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داري حيث لم تتوقف دارية منذ بدايتيا لتحقيق التميز في األداء اإلسعت المداخل اإل      
دارة الرامية لتحديد النموذج االمثل لتحقيق ذاك التميز ،وقدتم التركيز في بداية جيود عمماء اإل

ثورة أسموب من شأنو أن يعظم حجم االنتاج لمواجية متطمبات ال الدراسات العممية لئلدارة عمى
الصناعية وبالتالي كان اليدف االساسي لتميز االداء االداري ىو الرغبة في االستخدام االمثل 

ألصحاب العمل والعامل، وعند ظيور مدرسة  رد )الكفاءة( بما يعظم العائد االقتصاديلمموا
ري وذلك دااإل العبلقات االنسانية التي أضافت البعد البشري كأحد الركائز الميمة لتحقيق التميز

وتأسيسا عمى ذلك أضيف الى  .من خبلل التركيز عمى أىمية الحاجات االجتماعية لمعاممين
و)جودة  و)فرق العمل( قاموس التميز االداري العديد من المصطمحات مثل)العمل الجماعي(

م رغداري التي ظيرت مع بداية القرن العشرين بأن مفاىيم تميز األداء اإلالحياة التنظيمية( غير 
أنيا أغفمت لحد كبير أثر المتغيرات البيئية  ا في وضع المبنات األولى لعمم اإلدارة إالسياميأ

 داري.عمى معادلة التميز اإل

دارية التي أدخمت المتغيرات البيئية وكنتيجة لذلك ظيرت العديد من المداخل والمفاىيم اإل     
دارة كما أحدثت ثورة ىائمة في عمم اإلداري، وقد أحدثت ىذه األخيرة ضمن معادلة التميز اإل

تغيرا ممحوظا في طرق العمل وأساليب التعامل مع العنصر البشري ومن ىذه المفاىيم 
ظيور مفيوم الثقافة التنظيمية  . ومعOrganizational Cultureمفيوم)الثقافة التنظيمية(

المنظمات من دراسة  كما تحولت دراسة، دارية برزت أىمية البعد الثقافي في الدراسات اإل
دراسة العوامل والخصائص  إلىفراد الطرق العقبلنية في التنسيق والسيطرة عمى مجموعة من اإل

المميزة لمثقافة السائدة في المنظمات)القيم ،المعتقدات، الطقوس،...( وتحولت اىتماماتيا من 
تمك الخصائص لى كيفية التعامل مع إالتركيز عمى وسائل التحكم في السموك التنظيمي 

 ومحاولة التأثير فييا. 

ىم سبل نجاح أي منظمة وجود أفراد قادرين عمى بذل الجيود المطموبة لمقيام بكافة أمن ف    
نشطة العمل داخل المنظمة ،ولكي تضمن المنظمة والء أفرادىا وجب وجود اتفاق بين أىدافيا أ

يجاد ثقافة تنظيمية قادرة عمى خمق ذلك إال من خبلل إفراد وىذا لن يتأتى وقيم وثقافة ىؤالء األ
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ولى عمى أداء الموارد الوالء باعتبارىا المحرك االساسي لمطاقات والقدرات فيي تؤثر بالدرجة األ
 .البشرية بغية خمق مستويات أداء متميزة لموصول لتحقيق الكفاءة والفعالية التسييرية

ن وأسموبيم في التعامل ، بل تنعكس ىذه فثقافة المنظمة ال تؤثر فقط عمى سموك العاممي     
 اإلستراتيجيةو فشل الخطة أالقرارات وليا تأثير كبير عمى نجاح  تخاذاو الثقافة في حل المشاكل 

المطموبة خاصة في ظل التحديات والرىانات التي تواجييا المنظمات الخدمية  وسعييا الجاد 
ية تساعد عمى تحقيقيا لمزيد من النجاح في سبيل تحسين جودة منتجاتيا بكسبيا لمزايا تنافس
دارة العميا بتطوير معايير أخبلقية يسترشد والرفع من حصتيا السوقية ،وىذا من خبلل قيام اإل

 .داريةبيا األفراد العاممين في بقية المستويات اإل

نما إ،وعن عبلقة الثقافة التنظيمية بأداء العاممين ال يمكن معالجتيا بتصنيف محدد ليا      
االتصال داخل المنظمة( فمكل منظمة ثقافة –من خبلل مجموعة من العوامل المتداخمة )القيادة 

خرى مستمدة من مجموعة المنظمات األمن  رد بيا وتتميز بخصائصيا عن غيرىاتنظيمية تنف
، التي توفر ألفرادىا طرقا لمفيم من خبلل األفعال والرموزو األفكار االجتماعية في المجتمع 

ثقافة التنظيمية دور فعال بما تحممو من قيم واتجاىات ودوافع في تحديد مستوى األداء مف
 . الوظيفي

االلتزام بضوابط العمل فالمنظمات التي تمتمك ثقافة تكيفية وقوية تمكن أعضائيا من      
 بداع يمكن ليا تحقيق أىدافيا بسيولة ونجاعة.واإل
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 تيار الموضوع خاأسباب  :أوال

 الموضوع: ختيارالسباب التي دفعتنا بين األمن 

  ذاتية :أسباب 

مدخبل لتمكين المنظمة من تحقيق  باعتبارىاالشخصي لدراسة موضوع الثقافة التنظيمية  الميل -
وىذا بزيادة تمسكيم والتفافيم حول  من خبلل تفعيل أداء مواردىا البشريةالمتميز  األداء

 .من شعورىم بالوالء واالنتماء ليا القيمية لمؤسستيم مما يرفع المنظومة

 أسباب موضوعية: 

الوعي بأىمية الثقافة التنظيمية ودورىا في تنمية قدرات األفراد ومياراتيم االبداعية في  نقص -
 المؤسسات الجزائرية بشكل عام.

محاولة معرفة طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات الجزائرية ومعرفة مدى تأثيرىا  -
 دائيا .أمستوى عمى 

يتعمق بتأثير الثقافة التنظيمية عمى مستوى  قمة الدراسات التي تتناول ىذا الموضوع خاصة ما -
 أداء الموارد البشرية  بالمؤسسات الجزائرية. 

اعتبار وجود ثقافة تنظيمية ابداعية ورشيدة االسموب االمثل لتحقيق المنظمات لجودة وكفاءة  -
 داء.األ

وداعمة لمفيوم  اإلداريلية لمكافحة الفساد آتنظيمية المتميزة بالشفافية اعتبار الثقافة ال  -
 أخبلقيات المينة والعمل.
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 أهداف البحث: ثانيا

 الكشف عن طبيعة العبلقة  الترابطية والتكاممية بين الثقافة التنظيمية ومستوى أداء العاممين. -

 فراد العاممين بيا.أداء األة و بعاد المكونة لكل من ثقافة المنظمالتوصل لمعرفة أىم األ -

التعرف عمى واقع الثقافة التنظيمية في المؤسسة الجزائرية وبوجو خاص في مؤسسة سونمغاز  -
 بالمسيمة.

 دارة العميا في خمق ثقافة تنظيمية متجانسة وفعالة.ابراز الدور الذي تمعبو اإل -

مية عمى مستوى مؤسسة تحميل العبلقة بين المتغيرات التنظيمية وعناصر الثقافة التنظي -
 سونمغاز.

الخروج ببعض التوصيات من خبلل الدراسة الميدانية التي تفيد االداريين في تكوين ثقافة  -
 تنظيمية قوية من شانيا أن تحقق ليم جودة وكفاءة في األداء.

 أهمية الموضوعثالثا: 

جديدة لمجاالت  ىذه الدراسة ستشكل اطار معرفي لمعديد من الباحثين من خبلل فتحيا آلفاق -
التي ىي بحاجة يمكن ويساعد عمى تنمية المؤسسات الجزائرية  البحث في الثقافة التنظيمية بما

 الحديثة. دارةاإللتطبيق اتجاىات 

يعتبر موضوع الثقافة التنظيمية من اكثر المواضيع التي لقيت اىتماما كبيرا في ميدان ادارة  -
 االعمال والسموك التنظيمي.

 داء مواردىا البشرية.أفي تعزيز فعالية وكفاءة نظيمية ضوع يبرز دور الثقافة التن ىذا المو إ -

تحديد اتجاىات القادة لما  ليذه االخيرة  من دور فعال في  فيدور ىام ما لمثقافة التنظيمية من  -
 ليات لتدعيم ثقافة المنظمة.آستراتيجيات و إتبني 
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ي منظمة تمد الموظفين برؤية أيمية الواضحة في الثقافة التنظىمية الدراسة في كون أتكمن كذلك 
 .عمال عمق لمطريقة التي تؤدى بيا األأواضحة وفيم 

السائدة في  تجاىاتالواكما تتجمى أىمية الدراسة في امكانية التوصل لفيم أعمق لمقيم  -
يدعو لمتأكيد عمى ىذه القيم وتعديميا لتواكب عمميات التغيير  المؤسسات الجزائرية وىو ما

 والتطوير لمواجية االنفتاح عمى السوق العالمي.

 الدراسات السابقة : بعاار 

 :أثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي دراسة تطبيقية " بعنوان الدراسة االولى
 1"في فمسطين     patelعمى شركة االتصاالت

 ركة االتصاالت الفمسطينية ،ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى واقع الثقافة التنظيمية في ش      
الوظيفي ،  األداءحيث أظيرت ىذه الدراسة ان ىناك اثر ايجابي لمثقافة التنظيمية عمى مستوى 

 والقوانين ، األنظمة، واإلجراءاتوبوجود عبلقة بين عناصر الثقافة التنظيمية وىي السياسات  
 عاممين.        السموكية ،المعتقدات التنظيمية وبين مستوى أداء ال األنماط

كما اظيرت الدراسة ان العاممين بحاجة لتطوير مستوى الميارات والقدرات المتعمقة     
 بالجوانب االبداعية واالبتكارية بيدف القدرة عمى مواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة.

 :لكويتية بعنوان" اثر الثقافة التنظيمية عمى اداء الموظفين في الشركات ا الدراسة الثانية
 2". الصناعية

داء الموظفين في الشركات أىذه الدراسة تيدف لمتعرف عمى اثر الثقافة التنظيمية عمى       
الصناعية الكويتية حيث اثبتت ىذه الدراسة بأنو يوجد تأثير لثقافة القوة ،الدور، الميمة ،الفرد، 

                                                           

 patelأثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي دراسة تطبيقية عمى شركة االتصاالتأسعد أحمد محمد عكاشة، "  1
 .2008،كمية التجارة ،الجامعة  االسبلمية بغزة ،رسالة ماجيستر"، في فمسطين   

2 فيد يوسف الدو يمة، "اثر الثقافة التنظيمية عمى اداء الموظفين في الشركات الكويتية الصناعية"، رسالة ماجيستر ، كمية   
.2007الدراسات االدارية والمالية ،جامعة عمان،    
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لموظفين في الشركات الكويتية داء اأعمى اداء الموظفين وان ىناك عبلقة بين ثقافة المنظمة و 
 تعزى لمعمر، الخبرة العممية ،الجنس، متوسط الدخل الشيري لمموظف.

داء الموارد البشرية دراسة حالة الشركة أ: بعنوان "تأثير الثقافة التنظيمية عمى الدراسة الثالثة
 1بالمسيمة."  EARAوحدة   ALGALالجزائرية لأللمنيوم

يين وجود العديد من القيم الثقافية والتي تعتبر مقوما ثقافيا ميما ىذه الدراسة تيدف لتب     
لتحقيق أداء جيد وانتاجية مرتفعة في حين تبين وجود قيم ثقافية وممارسات وسموكيات اثرت 

داء في سمبا عمى رضا العاممين وادائيم و التي تعتبر معوقا في وجو تحقيق التميز في األ
 المؤسسة )ميدان الدراسة(.

 ثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البشرية دراسة ميدانية عمى أ: بعنوان "دراسة الرابعةال
  2.وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة"

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى مدى تأثير ابعاد المناخ التنظيمي والذي ىو جزء          
 داء الموارد البشرية.ألسمطة الوطنية الفمسطينية عمى من ثقافة المنظمة السائد في وزارات ا

يجابي لممناخ التنظيمي السائد في الوزارات الفمسطينية عمى أداء إوقد أثبتت الدراسة وجود اثر 
 الموارد البشرية مما يؤدي لتحسين مستوى األداء.

 ة تطبيقية عمى داء الوظيفي دراسن "أثر الثقافة التنظيمية عمى األ:بعنوا الدراسة الخامسة
  3القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية".

                                                           
 حدةو    ALGALالموارد البشرية دراسة حالة الشركة الجزائرية لأللمنيوم أداءتأثير الثقافة التنظيمية عمى الياس سالم،"   1

EARA 2006كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية، جامعة المسيمة،رسالة ماجيستر، " ،بالمسيمة. 
اثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البشرية دراسة ميدانية عمى وزارات السمطة الوطنية "محمود عبد الرحمان ابراىيم، 2

 الفمسطينية في قطاع غزة"، رسالة ماجيستر، كمية التجارة، الجامعة االسبلمية،2006. 
،"أثر الثقافة التنظيمية عمى االداء الوظيفي دراسة تطبيقية عمى القطاع المصرفي في الجمهورية زيد صالح سميع 3

 .2009،جامعة اليمن،األعمالكمية التجارة وادارة رسالة ماجيستر ،"،اليمنية
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داء الوظيفي وصعوبة ثر المعنوي لمثقافة التنظيمية عمى األوقد خمصت الدراسة لثبوت األ     
ثر الذي تتركو الثقافة التنظيمية عمى طبيعة  األ أنداء الفرد عمى ثقافة المنظمة ،كما أفصل 

دائو لميام أمباشر عمى السموك المصاحب لمفرد عند داء الفرد يكمن في تأثيرىا الأ
 وظيفتو)الرغبة في األداء، الرغبة في البقاء في الوظيفة(.

نماط وعناصر األداء الوظيفي المرتبطة بنمط أن تأثير الثقافة التنظيمية عمى أ إلىباإلضافة    
 ظيفي، االبداع واالبتكار(.أداء الميمة يتفاوت من حيث )الجودة، الكفاءة ،الفعالية، االلمام الو 

 داء المتميز لممؤسسة : بعنوان "الثقافة التنظيمية كمدخل لتحقيق األ الدراسة السادسة
 1االقتصادية دراسة حالة شركة كوندور لألجهزة االلكترونية والكهرومنزلية".

ية  ن ال قيمة لنجاح المنظمة وتميزىا دون حواضن ثقافة قو أىدفت ىذه الدراسة لبيان      
صوليا الثقافية لتعظيم أصبحت المنظمات تتبارى بقوة ثقافتيا وقدرتيا عمى استثمار أحيث 
 دائيا وتحقيق النجاح والتميز .أعوائد 

ظيرت النتائج أن الثقافة التنظيمية التي تتميز بالعمل الجماعي والقيم المشتركة  أحيث     
 داء المتميز. والتحسين المستمر تساىم بدرجة كبير ة في تحقيق األ

 يمي: يميز دراستنا عن الدراسات السابقة ما وما   

تناولنا لمثقافة التنظيمية من حيث طبيعتيا في مؤسسة جزائرية ألن أغمب الدراسات السابقة  -
اجريت في مؤسسات لدول عربية تختمف من حيث بيئتيا ودرجة اىتماميا بالموارد البشرية عن 

ال في بعض المؤسسات إذات المناخ المتسم بالبيروقراطية  بيئة عمل المؤسسات الجزائرية
 الكبرى كمؤسسة سونمغاز.

                                                           

لتنظيمية كمدخل لتحقيق االداء المتميز لممؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة كوندور الثقافة ا،" فاطمة الزىراء  ميديد 1 
 .2010كمية العموم االقتصادية، جامعة المسيمة ،  رسالة ماجيستر،"، لألجهزة االلكترونية والكهرومنزلية
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كذلك كان تركيزنا عمى الثقافة التنظيمية من حيث عبلقتيا بالقيادة االدارية التي تمعب دورا ىاما  -
كأداة تسيل عمييا تمرير في توجيو المنظمة وفقا لتوجياتيا من خبلل االعتماد عمى ثقافتيا 

 تيا وقبول العاممين ليا تجنبا لحدوث صراعات بين االدارة العميا والعاممين.قرار 

اىتمام ىذه الدراسة بالثقافة التنظيمية باعتبارىا المحدد والموجو الستراتيجية المنظمة وتصوراتيا  -
 وبأنيا المحرك االساسي لؤلداء الفعال لمواردىا البشرية.

 الدراسة إشكاليةطرح : خامسا
 تقدم نطرح التساؤل التالي: عمى ما تأسيسا    
في تفعيل أداء الموارد البشرية عمى مستوى  الثقافة التنظيميةلى أي مدى تساهم إ   

 .المنظمة؟
 : التساؤالتمجموعة من الرئيسي  التساؤلويتفرع عن ىذا   

 :التساؤالت المتعمقة بالشق النظري 
موكيات وممارسات االفراد داخل الى أي مدى تؤثر ثقافة المنظمة في تشكيل وتوجيو س -1

 المنظمة؟
 ىل يمكن اعتبار ثقافة المنظمة كمدخل لتحقيق الفعالية التسييرية ؟ -2
 ىل يمكن اعتبار الثقافة التنظيمية كمحدد لنجاح او فشل المنظمة ؟ -3
 :تساؤالت الشق الميداني 
 ؟ن لياومدى ادراك العاممي طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسة سونمغاز ما -1
في  فعالة في بناء ثقافة تنظيمية دور القيادة االداريةىل ىناك فروق ذات داللة احصائية حول  -2

 مؤسسة سونمغاز؟
ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية حول تأثير ثقافة المنظمة عمى اداء الموارد البشرية العاممة  -3

 بمؤسسة سونمغاز بالمسيمة؟
 تدعيم ثقافتيا التنظيمية لتفعيل اداء مواردىا البشرية؟في تعزيز و  مؤسسة سونمغازكيف تساىم  -4
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 : فراضيات الدراسةسادسا
 السابقة نقترح الفرضيات التالية: التساؤالتوكإجابة محتممة عن 

 :الفرضية العامة 

 عمى مستوى المنظمة من ةدور كبير في تفعيل اداء الموارد البشري لمثقافة التنظيمية     
 وكياتهم وقيمهم ومعتقداتهم مع أهداف التنظيم.خالل بمورة وتكييف سم

 الفرضيات الجزئية:
 :الفرضيات المتعمقة بالشق النظري 
تؤثر ثقافة المنظمة بشكل كبير في تشكيل انماط سموك العاممين من خبلل منظومة  -1

 قيمية وفكرية واخبلقية.
تعتبر الثقافة التنظيمية المتضمنة لممحددات االيجابية والمحبذة في األداء المحرك  -2

 االساسي لمفعالية التسييرية.
ترابطية بين نجاح أو فشل المنظمة وقوة أو ضعف ثقافتيا  يفترض وجود عبلقة -3

 التنظيمية.
 :فرضيات الشق الميداني 
مؤسسة سونمغاز بمستوى ادراك العاممين  تتحدد درجة قوة وضعف الثقافة التنظيمية السائدة في -1

 االستراتيجية. العامة و المؤسسة وتصوراتيا ألىداف
فعالة وقوية ثقافة تنظيمية  في بناءاالدارة العميا  دورىناك فروق ذات داللة احصائية حول  -2

 مؤسسة سونمغاز بالمسيمة.عمى مستوى 
عمى اداء الموارد البشرية العاممة ىناك فروق ذات داللة احصائية حول تأثير ثقافة المنظمة  -3

 بمؤسسة سونمغاز بالمسيمة.
في تعزيز وتدعيم ثقافتيا التنظيمية من خبلل اعتماد ادارة الموارد  مغازنمؤسسة سو تساىم  -4

 .البشرية عمى مجموعة من االليات واالستراتيجيات لتحقيق نجاعة اداء مواردىا البشرية
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 دوات البحثيةاألالمناهج و  سابعا:

 ناهج:الم 
 :وىو طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم من اجل الوصول " المنهج الوصفي

 1."الى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكمة اجتماعية أو سكان معينين

كما أنو يعتبر طريقة لوصف الظاىرة المدروسة وتصويرىا كميا عن طريق جمع معمومات     
وايجاد العبلقة بينيا وبين الظواىر  ميميا واخضاعيا لمدراسة الدقيقةنيفيا وتحصعن المشكمة وت

 المختمفة اليدف من ذلك الوصول الى استنتاجات تساىم في فيم الواقع وتطويره.

ال وىي الثقافة أوسيتم االعتماد عمى المنيج الوصفي في دراستنا لوصف الظاىرة المدروسة     
معتمدين عمى مجموعة من األدوات البحثية  الموارد البشرية التنظيمية وتأثيرىا عمى مستوى أداء

 لبلستقصاء وجمع المعمومات حول الظاىرة المدروسة ومن ثم محاولة اسقاطيا عمى أرض
 .مؤسسة سونمغاز بالمسيمة بدراسة حالةالواقع 

 :االقترابات 
 :تجمى في )الشعب فالمنظمة عبارة عن نظام مفتوح تتداخل فيو انظمة فرعية ت االقتراب النسقي

،الزبائن ، المتعاممين ،الموظفين( وىي متزايدة تجعل صانع القرار االداري يعيد النظر فييا 
ويحوليا لمخرجات وىي بدورىا تتأثر بالمطالب المتزايدة لمجميور وطبيعة التغذية العكسية التي 

لمرجوة من توظيف تحدث تجعل صانع القرار يعيد النظر في االستجابة لممطالب ،ان الفائدة ا
عمى  )مدركات االفراد ، معتقداتيم ،قيميم(االقتراب النسقي ىو معرفة تأثير النظام الفرعي

 النظام الكمي في المنظمة.
 
 

                                                           
ن المطبوعات جزائر :ديوا،ال4،طمناهج البحث وطرق اعداد البحوثعمار بوحوش،محمد محمود الذنيبات،  1

 . 139،ص2007،الجامعية
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 :االدوات البحثية 
 :اىم االدوات التي تستخدم في البحث العممي ومصدرا أساسيا لمحصول من  وتعتبر" المالحظة

ة لموضوع الدراسة ،فيي عبارة عن توجيو لمحواس ومراقبة عمى المعمومات والبيانات البلزم
،وسيتم االستعانة بيا لموقوف عمى 1 "سموك معين في الواقع ومعرفة العبلقات التي ترتبط بو

االفراد العاممين وقيميم واتجاىاتيم  سموكياتالظاىرة المدروسة في وضعيا التمقائي وتتجمى في 
 ة ومدى تأثير مدركاتيم عمى مستوى االداء.المختمفة والتي تشكل ثقافة المنظم

 : تقوم عمى حوار أو  ىي وسيمة لتقصي الحقائق والمعمومات باستخدام طريقة منظمة"المقابمة
 .2 )شفوي( مباشر بين الباحث والمبحوث)المستجيب("حديث لفظي

اد العاممين في وسيتم االستعانة بيذه االداة البحثية في اجراء مقاببلت مع المسؤولين واألفر      
مؤسسة سونمغاز بالمسيمة لموقوف عمى دور الثقافة التنظيمية ومدى اىتمام االدارة العميا بتغيير 

 .بغية الوصول لمستويات أداء فعالة سموكيات العاممين وافكارىم بما يتماشى وطبيعة العمل
 :ح باستجوابيم بطريقة "تقنية مباشرة لمتقصي تستعمل ازاء األفراد، وتسم يى استمارة االستبيان

 3موجية والقيام بسحب كمي بيدف ليجاد عبلقات رياضية والقيام بمقارنات رقمية".
حول موضوع معين نيتم وضعيا في عبارة عن مجموعة من االسئمة المرتبة  "اكما أني      

ة استمارة ترسل لؤلشخاص المعنيين بالبريد أو يجري تسميميا باليد تمييدا لمحصول عمى أجوب
لؤلسئمة الواردة فييا ،وبواسطتيا يمكن التوصل لحقائق جديدة عن الموضوع أو التأكد من 

 4معمومات متعارف عمييا لكنيا غير مدعمة بحقائق".
الحصول عمى معمومات كمية حول  في المغمقةوسيتم االعتماد عمى استمارة االستبيان      

ظيمية كأداة لتحقيق األداء المتميز وكذا يمكن موضوع الدراسة وكذا التأكد من دور الثقافة التن
 التأكد فيما اذا كانت ىنالك عبلقة بين المحددات الثقافية وكفاءة االداء.

                                                           

.66-65،ص2011، عمان: دار اليازوري العممية ،منهجية البحث السياسية عبد النور ناجي ،  
1  

.74عبد النور ناجي ،مرجع سابق،ص   2  
، الجزائر :دار القصبة وآخرونتر: بوزيد صحراوي ،اإلنسانيةمنهجية البحث العممي في العموم ،2أنجرس موريس، ط 3
 . 204،ص2010،
.67عمار بوحوش ، مرجع سابق، ص 

4  
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 الدراسة تحديد مصطمحاتثامنا: 
كيان اجتماعي منسق ولو حدود واضحة المعالم ويعمل عمى اساس  يعرف عمى انو_ التنظيم : 

 ن االىداف.دائم لتحقيق ىدف معين او مجموعة م
 

عبارة عن نظام شمولي معقد الثقافة : يعرفها عالم األنثروبولوجيا االجتماعي تايمو بانها  -
يتضمن المعرفة ،والمعتقدات ،والفن ،واالخبلق، والقانون والعادات والتقاليد واالستعدادات 

رمزي االخرى وما يكتسبو االنسان من اعراف وتقاليد من مجتمعو فيو يركز عمى المعنى ال
 لمثقافة بخاصة المغة.

 
ىي مجموعة المعتقدات والتوقعات والقيم المطموب تعمميا ومشاركة اعضاء الثقافة التنظيمية :  -

المنظمة والعمل عمى تحويل تمك التي يتم توليدىا من احد العاممين لآلخرين ،فالثقافة  وىنا تعد 
ظمة واعماليا ووحداتيا وعمى محدد وموجو لعممية االدارة االستراتيجية عمى مستوى المن

والشبكي معا ،وىو امر يحث ادارة المنظمة البحث عن التفوق بأدائيا  المستويين االجتماعي
والتفكير المستمر بتحسين مستوياتيا المتحققة والمتوقعة، فالثقافة ىنا تجمع بين منظوري تأريخ 

 داخمية والخارجية.المنظمة ومستقبميا فيي تمثل روح ادارة المستقبل وتحدياتو ال
 

 يقصد بمفيوم األداء " المخرجات أو األىداف التي يسعى النظام إلى تحقيقيـا". :األداء -
ىو تصور مخرجات أو أىداف  أن " األداء (H.M,Hamady) كما يرى حمـادي      
، ىو نتاج لمدخبلت معطاة لكن ىذه المدخبلت ننوي بيا تفجير و تجنيد الطاقات ظيورىا
داخل المنظمة بتسميط الضوء عمييا من أجل إحراز ىذا التصور الذي تسعى المنطمة  الموجودة

 إليو".
دراك الدور أو الميام       كما يشير األداء لؤلثر الصافي لجيود الفرد التي تبدأ بالقدرات وا 

تمام الميام المكونة لوظيفة الفرد.  والذي بالتالي يشير إلى درجة تحقيق وا 
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قدرة المؤسسة عمى التجديد والتغيير عمى المدى " يتجمى االداء المتميز في  األداء المتميز: -
 1."والربح الطويل في المستقبل لتحقيق مستويات أداء مرضية في مجال النمو

بأنو حالة من تفرد في أداء عناصر المؤسسة المختمفة " بالتميز في األداء  كما يقصد   
المؤسسات المماثمة في مجال العمل وظيوره بالصفات  باعتبارىا منظومة وتفوق أداء غيرىا من

 2".التي تميز المؤسسة وتبرزىا وتعمي شأنيا بالنسبة لممؤسسات األخرى
 

 هيكل الدراسةتاسعا: 
،ارتأينا أثر الثقافة التنظيمية في تفعيل اداء الموارد البشرية بموضوع  بيدف االحاطة      

 فصمين واطار تطبيقي ضم فصبل واحد.  ضمان نقسم موضوع الدراسة الطار نظري 
الفصل االول ادرج تحت عنوان االطار النظري لمثقافة  فيما يتعمق بالجانب النظري،    

 ،لمتنظيم الثقافي بعدلم تطرقنا فيو األول المبحث حيث تم تقسيمو ألربعة مباحث، التنظيمية،
 بينيما، العبلقة طبيعة تحديدحاولنا والتسيير، كما  الثقافة من وكلحيث تعرضنا لمفيوم التنظيم 

 بيانكما ركزنا عمى  البشرية الموارد تسيير واساليب لطرق الثقافة من ابرز المحددات لكون
  .المنظمة تحققيا التي النتائج عمىفعال  أثر من لمالو لؤلفراد الثقافي الجانب دراسة اىمية
ة يلمفيوم الثقافة التنظيم تطرقنا من خبللو ةالتنظيمي الثقافة طبيعة بعنوان الثاني المبحثاما    

 كما تعرضنا وصوال إلعطاء تعريف شامل جامع ليا، لمحة موجزة عن تطور مفيوميا بإعطاء
                            وكذا انواعيا ومستوياتيا . ،ليا المحددة والعوامل التنظيمية الثقافة ىميةأل
،تطرقنا من خبللو لموظائف  المختمفة ونماذجيا التنظيمية ةالثقاف وظائف بعنوان الثالث المبحثو 

 المتنوعة لمثقافة التنظيمية وكذا نماذجيا باالستدالل عمييا من خبلل ابعادىا المختمفة.
 قوية تنظيمية ثقافة بناء في العميا االدارة دوروالذي يندرج تحت عنوان  الرابع المبحث اما   

ز الدور الفعال الذي تمعبو اإلدارة العميا من خبلل ممارساتيا ، فحاولنا من خبللو إبراوفعالة

                                                           
1   Paul Pinto , Les quatres piliers de la performance durable , Ed Dunod , paris , 2003,p11.  

 .323،ص2010دار اليازوردي، ، عمان:مبادئ ومداخل االدارة ووظائفها في القرن الحادي والعشرينزكريا الدوري ، 2
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الرامية لتشكيل قيم أخبلقية وثقافية تيدف لبناء قدرات بشرية كفئة قادرة عمى العطاء واألداء 
 المتميز. 

 دور الثقافة التنظيمية في تفعيل اداء الموارد البشرية والفصل الثاني أدرج تحت عنوان     
، تطرقنا من خبللو لمفيوم االداء لؤلداء المفاىيمي االطار بعنوان االولث ثبلثة مباح ضم

والعوامل المؤثرة في اداء العاممين وكذا بيان اىمية تقييم االداء واالسباب الداعية لمقيام بو، 
 وطرق قياس أداء العاممين.

 البشرية مواردىا ءوادا المنظمة عمى التنظيمية الثقافة ثرأ بعنوان الثاني المبحثما أ       
 فتناولنا من خبللو دور الثقافة التنظيمية في تفعيل كل من اداء المنظمة واداء مواردىا البشرية

، كما تناولنا في ىذا والمتميز الفعال األداء مقومات من تبني المنظمة تمكين فيىا دور و 
    . قياسيا ومداخل الفعالة التنظيمية الثقافة مميزات المبحث

 المنظمة ثقافة وتعزيز دعم في البشرية الموارد ادارة دوربعنوان  الثالث المبحثي وف     
 اداء لتفعيل التنظيمية الثقافة وبناء دعم في البشرية الموارد ادارة واليات ستراتيجياتال تعرضنا
،فالمنظمة لن تنجح في  المنظمة توجيات دعم في ودوره الثقافي التغيير، وكذا البشرية الموارد

تحقيق ىذه الميمة اال من خبلل ثقافتيا التنظيمية التي تمكن االفراد وتساعدىم عمى تبني 
 .الثقافي التغيير عممية في البشرية الموارد ادارة دورالتغيير دون مقاومة ،كما تناولنا 

اء أثر الثقافة التنظيمية في تفعيل أدفي الفصل الثالث بعنوان  هاما الجانب التطبيقي فتناولنأ   
 - المسيمة –الموارد البشرية دراسة حالة مؤسسة سونمغاز وحدة 

ل ىذا الفصل لمتعريف بحقل الدراسة مؤسسة سونمغاز)وحدة المسيمة( حيث  تعرضنا من خبل   
بصة عامة وشركة صيانة التجييزات الصناعية بصفة خاصة باعتبارىا الشركة التي تم اجراء 

ن ثم قمنا بتفريغ استمارات االستبيان وترجمتيا لمعمومات الدراسة الميدانية عمى مستواىا وم
احصائية وبيانية تم تحميميا فيما بعد لمتوصل لمنتائج المؤكدة لفرضيات الدراسة والخروج ببعض 

 التوصيات والمقترحات التي توجت بيا الدراسة الميدانية.
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 عاشرا: صعوبات البحث

جري عمى مستوى أا في الجانب التطبيقي الذي ىميأواجيتنا مجموعة من الصعوبات تمثل     
شركة صيانة التجييزات الصناعية بالمسيمة بسبب بعد المسافة و نقص المواصبلت وكذا تحفظ 

جابة عن استمارة بعض العاممين في االدالء بآرائيم وتقديم بعض المعمومات، وتأخرىم في اإل
عممية  الستكمالا تطمب منا وقتا طويبل مم المتواصل االستبيان بسبب كثرة انشغاالتيم وسفرىم

 جمع االستمارات.


