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الثقافة التنظيمية؛
اهلرمية؛ اجملموعة؛
.السوق؛ االبداع

هتدف الدراسة احلالية ملعرفة خصائص الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية باعتماد أداة
 مؤسسة تنشط يف636  ولتحقيق هذا اهلدف مت توزيع عينة الدارسة من،)OCAI( تقييم الثقافة التنظيمية
 مت التوصل اىل جمموعة من النتائج أمهها، spss  وباستعمال الربنامج االحصائي،والية باتنة يف الشرق اجلزائري
نوع الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية هي ثقافة السوق برتكيزها على التنافسية والثقافة اهلرمية
 واالهتمام األساسي هو احرتام اللوائح وقوانني العمل تليها، الرقابة الصارمة،اليت تركز على اإلجراءات الرمسية
. ثقافة اجملموعة وتركيزها على العمال والثقافة املنخفضة جدا هي ثقافة اإلبداع
Abstract

Keywords

The present study aims at identifying the characteristics of the organizational
culture prevailing in Algerian institutions by adopting the The Organizational Culture
Assessment Instrument (OCAI). To achieve this goal, the study sample was distributed
from 436 institutions operating in the city of Batna in the east of Algeria. The most
important results were: The type of organizational culture prevailing in Algerian firms
is the culture of the market, with its focus on competitiveness and hierarchical culture,
which focuses on formal procedures, strict control, and the main concern is respect for
regulations and labor laws followed by the culture of the Clan and its focus on workers
and culture is very low culture of Adhocracy.
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.1مقدمة:
مع ظهور املؤسسات احلديثة ،وتزايد مشكالهتا التنظيمية انبثق مفهوم الثقافة التنظيمية يف أدبيات اإلدارة
والسلوك التنظيمي ،وأصبح سائدا يف جمال املؤسسات ،والتنظيمات اإلدارية ،تشكل الثقافة التنظيمية األمناط املعيارية
للسلوك األفراد والعالقات بينهم ،وحتدد طرائق التفكري والقيم والعادات واالهتمامات السائدة باملؤسسة واليت متيزها
عن غريها.
لقد شهد موضوع ثقافة املؤسسات منذ العقود القليلة املاضية اهتماما بالغا على املستوى النظري من حبوث
ودراسات وعلى مستوى التطبيقي يف املؤسسات ،باعتبارها أحد أهم العوامل األساسية احملددة لنحاو وتفوق
املؤسسات وتأثريها على األداء املايل.
مت اختيار مقياس أداة تقييم الثقافة التنظيمية لقياس الثقافة التنظيمية يف البحث احلايل املعتمدة على إطار

) Organizational Culture Assessment Instrument (OCAIلكوهنا أداة تسعى لتقييم الثقافة التنظيمية  ،واليت
مت تطويرها من قبل الباحثني  Robert Quinn and Kim Cameronمن جامعة ميشيغان  ،استنادا إىل إطار القيم
التنافسية .مت استخدامه من قبل أكثر من  01111شركة يف مجيع أحناء العامل .النسخة املدفوعة متاحة يف  02لغة
فضالا عن أهنا أداة قياس خمتربة وذات مصداقية عالية جدا مت اختبارها يف ثقافات بلدان متعددة .باإلضافة إىل هذا
فان هذه األداة مالئمة جدا ألهداف وطبيعة البحث من حيث إمكانية استخدامها يف حتديد الثقافية التنظيمية يف
املنظمات املبحوثة.
ورغم أمهيتها البالغة يبقى مفهوم الثقافة التنظيمية وكيفية إدارهتا يف املؤسسات يشوبه الكثري من الغموض
واالختالف ،هذا ما يدفع للبحث لطرو اإلشكالية التالية:
ما هي نوع الثقافة السائدة يف املؤسسات اجلزائرية؟
وتنبثق من اإلشكالية جمموعة من التساؤالت التالية:
 ما هي الثقافة التنظيمية؟ ما هي أمهية الثقافة التنظيمية؟ما هي أنواع الثقافة التنظيمية حسب منوذج OCAI
أهداف الدراسة :

 قياس القيم الثقافية السائدة حاليا يف املؤسسات اجلزائرية املبحوثة باستخدام أداة -معرفة توجهات الثقافة التنظيمية ونقاط الضعف فيها.

).(OCAI
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.2مفهوم الثقافة التنظيمية
يعرفها بيرت ووترمان ) (1982) (Peter & Watermanعلى أهنا " نظام القيم السائدة يف املؤسسة ،والذي
يتضح من خالل اإلنتاج الثقايف ألعضائها والذي يتمثل يف احلكايات واألساطري والشعارات املوجودة يف املؤسسة،
1
تساعدها يف البحث عن التميز".
يعترب تعريف شاين ) (1984( (Scheinمن التعاريف األكثر قبوال وانتشارا بكوهنا "منط من اإلفرتاضات اليت مت
تطويرها أو اخرتاعها أو اكتشافها من قبل مجاعة أثناء تعلمها كيف تتعامل مع مشكالهتا يف التكيف اخلارجي
والتكامل الداخلي اليت أثبتت صالحيتها ،ولذا جيب تعليمها لألفراد اجلدد على أهنا الطريقة الصحيحة لإلدراك
والتفكري بالنسبة لتلك املشكالت" 2.ويتقارب مع التعريف اخلاص بالتعامل مع املشكالت ((2003( (Thevenet
بكوهنا " الطريقة اخلاصة للمؤسسة للتحاوب مع املشكالت ،متيزها عن اآلخرين يف شكلها ومظهرها والطريقة اليت
3
تتعامل هبا املؤسسة مع الوضعيات احلالية ".
بينما جند هوفستيد وزمالؤه ) )0221) (Hofestede & alيعرفوهنا على أهنا " الربجمة الذهنية اجلماعية واليت متيز
أعضاء املؤسسة عن غريها من املؤسسات وتتمثل يف الرموز ،املثل العليا ،الطقوس ،الشعائر والقيم املوجودة داخل
املؤسسة ".4
ويرى دنسيون ) (1990) (Densionبأن الثقافة التنظيمية هي " جمموعة القيم واملعتقدات واملبادئ األساسية،
اليت تعترب األساس لنظام اإلدارة ،تعمل على تطوير جمموعة السلوكيات واملمارسات اإلدارية اليت جتسد وتدعم لتلك
املبادئ األساسية ،متنح الثقافة التنظيمية أعضاء املؤسسة هوية تنظيمية ،تسهل االلتزام االجتماعي ،وتروج الستقرار
النظام" .5
وحسب كامريون وكوين )" )2006( (Cameron& Quinnتظهر الثقافة التنظيمية من خالل القيم ،أسلوب
القيادة ،اللغة والرموز ،اإلجراءات والروتني ،تعريفها للنحاو الذي جيعل املؤسسة متميزة ومتفردة" .6
أما عند القريويت ( )9112فإن الثقافة التنظيمية "تشري إىل منظومة املعاين والرموز املعتقدات ،والطقوس،
واملمارسات اليت تتطور وتستقر مع مرور الزمن ،وتصبح مسة خاصة للتنظيم حبيث ختلق فهما عاما بني أعضاء التنظيم
7
حول خصائص التنظيم والسلوك املتوقع من األعضاء فيه".
من خالل التعاريف السابقة يتضح التباين الواسع بني الباحثني يف حتديد املفهوم الختالف وجهات نظرهم ،فمنهم
من عرفها من خالل:
 العناصر الظاهرة منها كالطقوس والرموز واملراسيم...اخل مكوناهتا غري املرئية من معتقدات ،قيم ،افرتاضات وتصورات مشرتكة بني العمال. اجلمع بني املكونات الظاهرة وغري الظاهرة. وظائفها وتأثري تلك العناصر واملكونات على سلوك العمال وأداء املؤسسة.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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وباجلمع بني وجهات النظر السابقة ميكن أن نقدم التعريف التايل للثقافة التنظيمية " جمموعة االفرتاضات
األساسية ،ال قيم ،املعتقدات ،وطرق التفكري اليت يشرتك فيها أعضاء املؤسسة ،يتفقون عليها بصفة رمسية أو غري
رمسية ،يتم تعليمها لألفراد اجلدد ،وتظهر يف الطقوس والشعارات واملراسيم واإلجراءات املوجودة يف املؤسسة ،تعمل
على توجيه سلوكيات األفراد وحتقيق األهداف اإلسرتاتيحية وحتديد السلوك املالئم واملقبول ،كما تشكل أيضا هوية
املؤسسة ومتيزها عن باقي املؤسسات وتساعد على التكيف الداخلي واخلارجي ،واستقرار النظام.
.3أهميتها:

تظهر أمهية الثقافة التنظيمية من خالل ما يلي:
 وجود عالقة بني الثقافة التنظيمية القوية وزيادة مستوى كفاء· األداء.التأثري اإلجيايب يف مستوى رضا العمال 9 ،حيث تشري الدراسات إىل وجود عالقة قوية بني الثقافة التنظيمية والرضا
8

الوظيفي ،غري أن هذه العالقة َتعدَّل ( ،(Moderatedباالختالفات الفردية للعاملني وعلى حنو عام فإن الرضا
الوظيفي يكون عالياا عندما تكون هناك مالئمة وانسحام بني احلاجات الفردية للعاملني والثقافة السائدة يف املؤسسة،
مبعىن أن الرضا الوظيفي خيتلف باختالف إدراك العمال لثقافة املؤسسة 10 ،إضافة إىل اسهامها يف زيادة االلتزام
الوظيفي.

11

 تأثريها بأداء وسلوك العمال يف خمتلف املستويات التنظيمية ،خاصة يف حال عدم وجود قواعد أو سياساتمكتوبة ،وتعترب بذلك الثقافة التنظيمية عامالا حامس ا يف جناو تطبيق االسرتاتيحيات فالثقافة القوية تعزز من
إشراك األفراد ،وتنمية قيم اإلبداع 12،واملعرفة والتغيري ،ومتكني العمال وجعلهم حيضون باالستعداد للتصرف
13
واختاذ القرارات واملبادرة.
 تعترب الثقافة التنظيمية من املالمح املميزة للمؤسسة عن غريها من املؤسسات ،وهي كذلك مصدر فخر واعتزازقيما معينة مثل االبتكار والتميز والريادة.
للعاملني هبا ،وخاصة إذا كانت تؤكد ا
ومساعدا هلا على حتقيق أهدافها وطموحاهتا.
ومؤيدا لإلدارة،
ا
عنصرا فاعال ،ا
 -الثقافة القوية تعترب ا

 تعترب الثقافة القوية ميزة تنافسية للمؤسسة إذا كانت تؤكد على سلوكيات اجيابية كالتفان يف العمل ،ولكنهاقد تصبح ضارة إذا كانت تؤكد سلوكيات روتينية ،كالطاعة العمياء ،وااللتزام احلريف بالرمسيات.
 الثقافة التنظيمية تؤثر على قابلية املؤسسة للتغيري ،وقدرهتا على مواكبة التطورات اجلارية من حوهلا ،فكلماكانت قيم املؤسسة مرنة ومتطلعة لألفضل ،كانت املؤسسة أقدر على التغيري ،وأحرص على اإلفادة منه.
مهما يف جلب العمال املالئمني ،فاملؤسسات الرائدة جتذب العمال الطموحني،
 تعترب الثقافة التنظيمية عامال اواملؤسسات اليت تبين قيم االبتكار والتفوق جتلب العمال املبدعني.
توفر الثقافة التنظيمية أداة رقابة ،فالثقافة القوية تسهل مهمة اإلدارة واملديرين ،إذ ال يلحأون إىل اإلجراءات الرمسية،
أو الصارمة لتأكيد السلوك املطلوب 14 ،فمع التطورات اليت يعرفها أي جمتمع يصبح األفراد أكثر مقاومة للرقابة
)Journal of International Economy and Globalization(JIEG
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الصارمة ،لذلك أصبحت املؤسسات حباجة إىل نظام رقابة أكثر مرونة وليونة ( )softerيتمثل يف الثقافة التنظيمية
مكملة للرقابة الرمسية.
 توفر الثقافة التنظيمية فهما أفضل ملا جيري يف التنظيم من أحداث ،وما يتبىن من سياسات 15،مما يشكلضغوطا على عمال املؤسسة للمضي قدما يف عملية التفكري والتصرف بطرق تنسحم مع الثقافة السائدة
16
باملؤسسة.
 حسب العديد من الباحثني تعترب الثقافة التنظيمية عامال أساسي ا يف نقل املعرفة 17،حيث يتطلب تطبيق إدارةاملعرفة يف أية مؤسسة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار يف التعلم وإدارة
املعرفة ،وأن تكون الثقافة التنظيمية مشحعة لروو الفريق يف العمل ،وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين ،والقدوة
واملثل األعلى للقيادة الفعالة اليت تعتين باملعرفة والعوامل اليت تساعد وحتفز على تبىن مفهوم إدارة املعرفة.18
 للثقافة التنظيمية دور كبري يف ختفيض معدل دوران العمل ،حيث وجدت دراسة أجريت على مؤسسات رعاية19
األطفال يف نيويورك ،أن املؤسسات ذات ثقافة قوية تتسم بأقل معدل دوران العمل.
.4نموذج () OCAI

يعترب منوذج كامرون وكووين ) (Cameron and Quinnمن أهم النماذج احملددة ألنواع الثقافة التنظيمية ،بالتمييز
بني أربعة أنواع ،من خالل حمورين :حمور عمودي يعكس مدى تركيز املؤسسة على املرونة والديناميكية أو االستقرار

والرقابة (التنافس بني التغري واالستقرار) وحمور أفقي يشري إىل مدى تركيز املؤسسة على التوجه الداخلي والتكامل أو
التوجه اخلارجي والتكيف 20 .ويف ضوء التقاطع احلاصل بني هذين احملورين تظهر الثقافات التنظيمية اليت ميكن
توضيحها من خالل الشكل اآليت:
شكل رقم  :11أنواع الثقافة التنظيمية حسب كامرون وكوين ()Cameron and. Quinn

Source: Cameron k &. Quinn R : 2006 Diagnosing and Changing Organizational Culture Based
on the Competing Values Frame work, Jossey-Bass A Wiley Imprint P:25.
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.1.4ثقافة المجموعة:
ثقافة اجملموعة تنطبق على املؤسسات العائلية اليت تتميز بالقيم واألهداف املشرتكة ،التماسك واملشاركة والعمل
بروو الفريق واإلحساس بالعائلة الواحدة ،ومن االفرتاضات األساسية هلذه الثقافة الطريقة املثلى ألداء املهام بواسطة
فرق العمل وتطوير مواردها البشرية ،واعتبار الزبائن كشركاء ،وتتمثل املهام الرئيسية لإلدارة فيها يف تشحيع العمال
وتسهيل مشاركتهم ،وتكوين لد يهم الشعور بااللتزام والوالء ،واخلصائص املميزة للمؤسسات الناجحة من هذا النوع
تتمثل يف قلة املستويات اإلدارية ،اإلدارة الذاتية ،متكني العمال ،واالعتماد على فرق العمل واملشاركة ،وكذا اخنفاض
21
معدل دوران العمل.
متتاز ثقافة اجملموعة بالنظام غري الرمسي والالمركزية ،وتوجه املؤسسة فيها يكون حنو الداخل ،بينما النمط القيادي
فيها هو منط املراقب األبوي الذي يقدم النصائح والتسهيالت الالزمة للمرؤوسني ،وأساليب االتصال ضمن هذه
الثقافة عالئقية وأفقية يف التوجه ،كما يتميز اختاذ القرارات فيها بكونه عملية تشاركية وغري مركزية واملؤسسات املعتمدة
22
على ثقافة اجملموعة تستخدم الرتابط والتماسك والشعور بالعضوية كعوامل حتفيزية للعمل.
 .2.4الثقافة الهرمية:
تعتمد الثقافة اهلرمية ( البريوقراطية ) أساسا على أفكار  ،Max Weberالسائدة يف املؤسسات اليت تسعى دائما
إىل حتسني الكفاءة من خالل اإلجراءات والقواعد الثابتة وآليات الرقابة املشددة واليت تعترب املفاتيح األساسية للنحاو،
وتتميز املؤسسات ذات الثقافة اهلرمية باإلجراءات الصارمة واحملددة مسبقا واليت تبني ما جيب على األفراد القيام به،
بينما يتميز قادهتا بقدرات كبرية يف التنظيم والتنسيق ،وإتباع مدى احرتام اإلجراءات .وينصب تركيز هذه املؤسسات
من الناحية اإلسرتاتيحية على االستقرار والكفاءة ،وتتمثل العالقات اليت تربط عمال املؤسسة يف احرتام السياسات
والقواعد الرمسية واإلجراءات 23 ،هذه الثقافة تسود غالبا يف املؤسسات العمومية (أي احلكومية) واملؤسسات
االقتصادية اليت تعمل يف حميط ساكن نسبيا ،فمثال مؤسسة ) (McDonaldالشهرية اليت تتميز مبعيارية منتحاهتا يف
خمتلف نقاط بيعها حول العامل ،هي مؤسسة تعتمد اإلجراءات احملددة بدقة لكل مراحل حتضري املأكوالت السريعة،
إضافة إىل قواعد حتدد سلوك وتصرفات العمال ،وإجراءات الرتقية فيها تعتمد على مدى جتسيد واحرتام العامل هلذه
القواعد والسياسات 24،ووسائل االتصال يف الثقافة اهلرمية مؤسسة ورمسية ،عمودية التوجه ،أما عمليات اختاذ القرار
فتتصف بدرجة عالية من املركزية.

25

 .3.4ثقافة السوق:

االهتمام الرئيسي يف ثقافة السوق ينصب على البيئة اخلارجية وإجناو الصفقات( شراء ،بيع ،تبادل...،اخل) ،كيفية

خلق امليزة التنافسية ،توسيع احلصة السوقية وزيادة األرباو ،واالهتمام الكبري إلرضاء الزبائن 26،أما النمط القيادي
السائد فيها فهو النمط الصارم واملتوجه حنو االجناز وحتقيق األهداف وتركيزها االسرتاتيحي يكون حنو امليزة التنافسية
والتفوق يف السوق ،بينما أساليب االتصال يف هذه الثقافة هي تعليمية ومتحهة حنو اجناز املهام وحتقيق النتائج،
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واملؤسسات اليت تركز على هذه الثقافة تستخدم التنافس ،والنحاو يف حتقيق األهداف املسطرة يقوم على عوامل
حتفيزية للعمل.

27

 .4.4الثقافة اإلبداعية :

متتاز الثقافة اإلبداعية بال رمسية اإلجراءات والالمركزية وكذا الرتكيز على البيئة اخلارجية ،وتتمثل نقاط قوهتا يف

سرعة التغيري والقدرة على التكيف ،والرتكيز الكبري على االبتكار واإلبداع ،النمط القيادي السائد فيها هو النمط
28
االبتكاري الذي يأخذ بزمام املبادرة والتغيري ،والقادر على حتمل املخاطرة.
تتواجد هذه الثقافة يف صناعات عديدة منها ،التكنولوجيات احلديثة ،تطوير الربامج ،صناعة األفالم ،مكاتب
االستشارات ،حيث تواجه هذه املؤسسات حتديا كبريا يتمثل يف توفري منتحات جديدة ومتميزة والتأقلم بسرعة مع
الفرص اجلديدة 29،والنمو واإلبداع والتميز هي عوامل حمفزة يف املؤسسات املبدعة.
.5الدراسة الميدانية
.1.5مجتمع الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة والتعرف على مدى تأثري الثقافة التنظيمية يف املسؤولية االجتماعية ،يتكون جمتمع
الدراسة من املؤسسات االقتصادية اهلادفة للربح بشقيها العمومية واخلاصة ،الناشطة يف إقليم والية باتنة .مت اختيار
العينة كمزيج بني عينة عشوائية بالنسبة لبعض القطاعات لتوفر إمكانية ذلك (العينات االحتمالية) كالقطاع
السياحي ،القطاع الصحي ،مؤسسات اهلندسة املعمارية ،مؤسسات األشغال العمومية والبناء ،فيما تعذر يف استعمال
أسلوب العينة االحتمالية ( العشوائية) يف القطاعات األخرى مما أدى إىل استعمال العينات الغري احتمالية املتمثلة
يف العينة القصدية .وجه االستبيان إىل مدير املؤسسة أو أحد إطارات املؤسسة الشاغل ملنصب :نائب مدير ،مدير
قسم ،رئيس مصلحة  326 ،مؤسسة
 2.5أداة الدراسة:

باالعتماد على استبيان( )the Organizational Culture Assessment Instrument) (OCAIلتحديد نوع
الثقافة التنظيمية السائد يف املؤسسات اجلزائرية مع تعديل بسيط من خالل جعل اإلجابة على العبارات يف شكل
مقياس ليكرت اخلماسي الذي يتدرج من موافق بشدة إيل غري موافق بشدة ،لغرض تبسيطه ،لكون املستقصي يف
اإلجابة على النموذج يف نسخته األصلية يقوم بتوزيع  011نقطة على األسئلة األربعة لكل حمور يف خانة الثقافة
احلالية ،و 011نقطة أخرى يف خانة الثقافة املرغوب توفرها يف املؤسسة.
تقيس هذه األداة ست جوانب للثقافة التنظيمية هي :اخلصائص املهيمنة ،القيادة التنظيمية ،التماسك التنظيمي،
إدارة العاملني ،الرتكيز االسرتاتيحي ومعيار النحاو.
وكل أربع فقرات موزعة على هذه اجلوانب الستة متثل استحابة لواحد من أربع أنواع للثقافة التنظيمية )ثقافة اجملموعة،
الثقافة اإلبداعية ،ثقافة السوق والثقافة اهلرمية).
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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.3.5ثبات وصدق االستبيان
أي التأكد من قدرهتا على قياس الغرض الذي أعدت لقياسه ،وللتحقق من صدق االستبيان اعتمد الصدق
الظاهري وصدق احملتوى وكما يأيت:
 -الصدق الظاهري

بعد تصميم االستبيان على وفق ما ذكر سابقا من االعتماد على دراسات سابقة مت عرضه على جمموعة من

اخلرباء احملكمني ( )3من ذوي اخلربة واالختصاصات املختلفة .لتوضيح عبارات االستبيان اليت قد يتطلب توضيحها
للوصول إىل فهم املراد من العبارات.
 صدق المحتوىيستهدف الكشف عن مدى تعلق الفقرة باهلدف الذي وضعت من أجله أي الكشف عن انتماء الفقرات إىل
اجملال الذي تنتمي أليه ،وهذا من خالل االعتماد على مقاييس معروفة ومعتمدة بالتحليلي العاملي االستكشايف يف
البحث األصلي.
 ثبات االستبيانمعني على العينة نفسها مرة أخرى بفارق زمين،
وتعين احلصول على النتائج نفسها فيما لو أعيد تطبيق مقياس ّ
إضافة إىل تناسق االستبيان .وطريقة إعادة االختبار هي واحدة من الطرق الشائعة يف اختبار الثبات ،إال أ ّهنا طريقة
غري اقتصادية كما قد ال جند األفراد أنفسهم الذين جرى استحواهبم يف االختبار السابق لغرض إعادة تطبيق االختبار
عليهم ،لذا نستعمل معامل االتساق الداخلي
الظاهرة.

Alpha Cronbach

لكشف كون العبارات يف املقياس تقيس نفس

الجدول رقم :11معامل االتساق الداخلي

Alpha Cronbach

معامل

احملور

عدد العبارات

ثقافة اجملموعة

16

0.63

الثقافة املبدعة

16

1.20

الثقافة اهلرمية

16

1.21

ثقافة السوق

16

1..1

Cronbach
Alpha

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

 4.5عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية

يتكون جمتمع الدارسة من املؤسسات اجلزائرية من قطاعات خمتلفة وبصيغ قانونية متمايزة (عمومية ،خاصة )،
وتكونت عينة الدارسة من  480مؤسسة مت توجيه االستبيان هلا ،اسرتجع الطالب  609منها ،مت استبعاد  06لعدم
صالحيتها .قدر ححم عينة النهائي الصاحلة الدراسة بـ  636مؤسسة تنشط يف والية باتنة يف الشرق اجلزائري.
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يبني توزيع عينة الدارسة تبعا للمتغريات التصنيفية:
واجلدول التايل ّ

الجدول رقم :12توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها التصنيفية

املتغري

املستوى

التكرار

النسبة املئوية

طبيعة المؤسسة

عمومية

09.

92.0

خاصة

312

.1.2

مصغرة

0.6

32.2

صغرية

003

90.2

متوسطة

093

28.2

كبرية

96

06.0

اقل من  0سنوات

0.1

62.30

 0اىل  01سنوات

066

99..

 01إىل  00سنة

6.

00.6

أكثر من 00

03

62.2

ذكر

3..

26.0

أنثى

02

03.0

ثانوي فاقل

009

34.9

حجم المؤسسة

األقدمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

جنس المسير -المالك -
المستوى التعليمي
للمسيـ ـ ـ ـ ــر

جامعي

906

02..

دراسات عليا

92

6.6

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

 .4.5خصائص الثقافة التنظيمية

بعد تفريغ نتائج االستبيان يف الربنامج اإلحصائي
املقياس واحلكم على مدى ارتفاعها .

SPSS

مت حساب الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعبارات

 1.4.5ثقافة المجموعة
يوضح اجلدول املوايل خصائص ثقافة اجملموعة للمؤسسات املبحوثة

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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جدول رقم  :13خصائص ثقافة المجموعة
الوسط

انحراف

درجة

ثقافة المجموعة

الحسابي

معياري

التبني

4.33

1.08

4.57

0.80

3.76

1.36

4.27

1.11

3.36

0.96

3.39

1.02

3.95

0.64

تتميز مؤسستي بكونها:
هتتم باجلوانب اإلنسانية للعامل ،وتوفر جو عائلي للعمال ( مبثابة عائلة كبرية )
القيادات في المؤسسة يمكن اعتبارها :
ناصحة وميسرة – مسهلة ومتفهمة – وأبوية
النمط التسييري في مؤسستي يمتاز بـ:
العمل اجلماعي بروو الفريق واتفاق اآلراء ومشاركة العمال
ما يساهم أكثر في ترابط وتماسك مؤسستي هو:
الوالء والثقة املتبادلة وااللتزام املتنامي حنو املؤسسة
التركيز االستراتيجي لمؤسستي يعمل على تأكيد:
تطوير املورد البشري والثقة العالية فيهم وضمان مشاركتهم املستمرة
معيار النجاح ،تعرف مؤسستي النجاح على أساس:
تطوير املورد البشري وفرق العمل واالهتمام باجلوانب اإلنسانية
ثقافة اجملموعة

مرتفع جدا
مرتفع جدا
مرتفع
مرتفع جدا
متوسط
متوسط
مرتفع

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج SPSS

يتضح من اجلدول السابق ارتفاع يف توجه املؤسسات اجلزائرية حنو تبين ثقافة اجملموعة ،وذلك من خالل وسطها
احلسايب املرتفع والذي بلغ  3.95باحنراف معياري قدره  ،1.64وهذا راجع لكون أغلبية املؤسسات يف العينة هي
مؤسسات صغرية واملتوسطة ،باعتبار معظمها مؤسسات عائلية والتوظيف عائلي مما جيعل املؤسسة تعترب توسعا
للعائلة .حيث سحلت العبارة اخلاصة بنوع القيادة اإلدارية يف املؤسسة باعتبارها ناصحة وميسرة – مسهلة ومتفهمة
–وأبوية املعاملة أعلى وسط حسايب  4.57واحنراف معياري قدره  ،0.80وعبارة تتميز مؤسسيت بكوهنا هتتم
باجلوانب اإلنسانية للعامل ،وتوفر جو عائلي للعمال ( مبثابة عائلة كبرية ) مبعدل  4.33واحنراف معياري ،1.08
وسحلت عبارة ما يساهم أكثر يف ترابط ومتاسك مؤسسيت هوالوالء ،الثقة املتبادلة وااللتزام املتنامي حنو املؤسسة
متوسطا حسابيا مرتفعا بلغ  ،6.9.يف حني سحل التوجه املتوسط لعبارة الرتكيز االسرتاتيحي ملؤسسيت على تطوير
املورد البشري والثقة العالية فيهم وضمان مشاركتهم املستمرة مبتوسط  3.36واحنراف معياري  ،0.96وهذا يدل
نقص االهتمام بتكوين خاصة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة .حىت يف املؤسسات الكبرية بسبب سياسة التوظيف
عن طريق عقود ما قبل التشغيل فمن خالل مقابلة مع مدير مصلحة املوارد البشرية بشركة إمسنت عني التوتة ،أوضح
أن املؤسسة تعاين إشكالية كبرية يف التعامل م ع العمال املوظفني هبذه الطريقة يف جانب برامج التكوين بسبب
إمكانية مغادرهتم للمؤسسة يف أي حلظة إذا توفر هلم أول أفضل بديل.
)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

137

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص011-021 :

ISSN: 2602-7860

.2.4.5ثقافة اإلبداع
يوضح اجلدول املوايل خصائص ثقافة االبداع للمؤسسات املبحوثة.
جدول رقم  :14خصائص ثقافة اإلبداع
ثقافة اإلبداع
تتميز مؤسستي بكونها:
الديناميكية ،فاألفراد يأخذون زمام املبادرة بتقدمي األفكار اجلديدة واملبدعة
القيادات في المؤسسة يمكن اعتبارها :
مبادرة ،إبداعية وتتحلى بروو املخاطرة
النمط التسييري في مؤسستي يمتاز بـ:
باالبتكار واملخاطرة واحلرية والتمييز

ما يساهم أكثر في ترابط وتماسك مؤسستي هو:

االلتزام باالبتكار والتطوير والتأكيد على كون املؤسسة يف الريادة
التركيز االستراتيجي لمؤسستي يعمل على تأكيد:

احلصول على املوارد اجلديدة ومواجهة التحديات وجتربة األشياء اجلديدة
والبحث عن الفرص القيمة
معيار النجاح ،تعرف مؤسستي النجاح على أساس:

امتالك املنتحات األحدث واملتميزة فهي صاحبة منتحات قائدة ومبدعة
ثقافة اإلبداع

الوسط

انحراف

درجة

الحسابي

معياري

التبني

3.33

1.28

2.88

1.61

2.20

1.29

1.93

1.15

3.21

1.24

3.48

1.41

2.84

0.99

متوسط
متوسط
منخفض
منخفض

متوسط
مرتفع
متوسطة

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

يوضح اجلدول السابق القيمة املتوسطة لثقافة اإلبداع مما يدل على ضعف تواجد هذه الثقافة يف املؤسسات
اجلزائرية بتسحيلها معدل  2.84باحنراف معياري قدره  1.22وهي أقل من املعدل ( )13بالنسبة للمقياس بدرجة

تبين مقدرة باملتوسطة.
أكرب معدل رجع لعبارة سعي املؤسسات المتالك املنتحات األحدث واملتميزة مبتوسط قدره  3.62وباحنراف
قدره  0.60وهذا بنسبة كبرية للمؤسسات اخلدماتية كمكاتب اهلندسة املدنية واملعمارية ،والعيادات الطبية حيث
سحلت معدل مرتفع يف هذه العبارة بلغ  ،6.33يف حني كان أقل معدل يف االلتزام باالبتكار والتطوير والتأكيد
على كون املؤسسة يف الريادة ما يساهم أكثر يف ترابط ومتاسك مؤسسيت مبعدل  0.23وباحنراف معياري قدره
 .0.00مما يدل على الغياب التام ملؤشرات اإلبداع والتطوير يف نظم التحفيز والرتقية ،وتسحيل عبارة القيادات يف
املؤسسة تعترب مبادرة معدل منخفض  9.22واحنراف معياري  ، 0.60هذا االخنفاض راجع إىل القيم الشخصية
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للمسريين املفضلة للروتني واخلوف من حتمل املخاطرة أويف النظام املركزي للمؤسسات خاصة بالنسبة للمؤسسات
العمومية ،حيث أوضحت مقابلة مع مدير موارد بشرية يف بنك اجلزائر( باتنة) أن اإلطارات ال تتحلى بروو االبتكار
واإلبداع بسبب املركزية السائدة يف املؤسسات العمومية فأغلبها فروع ملؤسسات كبرية وتدار بطريقة مركزية من
العاصمة ،فهي اليت تقرر املنتحات اجلديدة واألنشطة...اخل.
إن اخنفا ض معدل التوجه حنو ثقافة اإلبداع كسالو للتنافس يف املؤسسة اجلزائرية خاصة مع اشتداد املنافسة
واالنفتاو الذي يعرفه السوق اجلزائري على املؤسسات واملنتحات األجنبية ،من بني أهم أسباب عدم قدرة التنافسية
للمنتوج اجلزائري.
 .3.4.5ثقافة السوق
يوضح اجلدول املوايل خصائص ثقافة السوق للمؤسسات املبحوثة
جدول رقم  :15خصائص ثقافة السوق
ثقافة السوق
تتميز مؤسستي بكونها:
تتوجه حنو للنتائج ،فاالعتبارات الرئيسة فيها تنصب حنو اجناز العمل
القيادات في المؤسسة يمكن اعتبارها :
تنافسية وتدير الصعاب وتركيزها على السوق وحتقيق النتائج
النمط التسييري في مؤسستي يمتاز بـ:

اجناز املهام وحتقيق األهداف وإرضاء الزبون
ما يساهم أكثر في ترابط وتماسك مؤسستي هو:
التأكيد على االجناز وحتقيق األهداف

التركيز االستراتيجي لمؤسستي يعمل على تأكيد:

التنافسية وتوسيع احلصة السوقية واهليمنة على السوق
معيار النجاح ،تعرف مؤسستي النجاح على أساس:
اخرتاق السوق واحلصة السوقية وجتاوز املنافسة وقيادة السوق
ثقافة السوق

الوسط

انحراف

الحسابي

معياري

4.41

0.54

3.97

0.88

3.81

1.23

4.06

0.92

4.17

0.69

3.74

1.24

4.028

0.61

درجة التبني
مرتفع جدا
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
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يوضح اجلدول السابق القيمة املرتفعة لثقافة السوق يف املؤسسات اجلزائرية مبعدل  6.19وباحنراف معياري مقداره
، 1.60من خالل القيم اليت تركز على حتقيق األهداف وضمان موقع يف السوق خاصة مع زيادة حدة املنافسة،
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وميكن إرجاع نسبة االرتفاع يف هذه الثقافة إىل سياسة اخلوصصة والنسبة العالية للمؤسسات اخلاصة يف العينة بـ
 ،%.1.21يف حني أن هذه الثقافة سحلت يف املؤسسات العمومية متوسط حسايب أقل حيث بلغ .3.61
سحلت عبارة تتميز املؤسسة بكوهنا تتوجه للنتائج ،فاالعتبارات الرئيسة فيها تنصب حنو إجناز العمل أكرب
متوسط حسايب بـ  4.41وباحنراف معياري منخفض قدره  1.06يدل على عدم تشتت اإلجابات وتوجهها حنو
هذه القيم ،مث الرتكيز االسرتاتيحي ملؤسسيت بالعمل على تأكيد التنافسية وتوسيع احلصة السوقية واهليمنة على السوق
بـ  6.0.وباحنراف معياري  ، 1.62يف حني سحلت أقل معدل عبارة القيادات يف املؤسسة تعترب تنافسية وتدير
الصعاب وتركيزها على السوق وحتقيق النتائج مبتوسط ،3.97وعبـارة منط التسيري يف املؤسسة الذي ميتاز بإجناز املهام
وحتقيق األهداف وإرضاء الزبون مبتوسط قدره  ،3.81واحنراف معياري  ،1.23خاصة يف املؤسسات العمومية
مقابل املؤسسات اخلاصة .
.4.4.5الثقافة الهرمية

يوضح اجلدول املوايل خصائص ثقافة اهلرمية للمؤسسات املبحوثة
جدول رقم :10خصائص الثقافة الهرمية
الثقافة الهرمية
تتميز مؤسستي بكونها:
الرمسية والرقابة العالية ،فاإلجراءات الرمسية واملكتوبة هي اليت حتكم نشاط الفرد
القيادات في المؤسسة يمكن اعتبارها :
تركز على التنسيق والتنظيم واحرتام اإلجراءات وذات خربة و أقدمية
النمط التسييري في مؤسستي يمتاز بـ:
األمن الوظيفي بأقدمية املنصب ،االلتزام ،استقرار يف العالقات
ما يساهم أكثر في ترابط وتماسك مؤسستي هو:
القواعد والسياسات الرمسية واحملافظة عليها
التركيز االستراتيجي لمؤسستي يعمل على تأكيد:
االستمرارية ،االستقرار الكفاءة ،الرقابة ،وسالسة -سهولة أداء -العمليات
معيار النجاح ،تعرف مؤسستي النجاح على أساس:
الكفاءة وختفيض تكاليف اإلنتاج احرتام أجال التسليم
ثقافة اهلرمية

انحراف

درجة

الوسط

الحسابي معياري

التبني

3.76

1.10

003.

1.26

3.02

1.49

3.92

1.09

4.20

0.56

4.09

0.69

53.7

1..4

مرتفع
مرتفع

متوسط
مرتفع
مرتفع

جدا

مرتفع
مرتفع
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يوضح اجلدول الثقافة اهلرمية اليت كانت مرتفعة مبعدل  ،3..0واحنراف معياري قدره  ،1..6مما يدل على
انتشار هذه الثقافة يف املؤسسات اجلزائرية.
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أكرب معدل لعبارة الرتكيز االسرتاتيحي للمؤسسات بالعمل على تأكيد على االستمرارية ،االستقرار الكفاءة،
الرقابة وسالسة -سهولة أداء -العمليات مبعدل  ،6.91واحنراف معياري قدره  1.06مث تلتها عبارة معيار النحاو
للمؤسسات يتمثل يف الكفاءة وختفيض تكاليف اإلنتاج ،احرتام أجال التسليم مبعدل  ،6.12واحنراف معياري قدره
 ، 1.62وعبارة ما يساهم أكثر يف ترابط ومتاسك مؤسسيت هو القواعد والسياسات الرمسية واحملافظة عليها مبعدل
 ،3.29واحنراف قدره  0.12خاصة يف املؤسسات العمومية ،واملؤسسات املتوسطة والكبرية مبتوسط قدره 6.39
و 6.00 ،6.9على التوايل ،يف حني كانت النمط التسيريي يف مؤسسيت ميتاز بـ :األمن الوظيفي بأقدمية املنصب،
االلتزام ،استقرار يف العالقات ،مبتوسط قدره  3.9وباحنراف معياري  0.62وهذا للمؤسسات اخلاصة والصغرية اليت
تشهد معدل دوران عمل مرتفع نسيب مقارنة باملؤسسات العمومية .وميكن تلخيص نتائج أنواع الثقافة السائدة يف
املؤسسات اجلزائرية يف اجلدول املوايل:
جدول رقم  :1.أنواع الثقافة التنظيمية للمؤسسات الجزائرية
المتوسط

انحراف

درجة

ترتيب أهمية

نوع الثقافة

الحسابي

معياري

التبني

التبني

ثقافة السوق

4.02

0.61

مرتفع

0

ثقافة المجموعة

3.95

0.64

مرتفع

9

الثقافة الهرمية

3.75

0.74

مرتفع

3

ثقافة اإلبداع

2.84

0.99

متوسط

6

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان وباالعتماد على برنامج .SPSS

يتضح من اجلدول انت الثقافة االكثر انتشارا هي ثقافة السوق وثقافة اجملموعة مث الثقافة اهلرمية ويف األخري ثقافة
اإلبداع اليت تتسم بضعف تواجدها يف املؤسسات اجلزائرية ،وهذا ما يوضحه أكثر الشكل رقم 19
شكل رقم :12أنواع الثقافة التنظيمية للمؤسسات الجزائرية

ثقافة اإلبداع

ثقافة السوق
5
4
3
2
1
0

ثقافة المجموعة

Series1

الثقافة الهرمية
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.0الخاتمة:
نوع الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية هي ثقافة السوق برتكيزها على التنافسية والثقافة اهلرمية اليت تركز
على اإلجراءات الرمسية ،الرقابة الصارمة ،واالهتمام األساسي هو احرتام اللوائح وقوانني العمل تليها ثقافة اجملموعة
وتركيزها على العمال والثقافة املنخفضة جدا هي ثقافة اإلبداع ،ويف جانب القيم الثقافية املضافة للدراسة اخنفاض
قدرة املؤسسات على التغيري ومستوى امتالكها رؤية واضحة املعامل ،يف املقابل قيم اسالمية مرتفعة.
 ارتفاع يف توجه املؤسسات اجلزائرية حنو تبين ثقافة اجملموعة ،لكون أغلبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة،مؤسسات عائلية والتوظيف عائلي مما جيعل املؤسسة تعترب توسعا للعائلة.
 القيمة املرتفعة لثقافة السوق يف املؤسسات اجلزائرية ،من خالل القيم اليت تركز على حتقيق األهداف وضمانموقع يف السوق خاصة مع زيادة حدة املنافسة ،وميكن إرجاع نسبة االرتفاع يف هذه الثقافة إىل سياسة
اخلوصصة والنسبة العالية للمؤسسات اخلاصة يف العينة  ،يف حني أن هذه الثقافة سحلت يف املؤسسات
العمومية معدال أقل.
 الثقافة اهلرمية اليت كانت مرتفعة من خالل الرتكيز االسرتاتيحي للمؤسسات بالعمل على تأكيد علىاالستمرارية ،وسالسة -سهولة أداء -العمليات .
 القيمة املتوسطة لثقافة اإلبداع مما يدل على ضعف تواجد هذه الثقافة يف املؤسسات اجلزائرية بسبب اخنفاضااللتزام باالبتكار والتطوير و الغياب التام ملؤشرات اإلبداع والتطوير يف نظم التحفيز والرتقية ،وقلة عدد القادة
املبادرين.
من خالل النتائج السابقة ميكن تقدمي االقرتاحات التالية:
 العمل على ترسيخ ثقافة اإلبداع يف املؤسسة باعتباره سالحا للتنافس العمل على تكوين قيادات مبادرة وحتمل رؤية مستقبلية للمؤسسة ادراج مؤشرات خاصة باإلبداع واالبتكار يف نظم التحفيز والرتقية العمل على تطوير املورد البشري وضمان مشاركتهم املستمرة...الهوامش:
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