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 : ممخص الدراسة

مكانة كبيرة لدى المنظمات بمختمف انواعيا ،لما  يحتل المنظمة بثقافة االىتمام أصبح       
اداء الموارد البشرية وبالتالي ضمان بقاء  تمكين وتطويرمن دور فعال في  ذه االخيرةلي

 تؤثر بشكل مباشر في سموك الموارد البشرية لكونيا من اىم، كما انيا واستمرارية المؤسسة 
 .منظمةمكونات البيئة الداخمية لم

والمنظمات االكثر تفوقا وتميزا ىي التي تركز جيودىا عمى بناء ثقافة قوية قائمة عمى 9       
االبداع والعمل الجماعي ،والتحسين والتطوير المستمر اضافة الى قدرتيا عمى التكيف مع كل 

منظمة الى احراز التغيرات التي تطرأ عمى البيئة الخارجية والداخمية ، فالثقافة التنظيمية تقود ال
التفوق وتكسبيا التميز وجودة األداء ، ولقد اتضح من خالل الدراسة الميدانية التي تمت عمى 

بالمسيمة ان ليذه االبعاد مساىمة  -شركة صيانة التجييزات الصناعية-مستوى مؤسسة سونمغاز
ن الحديث عن يمك فعالة وكبيرة في تحقيق المؤسسة لمستويات عالية الجودة في أدائيا ، فال

تميز المنظمة ونجاحيا واستمراريتيا دون الحديث عن ثقافة تنظيمية قوية وعن قدرتيا عمى 
 .استغالليا في تعظيم عوائدىا
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Abstract: 

    With the rise of interest in organizational culture which became one 

ofmost important things in organizations, because of its role in 

improving of the performance of the human resources which 

guarantee, the renaming and continue of the foundation because the 

values and beliefs that it has and the practices that inflects directly the 

way the human resources acts because it's one of the most important 

component. 

 

And the organization that are on top it’s the ones that focus of its 

efforts on building strong culture,based on creation and team 

work,improving in addition to its ability to adept with all changes that 

may occur on its internal and external environment. 

 

Thein organizational culture leads the organization to the top gives it 

the quality of performance , And it because so clear through the field 

studies on sonalgas MSILA. These dimensions participate in way in 

making the foundation without talking about The organizational culture 

and how strong is it. 

 


