواجه ما قد يصيب 
سنة  اللمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقدة في فيالدلفي 97" وقد تضمنت التوصية الدولية رقم:  -

 توصيات لضمان الدخل وتهيئة الرعاية الصحية الشاملة وأنواع الت مينات لمختلف طوائف العمل. 2611
تحدد المستويات الدنيا لمجاالت تنظيم الت مينات  2612 لسنة212وجاءت اتفاقية العمل الدولية رقم:  -

  (1)االجتماعية ومزاياها ". 
إن موضوع الت مينات االجتماعية يحتل مكانا هاما في الهيئات الدولية من حيث فوائده وخدماته سواء 
بالنسبة لت مين حياة العامل من مخاطر وحوادث العمل والمخاطر الطبيعية، أو من حيث ما تسهم به من أموال 

ن تدعيم للعمال وزيادة فرص العمل و الت مينات االجتماعية في تمويل المشروعات االقتصادية، وما يكون لها م
 تقديم ألوان عديدة من الخدمات االجتماعية المختلفة ألفراد القوى العاملة. 
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فالت مين االجتماعي أصبم حقا من حقوق العمال في أ لب بلدان العالم، وتشمل خدمات الت مين 
االجتماعي ما يقدم للفئات العاملة وعائالتهم من الذين يشملهم قانون الت مين، والغرض منها حماية العامل في 

  فاة رب األسرة، أو العععتقاعد.  حالة البطالة أو العجز الناجم عن حوادث العمل، أو األمراض المهنية، أو و 

وهدفها األساسي هو الحفاظ على مستوى مقبول للمعيشة في حالة المرض أو فقدان القدرة على 
 الكسب أو العمل بصفة مؤقتة أو دائمة.

كما تهدف خدمات الت مينات االجتماعية أيضا إلى كفالة من يتركهم العامل من أعضاء األسرة الذين كانوا   
الته قبل وفاته، وتوفير الرعاية الطبية في حالة المرض أو العجز، وتمثل هذه الخدمة أهمية كبيرة لما تحت كف

 تحققه من توفير األمن واالستقرار في نفسية العمال، وتدفع عنهم وعن ذويهم ويالت الحرمان والحاجة.
تلفة ، وتنظمه مجموعة كبيرة فنظام الت مينات االجتماعية نظام مركب يضم عددا من صور الرعاية المخ   

من التشريعات تهدف إلى تغطية المخاطر االجتماعية، وتعتبر بمثابة أداه ل مان والطم نينة ، وقد نش ت تحت 
 ضغط المطالب العمالية.

" أول من أصدر  " بسماركفنظام الت مينات االجتماعية كان وليد الثورة الصناعية " ويعتبر األلماني 
ينص بفرض الت مين على الشيخوخة والعجز " وبعدها انتقل  2116جويلية  29المجال في  تشريعات في هذا

أفريل  11وقانون آخر في  2621أفريل  21نظام الت مينات االجتماعية إلى فرنسا حيث صدر قانون في 
ظاما ينظم الت مينات االجتماعية داخل المجتمع الفرنسي ، وهكذا عرفت فرنسا منذ ذلك التاريخ ن 2611

  (1)للت مين الصحي ولت مين العجز والشيخوخة والوفاة " . 
وقد أخذت فكرة الت مين االجتماعي في االنتشار في كافة الدول الصناعية وبدرجة أقل  ير  

الصناعية وحتى  طت هذه الفكرة عددا متزايد من األخطار، وشملت فئات متزايدة من السكان، ولها أنواع 
 نذكر منها:
يعتبر هذا النوع من أقدم أنواع الت مينات االجتماعية، ن ضد إصابات العمل واألمراض المهنية :* الت مي

ويختلف مدلوله حسب الفلسفات المسيطرة على كل مجتمع من المجتمعات ويتميز هذا النوع من الت مينات بما 
 يلي: 

 عمل، وتقتطع من أجر العامل تدخل إصابات العمل واألمراض في نفقات اإلنتاج التي يتحملها صاحب ال -
اتساع نطاق الت مين على إصابات العمل، بحيث يغطي حتى الضرر الذي يحدث للعامل في الطريق  - 

 المؤدي إلى العمل.
هذا النوع من الت مين يحمي العامل وأسرته من التشرد والتردي في مهاوي الرذيلة ، * الت مين ضد البطالة :
 شارا .وهو يعتبر أقل األنواع انت
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يعتبر ت مين العجز والوفاة نوعا من الت مين الذي يضمن استمرارية حياة األسرة بعد * ت مين العجز والوفاة :  
عجز أو وفاة عائلها، وتختلف الدول من حيث تقدير درجات العجز، أما الوفاة فقد تختلف صورها فهي إما 

  أو نتيجة لإلصابة في العمل.طبيعية، أي بعد سن الشيخوخة أو طارئة كالوفاة المبكرة 
 يعتبر هذا النوع من أهم الت مينات االجتماعية وهو يقوم على ركيزتين هما: * الت مين ضد الشيخوخة : 

 أن المعاش يعتبر نوعا من العرفان والجميل للخدمات التي أداها المؤمن عليه فترة عمله. -2
العجز التام تقريبا مما يستلزم قيام نظام من إن بلوغ سن الشيخوخة يعتبر وصوال إلى حالة من  -2

 التعويض. في حالة التقاعد، يمكنه من تغطية احتياجاته.
 وتجدر اإلشارة هنا إلى أن جل هذه األنواع مغطاة من قبل قوانين الت مين االجتماعي. 

 الخدمات الترفيهية وشغل أوقات الفراغ : -9
لقد أحدث التطور التكنولوجي تغيرات كثيرة في النظم االجتماعية والسياسة وحتى االقتصادية، وت ثر 
بهذه التغيرات العامل، وذلك بدخول اآللة إلى المؤسسة الصناعية التي أدت إلى تقسيم العمل، وهذا ما جعل 

ة وما تتطلبه من عزلة عن زمالئه، كما العامل يشعر بالقلق والملل نتيجة للروتين المتبع في العملية اإلنتاجي
أن التخفيف من ساعات العمل وتحديد األيام أدى إلى وجود وقت فراغ، األمر الذي يستدعي وجوب تقديم 
خدمات ترفيهية وترويجية تنظم أوقات الفراغ لدى العمال، تنظيما واعيا يساهم في رفع كفايتهم اإلنتاجية، 

وصحيا من أوقات فرا هم، وقد نصت وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق  ويعمل على ضمان استقرارهم نفسيا
على أنه: " لكل إنسان الحق  2611ديسمبر عام  21اإلنسان التي أقرتها الجمعية العامة ل مم المتحدة في 

في الراحة والفراغ  ويتضمن هذا تحديد ساعات عمله تحديدا معقوال، وتمتعه بإجازات دورية يصرف له مرتب 
      (1)ا ومن تلك المقتضيات أيضا أن يتاح للعامل تنظيم كاف لذلك الوقت حي يكون نافعا ". عنه
فالخدمات الترفيهية للعمال ليست مجرد ممارسة أنواع متعددة من النشاط، إنما هي أداة هامة    

النفسية واالجتماعية ادرا على الموازنة بين احتياجاته الجسمية و قالكتساب المهارات واالتجاهات التي تجعله 
د على المكتبة وعقد الندوات در لت يب العمال في اتر بقصد االرتفاع بمستواه االقتصادي والثقافي واالجتماعي، ك

والمناقشات في الموضوعات الحيوية التي تهم األفراد لزيادة توعيتهم بالمشكالت واألمور الحاضرة وكذلك 
يعود بالفائدة على أجسام وعقول ونفسية العمال وكما يقال:   األنشطة الرياضية داخل المؤسسة الصناعية

 "العقل السليم في الجسم السليم".
الترويحية على اختالف أنواعها تساعد على إيجاد وتقوية العالقات االجتماعية داخل  فاألنشطة

سمي والخلقي ألن المؤسسة ،وتكسب العمال والممارسين لها عادات حميدة ،وتبعدهم عن االنحراف والفساد الج
نما هي وسيلة تساعدهم ماديا ومعنويا وتجعلهم قادرين على  الخدمات الترفيهية ليست مجرد ممارسة، وا 

  الموازنة بين احتياجاتهم النفسية والجسمية والعقلية.

 ويجب أال يخفي علينا أن للنشاط الرياضي في المصنع مجالين هما:
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التوازن إلى البناء الجسمي بعد مزاولته لعدد من الحركات العنيفة         األول تعويضي، وهو ما يحقق إعادة  -  
 التي يتطلبها العمل في بعض الوظائف التي تستلزم نوعا معينا من األداء.

الثاني تنافسي، وهو ما يحقق لروح الجماعة النمو واالندماج واالنتماء في إطار من التنافس المنظم سواء  -
 (1)التنظيمات الصناعية، أو داخل المنظمة الواحدة وبين وحداتها.أكان ذلك على مستوى 

إن النشاط الرياضي في المجال الترويحي يعتبر عامال هاما بحمي العامل من االنحراف ومن القلق 
والمرض النفسي، كما يقوي جسمه ويجدد فيه النشاط والعزيمة عن طريق التدريبات التي تقام في أوقات 

توفير اإلدارة اإلمكانيات  المادية والمعنوية، كالمالعب وأدوات الرياضة والمنشطين  مبرمجة، وذلك مع
الرياضيين، كل هذا يجعل العامل يميل إلى االستقرار في المصنع ويشعر بارتياح لهذا االهتمام من طرف 

ة اإلنتاج وتحسينه اإلدارة التي يرى ب نها تعمل من أجل إسعاده متناسيا أن جوهر هذه الخدمة هو تحقيق زياد
 كيفيا.

فالمؤسسات الصناعية في الوقت الراهن تسارع إلى إعداد برامج منظمة للترويم عن العاملين وأسرهم 
مستغلة في ذلك وقت الفراغ الخاص بالعطالت األسبوعية واإلجازات السنوية للعمال وتكون هذه البرامج على 

 النحو التالي:
 ( : جازات القصيرةاإل الرحالت ) -أ

بوقت قصير بعد أسبوع حافل بالعمال ويكون ذلك بزيارة األماكن  تمتاع ستعتبر الرحلة وسيلة لال
البعيدة أو القريبة وهذا حسب ميزانية المؤسسة، كما يشترك فيها أسر العمال ،ويجب أن تجمع الرحلة بين 

مدينة مالهي، أو مدينة فيها قدر من الترفيه واالستفادة العلمية أو الثقافية، كزيارة معلم أثرى تاريخي، أو 
 المتعة التي تسعد المشتركين في الرحلة وتتماشى مع قيمهم االجتماعية ور باتهم النفسية.

فالرحالت تهيئ عن طريق النشاط الجماعي فرصة لالستمتاع وبجو أسرى بعيدا عن قواعد التعامل 
لتعبير واالستماع لمقترحات وشكاوي وآراء العمال الرسمي بين الرؤساء والمرؤوسين، كما تعتبر مجاال حيويا ل

 يستطيعون التعبير عنها أثناء ساعات العمال الرسمية. التي ال
 (: جازات الطويلةاإل المخيمات الصيفية ) -ب

يعتبر العامل في المؤسسة الصناعية المحور األساسي الذي تقوم عليه الحركة اإلنتاجية، لهذا ينبغي 
سنوية مالئمة حتى يقبل على العمل بعد هذه اإلجازة وهو في أتم قوة وصحة ،وهي أن يحصل على إجازة 

تزيد عن شهر ،ويحصل العامل خالل هذه اإلجازة على أجره العادي، كما  تقل عن أسبوعين وال في العادة ال
ازته أن بعض المؤسسات الصناعية تمنم للعمال خالل إجازته أجرا إضافيا ،حتى يستطيع أن يقضي وقت إج

فإن العديد من المؤسسات الصناعية تست جر لعمالها مخيمات، وذلك بهدف االستمتاع  اهو وأسرته، لهذ
وتغيير جو العمل ومحيط المؤسسة، وهذه المخيمات قد تكون كذلك جائزة لبعض العمال على تفوقهم  والراحععة
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تتخذ لنفسها أماكن على شواطئ  في السلوك وعدم التغيب ،حيث أن هذه المؤسسات مفي العمل وامتيازاته
 البحار في مناطق هادئة وجذابة بغية الراحة واالستجمام واإلعداد من جديد لنشاط العمل.

كما أن هناك بعض المؤسسات في الوقت الراهن تقدم خدمات اجتماعية عالية المستوى كالرحالت 
مؤسسة إلى أخرى ومن دولة إلى  إلى البقاع المقدسة سواء كانت عمرة أو حجا وهذه الخدمة تختلف من

 أخرى ونخص بالذكر هنا الدول العربية واإلسالمية.
والخدمات الترفيهية تتيم مجاال واسعا الستفادة العامل وأسرته في أ لب األحيان على خالف معظم 

 الخدمات العمالية األخرى والتي تقتصر الستفادة منها على العمال وحدهم دون أفراد أسرهم.
 خدمات الجمعيات االستهالكية : -2

تعتبر الجمعيات االستهالكية من بين الخدمات التي لقيت رضا العمال في المؤسسة الصناعية، 
بحيث أنها توفر لهم الحاجات الضرورية الالزمة للمعيشة، وهذه الجمعيات ينبغي لها أن تعمل على حماية 

عن االستغالل، كما أنها ال تعمل بغرض الربم، بل  أجر العامل بحيث توفر له السلع ب سعار عادلة بعيدة
 لمصلحة العمال أنفسهم وذلك عن طريق البيع بالتقسيط المريم تيسيرا للعمال بالمؤسسة. 

وتظهر قيمة هذه الجمعيات في أنها تحافظ على ثبات األسعار في المجتمع الذي يقع فيه المصنع 
موينية، ويمكن أن تتحول هذه الجمعيات إلى جمعيات تعاونية خاصة في األوقات التي تظهر فيها األزمات الت

استهالكية يشرف العمال على إدارتها  وتنظيم نشاطها، وينبغي أن يقوم أصحاب العمل بتشجيع مثل هذه 
 الجمعيات وتدعيمها بالقروض.

ه من إن وجود تعاونية استهالكية للعمال في كل مؤسسة يعتبر مكسبا هاما للعمال وذلك لما تقدم
خدمات اقتصادية لهم بتوفير مطالبهم واحتياجاتهم من المواد الضرورية للمعيشة وب سعار مرضية، والهدف 

 من إنشاء هذه الجمعيات هو: 
تخفيف العبء على العامل في الحصول على المواد الغذائية الضرورية وب ثمان منخفضة والقضاء على  -

 هذه المطالب والحاجيات. تبذير الوقت في البحث من أجل الحصول على
  (1)" العمل على حماية أجر العامل بحيث توفر له مختلف السلع ب سعار مناسبة ".  -

 وعدم توفير مثل هذه الخدمات في المؤسسات قد يؤدي إلى: 
 ت خر العامل عن عمله أو تغيبه بسبب انشغاله في الحصول على حاجاته لدى جهات أخرى  -
أثناء عمله بهذه الحاجات وكيفية الحصول عليها، وبالتالي يكون شارد الذهن فيكون  انشغال العامل ذهنيا -

 عرضة للحوادث وسبب فيها.

 بطء وتيرة إنتاجه بسبب انشغاله بهذه الحاجيات. -
وقد حرصت الجزائر على تقديم مثل هذه الخدمات االجتماعية للعمال في وقت مبكر وتطور بصورة  -

لمؤسسات وعلى اختالف أنواعها وميادين عملها قد عملت جاهدة وبكل ما في ملحوظة، حيث أن معظم ا
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وسعها لتوفير مثل هذه الخدمات والتي أصبحت في متناول الجميع خاصة في مرحلة التسيير االشتراكي 
الذي طالب الشركات الوطنية ب ن تعمل على توفير  2679للمؤسسات " وهذا ما أكده الميثاق الوطني سنة 

نشاء  (1)التعاونيات االستهالكية للعمال وأن تجعلها في متناول الجميع ".  وا 

 الخدمات االجتماعية في المجال الصحي : -ثانيا 

إن صحة العامل الجسمية ترتبط بعدة عوامل منها بيئته الطبيعة، وتربيته األسرية وحالته المعيشية 
يعمل داخله وعليه فإن سالمة العمال تعتبر من وحالته الصحية في البلد الذي يعيش فيه، وفي المصنع الذي 

العناصر اإلنسانية التي يتوقف عليها مردوده داخل المصنع ،لهذا اهتمت المؤسسات الصناعية بالخصوص 
بهذه الخدمات وذلك ألن صحة العمال تت ثر بظروف العمل المختلفة وهي تتكون من مجموع األحوال 

 يط بالعمال في مكان العمل:الطبيعية والمادية والتي يمكن أن تح
فالخدمات االجتماعية في المجال الصحي تعمل على ضمان األداء الحسن للعمال بالمؤسسة الصناعية   

 وكذا ضمان حقوقه الصحية من خالل جملة من القوانين والتوصيات وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي:
 الخدمات الصحية : -1

المجتمعات على التزام كافة المؤسسات العامة والخاصة على تتفق التشريعات العمالية في جميع 
 توفير الظروف الصحية المالئمة في أماكن العمل باعتبارها لون من ألوان الخدمة االجتماعية العمالية.

البدينة والعقلية والنفسية الكاملة  ةاو نقوقد عرفت هيئة الصحة العالمية الصحة على أنها :"السالمة وال
 (2)الخلو من المرض والعجز". وليست مجرد

هذا التعريف يوضم ارتباط الجوانب البدينة والنفسية واالجتماعية في اإلنسان، ومن هنا لكي تضمن 
صحة العامل يجب العمل على مستويات متعددة، إذ أن كثيرا من العوامل ذات األثر على وجود األمراض تقع 

 خارج نطاق الطب.
عت فيها عناصر التثقيف الجيد والتغذية المناسبة ومستوى توفر مياه وهناك أمثلة كثيرة بدول اجتم

الشرب الصالم، والسكن الجيد والبيئة المناسبة في أماكن العمل، فساهمت في تحسين المستوى الصحي 
 ( 3)للعمال مساهمة تفوق كثير ما تستطيع أن تحققه أية خدمة طبية".

لوجياتها تهتم بتوفير الرعاية الصحية كحق من حقوق ها وأيديو بهذا لهذا فإن الدول على اختالف م
العمال، ولهذا ألزمت التشريعات المؤسسات بحتمية توفيرها للعمال، وتتوقف حجم هذه الخدمات في أي مصنع 

 على نوع الصناعة وعدد العمال بالمصنع.
تبط بها من والغرض من هذه الخدمات حماية العمال ووقايتهم من أخطار األمراض المهنية وما ير 

إجراءات صحية ووقائية وفحص دوري، وتجهيز الوجبات، وتحديد ساعات العمل، وما يرتبط منها بالتركيز 
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يتبع ذلك من أوقات الراحة واإلجازات السنوية  الذهني، كذلك ظروف العمل الصحية من إضاءة وتهوية، وما
  ( 1)واألسبوعية.

وسبيل نجاحه، وكل رأسماله لهذا حرصت بعض فالصحة تعتبر مبعث العامل ونشاطه ورفاهيته 
الدول على توفير هذه الخدمات لعمالها، إما في المؤسسات الصناعية أو خارجها، حيث وضع برنامج خاص 

الصحة الصناعية لحماية صحة العامل في المصنع، يقوم على عدة مبادئ اتبعها  كثير من المؤسسات ب
 (2)الصناعية الكبرى وهذه المبادئ هي : 

 وضع نظام محكم لبرنامج الصحة الصناعية. -2
 االستعانة بخدمات األخصائيين من األطباء والجراحين وموظفي التمريض. -2
 توفير التسهيالت الطبية الكافية من صيدلية، إسعاف أولي و ير ذلك. -1

 إجراء فحص طبي قبل استخدام العامل. -1

 لمهنية.العناية ب مر الحوادث الفردية واألمراض ا -1

 تقديم اإلسعافات الالزمة في حينها والنصم للعمال في المسائل الطبية. -9

 تثقيف العمال في كيفية منع الحوادث والعناية بصحتهم. -7

 حكام الرقابة على الشؤون الصحية.إ -1

 حفظ سجالت طبية وافية تكون دائما في متناول اليد. -6

 التعامل مع المستشفيات الكبرى. 21

 حالة الحاالت المتعذرة من األمراض أو الحوادث ل خصائيين المهرة من األطباء.إ -22

إجراء استشارات دورية مع إدارة شؤون العاملين وأحيانا مع إدارة المنش ة مباشرة حول المسائل الخاصة  -22
 بنقل العمال إلى مراكز أخرى في العمل تناسبهم من الناحية الصحية.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك فرقا بين مفهومي الخدمة الصحية والخدمة الطبية، فالخدمة الطبية   
جزء من خدمات الصحة العامة ،فالعامل تكون مصادر صحته نابعة من السكن الجيد والتغذية الجيدة والنقل 

 والترفيه ويتلقى الخدمة الطبية عند وقوع المرض وحوادث العمل والوقاية.
ما أن دور الخدمات الصحية والطبية ال يقتصر على الجانب الجسمي فقط، بل يمكن أن يتضمن ك

كذلك الصعوبات االنفعالية والعقلية السلوكية وهذا أيضا يندرج تحت أهداف الخدمة االجتماعية العمالية 
ة، كما أن هذا فالسؤال عن أحوال العامل المريض يشعره بذاته وأهميته ودوره في المؤسسة وفي الجماع

السلوك البسيط قد يسارع في شفائه وتقوية الروابط والعالقات االجتماعية بين العمال، وتعمل على رفع روحها 
 المعنوية ويزيد من والئهم للمؤسسة.

                                                                 
 233ماجدة كمال عالم : السيد عطية: مرجع سابق ، ص  1
 251،  251محمد ماهر عليش: العالقات اإلنسانية في الصناعة ، مكتبة عين شمس، القاهرة ، ص  2
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إن الهدف الحقيقي من الخدمة االجتماعية الطبية للعمال هو تمكين العامل المريض من االستفادة  
 ،حد ممكن من رعاية طبية متاحة له تفيد إلى أقصىسمية قدراته ورفع روحه المعنوية ليمن العالج الطبي بتن

وليتقي مرضا أو مضاعفات يتعرض لها ،لكي يحيا حياة صحة سليمة تسمم له بزيادة اإلنتاج وتحسينه كما 
  ونوعا.

إن العناية بصحة وسالمة العاملين تفرض على اإلدارة بنصوص وتشريعات حكومية ،الن مرض       
العمال أو عجزهم يمثل زيادة في التكاليف التي تتحملها إدارة المؤسسة، وبذلك تسعى إلى بذل مجهودات 

ته، وذلك خاصة للحفاظ على صحة العمال، الن المرض والعجز يمثالن عبئا على المؤسسة والعامل وأسر 
بسبب تدني قدراته وكفاءاته بسبب المرض، لذا يقتضي األمر المحافظة على كفاءة العامل بالمحافظة على 

 صحته.
والواقع أن الخدمة االجتماعية الطبية ضرورية لمعظم العمال المرضى المترددين على المستشفيات 

يستطيعون تنفيذ  ج، وكذلك للذين المرضى المنقطعين عن مواصلة العالللوالعيادات الطبية، فهي الزمة 
أو المشاكل العائلية إلى  خطة العالج الطبي بسبب الجهل أو عدم التبصر أو الخوف أو الوسواس والظنون،

  (1) ير ذلك من الظروف الشخصية والمجتمعية. 
 إذا من كل ما سبق يتضم لنا أن الخدمة الصحية لها وظيفتين عالجية ووقائية:

 قصد بها الخدمة  الطبية. فالعالجية ي -
 ما الوقائية هي تلك الخدمة االجتماعية العمالية التي لها صلة بالصحة.أ -
 :في ويمكن للخدمات الصحية أن تحقق أهدافها المتمثلة  
ضمان حد أدنى من الصحة للعامل وأسرته كهدف إنساني ،عن طريق برامج الخدمة التي توجه لحماية  -

 لتي تتوفر على مجموعة من الخدمات الرئيسة وهي :وصيانة صحة العمال وا

: وذلك بتنظيم فحوص طبية للعمال، وهذا الكشف يتم في عدة حاالت قبل االلتحاق الكشف الطبي  - 2
بالعمل ويسمى بالكشف االبتدائي، وهذا الكشف يهدف إلى وضع العامل في المكان المناسب لقدراته وطاقته 

 الكشف الطبي على فترات دورية ويسمى بالكشف الدوري .البدنية ، وكذلك قد يجري 
: وهي الخدمة الصحية المقدمة في الطوارئ بتوفير اإلسعافات األولية للعمال فور خدمات الطوارئ  - 2

 إصابتهم بحادث أو مرض طارئ حاد 
أمراض مهنية  : وذلك بتوفير الخدمات العالجية للعمال في حالة األمراض العادية أوالعالج الطبي - 1  

 وا صابات العمل.

تهدف هذه الخدمات إلى تحصين العمال ضد األمراض المعدية، فضال  الخدمات الصحية الوقائية:  -1 
 عن تهيئة بيئة العمل الصحية من حيث التهوية واإلضاءة. 
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وذلك عن طرق التربية الصحية، للعمال يتمكن هؤالء من حماية أنفسهم من الصحي:  ثقيفالت - 1
  ألمراض.ا

  برامج الرعاية الصحية للعمال : -2
 : إن الرعاية الصحية للعمال تتم من خالل توفر العناصر التالية

ترتبط صحة العامل الجسمية بعدة عوامل، منها بيئة الطبيعة،  الخدمات الطبية واإلسعافات األولية : -أ
البلد الذي يعيش فيه وفي المصنع الذي يعمل  وتربيته المنزلية وحالته المعيشية عند البلوغ ،وحالته الصحية في

 داخله.
وترتبط صحة العامل كذلك باتساع مكان العمل، وتوافر شروط الضوء والتهوية السليمة، وكذلك يجب على 
المؤسسات والمصانع أن تهتم بالوعي الغذائي، وذلك بتوفير الوجبات الغذائية الصحية ب سعار مناسبة لقدرة 

 العمال المالية.
ما نصت التشريعات العمالية في كل المجتمعات تقريبا على التزام صاحب العمل بتوفير الظروف ك

الصحية المالئمة في مكان العمل، ويرتبط ذلك بتوفير مياه صالحة للشرب، وأماكن لخلع المالبس أو 
لك عن طريق استبدالها. وينبغي أيضا أن توفر المصانع والمؤسسات وسائل الوقاية من إصابات العمل وذ

التشريع االجتماعي والتدريب على وسائل اإلطفاء ونشر الوعي الوقائي، كما ينبغي االهتمام بطرق الوقاية من 
 مراض المهنية وذلك عن طريق الرعاية الطبية والتشريعات.األ

ويجب أيضا تنظيم الفحص الدوري، وهو فحص يجري على العمال سنويا أو نصف سنوي وعن طريق 
دوري يمكن اكتشاف األمراض الخفيفة وعالجها قبل استفحالها، كما ينبغي كذلك االهتمام باإلجراءات الكشف ال

الخاصة باإلسعافات األولية وتدريب عدد من العمال على اإلسعافات األولية. وتوفير وسائل المواصالت 
 لطبية والعالجية.الالزمة تنقل العامل المريض أو المصاب إلى المستشفيات ،و يرها من المراكز ا

يجب توفير عدد كاف من المراحيض ودورات المياه، وفصل مراحيض الرجال عن  دورات المياه : -ب
ذا كان المصنع أو المؤسسة بها أكثر من وحدة  مراحيض النساء التي يجب أن يكون لها مدخل خاص، وا 

جميع دورات المياه  صناعية فمن المستحسن أن يكون لكل وحدة دورة مياه خاصة، كما يجب أن تكون
 مستوفية لجميع المواصفات الصحية الخاصة بالضوء والتهوية وطريقة الصرف والنظافة.

في المصانع الكبيرة التي بها عمال كثيرون ينبغي أن تخصص لهم : مكان الراحة وخلع المالبس  -ج 
األماكن بمقاعد مريحة وقد  رفة أو  رفا حسب عددهم يتوجه إليها العمال في فترات الراحة، وتزود هذه 

تصبم من الضروريات األساسية في الوحدات الصناعية، وفي ظروف قاسية ترجع إلى البرودة أو الحرارة أو 
 (1)الضوضاء أو سوء التهوية، أو انتشار المواد السامة واألتربة.
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رفة مدخل كما يستحسن أن تكون هذه الغرف قريبة من دور المياه ما أمكن، ويفضل أن تكون للغ 
  ومخرج مستقلين، وتوضع بهذه الحجرات دواليب المالبس خاصة بالعمال من أجل النقاهة والنظافة.

يجب على المؤسسات الصناعية أن تنشا أماكن صحية تقدم فيها الوجبات   مكان تناول األغذية:  -د 
الغذائية للعمال بثمن زهيد ،مع تجهيز هذه األماكن بمطابخ لطهي الطعام ،واالهتمام بالتجهيز واألماكن التي 

ا تعطى أنش ت من أجلها، حتى يتسنى للعمال بتناول وجباتهم ) القهوة أو الشاي ( في الصباح أو الماء، كم
 لهم المهلة الكافية لتناولها.

إن للمالبس التي يرتديها العمال في المؤسسات الصناعية أهمية بالغة، بحيث أن مالبس العمال :  -ـه 
المؤسسة تقوم بتسليم عمالها مالبس تختلف حسب طبيعة العمل ونوع الصناعة وخاصة في الصناعات التي 

لكيماوية التي يجب فيها على العمال أن يلبسوا ألبسة تحفظ تكون مصدر خطر على العمال كالصناعات ا
أجسامهم مصنوعة خصيصا لهذا الغرض، كما يجب وضع نظارات على العينين عند العمل أمام األنوار 

 الساطعة أو ذات الوهج الشديد ،وارتداء الخوذة والقفازات تجنبا ألي حادث أو طارئ.

 الخدمات الخاصة بطب العمل :  -3
العمل تشريع دقيق يقوم بتحديد معايير حفظ الصحة واألمن للورشات، المصانع  يعتبر طب

والجماعات اإلنتاجية المتنوعة، فهناك عمال متخصصون يكلفون بمراقبة وتطبيق إجراءات طب العمل، 
واحترام النصوص التشريعية المتخصصة بذلك ،ففي المؤسسات تقوم اللجان الخاصة بحفظ واألمن بالبحث 

ضرار وتعلن عنها سواء إلى الطبيب العام المتواجد في المؤسسة أو إلى مفتش العمل ومديرية عن األ
الوحدة، وتحاول أن تقترح الحلول بالتعاون مع النقابة العمالية ومجلس العمال ،وتغطي هذه األمور كل 

 ( 1)المستويات التقنية والفيزيولوجية والنفسانية واإلنسانية.

بعاده عن أي خطر جسمي أو إن الخدمات الخاصة  بطب العمل تهدف إلى حماية العامل وصحته وا 
ذهني كما أنها تجنبه من الوقوع في األمراض المهنية وحوادث العمل، وذلك ال يكون إال بتوفير جملة من 

 الشروط تضمن أمن وسالمة العامل الصحية داخل المؤسسة الصناعية.

والمتعلق بالوقاية  2611جانفي سنة  29المؤرخ في  17-11 وبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم
واألمن وطب العمل في الجزائر ،حيث تعتبر حماية العمال بواسطة طب العمل جزءا ال يتجزأ من السياسة 

 الصحية الوطنية.
 ويهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائية أساسا وعالجية أحيانا إلى :

من الراحة العمال البدنية والعقلية في كافة المهن ،من أجل رفع مستوى  الترقية والحفاظ على أكبر قدر* 
 قدراتهم اإلنتاجية واإلبداعية.

                                                                 
سة الصناعية بالجزائر ، مذكرة  تخرج مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدرجة الثالثة معهد علم االجتماع ، عبد الغاني زرمان : الرعاية الصحية في المؤس 1

 . 48ص  3884جامعة الجزائر ، تحت إشراف نور الدين حقيقي ، 



 .لخدمات االجتماعية العمالية في الجزائرا                                          الفصل الرابع

 211 

حماية ووقاية العمال من األخطار التي يمكن أن تنجر عنها الحوادث أو األمراض المهنية وكل األضرار * 
 الالحقة بصحتهم.

أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدف التقليل منها أو تشخيص كل العوامل التي قد تضر صحة العمال في *  
 القضاء عليها.

بقاء العمال في عمل يتماشى وقدراتهم والفيزيولوجية والنفسية وكذا تكييف العمل مع اإلنسان وكل *  تعيين وا 
 إنسان مع مهمته.

 تخفيض حاالت العجز وضمان تمديد الحياة النشيطة للعامل.* 

 في وسط العمل. تقييم مستوى صحة العامل* 

تنظيم العالج االستعجالي للعمال والتكفل بالعالج المتواصل ومداواة األمراض المهنية واألمراض ذات * 
 الطابع المهني.

 (1)المساهمة في حماية البيئة بالنسبة لإلنسان والطبيعة.* 

مجتمعه الصغير  إذن يتضم من هذا أن لطب العمل أهمية عظمى وجليلة بالنسبة للعمال سواء داخل    
)المؤسسة الصناعية( أو مجتمعه الكبير، لما يضمن للعمال من الصحة النفسية والبدنية والذهنية لجعله قادرا 
على العطاء واإلنتاج، أي دفع عملية التنمية إلى اإلمام، إضافة استقراره العائلي، وحسن تكيفه مع البيئة 

زاما يلقى على عاتق المؤسسة المستخدمة ويجب عليها التكفل التي يعيش فيها. ولهذا فإن طب العمل يعد الت
ما  به وذلك إما بإنشاء مصلحة لطب العمل داخل المؤسسة وفق لضوابط تحدد عن طريق التنظيم ،وا 

 المساهمة في إنشاء مصلحة طب العمل ما بين الهيئات المستخدمة على أساس إقليمي.

 : الخدمات الخاصة بتوفير العيادة الطبية  -1
إنه من الضروري على أي مؤسسة صناعية عامة كانت أو خاصة أن توفر عيادة طبية خاصة 
بالعمل وذلك في مكان عملهم، كما يجب أن تحوي هذه العيادات جميع متطلباتها من أدوات وأجهزة صحية 

ع من أطباء إضافة إلى الشروط الصحية من تهوية وا ضاءة ألن توفير الرعاية الطبية المالئمة داخل المصن
سعافات وعيادة طبية يساهم كثيرا في وقاية العمال من الوقوع في األمراض المزمنة، وذلك من  وصيدلية وا 

 خالل االهتمام بالكشف الطبي الدوري.
بالجمهورية العربية المتحدة ب نه " على  2616لسنة  62من قانون العمل رقم  91ولقد نصت المادة 

وسائل اإلسعافات الطبية للمنشاة، وعليه إذا زاد عدد العمال في مكان واحد صاحب العمل أن يوفر للعمال 
كيلومتر على مائة عامل أن يستخدم ممرضا ملما بوسائل  21أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها 

اإلسعاف الطبية يخصص للقيام بها، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعالجهم في المكان الذي يعد لهذا 
 ن يقدم لهم األدوية الالزمة للعالج وذلك كله بدون مقابل "الغرض وأ
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ويجب على كل منش ة التي تستخدم مائة عامل ف كثر أن تعلق على األبواب الرئيسية التي يستعملها 
 العمال للدخول إلى أماكن العمل البيانات التالية : 

 مقر العيادة الطبية المخصصة للعمال.  - 

 أيام مباشرة العالج في هذه العيادة ومواعيد ذلك.  -
 عنوان المستشفى واألطباء األخصائيين الموكل إليهم معالجة العمال والمواعيد المخصصة لذلك. -
 على صاحب العمل أن يعد لكل عامل ملفا طبيا يوضم له فيه. -

 * نتيجة الكشف الموقع عليه عند االلتحاق بالعمل إذا وجد.    
 * نتيجة الكشف الموقع الطبي والعالج المقرر له كلما تقدم للفحص الطبي.    
 * صورة األشعة ونتائج التحاليل الطبية التي أجريت للفحص أو العالج إن وجد.     
 * نتيجة الفحص للت كد من الخلو من الطفيليات واألمراض الصدرية والسرية إن وجدت.    
ة ال يتطلع عليها إال الطبيب المعالج أو صاحب العمل أو من يقوم يجب أن تكون هذه الملفات سري -

 ( 1)مقامه.
 الخدمات الخاصة باألمن الصناعي : -9

يعتبر موضوع األمن الصناعي من أهم الموضوعات التطبيقية في علم النفس الصناعي ، كونه 
زيادة إنتاجه ، فهو يهدف  يستهدف رفع الكفاية اإلنتاجية للعامل ويحرص على راحته وكرامته حرصه على

إلى تهيئة جميع الظروف المادية والنفسية واالجتماعية التي تكفل أكبر إنتاج مع االهتمام برضاء العامل عن 
 عمله.

ولهذا فإن المؤسسات الصناعية الكبرى يجب عليها أن تخصص قسما مستقال، أو لجنة خاصة 
راف عليه، فاألمن الصناعي يعتبر من بين الخدمات باألمن الصناعي تقوم بتخطيط العمل وتنفيذه واإلش

العمالية التي تقدمها المؤسسة للعمال، وهي تتداخل أيضا مع الخدمات الصحية والطبية وخدمات الراحة 
والوقاية والتغذية وهي تهدف إلى: " منع أو التقليل من حوادث العمل واألمراض المهنية، وتقديم وسائل 

  (2)ير ظروف مناسبة للعمل ". الوقاية والعالج مع توف
فاألمن الصناعي يهدف إلى المحافظة على صحة العمال وسالمتهم من األخطار، والحوادث 
الصناعية والبقاء على معدل الحوادث الصناعية في حده األدنى إن أمكن، وتحسين صحة العمال إلى أعلى 

نتاجية المؤسسة درجة ممكنة، وهذا االهتمام بالعامل وصحته يؤثر على زيادة ك فاءته اإلنتاجية خاصة وا 
 الصناعية بصفة عامة.
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لهذه األسباب فإن المؤسسات الصناعية في الدول الصناعية، حرصت على تنظيم هذه الخدمة وذلك 
بتكوين لجان ل من الصناعي تختص ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية 

  لة لذلك.والشروط االحتياطية الكفي

للوقاية من إصابات العمل في المنشآت الصناعية  2616لسنة  12وقد تعرضت البنود الدولية رقم 
  (1)والتي تتلخص أحكامها في ما يلي: 

يجب أن تقوم كل دولة باتخاذ الوسائل التشريعية واإلدارية الضرورية لتكليف الهيئات الرسمية والخاصة  -2
جراء البحوث بش ن أسباب إصابات العمل، ووسائل التوجيه واالختيار  المختصة بجمع اإلحصاءات، وا 

 ى نشر هذه البحوث. المهني لما لها من أهمية في وقاية العمال من إصابات العمل، ويجب العمل عل
العمل على عقد مؤتمرات دورية من أصحاب العمل والعمال والسلطات المختصة في كل صناعة لدراسة  -2

 أسباب إصابات العمل ووسائل الوقاية في الصناعة.
 إنشاء أقسام ل من الصناعي في المنشآت تقوم بإجراء التحريات عن إصابات العمل لمنع تكررها. -1
رشاد العمال الجدد إلى مخاطر العمل وكيفية تجنبها وتنظيم رقابة اآل -1 الت والتركيبات ووسائل الوقاية، وا 

 اإلسعافات األولية ووسائل نقل الجرحى.
تشجيع اقتراحات العمال بش ن األمن الصناعي، وكذلك العمل على تعيين مراقبين ل من الصناعي  -1

 ولجان للوقاية.
إرشاد العمال عن الوقاية من إصابات العمل وضمان تعاونهم في هذا الش ن عن طريق الدراسات  -9

 والنشرات، واألفالم السينما تو رافية، وزيارة المنشآت الصناعية. 
إنشاء متاحف دائمة ل من الصناعي تعرض بها أجهزة ووسائل الوقاية المستخدمة، كما تقوم بإرشاد  -7

 ء العمل والعمال، وطلبة المدارس الصناعية في هذا الميدانالمديرين ورؤسا
جعل النقابة كوسيلة مشجعة للوقاية من إصابات العمل، بربط رسوم الت مين بمقدار األخطار المهنية  -1

 وزيادتها في حالة زيادة اإلصابات 
من الصناعي كما أن الظروف الفيزيقية المحيطة بالعمال والعمل تلعب هي األخرى دورا في األ  

وحماية العامل من األمراض والحوادث مثل الحرارة والرطوبة والتهوية والبرودة واإلضاءة، فكل هذه الظروف 
تجعل العامل مستقرا في العمل ويشعر بالراحة واألمن إذا كان صاحب العمل متحكما فيها، كما يجب تكييف 

 خدمها.اآلالت واألدوات حتى تناسب العامل الذي يديرها أو يست
إال أن توفير الشروط المالئمة للعمل ال تكفي وحدها لتحقيق وقاية فعالة من حوادث العمل، حيث        

يقول محمود حسن: "إن الوقاية عبارة عن اإلحساس بالواجب والشعور وتنميته بين العمال حتى يمكن منع 
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تتمكن من تفادي وقوعها في  الحوادث قبل وقوعها، وأنه يجب تحليل والظروف التي أدت إليها لكي
  (1)المستقبل"

ونظرا للعالقة الموجودة بين األمن الصناعي، وتحسين ظروف العمل ودور الثقافة العمالية في ذلك 
نجد أن تحسين الظروف وتهيئة الشروط المالئمة، وذلك عن طريق توعية العمال بالنسبة لظروف العمل 

ي زيادة أو نقصان |إصابات العمل أو األمراض المهنية، كما أن وتصميم أماكن العمل، يلعب دورا فعاال ف
المالبس الوقائية واألجهزة الخاصة بوقاية العمال يجب أن تتوفر تبعا لطبيعة العمل واألضرار التي يمكن أن 

 تنتج عنه.  
 وعلى المؤسسة المستخدمة أن توفر كل لوازم الوقاية والحماية المطلوبة منها في تحسين الظروف
الفيزيقية للعمل ووضع الفتات وتعليمات تنبه العامل من االبتعاد عن األماكن الخطيرة وذلك حتى يصبم 

 العامل على دراية واسعة بكل مخاطر العمل وأماكن االحتراس.
 الخدمات االجتماعية في المجال النفسي : -ثالثا

ون مساعدة ما، وهو لذلك يرحب أثبتت الشواهد أن العامل كثيرا ما يعجز عن حل مشكالته بمفرده د
بكل فرصة تتاح له لمناقشتها بصراحة مع شخص محايد يشاركه عواطفه وأحاسيسه، ومن هنا نش ت الحاجة 
إلى ضرورة توفير خدمة اجتماعية تسد مثل هذا الفراغ، وهو عدم قدرة العامل على معالجة مشكالته النفسية 

بالمصنع يكون خاضعا لعدة مؤثرات على الجانب النفسي خاصة بنفسه ، ألن العامل أثناء ت ديته لوظيفته 
باعتبار هذا األخير مؤثر مباشر في منتوجه، ونظرا ألهمية الجانب النفسي عند العمال، نحاول تسليط 
الضوء على أهم العوامل والظروف التي نرى أنها ضرورية لتحقيق االستقرار في العمل وبالتالي ت ديتهم 

 مل وجه، ومن أهم العوامل التي تحقق الصحة النفسية ما يلي :  لواجباتهم على أك
  اإلـشـــــراف: -1

) اإلشراف هو  ها ليسيعتبر اإلشراف أحد العوامل األساسية الفعالة للتحفيز على العمل، حيث عرفه     
ثارة االهتمام في كل فرد نحو عمله والقيام بتوجيه ونقل العاملي ن إلى العمل األكثر اختيار الشخص للوظيفة وا 

مالئمة والقيام بما يستحقه البعض من تقدير ومكافئة على حسن الداء وتحديد الوضع المالئم لكل شخص في 
انسجامه مع المجموعة العاملة، متوخيا العدالة والعفة حتى يتسنى لكل شخص أداء عمله بمهارة وعناية 

 (2)وحماس على أكمل وجه(. 
فاإلشراف عملية اجتماعية وطبيعية وحقيقية في حياة أي كائن اجتماعي، لهذا تحرس المؤسسة االقتصادية   

 على هذه العملية لتحقيق األداء الفعال الذي من خالله يتم الوصول إلى مستوى عال من الكفاية اإلنتاجية.
 ليكرتورضا العمال، حيث أجرى  وعليه فقد أكدت معظم الدراسات على وجود عالقة بين نمط اإلشراف   

وزمالئه دراسات معمقة توصلت إلى أن المشرف الذي يهتم مرؤوسيه و بكل قضاياهم ومشاكلهم، ويعمل 
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مع السعي لتفادي األخطاء، يكسب والءهم  معلى توطيد العالقة بينه وبينهم وتوسيعها، ويحاول تفهم سلوكياته
لذي ينظر للعمل من زاوية ضيقة وال يهتم إال باإلنتاج، وينظر ويحقق درجة عالية من رضاهم، أما المشرف ا

للعمال ك دوات أو وسائل لتحقيق اإلنتاج ال يحقق سوى االستياء والتضمر من العمل، فالبد من االهتمام 
 بنمط اإلشراف واالعتناء بحاجات ومشاعر العمال أثناء التعامل معهم.

ح المعنوية العالية كانوا أكثر فعالية، حيث وصفو أن أعضاء الجماعات ذات الرو  مورسوقد وجد 
مشرفهم ب نه يهتم بهم اهتماما شخصيا ، وكانوا أكثر رضا على الطريقة التي تعالج بها الشكاوى واالقتراحات 
التي يتقدم بها العمال، وعلى هذا األساس فإنه كلما زادت مهارة المشرف في استخدام الطرق الجماعية في 

  (1)زادت إنتاجية مرؤوسيه ورضاهم عن عملهم.إشرافه، كلما 

فالمشرف يلعب دورا فعاال داخل المؤسسة، أو داخل محيط العمل حيث يعمل على توفير المحيط       
المالئم، عن طرق تحفيز العمال وتنظيم العمل وبث روح العمل الجماعي والتعاون الذي من ش نه أن يرفع 

 تحسين مستوى اإلنتاجية وخلق نوع من االستقرار والتكيف داخل المؤسسة.   الروح المعنوية للعامل، وبالتالي
أنه عند بحث دور المشرف فالعوامل التالية تبدو ذات أهمية بالغة وهي تتعلق بالنواحي  باتشر وقد ذكر    

 (2) :التالية 
فإذا اعتقد  يجب على المشرف أن يظهر بوضوح أنه يتمسك بمستوى عال من الكفاءة االجتماعية، -2

 العمال أن المشرف ال يهتم كثيرا بانشغاالتهم فإنهم ال يتوقعون منه مكافئة على مجهودهم.
 تحديد ساعات العمل. –اإلجازات  –العالوات –يجب أن يكون للمشرف بعض السيطرة على الترقيات -2
يه، وعلى هذا يجب أن يعطي المشرف برهانا على أنه را ب في ان يستخدم نفوذه لصالم مرؤوس -1

األساس فالمشرف الناجم هو الذي يهتم اهتماما شخصيا بمرؤوسيه فيساعدهم ويحيطهم باألمور الهامة 
بالنسبة لهم ويكون دائما مستعدا للتحدث معهم عن مشاكلهم، وبالتالي فإن اهتمامه يكون مركزا على النقاط 

 التالية:
  مكافئة المرؤوسين على العمل الجيد.         -   
 النضال في سبيل المرؤوسين . -   
 مدحهم على العمل الجيد.                        -   
 تسهيل اتصالهم وتنفيذ مقترحاتهم. -   
وعلى هذا فإن القدر الكافي من اإلشراف الجيد الموجود داخل المؤسسة الصناعية  ونوعيته هو الذي يحدد   

الرضا أو عدم الرضا عن العمل، وتعتبر النساء أكثر حساسية من الرجال لإلشراف ، لهذا تعد مسؤولية 
يد لعمله بإعطائه فكرة مفصلة عن المشرف جزءا هاما في العمليات اإلنتاجية، حيث يقوم بتقديم العامل الجد

المؤسسة ونش تها، وتاريخها ومكانتها في الصناعة وكذا دورها في المجتمع، كما يشرح بالتفصيل سياسات 
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األفراد من اختبار وتدريب وحوافز وترقية، ويعرفه بحقوقه وواجباته، ويوضم له أهمية العمل الذي سيقوم به 
من هذا كله هو تنمية قدرات العامل وتعاونه، وتعزيز ثقته بنفسه وجعله  فوعالقته باألعمال األخرى. والهد

يشعر ب نه عضو هام في المؤسسة التي يعمل فيها. ألن شخصية المشرفين ومستوى كفاءتهم يلعب دورا هاما 
 في تحسين ظروف العمل المعنوية وبالتالي الشعور باالرتياح واالستقرار في العمل.

 محتوى العمل: -2
هناك الكثير من يرون ب ن المتغيرات المتصلة بمحتوى العمل هي الوحيدة المسببة لمشاعر الرضا 
عند األفراد  كالمسؤولية، طبيعة أنشطة العمل، فرص اإلنجاز، تقدير اآلخرين ألداء الفرد، الترقية، فكلما 

قلل من تكرار المهام وهذا بدوره تنوعت  المهام كلما ارتفعت درجة الشعور باالرتياح عن العمل، ألن التنوع ي
يقلل من الملل، لكن تنوع المهام ال يحقق الرضا إال إذا توفر التكامل بين المهام ودرجة الذكاء عند العامل 

 واال حدث العكس . 
أما درجة السيطرة الذاتية المتاحة، فكلما زادت كلما زاد الرضا لتقديمها للفرد حرية اختيار طرق أداء 

هذه الحرية تتيععم للعامل ، 1292ولتر قست و،  1291كفروم أكد العديد من الباحثين هذه النتيجة العمل وقد 
فرص تكييف أداءه بما يتناسب مع قدراته، إضافة إلى ذلك يجب أن يوفر العمل للفرد فرص استخدام قدراته، 

مجهود، وقد أكدت ذلك  فكلما أدرك العامل أنه يوظف قدراته كلما ارتفع رضاه عن عمله، وعما يقمه من
فإن ماسلو وحسب تطور  ،1291، وكور نهوسر 1292، فروم  1292بروفي نتائج دراسات كل من 

 (1)استخدام الفرد لقدراته ومهاراته يمثل إشباعا لحاجة تحقيق الذات. 
 جماعة العمل : -3

له مع الجماعة تؤثر جماعة العمل على رضا العامل عن عمله ت ثيرا بالغا ، حيث أنه إذا كان تفاع
التي يعمل معها يحقق له منافع فإن لذلك دخل في تحديد رضاه ، أما إذا كان تفاعله معهم مصدر توتر أو 
إعاقة إلشباع حاجاته أو تحقيق أهدافه فذلك يشكل شعورا نفسيا بعدم الرضا عن العمل، ويتجلى ذلك  البا 

طء وتيرة العمل، ترك العمل، التبذير من مواد اإلنتاج في مختلف أشكال المقاومة المباشرة أو  ير المباشرة كب
  (2)أو الوقت، ازدياد النشاط النقابي، الت خر، التغيب، األمراض والحوادث.

وبهذا تتكون جماعات عمل مشتتة وعديمة الت ثير. فاإلدارة المعاصرة التي تعني بالعمل والعمال بقدر     
م فيها األعضاء بآرائهم ومقترحاتهم في أمور اإلدارة اليومية بما كبير ومتوازن تتطلب تشكيل فرق  عمل يسه

يثري األداء ويسهم في تهيئة مدخل حيوي للتميز والتفوق التنافسي في منظمات األعمال بشكل خاص 
فالشركات اليابانية على سبيل المثال تستخدم استراتيجيات تنافسية لتحفيز األداء الجماعي التنافسي لفرق 

ى مستوى الشركة ككل ، ألنه عندما تتنافس فرق العمل ستعمل بجدية وحماس أكثر وستركز أكثر العمل عل

                                                                 
         م                                                                           عبد النور أرزقي : محددات الرضا المهني ومعنى العمل عند العمال الجزائريين ، رسالة ماجستير في علم النفس العمل والتنظيم ، معهد عل 1

 18، ص  3881وعلوم   التربية ، جامعة الجزائر ، سنة 
 213ص  2000د/ أحمد سيد مصطفى : إدارة السلوك التنظيمي رؤية معاصرة ، حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف ، لسنة  2
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على تحسين العمليات وستحقق درجة أعلى من التماسك والرضا والشعور النفسي باالرتياح ، كون العامل قد 
 حقق في عمله جزءا من أهدافه وأحالمه .

   الرـضـــــا عن العمل: -1
الرضا بصفة عامة إلى مجموع المشاعر الوجدانية التي يشعر بها العامل نحو العمل الذي يقوم يشير        

به، وهذه المشاعر قد تكون سلبية أو إيجابية ألنها تعبر عن مدى اإلشباع الذي يتصور العامل أن يحققه من 
لى أمر أراده  يره من " الرضا هو القبول والتسليم والموافقة عجميل صليبا عمله ولهذا يعرف الدكتور 

اعتراض عليه، ومع ذلك فالرضا أضعف من اإلرادة والقرار والتصديق ألن المرء قد يرضى بالشيء المكروه 
رادة، كمن أصابته مصيبة فيرضى بما قدر له".    (1)تسليما ال حبا وا 

فالرضا عن العمل يعتبر عامال أساسيا ومحركا لدافعية العمال ألداء عملهم ، فبقدر ما تزيد الفوائد        
والمنافع التي يحصل عليها العمال من الوظيفة بقدر ما يزداد حماسهم لبذل جهد مكثف في أداء العمل، 

، أي هو نتاج شعور إشباع حاجات فزيادة دافعية العمل هو نتاج شعور الفرد بالسعادة والرضا عن العمل
 نفسية.
فدافعية العامل للعمل وفق هذا المفهوم يعتبر نتيجة شعوره بالرضا عن العمل ، فكلما زادت مقادير        

المنافع التي يحصل عليها الفرد في عمله ، كلما زاد حبه ووالءه للمؤسسة التي يعمل بها ، وهذا بدوره يدفعه 
                                           العمل كتعبير عن هذا الحب والوالء.                                                                                             إلى بذل جهد أكبر في

" الرضا ب نه عبارة عن شعور يشعر به الفرد في قرار نفسه وا ن عادل حسين وهنا يعرف الدكتور 
   (2)ان يصعب وصفه ". ك

من أكثر النظريات شيوعا في كتاب المدخل الماركسي لإلدارة والتنظيم حيث  ماسلووتعتبر نظرية   
أنها الزالت تعطينا إطارا تقريبيا معقوال لنوعية الحاجات المختلفة ودرجة اإلشباع الذي يحققه العمال، وقد حدد 

 (  3)بعة نقاط نوجزها فيما يلي : الحاجات اإلنسانية وفق نظريته في أر ماسلو 

الجسمية األساسية  للحياة كالحاجة للطعام والماء والهواء والنوم والدفء.                       ةالحاجات الفيزيولوجي -2
حاجات األمان وهي أن يكون الفرد بم من من األخطاء والشعور باألمان واالطمئنان على كيانه ماديا  -2

 اره في عمله وت مين مستقبله.  ومعنويا كاستقر 
 الحاجات االجتماعية ك ن يشعر الفرد ب نه محل تقدير ذاتي أو اجتماعي.   -1
حاجات تحقيق الذات وهي تعبر عن حاجة الفرد ك ن ينطلق بقدراته ومواهبه ور باته إلى آفاق تتيم له  -1

 فق ومواهبه وطاقاته. أن يكون له ما يمكنه استعداده أن يكون ، ويمارس األعمال بما يت

                                                                 
 131، ص  3892جميل صليبا : المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، الجزء األول ، سنة  1
 511، ص  3814ة العربية ، مصر ، سنة ضعادل حسين: إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ، دار النه 2
سنة  3الدار العربية للموسوعات ،بيروت ، لبنان ، الطبعة  3والحوافز ، المجلد حامد الحرفة : مع نخبة من األخصائيين : موسوعة اإلدارة الحديثة  3

 . 84، ص 3890
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والواقع أن مس لة رضا العامل عن عمله يعتبر مظهرا من مظاهر الشعور بالرضا ويقرب الفرد نحو 
ن كان يصعب وصفه، كون الرضا يختلف من فرد آلخر، حتى أنه يختلف بالنسبة لنفس الفرد من  العمل، وا 

إذا ظفر بها اطم ن على عمله واستقر  وقت آلخر. ورضا العامل يتوقف إلى حد كبير على إشباع حاجاته،
فيه، ظهرت حاجته إلى األجر أو التقدير االجتماعي و إن أشبعت هذه الحاجات زاد تطلعه إلى حاجات 
أخرى وهكذا، إذن نسبة رضا العامل عن عمله ترتفع كلما أمكن تحقيق أكبر قدر من األهداف والحاجات، 

 فه المر وب فيها.وتنخفض درجة رضاه في حالة عدم تحقيق أهدا

 الظروف الفيزيقية: - 9
إن للمحيط الفيزيقي ت ثير مباشر على العامل وسلوكه مثل اإلضاءة، الحرارة، التهوية، البرودة        

الضوضاء...إلخ، وانطالقا من ت ثيرها على درجة تحمل الفرد فإنها تؤثر على درجة تقبله لبيئة العمل كعالقة 
لسوء الظروف الفيزيقية ولوضعيات  متعدية وبالتالي على رضاه عن العمل، وتشير معظم الدراسات إلى أن

الظروف الفيزيقية ب نها " كل ما الشنواني  العمل الغير المريحة عالقة كبيرة بعدم رضاه. لهذا يعرف الدكتور 
يحيط بالفرد في عمله ويؤثر في سلوكه وأدائه وميوله تجاه عمله والمجموعة التي يعمل معها واإلدارة 

 (                                1)والمشروع الذي ينتمي إليه ". 

الفيزيقية التي تحيط بالعمال لها أثر على معنوياتهم في المجال الصناعي، حيث أنها  إذا الظروف 
تؤثر بدرجة ملموسة على قدرتهم الذهنية والجسمية، والتي ال يستطيعون التحكم فيها كالحرارة والبرودة، 

دة دراسات في هذا المجال أنه للظروف الفيزيقية الجيدة أو السيئة والضوضاء واألتربة ...إلخ حيث قامت ع
أثر على اتجاهات العمال نحو عملهم على اعتبار أن الظروف الفيزيقية تتواجد مع الروح المعنوية المرتفعة، 

 ريمانومورجان والظروف السيئة مع الروح المعنوية المنخفضة، حيث أوضحت نتائج الدراسات التي قام بها 
 أن العمل في الضوضاء أكثر استنفاذا للطاقة والجهد من العمل في الجو الهادئ.   

على شعور العمال بالضيق والملل حينما يعملون في  ليرد وقد دلت حاالت المالحظة في تجارب 
 % 11الضوضاء ، وبينت التجارب التي أجريت في لندن في صناعة النسيج على أن اإلنتاج يزداد بمقدار

إذا استعملت واقيات األذن ألنها تضعف شدة الضوضاء  % 72زداد الكفاية الفردية للعامل بمقدار كما ت
 وبالتالي تزيد من شعور العامل باالرتياح. % 11بحوالي 

إذا فالظروف الفيزيقية لها دور كبير على صحة العمال الجسمية وبالتالي على الناحية النفسية، 
معنوية وكفايتهم اإلنتاجية، وهذه العوامل الفيزيقية ليست هي المحرك الشيء الذي يؤثر على روحهم ال

األساسي في رفع الروح المعنوية في المجال الصناعي إنما هناك عوامل أخرى سبقت اإلشارة إليها تتضافر 
 كلها وتتداخل في إحداث المظاهر االيجابية للرضا والشعور النفسي باالرتياح.  

 

                                                                 
 .204، ص  3815صالح الشنواني : إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ، دار الجامعات المصرية ، سنة  1
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 الفصل: خالصة 
الخدمات االجتماعية التي ساهمت في ضمان قدر من االستقرار في عالقات العمل داخل  هذه بعض
وخاصة للعمال من أجل  ،والتي دافعت عنها النقابات العمالية واعتبرتها مطالب ضرورية ،المؤسسة الصناعية

اعية العمالية السير الحسن للعمل كما أنها ال تعتبر الوحيدة في هذا المجال الن اتساع الخدمات االجتم
بل تعداه حتى إلى المؤسسات التربوية واإلدارات العمومية، كحق  ،وتنوعها لم يشمل الجانب الصناعي فقط

العامل في الراحة والعطل، والرحالت الصيفية والترفيه، وكذلك الرفع من كفاءة العاملين، وتحسين مردودهم 
المشرع الجزائري عدة مواد تحث على  حيث أوجب من خالل أدائهم لعملهم ضمن الخبرات التي يكتسبونها،

من القانون األساسي للعامل  311 بل وأثناء فترة العمل ومن ذلك ما جاء في المادةقاإلعداد المهني للعامل 
 يلي: ما

تنظمها المؤسسة  التيكل عامل ملزم بمتابعة دروس أو دورات أو نشاطات التكوين، أو التحسين، »
تحديث أو تعميق أو تنمية المعارف المهنية والتكنولوجية والتي البد له من إدراكها  ةفي إطار احتياجاتها، بغي

د ألداء المهام المعهود بها إليه أداءها عاديا، أو ألداء المهام التي تتمنى المؤسسة التي تعهد بها إليه بقص
 (1)«الترقية

 

                                                                 
 .33، ص3881، المعهد الوطني للعمل، الجزائر، قانون العمل 1
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 تمهيد:
 مع،لقد توسع مجال البحث في كثير من المشاكل النفسية االجتماعية التي تحدث في المنظمات 

الباحثون إسقاط كل نظريات علم النفس وعلم  لتطور الكثير من النظريات في السلوك التنظيمي لذا حاو 
النفس االجتماعي، بكل مدارسه على ما يحدث من سلوكيات وتصرفات في منظمات وجماعات العمل على 

ه وطموحاته، ويحاول اعتبار أن الفرد هو نفسه، ولكن المتغير هو المكان الذي يعبر فيه الفرد عن أهداف
إشباع حاجاته ور باته من خالل ما يقوم به من نشاط أو مهام . لكن كل هذه الدراسات لم تستطع أن تجد 
حلوال للمشكالت التنظيمية على اعتبار أنها تعالج جانبا من المشكلة، ومن أهم المفاهيم التي استدرك البحث 

يتعلق بالجانب الثقافي، أو البعد الثقافي في حياة الفرد فيها في عقد الثمانينيات من القرن الماضي ما 
والجماعة داخل منظمات العمل أو ما اصطلم عليه بالثقافة التنظيمية، حيث يؤكد هذا الجانب على أن 
المشاكل التنظيمية التي تحدث في فضاء العمل خاصة فيما يتعلق بالمورد البشري نابعة من المتغيرات 

عمل، إذ أن لكل منظمة ثقافتها الخاصة التي تتكون من الجوانب الملموسة للمنظمة والقيم المختلفة في بيئة ال
واالفتراضات األساسية التي يكونها األفراد حول منظماتهم وبيئتها الخارجية، ونعلم أن سلوك الفرد وتصرفاته 

قافية التي نش  فيها، سواء كانت تدفعها وتحركها قيم واتجاهات ومعتقدات، يكتسبها الفرد ويدخلها من البيئة الث
 إيجابية أم سلبية.

ولكي نوضم هذه المعاني أكثر سنحاول في هذا الفصل أن نبين مضمون الثقافة التنظيمية   
وانعكاساتها في بيئة، العمل ومدى قيمة التحكم فيها وضبطها بالنسبة للسلوك التنظيمي، باعتبارها متغيرا 

يتعلق بالجوانب النفسية االجتماعية، على اعتبار أن موضوع الثقافة من هاما في هذا البحث خاصة فيما 
جهة والمنظمات من جهة أخرى قد يمكن تناوله من العديد من النواحي التي تبقى  ير مكتملة في بعدها 
اإلنساني، فال يمكن أن ندرس الثقافة دون أن نتحدث عن الشخصية خارج إطار ما يعتبر وسيلة لتحقيق 

 النفسي واألمن وا شباع الر بات المختلفة أي ضمن مجال النشاط أو جماعات ومنظمات العمل. التوازن
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I- المجتمعو  الثقافة: 

ال تزال الثقافة الظاهرة األكثر محورية وجاذبية في اختالف الرأي وتحديد الفروقات الفردية والجماعية 
بدراستها، خاصة بعد تطور المجتمعات وظهور المؤسسات بين التجمعات البشرية منذ أن اهتم الباحثون 

االجتماعية أو تشكل المجتمع من خالل التنظيم الذي يعتبر سمة العصر الحديث، مما جعل عوامل 
ومتغيرات كثيرة تدخل في بنية الثقافة بالت ثير والت ثر، ومما يؤكد ذلك هو التقاء الكثير من دراسات علماء 

النفسية في الت كيد على تواجدها في العالقة القائمة بين الفرد  اع واألنثروبولوجيالنفس وعلماء االجتما
والمجتمع، أو بين األنا واآلخر وتحديدها للمواقف واالتجاهات والسلوكيات في المواقف اليومية، سواء اللفظية 

 الشفهية أو المكتوبة أو المرئية أو من خالل اإليماءات والرموز واإلشارات.
طرق لماهية الثقافة يجعلنا نغوص في فكر وتراث أدبي كبير، إذا ما أخذنا بعين االعتبار ما نحن والت 

 بصدد دراسته به قد يجعلنا نوجز ونستهدف ما نقصده.
 الثقافة عند العرب: -أوال

كلمة الثقافة عند العرب لم تكن متداولة بالمعنى الذي هي عليه اليوم في  مجتمعاتنا، لكن اتخذ  
ها عدة معاني تعبر بصدق عن واقع نمط الحياة للعرب قبل اإلسالم وبعده، وقد حدد محمد عبد الكريم مصدر 

 (1)في كتابه الثقافة ومآسي رجالها أهم معانيها فيقول:
 .تعني وجود الشيء ومصادفته، نقول ثقفت الشيء أثقفته إذا وجدته وصادفته 

  12اآلية  (يثقفوكم يكونوا لكم أعداء "وهي الظفر بالشيء وأخذه على وجه الغلبة، قال تعالى :" إن 
 .)من سورة الممتحنة

  هي العمل بالسيف، نقول فالن من أهل المثاقفة أي حسن الثقافة بالسيف والِثقاف أو الِثقافة هي
 العمل بالسيف.

 و مثقفا مقوما، وعلى هذا األساس استعيرت لفظة وتعني أيضا تسوية الشيء وتقويم اعوجاجه فيغد
 مثقف إلى كل ما هو مستقيم صلب.

  كما يقصد بها سرعة وجود الشيء في األذهان ومن ذلك قولهم فالن ثقف، أي سريع الوجود لما
 يحاول من القول.

 العدو  وقد وردت بمعنى األسر والحبس والقيد فنقول: رجل ثقف أي يقيد األمور بمعرفته ونقول ثقفت
 .)من سورة األنفال 17اآلية  (أسرته، قال تعالى:" فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم "

 .وتدل أيضا على الحذق والمهارة في إتقان الشيء 

 .وهي الفهم والذكاء 

 
 

                                                                 

 . 08،30، شركة الشهاب الجزائر )د ت(، ص ص : الثقافة ومآسي رجالهامحمد بن عبد الكريم الجزائري 1 
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وقد أرجعت جميع معاني الثقافة إلى معنى واحد وهو اإلدراك على وجه اإلطالق، سواء كان هذا اإلدراك 
النظر أو التدبر أو بغيرهما ، وجميع هذه المعاني السالفة الذكر قد نسيت وتوقف استعمالها في أواخر ب

 القرون الوسطى ما عدا بعض المعاني التي بقي استعمالها مستمرا إلى يومنا هذا .
ة وخالصة القول أن الثقافة لدى العرب هي استقامة في السلوك واألخالق، وتهذيب للمشاعر فهي صف 

معنوية قائمة بذات اإلنسان المستعد لها بالطبع والوراثة واالكتساب، واألعمال المجردة التي تصدر عن 
 (1)الشخص المثقف ما هي سوى مظاهر لتلك الثقافة ونتائج لها إن كانت األعمال محمودة شرعا أو عقال.

 الثقافة عند الغرب قديما وحديثا: -ثانيا

في لغتهم القديمة ، وهذه اللفظة   Coutureعند الغرب مشتقة من لفظة   La Cultureإن لفظة الثقافة 
في اللغة الالتينية بالقرون الوسطى، والمعنى الحقيقي لهذه األلفاظ الثالثة  Cultura هي األخرى من لفظة 

هو شق األرض وفلحها وبذر الحبوب فيها و رس أشجارها، وجني الثمار وحصد الزرع وما إلى ذلك من 
ع األعمال الخاصة بخدمة األرض، لتجود بما هو ضروري من النباتات المغذية من أجل الجنس مجمو 

البشري وفصائل الحيوانات األهلية، كما أنها تدل على االعتناء بما يستخرج من باطن األرض من حيث 
 (2.)قطفه وتنميته

فوضعوها لعدة معاني مجازية حسب أ راضهم وتقدم   La Cultureوقد توسع الغرب في مدلول لفظة  
أفكارهم، لكن هذا الوضع لم يكن بمحض المصادفة بل مبني على ترو وتفكير عميقين من حيث وجه الشبه 
بين األرض واإلنسان، فاألرض متى عني  بسقي تربتها وتسميدها واختيار مواسم فلحها جادت بثمارها، 

ة عقله  بالعلوم والمعارف وتنمية شعوره وعواطفه على حب الخير حسنت وكذلك اإلنسان متى عني  بتغذي
 أخالقه، واستقام سلوكه وتبين له أن الحياة السعيدة في اطمئنان الضمير وسالمة التفكير.

  (3). وهذا ما يؤكده مالك نبي في كتابه مشكلة الثقافة
م بالتقريب شرع علماء الغرب وكتابهم في وضع معاني مجازية للفظة الثقافة، ثم 2111وفي سنة  

وضعوا لهذه المعاني تعاريف جديدة حسب اختصاص كل منه في المهنة والمذهب، ومنذ ذلك الحين أصبم 
ن لها بالتخصص للثقافة تعاريف كثيرة ومتعددة، وقبل التطرق للثقافة في معناها العلمي وتناول الباحثي

 (4)والتحليل والدراسة، نقول أن الثقافة عند الغرب والعرب لها معنيان هما:
  أولهما أنها تشمل نواحي النشاط العادي كالعبادات، االحتفاالت ، الزواج وكل ما يصدق عليه أنه

 من العادات والتقاليد بقطع النظر عما إذا كانت أعماال صالحة أو طالحة، فكل ما يصدر عن
اإلنسان في هذه الحياة فهو ثقافة عندهم، أي أن الثقافة في نظرهم هي طريقة الحياة بصفة عامة 

 وهذا ما ركزت عليه الدراسات األنثروبولوجية للمجتمعات اإلنسانية القديمة والحديثة. 
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 فروعه  ثانيهما أنها تشمل نواحي النشاط الفكري كاألدب والعلم والفلسفة والفن بجميع أنواعه ومختلف
 فالثقافة في نظر هذا االتجاه نتاج فكري.

وألننا نتناول موضوعا محددا ومقصودا سنحاول أن نركز على ما يخدم الموضوع ويقربنا إلى صيا ة مفهوم 
 إجرائي للثقافة التي نحن بصدد دراستها.

 ثة البدائية حيفي كتابه : الثقاف E. Tylor يوربما كان أشهر تعريف للثقافة هو تعريف األنثروبولوج
عرف الثقافة بقوله: "ب نها ذلك الكل المركب المعقد الذي يشمل العلوم والمعتقدات والفن واألخالق والعرف 

 (1)والتقاليد والعادات وجميع القدرات األخرى التي يستطيع اإلنسان أن يكتسبها بوصفه عضوا في المجتمع".
  مجموع أساليب تكيف الناس لظروف حياتهم، وهذا : " فيعرفان الثقافة ب نها 1222أما سمنر وكلر

 التكيف ال يمكن الوصول إليه إال من خالل أفعال تجمع بين التنوع واالنتقاء واالنتقال".
  كما يعرفها بواسBoas 1231 الثقافة تضم كل مظاهر العادات االجتماعية في جماعة ما : "بقوله

المجموعة التي يعيش فيها وكل منتجات األنشطة اإلنسانية وكل ردود أفعال الفرد المت ثرة بعادات 
 التي تتحدد بتلك العادات".

 رالف لنتون  ويعرف الفرنسيLinton R 1239 نها: "ذلك المجموع الكلي ل فكار الثقافة ب 
واالستجابات العاطفية المشروطة ونماذج السلوك المتعود الذي اكتسبه أعضاء المجتمع من خالل 

 لمحاكاة والذي يشتركون فيه بدرجة كبيرة أو قليلة".التوجيه وا
 ويعرفها بانزيوPanizio  1232 ذلك المجموع الكلي لذلك النسق الكلي من المفهومات : "ب نها

واالستعماالت والتنظيمات والمهارات واألدوات التي تعامل بها البشرية مع البيئة الفيزيقية البيولوجية 
 واإلنسانية حاجاتها".

 دني يرى بBidney 1212  أن الثقافة هي السلوك المكتسب واألفكار التي يكتسبها األفراد من" :
خالل المجتمع، هذا إلى جانب المثل الفكرية والفنية واالجتماعية التي تؤمن بها ويقرها أفراد المجتمع 

 ويكافئون على طاعتها".
  أما كوتوCoutu  1212 " :أن الثقافة بالنسبة لشعب من فيقدمها في مقارنة سيكولوجية فيقول

الشعوب هي كالشخصية بالنسبة للفرد، وروح الجماعة بالنسبة للثقافة هي كاألنا بالنسبة للشخصية، 
 أي أنها لب كل أنواع السلوك المحتملة".

  بدنجتونوفي نفس السياق يقولPiddington  1291 يمكن تعريف ثقافة أي شعب "ب نها ذلك  أنه
هزة المادية والفكرية التي يشبع األفراد عن طريقها حاجاتهم البيولوجية المجموع الكلي ل ج

 واالجتماعية ويتكيفون لبيئتهم".
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 (1)والناظر لهذه التعاريف يجد أنها تركز على جوانب معينة في الثقافة خاصة منها : 
 .خصائصها: فكلها تؤكد على االكتساب والتكيف واالنتقال والمشاركة 

  تؤكد على العادات والسلوكيات والتقاليد والفن واألخالق والمعلومات والمعتقدات مظاهرها: فهي
 واالستجابات والمثل....إلخ.

 .وظيفتها:والمتمثلة في إشباع الحاجات وتحقيق الوالء للمجتمع أو الجماعة والتكيف مع البيئة 

  ومجموع أساليب وتنظيمات كما تؤكد على أن لها وسائل من خالل اعتبارها أجهزة مادية وفكرية
 ومهارات وأدوات.

  تؤكد كلها على فكرة الت ثير والت ثر بين مكوناتها فيما بينها من جهة والظروف التي تعيشها من جهة
 أخرى.

وفي هذا السياق يقول مالك بن نبي أن للثقافة عالقة متبادلة، عالقة تحدد السلوك االجتماعي لدى الفرد   
 (2) جتمع، وعالقة تحدد أسلوب الحياة بسلوك الفرد.ب سلوب الحياة في الم

أعطى مقارنة بين الثقافة والشخصية حيث اعتبر أن الثقافة  كوتو و نالحظ من هذا كله أن تعريف
هي شخصية المجتمع، على اعتبار أن الفرد له شخصيته وروح الجماعة بالنسبة للثقافة هي كاألنا بالنسبة 

تدادات األنا في الشخصية اإلنسانية وأيضا الشخصية بالنسبة للفرد، وك ن للشخصية، ونحن ندرك ماهي ام
كوتو يسقط كل المعاني النفسية ل نا والشخصية على الثقافة بالنسبة للمجتمع، مما يطرح فكرة عالقة 

لتفاعل الشخصية بالثقافة أو بالفرد قبل ذلك وبالمجال النفسي والجغرافي واالمتداد الزمني لهما، ونتاج ذلك ا
بين الفرد وشخصية شعب أو مجتمع، وأنا الفرد وأنا المجتمع ألن التفاعل البد أن يحدث الكثير على مستوى 

لمجال األفكار والسلوكيات والتمثالت، خاصة إذا ارتبطت بمجال محدد خالل صيرورة زمنية مما يفسم ا
 للثقافة الخاصة أو الفرعية.

II- الثقافة بالشخصية: عالقة 

إن العالقة بين الثقافة والشخصية سواء كانت فردية أو جماعية قوية وأكيدة ،وهي عالقة تكاملية 
تنبني على أساس الت ثير والت ثر، بحيث ال يمكن الحزم ب ن الثقافة هي منتج محض للشخصية كما ال يمكن 

تلك التكوينات النفسية اعتبار هذه األخيرة منتج مطلق للثقافة، هذا ما يؤكده القول ب ن الشخصية هي 
الوجدانية المعرفية الجسمية في تفاعلها مع المحيط الذي قد يكون أفرادا أو تنظيمات اجتماعية أو مادية، 
فيظهر السلوك الفردي والجماعي وفق هذا اإلطار، والثقافة هي محركات للعمل ومثيراته ودوافعه التي تحفز 

لق، أو تبعث فيه الطم نينة والرضا أو السخط والتذمر، كما أنها اإلنسان للنشاط والسعي وتدعوه للخوف والق
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تشبع في النفس إحساسا عاما بمعنى الحياة وقيمتها في جزئياتها وتفاصيلها اليومية ولمعنى العالقات القائمة 
 (1)بين األشياء وطرق تنظيمها وتوازنها.

ى سماتنا الجسمية كاإليماءات إن الثقافة تشكلنا عقليا وانفعاليا وحتى جسميا وهي تكيف حت 
وتعبيرات الوجه وطرق المشي والجلوس واألكل والنوم، وتحدد الثقافة نوع االنفعاالت التي يمكن التعبير عنها 
وبواسطة من وأين وكيف، كما تقرر أيضا كيفية التعبير عن األحاسيس الوجدانية، وتحدد كيف نفكر في 

ة رموزها على الواقع بحيث أن كل واحد يفهم هذه الحقيقة من العالم وكيف ندركه وكل ثقافة تفرض شبك
خالل الرموز التي توفرها له ثقافته، كما أن الثقافة تعمل على تحرير اإلنسان وعلى تقييده في نفس الوقت، 
فهي تقيد حريته في التصرف سواء خارجيا أو داخليا حتى تنشئ النظام االجتماعي للحياة في أية صورة، 

أخرى فإن الثقافة تحرر اإلنسان ب ن توفر له حلوال جاهزة لكثير من مشكالته، ولهذا فإنها تحرر ومن جهة 
طاقته ألهداف أكثر إبداعية وبفضل الثقافة فإننا نعرف ما يجب توقعه من الناس اآلخرين وباختصار فإنها 

تخلق منافذ  نا أيضا ب نوالثقافة تحرر التخطيط المركب سلفا في الحياة،  G.Allportتعطينا ما أسماه 
لطاقات الناس تمكنها من ان تتحقق على نحو مرض، فهي مثال تثرى الخبرة اإلنسانية ب ن تمنم متعة 
ذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يحقق نفسه بغير  ترويحية وجمالية كبدائل لمجرد الرضا بالر بات العضوية، وا 

ذا لم يكن بمقدور الثقافة أن توجد دو  ن أن تفرض قيودا على تصرفات األفراد، إذ فالقيد الثقافي يجد الثقافة وا 
 (2)له ما يبرره بقدر ما يؤدي إلى تحقيق الذات.

والثقافة بهذا الشكل تؤدي هذا الدور في تكوين الشخصية والت ثير في توجيه السلوك والتصرفات من  
خالل التربية والتعلم والتغير الثقافي، وأيضا الصدمة الثقافية هذه األخيرة التي تحدث عادة عند تعرض 

ك نوع من الفقدان المجتمع لظروف صعبة إثر تعرضه لكارثة طبيعية أو حروب مدمرة، حيث يعقب ذل
الثقافي نتيجة البنيات األساسية للمجتمع، فيفاج  األفراد بوجودهم أمام نسق ثقافي مضطرب ومع ذلك 
يحاولون أن يتشبثوا ببعض القيم في حالة عدم وجود البدائل التي يقبلون بها، وتتفق مع شخصياتهم األساسية 

 (3)ولنا في الجزائر أثناء مرحلة االستعمار خير دليل.
والجدير بالذكر أن التنشئة االجتماعية تشمل كل الوسائل السابقة للت ثير في الشخصية من خالل 

إلى أن التنشئة االجتماعية هي: "تلك العملية التي يتعلم  فريديريك ألكنمؤسسات المجتمع المختلفة، ويذهب 
ها عليه ثقافته من التفاعل مع بها الفرد كيف يصبم عضوا وظيفيا في المجتمع ويتعلم الوظائف التي تعرض

اآلخرين، فعن طريق هذا التفاعل يتحدد دور الفرد ويتبلور مركزه ويؤدي وظائفه التي تعين له في كل مرحلة 
 (4)من مراحل حياته وفق كل مجموعة ينتمي إليها ويصبم عضوا فيها".
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الثقافية السائدة في  إن القول ب ن تشكيل شخصية األفراد في مجتمع معين هي منتج لنوع األنماط
المجتمع، والتي يتفاعل معها الفرد على امتداد مراحل حياته ال يعني مطلقا أن هذا الفرد آلة صماء تت ثر وال 
نما هي أمور نسبية وتظل الكلمة النهائية لإلنسان ما ظل هذا  تؤثر وت خذ وال تعطى وتتغير وال تغير، وا 

رية واإلرادة والذكاء والقدرة على اإلبداع، ألنه بحكم هذا التميز اإلنسان متميزا عن بقية المخلوقات بالح
الواضم من جهة، وبحكم الفروق الفردية في المواهب والقدرات الثابتة علميا بين األفراد في المجتمع الواحد 
من جهة أخرى قد بات من الضروري أن يوجد للشخصية دور مؤثر في الثقافة يظهر على الخصوص في 

 التالية:الحاالت 
  النزوع الدائم الفطري في الكائن اإلنساني نحو األفضل جعله دائم السعي والطموح لتحقيق هذه الغاية

 (1)النسبية التي ال تعرف الحدود ويتمثل ذلك في جانبين:

 .االختراع الدائم للوسائل المادية والتكنولوجية وما يتبعها من ت ثير على البنيات الثقافية السائدة 

 ض النظريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية من طرف بعض األفراد والتي وجدت وضع بع
 ومنظرين اقتصاديين. نطريقها للتطبيق بواسطة قادة عسكريين أو زعماء سياسيين أو مفكري

  النزعات اإلحيائية والحركات التجديدية التي يتزعمها المصلحون الدينيون واالجتماعيون، وكذلك
 يفجرها أفراد قالئل ثم تعم فيحدث تغير جذري في األنساق الثقافية السائدة.الثورات التي 

وهكذا يتبين أن للشخصية دورها الواضم في الت ثير على الثقافة بكيفية مباشرة أو  ير مباشرة  ير أن 
صية الفكرة العامة التي يمكن أن نخرج بها من هذا التحليل هي أن الثقافة أكثر عطاءا وت ثيرا في الشخ

 والعكس  ير صحيم حيث ثبت أن تغير الشخصية يسير بمعدل أبطء من معدل النمو الثقافي.
III- الثقافة بالنسبة للجماعة والفرد: وظائف 

من خالل فهم أهمية الثقافة بالنسبة للفرد وت ثيرها في الشخصية والعالقة المتبادلة بينهما، البد وأن لها 
 (2)خاصة، وظيفة تؤديها اتجاه الجماعة والمجتمع ككل عامة منها: وظيفة هامة وحاجات تحققها للفرد

  تعطي الثقافة للفرد القدرة على التصرف في أي موقف كما تهيئ له أسباب التفكير والشعور فمنذ الوالدة
 يتعلم أساليب الثقافة التي تعيشها أسرته ومدرسته وجماعته التي ينتمي إليها.

 به حاجاته البيولوجية ذلك ألن مختلف الطرق واألساليب التي تنظم هذه  تزود الثقافة الفرد بما يشبع
الوظائف تصبها في قوالب معروفة من قبل يواجهها اإلنسان بالتدريج في مراحل نموه المختلفة كما تعلمه 

 أين ومتى يشبع حاجاته.

 خرى أو تفضيل حاجة ال تقتصر الثقافة على تزويد األفراد بطرق إشباع حاجاتهم بل تطور لهم حاجات أ
 عن أخرى تقديما أو ت خيرا.

                                                                 

 .82-83، مرجع سابق، ص هذه هي الثقافةأحمد بن نعمان:  1 

 .82-80محمد السويدي : المرجع السابق، ص  2 
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  يجد أفراد الجماعة في ثقافتهم تفسيرات عن أصل اإلنسان والكون والظواهر التي يتعرضون لها لكن قد
 تكون تفسيرات خرافية وقد تكون على أساس علمي.

 داث، ولهذا يستمد تحدد الثقافة مختلف المواقف وتعرفها ألعضائها، كما تزودهم بمعاني األشياء واألح
أفراد الثقافة الواحدة منها عددا من المفاهيم األساسية لكي يتمكنوا في ضوئها من تحديد ما هو طبيعي 

 و ير طبيعي، جميل وقبيم، خير وشر، أي أن الثقافة تحدد معنى الحياة وهدف الوجود.

 بطان قيم الجماعة ومستوياتها تكسب الثقافة أفراد الجماعة الضمير الذي ينبثق عن اإلجماع، ذلك أن است
تؤدي في العادة إلى امتزاجها في شخصية كل واحد من أفرادها األمر الذي يؤدي إلى شعور كل واحد 

 منهم بالذنب والندم عند مخالفة هذه القيم.

  تعطي الثقافة ألفراد الجماعة الواحدة شعورا باالنتماء ألنها تربط بين أعضائها في جماعة واحدة يشعرون
 االندماج فيها.ب

  تساعد الثقافة أفراد الجماعة على التكيف لمكاناتهم في المجتمع فهي التي تقدم لهم الوسائل الضرورية
 للقيام ب دوارهم ولذلك كانت الثقافة تربة خصبة لنمو الشخصية.

  من تضع الثقافة المركبة أو الغنية أمام الفرد احتماالت كثيرة فقد يجد نفسه مضطرا لمواجهة عدد
الصعوبات، وقد يجد أمامه أيضا عددا كبيرا من البدائل األخرى أو الفرص ولهذا يقال: "أن شخصية 

 الفرد في الثقافة البسيطة تكون أكثر وضوحا من شخصيته في الثقافة المعقدة".

  يواجه األفراد في الثقافة المعقدة احتماالت تفكك الشخصية في بعض األحيان أكثر من احتماالت
التكامل، ولهذا تكثر األمراض النفسية نتيجة تعرض الفرد لضغوط كثيرة، ولتعدد الجماعات التي ينتمي 

  إليها وهذه الجماعات التي يحتاج كل منها إلى تكيف من نوع معين قد يفشل فيه الفرد.
IV- الثقافة :  خصائص 
 ديدها فيما يلي:تتصف الثقافة بخصائص ومميزات تميزها عن  يرها كمفهوم يمكن تح    

اإلنسان هو الكائن الوحيد القادر على تشكيل ثقافة قوية بعيدة كل البعد عن الجوانب الغريزية  اإلنسانية :
فيه، كونه يتميز بقدرة عقلية على االبتكار والتعامل مع الرموز، واختراع األفكار التي من ش نها اشباع 

والمعايير التي تحدد سلوكه، فابدع عناصرها ورسم محتواها عبر  حاجاته وتحقيق تكيفه مع بيئته، وانتقاء القيم
 (1)العصور.
تتميز الثقافة بخاصية التغير فهي ليست ثابتة على حالة واحدة ،استجابة ل حداث التي تتعرض لها   التغير:

المجتمعات وتجعل من األشكال الثقافية السائدة  ير مناسبة إلشباع االحتياجات التي تفرضها التغيرات 
أنماط وخبرات سلوكية ،وبفضل  الجديدة فيحدث التغير الثقافي بفضل ما تضفيه األجيال الى الثقافة األم من
 (2) للمجتمع.   ما تحققه من أساليب وأفكار وعناصر ثقافية  ير قادرة على تحقيق التكيف 

                                                                 

 .94، ص3899، دار النهضة العربية، بيروت، الثقافة والشخصيةوصفي عاطف:  1 

 .81، ص3889، بحث في علم االجتماع الثقافي دار الفكر العربي، القاهرة، الثقافة الشخصيةسامية حسن الساعاتي:  2 
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المادية والمعنوية ، ير أن اقبال األفراد والجماعات وتقبلهم  والتغير يحدث في كافة العناصر الثقافية
مستعملة، ومقاومتهم للتغير في العادات والتقاليد والقيم، للتغير في األدوات والمفاهيم واألجهزة والتقنيات ال

يجعل التغير الثقافي يحدث بسرعة في العناصر المادية، وببطء شديد في العناصر المعنوية للثقافة، مما 
  (1) يتسبب في حدوث ظاهرة التخلف الثقافي.

تتسم الثقافة بخاصية االستمرار، فالسمات الثقافية تحتفظ بكيانها لعدة أجيال ر م ما تتعرض له  االستمرارية:
  (2) المجتمعات من تغيرات مفاجئة أو تدريجية.

وعلى الر م من فناء األجيال المتعاقبة، اال أن الثقافة تبقى من بعدهم لتتوارثها األجيال ويتناقلها األبناء 
وتصبم جزءا من ميراث الجماعة، ويساعد على استمرار الثقافة قدرتها على اإلشباع،  عن اآلباء واألجداد،

واراحتها للنفس، وارضاؤها للضمير، وشعار الفرد ب نه مقبول في الجماعة، وتزويد األفراد بالحد األدنى من 
  (3) التوازن.

التفكير واألنماط السلوكية ويؤدي اإلشباع  قهذا اإلشباع هو الذي يدعم استمرار العادات والتقاليد وطر 
 الى تدعيم القيم والخبرات والمهارات.

 كيترتب على استمرار الثقافة تراكم السمات الثقافية خالل عصور طويلة من الزمن، وتعقد وتشاب التراكمية:
العناصر الثقافية المكونة لها، وانتقال األنماط الثقافية بين األوساط االجتماعية المختلفة. وتختلف الطريقة 
التي تتراك بها خاصية ثقافة معينة على الطريقة التي تتراكم بها خاصية ثقافة أخرى، فاللغة تتراكم بطريقة 

للثقافة تالحظ بوضوح في العناصر المادية للثقافة أكثر مختلفة عن تراكم التقنية، بمعنى أن الطبيعة التراكمية 
  (4) .ةمنها في العناصر المعنوي

يتم انتقال العناصر الثقافية بطريقة واعية داخل الثقافة نفسها من جزء الى أجزاء أخرى،  القابلية لالنتشار:
ك المجتمعات بعضها ومن ثقافة مجتمع الى ثقافة مجتمع آخر، ويتم االنتشار مباشرة عن طريق احتكا

ببعض، وهذا االنتشار يكون سريعا وفعاال عندما تحقق العناصر الثقافية فائدة المجتمع، وخاصة عندما تلقى 
قبوال واسعا من أفراد المجتمع، لقدرتها على حل بعض مشكالتهم واشباع بعض حاجاتهم، وبصفة عامة 

  (5) العناصر المعنوية.تنتشر العناصر المادية للثقافة بسرعة أكبر من انتشار 

الثقافة ليست معطى أو  ريزة فطرية ولكنها مكتسبة من المجتمع المحيط بالفرد، فلكل  االكتساب والتعلم:
مجتمع انساني ثقافة معينة محددة ببعد زماني وآخر مكاني، ولفرد يكتسب ثقافته من المجتمع الذي يعيش 

منظمة العمل. ويتم  فيه، واألوساط االجتماعية التي ينتقل بينها سواء في األسرة، أو المدرسة، او الشارع، أو

                                                                 

هللا جبلي:  1   .19، ص3881، دار زاهر للنشر والتوزيع، عمان، السلوك التنظيمي سلوك األفراد والمنظماتعبد 

هللا جبلي: المرجع نفسه، ص 2   .11عبد 

 .15، ص2005، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، السلوك التنظيمي في منظمات العماللعميان: محمود سليمان ا 3 

 .311، دار الثقافة، الدوحة، صدراسات في أصول الثقافةمحمود قمبر وآخرون:  4 

 .84، ص3891، دار الثقافة، الدوحة ، األنثروبولوجيا الثقافيةزكي محمد اسماعيل:  5 
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اكتساب الثقافة عن طريق التعلم المقصود أو  ير المقصود، ومن خالل الخبرة والتجربة، ومن عالقاته 
 (1) وتفاعله مع اآلخرين.

 الى ان تصبم جزء من سلوكه الذي بدوره يكسبه لآلخرين عن طريق الت ثير والت ثر.
اللتحام لتشكل نسقا متوازنا ومتكامال مع السمات الثقافية التي تميل المكونات الثقافية الى االتحاد وا التكامل:

 ( 2) تحقق بنجاح عملية التكيف مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها المجتمعات.
ان التكامل الثقافي يستغرق زمنا طويال، ويظهر بشكل واضم في المجتمعات البسيطة والمجتمعات 

عناصر خارجية ودخيلة تؤثر فيها أو تت ثر بها، في حين يقل ظهور المنعزلة، حيث يندر تعرض ثقافتها الى 
التكامل في ثقافة المجتمعات الحركية المنفتحة على الثقافات األخرى، حيث تساعد وسائل اإلعالم واالتصال 

وفقدان التوازن  يفي انتشار العناصر الثقافية من جماعة ألخرى، ويؤدي ذلك الى احداث التغير الثقاف
 ( 3) سجام بين عناصر الثقافة.واالن

أدى تراكم الخبرات االنسانية الى تزايد السمات الثقافية والعناصر المكونة لها بصورة كثيرة االنتقائية: 
ومتنوعة، تعجز معها األجيال البشرية عن االحتفاظ بالثقافة في ذاكراتها كاملة. هذا فرض على كل جيل أن 

مع  العناصر الثقافية التي تجمعت لديه، بقدر ما يحقق إشباع حاجاته وتكيفهيقوم بعمليات انتقائية واسعة من 
البيئة االجتماعية المحيطة بها، ألن المجتمع االنساني يتميز بقدرته على انتقاء الخبرة من رصيدها المتراكم 

الى مرحلة الرجولة عبر األجيال، مكونا بها رأس المال الذي يتعامل به االنسان في انتقاله من مرحلة الطفولة 
 ( 4) االجتماعية.

الب اإلنسان البيولوجية والنفسية تتصف الثقافة التنظيمية بالمرونة والقدرة على التكيف استجابة لمط التكيف:
رد من جانب واستجابة لخصائص بيئة ولكي تكون مالئمة للبيئة الجغرافية وتطور الثقافات المحيطة بالف

  (5 )من جانب آخر. المنظمة وما يحدث فيها تغير

وهناك خصائص تتعلق بالثقافة التنظيمية كعملية أو كسلوك ر م تفاوت درجة تواجدها وااللتزام بها في 
                        (6) التنظيم وأهم هذه الخصائص والسمات هي:

              التصرف.من مسؤولية ذاتية عن العمل وحرية درجة المبادرة الفردية  وما يتمتع بع العاملون  - 
                                     درجة قبول المخاطرة وتشجيع الموظفين على أن يكونوا مبدعين ولديهم روح المبادرة. -

                                                                                   درجة وضوح األهداف والتوقعات من العاملين -

                                                                          درجة التكامل بين الوحدات المختلفة في التنظيم -

                                                                                         مدى دعم اإلدارة العليا للعاملين -
                                                                 

 .15ي: مرجع سابق، صسامية حسن الساعات 1 

 .19زكي محمد اسماعيل: مرجع سابق، ص 2 

هللا جبلي: مرجع سابق، ص 3   .11عبد 

 محمود قمبر وآخرون: مرجع سابق، 4 

 .98، ص2005، دار الجامعة، االسكندرية، مصر، الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمصطفى محمد أبو بكر:  5 

 .342السلوك التنظيمي ، مرجع سابق، ص محمد القريوتي:  6 
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حكام اإلشراف الدقيق على العاملين. شكل -                                                              ومدى الرقابة المتمثل في اإلجراءات والتعليمات وا 

                                              مدى الوالء للمنظمة وتغليبه على الوالءات التنظيمية الفرعية.    -
                                                                                                 والمحسوبيةأو على األقدمية أم على الواسطة  أنظمة الحوافز فيما إذا كانت تقوم على األداء طبيعة -   
                                            درجة تحمل االختالف والسماح بسماع وجهات النظر المعارضة. -
طبيعية نظام االتصاالت وفيما إذا كان قاصر على القنوات الرسمية التي يحددها نمط التسلسل الرأسي أو  -

  نمطا شبكيا يسمم بتبادل المعلومات في كل االتجاهات.

بعاد وكل ما نالحظ من هذه الخصائص أنها تشتمل على أبعاد هيكلية وسلوكية ور م وضوح أثر األ
السلوكية بشكل أوضم إال أن الترابط بين المنظمات ، فباإلضافة إلى المظاهر المادية الملموسة فإن ما 

تتميز به منظمة قد ال تتميز به منظمة أخرى، وحتى المنظمة الواحدة في نفس الفترة أو بعد مرور مرحلة 
 زمنية معينة.

 بالمنظمة.: حيث يتشارك العمال في الثقافة الخاصة المشاركة
 .: يعبر عنها بالسلوك واألفكار للداللة عليهارمزيةال

   وهناك من يلخص خصائص الثقافة التنظيمية في الشكل التالي:
 (: خصائص الثقافة التنظيمية01الشكل رقم )

 

 
 
 

 .29، ص 2112المصدر : مليكة حني : الثقافة التنظيمية والتسيير،                              
 

 شاملة

 مشتركة

 منقولة

 متطورة

 الثقافة التنظيمية

 تأمني البقاء للجماعة

 االتصال

 النتائج
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(: يبين بعض انعكاسات سوء التكيف مع الثقافة غير المتجانسة والقيم المتناقضة داخل 02الشكل رقم)
 التنظيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

                                       
 

 .29ص، رالمصدر : بوفلجة غياث : القيم الثقافية والتسيي                            
V- :مفهوم الثقافة التنظيمية 

بكل أبعادها وامتداداتها ومن خالل تحليل مكوناتها من خالل المفاهيم التي تناولناها على المنظمة 
وعالقتها بالبعد البشري أو باألفراد، وأيضا من خالل التحاليل السابقة في المفهوم والمضمون للثقافة فإننا 

على أن القاسم المشترك بين  ،نستطيع أن نكون صورة ذهنية عن ماهية الثقافة التنظيمية وحدودها وأبعادها
ومت ثر من خالل عالقاته وتفاعله المتبادل  ثرفاهيم هو وجود اإلنسان، بشخصيته كفاعل وكمؤ كل هذه الم

 بينه وبين مجتمع أو جماعة وبينه وبين المؤسسات والهياكل والماديات.
على المنظمات  تعميمهاعلى أننا نعتبر كل المفاهيم التي تخص الثقافة في مجتمع معين يمكن 

خاص أو مؤسسة اجتماعية لكن لها خصوصياتها فقط، ألن الثقافة بصفة عامة  واعتبارها مجتمعا من نوع
يمثل البيئة أو بعد  ،مرتبطة بجماعة من األفراد أو مجتمع أو شعب يشغلون حيزا جغرافيا اجتماعيا ونفسيا

 المكان خالل زمن يسمم بظهور سلوكيات وخصوصيات ثقافية  لدى مجموع األفراد هذا من جهة.
تظهر في  ،خرى فإن المنظمة هي وسيلة بشرية إلشباع حاجاته ور باته وتحقيق طموحاتهومن جهة أ

شكل نماذج وأنظمة وقوانين وأهداف واستراتيجيات يقوم بها جماعة أو مجموعة من األفراد في مجال خاص ، 

تناقض واختالفات 
 وعدم تجانس في القيم

 صعوبة التكيف

 فشل التكيف

 مظاهر الفشل

 سوء العالقات االنسانية    اجهاد ذهني وبدني    انخفاض الرضا المهني  

عدم اهتمام بمشاكل العمل 
 العم العماللعمل   

ضغوط مهنية واجتماعية 
 اااجاجاججاجىااواجتماعية   

 المواجهة

 اليات الدفاع 

 انسحاب  صراعات 
 تخريب 
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اتها المادية فالمنظمة هي امتداد لنسق أكبر تتشكل أبعاده السلوكية تبعا لطبيعة أهدافها ونشاطها ومكون
كلما كانت هناك ثقافة  و ،ما كان هناك تنظيم بشري البد أن تتشكل ثقافةفكلوالبشرية، فهناك نوع من التكامل 

 ،فهناك نوع من التنظيم ، فالمجتمع هو مجموعة من التنظيمات كل تنظيم له جماعة تشغله وله ثقافة
   .افة العامة للمجتمع ومجموع هذه الجماعات هو المجتمع وهذه الثقافات هو الثق

العنصر األساسي والفعال الذي يحركها، لكن بالنسبة ألي منظمة من منظمات المجتمع هي  فالثقافة 
هناك بعض المكونات الخاصة بكل منظمة حسب الطبيعة والنشاط وحاجات أفرادها تعطي الخصوصية 

      .    الثقافة التنظيميةبفيما بعد  يهعل مطلوهذا ما يمكن أن يص ،آخر حساب تنظيم الثقافية لتنظيم على
والثقافة مرتبطة من جهة ببعدي الزمان  ،إن وجود الثقافة والعمل الجماعي مرتبطين باإلنسان 

فالثقافة التنظيمية تقتضي وجود العمل  ،والعمل الجماعي يقتضي التنظيم ووجود المنظمة ،والمكان أو المجال
نعتبرها قاعدة في يمكن أن الثقافة التنظيمية فزمان ومكان معينين،  الجماعي المنظم لإلنسان في إطار

التعامل مع كل المتغيرات األخرى التي سوف ت تي، لكن قبل ذلك نقول ب ن الثقافة التنظيمية لها تطور 
ن كانت تصب في  محتوى الثقافة ، للعديد من المفكرين والباحثين مفاهيمي وردت فيها الكثير من التعاريف وا 

 فقط. اواحد االتنظيمية فإنها في نظرنا تعالج جانب
فمفهوم الثقافة التنظيمية كما نستخدمه اليوم لم يجد طريقه في الدراسات التنظيمية بصورة واضحة    

 قبل ذلك ركزت  البية الدراسات  حيث ،ومميزة إال في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن العشرين
ولعل الذين استخدموا مفهوم  ،على دراسة المنظماتو المنظمات والعالقات اإلنسانية  مفاهيم بناء على

برزوا من خاللها بعض الجوانب الثقافية  ، أالعالقات اإلنسانية في دراسة معنويات واتجاهات العمال
ن لم يشيروا إلى مفهوم الثقافة مباشرة.  (1)للمنظمات التي درسوها وا 

ظيم وظهور العديد من المفاهيم تفسير العمل برزت مصطلحات جديدة، ومع تطور نظريات التن   
خاصة وأن األمية  ،فنجد الثقافة العمالية التي ارتبطت برفع مستوى التعليم والثقافة االجتماعية المهنية للعمال

أنها ضرب من ضروب التعلم تهدف إلى تنمية على فعرفت ب ،كانت بنسبة كبيرة مع مطلع القرن العشرين
من ش نه االرتفاع بمستوياتهم لتطوير حياتهم  ،الوعي العمالي والنقابي واالجتماعي لجماهير العاملين

الثقافة الصناعية وهي تلك المعارف واألفكار والمواقف والممارسات كذلك والمجتمع الذي يعيشون فيه، و 
 (2)مميزة.اليومية التي اكتسبها العامل من خالل تواجده في المصنع بمثابة سلوكيات 

الثقافة التسييرية هي مجموعة المعارف والقيم التي توجه تفكير وسلوك المسيرين في ممارستهم ف
 (3)للعملية التسييرية.

                                                                 

، ص 3882،أفريل  15، مجلة اإلدارة العامة الرياض ، عدد أهمية قيم المديرين في تشكيل ثقافة منظمتين سعوديتينعبد الرحمان أحمد الهيجان،  1 
08-30. 

 .23-20، مرجع سابق، ص التكنولوجيا المستوردةيمينة نزار وعلي  ربي:  2 

، سبتمبر  04، مجلة التواصل ، جامعة عنابة ، عدد : الثقافة التسييرية في مرحلة التحول االقتصادي للمؤسسة العمومية الجزائريةنرحال سليما 3 
 .30-08، ص 3888
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انب من مكونات المنظمة، األول اقتصر على العمال والثاني على و هذه المفاهيم اقتصرت على ج  
بالبعد  وعالقته يير أي تناوله كعملية سلوكيةاقتصر على جانب التسفالمفهوم الثالث أما  ،المصنع فقط

 ومن المصطلحات األقرب بعد هذه نجد: .الثقافي أي ثقافة التسيير
القيم اإلدارية أو قيم العمل التي ركزت ومن المفاهيم القريبة والدالة على الثقافة التنظيمية نجد 

تشير إلى المعتقدات التي ر الثقافة التنظيمية واعتبرت جوه ،البحوث عليها كثيرا باعتبارها نسبيا قابلة للقياس
القيم هي التي تولد االتجاهات التي تحدد ألن  ،بخصوص ما هو حسن أو سيء وما هو مهم أو  ير مهم

السلوك وبالتالي فإن قيم األفراد الذين يتمتعون باألدوار القوية داخل المنظمة هي المسؤولة عن تشكيل 
 (1)شخصية المنظمة.

ختالف القد يكون االتي و  ،تقترب أكثر من مفهوم الثقافة التنظيمية التي المصطلحاتالمفاهيم و  مولعل أه   
على اعتبار أن هناك  ،وثقافة المؤسسة ،االصطالح فقط وليس في المعنى منها: حضارة المنظمة ها فيفي

ن كان األول عملي اختالفا في التراث الفكري بين مصطلحي الثقافة والحضارة وأيضا بين ال مؤسسة والمنظمة وا 
ميداني والثاني نظري أكاديمي، فكل االصطالحات السابقة تصب في معناها على اعتبار أن المنظمة اشمل 

 والثقافة هي قيم ومعتقدات وسلوكيات. ،وتتضمن العمل والتسيير واألفراد ،من المؤسسة والمصنع واإلدارة
مجموع المبادئ األساسية : هي تابه الثقافة التنظيمية والقيادةك في شين فالثقافة التنظيمية حسب  

التي اخترعتها الجماعة أو اكتشفتها أو طورتها أثناء حل مشكالتها للتكيف الخارجي واالندماج الداخلي والتي 
دراكها وفهمها ،أثبتت فعاليتها نها ، كما أومن ثم تعليمها ل عضاء الجدد ك حسن طريقة للشعور بالمشكالت وا 

 (2).المستويات العميقة من القيم والمعتقدات التي يشارك بها أعضاء التنظيم تعبر عن
حيث أن لكل  ،عبارة عن منظومة من القيم والتقارير والقواعد التي يشترك فيها أعضاء التنظيم الثقافةف   

 ،تظهر أوال في أفراد التنظيم انماو  ،ة خاصة تعبر عن شخصيتها وهي ال توجد من فراغيمنظمة أعمال ثقاف
لذلك فإنهم  ،وألن األفراد هم بالدرجة األولى جزء من النسيج االجتماعي والثقافي التي تتواجد فيه المنظمة

يجلبون معهم قيمهم وعاداتهم التي تساهم في الت ثير من خالل الثقافة التنظيمية كما ت ثر في الطرق التي 
 (3).يعمل بها األفراد

أن الثقافة التنظيمية تت لف من مجموعة من الرموز والطقوس  (William Ouchi) وليام أوشيويقول   
فيكون إيمان  ،واألساطير التي تنتقل من خاللها القيم والمعتقدات التنظيمية إلى العاملين في المؤسسة

التي تعطي األفكار التجريدية معناها وتكسبها  يومثل هذه الطقوس ه ،موظفيها بهذه المعتقدات إيمانا كامال
 (4)حيويتها بطريقة يتفهمها الموظف المستجد وتترك في نفسه أطيب األثر.

                                                                 

هللا الخشالي:  1  وم التطبيقية للعلوم ، المجلة األردنية في العلعالقة قيم العمل اإلدارية بالخيار االستراتيجي للمديرينعدنان كاظم جواد وشاكر جار 
 .21، ص 2001-02، العدد  01اإلنسانية ، المجلد 

 .241دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر ، بدون سنة، ص  التطوير التنظيمي ،محمد الصيرفي:  2 

 .80، ص 2002، دار اليازوري ، عمان، اإلدارة االستراتيجيةسعد ياسين  الب:  3 

 .12ترجمة: حسن محمد يس، معهد اإلجارة العامة ، الرياض، ص  Zالنموذج الياباني في اإلدارة نظرية وليام جي أوشي:  4 
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تنطوي على القيم التي تحدد نمط النشاط واالجراء والسلوك، فالمديرون يفسرون إذا الثقافة التنظيمية 
تسرب هذه األفكار إلى األجيال الالحقة من ذلك النمط الفكري في الموظفين من خالل تصرفاتهم كما ت

 .العاملين
فيعرفانها على أنها: المفاهيم والقيم  السلوك التنظيمي واألداءفي كتابهما  واالس سيزالجي وأما    

 ،واالفتراضات والمعتقدات والتوقعات واالتجاهات والمعايير التي تربط بين أفراد المنظمة في بوتقة واحدة
العاملين وتشكل كل هذه المفاهيم السلوكية مجتمعة االتفاق المعلن و ير المعلن في المنظمة والمشتركة بين 

ومعالجة المشكالت في المنظمة ، وبعبارة أخرى توفر اإلطار الذي يوضم  ،حول كيفية اتخاذ القرارات
 (1)الطريقة التي يؤدي بها العمل في المنظمة.

فقد عرف الثقافة التنظيمية ب نها: " جميع النماذج أو الرموز السائدة للقيم  هارولد بروكمانما بين  
والمبادئ  واألساطير والمعتقدات واالفتراضات التي تتجسد باللغة والرموز واالبداعات االنسانية مع ما يتضمن 

فيما  ذلك من تقنيات مستخدمة لتحقيق األهداف وما يتبع ذلك من مشاعر ونشاطات مشتركة متفاعلة
 (2).بينها"

أنها مجموعة المعتقدات والمفاهيم وطرق التفكير المشتركة بين أفراد  على أيضا وتعرف الثقافة التنظيمية
ويتم الشعور بها ويشارك كل فرد في تكوينها ويتم تعليمها ل فراد الجدد في المنظمة فهي تشكل  ،المنظمة

دراكهم ومن ثم على ،منهج تفكير أعضاء المنظمة أسلوب مالحظتهم وتفسيرهم ل شياء داخل المنظمة  وا 
سلوبها في تحقيق أهداف المنظمة مما ينعكس على سلوك األفراد وممارسات اإلدارة وأ ،وخارجها

 (3)ستراتيجيتها.وا  
كما تعرف الثقافة التنظيمية ب نها: " مجموعة ومنظومة القيم السياسية التي تتبناها المنظمة والفلسفة  

سياستها اتجاه الموظفين والعمالء، والطريقة التي يتم بها انجاز المهام واالفتراضات والمعتقدات التي تحكم 
 (4).التي يلتف حولها األعضاء في التنظيم"

لكن ت ثيرها  ،امتداد الثقافة التنظيمية في الفرد وجماعات العمل والمنظمة ككللنا  مما سبق يتضم   
فيمكن اعتبارها الذهنية أو العقلية التي تكون قد شكلت من خالل استدخال  ،على مستوى الفردواضحا  يبقى

والتي يدرك من خاللها الفرد مجاله وعالقاته مع  ،قيم واتجاهات ومعتقدات من البيئة االجتماعية والمهنية
عليها كل  ويفسر على أساسها سلوكه وتصرفاته ويبني ،األفراد والهيئات واألساليب واإلجراءات ووسائل العمل

 .ومجموع كل هذا يعطي شخصية اعتبارية للمنظمة تميزها عن  يرها وتكسبها هويتها ،تغيير في المحيط
تنوعت تعريفات الثقافة التنظيمية ولكنها تشترك في عنصر مميز هو القيم، التي تمثل القاسم المشترك     

تجاهات والمعتقدات واألفكار في منظمة معينة، بين تلك التعاريف المختلفة للثقافة، وتسير هذه القيم إلى اال
                                                                 

 .549، ص 3891، 5، ترجمة أبو القاسم أحمد، اإلدارة العامة ، بالرياض، طالسلوك التنظيمي واألداءأندرو دي سيزالجي ومارك واالس:  1 

 .52-53، ص 2004، لبنان، 3ئ والوظائف الممارسة، مؤسسة مجد الجامعية، ط، المباد : االدارة المعاصرةموسى خليل  2 
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لذلك تعتبر القيم المفهوم األساسي لتقييم تصرفات األفراد وسلوكهم في المنظمات، وتصل هذه القيم إلى 
األفراد من خالل العالقات االجتماعية والتفاعل المستمر بينهم فعندما تبني المنظمة قيما معينة مثل 

ين واالهتمام بالعمالء وتحسين الفاعلية والكفاءة، فالمنظمة تتوقع من أعضائها تبني االنصياع ل نظمة والقوان
    (1).هذه القيم وتنعكس على سلوكهم

واهم ما يمكن استنتاجه مما سبق أن الثقافة التنظيمية تمس شعور الفرد في جانبه النفسي وتظهر في 
سلوكهم، مما يجعلها على صلة مباشرة بفعالية أو سلوكه، وكلما تكاملت مشاعر أفراد المنظمة كلما توحد 

 عدم فعالية المنظمة وهذا مرتبط بقيمتها ومكانتها في استراتيجيات التسيير واإلدارة.
VI- :مكونات الثقافة التنظيمية 

إن  ؟ما هي مظاهرها ؟أو نحددها أو ؟كيف يمكن لنا أن نعرفها هي نقصد بمكونات الثقافة التنظيمية
فالمكونات تشمل المحددات والمؤشرات أو المظاهر والتي منها ما يتعلق بالبيئة المادية  ،كانت لها مظاهر

أو البيئة الرمزية من خالل الرموز والطقوس والمراسيم  ،للمنظمة من هياكل وأبنية ومكاتب وأثاث و يرها
 فكيف لهذه المظاهر والمؤشرات أن تشكل الثقافة التنظيمية؟ ،واللغة الفنية

إن الموقع المادي والتصميم المعماري وموقع توزيع المكاتب المختلفة داخل المقر الرئيسي للمنظمة 
فالموقع الجغرافي  ،ينعكس على اتجاهات وسلوكيات أعضاءهاهذا  ،وفروعها داللة على الثقافة التنظيمية

المساحات المكانية للمكاتب وتوزيع اإلدارات واألقسام و والتصميم المعماري ألبنية المنظمة، لمباني المنظمة 
أماكن حفظ الوثائق والمعلومات وأماكن مكاتب الرؤساء و داخل المكاتب والمكاتب المفتوحة والمغلقة، 

ة وأدوات االتصاالت أجهز و تواجد بها المكاتب ونوع وحالة األثاث المكتبي، تاألدوار التي و والمرؤوسين ، 
وأنواع ومستوى التحف والمعلقات على جدران مباني المنظمة كلها تعبر  ،وأماكن استقبال الضيوف والزبائن

عن مظاهر أو مؤشرات عن الثقافة التنظيمية، ويمكن أن يكون لهذه المظاهر والمؤشرات ت ثيرا واضحا على 
المجاالت: الشعور باألمان الوظيفي واالستعداد ومن أمثلة هذه  ،سلوكيات واتجاهات أعضاء المنظمة

للمناقشة والحوار بوضوح وشفافية واالتجاه إلى تكوين صداقات في العمل واالستعداد للمبادأة واالبتكار 
والتحديث واالستعداد للمرونة والقدرة على التكيف والحرص على التمسك بالشكليات واإلجراءات فنوع 

ريقة ظهورها يمكن أن تكون مؤشرا له داللة على وجود ثقافة جامدة منغلقة أو وخصائص الهياكل المادية وط
ثقافة مرنة مفتوحة داخل المنظمة ، أما فيما يتعلق في جانب العالقات وتنظيم سير العمل داخل المنظمة فإن 

أساليب الثقافة التنظيمية يمكن أن تظهر من خالل: أساليب وأدوات تحقيق انضباط الحضور واالنصراف ، 
تبادل حفظ البيانات والمعلومات  مجاالت ومستوى التفصيل في اللوائم واإلجراءات، نظام إدارة اللقاءات 
واالجتماعات والمشاركة فيها، وأساليب إصدار وتوثيق التعليمات والقرارات ومتابعتها ، إجراءات وقواعد حركة 

نهاء خدمة و   (2) يرها.الموارد البشرية من تعيين وترقية وتدريب وا 

                                                                 

 .34منصور بن ماجد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود: المرجع السابق، ص 1 
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فكل هذه المظاهر باإلضافة إلى العنصر البشري في الزمن يطبع المنظمة بطابع خاص يكسبها 
ثقافة تنظيمية تميزها عن  يرها ، فمكونات الثقافة التنظيمية لها جانب مادي ظاهر وجوانب المادية ضمنية 

صبم لها معنى نفسي اجتماعي  ير ظاهرة لكن كلها لها عالقة حاسمة على سلوك الفرد في المنظمة حيث ي
 يكون قيم واتجاهات ومعتقدات تصبم راسخة مع مرور الزمن ويمكن توضيم ذلك من خالل الشكل التالي:

 مكونات الثقافة التنظيمية :(03)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عداد الخطة اإلالتفالمصدر: مصطفى محمود أبو بكر:   ، ستراتيجيةكير االستراتيجي وا 
 .212ص          

فالمصطلحات والمشاعر والرموز والشعارات والمفاهيم هي التي تكون النسيج األساسي لثقافة المنظمة 
التنظيمي في مجاالت اتخاذ القرار وأنماط االتصال والقيادة وأساليب  وهي التي تحدد إلى حد بعيد السلوك

حل المشكالت وكيفية التعامل مع أعضاء التنظيم، إن هذه المضامين المشتركة التي تكونت عند العاملين في 
ة المنظمة عبر الزمن هي التي تبني للمنظمة هويتها المميزة أو شخصيتها الفريدة وهذا يعني أن لكل منظم

ثقافة خاصة بها تكونت عبر الزمن وتضم في ثناياها و البا بشكل  ير مكتوب قيم ومشاعر وقواعد 

 املتغريات اإلدارية:

 الفلسفة

 القيم

 املمارسات

 التصورات

متغريات البيئة 
 اخلارجية:

 الثقافة

 السياسة

 االقتصاد

 التكنولوجيا

 اجملتمع
 املتغريات التنظيمية:

 اهليكل

 النظم

 السياسات

 التكنولوجيا

 متغريات األفراد:

 اإلدراك

 الشخصية

 الدوافع

 التعلم

 متغريات أخرى

 )جنس ، عمر....(

 سلوك تنظيمي:

 مشاعر

 مصطلحات

 شعارات

 رموز وقيم

 معتقدات

 ثقافة تنظيمية

Feedback 

Feedback 
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وتشريعات ولغة  خاصة لتسهل عملية االتصال بين أعضاء التنظيم وأنه من الصعوبة نقل ثقافة تنظيمية من 
 (1)منظمة ألخرى ألن ما ينجم في منظمة قد يفشل في منظمة أخرى.

لتنظيمية بهذا الشكل تصبم كبرمجة عقلية في المنظمة حيث يكتسب الفرد الجديد كل هذه القيم فالثقافة ا   
والمعتقدات وما هو متعارف عليه في جماعات العمل وهناك ثالث مستويات للبرمجة العقلية التي قد تكون 

أو تقوم المنظمة مقصودة أو  ير مقصودة يعني يمكن أن يكتسبها الفرد تلقائيا عند التحاقه بالمنظمة 
 بترسيخها من خالل آلياتها الخاصة التي منها التكوين والتدريب.

ويكون تنظيميا أي على مستوى المنظمة ككل وهي أمور يجب أن يعلمها كل األفراد  المستوى األول:
ويتعلمها وفي مجملها تشمل اإلطار الرسمي للمنظمة من خالل احترام قوانينها وتشريعاتها وااللتزام ب هدافها 

 والسعي الستمراريتها كحد أدنى.
حسب حجم المنظمة حيث ت خذ الثقافة بعض ويكون جماعي أي على مستوى فرق العمل المستوى الثاني: 

 الخصوصيات حسب طبيعة النشاط ومستواه من أجل إشباع الحاجات االجتماعية.
وهو األساسي أي الفرد في حد ذاته من خالل كسب والئه وتحقيق ر باته ومطابقة المستوى الثالث: 

 طموحاته ألهداف المنظمة.
هر الثقافة التنظيمية لها عالقة وثيقة بالقيم ونالحظ في األخير أن مكونات ومؤشرات ومظا

واالتجاهات ولعلها تكررت في كل تعاريفها ر م أنها ليست كل الثقافة التنظيمية لكن هي حجر الزاوية ألنها 
 أساسية في ضبط سلوك األفراد.

لمقبول وتمثل القيم المعتقدات التي يعتقد أصحابها بقيمتها ويلتزمون بمضامينها فهي تحدد السلوك ا
والمرفوض ، والصواب والخط    ومقارنة باالتجاهات فهي تتصف بثبات نسبي أكبر فالقيمة ال تتغير بنفس 
السرعة والدرجة التي يمكن فيها تثبيت أو تغيير االتجاهات ألن القيم قناعات راسخة في أ لب األحيان ولكن 

لقيم االجتماعية واالقتصادية والسياسية وحتى ذلك ال يعني استحالة تغيير القيم إذ يعيد الناس النظر في ا
الدينية في كثير من األحيان، أما االتجاهات فتمثل محددا من محددات السلوك التنظيمي وهي توجه أو 

مسبق للتصرف بطريقة معينة يكتسبها الفرد عبر سنوات التنشئة الطويلة وتتغير بتغير الخبرات ،  استعداد
 (2)نتيجة مالحظة سلوك الغير.التعليم والتدريب بل وحتى 

فيمكن أن نشبه مكانة القيم واالتجاهات بالنسبة للثقافة التنظيمية كالموشور الذي يعكس ألوان الطيف 
من خالل إسقاط حزمة ضوئية عليه فالرموز والمصطلحات والمراسيم وكل المتغيرات الموجودة في البيئة 

لتظهر لنا ألوان السلوك التنظيمي في المنظمة ، ونستنتج  التنظيمية تنعكس على موشور القيم واالتجاهات
الطيف أو شكلها فليس معناه تغيير الحزمة الضوئية فقط بل يجب تغيير  نألوا من هذا أنه إذا أردنا تغيير

                                                                 

 .318-319،  ص 2001عمان، األردن ،  ،،  دار الكتب الحديثةتنظيم المنظماتمؤيد سعيد سالم:   1 

 .319-341، ص 2005، 5، دار الشروق، عمان، طالسلوك التنظيمي: محمد قاسم القريوتي 2 
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شكل الموشور أي أن تغيير السلوك التنظيمي أو إحداث أي تغيير في المنظمة ال يعني القيام بتغيير البيئة 
 معطى من معطياتها بل يجب تغيير القيم والمعتقدات.فقط أو 

 (1):يف مكونات أخرى نذكر منها ما يليباإلضافة إلى هذه المكونات هناك من يض
نعني ما هو جيد أو سيئ جميل أو قبيم أم  ير عقالني ،طبيعي أوشاذ ،هذه األحاسيس يشترك و  القيم: -1

القيم القوية واألساسية  ير مكتوبة تتخلل األعراف المشتركة  فيها  البية أفراد المنظمة ،أن العديد من هذه
والمعتقدات واالفتراضات ،وأساليب التفكير والتصرف بين أفراد المنظمة وتجاه الغرباء وكيفية تحليل ومعالجة 

                                                                    المشاكل التي تواجهها المنظمة .
المصطلحات والمشاعر والرموز والشعارات والقيم هي التي تكون النسيج األساسي لثقافة ان   

المنظمة وهي التي تحدد إلى حد بعيد سلوك اإلداري في مجاالت اتخاذ القرارات اإلدارية وأنماط االتصاالت 
                                   والقيادة وأساليب حل المشاكل وكيفية التعامل مع أعضاء التنظيم.

إن القيم هي حجر الزاوية في أي ثقافة وهي تلعب الدور الرئيسي في إضفاء الهوية المميزة للمنظمة وتجسيد 
 شخصيتها .

عبارة عن أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية فهي بنية  وهي المعتقدات التنظيمية: -2
ومن هذه المعتقدات أهمية المشارك في عملية صنع القرارات  العمل وكيفية انجاز العمل والمهام التنظيمية

 والمساهمة في العمل الجماعي وأثر ذلك في تحقيق األهداف التنظيمية .
عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون في المنظمة على اعتبار أنها معايير وهي  : األعراف التنظيمية -3

مفيدة للمنظمة مثل ذلك التزام المنظمة بعدم تعيين األب واألبناء في نفس المنظمة ويفترض أن تكون هذه 
 األعراف  ير مكتوبة وواجبة االتباع .

قد السيكولوجي  ير مكتوب والذي يعني مجموعة تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعا  التوقعات التنظيمية :-4
من التوقعات يحددها أو يتوقعها الفرد أو المنظمة كل منهما خالل فترة عمل الفرد في المنظمة، مثال ذلك 
توقعات الرؤساء من المرؤوسين، والمرؤوسين من الرؤساء ،والزمالء من الزمالء اآلخرين والمتمثلة بالتقدير 

،وتوفير بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات الفرد العامل النفسية  واالحترام المتبادل
 بعض التالي من خالل إضافة الشكلويلخص مؤيد سعيد مكونات الثقافة التنظيمية في  .واالقتصادية

 المتغيرات التنظيمية .
 VII- :عناصر الثقافة التنظيمية 

تشمل ثقافة أي منظمة على مجموعة من القيم والمعايير والمثاليات األساسية التي تواجه سلوك 
األفراد في المنظمة وتساعدهم على فهم بيئة المنظمة من حولهم وهذه القيم والمعايير األساسية تمثل المصدر 

 المنظمة.  النهائي للمدركات واألفكار والمشاعر واالتجاهات المشتركة التي تكون ثقافة

                                                                 

 .231-232،ص 2001،عمان،األردن، 1،دار وائل للنشر ،طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمال : محمد سليمان العميان  1 
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والتي من  ،تساعد العاملين على تفسير األحداث اليومية في المنظمةولكل ثقافة منظمة عناصر ظاهرية 
 خاللها يتم نقل وتوصيل القيم والمعايير من شخص آلخر.

 (1):(:  يلخص العناصر الظاهرية لثقافة المنظمة03والجدول رقم)
 الوصف العناصر الظاهرية

وانشطة خاصة يقوم األفراد فيها بممارسة شعائر طقوس أساطير في أحداث وهي  المراسم
 ثقافتهم مثال إجراء احتفال سنوي لتكريم أفضل موظف

 الشعائر

احداث تفصيلية مخططة تدمج مظاهر ثقافة متنوعة في و  مجموعة فعالياتهي 
 حدث معين يتم القيام به من خالل التفاعل االجتماعي وتهدف إلى نقل رسائل معينة

 أو إنجاز أ راض محدد.
مثال: طقوس التحاق موظف جديد بالمؤسسة أو ترقية مسؤولة أو اجتماع  داء 

 أسبوعي  ير رسمي لتعميق الترابط والتكامل بين العاملين.

 الطقوس
متكررة تتم بطريقة نمطية معيارية وتعزز بصورة دائمة الحتفاالت الوهي طقوس ا

يومية لتناول القهوة والشاي توفر الستراحة الفترة االقيم والمعايير الرئيسية، مثال 
 فرصة لتقوية الروابط بين العاملين.

القصص 
 واألساطير

ي مزيج من الحقائق والخيال وهذه القصص تدور في الغالب حول المؤسسين هو 
األوائل للمنظمة كما أنها توفر معلومات حول األحداث التاريخية التي مرت بها 

 د الموظفين على فهم الحاضر والتمسك بالثقافة والمحافظة عليها. المنظمة بما يساع
 محيرا و امضا فهي قصة من نوع معين تعطي تفسيرا خياليا (الخرافة)أما األسطورة 
فقد يقوم أفراد المنظمة أحيانا بت ليف الروايات الخرافية حول مؤسسي  .ولكن مقبوال

اجل توفير إطار لتفسير األحداث المنظمة أو نش تها أو تطورها التاريخي من 
 الجارية في المنظمة.

 األبطال 
يقصد بهم األشخاص الذين يمثلون جزءا من الثقافة وينظر اليهم علي أنهم نماذج 

في المنظمة  الت ثيرداخل المنظمة ومن امثلتهم المرؤوسين والموظفين القدوة ذوي 
 (2)فمن خاللهم يمكن تحسين القيم واالتجاهات المشتركة.

نجوم غير 
 عاديين

يتفوقون على زمالئهم ويصبحون أحيانا رموزا  عاديةوهم شخصيات ثقافية  ير 
 للصناعة التي تعمل فيها المنظمة ب كملها.

 الرموز هي عبارة عن أشياء ،أفعال ،أحداث أو عالقة تقدم كوسيلة لنقل المعاني  الرموز واللغة 

                                                                 

 .221-223، ص 2005الحامد للنشر والتوزيع، األردن ، عمان، : دار السلوك التنظيميحسن حريم:  1 

 2 Gert Hofsted& all, Mesyuriong, organisational culture ,qualitative and quantitative study Across teuvenry 
centtury,administrative science quarterly 35 ,1995, P 292. 
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شعائر المؤسسة واسمها التجاري والمصافحة _ترتبط بمعنى معين لدى الناس مثل 
 باأليدي و يرها تحمل معاني معينة ترتبط بقيم المنظمة ومعاييرها.

اللغة هي منظومة من المعاني المشتركة بين أعضاء المنظمة يستخدمونها لنقل 
األفكار والمعاني الثقافية وفي كثير من المنظمات اللغة التي يستخدمها العاملون في 

 ة ثقافة تلك المنظمة.المنظم

 البيئة المادية

تشير األشياء التي تحيط بالناس مادي وتقدم لهم مثيرات حسية أثناء القيام ب نشطة 
ثقافية تعبيرية وتتضمن كيفية تصميم المباني والمكاتب ونوع األثاث وموقع الفرد 

الجدران  وتوزيع البريد على العاملين والمكالمات الهاتفية والساعات المعلقة على
 السنوي للمساهمين. واالجتماع

 .223-221، ص 2111عمان، –دار الحامد للنشر والتوزيع ، األردن  ،حسن حريم: السلوك التنظيميالمصدر: 

 

VIII- بعاد الثقافة التنظيمية:أ 

تعلق المعدة في المنظمة باعتبار ت ثيرها طويل المدى  اإن للثقافة التنظيمية كما سبق الذكر أدوار 
 وببناء االتجاهات وتكوين قيم مشتركة بين مجموع العاملين ، لذا فإن الحديث عن أبعاد الثقافة التنظيمية ه

حديث عن تنظيم العالقات بين العاملين واإلدارة من جهة وبين العاملين واإلدارة والزبائن أو العمالء من جهة 
العامل في مساره المهني الكثير من األمور أخرى، على اعتبار أن المنظمة تواجه في دورة حياتها وحتى 

وكل هذه العناصر هي  ، المتعلقة بالتنافس التسيير، التغيير والتحفيز وحتى بناء االستراتيجية العامة للمنظمة
في كل مستوياتها وفي أبعادها الهيكلية فكيف للثقافة التنظيمية أن  ةبعد هام في مكونات العملية التنظيمي

 اد؟تفعل هذه األبع
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 البعد التحفيزي للثقافة التنظيمية:-1
العديد من الباحثين على أن الثقافة التنظيمية تعبر عن االفتراضات األساسية والقيم والقواعد  عأجم 
وتمثل  ،تجاهها اخاص اوالنتاجات اإلنسانية المشتركة بين أعضاء المنظمة التي تكون لديهم شعور  ،السلوكية

وتحديد كيفية إنجاز المهام في المنظمة والطريقة  ،مؤشرات عمل ما هو مر وب وترك ما هو  ير مر وب
بمعنى آخر فإن الثقافة  .التي يتعامل بها العاملون مع بعضهم ومع العمالء والموردين والمنظمات األخرى

يم عن  يره فيوجه السلوك اليومي في التنظيمية تمثل الوعي المشترك بين أعضاء التنظيم الذي يميز التنظ
بيئة العمل وبالتالي يحفز األفراد على الرقي والتحرك التنظيمي باعتبارها أسلوب من أساليب المكافآت 

 (1).والحوافز

يمكن بناء نظام للحوافز خاصة المعنوية منها من خالل المعايير والقيم  الثقافة التنظيمية ومن خالل 
تي تضغط على سلوكيات الفرد وتجعله سلوكا مضبوطا، فتحفز السلوك المر وب فيه المشتركة للمجموعة ال

حتى يندمج الفرد في المجموعة ويستدخل كل المعايير والقيم  ،وتعمل على انطفاء السلوك  ير المر وب فيه
ويتجنب السلبية منها ليحصل دائما على المكافآت والحوافز التي تكون إما إلشباع حاجات معنوية  ،اإليجابية

في التقدم والتطور والترقية ته كلما قبل الفرد في المجموعة كلما زادت فرصو  .)احترام وتقدير الذات( أو مادية
يا لتوظيفها في صالم الفعالية التنظيمية الثقافة التنظيمية هي وسيلة هامة في يد اإلدارة العل اإذ ،في العمل

وقد ينطبق األمر حتى على الزبائن والعمالء في تفاعلهم  ،كبعد تحفيزي ل فراد العاملين في المنظمة
 وتعاملهم مع المنظمة.

  البعد التسييري للثقافة التنظيمية:-2
حو تحقيق الفعالة فهو عملية إن التسيير في المنظمة يعتبر جانبا مهما في إدارة المنظمة وتوجيهها ن

تمس كل جوانب التنظيم المادية والبشرية إلى حد اعتباره فنا ومهارة ، لكن هذا الفن والمهارة مرتبط دائما 
  بمكونات 

مكانياته النفسية والمعرفية التي تظهر في سلوكياته وتصرفاته تدعمها في ذلك اتجاهه وقيمه  ،الفرد العامل وا 
يجابية تدعم هذه  وما يعززها هو وجود المهارات وتعطي الجانب الرسمي االستعدادات و ثقافة تنظيمية قوية وا 

 والتنظيمي أهمية في التسيير.
هناك ارتباط وثيق بين الثقافة والتسيير ، هذا األخير يمكن تقسيمه إلى جانبين جانب تقني بحت  

وهي جوانب  ،حاسوب في التسيير البشريكما هو الحال بالنسبة الستعمال اإلحصاء والمحاسبة واستغالل ال
أما الجانب اآلخر فمرتبط  ،عالمية التطبيق قليلة الت ثر بالقيم الثقافية في مختلف المجتمعات حين تطبيقها

 ،بتعامالت األفراد وتصوراتهم للعمل ودوافعهم وحوافزهم و يرها من العوامل التي لها صلة بالعالقات اإلنسانية
بين  Katzوفي هذا السياق يفرق كاتز  ،ختلف األفراد ولها ارتباط وثيق بالثقافة المحليةوطرق التعامل بين م

                                                                 

، 2001، 3، عدد 1التنظيمية والتطوير اإلداري في مؤسسات القطاع العام األردني، المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، مجلد أمل حمد الفرحان: الثقافة  1 
 .31ص 
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ثالث مهارات تسييريه وهي المهارات التقنية والمهارات االجتماعية والمهارات الفكرية التصويرية ، من هنا 
قافية المحلية بعين االعتبار تتجلى أهمية الثقافة ودورها في تحديد طرق التسيير البشري وضرورة أخذ القيم الث

                                                                             (1) .متكيف مع الواقع الثقافي والنسق القيمي للعاملالفي بلورة نموذج مناسب للتسيير 
سواء بصفة شعورية أو الشعورية على أنماط التسيير وكلما  قويأثر  الهمن هنا يتضم لنا أن عملية التسيير 

جراءات التسيير مستمدة مما يعيشه األفراد في المنظمة من قيم ومعتقدات واتجاهات سائدة  كانت أساليب وا 
)ثقافة تنظيمية( كلما كان هناك توافق أكثر واستعداد أكثر من العامل للعطاء واالبداع والتسيير بشكل فعال 

 أهدافه وأهداف المنظمة.ليحقق 
 البعد االستراتيجي للثقافة التنظيمية:-3

إن عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمات هي بصورة جوهرية حرية تعلم وعملية وعي تنظيمي لمنم 
دارة  ألناإلنتاج والتطوير واالبداع ،  علىالمنظمة صورة استراتيجية  وقدرة حيوية  الوعي بثقافة المنظمة وا 

 (2).ساعد في تصميم وتطبيق خطة استراتيجية متكاملة للمنظمةيثقافة بطريقة كفؤة هذه ال

ستراتيجية بقوة ، فالتعديل في إحداهما البد وأن يؤدي إلى الحاجة لتعديل في اإلفالثقافة ترتبط باإلدارة 
هذه  ،ة االستراتيجيةاألخرى ، فمعتقدات وقيم وتقاليد وفلسفة اإلدارة العليا يجب أن تكون مرشدة لعملية صيا 

عدم اإلضرار و  محددةالسوق الاالهتمام بالسعر في تشمل كال من االهتمام بالتطوير والتغيير و   المعتقدات
بالبيئة وتجنب أسباب التلوث البيئي و يرها من القيم لدى إدارة المنظمة ، ومن جهة أخرى فإن الثقافة 

حيث  ،تصرفاتهم يكون لها ت ثير واضم على إنجاز االستراتيجيةالتنظيمية التي يراعيها أعضاء المنظمة في 
أن هذه المعتقدات تتضمن قواعد العمل ومعايير التفاعل مع الزمالء والمرؤوسين والرؤساء وكيفية التعامل مع 

مهام العمالء و يرها وعلى ذلك فإن إدارة الثقافة واالستراتيجية وتحقيق التوافق واالنسجام بينهما تعتبر من ال
                                                                                            (3).الرئيسية لإلدارة
ان القاسم المشترك بينهما هو االهتمام بالبعد البشري في الزمن وهذين الشكلين يبينان أهمية ف وعليه

 :الثقافة التنظيمية في بناء وصيا ة االستراتيجية

                                                                 

 .30-08، ص 3889، 3الجزائر، ط-بوفلجة  ياث: القيم الثقافية والتسيير، دار الغرب للطباعة والنشر، وهران 1 

 .81، مرجع سابق، ص يجيةاالستراتسعد ياسين  الب: اإلدارة  2 

 .522مصطفى محمود أبو بكر: التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة، مرجع سابق، ص  3 
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 ستراتيجيةواإلالثقافة التنظيمية يبين العالقة بين البيئة  :(19)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .112المصدر مصطفى أبو محمود أبو بكر: التنظيم اإلداري ، مرجع سابق، ص 
 

 التنظيمية واالستراتيجية على فعالية أداء المنظمة ةتأثير الثقاف يبين :(05)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .123مرجع سابق، ص  المصدر مصطفى أبو محمود أبو بكر: التنظيم اإلداري،
 

 البعد التنافسي للثقافة التنظيمية: -1
الثقافة التنظيمية تعطي للمنظمة ميزتها التنافسية وتؤثر على سلوك أعضائها وتحدد كيفية تعامل إن 

، فهي تحكم الطريقة التي يفكر العملالبعض ومع األطراف الموجودة في بيئة م أعضاء المنظمة مع بعضه
مع المتغيرات البيئية وكيفية تعاملهم مع  م، رات وأسلوب تعاملهبها أعضاء المنظمة وطريقة اتخاذ القرا

المعلومات واالستفادة منها لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة بالنسبة للمنظمات األخرى من خالل المساهمة في 

 خصائص املنظمة واحتياجاهتا

ثقافة املنظمة 
 ورسالتها

تكيف الثقافة 
 التنظيمية

اتساق الثقافة 
 التنظيمية

استيعاب الثقافة 
 ومتكينها

التوجهات 
االستراتيجية 

 للمنظمة

 البيئة اخلارجية

 البيئة الداخلية

القيم 
 واملعتقدات

الفلسفة 
 واملعايري

اهلياكل 
 واألنظمة

 االستراتيجيات

 ثقافة املنظمة
مفاهيم وتصورات وقيم 

وسلوكيات املوارد 
 البشرية

الفعالية 
 التنظيمية

 القدرة على التكيف

 امليزة التنافسية
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وهذا  واحترام اآلخرين ،والتميز في األسواق والتجديد واالبتكار واالستعداد للمخاطرة والعمل الجاد ،االستقرار
كله من خالل ضبط السلوك التنظيمي ل فراد وضمان الوالء وااللتزام بمعايير وتقاليد عمل تكون نقاط قوة 

 (1).تظهر للزبائن والعمالء في البيئة الخارجية بالنسبة للمنظمة األخرى

فنجد  ،كذلك تحقق ميزة تنافسية بين األفراد في المنظمة الواحدة وبين المصالم والوحداتكما أنها  
األفراد يتنافسون في إظهار السلوك المر وب والمقبول بالنسبة للثقافة التنظيمية السائدة للحصول على إشباع 

 الحاجات المادية والمعنوية التي تقدمها المنظمة.

 البعد التغييري للثقافة التنظيمية:-9
باعتبارها عنصرا أساسيا من تبحث أدبيات السلوك التنظيمي بشكل محدد في أهمية الثقافة التنظيمية 

وتعاملت هذه األدبيات مع المفهوم كعامل مستقل قائم على نظام مشترك من القيم ألكثر  ،عناصر التنظيم
في الدورة الحياتية   ةالثقاف لحاضر إلى اعتراف عام ب همية  ودورمن نصف قرن أدى ذلك في الوقت ا

فة التنظيمية دورا مهما وتحتل مكانة مميزة في التغيير للمنظمات واهميتها ألعضاء التنظيم، وتلعب الثقا
 بدونوذلك ألن المنظمات تواجه بشكل دائم بيئة متغيرة مضطربة تحتم عليها التكيف و  ،والتطوير التنظيمي

   .                                                                 ذلك فإنها ستؤثر على كفاءة التنظيم وفعاليته
إذ أصبحت متعددة المفاهيم نتيجة الزيادة  ،إضافة إلى ذلك هناك تغيير دائم في طبيعة قوى العمل   

في المستويات المهنية، والزيادة في أعداد الداخلين إلى سوق العاملين بمهارات  ير كافية والتقدم التقني من 
ها من األفكار والمبادئ التي تشكل عامال حيث المكننة وبرامج الجودة والمنافسة والسياسات العالمية و ير 

  (2).هاما من عوامل التغيير والتطوير
قصير األمد وب قل  الطويل و الومن خالل الثقافة التنظيمية التكيفية والديناميكية يمكن القيام بالتغيير 

وكلما ابتعدت برامج التغيير عن ما هو موجود في البيئة الداخلية للمنظمة من أفكار ومبادئ  ،التكاليف
وطموحات كلما كانت التكاليف أكثر ونسبة نجاح مشروع التغيير أقل ، لهذا فالثقافة تعتبر وسيلة ناجعة في 

 تسيير التغيير خاصة عند التعامل مع العنصر البشري.
يجابياتها ك داة اومدى انتشار ت ثيراتها و  ،التنظيمية تبين مدى أهميتها من جهةإن هذه األبعاد للثقافة 

خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية باعتبار أنها تنطلق  من جهة أخرى، في إدارة األعمال في المنظمات ةفعال
هم وقيم همتومعتقدا هممشاعر  بينهم ومن من الشخصية القاعدية ألفراد المنظمة ومن القواسم المشتركة

في إنجاح  والتسيير الجيد والتحفيز الفعال وزيادة التنافسية ، كما أنها تساهم في في المستقبل لتوظيفها 
االستدالل على  كما أن. من خالل المساهمة في بناء وصيا ة التوجهات االستراتيجية للمنظمة  ،التغيير

، العدائية، إلبداع وأسلوب التعامل مع الخطركامن خالل خصائص تلك الثقافة  يتم أبعاد ثقافة المنظمة
األعراف  وكذلك االستقرار.و  بالتفاصيليق التوجه نحو األفراد، االهتمام التوجه نحو النتائج، التوجه نحو الفر 

                                                                 

 .501مصطفى محمود أبو بكر: التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة، مرجع سابق، ص  1 

 .38مرجع سابق، ص  لعام األردني: الثقافة التنظيمية والتطوير اإلداري في مؤسسات القطاع اأمل حمد الفرحان 2 
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لغة الحديث النموذجية  و ،واألساطير حول تاريخ المجموعة صالقصو والتقاليد والطقوس والشعائر، 
المشاعر والتفاعل السائد في مناخ المجموعة وطريقة تعاملهم مع و بيئتها ، المستخدمة بالمجموعة في 

 الرموز والتغيرات المجازية المجسدة كحالتي الوعي والالوعي عند أعضاء المجموعة.و أصحاب المصالم، 
على  احاسم يكون ت ثيرهاو  ،كانت إيجابية قويةه األبعاد إذا أحسن استغاللها هذوعليه يمكن القول أن 

وكلما كانت ضعيفة ومتناقضة كلما قلت مساهمتها في فعالية التنظيم لكن  ،األفراد من خالل والئهم والتزامهم
 دون إ فال ت ثيرها.

IX - وظائف الثقافة التنظيمية:                                                                                                     

 (1)يرى حسن حريم أن الثقافة التنظيمية تؤدي مجموعة من الوظائف الرئيسية وهي:           
لمدركات يمنحهم إن مشاركة العاملين بنفس المعايير والقيم وا تعطي أفراد المنظمة هوية تنظيمية: -1

 .الشعور بالتوحيد مما يساعد على تطوير االحساس بغرض مشترك
                                                                            تسهيل االلتزام الجماعي: -2

 .فيقبلون هذه الثقافةالعمال  الشعور بالهدف المشترك يشجع االلتزام القوي من جانب إن

 تعزيز استقرار النظام: -3
تشجيع الثقافة على التنسيق والتعاون الدائمين بين أعضاء المنظمة وذلك من خالل تشجيع الشعور 

 .                                                                                بالهوية المشتركة وااللتزام
 األفراد على فهم ما يدور حولهم:تشكيل السلوك من خالل مساعدة  -1

                                .مصدرا للمعاني المشتركة التي تفسر لماذا تحدث األشياء على نحو مافثقافة المنظمة توفر  
 (2)وتضيف عايدة سيد خطاب وظائف أخرى لثقافة التنظيمية وهي:

 تكوين اتفاق جماعي بين أعضاء المنظمة حول: -2

 .الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق تلك األهداف -

 .المعايير المستخدمة لقياس مدى تحقيق األهداف -

تحديد نوع السلوك المقبول و ير المعقول الذي يثاب أو يعاقب عليه األفراد ونوع أساليب الثواب والعقاب  -2
 السائدة في المنظمة.

 ) 3)لثقافة التنظيمية وهي:وظيفة اخرى لفانه يضيف   Stephen Robbinsأما
إدارة رقابية اجتماعية تسمم بتوجيه سلوك وعادات العاملين وتحريك دوافعهم الذاتية لاللتزام بتنفيذ وتحقيق  -

 .أهداف المنظمة

X - العوامل المحددة للثقافة التنظيمية: 
                                                                 

 .110حسن حريم ، مرجع سابق، ص  1 

 .310، ص 2003، مكتبة النهضة، مصر، العولمة ومشكالت إدارة البشريةعايدة سيد خطاب :  2 

 3 Edition , Person Education , France,  ème, 12comportement organisationnels:  et autres Stephen Robbins
2006, P 592-593. 
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التنظيمية إلى وجود عدة محددات تشير العديد من الدراسات التي استهدفت تحليل وتشخيص الثقافة         
                                                                           وهي: على المنظمة لهذه األخيرة تعكس نمطها وخصائصها وقوتها وضعفها ومدى إيجابيتها

وحتى  ،وطرق تصرفها هاورموز  هابفضل طقوس تاريخيا المؤسسة تمتلك إرثا أي إن التاريخ والملكية: -1
الذي هو عبارة عن ،يمكن أبدا شرحها أو أن تشرح نفسها إال بالرجوع إلى هذا التاريخ  اذ ال طرق تفكيرها
 (1).ة بالنسبة لمجموعة من السلوكيات والممارساتاكمصدر شر 

من أجل  ولقد تضاعفت وتعددت المؤلفات وكذا الدراسات الخاصة التي قامت بها المؤسسات بنفسها       
تاريخ يعكس تطورها وجزء من ثقافتها فال ،ببقايا تاريخها ور بة في المحافظة بكل ثمن على ماضيها االحتفاظ

 (2) كما يعكس نوعية الملكية هل هي عامة أو خاصة ، محلية أم دولية.
هة يؤثر حجم المنظمة على أسلوب اإلدارة وأنماط االتصاالت ونماذج التصرفات في مواج الحجم: -2

 قافية بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة.ثختالفات الالالمواقف ، كما يعكس ا
تركز المؤسسات المتخصصة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة على القيم الخاصة  :التكنولوجيا -3

العمالء ية على ثقافة خدمة اتفي حين ترتكز المؤسسات الخدم ،ثقافتها التنظيمية ةبالمهارات الفنية في صيا 
 والمهارات الشخصية.

فمثال المؤسسات التي تسعى  ،تت ثر الثقافة السائدة بنوعية األهداف التي تسعى إليها الغايات واألهداف: -1
 إلى خدمة العمالء تركز على  رس القيم الخاصة بعالقات العمالء في ثقافتها التنظيمية.

 ا الداخلية والخارجية سوف تؤثر في تشكيل ثقافتها.عناصر بيئته معإن طريقة تعامل المؤسسة  البيئة: -9
تؤثر الطريقة التي يفضلها أعضاء اإلدارة العليا في ممارسة العمل وكذلك تفضيالت العاملين  األفراد:-9

ل ساليب المستخدمة في التعامل معهم في تشكيل قيم العمل السائدة في المنظمة ، وكذلك ثقافتها المميزة، 
 (3).عليها فرض ثقافة ال يؤمن بها العاملون والعكس صحيمفاإلدارة يصعب 

I X - :نماذج ثقافة المنظمة 
في عقد الثمانينات من القرن العشرين ما يطلق عليه بنظرية الت ثير  Scheinطور  :Scheinنموذج        

 لثقافة المنظمة حيث حللت نظرية ثقافة المنظمة ضمن ثالث مستويات هي:
وأخرى تحت السطم تحتوي القيم  ،مظاهر التطبيق والتي تجسد ظاهرةال تمثله الجوانب السطم مستوى على

 في الشكل التالي: هذا والمستوى األدنى يمثل المعتقدات واالفتراضات، ويظهر ،والمعايير

                                                                 

 1 : les Enchainement du temps de l’entreprise, R.F.G, 1984, P 47. Histoire et cultureNormand (E) , 

 .28ص ، 2001، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ، إدارة الثقافة التنظيمية والتغييرجمال الدين محمد المرسي  2 

 .10جمال الدين ، محمد المرسي، المرجع نفسه، ص  3 
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    Schein(: مستويات الثقافة وفق تصور 06الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثل المعتقدات واالفتراضات جوهر ثقافة المنظمة ، حيث  Scheinوفقا لرأي   واالفتراضات:المعتقدات 
 ،درجة إدراكهم وكيفية تفكيرهم وشعورهمفي رها يومدى ت ث ،تعبر عن ما يؤمن به األعضاء بصورة واقعية

فاالفتراضات التي ينبغي مراعاتها عندما يقررون تكون موجودة خارج إطار الوعي ، فمثال من نمط 
االفتراضات األساسية عن الطبيعة اإلنسانية وكيفية اختالف منظورات نظرية المنظمة في افتراضاتها يظهر 

 (1) الجدول التالي: في
 أسلوب فهم رجل المنظمة وتوسيعها مع كل منظور جديد في نظرية المنظمة:(:يبين 04الجدول رقم )

 التركيز / القيم االفتراض المنظور
 الثروة والقوة رجل اقتصادي الكالسيكية

 العقالنية / ورقابة اإلدارة رجل علمي / منطقي الحداثة المبكرة
 والرقابة الخارجيةالبيئة  رجل إيكولوجي الحداثة

 التقسيم والمعنى والداللة رجل رمزي الرمزي –التفسير 
 االبداع والحرية والمسؤولية رجل جمالي فني ما وراء الحداثة

 

هو ان االهتمام األول للعنصر  ،فاالفتراض الذي يقوده ويتبناه مفكرو المنظور الكالسيكي        
 المفكرينبينما نجد االفتراض المهيمن على  ،الحوافز االقتصادية الثروة حيث ركزوا علىيتمثل في البشري 

خالل فترة هم نظريات وا، وطور ومبدع رشيد الذين اهتموا بمنظور الحداثة المبكرة هو أن  العنصر البشري كائن
نى يتبالذي لتنبؤ بالسلوك اإلنساني لتعكس افتراض العقالنية التي تؤكد على استخدام المعادالت الرياضية 

 (2).المنظور األكثر حداثة وافتراضات

                                                                 

ed  er, boecj, 1Théories des organisation de L’intérêt des perspectives multiples:  Mary Jo hatch et autres  1

,Paris, France, 2000, P 225-226. 

:Opcit, P 226. Mary Jo hatch et autres 2 

 اجلوانب التطبيقية

 لقيما

 الفتراضاتا

 فصول عنهاحىت اجلوانب غري امل باجلوانب الظاهرة يهتم

 اسع من الوعيو مستوى

 الظاهرة املقبولةغري جلوانب ا يأخذ
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أجزاء متداخلة مع النظام وذلك ونها اإلنسانية كاصر لعنل نظرة متقدمةفانه ينظر  النظام المفتوحأما 
يضع منظور التفسير الرمزي حركة ثقافة المنظمة في نظرية المنظمة في حين ألنها تخضع لسيطرة البيئة، 

 ،صانع الرموز ومستخدمها ، وهو ما جذب اهتمام منظري المنظمة وهالذي يفترض أن العنصر اإلنساني 
استقت من فلسفة ما بعد الحداثة  وأن أحد افتراضاته هي  ،شكل منظورا جديدا في نظرية المنظمة حيث

تتعلق بتحديد االفتراضات الثقافية  كبيرة فيما إسهامات Scheinن لع اوك ،إمكانية تجزئة التجربة اإلنسانية
 الجدول التالي:األساسية كما يظهر في 

 األساسية لثقافة المنظمة ت(: يحدد االفتراضا05الجدول رقم)
 األسئلة المطلوب اإلجابة عنها البععععععععععععععععععععععععععععععععععد

خضوعها وتوافقها وبحثها خارج حدود هل تدرك المنظمة ذاتها لهيمنتها على بيئتها، و  عالقة المنظمة -2
 بيئتها الخاصة؟

طبيعة النشاط  -2
 اإلنساني

ما هو الطريق الصحيم للبشر كي يكون سلوكهم مهيمنا دفاعيا ومتوافقا أو مستكينا 
 سلبيا / صحيحة؟

طبيعة واقع  -1
 الحياة ومدى صدقها

المطلقة محددة كيف نستطيع تحديد ما هو حقيقي وباطل ؟ وكيف تكون الثقة 
على  دللعاملين المادي واالجتماعي؟ وهل يتحقق بواسطة اختيار برا ماتي أو باالعتما

 الحكمة أو االتفاق االجتماعي بالرأي والتصرف؟
ما هو التوجه األساسي نحو الماضي والحاضر والمستقبل؟ وما هي أنواع وحدات  طبيعة الوقت -1

 اليومية؟ الوقت األكثر صلة وتعبيرا عن األمور
جوهر الطبيعة  -1

 اإلنسانية
 هل أن الطبيعة اإلنسانية يكون أساسها جيد محايد، أو شريرة بصورة كاملة ومحددة؟

ما هو الطريق السليم الذي يربط األفراد في عالقات مع بعضهم ويقرونه في توزيع  طبيعة اإلنسان -9
القوة ومشاعر المودة؟ هل تكون حياتهم ذات طبيعة تنافسية أو تعاونية؟ ما هو 

الطريق األفضل لتنظيم المجتمع وفق فلسفة فردية أو فلسفة جماعية ؟ وهل يفضل 
 نظام السلطة االستبدادية أو المشاركة؟ 

التجانس مقابل  -7
 التنوع

هل من األفضل أن تكون المجموعة عالية التجانس أو التنوع؟ وهل يشجع ذلك 
 1التفضيل األفراد في مجموعاتهم نحو اإلبداع أو التطابق والتوافق؟

 Ouchi 1981نموذج   -2
المفسرة  X,Yمن أفكار المدرسة اإلنسانية بخاصة افتراضات نظريات  Ouchiانطلقت فكرة نموذج 

التي يعتمدها المديرين في التعامل مع المرؤوسين وتوجيه جهودهم  ،للفلسفة التقليدية والفلسفة اإلنسانية
واستثمار طاقاتهم لتحقيق أهداف المنظمة بنجاح ، وقد حملت فكرة نموذجه الثقافي بل استمدت أصالتها من 

التي تتضمن مجموعة إرشادات وتوجيهات الستيعاب معالمها النموذجية لمنظمات األعمال  Zنظرية 
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ق ثقافية بينهما ، و األمريكية التي تطلعت إدارتها لالستفادة من تجربة إدارة الشركات اليابانية ر م وجود فر 
 (1) كاآلتي: وهي ثلث العالم تمثلحيث 

 .االستخدام بعيد األمد للعاملين -
 .كيز على تنوع التخصص خالل المسارات الوظيفية للعاملينالتر  -
 .تنمية روح المسؤولية الفردية -
 .اهتمام اإلدارة بشؤون الفرد ومهامه بصورة شاملة -
 .نظم رقابة أقل رسمية -
 .                                                                  اتخاذ القرار باالتفاق والمشاركة-
(: يوضح الخصائص والقيم الثقافية المعبر عنها في الشركات اليابانية، مقارنة 06الجدول رقم )   

 بأسلوب التعبير عنها في شركات أمريكية نموذجية.
 (ألمريكية)اإلدارة ا Aنظرية )اإلدارة اليابانية( Jنظرية 

 توظيف مدى الحياة -
 مسار وظيفي عام -
 اتخاذ القرارات باإلجماع -
 المسؤولية جماعية   -
 تقييم  ير رسمي و ير متكرر    -
 ترقيات بطيئة   -
 اهتمام شامل بالموظفين    -

 توظيف لمدة قصيرة   -
 مسار وظيفي متخصص   -
  فردية في اتخاذ القرارات  -
  المسؤولية فردية -
  تقييم رسمي متكرر -
 ترقيات سريعة -
 اهتمام جزئي بالموظفين                                                    -

 
يتم من  ،ان عملية الرقابة على الموظفين في النموذج الياباني تتم وفق عملية تنشئة اجتماعية   

خاللها تلقين و رس القيم التنظيمية في نفوس العاملين، أما حركية الموظفين فتتم بشكل أفقي من وحدة 
                                                                              وداخل التنظيم نفسه وليس خارجه.                                                                               ،تنظيمية الى وحدة تنظيمية أخرى

 اليابان: –النموذج الناجح  -3
إن معدل دوران العمل في المؤسسة اليابانية ضعيف جدا ، وأيضا الميكانيزمات االجتماعية واالقتصادية 

 (2)موجودة داخل المؤسسة ، أين نجد:
 .                                                                      اليد العاملة المؤهلة يحتفظ بها -

                                                                 

 .280، ص2009، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، عمان،1، الطبعةنظرية المنظمة والتنظيموتي: محمد قاسم القري 1 

مذكرة ماجستير في االستراتيجية، قسم علوم التجارية ، جامعة محمد بوضياف  ثقافة المؤسسة وتأثيرها على أدائها العام،محمد العربي  زي:  2 
 .15، ص 2001المسيلة، 
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مؤسسة وفقط، بمعنى أن أي مؤسسة أخرى ال تتحمل الخطر في الالر بة الموجودة عند العامل مرتبطة ب -
                                                               أن توظفه )المستهلك الياباني  يور على المنتج(.

                      .توجد انفرادية في المؤسسة ، أي المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة ال -
.                                                                            هناك عالقات من نوع أبوي -  
                                                      ة وتبرز األهمية في :إعطاء أهمية كبرى االجتماعات الغير رسمي -
.                                                                 أداة للتحكم في عدم الت كد من المعلومات -
                                         الفرد داخل التنظيم رسمي يكون في مقارنة مع وجوده في التنظيم الرسمي -
فيما يخص أخذ القرار، المسير في المؤسسة اليابانية لديه نسبة قليلة جدا فيما يخص اخذ القرار وأن  -

 .                                        االقاعدة في اخذ القرارات تكون عموما من طرف الجماعة ال فردي
.                                                             لقرار  ير صائب يوبخ الفرد في حالة أخذهال -  
                                                                                                     .                                                       القرارات تؤخذ بمراحل ، وهذا ما يفسر طول فترة االنتظار -
II X- أنواع الثقافة التنظيمية:  

أصبم من الشائع أن يميز علماء اإلدارة بين العديد من أنواع الثقافات التنظيمية وذلك حسب عدة     
معايير، فبالنظر إلى معيار القوة والضعف يمكن التمييز بين الثقافة القوية والثقافة الضعيفة أما بالنظر إلى 

ة( والثقافة الجامدة ) ير التكيفية(. ولكل درجة التكيف مع المحيط فيمكن أن نفرق بين الثقافة المرنة )التكيفي
 نوع من هذه األنواع ت ثيره على المؤسسة.

 ينتج عن هذا المعيار نوعين من الثقافة كما يلي : أوال: معيار القوة و الضعف :
في درجة اإلجماع  هناك عامالن أساسيان يحددان درجة قوة الثقافة التنظيمية يتمثالن:  الثقافة القوية -1
  (1).مدى المشاطرة لنفس القيم والمعتقدات من جهة وشدة تمسك أعضاء هذه المنظمة بهذه المعتقدات والقيمأو 

إذ نجد في الثقافة القوية يزداد التمسك وبشدة بالقيم الجوهرية للمنظمة ومعتقداتها والتي تكون مشتركة 
بشكل كبير بين األعضاء وبهذا تمارس هذه الثقافات القوية ت ثيرا إيجابيا على أعضاء المنظمة وذلك ألنها 

والقواعد المشتركة مما يجعل األفراد في تساهم في تحفيزهم بمجرد احترام نفس القانون أو نفس دستور القيم 
 حالة إشباع أو رضا يزيد من حماسهم في العمل ووالئهم للمنظمة.                                       

باإلضافة إلى ذلك فإن المؤسسات ذات الثقافة القوية ترتكز على مجموعة من المبادئ الواضحة، إذ 
كل يعمل لتحقيق هدف مشترك استنادا إلى قواعد مرجعية في مناخ تسوده أن كل فرد يحترم عمل اآلخرين وال

الثقة المتبادلة، لهذا السبب يسعى القادة والمدراء إلى ضمان استمرار هذا النوع من الثقافات بتكريس معظم 
 وقتهم في توضيم فلسفة المؤسسة وقيمها.

                                                                 

اتحسين حريم:   1   .540، مرجع سابق، ص إدارة المنظـم
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لى عكس الثقافة القوية إذ ال يتم اعتناقها بقوة أما فيما يخص الثقافة الضعيفة فهي ع:  الثقافة الضعيفة -2
من طرف أعضاء المنظمة وال تحظى بالثقة والقبول الواسع منهم وتفتقر المنظمة إلى التمسك المشترك بالقيم 

  (1).والمعتقدات
وبالتالي فإن العاملين سيجدون صعوبة في التوافق والتوحد مع المنظمة أو مع أهدافها وقيمها، وبهذا 

م هؤالء العاملين يسيرون في طرق مبهمة  ير واضحة مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتهم ورضاهم يصب
الوظيفي كما يشعر األفراد داخل هذه المنظمة بالغربة عن الثقافة والمجتمع والمحيط وهي ظاهرة اال تراب 

لنسبة للفرد مما يؤدي إلى االجتماعي التي تبدو فيها القيم والمعايير االجتماعية السائدة عديمة المعنى با
العزلة و اإلحباط. لذا فإن العاملين في هذه المنظمة أكثر ما يحتاجون إلى توجيهات واهتمام اإلدارة وذلك 

 بسن القوانين واللوائم والوثائق الرسمية المكتوبة 
تعباع بععض األنظمة اإلدارية مثل األوتوقراطي بهدف توجيه سلوكا تهم بما يتوافق مع أه داف المنظمة وا 

 وأهدافهم.
 ينتج عن هذا المعيار نوعين من الثقافة أيضا :  ثانيا: معيار التكيف مع المحيط

قليل من بيئات العمل هي التي تنعم باالستقرار لفترة طويلة من الوقت،  :الثقافة التكيفية ) المرنة ( -1
 وهكذا إذا ما تطلعت إحدى المنظمات للبقاء و االستمرار فإنه يتعين على المديرين أن يتخذوا من اإلجراءات 

شجع ما يمنم المؤسسة القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية، وذلك بإرساء ثقافة تنظيمية يمكن أن ت
الموظفين على إيجاد وا تنام الفرص الجديدة لتطوير كفاءات المنظمة من أجل استغالل ما يلوح من فرص 
بيئية، لذا فإنه يسود في المؤسسة في إطار هذه الثقافة التنظيمية المرنة تشجيع استكشاف و استغالل 

لقيادة في ذلك مما يجعل مهمة إمكانيات التكيف في مرحلة التغيير، كما يبرز وبشكل جلي دور و أهمية ا
القائد أو المسير هو تعميم التغيير وهذا في منظمة ذات فلسفة تسودها روح المبادرة على كل المستويات 
الهرمية مما يشجع على اتخاذ القرار واالبتكار و تحسين االتصاالت وا شراك األفراد. باإلضافة إلى ذلك فإن 

ون وبالتالي فهي دائما تدخل تغيرات مستمرة ألجل تحقيق ذلك وهو ما الثقافة التكيفية تركز على رضا الزب
 يسمم للمنظمة بالنمو بالتطور.                         

كما تجدر اإلشارة أيضا أن وجود ثقافة مرنة في المؤسسة ال يتنافى مع قوة هذه الثقافة، إذ أن الثقافة 
يجابي على المنظمة إال إذا ساعدت المنظمة على التكيف مع التنظيمية القوية لن تكون ناجحة ولها ت ثير إ

البيئة الخارجية، والثقافة القوية التي ال تشجع على التكيف قد تكون مدمرة للمنظمة ب كثر مما تفعل الثقافة 
 (2).الضعيفة

                                                                 

 .532مصطفى محمود أبو بكر: مرجع سابق، ص 1 

 .525مصطفى محمود أبو بكر، مرجع سابق، ص  2 
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تمنم حيزا من أو ) ير التكيفية ( هي التي تتسم بالحذر، وال  إن الثقافات الجامدة : الثقافة الجامدة -2
الحرية لمديري المستويات الوسطى والدنيا التخاذ أي قرارات أو إجراءات بل إنها تؤدي إلى إحباط مثل هذه 

  (1).السلوكيات
لهذا فإن هذه الثقافات الجامدة هي ثقافات من النوع البيروقراطي، فاألفراد ال يشتركون في األحداث. 

اإلبداع، وكذا سوء انتقال المعلومة، وتتميز أيضا باإلفراط في ويرفضون تحمل األخطار وال يملكون روح 
معما يجعلها مثبطة للحوافز ومكبته للحماس، مما يؤثر بشكل كبير على المؤسسة خاصة في حاالت  ،الرقابة

 أحداث التغيير.
 

 : قات الجوهرية بين الثقافات المرنة والثقافات الجامدة لجدول التالي يوضم لنا بعض الفرو وا  
 ( : الفروق الجوهرية بين الثقافة التنظيمية التكيفية والثقافة غير التكيفية.07الجدول رقم : )

 مجاالت االختالف
 الثقافة التنظيمية التكيفية

 ة(ــــــ) المرن

الثقافة التنظيمية غير التكيفية               
 دة (ـــــ) الجام

 القيم الجوهرية

بالعمالء وأصحاب المديرين يهتمون بشدة 
المصالم والعاملين، كما أنهم يقدرون 
بشدة األفراد والعمليات التي يمكن أن 
تؤدي إلى تغيير مفيد في المنظمة مثل 

 اإلبداع واالبتكار.

المديرين يهتمون أوال ب نفسهم وجماعة 
العمل التابعة لهم، كما أنهم يقدرون 
العمليات اإلدارية العادية والتي تتجنب 

 واإلبداع والتجديد واالبتكار. الخطر،

 السلوكيات العامة 

المديرين يعطون اهتمام كبير لجميع 
الجماعات المرتبطة بهم وخاصة العمالء، 
كما أنهم يبادرون بالتغيير إذا تطلبه األمر 
ن تضمن ذلك التغيير بعض  حتى وا 

 المخاطر 

المديرين يميلون ألن يصبحوا إلى حد ما 
منعزلين، وبيروقراطيين وكنتيجة لذلك 
فإنهم ال يغيرون استراتيجياتهم بسرعة 
لتتالءم مع التغيير الذي يحدث في بيئة 

 العمل. 

 .129مصطفى محمد أبو بكر، مرجع سابق، ص، :  المصدر
نما يساهم كل من المحيط  ،من فراغو منه  ف ن الثقافة التنظيمية بالنسبة للمؤسسة ال تتشكل  وا 

الداخلي والخارجي في تكوينها، لذا فإن االهتمام بتشكيلها وتكوينها أمر مهم بالنسبة للمؤسسة وذلك من أجل 
 ضمان أن تنسجم هذه الثقافة مع أهداف المنظمة وتكون هذه الثقافة قوية ومرنة.

من الثقافة التنظيمية تخضع لمعيار  افتراضيةنماذج تصنيف آخر ل ويرى بعض المفكرين أن هناك  
يتبناها األفراد وتظهر في سلوكياتهم  يالسلوك السائد أو التصورات الذهنية السائدة في المنظمة والت

 :منها وتصرفاتهم

                                                                 

 .334، ص 2003، ترجمة رفاعي محمد رفاعي ، الجزء األول، دار المريخ للنشر، العربية السعودية،  اإلدارة االستراتيجيةتشارلز وجاريث جونز،   1 
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 :الثقافة التنظيمية من حيث التأثير -أوال
فة التنظيمية شدة استجابة أعضاء وتصنف بهذا الشكل إلى ثقافة تنظيمية قوية أو ضعيفة وتعنى قوة الثقا

يجابية ،التنظيم للثقافة خالل تنفيذهم ل نشطة اليومية كلما دل  ،فكلما كانت استجابة أعضاء التنظيم فعالة وا 
على درجة قوة الثقافة وت ثيرها في حياة المنظمة، إن درجة قوة الثقافة تعتمد على توفر ثالث خصائص 

 (1)أساسية هي:
 التي تعني عدد االفتراضات المهمة المشتركة التي تشكل الثقافة والتي تمثل بقيم  كثافة التنظيمية

 وتقاليد وقواعد، والثقافة الكثيفة تمتلك منظومة فخمة ومتنوعة من االفتراضات.

  نطاق ت ثير هذه االفتراضات حيث أن بعض االفتراضات تتميز بكونها واسعة الت ثير ويشترك في
لذلك فإن الثقافات التي تمتلك قيم ومعتقدات وتقاليد يشترك فيها  ،من العاملين االعتقاد بها عدد كبير

 عدد كبير من العاملين تكون أكثر ت ثيرا من الثقافات التنظيمية األخرى التي تتمتع بهذه الصفة.

  دة الثقافة القوية تتميز بقيم ومعتقدات وقواعد وتقاليد منطقية وواضحة وبسيطة بعيألن وضوح الترتيب
قوتها تكمن في قدرتها على تكوين نمط من القيم والسلوكيات  ألنعن الغموض ومعروفة النتائج، 

أو المجتمع ومعرفة  ،التي تميز المنظمة عن  يرها من المنظمات الشبيهة الموجودة في نفس القطاع
 هذه العوامل تعطي انطباعا عاما عن قوة أو ضعف الثقافة التنظيمية لمنظمة معينة.

وبين المنظمات نجد أن القوة والضعف فيها يكون حسب مكونات المنظمة ومنتجاتها، حيث أن         
ذا كانت هذه القوة مواتية ومالئمة فإن المنظمة سيكون لديها  ،الثقافة التنظيمية هي محصلة القوى المتداخلة وا 

يدهم بقوة اتجاه تحقيق الهدف حيث تعمل على توح ،ثقافة يتم اعتناقها وتقبلها من جميع أعضاء المنظمة
 (2)للمنظمة ومن ثم تكون ثقافة المنظمة في هذه الحالة قوية وفي حالة العكس تكون ضعيفة. العام 
 الثقافة التنظيمية من حيث النموذج السائد: -ثانيا

ظمة في لقد صنفت الثقافة التنظيمية إلى أربعة نماذج تخضع إلى معايير السلوك التي يقوم بها أفراد المن
كل المستويات خاصة اإلدارة العليا، وكذلك بالنسبة للعمليات اإلدارية التي يقومون بها )االتصال واتخاذ 
القرارات الرقابة والتنظيم والتكوين والتغيير والتكنولوجية والمنافسة( و يرها من العمليات حيث تتمثل هذه 

 (3)النماذج في:

 1- :وذلك انطالقا من فايول و تايلور الدراسات التي أجراها كل مني خذ جذوره من    النموذج العلمي
على  يلوراتفانكب المهندس  ،التنظيم العلمي للعمل حيث سعى كالهما للبحث عن العقالنية في العمل

دراسة األعمال اليدوية واعتبر أنه من الكافي تحديد لكل مهمة أحسن طريقة ل داء، أي تحدد الهياكل 
وقد كان يبحث عن الطريقة المثلى لتحسين ، One Best Wayء مضبوط وفق بدون  موض فكل شي

 األداء وبالتالي يتمكن من صيا ة علم إدارة المؤسسات والذي يقوم خاصة على ما يلي:

                                                                 

 .81-82، ص 2002، دار اليازوري ، عمان ، 3، ط اإلدارة االستراتيجيةعد  الب: س 1 

 .532-533، المرجع السابق، ص التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرةمصطفى محمود أبو بكر:  2 

 .58، ص 3881جستير  ير منشورة، الجزائر، ، رسالة مااتجاهات الهيئة الوسطى اإلدارية نحو النماذج الثقافية التنظيميةبوياية محمد الطاهر :  3 
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 .التحديد الدقيق لمسار إنجاز أي  عمل واختيار وتدريب العمال على أسس علمية 

 ما بين  ةدل للعوائد الناجمة عن ارتفاع المرد وديالفصل بين إنجاز وتحضير العمل والتقسيم العا
 .العامل ورب العمل

 بعمل المديرين أو المسيرين وقد أدخل فايول منكبا عن العمل التنفيذي، اهتم من جهته تايلوروبينما كان 
كما أنه اقترح التفريق بين ستة وظائف رئيسية واعتبر  ،مصطلم الوظيفة كعنصر قاعدي في حياة المؤسسة

والتنبؤ. والتي  ،المراقبة، التنسيق ،التنظيم، اإلشراف : أهمها الوظيفة اإلدارية والتي حدد لها خمسة نقاط هي
ولعل التكنوقراطية تكون أحسن معبر عن المدرسة  ،ةأخذت تتوسع لتصل إلي الهيئة الوسطي التنفيذي

أن هذا النموذج سيطر خاصة في المؤسسات الكبيرة أين يجد فيها الفرد  M. Pagesويعتبر  ، الكالسيكية
و يكون فيها األداء الفردي مشجعا بقوة والعقاب شديد نفسيا  ،نفسه أمام سلطة من دون وجه و ير مشخصة

يكون المردود في  عنده وبالمقابل تشركه المنظمة في عظمتها وا فعلي الفرد دائما أن يعطي أحسن م ،وماديا
 هذا النموذج محددا سلفا و تعتمد المنظمة على بيروقراطية دقيقة في عملها.

 2- ي خذ جذوره من المدرسة الكالسيكية كذلك باإلضافة إلى النظرية البيروقراطية القانوني:  النموذج 
فهو  في التنظيم، عتبر البيروقراطية على أنها أداة عقالنية و فعالةالذي ا  Max weber لصاحبها

ينطلق من فكرة أن انصياع الفرد ألوامر رؤساءه ليس بدافع الخوف و إنما ألن رئيسه قد اتخذ القرارات 
وفق القواعد و االتفاقيات المسيرة للمؤسسة والتي أساسها الشرعية العقالنية، فنظريته ترتكز أساسا على 

عند وضعه لتنظيمه أخذ اإلدارة العمومية كنموذج  النظرية الشرعية ، وقد اهتم بالعمل بصورة عامة لكن
 واقترح ما يلي:

  تحديد الوظائف كتابيا بالتفصيل )قوانين صارمة( والتوظيف بطريقة منهجية )امتحان أو مسابقة( مما
 .يسمم بالتقييم الموضوعي للقدرات

 تسطير المشاوير المهنية حسب معياري القدرات واألقدمية وتنظيم هرمي دقيق. 

إن مثل هذا النموذج إذا  .ذا ما أدى حاليا إلى وجود رقابة قوية يؤكدها وقوف النقابات في وجه اإلدارة وه
وتكرس حقوق وواجبات الكل هذا ما يجعل وجود  ،تام للقوانين العادلةالحترام الما ساد في مؤسسة ما يكون ا

 العمل.نسبة قليلة من دوران العمل ويفتم مجاال واسعا للشعور باألمن في 
 3- :إن النظريات الكالسيكية كانت تهدف إلى صيا ة نظام ثابت وقار ال يمكنه   النموذج االستحقاقي

لكن بمجيء تيار العالقات اإلنسانية بين أن  ،أن يتغير )سواء التنظيم العلمي أو المرتكز على القانون(
  Rothlisbergerظري هذه المدرسة حتى أن أحد من ،الحالة النفسية لها ت ثير على السلوك أثناء العمل
صنع المنتج وا رضاء األفراد المكونين لها، مما يستدعى و ذهب إلى تعريف المنظمة من خالل وظيفتها ، 

نما تنظيما اجتماعيا كذلك، هذا التنظيم ركز على الفرد وعلى تحسين النظرة  فحسب ليس تنظيما تقنيا وا 
للعالقة بين الفرد والعمل ، وبالتالي هذا النموذج يقوم على أساس االستحقاق الفردي الذي يسود فيه 

 معيار الكفاءة والديناميكية ويكون التوجه فيه مطلقا نحو المردود.
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 1- :آخر يرتكز على فكرة أن  نموذج لتراكمات المعرفية وتطور العلوم ظهرلنظرا   النموذج التطوري
وبالتالي ضمان مستوى عالي من الفعالية  ،العالقات اإلنسانية تسمم بحل مشكالت العمل في المؤسسة

كما ترتكز على أن االقتصادي البد وأن يحرك بواسطة االجتماعي )األفراد(، إن تنشيط الجانب 
هتمام بتطور الفرد وذلك يشمل التكوين الرسمي والمشاركة في المشاريع والدوران االجتماعي يعني اال

الهدف من تطوير األشخاص هو الرفع من الكفاءة وتغيير السلوكيات  ألنالداخلي وتكوين الخلف، 
 (1)المعتادة.

االت يطالبون إن المتعلمين رجاال ونساء لن يقبلوا بهرمية شديدة تثقل كاهلهم فهم بالتالي في معظم الح
وهذا يرجع لتنامي نسبة المتعلمين ذوي المؤهالت مما جعل التيار السوسيوتقني  ،بدرجة من الحرية في العمل

مع التركيز على اإلعالم الواسع والتكوين  ،يقترح األخذ بعين االعتبار الحاجات النفسية االجتماعية للعامل
وبالتالي فقد يتضم  ،استقاللية متزايدة في إنجاز العملحيث يدعى العامل إلى تقبل مسؤولية واسعة مقابل 

للجميع أن النمو االقتصادي ينبع من القاعدة وال يفرض من فوق، على اعتبار المجهودات التي يبذلها الفرد 
وعليه فإن هذا النموذج  ،والمجموعة للوصول إلى األهداف المختلفة كالنمو االقتصادي والترقية االجتماعية

مما يسمم بحل المشاكل الطارئة  ،يقتضي تقليص المستويات الهرمية في المنظمة إلى الحد األدنى الضروري
فالكل يدرك مهامه  ،بسرعة إ فهو يمثل نظام التسيير الذاتي المثالي أين يسود النضج التام في المؤسسة

 االعتراف.وواجباته وبالمقابل يتلقى من المؤسسة الدعم و 
ويمكن تصنيفها إلى ثقافة تسلطية وهذا ما يتماشى خاصة    الثقافة التنظيمية من حيث نمط التسيير: -ثالثا

أين يكون األفراد  Yوثقافة ديمقراطية وهي تتناسب مع النظرية  ،حول النمط القياديلماجريجور  Xمع نظرية 
يمقراطي يقبل التعايش واالختالف، ولكن لمعرفة أي وبالتالي تنش  طرق تفكير وسلوك د ،يتمتعون بنضج كبير

حيث الحظ كل من  ،الثقافتين أحسن فذلك يرتبط بالجو التنظيمي داخل المؤسسة ومكوناتها البشرية
Haussmann  و Harden  كارهم في ثقافة ضرورة أن يكون األفراد مستقلين ويعرفون كيف يوصلون أف
 (2)أخذ القرار فيها فرديا عنه جماعيا.من األفضل أن يكون ديمقراطية، ألنه 

 (3):ويمكن تصنيفها إلى : الثقافة التنظيمية من حيث الفعالية -رابعا

 : التي تضمن األداء الجيد والت قلم مع المحيط المتغير خاصة بعد تطور مفهوم  ثقافة ديناميكية
 النسق المفتوح للمنظمات وقد يطلق عليها أحيانا بثقافة التكيف االستراتيجي.

 :وهي التي تكرس سلوكيات ال تتماشى مع الفعالية االقتصادية و البا ما تكون نتيجة  ثقافة سلبية
، نوعية سيئة جسد أكثر من خالل التغيب المرتفعل فراد عن مؤسستهم وتت التباعد النفسي االجتماعي
 من الخدمات أو المنتج.

                                                                 

 .43، 40بوياية محمد الطاهر: المرجع نفسه، ص ص 1 

، رسالة دكتوراه  ير منشورة ، بجامعة قسنطينة، الجزائر،  دراسة الفعالية من خالل بعض المؤشرات الثقافية التنظيميةبوياية محمد الطاهر :  2 
 .49، ص 2005

 .48المرجع نفسه، ص  3 
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يمكن تصنيف مناهج الثقافة إما إلى هيكلية أو تفسيرية    الثقافة التنظيمية من حيث المناهج: -خامسا
                                                                                                                        فيركز على أن للثقافة مجموعة من الثاني أما ،فاألول يركز على الصلة بين الثقافة والهيكل التنظيمي

نجد أن عملية إدارة التغيير تتضمن  لذلك ،المعايير والرموز والطقوس واألساطير التي  تنتشر في المنظمة
ومن النماذج والعمالء،  في هذه العناصر الرمزية للثقافة ودالالتها بالنسبة لفريق العاملين التالعب 

 (1):الذي تعرف على أربعة أنواع من الثقافة هي 2611 سنة Charles Handyالشهيرة ما اقترحه 

 متعددة وهو نموذج بيروقراطي كالسيكي للمنظمة، حيث يكون الهيكل واحدا من طبقات : ثقافة الدور
هرمية وتقوم كل طبقة أو مستوى برفع تقريره للمستوى األعلى، ويتم التمسك بالقيم األساسية والخبرة 
في إطار أدوار تم تعريفها بشكل جيد، فالغموض من أي نوع يؤدي إلى تهديد كبير وكنتيجة للقواعد 

ه الخصائص فليس مما يثير الرسمية واللوائم واإلجراءات التي ينبغي االلتزام بها، وفي ظل وجود هذ
الدهشة أن دور الثقافات ال يعتبر من العوامل المؤدية إلى جعل األفراد مبتكرين فعليين، ويعمل هذا 

حيث يمكن أن يكون ناجحا جدا عند إدارة  ،الدور جيدا في ظل البيئة المستقرة التي يمكن التنبؤ بها
ومن ناحية أخرى فهي  ير مرنة  ،ي للمنظمةالتغيرات  ير الجذرية التي ال تهدد الهيكل األساس

 تماما بحيث ال يمكن التكيف مع التغير الجذري.

 :ألن  البا ما يتواجد في المنظمات التي حققت نموها في إطار شخص قوي متسلط،  ثقافة القوة
المركز والطاعة فالهيكل يشبه نسيج العنكبوت حيث يقع العنكبوت ذاته في منتصف شبكة النسيج، 

ولكن ليست مثل  ،رقابة من األمور التي تحظى بقيمة عالية مثلما هو الحال في ثقافة الدوروال
البيروقراطيات الكالسيكية ، ففي ثقافة القوة نجد أن السلطة المركزية تميل إلى العمل من خالل 
     .قرارات معدة بشكل مسبق للتعامل مع ظروف معينة ، وليس من خالل فرض قواعد ثابتة ولوائم

هذا الوضع يمكن مثل هذه الثقافات من االستجابة والبدء بالتغيير بشكل أسرع مما هو عليه الحال 
وعندما تكون المنظمة صغيرة بدرجة تكفي لهيمنة الشخص القوى بحيث يمارس  ،من ثقافة الدور

 هانديل وعندما يكون فريق العمل يشارك هذا الشخص بدرجة كبيرة في رؤيته، كما يقو  ،رقابة فعالة
ومن ناحية أخرى فإذا زاد نمو  إن ثقافة القوة يمكن أن تكون من العوامل الدافعة لالبتكار الفعال،ف

أن يفرض سيطرته وتحكمه على  يستطيع الشخص القويفان المنظمة بحيث تصبم ذات حجم أكبر 
من المخاطر أن تواجه محاوالت االبتكار عقبات  ير  كما أنه ،كل شيء يحدث في المنظمة

متوقعة، إن ثقافة القوة يمكن أن تعرقل االبتكار الفعال أيضا بسبب القدر المحدود من القدرة على 
االفتقار إلى االستقاللية بين األشخاص البعيدين عن م منحه لمعظم األعضاء ، فالتصرف الذي يت

الرضا وعدم الر بة في بذل الجهد اإلضافي المطلوب للقيام  المركز قد يؤدي إلى حالة من عدم
باالبتكارات المفروضة من أعلى وبشكل مكافئ فمن  ير المحتمل أن يبادر هؤالء بعمل االبتكارات 

 من أنفسهم.

                                                                 

 .235-233، ترجمة محمود حسن حسني، دار المريخ، الرياض ، ص  : إدارة أنشطة االبتكار والتغييرنيجل كنج ونيل أندرسون 1 
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 تكون مصحوبة بالهياكل التي ت خذ شكل المصفوفة وهي تؤكد على  هذه الثقافة :ثقافة المهمة
التكيف والمساواة داخل فرق العمل الخاصة بالمشروع، واالتصاالت الجانبية  المرونة والقدرة على

وليس الرأسية وا عطاء قيمة كبيرة إلنجاز الفرد والجماعة وجميعها تعتبر األكثر تشجيعا ومحاباة 
 ،، ويتم وصفها بشكل روتيني كنوع نموذجي من جانب كتاب اإلدارة المشهورين واألكاديميينتكارلالب

ا نقوم بتحذير من وجهة النظر التي تقول ب ن أي نوع واحد من الثقافة يكون دائما هو  ير أنن
األكثر مالئمة لالبتكار ، وبينما تتمتع ثقافة المهمة بسمات إيجابية واضحة، فهناك من الظروف ما 

سرع يجعلها أقل فعالية من األنواع األخرى، إن المنظمة الصغيرة ذات ثقافة القوة يمكن أن تكون أ
وثقافة الدور يمكن أن تكون أكثر نجاحا عند تقديم  ،في االستجابة مع فرص السوق  ير المتوقعة

 االبتكارات المفروضة من خارج المنظمة مثل اللوائم الجديدة الخاصة بالصحة والسالمة.

 ر، على استقاللية الشخص والعالقات بين األفراد فوق كل شيء آخ هذه الثقافة تركز :ثقافة الفرد
حيث تتم ممارسة الرقابة  ،مركزيةالالعلى درجة كبيرة من و لذلك فهي مصحوبة بهياكل  ير رسمية 

وبسبب تعظيم الحرص الشخصي نجد أن ثقافة الشخص يمكن أن  ،من خالل محاسبة تبادلية
تساعد على تيسير وجود مستويات مرتفعة من اإلبداع الفردي، ومن ناحية أخرى فإن هذا ال يترجم 

 ،ما إلى مستوى االبتكار التنظيمي بسبب الحاجة إلى تحقيق االتفاق العام من خالل اإلقناعدائ
نوعية العالقات بين األفراد عند حدوث مشاكل في هذه العالقات سوف تكون  نأ يضاف إلى ذلك

                                                                                   آثارها واسعة  على المنظمة ككل . 

   . حيث لثقافة العامة والثقافة التخصصية، أو يمكن  تسميتها باالثقافة الرئيسية والثقافات الفرعية
والتي  لتي  يتفق عليها أ لبية األعضاء، أن الثقافة الرئيسية في التنظيم تتمثل في القيم األساسية ا

التنظيمية  الفرعية فتتمثل في القيم السائدة في األنظمة  أما الثقافات ، تشكل هوية واضحة  للجميع
الفرعية أو الوحدات ضمن التنظيم األكبر ، وكلما تفاوتت الثقافات الفرعية وتعددت وكانت مختلفة 

           (1).عن الثقافة الرئيسية  فان ذلك يؤثر سلبا  على التنظيم
ان الت ثيرات السوسيو ثقافية للوسط تت كد أكثر من خالل معرفة العالقة بين ثقافة  المستخدمين والفعل 
الجماعي داخل  المؤسسة ،  وكذلك  من خالل  انتمائهم إلى مجموعة  سوسيو اقتصادية ، وعليه فان ثقافة 

وأوسع ) الثقافة الوطنية والهوية مستوى تحليل على اعتبار وجود مستويات أخرى أكبر  االالمؤسسة ما هي  
 .والمهنة ( وأخرى أصغر  ) ثقافة القسم والفرع والمصلحة وثقافة جماعة العمل ...الخ  ( 
ولهذا نجد المؤسسات  ،على اعتبار أن الفرد يلتحق بالمؤسسات وهو حامل معه ثقافة نتاج التنشئة االجتماعية

منظمة ت خذ بصمة  الثقافة الوطنية ألعضائها   فان  هياكل أي وعليه ،تعكس ثقافة  المنطقة  التي توجد فيها
التي   تكما أن  الثقافة المحلية تؤثر على الرموز  المستعملة من طرف المنظمة . إضافة إلى التمثيال

يكتسب صورة عن المهنة التي  يمارسها  كما هي مفهومة  حيثيشكلها الفرد عن المؤسسة  التي  يعمل بها ،
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ما أنلحاجات الفرد افإما أن تحقق إشباع ،و البا ما تحمل هذه الصورة بصمة عاطفية ،سسةداخل المؤ   ، وا 
الدراسات ، وقسم اإلنتاجيمكن أن تشكل ثقافة خاصة بقسم  كما ،صراعات نفسية داخليةل اتصبم مصدر 

 وهكذا حتى  تصل الى ،التخزين ومصلحة الصيانةقافات أكثر جزئية كثقافة مصلحة وحتى ث ،والتخطيط
اختالفات ثقافية بين الجماعات الصغيرة جدا ،أي  كل جماعة عمل تنجز مهمة مشتركة تختلف عن جماعة  

وذلك  كون    لكن يبدوا واضحا جدا وتناولته الدراسات هي ثقافة المركز وثقافة المحيط ،تنجز مهمة أخرى
الشخصية يحاولون فرضها وهم انطالقا  من ثقافتهم  إلدارةيحملها إطارات ا هي استراتيجية الثقافة التنظيمية 

ذا ما كان االختالف  شديدا فإننا ، وفي هذه الحالة ال يقبلون الخضوع لثقافة مجموعات أخرى في المؤسسة وا 
وبالتالي قد  ،نتصور تجمع باقي الثقافات التحتية خاصة المتقاربة من بعضها البعض لمقاومة الثقافة الرسمية

                                                 ( 1) .صراعات خطيرة  قد تعصف بالمؤسسة ب كملهاتحدث 
ومما  يميز وجود ثقافات تحتية أو فرعية  للثقافة  التنظيمية العامة خاصة لدى الباحثين هو كثرة      

افة التسييرية إلى جانب التسيير فقط في التسميات التي ذكرناها عند التطرق لمفهوم الثقافة التنظيمية فنجد الثق
المؤسسة، ثقافة المصنع باعتبار أن مجال العمل صناعي لكن وجود الثقافة التنظيمية شامل وجامع لكل 

 وحدة اجتماعية تسمى منظمة أو مؤسسة و يرها من المصطلحات.
X III - التنظيمية بالنسبة للمؤسسة: ةأهمية ودور الثقاف 
مادية و ير  ، من مكوناتومكوناتها الثقافة التنظيمية أنواعبعدما استعرضنا في المبحث السابق مختلف      

سنحاول في هذا المبحث التعرف بشكل أدق على دور وأهمية الثقافة التنظيمية بالنسبة  مادية وموروث ثقافي،
 وظائف والممارسات اإلدارية األخرى. وعلى بعض ال واستراتيجيتها للمؤسسة وت ثيرها على نشاط المؤسسة

 أهمية الثقافة التنظيمية : -أوال
لقد تنامى في اآلونة األخيرة االهتمام بالثقافة التنظيمية لما لها من ت ثير فعال على أداء المنظمات،    

ر يعد تكون وتشكل الثقافة التنظيمية واالهتمام بها أمر حتمي من أجل ضمان نمو وتطو   Scheinفحسب 
 (2):المؤسسة والتصدي لنوعين من المشاكل التي تعترض المؤسسة

النوع األول من المشاكل يتعلق بقدرة المؤسسة على الت قلم والتكيف مع المحيط من ثم ضمان بقاء  -
  .واستمرار المنظمة

أما النوع الثاني من المشاكل فهو داخلي ويخص بناء عالقات فعالة بين أعضاء المنظمة ومحاولة اإلبقاء  -
عليها وتقويتها. وبهذا تعطي الثقافة التنظيمية للمؤسسة القدرة على مواجهة اضطراب وتعقد المحيط من جهة 

مكانية إدماج العمال ضمن المحيط الذي يعملون فيه لزيادة فعاليت  هم وأداءهم.وا 
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  : األهمية والدور الخارجي للثقافة التنظيمية -ثانيا
في رسم وتعيين حدود المنظمة، وذلك من خالل إعطائها  امهم اتلعب الثقافة التنظيمية دور  

خصوصية وهوية خاصة تميزها عن باقي المؤسسات الموجودة في المحيط، وبهذا تظهر الثقافة التنظيمية 
لهوية والتميز عن المحيط الخارجي، وذلك انطالقا من القيم والعناصر الثقافية المشتركة ك حد عوامل إثبات ا

بين العمال والتي تسمم لهم بالتميز واالختالف عن باقي أفراد المجتمع وأفراد المؤسسات األخرى. وفي هذا 
 لكسب الميزة التنافسية ادر على أهمية الثقافة التنظيمية بالنسبة للمؤسسة باعتبارها مص  porterالمجال يؤكد 

كما تعد الثقافة التنظيمية أيضا وسيلة لتجميع وتوحيد األفراد نحو اتجاه واحد يسمم لهم بالعمل بجد لموجهة  
اضطراب وتعقد المحيط الخارجي، وبهذا تكون الثقافة التنظيمية قاعدة لتحقيق التكيف بين أفراد المنظمة 

ب سلوب وسرعة االستجابة الحتياجات األطراف في البيئة الخارجية في  والبيئة الخارجية من خالل تعريفهم
 (1).عالقاتهم مع المنظمة

 وبالتالي تستطيع المؤسسة أن تضمن بقاءها ونموها في ظل المحيط الذي تنشط فيه.
  األهمية والدور الداخلي للثقافة التنظيمية:-ثالثا

إن للثقافة التنظيمية دور مهم جدا داخل المنظمة، حيث من خاللها يتم جمع العديد من األفراد على 
مستوياتهم التعليمية ومصالحهم الشخصية داخل منظمة واحدة، يعملون من خاللها ويشتركون في اختالف 
مل على تعزيز وتقوية الثقافة التنظيمية تع من أجل تحقيق هدف مشترك، ويرجع ذلك إلى أن هذه عمل واحد

ا ضعاف تلك التي تؤدي إلى التفرقة واالختالف. وبهذا تعتبر الثقافة التنظيمية من أهم عوامل ، و نقاط االتحاد
إدماج العمال داخل المنظمة ويظهر ذلك بشكل جلي عند دخول عمال جدد للمنظمة الذين يحملون قيم ورؤى 

 تختلف عن تلك الموجودة في المنظمة.
شكل سريع لقيم ومعايير المؤسسة بالتنظيمية توفر وتسمم لهؤالء القادمين الجدد بالتعلم و  الثقافةف

وتجعلهم يعملون بشكل فعال مع بقية العمال، وبهذا نجد أن الثقافة التنظيمية تؤثر على العاملين وعلى تكوين 
 (2).السلوك المطلوب منهم داخل المنظمة

مما يزيد من التزام  ،يشتركون ويتقاسمون نفس المعايير والقيم جعلهم يشعرون باالنتماء ألنهميمما  
الذي  الصمغ / اإلسمنتومنه فالثقافة التنظيمية تعمل بمثابة  ،هؤالء العمال ودرجة التنسيق والتعاون بينهم

 (3).يربط أفراد المنظمة بعضهم ببعض، ويساعد على تعزيز السلوك المنسق الثابت في العمل
ها وطريقتها العامة في فعل األشياء عاداتها و تظهر تقاليدمن هنا نستطيع القول ان الثقافة التنظيمية 

 (4)يتم خلق الثقافة بثالث طرق: . وعليه فانهالمنظمة بسبب أنها ثبت نجاحها في فعل األشياء داخل
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يستخدم المؤسسون العاملون الذين يفكرون و يشعرون بنفس طريقتهم و يعملون على االحتفاظ بهم  :األولى -
 في المنظمة.

 .أنهم يعملون و ينشئون هؤالء العاملين على التفكير و الشعور بنفس طرقتهم الثانية: -
بذلك على التوحد معهم و يشجع العاملين  يوالذشخصي للمؤسسين يكون نموذجا للدور، ان السلوك ال الثالثة: -

و حين تنجم المنظمة تصبم رؤية المؤسسين على أنها  ،يدخلون معتقداتهم و قيمهم و افتراضاتهم في المنظمة
 ثقافة المنظمة.بذلك تتموضع الشخصية للمؤسس في  المحدد األساسي الذي أدى لتحقيق ذلك النجاح و

بمعنى أنها تؤثر  ،لتنظيم وتوجيه السلوك التنظيمي اتكمن أهمية الثقافة التنظيمية ب نها توفر إطار اذا 
 (1)على العاملين وعلى تكوين السلوك المطلوب منهم داخل المنظمة.

  دور الثقافة التنظيمية وأهميتها: -رابعا
عن ما يمكن أن تقوم به داخل المنظمة وبالنسبة  ثحدي التنظيمية هو ةالثقاف إن الحديث عن دور 

 ي اعتداء على أحد فهي تعمل على جعل سلوك األفراد ضمن شروطها وخصائصها، للمنظمات األخرى، ف
وبناء على ذلك فإن لها دورا كبيرا في مقاومة ما يهدف إلى تغيير  ،بنودها أو العمل بعكسها سيواجه بالرفض

ول أوضاع األفراد في المنظمات من وضع آلخر ، كما تعمل على توسيع أفق ومدارك األفراد العاملين ح
فيه األفراد يقوم  امرجعي اأي أن ثقافة المنظمة تشكل إطار  ،األحداث التي تحدث في المحيط الذي يعملون فيه

فمن المعروف أن الفرد عند  ،التنبؤ بسلوك األفراد والجماعات على أيضا تساعدو ، بتفسير األحداث واألنشطة
 وهنا مواجهة موقف معين أو مشكلة فإنه يتصرف وفقا لثقافته أي بدون معرفة الثقافة التي ينتمي إليها الفرد

  .يصعب التنبؤ بسلوكه

 (2): وعليه يمكن القول ب ن أدوار ووظائف الثقافة التنظيمية تكمن في
  مشاركة العاملين بنفس المعايير والقيم والمدركات أنها تعطي أفراد المنظمة هوية تنظيمية حيث أن

 مما يساعد على تطوير اإلحساس بغرض مشترك. باالتحاد يمنحهم الشعور

  تسهل االلتزام الجماعي حيث أن الشعور بالهدف المشترك يشجع االلتزام القوى من جانب من يقبلون
 هذه الثقافة.

 تعاون الدائمين بين أعضاء المنظمة وذلك من خالل تعزز استقرار النظام حيث تشجع على التنسيق وال
 تشجيع الشعور بالهوية المشتركة وااللتزام.

  اتشكل السلوك من خالل مساعدة األفراد على فهم ما يدور حولهم ، فثقافة المنظمة توفر مصدر 
ل الثقافة وبتحقق الوظائف السابقة تعم للمعاني المشتركة التي تفسر لماذا تحدث األشياء على نحو ما.

 التنظيمية على تعزيز السلوك المنسق الثابت في العمل.

                                                                 

 .131، ص 2002محمود سليمان العميان: السلوك التنظيمي في منظمات األعمال، دار وائل، األردن،    1 

 .214، ص 2001، دار الحامد، عمان، إدارة المنظمات منظور كليحسن حريم:  2 



 في التنظيم.الثقافة التنظيمية ماهية                                                الفصل الخامس               

216 

 (1):ما تتشكل ثقافة المنظمة البد من العمل على ترسيخها و إدامتها و يتم ذلك من خالل الوسائل اآلتيةبعد
الذين تتوافق قيمهم و مدركاتهم و تشمل انتقاء األشخاص المؤهلين  إدارة الموارد البشرية: -
اعتقاداتهم مع قيم المنظمة الرئيسة و في نفس الوقت استبعاد أولئك الذين يحتمل أن يهاجموا قيم و 

المنظمة أو يسيئوا إليها كما تشمل إدارة الموارد البشرية إجراءات و ممارسات تحديد مواقع عمل 
 االعتراف و  يرها.تطوير و قياس األداء و التقدير و العاملين و التدريب و ال

السلوكيات الظاهرة الواضحة ارة العليا من القيام باألفعال و البد لإلد ال و ممارسات اإلدارة العليا:أفع -
يجب أن تعزز أفعال اإلدارة أقوالها و توفر للعاملين ، و التي تدعم و تعزز قيم المنظمة و اعتقاداتها
 تفسيرا واضحا ل حداث الجارية في المنظمة.

توصيل عناصر ثقافة المنظمة إلى العاملين بصورة اللعبة التنظيمية و  : وهو تعليم قواعدالتطبيع -
تسمى عملية كيف مع ثقافتها و حيث ينبغي على المنظمة مساعدة هؤالء العاملين على الت مستمرة.

 تتم من خالل برامج التنوير و التعريف و التدريب و  يرها. التيالتكيف "التطبيع" 
ال بل تشمل االعتراف و التقدير نظم العوائد ليست مقصورة على المان   نظم العوائد الشاملة: -
 كما يجب أن تركز هذه العوائد على الجوانب الذاتية و العمل و الشعور باالنتماء للمنظمة. ،القبولو 
X IV - :أثر الثقافة التنظيمية على العمليات التنظيمية 

بها ونقصد بمكونات المنظمة هيكلها  ،اتها والعاملينإن للثقافة التنظيمية ت ثير كبير على المنظمة ومكون
وهناك أوجه  ،ومجموع وظائفها باإلضافة ل ساليب واإلجراءات التي يتم من خاللها االتصال واتخاذ القرارات

 (2):عديدة لت ثير الثقافة على المنظمة والعاملين بها أهمها
  اتجاه أو توجهات المنظمة: -أوال

أن المهم هو الكيفية التي تتفاعل فيها عناصر الثقافة  الإ ،في طريقة العمل اتجاه ت ثير الثقافة هنا يدخل
فإذا كان االتجاه أو االستراتيجية الحالية للمنظمة ناجحة فإن الثقافة التي تتخذ"  ،الناجمالعمل  مع استراتيجية

غيير قد تكون مناسبة، فكلما كانت الثقافة فلسفة ال ت رجم المركب" أي أترك الحالة على ما هي عليه دون ت
ذا كانت  ير متوافقة مع أهداف المنظمة واستراتيجيتها متوافقة تكون قوة سلبية ، فقد ، كانت قوة إيجابية وا 

 عنها. اتدفع الثقافة المنظمة نحو تحقيق أهدافها واستراتيجيتها أو تدفعها بعيد
  االنتشار: -ثانيا

أم  ؟ن العاملين، أي هل تفهم ثقافة المنظمة بنفس الصورة بالنسبة لكل العاملينوهو مدى شيوع الثقافة بي
فإذا كان الت ثير على سلوك كل عضو في جماعة عمل أو قسم  ؟أن بعض العاملين يفهمها بصورة مختلفة

 مختلف عن اآلخرين فمن الصعب الوصول إلى إجماع أو اتفاق عام.
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  القوة: -ثالثا
ها قوة ت ثير و  االضغط الذي يمكن أن تبسطه الثقافة على أعضاء الجماعة مهما كان اتجاهه القوة تمثل

أم أنها  ؟حد يجعل أعضاء الجماعة يتبعون ما تمليه عليهم مهما كانوبعبارة أخرى هل الثقافة راسخة الى 
 .؟ضعيفة إلى حد ما وتقدم توجيهات عامة فقط ألعضاء التنظيم

  المرونة: -رابعا
وجد عدد يو  ،الثقافة المرنة للمنظمة والعاملين بها بالتكيف مع الظروف المتغيرة واألزمات الطارئةتسمم 

  :من الوسائل تستخدم لتحقيق مرونة الثقافة التنظيمية منها
  .تحقيق التوافق بين قيم ومفاهيم أعضاء المنظمة مع قيم ومفاهيم بيئة المنظمة -
 .فات المتوقعة في بيئة العملمتابعة األحداث الخارجية والتصر  -
 .تحديد مجاالت التطوير في ثقافتها للتكيف معها -
كون لديهم خبرات ووجهات نظر جديدة ومتطورة بش ن بمتخصصين من خارج المنظمة تاالستعانة  -

 .اتجاهات خصائص البيئة والمشاكل التنظيمية
 اقتراح األساليب واألدوات التي تحقق االتصال مع بيئة المنظمة.  -
تدريب أعضاء المنظمة عبر اللقاءات والبرامج التدريبية وورش العمل التي من خاللها يستطيع أعضاء  -

ويتطلب ذلك اقتناع أعضاء  ،والتصورات والممارسات اإلدارية المختلفة ،المنظمة تعلم العديد من المفاهيم
 (1)ستراتيجيتها.وا  مة ب ن ثقافة المنظمة هي عامل هام إلحداث التكامل بين بيئة المنظمة المنظ
   االلتزام: -خامسا

ويشير االلتزام إلى  ،تؤثر الثقافة التنظيمية في درجة االلتزام واالنضباط التي يظهرها أعضاء التنظيم
لوالء وا ظهار انتمائهم للمنظمة ولتحقيق الدرجة التي يكون فيها أعضاء المنظمة مستعدين لبذل الجهود وا

أهدافها، بمعنى آخر فإن الثقافة تخلق ظروفا في المنظمة تؤدي إلى جعل األفراد إما مستعدين أو  ير 
 (2).مستعدين لاللتزام ب هداف المنظمة من أجل الوصول إلى حالة عامة من الرضا أو عدم الرضا

ويظهر  ،التنظيمية أن تؤثر ت ثيرا مباشرا على العمليات التنظيميةفمن خالل هذه السمات يمكن للثقافة 
حيث أن اتخاذ القرارات ونمط القيادة في عالقته بالهيكل  ،هذا من خالل فعالية المنظمة وكفاءة األداء

في سلوكيات وأنماط  ةكلها تت ثر بمدى حضور الثقافة التنظيمي ،التنظيمي واالتصاالت وانتقال المعلومات
 ير العاملين في المنظمة سواء باإليجاب أو بالسلب.تفك
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X V- :آليات ووسائل اكتساب الثقافة التنظيمية 

إن الثقافة بصفة عامة لها خاصية االنتقال والتوريث فهي تراكمية تنتقل من جيل إلى جيل مع مراعاة 
باعتبار أن القاسم المشترك بينهما هو العنصر البشري أو  ،تكييفها وهذا ينطبق تماما على الثقافة التنظيمية

زمات وآليات تختلف عن ثقافة يكانيالجانب االجتماعي ،  ير أن الثقافة التنظيمية تكتسب وتورث بم
المجتمع وقبل الحديث عن كيفية مرور الثقافة التنظيمية من جماعة العمل في المنظمة إلى الموظف 

يجب الحديث عن ترسيخ الثقافة التنظيمية في األفراد الحاليين في  ،ائن والعمالءأو حتى إلى الزب ،الجديد
 المنظمة للمحافظة عليها.

من  ،فالعملية األساسية لترسيخ الثقافة التنظيمية يتم بموجبها تعلم األنماط السلوكية والنشاطات المقررة
طرق يمكن أن تستخدم في ترسيخ وتوطيد وهناك عدة  ،خالل التجارب والرموز والتصرفات المحددة الواضحة

 (1):عناصر الثقافة التنظيمية من بينها
 وتشمل رسالة المنظمة وميثاقها ومبادئها وأنظمتها األساسية الموجهة نحو العالقات  البيانات الرسمية:

 .مع العمالء والعاملين

 :لين وتعليمهم وتدريبهمالعام وتتعلق بالتركيز على الطريقة التي يتصرف بها القادة نحو القدوة. 

 :وتشمل نظم الحوافز والمكافآت ورموز المركز ومعايير الترقيات الرموز العلنية. 

 :تساعد القصص التي تتناول نش ة المؤسسة بعضها صحيم واآلخر  الروايات والقصص واألساطير
 .أسطوري في توطيد أي ثقافة

 :مديرين بمعرفتها؟ هل يهتمون بالتقارير المالية ماهي األشياء التي يهتم كبار ال موضع اهتمام القادة
 اليومية وحضور الموظفين أم أن هناك اتجاها  ير محكم للرقابة؟

 : كيف يتفاعل القادة مع األزمات خاصة عندما تكون المعايير  ير  ردود الفعل تجاه األزمات
 ؟واضحة مما يوحي بالكثير عن المنظمة

 :لى نظام المركزية والالمركزية والتسلسل الصارم، سلطة إصدار ويشمل التركيز ع التركيب التنظيمي
 األوامر، االتصال في اتجاه واحد أو اتجاهين ومن يكون مسؤوال عن اآلخر وما شابه ذلك.

  ويمكن أن تشمل من يتحكم في المعلومات ومن يحصل عليها ومتى يتم النظم الداخلية للتنظيم :
 القرارات.التقويم ومن يشارك في عملية اتخاذ 

 : وربما تكون هذه من أوضم التعبيرات عن الثقافة على األقل من وجهة  سياسات شؤون الموظفين
نهاء الخدمة ،وتشمل السياسات المتعلقة بالتعيين واالختيار ،نظر العاملين  .والتقاعد ،والترقية وا 

 (2):آليات أخرى منها إضافة إلى هذه اآلليات نجد   
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 : ذلك ألنه من خالل عمليات  ،تبر خطوة رئيسية في تشكيل الثقافة التنظيميةتع اختيار الموظفين
االختيار يتم التعرف على األفراد الذين ترى المنظمة أن لديهم مجموعة من الصفات واألنماط 
السلوكية والخلفيات الثقافية واالستعدادات والتوجهات المناسبة لها، فعملية التعيين تعني في نهاية 

يار األشخاص الذين يتفقون مع قيم المنظمة واالعتذار عن التعيين إذا لم تكن متفقة مع األمر اخت
للتعرف على  االختبار وتحرص المؤسسات المختلفة  على أن تضع موظفيها تحت ،أهدافهم وقيمهم

قدرات الموظف ومهاراته، وعلى قدرته على التطبع وتشرب القيم الثقافية السائدة، كما أنه يعطي 
والذي هو في جزء هام  ،وظف فرصة للتعرف على مدى التوافق بين توقعاته وبين الواقع العمليالم

 منه هو طبيعة القيم الثقافية السائدة.

 :أن الممارسات تبقى االختبار الحقيقي  إال عنها سابقا ر م أهمية القيم المعلنة ممارسات اإلدارة العليا
ضم من خالل الممارسات أنواع السلوك التي يتم مكافئتها ليت ،لطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة

والسلوكيات التي يتم استنكارها ومعاقبتها ، ويشكل ذلك مؤشرات واضحة للعاملين ، فقد ترفع 
تتبنى قيم قد و ، األمانة واالنجاز ة علىكافئمعينة كالم ة تنظيميةلثقافشعارات  وتتبنى المنظمة

ولكن ومن خبرة وواقع الممارسة اليومية يكتشف العاملون أن اإلدارة ال تطبق إال  ،المساءلة والشفافية
حيث تتم الترقيات والحوافز لمن لهم وساطات و عالقات خاصة مع  ،عكس ما ترفعه من شعارات

بل  ،الرؤساء وأن كثيرا من الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون ال يتم محاسبة الذين يقومون بها
لعكس إذ أن الذين يلتزمون بالقوانين والتعليمات وال يتجاوزونها يصنفون ب نهم تقليديون يحصل ا

وموضة قديمة، وبالتالي يحسب ذلك نقاط قصور عليهم ولو لم يكن ذلك بشكل واضم، وكذلك فإن 
 شعار الشفافية قد ال يكون منه إال الشعار إذ تتعامل المؤسسة بدرجة من السرية في األمور التي ال

المعلومات  ير تنميق وتزوير وجوب للسرية فيها، ويجري التكتم على الممارسات الخاطئة ويتم 
ولكن مغايرة لما هو موجود في الواقع الفعلي، إن  ،الصحيحة لوسائل اإلعالم بهدف رسم صورة جيدة

 ، تطبقمثل هذه الممارسات هي التي تشكل الثقافة التنظيمية وليست الشعارات والسياسات التي ال
وقد يكون تكرار رفع شعارات إيجابية تحرص اإلدارة عليها ليس إال دليال على حقيقة االبتعاد عنها 

 ودفاعا  ير مباشر عن واقع موجود.

كلما تلتزم اإلدارة العليا بالسلوك المنتظم من خالل استخدام لغة واحدة ومصطلحات وعبارات وطقوس ف
لتي تتضمن التوجهات حول العمل وفلسفة اإلدارة العليا في كيفية معاملة وكذلك المعايير السلوكية ا ،مشتركة
كلما  ،وكذلك سياستها حول تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات ،وسياسة اإلدارة تجاه الجودة والغياب ،العاملين

 (1)ضمنت ثقافة تنظيمية ديناميكية وفعالة.
 داخل  في إطار عمله رسائل من مصادر مختلفة يتلقى الفردمن كل ما سبق ذكره يمكننا القول أن 

خاصة بتمعن  فيشفرها ويقرأهامن بينها رسائل عنه التي تعيده إلى الصورة المثالية لذاته  وخارجها، المؤسسة
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وهذا ما يسمم له بتشكيل تمثل منسجم لماهية المؤسسة والدور  ،ما تعلق منها بمشواره المهني وطموحاته
إيجابية  ت، فإذا ما تمكن من ذلك أي أن هذه الصورة أدت إلى تمثيالقوم به داخلهاجب أن يالمهني الذي ي

أما إذا حدث العكس ك ن يكون دوره  ير  ،على األقل مقبولة عن ذاته فسيندمج انفعاليا وبقوة في المؤسسة وأ
د النفسي عن مرضيا خطيرا في احسن الحاالت التباع افهذا قد يخلق سلوك  ،ذي أهمية أو يتجاوز قدراته

 (1).وجود شخصية قاعدية(أي وعليه يفترض وجود تصور ادنى مشترك ) ،جماعة العملعن المنظمة و 
قاعدية هو حديث عن التنشئة االجتماعية التي تعتبر اإلطار الإن الحديث عن جماعة العمل والشخصية 

دمنا نتحدث عن المجال التنظيمي  وما ،المعاييرو العام لكافة اآلليات النفسية االجتماعية الكتساب السلوكيات 
تلعب دورا هاما في اكتساب   La Socialisation Organisationnelleفإن التنشئة االجتماعية التنظيمية 

واستدخال المعايير الخاصة بالمنظمة وكل الممارسات الظاهرة والضمنية نفسية كانت أو  ،الثقافة التنظيمية
اآلليات الرئيسية التي يتم   داخل جماعة العمل وفردا من أفراد المنظمة. حتى يصبم الفرد عضوا ،اجتماعية

 بفضلها تشكيل أو بناء الثقافة التنظيمية هي:
ضرورة الحرص والجدية في اختيار العاملين الجدد مما يمكن الحصول على أفراد قادرين على قبول  -

 ثقافة المنظمة والتكيف معها.
فة والخبرات والقيم والتجارب السابقة بغية تمكينهم من تبني الثقافة تجريد العاملين الجدد من الثقا -

 السائدة وكذا قواعد السلوك الخاصة بالمنظمة.
 التدريب الدوري للعاملين. -
 استخدام نظام المكافآت والتحفيز بعناية بهدف تدعيم األداء الجيد والذي يحقق أهداف المنظمة. -
 انتشار واعتناق األفراد لثقافة المنظمة.إرشاد العاملين دوريا للت كيد من  -
 تعريض العاملين للعديد من المواقف التي يمكن من خاللها تعزيز ثقافة المنظمة لديهم. -
 (2)تكليف العاملين بالقيم ببعض العمال من خالل التقليد والمحاكاة. -
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X VI-  العوامل المؤثرة في الثقافة التنظيمية   : 
ترتب عليها استمرارية الثقافة التنظيمية أو تاختلف علماء ومفكري اإلدارة في تحديد العوامل التي لقد    

وكذلك في تحديد العوامل التي ينشا  ،ذوبانها ، أو العوامل التي يترتب عليها ضعف الثقافة التنظيمية أو قوتها
 عنها ثقافة تنظيمية متميزة على النحو التالي:

 مؤثرة في توفير ثقافة تنظيمية مستمرة :العوامل ال –أوال 
     البد من التركيز على الجوانب التالية :  ثقافة تنظيمية مستمرة طويلة األمدلكي توفر المنظمة 

أعضاء المنظمة ل هداف والخطط المتبناة  بمدى فهم واستيعا بالوضوح يعني  الوضوح التنظيمي: -1
 وتنفيذها.ودرجة مساهمة هؤالء األعضاء في وضعها 

ي ألصلاوانتقالها بين أجزاء التنظيم يقصد به توفير الحرية الكاملة   البناء الهيكلي لصياغة القرارات: -2
ول هو تسهيل عملية صناعة . فالهدف من البناء التنظيمي في المقام األووضوح مراكز اتخاذ القرار لمعرفة
 . بناء الخرائط وتوضيم خطوط السلطة، وليس مجرد القرار

في بداية حياة الفرد العملية يتعرض لعملية تنشئة من قبل المنظمة ، سواء بطرقة رسمية   التنشئة: -3
يتعلم الفرد من خاللها طرق انجاز العمل ، و ما  حيث أو  ير رسمية على المستوى الفردي أو الجماعي ،

 هو الدور المتوقع منه .
المناسبة لتنمية مهارات وصقل خبرات العاملين إلى إتاحة الفرص بمعنى  :تنمية العنصر البشري -1

والعمل على  ،أقصى حد ممكن ، فضال عن تبصيرهم ب هداف المنظمة وربط تحقيقها بمستوى أداء معين
 إيجاد نوع من التوافق بين أهداف المنظمة وأهداف العاملين .

 العوامل المؤثرة في ضعف الثقافة التنظيمية وقوتها : -ثانيا

 لثقافة التنظيمية ضعفا وقوة بمجموعة من العوامل من أهمها:تت ثر ا
تعد الثقافة من الظواهر الالزمة للجماعات التنظيمية، فكلما صغر حجم الجماعة    حجم المنظمة: -1

واشترك أعضاؤها في العديد من الخيارات والتجارب ، كان هناك احتمال اكبر لنشوء ثقافة مشتركة ، بينما 
 وين ثقافة واحدة للمنظمات الضخمة ذات الفروع المنتشرة في أقاليم جغرافية متباعدة .يقل احتمال تك

 تتسم المنظمات القديمة بثقافة مميزة أكثر من تلك المتاحة للمنظمات الحديثة . :العمر التنظيمي -2
بفعالية وكفاءة أكثر مما  االمنظمة على أداء مهامهمالمطبقة في  تساعد التقنية  :التقنية التنظيمية -3

 يسهم في قيام ثقافة تنظيمية مشتركة ، فضال عن األثر االيجابي على مستويات ومعدالت األداء .
يسهم استقرار بيئة التنظيم الخارجية في وجود استقرار داخلي ، ومن ثم يسمم   البيئة الخارجية: -1

  .بظهور ثقافة تنظيمية متميزة
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 ة في توفير ثقافة تنظيمية متميزة :العوامل المؤثر  -ثالثا
 يلي : تنحصر العوامل التي يترتب عليها ثقافة تنظيمية متميزة فيما

مدى مسؤولية الملقاة على عاتق الفرد ، ومدى تمنعه باالستقاللية في اتخاذ   استقاللية الفرد: –1
بداء الرأي.   القرار وا 

 نوعية القواعد واألنظمة ومقدار الرقابة المفروضة على سلوكيات األفراد.   :البناء التنظيمي –2
                مدى توفر الدعم والمساندة من قبل الرؤساء والمشرفين لمرؤوسيهم. التشجيع: -3      

 . ةدرجة االنتماء الموظف للمنظمة ككل وليس للجماعة أو المهن :االنتماء –1
 درجة اعتماد المكافآت على إنتاجية الموظف . :مكافآت األداء –9
مدى توافر التضارب والخالفات بين الزمالء والمجموعات وقابلية  :درجة تحمل الخالف والصراع –9

 الموظفين لتبادل المشاعر ب مانة وصدق ، وقبول اختالف اآلراء فيما بينهم .
 دعوا ويبتكروا  ويتحملوا المخاطرة .لتنظيم لكي يبن لبيتسمنالدرجة تشجيع  تحمل المخاطرة : -2

سلبا أو ايجابا على فعالية المنظمات  لثقافة التنظيميةويمكن اضافة بعض العوامل المؤثرة في ا
 االدارية والعاملين بها نذكر منها:

معطيات تنظيمية ذات طابع معين ينسجم مع القيادة اإلدارية التي تلعب دورا بارزا في إيجاد ثقافة  -
 القيادة.هذه 

، ومن السهولة فرضه على باقي ةلثقافة التنظيميلالحقيقية  ةالنمط اإلداري السائد الذي يمثل الواجه -
 لمنظمة.ن لبيتسمنال

X VII-  أثر الثقافة التنظيمية على فعالية وأداء المؤسسة: 
انطالقا من كون الثقافة التنظيمية عبارة عن مجموعة من القيم و السلوكيات والمعايير التي توضم 
ل فراد ماذا يفعلون وكيف يفعلون وما هو مقبول وما هو  ير مقبول. فهي تعتبر كمحرك أساسي للطاقات 

المرتفعة، ويكون هذا الت ثير والقدرات، إضافة إلى ذلك فهي تؤثر بدرجة كبيرة على األداء وتحقيق اإلنتاجية 
كبير في حالة وجود ثقافة تنظيمية قوية. حيث أشارت دراسات عديدة إلى وجود عالقة إيجابية بين الثقافة 

حول خصائص المنظمات   Watermanو  Petersالقوية للمنظمة وفعاليتها، ففي الدراسة التي أجراها 
، وأن (1)هي صفة أساسية في هذه المنظمات المتفوقة األداءمتميزة األداء وجد أن هيمنة الثقافة وتماسكها 

المنظمات المبدعة تسودها بالضرورة ثقافة إبداعية فالمنظمات التي تتمتع بثقافة تنظيمية متجانسة وقوية هي 
المنظمات األكثر إبداعا. إذ نجد أن في هذه المنظمات تعمل الثقافة القوية على إزالة الحاجة إلى الكتيبات 

لخرائط واللوائم التنظيمية فاألفراد يعرفون ماذا يفترض أن يعملوا وكيف يعملوا ألن السلوك المناسب تحدده وا
باستمرار الرموز والحكايات والمراسيم والطقوس، كما تعمل الثقافة التنظيمية أيضا على زيادة فعالية المنظمة 
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تصال الداخلي وذلك لتركيزها على اإلنجاز والنتائج وزيادة الترابط االجتماعي وجماعية العمل وفعالية نظام اال
 والتعامل مع الفرد كإنسان وعلى خلق مناخ عمل مالئم. 

وبهذا تؤِمن الثقافة القوية نوع من االستقرار في أوساط العمال تجعلهم أكثر والء للمنظمة مما يجعلهم 
لى عكس الثقافة الضعيفة التي تجعل يعملون بجد لتحقيق أهداف المنظمة والوصول إلى األداء األحسن، ع

األفراد يسيرون في اتجاهات مختلفة مشتتة ويخفقون في اتخاذ قرارات تنسجم مع اآلخرين فهي تركز على 
اللوائم والتنميط وعلى السياسات الداخلية وعلى األهداف قصيرة األجل، كل هذه األمور تعوق الفعالية 

اهية والالمباالة من طرف العمال مما يؤثر على إنتاجيتهم وعلى فعالية التنظيمية وتؤدي إلى االنعزالية والكر 
 وأداء المنظمة ككل. 

IIX VI- :الثقافة التنظيمية و الهيكل التنظيمي 
تناول العديد من الكتاب و الباحثين موضوع العالقة بين الثقافة و الهيكل التنظيمي و يستخلص من 

نوع الهيكل التنظيمي و العمليات و الممارسات اإلدارية )القيادة و اتخاذ  الدراسات العديدة أن الثقافة تؤثر في
القرارات و االتصاالت و  يرها( و أن مواءمة الهيكل التنظيمي و العمليات اإلدارية لثقافة المنظمة يساعد 

سلوك األفراد و على تحقيق مزيد من الفعالية للمنظمة.و تجدر اإلشارة إلى أن الثقافة القوية تعزز الثبات في 
تحدد ما هو السلوك المطلوب و المقبول و هذا يؤدي إلى نوع من الرقابة الضمنية التي تحققها الثقافة القوية 

 (1).ئل الهيكلية الرقابية في المنظمةعلى سلوك األفراد ونتيجة لذلك تقل الحاجة إلى الوسا
XIX-  التنظيمي:-الوالء –الثقافة و االنتماء 

العاملون في المنظمات ذات الثقافة القوية بدرجة عالية من االلتزام و االنتماء للمنظمة يتميز 
فاإلجماع الواسع على القيم و االعتقادات المركزية و التمسك بها بشدة من قبل الجميع يزيد من إخالص 

تعود بنتائج ايجابية  العاملين ووالئهم والتصاقهم الشديد بالمنظمة و هذا يمثل ميزة تنافسية هامة للمنظمة
 عليها.
X X -  :عوامل بناء و تدعيم الوالء المؤسسي و النتائج المترتبة 

 (2)هناك عوامل مساعدة في بناء و تدعيم الوالء المؤسسي يمكن ذكر بعضها كالتالي:
 إعطاء الموظف  المكانة الوظيفية و االجتماعية المناسبة لمستواه اإلداري.-3
 إشباع الحاجات اإلنسانية لدى العاملين.حرص المنظمة على  -2
 حرص المنظمة على إشباع الحاجات اإلنسانية لدى أسرة العاملين.-1
 ضرورة تحديد ووضوح األهداف و األدوار المطلوب من العاملين تحقيقها أو القيام بها.-5
 حرص المنظمة على تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين-4
 و موضوعي و عادل وجود نظام للحوافز حقيقي-1
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 سيادة المناخ اإلنساني و العالقات االجتماعية الطيبة بين جميع العاملين في المنظمة.-1
 وجود الثقة المتبادلة بين الرؤساء و المرؤوسين-9
أهمية إتاحة الفرص الحقيقية لمشاركة العاملين في جميع مراحل العمل و جميع عمليات صنع القرار في -8

 المنظمة.
 يادة الديمقراطية تساعد في بناء و تدعيم الوالء المؤسسي.الق-30

و هناك طرق عديدة يمكن اقتراحها في بناء و تدعيم الوالء المؤسسي لدى العاملين داخل المنظمة منها ما 
 (1)يلي:
                    .أسلوب اإلدارة بالمشاركة-3
    .أسلوب اإلدارة بالحب-2   
 .             لمكشوفأسلوب اإلدارة على ا-1 
   .دراسة و إشباع حاجات العاملين-5  
 .تقديم المزايا و الخدمات للعاملين و ألسرهم-4
  .وجود نظام حوافز مستمر و مناسب و عادل و موضوعي-1
      .التدريب الذي يحتاجه العاملون توفير-1
 .تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين -9 

 فما هي ت ثيرات الثقافة التنظيمية على بعض هذه الوظائف وبعض الممارسات اإلدارية :    
X XI-   التنظيمية وبعض الوظائف :العالقة بين الثقافة 
 والموارد البشرية:العالقة بين الثقافة التنظيمية  -أوال

إن أكثر وظائف المؤسسة ارتباطًا بالثقافة التنظيمية هي وظيفة الموارد البشرية، التي تعتبر من بين 
أهم الوظائف في المنظمة حيث تعمل على اقتناء وجلب الموارد البشرية واإلشراف على استخدامها والحفاظ 

موارد البشرية بالثقافة التنظيمية من عليها وتوجيهها لتحقيق أهداف المنظمة وتطويرها. ويبرز اهتمام وظيفة ال
خالل أنشطتها، فنجد مثاًل أن نشاط اختيار األفراد يلعب دور مهم على الثقافة التنظيمية، إذ يهدف إلى 
تحديد واستخدام األفراد الذين لديهم المعرفة والخبرة لت دية مهام العمل في المنظمة بنجاح. باإلضافة إلى ذلك 

مل على المواءمة بين مهارات وقدرات األفراد وبين فلسفة المنظمة وثقافتها، وبهذا يتم فان نشاط االختيار يع
القضاء على التناقض بين األفراد وضمان ذلك االنسجام والتناسق بينهم، وبالتالي يتم المحافظة على الثقافة 

ور مهم في تزويد العمال التنظيمية وجعل العمل أكثر فعالية. باإلضافة إلى نشاط االختيار يلعب التدريب د
بالمعارف والمهارات والتصرفات التي تمكنهم من االندماج في المنظمة ومن تحقيق أهدافها وأهدافهم. من 
خالل هذا يتضم لنا مسؤولية إدارة الموارد البشرية على توفير المناخ المناسب لعمل األفراد الذي يساعد على 

ثير الذي تلعبه الثقافة التنظيمية على بعض الوظائف مثل اإلنتاج، تحسين أدائهم. كما يظهر أيضًا مدى الت 
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التسويق و يرها، وذلك من خالل ما توفره الثقافة التنظيمية من إجماع في أوساط العمال حول أهداف كل 
وظيفة والسعي إلى تحقيق هذه األهداف بكل جد، باإلضافة إلى ذلك فإننا نالحظ أهمية الرموز الخاصة 

   (1)والتي تعتبر عنصر من عناصر الثقافة في الصفقات التجارية ومن ثم كسب الميزة التنافسية. بالمؤسسة
  العالقة بين الثقافة التنظيمية والقيادة: -ثانيا

تعبر القيادة عن تلك العملية التي يتم من خاللها الت ثير على الفرد والجماعة لتوجيههم نحو تحقيق 
وبهذا نجد أن القيادة تركز بشكل كبير على الموارد البشرية وذلك من خالل تحفيزهم  ايات وأهداف المنظمة، 

ودفعهم للعمل واستغالل قدراتهم. وهذا هو دور القائد في المنظمة، إذ نجد أن القائد الحقيقي هو الذي 
، وذلك من يستطيع تشجيع وحفز المرؤوسين لت دية أعماهم بكل ر بة وتعاون وحماس لتحقيق أهداف المنظمة

خالل االهتمام بالعمل و اإلنتاج من جهة وبحاجات العمال من جهة أخرى بإشباع حاجاتهم وتحقيق الرضا 
وبالتالي فإن النمط الثقافي الفع ال هو ذلك النمط الذي يهتم بالجانب البشري وخلق جو داخل  (2)الوظيفي

ر اهتمام نظريات القيادة بالثقافة التنظيمية المنظمة مالئم للعمل بكل راحة لضمان نوع من الفعالية. ويظه
في اإلدارة. حيث نجد أن المؤسسات التي تتبنى  " z "ومدى ت ثيرها على أداء العمل من خالل نظرية 

ثقافة التنظيمية من األمور التي ال يستهان بها، بل أكثر من ذلك اليعتبر التحدث عن  " z "تصورات نظرية 
فإن هذا النوع من المؤسسات يت لف في العادة من مجموعة من القادة الذين يعرفون حق المعرفة ب ن قدرتهم 
على تحقيق التعاون الوثيق بينهم وبين العمال، يعتمد على قدرتهم على االتفاق معهم جماعيًا على مجموعة 

ن األهداف األساسية المتعلقة بالطرق التي تزاول بها المؤسسة أعمالها من هنا يتضم لنا مدى الترابط بين م
 القيادة والثقافة من أجل تحقيق أهداف المنظمة.              

انطالقا من النظرية العامة للنظم، فان المنظمة هي مجموعة من األفراد تشكلت عن قصد لتحقيق 
 يتالءم أو يتوافق مع البيئة المحيطة بالمؤسسة.هدف معين 

فيما بينها بشبكة من العالقات، نظام يتكون من أنظمة فرعية ترتبط  -المنظمة–كما تعتبر كذلك 
تربطهما عالقة تفاعل. إن أي تغيير في نظام فرعي لديه انعكاسات تبر المحيط بدوره نظاما يشملها و يعو 

منه يمكن القول انه من المهم أن تطو ر كل منظمة قدرتها على التكيف ى، و باقي األنظمة الفرعية األخر  على
 تنميةإدارة خاصة في المؤسسة، لتطوير و هذا يجعل من التغيير يتطلب مع البيئة بدافع التفاعل معها، و 
ير في يعود التغي تنمية كفاءتها الكلية و هذا ما يسمى بالمؤسسة المتفاعلة.حوافز عمالها وبالتالي تطوير و 
 المؤسسة إلى عدة حقائق منها:

 أوجه شكلية أو عناصر أساسية. -
 عناصر كانت ثابتة أو عناصر ديناميكية. -
 عناصر ملموسة أو عناصر  ير ملموسة. -
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 عناصر دقيقة أو عناصر عرضية أو عناصر ثابتة إلى حد ما. -
 ر النظام(.أشياء أو أشخاص )عناصر النظام( أو تدفقات )الروابط ما بين عناص -

، و وضعية نفس ما إن التغيير في المؤسسة يترجم اختالفا بين وضعية المؤسسة في اللحظة
، كما يتخذ التغيير أبعادا متعددة، كون الجوانب التنظيمية، التقنية، االقتصادية أخرىاللحظة المؤسسة في 

به المرض المعدي إذا أصاب جزءا التي يمسها  البا ما تكون متداخلة فيما بينها مما يجعل من التغيير يش
 انتقل ألي باقي أجزاء المؤسسة.
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 خالصة الفصل:* 
تمكن أعضائها  ،تكيفيه وقويةتنظيمية المؤسسات التي تملك ثقافة من كل ما سبق يمكننا القول أن  

والشعور بالمسؤولية  ،والمشاركة في اتخاذ القرارات ،واحترام وقت العمل ،االلتزام واالنضباط الذاتيمن 
مما يدفع بهم إلى تحقيق أداء فردي متميز يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها،  ،والعدالة في توزيع الحوافز

للقيام بكافة أنشطة العمل  ،ومن أهم سبل نجاح أي مؤسسة وجود أفراد قادرين على بذل الجهود المطلوبة
وأهداف وقيم وثقافة األفراد  ،جود توافق بين أهدافهاولكي تبرز المؤسسة نجاحها وجب و  .داخل المؤسسة

واحترام وقت  ،االلتزام الوظيفيو  ،إيجاد ثقافة تنظيمية قادرة على خلق االنضباط الذاتيالعاملين بها، من أجل 
 ،فهي تؤثر بالدرجة األولى على أداء المورد البشري ،باعتبارها المحرك األساسي للطاقات والقدرات ،العمل
 ،فإن كان للمؤسسة تشكيلة من المنتجات تمكنها من تحقيق مركز تنافسي معتبر .ق إنتاجية عاليةوتحقي

مكن المؤسسة من بناء ثقافة ، وتكوين مثل عليا،تفكذلك لها منتج ثقافي يؤثر على أفكار وسلوكيات األفراد
 ،من خالل مصادرها األساسية المتمثلة في تاريخ المؤسسة ومؤسسيها وفلسفة اإلدارة العليا ،تنظيمية قوية

 إضافة إلى التوظيف والترقية التي تعتبر الركائز األساسية لبناء ثقافة تنظيمية قوية.
فهم  ،إن دراسة اإلطار الثقافي للمؤسسة يساعد على فهم وتفسير والتنبؤ بسلوك األفراد مستقبالوعليه ف

كلها  ،ف همية وقت العمل واالنضباط الذاتي وااللتزام الوظيفي للعامل ،سيكولوجياتهم والقيم التي يؤمنون بها
ن كيفية استخدامها تختلف باختالف الثقافات والمناخ السائد في كل  سمات ضرورية للنجاح في أي ميدان، وا 

 ،العمال والتنبؤ بهذا السلوك والتحكم فيه كل هذه المعلومات تساعد المنظمة على تحليل تصرفاتمؤسسة، 
  دارة المؤسسة من رسم السياسات الناجحة الكفيلة بتوجيه وضبط سلوك األفراد.  كما يمكن إ

و التقاليد  ،و العادات ،و المعتقدات ،ن الثقافة التنظيمية منظومة من األفكارأفي ضوء ما سبق يمكن القول: 
، التنظيم أعضاء حولها يتقلو المعايير التي ي ،و أنماط السلوك والتوقعات ،و أساليب التفكير و العمل ،القيمو 
كفاءة و تؤثر في إنتاجية المنظمة و ، شكل شخصياتهم و تتحكم في خبراتهموت ،سلوكهم في المنظمة فيتؤثر ف

 قراراتها
أو القوى التي لها ت ثير شديد على الثقافة التنظيمية نظاما يتكون من مجموعة من العناصر إذا 

سلوك األفراد داخل المنظمة، والتي تشكل المحصلة الكلية للطريقة التي يفكر ويدرك بها األفراد ك عضاء 
 .والتي تؤثر على أسلوب مالحظة و تغيير األشياء بالمنظمة عاملين بهذه المنظمة،
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 تمهيد:
بما أن الثقافة سلوكا يبتدعه األفراد وتتبناه الجماعات، ويتشكل من اللغة، والدين، والعادات، والتقاليد، 

يتركون قيمهم ومعتقداتهم وأفكارهم وأخالقهم ووسائل االتصال، والتربية، وبما أن العاملين والموظفين ال 
خارج أبواب منظماتهم. فإن تلك المؤثرات الثقافية تلعب دورا بارزا في التفاعل االجتماعي داخل  واتجاهاتهم

المنظمات، لذا شهدت الثمانينات من القرن العشرين تطورا ملحوظا في االهتمام بالثقافة التنظيمية على 
أن الثقافة التنظيمية هي المنظمة نفسها وليست  OTTوالتطبيق، حيث كشفت دراسة أوت مستوى النظرية

وأن ضعف ثقافة أي منظمة يجعلها  ير فعالة في تحقيق أهدافها، ويؤثر سلبا على أنشطتها،  جزءا منها،
 ويؤدي إلى هبوط مستواها وعدم الرضا بين العاملين فيها والمتعاملين معها. 

سعى المنظمات على اختالف أنواعها، إلنتاج السلع وتقديم الخدمات كمخرجات ومن ناحية أخرى ت
من خالل استخدام مجموعة من المدخالت المادية والبشرية والمعلوماتية، والقيام بممارسة العملية التنظيمية 

سي ألداء من خالل التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة والتوظيف ويبقى العنصر البشري هو المحرك األسا
هذه الوظائف وال تقتصر وظيفة المنظمة على أعداد أفرادها وتدريبهم وكفاءاتهم ومؤهالتهم فحسب بل تعتمد 

 اعتمادا مباشرا على درجة والئهم أو التزامهم للمنظمات التابعين لها. 
السلوكية التي  ويعد االلتزام الوظيفي والتنظيمي والتوافق المهني والتكيف التنظيمي، من أبرز المتغيرات

سلطت عليها األضواء، حيث أكدت عدة دراسات أن ضعف مستوى المؤشرات أو األنساق، يؤدي إلى ارتفاع 
بينما  نسبة التغيب والت خر عن العمل، وتسرب العمالة من المنظمات، وانخفاض درجة الرضا الوظيفي،

 .فعاليتها وتحقيق أهدافها تؤدي زيادة مستوى هذه المتغيرات إلى تحسين أداء المنظمة وزيادة
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 :التنظيمي االلتزام نسق  -أوال 

I- التنظيمي االلتزام مفهوم: 
 المديرين لدى شيوعه إلى الماضيين، العقدين خالل التنظيمي، االلتزام بمفهوم االهتمام أدى
 أهدافها، تحقيق في اجتهادا وأكثر بمنظمته التصاقا أكثر يكون الملتزم الموظف أن اعتبار على واألكاديميين

 (1).التنظيمي الوالء بمفهوم التنظيمي االلتزام مفهوم ارتباط إلى إضافة
 والتزامه، تحفيزه بغرض المنظمات في اإلنساني السلوك دراسة إلى الحاجة برزت فقد لذلك ونتيجة 

جراء النظريات من العديد ظهور إلى أدى مما  األخيرة الفترة في والتطبيقية الميدانية البحوث من الكثير وا 
 .االلتزام في العوامل تحديد إلى معظمها في هدفت والتي
 تعريف على يتفقوا لم أنهم إال الباحثين، قبل من التنظيمي االلتزام ناله الذي االهتمام هذا من الر م وعلى
 التي األسباب بين ومن، الباحثون خاللها من نظر الذي والزوايا المنطلقات تعدد إلى هذا ويعود له، محدد
 (2):التباين هذا إلى أدت

 .فيه المؤثرة والمتغيرات العوامل كثرة (2
 .عنه الناتجة والمتغيرات العوامل كثرة (2

 .نظريا دراسته مداخل وتنوع اختالف (1

 .بالبحث تناولته التي الدراسات نتائج اختالف (1

 .عليها السيطرة يصعب (سيكولوجية) نفسية ظاهرة كونه (9

 نفسي منظور من إليه انظر  حيث 2671 سميثوبورثر التنظيمي اللتزامل اتعريف قدموا الذين األوائل ومن
 (3).المنظمة نحو واإليجابية بالفعالية يتسم توجه: ب نه ووصفاه

 قصارى بذل في والر بة وقيمها المنظمة ب هداف وقبوله الفرد إيمان قوة: أنه على بالو بيتر وعرفه 
 (4).فيها عضويته على والمحافظة لصالحها، الجهود

 الشعور إلى المفهوم يشير حيث االلتزام لمفهوم والوجداني االنفعالي الجانب على' 'باربرا'' أكد كما
 في الفرد واستغراق توحد لدرجة النفسية القوة كونه على: ستيرز إليه ويشير النفسي واالرتباط والتعلق بالوالء
 (5). التنظيم

                                                                 
، المجلة العربية للعلوم قياس قدرة العوامل التنظيمية والديمغرافية في التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي باألجهزة اإلدارية السعوديةالطجم عبد الغاني: 1

 .305،ص 3881، 3، العدد5اإلدارية، المجلد

رسالة ماجستير  الوالء التنظيمي في الجامعات الرسمية األردنية، دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،المكايد جعفر أحمد محمد: 2
 .23،20،ص ص3888 ير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك، أربد، األردن، 

رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة الملك  للموظفين الحكوميين في مدينة جدة ''بعض المحادثات واآلثار''،الوالء التنظيمي القريشي، سوزان محمد: 3
 .34، ص 3883سعود، الرياض، 

4kiesler Charles: the psychology of commitment experiments linking  behavior to believemnew York, 
Academic  press vole 106, 1991, p13. 

 .30، ص2005، اإلسكندرية، 3، دار الوفاء، طالسلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية: محمد حسن رسمي5
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 تحقيق خاللها من يمكن بطريقة للعمل الفرد على يضغط الذي الداخلي الشعور: أنه على ويستر وعرفه
 (1) .المؤسسة مصالم
 ،مع فيها تعمل التي المنظمة لصالم الجهد من عالية درجة لبذل الفرد استعداد ب نه'' المكايد' عرفه بينما
 (2). وقيمها أهدافها وقبول المنظمة داخل االنتهاء في الحقيقية الر بة وجود

 أجل من االجتماعي للتفاعل الفرد يبديها التي الر بة هو التنظيمي االلتزام أن: خضير يعرفه كما
 عملية إال هي ما التنظيمي االلتزام عملية ب ن القول ويمكن الوالء ومنحها والنشاط، بالحيوية المنظمة تزويد

 (3).القيم تلك وتجسيد األهداف تلك لتحقيق طاقة ب قصى والعمل وقيمها، المنظمة ب هداف اإليمان
 الملتزم، الفرد في تظهر التي الصفات من مجموعة على تشمل التعريفات فإن التعريفات مجموعة خالل ومن
 بها، وارتباطه منظمته مع الفرد تطابق قوة التنظيمي االلتزام أن مفاده الذي'' بورتر'' تعريف يلخصه ما وهذا
 : التالية بالصفات يتميز يكون المؤسسة داخل التنظيمي االلتزام من عال مستوى يظهر الذي الفرد وأن

 .المنظمة وقيم أهداف بقبول قوي اعتقاد (2
 .المنظمة عن نيابة ممكن جهد أقصى لبذل استعداد (2

 . المنظمة في عضويته استمرار على المحافظة في قوية ر بة (1

II- وأبعاده التنظيمي االلتزام ؤشراتم: 

 : ييل فيما نجملها المؤشرات من بمجموعة التنظيمي االلتزام يت ثر :التنظيمي االلتزام مؤشرات -أوال
  :التغيب -1

 توفر يحوي مفهوم فالتغيب والغياب، التغيب مصلحي بين فرق هناك أن إلى نشير أن يجب البداية في 
 إدارة عن خارجي بسبب الغياب معنى يحوي مصطلم فهو الغياب أما العمل عن االنقطاع في الفردية اإلدارة
 (4) .الفرد

 يكون أن والمفروض للعمل المحدد الوقت في عمله ليمارس العامل حضور عدم هو التغيب يكون ومنه
 بارزة اآثار  الظاهرة لهذه فإن وبالتالي مقبولة، أعذار أو ألسباب اإلنتاج لنظام طبقا العمل يؤدي حاضرا، فيه

 يت ثر األخير هذا أن حيث خاصة، بصفة العامل أداء وعلى عامة، بصفة الصناعية المؤسسة على تترتب
 (5) .التغيبات بكثرة وواضم كبير بشكل

 التغيب ويحدث (إرادي ال) طوعي  ير أو (إرادي) سلوك أنه على التغيب سلوك تصنيف ويمكن
 المصنع خارج شخصية أو معينة أعمال إنجاز بهدف العمل إلى العامل أو الفرد يحضر ال عندما الطوعي

 إلى الحضور وبين بينه يحول مشروع سبب الفرد لدى يكون عندما فيحدث إرادي ال التغيب أما السوق، مثل
                                                                 

1Neccbio  Robert p: organizational Bel avionolnando , The Bryden press, 1991.p 20 

 . 34المكايد جعفر أحمد محمد:مرجع سابق ،ص2

، بجامعة بغداد، مجلة اتحاد  مي وفاعلية المنظمة، دراسة مقارنة بين الكليات العلمية واإلنسانيةااللتزام التنظيخضير نعمة عباس وآخرون: 3
 .11.ص 3881، 13الجامعات العربية، العدد

 .11، ص 3895، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، علم االجتماع الصناعي ومشكالته االجتماعيةعبد المنعم عبد الحي: 4

 .302الحي: المرجع نفسه، صعبد المنعم عبد 5
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 تكون أن المؤسسة وعلى المرض هو إرادي ال التغيب إلى تؤدي التي األسباب أكثر ومن العمل، مكان
 .السبب هذا من معين مقدار وقبول لتحمل مستعدة

 التغيب أو العمل ترك معدل بين طردية عالقة هناك أن إلى واألبحاث الدراسات توصلت حيث
 اإلخالص من عال مستوى هناك أن إلى النتائج وأظهرت للمؤسسة، اإليجابي والشعور اإلخالص ومستوى
 صحيم، والعكس الغياب معدالت في انخفاض يقابلها المؤسسة داخل التنظيمي وااللتزام اإليجابي والشعور
 إليها ينتمون التي ومؤسساتهم أعمالهم نحو وخالصة قوية بمشاعر يتمتعون الذين العاملين فإن عامة وبصفة
 يمكن وبالتالي لوظائفهم، سلبية مشاعر يحملون الذين أولئك من بكثير أقل واستقاللهم  يابهم احتمال يكون
 (1) .الغياب معدل خالل من إليها ينتمي التي المؤسسة داخل العامل التزام مدى قياس

 :العمل دوران -2
 موضوعات بين بارزة مكانة تحتل أصبحت التي والموضوعات المفاهيم من العمل دوران يعتبر

 العمال تحركات إلى لإلشارة يستخدم العمل دوران فمصطلم الصناعة، مجال في السوسيولوجية الدراسات
 حركة درجة هو العمل دوران: » بقوله بريس جيمس عرفه حيث وخارجها، المنظمة داخل المهنية وتنقالتهم
 (2)«.أخرى إلى منظمة من أو المنظمة داخل وتنقلهم األفراد

 المنظمة داخل آلخر عمل من العمال تحركات إلى يشير العمل دوران أن نستنتج التعريف هذا ومن
 مفهوم ينظمها أن يمكن مصطلحات ثالثة بريس حدد وقد أخرى، إلى منطقة من تحركاتهم أو الصناعية

 .والتعاقب الهجرة، الحراك، وهي العمل دوران
 والتهوية اإلضاءة كقلة سيئة فيزيقية عمل ظروف فيه تسود عمل مركز في يشتغل الذي فالعامل

 هذا ليغادر المتاحة الطرق كل استخدام في يفكر العامل تجعل الظروف ،هذه... الحرارة درجة وارتفاع
 معه يشاركوا أن يقبل وال العمال مشاعر يقدر ال مشرف مع يشتغل الذي للعامل بالنسبة الشيء نفس ،الموقع

 في حاسما عامال تكون أن ش نها من الظروف هذه كل اإلنسانية بالطرق معهم يتعامل وال القرار، اتخاذ في
 داخل العامل التزام عدم إلى يؤدي بدوره وهذا الواحدة، المهمة في استقرار وعدم العمل دوران معدل زيادة

 بعدم أحس إذا فالعامل العمل، دوران معدل زيادة إلى كافية  ير وحدها الفيزيقية العوامل وهذه .المؤسسة
 داخل الذات إثبات فرص وا عطاء اجتماعية ومكانة مرضي دور على والحصول االنتماء حاجة إشباع

 المؤسسة خارج أو نفسها المؤسسة في إما آخر، مكان في عمل أو مهمة عن يبحث بالضرورة فإنه المؤسسة
 (3).نهائيا

 المؤسسات، من لكثير بالنسبة كبيرتين ومشكلتين ظاهرتين العمل ودوران التغيب من كل يشكل ومنه
 جانب فإلى اإلنتاجية، تخفيض وبالتالي العمالة، في الزيادة إلى ويؤديان العمل جداول يربكان أنهما إذ

  في أمواال تصرف حينما المنظمات تتكبدها مباشرة  ير تكاليف فهناك المباشرة التكاليف
                                                                 

 .292، ص 3888، عمان، األردن، 3تر: فارس حلمي، دار الشروق، ط ،المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمرونالدي ريجيو: 1

 .48عبد المنعم عبد الحي: المرجع السابق، ص2

 .301، ص 3882، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر: أسس علم النفس الصناعي التنظيميمصطفى عشوي3
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 والتغيب العمل دوران تكلفة وتت ثر العمل، عن المتغيبين أو لوظائفهم التاركين محل يحل من وتدريب توظيف
 : هما بعاملين للمنظمة بالنسبة
 .والتغيب العمل دوران زاد زادت كلما المتزايدة التكلفة في يتمثل األول العامل -

 (1). السلوك هذا مثل من للتقليل المتخذة والتدابير اإلجراءات تكلفة في يتمثل الثاني والعامل -
 :الجماعة تماسك -3

 مقدار إلى ببساطة المصطلم هذا فيشير المنظمة، داخل الرئيسية الجمعية العمليات من التماسك
 عامة وبصفة الجماعات من العديد توحد التي الفريق روح يفسر وهو الجماعة أعضاء بين الموجودة الجاذبية
 وارتفاع اوالرض بااللتزام تتميز كما التماسك، من اكبر بقدر تتحلى التي الجماعات ب ن لالعتقاد الناس يميل

 تماسك زيادة إلى تؤدي عوامل مجموعة طرح ويمكن تماسكا األقل الجماعات مع بالمقارنة اإلنتاجية،
 :منها الجماعة

 .أعضائها ورضا تماسكها زاد كلما أصغر الجماعة حجم كان كلما (2
 إلى القريبين باألعضاء يؤدي الهرمية بالطريقة التقسيم ألن الجماعة أعضاء بين المكانة في المساواة (2

 .مكانتهم على والنقمة االستياء من بشيء يشعرون الهرم قاعدة
 (2).الجماعة تماسك زاد األعضاء خصائص بين التشابه كان فلكما تماثلهم أو الجماعة أعضاء تشابه (1
 : للجماعة االمتثال-1

 على شتى ضغوطا الجماعة وتمارس الجماعة، لمعايير وتبنيه العضو قبول العملية هذه تعني
تباعهم ،المعايير هذه قبول على التنظيم داخل األعضاء  ونشاطاتها، الجماعة لهوية ألهميتها نظرا وذلك لها وا 

 أجل من ظاهرة أو خفية مباشرة،  ير أو مباشرة بضغوط تواجه فإنها المعايير لهذه األعضاء مخالفة أما
 ليمتثل الجماعة تمارسها أن يمكن التي الضغوط لشدة ونظرا المعايير، بهذه االلتزام على المخالف حماية

 سلوك األعضاء بعض فيها يختار قد التي الظروف تلك إلى ننظر أن على بحاجة فإننا للمعايير، األعضاء
 .الجماعة وأهداف العضو أهداف بين تناقض حدوث: الظروف تلك على األمثلة ومن المخالفة
 نحو إيجابي التزام وبالتالي. ومنظما ومنسجما موحدا الجماعة سلوك جعل على يساعد عامة بصفة فاالمتثال
 (3).أفضل وأداء المنظمة

 :االنضباط -9
 حقوق واحترام الواجب أداء وحسن والدقة، وااللتزام الجدية اللفظي، مفهومه في باالنضباط يقصد

 .مباح و ير محظور هو ما وبين وجائز مشروع هو ما بين التمييز على والقدرة اآلخرين

                                                                 
، 3883معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، ،السلوك التنظيمي واألداء: أند وارد سيزالقي، ماك جي والسي: ترجمة أبو القاسم أحمد1

 .510ص

 .111رونالدي ريجيو: مرجع سابق، ص 2

 .119، ص : المرجع نفسهرونالدي ريجيو 3
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 ينشده ما وأن. مفيدا حافزا يكون الذي االنضباط وبين النفس، يقيد الذي االنضباط بين شاسع فرق وهناك 
 من الخوف على القائم السلبي االنضباط وليس اإلقناع على القائم اإليجابي االنضباط هو جميعا الناس
 .المستمر العقاب توقيع من االنضباط يكتسب أال األفضل لمن وأنه العقاب

 األفضل لمن وأنه الجيد، االنضباط وجود على توقفي وأشكاله أنواعه باختالف المؤسسة داخل اطاالنضب أما
 الرهبة على وليس العمل، في والر بة االقتناع على وقائما منبعثا المنظمة في االنضباط مصدر يكون أن

 االبتكار على للقدرة وذلك والتعليم، واإلرشاد التوجيه أسلوب إتباع من ينمو واالنضباط العقاب من والخوف
 والتهديد العقاب أساليب واستخدام الدقيقة المراقبة بدل العاملين طرف من واألمانة الشخصي

 تعليمات لتنفيذ الذاتية قواه على العامل سيطرة المؤسسة في العاملين انضباط يعني كما .أنواعه بشتى
 .بها يعمل التي المؤسسة

 العمل وبنظم والتشريعات والمواثيق واالرتباطات والقوانين التعهدات بكل الدقيق االلتزام هو فاالنضباط
جراءاته  العليا والمثل والمبادئ القيم بهيكل الشديد التمسك جانب إلى ومواصفاته، بمقاييسه وكذا وقواعده وا 

 إن... واتجاهاته معامالته كافة في وتتحكم سلوكه تشكل وأصبحت به، وارتبطت المجتمع ارتضاها والتي
 (1) .الوقت واحترام واألمانة الصدق إلى اإلتقان من سلوكية مظاهر يتخذ االنضباط

 إليها توصل التي والنتائج والدراسات األبحاث أساس وعلى الذكر السابقة المؤشرات خالل من
 مستوى العدالة، المباالة، التهاون، اإلشراف، الحوافز، الت خر، الدافعية، التوافق،: من كل أن إلى الباحثين
 داخل االلتزام مستوى بها نقيس أن يمكن مؤشرات تعتبر... المعنوية الروح العمل، عن الرضا األداء،

 .المؤسسات
 : التنظيمي االلتزام أبعاد -ثانيا

 الوالء من كل تسمية وتم االلتزام، نموذج حددها التي األبعاد هي وقيمه االلتزام أعراف كانت قد
 وقياس التعبير خاللها من يمكن أبعادا بالمنظمة اإليمان مع العمل في االستمرار في والر بة والمسؤولية

 على ت ثيره طبيعة وتحديد الواقع في للقياس قابلة مؤشرات إلى األبعاد هذه تحليل بعد التنظيمي االلتزام
 (2): كالتالي وهي األخرى والسلوكية التنظيمية المتغيرات

 
 :الوالء-1

 أن كما .بينهما التطابق قوة و المنظمة مع الفرد يربط الذي االرتباط بمثابة المنظمة في الوالء يعتبر
 ورد وقد ال أم مترادفتين كونهما على تحديدهما في والباحثين الدارسين اختلفا لفظان وااللتزام الوالء مصطلم
  على (Commitment) هي واحدة لكلمة ترجمة وهي العربية باللغة مترادفتين كلمتين أنهما الدراسات بعض
 Commitment تعني حيث مختلفتين القاموس في تظهر المصطلحين لهذين الحرفية الترجمة من الر م
 .loyalty لكلمة ترجمة هي الوالء بينما االلتزام

                                                                 
 .334،ص3888، دار األتراك، القاهرة، ول النمو اآلسيويةاإلدارة في دأحمد محسن الخضري: 1

نجاز مبدع،أيمن عودة المعاني: 2  .52،ص3881المولف، عمان، األردن،  الوالء التنظيمي سلوك منضبط وا 
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 بين الفرق ويكمن اإلنسان طبيعة بحكم االجتماع علماء هم الوالء مفهوم في بحث من وأول
 (1): وهي التنظيمي االلتزام عليها يقوم رئيسية مرتكزات ثالثة هناك أن إلى المصطلحين

 .بمؤسسته الفخر عن الفرد تعبير في ذلك ويتضم: باالنتماء اإلحساس -أ
 به يقوم الذي النشاط ب همية نفسيا رضاه عن تبلغ التي الفرد قبل من:الفعالة والمساهمة المشاركة -ب

 .المنظمة داخل الفعال ودروه
 عالقة أن هذا من ونستنتج بالمؤسسة، والعمل باالستمرار األكيدة بالر بة الفرد عنه يعبر والذي:الوالء -ج

 .التزامه زاد للمنظمة والؤه زاد كلما الفرد ألن تكاملية عالقة هي التنظيمي االلتزام
 مما بالمنظمة الفرد يربط الذي النفسي االرتباط ذلك: هو'' السواط'' و'' العتبي'' رأي في الوالء أن كما

 .المنظمة قيم وتبني العمل في لالندماج يدفعه
 مع لها، واإلخالص المنظمة داخل العامل على يسيطر الذي الشعور ذلك هو التنظيمي فالوالء إذن

 كبيرة مساهمة باالنتماء الشعور هذا فيساهم للمؤسسة واالنتماء االستمرار في والر بة ومعاييرها قيمها تبني
 يقدمها التي واالعتزاز المحبة هذه طريق وعن مؤسستهم، عن والدفاع الذاتي االلتزام نحو األفراد فيدفع وفعالة
 االنتماء فإن األساس هذا وعلى المجسد، السلوك لهذا تابعة الذاتي االلتزام درجة تكون المؤسسة إلى الفرد

 .المنظمة داخل بااللتزام بالتمسك العاملين تحفيز على أساسيا دورا يلعبان المؤسسة لهذه والوالء
 : المسؤولية -2

 الدعم مقابل وذلك المنظمة في البقاء نحو بااللتزام الفرد إحساس تعني المنظمة اتجاه المسؤولية
  تحديد في فقط ليس. اإليجابي والتفاعل بالمشاركة لهم والسماح إليها للمنتسبين المنظمة تقدمه الذي الجيد

 يجعل مما للمنظمة، العامة السياسات ورسم األهداف وضع في المساهمة بل العمل تنفيذ وكيفية اإلجراءات
 حصر ويمكن(2).المنظمة في البقاء عليه تحتم التي المهنة ب خالق اللتزامه المؤسسة ترك عن يمتنع الفرد
 للوالء معناها في شبيهة األخالقية فالمسؤولية. والقانونية األخالقية المسؤولية هما معنيين في المسؤولية معنى
 طرف من المحاسبة وتعني بالمسائلة معناها في شبيه هي القانونية المسؤولية أما الضمير، ويقظة االنتماء أو

 . أعمالهم في المقصرين الموظفين على والرؤساء المسؤولين
 واللوائم القواعد وتطبيق المنظمة ممتلكات على المحافظة للعامل تفرض المنظمة داخل فالمسؤولية

 جهد أقصى بذل على مسؤول أنه العامل خاللها من يدرك فالمسؤولية المؤسسة، بهذه الخاصة المرسومة
 المسؤولية من أكبر قدرا أن إذا نفترض أن ،ويمكن والت خر التغيب وعدم الوقت على المحافظة مع ممكن
 بااللتزام اإلحساس فإن ذلك عن وفضال أكبر، بشكل بعمله الفرد يربط للعامل جذبا وأكثر تعقيدا أكثر وعمال

 نوعا تعطي فالمسؤولية. العامل لها يتعرض التي المختلفة الضغوط بين بفعالية يوازن عنه الناشئ التنظيمي

                                                                 
هللا سواط: 1 ، 1مجلة اإلداري، العدد ، االلتزام التنظيمي لمنسوبي جامعة الملك عبد العزيز والعوامل المؤثرة فيهالعتيبي سعود محمد مطلق، عوض 

 .39،ص3881

 .140، ص3889، 3جامعة القدس المفتوحة، ط، السلوك التنظيمي: عبد الرزاق سعادة2



 

210 

 معينا التزاما عليه يفرض ما وهذا واإلنجاز الرأي في واالستقاللية الوظيفية والحرية للعامل الذاتية المراقبة من
  (1).المنظمة أهداف تحقيق في يساهم الذي بالشكل الوظيفة هذه بتنفيذ

 : المنظمة داخل االستمرارية في الرغبة-3
 وطول السن في التقدم ومنها العوامل من بمجموعة يت ثر المنظمة مع البقاء ألهمية الفرد تقييم إن

 ألن وذلك عمله، في االستمرار في الفرد لدى ر بة لوجود الرئيسية المؤشرات من تعتبر ،التي الخدمة مدة
 إذا خاصة له خسارة بمثابة يعتبر قبله من تساهل أو تفريط وأي ، المنظمة في حياته من جزءا استثمر الفرد
 البقاء يفضلون السن بهم تقدمت الذين فاألفراد آخر، عمل إلى للنقل قابلة  ير هذه االستثمار أوجه كانت

 (2).آخر مكان في العمل فرص لتضاؤل رانظ بالمنظمة

 هذا يكون وقد المنظمة داخل وظيفة أي العامل قبول معناها المنظمة داخل االستمرار في الر بة إذن
 .أخرى أماكن في للعمل أخرى فرص توفر لعدم أو بالزمالء، الشديد التعلق عن ناتج
 : بالمنظمة اإليمان -1

 معرفته بمدى الفرد لدى البعد هذا ويتكون وعضويتها، بالمنظمة العاملين افتخار مدى هذا يعني  
 التنظيمية البيئة ب ن الفرد إحساس بدرجة يت ثر كما. له وتوجيههم المشرفين وقرب لعمله المميزة للخصائص

 هذا وكل المؤسسة، وقيم هقيم بين والتوافق بالتطابق اإلحساس مع الفعالة بالمشاركة له تسمم بها يعمل التي
 (3).األخرى المؤسسات على تفضيلها مع المنظمة لهذه بانتماء يفتخر يجعله

III - التنظيمي االلتزام هميةأ: 
 نتائج أكدت حيث األضواء، عليها سلطت التي السلوكية المتغيرات أبرز من التنظيمي االلتزام يعد

 المنظمات من العمالة وتسرب العمل، عن والت خر الغياب تكلفة ارتفاع على واألبحاث الدراسات من العديد
 السلبية الظواهر أسباب عن البحث أهمية على الضوء النتائج سلطت كما الوظيفي، الرضا درجة وانخفاض
 النقاط في المفهوم  بهذا المتزايد واالهتمام التنظيمي االلتزام أهمية تبرز األسباب هذه بين ومن السابقة،
 (4): التالية

 المنظمة في السلوكية النواحي من بالعديد للتنبؤ األساسية المؤشرات أحد يمثل التنظيمي االلتزام إن -2
 واألكثر المنظمة في بقاء أطول سيكونون الملتزمين األفراد أن المفترض فمن العمل، دوران معدل وخاصة
 .المنظمة أهداف تحقيق نحو عمال

                                                                 
 .311، ص3894، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2، ترجمة: حسين حيدر: ج: رسالة في سوسيولوجية العملجورج فريدمان1

ين الرضا عن العدالة الداخلية والخارجية ومستوى العائد المادي من الوظيفة والوالء التنظيمي واألداء تحليل العالقة بيوسف درويش عبد الرحمن: 2
 .582، ص3،3888، العدد1، المجلة العربية للعلوم اإلدارية، مجلدالوظيفي، دراسة ميدانية

هللا: 3 ، زام التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصةأثر األنماط القيادية لرؤساء األقسام العلمية على االلتالخشالي شاكر  جاد 
 .231، ص3،2001، العدد1المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، مجلد

، بحث الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم اإلدارية المناخ التنظيمي وعالقاته بااللتزام التنظيمي، خالد محمد أحمد الوزان:4
 .11،11، ص ص 2002جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية، الرياض،
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 كونه من يمثله لما نظرا اإلنساني السلوك وعلماء المربيين من كال جذب قد التنظيمي االلتزام مجال إن -2
 .فيه مر وبا سلوكا

 .الحياة في لهم هدفا األفراد إيجاد كيفية تفسير في حد إلى يساعدنا أن يمكن التنظيمي االلتزام إن -1

 تلك ظيميوالتن الفردي المستوى على ت ثيره ومدى التنظيمي االلتزام أهمية على أكدت التي الدراسات بين ومن
 :  يلي فيما نذكرها التي
 بالت ثير يتعلق فيما خاصة التنظيمي لاللتزام الواضحة األهمية على أكدت والتي'' بيري'' و هانجل'' دراسة -

 أن الدراسات تلك أوضحت إذ، آثارها وخفض السلبية الظواهر مجموعة على التنظيمي لاللتزام اإليجابي
 السلبية الظواهر مجموعة مستويات في انخفاض عنه ينتج العمل بيئة في التنظيمي االلتزام مستوى ارتفاع
 .العمل أداء من والتهرب التغيب ظاهرتا ت تي مقدمتها وفي

 الباحثون أكد حيث واإلنتاجية التنظيمي االلتزام بين ما ربطت والتي'' باول'' و'' هاتفاتي'' دراسة -
 المصانع لتفوق األساسي السبب هو ثقافته لطبيعة نتيجة الياباني العامل لدى االلتزام مستويات ارتفاع أن

 (1).األمريكية والمنظمات المصانع من مثيالتها على اليابانية والمنظمات

 بإنتاجية ترتبط الدراسات هذه من دراسة فكل بالغة أهمية التنظيمي لاللتزام يعطي الدراسات هذه خالل من
 .وفاعليتها المنظمة إنتاجية وبالتالي وفعاليته الفرد
 هي لهم الرئيسية المسؤولية ألن المؤسسة وفعالية استمرار في رئيسيا عامال والمدراء العاملين التزام يعد لذا

 من منالتفاني درجة وعلى المسؤولية من درجة على تشتمل الفعالة فاإلدارة واستمراره العمل على المحافظة
 (2). المؤسسة في الحياة استمرار أجل

 
 
 
 
 

 المنظمة داخل التنظيمي االلتزام أهمية يوضح: (12) رقم شكل

 
 

  
 
 
 

                                                                 
،  3881، 3اإلدارة العامة، العدد، عالقة االلتزام التنظيمي لعالقات العمل ما بين الرئيس والتابعين، المتغيرات الديمغرافية: الفضلي فضيل صباح1

 .18ص

 .11ص  2009، األردن، 3، دار الحامد، طظيمي والتحديات المستقبلية في المؤسسات التربويةالسلوك التن: محمد حسن محمد حمدات2
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 .19 ص ،2112 حنونة، حماد إبراهيم سامي: المصدر
 يساهم الفردي المستوى فعلى المستويات، متعدد ت ثير التنظيمي لاللتزام أن أعاله الشكل من يالحظ

 مستوى كذلكو  العمل، دوران معدل انخفاض على بدوره ينعكس والذي ،الوظيفي الرضا مستوى رفع في
 .الوظيفي باالستقرار والشعور الغياب

 الناتجة لتكلفةا وتقليل اإلنتاجية وزيادة ،للمؤسسة االنتماء مستوى من يزيد أنه فنجد المنظمة مستوى  على أما
 . وفعالية بكفاءة بهم المنوطة ل عمال أدائهم عدم وعن ،العاملين تغيب عن
 بين االجتماعية والعالقات الترابط من جو خلق إلى التنظيمي االلتزام فيؤدي االجتماعي المستوى ىعل وأما

 المصلحة في القومي الناتج زيادة إلى االلتزام فيؤدي القومي بالمستوى يتعلق وفيما المؤسسة، في العاملين
 (1). األفراد أداء فاعلية بزيادة لاللتزام النهائية

IV- التنظيمي االلتزام دعائم: 
 منضبط  ير لكنه بالسنوات، مهنية خبرة وله تصرفاته في ايجابيا و تفاعليا عمله يتقن ما عامال أن لنفترض

 ملتزم؟ أنه عليه نحكم أن يمكن فهل العمل، من والخروج الدخول في
 : منها السلبي السلوك هذا عن جرنت عدة أسئلة هناك

  ل وامر؟ طاعة العامل التزام هل -
  بالمسؤولية؟ الشعور لديه هل -

  للمؤسسة؟ واالنتماء الوالء روح لديه هل -

 : بع الفرد لتزمي أن يجب االلتزام سلوك يكتمل لكي إذن
 .قانونية دعائم  -   .مهنية دعائم -.أخالقية دعائم -

 : األخالقية الدعائم: أوال
 :اإلخالص-1
 الصالحة والنية ، درجتهم كانت مهما المؤسسة، أعضاء كل اتجاه باالستقامة وااللتزام بالمسؤولية الشعور هو
 هو الخالص والشيء ، األخطاء من والنقاء الصفاء على اإلخالص كلمة تدل كما بإتقان الواجب أداء في

 .معنوية أو مادية شائبة له ليس الذي الصافي
 خال العمل كان فإذا العمل، روح هو اإلخالص فإن العبادة روح هو واإلخالص العبادة، هو العمل كان فإذا
 (1).به ينتفع فال روح بدون كالجثة يصبم اإلخالص من

                                                                 
 .18الفضلي، فضيل صباح: مرجع سابق ،ص1
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 ومهما نوعه كان مهما العمل هذا المهنة، أخالقية في أساسيا عنصرا العمل في اإلخالص يشكل
 في االستقامة معناه العمل في اإلخالصف معه، تشتغل الذي الفريق كان ومهما المؤسسة، سياسة كانت
تقان األداء  .العمل في الذاتي االلتزام هو وهذا المراقب أو عليه المشرف  ياب في سيما وال العمل وا 

 : بالمسؤولية الشعور-2
 داخل واحد فكل أعضاءها، جميع بين المشترك القاسم تعتبر فإنها المؤسسة في درجات المسؤولية كانت إذا

 في يكمن األفراد بين التباين ولكن بالسلطة، درجته أو مستواه كان مهما المسؤولية من نصيب يتحمل المنظمة
 ظروف إلى باإلضافة العمل ميدان في ل فراد االلتزام سلوك يوجه الذي هو األخير وهذا بالمسؤولية، الشعور
 .    العامل إنتاجية من الرفع على دةالمساع والعوامل العمل

 بالواجب الشعور مس لة وظلت االلتزام نظام حوله يدور الذي النووي العنصر هو بالواجب والشعور
 دخلت الشعور هذا فقدان وسبب التاريخ مدار على األمم منها عانت التي األخالقية المشكالت أخطر من

 (2). التخلف وبالتالي والالمباالة التفكك أنفاق المجتمعات من الكثير
 : األخالقي الوازع-3

 من والغرض ل فراد االلتزام تقوية في األساسية العناصر من والتربوي والديني األخالقي الوازع يعتبر
'' المجتمع ميالد'' كتابه في نبي بن مالك موقف خالل من يظهر الديني، بالوازع والتمسك والتربية التعليم
 فن فرد كل نعلم أن الهدف ولكن جميلة أشياء يكتبوا أو يقولوا أن الناس نعلم أن منها الهدف ليس أن: قائال
 المتمسكة المتقدمة الدول سمات من سمة هو التحضر وهذا يتحضر، كيف نعلمه أن عنيأ  زمالئه، مع الحياة

 في األخالقي فالوازع. المجتمع أو المؤسسة أو للفرد بالنسبة سواء الذاتي االلتزام في المتمثل المثالي بالسلوك
 األساسية الدعائم يشكالن أال والصيام، بالصالة والتمسك المؤسسة أمالك حماية في حتى يكون العمل ميدان
 (3).االلتزام تشكيل في

                                                                                                                                                                                                               
 .395، ص 3893، دار العربي، بيروت، 2، الجزءموسوعة أخالق القرآن أحمد الشرباطي:1

 .242، ص3888دار القلم دمشق، ، مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسالميةعبد الكريم بكار: 2

 .503، ص2001الدار الجامعية ، اإلسكندرية،  التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة،مصطفى محمود أبو بكر: 3
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 : للمؤسسة الروحي واالنتماء الوالء-1
 تبين متعددة عوامل إلى أساسهما في يرتكزان العلمية واإلدارة الحديثة اإلدارة في والوالء االنتماء إن

 الذين والمسؤولين األفراد خالل ومن ،اإلدارة خالل من اإلنسان هذا معاملة وكيفية ،الفرد احتضان كيفية
 المناخ عليه نطلق أن يمكن ما أو ،المجتمع في الشركات مستوى على اإلداري العمل مسار في يتحكمون
 من تختلف والتي الشركة داخل والوالء االنتماء يةكيف تبين اإلدارة، علم في مختلفة نظريات وهناك التنظيمي،

 (1). المؤسسة داخل والوالء االنتماء كيفية تبين أخرى إلى إدارية نظرية أو فلسفة أو رؤية
 عن والدفاع االلتزام نحو األفراد فيدفع وفعالة كبيرة مساهمة يساهم باالنتماء الشديد الشعور فان وعليه

 ،والجماعية الفردية المسؤولية من الهروب يفسر بالالمباالة الشعور فإن ذلك من العكس وعلى ،مؤسساتهم
 المؤسسة حساب على الشخصية ور باته طموحاته تحقيق من تمكنه التي بالطرق إال الفرد يفكر ال حيث

 (2) .بناء ال هداما عامال ويصبم

 : المهنية الدعائم: ثانيا
 : اإلتقان-1

 عضليا أو فكريا كان سواء اإلنسان به يقوم الذي العمل نوع كان مهما بإحسان األداء في التحكم هو
 .به يقوم تصرف أي أو

  منافسة كانت سواء المنافسة اقتصاد في سيما وال ،الحديث العصر سمات من اإلتقان أصبم اذل   
 الداخلية المراقبة في المتمثل الداخلي والنداء باإلخالص يرتبط العمل في اإلتقانف ، خارجية أو داخلية
 رئيس من مراقبا كان إن عمله يتقن العاملين من فكثير والرياء، النفاق مظاهر من ملاالع يتجرد أي ،لإلنسان

 عمله يؤدي يجعله الذي الذاتي لاللتزام يفتقد ألنه الشهرة، إلى السعي أو له  ايات تحقيق به قصد أو ،له
 .عليها بعضهم اعتاد التي االعتبارات إلى النظر دون الحاالت، كل في بإتقان

 إلى االفتقار الجزائري المجتمع سيما وال المتخلفة المجتمعات في التخلف أسباب من أن نالحظ ولعلنا
 المباالة وعدم النظام وفقدان والتسيب الفوضى اإلتقان بدل وانتشار وعلمية، سلوكية كظاهرة اإلتقان خاصية
ثراء وازدهاره البشري الجنس رقي إلى تؤدي حضارية ظاهرة ،فاإلتقان والخديعة والغش الوقت بقيمة  وا 
 (3).الحياة

 : الوقت استعمال في التحكم-2
 رئيسيا عنصرا ويعتبر بل اإلنتاجية، العملية في هاما عنصرا الحاضر عصرنا في الوقت أصبم لقد

 البد لذا اإلنتاج، عوامل أحد الوقت البعض ويعتبر اإلنتاجية، لمستوى حسابنا عند االعتبار بعين أخذه يجب
 .للمنش ة الرئيسة األعمال أداء في جيد بشكل واستثماره بالوقت االهتمام من

                                                                 
 .242عبد الكريم بكار: مرجع سابق، ص1

 .503مصطفى محمود أبو بكر: مرجع سابق، ص2

 .19،11، ص ص3815، دار الفكر، طرابلس، 3جميالد المجتمع، شبكة العالقات االجتماعية، مالك بن نبي: 3
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 في تظهر اختيار مشكلة هي الوقت مشكلة ن، ألالمستقبل في التفكير شيء كل قبل يقتضي وقتنا تنظيم إن
 (1) .الصبر المناسبة، االستعجال، الموعد، الكمية،: صور

 هي الوقت إدارة في عدةقا وأهم الوقت إدارة هو المهنية والحياة العامة الحياة في للنجاح طريق ف ول
 : نوعان حياتنا في والوقت. االلتزام
 .واالجتماعية األسرية العالقات و واألكل النوم في والمتمثل إدارته أو تنظيمه يصعب :األول النوع
دارته تنظيمه ويمكن :الثاني النوع  النوع هذا وفي ،الخاصة ولحياتنا للعمل نخصصه الذي الوقت وهو وا 
  الوقت؟ هذا من االستفادة نستطيع هل. يواجهنا الذي الكبير التحدي يكمن بالذات
 القانونية الدعائم: ثالثا

 وحقوق االجتماعي والنظام القوانين حدود في الخاصة حياته في مناسبا يراه ماو  سلوكه في حر الفرد
 أو وظيفيا أو إداريا سلوكا يمارس حين الحقوق من الواسع القدر بهذا يتمتع ال أنه  ير اآلخرين، وحريات
 مقيدا يكون الثانية الحالة في بينما ،لذاته أو لمصلحته منفعة خلق إلى الفرد يسعى األولى الحالة ففي .شغال

 (2).حريته انعدام ذلك معنى وليس فيها يعمل التي المؤسسة وأهداف ،الدولة ومشاريع قوانين إطار في بالحركة
 :هما واضحتين بمجموعتين مقيد ما وظيفة وسلطات لواجبات استخدامه عند العامل أو الموظف إن

 أنظمة أو الموظف فيه يعمل الذي المنظمة قانون منها أكان سواء بالدولة تتعلق التي التشريعات :األولى
 .اإلداري العرف أو الرئاسية السلطة وتعليمات
 والخير العدالة نحو الميل وجود في الحي األخالقي الضمير يمليه ما أو الوظيفة أخالقيات هي :الثانية
 .والحق

 المجموعة بينما للموظفين، الخارجي السلوك تنظم األولى القيود أن المجموعتين هاتين بين والفارق
 .الفرد سلوك في ذاتية رقابة تحقق بحيث والدوافع والبواعث النوايا تنظم الثانية

 والقانونية والمهنية األخالقية الدعائم أي بعضها مع جنب ىلا جنبا تسير أن تتطلب االلتزام دعائم إن
 (3). التنظيمي االلتزام في المتمثل األسمى الهدف تحقيق أجل من تكامل شكل على وتكون

V- التنظيمي االلتزام خصائص: 
 معظم أن إال إدارية، كظاهرة االلتزام معنى وبلورة تحديد في والتباين االختالف من الر م على

 والعمل وقيمها المنظمة ب هداف اإليمان عملية أنه على التنظيمي االلتزام يبرز عام اتفاق يسودها التعريفات
 وليس الفرد ذات من نابع التنظيمي االلتزام أن كما ،القيم تلك وتجسيد األهداف هذه لتحقيق طاقة ب قصى
 (4):يلي ما التنظيمي االلتزام خصائص بين ومن :خارجية قوى طريق عن عليه يفرض قصريا التزاما

                                                                 
 .3814،125: ترجمة: مصطفى كامل فودة، دار المعرفة، القاهرة، إنسان في المجتمع المعاصر: بوسكينة ر1

 .124بوسكينة ر: نفس المرجع ،ص2

 .73،78ص، ص ،8888 عمان، للنشر، دالويمج دار ،العامة الوظيفة أخالقيات: الشيخلي القادر عبد3

مجلة كلية التربية، االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بكلية جامعة عين شمس، دراسة ميدانية،: سالمة عبد العادل عبد الفتاح4
 .34، ص3888، القاهرة، 3، ج21العدد
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 .والمنظمة الفرد بين العالقة تصف نفسية حالة التنظيمي اللتزاما -2
 .للمنظمة تركه أو ببقائه يتعلق فيما الفرد قرار على التنظيمي االلتزام يؤثر -2

 :التالية بالصفات المنظمة لداخ تنظيمي أو وظيفي التزام لديهم الذين األفراد يتصف -1
  بها واإليمان األساسية المنظمة وقيم أهداف قبول. 

 المنظمة أهداف لتحقيق الجهد من المزيد بذل . 

 طويلة لفترة المنظمة في االنخراط من عال مستوى وجود. 

 اإليجابي التقويم المنظمة لتقويم الميل وجود . 

 . األبعاد متعدد أنه التنظيمي االلتزام يتصف -1

 بالحيوية المنظمة تزويد أجل من االجتماعي للتفاعل الفرد يبديها التي الر بة إلى التنظيمي االلتزام يشير -1
 .الوالء ومنحها والنشاط

 تتضمن معينة تنظيمية ظواهر خالل من عليها يستدل محسوسة  ير حالة عن التنظيمي االلتزام يعبر-9
 .لمنظماتهم والئهم مدى وتجسد وتصرفاتهم األفراد سلوك

 يكون ال عنه التخلي أن كما للفرد، تامة قناعة حالة يجسد ألنه طويل وقت التنظيمي االلتزام يستغرق -7
 .ضا طة إستراتيجية لت ثيرات نتيجة يكون قد بل طارئة، سطحية عوامل لت ثير نتيجة

VI-يهإل ديةالمؤ  واألساليب التنظيمي االلتزام أنواع: 
 :التنظيمي االلتزام أنواع -أوال

 من السلوكية الرؤية تنص لذا ، المنظمة نحو نفسيا وارتباطا سلوكية حالة التنظيمي االلتزام يعد 
 (1): أنواع ثالثة له التنظيمي االلتزام أن على الهم دراسة في 2667'' ماير'' و''آلن'' إليه يشير ما خالل

 :(الوجداني) العاطفي االلتزام-2
 .ذاتية ر بة إلى ذلك ويرجع اهيلإ باالنتماء الشعورو  فيها واالنخراط بالمؤسسة واالرتباط التعلق ذلك هو 

 :المستمر االلتزام -2
 في يستمر العامل أن على النوع هذا وينص ،األعمال من طويلة سلسلة في الدخول في الميل هو  
 يغفل ال العامل أن هذا ومعنى ،الكثير سيفقده المنظمة وترك بالفائدة عليه يعود أن دراية على ألنه االلتزام
 .معين تنظيم في عدمه أو بقاءه تحديد في االقتصادي الجانب عن
 : المعياري االلتزام-3
 .بالمنظمة األخالقي وااللتزام بالبقاء الشعور إلى النوع هذا يشير 

 (2): هي التنظيمي االلتزام من أنواع ثالثة هناك أن إلى تشيرف ''كانتر'' أما

                                                                 
 .318، ص3888حديثة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ، أساسيات ومفاهيم التطوير التنظيميموسى اللوزي: 1

2Patrick Lalonde: la fistulisation et la rétention du personnel spécialiséeinformatique,Ecole des hautes 
Etudes commerciales de Montréal 26 mars 1999 , p10. 
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 :المستمر االلتزام-أ
 نحو وا خالص تفاني حالة لديهما االلتزام أن حيث مايرو آلن من كل اتجاه مع الجزئية هذه في كانتر تلتقي
 ترك يجعل مما ،السابق االستمرار لعامل نتيجة التنظيم هذا في البقاء إلى الفرد حاجة إلى ترجع ،معين تنظيم
 .مستحيلة عملية التكلفة عامل ضوء في العمل

 كونه على تناوله حيث االلتزام لمفهوم (النفعية) ر ماتيةبال العالقة إبراز في بيكر عم كانتر تلتقي كما 
 التكلفة عامل حساب عليه يتعين التنظيم هذا لترك الفرد لدى النية توافر وعند ،والتنظيم الفرد بين مبرم عقد

 .طويلة لفترة معين تنظيم في العمل في االستمرار حالة في وخاصة ،واإلثابة
 :التجانسي االلتزام-ب

 دافعية مستوىب التجانس مستوى يرتبط حيث ،العمل جماعة أفراد بين والتفاعل التقارب إلى يشير 
 توجيه برامج منها التجانس مستوى تحديد في المتشابكة العوامل من مجموعة وتتداخل. الجماعة في البقاء
رشاد  األنشطة في المشاركة في الفرد انتماء درجة العمل، داخل والمهني االجتماعي التطبيع عملية األفراد، وا 

 ارتفاع تبعهي مما التجانس مستوى ارتفاع على العوامل هذه وتعمل والرحالت، الحفالت كحضور: االجتماعية
 .العمل جماعة داخل االلتزام مستوى في
 :الرقابي االلتزام -ج

 المنشودة، الغاية نحو األفراد سلوكيات توجيه على تعمل التي التنظيمية بالمعايير االرتباط به ويقصد 
 لإلحباط امصدر  عنها االنحراف ويصبم العمل داخل السلوك عن مشتركة توقعات بمثابة هي فالمعايير
 (1) .والقلق

 :التنظيمي االلتزام إلى المؤدية األساليب -ثانيا
 (2): التالية النقاط في إيجازه سنحاول ما التنظيمي االلتزام إلى تؤدي التي األساليب من لعل 

 : المشاركة أسلوب-1
 ناجحة يروها أن ويريدون المنظمة في ذاتيا منغمسين فيها األفراد يصبم اجتماعية عملية المشاركة 
 ويصبم الواحد الفريق بروح العمل بناء على تساعد والمسؤولية ، المسؤولية روح العامل في تبعث فالمشاركة

 .ضده العمل من بدل المدير مع بفاعلية للعمل مستعدين األفراد
مكانياتهم طاقاتهم وتفجير لإلسهام األفراد تدفع فالمشاركة    أهداف تحقيق نحو واإلبداعية المبادأة في وا 
 أو رسمية وبصورة جماعي، أو فردي أساس على القرارات صنع في العاملين مشاركة تتم أن ويمكن. المنظمة

 تتم الجماعة مستوى وعلى رئيسة قرارات في الفرد ت ثير في فتتمثل الفردية المشاركة أما رسمية،  ير
 . الديمقراطية أو التشاورية األساليب خالل من المشاركة
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 المدير من بطلب ومقترحاتهم بآرائهم اإلسهام من األعضاء يمكن التشاوري األسلوب استخدام إن 
 وليس الجماعة تقوم حيث كاملة مشاركة فيتضمن الديمقراطي األسلوب أما. القرار اتخاذ بسلطة يحتفظ ولكنه
 .األ لبية أو باإلجماع النهائي القرار بصنع الرئيس
 وحث والباحثين، الكتاب من العديد باهتمام القرارات صنع في العاملين مشاركة موضوع حظي الذ 
 وقد المنظمات، في القرارات صنع عملية في والجماعات األفراد مشاركة وضرورة أهمية على منهم العديد
 للمنظمة، باالنتماء الشعور تعزز عامة بصورة المشاركة أن إلى المجال هذا في واألبحاث الدراسات أشارت
 والجوانب والمسؤولية االستقاللية حاجات تحقيق خالل من أفضل، عقلية وصحة إيجابية عمل حياة وتخلق
 األداء، وتحسين الوظيفي، الدوران وتقليص أعلى، إنتاجية الى تؤدي المشاركة أن ثبت وقد للفرد، المادية
 .الوظيفي الرضا من وتزيد االلتزام، وتعزيز الذات، وتقدير

 تؤدي الكثيرين رأي في المشاركة عدم أن إذ أخالقية، مس لة أنها على المشاركة إلى  ينظر أنه كما 
 . البعيد المدى على بالعاملين ونفسية جسمانية أضرار إلحاق إلى
 : الديمقراطية القيادة أسلوب-2

 أدت فقد األوتوقراطية، والقيادة الفوضوية القيادة ظل في الكثير االقتصادية المشروعات عانت لقد  
 وتخلي .وأهوائهم العاملين بين األهداف تضارب بسبب العمال بين الفوضى من بعيد حد إلى الفوضوية القيادة
 حركة وشل البشرية األفكار تجميد إلى األوتوقراطية القيادة أدت كما واإلرشاد، التوجيه في دوره عن القائد
 . واإلبداع والتطور التغير
 إلى باإلدارة أدت العمالي، الوعي معدل وارتفاع العاملين، ثقافة كازدياد أخرى ظروف وتضافر لهذا ونتيجة   

 واالستشهاد اإلقناع أساليب تتبع الديمقراطية فالقيادة. الديمقراطية بالقيادة يعرف القيادة من جديد نوع انتهاج
 القائد فإن ولهذا وأهميتهم، بكرامتهم يشعرون وجعلهم ومشاعرهم األفراد أحاسيس الحسبان في واألخذ بالحقائق

 ويلعب واإلرشادات، المعلومات لهم ويقدم الالزم، االهتمام أفكارهم ويعير أتباعه بآراء يست نس الديمقراطي
 داخل والتزامهم الكامنة لطاقاتهم المرؤوسين وا طالق التعاون، وتحقيق االبتكار تنمية في فاعال دورا

 .منظماتهم
 القيادة بدراسة قاما حيث'' وواليت ليبت'' بها قام  التي تلك المجال هذا في الشهيرة الدراسات ومن  

 وقد والفوضوية واألوتوقراطية، الديمقراطية، القيادة من أنواع ثالثة حسب  على الشباب من مجموعات بين
 (1): أن الدراسة بينت
 في ويثير بناءة باقتراحات المرؤوسين توجيه مع ألتباعه والحرية المقدرة تنمية يستخدم الديمقراطي القائد -

 .الذات توجيه طريقة أتباعه
 .المدح ال االنتقادات ويصدر األمر لغة أتباعه مع يستخدم: األوتوقراطي القائد -

 .وودودا مسامحا بسلبية أتباعه مع يتعامل: الفوضوي القائد -
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 : يلي ما الدراسات نتائج ومن
 أن أي القائد، تغيب عند اإلنتاج وانخفاض بالالمباالة تتصف: األوتوقراطي القائد اتبعت التي الجماعات*

 .المراقب وجود في فقط يعمل العامل
 تحمل أكثر وهم قائدهم، تجاه والثقة بالود يتصفون أعضاؤها كان: الفوضوي القائد اتبعت التي الجماعات* 

 .األوتوقراطي القائدة ذات الجماعات من المراقب أو القائد  ياب عند للمسؤولية
 الجماعي بالعمل تتميز الجماعة هذه أفراد أن الدراسة هذه أثبتت: الديمقراطي القائد اتبعت التي الجماعات*

  ياب عند الوتيرة بنفس يعملون أنهم كما المهمة، نجاح في متضامنين البعض بعضهم على واالعتماد
 .المؤسسة داخل والتزامهم إنتاجهم وزيادة قائدهم

 : التنظيمية الشبكة أسلوبية -3
 دائمة مجموعة وهي المنظمات، بناء في الجديدة الطريقة أو الحديث للتنظيم رمز التنظيمية الشبكة 

 األداء كفاءة من جدا عالية مستويات بتحقيق التنظيمية الشبكات وتتميز. معين مشروع بتنفيذ تقوم األفراد من
 إلى يبادروا أن البد التنظيمية الشبكات في العمل يقبلون الذين األفراد فهؤالء ، المعقدة والواجبات للمنتجات

 تستخدم التي المؤسسات عدد قلة سبب هذا كان وربما المسؤولين، من التعليمات انتظار من بدال العمل
  (1): منها خصائص بعدة يتميز األسلوب هذا أن كما التنظيمية، الشبكة أسلوب

 .العالية المرونة -2
 .العاملين تعاون -2

 .الهرمية التنظيمية بالمكانة التنظيمية الشبكات اهتمام -1

 .الجماعية القرارات إلى الميل -1

 المنظمات من النمط هذا في العاملين فإن األسلوب، هذا بها يتميز التي الصفات هذه خالل ومن 
 .الهرمي التقليدي األسلوب تستخدم التي المؤسسات في العاملين مع بالمقارنة تنظيما والتزاما مهنيا رضا أكثر
 : السيطرة أو التحكم زيادة أسلوب -1

 المؤسسة، على يخلفها التي اإليجابية اآلثار خالل من وذلك المؤسسات، نجاح مفتاح األسلوب هذا يعتبر    
 المؤسسات تغيير لعملية المدمرة اآلثار تقليل إلى العمل بيئة في بتحكمهم العاملين إحساس زيادة تؤدي فمثال

 التغيرات هذه يتقبلون فإنهم الطارئة بالتغيرات الخاصة القرارات اتخاذ عملية في شاركوا قد كانوا فإذا للعاملين،
 وبالتالي العمل، ضغوط معالجة على قدرة أكثر هم السيطرة بإحساس يتمتعون الذين العمال أن كما بسهولة،
 إلحاحا أكثر فهم المنال صعب كان وا ن حتى الهدف تحقيق ومحاولة المؤسسات داخل االلتزام إلى الميل
 .العمل على
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 :الرسمية غير االتصاالت شبكة أسلوب -9
 فرص توفر فهي والمعلومات، الرسائل لنقل بديال طريقا توفر الرسمية  ير االتصاالت شبكة إن    

 العمل واجبات حول تدور الرسمية االتصاالت معظم ألن ونظرا ل عضاء، االجتماعية والعالقات االتصاالت
 .  للعاملين االحتياجات إشباع على المساعدة في تزداد الرسمية  ير االتصاالت أهمية فإن به، يتصل وما

 بدورها وتؤدي العاملين، بين صداقة عالقات تتطور الرسمية  ير واالتصاالت اللقاءات خالل فمن 
 آثار من المشاعر لهذه ما يخفى وال للمنظمة، وا خالص والء مع المؤسسة نحو اإليجابية المشاعر تنمية إلى

 . واالستقالة التغيب معدالت على إيجابية
 الجماعة وتستطيع االتفاق، وجماعية والتماسك الهدف وحدة الرسمية  ير التنظيمات فوائد وأهم   

 به ينصم وما التضامن، أو المعارضة طريق عن الرسمي التنظيم داخل مباشرا ت ثيرا تؤثر أن الرسمية  ير
 وتحقيق عليها بالمصلحة يعود قد ما ذلك في ألن بها، واالتصاالت التنظيمات هذه مثل تشجيع هو لإلدارة
 (1). تنظيمي والتزام عالية معنوية روح مع ممكن جهد أقصى العمال بذل خالل من أهدافها

IVI- تطوره في المؤثرة والعوامل التنظيمي االلتزام مراحل: 
 :التنظيمي االلتزام مراحل -أوال

 (2):هي مراحل ثالثةب يمر التنظيمي االلتزام أن إلى Oreily أورالي يشير 
 :اإلذعان مرحلة -1

 سلطة يتقبل نراه لذا البداية، في فوائد من المؤسسة من عليه سيحصل ما على مبني الفرد التزام أن ويعني
 .المختلفة الفوائد على منها الحصول مقابل يطلبونه ،بها ويلتزم اآلخرين

 :والمؤسسة الفرد بين التماثل أو التطابق مرحلة -2
 مع االنسجام وتحقيق بها، للعمل واالستمرار الر بة أجل من اآلخرين وت ثير السلطة يتقبل الفرد أن نجد

 .المنظمة لهذه ينتمي لكونه والكبرياء بالفخر والشعور الذات،
 :التبني مرحلة -3

 .المؤسسة أهداف مع أهدافه تطابق نتيجة ،منها جزء وهو منه جزء المؤسسة وقيم أهداف يعتبر الفرد 
 : هما مرحلتين في التنظيمي االلتزام مراحل احدد فقد الفنو لتشيو ماأ  

 التي المؤسسة على اختياره يقع الغالب وفي بها يعمل أن يريد التي للمؤسسة الفرد انضمام مرحلة :األولى
 .وتطلعاته ر باته تحقق أن يتوقع
 .أهدافه تحقيق ثم ومن كبير جهد بذل على يحرص الفرد أن حيث التنظيمي االلتزام مرحلة :الثانية

 : التالية مراحلال إلى التنظيمي االلتزام تطور مراحل قسم 2671 ،(Buchanan بوشنان) أن إال
 
 :(التجربة فترة) مباشرة التعيين بعد ما مرحلة -أ
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 في الرئيس توجه ويكون ،واالختبار والتدريب لإلعداد خاضعا خاللها الفرد يكون واحد، عام مدتها 
 البيئة مع والت قلم التعايش محاولة وأيضا المنظمة، قبل من القبول على الحصول الفترة أو التجربة هذه

 .الجديدة
 :واإلنجاز العمل مرحلة -ب

 ت كيد إلى خاللها من الفرد يسعى المرحلة هذه في أعوام (1-2) أربعة الى عامين بين تتراوح مدتها 
 ظهور العجز،  من الخوف الشخصية، األهمية: التالية بالخبرات المرحلة هذه وتتميز ،لديه اإلنجاز مفهوم
 .والعمل للمنظمة االلتزام قيم
 والترتيب، العدد ناحية من بينها فيما تتباين والتي نوالباحثو  العلماء طرحها التي راحلالم مجموعة خالل من
 اإلداري على وينبغي ،منظمته في بها يمر مراحل عبر الفرد لدى يترسخ عمومه في التنظيمي االلتزام أن إال

 التزامه في تؤثر قد التي العوامل معظم وتجنب ،للعاملين االلتزام تطوير على يعينه كي ليهاع التعرف
 .التنظيمي

VIII-االلتزام نظام في المؤثرة التنظيمية العوائق: 
 : العقاب أسلوب استخدام -أوال

 ما أن شعر إذا ما وبخاصة وشديدا قويا يكون المضايقة أو للعقاب اإلنسان فعل رد أن المعروف من 
 يشعر الفرد يجعل العمل مجال في العقاب حدوث ومجرد يستحقه، ال هوأن عادل  ير كان عقاب من ناله

 لديها ما إلزالة طواتخ مؤسسة أية اتخذت ما إذا لذلك عمله، في االلتزام عدم إلى به يؤدي جدا، شديد بتوتر
 يكون الضغط مصادر من كبيرا مصدرا فإن وعقابية، مهددة أنها على العاملون يراها لوائم أو تنظيمات من
 األدنى الحد إلى اإلدارة في العقاب أساليب استخدام من التقليل على المشرفين تدريب يساعد كما اختفى، قد
 .المهمة الضغط مصادر أحد كونه-كبير حد إلى– التحكم في

 تكليف أو العمل، من الفصل أو الرتبة بتخفيض التهديد عقابا، يكون أن يمكن ما على األمثلة ومن 
 يعرض وربما االنتقام ىإل يلج  قد العامل ضد األسلوب هذا استخدام، وبوشاقة كريهة بمهمات القيام الفرد

 (1).سلفا لهم المخططة بمهامهم عاملينال التزام عدم خالل من وذلك ، البناء ال والهدم الخطر إلى المؤسسة

 : اإلدارية السلطة نمط -ثانيا
 في سلوكياتها أو تصرفاتها في توفرت فإذا التزامه، عدم أو الموظف التزام في كبير دور لإلدارة 
 .صحيم والعكس القويم بالسلوك العاملين لاللتزام مدعاة كانت الطبية القدرة مقومات العمل

 من كان طالما أخطاء من ارتكب مهما العامل يترك الذي العادل  ير المتسيب اإلداري النمط نجد فمثال  
 أظهر طالما السلوك النحراف مدعاة يكون ما كثيرا النمط هذا فمثل يعاقب، ال السطوة أهل من أو المقربين
 .العمل محيط في األخالقية الجوانبب اإلدارة التزام عدم للعاملين
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 وتجاهلها ،مبرر دون الجزاءات أقصى بتوقيع سلطتها استخدام في وميلها  إلدارةا سلبية أن كما 
 فعل رد يكون حيث لوك،الس انحراف عنه ينجم ما كثيرا ،العاملين مع تعاملها في اإلنسانية العالقات ألهمية
 المعدات استخدام في اإلسراف ، االلتزام عدم العمل، سير تعطيل ،التخريب ، العمل في تماطلال: العاملين

 .معهم اإلدارة تصرفات على انتقامي فعل كرد المنحرف السلوك أنماط من هاو ير  الخام المواد أو
 ومؤهالتهم يتالءم ال بما العاملين على واالختصاصات المهام توزيع إلى دراسة دون تلج  قد اإلدارة أن كما

 نأ منه تطلب قد أو مقدرته، أو طاقته يتجاوز بما العمال من المطلوب العمل عبئ تحدد كما وخبراتهم،
 (1).بالمخاطر تتسم ظروف ظل في يعمل

 : منها االلتزام على والمؤثرة الفعال  ير اإلداري التنظيم على الدالة لمؤشراتل الباحثين بعض ويشير 
 .العمل في الت خير -
 .المظاهر من و يرها المفاجئة اإلضرابات -

 .األدوار وضوح وعدم العالقات  موض -

 .التنفيذ في الدقة وعدم المؤسسة قوانين تطبيق في التقصير -

 (2).المبذول الجهد كمية ونقص الدافع ضعف -

 : المهنية الموائمة عدم -ثالثا
 لعدم وذلك معها، يتالءمون ال وظائف أو العمال يكرهها أعمال بسبب العمل ضغط يظهر ما كثيرا 
 الضغط هذا مثل تفادي المؤسسة على لذلك ،الوظيفة تتطلبها التي المهارات أو الميول ناحية من الفرد موائمة

 االستقطاب في أفضل أساليب استخدام خالل من ،لمهنته للفرد الموائمة مستويات رفع طريق عن للعاملين
 أداء وبالتالي لمهنته العامل وتوافق تكيف لزيادة ،العلمية الموضوعية بالطريقة والتوظيف والتعيين واالنتقاء
 . إنتاجية كفاية وتحقيق أفضل والتزام
 : العمل ضغط -رابعا

 مهددة معينة أشياء أو لحوادث ونفسية وانفعالية فيزيولوجية أفعال ردود هو العموم وجه على الضغط 
 من العديد عن الضغط وينتج... القلب وضربات التنفس سرعة هي الضغط وعالمات العمل، بيئة في للفرد

 : يلي ما العمل ضغط نتائج ومن شخصية مصادر وأخرى تنظيمية مصادر منها المصادر
 .العمل من واالستقالة التغيب زيادة -
 .اإلرهاق ومشاعر حاالت وزيادة االكتئاب حاالت -

 .األداء معدالت انخفاض مع للعمل اإلخالص قلة -

 .المزمن والملل والتعب القلق -

نتاجية العمل على سلبا الت ثير -  .العامل وا 

                                                                 
 .29،ص3888، المكتبة العصرية، السلوك اإلنساني في المنظمات، دار المنصورةالمحسن:  أحمد جبرو وجودة عبد1

 .508، ص2002الدار الجامعية، اإلسكندرية،  التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة،مصطفى محمود أبو بكر: 2
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 الضغط مستويات من للتخفيض تنظيمية وأساليب بإجراءات والقيام توفير التنظيم أو اإلدارة على لهذا 
 (1) :يلي ما اإلجراءات هذه ومن
 : وتوجيههم العاملين تدريب برامج تحسين -1

 عن رؤسائهم لدى إيجابي انطباع ترك في ور بتهم الجدد للعاملين العالية الدافعية من الر م على 
 بواجبات المتصلة والمهارات المعارف بعض من وت كدهم معرفتهم عدم أن إلى ،كفاءتهم إظهار طريق

 وهو بسيط بسبب اكبير  اضغط الجدد للعمال يسبب هذا فإن وبالتالي ،أدائهم مستوى في يظهر قد الوظيفة
 من الضغط ومستوى حدة من التخفيف االجتماعية المؤسسات وتستطيع ، ريب أو جديد مكان إلى انتقالهم
 مهارة أكثر عمال إلى تؤدي العملية وهذه بالمؤسسة، وتعريفهم واجباتهم أداء على العاملين تدريب خالل
 .لعملهم وحبا والتزاما

 :وتطويره المؤسسة داخل االتصال تحسين -2
 الفرد أو ورئيسه الفرد بين االتصال في صعوبات وجود عن العمل بيئة في الضغط من كثير ينتج 
 كانت كلما ،جيد بشكل ومتوفرة أفضل العاملين بين االتصال وأساليب متبادلة العالقة كانت وكلما وزمالئه،
 . المؤسسة داخل معزولون أنهم يحسون عندما بالضغط يحسون العمال ألن وذلك ،أدنى الضغط معدالت

 : العمل بيئة من والخطيرة الضارة واألشياء الظروف إزالة -3
 تتباين الفيزيقية فالظروف ،فيها يعملون التي العمل بيئة مصدرها عديدة أخطار إلى العاملون يتعرض 
 إلى ومشمسة هادئة مكاتب ومن ،جدا شديدة برودة إلى جدا عالية حرارة فمن العمل، مكان في كبيرة بدرجة
 على العمل بيئة تشمل ال كما ،واألمراض الحوادث إلى تؤدي قد العوامل فهذه وصاخبة، معتمة مصانع
 متعددة أخطار ثناياها بين لتحمل ذلك تتعدى قد بل ،فقط العمل مواعيد وجداول والنفسية الفيزيقية الظروف
 من اآلالف مئات سنة كل في ويصاب ،الوفاة حدوث أو بالغة بجروح اإلصابة إلى أحيانا بعضها يؤدي
 .األخطار هذه بسبب العمال

 مكتب مع المريم الجو للعامل يتوفر فعندما ،االلتزام عدم أو االلتزام في العمال لدى كاف سبب وهذا 
 يميل بالطبع فإنه ،العامل ت مين مع الصيانة وسائل توفير أو ،والتقنية المعدات ب حدث ومزود وهادئ جميل
 المحافظة مع المنظمة في أكثر للعمل يميل تاليوبال ،ارتقائها على المحافظة مع المنظمة في أكثر للعمل
 (2).سالمتها و ارتقائها على
 : القرارات اتخاذ في اإلدارة مشاكل -1

 على للحصول المتواصل وسعيهم مدروسة بطرق القرارات اتخاذ على المسؤولين حرص من بالر م 
 فيها المر وب للنتيجة ومغايرة مختلفة تكون قد الفعلية النتيجة فإن المطلوب، المستوى في إيجابية نتائج
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 أو فيها التحكم يصعب بحيث ،ومتقلبة متعددة لعوامل يخضعان وتطبيقها القرارات اتخاذ أن ذلك في والسبب
 (1):يلي فيما تتمثل عقبات عدة اإلنسان تصادف مثال القرار اتخاذ فعند بها التنبؤ
 .المعلومات ودقة صحة مدى -2
 .القرار اتخاذ من الغاية -2

 .القرار توقيت -1

 .القرار إبالغ وقت -1

 .القرار اتخاذ في المشاركة مدى -1

 .القرار اتخاذ لها يحق التي الجهة هي من -9

 .التنفيذ وسلطة العليا السلطة بين واالنسجام التجاوب مدى -7

 في يتفنن قد القرار فمتخذ فيها، التحكم يصعب مختلفة العتبارات القرارات تخضع قد وباختصار 
خراجه القرار إعداد  الوقت اختيار وسوء المغالطات بسبب سلبية تكون قد النتيجة لكن رائعة، بصيغة وا 

 ونسيان إليهم حاجة في هم من إلى التقرب خالل من قضاياهم، خدمة على الناس بعض وحرص المناسب
 .الحياة في أمانيهم وتحقيق بخدماتهم أولى هم من

 ثالثة إلى صنفها فقد سيمون هربت حسب القرار اتخاذ عملية تواجه أن يمكن التي الصعوبات أما  
 (2) :وهي أنواع
 من يسبقه وما الفرد أداء آلية بصورة تحدد التي وهي الشعورية  ير واالنعكاسات والعادات المهارات -2

 .قرارات
 . الشخصي والوالء والقيم الدافع عن تنش  الرشيد، السلوك على تعرض الضغوط من مجموعة هناك -2

 ألجل المعلومات نقل تسير التي االتصال قنوات توفر ومدى المتاحة بالمعلومات الرشيد السلوك يتحدد -1
 .المنظمة في الهرمي للتسلسل ختلفةالم المستويات إلى توصيلها طريقة وأخيرا القرارات، اتخاذ
IX -االلتزام على المترتبة النتائج: 
 : األداء مستوى -أوال

 األداء مستوى وارتفاع االلتزام بين إيجابية عالقة وجود على إيزنبرجر بها قام التي النتائج دلت 
 يستشعر حين المشكالت حل في التلقائي واإلسهام االبتكارية مستوى ارتفاع إلى النتائج أشارت كما الوظيفي،

 .العمل داخل التعاون روح شيوع فردال
 يتميزون عملهم بيئات في التنظيمي االلتزام من عالية درجات لديهم تتوافر الذين األفراد أن كما 
 (3).التنظيم ب هداف زامهموالت للعمل، وحماسهم حبهم عن الناتج يدالج الوظيفي باألداء
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 : والملل الغياب -ثانيا
 فاألفراد االلتزام، ومستوى الدافعية مستوى بين كبير ارتباط دوجو  على الدراسات بعض نتائج أكدت 

 يتمتعون الذين باألفراد بالمقارنة الحضور على حرصا أكثر هم االلتزام مستوى بارتفاع يتمتعون الذين
 في تتضم والملل، االلتزام بين عكسي ارتباط وجود على النتائج أكدت كما االلتزام، مستوى بانخفاض
 (1).الجهد بذل في الر بة وتوافر محددال الوقت في العمل إلى الحضور

 : المعنوية الروح -ثالثا
 عليه يترتب الذي األمر ، المعنوية الروح رفع في كبيرا دورا التنظيمي لاللتزام أن إلى الدراسات تشير 

 .المطلوبة باألعمال للقيام وحماسهم ومنظماتهم، لعملهم األفراد حب
 اإليجابية فاالتجاهات ،العمل بيئة نحو والجماعات األفراد اتجاهات: ب نها المعنوية الروح وتعرف 

 نتاج هي المعنوية والروح ، التنظيمية األهداف تحقيق سبيل في الطاقات كل ببذل التلقائي التعاون تنمي
 العاملين مع الجيدة للمنظمة المميزة العالقة عن تعبير هي العالية المعنوية فالروح الناجحة، السلوكية اإلدارة
  (2).فيها
 :المنظمة مستوى على -رابعا

 : يلي فيما للمنظمة التنظيمي لاللتزام اإليجابي األثر يظهر 
 :خالل من وذلك التنظيم إلى بالنسبة الفاعلية فرص زيادة -أ
 .المبذول الجهد زيادة -
 .الدوران معدل انخفاض -
 .التغيب نسبة انخفاض -

 صورة يعطون التزاما األكثر األفراد ألن ،التنظيم خارج الموجودين ل فراد بالنسبة المنظمة جاذبية زيادة-ب
 .العالية المهارات ذوي األفراد جذب على قدرة أكثر يجعلها مما ،المنظمة عن وواضحة إيجابية
يجابية سلبية نتائج لهما والغياب الدوران معدل أن المجال هذا في نالحظ أن يجبو    ضوء في وا 
 كانت سواء ،المنظمة من العاملون عليها يحصل التي والمنافع ،العمل ومكان بالمنظمة، المحيطة الظروف
 (3) .طبيعية أو ترفيهية أو اجتماعية أو اقتصادية
 :العمل مجموعات مستوى على -خامسا

 هناك أن إلى الفرد أو المجموعة أعمال على سواء متعددة نتائج إلى يؤدي االلتزام أن من بالر م 
 :يلي ما في تتمثل العمل بجماعات لاللتزام واألبحاث الدراسات خالل من إيجابية نتائج

 .والفاعلية الثبات درجة زادت المجموعة داخل االلتزام درجة زادت كلما -

                                                                 
 .20محمد حسن رسمي: مرجع سابق، ص1

 .311موسى اللوزي: مرجع سابق، ص2
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 فاعلية زيادة لتاليوبا ،أكبر جهد لبذل استعداد على كانت المجموعة التزام درجة زادت كلما -
 .العمل مجموعة

 (1).بينها فيما التماسك درجة زادت المجموعة التزام درجة زادت كلما -

X- التنظيمي وااللتزام التنظيمية الثقافة: 
 ظمة،للمن االنتماءو  االلتزام من عالية بدرجة لقويةا الثقافة ذات المنظمات في العاملون يتميز 
 إخالص من زيدي الجميع قبل من بشدة بها التمسك و المركزية االعتقاداتو  القيم على الواسع فاإلجماع
 ايجابية بنتائج تعود للمنظمة هامة تنافسية ميزة يمثل هذاو  ،بالمنظمة الشديد التصاقهمو  ووالئهم العاملين
 .عليها

 :يلي فيما ذكرها يمكن التنظيمي االلتزام تدعيم و بناء على المساعدة لعوامال من مجموعة هناكو  
 .اإلداري لمستواه المناسبة االجتماعية و الوظيفية المكانة  الموظف إعطاء-2
 .العاملين لدى اإلنسانية الحاجات إشباع على المنظمة حرص 2-
 .العاملين أسرة لدى اإلنسانية الحاجات إشباع على المنظمة حرص-1
 .بها القيام أو تحقيقها العاملين من المطلوب واألدوار األهداف ووضوح تحديد ضرورة-1
 .العاملين لدى الوظيفي الرضا تحقيق على المنظمة حرص-1
 .عادل و موضوعي للحوافز حقيقي نظام توفير بوجو -9
 .المنظمة في العاملين جميع بين الطيبة االجتماعية العالقات و اإلنساني المناخ سيادة-7
 .المرؤوسين و الرؤساء بين المتبادلة الثقة وجود-1
 في القرار صنع عمليات جميع و العمل مراحل جميع في العاملين لمشاركة الحقيقية الفرص إتاحة أهمية-6

 .المنظمة
 .ياتالمؤسس الوالء تدعيم و بناء في تساعد الديمقراطية القيادة-21
 ما منها المنظمة داخل العاملين لدى ياتالمؤسس الوالء تدعيم و بناء في اقتراحها يمكن عديدة طرق هناكو 

 (2) :يلي
 .بالمشاركة اإلدارة أسلوب-2
 .بالحب اإلدارة أسلوب-2 
 .المكشوف على اإلدارة أسلوب-1 
 .العاملين حاجات إشباع و دراسة -1
 .ألسرهم و للعاملين الخدمات و المزايا تقديم-1
 .موضوعي و عادل و مناسب و مستمر حوافز نظام وجود-9
 .العاملون يحتاجه الذي التدريب توفير-7
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 . للعاملين الوظيفي الرضا تحقيق -1

 بصععفة المنظمععات داخععل األساسععية المقومععات احععد يعتبععر التنظيمععي االلتععزام أن القععول يمكننععا سععبق ممععا
 اهتمعام نعال قعد فيعه المعؤثرة والعوامعل التنظيمعي االلتزام موضوع نجد خاصة، لذا بصفة التنظيمية والثقافة عامة
 الثقعة و االسعتقرار و اإلبعداع تعزيعز و التنظيميعة األهداف بلوغ في حيويا عنصرا يعد فهو .الباحثين من الكثير
 أن يبعدو و التواصعل، و النمو و البقاء على المنظمة قدرات تطوير في يسهم كما فيها، العاملين و اإلدارة بين
 نابععا االلتعزام هعذا كعان إذا خصوصعا و للمؤسسعة، مفيعدا يكعون أن يمكعن التنظيمعي االلتعزام من كبير قدر توفر
 . الخارجية العوامل من ال األفراد، ذوات من

 زيعععادة و العامععل تحفيعععز بغععرض المنظمععات فعععي السععلوك هعععذا دراسععة إلععى الحاجعععة بععرزت فقعععد لععذلك ونتيجععة
 فعي التطبيقيعة و الميدانيعة األبحعاث معن الكثيعر إجعراء و النظريعات معن العديعد ظهعور إلعى أدى ما وهذا التزامه،
 .األخيرة الفترة

 نسق  التوافق المهني: -ثانيا 
I- :مفهوم التوافق 

من أجل الوصول إلى تحديد مفهوم التوافق ينبغي اإلشارة أوال مفهوم التكيف ألن هناك من يخلط بين 
وهناك من يرى أن التوافق هو التكيف   فإذا ما  فهناك من يرى أن التوافق أعم من التكيف،التوافق والتكيف، 

 مفهوم التكيف ؟ وما مفهوم التوافق ؟  
:التكيف في معناه العام هو: " العملية أو السلوك الذي يحاول به الفرد التغلب على الصعوبات أو  أوال

فع ما، لذلك فالتكيف يتضمن تغييرات في سلوك الكائن العواقب التي تقف حيال تحقيق حاجة ما أو دا
وتلك أو يعيش في كنفها  اإلنساني يستطيع به أن يواجه استجاباته للظروف البيئية المختلفة التي تواجهه،

 (1)التغييرات تتسم بالمرونة في مواجهة  مطالب وظروف المجتمع المتغيرة ".
الفرد على التكيف السليم مع بيئته االجتماعية والمهنية والبيئية : التوافق في معناه العام : " قدرة ثانيا 

والتوافق مع نفسه ومع اآلخرين، وهو عملية مستمرة باستمرار الحياة، وعن طريقها يصبم الفرد أكثر كفاءة 
 (2)في عالقته مع البيئة "

ه علماء وينظر البعض إلى التوافق على أنه مصطلم سيكولوجي أكثر منه اجتماعي، استخدم 
النفس االجتماعيون، ويقصدون به العملية التي يدخل بها الفرد في عالقته متناسقة أو صحية مع بيئته ماديا 

 واجتماعيا، فالتوافق يقصد به توافق السلوك و تكييفه مع البيئة لتكوين السلوك التوافقي والتكيفي. ومعنويا
تهدف تحقيق الغرض و إشباع الحاجات  ولهذا مصطلم التوافق أعم من مصطلم التكيف ،ألنه يس

فإذا كان التكيف هو طبيعة كل كائن حي و الذي يحاول  بالتغيير الذي يقصد به إعادة تنظيم عناصر البيئة،
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أن يوائم بين نفسه و العالم الطبيعي الذي يعيش فيه و محاولة منه للبقاء،  فاإلنسان بعالمه العقلي له القدرة 
 (1)لتحقيق هذه الموائمة و من ثم فالتوافق يشمل التغير و التغيير. على تغيير عالم الواقع

التوافق المهني يعتبر من أهم الميادين التي ينبغي أن يحقق فيها الفرد تكيفه النفسي  إذن
واالجتماعي، ولكي يمكن تحقيق التوافق المهني عند العمال ورفع مستواهم في الصناعة وزيادة الكفاءة 

ول على الجودة في اإلنتاج، ال بد من العمل عل تحسين توافق الفرد وعالقاته مع مكونات اإلنتاجية والحص
بيئته المهنية وهي تشمل على عالقة العامل بحرفته، عالقته بنظام المؤسسة، عالقته بالرؤساء، عالقته 

 .بزمالئه، وعالقته بظروف العمل، وكذا عالقته بالبيئة
أن اصطالح التوافق يؤكد أكثر ما يؤكده التكيف حتى أنه يمكن تعريف التوافق ب نه  نجل أويرى 

"تكيف الشخص ببيئته االجتماعية" في مجال مشكالت حياته مع اآلخرين، والتي ترجع لعالقاته ب سرته 
يف من اجل ومجتمعه ومعايير بيئته االقتصادية والسياسية والخلقية، ومن هنا نستطيع القول أن اإلنسان يتك

 (2).التوافق وليس العكس
II - مظاهـــــر التوافـــــــــــــق: 
 (3)يتضمن التوافق مظهرين أساسيين هما:   
شباع الحاجات والسلم الداخلي التوافق الذاتي-9 : ويشمل السعادة مع النفس والثقة بها والشعور بقيمتها وا 

لتحقيقها وتوجيه السلوك ومواجهة المشكالت الشخصية والشعور بالحرية في التخطيط ل هداف والسعي 
 وحلها وتغيير الظروف البيئية والتوافق لمطالب النمو في مراحله المتتالية وهو ما يحقق األمن النفسي.

: ويتضمن السعادة مع اآلخرين وااللتزام ب خالقيات المجتمع ومسايرة المعايير التوافق االجتماعي-1
ضبط االجتماعي والتغيير االجتماعي واألساليب الثقافية السائدة في المجتمع والتفاعل االجتماعية وقواعد ال

االجتماعي السليم والعالقات الناجمة مع اآلخرين وتقبل نقدهم وسهولة االختالط معهم والسلوك العادي مع 
 اعية.أفراد الجنس األخر والمشاركة في النشاط االجتماعي مما يؤدي إلى تحقيق الصحة االجتم

أما الثاني فيتعلق بالعالقات  (العالقات الداخلية الذاتية)فالتوافق الذاتي يتعلق بالتنظيم النفسي الذاتي 
بين الذات واآلخرين، وهذان المظهران للتوافق يعبران عن نفسيهما في مواقف الحياة المختلفة التي يوجد فيها 

 (4).الفرد في المنزل، في األسرة، مع الجيران، في وسط الجماعة، في العمل، المدرسة
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III - :(1)مجـــــاالت التوافــــــــق 
تبدو في قدرة الفرد على أن يتوافق توافقا سليما وأن يتواءم مع بيئته  مجاالت مختلفة للتوافق 

 وهي: االجتماعية أو المهنية
عناصر التوافق العقلي هي اإلدراك الحسي والتعليم والتذكر والتفكير والذكاء  التوافق العقلي:-9

 واالستعدادات، ويتحقق التوافق العقلي بقيام كل بعد من هذه األبعاد بدوره كامال ومتعاونا مع بقية العناصر.
عن صراعات داخلية وهو جزء من التركيب النفسي للفرد وكثيرا ما يكون  مسرحا للتعبير التوافق الديني:  -1

عنيفة، مثال ذلك ما نجده عند كثير من الشباب أصحاب االتجاهات اإللحادية والتعصبية، ويتحقق التوافق 
أثر عميق في  وذا الديني باإليمان الصادق ذلك أن الدين من حيث هو عقيدة وتنظيم  للمعامالت بين الناس،

لى األمن، أما إذا فشل اإلنسان في التمسك بهذا السند تكامل الشخصية واتزانها، فهو يرضي حاجة اإلنسان إ
 ساء توافقه واضطربت نفسه وأصبم نهبا للقلق.

يتحقق عندما يعتنق الفرد المبادئ األساسية التي تتماشى مع تلك التي يعتنقها  التوافق السياسي:-8
ذا ما خالف تلك المعايير المجتمع أو يوافق عليها، أي عندما يساير معايير الجماعة التي يعيش فيها، و  ا 

 تعرض لكثير من الضغوط المادية والنفسية.
يلعب دورا بالغ األهمية في حياة الفرد لما له من أثر في سلوكه وعلى صحته النفسية، التوافق الجنسي:  -4

ذلك أن النشاط الجنسي يشبع كال من الحاجات البيولوجية والسيكولوجية وكثيرا من الحاجات الشخصية 
جتماعية، وا حباطه مصدر للقلق والتوتر ويعتبر عدم التوافق الجنسي دليال على سوء التوافق العام لدى واال

 الفرد.
يتضمن السعادة الزوجية والرضا الزواجي ويتمثل في االختيار المناسب للزواج،  التوافق الزواجي: -5

باع الجنسي وتحمل مسؤوليات الحياة والسعادة الزوجية والدخول فيها والحب المتبادل بين الزوجين واإلش
 (2)الزوجية والقدرة على حل مشكالتها واالستقرار الزواجي.

: يتضمن السعادة األسرية التي تتمثل في االستقرار والتماسك األسري والقدرة على تحقيق التوافق األسري -9
ء وسالمة العالقة بين األبناء مطالب األسرة وسالمة العالقات بين الوالدين كليهما، وبينهما وبين األبنا

بعضهم والبعض األخر، حيث تسود المحبة والثقة واالحترام المتبادل بين الجميع ويمتد التوافق األسري ليشمل 
 سالمة العالقات األسرية مع األقارب وحل المشكالت األسرية.

لقدرات االقتصادية يحدث إن التغيير المفاجئ باالرتفاع أو االنخفاض في سلم ا التوافق االقتصادي: -7
ويلعب حد اإلشباع دورا بالغ األهمية في تحديد شعور الفرد بالرضا  اضطرابا عميقا في أساليب توافق الفرد،

أو اإلحباط، فيغلب على الفرد الشعور بالحرمان واإلحباط إذا كان حد اإلشباع عنده منخفضا ويغلب عليه 
 رتفعا.الشعور بالرضا إذا كان حد اإلشباع عنده م
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العملية الدينامية المستمرة التي يقوم بها الطالب الستيعاب مواد الدراسة والنجاح  هوالتوافق المدرسي:  -3
وبين البيئة الدراسية ومكوناتها األساسية، فالتوافق الدراسي هو قدرة مركبة تتوقف  فيها وتحقيق التالؤم بينه

. أما المكونات األساسية للبيئة الدراسية فهي الجتماعيبعد االعقلي و البعد ال: هما على بعدين أساسيين
 األساتذة، الزمالء، وأوجه النشاط االجتماعي ومواد الدراسة والوقت.

يقوم في حقيقته على إمكانية التخلص مؤقتا من أعباء العمل ومسؤولياته أو التفكير التوافق الترويحي: -1
وممارسة السلوك الحر التلقائي الذي يحقق فيه الفرد  فيه خارج مكان العمل. والتصرف في الوقت بحرية

 فرديته ويمارس فيه هواياته: رياضية كانت أم عقلية أو ترويحية ويتحقق بذلك االنسجام.
: هو مدى سعادة الفرد و استقراره المنزلي، وشعوره ب ن الظروف العالية يشوبها نوع التوافق المنزلي -01

 من الراحة و االستقرار.
هو حالة الفرد الصحية عندما تصل إلى درجة من السواء يشعر بها بالرضا عن  :التوافق الصحي -33

 حالته البدنية و الفسيولوجية .
: هو عملية انسجام الشخص و مسايرته للجماعة التي ينتمي إليها و أن يقر التوافق االجتماعي -01

 بمعاييرها و أن يشعر ب نه فرد فعال في هذا المجتمع .
: هو شعور الفرد بالسعادة التي تتكامل فيها جميع جوانب الشخص العامة و الخاصة التوافق االنفعالي -01

حيث سعادته و رضاه عن نفسه و عن ظروفه و إمكاناته و كذلك رضاه عن المجتمع الذي يعيش وينتمي 
 إليه .
االنجاز، والكفاءة والدخول فيها و االستعداد لها : ويتضمن االختيار المناسب للمهنة و التوافق المهني -01

 في اإلنتاج و الشعور بالرضا و النجاح .
IV - (1).االتجاهات األساسية في تفسير التوافق 

يتضم من الدراسات السيكولوجية المختلفة التي تناولت بالدراسة والبحث موضوعات التكيف النفسي 
 من تلك المداخلو أو عدم توافقهم فسير توافق األفراد متعددة يمكن بها تمختلفة و والتوافق أن هناك مداخل 

 :نذكر ما يلي
بين الوظائف  يعتمد هذا المدخل على أن الصحة الجسمية تعني التوافق التامالمدخل الفسيولوجي: -9

القدرة على مواجهة الصعوبات العادية المحيطة باإلنسان مع اإلحساس االيجابي بالنشاط و  ،الجسمية المختلفة
ويقصد بالتوافق في ضوء هذا التفسير أن تكون الوظائف الجسمية متعاونة تعاونا كامال  ،والقوة والحيوية

لصالم الجسم كله. فال يجوز في الحالة الصحية أن يقوم عضو من الجسم بنشاط أكبر أو أقل مما يتطلبه 
ال نش ت حالة مرضية تختلف في شدتها ومدة بقائها باختالف   نوعها وظروفها.الجسم كله، وا 

يعتمد هذا المدخل على أن الصحة النفسية تعني التوافق التام أو التكامل بين  المدخل السيكولوجي: -1
الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية التي تطرأ عادة على اإلنسان مع 
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المختلفة توفر االتزان  افق التام بين الوظائف النفسيةاإلحساس االيجابي بالسعادة والكفاية، ويقصد بالتو 
والتوافق بين الفرد وبيئته وكذلك بين الوظائف النفسية لدى الفرد. ووظيفة الحياة النفسية بمختلف عناصرها 
هي تكيف المرء لظروف البيئة االجتماعية والمادية و ايتها تحقيق حاجات اإلنسان، وهي تحقيق عادة 

لبيئة وهذه البيئة متغيرة، وهذا التغير يثير مشكالت يقابلها اإلنسان في مجاالت التفكير بالتفاعل مع ا
واالنفعال ومختلف أنواع السلوك. ولكن التغيرات التي تحدث قد تكون شديدة لدرجة تجاوز الحد الذي يقوي 

 الفرد على مقابلته والتكيف له وهنا تنش  الحاالت المرضية.
لتوافق في ضوء التفسير النفسي وهو قطب عدم التوافق فإنه يمكن تفسيره أما عن القطب اآلخر ل

على أساس أن عدم التوافق يرجع إلى اإلحباط وعدم التوازن سواء أكان عدم التوازن هذا قد يقف عائقا في 
 سبيل وصول الفرد إلى الكفاية والسعادة وأيضا للمجتمع الذي يعيش في كنفه.

ويعتمد هذا المدخل على أن الشخصية المتكاملة هي الشخصية التي ال ماعي: المدخل الثقافي واالجت -8
يظهر عليها تناقض أو عدم اتساق أو عدم التوازن ويجب اإلشارة في هذا المقام إلى أن التكامل بالنسبة 
ن للشخصية يعتبر مس لة درجة ال يمكن أن تتحقق في الواقع بصورة متكاملة، ذلك ألن درجة عالية نسبيا م

التكامل توجد إذا كان الشخص يقوم ب دوار محددة تحديدا واضحا ويعتنق اتجاهات مالئمة وال يتابع أهدافا 
يحجب بعضها ببعض باإلضافة إلى انتمائه لجماعات تتالءم معه، حيث ثقافتها وقيمها وعند التعرض لدراسة 

إلى تقليل فرص التكامل للشخصية التوافق في ضوء هذا المدخل يجب اإلشارة إلى أن تعقد الحديث يؤدي 
 والى ظهور احتماالت كثيرة لتفككها.

والواقع أن النظرة المتكاملة في دراسة التوافق والتي تشمل هذه الوجوه الثالثة الفسيولوجية، والنفسية  
أحد على  ءوال يصلم أن نفسر التوافق بنا ،إنما تشكل نظرة متكاملة األطراف لموضوع التوافق ،واالجتماعية
وذلك ألن كل مظهر سلوكي هو نتيجة حتمية لتفاعل العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية  ،منها وحده

 بطريقة ديناميكية مطردة.
V -  التوافــــــــــــق المهنـــــــــــــــــي:مفهوم 

توافقه مع محيط يعتبر التوافق المهني جزء من التوافق العام للفرد في شتى مجاالت حياته، ويشمل 
وما يطرأ على هذه البيئة من تغير  ،محيط من عوامل بيئية كثيرة طبيعية واجتماعيةالعمل بما يتضمن هذا ال

 بين وقت وآخر.
وتتضمن البيئة المهنية اإلداريين والمشرفين والمرؤوسين، وظروف العمل الفيزيقية وساعاته ونوعه 

 (1).خالل سنوات عمل الفرد أي خالل تاريخه المهنيويتميز التوافق المهني بالمرونة ويتحقق 
يشمل توافق الفرد لمختلف العوامل البيئية التي تحيط به في العمل وتوافقه  هني إذن فالتوافق الم

للتغيرات التي تطرأ على هذه العوامل على مر فترات من الزمن وتوافقه للخصائص الذاتية، وهكذا فإن توافق 
المشرف عليه ومع زمالئه، وكذلك توافقه مع مطالب العمل نفسه، توافقه مع  ومع، ل مع صاحب العملامالع
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السوق المتغيرة والخاصة بالعمل، وتوافقه مع قدراته الخاصة، ومع ميوله ومع مزاجه، كل هذا يدخل في 
 (1).مفهوم التوافق المهني

ل المحيطة به في مكان وقدرة الفرد على التكيف لظروف ومطالب العمل تعني توافقه لكل العوام
العمل ولكل التغيرات التي تحدث نتيجة هذه العوامل، كما يتضمن توافقه مع صاحب العمل أو رئيسه في 
العمل وكذا مع زمالئه، ومع متطلبات العمل، وكذا مع استعداداته الذاتية ومن الضروري لتوافق العامل في 

فكلما أمكن إشباع حاجات العامل الفسيولوجية وتقديرا  عمله أن يكون هذا العمل مشبعا لحاجاته المختلفة،
 (2).للذات و يرها كلما زاد من توافق العامل مع عمله

VI- (3):المهني أهميــــــــــة التوافـــــــــــــــق 
 قدرة الفرد على مواجهة مشاكله بمعرفة األسباب ومحاولة التغلب عليها. -
 المتغيرات المختلفة والحفاظ على توازنه االنفعالي.قدرة الفرد على التكيف مع  -
تمكن الفرد من إزالة توتراته عن طريق إشباع حاجاته المختلفة بالطرق المشروعة والتي تساهم في  -

 سعادته وسعادة اآلخرين.
 إقامة عالقات اجتماعية ايجابية مع باقي أفراد المجتمع يسودها الود واالحترام المتبادل.  -
اب المهارات والخبرات التي تمكنه من استغالل قدراته وتوظيفها في حياته العملية وذلك عن اكتس -

 طريق احتكاكه بالجماعات وحسن توافقه معها.
 تمتع الفرد بالصحة التقسية والتوافق النفسي واالجتماعي ومساهمته في زيادة إنتاجيته. -

VII - :معايير التوافـــــق المهنـــــي 
 أساسين هما:يظهر توافق العمال مهنيا في معيارين 

يشعععمل الرضعععا اإلجمعععالي ععععن العمعععل والرضعععا ععععن مختلعععف جوانعععب بيئعععة عمعععل الفعععرد، مشعععرفه،  :اــــــــــالرض-أوال
زمالئه والمنظمة التي يعمل بهعا وظعروف عملعه وسعاعات عملعه ونعوع العمعل العذي يشعغله،  كمعا يشعمل إشعباع 

ن فعي حاجاته وتحقيعق أوجعه طموحعه وتوقعاتعه، ويشعمل اتفعاق ميولعه المهنيعة وميعول معظعم النعاس العذين يعملعو 
مهنته. ويمكن من ذلك أن تعرف الرضا عن العمل على أنه مجموعة المشاعر الوجدانية التي يشعر بها الفرد 
نحو العمل الذي يشغله حاليعا وهعذه المشعاعر قعد تكعون سعلبية أو ايجابيعة وهعي تعبيعر ععن معدى اإلشعباع العذي 

شعر الفرد من خالله أنه يحقق متطلبات يتصوره الفرد أن يحققه من عمله. أما اإلرضاء  فهو جانب سلوكي ي
 (4).بيئة العمل سواء المادية واالجتماعية حتى يمكن المنظمة من تحقيق أهدافها
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يتضم من إنتاجية الفرد وكفايته ومن الطريقة التي ينظر بها إلى مشرفه وزمالئه والمنظمة  :اءــــــاإلرض -ثانيا
ت خره ومن حوادث العمل ومن عدم قدراته على البقاء في العمل التي يعمل فيها، كما يتضم سلبيا من  يابه و 

 (1).لمدة مرضية من الزمن، ويتضم من إنفاق قدراته ومهاراته وتلك المتطلبة للعمل
ومن ثم فإن التوافق المهني هو توافق العامل مع جميع متغيرات العمل،  بما يبعث على الرضا 

جاته وتحقيق طموحاته وتوقعاته مما ينعكس على إنتاجيته المهني ويتضمن ذلك رضا العامل وا شباع حا
ذا لم يتحقق للعامل الرضا فإنه ينعكس سلبيا على  وكفايته وعالقته بزمالئه ورؤسائه ومع بيئة العمل. وا 
انتظامه في العمل حيث يكثر تذمره وشكواه و يابه وت خره عن العمل،  وفي هذه الحالة يعتبر توافقه المهني 

د قامت دراسات الهاوثورن حول الرضا الوظيفي وذلك في منتصف العشرينات تبحث ت ثيرات فترات وق ،سلبيا
 (2).الراحة والرضا على األداء وكذلك دراسة االتجاهات والمشاعر التي يمتلكها العمال نحو العمل

ب للمهنة فالتوافق المهني يتضمن الرضا عن العمل وا رضاء اآلخرين فيه ويتمثل في االختيار المناس
عن قدرة واقتناع شخصي واالستعداد لها علما وتدريبا والدخول فيها والصالحية المهنية والكفاءة واإلنتاج 
والشعور بالنجاح والعالقات الحسنة مع الرؤساء والزمالء والتغلب على المشكالت وال ينبغي أن نتصور أن 

أن التوافق المهني يعني أيضا توافق الفرد لبيئة التوافق المهني هو توافق الفرد لواجبات جد محدودة وذلك 
 (3).العمل

، ومن جميع لة الرضا عن العمل بصورة إجماليةوهكذا يكون المظهر األساسي للتوافق المهني هو حا
الوجوه وعن ما يحيط بالعامل من مؤثرات بحيث يشعر باألمن واالرتياح لتحقيق ر باته،  وميوله وطموحاته 

النجاح الذي يتمثل في حجم اإلنتاج ونوعه، وهناك عدة جوانب في الرضا عن العمل تشير وا حساسه بإحراز 
للتوافق المهني في مقدمتها زيادة األجور،  والتطور الذاتي للمؤسسة،  وثبات العاملين واستقرارهم فيها،  

 (4) .ومدى االستفادة من قدراتهم
VIII- :العوامل التي يتأثر بها التوافق المهني 

العمععر والجععنس ومسععتوى التعلععيم  :يتعع ثر التوافععق المهنععي والرضععا عععن العمععل بعوامععل كثيععرة مععن أهمهععا
والتعععدريب ونعععوع المهنعععة ونمعععط الشخصعععية والتوافعععق الععععام والتكيعععف خعععارج نطعععاق العمعععل والمكانعععة االجتماعيعععة 

ات بيئعععة العمعععل واالقتصعععادية للعامعععل وظروفعععه الماديعععة، وكعععل معععا يعكعععس رضعععاه ععععن عملعععه بمعععا فعععي ذلعععك مكونععع
وعالقات العامل بزمالئه، ووجهة نظره في مشرفيه ورؤسائه ومرؤوسيه وأجوره وفي الظروف المحيطعة بالعمعل 
 ،ونوعه وعدد ساعاته ومتطلباته. وأن الحضعارة الصعناعية الحديثعة ر عم معا وفرتعه معن عوامعل التقعدم واالزدهعار
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العععاملين،  وتسععهم فععي التعع ثير علععى نمععوهم النفسععي بعععث علععى زعزعععة األمععن واالسععتقرار فععي نفععوس ت فإنهععا قععد
 (1)وا صابتهم باألمراض النفسية المختلفة.

 (2)ويمكن تحديد أهم العوامل التي تؤثر في التوافق المهني فيما يلي: 
التغيرات اليومية التي تحدث نتيجة التطور التكنولوجي لآلالت المستخدمة في العمل مما ينتج عنه ضغوط  -

 للعامل تتمثل في:نفسية 
 زيادة العمل الذهني لمواكبة العمل على مثل هذه اآلالت. -أ

التطور الكبير في مثل هذه اآلالت يؤدي بالتالي إلى خفض حاجة المصنع من العمال مما  -ب
ال أنه عندما يصبم عمالة م أن قوانين العمل ال تسمم بذلك إيهدد العامل بصفة دائمة لالستغناء عنه، ور 

 ة بمصنعه ال يستطيع إشباع حاجته إلى تحقيق الذات وهي من أهم الحاجات النفسية للعامل.زائد
نتيجة هذا التطور التكنولوجي السريع في اآلالت تلج  المصانع إلى تدريب العاملين للعمل على  -ج

نجاح، أو عدم هذه اآلالت، وينتاب العمال من جراء ذلك مخاوف بالنسبة لعدم استطاعتهم استكمال التدريب ب
االستطاعة للقيام بالعمل على هذه اآلالت، ر م الحصول على التدريب مما يزيد من تلف وتوتر هؤالء 

 العمال.
اختالف البيئات من حيث العوامل الحضرية، فالعامل الذي ينزح من الريف للعمل بالصناعة يجد  -د

بين البيئتين من حيث الهدوء والضوضاء وطبيعة العالقات المختلفة بين األفراد  اكبير  اواختالف اأن هناك تباين
 ...الخ، مما يؤثر دون شك في توافق هذا العامل.كل من المجتمع الزراعي والصناعي في
 هناك بعض العوامل الشخصية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على توافق العامل وأهمها: * و 

 مات الشخصية للعامل مع متطلبات أداء هذا العمل من هذه المتغيرات.عدم تناسب قدرات وس -أ
قد تكون الحالة الصحية للعامل من العوامل التي تؤدي إلى سوء التوافق وكلما كانت الحالة  -ب

 الصحية سيئة كلما وجد العامل نفسه عاجزا عن أداء عمله أو ت ديته دون نجاح يذكر مما يشعره بالنقص.
روف العامل االجتماعية سببا في سوء التوافق فما من شك أن المشكالت األسرية قد تكون ظ -ج

 والعائلية تؤثر بشكل مباشر في هذا التوافق.
الحالة النفسية والمزاجية للعامل واالضطرابات االنفعالية والنفسية والقلق واإلحباط و يرها من  -د

 األسباب الهامة لعدم توافقه في أداء العمل.
 العمل السائد في المصنع يؤثر بدون شك في مدى توافق العامل بعمله.مناخ  -

فإهمال العالقعات الشخصعية بعين الععاملين وبعضعهم وبيعنهم وبعين إدارة المصعنع، والقيعادة الديكتاتوريعة،  
والظروف الفيزيقية الصعبة، والخدمات  ير المتوفرة مثل الخدمات االجتماعيعة والصعحية والنفسعية، والخعدمات 

ألخرى مثل إنشاء دور الحضانة للععامالت والتغذيعة باإلضعافة إلعى الخعدمات الترفيهيعة معن رحعالت ومصعايف ا
 واألندية لشغل أوقات الفراغ كل هذا يؤثر سلبيا بالنسبة لتوافق العمال.
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IX - المهـــــني: أهمية التوافق 
المهني الظاهرة  التوافق ، ومن ثم يعتبرالمهنيمهني تظهر في حدوث الرضا ال إن أهمية التوافق

األكثر أهمية الرتباطه بالعديد من المتغيرات الموجودة بمحيط العمل، ولكونه المؤشر األكثر صدقا عن السير 
العامل بعد ما يحقق إشباع رضا المهني للداللة عن حالة  مل. و البا ما تستخدم عبارة التوافقالحسن للع

الترقية أو حتى رضا المسؤول عنه، ويمكن القول ب ن الرضا عن  حاجة من حاجاته، كالزيادة في األجر أو
شباعات من مصادر مختلفة ترتبط في تصوره رد النفسية الناتجة عن حصوله عن االعمل هو حالة الف

 (1).رضاهتوافقه و بوظيفته، وبقدر ما تحققه هذه  الوظيفة من إشباعات بقدر ما يزداد 
X - (2)المهـــنـــي: عوامل التوافق 
يذكر منها دراسات  عن العمل : لقد أجريت الكثير من الدراسات حول العالقة بين األجر والرضااألجر -9
"، 3842 برنت"و سوبر وستروات"، "هاندلسن"،"، "Miller 3853ميلر "، "Thompson 3818طومسن"
 " .3811 كندل وسميث"

مستوى الدخل والرضا عن العمل، فل جر أهمية في أمريكا وانجلترا تؤكد كلها على وجود عالقة طردية بين 
من حيث إشباع حاجات كشعور باألمن واالرتياح ، وكدليل العتراف منظمته ب هميته ومكانته ونظرة المجتمع 

 إليه كدليل للنجاح والتفوق.
ة األخير  : إن العالقة بين الرضا عن األجر والرضا عن فرص الترقية كبيرة، إذ أن هذهفرص الترقية -1

اعتراف من اإلدارة للجهد المبذول وللتفاني وااللتزام في العمل،  تعني الزيادة في المرتب، كما يعتبرها اآلخرين
" فروموتشير نتائج الدراسات إلى أن هناك عالقة طردية بين توفر فرص الترقية والرضا عن العمل، ويرى "

عمل هو طموح أو توقعات الفرد لفرص أن العامل المحدد ألثر فرص الترقية على الرضا عن ال 3815
 والعكس. متاحة له للترقية أقل من طموحاتهالترقية، فرضا العامل يقل كلما كانت الفرص ال

: إن معظم الدراسات أكدت على وجود عالقة وطيدة بين نمط اإلشراف ورضا العمعال، وقعد نمط اإلشراف -8
بكعل قضعاياهم ومشعاكلهم، ويعمعل يهتم بالعمعال و  ذيوزمالؤه دراسات توصلت إلى أن المشرف ال ليكرتأجرى 

على اتسعاع العالقعة بينعه وبيعنهم، ويحعاول تفهعم سعلوكياتهم معع السععي لتفعادي األخطعاء يكسعب والءهعم ويحقعق 
درجة عالية من رضاهم، أما المشرف الذي ينظر للعمل من زاوية ضيقة وال يهتم إال باإلنتاج، وينظعر للعمعال 

حقيععق اإلنتععاج ال يحقععق سععوى االسععتياء والتضععمر مععن العمععل، فالبععد مععن االهتمععام بععنمط كعع دوات أو وسععائل لت
 اإلشراف واالعتناء بحاجات ومشاعر عمالنا أثناء التعامل معهم.

: هناك الكثير من يرون ب ن المتغيرات المتصلة بمحتوى العمل هي الوحيدة المسببة محتوى العمل -4
تقدير اآلخرين ألداء الفرد، و فرص اإلنجاز، و طبيعة أنشطة العمل، و لمشاعر الرضا عند األفراد كالمسؤولية، 

وع يقلل من تكرار النمو والترقية ، فكلما تنوعت المهام كلما ارتفعت درجة الرضا عن   العمال، ألن التنو 
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المهام، وهذا بدوره يقلل من الملل، لكن تنوع المهام ال يحقق الرضا إال إذا توفر التكامل بين المهام ودرجة 
ال حدث العكس.   الذكاء عند العامل وا 

: إن لتوزيع ساعات العمل أثر على رضا العامل إذ ال بد من فترات راحة كإجراء للحفاظ ساعات العمل -5
ط الجيد ل داء وذلك لما لها من ت ثير إيجابي على الفرد عضويا ونفسيا، فإنه كلما توفر للفرد حرية على النم

استخدام وقت الراحة كلما زاد رضاه على العمل، وكلما تعارضت ساعات العمل مع وقت الراحة وحرية الفرد 
 في استخدامه كلما انخفض رضاه.

محيط الفيزيقي من ت ثير على العامل وسلوكه مثل اإلضاءة، : نظرا لما للالظروف الفيزيقية للعمل -9
الخ، وانطالقا من ت ثيرها على درجة تحمل الفرد فإنها تؤثر على …الحرارة، التهوية، البرودة، الضوضاء 

درجة تقبله لبيئة العمل كعالقة متعدية وبالتالي على رضاه عن العمل، وتشير معظم الدراسات إلى أن لسوء 
 فيزيقية ولوضعيات العمل  ير المريحة عالقة كبيرة بعدم رضاه.الظروف ال

اعله مع الجماعة التي يعمل معها : حيث تؤثر جماعة العمل على رضا الفرد فإذا كان تفجماعة العمل -7
تفاعله معهم مصدر توتر أو إعاقة إلشباع  دخل في تحديد رضاه، أما إذا كان منافع فإن لذلك تحقق له
قيق أهدافه فذلك يشكل عدم رضا عن عمله، ويتجلى ذلك  البا في مختلف أشكال المقاومة أو تح ،حاجاته

المباشرة أو  ير المباشرة كتمثيل وتيرة العمل، ترك العمل، تحديد اإلنتاج، التبذير من مواد اإلنتاج أو الوقت، 
فتكون هناك جماعات عمل ازدياد النشاط النقابي، الت خر، التغيب، التمارض، األمراض والحوادث. وبهذا 

 مشتتة وعديمة الت ثير.
IX - :قياس التوافـــــــق المهنـــــي 

 (1)يمكننا قياس التوافق المهني للعامل باستخدام ما يلي:
 مقياس الرضا اإلجمالي عن العمل. -
 مقياس اتجاه يشمل مقاييس فرعية لقياس االتجاهات نحو جوانب العمل المختلفة. -
 الر بات.مقياس  -
 مقياس مستوى الطموح. -
 قدرات.البطارية  -
 مقياس الميول. . - 

 .مقياس اإلنتاجية أو الكفاية اإلنتاجية -
 .مقاييس مقننة للغياب واإلصابات -
 استبيان عن التاريخ المهني. -
 صحيفة متابعة الفرد في العمل. -

 محك للمالئمة المهنية. -
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المصممة لقياس التوافق المهني في جوانبه المختلفة تقنيين لها  يجب أن يسبق استخدام هذه األدوات
وتدريب على استخدامها حتى يمكن الثقة في نتائجها ولكي يتحقق التوافق المهني للعامل في المصنع يجب 

 (1)مراعاة ما يلي:
ضرورة وضع العامل المناسب في المكان المناسب أي الذي يتناسب مع إمكاناته وقدراته  -

 عداداته المهنية عامة، وأن يكون هذا قائما على اختيار مهني وتوجيه مهني سليمين.واست
ضرورة وجود نظام ديمقراطي صناعي داخل المصنع أو الوحدة اإلنتاجية يحرص على زيادة  -

الكفاية اإلنتاجية للعامل والمصنع حرصه على كرامة العامل وحريته وصحته النفسية والجسمية وأن يوفي حقه 
 ي التقدير في الوقت المناسب.ف
ضرورة أن تحرص المؤسسة على إقامة عالقات راضية مرضية يرضى عنها هو ويرضى عنها اآلخرون  -

 بينه وبين المشرفين والرؤساء، وعليها أن تحرص على  رس روح التعاون والثقة في العامل.
العامل في جو يسوده اإلماء، يجب تحسين ظروف العمل وشروطه الفسيولوجية المختلفة حتى يعمل  -

ويجب  تنبيه العامل إلى أسباب الحوادث واإلصابات وأنها ترجع إلى مجموعتين من األسباب أسباب إنسانية 
 خاصة بالعامل ذاته وأسباب أخرى فنية ترجع إلى المصنع أو الوحدة اإلنتاجية.

 واإلشراف السليم عليه. يجب تكييف العامل لآللة التي يعمل عليها وذلك بالتدريب الدائم -
 يجب تحسين عالقات العامل بالبيئة الخارجية للمؤسسة. -
يجب أن يطلع العامل على مدى تقدمه بشكل دائم ومستمر حتى يحسن أدائه وأن يضم له سبل التقدم في  -

 مهنته.
كن وأن تهيئ لهم أن يتم اطالع العمال مقدما بالتغييرات التي ستؤثر عليهم فيتم لهم شرح األسباب إن أم -

 األسباب إن أمكن ذلك.
يجععب أن يععتم االسععتفادة مععن مقععدرة كععل شععخص علععى أحسععن وجععه وبععذا يجععب أن نبحععث عععن الكافيععات  يععر  -

 المستغلة وأال نقف في سبيل تقدم أي شخص.
 يجب معاملة العمال ك فراد لهم حقوق وعليهم مسؤوليات. -

IIX- عالج مشكالت التوافق المهني: 
 (2)بالوسائل اآلتية:يمكن عالجها لحد من المشكالت الناتجة عن سوء توافق العمال ل

إذا اتبعنا الطرق العلمية الختيار العمال ألداء األعمال  إتباع العملية في االختيار والتوجيه والتدريب: -9
ا أن التوجيه والتدريب مالهم. كمالتي تتناسب وقدراتهم سوف نجني الكثير من توافق هؤالء العمال في أداء أع

تتواءم مع التطور التكنولوجي لآلالت المستخدمة في العمل، وال شك  ما معرفة ونظريات ووسائلله اقد أصبح
 أنه بإتباع الطرق العلمية في التعامل مع مثل هذه األمور يسهم بقدر كبير في توافق العامل في عمله.
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يساعد اإلرشاد النفسي العامل عن طريق تشجيعه ية: توفير األخصائيين للقيام بالخدمات اإلرشاد -1
للتعبير عن انفعاالته الستخراج المشاعر السلبية والمؤشرات والدوافع العدوانية، إذ أن العامل يتردد في التعبير 
عن مشاعره لزمالئه أو مشرفيه وينتج عن ذلك قمع هذه المشاعر وتراكمها وخطورتها ثم تظهر بصورة سيئة 

ل والعمال. وينتج عن تعبير العامل عن هذه المشاعر واالنفعاالت بعض الراحة والخالص من تضر بالعم
القلق، ويستطيع مواجهة مشكالته بهدوء واتزان أكثر. كما أن اإلرشاد النفسي يساعد العامل على التعبير عن 

 مشاعره ومشكالته إلمكان التصدي لها وعالجها. 
قد يحتاج العامل إلى خدمات مختلفة، فإذا لم يستطع الحصول  ارية:تزويد العمال بالخدمات االستش -8

عليها فإنها تكون سببا في شعوره بالقلق وسوء التكيف مع بيئته، وهذه الخدمات تحتاج لخبرة أشخاص 
 يتخصصون في النواحي الطبية والتربوية و يرها.

العمل المناسبة للعامل لت دية عمله على على إدارة المصنع أن توفر بيئة  توفير بيئة مناسبة للعمل: -4
أحسن وجه، مثل تزويده باألدوات والمواد المناسبة التي تساعد على اإلنتاج بكفاية وبحد أدنى من المجهود، 

على إشباع حاجاته المختلفة، باإلضافة إلى توفير الظروف الفيزيقية المناسبة للعمل من حيث  هوالتي تساعد
 وضاء ...الخ.اإلضاءة والتهوية والض

X III - التوافق المهني وعالقته ببعض المتغيرات: 
 الصحة النفسية والتوافق المهني: -أوال
ليس من شك في أن الصحة النفسية ذات صلة وثيقة بالتوافق المهني أي بكفاية العامل اإلنتاجية     

 وعالقته االجتماعية في مضمار العمل ، والصحة النفسية ليست مجرد خلو الفرد من األعراض الشاذة  

ومن العالمات الصحة إنما هي إلى جانب هذا تتميز بعالقة إيجابية إلى جانب هذه العالمات السلبية ، 
 النفسية اإليجابية :   

قدرة الفرد على اإلنتاج المعقول في حدود ذكائه و حيويته واستعداداته، إذ أن كثير ما يكون الكسل  -0
 والخمول دالئل على شخصيات هدتها الصراعات واستنفذ الكبت حيويتها .

والتسامم واإليثار ال يشوبها التحدي  قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعية راضية مرضية تتسم بالتعاون -1
عدم االكتراث لمشاعرهم، و لذلك يمكن اإلشارة  والعدوان واالرتياب أو عدم االعتماد المسرف على الغير أو

إلى أن العصبي ينتابه التعب بعد المجهود القليل، و أن الوسواس والهواجس والمخاوف الشاذة كثيرا ما تعرقل 
تركيز انتباهه فيما يعمله أومن المثابرة واتخاذ القرارات، يضاف إلى ذلك أن العصبي  نشاط الفرد، أو تقلل من

فهو يرى األمن و السالمة في ابتعاده  ال يحسن العمل الجماعي أو يرحب به بقدر ما يفضل العمل الفردي،
التعامل مع  عن الناس، ألن المواقف االجتماعية أشد ما يثير قلقه وأنه شخص يجد في العادة صعوبة في

الناس والتفاهم معهم، كما أنه يجد عسرا في انتشال نفسه من المواقف الصعبة التي يتعرض لها من الناس، 
والعصبي يسوء عمله و إنتاجه فيضطر إلى اإلسراع والتعجل في عمله بت ثير بواعث مالية أو ضروب أخرى 

 أن ينهار بعد وقت طويل أو قصير . من اإل راء و قد يمضي في عمله خوفا أو طمعا ولكنه ال يلبث
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وأشارت الكثير من البحوث األجنبية و المحلية إلى عالقة الحوافز المادية أو المعنوية بالصحية        
المرتبطة بالصحة والتعليم، وتلبية احتياجات  ) النفسية ،فإحساس العامل بإشباع حاجاته المادية والمعنوية

عن طريق حافز  ( المرتبطة كذلك باإلحساس و التقدير والمكانة وتكافئ الفرصالم كل و الملبس و الترقية، و 
العمل المادية التي قد تدفعه في نفس الوقت لزيادة إنتاجه، كما تبين إحساس العامل بإشباع ذلك يرتبط 
 بالصحة النفسية لديه، فكلما أشبع العامل حاجاته السابقة قلت الصراعات الداخلية وازدادت عالقاته
االجتماعية بزمالئه و باإلدارة قوة و صحة ، و كلما قلت سبل إشباع هذه الحاجات كلما زادت الصراعات 

داخل النفس  وشعر بالسخط ناحية العمل  الزمالء و اإلدارة ، ( األنا و األنا األعلى ) بين القوى المختلفة 
لمتمتعين بالصحة النفسية ، باإلضافة إلى ولذلك كلما توفرت فرص التقدم في العمل كلما زادت نسبة العمال ا

ضغوط العمل التي لها عواقب سيئة على الصحة النفسية و من االضطرابات النفسوجسمية التي تحدث نتيجة 
تعرض بعض الوظائف للضغوط من جانب العمل لمدة طويلة ، وال يحدث للعامل عواقب نفسوجسمية فقط 

ية تشمل التوتر و االكتتاب و حدة الطبع و القلق، و قلة احترام من جراء ذلك ولكن تحدث له اضطرابات نفس
 (1)الذات.
 :القرار المهني و التوافق المهني -ثانيا

، لما أن الفرد في حياتهالقرارات التي يتخذها لقرار المهني من أهم اإلجراءات و تعتبر عملية اتخاذ ا 
المهني أمر مختلف حيث أن الفرد ال يستطيع أن يتخذ قرارات كثير لكل ساعة و كل يوم، إلى أن القرار 

القتصادي  واالجتماعي واألسري يتخذه جزافا، ألنه إن حصل ذلك فسيترتب عليه تحديد مستوى الفرد ا
النفسي و األسري، إن القرار المهني  عالوة على ذلك سيحدد أشياء كثير عند الفرد ومن ضمنها طبيعة و 

المدينة الذين يعمل معهم وعلى العكس من القرار المتسرع ، فإن القرار العمل، وخطورته، والعمال ورفاق 
سماته الشخصية ومفهومه عن المهني لمتخذ بعقالنية منطقية الذي يراعى فيه ميول الفرد وقدراته و قيمة و 

يساهم  النفسي واالنفعالي والعمري واالجتماعي ،وء العمل ومستوى الفرد الجسمي و تفضيالته المهنية وسذاته و 
في التوافق المهني ، فالشخص المتوافق مهنيا يهتم بجمع معلوما ت وافية و شاملة تتعلق بالفرص المهنية 
المتاحة من العمل ويفكر في مستقبله المهني بشكل مستقل وليس بشكل مت ثر باآلخرين مع أن اآلخرين قد 

ذا ما أحسن الف رد عمليته صنع  القرار، استطاع أن يتكيف يكون لهم دور كبير في عملية االختيار المهني وا 
األمر الذي يساعده على  ويتوافق مع بيئة عمله  وطبيعتها، ومع العمال والمرؤوسين، ومع األفراد والمجتمع،

الشعور بالسعادة و الرضا واالرتياح واإلنتاج و تحقيق ذاته المهنية، إن الرضا الوظيفي مرتبط بتقدير الرفاق 
لتي يختارها الفرد بالمكافآت التي من الممكن أن يحصل عليها ، و كذلك عوائد العمل واألسرة للمهنة ا

وجاذبيته ونظرة اآلخرين له، و الدخل الذي يتحقق من خالله  وساعات العمل التي يعمل فيها العامل والقرار 
ينخرط فيه، المهني يتضمن مسائل عديدة، من صاحب القرار كفرد الذي يريد أن يقر نوع العمل الذي س

النجاح و الفشل فيه، وتجريبه وعن التنازالت التي يجب أن  توقعاته من هذا العمل وتوقعات اآلخرين إمكانية
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يقوم بها الفرد التخاذ القرار المهني إن لم يجد العمل أن يلتحق فيه تماما وكذلك مدى خطورة هذا العمل و 
 الخيارات و البدائل المتاحة له .

المهني أمر هام في حياة الفرد و مدى رضاه عن مهنته ، و إن هذا الرضا يعتمد على درجة  إن القرار      
االنسجام بين نمط الحياة و المهنة، كما أن المهنة تحدد أوقات فراغ الفرد ، و الفراغ له عالقة باألوقات 

المهني عند الشروع في  والمصادر المتاحة للفرد و يجب عدم إ فال دور العوامل المختلفة في اتخاذ القرار
والخوف والفشل  لإلنجازاتخاذ مثل هذا القرار، هذه العوامل توقعات الفرد وقدراته ونموه واتجاهاته  وحاجاته 

والثقة بالنفس وتعارض األدوار والحظ و الصدفة و خبرات الطفولة المبكرة  وأنماط التنشئة االجتماعية و شدة 
ية للفرد وجماعات الرفاق ووسائل اإلعالم والمحاباة على أساس الجنس حاجاته للعمل و األوضاع االقتصاد

الفرد و قيمة  و مدى سوية الفرد  والعمر والعرض والطلب في سوق العمل، و األشخاص المهمين في حياة
 (1) الجسمية و النفسية وروح المغامرة   و مستوى طموحه و مفهومه عن ذاته .

X IV -  في المؤسسات اإلنتاجية:التوافق المهني للعامل 
مكونات بيئته  يحقق العامل التوافق المطلوب  في عمله يجب أن يحقق بعض العالقات  مع لكي
 (2): وهي كما يلي

مكاناته وميوله ، فيجب و ضع العامل في العمل المناسب له عالقة العامل بحرفته :-/0 فمن حيث قدراته وا 
االختيار المهني، وعملية التوجيه المهني والفشل في ذلك يتسبب عنه ترك والذي يساعدنا في ذلك هما عملية 

 الكثيرين لعملهم وانتقالهم ألعمال أخرى نتيجة فشلهم فيه .
فالعامل المتوافق توافقا حسنا مع عمله عادة ما يكون على عالقة حسنة  عالقة العامل بنظام المؤسسة: -/2

ولذلك ينبغي على المؤسسة أن تقوم بدراسة األسباب الحقيقية التي  مع النظام والهيئات اإلدارية للمؤسسة،
 تؤدي بالعامل ألن تسوء عالقته بنظام المؤسسة وهيئاتها اإلدارية وتحاول عادة على إزالتها.

 ولقد صنف "عباس عوض" هذه العوامل والتي تعوق تحقيق التوافق المهني للعمال كما يلي :  
 عوامل شخصية. -عوامل خارج المصنع* -عوامل داخل المصنع * -**عوامل حضارية وتكنولوجية 

التكنولوجيا أدت إلى تغييرات هامة في الكيان االجتماعي لقلة الحاجة  لقدعوامل حضارية وتكنولوجية : -أ
للعمل اليدوي، وزيادة العمل الذهني المطرد، كما أدت من ناحية أخرى إلى تحسين العمل الفيزيقية وارتفاع 
معدالت اإلنتاج، والى نقص االحتياجات من العمالة، ويالحظ أنه في المراحل األولى لمسيرة التكنولوجيا يوم 

وكان يعمل في بيئة محددة المكان ومحدودة  ،يدوية أو الماكينة بسيطة التركيبكان العامل يعمل على اآللة ال
، كان هذا يشعره باالنتماء، ومن وصاحب العملمة بينه وبين زمالئه العالقات وبيئة تسودها العالقات الحمي

ثم يعرف لمن يعمل ولمن ينتج، فيستطيع أن يشكو أو يقترح، وأن يرى أثر شكواه واقتراحه ومصيرها، وبعد 
، وأضحى العامل يؤدي عمال ال يعبر عن شخصيته وال يشعره وجيا إلى مرحلة اآللية التلقائيةأن وصلة التكنول

، وال يعرف ماذا يفعلون، ي آلة ضخمة، وهو ال يتصل بزمالئهحيث أنه ترس صغيرا ف ب هميته أو بانتمائه،
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وما عملهم، وما هو موقع إنتاجه من إنتاجهم ؟ ذلك أن التكنولوجيا اليوم قد أحدثت تغييرا ضروريا في النمط 
عالقات اإلنتاج، وقد التكنولوجي لإلنتاج ، ولقد أدى هذا بدوره إلى تغيير النمط االجتماعي لإلنتاج، أي في 

كل مهماته تنحصر في تشغيله لآللة ومتابعتها، مما ال يوفر له  وجد ذلك في صناعة النسيج حيث أن العامل
التمييز الشخصي بينه وبين عامل آخر، وكذلك بتر للعملية اإلبداعية واالبتكارية في العمل ، واألكثر من 

جماعي لإلنتاج كل ذلك بدوره أدى إلى اختزال العالقات ذلك قلة عدد العمال اللذين يعملون كفريق 
االجتماعية، وانعدام روابط االنتماء بمكان العمل، وال يوحى ما سبق إلى أن تدعو إلى التخلف الصناعي 

هل يوجد  (ب عليها يجب أن تزيد التكنولوجياالتكنولوجيا تولد المشاكل ولكي تتغل )لمواجهة هذه المشاكل لكن
، وكذلك س اآللةأنه يجب على العامل أن يتطور ويسير في تطور مستمر حتى ال يقع بين ترو ذلك ؟ على 

 (1)يطور عالقاته وخصوصياته لتتالءم مع ظروف العصر الذي يعيشه.
يوجد داخل المصنع عدة أبعاد تؤثر في تحقيق العامل للتوافق المهني وهي  عوامل داخل المصنع : -ب

 (2)كالتالي:
: ففي ميدان العمل وجد أن عالقة العامل بعمله اليوم قد ت ثرت ت ثرا بالغا، فلم مل بعملهعالقة العا -0

يستطع وحده أن ينتج  سلعة واحدة ال يشاركه فيها أحد، ولكن ما يحدث أن هناك كثيرين  يشتركون في 
 إنتاجهم وهو لم يصنع سوى جزئا ضئيال منها، وهذا يقل من تقدير العامل لذاته. 

 الفرد القائم بالعمل كلما شعر باالرتياح النفسي واألمن زادت قدرته عالقة العامل بنظام المؤسسة: -1
اإلنتاجية ، وارتفعت شدت دوافعه للعمل ، بل ويزداد والئه للمؤسسة التي يعمل بها والتوحد معها ، ذلك أن 

ى عالقته بالمؤسسة ونظامها  فالعام التوافق النفسي للعامل مع عمله وظرفه الخارجية ينعكس بدرجة كبيرة عل
 المتوافق توافقا حسنا مع عمله، عادة يكون على عالقة حسنة مع النظام والهيئات اإلدارية بالمؤسسة. 

: تدل البحوث الحديثة داللة قوية على أن المدير أو الرئيس ربما كان أخطر عالقة العامل برؤسائه -1
هو يمثل اإلدارة العليا في أعين مرؤوسيه، كما أن شخصيته وسلوكه عامل في لبيئة السيكولوجية للعامل، ف

يؤثران في سلوك من يديرهم أو يشرف عليهم وفي روحهم المعنوية كما أن لسياسته الصلة المباشرة بإنتاج 
 الجماعة التي يريدها .

وفي نظام ال يكشف التوافق المهني عن نفسه في أداء العمل فحسب بل  عالقة العامل بزمالئه: -4
العالقات الشخصية التي تكتنف حياة العامل ، والشك أن موقف العمل إنما هو موقف اجتماعي ديناميكي 
يمثل فيه  الزمالء ما يمثله األخوة بالنسبة للفرد في األسرة، وذلك أن التوافق االجتماعي إنما يتعلق بالعالقات 

ول : إن عالقة العامل بزمالئه إنما هي عامل هام وفعال بين الذات واآلخرين بتقبل الذات، مما تقدم يمكن الق
في تحقيق التوافق المهني للعمال، وأن القيادة الديمقراطية، إنما هي أهم الوسائل الفعالة في إحداث التنا م 
بين زمالء العمل، وينبغي على المؤسسة أن تساعد األفراد على التوحد والشعور باالنتماء إلى وحدات العمل 

                                                                 
توراه في علم النفس ، جامعة ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكالعالقة بين االتجاه نحو التقنية الحديثة والتوافق المهنيإبراهيم بن مهنا المهنا: 1
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يعملون بها، كل ذلك أدى إلى إحداث التوافق بينهم، والتآلف ورفع كفايتهم اإلنتاجية ألن موقف العمل،  التي
والعناصر المشكلة للعالقات اإلنسانية فيه ذات أثر بالغ على التوافق المهني للعامل ، فإن سادت في جو 

 العمل العالقات االجتماعية الحميمية ساعد هذا على تحقيق 

لمهني للعامل، ومن ثم التوافق االجتماعي أي تحقيق التوافق االنفعالي بكل أبعاده، يصل العامل إلى التوافق ا
 حالة من الرضا الوظيفي والتوافق المهني.

قد يتوفر في العامل الشروط المطلوبة للعمل، إال أنه مع هذا ال عالقة العامل بظروف عمله الفيزيقية:  -1
مي والكيفي المطلوب لإلنتاج وقد يتساءل البعض عن سبب هذا؟ الشك أن يستطيع أن يحقق المستوى الك

هذه الظروف إنما يسقط عليها العامل ما يعتمل في نفسه فقد يعتقد أن المؤسسة أو الشركة ال تهتم براحته وال 
 بصحته، ولذلك ال تهتم باإلضاءة والتهوية.

العمل فحسب، بل هو عضو في جماعات  ليس العامل ليس عضوا في مؤسسة عوامل خارج المصنع: –ج 
كثيرة متعددة األهداف ووجهات النظر، ويختلف مركزه في كل منها عن مركزه في األخرى اختالف كبير، فه 
عضو في أسرته الصغيرة التي تتكون من زوجته وأوالده، وشخصيته في هذه الجماعة شخصية المسيطر 

عضو في أسرته الكبيرة التي تتكون من والده ووالدته، وباقي المسؤول الذي يعتمد عليه باقي األفراد، وهو 
األشقاء، وشخصيته في هذه الجماعة تتراوح بين المسيطرة والخضوع، بقدر ما بينه وبين كل فرد من هذه 
الجماعة من عالقات، ثم هو فرد في جماعة الشارع أو الناي أو األصدقاء، ولذا فإن بعض المشكالت التي 

وينخرط فيها محاوال حلها قد ال تكون ناشئة رعن العمل فحسب بل قد تكون السبب األساسي تنتاب العامل 
لها خارج نطاق عمل وبيئته، ولذلك يجب عند دراسة أي نوع من األعمال وعالقة ضغوط القصور في إشباع 

نتاجه واإلحاطة بكل العوامل الخارجية التي قد تكون بمثابة مشك الت قد تؤثر الحاجات بشخصية العامل وا 
 بدورها على التوافق العامل في عمله . 

عوض العوامل السابقة والتي تعوق عملية التوافق المهني وهي العوامل الحضرية عوامل شخصية:  –د 
والتكنولوجية، وعوامل داخل المصنع فقد تبين أنه عوامل شخصية أخرى تتمثل في الحالة النفسية والصحية 

ة، حيث الخلل في إحداها أو  أكثرها يسبب للعامل حالة من التوتر التي ينجم والجسمية والسمات الشخصي
عنها اضطراب العالقة بين العامل وعمله، وهذا يؤثر بطبيعته على توافق العامل وكفايته اإلنتاجية، ولذلك 

الفيزيقية  فتباين المؤسسات اإلنتاجية من قطاع عام وقطاع خاص واختالف العوامل الحضارية والتكنولوجية و
 (1)والشخصية فيها قد يحدث نوعا من االختالف بين العمال في توافقهم المهني.
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X V-  : تقسيم التوافق المهني 
ب مريكا بإصدار كتيب عن التوافق المهني قام بإعداده أساتذة بها، قسموا منيسوتا "لقد قامت جامعة "

التوافق المهني إلى الرضا عن العمل والروح المعنوية واتجاهات العمال ودوافع العمال والمحيطات السلوكية 
على  والصالحية للمهنة، وتتلخص بحوث أساتذة هذه الجامعة أنه يمكن االستدالل (الحوادث  –الجزاءات )

 التوافق المهني من عاملين هما :" الرضا واإلرضاء " حيث يتضمن الرضا تقبل العمل 
دارة العمل يتضمن إشباع حاجاته، أما اإلرضاء فيعبر  بوجه عام وتقبل العام لظرف بيئة العمل من زمالء وا 

وهي التي يعبر عنها سلبيا عنه بمدى كفاءة العامل وأهليته وكفايته وبالطريقة التي يقدر بها رؤساءه وزمالئه 
بتغيب العامل وت خره عن مواعيد العمل، وهي التي يعبر عنها إيجابا بتوافق مهاراته وقدراته مع مطالب العمل 

العديد من الدراسات قد  ومقتضياته، ولذلك يعد الرضا هدفا من أهداف التوافق اإلنساني ، وبالر م من أن
ن الحياة إال أنه تبين أنه هناك عالقة متبادلة بين الرضا عن الحياة أيدت أثر الرضا الوظيفي على الرضا ع

 والرضا عن الوظيفة حيث أن كال منهما  مرتبط باآلخر.
على ذلك تحاول النظريات الخاصة بالرضا عن العمل أن تفسر لماذا يختلف الناس في  وبناء

التي يؤديها الفرد ، وكانت تصف دور  رضاهم عن العمل ؟ وقد ركزت النظريات المبكرة حول طبيعة الوظيفة
العمل الذي يرضى عنه الفرد على أنه هو الذي يمده ب جر طيب، والذي يساعد على إعطاء فرص للترقية، 
وينظر فيه الفرد بعين االعتبار، ويساعده في التفاعل مع أقرانه، والذي يكون الفرد متحكما فيه ألقصى درجة 

 إلى نظريات عدة كلها كانت خاصة بتلبية احتياجات الفرد وما يتوقعه. في أعماله الخاصة، فقد أدى ذلك
ولذا فإن تطور الرضا الوظيفي هو عبارة عن موضوع تنظيمي ذي قيمة كبيرة ولكنه ال يضمن األداء 
األمثل للعمل، بل تحتاج إلى بواعث دافعة. وترى النظريات الخاصة بالعالقات اإلنسانية أو الطرق المصادر 

انية أن العمال األكثر رضا يكونون أكثر إنتاجية و أن هناك عمليات توظيف مؤثرة في المنظمات اإلنس
 تحتاج إلى عاملين : 

 أن تكون عمليات تصنيع وتوزيع المنتجات ذات الفائدة. -0

أن يستمر عمل األفراد والجماعة سويا لتحقيق أهداف المنظمة فزيادة إنتاجية المنظمة يتحقق من خالل  -1
 (1)واالهتمام بتلبية حاجاته الجسمية واالنفعالية. العامل

X VI- طرق وسبل تحسين التوافق المهني: 
 (2)هناك طرق وسبل لتحسن التوافق المهني نذكر منها:

وضع العامل المناسب في المكان المناسب وال يتم ذلك إال من خالل عمليتي االختيار المهني والتوجيه  -
شانه أن يقوي عالقة العامل بمهنته فيتمسك بها حيث يحقق ذاته من خاللها. المهني. إن هذا األسلوب من 

 فضال عن المزايا والفوائد التي يمكن أن تحصدها الشركات أو المصانع.
 تقوية عالقة العامل بمؤسسته ، فالعالقة الحسنة تعكس التوافق المهني للعامل. -
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خلق االنسجام بين العامل وعمله وذلك يتم من خالل إن ديناميات التوافق النفسي المهني تعتمد على  -
 االعتبارات التالية:

 أن تكون العالقة بين الرئيس والمرؤوس قائمة على االحترام المتبادل وأن يكون قوامها الود والوفاء. -
أن يكون للعمال حضور وتمثيل قوي في مجلس اإلدارة والنقابة حتى يشعرون بذواتهم ويقوى انتمائهم  -
 لعمل.ل
نما البد من تلمس روح هذه القوانين والعمل من خاللها  - عدم تنفيذ لوائم وقوانين الشركة تنفيذا حرفيا، وا 

 فمرونة تطبيق اللوائم مطلوبة.
أن يسلك رئيس العمل سلوكا مثاليا يحتذي فيقدم للمرؤوسين النماذج السلوكية التي ينبغي أن يسلكوا وفقا  -

 لها.
 ي أمام العاملين.فتم أبواب الترق -
 تقوية عالقة العامل بزمالئه ويعتبر هذا من أهم أبعاد التوافق المهني. -
إن التوافق المهني يعني باختصار تقبل العامل لمهنته ولن يتقبل العامل المهنة إال إذا اختار العمل الذي  -

 يناسب قدراته ويتفق مع ميوله واستعداداته وكذلك سماته الشخصية.
مواءمة بين العامل واآللة يكفل لنا أمنا صناعيا ونفسيا جيدا، كما يعمل على تقوية التوافق المهني خلق ال -
 .(التدريب)
إن التوافق المهني للفرد ال يستمد من خالل البيئة الداخلية للعمل فقط إذ أن مؤسسة اإلنتاج تت ثر بالمجال  -

ضال عن أن رضا الفرد عن الحياة أو عن المهنة الحيوي والوسط االجتماعي المحيط بهذه المؤسسة هذا ف
تحدده عدة قوى داخل المؤسسة وخارجها وأن قيمة الفرد ترتبط بعامل مهنية داخل المؤسسة وعوامل اجتماعية 

 أخرى خارجها.
ما يمكن استخالصه هو أن التوافق المهني ضروري بالنسبة للعامل وبالنسبة للمؤسسة الصناعية 

ا فقد العامل اإلحساس باألهمية والتقدير وكان  ير راض عن ظرف عمله وظروفه التي يعمل بها، فإذ
 األسرية فإنه يكون  ير مستقر وبالتالي يؤثر على عملية اإلنتاج ومن ثم تتعطل عملية التنمية االقتصادية،

يؤدي إلى وفي النهاية يشعر بعدم االستقرار وهذا بدوره يؤثر سلبا على الروح المعنوية للعاملين. مما 
انخفاض اإلنتاج وكثرة الغياب عن العمل، وكثرة الت خر، وكثرة الشجار مع الزمالء وعدم التفاهم مع الرؤساء 
وكثرة الحوادث و يرها من حاالت سوء التوافق  وبالتالي فان التوافق المهني يؤثر على عملية اإلنتاج ألن 

 نتاجية.التوافق الجيد للعمال أمر ضروري لزيادة الكفاءة اإل
ومن المالحظ أن البلدان النامية في معظم مؤسساتها اإلنتاجية تعاني من قلة االهتمام بالصحة  

النفسية والتوافق لدى األفراد ر م اهتمامها بالكفاية اإلنتاجية ، وتركيزها على الجانب المادي وهذا يعود إلى 
 عدم إعطاء األهمية للتوافق المهني والصحة النفسية لدى العاملين.

وفي ظل التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي يمر بها المجتمع الجزائري فإن معرفة أثر هذه التغيرات     
على العامل اإلنساني ألمر ضروري وخاصة في المؤسسات الصناعية العمومية التي أصبحت تعاني كثيرا 
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يركز على الجانب المادي أكثر  من المشاكل وخاصة بعد التحول من النظام االشتراكي إلى النظام الرأسمالي
منه على الجانب اإلنساني ، ومن ثم معرفة أثر هذه التغيرات على التوافق المهني للعمال ضرورية جدا 
باعتباره محددا للصحة النفسية للعمال ومن ثم سالمة وصحة المؤسسات الصناعية وبالتالي تحقيق عملية 

 التنمية الشاملة.
 يمي:نسق التكيف التنظ -ثالثا 
 سواء ،معها ويتفاعل الفرد فيها يعيش التي االجتماعية العالقات إطار داخل تتم التكيف عمليةإن 

 بصفة الكبير المجتمع أو، أو المؤسسة، الرفاق أو ،المدرسة أو ،األسرة مجتمع في العالقات هذه كانت
 يبدأ للفرد واالجتماعي الشخصي الكيان ألن، تكوينية طبيعة ذو الناحية هذه في يحدث الذي يفوالتك .عامة
 وتقبل السائدة العادات لبعض وتشرب اللغة اكتساب من، المجتمع في السائد االجتماعي الطابع اكتساب في

 .مجتمعه عليها يؤكد التي االهتمام ونواحي المعتقدات بعض
 توفير وهدفها، للفرد العام المحيط مع لإلنسان المرضية العالقة تعكس معقدة سلوكية عملية فالتكيف

 والعمليات والنشاطات الفرد محاوالت إلى التكيف ويشير، المحيط على تطرأ التي والتغيرات الفرد بين التوازن
 واعية إرادية سيطرة خالل من، المحيطين متطلبات بين المقبول التوازن على الحصول بقصد بها يقوم التي
نمافقط،  كفاءته على بالمحافظة ليس له تسمم  وتدعيمها الكفاءات هذه لتطوير فرصا لتوفر ذلك تتعدى وا 
 ولهذا فالتكيف أنواع: جديدة بخبرات
 .التكيف االجتماعي 
 .التكيف النفسي 
 .التكيف التنظيمي 

I - التنظيمي التكيف عملية مفهوم : 

تلعب عملية التكيف التنظيمي دورا هاما في تحقيق كفاءة وفعالية المنظمة، فسرعة عملية التكيف 
التنظيمي هي التي تحدد إنتاجية الفرد وا خالصه وتمسكه بالمنظمة، وعملية التكيف التنظيمي تركز أساسا 
على عملية التفاعل التي تحدث بين نظام اجتماعي ثابت ومستقر وهو المنظمة، وبين  رد جديد يدخل هذا 

تطيع من خاللها الفرد الجديد تعلم النظام، وعلى ذلك فإن عملية التكيف التنظيمي تشير إلى العملية التي  يس
قيم المنظمة ورموزها وأنماط السلوك المطلوبة للمنظمة، أو لجماعة العمل التي سوف يعمل بها، فعملية 
التكيف ال تشمل كل التعلم، فهي تركز فقط على تعلم القيم والرموز وأنماط السلوك التي تعتبر من وجهة 

ألي قادم جديد، أي أن عملية التكيف قاصرة على تعلم المجاالت نظر المنظمة أو جماعة العمل ضرورية 
 (1)التالية:
 األهداف األساسية للمنظمة. -2
 الطرق واألساليب الواجب إتباعها للوصول إلى تلك األهداف. -2
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 المسؤولية األساسية للدور الذي يقوم به الفرد. -1
 أنماط السلوك المطلوبة ل داء الفعال لهذا الدور. -1
 المبادئ والقواعد التي تعمل على صيا ة وحدة المنظمة وتكملها.مجموعة  -1

 (1)وعليه فقد وردت العديد من التعاريف الخاصة بعملية التكيف التنظيمي نذكر منها:
 يعرف(Taormino)  التكيف التنظيمي ب نه " العملية التي يستطيع من خاللها الفرد الحصول على

 تفاعل اجتماعي مؤيد مع زمالء العمل."مهارات عمل جديد، وكذلك الحصول على 
  أما(Klein) فيعرفه على أنه " العملية التي يتعلم من خاللها الفرد الوظائف الجديدة واألدوار والثقافات

 السائدة ويتكيف معها."
  في حين يعرفه كل من(Northeroft & Neol)  ب نه " العملية التي يتم من خاللها نقل أهداف

والطرق التفصيلية ألداء المهام إلى العامل الجديد. فالتكيف التنظيمي يؤدي إلى  ،المنظمة ورموزها
 فكلما زادت عملية التكيف زاد التوافق بين الفرد وقيم المنظمة." ،حدوث توافق بين الفرد والمنظمة

  أما(Morrison)  الضرورية ألداء  السلوك واالتجاهات عملية تعلم" فيعرف التكيف التنظيمي ب نه
 (2)الدور الوظيفي المطلوب من الفرد داخل المنظمة."

كل هذا يمكننا القول ب ن التكيف التنظيمي هو العملية التي من خاللها يمكن للفرد أن يتعلم القيم  من
 وكذلك أنماط السلوك المعايير التي تتفق مع مصالم المنظمة.   ،الرموز والمعتقدات السائدة في المنظمة

II - : (3)مراحل عملية التكيف التنظيمي 
تعتبر عملية التكيف التنظيمي عملية مستمرة فهي تبدأ قبل التحاق الفرد بالمنظمة، ثم مرحلة ما بعد 

 التحاق الفرد مباشرة بالمنظمة،ثم مرحلة التحول واالستقرار وعلى ذلك فإن مراحل التكيف التنظيمي هي:
 مرحلة ما قبل التحاق الفرد بالمنظمة:   -9

قبل التحاق الفرد بالمنظمة فإنه يقوم بجمع معلومات عنها من خالل مصادر المعرفة المختلفة، من 
وأصدقائه العاملين بها، أو من خالل التقارير السنوية التي تصدرها المجالت العلمية  هخالل أقارب

علومات توقعات الفرد عن ظروف العمل بالمنظمة، وفي هذه المتخصصة عن المنظمات، وتشكل هذه الم
 المرحلة فإن هناك مجموعة من العوامل التي يجب أخذها في االعتبار وهي:

جمع الحقائق عن المنظمة وذلك من خالل رسم صورة واقعية وكاملة عن أهداف المنظمة والمناخ السائد  -3
 بها.
 سم صورة واقعية وكاملة عن واجبات ومسؤوليات الوظيفة.جمع الحقائق الوظيفية وذلك من خالل ر  -2

                                                                 
، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، 5، الجزء الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي، التحليل على مستوى المنظماتمحمد الصيرفي: 1

 .291، ص 2008

 .304، ص3882، جانفي 1، العدد 25، مجلة اإلدارة، المجلد  المسار الوظيفي والتطوير االجتماعي في المنظمات الحديثةجمال سيد عبد العال:2
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توافق القدرات والمهارات وذلك من خالل تحديد المهارات والقدرات الالزمة ألداء الوظيفة ومدى توافرها  -1
 في األفراد المتقدمين لشغلها.

اجات الفرد التي توافق الحاجات والقيم وذلك من خالل توضيم القيم السائدة بالمنظمة للفرد وتوضيم ح -1
 يجب إشباعها بواسطة المنظمة. 

 :  (مرحلة المواجهة)عد التحاق الفرد مباشرة بالمنظمة مرحلة ما ب -1
الفرد في هذه المرحلة يقارن بين توقعاته عن ظروف العمل في المرحلة السابقة وبين ظروف العمل 

،وكلما كان هناك توافق بين توقعات الفرد وظروف العمل الفعلية كلما كان لدى الفرد  (الفعلية  )الواقعية 
 استعداد أكبر على التكيف التنظيمي بالمنظمة، كما أن الفرد في هذه المرحلة يواجه بمهام عديدة منها:

 التعرف على طبيعة عمله الجديد ومسؤولياته وسلطانه. -أ 
 ياسات اإلدارية بالمنظمة.التعرف على اإلجراءات والس –ب 
 إقامة عالقة جيدة مع زمالء العمل والرؤساء حتى يحظى بقبولهم. –ج 

وفي هذه المرحلة فإن المنظمة تعقد برامج توجيه وتدريب للعاملين الجدد، هدفها األساسي تعريف  
ن العوامل التي يجب الفرد بالمهام المطلوبة منه في هذه المرحلة، كما أنه في هذه المرحلة هناك مجموعة م

 أخذها في االعتبار وهي:
إدارة صراعات الحياة الخارجية وذلك من خالل التعامل الجيد والفعال مع الصراعات بين حياة الفرد  -3

 وحياة الوظيفة.
إدارة الصراعات داخل جماعات العمل وذلك من خالل التعامل الجيد والفعال مع الصراعات بين  -2

 داخل الجماعة ومتطلبات الجماعة داخل المنظمة.متطلبات دور الفرد 
 تعلم مهارات جديدة في العمل. -1
 توضيم عالقات العمل داخل جماعات العمل وكذلك تعلم قيمها ورموزها. -5
توضيم األدوار والمهام التي يقوم بها الفرد داخل الجماعة، وكذلك واجبات الوظيفة وأولويات العمل  -4

 م العمل. وتوزيع الوقت على مها
 مرحلة التحول واالستقرار: -8

في هذه المرحلة ينتقل الفرد من مرحلة المواجهة إلى مرحلة االستقرار والتكيف مع ظروف العمل 
واعتبار نفسه عضوا هاما فيها وفي هذه المرحلة فإن على المنظمة أن تقوم بالعمل على زيادة  بالمنظمة،

العاملين المؤقتين، أو خلق ظروف عمل جيدة للعاملين وفي هذه المرحلة تكيف العاملين بها من خالل تثبيت 
 فإن هناك مجموعة من االعتبارات التي يجب مراعاتها وهي:

إعادة النظر في متطلبات الدور وذلك بالموافقة الصريحة والضمنية داخل جماعة العمل على المهام التي  -أ
 ليها.يجب أداؤها وأولويات المهام وتوزيع الوقت ع

 تعلم مهام العمل الجديد والحصول على الثقة بالنفس إلى مستويات أداء ايجابية. -ب
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التوافق مع قيم جماعة العمل ومعاييرها وذلك من خالل الشعور بالثقة في التعامل مع زمالء العمل،  -ج
جراء تعديالت مرضية لثقافة جماعة العمل.  وفهم قيم جماعة العمل ومعاييرها وا 

III - : طرق وأساليب التكيف التنظيمي 
يوجد لدى المنظمات أنواع عديدة من البرامج والطرق التي تصمم لمساعدة العاملين سواء الجدد أو 

 (1)القدامى على التوافق مع أعمالهم وهذه الطرق هي:
 التكيف الجماعي مقابل التكيف الفردي: -9

األحداث والخبرات والتجارب، وليس التعامل وفيه يتم جمع األعضاء الجدد معا ووضعهم تحت ت ثير 
 مع كل فرد على حدة بحيث ال يتعرض لتجارب مختلفة عن اآلخرين

 : التكيف الرسمي مقابل التكيف غير الرسمي -2
وفقا ل سلوب الرسمي يتم التعامل مع العضو الجديد كعضو مختلف عن األعضاء القدامى، ويكون 

بينما في األسلوب  ير الرسمي ال يفرق بين  ينهي مراحل التكيف،له برنامجا خاصا في التعامل حتى 
 العضو القديم والجديد، حيث يترك العضو الجديد ليعمل مع زمالءه ويكتسب خبراته منهم.

 األسلوب المرحلي مقابل األسلوب العشوائي:  -8
، (األسلوب المرحلي)ف ويرتبط بمدى وجود خطوات متتابعة ومحددة يمر بها العضو الجديد في مراحل التكي

 .(األسلوب العشوائي)وتعرض كل فرد إلى خطوات مختلفة أو عدم وجود خطوات متتابعة ومحددة 
 األسلوب الثابت مقابل األسلوب المتغير: -4

 ويتعلق بوجود جدول زمني وثابت لعملية التكيف أو عدم وجوده.
 األسلوب المتخصص مقابل األسلوب غير المتخصص: -5

الفرد في عملية برة في هذا المجال بعملية إعداد األسلوب المتخصص يقوم شخص مدرب وله خفي 
 التكيف، أما األسلوب  ير المتخصص فتسند فيه عملية التكيف إلى أفراد  ير متخصصين و ير مدربين.

 األسلوب الشخصي مقابل األسلوب غير الشخصي: -9
لهوية التي يحملها العضو الجديد، بحيث تؤخذ في في هذا األسلوب يتم التركيز على الشخصية وا

االعتبار ويحاول تدعيمها وتقويتها في عملية التكيف، وعلى العكس في األسلوب الثاني يتم إنكار وا همال 
 شخصية الفرد وخصائصه بحيث ال تؤخذ في االعتبار خالل مراحل التكيف.

IV - : أبعاد عملية التكيف التنظيمي 
التنظيمي الطريقة التي يستطيع من خاللها الفرد التعلم والتوافق مع األعمال  تصف عملية التكيف

أبعاد  (1)الجديدة أو تغيرات األدوار داخل المنظمة، ولذلك فإن عملية التكيف التنظيمي تحتوي على ستة 
 (2)هي:
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 التكيف عن طريق أداء العمل: -9
إن أ لب تعريفات عمليات التكيف التنظيمي تتضمن مناقشات تتعلق بعملية تعلم الفرد للمهام الالزمة 
ألداء عمله، ولذلك فإن عملية تعلم المهارات الالزمة ألداء العمل تلعب دورا هاما في عملية تكيف الفرد 

التدريب  برامج )بالتكيف التنظيمي  تنظيميا، وبالر م من أن طرق أداء العمل ترتبط بمجاالت ال ترتبط مباشرة
، فإن عملية التوافق بين الحاجات المطلوبة تعلمها وطرق أداء العمل ومهاراته  (الخبرات السابقة التعلم

 وقدراته تؤثر مباشرة على عملية التكيف التنظيمي.
 التكيف مع األفراد العاملين بالمنظمة: -1

قامة عالقات عمل ناجحة وجيدة مع أعضاء المنظمة، إن عملية التكيف التنظيمي تتضمن تكوين و  ا 
أن إيجاد الفرد المناسب من األفراد الذين تعلموا عن المنظمة وجماعة العمل واألعمال  (Fisher)وقد اقترح 

واألنشطة الموجودة بها لتلعب دورا حيويا في عملية التكيف، كما أن عالقات العمل يتم تكوينها من خالل 
وتشابه خصائص كل األفراد في العمل، فالخصائص الشخصية والتفاعل المستمر داخل جماعات العمل 

 اهتمامات ور بات األفراد تشكل العالقات التنظيمية وتؤثر على األفراد وسلوكهم.
 التكيف مع السياسات التنظيمية: -8

إن عملية التكيف التنظيمي للسياسات التنظيمية تركز على نجاح الفرد في الحصول على المعلومات 
ة داخل المنظمة، ومن أساليب قوة السلطة عن عالقات العمل الرسمية و ير الرسمية ومواطن قوة السلط

بالمنظمة قوة المعرفة التي يستطيع الفرد تكوينها من خالل التعلم الفعال والتوافق مع األعمال داخل المنظمة، 
أن شرح الحلول عن الصراعات داخل الجماعات تعتبر مكونا هاما لعملية التكيف  ( Fisher ) وقد اقترح

وجد أن عملية التكيف التنظيمي تتضمن تعلم أداء العمل، وكذلك  (Foldman)التنظيمي، وبالمثل فإن 
وجد أن العامل الجديد يجب أن يتعلم نماذج السلوك  (Schein)الثقافات والسياسات التنظيمية، كما أن

 الفعال لدوره الجديد، ويتضمن ذلك البعد السياسي لعملية التكيف التنظيمي.
 بالمنظمة:التكيف مع اللغة السائدة  -4

هذا البعد يصف معرفة الفرد عن اللغة الفنية المتخصصة عن العمل بالمنظمة، وكذلك معرفة الرموز 
 واإلشارات المميزة للمنظمة من  يرها.

 التكيف مع القيم واألهداف التنظيمية: -5
 من أهم أبعاد عملية التكيف التنظيمي البعد الخاص بتعلم القيم واألهداف التنظيمية، فقد وجد 

(Schein)  ،أن عملية التكيف التنظيمي تشمل فهم القواعد والمبادئ التي تحافظ على تكامل وحدة المنظمة
ر الرسمية الخاصة باألعضاء كما أن تعلم أهداف وقيم المنظمة تمتد لتشمل األهداف والقيم  ير المكتوبة و ي

 الذين لهم قوة في التنظيم.
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 التكيف مع تاريخ المنظمة: -9
تاريخ المنظمة ب نه يعني التقاليد والعادات السائدة  (Ritti & Funkhauser)وصف كل من 

داخلها، وتعلم تاريخ المنظمة وكذلك الخلفيات عن األفراد المكونين لها يساعد الفرد على تعلم أنواع السلوك 
 (1)المناسب عن عمليات التبادل التي تحدث بين األفراد بعضهم البعض وبين األفراد والمنظمة. 

V – التكيف: عوامل 
 :الشخصية العوامل -3

، متعددة جماعات إلى انتمائه خالل من الفرد بها يمر التي والخبرات االجتماعية التنشئة عوامل وهي
 الطموح ومستوى، الشخصية والعادات، التعليم ومستوى، السن: مثل الشخصية وصفاته قدراته إلى باإلضافة

 العملية علىوامل الرئيسية التي تحافظ عال إحدى تعتبر االجتماعية التنشئة أن. ""وسيلز زبارسون" ويرى
 أهمية وترجع االجتماعي والضبط التعلم عملية خالل من تتم وهي االجتماعي النسق الستمرار المتواصلة
 هذه وتتخلص المجتمع ومطالب الشخصية حاجات بين التوافق إيجاد إلى تهدف أنها إلى االجتماعية التنشئة
 .اجتماعي كائن إلى عضوي كائن من الفرد تحويل في العملية

  هي: جماعات ثالث خالل من األولى نموه مراحل منذ للفرد االجتماعية التنشئة عملية وتتم
 .الرفاق جماعة، المدرسة جماعة، األسرة جماعة

 البيئة أن كما، وذويه ألهله بتقليده اتجاهاته ويكتسب أسرته على المهيمن بالجو يت ثر فالفرد
 وينفر بعضهم إلى فيميل أقرانه وبين بينه تجمع التي فهي، الفرد تنشئة في قوية آثار لها التعليمية االجتماعية

 في نفسه ويدرك عنه بفكرتهم ويت ثر، بمكانتهم واالجتماعية التحصيلية مكانته ويقارناآلخر،  بعضهم من
 الصداقة لبتتط معينة قيما الرفاق لجماعة انتمائه خالل من الفرد ويكتسب، ومستوياتهم معاييرهم إطار

 اإلنجاز إلى يقودهاآلخرون  يفعله ما مع المسايرة أن كيف الجماعات هذه من كذلك الفرد ويتعلم، والتحصيل
 الفرد نمو أطوار من طور على تقتصر ال ديناميكية عملية االجتماعية التنشئة عملية ن، وأحياته في الناجم
 عند واألخالقية العقلية ألنماطمع ا والمحاكاة التلقين على تعتمد تعلم عملية هيفقط، بل  المجتمع داخل
 بجماعات وتت ثر، المدرسة في وتستمر األسرة داخل الميالد من تبدأ مستمرة عملية وهي، والراشد الطفل
 .المرء كبر كلما التفاعل انساق دائرة باتساع التنشئة عملية تستمر ثم ومن الرفاق

 :األسرية العوامل -1
 :البيئة هذه متغيرات ومن األسرة بهذه تحيط التي البيئية بالظروف يت ثر أسرته في كعضوالفرد  إن

 ومن، ل سرة واالقتصادية االجتماعية بالحالة يرتبط وهو، األسرة فيه تقيم الذي الحي ونوع، السكن موقع
معيشتها  مستوى على ينعكس األسرة دخل أن حيث، الدخل مستوى ل سرة الهامة االقتصادية الحالة مظاهر
 .األسر من و يرها األسرة بين والعالقات االجتماعية ومكانتها
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 سلوك في عميقا أثراً  ل سرة واالقتصادي واالجتماعيي الثقاف للمستوى أن على الدراسات وتدل 
، الدراسي وتحصيلهماألفراد  بتكيف عالقة له األسرة أفراد عددأن  كما، االجتماعي تكيفهم وفي األفراد

 سلوك في أثرها لها األبناء تربية وأسلوب األسرية العالقات أن نجد األسرة في االجتماعية للظروف وبالنسبة
 .قدراتهم عليها وتتوقف، المجتمع داخل اآلخرين مع عالقاتهم وفي أبنائهم

 والحب الثقة فيه تشيع جو في إال تنش  ال السوية الفرد وشخصية السليم االجتماعي التكيفكما أن 
كما أن  .نموه مراحل ومع سنه مع يتناسب بما وتعامله الفرد نمو تساير التي هي المثالية واألسرة، والتآلف
 األسرية البيئة نطاق في الفرد بها يرتبط التي العالقات أنواع وأهمتها، تركيب حسب األسرية العالقات تتنوع

 بعيد األسرة عالم أن يرى المراهقة سن في فالفردكلها تساعد على عملية التكيف المستمر،  الرفاق وعالقات
 ويتكيف أفراده مع ليتكامل الرفاق عالم مع يندمج لذلك، منه قريبا لرفاقعالم ا يرى بينما، وآماله أ راضه عن
 .األسرة نطاق في واالقتصادية االجتماعية المتغيرات أهم منوهذا  معهم

، الحي ونوع، األسرة أفراد وعدد، أحدهما أووفاتهما  أو، الوالدين انفصالك األسرية لمشكالتأن لكما 
 مع  يرهم. تكيفهم سوء أواألفراد  بتكيف عالقة لهااالقتصادي،  األسرة ودخل، المسكن ونوع
 :الدراسة بيئة عوامل -8

 :يلي ما للفرد االجتماعي التكيف في تسهم التي العوامل هذه أهم ومن
 فجماعة، تكيفه في الهامة العالقات من بزمالئه الطالب عالقات تعتبر حيث:والرفاق بالزمالء العالقة– أ

 شخصية بناء في هماتسالتي  الطالبية والجماعات اللجان ضمن أو، الدراسة فصول في الموجودين الزمالء
ذاف، التكي على ومساعدته ومهاراته هواياته وتنمية الطالب  من يعدل فإنه الزمالء مع يتعايش أن يستطع لم وا 
 في ت ثيرا الرفاق لجماعة يكون وقد. ثقافته في الزمالء هؤالء ت ثير إلى باإلضافة هذا، معهم ليتكيف سلوكه
 يشترك ف نه الجماعات لهذه ينضم حين الطالب ألن وذلك، والمدرسين األسرة ت ثير من أكثر الطالب سلوك
 يشعر للصداقة رحب مجال الجماعة أن كما، لديه معينة ر بات وتشبع واألفكار االهتمامات في أعضائها مع
 وتعطيه يعرفها أن يريد التي للمعلومات مصدرها أن كما، االجتماعي ووضعه وأهميته بكيانه الطالب فيها

 .واحترامهم اآلخرين من اعتراف على ويحصل قدراته ليثبت الفرصة
 في الهامة العالقات من المدرسين و الطالب بين العالقة تعتبر :التدريس هيئة أعضاء مع العالقة-ب

 المدرسين بين العالقة وتلعب، التعليمية العملية تفشل أو تنجم العالقة هذه خالل فمن، التعليم عملية
 من بكثير يمرون الطالب أن حيث، واالجتماعية النفسية المشكالت من كثيرال حلفت رئيسيا دوراً  والطالب
 ضغوط من األسرة تمارسه وما، الطالب ذهن على ضغوط من نفسها الدراسة تضعه عما فضالً ، المشكالت

ن، منه توقعاتها بش ن  تكيف في هاما دوراً  تؤدي الرسمية  ير العالقات وخصوصا بالطالب المدرس عالقة وا 
 .عام بشكل واالجتماعية الدراسية بيئته مع الطالب

 :والثقافية االجتماعية العوامل -4
 وقد، إليه ينتمي الذي الكبير بالمجتمع تتعلق والتي بالفرد المحيطة واالجتماعية الثقافية التغيرات وهي

 أن نجد للطالب االجتماعي التكيف عن. و الدراسة وفي مباشر و ير مباشر بشكل المتغيرات هذه ت ثير يكون
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نما، فراغ في توجد ال المدرسة  البيئة في تتمثل، معينة ثقافيةو  اجتماعيةبيئية  و  ظروف ظل في توجد وا 
 به تمر الذي االجتماعي التغيير عوامل وأهمها، عام بشكل التربوي لمحيطا الهذ االجتماعية والخلفية التربوية

 .عام بشكل المجتمعات
VI- التكيف استراتيجيات:  

 عدة تصنيفات وهناك ومتنوعة كثيرة وتكييفهم تعاملهم في األفراد يستخدمها التي ستراتيجياتالا إن
 :ا ما يليأهم االستراتيجيات لهذه
 أقل هم وفعاالً  داعماً  اجتماعيا نظاما يمتلكون الذين الناس ب ن األبحاث تشير :الدعم نظم استخدام-9

، الذات تقدير على المحافظة في نجاحا وأكثر،  بالوحدة الشعور مقاومة على القدرة ولديهم، وقلقا اكتئابا
 أشكال ثالثة وهناك، فعال  يرسيئًا و  لديهم الداعم النظام يكون الذين أولئك من حياتهم حول تفاؤالً  وأكثر
 .المعلوماتي والدعم المادي والدعم االنفعالي الدعم وهي للدعم

 الخطط تطوير عند الفرد يتبعه إجراء المشكالت حل أسلوب نإ : المشكالت حل مهارة استخدام-1
 حل ألسلوب الجيدة والممارسة النفسية الناحية من مفيدة عملية توافقية مهارة وهو، الحياة تالتحدي لالستجابة
 عندما دعمه يتم الذي والسيطرة بالكفاءة الفرد وا حساس الثقة بناء في مساعدا عامالً  يعتبر، و المشكالت

 على التغلب أن حقيقة يتقبلون جيد بشكل مشاكلهم يحلون الذين ن، وأالمشكالت حل مهارة يمتلك ب نه يعرف
 .شخصية جهود بذل يتطلب الحياة تحديات

 والمضايقات االحباطات لمواجهة الطبيعية االسترخاء استجابة اإلنسان طور لقد :الذاتي االسترخاء-8
تباع والممارسة الصبر أساسي بشكل تتطلب فهي االستجابة هذه تعلم السهل ومن، اليومية  التعليمات وا 
 .الفردية وحاجاته ذوقه لتناسب التعليمات هذه تعديل الفرد وبإمكان، المقترحة

 خالل يمتلكونه الذي الضبط مدى حول ادراكاتهم في يختلفون الناس إن :الداخلي الضبط على المحافظة-4
 يعتقدون الذين، أما داخلي ضبط موقع ذوو لهم تحدث التي األشياء مسؤولية يتحملون الذين فالناس، حياتهم
 طبقا يتطور الفرد لدى الضبط وموقع، خارجي ضبط موقع ذوو فهم سيطرتهم نطاق خارج يحدث ما ب ن

 استقاللية أكثر هم داخلي ضبط موقع لديهم الذين أن الدراسات بينت وقد .العمر في التقدم مع وخبراته لتعلمه
 ب فكار ويتمسكون والجسمية النفسية صحتهم وتجاه، حياتهم في األحداث تجاه أكثر مسؤولية ويتحملون
 .الخارجي الضبط ذوي من أكثر عقالنية ومعتقدات

 النفسي الدعم لنفسه يقدم أن للفرد يمكن الصعبة المواقف حدوث ندع :التحديات خالل الذاتي الحديث-5
 وأن جيدة تكيفية مهارات يمتلك ب نه ذاته يحدث ب ن للفرد يمكن حيث، الذات مع اإليجابي الحديث طريق عن
 .ومشجعة داعمة عبارات من ذلك إلى وما، بفعالية استخدامها على القدرة لديه
 مواجهة عند السلبية النتائج تجنب على الفرد تساعد والمرح الدعابة نإ :والمرح الدعابة روح استخدام-9

جراء أكبر توازن بتحقيق له وتسمم، المشاكل  محبب ت ثير لها الجيدة والدعابة، موضوعية أكثر تقييمات وا 
 .بالفرد المحيطين الناس على



 

101 

 الضيق من بدالً  والسرور الرضا يثير ب نه يدركون عندما اآلخرين من الدعم من المزيد يتلقى فالفرد
، واإلبداع الخلق على ويشجعه للفرد الذاتية الكفاءة مشاعر يدعم والمدح بالدعابة اإلحساس وتطوير، والنكد
 .الحياة لتحديات السلبية االستجابة من بدالً 
 الضبط مشاعر زيادة على تعمل حيث الضغوط مع للتكيف وحيدة مهارة وهي :الرياضية التمارين -7

 وزيادة األوكسجين من االستفادة على الجسم قدرة وزيادة القلق مستوى لخفض جيد أسلوب وهي، النفسي
 التمارين ممارسة على والمحافظة، الذات مفهوم على إيجابي ت ثير لها الرياضية والتمارين، الجسمية اللياقة

 .آلخرين معا الداعمة للتفاعالت الفرصة وتوفر نفسه حول الجيد للشعور سببا الفرد تعطي بانتظام الرياضية
VII- التكيف مظاهر:  

 للفرد االجتماعي النضج على تدل والتي، الواضحة المظاهر من بمجموعة االجتماعي التكيف يمتاز
 :المظاهر ما يلي تلك أهم ومن
 وسط الفرد عن اآلخرين بفكرة كبيراً  ارتباطا مرتبط الوضوح هذا أن شك وال وضوح فكرة المرء على نفسه: -3

 نتاج هي الذات ب ن تقول التي الفكرة ويؤكد للذات االجتماعية الطبيعة يفسر وهذا، بينها تعيش التي الجماعة
 .األفراد من و يره الفرد بين االجتماعي التفاعل

 احترام على أساساً  تقوم الجماعة أهداف كانت فإذا، الجماعة أهداف مع شيةامتم الفرد أهداف تكون أن -2
 وا ال الكبير اإلنساني الهدف هذا مع تتعارض أال يجب الشخصية الفرد أهداف أن هذا فمعنى، اآلخرين حقوق
 التوافق بعملية فتضر، والجماعة الفرد بين الصراع فينش ، الجماعة وأهداف الفرد أهداف بين التناقض لحدث

 .الجماعات وبين بنيه االجتماعي والتكيف
 حول الجماعة قوى تماسك في يشاهد ما وجماعة الفرد ينب االجتماعي والتوافق التكيف نتائج أهم من-1

 .واضحة أهداف
، اآلخرين الجماعة أفراد بين االجتماعية بالمسؤولية الفرد شعور االجتماعي والتوافق التكيف مظاهر من-5

 من يواجههم ما مناقشة أو حل عند، معهم والتشاور الجماعة أفراد مع التعاون في الفرد ر بة ذلك ويعني
 االجتماعية المسؤولية تتضمن كذلك، حياتهم وتنظيم الجماعة أمور تخص تنظيمية اجتماعية مشكالت
 .اآلخرين آلراء الفرد احترام ضرورة

 باأللفة واإلحساس الجماعة مسايرة إلى ميله في االجتماعي والتوافق التكيف على الفرد قدرة تتضم -4
 المصلحة سبيل في بمصالحة التضحية في كذلكالجماعة، و  يهم أمر كل في التفاني إلى والميل والمودة
 .للجماعة العامة

 يشعر كلما أنه ذلك، الشخصي والتكيف بالتوافق شعوره الجماعة مع للفرد االجتماعي التكيف نع يترتب -1
 والتوافق التكيف ن، وعلى هذا فإالشخصي والتوافق بالسعادة شعر كلما، جماعته مع موفقا ب نه الفرد

 .البعض لبعضهما ومكمالنن متالزما الشخصي والتوافق والتكيف، االجتماعي
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VIII- التكيف خصائص: 
 :الدينامية-أ

 لطبيعيةا بيئتينا في المطردة التغير لظروف نظرا ديناميكية مستمرة عملية االجتماعي التكيف
. جديد من معها تكيفه إعادة يتطلب مما، البيئة هذه تتغير حتى بيئته مع اإلنسان يتكيف أن فما، واالجتماعية

 األفراد خاللها من يستجيب مستمرة دينامية عملية ب نه التكيف إلى نظر حين"جودستين" المعني هذا أكد وقد
 .السلوك من متعددة ب نماط ور باتهم المتغيرة حاجاتهم إلى

 المتحضر اإلنسان حاجات أن كما، للتكيف محاوالت ل فراد الكلي السلوك أنواع معظم تمثل بينما
 يحصل لكي إلشباعها يسعى جديدة حاجات له ظهرت تلك حاجاته من حاجة أشبع فكلما، التعقيد كل معقدة
 على للسيطرة عديدة وسائل ولديه استقرارا أقل انسجامه فإن لذا .أبداً  إليه يصلال  الذي الكامل االنسجام على
 مواصلة في ر بة زدادا بيئتها في عدل وكلما، تغييرها إجراء في يبحث أو فيها يغير دائماً  فهو، بيئته

ذا، التعديل  عنها خارج تغيرا يسبب له االنزعاج من شيء يصيبه ما فسرعان األحيان بعض في استقرت وا 
 .جديدة مطالب تحقيق على يحضه

 :المعيارية -ب
 أو بالسواء، التكيف وصف عند معينة قيم إلى يشير معياري مفهوم هو االجتماعي التكيف مفهوم إن 
، التعاسة أو الشذوذ أو النقص أو بالمرضى التكيف سوء وصف وعند، السعادة أو، الكمال أو، بالصحة

 سوء أو للتكيف ثابت معيار تحديد في والتفسير بالتحليل المفهوم هذا تناولوا الذين العلماء بين اختالف هناكف
 الظروف مع التكيف على القدرة بقياس يتعلق التكيف معيار أن على تركز آرائهم معظم أن ر م، التكيف
 دراستهم في األخالقي االتجاه أصحاب اتجه فقدوعلى هذا األساس  .الجماعة أو الفرد تواجه التي العديدة
 .تكيفي  ير أو تكيفي ب نه السلوك على للحكما مقياس الدينية واألفكار المعتقدات مسايرة اعتبار إلى للتكيف

 درجة وأن، االجتماعي بالجانب التكيفوا ربطقد " ورسلر دافيد" منهم العلماء بعض هناك أن إال
 السعادةب االجتماعي التكيف ربط من وهناك، المجتمع بمعايير وااللتزام المسايرة خالل من تقاس األفراد تكيف
 .السعيد هو اجتماعياً  المتكيف الشخص أن بمعنى، التكيف لهذا كمعيار

 :النسبية-ج
 داخل في بل، آخر إلى مجتمع من الثقافات باختالف تختلف التكيف سوء أو التكيف معايير إن
 هذه تختلف كماة، نيالمد إلى الريف من تختلف التي الفرعية الثقافية األنماط نجدنفسه،  الواحد المجتمع
 التكيف في النسبية مس لة وتظهر، أخرى تاريخية فترة وفي نفسه المجتمع وفي نفسه الوقت في المعايير
 الثقافية معاييرها تختلف متعددة جماعات إلى ينتمي الفرد أصبم حيث، الحديث المجتمع في خاصة بصفة

 مع تكيفه من أكثر أسرته مع سليما تكيفا متكيفا الفرد يكون دباختالف مستواها التعليمي، والسن، والجنس، وق
 الثقافات تسمى وهذه، جماعة كل في ومعاييره الموقف لظروف وفقا وذلك، األصدقاء أو النادي جماعات
 وثقافة، األسرة ثقافةهي  المجتمع داخل األفراد لتكيف بالنسبة الفرعية الثقافات أهم ب ن "قالنت" ويرى الفرعية
ي تكيف مناسب  ير أو مناسب ب نه السلوك عن الحكم يمكن "الثقافية النسبية" مبدأ من وانطالقا ولذلك، الرفاق
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 على قدرته على الفرد تكيف درجة وتتوقف، معين زمن في معينة بثقافة عالقته خالل مني تكيف  ير أو
 العوامل إلى باإلضافة، ناحية من وثقافية واجتماعية وظيفية عضوية عوامل لعدة نتيجة هي التي التكيف
 االجتماعية والعوامل، ثانية ناحية من الفرد فيها يتفاعل التي المختلفة االجتماعية المواقف بظروف المتعلقة
 .ثالثة ناحية من العامة
 :يلي ما التكيف عملية خصائص من وأيضاً 
 .الفرد ور بة بإدارة تتم أنها أي وبيئته نفسه مع التكيف عن المسؤول هو الفرد -3
 من يغير أو السيئة سلوكه أنماط ربتغي وبذلك نفسه من التكيف عملية في يغير أن الفرد يستطيع -2

 .يعدلها أو وأهدافه دوافعه
 ومفاج ة وشديدة قوية والعقبات العوائق كانت إذا اإلنسان تكيف في بوضوح تظهر التكيف عملية إن -1

 .ظاهرة  ير التكيف عملية كانت م لوفة أو بسيطة العوائق كانت إذا أما
 النقص كوراثة اإلنسان يرثها التي السيئة فالوراثة ..... التكيف عملية في تؤثر الوراثية العوامل -5

 .الوراثية العوامل هذه تسببها التي لإلعاقة نظرا التكيف على قاصرا الفرد تجعل مثالً  العقلي
 يالت الحيوية وخاصة المتعددة دوافعه إشباع في مستمرة حركة في اإلنسان ألن مستمرة عملية التكيف -4

 .ونوعه حياته لحفظ تالزمه
 المجاالت في التكيف على قدرته مدى على الجيدة النفسية بالصحة اإلنسان تمتع درجة تتوقف -1

 الصحة من عالية بدرجة يتمتع الفرد أن على دليالً  كان التكيف مجاالت تعددت فكلما المختلفة
 .النفسية
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 :الفصل خالصة
أهم محددات نجاح أو فشل منظمات األعمال لت ثيرها على السلوك ن الثقافة التنظيمية تعتبر من إ

المهني، وي تي ذلك وأداء الموارد البشرية والتي من خاللها يمكن تحقيق االلتزام الوظيفي للعمال وكذا التوافق 
من خالل كفاءة وفاعلية أداء الفرد الذي يتحدد من خالل مدى ايجابية جماعية العمل، ومعتقد المشاركة 
واالندماج في اتخاذ القرارات، والتحفيز على اإلبداع واالبتكار، التي تساهم بشكل فعال في تحقيق اندماج 

ة مما يخلق لديهم الشعور بالرضا والوالء واحترام الوقت، وزيادة األداء بكفاءة، والشعور باالنتماء للمنظم
 واإلخالص لتحقيق أهدافها.

فمحددات الثقافة التنظيمية لها دور مهم في نجاح المنظمات، ألنها تولى اهتماما كبيرا بالمورد 
مشاركة في البشري وتعتبره مصدرا للنجاح والتميز واإلبداع. هذا من ش نه أن يشكل قوة للمؤسسة، كسياسة ال

واالبتكار  اتخاذ القرارات، وجماعية العمل التي تمكن من اإلحساس بالمسؤولية واإلتقان، والتحفيز على اإلبداع
تسعى إلى ، فهي تشكل كال متكامال و نظام متكاملالتنظيمية الثقافة جل ضمان والء العمال لمؤسستهم. فأمن 

يؤثر في النمط الثقافي  ،على أي جزء من جوانب الحياةطرأ أي تغيير  مجموع أجزائها فإن خلق انسجام بين
 .ككل للمنظمة و المجتمع

 والتععي الصععناعي، التنظععيم فعاليععة مععدى عععن تعبععر التععي التنظيميععة العوامععل لمختلععف دراسععتنا خععالل فمععن
 إلعى توصعلنا ، التنظيمعي التكيعف ونسعق المهنعي، التوافعق نسق و التنظيمي، االلتزام نسق من كل في جسدناها

 البنيعة بعدورها تحعدد  األخيعرة هعذه والتنظيميعة، االجتماعيعة المععايير معن نسعق معن تتكعون التنظيمية العوامل أن
 مختلعف بين والتنظيمية االجتماعية والروابط العالقات تحدد رسمية ومعايير قواعد تكريس خالل من التنظيمية
 .التنظيمي البناء أعضاء

 هذه فعالية فإن ومنه التنظيمي، البناء في بالتغيير ويرتبط بدوره ينعكس العوامل هذه يمس تغيير ف ي
 .التنظيمية األهداف بتحقيق كفيلة التنظيمية العوامل
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I- :تطور مؤسسات صناعة النسيج العمومية الجزائرية 
هو بمثابة كشف وتفسير للتفاعالت  الخلفية التاريخية لهذه المؤسسة،إن المقصود من دراسة  

 واإلدارية، الخارجية والداخلية للبناء والنسق التنظيمي للمؤسسة ووظائفها وأهدافها االجتماعية، والثقافية،
سيير التي تتجسد في وسائل تضمن تحقيق التوازن الداخلي للتنظيم، وما ينبثق عن تنفيذ نمط الت ،والفنية
 في ظل اإلصالحات وانعكاساته على استقرار المؤسسة والعمال على حد سواء.’ الجديد

وما دامت هذه الدراسة منصبة أساسا على الخدمات االجتماعية وعالقتها بالثقافة التنظيمية في ظل 
اإلدارية التي التغير التنظيمي للمؤسسة الجزائرية، فإن ذلك يقتضي تحليل البيانات واألنساق االجتماعية و 

تتفاعل فيما بينها باستمرار، والتي تت ثر بدورها بالنسق السياسي واالقتصادي للمجتمع. لنتمكن بعد ذلك من 
التقرب إلى فهم واقع الظروف الموضوعية المشكلة للمؤسسة في آفاق التنمية، ومدى قدرة قطاع النسيج على 

 لى الساحة الدولية بواسطة صبها في عينة أمبريقية.الصمود في ظل اقتصاد السوق، والتطورات الحاصلة ع
إن معرفة مدى تطور هذا القطاع في ظل إنشاء المصانع بصفة مكثفة، ومدى التحكم التكنولوجي   

في ميدان النسيج، وتجربة الجزائر في طرق انجاز بعض الوحدات اإلنتاجية حسب الترتيب الزمني واألولوية 
 القطاع. لهذه التجربة، تدفعنا إلى اإلشارة ولو بإيجاز إلى الجانب التاريخي لوالدة هذا

لقد تميزت مرحلة ما قبل االستقالل بفتم مصانع جديدة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية "حيث  
 131 ير المستعمر فكرة فتم مصنع بالجزائر يعني  لق مصنع بفرنسا" ونتج عن تغيير هذه المقولة فتم 

دفها كان منصبا لحماية وضمان ألن ه’ مصنعا وورشة بالجزائر، لكنها كانت عبارة عن فروع لمصانع بفرنسا
 (1) االقتصاد الفرنسي، والصناعة الفرنسية إذا ما وقعت حرب عالمية ثالثة.

 Vidal نجد مصنع ، حيث3802لقد وجدت صناعة النسيج بالجزائر منذ بداية القرن العشرين   
Manégeât   دماجه  –باب الوادي  –ل  طية والخيم ببولو ين في مؤسسة سونيتاكس الجزائر وتم ت ميمه وا 

 BOOM وكانت هناك مصانع أخرى مثل مصنع’ ، وأجريت عليه عمليات توسعة وتحسينات3818سنة 
ببجاية للغزل  IECOTAL، ومصنع اإليكوتال 3813الذي يقوم بصناعة المالبس الداخلية والذي ت سس سنة

، إضافة إلى هذا مصنعي  1960 والنسيج وصناعة القمصان والجوارب والمالبس الداخلية والذي ت سس سنة
TISSOT بالبليدة وسفيت SFETبتلمسان، ومصنع السوتيفSOTEF وهران، وكوتافيك بCOTAFIC 

فكانت تقوم بصناعة البطانيات والنسيج  CHARLET أما منش ة شارلي’ بالحراش، كلها تقوم بالغزل والنسيج
 (2)والصبا ة.

كانت هذه أهم مصانع النسيج والغزل والتفصيل التي  وجدت قبل االستقالل، لذلك نصبت العمليات 
نشاء وحدات جديدة توجه إلى رفع قدرات  األولى لتنمية قطاع النسيج على أساس تحديث الوحدات الموروثة وا 

اتقها مجموعة من إنشاء المؤسسات الوطنية التي أخذت على  ع 3811اإلنتاج، وقد شهدت الفترة قبل 
                                                                 

 . 291، ص3819، دمشق، مطبعة اإلنشاء،: جغرافية الجزائربد القادرحليمي ع1

رسالة دكتوراه في علم االجتماع التنظيم والعمل ،إشراف خليفة بوزبرة  تنظيم العالقات الصناعية في ظل التحول إلى إقتصاد السوق،بوجالل مصطفى: 2
 .215، ص2032/2031،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة الجزائر، 



 الميدانيةللدراسة  اإلجراءات المنهجية                                    السابع:              الفصل 

108 

الوحدات اإلنتاجية كانت محل ت ميم، وباقي الوحدات أنجزت في إطار البرنامج االستعجالي ويخص أساسا 
 وحدات التفصيل.

II-:الصناعات النسيجية العمومية بعد االستقالل في الجزائر 
الحساس وسطرت نظرا للنظام االقتصادي الجديد المتبع توجهت الحكومة آنذاك إلى هذا القطاع 

برنامجا لزيادة اإلنتاج وسد حاجيات االستهالك المحلي، حيث قامت بفتم مصانع جديدة للغزل والنسيج، 
 32التي تدير أكثر من  SONITEXوأنش ت إلدارة هذا القطاع الهام الشركة الوطنية لصناعة النسيج

 (1)مصنعا.
لى  اية  3811وابتداء من سنة    يج بالقطاع العمومي والذي هو موضوع ونعني بذلك النس 3819وا 

بحثنا والمتمثل في المؤسسات الوطنية للصناعات النسيجية، حيث يمكن التعرف على طرق االنجاز التي 
اعتمدتها الجزائر في بناء منشآتها الصناعية، مع تحديد المواقع الجغرافية والشركاء المعنيون دون أن نتطرق 

عترضت طريق صناعة النسيج خالل وأثناء إنشاء وحدات اإلنتاج، بل دون إلى مدى التخلف والمشاكل التي ا 
 محاولة التطرق إلى تطورها وكيفيات نقل التكنولوجيا إلى الجزائر.

 مراحل تطور مؤسسات  صناعة النسيج: 
أما فيما يتعلق بطرق وكيفيات إنجاز قطاع النسيج، فإنه يمكن تمييزه بصورة موجزة في ثالثة مراحل 

ة كل منها تتميز بتصور شامل، وبهذا تكون أنماط اإلنجاز قد عرفت تطور إنتاج وفق طبيعة وأهمية رئيسي
 المشاريع ووسائل اإلنجاز الوطنية، والتي يمكن حصرها في طريقتين هما:

 * الهندسة المجزأة.  
 * إنجاز اإلنتاج في اليد.

والتي فيها تم وضع قاعدة إنتاج ووحدات نسيجية  3818إلى  3811تبدأ هذه المرحلة من   المرحلة األولى:
ورشة تصميم. وكان  25منجزة في كل من الكرمة، وادي التليالت، باتنة، قسنطينة، ذراع بن خدة، وكذا 

ور االنشغال آنذاك ينصب في خلق مناصب شغل " القضاء على البطالة " واحدثا توازن جهوي دون تص
 (2)شامل للسياسة الصناعية وفقا للمخطط الثالثي األول.

تميزت هذه المرحلة بتزامنها والمخطط الرباعي األول وتحققت  3811إلى 3810تبدأ من  المرحلة الثانية:
  SONITEXاإلنجازات وفق طريقة الهندسة المجزأة )جزء بجزء ( في مختلف المؤسسات التابعة لحساب 

. كما عرفت هذه الفترة إنجاز توسعات لثالثة وحدات موجودة هي: باتنة، 3811ود سنة التي ظهرت إلى الوج
قسنطينة، ذراع بن خدة، وتم الشروع في انطالق أول مركب نسيج للصوف مصمم الستعمال صوف الماشية 

انم لمنطقة الهضاب العليا، وهذا بالتوازي مع المركب المنطلق إنجازه ببجاية، ووحدتين في كل من مستغ
 وبجاية ، باإلضافة إلى مشروع وحدة تلمسان التي تم إنجازها حسب القاعدة التصنيعية المجزأة.

                                                                 
 .3001، صSONITEX، يتعلق بالقانون األساسي إلنشاء شركة11ج ج د ش الجريدة الرسمية: العدد1

 .3001ص المرجع نفسه: 2
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هذا الشكل من االنجاز يعتمد على تجزئة المشروع إلى مجموعة من المقاطع يمثل كل واحدة منها 
إلجراءات المناقصة، نشاط معين لإلنجاز، وهذا بشكل منفصل من طرف الشركة الوطنية واألجنبية الخاضعة 

بهدف تحفيز أو السماح إلدماج متقدم، والتحكم في التكنولوجيا الصناعية لمختلف المتعاملين الوطنيين 
المعنيين، باإلضافة إلى صاحب المشروع وهذا حسب برنامج خاص بكل شطر يراد إنجازه مع مراعاة 

 البرنامج العام.
لكبيرة في التنسيق بين مختلف مؤسسات اإلنجاز، إن مثل هذا العمل يتطلب على األقل القدرة ا

وتوفر فرق قارة ومتنوعة من المهندسين والمعماريين المتمكنين في العملية الصناعية، هذا من ناحية التصميم 
قد اعتمدته SONITEXووضع وسائل اإلنتاج، وليس فقط المتابعة اإلدارية الذي يبدوا أن شركة سونيتاكس

ذي تميز به الطاقم المسير لهذه الشركة، والذي أخذ على عاتقه تسيير المشاريع منذ ر م العمل الجماعي ال
 إعادة دفتر الشروط إلى  اية بداية االستغالل للمصنع.

إن هذا الطاقم المسير مدعم بالقانون األساسي الذي يسمم ضمن أهداف الشركة اإلنجاز بصورة 
 (1)التكنولوجية واالقتصادية والمالية التي لها عالقة بهدفها.مباشرة و ير مباشرة لجميع الدراسات التقنية، و 

والمالحظ أن مستوى الكفاءات للعناصر التي تشكل تعداد هذه الشركة المخصص لمتابعة المشاريع ، 
ال يوجد أي مهندس وال حتى حاملي شهادة الليسانس، والحصيلة  3811إطارا خالل سنة  10أنه من بين 

تشير في هذا الصدد إلى  ياب أخصائيين، في طرق  3819-3811سسة نفسها في المقدمة من طرف المؤ 
صناعة النسيج، والذي أدى بدوره إلى االعتماد على الخبرة األجنبية في معالجة المشاكل التكنولوجية المتعلقة 

 (2)شخص. 50000بتطوير المناهج، ر م أن تعداد الشركة يقارب 
ز والذي تم في مرحلة كانت فيها الجزائر تقوم بعملية تصنيع مكثفة لإلشارة فإن هذا الشكل من االنجا

على مستوى جميع النشاطات، األمر الذي أدى بمجموع المتعاملين الصناعيين إلى تطوير سريع لوسائل 
التصميم واالنجاز الذي لم يحصل، وهذا على األقل بالمقارنة مع وتيرة االستثمار، كما يجب أن نشير إلى 

ل من االنجاز الذي يتطلب تدخل عدد كبير من المؤسسات ذات االختصاصات المختلفة في نفس هذا الشك
 المكان، الشيء الذي يستلزم قدرة كبيرة من التنسيق والتحكم من طرف الشركة صاحبة المشاريع.

إن تجربة تجزئة اإلنجاز إلى عدة قطع قد ترجمت إلى إجراءات مناقصة خاصة بكل جزء،  وكل 
هذه األجزاء يتطلب السرعة في اإلنجاز، وكل ت خر يؤدي إلى تراكم وزيادة في ثقل قيمة اإلنجاز، جزء من 

 ( 3)باإلضافة إلى إعادة النظر في المخطط الزمني لإلنجاز المحدد مسبقا.
وتجربة الجزائر هذه تتطلب وجود ت طير كاف  يتميز بالخبرة العالية للتحكم في مثل هذا النمط من 

الذي يتطلب االستقرار للفرق المشكلة لهذا الغرض، لكن فرع النسيج لم يجد الطاقة المحفزة طوال اإلنجاز، 
                                                                 

 .18مريم بويحياوي: مرجع سابق، ص 1

cas De : Industrialisation Et transfert de technologie dans les pays En développement (Le  F.Z.oufriha  A djeflat2

L'ALGERIE. OPU. PUBLISUD . ALGERIE . 1986.P155. 

15. p p156 .  : ibid  F.Z.oufriha  A  djeflat31 
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ة لالنطالقة في التحكم، مما يفسر الصعوبات المعدهذه المرحلة، إضافة إلى تنوع المتدخلين على حساب 
المكلفين بتسليم التجهيزات لم يتم نمط اإلنتاج والقدرة اإلنتاجية، إضافة إلى هذا فإن المتعاملين األجانب 

إخضاعهم ال على احترام الجدول العام، وال على فرض تكوين مهني، وعالوة على ذلك فإن المشاريع المنجزة 
 بهذه الطريقة قد تكرر تقييمها:

 على مستوى الكلفة وهذا بإعادة التقييم المتسلسل الشيء الذي أدى إلى تضاعف الكلفة إلى اثنين أو ثالث -
 مرات من الكلفة األصلية.

 على مستوى اآلجال الدخول في اإلنتاج والتي تمددت إلى الضعف من اآلجال األصلية. -
على مستوى قدرة اإلنتاج المنتظرة والتي لم يتم الت كيد عليها عند بداية االستغالل، وهذا نظرا لعدم  -

 (1)االستقرار بين مختلف مراحل اإلنجاز.
 الرئيسية التي أفرزها هذا األسلوب المعتمد في اإلنجاز من قبل المسيرين لهذا القطاع. هذه هي أهم المشاكل

تغطي هذه المرحلة المشاريع المسجلة في المخطط الراعي الثاني والتي لم  :9135 -9171 ةالمرحلة الثالث
نتاج في ، واعتمدت هذه المرحلة على اإل3895 -3890ينجز بعضها إلى  اية المخطط الخماسي األول 

 اليد، وتبرر هذه الوضعية بما يلي:
المسجلة عند إنجاز المشاريع في  نقص الخبرة المالحظ عند شركة سونيتاكس والمؤسسات الوطنية األخرى -

 المخطط الرباعي األول.
 نقص الوسائل الوطنية إلنجازات المطلوبة من طرف مجموع القطاعات. -
على تسيير التجهيزات المتحصل عليها والتحكم في التكنولوجيا ضرورة تكوين كفاءات جزائرية قادرة  -

 الحديثة.
 ضرورة ضمان المنتج المنجز من الناحية الكمية والنوعية.  -

ومن الضروري أن نشير هنا أن هذه الطريقة قد اعتمدت خصوصا في المشاريع ذات التعقيد 
مل أجنبي واحد مكلف باإلنجاز العام للمشروع التكنولوجي وحجمها الواسع، حيث يتطلب ذلك اللجوء إلى متعا

وبتسيير أولي له، وأن ضمان التكوين للمستخدمين يتم تبعا لالتفاق المتبادل بين الطرفين، وقد أفرزت هذه 
 الطريقة ما يلي:

 .تضاعف مصاريف اإلنجاز خاصة بالعملة الصعبة 
 .(2)التقليص الكبير لتدخل المؤسسات الوطنية 
م أن إنجاز المشاريع قد سجلت عدة صعوبات تعود خصوصا إلى قلة وسائل وبهذا يمكن الجز  

اإلنجاز الوطنية، وأن المشاريع التي شاركت فيها هذه المؤسسات الوطنية عرفت ت خرا كبيرا راجع إلى عجز 
المتدخلين من جهة، ومن جهة أخرى طالبت المؤسسات اللجوء إلى القاعدة الجديدة والتي سوف ترفع جميع 

                                                                 

Ibid  1:15p p156 .   1 

. p15 : ibid  F.Z.oufriha  A  djeflat29. 
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عراقيل، وذلك بإجبار المتعامل على تحويل جزء من المعارف للمؤسسات، وكذلك االلتزام بعد مرحلة انطالقة ال
المشروع بمتابعة تكوين العامل الجزائري بما يؤهله لكسب القدرات على التسيير األمثل للمصنع  ير أن هذه 

 األهداف لم يتم التوصل إليها كلية وذلك ل سباب التالية:
 من الممكن تجسيد ضمان المتعامل بتحويل جزء من المعارف في مجال المشروع. لم يكن 
 :أن تكوين العامل الجزائري قد اصطدم بعدة عراقيل منها 

 صعوبة إيجاد المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من طرف المتعامل. -3
المتكونين من طرف المتعامل، األمر الذي جعل  ياب الهيكل التكويني في الميدان مما أدى إلى تسرب  -2

 (1) هذا األخير متحررا من جميع االلتزامات المتفق عليها في العقد خاصة الجانب المتعلق بضمان التكوين.
قامة المصانع سواء المجزأة أو المندمجة، أثناء المرحلة ما بين  أو  3818 -3810إن عملية التصنيع وا 

لم تصل بتجربة الجزائر  3880 -3890المساعدة التقنية " أثاء المرحلة مابين صيغ " عقود الهندسة" و "
قامة نسيج صناعي،  وبناء قاعدة تكنولوجية مستقلة،  منذ بدء عملية  إلى صناعة التجهيزات والمعدات، وا 

، نسياتعددة الجالتصنيع إلى يومنا، وهذا يعني تبعية الجزائر التكنولوجية وخضوعها لهيمنة الشركات المت
وتكثيف التبعية يرتبط باستيراد المواد األولية والسلع نصف المصنعة قطع الغيار، منذ المخطط الخماسي 

 األول، وهذه العملية تتطلب كلفة باهظة بالعملة الصعبة.
والمعروف على الدولة الجزائرية أنها تعتمد في معظم مداخيلها على قطاع المحروقاتدون باقي  

ية األخرى، وأن اندماج الصناعات الجزائرية في النظام االقتصادي الدولي الجديد، يفرض القطاعات الصناع
عليها التقيد باألسعار الحقيقية للموارد األولية، مما أثر على توازن ميزان المدفوعات الخارجية، هذا دفع 

ما جعل حجم الديون في بالجزائر إلى االستدانة بقروض صافية من صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، م
المدى البعيد والمتوسط في تزايد، وهي بالضرورة نتيجة حتمية نظرا لفشل إستراتيجية الصناعات المصنعة 

 التي لم تتناسب وظروف المجتمع الجزائري االقتصادية ، والسياسية،  واالجتماعية،
نوك سيضر بكل محاولة جدية محلية ونعلم أن الغطاء اإليديولوجي والممارسة الشرعية القانونية لتلك الب

لالستقاللية التكنولوجية،  وتطور االقتصاد الوطني، وتقضي على المكاسب الوطنية والتكافؤ االجتماعي 
بصعود فئة بورجوازية تخدم مصالحها وتحافظ على مكاسبها، واألخطر من ذلك أنها تتدخل في صنع القرار 

ذه البنوك إلى االستحواذ ونقل لنواتج القيم إلى مجتمعاتها، وك ن السياسي، وعند عجز تسديد الديون ستلج  ه
 التبعية تصدر إلى مجتمعات قيد التطور ولممارسات قانونية دولية مزيفة.

إن فشل التحكم في نقل التكنولوجيا سواء للعمال أو اإلطارات في المصانع والمؤسسات الجزائرية، 
سبة بإقامة بنية تقنية وتكنولوجية مستقلة، خاصة باالعتماد على ارتبط بعد توفير الشروط الموضوعية المنا

الخبرة الصناعية المحلية، واالحتكاك بمكاتب الدراسات األجنبية،من أجل تطوير مفاهيم هندسية وطنية، وهذه 
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از العملية تساعد كباقي العوامل األخرى المالئمة المتفاعلة سياسيا واجتماعيا وثقافيا، على التحكم في انج
 المشاريع جزئيا أو مرحليا.

ومما سبق ذكره يمكن القول أن هذه الطريقة في التصنيع لم تؤت ثمارها، نظرا ألن التكنولوجيا 
المحولة لم تكن في حقيقة األمر متطورة بالنظر لتطلعات الجانب الجزائري، إضافة إلى الفروق الكبيرة التي 

مشاريع جزء  دة على الصعوبات المتعددة التي اصطدمت بهالوحظت فيما هو متفق عليه وما تم تنفيذه،زيا
بجزء، نظرا لتعدد اإلجراءات اإلدارية خالل المخططين الرباعي األول والثاني، حيث برزت صعوبات ومشا 

 (1)أخرى منها:
 التضخم السريع لتكلفة المشروع وهذا تبعا للر بة في شراء جميع أجزاء المشروع في نفس الوقت. -
على ضخامة مفرطة من حيث الحجم وتعقد كبير من ناحية  االنتقاء الذي تبين أنه ينطويمشكل  -

ألنه خص  التكنولوجيا، ومثالنا على ذلك مشروع الحرير الصناعي " مركب تلمسان " فهو يجسد هذا الجانب
األمر الذي أدى إلى المناطق المهجورة أي المحرومة من الهياكل القاعدية "البنية التحتية "والعمال المؤهلين، 

البحث عن حل فوري وناجع، آخذين بعين االعتبار السياق االقتصادي المتميز بضعف العرض في جميع 
 الميادين، فشركة سونيتاكس لم تتقدم بالسرعة الكافية أو المطلوبة.

 لهذا حق لنا أن نتساءل عن النتائج الميدانية المتحصل عليها من خالل النمطين المذكورين.
III- :إعادة هيكلة مؤسسات صناعة النسيج 

، تم قضي بإنشاء المؤسسات االشتراكية وسيرها وتنظيمهافي إطار إعادة هيكلة المؤسسات التي ت 
 :ي من أهدافها في قانونها األساسيإنشاء مجموعة من المؤسسات الوطنية االشتراكية ذات الطابع االقتصاد

الغير، تستغل وتدير مصانع النسيج التابعة للقطاع العمومي، وتكلف أنها شركة تجارية في عالقاتها مع  -
يع خصيصا بمجموعة من المهام والصالحيات كدراسة األسواق، وضمان التموينات الضرورية واإلنجاز لجم

االقتصادية، والمالية التي لها عالقة باألهداف مع إجراء عقود  جميع أنواع  الدراسات التكنولوجية منها أو
 (2)روض.الق

المالحظ أن المؤسسة قد أسندت لها جميع الصالحيات، لذلك فهي تتمتع بالصالحيات الكاملة  
المحددة لقانونها األساسي، وعليه فقد عرفت المؤسسات العمومية عدة عمليات للنهوض بها أوصلتها إلى 

وكل ذلك من أجل تحضيرها ل، مرحلة االستقاللية، فمن التطهير المالي إلى إعادة الهيكلة إلى إعادة الت هي
. وبهذا فقد سمحت  رئيسيا لتصحيم االقتصاد الوطني، وبالتالي تعتبر إعادة الهيكلة الصناعية عامالللمنافسة

دماجها في السوق الدولي  إعادة الهيكلة بتنظيم وتوزيع وتحديث أداة اإلنتاج ورفعت فعاليتها ودرجة تنافسها وا 
 أو التقسيم الدولي للعمل.
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د أبرز تشخيص االقتصاد الوطني في إطار إعادة الهيكلة نقص فعالية أدوات اإلنتاج وعدم نجاعة وق 
خراجها من وضعيتها المتدهورة، وارتفاع  أو نجاح محاوالت ومساعي تطوير المؤسسات الصناعية العمومية وا 

بإصالحات اقتصادية تكاليف التطهير دون جدوى، وضعف الموارد المالية، هذا التشخيص أدى إلى القيام 
 أخرى تهدف إلى االنتقال باالقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق والعولمة.

وكما اشرنا سابقا في الفصل الثاني فان التغيرات التي عرفتها المؤسسات الصناعية الجزائرية ،كان       
هة أخرى، فمرحلة الهدف منها هو النهوض باالقتصاد الوطني من جهة، وتحسين مردودية المؤسسات من ج

السبعينيات كانت تتمحور حول االستجابة للحاجيات االجتماعية وتقليص التبعية االقتصادية للخارج، وبناء 
اقتصاد مستقل إال أن الناتج لم يكن في المستوى، كما لوحظ في تلك الفترة محدودية قدرات أدوات اإلنتاج 

 نتاجية.وارتفاع التكاليف، وضعف المردودية والفعالية اإل
أما مرحلة الثمانينيات فقد جاءت لتقضي على السلبيات النقائص المسجلة على مستوى تسيير الجهاز 
االقتصادي وترفع فعاليته لكن دون جدوى، وبالتالي استمرت البيروقراطية وبقي التسيير الموجه وبقيت معه 

ية عوض األولوية ل سواق الداخلية، من الوسائل السلبية لوسائل اإلنتاج، وازدادت التبعية ل سواق الخارج
 خالل توجيه اإلنتاج الوطني نحو فقط.

وبسبب البيروقراطية وت خر إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ومشكل الديون الخارجية، بقيت هذه  
 ،اإلنتاجالمؤسسات تعتمد بصورة كلية على األسواق الخارجية لتغطية العجز الملحوظ ولم تتحكم في عمليات 
 وعجزت عن مواجهة االحتياجات الوطنية واالستجابة لها، كما عجزت عن منافسة المنتجات األجنبية.

أما المرحلة األخيرة فكانت تستلزم إحداث قطيعة مع مناهج وقواعد التسيير السابقة لالقتصاد الوطني،  
 الوطني الذي  ومع الممارسات التقليدية التي تجاوزتها األحداث، بهدف تصحيم مسار االقتصاد

ال يمكن أن يكون إال بإصالحات هيكلية جذرية وفق برنامج ومنهج منسجم مدروس، وتشجيع القطاع الخاص 
 عله يكون اإلستراتيجية القادرة على النهوض باالقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية في المجتمع.

IV- :تجزئة مؤسسات قطاع النسيج 
وزيع والتموين والبيع بالتجزئة قطاع النسيج الى تخصصات كالتلقد كان الهدف من تجزئة مؤسسات  

( ، كل ذلك من أجل خدمة المواطن وتقريب المنتج أكثر منه وتسهيل عملية التعامل، وترك )خلق نقاط بيع
المجال للمؤسسة للتفرغ لزيادة اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية، الشيء الذي يفرض تقدما في التحكم سواء التسيير 

واع التكنولوجيا المطبقة، وكان المقصود أيضا هو إعطاء االستقاللية عند إقامة المؤسسات الجديدة أو أن
 لنسيجاالمتفرعة عن الشركات الوطنية التابع للقطاع الصناعي العام، ومثال ذلك الشركة الوطنية لصناعة 

ي للمقرات المتواجدة ( مؤسسات ذات أحجام متباينة، أدت إلى اختفاء تدريج1التي تفرعت عنها ست )
 بالجزائر العاصمة.

لكن الجانب السلبي  للوضع الجديد أدى إلى تفتيت الوسائل وبالتالي تبذير الموارد، إذ أن كل  
مؤسسة مستقلة تماما تريد أن تتزود بوسائل التدخل الخاصة بها، كما أن المؤسسات التي تفرعت قد اكتسبت 
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لية اإلنتاج. لذلك التقنية والتكنولوجية للفرع، والتحكم التدريجي في عم خبرة كبيرة وتجربة مفيدة في المعرفة
ت طير التسيير لهذه المديريات الفرعية قد اندثر وتبددت معه التجربة المكتسبة، ور م أن  يكمن القول أن

كانيات ، حيث شتت القدرات والطاقات الخالقة واإلمنت سليمة لكن النتائج كانت خطيرةاألهداف والنوايا كا
 واألمالك الوطنية.

خاصة اإلنتاجي منه، أنه يتعرض من  وقد أشارت كل المالحظات المسجلة على أن القطاع العمومي 
حين آلخر إلى تجارب تخريبة، ألن نظريات اقتصاد السوق تنصم بتجميع اإلمكانيات وتضخيم حجم 

، أي تجميع اإلمكانيات ة الجنسياتلشركات المتعددالمؤسسات، إلى أن تصبم مؤسسات عمالقة والمسماة ا
على مستوى قطري فإقليمي فدولي والنتائج دوما ايجابية ولصالم المؤسسة، ذات الحجم أو العمالق. أما على 
مستوى مسيري مؤسساتنا وأصحاب سلطة القرار ينصحون بجدوى فعالية تفريع المؤسسات وتفتيتها إلى 

 وحدات صغيرة.
( ما INDITEXتج للوهلة األولى هو أن المؤسسة الوطنية للمنسوجات النسيجية )إن اآلثار التي تن         

، تلتها مباشرة عملية تفريع لها حيث أصبحت عبارة عن مركبات ووحدات  3884إن دخلت االستقاللية سنة 
 تابعة لها هي األخرى مستقلة بذاتها.

السوق، خاصة بعد أن فتم المجال من هنا يمكن القول أن قطاع النسيج قد تدهور بعوامل اقتصاد  
الستيراد األلبسة الجاهزة ) الشيفون ( من طرف التجار الخواص في مرحلة تميزت بتدهور القدرة الشرائية 
للمواطن الجزائري، وأصبحت هذه التجارة رائجة عبر األحياء حتى يومنا هذا خاصة الشعبية منها والتي تمثل 

فإن عملية التفريع هذه أدت بكل المؤسسات تقريبا إما  لى الحل أو النسبة الكبيرة للسكان، وبالتالي 
 الخوصصة.

أن أصل هذه المؤسسة موضوع بحثنا يعود إلى الشركة الوطنية لصناعة النسيج التي يعود تاريخ  
جويلية 22الموافق لع  3191ربيع الثاني  01المؤرخ في  11/239، بموجب المرسوم 3811إنشائها إلى سنة 

 (1)لمتعلق بإعادة الهيكلة إلى مجموعة من المؤسسات وهي:ا 3811
ومقر مديريتها  185/ 92المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية والتي أنش ت بموجب المرسوم  -3

 العامة في تيزي وزو.
مديريتها ومقر  184/ 92المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النسيجية  والتي أنش ت بموجب المرسوم  -2

 العامة في الجزائر العاصمة.
ومقر مديريتها  181/ 92المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية والتي أنش ت بموجب المرسوم  -1

 العامة في تبسة.
ومقر  112/ 92المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج واأللبسة الجاهزة والتي أنش ت بموجب المرسوم  -5

 دية.مديريتها العامة في الم
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ومقر مديريتها  188/ 92المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية والتي أنش ت بموجب المرسوم  -4
 العامة في تلمسان.

ومقر مديريتها العامة  189/ 92المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعات والتي أنش ت بموجب المرسوم  -1
 في المسيلة والتي هي موضوع بحثنا.

 
 SONITEX: يبين إعادة هيكلة الشركة الوطنية لصناعة النسيج (08)شكل رقم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .134المصدر: بوجالل مصطفى: مرجع سابق، ص
  

وهي سنة انطالق أول إنتاج لها، وهي تعمل على زيادة  3890منذ إنشاء هذه المؤسسة في سنة 
اإلنتاج استنادا لخطة التنمية الوطنية، التي تضمن أهدافها إعادة هيكلة الجهاز اإلنتاجي من أجل تحسين 
فعاليته والتحكم فيه، لهذا لج ت اإلدارة إلى بث روح التعاون بين العمال من أجل تحقيق ذلك، وكان الهدف 

( هو أنها : تستغل وتسير وتنمي أعمال الغزل والصبا ة والنسيج والتلبيس والتجهيز INDITEXلمؤسسة )
بواسطة ألياف الجوته والقطن واألليف الطبيعية واالصطناعية والتركيبية والمختلطة، وكذلك أعمال النسيج 

لوطني إلنتاج ما والنسيج  ير المنسوج بواسطة استرجاع بقايا النسيج وا عادة صنعها وذلك على المستوى ا
 يلي:
 الخيط والمغزوالت وخيط الخياطة. -
 األنسجة الخاصة والخالصة. -
 الحبال، الخيوط والشباك. -
 تعد بالتنشيط مع مؤسسات القطاع والتسويق السنوية المتعددة السنوات. -
 تنجز مخططات اإلنتاج المتعددة السنوات. -

 للصناعات الوطنية المؤسسة

 ELATEX والصوفية النسيجية

 النسيج لتفصيل الوطنية المؤسسة

 ECOTEX الجاهزة واأللبسة

 

 للمنسوجات الوطنية المؤسسة

 INDTEX الصناعية

 لتوزيع الوطنية المؤسسة

 DISTRITEX النسيجية المنتجات

 

 للصناعات الوطنية المؤسسة

 SOTTEX الحريرية النسيجية

 
 للصناعات الوطنية المؤسسة

 COTITEX القطنية النسيجية

 

 الوطنية الشركة

 النسيج لصناعة

SONITEX 
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إلنتاج السنوية والمتعددة السنوات، وباإلستردادت المكملة من تقديم التموينات الضرورية إلنجاز مخططات ا -
 المواد الضرورية لتنفيذ برامجها اإلنتاجية.

تضمن بيع منتجاتها عبر السوق الوطنية في إطار الهداف المسطرة والتدابير التي قدرتها الحكومة في  -
 مجال التسويق.

 ية ولواحقها والمنتجات الخالصة.تقيم وتطور المخزون االستراتيجي من المواد األول -
 تنجز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية واالقتصادية والمالية التي لها عالقة بموضوعها. -
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد األولية والمنتجات شبه الخالصة  -

 دان.والمنتجات في إطار السياسة الوطنية في هذا المي
 تساهم في تكوين المستخدم وتحسن من مستواه. -
تدرج عملها في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي وتعمل على رفع قيمة الموارد  -

 الوطنية واإلنتاج الوطني.
تخطيط إنتاج تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعات النسيجية قصد  -

 المواد األولية الوطنية وتنميتها.
 تشارك في أي عمل مع الهياكل المعنية من أجل حماية اإلنتاج الوطني. -
تشجع وتساهم في أي عمل تنسيقي مع المؤسسات الصناعية النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط  -

لك توفير االحتياجات االقتصادية للسكان المقاييس وتحسين اإلنتاج كما ونوعا وتحسين التنظيم والتسيير وكذ
 من المواد النسيجية.

ومن المعلوم أن المؤسسة الوطنية ذات الطابع االقتصادي تخضع لمبادئ ميثاق التنظيم االشتراكي 
للمؤسسات، لذلك فهي تتولى استغالل إنتاج المنسوجات الصناعية وتسييرها وتنميتها قصد توفير االحتياجات 

ار المخطط الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتخضع ممتلكات المؤسسة ل حكام الوطنية في إط
التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة االشتراكية، حسب األصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنجز عن 

للنسيج  جزء من الممتلكات والحقوق وااللتزامات والمستخدمين الذين كانت تسيرهم الشركة الوطنية
(SONITEX أو عن طريق إمدادها بالوسائل المادية والبشرية والهياكل والحصص والحقوق وااللتزامات،)

لميدان المنسوجات الصناعية وتحويلها،  المخصصة لتحقيق األهداف، المشار إليها سابقا واألعمال التابعة
ر العقارية والصناعية والمالية المرتبطة على اعتبار أنها مخولة للقيام بالعمليات التجارية والعقارية و ي

 بموضوعها.
وعليه فإن إنجاز هذا المصنع جاء نتيجة سياسة واجتماعية هادفة للمشروع التنموي الوطني الذي 

 يتمثل في ما يلي:
سائر األنشطة الخاصة باألقمشة والصبا ة بكل أنواعها والخيوط وسائر  استثمار واستغالل توسيع -أ 

 الخاصة بهذه النشاطات.الخدمات 
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 ضمان تغطية تزايد حاجيات السوق الوطني الستهالك هذه المنتجات. –ب 
االهتمام بتنمية الصناعات الخفيفة والمتوسطة وتخصيص االستثمارات لتدعيم هذه األنشطة والتحكم  –ج 

 فيها، وتصديرها إلى الخارج.
لوطنية موضوع البحث، فإن مركب األقمشة ومادمنا بصدد الكشف عن الخلفية التاريخية للمؤسسة ا 

الصناعية إداريا، فهو ضمن الوحدات التسعة  الصناعية بالمسيلة هو امتداد للمؤسسة الوطنية للمنسوجات
 ( المنتشرة عبر التراب الوطني:08)

طية الخاص بالخيم وأ  البا أ عع مركب األقمشة الصناعية بالمسيلة: وينتج جميع األنسجة الصناعية منها 
 السيارات وكذلك الشمسيات.

 مركب األنسجة الصناعية بسيدي عيش. –ب 
 ج عع مركب خيط الخياطة ببوقاعة: وينتج الخيط المستعمل للخياطة فقط.

 د عع وحدة الخيط بتيزي وزو: يكمن عملها في تصنيع وتغليف وتسويق الخيط الذي تحضره وحدة بوقاعة
ص في صناعة األكياس المضاعفة المتانة ) الخيشة ( لتعبئة مواد ( ببجاية: مختJUTEهع عع مركب الجوت )

 مختلفة كالمواد الزراعية وأكياس الدقيق.
و عع وحدة التفصيل بقسنطينة: يتضمن عملها تفصيل وخياطة القماش الصناعي الباش الذي تجلبه من مركب 

 األقمشة الصناعية بالمسيلة.
 ناعة الحبال واألكياس.( بوهران: تختص بصJUTEز عع مركب الجوت )

 ح عع وحدة التفصيل بسكيكدة: تختص بالتفصيل الصناعي حسب الزبائن المتعاقدين معها.
 ط عع وحدة التفصيل ببولو ين: مهمتها نفس العمل الذي تقوم به وحدة سكيكدة.

 : يبين المركبات والوحدات التابعة للمؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية.(09)شكل رقم
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 وحدة الجوت وهران
 مركب سيدي عيش

 
 وحدة سكيكدة

مركب األقمشة  
 الصناعية بالمسيلة

 

 وحدة العبور
 

 مركب الجوت بجاية
 

 مركب الخياطة بوقاعة

 

 وحدة بولو ين

 وزو تيزي وحدة

المؤسسة الوطنية للمنسوجات 
 الصناعية المديرية العامة بالمسيلة
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V- :مرحلة انتقال المؤسسات الصناعية للنسيج إلى االستقاللية 
 إن انتقال المؤسسة العمومية للصناعات النسيجية مر بمرحلتين هامتين هما:

 والتي تهدف أساسا إلى: 3899والتي جسدت ابتداء من السداسي األول من سنة   المرحلة األولى:
 إنشاء صناديق المساهمة. -3
يجاد صيا ة قانونية لنظام المؤسسات العمومية. -2  حديد رأسمال اجتماع وا 
 ت سيس مجلس اإلدارة والمراقبة. -1

 
بمساعدة هيئات إدارية  3899تجسدت هذه المرحل ابتداء من السداسي الثاني من سنة  المرحلة الثانية:

 جديدة والمتمثلة في:
تقييم واختيار نمط المساعدة الضروري في تحديد األصول الصافية وكذا إعادة تشكيل الرأسمال  -3

 المتداول والمالئم.
رفة قيم األرباح المنتظرة أو الديون التخطيط المتوسط المدى للمؤسسة العمومية الجديدة من أجل مع -2

 المتوقعة.
 توظيف تلك المعايير في تقييم الهيكل المالي الجديد. -1

جراءات تنظيمية محاسبية ومالية والتي كانت بدورها  إن تجسيد هذه المراحل يستند إلى تطبيق تدابير وا 
عمومية االقتصادية في موضوع سلسلة من المذكرات المنهجية أرسلت بغرض التطبيق إلى المؤسسات ال

 الوقت المناسب، بحيث كانت المذكرة األولى تشتمل على هدفين هما:
إقرار منهجية تحديد رأسمال بغرض السماح لكل مؤسسة لها األصول الصافية من أجل صيا ة مرورها  -

 لالستقاللية قانونيا وبالتالي توفر شروط إنشاء مجالس اإلدارة.
لمتعلقة بتطهير العجز وا عادة تشكيل األصول الصافية واألموال المتداولة والتي كانت إبالغ القواعد المالية ا -

 (1).19موضوع مذكرة منهجية رقم 
إن دخول المؤسسات العمومية في اإلصالحات التي تهدف إلى استقالليتها يستوجب ضرورة تطبيق  

 كالتالي:ثالثة أنماط من اإلجراءات باعتبارها نقطة ارتكاز ودعم وهي 
إجراءات ذات طابع محاسبي تهدف إلى إعادة المعالجة النظامية لكل الحسابات ) الذمة المالية ( تماشيا  -

 والموجودات الفيزيقية ) المادية ( والواقع التنظيمي واالقتصادي.
اإلجراء القانوني الذي يهدف إلى صيا ة إحداث مؤسسات عمومية مستقلة جديدة وتحديد رأسمالها  -

 االجتماعي والقانون األساسي الخاص، وكذا تقسيم األسهم أو الحصص في صندوق المساهمة.
 إجراءات ذات طابع مالي تهدف بصفة خاصة إلى: -
 * تطهير بصفة جزئية أو كلية للعجز المالي السابق.  

                                                                 

.-P156 A 179-LES CAHIER DE LA REFORME . CAHIER N: 4 ENAG EDITIOS 19891 
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 *إعادة تشكيل رأسمال الذي يؤهل للتداول البنكي.  
ة بصفة عامة ما قبل اإلصالحات قد كانت في حالة فقدان إن وضعية المؤسسة العمومية الجزائري

وبين إدارة  هويتها بصفة مستمرة، بحيث قد يصل األمر إلى عدم التمييز بين مقر اإلدارة العامة للمؤسسة
الوصاية ) الوزارة ( لتظهر وك ن المؤسسة عنصر من مجموعة عناصر الوصاية هذه، فهي قلما تكون حرة 

ادية والتجارية وفي اختيارها لشركائها، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وعالقاتها في عالقاتها االقتص
مع الشركات األجنبية التي تخضع إلى قانون الصفقات والت شيرة المسبقة للجان الصفقات، تليها ت شيرات 

ت التوزيع، بل هذه متعددة لمصالم المالية، وعلى المستوى الداخلي فإن المؤسسة ليس حرة في تنظيم فضاءا
 األخيرة فرضت عليها كما فرض بيع منتجها دون معيار اقتصادي ودون ربطه بالسوق.

إذن المؤسسة ليست حرة في وظيفتها وفي تمويلها وتسيير ماليتها ورقيبها الوحيد هو البنك، وبحكم 
الرقابة التي  فوظفها المركز) جهاز التخطيط (،فالمؤسسة ليست مسؤولة عن تنميتها بل حتى تجديد قدراتها 

ثمار مركزيا كليا، ومن جهة نظرة وطاقاتها وحتى صيانتها، وبعبارة أخرى الحفاظ على بقائها، ألن قرار االست
التخطيط  فإن مخطط المؤسسة ليس له أي اعتبار، بل إنه مجرد جزء من المخطط القطاعي، كما أن 

 المؤسسة ال تسير مواردها البشرية، بل أن التسيير محتكر من قبل الوصاية، أي انه ال يسمم لها 
ين إطاراتها وتعي ،رة في اختيار المورد البشريبتحديد قائمة المناصب وشبكة األجور، فالمؤسسة ليست ح
 يكون من قبل الوصاية، أي المركزية في التسيير والتمويل.

، 2/01/3889إن مركب األقمشة الصناعية موضوع الدراسة قد تغيرت تسميته بموجب عقد حرر بتاريخ 
( موضوعها SPA.TINDALواختير له اسما جديدا، ليصبم "مساهمة" ل قمشة الصناعية الجزائرية ))

 (1)االجتماعي يتمثل في: 
 تكملة أعمال النسيج )تبيض، صبا ة، طباعة وتجهيز(. -
 اإلنتاج الصناعي للمشمعات األرضية )لبنوليوم( األقمشة المشمعة والمنتجات المشابهة. -
 صنع األنسجة الصناعية ومصنوعات من النسيج. -
 النسيج الصناعي للقطن. -
 الممزوج بمواد نسيجية أخرى.الغزل الصناعي للقطن  -

سهم، قيمة كل سهم  200دج( مقسم إلى 3.000.000.00: مليون دينار جزائري )برأس مال اجتماعي
من طرف الشركة العمومية القابضة لصناعة المواد  %300دج، مكتتبة كلية وممسوكة 4000.00
 المصنعة.

 ( سنوات.01معين كقائم باإلدارة لمدة )مجلس إدارة الشركة: 
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 انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ومديرها العام:
في إطار النسق التنظيمي الجديد أصبم الهدف من اإلصالحات هو االبتعاد عن التسيير اإلداري 
للمؤسسات، وكذا إعادة االعتبار لهاته المؤسسات وذلك بتحديد المسؤوليات والصالحيات عن طريق تحديد 

مالكة لرأس المال، وهذا ما انبثق منه شراء صناديق المساهمة التي  مهام الدولة كسلطة عامة ومهامها كدولة
تقوم بإدارة رأس مال الدولة المالكة وكيفية استغاللها من طرف المؤسسات االقتصادية مع االبتعاد عن 
التدخل المباشر في شؤون التسيير، هذا التغيير جاء في ظروف اقتصادية صعبة أملتها عوامل خارجية 

 داخيل البترول.ونقص في م
وطبيعة المؤسسة العمومية وكل الهيئات المالية و ير المالية ذات الصبغة الصناعية والتجارية 
التابعة لقطاع الدولة، فهي تختلف عن اإلدارة العمومية )مركزية قطاعية، محلية(، إنها ترتبط ارتباطا وثيقا 

 وهي في حاجة إلى تخطيط على مستواها ويمكنبالسوق لكنها ال تستخدم المواد النادرة إال بقسط ضئيل 
ت طيرها وضبط نشاطها بواسطة أدوات )عرض، طلب( وأسعار، جباية... ومقابل هذا فللمؤسسة ضمن 

 اإلطار العام الحرية والمسؤولية الكاملتين.
ف لقد شهد المصنع كغيره من المصانع الجزائرية أسلوبا جديدا في تنفيذ السياسة االقتصادية؛ إذ عر 

تغييرا جوهريا في تنظيمه، وذلك بدخوله في االستقاللية بممارسته التطهير المالي والعضوي،  3884سنة 
بهدف إيضاح الرؤية عند المسيرين وتحديد إستراتيجيتها الخاصة باعتماد المصنع كمؤسسة اجتماعية 

ت المصدرة إلى الخارج بالعملة واقتصادية على طاقاته المنتجة، واالعتماد على المداخيل الناتجة عن المبيعا
ذا كان الهدف من اإلصالحات للتحول نحو اقتصاد  األجنبية للوصول إلى تحقيق األهداف المسطرة. وا 
السوق هو االبتعاد عن التسيير اإلداري للمؤسسات، وكذا إعادة االعتبار لهذه المؤسسات وذلك بتحديد 

لة كسلطة عامة ومهامها كدولة مالكة لرأس المال، وهذا المسؤوليات والصالحيات عن طريق تحديد مهام الدو 
ما أدى إلى فكرة إنشاء صناديق المساهمة التي تقوم بإدارة رأسمال الدولة المالكة وكيفية استغاللها من طرف 
المؤسسات االقتصادية، بينما دعيت الهيئات اإلدارية األخرى )كالوصاية و يرها( لتحديد سبل وكيفية التدخل 

مؤسسات االقتصادية مع االبتعاد عن التدخل المباشر في شؤون التسيير، هذا التغيير جاء في ظروف في ال
اقتصادية صعبة أملتها عوامل خارجية ونقص في مداخيل البترول، فإن قضية تواجد دولة قوية خصوصا 

ختيار المسيرين وأن التشكيلة السياسية التي تنطوي على حساسيات مختلفة )تعددية سياسية(، تدخل في ا
للمؤسسات االقتصادية وتدعيم صناديق المساهمة، والمجلس الشعبي الوطني والهيئات األخرى ذات القرار 
السياسي بهدف مراقبة الملكية العمومية المسندة لهذه المؤسسات العمومية؛ لذلك فإن المؤشرات التي تكتسي 

 ات.أهمية بالغة والتي تهم وتدعم المسار الحقيقي لإلصالح
وطبيعة المؤسسة العمومية وكل الهيئات المالية و ير المالية ذات الصبغة الصناعية والتجارية 
التابعة لقطاع الدولة، هي تختلف عن اإلدارة العمومية )مركزية قطاعية، محلية(، إنها ترتبط ارتباطا وثيقا 

لى تخطيط على مستواها، ويمكن بالسوق لكنها ال تستخدم المواد النادرة إال بقسط ضئيل وهي في حاجة إ
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ت طير وضبط نشاطها بواسطة أدوات )عرض، طلب( وأسعار، جباية، وبإعادة الهيكلة العضوية والمالية 
للمؤسسات العمومية تتحرر المؤسسة من هيمنة وضغوط التسيير البيروقراطي، األمر الذي انجر عنه عادة 

ووسائل بلو ها. فالتطبيق الفعال لمبدأ االعتماد على  عدم تطابق بين األهداف المخططة المسندة للمؤسسة
الذات يتطلب بعث وتطبيق نظام لين ومالئم للتسيير في المجال العمومي وتخليصها من القيود التي جعلت 

 منها مجرد هيئة آلية منفذة للقرارات اإلدارية األفقية.

 

VI-  :مجاالت الدراسة 
 المجال التاريخي: -أ

من أهم هذه الوحدات بالمقارنة مع  -التسمية السابقة CTIM–الصناعية بالمسيلة يعتبر مركب األقمشة 
 34.400.400طن سنويا أي ما يعادل  5400مركب سيدي عيش من حيث حجم اإلنتاج إذ برمج إلنتاج 

( ماليين متر طولي موجهة إلى قسم التفصيل. وقد تم تسجيل 04متر طولي سنويا من القماش منها خمسة )
،من طرف السيد وزير الصناعة والطاقة. لكن 3813مشروع في برنامج خاص لوالية سطيف في سنة هذا ال

الذي نتج عنه ميالد والية المسيلة تم إنشاء هذا المشروع بها،  3815/3814بعد التقسيم اإلداري الجديد 
اة، وقد مغط 2م14413منها  2م12.8900، وتبلغ مساحته الكلية حوالي3814/ 31/33بعقد مؤرخ في 

تم الدخول الفعلي في  03/32/3890، وفي 3818وانتهت سنة  33/05/3811بدأت األشغال به بتاريخ 
اإلنتاج، في ظل نظام عمل متواصل. والجدير بالذكر هو أن هذه المؤسسة عرفت عدة تسميات آخرها 

EATIT. ( ثمانية أقسام هي:09وبها ) 
 :D/S. FiLATUREأوال: قسم الغزل 

ماكنة مهمة في هذا القسم  زل القطن الذي يمر بمراحل مختلفة  12مغزل و 28111يحتوي على 
 من حيث:
 .مرحلة السحب والبرم 

  مرحلة الغزل النهائي.
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(: يوضح مراحل اإلنتاج في المؤسسة الصناعية ميدان الدراسة. المصدر: وثائق مصالح 10شكل رقم )
 المؤسسة.

 
 :TISSAGED/Sثانيا: قسم النسيج 

يختص هذا القسم بنسج األقمشة المختلفة، ويتم إنتاج جميع أنواع األقمشة الصناعية القطنية 
النوع الرفيع وذلك باستخدام مختلف الخيط التي يتم صنعها في قسم الغزل،  واالصطناعية كمنتوج خام من

وتمر عملية النسيج بعدة مراحل، حيث يتم استخدام ماكينات خاصة بالنسيج ليوجه جزء من األقمشة إلى قسم 
 التكملة والجزء اآلخر إلى التسويق.

 الكسترة الفحص الكبس الغسل التجهيز الصقل األكسدة

 التفصيل والخياطة

 التلحيم التقطيع الرسم الخياطة

 التخزين والبيع

 المادة األولية للقطن

 خلط

 الغزل

 حرق الوبرة سحب وبرم الغزل النهائي تسريم تمشيط تجميع

 النسيج

 تمشيط تجميع التنشئة التسدية الفحص التدريب

 التكملة 

 الصيانة
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تغلة، مع حركة العمال الدؤوبة لإلشارة فقد الحظنا الضوضاء الناجمة عن حركة الماكينات المش
لمراقبة سالمة الخيط أو النسيج، وفي هذا الصدد ال يفوت الباحث التذكير ب ن جميع المواد األولية 
للصناعات النسيجية والمتمثلة في القطن والخيط الصناعي، مواد كيمياوية، قطع  يار تستورد من الخارج 

 –عملية التدوير. –مرحلة التمشيط. -النحو التالي:  . ويمكن توضيم مراحل اإلنتاج على%300بنسبة 
 عملية حرق الوبرة. إضافة إلى أعمال المخبر لمراقبة واختبار جودة الخيط.

 :FINISSAGED/Sثالثا: مرحلة التكملة
يتم بهذا القسم إجراء جميع عمليات التكملة والمتمثلة في الغسل، التبييض، الصيا ة والطالء  

الكيماوية ل قمشة المضادة للحريق، ولنفوذ مياه األمطار إلى  ير ذلك من العمليات،  الصناعي والمعالجة
كما تخضع في هذا القسم كذلك جميع األقمشة للمراقبة للت كد من نوعية وجودة المنتوج وذلك بإجراء فحوص 

 مدققة عليه.
ختلف آالت الصبا ة تتمثل مهمة هذا القسم أساسا في صبا ة األقمشة المختلفة، ليتم استخدام م

 منها الصبا ة المستمرة ذات الطاقة اإلنتاجية العالية.
 وهنا يتم استخدام المواد الكيمياوية في عملية الصبا ة لتمر بعدة مراحل:

 الصبا ة المباشرة، األصبغة الكبريتية ثم المواد الملونة. -
 تثبيت أو األكسدة للصبا ة ثم الغسيل والتنشيف أخيرا. -

ية الموالية والنهائية بعد عملية التجهيز وعملية التبييض والصبا ة لتختم بهدف تحسين وتكون العمل
 مظهر األقمشة.

 :CONFECTIOND/Sرابعا: قسم التفصيل والخياطة 
يقوم القسم بمهمة التفصيل والخياطة؛ إذ تم عملية تفصيل األقمشة وخياطتها لتصبم منتوجات جاهزة 

ام والمظالت الشمسية وأ طية الشاحنات والسيارات النفعية ومطالت مختلفة اشتهرت المؤسسة بها وهي: الخي
وأسرة للتخييم وأنواع أخرى معروفة في السوق وتتم عملية التفصيل والخياطة عبر عدة مراحل: الرسم، 

 التقطيع، التلحيم، ثم الخياطة.     
معالجة والباقي يسوق على من القماش والمنتوج وال %10يتم بهذا القسم تفصيل وخياطة وتلحيم 

حاله، ويتم تصنيع الخيام بجميع أنواعها )خيم الحماية المدنية، خيم الجماعة، خيم التخييم، خيم كبيرة الحجم 
تستخدم للتخزين(، وصناعة األ طية المختلفة للشاحنات والسيارات وكذلك صناعة جميع وسائل التخييم 

يم والحقائب الظهرية والحقائب المختلفة وألبسة العمل والحماية والمتمثلة في الشمسيات وأسرة أفرشة التخي
المختلفة المتخصصة والستائر المتنوعة بجميع األحجام واألنواع المصنوعة من القطن الطبيعي 

 واالصطناعي.
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 :D.A.Cخامسا: قسم التموين والتسويق
المخزونات بطريقة منظمة، كما تضمن والذي تتم فيه جميع عمليات البيع والشراء، إضافة إلى تسيير 

 التموين من الخارج والداخل، بحيث يشرف على عملية جلب مستلزمات المؤسسة من المواد األولية.
إن كل مؤسسة من المؤسسات اإلنتاجية بالضرورة تحتاج إلى جلب مواد أولية لممارسة نشاطها 

لمواد األولية، إضافة إلى قطع الغيار، وهذه اإلنتاجي، لذلك يسهر هذا القسم على استيراد مجموعة من ا
 المواد على اختالف أنواعها يتم استيرادها من بلدان مختلفة ذكرها آنفا. 

بالنسبة لمستلزمات المركب من المواد األولية فإن كل مؤسسة من المؤسسات االقتصادية تحتاج إلى 
على استيراد مجموعة من المواد األولية إضافة مواد أولية متنوعة لمزاولة نشاطها اإلنتاجي؛ فالمركب يعمل 

 إلى قطع الغيار، وهذه المواد على اختالف أنواعها يتم استيرادها من بلدان مختلفة.
 :D/S TECHNIQUEسادسا: القسم التقني 

تتم فيه عملية التخطيط والبرمجة والذي له عالقة وطيدة باألقسام األخرى المتواجدة بالمركب لمعرفة 
 نتاج وحصر األعباء المختلفة لإلنتاج.كمية اإل

 يحتوي على المالية واإلدارة.:.FD.Cسابعا: قسم  المحاسبة والمالية
 يحتوي على الصيانة الميكانيكية والكهربائية.:D/S MAINTENANCEثامنا: قسم الصيانة

 المجال الجغرافي: -ب
والتي تقع في القسم الجنوبي لمدينة المسيلة بالمنطقة  EATITأجريت دراستنا بمؤسسة األقمشة  

شمالية المؤسسة الوطنية للبناء، ومن الجهة الشرقية مؤسسة سوناطراك حدها من الجهة الالصناعية، ي
ومحطة المسافرين، ومن الجهة الجنوبية المؤسسة الوطنية للحديد، ومن الجهة الغربية تجمع عمراني للسكان، 

دينار 440.188.000فرنك فرنسي أي   513.149.900تكاليف إنجاز المركب آنذاك  وللعلم فقد بلغت
هي واحدة من بين المؤسسات الكبرى التي انبثقت عن المؤسسة الوطنية ل نسجة EATITجزائري. ومؤسسة 
 . INDITEXالصناعية أندتاكس

 المجال الزمني:  -ج 
العمالية و فعالية الثقافة التنظيمية  من خالل المراحل في إطار البحث عن العالقة بين الخدمات االجتماعية 

التنظيمية التي مرت بها المؤسسة ميدان الدراسة، والعوامل التنظيمية التي تعكس هذه طبيعة المناخ التنظيمي 
للعامل من خالل مؤشرات السالفة الذكر ) االلتزام التنظيمي، التوافق المهني، التكيف التنظيمي( تم النزول 

.ويمكن تقسيم المجال الزمني إلى 24/04/2035إلى  اية  20/05/2035ى ميدان الدراسة ابتداء من إل
 مرحلتين هما:

 :والتي قمنا  23/05/2035إلى  اية  20/05/2035استغرقت أربعة أيام وامتدت من المرحلة األولى
جراء خاللها بجولة استطالعية بهدف تكوين صورة شاملة عما يدور في المؤسسة مجال  الدراسة وا 

مقابالت حرة مع بعض المسؤولين، وكذا بعض العمال، كما قمنا باالطالع على الوثائق والسجالت، تم 
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أين  21/05/2035إلى  اية  22/05/2035من خاللها جمع المعطيات العامة عن المؤسسة، ثم من 
ذف بعض األسئلة وا ضافة قمنا باختبار استمارة االستبيان على عدد من العمال وهذا ما دفعنا إلى ح

 أسئلة جديدة تتوافق مع واقع األمبريقي للمؤسسة والمستوى الثقافي للعمال.
خصوصا أثناء التوقف عن العمل لغرض االستراحة خاصة أقسام إنتاج  وقد مكث الباحث بينهم 

ل المالحظة النسيج، التكملة، الصبا ة، الخياطة، المخابر، اإلداريين... وبذلك تمكن الباحث من خال
والمقابلة من الوقوف على الكثير من اآلراء والقيم، ونظام التسيير السائد في المؤسسة ميدان الدراسة، في ظل 

 التحوالت السياسية واالقتصادية التي تعرفها البالد.
وبدون شك أن اللقاءات المتكررة والحوار المتبادل بين مسؤولي المؤسسة قد ساعد على تعميق أفكار  

الباحث، وعلى بناء العالقات بين جوانب الظاهرة وموضوع الدراسة، كما كانت األساس لصيا ة فرضيات 
البحث، ويمكن القول أن هذه المالحظات ساعدت على تحديد عينة البحث التي يمكن أن تتوفر فيها شروط 

ل الكثير من األسئلة الدراسة المطروحة، كما ساهمت بشكل واسع في اختيار األسئلة المناسبة وفي تعدي
 المناسبة مضمونا وشكال.

 :بعد تصميم وضبط االستمارة من قبل مجموعة من األساتذة األفاضل تمت إجراءات  المرحلة الثانية
إلى  33/04/2035ثم من  30/04/2035وامتدت إلى  21/05/2035الدراسة الميدانية بتاريخ 

العمال وملء االستمارات، كما قمنا بمقابالت  وفيها قمنا بإجراء مقابالت موجهة مع 022/04/2035
 اإلطارات والمشرفين المباشرين نصف موجهة مع مدير المؤسسة، ومسؤول مصلحة المستخدمين، وبعض

 بالمؤسسة محل الدراسة.
 يعود إلى عطلة األسبوع.الذي تقطع في الدراسة هو أن هناك  والجدير بالذكر هنا

 المجال البشري: -د
لمسؤول المباشر للموارد البشرية، فإن المؤسسة ميدان الدراسة كانت تشغل عددا حسب تصريحات ا

عامال، وقد قارب  3918معتبرا من األيدي العاملة، فقد بلغ عدد العمال بالمركب قبل استقاللية المؤسسة 
 عل حد قول مدير 3885منصب عمل حسب تقرير أفريل  3800حجم المناصب المحددة نظريا والمقدرة بع 

 ( أقسام.09المؤسسة موزعين على ثمانية )
مجتمع الدراسة ووفقا للهيكل التنظيمي  الخاص بدائرة التكوين،فإن 2032لكن حسب إصدار

 عامل موزعين على مجموع األقسام على النحو التالي: 131من يتكون  EATITلمؤسسة
  أوال: قسم الغزلtureaD/S. Fil : 

عامال في إطار العقود المدعمة،  45عامال متعاقد و 53 عامال منهم 311يشتغل بهذا القسم  
 مغزل، ويتم العمل في قسم الغزل على عدة مراحل هي: 28111ومجموع المغازل به 

 .مرحلة الخلط 
 .مرحلة التسريم 
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 .مرحلة السحب والبرم 
 .مرحلة الغزل النهائي 
 .مرحلة التمشيط 
 .مرحلة التجميعع 
 .عملية التدوير 
  ثانيا: قسم النسيجTISSAGED/S: 

عامال في إطار العقود المدعمة،  18عامال متعاقد و 12عامال منهم  313يشتغل بقسم النسيج  
ويتمثل اختصاص هذا القسم في نسج األقمشة المختلفة، ابتداء من مختلف الخيوط التي تم صنعها عبر 

 مراحل مختلفة هي:
 .التسدية 
 .التنشئة 
 .الفحص 
 ثالثا: مرحلة التكملةE  D/SFINISSAG: 

عامال في إطار العقود المدعمة، يختص  45عامال متعاقد و22عامال منهم  11يشتغل بقسم التكملة  
هذا القسم في صبا ة األقمشة، وتوجد بهذا القسم أنواع عدة من آالت الصبا ة ذات الطاقة اإلنتاجية العالية، 

 وتمر العملية به أيضا عبر مراحل هي:
 ألنواع معينة من األصبغة. التثبيت واألكسدة بالنسبة 
 .الغسل 

 كما يتم استعمال مجموعة من الصبا ة نذكر منها: 
 .الصبا ات المباشرة 
 .الصبا ات الكبريتية 
 .المواد الملونة 

وبعد عملية التبييض والصبا ة ت تي عملية التجهيز الهائي، وهي العملية النهائية التي ترمي إلى  
 تحسين مظهر األقمشة.

  التفصيل والخياطة رابعا: قسمCONFECTIOND/S: 
عامال في إطار العقود المدعمة،يختص  28عمال متعاقدين و 30عامال منهم  98يشتغل بهذا القسم  

هذا القسم في صنع الخيم بجميع أنواعها، والمظالت، وأ طية السيارات والشاحنات ...الخ، ويوجد بهذا القسم 
 مساء. 31.00صباحا إلى 9.00ة. ويبدأ العمل بهذا القسم من آلي الرسم، والتقطيع، والتلحيم، والخياط
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 خامسا: قسم الصيانةD/S MAINTENANCE: 
عامال في إطار العقود المدعمة،  35عامل متعاقد و 34عامال منهم  83يشتغل بقسم الصيانة  

 يختص هذا القسم في المراقبة والصيانة المستمرة لآلالت من الناحية الميكانيكية والكهربائية. 
 :يتكون هذا القسم من المصالم اإلدارية التالية: سادسا: القسم اإلداري 
  التكويندائرة المستخدمين وD.P.F: عامل واحد  03عامال منهم  35يشتغل بدائرة المستخدمين والتكوين

متعاقد، تهتم هذه المصلحة بكل ما يتعلق بشؤون العمال من الناحية اإلدارية، كالتعيين والمواظبة على 
 الحضور والغياب، وتكوين العمال مهنيا لرفع مستواهم المهني.

  دائرة الشؤون االجتماعيةD.A.S.C:عامل واحد  03عامال منهم  35يشتغل بدائرة الشؤون االجتماعية
 متعاقد، تهتم هذه المصلحة باإلشراف على كافة البرامج الثقافية والرياضية واالجتماعية التي تهم العمال.

  دائرة المحاسبة والماليةD.C.F:  عامل واحد  03عامال منهم  33يشتغل بمديرية المحاسبة والمالية
 ظيفة هذه المديرية مراقبة الميزانيات، والمركز المالي للمؤسسة.متعاقد، و 

 دائرة التموين والتسويقD.A.C :  عاملين  02عمال منهم  01يشتغل بدائرة التموين والتسويق
متعاقدين، وظيفة هذه األخيرة تسويق المنتوج إلى السواق الوطنية، وتصدير بعض األنواع إلى السواق 

 الدولية.
 بالمؤسسة:نظام العمل 

 زواال. 31.00صباحا إلى الساعة  04.00الورشة األولى من الساعة  -
 اء.مس 23.00اال إلى الساعة زو  31.00الورشة الثانية من الساعة  -

 

VII- :منهج الدراسة واألدوات المستخدمة في جمع البيانات 
 منهج الدراسة : -أوال

مواضععيع الدراسععة والمنععاهج المتبعععة فيهععا، وان فععي الحقيقععة أن منععاهج وطععرق البحععث تختلععف بععاختالف 
الدقععة المطلوبععة فععي البحععث العلمععي تفععرض علععى الباحععث أن يختععار منهجععا مالئمععا لموضععوع بحثععه، ولهععذا فهععو 

 يختلف من باحث آلخر حسب طبيعة الموضوع والهدف المراد تحقيقه.
الخدمات االجتماعية وانطالقا من طبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته والمتمثل في رصد 

، وعالقتها بمؤشرات الثقافة التنظيمية، فقد اقتضى منا األمر دراسة الظاهرة EATITالمقدمة للعمال بمؤسسة 
لقدرته على وصف الواقع التنظيمي  تعملين في ذلك المنهج الوصفيومعالجتها وتشخيص مؤشراتها مس

كونه: " طريقة والمراحل التنظيمية التي مرت بها  سةوتحليل معطياته بطريقة تحدد واقع المؤسسة ميدان الدرا
لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن مشكلة وتصنيفها وتحليلها 

 (1)وا خضاعها للدراسة الدقيقة ".

                                                                 
 .310، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، بدون سنة، ص  تطبيقات المنهج العلمي في الدراسات االجتماعيةعمار عوابدي : 1
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أو  ومنه فإن المنهج الوصفي يتعلق بمحاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة
ظاهرة قائمة للوصول إلى فهم أفضل وأدق، ووضع السياسات واإلجراءات المستقبلية الخاصة بها، وعادة ما 
يلج  الباحث إلى هذا المنهج عند معرفته المسبقة بجوانب وأبعاد الظاهرة موضوع الدراسة،ويهدف هذا المنهج 

 (1)ا والوقوف على دالالتها " .إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث وتفسيره
وعليه فإن المنهج الوصفي مناسب لموضوع البحث قصد التعمق أكثر في معرفة الخدمات االجتماعية 
المقدمة للعمال بالمؤسسة، ومحاولة تفسيرها على ضوء تحليل النتائج، ومعرفة مدى مالءمتها وتوفرها مع 

 فيما يلي:  إمكانيات العامل العقلية والجسمية والنفسية، ويمكن تلخيص خطوات المنهج الوصفي
 تحديد مشكلة البحث تحديدا علميا وصيا تها بدقة.  -
 وضع الفروض كحلول مبدئية لتفسير المشكلة موضوع الدراسة.  -
 وضع المسلمات التي يبني عليها الباحث دراسته.  -
 اختيار العينة مع توضم حجمها وطريقة اختيارها.  -
 مقابلة والمالحظة واالستبيان. جمع البيانات باالعتماد على الطرق الفنية لجمعها، كال -
 المجمعة ووصف وتحليل النتائج وتفسيرها الستخالص التعميمات واالستنتاجات. البياناتالتحقق من صدق  -
 كتابة النتائج ب سلوب واضم ومنظم مدعم باآلراء والحجج القوية .  -

 مصادر جمع المادة العلمية النظرية: -ثانيا
 الوثائق والسجالت: -9

الوثائق والسجالت مصدرا أساسيا لجمع البيانات والمعلومات،وهي بمثابة سند ومكمل ل دوات تعتبر 
المستخدمة في البحث لغرض جمع البيانات، وقد استفدنا منها في معرفة العدد اإلجمالي للعمال داخل 

ر العملية المؤسسة، ومن ثمة اختيار العينة، إضافة إلى توضيم الهيكل التنظيمي للمؤسسة وكيفية سي
اإلنتاجية بها، كما أفادتنا في معرفة الطريقة المتبعة من طرف المؤسسة في عملية تقديم الخدمات 
االجتماعية، والتي تعتمد على ثالث مؤشرات هي:االلتزام والتوافق والتكيف، إضافة إلى االطالع على بعض 

، وكيفية العمل، وعدد العمال فيه وكل قسم وما يحتويه من إطارات ومهندسين ،النماذج من عقود العمل
 باإلضافة إلى تاريخ إنشاء هذه المؤسسة، ومتابعة العمل بها عبر سنوات خلت.

–القواميس والمعاجم -المذكرات والرسائل الجامعية –المراجع –الكتب –هذا باإلضافة إلى المصادر
 القرارات والمراسيم واللوائم القانونية. -الجرائد، المجالت -المناجد

 ثالثا- أدوات وتقنيات جمع البيانات الميدانية :
البحث العلمي هو الدراسة الموضوعية التي يقوم بها الباحث في أحد االختصاصات الطبيعية أو 
اإلنسانية، والتي تهدف إلى معرفة واقعية ومعلومات تفصيلية عن مشكلة معينة يعاني منها المجتمع 

علق بالجانب المادي أو الجانب الحضاري للمجتمع، والدراسة واإلنسان، سواء كانت هذه المشكلة تت
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الموضوعية للجوانب الطبيعية أو االجتماعية قد تكون دراسة تجريبية أو دراسة إجرائية، أو دراسة ميدانية 
إحصائية تعتمد على المصادر والكتب والمجالت العلمية التي يستعملها الباحث في جمع الحقائق والمعلومات 

 شكلة المزمع دراستها ووصفها وتحليلها.عن الم
ولو أراد الباحث دراسة أي موضوع اجتماعي دراسة علمية نظامية، ودراسة تعتمد على جمع وتصنيف 
وتبويعععب وتحليعععل البيانعععات الموضعععوعية، يجعععب عليعععه إتبعععاع خطعععوات البحعععث العلمعععي الميعععداني التعععي ينتهجهعععا 

ت منهجية عديدة، أو محدودة في جمعع البيانعات والمعلومعات األخصائيون والباحثون وهي طرق وأساليب وأدوا
عععن الظععاهرة أو المشععكلة المدروسععة. وعليععه فععإن دقععة أي بحععث علمععي تتوقععف إلععى حععد كبيععر علععى اختيععار أكفعع  
وانجم األدوات وأنسابها في الحصول على البيانات التي تخدم أهداف الدراسة، لذلك فان طبيعة بحثنعا تتطلعب 

معععن أداة ذات الصعععلة الوثيقعععة بالظعععاهرة محعععل الدراسعععة لجمعععع البيانعععات حتعععى نلعععم بجميعععع جوانعععب اسعععتخدام أكثعععر 
 الموضوع، فتماشيا مع هذا التوجه تم تحديد استخدام األدوات التالية:

 : Observationالمالحظة : -9
تعتبر المالحظة من أهم الوسائل التي يستعملها الباحثون االجتماعيون في جمع المعلومات والحقائق   

عن الظاهرة المدروسة من مجتمع التقنية، والمالحظة كوسيلة من وسائل جمع المعلومات ال تقل أهميتها عن 
والحقائق عن المبحوثين، فهي  المقابلة الرسمية أو  ير الرسمية، أو عن دراسة الحالة في تقصي المعلومات

وسيلة بحثية تتمتع بفوائد كثيرة ال تتمتع بها الوسائل األخرى لجمع المعلومات، فهي تعطي المجال للباحث 
أن يالحظ  الظروف االقتصادية واالجتماعية للمؤسسة التي ينحصر فيها البحث، وتمكنه من مالحظة سلوك 

لى أنماط وأساليب معيشتهم والمشكالت الحياتية التي يتعرضون وعالقات وتفاعالت المبحوثين،واالطالع ع
 (1)إليها. 

فالباحث يستطيع مشاهدة ظروف المبحوثين واالطالع على مشكالتهم وسلوكهم وعالقاتهم دون تدخل 
أية قوى خارجية في ذلك كون المالحظة هي توجيه حواس اإلنسان وانتباهه إلى ظاهرة معينة أو مجموعة من 

 (2) لكشف صفاتها وخصائصها من اجل كسب معرفة جديدة عن تلك الظاهرة. الظواهر

فالمالحظة أداة رئيسية للبحث االجتماعي، و كل بحث اجتماعي يستخدم المالحظة بدرجات مختلفة 
 من الدقة والضبط ابتداء من المالحظة البسيطة  ير المضبوطة، وصوال إلى المالحظة العلمية.

تتميز  بالمالحظة ثم يرجع إليها لكي يتحقق من صحة النتائج ألن المالحظة العلمية لما الدقيقة، فالعلم يبدأ
به من خصائص تصبم مصدرا أساسيا من مصادر الحصول على البيانات، بل إن البعض ذهب إلى حد 

 اعتبارها منهجا مستقال من مناهج البحث العلمي
لعميععق لحيثيععات اإلشععكالية، ألنهععا تفيععد فععي فالمالحظععة مطلععب فرضععه تصععورنا النظععري مععن أجععل الفهععم ا

جمع البيانات التي تتصل بسلوك الفرد الفعلي في بعض المواقف الواقعية، بحيث يمكن مالحظتها دون عناء، 
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وقد اعتمدنا نحن في دراستنا على المالحظة بدون مشاركة باعتبارها أداة مفيدة في عملية البحعث، سعمحت لنعا 
ؤسسة وهذا في إطار دراستنا، حيث مكنتنعا معن معرفعة المنعاخ السعائد فعي المؤسسعة، بمعرفة ما يجري داخل الم

من خالل مالحظة العمعال أثنعاء قيعامهم بالعمعل ومشعاهدة السعلوكيات التفاعليعة االجتماعيعة للعمعال، وعالقعاتهم 
مالحظعة إلعى ة مشعرفين، وكعذا الظعروف الماديعة السعائدة بالمؤسسعة مجعال الدراسعة، هعذا إضعافالفيما بينهم ومع 

طريقة العمل على اآلالت ومعرفة مدى جدتها أو قعدمها، بسعاطتها أو تعقيعدها للحكعم علعى معدى تحكعم العامعل 
 على اآللة.
قام الباحث بجولة شاملة خارجية مع أحد أعوان من الدراسة  2035/ 04/ 24يوم األخير الفي  و

للمؤسسة، وما لفت انتباه الباحث أثناء التجول  األمن الصناعي، حيث تعرف فيها الباحث على المخطط العام
 هو أن  البية العمال  ير مجهزين بمعدات األمن الصناعي ر م توفرها وجاهزيتها.

والشيء المالحظ أيضا على المؤسسة ميدان الدراسة أن هناك فرق بين األقسام الستة فيها، فقسم 
لكثرة الضوضاء والغبار الذي أثر على العمال، البشم  كانت ظروف العمل به صعبة نوعا ما، وهذا راجع 

 مقارنة مع بقية األقسام األخرى. 
إال أن الدراسععة العلميععة ال يمكععن االعتمععاد فيهععا علععى المالحظععة فقععط ، حيععث تععم اسععتخدام المقابلععة مععع  

 .المسئولين والمسيرين واستمارة المقابلة مع المبحوثين
 :Intervientالمقابلة  -1

المقابلة فن يحتاج إلى مهارة وخبرة وتدريب يكتسبها الباحث عن طريق الممارسة العلمية ونزوله إلى        
الميدان، واالحتكاك بجمهور البحث والقدرة على النفاذ في دوافع السلوك ومكونات الشخصية وأساليب الت ثير 

الحقائق وال يستطيع تبويبها  واالتصال وأنواع العالقات االجتماعية، والباحث ال يستطيع التعرف على
وتصنيفها وتحليلها تحليال علميا يساعد على التوصل إلى نتائج نهائي، إال إذا استخدم المقابلة التي 

( الذي يستلم (INTERVIEWERهي:"عملية اجتماعية صرفة تحدث بين شخصين الباحث أو المقابل 
ذي يعطي المعلومات إلى الباحث بعد ( الRESPONDENTالمعلومات ويجمعها ويصنفها، والمبحوث ) 

 (1)إجابته عن األسئلة الموجهة إليه من قبل المقابل".
فالمقابلة تعتبر من أهم الوسائل البحثية لجمع المعلومات والبيانات من الميدان االجتماعي، كونها  

 آخرين، حيثحوار لفظي وجها لوجه بين الباحث والقائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو مجموعة أشخاص 
أفراد مرتبطين  : "المقابلة لقاء مهني هادف بين األخصائي والعميل أو أي فرد أوعبد الفتاح عثمانيعرفها 

 (2)بالمشكلة.
فالمقابلة هي الوسيلة واألسلوب الذي يشعر المبحوث باهتمام الباحث والوقوف على جوانبه 

وين العالقة المهنية بين األخصائي االجتماعي الشخصية، وأبعاد الموقف اإلشكالي، كما تعتبر وسيلة لتك
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والمبحوث، كما يمكن اعتبارها وسيلة عالجية لتخفيف االنفعاالت التي يعاني منها المبحوث من مخاوف 
 وكبت وتوترات.

اجتماع األخصائي االجتماعي بعميل أو أكثر وجها لوجه، وهي " :وتعرف المقابلة أيضا على أنها
تحقيق أهداف الدراسة عن طريق تبادل المعلومات الوافية بالغرض الدراسي مع العميل، طريقة يتمكن بها من 

وهي تهم كل منها في التشخيص الذي على أساسه توضع الخطة العالجية، كما أنها إحدى وسائل 
 ( 1). "التشخيص ذاته والعالج أيضا

ث طبيعة أسئلتها إلى مقابلة مقننة وتعتبر المقابلة من األدوات األساسية لجمع البيانات وتنقسم من حي
تتطلب إجابة محددة ) نعم، ال ، موافق، ال أدري،  ير موافق ( ومقابلة  ير مقننة تسمم أسئلتها بمجال 
أوسع للمبحوث في اإلجابة والشرح . وقد استخدمت المقابلة مع المسئولين والمسيرين والمهندسين، وتم التركيز 

ميدان الدراسة، والنظام  EATITصد معرفة الظروف التي تمر بها مؤسسةفيها على األسئلة المفتوحة ق
 الداخلي المعمول به داخلها ، والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار العمال والشركة كذلك.

فالمقابلة من األدوات المنهجية التي يمكننا من خاللها الحصول على البيانات المتعلقة بمشاعر 
م، نظرا لما تقدمه للباحث من تسهيالت لتجاوز مشكلة عدم التجاوب من طرف األفراد وقيمهم واتجاهاته

 المبحوثين، حيث يستطيع الباحث أن يشرح كل ما هو  امض من أسئلة، وهي عبارة عن 
حوار لفظي يجري وجها لوجه بين الباحث والمبحوث أو مجموعة من المبحوثين، وقد اعتمدنا في دراستنا 

 وهي: على كل أنواع المقابلة
أي دون تخطععيط سععابق، واعتمععدنا عليهععا أثنععاء الدراسععة االسععتطالعية، ممععا سععاعدنا علععى  المقابلــة الحــرة: -أ 

 ه األداة اللتقائنععااالطععالع بعمععق علععى جوانععب وخبايععا الموضععوع فععي المؤسسععة مجععال الدراسععة، وقععد اسععتعملنا هععذ
راسععة بشععيء مععن الشععرح والتفصععيل، كمععا عرضععنا علععيهم موضععوع الداألقسععام، الععذين بععبعض المشععرفين ورؤسععاء 

ثعارة بععض نقعاط النقعاش  استخدمناها معع مجموععة معن العمعال قصعد معرفعة جعو العمعل السعائد فعي المؤسسعة، وا 
 حول الموضوع مما يساعدنا على بناء أسئلة االستمارة.

  المقابلة نصف الموجهة: )دليل المقابلة(: -ب
 22قععدرت بععع:  األسععئلة المفتوحععة حععول موضععوع الدراسععة،وهععي عبععارة عععن دليععل يشععمل مجموعععة مععن 

تصميمها استنادا إلى البيانات المجمعة من خالل المقابلة الحرة أثناء الدراسة الميدانية، وقدمت هذه  تمسؤاال، 
األخيععععرة إلععععى مععععدير المؤسسععععة، و رئععععيس مصععععلحة المسععععتخدمين وبعععععض المشععععرفين المباشععععرين، وذلععععك بهععععدف 

ووجهات نظرهم ععن طبيععة العمعل وأداء العمعال لعملهعم، كمعا اسعتخدمناها، وفعي معا يلعي الحصول على أرائهم 
 عرض هذه المقابالت:
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فععععي حععععدود السععععاعة التاسعععععة صععععباحا،  33/04/2035أجريععععت مععععع مععععدير المؤسسععععة يععععوم  3المقابلععععة رقععععم  -
 .الذي وافاني بشروح عامة عن المؤسسة وكيفية العمل بها ونصف تقريبا، واستغرقت ساعة

فعععي حعععدود السعععاعة العاشعععرة  33/04/2035أجريعععت معععع رئعععيس مصعععلحة المسعععتخدمين يعععوم  2المقابلعععة رقعععم  -
 صباحا، واستغرقت ساعة كاملة.

في حدود الساعة  32/04/2035أجريت مع المشرف المباشر لقسم الخياطة والتفصيل يوم  1المقابلة رقم  -
عرفنعي فيهعا علعى كعل حيثيعات هعذا القسعم أيعن كانعت التاسعة والنصف صباحا، واستغرقت مدة ساعتين، حيث 

 لي مقابالت مع بعض العمال والمهندسين.
فعي حعدود السعاعة التاسععة  31/04/2035أجريت مع المشعرف المباشعر لقسعم الصعيانة يعوم  5المقابلة رقم  -

 صباحا، واستغرقت مدة نصف ساعة.
فععي حععدود السععاعة العاشععرة  31/04/2035يععوم أجريععت مععع المشععرف المباشععر لقسععم النسععيج  4المقابلععة رقععم  -

 صباحا، واستغرقت خمسة عشرة دقيقة.
فععي حععدود السععاعة التاسعععة والنصععف  35/04/2035أجريععت مععع المشععرف لقسععم الغععزل يععوم  1المقابلععة رقععم  -

 صباحا، واستغرقت مدة ساعة وعشر دقائق.
فععي حعععدود السععاعة الحاديععة عشعععر  35/04/2035كانععت معععع مسععؤول المععوارد البشعععرية يععوم  1المقابلععة رقععم  -

العذي لعم يبخعل بمسعاعداته وتوجيهاتعه معن أجعل جمعع المعلومعات، وتسعهيل دقيقعة.  44صباحا، واستغرقت معدة 
كل السبل والوسائل ألجل بلوغ الهدف، حيث القى الباحث من طرفه كل التفهم والتعاون من أجعل تمكينعه معن 

 رض المطلوب.إجراء الدراسة الميدانية والحصول على الغ
 االستمــــــــارة: -8

تعتبر من أكثر أدوات جمع البيانات استخداما وشيوعا في البحوث االجتماعية والنفسية والتربوية، 
 ألنها تضم قائمة األسئلة التي يقدمها الباحث من خالل المقابلة التي تجري بين الطرفين.

" فاستمارة المقابلة هي عبارة عن دليل يشتمل على قائمة أو مجموعة من األسئلة المحددة والمرتبة 
ترتيبا منهجيا معينا وتتضمن عدة مواضيع فرعية ومقصودة، تتعلق بموضوع البحث، حيث يقوم الباحث 

ل على المعلومات بالتعرض لها خالل عملية المقابلة، بمعنى توجه هذه األسئلة للمبحوثين بهدف الحصو 
 (1)والبيانات المنتظرة من البحث ". 

أوهي عبارة عن دليل يشمل مجموعة من األسئلة التي توجه للمبحوثين بهدف الحصول على بيانات 
باالتصال  محددا له، وتتم المقابلة المقصودة معينة وتعتبر مرشد الباحث في جمع المعطيات ووضع إطار

مما يتيم للباحث فرصة التعمق في فهم الظاهرة التي يدرسها، ولقد تم  ،المباشر بين الباحث والمبحوث
تصميم االستمارة من خالل الطرح النظري والتركيز على مؤشرات الثقافة التنظيمية في المؤسسة الصناعية، 

حرة التي وكذا الواقع األمبريقي للمؤسسة مجال الدراسة، ومالحظة العمال أثناء أداء عملهم، وكذا المقابالت ال
                                                                 

 .152ص3884، مكتبة العبيكان، الطبعة األولى السعودية سنة البحث في العلوم السلوكيةصالم بن أحمد العساف: 1
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أجريناها مع بعض المسؤولين كما تم عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين  قصد إبداء آراءهم حول 
مدى مالئمة أسئلة االستمارة لموضوع الدراسة، وعليها تمت صيا تها في صورتها النهائية ثم تطبيقها على 

عندما سمم لنا باستخدام مكاتب رؤساء عينة الدراسة، ولقد تمت المقابلة المقننة في ظروف حسنة، خاصة 
المصالم الستقبال العمال، وقمنا بطرح األسئلة وفق ما يتماشى مع المستوى الثقافي لكل مبحوث، وبهذه 

 الطريقة أعطيت فرصة كبيرة للمبحوثين لإلفصاح عن آرائهم دون قيود.
األمبريقية، باإلضافة إلى وسبب استعمالنا االستمارة هو درجة األهمية التي تكتسبها في البحوث 

الكمية الهائلة من المعلومات المجمعة عن طريقها، كما أنه يمكن أن تكون معظم أفراد العينة المبحوثة 
 ترفض استعمال االستمارة بالمقابلة خوفا من المواجهة المباشرة، والتصريم بالمعلومات بصفة مباشرة.

الشخص بصفة مباشرة، لهذا " فاالستمارة وسيلة رئيسية " فاالستمارة أداة تتسم بالسرية وعدم معرفة 
لالتصال بين الباحث والمبحوث، والتي تحتوي على مجموعة من األسئلة تخص المشاكل التي يراد من 

 (1)الباحث معالجتها ".
لضروري أن يتم إن استمارة البحث ينبغي أن تصمم في ضوء اإلطار العام لموضوع الدراسة، ومن ا

على خطة محكمة تضمن احتواءها جميع النقاط الرئيسية والفرعية التي يجتمع عليها  يم بناءهذا  التصم
البحث، كما يت كد من تسلسل هذه النقاط بطريقة منطقية إذن: " االستمارة اإلستبيانية هي الوسيلة العلمية 

بلة، وهي الوسيلة التي التي تساعد الباحث على جمع الحقائق والمعلومات من المبحوثين خالل عملية المقا
تفرض عليه التقيد بموضوع البحث المزمع إجراؤه وعدم الخروج عن أطره العريضة، ومضامينه التفصيلية 

 (2)ومساراته النظرية والتطبيقية ".
 ( 3)كما أن عملية االستمارة تتجلى في: " جمع معلومات كثيفة في البحوث األمبريقية ".

يها االستمارة ليست مجرد أسئلة وعبارات موجهة لمبحوث، في الحقيقة وعليه فاألسئلة التي تشمل عل
أنها منبهات لفظية مدروسة بعناية فائقة ونتيجة لجهود عقلية متبعة، إن أي تسرع أو تساهل في عدم دقة 
األسئلة يؤدي إلى  موض كبير في اإلجابات، وبالتالي  موض و أخطاء في النتائج التي يتوصل إليها 

ذ يجب أن تصاغ االستمارة على شكل أسئلة محددة تشكل في مجموعها عناصر صغيرة لتلك البحث، إ
 األسئلة الكبيرة.

 وقد احتوت االستمارة المخصصة للدراسة على محاور عدة قسمت حسب مؤشرات الدراسة وهي كما يلي:
أسععئلة تبععين لنععا خصععائص العينععة وهععي السععن، الجععنس، والحالععة  30محععور خععاص بالبيانععات العامععة: ويظععم  -

بالمؤسسععة،  العائليععة، المسععتوى التعليمععي، المسععتوى المهنععي، خبععرة العامععل، نععوع العمععل الممععارس قبععل االلتحععاق
 والكيفية التي تم بها توظيفه.

                                                                 

iales , Ed Daloz.5éme éditions , Paris ,1981,P73:Méthodes des sciences Soc Grawit Z(M)1 

 . 14إحسان محمد الحسن : المرجع السابق ص 2

:Méthodes de Recherche en G2stion Ressources humaines, Ed Economica , Paris  IGALENS (J), Roussel ( P )3

998,P93. 
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  .سؤاال 31وضم ببيانات تبحث في الخدمات االجتماعية العمالية في المجال االجتماعي  محور خاص -
  ة.لأسئ 01لية في المجال التكويني وضم ببيانات تبحث في الخدمات االجتماعية العما محور خاص -
  .سؤاال 23ضم و ببيانات تبحث في الخدمات االجتماعية العمالية في المجال النفسي  محور خاص -
ق هعي: ) التوافعق المهنعي، وااللتعزام سؤاال موزعة علعى ثعالث أنسعا 29أما محور الثقافة التنظيمية فقد شمل  -

 التنظيمي، والتكيف التنظيمي (.  
 أسلوب اختيار العينة وخصائصها: -رابعا
 أسلوب اختيار عينة الدراسة: -9

نظععرا للصعععوبات التععي يواجههععا الباحععث فععي كثيععر مععن البحععوث االجتماعيععة أثنععاء القيععام بدراسععة شععاملة 
وسععيلة أخععرى يسععتطيع االعتمععاد عليهععا سععوى طريقععة العينععة،وتختلف هععذه لجميععع مفععردات الظععاهرة، فانععه ال يجععد 

األخيععرة بععاختالف الطععرق المتبعععة فععي اختيارهععا، وان كانععت كلهععا تهععدف إلععى تمثيععل المجتمععع األصععلي تمثععيال 
 صحيحا، ولذا يجب عليه أن يفاضل بين الطرق المختلفة، مع مراعاة طبيعة الموضوع وأهداف الدراسة.

ة موضععوع دراسععتنا التععي تهععدف إلععى الوقععوف علععى فعاليععة التنظععيم الصععناعي، مععن خععالل ونظععرا لطبيععع
المختلفععة، والتععي حععددناها فععي كععل مععن نسععق االلتععزام التنظيمععي، ونسععق التوافععق  الخععدمات االجتماعيععة العماليععة

نا فعي اختيارنعا المهني، ونسق التكيعف التنظيمعي فعي المؤسسعة، وعالقتهعا بالثقافعة التنظيميعة للعامعل، فقعد اعتمعد
، مععن خعالل التركيعز علععى عمعال جميعع األقسععام نظعرا الشعتراكهم فععي بسعيطة لعينعة الدراسعة علعى عينععة عشعوائية

ا هععذه عمععال قسععم مجموعععة مععن الخصععائص، وحتععى تكععون مفععردات الدراسععة متجانسععة، فقععد اسععتثنينا فععي دراسععتن
عامال، وفعي حعدود  413ن ة اإلجمالي يتكون مفردا )موظفا(، وبالتالي فإن مجتمع الدراس 46اإلدارة وعددهم 

أهداف الدراسة وطبيعة مجتمع البحث  ير المتجانس من حيث العالقة القانونية التي تربطه بالمؤسسعة مجعال 
 المؤقتين.و الدراسة. يتكون مجتمع البحث من فئتين من العمال هي: فئة العمال الدائمين 

وعليه فقد تم اختيار عينة البحث عن طريق عينة عشوائية بسيطة، قصد الحصول على عينة ممثلة  
يمكن تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة، حيث تم الحصول على قعوائم مسعجل عليهعا أسعماء كعل العمعال لكعل 

، حيعث تعم %40بة معوزعين علعى جميعع األقسعام، لهعذا ارت ينعا أن ن خعذ نسع ععامال 413قسم، وقد كان عددهم 
، وهععي نسععبة تعتبععر أكثععر %50.11اسععتمارة وذلععك بنسععبة  212هععا سععوى اسععتمارة، لععم يسععترجع من 100توزيععع 

 . تمثيال للمجتمع المدروس، وتم سحب مفردات العينة بتقنية صندوق االقتراع
ه إسعععتمارة لعععم تسعععترجع، إمعععا أن أصعععحابها اسعععتخفوا بمثعععل هعععذ 19والشععيء المالحعععظ هنعععا هعععو أن هنعععاك 

 البحوث، أو أنهم أهملوها وتناسوها.
 خصائص عينة الدراسة: -1

إن تحليععل خصععائص مجتمععع البحععث الفرديععة والتعليميععة والمهنيععة واالجتماعيععة تسععاعد علععى تحديععد مالمععم 
مجتمع البحث، التي تفيعدنا فعي ربعط مؤشعرات الدراسعة بسعياقها الععام، معن خعالل الكشعف ععن التع ثير العذي تلعبعه 

فعععي ظعععل طبيععععة عالقعععة العمعععل التعععي تعععربط العامعععل بالمؤسسعععة مجعععال  ،االجتماعيعععة علعععى أداء العامعععلالخعععدمات 
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الحالة العائلية ،المسعتوى التعليمعي، المسعتوى المهنعي، منصعب العمعل  ،اسة، حيث حددناها في السن، الجنسالدر 
 بالمؤسسة.المشغول، العمل وفق التخصص، ومدة العمل بالمؤسسة، العمل المؤدى قبل االلتحاق 

وبما أن المؤسسة ميدان الدراسة تقوم على العمل التناوبي)الورشات( فقد تصادفنا مع العينة التي  
عامل من المجموع  212تعمل من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الواحدة زواال،لذا كان عدد العينة 

 الكلي مقسمة على الشكل التالي:
 .%50.33عامل بنسبة  11مال أخذنا منه عا 311قسم الغزل عدد العمال به  -
 .%19.40عامل بنسبة  12عامال أخذنا منه  313قسم النسيج عدد العمال به  -
 .%51.13عامل بنسبة  10عامال أخذنا منه  11قسم التكملة عدد العمال به  -
 .%53.14عامل بنسبة  19عامال أخذنا منه  83قسم الصيانة عدد العمال به  -
 .%18.12عامل بنسبة  14عامال أخذنا منه  98والخياطة عدد العمال به  قسم التفصيل -

 ( يبين خصائص عينة الدراسة:08جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار عدد العمال اسم القسم

 .%41.00 عامال 61 عامال 061 قسم الغزل 
 .%15.11 عامال 61 عامال 060 قسم النسيج
 .%41.60 عامال 11 عامال 61 قسم التكملة
 .%40.11 عامال 15 عامال 10 قسم الصيانة

 .%11.11 عامال 11 عامال 51 قسم التفصيل والخياطة
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 :عرض البيانات المتعلقة بخصائص العينة -المحور األول -8

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنس والسن09الجدول رقم )
  

 السن
 المجموع

 فأكثر 05 40-49 30-39 20-29

  
 الجنس

  
  

 ذكر
41 23 72 28 164 

17.70% 9.90% 31.00% 12.10% 70.70% 

 أنثى
30 12 21 5 68 

12.90% 5.20% 9.10% 2.20% 29.30% 

 المجموع
71 35 93 33 232 

30.60% 15.10% 40.10% 14.20% 100% 

 
يعتبر عامال السن والجنس أمران بالغا األهمية في تقدير نتائج أي بحث علمي اجتماعي وتزداد أهمية       

 هذين المتغيرين إذا علمنا أن العملية اإلنتاجية تت ثر بعامل السن والجنس ومستوى التعليم والتدريب ونمط
 والتكيف خارج نطاق العمل. الشخصية

ومن خالل نتائج الدراسة بالمؤسسة الجزائريعة للنسعيج فإننعا نجعد أن معظعم أفعراد العينعة تتعراوح أعمعارهم 
ويرجععع تفسععير هععذا أن المؤسسععة عملععت منععذ نشعع تها علععى توظيععف %41.9سععنة أي بنسععبة  58و  50مععا بععين 

المؤسسة عملت فعي عمال ذوو خبرة وقادرين على العمل وا عطاء مردودية أكثر، وكذلك متخصصين، كما أن 
 %81.9اآلونة األخيرة على توظيف عمال شباب قادرين على العطاء وتحمل األعباء وهعذا معا تجسعده نسعبة 

سنة، معتمدة في ذلك على سياسة التشبيب و إبرام عقود مع مديرية  28إلى  20الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
مععن العمععال  %34.3سععتمراريتها، ثععم تليهععا نسععبة التشععغيل مععن أجععل المحافظععة علععى السععير الحسععن للمؤسسععة وا

سعنة، وعليعه فعإن نسعبة أكثعر  40ف عمعارهم أكثعر معن   %35.2سنة، أما نسبة 18و 10الذين أعمارهم مابين 
 كلهم شباب. %45.7من 

هععععذا يبععععين أن سياسعععععة التشععععغيل بالمؤسسععععة تتطلعععععب وجععععود عمعععععال قععععادرين علععععى التععععع قلم مععععع سياسعععععة 
مستوى الذهنيات، وهذه النسبة المعتبرة من العمال المتوسطي السن قد تشكل دعمعا االستقاللية، وخاصة على 

إيجابيا للعملية اإلنتاجية خالفا لما هو موجود في مؤسسات اقتصادية أخعرى، ممعا يتبعين أن هنعاك نسعبة كبيعرة 
 من الشباب حظيت بمنصب شغل في هذه المؤسسة. 

موزعة على مختلف  %10.1ينة ذكورا وهذا ما تمثله نسبة ويبين لنا الجدول أيضا أن أ لبية أفراد الع
داريين وأععوان تحكعم وأععوان تنفيعذ، معنهم نسعبة أعمعارهم معابين %89.1 وحدات المؤسسة من إطارات سامية وا 

إنعاث وهعي نسعبة مقبولعة مقارنعة بالعذكور  %11.8 ويمكن أن نشير أيضا إلعى أن هنعاك نسعبةسنة،  58و 50
 ارة والخياطة والتفصيل. وأ لبيتهن في سلك اإلد

يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن اليد العاملة ليست حكرا على فئة عمريعة معينعة، بعل تشعمل        
وذلعك ألنهعا الفئععة األكثعر نشععاط [، 41-41كعل الفئعات، إال أن الغالبيععة معن المبحعوثين تتععراوح أعمعارهم مععابين ]

وذلك أن  البية الفئة الذي يتعراوح سعنهم  بالتوظيف، الخاصة والشروط القيود من العديد من أعفيت قد ولكونها
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سعنة  10الفئة التعي يتعراوح عمرهعا  [ يكونون مقيدين  بالخدمة العسكرية والدراسة والتخرج عكس11-11بين] 
 فما فوق بحيث أن الفئة تكون  البيتها متزوجة ومستقرة عمليا.

 الحالة العائلية وعدد األوالد( توزيع أفراد العينة حسب 10رقم )الجدول 

  

 عدد األوالد تحت كفالتك

 المجموع
 خمسة أوالد فأكثر أربعة أوالد -ثالث  أوالد ولدين-ولد ال يوجد

الحالة 
 العائلية

 أعزب
74 0 0 0 74 

31.90% 0.00% 0.00% 0.00% 31.90% 

 متزوج
32 38 58 22 150 

13.80% 16.40% 25.00% 9.50% 64.70% 

 مطلق
3 0 1 0 4 

1.30% 0.00% 0.40% 0.00% 1.70% 

 أرمل
2 2 0 0 4 

0.90% 0.90% 0.00% 0.00% 1.70% 

 المجموع
111 40 59 22 232 

47.80% 17.20% 25.40% 9.50% 100% 

 
 340معععن مجمعععوع أفعععراد عينعععة البحعععث متعععزوجين يمثلعععون  %15.1يبعععين لنعععا الجعععدول أععععاله أن نسعععبة 

معن %98.3لهم مابين ولد وولدان، أما نسعبة %99.4أوالد، بينما  5إلى  1لهم مابين   %24هم مبحوثا، من
( أوالد فعع كثر وهععذا 04مععن المبحععوثين لهععم خمسععة ) %1.5 الفئععة المتزوجععة فلععيس لهععا أوالد، فيمععا مثلععت نسععبة

 عامال. 22بمجموع 
مبحوثعا،  333د يمثلعون لعيس لهعم أوال معن مجتمعع الدراسعة %47.3وبين لنا الجدول أيضا أن نسبة  
 12معععن المبحعععوثين متعععزوجين يمثلعععون  %98.3 مبحوثعععا، و نسعععبة 15عزابعععا بمجمعععوع  %89.1 منهعععا نسعععبة

 فهم أرامل. %8المطلقين بثالث مبحوثين، أما %9.8 مبحوثا، فيما مثلت نسبة
مبحوثا أن لديهم  48من مجموع عينة الدراسة بمجموع  25.4%كما أوضحت الدراسة أيضا أن نسبة

 مطلق بمجموع عامل واحد.  4%أوالد، منها نسبة 5إلى  1مابين 
استقرارية العمل والعامل من جهعة، والمحافظعة هذا التباين في الحالة العائلية من ش نه أن يساهم في  

 بم أكثر من ضرورة حياتية.على استمرارية المؤسسة من جهة أخرى، كما أن العمل اليوم أص
 أما فيما يخص عدد األوالد فإن الجدول بين لنا

المالحعظ هنععا هععو أن حجععم العائلععة قععد بععدا فععي التغيععر واالنخفععاض ويعععود ذلععك إلععى التحععول مععن العائلععة 
وويعععة الممتعععدة المرتبطعععة بالذهنيعععة الكالسعععيكية الريفيعععة القديمعععة، التعععي تتميعععز بكثعععرة ععععدد أفرادهعععا إلعععى العائلعععة الن

الصغيرة التي تتميز باقتصارها على األب واألم وأبنائهما، وذلك بسبب انتقعال الوظيفعة االقتصعادية معن األسعرة 
إلععى المؤسسععة، ممععا تسععبب فععي تععوزع أفععراد العائلععة علععى مؤسسععات مختلفععة، وهععو مععا تطلععب انفصععال العععائالت 

لعائلعععة الواحعععدة، ممعععا أدى إلعععى االسعععتقالل النوويعععة المكونعععة للعائلعععة الممتعععدة، خصوصعععا بععععد تععععدد األجعععور فعععي ا
 المادي ل فراد، وهو ما اضعف ربما  سلطة األب الذي كان يقوم بتحديد األهداف الواجب تحقيقها.
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أما اليوم فقد أصبم األفعراد يمارسعون وظعائف مختلفعة وفعي مؤسسعات مختلفعة ويقبضعون أجعورا مختلفعة 
المؤسسععة، هععذا أدى ظهععور تعععدد واخععتالف فععي األهععداف واالحتياجععات تبعععا للمؤهععل العلمععي والتكععوين وطبيعععة 

 الخاصة بكل جنس، وهو ما أدى إلى استقالليتهم في السكن.
كمعععا يععععود انخفعععاض حجعععم العائلعععة كعععذلك إلعععى تنظعععيم النسعععل حتعععى يعععتمكن اآلبعععاء معععن تلبيعععة احتياجعععات 

لحيعاة االجتماعيعة عامعة واالقتصعادية خاصعة، األبناء، بسبب تزايد متطلبات تربيتهم والذي أملته التغيعرات فعي ا
 مما أدى إلى زوال التفكير الذي يشجع على إنجاب أكبر عدد من األبناء الستغاللهم في العملية اإلنتاجية.  

 ( توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي ومنصب العمل:11الجدول رقم )
  

 ما هو منصب عملك في المؤسسة
 المجموع

 عون تنفيذ تحكم عون اطار

المستوى 
 التعليمي

 أمي
0 2 4 6 

0.00% 09.0% 1.70% 2.60% 

 ابتدائي
4 2 15 21 

1.70% 09.0% 6.50% 9.10% 

 متوسط
6 14 27 47 

2.60% 6.00% 11.60% 20.30% 

 ثانوي
17 30 39 86 

29.2% 12.90% 16.80% 37.10% 

 جامعي
14 .2 26 62 

390.% 1.92.% 11.20% 26.70% 

 المجموع

41 00 111 232 

17.67% 34.49% 47.83% 100% 

 
نمعا أصعبم يتطلعب إلعى جانعب ذلعك   إن العمعل اليوم لم يعد قاصعرا علعى القعوة البدنيعة والعضعلية فقعط، وا 

 .تكوينا علميا ومهنيا وثقافيا يساعد العامل على القيام بعمله على أحسن وجه
مععن مجمععوع العمعععال بالمؤسسععة الجزائعععرية للنسععيج لهعععم %87.9 يوضععم لنععا أن نسبعععةدول أعععاله عوالجعع  

موزعين على مختلف المستويات  %99.3مبحوثا وهم يمثلون أعوان التنفيذ بنسبة  91مستوى ثانوي بمجموع 
 7.32%مبحوثا، أما اإلطارات فيمثلون نسعبة  10أعوان التحكم بمجموع  12.9%التعليمية، فيما تمثل نسبة 

 مبحوثا. 31بمجموع 
ععامال، معنهم  12من مجمعوع أفعراد عينعة الدراسعة بمجمعوع  %19.7أما اإلطارات فإنهم يمثلون نسبة  

عععععععامال يمثلععععععون أعععععععوان التنفيععععععذ بنسععععععبة  21و، %98.71عععععععامال يمثلععععععون أعععععععوان الععععععتحكم وهععععععذا بنسععععععبة  12
 مبحوثا. 35بمجموع  6.03%فيما يمثل اإلطارات نسبة %11.2
هععذا التنععوع فععي المسععتوى التعليمععي لععه أثععر بععالغ علععى عمليععة التكيععف مععع المتغيععرات الجديععدة الموجععودة،  

وهذا ما ركزت عليه المؤسسة ميدان الدراسة  منذ بداية استقالليتها، حيث أنها أعطت األولية لتوظيف حعاملي 
م األفضععل واألحسععن للتكنولوجيععا الشععهادات الجامعيععة والتطبيقيععة، وكععذلك التقنيععين المتخصصععين مععن اجععل الفهعع
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الموجععودة فععي المؤسسععة مععن جهععة، ومععن جهععة أخععرى يسععهل تععدريبهم علععى الماكينععات المتطععورة الموجععودة فععي 
المصععنع، وهععذا يععدل علععى أن المؤسسععة تهععتم بععالمتخرجين الجععامعيين، وهععذا مؤشععر يععدل علععى أنهععا تعتمععد فععي 

ؤهلعة لعذلك، ألن التعلعيم هعو الوسعيلة الوحيعدة لمقابلعة تحعديات سياسعتها التوظيفيعة علعى اليعد العاملعة المدربعة والم
 ، وأساس التقدم والرقي.23القرن 

معععن العمعععال بالمؤسسعععة لهعععا مسعععتوى تعليمعععي %11.8ويتضعععم معععن الجعععدول أععععاله أيضعععا أن نسعععبة  
هذا  يدل  أن أ لبية العمال لهم مسعتوى إطار. %1.9عون تحكم و %9عون تنفيذ و %99.9متوسط منهم 

يمعي ال بع س بعه عمومععا مقارنعة معع مؤسسعات صععناعية أخعرى، ومنعه يمكننعا القععول بع ن التكنولوجيعا المطبقععة تعل
داخعععل المؤسسعععة تتطلعععب مسعععتوى تعليمعععي جيعععد حتعععى تسعععهل عمليعععة العععتحكم فعععي التكنولوجيعععا معععن جهعععة وزيعععادة 

 اإلنتاجية من جهة أخرى.
سسة لها مستوى تعليمي ابتدائي منهم من العمال بالمؤ  %1.9كما يوضم لنا الجدول أيضا أن نسبة  
 5إطار بمجموع  %9.7عون تحكم بمجموع عاملين، و %1.1عامال، و 34عون تنفيذ بمجموع 9.5%

عمال وهي نسبة ضئيلة  1بمجموع  2.6% عمال. أما األمية في المؤسسة ميدان الدراسة فهي تمثل نسبة 
 جدا مقارنة ببقية النسب األخرى.

 يمكننا تحليل هذه البيانات سوسيولوجيا على مستويين:    
بالنسبة للمستوى الثانوي والجامعي نالحظ أن نسبتهم عالية جدا مقارنة مع المستويات األخرى وهذا  أوال: -

طارات لتعامالتها الخارجية. وبحكم  إلى تحتاج العمل نوعية شيء طبيعي، الن المؤسسة تحتاج إلى كوادر وا 
في أقسامها نظرا للتكنولوجيا المطبقة فيها والتي تحتم على  العليا التعليمية المستويات ذوي من كبير عد

 .الجامعة من المتخرجين المهندسين إلى بعض واإلشراف المتابعة والرقابة المسؤولين بالمؤسسة إسناد عملية
بالنسبة للمستويات األخرى فهي تتناقص للمستوى المتوسط وتقل وتنعدم عند المستويين االبتدائي  ثانيا: -

المتمثلة في األمن والنظافة والصيانة، والتي ال تتطلب  النشاطات بقية واألمي،وهذه المستويات تغطي
 المستوى التعليمي بقدر ما تتطلب العمال المهرة في هذه المجاالت.

يمكن الوصول إليها مما سبق هي أن مستوى التعلعيم للعامعل يلععب دورا مهمعا فعي فهعم  الخالصة التي
دور، وأهميته بالنسبة للعمل فهما صحيحا، فكلما كان المستوى التعليمي عاليا، كلمعا كعان مسعتوى العوعي لعدى 

 العمال أكثر وضوحا.
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 عمل لعينة الدراسة( توزيع أفراد العينة حسب السن و األقدمية في ال12الجدول رقم )

  

 األقدمية في العمل

 المجموع
 سنة فأكثر 25 سنة 09-00 سنة 01-05 سنوات 9-0 سنوات 0أقل من 

 السن

20-29 
11 31 28 0 1 71 

4.70% 13.40% 12.10% 0.00% 0.40% 30.60% 

30-39 
1 2 28 4 0 35 

0.40% 0.90% 12.10% 1.70% 0.00% 15.10% 

40-49 
0 9 14 67 3 93 

0.00% 3.90% 6.00% 28.90% 1.30% 40.10% 

 فأكثر 05
0 1 3 11 18 33 

0.00% 0.40% 1.30% 4.70% 7.80% 14.20% 

 المجموع
12 43 73 82 22 232 

5.20% 18.50% 31.50% 35.30% 9.50% 100.00% 

 
ذا ما حاولنا تشخيص يبين الجدول أعاله توزيع مفردات العينة حسب السن األقدمية في العمل،  وا 

مبحوثا،  92من مجموع عينة الدراسة يمثلون %14.1الشواهد الكمية البارزة في الجدول فإن أعلى نسبة هي 
سنة، هذا المتغير له عالقة بعامل  38و  34لديهم أقدميه مابين  28.9%عامال يمثلون نسبة  11منهم 

 50]العمرية أ لب متوسطي السن والذين يمثلون الفئة  من مجموع المبحوثين هم من %50.3السن حيث أن
عامال، بينما مثلت  33سنة بمجموع  40العمال الذين لهم أكثر من  4.7%[، في حين تمثل نسبة 58عع 

عمال، بينما تنعدم النسبة لفئة  5سنة بمجموع  18-10العمال الذين تتراوح أعمارهم مابين  1.7%نسبة 
ثة العهد بالمؤسسة، أما فيما يخص الفئة العمرية  من العمال الذين يتراوح سنهم سنة كونها فئة حدي 20-28

سنوات هذه النسبة تدل  4والتي مدة عملها اقل من   30.6%سنة فإنهم يمثلون نسبة  10إلى  20مابين 
كون له على أهمية االستثمارات البشرية  لإلطارات الشابة في المؤسسة و إعطائها فرصة للعمل، وهذا ما سي

ت ثير واضم على تشكيل القيم والعادات السائدة في المؤسسة، من خالل ذلك التراكم المعرفي طيلة المسار 
تساهم في عملية اتخاذ القرار  هذا من ش نه أن الوظيفي للعمال القدامى وتماشيهم مع ثقافة المؤسسة،

يعكس النضج الوظيفي والذي من  فالسن هناالمناسب داخل المؤسسة بناء على رصيد و خبرة كبيرتين. 
خالله يكون الفرد قادرا على العطاء مع الحرص على العمل ،أما األقدمية فتدل  لى االستقرار الوظيفي 

  وتوافر الخبرة المتراكمة، مما يشكل نقطة قوة بالنسبة لحياة المؤسسة.
معتبرة اكتسبوا من خاللها  من خالل القراءة العامة لهذا الجدول يتضم أن العمال يتمتعون بمدة عمل

دارتها على الموظفين  خبرة وتجربة حول عملهم، وهذا يعني أن المؤسسة محل الدراسة تعتمد في تسييرها وا 
الذين يتمتعون بخبرة وتجربة طويلة، ألنهم أكثر تكيفا مع المواقف التي تنش  في بيئة العمل، حيث أن الفعل 

ين لمختلف اإلستراتيجيات التنظيمية؛ مما يترتب عنه بناء جماعات التنظيمي يستدعي فاعلين أكفاء مستوعب
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عمل يسودها جو من التفاعل والعالقات االجتماعية، والتي تساعد في التواصل والتفاهم وتقليص الصعوبات 
االتصالية، كما تمكن من إصدار أراء أكثر دقة حول مسائل العمل، خاصة فيما يتعلق بنمط القيادة الذي 

القائد في التعامل مع مرؤوسيه وتحقيق أهداف المؤسسة، إضافة إلى أن هذه العضوية تساعد في بناء يتبعه 
عالقات  ير رسمية ناجمة عن التفاعل المستمر بين األعضاء أثناء تواجدهم في مكان العمل لمدة زمنية 

 طويلة. 
تي قضاها العامل بالشركة ، وعليه فإن طول المدة ال3890كون المؤسسة ميدان الدراسة  أنش ت منذ 

أكسبه خبرة مهنيعة كبيعرة، ومعرفعة أكثعر بجماععات العمعل، وتوطيعد عالقاتعه أكثعر بالعمعال اآلخعرين، ممعا يخلعق 
بينهم روح التعاون والشعور باالنتماء إلى أسرة عمالية واحدة، لهذا فعامل األقدمية عامل مهعم و مؤشعر يعرتبط 

أن أ لبيعة أفعراد العينعة بالشعركة  01مل، بحيث أننا الحظنا في الجدول رقعم ارتباطا كبيرا بالمستوى العلمي للعا
مستواهم العلمي جيد، وهذا بإمكانه أن يعوض عامل األقدمية فعي عمليعة التعامعل معع اآلالت، وزيعادة اإلنتعاج. 

سعيكون  مما يؤكد أن أ لبية المستجوبين هم من الذين لديهم خيرات طويلة في مجال عمل المؤسسعة، وهعذا معا
لها ت ثير واضم على تشكيل الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسة من خالل تقاسم أفراد هذه الفئة للعديد من 

 القيم والمعايير التي تكونت خالل مسارهم الوظيفي.
الجدير بالذكر هنا أن المؤسسة لها من الخبرة ما يؤهلها إلى االستمرارية، وهذا شيء جيد  

ثبت أن المؤسسة لديها عمال أقدميتهم كبيرة، مما يسبب حالة استقرار بالنسبة للموظفين للمؤسسة والذي ي
وهذا يزيد نسبة التحكم أكثر في الخدمات وفهم األعمال الموكلة للموظفين بشكل واضم، مما قد يترتب عليه 

 زيادة روح االنتماء للمؤسسة.
 والحالة العائلية (: توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية13الجدول )

 الحالة العائلية
 السن

 المجموع أنثى ذكر
 % ك % ك % ك

 30.6% 79 12.9% 81 %97.7 49 11إلى 11من 
 40.1% 18 %1.9 19 31.0% 71 81إلى 81من 
 15.1% 35 5.2% 91 9.9% 18 41إلى 41من 
 14.2% 88 2.2% 15 21.1% 13 فأكثر 51 

 %100 232 29.3% 68 79.7% 994 المجموع
يعتبر السن أمر بالغ األهمية في تقدير نتائج أي بحث علمي اجتماعي وتزداد أهمية هعذا المتغيعر إذا  

والتكيععف  الشخصععية علمنععا أن العمليععة اإلنتاجيععة تتعع ثر بعامععل السععن والجععنس ومسععتوى التعلععيم والتععدريب ونمععط
 خارج نطاق العمل.

معن مجمعوع أفعرا عينعة الدراسعة وبمجمعوع 40.1%وعليه فإن بيانات الجعدول أععاله تظهعر لنعا أن نسعبة 
( سعنة، وهعو يعكعس معا أملتعه سعوق العمعل، العذي يتميعز بزيعادة   39-30مبحوثعا تتعراوح أعمعارهم معابين)  93
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خبععرة  الطلععب وقلععة العععرض، إذ أصععبم الحصععول علععى منصععب عمععل يتطلععب مسععتوى تعليمععي علععي، وسععنوات
طويلة، ومرحلة عمرية تسمم للعامل ببذل الجهود الكافيعة، وتحمعل أعبعاء العمعل. وفعي ظعل هعذه الشعروط تبعدو 

( سعنة تنقصعها الخبعرة  28 – 20باعتبعار أن العمعال العذين تتعراوح أعمعارهم بعين )  ،هذه الفئة العمرية األنسعب
الفئعععة  15.1%حعععين بينعععت لنعععا نسعععبة مبحوثعععا، فعععي  13بمجمعععوع  30.6%الالزمعععة لعععذلك، حيعععث بلغعععت نسعععبتها

فيمثلعون الفئعة العمريعة العذين تتعراوح  14.2%( سعنة، أمعا البعاقون والبالغعة نسعبتهم  58 – 50العمرية مابين ) 
ععععامال، وبعععالر م معععن أن هعععاتين الفئتعععين األخيعععرتين تتمتععععان بعععالخبرة  11سعععنة وععععددهم  40أعمعععارهم معععا فعععوق 

الكافية، إال أن التقعدم فعي السعن يصععب علعيهم الحصعول علعى منصعب عمعل دائعم، كمعا قعد يحعالون ربمعا علعى 
 التقاعد المسبق.

موزعة على  %18.1ة العينة ذكورا وهذا ما تمثله نسبكما يبرز لنا الجدول أيضا أن أ لبية أفراد 
داريين، وأعوان تحكم، وأعوان تنفيذ، منهم نسبة  مختلف وحدات وأقسام المؤسسة، من إطارات سامية، وا 

من مجموع عينة %28.1ويمكن أن نشير أيضا إلى أن هناك نسبة سنة،  18و 10أعمارهم مابين  13.0%
وأ لبيتهن في قسم الخياطة والتفصيل.  مبحوثة، وهي نسبة مقبولة مقارنة بالذكور 19الدراسة إناث يمثلون 

ويرجع تفسير هذا أن المؤسسة عملت منذ نش تها على توظيف عمال قادرين على العمل وا عطاء مردودية 
قادرين على العطاء وتحمل األعباء، مما يبين  أكثر، وكذلك متخصصين، كما أنها على توظف عمال شباب

ال قادرين على الت قلم مع سياسة االستقاللية، وخاصة على أن سياسة التشغيل بالمؤسسة تتطلب وجود عم
مستوى الذهنيات، وهذه النسبة المعتبرة من العمال المتوسطي السن قد تشكل دعما إيجابيا للعملية اإلنتاجية 
خالفا لما هو موجود في مؤسسات اقتصادية أخرى، مما يوضم لنا  أن نسبة كبيرة من الشباب حظيت 

 ه المؤسسة.بمنصب شغل في هذ
 ( توزيع أفراد العينة حسب كيفية الحصول على المنصب في المؤسسة:   14الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات 
 %84.15 71 عن طرق المسابقة

 %19.81 99 عن طريق احد األقارب
 %.81.95 11 عن طريق الزيارات الشخصية للمؤسسة

 %911 181 المجموع
لها أهمية كبرى في المؤسسة، كونها تسمم بتخطيط قوة العمل وتنظيمه والسعيطرة إن طريقة التوظيف 

على اإلنتاج والطرق التي يتم بها، بحيث تساعد هذه القوة العاملعة وفقعا إلمكانياتهعا العلميعة والجسعمية لتحسعين 
 92المبحوثععة يمثلععون.مععن أفععراد العينععة %18.14اإلنتععاج، وعليععه فععإن بيانععات الجععدول أعععاله تظهععر بعع ن نسععبة 

عامال قعد حصعلوا علعى عملهعم الحعالي ععن طريعق الزيعارات الشخصعية المتكعررة للمؤسسعة، أي أن العامعل كعان 
يبععذل جهععدا ويتصععل شخصععيا بالمؤسسععة ليععرى  ععن كععان يعععرض طلبععات توظيععف أم ال، وهععو مععا يعنععي خضععوع 

توظيف، حيث يتم اإلعالن عن الوظائف العملية للمواظبة على أو الصدفة، مما يعكس عدم توفر تقاليد في ال
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الشعا رة فعي المؤسسعة للحصعول علعى اكبعر قعدر معن المرشعحين، إلتاحعة اختيعار أكفع هم وأنسعبهم لتلعك المهمععة، 
 18العذين حصعلوا علعى عملهعم بععد اجتيعازهم مسعابقة ونجعاحهم فيهعا ويمثلعون %15.04وهو ما حصعل لنسعبة 

عامال أنهم تحصلوا على هذا العمل عن طريق تدخل 61 ويمثلون %21.10مبحوثا، في حين صرحت نسبة 
أحععد األقعععارب وهعععو مععا يعكعععس بقعععاء سععيطرة روابعععط القرابعععة فععي المؤسسعععة، واعتمعععاد معيععار العععروابط الدمويعععة فعععي 

 التوظيف أكثر من الكفاءة.
والمالحععظ هنععا أن هععذا السععؤال الخععاص بطريقععة الحصععول علععى العمععل، وبععالر م  انطوائععه علععى بعععض 

ج، إال انه بعد تجريب االستمارة تقرر اإلبقاء عليه بعدما لوحظ تجعاوب العمعال مععه، بعل أكثعر معن ذلعك اإلحرا
أنه عند المقابلة وبمجعرد طعرح السعؤال وقبعل ذكعر االقتراحعات، يجيعب العبعض مباشعرة بع نهم تحصعلوا علعى هعذه 

ترسععخ ظععاهرة المحسععوبية  الوظيفععة عععن طريععق تععدخل أحععد األقععارب، وال يجععدون حرجععا فععي ذلععك ممععا يبععين مععدى
التععي جععاءت بعنععوان:  الفضــيل رتيمــيوتحولهععا إلععى ظععاهرة عاديععة، وهععو مععا تعبععر عنععه دراسععة األسععتاذ الععدكتور 

ة<< ناعية الجزائرـي ة الـص معن العمعال عبعروا علعى أن  77%فقعد بلغعت النسعبة  >>القرابة والعمل في المؤسـس
لهعم داخعل المؤسسعة، بعل وقعد ذهعب العبعض إلعى حعد دخولهم إلى العمل كعان بسعبب وجعود أقعارب، أو أصعدقاء 

القول أنه قبل التفكيعر فعي العمعل يجعب التفكيعر فعي العالقعات القرابيعة، وال فائعدة فعي الحصعول علعى أيعة وظيفعة 
 (1)مهما كانت الشهادات.

وهكذا يالحظ ترسيخ مثل هذه الظاهرة في المؤسسات العمومية وحتى الخاصة في الوقت الراهن لشدة 
اج المواطن للوظيفة، خاصة إذا كان متزوجا بطاال. وبهذا أثارها وخيمة على سير العمل واإلنتعاج، فيحعل احتي

االنحياز لعالقات القرابة محل الموضوعية وتطبيق القوانين، وتفضل المصلحة القرابية على مصلحة المؤسسة 
 ككل.

 (: يبين األقدمية في العمل ألفراد العينة15جدول رقم )
 التكرارات

 النسبة المئوية التكرارات السنوات

 %5.1 91 سنوات 5أقل من 
 %93.5 48 سنوات 1سنوات إلى  5من 
 %89.5 78 سنة 94سنة إلى  91من
 %85.8 31 سنة 91سنة إلى  95من 

 %1.5 11 سنة فأكثر 11من 
 100% 232 المجموع

 

                                                                 
 .3881، رسالة ماجستير  ير منشورة،جامعة الجزائر، زائريةالقرابة والعمل في المؤسسة الصناعية الجالفضيل رتيمي: 1
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مبحوثا لديهم  92من المبحوثين بمجموع  35.3%إن لقراء األولية للجدول أعاله تبين لنا أن نسبة 
هذا المتغير له عالقة بعامل السن حيث أن أ لب العمال من متوسطي سنة، 38 – 34خبرة تتراوح مابين 

وهو  3890السن، ولهم خبرة في مجال عمل النسيج، ألن المؤسسة ميدان الدراسة لم تنش  حديثا منذ سنة 
ل المدة التي يقضيها العامل بالمؤسسة  أكسبته خبرة مهنية كبيرة، ومعرفة أول عام لتشغيلها، وعليه فإن طو 

أكثر بجماعات العمل، وتوطيد عالقاته أكثر بالعمال اآلخرين، مما يخلق بينهم روح التعاون والشعور 
ى باالنتماء إلى أسرة عمالية واحدة، لهذا فعامل األقدمية عامل مهم ومؤشر يرتبط ارتباطا كبيرا بالمستو 

مستواهم العلمي  العلمي للعامل، بحيث أننا الحظنا في الجدول رقم السابق أن أ لبية أفراد العينة بالشركة
 جيد، وهذا بإمكانه أن يعوض عامل األقدمية في عملية التعامل مع اآلالت، وزيادة اإلنتاج.

مبحوثعا  73من المجموع الكلعي ألفعراد مجتمعع الدراسعة بمجمعوع  31.5%كما يظهر لنا الجدول أيضا 
 معن أفعراد عينعة البحعث يمثلعون  18.5%سعنة ، فعي حعين بينعت لنعا نسعبة 35 – 30لهم خبعرة تتعراوح معا بعين 

من المجموع الكلي لعينعة الدراسعة  9.5%سنوات، بينما أوضحت لنا نسبة  8 – 4عامال لهم خبرة ما بين 43
سععنة، كمععا يظهععر لنععا الجععدول أيضععا أن نسععبة  20بعع ن لهععا خبععرة وأقدميععة فععي العمععل تفععوق  عععامال 22بمجمععوع 
 سنوات، مما يوضم لنا أن هذه الفئة قد التحقت حديثا بالمؤسسة ميدان الدراسة. 4لها أقدميه أقل من  %5.2

الحاصعلة، وعليه فإن التقدم في السن يظهر في كثير من الحاالت مدى اإلعاقة للتغيعرات االقتصعادية 
وصععععوبة تكيعععف هعععؤالء العمعععال معععع األوضعععاع الجديعععدة، وصععععوبة تغييعععر ثقعععافتهم التنظيميعععة، وكعععذا ممارسعععاتهم 
ألعمالهم اليومية، إال أن عامعل األقدميعة لعه ايجابيعات منهعا الخبعرة والتجربعة لبقيعة الطاقعات الشعبابية، حتعى أنعه 

 التوظيف.  في الوقت الحالي أصبم مؤشر ومحدد الخبرة شرطا من شروط
والجدير بالذكر هنا هو أن المسؤول المباشر عن التوظيعف فعي المؤسسعة طعرح فكعرة التقاععد المسعبق، 

سنة وفق شروط معينة ينص عليهعا القعانون  10الذي يتيم للعامل إمكانية إحالته على التقاعد قبل بلو ه سن 
ف بعععض العمعال نظعرا للحالعة الصععحية العداخلي للمؤسسعة، والمالحعظ أن هعذا اإلجععراء لقعي استحسعانا فعي صعفو 

 لهم من جهة، والعامل االقتصادي من جهة أخرى.   
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 مؤسسة(: يبين العمل الذي كان يقوم به أفراد العينة قبل التحاقهم بال16جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات العمل الذي كان يشغله أفراد العينة

 52.58% 122 بطاال
 14.65% 34 موظفا

 20.25% 47 عامال مسرحا من مؤسسة عامة
 00.00% 00 عامال مسرحا من مؤسسة خاصة

 12.50% 29 أخرى)أعمال حرة(
 %911 181 المجموع

 
تضععم لنععا مععن خععالل الجععدول أعععاله أن أ لبيععة العمععال بالمؤسسععة ميععدان الدراسععة كععانوا بطععالين وهععذا ي
مبحوثععا، وهععذه الفئععة مععن المبحععوثين لععم تطععن لهععا خبععرة سععابقة فععي ميععدان  322أي بمجمععوع  52.58%بنسععبة 

مععن أفععراد عينععة  20.25%العمععل الصععناعي، ممععا قععد يععنجم عععن هععذا إصععابات العمععل، فععي حععين نجععد أن نسععبة 
اتيعة مبحوثا التحقوا بهذا العمل بععد تسعريحهم معن مؤسسعات عموميعة، أو تركهعا ألسعباب ذ 51البحث ويمثلون 
مما يبين لنا أنهم يتمتعون بخبرة مهنية ال ب س بها تمكنهم من الت قلم بسهولة مع العمل الجديد أو موضوعية، 

وبمجمعوع  14.65%عمعال المعوظفين بنسعبة وهعذا معا ينطبعق تقريبعا علعى المن جهة واآلالت معن جهعة أخعرى، 
 12.50%فعي األعمععال الحعرة مععا نسععبته ععامال مععن المجمعوع الكلععي ألفعراد العينععة، فعي حععين شعكل العمععال  15

 عامل. 28بمجموع 
والمالحظ من هذا كله هو أن نسبة العمال الذين التحقعوا بالمؤسسعة واشعتغلوا قبلهعا بالمجعال الصعناعي 
منخفضععة، وهععو مععا يعنععي قلععة خبععرة أفععراد العينععة فععي مجععال العمععل الصععناعي، أمععا اؤلئععك الععذين التحقععوا مباشععرة 

وهعو معا يطعرح مشعكلة تكعيفهم معع  بالعمل بالمؤسسعة، فهعذا يعنعي ععدم درايعتهم وخبعرتهم أصعال بالحيعاة العمليعة،
في وظائف حكومية سواء في مؤسسات صناعية عامة أو موظفين وقد  الوسط الصناعي والقيم السائدة فيه.  

مععن المجمععوع  %54التحقععوا بالشععركة نظععرا للمزايععا والحععوافز التععي توفرهععا الشععركة لعمالهععا وهععذا مععا تسععجله نسععبة 
 الكلي ألفراد العينة.

قول أن المؤسسة ميدان الدراسة قد استفادت من الظروف التي توجد فيهعا قعوة العمعل فعي لهذا يمكننا ال
سععوق العمععل، حيععث تمععنم هععذه الخصععائص التععي يحملهععا المععورد البشععري للمؤسسععة إمكانيععات كبيععرة فععي انتقائهععا 

 وتوجيهها نحو إنجاح مشروعها.
ذا ما حاولنا أن نربط هذا المؤشر مع مؤشر المستوى التعليم ي نعتقد انه يشعكل حلقعة وصعل  داخعل وا 

يسمم لنا هذا المؤشر بمناقشة مسالة بالغة األهمية، تتعلق بت هيل العمال فعي سعوق  المؤسسة وخارجها، حيث
العمل الوطني واستراتيجية الرأس المال الخاص الستقطابهم نحو المشعروع، ومعا معدى إتباععه ل طعر العقالنيعة 

بععالر م مععن وجععود خلععيط مععن القععيم الصععناعية واألخالقيععة داخععل المؤسسععة ميععدان والعلميععة فععي انتقععاء الكفععاءات، 
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الدراسععععة، ألن االمتيععععازات الممنوحععععة كععععاألجر المسععععتقر والتعععع مين عنععععد المععععرض والتقاعععععد، هععععذا يجعععععل العمععععال 
 يتمسكون بالمؤسسة والعمل فيهعا، ر عم وجعود العديعد معن القيعود وااللتزامعات التعي تقعف حجعر عثعرة فعي طعريقهم

 نحو اإلبداع والتقدم كالقوانين وضرورة االرتباط ب هداف المؤسسة.
 بيانات الفرضية األولى:عرض وتحليل -المحور الثاني

 السكن والحرص على الحضور للعمل في الوقت المحدد:( توزيع أفراد العينة حسب 17رقم )الجدول 

  
 هل تحضر إلى المؤسسة في الوقت المحدد؟

 المجموع ال نعم

تعاني من  هل
 مشكلة السكن

 120 01 051 نعم
44.80% 6.90% 51.70% 

 112 01 94 ال
40.50% 7.80% 48.30% 

 232 34 198 المجموع
85.30% 14.70% 100.00% 

 
يعتبر السكن من أهم الخدمات التي يحبذها العامل ألنها الخدمة التي تسمم له باالستقرار النفسي 

واألسري، وبالتالي فهو ضرورة اجتماعية لذا فالعامل يبحث دائما عن المؤسسات التي توفر له  مهنيوال
 السكن وخاصة إذا كان الدخل ضعيف ال يسمم بشراء السكن.

من المبحوثين صعرحوا بع نهم يععانون معن مشعكلة  %43.1لهذا فإن نتائج هذا الجدول تبين لنا أن نسبة 
المؤشععر يععؤثر كثيععرا علععى قععدرة العامععل اإلنتاجيععة مععن جهععة، وكععذلك الظععروف  ، هععذامبحوثععا 320بمجمععوع  السععكن

 ير المالئمة للسكن كالضيق وقدم المسكن لها ت ثير على مردود العامل، وكذلك الحالعة النفسعية وحتعى عالقاتعه 
د مع بقية العمال من جهة أخرى. ور عم ذلعك فعإن العمعال يحرصعون علعى الحضعور إلعى العمعل فعي الوقعت المحعد

صعععرحت ب نهعععا ال تحضعععر قعععي الوقعععت  %1.8مبحوثعععا، فعععي حعععين أن نسعععبة  305يمثلعععون  %55.9وهعععذا بنسعععبة 
 مبحوثا. 31المحدد، إما لبعد المسافة أو لعدم وجود وسيلة نقل تابع للمؤسسة أو خاصة بمجموع 

عاني مبحوثا، فقد صرحت ب نها ال ت 332بمجموع من أفراد العينة  %59.1في المقابل نجد أن نسبة 
عامال، بينما  85يحرصون على الحضور إلى العمل في الوقت المحدد يمثلون %50.4من مشكلة السكن منها 

وهي نسب تكاد تكون متقاربة، وعليه فإن  أجابت ب نها ال تحضر إلى المؤسسة في الوقت المحدد، 7.8%نسبة 
 مؤشر السكن يعتبر من أهم الخدمات االجتماعية العمالية. 
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 السكن واالنضباط في العمل: ( توزيع أفراد العينة حسب 18رقم )الجدول 

  
 ما هي العوامل التي تجعلك أكثر انضباطا وأداء في العمل والمؤسسة؟

 الترقية األجر
االحترام 
 والتقدير

العدالة 
 والمساواة

فرص تطوير المعارف 
 والمهارات

 المجموع أخرى

هل تعاني 
من مشكلة 

 السكن

 نعم
36 4 16 8 6 50 120 

15.50% 1.70% 6.90% 3.40% 2.60% 21.60% 51.70% 

 ال
34 2 20 10 6 40 112 

14.70% .9%0 8.60% 4.30% 2.60% 17.20% 48.30% 

 المجموع
70 6 36 18 12 90 232 

30.20% 2.60% 15.50% 7.80% 5.20% 38.80% 100.00% 

 
يبععين لنععا فععي حالععة مععا إذا كععان العامععل يعععاني مععن إن هععذا الجععدول يعتبععر مكمععال للجععدول السععابق حيععث 

مشكلة السكن ومدى احتوائه على المرافق الضرورية، ألن السكن الالئق من حيث االتساع والتهويعة والسعالمة 
تقانه للعمل  الصحية الضرورية للعامل وأسرته من ش نها أن تزيد من قدرات العامل العملية واالرتياح النفسي وا 

مبحوثععا أنهععا تعععاني مععن مشععكلة  320مععن أفععراد العينععة بمجمععوع  %43.1وهععذا مععا تبينععه نسععبة  الععذي يقععوم بععه،
السععكن إمععا كونهععا تقطععن فععي منععاطق نائيععة، وا مععا أنهععا لععم تسععتفد مععن هععذه الخععدمات علععى اإلطععالق فععي مكععان 

كنهعععا مبحوثعععا لعععم تسعععتفد معععن هعععذه الخدمعععة ل 40معععن مجمعععوع هعععذه العينعععة يمثلعععون %23.1إقامتهعععا، منهعععا نسعععبة 
صرحت ب ن هناك عوامل عدة تجعلهم أكثر انضباطا في العمل والمؤسسة قد تكون جماعة العمل، أو طبيععة 

من   %34.4العمل، أو الظروف الخاصة بالعمل، أو ربما العالقات العامة للعمل، في حين أوضحت  نسبة 
هعو األجعر، بينمعا أرجععت نسعبة مبحوثعا، أن العامعل العذي يجعلهعا أكثعر انضعباطا  11مجتمع الدراسعة بمجمعوع 

 مبحوثا انضباطها وحضورها للمؤسسة إلى عاملي االحترام والتقدير.  31من عينة الدراسة بمجموع  1.8%
ر م معاناتها من مشكلة السكن إال أنها ترى ب ن العامل الذي يجعلها أكثر انضباطا  3.4%أما نسبة 

انضباطها  2.6%مبحوثين، في حين أرجعت نسبة  9مجموع في العمل والمؤسسة هو العدالة والمساواة وهذا ب
مبحعوثين، بينمععا  1فعي العمعل إلعى فعرص تطعوير معارفهعا ومهاراتهعا فعي مجعال العمعل الصعناعي وهعذا بمجمعوع 

 مبحوثين.  5انضباطها وأداءها في المؤسسة طموحا في الترقية بمجموع  1.7%أرجعت نسبة 
مبحوثا ب نها ال تعاني  332من مجموع أفراد عينة الدراسة ويمثلون  %59.1في حين صرحت نسبة 

من مشكلة السكن، وأن مسكنها يحتوي على جميع المرافق الضرورية من  از وماء وكهربعاء وتهويعة و يرهعا، 
مبحوثا ترجع انضباطها في العمل والمؤسسعة إلعى عوامعل أخعرى، فعي حعين  50بمجموع   %31.2منها نسبة 

التعععي أرجععععت انضعععباطها إلعععى عامعععل  %9.1انضعععباطها إلعععى األجعععر، ثعععم تليهعععا نسعععبة  %35.1 أرجععععت نسعععبة
 . ف رجعت أداءها وانضباطها إلى عامل الترقية %0.8االحترام والتقدير، أما نسبة 

واقع في دراستها بعنوان:"جعيجع وفاق  وقد جاءت النتيجة مغايرة تماما لما خلصت إليه الباحثة
أن الشركة الجزائرية لالسمنت تقدم خدمات على  في المؤسسات الصناعية حديثة النشأة" الخدمات االجتماعية

في مجال اإلسكان، لكن وفق شروط ومعايير لالستفادة من هذه الخدمات، حيث أن هناك تفاوت في استفادة 
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هذا إلى أن  من مجموع أفرد العينة المدروسة أنها لم تستفد، ويعود %15العمال من السكن حيث بينت نسبة 
ما داخل تراب الوالية، و أما السكن فهو مخصص للقادمين من  أ لبية العمال يسكنون إما قريبا من الشركة، وا 

.وهذا ما يزيد في ارتفاع الروح المعنوية للعمال من جهة، وانضباطهم في %21خارج الوالية وذلك بنسبة
تأثير العوامل مصطفى فهمي وعطية هناء حول " دراسةوهذا ما وضحته  الحضور إلى المؤسسة من جهة ثانية،

حيث  3814في سنة  النفسية واالجتماعية في اإلنتاج في الشركة المصرية بالطالبية للدخان والسجائر"
من العمال تسكن مساكن ليس بها تهوية، وهي  ير منارة وال توجد بها  %19الباحثان إلى أن نسبة  خلصا

منهم يدفعون إيجارات عالية بالر م من أن المساكن رديئة من الناحية  %11.4 مياه، وبالر م من هذا فان نسبة
  الصحية والمعمارية، وبعيدة عن مكان  العمل.

وقد الحظ الباحثان أيضا أن هذا العامل ساهم في سلبية اتجاه العامل ودرجة إقباله للعمل، هذا ما 
إنتاجا و األقل إنتاجا، على أن السكن عامل مهم  دعمته المقارنات التي تضمنها البحث بين العمال األكثر

 بالنسبة لإلنتاج، وأنا العمال األكثر إنتاجا يسكنون مساكن أفضل من الناحية الصحية و المعمارية.
 

 للعمل: حرص على الحضورحالة السكن والتوزيع أفراد العينة حسب ( 19الجدول رقم )

  

هل تحرص على الحضور إلى العمل 
 المجموع في الوقت المحدد؟   

 ال نعم

هل تعاني من مشكلة 
 السكن

 120 16 104 نعم
44.80% 6.90% 51.70% 

 112 18 94 ال
40.50% 7.80% 48.30% 

 232 34 198 المجموع
85.30% 14.70% 100.00% 

 
رضععا العمععال عععن مسععاكنهم أو عععدم رضععاهم، وهععذا هععذا الجععدول مكمععل لمععا سععبق حيععث يبععين لنععا مععدى 

األخيعر تعتحكم فيععه العديعد مععن المععايير مثععل اتسعاع المسععكن، ومعدى تععوفره علعى الخععدمات الضعرورية فيععه، ألن 
مععن  %94.1العامععل كلمععا كععان أكثععر راحععة كععان أكثععر عطععاء، وعليععه فععإن الجععدول أعععاله يوضععم لنععا أن نسععبة 

مبحوثعععا صعععرحوا بععع نهم يحرصعععون علعععى الحضعععور إلعععى العمعععل فعععي الوقعععت  389مجمعععوع أفعععراد العينعععة ويمثلعععون 
أو أنهعا تملعك سعكنا ضعيقا وال تسعتريم  يععانون معن مشعكلة السعكن 44.8%مبحوثعا بنسعبة  305المحدد، معنهم 

معا لضعيق المسعكن فعي حعد ذاتعه ، فيمعا أوضعم  مبحوثعا  85فيه مطلقا، وهذا يعود إما لكثر عدد أفعراد األسعرة وا 
 انون من مشكلة السكن وفي الوقت نفسه يحضرون إلى العمل في اآلجال المحددة.أنهم ال يع
مبحوثا، أنها ال تحضر إلى العمل في  15من المبحوثين بمجموع  %35.1في حين بينت لنا نسبة  

عععامال، فععي حععين أن نسععبة  39ال تعععاني مععن مشععكلة السععكن ويمثلععون  7.8%الوقععت المحععدد لهععا، منهععا نسععبة 
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 عععامال صععرحت ب نهععا ال تحضععر إلععى العمععل فععي آجالععه المحععددة.   31مععن أفععراد عينععة الدراسععة ويمثلععون  %6.9
ممععا يتبععين أن عمليععة االسععتقرار  فقععد مثلععت العمععال الععذين يملكععون سععكنات الئقععة وواسعععة، %25.2أمععا نسععبة 

 للجدول السابق. النفسي واألسري يساعد كثيرا على القيام بالعمل على أكمل وجه وهذا الجدول مكمل
فععالقراءة اإلحصععائية لبيانععات هععذا الجععدول تبععين لنععا أنععه ر ععم المعانععاة التععي يعيشععها العمععال مععن ضععيق 
المسععكن إال أنهععم أكثععر حرصععا علععى الحضععور إلععى العمععل فععي الوقععت المحععدد والمؤسسععة وبالتععالي وجععود تحديععد 

 دقيق في االلتزام والمواظبة على العمل. 
السوسيولوجي لبيانات الجدول أعاله أن العمال يهتمون بالحضور في الوقت الرسمي  يمكن التفسير       

للعمل، وبالتالي ينعكس باإليجاب على الثقافة التنظيمية القائمة على وجود تحديد واضم ودقيق في تقسيم 
 ا نلمسه فيوهذا م العمل، تقسيم القواعد منها من مجموعة يرتكز على العقالني عموما األعمال، فالتنظيم

 للحياة المختلفة األنشطة إلى تنوع إشارته عند الميتافيزيقي، الطرح عن البعيد الواقعي الخلدوني الفكر
 والحاجة النشاط، بنوع ترتبط المختلفة التي الحرف والمهن نوعية بين التمايز وعن واالجتماعية، االقتصادية

 في العمل تقسيم ظاهرة ضوئها خلدون على ابن فسرمعا، بحيث  والعيش للتعاون الناس االجتماعية لميل
 فيه،ومن يعيش الذي تمعلمجا في بمفرده األساسية والضرورية حاجاته يلبي أن يستطيع ال فاإلنسان.تمعلمجا
 . األساسية والضروريات الحاجات تلك يلبي حتى مع اآلخرين للتعاون الحاجة أمس في فهو ثم

 التي التسييرية والقوانين واإلجراءات األفعال أو األدوار من مجموعة هي العقالنية أن خلدون ابن ويرى      
 االجتماعي التقسيم وليدة وال طبقات تمع إلىلمجا تقسيم وليدة ليست وهي السلطة، وظيفة تحقيق على تعمل
 المؤسساتية التصورات من انساق عن ثقافي وتعبر أساس لها التي العصبية وليدة هي بل للعمل،

 .سواء حد على والحضر البدو مجتمع عرفها ديناميكية وفق عمليات تاريخيا تراكمت التي واإليديولوجية
 الفعل منظور من المنظمة للفعل داخل موجه أو للسلوك كمحدد الثقافة على نتكلم لذا فعندما      

أو  األفراد من من مجموعة مكوننسق اجتماعي  بصفتها المؤسسة هذا التصور يعتبر أن االجتماعي،يعني
 وثقافية تكاد تكون واحدة في مجملها. سوسيولوجية خصائص البشرية، لهم المجموعات
 ال واألفعال السلوكيات أن الجزائر المؤسسة الصناعية في لواقع وتحليلنا دراستنا خالل من لنا ويتبين 

لقيم  وشارحة موضحة ت تي ال والرسمية التنظيمية القوانين نجد أن فيها القوانين الرسمية. بحيث تتحكم
التسيير االستراتيجي للمؤسسة،  معايير وفق الدور الوظيفي لتكريس ت تي ال أي والفاعلية، النجاعة ومعايير

 الجزئية االستراتيجية فيها تتحكم حد السواء على المسيرين أو للعمال الفردية السلوكيات أن وذلك ألننا نجد
 أن للمؤسسة، أي الكلية االستراتيجية األهداف من وليس فيها، فرد لكل األهداف الخاصة من المنطلقة

 الفردية االستراتيجية ومتمردة عليها،هذه للمنظمة الكلية االستراتيجية عن منفصلة الفردية تعمل االستراتيجيات
 لسلوكيات المحركة القوة ةالحقيق في المنظمة، فهي أنا أو الجماعة أنا من الشخصي وليس األنا من تنطلق
 .المؤسسة الصناعية في العمال
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ومن خالل ما تم تبينه نجد أن الميدان قريب جدا من التسيير العقالني من خالل مؤشر تحديد وتقسيم        
األعمال في المؤسسة، ومن خالل إجابة  البية المبحوثين  بوجود تحديد دقيق في تقسيم األعمال، والذي 

، لثقافة اجتماعية مكتسبة كان سببه وجود التزام من طرف العمال بالحضور في الوقت الرسمي للعمل
ومت صلة في ذهن العامل ونابعة من تنشئته االجتماعية، ر م أن ثقافة المحسوبية قد طغت على المؤسسات 

 على اختالف ميادينها. 
ذا       على يتوقف إنما نجاحها المؤسسات فان في التسيير مجاالت لكل ضرورية األهداف اعتبرنا وا 

وعلى  لتوجيه األداء األساسية القوة يمثلون الذين تحقيقها، وعلى المسؤولين على بالسهر المكلفين اإلداريين
 تحقيقك إلى بالضرورة يؤدي المؤسسة تسيير المؤسسة. فحسن تطبيق أهداف نقطة الذين يمثلون كل العاملين

 . يجيد تنظيم إطار في األهداف لهذه
التي توضم اهتمام العمال بااللتزام على الحضور إلى  %35.8ويتضم هذا أكثر بوجود نسبة       

العمل في الوقت المحدد والرسمي، هذا من ش نه أن يحقق بالضرورة وجود تقسيم وتحديد األعمال بالمؤسسة، 
كما يبين أيضا أن الثقافة التنظيمية مرتبطة بدرجة وجود االنضباط وااللتزام من طرف العمال، و يابها 

ة التسيير العقالني بالمؤسسة، الن االنضباط واحترام الوقت الرسمي للعمل سيولد وجود سينعكس على إعاق
دائم للعاملين بالمؤسسة، وبالتالي تتحدد المهام وتتقسم األعمال بالتساوي بين العمال، و يابهم أو ت خرهم 

 سوف يحدث فوضى أساسها اختالل األدوار. 
مبحوثا أجابت ب نها ال تحضر في الوقت  15بمجموع  14.7%وقد دلت الدراسة أيضا على نسبة 

المحدد إلى المؤسسة، مما يعني عدم تعودهم عل نظام العمل في المؤسسة وضرورة التزامهم باللوائم 
والقوانين، وهو ما قد يؤثر على روحهم المعنوية، إلحساسهم ب نهم سجناء طيلة فترة العمل، وهذا قد يعود إلى 

قبل المشرفين ورؤساء المصالم في عدم تر يب العمال في العمل من جهة، أو إلى األسلوب المتبع من 
التساهل والتسامم مع هذه الفئة مما قد يخلق نوعا من عدم االنضباط بالمؤسسة، كما قد يعود ذلك بسبب 

يتوافق مع عدم إحساس العمال بانتمائهم للمؤسسة، ألن الشعور باالنتماء يجعل الفرد يقبل تغيير نمط سلوكه ل
 نظام المؤسسة والثقافة التنظيمية السائدة فيها، وذلك ر بة في تحقيق النجاح والتطور لها.      

الخدمات االجتماعية العمالية بعنوان "دراسة غميض فوزية  وقد جاءت النتيجة متقاربة مع ما خلصت إليه
الدراسة ال تساهم في تقديم خدمات  المؤسسة ميدان إلى أنوالوقاية من حوادث العمل بالمؤسسة الصناعية

، مما يخلق نوعا من عدم االنضباط واالرتياح أثناء العمل، كما 100%السكن ب ي شكل من األشكال بنسبة 
خلصت الدراسة أيضا أن هناك نقص في مجمل الخدمات االجتماعية العمالية بالمؤسسة أدى ذلك إلى 

، مما يؤكد أن هناك عالقة 76%ة محل الدراسة قدر بع : ارتفاع معدالت حوادث العمل بالمؤسسة الصناعي
ارتباطيه قوية بين نقص الخدمات االجتماعية العمالية وارتفاع معدالت حوادث العمل بالمؤسسة الصناعية، 

 وأن ذلك يؤكد دور وأهمية الخدمات االجتماعية العمالية في الوقاية من حوادث العمل بالمؤسسة الصناعية.
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د العينة ب ن المؤسسة على علم بعذلك وهعي تحعاول جاهعدة حعل هعذا المشعكل فعي اآلجعال وقد صرح أفرا
القريبة، حتى يتسنى للعمال أداء أعمال في ظروف جيدة، علعى العر م معن أن المؤسسعة لهعا سعكنات تابععة لهعا 

ه الدراسعة لكنها لم توزع حتى اآلن، علما أنها شيدت في سنوات التسعينيات وهي مغلقة، حتى لحظة إجراء هعذ
حسب معا صعرح لنعا بعه المسعؤول المباشعر ععن الخعدمات االجتماعيعة فعي المؤسسعة، والباحعث علعى علعم مسعبق 

 بهذا اإلشكال القائم والمتداول بين الجميع.
 

والعوامــل المســاعدة علــى  العمــل إلــى الصــعوبة فــي التنقــل( توزيــع أفــراد العينــة حســب 20رقــم )الجــدول 
 :االنضباط أكثر في العمل

  

 العوامل التي تجعلك أكثر انضباطا وأداء في العمل والمؤسسة 

 الترقية األجر
االحترام 
 والتقدير

العدالة 
 والمساواة

فرص تطوير 
 المعارف والمهارات

 المجموع أخرى

الصعوبة 
في التنقل 
إلى مكان 

 عملك

 نعم
26 2 12 2 2 28 72 

11.20% .9%0 5.20% .9%0 .9%0 12.10% 31.00% 

 ال
44 4 24 16 10 62 160 

19.00% 1.70% 10.30% 6.90% 4.30% 26.70% 69.00% 

 المجموع
70 6 36 18 12 90 232 

30.20% 2.60% 15.50% 7.80% 5.20% 38.80% 100.00% 

 
يعتبر النقل من المؤشرات الهامة في راحة العامل ورفاهيته، فهو يمس بالدرجة األولى المؤسسة، لهذا 

لععى البيععت والعمععل ألنععه يسععاعد العمععال علععى مععن الضععروري  علععى المؤسسععات تععوفير وسععائل نقععل للعمععال مععن وا 
االحتفاظ بقدراتهم على العمل وانعدامعه يترتعب عليعه تععب العامعل عنعد الوصعول إلعى مقعر عملعه فيتع ثر بالتعالي 

 إنتاجه.
فعي االنتقعال إلعى صعرحت ب نهعا ال تجعد أي صععوبة  %18وعليه فإن الجدول أعاله يبين لنا أن نسبة 

مبحوثعا، إمعا أنهعا تسعتعمل وسعيلة نقعل عمعومي  يعر تعابع للمؤسسعة، أو أنهعا تملعك  310مكان العمعل بمجمعوع 
مبحوثا صرحت أنها تجعد صععوبة  12من مجموع أفراد العينة يمثلون  %13أما نسبة وسيلة نقل خاصة بها، 

من هذه العينة ال تتغيب عن عملها، في حين نجد  %38.5في التنقل إلى مكان عملها، ور م ذلك فإن نسبة 
مععععن المجمععععوع الكلععععي ألفععععراد العينععععة  %19.4هععععي التععععي تتغيععععب. ومنععععه يمكننععععا القعععول أن نسععععبة  %33.1سعععبة

 عامل.    348المدروسة ال تتغيب عن العمل بمجموع 
ة،  ألن نستنتج من هذا أن العمال يحرصون كل الحرص على االلتحاق بعملهم فعي السعاعات المحعدد

وصولهم  مت خرين عن عملهم، يؤدي إلى ضياع وقت كبير وهعذا معا ال يكعون فعي مصعلحة الشعركة، علمعا أن 
 المؤسسة ميدان الدراسة تعمل بنظام الورديات.

  %38.8ال تتغيب عن العمل، في حين أن نسبة  %58.3لهذا فهي ال تعاني من هذه الخدمة، منها 
 قل إال أنها تتغيب عن عملها، وهذا قد يعود إلى ظروف عائلية أو حياتية.ر م أنها ال تعاني من مشكلة الن
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 وسيلة النقل  والتغيب عن  العمل: ( توزيع أفراد العينة حسب21رقم ) الجدول

  
 التغيب عن العمل

 المجموع

 ال نعم

وسيلة النقل التي 
تستعملها للوصول 

 الى المؤسسة

 نقل المؤسسة
7 21 28 

3.00% 9.10% 12.10% 

 نقل شخصي
29 37 66 

12.50% 15.90% 28.40% 

 نقل عمومي
48 90 138 

20.70% 38.80% 59.50% 

 المجموع
84 148 232 

36.20% 63.80% 100.00% 

 
من خعالل القعراءة اإلحصعائية للجعدول أععاله ، يتضعم لنعا جليعا أن االتجعاه الععام يتمثعل فعي أن  أعلعى  

يسععتعملون وسععيلة نقععل مبحوثععا أجععابوا بعع نهم  319مععن مجمععوع عينععة البحععث يمثلععون  %51.1نسععبة تقععدر ب 
من مجتمع الدراسة بمجموع  %29.5في حين صرحت نسبة للوصول إلى عملهم في الوقت المحدد،  عمومي

مععن إجمعالي عينععة  %32.3مبحوثعا أنهععا تسعتعمل وسععيلة نقعل شخصععي للوصعول إلععى المؤسسعة، أمععا نسعبة  11
مبحوثععا أجابععت بعع ن الوسععيلة التععي تسععتعملها فععي التنقععل إلععى مكععان عملهععا هععو النقععل الععذي  29الدراسععة يمثلععون 

 وضعته المؤسسة تحت تصرف العمال. 
عامال ال يتغيبون  359من العمال والذين عددهم   %11.9أن نسبة  كما يبرز لنا هذا الجدول أيضا

 80بمجمععوع   38.8% تسعتعمل وسععيلة نقعل عمععومي، وهعذا مععا توضعحه نسععبة ععن عملهععم ر عم أن  ععالبيتهم
مبحوثعا أنهعم  يتغيبعون ععن عملهعم  95من مجموع أفراد العينة يمثلون  %11.2مبحوثا، في حين مثلت نسبة 

مبحوثععا، وهععي نسععبة  28وبمجمععوع  12.5%ر ععم أن هنععاك مععن العمععال مععن لععه وسععيلة نقععل الخاصععة بععه بنسععبة 
 التغاضي عنها. معتبرة ال يمكن

مؤسساتنا  في بكثرة الغياب موجودة إشكالية أن لنا يوضم أعاله للجدول السوسيولوجي التحليل إن       
 تستطيع معاقبة صارمة قوية إدارة وجود بعدم توحي والتي سواء الخدماتية منها أو الصناعية أو التجارية،

 عادة العمال،حتى أصبحت مستوى على االنضباط ق لة عنه نتج ضد ه، المناسبة باإلجراءات والقيام العامل،
وهذا  عادية، و ير عادة نادرة أصبم الوقت واحترام االنضباط أما والغالية، السائدة هي العمل عن التخ لف

كله نتاج التواطؤ والمحسوبية التي تعد من بين السلوكيات االستراتيجية السلبية بالمؤسسة، التي تعيق التسيير 
 العمال بالمؤسسة عماال كانوا أم مسؤولين،أصبحت على والمسجلة الكثيرة بالمؤسسة، هذه الغيابات العقالني

 أزعج حتى بعض العامل والزمالء بالمؤسسة، كما أن وجودها الثقافة التسييرية ومتطلبات تتماشى ال
 خوفا الت خر يستطيع ال المسؤولين،حيث يقول أحد العمال أنه مع خاصة عالقات لديه ليست الذي خصوصا

المحاسبة اإلدارية ]ألنه يحاسب على العكس من العمال الذين لديهم معارف وعالقات مع المسؤولين  من
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واالتكالية على نظام المؤسسة القائم على  المحسوبية قيمة تغلبت حيث يتم العفو أو التغاضي عنهم[  وهنا
 التقيد بالقوانين واللوائم التنظيمية.

نستنتج أن العمال واعون بالمسعؤولية الملقعاة علعى ععاتقهم وأنهعم حريصعون كعل الحعرص  لكن ر م ذلك
 على عدم التغيب والحضور في الوقت المحدد، من أجل المصلحة العامة للمؤسسة.

الخدمات االجتماعية العمالية والوقاية من بعنوان "دراسة غميض فوزية والجدير بالذكر هنا هو أن 
من المبحوثين، وال  %14خلصت إلى أنه يستفيد من خدمات النقل بالمؤسسة الصناعيةحوادث العمل 

عينة البحث يستعملون وسائل النقل العمومي للوصول  %94، وان نسبة %14يستفيد من نفس الخدمات 
سيرا على األقدام لقرب مكان  %08فيستعملون نقال خاصا بهم، وما نسبته  %01إلى مكان العمل، أما 

 من السكن .وهذا يكس نقص توفر وسيلة النقل للمبحوثين. العمل
 

تقان العمل:( توزيع أفراد العينة حسب 22رقم )الجدول   الوجبة الغذائية وا 
  

 هل تبذل مجهودات من أجل إتقان عملك وبكفاءة؟
 المجموع

 ال نعم

هل توفر لكم  المؤسسة وجبة 
 غذائية

 نعم
58 4 62 

25.00% 1.70% 26.70% 

 ال
150 20 170 

64.70% 8.60% 73.30% 

 المجموع
208 24 232 

89.70% 10.30% 100.00% 

 
 فضعال التغذيعة، سعوء أمراض من ووقايتهم اإلنتاجية مقدرتهم زيادة إلى تهدف للعمال الصحية التغذية توفر إن
 .أجسادهم وسالمة صحتهم على المحافظة ب مر المؤسسة باهتمام العمال شعور عن

 الخعدمات علعى والقعائمين العمعال بعض به صرح ما حسب وهذا البحث هذا إجراء قبل مؤسسةفال لهذا
 المعمول القانون حسب  ذائية وجبة لهم توفر كانت الدراسة ميدان المؤسسة أن المشرفين وبعض االجتماعية

 فعي كبعرى أهميعة لعه العمعالي المطععم تعوفير ألن طعرفهم، معن المبذولعة للمجهود نظرا الحاالت، هذه مثل في به
 المتاعععب، عنعه تخفعف كمعا المؤسسعة داخعل العامعل اسعتقرار علعى تعمعل ألنهعا اإلنتاجيعة، العمليعة ومجعرى سعير

 إضعافي جهعد بعذل إلعى يعؤدي ممعا الشركة، داخل تتوفر ال عندما الغذائية، الوجبة عن بحثا التنقل في وخاصة
 الوجبعة تعدخل أن فظلعوا أنهعم  البيتهم تصريحات حسب العمال لكن ،أخرى جهة من للوقت وتضييع جهة من

 بعدها والعامل المؤسسة، مطعم داخل لهم تقدم مما بكثير أحسن نظرهم في ألنها الشهرية رواتبهم في الغذائية
 الخدمعة هعذه مثعل لتقعديم الحسعن بالسعير معا نوععا أخعل ممعا نفسعه، تغذيعة فعي مناسعبة يراها التي الكيفية في حر

 مبحوثعا، 271 بمجمعوع أععاله الجعدول فعي المبحعوثين مجمعوع معن %7171 نسعبة توضعحه معا وهعذا بالمؤسسة،
 تقعدم زالعت معا المؤسسعة ب ن اآلخر بعضهم أقر فيما لعمالها،  ذائية وجبة تقدم ال المؤسسة ب ن صرحوا حيث
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 العينعععة معععن %2977 نسعععبة مثلتعععه معععا وهعععذا والفيتامينعععات، البروتينعععات جميعععع علعععى تتعععوفر  ذائيعععة اتوجبععع  لهعععم
 .اإلداريين أو المؤسسة، في الفاعلة اإلطارات ربما تمثل قد النسبة وهذه مبحوثا، 92 بمجموع المبحوثة

 ،مبحوثا 211 بمجموع العمال من %1677 نسبة أن لنا تبين للجدول الثانية السوسيولوجية القراءة أما
 نسبة أما وبكفاءة، عملهم إتقان أجل من كبيرة جهودا يبذلون أنهم إال بالمؤسسة الغذائية الوجبة توفر عدم ر م

 إتقعععان أجععل مععن كبيععرة جهععودا يبععذلون ال بععع نهم صععرحوا مبحوثععا، 21 يمثلععون المبحععوثين مجمععوع مععن 2171%
 صحة من وللت كد المؤسسة، داخل الغذائية الجبة لهم تقدم مازالت مبحوثين 1 بمجموع  1.7% منهم أعمالهم،

 ومعا المؤسسعة داخعل المطععم حقيقعة علعى الوقعوف إلعى الباحعث عمعد أحيانعا، والمتناقضعة المتضعاربة اآلراء هذه
 .ونظافة ف،وتكيي تهوية من والمناسبة الضرورية الشروط جميع على يحتوي المطعم أن الباحث الحظه

 أعععوان أو إطععارات كععانوا سععواء لعمالهععا الخدمععة هععذه مثععل تععوفير إلععى عمععدت الدراسععة ميععدان والمؤسسععة
 من وهذا ،(1×1 الليلي العمل الورديات،)  التناوب بنظام تعمل كانت ألنها سبق، ما في تنفيذ أعوان وأ تحكم
 وجبة عن البحث عناء من وتريحه أكبر، مجهود يبذل أن يمكنه خاللها من التي الطاقة للعامل يوفر أن ش نه

 .كاملة  ذائية

قانون العمل الجزائري المؤسسات الصناعية بان تقوم بإعداد الواجبات  هذا الطرح يتناسب وما ألزمه به
 ( 1)الغذائية للعمال، وتوفير ماء الشرب، في مقابل ذلك أوجب على العمال أن يلتزموا مع المؤسسة بمايلي:

 أن يمنع العمال من إحضار وتوزيع مشروبات كحولية داخل المؤسسة. -
 أن يتناولوا الوجبات الغذائية في المطعم أو في المكان المخصص بها وذلك حفاظا على نظافة المؤسسة.  -
تتكفل الدولة أو المؤسسة خالل مدة الخدمة التي يقضيها العامل »يلي:  وجاء في الجريدة الرسمية ما 

 .(2)«للعامل في مكان عملهاالستجابة لعدد من االحتياجات االجتماعية والثقافية، خصوصا ضمان الغذاء 
الخدمات االجتماعية العمالية والوقاية من حوادث العمل بعنوان "دراسة غميض فوزية  وضحتأوقد 

 % 95أن المؤسسة ال تقدم خدمات الغذاء لعدم وجود ميزانية كافية، حيث أن نسبة  بالمؤسسة الصناعية
فيتناولون وجباتهم في  % 31من المبحوثين يحضرون وجباتهم الغذائية معهم منذ الصباح، وأما نسبته 

 المطاعم القريبة.
 
 
 

                                                                 
 211علي عوض حسن : مرجع سابق ، ص 1

 .41، ص  3880أفريل  24، مطبعة األمانة العامة للحكومة ، الجزائر ،  20الجريدة الرسمية : العدد 2
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تقان ال( توزيع أفراد العينة حسب وجود 23رقم )الجدول   عمل:نشاطات بالمؤسسة وا 
  

 هل تبذل مجهودات من أجل إتقان عملك وبكفاءة؟
 المجموع

 ال نعم

 هل توجد نشاطات بالمؤسسة؟

 نعم
22 2 24 

9.50% 0.90% 10.30% 

 ال
186 22 208 

80.20% 9.50% 89.70% 

 المجموع
208 24 232 

89.70% 10.30% 100.00% 

 
يعتبر الترفيه والنشاطات الرياضية والثقافية من المؤشرات التي تحافظ على أخالقيات العمال وروحهم   

المعنوية، كما تساعدهم على تنظيم وقت فرا هم بصورة تجعل النشاط الترفيهي الداخلي متكافئ مع النشاط 
اعي الذي تنظمه المؤسسة الترفيهي الخارجي الموجه، ونقصد بذلك الترويم الجسمي والنفسي واالجتم

،  (SPORT ET TRAVAIL)كالرياضة العمالية الفردية والجماعية، من اجل رفع الروح المعنوية للعامل
حتى تجعل العمال قادرين على الموازنة بين احتياجاتهم الجسمية والعقلية والنفسية، وتحقيق زيادة اإلنتاج 

 وتحسينها كما وكيفا.

مععن أفععراد العينععة صععرحوا بعع ن المؤسسععة ال تقععدم مثععل هععذه  %98.1أن نسععبة والجععدول أعععاله يبععين لنععا 
معن عينعة الدراسعة أنهعا تمعارس نشعاطات 10.3% مبحوثا، فيمعا صعرحت نسعبة 209الخدمات لعمالها بمجموع 

مبحوثعععا، إمعععا كعععون هعععذه الفئعععة تابععععة للفريعععق العععذي يمثعععل المؤسسعععة فعععي  25رياضعععية داخعععل المؤسسعععة ويمثلعععون 
ما أنها معتادة على ممارسعة الرياضعة فعي أوقعات الفعراغ، والملفعت لالنتبعاه أنعه ر عم  يعاب المحافل الري اضية، وا 

مثعل هعذه الخدمعة داخعل المؤسسعة، إال أن العمعال صعرحوا بع نهم يبعذلون جهعودا معتبعرة معن أجعل إتقعان أعمععالهم 
هم ومعواهبهم واسعتعداداتهم وبكفاءة. هذه النشعاطات المععروف عنهعا أن العمعال فيهعا يحعاولون الكشعف ععن ميعول

نمععا هععي وسععيلة تسععاعدهم معنويععا، وتشعععرهم  ليظهععروا لععإلدارة أن الخععدمات الترفيهيععة ليسععت مجععرد ممارسععة، وا 
 باالستقرار واالرتياح في المصنع.

 (1)هذا نجده يتوافق مع المواثيق والنصوص الجزائرية التي نصت القانونية على: 
 والرياضية في الوحدات االقتصادية من قبل العمال وأسرهم.ترقية ممارسة التربية البدنية  -
تطعوير مراكععز العطععل واالسعتجمام، وأوقععات الفععراغ لصععالم العمعال وأسععرهم فععي سعبيل المحافظععة علععى تععوازنهم  -

 البدني والنفسي.
 (2)كما أوصى المؤتمر السادس للخدمة االجتماعية الجزائرية على: 

دمععاج االهتمامععات تعععدد وتنععوع النشععاط الثقععافي،  - مععع األخععذ بعععين االعتبععار اهتمامععات العمععال والمؤسسععات، وا 
 الوطنية والدولية.

                                                                 
 .334، مرجع سابق، ص القانون األساسي العام للعمال1

 .35ص، مرجع سابق، قانون العمل2
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 إعداد منشطين من بين العمال أنفسهم. -
 تعميم ممارسة الرياضة البدنية. -
 إقامة مراكز صيفية. -
قامة المعروضات والندوات،واستخدام النعوادي - والسعينما للفعرق  التركيز على نشر واسع للصحف والمجالت،وا 

 المسرحية والموسيقية وتشجيع األبحاث.
تقان العمل:( توزيع أفراد العينة حسب 24)رقم  الجدول  الستفادة من الرحالت بالمؤسسة وا 

  
 هل تبذل مجهودات من أجل إتقان عملك وبكفاءة؟

 المجموع
 ال نعم

هل استفدت من الرحالت التي 
 تنظمها المؤسسة

 نعم
42 8 50 

18.10% 3.40% 21.60% 

 ال
166 16 182 

71.60% 6.90% 78.40% 

 المجموع
208 24 232 

89.70% 10.30% 100.00% 

 كشععخص، إليععه بالنسععبة جععدا مهععم العمععل ميععدان فععي وقيمتععه بوجععوده يحععس وجعلععه بالعامععل االهتمعام نإ 
لععى  بهععذا ويربطععه يسعععده عملععه ت ديععة أثنععاء ومشععاكله ب فكععاره واألخععذ بععه فاالعتنععاء لععذلك ،عامععة بصععفة العمععل وا 
 بينععه اجتمعاعي جعو خلعق إلععى يسععى معا كثيعرا بععل العمعل، فعي فقعط ينحصععر ال العامعل هعدف ألن كثعر،أ العمعل
 تقعدم المؤسسعة أن الدراسعة، ميعدان بالمؤسسعة االجتماعيعة الخعدمات مسعؤول صعرح فقعد لهعذا العمعال، بقية وبين
 ألبنعاء الصعيفية المخيمعات إلعى باإلضعافة عمعال، 9 منهعا يسعتفيد(  عمعرة) المقدسة البقاع إلى رحالت سنة كل

 . العمال
 بع نهم لنعا صعرحوا مبحوثعا، 212 بمجمعوع العينعة أفعراد مجموع من %7171 أن لنا يبين أعاله والجدول        

 مثلتعه معا وهعذا وبكفعاءة، عملهم إتقان أجل من مجهودات يبذلون ذلك ر م لكنهم الخدمات هذه من يستفيدوا لم
 11 يمثلعون البحعث عينعة أفراد من %2279 نسبة أن نجد حين في الدراسة، مجتمع مجموع من %1677 نسبة

 وتتم سنة، كل الخدمة هذه مثل تقدم المؤسسة وأن الخدمات، هذه مثل من استفادت قد ب نها لنا أدلت مبحوثا،
 وأن المرشعععحين، قائمعععة علعععى اسعععمه العامعععل يسعععجل أن شعععرط اسعععتثناء ودون العمعععال بعععين االقتعععراع طريعععق ععععن

 .العمال جميع الخدمة هذه تعم حتى أخرى مرة االستفادة له يحق ال المستفيد

ممععن أجريععت علععيهم الدراسععة صععرحوا بعع نهم ال يبععذلون  %30.1وقععد بععين لنععا الجععدول أيضععا أن نسععبة  
 جهودا كبيرة من اجل إتقان العمل.

أن هناك بعض المؤسسات في الوقت الراهن، تقدم خدمات اجتماعية عالية  محمود حسنوقد أوضم 
المستوى كالرحالت إلى البقاع المقدسة سواء كانت عمرة أو حجا، وهذه الخدمة تختلف من مؤسسة إلى 

 (1)أخرى ومن دولة إلى أخرى، ونخص بالذكر هنا الدول العربية واإلسالمية.

                                                                 
 .214، ص 3814محمود حسن: مقدمة الخدمة االجتماعية، دار الكتب الجامعية، القاهرة، سنة 1
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سعا الستفادة العامل وأسرته في أ لب األحيان على خالف معظم والخدمات الترفيهية تتيم مجاال وا
 الخدمات العمالية األخرى والتي تقتصر الستفادة منها على العمال وحدهم دون أفراد أسرهم.              

 
دول  م )الـج ة حـسب 25رـق راد العيـن ع أـف ي الوقــت ( توزـي ل ـف از العـم نـج ة وا  رحالت بالمؤسـس ن اـل تفادة ـم االـس
 المحدد:

  
 هل تعمل على انجاز عملك في الوقت المحدد؟

 المجموع
 ال نعم

هل استفدت من الرحالت التي 
 تنظمها المؤسسة

 نعم
42 8 50 

18.10% 3.40% 21.60% 

 ال
158 24 182 

68.10% 10.30% 78.40% 

 المجموع
200 32 232 

86.20% 13.80% 100.00% 

 
السابق حيث نالحظ أنه ر م عدم استفادة كل العمال المبحعوثين إن هذا الجدول يعتبر مكمال للجدول 

مععن أفععراد  %91.2مععن الععرحالت التععي تنظمهععا المؤسسععة ميععدان الدراسععة، إال أن البيانععات أوضععحت أن نسععبة 
عامل، فعي  200العينة المبحوثة صرحت ب نها تعمل على انجاز عملها في الوقت المحدد لها، وهذا ما يمثله 

 ال تعمل على انجاز أعمالها في آجالها المحددة. %31.9سبة حين نجد أن ن
من هنا يمكننا القول ب ن العمل عند الفئة المبحوثة هو عبادة وواجب وشرف، ومسؤولية وتكليف 

براز للذات قبل أن يكون رقابة إدارية.  وا 
التعامل  فالرحالت تهيئ عن طريق النشاط الجماعي فرصة لالستمتاع وبجو أسرى بعيدا عن قواعد

الرسمي بين الرؤساء والمرؤوسين، كما تعتبر مجاال حيويا للتعبير واالستماع لمقترحات، وشكاوى وآراء 
يستطيعون التعبير عنها أثناء ساعات العمال الرسمية. فالمؤسسات الصناعية في الوقت  العمال، التي ال

هم، مستغلة في ذلك وقت الفراغ الخاص الراهن تسارع إلى إعداد برامج منظمة للترويم عن العاملين وأسر 
بالعطل األسبوعية واإلجازات السنوية للعمال لتنظيم رحالت تتماشى مع قيم العمال االجتماعية ور باتهم 

 (1)وفي هذا الصدد فقد نصت المواثيق والنصوص القانونية في الجزائر على: النفسية. 
الم العمععال وأسععرهم فععي سععبيل المحافظععة علععى تععوازنهم تطععوير مراكععز العطععل واالسععتجمام وأوقععات الفععراغ لصعع -

 ) ارجع إلى الفصل الخاص بالخدمات االجتماعية ( البدني والنفسي.
فالرحالت تهيئ عن طريق النشاط الجماعي فرصة لالستمتاع وبجو أسرى بعيدا عن قواعد التعامل 

واالستماع لمقترحات وشكاوي وآراء العمال الرسمي بين الرؤساء والمرؤوسين، كما تعتبر مجاال حيويا للتعبير 
 نها أثناء ساعات العمال الرسمية.يستطيعون التعبير ع التي ال

                                                                 
 .334، مرجع سابق، ص القانون األساسي العام للعمال1
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باطا ( توزيع أفراد العينة حسب 26رقم )الجدول  األجر الذي يتقاضاه العامل والعوامل التي تجعله أكثر انـض
 في العمل:

  

 العمل والمؤسسة؟ما هي العوامل التي تجعلك أكثر انضباطا وأداء في 

 الترقية األجر
االحترام 
 والتقدير

العدالة 
 والمساواة

فرص تطوير المعارف 
 والمهارات

 المجموع أخرى

هل األجر 
الذي 

تتقاضاه 
يتناسب 
 وعملك

 نعم
20 4 12 4 6 26 72 

8.60% 1.70% 5.20% 1.70% 2.60% 11.20% 31.00% 

 ال
50 2 24 14 6 64 160 

21.60% 0.90% 10.30% 6.00% 2.60% 27.60% 69.00% 

 المجموع
70 6 36 18 12 90 232 

30.20% 2.60% 15.50% 7.80% 5.20% 38.80% 100.00% 

 
من المطالب التي يلم عليها العمال عبر مختلف المراحل التي مروا بها، وفي جميع المؤسسات  

األجور والحوافز والمكافئات المختلفة على اختالف أنشطتها، هي تحسين ظروفهم المادية المتمثلة في 
األخرى، وبقدر ما يكون العامل راضيا على األجر المدفوع إليه، بقدر ما يكون أكثر ارتباطا بالمؤسسة التي 
ينتمي إليها، ومن األفضل أن يراعي في طريقة دفع األجور جملة من االعتبارات، كمدة الخدمة والكفاءة 

القيمة التي تنجر عن أداء العامل لعمله بصفة ناجحة هو الرفع من األجر،  والتكوين المهني و يرها، ألن
الذي سيساهم حتما في تحسين وضعيته خاصة المادية والمعنوية، على اعتبار أن األجر دليل على المكانة 
ن االجتماعية وعنصر هام لتحقيق االستقرار النفسي، حيث يجعل العامل يشعر بالتقييم االيجابي للمسؤولي

 نظير ما يقدمه من مجهودات.
وبععالنظر إلععى أهميععة العامععل المععادي )األجععر( فععي تحفيععز العمععال، ارت ينععا اسععتجواب مجتمععع بحثنععا عععن  

 مدى كفاية األجر المدفوع إليهم، وقد بوبت أجوبتهم في الجدول أعاله كما يلي: 
تكفيهم إلعالتهم وا عالة أسرهم وهذا ما فاتضم لنا أن العمال  ير راضين عن األجور التي يتقاضونها وأنها ال 

مبحوثععععا، بحيععععث صععععرح هععععؤالء بعععع ن مصععععاريفهم  310مععععن مجمععععوع أفععععراد العينععععة بمجمععععوع  %18تبينععععه نسععععبة 
واحتياجععاتهم اليوميععة كثيععرة، ولهععم عععدد أفععراد كبيععر يعيلععونهم ويتجععذر هععذا الموقععف بالخصععوص عنععد المتععزوجين 

جععور أدت إلععى جعلهععم يعيشععون حالععة تبعيععة للنظععام المصععنعي، والمطلقععين واألرامععل، وعليععه فضعععف مسععتوى األ
وتعتقععد هععذه الفئععة أن المجهععود الععذي تبذلععه ال تقابلععه المكافئععة الماديععة المناسععبة، واألجععر الععذي يتقاضععونه ينتهععي 
 خالل األيام التي يحصلون عليه، ووجهة النظر هاته لها ما يبررها واقعيا، فغالء المعيشة جراء ارتفاع أسععار

 السلع والمواد االستهالكية أسهم كثيرا في ترسيخها.
معععن مجمعععوع أفعععراد العينعععة صعععرحت بععع ن األجعععر العععذي تتقاضعععاه يكفيهعععا  %13فعععي حعععين نجعععد أ، نسعععبة  

مبحوثا، وأن المؤسسة تمنحهم أجورا عالية خاصة عند اإلطارات وخريجعي  12إلعالتها وا عالة أسرها ويمثلون 
معععن المبحعععوثين لعععم يصعععرحوا بقيمعععة األجعععر العععذي يتقاضعععونه شعععهريا، واعتبعععروه الجامعععات، بحيعععث أن هعععذه الفئعععة 

 خصوصية فردية ال يمكن اإلطالع عليها، أو اإلدالء بها.
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وبالرجوع إلى الجدول أعاله فإن من أهم العوامل التعي تجععل العمعال أكثعر انضعباطا وأداء فعي العمعل، 
مععععا العالقععععات االجتماعيععععة، وهععععذا مععععا تمثلععععه نسععععبة قععععد تكععععون جماعععععات العمععععل الرسععععمية و يععععر الرسععععمية، أو رب

، ثعم يليهعا عامعل االحتعرام والتقعدير بنسعبة  %10.2، في حين يع تي األجعر فعي المرتبعة الثانيعة بنسعبة 19.9%
، وعليععه يمكننععا القععول أنععه ر ععم تععدني األجععر الشععهري إال أن العمععال تععربطهم عالقععات عمععل قويععة مععن  34.4%

 لوا فيما بينهم ويكونوا جماعات عمل متماسكة.خاللها استطاعوا أن يتواص
وهعععذا الجعععدول يسعععمم لنعععا باسعععتنتاج داللعععة هامعععة فعععي هعععذا المسعععتوى معععن التحليعععل تتعلعععق بالنزععععة  يعععر 
المتساوية التي تطبع الهيكل العام العمالي لهذه المؤسسة، هذا قد يؤدي ربما إلى القطيعة من منصعب العمعل، 

عمال لهم نظرة لعالم العمعل قائمعة فقعط علعى معا يحققعه معن مكاسعب ماديعة، ألن وعليه يمكن القول أن أ لبية ال
انشغالهم الرئيسعي يتمثعل فعي الحصعول علعى منصعب عمعل وأجعر مسعتقر وععادل يضعمن لهعم تحقيعق االسعتقرار 

 االجتماعي الذي افتقدوه في ظل أوضاع البطالة وأزمة تسريم العمال.
ن وجعدت معا فاالهتمام باألجر باعتباره أساسا لتحسع ين وضععية العامعل داخعل العمعل وخارجعه، حتعى وا 

يبررها، فإنها تعكس في الواقع نموذج العامل المواطن ذا االهتمامات المادية االجتماعية، أمعا إذا كعان العمعال 
يعتقععدون أن مسععتقبلهم المهنعععي مععرتبط بالمؤسسعععة والحععافز المعععادي يكتسععي دورا مهمععا فعععي ذلععك فعععإنهم فععي هعععذه 

 ونون أكثر اهتماما وتمسكا بعملهم وبالتالي أقل نقدية ومادية.الحالة يك
 
تقان العمل:( توزيع أفراد العينة حسب 27رقم )الجدول   األجر الذي يتقاضاه العامل وا 

  
 هل تبذل مجهودات من أجل إتقان عملك وبكفاءة؟

 المجموع
 ال نعم

هل األجر الذي تتقاضاه 
 يتناسب وعملك

 نعم
70 2 72 

30.20% 0.90% 31.00% 

 ال
138 22 160 

59.50% 9.50% 69.00% 

 المجموع
208 24 232 

89.70% 10.30% 100.00% 

 
إن هذا الجدول في حقيقة أمره مكمال للجدول السابق، حيعث يعبن لنعا أنعه ر عم ععدم كفايعة األجعر العذي 

 %98.1بالمؤسسععة، حيععث نجععد أن نسععبة يتقاضعاه العمععال فععي المؤسسععة ميععدان الدراسععة، إال أنهععم أكثععر تمسععكا 
من اجل إتقان العمل ولو على حسعابهم وهعذا معا أكبر من مجتمع الدراسة صرحوا لنا ب نهم  يبذلون مجهودات 

 %30.1عامال، وهذا معا يعكعس وععيهم ب هميعة العمعل العذي يقومعون بعه، بينمعا صعرحت لنعا نسعبة  209يمثله 
أجعععل إتقععان العمععل وهعععذا قععد يعععود حسعععب بعععض المبحععوثين أنهعععم مععن المبحععوثين أنهععا ال تبعععذل مجهععودات مععن 

مهمشعععون أو أنهعععم ال يشعععاركون فعععي اتخعععاذ القعععرارات داخعععل المؤسسعععة، ممعععا يعععنعكس علعععى نفسعععيتهم وحاجعععاتهم 
 األساسية.
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التحليل السوسيولوجي يبين لنا أن األجر العذي يتقاضعاه  البيعة أفعراد العينعة ال يكفعيهم وال يتماشعى معع 
التي يبعذلونها، وهعو معا يعؤثر علعى روحهعم المعنويعة، وبالتعالي علعى إنتعاجيتهم. ويعتبعر أفعراد العينعة المجهودات 

المزوجون أكثر عرضة لعدم كفاية األجر، وذلك لكثعرة المسعؤوليات ومعا يتطلبعه األبنعاء معن نفقعات، خاصعة إذا 
مقارنعة معع بقعة الفئعات األخعرى. وفعي كان أفراد العينة من فئة أعوان التنفيعذ والمععروف ععنهم أن أجعورهم قليلعة 

حالة عدم كفاية األجر قد يلجا أفراد العينعة إلعى االقتعراض لتععويض العنقص، وهعذا بعدوره يعكعس لنعا ععدم وععي 
 المبحوثين ب همية ترشيد وعقلنة االستهالك بشكل يتوافق مع األجر. 

لمال، لذا يلجا إلى العمل وقد صرح لنا بعض المبحوثين أن العمل عنده يمثل مصدرا للحصول على ا
اإلضافي لسد الفجوة بين األجر واالحتياجات. من هنا يمكننا القول أن األجر مهما كان كبيرا فإنعه يبقعى  يعر 
كععاف فععي نظععر العديععد مععن العمععال، ال فععي المجععال الصععناعي فحسععب بععل فععي جميععع القطاعععات والمؤسسععات، 

ذلعك أن الظعروف االجتماعيعة والمعيشعية أصعبحت صععبة صناعية كانت أو خدماتيعة أو إنتاجيعة، والسعبب فعي 
 في الوقت الراهن.

إذن األجعر يعكععس الوضععية التععي يعيشععها العامعل فععي المؤسسعة، لكونععه قيمععة صعناعية ووسععيلة رئيسععية 
لتحقيععععق الحاجععععات األساسععععية واإلنسععععانية، كمععععا أنععععه يعععععد األسععععاس الععععذي يعتمععععد عليععععه فععععي تصععععنيف التمععععايزات 

 يصبم هدفا يسعى األفراد للحصول عليه.      االجتماعية، لذلك 
دول ة علــى وســائل األـمن28رقــم ) الـج ع أفــراد العينــة حـسب مــدى تــوفر المؤسـس وعالقتــه باصــابات  ( توزـي
 العمل:

  
 هل سبق وإن حدثت لك إصابات أثناء العمل؟

 المجموع
 ال نعم

هل تتوفر المؤسسة على 
 وسائل األمن الصناعي؟

 نعم
64 134 198 

27.60% 57.80% 85.30% 

 ال
12 22 34 

5.20% 9.50% 14.70% 

 232 156 67 المجموع

يعتبر موضوع األمن الصعناعي معن أهعم المواضعع التطبيقيعة فعي علعم العنفس الصعناعي ألنعه يسعتهدف 
التعي  رفع الكفاية اإلنتاجية للعامل، ويحرص على كرامته فيهيعئ جميعع الظعروف الماديعة والنفسعية واالجتماعيعة

تكفل أكبر إنتاج مع االهتمام برضا العامل عن عمله، إنه يهتم بالكشف عن أفضل الظروف اإلنسانية للعمعل 
 وحل المشكالت الصناعية حال علميا.

وعلععى هععذا فععإن المؤسسععة ميععدان الدراسععة تعمععل علععى تععوفير وتنظععيم مثععل هععذه الخدمععة داخلهععا، حيععث 
روف العمععععل وأسعععباب الحعععوادث واإلصعععابات المهنيععععة، خصصعععت لجانعععا ل معععن الصععععناعي، تخعععتص ببحعععث ظععع

والشروط االحتياطية الكفيلة لذلك، ومن خالل عرض هذه النتائج اإلحصعائية التعي أفرزتهعا إجابعات المبحعوثين 
معن مجمعوع مجتمعع البحعث صعرحت بع ن المؤسسعة تتعوفر علعى وسعائل األمعن  %94.1نالحظ أن هناك نسعبة 

وأجهزة السمع و يرها وهذا ما الحظعه الباحعث أثنعاء تطبيعق االسعتمارة معع  الصناعي من خوذة وحذاء، ولباس،
 الباحثين.
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من مجموع أفراد العينة فقد عبرت بع ن المؤسسعة ال تتعوفر علعى مثعل هعذه الخدمعة،  %35.1أما نسبة 
من هذا وهذا إما أن عملهم ال يتطلب مثل هذه الخدمة، أو أنها  ير متوفرة أصال وعليه فالنتيجة المستخلصة 

الجعدول هعو أن الشعركة أخعذت علعى عاتقهعا تعوفير كععل لعوازم الحمايعة والوقايعة المطلوبعة منهعا معن أجعل تحسععين 
الظروف الفيزيقية للعمل بوضع الفتات وتعليمات، تنبه العامل من االبتعاد عن األمعاكن الخطيعرة، معع اإلبقعاء 

معال إلعى أعلعى درجعة ممكنعة، وتعوفير كافعة على معدل الحوادث الصناعية فعي حعده األدنعى وتحسعين صعحة الع
 اإلمكانيات التي تساعد على عدم وقوع حوادث صناعية.

معععن المبحعععوثين صعععرحوا بععع نهم تعرضعععوا  %12.9لكعععن ر عععم ذلعععك فالجعععدول يبعععين لنعععا أن هنعععاك نسعععبة 
ة وقععد يعععود ذلععك إلععى نقععص الخبععرة المهنيععة ألن قلتهععا تععؤدي إلععى كثععر إلصععابات عمععل خععالل مسععارهم المهنععي، 

الحوادث، أو التعب واإلرهاق حيث يصبم العامل  يعر قعادر علعى التركيعز العذهني ومواجهعة االحتمعاالت التعي 
تؤدي إلى الحعوادث، باإلضعافة إلعى التعوتر أو التع زم النفسعي العذي يعمعل ععن إعاقعة جهعود العامعل ععن إرضعاء 

ن تركيز، وعدم اسعتعمال وسعائل األمعن دوافعه وبلوغ أهدافه، وكذلك إهمال أسس الوقاية والسرعة في العمل دو 
 الصناعي أو عدم صالحيتها.
أنهعم يعملعون فعي ظعروف ب نها لم تتعرض ألي إصعابة مهمعا كعان نوعهعا و  %11.2بينما عبرت نسبة 

 فيزيقية حسنة خالفا للفئة األولى.
ت األمن الصعناعي، ومنه يمكننا القول أن هذه الفئة من المبحوثين إما أنها تلتزم التزاما كليا بتعليما  

ما أنهعا تعمعل فعي أمعاكن بعيعدة كعل البععد ععن مثعل هعذه الحعوادث، والجعدير بالعذكر هنعا هعو أن الباحعث أثنعاء  وا 
زياراته الميدانية المتكررة للمؤسسة الحظ أن هناك من العمال يعملون فعي أمعاكن الضوضعاء واألتربعة والغبعار، 

 من الغبار.  لكنهم ال يضعون صمامات األذن وال حتى الواقي
مؤسسععة صععناعية عامععة أو خاصععة ال تكععاد تخلععوا مععن إصععابات العمععل  وفععي األخيععر نسععتنتج أن أي  

التععي تععنجم عععن مجموعععة مععن العوامععل الماديععة والبشععرية، والتععي قععد تصععيب األشععخاص أثنععاء عملهععم بإصععابات 
 مختلفة، أو حوادث تتلف اآلالت أو المنتجات.

األول إلعععى عوامعععل بشعععرية كإهمعععال العامعععل، أو شعععرود ذهنعععه أو قلعععة وترجعععع حعععوادث العمعععل فعععي المقعععام 
خبرته، أو عجزه عن ضبط نفسه، وحوادث ترجعع إلعى عوامعل ماديعة أو ميكانيكيعة كسعقوط أشعياء علعى العامعل 

 أو انفجار بعض المواد، أو إلى تلف مفاجئ.
التعععي تلحعععق األيعععدي، والجعععدير بالعععذكر هنعععا أن أكثعععر اإلصعععابات انتشعععارا فعععي المؤسسعععة هعععي اإلصعععابات 

وتتفاوت درجات العجز بمدى اإلصعابة والجعزء المصعاب، كمعا أن العجعز الكلعي لكثيعر معن العمعال ب يعديهم هعو 
 عجز عن استخدام هذه األيدي، وهذا يعني البطالة وفقدان العمل.
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 ( توزيع أفراد العينة حسب مدى توفر المؤسسة على التوعية الصحية وعالقته 29رقم )الجدول 
 بردود الفعل تجاهها:

  

 في حالة وقوع خطر يهدد المؤسسة كيف يكون رد فعلك

 المجموع إخبار الزمالء الالمباالة إخبار المسؤول التدخل المباشر

هل توجد توعية 
صحية 

بالمؤسسة من 
خالل أساليبها 

 المتنوعة؟

 نعم
26 48 10 18 102 

11.20% 20.70% 4.30% 7.80% 44.00% 

 ال
22 66 6 12 106 

9.50% 28.40% 2.60% 5.20% 45.70% 

امتناع عن 
 اإلجابة

6 12 0 6 24 

2.60% 5.20% 0.00% 2.60% 10.30% 

 المجموع
54 126 16 36 232 

23.30% 54.30% 6.90% 15.50% 100.00% 

 
سععالمة تلعععب التوعيععة الصععحية دورا هامععا فععي أي مؤسسععة كانععت ألنهععا بالدرجععة األولععى تحععافظ علععى 

العامععل مععن جهععة، وتعععد حقيقععة إحععدى المؤشععرات الهامععة التععي يجععب علععى المؤسسععة أخععذها فععي الحسععبان علععى 
 الساحة المحلية واإلقليمية والوطنية، وبالتالي المساهمة الفعالة للعمال في سياسات المؤسسة.

 301لعينعة يمثلعون من مجموع أفراد ا %54.1وعليه تبين النتائج المدونة أعاله في الجدول أن نسبة 
جابععة العمععال عععن هععذا  مبحوثععا، صععرحت ب نععه ال توجععد فععي المؤسسععة ميععدان البحععث أي توعيععة صععحية تععذكر وا 
السؤال لم تكن منتظرة إلى حد ما، على اعتبارات المؤسسة دخلت مرحلة االسعتقاللية ربمعا تكعون قعد راععت فعي 

 ية للعامل.ذلك جميع الشروط والخدمات التي من ش نها أن توفر الرفاه
مبحوثععا، فتععرى بعع ن أسععاليب التوعيععة الصععحية  302مععن مجمععوع المبحععوثين يمثلععون  %55أمععا نسععبة 

داخعععل المؤسسعععة تعععتم وفعععق معلقعععات تعلعععق علعععى معععداخل ومخعععارج المؤسسعععة وقطاعاتهعععا، وأن أسعععاليب التوعيعععة 
خاللهعععا يطلعععع   الصعععحية تعععتم  بشعععكل مسعععتمر يقعععدمها القعععائمون علعععى هعععذا الجانعععب للعمعععال فعععي ملصعععقات، ومعععن

العمال على ما يجري في المؤسسة من تغيرات داخلية و خارجية، أو أنهعا تعتم فعي  العب الحعاالت علعى شعكل 
اجتماعات ترتبط العمال فيما بينهم والمسؤول المباشر لكل قسم، حتى يتسنى لهعم الوقعوف علعى معا يجعري فعي 

راد العينعة لعم تعبعر ععن رأيهعا فيمعا إذا كانعت معن مجمعوع أفع %30.1الشركة وكيفية المواجهة، في حعين  نسعبة 
 أساليب التوعية الصحية متوفرة بالمؤسسة أم ال.

ألن سالمة العمال تعتبر من العناصر اإلنسانية واألساسية التي يتوقف عليها مردودهم داخل المصنع، 
بظروف العمل لهذا اهتمت المؤسسات الصناعية بالخصوص بهذه الخدمات، وذلك ألن صحة العمال تت ثر 

المختلفة وهي تتكون من مجموع األحوال الطبيعية والمادية والتي يمكن أن تحيط بالعمال في مكان العمل. 
والغرض من التوعية والخدمات الصحية هو حماية العمال ووقايتهم من أخطار األمراض المهنية وما يرتبط بها 

وتحديد ساعات العمل، وما يرتبط منها بالتركيز  من إجراءات صحية ووقائية وفحص دوري، وتجهيز الوجبات،
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يتبع ذلك من أوقات الراحة واإلجازات السنوية  الذهني، كذلك ظروف العمل الصحية من إضاءة وتهوية، وما
 (1)واألسبوعية.

مععن  %45.1كمععا يبععين لنععا الجععدول أيضععا التفععاوت فععي ردود األفعععال لععدى العمععال حيععث عبععرت نسععبة 
مجموع عينة البحث انه فعي حالعة وقعوع خطعر يهعدد المؤسسعة أنهعا تخبعر المسعؤول المباشعر مباشعرة، ألنعه ربمعا 

مععن عفراد العينععة أنهععا تتععدخل  %21.1الوحيععد القععادر علععى مواجهععة مثععل هععذه المواقععف، فععي حععين عبععرت نسععبة 
 ى مثل هذه الظروف. مباشرة دون اللجوء إلى اآلخرين، أما لسهولة الموقف أو أنها تعودت عل

فقععد صععرحت ب نهععا تخبععر الععزمالء داخععل التنظععيم مععن اجععل مواجهععة الموقععف، ألن  %34.4أمععا نسععبة 
بععين العمععال فععي كثيععر مععن الحععاالت تكععون أقععوى مععن العالقععات الرسععمية، فيمععا  العالقععات  يععر الرسععمية القائمععة

من مجموع عينة الدراسة بالالمباالة وعدم التدخل، وان هذا الشعيء لعيس معن صعالحيتها،  %1.8عبرت نسبة 
 أو ربما أنها ناقمة على الوضع السائد داخل التنظيم. 

فالعناية بصحة وسالمة العاملين تفرض على اإلدارة بنصوص وتشريعات حكومية، الن مرض العمال أو  
ملها إدارة المؤسسة، وبذلك تسعى إلى بذل مجهودات خاصة للحفاظ عجزهم يمثل زيادة في التكاليف التي تتح

على صحة العمال، الن المرض والعجز يمثالن عبئا على المؤسسة والعامل وأسرته، وذلك بسبب تدني 
قدراته وكفاءاته بسبب المرض، لذا يقتضي األمر المحافظة على كفاءة العمال بالمحافظة على صحتهم 

العمال وذلك عن طرق التربية  ثقيفتو  مع وضع نظام محكم لبرنامج الصحة الصناعية،وتوعيتهم بالمخاطر، 
الصحية، لهم حتى يتمكن هؤالء من حماية أنفسهم من األمراض. ومعرفة كيفية منع الحوادث والعناية 

 بصحتهم.
 

                                                                 
 . 110راشد أحمد عادل : مرجع سابق ، ص 1
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 عرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية: -المحور الثالث
ع ( توزيع أفراد 30الجدول رقم ) ه ـم دى توافـق ة وـم ي المؤسـس ف ـف ل التوظـي وين قـب ي التـك ة حـسب تلـق العيـن

 الوظيفة الحالية والتخصص

  
 هل وظيفتك الحالية تتوافق وتخصصك؟

 المجموع
 ال نعم

هل تلقيت تكوينا 
معينا قبل توظيفك في 

 المؤسسة؟

 78 10 68 نعم
29.30% 4.30% 33.60% 

 154 28 126 ال
54.30% 12.10% 66.40% 

 232 38 194 المجموع
83.60% 16.40% 100.00% 

 
معن مجمعوع الفئعة السوسعيومهنية والعذين يمثلعون نسعبة 345من خالل قراءتنا للجدول أععاله نالحعظ أن 

ععععامال صعععرحوا بععع نهم تلقعععوا تكوينعععا قبعععل عمليعععة التوظيعععف داخعععل المؤسسعععة وهعععذا بنسعععبة  321معععنهم  11.5%
الحالية تتناسب ونوعية التخصص والتكوين الذي قاموا به قبل ترشحهم للوظيفعة، ، علما أن وظيفتهم 45.1%

صعرحوا بع نهم لعم يتلقعوا  %32.3عامال من مجموع عينة الدراسة يمثلعون نسعبة  29وفي نفس االتجاه نجد أن 
 تكوينا، وان وظيفتهم الحالية ال تتناسب وتخصصهم.
أنهم تلقوا  %28.1عامال ويمثلون نسبة  29والمكونة من ومن زاوية أخرى ترى الفئة السوسيولوجية 

من أفراد العينة المبحوثة  %5.1أيضا تكوينا يتناسب والوظيفة التي يشغلونها، في حين صرحت لنا نسبة 
عمال أنهم لم يتلقوا تكوينا مناسبا يتماشى وخصوصية الوظيفة التي يشغلونها، وهو ما  30والذين يمثلون 
واقع الخدمات االجتماعية في بعنوان:" (1117جعيجع وفاق) ج المتوصل إليها في دراسةتعبر عنه النتائ

حيث خلصت إلى أن الشركة تعمل جاهدة على توفير خدمات  المؤسسات الصناعية حديثة النشأة،
اجتماعية متعددة وفقا لما هو منصوص عليه قانونيا، إال أن هذا لم يمنعها من اقتراح وجود خدمات أخرى 

لتكوين الذي يجنب الشركة الكثير من الخسائر التي قد تحدث عن تعطيل اآلالت، أو من ضعف جودة كا
(، حيث 25اإلنتاج الناشئة عن جهل العامل، وعدم كفاءته في أداء العمل وهذا  ما يوضحه الجدول رقم )

التكوين، لما له من أفراد مجتمع البحث على أن الشركة قد مكنتهم من االستفادة من  %10أوضحت نسبة 
 من دور فعال في اكتساب المهارات والتقليل من حوادث العمل، وزيادة الكفاءة اإلنتاجية.

ومععن خععالل تحليلنععا لهععذه البيانععات اإلحصععائية يمكننععا بنععاء قععراءة سوسععيولوجية والتععي تتنععاول إشععكالية 
أيضا المؤسسعة ميعدان الدراسعة  التوظيف والتكوين، في إطار تخطيط المسار الوظيفي في الجزائر، ومن خالل

 ( EATIT باعتبارهععا شععركة مسععاهمة فععي إنعععاش االقتصععاد الععوطني بععدء مععن تععاريخ اشععتغالها، حيععث أنهععا )
)أنظععر المجععال البشععري للدراسععة( هععذا مععن  3885عامععل حسععب تقريععر  3800سععاهمت فععي تشععغيل أكثععر مععن 

لنسععععيج، واألقمشععععة المشععععمعة، واألنسععععجة جهععععة، ومععععن جهععععة أخععععرى فععععإن أقسععععامها المتمثلععععة فععععي تكملععععة أعمععععال ا
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الصععناعية، والغععزل الصععناعي للقطععن يتطلععب يععد عاملععة ذات مهععارة وخبععرة كبيععرتين، إمععا أنهععا تخضععع للتكععوين 
القبلعععي أو تكعععوين بععععدي ) بععععد التوظيعععف مباشعععرة (، ألن خصعععائص الوظعععائف يتطلعععب مهعععارة وتجربعععة وفنيعععات 

ميعزة التنافسعية التعي يعرفهعا السعوق اليعوم، ر عم ذلعك تشعير بععض متعلقة بعالمنتوج كمعا وكيفعا، ضعف إلعى ذلعك ال
النسععب التععي أشععرنا إليهععا سععابقا أن هنععاك مععن العمععال مععن لععم يخضعععوا إلععى أي تكععوين أو ال يتناسععب ويععتالءم 

أن هنععاك مععن  <<تكععوينهم مععع الوظيفععة التععي يشععغلونها، وهععذا عمومععا يرجععع  حسععب تععدخل احععد المبحععوثين إلععى
ا المنصب لما له من كفاءة ومهارة ومستوى علمي، ولكن ا لب الموظفين تحصلوا على هذه يستحق حقيقة هذ

المناصب من خالل العالقات الخاصة، كالمحسوبية، والمحابعاة، ممعا يتحعتم علعى إطعارات ومسعؤولي المؤسسعة 
 >>.إسناد مهام ثانوية لهم لها عالقة  ير مباشرة بقسم اإلنتاج  تكوينهم أو

نون األساسععي العععام للعامععل الجزائععري قععد خصععص فصععال كععامال بشعع ن العمععل والتكععوين القععا ومنععه فععإن
المهني، وجعل من التكوين المهني حقا من الحقوق التي يجب أن تمنحهعا المؤسسعة للعامعل، ألن التكعوين هعو 

 .(1)أحد عوامل الترقية االجتماعية من جهة ويزيد من إنتاجية العامل من جهة أخرى

                                                                 
، 3889، 30علوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، العدد ، مجلة السوسيولوجية التكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائربلقاسم سالطنية:  (1 )

 .353ص
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( توزيع أفراد العينة حسب تلقي التكوين قبل التوظيف في المؤسسة ومدى توافق الوظيفة 31الجدول رقم )
 الحالية مع المؤهالت

  

هل وظيفتك الحالية تتوافق 
 المجموع ومؤهالتك؟

 ال نعم

هل تلقيت تكوينا 
معينا قبل توظيفك في 

 المؤسسة؟

 نعم
68 10 78 

29.30% 4.30% 33.60% 

 ال
126 28 154 

54.30% 12.10% 66.40% 

 المجموع
194 38 232 

83.60% 16.40% 100.00% 
 

هذا الجدول يدفعنا أيضا للقراءة اإلحصائية المدعمة للتحليل السابق، حيث أنه ومن خالل المعاينة  
وهععي نفععس القععراءة السععابقة،  %11.5مبحوثععا، وبنسععبة  345األولععى نالحععظ أن الفئععة السوسععيومهنية بمجمععوع 

يجمع من خاللها المبحوثين أن وظعائفهم الحاليعة ال تتماشعى ومعؤهالتهم العلميعة والتكوينيعة، فعي حعين صعرحت 
مبحوثعا مععن السوسععيومهنية أن الوظيفعة المسععندة إلععيهم تعتالءم ومععؤهالتهم العلميععة،  19بمجمععوع  %11.1نسعبة 

عمععععال يععععرون عكععععس ذلععععك إذ يقععععول  30بمجمععععوع  %5.1نهععععا والتكععععوين الععععذي زاولععععوه قبععععل تععععولي المنصععععب، م
أن البطالعععة والحاجعععة للعمعععل هعععي التعععي أجبرتنعععي علعععى قبعععول المنصعععب ر عععم أن الر بعععة واالهتمعععام  <<احعععدهم:

والتكععععوين الخععععاص  يععععر ذلععععك تمامععععا، هععععذا دفعنععععي إلجععععراء عععععدة دورات تكوينيععععة بالمؤسسععععة خاصععععة فععععي ظععععل 
 . >>االنتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق ميكانيزمات الميزة التنافسية اليوم مع

 إذن االستنتاج األولي الذي يمكن أن نستنبطه هو محاولة بناء تصورين أساسيين هما:
 األول: يتعلق بمعايير وشروط وعملية التوظيف بالمؤسسة. -

يؤرق نفسية الثاني: قبول أية وظيفة مهما كانت طبيعتها للهروب من شبم البطالة والفراغ الذي أصبم 
وهو ما تعبر عنه النتائج المتوصل  ليها في الدراسات السابقة حيث توصلت الباحثة  اإلنسان البطال.
الخدمات االجتماعية العمالية والوقاية من حوادث العمل في دراستها بعنوان " (1117غميض فوزية)

 ذه الخدمة:، وشملت ه %11.24أن هناك نقص في خدمات التكوين وهذا بنسبة  بالمؤسسة
من عينة البحث، أن اختيارهم لمناصب عملهم كان سيئا، وأن   %41االختبار المهني حيث أكدت نسبة 

من المبحوثين تم التحاقهم بالمؤسسة محل الدراسة عن طريق االتصال المباشر، كما أكدت نسبة  11%
من  %18لمخاطر، وأن نسبته من عينة الدراسة أن توجيههم المهني لم يساهم في وقاية العمال من ا 13%
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عينة الدراسة لم يخضعوا إلى تدريب مهني على اآللة، واعتمدت المؤسسة على المحاضرات كوسائل لتدريب 
 من المبحوثين. %83العمال على اآللة بنسبة 

وهنععا يتبععادر إلععى أذهاننععا إشععكال آخععر يتعلععق بالشعععور واالنتمععاء الععوظيفي فععي حالععة عععدم وجععود ر بععة 
 واهتمام بالوظيفة المسندة للعامل داخل المؤسسة ميدان الدراسة. واستعداد 

 
اء 32الجدول رقم ) عور باالنتـم ة والـش ن دورات تكوينـي ة ـم ه المؤسـس وم ـب ا تـق ( توزيع أفراد العينة حـسب ـم

 للمؤسسة

  
 هل تشعر باالنتماء للمؤسسة؟

 المجموع
 ال نعم

هل تقوم المؤسسة 
 بدورات تكوينية؟

 95 37 58 نعم
25.00% 15.90% 40.90% 

 137 45 92 ال
39.70% 19.40% 59.10% 

 232 82 150 المجموع
64.70% 35.30% 100.00% 

 
صعرحوا بع نهم لعم يخضععوا لعدورات تكوينيعة  %48.3مبحوثا بنسبة  311يوضم لنا الجدول أعاله أن 

مبحوثعععا معععن أفعععراد عينيعععة الدراسعععة يشععععرون بعععروح االنتمعععاء  82بمجمعععوع  39.7%بالمؤسسعععة، ر عععم أن نسعععبة 
معععن الفئعععة %38.5للمؤسسعععة، وهعععي أحعععد العععدرجات التعععي تحقعععق العععوالء التنظيمعععي، فعععي المقابعععل نجعععد أن نسعععبة 

عامال يرون أنهعم لعم يخضععوا لعدورات تكوينيعة وبالتعالي ال يشععرون بعروح االنتمعاء  54السوسيومهنية بمجموع 
 لكنهم جزء منها وفاعلون فيها وفي تغطية جميع نشاطاتها وتحقيق أهدافها. للمؤسسة،

مبحوثععا مععنهم    84مععن المجمععوع الكلععي للمبحععوثين ويمثلععون  %50.8ومععن زاويععة أخععرى نجععد أن نسععبة
مبحوثا صرحوا أنهم خضعوا إلى دورات تكوينية وبالتالي يشعرون  49من الفئة السوسيومهنية بمجموع  24%

من المبحوثين الذين قابلناهم  %34.8الوظيفي للمؤسسة ميدان الدراسة، في حين أوضحت لنا نسبة  باالنتماء
مبحوثعععا وهعععي نسعععبة ال يسعععتهان بهعععا ر عععم أهعععم خضععععوا لتكعععوين بالمؤسسعععة إال أنهعععم ال يشععععرون  11بمجمعععوع 

 بانتمائهم للمؤسسة المبحوثة.
 وسيولوجية التالية:وفي إطار استنطاق هذه األرقام توصلنا إلى القراءة الس

أنعععه ال يتحقعععق االنتمعععاء العععوظيفي إال بعععالتخطيط الجيعععد للمسعععار العععوظيفي، خاصعععة فعععي مجعععال التكعععوين  
والتدريب والرسكلة ) التكوين المتواصل (، خاصة إذا كانت المؤسسة ذات طابع صعناعي واقتصعادي فعي ظعل 

ين بلععععب دورا مهمعععا فعععي تحقيعععق الرضعععا التنعععافس الحعععاد فعععي السعععوق المحليعععة، والمتععععارف عليعععه هعععو أن التكعععو 
الوظيفي، وبالتالي تحسين األداء الوظيفي كما وكيفا وتحقيق االنتماء الوظيفي الذي قد يتطور إلى  اية درجة 

 الوالء التنظيمي.
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أن هنعاك عالقعة إرتباطيعة بعين تحقيعق تكعوين نعوعي للموظعف  (1)براد فيلد وكروكيت"وحسب الباحثان " 
نتمعععاء العععوظيفي العععذي يعععؤدي إلعععى العععوالء التنظيمعععي، وهعععو شععععور يالحعععظ لعععدى األفعععراد اتجعععاه وارتفعععاع درجعععة اال

منظمعاتهم، ومعدى تعلقهععم بهعا واتحععادهم معن أجععل خعدمتها، فيتعع ثر العوالء بدرجععة الرضعا والععذي بعدوره ينمععي روح 
ي. والعععذي يعتبعععر االنتمعععاء للمؤسسعععة التعععي تعتبعععر الحلقعععة الوسعععيطة بعععين درجعععة الرضعععا العععوظيفي والعععوالء التنظيمععع

التكوين من خالل كل أنواعه )التدريب، الرسكلة، التكوين المتواصل( أحد اآلليات والحافز الذي يغذي الشعور 
حيعععث رتعععب  3851للحاجعععات سعععبة  ماســـلو" " أبراهـــامباالنتمعععاء للمؤسسعععة، وبالتعععالي نعععدرج بالعععذكر هنعععا نظريعععة 

هعا حعدود( والتعي معن بينهعا الحاجعة إلعى تحقيعق حاجات اإلنسعان الخمعس بشعكل هرمعي )حاجعات متجعددة لعيس ل
 االنتماء لآلخرين )المنظمة( وأهمها الحاجة إلى تحقيق الذات.

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التكوين المهني في العمل الصناعي الحديث أصعبم مسع لة عقعل ال مسع لة 
ه المهنيععة والفنيععة عععن طريععق عضععالت، فالعامععل ال يمكنععه أن يععؤدي عملععه بنجععاح إال إذا اتسعععت آفاقععه وقدراتعع

التكوين والتدريب المهنيين، ومن الخعدمات التعي تقعدمها الصعناعة الحديثعة، نجعد إتاحعة الفرصعة للععاملين العذين 
ير بون في تحسين خبراتهم الفنية من أجل الترقية وتحسين مستواهم االجتماعي. حيث نص المؤتمر الخامس 

فععي مجععال التكععوين المهنععي "باتخععاذ التععدابير المالئمععة إلنعععاش  3892ديسععمبر  22-38للحععزب المنعقععد بععين 
التكوين المستمر واإلتقان والترقية االجتماعيعة للعمعال، وتشعكيل كعل هعذه األعمعال التعي تجعري داخعل المؤسسعة 

 .(2)والتي لها عالقة بها، والرفع المتواصل من مستوى الت هيل المهني للعمال"

                                                                 
 .40، ص 3891، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، إدارة القوى العاملة األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقيأحمد صقر عاشور: 1

 .25، الجزائر، ص3888، الدورة الثالثة عشر، ماي  التكوين المهنيلجنة عالقات العمل: 2
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 :العمل بين ما تقوم به المؤسسة من دورات تكوينية وأداء ( يبين العالقة33الجدول رقم )

  
 هل تؤدي عملك بطريقة فعالة في حالة ؟

 المجموع ال اهتم لألمر بمفردي أمام الزمالء وجود المشرف

هل تقوم 
المؤسسة 
بدورات 
 تكوينية؟

 نعم
8 18 2 67 95 

3.40% 7.80% 0.90% 28.90% 40.90% 

 ال
28 12 4 93 137 

12.10% 5.20% 1.70% 40.10% 59.10% 

 المجموع
36 30 6 160 232 

15.50% 12.90% 2.60% 69.00% 100.00% 
 

مبحوثعا أن المؤسسعة  311معن أفعرا العينعة والتعي تمثعل  %48.3تظهر بيانات الجدول أعاله أن نسبة 
فععي   EATITحاليعا ال تقععوم بعدورات تكوينيععة لعمالهعا، خاصععة فعي إطععار التغيعر التنظيمععي العذي تعرفععه مؤسسعة

السنوات األخيرة وفي ظل الميزة التنافسية الحادة، وهي نسبة مرتفعة عن النسب األخرى الموجعودة أععاله، وأن 
ن فعي العمعل ال يهعم، الشعيء المهعم فعي نظعرهم هعو ت ديعة العمعل المطلعوب وفقعط. وربمعا قعد تمثعل الجودة واإلتقا

هععذه النسععبة جماعععات العمععل الرافضععة للتغييععر التنظيمععي الععذي طععرأ مععؤخرا فععي المؤسسععة، والععذي حسععبهم أنععه ال 
 مؤسسة ميدان الدراسة.  وجود للحوافز المادية والمعنوية التي تجعلنا نشعر باالنتماء الوظيفي أو الوالء لل

مبحوثععا  81بمجمععوع  %50.3األولعى للجععدول اإلحصععائي أععاله تبععين لنععا أن نسعبة وعليعه فععإن القععراءة 
أنهععا تععؤدي   %32.3تقععوم بعملهععا وت ديععة بطريقععة منتظمععة وفعالععة وال تهععتم ألمععر أي كععان، فععي المقابععل تععرى 

لعمليععة اإلنتاجيععة، فععي حععين صععرحت لنععا نسععبة عملهععا بطريقععة فعالععة فععي حالععة وجععود المشععرف المباشععر علععى ا
مبحوثا أنها تقوم بعملها بطريقة فعالة في حالة وجود زمالء المهنة، أي في إطعار جماععة 32بمجموع  4.2%

العمععل، لكععن النسععبة تقععل إذا مععا تعلععق األمععر بت ديععة العمععل بطريقععة فعالععة فععي حالععة مععا إذا كانععت لوحععدها بنسععبة 
  مبحوثين.  5بمجموع  3.1%

ععععامال صعععرحوا بععع ن  84معععن االتجعععاه الععععام للمبحعععوثين ويمثلعععون  %50.4فعععي المقابعععل نجعععد أن نسعععبة 
المؤسسة تقوم بدورات تكوينية، ولكن ليس في فائدة كل العمال، بل في فائدة العمعال العذين لهعم عالقعة مباشعرة 

مليععة التغيععر التنظيمععي حيععث بالعمليععة اإلنتاجيععة، وبععاآلالت الجديععدة التععي اسععتفادت منهععا المؤسسععة، فععي ظععل ع
أن المؤسسعة فععي السعنوات األخيععرة عرفعت تغييععرا تنظيميععا  <<يقعول أحععد المشعرفين بالمؤسسععة فعي هععذا المجععال: 

تطلب إجراء عملية استقطاب المورد البشري المتميز من جهة، ومن جهة أخرى خضوع جماععات معن العمعال 
ذلععك، خاصععة مععع جلععب أآلت وماكينععات جديععدة تتطلععب  إلععى دورات تكوينيععة كلمععا دعععت الحاجععة والضععرورة إلععى
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مهعارات وفنيعات معتبععرة، هعذا معا جعععل المؤسسعة تقعوم بععدورات تكوينيعة ألععوان الععتحكم والتقنيعين لإلطعالع أكثععر 
 .>>على مستجدات التكنولوجيا في مجال صناعة النسيج 

صلة بواجبات الوظيفة، قد إذن إن عدم معرفة العمال وعدم ت كدهم من بعض المعارف والمهارات المت
يظهر في مستوى أدائهم، وبالتالي فإن هذا يسبب للعمال وخاصة الجدد منهم ضعغطا كبيعرا بسعبب بسعيط وهعو 
انتقالهم إلى مكان جديد أو  ريب، وتستطيع المؤسسات التخفيف من حدة ومستوى الضغط من خعالل تعدريب 

ذه العمليععة تععؤدي إلععى عمعععال أكثععر مهععارة والتععزام وحعععب العععاملين علععى أداء واجبععاتهم وتعععريفهم بالمؤسسعععة، وهعع
 (1)لعملهم.

أمعا فعي مععا يخعص طريقععة العمعل وكيفيععة ت ديتعه فهنععاك جملعة مععن المالحظعات يمكننععا أن نسعتنتجها مععن 
 الجدول أعاله هي:

: أن األداء الععوظيفي الجيععد قععد يععرتبط بععالقيم األخالقيععة واالجتماعيععة المحمععل بهععا العامععل خععارج أوال -
 لمؤسسة، والتي تجعله يلتزم تنظيميا ويؤدي عمله على أحسن ما يرام. ا

ن لعم يكعن ملتزمعا يقعوم بعملعه علعى األقعل   ثانيا: - أن المراقبة اآللية والمستمرة للعامعل تجعلعه حتعى وا 
 بطريقة مقبولة، وهذا ما تقتضيه الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة.

وعليه فإن الجدول أعاله يبين لنا أن هناك من المبحوثين من ال يهمهم األمعر فعي مجعال إتقعان العمعل 
مبحوثعا أنهعم يقومعون ب عمعالهم بطريقعة فعالعة  11بمجمعوع  28.9%وت ديته بطريقة فعالة وهذا معا تمثلعه نسعبة 

وجعه وبطرقعة فعالعة فعي  فإنهعا تحعس بوجودهعا وتعؤدي عملهعا علعى أكمعل %1.9في  ياب أي كان، أمعا نسعبة 
معن مجمعوع العينعة المدروسعة ب نهعا تقعوم  %1.5مبحوثا، في ترى نسعبة  39حالة وجود الزمالء وهذا ما يمثله 

 بعملها بطريقة فعالة في حالة وجود الشرف المباشر للعملية. 

                                                                 
 299، ص3888، عمان، األردن، 3رونالدي ريجيو:المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيم، ترجمة: فارس حلمي: دار الشروق، الطبعة 1
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ال34الجدول رقم ) ارات العـم وير مـه ودا لتـط ن جـه ة ـم ذل المؤسـس ة حـسب تـب راد العيـن ع أـف ل  ( توزـي ن أـج ـم
 تحقيق أكبر درجة من الكفاءة والشعور باالنتماء للمؤسسة

  
 هل تشعر باالنتماء للمؤسسة؟

 المجموع
 ال نعم

هل تبذل المؤسسة جهودا 
لتطوير مهارات العمال من أجل 
 تحقيق أكبر درجة من الكفاءة؟

 76 29 47 نعم
20.30% 12.50% 32.80% 

 156 53 103 ال
44.40% 22.80% 67.20% 

 المجموع
150 82 232 

64.70% 35.30% 100.00% 
 

مععن المبحععوثين  %11.2تظهععر بيانععات الجععدول أعععاله والمتعلععق باالنتمععاء الععوظيفي للعمععال أن نسععبة 
ععامال أن المؤسسعة حسعب أرائهعم ال تبعذل جهععودا لتطعوير مهعاراتهم معن اجعل تحقيعق اكبعر درجععة 341بمجمعوع 

ععععامال أنهعععم يشععععرون باالنتمعععاء العععوظيفي للمؤسسعععة، ويرجعععع هعععذا  301بمجمعععوع  %55.5معععن الكفعععاءة، معععنهم 
بالدرجععة األولععى إلععى القععيم المحملععة مععن طععرف العمععال، إلععى جانععب تنشععئتهم االجتماعيععة، وأقععدميتهم، وخبععرتهم، 

فعي ومسارهم الطويل في المؤسسة ميدان البحث، يجعلهم يشعرون باالنتماء الوظيفي بعيدا عن دور المؤسسة 
عامال يرون أنهم ال يشعرون باالنتمعاء للمؤسسعة.  41بمجموع  22.8%تطوير مهاراتهم. بينما نجد أن نسبة 

ومن خالل محاولة استنطاق هذه النسبة سوسيولوجيا فإن هذه الفئعة معن المبحعوثين هعي التعي لعم تسعتفد ال معن 
إلى إما إلى فئة العمال المنفعذين أو إلعى دورات تكوينية وال من حوافز مادية أو معنوية، وينتمون في معظمهم 

 فئة العمال المتعاقدين.
وعليععه فععإن إيمععان العامععل بالمؤسسععة والشعععور باالنتمععاء إليهععا، وعضععويته فيهععا يوضععم لنععا بعععده ومععدى 
معرفتععه للخصععائص المميععزة لعملععه وقععرب المشععرفين منععه، وتععوجيههم لععه، كمععا يتعع ثر بدرجععة إحسععاس الفععرد بعع ن 

يميعة التعي يعمعل بهعا، تسععمم لعه بالمشعاركة الفعالعة معع اإلحسععاس بالتطعابق والتوافعق بعين قيمعه وقععيم البيئعة التنظ
 المؤسسة، وكل هذا يجعل العامل يفتخر ويشعر بانتمائه لهذه المؤسسة مع تفضيلها على المؤسسات األخرى.     

ععامال صعرحوا  11لعون من المجمعوع الكلعي للعينعة المبحوثعة ويمث %12.9وفي المقابل نجد أن نسبة 
 51بمجمعوع  %20.1بع ن المؤسسعة تبعذل جهعودا لتطعوير مهعارات العمعال للرفعع معن درجعة معن الكفعاءة، معنهم 

مبحوثا أنهعم يشععرون باالنتمعاء العوظيفي للمؤسسعة، والنتيجعة المتوصعل إليهعا أن هعؤالء المبحعوثين ينتمعون إلعى 
مبحوثعا صعرحوا  28بمجمعوع  %32.4فئة المشرفين واإلطعارات بالمؤسسعة ميعدان الدراسعة. فعي حعين أن نسعبة 
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وا بعان المؤسسعة تبعذل جهعودا لتطعوير مهعارات ب نهم ال يشععرون باالنتمعاء العوظيفي للمؤسسعة، ر عم أنهعم صعرح
 العمال للرفع من درجة من الكفاءة.

والنتيجععة المستخلصععة مععن هععذا كلععه هععو أن مفهععوم االنتمععاء الععوظيفي هععو شعععور ذاتععي مععرتبط قبععل كععل 
شيء بالتنشئة االجتماعية من جهة، وبالضمير األخالقعي والمهنعي معن جهعة ثانيعة، ذلعك أن االنتمعاء العوظيفي 

ور يسععيطر علععى العامععل داخععل المنظمععة واإلخععالص لهععا مععع تبنععي قيمهععا ومعاييرهععا والر بععة فععي االسععتمرار شععع
والعععوالء للمؤسسعععة، فيسعععاهم هعععذا الشععععور باالنتمعععاء مسعععاهمة كبيعععرة وفعالعععة، فيعععدفع العمعععال نحعععو االلتعععزام العععذاتي 

لمؤسسة تكون درجة االلتعزام العذاتي والدفاع عن مؤسساتهم، وعن طريق هذا االعتزاز الذي يقدمه العمال إلى ا
 تابعة لهذا السلوك المجسد.

فععإن الشعععور باالنتمععاء والععوالء للمؤسسععة يلعبععان  <<وعلععى هععذا األسععاس وحسععب العتيبععي سعععود محمععد 
 >>دورا أساسيا على تحفيز العاملين بالتمسك وااللتزام داخل المنظمة

 
ل ( توزيع أفراد العينة حسب تبذل ال35الجدول رقم ) ن أـج مؤسسة جهودا لتطوير مهارات العمال ـم

 ومدى توافق الوظيفة الحالية مع التخصص تحقيق أكبر درجة من الكفاءة

  
 هل وظيفتك الحالية تتوافق وتخصصك؟

 المجموع
 ال نعم

هل تبذل المؤسسة جهودا 
لتطوير مهارات العمال من أجل 
 تحقيق أكبر درجة من الكفاءة؟

 76 14 62 نعم
26.70% 6.00% 32.80% 

 156 24 132 ال
56.90% 10.30% 67.20% 

 المجموع
194 38 232 

83.60% 16.40% 100.00% 
من أفراد مجتمع الدراسة بمجمعوع  %91.1ما يمكن أن نستنتجه عند قراءتنا لهذا الجدول هو أن نسبة

مبحوثعا  312بمجمعوع  %41.8مبحوثا صرحوا ب ن وظائفهم الحاليعة تتوافعق وتخصصعاتهم، منهعا نسعبة  385
أن وظائفهم تتناسب وتخصصاتهم، إال أن المؤسسة حسبهم ال تبذل مجهودا لتطوير مهارات العمال معن اجعل 

حسععب التخصععص الععذي كععان مطلوبععا. فععي حععين أنهععم لععم تحقيععق أكبععر درجععة مععن الكفععاءة، حيععث تععم تععوظيفهم 
 %21.1يخضععوا إلعى أيعة دورة تكوينيعة منعذ تعوظيفهم وهعذا رأي األ لبيعة معن المبحعوثين، بينمعا نجعد أن نسععبة 

عامال أن وظائفهم الحالية تتناسب وتخصصاتهم، وأن المؤسسة قد بذلت جهودا كبيرة معن أجعل  12وبمجموع 
أنهععم خضععوا لععدورات تكوينيععة هعؤالء العمععال معن فئععة أعععوان العتحكم الععذين يشععتغلون الرفعع مععن درجعة كفععاءتهم، و 
 على األآلت الجديدة.   
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 19مععن مجتمععع الدراسععة ويمثلعععون  %31.5كمععا تظهععر لنععا القععراءة الثانيععة لهععذا الجعععدول لنععا أن نسععبة 
عامال يرون  25جموع بم  %30.1مبحوثا صرحوا ب ن وظائفهم الحالية ال تتوافق وتخصصاتهم، منهم نسبة 

 أن المؤسسة ال تبذل أي مجهود كان من اجل تطويرهم، وفي هذا الصدد يقول احد المبحوثين: 
لقد اشتغلت في هذه المؤسسة ألنني لم أجعد بعديال ععن ذلعك، وكعوني متزوجعا فعإن العمعل بالنسعبة لعي  "

ن كععان ال يتماشععى أو يتوافعق مععع تخصصعي فععي زمععن أصعبحت فيععه البطالعة هععاجس كععل  ضعرورة ملحععة حتعى وا 
 . "مواطن جزائري بطال 

ععامال يعرون أن وظعائفهم  35بمجمعوع   6%وفي اتجاه أخر نالحظ في الجدول أعاله أيضعا أن نسعبة
الحالي التي يشغلونها ال تتماشى والتخصعص العذي زاولعوه سعواء داخعل المؤسسعة أو خارجهعا، لكعن فعي المقابعل 
ترى هذه الفئة أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة في تطوير المهارات من خالل تخصيص دورات تكوينية، ألجل 

األآلت التعي تعم اسعتحداثها معؤخرا  بالمؤسسعة ميعدان الدراسعة رفع مستوى الكفاءة الفنيعة والمهعارات، خاصعة معع 
 من أجل تغطية العجز المسجل في اإلنتاج. 

كما أن ضغط العمل من ش نه أن يسبب أعماال يكرهها العمال، أو وظائف ال يتالءمعون معهعا، وذلعك 
ى المؤسسعة تفعادي مثعل هعذا لعدم مواءمة الفرد من ناحية الميعول أو المهعارات التعي تتطلبهعا الوظيفعة، لعذلك علع

الضععغط للعععاملين، عععن طريععق رفععع مسععتويات المواءمععة للفععرد لمهنتععه، مععن خععالل اسععتخدام أسععاليب أفضععل فععي 
االستقطاب، واالنتقاء، والتعيين، والتوظيف بالطريقة الموضوعية العلمية، لزيادة تكيف وتوافق العامعل لمهنتعه، 

 (1)إنتاجية. وبالتالي أداء والتزام أفضل وتحقيق كفاية
 

                                                                 
 .29، ص3888مصطفى محمود أبو بكر: التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة، دار المنصورة، المكتبة المصرية،  (1)
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( توزيع أفراد العينة حسب ما تبذله المؤسسة جهودا لتطوير مهارات العمال من أجل 36الجدول رقم )
 :تحقيق أكبر درجة من الكفاءة ومد توافق العمل مع الطموح

  
 هل يتوافق عملك وطموحاتك؟

 المجموع
 ال نعم

هل تبذل المؤسسة جهودا 
لتطوير مهارات العمال من أجل 
 تحقيق أكبر درجة من الكفاءة؟

 61  14 62 نعم
26.70% 6.00% 32.80% 

 156 46 110 ال
47.40% 19.80% 67.20% 

 232 60 172 المجموع
74.10% 25.90% 100.00% 

 
مععن مجمععوع عينععة  %15.3مععن خععالل القععراءة للجععدول اإلحصععائي المشععار أعععاله يتضععم لنععا أن نسععبة 

ععامال، تعرى أن طبيععة العمعل العذي تمارسعه يتماشعى وطموحاتهعا المهنيعة، منهعا  312الدراسة المبحوثة وتمثل 
مبحوثا، ر م أن المؤسسة في نظعرهم ال تبعذل أي جهعد  330من مجموع أفراد العينية بمجموع  %51.5نسبة 

 يذكر لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة المهنية للعمال.
عععامال يععرون أيضععا أن طبيعععة  12بمجمععوع  26.7%ومععن منظععور أخععر يبععرز لنععا الجععدول أن نسععبة           

العمل وخصائصه تتماشى وطموحات العمال، والتي تتمثل في االستقرار الوظيفي والحوافز المادية والمعنوية، 
ل جهعودا كبيعرة معن وكذا تخطيط المسعار العوظيفي، والعدليل علعى ذلعك هعو أن المؤسسعة حسعب تصعريحاتهم تبعذ

 اجل تطوير كفاءتهم المهنية، من خالل تخصيص دورات تكوينية لصالحهم.
 51معن عينعة الدراسعة بمجمعوع  %24.8بالمقابل تبرز لنعا القعراءة السوسعيولوجية لهعذا الجعدول أيضعا أن نسعبة 

دهور القعععدرة ععععامال، يعععرون أن الوظيفعععة الحاليعععة ال تتناسعععب معععع طموحعععاتهم خاصعععة معععع األجعععور الزهيعععدة، وتععع
 الشرائية، يجمعون على أن المؤسسة ال تسعى لتطوير مهاراتهم من خالل عملية التدريب 

والتكوين والرسكلة، التي يستوجب على المؤسسة أن تخضع لها جميع العمال، خاصة مع استحداث 
تجاه هناك من أآلت جديدة معاصرة، والميزة التنافسية الحادة التي تعرفها السوق المحلية، وفي نفس اال

المبحوثين من يرى أن طبيعة الوظيفة التي يشغلها ال تتماشى وطموحاته المستقبلية بالر م من أنهم خضعوا 
لدورات تدريبية، وأن المؤسسة تبذل جهودا لتطوير مهارات العمال من اجل تحقيق أكبر درجة من الكفاءة. 

سسات الصناعية كثيرا من الخسائر، التي قد تحدث ألنه ومما ال شك فيه أن الخدمات التكوينية تجنب المؤ 
عن تعطيل اآلالت، أو من ضعف جودة اإلنتاج الناشئة عن جهل العامل وعدم كفاءته في أداء العمل، أو 
من جراء اإلصابات والحوادث التي يتعرض لها أثناء عمله. لذا يجب على المؤسسة أن تنظيم زيارات 

طها ثم مناقشة نتائج الزيارات، أو القيام ببعثات دراسية تكوينية سواء لمؤسسات أخرى يرتبط نشاطها بنشا
 داخل الوطن أو خارجه.
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 :للمؤسسة باالنتماء التكوين والشعور عمليةمن  األساسي الهدف (: يبين العالقة بين37الجدول رقم )

  
 هل تشعر باالنتماء للمؤسسة؟

 المجموع
 ال نعم

ما هو الغرض األساسي 
 عملية التكوين؟لك من 

 تغيير المنصب
56 26 82 

24.10% 11.20% 35.30% 

 زيادة المعارف
42 24 66 

18.10% 10.30% 28.40% 

 التكيف
8 8 16 

3.40% 3.40% 6.90% 

 تحسين األداء
18 6 24 

7.80% 2.60% 10.30% 

 الترقية
11 11 22 

4.70% 4.70% 9.50% 

 توسيع المهام
15 7 22 

6.50% 3.00% 9.50% 

 المجموع
150 82 232 

64.70% 35.30% 100.00% 
 

إن انخفاض أداء الفرد وكفاءته يعتبران عالمة واضحة للتدخل المباشر من قبل المؤسسة التخاذ كافة 
اإلجراءات لمواجهة هذا االنخفاض، بحيث ينتج عن هذا التدخل رفع مستوى أداء الفرد إلى مستوى المقاييس 
المطلوبة خصوصا التقنية والفنية منها، إذ نجد أن من أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات اليوم هو 
مشكل تكوين الموارد البشرية الذي يعتبر وظيفة حساسة ومهمة في تمكين المؤسسة من مسايرة المتطلبات 

مثل فيها النسق التكنولوجي الداخلية واآلفاق المستقبلية، خصوصا في ظل التطورات الخارجية، والتي ي
الجانب األهم، وكذا تزايد حدة المنافسة في ظل التوجه نحو نظام اقتصاد السوق  وعليه يعتبر التكوين وسيلة 
فعالة في خدمة مصالم  المؤسسة والتي من بينها التطور والتحكم في الجانب التكنولوجي ، حتى يؤدي 

 مطلوب وفقا لما تحدده المؤسسة من أهداف.العنصر البشري وظائفه كاملة  بالمستوى ال
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وعليه فإن الجدول أعاله يبين لنا أن الغاية والهدف من عملية التكوين في نظر المبحوثين تختلف من 
مبحوثا،  29من مجموع المبحوثين بمجموع  % 35.3حيث سجل االتجاه العام أن نسبة عامل إلى آخر،

فالمتكون يتغير سلوكه وعاداته وكذا مهاراته الغرض األساسي من عملية التكوين لديهم هو تغيير المنصب، 
ور باته، باإلضافة إلى أن الوظائف التي سوف يشغلها المتكونين تتغير هي األخرى لمواجهة المتغيرات 

تتغير سياسات واستراتجيات المؤسسة وأهدافها، وحصيلة كل ذلك أن تصبم  االقتصادية والتكنولوجية، كما
إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن تكييف نظام التكوين مع هذه المتغيرات، من خالل التعرف المستمر على 

مستمر األوضاع اإلدارية والفنية في المؤسسة والتغير في أوجه نشاطها وأساليب العمل فيها، وكذا التجديد ال
 في أنماط البرامج التكوينية وأساليب ومعدات التكوين المستخدمة.) اإلنسان فضولي بطبعه(

مبحوثا، أن الغاية من التكوين لديهم هو  11من عينة الدراسة يمثلون  28.4%في حين صرحت نسبة      
التي يجب أن تكتسب من  ألنه يضمن المبادئ زيادة المعارف لمواجهة تحديات طبيعة التكنولوجيا المستعملة،

خالل برنامج التكوين،كالتكوين المهني الذي يختص بتعليم العمال المهارات المهنية المطلوبة ألداء عمل 
معين و يرقيهم من درجة عمال عاديين إلى عمال مهرة، كما يضمن أداء العمل بفعالية ويضيق الفجوة بين 

الفعلي ل فراد العاملين، باإلضافة إلى تكوين المسؤولين  معايير األداء الذي يحدده الرؤساء وبين األداء
 بتعلمهم أصول ومبادئ اإلدارة وأنواع القيادة وأساليب اإلشراف والتوجيه وأسس العالقات اإلنسانية.

مبحوثا ترى أن الغاية األساسية من عملية التكوين هي تحسين األداء،  25بمجموع  %30.1أما نسبة  
لسلوك الوظيفي واكتساب الفرد المهارات والقدرات التي يحتاجها لتحسين أدائه في وظيفته ألنه أداة لتعديل ا

الحالية، أو إلعداده وتهيئته للترقي إلى وظيفة أعلى، أو االنتقال إلى موقع تنظيمي جديد، لذا فإن التكوين 
من شا لي وظائف القاعدة يمثل نشاطا رئيسيا مستمرا من منطلق شموله للمستويات الوظيفية المختلفة بدءا 

 التنفيذية، مرورا باألفراد وشا لي الوظائف اإلدارية الوسطى، وانتهاء بشا لي وظائف القمة واإلدارة العليا.
أن الهدف األسمى من التكوين هو توسيع المهام والترقية على التوالي  %8.4بينما أجابت نسبة  

ملية التكوين ترمي دائما إلى الترقية، سواء كانت ف  لب االقتصاديين يرون أن عمبحوثا. 22بمجموع 
الوظيفية أو على األقل االجتماعية، ويلج  مسؤولو المؤسسات إلى الترقية، خاصة لجلب انخراط المستخدمين 
في مشروع المؤسسة حتى يكون االهتمام به إيجابيا. كما يهدف التكوين في هذا اإلطار إلى جعل المستخدم 

مهام، سواء على مستوى المنصب المخول إليه، أو على مستوى المناصب األخرى، مما متنوع األشغال وال
 ينفع الفرد بالدرجة األولى والمؤسسة بالدرجة الثانية.
، ألن العامل كلما كان أكثر تكيفا %1.8مبحوثا بنسبة  31أما التكيف في تي في المرتبة األخيرة بمجموع 

 في للمؤسسة والتقدير والشعور باالنتماء بالرضا اإلحساس ويزيد ياتالمعنو  رفعكان أكثر مردودية، كونه ي
 في ثم أوال نفسه في العامل ثقة مستوى من ويرفع واإلتقان، وااللتزام الحرص من يزيد بما العاملين، نفوس

 محيط مكونات مختلف مع والعالقات االرتباطات في ف كثر أكثر في التحكم كما يزيد ثانيا. مؤسسته
المؤسسة،  لصالم والعالقات االرتباطات هذه إدارة ش نها من كفاءات لنا تولد التكوين عملية المؤسسة، ألن
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 ومتطلبات الصناعة وبمستجدات بالمؤسسة المحيطة والخارجية الداخلية بالظروف واإلدراك الوعي بزيادة
 والعامل . المؤسسة بين المتبادلة والحاجة االرتباط وزيادة المهني االستقرار البقاء، من أجل تحقيق

لكن ر م هذا التفاوت في اآلراء والتوجهات إال أن العمال لهم شعور كبير باالنتماء للمؤسسة، وهذا ما بينته  
 مبحوثا.    340من المجموع الكلي ألفراد عينة البحث يمثلون  64.7%نسبة
افة العملية التكوينية عند العمال تختلف باختالف إن القراءة السوسيولوجية لهذا الجدول تبين لنا أن ثق     

الر بات والحاجيات التي ينشدها العامل داخل المؤسسة، وفق ما يتوافق  والمتطلبات التكنولوجية السائدة 
 العاملين مستوى زيادة على تعمل التكوين عملية أن أو الثقافة التنظيمية المطبقة بها، بحيث بالمؤسسة
 .فيها واإلخالص المنظمة في بوظائفهم العاملين تعلق زيادة على تعمل كما والتقني، والمهني الثقافي

نظرا الحتكاكهم  ووظيفيًا، اجتماعيا بينهم الوثيقة الصالت بزيادة العاملين ثقافة من تقوى التكوينإن عملية 
 إضافة العمل، ومشاكل الصعوبات لمجابهة تهيؤهم خالل من ب نفسهم ثقتهم تعمق أنها كماببعضهم البعض، 

 يساعد فالتكوين اآللة، مع التعامل مسؤولية خصوصا إليهم  الموكلة العمل مسؤوليات لتحمل استعدادهم إلى
 وظائفهم، أداء في وتكيفهم التكنولوجية وثقافاتهم مداركهم توسيع خالل من العاملين شخصيات  بناء علي

 يؤدي وعليه معها، للتعامل المناسبة المنهجية الطريقة وتصميم المستخدمة، التكنولوجيا صعوبات ومواجهة
 .األكفاء العمال من ممتازة طبقة خلق إلي التكوين

إن عملية التكوين داخل المؤسسة أو خارجها يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، وفعالية األداء التنظيمي وتعريف 
سين فهمهم للمؤسسة واستيعابهم لدورهم األفراد بما هو مطلوب منهم وتطوير مهاراتهم، كما يساعدهم في تح

، كما أنه يحتل مكانة خاصة وأهمية كبيرة بسبب فيها، ويقلل من األخطار المهنية التي قد يقع فيها العاملين
توسع المشاريع الصناعية واستخدام اآللية فيها، وهذا التوسع استلزم مساعدة األفراد الكتساب مهارات جديدة 

 ع هذه اآلليات والمحافظة على أعمالهم.تساعدهم على التكيف م
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 عرض وتحليل بيانات الفرضية الثالثة: -المحور الثالث

اعد 38الجدول رقم ) ي تـس ل الـت ( توزيع أفراد العينة حسب صفات المشرف الناجح وعالقته بالعواـم
 على التكيف:

  
 العوامل التي تساعد على التكيف أكثر في المؤسسة   

 المجموع
 أخرى ظروف العمل جماعة العمل العملسهولة 

صفات 
وسلوك 
المشرف 
 الناجح

يعطي فرصة 
للعمال في حل 

 مشاكلهم

15 24 19 5 63 

6.50% 10.30% 8.20% 2.20% 27.20% 

الذي يفي 
 بالوعود

10 11 12 6 39 
4.30% 4.70% 5.20% 2.60% 16.80% 

الذي يحرص 
على حل 
 المشاكل

7 18 37 7 69 

3.00% 7.80% 15.90% 3.00% 29.70% 

 أخرى
4 17 40 0 61 

1.70% 7.30% 17.20% 0% 26.30% 

 المجموع
36 70 108 18 232 

15.50% 30.20% 46.60% 7.80% 100% 
 

نمعا هعي مجعال اجتمعاعي مؤسعس علعى شعبكة   إن المؤسسة الصناعية ليست مجاال إنتاجيعا فحسعب، وا 
عالقات تضامنية أو عدوانية تؤثر على سير العمل واستخدام العمال، ومن هنا تصبم المؤسسة الصناعية ال 

ن كل جماعة عمل لها تنتج الخيرات المادية و السلع، ولكنها تنتج و في آن واحد، عالقات إنتاج اجتماعية أل
دالالت متمايزة تريد من خاللها المحافظة على خصوصيتها من خالل الدخول في عالقات اجتماعية متعددة، 

 منها المشرف ودوره في العملية اإلنتاجية.
فاالهتمععام بالعامععل وجعلععه يحععس بوجععوده وقيمتععه فععي ميععدان العمععل مؤشععر مهععم للعامععل بصععفة خاصععة، 

لى العمل بصفة عا مة، لذلك فالتحدث إليه وا عطاءه اإلرشادات والنصائم واألخذ ب فكاره ومشاكله أثناء ت دية وا 
عمله يسعده ويربطعه بهعذا العمعل أكثعر، ألن هعدف العامعل ال ينحصعر فعي العمعل فقعط بعل كثيعرا معا يسععى إلعى 

 خلق جو اجتماعي بينه وبين  يره.
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، فبإمكانهم خلق جو اجتماعي وحالة من الرضعا لذلك نجد أن للمشرفين دورا حساسا جدا، أثناء العمل
واالستقرار لدى العمال داخل المؤسسعة، دون تعرك الفرصعة أمعام العامعل لكعي يتخلعى ععن عملعه، واالنتقعال إلعى 

 عمل آخر خاصة منهم العمال المهرة والمدربين.
مععن  27.2%ة وكمععا هععو مبععين فععي الجععدول أعععاله أن االتجععاه العععام ألفععراد العينععة يوضععم لنععا أن نسععب

مجموع المبحوثين أكدت على أن المشرف الناجم هو الذي يعطي فرصة للعمال في حل المشاكل ععن طريعق 
الحوار البناء، ويسمع ألفكار العمال وآرائهم ويناقشونها فيما بينهم في اجتماع مصغر، من أجل الوصول إلعى 

 .مبحوثا 11وهذا ما يمثله  طريقة مثلى في العمل هذا من جهة
من جهة أخرى صرح المبحوثين على أن المشرف الناجم في نظرهم هو العذي يعمعل ويحعرص علعى و 

مععن  %28.1حععل مشععاكل كععل العمععال ورفعهععا إلععى اإلدارة الوصععية مععن أجععل التكفععل بهععا وهععذا مععا أكدتععه نسععبة 
لعامععل مبحوثععا، هععذا يععدل علععى أن اإلشععراف فععي الشععركة جيععد، وأن عالقععة ا 18مجمععوع أفععراد العينععة بمجمععوع 

بمشرفه عالقة تعاون، وهذا من شع نه أن يعؤدي بجماععة العمعل إلعى خلعق روح معنويعة عاليعة تحكمهعا عالقعات 
 ود واحترام متبادلة.

أكععدت علععى أن صععفات وسععلوك المشععرف  مععن مجمععوع أفععراد العينععة %31.9فععي حععين نجععد أن نسععبة 
 مبحوثا. 18ثلون الناجم هو الذي يفي بالوعود التي قطعها على نفسه مع العمال ويم

معععن أفعععراد العينعععة المدروسعععة فقعععد حصعععرت صعععفات المشعععرف النعععاجم وسعععلوكه فعععي  %21.1أمعععا نسعععبة 
 مبحوثا.    13خصائص خارجية أخرى كشخصيته أو المكانة التي يحتلها داخل التنظيم بمجموع 

إذن هععذا الجععدول يمععنم لنععا داللععة واضععحة حععول صععفات وسععلوك المشععرف داخععل المؤسسععة، وهععي أن 
أ لبيععة المبحععوثين أكععدوا علععى حسععن السععلوك والععدور الفعععال الععذي يقععوم بععه المشععرف فععي ميععدان العمععل، والتزامععه  

 وتقديره للعمال الذين يتعاملون معهم، وهذا دليل على الرضا عن نظام اإلشراف ونوعيته ومهامه.
سسة هي ظعروف العمعل كما يبين لنا الجدول أيضا أنه من أكثر العوامل المساعدة على التكيف بالمؤ 

ععامال، منهعا طريقعة التعامعل، منعاخ العمعل،  309معن المبحعوثين وععددهم  %51.1وهذا ما أكدت عليه نسعبة 
 الثقافة السائدة في التنظيم ...إلخ.

مععن مجتمععع الدراسععة علععى أن جماعععة العمععل هععي التععي تسععاعد علععى   30.2% فيمعا أكععدت لنععا نسععبة
عععود ربمععا إلععى العالقععات االجتماعيععة السععائدة بععين عمععال التنظععيم، أو إلععى التكيععف أكثععر بالمؤسسععة، وهععذا قععد ي

 حرصهم الشديد على التعاون فيما بينهم.
من عينة الدراسعة فقعد صعرحت بع ن أكثعر العوامعل التعي تسعاعد علعى التكيعف داخعل  %34.4أما نسبة 

المؤسسعة ميعدان الدراسعة هعي سعهولة العمعل بالنسعبة إلعيهم، وهعذه الفئعة قعد تكعون تعمعل فعي قسعم البشعم، أو قسعم 
مععن المبحععوثين علععى أن هنععاك عوامععل أخععر  %1.9التنظيععف. فععي حععين أسععفرت نتععائج الجععدول علععى أن نسععبة 

 اعد على عملية التكيف داخل المؤسسة، كاألجر مثال أو طبيعة العمل الذي تقوم به.تس
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فالمشرف يلعب دورا فعاال داخل المؤسسة، أو داخل محيط العمل حيث يعمل على توفير المحيط       
 المالئم، عن طرق تحفيز العمال، وتنظيم العمل، وبث روح العمل الجماعي، والتعاون الذي من ش نه أن
يرفع الروح المعنوية للعامل، وبالتالي تحسين مستوى اإلنتاجية وخلق نوع من االستقرار والتكيف داخل 

 المؤسسة.  
، على وجود عالقة بينهما، نمط اإلشراف والرضا العماليحول  ليكرتفقد أكدت الدراسة التي أجرها 

ه  وبكل قضاياهم ومشاكلهم، ويعمل حيث توصلت هذه الدراسة المعمقة إلى أن المشرف الذي يهتم بمرؤوسي
على توطيد العالقة بينه وبينهم وتوسيعها، ويحاول تفهم سلوكياتهم، مع السعي لتفادي األخطاء، يكسب 
والءهم ويحقق درجة عالية من رضاهم، أما المشرف الذي ينظر للعمل من زاوية ضيقة وال يهتم إال باإلنتاج، 

يق اإلنتاج ال يحقق سوى االستياء والتضمر من العمل، فالبد من وينظر للعمال ك دوات أو وسائل لتحق
 (1)االهتمام بنمط اإلشراف واالعتناء بحاجات ومشاعر العمال أثناء التعامل معهم.

وعلى هذا فإن القدر الكافي من اإلشراف الجيد الموجود داخل المؤسسة الصناعية  ونوعيته، هو الذي   
لعمل، وتعتبر النساء أكثر حساسية من الرجال لإلشراف ، لهذا تعد مسؤولية يحدد الرضا أو عدم الرضا عن ا

المشرف جزءا هاما في العمليات اإلنتاجية، والهدف من هذا كله هو تنمية قدرات العامل وتعاونه، وتعزيز 
ثقته بنفسه وجعله يشعر ب نه عضو هام في المؤسسة التي يعمل فيها. ألن شخصية المشرفين ومستوى 

 ءتهم يلعب دورا هاما في تحسين ظروف العمل المعنوية وبالتالي الشعور باالرتياح واالستقرار في العمل.كفا
أن جماعة العمل   إدارة السلوك التنظيمي رؤية معاصرةفي كتابه  أحمد سيد مصطفىوقد بين 

مع الجماعة التي تساعد على التكيف وعلى رضا العامل عن عمله ت ثيرا بالغا، حيث أنه إذا كان تفاعله 
يعمل معها يحقق له منافع فإن لذلك دخل في تحديد رضاه ، أما إذا كان تفاعله معهم مصدر توتر أو إعاقة 
إلشباع حاجاته أو تحقيق أهدافه فذلك يشكل شعورا نفسيا بعدم الرضا عن العمل، ويتجلى ذلك  البا في 

وتيرة العمل، ترك العمل، التبذير من مواد اإلنتاج أو مختلف أشكال المقاومة المباشرة أو  ير المباشرة كبطء 
 (2)الوقت، ازدياد النشاط النقابي، الت خر، التغيب، األمراض والحوادث.
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( توزيع أفراد العينة حسب الرضا عن أسلوب المشرف وعالقته بالعوامل التي تساعد على 39الجدول رقم )
 التكيف:

  
 العوامل التي تساعد على التكيف أكثر في المؤسسة   

 المجموع
 أخرى ظروف العمل جماعة العمل سهولة العمل

الرضا عن 
أسلوب 

مشرفك في 
حل 

 ؟المشكالت

 راض
15 24 19 5 120 

6.50% 10.30% 8.20% 2.20% 51.70% 

غير 
 راض

10 11 12 6 112 

4.30% 4.70% 5.20% 2.60% 48.30% 

 المجموع
36 70 108 18 232 

15.50% 30.20% 46.60% 7.80% 100% 
 

مععن خععالل الجععدول أعععاله يتبععين لنععا أن االتجععاه العععام للمبحععوثين أنهععم راضععون عععن أسععلوب المشععرف فععي      
مبحوثعا،  320معن مجتمعع البحعث بمجمعوع  % 43.1التعامل معهم وفي حل المشعكالت وهعذا معا مثلتعه نسعبة 

مبحوثععا، أقععروا بعع نهم  يععر راضععين عععن  332مععن العينععة المبحوثععة يمثلععون  %59.1فععي حععين نجععد أن نسععبة 
األسلوب الذي ينتهجه المشرف في حعل المشعكالت، كمعا أنعه ال يبعذل أي جهعد إلعطعاء العمعال فرصعة لععرض 

 مشاكلهم وانشغاالتهم. 
ونعة فعي الجعدول أععاله، أن لعالقعة المشعرف بالعمعال وأسعلوبه فعي التعامعل تع ثير نستشف من النتائج المد

علععى مضععاعفة الجهععد، كععون المشععرف تربطععه عالقععة جيععدة مععع العمععال فقيادتععه موجهععة نحععو العالقععات ولعععيس 
اإلنتععاج، فهععو يقععوم بتععوجيههم ويتقععرب مععنهم لكسععب والئهععم وودهععم، والمعاملععة الجيععدة، والتععي تكععون علععى أسععاس 

تبعععادل بعععين الطعععرفين، تحفعععز الععععاملين علعععى مضعععاعفة الجهعععد معععن أجعععل المؤسسعععة، حيعععث اتضعععم أن المشعععرف م
المباشر لين في تعامله مع العمال وال يستخدم سعلطته معن أجعل إهانعة الغيعر، بعل ععادل فعي تعاملعه معع  البيعة 

الرئيس ومرؤوسيه تشجع على  العاملين هذا يجعلهم أكثر فاعلية واندفاعا نحو وظائفهم، فالعالقات الجيدة بين
 بذل جهد مضاعف من أجل المؤسسة.

عععامال،  309مععن المبحععوثين وعععددهم  %51.4نسععبة أمععا القععراءة الثانيععة للجععدول أعععاله تبععين لنععا أن 
كطريقعة التعامعل، منعاخ  بالمؤسسة هي ظروف العمعلأنه من أكثر العوامل المساعدة على التكيف أكدت على 

من مجتمع الدراسة يمثلون 30.2% دة في التنظيم، الظروف الفيزيقية. فيما أكدت لنا نسبةالعمل، الثقافة السائ
مبحوثععا،على أن جماعععة العمععل هععي التععي تسععاعد علععى التكيععف أكثععر بالمؤسسععة، وهععذا قععد يعععود ربمععا إلععى  10

يعنهم.   أمعا نسعبة العالقات االجتماعية السائدة بين عمال التنظيم، أو إلى حرصهم الشديد على التعاون فيمعا ب
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مبحوثععا، فقععد صععرحت بعع ن أكثععر العوامععل التععي تسععاعد علععى التكيععف  11مععن عينععة الدراسععة بمجمععوع  34.4%
داخل المؤسسة ميدان الدراسة هي سهولة العمل بالنسعبة إلعيهم، وهعذه الفئعة قعد تكعون تعمعل فعي قسعم البشعم، أو 

ععامال، تعرى  39معن المبحعوثين يمثلعون  %1.9قسم التنظيف. في حين أسفرت نتعائج الجعدول علعى أن نسعبة 
على أن هنعاك عوامعل أخعر تسعاعد علعى عمليعة التكيعف داخعل المؤسسعة، كعاألجر معثال أو طبيععة العمعل العذي 

 تقوم
يمكن تفسير هذا على أن هناك تقبل من طرف المشرف القتراحات وأفكعار العمعال العذين يعملعون تحعت 

إلععى وجهععات النظععر، وهععذا يؤكععد أن  هنععاك مرونععة وحريععة للعامععل فععي  إشععرافه، وبالتععالي هنععاك احتععرام واسععتماع
التعبير عن أفكاره وتقديم اقتراحاته، بالتالي إشعراكه واندماجعه فعي كعل نعواحي اإلدارة بالمؤسسعة معن أجعل إيجعاد 
ة أفكار جديدة واقتراحات أكثر فاعلية، في حل المشاكل العالقة  بهدف نجاح المنظمة، إذ معن خعالل المالحظع

التععي أخععذناها مععن ميععدان الدراسععة، وجععدنا أن  هنععاك صععندوق لالقتراحععات فععي المؤسسععة فععي كععل  قسععم وفععي كععل 
الزوايا من ورشات العمل، لتقديم العمال أفكارهم واقتراحاتهم وهذا يؤكد  ب ن  المؤسسة على وعي ب هميعة تقعديم 

كعععل مععا يتعلععق بالمؤسسعععة لترسععيخ مسعععاهمة  العمععال القتراحععاتهم، واألخعععذ بعععين االعتبععار ألفكعععارهم وا شععراك فععي
العععاملين فعععي عمليعععة العمعععل، ممعععا يعععؤدي إلعععى رفعععع العععروح المعنويعععة للععععاملين العععذين يعععدركون معععدى أهميعععتهم فعععي 
المؤسسعععة، ومعععدى احتعععرام اإلدارة آلرائهعععم وأفكعععارهم، وقعععد أثبتعععت العديعععد معععن الدراسعععات وجعععود عالقعععة ذات داللعععة 

شراكهم ب فكارهم واقتراحاتهم، وبين الرضا الوظيفي وارتفاع العروح المعنويعة ممعا معنوية بين إدماج العاملين و إ
وهعو يؤدي إلى حرص العامل على تقديم االقتراحات واألفكار، بالتالي زيادة اإلنتاجية وزيعادة أربعاح المؤسسعة. 

يعة كعانوا أكثعر التعي توصعلت إلعى أن أعضعاء الجماععات ذات العروح المعنويعة العال ـمورسما تعبر عنعه دراسعة 
فعالية، حيث وصفو مشرفهم ب نه يهتم بهم اهتماما شخصيا ، وكانوا أكثر رضعا علعى الطريقعة التعي تععالج بهعا 
الشكاوى واالقتراحات التي يتقعدم بهعا العمعال، وعلعى هعذا األسعاس فإنعه كلمعا زادت مهعارة المشعرف فعي اسعتخدام 

 (1)وسيه ورضاهم عن عملهم.الطرق الجماعية في إشرافه، كلما زادت إنتاجية مرؤ 

                                                                 
 .392محمد طلعت عيسى / عادل سليمان : مرجع سابق ص 1
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 ( توزيع أفراد العينة حسب ماذا تمثل المؤسسة للعامل وعالقته بحب العمل:40الجدول رقم )

  
 هل تحب عملك؟

 المجموع
 ال نعم

ماذا تمثل لك 
 المؤسسة

 مصدرا للرزق
152 58 210 

65.50% 25.00% 90.50% 

 مكان للعمل
12 0 12 

5.20% 0.00% 5.20% 

 جزء منك
1 1 05 

1.70% 2.50% 4.30% 

 المجموع     
168 64 232 

72.40% 27.60% 100.00% 
 

إن العامل يقضي أكبر جزء من يومه في المصنع أو المؤسسة التي يعمل بها، وبذلك تجده يكون      
برفقة مجموعة من العمال عالقات عمل، حيث يقفون قريبين من بعضهم البعض ألداء العملية اإلنتاجية، 

ا والر بة في إنجاحها، ولذلك تتولد لديهم مشاعر االنتماء للمؤسسة، ويترجم ذلك الشعور بالمسؤولية تجاهه
ويتمثل الهدف عموما عن نتيجة تتحقق من أداء عمل معين، وتكون متوافقة مع ر بات الفرد والمنظمة وهذا 

 ما يمثله الجدول أعاله والذي يمثل توزيع عينة الدراسة حسب الغرض والهدف من المؤسسة.
ثين الذين ينتمون إلى المؤسسة يتبين من خالل بيانات الجدول الرقمية أن إجابات أ لب المبحو  

على أساس أن األجر يحقق مبحوثا،  230بمجموع  %80.4يرون أنها تمثل لهم مصدرا للرزق وهذا بنسبة 
أهداف العامل الخاصة وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحقيق األهداف العامة للمنظمة، وما تجدر مالحظته هو أن 
هذه الفئة من العمال تعتبر المؤسسة مجرد مكان لكسب الرزق، وهو ما يعبر عن عدم اندماج العمال في 

سياسة المؤسسة. أو يعكس مشاعر التذمر التي أصبحت  الحياة العملية، كما يشير إلى حالة عدم الرضا عن
تسود صفوف العمال، بسبب المناخ التنظيمي السائد، أو عدم شعورهم بالمسؤولية نتيجة عدم المشاركة في 
اتخاذ القرارات، حيث نجد هذا اإلحساس عند أصحاب المراكز الوظيفية العالية، فيما يعتبر العمال البسطاء 

   ير معنيين بهذا.
من مجموع الفئة المبحوثة ترى في المؤسسة أنها مكانا وفضاء  %4.2في حين نالحظ أن نسبة  

مبحوثين، على أن المؤسسة هي  30بمجموع  %5.1مبحوثا، بينما صرحت نسبة  32للعمل وهذا ما يمثله 
يعني إحساسهم  جزء من شخصية العامل، وبهذا المفهوم تتعدى المؤسسة إلى اعتبارها العائلة الثانية، مما
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بروح االنتماء نحو المؤسسة، وهذا ما يعبر عن انتقال الوالء من العائلة التي تسود فيها عالقات قرابية إلى 
المؤسسة الذي تسوده عالقات إنتاجية نفعية. أو أنهم يحسون بذلك نظرا للظروف العامة في سوق العمل 

مبحوثا،  15من أفراد عينة الدراسة بمجموع  27.6%وارتفاع نسبة البطالة.حيث بين لنا الجدول أن نسبة 
ترى أن المؤسسة منحتهم فرصة أن يكون لهم منصب عمل مستقر، وهي وضعية يطمم إليها الكثيرون،  ير 
أنهم في الوقت نفسه متذمرون من الظروف العامة التي تسود المؤسسة، لكنها ال تحب عملها ألن المصنع 

لعامل، وال لتذمره واحتجاجاته، ألن  يره كثيرون ممن ينتظرون هذه الفرصة، في نظرها لم يعد يعطي أهمية ل
 ألنه مجبر على الوضعية التي وجد فيها.   

من هذا يمكننا القول أن األهداف العامة للعمال من وجودهم في المؤسسة تبقى مرتبطة بالميول والر بات 
 ذي يحضى بخصوصية اكبر.الشخصية، لكن الشيء المؤكد هو أن الجانب المادي هو ال

ويبين لنا الجدول قراءة ثانية هو أنه ر م ذلك إال أن المبحوثين صرحوا ب نهم ال يت خرون عن العمل، 
من المجموع الكلي  %11.9وأنهم حريصون على الوصول إليه في الوقت المحدد، وهذا ما أوضحته نسبة 

أنظر جدول الدراسة أوضحت ب نها تت خر عن العمل، )من مجتمع 36.2% لعينة الدراسة، في نجد أن نسبة 
من مجموع أفراد العينة صرحت لنا أنها تجد صعوبة في التنقل إلى مكان  %13حيث نسبة  النقل والتغيب(

 عملها، وهذا ربما لقلة المواصالت أو زحمة المرور.
ومستوى االلتزام وقد أكدت نتائج بعض الدراسات على وجود ارتباط كبير بين مستوى الدافعية 

الوظيفي، فاألفراد الذين يتمتعون بارتفاع مستوى االلتزام هم األكثر حرصا على الحضور مقارنة باألفراد الذين 
يتمتعون بانخفاض مستوى االلتزام الوظيفي، كما أكدت النتائج على وجود ارتباط عكسي بين االلتزام والملل، 

 (1)المحدد وتوافر الر بة في بذل الجهد. ويتضم ذلك في الحضور إلى العمل في الوقت
إذن حب العمل مسؤولية ولكل عامل دوره المسؤول عنه في العملية اإلنتاجية، واألدوار متكاملة وال 
 يمكن االستغناء عن واحد منها، وأي خلل سي ثر سلبا عل سير العملية اإلنتاجية كلها.وعليه فإن نسبة

مبحوثا صرحت ب نها تحب عملها وهذا مؤشر قوي  319اسة يمثلون من المجموع الكلي لعينة الدر  %72.4
هللا عليه وسلم )حب العمل من اإليمان(.     على أن المسؤولية يتقاسمها الجميع، ولهذا قال الرسول صلى 

                                                                 

 .     34، ص2005، اإلسكندرية، 3، دار الوفاء،الطبعة السلوك التنظيمي في اإلدارة التربويةمحمد حسن رسمي : 
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 (: توزيع أفراد العينة حسب العالقة بين تغيير المنصب ووضعية العامل في المؤسسة:41الجدول رقم )

  
 من قبل  تغيير منصبكهل طلبت 

 المجموع
 ال نعم

حسب رأيك، هل 
العامل في 

 المؤسسة محترم؟

 محترم
056 05 006 

46.10% 21.60% 67.70% 
غير 
 محترم

00 25 60 
23.70% 1615% 32.30% 

 المجموع
162 70 232 

69.80% 30.20% 100% 
 

العمال إلى تحقيقها في  البية المؤسسات، ألن من تعتبر الحركية ودوران العمل من القيم التي يسعى 
طبيعتهم حب االكتشاف والتعرف على كل ما هو موجود داخل المؤسسة، فالتفكير في تغيير المنصب، 
والبحث عن عمل آخر، يؤكد على أن الرضا ال يتعلق بالعمل في حد ذاته، أو ما يحيط به من ظروف، 

نما يرتبط بالظروف العامة لسوق الع من مجتمع الدراسة  96.8%مل، والجدول أعاله يبين لنا أن نسبةوا 
من عينة  30.2%مبحوثا صرحوا ب نهم طلبوا تغيير مناصبهم من قبل، في حين أن نسبة  312بمجموع 

 مبحوثا، أجابت ب نها لم تطلب من قبل تغيير منصب عملها. 10الدراسة يمثلون 
أن العامل أول ما يجد عمال يتناسب وطموحاته فإنه يرضى إن القراءة األولية لهذا الجدول تبين لنا 

عنه، ويتخلى عن منصبه الحالي ويلتحق مباشرة بالمنصب الجديد، كما أن هذه النتيجة تعكس لنا مستوى 
واختالف الطموح لدى أفراد العينة في تغيير المنصب، إيمانا منهم ب ن العمل الحالي ال يتناسب 

وينهم لذلك فهم يفكرون في تغيير المنصب، وقد يكون هذين المعيارين أساسيين ومؤهالتهم العلمية، أو تك
في تقييم مدى مالءمة العمل لهم، مما يفسر أن هذه الفئة التحقت بالمؤسسة نتيجة للضرورة، وليس عن 
 قناعة منها أو اختيار، إذ أن هناك عدد ال ب س به من أصحاب المستوى الجامعي، لدرجة ربما أنها قبلت
بمنصب عمل أدنى من مؤهالتها، وال يتطلب منها مجهودا جسميا أكبر أو العكس. والشيء المالحظ في 
 البية المؤسسات الجزائرية وربما هناك من يشاطرني الرأي، أن هناك عمال ذوو مستوى ثانوي ومتوسط 

الرضا على سياسة  لكنهم بسبب الخبرة يحتلون مناصب أعلى في التدرج المهني والوظيفي، مما يبين عدم
األجور المعتمدة في المؤسسة ميدان الدراسة، وعدم مالءمتها للجهود المبذولة من طرف العمال، وعدم 

 تلبيتها لحاجياتهم المادية والمعنوية.
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 341من مجموع عينة الدراسة يمثلون  67.7%أما القراءة الثانية لهذا الجدول فقد بينت لنا أن نسبة
العامل داخل المؤسسة محترم سواء من قبل جماعة العمل أو من قبل مرؤوسيه،  مبحوثا صرحت لنا ب ن
 مبحوثا أن العامل في نظرها  ير محترم. 14من أفراد العينة بمجموع  32.3%في حين أجابت نسبة 

حول الحاجات الزالت تعطينا إطارا تقريبيا ومعقوال لنوعية الحاجات المختلفة ودرجة  ماسلوولعل نظرية 
باع الذي يحققه العمال منها: الحاجات االجتماعية ك ن يشعر الفرد ب نه محل تقدير ذاتي أو اجتماعي، اإلش

وحاجات تحقيق الذات وهي تعبر عن حاجة الفرد ك ن ينطلق بقدراته ومواهبه ور باته إلى آفاق تتيم له أن 
 (1).ه وطاقاتهيكون له ما يمكنه استعداده أن يكون ، ويمارس األعمال بما يتفق ومواهب

 

السماح العمال بالمشاركة في العميلة التسييرية داخل (: توزيع أفراد العينة حسب 42رقم ) جدول
 المؤسسة.

 النسبة% التكرار السماح للعمال بالمشاركة في العملية التسييرية
 29.55 % 11 نعم
 13.41% 311 ال

 100% 212 المجموع
 

من خالل القراءة اإلحصائية للجدول أعاله ، يتضم لنا أن أعلى نسبة هي عدم السماح للعمال        
مبحوثا، تقابلها نسبة  311من العينة الكلية للدراسة بمجموع  %79.59بالمشاركة في العملية التسييرية بنسبة

 11لعملية التسييرية يمثلون من مجموع أفراد العينة فقط للذين أجابوا بوجود مشاركة في ا  % 13.44
 ععع مبحوثا، فعلى ماذا تدل هذه النسب ؟

سوسيولوجيا يمكننا أن نرد هذا التفاوت إلى أن العامل في المؤسسة الصناعية للنسيج ميدان الدراسة        
 13.44قد سلب منه عنصرا حساسا جدا، وهو المشاركة في العملية التسييرية، بحيث يتيم لنسبة قليلة جدا 

بالمشاركة، ومن خالل عملية تفريغ البيانات ارت ينا إلى أن هذه الفئة التي يسمم لها بالمشاركة أ لبيتها  %
فئة اإلطارات وذوي المعارف من المسؤولين، ويمكن التفسير السوسيولوجي لهذه الظاهرة المنتشرة على ا لب 

للعامل من ش نها أن تجعله يسلك  المؤسسات العمومية خصوصا، على أنها ظاهرة تمس جوانب عديدة
فعالية ية العمال و سلوكيات ت ثر بشكل كبير على مستقبل المؤسسة، وذلك لما لها األثر البالغ األهمية في نفس

المنظمة، وألن المسؤول مهما توافرت له قدرات ذاتية فانه يعجز على اإلحاطة بكل الظروف في اتخاذ 
العمالية في التسيير واتخاذ القرار تؤدي بهم إلى الشعور بذاتهم في العمل القرارات، وبالتالي ضمان المشاركة 

                                                                 
سنة  3الدار العربية للموسوعات ،بيروت ، لبنان ، الطبعة  3، المجلد  موسوعة اإلدارة الحديثة والحوافزحامد الحرفة : مع نخبة من األخصائيين : 1

 84، ص 3890



 الميدانيةللدراسة  اإلجراءات المنهجية                                    السابع:              الفصل 

199 

دون اللجوء إلى المراقبة من طرف المسؤول، فالمشاركة تبعث في العامل روح المسؤولية التي تساعد على 
ة، و حياة العمل بروح الفريق الواحد، كما أن إعطاء العامل الحرية أثناء العمل تعزز شعوره باالنتماء للمنظم

عمل ايجابية من خالل تحقيق حاجات االستقاللية لديه، ألنه ثبت من خالل الدراسات والبحوث إلى أن 
الزيادة في فرص إثبات الذات، تقلل من نسبة دوران العمل، والتغيب وتزيد من معدل الرضا واإلبداع وتحسين 

*التي تفترض  yفي نظريتهماك غريغور ند األداء، وضمان نتائج ايجابية للمؤسسة، وهذا ما ت كد نظريا ع
أن العامل بطبعه إنسان نشط و طموح وايجابي وقابل للنمو والتطور، إذا ما توفرت له الظروف المالئمة 
المتمثلة في التمتع بالقدرة على اإلبداع، ومشاركة الجماعة في تحقيق أهدافه، وأهداف المؤسسة، والتقدير 

  واالحترام و إثبات الذات .  
وعلى هذا األساس ف ن  ياب المشاركة داخل المؤسسة تجعل العامل أكثر اقترابا عن العمل، وبالتالي        

يحفزه هذا إلى انتهاج سلوكيات إستراتيجية يهدف من خاللها بالدرجة األولى إلى تحقيق مصالحه الشخصية، 
، الن العامل مهما يكن يبقى إنسانا له لذا فإن االهتمام بالعنصر الفعال في المؤسسة أمر في  اية األهمية

مشاعر وأحاسيس. وهذا ما جعل كل من اليابان و بعض الدول األخرى تناشد التقدم واالزدهار، ألنهم اتبعوا 
 مجموعة أساليب كلها تهتم بالمورد البشري بالدرجة األولى.

 
 سييرية بالمؤسسة.(: يمثل سلوك العامل في حالة عدم مشاركته في العملية الت43جدول رقم )

سلوك العامل في حالة عدم مشاركته في العملية 
 النسبة% التكرار التسييرية بالمنظمة

 8.59% 22 الملل والضجر
 1.12% 31 التعمد على خلق مشاكل في العمل

 %39.30 52 عدم االنضباط في العمل
 24.13% 41 الهروب من المسؤولية

 15.52% 11 اإلهمال في العمل
 13.80% 12 التهاون والكسل

 11.64% 21 الالمباالة في العمل
 100% 232 المجموع

       
 41من مجموع عينة الدراسة بمجموع  % 14.98أن نسبة ، تبين المعطيات الرقمية للجدول أعاله 

مبحوثا، أجابوا ب ن عدم مشاركتهم في العملية التسييرية بالمنظمة تؤدي بهم إلى الهروب من المسؤولية  
مبحوثا،  أن عدم السماح لهم  52من مجتمع الدراسة يمثلون  %93.91داخل المؤسسة، تليها نسبة 
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من  %95.51النضباط في العمل ، في حين نجد أن نسبة بالمشاركة في العملية التسييرية يؤدي بهم ا
عامال، يرون أنهم يسلكون سلوك اإلهمال في العمل عند عدم السماح لهم بالمشاركة  11المبحوثين بمجموع 

مبحوثا، فعدم المشاركة في العملية  12من المبحوثين ب  13.80%في العملية التسييرية، أما نسبة 
من مجموع عينة  %99.94ؤدي بهم إلى التهاون والكسل، كما سجلت نسبة التسييرية داخل المؤسسة ي

مبحوثا، ب نهم يسلكون سلوك الالمباالة في العمل نتيجة عدم السماح لهم بالمشاركة في  21الدراسة بمجمع 
تشعر بالملل والضجر والرتابة، لعدم  مبحوثا فقد صرحت ب نها 22بمجموع 9.49%التسيير، أما نسبة 

أفراد عينة البحث  من %7.81ا في العملية التسييرية بالمنظمة، وفي المرتبة األخيرة نجد أن نسبة مشاركته
مبحوثا فإنهم يتعمدون على خلق مشاكل في العمل لعدم تمكنهم من المشاركة في العملية  31ويمثلون 

 التسييرية. فبماذا يمكن تفسير هذه النتائج سوسيولوجيا ؟  
العظمى للمبحوثين يشيرون إلى أن الهروب من المسؤولية هو األسلوب األنجع تجاه إن الغالبية        

المؤسسة، باعتبارها قد حرمتهم من أولى الحقوق العمالية وهي المشاركة في العملية التسييرية، وعلى اعتبار 
العمال والمؤسسة(  أنهم ال يشعرون بنوع من الوالء و التفاني لمؤسستهم، لهذا تتميز العالقة بين الطرفين )

المؤسسة)الثقافة التنظيمية (، وهذا  قيم مع تتماشى ال قيما لهم العينة أفراد بالبرودة والسطحية، وعليه فإن
االهتمام بالعمل، وتحمل و  باالنضباط العامل نطالب بدوره نتيجة  ياب العقالنية داخل المؤسسة، فكيف

 بكفاءته يهتم ال والمسؤول للمؤسسة والعمل طالبه بالوالءن كيف ذلك في المؤسسة، يرى ال المسؤولية، وهو
وعمله؟وال يعطيه ابسط حقوقه وهي المشاركة في العملية التسييرية، وربما حتى الشؤون   الخاصة بالعامل 

 في حد ذاته فكيف إذا كانت األمور تتعلق بالعمل.
فهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تباعد الهوة بين المسؤولين والعمال، وتصبم العالقة مبنية على   

القواعد الرسمية و قوانين العمل، وتنعدم فيها العالقات  ير الرسمية، فتزداد الهوة والمسافة الوظيفية بين 
انة التي يشغلها، وتقلل من ش ن الرئيس والعمال، هذا يجعل المسؤول يحس بنوع من القوة والسلطة تبعا للمك

العمال وتجعل منهم آلة بيولوجية يطبقون وفقط، وبالخصوص العمال الذين يشتغلون في المستويات الدنيا أي 
على مستوى التنفيذ، هذا ما أدى بالعمال الضمان داخل المنظمة يحسون بالملل والضجر و االستياء على 

جديدة العقالنية، كما هي مبينة في  عمالية قيم بظهور لى المؤسسةمكانتهم، األمر الذي ينعكس بالضرورة ع
تحمل  للعمل،وعدم وقت أكبر إعطاء وعدم الوقت، على الجدول أعاله، قيم خلق مشاكل في العمل، والتحايل

المسؤولية والتضحية، والتهاون والكسل و الالمباالة في العمل، مما ينجر عنه ضغوطات وملل في العمل، 
 من وهروبه حضن االتكالية في نش  الذي العامل طرف من العلمي بالتسيير التمسك عدم يؤكد ما وهذا

 المسؤولية.
وبالتالي إعطاء الحق للعمال بالمشاركة وبالخصوص القرارات الخاصة بهم، تجعلهم أكثرا حرصا على        

 وهذا ما يتم إثباته في الجدول الالحق.أعمالهم وأكثر قابلية للتغير والتطور، الن القرارات نابعة من ذاتهم. 
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 (: يمثل سلوك العامل في حالة إعطائه الحرية أثناء العمل داخل المؤسسة.44جدول رقم )

 النسبة% التكرار سلوك العامل في حالة إعطائه الحرية أثناء العمل
 61.63% 351 الحرص على أداء األعمال
 31.89% 15 التعاون لخدمة المؤسسة

 6.47% 34 واإلهمالالتسيب 
 100% 232 المجموع

 
إن قراءة الجدول أعاله والتي تؤكد ما تم تبيينه في الجدول السابق والتي تدل على أن االتجاه العام        

الحرية للعمال أثناء العمل، تجعلهم أكثر حرصا على أداء أعمالهم    وهذا ما  ءمن العمال يتجه إلى أن اعطا
مبحوثا، أنهم في حالة منحهم  351من المجموع الكلي لعينة الدراسة بمجموع  %99.98وضحته نسبة 

 %89.31الحرية بالمنظمة فإنهم يحرصون على أداء األعمال الموكلة إليهم في الوقت المحدد، تليها نسبة 
في حالة إعطائهم الحرية أثناء العمل داخل المؤسسة فإنهم  أنهم ،مبحوثا 15من مجتمع الدراسة يمثلون 

يصبحون أكثر تعاونا لخدمة المؤسسة، أما بقية المبحوثين الذين إذا ما أعطيت لهم الحرية أثناء العمل فإنهم 
 مبحوثا.فبماذا تدل هذه الدالالت يا ترى ؟ 34بمجموع  %9.47يصبحون أكثر تسيبا وا هماال وهذا بنسبة 

ا ما بحثنا في بيانات الجدول أعاله ومن خالل ما تم الوصول إليه في الجدول السابق أن إعطاء إذ      
الحق للعمال في المشاركة في العملية التسييرية والحرية أثناء العمل، تجعلهم أكثرا حرصا على أعمالهم وأكثر 

 يسمحون للعمال بالمشاركة في قابلية للتغير والتطور، ألن التسلط و فرض القوة عند المسؤولين الذين ال
العملية التسييرية، ويعتمدون على الرقابة المباشرة و اللصيقة للعامل، بحيث يكون هدفهم الوحيد من ممارسة 
العملية الرقابية تحقيق الفعالية للمؤسسة على حساب المورد البشري، يؤدي بالعمال إلى الضجر والملل 

 والرتابة.
للنسيج باعتبارها مؤسسة تقوم على درجة من المركزية والرسمية في اتخاذ القرار،  والمؤسسة الصناعية      

تباعها النظام المحكم بالمؤسسة،  إلى أن  -كما تم التصريم به المسؤول من خالل عملية المقابلة  -وا 
بالمؤسسة  القوانين ت تي مكتوبة وال عالقة للعمال في اتخاذ القرار وال التسيير، لذا يتطلب من كل عامل

معرفة موقعه في التنظيم و فهم مهامه و أدواره المخصصة له على أكمل وجه، وهذا بدوره يقلل من 
االتصاالت  ير الرسمية و يصبم العامل يعيش في جو مليء بالرسميات والقواعد، مما يؤدي بالمؤسسة إلى 

 با على المؤسسة.إجحاف في حقوق العمال االجتماعية و النفسية، الذي بدوره قد يؤثر سل
فإعطائهم الحرية للعمال أثناء العمل، يزيد في الرفع من الروح المعنوية للعمال الذي بدوره يحقق 
االلتزام واالنضباط ويصبحون أكثر حرصا على أداء األعمال، كما أن المشاركة داخل المؤسسة تعتبر من 

ة، والتي تكمن قوتها في مقدرتها على خلق بين االستراتيجيات المعتمدة في المنظمات المعاصرة والمتطور 
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أهداف مشتركة تتوحد بين المراقبين والعمال، فالمشاركة في التسيير تعني أهدافا مشتركة، وبالتالي صرف 
الطاقات في العمل البناء وتجنيد الجميع لتجسيم المصلحة العامة، كما أن إعطاء الحرية للعمال تجعلهم أكثر 

ة األهداف المخططة والمسطرة سلفا، و ال ننسى أن العامل بالمؤسسة يعاني من وجود امتثاال و تعاونا لخدم
تمييز بين العمال بسبب المحسوبية، لذا ف ن إعطاء الحرية وفرص إثبات الذات للجميع بدون تمييز تجعلهم 

ن العنصر أكثر طاعة وحرصا على أداء األعمال، وهذا ما نهدف إليه من خالل هذه الدراسة وهو الربط بي
البشري والعنصر التنظيمي، ومجمل الخدمات التي تجعل العامل أكثر عطاء ووالء والتزاما، مع العمل على 
إيجاد اآلليات التي تقلل من السلوكيات المنتهجة من طرف العاملين وتجعلها أكثر تكيفا مع التسيير العقالني 

كل والنظم التنظيمية وشبكة العالقات لتتالءم مع والثقافة التنظيمية السائدة، وت كيد ضرورة تغير الهيا
 العناصر البشرية بالمؤسسة.  

 
وعالقتها بزيادة الضغط المهني الناتج عن التقيد بالتعليمات (: يمثل الفئات السوسيومهنية 45جدول رقم )

 والقواعد التنظيمية داخل المؤسسة.

 
 تحليل الجدول:

و المتعلقة بعالقة الفئات السوسيومهنية بزيادة الضغط المهني الناتج عن  ،تشير بيانات الجدول أعاله       
من مجموع  %79.13التقيد بالتعليمات والقواعد التنظيمية داخل المؤسسة، إلى االتجاه العام ممثال بنسبة  

مبحوثا، أجابوا بان التقيد بالتعليمات والقواعد تزيد من وتيرة الضغط المهني،  311أفراد عينة الدراسة يمثلون
 19ألعوان التحكم بمجموع  29.31%عامال، ونسبة 80ألعوان التنفيذ بمجموع  %83.71منهم نسبة 

أن التقيد بالتعليمات والقواعد تزيد من  يرون مبحوثين،9إلطارات بمجموع ا 3.88%عامال، فيما مثلت نسبة 
مبحوثا، ترى أن التقيد  14من مجتمع البحث بمجموع %13.19وتيرة الضغط المهني للعامل. تقابلها نسبة 

ألعوان التنفيذ  %1.15بالتعليمات والقواعد في نظرها ال يزيد من وتيرة الضغط المهني لديهم، منهم نسبة 
إلطارات ا%98.71عامال، فيما مثلت نسبة  32ألعوان التحكم بمجموع  5.17%عامال، ونسبة23بمجموع 

 التقيد بالتعليمات والقواعد  تزيد                                      
 من وتيرة الضغط                      

 المهني                                  
 الفئات السوسيومهنية

 المجموع ال نعم

 % ت % ت % ت

 %17.67 49 %13.79 81 %8.33 1 إطارات

 %34.49 31 %5.17 91 %29.31 93 أعوان التحكم

 %47.84 999 %9.05 19 %38.79 11 أعوان التنفيذ

 % 911 232 28.01% 65 %71.98 167 المجموع
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، الذين يرون أن التقيد بالتعليمات والقواعد ال تزيد من وتيرة الضغط المهني لديهم . مبحوثا 32بمجموع 
 فبماذا توحي هذه النتائج يا ترى؟ 

التحكم وأعوان التنفيذ أجابوا بان التقيد  إن القراءة السوسيولوجية لهذا الجدول تبين لنا بان كل من أعوان     
بالتعليمات والقواعد التنظيمية تزيد من وتيرة الضغط المهني لديهم على العكس من اإلطارات، وهذا راجع إلى 
أن العمال الذين يتقلدون مناصب أعوان التحكم وأعوان التنفيذ مهمشين في  البية األحوال ومحرومين من 

الرأي، والتقليل من شئنهم وا حساسهم باالحتقار، ألنهم يعتبرون أن وظيفتهم اقل مستوى حق المشاركة و إبداء 
 األخرى )وظائف المسؤولين(.مقارنة بالوظائف 

لهم نوعا من  خلقهذا إذن فالقرارات التي ت تيهم للتطبيق  ريبين عنها، وهم مجرد عمال للتطبيق،  
وامر ال أكثر، و تسلبهم أهم شيء ير ب فيه العامل وهو التقييد في العمل ويصبم عملهم مجرد تطبيق ل 

اإلبداع والحرية في العمل، وبدون هذا سرعان ما يؤدي بالعامل إلى حاالت االكتئاب والقلق والملل، ألن 
اإلشراف التسلطي يفرض على العمال في كثير من الحاالت  نوعا من العمل ال يتماشى و قدراتهم، أو ليست 

تحمل أعباءها، لذا يحسون بالضغط جراء التقيد بالتعليمات والقواعد التنظيمية، بينما فئة  لهم القدرة على
اإلطارات فصرامة التعليمات والتقيد بها بالنسبة لهم، ال تزيد من ضغطهم و يفسر هذا انطالقا من مركزهم و 

يرون أن تعاليمهم والقوانين موقعهم الوظيفي بالمؤسسة، إذ أن معظم المسؤولين مراقبين ومشرفين و بالتالي 
التي يطبقونها على المرؤوسين، محققة ألهداف المنظمة ال مسببة للضغوط، كما أن ثقافتهم ومستواهم العلمي 

 يجعلهم يفهمون وظيفتهم وأدوارهم كما يجب، وبالتالي وعي أكثر بالقوانين والتعليمات.
راءات التنظيمية داخل المؤسسة من ش نها أن تخلق ومنه يمكن أن نستنتج أن التقيد بالقواعد واإلج       

الروتين للعامل، مما يفرض على مواجهة هذه الضغوطات بانتهاج سلوكيات العقالنية، األمر الذي يؤثر 
حول  كروزيه ميشالفي دراسة سلبا على تحقيق التسيير العقالني. *وهذا ما ت كد في نتائج الدراسات السابقة 

ظاهرة البيروقراطية حيث خلص إلى أن الروتيناإلداريالناجمعنتعقيدالقواعدواللوائحوتعددهافيالتنظيماتالبيروقراطية 
 الصداقة بين أواصر ونقص االجتماعي، االنعزال المعنوية، الروح تدهور اإلنتاجية، يخلق ما يلي: انخفاض

ن  الجماعة أفراد نتاجيته، التنظيم كفاءة على تنعكس سلبا وتفاقمها الخصائص والقيمأثار هذه  تفاعل وا  مما  وا 
لذا فإن الحقيقة التي ال يمكن تجاهلها هي أن . العمل في الشخصية  ير والقواعد المركزية تدعيم إلى يؤدي

المسؤول إذا كان يتصف بصفات القائد الديمقراطي، فانه يعطي أهمية كبيرة لمرؤوسيه ويعتمد في مراقبته 
اإلقناع والت ثير الشخصي ال على أسس التهديد والترهيب باستخدام السلطة اإلدارية، فالمسؤول على 

الديمقراطي عادة ما يعطي الحق لمرؤوسيه بالمشاركة واألخذ بآرائهم ويغلب مصلحة الجماعة على المصلحة 
و طواعية مما  الشخصية، ومن هذا المنطلق فان صفات هذا المشرف تجعل العمال يقبلون رئاسته حبا

يجعلهم يمتثلون ألمره، وبالتالي صرامة التعليمات ال تزيد من الضغط، والعمال يدركون تماما ب ن أي مؤسسة 
تتصف على العموم بالدقة والصرامة، وهذا شيء طبيعي في أي تنظيم الن التنظيم بدون قوانين وقواعد للعمل 

 باته أكثر في الجدول الالحق.. وهذا ما يتم إثوأهداف محددة ال فائدة تجدي منه
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(: يمثل الفئات السوسيومهنية ودورها في رفع معنويات العمال تبعا للرقابة غير المباشرة 46جدول رقم)
 داخل المؤسسة. 

الرقابة غير المباشرة ترفع من     
 معنويات العمال          

 الفئات السوسيومهنية 

 المجموع ال نعم

 % ت % ت % ت

 % 97.97 49 %9.71 4 %95.15 87 إطارات

 %84.41 31 %8.19 7 %89.47 78 أعوان التحكم

 %47.34 999 %9.11 99 %41.15 15 أعوان التنفيذ

 % 911 181 %99.98 17 %33.87 115 المجموع

 
من مجموع عينة الدراسة  %33.87من خالل الجدول أعاله، يتضم لنا أن االتجاه العام تمثله نسبة        
، في المقابل أن الرقابة  ير المباشرة في المؤسسة تزيد في الر بة في العملمبحوثا، يرون أن  204ويمثلون 
الرقابة  ير المباشرة في المؤسسة مبحوثا فقط، ال يرون أن  21من مجتمع الدراسة بمجموع  %99.98نسبة 

، كما يمكن قراءة هذه القيم على المستوى الجزئي ابتداء ب على نسبة و هي تزيد في ر بتهم في العمل
ألعوان التنفيذ الذين صرحوا ب ن الرقابة  ير المباشرة تزيد في ر بتهم في العمل وهذا بمجموع  41.15%

الرقابة  ير المباشرة في يرون أن ألعوان التحكم الذين  %89.47عامال، في مقابل ذلك أن نسبة  84
لفئة  %95.15عامال، في حين نسجل نسبة  11لديهم بمجموع  المؤسسة تزيد في الر بة في العمل

 .الرقابة  ير المباشرة للعمال تزيد في ر بتهم في العملاإلطارات الذين أشاروا أن 
شرة في المؤسسة ال تزيد من ر بتهم في العمل، فإننا أما الذين أجمعوا على أن الرقابة  ير المبا

لمجموع 3.01%عامال، تليها نسبة  31من المبحوثين هم أعوان التنفيذ بمجموع  %9.11نسجل أن  نسبة 
لإلطارات الذين صرحوا ب ن الرقابة  ير المباشرة ال تزيد  %9.71تقابلها نسبة مبحوثين ع1أعوان التحكم بع 

 العمل. فكيف يمكن تفسير هذه األرقام ؟ في ر بة العمال في 
 سوسيولوجيا يمكن ت ويل هذه النتائج من زاويتين هما:       

*  األولى هي أن العمال في المؤسسة حيث ما كانت وظيفتهم إطارات، أعوان تحكم، أعوان تنفيذ، فهم 
لرقابة  ير المباشرة من طرف إنسان وبطبيعتهم البشرية ال يحبون الرقابة والتقيد بالتعليمات، ويحبذون ا

المسؤول، على أساس أنها تزيد من شعورهم بالمسؤولية والر بة في العمل، مما يعمق إحساسهم بااللتزام 
الذاتي، وهذا بدوره يؤدي إلى إشباع حاجاتهم االجتماعية المتمثلة في التقدير وتحقيق الذات، وقد ت كد هذا 

عديدة حول المنظمة والتنظيم، بحيث توصل إلى أن الرقابة داخل من خالل أبحاثه ودراساته ال عند مايو
المؤسسة، هي تلك الرقابة الذاتية التي يتمتع بها العامل في كيانه ويندفع بفعلها لالرتقاء نحو أدائه إلى 
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 على الجوانب والعوامل إلتون مايواألفضل، مقابل االهتمام بالجانب االجتماعي واإلنساني للعامل. كما ركز 
 االجتماعية والنفسية للعامل و ما يحمله من قيم ومعايير وأفكار وطموح.

فالعامل يؤدي عمله بر بة وقناعة كما يؤديه استجابة لعوامل الضغط واإلكراه تحت ت ثير التهديد        
واإلجبار، إال أن مستوى األداء في الحالتين يختلف فعندما يشعر الفرد أن إشباع حاجاته ور باته يتوقف على 

يا لالرتقاء بمستوى أدائه نحو األفضل، مدى مساهمته في تحقيق أهداف المنظمة كما ونوعا، فانه يندفع ذات
االلتزام الذاتي إذا ما توفرت على أن األفراد لهم القدرة والدافعية على  yفي نظرية  ماك غريغوروهذا ما أكده 

 مبدأ تطبيق على قادرون لهم الظروف المالئمة، وا عطائهم الحق في المشاركة وفرص إثبات الذات، فهم
 واإلبداع التفكير على القدرة بها، ويمتلكون التزموا التي األهداف وااللتفات حول والعمل الذاتية، الرقابة

الظروف  عن يبحثون فهم مستغلة،  ير النموذج هذا من األفراد وقدرات تحمل المسؤوليات. إلى ويسعون
 على تعمل يجب أن فالمنظمة لذا لديهم، الموجودة الطاقات استغالل من إطارها في يتمكنوا التي المالئمة
تباع السلطات، وتفويض القرارات، اذاتخ في العمال إشراك  إشباع من األفراد وتمكين اإلثراء الوظيفي، مبدأ وا 

 مما المسؤولية، وتحمل واإلنجاز باالعتراف الخاصة المنظمة الفرص في األفراد ومنم االجتماعية، الحاجات
 عمله. عن الفرد رضا إلى ذلك يؤدي

وعليه فان الرقابة  ير المباشرة من قبل اإلدارة مع إشعار الناس ب نهم مسؤولون عن أعمالهم يعمق  
اإلحساس بااللتزام الذاتي، وبدون رقابة الضمير ستطهر أثارا في شكل ظواهر سلبية متعددة تتمثل في ارتفاع 

 نسبة التغيب والت خر عن العمل و كذا التسيب و عدم االلتزام.
ذا ما جئنا إلى الزاوية الثانية، نرى أن فئة اإلطارات وهي المسؤولة عن عملية اإلشراف والمتابعة          وا 

األكثر علما بما يالءم العاملين. تصرح ب ن الرقابة  ير المباشرة للعمال تزيد في ر بتهم في العمل، ألنهم هم 
ة المسؤولين ب ن الرقابة  ير المباشرة للعمال ولكن الشيء الملفت لالنتباه والسؤال الذي يبقى مطروح هو إجاب

كما رأينا سابقا  -تزيد في ر بتهم في العمل، وهم يعاملون العمال ويتصرفون معهم بكل هذه التصرفات
و يعرفون جيدا  -التعامل التسلطي للعمال الذين ال تربطهم معهم عالقات بغض النظر على عالقة العمل 

  أنها ال تالءم عمال المؤسسة؟
نوعها وبالخصوص المؤسسة  كان مهما الجزائرية المؤسسة أن وضوح إلى بكليمكننا أن نرجع هذا و 
 عدم إلى يعود التسيير في نجاحها وعدم ،كبير بشكل عالقات شخصية عليها العمومية محل الدراسة تهيمن

لى بصفة المسيرين كفاءة التي يعاني منها العمال. لذا والضغوطات  الالمباالة عامة ر م مستواهم التعليمي، وا 
 الصرامة في تطبيق تم ثل أهم القيم الثقافية والعقالنية،ألن ها حسبانها في تضع أن يجب على المؤسسة

 ضعف هو المؤسسة مستوى على الشيء الناقص لكن المؤسسة ككل، في النقائص الموجودة وتعالج القوانين،
 في الرقابة المترتبة المشاكل معالجة وعدم بين كل العاملين،الرقابة بشكل قانوني وبعادلة  نتائج استغالل
يجاد  .لها حلول وا 
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 (: يمثل العالقة بين الحالة العائلية ونمط الحياة داخل وخارج المؤسسة. 47جدول رقم )
وجود تناقض بين نمط الحياة         

 خارج وداخل  المؤسسة
 الحالة العائلية 

 المجموع ال نعم

 % ت % ت % ت

 %89.1 74 %4.74 99 %17.95 98 أعزب

 . %94.7 951 %49.11 911 %97.97 49 متزوج

 % 9.7 4 %1.48 9 %9.81 8 مطلق

 %9.7 4 %1.39 1 %1.39 1 أرمل

 %911 4 %58.19 918 %49.11 911 المجموع 

 
وجود تناقض على عدم من خالل الجدول المدون أعاله يتبين لنا أن االتجاه العام لمفردات العينة         

من المجموع الكلي لعينة  %53.01بين نمط الحياة خارج المؤسسة وداخلها، وهذا ما أوضحته لنا نسبة 
مبحوثا،  308مجموع من مفردات الدراسة ب %49.11مبحوثا، في حين أن نسبة  123الدراسة يمثلون 

 ل فراد الذين أجابوا وجود تناقض بين نمط الحياة داخل وخارج المؤسسة.
للعمال المتزوجين بمجموع  %94.7لكن عند قراءة الجدول على المستوى الجزئي نجد أن نسبة 

صرحوا بعدم وجود تناقض بين نمط الحياة داخل وخارج المؤسسة،  46.99%عامل ، منهم نسبة  308
أجابت وجود تناقض بين نمط الحياة خارج المؤسسة وداخلها.ت تي في المرتبة الثانية  %97.97 ا نسبةبينم

أقرت بوجود تناقض، بينما  27.15%منهم نسبة ، مبحوثا 15بمجموع 31.9%فئة العمال العزاب بنسبة 
 تناقض بين نمط الحياة داخل وخارج المؤسسة. ال ترى أن هناك4.74%نسبة 

مبحوثين لكل  5على التوالي بمجموع 1.7%في األخير نجد فئة كل من المطلقين واألرامل بنسبة 
 تدل هذه المعطيات ؟ منهما، فعلى ما

 ضرورة نحن نعرف أن كل العمال يدركون أن التقيد بالقوانين واللوائم التنظيمية والثقافة السائدة        
 متناقضا. فهل يمكن اعتبار الواقع والظروف سلوكا يسلكون همنجد المؤسسة، في نفس الوقت أهداف لتحقيق
 السلوك؟  لهذا المحددة هي المحيطة
يمكن أن نرجع هذا التفاوت في النسب بين العمال العزاب والعمال المتزوجين والمطلقين، ونظرتهم إلى        

 إلى عدة نواحي هي:نمط الحياة داخل وخارج المؤسسة، والذي يعتبر إجابة عن السؤال المطروح 
أوال هي أن العمال العزاب اقل تحمال للمسؤولية، لذا نجدهم عند دخولهم ألي مؤسسة كانت ال يستطيعون  -

تحمل أعباء العمل بما فيها من قوانين مضبوطة ودقيقة، فنظام المؤسسة بالنسبة للعمال العزاب أشبه بسجن، 
قلة المسؤولية لديهم، تجعلهم ال يتحملون األوامر والضغوطات نجدهم يتمتعون بنوع من الحرية و  ألنه  البا ما

الناجمة عن نظام المؤسسة. لذا ال يستطيعون التكيف معها ويرون أن هماك تناقض كبير بالطبع بين نظام 
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الحياة االجتماعية وما يتبعها من حرية وتفتم والمباالة وحرية زائدة، والنهوض في الوقت الذي يشاءون بدون 
من احد، بالمقارنة بنظام المؤسسة القائم على الحضور والدخول والخروج في الوقت المناسب، وااللتزام تحكم 

ب وامر المسؤول بعدما كانوا)العمال( هو الناهين واآلمرين خارج المؤسسة، لذا ال يستطيعون التكيف مع نظام 
 المؤسسة ويجدونه أكثر تناقضا مع نمط حياتهم العادية.

ة للعمال المتزوجين فنجدهم أكثر التزاما بالمسؤوليات، ويتحملون كل أعباء العمل ألنهم أما بالنسب 
مجبرون على العمل من أجل إعالة عائالتهم، وخصوصا المبحوثين الذين لهم أوالد فهذا بالضرورة يتطلب 

ه الوحيد هو معاشا لتوفير متطلبات األطفال، خاصة في وقتنا الحالي مع زيادة السلع ف صبم العامل هم
الوصول إلى الحد األدنى من المعيشة، فالعامل المتزوج ال يهمه إذا ما كان العمل صعبا أم سهال، إذ أن 
همه الوحيد كيفية الحصول على لقمة العش، ألن اسم عامال له أهمية كبيرة في المجتمع الجزائري وهذا له 

كشخص عندما يكون عامال أيا ما كان هذا العمل  خلفية سوسيولوجية، وهي أن الفرد في مجتمعنا تزيد قيمته
سائق ،كاتب منظف، عامل بيومية، عقود، استخالف، األمر بالنسبة إليه ال يهم، على عكس الفرد البطال 
الذي يهمشه المجتمع الجزائري هذا وحده كاف للعمال على الحفاظ على مناصبهم وتحمل المسؤولية، لذا 

اما من  يرهم، وأكثر تحمال لضغوطات العمل وقوانين المؤسسة، األمر الذي فالعمال المتزوجين أكثر التز 
جعلهم ال يرون وجود تناقض بين نمط الحياة داخل وخارج المؤسسة، فهم أصال متعودين على النهوض باكرا 
بسبب التزامات األطفال  المدرسية، أو ربما زوجاتهم عامالت من أجل الوصول إلى العمل في الوقت 

د، في حين نجد أن المبحوثين المطلقين واألرامل نسبتهم ضئيلة جدا، لذا ال نرى فروقا كبيرة وجوهرية المحد
بينهم وبين المتزوجين ألنهم مروا على مرحلة الزواج وهم اعلم بالظروف العائلية وما تتبعها من تبعات، وهنا 

ن خالل الرجوع إلى الخلفية االجتماعية يبرز دور الرئيس في مقابلة األجواء النفسية والعاطفية للموظف، م
والحالة العائلية للعمال لدورها الكبير في توجيه سلوك العمال وتصرفاتهم،  فكلما كان الرئيس قريبا من 
مرؤوسيه ومتفهما لهم ومشاكلهم، كلما أمكنه ذلك التعرف أكثر على طبيعة العمال والمشاكل التي يواجهونها، 

 صلحة المؤسسة، وتحقيق اكبر قدر من األداء بها.          وبالتالي تطويع ذلك في م
نمط الحياة داخل وخارج ت ثير على قضية  لها الحالة العائلية متغير ب ن كلههذا  من إذن نستنتج       

مع نمط حياة العامل  نمط الحياة داخل المؤسسة  ير مناسبة أن يرون األ لبية من العزاب نالمؤسسة.أل
ارج المؤسسة، على عكس العمال المتزوجين، كما يمكن أن نرجع عدم التكيف بصفة عامة لكل االجتماعية خ

العمال بغض النظر على حالتهم العائلية إلى التوظيف العشوائي، كما رأينا سابقا وكما تم إثباته في الجداول 
كيف العامل داخل السابقة، إلى أن التوظيف العشوائي من بين األسباب الهامة التي تؤدي إلى عدم ت

المؤسسة، لذا يرى وجود تناقض بين ما يحمله من قيم ومهارات وبين ما يتواجد بالمؤسسة من وظائف 
 يفلم ال ولهذا من مهامه ليس األحيان من كثير وظيفة في يمارس العامل بصفة عامة ب ن نرى ومهام، وعليه

العقالنية، وانتشار سلوكيات سلبية من ش نها تعيق   ياب فيظل المؤسسة على بالسلب ينعكس ما وهذا فيها،
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وهذا ما يتم  .الثقافة التنظيمية السائدة، والتسيير العقالني، وتعطيل العمل ككل، مما يهدد المؤسسة بالفشل
 إثباته أكثر في الجدول الالحق الخاص بسلوكيات العامل عند عدم تكيفه مع نظام المؤسسة.

 
تكيف العامل مع النظام الداخلي  بمجاالت عدمالسوسيومهنية وعالقتها  (: يمثل الفئات48جدول رقم)
 للمؤسسة.

سلوك العامل في حالة 
عدم   تكيفه مع نظام 
 المؤسسة

 الفئات السوسيومهنية

 التماطل في
 انجاز العمل

عدم االنضباط 
 الذاتي

التأخر عن 
 العمل

عدم اخذ 
 المجموع األمور بجدية

 % ت % ت % ت % ت % ت

 % 97.97 49 %3.93 19 %9.71 4 %9.31 16 %1.39 1 إطارات

 %84.41 31 %7.81 17 %3.93 19 %91.84 24 %3.91 20 أعوان التحكم

 %47.34 999 %99.87 38 %1.43 22 %91.5 29 %1.43 22 أعوان التنفيذ

 % 911 181 %89.11 74 %91.41 45 %11.74 69 %93.19 44 المجموع

 
سلوك  وفي رؤيتهم إلى ،تبين لنا من الجدول أعاله أن هناك اختالف بين المبحوثين بحسب مناصبهم

العامل عند عدم تكيفه مع نظام المؤسسة، حيث نجد أعلى نسبة يمثلها االتجاه العام للمبحوثين تقدر ب 
مبحوثا،  333التنفيذ بمجموع عينة الدراسة الذين يمثلون أعوان من مجموع أفراد  47.34%

 28ع بمجمو 12.50%ال ي خذون األمور بجدية، في حين أن نسبة  عامال 19بمجموع 16.37%منهم
عامال يكون سلوكهم عند عدم تكيفهم مع نظام المؤسسة هو عدم االنضباط الذاتي في العمل، بينما نسبة 

عامال على التوالي أجابوا ب نهم يتغيبون عن العمل، ويت خرون عنه في حالة عدم  22بمجموع  1.43%
 تكيفهم مع نظام المؤسسة.

من مجموع أفراد عينة الدراسة   %84.41م ب أما بالنسبة لفئة أعوان التحكم فقد قدرت نسبته
 ينضبطون ذاتيا في العمل مع نظام المؤسسة، ال  عامال 24بمجموع 10.34%مبحوثا، منهم 90بمجموع 

عامال أجابوا ب نهم يتغيبون عن العمل عند عدم تكيفهم مع نظام  20بمجموع 8.62%في حين أن نسبة 
ال فقد صرحوا ب نهم يت خرون عن العمل في حالة عدم عام 38بمجموع  %3.93المؤسسة، بينما نسبة 

ي خذون األمور بجدية إجابتهم أنهم ال  كانت عامال 31بمجموع 7.32%تكيفهم مع نظام المؤسسة، أما نسبة 
 في حال عدم تكيفهم ونظام المؤسسة.

ون من مجموع أفراد عينة الدراسة الذين يمثل %97.97وفي األخير يوضم لنا الجدول أن نسبة 
ال ي خذون األمور بجدية، في حين أن  عامال 38بمجموع  8.18%مبحوثا، منهم 53اإلطارات بمجموع 

عامال يكون سلوكهم عند عدم تكيفهم مع نظام المؤسسة هو عدم االنضباط  31بمجموع 6.89%نسبة 
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عمال أجابوا ب نهم يت خرون عن العمل في حالة عدم  5بمجموع  % 1.72الذاتي في العمل، بينما نسبة
 العمل.يتماطلون في انجاز أجابوا ب نهم بمجموع عاملين 0.86%تكيفهم مع نظام المؤسسة، أما نسبة 

 فإلى ما يمكن أن نرجع هذا التفاوت في النسب؟
المؤشرات التي تمت يمكن الكشف على حقيقة المؤسسة الصناعية للنسيج من خالل تحليل بعض  

 أن من بالر ممالحظتها انطالقا من الواقع، ومن خالل ما كشفته الخانات الصدرية للجدول أعاله إلى انه و 
 واالجتماعية...الخ.لكن الفسيولوجية ودوافعهم حاجاتهم من الكثير يشبعوا أن يستطيعون العمال من الكثير
  التام، اإلشباع لها يهي  أن العامل يستطع لم التي القوية الدوافع هذه من بعضال هناك ب ن نعترف أن يجب
 المهني،والتوافق  الرضا على يبعث بما العمل متغيرات جميع مع العامل تكيف هو المهني التكيف أنوبما 

شباع العامل رضا ذلك ويتضمن  وعالقته على أدائه ينعكس مما وتوقعاته، طموحاته وتحقيق حاجاته وا 
ذ العمل، بيئة ومع ورؤسائه بزمالئه  العمل في انتظامه على سلبا ينعكس فإنه للعامل الرضا يتحقق الم وا 
 وشكاويه ويصبم  ير مبال ومهتم بالمؤسسة وما يدور فيها. تذمره يكثر حيث

ن          العمل ومتطلباته بمستوى يتعلق بعضها ومتنوعة كثيرة المهني التكيف في المؤثرة العوامل وا 
 أصبحت بالعمل والفروق المرتبطة والرؤساء الزمالء مع كما أن العالقة ذاته. الفرد بشخصية يتعلق وبعضها

 المجال هذا في أجريت التي من الدراسات الكثير تشير بحيث المهني، التكيف تحقيق في مهمة عوامل كلها
 الوفاء بمتطلبات معد إلى يعود ومع النظام الداخلي للمؤسسة، قد مهمته، مع الفرد عدم تكيف وتوافق ب ن

قد  حاجياتهم الضرورية، بعض إشباع ينبو  بين العمال تحول التي والعقبات العوائق بعض هناك نأو  المهنة،
 قيم مع يتعارض لسلوكا أو لحاجياتهم، إشباعا أقل توافقية حلول تقبل إلى األحيان بعض في بهم تدفع

العقائدية بالمؤسسة ميدان الدراسة  وانتماءاتهم الثقافية العمال والمؤسسة بصفة خاصة. كما أن ميول المجتمع
 داخل العمل وأثناء البعض، بعضهم مع تعاملهم وتصرفاتهم أثناء اتجاهاتهم في المؤثرة العوامل تعتبر من

أن بعض العمال  -كما صرح لنا أحد المسؤولين بالمؤسسة-المؤسسات، فقد تبين لنا إن العمال بالمؤسسة 
لت دية هذا الركن اإلسالمي وخصوصا في شهر رمضان على أساس  العمل في أوقات الصالةيتخلون عن 

 أنهم في شهر العبادة. 
 مما والقواعد، الرسميات جو في اإلنسان طاقات من محدود قدر استغالل إلى يميل بطبيعته التنظيمف       
 عامة بصفة يميل بشرا يبقى يكن مهما العامل الن به، خاص استراتيجي سلوك إتباع إلى عامل بكل يؤدي
براز استقالليته، وت كيد ذاته تحقيق إلى  تم التي السلوك نماذج خالل من ، ويتضماآلخرين على تفوقه وا 

 ذلك. التنظيم في السائدة التنظيمية الثقافة ب طر وثيقا التنظيم ارتباطا داخل األفراد لسلوك عرضها على أن
نتاج  هي العمل داخل السلوك سوء وكذا السلوك، نماذج مختلف أن إلى بوضوح أشارت هذه النسب جميع أن

النظام الداخلي للمؤسسة والمتمثل في  مع الفرد، النظام الخارجي للمؤسسة والمتمثل في خصائص لتفاعل
يتحول في حالة التناقض إلى انتهاج العامل إلى سلوكيات  العنصرين بين التفاعل هذا التنظيم، خصائص

الغياب،والت خر واالنصراف المبكر من العمل، وعدم  والموضم في شكل اإلداري سلبية متمثلة: في التسيب
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 ت دية أثناء للموظف السلبية الممارسات من اخذ األمور بجدية، وعدم االنضباط الذاتي الذي يشمل العديد
 في والوساطة المسؤولية عدم كالمختلفة، وكذل والمعامالت أداء األعمال من مثل:الهروب الرسمية مهامه
 التنظيم داخل األفراد سلوك سوء يكون قد كما الوظيفي وخاصة المسؤولين، المركز األعمال، واستغالل إنجاز
 .األفراد داخل المؤسسة يعتمدها التي االستراتيجيات إحدى يعكس
واألمر سيان عند اإلطارات فعندما ال يتكيفون مع النظام الداخلي للمؤسسة يسلكون سلوكيات عدة        

، وهذا يفسر من خالل المالحظات المقابالت المتعددة مع عدم اخذ األمور بجدية وعدم االنضباط الذاتيك
هون ضغوطات كبيرة عند مسؤولي المؤسسة من مشرفين ومهندسين ورؤساء األقسام حيث يرون أنهم يواج

ن  التكيف سوء عدم تكيفهم مع النظام الداخلي للمؤسسة، لذا فإنهم يحتاجون إلى جهد مضاعف في العمل، وا 
 تفتقدهم الحماس، فبعضها هابطة معنوية العمل بفتور،وروح على يقبلون يجعلهم العمل ظروف مع المهني
 فردية، عوامل العمل، أو من داخل العالقات من أو تنظيمية، إجراءات من وبعضها وظيفية، بعوامل مرتبط
  ير المسؤول يكون االجتماعية. وعندما والحالة والتدريب، والخبرة التعليمي، المستوى والرتبة، العمر مثل

 يزداد العمل عن  يابه االجتماعي والمهني، وبالتالي فإن المحيط مع توازنه يفقد فإنه عمله، مع متكيف
 تعب مصدر ويصبم الصناعي، التنظيم داخل للمشاكل تصبم مثيرة الوضعية فهذه وا هماله، تكاسله ويكثر
االنحراف على  -رأينا سابقا-منها كما  عديدة مظاهر في يظهر هذا تكيفه وسوء العمل،في زمالئه  وقلقل

على القانون من اجل القواعد التنظيمية، وبروز قيم ال تتماشى مع التنظيم والمتمثلة في المحسوبية والتحايل 
 يصلوا ولم فيه، الذي يتواجدون الواقع من الي س على يدل إنما شيء على دل إن المصالم الخاصة، وهذا

 هنا العقالني، ومن اإلداري التسيير بالضرورة على ينعكس مما وطموحاتهم، األساسية حاجياتهم تحقيق إلى
داف وتوجيه السلوكيات السلبية للعاملين، يسلكون إلى تحقيق األه المسؤولين وتفكير جهد يتجه أن عوضا

 أن نعلم وكماسلوكيات سلبية تؤثر بالدرجة األولى على مستقبل المؤسسة بمعنى معالجة الخط  بخط  آخر. 
 سياسة مع يتماشون عماله وجعل الت ييد خلق على المسير الشخص قدرة على يتوقف المؤسسة نجاح

لذا على المسؤولين أن يكونوا قدوة  .عامة والمؤسسة العمال مصلحة لتحقيق كراهية، ال طواعية المؤسسة
 لغيرهم من العمال وجعل كل السلوكيات السلبية متكيفة مع الثقافة التنظيمية السائدة والتسيير العقالني. 

ى أن معظم يالحظ الباحث من خالل العرض للجداول السابقة، وما أثبتته أ لبية النظريات الغربية، إل       
السلوكيات السلبية المنتهجة من طرف العاملين والمسؤولين بصفة عامة، هي نتاج الظروف والمناخ 
التنظيمي السائد من محسوبية و ياب العدالة و ياب التحفيز المادي والمعنوي، و ياب نظام عادل للتقييم، 

القيم التنظيمية للمؤسسة، والمشاكل  والتوظيف العشوائي، وعدم التوافق بين القيم االجتماعية للعمال و
التنظيمية للمؤسسة الناتجة عن عدم مشاركة العامل في العملية التسييرية، والتسلط من طرف 
المسؤولين...الخ. وكل هذا تم إثباته في الجداول السابقة والتي تعتبر حجج للعمال في انتهاج كل السلوكيات 

ن توفرت جميع الخدمات المادية التي السلبية التي أثرت بشكل كبير على التسي ير العقالني للمؤسسة حتى وا 
 ينشدها أي عامل في أي مؤسسة كانت خاصة العمومية منها.    
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 شمولية أكثر بطرح السلوكيات السلبية يشرح اإلسالمي وعلى هذا األساس يمكن أن نعرج هنا إلى أن التصور
هللا الفرد التزام عدم تعكس التي التصرفات كل السلبيةالسلوكيات  في يرى النظريات الغربية، فهو من  ب وامر 
العقاب،  إلى صاحبه وبالتالي يتعرض .والعالئقية االجتماعية بالقيم إخالل االلتزام عدم عن وينجم وجل، عز
 والقبيحة) السلبية(التي الضارة مشيرا إلى التصرفات ورالس عديد في الكريم القرآن في "سوء" لفظ ورد وقد

 مع التعاطي في اإلسالمي التصور السر والعلن، ويعتمد في القيام بها وعدم تجنبها، المسلم الفرد على يجب
 حدود وفق لتصرفاته وضبطه سلوكه، على المسلم الفرد رقابة مبدأ الرقابة، أي خالل من السلوك السلبي

 السلوك( من على الذاتية الرقابة(التوجه  هذا ترسيخ هللا. لذا على المؤسسات بصفة عامة السعي إلى شريعة
 ثقافة تبني من تنطلق التسيير، التي في الحديثة الطرق إطار في والتطور التنظيمي التدريب، عمليات خالل

 نفسه الفرد داخل يتم من اإلسالمي التصور حسب السلوك كما أن  تعديل لهذا، ومناسبة مشجعة تنظيمية
 99" الرعد اآلية بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال هللا إنوهامشيا " سطحياالتغيير  هذا يكون ال حتى
 على الراحة والكسل، وجب بالسوء، وتفضل وأمارة الشر، إلى ميالة الغرائزية بطبيعتها البشرية النفس وألن

ن كبم الفرد المسلم  االلتزام. فت ل حتى عاقبها تهاونت جماحها، وا 
ما  ضوء للعامل.وفي المهني التوافق تعكس الحسنة فالعالقة بمؤسسته، العامل عالقة لذا يجب تقوية 

 مشاكل أهدافها دراسة بين يكون والتي واالجتماعية النفسية للبحوث وحدة مؤسسة لكل يكون أن ينبغي تقدم
 للمهنة، همرفض أو بتقبلهم المتغيرات الخاصة وكذلك بهم، الخاصة الضغوط مصادر على والوقوف العاملين،
 بالعاملين المتعلقة للمشكالت والعالجية الحلول الوقائية وضع على تساعد أن يمكن المتغيرات هذه فدراسة
 من إال ذلك يتم المناسب. وال المكان في المناسب العامل ووضع. لديهم واإلرضاء الرضا عوامل وتقوية
 ش نه من األسلوب هذا أن حيث المهني، والتوجيه المهني االختيار عمليتي في طرق موضوعية تباعإ خالل

 أن يمكن والفوائد التي المزايا عن فضال خاللها من ذاته يحققو  بها فيتمسك بمهنته العامل عالقة أن يقوي
 .تحصدها المؤسسات

VIII-للدراسة الجزئية النتائج مناقشة: 
 العلماء اهتمام من كبيرا ،قدراأنواعها اختالف على بالمؤسسات العمالية االجتماعية الخدمات نالت لقد
 هذا في وجاءاهتمامنا الصناعي، النفس علم ومجاالت التنظيمي والسلوك اإلدارة مجاالت في والباحثين
 بين ت ثير عالقة هناك ب ن ،العتقادنا(التنظيمية والثقافة العمالية االجتماعية الخدمات)  البحث من المجال

 التسيير نمط وبين لها، واستجابتهم عليها، العاملين رضا ومدى المؤسسة، طرف من المقدمة الخدمات
 .بالمؤسسة

 بالمؤسسة التنظيمية والثقافة العمالية االجتماعية الخدمات بين عالقةال نثبث أن حاولنا هذا بحثنا خالل ومن
 فرضيات، ثالث من يتكون الدراسة نموذج بناء تم   علمية صبغة التصور هذا وإلعطاء. العمومية الصناعية

 الصناعية ل نسجة االقتصادية العمومية مؤسسةال في الميدانية بالدراسة القيام الفرضيات،وبعد هذه ضوء وفي
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 بسيطة إحصائية جداول في وتفريغها الميدان، من جمعها تم   التي البيانات وترتيب فرز المسيلة،وبع بوالية
 النتائج أهم إلى األخير في لنخلص النظرية، والمعارف الواقع من انطالقا وت ويلها تحليلها تم ومرك بة،

 :األولى الفرضية بمؤشرات المتعلقة العامة النتائج -1
 داخل للعامل التنظيمي االلتزام بتحقيق االجتماعي المجال في العمالية االجتماعية الخدمات تعمل
 .بالمسيلة( EATIT) الجزائرية الصناعية لألنسجة االقتصادية العمومية المؤسسة
 النظري الواقع إن بمعنى >>المرة بالحقائق الحلوة الفرضيات تقتل أن العلم مآسي من <<:ماكسيلي يقول

 .العلمي الواقع مع يتطابق ال
 عدم عن المجمعة للمعطيات الكمية المعالجة خالل من الميدانية الدراسة معطيات كشفت لقد
 النقل خدمات خضم في االجتماعي، المجال في المقدمة العمالية االجتماعية الخدمات نسق فاعلية

 ازدياد عليه يترتب ما وهو العمال بعدد مقارنة الكافية، و ير المجدية بغير وصفوها التي واإلسكان
 طبيب تواجد من فبالر م الصحية الخدمات أما العمل، مواعيد عن وت خرهم العمالي، التغيب معدل

 عملهم مكان في يتابعهم ال دام ما الشيء، نفس عدمه من وجوده ب ن أقروا العمال أن إال بالمؤسسة
 بعدم العمال جل أقر حيث المستخدمة، الكيماوية والمواد الصعبة الفيزيقية الظروف خضم في

 بعدم أقروا العمال فجل التثقيفية الخدمات أما ومنتظمة، مستمرة بطريقة الطبي للفحص خضوعهم
 ال مادامت فاعليتها بعدم أقرت الكمية فالمعطيات للعمال، بتقديمها المؤسسة اهتمام وعدم وجودها
 وخاصة أعمالهم أداء من العمال تهرب معدل تزايد خضم في المؤسسة، داخل بها المنوط الدور تؤدي
 .الدائمين العمال
 المختلفة، العمال ومتطلبات حاجات إشباع على تعمل بالمؤسسة المتوفرة االجتماعية الخدمات إن 
 على اعتمدنا الفرضية هذه صحة على وللحكم لحاجاتهم، تلبيتها بمدى مرتبط الخدمات هذه عن ورضاهم
 :كالتالي وهي المعايير من مجموعة

 219 يمثلععون ينععةالع أفععراد مجمععوع مععن %1952 نسععبة نأ 12 رقععم الجععدول نتععائج بينععت: الصــحية التوعيــة -1
جابععة ،تععذكر صععحية توعيععة أي البحععث ميععدان المؤسسععة فععي توجععد ال ب نععه صععرحت مبحوثععا،  هععذا عععن العمععال وا 
 فعي راععت قعد تكعون ربمعا االسعتقاللية مرحلة دخلت المؤسسة اعتبارات على ما، حد إلى منتظرة تكن لم السؤال
 .للعامل الرفاهية توفر أن ش نها من التي والخدمات الشروط جميع ذلك
 عنهم وتقلل العمال، حاجات إشباع في تزيد ما كثيرا الخدمات هذه مثل إن:والمواصالت النقل خدمات-2

 رقم للجدول اإلحصائية القراءة خالل من لكن أكثر، بإنتاجية لهم يسمم مما المؤسسة، والى من المسافة تعب
 مبحوثا 211 يمثلون البحث عينة مجموع من%9252 نسبة أن في تمثل العام االتجاه أن جليا لنا اتضم 21

 .المحدد الوقت في عملهم إلى للوصولعمومي نقل وسيلة يستعملون ب نهم أجابوا
 يعانون ب نهم صرحوا المبحوثين من%9152 نسبة أن 21 رقم الجدول جنتائ أوضحت:اإلسكان خدمات -3
 وكذلك جهة، من إلنتاجيةا العامل قدرة على كثيرا يؤثر المؤشر هذا ،مبحوثا 221 بمجموع السكن لةمشك من
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 النفسية الحالة كذلكو  ،العامل مردود على ري ثت لها المسكن وقدم كالضيق للسكن مالئمةال  ير الظروف
 .أخرى جهة من العمال بقية مع عالقاته وحتى

 271 بمجموع المبحوثين مجموع من%2353 نسبة أن 21 رقم الجدول نتائج بينت لقد: التغذية خدمات -1
 تهتم وال تحافظ ال المؤسسة أن على يدل هذا لعمالها،  ذائية وجبة تقدم ال المؤسسة ب ن صرحوا مبحوثا،
 من والهروب العمل في  االلتزام عدم إلى العمال يدفع أن ش نه من وهذا ، والجسدية النفسية العامل بصحة

 .إليها يحفزهم ما يجدوا لم ألنهم المؤسسة،
 بتوفير مطالبة فهي عامة أو خاصة نوعها كان مهما مؤسسة أي أن هو هنا إليه اإلشارة تجدر وما 
 مستقبله، تامين في الفعالة المساهمة إلى بالحاجة يشعر العامل الن ، لعمالها االجتماعي التامين خدمات
 حالة في الطبية الرعاية توفير وكذلك وفاته، قبل كفالته تحت كانوا الذين أسرته أفراد من يرعاهم من وكل

 تنص ما وفق وهذا اجتماعيا مؤمنون ب نهم صرحوا المبحوثين جل انف ولهذا العجز، أو اإلصابة أو المرض
 .الصناعي بالعمل الخاصة الدولية واللوائم القوانين عليه
 إيجاد على تساعد أنواعها اختالف على الترفيهية األنشطة إن:الفراغ أوقات وشغل الترفيهية الخدمات -9

 من ثقافية وعادات قيما لها والممارسين العمال تكسب أنها كما الشركة، داخل االجتماعية العالقات وتقوية
 .التنظيم داخل للعمال المعنوية الروح من تزيد أن ش نها

 تقدم ال المؤسسة ب ن صرحوا العينة أفراد من %1677 نسبة أن 29 رقم لجدولا بيانات أظهرت فقد عليهو 
 تمارس أنها الدراسة عينة من10.3% نسبة صرحت فيما مبحوثا، 211 بمجموع لعمالها الخدمات هذه مثل

 المؤسسة يمثل الذي للفريق تابعة الفئة هذه كون إما مبحوثا، 21 ويمثلون المؤسسة داخل رياضية نشاطات
ما الرياضية، المحافل في  خدمات والرياضة فالترفيه.الفراغ أوقات في الرياضة ممارسة على معتادة أنها وا 

 على ويعمل اإلنتاجية، كفاءتهم رفع في يساهم واعيا، تنظيما فرا هم أوقات وشغل تنظيم على العمال تساعد
 .ونفسيا صحيا استقرارهم ضمان
 صعرحوا مبحوثا، 212 بمجموع العينة أفراد مجموع من %7171 نسبة أن 27 رقم الجدول نتائج أوضحت كما
 عملهععم إتقعان أجععل معن مجهععودات يبعذلون ذلعك ر ععم لكعنهم( الععرحالت) الخعدمات هعذه مععن يسعتفيدوا لععم بع نهم لنعا

 أفعراد معن %2279 نسعبة أن نجعد حعين فعي الدراسعة، مجتمعع مجمعوع من %1677 نسبة مثلته ما وهذا وبكفاءة،
 مثعل تقعدم المؤسسعة وأن الخعدمات، هعذه مثعل معن اسعتفادت قعد ب نها لنا أدلت مبحوثا، 11 يمثلون البحث عينة
 علعى اسعمه العامعل يسعجل أن شعرط اسعتثناء ودون العمعال بعين االقتعراع طريعق ععن وتعتم سعنة، كل الخدمة هذه
 .العمال جميع الخدمة هذه تعم حتى أخرى مرة االستفادة له يحق ال المستفيد وأن المرشحين، قائمة

 قعععدرة ععععدم ععععن لنعععا هيكلعععت الدراسعععة، محعععل التنظيمعععي للواقعععع العينيعععة المنطلقعععات أن يتضعععم هنعععا معععن        
 ويحععددها يمليهععا متطلبععات هععي والتععي المنتجععة، المؤسسععة ومتطلبععات منطلقععات تثمععين عععن المسععتقلة المؤسسععة
 الخععدمات بععين العالئقععي السععياق فكععبم المنشععودة، الفعاليععة تحقيععق يرنععو الععذي واالجتمععاعي االقتصععادي السععياق

 مظعاهر معن جععل والمعيعاري، الععاطفي التنظيمعي االلتعزام وآليعات االجتمعاعي، مجالهعا في العمالية االجتماعية
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 البنيعة هيكلعت التعي الداخليعة الوضعية من أصال تنبع راسخة كمظاهر واال ترابي اإلنسحابي التنظيمي االلتزام
 أن معن وبعدال يناقضعها، بعل ماهيته يؤكد ال فالعامل << والسلبي، البارد االرتباط بمظاهر الجزائرية، التنظيمية

 به يشعر وال يعمل، ال حين بكيانه يشعر إنه ذهنه، ويدمر مهجس يكبت الحرة، والذهنية الجسمية طاقاته ينمي
 لحاجاته إشباعا ليس فإنه تم ومتى بالسخرة عمل إنه كرها، بل طوعا بعمله يقوم ال فإنه هنا ومن يعمل، حين
 السائدة واالقتصادية االجتماعية الظروف هيكلة سوء تمليها عنه، خارجة ر بات إلشباع وسيلة مجرد هو بل،

 والممارسععععات الضععععبط آليععععات لتعمععععد ( 1).>>....الصعععععبة المعيشععععية والظععععروف العمععععل فععععرص لقلععععة وهشاشععععتها،
 ك سعععلوب السععلطوي النسععق مععن ولتجععععل الفاعلععة، الفئععات علععى الظععروف هعععذه وطعع ة استشعععار علععى السععلطوية
 (2).رادع أو وازع دون مآربه إلى الوصول في واستبدادية قهرية أكثر السلطوي النمط ألن للفعل،

  كإرهاصعععات التنظيمعععي الضعععبط وميكانيزمعععات آليعععات معععن تتخعععذ المسعععتقلة المؤسسعععة منطلقعععات أن ور عععم          
  االجتمععععاعي االسععععتقرار لتحقيععععق والمعيععععاري، القيمععععي النسععععق يععععنمط الععععذي المعقععععول افعععععل لتكععععريس كافيععععة <<

 العععوظيفي االلتعععزام ثقافعععة وتعععدعيم تضعععمين خعععالل معععن عامعععة، التنظيمعععي الواقعععع وتعععوازن خاصعععة للفاععععل والمهنعععي
 (*).>>الجزائرية التنظيمية سياقاتنا داخل االيجابي

 المحدد والمكان الزمان بعنصري مرتبطة كبير حد إلى محققة  ير األولى الفرضية أن إلى نخلص وبهذا
 المجال في العمالية االجتماعية الخدمات المستقل للمتغير ثيريةت  عالقة وجود عدمب تفيدنا والتي ،للدراسة

 التنظيمي االلتزام في والمتمثل التابع لمتغيرا على ،والترفيه والتغذية السكن خدمة في والمتمثل االجتماعي
 خدمات توفر عدم فر م بالمسيلة، الجزائرية الصناعية ل نسجة االقتصادية العمومية مؤسسةال داخل

 التنظيمي، االلتزام تحقيق على عملوا العمال أن ،إالالمؤسسة داخل االجتماعي المجال في عمالية اجتماعية
 وكذلك إتقانه، مع المحدد الوقت في العمل وانجاز واالنضباط، المحدد، الوقت في المؤسسة إلى كالحضور

 . العمل عن التغيب عدم

                                                                 
 .873، ص 8888، دار المعارف، القاهرة، 3سان بالمجتمع األنساق الكالسيكية، الطبعة ، دراسة لعالقة اإلنالنظرية االجتماعية المعاصرةعلي ليلة: 1

رسالة  نسق السلطة التنظيمية وعالقته بالوظائف التنفيذية لنسق تسيير الموارد البشرية، دراسة مقارنة لمؤسستين عامة وخاصة،أسمهان بلوم: 2
ماع، باتنة، دكتوراه علوم في علم االجتماع، تخصص تنظيم وعمل، جامعة الحاج لخضر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية، شعبة علم االجت

 .820، ص8088

أن كبم آليات  >>لوجية للمعالم الضبطيةبناء ثقافة االلتزام الوظيفي مقاربة ابستمو <<أوضحت الدراسة البحثية لع أسمهان بلوم في مقالها الموسوم: *
 االلتزام اإلنسحابي وتضمين آليات ثقافة االلتزام االيجابي يستدعي تثمين النقاط المحورية التالية:

 تضمين قيمة االهتمام بالحاجات االرتقائية النفسية الرمزية. -3
 .تطبيق منهج جودة الحياة الوظيفية لترسيخ معالي االستغراق الوظيفي -2
 أنسنة بيئة العمل. -1
 .بناء انساق سلطوية معرفية تنيط للواقع التنظيمي االنتقال من سلطة الخضوع إلى االعتراف بسلطة الغير -5

العلمية  مجلة عالم التربية، التي تصدرها المؤسسة العربية لالستشارات، بناء ثقافة االلتزام الوظيفي مقاربة ابستمولوجية للمعالم الضبطية أسمهان بلوم:
 .248، ص2035، القاهرة، أكتوبر، 2، الجزء 59وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع رابطة التربية الحديثة، العدد 
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 :الثانية الفرضية بمؤشرات المتعلقة العامة النتائج-2
 التكويني المجال في العمالية االجتماعية الخدماتحول المجمعة قيةمبرياأل المعطيات خالل من        
 الجزائرية الصناعية لألنسجة االقتصادية العمومية المؤسسة داخل للعامل المهني التوافق بتدعيم وعالقتها

(EATIT )التالية النتائج إلى الدراسة توصلت ،بالمسيلة: 
 بلوغ بهدف العامل أداء لفعالية المحددة التنظيمية العمليات أهم من التكوينية العملية أن اعتبار على

 في التكوينية العملية تهميش عن كشفت قد للدراسة األمبريقية المعطيات أن إال التنظيمية، والفعالية الكفاءة
 .لها كبديل األقدمية بالخبرة االهتمام خضم في الدراسة، مجال للمؤسسة التنظيمية البنية

 تحددت  للعمال فبالنسبة التكوينية، العملية من األداء مؤشرات موقع لتحديد مهدت المعطيات هذه
 في فعال دور من لها لما واألقدمية المهنية، الخبرة على اعتمادا المستخدمة التكنولوجيا في التحكم ظاهرة
 مختلف على والسيطرة العمل وطرق التكنولوجيا، في أكثر التحكم من تمكنه صناعية ثقافة العامل كسب
مكانية اآلالت  المستوى خضم في وهذا المؤسسة، طرف من تكوين ألي العمال تلقي عدم ر م صيانتها، وا 
 .المستخدمة التكنولوجيا في التحكم سهولة وبالتالي ومتخصصين مؤهلين كعمال يؤهلهم الذي التعليمي

مبحوثا  311من أفرا العينة والتي تمثل  %48.3أن نسبة  11وعليه فقد أظهرت بيانات الجدول رقم 
  EATITأن المؤسسة ال تقوم بدورات تكوينية لعمالها، خاصة في إطار التغير التنظيمي الذي تعرفه مؤسسة

في السنوات األخيرة وفي ظل الميزة التنافسية الحادة، وهي نسبة مرتفعة عن النسب األخرى الموجودة أعاله، 
لعمل ال يهم، الشيء المهم في نظرهم هو ت دية العمل المطلوب وفقط. وربما قد وأن الجودة واإلتقان في ا

 تمثل هذه النسبة جماعات العمل الرافضة للتغيير التنظيمي الذي طرأ مؤخرا في المؤسسة.
أن الغاية والهدف من عملية التكوين في نظر المبحوثين تختلف  50رقم  الجدول نتائج لنا بينت كما 

 92من مجموع المبحوثين بمجموع  % 35.3أن نسبةحيث سجل االتجاه العام للدراسة  آخر،من عامل إلى 
 سلوكه يتغير فالمتكونالغرض األساسي من عملية التكوين لديهم هو تغيير المنصب، رأت أن مبحوثا، 
 األخرى هي تتغير المتكونين يشغلها سوف التي الوظائف أن إلى باإلضافة ور باته، مهاراته وكذا وعاداته
 .المستحدثة والتكنولوجية االقتصادية المتغيرات لمواجهة

 أو اآلالت تعطيل عن تحدث قد التي الخسائر، من الكثير المؤسسة تجنب التكوينية، الخدمات إن
 دور له التكوين أن حيث العمل، أداء في كفاءته وعدم العامل، جهل عن الناشئة اإلنتاج جودة ضعف من
 التعليمية الخدمات أن كما. اإلنتاجية الكفاءة وزيادة العمل، حوادث من والتقليل المهارات، اكتساب في فعال

 أن الدراسة ميدان المؤسسة على يجب لهذا العمل، منصب في التحكم في كير بشكل تساهم والتكوينية
 سالمة على والمحافظة جهة من اإلنتاجية، العملية في فاعلية من له لما المؤشر لهذا هامة أولوية تعطي
 .أخرى جهة من العامل

 بالمؤسسة، والترقية التكوينية العملية من كل بين الربط خالل من الدراسة معطيات كشفت حين في
 مجال للمؤسسة التنظيمية البنية في فالترقية منهما، كل بين تربط عقالنية ميكانيزمات أي توجد ال أنه على
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 خضم في العامل أداء تدني بالضرورة عليه يترتب هذا موضوعية، و ير متحيزة أسس على قائمة الدراسة
 .العقالني  ير االجتماعية الخدمات نسق

 الرسكلة فالت هيل، التكوينية، المنظومة دحض عن األمبريقية الشواهد تكشف أيضا المنطلقات وبنفس
 على يقوم االقتصاد فتطور <<: سعد بشاينية تحليالت بلورته ما وهذا الخيال، من ضربا باتت الدورية
 وتمخض الحركية هذه عن فانبثق(1).>>الجانب لهذا أهمية أي تعير ال العامة المؤسسة ولكن الثقافة، تطوير
 فترة فطول التكوينية، العملية تثمين  ياب في الوظيفية والمواءمة المطابقة آليات وتموقع تعزيز عنها

 والتنظيمية، الوظيفية المتطلبات مع والتكامل لالرتباط ركينة وقاعدة خصبا، مرتعا باتت والخبرة العضوية
 للفئات تنظر تسييرية ذهنية عن يكشف ما وهكذا البشرية، الموارد وتطوير بتنمية يهتم ال المؤسساتي فالواقع
 . مربحة بطريقة استخدامها يجب لإلنتاج وعامل كسلع، الفاعلة
 المجال في العمالية االجتماعية الخدمات في والمتمثلة المستقل المتغير مؤشرات أن نستنتج أن ويمكن

  ير الثانية الفرضية أن إلى نخلص ومنه. المهني التوافق في المتمثل التابع المتغير على تؤثر ،ال التكويني
 عالقة هناك توجد هالأن لنا بينت والتي ،للدراسة المحدد والمكان الزمان بعنصري مرتبطة كبير حد إلى محققة
 إال الدراسة، ميدان المؤسسة في التكوين  ياب ر م هأن من التحقق تم والتي ،نمتغيريال بين واضحة ت ثيرية

 لهم العمال أن على يدل مما المؤسسة، في المستخدمة التكنولوجيا مع مهنيا يتوافقوا أن استطاعوا العمال أن
 التغيرات مواجهة عليهم سهل مما الصناعي العمل مجال في طويلة خبرة أولهم لذلك، أهلهم تعليمي مستوى

 .بالمؤسسة العقالني التسييرو  السائدة التنظيمية الثقافة إعاقة عدم إلى ؤديي بدور هذا.المستحدثة
 

 :ةالثالث الفرضية بمؤشرات المتعلقة ةالعام النتائج -2
 بغية المسؤولين مع إجراؤها تم التي المقابالت من وانطالقا البحث، بداية من ميدانيا لمسناه ما إن  
 المجال في العمالية االجتماعية الخدمات تعمل :يلي فيما والمتمثلة الثالثة، بالفرضية الخاصة النتائج استنتاج

 الصناعية لألنسجة االقتصادية العمومية المؤسسة داخل للعامل التنظيمي االلتزام بتحقيق االجتماعي
 ،الجداول لمختلف ميدانية معطيات من وتحليله عرضه تم   ما خالل ومن .بالمسيلة( EATIT) الجزائرية

 :الثالثة بالفرضية الخاصة بالبيانات المتعلقة النتائج أهم سنعرض .المقابالتو 
 أن كما، الواحد الفريق بروح العمل على تساعد التي المسؤولية روح فيهم تبعث العاملين مشاركة إن       
 تحقيق خالل من ايجابية عمل حياة و للمنظمة باالنتماء شعوره تعزز العمل أثناء الحرية العامل إعطاء
 .لديه االستقاللية حاجات
 يوبالتال العمل، عن تراباا  أكثر العامل تجعل المؤسسة داخل المشاركة  ياب ف ن األساس هذا وعلى       
 فإن لذا الشخصية، مصالحه تحقيق إلى األولى بالدرجة خاللها من يهدف سلوكيات انتهاج إلى هذا يحفزه
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 وأحاسيس مشاعر له اإنسان يبقى يكن مهما هنأل األهمية،  اية في أمر المؤسسة في البشري بالمورد االهتمام
 .  مراعاتها يجب

 مبحوثا، 19 بمجموع الدراسة عينة مجموع من % 21513 نسبة أن لنا بينت ،19 رقم الجدول فبيانات       
 األسلوب ،وهو المسؤولية من الهروب إلى بهم تؤدي مشاركتهم في العملية التسييرية بالمنظمةعدم  ب ن أجابوا
 العملية في المشاركة وهي العمالية الحقوق أهم من تحرمهم باعتبارها لمؤسسة،ا تجاه نظرهم في األنجع

 الطرفين بين العالقة تتميز لهذا المؤسسة، داخل التنظيمي بالتكيف يشعرون ال أنهم اعتبار ،وعلىالتسييرية
 التسييرية الثقافة)المؤسسة قيم مع تتماشى ال قيما لهم العينة  فرادف ،والسطحية بالبرودة( والمؤسسة العمال)

 كةبالمشار  للعمال الحق إعطاء وبالتالي .المؤسسة داخل العقالنية  ياب نتيجة بدوره وهذا ،(السائدة
 نأل والتطور للتغير قابلية أكثر و مأعماله على حرصا أكثرا تجعلهم بهم، الخاصة القرارات وبالخصوص

 .ذاتهم من نابعة القرارات
حرصا على أداء و  طاعة أكثر العمال تجعل تمييز، بدون للجميع الذات تإثبا وفرص الحرية إعطاءف        
 التنظيمي، العنصر و البشري لعنصرا بين الربط وهو الدراسة هذه خالل من إليه نهدف ما وهذا األعمال،

يجادو   التنظيمية الثقافة مع تكيفا أكثر وتجعلها العاملين طرف من المنتهجة السلوكيات من تقلل التي اآلليات ا 
 مع لتتالءم العالقات وشبكة التنظيمية والنظم الهياكل تغير ضرورة وت كيد ،المحكم العقالني التسييرو 

 .  بالمؤسسة البشرية العناصر
 صناعية مؤسسة أي في األداء مقومات أهم من يعتبر البشري المورد أن القول يمكن األساس هذا وعلى 

 فروق وجود هناك أن وبما ويرها،تط و األخيرة هذه استمرارية سر يكمن ومنها ،تجارية أو خدماتية أو كانت
 إبداء و المشاركة في جابيتهاي ودرجة للعمل الفرد صالحية على واضم ت ثير له فهذا األفراد، بين اختالفاتو 

 وسلوكهم العاملين أداء طرق على أكثر تعرفت المؤسسة تجعل الفروق هذه وكل ،العمل أمور حول اآلراء
 اإلدارة من ابتداء المؤسسة في المستويات لجميع مهمة العاملين مشاركة فان لذا العمل، أثناء وتصرفاتهم

 .المستهدفة النتائج لتحقيق بالعاملين، وانتهاء العليا
 العملية في المشاركةب للعمال السماح عدم هي نسبة أعلى 11 رقم الجدول قراءة لنا أوضحت وقد
 التي العراقيل أن لنا تبين النسبة هذه،مبحوثا 299 بمجموع للدراسة الكلية العينة من%21599بنسبة التسييرية
 داخل الفعال التسيير على سلبا اثر مام المباشر، المسؤول ضغوط هي المؤسسة داخل المبحوثين تواجه
 التوجيه ألجل ال والسلطة النفوذ في حبا العمال على التسلط سياسة يطبقون المسؤولين أن يدل فهذا ،التنظيم

 جهوية عالقة أو قرابة صلة أي المسؤولين مع لهم ليس الذين البسطاء العمال على وخصوصا والمتابعة
 .العمل عالقة على النظر بغض....أو
 خوفا انضباطهم من يديز  مهامهم أداء في العاملين على والضغط المسؤولين طرف من التسلط أن صحيم 

 مواقف أو مشاكل تحدث ما فكثير لمرؤوسيه، الرئيس معاملة كيفية يف يبقى المشكل أن إال العقوبات، من
 المراقب على هنا فالواجب النية، حسن على ذلك كان ولو حتى العمال، من المراقب أو الرئيس ضغط تسبب
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 لتصحيحه، ذاته حد في المشكل إلى رالنظ و العمال بين تمييز بدون ،موضوعية بصفة المشكل مع التعامل
 .ذاته حد في العامل إلى النظر ال

 محل المؤسسة وبالخصوص نوعها كان مهما الجزائرية المؤسسة أن إلى وضوح بكل نستنتج أن يمكن       
 المشرفين كفاءة عدم إلى يعود التسيير في نجاحها كبير،وعدم بشكل شخصية عالقات عليها تهيمن الدراسة
لى ،عامة بصفة  في تضع أن المؤسسة على البد لذا .العمال منها يعاني التي والضغوطات الالمباالة وا 

 المؤسسة في الموجودة النقائص ويعالج القوانين، تطبيق في الصرامة يم ثل العقالني،ألن ه التسيير حسبانها
 .ككل

 المهني الضغط بزيادة السوسيومهنية الفئات بعالقة المتعلقة و 11 رقم الجدول بيانات لنا بينت كما      
 عينة أفراد مجموع من%21521  سبةبن أن المؤسسة، داخل التنظيمية والقواعد بالتعليمات التقيد عن الناتج
 تطبيق ألن لديهم، الضغط وتيرة من تزيد والقواعد بالتعليمات التقيد بان أجابوا مبحوثا، 297يمثلون الدراسة
 األحيان بعض في تؤدي بالمؤسسة، المسطرة األهداف لتحقيق بينها فيما والمتكاملة المتناسقة الواقعية القوانين

 إلى ثانية،وبالتالي جهة من بينهم فيما العمال وبين ،جهة من والعمال لمسؤولينا بين صراعية تفاعالت إلى
 معينة مصالم أو حاجات األفراد إستراتيجية راءو  الن ، المطاف نهاية في العام النسق في االستقرار زعزعة
 . التنظيم أهداف مع بالضرورة متوافقة  ير كانت ولو حتى تحقيقها يريدون
 العمال حقوق في مجحفين المسؤولين أن إال بالمؤسسة، العاملين خبرة قلة من بالر م أنه القول يمكن       

ن  عالقة لها وأحاسيس، مشاعر له كانسان أو البيولوجية اآللة ناحية من سواء العامل إلى المسؤول نظرة وا 
 .المؤسسة داخل التنظيمي االلتزام إلى لبالعام تؤدي التي المعاملة بنوع وطيدة

 نمط بين تناقض وجود بعدم صرحت العينة لمفردات العام االتجاه أن 11 رقم الجدول لنا بين كما        
 يمثلون الدراسة لعينة الكلي وعمجمال من%53.01 نسبة لنا أوضحته ما وهذا ها،وداخل المؤسسة خارج الحياة
 العزاب من األ لبية الن.هاخارج و المؤسسة داخل الحياة نمط ت ثير له العائلية الحالة متغيرف ،مبحوثا 123
 وهذا المؤسسة، خارج االجتماعية العامل حياة نمط مع مناسب  ير المؤسسة داخل الحياة طنم أن يرون
 على النظر بغض العمال لكل عامة بصفة التكيف عدم نرجع أن يمكن كما المتزوجين، العمال عكس على

 التوظيف أن إلى السابقة، الجداول في إثباته تم وكما سابقا رأينا كما العشوائي، التوظيف إلى العائلية حالتهم
 بالسلب ينعكس مما المؤسسة، داخل العامل تكيف عدم إلى تؤدي التي الهامة األسباب بين من العشوائي

 للثقافة الفعال التسيير تعيق أن ش نها من سلبية سلوكيات وانتشار العقالنية،  ياب فيظل المؤسسة على
 .السائدة التنظيمية

 ب طر وثيقا ارتباطا التنظيم داخل األفراد لسلوك أن عرضها تم التي السلوك نماذج خالل من يتضم إذا 
 نماذج مختلف أن إلى بوضوح أشارت النسب هذه جميع أن ذلك. التنظيم في السائدة التنظيمية الثقافة

 خصائص في والمتمثل لمؤسسةل الخارجي النظام لتفاعل نتاج هي العمل داخل السلوك سوء وكذا السلوك،
 في يتحول العنصرين بين التفاعل هذا التنظيم، خصائص في والمتمثل للمؤسسة الداخلي النظام مع الفرد،
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 الغياب شكل في والموضم اإلداري التسيب في: متمثلة سلبية سلوكيات إلى العامل انتهاج إلى التناقض حالة
 من العديد يشمل الذي الذاتي االنضباط وعدم بجدية، األمور اخذ وعدم العمل من المبكر واالنصراف
 المختلفة، والمعامالت األعمال أداء من الهروب:مثل الرسمية مهامه ت دية أثناء للموظف السلبية الممارسات

 .للمسؤولين وخاصة الوظيفي المركز واستغالل األعمال، إنجاز في والوساطة المسؤولية عدم وكذلك
 وتوجيه للمؤسسة األهداف تحقيق إلى المسؤولين وتفكير جهد يتجه أن عوضا انه نرى هنا ومن  

 يسلكون هم ،للعامل العام األداء في أكثر للتحكم بديلة استراتيجيات بوضعللعاملين، السلبية السلوكيات
 على يتوقف مؤسسة أي نجاح أن نعلم وكما. المؤسسة مستقبل على األولى بالدرجة تؤثر سلبية سلوكيات

 المؤسسة سياسة مع يتماشون العمال وجعل الت ييد خلق على السائد، اإلشراف ونمط المسير الشخص قدرة
 من لغيرهم قدوة يكونوا أن المسؤولين على لذا.عامة والمؤسسة العمال مصلحة لتحقيق كراهية، ال طواعية
 .وعقالنية مرونة األكثر التسيير نمط مع متكيفة سلبيةال السلوكيات كل وجعل العمال
 ضمن تقع ومصادر أسس من السلطة ممارسي لدى ما كشف إلى تهدف األمبريقية التوجهات فهذه       

 سواء التنظيمي، التكيف أبعاد لترسيخ أساسية كمنطلقات الفاعلة، الفئات سلوك وتحريك لتوجيه سيطرتهم،
 .المؤسسة وسياسات قيم مع والتكيف العمل، فرق مع والتكيف الداء، مع التكيف مستوى على
 القرارات، اتخاذ في والمشاركة المساهمة آليات كل إبعاد يشهد الدراسة محل التنظيمي الواقع فإن وعليه

 للمنطلقات تنميطا تشاء، كيفما وحريته حركيته في تتحكم أن مؤسسة أية يمكن سلبي وكيل هو فالفاعل
 آلياتها أسسها، في اإلدارية القرارات عقالنية يكبم الذي األمر والعصا، الحذر لمنطق وتكريسا التايلورية

 والقوانين اللوائم بحرفية والتقيد االلتزام كآلية المشاركة دحض ك ساس الخبرة فتضمين المعيارية، ومنظومتها
 .سلبي تنظيمي تكيف لترسيخ األساسية اللبنة يعد

 هي والتي الوظيفية الحياة جودة عن تكشف ال التنظيمي، الواقع وسياسات أهداف قيم، مع فالتكيف       
 إلى وال للعاملين، الوظيفية الحياة على تؤثر التي الجوانب مختلف تحسب تستهدف موضوعية، ممارسات

 زمام الدين نور منطلقات تثمنه ما وهذا التنظيمي، التكيف أبعاد تعزيز إلى ترمي التي التنظيمي الدعم آليات
 سلوك هو ولكن فيها، القرار اتخاذ وسهولة صعوبة في بالضرورة ليس هو الجزائرية المؤسسة مشكل إن"

 (1)."التخارج الشديد ذاته الجزائري االقتصاد وفي ذاتها، المسيرة النخبة وتركيبة
 آليات عن ينصرف التنظيم جعلت التي البالية بالقيود المكبلة التسييرية الذهنية استمرار إطار وفي        

 الواقعية سياقاته في يعلن األبعاد، ثابت هيكلي تصور ضمن استدماجها تم التي"  االستقاللية وميكانيزمات
 مظاهر قنن مما المصالم، وتواطؤ النفوذ واحتكار والكفاءة، للتخطيط قدرتها ت كيد عن البيروقراطية عجز عن

 (2)".  الفعالة الثقافية والرموز البناءة األخالقية القيم من التنظيمية البنية تجريد في ساهمت سلوكية

                                                                 
، ص 8008، دار الكتاب العربي، الجزائر، 8، الطبعة (0..1-1.32خيارات التنموية بالمجتمع الجزائري، )السلطة الحاكمة والزمام نور الدين: 1

872. 

 .972ص ،سابق مرجع: بلوم أسمهان2
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 العشائرية، فالمحسوبية، التنظيمية، البنية داخل تتنامى الرسمية  ير المعايير من جعل ما وهذا         
 العمل وأداء العمل، فرق مع التنظيمي التكيف أبعاد فإن ذلك ر م أخرى، دون فئة لتوظيف راسخة منطلقات

 اإلنتاج عناصر لقيمة المستقلة المؤسسة تجاهل العينية التوجهات هذه عزز وما مستمر، انخفاض في
 أن كما عمالها، أ لب يطبع يزال ما التبذير وحتى والتهاون االتكال عالم أن إال"  مستقلة أنها فر م والعمل،
 (1)".  االشتراكية بالذهنية يعمل يزال ما للمؤسسة الخارجي المحيط
ا عطاء العامل الحرية و  المؤسسة، نظام مع العمال وتكيف المشاركة، من كل أن نستنتج أن ويمكن        

 أخطاء وتصحيم العمال، على النفوذ وفرض التسلط وعدم العاملين، بين المسؤول تميز وعدم ،أثناء العمل
 تقبلو  الذاتي، بااللتزام هسحساإ يعمق المسؤولية العامل وا عطاء ذاته، حد في العامل معاقبة دون العامل

 مع قيمه وتوافق للمؤسسة، الداخلي النظام مع العامل وتكيف العمال، ومبادرات اقتراحات المباشر المشرف
 تعيق التي االستراتيجية والسلوكيات السلبية السلوكيات في التحكم آليات من تعتبر مؤشرات كلها قيمها،
 والمكان الزمان بعنصري مرتبطة كبير حد إلى محققة الثالثة الفرضية أن إلى نخلص ومنه. العقالني التسيير
 مع تكيفا أكثر كان كلما التنظيمية القيم مع العامل قيم توافقت كلما أنه لنا بينت والتي ،للدراسة المحدد
 محل التنظيمي الواقع متطلبات خضم في وهذا تتحقق لم الفرضية فإن وعليه .للمؤسسة العقالني التسيير
 . الدراسة

 

                                                                 
 جامعة عن تصدر واإلنسانية، االجتماعية العلوم ،مجلةالسوق اقتصاد مرحلة في الجزائرية االقتصادية المؤسسات:دومي سمراء بوخاوة، إسماعيل1
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 * نتائج الدراسة:
تعتبر الجزائر من الدول الرائدة في مجال الخدمات االجتماعية العمالية، خاصة في مرحلة التسيير         

االشتراكي، أين سنت اللوائم والقوانين الدالة على إلزامية توفير مثل هذه الخدمات في المؤسسات الصناعية 
ل على أداء عملهم بشكل جيد، و تساهم في والمدرسية والجامعية و يرها، كونها عامال مهما في تحفيز العما

 تحسين ظروف العمال الفردية واألسرية، وهذا ما قد ينعكس إيجابا على مردود اإلنتاج.
لكن اإلفراط وسوء تسيير هذه الخدمات االجتماعية في المؤسسات الصناعية الجزائرية كان له آثار  

هذا ما أوضحناه في الفصل الثاني والثالث من هذا سلبية على االقتصاد من جهة، والعمال من جهة أخرى، و 
 البحث.
والشيء الملفت لالنتباه هنا هو أنه ر م األزمات ت االقتصادية  التي مست الدولة الجزائرية في   

اآلونة الخيرة ) إنهيار سعر البترول (، إال أن هناك بعض المؤسسات العمومية الكبيرة مازال عمالها يحضون 
مات حتى يومنا هذا، ومنها شركة سوناطراك التي توفر لعمالها مجموع الخدمات االجتماعية بمثل هذه الخد

تقريبا مادية كانت أو معنوية، وهي تعتبر من المؤسسات العمالقة التي ذاع صيتها حتى خارج الجزائر، مثل 
والمساعدات المالية، توفير خدمة السكن، النقل، الرحالت، المخيمات الصيفية، البيع بالتقسيط، العالوات 

و يرها من الخدمات المحفزة على العمل واإلنتاج، باإلضافة إلى مؤسسات أخرى انتهجت تقريبا نفس النهج 
مثل سونلغاز، رياض سطيف، نفطال، القال، وبعض المؤسسات الخاصة كمؤسسة ملبنة الحضنة للحليب 

 ومشتقاته بالمسيلة.
ية ل نسجة الصناعية الجزائرية مكنتنا من استجالء عناصر إن دراستنا للمؤسسة العمومية االقتصاد

تحليلية هامة ساعدتنا على فهم ومعرفة نوعية الخدمات االجتماعية المقدمة للعمال، وموقفهم منها ك ساس 
للعملية اإلنتاجية، ومدى رضاهم عنها وشعورهم تجاهها، كما مكنتنا أيضا من معرفة عملية استخدام اليد 

لكيفية المتبعة في تسييرها وتحفيزها، وطبيعة العالقات القائمة بين الفئات العمالية في المؤسسة. العاملة، وا
الذي يتجسد ميدانيا والذي يشكل القطاع الخاص في اآلونة الخيرة احد ركائزه، سيؤدي  الن مشروع التنمية

التغيير، الن المضمون االيدولوجي حتما إلى إعادة فهم كل البنى االجتماعية واالقتصادية التي سيمسها 
لوظيفة المؤسسة الصناعية الخاصة يكتنفه تصور جديد لتنظيم المجتمع، وفق أسس ثقافية واجتماعية 
واقتصادية جديدة، وكل هذه القضايا ستكون مجاالت ثرية وواسعة للتناول والدراسة مستقبال، الن الواقع 

ر اكبر قدر ممكن من الخدمات حتى يتسنى لها المنافسة الحالي يفرض على مؤسسة صناعية تقديم وتوفي
 من جهة، واالستمرارية من جهة أخرى، وهذا هو نمط اقتصاد السوق.

وعليه فان ما توصلت إليه نتائج دراستنا هذه أن ظروف العامل في المؤسسة ميدان الدراسة تتسم  
ها، وهذا من شانه أن يساهم في التقليل من بنقص في تقديم الخدمات االجتماعية العمالية خاصة المادية من

الروح المعنوية للعامل من جهة، وااللتزام التنظيمي من جهة أخرى. إذن يجب على المؤسسة ميدان الدراسة 
 أن تفعل هذه الخدمات االجتماعية بشكل اكبر مما هي عليه.
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بالمؤسسة العمومية االقتصادية إن ما تم  جمعه من بيانات حول واقع الخدمات االجتماعية العمالية 
ل نسجة الصناعية الجزائرية بالمسيلة" يبين لنا أن العمال ال يحضون برعاية اجتماعية كبيرة، على عكس ما 

 يوجد في مؤسسات أخرى، التي تقدم لعمالها معظم الخدمات االجتماعية التي تهيئ لهم جو العمل المريم.
ن اإلدارة واللجان المنتخبة من اجل تحقيق التكامل في توفير لذا يجب العمل على تشجيع التنسيق بي

خدمات اجتماعية تتماشى ومتطلبات العمل المختلفة، ال سيما أن اإلدارة تقوم بتغطية بعض مجاالت 
الخدمات االجتماعية مثل: النقل، التغذية العالوات،..الخ. حتى يتسنى الوقوف أكثر ف كثر على واقع 

المقدمة للعمال بالمؤسسة العمومية االقتصادية ل نسجة الصناعية الجزائرية بالمسيلة،  الخدمات االجتماعية
نتاجيتهم.  ومحاولة تجاوز الظروف التي من ش نها أن تقف حاجزا أمام العمال للرفع من مردود يتهم وا 

، مكنتنا من و ألن الدراسة السوسيولوجية للخدمات االجتماعية العمالية والثقافة التنظيمية السائدة 
التعرف على طبيعة  التسيير المتبع على اعتبار أن الثقافة التنظيمية هي مجموعة من االفتراضات التي 
تهيكل مجموع سلوكيات التسيير في المؤسسة، وهذه السلوكيات هي التي تؤثر إلى حد بعيد على البنية 

، باإلضافة إلى هذا فان الخدمات االجتماعية والتركيبة الداخلية، وعلى االنسجام واندماج الفاعلين بالمؤسسة
العمالية تعد إحدى الميكانيزمات األساسية التي من ش نها تسهيل عملية التواصل والتفاهم بين العمال في 

 التنظيم الصناعي.
فالخدمات االجتماعية العمالية بالمؤسسة العمومية االقتصادية ل نسجة الصناعية الجزائرية بالمسيلة  
نما هي نتاج لتداخل عناصر مختلفة متعلقة بالبنية ليست  وليدة فعل عمالي معزول لجماعة العمال، وا 

السوسيولوجية للعامل، الذي استطاع أن يطور من كفاءاته  ويجند قدراته، في ظل العمل الصناعي الخاص، 
يشية، وهذا خالفا ومرتبطة كذلك بالحافز المادي الذي يمكن العامل من تجاوز مشاكل تدهور ظروفه المع

لما هو معمول به في مؤسسات صناعية خاصة أخرى، والتي استبعدت الوظيفة االجتماعية للعامل، و 
بالتالي تقوقعت في عالقاتها مع مستخدميها في إطار عالقة عامل/أجرة، فيما أهملت الجوانب األخرى 

 مة للمشروع.المساهمة في رفع معنوياتهم، والمدرجة ألهدافهم ضمن األهداف العا
و قد أظهرت هذه الدراسة أن الفضاء االجتماعي للمؤسسة ميدان الدراسة يسيطر عليه تقريبا الشباب  

الذين لهم من التجربة المهنية ما يؤهلهم للعمل. وذوو مستويات تعليمية جيدة بالنظر إلى طبيعة عملهم، 
 التي تميزهم ضمن إستراتيجية معينة.ومن ثم توجيههم نحو إنجاح سياسة المشروع، حيث تدرج الخصائص 

العمالية الخدمات االجتماعي  من خالل المعالجة النظرية واإلمبريقية لموضوع دراستنا الذي يدور حول
والثقافة التنظيمية في ظل التغير التنظيمي للمؤسسة الجزائرية، اتجهت دراستنا للكشف عن واقع العوامل 

، ومدى  اتساقها مع مبادئ ومتطلبات المؤسسة المستقلة التي تنشد التنظيمية في المؤسسة مجال الدراسة
الرشادة والعقالنية في شروطها ومؤشراتها، ومن ثم عالقتها بتفعيل أداء العامل، وهذا في ظل طبيعة عالقة 
العمل التي تربط العامل بالمؤسسة، وعليه ركزنا في دراستنا هذه على تحليل ومعالجة كل من العوامل 

ات التالية: الخدمات االجتماعية العمالية في المجال االجتماعي،  الخدمات االجتماعية العمالية في الخدم
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المجال التكويني، الخدمات االجتماعية العمالية في المجال النفسي، وعالقتها بمؤشرات أداء العامل والتي 
 عليه جاءت نتائج الدراسة كما يلي:حددناها في االلتزام التنظيمي والتوافق المهني، والتكيف التنظيمي، و 

فبالنسبة لمظاهر الخدمات االجتماعية العمالية في المجال االجتماعي والمتمثلة في كل من الخدمة  -
السكنية، والنقل، والتغذية، والرحالت الترفيهية، وكذا خدمة النشاطات الرياضية، تمكنت الدراسة من تحليل 

 سسة مجال الدراسة في عالقتها بمؤشرات أداء العامل وكانت كما يلي:واقع هذه الخدمات المطبقة في المؤ 
كشفت معطيات الدراسة الميدانية من خالل المعالجة الكمية للمعطيات المجمعة عن عدم فاعلية نسق  -

الخدمات االجتماعية، في خضم خدمات النقل التي وصفوها بالغير الئقة والقديمة، والغير كافية مقارنة بعدد 
مال وهو ما يترتب عليه ازدياد معدل التغيب العمالي وخاصة فئة العمال المؤقتين وت خرهم عن مواعيد الع

العمل، أما الخدمات الصحية فبالر م من تواجد طبيب بالمؤسسة إال أن العمال أقروا ب ن وجوده من عدمه 
صعبة والمواد الكيماوية نفس الشيء، ما دام ال يتابعهم في مكان عملهم في خضم الظروف الفيزيقة ال

المستخدمة، حيث أقر جل بعدم خضوعهم للفحص الطبي بطريقة مستمرة ومنتظمة، أما الخدمات التثقيفية 
فمعظم العمال أقروا بعدم وجودها مادامت ال تؤدي الدور المنوط بها داخل المؤسسة، في خضم تزايد معدل 

 ين. تهرب العمال من أداء أعمالهم وخاصة العمال الدائم
وقد كشفت الدراسة أيضا على أن عملية التوظيف في المؤسسة مجال الدراسة بعيدة كل البعد عن 
معايير وآليات الكفاءة العلمية، فهي رهينة الممارسات البيروقراطية التي تتخذ من الوساطة والعالقات 

لمهنية، وفي ربط مؤشر الشخصية المعيار األول في إلتحاق العامل بالتنظيم، ومن ثم  تحديد وضعيته ا
التوظيف بمؤشر دوران العمل كشفت معطيات الدراسة ب ن العمال  ير الراضين عن وظائفهم قد يكونون هم 
الذين وظفوا بطرق  ير عقالنية أساسها المحاباة والوساطة، إال أننا نجد نسبة دوران العمل لدى العمال 

وذلك ر م إدالء بعض  مفردات العينة بعدم العمل وفق الدائمين أكثر بكثير منها عند العمال المؤقتين، 
تخصصها وعدم تناسب الوظيفة لمؤهالتها وكفائتها المهنية، فتعايش المتناقضات االجتماعية والتنظيمية في 

يغير من مركز  فال يتغيب وال –مراكز العمل، تجعل من العامل يلتزم بمختلف آليات الضبط التنظيمية 
را لتذمرهم واستيائهم من الواقع التنظيمي، فالعالقة بين طريقة التعيين وظاهرة دوران ر م أنها مصد -عمله

العمل داخل التنظيم، تبقى مجرد أطر نظرية بعيدة عن محددات الواقع األمبريقي، في خضم متطلبات 
  1اقتصاد السوق  والظروف االقتصادية السيئة.

دراسة ممارسعات ديمقراطية تتجه نحو التوجيه  والرشادة، مما إن الممارسات اإلشرافية في التنظيم مجال ال -
جعل عالقات العمل التي تربط العمال بالمشرفين حسنة في مجال العمل ، وهذا ما أقره جل أفراد عينة 
الدراسة في وصفهم ل سلوب اإلشرافي بالمقبول في عمومه قائم على أساس عالقات الصداقة التي قد تنش  

االجتماعية والتي تعد أساس نجاح ممارسة العملية اإلشرافية الكفيلة بتحديد الفعالية التنظيمية،  نتيجة الروابط
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وهو ما أقره جل المشرفين من خالل المقابالت التي أجريت معهم، إذ أقرت النتائج الكيفية على أنهم يتبعون 
ورا بالمسؤولية وأداء لعمله، هذه األسلوب التسامحي باستخدام التوجيه واللين، مما يجعل العامل أكثر شع

فالمؤسسة مجال الدراسة مستقلة 1،*في دراسته أحمد الرشيديالنتيجة تتماشى مع النتيجة التي توصل إليها 
ومبادئ االستقاللية تنص على تثمين العملية اإلشرافية وجعلها أكثر عقالنية وفقا لآلليات التي تدعمها 

 أجل تحقيق األهداف التنظيمية على حساب المصالم الشخصية.الصالت والروابط االجتماعية، من 
وفي المقابل كشفت معطيات الدراسة الميدانية من خالل المعالجة الكمية للمعطيات المجمعة، عن  عدم  -

تقديم خدمة تكوينية لجميع العمال، والتي من ش نها أن تمنم للعامل ثقافة صناعية تمكنه من التحكم في 
فانعدام العملية التكوينية في الواقع التنظيمي قد  ،لمستخدمة والسيطرة على مختلف طرق العملالتكنولوجيا ا

يشكل حاجزا أمام تحكم العامل في اآللة، فهو كفيل بتشغيلها دون معرفة للمفاهيم التقنية المتعلقة بها وال حتى 
 كيفية صيانتها. 

لتنظيمية المحددة لفعالية أداء العامل بهدف بلوغ على اعتبار أن العملية التكوينية من أهم العمليات ا
الكفاءة والفعالية التنظيمية، إال أن المعطيات اإلمبريقية للدراسة قد كشفت عن تهميش العملية التكوينية في 
ستبدالها بمعايير أخرى  ير موضوعية كالخبرة واألقدمية جاعلة  البنية التنظيمية للمؤسسة مجال الدراسة وا 

ات لممارسات تنظيمية أخرى، كالترقية التي أصبحت معيارا لت كيد المكانة االجتماعية  بدل تحديد منها محدد
األداء، وهو ما مدى لتحديد موقع مؤشرات األداء من العملية التكوينية في التنظيم مجال الدراسة، فبالنسبة 

برة المهنية واألقدمية، لما لهما من للعمال تحددت ظاهرة التحكم في التكنولوجيا المستخدمة اعتمادا على الخ
العمل، والسيطرة دور فعال في كسب العامل ثقافة صناعية تمكنه من التحكم أكثر في التكنولوجيا، وطرق 

مكانية صيانتها، وهذا في خضم المستوى التعليمي الذي يؤهلهم كعمال مؤهلين على مختلف اآلال ت وا 
 نولوجيا المستخدمة.ومتخصصين وبالتالي سهولة التحكم في التك

في حين كشفت معطيات الدراسة من خالل الربط بين كل من العملية التكوينية والترقية بالمؤسسة، 
على أنه ال توجد أي ميكانيزمات عقالنية تربط بين كل منهما، فالترقية في البنية التنظيمية للمؤسسة مجال 

 الدراسة قائمة على أسس متحيزة  ير موضوعية. 
ذا كا نت مبادئ االستقاللية في خضم سلسلة اإلصالحات جاءت بهدف تعديل القوانين وا عادة وا 

تسطير األهداف التي ت تي في مقدمتها رفع مستوى اإلنتاجية من خالل االهتمام بالخدمات االجتماعية 
وتفعيل أداء والعمليات التنفيذية واإلدارية لنسق تسيير الموارد البشرية لما تلعبه من دور فعال في بلورة 

العامل. فاألطر الجديدة لعملية التوظيف في ظل استقاللية المؤسسة كان كفيل من تمكن المؤسسة المستقلة 
مكانيات العامل  من تحقيق مردودية عالية، وتحسن أداء العامل في إطار التنسيق بين متطلبات الوظيفة وا 

 وبالتالي الحد من ظاهرة التغيب العمالي.

                                                                 

1 
في الفصل األول. أنظر الدراسة الخامسة *
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كننا القول أن تحقيق خدمات اجتماعية فعالية في المؤسسة مجال الدراسة، مرهون وفي األخير يم 
بفعالية وعقالنية العوامل التنظيمية في ظل التطبيق الفعلي لمبادئ التنظيم، التي تنص عليها مبادئ 

مومية االستقاللية، والتي جاءت في أساسها للحد من هذه اإلفرازات السلبية التي عانت منها المؤسسة الع
حيث اكتسبت المؤسسة العمومية في ظل مبادئ اإلستقاللية  طيلة فترات المراحل التنظيمية التي مرت بها،

مواصفات نظرية جديدة على مستوى بنيتها التنظيمية، قولبتها مبادئ االستقاللية التي تنشد الرشادة والعقالنية 
سلوكات بيروقراطية سلبية ات بقيت رهينة ممارسات و الفعالي في شروطها ومؤشراتها لرفع فعاليات األداء، هذه

موروثة عكستها إفرازات البنية االجتماعية، التي لم تسمم بتطوير خصائص البنية التنظيمية وفق المعايير 
 الموضوعية التي تتماشى ومنطق الفاعلية. 

 

IV-والمقترحات التوصيات: 
 :تقديمها يكن التي والتوصيات المقترحات من جملة هناك -

 :عامة ومقترحات توصيات
 أو الثقافية أو االجتماعية الناحية من سواء لالستثمار المناسبة األجواء وخلق المالئمة الطرق تهيئة -

 .السياسية أو االقتصادية أو األمنية
 الميدان، في والمختصين الخبراء خالل من وذلك المسيرين أو للعمال بالنسبة سواء التوعية ضرورة  -

 مع الصناعية، المؤسسات في االجتماعية الخدمات وأهمية الخوصصة، عملية حول شروح تقديم مثل
 .المجال هذا في البلدان بعض تجارب تقديم

 إلى منتوجاتها تصدير يمكنها حتى المنافسة على الصناعية المؤسسات قدرات تطوير على العمل -
 .بقائها على والمحافظة الخارج

 إلى تهدف ولوائم وتشريعات قوانين سن مع مؤسسة كل في العمالية االجتماعية الخدمات دور تفعيل -
 .ومدروس عقالني بشكل وتطبيقها تمكينها

 من للقوانين الفعلي التطبيق على السهر و المالية الناحية من ومحيطها االقتصادية المؤسسات مراقبة -
 .لها الحسن السير على للمحافظة ذلك في مختصة لجان إنشاء خالل

 .السوق القتصاد الحقيقية المتطلبات مع وتكييفها القوانين بعض على الضرورية التعديالت إدخال -

 عالقة لها التي والمؤسسات الهيئات وسير تنظيم آليات على وعميقة جذرية تغييرات إدخال -
 .و يرها والخدماتية الصناعية المؤسسات منها السيما باالستثمار

 كفاءات على الحصول يمكن حتى العلمي البحث وسياسة التكويني النظام في النظر إعادة ضرورة -
 ذوو تقنيين مسيرين وتكوين توفير مع السوق، اقتصاد ظل في وخاصة الجديدة، التغيرات تواكب
 .واإلشراف التسيير مجال في وخبرة كفاءة

 .التسويقي العمل نجاح لضمان منه البد ونظام عمل ك سلوب للتسويق تخطيطي نظام إدخال ضرورة -
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 اإلنتاج أجهزة عصرنة خالل من العام للقطاع التابعة االقتصادية المؤسسات ظروف تحسين ضرورة -
دخال  .المتطورة التكنولوجيا وا 

 .جديدة عمل مناصب لخلق المباشر األجنبي االستثمار تشجيع -
 :خاصة ومقترحات توصيات
 الجانب عليها يغلب للعمال المقدمة العمالية االجتماعية الخدمات أن بحثنا خالل من الحظنا -

 الترفيه، العمل، داخل المعنوية الروح رفع) المعنوية الخدمات بين الموازنة هو نقترحه وما المادي،
 السكن، األجور،)  المادية الحوافعععز تتضمن التي الماديعة الخدمات وبين( العمل أثناء الراحة أوقات
 .والروح المادة بين الموازنة وهي اإلنسانية الطبيعة تفرضه ما وهذا...( النقل،

 األرباح من المؤسسة فيها تساهم سكنية، تعاونية بإنشاء للعمال الالئق السكن توفير على العمل -
 الروح من يرفع أن شانه من وهذا ودوليا، وطنيا ومعروفة كبير، رأسمال ذات شركة كونها المحصلة،
 .اإلنتاجية في والزيادة للعامل المعنوية

 ذلك، أمكن إن العمال كل تمس مستمرة شهرية دورية بفحوص المؤسسة طبيب قيام الضروري من -
 .استفحالها قبل منها يعانون التي األمراض عند الوقوف ألجل

 واالستشفائية الصحية المراكز إلى العمال بإرسال وذلك أكثر للعمال الصحية الخدمة تفعيل ضرورة -
 .الدراسة محل الشركة في موجود  ير وهذا المعدنية، والحمامات

 هو كما وعائالتهم للعمال خدمات تقدم للشركة، تابعة مختصة عيادات تعيين أو بناء على العمل -
 ".سوناطراك" شركة في مطبق

 للعمال والنفسية االجتماعية الحاالت لدراسة ونفسانيين اجتماعيين أخصائيين توظيف يستحسن كما -
 .عليها والقضاء

 والمشرفين القادة التزام ضرورة مع المؤسسة، لتسيير القرارات وضع في العمال إشراك على العمل -
 .الديمقراطية باألساليب

 بناء المحكم، والتوجيه العملي، بالتخطيط العمالية والرعاية االجتماعية الخدمات برامج إثراء ضرورة -
 .حاتهماقترا تبني وعلى للعمال االجتماعية األوضاع دراسة على

 .أدائهم وتحسين للعمال األمثل للتكوين والمهنية التكوينية والبرامج الطرق من التكثيف على العمل -

 الفاعلة األطراف بين التفاهم من جو لخلق والمسؤولين العمال بين دورية لقاءات تنظيم على العمل -
 .الشركة في

 قوانين وضع خالل من... والحذاء الخوذة، مثل الحوادث من الوقاية لمالبس العمال ارتداء ضرورة -
 .لذلك صارمة

 ومشاكلهم العمال حالة عن تقارير بتقديم للمسؤولين السماح خالل من الثقافي العمل تفعيل -
 .واقتراحاتهم ومتطلباتهم
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 سياسة بوضع األجر، وخاصة التعويض طرق تحسين خالل من المسبق التقاعد على العمال تشجيع -
 . جديدة عمل فرص بخلق يسمم مما الحالي، المعيشي المستوى مع تتناسب حكيمة

 .والشركة بالمنتج للتعريف واسعة إشهارية بعمليات القيام -

 تقنيات يستخدم كفئ إداري طاقم بتوفير مرهون الخاصة، أو العمومية المؤسسة نجاح فان ثم ومن -
 وأهدافه، ر باته له إنسانا باعتباره والعامل بالعمل االهتمام بين تجمع التي الحديثة، التسيير وأساليب

 .المنشودة األهداف تحقيق على تساعدها تسييرية ثقافة على تتوفر أن اإلدارة من يتطلب وهذا

 إجراء عملية لتسهيل والخاصة، منها العامة االقتصادية والمؤسسات الجامعة بين التنسيق ضرورة -
 يقوم أن والباحث العلم لطالب يتسنى حتى التعامل، في الوساطة إلى اللجوء دون الميدانية، البحوث
 . وجه أكمل على بعمله

 :الصعوبات بعض
 :منها الصعوبات بعض واجهته هذا بحثنا أن إلى هنا اإلشارة تجدر 
 المحلي المستوى على جديدا تخصصا باعتباره العمالية االجتماعية الخدمات مجال في الدراسات قلة -

 .الوطني والمستوى

 في يترددون جعلهم الذي الشيء االجتماعية، البحوث من المنشود بالهدف العمال بعض وعي عدم -
 خوفا والثانوي، االبتدائي المستوى ذوو العمال منهم خاصة األسئلة، عن اإلجابة في األحيان بعض
 .المطروحة األسئلة خصوصية من

 االجتماعية البحوث خاصة والمسيرين، العمال بعض طرف من العلمي بالبحث االهتمام قلة
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 خاتمة

الجزائرية، جاء نتيجة مبررات إن تناولنا لموضوع الخدمات االجتماعية العمالية بالمؤسسة الصناعية 
ودوافع موضوعية وذاتية، فرضته التغيرات السياسية واالقتصادية التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن، 
وانفتاحها على اقتصاد السوق، وذلك من أجل الوقوف وتشخيص واقع الخدمات االجتماعية في المؤسسة 

ياة االجتماعية والنفسية والصحية وحتى المهنية للعمال، ألنه الصناعية للنسيج بالمسيلة، وانعكاسها على الح
كلما زاد المستوى االجتماعي والثقافي، ازداد معه الوعي االجتماعي لدى أفراد المجتمع عامة، والعمال 
شباع هذه الحاجات، في ظل ثقافة تنظيمية  خاصة، دعاهم ذلك إلى ضرورة قيام خدمات لسد هذه المطالب وا 

زة. فاإلنسان يعتبر الطاقة الفعالة في التغيرات الحاصلة على مستوى الساحة االجتماعية خاصة ومتمي
واالقتصادية، وبصورة أدق هو المحرك األساسي لوتيرة اإلنتاج على نمطيه المادي والمعنوي، ومن هذا 

رد في ميدان المنظور كان لزاما علينا أن تضع المؤسسات العمومية الجزائرية سياسة ناجحة للنهوض بالف
عمله للزيادة في عملية اإلنتاج، لهذا اخترنا هذا الموضوع باعتباره أداة ناجحة لدفع العمال إلى العمل أكثر، 
وضمان  أكثر استقرار لهم في ميدان العمل، الن الخدمات االجتماعية العمالية، تساهم بشكل كبير في رفع 

التالي تسهيل الحياة اليومية، لتحقيق الرفاهية المادية المستوى المعيشي للعامل، وكذا تنمية شخصيته، وب
 والمعنوية واالندماج أكثر المؤسسة.

وعليه فان وجود الخدمات االجتماعية في أماكن العمل، يكتسي أهمية كبرى خاصة بعد التقدم العلمي  
رأسمال المؤسسة، والواقع والتكنولوجي الذي شهدته معظم بلدان العالم في اآلونة األخيرة، الن العامل يعتبر 

أن رقي األمم وتطورها مرهون بمدى تقدمها في المجال العلمي والعملي، وبنوعية الخدمات التي توفرها 
 المؤسسات الصناعية لعمالها وأفرادها، أو التي يقدمها المجتمع.

 في بل لق،مغ محيط في مداها يقع ال المنظمة أو التنظيم ثقافة فان إليه التوصل تم ما خالل ومن
 ل فراد المختلفة، الثقافية المستويات على المتراكمة الثقافية مكوناته في بالتنوع يتميز واجتماعي محيط ثقافي
 الجهوية الفرعية الثقافات عن تعبر متراكمة فرعية ثقافات يحملون والذين التنظيم، مع أو المتعاملين الموظفين
 للشخصية الثقافية المكونات مع التناقض إلى يؤدي المكونات واالختالف في التنوع هذا وكل والوطنية،
 برسم يقومون من هم التنظيم، فاألفراد نجاح عليه يتوقف الذي األهم الجزء باعتبارهم التنظيم، ألفراد اإلنسانية
 عن تعبر معينة، لثقافة تراكم على تحتوي والتي المنظمة، ثقافة يشكلون الوقت نفس وفي وتطبيقها، السياسات
 التنظيم على يجب عموما للتنظيم، الهيكلي والنمط للسلطة الهرمي السلم مستوى على التنظيمية الشخصية

أن  التناقض، عن الناتج الوالء انعدام أو وانخفاض الصراع إلى يؤدي قد الذي التناقض احتواء اجل ومن
 بشكل وذلك إليه، الصادرة األفراد ثقافات أو الثقافات الفرعية جل احتواء من تمكنه دينامكية يكون ثقافة

 جهتين: من التكيف يحدث

  المتعاملون. أو الموظفون يحملها قد ايجابية ثقافات خالل من التغيير إحداث  -

 .هويته تكون التي التنظيم لثقافة األساسية المكونات على الحفاظ -
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الخدمات االجتماعية للعمال ولقد تبين لنا من خالل نتائج هذا البحث أن المؤسسة ال توفر أ لب 
وهذا ما الحظناه في كل المجاالت، وهي تصب في هدف واحد أال وهو خلق مناخ تنظيمي ثقافي واجتماعي 
في ميدان العمل، الشيء الذي يترك العامل يعمل بعيدا عن المشاكل االجتماعية التي تحيط به، مما يجعله 

 تاج.يعمل بكل طاقته، مما يؤدي به للزيادة في اإلن

إن المؤسسة الصناعية الجزائرية للنسيج ر م إعادة هيكلتها واستقالليتها على الساحة الوطنية، إال أنها  
(، 01أدت إلى خلق ظروف عمل مساعدة لمعظم عمالها، وهذا ما الحظناه على مستوى أقسامها الستة)

مؤسسة، الن المهمة صعبة كذلك الحظنا عدم وجود أخصائي نفساني أو اجتماعي وهذا ما يعاب على ال
وتخص شريحة حساسة في المجتمع )العمال(، لهذا ن مل من السلطات أن تضع سياسة وقائية واضحة 
وفعالة ت خذ بعين االعتبار التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تعرفها الجزائر، مع تبني 

 أن تصيب العمل والعامل. الصرامة في تطبيقها، ووضع حد للتجاوزات التي من شانها

لهذا فإنه من الضروري قيام المسؤولين ببعض الخطوات تجاه المؤسسات العمومية والخاصة،  
والموافقة على إنعاش المؤسسات العمومية، وا عادة تجهيزها بالعتاد والتكنولوجيا، مع تعيين إطارات ومسيرين 

الجديد، وعدم التسرع في خوصصة أ لب المؤسسات دون أكفاء تتوفر لديهم ثقافة تسييرية تتالءم مع التوجه 
 النظر ل بعاد االجتماعية التي ستحدث.

نستطيع القول مما سبق ب ن الدراسة توصلت فعال إلى تحقيق أهدافها وفقا للمجال الزماني والمكاني        
العماليعة المقدمعة الخعدمات االجتماعيعة  ععن أهعم الكشعف فععال تعم المحعدد للدراسعة )نسعبية البحعث(، حيعث

للعمععال مععن طععرف المؤسسععة ميععدان الدراسععة، مسععتنتجين أهععم اآلليععات التععي تفيععد المؤسسععة فععي تكييععف هععذه 
الخدمات وجعلها أكثر عقالنية، خاصة منها ما تعلق بالجانب النفسي من بينها المشاركة، و تكيف العمال 

العمععل، وععدم تميعز المسععؤول بعين العععاملين،  معع نظعام المؤسسععة، و إعطعاء العمعال الحريععة والمسعؤولية أثنعاء
وعععدم التسععلط وفععرض النفععوذ علععى العمععال، و تقبععل المسععئول المباشععر القتراحععات ومبععادرات العمععال، وكلهععا 
مؤشعععرات تعتبعععر معععن آليعععات العععتحكم فعععي السعععلوكيات السعععلبية والسعععلوكيات اإلسعععتراتيجية التعععي تعيعععق التسعععيير 

ميععة السععائدة فيهععا، ضععف إلععى ذلععك عععاملين  يبععدوان أكثععر فعاليععة   وهمععا العقالنععي للمؤسسععة والثقافععة التنظي
ضمن آليات التحكم في السلوكيات السلبية ) مظاهر التسيب عند العمال، والمحسوبية( يتمثل في مؤشرات 
متعلقععة بالسععمات القياديععة التععي يتسععم بهععا المسععئولون فععي تعععاملهم مععع الفععاعلين فععي المؤسسععة، الن المشععكل 

ح دائمععا يبقععى فععي كيفيععة معاملععة الععرئيس لمرؤوسععيه، فالواجععب هنععا علععى المراقععب، مععثال، التعامععل مععع المطععرو 
المشكالت المطروحعة بصعفة موضعوعية دون تمييعز بعين العمعال حسعب مععايير  يعر رسعمية، لعذا البعد علعى 

صعرامتها فعي  لألن هعا تم ثع حسعبانها أثنعاء تسعييرها منعذ البدايعة، فعي تضعع مثعل هعذه التصعرفات أن المؤسسعة
والشعك أن أ لبيعة العمعال يرتعاحون فعي جعو يسعوده  بهعا ككعل، النقعائص الموجعودة قوانينهعا ومعالجعة تطبيعق

تطبيععق القععوانين المالئمععة علععى الجميععع دون تمييععز، ويحبععذون الممارسععات الرقابيععة التععي تشععدد علععى تطبيععق 
القواعععععد وااللتعععزام الععععدقيق بالرسععععميات و  ينالقواععععد واإلجععععراءات، ومحاسععععبتهم علععععى معععدى تقيععععدهم بهععععذه القععععوان
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ن أ لعب العمعال بالمؤسسعة علعى مفضعلة لعديهم، ألالمكتوبة، ومن ثم تكون التعليمات المحددة هي الصورة ال
قناعععة تامععة بعع ن قععوانين وقواعععد العمععل، تحقععق لهععم مبععدأ العدالععة والمسععاواة فععي المؤسسععة كععل حسععب كفاءتععه 

حععول المؤسسععة إلععى مرتععع تتفشععى فيععه السععلوكيات السععلبية المخالفععة للقععيم وجهععده، وبععدون التقيععد بععالقوانين تت
المؤسسععة وثقافتهععا الداخليععة، فمععن سععمات المشععرف النععاجم، إن صععحت العبععارة، هنععا هععو ذلععك الععذي يعطععي 
أهمية كبيرة لمرؤوسيه و يعتمد في مراقبته على اإلقناع والحوار والنقعاش البنعاء وا شعراك اآلخعرين عنعد اتخعاذ 

ارات..، ويبتععد ععن أسعاليب التهديعد والترهيعب باسعتخدام سعلطة اإلداري ونفعوذه ومكانتعه، والشعك أن هععذه القعر 
الخصائص هعي التعي يحبعذها جعل الععاملين فعي المؤسسعة فعي مرؤوسعيهم  وتجعلهعم ينصعاعون إلعى أوامعرهم 

ين أخعععذها بععععين وتوجيهعععاتهم ععععن طواعيعععة، ولكعععن الحقيقعععة البديهعععة التعععي ال يمكعععن تجاوزهعععا وعلعععى المسعععؤول
االعتبار، هي أن  ياب العدالة التنظيمية لهي الكارثة الكبرى التي يقع فيها الكثيرين. والتي ت ثر سلبا على 

  ياب التسيير العقالني بالمؤسسة. 
وفي األخير نرجو أن تكون النتائج المتوصل إليها تخدم المؤسسة الصناعية الجزائرية للنسيج خاصة،  

الجزائرية عامة، وتساهم كذلك في إثراء البحوث العلمية في هذا المجال الحيوي، كما وجميع المؤسسات 
نطمم أن تعمل الهيئات الوصية بالمؤسسة على تفعيل كل الخدمات االجتماعية العمالية، واألخذ بعين 

 االعتبار كل التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي تمر بها البالد.
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088008

 ،8000 ديسمبر 83 في الصادرة 8076 العدد ، اليومي الخبر جريدة ، الخوصصة لمساري بطيئة ووتيرة متضاربة سياسات:  ح.ص .2
 .الجزائر

 .8886، 7وم اإلنسانية ، العدد ، مجلة العل : القيادة اإلدارية للمؤسسة العمومية الجزائرلوكيا الهاشمي ، بفول زهير .8
 في الصادرة ، 8007 العدد ، الجزائرية األسبوعية المجاهد مجلة ، للمؤسسات االشتراكي التسيير تنظيم وتوسع تعميق نحو:: بولقرون نذير .80

 .الجزائر ، 8878 نوفمبر 83

 
 :والمواد والجرائدالقوانين 

 .2001، الجزائر سنة  BERTI . EDITIONS: الطبعة الثانية  قانون العمل .3
 .3819، الجزائر القانون األساسي العام للعاملجبهة التحرير الوطني:  .2
 .3813، الجزائر، ميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات .1
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 الثانية.
 28 إلى 24: الوثائق التي صادق عليها المؤتمر الوطني الخامس  لإلتحاد العام للعمال الجزارين، الجزائر من الثورة والعمل .9

 .3891مارس 
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 .2003لخضر بباتنة، الجزائر، جامعة الحاج 
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 .8008 سنة ، الجزائر جامعة ، االقتصادية

 تحت ، وعمل تنظيم االجتماع علم في الماجستير شهادة لنيل رسالة ، الصناعي التنظيم داخل العامل وأداء العمل عالقة:  رضا قجة .8
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 .2008 -2009باتنة، الجزائر، 
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 الجــداولفهـــرس 

ة عنــوان الجـــدول رقم الجدول  الصفـح

 19 يبين فروق واختالف نموذج وفلسفة الثقافة اليابانية عن الثقافة األمريكية.  12

12 
 2611يبين عدد المؤسسات الخاصة واليد العاملة في الصناعات التحويلية سنة 

 حسب القطاعات القانونية
66 

 227 لثقافة المنظمةيلخص العناصر الظاهرية  30

11 
يبين أسلوب فهم رجل المنظمة وتوسيعها مع كل منظور جديد في نظرية 

 المنظمة:
221 

 229 يحدد االفتراضات األساسية لثقافة المنظمة 11

19 
يوضم الخصائص والقيم الثقافية المعبر عنها في الشركات اليابانية، مقارنة  

 ب سلوب التعبير عنها في شركات أمريكية نموذجية.
226 

 211 الفروق الجوهرية بين الثقافة التنظيمية التكيفية والثقافة  ير التكيفية. 17

 119 خصائص عينة الدراسة  11

 117 الجنس والسنتوزيع أفراد العينة حسب  16

 111 الحالة العائلية وعدد األوالدتوزيع أفراد العينة حسب  21

 116 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي ومنصب العمل: 22

 112 توزيع أفراد العينة حسب السن واألقدمية في العمل لعينة الدراسة 22

 112 العائليةتوزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية والحالة  21

 111 كيفية الحصول على المنصب في المؤسسةتوزيع أفراد العينة حسب  21

 111 يبين األقدمية في العمل ألفراد العينة 21

 119 مؤسسةيبين العمل الذي كان يقوم به أفراد العينة قبل التحاقهم بال 29

 117 الوقت المحددالسكن والحرص على الحضور للعمل في توزيع أفراد العينة حسب  27

 111 السكن واالنضباط في العمل:توزيع أفراد العينة حسب  21

 116 للعمل حرص على الحضورحالة السكن والتوزيع أفراد العينة حسب  26

21 
إلعى العمعل والعوامعل المسعاعدة علعى  توزيع أفراد العينة حسعب الصععوبة فعي التنقعل

 االنضباط أكثر 
112 

 111 وسيلة النقل  والتغيب عن  العمل العينة حسبتوزيع أفراد  22

تقان العملتوزيع أفراد العينة حسب  22  111 الوجبة الغذائية وا 

تقان العملتوزيع أفراد العينة حسب وجود  21  119 نشاطات بالمؤسسة وا 
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تقان العملتوزيع أفراد العينة حسب  21  117 الستفادة من الرحالت بالمؤسسة وا 

21 
نجاز العمل في توزيع أفراد العينة حسب  االستفادة من الرحالت بالمؤسسة وا 

 الوقت المحدد
111 

29 
الذي يتقاضاه العامل والعوامل التي تجعله أكثر انضباطا توزيع أفراد العينة حسب 

 في العمل
116 

تقان العملتوزيع أفراد العينة حسب  27  192 األجر الذي يتقاضاه العامل وا 

21 
توزيع أفراد العينة حسب مدى توفر المؤسسة على وسائل األمن وعالقته 

 بإصابات العمل
192 

26 
توزيع أفراد العينة حسب مدى توفر المؤسسة على التوعية الصحية وعالقته بردود 

 الفعل تجاهها
191 

11 
توزيععع أفععراد العينععة حسععب تلقععي التكععوين قبععل التوظيععف فععي المؤسسععة ومععدى توافقععه 

 الوظيفة الحالية والتخصصمع 
191 

12 
توزيععع أفععراد العينععة حسععب تلقععي التكععوين قبععل التوظيععف فععي المؤسسععة ومععدى توافععق 

 الوظيفة الحالية مع المؤهالت
197 

12 
تقوم به المؤسسة من دورات تكوينية والشعور توزيع أفراد العينة حسب ما 

 باالنتماء للمؤسسة
191 

 171 به المؤسسة من دورات تكوينية وأداء العملتقوم يبين العالقة بين ما  11

11 
تبذل المؤسسة من جهودا لتطوير مهارات العمال من توزيع أفراد العينة حسب 

 أجل تحقيق أكبر درجة من الكفاءة والشعور باالنتماء للمؤسسة
172 

11 
تبذل المؤسسة جهودا لتطوير مهارات العمال من أجل توزيع أفراد العينة حسب 

 تحقيق أكبر درجة من الكفاءة ومدى توافق الوظيفة الحالية مع التخصص
171 

19 
تبذله المؤسسة جهودا لتطوير مهارات العمال من توزيع أفراد العينة حسب ما 

 أجل تحقيق أكبر درجة من الكفاءة ومد توافق العمل مع الطموح
171 

 179 للمؤسسة باالنتماء والشعورالتكوين  من عملية األساسي الهدف يبين العالقة بين 17

11 
توزيع أفراد العينة حسب صفات المشرف الناجم وعالقته بالعوامل التي تساعد 

 على التكيف
176 

16 
توزيع أفراد العينة حسب الرضا عن أسلوب المشرف وعالقته بالعوامل التي 

 تساعد على التكيف
112 

 111 للعامل وعالقته بحب العملتوزيع أفراد العينة حسب ماذا تمثل المؤسسة  11

 119توزيع أفراد العينة حسب العالقة بين تغيير المنصب ووضعية العامل في  12
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 المؤسسة

12 
السماح العمال بالمشاركة في العميلة التسييرية داخل توزيع أفراد العينة حسب 

 المؤسسة
117 

 111 التسييرية بالمؤسسةيمثل سلوك العامل في حالة عدم مشاركته في العملية  11

 161 يمثل سلوك العامل في حالة إعطائه الحرية أثناء العمل داخل المؤسسة 11

11 
وعالقتها بزيادة الضغط المهني الناتج عن التقيد يمثل الفئات السوسيومهنية 

 بالتعليمات والقواعد التنظيمية داخل المؤسسة
162 

19 
رفع معنويات العمال تبعا للرقابة  ير يمثل الفئات السوسيومهنية ودورها في 

 المباشرة داخل المؤسسة
161 

 161 يمثل العالقة بين الحالة العائلية و نمط الحياة داخل وخارج المؤسسة 17

11 
تكيف العامل مع النظام  بمجاالت عدميمثل الفئات السوسيومهنية وعالقتها 

 الداخلي للمؤسسة
167 
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 األشكالفهـــرس 

 الصفحعة عنــوان الشكل الرقم

 211 خصائص الثقافة التنظيمية 12

12 
يبين بعض انعكاسات سوء التكيف مع الثقافة  ير المتجانسة والقيم المتناقضة 

 داخل التنظيم
216 

 221 مكونات الثقافة التنظيمية 30

 222 يبين العالقة بين البيئة الثقافة التنظيمية واإلستراتيجية 11

 222 ت ثير الثقافة التنظيمية واإلستراتيجية على فعالية أداء المنظمةيبين  11

 Schein 221مستويات الثقافة وفق تصور  19

 292 يوضم أهمية االلتزام التنظيمي داخل المنظمة 17

 SONITEX 129يبين إعادة هيكلة الشركة الوطنية لصناعة النسيج  11

16 
 للمؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية.يبين المركبات والوحدات التابعة 

121 

 121 يوضم مراحل اإلنتاج في المؤسسة الصناعية ميدان الدراسة 21
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 1جامعة سطيــــــــــــــــــف 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 االجتماعقسم علم 

 استمارة مقابلة
 

 

 

 

 

 
 تحت إشراف                                                               إعداد الطالب  
 جمال بن خالد                                                             األستاذة الدكتورة : نادية عيشور 
 

: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع تخصص  2أنا الطالب بن خالد جمال من جامعة سطيف 
تنظيم وعمل، أقوم ببحث حول الخدمات االجتماعية العمالية والثقافة التنظيمية في ظل التغير التنظيمي للمؤسسة 

قيمة  الصناعية الجزائرية، لتحضير رسالة الدكتوراه، أعلمكم ب ن هذه المعلومات التي ستدلون بها تنطوي على
علمية وعملية، وباعتباركم أحد المبحوثين فإن قيمة الدراسة العلمية تتوقف على صدق أجوبتكم ، والمعلومات التي 
ستصرحون بها ستكون في  اية السرية ، ونشكركم مسبقا على مساهمتكم الفعالة والتزامكم الموضوعية والدقة 

 والجدية .
 

 مالحظة : 

 ( في الخانة المناسبة.  xمن فضلك ضع عالمة ) 

 

 1195 – 1194السنة الجامعية 

 الخدمات االجتماعية العمالية والثقافة التنظيمية في ظل التغير التنظيمي

 للمؤسسة الصناعية الجزائرية  

دراسة ميدانية بالمؤسسة الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية    

EATIT   بالمسيلة 

 

 

 -خدمة اجتماعية –رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع 
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 ملخص األطروحة:
االجتماعية العمالية وعالقتها بالثقافة التنظيمية من خالل فعالية التسيير في المؤسسات االقتصادية تظهر أهمية الخدمات   

الجزائرية من جهة ، وكذلك من والء العمال والتزامهم تجاه مؤسساتهم من جهة أخرى ،على اعتبار أن العامل له دور فعال في تحقيق 
في الوقت نفسه . ومنه ت تي هذه الدراسة محاولة التعرف على مدى مسايرة المؤسسة الجزائرية عملية التنمية ألنه وسيلتها األساسية وهدفها 

سوق، للتغيرات االقتصادية واالجتماعية العالمية، منذ االستقالل الى يومنا هذا، خاصة الفترة التي تم فيها التخطيط والتحول إلى اقتصاد ال
سييرية، أي تغيير مجموعة المبادئ واالفتراضات التي يعتمدها المسير في ممارسته للعملية مما يقتضي ضرورة وجود تغيير في الثقافة الت

ات التسييرية، وكذلك معايير السلوك المرتبطة بادراك الطبيعة اإلنسانية، والبعد السلطوي ،والرؤية المستقبلية للمؤسسة ، والنظرة للعالق
 .تشكل احد المتغيرات الهامة في إستراتيجية تسيير المنظمات الخاصة منها والعموميةكون الثقافة التنظيمية أصبحت اليوم  اإلنسانية،

ونحن في موضوعنا هذا سنتناول بالبحث والدراسة الجانب الخدماتي وعالقته بالثقافة التنظيمية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية 
معتبرين أن اإلشكال القائم في المؤسسات الجزائرية  وكذلك االلتزام التنظيمي، ،،وتشمل دراستنا المجال االجتماعي والنفسي والتكويني

دارة المؤسسات وسوء تنظيم وتسيير الخدمات االجتماعية العمالية  .يتمركز حول سوء التسيير وسوء قيادة وا 
Résumé: 

     L'importance des services sociaux du travail et leur relation avec la culture organisationnelle, apparait à travers l’efficacité 

de la gestion dans les entreprises économiques Algériennes d'une part, ainsi que dans la loyauté des travailleurs et leur 

engagement vis-à-vis  leur entreprises d'une autre part.  On considérant que le travailleur joue un rôle efficace dans la 

réalisation du processus de développement, autant que son principale moyen et  but  en même temps.  

Cette étude tente d’identifier jusqu’a quel point l’entreprise Algérienne est-à-jours, pour faire face aux changements 

mondiaux ; économiques et sociaux, des l'indépendance jusqu’à nos jours, et en particulier la période où la planification et la 

transition vers une économie de marché avait eu lieu, ce qui implique la nécessité d'un changement dans la culture 

gestionnaire, i.e. le changement de l'ensemble des principes et des hypothèses utilisées par le gestionnaire dans l'exercice du 

processus de gestion, ainsi que les normes de conduite associée à la perception de la nature humaine, la dimension autoritaire, 

la vision de l'avenir de l'entreprise, et la vision des relations humaines, tant que la culture organisationnelle  aujourd'hui 

constitue une des importantes variables dans la stratégie de gestion des entreprises  privés et public.  

Dans ce thème, nous allons étudier le secteur de services et sa relation avec la culture organisationnelle dans 

l'entreprise économique Algérienne, notre étude s’étend aussi aux secteurs sociale , psychologique et de formation ainsi que 

l'engagement organisationnel, considérant que le problème existant dans les entreprises Algériennes est centré sur la 

mauvaise : gestion, leadership, gérance des entreprises, et la mauvaise organisation et gestion des services sociaux du travail. 

Abstract : 

The importance of worker’s social  services and its relationship with the organizational culture shows in the 

effectiveness of management in Algerian companies in the one hand , in the other hand it shows in the loyalty of workers and 

their commitment towards their companies . On the basis that the worker plays an important role in the development process . 

He is the main tool and the main goal at the same time  . 

This study aims to find out to what extent the Algerian companies responds to the international social and economic 

changes ; since the independence up to now , with special focus on the period when Algeria turned to market economy , which 

requires change in the ways of management . That is to say to change the principals and suppositions the manager adopts in his 

mission , also the standards  of behavior which enable to understand human nature , authoritative dimension ,  the future vision 

to companies , and the view to human relations . Considering that organizational culture , today , is considered one of the most 

important  factors  in management strategies of private and public organizations.  

This study attempts to investigate the relationship between social, psychological , and formative aspects, in addition to 

organizational commitment , believing that the problem lays in the miss-management of worker’s social services . 


