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 : مقدمة

حتديات كبرية من  يف ظل التطور الكبري و املتسارع الذي يشهده العامل يف وقتنا احلايل تعيش منظمات األعمال    
حيث ال تستطيع املنظمة اليت تسعى للبقاء و النمو وحتقيق .أبرزها سرعة التحول والتغري يف البيئة احمليطة باملؤسسة

ولعل أهم ما نتج عن هذه التغريات هو ، للظروف اليت حتكم مبصريها النجاح أن تقف مكتوفة األيدي وتترك األمور
، إضافة إىل إمكانية االندماج يف  ات، والذي يعتمد أساسا على حتقيق التميز واألفضليةزيادة شدة املنافسة بني املنظم

 .االقتصاد العاملي والتمتع مبرونة عالية متكن من التكيف مع هذه التغريات

لذلك ال تسعى املنظمات اليوم إىل تنمية وتطوير أساليب وإستراتيجيات العمل املعتمدة على التدريب واإلعداد     
وزيادة املستوى العلمي للعاملني وما يتبعه من أساليب إدارية لتطوير األداء فقط، بل إن اإلدارة الناجحة هي اإلدارة 

اليت أصبحت تبدع يف إجياد حلول للمشكالت النامجة عن التحوالت والتغريات اجلديدة اليت حتيط باملنظمة ، ودراسة 
تقوم حيث . ني وتطوير أدائها، ومن أهم هذه العوامل األداء البشرياملتغريات والعوامل اليت من شأا دفع وحتس

وتويل إهتماما بالغا يف ذلك منظمات األعمال بالسعي دوما لتحقيق الكفاءة والفاعلية من أجل حتقيق األهداف، 
افة تنظيمية مرنة لتنمية وتطوير األداء البشري من خالل إتباع أساليب اإلدارة احلديثة، اليت أهم اجتاهاا بناء ثق

تستجيب للتغريات املتسارعة وتؤثر على سلوكيات العاملني وانتمائهم مبا خيدم أهداف املنظمة وتطلعاا، نظرا ملا 
للثقافة التنظيمية من أثر كبري يف تشكيل سلوكيات العاملني وعادام واجتاهام مما ينعكس على مستويات ومعدالت 

  .أدائهم

ثقافة التنظيمية إىل دورها يف متييز املنظمة عن غريها من املنظمات ، من خالل تأكيدها لقيم و ترجع أمهية ال    
االبتكار و اإلبداع دف احلصول على أداء متميز يسهم يف حتقيق تطلعات و رغبات واحتياجات املستفيدين لتحقيق 

بصفة عامة وأهداف العاملني بصفة خاصة كوسيلة فعالة لدعم والء وانتماء العاملني دف تطوير مستوى  هاأهداف
  .أدائهم وزيادة فاعليتهم

ويتطلب العمل على حتسني أداء العاملني يف خمتلف املنظمات بناء ثقافة تنظيمية مرنة تسمح بإجراء تغيريات إجيابية يف 
بات و التقليل من مقاومة التغيري وإدخال قيم تساعد على تفعيل األفكار اجلديدة اليت أساليب مواجهة املشكالت والعق

 .من شأا أن حتسن األداء

  :إشكالية البحث



  ب
 

تعترب الثقافة التنظيمية القوية من العوامل اليت حتث األفراد العاملني و تشجعهم على توظيف قدرام ومهارام     
مجيع أفراد املنظمة الذين  بروح املشاركة منعن طريق خلق ثقافة متماسكة تتسم اإلبداعية حنو األفضل، وذلك 

سلوكهم داخل املنظمة، فاإلمجاع  يشتركوا يف جمموعة متجانسة من القيم واملعتقدات والتقاليد واملعايري اليت حتكم
املني ووالئهم للمنظمة، وهذا إخالص الع الواسع على القيم واملعتقدات، والتمسك ا بشدة من قبل اجلميع يزيد من

الثقافة التنظيمية وخاصة القوية منها، يف صياغة  ميثل ميزة تنافسية هامة للمنظمة تعود بنتائج إجيابية عليها، وألمهية
التعرف على مدى تأثري هذه الثقافة على أداء األفراد العاملني  وتوجيه السلوك اإلنساين فإن هذه الدراسة سوف حتاول

  .سة حمل الدراسةيف املؤس

  : وبناءا على ما سبق ذكره ميكن صياغة إشكالية البحث يف التساؤل الرئيسي التايل 

 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري هو دور الثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء أساتذة ما
  ؟ جامعة بسكرة

  :كاأليتحيث نتج عن ذلك تساؤالت فرعية ميكن صياغتها 

 ما مدى توفر أبعاد الثقافة التنظيمية القوية يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة بسكرة ؟ - 
 ما هو مستوى أداء األساتذة يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة بسكرة ؟ - 
أداء األساتذة يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم ما مدى مسامهة الثقافة التنظيمية القوية يف حتسني  - 

 التسيري جامعة بسكرة ؟

  :أهداف البحث

 حتسني أداء األفراد العاملني يف إن اهلدف الرئيسي من هذا البحث هو معرفة الدور الذي تلعبه الثقافة القوية يف
  .املؤسسات

  :فهي أما األهداف الفرعية

 ).القوية التنظيمية الثقافة ( أحد أنواعها األساسية على  عرفتالتنظيمية والثقافة لل إعطاء صورة واضحة - 
 .إبراز أمهية الثقافة التنظيمية و كذا طرق تقويتها - 
 .ؤسساتالتعرف على األداء البشري و إبراز أمهيته يف امل - 



  ت
 

جامعة  والتجارية وعلوم التسيريعرفة كل من مستوى األداء ومدى توفر الثقافة املرنة بكلية العلوم اإلقتصادية م - 
 .بسكرة

 .معرفة مدى تطابق اجلزء النظري للبحث و الدراسة امليدانية يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري - 

  :أمهية البحث

السلوك يعترب موضوع الثقافة التنظيمية من أكثر املواضيع اليت لقيت إهتماما كبريا يف ميدان إدارة األعمال و  - 
  .التنظيمي

  .الثقافة التنظيمية عنصر مهم من عناصر جناح التطوير اإلداري جبامعة حممد خيضر بسكرة - 
 .قد يساهم هذا البحث يف التوصل لفهم العالقة بني الثقافة القوية و أداء العاملني يف املؤسسة حمل الدراسة - 

اليت  الثقافية تنتج عن القيم واليت الالمسؤولة ساتواملمار السلوكيات من العديد تأثر أداء املورد البشري بتفشي - 
 .األفراد حيملها

الوصول إىل مقترحات عملية ميكن اإلستفادة منها يف ترسيخ ودعم دور الثقافة التنظيمية يف حتسني أداء العاملني  - 
 .بصفة خاصة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري يف اجلامعة بصفة عامة و

   :البحثمنوذج 

  .ميثل الشكل املوايل منوذج مقترح لتوضيح متغريات البحث

  منوذج الدراسة) : 1(الشكل 

  املتغري التابع                                                       املتغري املستقل

  

  

  

  

  

 أداء العاملني التماسك

 التعاون

 المشاركة

لثقافة التنظيمية القويةا  



  ث
 

  :فرضيات البحث

  .ال يوجد دور للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني: H0الفرضية الرئيسية  

  :الفرضيات الفرعية

 .ال يوجد دور لبعد التماسك للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني :H0الفرضية الفرعية األوىل  - 
 .لبعد املشاركة للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملنيال يوجد دور : 0H الفرضية الفرعية الثانية - 
 .ال يوجد دور لبعد التعاون للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني:  H0 الثالثة الفرضية الفرعية - 

  :الدراسات السابقة

، دراسة حالة فئة الرضا الوظيفيأثر الثقافة التنظيمية على : ، بعنوان) 2012-2011(عيساوي وهيبة، : دراسة - 1
األفراد الشبه الطبيني باملؤسسة اإلستشفائية العمومية ترايب بومجعة بشار، رسالة ماجستري، مدرسة الدكتوراه إدارة 

 .األفراد وحوكمت الشركات ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان 
  :وهدفت هذه الدراسة إىل

 .التوصل إىل النتائجالتحقق من صحة الفرضيات املصاغة من اجل  - 
 .السعي لتوسيع استخدام هذه املفاهيم وترسيخها - 
التعرف على الثقافة التنظيمية السائدة باملؤسسة اجلزائرية ،على اعتبار أننا جمتمع مسلم جيب أن تتمتع مؤسساته  - 

 .ثقافة تنظيمية اجيابية تعكس حب العمل وقيمته 

  :ومن نتائج هذه الدراسة

 .ة من احملددات الرئيسية لنجاح أو فشل املنظماتإن الثقافة التنظيمي - 
 .إن الدور الفعال للثقافة التنظيمية يستمد من أمهية الثقافة التنظيمية والوظائف اليت تؤديها - 
 .تسعى املنظمة لتغيري ثقافتها استجابة للتغريات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية أو الداخلية هلا - 
 .الوظيفي ولعدمه يف عوامل تنظيمية، وأخرى شخصيةتكمن العوامل املسببة للرضا  - 
تعترب الثقافة التنظيمية عامل من عوامل التأثري على الرضا الوظيفي ، من خالل تأثري اجلانب املعنوي ، اجلانب  - 

 .السلوكي واجلانب املادي



  ج
 

ودورها يف اإلبداع الثقافة التنظيمية ملدير املدرسة : ، بعنوان)2007(حممد بن علي بن حسن الليثي ،: دراسة - 2
، من وجهة نظر مديري مدارس التعليم االبتدائي ، رسالة ماجستري، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، اإلداري

 .اململكة العربية السعودية
  :وكان اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة

 .معرفة دور الثقافة التنظيمية يف اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس االبتدائية - 
 .توضيح أمهية الثقافة التنظيمية السائدة ملديري املدارس االبتدائية بالعاصمة املقدسة  - 
 .التعرف على واقع عناصر اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس االبتدائية بالعاصمة املقدسة - 
ية السائدة ملدير حتديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية الستجابة أفراد عينة الدراسة حول أبعاد الثقافة التنظيم - 

 .املدرسة من وجهة نظر مديري املرحلة االبتدائية

  :وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

تبني من النتائج أن املتوسط العام لعبارات بعد الثقافة البريوقراطية والثقافة اإلبداعية وثقافة العمليات وثقافة املهمة  - 
 .وثقافة الدور كان بدرجة كبرية

 .ائج املتوسط العام لعبارات بعد الثقافة املساندة كان بدرجة كبرية جدايف حني أن نت - 
 .إن الثقافة اإلبداعية و ثقافة الدور وثقافة املهمة هي الثقافات التنظيمية اليت تفسر اإلبداع اإلداري - 
من عناصر اإلبداع بينما الثقافة البريوقراطية والثقافة املساندة وثقافة العمليات وثقافة الدور ال تفسر أي عنصر  - 

 .اإلداري لدى مديري املدارس االبتدائية بالعاصمة القدسية

 

، دراسة حالة الشركة  تأثري الثقافة التنظيمية على أداء املورد البشري: ، بعنوان)2006(الياس سامل، : دراسة - 3
جامعة حممد بوضياف، كلية باملسيلة ، رسالة ماجستري يف العلوم التجارية،  - eara–اجلزائرية لألملنيوم وحدة 

 .العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، املسيلة
  :وهدفت هذه الدراسة إىل

 .معرفة أهم األبعاد اليت يتكون منها كل من ثقافة املنظمة وموضوع األداء -
 .التعرف على العالقة الترابطية بني ثقافة املنظمة وأداء العاملني -
 . القيم الثقافية يف تشكيل أمناط السلوك لدى املبحوثني دراسة اجتاهات تأثري -
 .املسامهة يف دراسة املعوقات والعراقيل الثقافية اليت حتد من حتقيق أداء متميز  -



  ح
 

  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة

 .تؤثر ثقافة املنظمة اليت تتسم جبماعية العمل تأثريا جوهريا على أداء العاملني -
 .يت تتسم بالبحث عن التميز على أداء العاملنيتؤثر ثقافة املنظمة ال -
 .تؤثر ثقافة املنظمة اليت تشجع االبتكار واإلبداع على أداء العاملني -
 .تؤثر ثقافة املنظمة واليت تتسم باملشاركة يف التسيري تأثريا جوهريا على أداء املوارد البشرية -

 

،  رسالة افة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي أثر الثق: ، بعنوان)2008(أسعد أمحد حممد عكاشة، : دراسة  - 4
  .ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية التجارية، فلسطني 

  :وهدفت هذه الدراسة إىل

  .معرفة أثر الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي يف شركة االتصاالت  - 
  .Paltelالتعرف على واقع الثقافة التنظيمية، ومستوى األداء الوظيفي يف شركة االتصاالت الفلسطينية  - 
  .تعزيز الثقافة التنظيمية اليتُ تسهم يف تنمية قدرات العاملني ويف تطوير مستوى األداء الوظيفي - 

  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة 
األداء الوظيفي يف شركة االتصاالت الفلسطينية، وذلك نظرا ألمهية  هناك أثر إجيايب للثقافة التنظيمية على مستوى - 

الدور احليوي اليت تقوم به عناصر الثقافة التنظيمية، ودورها الفعال يف جتسيد وتطوير الفكر اإلداري احلديث 
  .الذي يساهم يف رفع مستوى األداء الوظيفي

يف عملية حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني، وذلك من ضرورة لالستفادة من نتائج نظام تقييم األداء هناك   - 
خالل حتديد جوانب الضعف لدى املوظف، والعمل على تطويرها والنهوض ا، وذلك من خالل الربنامج 

 .التدرييب املناسب
توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية يف إجابات املبحوثنيُ تعزى للمتغريات الشخصية   - 

 ).املسمى الوظيفي، سنوات اخلربة احلالة االجتماعية، اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، مكان العمل،(وهي

 

 



  خ
 

  :هيكل البحث

هدفت دراستنا إىل اكتشاف العالقة بني الثقافة التنظيمية القوية و أداء العاملني و للتأكد من هذه العالقة قمنا بدراسة 
 واختبار مدى صحتها يف الواقع ، وبذلك مشل حبثنا جانبني نظري و تطبيقيعلى الواقع بإعطاء جمموعة فرضيات 

  .بعض التوصيات و إضافة للمقدمة العامة واخلامتة العامة اليت حتتوي ملخصا ألهم النتائج املتحصل عليها

وكان هذا يف فصلني . القوية واألداء البشري حاولنا عرض املفاهيم املتعلقة بالثقافة التنظيميةفي اجلانب النظري ف
بتحديد  ناه باملبحث األول  الذي قمنا فيهدأحتت عنوان الثقافة التنظيمية ثالث مباحث حيث ب تضمن الفصل األول

الذي تناولنا فيه أنواع ومكونات ومستويات مث إنتقلنا إىل املبحث الثاين أمهيتها وخصائصها  الثقافة التنظيمية مفهوم
لثقافة التنظيمية و أخريا املبحث الثالث الذي بدأناه مبفهوم الثقافة القوية وخصائصها و أخريا أبعادها وطرق تقوية ا

فيه بتحديد قمنا  فقد إبتدأناه باملبحث األول جاء حتت عنوان أداء العاملنيالذي أما الفصل الثاين . الثقافة التنظيمية
املؤثرة فيه وكذا عناصره وحمدداته ،مث جاء املبحث الثاين حيث مت التطرق فيه إىل  مفهوم األداء البشري أمهيته والعوامل

  .تقييم األداء البشري من مفهوم وأمهية وكذا مراحله

من خالل التعريف بكلية  فقد إبتدأناه باملبحث األول الذي قمنا فيه بتقدمي املؤسسة حمل الدراسةأما اجلانب التطبيقي 
، مث جاء  العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة بسكرة هيكلها التنظيمي و أهم األقسام املوجودة فيها

من خالل معرفة العينة واتمع وحتديد أدوات التحليل املبحث الثاين الذي مت التطرق فيه إىل منهجية الدراسة 
باختبار وحتليل قمنا  واألخري املبحث الثالثخيص يف  ثبات وصدق اإلستمارة و أما اوأخرياإلحصائية الالزمة 

  .وتفسري نتائج الدراسة الفرضيات
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  :متهيد

كل من منظري اإلدارة اإلستراتيجية و السلوك  لقد حظي موضوع الثقافة التنظيمية يف اآلونة األخرية باهتمام         
التنظيمي و إدارة املوارد البشرية وكذا علم اجتماع املنظمات، باعتبارها أحد العوامل األساسية احملددة لنجاح وتفوق 

احلايل الذي تتميز فيه بيئة األعمال بتغريات سريعة و مع اشتداد حدة املنافسة بني منظمات األعمال خاصة يف الوقت 
املؤسسات واليت من شأا التأثري على أداء املؤسسات وكيفية حتقيق أهدافها، فاملؤسسة اليت متتلك ثقافة تنظيمية قوية 

كة يف اختاذ القرارات، وتشجيع اإلبداع تكيفية واجيابية متكن أعضائها من االلتزام واحترام قيمة الوقت، املشار
 .، مما يدفع م إىل حتقيق أداء فردي ومجاعي متميز ميكن املؤسسة من حتقيق أهدافها...واالبتكار

  :لذلك تطرقنا يف هذا الفصل إىل املباحث األساسية التالية

 ماهية الثقافة التنظيمية. 
 أنواع ومكونات ومستويات الثقافة التنظيمية. 
  الثقافة القويةماهية. 

 .وهذا يسمح لنا بالفهم واإلستيعاب الواضح هلذا املفهوم و اإلستفادة منه يف حياة العاملني واملنظمات
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  .ماهية الثقافة التنظيمية: املبحث األول

تفسري هذا شكل مفهوم الثقافة التنظيمية اهتماما واضحا لدى الباحثني يف اإلدارة وعلوم االجتماع، وقد حاولوا 
املفهوم الذي يعاين من بعض الغموض وجعل اآلراء ختتلف كثريا حول ماهيته، يف هذا املبحث سيتم التطرق إىل بعض 

  .املفاهيم األساسية للثقافة التنظيمية

  .مفهوم الثقافة التنظيمية: املطلب األول

الف توجهام لذا أصبح من الصعب إجياد قد اختلفت وجهات النظر بني الباحثني حول تعريف الثقافة التنظيمية باخت
تعريف موحد شامل، ولكن هذا مل مينع من إجياد تعاريف متقاربة ومتكاملة نوعا ما حيث سنحاول طرح البعض 

 :منها

جمموعة القيم و املعتقدات اليت ميتلكها أعضاء التنظيم حنو غاياته األساسية وأساليب : عرفت الثقافة التنظيمية على أا
حتقيق تلك الغايات، وقد تكون غري مكتوبة و يتم الشعور ا ويشارك كل فرد يف تكوينها ويتم تعليمها لألفراد اجلدد 

  1.يف املنظمة

منط من االفتراضات األساسية مبتدعة أو مكتشفة أو املطورة من  " على أا الثقافة التنظيمية فعرف SHIEN أما
لتالؤم مع مشكالت العامل اخلارجي و ضرورة التالؤم الداخلي واليت أثبتت قبل اجلماعة كما تعلمتها من خالل ا

 2".صالحياا لكي تعترب قيمة وجيب التفكري واإلحساس فيما يتعلق بتلك املشكالت

جمموعة القيم و املبادئ واملعايري و املعتقدات اليت حتكم إطار العمل و سلوكيات األفراد :"وميكن تعريفها أيضا بأا 
."3  

  :بعد عرض هذه التعاريف ميكننا استخالص العناصر التالية لتحديد مفهوم الثقافة التنظيمية

 أن الثقافة هي جمموعة مبادئ وأسس. 
                                                           

 .331،ص2011،الطبعة األوىل،دار املسرية للنشر والتوزيع،عمان،اإلبداع اإلداري،  بالل خلف السكارنه -  1
العربية السعودية  األمنية،رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية،جامعة نايف للعلوم الثقافة التنظيمية ودورها يف رفع أداء املؤسسةزياد سعيد خليفة،  -  2
  .19،ص2008الرياض،.

  .243،ص2002، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية ، إدارة األعمال الدوليةعبد السالم أبو قحف،  -  3
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 أن الثقافة من صنع اإلنسان. 
  تستعمل من أجل التكيف و االندماج مع بيئة املنظمة. 
 تكتسب وتلقن وتنتقل بني األفراد. 
  ا أداة حلل املشكالتالتنظيميةأ. 

  .أمهية الثقافة التنظيمية: املطلب الثاين

بعد أن تناولنا مفهوم الثقافة التنظيمية وحاولنا وضع تعريف هلا، رمبا يدور يف األذهان اآلن ملاذا هذا االهتمام مبفهوم 
ستفاضة لذلك ميكننا الثقافة التنظيمية حىت مل يعد هناك كتاب يف السلوك التنظيمي إال وحتدث عن الثقافة التنظيمية با

  :1يلي تلخيصها يف ما

 ا هي مبثابة دليل لإلدارة والعاملني، تشكل هلم مناذج السلوك والعالقات اليت جيب إتباعها واالسترشاد. 
 سلوكية بتحديد السلوك الوظيفي املتوقع من العاملني كما حتدد  تقوم الثقافة التنظيمية مبا حتويه من قيم وقواعد

 .هلم أمناط العالقات فيما بينهم، واجلهات األخرى اليت يتعاملون معها
  الثقافة القوية تسهل مهمة اإلدارة واملديرين، فال يلجئون إىل اإلجراءات الرمسية أو الصارمة لتأكيد السلوك

 .املطلوب
 مية عامال مهما يف اجتذاب العاملني املالئمني، باعتبار أن املنظمات الرائدة جتذب العاملني تعترب الثقافة التنظي

الطموحني، واملنظمات اليت تتبىن قيم االبتكار والتفوق تستهوي العاملني املبدعني، واملنظمات اليت تكافئ التميز 
 .بات الذاتوالتطوير ينظم إليها العاملون اتهدون الذين يرتفع لديهم دافع ث

  ،ا على مواكبة التطورات اجلارية من حوهلاتعترب الثقافة عنصرا جذريا يؤثر على قابلية املنظمة للتغيري وقدر
 .فكلما كانت قيم املنظمة مرنة ومتطلعة لألفضل كانت املنظمة أقدر على التغيري وأحرص على اإلفادة منه

 ا أسلوب لتفاعل العاملني يف حتسني لتحسني األداء التنظيمي والتأثري يف اختاذ تأيت أمهية الثقافة التنظيمية يف كو
 .مجيع القرارات

 تعترب الثقافة التنظيمية ذات نوعية فريدة للمنظمة جتعل منها موردا كامنا وقويا لتوليد التميز مقارنة املنافسني. 

                                                           
ماجستري يف اإلدارة العامة، ، رسالة ، دراسة استطالعية على العاملني يف املؤسسات العامةالثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري،  بسام بن مناور العنزي -  1

  .14:هـ ،ص1425كلية العلوم اإلدارية، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 
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  التنظيمية القوية هي اليت تقود إىل األداء اجليد لإلدارة إن ما مييز االهتمام بثقافة املنظمة هو التأكيد على أن الثقافة
  1.العليا

  .خصائص الثقافة التنظيمية: املطلب الثالث

ال توجد مؤسسة ثقافتها مشاة لثقافة مؤسسة أخرى حىت ولو كانت تعمل يف نفس القطاع، فهناك جوانب عديدة 
ؤسسة وأمناط اتصاالا ونظام العمل وإجراءاته وعملية عمر امل االختالفختتلف فيها ثقافة املؤسسات، ومن جوانب 

  :2القيادة والقيم واملعتقدات وتكمن أهم اخلصائص اليت تتميز ا ثقافة املنظمة فيما يلي ممارسة السلطة و أسلوب

 حيث تتكون من عدد من املكونات أو العناصر الفرعية اليت تتفاعل :الثقافة نظام مركب 
 .تشكيل ثقافة اتمع أو املنظمة أو املديرينمع بعضها البعض يف 

  :و تشمل الثقافة كنظام مركب العناصر الثالثة التالية

 .النسق املتكامل من القيم و األخالق و املعتقدات و األفكار: اجلانب املعنوي  - 

 عادات و تقاليد أفراد اتمع، اآلداب و الفنون و املمارسات: اجلانب السلوكي  - 
 .املختلفةالعملية 

  .كل ما ينتجه أعضاء اتمع من أشياء ملموسة كاملباين و األدوات و املعدات و األطعمة: اجلانب املادي  - 

 ا   :الثقافة نظام متكاملتتجه باستمرار إىل خلق االنسجام بني) كل مركب(فهي بكو 
 يلبث أنعناصرها املختلفة، و من مت فأي تغري يطرأ على أحد جوانب منط احلياة ال 

 .ينعكس أثره على باقي مكونات النمط الثقايف
 حيث يعمل كل جيل من أجيال املنظمة على  :الثقافة نظام تراكمي متصل و مستمر 

 ، تسليمها لألجيال الالحقة و يتم تعلمها و توريثها عرب األجيال عن طريق التعلم و احملاكاة

                                                           
، دراسة ميدانية يف شركات الثقافة التنظيمية ودورها يف تعزيز املشاركة باختاذ القرار ملواجهة التحديات املعاصرةشاكر اخلشايل ، وإياد فاضل،  -  1

  . 6- 5:،ص ص2008صاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان األردن ،ت، كلية اإلقتكنلوجيا املعلومات، قسم إدارة األعمال 
  .77ص2008،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،" إدارة املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية،" مصطفى حممود أبوبكر -  2
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 ، مكوناا من عناصر و خصائصو تتزايد الثقافة من خالل ما تضيفه األجيال إىل 
 . و طرق انتظام و تفاعل هذه العناصر و اخلصائص

 فاستمرارية الثقافة ال تعين تناقلها عرب األجيال كما  :الثقافة نظام يكتسب متغري و متطور 
 هي عليها و ال تنتقل بطريقة غريزية، بل إا يف تغيري مستمر، حيث تدخل عليها مالمح

 .ح قدميةجديدة و تفقد مالم
 تتصف الثقافة التنظيمية باملرونة و القدرة على التكيف :الثقافة هلا خاصية التكيف ، 

 ، استجابة ملطالب اإلنسان البيولوجية و النفسية، و لكي تكون مالئمة للبيئة اجلغرافية
 و تطور الثقافات احمليطة بالفرد من جانب، و استجابة خلصائص بيئة املنظمة و ما

 .تغري من جانب آخرحيدث فيها 

  .أنواع و مكونات و مستويات الثقافة التنظيمية: املبحث الثاين

تعد الثقافة التنظيمية امتداد للثقافة اتمعية السائدة وبالتايل فان سلوك الفرد الوظيفي ال يتولد من فراغ و إمنا هو نتاج 
تتأثر أوال مبكوناا وثانيا مبستوياا و ثالثا بأنواعها و هذا السلوك اتمعي سلبا أو إجيابا، فالثقافة السائدة يف املنظمة 

  .ما سيتم التطرق له يف هذا املبحث

 
  .مكونات الثقافة التنظيمية: املطلب األول

  :كونات للثقافة التنظيمية وهي ختتلف من باحث ألخر وفيما يلي نذكر أمههالقد أعطى الكتاب والباحثني عدة م
 قد يكون من السهل حتديد القيم يف املنظمة وغالبا ما تكتب بصيغة تقارير حول مهام املنظمة، أهدافها،  :القيم

 .1إستراتيجياا
 تمع أو : املعتقداتا من القضايا اليت يتحدث عنها األفراد يف املنظمة، مثل خدمة اوتكون أكثر حتديدا ودقة و أ

 .تساوي فرص التوظيف

                                                           
، جملة دراسة تطبيقية يف الشركة العامة لصناعة الزجاج والسرياميك ISO14001تأثري الثقافة التنظيمية يف تبين نظام اإلدارة البيئية مخيس ناصر حممد،  -  1

  .217،ص2012، 4، جملد8العدد جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية،
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 ناسبات خاصة حيتفل فيها أعضاء التنظيم باألساطري والبطوالت والشخصيات الرمزية هي م: االحتفاليات
 .1ملؤسستهم

 هي أنشطة ذات صيغة متكررة و اليت تعكس وتعزز القيم الرئيسية يف التنظيم وجماالت التركيز فيما يتعلق : التقاليد
 2.باألهداف، و األمهية بالنسبة للمراكز و األفراد

 أحداث تفصيلية خمططة تدمج مظاهر ثقافية متنوعة يف حدث / فالشعائر هي جمموعة فعاليات : الشعائر والطقوس
إىل نقل رسائل معينة أو إجناز أغراض حمددة مثال   معني يتم القيام ا من خالل التفاعل االجتماعي، ودف

اجتماع غذاء أسبوعي غري رمسي لتعميق الترابط أو  أو ترقية مسؤول ، طقوس التحاق موظف جديد باملؤسسة ،
بطريقة منطية معيارية تعزز بصفة دائمة القيم و   متكررة تتم احتفاالتأما الطقوس فهي  ،والتكامل بني العاملني

املعايري الرئيسة مثال استراحة يومية لتناول القهوة أو الشاي توفر فرصة لتقوية الروابط بني العاملني ،وكذلك 
 3.ماع السنوي للمسامهنياالجت

 األساطري، واألسطورة هي   التشكيالت الرمزية اهلامة لثقافة املنظمة جند القصص ونيمن ب: األساطري والقصص
مقروء، وهي رواية ذات طابع رائع جند األحداث  كلمة سهلة، أو الشيء الذي جيب أن يكون أشياء تقرأ من
األسطورة هي املعتقدات املشبعة واحململة بالقيم واملبادئ اليت يعتنقها الناس إذن . اخليال الشعيب التارخيية حوهلا

واليت يعشون ا أو من أجلها، ويرتبط كل جمتمع بنسق من األساطري يعرب علي الصور الفكرية املعقدة اليت 
 .تتضمن يف الوقت نفسه كل النشاط اإلنساين

نظمة هو إعطاء صورة مثالية عنها وجو العمل ا، وتكمن أمهيتها اهلدف األساسي من إشاعة األساطري بني أفراد امل
يف كون أا ال تنسب لشخص بعينه مما جيعل أفراد املنظمة يركزون أكثر علي األحداث وعلي أبطاهلا الذين يصورون 

 يف سلوك أفراد علي أم ينجزون أعماهلم يف أوقاا ويضحون من أجل منظمتهم ازدهارها، ويتم تفعيل تأثري األساطري
 .4املنظمة من خالل إصباغها بالطابع اإليديولوجي الذي غالبا ما يؤثر علي عواطف اجلماعة

                                                           
  .236م، ص2005دار وائل،عمان،األردن،أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية، مؤيد سعيد سامل،  -  1
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية تأثري الثقافة التنظيمية على الفعالية التنظيمية بالتطبيق على منظمات صناعة الدواء مصر جنوى عبد اهللا الطبالوي،  -  2

  .27،ص،1996التجارة، جامعة عني الشمس،
  .113.،ص 2006، القاهرة، مكتبة عني مشس ،  املبادئ واملفاهيم وجماالت التطبيق: السلوك التنظيميمتويل السيد متويل ،  -  3
، دراسة حالة بعض وكاالت البنوك العمومية باملسيلة ، مذكرة ماجستري يف  مسامهة الثقافة التنظيمية يف جناح تطبيق إدارة املعرفةرياض عيشوش ،  -  4

  .65-64، ص ص  2011-2010علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و التسيري ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، 
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 فهم رموز األساطري الذين سببوا بأفعاهلم 1سواء كانوا حقيقيون أم من صنع اخليال، أحياءا أم أموات: األبطال ،
من مزايا و مواصفات تكون معايري سلوكية  وأعماهلم ومواقفهم جناحات وضة املؤسسة وما ينتج عن ذلك

 .هؤالء األبطال هم املوز القيادية الذين حيركون قيم املؤسسة. لالنتماء هلذه املؤسسة و االستمرار ا
 هي أداة االتصال اإلستراتيجية بني األفراد العاملني ووسيلة التفاهم الوظيفي مع كل ما حيمل ذلك من : اللغة

 .2كات وسلوكيات تابعة للتحاور اللغوي املعمول بهمعاين و توضيحات وحر
 إن اختيار و ترتيب املكاتب و التجهيزات غالبا ما تعكس عالمات واضحة و حمددة يف ثقافة  :3الترتيبات املادية

املنظمة ، فالكراسي و املكاتب و التجهيزات اآللية و طريقة توزيعها و ترتيبها، و األماكن املخصصة الستقبال 
 .العمالء و الضيوف تعكس ثقافة املنظمة

 مثل خطوط السلطة و املسؤولية و االتصال و نقل التقارير، و تسلسل املستويات اإلدارية و : اهليكل التنظيمي
 .الطرق اليت تسلكها األعمال من خالل املنظمة

 مرت لتجارب مأساوية  هي مواضيع ال جيب اخلوض فيها و أعمال ال جيب أن نقع فيها، و هي نتاج: املمنوعات
املنظمة وكذا الصورة اخلارجية هلا مما يؤثر سلبا  ا املنظمة، من شأا إحداث اضطراب يف صورة العاملني داخل

 .على أداء العاملني و املنظمة ككل
 

  .مستويات الثقافة التنظيمية: املطلب الثاين

واحد، فالناس حيملون صفات جديدة متعددة من  اتمع يف وقتنا إىل عدد من اجلماعات أو شرائح ينتمي كل م
، ثقافة النشاط )الوطنية(الربجمة الذهنية السائدة يف هذه املستويات املختلفة من الثقافة واليت تتمثل يف ثقافة اتمع 

  4).فرق العمل(، ثقافة املنظمة إضافة إىل ثقافة اجلماعات املهنية )الصناعة(

 

                                                           
  .44،ص2005جدار للكتاب العاملي لنشر والتوزيع، بريوت، "التحديات–األمهية - اإلدارة اإلستراتيجية، املفهوم"نعيم إبراهيم الظاهر، -  1
  .44،ص2005جمد املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت، ، "املمارسة –الوظائف  –اإلدارة املعاصرة، املبادئ "موسى خليل، -  2
الطبيني باملؤسسة اإلستشفائية العمومية ترايب بومجعة ببشار، مذكرة دراسة فئة األفراد الشبه أثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي ، وهيبة عيساوي،  -  3

  .21-20، ص ص، 2011/2012ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و التسيري ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
باملسيلة ،  EARAوحدة  – ALGAL، دراسة حالة الشركة اجلزائرية لألملنيوم  تأثري الثقافة التنظيمية على أداء املوارد البشرية إلياس سامل ،  -  4

  .24، ص  2006املسيلة ،  –مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية ، جامعة حممد بوضياف 
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  :ثقافة اتمع: أوال

تتمثل الثقافة يف هذا املستوى يف القيم واالجتاهات واملفاهيم السائدة يف اتمع املوجود فيه املنظمة، ويتم نقلها من  
اتمع إىل داخل املنظمة عن طريق العاملني مما يساهم يف تشكيل ثقافة تنظيمية، وتتأثر هذه الثقافة بعدد من القوى 

الظروف الثقافية و االجتماعية، البيئة الدولية والعوملة، تعمل نظام االقتصادي، النظام السياسي، ال: االجتماعية مثل
املنظمة داخل هذا اإلطار العام لثقافة اتمع حيث يؤثر على إستراتيجية املنظمة و أهدافها ومعايريها وممارساا، 

جاا متوافقة مع ثقافة اتمع الذي وجب عليها أن تكون استراتيجياا ومنت ولكي حتظى املنظمة بالقبول والشرعية
  .تعمل فيه

  ).الصناعة ( ثقافة النشاط : ثانيا

إن القيم و املعتقدات اخلاصة مبنظمة ما جندها معتنقة يف الوقت نفسه من طرف معظم املنظمات العاملة يف نفس 
 نفس النشاط، مما من شأنه تكوين أي أن هناك تشابه يف الثقافات التنظيمية للمنظمات العاملة يف) الصناعة ( النشاط 

منط معني داخل الصناعة يكون له تأثري على منط اختاذ القرار مثال منط حياة األعضاء ، نوع املالبس، ويتضح ذلك 
  .جليا يف النمط الوظيفي للبنوك والفنادق مثال

  :الثقافة الداخلية للمنظمة: ثالثا

بني األفراد ومجاعات العمل داخل املنظمة والناتج من تالقي الثقافات ويقصد ا جمموعة العوامل الثقافية املشتركة 
إضافة إىل األطر اجلزئية اخلاصة بكل فريق عمل داخل املنظمة وتعامل األفراد و احتكاكهم الدائم ببعضهم البعض 

ى األفراد، مما ميكن أفراد والسياسات التنظيمية اليت حتددها املنظمة مما من شأنه يوجد منطا تفكرييا وثقافيا متجانسا لد
املنظمة من االلتزام بتنفيذ سياسات وقرارات املنظمة وحتقيق أهدافها، ذلك أنه حسب هوفستيد فإن التمييز يتحقق من 

  .خالل إجياد منط مشترك للتفكري و التصرف لدى األفراد

  ).فرق العمل ( ثقافة اجلماعات املهنية : رابعا

هناك جمموعة من الثقافات الفرعية داخل أي منظمة ميكن تقسيمها حسب مستويات هرمية، اإلدارة العليا ، اإلطارات 
قسم ، : السامون ، إطارات متوسطة و أعوان التحكم، تقنيني إداريني وعمال، أو حسب الوحدات الفرعية مثل

تعني على إدارة املنظمة إحداث نوع من التالحم العمل ، وي) مجاعة ( مصلحة ، ورشة ، وهذا ما يقصد به فريق 



 الثقافة التنظيمية                                     :                                         الفصل األول
 

10 
 

دور مهم يف بني أعضاء وفرق العمل بغية احلصول على مستوى مرتفع من األداء ذلك ألن جلماعية العمل والتعاون  
   . الرفع من مستوى أداء العاملني

  :1وهناك تقسيم أخر ملستويات الثقافة التنظيمية هو

ويتضمن هذا املستوى األشياء اليت يقوم اإلنسان بصنعها وتتمثل يف التصرفات وسلوكيات : املستوى األول .1
 .و الشعائر داخل املنظمة والقصص والطقوس و الرموز االحتفاالتاألفراد، و 

وميثل هذا املستوى ما يعرف بالقيم، النمط السلوكي للعاملني، كما حتدد ما هو متعارف عليه : املستوى الثاين .2
 .و مقبول من أمناط السلوكوما ه

ويشري إىل االفتراضات األساسية وهي األشياء اليت توجه سلوك العاملني داخل املؤسسة وحتدد : املستوى الثالث .3
 .كيفية هؤالء األفراد ملا يدور حوهلم

  :هذه املستويات الثالثة)  2: (يوضح الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لتسيري العقاري اجللفة، مذكرة ماجستري دراسة مؤسسة ديوان الترقية واااللتزام التنظيمي داخل املؤسسة وعالقته بالثقافة التنظيمية ، عاشوري ابتسام ،  - 1

  .96، ص  2014/2015يف علم اإلجتماع ختصص تنظيم وعمل، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  ، جامعة بسكرة ، 
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  اجلزء الظاهر                                    

  مرئي     من أمناط السلوك                                                          1

  

  القيم والقناعات                               مستوى                                   

  الوعي الواسع       يف أذهان وقلوب الناس                                               2

  

  افتراضات أساسية مأخوذة على طبيعة                         

  مسلمات             البشر وطبيعة النشاط اإلنساين وطبيعة                                   3

  غري مرئية                   دور اإلنسان يف احلياة                                                    

 

واقع الثقافة التنظيمية السائدة يف اجلماعات الفلسطينية بقطاع غزة و أثرها على مستوى التطوير  :مسري يوسف عبد اهللا :املصدر
  . 36، صفحة  2006، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال غري منشورة ، التنظيمي للجامعات

  .الثقافة التنظيميةأنواع : املطلب الثالث

وفيما يلي . يوجد هناك أنواع متعددة من الثقافات التنظيمية ، فهي ختتلف من قطاع إىل أخر، ومن منظمة إىل أخرى 
  : عرض ألبرز هذه األنواع
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 كرب من العاملني باملنظمةاألساسية قوية، واجلزء األثقافة املنظمة قوية عندما تكون قيمها  تعترب:  الثقافة القوية .1
 . 1تحيملون نفس القيم واملعتقدا

ن مجيع أفرادها الذين يشتركوا يف م تنتشر عرب املنظمة كلها وحتظى بالثقة والقبولوبعبارة أخرى هي الثقافة اليت 
وعندما تنجح املنظمة يف . داخل املنظمة جمموعة متجانسة من القيم واملعتقدات والتقاليد واملعايري اليت حتكم سلوكهم

 بشكل متسع فإا تكون قد جنحت يف خلق ثقافة قوية، نشر قيمها
إىل تصرفات  فالثقافة القوية متثل رابطة متينة تربط عناصر املنظمة ببعضها البعض، كما تساعد املنظمة يف توجيه طاقتها

 .2مما يساعد املنظمة يف إزالة الغموضيعة املالئمة الحتياجات عمالءها، منتجة واالستجابة السر

هي الثقافة اليت ال يتم اعتناقها بقوة من أعضاء املنظمة وال حتظى بالثقة والقبول الواسع من  :الضعيفة الثقافة .2
معظمهم، وتفتقر املنظمة يف هذه احلالة إىل التمسك املشترك بني أعضائها بالقيم واملعتقدات، وهنا سيجد أعضاء 

ففي حالة الثقافة الضعيفة حيتاج العاملون . ها وقيمهااملنظمة صعوبة يف التوافق والتوحد مع املنظمة أو مع أهداف
إىل التوجيهات وتم اإلدارة بالقوانني واللوائح والوثائق الرمسية املكتوبة، كما تتجسد يف نظم اإلدارة 

األوتوقراطية ومنط اإلدارة العائلي والسياسي وفيها تنخفض اإلنتاجية ويقل الرضا الوظيفي لدى العاملني، كما قد 
تم فيها الشعور بالغربة عن الثقافة واتمع واحمليط وهي ظاهرة االغتراب االجتماعي، حيث تبدو القيم واملعايري ي

 .3االجتماعية السائدة عدمية املعىن للفرد، ويشعر الفرد بالعزلة واإلحباط
  

 مستقرةبيئة  وتكون سائدة أكثر يف املؤسسات احلكومية، ألا تعترب: الثقافة البريوقراطية .3
ومناسبة هلذا النوع من الثقافات ، حيث أا تعتمد على التسلسل اهلرمـي ، فتكـون السلطات واملسئوليات 

واضحة ومقسمة فكل يعمل يف نطاقه ويف حـدود سـلطاته وهي قائمة أكثر ما تكون على أساس الرقابة 
 .والسلطة

                                                           
1 - Fakhar, S., et al. (2012). "Impact of Organizational Culture on Organizational Performance: 
An Oreview". Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 9, pp. 
975-985 

  .412شر والتوزيع، ص نمعية للاجلاالدار : مصر.اإلسكندرية. 1.2005ط ، داري يف املنظمات املعاصرةإلالتنظيم ا ، مودحم أبو بكر، مصطفى -  2
  .146-145ص ص 2000،  الدار اجلامعية اإلسكندرية" ، اخلطة اإلستراتيجية إعداد التفكري االسترا تيجي ودليل " حممود أبو بكر، مصطفى  -  3
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وحتتاج هذه الثقافة إىل توفري منـاخ مناسب يتميز  واإلبداع هنا قد يكون فردي أو مجاعي؛: الثقافة اإلبداعية .4
باحلرية العالية اليت تسمح بطرح األفكار وحماورا دومنا قيـود أو حدود، حيث تتميز هذه الثقافة بالتعاون 
 والصراحة واالحترام املتبادل بني العاملني، ومثل هذه الثقافات ال بد أن تدعمها اإلدارة العليا وتوفر هلا املناخ

يستقطب املبدعني وهذا جنده أكثر ما جنده يف الشركات ذات التطور السريع مثـل شركات  املناسب الـذي
احملمول حيث هناك تسارع يف إيقاع اإلنتاج ومنافسة عاليـة جـداً بـني الشركات يف اإلبداع، وكذلك 

 1.شركات كمبيوتر حيث يظهر يف كل يوم شيء جديـد ودرجة املنافسة فيها عالية
ويركز هذا النوع من الثقافة على العالقات اجليدة واألجواء الودية املناسـبة وغريه من : ثقافة التعاطف اإلنساين .5

الصفات اإلنسانية اجليدة؛ كاالحترام املتبادل والثقة والتعاون ويسود جو أقرب للعائلي منه للعمل، وتكثر هذه 
 .العدد أو هي املؤسسات العائليةالثقافة يف املصانع الصغرية احلجـم والقليلـة 

، وهنا  املكلفني به ما مييز هذه الثقافة عن غريها أا تقوم على هدف واحد؛ وهو إجنـاز العمـل: ثقافة اإلجراء .6
املنظمة؛ فال يكون هناك وقت للصداقة،  تكون رسالة املنظمة وأهدافها واضحة، فـاجلميع يـسعى إلجنـاح

رمسية ومنطقية دون مشاكل أو معوقات، وهذه الثقافة أكثر ما  العـاملني يكـون بـصفةكما أن التعامل بني 
 .الرحبية حيث يكون أهم هدف هو الرحبية جندها فـي الـشركات

تتصف هذه الرسالة مبا ميكن أن نسميه العشوائية؛ حيث نسبة الغياب عالية ألن املوظفني ال : الثقافة املتناثرة .7
ضرورة، لذلك ليس غريبـاً أن ال يعـرف العـاملون بعضهم البعض؛ ألم ال يلتقون إال يتواجدون إال عند ال

 .وكنتيجة طبيعية هلذا األمر يـصبح الـوالء للمهنة اليت يعملون ا وليس للمنظمة. نادراً

تتميز بيئة العمل بالصداقة واملساعدة فيما بني العاملني فيسود جو األسرة املتعاونة، وتوفر املنظمة  :الثقافة املساندة  .8
 .2الثقة واملساواة والتعاون ويكون التركيز على اجلانب اإلنساين يف هذه البيئة

فينتشر احلذر واحليطة ويكون االهتمام حمصوراً يف طريقة إجناز العمل وليس النتائج اليت تتحقق، : ثقافة العمليات .9
والفرد الناجح هو الذي يكون أكثر دقة وتنظيماً والـذي يهـتم   . بني األفراد والذين يعملون على محاية أنفسهم

 .بالتفاصيل يف عمله

                                                           
، مذكر ماجستري، كلية التجارة، قسم إدارة أعمال، ملواجهة األزمات يف مستشفى ناصر  االستعدادأثر بعض عناصر الثقافة على إبتهال شكري شري ،  -  1

  .15-14،ص 2007اجلامعة االسالمية غزة، 
  . 16، ص  مرجع سابق ، بسام بن مناور العنزي -  2
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وهذه الثقافة تركز على حتقيق األهداف وإجناز العمل وتم بالنتائج وحتاول استخدام املـوارد   :ثقافة املهمة  .10
 .أجل حتقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف بطرق مثالية من

وتم بالقواعـد  . وتركز على نوع التخصص الوظيفي وبالتايل األدوار الوصفية أكثر من الفرد: ثقافة الدور .11
 .، كما أا توفر األمن الوظيفي واالستمرارية وثبات األداء واألنظمة

                         

  .القويةماهية الثقافة : املبحث الثالث

، والذي أصبح حمل االهتمام من طرف الكثري هام من أنواع الثقافة التنظيمية التعرف على نوعيهدف هذا املبحث إىل 
  .من املنظمات احلديثة واملتعلقة بالثقافة التنظيمية القوية، وذلك من حيث املفهوم واخلصائص وطرق تقويتها

 :مفهوم ثقافة القوة وخصائصها: املطلب األول

  : مفهوم ثقافة القوة: لفرع األولا

وهي ثقافة منظمة يعمل فيها شخص أو جمموعة أفراد ميتلكون قوة وتأثرا كبريين ويطيعه مجيع العاملني و حيبونه ، 
وهذا النوع أوضح ما يكون يف املنظمات صغرية احلجم اليت ال متتلك قوانني عمل و إجراءات إدارية معقدة ، وغالبا 

املنظمات اليت حققت منوها يف ظل شخص قوي متسلط ، هلذا يتم تنفيذ العمل من منطلق احترام ما نلمسها يف 
كما ميكن أن نلمس هذه الثقافة يف املؤسسة العسكرية اليت تعترب الطاعة واالنضباط مؤشرا . وحب هذا الشخص

، حيث يقبع هذا الشخص يف لنجاحها أوال وقبل أي عمل أخر، لذلك يشبه اهليكل التنظيمي فيها نسيج العنكبوت
  . 1املركز الوسط مثل العنكبوت يف وسط الشبكة، ما جيعل من املركز الوسط حمورا للرقابة والطاعة والقوة

 عضاء يتبعون ما متليه عليهم اإلدارة، وميكن القول أن ثقافةاألاحلد الذي جيعل " :وتعرف أيضا على أا
جمموعة  بالثقة والقبول مع مجيع أو معظم أعضاء املنظمة ويشتركوا يف املنظمة قوية يف حالة كوا تنتشر وحتظى

                                                           
–دار احلامد لنشر و التوزيع، األردن  "نظرية املنظمة " حسني أمحد الطوارنة، أمحد يوسف عريقات، توفيق طاحل عبد اهلادي، شحادة العرموطي ،  -  1

  .  294-293، ص ص ،2012الطبعة األوىل،  –عمان 
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متجانسة من القيم واملعتقدات والتقاليد واملعايري اليت حتكم سلوكيام واجتاهام داخل املنظمة، ومما جيعل الثقافة قوية 
  .1كون القيم األساسية قوية ويشترك فيها العاملون

بأا متجانسة وكثيفة ومشتركة بشكل واسع، ومتماسكة وحمبوبة بقوة، ومترابطة    2Saffold:"كما عرفها سافولد
 :ومتميزة ، تتميز الثقافة القوية يف املنظمة مبا يلي هي 

سلوك  املكونات يف هأي إن جوهر الثقافة يشمل القيم واملعايري السلوكية وأساليب التفكري، إذ تؤثر هذ:الشمولية1-
 .ف املنظمة وحتفيزهم لكي يتوافق سلوكهم مع رسالة وأهداف املنظمةأعضائها حنو حتقيق أهدا

  .ونعين به مدى اتفاق األعضاء علي حمتوى الثقافة وانتشارها بشكل واسع فيما بينهم ) :االتفاق عليها(االنتشار - 2

 .خصائص الثقافة التنظيمية القوة: الفرع الثاين

   :3نذكر منهاوتتمتع الثقافة القوية مبجموعة من اخلصائص 

 .تشري الثقة إىل الدقة والتهذيب ووحدة الذهن واليت تعترب عامال مهما من عوامل حتقيق إنتاجية مرتفعة :الثقة
ميكن لأللفة واملودة أن تتأتى من خالل إقامة عالقات متينة ومحيمة مع األفراد داخل املنظمة من خالل  :األلفة واملودة

  .االهتمام م ودعمهم وحتفيزهم 

  :4وهناك خصائص أخرى نذكر منها

انسجام الثقافة مع املعتقدات والقيم الدينية اليت يؤمن ا أعضاء املنظمة، مما خيلق دافعا داخليا حنو احترام وتقدير  -
املعنوي، ويعترب  اإلشباعوجعلها سلوكا عمليا يتسم بالثبات ، ويسعى املوظف من خالله لتحقيق هذه الثقافة ، 

 .هذا املؤشر من العوامل املهمة يف قوة الثقافة 
على هذه  أكرب اإلمجاعامجاع العاملني ومشاطرم للقيم واالعتقادات احليوية نفسها يف املنظمة ، فكلما كان  -

القيم ومدى إنتشارها أوسع كلما كانت هذه الثقافة أقوى وأعمق وتساهم يف تكوين وحدة لفهم واإلجتاه ، 

                                                           
  .268، ص  2003،  دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،"دارة املنظمات منظور كلي إ" حسني حرمي ،  -  1
  .107ص،  2009،  ، اإلدارة العامة للطباعة والنشر الرياض"سس والتطبيقاتاألاملفاهيم و"مالاألعثقافة منظمات  "سامي فياض العزاوي، -  2
  .316،ص  2002، 2، دار وائل ، عمان ، الطبعة  السلوك التنظيمي يف منظمات األعمالحممود سلمان العميان ،  - 3
أطروحة دكتوراه يف دراسة وصفية حتليلية يف اجلامعات النظامية الفلسطينية ، : التخطيط اإلستراتيجي يف جودة األداء املؤسسي دورالدجني إياد علي ،   -  4

  .178 -177، ص ص ،  2011غري منشورة ، جامعة دمشق ، كلية التربية سوريا ، " مناهج وطرائق التدريس " التربية 
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يف نشر القيم و إقناع العاملني ا ، مث حتفيزهم ومكافئتهم على اإللتزام ذه ويتوقف ذلك على نشاط املنظمة ، 
 .القيم 

لوكيات اليت متيز املنظمة عن غريها من املنظمات املناظرة، مما يزيد من قدرة الثقافة على تكوين منط من القيم والس -
 .فرص حتقيق النجاح االستراتيجي املنسجم مع متطلبات التطور الذي تسعى املنظمة لتحقيقه

 .انسجام الثقافة التنظيمية مع رسالة و أهداف املنظمة ومع فلسفتها اليت متثل القيمة -
وتعبئتهم حنو حتقيق، فالقيم املشتركة جتعل من العملني سعداء وهم يؤدون العمل،  قدرا على حتفيز العاملني، -

  .وحتقق فيهم اإلخالص واالنتماء والرقابة الذاتية

  .أبعاد وطرق تقوية الثقافة التنظيمية: املطلب الثاين

  .أبعاد الثقافة التنظيمية القوية: أوال

األبعاد متيزها عن باقي أنواع الثقافات التنظيمية األخرى إذ جند عدة تتمتع الثقافة التنظيمية القوية مبجموعة من 
التماسك، املشاركة و  :هي مؤشرات وأبعاد نقول حالة وجودها أن ثقافة املنظمة قوية تتمثل يف ثالث أبعاد أساسية

  .التعاون

 املعلومات، الثقة،يؤكد على التوجهات الداخلية املرنة، حيث يركز بشكل أساس على تقاسم  :1التعاون  -
واملنظمة اليت تشدد على التعاون فأا ترغب يف التوصل إىل جمتمع يسود الود، . التمكني، والعمل بروح الفريق

يعترب التعاون ركيزة أساسية يف املنظمات الناجحة وحيتوي على جمموعة من " ويثق كل فرد باآلخر كأسرة كبرية،
 :ظمة يتوفر فيها أحد مميزات الثقافة التنظيمية القوية العناصر جيب توفرها لكي نقول أن املن

  العمل اجلماعي. 
  روح الفريق. 
 تبادل املعارف واخلربات. 

                                                           
1  - Sh. Chang and Ch. Lin, Exploring Organizational Culture for Information Security 
Management, Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 3, 2007, pp. 438-458 
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يشري إىل زيادة مشاركة املديرين للمرؤوسني يف اختاذ القرار العتقادهم بان ذلك سيحسن من فاعلية : 1املشاركة  -
وعلى العكس من ذلك تكون املشاركة يف أدىن مستوياا . يميةاملنظمة، وال ينتج عن ذلك التقليل من قوم التنظ

 .  عندما يعتقد املديرون بان املشاركة تؤدي إىل التقليل من قوم التنظيمية

  :تتميز الثقافة التنظيمية القوية ببعد آخر يسمى املشاركة وحيتوي على العناصر التالية

 إبداء الرأي. 
 طرح أفكار جديدة. 
  إختاذ القراراتاملشاركة يف. 
 التشجيع على طريح أفكار إبداعية. 
يؤكد على التوجهات الداخلية والرقابية ، حيث يركز على القوانني واألنظمة ) االتساق والثبات ( :  2التماسك -

ومدى هذه العالقات، مع ضرورة إدراك أمهية هذه كما يشري إىل العالقات املتبادلة بني أفراد املنظمة . و الكفاءة 
 .لعالقات يف حتقيق التضامن بني األفرادا

أن ثقافة املنظمة تكون متماسكة من خالل األفراد الداخلني فيها واخلارجني على وجه سواء إذ يسهم  :3ميكن القول
  :هؤالء يف تكامل التنظيم ، وهناك مؤشرات متتاز ا ثقافة التنظيمية القوية يف بعد التماسك تتمثل يف 

  املنظمةتفاهم بني أفراد. 
  قيم املشتركة، ودرجة الوالء واالنغماس يف تلك القيم. 
 منط لباس مشترك. 
 االتفاق يف لغة مشتركة بني أفراد املنظمة. 

 

                                                           
 1-  J. Parnell and W. Crandall, “Rethinking Participative Decision Making: A Refinement of the 
Propensity for Participative Decision Making Scale”, Personnel Review, Vol. 30, No. 5, 2001, pp. 
523-535. 
2 - A. Carmeli, “The Relationship between Organizational Culture and Withdrawal Intentions and 
Behavior”, International Journal of Manpower, Vol. 26, No. 2, 2005, pp. 177-195 

  . 130ص  مرجع سابق ، ، سامي فياض العزاوي - 3
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  .طرق تقوية الثقافة التنظيمية: الفرع الثاين

ينسى العاملون قيما ميكن للمنظمة تعزيز وتقوية الثقافة التنظيمية احلالية ذلك أنه ومبرور الزمن ومع توايل األحداث 
ومعايري سلوكية تعرب عن ثقافة املنظمة، وكي ال ينسى أعضاء املنظمة ذلك وكي ال تضيع هذه القيم واملعايري متيل 

  :1املنظمات إىل استخدام طرق لتقوية ثقافتها التنظيمية، وفيما يلي هذه الطرق

 .لتنظيمية، وتكون صفام مؤهلة لذلكاختيار عاملني قادرين على التكيف مع قيم ومعايري الثقافة ا - 1
 .ترقية العاملني القادرين على االلتزام مبعايري وقيم املنظمة وعلى نشرها يف صفوف من حوهلم - 2

 .التنظيمية لكيفية االلتزام بقيم املنظمة وكيفية االلتزام بسياسات املنظمة املعربة عن ثقافتها إرشاداتتقدمي أدلة و 3-
أمثلة  على الثقافة التنظيمية لتقويتها وتعزيزها، فالتدريب على الشعارات والقصص وغريها، هي تدريب العاملني - 4

 .ملا يتم التدريب عليه
 .مكافأة العاملني الذين يلتزمون بقيم املنظمة واملعايري السلوكية احملابية للثقافة التنظيمية املرغوبة - 5
  .املنظمة ولديهم خمالفات للمعايري السلوكية املعربة عن الثقافةمعاقبة العاملني الذين ال يلتزمون بقيم  - 6

 .تقدمي حكايات وقصص معربة عن الثقافة التنظيمية املرغوبة وعن القيم الواجب تعزيزها أو إضعافها - 7
 استخدام املؤسسني القدامى ودعوم، حيث أم يلعبون دور القصاصني الذين حيكون قصصا عن الثقافة - 8

  .ية وكنماذج لالحتذاء االتنظيم

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .269حسین حریم ، مرجع سابق ، ص -  1
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  :خالصة 

تعترب الثقافة التنظيمية من احملددات الرئيسية لنجاح أو فشل املنظمات ، وهلذا قمنا يف هذا الفصل بالتعرف عليها من  
  ...خالل معرفة تعريفها ، مكوناا ، مستوياا 

تعترب الرابط القوي الذي يربط أفراد املنظمة  حيث يستمد دورها الفعال من أمهيتها والوظائف اليت تؤديها ، فهي
بعضهم ببعض ، ويساعد على تعزيز السلوك املنسق الثابت يف العمل وبالتايل يظهر أثرها على املنظمة من خالل 

  .هيكلها التنظيمي ، سلوكيات أفرادها وفعالية األداء وغري ذلك

 ).الثقافة القوية ( اجليدة واملتبناة من طرف غالبية األفراد لكن ليست كل ثقافة حتقق ذلك بل الثقافة ذات املعايري  و

  

    

  

  

  

  

  

 

 

 



 
 

 الفصل الثاني
العاملینأداء   
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 :متهيد

يعترب األداء احملور الرئيسي الذي تنصب حوله جهود املدراء ، كونه يشكل بامتياز أهم أهداف املنظمة حيث       
تتوقف كفاءة أداء أي منظمة ويف أي قطاع كانت على كفاءة أداء مواردها البشرية ، واليت يفترض أن وظائفها اليت 

دارة املوارد البشرية فيها مبمارسة وظيفة مهمة و معقدة يف تسند إليها بكل فعالية ، وحىت تضمن املنظمات هذا تقوم إ
نفس الوقت من وظائفها ، أال وهي وظيفة تقييم أداء العاملني ، إذ يشرف عليها أفراد مدربون على أدائها وتستعمل 

هم يف فيها مقاييس رمسية توضع على أساس علمي وموضوعي واليت تزودهم مجيعا باملعلومات الضرورية ألداء أدوار
  .اإلجتاه الذي حيقق أهداف هذه اإلدارة ومن خالل أهداف املؤسسة 

  :حيث حاولنا يف هذا الفصل تقدمي نظرة عامة عن األداء البشري من خالل تطرقنا للمباحث التالية   

  .ماهية األداء البشري  -
  .ماهية تقييم األداء البشري -
  .العاملنيمسامهة الثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء  -
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 .ماهية األداء البشري : املبحث األول 

حيظى مفهوم األداء بأمهية كربى يف تسيري املؤسسات لذا نال أكرب اهتمام من طرف الباحثني واملفكرين     
ه، واملمارسني يف جمال اإلدارة والتسيري، وهذا من منطق أن األداء ميثل الدافع األساسي لوجود أية مؤسسة من عدم

  .كما يعترب العامل األكثر إسهاما يف حتقيق هدفها الرئيسي أال وهو البقاء واالستمرارية 

 وهلذا يعد األداء مفهوما جوهريا وأساسيا لكونه يرتبط مبدى حتقيق املنظمة ألهدافها اإلستراتيجية، والتشغيلية
  .بكفاءة وفعالية

أمهيته ، العوامل املؤثرة فيه ، عناصره تعريف األداء البشري، لكل منتطرق يف هذا املبحث ال سيتممن هذا املنطق  و 
   .وحمدداته 

  .مفهوم و أمهية األداء البشري و العوامل املؤثرة فيه : املطلب األول 

  :مفهوم األداء البشري : الفرع األول 

أداء أفراد املؤسسة الذين ميكن إعتبارهم مورد إستراتيجي قادر على صنع القيمة و  "يعرف األداء البشري على أنه
  .1"حتقيق األفضلية التنافسية من خالل تيسري مهارام 

يشري إىل درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، وهو ما يعكس الكيفية اليت حيقق أو يشبع ا الفرد  "و األداء
  .2"فةمتطلبات الوظي

  .3 "السلوك الذي نافس به قدرة الفرد على اإلسهام يف حتقيق أهداف املؤسسة"  أيضا كما يعرف

أن األداء البشري هو ذلك النشاط الذي يقوم به الفرد و اجلهد الذي يبذله إلجناز املهام  من التعاريف السابقة نستنتج
  .املوكلة إليه بكفاءة وفعالية 

  

                                                           
  . 63، ص  2011اجلزائر ،  ختصص مالية دولية ، جامعة تلمسان ،، رسالة ماجستري التعلم التنظيمي كمدخل لتحسني أداء املؤسسةعيشوش خرية ،  -  1
  . 215، ص 2000، الدار اجلامعية اإلسكندرية ،  ، إدارة املوارد البشريةراوية حممد حسن  -  2
، رسالة ماجستري يف علوم إقتصادية ، جامعة حممد خيضر بسكرة ،  أداء املؤسسة اإلقتصادية مدخل إسالمي دور القيادة يف حتسنيربيع مسعود ،  -  3

  .94، ص 2007اجلزائر ، 
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  .األداء البشري أمهية : الفرع الثاين

ميكن القول أن حياة املنظمة أيا كانت طبيعة النشاط الذي متارسه تتوقف على أداء العاملني فيها ، فإذا قاموا بأعماهلم 
مهامهم على الوجه املطلوب واملخطط له من قبل اإلدارة، فإن هذا سيقود املنظمة حنو حتقيق أهدافها املنشودة  ووأجنز

  .كالبقاء و النمو والتوسع 

و إذا ما كان األداء دون املستوى املطلوب ، فإنه سيشكل عائق كبري أمام املنظمة يف حتقيق أهدافها وعليه فإن أمهية 
  : 1ر فيما يلياألداء البشري تتبلو

يعد األداء مقياس لقدرة الفرد على أداء عمله يف احلاضر ، وكذلك على أداء أعمال أخرى خمتلفة نسبيا يف  - 
 .املستقبل ، وبالتايل ليساعد يف إختاذ قرارات النقل والترقية 

 .لة حتسينهغالبا ما يتم ربط احلوافز بأداء الفرد و هذا يؤدي إىل إهتمام األفراد بأدائه لعمله وحماو - 
يرتبط األداء باحلاجة إىل اإلستقرار يف العمل، فإذا حدثت أية تعديالت يف أنظمة اإلدارة فإن العاملني ذوي األداء  - 

 .املتدين يكونون مهددين باإلستغناء عن خدمام

  .2العوامل املؤثرة يف األداء: الفرع الثالث 

حيث يعترب هذا . اإلعتبار عند التعامل مع السلوك اإلنساين و األداءهناك العديد من العوامل اليت جيب أخذها بعني 
األخري دالة ملزيج من متغريات الفرد من ناحية وخصائص املؤسسة اليت يعمل فيها من ناحية أخرى فاألداء يتأثر 

وعوامل ) اخل .. ..احلاجات ، اخلصائص اجلسمية ، احلالة املزاجية ، الدوافع ( بعوامل داخلية تتعلق بالفرد منها 
.... أهداف املؤسسة ، ثقافة املؤسسة ، منط القيادة يف املؤسسة ، سياسات املؤسسة ( خارجية تتعلق باملؤسسة منها 

 :، هذه العوامل يوضحها الشكل التايل ) إخل 

 

 

  

                                                           
. 45،ص ، 2011، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع ، األردن ،  التعلم التنظيمي و أثره يف حتسني األداء الوظيفي فايز عبد الرمحان الفروخ ، - 1  
  . 74،  73مدحت أبو النصر ، مرجع سابق ، ص  -  2
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  .العوامل املؤثرة يف األداء ) 3: (شكل رقم 

  

  

  

  

  . 73، ص  2008، القاهرة ،  األداء اإلداري املتميز اموعة العربيةمدحت أبو النصر ، : املصدر

وهناك من ينظر إىل خمتلف العوامل البيئية على أا مؤثرات على اجلهد و القدرة واالجتاه ومن مث على األداء والشكل 
  :املوايل يوضح ذلك 

  .العوامل املؤثرة على األداء البشري ) 4: (شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

املؤسسة*   الفرد    دالة=  األداء  

 عوامل خارجية عوامل داخلية

  الظروف املادية

  اإلضاءة

  الضوضاء

  ترتيب اآلالت

  األجهزة - احلرارة

  املواد

  التعليم

  اإلشراف

  السياسات

  التصميم التنظيمي

  التدريب

 احلض و الصدفة

  اجلهد

  القدرات

 اإلجتاه

أداء املورد 
 البشري
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  . 218، ص  2000راوية حممد حسن إدارة املوارد البشرية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، : املصدر 

  .عناصر األداء وحمدادته: املطلب الثاين 

  .عناصر األداء : الفرع األول 

امة إىل حتديد ماهية األنشطة اليت حيتويها العمل حيث توجد عدة عناصر ه) مكونات األداء (  دف دراسة عناصر
  : 1يكون جمموعها ما يعرف باألداء وهي

أي . تشمل املهارات واملعارف الفنية واخللقية العامة عن الوظيفة وااالت املرتبطة ا : املعرفة مبتطلبات العمل  -
 .ما ميتلكه الفرد من خربات عن العمل الذي يؤديه

أن ينجزه يف الظروف العادية للعمل ، و مقدار يقصد ا مقدرا العمل الذي يستطيع العامل : كمية العمل املنجز  -
سرعة هذا اإلجناز أي أا تعرب عن الطاقة العقلية ، اجلسمية ، والنفسية اليت يبذهلا الفرد يف منصب عمله خالل 

 . فترة زمنية معينة أثناء أداء مهامه
تنظيم وتنفيذ العمل و إكتشاف  وتشمل الدقة ، النظام ، اإلتقان والتمكني الفين ، القدرة على :نوعية العمل  -

 . األخطاء
يدخل فيها التفاين واجلدية يف العمل والقدرة على حتمل املسؤولية العمل و إجناز املهام يف  :املثابرة والوثوق -

  .2مواعيدها احملددة ، ومدى حاجة هذا املوظف لإلرشاد والتوجيه من قبل املشرفني لتقييم نتائج عمله
  

  .ات األداء البشري حمدد: الفرع الثاين 
عليه سلبا أو إجيابا ، و يطلق على عدة عناصر من شأا أن تؤثر  تضافرتج من ينتإعترب العديد من الباحثني أن األداء 

  : 3هذه العناصر حمددات األداء تتمثل هذه احملددات يف

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن  البليدة –دراسة حالة سونلغاز توزيع الوسط حنو تقييم فعال ألداء املورد البشري يف املؤسسة اإلقتصادية ، رابح خيلف ،  -  1

 2006س اجلزائر ، متطلبات نيل شهادة ماجستري يف تسيري املنظمات ، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري وعلوم التجارية ، جامعة أمحد بوقرة ، بومردا
  .03ص  2007-
على العاملني يف إدارة مرور الرياض ، رسالة ماجستري كلية  ، دراسة مسحية التغيري التنظيمي وعالقته بأداء العاملنيمبارك بنية ضامن العنزي ،  -  2

  . 33، ص  2004) اململكة العربية السعودية ( الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض 
دراسة حالة مؤسسة توزيع و تسويق املواد البترولية املتعددة نفطال  ، تقييم فعالية نظام تقيم أداء العاملني يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائريةسعاد بعجي ،  -  3

 منطقة سطيف ، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري وعلوم التجارية ، جامعة حممد بوضياف املسيلة – CLPمسيلة 
  . 11، ص   2007- 2006، اجلزائر ، 
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إىل الطاقة اجلسمية أو العقلية اليت يبذهلا الفرد ألداء ) احلافز ( وهو الناتج من حصول الفرد على التدعيم  :اجلهد  .1
 .مهمته 

 .1تعين اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء الوظيفة ، وال تتغري هذه القدرات عرب فترة زمنية قصرية :القدرات .2
طباعاته عن السلوك والنشاطات اليت يتكون منها عمله و الطريقة تعين تصور الفرد و ان :إدارك الدور أو املهمة  .3

 .2اليت جيب ا ممارسة العمل املوكل له

  

  .ماهية تقييم األداء البشري: املبحث الثاين 

يعد تقييم أداء العاملني مهمة ضرورية يف اإلدارة احلديثة املتطورة، وذلك باعتبارها الوسيلة املثلى لتحقيق العدالة    
املهنية والوظيفية بني العاملني ولرفع كفاءة اجلهاز اإلداري، خاصة وأن تقييم األداء الذي تدعو له النظريات احلديثة 

  .ليس غاية يف حد ذاته، بل هو وسيلة لوضع الفرد املناسب يف املكان املناسب

  .مفهوم تقييم األداء: املطلب األول 

ية اليت تعرب عن مكامن قوى ومكامن ضعف املسامهات، اليت يعطيها األفراد تقييم األداء هو الصفة النظامية أو الرمس
حتديد املسامهات اليت  بواسطتهاعلى أنه العملية اليت يتم  ورفقائهعرفه فيشر . للوظائف اليت كلفوا بإجنازها والقيام ا

  .3يعطيها الفرد ملؤسسته خالل فترة زمنية حمددة

عملية تقدير أداء كل فرد من العاملني خالل فترة زمنية معينة لتقدير مستوى ونوعية : ويعرف تقييم األداء بأنه 
  .4أدائه

                                                           
، رسالة ماجستري  مكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بوكالة غوت وتشغيل الالجئني مبكتب غزة اإلقليمي ودورها يف حتسني األداءمدى إحممد مجال ،  -  1

  .87، ص  2009،) فلسطني ( يف إدارة األعمال ، كلية التجارة ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة ، 
، دراسة تطبيقية على شركة كهرباء اخلليل ، رسالة  األداء الوظيفي يف اهليئات احمللية الفلسطينيةدور اإلبداع اإلداري يف حتسني عنان اجلعربي ،  -  2

  . 38،ص ، 2009ت العليا والبحث العلمي ، جامعة اخلليل فلسطني،ماجستري يف إدارة األعمال ، كلية الدراسا
  .378، ص  2007ردن ، ،األ 3، دار وائل ، ط  إدارة املوارد البشريةسعاد نائف برنوطي ،  -  3
بسكرة مذكرة  ENICEB، دراسة حالة مؤسسة وطنية لصناعة الكوابل  ، تأثري نظام معلومات املوارد البشرية على أداء العاملنيزاوي صوريا  -  4

  . 49، ص  2008- 2007ماجستيري ، بسكرة ، 
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العملية اليت حتصل بواسطتها املؤسسة على التغذية العكسية لفعالة موظفيها عن طريق : كما يعرف تقييم األداء بأنه 
د درجة كفاءم احلالية واملتوقعة كأساس للتقييم قياس كفاءة العاملني وحتليل أمناط ومستويات أدائهم وتعاملهم وحتدي

مما يساعدهم على حتديد اإلحتياجات التدريبية منها وعلى ضوءها يتم استعداد والتزام املدراء بتحسني األداء سواء 
  .1على مستوى األفراد أو على مستوى فرق وجمموعات العمل

  .أمهية تقييم األداء: املطلب الثاين 

  :2تقييم األداء يف النقاط التاليةتتجسد أمهية 

 حتسني مستوى اإلجناز عند كل فرد. 
 حتديد اإلمكانيات املتوقع إستغالهلا ، ومن مث حتديد مكافأته. 
 تساعد يف ختطيط القوى الكاملة. 

  :كما أن عملية تقييم األداء تستهدف ثالث غايات تقع يف ثالث مستويات ميكن تلخيصها يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أمهية تقييم األداء البشري: )5(الشكل رقم 

                                                           
  . 360، ص  2002، دار النهضة العربية  ،لبنان ،  ، إدارة املوارد البشرية من منظور إستراتيجيحسن إبراهيم بلوط  -  1
بسكرة مذكرة ماجستیر تخصص علوم  - مؤسسة كوابل :دراسة حالة  أداء العاملین في تحدید احتیاجات التدریب تقییمدور،  یشيعمار بن ع - 2

  .03 ، ص2006-2005، .تجاریة
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 .بتصرف الطالب.  70املصدر محداوي وسيلة ، مرجع سابق ، ص 

  

  .تقييم األداء البشري مراحل: املطلب الثالث 

  : 1كأي عملية إدارية فانه البد لعملية تقييم أداء املوارد البشرية أن تتم وفق مراحل حمددة، ميكن إجيازها فيما يلي

  .لعمله أدائه خالل يؤديه الفرد أن ينبغي ما وحتديد ممتاز، بشكل وفهمها احملددة، التقييم معايري أو مقاييس دراسة .1

                                                           
دولة  -غدارة الوقت وأداء العاملني بالتطبيق على املؤسسات العامة واخلاصة مبحافضة قلقيلةدراسة حتليلية للعالقة بني ،  حممود إبراهيم سعيد ملحم -  1

  65:، ص2010، )مصر(، رسالة دكتوراه الفلسفة  يف إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة القاهرة فلسطني

 أمهية تقييم األداء

على مستوى  على مستوى املديرين
ةاملؤسس  

 على مستوى الفرد

ضمان إستمرارية  - 1
.الرقابة على العاملني  

تنمية املعارف  - 2
.والتقارب مع العاملني  

.التحليلتنمية فترات  - 3  

مناخ مالئم من الثقة  – 1
مما يقلل  والتعامل األخالقي
  .شكاوى العاملني

تطور وتقدمي العاملني برفع  - 2
  مستوى أدائهم و إمكانيام

وضع معدالت األداء  - 3
الدقيقة بتقييم الربامج وسياسات 

 .إدارة املوارد البشرية

جعل العاملني أكثر  - 1
 .وعي باملسؤولية

يف العمل  الرغبة - 2
 .واالجتهاد

 .زيادة رضا العاملني - 3
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مدى  لتحديد أو املقيم بصفة عامة، املباشر املشرف أو املدير قبل من إجنازام ومتابعة املوارد البشرية أداء مالحظة .2
 باالعتماد على معايري ذلك وقياس واملسؤوليات، للواجبات حتديد من يتضمنه وما بالعمل القيام من متكنهم
 .األداء

 .التقييم يف نتائج  هلذا األداء والضعف القوة نقاط وحتديد املوضوعة، باملقاييس الفعلي العاملني أداء مقارنة .3
 باجتاه حتسني وتوجيهه ألدائه، احلقيقي املستوى على اطِّالعه دف الذي مت تقييمه العامل مع مناقشة إجراء .4

 .أدائه معدالت
  ).اخل...ترقية، مكافأة، تدريب(املقارنة  إليها تنتهي اليت النتائج ضوء يف املناسبة الوظيفية القرارات اختاذ

  .مسامهة الثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني: املبحث الثالث

ومعارفهم ومنحهم سلطة كافية ملعاجلة دف الثقافة التنظيمية املرنة إىل حتسني قدرات العاملني و إطالق طاقام   
املشاكل ، حيث دف أيضا إىل جلب بيئة مناسبة لالبتكار و اإلبداع بني العاملني و إشاعة الثقافة التنظيمية احملفزة 

  .حة دف حتسني األداءاملتابتوظيف املعرفة السلوكية والعلمية 

  .مسامهة بعد التعاون يف حتسني أداء العاملني: املطلب األول 

تنجز اجلماعة املتميزة بالديناميكية والفاعليـة، والقيـادة الرشـيدة أهـداف املنظمة من خالل فرق العمل بصورة 
انطالقاً " لقيمة فرق العم املنظمات الناجحةلذا تتبىن . أكثر فاعلية من فرد له موهبة أو جمموعة من األفراد العاديني

الفريق، وبناء اإلمجاع  مـن أمهية تلك الفرق يف تعويض جوانب الضعف الفردية جبوانب القوة لدى أعضـاء
وهذا . وااللتزام، وإثارة الدافعية للعمل وجذب انتباه شاردي الذهن من األعضاء املشاركني، وجتنب حدوث األخطاء

ق العمل بعناية وتبصر وتروٍ من أجل الصاحل العام للمنظمة، ومن أجل إجياد توازن بـني املهارات يتطلب اختيار فر
  .1الشخصية واألنظمة املهنية، ومن أجل تالحم جمموعة األفراد املتقاربني

ية العمل ، ويعتمد إقبال األفراد على العمل اجلماعي على مدى تأييده ومساندة اإلدارة العليا للثقافة الداعمة جلماع
نشر وتعميق قيم  فقد تزكي اإلدارة وروح التعاون والتعامل بني العاملني للعمال كفريق واحد و ذلك من خالل

 .التعاون ومجاعية العمل يف كافة أرجاء املنظمة وكذا تدريب األفراد على مهارات العمل اجلماعي

  .العاملنيمسامهة بعد املشاركة يف حتسني أداء : املطلب الثاين 

                                                           
مذكرة ماجستیر في العلوم ، دراسة ميدانية على هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الرياضالثقافة التنظيمية وعالقتها باإللتزام التنظيمي حممد بن غالب العويف ،  -  1
  .  30ص  2005الریاض ، السعودیة ، ‘ إلداریة ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ا
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نجـاح فـي املنظمـات املعاصـرة ملا هلا مــن أثـر كبيـر يف نفوس الاملشاركة الفاعلة مقوم من مقومات 
العاملني وفـي تعزيـز املساواة وعدم الشعور بقيود الفوارق بني املستويات املختلفة مما يعطي داللة مهمة ورسالة 

 أسلحةتوفري قوية تنم عن قوة العالقة والتناسق واالنسـجام بيـن اجلميع وهـذا بدوره سيساهم بشكل كبري يف 
 بواسطة العاملني وإمناجبـارة بيد املنظمات حنو حتقيــق امليزة التنافسية ال بواسطة احدث وسائل التكنولوجيا 

  .يف املنظمة

  :1من خالل املشاركة يف حتسني أداء حيث يساهم بعد

 .بأمهيتها وأا عنصر فعال يف التنظيم وإشعارهاإن املشاركة اجلماعية تعمل على تنمية القيادات اإلدارية  - 
بني اإلدارة واملرؤوسني، مما يسهل على القيادة أداء  االتصالاملشاركة اجلماعية تساعد على تسيري وحتسني سبل  - 

 .مهامهم على أحسن وجه
 .إن املشاركة اجلماعية تؤدي إىل إقامة عالقات إنسانية جيدة بني اإلدارة واملرؤوسني يف التنظيم - 
املشاركة اجلماعية يف عملية صناعة القرار تساعد على ترشيد عملية صناعة القرار ذلك أن املشاركة تساعد إن  - 

 .على حتسني نوعية القرار
 .إن املشاركة اجلماعية يف عملية صناعة القرار ترفع من معنويات العاملني مما تساهم يف حتسني أداء املوارد البشرية - 

  .للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني تماسكالبعد مسامهة : املطلب الثالث

  2ن املنظمات اليت متتاز بثقافة قوية متماسكة تكون أكثر قدرة على اإلبداعإ

اإلمجاع الواسع على القيم واملعتقدات والتمسك ا بشدة من قبل اجلميع يزيد من إخالص العاملني ووالئهم و و 
هذا ميثل ميزة تنافسية هامة تعود بالنتائج اإلجيابية على املؤسسة نتيجة حتسني املستمر يف التصاقهم الشديد باملؤسسة و

  .أدائها

وكلما كانت التعليمات واضحة للعمال والرموز معروفة ومتداولة هناك وسائل اتصال فعالة توصل املعلومات للجميع 
كل ذلك يعمل على حتسني أداء األفراد لينعكس على أداء املؤسسة كما أن تبادل العمال لألفكار املشتركة حول 

                                                           
  .217جامعة حممد خيضر بسكرة ، ص ،  2015أحباث إقتصادية و إدارية العدد السباع عشر جوان د خري الدين مجعة ، .د خنشور مجال ، أ و أ.أ -  1
  .130ص  ، مرجع سابق ،عزاويالسامي فیاض  - 2
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 بينهم يؤدي إىل زيادة اإلبداع و اقلها وتبادهلا فيماالعمل يزيد من إكتسام للمعارف واملهارات واخلربات وتن
  .اإلبتكار لدى الفرد مما يؤدي إىل تقدمي األفكار اجلديدة وهذا كله يؤدي إىل حتسني أداء املؤسسة

  :1كما يساهم بعد التماسك يف حتسني األداء من خالل

داد ومحاسـا ألداء األعمال املوكلة متاسك اجلماعة أي شعورهم كأعضاء يف اجلماعة و الذي جيعلهم أكثر استع -
  .هلم

 .ها أكثر ميال لإلبداعلانسجام اجلماعة الذي جيع -
 .تشجيع االتصال غري الرمسي باعتباره وسيلة أساسية يف حتسني تدفق املعلومات -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .83ص  الیاس سالم ، مرجع سابق ، -2
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  :خالصة الفصل

عنصر هام وضروري لنجاح الستمرارية من أمهية الفرد الذي يعترب يكتسب أداء املورد البشري أمهية كبرية          
وجناح املنظمة واتمع ككل ، وذلك لقدرته على اخللق و اإلبداع والتميز،  وهلذا يأخذ أداء املورد البشري فسطا 

يهتمون بالبحث عن الطرق الفعالة يف تقييم أداء املوارد البشرية بإعتبار  اكبريا من اهتمامات املسئولني، الذين أصبحو
التقييم متكن من إصدار احلكم بشكل موضوعي عن قدرة املوارد البشرية يف أداء واجبات ومسؤوليات منصب عملية 
  فخلصنا إىل الذي تناولناها يف الفصل األولوقد استنتجنا أيضا العالقة التفاعلية بني األداء والثقافة التنظيمية. عملهم

لق ألعضائها متاسكا كبريا فيما بينهم حبيث يتماشى فعال مع أنه لنجاح املنظمة وجب توفري ثقافة تنظيمية قوية خت
. الواقع والصور اليت يتمناها أعضاءها وتصل إىل مستوى اهلوية حيث تكون أكثر تأثريا وارتباطا على أداء العاملني

اإلقتصادية والتجارية أساتذة كلية العلوم على عينة من ا  وهذا ما سنحاول معرفته يف دراستنا امليدانية اليت قمنا
  .وعلوم التسيري

  



 
 

 الفصل الثالث
 الدراسة المیدانیة
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  : متهيد

بعد استعراض أهم املفاهيم النظرية اخلاصة مبتغريي البحث حول الثقافة التنظيمية و باألخص الثقافة التنظيمية     
   .الثالثةالقوية ودورها يف حتسني أداء العاملني وفق أبعادها 

وذلك  جبامعة بسكرة والتجارية وعلوم التسيري يةاإلقتصاد العلوم بكليةسنتطرق يف هذا الفصل إىل دراسة امليدانية     
، وهذا من خالل ما مت احلصول علية  على أرض الواقع يف حتسني أداء العاملني  القويةلدراسة دور الثقافة التنظيمية 

اليت قمنا بإعدادها  اإلستبيان، حيث حصلنا على هذه املعلومات من خالل أساتذة الكلية من معلومات من طرف 
  .ها على عينة البحث املختارةوتوزيع

لكلية العلوم اإلقتصادية تناولنا تقدمي  وسنتطرق من خالل هذا الفصل إىل ثالثة مباحث ، ففي املبحث األول  
مع التأطري  ااألقسام  البيداغوجية املوجودة  كذاو و اهليكل التنظيميالتعريف من خالل والتجارية وعلوم التسيري 

أدوات  كذاو  جمتمع وعينة الدراسة  من حيث ، أما يف  املبحث الثاين فأبرزنا منهجية الدراسةساتذة لألالبيداغوجي 
الفرضيات  وحتليل  إلختباراملبحث األخري فكان يف ، أما  التحليل اإلحصائية و أخريا مدى ثبات وصدق أداة الدراسة

 .و تفسري النتائج
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  .العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيريتقدمي كلية : املبحث األول

وكانت  02/12/1998املؤرخ يف  98/397تأسست كلية العلوم اإلقتصادية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
مث مت فصلها عن كلية احلقوق بناء على املرسوم التنفيذي رقم , تسميتها األوىل كلية احلقوق والعلوم االقتصادية

ومت تسميتها كلية العلوم االقتصادية والتسيري، وبناء على املرسوم التنفيذي , 29/08/2004املؤرخ يف  04/255
, مت تغيري التسمية إىل كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 17/02/2009املؤرخ يف   09/90رقم 

لوم اإلقتصادية التجارية وعلوم جمال الع(وهي تشمل ثالثة أقسام إضافة إىل القسم اخلاص بالنظام اجلديد ل م د 
  . 2005الذي تشكل منذ  )التسيري

  .1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري تعريف: املطلب األول

  :تعريف الكلية بأا وحدة للتعليم والبحث باجلامعة يف ميدان العلم واملعرفة، وهي متعددة االختصاصات وتتوىل املهام

حيث متنح باإلضافة إىل شهادات الليسانس والدراسات اجلامعية , التدرج وما بعد التدرج التعليم على مستوى -
  .التطبيقية درجات املاجستري والدكتوراه

  .نشاطات البحث العلمي -
 .أعمال التكوين، وجتديد املعارف -

ة واملاديـة ويسـاعده يف   يعترب عميد الكلية مسؤول عن التسيري البيداغوجي  ويضطلع  بتسيري وسائلها البشرية واملالي
 :مهامه كل من 

 .نائب العميد املكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبة -
 .نائب العميد املكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية -
 .األمني العام للكلية -
 .رؤساء األقسام -
 .مسئول مكتبة الكلية -

  :وعلوم التسيري من األقسام التاليةتتشكل كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية 

                                                           
  .لكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة  العام معلومات مقدمة من طرف األمني-  1
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 .قسم العلوم اإلقتصادية -
 .قسم علوم التسيري  -
 .قسم العلوم التجارية -
  .م دالنظام اجلديد ل (جمال العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  -
 

أستاذ كما هـو   ) 188(  حوايل 2016 -2015للموسم اجلامعي كما تضم أساتذة مبختلف الرتب يبلغ عددهم 
  :موضح يف اجلدول املوايل

 .2016- 2015 العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيريالبيداغوجي ألساتذة كلية   ريططاقم التأ) 1(جدول رقم 

  الرقم  األساتذة حسب الرتب
  17  دكتور/ أستاذ

  19  )أ  (أستاذ حماضر 
  36  )ب  (أستاذ حماضر 
  103  ) أ ( أستاذ مساعد 
  13  )ب ( أستاذ مساعد 

  188  العدد اإلمجايل
 

  .لكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة العام األمنيمعلومات مقدمة من طرف  :املصدر 

  

  .لكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرةاهليكل التنظيمي :املطلب الثاين

 :اهليكل التنظيمي للكلية الشكل املوايل  يوضح  -
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  .التسيريلكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم األقسام البيداغوجية : الثالثاملطلب 

  .سنتطرق فيما يلي إىل كل قسم من األقسام البيداغوجية اليت حتتوي عليها الكلية كل على حدا

  .1االقتصاديةقسم العلوم : أوال

 ،ويقدم دراسات طويلة املدى وقصرية املدى ، 1991/1992تأسس قسم العلوم االقتصادية خالل املوسم اجلامعي 
  .حيث يتخرج الطلبة بشهادات الليسانس والدراسات اجلامعية التطبيقية

ومواكبة لإلصالحات اجلارية يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي باشرت كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم 
 .2006-2005خالل املوسم اجلامعي  LMDالتسيري التدريس بالنظام التعليمي اجلديد 

  :يف ختصصي L.M.Dومينح القسم أيضا شهادات الليسانس 

  .مالية وبنوك - 

  .مايل ونقدياقتصاد  - 

  :كما مينح القسم شهادة املاستر يف التخصصات التالية

  .نقود ومالية - 

  .مالية واقتصاد دويل

 :ومينح القسم أيضا شهادة الدكتوراه  2001/2002فضال على منحه لدرجات املاجستري منذ املوسم 

  ).98-254املرسوم (دكتوراه العلوم  - 

  .بنوك واألسواق املاليةاقتصاديات النقود وال: L.M.Dدكتوراه  - 

  :اإلداري لقسم العلوم االقتصادية يتكون من أما الطاقم 
                                                           

1  - http://fsecsg.univ-biskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6 
                                                                  .18/05/2016       14 :00      :تاريخ وتوقيت زيارة املوقع ،   والتجارية وعلوم التسيري جامعة بسكرة اإلقتصاديةكلية العلوم ل االلكتروين وقعامل
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.رئيس القسم -   

  .مساعد رئيس القسم مكلف بالتدريس والتعليم يف التدرج - 

  .مساعد رئيس القسم مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي - 

  .رئيس اللجنة العلمية - 

 81(  حيث وصل إىل 2015/2016خالل املوسم اجلامعي طاقم التأطري البيداغوجي لقسم العلوم االقتصادية  -
 :أستاذا مبختلف مستويام والذي يوضحه اجلدول التايل  )

 

  .2015/2016طاقم التأطري البيداغوجي لقسم العلوم االقتصادية خالل املوسم اجلامعي ): 2(اجلدول رقم 

 اإلمجايلالعدد  العدد األصناف

    09  الدكتورأستاذ 

  

  

81 

 11 "أ "  أستاذ حماضر

 15 "ب"

 41 "أ "  أستاذ مساعد

 05 "ب"

  .لكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة العام األمنيمعلومات مقدمة من طرف  :املصدر

  .1قسم علوم التسيري: ثانيا

                                                           
1 -  http://fsecsg.univ-biskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=8 

                                                                    18/05/2016       14 :10    :تاريخ وتوقيت زيارة املوقع ،   والتجارية وعلوم التسيري جامعة بسكرة اإلقتصاديةكلية العلوم اإللكتروين لوقع امل
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، إذ كان األول يف التخصصات اليت  من بني الفروع األساسية جبامعة حممد خيضر بسكرة التسيري كتخصص يعترب
 .1993فتحت مبعهد العلوم االقتصادية سنة 

ونظرا ألمهية الفرع وارتباطه املباشر بواقع املؤسسات االقتصادية بصفة خاصة واالقتصاد الوطين ككل، حتول التسيري 
من ختصص تابع للعلوم االقتصادية إىل فرع قائم بذاته يبدأ التسجيل فيه من  98- 97ابتداء من املوسم اجلامعي 

اجلذع املشترك مث تتشعب منه ختصصات عديدة واليت هي يف احلقيقة ترمجة للتطورات والديناميكية اليت تشهدها علوم 
  .التسيري من جهة واستجابة الحتياجات املؤسسة من جهة أخرى 

قسم علوم التسيري تابعا لكلية احلقوق  98/99تأسس مع بداية املوسم  397/98وم ومع إقـرار الكليات باملرس
مع  2003ابتداء من سنة  03/297والعلـوم االقتصادية مث لكليـة العلوم االقتصاديـة والتسيري طبقا للمرسوم

  .قسمي العلوم االقتصادية واإلعالم اآليل للتسيري

 :التالية يف التخصصات L.M.D كما مينح القسم شهادة الليسانس
 .إدارة األعمال  - 
 .تسيري عمومي  - 
   .تسيري املوارد البشرية  - 

 :ومينح القسم شهادة املاستر يف التخصصات التالية

  : تسيري املنظمات  - 

  .حوكمة الشركات  - 

  .تسيري املوارد البشرية  - 

  .التسيري االستراتيجي للمنظمات  - 

  .املقاولتية - 

  . إدارة األعمال  - 
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  :ومينح القسم أيضا شهادة الدكتوراه

  ).98-254املرسوم (دكتوراه العلوم  - 

  .تسيري املنظمات: L.M.Dدكتوراه  - 

  :أما الطاقم اإلداري هلذا القسم متكون من

 .رئيس القسم -
  .رئيس القسم يمساعد -
  .رئيس اللجنة العلمية -
  

أستاذا  ) 80(  حيث وصل إىل 2015/2016خالل املوسم اجلامعي علوم التسيري  لقسم طاقم التأطري البيداغوجي
  : مبختلف مستويام والذي يوضحه اجلدول التايل

 .2015/2016خالل املوسم اجلامعي  التسيريطاقم التأطري البيداغوجي لقسم العلوم ): 3(اجلدول رقم 

 

 اإلمجايلالعدد  العدد األصناف

    05  الدكتورأستاذ 
  
 04 "أ "  حماضرأستاذ  80

 14 "ب"

 51 "أ "  أستاذ مساعد

 06 "ب"
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  .لكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة العام األمنيمعلومات مقدمة من طرف  :املصدر

 :1قسم العلوم التجارية: ثالثا 

،  2005أفريل  20مبقتضى قرار مؤرخ يف ،  2005على الرغم من حداثة نشأته ، حيث أنشئ هذا القسم سنة 
 واملتضمن إنشاء أقسام كلية العلوم اإلقتصادية والتسيري ، إال أنه سرعان ما إحتل مكانة رائدة ضمن أقسام هذه الكلية

  .، وهذا ألمهية وطبيعة التخصصات اليت يقدمها) لكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ا( 

  :اإلداري هلذا القسم متكون من أما الطاقم 

  رئيس القسم  -
   مساعد رئيس القسم مكلف بالتدريس والتعليم يف التدرج -

  مساعد رئيس القسم مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي -
  مسؤول مصلحة التدريس -
  رئيس اللجنة العلمية  -
 )79(حيث وصل إىل 2015/2016خالل املوسم اجلامعي لقسم العلوم التجارية طاقم التأطري البيداغوجي  -

 : أستاذا مبختلف مستويام والذي يوضحه اجلدول التايل

 

  .2015/2016خالل املوسم اجلامعي  التجاريةطاقم التأطري البيداغوجي لقسم العلوم ): 4(اجلدول رقم 

 اإلمجايلالعدد  العدد األصناف

    03  الدكتورأستاذ 

  

 04 "أ "  أستاذ حماضر 27

 07 "ب"

                                                           
1 - http://fsecsg.univ-biskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7 

                                                                 .18/05/2016       14 :06       :تاريخ وتوقيت زيارة املوقع ،   والتجارية وعلوم التسيري جامعة بسكرة اإلقتصاديةكلية العلوم لوقع امل
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 11 "أ "  أستاذ مساعد

 02 "ب"

  .لكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة العام األمنيمعلومات مقدمة من طرف  :املصدر

 

  :املبحث الثاين منهجية الدراسة

مروراً بأداة الدراسة  سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل املنهجية املعتمدة يف إجراء الدراسة من كيفية اختيار العينة
  .ويف النهاية سوف نتطرق إىل ثبات وصدق أداة الدراسة

  جمتمع وعينة الدراسة: املطلب األول

  جمتمع الدراسة: أوال
  .1يعرف جمتمع الدراسة بأنه يشمل مجيع عناصر ومفردات املشكلة أو الظاهرة قيد الدراسة   

وذلك ،  مبستويام وأقسامهم العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية مجيع أساتذة ثل جمتمع الدراسة وهنا مي
اجلانب الدراسي النظري ملوضوعنا حمل الدراسة، وملعرفة مدى توافق اجلانب  من أجل التقرب حنو األفراد لتكملة

  .عالنظري بالواقع العملي ،لذلك أخذنا عينة من جمتمع حمل الدراسة إلبداء رأيهم اجتاه املوضو

  عينة الدراسة: ثانياً
استبيان،   60 استبيان من أصل40  مت استرجاع أقسامها ، يف خمتلف  أساتذة الكليةاستبيان على 60قمنا بتوزيع 

 40استبيانه صاحلة لعملية التحليل والدراسة من أصل 38مراجعة االستبيانات والتدقيق يف اإلجابات مت قبول  وبعد
 من جمتمع حمل الدراسة، %21 ,20 استبيانه، حيث مثلت هذه العينة نسبة من جمتمع حمل الدراسة واملقدرة ب 

، جامعة بسكرة - العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بكلية وهي نسبة ميكن من خالهلا تعيني نتائج الدراسة
  .حيث وزعت وفق اخلصائص الدميوغرافية يف اجلدول أدناه

  

                                                           
، عمان، 04دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة  أساليب البحث العلمي األسس النظرية والتطبيق العلمي،رحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم،  -  1

  . 138، ص 2009
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  .خصائص مبحوثي الدراسة): 5(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرار  فئات املتغري  املتغري
 39,5%  15  ذكر  اجلنس

  60,5%  23  أنثى
 %100  38  اموع

 23,7% 9  سنة 30أقل من   العمر
 47,4% 18  سنة 40أقل من  30من 
 23,7% 9  سنة 50أقل من  40من 

 5,3% 2  سنة فما فوق 50من
 %100  38  اموع

 34,2% 13  سنوات 5أقل من   سنوات اخلربة
 36,8% 14  سنوات 10أقل من  5من 

 21,1% 8  سنة 15إىل  10من 
 7,9% 3  سنة 15أكثر من 

 %100  38  اموع
 10,5% 4  )أ ( أستاذ حماضر    رتبة الوظيفة

 23,7% 9  )ب ( أستاذ حماضر  
 47,4% 18  )أ ( أستاذ مساعد 
 13,2% 5  )ب ( أستاذ مساعد 

 5,3% 2  أستاذ دكتور
 %100  38  اموع

  SPSS16من إعداد الطالب مع اإلعتماد على برنامج : املصدر
 

كانت من الذكور، أما  39,5%من أفراد عينة البحث كانت من اإلناث ،بينما   60,5%أن ) 5( يبني اجلدول 
، بينما تراوحت نسبة  23,7%بلغت نسبتهم   )سنة 30أقل من (بالنسبة ملتغري العمر يتبني أن الذين ينتمون لفئة  

، يف حني بلغت نسبة املبحوثني الذين ينتمون لفئة 47,4%)  سنة 40أقل من  30من ( املبحوثني الذين ينتمون لفئة 
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) سنة فما فوق 50من(ويف األخري بلغت نسبة املبحوثني الذي ينتمون لفئة  23,7%)  سنة 50أقل من  40من ( 
%5,3.  

سنوات بلغت نسبتهم 5أن املبحوثني الذين تقل خربم عن )  5(أما بالنسبة لسنوات اخلربة فيتضح من اجلدول 
من  21,1%، يف حني جند  سنوات 10أقل من  5من من املبحوثني سنوات خربم تتراوح  36,8%و  %34,2

فقد بلغت  سنة 15أكثر من ، أما املبحوثني الذين بلغت خربم  سنة 15إىل  10 ما بني عينة البحث خربم تتراوح
  . 7,9%نسبتهم 

بينما ) أ ( أستاذ مساعد من جمموع املبحوثني وظيفته  47,4%وفيما خيص رتبة الوظيفة فقد بني اجلدول أن 
أستاذ وظيفته  23,7%و) أ ( أستاذ حماضر  وظيفته  10,5%يف حني  )ب ( أستاذ مساعد  وظيفته %13,2
فقط من عينة الدراسة من لديه هذه  5,3%أن نسبة  ( ) أما بالنسبة لألستاذ الدكتور فقد بني اجلدول) ب ( حماضر  

  . الرتبة

  .اإلحصائيالدراسة وأدوات التحليل  منهج: املطلب الثاين
  .منهج الدراسة: أوال 

هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يعرب عن الظاهرة املدروسة كما هي على أرض الواقع ويصفها يستند 
جمموعة من اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصـف الظـاهرة   : "وصفا كمياً وكيفياً، إذ يعرف املنهج الوصفي بأنه

ليلها الستخالص داللتها والوصول إىل نتائج وتعميمـات  اعتماداً على مجع احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحت
  .1"عن الظاهرة أو املوضوع حمل الدراسة 

وذلك مـن أجـل وصـف وحتليـل      حتسني أداء العاملني يف  القويةوقد اعتمدنا على هذا املنهج ملعرفة دور الثقافة 
  .املعلومات املتحصل عليها

  .واملعلوماتمصادر وأساليب مجع البيانات : ثانياً
مت احلصول على املعلومات من خالل مراجعة الكتب والرسائل اجلامعية واالت، واملواقع من  :املصادر الثانوية -

شبكة املعلومات املتعلقة باملوضوع قيد البحث والدراسة، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، واهلدف من تقدمي 
 .باملوضوع ةاإلحاطإطار مفاهيمي نظري للمتغريين وحماولة 

                                                           
  .59، ص2000، دار الكتاب احلديث، الكويت، "رؤية تطبيقية مبسطة"التربويمناهج البحث بشري صاحل الرشيدي،  -  1
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مت توزيعها على عينة من جمتمع البحـث،   مارةمت احلصول على البيانات من خالل تصميم إست: املصادر الرئيسة -
 SPSS )Statistical Package For Socialومـن مث تفريغهـا وحتليلـها باسـتخدام برنامــج      

Sciences (اإلحصائي )V.17(  دف الوصول إىل دالالت ذات وباستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة
 .قيمة، ومؤشرات تدعم موضوع البحث الذي قمنا به

 .اإلستبيانتصميم : ثالثاً

على أا وسيلة وأداة جلمع  اإلستبيانكأداة وحيدة جلمع البيانات، وميكن تعريف  اإلستبيانمت االعتماد على 
املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق استمارة معنية حتتوي على عدد من األسئلة مرتبة بأسلوب منطقي 

  . 1مناسب، جيري توزيعها على أشخاص معينني لتعبئتها

  : مها قسمنيستبانة البحث إىل إوقد مت تقسيم 

  . )رتبة الوظيفة ، سنوات اخلربةعمر، النس، اجل( ويتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة  :القسم األول 

  : سؤال وزعت على حمورين رئيسيني 22فتضمن  :القسم الثاين 

و أخريا ، )أسئلة 4( بعد املشاركة، )أسئلة 3(بعد التماسك : كاآليت القوية يتعلق بأبعاد الثقافة التنظيمية: احملور األول
  .)أسئلة 4(بعد التعاون 

  .سؤال 11يتضمن  األداء لدى األساتذةيتعلق باملتغري التابع : احملور الثاين

لقياس استجابات املبحوثني لفقرات االستبيان وذلك كما هو موضح يف " ليكرت اخلماسي"وقد مت استخدام سلم 
  :اجلدول املوايل

  اخلماسي درجات سلم ليكرت):  6(اجلدول رقم 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة  االستجابة
  5  4  3  2  1  الدرجة

  اإلحصائيأدوات التحليل : رابعاً
  ) Spss .v17(من خالل برنامج التحليل اإلحصائي اإلستبيانقمنا بتفريغ وحتليل 

                                                           
    .184، ص 1992، أربد، 2، مكتبة الكتايب للنشر والتوزيع، الطبعة أساسيات البحث العلمي يف التربية والعلوم اإلنسانيةعودة أمحد سليمان،   1
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  :وقد مت استخدام األدوات اإلحصائية التالية 

 .خصائص العينة املدروسةالتكرارات والنسب املؤوية لوصف  - 1
  .لدراسة التوزيع الطبيعي) Kolmogorov-Smirnov(اختبار   - 2
 .اإلستبيانملعرفة ثبات فقرات ) Alpha Cronbach(اختبار ألفا كرونباخ  - 3
 .( Analysis of variance )استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار    -4

  

  اإلستبيانثبات وصدق : املطلب الثالث

  وثبات أداة الدراسةصدق : أوالً

  :يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة لذلك قمنا بالتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة على مرحلتني  

حمكمني من أساتذة كلية العلوم ) 3(على  اإلستبيانالتأكد من صدق احملتوى، من خالل عرض : املرحلة األوىل
، للتحقق من مدى صدق فقرات )02(رة أنظر امللحق رقم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة بسك

من حيث مدى وضوح الفقرات وجودة صياغتها اللغوية، ومدى  اإلستبيان، وطلب منهم مراجعة فقرات اإلستبيان
، حيث مجعت اإلستبيانانتمائها للمجال الذي تقيسه، وتعديل أو حذف أي فقرات اليت يرون أا ال حتقق اهلدف من 

من احملكمني بعد ذلك ومت صياغتها وفق ما اتفق عليه، حيث استقرت غالبية أرائهم على تعديل بعض  البيانات
  .العبارات، أو استبدال كلمات بأخرى وفق ما يناسب عينة البحث

لكل بعد من أبعاد متغريات الدراسة، ويتم قبول الفقرات اليت ألفا كرونباخ عن طريق تطبيق اختبار : املرحلة الثانية
  :وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايل.  %60يكون معامل ثباا يفوق 

  اإلستبيانمعامل الثبات ألبعاد ):  7(اجلدول رقم

  معامل الصدق  معامل الثبات   عدد العبارات   املتغريات             البيان
  0.861  0.742  3  التماسك
  0.924  0.854  4  املشاركة
  0.860  0.741  4  التعاون

  0.938  0.881  11  الثقافة القوية
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  0.914  0.836  11  أداء األساتذة
  0.948  0.900  22  الصدق والثبات العام

 spss .v17من إعداد الطالب مع اإلعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر

مقبولة،  الدراسةكما أن معامالت الثبات ألفا كرونباخ حملاور 0.900أن معامل الثبات عايل   ( )يتضح من اجلدول 
الثبات ميكن  هذا يدل على أن جلميع حماور الدراسة درجة مقبولة من و 0.854إىل ، 0.741وقد تراوحت بني 

وهو معامل عايل  0.95%االعتماد عليها يف الدراسة، وهذا ما يتضح أن صدق احملك الذي بلغ معامله العام حوايل 
  .يف مثل هذه الدراسات

 %و هذا يعرب على نسبة عالية من الثبات  0.881أن معامل ثبات متغري الثقافة القوية بلغ  ( ) ويوضح اجلدول رقم
 %. 93.8صدق احملك يدل على نسبة مرتفعة من صدق بلغت أما  88.1

وهذا يعرب على نسبة مقبولة أما  %83.6فقد بلغ ( ) أما معامل الثبات ملتغري األداء لدى األساتذة حسب اجلدول 
 .صادقة فيما وضعت لقياسه اإلستبيانوبالتايل فعبارات  .%91.4دل على نسبة مرتقعة صدق احملك ي

 Kolmogorov-Smirnov  اختبار خضوع املتغريات للتوزيع الطبيعي حسب اختبار: ثانياً

دور الثقافة القوية يف حتسني أداء أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  قبل إختبار الفرضيات إلجياد
فإننا البد أوال أن خنترب خضوع البيانات للتوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة وذلك من خالل اختبار  .جبامعة بسكرة

 طبيعياً وذلك لتطبيقيع البيانات ملعرفة مدى توز Kolmogorov-Smirnovمسرنوف  - كوروف
  .0.05االختبارات للتأكد من الفرضيات، حيث تتوزع البيانات طبيعياً إذا كان مستوى الداللة أكرب من 

  اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة):  8 (اجلدول رقم
  مستوى الداللة zقيمة   احملور

  0.175  1.103  التماسك
  0.087  1.253  املشاركة
  0.233  1.036  التعاون

  0.873  0.593  الثقافة القوية
  0.617  0.756  أداء األساتذة
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 spss.17من إعداد الطالب مع اإلعتماد على برنامج  :املصدر

 ومنه 0.05أكرب من   موزعة طبيعياً حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للفقرات اإلستبيانالحظ بأن كل فقرات ي
   .فالبيانات تتوزع طبيعيا 

  .اختبار وحتليل الفرضيات :املبحث الثالث

لالستبيان واختبار ثباته وصدقه قمنا بتوزيعه، بعد ذلك قمنا مبعاجلة البيانات اليت حتصلنا عليها عن طريق  إعدادنابعد 
 .الذي ساعدنا يف اختبار الفرضيات v.17 SPSSأفراد العينة اليت قمنا بدراستها من خالل برنامج  إجاباتحتليل 

 .اإلستبيانحتليل حماور : املطلب األول
، حيث مت استخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي بغية اإلجابة على تساؤالت البحث اإلستبيانحتليل حماور  من أجل

إلجابات أفراد عينة البحث عن )  5- 1من ( على مقياس ليكرت  باستخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري
املتعلقة مبحوري البحث واملتمثلني يف الثقافة التنظيمية القوية و أداء العاملني، وقد تقرر أن يكون  اإلستبيانعبارات 

من القبول، ومن  'منخفض'داال على مستوى  2.5)-1( املتوسط احلسايب إلجابات املبحوثني عن كل عبارة من 
  . من القبول 'مرتفع' داال على مستوى )5- 3.5(من القبول ، ومن ' متوسط' داال على مستوى )2.5-3.5(

  مستوى الثقافة التنظيمية: أوالً
 .اخلاص مبدى توفر أبعاد الثقافة التنظيمية القوية بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري لإلجابة عن السؤال

 ، كما يبينهملختلف العبارات واحملاورمت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة 
  ):9( اجلدول رقم

  مدى توفر أبعاد الثقافة التنظيمية القوية) : 9( اجلدول رقم 

رقم 
  العبارة

املتوسط   أبعاد الثقافة التنظيمية القوية و عبارات القياس 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

مستوى 
  القبول

  الترتيب

  1 مرتفع 0.843 3.79  . يوجد تفاهم بني أساتذة الكلية  1
يوجد لغة مشتركة لالتصال بني خمتلف األساتذة    2

  .يف الكلية
  2  مرتفع  0.751  3.63

  3  مرتفع  0.855  3.61  .توجد قيم مشتركة بني أساتذة الكلية  3
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  1  مرتفع  0.664  3.67  التماسك: احملور االول
أرائهم حبرية يف يتمكن األساتذة  من إبداء   4

  .الكلية
  1  متوسط  1.047  3.34

تشجع إدارة الكلية األساتذة لطرح أفكار   5
  .جديدة

  2  متوسط  0.935  3.21

متكن إدارة الكلية األساتذة من  املشاركة يف   6
  .إختاذ القرارات

  4  متوسط  0.978  2.74

  3  متوسط  0.981  2.89  .تشجع إدارة الكلية األفراد لطرح أفكار إبداعية  7
  3  متوسط  0.821  3.04  املشاركة: احملور الثاين

  1  متوسط  0.858  3.42  تسعى الكلية على تشجيع العمل اجلماعي  8
تشجع الكلية على تبادل املعارف بني خمتلف   9

  .األفراد و اإلدارات
  4  متوسط  0.915  3.03

ختلق اإلدارة مناخ تنظيمي جيد يساهم يف رفع   10
  .الروح املعنوية لألفراد

  2  متوسط  1.027  3.16

  3  متوسط  1.018  3.13  .يتعاون األساتذة يف حل خمتلف مشاكل العمل  11
  2  متوسط  0.718  3.18  التعاون: احملور الثالث

  .spss v 17من إعداد الطالب مع اإلعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر

  
أن بعد التماسك جاء األول من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد )  9( نالحظ من اجلدول :التماسك 

ووفقا ملقياس  0.664و إحنراف معياري  3.67عينة الدراسة إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد 
اد عينة البحث على ، كما نالحظ من متوسط إجابات أفر" مرتفعة " الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 

وتراوحت ) 3.79 -3.61(عبارات بعد التماسك أا تشكل قبوال نسبيا مرتفعا حيث تراوحت املتوسطات بني 
  .وهذا ما يدل على قوة متاسك األستاذة بثقافة التنظيمية السائدة يف الكلية)  0.85- 0.75( احنرافاا املعيارية بني 

جاء بالترتيب الثاين من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل  التعاونبعد  أن) 9(  نالحظ من اجلدول  :التعاون 
ووفقا ملقياس  0.718و إحنراف معياري  3.18أفراد عينة الدراسة إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد 

، كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث على " متوسطة " الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
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وتراوحت احنرافاا ) 3.42 - 3.03(عبارات بعد التعاون أا تشكل قبوال متوسطا حيث تراوحت املتوسطات بني 
  .وجود تعاون بني األستاذة يف الكلية بدرجة متوسطة أو مقبولة وهذا ما يدل على)  1.02-0.85(املعيارية بني 

أن بعد املشاركة جاء بالترتيب الثالث من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل ) 9(  نالحظ من اجلدول: املشاركة
ووفقا ملقياس  0.821و إحنراف معياري  3.04أفراد عينة الدراسة إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد 

، كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث على " متوسطة " الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
وتراوحت ) 3.34 - 2.74(عبارات بعد املشاركة أا تشكل قبوال متوسطا حيث تراوحت املتوسطات بني 

يدل على أن أساتذة الكلية يقومون باملشاركة يف إختاذ القرارات وهذا ما ) 1.047- 0.935(احنرافاا املعيارية بني 
  .بدرجة متوسطة أو مقبولة

  

  مستوى األداء : ثانيا

مت حساب املتوسط  .لإلجابة عن السؤال اخلاص مبستوى أداء أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
  ):10(  اجلدول رقم ، كما يبينهحملور أداء األساتذة احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات أفراد 

  مستوى أداء األساتذة) 10( اجلدول رقم 
رقم 

  العبارة
املتوسط   أداء األساتذة و عبارات القياس

  احلسايب
االحنراف 

  املعياري
مستوى 

  القبول
  الترتيب

  9 مرتفع  0.862  3.53  .أقوم بإجناز األعمال املطلوبة مين بأداء جيد  1
  7 مرتفع  1.177  3.58  .أبذل اجلهد الكايف إلجناز أعمايل يف الوقت احملدد  2
  8 مرتفع  0.978  3.55  .هناك معرفة وإملام بطبيعة األعمال املوكلة يل  3
  10 مرتفع  1.006  3.53  .ألتزم بالتعليمات واإلجراءات عند تنفيذ عملي  4
  6 مرتفع  0.944  3.97  .أنسق مع اآلخرين يف إجناز األعمال اليت أقوم ا  5
هناك متابعة وتوجيه مستمر من قبل املشرفني على   6

  . إجناز أعمالنا
  11 متوسط  1.165  3.32

  5 مرتفع  0.997  3.92  . يكون أدائي أفضل من خالل العمل اجلماعي  7
  3 مرتفع  0.991  4.13لتحسني  تساعدين الترقية على بذل جمهودات أكرب  8
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  . أدائي
القرارات و هذا يساعد يف حتسني  أشارك يف اختاذ  9

  .أدائي
  1 مرتفع  0.986  4

  4  مرتفع  0.915  3.97  لديك عالقات جيدة مع الزمالء  10
  2  مرتفع  0.842  4.32  حتسني أدائك يساهم يف حتسني أداء الكلية  11

  -   مرتفع  0.611  3.80  أداء األساتذة: احملور الرابع
    SPSSv17من إعداد الطالب باالعتماد على  :املصدر

 0.611باحنراف معياري ) 3.80( نالحظ من اجلدول أنه بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات :األداء لدى األساتذة 
بناءا على هذا نستنتج على أن مستوى األداء  و. 'مرتفعة' ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا احملور يشري إىل نسبة قبول

  .وفق مقياس الدراسة مرتفعا جاءلدى األساتذة بالكلية 

  
  اختبار الفرضيات: املطلب الثاين

  الفرضية الرئيسية: أوالً
  اختبار صالحية النموذج  .1

H0 : أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية حتسني أداء بأبعادها املختلفة يف  القويةال يوجد دور معنوي للثقافة
  ).α=0.05(الداللة  بسكرة عند مستوى جامعةوعلوم التسيري 

للتأكد من صالحية النموذج الختبار  ( Analysais of variance )مت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار 
  .التايل يبني ذلكهذه الفرضية واجلدول 

  .نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية): 11( جدول  رقم
  

  مستوى الداللة   احملسوبة Fقيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين
  4.201  1 4.201  االحندار

 0.268  36  9.631  اخلطأ  *0.000  15.705

    37  13.832  اموع الكلي
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  0.05مستوى الداللة *                                SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على  :املصدر

  R2  =0.304معامل التحديد 
     R=0.551معامل االرتباط 

أعاله يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية حيث بلغت قيمة من خالل النتائج الواردة يف اجلدول    
(F)  (وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.000( بقيمة احتمالية ) 15.705 (احملسوبةα=0.05( نفس ، ويتضح من

%  30.4هذا النموذج يفسر ما مقداره  يف القوية  اجلدول أن املتغري املستقل بشكله اإلمجايل وهو الثقافة التنظيمية
دور معنوي للثقافة مما يدل على أن هناك  عاليةوهي قوة تفسريية  أداء العاملنيمن التباين يف املتغري التابع املتمثل يف 

  .حتسني أداء العاملنيبأبعادها املختلفة يف  املختلفة
 اختبار الفرضية الرئيسية - 2

بناء على ثبات صالحية النموذج نقوم باختبار الفرضية الرئيسية باستخدام أسلوب االحندار البسيط وذلك لتحديد     
  :،  وذلك كما هو مــبني يف اجلــدول أدناهالقوية يف حتسني أداء العاملنيدور الثقافة 

  .القوية يف حتسني أداء العاملنينتائج حتليل االحندار البسيط الختبار دور الثقافة ): 12 (اجلدول رقم
املتغريات 
  املستقلة

معامل 
  االرتباط

R 

معامل 
  التحديد
R2  

F قيمة   احملسوبةT 
  احملسوبة

مستوى 
  املعنوية

ل  م معا

ح الن B 

  0.535  0.000  3.963  15.705  0.304  0.551  الثقافة القوية

     0.05مستوى الداللة عند                          spss 17من إعداد الطالب بإعتماد على خمرجات برنامج املصدر          

  

وهي أقل من مستوى  0.000  معنوي حيث بلغ مستوى املعنوية  الثقافة القويةأن دور )  12(يوضح اجلدول 
بتايل فإننا نرفض الفرضية . 3.963احملسوبة  tوبلغت قيمة  0.535حيث أن معامل اإلرتباط   0.05الداللة 
دور للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم يوجد  ال الصفرية

العلوم ور للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية يوجد دو نقبل الفرضية البديلة ) .التسيري بسكرة
  .اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بسكرة

 .%30.4بنسبة  حتسني أداء العاملنيميكن أن يساهم بعد التعاون يف  0.304ومن خالل معامل التحديد املقدر ب 
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  :الفرعية الفرضيات :ثانيا

   :األوىلإختبار الفرضية الفرعية 

 H0:التماسك للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية  لبعد يوجد دور ال
  .)α=0.05(عند مستوى الداللة  وعلوم التسيري بسكرة

دور التماسك للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء نتائج حتليل االحندار البسيط الختبار ): 13(اجلدول رقم
  .العاملني

معامل   البيان
  االرتباط

R 

معامل 
  التحديد
R2  

F 
  احملسوبة

 Tقيمة 
  احملسوبة

مستوى 
  املعنوية

ل  م معا

ح الن B 

  0.418  0.174  7.610  2.759  0.009  0.384  
ع                   SPSS17 الطالب باالعتماد على برنامج من إعداد :املصدر    ة  صائي ح ة  الل ة  ن  الل ل ست    .)α =0,05(م

                                                      

وهي أقل من مستوى الداللة  0.009 أن دور التماسك معنوي حيث بلغ مستوى املعنوية )  13(يوضح اجلدول 
 ال بتايل فإننا نرفض الفرضية الصفرية .2.975احملسوبة  tوبلغت قيمة  0.418حيث أن معامل اإلرتباط   0.05
ماسك للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري للتدور يوجد 
ماسك للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية العلوم للتور يوجد دو نقبل الفرضية البديلة ) .بسكرة

  .بسكرةاإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

بنسبة  حتسني أداء العاملنييف  التماسكميكن أن يساهم بعد  0.174ومن خالل معامل التحديد املقدر ب 
17.4%.  

 

  : الثانيةإختبار الفرضية الفرعية 

H0 ال يوجد دور للمشاركة للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية
  .)α=0.05(عند مستوى الداللة وعلوم التسيري 
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ل  للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية  ملشاركةا بعد دور نتائج حتليل احندار البسيط): 14(ج
  .العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بسكرة

معامل   البيان
  االرتباط

R 

معامل 
  التحديد
R2  

F قيمة   احملسوبةT 
  احملسوبة

مستوى 
  املعنوية

ل  م معا

ح الن B 

  0.403  0.162  6.964  2.639  0.012  0.300  
ع                .SPSS17الطالب باالعتماد على برنامج من إعداد :املصدر         ة  صائي ح ة  الل ة  ن  الل ل ست    .)α =0,05(م

  

وهي أقل من مستوى الداللة  0.012  معنوي حيث بلغ مستوى املعنوية  املشاركةأن دور ) 14( يوضح اجلدول 
 ال بتايل فإننا نرفض الفرضية الصفرية. 2.639احملسوبة  tوبلغت قيمة  0.403حيث أن معامل اإلرتباط   0.05
للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم  لبعد املشاركةدور يوجد 

للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف  لبعد املشاركةور يوجد دو نقبل الفرضية البديلة ) .التسيري بسكرة
  .كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بسكرة

  .%16بنسبة  حتسني أداء العاملنييف  املشاركةميكن أن يساهم بعد  0.162ومن خالل معامل التحديد املقدر ب 

  

  :إختبار الفرضية الفرعية الثالثة

H0 - يوجد دور لبعد التعاون للثقافة القوية يف حتسني أداء العاملني بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم  ال
  .)α=0.05(التسيري عند مستوى داللة 

ل  للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية العلوم  التعاون بعد دور نتائج حتليل احندار البسيط): 15(ج
  .اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بسكرة

معامل   البيان
  اإلرتباط

R 

معامل 
  التحديد
R2  

F قيمة   احملسوبةT 
  احملسوبة

مستوى 
  املعنوية

ل  م معا

ح إلن B 
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  0.578  0.334  18.053  4.249  0.000  0.492  
        ).α =0,05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة                          SPSS17الطالب باالعتماد على برنامج من إعداد :املصدر          

وهي أقل من مستوى الداللة 0.000أن دور التعاون معنوي حيث بلغ مستوى املعنوية ) 15( يوضح اجلدول 
 ال بتايل فإننا نرفض الفرضية الصفرية. 4.249احملسوبة  tوبلغت قيمة  0.578حيث أن معامل اإلرتباط   0.05
للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم  لبعد التعاوندور يوجد 

للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني يف  لبعد التعاونور يوجد دو نقبل الفرضية البديلة ) .التسيري بسكرة
  .كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بسكرة

  .%33.4بنسبة  حتسني أداء العاملنييف  التعاونميكن أن يساهم بعد  0.334ومن خالل معامل التحديد املقدر ب 

 .تفسري نتائج الدراسة: املطلب الثالث

  .ة القوية ومستوى األداءالثقافة التنظيميمدى توفر 

نالحظ وجود ثقافة تنظيمية قوية يف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري وذلك  بيانلإلستمن خالل حتليلنا 
يف حل  بينما يتعاون األساتذة ،مبستوى مرتفع كلية والتزامهم بالقوانني الداخليةاألساتذة بالقيم التنظيمية لللتمسك 

أما فيما خيص املشاركة يف إختاذ القرارات يبدون أرائهم وأفكارهم .املشاكل بصفة مقبولة لوجود هدف مشترك بينهم
األداء لديهم عايل بفضل مستوى أن  ناوجد كما . بصفة مقبولة وهذا راجع لطبيعة القوانني اليت متليها إدارة الكلية 

  .داء العام للكليةيساهم يف رفع مستوى األ هذه األبعاد حيث

  .الفرضياتنتائج  تفسري

عتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي ألسئلة منوذج االستمارة سنقوم بتفسري النتائج انطالقا من إجابات املستقصيني إ
  .، حبيث ميكننا قبول ورفض فرضيات الدراسةالقوية يف حتسني أداء العاملني ثقافة التنظيمية ولل دورخبصوص وجود 

  
يف حتسني األداء لدى العاملني، ألن  القوية لثقافةللتماسك لبعد ا نرفض الفرضية القائلة ال يوجد دور معنوي  -

القيم املشتركة مما  ، ويساهم يف خلقتضامن فيما بينهمالتفاهم وجو مالئم لل يوفر الثقافة التنظيميةاسك يف التم
 .يزيد من مستوى األداء الوظيفي للعاملني
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، ألن  يف حتسني األداء لدى العاملني لبعد املشاركة للثقافة القويةنرفض الفرضية القائلة ال يوجد دور معنوي  -
املشاركة تساهم يف طرح أفكار إبداعية جديدة و إظهار القدرات والكفاءات الفردية وإعطاء اال للعاملني يف 

 .العاملني مسامهة يف اختاذ القرارات واليت تساعد على حتسني أداء

 

 أن،حيث  يف حتسني األداء لدى العاملني لبعد التعاون للثقافة القويةنرفض الفرضية القائلة ال يوجد دور معنوي  -
من خالل التعاون يف حل خمتلف مشاكل التعاون يساهم بشكل فعال وبصورة واضحة يف حتسني أداء العاملني 

ن خالل تبادل املعارف وتغطية جوانب الضعف الفردية إذ كل مالعمل  والتغلب على األعمال الصعبة أو املعقدة 
 .هذا يساهم يف حتسني أداء العاملني
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  :خالصة الفصل

- جامعة بسكرة - على تعريف بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري من خالل هذا الفصلتعرفنا       
اليت  ةاز هذا العمل على طريقة اإلستماراليت تسيري وفقها ، ولقد إعتمدنا يف إجنمبختلف أقسامها وكذا اهليكلة اإلدارية 

وزعناها على عينة من األساتذة واليت حتتوي على حمورين الثقافة التنظيمية القوية وأداء العاملني، وهدفنا من خالهلا إىل  
 قمنا بتفريغها استرجاعهابعد ) القوية يف حتسني أداء العاملني التنظيمية دور الثقافة ( : اإلجابة على إشكالية حبثنا التالية

 ،اختبار  التوزيع الطبيعي ،االحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية ،النسب املؤوية:وحتليل بياناا باستخدام أساليب 
مث قمنا بعرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية و  ،، حتليل التباين األحادي و معامل صدق احملك كرونباخ ختبار ألفاا

 .استنتجنااختبار الفرضيات ، وتوصلنا إىل صحة وقبول الفرضيات حيث 
وفق ة مرتفع بنسبة  جامعة بسكرة - العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري وجود ثقافة تنظيمية قوية بكلية   - 

  .مقياس الدراسة
جاء مرتفعا وفق مقياس  جامعة بسكرة -العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بكلية مستوى أداء األساتذة  - 

  .الدراسة
 -العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بكلية وجود دور للثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء األساتذة  - 

 .عند مستوى الداللة جامعة بسكرة
  

  

  

  

  

  

  

  



  :اخلامتة

من خالل نتائج البحث اتضح لنا أن للثقافة التنظيمية القوية دور هام يف تسيري املنظمات، حيث تعد جوهر السلوك   
، وتربز أمهيتها من خالل الدور الذي تلعبه يف التأثري على األفراد وتوجيه سلوكهم لتحسني ورفع التنظيمي داخلها

وهذا ما مت إثباته من خالل الدراسة امليدانية واليت كانت حول أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم  أدائهم 
  :التسيري حيث توصلنا إىل النتائج التالية

  .نتائج نظريةال: أوال

 .أمهية الثقافة التنظيمية القوية يف توجيه األفراد والتأثري عليهم -
 .وية يف رفع مستوى األداءدور الثقافة التنظيمية الق -
 .دفعهم لطرح أفكار إبداعية من خالل خلق جو مناسب لذلك -
 .تنمية روح التعاون و املشاركة بني أفراد املنظمة -
  .الثقافة التنظيمية القوية ينتج عنها قيم تنظيمية مشتركة بني األفراد مما يدعن التفاهم بينهم والتقليل من الصراع -

  .امليدانيةالنتائج : ثانيا

 .وجود ثقافة قوية بالكلية وذلك من خالل ارتفاع مستويات أبعادها -
 .ارتفاع مستوى بعد التماسك يف حتسني أداء األساتذة -
  .وجود دور لبعدي التعاون واملشاركة مبستوى مقبول يف حتسني أداء األساتذة حسب نتائج اإلستمارة -

  :التوصيات

 .جديدة و إبداعيةمتكني أساتذة الكلية على طرح أفكار  -
 .مشاركة إدارة الكلية لألساتذة يف إختاذ القرارات -
 .تشجيع التبادل يف ما خيص املعارف بني اإلدارة و األساتذة -
 .توفري مناخ مالئم للعمل اجلماعي ورفع الروح املعنوية لألساتذة -

  :اإلقتراحات

 .دور القيم التنظيمية يف التقليل من الصراع التنظيمي -
 .يف تدعيم األداء املتميز للموارد البشرية دور التمكني -
 .دور املناخ التنظيمي يف حتقيق الرضا الوظيفي -

 



 قائمة املصادر واملراجع

  :والسنة قائمة املصادر القرآن الكرمي: أوال

  .) 113( سورة النساء اآلية 1

   .)11(سورة اادلة اآلية 2
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  )  LMD(قسم علوم التسيري جمال                                    جامعة حممد خيضر بسكرة               

  السنة الثانية                                                   والتجارية االقتصاديةكلية العلوم 

  ماستر تسيري املوارد البشرية                                                                    وعلوم التسيري

                                                                                                                                                              
                          
  البحث مارةإست          

  

  ...األخت الفاضلة ... األخ الفاضل 

  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

اليت صممت جلمع املعلومات الالزمة اليت نقوم بإعدادها استكماال  االستمارةيشرفنا أن نضع بني أيديكم هذه    
ونأمل منكم "  األفراددور الثقافة القوية يف حتسني أداء " للحصول على شهادة املاستر يف تسيري املوارد البشرية بعنوان 

ى ألغراض علمية فقط و بدقة مع العلم أن املعلومات املتحصل عليها ستبق االستمارةالتكرم باإلجابة على أسئلة 
  .ستحظى بالسرية التامة لكم منا فائق التقدير واالحترام شاكرين لكم تعاونكم معنا

   

  :الطالب                                                                             

  حممد شاطري                                                                             

  

  

  2016 - 2015: السنة اجلامعية 

 



 .البيانات الشخصية: القسم األول  

  

 أنثى                        ذكر                                          :اجلنس .1
 سنة   40 أقل من 30من                       سنة      30أقل من                           : العمر .2

          سنة فما فوق             50من           سنة         50 أقل من 40من                                      

                                            سنوات  10 أقل من 5من                       سنوات    5أقل من                :    سنوات اخلربة .3
  سنة 15أكثر من                سنة       15إىل  10من                                    

 )ب (  حماضرأستاذ                            )أ ( أستاذ حماضر                  : رتبة الوظيفة  .4

  )ب (   أستاذ مساعد                            )أ ( مساعد أستاذ                                       

  دكتور أستاذ                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .حماور اإلستبانة: القسم الثاين 

  .الثقافة التنظيمية القوية :احملور األول 

فيما يلي عدد من العبارات لقياس أبعاد الثقافة التنظيمية القوية بكلية االقتصاد وعلوم التسيري وعلوم التجارية بسكرة ، 
  .يف املكان املناسب الختيارك) x(الرجاء حتديد درجة موافقتك على كل هذه العبارات ، وذلك بوضع إشارة 

  الفقرات                         الرقم
  أبعاد الثقافة التنظيمية القوية وعبارات القياس

غري 
موافق 
  بشدة

غري 
  موافق

موافق   موافق  حمايد
  بشدة

  بعد التماسك                         
             .أساتذة الكليةيوجد تفاهم بني   1
يف  األساتذة بني خمتلف  لالتصاليوجد لغة مشتركة   2

  .الكلية
          

            .توجد قيم مشتركة بني أساتذة الكلية  3

  بعد املشاركة                                
            .من إبداء أرائهم حبرية يف الكلية ألساتذة يتمكن ا  4
            .لطرح أفكار جديدة ألساتذةتشجع إدارة الكلية ا  5
املشاركة يف إختاذ  من  األساتذة إدارة الكلية كنمت  6

  .القرارات
          

            .تشجع إدارة الكلية األفراد لطرح أفكار إبداعية  7

  بعد التعاون                      
            تسعى الكلية على تشجيع العمل اجلماعي  8
تشجع الكلية على تبادل املعارف بني خمتلف األفراد و   9

  .اتاإلدار
          

الروح ختلق اإلدارة مناخ تنظيمي جيد يساهم يف رفع   10
  .املعنوية لألفراد

          

            .يتعاون األساتذة يف حل خمتلف مشاكل العمل  11



  

  .أداء العاملني: احملور الثاين
فيما يلي عدد من العبارات لقياس أداء األساتذة يف كلية االقتصاد وعلوم التسيري وعلوم التجارية بسكرة ، الرجاء 

  .يف املكان املناسب الختيارك) x(، وذلك بوضع إشارة حتديد درجة موافقتك على كل هذه العبارات 

  الفقرات                     الرقم
  األداء لدى األساتذة و عبارات القياس           

غري 
موافق 
  بشدة

غري 
  موافق

موافق   موافق  حمايد
  بشدة

            .بأداء جيد مين وم بإجناز األعمال املطلوبةأق  1

            .احملدد يف الوقت اجلهد الكايف إلجناز أعمايل أبذل  2

            .هناك معرفة وإملام بطبيعة األعمال املوكلة يل  3

            .عملي بالتعليمات واإلجراءات عند تنفيذ ألتزم  4

            .اليت أقوم اق مع اآلخرين يف إجناز األعمال أنس  5

على إجناز هناك متابعة وتوجيه مستمر من قبل املشرفني   6
   .أعمالنا

          

             .العمل اجلماعيمن خالل  يكون أدائي أفضل  7

             .أدائيالترقية على بذل جمهودات أكرب لتحسني  ينتساعد  8

            .أدائييساعد يف حتسني  و هذاشارك يف اختاذ القرارات أ  9

            لديك عالقات جيدة مع الزمالء  10

            حتسني أداء الكليةحتسني أدائك يساهم يف   11

            

  

شكرا لتعاونكم معنا             



  ). 2  (امللحق  

 .مارةقائمة حمكمي اإلست

  ) ة (األستاذ   الرقم 
  عواطف سليمان  1
  عادل بوجمان  2
  سعدية حمبوب  3
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 .اهليكل التنظيمي لكلية العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيري)  6:(شكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 ألمانة ا

  نائب العميد للبيداغوجيا ملا بعد التدرج  نائب العميد األمني العام

 العميد

  LMDجمال  مصلحة التدريس

 

قسم العلوم 
  اإلقتصادية

مصلحة متابعة 
 األنشطة

مصلحة اإلحصائيات 
 و اإلعالم اآليل

قسم علوم 
  التسيري

قسم العلوم 
 التجارية

مصلحة متابعة التكوين 
 فيما بعد التدرج 

 مصلحة التعليم

 لتقي

مصلحة التعاون 
  اخلارجية والعالقات

مصلحة 
تسيري الرصيد 

  الوثائقي

  مكتبة الكلية

 

مصلحة 
  املستخدمني

مصلحة 
 الوسائل

مصلحة امليزانية 
  واحملاسبة

مصلحة األنشطة 
  العلمية والثقافية

فرع 
  الوسائل

فرع املستخدمني 
  اإلداريني

مصلحة التوجيه 
و البحث 

  العلمي

فرع 
  األساتذة

 

فرع 
  الصيانة

فرع 
  امليزانية

فرع 
  احملاسبة


