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ما سبؽ لكؿ ما يتعمؽ بالثقافة التنظيمية ودورىا الفعاؿ في تحقيؽ التطور بعد تطرقنا في       
فشؿ المنظمة قمنا  أومحدد نجاح  عمى مستوى المنظمة والعامميف، باعتبارىا األداءوتحسيف 
جاء في القسـ النظري عمى واقع شركة صيانة التجييزات الصناعية باعتبارىا فرع  بإسقاط ما

 ف مؤسسة سونمغاز بالمسيمة .م
 
وذلؾ بتوضيح المنيج المستخدـ وطرؽ جمع المعمومات مف جية ، ومف جية أخرى        

التعريؼ بميداف الدراسة ،والذي مف خبللو حاولنا معرفة طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة في 
في تفعيؿ  MEI ضعيفة ،والدور الذي تمعبو ثقافة مؤسسة أوالمؤسسة مف حيث كونيا قوية 
في بناء ثقافة فعالة وقوية تدعـ توجياتيا وتصوراتيا  اإلداريةأداء عاممييا وكذا دور القيادة 

 .اإلستراتيجية
 

 : كاآلتيولقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ لثبلثة مباحث     
 

 التعريف بميدان الدراسة: المبحث األول                                

 منهجية الدراسة الميدانية: المبحث الثاني                               

 المبحث الثالث: تحليل محاور الدراسة                               
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 : التعريف بميدان الدراسةولالمبحث ال 
 : تقديم عام لمؤسسة سونمغاز  الولالمطمب 

المعروفة  3اء وغاز الجزائركيرب 3 إنشاء المؤسسة العمومية 1947تـ في سنة        
وقد اسند  L’électricité et du gaz algérieوالتي تعني   EGAاختصارا بالحروؼ الرامزة 

المؤسسات  EGAالكيرباء ونقميا وتوزيعيا ، وكذلؾ توزيع الغاز وتضـ  إنتاجاحتكار  إلييا
وشركائو   LEBON خاص لوبوف أساسيقانوف  إلىوالتوزيع وىي تنتمي  باإلنتاجالخاصة 

 société Algérienne deوالتي تعني  SAEالشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز 
l’électricité et du gaz  ثـ وقعت تحت مفعوؿ قانوف التأميـ الذي أصدرتو الدولة الفرنسية

انقضت بضع  أفتكفمت بيا الدولة الجزائرية المستقمة وما  EGA،فمؤسسة 1946سنة 
تبر بذؿ في سبيؿ التكويف سمح التأطير والعامموف الجزائريوف مف سنوات،وبفضؿ مجيود مع

 تولي تسيير المؤسسة.
 

 إلى ىسونمغازػػػػ الشركة الوطنية لمكيرباء والغازػػػػ وما 1969في سنة EGAتحولت مؤسسة     
مؤسسة ذات حجـ ىاـ ، وقد كاف اليدؼ مف تحويؿ الشركة ىو إعطاء  أصبحت أف إلىلبثت 

ات تنظيمية وتسييرية لكي يكوف في مقدورىا مرافقة ومساندة التنمية االقتصادية المؤسسة قدر 
لمببلد،والمقصود بوجو خاص التنمية الصناعية وحصوؿ عدد كبير مف السكاف عمى الطاقة 

 1الكيربائية.
  

 بشركة صيانة التجييزات الصناعية المطمب الثاني: التعريف
ىي شركة ذات   (MEI/Spa ص.ت.ص/ ش.ذ.أشركة صيانة التجييزات الصناعية )    

 5000مميوف دينار جزائري مقسـ إلى  250أسيـ برأس ماؿ اجتماعي عمومي  يقدر بػػػػػ:  
دج لمسيـ الواحد و تسير بواسطة مساىـ وحيد  يتمثؿ في مجمع  50.000سيـ بقيمة 

   .سونمغاز
عبارة عف وحدة  (MEI/Spa شركة صيانة التجييزات الصناعية )ص.ت.ص/ ش.ذ.أ      

مستقمة  تحكميا نصوص القانوف التجاري الجزائري وجدت لتحؿ محؿ الورشات المركزية 
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، وقد انحدرت عف تفريع النشاطات المحيطية لمجمع سونمغاز ،  1987لمصيانة المنشأة سنة 
وذلؾ في إطار تطبيؽ برنامج إعادة الييكمة الداخمية  الذي شرعت فيو  29/12/1997بتاريخ 

لشركة األـ آنذاؾ ، والذي اقترح وتـ اعتماده فيما بعد مف طرؼ مجمس التوجيو والمراقبة ا
، ىذا األخير ألـز بإنشاء فرع النشاط  صيانة التجييزات الصناعية تحت  (COS)  لمشركة
    MEI/Spa تسمية
 : العنوان

طقة ذراع بمن  (MEI/Spa تقع شركة صيانة التجييزات الصناعية )ص.ت.ص/ ش.ذ.أ      
 كمـ جنوب الجزائر  العاصمة. 260الحاجة بالمسيمة عمى بعد 

 28000المسيمة  –طريؽ أوالد منصور –ذراع الحاجة  178ص.ب 
 18/31 41 54 35 213المجمع الياتفي : 

 75 41 54 35 213الفاكس:  
 mei_28dzy@ yahoo.frالبريد اإللكتروني

 : المنشآت القاعدية
كفرع   (MEI/Spa صيانة التجييزات الصناعية )ص.ت.ص/ ش.ذ.أعند إنشاء شركة       

لمشركة األـ مجمع سونمغاز آلت إلييا مجمؿ الضمانات القانونية العادية ، وجميع حقوؽ 
عمى مساحة  2ـ 19.863.36االستغبلؿ لؤلصوؿ العقارية التي تعود لمشركة األـ بمساحة : 

 1 .2ـ 84.665.35كمية تقدر بػػ: 
 

  :بشرية والماديةالقدرات ال
  : القدرات البشرية -

   (MEI/Spa شركة صيانة التجييزات الصناعية )ص.ت.ص/ ش.ذ.أيبمغ عدد عماؿ       
عامبل يتوزعوف عمى مختمؼ الورشات والمصالح إلى جانب الفرؽ المتنقمة   630حوالي   

  )الخاصة بالتدخؿ الميداني عند الموقع في مختمؼ مناطؽ  التراب الوطني
سنة  25برصيد مف الخبرة العالية يفوؽ   MEI/Spa  (يتمتع عماؿ )ص.ت.ص/ ش.ذ.أ     

صبلح التجييزات الخاصة  يسمح ليـ بتمبية احتياجات القطاع الصناعي في مجاؿ الصيانة وا 
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بمراكز التوليد الكيربائي وباقي التجييزات  الصناعية. ويدخؿ كذلؾ ضمف المياـ التي تقـو بيا 
صبلح مختمؼ القطع الميكانيكية التي تحتاجيا  MEI/Spa (.أ)ص.ت.ص/ ش.ذ تصنيع وا 

 ا.في إطار ممارسة نشاطاتي
 
   : الورشات -
مف مجموعة مف الورشات المتخصصة المجيزة  MEI/Spa (تتكوف)ص.ت.ص/ ش.ذ.أ 

عادة تأىيؿ وكذا إصبلح  تجييزا كامبل بمختمؼ األجيزة و اآلالت التي تسمح ليا بمراجعة وا 
أنواع اآلالت مثؿ التوربينات الغازية والبخارية ، ومحركات الديزؿ والمولدات الكيربائية مختمؼ 

  . ،إلى جانب العمؿ عمى  القطع واألجزاء الميكانيكية بجميع أشكاليا وأحجاميا

 : ورشة الميكانيك •
مـ وطوؿ  400غاية قطر يصؿ إلى  إلىإنجاز عمميات تصنيع القطع البسيطة والمركبة    -

 .طف 280مـ مع وزف يصؿ إلى 1500
 قطر 2 1.6ـ طوؿ و  6تصحيح القطع يصؿ إلى   -
موازنة قطعة واحدة فقط بمعزؿ عف بقية القطع أو موازنة عدة قطع  القيام بعممية الموازنة :  -

 .في وقت واحد
يار تمفيؼ المحركات ومولدات الت تصميح اآلالت الكيربائية الدوارة ) :ورشة الكيروميكانيك -

 المتردد منخفضة الضغط(.
 : ورشة التمحيم -
 .عمميات التمحيـ والتمحيـ النحاسي بمختمؼ أنواعيا -
 1 ........تصميح مداخف التربينات والقوالب ، تصميح القنوات المائية الكبرى لمسدود وغيرىا -
فاظ عمى : عمميات تطبؽ عمى القطع الجديدة أيف تتـ إعادة تأىيميا والح ورشة التعدين  -

 . الخصائص الميكانيكية ليذه القطع
  .تعبئة الوسائد الكيربائية بالسبيؾ األبيض ومعالجة األسطح المعدنية -
 TIG، التحميؿ بالقوس ،HVOF :التعديف بتقنية الببلزما المتطورة ، التعديف بػػػ -
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ة الديزؿ : تصميح مولدات الديزؿ عالية ومنخفضة الضغط عمى مستوى ورش ورشات الديزل •
 .بالمسيمة بالمقر الرئيسي لمشركة إلى جانب ورشتي بشار وتقرت
صبلح  (MEI/Spa  ويدخؿ كذلؾ ضمف المياـ التي تقوـ بيا )ص.ت.ص/ ش.ذ.أ تصنيع وا 

 1.مختمؼ القطع الميكانيكية التي تحتاجيا في إطار ممارسة نشاطاتيا
 

 : ميدان نشاط الشركة
 . ة عمى مستوى الورشاتإعادة تأىيؿ المولدات الكيربائي *
 . التفتيش الدوري و الميداني لمتربينات الغازية والبخارية ومولدات الديزؿ *
 .إعادة تأىيؿ اآلالت ذات الضغط المتوسط والضغط المنخفض*
 .المعالجة الحرارية *
 . األشغاؿ الميكانيكية الكبرى *
  .توازف عجبلت التربينات والمحركات الكيربائية الكبرى* 
أشغاؿ النحاسة والتمحيـ ) إعادة التبطيف األنبوبي ، تصميح كرات الضغط المنخفض ، قوالب  *

 )القنوات ، تصميح القنوات الييدروليكية
 .أنواعياتصميح وسائد المحركات بجميع  *
 (HVOF ، نوع APS تصميح وتمبيس القطع بتقنية الببلزما ) نوع *

 :  متعامموا المؤسسة
مع عدة شركات وطنية وأجنبية في مختمؼ  (MEI/Spa ص/ ش.ذ.أتتعامؿ شركة )ص.ت.
 المجاالت نذكر منيا:

 جميع وحدات إنتاج الكيرباء لمجمع سونمغاز 
 ، سوناطراؾ )حاسي مسعود، حاسي الرمؿ ، أورىود ، واد نومار، عيف أميناس 

 بطيوة،...(
 نفطاؿ ، نفتاؾ ، ألزافار. 
 عيف التوتة ، حامة بوزياف ، سعيدة كبيرةمصانع اإلسمنت )المسيمة ،مفتاح ، عيف ال،

 ،بني صاؼ...(
 ميطاؿ ستيؿ عنابة . 
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 )أنسالدو إنارجيا )إيطاليا 
 كوسيدار ، ميطانوؼ 
 كناؿ ،  –إيماناجمانت ، ىيدرو  -ىيدروANB 
 فارتياؿ ، فرفوس ، دياؿ 
 )جومو ، ألستـو )فرنسا ،سويسرا 
 مجموعة أورىود لسوناطراؾ 
 قوات البرية ،القوات البحرية(الجيش الوطني الشعبي ) ال 
  1.ماال )ألمانيا( –رينولد 

 
يمي لشركة صيانة التجييزات الصناعية تحميل الييكل التنظ المطمب الثالث:

MEI/Spa3102 
يتمثؿ الييكؿ التنظيمي لشركة صيانة التجييزات الصناعية في مجموعة مف المديريات        

 والمصالح  و يمكف توضيح ذلؾ كما يمي:
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ةالمصدر: وثائق داخلية للمؤسس  
 
 

مصلحة 
مراقبة 
 اجلودة

 

 ورشة توقرت
 

 بشار ورشة 
 

 ورشة ادلسيلة
 

 مصلحة الدراسة

 مديرية نشاطات الديزل
 

 نيكاإللكرتوميكاورشة 
 

 مديرية الورشات
 

 مصلحة الصيانة
 

 مصلحة الدراسات

 ادليكانيك ورشة
 

 ورشة عمل ادلعادن
 

  ورشة التلحيم
 

 قسم التقنية التجارية
 

 ادلديرية التجارية
 

 قسم االتصاالت

 مديرية اإلمداد والتموين
 

 والوسائل فرع احلضرية
 

 قسم ادلشرتيات
 

 قسم تسري ادلخزون
 

 كوينفرع الت

 فرع إدارة العمال
 

 إدارة ادلوارد البشرية
 

 اإلدارة ادلالية واحملاسبية
 

 فرع اإلستغالل احملاسيب 
 

  ادلالية واخلزينةفرع 
 

 PDGام ـــــــــــــــــدير العــــــس ادلـــــــــالرئي  
 

 

 مراقبة التسييــــــــــر
 

 مساعد مراقب التسيري
 

 ـــــانــــــــــــــــــةاألمــــــــــــــ
 

 PDGمساعـــــــــدة 
 

( : الييكل التنظيمي لشركة صيانة التجييزات 38الشكل رقم ) 
 الصناعية
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   MEIمديريات شركة صيانة التجييزات الصناعية تحميل وشرح
 " DGاإلدارة العامة: " -0

يوجد عمى رأسيا المدير العاـ لمشركة فيو المسير األساسي ليا ،كما تحتوي عمى مصمحة      
الميمة الرئيسية مراقبة التسيير إضافة إلى مساعدة المدير العاـ، وكذلؾ األمانة العامة وتتمثؿ 

 لممديرية العامة في اآلتي:
 السير عمى ضماف السير الحسف لمشركة وعمى حسف التنظيـ ليا. -
 الوقوؼ عمى استمرارية تقدـ أعماؿ الشركة. -
 . باالجتماعاتالقياـ  -

 :وتتفرع عنيا عدة مديريات ىي 

 مديرية نشاطات الديزل: -3
 المديرية ما يمي:وىي ورشة خاصة بتصميح محركات الديزؿ وتضـ ىذه 

 ورشة ديزؿ المسيمة . -
 ورشة ديزؿ توقرت. -
 ورشة ديزؿ بشار. -
 مصمحة الدراسات التقنية. -

 مديرية الورشات : -2
 وىي ورشات خاصة بعمميات التصميح والصيانة وتتفرع إلى: 

 مصمحة الصيانة . -
 مصمحة الدراسات التقنية.  -
 1ورشة اإللكتروميكانيؾ.ورشة الميكانيؾ، ورشة عمؿ المعادف، ورشة التمحيـ،  -

  المديرية التجارية:-4
 تتمثؿ المياـ الرئيسية لممديرية التجارية فيما يمي:
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 القياـ بعممية التسيير التجاري. -
 البحث عف أسواؽ جديدة. -
 إدارة المبيعات ومتابعة الزبائف. -
 الموافقة عمى مخططات الصيانة مع الحرص عمى رضا الزبائف. -

 .االتصاالتف رئيسييف ىما: قسـ التقنية التجارية وقسـ وتضـ ىذه المديرية قسمي
 مديرية اإلمداد والتموين: -5

 وىي خاصة بكؿ المدخبلت التي تخص الشركة وتضـ ثبلثة أقساـ ىي:
 قسـ المشتريات. -
 قسـ تسيير المخزوف. -
 فرع الحضيرة والوسائؿ. -

 في اآلتي:وتتمثؿ المياـ الموكمة ليذه اإلدارة إدارة الموارد البشرية:  -6
 متابعة حضور وغياب العماؿ. -
 دراسة ممفات توظيؼ العماؿ. -
 التكفؿ بعممية تدريب وتكويف العماؿ. -
 بعممية التكويف بالنسبة لمطمبة والمتخرجيف. االىتماـ -

 وتضـ ىذه اإلدارة فرعيف ىما : فرع إدارة العماؿ و فرع التكويف.
 ة فرعيف رئيسييف ىما:وتضـ ىذه المديري اإلدارة المالية والمحاسبية: -7
 المحاسبي و فرع المالية والخزينة. االستغبلؿفرع  -

 مصمحة مراقبة الجودة: -8
وىذه المصمحة خاصة بعمميات مراقبة الجودة ومطابقة المعايير الدولية بالنسبة  إلنتاج قطع   

 1الغيار وغيرىا.
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 المبحث الثاني: منيجية الدراسة الميدانية 
الميداني  لبحثوالباحث خبلؿ انجازه متباينة ،و  وأساليبالعممية عمى مناىج تعتمد البحوث       

يتبع احدىا لمتوصؿ لنتائج تعبر عف قيمة مضافة وىو في سبيؿ تجسيد ذلؾ يتبع مجموعة مف 
قبميا ليجمع بذلؾ المعمومات  ؿ كؿ مرحمة تسممو لما بعدىا وثيقة الصمة بماالخطوات والمراح

ا ويحمميا ليتوصؿ بذلؾ لمنتيجة التي تحكـ عمى مدى صدؽ وصحة ويصنفيا ومف ثـ يرتبي
 فرضيات بحثو.  

والمناىج المعتمد عمييا في انجاز  األساليبومف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ لمختمؼ     
 الدراسة الميدانية.

 
 : المنيج المتبع في الدراسة الميدانيةالولالمطمب 

عف  جؿ الكشؼأمف  ماإالعديدة  األفكارلسمسمة مف يعتبر المنيج "فف التنظيـ الصحيح     
ما، الحقيقة حيث نكوف ليا جاىميف  1.يا لآلخريف حيث نكوف ليا عارفيف"مف اجؿ البرىنة عمي وا 

 إلىالتي تجعؿ العقؿ يصؿ  واألساليب واإلجراءات:" مجموعة مف القواعد  أيضاكما يعني 
 2يبذؿ مجيودات غير نافعة". أفبدوف  إليياالتي يستطيع الوصوؿ  األشياءمعرفة حقيقة 

بحث عممي تعتمد وبدرجة كبيرة عمى المنيج المستعمؿ والكيفية التي استعمؿ وفقيا  أيفصحة 
 لدراسة الواقع.

واعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي باعتباره طريقة مف طرؽ التحميؿ والتفسير بشكؿ     
 3وضعية اجتماعية أو مشكمة اجتماعية . أغراض محددة ل إلىعممي منظـ مف اجؿ الوصوؿ 

كما أنو يعتبر المناسب لوصؼ الظاىرة المدروسة وتصويرىا كميا عف طريؽ جمع     
خضاعيامعمومات عف المشكمة وتصنيفيا وتحميميا  يجادلمدراسة الدقيقة  وا  العبلقة بينيا وبيف  وا 

في فيـ الواقع وتطويره  استنتاجات تساىـ إلىالظواىر المختمفة واليدؼ مف ذلؾ الوصوؿ 
 والوصوؿ لتعميمات.

                                           
،الجزائر :ديواف المطبوعات الجامعية 4،طالبحوث إعدادمناىج البحث وطرق عمار بوحوش،محمد محمود الذنيبات،  1
 .139،ص2007،
 .60،ص2000، عماف :الرواؽ لمنشر ،الرسائل الجامعية  إلعدادالبحث العممي  أسس، إبراىيـمرواف عبد المجيد  2

 .99ص ، عمار بوحوش ،مرجع سابؽ3
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فالدراسة التي نحف بصدد تحميميا باستخداـ ىذا المنيج تتعمؽ بالثقافة التنظيمية ومدى 
 -المسيمة  –مساىمتيا في تفعيؿ أداء الموارد البشرية العاممة بمؤسسة سونمغاز 

ف نظاـ مفتوح تتداخؿ فيو فالمنظمة عبارة ع النظمي(المقترب النسقي )كما تـ االعتماد عمى 
فرعية تتجمى في )الشعب ،الزبائف ، المتعامميف ،الموظفيف( وىي متزايدة تجعؿ صانع  أنظمة
يعيد النظر فييا ويحوليا لمخرجات وىي بدورىا تتأثر بالمطالب المتزايدة  اإلداريالقرار 

ظر في االستجابة لمجميور وطبيعة التغذية العكسية التي تحدث تجعؿ صانع القرار يعيد الن
النسقي ىو معرفة تأثير النظاـ الكمي لمؤسسة  قتراباالالمرجوة مف توظيؼ الفائدة  فإلممطالب ،

، معتقداتيـ ،قيميـ، مستوى  األفرادالفرعية )مدركات  األنظمةسونمغاز )ثقافة المنظمة( عمى 
 (.أدائيـ

 
 المطمب الثاني: أساليب جمع البيانات

التالية في جمع  األساليبلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ استخداـ لمتمكف مف الوصوؿ     
 مختمؼ المعمومات والبيانات التي تخدـ جوىر الموضوع:

التي تستخدـ في البحث العممي ومصدرا أساسيا  األدوات أىـمن  وتعتبرأوال: المالحظة: "
عف توجيو لمحواس لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات البلزمة لموضوع الدراسة ،فيي عبارة 

،وقد تـ االستعانة بيا لموقوؼ 1ومراقبة سموؾ معيف في الواقع ومعرفة العبلقات التي ترتبط بو" 
العامميف وقيميـ  األفرادعمى الظاىرة المدروسة في وضعيا التمقائي وتتجمى في سموكيات 

، حيث األداءستوى واتجاىاتيـ المختمفة والتي تشكؿ ثقافة المنظمة ومدى تأثير مدركاتيـ عمى م
والورشات المختمفة تـ تسجيؿ العديد مف السموكيات : صرامة  األقساـانو مف خبلؿ التجواؿ بيف 

النظاـ الداخمي، االنضباط وااللتزاـ لدى العامميف بمواقيت الدخوؿ والخروج وقد تـ مبلحظة 
مبلحظة  أف، كما ليـوأعمايخرجوف لتناوؿ وجبة الغذاء إلتماـ مياميـ  بعض العامميف الذيف ال

العامميف والتي كانت تعكس الواقع العممي السائد في  إجاباتالعامميف أثناء تأدية مياميـ أكد لنا 
 مؤسسة سونمغاز.
ىي وسيمة لتقصي الحقائؽ والمعمومات باستخداـ طريقة منظمة تقـو عمى ثانيا: المقابمة :"

 .2ث)المستجيب("حوار أو حديث لفظي)شفوي( مباشر بيف الباحث والمبحو 
                                           

 .66-65،ص2011، عماف: دار اليازوري العممية ،منيجية البحث السياسية عبد النور ناجي ،  1
 .74نفس المرجع ،ص  2
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)مسؤوؿ يمثؿ اإلدارة مقاببلت مع المسؤوليف  إجراءالبحثية في  األداةوتـ االستعانة بيذه 
واألفراد العامميف في مؤسسة سونمغاز بالمسيمة لموقوؼ العميا،ومدير المستخدميف بالمؤسسة( 
عميا بتغيير سموكيات ال اإلدارةالمتميز ومدى اىتماـ  األداءعمى دور الثقافة التنظيمية في تحقيؽ 

بما يتماشى وطبيعة العمؿ ودورىا في بناء ثقافة تنظيمية قوية بغية الوصوؿ  وأفكارىـالعامميف 
وكذا الوقوؼ عمى الدور الفعاؿ الذي تمعبو إدارة الموارد البشرية في تطبيؽ لمستويات أداء فعالة.

وكذا معرفة دورىا في إحداث  استراتيجيات بناءة تعمؿ عمى الترسيخ األمثؿ لمثقافة المنظمة
 التغيير الثقافي.

 
 :والسجالت الوثائق ثالثا:
الموائح  وعمى القانونية عمى بعض الوثائؽ الداخمية والمتمثمة في المنظومة إلطبلعنا كاف لقد

ثراء العمؿ ىذا إنجاز في الكبير الدور سونمغاز لمؤسسةالتنظيمية   الموضوع. وا 
 

األفراد، وتسمح باستجوابيـ  إزاءىو "تقنية مباشرة لمتقصي تستعمؿ  رابعا: استمارة االستبيان:
 1بطريقة موجية والقياـ بسحب كمي بيدؼ ليجاد عبلقات رياضية والقياـ بمقارنات رقمية".

المرتبة حوؿ موضوع معيف نيتـ وضعيا في استمارة  األسئمةكما أنو" عبارة عف مجموعة مف 
و يجري تسميميا باليد تمييدا لمحصوؿ عمى أجوبة لؤلسئمة ترسؿ لؤلشخاص المعنييف بالبريد أ

الواردة فييا ،وبواسطتيا يمكف التوصؿ لحقائؽ جديدة عف الموضوع أو التأكد مف معمومات 
 2متعارؼ عمييا لكنيا غير مدعمة بحقائؽ".

وتـ االعتماد عمى استمارة االستبياف )مغمقة ( في الحصوؿ عمى معمومات كمية حوؿ موضوع 
دراسة وكذا التأكد مف دور الثقافة التنظيمية كأداة لتحقيؽ األداء الفعاؿ وكذا يمكف التأكد فيما ال
 .األداءكانت ىنالؾ عبلقة بيف المحددات الثقافية وكفاءة  إذا

 يمي: تحقيؽ ما إلىالمطروحة في االستمارة ييدؼ  األسئمةوكاف محتوى 
 العامميف ليا. إدراؾسة سونمغاز ومدى معرفة طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة بمؤس -

                                           
، الجزائر :دار القصبة وآخروفتر: بوزيد صحراوي ،اإلنسانيةمنيجية البحث العممي في العموم ،2أنجرس موريس، ط 1
 . 204،ص2010،
 .67ص،مرجع سابق، مناىج عمار بوحوش ، محمد محمود الذنيبات،  2
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تغييرىا وفؽ ما يتماشى  أوالعميا في بناء ثقافة تنظيمية قوية والمحافظة عمييا  اإلدارةدور  -
 ومتطمبات العمؿ.

 عاممي مؤسسة سونمغاز. أداءتأثير الثقافة التنظيمية عمى مستوى  -
ؤسسة سونمغاز في تدعيـ التي تعتمد عمييا م واآللياتالتعرؼ عمى مختمؼ الطرؽ  وأخيرا -

 وترسيخ ثقافتيا.

حوؿ  أسئمة 7 األوؿلمحاور في االستمارة حيث تضمف المحور  األىداؼوقد تـ ترجمة ىذه     
والمحور العاممين ليا ،  إدراكطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة بمؤسسة سونمغاز ومدى 

سؤاال  16احتوى عمى قوية وفعالة  العميا في بناء ثقافة تنظيمية اإلدارةدور الثاني بعنواف 
لسياسات ونظـ  األفرادمتعمقة بتطوير الثقافة االتصالية والرقابية وثقافة اتخاذ القرار ومدى تقبؿ 

 العامميف. أداءعمؿ المؤسسة ومدى تأثيرىا عمى 
 أداءتأثير الثقافة التنظيمية عمى مستوى تحت عنواف  أسئمة 6 المحور الثالث فتضمف أما

 واآللياتالطرق  والمحور الرابع خصص لدراسةد البشرية بمؤسسة سونمغاز ، الموار 
وقد المختمفة التي تعتمد عمييا مؤسسة سونمغاز في تدعيم وترسيخ ثقافتيا التنظيمية 

الموارد  إدارةالغرض منيا تحديد ما الطرؽ والوسائؿ التي تعزز بيا  أسئمة 7احتوى عمى 
 البشرية ثقافة المؤسسة.

  الظاىري لألداة )صدق المحكمين(:الصدق 

عمى عدد مف المحكميف المختصيف في  األوليةلقد تـ عرض أداة الدراسة في صورتيا        
مكانيةموضوع الدراسة لمتأكد مف صدقيا  استعماليا لجمع المعمومات ، وفي ضوء التوجييات  وا 

رؼ عمى مدى مبلئمة كؿ التعديبلت البلزمة، بيدؼ التع إجراءوالمبلحظات التي أبدوىا تـ 
ومدى وضوح صياغتيا ، مف أجؿ جعميا قابمة لمفيـ والتداوؿ في  إليوعبارة لممحور الذي تنتمي 

 ميداف الدراسة.
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 (لداة الدراسة: تساقاال الصدق البنائي )الداخمي 

ف بي بيرسونولمتأكد مف االتساؽ الداخمي الستمارة االستبياف تـ حساب معامؿ االرتباط       
 إليومي تدرجة كؿ عبارة مف عبارات المحور والدرجة الكمية لجميع عبارات المحور الذي تن

 وكذلؾ بالنسبة لكؿ محور مف محاور الدراسة .
طبيعة الثقافة "ػ:والمتعمؽ ب الولبيرسون لممحور ( يوضح معامبلت ارتباط 10والجدوؿ رقـ )

 ليا".العاممين  إدراكالتنظيمية لمؤسسة سونمغاز و مدى 
 

مع الدرجة  الول( يوضح معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور 01الجدول رقم )
 المحورالكمية ليذا 

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01عند مستوى معنوية )مستوى الداللة(  **

 SSPS المصدر: مخرجات برنامج
 

معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لعبارات  أفيتضح مف الجدوؿ       
 ىاألوللمعبارة  األعمى( في حدىا  0.96كانت موجبة وقد تراوحت بيف) األوؿالمحور 

(1q":) ( في 0.16وبيف )"، اإلستراتيجيةورؤيتو  إليوتدرك جيدا أىداف التنظيم الذي تنتمي
تؤكد المؤسسة عمى ضرورة االىتمام بالجودة وتحقيق (:" q 5) الخامسةلمعبارة  األدنىحدىا 

 الفعالية في الداء".
مما يشير لبلتساؽ  0.01عند مستوى الداللة  إحصائياجميع معامبلت االرتباط دالة  أفويتبيف 

 .األوؿالداخمي بيف عبارات المحور 
 
 

 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 q 7 q 1 الولالمحور 

 معامل االرتباط 
Correlation 

**0.96 ** 0.92 **0.92 **0.80 ** 0.16 **0.93 **0.93 
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 اإلدارةدور " ػػ:( يوضح معامبلت ارتباط بيرسوف لممحور الثاني والمتعمؽ ب11والجدوؿ )     
 العميا في بناء ثقافة تنظيمية قوية وفعالة عمى مستوى مؤسسة سونمغاز"

 
ارات المحور الثاني مع الدرجة ( يوضح معامالت االرتباط بين درجات عب00الجدول رقم )

 الكمية ليذا المحور
 a 3 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 1 المحور الثاني

 معامل االرتباط
Correlation 

**0.83 **0.93 **0.81 **0.93 **0.92 ,91**0 ,86**0 

 
 
 
 
 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01عند مستوى معنوية )مستوى الداللة(  **

 SSPSالمصدر: مخرجات برنامج

 
 

معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لعبارات  أفيتضح مف الجدوؿ        
الثالثة لمعبارة  األعمىحدىا  ( في0.93المحور الثاني كانت موجبة وتراوحت بيف )

انجازك لميامك"، "يتيح لك  أثناء(:"يوجد اىتمام ومتابعة من قبل رئيسك a3 .a7)والسابعة
وبيف  رئيسك الفرصة لتقديم اقتراحات بشأن طريقة العمل وتقديم أفكار مبدعة لتطويره" .

جراءات تمتزم بتطبيق سياسات( :"a 8)الثامنة لمعبارة األدنى( في حدىا 0.56) ونظم عمل  وا 
مما يدؿ عمى  0.01عند مستوى معنوية  إحصائياجميع معامبلت االرتباط دالة  إفالمؤسسة". 

 .ثبات وصدؽ جميع عبارات المحور الثاني لبلستمارة
 
 

 a 15 a 16 a 14 المحور الثاني

 معامل االرتباط
Correlation 

**0.56 **0.91 **0.77 
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"تأثير ثقافة ـ:بوالجدوؿ الموالي يوضح معامبلت ارتباط بيرسوف  لممحور الثالث والمتعمؽ 
 د البشرية لمؤسسة سونمغاز".المنظمة عمى أداء الموار 

 
( يوضح معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور الثالث مع الدرجة 03الجدول رقم )

 الكمية ليذا المحور
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01عند مستوى معنوية )مستوى الداللة(  **

 SSPS المصدر: مخرجات برنامج
 

معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لعبارات  أفيتضح مف الجدوؿ       
 األولىلمعبارة  مىاألع( في حدىا 0.82المحور الثالث كانت موجبة وتراوحت بيف )

(B1) بشكل جيد والعمل وبروح  أعمالك:"تساعدك ثقافة مؤسستك عمى فيم ميامك وانجاز
تشعرك المنظومة القيمية ( :" B6) السادسة لمعبارة األدنى( في حدىا 0.70وبيف )الفريق" 

جميع معامبلت  إفوالفكرية لممؤسسة بالرضا واالستقرار وروح االنتماء والوالء ليا ". 
وجود اتساؽ داخمي لعبارات مما يدؿ عمى  0.01عند مستوى معنوية  إحصائيااالرتباط دالة 

 المحور الثالث لبلستمارة.
 
 
 
 
 
 

 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 1 الثالثالمحور 

 معامل االرتباط
Correlation 

**0.82 **0.76 **0.79 **0.73 ** 0.74 **0.70 
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الموارد  إدارة آليات" والجدوؿ الموالي يوضح معامبلت ارتباط بيرسوف  لممحور الرابع والمتعمؽ 
 البشرية لدعم وترسيخ المؤسسة لثقافتيا التنظيمية".

 
( يوضح معامالت االرتباط بين درجات عبارات المحور الرابع مع الدرجة 02ل رقم )الجدو

 الكمية ليذا المحور

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01عند مستوى معنوية )مستوى الداللة(  **

 SSPS المصدر: مخرجات برنامج
 

 
 
 

معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لعبارات  أفيتضح مف الجدوؿ       
(:" 5c)الخامسة لمعبارة  األعمى( في حدىا 0.94المحور الرابع كانت موجبة وتراوحت بيف)

حالتيمعممية اختيار وتعيين العاممين وترقيتيم   أنتعتقد   أسسعمى التقاعد تتم وفق  وا 
"تخضع المؤسسة  :(2cلمعبارة ) األدنى( في حدىا 0.48وبيف) "،ومعايير سميمة  وموضوعية

معارف وقيم جديدة وتغيير قيم وسموكيات كانت  إكسابيمعاممييا لدورات تدريبية بغرض 
عند مستوى معنوية  إحصائياجميع معامبلت االرتباط دالة  أفوالمبلحظ "،أدائيم فعيلسائدة لت
 .لبلستمارة الرابعمما يدؿ عمى ثبات وصدؽ جميع عبارات المحور  0.01

وبناءا عمى ما تقدـ تأكدت الباحثة مف ثبات وصدؽ  استمارة وصبلحيتيا لقياس أثر الثقافة 
 رية لدى مؤسسة سونمغاز.التنظيمية في تفعيؿ أداء الموارد البش

 
 
 

 لمبيانات اإلحصائيالمطمب الثالث: أساليب التحميل 

 C 2  C 3  C 4  C 5  C 6  C 7  C  1 المحور الرابع

 معامل االرتباط
Correlation 

**0.76 **0.48 **0.69 **0.87 ** 0.94 **0.50 **0.81 
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الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا عف طريؽ استخداـ  أىداؼمف اجؿ تحقيؽ       
استمارة االستبياف تـ تحويميا لبيانات رقمية معبرة عف مقادير كمية تسيؿ عممية قرائتيا 

 لمعمـو االجتماعية  اإلحصائيةتماد في سبيؿ بموغ ذلؾ عمى حزمة البرامج وتحميميا،حيث تـ االع
 SSPS(Statistical Package for Social Sciences) ػػ: والتي يرمز ليا لبلختصار ب 

 SSPS أنواع الممفات التي يتكون منيا برنامج:
ي نقـو بإدخاليا وىي الممفات التي تحتوي عمى البيانات الت :data filesممفات البيانات: -

 اإلحصائيلنجري عمييا فيما بعد التحميؿ  data editor محرر البيانات عف طريؽ نافذة
 المطموب.
 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ(sav (ىذا النوع مف الممفات ىو أسماءوامتداد 

عمى نتائج  يحتويىذا النوع مف الممفات : output files اإلحصائيةممفات المخرجات  -
 ػ spvىذا النوع مف الممفات ىو) أسماءوامتداد ،  صائياإلحالتحميؿ 

المكتوبة  األوامر أو اإلجراءاتوىي ممفات تحتوي عمى  :syntax files ممفات التعميمات -
 . اإلحصائيةبمغة برمجة خاصة تمكنؾ مف تنفيذ العمميات 

إلجراءات وىي الممفات التي تحتوي عمى ا script files: البرنامج برمجةخطوات  ممفات -
 sax basic.1المكتوبة بمغة برمجة تدعى أو األوامر

 المناسبة والموجودة في ىذا البرنامج وىي : اإلحصائية األساليبكما تـ استخداـ بعض 
 الدراسة وتحديد استجاباتيـ. أفرادلوصؼ  :: التكرارات  أوال

العينة اتجاه محاور الدراسة  أفراد إلجاباتالنسبية  األىميةلتحديد ثانيا: المتوسطات الحسابية: 
 4لئلجابة موافؽ بشدة ،والدرجة  5" بإعطاء القيمة :ليكارت الخماسي "،كما تـ استخداـ مقياس 

 لغير موافؽ تماما 1لغير موافؽ، والدرجة  2والدرجة  لحيادي، 3لموافؽ، والدرجة 
 يمي: ولتحديد قيـ المتوسط الحسابي كونيا في أية فئة نقـو بما   

بعد ذلؾ يضاؼ  0.8=5÷4ثـ قسمة المدى عمى عدد الفئات : 4=1-5طوؿ المدى  إيجاد
[ وىكذا لبقية الفئات فيكوف عندنا 1.8 -1] األولىلممقياس فتصبح الفئة  األدنىالحد  إلى 0.8

 المقياس التالي:
 )منخفض جدا( إطبلقا[ غير موافؽ  1.8 - 1]

                                           
 .2،ص2013-2012،الكمية الزراعية ،  السنة الثالثة  ةلطمب spss اإلحصائيمحاضرات في البرنامج رعد جعفر حسيف، 1
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 [ غير موافؽ)منخفض(2.6 - 1.81] 
 حيادي )متوسط( [ 3.4 - 2.61]
 عالي( أوموافؽ )مرتفع  [4.2 - 3.41]
 مرتفع جدا( أو[ موافؽ بشدة)عالي جدا 5 - 4.21]

العينة حسب درجة الموافقة ولمعرفة مدى  أفراد إجاباتفالمتوسط الحسابي استعمؿ لترتيب 
 عف كؿ عبارة مف عبارات محاور االستمارة. األفراد أراءانخفاض  أوارتفاع 

العامميف عف الوسط  إجاباتالذي استخدـ لقياس درجة تشتت قيـ  راف المعياري:ثالثا :االنح
الحسابي عمما انو يفيد في ترتيب العبارات حسب الوسط الحسابي لصالح أقؿ تشتت عند 

 المتوسط الحسابي.
تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور  رابعا :معامل االرتباط:

،بناءا عمى  أداة الدراسة مية لممحور الذي تنتمي لو العبارة وذلؾ لتقدير مدى صدؽ وثباتالك
ذلؾ يمكف القوؿ بأف استمارة االستبياف التي تـ االعتماد عمييا في الدراسة الميدانية تتسـ 

 فيي صادقة ودالة. إذفباالتساؽ الداخمي بيف بنودىا، 
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 اور الدراسةالمبحث الثالث: تحميل مح
، مف  SPSSسيتـ مف خبلؿ ىذا المبحث تحميؿ نتائج المحاور المحصؿ عمييا مف برنامج 

 .األداءالظاىرة ودرجة تأثير خصائصيا عمى  أبعادالعبلقات بيف  استنتاجاجؿ 
 

 : التحديد الزماني والمكاني لمدراسة الميدانيةالولالمطمب 
 

شركة صيانة التجييزات  :مؤسسة سونمغاز فرع ة:التحديد المكاني لمدراسة الميدانيأوال:
 .396تمثؿ مجتمع البحث،عدد عماليا  إذالصناعية بالمسيمة 

 اختيارىا: أسباب
،ونظرا لمكانتيا االقتصادية الطاقة عمى المستوى العالمي  إنتاجتعد مؤسسة سونمغاز الرائدة في   -

حد أالميدانية ، مف أجؿ الوقوؼ عمى الدراسة  إجراءناوالصناعية اليامة ارتأينا أف تكوف محؿ 
 برز محددات نجاحيا والمتمثمة في الثقافة التنظيمية .أو  أىـ

العامميف ليا وتمسكيـ  إدراؾعمى الثقافة المميزة لمؤسسة سونمغاز ومدى  بغية التعرؼ  -
 بمنظومتيا القيمية والفكرية.

 قرب المسافة.المسيمة  إنتاجدة التي دفعتني الختيار مؤسسة سونمغاز وح األسبابكذلؾ مف بيف   -
 احتواء المؤسسة عمى مجموعة ىائمة مف الكوادر والموارد البشرية الكفئة.  -
العميا لمؤسسة سونمغاز بالحفاظ عمى التنسيؽ واالنسجاـ  اإلدارةبغية التعرؼ عمى طريقة قياـ   -

 والتكافؿ االجتماعي بيف عاممييا. 

 118يقارب  ما أيبالمئة مف مجتمع البحث  30دىا ب تـ تحديف: بعينة البحثفيما يتعمؽ  أما
 حيث تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية. اإلداريةمبحوث مف مختمؼ المستويات 

 
 التحديد الزماني لمدراسة الميدانية:ثانيا:
جويمية وقد تـ استرجاعيا  20غاية  إلى 2013جويمية  2تـ توزيع استمارات االستبياف مف    
استمارة في  105استمارة وقد تـ االعتماد عمى  113حيث استرجعت ،2013سبتمبر 10في 
 إذبمميء كؿ البيانات  أصحابيااستمارات لعدـ قياـ  8 ألغيتحيث  ،اإلحصائيةالجداوؿ  إعداد
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، مما تعذر عمينا بآرائيـ في بعض المحاور و استثنوا المحاور األخرى اإلدالءاقتصروا عمى 
 .حصائيةاإلاالعتماد عمييا في الدراسة 

 المطمب الثاني: تحميل البيانات المتعمقة بأفراد العينة
يمكف وصؼ عينة الدراسة مف خبلؿ الجدوؿ التالي والذي يضـ كافة الخصائص السوسيو 

 ثقافية ألفراد العينة:
 

 العينة حسب البيانات الشخصية أفراد:توزيع  04الجدول رقم 
 %ة النسب التكرار البيانات الشخصية رقم السؤال

 الجنس 01
 17,1 18 أنثى

 82,9 87 ذكر

 السف 02

[25-35[ 60 57,1 

[35-45[ 35 33,3 

 9,5 10 سنة 45أكثر مف 

 المستوى التعميمي 03

 58,1 61 جامعي

 25,7 27 ثانوي

 11,4 12 متوسط

 4,8 05 دراسات عميا

 المستوى الميني 04

 54,3 57 إطار

 25,7 27 عوف تحكـ

 20,0 21 عوف تنفيذ

 39,0 41 أعزب الحالة االجتماعية 05
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 61,0 64 متزوج

 00 00 أرمؿ

 00 00 مطمؽ

 قدميةاأل 06

 46,7 49 سنوات 5اقؿ مف 

[05-10[ 30 28,6 

[10-15[ 15 14,3 

[15-20[ 08 7,6 

 2,9 03 سنة 20مف  أكثر

 كيفية االلتحاؽ بالمؤسسة 07

 30,5 32 مسابقة

 50,5 53 الشيادة أساسعمى 

 19,0 20 عبلقات شخصية

 011 015 المجموع
 المحور المتعمق بالبيانات الشخصية لممبحوثين أسئمةالعينة عن  إجاباتمن اعداد الباحثة انطالقا من المصدر : 

 
 أوال :توزيع العينة حسب الجنس:

 نسبة فئة الذكور تمثؿ أفيتبيف  14 مف خبلؿ تحميمنا لنتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ     
% ويرجع ىذا السبب  17.1ػ:تقدر ب اإلناثنسبة  أفمف مجموع المبحوثيف في حيف  82.90%

تتطمب درجة  األعماؿجؿ  أففي التوزيع لطبيعة الوظائؼ التي تتوفر عمييا المؤسسة حيث 
في صيانة التجييزات عالية مف التقنية والتخصص وكذا قوة بدنية والميارة فالمؤسسة تختص 

نسبة الذكور مرتفعة  أفيتـ بخاصة في الورشات ليذا نجد  األعماؿالصناعية وىذا النوع مف 
 .اإلداريةوالمواتي يتركز عمميف في القياـ باألعماؿ  اإلناثبالمقارنة مع 

 ثانيا:توزيع العينة حسب السن: 
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] تمثؿ غالبية 35-25التي تتراوح بيف]الفئة العمرية  أفيتبيف لنا مف خبلؿ تحميؿ نتائج الجدوؿ 
مف  أكثر% فأغمب العامميف مف فئة الشباب والتي تشكؿ  57.10العامميف في المؤسسة بنسبة

الفرد في ىذا السف يكوف متحمسا  أفنصؼ التركيبة البشرية العاممة بالمؤسسة والمتعارؼ عميو 
نتاجيةالتزاما وانضباطا  أكثر لمعمؿ ولتحقيؽ ذاتو واكتساب مكانة اجتماعية كما انو يكوف  وا 

 أما، اإلستراتيجيةبالتالي يسيؿ عمى المؤسسة عممية توجييو وفؽ قيميا وثقافتيا وتصوراتيا 
% 33.3سنة تمثؿ نسبة  45مف  أكثر] و 45-35الفئات العمرية المتبقية والتي تتراوح بيف]

 مف مجموع المبحوثيف عمى الترتيب. % 9.5و
 

 ة حسب  المستوى التعميمي:ثالثا: توزيع العين
المبحوثيف ذوو مستوى جامعي وما  األفراد% مف  58.10 نسبة فأيتضح لنا مف الجدوؿ 

غالبية العامميف ذوو مستوى عممي عالي وىذا يعود بالدرجة  أف أيدراسات عميا  % 4.8 نسبتو
ي والمتوسط العامميف ذوو المستوى الثانو  أمالطبيعة الوظائؼ والمياـ التخصصية ، األولى

 % مف مجموع المبحوثيف.11.4% و  25.7نسبتو فيشكموف ما
 

 رابعا: توزيع العينة حسب المستوى الميني: 
وىذا راجع لطبيعة نشاط  إطاراتالعينة ىـ  أفراد% مف 54.3 ما نسبتو أفمف الجدوؿ يتبيف لنا 

لعالية والميارات ف نشاطاتيا ذات درجة عالية مف التخصص وتعتمد عمى التقنية االشركة، أل
% فيشغموف 20% و25.7ما نسبتو  أماوالخبرة  وبالتالي تتطمب وجود ىذا النوع مف الكفاءات، 

 تنفيذ عمى الترتيب. وأعوافتحكـ  أعوافمناصب 
 

 توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية: خامسا:
يحظوف  أي% مف مجموع المبحوثيف ىـ متزوجيف 61ما نسبتو  أفيتبيف لنا مف الجدوؿ 

% مف 39 ووما نسبتستقرار عمى الصعيد االجتماعي بالتالي قادريف عمى تحمؿ المسؤولية ،بال
 فمعدومة.   واألرامؿفئة المطمقيف  أماالعينة عزاب  أفراد

 
 

 سادسا: توزيع العينة حسب القدمية:
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ف أل %46.7 سنوات تشكؿ نسبة 5الذي يتمتعوف بأقدمية تقؿ مف  األفرادفئة  أفحيث يتضح 
%  7.6و % 14.6% و28.6 ما نسبتو أماجؿ العامميف مف فئة الشباب حديثي التخرج ،

] عمى الترتيب 20-15] و]15-10] و]10-05بيف ] قدميتيـ في العمؿ ماأتترواح خبرتيـ و 
يؤدي  وىذا يعكس الميارات والخبرات المتنوعة التي تتوفر عمييا مؤسسة سونمغاز وىذا  ما

العائمي  ر الوظيفي لدى العامميف وقمة معدؿ دوراف العمؿ نتيجة سيادة الجولمزيد مف االستقرا
سنة فتقدر نسبة  20االقدمية في العمؿ ألكثر مف  أماوالتماسؾ والتبلحـ بيف العامميف، 

 %. 2.9العامميف الذيف تشمميـ مف مجموع المبحوثيف ب 
 

  العينة حسب كيفية االلتحاق بالمؤسسة: أفرادسابعا: توزيع 
الشيادة  أساسالعينة التحقوا بالعمؿ عمى  أفراد% مف 50.5نسبتو  ما أفيتبيف مف الجدوؿ 

 إجراءوىذا راجع لطبيعة الوظائؼ التي يشغمونيا والمياـ التي يمارسونيا والتي ال تتطمب 
 إجراء األمريتطمب  إذمسابقة بقدر ما تتطمب التأكد مف ميارات وخبرات المتقدـ لشغؿ الوظيفة 

المياـ التي ستكوف منوطة بو  أداءتبار عممي لمتأكد مف قدراتو البدنية والعقمية والفنية عمى اخ
% فالتحقوا بالعمؿ في مؤسسة سونمغاز 30.5ما نسبتو  أماذات الدرجة العالية مف التخصص، 

% مف المبحوثيف التحقوا 19ونسبة  ، اإلدارةالمسابقة وىؤالء يشغموف وظائؼ في  أساسعمى 
عبلقات شخصية وىذا راجع لكوف مؤسسة سونمغاز تقدـ العديد مف المزايا  أساسمؿ عمى بالع

تتوفر لدييـ الفرصة لولوجيا لذا  التي تجعميا مطمح ومطمع لمعديد مف طالبي العمؿ والذيف ال
 لموساطة والعبلقات الشخصية. فؤو يمج
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 لفراد العينة يوضح التوزيع البياني لمبيانات الشخصية 38الشكل رقم 
 

 
 
 عن أسئمة المحور المتعمق بالبيانات الشخصية لممبحوثينالمصدر:من اعداد الباحثة انطالقا من اجابات المبحوثين   
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 الولالبيانات المتعمقة بالمحور  المطمب الثالث :تحميل
 إدراؾلثقافة التنظيمية بمؤسسة سونمغاز ومدى في ىذا الجزء سيتـ التعرؼ عمى طبيعة ا     

العامميف ليا،وفي سبيؿ الوصوؿ لتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ التكرارات والنسب المئوية والمتوسط 
العينة ودرجة موافقتيـ مف  أفراد أراءالحسابي واالنحرافات المعيارية وذلؾ بغية التعرؼ عمى 

 عبارات المحور وفقا لدرجة الموافقة )عالية ترتيب إعادةعدميا عمى عبارات المحور،وسيتـ 
 فمنخفضة جدا(. ،فمنخفضة ،جدا،فعالية ،فمتوسطة

 
 العينة عمى المحور الول أفراد إجاباتيوضح  05الجدول 

 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 التكرار درجة الموافقة

 العبارة
رقم 
 العبارة

غير 
موافق 
 اتمام

غير 
 موافق

 موافق حيادي
موافق 
 بشدة

 النسبة

1 
عالية 
 جدا

تحرص المؤسسة  ؾ 25 80 00 00 00 4.23 0.42
عمى ضرورة 
امتثاؿ عاممييا 
ألخبلقيات العمؿ 
 والموائح التنظيمية

04 
  00 00 00 76.20 23.80 % 

 عالية 2

تؤكد المؤسسة  ؾ 20 73 12 00 00 4.07 0.54
عمى ضرورة 

ـ بالجودة االىتما
وتحقيؽ الفعالية 

 األداءفي 

05 
  00 00 11.40 69.50 19.00 % 

 3.61 0.89 عالية 3

لديؾ  أفتعتقد  ؾ 09 64 18 11 03
تاـ بالقيـ  إدراؾ

والمعايير 
والضوابط التي 

 إطارىاتعمؿ في 
 المؤسسة

02 
2.90 10.50 17.10 61.00 8.60 % 

تدرؾ جيدا رسالة  ؾ 04 56 30 12 03 3.43 0.85 عالية 4 01 
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 SPSSالباحثة انطالقا من مخرجات برنامج إعدادالمصدر : من 
  

 
 
 

2.90 11.40 28.60 53.30 3.80 % 

التنظيـ  أىداؼو 
 إليوالذي تنتمي 
ورؤيتو 
 اإلستراتيجية

 3.42 0.83 عالية 5

تحرص المؤسسة  ؾ 04 54 27 14 06
عمى غرس قيـ 
االحتراـ ،الثقة 
المتبادلة وروح 
 التعاوف وااللتزاـ
والمشاركة بيف 

 موظفييا

03 
5.70 13.30 25.70 51.40 3.80 % 

 متوسطة 6

تنسجـ ثقافة  ؾ 12 40 14 15 24 3.00 1.38
مؤسستؾ مع 
ثقافة المجتمع 
 إليوالذي تنتمي 
وثقافتؾ 
 الشخصية

07 
  22.90 14.30 13.30 38.10 11.40 % 

 متوسطة 7

تقدـ لؾ المؤسسة  ؾ 03 29 44 15 14 2.92 1.03
الدعـ النفسي 
وتنظر بعيف 

عتبار لظروفؾ اال
 االجتماعية.

06 
  13.30 14.30 41.90 27.60 2.90 % 

 3.52 0.84 عالية
المتوسط الكمي لتحديد طبيعة الثقافة التنظيمية بمؤسسة سونمغاز ومدى الموافقة عمى 

 العاممين ليا إدراك
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 ح التوزيع البياني لدرجة موافقة افراد العينة عمى بنود المحور االوليوض 39الشكل 
 

 
 

 SPSSالمصدر : من إعداد الباحثة انطالقا من مخرجات برنامج
 نحراؼوبا( 4.23-2.92الحسابية بيف) أوساطياتراوحت  أسئمة 7 األوؿيضـ المحور      

العينة ، حيث يتضح مف خبلؿ الجدوؿ  إجاباتر انسجاما في ( وىذا يظي1.38-0.42معياري)
 إدراؾالمتوسط الحسابي الكمي لتحديد طبيعة الثقافة التنظيمية لمؤسسة سونمغاز ومدى  أف

وىي  0.84ودرجة االنحراؼ المعياري كانت صغيرة حيث بمغت  3.52ػ: العامميف ليا يقدر ب
 العينة. أفراد إجاباتبير بيف يدؿ عمى عدـ وجود تبايف ك مما درجة عالية ،

والمتعمؽ  4درجة موافقة المبحوثيف عمى البند  أففانطبلقا مف تحميمنا لنتائج الجدوؿ يتضح    
كانت  بحرص المؤسسة عمى ضرورة امتثال عاممييا لخالقيات المينة والموائح التنظيمية

اؼ معياري صغير جدا بمغ وانحر  4.23ػ: عالية جدا حيث يقدر المتوسط الحسابي ليذا البند ب
مف حيث درجة انتشاره في المؤسسة. ويمكف القوؿ  األوؿوليذا تـ وضعو في الترتيب  0.421

بأف المؤسسة تستند لمنظومة قانونية وتنظيمية فعالة ،مف خبلليا يتـ تعريؼ كؿ موظؼ بحقوقو 
مى عاتقو بفعالية والقياـ بالمسؤوليات الممقاة ع تو وتؤكد عميو بضرورة احتراـ ذلؾوواجبا

والمتعمؽ بتنظيـ  األوؿ) انظرا الفصؿ  ،فالمؤسسة تركز عمى قيمة العمؿ وأدائو عمى أكمؿ وجو
 (.3المتعمؽ بالوجبات المينية مف النظاـ الداخمي لممؤسسة )الممحؽ  العمؿ  والثاني
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ى ضرورة المؤسسة عمالمتعمؽ بتأكيد  5العينة عمى البند أفراد إجاباتيؤكد ذلؾ  وما      
، والذي يأتي في الترتيب الثاني مف حيث اىتمام عاممييا بالجودة وتحقيق الفعالية في الداء

وانحراؼ معياري صغير جدا بمغ  4.07درجة انتشاره في المؤسسة بمتوسط حسابي يقدر ب 
المؤسسة تحرص عمى ضرورة انجاز عاممييا  أف إذودرجة الموافقة عميو كانت عالية ،  0.54
ميـ بكفاءة وفعالية مع التركيز عمى الجودة ونتيجة لذلؾ فاف المؤسسة حصمت عمى العديد لميا

سنوات وىي تمثؿ مدة  3لمطابقة الجودة العالمية بمعدؿ شيادة كؿ  9000مف شيادات االيزو
وىي  2012انة التجييزات الصناعية سنة الصبلحية، فأخر شيادة حصمت عمييا شركة صي

 .2014غاية  إلىصالحة 
والذي حصؿ عمى الترتيب الثالث بدرجة موافقة عالية ومتوسط  2فيما يتعمؽ بالبند  أما     

العاممين لمقيم  إدراكوالمتعمق بمدى  0.89وانحراؼ معياري صغير بمغ3.61حسابي يقدر ب 
فالعامموف يدركوف المنظومة القيمية المؤسسة، إطارىاوالمعايير والضوابط التي تعمل في 

لممؤسسة والضوابط والمعايير التي تتبناىا و ىذا يعكس قوة الثقافة التنظيمية التي تتسـ والفكرية 
عاممييا ليا وتمسكيـ واتفاقيـ عمى القيـ والمعايير  إدراؾتتحدد بمدى  بيا المؤسسة والتي
 التنظيمية نفسيا.

ة الموافقة والتي والذي يحتؿ المركز الرابع مف حيث درج 1والبند الموالي في الترتيب رقـ      
ويتعمؽ ىذا  0.85وانحراؼ معياري صغير يبمغ  3.43تقدر بعالية ،ومتوسط حسابي يقدر ب 

، فالمؤسسة اإلستراتيجيةورؤيتو  إليوالعاممين لىداف التنظيم الذي ينتمون  إدراكبمدى البند 
يقيا وكذا تحرص عند التحاؽ العامميف بيا بتعريفيـ برسالتيا و بأىدافيا التي تسعى لتحق

وسياساتيا التنظيمية مف خبلؿ تمكينيـ مف االطبلع عمى النظاـ الداخمي  اإلستراتيجيةتوجياتيا 
وتعطى لكؿ موظؼ نسخة منو يوقع عمييا ويمتـز  بالمؤسسة اإلعبلنيةليا بإلصاقو في الموحات 

ـ الداخمي مف النظا 158-154 تنص عميو المواد باالمتثاؿ ألحكاميا طيمة فترة عممو وىذا ما
 الفرد رسالة مؤسستو سيكوف أكثر فعالية في تحقيقيا مقارنة بالفرد الذي ال أدرؾ فإذالممؤسسة،

 .وأىدافيايعي توجيات مؤسستو 
فتقدر  العينة عميو أفرادوالذي يأتي في الترتيب الخامس فاف درجة موافقة  3وكذلؾ البند     

و يتعمؽ  0.95 ػ:ياري صغير يقدر بو انحراؼ مع3.34بعالية ،بمتوسط حسابي يقدر ب 
بحرص المؤسسة عمى غرس قيم االحترام والثقة المتبادلة ،وروح التعاون وااللتزام والمشاركة 

فالمؤسسة تحرص عمى وجود مثؿ ىذه القيـ في بيئة العمؿ ، فمف خصائص  بين موظفييا،
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جماعيـمعتقدات المتجانسة الثقافة التنظيمية القوية اشتراؾ العامميف في مجموعة مف القيـ وال  وا 
عمييا. وعمى وجو العموـ فاف المؤسسة تحرص عمى ضرورة تحمي موظفييا بمجموعة مف القيـ 

المحرؾ االيجابي لتحقيؽ التميز)كاالحتراـ  الفعاؿ والتي تعد األداءااليجابية والمحبذة في 
مواقيت العمؿ وكذا المشاركة مف والتعاوف والثقة المتبادلة وااللتزاـ بأداء المياـ والمسؤوليات و 

لئلدالء بآرائيـ حوؿ  األفراد أماـالمؤسسة وفتح المجاؿ  إدارةخبلؿ ممثميف لمعامميف في مجمس 
 والمردودية .....(. اإلنتاجيةتحسيف 

 
 3ػ: في المرتبة السادسة بدرجة موافقة متوسطة وبمتوسط حسابي يقدر ب 7ويأتي البند      

بانسجام ثقافة مؤسستيم مع وتتعمؽ درجة موافقة المبحوثيف  1.38 وانحراؼ معياري يبمغ
 . إليوثقافة المجتمع الذي ينتمون 

 
يأتي في الترتيب السابع مف حيث انتشاره في المؤسسة ودرجة موافقة المبحوثيف  6والبند      

لذي وا 1.03وانحراؼ معياري يقدر ب 2.92عميو والتي تقدر بمتوسطة ،بمتوسط حسابي يبمغ 
فيناؾ مف  ،بتقديم المؤسسة لمدعم النفسي لمعاممين ومراعاة ظروفيم االجتماعيةيتعمؽ 

تراعي ظروفيـ االجتماعية ،فالعامؿ يحتاج لمشعور بمكانتو  المؤسسة ال أفالعامميف مف يرى 
فالمؤسسة التي تقدـ الدعـ النفسي لعاممييا  تقدر المجيودات التي يبذليا، وبأنيافي المؤسسة  

تضع في اعتبارىا جانبيـ االجتماعي ىي مؤسسة تقترب أكثر مف غيرىا نحو النجاح وتضمف و 
 ( Zبذلؾ استمراريتيا وبقاءىا في السوؽ ، وىذا ما أثبتتو الدراسات في الثقافة التنظيمية )نظرية 

ي يعيشوف في بيئة متكاممة تقدـ ليـ الدعـ النفسي يكونوف أكثر نجاحا ف أف العامميف الذيف إذ
االحتفاظ بالعبلقات االجتماعية الطيبة خارج نطاؽ العمؿ والذي ينعكس بالضرورة عمى مستوى 

 داخؿ المنظمة. أدائيـ
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 المطمب الرابع :تحميل البيانات المتعمقة بالمحور الثاني:
 العينة عمى المحور الثاني أفراد إجاباتيوضح  06الجدول 

 الرتبة
درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 اريالمعي

المتوسط 
 الحسابي

 التكرار درجة الموافقة

 العبارة
رقم 
 العبارة

غير 
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

 موافق حيادي
موافق 
 بشدة

 النسبة

 3.83 0.72 عالية 0

تمتـز بتطبيؽ  ؾ 11 74 13 06 01
سياسات 
جراءات  وا 

ونظـ عمؿ 
 المؤسسة

14 
1.00 5.70 12.40 70.50 10.50 % 

 3.64 1.04 عالية 3

تجمعؾ  ؾ 17 56 16 10 06
برئيسؾ 

المباشر عبلقة 
 جيدة

01 
5.70 9.50 15.20 53.30 16.20 % 

 3.60 0.97 عالية 2

يوجد اىتماـ  ؾ 11 63 13 14 04
ومتابعة مف 
قبؿ رئيسؾ 
أثناء انجازؾ 

 لميامؾ

03 
3.80 13.30 12.40 60 10.50 % 

 3.51 0.82 عالية 4

 األنظمةتوفر  ؾ 06 44 25 16 00
والقوانيف 
السائدة 
حصانة 
لحقوقؾ 
 الوظيفية

15 
00 15.2 23.80 55.2 5.70 % 
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 3.36 1.14 متوسطة 5

يتيح لؾ  ؾ 12 51 12 23 07
رئيسؾ الفرصة 

لتقديـ 
اقتراحات بشأف 
طريقة العمؿ 

 أفكاروتقديـ 
 لتطويره

06 
6.70 21.90 11.40 48.60 11.40 % 

 3.30 1.11 ةمتوسط 6
06 28 06 58 

07 

 
 ؾ

تتمقى انتقادات 
بناءة عند 

ارتكابؾ لخطأ 
 في عممؾ

07 

5.70 26.70 5.70 55.20 6.70 % 

 3.27 1.14 متوسطة 7

تساعدؾ  ؾ 10 51 11 27 06
القوانيف 
 واإلجراءات
المعموؿ بيا 
عمى انجاز 
ميامؾ بكفاءة 
وفاعمية 
لتحقيؽ 
 األداءمعدالت 

 المطموبة

16 
5.70 25.71 10.50 48.57 9.52 % 

 3.20 1.06 متوسطة 8

يعمؿ رئيسؾ  ؾ 04 52 28 39 08
عمى بناء 
القرار وفؽ 
مسؤولية 
 جماعية

08 
7.60 21.90 17.10 49.50 3.80 % 

 3.17 1.12 متوسطة 9
يفوض لؾ  ؾ 09 40 25 22 09

رئيسؾ جزء 
مف صبلحياتو 

10 
8.60 38.10 23.80 21.00 8.60 % 



999 

 

 إطارفي 
تنظيـ شؤوف 

 العمؿ

 3.00 1.18 متوسطة 01

يثني عميؾ   ؾ 08 37 19 29 12
رئيسؾ عند 
قيامؾ بعممؾ 
 بشكؿ جيد

09 
7.60 35.25 18.10 27.60 11.40 % 

متوسطة تقارب 
 العالية

0.86 3.38 
اء ثقافة العميا في بن اإلدارةالعينة عمى دور  أفرادالمتوسط الكمي لدرجة موافقة 

 ةتنظيمية قوية وفعال
 

 
 SPSS الباحثة انطالقا من مخرجات برنامج إعدادمن :  المصدر

 
 الرقم العبارة الخيارات 

 درجة الموافقة موافق بشدة موافق
 التعميمات إمبلء

يركز رئيسك عند 
 اتصالو بك عمى:

13 

 التكرار 15 31

 النسبة 4,76 09,14

 ك 18 28
 في العمؿتنسيؽ الجيود 

26,09 7,60 % 

 ك 15 39
  العمؿ إجراءاتشرح 

37,60 4,76 % 
 المجموع 015 011%

 ك 05 76
 ألخذ مشورتو في العمؿ

تتصل برئيسك 
 في العمل :

14 

73,28 04,38 % 
 ك 10 12

 لكسب رضاه عنؾ
3,85 1,95 % 
لتوطيد عبلقتؾ بو  ك 13 18

 % 0,91 7,60 والحصوؿ عمى ثقتو
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 المجموع 015 011%
التدخؿ باستخداـ السمطة  ك 15 28

يعمل رئيسك  وتطبيؽ القوانيف
عمى حل 
الخالفات 

الداخمية من 
 خالل:

15 

26,09 4,76 % 
معالجتيا عف طريؽ  ك 15 27

 % 4,76 25,32 الحوار والنقاش
 ك 12 07

 المقاربة بيف اآلراء
06,09 3,85 % 

 المجموع 015 011%
 ك 11 27

 أنتعتقد  التشدد والرسمية
الرقابة  أسموب

المعتمد من 
قبل رئيسك 
 يقوم عمى:

00 

25,32 11 % 
 ك 14 54

 الرقابة الذاتية
50,43 2,81 % 
 ك 11 01

 الرقابة المتساىمة
9,53 11 % 

 المجموع 015 011%
التزامؾ بالقوانيف  ك 01 60

جراءات ييتم رئيسك  العمؿ وا 
في عممية 
 الرقابة ب:

03 
58,19 9,53 % 
قدراتؾ الذاتية عمى  ك 13 23

 % 0,91 21,47 انجاز العمؿ
 المجموع 015 100%

 ك 12 00
 الزيارة المفاجئة

يمارس رئيسك 
عممية الرقابة 
 من خالل:

02 

01,47 0,91 % 
 ك 02 54

 المعايشة الميدانية لمعمؿ
50,43 03,28 % 
 ك 15 09

 المحاسبة والمسائمة
08,19 4,76 % 

 المجموع 015 011%
 

 SPSS(المبحوثين إجابات) برنامج مخرجات نا مانطالق الباحثة إعداد من:  المصدر
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 بنود المحور الثانييوضح اجابات أفراد العينة عمى  20الشكل 

 
 

 SPSSباحثة انطالقا من مخرجات برنامجالمصدر : من إعداد ال
 

 16العميا في بناء ثقافة تنظيمية قوية وفعالة  اإلدارةتضمف المحور الثاني حوؿ دور       
كؿ فرع تضمف مجموعة مف البنود، فمف اجؿ معرفة  أساسيةفروع  4سؤاال مقسمة عمى 

سة البد مف التركيز عمى مدى العميا في تفعيؿ المنظومة القيمية الخاصة بالمؤس اإلدارةمساىمة 
العميا في بناء ثقافة اتصالية ورقابية وثقافة اتخاذ القرار فعالة وقوية وكذا عمى  اإلدارةمساىمة 

عدـ  آوتأثير سياسات ونظـ عمؿ المؤسسة وقوانينيا عمى أداء العامميف مف خبلؿ التزاميـ بيا 
 ذلؾ .
لمعموـ  اإلحصائيةحممت بطريقة الحزمة  ةاألسئموقد اعتمدنا في ذلؾ عمى مجموعة مف      

 spssبطريقة التكرارات النسبية. إعدادىاوأخرى ألنيا احتوت عمى خيارات تـ  االجتماعية
وانحراؼ  3.38ويقدر المتوسط الحسابي الكمي لدرجة الموافقة عمى ىذا قريبة مف العالية ب

في  3.83د المحور الثاني بيف وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لبنو  0.86معياري صغير بمغ 
 1.18و  0.72وانحرافات معيارية تراوحت بيف  األدنىفي حدىا  3و  األعمىحدىا 

 األوؿفي الترتيب  14يأتي البند  إذوقد رتبت بنود ىذا المحور وفقا لدرجة الموافقة عمييا، 
م العامل بمدى التزاويتعمؽ  0.72وانحراؼ معياري صغير بمغ  3.83بمتوسط حسابي يقدر ب
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جراءاتبتطبيق سياسات  ، وقد كانت درجة انتشار ىذا البند بف ونظم عمل المؤسسة وا 
العامميف عالية. فاألفراد العامميف ممتزميف بما تنص عميو القوانيف والنظـ الداخمية لمعمؿ وكذا 
ء متمسكيف بتطبيؽ السياسات العامة لممؤسسة واف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى درجة الوال

عؿ مستوى  إيجاباواالنتماء والرضا التي يشعر بيا الفرد حياؿ مؤسستو وىذا ما ينعكس 
 . إنتاجيتيـ

وانحراؼ معياري بمغ  3.64في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي يقدر ب   1ويأتي البند     
 بطبيعة العالقة التي تربط العامل  برئيسوبدرجة موافقة عالية ،ويتعمؽ ىذا البند  1.04

، وقد اجمع عمـو المبحوثيف عمى ايجابية ىذه  المباشر في العمل من ناحية كونيا جيدة
 العبلقة.

اىتمام ومتابعة من الرئيس بدرجة موافقة عالية ويتعمؽ ب 3وفي الترتيب الثالث يأتي البند   
مدادىمالعامل أثناء انجازه لميامو  ، بمتوسط حسابي يقدر ب بالمعمومات الكافية لذلك وا 

 0.97بوانحراؼ معياري يقدر  3.60
 ػ:يقدر المتوسط الحسابي ب إذبدرجة موافقة عالية ،  15وفي الترتيب الرابع يأتي البند     

كون المنظومة القانونية توفر حصانة ويتعمؽ ىذا البند ب 0.82وانحراؼ معياري بمغ  3.51
بالثقة في المؤسسة ويزيد مف والئو وانتمائو ليا  اإلحساسوىذا يقوي لدى العامؿ لحقوق العامل.

 أف أدرؾ إذافالعامؿ  مرتفعة ، إنتاجلتحقيؽ معدالت  أكثريدفعو لمعمؿ بكفاءة وفاعمية  وىذا ما
ينعكس عمى أدائو لواجباتو عمى أكمؿ  المؤسسة تحمي وتضمف لو الحصوؿ عمى حقوقو مما

 وجو. 
لعامل يتيح لو الفرصة لتقديم اقتراحات بشأن طريقة بكون رئيس ا والمتعمؽ 6ويأتي البند    

يقدر  إذفي الترتيب الخامس بدرجة موافقة تقارب العالية مبدعة لتطويره،  أفكارالعمل وتقديم 
 .1.14وانحراؼ معياري يقدر ب  3.36ػ: المتوسط الحسابي ب

متوسطة ،بمتوسط يأتي في الترتيب السادس مف حيث درجة الموافقة والمقدرة بال 7والبند    
كان العامل يتمقى  إذاب فيما ويتعمؽ  1.11وانحراؼ معياري يبمغ    3.30حسابي يقدر ب

 انتقادات بناءة عند ارتكابو لخطأ في عممو.
الرئيس يعمل عمى بناء فيأتي في الترتيب السابع ويتعمؽ بكوف  8فيما يتعمؽ بالبند  أما   

افقة عمى ىذا البند تقدر بالمتوسطة بمتوسط حسابي ، ودرجة المو القرار وفق مسؤولية جماعية
 .1.14وانحراؼ معياري يبمغ  3.27يقدر ب 
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المعمول  واإلجراءاتكانت القوانين  إذافيما في الترتيب الثامف ويتعمؽ ب  16و يأتي البند    
 إذ،  المطموب الداءبيا تساعد العامل عمى انجاز ميامو بكفاءة وفاعمية لتحقيق معدالت 

وىذه  1.06ويبمغ االنحراؼ المعياري ليا ب   3.20در المتوسط الحسابي ليذه العبارة ب ق
 النسبة توافؽ درجة الموافقة المتوسطة.

تفويض الرئيس لجزء من صالحياتو في في الترتيب التاسع والمتعمؽ ب 10ويأتي البند     
وانحراؼ  3.17بي يقدر ب،بدرجة موافقة متوسطة ، فالمتوسط الحسا اطار تنظيم شؤون العمل

 .1.12معياري يبمغ 
وانحراؼ معياري يبمغ  3بمتوسط حسابي يقدر ب  9وفي الترتيب الحادي عشر يأتي البند    

، وتقدر درجة عند قيامو بعممو بشكل جيد  ومرؤوسيعمى  بثناء الرئيس ويتعمؽ 1.18
 الموافقة عمى ىذا البند بالمتوسطة.

 ( عمى : 2عمؽ ب تركيز الرئيس عند اتصالو بالمبحوث )البند وفيما  يخص السؤاؿ المت    
بتنسيؽ  األولىطبيعة االتصاالت تتعمؽ بالدرجة  أفالمبحوثيف تؤكد عمى  إجابةفقد كانت 

% لموافؽ 7.61% و 36.16 ػ:تقدر نسبة الموافقة عمى ىذا الخيار ب إذالجيود بيف العامميف 
 وموافؽ بشدة عمى الترتيب.

لموافؽ  4.76و 27.61العمؿ في الدرجة الثانية بنسبة موافقة تقدر ب اءاتإجر وشرح    
 وموافؽ بشدة .

لموافؽ وموافؽ  4.76و  19.04التعميمات بنسبة موافقة تقدر ب إمبلءوفي الدرجة الثالثة    
 بشدة عمى الترتيب.

سيؽ الجيود ومف ىنا تتحدد لنا طبيعة االتصاالت النازلة في المؤسسة تركز كثيرا عمى تن   
لتحقيؽ  األعماؿبتوفير المعمومات الكافية عف طريقة أداء  فلممرؤوسيالعمؿ  إجراءاتشرح 

 التعميمات لمقياـ باألعماؿ عمى الوجو المطموب. إمبلءالتميز ومف ثـ 
ويتعمؽ باالتصاالت الصاعدة فالمبحوثيف يتصموف  4أفراد العينة عمى البند  إجاباتوعف 

% و 72.38تيـ في العمؿ فنسبة الموافقة عمى ىذا الخيار تقدر ب برؤسائيـ ألخذ مشور 
 لموافؽ وموافؽ بشدة عمى الترتيب. %14.80

%  لكسب رضاه و مف اجؿ توطيد عبلقة المرؤوس بالرئيس مف اجؿ  3.80وما نسبتو
% لموافؽ وموافؽ 1.90% و7.61الحصوؿ عمى ثقتو فتقدر نسبة الموافقة عمى ىذا الخيار ب 

 ى الترتيب.بشدة عم
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بتميز مف خبلؿ  األعماؿطبيعة االتصاالت الصاعدة تركز عمى أداء  أفومما تقدـ تتضح     
 بشكؿ جيد. األعماؿبأخذ مشورة الرئيس لتتـ  فالمرؤوسيقياـ 

( المتعمؽ بطريقة قياـ الرئيس بحؿ الخبلفات 5العينة عمى ) البند  أفراد إجاباتوبخصوص 
 :كاألتيكانت  الداخمية بيف العامميف فقد

تقدر  إذ األولىيقـو الرئيس بحؿ الخبلفات الداخمية باستخداـ السمطة وتطبيؽ القوانيف بالدرجة 
% لموافؽ وموافؽ بشدة عمى الترتيب . وبنسبة  4.76% و36.19نسبة الموافقة عمى ذلؾ ب 

ة عمى النقاش و تقترب درجة الموافقو  بالحوار% لطريقة معالجة  الخبلفات 4.76% و35.23
% 16.19.ويميو الخيار الخاص بالمقاربة بيف اآلراء بنسبة موافقة  األولىىذا الخيار مف 

 % لموافؽ وموافؽ بشدة عمى الترتيب.2.88و
طريقة حؿ الخبلفات بالنقاش والحوار وكذا تطبيؽ القوانيف لحفظ الموازيف وعدـ  أفويمكف القوؿ 

مف جية  سوالمرؤو لمتوطيد الثقة بيف الرئيس  األساليب أنجعتوسيع دائرة الخبلفات تعد مف 
خرى مما يدعـ ثقافتيا التنظيمية مف جية أوالمنظومة القانونية لممؤسسة  سالمرؤو وبيف 

 ويجعميا تحظى بمزيد مف القبوؿ واالحتراـ والثقة لدى العامميف.
فقد كانت  فيالمرؤوسالعميا عمى  اإلدارةالمتعمؽ بأسموب الرقابة المعتمد مف قبؿ  11والبند 
 المبحوثيف عمى الخيارات كما يمي: إجابات

% لموافؽ 3.80و % 51.42 تقدر بػ:بنسبة موافقة  األوؿالرقابة الذاتية تأتي في الترتيب 
وموافؽ بشدة ، والترتيب الثاني لمخيار المتعمؽ بأسموب الرقابة القائـ عمى التشدد والرسمية 

ألسموب الرقابة المتساىمة فتقدر نسبة المبحوثيف % لموافؽ. و 35.23بنسبة موافقة تقدر ب 
 %.9.42الذيف يروف باف رؤسائيـ يعتمدوف عميو ب 

الرقابة الذاتية وما  أسموبمؤسسة سونمغاز تعتمد بدرجة كبيرة عمى  أفيبلحظ مف ىذه النتائج 
حساسيـومؤسستيـ  فالمرؤوسيلو مف فعالية في توطيد العبلقة بيف   بثقتيا بيـ . وا 

عمى االلتزاـ بالقوانيف  ومرؤوسيوالمتعمؽ باىتماـ الرئيس في عممية رقابة  12البند  أما     
جراءات  العمؿ بنسبة موافقة  وا 

 spss تؤكده النتائج المستخرجة مف برنامج %  وىذا ما9.52% و58.09 ػ:ب تقدر
ـ في تفعيؿ تساى يؤكد حرص المؤسسة عمى بناء ثقافة فعالة وقوية ،فثقافة المنظمة وىذا ما

عممية صنع القرار ووجود منظومة قانونية قوية يمكف مف توحيد روئ  وسموكيات العامميف 
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التنظيـ وتكيفو مع متطمبات البيئة  أىداؼجؿ االلتزاـ برسالة المنظمة وتجسيد أوقيميـ مف 
 الداخمية والخارجية في سبيؿ مواجية التحديات.

قابة عمى القدرات الذاتية لمعامؿ عمى انجاز العمؿ وعف تركيز واىتماـ الرئيس في عممية الر 
 %لموافؽ وموافؽ بشدة عمى الترتيب. 1.90% و 30.47فتقدر نسبة الموافقة عمى ذلؾ ب  

والمتعمؽ بطريقة ممارسة عممية الرقابة مف خبلؿ المعايشة الميدانية بالدرجة  13البند  أما     
 وأسموبفؽ وموافؽ بشدة عمى الترتيب ، %  لموا12.38% و51.47بنسبة موافقة  األولى

% لموافؽ وموافؽ 4.76% و18.09المحاسبة والمسائمة تقدر نسبة موافقة المبحوثيف عميو ب 
ػ: بشدة عمى الترتيب  ألسموب ممارسة الرقابة بطريقة الزيارة المفاجئة فنسبة الموافقة عميو تقدر ب

 % لموافؽ وموافؽ بشدة عمى الترتيب.1.90% و10.47
المؤسسة تحاوؿ دعـ منظومتيا القيمة بالتركيز عمى  أفنبلحظ مف خبلؿ ىذه النتائج       
موضوع تحت  بأنويشعر  فالعامؿ ال األنسبالرقابة القائـ عمى المعايشة الميدانية ويعد  أسموب

 .أكثرفي العمؿ بكفاءة وفاعمية  األساسيالرقابة بؿ تصبح نابعة مف ذاتو وىي المحفز 
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 لبيانات المتعمقة بالمحور الثالثالمطمب الخامس: تحميل ا
 العينة عمى المحور الثالث أفراد إجاباتيوضح  07الجدول 

 الرتبة
درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 التكرار درجة الموافقة

 العبارة
رقم 
 العبارة

غير 
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

 موافق حيادي
افق مو 

 بشدة
 النسبة

 3.84 0.85 عالية 0

تدفعؾ ثقافة  ؾ 15 75 05 10 02
مؤسستؾ لمعمؿ 
بدافعية وحماسة 
لرفع معدالت 

 اإلنتاج

02 
1.90 9.50 4.80 69.50 14.30 % 

 3.68 0.91 عالية 3

تدعـ المؤسسة  ؾ 14 59 20 09 03
 األمفجيود 

والصحة لمحفاظ 
عمى سبلمتؾ 

مف  وأمنؾ
ما المخاطر م

يدفعؾ لمعمؿ 
 بفاعمية أكثر

05 
2.90 8.60 19.00 56.20 13.30 % 

 3.63 0.93 عالية 2

 ؾ 16 50 26 11 02
تساعدؾ ثقافة 

مؤسستؾ عمى فيـ 
ميامؾ بشكؿ جيد 
والعمؿ بروح 

 الفريؽ

01 
1.90 10.50 24.80 47.60 15.20 % 

ة تشعرؾ المنظوم ؾ 12 54 25 12 02 3.59 0.90 عالية 4 06 



999 

 

1.90 11.40 23.80 51.40 11.40 % 

القيمية و والفكرية 
لممؤسسة بالرضا 
واالستقرار وروح 
 االنتماء والوالء ليا

 3.28 1.11 متوسطة 5

ثقافة  أفتعتقد  ؾ 03 27 37 32 06
مؤسستؾ محفزة 

 اإلبداععمى 
والتجديد والمرونة 

عطاء الحرية  وا 
الكافية لمعامؿ 
بما إلنجاز ميامو 

 مناسبا هراي

04 
5.70 30.50 35.20 25.70 2.90 % 

 3.25 0.90 متوسطة 6

 ؾ 11 44 21 22 07

تؤثر ثقافة 
مؤسستؾ عمى 

قراراتؾ وسموكياتؾ 
بجعميا تتماشى 
 ومتطمبات العمؿ

03 
6.70 21.00 20.00 41.90 10.50 % 

 3.54 0.63 عالية
ر ثقافة المنظمة عمى أداء الموارد البشرية تأثي المتوسط الكمي لدرجة الموافقة عمى مدى

 بمؤسسة سونمغاز
 

 SPSS برنامج مخرجات من انطالقا الباحثة إعداد من:  المصدر
     
 
 

 المبحوثين عمى بنود المحور الثالث تيوضح التوزيع البياني لإلجابا 23الشكل 
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 SPSSمن مخرجات برنامج المصدر : من إعداد الباحثة انطالقا 
 

 إذتتعمؽ بمدى تأثير ثقافة المنظمة عمى أداء الموارد البشرية  أسئمة 6يضـ المحور الثالث    
(، 1.11-0.85( واالنحرافات المعيارية بيف )3.25-3.84تراوحت المتوسطات الحسابية بيف )

مى أداء الموارد البشرية ويقدر المتوسط الكمي لدرجة الموافقة عمى مدى تأثير ثقافة المنظمة ع
" ليكارتوىو متوسط يقع في الفئة الرابعة عمى المقياس الخماسي " 3.54لمؤسسة سونمغاز ب
وىي درجة موافقة عالية  0.63[وانحراؼ معياري صغير بمغ 4.2 -3.41والذي يتراوح بيف ]

 ألفراد العينة .
 األوؿالذي تـ ترتيبو في المركز  2وقد جاءت نتائج تحميؿ االستجابات فيما يتعمؽ بالبند      

وتقدر درجة الموافقة  0.85وانحراؼ معياري صغير  يبمغ    3.84 ػ:ب بمتوسط حسابي يقدر
بأن ثقافة مؤسستيم تساعدىم عمى العمل بدافعية وحماسة لرفع بالعالية ،فالمبحوثيف يروف 

 .اإلنتاجمعدالت 
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و  3.68قة عالية ومتوسط حسابي يقدر ب يأتي في الترتيب الثاني بدرجة مواف 5والبند     
المؤسسة تدعم والذي يعكس مدى موافقة العامميف عمى كوف   0.91انحراؼ معياري يبمغ 

من المخاطر وىذا ما يدفعيم لمعمل بجيد  وأمنيموالصحة لمحفاظ عمى سالمتيم  المنجيود 
 اكبر.

 
 أعماليمياميم بشكل جيد وأداء بتمكين ثقافة المؤسسة العاممين من فيم مالمتعمؽ  7والبند 

 أفراديأتي ىذا البند في الترتيب الثالث بدرجة موافقة عالية مف قبؿ   إذ بفعالية و بروح الفريق
 إجاباتواىذا يتوافؽ مع 0.93و انحراؼ معياري يبمغ  3.63العينة وبمتوسط حسابي يقدر ب

ية والذي يتعمؽ بحرص المؤسسة عمى والمقدرة بالعال األوؿمف المحور  3العينة عمى البند  أفراد
 تسود روح التعاون بين عاممييا. أف
 

والمتعمق بكون  6الترتيب الرابع مف حيث درجة الموافقة والمقدرة بعالية  فيحتميا البند  ماأ    
المنظومة القيمية والفكرية لممؤسسة)ثقافتيا(والتي تشعر الفرد بالرضا واالستقرار وروح الوالء 

 .0.90وانحراؼ معيار يبمغ  3.59بمتوسط حسابي يقدر ب واالنتماء،
 
يقدر متوسطو الحسابي ب  إذفي الترتيب الخامس بدرجة موافقة متوسطة  4وقد جاء البند    

ويتعمؽ ىذا البند برؤية المبحوثيف لمثقافة السائدة في 1.11وانحراؼ معياري يبمغ  3.28
عطاءتجديد والمرونة وال اإلبداعمحفزة عمى مؤسستيـ مف حيث كونيا  الحرية الكافية  وا 
 .يراه مناسبا لمعامل إلنجاز ميامو وفق ما

 
والذي يأتي في الترتيب السادس مف حيث درجة الموافقة والمقدرة بالمتوسطة  3البند  أما   

بتأثير ثقافة ، ويتعمؽ البند الثالث 0.90وانحراؼ معياري يبمغ 3.25بمتوسط حسابي يقدر 
 أف، وىذا تأكيد عمى رارات الفرد وسموكياتيا بتكيفيا مع متطمبات العمل المؤسسة عمى ق

الثقافة التنظيمية تعد الموجو لمدور االستراتيجي لممنظمة والدفة المحركة ألفرادىا في سبيؿ 
 .األداءتحقيؽ التميز والفعالية في 
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 المطمب السادس : متعمق بتحميل بيانات المحور الرابع
 العينة عمى المحور الرابع أفراد إجاباتيوضح  08الجدول 

 الرتبة
درجة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 التكرار درجة الموافقة

 العبارة
رقم 
 العبارة

غير 
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

 موافق حيادي
موافق 
 بشدة

 النسبة

 3.77 0.92 عالية 0

تخضع المؤسسة  ؾ 15 63 18 06 03
استمرار عاممييا ب

لدورات تدريبية 
 إكسابيـبغرض 

معارؼ وقيـ 
جديدة وتغيير قيـ 

 كانت سائدة

02 
2.90 5.70 17.1 60.0 14.3 % 

3 
متوسطة 
تقارب 
 العالية

0.93 3.33 

تسعى المؤسسة  ؾ 05 48 34 13 05
باستمرار لتوفير 
احدث النظـ 
والتقنيات بيدؼ 
انجازؾ ألعمالؾ 
 بكفاءة وسرعة

01 
4.80 12.40 32.4 45.7 4.80 % 

 2.97 1.03 متوسطة 2

 ؾ 02 37 33 22 11

تحرص المؤسسة 
عمى توفير 

الشروط والظروؼ 
المبلئمة لمتكيؼ 
مع التغيرات 
والتطورات 
الجديدة التي 
تحدث داخؿ 
 المؤسسة

07 

10.50 21.00 31.4 35.2 1.90 % 

المؤسسة تقدـ لؾ  ؾ 04 27 35 35 04 2.88 0.86 متوسطة 4 03 
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3.81 33.33 33.33 25.71 3.81 % 
مكافآت و  حوافز

 لتفعيؿ أدائؾ

 متوسطة 5

تعتمد المؤسسة  ؾ 03 24 31 33 14 2.70 0.94
عمى معايير 

موضوعية لتقييـ 
 أداء عاممييا

04 
  13.30 31.40 29.5 22.9 2.90 % 

 2.45 1.32 متوسطة 7

عممية  أفتعتقد  ؾ 03 16 26 41 19
اختيار العامميف 
وتعيينيـ وترقيتيـ 

حالتيـ عمى  وا 
التقاعد يتـ وفؽ 

ومعايير  أسس
 موضوعية

05 
18.10 39 24.8 15.2 2.90 % 

 2.29 1.04 متوسطة 8

تقـو المؤسسة  ؾ 01 15 20 46 23
بحفبلت تكريـ مف 
سيحالوف عمى 

 وأصحابالتقاعد 
التطويرية  األفكار

 واإلبداعية

06 
21.90 42.9 20.0 14.3 1.00 % 

 2.91 0.59 متوسطة
الموارد  إدارةالمستخدمة من قبل  اآللياتالمتوسط الكمي لدرجة الموافقة عمى 

 البشرية لدعم ثقافة المؤسسة وترسيخيا
 SPSS الباحثة انطالقا من مخرجات برنامج إعدادمن :  المصدر
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 د العينة عمى بنود المحور الرابعيوضح التوزيع البياني إلجابات أفرا 22الشكل 

 
 

 SPSS المصدر : من إعداد الباحثة انطالقا من مخرجات برنامج
  

والطرق التي تنتيجيا المؤسسة من خالل دور  اآللياتأسئمة حوؿ  7يضـ المحور الرابع     
، وقد بمغ المتوسط الكمي لدرجة موافقة  الموارد البشرية لترسيخ وتعزيز ثقافتيا التنظيمية إدارة
وىي نسبة متوسطة ، وقد  0.59 ػ:ب وبانحراؼ معياري صغير يقدر 2.91العينة عميو  أفراد

( واالنحرافات المعيارية بيف 2.29-3.77تراوحت المتوسطات الحسابية ليذا المحور بيف) 
(0.86-1.32.) 

العينة عمى  أفراداستجابات  أفيتبيف  إليياالمتوصؿ  اإلحصائيةومف خبلؿ تحميؿ النتائج      
بإخضاع المؤسسة عاممييا باستمرار لدورات تدريبية بغرض مف المحور والمتعمقة  2العبارة 
تقدر درجة الموافقة عمى  إذكاف مرتفعا معارف وقيم جديدة وتغيير قيم كانت سائدة،  إكسابيم

،  0.92اؼ معياري صغير بمغ  وانحر  3.77ىذا البند بالعالية بمتوسط حسابي يقدر ب
  أفرادىافمؤسسة سونمغاز تعمؿ عمى ترسيخ منظومتيا القيمية والفكرية مف خبلؿ قياميا بإكساب 



115 

 

وتأييدىـ ليا وبالتالي  أفرادىامعارؼ وقيـ تتناسب وطبيعة نشاطيا لكسب مزيد مف دعـ 
 الوصوؿ لتحقيؽ والئيـ التنظيمي.

توفير احدث النظم والتقنيات بيدف ؿ بموغ ذلؾ عمى فمؤسسة سونمغاز تعتمد في سبي     
يحتؿ ىذا البند الترتيب الثاني مف حيث  إذ،   بسرعة وكفاءة وجودة عالية العمالانجاز 

وانحراؼ  3.33درجة انتشاره في المؤسسة وموافقة المبحوثيف عميو بمتوسط حسابي يقدر ب 
 قارب العالية .وىي درجة موافقة متوسطة ت 0.93معياري صغير يقدر ب

وانحراؼ معياري  2.97والذي يأتي في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي  7عف البند  أما     
بحرص المؤسسة عمى توفير الشروط الالزمة وبدرجة موافقة متوسطة ، يتعمؽ  1.03ػ: يقدر ب

افؽ ، وتتو  إلحداث التكيف مع المستجدات والتطورات الحاصمة في البيئة الخارجية لممؤسسة
مف المحور الثالث بدرجة موافقة متوسطة  3لمبند  اإلحصائيةىذه النتيجة مع النتيجة 

لمتكيؼ البد واف تدمج مثؿ ىذه القيـ في ثقافتيا التنظيمية حتى  إحداثيا،فالمؤسسة في سبيؿ 
 تستمر في تحقيؽ النجاح والتفوؽ وبالتالي تضمف وجودىا وبقاءىا.

 لتفعيل أداء مواردىا البشرية ومكافآتبتقديم حوافز المؤسسة المتعمؽ ب قياـ  3والبند     
جاء في الترتيب الرابع مف حيث انتشاره في المؤسسة بدرجة موافقة تقدر بالمتوسطة ، ومتوسط 

 .0.86 ػ:ب وانحراؼ معياري يقدر 2.88حسابي يبمغ 
 0.94اري بمغ وانحراؼ معي 2.70احتؿ الترتيب الخامس بمتوسط حسابي يقدر ب  4والبند    

باعتماد المؤسسة عمى معايير موضوعية لتقيم أداء  4ودرجة موافؽ متوسطة ،ويتعمؽ البند 
الذي يرفعو فيما بعد إلدارة  األداءقياـ المشرؼ بتقييـ  أفتعتقد فئة مف المبحوثيف  إذ، عاممييا

ف ال تجمعو الموارد البشرية غير موضوعي عمى اعتبار انو يتـ بناءا عمى عبلقات شخصية وم
 عبلقات جيدة بمشرفو في العمؿ  قد يتعرض لئلقصاء في نتيجة التقييـ . 

لمؤسسة والمقدرة بمتوسطة يأتي في الترتيب السادس مف حيث درجة انتشاره في ا 5والبند     
الذين تم اختيارىم لمعمل في المؤسسة والذين تتم ترقيتيم  الفراد أنعتقاد المبحوث با ويتعمؽ
حالتي يقدر المتوسط الحسابي ليذا البند  إذموضوعية ،  أسسعمى التقاعد يتم وفق  موا 

 1.32وانحراؼ معياري بمغ  2.45ب
وانحراؼ معياري يبمغ  2.29يأتي في الترتيب السابع بمتوسط حسابي يقدر ب  7والبند     

ين تم بقيام المؤسسة بحفالت لألفراد الذودرجة موافقة متوسطة ويتعمؽ ىذا البند  1.04
 .واإلبداعيةالتطويرية  الفكار وأصحابعمى التقاعد والمتفوقين  إحالتيم
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 المطمب السابع: تحميل نتائج المقابمة
مدير المديرية التجارية  يوسف صالحمع ممثؿ اإلدارة العميا األستاذ :تـ إجراء مقابمة  لقد    

 بشركة صيانة التجييزات الصناعية .
صباحا، وقد  9عمى الساعة  3102جوان  09االربعاء يـو  مكتبووتـ اجراء المقابمة في   

 وجيت لو مجموعة مف االسئمة اجاب عنيا، وكانت االسئمة واالجابات كاالتي:
 

 ماىي رسالة  مؤسسة سونمغاز التي تسعى لتحقيقيا؟ -0
الطاقة ، وكذا تجسد رسالة مؤسسة سونمغاز في الحفاظ عمى مكانتيا الريادية في انتاج ت

شباع حاجياتضما المستيمؾ وشركة صيانة التجييزات  ف جودة األداء ، وضماف تمبية وا 
الصناعية كفرع مف ىذه المؤسسة الضخمة تتجمى أىدافيا في ضماف سبلمة األجيزة 

 واآلالت الصناعية المستخدمة في التزويد الطاقة.
 ىل تولون اىتمام كبير بالمورد البشري العامل في المؤسسة؟ -3

لي المؤسسة اىتماما كبيرا بموردىا البشري باعتباره المحرؾ االساسي لمعممية طبعا ، تو 
 االنتاجية والمحقؽ لسياسات المنظمة واستراتيجياتيا.

 ما ىي الىداف التي تسعون لتحقيقيا فيما يتعمق بمواردكم البشرية؟ -2
وتكوينو  لدى المؤسسة برنامج وسياسة تيدؼ لتحفيز المورد البشري العامؿ بيا وتدريبو

 وتحسيف مستواه بشكؿ مستمر لجعمو اكثر كفاءة وانتاجية. 
  ما نوع القيم التي تسعى االدارة العميا لغرسيا في مواردىا البشرية؟   -4

والتعاوف وكذا نشر روح تسعى المؤسسة لغرس قيـ االحتراـ واالنضباط والعدالة التنظيمية 
يمة حب العمؿ باعتباره الدافع الرئيسي وكذا نشر ق بيف عامميياالفريؽ والعمؿ الجماعي 

 .في مياميـ ووظائفيـ وتفانييـ في انجازىا  األفراد لنجاح
ىل ىناك اىتمام ومتابعة من قبل الرؤساء لالقتراحات التي يتقدم بيا المرؤوسين -5

 والمتعمقة بجودة الداء؟
المقدمة مف قبؿ  المقترحات دراسةتشرؼ عمى عمى مستوى االدارة العميا ىناؾ لجنة ، طبعا 

والمتعمقة بطريقة االداء و المشاكؿ التي تواجو العامميف وتعيقيـ في أداء مياميـ  العامميف
التعديبلت  إدخاؿبعد  االمقترحات وتنفيذى أجوديتـ اختيار وانتقاء  أفضؿ، حيث ؿبشك

 . االمبلئمة عميي
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 ة عمى االداء؟كيف تتعاممون مع الموظفين الذين يتمتعون بكفاءة وقدرة كبير    -6
 لمعامميف الذيف يتمتعوف بكفاءة وقدرة كبيرة عمى األداءوصرؼ عبلوات نقـو بتقديـ مكافآت 

وكذلؾ نقوـ بإعطائيـ شيادات  وكذا ترقيتيـ لمناصب أعمى في حاؿ وجود مناصب مالية
 . امتناف مف طرؼ المؤسسة عمى أدائيـ الجيد في احتفالية بسيطة

 ولماذا؟ ممية اتخاذ القرارات؟ىل تشركون العاممين في ع-7
مف خبلؿ ممثميف ينوبوف عنيـ ،يشاركوف في  نعـ يتـ اشراؾ العامميف في عممية اتخاذ القرار

 اجتماعات مجمس االدارة  ويدلوف بمقترحاتيـ التي يتـ أخذىا بعيف االعتبار .
از في وىذا راجع لكوف العنصر البشري ىو رأسماؿ المؤسسة ، فالقرار في مؤسسة سونمغ

بعض القضايا يبنى وفؽ المسؤولية الجماعية لبناء جسور الثقة والتواصؿ مع العامميف بغية 
أف المؤسسة تيتـ بإشراكيـ في  االوصوؿ لمعدالت مرتفعة مف األداء الجيد، فالعامميف إذا رأو 

عممية اتخاذ القرارات سيدفعيـ ذلؾ لمعمؿ بحماسة ودافعية أكثر باعتبار المؤسسة قد 
 حت جزءا ال يتجزأ منيـ.أصب
 ىل تتوفر لديكم الثقة الكافية والكاممة بمرؤوسيكم؟ -8

، فالعمؿ في المؤسسة يعتمد  نعـ لدينا الثقة الكاممة في عاممينا وىذا راجع لطريقة اختيارىـ
مف بيف المتقدميف  ءالعالية بالتالي يتـ اختيار األكفا عمى درجة كبيرة مف التخصص والتقنية

 .لمعمؿ
تساىم ثقافة المنظمة)مجموعة القيم والمعايير والمعتقدات والسموكيات( في  كيف-9

 تفعيل أداء الموارد البشرية ، حسب رؤيتكم الشخصية؟
مف ابرز الوسائؿ المفعمة ألداء الموارد البشرية مف خبلؿ احتوائيا  الثقافة التنظيمية تعتبر

فرادىا عمى ضرورة التحمي بروح عمى منظومة قيمية وفكرية تخدـ توجيات المنظمة، بحث ا
والتواصؿ الجيد بيف العامميف وبالتالي تزيد مف تماسؾ الفريؽ والتعاوف والثقة المتبادلة 

جراءاتاحتراـ قوانيف تحث عمى وكذا الجماعة  العمؿ في المؤسسة وسياساتيا والعمؿ  وا 
لدى واالبتكار اع روح االبد ةتنمي تساعد عمىكما انيا  عمى تحقيؽ وتجسيد رسالة المنظمة

 .االفراد
وبشكؿ عاـ ثقافة المؤسسة تؤثر في صياغة استراتيجية المؤسسة وبالتالي تحدد البرامج التي 

عدادسيتـ اعتمادىا ومف ثـ يتـ وضع الموازنات المناسبة لذلؾ وبالتالي تحديد   أنظمة وا 
 .نمغازفيي باختصار الموجو والمحدد الستراتيجيات مؤسسة سو  الرقابة الداخمية
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ىل تسعون لتوفير المناخ المالئم لداء العاممين لوظائفيم ومياميم المختمفة؟ من   -01
 خالل ماذا؟

ادخاؿ نسعى لتوفير المناخ المبلئـ والمساعد عمى األداء الجيد لمعامميف مف خبلؿ  نعـ ،
العديد احدث التقنيات والنظـ التي تمكنيـ مف اداء اعماليـ بسرعة وكفاءة أكثر، وكذا توفير 

توفيرنا لمناخ يسوده االمف باإلضافة الى  مف االمتيازات والخدمات ليـ كخدمة النقؿ...
 .باألمف،فالعامؿ يقدـ افضؿ اداء لدى شعوره  معامميفلسبلمة الصحة و الو 

تسعى المؤسسة لتوفير مناخ تسوده الثقة ، مف خبلؿ تبادؿ المعمومات واالتصاالت في  كما
 تماد بشكؿ كبير عمى الرقابة الذاتية.جميع االتجاىات واالع

ما ىي اإلجراءات التي تتبعونيا لتكييف العاممين الجدد مع اىداف وتصورات   -00
 المؤسسة؟

ورات تدريبية وتكوينية ليؤالء العامميف نعرفيـ فييا بأىداؼ المؤسسة ورسالتيا بدنقـو 
 12اشير الى  6التكويف مف وكذا تعريفيـ بمياميـ وطريقة أدائيا، اذ تتراوح مدة  وسياساتيا

 .شيرا حسب نوع الوظيفة ودرجة استجابة العامؿ
ىل تواجيون صعوبة في تغيير القيم التي يؤمن بيا العاممون بما يتفق ورؤية   -03

 المؤسسة؟
الفرد المتبناة مف ، في حاؿ وجود تعارض بيف ثقافة  نوعا ما نواجو صعوبة في ذلؾ

  وثقافة المؤسسة. المجتمع
 ر القيم السائدة في المؤسسة عمى جودة وفاعمية الداء؟كيف تؤث  -02

كمما كانت القيـ السائدة بالمؤسسة تحظى بقبوؿ واسع لدى العامميف كمما انعكس ذلؾ ايجابا 
 عمى فاعمية ادائيـ وانتاجيتيـ.

عندما تكون نتائج تقييم االداء بخالف توقعاتكم ماىي االجراءات التي تتخذونيا  -04
 ؟لمتصحيح والتقويم

 يتـ اخضاع العامؿ مباشرة لدور تدريبية لتدارؾ الضعؼ و النقص الذي يعانيو. 
 ما ىي اإلجراءات والوسائل التي تتخذونيا لمحفاظ عمى ثقافة المنظمة؟ -05

ىو تميز فمسفة االدارة العميا بالسموؾ  لمحفاظ عمى ثقافة المؤسسةمف بيف االجراءات المتخذة 
 .فمسفة المنظمة وأفرادىا تتفؽ ووقدرات  بميارات  لذيف يتمتعوف المنتظـ وكذا اختيار العامميف ا
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: تحميل نتائج استمارة االستبيان وفق الفرضيات المتعمقة بالشق الميداني ثامنالمطمب ال
 لمبحث:

:تتسم الثقافة التنظيمية لمؤسسة سونمغاز بالقوة فيي تحتوي عمى منظومة  الولىالفرضية 
 الفعال والمتميز. داءالقيمية وفكرية محبذة في 

يتـ تحديد طبيعة الثقافة التنظيمية بنوع القيـ والمعتقدات التي تحوييا منظومتيا الفكرية وكذا     
العامميف ليا واتفاقيـ عمى القيـ التنظيمية نفسيا ومدى  إدراؾبدرجة قوتيا والتي تتعمؽ بمستوى 

 توافقيا مع ثقافة المجتمع الذي تتواجد فيو.
قا مما تقدـ و مف خبلؿ نتائج المحور األوؿ تتحدد لنا طبيعة الثقافة التنظيمية انطبل    

المؤسسة تحرص عمى غرس قيمة احتراـ العمؿ وضرورة اتقانو  أفنجد  إذلمؤسسة سونمغاز ،
أجمع عميو أفراد العينة بدرجة موافقة عالية جدا عند المتوسط  وأدائو بجودة وفعالية وىذا ما

 درجات. 5مف أصؿ 4.07 و 4.23الحسابي 
و تمسؾ أعضائيا واتفاقيـ عمى نفس القيـ  إدراؾفيي بذلؾ ثقافة قوية وىذا يبدو جميا في 

المؤسسة ، فمف خصائص  الثقافة التنظيمية القوية  إطارىاوالمعايير والضوابط التي تعمؿ في 
 إذيا الجميع احتوائيا عمى مجموعة أفكار وقيـ ومعتقدات تكوف واضحة ومفيومة ويشترؾ في

تكوف سائدة ومنتشرة في كافة أرجائيا ، كالتعاوف والثقة المتبادلة وروح المشاركة واحتراـ العمؿ  
 إليياووضوح أىداؼ التنظيـ ،وىذا ما تؤكده النتائج المتوصؿ  إليو اإلشارةواالنضباط كما سبؽ 

 إذة تقترب مف العالية ،المبحوثيف عمى ذلؾ بدرجة موافقة عالية وعالية جدا ومتوسط إجماعمف 
 .3.24و3.42و4.43و4.61تقدر متوسطاتيا الحسابية ب 

( التأكد مف احتواء 3ويمكف مف خبلؿ االطبلع عمى النظاـ الداخمي لممؤسسة )الممحؽ      
وكذا نتائج (.6-1والثاني والرابع المتعمؽ باالنضباط)الفرع األوؿمواده عمى ىذه القيـ،الفصؿ 

اذ اكد لنا اف المنظمة تحث (.2يت مع ممثؿ اإلدارة العميا بالمؤسسة )الممحؽالمقابمة التي أجر 
وكذا الثقة المتبادلة والعدالة التنظيمية عمى ضرورة تحمي عاممييا بالتعاوف والعمؿ الجماعي 

 والتواصؿ المستمر وتبادؿ المعمومات وىذا مايجعميا تحظى بالقبوؿ الواسع مف طرؼ العامميف.
وثقافة مؤسسة سونمغاز ثقافة قوية  صحيحة ومثبتة األولىا سبؽ فاف فالفرضية انطبلقا مم   

تيتـ  أنياكما  األعماؿتتضمف مقومات النجاح واالستمرارية فيي تركز عمى طريقة انجاز 
 بالنتائج المحققة.
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ة العميا  في بناء ثقافة تنظيمي اإلدارةلدور  إحصائية: ىناك فروق ذات داللة  الفرضية الثانية
 قوية وفعالة عمى مستوى مؤسسة سونمغاز.

ىناؾ فروؽ ذات داللة  أفلممحور الثاني يتبيف لنا  اإلحصائيةمف خبلؿ تحميؿ النتائج      
العميا في بناء ثقافة تنظيمية قوية وفعالة عمى مستوى مؤسسة سونمغاز،  اإلدارةلدور  إحصائية

وانحراؼ معياري  3.38مى المحور ب يقدر المتوسط الحسابي الكمي لدرجة الموافقة ع إذ
 .0.01وىي درجة انتشار تقارب العالية وعند مستوى معنوية  0.86صغير يقدر ب 

العميا في تشكيؿ ثقافة تنظيمية قوية مف خبلؿ  التركيز عمى   اإلدارةويمكف التطرؽ لدور     
الثقافة االتصالية  أف إذ، اإلحصائيةتوضحو النتائج  دورىا في بناء ثقافة اتصالية قوية وىذا ما

(لمؤسسة سونمغاز فعالة وتؤسس لمثقة المتبادلة بيف الطرفيف وأفقية )اتصاالت صاعدة وىابطة
 مف قبؿ العامميف. أفضؿعمى دعـ توجيات المؤسسة وتبني قيميا بشكؿ  إيجاباوىذا ينعكس 

والتي ترقى لمستوى  برئيسو سالمرؤو يقدر المتوسط الحسابي لطبيعة العبلقة التي تجمع  إذ     
وىي درجة موافقة عالية كذلؾ بالنسبة الىتماـ الرئيس بأداء العامميف لمياميـ   3.64ػػ: الجيدة ب

مدادىـومتابعتيـ  يقدر المتوسط  إذبالشكؿ المطموب  أعماليـبالمعمومات الكافية إلتماـ  وا 
عالية نظاـ االتصاالت لدرجة موافقة المبحوثيف عمى ذلؾ ،وتتجمى قوة وف 3.60 ػ:الحسابي ب

بمؤسسة سونمغاز بفتح المجاؿ لمعامميف لتقديـ مقترحاتيـ فيما يتعمؽ بترقية وتطوير العمؿ 
 أداءهوالثناء في حاؿ  األعماؿ أداء،وتمقييـ النتقادات بناءة عند ارتكابيـ ألخطاء في طريقة 

سيؽ الجيود العمؿ وتن إجراءاتلشرح  وبمرؤوسيبشكؿ جيد ،فالرئيس في اتصاؿ دائـ 
لموافؽ وموافؽ بشدة،وفي  %  ( عمى الترتيب4.76%، 27.61%(و)7.61، 36.16بينيـ)%

% ( عمى الترتيب 14.80،%72.38المقابؿ يتصؿ العامموف برئيسيـ ألخذ مشورتو في العمؿ )
وضوحا في طريقة حؿ  أكثرلموافؽ وموافؽ بشدة،كما تتوضح ىذه العبلقة االتصالية بشكؿ 

 فات الداخمية) الحوار والنقاش ،المقاربة بيف اآلراء...(.الرئيس لمخبل
العميا في بناء ثقافة تنظيمية فعالة مف خبلؿ ثقافة اتخاذ القرار ،  اإلدارةوكذلؾ يتحدد دور     
مؤسسة سونمغاز تعتمد  أفيتبيف  إذلوجود ثقافة اتخاذ القرار ، اإلحصائيةتوضح الفروؽ  إذ

امميف في عممية اتخاذ القرار اذ يقدر المتوسط الحسابي لمدى الع إشراؾبدرجة متوسطة عمى 
 3.27سماح اعتماد الرؤساء عمى بناء القرار وفؽ مسؤولية جماعية وتفويض الصبلحيات ب 

وىي درجة موافقة متوسطة  ،وىذا راجع لنشاط المؤسسة  ذا الطابع التخصصي عالي  3.17و
 الصناعية . األجيزةالتقنية، باعتبارىا مختصة في صيانة 
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 إذالرقابة الذاتية  أسموبمؤسسة سونمغاز تعتمد عمى  أفوعف الثقافة الرقابية يمكف القوؿ    
يخمؽ لدى  إذناجع ،  األسموب% ويعد ىذا 51.42حصؿ ىذا البند عمى نسبة  موافقة تقدر 

ـ زيد والئيـ وتمسكيـ بقيبالثقة وبالتالي ترتفع روحيـ المعنوية وي اإلحساسالعامميف 
بالمعايشة الميدانية والذي حصؿ عمى نفس نسبة الموافقة  األسموب،وتتـ ممارسة ىذا المؤسسة

يشعر باف المنظمة تفرض عميو حصارا مما  % ،وبذلؾ فاف العامؿ ال51.42والمقدرة ب 
نتاجيتو أدائويجعمو متوترا وينعكس ذلؾ سمبا عمى مستوى  ، ولكف ينمي لديو التحمي  وا 

 بلؿ ثقة المؤسسة فيو مما يدفعو لمعمؿ بجيد أكبر.بالمسؤولية مف خ
قياـ المؤسسة فيمكف القوؿ بأف  أساسوفيما يخص المنظومة القانونية لممؤسسة والتي تعد     

المنظومة القانونية  قوية فيي تحظى بقبوؿ  أفتؤكد عمى  إحصائيةىناؾ فروؽ ذات داللة 
وىي  3.83ػ: درجة الموافقة عمى ىذا البند بيقدر المتوسط الحسابي ل إذ فالمرؤوسيواسع لدى 

 العامميف يثقوف في ىذه المنظومة لكونيا توفر أفدرجة عالية النتشاره في المؤسسة ، كما 
يقدر المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة عمى ىذا البند ب  إذحصانة لحقوقيـ الوظيفية 

 أعماليـ أداءالعامميف مف  اإلفرادىذه المنظومة القانونية تمكف  أفوىي درجة عالية،كما 3.51
% 48.57تقدر نسبة الموافقة عمى ىذا البند ب  إذبكفاءة وفاعمية وعمى الوجو المطموب 

 .3.27% لموافؽ وموافؽ بشدة ، وبمتوسط حسابي متوسط يقدر ب 9.52و
 إذة العميا تساىـ في بناء ثقافة مؤسسية فعال الدارةتوضح لنا بأف  اإلحصائيةىذه الفروؽ     
ىذه الثقافة تكوف مشبعة بتصوراتيا وتوجياتيا وقيميا فيي مرآة عاكسة لممارساتيا وبذلؾ  أف

 لممؤسسة .  اإلداريةتستمد قوتيا ودعميا مف قوة المنظومة القيمية التي تؤمف بيا القيادة 
في  ويمكف التأكد مف كذلؾ مف صحة ىذه الفرضية بمطابقتيا بتصريحات ممثؿ اإلدارة العميا   

والذي صرح بوجود ممثميف عف العماؿ يشاركوف في اجتماعات مجمس ادارة  (2)الممحؽ 
المؤسسة يتـ مف خبلليا تقديـ مقترحات العامميف ودراستيا وكذا الموافقة الجماعية عمى القرارات 

، كما صرح فيما يتعمؽ وكؿ ىذا مف أجؿ بناء جسور مف الثقة المتبادلة التي تـ االتفاؽ عمييا
في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ بيف االجراءات المتخذة دور االدارة العميا في الحفاظ عمى ثقافتيا بانو مف ب

ىو تميز فمسفة االدارة العميا بالسموؾ المنتظـ وكذا اختيار العامميف الذيف يتمتعوف  بميارات  
ات لجعميا ، باإلضافة لنشر ىذه القيـ في جميع المستويت تتفؽ و فمسفة المنظمة وأفرادىاوقدرا

 أكثر قبوال مف طرؼ األفراد وبالتالي ترسيخ ثقافة المنظمة في أذىاف العامميف.
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لتأثير الثقافة التنظيمية عمى مستوى أداء  إحصائية: ىناك فروق ذات داللة الفرضية الثالثة
 الموارد البشرية لمؤسسة سونمغاز.

الموارد البشرية مف ناحية الرفع مف  ءأدالمثقافة التنظيمية  أثر عمى  أفمف المتعارؼ عميو     
ودفعيـ نحو التميز والتفوؽ وكذا رفع روحيـ المعنوية والتعاوف والتجانس الذي ينشأ  إنتاجيتيـ

ثقافي واحد ،ىذا مف الناحية النظرية وبإسقاط ذلؾ عمى  إطاربسبب تواجدىـ وعمميـ في 
مصدرا ميما لمدافعية والحماسة لدى  مؤسسة سونمغاز نجد الثقافة التنظيمية ليذه المؤسسة تشكؿ

 . إليياالتي تـ التوصؿ  SPSSلنظاـ  اإلحصائيةتؤكده الفروؽ  العامميف، وىذا ما
يقدر المتوسط الحسابي لممحور الثالث المتعمؽ بدراسة درجة تأثير الثقافة التنظيمية  إذ   

 ػ:اري صغير يقدر بوانحراؼ معي 3.54الموارد البشرية بيا ب  أداءلمؤسسة سونمغاز عمى 
يؤكده  العينة ، وىذا ما أفرادوالتي توافؽ درجة الموافقة العالية عمى بنود المحور مف قبؿ  0.63

 .0.01معامؿ ارتباط ىذا المحور عند مستوى معنوية مقدرة ب
مما يؤكد صدؽ الفرضية الثانية وصحتيا ،فالثقافة التنظيمية لمؤسسة سونمغاز قوية تقـو     

تقدير القيـ المرتبطة  إلىيدفع العامميف  أفقوي مف القيـ الواضحة وىذا مف شأنو  عمى نظاـ
 بالعمؿ.
الثقافة التنظيمية لمؤسسة سونمغاز تقـو عمى تنمية الشعور باألمف مف خبلؿ دعميا  أفكما     

 اإنتاجيتيوالصحة لمحفاظ عمى سبلمة وامف عاممييا فيي ثقافة أمف  تسعى لزيادة  األمفلجيود 
تقدر نسبة موافقة  إذ اإلحصائيةوصحة العامميف ،وىذا ما تؤكده الفروؽ  أماففي مقابؿ تحقيؽ 

 3.68لموافؽ وموافؽ بشدة، بمتوسط حسابي عالي يقدر ب 14و 59ػ: المبحوثيف عمى ذلؾ ب
 واألمفيؤكد عميو النظاـ الداخمي لممؤسسة في الفصؿ الثالث المتعمؽ بالوقاية الصحية  .وىذا ما

جابة  (3طب العمؿ)الممحؽ و  ( بكوف العامؿ يقدـ افضؿ اداء 2ممثؿ االدارة العميا )الممحؽوا 
 لدى شعوره باألمف لذا تسعى المؤسسة جاىدة لتوفير مناخ يسوده االمف والصحة والسبلمة.

 إذ،اإلحصائيةتؤكده النتائج  تؤكد عمى العمؿ الجماعي بروح الفريؽ وىذا ما باإلضافة لكونيا   
ويعتبر 0.93و انحراؼ معياري بمغ 3.63 ػ:ب ر درجة الموافقة بالعالية بمتوسط حسابي يقدرتقد

، لكوف  األىداؼخطط العمؿ لتحقيؽ  إعدادالعمؿ الجماعي مف العوامؿ الداخمية المؤثرة في 
يوفر جوا مف التعاوف والتفاىـ واالنسجاـ مما يقمؿ مف الصراعات الداخمية وينعكس  األخيرىذا 
نتاجيتيـايجابي عمى مردودية العامميف  بشكؿ يسيؿ عمييـ أداء مياميـ وفيميا بشكؿ  إذ وا 
 أفضؿ.
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يتميز العامموف في المنظمات ذات الثقافة القوية بدرجة عالية مف االلتزاـ واالنتماء  وأنكما     
ع يزيد لممنظمة، فاإلجماع الواسع عمى القيـ واالعتقادات المركزية والتمسؾ بيا مف قبؿ الجمي

العامميف ووالئيـ والتصاقيـ الشديد بالمنظمة. وىذا يمثؿ ميزة تنافسية ىامة  إخبلصمف 
التي  اإلحصائيةلممنظمة تعود عمييا بنتائج ايجابية، وىذا ما يتأكد لنا مف خبلؿ الفروؽ 

ة المنظومة القيمية والفكرية لممؤسس أفمف  6نتائج المحور الثالث فيما يتعمؽ بالبند أظيرتيا
العينة عمى ىذا  أفرادبمغت درجة موافقة   إذتشعر العامميف بالرضا واالستقرار وروح االنتماء 

 .0.90 ػ:ب وانحراؼ معياري يقدر 3.59 ػ:البند بالعالية بمتوسط حسابي مرتفع يقدر ب
حيث اعتبر الثقافة ( 2الممحؽ)ونشير في ىذا الصدد لتصريحات ممثؿ اإلدارة العميا    

مف ابرز الوسائؿ المفعمة ألداء الموارد البشرية مف خبلؿ احتوائيا عمى منظومة قيمية  التنظيمية
عمى ضرورة التحمي بروح الفريؽ والتعاوف والثقة  أفرادىاوفكرية تخدـ توجيات المنظمة، بحث 

المتبادلة والتواصؿ الجيد بيف العامميف وبالتالي تزيد مف تماسؾ الجماعة وكذا تحث عمى احتراـ 
جراءات العمؿ في المؤسسة وسياساتيا والعمؿ عمى تحقيؽ وتجسيد رسالة المنظمة كما ق وانيف وا 

 .األفرادواالبتكار لدى  اإلبداعتساعد عمى تنمية روح  أنيا
المؤسسة  إستراتيجيةثقافة المؤسسة تؤثر في صياغة أف عاـ  وأضاؼ المسؤوؿ  وبشكؿ    

دىا ومف ثـ يتـ وضع الموازنات المناسبة لذلؾ وبالتالي وبالتالي تحدد البرامج التي سيتـ اعتما
عداد أنظمة الرقابة الداخمية فيي باختصار الموجو والمحدد الستراتيجيات مؤسسة  تحديد وا 

 سونمغاز.
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:تساىم مؤسسة سونمغاز في تعزيز وتدعيم ثقافتيا التنظيمية من خالل الفرضية الرابعة
 أداءواالستراتيجيات لتحقيق نجاعة  اآللياتة عمى مجموعة من الموارد البشري إدارةاعتماد 

 .مواردىا البشرية
 

المتعددة التي  واآللياتمف خبلؿ ما تـ تقديمو في الجزء النظري حوؿ االستراتيجيات     
الموارد البشرية لدعـ وترسيخ ثقافة المؤسسة والحفاظ عمييا ، حاولنا في الدراسة  إدارةتستخدميا 

 إلىاألكثر اعتمادا وتـ التوصؿ  اآللياتذلؾ عمى مؤسسة سونمغاز لمعرفة ما  إسقاطة الميداني
كانت  إذ اإلحصائيةالتحسيف والتطوير المستمر وىذا ما تؤكده النتائج  إستراتيجيةوىي  أىميا

 3.77 عالية ومتوسطة تقارب العمو بانحرافات معيارية 2و1درجة موافقة العامميف عمى البنديف 
لمحفاظ عمى ثقافتيا عمى سياسات التدريب  األولى، فمؤسسة سونمغاز تعتمد بالدرجة  3.33و

معارؼ وميارات جديدة وتنمية قدراتيـ وكذلؾ ترسيخ  أفرادىاوتحسيف المستوى إلكساب 
الفعاؿ  األداءبتبني قيـ جديدة تدعـ  آوبالتأكيد عمى القيـ الموجودة  أمامنظومتيا القيمية ،

البشرية  مواردنيا في سبيؿ بموغ ذلؾ توفر احدث النظـ والتقنيات بيدؼ تمكيف والمتميز ،كما ا
فالمؤسسة تولي إلستراتيجية التحسيف المستمر عف  بسرعة وبجودة عالية. أعماليامف انجاز 

طريؽ التدريب العناية األولى وىذا ماأكده ممثؿ اإلدارة العميا في المقابمة التي أجريت معو 
 (.2)الممحؽ

 
الحوافز  إستراتيجيةالتكيؼ االجتماعي و  إستراتيجيةالتحسيف المستمر  إستراتيجيةوتمي    

 ،فإدارة الموارد البشرية تعتمد عمييا بدرجة أقؿ. األداءوتقييـ  والمكافآت
الموارد البشرية لمؤسسة  إدارةالفرضية الرابعة محققة مف خبلؿ قياـ  أفانطبلقا مما تقدـ نتأكد 

نظومتيا القيمية باستراتيجيات واليات تتدرج مف حيث  درجة االعتماد عمييا سونمغاز بدعـ م
 وفؽ المنظور العاـ لممؤسسة. وأىميتيا
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 :الثالث خالصة الفصل
 

تـ التطرؽ مف خبلؿ ىذا الفصؿ لدراسة واقع الثقافة التنظيمية لمؤسسة سونمغاز بغية       
الريادة والتميز في األداء ، حيث تـ التطرؽ في  التعرؼ عمى مدى مساىمة ثقافتيا في تحقيقيا

 ،تصميـ المنيجي لمدراسة الميدانيةالبداية لمتعريؼ بالمؤسسة ومف ثـ تقديـ مختمؼ جوانب ال
تـ  إذالمعتمد عمييا في جمع وتحميؿ البيانات ،  األساليبلتحديد عينة البحث  وكذا  إضافة

ووفقا لو تـ ترتيب بنود كؿ  spssعمى نظاـ ترجمة ىذه البيانات لمعمومات كمية اعتمادا 
التالي الخماسي لموقوؼ عمى مدى صحة فرضيات البحث وب ليكارتمحور استنادا لمقياس 

، بعد التحقؽ مف صحة الفرضيات بمطابقتيا مع نتائج الدراسة البحث إشكاليةعف  اإلجابة
 والتي أثبتت صدقيا. اإلحصائية

 
ثقافة التنظيمية لمؤسسة سونمغاز ىي ثقافة قوية بما تحويو بما وبالتالي يمكف القوؿ أف ال     

 مف منظومة قيمية وفكرية فعالة تؤثر بايجابية عمى مستوى أداء العامميف بيا. تحويو
 
" التي تتحصؿ عمييا المؤسسة 9000تؤكده شيادة مطابقة الجودة العالمية " االيزو ىذا ماو    

 كؿ ثبلث سنوات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196 

 

لؤلداء  األساسيالثقافة التنظيمية تعتبر المحرؾ  أفتـ عرضو يمكف القوؿ  خبلؿ ما مف     
المتميز ، فيي تؤثر عمى  األداءالفعاؿ والمتميز بما تحممو مف محددات ايجابية محبذة في 

فشؿ المنظمة  ، وتبعا إلشكالية  أو، لذا فإنيا تعد بمثابة المحدد لنجاح  األفراد وأداءسموؾ  
يجادالموارد البشرية  أداءلمتعمقة بمعرفة مدى مساىمة الثقافة التنظيمية في تفعيؿ البحث ا  وا 

المتميز لمموارد البشرية الذي يضمف نجاح  األداءالصمة بيف عناصر الثقافة التنظيمية وبيف 
المؤسسة واستمرارية تواجدىا والنمو ،فقد توصمت الباحثة لمجموعة مف النتائج المتعمقة بالجانب 

 لنظري وأخرى بالجانب التطبيقي )الميداني( مما مكنيا مف اختبار صحة فرضياتيا .ا
 يمي: الباحثة ما إليوومما توصمت 

 
 : النتائج المتعمقة بالجانب النظري: أوال

يحتؿ مكانة كبيرة لدى المنظمات بمختمؼ  أصبح إذتزايد االىتماـ بمفيـو الثقافة  التنظيمية  -
الموارد البشرية وبالتالي ضماف بقاء  أداءفعاؿ في تحسيف  ،لما لو مف دور أنواعيا

واستمرارية المؤسسة بما يحممو ىذا المفيـو مف قيـ ومعتقدات وممارسات تؤثر بشكؿ مباشر 
مكونات البيئة الداخمية لممنظمة التي تدفع بالفرد  أىـفي سموؾ الموارد البشرية لكونيا مف 
المؤسسة والتأكيد عمى  أىداؼوتحقيؽ  إنتاجيتودالت العامؿ لمزيد مف بذؿ الجيد لرفع مع

 وأخبلقية،فثقافة المنظمة بما تحممو في طياتيا مف منظومة فكرية وقيمية تجسيد رسالتيا 
 .سموكيات العامميف أنماطتؤثر في تشكيؿ 

يعتبر مف  اإلدارة وأىداؼيجعميا تمبي احتياجات العامميف  مااالىتماـ بثقافة المنظمة إف  -
تفوقا  األكثرالمنظمات  أفالمتميز ، كما يتضح  األداءاخؿ الرئيسية التي يقـو عمييا المد

ونجاحا ىي التي تركز عمى بناء ثقافة قوية قائمة عمى روح التعاوف والمبادرة الفردية والعمؿ 
القدرة عمى التكيؼ مع المتغيرات التي قد تطرأ  إلى إضافةالجماعي والتحسيف المستمر 

 أدركتكؿ المنظمات الناجحة  أفالخارجية لممنظمة ، لذا نجد  أولبيئة الداخمية سواء عمى ا
التقميدية يجعميا غير قادرة عمى مواجية التحديات التي تعترض  األساليباعتمادىا عمى  أف

 حداثة وفي مقدمتيا الثقافة التنظيمية . األساليب أكثرسبيميا ،لذا فقد اعتمدت عمى 
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الثقافة التنظيمية تؤثر عمى الفعالية التسييرية  أف إلىاحية النظرية كما تـ التوصؿ مف الن -
عمى فعالية أداء المنظمة  إيجابالممنظمة ، فكمما اتسمت ثقافة المنظمة بالقوة انعكس ذلؾ 

ونجاحيا في القياـ بمياميا عمى أكمؿ وجو، وكمما اتسمت ثقافة المنظمة بالضعؼ أثر ذلؾ 
 إمكانيةية وبالتالي فشميا في أداء مياميا مما يؤثر عمى سمبا عمى فعاليتيا التسيير 

 األداء في والمحبذة االيجابية ممحدداتلالمتضمنة  فالثقافة التنظيمية .استمراريتيا وبقاءىا
 والمؤشر الرئيسي لنجاح المنظمة. التسييرية لمفعالية األساسي المحرؾتعد 
 

 ثانيا : النتائج المتعمقة بالجانب التطبيقي:
سمبية تحتاج لمزيد مف العمؿ  وأخرىتسجيؿ مؤشرات ايجابية مف خبلؿ الجانب التطبيقي  تـ

عمييا فيما يتعمؽ بمساىمة الثقافة التنظيمية في تفعيؿ أداء الموارد البشرية عمى مستوى مؤسسة 
 :إليياسونمغاز ومف المؤشرات االيجابية التي تـ التوصؿ 

وي مف القيـ التي تدفع بالعامميف لمضاعفة تحوي ثقافة مؤسسة سونمغاز عمى نظاـ ق -
 متميزة . أداءمجيوداتيـ في سبيؿ بموغ مستويات 

في  اإلداريةيجعميا منتشرة في كافة المستويات  العامميف لثقافة المؤسسة و ىذا ما إدراؾ -
 وىذا دليؿ عمى قوتيا. األفرادالمؤسسة فيي تحظى بالقبوؿ واالتفاؽ عمييا مف قبؿ 

 .أفرادىاوالمعمومات بيف  األفكارنظاـ اتصاؿ يسمح بحرية تبادؿ  اعتمادىا عمى -
بالكفاءة  وأدائياانتشار روح الفريؽ والعمؿ الجماعي الذي يسيؿ عمى العامؿ فيـ ميامو  -

 المطموبة .
نشر قيـ مشتركة كالثقة المتبادلة روح التعاوف والمشاركة المساىمة الفعالة لممؤسسة في  -

 المتميز. األداء ...والتي تعد محبذا في
الحديثة بما يضمف مواكبة التغيرات الحاصمة بسرعة  واألجيزة األنظمة عتماد المؤسسة عمىا -

 وبالتالي ضماف الفعالية.
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تيا، وىذا والذي يعد مف ابرز المؤشرات الدالة عمى قوة ثقاف اإلنتاجعمى جودة  المؤسسة تأكيد -
شيادة مطابقة الجودة  سنوات عمى 3يتضح جميا في حصوؿ منتج المؤسسة كؿ 

 .العالمية)االيزو(
مف تبني عاممييا لرسالتيا و لرؤيتيا وتوجياتيا الثقافة التنظيمية لمؤسسة سونمغاز تمكيف  -

احتبلؿ ، وىذا ما مكنيا مف  وبالتالي العمؿ بشكؿ فعاؿ عمى تحقيؽ أىدافيا  اإلستراتيجية
 .الطاقة  إنتاجالمركز الريادي في 

 

 : المؤشرات السمبية
ىذا النظاـ  يحتاج  أف إالعمى الرغـ مف النظاـ القيمي الذي تحويو ثقافة مؤسسة سونمغاز  -

العميا مف خبلؿ اىتماميا بتقديـ الدعـ النفسي  اإلدارةلمزيد مف التفعيؿ واالىتماـ مف قبؿ 
 لعاممييا بتقديرىـ وتشجيعيـ واالستماع لمشاكميـ وتقدير ظروفيـ االجتماعية.

سبي بيف ثقافة المؤسسة وثقافة المجتمع المحيط بيا مما ينعكس سمبا عمى أداء وجود توافؽ ن -
مع ثقافة ومتكيفة تكوف منسجمة  أفثقافة المؤسسة فعالة البد مف  فمتكوف، مواردىا البشرية

  المجتمع الذي تعمؿ فيو.
يف ولكنيا رغـ كوف ثقافة مؤسسة سونمغاز قوية وتحظى باالنتشار والقبوؿ الواسع لعموـ العامم -

تحتاج لمزيد مف الدعـ والترسيخ مف اجؿ المحافظة عمييا مف قبؿ المؤسسة والذي يتأتى مف 
الحوافز والمكافآت والترقية وكذا اختيار  إستراتيجيةالموارد البشرية بتفعيؿ  إدارةخبلؿ قياـ 

 العامميف الذيف تتناسب منظومتيـ الفكرية وتوجيات مؤسسة سونمغاز .
مف الممارسات والقيـ السائدة داخؿ المؤسسة محؿ الدراسة التي تعتبر معوقا ىناؾ العديد  -

 نحو تحقيؽ النجاح ؾ:

 التطويرية . األفكارويقتؿ  اإلبداععدـ توفر نظاـ تحفيز فعاؿ لمعامميف مما يقمؿ مف روح  -
 يراه مناسبا. الحرية الكاممة لمعامؿ ألداء ميامو وفؽ ما إعطاءعدـ  -
 .مركزية القرارات  -



199 

 

 المقترحة :التوصيات  
اقترح مجموعة مف التوصيات وفؽ رؤيتي  أفمف نتائج يمكف  إليوتوصمت  في ضوء ما   

 الخاصة لمزيد مف الفعالية لمثقافة التنظيمية لمؤسسة سونمغاز:
 لدييـ مف خبلؿ: اإلبداعيةالمتميز والفعاؿ وتنمية القدرات  األداءتشجيع العامميف عمى  -1

 األفكارلدراسة المشاكؿ وتداوؿ  والمرؤوسيفغير رسمية تجمع الرؤساء  عمؿ لقاءات دورية -
 والمقترحات.

 عمؿ مسابقات دورية الختيار العامؿ المثالي والمتميز في عممو. -
وتنمية روح المبادرة لدييـ ومساعدتيـ  اإلبداعيةالعامميف لئلبراز عف قدراتيـ  أماـفتح المجاؿ  -

 ومقترحاتيـ. أفكارىـعمى تجريب 
،فأيما مؤسسة تستند لمنظومة حوافز قوية فاف  والمكافآتوالحوافز  األجورتفعيؿ نظاـ  -2

يدفع العامميف لمزيد مف العمؿ وبذؿ الجيد ويرفع مف روحيـ  أفىذا مف شأنو 
 المعنوية وينمي لدييـ الشعور بالوالء واالنتماء ليا.

امة في المؤسسة خاصة تقديـ الدعـ النفسي لمعامميف مف خبلؿ تحسيسيـ بمكانتيـ الي -3
 آوالمجديف منيـ ، وتقديرىـ بالثناء مثبل عمييـ في حاؿ قياميـ بأعماليـ بكفاءة  

 واإلبداعيةالتطويرية  األفكار وأصحابالقياـ بحفبلت تكريـ لممتفوقيف والفاعميف 
 ،وىذا سيكوف دافع وحافز الرتقاء العامميف بمستوى أداء المؤسسة .

ميا في قياميا بدراسة وفيـ الثقافة السائدة لدييا والتعرؼ عمى الع اإلدارةتفعيؿ دور  -4
 الجوانب االيجابية فييا فتدعميا والسمبية فييا فتحاوؿ معالجتيا والقضاء عمييا.

ممارسات  األولىمف العامميف الف الثقافة التنظيمية تعكس بالدرجة  أكثرالتقرب  -5
 وسموكيات قيادتيا.

عمى اختيار العامميف الجدد لشغؿ  اإلقداـالمعتقدات عند بدراسة القيـ و  أكثراالىتماـ  -6
الوظائؼ حتى يتـ اختيار العناصر القادرة عمى التكيؼ مع ثقافة المؤسسة ومع اي 

 تغيرات قد تكوف بصددىا المؤسسة.
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تفعيؿ ثقافة اتخاذ القرار مف خبلؿ العمؿ عمى زيادة مشاركة العامميف في عممية اتخاذ  -7
مؤسسة سونمغاز حتى تعبر بشكؿ  إدارةاف المشاركة في مجمس القرار بتفعيؿ المج

 فعاؿ عف آرائيـ ومقترحاتيـ بشأف تطوير العمؿ.
التأكيد عمى جماعية العمؿ  مف خبلؿ العمؿ بروح الفريؽ الف مف شأنو التقميؿ مف  -8

الصراعات بيف العامميف ويضمف االنسجاـ مما يدفع لتنسيؽ الجيود لمرفع مف 
 .األداءمعدالت 

القياـ بدورات تدريبية الغرض منيا تفجير الطاقات الكامنة لدى العامميف لتفعيؿ مستوى  -9
 .األداء

العميا لمؤسسة سونمغاز تبني ثقافة المجتمع الذي تعمؿ فيو، إلحداث  اإلدارةيجب عمى  -10
التكامؿ بيف منظومتيا القيمية  و القيـ التي يؤمف بيا العامميف لتحقيؽ االنسجاـ 

 .إنتاجيتياعمى  إيجابالذي سينعكس والتناسؽ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


