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                                                                                            لبحثمقدمة ا ? 
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   یةلعمومیة الجزائرلثقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة اا                                                              

  املقدمة
 ،تطورا ملحوظـا ،في مجال علم النفس العمل والتنظيمالعلمية لقد شهدت الدراسات          

داخل ،إليجاد حلول لمختلف المشـكالت المسـتجدة  .وذلك بسبب المحاوالت الحثيثة للباحثين

إسهامات كبيـرة  ،وعلم اإلدارة،وعلم االجتماع،كما كان للتراكم المعرفي في النفس.المنظمات

  .ستوى النتائج الجد متقدمة لهذه األبحاثفي م

هـو  .ولعل آخر األطروحات الحديثة في دراسة السلوك اإلنساني داخل التنظيمـات          

الذي ينطلق من االفتراض بأن الظـواهر السـلوكية   ،تناول هذا األخير من حيث بعده الثقافي

ساطير والممارسات االجتماعيـة  ما هي إال كيانات تخلقها اللغة واأل،والعقلية للكائن البشري

ومن ثم توقع اختالف هذه الظواهر السلوكية والكيانات العقلية باختالف .التي يعيش فيها الفرد

  .التي تكونت فيهااألطر الثقافية 

داخل ،والباحث إذ تناول موضوع الثقافة التنظيمية وعالقتها بسوء السلوك التنظيمي         

  -ثقـافي  –النفس -فهو يسعى من خالل تبني هذا االتجاه .لجزائريةأجهزة اإلدارة العمومية ا

    وكـذا كتابـات العلمـاء    ،للعديد من الباحثين،إلى استثمار ما توصلت إليه الدراسات الميدانية

دراسة إحدى أهم المشكالت المطروحة في عالم المنظمـات  بغية .في مجال الثقافة التنظيمية

الذي بات مع التطور المتسـارع  .)تنظيمي سوء السلوك(ميته ما أصطلح على تسوالمتمثلة في

الـذين  .هـذه المنظمـات  دريين وأصـحاب  الشغل الشاغل للم،ألساليب وبيئة العمل الحديث

  .منظمات خالية من سوء السلوكالوصول وتحقيق يطمحون إلى 

مغـامرة  فهو ينطـوي علـى   ،ليةظالم وألن موضوع البحث يتصف بالشمولية و          

هـذا  فقد جـاء  ،عدم التحكم في أبعاده المتشعبة والمتداخلة في ذات الوقتحفوفة بمخاطر م

المعهودة في مثـل  خطوات وفق التناول هذا الموضوع علمية تم من خاللها حاولة البحث كم

أساسية،آثر الباحـث التعبيـر عنهـا    ثالثة محاور هذه الخطوات تضمنت  وقد.هذه البحوث

  :التالية األسئلةعلى بواسطة اإلجابة 

  ماذا عملت؟-1

 أ



                                                                                            لبحثمقدمة ا ? 
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   یةلعمومیة الجزائرلثقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة اا                                                              

باإلضافة إلى الخلفية النظريـة لمتغيـرات   ،واعتباراتها،يم لمشكلة البحثدتقتتضمن 

الثقافة التنظيمية سوء السـلوك التنظيمـي   (الدراسة والمفاهيم ذات الصلة بالموضوع 

  )واإلدارة العمومية

  كيف عملت؟ -2

    التي اعتمـدها الباحـث   ،هجيـة هذه الخطوة شرح لمختلف اإلجراءات المنوتتضمن 

 ،وأدوات جمـع البيانـات  ،والمتضمنة في األساس منهج الدراسة،في دراسته الميدانية

  .المستخدمة في معالجة البيانات ئية،صاحواألساليب اال،وعينة الدراسة

  إلى ماذا توصلت؟ -3

ـ  ،وفي هذه الخطوة عرض لنتائج الدراسة   ائج باإلضافة إلى مناقشة وتحليل هـذه النت

ليخلص الباحث األخير إلى محاولة توضيح مدى تمكـن هـذه   .في ضوء الفرضيات

م مجموعة من التوصيات يوبالتالي تقد،الدراسة من اإلجابة على التساؤالت المطروحة

  .   العمومية الجزائرية اإلدارةداخل أجهزة ،مستوى السلوك التنظيمي دمالتي تفيد في تق
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3  /   یةلثقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائرا                                                    

   :مشكلة البحث - 1
   

ومصدر  ، يعد سلوك الفرد داخل التنظيم بمثابة المحرك األساسي لنشاط هذا التنظيم      

يمثل سلوك الفرد الوحدة األولية التي يقوم عليها سلوك المنظمـة،وأن أي   كماالحركة فيه،

لعالقات ودقيق ،محاولة لفهم سلوك األفراد داخل التنظيم يعتمد بالضرورة على فهم شامل

، وخصـائص المنظمـة الوظيفيـة    ،التأثير المتبادل بين خصائص الفرد الذاتية من جهة

أن  Hutchisonوضمن هذا اإلطار يرى هيتشيسن .والثقافية من جهة أخرى ، والتنظيمية

من دراسة السلوك اإلنساني هو اكتشاف القوى المحركـة التـي توجـه     الهدف األساسي

سواء كانت هذه القوى مرتبطة بـالنواحي  ، في مسارات معينة وتدفعه ،السلوك اإلنساني

  .)16:ص 2005،سلمان(أم مرتبطة بالظروف البيئية المحيطة به ،الشخصية للفرد

        الذي يحدد سلوك األفراد داخل التنظيم كونها تمثـل   وتعد الثقافة التنظيمية اإلطار

والمعـايير  ،والتوقعات،واالتجاهات ،قداتوالمعت ،واالفتراضات ،الفلسفات،المفاهيم،والقيم"

      فسـيزالقي  ("والمشتركة بـين العـاملين    ، في بوتقة واحدة اء المنظمةزالتي تربط بين أج

وتبرز أهمية الثقافة التنظيمية في كونها تعطي للفـرد الفرصـة   .)458:، ص1992و والس 

وتجعل  )06:ص 2004بوياية،(وتدعم وحدته النفسية ،للوصول إلى الشعور بالهوية التنظيمية

  .سلوكه ينسجم واألهداف العامة للتنظيم

سلوك الفرد داخل التنظيم، والمحـدد   ىإن مصطلح السلوك التنظيمي الذي يشير إل      

بأطر الثقافة التنظيمية،رسخ تصورا نظريا يفترض أن سلوك األفراد في ميـدان العمـل   

سون بأكرويد و طوم(ويعتقد بعض الباحثين.ةمع قواعد ومتطلبات الواجبات الوظيفي متطابق

عن السلوك، عندما يقـال   عامةً اأفكاربطريقة غريبة ..."وجهة النظر هذه تشبه أن)2002

تحمل هده العبارة في طياتها كما لو أن السلوك هـو مـا   ) أضبط تصرفاتك(لشخص ما 

    العمـل والمبنيـة    للسلوك اإلنساني داخـل  ةاإليجابيإال أن هذه النظرة ." يطلب منا فعله

  ،باعتباره كائنا يحكـم عقله،ويسـعى   ةاالفتراض بأن الفرد مدفوع إلى أهداف إيجابي ىعل

تقابلها وجهة نظر ،التنظيم الذي ينتمي إليه رومعايي ، تحقيق االنسجام مع قيم وضوابط ىإل
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واقعي  عدبيمكن اعتبارها أنها تمثل الوجه اآلخر للسلوك التنظيمي،وهي نظرة ذات  ،ثانية

ـ   ىتر اسـتخدام   ىأن األفراد العاملون عادة يلجئون في تفاعلهم مع القواعد التنظيميـة إل

    عتبـار  ويؤخذ بعـين اال .ه الضوابطذواألالعيب الممكنة لاللتفاف حول ه ،مختلف الحيل

للموقف الذي يوجدون فيه هـو الحالـة    ةأن األفراد يرون أن تصرفهم بالطريقة المناسب

        تنظيميـة،  رة للسلوك،بغض النظر عن مدى تطابق هـذا السـلوك مـع معـايي    الطبيعي

وكل المحاوالت الجادة المبذولة من طرف اإلدارة لتحقيق ذلك االفتراض الخاص بتطابق 

لسبب بسيط  تعتبر محاوالت محدودة جدا ؛ والسلوك المتوقع منهم،السلوك الفعلي للعاملين

تخرج عـن إطـار    كابتكار أشكال جديدة من سوء السلو ىهو أن العمال يسعون دائما إل

المرجـع  ،2002سـون، بأكرويـد و طوم (المراقبة اإلدارية،وتكون أقل إذعانا لقيـود اإلدارة  

    ).16-17صالسابق،

قراءة أخرى لحقيقة السلوك اإلنساني داخـل   ىضمن هذا التحليل يمكن الوقوف عل      

البعد الخاص بالقيادة الذي يمثـل طبيعـة   :جميع أبعادهاالعمل مفادها أن للثقافة التنظيمية ب

      في المنظمة،من حيث إدراك دور اإلدارة،ومدى االستعداد لتحمل المسؤولية  اإلداريةالقيادة 

  ،والبعد الخاص بالهيكل التنظيمي الذي يعكس ثقافة خطوط االتصاالت،في مختلف جوانبها

      والبعـد الخـاص بظـروف العمـل     .بـأدوارهم وقيامهم ،وطريقة عمل األفراد،وأنماطها

والمعنوية السائدة في محيط المنظمة،على اعتبار أن هـذه  ،والذي يشمل الظروف المادية

   .الظروف تعد أحد العناصر األساسية المكونة للثقافة التي تعكس هوية التنظيم

           تنظيميـة  يسعى الباحث إلـى معرفـة العالقـة بـين الثقافـة ال     بحث ال افي هذ        

     أو غيـر واعيـة   ، السلوك التنظيمي كمسار يختاره الفرد بكيفية واعيـة  ءوسومن جهة،

انطالقا من االفتـراض بـأن    من خالل تحليل أبعاد كال المتغيرينوذلك .من جهة أخرى

بمعنى ؛ الثقافة التنظيمية تمثل إحدى القوى التي توجه سلوك العاملين نحو مسارات معينة

مـنهم تنظيميـا    خر قد تدفع بهؤالء األفراد إلى التصرف بكيفية مناقضة لما هو مطلوبآ

التـي يـتم   والبيانـات  ،المعطيات إلى أنه خالل مرحلة تحليل وتفسير  كما نشير.وأخالقيا
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بوالية الوادي والتي تمثل األجهزة  رصدها ميدانيا من بعض اإلدارات العمومية الجزائرية

   .ثقافية -ونفس رؤية تحليلية تم اعتماد الخارجية للدولة،سي

سيحاول كـذلك  وألن أشكال سوء السلوك التنظيمي كثيرة جدا ومتعددة، فإن الباحث       

، وهدر الوقـت  ، تناولها من خالل أبعاد محددة يتعلق بعضها بأشكال تقليدية مثل الغياب

يعتقد أنها أكثـر  يمي وأشكال أخرى من سوء السلوك التنظ، وأتالف المنتج  ، والتخريب

     ذلـك أن هـذه األشـكال    ؛ أهمية وخطورة في ميدان العمل الحديث بالمؤسسات اإلدارية

  وقيم المراقبـة اإلداريـة،   ، من سوء السلوك ال تزال لها إمكانية عدم الخضوع لضوابط

  .فهي زئبقية الحركة

 التهـريج،  ،ضـايقة لما،التظـاهر بالعمل :بعض األشكال من سوء السلوك مثلإن         

الكهرباء التي ال نـدركها   –رمزيا–التظاهر بالقيم الدينية تشبهوالسخرية،التحرش الجنسي،

 بواسـطة نتائجهـا  -فقط–بكيفية مباشرة من خالل لون ما،أو رائحة معينة،ولكننا نخبرها

وكذلك هذه النمـاذج مـن سـوء السـلوك     .أو دوران اآللة ، المتمثلة في ضوء المصباح

  لكن األكيد أن المسئولين ،لسوء السلوك معـنًى بأي ة األمر،قد ال ترتبط في بدايالتنظيمي

،والتي تتعدى السلوكاتفي مواجهة النتائج السلبية لهذه  في اإلدارة كثيرا ما يجدون أنفسهم

  .إرباك سير العملية اإلدارية برمتها ىفي الجانب العالئقي في المؤسسة،إل إحداث مشكالت

        ،ا اإلطار نجد أن العديد من الدراسات التي لهـا صـلة بموضـوع البحـث    في هذ      

ـ     وع من زوايا مختلفة،ـموضالت ـقد تناول    وـفالدراسة التـي قـام بهـا دي طوماس

)1982 Di tomaso(  ترى أن التحرش الجنسي مجرد مظهر واحد من مجموعة واسعة

والتـي  ،أو جماعـات  ،الرجال كأفرادمن أالعيب السلطة في أماكن العمل،والتي يمارسها 

وقد أظهرت النتائج أن معظم العامالت . تجعل حياة المرأة غير مريحة، ويحولها إلى تابع

اللواتي يتعرضن للتحرش هن من غير المتزوجات،وصغيرات السن،والموظفات بصـفة  

أماكن لقد وضعت هذه الدراسة األبعاد السلوكية لهذا النموذج من سوء السلوك في .مؤقتة

  .في مجملها بالقيم السائدة في المؤسسة ترتبطالتي .والظروف التي يتعزز فيها، العمل
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التي قـام   وعن تأثير الثقافة التنظيمية كأداة قوية لإلدماج اإليديولوجي، نجد الدراسة      

التي تفترض االنتقال من الرقابة البيروقراطية داخل  )carol ray 1986(بها كارول راي 

كات،والقائمة على المغاالة في تقسيم العمل، والتنظيم الالئحي المغلق للسلوك طبقـا  الشر

للقواعد إلى الرقابة اإلنسانية التي تهتم بمهام العمل، واإلشراف التـدعيمي الـذي يمـنح    

وظروف عملهـم  ، مئهأكبر للمشاركة في اتخاذ القرارات، بتحسين أدا االموظفين فرص       .

اإلنسانية تصل المؤسسات إلى المرحلة األخيرة والتي تكون فيها  الرقابةوعن طريق نظام 

  ).192،ص المرجع السابق 2002أكرويد و طومسون،(.الرقابة على ثقافة المنظمة ككل

 حيث تصبح مخالفة رموز الثقافة هي أساس االنضباط األخالقي في محيط العمل        

من البناء  انابعوك،أين يكون سلوك االلتزام بمعنى آخر معالجة أعمق لمشكالت سوء السل

      وليس مجرد استجابة للوائح تنظيمية، تولـد بـدورها آليـة للمقاومـة     .السيكوثقافي للفرد

  . من سوء سلوك تنظيميمبتكرة نماذج  أيفي شكل نماذج جديدة لعدم االنضباط،

طة باعتبارها تمثـل  تشير إلى العالقة بين السل) Foucault(دراسة أخرى لفوكولت      

والمقاومـة التـي تمثـل التفسـير السـيكولوجي لسـوء       ،  إحدى أبعاد الثقافة التنظيمية

ومـة فـي جميـع المسـتويات     اخلصت هذه الدراسة إلى أن السلطة منتجة للمق.السلوك

  .من جهة أخرى تعزز من خالل التفاعل موضوعات التمرد وأن السلطة،التنظيمية

اسة إشارة قوية إلى اآللية التي يمكن أن يفهم من خاللهـا سـوء   نجد في هذه الدر       

    أكرويـد (.السلوك داخل المنظمة باعتباره رد فعل لضغوط سلطة نظام اللوائح والتعليمات

  ).197،ص المرجع السابق 2002و طومسون،

حول أثر القيم االجتماعيـة  ) 1986سناء إبراهيم جميل (من جهة أخرى نجد دراسة      

والتي تناولت دراسة أثر انتماء الفـرد المصـري داخـل     ، قافية على سلوك العاملينالث

المؤسسة على سلوكه وأدائه،حيث وجهت أسئلة إلى مجموعة من العاملين فـي مراكـز   

في مؤسسات مختلفة تمثل قطاعات الغزل والنسـيج،  ؛فردا 65قيادية متنوعة بلغ عددهم 

ولقد .عاملين داخل العمل الذي يوضح عدم انتمائهمعن سلوك ال والبترول،والصلب،والحديد

توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك أنواعا عديدة من السلوكات السلبية التي تؤثر بصـورة  
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   والتهرب مـن مواجهـة المشـاكل     ، والسلبية ، الالمباالة: خطيرة على العمل نذكر منها

ـ  ، من طرف المشرفين،التغاضي عن الباطل عـدم   ، االنتهازيـة  ذاتوالتمركز حول ال

أي عـدم  ؛وسلوك التظاهر بـالقيم الدينيـة   ، العمل،التظاهر بالعمل )2005يتي،هـال(،إتقان

مؤشرات (وء السلوك وقد أرجع الباحث هذه األشكال من س .االتساق بين األقوال واألفعال

جه عام إلى القيم السلبية التي سادت مؤسسات العمل في المجتمع العربي بو )عدم االنتماء

  )الخ..الدنيا مع الواقف.. تشغل كثير تغلط..طبص تخطاك..أحنا مالنا و(مثل

رين في تشـكيل  يحول أهمية قيم المد 1992وتأتي دراسة عبد الرحمان هيجان سنة       

 62شـملت الدراسـة   .سعوديتين،الهيئة الملكية للجبيل وينبع،وشركة سابكثقافة منظمتين 

 ،على مقياس القيم التنظيمية الذي أعده فرنسـيس و ودكـوك  عتمد فيها امديرا ومشرفا،و

خالل هذه الدراسة إلى أن قيم المديرين تمثل عامال رئيسيا في تشكيل  وتوصل الباحث من

  .)76ص،2005الشاوي،(نقال عن  )1992الهيجان،(.ثقافة المنظمة

ـ  -كـذلك -نفس االتجاه الذي يتناول الثقافة التنظيمية،نجدفي        ال الـدين  دراسـة جم

حول تأثير القيم الثقافية على الكفاءة اإلدارية فـي كـل مـن كوريـا      1993الخازندار 

ومن خالل اعتماد المنهج المقارن في دراسة األنظمة اإلدارية .واليابان،والواليات المتحدة

، الهويات وتوضيح الفروق بينها في الممارسة اإلدارية انطالقا من الفروق في،لهذه الدول

     ألي بلـد   اإلداريأن النظـام   إلـى وقد توصلت الدراسة .م الثقافية لتلك المجتمعاتوالقي

   هو نظام متكامل ال ينفصل عن الهوية الثقافية لألمـة،كما بينـت الدراسـة أن النظـام    

    األمريكيـة  اإلدارةفـي حـين أن    ؛اإلداري الياباني والكوري يتميز بالتأكيد على الوالء

،المرجـع  2005الشـاوي، ( نقال عن )1994الخزندار،(.والمنافسة،والفردية،على الربحية تؤكد

  .)78صالسابق 

عالقـة الثقافـة   حول الدراسة التي قام بها محمد بن غالب العوفي كما يمكن إدراج       

ضـمن   االلتزام التنظيمي في هيئة الرقابة والتحقيق بالمملكة العربية السعوديةالتنظيمية ب
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فالدراسة شـملت  .دعم رؤية وتصور الباحث وتحديده لمشكلة هذا البحثالدراسات التي ت

  :موظفا وكانت تهدف إلى 167

  .التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية في المؤسسة -

 .التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين -

 . وااللتزام التنظيمي ، الكشف عن طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية -

  :وصلت الدراسة إلىوقد ت

  .بين الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيميذات داللة إحصائية وجود عالقة موجبة  -

العدل،والكفاءة، وفرق (القيم التنظيمية التي تؤثر على االلتزام التنظيمي هي  ن أهمإ       

  .)88ص،المرجع السابق 2005الشاوي،( نقال عن )2005العوفي،( )العمل

التنظيم راد داخل من خالل نماذج الدراسات التي تم عرضها أن لسلوك األف يتضح       

ذلك أن جميـع هـذه الدراسـات    .بأطر الثقافة التنظيمية السائدة في التنظيم اوثيق اارتباط

 أن مختلف نماذج السلوك، وكذا سوء السلوك داخل العمل هي نتـاج  إلى أشارت بوضوح

        ظيم، هـذا التفاعـل بـين العنصـرين يتحـول      لتفاعل خصائص الفرد مع خصائص التن

       لقـد مكنـت هـذه الدراسـات     .أو بناء ثقافي يحدد هوية األفراد داخل التنظيم،إلى إطار

  :من تحقيق أمرين هامين

دعمت تصور الباحث للمشكلة المراد دراستها والتي يهدف من خاللها إلـى إيجـاد    :أوال

       وك التنظيمي في ضوء الثقافـة التنظيميـة السـائدة    تفسير علمي لبعض نماذج سوء السل

  . في اإلدارة العمومية الجزائرية

    أعطت هذه الدراسات الباحث صورة واضحة حول التوجه الذي يمكـن أن يسـلكه    :ثانيا

و طبيعـة  ،أو أدوات البحـث ،سواء من حيث منهج الدراسةالبحث، في تناوله لموضوع 

المتضمنة المشكلة و تحديدفي األخير إلى دراسة الميدانية ليخلص ستتم في الالمجتمع الذي 

عالقة بين الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي في اإلدارة العموميـة  دراسة المحاولة 

       .كنموذج للدراسة )المصالح الخارجية للدولة بوالية الوادي(ئريالجزا
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  :)اإلشكالیة(تساؤالت البحث -2

  :لعامالتساؤل ا -1.2
  :لقد جاء هذا البحث كمحاولة لإلجابة على التساؤل العام التالي         

   وسوء السلوك التنظيمـي ،هل توجد عالقة ذات داللـة إحصائية بين الثقافة التنظيمية 

  ؟ أجهزة المصالح الخارجية للدولة بوالية الواديفي 

   :التساؤالت الفرعیة -2.2
  :التاليةت الفرعية التساؤالالرئيسي التساؤل  عن قتنبث           

أجهزة المصالح الخارجيـة للدولـة   في هو مستوى الثقافة التنظيمية السائدة  ما -

  ؟بوالية الوادي

أجهـزة المصـالح الخارجيـة    في هو مستوى سوء السلوك التنظيمي السائد  ما -

 ؟للدولة بوالية الوادي

وسـوء السـلوك    ،نظيميـة هل توجد عالقة ذات داللـة إحصائية بين الثقافة الت -

  ؟أجهزة المصالح الخارجية للدولة بوالية الواديفي  التنظيمي

  :أھمیة البحث - 3

  :األھمیة العلمیة -  1.3
    مبدئيا تكمن أهمية هذه الدراسة في كون موضوع البحث  يرتبط  بشـكل أساسـي          

ي يعتبـر المحـور   األول العنصر اإلنساني الـذ  :وفي ذات الوقت بعنصرين هامين يمثل

اإلدارة (الرئيس في كافة مستويات األداء التنظيمي والثاني هو المنظمة مؤسسـة العمـل  

وإشـباع الحاجـات    ،التي تعتبر بمثابة األداة يستخدمها األفراد للعمل والتبـادل )العمومية

    هـا أفراد وألن نجاح أي مؤسسة يتوقف على مدى تمكـن .واالجتماعية ،والنفسية،المادية

  .السلوك بشكل يتالءم واألطر الثقافة التنظيمية لهذا التنظيم من
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من جهة كان من الطبيعي أن تبرز وبشكل جلي أهمية موضوع البحث الذي يعمد        

في اإلدارة العموميـة   إلى تفسير نماذج من سوء السلوك في ضوء أبعاد الثقافة التنظيمية

  .الجزائرية

موضوع البحث كذلك بالخصوصية التي تميز أشـكال  من جهة أخرى تعلل أهمية        

سوء السلوك التنظيمي المراد دراستها في هذا البحث،كون هذه األشكال من سوء السلوك 

ال تزال لها إمكانية عدم الخضوع لضوابط المراقبة اإلدارية التقليدية،ومحاولـة الباحـث   

التنظيمية السائدة فـي اإلدارة   والثقافة ، معرفة العالقة بين هذه األشكال من سوء السلوك

ضمن إطار المسعى الباحث الرامي إلى الخوض في دراسـة   لالعمومية الجزائرية، يدخ

أو الوجود الواقعي  ،بقدر االنتشار اوغني اجديد امعرفي حقالسوء السلوك التنظيمي بصفته 

 فـي بهـذه   في العمـل وتعد تجربة الباحث الميدانية .لسوء السلوك في اإلدارة الجزائرية

  . اإلدارة من أهم الدوافع التي وجهت الباحث نحو موضوع الدراسة

  :یةلاألھمیة العم -  2.3
والتطوير التنظيمي الذي  ،من أولويات التخطيطسوء السلوك التنظيمي تعتبر دراسة      

الثقافـة  أبعـاد  كمحاولة للتنبؤ بالسلوك المستقبلي لألفراد فـي ضـوء    اإلدارةتسعى إليه 

ومعايير الثقافة  ،ثم العمل على ضبط وتعديل ذلك السلوك بما يتناسب وقيمومن ظيمية،التن

وتعد هذه الدراسة محاولة أو خطوة نحو تحقيق هذا الهدف  .السائدة في المؤسسة التنظيمية

  . من خالل االستفادة من النتائج المتوصل إليها،و التوصيات المقترحة
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  :أھداف البحث - 4

االرتباط بين الثقافة التنظيمية باعتبارها إحـدى القـوى الموجهـة     معرفة عالقة §

  أو غير واعية  ،السلوك التنظيمي كمسار يختاره الفرد بكيفية واعية ءللسلوك،وسو

 . من جهة أخرى

  .دراسة وتحليل أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة في اإلدارة العمومية الجزائرية §

ء السلوك في ضوء أطر الثقافـة التنظيميـة   وضع تفسير علمي لبعض أشكال سو §

بعين االعتبـار البعـد    ذالسائدة في اإلدارة العمومية، انطالقا من رؤية تحليلية تأخ

 .في هذه اإلدارة نيالعامل ثقافي لسلوك األفراد-نفسال

مسـتوى  علـى  ) المحددة في الدراسة(معرفة النتائج السلبية ألشكال سوء السلوك §

ومستوى االختالل الذي  ،اإلدارة العمومية الجزائرية من جهةالعالئقي بين موظفي 

 .من جهة أخرى قد يحدث لوظائف العملية اإلدارية برمتها

 امفهومالمساهمة في إثراء البحث العلمي في مجال سوء السلوك التنظيمي باعتباره  §

 .في ميدان السلوك التنظيمي اجديد

الذي يندرج ضـمن عمليـات    تنظيميتزويد اإلدارة بمقترحات تفيد في التطوير ال §

 . اإلصالح اإلداري،وتحسين مستوى أداء أجهزة اإلدارة العمومية الجزائرية

  :دوافع اختیار موضوع البحث – 5 
يمكن تلخيص الدوافع التي كانت وراء توجه الباحث نحو اختيار موضوع البحـث           

  :في النقاط اآلتية

-وعالقته بالثقافة التنظيمية ،السلوك التنظيمييرتبط اختيار الباحث لموضوع سوء  §

بدافع ذاتي يتمثل في قناعة شخصية بمدى تأثير سوء السلوك التنظيمي  -بالدرجة األولى

      هذه القناعة التي ترسخت لدي من خالل التجربـة المهنيـة كموظـف   ؛ بأبعاده المختلفة

في عديد   تة مناصب وتدرجخاللها عد تشغل 1991في اإلدارة العمومية الجزائرية منذ 
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في العمل بالعديـد مـن مؤسسـات    ا يتهكانت الفترة التي قض لقد.المسؤولية وظائفمن 

وأخيرا ،ثم مديريـة التربيـة  ،فمديرية الشباب والرياضة اإلدارة العامة بداية من البلدية،

ة وأبعاد مشـكل ، بمثابة مجال للمالحظة والوقوف على مختلف المعطيات .مديرية الثقافة

طرفا في العديد من المواقف ذات الصلة بسوء السـلوك   تالبحث،ليس هذا فحسب بل كن

جـد قويـة    تيلهذا السبب كانت رغب.التي سيأتي شرحها الحقا في إحدى أبعاده األربعة

  في العمـل بـاإلدارة    ةالمتواضع ةتجربهذه الستفيد من لتناول هذا الموضوع بالدراسة،أل

ه من تحصيل معرفي في مجال السلوك التنظيمي من جهـة  توتوظيف ما اكتسب ،من جهة

بالثقافـة   وعالقتـه  ،ومن ثم المعالجة البحثية لمشكلة سوء السـلوك التنظيمـي   ؛أخرى

  .في اإلدارة العمومية الجزائريةالتنظيمية 

       خـالل الدراسـة  ) لوكيـا الهاشـمي  .د.أ( يمن طرف أستاذ يتهكان للتوجيه الذي تلق §

 ،قصد التركيز على موضوع الثقافة التنظيمية) السنة األولى ماجستير(في السنة نظرية

لموضوع البحث يفي تعزيز اختيار البالغُ األثر. 

إن كون موضوع البحث،يتميز بالجدة خاصة بالنسبة لمتغير سوء السـلوك التنظيمـي    §

ـ  اجديد امفهومعتبر الذي ي        د لـدى الباحـث رغبـة   ـّفي مجال علم النفس العمل،ول

                       .موضوعالفي خوض تجربة البحث في هذا 
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   :فرضیات البحث - 6

å-  بين أفراد الثقافة التنظيمية السائدة فروق ذات داللة إحصائية في مستوى د ـتوج  

  . عينة الدراسة       

ستوى مبين متوسطات استجابات أفراد العينة حول فروق ذات داللة إحصائية توجد  -1.1

  .،في ظل متغير الفئة المهنيةالثقافة التنظيمية

مستوى بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول فروق ذات داللة إحصائية توجد  –2.1

  .،في ظل متغير األقدميةالثقافة التنظيمية
مستوى بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول فروق ذات داللة إحصائية توجد  –3.1

  . ،في ظل متغير  الجنسظيميةالثقافة التن
    

ç-  روق ذات داللة إحصائية في مستوى سوء السلوك التنظيمي بين أفراد ـد فـتوج  

  . عينة الدراسة      

بين متوسطات استجابات أفـراد العينـة حـول    فروق ذات داللة إحصائية توجد  – 1.2

   .،في ظل متغير الفئة المهنيةمستوى سوء السلوك التنظيمي

بين متوسطات استجابات أفـراد العينـة حـول    فروق ذات داللة إحصائية توجد  - 2.2

  . ،في ظل متغير األقدميةمستوى سوء السلوك التنظيمي

بين متوسطات استجابات أفـراد العينـة حـول    فروق ذات داللة إحصائية توجد  - 3.2

  . ،في ظل متغير الجنسمستوى سوء السلوك التنظيمي
  

é-  ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وسوء السلوك  سالبةارتباط توجد عالقة

       .لدى أفراد عينة الدراسة التنظيمي
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   :البحث تالتعاریف اإلجرائیة لمصطلحا - 7
  

   culture organisationnelle :قافة التنظیمیةثال -1.7

، م التنظيميـة في هذا البحـث مجموعـة القـي    يقصد بالثقافة في الثقافة التنظيمية        

 ةاإلدارأجهـزة  والمعتقدات السـائدة فـي    ،المرتبطة بأساليب التعامل،واألفكار توالعادا

 والتي يسعى الباحث إلى دراسـة أبعادهـا    ، )ريات الوالئيةيالمد(.بوالية الواديالعمومية 

 كوك،والذي نقله إلى العربيةدديف فرانسيس ومايك وو:من خالل مقياس القيم التنظيمية لـ

ويتناول هذا المقياس الثقافة التنظيمية مـن خـالل    ،الدكتور عبد الرحمان أحمد الهيجان

  :األبعاد التالية

  القيم التنظيمية وقيم مقياس أبعاد )  01(جدول رقم

  القیمة  البعد  الرقم

01    

  إدارة اإلدارة

  القـــــوة

  الصفـــوة

  المكافـــأة

02    

  إدارة المهمة

  الفعاليـــة

  الكفايــــة

  االقتصـــاد

03    

  إدارة العالقات

  العـــــدل

  القانون والنظام

  العمل الجماعي

04    

  إدارة البيئة

  الدفــــاع

  استغالل الفرص

  التنافــــس
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   mauvais comportement  organisationnel:سوء السلوك التنظیمي -2.7

ن يـالموظفالسلوكيات التي تصدر من :البحث اذويقصد بسوء السلوك التنظيمي في ه     

 إطـارات، أو  ، بسـطاء  ينمـوظف  ان في اإلدارة العمومية الجزائرية سواء كانويالعامل

أو منافيـة   ، لوائح اإلداريـة ل،بحيث تكون هذه السلوكيات مخالفة للتعليمات و اينومسئول

 ،لى مستوى األداء الوظيفيبحيث تكون لها تأثيرات سلبية ع؛ ألخالقيات الممارسة المهنية

  . على الجانب العالئقي في محيط العمل أو

الموضـحة   ويتضمن سوء السلوك التنظيمي المراد قياسه في هذه الدراسة األبعاد        

  : التاليفي الجدول 
  

  استبيان سوء السلوك التنظيميوأشكال سوء السلوك أبعاد ) 02(جدول رقم
  

  نوع سوء السلوك  البعد  الرقم

  تبديد الوقت  تقييد الوقت  01

  الغياب

02    

  تقييد العمل

  التظاهر بالعمل

  الروح الهدامة والتخريبية

  التمرد

  السرقة،االختالس  تقييد اإلنتاج  03

  اإلتالف

04    

  االندمـاج

  السخرية

  المضايقة

  االعتداء

  .التحرش الجنسي
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  l'administration  publique :العامة اإلدارة -3.7

         في هذا البحث الهيئـات اإلداريـة المتمثلـة    الجزائرية ويقصد باإلدارة العمومية       

 )ريات الوالئيةيالمد(والموجودة على مستوى والية الوادي ، في المصالح الخارجية للدولة 

المصالح العامة والمعامالت اإلدارية المتعلقة ب ،بالقيام بمجموع الخدمات -قانونا –والمكلفة

 السياسـية،  االجتماعيـة،  في مختلف شؤون الحياة االقتصادية، ألفراد الشعب الجزائري

رية يمد،رية السـياحة يمد،الفالحية رية المصالحيمد،رية اإلدارة المحليةيمد :وهي.والثقافية

رية الصناعات المتوسـطة  يمد،رية الصحة والسكانيمد.رية التربيةيوالصناعة مد،المناجم

مديرية التخطـيط والتهيئـة   ،رية البريد والتكنولوجياتيمد،لصغيرة والصناعات التقليديةوا

ريــة مســح يمد،مديريــة النشــاط االجتماعي،ريــة الشــباب والرياضــةيمد،العمرانية

ريـة الشـؤون   بمد،ريـة المجاهدين يمد،الغاباتمحافظـة  مدرية ،رية البيئةيمد،األراضي

ريـة  يمد،رية السكن والتجهيزات العموميةيمد،والبناء رية التعميريمد،رية النقليمد،الدينية

مديرية ،الضـرائب ،ريـة الحمايـة المدنية  يمد،رية أمالك الدولةيمد،رية التجارةيمد،الري

مديريـة المواصـالت   ،التكوين المهني،مديرية التجارة،مديرية األشغال العمومية،التشغيل

  .الثقافة،مديرية مديرية الخدمات الجامعية،السلكية والالسلكية
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   :صعوبات البحث – 8
ترتبط جل الصعوبات التي واجهت الباحث خالل إنجازه لهذه الدراسة بالجاني        

  :التطبيقي ويمكن حصرها في النقاط اآلتية

اإلدراك السلبي لبعض المسؤولين بالمدريات ألهداف البحث خاصة وأن أحد متغيراته  §

ل عبئ على الباحث ال قناعهم بموضوعية مما شك.تتعلق بسوء داخل مكان العمل

وقد كان لهذه الصعوبة أثر في اختيار عينة .وحيادية أهداف البحث وضرورة تعاونهم

  .الدراسة

عامل ضيق الوقت وتأثيره على مجريات البحث خاصة الدراسة الميدانية،باإلضافة    §

ر من األحيان إلى ظروف الباحث من خالل التزاماته المهنية،والتي اضطر في الكثي

 .     التعامل معها بكيفية فيها شيء من سوء السلوك التنظيمي

الذي جرت فيه الدراسة  )المناخ الصحراوي (لقد شكل عامل المناخ بوالية الوادي §

من رياح ودرجة حرارة مرتفعة،صعوبة للباحث خالل التنقل  )ماي-أفريل ( الميدانية،

 .تعلقة بالبحثمن مديرية إلى أخرى لجمع البيانات الم

إذا كان الباحث قد تمكن من إيجاد المراجع الكافية التي تناولت موضوع الثقافة التنظيمية 

       فإن األمر لم يكن كذلك بالنسبة لمتغير سوء السلوك التنظيمي،الـذي وجـدت صـعوبة   

  .في جمع المادة العلمية المتعلقة به بشكل مباشر
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  :خالصة الفصل ≅
  

هذا الفصل تم التطرق إلى موضوع البحث الذي يتناول مشكلة الثقافة التنظيمية  في       

حيـث تـم   ؛ وعالقتها بسوء السلوك التنظيمـي ، السائدة في اإلدارة العمومية الجزائرية 

ها،وإطارهـا النظـري   وأبعدها من خالل تحديـد معالم  ، عرض مختلف جوانب المشكلة

وقـد  .ت السابقة التي لها عالقة بموضوع البحثوالدراسا ،في مختلف األبحاثالمتضمن 

جاءت تساؤالت البحث بمثابة العنصر الرئيس الذي يحدد االتجاه البحثي المحـدد لمسـار   

   .ببعض المصالح الداخلية والخارجية لوالية الوادي الدراسة الميدانية
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  الثقافة التنظیمیة    
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  :تمھید ≅
  

 لقد تجاوز علم النفس اإلطار الضيق الذي جعل منه ولفترة طويلة يحلل الظـواهر        

 ،المنعكسـات  و ،والتـداعيات  ، واألفكار،األحاسـيس تتألف من  العقلية يوصفها بناءات

       الوقـت   ذاتإلى مسـتوى اشـمل وأعمـق فـي      ليصل؛  والمخططات الحسية الحركية

     العليـا  وذلك بمحاوالت الباحثين وصـف الظـواهر العقليـة   ،بشريفي دراسة السلوك ال

والممارسات االجتماعية التي يعـيش فيهـا    ، واألساطير ، اللغة على أنها كيانات تخلقها

الذي يجعل من هذا االتجاه الثـاني فـي علـم     األمر )11-10:ص. ،ص2002مايكل،(.الفرد

  .على كافة األفراد تعميمالنفس ال يتوقع من أن يحقق نتائج لها صفة ال

ـ تتخ كونها،مـن نتـائج الثقافـة    والعقلية العليا هي ، فكون العمليات النفسية          فل

  .أو تتفاعل فيه ،والوسط الثقافي الذي تنمو ، المجتمع باختالف بالضرورة

        في حقيقة األمر هو ما توصلت إليه نتائج الدراسـات فـي الوقـوف     ذلك ومرد    

بالتالي بروز مـا  و ؛أو المؤشرات الثقافية ، الفروق بين المؤسسات في بعض األبعادعلى 

يفي األساس دراسة السلوك  الذي يتناول ملعلم النفس الع وميدان.الهوية التنظيميةبى سم

تأثر بدوره ) السلوك التنظيمي(.بصفة عامة داخل المنظمات وأ ، العملمحيط اإلنساني في 

،ومنـه وضـع البـاحثون    اثقافي –انفسي امركبد للسلوك اإلنساني باعتباره بهذا الفهم الجدي

  .المناخ التنظيمي-القيم التنظيمية-الثقافة التنظيمية : مفاهيم جديدة مثل

وهو ، والتحليل ومن خالل هذا الفصل سنحاول تناول إحدى هذه المفاهيم بالشرح        

ية كبيرة في جميع الدراسات في مجال علم التنظيمية التي صارت تحتل أهم الثقافة مفهوم

 ارئيسـي  اعلى أساس أن ثقافة المنظمة باتت تشكل مؤشـر اإلدارة أو علم  ، النفس العمل

  . واإلدارية لنجاح المؤسسات والتنظيمات االقتصادية
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  :الثقافـة – 1

  :مفھوم الثقافة - 1.1
المدى الذي ينطوي عليه    ،لثقافةيعكس العدد الكبير للتعاريف التي تناولت مفهوم ا       

حاطة إلا علىذلك أن تعريف الثقافة يظل قاصرا ،  هذا المفهوم من الشمولية واالتساع

ف ـات بين مختلف التعاريـوأن االختالف )31،ص1992فراج،(نة للثقافةبكل الجوانب المكو

  .الثقافةمردها إلى التباين من حيث الزاوية التي ينظر من خاللها كل باحث إلى 

كأشهر التعاريف لمفهوم ) Tylor.Eتايلور(نثروبولوجي األيأتي تعريف العالم        

 ،والمعتقدات ،ذلك الكل المركب المعقد الذي يشمل المعلومات ": فها بأنهاحيث يعر ،الثقافة

ع ـالتي يستطي رىـع القدرات األخـوجمي،والعادات،والتقاليد،رفوالع،واألخالق ،والفن

حسب التصنيف الذي وضعته سامية ." في مجتمع اعضوان أن يكتسبها بوصفه ـاإلنس

دد المظاهر ـة التي تعـحسن الساعاتي يندرج هذا التعريف ضمن فئة التعاريف الوصفي

  .المختلفة لمحتوى للثقافة

ونجد كذلك تعاريف أخرى تهتم بالثقافة كقاعدة وأسلوب يتبعها الناس في أعمالهم  -     

الذي يرى  Kluckhohn 1951ومنها تعريف كالكون )التعاريف المعيارية(موأفكارهـ

  "الثقافة تشير إلى األسلوب المتميز لحياة مجموعة من الناس أو خطة حياتهم ": بأن

 Fordالمشكالت كتعريف فورد وأداة لحلِّ ،تعريفات تنظر للثقافة كعملية تكيف -     

للمشكالت  الوتعطي حلو ، كم السلوك اإلنسانيتتمثل الثقافة في شكل قواعد تح"  :1939

  )40- 35ص .،ص1998الساعاتي،(" االجتماعية

تمثل " :  A.Davis 1948كتعريف دايفيس ، تعريفات تهتم بعنصر التعلم اإلنساني -    

وتعريف ،  " الثقافة كل مظاهر السلوك التي يتعلمها الفرد في تكيفه مع المجموعة

D.Bollinger et G. Hofsted  :" هي البرمجة الجماعية للعقل البشري التي تسمح
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 )Bollinger et Hofsted,1987,pp27-28("رىـة من الناس عن أخـبتمييز أعضاء فئ

    ) 55:مرجع سابق،ص،2004بوياية،( نقال عن

   Lintonالتعريفات البنيوية التي تبرز الصفة التجريدية للثقافة مثل تعريف لينتون -    

ثقافات ليست في آخر تحليلي لها أكثر من استجابات منظمة متكررة ألعضاء وال":  1945

  ) 47.مرجع سابق،ص،1998الساعاتي،("المجتمع

ومن حيث االرتباط بموضوع البحث نجد أن التعريفات التطورية التي تنطوي       -    

   :على ثالثة اتجاهات

 Product اًاتجاه ينظر إلى الثقافة باعتبارها نتاج* 

  Ideas   ا اتجاه ينظر إلى الثقافة باعتبارها أفكار *

 Symbolsا اتجاه ينظر إلى الثقافة باعتبارها رموز* 

     سـتكون  ) الثقافـة التطبيقيـة  (ذلك أن دراستنا للثقافة التنظيمية في إطار التنظـيم         

 امتغيـر (ها باعتبار اورموز ا ،وأفكار ا ،من خالل النظرة التحليلية من حيث كونها نتاج

ــة ، مــن خــالل خصائصــها الســيكولوجية  )المســتق ــذكر والمعياري  .الســالفة ال

  )49.المرجع السابق،ص،1998الساعاتي،(
  

   :      مستویات الثقافة -2.1
 :1945في سنة الذي صدر" ألساس الثقافي للشخصيةا"يقول رالف لنتون في كتابه        

العنصـر المـادي هـو اإلنتـاج     : اصـر أن الثقافة تتضمن علـى األقـل ثالثـة عن   « 

وأخيرا العنصر النفسي وهو .الصناعي،والعنصر الحركي وهو عبارة عن السلوك الظاهر

  .»والقيم التي يشترك فيها أفراد المجتمع، والموافقة  ، عبارة عن المعرفة

     ) Overt culture(ويشمل العنصر األول والثاني المظهر المفتـوح مـن الثقافـة         

   ).Covert Culture(ا العنصر الثالث فيثمل المظهر المستترأم

   ) 201،ص1975 وآخرون، مذكور،(
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   :الثقافیة -األنماط  -النظم  -3.1
التي تتشـكل   ثقافية وكل نظام يتكون من عدة أنماط،ظم ثقافيةنتتكون كل ثقافة من       

ثقافة تتكـون مـن تنظـيم       كل .ى السمات الثقافيةسمـبدورها من وحدات ثقافية بسيطة تُ

ـ .الخ..وتنظيم سياسي ، وتنظيم اقتصادي ، اجتماعي ذنا وكل نظام يتألف من أنماط فإذا أخ

 الصـيام،  ونمـط ، فإننا نجد نمط الزكاة،ونمط الزواج  ، اإلسالمي كنظام اجتماعيالدين 

  .ونمـط الحـج

يزها من الوحـدات  هي أصغر وحدة يمكن تمي) Culture Traits(والسمة الثقافية       

    استخـدام األصـابع   ، أو والسكين مثال ، فاستخـدام الشوكـة؛ المماثلة في البناء الثقافي

 سـمة ثقافيـة  أو عينـا  ، ،ودفع الديـة نقـدا   في تنـاول الطعـام هـي سـمة ثقافيـة     

    )341المرجع السابق ص ،1975مذكور،وآخرون،(

  :والشخصیة الثقافة -4.1
تتضح بجالء العالقة بين  هاوالعناصر المكونة ل ،ول مفهوم الثقافةمما سبق ذكره ح       

      نتاج الثقافة التي يترعرع فيها الفرد ذلك أن الشخصية هي  .والثقافة ، الفرد شخصية

كما تحدد القيم .ث من تأثير في أفكاره،ومعتقداته،ومعلوماته،وخبراتهدـحالل ما تُـمن خ

اإلنسان "قد تكون مقولة .فرض عليه التقاليد التي يتمسك بهاوالمعايير التي يسترشد بها،وت

وتعمـل الثقافـة .على دور الوسط الثقافي في تشكيل شخصية الفرد لها داللة" ابن بيئته

 Socializationعلى صياغـة شخصية الفرد من خالل عملية التنشئـة االجتماعية 

 ،الروضة،المدرسة،ألسرةا( من خالل مؤسسات )223مرجع سابق، ص،1998الساعاتي،(

  ).العمل ةمؤسسالمسجد،

وبالنسبة لعالقة التنظيم بشخصية الفرد،فإن هذا األخير ومن خالل حياته داخل هذا        

) هويته(وتصبح صورة الذات .ومعايير السلوك فيه ، وضوابطه ،قيمه ِلالتنظيم يقوم بتمثُّ

والتي تؤثر إلى حد  ،عن مؤسسته محددة ضمن تلك التمثالت الفردية التي يكونها الفرد
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وهذا ما يساعدنا على تفسير تميز األفراد حسب .في اتجاهات وسلوكيات حامليها كبير

  .)Dussauge et Ramanantsao1987,p203 (.مجتمعاتهم أو التنظيمات التي ينتمون إليها

  :"يةوالشخص يالبناء البيروقراط:"  يقول روبرت ميترون في مقالة له بعنوان       

    إن الفرد يشهد عملية تنشئة اجتماعية داخل التنظيمات البيروقراطية،حيث يطرأ  «

 المطلق بالنظام، مها ما هو واضح،كااللتزاـمن م تغيراتٌـاء التنظيـعلى شخصية أعض

يظهر فقط في مواقف  ومنها ما هو كامن.واالمتثال للسلطة،واالحتكام للقواعد، واالنتظام 

وتكوينه  ،في شخصيات األفراد نتيجة لخصائص التنظيم اإلداري ث تغيراتٌكما تحد.معينة

             )95:،ص1975محمد،(».والتكيف معها ،الداخلي مما يفرض على األفراد تبنيها

   :الثقافة والھویة -5.1
إلى العالقـة  ) B.ramanantsoaو رمانوتسوا  R.reitterروتي (يشير كل من         

إذ .متـرادفين   اليسفرغم كونهما مفهومين متقاربين إال أنهما .قافة والهويةبين مفهومي الث

مجموعة واسعة وغامضـة مـن المبـادئ والرمـوز المرتبطـة بالفعـل       "تمثل الثقافة 

بينما عند تحليـل ماهيـة   . الجماعي،تبقى على السطح في مستوى الشعور،وقبل الشعور

ن الثقافـة  كـو الهويـة أيـن تُ   أو ال نجـد  ،التصورات،فعل هذا المسـتوى فقـط نجـد   

والفعل  ،التفكير نمطُ "وهي كذلك  )&R.reitter,1985,p:97 B.ramanantsoa(.مدلولها

وتقبله  ، والتقليدي يتقاسمه كل أفراد المؤسسة ،ويجب على األعضاء الجدد تعلمه ، المعتاد

يـة  تعتبـر   في حين أن الهو ) M.godet ,1985,p:400("ولو جزئيا حتى تتقبلهم المؤسسة

الذي يـتم تشـكيله مـن خـالل قـوة الثقافـة التـي يمثلهـا         ) LOGO(بمثابة الرمز

        وتعطي للتنظيم هوية خاصـة تميـزه عـن غيـره     )Strategor,1988,p:400(.األفراد

   ، وعليه يمكن القول أن الهوية تجمع بين ما هو ذاتي تصورات األفـراد ؛  من التنظيمات

   )57:مرجع سابق،ص،2004بوياية،(و تمثالتهم 
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  :تصنیف الثقافة  -6.1
  فقد تنوعت التصنيفات ، وتعدد الرؤى لهذا المفهوم ؛  نظرا لشمولية مفهوم الثقافة        

التي وذالوالمعيار  ، وذلك بتعدد واختالف الزاويا ، عت للثقافةضدراسة  مامن خالله ي تم

   )57:مرجع سابق،ص 2004بوياية،(:يير التاليةوعليه يمكن تصنيف الثقافة حسب المعا.الثقافة

  :من حيث االنتشار  -

       التي تشير إلى كل ما يـربط  بـين أفـراد الكـائن البشـري        :الثقافة اإلنسانية §

  .وما يميزهم عن باقي المخلوقات ، على مستوى المعمورة

كالثقافـة  التي تشير إلى الروابط المشتركة ألفراد مجتمـع مـا    :الثقافة المجتمعية §

الثقافات :بدورها  ثقافيات فرعية هي  تضم  والتي )أو واإلسالمية مثال ، العربية 

  .ثقافة مؤسساستية مذهبية،ثقافات  ، الوطنية،ثقافات جهوية

  :من حيث الفعالية -

الجيد والتكيف  داءألا وهي الثقافة ذات الفعالية الكبيرة ،حيث تحقق :ثقافة ديناميكية §

  )J.C.Fauvert et J.R.Fourtou,1985,p:109(.ط المنظمةمع مستجدات محي

وغالبا ما تعكس صفات  ؛ ومحبطة ، وهي ثقافة تتصف بكونها مثبطة: ثقافة سلبية §

  .للمنظمة ءعدم االنتما

  :من حيث القوة والضعف -

  . أو المجتمع ،ألفراد التنظيم وهي الثقافة التي تصل إلى تحقيق هوية: ثقافة قوية §

، من النظام القيمي المهتز بفعل التنناقضـات   انوعوهي التي تعكس : ثقافة ضعيفة §

  .والصراعات بين مختلف الثقافات الفرعية التي تتعاقب على السيطرة داخل التنظيم

  :من حيث نمط التسيير -

وهي التي تنطلق من االفتراض بأن القائد هو المسيطر اآلمر الناهي  :ثقافة تسلطية §

وبالتالي ؛يتمتعون بمستوى النضج الذي يمكنهم من التصـرف واألفراد ال  ،الوحيد

  )لماجريقور Xتبعا لنظرية.(وأسلوب القائد داخل التنظيم ،تعكس الثقافة طريقة
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التي تقبل بوجود االختالف فـي الرأي،وتنطلـق مـن اإليمـان     : ثقافة ديمقراطية §

والقـدرة   بضرورة مشاركة األفراد بفعالية في التنظيم على أساس تمتعهم بالنضج

 نقـال عـن  ) Y()M.Bergadaa,1990,pp:26-27تماشيا مع نظريـة  ( على الفعل

 )59-58:ص .ص المرجع السابق،،2004بوياية،(

  

  :الثقافة التنظیمیةمفھوم  – 2
 الثالثينيـات مـن القـرن الماضـي     أواخـر  إلـى يعد ظهور الثقافة التنظيميـة         

)1983Smiricich,(،  رايـش  أشـار  إذ ؛مرحلـة الخمسـينيات  وتزايد االهتمام بها في      

)1985Rrice, ( عن نقال)احتلت مكانة بارزة في المجتمع  أنها إلى )،على النت2006،أسار

  ويعزى الباحث سـبب ذلـك    ،)Symbolism(عرف بمفهوم الرمزية ر ما يعب األمريكي

يحملونه من قيم وما كانوا -رموزها-ظهور الشركات العمالقة الناجحة بقيادة مؤسسيها إلى

  .منتجاتها أو،  أعماقهاثقافية كانت واضحة في 

 كولهـون (للثقافـة التنظيميـة   تعريفاً ) 164(ومنذ الخمسينات كان ما يقارب الـ       

فاق توعدم اال ، لإلرباك وهذا بحد ذاته مؤشرKroeber & Klukhon( ،  1952وكلوبر

تعريفها بأسلوب  إمكانيةى التي تتحدالمصطلحات  إحدى أنهامما يبين .على تعريف محدد

من المعاني للثقافة تتعـدد   هناك عدداً أنكما  .)1: 1994العطيـة  ( األغراضيصلح لجميع 

ـ  )Dension, 1990(   الذين يستخدمونها لهذا يصـف دينسـيون   األفرادبعدد  ة ـالثقاف

 أو ، عريفمحاوالً وصف حالة الغموض التي جعلت عملية ت،بأنها هدف متحرك التنظيمية

ومنذ مؤتمر جامعـة يتسـنبرج   .للثقافة التنظيمية محاطاً بنوع من الغموض مفهومٍ وضعِ

بأنه كان بمثابة الـوالدة  الدليمي  والذي يصفه،1984عن الثقافة التنظيمية في عام  األول

 اإلطارالحقيقية لمفهوم الثقافة التنظيمية وحتى اآلن فقد استطاع باحثوا علم المنظمة وضع 

  )02،ص1998،الدليمي(.لنظري للثقافة التنظيميةا
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وغير الملحوظـة   ،والنسيج الثقافي هو بناء ذو مستويين من الخصائص الملحوظة         

وتتمثـل   .واألسـاطير  ،واللغـة  ،والقصـص  ،والرمـوز  ،بنماذج السلوك األولىتتمثل 

بذلك  ات المشتركةواالفتراض ، والمعتقدات ، والعادات، الخصائص غير الملحوظة بالقيم 

المنظمـة   أعضـاء ويوجـه  ،  نيالمستوين النسيج الثقافي هو نماذج لهذين إف ، الوصف

وتشكل الثقافـة التنظيميـة   .وتوازنها الداخلي ،لمعالجة المشاكل المتعلقة بتكيفها الخارجي

علـى   ،2006،أســــار (.الموجهة لسلوك األفراد داخـل المنظمـة  القوى  أهمواحدة من 

  )ع سابقمرجالنت،

  

  : تعاریف الثقافة التنظیمیة - 1/1
الن مفهـوم   ؛مفهوم الثقافة التنظيمية هو مفهوم مجـازي  يعتقد بعض الباحثين أن -    

 وعليه يذهب العديد من العلمـاء إلـى أن الثقافـة   ،الثقافة يتصل أصال باألفراد والشعوب

 ، العملية اإلداريـة ثيرها على وتأ ،عام إلى القيم السائدة في المجتمع التنظيمية تشير بوجه

  ) 148،ص2000،القريوتي( (keith dorves1977) في محيط العمل أو سلوك العاملين 

    تشمل منظومة القـيم األساسـية    Edgar.h.sachinالثقافة التنظيمية حسب شين  -     

أي  ،التي تتحكم في سياستها تجـاه المـوظفين والعمـالء    والفلسفة ،التي تتبناها المنظمة

والمعتقدات التي يتشارك في األيمان بها  ،واالفتراضات ،المهام الطريقة التي يتم بها أنجاز

  .وااللتفاف حولها أعضاء التنظيم 

            مجموعـة  عـن الثقافـة التنظيميـة هـي عبـارة      أن wheelen ويرى ولـن  -      

  .لمنظمةوالقيم التي يشترك بها أعضاء ا ، والتوقعات ، من االعتقادات

والمعتقدات  يشترك ، بأنها نظام من القيم   shermerbornويعرفها شرمربورن -      

 .بحيث ينمو هذا النظام ضمن المنظمة الواحدة ؛ العاملون في المنظمة بها

 النسـيج االجتمـاعي  "بأنهـا  siehl et martin)ويعرفها كل من سيل ومـارتن   -      

  "والمعياري الذي يربط المنظمة
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كلمـة   " فيرى أن الثقافة التنظيمية عبارة عـن  H.wadleftأما هار ولد ليفيت  -      

، األخالقيـات  و ،والتقاليد والقـيم ،تشير إلى مجموعة كاملة من المعتقدات..مظلية شاملة

الذين يشتركون فيها بطريقـة   التي تميز مجموعة معينة من الناس والعادات ، والتوقعات

   "راكغير مباشرة  وبدون إد

فـي رمـوز    الثقافة التنظيمية بأنهـا تظهـر  pettigrew 1979بيتجرو ويعرف -      

اإلدارية  كما تظهر من خالل  الممارسات،المعمارية والهندسة،واألساطير،والطقوس،اللغة

   ).311،ص2002،العميان(.ومعايير السلوك المرتبط به

وطرائق  ، ة مترابطة من كيفياتمجمع"فيعتبر الثقافة التنظيمية G .Rocherأما  -      

       وكونهـا متعلمـة ويتقاسـمها مجموعـة     .التفكير،اإلحساس والسلوك تأخذ طابعا رسميا

من األفراد فهي تساهم بصفة موضـوعية ورمزيـة فـي تشـكيلهم كجماعـة خاصـة       

  ) 55:مرجع سابق،ص،2004بوياية،(نقال عن  )Héléne, 1990, pp 122.123(."ومتميزة

 ،والمعتقدات ،واالفتراضات ، والقيم،المفاهيم،الفلسفات" التنظيميةتمثل الثقافة  كما -     

قـة واحـدة   توبفـي   التي تربط بين أجزاء المنظمـة  والمعايير ،واالتجاهات،والتوقعات

  .)458صمرجع سابق،،1992،والسو سيزالقي ف(والمشتركة بين العاملين 

     مشـترك  تراث "لتنظيمية هي عبارة عن أن الثقافة ا M. Thevenetيرى تافيني  -     

لى استقرار النظام،وهي إكما تؤدي  ، والمعتقدات تسمح ألفراد المنظمة بالتماثل ، من القيم

تحمل مجموعة من النقاط تفيد في توجيه وتعديل السلوكات في اتخاذ قـرارات التسـيير   

  . )56:مرجع سابق،ص،2004بوياية،(نقال عن ),M. Thevenet("الهامة
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  :مناقشة التعاریف

عـدة  يتضح من خالل التعاريف التي أوردناها حول الثقافة التنظيمية  أنهـا تحمـل        

  :نلخصها في اآلتيمدلوالت 

     في الثقافة التنظيمية هو القـيم   األساسي والمميز يتفق جميع الباحثين أن العنصر :أوال -

القـيم   أنو ، التي يشترك فيها أفراد التنظيم عاييروالم ،والتوقعات ،التي تمثل االعتقادات

  .تعتبر المفهوم األساسي لتقييم سلوك األفراد داخل التنظيم

الممارسات التنظيمية المختلفة داخل أي  عنصر تشير بعض التعاريف إلى أهمية :ثانيا -

  .التنظيمية تنظيم في تحديد مفهوم الثقافة

لـى ذلـك التـراث مـن المعرفـة األدائيـة،وطرق       تشير الثقافة التنظيميـة إ  :ثالثا -

التفكير،والسلوك والممارسات التي نشأت،وتطورت مع مرور الزمن وصارت سمة خاصة 

بين أعضاء التنظـيم حـول السـلوك     امشترك اوإدراك ،بحيث تخلق تصورا عاما.للتنظيم

تصور،ما بين وعليه فالثقافة التنظيمية هي البحث عن التوازن في ال. "ئهالمتوقع من أعضا

مرجـع  ،ال2004بويايـة، (". وتقبـل األهـداف الجماعيـة    ،احترام الهوية الذاتيـة للفـرد  

  .)56:سابق،صال

هـذه   يشير بعض الباحثين بشكل ضمني في تعريفاتهم للثقافة التنظيمية إلـى أن  :ارابع -

          األفـراد األقويـاء فـي التنظـيم     األخيرة تمثل في األساس القـيم التـي يـؤمن بهـا    

   عن قيم األفـراد ذوي  النفـوذ    المنظمة تعبر أي أن ثقافة ،)الخ...قادة-مشرفون-مدراء(

في سلوك األفراد كما تحدد األسلوب الذي يتبعـه  هـؤالء    وتؤثر هذه القيم ،في المنظمة

  .)1992،الهيجان(ومنظماتهم ،هميوإداراتهم لمرؤوس ،األفراد في قراراتهم

واإلحسـاس   ،والجمع بين السـلوك ، تعاريف بصفة الربط لقد تميزت بعض ال :خامسا -

والعقل،األمر الذي يعكس إمكانية الدراسة الموضوعية للثقافـة التنظيميـة مـن خـالل     

أي  ؛ على مستوى الـدالالت ) الرمزية(على الرغم من احتفاظ الثقافة بخاصية .المالحظة

   )55:ص ،،مرجع سابق2004بوياية،(.وفي الجماعة ،أنها ضمنية في الفرد
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  :الوظائف األساسیة للثقافة التنظیمیة - 3

  :التنظيمية في خمسة نقاط هي  يمكن حصر الوظائف األساسية  للثقافة       

  ن ـة بالعامليـوتحدد الهوية الخاص ،ةـالثقافة التنظيمية تنمي الشعور بالذاتي  -  أ

لمنظمة التـي ينتمـون   و الوالء بين العاملين ل ،في إيجاد االلتزام اأساسي اتلعب دور  -  ب

والمصالح الذاتية للعاملين والتي قـد   ، إليها وبتالي التغلب على الوالءات الشخصية

 .العامة للمنظمة تتعارض مع األهداف

االستقرار داخل المنظمـة بحيـث تؤكـد     تساهم الثقافة التنظيمية في تحقيق عملية  -  ت

 .وجودها كنظام اجتماعي متكامل 

كما تمثل المصدر الذي يعطي معنى  ، للعاملين امرجعي اإطارالتنظيمية الثقافة  تمثل  -  ث

 .واضحا وفاعال لنشاط  المنظمة

        خاصـة إذا كانـت   ،واعتـزاز للعـاملين بها   ،الثقافة التنظيمية مصـدر فخـر   عدتُ  -  ج

 .والتغلب على المتنافسين ،والتميز،على قيم معينة مثل االبتكار تؤكد

 ). 05ص ،2001،عبد الوهاب(    

  :خصائص الثقافة  التنظیمیة - 4

تشير الثقافة التنظيمية إلى نظـام مـن المعـاني المشـتركة التـي يتمسـك بهـا              

   مـن المعـاني    وهذا النظام،وتتميز المنظمة عن غيرها من المنظمات األخرى،األعضاء

التي تعبر عـن جـوهر    هو في حقيقة األمر عبارة عن خصائص أساسية للقيم التنظيمية

  )326:ص ،2003 العطية(.ثقافة التنظيميةال

  .أي تشبع العاملين على اإلبداع و المخاطرة :رـاإلبداع والمخاط •

أن يكونـوا   نوفيها العـامل ي يتوقع ـالت ةـوتعني الدرج :لـاه للتفاصيـاالنتب •

  .منتبهين للتفاصيل الدقيقة

  )رجاتخالم(على النتائج  اإلدارة درجة تركيز :التوجه نحو النتائج •
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  .على األفراد درجة اهتمام اإلدارة بتأثيرها :لتوجه نحو األفرادا •

  .درجة فعاليات العمل حول الفرق ال األفراد :التوجه نحو الفريق •

  .سهولة وودية التعامل معهم وتنافسهم ال ،األفراد درجة عدوانية:العدوانية •

   درجة تأكيد فعاليات المنظمة بالمحافظة على الحالة الراهنة:الثبات •

التنظيمية بكونها قوة اجتماعية تـتحكم فـي أنمـاط السـلوك      كما تتميز الثقافة          

كما تمدهم بالطاقة الفاعلـة  ،لإلفراد ومعارفهم دراكيةإلا وذلك بتشكيل الخارطة،التنظيمي

ويعتقد بعض الباحثين أن الثقافة التنظيمية تستمد  خصائصها من الثقافـة  . للتعبئة العملية

  :في  العناصر التالية يه يمكن تحديد خصائص الثقافة التنظيميةوعل،العامة

  :اإلنسانیة -1. 4 

 ،ويبدع عناصرها ، الثقافةاإلنسان هو الوحيد الذي يصنع  فالثقافة صفة إنسانية الن      

التنظيمية لهـا سـمة    والثقافة .وهي بدورها تشكل هويته ؛ويرسم محتواها عبر العصور

القيم التي يأتي بها و،والمعاني ، والمدركات ، ل من المعرف والحقائقاإلنسانية ألنها تشك

  .مع التنظيم أو تتكون لديهم خالل تفاعلهم ، األفراد إلى التنظيم

  :االكتساب و التعلم -2.4

        والـتعلم   ، بل تتنقل من فرد إلى أخر عن طريـق االكتسـاب  ،الثقافة ليست قطرية      

 ،في الزمان والمكـان المعينـين   فكل مجتمع له ثقافته المحددة.فردمن المجتمع المحيط بال

التي تقوم بهـا مؤسسـات    والفرد يكتسب الثقافة من الوسط االجتماعي من خالل األدوار

ويتم ذلك عـن طريـق    .مكان العمل ،المدرسة،الروضة و،التنشئة االجتماعية من األسرة

  ).46.47ص،1989،أوت( .أو غير مقصود،التعلم المقصود 
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   :االستمراریة -3.4

     ،  المجتمعـات  لعدة أجيال رغم ما تعترض له اونعني بها أن الثقافة تحتفظ بكيانه        

فالثقافة لها خاصـية االسـتمرار   .تدريجية أو ،أو المنظمات اإلدارية من تغيرات مفاجئة

األفـراد بالحـد    وتزويـد  ،فهي لها قدرة على اإلشباع  ؛بتوارث األجيال لها عبر الزمن

 ،وطـرق التفكيـر   ،والتقاليـد  ،األمر الذي يدعم استمرار العـادات ؛ األدنى من التوازن

  .واألنماط السلوكية

وفي تأثيرها على إدارة المنظمات اإلداريـة   ، وتستمر الثقافة التنظيمية في الوجود       

طالمـا لهـا ميـزة     ،خروذلك النتقالها كما اشرنا من جيل إلى أ ، حتى بعد تغيير األفراد

 .وتحقيق أهـداف المنظمـة التـي يعملـون فيهـا      ، كحاجات العاملين ،تحقيق اإلشباع

  ).133ص،1989،قمير(

  :التراكمیة -4.4
استمرار  وجود  أنهذه الخاصية تأتي كنتيجة حتمية لخاصية االستمرارية حيث          

لتالي تعقد وتشابك العناصر الثقافية وبا ،الثقافة يؤدي بالضرورة إلى تراكم السمات الثقافية

فاللغة ،بين العناصر الثقافية –من حيث طريقة التراكم-مع اإلشارة االختالف ،المكونة لها

   .وأدوات اإلنتاج لكل منها طريقتها في التراكم،القيم التنظيمية،التقنية

   :االنتقائیة -5.4

رتها كاملة يعمد كل جيل إلى القيام بسبب عجز األجيال على االحتفاظ بالثقافة في ذاك      

مـع   قاوتجعله متواف ،ر ما يحقق إشباع حاجتهوذلك بقد ،بعمليات انتقاء للعناصر الثقافية

فالمجتمع اإلنساني له خاصية  انتقاء الخبرة من رصـيدها   ؛ والطبيعية ،البيئة االجتماعية

  ).133صالمرجع السابق،،1989،قمير(المتراكم عبر األجيال

   :القابلیة لالنتشار - 6.4

والمجتمعات ببعضها البعض  يتم انتقـال بعـض    ،من خالل عملية احتكاك األفراد      

ثقافـة مجتمـع    إلـى  أو من ثقافة مجتمـع   ،العناصر الثقافية داخل محيط الثقافة نفسها
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       هـو متوقـع    وتختلف عملية انتشار الثقافة من حيث السرعة والفعالية  تبعـا لمـا  ،أخر

كما نشير إلى أن انتشار العناصر المادية يتم بسرعة اكبر من انتشار العناصـر  ،ائدهفمن 

وداخـل المصـالح اإلداريـة      ،وتنتشر الثقافة التنظيمية بين المنظمات اإلدارية،المعنوية

واألنمـاط   ،واإلجـراءات  ،كما أن انتقال الهيكل  التنظيمـي  ؛ بالمنظمة اإلدارية الواحدة

وغيرهـا  ، والعادات السلوكية  ،واالتجاهات ،بصورة أسرع من انتقال المفاهيم القيادية يتم

  )18ص،2001،الحفال(مما يتصل بأنماط السلوك التنظيمي

   :التغییــر  - 7.4

ـ  ال ، و يكون عادة  سه، يحدث التغيير في كافة العناصر المادية والمعنوية                اومرن

ن أكثر صعوبة على األفراد في العناصـر المعنويـة أيـن    بينما يكو،في العناصر المادية

    تجعل،وكنتيجة لما تتعرض له المنظمات مـن أحـداث  ،يتعرض هذا التغيير إلى المقاومة

رات وأنمـاط  بمن اإلشكال الثقافية السائدة غير مناسبة لتلبية االحتياجات التي تفرضها خ

  )97ص،،مرجع سابق1998،الساعاتي(سلوكية

   :لیةالتكام -8.4
لتحقيق التكيف واالنسجام مع المتغيرات المختلفة التي تحدث في المنظمة  تكامـل        

هـو قـوة  للثقافـة     ،على اعتبارات التكامـل  لتشكيل نسق متوازن،بين العناصر الثقافية

بين العناصر الثقافية عامل ضـعف لهـذه    التنظيمية والعكس يعد كل قصور أو تعارض

  الثقافة التنظيمية من زاوية  أخرى  يمكن الوقوف على الخصـائص بالنظر إلى و.الثقافة

  :التاليـة

 ،  يستخدم األفراد في تفـاعلهم فـي مكـان العمـل لغـةً     :االلتزام بالسلوك التنظيمي) أ

  .مشتركة ذات صلة باالحترام المتبادل  الوأشكا ، وعبارات ، ومصطلحات

 ،ومقدار العمل الواجب إنجازه ،الكيفية توجهات حولالوالتي تمثل :التنظيمية المعايير) ب

  .خر المعايير الخاصة بتقسيم العملآبمعنى 
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   مـن أفـراده    والمتوقع،والتي تمثل تلك القيم الخاصة بالتنظيم:االلتزام بالقيم التنظيمية) ج

  ).االنضباط،الكفاءة،الجودة( أن يلتزمون بها مثل

  ،يعكس فلسفتها حول معاملة العاملين  انمعي اكل منظمة توجهليعني أن :المنظمةفلسفة ) د

اإلشراف  التـي يتبناهـا    أو ،في سلوك القيادة اويظهر ذلك جلي،المتعاملين مع التنظيم وأ

  .في المنظمة نوالمسئول

ـ   ،الصارمة وهي التعليمات :القواعد التنظيمية )ه        والمتوقع ،مليناوالملزمة لإلفـراد الع

  .في المنظمة وتنفيذها كذلك لكي يقبلوا كأعضاء عاملين ،من العاملين الجدد تعلمها

ويتمثل في الشعور واإلحساس العام الذي يسـاعد علـى الترتيـب     :المناخ التنظيمي) و

 .وطريقــة تفاعــل األفــراد ،واألجهــزة األخــرى فــي تكوينــه ،المكــاني لإلفــراد

  .)448ص،1997،حريم(
   

  :الثقافة التنظیمیة مصادر  -5

  .هم مصادر الثقافة  التنظيميةأ Bol man et Dealولمان وديل يحدد كل من ب   

  :العادات و التقالید واألعراف  -1.5
لثقافـة   امـن أهـم مصـادر     عـد وتُ ،وهي تمثل قيم المجتمع الذي يعيش فيه الفرد      

عـامال   ،نعكس هذه القيم في سلوك الفرد العامل مهما كان منصب عملهتحيث ، التنظيمية

وتحـدد نمـط    ،كما أنها تؤثر في شخصية الفرد،مديرا مشرفا أو،  افني اإطار وأ ا،بسيط

 .فيهـا الفـرد   و البيئة التـي يعـيش   ،وحسب الموقع الجغرافي، سلوكه وفق هذه التقاليد

  )17صمرجع سابق،،2005الشاوي،(

  :الطقوس و االحتفاالت و المناسبات -2.5
ـ  نوأو يمارس فيها الموظف ،مؤسسةتتمثل في المناسبات التي تحتفل فيها ال        اطقوس

و التقـائهم  ،إلى العمل مثل تلك التي يقوم بها العاملون بعد عودة الموظفين احتفالية خاصة

أو فـي التعـارف    ،أو نهاية  الموسم  الدراسـي  ،هم في بداية الدخول االجتماعيضببع
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لوا إلى العمل في مكان أو توديع  موظفين انتق،أو في استقبال مدير جديد،الجدد بالموظفين

كما تتمثل هذه االحتفاالت فـي حفـالت جـوائز المـوظفين     .أو أحيلوا على التقاعد،أخر

  .أو النشاطات االجتماعية ،وحفالت التخرج،المثاليين

  :األساطیر -3.5
وآخر  ، إيجابيحدهم أوجهان ولها  ،وهي حكايات خرافية تستخدم كرموز اجتماعية      

وتقديم الـدروس والعبـر    ،وثقافته القديمة  ،في ربط اإلنسان بتراثه يتجسد األول ،سلبي

     أما الجانـب السـلبي فيتجسـد    ،لالستفادة منها في مواجهة مشكالت الحاضر والمسـتقبل 

      ،وتوليد حـاالت مـن الصـراع    ،والخياالت ومبالغتها ، في خلط األساطير بين الحقائق

غير أن لألساطير أهمية  خاصة فـي منظمـات    ؛قيةوإخفاء المعلومات الحقي ،اإلرباك أو

من طرف أعضاء المنظمـة  عتمد والتصور الذي قد ي ،العمل وذلك من حيث نوع التفكير

  ).145:،ص1993،ألعديلي(  في حالة مواجهة مواقف صعبة خاصة

  :الطرائف و النكت و األلعاب -4.5
،وكشكل من أشكال  التخفيف يجري استخدامها كأساليب رمزية للتعبير عن المحيط      

أو عـدم   ،أو سوء الظـن  ،لبعض الصراعات بين العاملين،وتنقية القلوب من المشاحنات

ستخدم إلزالة بعض العوائق في أثناء عملية االتصـال  الظاهر تُ مدلولهاوالنكت في  .الثقة

     ءتعديل الممارسات اإلدارية والسلوكية لبعض األعضـا  بين أعضاء المنظمة،وتهدف إلى

وبعض األشكال من اللعب تندرج ضمن ما يعـرف  ، في العمل،كما أن النكت والطرائف 

في محيط العمل،هذا السلوك الذي يتكـون عـادة مـن أوجـه مختلفـة       بسلوك المزاح

     والتي سوف يتعرض لها الباحث بشئ مـن التفصـيل   ،السخريةوالتهريج، الفكاهة،:مثل

  )18،ص،مرجع سابق2005الشاوي،(لسلوك التنظيميا ءسوفي الفصل الثالث ضمن مصطلح 

  :البطوالت والرموز االجتماعیة -6.5
وتؤخـذ كقـدوة    ، والتاريخ ،واإلدارة ،وتتمثل في قصص القادة في مجال السياسة      

به في منظمات العمل الحديثة ىقتدومثال ي.  
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  :القصص و الحكایات  -7.5
وتسـتخدم غالبـا   ، موز تجسد قيما تنظيمية تعتبر القصص والحكايات عبارة عن ر      

أو منظمـة   ،لتعكس رسالة معينة مثل أن تحكي للموظفين  كيفية تطـور جهـاز إداري  

ونمو الجهاز وكيفية تنظيمـه، وعـدد األفـراد     ،معينة،والصعوبات التي واجهت تطور

حـد كبـار   أمقارنة بوضعه الحالي،ويمكن عرض قصـة حيـاة    ئهين به أثناء إنشالالعام

ومعاناته في الدراسة والحياة،حتى أصبح  ،المسؤولين مند أن كان صغيرا، وطريقة كفاحه

مرجـع  ،1995العـديلي، (أو مديرا ناجحا يضرب به المثـل  وزيرا أو رجل أعمال مشهور،

والنياشين التي تقدمها بعض المؤسسات  ،كما اعتبر بعض الباحثين األوسمة.)447صسابق،

  ).416،ص1999مصطفى،(بها العاملون التي يفخرعن الدالالت  ر ـتعب ارموز

  

  :أنواع الثقافة التنظیمیة  - 6

ـ ـة األساسيـة تبعا للوظيفـتختلف الثقافة التنظيمي        ة وعليـه يمكـن    ـة لكل ثقاف

  :الوقوف على األنواع التالية

فالعمـل يكـون     ؛والسلطات ،وهي ثقافة تحدد المسؤوليات :الثقافة البیروقراطی ة  -1.6

  .وتقوم على التحكم وااللتزام،والوحدات يتم بينها التنسيق ،منظما

تصف أفرادها  يو،المساعدة على اإلبداع تتميز بتوفير بيئة العمل :الثقاف ة اإلبداعی ة   -2.6

  .بحب المخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات

وتوفر المنظمة الثقة   ،ملينوالمساعدة فيما بين العا،تتميز بالصداقة :الثقافة المساندة -3.6

  .على الجانب اإلنساني في هذه البيئة ويكون التركيز؛ والتعاون  ،والمساواة

 وليس النتائج ،نجاز العملإة ـعلى طريق يكون االهتمام محصورا :ثقافة العملیات -4.6

   .ويهتم بالتفاصيل في عمله،الذي يكون أكثر دقة وتنظيما والفرد الناجح هو،التي تتحقق

 ، وتهتم بالنتـائج ،نجـاز العمـل  مثل إ،تركز على تحقيق األهداف :ثقاف ة المھم ة   -5.6

  .بأقل التكاليف ق أفضل النتائجيجل تحقأمن وتحاول استخدام الموارد بطرق مثالية 
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     فيـة يظوبالتـالي األدوار الو  ،تركز على أنواع التخصص الوظيفي :ثقاف ة ال دور   -6.6

    واالسـتمرارية وثبـات  ،وتوفر األمـن الوظيفي ،وتهتم بالقواعد واألنظمة،أكثر من الفرد

  )،1998.السواط( األداء

  

  :نظریات الثقافة التنظیمیة   -7

  :نظریة  القیم - 1.7
ن مجموعـة  عالثقافة التنظيمية في مضمونها عبارة  أن هذه النظرية يعتقد أنصار       

) اويلر( وحسب.الواقع لدى الحاملين لتلك  الثقافةمحدودة من القيم واالتجاهات التي تشكل 

 وتسيطر،ن كل ثقافة توجد بها مجموعة من القوى التي يؤكد أفراد الجماعة على أهميتهاإف

  )155ص،1981،وصفي( وتحدد أنماطهم الثقافية،على تفاعل األفراد

  :نظریة روح الثقافة - 2.7
            يميـة تتميـز بـروح معينـة    الثقافـة التنظ  أنيرى أصـحاب هـذه النظريـة           

 التي يمكن استخالصها من تحليل المعطيـات و، والسمات المجردة  ،تتمثل في الخصائص

  أي أن روح الثقافة تشـير  ؛وتسيطر تلك الروح على القادة والعاملين في المنظمة،الثقافية

ـإلى مجموعة من القيم التي ي   نظر إليها علـى أنهـا إطـار  ظـم أفـراد  لمع مرجعـي        

  .)240ص مرجع سابق،،1998،الساعاتي( .جماعة التنظيم

  :نظریة التفاعل مع الحیاة -3.7
  تتلخص وجهة نظر هذه النظرية في أن إلفراد كل تنظيم طريقتهم في التعامل مع         

موالتي يقيمون علـى أساسـها   خاصة،دراكية إإلفراد التنظيم خارطة أنه بمعنى .حولهم ن

   فهـو يمثـل الصـورة    ،عن أسلوب التفكيرويختلف أسلوب النظر للحياة .ميع المعطياتج

في حياتهم  واألشخاص الذين يؤدون أدوارا مهمة ،أعضاء التنظيم عن األشياء التي كونها

مع القـادة   وأسلوب تعاملها،ودرجة تماسكها ،هذه الصورة قيم الجماعة وتعكس،الوظيفية
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             ي أن أسـلوب النظـر إلـى الحيـاة هـو فكـرة اإلنسـان       أ.والزمالء داخل المنظمـة 

           .)241ص،مرجع السابق،ال1998،الساعاتي(.عن العالم

  :نظریة سجیة  الثقافة -4.7
تنطلق هذه النظرية من فكرة الخبرة المكتسبة التي يعطيها أعضاء التنظيم قيمـة        

العاطفية للسلوك الذي يدور نمطه حـول   وتعبر هذه الخبرة عن الصيغة،معينة مشتركة

    والعواطف نحو المعالم التي تـؤثر  ،عبر عن مجموعة المشاعري أو، الحالة االجتماعية

من خالل التـدريب والممارسـة    تنمو اتوهذه الخبر،في معظم سلوكيات أفراد المنظمة

المعرفـة  و ،ل المهارةنتج هذا التراكم شكوي،يؤديان إلى تراكم مكوناتها لدى الفرد اللّذين

ـ وتتجه عناصر الثقافة في هذه الخ.وتؤثر فيه ،التي تعد سلوك الفرد       رات إلـى نـوع   ب

  .واالتجاهات العامة في شخصيات األفراد والتوافق مع القيم ،من االنسجام

أن مركز الفرد داخل التنظـيم يطبـع    Linton ويرى بعض العلماء أمثال لينتون      

      ومكانته االجتماعية يـرتبط  بمجموعـة    ،ن دور الفرد المهنيأو،معينشخصيته بطابع 

  :من العوامل تتعلق بـ

  .البيئة األسرية باعتبارها المؤسسة األولى لنقل الثقافة  - )أ

العـادات  ( البيئة االجتماعية الثقافية والتي تتضـمن كـل المـوروث الثقـافي     - )ب  

 ايه فان سلوك األفراد داخل المنظمات يعتبر انعكاسوعل).القيم،الخبرات المعرف،التقاليد

إدراكا شكل األفراد يفعن طريق الموروث الثقافي  ،للثقافة التي توجد فيها هذه المنظمات

  :حول اخاص

  ) الجودة ،المنافسة،األمن،الوقت(حقيقة بعض األشياء مثل -          

  .المهنية األشياء ذات القيمة أو -          

  ).152صمرجع سابق ،1981،وصفي(.معايير السلوك -          

  :لتنظیمیةاتطور الثقافة  -8
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     معنـى ومـدلول هـذا     تطور خاللهـا  مفهوم الثقافة التنظيمية بعدة مراحل لقد مر

أن ندرك فحوى هذا التطور سنجد أنفسنا مضطرين إلى تتبع مراحـل   وإذا أردنا.المفهوم

  .ل تطور القيم التنظيمية التي تحكم هذه التنظيماتخر مراحآبمعنى  ،تطور التنظيمات

  :المرحلة العقالنیة  -1.8
فيتم تحفيزه ماديا  ألداء  ،في هذه المرحلة تم النظر للفرد العامل من منظور مادي      

من رواد هذه  النظرية التي نظرت إلـى اإلنسـان  نظـرة     Taylorلورايت دعيو،مهامه

إال أنها تغيرت مع تطور الفكر اإلداري  فتغيرت القيم  ،اديةميكانيكية التي أفرزت قيما م

  .المادية إلى قيم معنوية

  :مرحلة  المواجھة -2.8
واالهتمـام   فظهور النقابات العمالية،وفي هذه المرحلة ظهرت قيم تنظيمية جديدة      

ـ إعطاعـدم  و ،ومحاسبة اإلدارة في حالة إهمال العنصر اإلنساني،بالعنصر اإلنساني  هئ

  .والتقدير ،واالحترام ،أدت إلى إفراز قيم الحرية،واجباته حقوقه و

  :مرحلة اإلجماع في الرأي -3.8
ـ  أظهرت هذه        ـ   ،فـي العمـل   االمرحلـة قيم                اإلدارة مـن المـديرين    ُلفـتم نقْ

فتطرقت هـذه  ،وأهمية القـيم اإلداريـة   مفهوم رماكريجادوجالس  فعزز ،إلى العاملين

  .لترسيخ مجموعة من القيم في كل فرضية ) Yو X (حلة إلى فرضياتالمر

   :المرحلة العاطفیة -4.8
ـ    اامتـداد  قد كانت القيم الجديدة التي أظهرتها هذه المرحلـة               وثورن التجـارب ه

آلـة   دولـيس مجـر   ،وأن اإلنسان كتلة من األحاسيس،التي شددت على أهمية المشاعر

  )32-31،مرجع سابق،ص،2005،الشاوي(.ميكانيكية

  

  :مرحلة اإلدارة باألھداف -5.8
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من اتخاذ  والعاملين في العمليات التنظيمية ،القيم على المشاركة بين اإلدارة تركز       

  .والمسؤولية المشتركة ،إلى العمل الجماعي إضافةالخ،..وأشراف،وتخطيط وتنسيق،قرار

  :مرحلة التطویر التنظیمي -6.8
واستخدام البحث العلمي ،والمعلومات اإلدارية ،ت قيم جديدة في تحليل األفكارظهر       

ومن ثـم ظهـرت قـيم جديـدة للعالقـات      ،إليجاد مـا يعـرف بـالتطوير التنظيمـي    

 واإلجهاد وحاالت التـوتر واالنفعـاالت    ،وإدارة ضغوط العمل،والجوانب التقنية،اإلنسانية

  .في محيط العمل

  : مرحلة الواقعیة -7.8
التي مـرت   يمثل تطوير القيم في هذه المرحلة مزيجا من مراحل التطور السابقة        

ومراعاة ظـروف البيئـة    ،وأهميتها،  عبر إدراك عمل المديرين لمفهوم القيادة،القيم بها

ـ ،ويحدد كل من سيرس.ظهور مفاهيم جديدة،ووالتنافس المحيطة وسـائل   ةوبورتر أربع

  :هي لتكوين ثقافة المنظمة

     Ã أو تغير ثقافة المنظمـة هـي    ،أن أول وسيلة حساسة لتطوير:مشاركة العاملين

 .في العمـل  فهذه النظم تشجع العاملين على االنغماس،النظم التي توفر المشاركة للعاملين

  .ومن الجانب النفسي يزيد التزام الفرد ،وهذا ينمي أحساسا بالمسؤولية تجاه العمل

     Ã  يعتبر ظهور أفعال واضـحة ومرئيـة مـن قبـل اإلدارة     :ياإلدارة عمل رمز      

فمثال العاملون يريـدون معرفـة   .الثقافة في سبيل دعم القيم الثقافية الوسيلة الثانية لتطوير

 إذوسماع السلطة والقيادة العليـا بعنايـة   ،حدى الوسائل لذلك هي مراقبةإو ،المهم األمر

وتجعل األفراد يصدقون ما  ،دارة التي تعزز أقوالهاوأفعال اإل ،إلى أنماط يتطلع العاملون

مرجــع ،1997،حــريم( نقــال عــن )34:مرجــع ســابق،ص،2005الشــاوي،(تقولــه اإلدارة

  ).451:صسابق،
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     Ã إذا كانت الرسائل الواضحة من المديرين عامال مهمـا  :المعلومات من اآلخرين  

   فشعور الفرد مثال يـؤدي  ،املين الزمالءالع بينفكذلك الرسائل الثابتة المتوافقة ،في الثقافة

   .تكوين تكامل اجتماعي قوي للواقع عن طريق  تقليص التفسيرات  المختلفة إلى

     Ãبل هذه الـنظم تشـمل     ،ال يقصد بنظم الجانب المادي فقط :نظم العوائد الشاملة

والشعور باالنتماء ،تركز على الجوانب الذاتية والعمل أنهاكما ،واالعتراف والقبول ،التقدير

ألنه تم  فهناك من يرى صعوبة كبرى  في ذلك،وبخصوص تغيير ثقافة المنظمة،للمنظمة

 ،والقيم التنظيميـة ،تأسيس المبادئ األساسية لثقافة التنظيم المتمثلة في أخالقيات  العمـل 

في هذه  نهإف؛.وتوقعات أعضاء التنظيم ،األنماط السلوكية،واالتجاهات العامة إلفراد التنظيم

وتحوالت جوهريـة فـي بيئـة العمـل      ، الحالة يصعب تغييرها إال عند حدوث تغيرات

  )59:ص،1998،العتبي السواط و( الخارجية

  

  :ویات الثقافة التنظیمیةمست - 9

     ذ يعتقد أن مـا ندركـه   إ، جا يمثل مستويات متعددة للثقافة ذنمو1984اقترح شين        

      يوجـد   أمـا مـا  .الرمـوز ،والطقوس والفن،مثل التكنولوجيا على السطح هو إنتاج ثقافي

وما هو عكـس   ،في العمق فيمثل القيم الثقافية التي تصف المدركات الثقافية لما هو جيد

  ) 8:ص،1999،عبد الغفار(.وتؤثر في قراراتنا ،سلوكناشكل ت،ذلك

ثالثة مستويات  انه يمكن التميز بين  Turner et Hampdenوهاميدن رنويرى تير      

  :هـي للثقافة التنظيمية

ووسـائل   ،والتقنيـة  ،وتشمل طريقة تنظـيم المكاتـب  :الجوانب المادية في التنظيم:أوال

الخ إضافة إلى األنماط السلوكية للتنظـيم بمـا فـي ذلـك األسـاليب القياديـة        ..العمل

وديناميكيـة   ،رسـمية الوالتفاعالت غير ،وأسلوب التعامل مع المهام والتنظيمات،المتبعة

  .الخ..الجماعات
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، والمعايير األخالقية فيما يتعلـق بالعمـل    ،إيديولوجية األفراد،فلسفة التنظيموالقيم :ثانيا

  .واالتجاهات ،ومستوى األداء

كما ،وسلوكات األفراد ،المبادئ األساسية إلفراد التنظيم التي تحكم العمليات التنظيمية:ثالثا

  .راضات التي تحدد كيفية فهم أفراد التنظيم لما يدور حولهمتشير هذه المبادئ إلى االفت

  

  :استمراریة وانتقال الثقافة التنظیمیة - 10

 تتميـز   ن هـذه األخيـرة  ألقد تم توضيح في عنصر خصائص الثقافة التنظيميـة         

ولكن إذا كانت هذه الخاصية تتسم بنوع مـن العموميـة   ،األجيال بخاصة االستقرار عبر

ـ إف،ة عند ارتباطها بمفهوم الثقافةوليمالش  وانتقـال   ،ن اسـتمرارية إنه بالنسبة للتنظيمات ف

ـ  ا ،أكثـر تحديـد   اأبعادالثقافة التنظيمية يكتسي   .بخصوصـية  المنظمـات   اوارتباط

(ott1989)23:،ص2003،منصور(نقال عن(.  

  ).انتقال الثقافة إلى األعضاء الجدد(:اختیار وتوقیف األعضاء -1.10

 ؛خطوات استمرارية الثقافة التنظيمية يجب أن تبدأ قبل  توظيـف المـوظفين   ى أول    

والكفـاءة   ،االسـتمرارية بب على سبيل المثال اختيار الموظف الذي يعطي انطباعـا  جفي

كون  المنظمة تصبح فاعلـة   ،أماعلى االنخراط في عمل المجموعة ولديه القدرة،والوالء

وذلك عبر ،داخل المجتمعونظامها  ئهاوسلوك أعضا،اجتماعيا فان ذلك يعتمد على تصرف

األحيان من األعضاء التخلـي عـن    ويتطلب األمر في بعض،ومعتقداتها ومبادئها ،قيمها

  .مامهم للمنظمةضكثمن الن وخصوصياتهم، بعض مبادئهم

والمناسبة  ،واألفعال الصحيحة ،يتعلم األقوال أنوحتى يكون الفرد اجتماعيا يجب         

 ؟هو دوره ما مع اآلخرين الذين يدركون من خالل تعامله،الوظيفي داخل التنظيم لوضعه

جتماعي الويصبح االنخراط ا ؟وكيف يصحح مسار سلوكه؟أومن هو الذي يعاقبه إذا أخط

أو في حالـة الترقيـة إلـى منصـب     ،ضروريا في حالة دخول عضو جديد إلى المنظمة

إلى أن هناك بعض المنظمات تترك االنخراط وعن كيفيات هذا االنخراط نشير .الخ..أعلى
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وهذا النـوع مـن   ،أي يتعلم الموظف الجديد من زمالئه ورؤسـائه ،في مجتمعها للصدفة

إحـداث  سرعان ما تظهر الخالفات عنـدما يقـرر   العاملين، ونسجام افيه  يقلالمنظمات 

 ا يواجهون مـا غالبا مالذين لم ينخرطوا اجتماعيا في المنظمة  أنذلك .ما تطوير أو ترقية

ر أعضائها بينما في المنظمات التي تهتم بتطوي.وترتفع نسبة االستقاالتهو جديد بالرفض،

  .أو مقاومة ،في التغيير دون خلل اجتماعيا  يحدث النجاح

  

  :إبعاد األعضاء الذین ال یتوافقون مع مبادئ المنظمة -2.10
يبعـدون عنهـا سـواء    ما سرعان ين ال يدركون جيدا قيم منظماتهم ذأن األفراد ال       

لمن يأتي بعدهم مفادها  ين يغادرون يتركون رسالة هامة تحذيريةذوال.إجباريا أو ،برغبتهم

التي  وهنا يمكن تفسير سلوك األفراد عند تخليهم عن بعض قيمهم،االبتعاد ماإما التكييف وإ

فـي محـيط عملهـم     واستبدالها بقيم تنظيمية جديدة ،اكتسبوها خالل تنشئتهم االجتماعية

في أنمـاط   وذلك بتحولها،في تصرفات األعضاء فاستمرارية الثقافة التنظيمية تؤثر.الجديد

نه أمن ش الذي األمر وافتراضاتهم، وقيمهم  ،لي إحداث تغيير في معتقداتهموبالتا ؛ سلوكهم

 )افـأة المك(كذلك تفسير محافظة  أفراد التنظيم على االستراتيجيات المطروحة لنظم الثواب

  -:وتؤثر نظم التحكم والمعلومات في سلوك أفراد التنظيم بطريقتين.والعقاب

وبالتالي تحديد  ؟هي المعلومات التي تستخدم من طرف صانعي القرار تخمين ما )أ       

  ؟هي المعلومات المطلوبة ما

ـ  ،تنفيذيين الخاصـة بطبيعـة  العمال التحكم لل ونظم ،توفير المعلومات) ب        ائج ونت

  .بغرض المكافأة والعقاب وذلك ،تصرف األعضاء
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وتطبيق اإلجـراءات  الخاصـة   ، ض النظام هنا إلى ضرورة الحذر في فر ونشير      

   نـه  أذلـك  .التنظيم ومتوازية من طرف أفراد ،بالثواب والعقاب لضمان استجابة صحيحة

ون هناك هوة بين الفـرد والقـيم   فانه يك،في حالة عدم اقتناع األفراد بقيم ومبادئ المنظمة

للحظة المناسبة لتخـرج   اومن جهة أخرى تظل قيمة الشخصية مكبوتة تنتظرا .التنظيمية

مرجـع  ال،2003،منصـور (نقال عـن .(ott1989,op,cit)في المنظمة للسطح مما يؤثر الحقا

  .)25-24:ص.صسابق،ال
   

  :الثقافة التنظیمیة أبعاد -11

اء والباحثين تحديد أبعاد الثقافة التنظيمية من خـالل  وضـع   حاول العديد من العلم      

 دافيسز هذا اإلطار نشير إلى دراسة شوارتفي و،الثقافة التنظيمية تقيس أو نماذج ،مقاييس

1988 Schwartz .&.Davisبعادها المـؤثرة أو ،التي تناولت موضوع الثقافة التنظيمية 

: قياس الثقافة التنظيمية تتكون من بعدينل وقد صمم الباحث مصفوفة،على وظائف اإلدارة

والـذي يشـمل عمليـات     ،منها تحليل الجانـب الثقـافي للمنظمـة    ييمثل البعد الرأس

ــاذ القرارات،االبتكار ــيم الداخلي،واتخ ــاالت والتنظ ــة،واالتص ــة  والرقاب ــى كاف عل

بـين  األفقي مـن المصـفوفة العالقـات     البعد ويمثل ،وتقييم األداء والمكافأة،المستويات

  .المرؤوسينواإلدارات المختلفة من خالل  الرؤساء 

   من أهم  المقـاييس   Arab Martineكما يعد المقياس الذي وضعه أراب مارتين        

عـد سـبعة   ب ويشمل كـلُّ  ،بعادأذلك انه تضمن ثالثة  ؛بعاد الثقافة التنظيميةأ التي تحدد

ـ علـى   وبالتالي الحكـم  ،يةحيث يتم بواسطتها تقييم الثقافة التنظيم ،عناصر أو  ،اإيجابيته

مرجـع  ال،2003،منصـور (.المقيـاس  العكس من خالل عدد النقاط التي تمثل معيارا لحكـم 

  )28:،صسابقال

       وفي ما يلي عرلمختلف إبعاد الثقافة التنظيمية ض:  
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  :البعد الخاص  بالقیادة -1.11
مـن حيـث    قيادة اإلدارية في المنظمةيشمل هذا البعد العناصر الخاصة بطبيعة ال       

ومـدى االسـتعداد لتحمـل     ،)فـي كافـة مسـتوياتها   (القدرة علـى إدراك دور اإلدارة 

  وطبيعة وخصائص سلوك العـاملين  ،وأساليب توضيح األهداف والوصول إليها،المسؤولية

هـذا   ومدى إشراك العاملين في،والتطوير ومنهجية قيادة التغيير،دافعيتهم داخل المنظمة و

  :ويشمل هذا البعد العناصر التالية.وتحمل المخاطر التي تنجم عنه،التطوير

 :ملين نحوهاإدراك دور اإلدارة واتجاهات الع §

 ويتم بالتدخل في كل عملية،نه حارس موجهأأي هل تدرك اإلدارة دورها على           

 ،وان لديهم الـدافع ،أم تدرك العكس أن العاملين يعرفون مسؤولياتهم ووجباتهم،وكل نشاط

 ،في الحالة األولى يطلق على الثقافة  التنظيمية بأنها سلبية،والحافز للعمل دون تدخل منها

   و في الحالة الثانية توصف بأنها ايجابية

  : دور اإلدارة وأسلوبها §

ويشمل هذا العنصر مدى إدراك اإلدارة لدورها كمتغير تابع ال تستجيب إال إذا كان        

    ،أم أن دورها محدد مسبقا من خالل مبادئ محددة وتخطـيط مبـرمج  ،بب معينهناك س

اإلشـارات   وتستشـعر  ،وتستعد للمواقف قبل أالزمـات  ،أي تضع األهداف االستراتيجية

 م مستقل مؤثر وفعـال؟ أ بمعنى آخر هل دورها متغير تابع  متأثر،واإلنذارات وتستعد لها

الدور األول إلى أن الثقافة التنظيمية هي النوع  يشير).12:صمرجع سـابق، ، 1996،الحوطي(

أما الدور الثاني فيعكس وجود ثقافـة تنظيميـة متطـورة    .التقليدي المتواكل وأالمتخلف 

  .ايجابية

  :إدراك المسؤولية §

تختلف الثقافة التنظيمية في مجال إدراك المسؤولية من جانـب اإلدارة والعـاملين          

عـن أي شـيء،وأن اإلدارة    نيا ما يعتقدون بأنهم ليسوا مسؤولغالب لينأن العامذلك .معا

النظام العام للمنظمة يمثل مسؤولية إذا كانت النظرة السائدة هي أن .مسؤولة عن كل شيء
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ـ   ، ن السلبيات ليست مردها إلى العاملين فقـط أو.اإلدارة       م نفهـذا اإلدراك للمسـؤولية ي

  .عن ثقافة تنظيمية ايجابية

  : التغير والتطور إحداث أسلوب §

 ،في حالة استخدام اإلدارة أساليب تقليدية في إحداث التغيير والتطوير مثل  الندوات       

ننا نكون إف،من الوسائل غيرها دون وتبني هذه األساليب لوحدها،والملصقات،المحاضراتو

في حين إذا كان االعتمـاد علـى طـرق وأسـاليب     ،بصدد ثقافة تنظيمية سلبية ومختلفة

ن ذلك يعكس وجود إف،في األساليب والمناهج مع تبني أسلوب متطور يعتمد التنوع،حديثة

  ).9ص،1991،الصباغ( ومستعدة  لمواجهة مختلف التطورات ةإيجابيثقافة تنظيمية 

  

  :دافعية والسلوك البشريال §

      ،التعامل مع دافعية الموظفين على الجوانب الماديـة فقـط   عندما تعتمد اإلدارة في      

والدوافع النفسية المرتبطة بمتعة  ،واستبعاد روح الفريق ،والحوافز ،من خالل نظم األجور

وتوظيف ،لـذات اتبعث على الوالء واثبـات   التي ن سلوكهم هو انعكاس الثقافةأو.العمل

    بح الثقافة التنظيميـة ذات تـأثير سـلبي    صففي الحالة األولى ت.المواهب لخدمة المنظمة

في الحالة الثانية التي ينظر  أما.لين من خالل ربط دافعيتهم بالجانب المادي فقطعلى العام

ن ذلك ينم عـن ثقافـة   إف،واشمل تتعدى الحاجيات المادية ،من زاوية أوسع  فيها للعاملين

   ).13ص،1996،الحوطي(.تنظيمية ايجابية دافعة

  :ير بالمنظمةتغيقيادة ال §

والتعليمـات اإلداريـة     ،واألوامر، السلطة  لوبأست مؤسسة ما إذا حدث وان تبن      

ن العاملين سوف يشعرون بان التغير والتطوير أمر إف.في إحداث التغيير بالمنظمة الجافة

من جانب واحد ذا تـأثير   وفي هذه الحالة يكون التغير،ولم يشاركوا فيه ،ليهمعمفروض 

 ؤهيـر سـلوك يبـد   بنـى علـى أن التغي  تعكس ذلك إذا كانـت ثقافـة المنظمـة    ،سلبي

التخطيط له حتى إتمـام آخـر    لةويشاركون فيه بفعالية مع المرؤوسين من مرح،الرؤساء

  .وهنا تكون الثقافة التنظيمية ايجابية ومشجعة على التعاون وتحمل المسؤولية،مرحلة
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  :المشاركة والملكية والمخاطرة  §

تعتمد أسـلوب   والتي،التنفيذن الثقافة التنظيمية المبنية على الفصل بين التخطيط وإ      

وليس ،الذين يتهربون أصال مـن المسـؤولية   على المرؤوسين الصرامة المطلقة للرؤساء

ففي هذه الحالـة  ،لديهم أي استعداد لتحمل المخاطر المترتبة على ممارسة النشاط اليومي

        ،المسـؤولية مـن  تهـرب  اللـى سـلوك   ع فيهـا  قفكون بصدد ثقافة سلبية غالبا ما نن

وعكس ذلك إذا سادت المنظمـة  ،اإلدارة وزيادة متصاعدة في وسائل الرقابة التي تضعها

 والقـدرة علـى تحمـل المسـؤولية    ،والثقـة المتبادلة ،ونشر المعلومات،ثقافة المشاركة

ــة ســوف تســود،والمخاطر ــق األهــداف بفعالي  .روح المشــاركة والتعــاون وتحقي

  )14.صالمرجع السابق ،1996،الحوطي(

  :البعد الخاص بالھیكل والنظم الداخلیة -2.11
أي خطـوط السـلطة    ،يساعد الهيكل التنظيمي في تحديـد االتصـاالت التنظيميـة         

كما يوضح ثقافة خطـوط االتصـاالت   ،وعالقات اإلدارات واألقسام ببعضها ،والمسؤولية

بين األفـراد   السائدة والثقافة،وقيامهم بأدوارهم بالمنظمة ،وطريقة عمل األفراد،وأنماطها

  :ةــويشمل هذا البعد على العناصر التالي،حول طبيعة العالقات فيما بينهم

  :طبيعة االتصاالت §

 ،فقد تكون هذه االتصاالت  رسمية فقط،تمثل االتصاالت جزءا من الثقافة التنظيمية      

تبـر  وهنا تع.المتحفظليها الطابع ويغلب ع ،وفي شكل تعليمات مكتوبة ،لألسفلومن أعلى 

ن مـن بعضـهم   يويكون األفراد  متوجس ،وغير مشجعة وغير سريعة ،هذه الثقافة سلبية

أما إذا كانت الثقافة التنظيمية في مجـال   ،فيخطئ شيئاويخشى كل واحد أن يعمل ،البعض

والدافع إلنجـاز  ،وحسن النية ،والتعاون ،و الزمالة ،االتصاالت تحمل معاني روح اإلخوة

تكون هذه الثقافة ايجابية وحافزة وسـريعة  ،ب االتصاالت واتجاهاتهاوتنوع أسالي،األعمال

  .لنقل المعلومات والمهام والوقوف على مراحل العمل

  

  :الجماعيعلى العمل  األفراد إقبال §
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بين  التي تخلق الصراعات الهدامةعندما تشجع اإلدارة الثقافة المبنية على المنافسة       

        والمنهكـة لقـوى العـاملين    ،والهدامة  ،واالتجاهات السلبية والتي تولد األحقاد،العاملين

والتعاون  ،على العمل الجماعي قبل األفرادال ي ومن ثم.في مجاالت غير مثمرة أو ايجابية

وعلى النقيض من ذلك قد .وهنا تكون الثقافة سلبية مدمرة للعالقات،بين األقسام واإلدارات

 ،اون بين العاملين للعمل كفريـق واحـد يحقـق األهـداف    تعمل اإلدارة على تشيع  التع

    ،ومن ثم تسود عالقات الحـب واالحتـرام بـين األفـراد    ،ويحصل الجميع على المكافأة

ــة  ــة والمفاجئ ــروف المتوقع ــة الظ ــتعدة لكاف ــكة ومس ــة متماس ــر المنظم  .وتظه

  )14المرجع سابق ص،1996،الحوطي(
  

  : توزيع المهام واألدوار ومعرفتها §

 ،ونشـر  ،وإخفاء الحقائق فيمـا يتعلـق بتوزيـع    ،عندما تتبع اإلدارة أسلوب التكتم      

ادرة على إدراك الفرق بـين  وعندما تكون اإلدارة غير ق،وتعريف وتوضيح مهام األفراد

في حين تكـون  ،لك تتبنى ثقافة تنظيمية سلبيةذإلى الثقة والحاجة إلى القوة تكون ب الحاجة

ة عندما تكون نابعة من تحديد واضح ومفهوم لكل دور يتعلق بمهـام  ثقافتها تتسم بااليجابي

حيث تخلق هذه الثقـة  ، بحيث تكون هذه المهمة تحت يد الجميع ؛ والعاملين بها ،المنظمة

فيعرف كـل  ،االيجابية والفعالة في تحقيقها وتحفزهم على المشاركة ،لدى األفراد الطموح

ة المنظمة مصدر قوة ودافعة لها من خالل العـاملين  وما دوره وبالتالي ثقاف ،فرد ما عليه

  .فيها

  :األيمان بأهمية التدريب §

 قصـير ا ن تعتبره نشاطأن تبنت اإلدارة نظرة ضيقة للنشاط التدريبي كأو دثإذ ح      

ن هذه إف،أو تنظر إليه على انه نشاط إداري،وان ميزانيته محدودة،وينتظر منه عائد ،األجل

ـ الثقافة سوف تنعكس  النشـاط غيـر    ن هـذا أعلى األفراد بحيث يتكون لديهم انطباع ب

  )32،صمرجع سابق،2003،منصور( .إلى المصداقية ويفتقد،جدي
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ن تراكم أو، أما إذا كانت الثقافة التنظيمية مبنية على أساس أن التدريب هو استثمار       

موازنة التدريب بحيث وتوضع ،مهارات العاملين يمثل قوة تنافسية متقدمة في األجل البعيد

الثقافة سوف تجعل اإلدارة تعتبـر   مثل هذه .في التدريب تتيح لكل فرد فرصة المشاركة

  ) 17مرجع سابق ص،1996،الحوطي( التدريب كنشاط أساسي وضمن أولويات برنامجها

  :مرحلة التعليم §

     ،ذلـك  وال تشجيعهم على،عندما ال تتيح المؤسسة للعاملين فرصة مواصلة تعليمهم      

       أو يكون هناك تمييز بين العاملين في االستفادة من هذه الفـرص كـأن يقتصـر األمـر     

        يحققـون هـذا المطلـب المتمثـل     ينأن العـامل أو ،أو البعض منهم،على المشرفين فقط

 عتبربصدد ثقافة سلبية تُ فإننا نكون  ،في التطوير الذاتي إال بعد صعوبات وعراقيل كبيرة

ومقابل ذلك قد تكون الثقافة التنظيمية في هـذا المجـال ثقافـة    .ائقا في سبيل تطويرهاع

وتوظيف اإلدارة ،مشجعة تدرك بموجبها المنظمة أهمية مساندة مواصلة التعلـيم لعمالهـا  

تتيح لجميع العـاملين تحديـد    و،للمهارات والقدرات الخاصة بموظفيها إلى حدها األقصى

   .وتلبية هذه االحتياجات  ،التدريبيةاحتياجاتهم التعليمية و

  :مدى استقرار األهداف §

أخـرى   أهـدافٌ وتتفرع عن هذه األهداف ،بعيدة المدى اعندما تضع المنظمة أهداف      

 ذلك  يعني أن الثقافـة  نإويكون عمل المنظمة ككل يسير في اتجاه واحد ف،قصيرة المدى

وتكريس جهـودهم   ،يد صفوف العاملينألنها تعمل على توح،التنظيمية تتصف بااليجابية

والنقيض من ذلك إذا كانت الثقافة  التنظيمية للمؤسسة تأسست على انه .باتجاه الهدف العام

ـ ،ال توجد أهداف بعيدة المدى تتجرا إلى أهداف قصـيرة        ه األهـداف بـدورها   ذتتحول ه

بتغير  -طبعا –هدافوان فلسفة المنظمة هي التغيير المستمر في األ،إلى أعمال وإجراءات

وال تـدفعهم    ،الثقافة من شأنها خلق  الالمباالة عند األفراد فان هذه ؛ظروف كل مرحلة

لـه كـل    ونهومن ثم ال يؤمن العاملون بهدف عام وال يوج،للمبادرات لتطوير األهداف

  ).49.51ص،1988،شوقي( .جهدهم
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  :للطوارئمتابعة التقدم باتجاه االستعداد  §

يشـجع متابعـة التقـدم بالنسـبة لالسـتعداد       اعتمد نظامافة التنظيمية التي تُالثق إن      

وقـد  . لمواجهة أي ظرف طـارئ والترقب  ،االستعداد،من خالل انتهاج سياسة للطوارئ

التي يمكـن أن تحـدث    زماتلأليصل األمر في بعض الحاالت إلى إعداد سيناريوهات 

وانتظـار   ،والالمبـاالة  ،والتكاسل ،التواكلفي حين أن اعتماد المنظمة فلسفة   .بالمنظمة

  . ويجعل من ثقافتها التنظيمية تتصف بالسلبية ،يعرضها إلى مخاطر جمة حدوث أالزمات
  

  :البعد الخاص بظروف العمل ویتضمن  ھذا البعد العناصر التالیة - 3.11
  :األجــر §

 ،ور باالسـتقرار إلـى الشـع  حد عناصر الثقافة التنظيمية المؤديـة  أاألجر  يعتبر      

النخفـاض   خاصة إذا كان هذا الراتب يتعرض كثيرا إلى الخصـم نتيجـة  ، واالطمئنان

 المباشـر لعـدم الرضـا    فهنا يكون األجر السبب،الجماعي وأالعقاب الشخصي  أو،األداء

العكس تماما حيث تسود المنظمـة   وقد يحدث،والشعور بالتهديد من قبل األفراد،الوظيفي

  .إلى االستقرار ؤديةثقافة تنظيمية م

  :عدالة تقييم  أداء  العاملين §

      ينتاب األفراد على حقيقـة عـدم عدالـة تقيـيم       ا وقفواذبالغبن واالستياء إ شعور

أما إذا كانت المؤسسـة  .هذا الشعور قد يخلق حالة من عدم الرضا العام عن العمل،أدائهم

فان ،يعكس قـيم هـذه الثقافـة   إ ييم كمبدتسودها ثقافة تنظيمية تعتمد العدالة في طرق التق

م هي السبب في إثـارة  يتقيالتكون طريقة  ومن ثم ال ،شك سيشعرون بالرضا األفراد بال

  .الصراعات بين األفراد المشاكل و

  :لقدرات الشخصية للفردمع احجم العمل توافق  §

 ،من قـدراتهم  م عن تحميل األفراد أعباء وظيفية اكبرنعندما تسود المؤسسة ثقافة ت      

نه أن يجعل المـوظفين  أفإن ذلك من ش،أي إن حجم العمل يفوق القدرات الشخصية للفرد

قد ،واإلجراءات التنظيمية ،ويبدون مقاومة كبيرة تجاه التعليمات ،يسخطون على المؤسسة
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أما إذا سادت  المنظمة ثقافة تنم على تحميل األفـراد  .تظهر في شكل سلوكات غير الئقة

  .فإنهم يشعرون بالراحة وبالتالي الرضا عن العمل ،يفية في حدود طاقاتهمأعباء وظ

  :الوظيفي الشعور باألمن واالستقرار §

 نه الأو ،عندما يسود شعور عام لدى العاملين بالمؤسسة باألمن واالستقرار الوظيفي      

ن إف،سةأو توقف نشاط المؤس،وجد المخاوف المرتبطة بمشاعر التهديد بالفصل عن العملت

ذلك يعكس ثقافة تنظيمية قوية وايجابية قادرة على تمكين  أفرادها من اإلحساس بـاألمن  

     ومن ثم ارتفاع مستوى دافعية  األفراد إلـى المشـاركة االيجابيـة    ،واالستقرار الوظيفي

   .)20مرجع سابق ص،1996،الحوطي(.في تطور وتقدم  المؤسسة

  :ساعات العمل §

    ن الحجم الساعي للعمل أكثر مـن المعـدالت  المقبولـة    أب ة شعورقد يسود المنظم      

ن هذا الشعور إف. مناسبة للظروف الخاصة باألفراد غيروكانت مواعيد العمل ،المقررة أو

ومن ثم يصبح األفراد أكثر استجابة  ، يصبح ثقافة تنظيمية تؤثر سلبا على الرضا الوظيفي 

المنظمـة  ثقافـة    دوسحين تالعكس  ويحدث .المشكالتوبالتالي إثارة  ؛ للضغوط والقلق

والبعيـد عـن تفكيـر     ،والحجم الساعي المناسب لقدرات وطاقة العمال،المواعيد المناسبة

  .االستغالل لهؤالء العمال

  :المساواة والعدالة في معاملة العاملين §

فإن هذه الثقافـة    ، بين العاملينالالمساواة و ،عندما تسود المنظمة ثقافة الالعدالة         

الشـكاوى و السـلوكات    وكثـرة   داخل المنظمـة  والتدمير ،تكون مصدرا لالضطرابات

  .و اقتراحاتها ،تقاوم توجهات اإلدارة رسمية التيالالتنظيمات غير كما تظهر ،السلبية

فإنها تكون مصـدر  ،أما إذا تبنت المنظمة ثقافة مبنية على قيم العدالة والمساواة          

وبالتـالي   ،حيث يشعر كل شخص انه يأخذ حقوقه دون مطالبـة   ؛قوة واستقرار للمنظمة

  )35،صمرجع سابق،2003،منصور(.يوجه كل جهوده  نحو العمل بإيجابية وفعالية
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  :المشاركة والعالقات وتحقيق اإلنجاز §

اذهـا   المؤسسات التي تتبنى ثقافة تدعم المشاركة في صناعة القرارات قبل اتخإن        

  عنصـر  انطالقا من االعتقاد بان كل موظف في المؤسسة مهما كان موقعه  فيها  فهـو 

   شك تشجع روح التعـاون والمبـادرة   الثقافة بال هذه،فعال ينبغي االستفادة من اقتراحاته

وعكس ذلك إذا سادت المنظمة ثقافة اإلدارة السلطوية المبنية على إصدار  ؛لدى  العاملين

فان هذه الثقافة من شانها أن تخلق اإلحباط والسخط  ،ر من األوامر والتعليماتالعدد األكب

  .وبالتالي تنعكس على مستويات األداء العام للمنظمة ،الوظيفي 

        وكذلك فانه إذا سادت المنظمة ثقافـة العالقـات المتكافئـة والمتبادلـة المتمثلـة             

فان هذه الثقافة ستكون مصدر ؛ بين الرؤساء  وليس عالقات الوظائف ،في عالقات الدور

أما إذا كانت هذه الثقافة تقوم على عالقات  .والتعاون الهادف والمستمر ،الشعور بالرضا

 سـلبية الثقافة التكون ،فوالتربص بين الزمالء  ،والمشاحنات ،ضعيفة تسودها الصراعات

  ).17:ص،مرجع سابق،1996،الحوطى( .هي السائدة 

وتحقيـق الطموحـات    ،نه إذا سادت المنظمة ثقافة اإلنجـاز إفناحية أخرى  ومن        

  ،وبالتالي الـدافع لإلنجـاز   ،فان هذه الثقافة ستولد الرضا ؛الشخصية من خالل الوظيفة 

  أما إذا كانت الثقافة السـائدة .واتهمذوتصبح المنظمة هي المكان الذي يحقق فيه العاملون 

       ا تصبح ثقافة محيطـة وعليـه تصـبح المنظمـة مجـرد      فإنه، ال تشجع على اإلنجاز 

مرجـع  ال،1996،الحـوطى (.والتصرفات السـيئة ، والعالقات السلبية،مكان للضغوط النفسية 

  ).17ص سابقال
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  : خالصة  الفصل ≅
 تضـح  االتنظيميـة  بعد عرض وتحليل مختلف العناصر المتعلقة بمفهوم الثقافـة          

جوانـب   مفهوم الثقافة التنظيمية مفهوما مظليا يشمل جميع مدى يعتبرأي شكل جلي إلى ب

     ،وشـموليته جميـع العناصـر الماديـة والمعنويـة      ،تساعهابل ويغطي ب،حياة المؤسسة

التـي تميـز مفهـوم الثقافـة     هذه الشمولية .وحتى دالالتها الرمزية ،العالئقية والتنظيمية

نه ال يمكن  تفسـير  بأنصل إلى قناعة حث العلمي،مشتعلين في حقل البتجعلنا ك التنظيمية

أي جانب من جوانب حياة المنظمة بعيدا عن فهم عميق ألبعاد الثقافـة التنظيميـة لهـذه    

أو هويتها التـي تجعلهـا    ،ن الثقافة التنظيمية هي ببساطة حياة هذه المنظمةأل ؛المنظمة

  .تختلف عن باقي  المنظمات األخرى

ارة إلى أن الهوية الثقافية للمنظمة تجعل من مسألة معالجة مختلف  اإلشكما تجدر         

تبعا لخصوصـية العناصـر   ،مشكالت المؤسسات تتسم بالخصوصية في الحل والمعالجة

  .الثقافية لكل تنظيم
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  :تمھید ≅
هناك فكرة سائدة لدى معظم الباحثين في ميدان السلوك التنظيمي هي أن دراسـة          

السلوك التنظيمي من خالل موضوعات دوافع العمل،اإلدراك،القيـادة، االتصـاالت،اتخاذ   

قد استطاعت تدعيم سـيطرة اإلدارة مـن خـالل    التي  القرارات،وغيرها من المواضيع

           ابل ومتطابق ،األفراد في المنظمات تم تناوله بالدراسة ليكون منسجماالفتراض بأن سلوك ا

ولكن واقع الحياة التنظيمية في المؤسسات يعكـس حقيقـة   .مع توجهات وأهداف اإلدارة

 ،العالئقيـة و ،والمشـكالت التنظيميـة   ،أخرى يمكن الوقوف عليها في حجم الصعوبات

  .هذه التنظيمات والمادية التي تعاني منها الكثير من

 تُـؤرق ويعتبر سوء السلوك التنظيمي بمختلف أبعاده أحد أكبر الهموم التي باتـت         

ـ      ،المسئولين هـذه  ات لوأرباب العمل واسـتنفرت المؤسسـات البحثيـة إليجـاد معالج

     المسـئولين و، وهنا نشير إلى أن الخطأ الذي وقع فيه الكثير مـن البـاحثين   .المشكالت

  .اء هو اعتقادهم أن ما يمكن فهمه ودراسته يمكن إدارتهعلى حد سو

يتعلق بالسلوك  اومن خالل هذا الفصل الذي سيتناول فيه الباحث في البداية محور        

وخصائصه ثم يتعرض بالتفصيل إلى الجوانب المتعلقة بسوء السـلوك  ، اإلنساني طبيعته 

ة حول موضوع البحث  تمكـن  بغرض وضع خلفية نظري ؛التنظيمي كحقل معرفي جديد

      يـتم جمعهـا   سوفتحقيق إسقاط علمي للحقائق العلمية على المعطيات التي من الباحث 

  .      من واقع اإلدارة الجزائرية
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  :السلوك اإلنساني - 1

  :مفھومھ -1/1
ـ "يعرف السلوك اإلنساني بأنه          اء حياتـه  كل النشاطات التي يقوم بها اإلنسان أثن

وهذه النشاطات هي محصلة التفاعل بين العوامل الشخصـية  "حاجاته ويحقق أهدافه شبعلي

  اإلنساني أنـه   كوما يميز السلو. وذلك وفقاً لقدرات الفرد وطريقة إدراكه،والعوامل البيئية

من عدم،فهو مسبب وهادف ومدفوع،أي أن وراءه دوافع تتمثل فـي الرغبـات    ال يظهر

ـ  .لتوقعات،موجه لتحقيق هدف معينوالحاجات وا  هكما أن السلوك اإلنساني يتميـز بكون

 ريغفيت أنه يظهر في أشكال متعددة لكي يتالءم مع مختلف المواقف، بمعنى، انرمو امتنوع

  )11:صمرجع سابق،،1993العديلي،(وفق المستجدات التي تفرضها هذه الظروف

مجموع مركبـة  " عبارة عنن على أنه كما يعرف السلوك اإلنساني أثناء موقف معي      

ـ   والتي مختلفـة، السـتجابات  الومتكاملة مـن ا                  "مـن السـلوك   اتشـكل مجتمعـة نوع

  ).08:،ص1978صبحي،(

    أن السلوك اإلنساني هـو عبـارة   ") Wodarski et Dzielewski(يرى كل من         

فتكـون بعـض هـذه     ،غايات معينة عن األنشطة والتفاعالت التي يقوم بها الفرد لتحقيق

وبعضها بسيط وغير شعوري،و أن سوك الفرد يمكن مالحظته ،الغايات مقصودة ومخططة

ومقصود لتحقيـق   أي أن السلوك اإلنساني يعتبر كنشاط موجه" بواسطة الحواس الخمس

                      .والنتائج المرتبطـة بـه   مرتبط بقدرة الفرد و تفهمه لمعنى السلوك وهو غايات محددة،

  )45:،ص2005حسين،(

  :مفھوم السلوك اإلنساني من وجھة نظر المدرسة التحلیلیة -1/2
ما تم ذكره سابقا  يمكن اعتباره أنه يعكس إلى حد ما وجهـة نظـر المدرسـة            

أما بالنسبة ألنصار مدرسة التحليل النفسي فلهـم رأي آخـر   .السلوكية فيما يتعلق بالسلوك

إذ يعتقدون أن السلوك اإلنساني يمثل تلك الظواهر النفسية  وم السلوك اإلنساني،حول مفه

  )اللبيدو و العدوان(مجموعتين من القوى،هي الدوافع البيولوجية النفسية  الناتجة عن تفاعل
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وعليه يعد أساس النشاط النفسي هـو ذلـك    (.وانطباعات البيئة المحيطة بالكائن العضوي

      التي تستهدف تصريف التوتر،والقوى التـي تعمـل علـى تعطيلهـا      فعالتفاعل بين الدوا

 و يتمثـل السـلوك   ).مقتضيات الواقع الخارجي و معايير السلوك المسـتبطنة (أو إرجائها

والحاجات الداخلية  ،بين الدوافع) في إطار عملية التفاعل( أفضل توفيق توصل إليه الفرد

بمعنى أن السلوك هو محاولة يقوم بهـا  ؛ أخرى من جهة بين القوى المعطلةو ،من جهة 

شـيدلنجر  (.و األنـا الـداخلي   ،والواقع الطبيعي واالجتماعي ،األنا  للتهادن مع قوى الهو

  )BLANCHET et, TROGNON 1994,p:13()124-123:ص.،ص1958

  

  النموذج األساسي للسلوك اإلنساني) 01(الشكل رقم 

  

  

  :خصائص السلوك اإلنساني – 1/3
عـن   السلوك اإلنساني هو عبارة عن نتائج لعملية التفاعل بين الجوانب الشخصية §

والجوانب البيئيـة  ،دراكيـة إو ،الية عنفا ، ةوما تتضمنه من أنشطة بيولوجي ،الفرد

  ).جغرافية ، مناخية ، تاريخية و ثقافية(التي يعيشها اإلنسان  وفرظالمتمثلة في ال

  مثیــــــــــرات
 الھـــدف )األسبــــــــاب(

 سلــــــــوك

  "Feedback"تغذیة عكسیة 

 )12،ص1993العديلي،(:المصدر

  حاجات،رغبات،دوافع
 )حالة التوتر أو عدم الراحة(
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       د يكتسب مختلف أنماط السلوك من خالل احتكاكـه اليـومي مـع البيئـة    أن الفر §

  .األسرة،الحي،المدرسة،محيط العملفي من خالل األشخاص 

فاإلنسان . ككل من حيث هو وحدة وكل يصدر عن اإلنسانأي  ،السلوك نشاط كلي §

الـذي  بكليته،فاإلنسان هو لها بجسمه فحسب بل يستجيب إنه ال بالبيئة فحين يتأثر 

  .و يحقق وهو يحب و يكره ينجح

       يمكن فهم السـلوك غاية ما،من خاللها فهو يرمي إلى تحقيق ،السلوك نشاط غائي §

ـ   هبغض النظر عن طبيعة هـذ .وتفسيره . ال شـعورية  وأ تالغاية،شـعورية كان

ـ يتالفـرد   إلى ذلك تعتبر خاصية الغائية هي التي جعلت من سـلوك  باإلضافة  مس

ــر، بالمرونة،والقا ــة للتغيي ــف  بلي ــاوالتنوع،والتكي ــروف  تبع ــر الظ  .لتغي

  ).11:مرجع سابق،ص،1978صبحي،(

         أو التخلص من السـلوكيات السـلبية يحتـاج إلـى نـوع       ،يتعلم السلوك االيجاب §

التي تقوم بها مختلف األنساق التي يتفاعل داخلها ) القولبة(النموذجةو ،من التوجيه

لمرجع ،ا1978صبحي،(.والضوابط الموجودة في كل نسق الفرد من خالل سلسلة القيم

  ).48:السابق،ص

  :محددات سلوك الفرد -1/4
تحدد مساره وشكله و ،يوجد عناصر عديدة تؤثر في طبيعة السلوك اإلنساني         

 ومن هذه العناصر نجد اإلدراك،.واالجتماعي الذي يعيش فيه الفرد،ضمن المحيط الطبيعي

الشكل  أنظر().29:ص،1988،حامد(.والواقع الفرد،التعليم،الجماعة اجاتالقدرات،الشخصية،ح

  .محدداتهذه اليوضح الذي  )02:رقم
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  :اإلدراك  §

دراكيـة  إذلك أن لكل فرد خارطـة   ؛إدراكهم فيختلف سلوك األفراد تبعاً الختال       

والنفسي واالجتماعي،وهو ما يفسـر   ،رفيخاصة تتشكل لديه من خالل تراكم  نموه المع

 وخارطة اإلدراك ليست هي الواقع ذلـك  .اختالف إدراك األفراد للواقع الذي يعيشون فيه

أن األفراد يدركون األشياء كما يرغبون أن تكون،وليس كما هي عليه في الواقع انطالقـا  

ـ ، من أن عملية اإلدراك تتحكم فيها عدة معطيات هي شخصـية الفـرد           ا تتضـمنه وم

    وتوقعات،وظروف أخـرى تـرتبط  بالشـيء المـدرك      ،واتجاهات ،وميول ،من قدرات

كما يتـأثر إدراك  .الخ..قوة وشدة المثير،الحجم، التباين،التكرار،الحركة،التشابه،الفجوات،(

       وضغط  مهـام الوظيفيـة    ،كذلك بمستوى الضغوط المحيطة به مثل ضغط التنافس الفرد

  )30:المرجع السابق،ص،1888.امدح(.هاييؤدالتي 

من العوامل المهمة والمؤثرة في إدراك األفراد في محيط العمل  نجد تأثير جماعة        

فراد المجموعـة  ألالعمل،فاألفراد عادة ما يتجهون إلى إدراك األشياء بنفس اإلدراك العام 

في هذا اإلطـار  .تواجد مع الجماعةأو ال ،التي ينتمون إليها،كرغبة في التعبير عن االنتماء

 التعصـب،  الهوية االجتماعية،(نستحضر بعض المفاهيم التي لها صلة بموضوع البحث 

    ).2006زايد،(ضمن ما يعرف بسيكولوجية العالقات بين الجماعات) الخ..المقاومة،التحيز

  وكـــــسل

 األسرة اإلدراك

 التعلیم

 الجماعة الحاجات و الدوافع

 االتجاھات

 القدرات

 محددات السلوك) 02(الشكل رقم

  )29:ص،1988،حامد(المصدر
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  :الشخصیة §
  ألساسـي لسـلوكه  يوجد اعتقاد سائد لدى العامة أن شخصية الفرد هي المحور ا       

 و يعـرف .ويظهر في صفات معينـة  ،على اعتبار أن شخصية الفرد هي ترجمة للسلوك

الشخصية بأنهـا هـي عبـارة عـن الصـفات      )Gordon Allpartجور دون ألبرت (

والعالقة المستقرة والمتحركة بين هـذه الصـفات بعضـها     ،والخصائص المميزة للفرد

 أو تعوق الفرد على التعامل مع أناس آخرين، ،البعض،وكيف تتداخل هذه الصفات لتساعد

  .وفي مواقف معينة

ورغم اختالف المفكرين في تعريف الشخصية إال أن جميعهم يتفـق علـى أنهـا            

قـدرات  ( أو الصفات المتداخلة مع بعض لتكوين الشخصية ،عبارة عن كل من العناصر

وتعتبر نظرية التحليل  .)العقلية،ميولهالقيم،االتجاهات،الحاجات،القدرات  المزاج، الجسدية،

مرجـع   ،1988.حامد(.ونظرية السمات النظريات األكثر تناوال لموضوع الشخصية النفسي

   )40.38:ص.صسابق،

  بعض صفات الشخصية) 03(جدول رقم 

  الصفات  نمط الشخصية

  مبتهج،حزين،متحدث،ساكت،حذر،مغامر،مرن،جامد،ثابت،قلق  التأقلم االجتماعي

ال يهتز،سريع الغضب،معتمد على نفسه،معتمد على غيره،ثابت،   ة العاطفيةالسيطر

  .، سريع التأثر بالعبارات العاطفيةاقلق،محدود التأثر عاطفي

مستعد للتعاون،غير متعاون،حاد،هزلي،موضع ثقة،موضع شك،   االلتزام

  يمكن مصاحبته،أناني الشعوري،ال شعوري

مسـتقلة،عقلية غيـر   مامات ضـيقة،عقلية  امات منسقة،اهتاهتم  مقدرة االستيضاح

  .مستقلة،خيالي،غير خيالي

يحاول،مستسلم،متحدث،ساكت،يهتم بـالجنس اآلخـر،ال يهـتم      التعبير عن النفس 

  .بالجنس اآلخر،صريح
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  :القدرات  §
  تحديـد  فـي  اللقـدرات دور عادة ما تشير القدرات إلى شخصية األفراد،كما أن        

    أو في عملية التفاعل االجتمـاعي ، فرد سواء في إطار العمل و نشاط ال،مستوى السلوك

، قدرات ميكانيكية و ،رات عقليةدوقد قسم الباحثون القدرات اإلنسانية إلى ق. مع اآلخرين

    )45:المرجع السابق،ص،1988،حامد(.قدرات بصريةو ، حركية وقدرات

  :الدوافع §
نساني على اعتبـار أنهـا تمثـل ذلـك     تعتبر الدوافع من أهم محددات السلوك اإل       

      واإلحساس الداخلي الذي يحرك سلوك الفرد بهدف خفض التوتر الناتج عن نقص  ،الشعور

تدفعه إلي ضرورة التصـرف بشـكل    فحالة الفرد الخائف مثال. في إشباع حاجات معينة

نع وصوله من تفادي الخطر الداهم،وفي بعض األحيان يواجه الفرد عوائق تم معين يمكنه

مصـدر   ىإلي تحقيق إشباع حاجاته، فيشعر بحالة من اإلحباط قد تدفعه  إلى العدوان عل

  .  أو مادية ،العوائق  إنسانيةدائل لصرف الطاقة سواء كانت هذه كأحد الب اإلحباط

   :  سلوك الفرد في المنظمة -1/5
فـإن   ؛األساسية للسلوكإذا كانت االستجابات المختلفة للكائن البشري تمثل الوحدات      

سلوك الفرد يمثل هو بدوره الوحدة األولية التي يقـوم عليهـا سـلوك أي منظمـة،ألن     

 .تصرفات األفراد داخل التنظيم يعتبر مصدر الحركة والدفع ألداء وسلوك المنظمة ككـل 

   ،من خاصية غائية السلوك فإن الفرد في إطار التنظيم ال يتصرف مـن فـراغ   وانطالقا

 التي تمثل صفات الفرد نفسه،خصائص الفرد الداخليةبين ل عملية التأثير المتبادل من خال

وما تحدثه المنظمة من تأثير وتوجيه )و قيمه قدراته،خبراته،دوافعه،نمط سلوكه،اتجاهاته(

ـ لهذا التنظـيم،أي بمـا توجه   تنظيميةالو،ماديةالمن خالل الظروف ،لسلوك األفراد ه ــ

ل في القواعد واللوائح التنظيمية،ومهام األداء،ومكونات وأدوات م من مؤثرات تتمثــإليه

جميع العناصـر  .بمعنى آخر ؛ ومعايير التقييم والحوافز المتاحة ونمط اإلشراف  العمل،

  .المادية والتنظيمية والثقافية للمنظمة
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     تفاعل الفـرد مـع بيئتـه     نتاجو أن سلوك الفرد ه Lewin 1952لوين لقد أوضح      

وعليه يمكن فهم سلوك الفرد فـي إطـار   .لتي تمثل محيط العمل الشبيه بالمنظمة للعاملا

  :التنظيم من خالل المعادلة التالية

  .ظروف العمل في المنظمة  Xخصائص الفرد =سلوك الفرد في المنظمة 

     ، واالسـتجابات أن التصـرفات "  1989أحمد صقر عاشـور  وهذا يعني كما يقول     

عن الفرد في المنظمة ليست نتاجا مستقال لخصائصه،وال نتاجا مستقال لمؤثرات  تتولد التي

لتفاعل خصائصـه مـع خصـائص     واستجابته هي نتاج، فتصرفات الفرد ... بيئة العمل

  )32-31:،ص1989،عاشور(".ظروف العمل معا 

  

  :سوء السلوك التنظیميمفھوم  – 2
كمفهوم جديد بحقل معرفي جديد في مجال طاء مفهوم لسوء السلوك التنظيمي قبل إع     

  : تين التاليتينالنقط إلىأداء األفراد داخل المنظمات نشير 

ـ فال بد من االعتـراف بـأن المنط   مهما كان التعريف الذي نضعه  لسوء السلوك -أ ق ل

ـ  ،األساسي لهذا التعريف هو أن سوء السلوك هو سلوك أوال وقبل كل شيء     يمثـل  هلكن

  .لسلوك الفرد في إطار التنظيمالسلبي الوجه  )القيميةمن الناحية (

يمثـل   فهما وجهان لعملة واحـدة ،سوء السلوك التنظيميبمقرون  يالتنظيمالسلوك  -ب

االفتراض المتوقع من الفرد في إطار تفاعله مع عناصر  )السلوك التنظيمي(األول الوجه 

ين أن سوء السلوك يمثل الوجـه  في ح.)بين التوجيه واالستجابة افتراض التطابق(التنظيم

وهي الصورة الواقعية الذي يجـد   ،)بين التوجيه واالستجابة عدم التطابق(صورةلالثاني ل

وبالتـالي   ؛أو انعكاساتها ،والمدراء أنهم في مواجهة مشكالتها، والمشرفين  ،كل الباحثين

   للتقليـل  )ضوابط ولـوائح (أو إجراءات تنظيمية ،ودراسات، بذل كل الجهود من أبحاث 

  .من أشكال سوء السلوك التي تظهر في المنظمة
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في المنظمات سوء السلوك التنظيمي  جودوانطالقا من هذه المعطيات يمكن القول أن     

      من وجـود سـوء السـلوك     اإلطالق تنظيم يخلو ىأي أنه ال يوجد عل،وباءيعتبر بمثابة ال

   .في شكل من أشكاله التقليدية أو المستحدثة

  

  

  :تعریف سوء السلوك التنظیمي  -1.1
يجب االعتراف أن التعاريف التي تم الحصول عليها من المراجع التي توفرت لدى       

كون هذا المصطلح يتعلـق  ، الباحث حول مصطلح سوء السلوك التنظيمي تعتبر قليلة جدا

التي يقوم بهـا  )أشكال السلوك(ختلف التصرفاتيتناول بطريقة جديدة م بحقل معرفي جديد

أو العاملون الذين ينتمون إلى تنظيم ما،وتكون هذه التصرفات عكس مع ما هـو   ،األفراد

  .متوقع منهم،أي المخالفة للقيم التنظيمية والضوابط السائدة في التنظيم

       سـوء السـلوك التنظيمـي،   فـإن مفهـوم    )sprouse1992( سبروسحسب  -      

    ".فعلهتفعله في العمل ليس من المفروض أن تكل شيء "أي  )التخريب المخطط(يعني

 التوجيه
  سلوك تنظيمي

 )تعدم وجود مشكال(

  االستجابة
 

  عدم تطابق
 س/بين ت

 سوء السلوك التنظيمي

 التطابق

 من األفراد عھو متوق ما

  ما سوف یكون األفراد 
 على استعداد لفعلھ

 الحالة الغالبة في المنظمات

 يوضح سوء السلوك التنظيمي) 03(الشكل رقم

 من إعداد الباحث :المصدر
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 يشـمل  "يعرفان سوء السـلوك التنظيمـي بأنـه    ستيفن أكرويد وبول طومسون -      

التصرفات التي يقوم بها األفراد عن قصد،بحيث تكون هذه التصرفات مخالفة تماما لمـا  

      أكرويـد  ("إليـه  التنظيم الذي ينتمونهم في إطار هو متوقع منهم من تصرف خالل وجود

  ).4-3:و طومبسون،مرجع سابق،ص

 03-06في القانون األساسي العام للوظيفة العموميـة رقـم    المشرع الجزائري -       

يعتبـر سـوء    )الفصل الثالـث () النظام التأديبي(الباب السابع 15/06/2006المؤرخ في 

أو مساس  ،كل تخل عن الواجبات المهنية"ويعرفه بأنه ، نيالسلوك التنظيمي هو خطأ مه

  ."أو بمناسبة تأدية مهامه ،أو مخالفة من طرف الموظف أثناء  ٍإ ،باالنضباط ،وكل خط

الضـمانان  (كما تضمن نفس القانون اإلشارة إلى سوء السلوك التنظيمي في الباب الثاني 

كل فعل يتنافى مـع طبيعـة مهـام    "على أنه )الفصل الثاني() وحقوق الموظف وواجباته

  .)46/2006:رقم.ر.ج"(ولو كان خارج إطار الخدمة ،الموظف

  :مفاھیم  لھا صلة بسوء السلوك التنظیمي  -3.1
  :الفساد اإلداري §
 ،من خلل واضطراب غير مشروع اإلدارةما يشوب "على أنه اإلداريالفساد يعرف       

االتجـار  و ،والمحسـوبية  ،مثل الرشوةنحرفة السلوكات المالعديد من في الفساد  ويتمثل

التسيب ،سوء استعمال السلطة،االبتزاز الوظيفي،االختالس من المال العام،بالوظيفة العامة

         عـدم الحفـاظ   ،التفريط بالمصـلحة العامة ،والالمبـاالة فـي العمـل   ،الوظيفي واإلهمال

وعـدم   ،عالقات الريبة والشك،شيوع النفاق الوظيفي،الوقت ،إهدارعلى الممتلكات العامة

غياب المسـؤولية وااللتـزام   ،مام الرؤساءأتصنع العمل ،الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين

قد يمـارس الفسـاد   .وسوء ممارسة مفهوم الوظيفة العامة،االستقواء على الضعيف،الذاتي

منظومـات   وأقبل منظومة أومن  ،فرد معين لتحقيق مصالح شخصيةمن طرف الفردي 

 األجهـزة جميعاً من داخـل   نقد يكونو األفرادوهي في العادة تضم مجموعة من ،ةفاسد

  )مرجع سابق،على النت،2006،أسار(.اإلداريالمعنية بممارسة الفساد  اإلدارية

   



                                                                         سوء السلوك التنظیمي  :ثالثالفصل ال ? 
4    

  65 /  التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائریةالثقافة                                                              

  :التسیب اإلداري §
يتم فيها األداء اإلداري بـدون احتـرام    يالحالة الت"  يعرف التسيب اإلداري بأنه         

 ."أو قوانين منظمة وموضوعة لكي يكون األداء على الوجه األكمل،و لوائحأ،ألي ضوابط

ال يوجد لها تنظـيم  :يومنها نستخلص بأن المصلحة المتسيبة إداريا هي تلك المصلحة الت

ليس لهـا  .ال سجالت وملفات منظمة.لياتوالتدرج في الواجبات والمسؤ عدم.محدد داريإ

هو المستيب  و.لتعيين والترقيةلال أساليب ثابتة .اتوفرض العقوب،نظام محدد لمنح الحوافز

  .ويخرج من عمله متى شـاء ،ذلك الموظف الذي ال يحترم مواقيت الحضور واالنصراف

   )على النت،2006المنشاوي،(.تقيد باللوائح والقوانين المنظمة للعمليال 

التسيب اإلداري ويشمل ،بمسألة الغياب والتأخير عن العملالتسيب اإلداري أرتبط        

العديد من الممارسات السلبية للموظف أثناء تأدية مهامه الرسمية مثل الهروب مـن أداء  

ـ ،األعمال والمعامالت المختلفة  ،إنجـاز األعمـال   يوكذلك عدم المسؤولية والوساطة ف

انعـدام   إلـى العالقات العامة باإلضافة  يواإلهمال الواضح ف،واستغالل المركز الوظيفي

  .المادية والمعنوية التي تجعل الموظفين يقبلون على أعمالهم بجدية الحوافز

إهمال الموظف للواجبات المنوطة  بأنهكذلك يمكن تعريف التسيب اإلداري وعليه        

تنظم الوظيفة العامة بشكل  يوالقرارات الت ،واللوائح ،القوانين يوالمنصوص عليها ف ،به

  ،ظاهرة التسيب اإلداري يوقد ساهم ف.ية وسير العمليؤدى إلى مردود سلبي على اإلنتاج

وارتفاع معدالتها تراألفراد ألماكن العمل أثنـاء سـاعات الـدوام الرسـمي بسـبب       ك

تلـزم   يومراكز التوزيع لتلبية حاجاتهم الضرورية الت ،األسواق إلىاضطرارهم للخروج 

مناصبهم لفترة تمكنهم  يكز فوكذلك عدم بقاء األفراد ذوى المرا.المواطن بالحصول عليها

، وكذلك عدم وضـع  ألعمال المناط بها إليهمامن إثبات خبراتهم بحيث تسمح لهم بإنجاز 

  )المرجع السابق،على النت،2006المنشاوي،(المكان المناسب يف الفرد المناسب
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  :تفسیر سوء السلوك التنظیمي - 3

  :التنظیمياالفتراضات المرتبطة  بتفسیر سوء السلوك   -1.3
É سوء السلوك من االفتراض بأن مصالح األفراد الذاتية وهويتهم تختلـف   ينطلق تفسير

ألن السلوك محدد بالخبرة اإلدراكية للفرد،و يجـب  .عن مصالح المنظمة التي يعملون بها

  .C. Rogers)كارل روجرس، (النظر إلى العالم الشخصي للفرد كما يراه هذا الفرد نفسه

  .)109-106:ص.،ص1995،هوبر (

(É   تتعلق حقيقة سوء السلوك التنظيمي بتعريف مفروض من طرف السلطة بخصـوص

أي ما هو متوقع من األفراد العاملين أن يقوموا  ر السلوك المحدد في محيط العمل،ـمعايي

  )16:مرجع سابق،ص،2002أكرويد و طومبسون،(..في إطار الوظائف التي يقومون بها به

É دارية التي تمثل إحدى القوى التي تحرك السلوك من شكل إلى آخـر، أن السيطرة اإل     

ال تتحكم في الميل إلي سوء السلوك ذاته،ذلك أن جل محاوالتها ) Hutchisonهيتشيسن (

للتحكم في مظهر من مظاهر سوء السلوك عادة ما ينتج عنه ظهور سلوكيات بديلة تكون  

واقع اإلدارة نجد أن فرض رقابة عاليـة ومشـددة   وكمثال من .أقل إذعانا لسيطرة اإلدارة

ما يقابله زيادة في حاالت  اوعدم الغياب أو التأخر عن العمل، كثير ،بخصوص المواظبة

أو انتهـاج شـكل أكثـر خطـورة مـن سـوء        أو حاالت ،الغياب بعذر بسبب المرض

 ى اآلخـرين، من المسؤولية،واللجوء إلى االعتداء عل السلوك،كالتظاهر بالعمل،أو التهرب

   .لـأو تخريب أدوات ووسائل العم

  :المدرسة العلمیة لتنظیم العمل  -2.3
دراسة على  )1920Taylorيلورتا(العمل،العلمية لتنظيم  ةالمدرسركز تناول زعيم      

مجموعة القيود  بالنسبة إليهوهو التظاهر بالعمل والذي يعني ،شكل واحد من سوء السلوك

      التباطئ في األداء،الخـداع، : خرجات من خالل سوء السلوكمال ىالعمال علضعها التي ي

ولم .مات المشرف الخاص باألداءيالصارم بتعل قيدمن خالل سلوكات عبثية تعكس عدم الت
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ما يطلـق   ىفقد اقتصر التفسير عل ،تكن هناك دراسة عميقة لهذا الشكل من سوء السلوك

  .عليه بظاهرة النسيان

يطرحها العمال بعد التي )التغاضي أو النسيان (معالجة مشكلة أن .تايلوراعتقد لقد         

في التعامـل  صرامة للتدريب الالزم يكون من خالل ال ئهموإنها ،انتقالهم إلى أماكن العمل

أنكم سوف ،تذكروا جيدا أننا ال نريد من جانبكم أي أعمال عبثية من أي نوع" ..مع العمال

إذا .تظاهر باألداء مـن جـانبكم   ىرض أن  تؤدوه دون أدنتؤدون بالضبط كل ما هو مفت

     فإنه سوف يرفـع تقريـره إلـى اإلدارة   ،المكلف بمراقبة أدائكم ىفي خداع ذلك الفت بدأتم

والتظاهر  ،وطبقا لما يسجله عن حاالت التباطئ.م المخالفةكدقيقة من ارتكاب  15في خالل 

وعنـابر العمـل ولـن     ،ون من ورشفإن أصحاب هذه الحاالت سوف يخرج؛ في األداء

ـ يسود عالم الشغل بأن المدر اعام امما جعل انطباع".ها مرة ثانية ييعودوا إل ة العلميـة  س

 ،كالمقاومـة  ،من سـوء السـلوك   ىهذا االنطباع  نما من خالل نماذج أخر.سم بالقسوةتت

 مبسـون، أكرويـد و طو (. .والسـخط  مرذوالعدوان الناجم عن تنامي الشعور بالت ،والتمرد

   )26.25:ص.صسابق،المرجع ل،ا2002

  

  : مدرسة العالقات اإلنسانیة  - 3.3
      لقد اهتمت مدرسة العالقات اإلنسانية بدراسـة المنظمـات مـن خـالل التركيـز            

واالنسجام بين عناصر هذا البناء انطالقا من مبدأ ،وعمليات التكامل،البناء االجتماعي ىعل

هي الحقل التجريبي ،نت الدراسات التي أجريت في مصنع هاوثورنوكا،التوازن والتعاون

مـن خـالل    العـاملين  الذي تم فيه دراسة أثر العالقات اإلنسانية في سلوك األداء لدى 

التي هيئ فيهـا المنـاخ    في ظل الظروف ىحت ومع ذلك و ،)االهتمام،التشجيع،التعاون(

ـ  يعوا القضاء بشكل نهائياالجتماعي المالئم للعمال،فإن الباحثين لم يستط  ،التمـرد  ىعل

التي كانـت خاضـعة    متعاونين من المجموعةالبالرغم من استبعاد العمال غير ،والتذمر

 ،ضطرابات نفسية وعصبيةايعانون من ) العامالت(اعتبار أن هؤالء العمال ىللتجربة،عل

ـ      مرتبطة بمخاوف غير مبرة،أو قصور ـ (.دـفـي التفكيـر بسـبب القلـق الزائ              دأكروي
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 BLANCHET et, TROGNON( )28.27:ص.صسـابق، المرجـع  ل،ا2002و طومبسـون، 

1994,p.p:15-16(.   

ظهرت في محيط العمل في إطار هذا  التوجه االجتمـاعي لمدرسـة    ىمشكلة أخر      

بسـلوك   ىالعالقات اإلنسانية،وهي أنه إذا كانت المدرسة العلمية أشارت إلى مـا يسـم  

) التنظيمات غير رسـمية (مل لدى كل عامل،فإنه في النسيج االجتماعي من التظاهر بالع

مثال من واقـع اإلدارة عنـدما    ىنقف هنا عل .أصبح لسوء السلوك شكل العمل الجماعي

سـير العمـل،وال    طريقة ما لعرقلة  ىعل بإحدى المصالحين ظفمن المو تتفق فئة معينة

 يـا ": صي أحـد المـوظفين زمـالءه   يو.سؤولينتخضع للضبط والمراقبة من طرف الم

  ..!".قال رانا خداما..المديرالسي جاء إذا حتى ..المهم  كل واحد يحكم بيروه..جماعة

  :المدرسة التحلیلیة   -4.3
لقد سبق وأن أشرنا إلى أن مدرسة التحليل النفسي تنظر إلى السلوك اإلنساني على        

        اللبيـدو (الدوافع البيولوجية النفسـية بين فاعل يمثل تلك الظواهر النفسية الناتجة عن تأنه 

من جهـة  .ويـن العضـة بالكائـة المحيطـات البيئـوانطباع، ة ـمن جه )و العدوان

ومن هذا المنطلق تفسر الظواهر  .)124-123:ص.صمرجع سـابق، ،1958شيدلنجر ( ،أخرى

   :التاليةعلى أساس المفاهيم ) الخ..العدوان،التخريب،التمرد(النفسية مثل

  :اإلحباط §
        ،وجود عائق يمنع الفرد من إشـباع حاجاتـه   من اناشئ انفسي ااإلحباط توتريعتبر        

        الخيبة نتيجة اإلخفـاق فـي الوصـول    و ،فتنتاب الفرد مشاعر الفشل ،أو إرضاء دوافعه

 نكوص، التثبـت و منه يعمد الفرد بفعل اإلحباط إلى انتهاج سلوك العدوان وال،إلى الهدف

   وبالتـالي   ؛بازدياد قوة الدوافع و أهميته بالنسبة للفـرد  اإلحباطوتزداد درجة  والخضوع،

   ،ليـة قعطيل للعماليـات الع تو ما يصاحب ذلك من عماليات ،تزداد وحدة االنفعال الناشئ

  )183:،ص1978صـبحي، (.ومختلف األجهزة الفسيولوجية األخرى،وتهييج الجهاز العصبي

والتظـاهر   ،ال من سوء السلوك في محيط العمل كالتمردكه في ظهور أشتذا له داللكل ه

             .والتخريب ،والشجار،بالعمل 
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  :الدوافع العدوانیة §
 وهذه الميول تكـون رد ،ى بشكل أوضح في حياة الجماعةن الميول العدوانية تتجلّإ       

يسـلك  عادة صدوراً تلقائيا،و الفرد  وبعضها اآلخر قد يصدر عن الهو،فعل على الحرمان

       أن الميـل   إلـى  مع اإلشـارة القوى الداخلية  أو،دوانياً استجابة منه لضغط البيئةع امسلك

 .من التكـوين النفسـي للفـرد    ءاجز من وجهة نظر المدرسة التحليلية يعد إلى العدوان

المرتبطـة   (stress)تعـد الضـغوط   و  .)102.101 :صمرجـع سـابق،  ،1958،شيدلنجر(

بالمنظمة،كغياب التحديد الدقيق لألدوار،وتداخل الصالحيات،أو عدم وجود خطة واضـحة  

  .من بواعث سوء السلوك التنظيمي (JEAN,1993,p.p :16.17) ألداء المهام بالمنظمة

 ئحفعل اللـوا بتحقيق رغباتهم  فيالعاملون مثالً يخفق في كثير من األحيان عندما        

      يوجه في كثيـر مـن األحيـان     اعدواني اسلوكيولد فإن ذلك ،  أوامر القائد أو،التنظيمية

 ،من خـالل الشـجار   إلى أطراف أخرى بديلة غير تلك المتسببة في الحرمان،كالزمالء

هـي نتيجـة    ال من السلوككتخريب أدوات ووسائل العمل،وهذه األش نحو أو ،واالعتداء

تدين يدفع به إلى استبعادهم عن نطاق وعيه،وقـد  ن خوف الفرد من المعإ .لعدوان منقول

   رتـه بو كما يغرس البـدائي أ "،نفسه آلنوالكراهية يمفي عدم الشعور بأن الخوف  ينجح

ية كضحية بديلة، تلك هي همكذلك يغرس المتحضر إبرة و،مثل عدوهيال من الشمع مثفي ت

  )111-110الصفحة المرجع السابق،،1958،شيدلنجر("الضحيةإحدى صور ظاهرة 

-في معظم الحاالت–لقد اعتبرت المدرسة التحليلية سوء السلوك على أنه يعكس         

  حالة اضطراب في شخصية الفرد مردها إلى تكوينه النفسي واالجتمـاعي،إلى الدرجـة  

نذكر منها  تهذه االضطرابا لبعض اتصنيف نوالنفسانيواألطباء  ،التي وضع معها العلماء

  : على سبيل المثال

  

   :اضطراب الشخصیة السلبیة •
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فـي عـدم الوفـاء     ظهرالعدوان التي تو ،بيةالسلوتتمثل مظاهرها المرضية في        

ــات،بالوعود ــالغبن ،وااللتزام ــعور ب ــاء ،والش ــرام الرؤس ــدم احت ــرة ،وع              ،والغي

فـي العالقـات الشخصـية     والتقلـب  ،والتقلـب المزاجـي   ،مـن النـاجحين   والحسد

  )على النت،2006عسكر،(.ةالمتبادل

  :اضطرب الشخصیة المضادة للمجتمع •

  والفشل ،وانتهاك القانون،وكسر القواعد ،وتتمثل مظاهرها المرضية في عدم االهتمام      

        والتحـرر   ،وتضـليل اآلخـرين   ،والمخادعة والكـذب ،في االمتثال للمعايير االجتماعية

   .وغياب الشعور بالذنب ،ثابت لفترة طويلة عمٍل والفشل في االستمرار في ،من المسئولية

مـع عـدم توافقـه    ،وتتصف هذه الشخصية باضـطراب عالقاتـه باألسـرة واآلخرين   

 ،والتهـور  ،كما أنه قد يتصف باالندفاعية )المرجع السابق،على النت،2006عسكر،(.الزواجي

ـ   .والتهجم على اآلخرين ،والعدوانية وال يخطـط   ،هوال يستطيع أن يؤجل إشـباع حاجات

واالنبساطية المتطرفة ،كما يتصف أحياناً بالخداع؛ عواقب أفعاله المنحرفةروال يقد ،لسلوكه

        كمـا يشـعر   .والدخول في صدام مـع القـانون  ، مع السخرية والتهكم ،والعداء والغيظ

علـى  ،2006عسكر،(.مع ميوله التخريبية للممتلكات العامة في أوقات كثيرة بالسأم والفراغ

  )المرجع السابق،النت

  :وسوء السلوك التنظیمي ) الماركسي(االتجاه الرادیكالي  -5.3

 تشير األبحاث التي تناولت دراسة العمل في المنظمات أن المفـاهيم كالصـراع،         

 يبـر ولكل من  يالمقاومة،السلطة،ومساومة الجهود ارتبطت بشكل بارز باالتجاه الراديكال

Weber وماركسMarx وتفسير سـوء   ،الذي جاء ليضع تصورا خاصا لفهم هتجاهذا اال

ذلك أن محيط العمل كما يرى   والصراع ،و السلطة ،السلوك التنظيمي انطالقا من الرقابة

          هـو حقـل مبـاراة بـين أربـاب العمـل        )Richard Edwards 1979شارد إدواردتري(

مـن خـالل    تخفيض تكـاليف اإلنتـاج  و ،الذين يطمحون إلى تحقيق الربح )أوالمديرين(
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  وبين العمال الذين يواجهون )107-102:ص.،ص1978الزعبي،(،السيطرة على أنشطة العمل

  .وزيادة نصيبهم من نتائج أعمالهم ، حماية أنفسهم ىطموحات اإلدارة بالسعي إل

بين عنصـري   يبمعني أخر أن سوء السلوك يتولد من خالل عملية تفاعل ديناميك        

 1992ريـد  (التي ترتبط بنظرية عملية العمل والتي لخـص  هذه الفكرة.والمقاومة السيطرة

Reed(  عن نقال)البرنامج البحثي المـرتبط   )33:مرجع سابق،ص،2002طومبسون، أكرويد و

 السـيطرة  ةتعمـل فلسـف  إنه الطرق المحددة التي عن طريقها :"بهذا الموضوع في اآلتي

التي تنبثق عن الصـراع   حداث التغيرات في أنماط السلوكالجدلية داخل مواقع العمل إل

وجماعات المرؤوسين التابعة،باإلضافة إلى التأثير الواسع  ،بين جماعات اإلدارة المسيطرة

  "لهذه األنماط المتغيرة على استراتيجيات سيطرة أصحاب األعمال والمدرين

 حاتللمصـط كمـرادف  مي وفق وجهة النظر هذه تم استخدام سوء السلوك التنظي      

 .Friedman 1977فريـدمان، (الصراع والمقاومة،على اعتبار أن العديد من الدراسـات 

أو المقاومة تعكس  ،بينت أن حاالت تقييد المخرجات ،التخريب) Edwards 1979ادوارد،

ما يطلـق عليـه    محاوالت العمال المتكررة لممارسة السيطرة في محيط العمل في إطار

  ).لجهودمساومة ا:(بـ

غير دقيق  ايعتبر رأيإن النظر إلى سوء السلوك من زاوية مقاومة السلطة فقط           

تبني نفس التفسير في جميع أشـكال سـوء    -من الناحية الواقعية-إلى حد ما ألنه يصعب

المثال قد يأخذ تفسـير وفهـم   على سبيل  التي يظهر فيها) أي الظروف(السلوك والحاالت

 صـراع،  آخر بعيدا عن مفاهيم السيطرة، ، والمزاح العملي منحىجنسيالتحرش السلوك 

  )39:سابق،صالمرجع ال،2002طومبسون، أكرويد و(.والمقاومة

  

  

  :التفسیر السیكوسوسیولوجي لسوء السلوك التنظیمي  -6.3 
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سلوك الفرد داخل السياق االجتماعي هو محـور اهتمـام علـم الـنفس     إن تفسير        

ند محاولة تفسير سوء السلوك التنظيمي في ضوء هذا التصـور ننطلـق         االجتماعي، وع

هل يتضمن سلوك الجماعة عمليات اجتماعيـة      " Turnerمن التساؤل الذي طرحه تيرنر 

  ؟"أو سيكولوجية؟ أم أن هذا السلوك يختلف عن الخصائص الفردية التي يتميز بها األفراد

كمـا يـرى          -ظرية الهوية االجتماعية  التي تنطلق ضمن هذا السياق نشير إلى ن       

الجماعـة   من االفتراض بأن الفرد يجب عليه أن يقوم بتمثل عالقات) Asch1952آش (

 ،2006 زيدان،(.كلية في داخل عقله،لكي يكون قادرا ألن يسلك سلوك العضو في الجماعة

ـ .)11:ص ال واتجاهـات وقـيم   وعندما يحدث ذلك يصبح سلوك الفرد يعكس بالضبط أفع

المعرفيـة   Représentationالجماعة التي ينتمي إليها،أي أن الفرد بواسطة التمثـيالت  

ـ بحيث يكون سـلوك الفـرد    يكتسب هوية اجتماعية  وعقائد الجماعة ،لعالقات  اانعكاس

  .والقيم التي تؤمن بها الجماعة ،والمبادئ ،للخصائص

جزء من مفهوم الذات لـدى  "الجتماعية بأنهاالهوية ا Tajfel 1978يعرف تاجفيل       

، الفرد، يشتق من معرفته بعضويته للجماعة التي ينتمي إليها،مع اكتسابه المعاني القيمية 

وقد أوضح تيرنر أن التوحد شرط ضروري لتفضـيل  .والوجدانية المتعلقة بهذه العضوية

  .)11:صالمرجع السابق،،2006 ،زيدان(.الجماعة،وأنه يرتبط ايجابيا بالتحيز للجماعة الداخلية

مما يجعل األمـر  ،ما يطلق عليه إلغاء الذات الفرديةإلى )وحدالت(قد يصل هذا األمر       

ال يمكن  واالندفاع ،،ويترتب عليه ظهور سلوكيات تتسم بالعنفاخطيرفي بعض األحيان 

فـي بعـض   ففئة عمال الـورش  .مفردهمبلألفراد أن يفكروا في االنخراط فيها لو كانوا 

بتخريـب   نوأو يقوم، المسؤولين المباشرين يسبون ويهاجمون  -مثال -الموافق المتوترة

وقد تصبح .دون إحساس بالمسؤولية الفرديةأو يتلفون اإلنتاج بشكل جماعي  ،معدات العمل

عندما ولعلنا .أقنعة معينةمشكلة إلغاء الذات الفردية أكثر سوءا عندما تتوارى الهوية خلف 

جمعيـة   إلى عمليات إعدام األمريكان من أصل إفريقي بدون محاكمة التي نفـذتها نعود 

أظهر تحليل لستين عملية إعدام خالل الفتـرة مـن    فقد )Kux Klan الكوكوكس كالن(
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من األشخاص،كان العنف ضد  م أنه كلما كان الحشد يضم عددا أكبر1946م إلى 1899

 الذيالسلوك يفسر هذا الطرح أشكال سوء  )تعلى الن،2005،السلمون(.ضحاياهم أشد قسوة

  ). السخرية والمضايقة واالعتداء(السلوكات المرتبطة ببعد االندماج مثل اجماعي اطابع يأخذ

كما قد يكون سوء سلوك األفراد داخل التنظـيم يعكـس إحـدى االسـتراتيجيات                    

مـع   المباشرة من خـالل النزاعـات  المواجهة :التي تعتمدها الجماعة الداخلية للتغييرمثل

      وهنا يتصرف األفراد انطالقا مـن األفكـار النمطيـة   .والجماعات الخارجية ،اإلطراف

نها العمال البسـطاء حـول   كويفاألفكار التي ،التي تتشكل لديهم ضمن هويتهم االجتماعية

 ..مـع شـيفور   سيارة ..المعاليم عطاهم ربي(طارت التقنيةاإلأو  ،والمسئولين ،المشرفين

             ) ؟!..شـكون اللـي كـيفهم   ..يحضـروا ويتغيبـوا كيمـا يحبـوا    ..مهمـات ..اجتماعات

          هذه األفكار تدفعهم في بعض األحيان إلـى القيـام بتصـرفات يعبـرون مـن خاللهـا      

سلوكات التمرد،والمقاومة،ومخالفة التعليمات والتظـاهر  (عن مشاعرهم العدائية المشتركة

   )26-21:ص.مرجع سابق،ص،2006زيدان،().، وربما التخريببالعمل

أن هذه األفكار تتكون بفعـل الصـور   ) " Allport,1945-1958ألبورت (ويرى        

الراسخة التي نعيش وننشأ فيها،والتي تنقل وتنسخ بكل الطرق الثقافية واالجتماعية خـالل  

      خالل الصور المتكررة في الكتب ومن  ،والمدرسة ،في األسرة االجتماعية التنشئةعملية 

بوجه عـام هـي أنهـم     إن نظرة سكان الحضر إلى سكان الريف.."أو الجرائد أو التلفاز

سـكان   ويرى .باإلضافة إلى أنه من السهل خداعهم. والطيبة والجهل ،اجةذيتميزون بالس

نـب ويتميزون بالسفسطة والخالعـة،إلى جا  ،وطماعين ،الحضر غشاشين الريف سكان     

المرجـع  ،2006زيـدان، (نقـال عـن    )Perhman & Chriscozby,1983(.أنهم متحضرون

    .      )130 :السابق،ص

وعندما يتعلق األمر بأشكال سوء السلوك التي تحدث بين العاملين من نفس الفئـة،           

ـ   ة فإن ذلك قد يحدث في إطار الصراعات بين الجماعات الصغيرة الممثلة لثقافـات فرعي

التي تتكون لـدى أفـراد    فإن األفكار النمطية) الخ..االعتداء،السخرية،االستقواء،(مختلفة،
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 Allport 1958التي تعني حسب ألبورت.الجماعة الداخلية،قد تترجم في مظاهر التعصب

   )71ص المرجع السابق،،2006 زيدان،("التفكير السيئ حيال اآلخرين دون وجود دالئل كافية"

 ،التي يرجع إليهـا رجعية للفرد مالجماعة التمثل في أنها  ة الداخليةلجماعوتكمن أهمية ا

  )158:،ص1974عيسوي،(.قراراتهوويستمد منها قيمه 

 ،)العروشية(من تمييز على أساس االنتماء العائلي ولعل ما يحدث داخل التنظيمات        

يوضـح   )الطائفة،المذهب( الدينياالنتماء  أو،االنتماء الحزبي أو، )الجهوية(الجغرافي أو

والتنافس بين هذه الجماعات إلى منتج أساسي للعديـد   ،كيف تتحول المقارنات االجتماعية

فـي بعـض    ونعتقد أن تجربة الباحث المهنيـة .في محيط العمل من أشكال سوء السلوك

    مؤسسات اإلدارة العمومية الجزائرية مكنته من االستنتاج بأن هيئـات اإلدارة العموميـة  

في الجزائر حبلى بهذه األشكال من سوء السلوك التي باتت تشكل سمة أساسـية للثقافـة   

  . التنظيمية السائدة في هذه اإلدارة

  :سوء السلوك في ضوء التصور اإلسالمي   -7.3
في البداية و قبل عرض التصور اإلسالمي لسوء السلوك داخل المنظمات نقف عند        

  : المالحظتين التاليتين

          أصـيل النظـرة  بـأن محاولـة ت   ئلقد بات من الضروري تجاوز االعتقـاد الخـاط    - أ

إلى المشكالت اإلنسانية بعرض التصور اإلسالمي لهذه المشكالت هو خـروج عـن   

فهو لم  دائرة البحث العلمي لقناعة راسخة بأن الدين اإلسالمي الحنيف يتسم بالشمولية،

  .لدين والدنيا إال أحصاهايغادر صغيرة وال كبيرة  في شؤون ا

ذات ) الثقافة التنظيمية وسوء السـلوك التنظيمـي  (أن متغيرات الدراسة في هذا البحث  - ب

تمثل  -في ضوء التصور اإلسالمي -صلة وثيقة بالقيم الدينية على اعتبار أن هذه القيم

 .أهم الركائز التي تحدد مسار السلوك

والنظريـة  ،ومختلـف الطروحـات    ،ميتعود جذور الخالف بين التصور اإلسال        

       فالنظريـات الحديثـة تـرى     .الغربية إلى االختالف في النظرة لإلنسان في حـد ذاتهـا  
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 فهو كـائن  .للظواهر الطبيعية األخرى ايخرج عن كونه امتدادفي اإلنسان كائنا ماديا ال 

من طـرف  اإلنساني  وقد تم تناول السلوك.وعلى درجة عالية من االنتظام  شديد التعقيد،

    ؛ )07:ص1997رجـب، ().فزيولوجية،تحليلية،معرفية،اجتماعيـة (ن زوايا مختلفة مالباحثين 

أو الطاقـة  ، على أهمية الجانـب الروحـي    إال أن هؤالء الباحثين جميعهم أهملوا التأكيد

    فـي حـين أن التصـور اإلسـالمي    .الروحية كأحد المكونات األساسية للطبيعة اإلنسانية

  :ينطلق من

المتضمنة معرفتـه  )عبادة اهللا (أن اهللا تعالى خلق اإلنسان لغاية رئيسية تتمثل في  •

  .وتعظيمه،وطاعة أمره، والقيام بما شرع اهللا بعمارة األرض التي استخلفه فيها

  وينـتج  ) وروح نورانية من أمـر اهللا  ( خلق اإلنسان من عنصرين،جسد من طين •

فالطبيعة .وتعطيه وحدته وكماله ،تدير هذا المخلوق عن اندماج الروح والجسد نفس

المادية للجسد يترتب عليها وجود ميل طبيعي في الـنفس لإلفـراط فـي إشـباع     

وهنا تبرز أهمية الجانب الروحي في اإلنسان والذي يعمل علـي تهـذيب   .الغرائز

  .الطبيعة المادية الغرائزية،وعدم تركها تتجاوز حدود إنسانيته

   التصور اإلسالمي لسوء السلوك بطـرح أكثـر شـمولية مـن النظريـات       يتسم        

   الغربية،فهو يرى في سوء السلوك كل التصرفات التي تعكس عدم التزام الفـرد بـأوامر  

وبالتـالي  .وينجم عن عدم االلتزام إخالل بـالقيم االجتماعيـة و العالئقيـة    اهللا عز وجل،

في القرآن الكريم في عديد الصور مشيرا  "وءس"وقد ورد لفظ ،يتعرض صاحبه إلى العقاب

وعدم القيـام   ،التي يجب على الفرد المسلم تجنبها) السيئة(قبيحةالتصرفات الضارة والإلى 

  : بها في السر والعلن يقول تعالى

يتوب  كلئفأوبجهالة ثم يتوبون من قريب  السوءيعملون التوبة على اهللا للذين  إنما( •

   )17:النساء()ليما حكيمااهللا عليهم وكان اهللا ع

بلى إن اهللا   سوءالذين تتوفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من ( •

 .)28:النحل()عليم بما كنتم تعملون
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   بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصـلحوا إن ربـك    السوءعملوا ثم إن ربك للذين ( •

  )119:النحل()من بعدها لغفور رحيم

حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كـانوا   اهأتينولوطا ( •

  )74:األنبياء()فاسقين سوءقوم 

فرءاه حسنا فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء فال  عمله سوءله أفمن زين ( •

  )8:فاطر()تذهب نفسك عليهم حسرات إن اهللا عليم بما يصنعون

  )14:محمد()عمله واتبعوا أهوائهم سوءله  أفمن كان على بينة من ربه كمن زين( •

) ال تفعـل ..افعل(في عبارتي  امحددوقد جاء التوجيه اإلسالمي للسلوك اإلنساني         

الرسول فخذوه وما نهـاكم عنـه    تاكمآومآ " )القرآن الكريم(من خالل ما جاء في كتاب اهللا 

 ،  من أطاعني فقد أطاع اهللا " )ريفةاألحاديث النبوية الش(والسنة النبوية .)7:الحشر("فانتهوا

ومن عصى أميـري فقـد    ،ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى اهللا

   )رواه البخاري("عصاني

   ، الرقابـة   إمبديعتمد التصور اإلسالمي في التعاطي مع سوء السلوك من خالل         

 1991العلى ( فق حدود شريعة اهللاوضبطه لتصرفاته و ،رقابة الفرد المسلم على سلوكه أي

   )على السـلوك  الرقابة الذاتية(إلى ترسيخ هذا التوجه تسعى والمؤسسات الحديثة .)125ص

    فـي التسـيير    في إطار الطرق الحديثـة  والتطور التنظيمي ،التدريب اتمن خالل عملي

ويـتم تغييـر   .لهذا التوجه من خاللالتي تنطلق من تبني ثقافة تنظيمية مشجعة ومناسبة 

حتى ال يكون هذا التغييـر   وتعديل السلوك حسب التصور اإلسالمي من داخل الفرد نفسه

 وباإلضـافة  .)11:الرعـد ()إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(سطحيا وهامشيا

    ، في ضوء ما أمر بفعلـه   يدعو اإلسالم كذلك إلى محاسبة الفرد لنفسه المراقبة إمبدإلى 

  ).68:ص،2003الجزائري،( .أو ما طلب منه تركه من سلوك سيئ

وما أبرئ "وأمارة بالسوء  ،الشر ىوألن النفس البشرية بطبيعتها الغرائزية ميالة إل        

تفضـل الراحـة   ) أي الـنفس (وألنهـا .)53:يوسـف (".نفسي إن النفس ألمـارة بالسـوء  

الفـرد  وجب علـى   )وء السلوكميل طبيعي لس(والكسل،ومولعة بإتباع الهوى والشهوات
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ـ  المسلم كبح جماحها،فإن تهاونت مرجـع  ،2003الجزائـري، ( تـألف االلتـزام   ىعاقبها حت

والذين جاهـدوا فينـا   " على ذاتية الصرامة والعقاب إشارة وتأكيد في هذاو.)70ص،سابق

  ).69:العنكبوت("لنهديهم سبلنا وأن اهللا لمع المحسنين

 رة التصور اإلسالمي لشكل من أشكال سوء السـلوك، وفي ما يلي مثال يوضح نظ      

وهو سلوك المزاح الذي يضع له الدين اإلسالمي ضوابط ينبغي مراعاتهـا و إال انـدرج   

  )455-453:ص.ص،1989،علوان(:ضمن السلوك السيئ

          يميت القلب ويـورث العـداوة،وهي إشـارة   ه،ن اإلكثار منأل المزاح عدم اإلكثار من-أ

 نقف عليها في محيط العمل بين األفـراد  ما اكثيرالسلبية لهذا لسوك،التي  تكاسااالنع ىإل

 همن كثر ضـحك "وقد قال عمر رضي اهللا عنه).مشاجرات،خصومات،مشاحنات كالمية(

 "قلت هيبته ومن مزح استخف به

المدرجـة  (وهنا إشارة إلى األشكال السـلبية للمـزاح   . عدم األذى فيه واإلساءة ألحد-ب

 مثـل السـخرية والتهـريج،   ) ال سوء السلوك التنظيمي التي يتناولها البحـث ضمن أشك

يسخر قوم من قوم  يأيها الذين أمنوا ال"يقول اهللا تعالى.الخ...واالستخفافالتحقير  االعتداء،

 عسى أن يكونوا خير منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيـر مـنهن وال تلمـزوا    

االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لـم يتـب فأولئـك هـم      سبئباأللقاب  انابزوتأنفسكم وال 

 .)11:الحجرات("الظالمون

   ال يأخـذن أحـدكم متـاع أخيـه     ):"ص(وفي شأن ترويع الفرد المسلم يقول الرسول     

       العـاملين  ولنا أن ندرك عدد.)رواه الترمدي("ومن أخد عصا أخيه فليردها .وال جادا ،العبا

       خفـاء  إالذين يواجهون مشـكالت عالئقيـة فيهـا بيـنهم بسـبب       في اإلدارة الجزائرية

 ،)الـخ ..هـاتف نقـال، ملف،مفـاتيح   (أو المكتب ،أحدهم ألغراض لزميله في المصلحة

واالستماع بالنظر إليه وهو ينفجر غضبا وسبا،ثم متذلال ومستعطفا لمعرفة مكان الشـيء  

  .الذي ضاع منه

التي يقـوم بهـا    )الفخاخ(مزاح العملي تلك المطباتكما يدخل في هذا اإلطار من ال     

 ،أو جعلهم فرجـة لآلخـرين   ،للسخرية منهم) خاصة العاملون الجدد (العاملون لزمالئهم
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وقد جاء في األثر أن رجال .أو الكذب عليهم،أو ترويعهم،وذلك بتعريضهم لمخاوف معينة

فإن  امسلم ال تروعوا":لفقا) ص(أخد نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول اهللا 

  ).رواه الطبراني( "روعة المسلم ظلم عظيم

تلفيـق قصـص    علـى يعتمد بعض األفراد في مـزاحهم  :تجنب الكذب وقول الزور -ج

وهو أمر منهي عليه لما له من صلة بالخلق السيئ، وهو .)سلوك التهريج(مضحكة ومثيرة

لحديث ليضـحك بـه القـوم    ويل للذي يحدث با"قال رسول اهللا ص.وقول الزور ،الكذب

   ).رواه أبو داوود والترميدي( "فيكذب،ويل له،ويل له

رواه (" .كـاذب  كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدقا وأنـت لـه  "وقال أيضا

د العديد من المواقـف المسـتقاة مـن واقـع اإلدارة     وفي هذه الحالة يمكن سر )الترمدي

ار كاذبة من زمالئهم،خاصة تلك التـي تتعلـق   ألخب الموظفينالجزائرية عن تلقي بعض 

وعندما يكتشف .عالوة،أو منحة ما خبر كاذب عن ترقية مترقبة أو :بمصيرهم المهني مثل

 :من طرف الموظف الذي نقـل إليـه الخبـر    يواجه بعبارة ساخرة،الموظف زيف الخبر

حتى  يترك ال يؤمن العبد اإليمان كله "يقول الرسول ص".كنا نمزح معك فقط..متزعفش"

.                                                                                                                            )رواه أحمد والطبراني("الكذب بالمزاح والجدال وإن كان صادقا 

وء السـلوك تعكـس اإلطـار    مما سبق يمكن القول أن نظرة التصور اإلسالمي لس     

وأن .وجود اإلنسان في هذه الحياةو ،الذي ينطلق من تصور رباني لغائية خلق )المرجعي(

من خالل عدم االلتزام بمـا   كل  خروج أو ابتعاد عن الفطرة التي فطر اهللا اإلنسان عليها

دان وما مي.والتصرف بكيفية سيئة تلحق الضرر بالنفس أو اآلخرين ، شرع له من منهاج

 ،العمل إال جانب من جوانب حياة الفرد المسلم العامل الذي عليه أال يسيء لنفسه ولزمالئه

أو عتاد ليس خوفـا   ،أو يلحق الضرر والتخريب بما هو موجود في محيط عمله من إنتاج

من اإلجراءات العقابية اإلدارية فحسب،بل يقينا منه بأن اهللا تعالى رقيـب علـى فعلـه    

   .ويجازيه عليه
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v  تعلیق: 
بخصـوص رؤيتهـا لسـوء السـلوك     المختلفة نظر الت امن خالل عرض وجه       

       شـهدت تطـورا    فإنه يمكن القول أن الرؤية إلى سلوك الفرد داخـل التنظـيم  ،التنظيمي

مثل التظاهر التركيز على البعد المرتبط بتقييد المخرجات (من مفهوم اإلنسان االقتصادي 

              إلــى اإلنســان االجتمــاعي ) أو أدوات العمــل،و إتــالف اإلنتــاجبالعمل،والتخريــب،

واالجتماعي معا من خـالل  ،مفهوم اإلنسان االقتصادي إلى ثم الوصول )المقاومة،التمرد(

وفي إطار نضج االتجاه السيكوسوسيولوجي . والدوافع النفسية المختلفة ، مفاهيم الحاجات

، ه المرحلة توسعت النظرة إلى سوء السـلوك التنظيمـي   ذلدراسة السلوك اإلنساني في ه

أن التصـور  -من حيـث المبـدأ  -ولكن الباحث يعتقد أنه.وشمولية اأكثر عمقوأصبحت 

اإلسالمي لسوء السلوك الذي ينطلق من فهم متكامل لحقيقة السلوك اإلنساني فـي بعـده   

يــات قــد احتــوى مختلـف الــرؤى الخاصــة بالنظر  المادي،االجتمـاعي والروحــي 

والقيام بأبحاث علميـة   ،والمطلوب فقد هو اعتماد منطلقات هذا التصور اإلسالمي.الغربية

النظريات الغربية المتعلقة بالسلوك اإلنساني  تمعمقة تختلف في افتراضاتها عن افتراضا

  .وحقيقة اإلنسان بوجه عام ،بصفة خاصة

   :عوامل إھمال سوء السلوك -4

    Å الباحثين لوهان تنطلق أراء العديد منLwhan1972   في مجال السلوك التنظيمـي       

في الواقع كل األدلة المتاحـة  "  .جابيونإيملتزمون ومن االعتقاد أن أفراد المنظمات هم 

تشير إلي أن السلوك الفعلي للعاملين منظم وهادف،ويبدو مدعما لغرض المنظمة، ومن ثم 

 والذي يتطـابق    ،ل لوصفه في صورة برنامجفإن السلوك التنظيمي هو ذلك السلوك القاب

   )16-15ص.صمرجع سابق،،2002أكرويد وطومبسون،("والقيم التنظيمية ،مع القواعد

ý  إهمال الدراسات لموضوع سوء السلوك من خالل تجاهل موضوع الصراع،أو تبريره

م سلوكياتهم حيث أن هذا هـو أحـد   عظإن أعضاء الجماعة يتعاونون في م باالعتقاد

كما اعتبر في كثير من األحيـان المقاومـة   .اب وجودهم أساسا في جماعة العملأسب
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        بالنسـبة لهـؤالء الباحثين،المقاومـة    .والفراغ كمواضيع تدرس في إطـار التنظـيم  

هي استجابة دفاعية،والتغيير شيء معتدل يحدث في إطار النظرية الوظائفية القائمـة  

  ).نالتعاون،االنسجام،التواز(علي أساس 

ý      تغلب النظرة المتفائلة لبعض الباحثين في مجـال إدارة األفـراد بخصـوص تفسـير

         ن ينطلقـون  وفهـؤالء البـاحث  ؛ أو األخطاء التي يقـوم بهـا العـاملون   ، المشكالت 

هو مطلوب منهم في معظم األوقـات،وأن  ين يفعلون مابأن معظم العامل ضمن االفترا

ثم تعطي مبـررات  . يلتزمون بالقيم واألطر التنظيمية هناك فئة قليلة فقط هم الذين ال

ال يعرفون كيـف يـؤدون   :ن بأنهم مثاليغير ملتزمالعديدة لسوء سلوك هؤالء األفراد 

ويهمـل  . العمل،أو قاموا بذلك السلوك بسبب ظروف قاهرة وخارجة عن سـيطرتهم 

    الكثير تفسـر  ، أو القيم المتناقضـة والتـي  ن تأثير المصالح المتصارعةثوهؤالء الباح

أكرويد (.من مظاهر سوء السلوك التنظيمي في المؤسسات اإلدارية والتنظيمات المهنية

    )18سابق،صالمرجع ،ال2002 وطومبسون،

ý  يعود إهمال سوء السلوك كذلك إلى عوامل ترتبط بإدراكنا لحقيقة السلوك اإلنسـاني، 

نشرح السلوك مـن الناحيـة    فنحن عندما نريد  أن. هذا اإلدراك الذي يتميز بالقصور

    الفزيولوجية فنقول بأنه تدخل فيه العديد من العمليات التي هي علـى درجـة عاليـة    

فهناك مقارنة بـين حـدود   ).المثير،اإلحساس،اإلدراك،الوجدان ثم السلوك(من التعقيد 

دراكيـة  إلفـي حـدود الخارطـة ا    وتفسير العالم من حوله ،في إدارة الكائن البشري

     الـذين يمكـن    وبين حدود معرفة الباحثين في مجـال السـلوك التنظيمـي   . ةالبسيط

عن إدراكهم لطبيعة األفراد داخل المنظمات،بأنه ال يتعدى حـدود المالحظـات    القول

 .التي تنظم وتصنف

     ويعود سبب القصور في المعرفة المتعلقة بسـلوك األفـراد داخـل التنظيمـات              

التي تتميز إلى حد ما باالنتقائيـة لفئـات    ث في مجال السلوك التنظيميإلى طبيعة األبحا

وهو ما جعل الدراسات .ن أنها تناسب وأهداف البحثمن السلوك التي يعتقد الباحثو معينة

  ؛غالبا ما تبتعد عن دراسة شاملة للسلوك تنطلق من عملية فحص وتحليل كامل للسـلوك 
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وكية معينة تخضع للتقسـيم مـن خـالل اإلدراك    في غالب األحيان بوقائع سل تكتفي بل

التي يضـعها    المركز لمالحظات هي األخرى  منتقاة ضمن حدود التعريفات اإلجرائية 

عن العمل بصفته شكال شائعا لسـوء   وهنا يرى ستيف أكرويد أن دراسات الغياب.الباحث

إال أن تناول هـذا  من اهتمام الباحثين  على الرغم من أنها حظيت بكثير،السلوك التنظيمي

فقـد اختصـرت   .السلوك انطالقا من تعريفه بأنه سلوك يصعب مالحظته بشكل مباشـر 

الغياب فقط دون الوقوف على طبيعة   والمستندات وحصر حاالت ،الدراسات على الوثائق

ف جوانـب  ـة لمختلـة الدقيقـفي المواقف االجتماعية من خالل المالحظ سوء السلوك 

   .)20ص المرجع السابق،،2002أكرويد وطومبسون،(.السلوك

ý  ةمن زوايا مختلف ت سوء السلوك التنظيميتم تناول موضوعاما في كثير من األحيان 

،  اإلمام األمر الذي يمكن أن يفسر عدم وجود دراسات أكثر،لمجاالت البحث المتعددة

 .سوء السلوك داخل المنظمات لموضوع اوشمولية وعمق

  :النحو التالي على جاالت البحث التي تناولت موضوع سوء السلوكموتصنف       
  

  سوء السلوك التنظيميمجاالت البحث التي تناولت ) 04(رقمالجدول 

  دراسة حاالت الغياب ومعدل دوران العمل  علم النفس االجتماعي

  دراسات  الشغب،التمرد،التخريب  )تطور المنظمات(مؤرخو العمل 

   .، العدوانهدر المال العام،االختالس،السرقة  علماء الجريمة

دراسات التنظيم الرسمي للعالقات الصناعية   خبراء العالقات الصناعية

  .ضرابإلفيما يتعلق بموضوع ا

محاوالت لوضع إطارات فكرية لتغطية كل   اعلماء االجتماع األنثربولوجي

  .نطاق سوء السلوك
  

ý  الحياة  أصبحت اآلن موجودة بقوة في تم إهمال جوانب عديدة مبتكرة من سوء السلوك

 ،والمزاح العملي،الوقاحة والتحـرش الجنسـي   ،هاتاالتنظيمية مثل موضوعات الفك

          هـذا اإلهمـال  .الـخ ...،التظاهر بالعمـل دينيـة التظاهر بالقيم الاالعتداء، االستقواء،
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 د المعـايير والسـلوك ضـمن حـد   في إطار انتقـاء  عمدي كان يتم بشكل  -أحيانا-

ومن هنا يكون العديد من السـلوكات  .أو اإلدارة الموضوعة من طرف أصحاب العمل

   أو تعليمـات المسـؤولين بعيـدة    أرباب العمل،التي ال تنتهك عنوة وبوضوح مصالح 

على الرغم من تأثيرها علي عمل  ،وبالتالي الضبط والمراقبة والتوجيه .عن المالحظة

مصـالح  الإحـدى  ين في ظفحوار بعض المو ىلإ ويكفي أن تستمع.المنظمة بوجه عام

      لتدرك كم هو عدد أشكال سوء السـلوك التـي يمكـن أن تفلـت     ،اإلدارة الجزائريةب

 همعنـد  ما..لخاصة بالعملاتعليمات المادام رانا نطبقوا في "من آليات الضبط والتوجيه

 ط العمل؟في محي كم يمثل هذا الباقي وهنا يمكن أن نتصور".في الباقي ما دخلهم
  

   :سوء السلوك التنظیمي د اأبع -5

بناء على تعريف سوء السلوك التنظيمي الذي يحدد أبعاد هذا المصطلح بأنه يتضمن       

فإن ذلك يضعنا أمام حقيقة .متعددة على العمل اقيودمن السلوك الذي يضع  اواسع مدى

  .هر بها في محيط العملمفادها أن سوء السلوك التنظيمي يتضمن عدة أشكال يمكن أن يظ

كـل  :"إلى درجة يتسع معها سوء السلوك التنظيمي إلى الحد الذي يصل فيه المعنى إلـى 

  ".شيء تفعله في العمل،ليس من المفروض أن تفعله

ألغراض بحثية أقترح اعتماد تصنيف كل من ستيفن أكرويد وبول طومبسون والذي      

  :اديقسم سوء السلوك التنظيمي إلى أربعة أبع

   .البعـد الخاص بتقييد العمل -أ 

   .البعد الخاص بتقييد الوقت -ب

  .البعد الخاص بتقييد اإلنتاج -ج

  .البعد الخاص باالندمــاج - د
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  )الروح التخريبية والهدامة-التظاهر بالعمل(:البعد الخاص بتقیید العمل -1.5
  

لتظاهر بالعمل الذي يقوم من خالله العامل بتقييد العمل،كما يتعلق األمر هنا بسلوك ا     

        رة ـات من السيطـة على درجـها العمال للمحافظـة يستخدمـوك وسيلـيعتبر هذا السل

وعلى الرغم من كون أغلب حاالت .على أنشطتهم في العمل من خالل البطء في العمل

           .غير رسمية،وسرية،مقنعة"أنهاون بـد وطومبسـف حسب أكرويـل توصـد العمـتقيي

رغم المحاوالت التي قام بها أنصار المدرسة " ؤهاإخفاأن حقيقة وجودها يصعب  إال

 العملية للتخلص من مشكل التظاهر بالعمل من خالل دراسة الوقت،األجور التحفيزية،

 تنظيميأبعاد سوء السلوك ال) 04( الشكل رقم

 االندماجتخصيص  المنتجتخصيص  عملتخصيص ال تخصيص الوقت

  االلتزام
  االرتباط
 التعاون

 االنقياد

  االنسحاب
  اإلنكار
 العداوة

 تبديد الوقت

 الغياب

 دوران العمل

 نشاط العمل

 مساومة الجهود

 التظاهر بالعمل

روح تخريبية 
 وهدامة

 االختالس

 إتالف

 سرقة

 لهرجالمزاح وا

 ثقافات فرعية

 مباريات جنسية

تظاهر الفئة   
 أو المجموعة

 مزايا للوقت
 مزايا 

 تقمص الهدف

 40،ص2002أكرويد و طومبسون، : المصدر
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بسبب إال أن نتائج جهودهم كانت محدودة  ؛تخفيض المهارات وحصرها في نطاق ضيق

ن سوء السلوك كالتخريب،واالنتماء أخرى م اأنماط أن تلك اإلجراءات أثارت لدى العمال

  .والمقاومة السلبية ،واالتحادات العمالية ،إلى النقابات

مؤسسات اإلدارة العمومية  في صور كثيرة تلك التي تعكس سلوك تقييد العمل       

أو عند ، في بداية الدوام) ي المكاتبف التجمع (يفرض الموظفون سلوك قدف ،الجزائرية

قيمة أخالقية ترتقي به إلى  وربما،  ااجتماعي اطابعقرب نهايته ويكسبون ذلك السلوك 

التي  ةادات الالذعـف هنا عند االنتقـنق(  )المرجع السابقأكرويد و طومبسون (.صفة اإللزام

في أداء مهامه بعد باشرة الذي ينطلق مم الموظف ـإلى زميله ة العملـتوجهها جماع

كأن الدنيا ..واش بيك مستعجل على الخدمة( على بطاقة الحضور اليوميالتوقيع 

  )..!شافك لعت في روحانت..وال.. آه..طايرة

 The recalcitrantفي كثير من الحاالت يرتبط تقييد العمل بالعامـل المتمـرد          

worker  الذي ينظر له على أنـه  " يرفض الخضوع إلى السلطة ،عنيد،غير مطيع"الذي

والمكثف لمخرجات العمل  ،عنصر مثير للمشاكل في محيط العمل من خالل تقييده المباشر

  . وظهور الروح الهدامة والتخريبية ، األداء الضعيف في يتمثّل

ويتحول إلي التظاهر بالعمل  ،خالصة القول أن بعد تقيد العمل يبدأ بمساومة الجهود       

في العديد من الممارسات التي تهدف كما يرى  ىوالتي تتجلّ ،دامة وتخريبيةإلى روح ه ثم

)Taylor & Walton 1971( أو تدمير بيئة العمـل بمـا فـي ذلـك اآلالت      ،إلي تشويه

يوجد .أو نشر فيروسات إلتالف برامج الحاسوب ،مثل تعطيل جهاز الحاسوب ،والمنتجات

الـروح   تغذّيالتي  حاالتال سردها كأمثلة عنالعديد من المواقف في اإلدارة التي يمكن 

تعمد القيام بأخطاء فادحة في التقارير اإلدارية،أو إعطـاء معلومـات   (الهدامة والتخريبية

وميول عدائية ضد سلطة  ،ويكون الدافع عادة اتجاهات سلبية ،أو إخفاء معلومات ،ناقصة

      متيـازات  الفا..مسـؤولية مادام المدير هو لرايح يمضـي يتحمـل ال  (اإلدارة ومن يمثلها

آخـر أكثـر داللـة علـى الـروح الهدامـة        لمثـا ...)التي يحصل عليها ليست مجانا

أثناء خروج موظف في مهمة إداريـة رفقـة زميـل لـه بسـيارة السـيد       :"والتخريبية
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كان يحدث زميله بأنه فعل ذلـك  ..اعترف أنه كان يقودها بشكل جنوني وتخريبي..المدير

  "..!للسيد المديرهي  فقط ألن السيارة

سائقي الشاحنات الذين يبررون تـأخرهم  "أن )Roy Ckway 1975(  ويرى روي        

   استثمروا هذه الطريقـة الفعالـة    أو الزحام ، أو ألسباب تتعلق بالطريق،بأعطال الشاحنة

ه ظهر التخريب على أنهذه األمثلة وغيرها تُ .في تنظيم العمل عن طريق العاملين أنفسهم

ما يؤدي إلى تقييـد  "مصطلح عام لكل أنواع الخروج على قواعد العمل في أماكن العمل"

  .العامل للعمل

  )  تبديد الوقت،الغياب،دوران العمل( :البعد الخاص بتقیید الوقت -  2.5

لقد حظي الغياب عن العمل بصفته سوء سلوك تنظيمي بالعديد من الدراسات         

         ة ـة هي قريبـه عادة سلوكيـووصف الغياب بأن.لثانيةـة االحرب العالميبعد خاصة 

 .ارتبط بالمؤسسات ذات اإلدارة الضعيفةوقد ة دائمة،ـرر بصفـألنه يتك ،من اإلدمان

 نمن بي،وربما المعتاد إلى العمل،عدم الحضور غير مبرر"على أنه ويعرف الغياب

  )61مرجع سابق،ص،2002، أكرويد وطومبسون("العاملين المتوقع حضورهم

يعود اهتمام الباحثين بموضوع الغياب إلى خاصية البحث التي تعتمد على جمع       

     وبالتالي قياس حساب الوقت الضائع كنسبة متوقعة. وحساب معدالت الغياب ،البيانات

   وألن الغياب .أحداث الغياب من إجمالي الوقت المخطط للعمل،كما يقاس معدل تكرار

 اذابـج اوعـموضه ـت منـة جعلـهذه الخاصي ،اختياري بالنسبة للعامل سلوك هو

  )         61مرجع سابق،ص،2002أكرويد وطومبسون،(.للباحثين

أن تناول الباحثين لموضوع الغياب كان ينطلق في معظم  Buraway 1979ويري       

       االنتظاماألحيان من االفتراض بأن األفراد األكثر شعورا بالرضا يحرصون على 

 في حين أنه من وجهة .عن العمل اغيابفي عملهم،أما األقل شعورا بالرضا فهم األكثر 

كما أن العاملين .النظر الواقعية نجد أنه من الصعوبة توفر العمل المرضي ألغلبية األفراد

    ولكن هذا ال يعني أن الفرد  ،يكونون على استعداد أن يقولوا بأنهم راضون عن عملهم
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   من جهة أخرى نجد هناك مفرقة غريبة هي أن فرص .من الرضا ايتوقع مزيدال 

   كثيرة من سوء السلوك قد تكون بالنسبة للكثيرين من العمال اوأنواع ،عن العمل الغياب

         عن العمل يرتبط ايجابيا وفي هذه الحالة يكون الرضا ها،ـد ذاتـمصدرا للرضا في ح

  .)63سابق،صال مرجع،ال2002أكرويد وطومبسون،(لع الغياب عن العمـم

وء السلوك المرتبط بتقييد الوقت ـرز خطورة سـة بالذات تبـذه النقطـي هـف         

سواء كان ذلك التقييد في شكل تبديد الوقت داخل العمل في أحاديث ، المخصص للعمل

ام بالعبادات والطقوس جانبية،استعمال الهاتف لمدة طويلة،المبالغة واالسترسال في القي

الدينية،استقبال الضيوف وربما الخروج معهم،االهتمام الزائد ببعض األعمال الهامشية 

        ك التقييد بعدم الحضور ـأو كان ذل.ةـام المحددة للوظيفـة بالمهـالتي ليست لها عالق

  ). الغياب بعذر أو بدون عذر(إلى العمل

ييد الوقت على أنه تعبير عن العالقة بين حاالت سيطرة يمكن اعتبار البعد الخاص بتق     

       دم الحضور ـر الوقت إلى عدرج من هدـن معها والتي تتـف العامليـوبين تكي ،اإلدارة

هي أول من كشف وبوضوح عن االرتباط  Hilde Behrend 1975وقد كانت .إلى العمل

ظهرت أبحاثها أن هناك عالقة عكسية فقد أ ؛ومستويات البطالة ،العام بين مستويات الغياب

فكلما انخفضت مستويات البطالة ترتفع معدالت الغياب بافتراض أنه .بين الغياب والبطالة

في حالة ارتفاع نسب البطالة فإن الخوف من الطرد من العمل يصبح أكبر بما يعوق 

 ،ة فرديةفقط بحال امرتبط األمر الذي يوضح أن سلوك الغياب ليس.التفكير في الغياب

أكرويد (.االجتماعية التي تعكس الظروف االجتماعية العامة ولكن تحكمه أيضا التقاليد

  )64سابق،صالمرجع ،ال2002وطومبسون،

أعتقد أنه صعب تعميم  Hilde Behrendبالنسبة إلى هذه النتيجة التي توصلت إليها      

أو  ،نسبة للمجتمـع اإلسـالمي  بال ايكون مختلفالحكم على جميع الثقافات،ذلك أن األمر قد 

 فـي  ت الدينية هي المحدد األكثر تـأثيرا قيم النابعة من المعتقداالالثقافة اآلسيوية أين نجد 

  ).  االقتصادية(توجيه السلوك من القيم المادية

  :اإلنتاج البعد الخاص بتقیید  -3.5
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    م بـه العـاملون   واالختالس الذي يقـو  ،يتعلق األمر في هذا البعد بسلوك السرقة       

          )بعـض السـلع  (أي سواء تعلق األمر بسـرقة جـزء مـن اإلنتـاج      ؛في محيط العمل

  ).أي الزبائن المتعاملين مع المؤسسة.(فيها،أو سرقة العمالء من المؤسسة التي يعمل 

ن ـع الـنق )Gerry Mars,1973ارسـم(و )Ditton,1977ديتون(نـكل م يشير       

في دراستين مختلفتين حول السرقة  )56-55سابق،صال مرجع،ال2002مبسون،أكرويد وطو(

إلى الممارسات  تنظيمية فرعية تنظر أن هذه السلوكات تلقى في دعم من ثقافة واالختالس

على أنها تعكس  التي يقوم بها أفراد البيع) السرقة مثل(مينةاألوالمهارة غير  ،البطولية

وقد وضع  .أو المديرين الكذابين ،سوء حظ العمالء السذج ويقابلها .وشطارة العامل ،ذكاء

يصنف على أساسها األفراد ) صقر،حمار،ذئب،نسر: ديتون مجموعة من األوصاف مثل

الذين يقومون بسلوك السرقة من مكان العمل،تركز هذه األوصاف على خصائص وظائف 

     ألنهم يعتمدون فرجال البيع يمثلون النسور "سماتهم الشخصية على وليس ،األفراد

على قاعدة عامة من المعلومات لكي ينغمسوا في نشاطاتهم،والذئاب أكثر اشتراكية،إنهم 

ل ـأما الصقور فيحتم.وتقسيم العمل الخاص بهم ،يسرقون في جماعات طبقا لقواعدهم

  .المبادرات والتجديدإلى التي تميل  أو،ةـات التنافسيـفي المنظم ودهاـوج

 أما الحمير فنجدهم.على ذلـك توجـد بين الصحافييـن،وسائقي الطاكسي األمثلـة       

ومراقبي  ،والظروف االنعزاليـة مثل أمناء الخزينة ،في المواقع ذات القواعد الصارمة

مـن خـالل دراسـة حـول ) Gerry Mars1982(وقـد توصـل.تشغيل اآلالت

  الغذائية والمواني،إلى الكثير االختـالس في الفنادق،ومنشآت تجارة الجملة في المواد 

واع ـوك موجود في كل أنـع العمل سلـة من مواقـي تبين أن السرقـمن المعطيات الت

  .وهي تختلف فقط من حيث الشكل والواقعة أماكن العمل،
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المزاح والهرج، سوء السلوك الجنسي،الثقافات (:باالندماجالبعد الخاص  -  4.5

  )  الفرعية

في محيط  ا البعد بأنه يتضمن سوء السلوك المتعلق بالجانب العالئقييمكن وصف هذ     

 السلوك التقليدية في أشكال سوء تراجع يعتقد الكثير من خبراء اإلدارة أنه حدثَ.العمل

       د ـل ذلك ظهرت العديـوفي مقاب.ب السيطرة اإلداريةـبسب )الغياب،السرقة واالختالس(

  في أغلبها  تهذه السلوكا ؛ تشرت في مختلف التنظيماتمن أشكال سوء السلوك التي ان

هي بدائل سلوكية استعملها األفراد ألن لها القدرة على االنفالت من المراقبة والسيطرة 

     ات التي تواجهها اإلدارة ـد الصعوبـل هذا البعـوف يتضح من خالل تحليـوس.اإلدارية

فمع التطور الذي شهدته .صة ببعد االندماجأو الحد من أنواع سوء السلوك الخا،  في ضبط

من التركيز على موضوعات  التنظيمات العصرية حدث تطور في موقع العمل

أي صياغة هوية  ،ةـوع الهويـعلى موض زـالمواد،كمية العمل وتقييد الوقت،إلى التركي

  ).Tirner 1971 (الفرد في إطار التنظيم

 :  السلوك المتضمنة في بعد االندماجوفي ما يلي عرض لبعض أنواع سوء         

ý  المزاح: 
  ، وفق التصور الذي ينطلق منه البحث فإن المزاح كلمة توحي بااليجابية في المعنى      

ولكن خلف هذه الصورة قد .ومن حيث مخارج الحروف فهي حسنة الوقع على األذن

إن لفظ :بالقول يمكن إسقاط وصف القرآن الكريم.يكون الكثير من المتاعب والمشاكل

  !المزاح في ظاهره رحمة ومن قبله العذاب األليم

لقد تأكد لي كم هي الصعوبات التي يمكن أن تنطوي عليها دراسة المزاح كسوء      

سلوك تنظيمي في اإلدارة،خاصة عندما وأنني عندما كنت في بداية التفكير في صياغة 

الموضوع على أحد األساتذة وتحديد أبعادها فوجئت عندما عرضت  ،لبحثامشكلة 

كيف لك أن تعتبر المزاح "األفاضل لمساعدتي في وضع تصور لمشكلة البحث،لقد قال لي

  وأن العمال يلجئون  ،سوء سلوك في حين أنه يعتبر كمتنفس للتخفيف من ضغوط العمل
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س هذا الموقف لي.والفكاهة في محيط العمل للترويح عن النفس وإزالة التعب، إلى المزاح 

يمكن  )Michael Mulkay 1988(لدى بعض الباحثين ابل يعكس توجه اوال منفرد امزاجي

  :تلخيصه في النقاط التالية

للتغيير يحتوى على أفق الخيال الواسع  امتاح بديالالنظر إلى الفكاهة على أنها تمثل  -

  . الذي يمكن من إعادة توجيه المحادثات 

وهي تسهل عملية التفاعل بين  ،ديث الجادجنبا إلى جنب مع الح ن الفكاهة تسيرإ -

  .األفراد

   والمساعدة  ،إيجابية تتمثل في خفض التوترات بين الجماعات اقيميتضمن المزاح  -

  .على التكيف مع ضغوط العمل

اعتبار المزاح من األدوات اإلدارية المفيدة التي تمكن من تحقيق التكامل االجتماعي  -

 أكرويد وطومبسون،( نقال عن )Barsoux1993()Michael Mulkay 1988(للمنظمة

 )139سابق،صالمرجع ،ال2002

والفكاهة التطبيقية ويعني  ،تمييزا بين الفكاهة الخالصة Mulkayفي مقابل ذلك قدم     

وضع فرق بين المزاح الذي يبدو دافعه ال شئ غير إشاعة جو من المرح،وبين ذلك الذي 

  .عينةله أهداف محددة يسعى إليها بطرق م

      وعلى هذا يمكن القول أن المقصود بالمزاح الذي يصنف على أنه سوء سلوك     

ويستهدف ،أو الفعلي الذي يمثل تعليقا جادا متنكرا في شكل مزاح ،هو ذلك السلوك اللفظي

زة ـل مجموعة متميـور يشكـفالمزاح بهذا المنظ.أو جماعة اطرفا معينا سواء كان فرد

فسلوك .فرعية متميزة ة تنظيميةـي أوجد ثقافـون،وبالتالـها العاملـتنقمن القيم التي اع

) أعوان المكاتب الح،صالم أعوان الكتاب،(ح اإلدارة العامةـن البسطاء في مصاليالموظف

ونعني  ؛يعد واحد من الطرق التي ينتهجونها لتحديد هويتهم حتى تبدو مختلفة عن اآلخرين

  .هنا اإلطارات والمسئولين
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التهريج،المضايقة،السخرية :المزاح إلى ثالثة أنواع هي  أكرويد وطومبسونويقسم       

    .ول اللغوي الوارد في معاجم اللغةـرج هذا التقسيم عن المدلـث المعنى،ال يخـومن حي

  : وفي لسان العرب نجد أن

  .هي المزاح واللعب والمضاحكة:الدعابة  -.الدعابة والنقيض الجد:المزح والمزاح -

  .هو االستخفاف واالستهزاء والعبث:التهكم -.الفكاهة:الهزل والهزالة -

    )19-13،ص1981،ابن منظور(.هي االستهزاء والضحكة: السخرية -

القاسم  )07،ص2001الحوفي (وهي ألفاظ تشير في مجملها إلى الفكاهة والمزاح         

ولعل التعريف الذي أورده . قصد إثارة الضحكيعبر عن كل منها أن المشترك بينها هو 

يوضح حقيقة المزاح كسوء  )A.R.Radeliffle Brown1949راديلفل براون(األنثروبولوجي 

ينظر للمزاح علي أنه عالقة بين شخصين من خاللها "في مضايقة اآلخرين  سلوك يتسبب

أو في بعـض الظروف أن يكـون ، نجد أن أحد األشخـاص يسمح له بحكم العـادة 

أو لالستهزاء بشخص آخر الذي يكون مطلوبا منه بدوره أال يبدي أي  ،مضايقةمطلوبا ل

  " اعتراض

ý التھریج :  
بهدف إدخال السرور )مهرجين(جعل األفراد من أنفسهم أغبياء وضحكة"المقصود به       

وهو من األمور الشائعة في محيط  ،ويعتبر التهريج من بين أشكال الفكاهة ،)على اآلخرين

ويكسر  ،تبر من السلوكات المرفوضة من طرف اإلدارة ألن التهريج يبدد الوقتويع.العمل

ولكن من وجهة نظر األفراد الذين يقومون بهذا  .ويشتت تركيز األفراد، إيقاع العمل 

   .فالتهريج يعكس رفضا صريحا للسلوك المنمط أو التعليمات ،السلوك

ý المضایقة :  
ى اعتبار أنها ـالسلوك رفضا من طرف اإلدارة علتعتبر المضايقة أكثر أنواع سوء  -    

دم وجود ـن في عـقد تتحول إلى عدوانية بصورة كبيرة في محيط العمل،فالصعوبة تكم

   .ل األفراد للمضايقاتـده تحمـد المدى الذي يصل عنـر محددة،أو مقاييس لتحديـمعايي
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أشخاص محددين،بل ولكن المعروف في محيط العمل أن المضايقة ال ترتبط بشخص أو ب

أكرويد (.أن كل فرد في محيط العمل من المحتمل أن يكون هدفا للمضايقة من وقت آلخر

  )141مرجع سابق،ص،2002وطومبسون،

  : وعند تحليل المضايقة في محيط العمل نجد أن       

يحاول األفراد تجاهل المضايقة الخبيثة تفاديا ألي أخطار مدبرة،مما يجعل المضايقة  •

بعبارة ).فرد ذليل أو شجاع داخل الجماعة( لقياس مدى تقبل الفرد ألن يكون تابعاأداة 

  .رسميةالجماعات العمل غير لتدخل المضايقة ضمن عمليات التنظيم الذاتي  أخرى

وجمهور  ) الصيد(للمضايقة  اموقف المضايقة يفترض عادة وجود شخص يمثل هدف •

  .وربما العمالء يسمعون ويرون ،من العاملين

 امما قد يولد شجار)Collinson1992(عادة ما تواجه المضايقة بحساسية شديدة •

رة ينهار معها ـة خطيـدرج ىـة إلـل المضايقـن،وقد تصـة بين العامليـوعدواني

ا يشعر هؤالء ـفي العمل،ومع ذلك قلم ئهالشخص الذي تعرض لها من طرف زمال

،  "تحشاتلك"ببرودة عاطفية  -عادة-ويكون الرد. األسفأو ،الزمالء المضايقون بالندم

ف المتفرجين إلشعارهم ـى عواطـر علـوبين هذا وذاك يحاول الفرد المازح أن يؤث

 أكرويد وطومبسون،(وتوتر أعصاب العامل المستهدف، وهم يشاهدون نرفزة  ،بالمتعة

  ).143سابق،صالمرجع ،ال2002

فراد لهم شخصيات ميالة بالنسبة لسلوك المضايقة يرى البعض أنه يوجد في محيط أ •

وأن محاولة األفراد المستهدفين .إلثارة المشاكل من خالل إزعاج زمالئهم في العمل

 .تكييف سلوكهم مع هذه الشخصيات على اعتبار أن وجودهم قدر محتوم ال مفر منه

من األحيان تكون السلوكيات  ولسوء الحظ أن في كثير" )البعد المرضي لسوء السلوك(

لسمات أكثر عمقا للشخصية،تتصف بعدم قابليتها  تبالفعل انعكاسا المزعجة هي

 من أن الموظف المزعج هو الشخص الذي يجب عليه  للتغير،وهذا يعني أنه بالرغم
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 من جانبه، زميلته الذي يقوم بعملية التغير أو،أن يقوم بالتغيير فمن الغالب أن زميله

             .)59،ص2001كينيث،("لكي يتمكن من التعايش مع هذا الموظف

ý السخریة:  
بداية نشير إلى أن سلوك السخرية يتداخل مع سلوك المضـايقة التـي سـبق    الفي       

تعتمد على التقليد والتهكم وقد تصل إلى درجة اإلهانـة والتـي   "ذلك أن السخرية.شرحها

اختبار والمضايقة تتضمن .أو عدم انتماء الفرد المستهدف، تستخدم لتكشف عن غباء،نفاق 

والمثال التالي يوضح كيف يمكن  .وهجائها أو السخرية منها ،بعض السمات لزمالء العمل

  .أن يتضمن سوء السلوك المضايقة والسخرية في آن واحد

 ، من التشـجيع  انوعأو المشرفين فإن ذلك يلقى ، عندما توجه السخرية إلى اإلدارة       

      العمل تسـتخدم إليصـال رسـائل معينـة      والسخرية في محيط.والتضامن بين العاملين

ومن ألوان السخرية نجد التهكم بالعيوب الجسدية،التهكم بـالعيوب  .إلى األفراد المستهدفين

  .)،مرجع سابق2001،الحوفي(النفسية،التهكم االجتماعي

لك التي تعبر بشكل متواصـل  ت) بالنسبة إلدارة( ولعل أكثر أنواع السخرية وقاحة       

المشرفين الـذين   أو ،من المدرين افقد نجد كثير.عن الشك في اقتراحات اإلدارة رومستم

عدم مصداقية القرارات  أو، يشكلون مواضيع لسخرية العاملين بسبب ضعف شخصياتهم 

    خطيرة خاصة عندما تتحـول إلـى مضـايقة    اهذا وقد تأخذ السخرية أبعاد.التي يتخذونها

فـي إحـدى   :"والمثال التالي يوضح ذلك .هدف بالسخريةفي شكل اعتداء على الفرد المست

ليس  ابالمملكة المتحدة أظهرت أن شاب" مجزر"الدراسات التفصيلية عن جماعات العمل في

والهجـوم   ،لديه خبرة كان مكلفا بالعمل في نهاية خط إنتاجي قصـير،تعرض لإلزعـاج  

في كـل يـوم تحـاول     .يعاستمرت هذه المضايقات لهذا العامل الجديد أياما و أساب.عليه

تكديس حجم العمل أمام عنبر ذلك الرجـل الـذي    رسمية عن عمدالجماعة المجزر غير 

   عليه أن يتخلص من النفايات وينظف المكان،ولقد كان عليه أن يستمر في العمـل بـدون  

ولكنه استمر بثبات في أداء مهـام  .أن يحصل على استراحته اليومية تقريبا بصفة مستمرة

أن هذا جعل الموقـف  ولكن يبدو .متجاهال التصرفات التي تعمل على تعكير حياته عمله
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من ذلك الشاب هدفا للسخرية،وفي إحـدى  حيث قررت تلك العصابة أن تتخذ  أكثر سوءا

المناسبات تم قذفه بشاة مذبوحة في ظهره ألقته على وجهه في بركة من الدماء و فضالت 

اعدت اإلحداث مع ذلك الشاب فقـد أمسـكت بـه    تص .المواشي،وانفجر الجميع ضاحكين

مرجع ،2002أكرويد و طومبسون،(في حمام الدم ، وألقت برأسه مرة أخرىالعصابة من قدميه

  .قد ينظر له على أنه مجرد مزاح ال غير'الغريب في األمر أن كل هذا )88سابق،ص

مليون شـخص   1.7استنادا إلى إحصائيات مكتب العدل األمريكي يقع ما متوسطه       

منهـا تعتبـر   % 19منها تعتبر بسيطة فيما%75(العتداءات فـي أماكن عملهم ضحيـة

ويشير تقرير حديث للمعهد الوطني لصحة وسالمة المهنيين في الواليات المتحـدة  . عنيفة

حالة وفـاة تحـدث    20مليون عامل يتم االعتداء عليهم سنويا،وأن ما متوسطه  أن حوالي

 الدراسات الحديثة في مجال اإلدارة تشير إلـى أن .ء في مكان العملنتيجة اعتدا أسبوعيا

 الكثير من األفراد الذين يلجأون للعنف في مكان العمل يشعرون في داخلهم بأنهم ضـحية 

 وفي كثير من األحيان نتيجـة  .نتيجة لسخط رؤسائهم عليهمو ،قرارات تعسفية وارتجالية

       ري قيمة جدا وتفيدنا ـات في نظـهذه الدراسمثل  مـها زميل عمل لهـة قذرة قام بـلعب

  )2006وهيب،(.التعامل مع اآلخرين عندما نكون في مراكز القوة والسلطة في

تنطـوي  المنظمـات واإلدارات   اتقوم به التيوالتغيير  إن كثيرا من جهود التطوير      

ويبدو أن كل ..ينآلخر أو ترقية لموظفين دون آخر أو نقل موظفين من مكان ،تدريب على

    وعدم التكيف األمر الذي يثير حفيظة كثير  ،النفسي والقلق،ذلك يخلق أجواء من االنزعاج

وتجعلهم يعتقدون أنهم أحق من غيرهم  ،بطرق مختلفة من الموظفين الذين يدركون األمور

عنـف  أو النقل فيلجأ الـبعض مـنهم لل   ،نفس العمل أو البقاء في، أو الترقية ،  بالتدريب

     بينما يلجأ األغلبية إلى سلوك سلبي يحمل في طياته  واالعتداء على الغير بطريقته الخاصة

أو إشاعة السـلبية فـي أطـراف     ،أو سـرقة ممتلكـات المنظمة ،تخريـبفي   التعمد

  .)المرجع السابق،2006وهيب،(التنظيم 
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ý  سوء السلوك الجنسي: 

لتنظـيم  ا Taylorاإلدارة العلمية لتيلور (العمل  في ضوء النظريات الحديثة لتنظيم      

   جاءت معظم الكتابات المعاصرة تشير إلى فكـرة مفادهـا   ) Weberالبيروقراطي لويبر

في ذلك على تصور يفترض وجود أفراد  ا معتمد أن المنظمات خالية من موضوع الجنس

سادت فكرة عامة  وعليه.ويمتلكون فقط هويات تنظيمية ،ن من هوى النفس الجنسييمجرد

ويعتنق كل مـا هـو    ، يفتهظمفادها أن الفرد داخل هذه المنظمة هو شخص يتفانى في و

طابقـا الفتراضـات   -ألن سلوكه ببسـاطة  ؛ويستبعد األمور الشخصية، عقالني ورشيد 

  .يتطابق مع القواعد التنظيمية التقليدية للمنضمة-السلوك التنظيمي

التصرفات المرتبطة بالتحرش الجنسي فـي أمـاكن    يقصد بسوء السلوك الجنسي       

مرجـع  ،2002أكرويد وطومسون،( نقال عن )1989Di Tomaso(ويري دي طوماس  .العمل

      أن التحرش الجنسي يعتبر مجرد مظهر واحـد مـن مجموعـة واسـعة      )164سابق،ص

        أو جماعـات   ،في أماكن العمل التـي يمارسـها الرجـال كـأفراد    "من أالعيب السلطة 

وتشير نتائج الدراسات في هـذا  ".وتحولها إلى تابع ،والتي تجعل حياة المرأة غير مريحة

المجال أن العامالت األكثر تعرضا للتحرش الجنسي هن مـن صـغيرات السـن،وغير    

  .أو من بين الموظفات بصفة مؤقتة ،متزوجات

. قـة الرجـل بـالمرأة   يعتقد أن سوء السلوك الجنسي يرتبط بالبعد الجنسي في عال      

ينبع سوء سلوك التحرش الجنسي من نظرة الرجل إلى طبيعـة الوظيفـة    أوضح بعبارة

إن الشروط التي تفرضها بعض المؤسسات لعمل المـرأة مثـل الجمـال    .الجنسية للمرأة

تعكس البعد الجنسـي   والتصرف برقة وبلباقة، اإلثارة،وربما اشتراط عدم ارتداء الحجاب

  .   جنسيةلهذا النظرة ال

دراسة  2001سنة بعض الباحثين من األكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية أجروا        

من جانـب زمالئهـن   النساء في محيط العمل  لها تعرضتالمضايقات الجنسية التي حول 

  : إلى النتائج التاليةهذه الدراسة  خلصت؛ و الرجال
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التي تنتهك الحقوق الجنسية للمرأة،  التصرفاتيشير إلى مصطلح  التحرش الجنسيأن  -

واالحتكـاك  ،ومن ذلك الغزل الصـريح،والقذف العلنـي بكلمـات جارحـة واللمـس      

 .لمعاشرة الجنسية بشكل غير مباشروطلب ا ،البدني

     سن الثالثين،ومعظمهم متزوجـون؛ في جال من الرمرتكبي التحرش الجنسي أن غالبية  -

  .ياديةقإشراف أو مراكز يشغلون مناصب و

  . مع اللواتي تعرضن لتحرشاتهم أو زمالة  ،صداقةلهم عالقات  أن معظم هؤالء الرجال -

سنة،ومعظمهن  25 - 22 تتراوح بيني تعرضن للتحرش ئالالالعامالت غالبية أعمار  -

  ببكين أول . فنياتكيشغلن مناصب مكتبية أو يعملن 

، عـن عمد؛النكتـة الجنسـية   اللمس واالحتكاك مثل تصرفات ضمن سلوك التحرش يت -

عبـر  ويتم ذلك .ثم طلب االتصال الجنسي بشكل غير مباشر ،بالكالمواالستدراج  اءراإلغ

بواسـطة  وأو االحتكاك باليـد ؛  ،الكالم،الهاتف،الخطاب القصير،البريد؛عن طريق اللمس

   .لمس أعضاء حساسة بالجسم

في حين أن القليل .ا حدثاللواتي يتعرضن للتحرش يفضلن الصمت والتستر عم ةأغلبي -

  .منهن من يتقدمن بشكوى ضد المتحرش إلى الجهات التي تمثل السلطة األعلى في التنظيم

، وفي دراسة قام بها الدكتور طريف شوقي أستاذ علم الـنفس بجامعـة القـاهرة           

حـول التحـرش    والدكتور عادل محمد هريدي أستاذ علم النفس المساعد بجامعة المنوفية

والقطاع  ،من العامالت في األجهزة الحكومية 100وشملت العينة  2005سنة  لموظفات،با

من أفراد العينـة ذكـرن   %  68من المقيمات في محافظة القاهرة الكبرى تؤكد أن  العام

ممن شـملهن العينـة   %  45أنهن تعرضن لتحرش جنسي سواء بالقول أو الفعل،وأدت 

شارت الدراسة إن بداية التحرش دائما تكون بإبداء أ .بتفاصيل التحرش الالئي تعرضن له

 .أو التحدث معها في هموم الزوج الشخصـية  ،أو اإلعجاب بجمالها ،اإلعجاب بالمستهدفة

وهذه السلوكيات ينظر إليها الرجال بوصفها مقدمات للتحرش في حالة استحسانها من قبل 

          ،ك الرجـال أن هـذا التقبـل   النساء،فالمرأة تتقبلها بوصفها سلوكا عاديا،في حـين يـدر  
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كما أدلت النساء .أو الصمت عالمة مشجعة للتقدم نحو السلوكيات التحرشية التي تلي ذلك

، الالئي شملتهن الدراسة بأوصاف المتحرش،فاتفقن على أن معظمهم مـن المتـزوجين   

وخبرتهم في العمل كبيرة ولهم سوابق تحرشية سابقة،أيضـا بعضـهم يكـون مظهـره     

مع زميالته،اجتماعي،قوي الشخصية،غير متـدين   ذاب،ومتحدث لبق،خفيف الدم يمزحج

كما انه يمتلك شخصية قوية ومسيطرة عادة،يمارس من خـالل تصـرفاته    !زايغة هوعين

من زميالته الجدد،وال يتحرش بهن مباشرة بل  الشخصيات الخجولة ىوبالذات عل، سطوة 

  .ح معهن،ويتحدث إليهن كثيرامن خالل تمهيدات ومقدمات متعددة،ويمز

      فـي أنهـا تـأتي     التي تلحق بالضحية تتمثـل  وتشير الدراسة إلى أبرز اإلساءات      

الشعور باالنتهاك البدني، واضطراب في حالتها النفسية،وهو ما ينعكس بالضـرورة  من 

ثقة في نفسها سلبا علي أدائها في العمل،بل وربما تكره الذهاب إليه،كما أنها تصاب بعدم ال

وبمن حولها،وهو ما يؤدي إلى اضطراب حياتها األسرية وعالقاتها الشخصية، ومن هنـا  

حدود العمل لتشمل األسـرة، والسـياق    ىثارها تتخطآوصفت الدراسة هذه المشكلة بأن 

   )على النت،2005وهريدي،،طريف(.االجتماعي المحيط بها

أن التحرش الجنسي لـيس لـه    )2005،طريف وهريدي(العديد من الباحثينيرى و       

قرائن وأدلة في هذا الشأن أمر فـي غايـة    على الحصولفإن إطار ملموس وظاهر،لذلك 

     والقانون ال يعرف التحـرش الجنسـي،  .كون التحرش مثله مثل المزاح العملي؛ الصعوبة

أو بـين أربعـة    ،و إنما يعرف معنى التعرض للمرأة، سواء كان فـي الطريـق العـام   

الن )هتـك العـرض  (آخر لرؤية القانون للسوء السلوك الجنسي هـو  ىهناك معن.درانج

أما الحكـم فـي قضـايا    .وإلحاق الضرر بها ،الجاني هنا حاول لمس جسد المجني عليها

   التحرش فيرجع إلى رأي المحكمة في النهاية،فيخضع إلى تحري الحقيقـة مـن الشـهود    

أن بعض على اعتبار ن تحكم بما رأته من شواهدهيئة المحكمة أ ىومن المجني عليها،وعل

  . العملفي هذا الفعل إللحاق سمعة سيئة بزمالئهن -كذبا-الموظفات يدعين

إذ ال يصبح مجرد مسـألة   اجماعي ايأخذ سوء السلوك الجنسي في محيط العمل بعد       

ـ شخصية بين موظف وموظفة خاصة إذا تدخل زمالء العمل وقالوا أنهم شـاهدوا عن        ااق
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على الرغم من أن الحب أعمى،فإن "يقول أكرويد.في إحدى المكاتب زالغ في ورشة ما،أو

  ". ليسوا كذلك يناألفراد اآلخر

        ، هناك مشكلة في غاية الصعوبة تواجه المنظمات الحديثة تتمثل فـي التنـاقض           

  :ابينهمفيق أو التصادم بين توجهين تسعى غالبية هذه المنظمات إلى التو

والتوجيه في األمور المتعلقة بهوى ، هو محاولة التقليل من حاالت التدخل :التوجه األول

أي .في إطار االعتراف بحقوق الموظفين بأن يكون لهم هويـات محـددة   (النفس للجنس 

  .اعتبار هوى النفس للجنس مسألة شخصية تخص العامل

هدف المحافظة لعمل من سوء السلوك الجنسي بهو السعي إلى تنقية أماكن ا:والتوجه الثاني

وذلك في إطار القيم والمعتقدات التي تؤمن بهـا   ،العتبارات أخالقية على المشاعر العامة

  )177مرجع سابق،ص،2002أكرويد وطومسون،( .المنظمة

 

   :سوء السلوك التنظیمي حسب القانون الجزائري -6

السلوك التنظيمي حسب المشرع الجزائري لقد سبق وأن تمت اإلشارة إلى أن سوء       

وقد صنف  ،المكلف بها للمهام ئهالموظف خالل أداهو مجموعة األخطاء التي تصدر عن 

  : هي)،مرجع سابق46،2006ر.ج(هذه األخطاء إلى أربعة أصناف

  :أخطاء من الدرجة األولى §

  .إخالل باالنضباط العام يمس بالسير الحسن للمصالح -

   :الثانيةأخطاء من الدرجة  §

  .أو أمالك اإلدارة،أو إهماال بأمن المستخدمين  ،المساس سهوا -

  .اإلخالل بالواجبات القانونية األساسية  -

   :أخطاء من الدرجة الثالثة §

  . تحويل غير قانوني للوثائق اإلدارية -

  من واجبه تقديمها خالل تأدية مهامه  مهني التيالبع اطالذات إخفاء المعلومات  -
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       تعليمات السلطة السلمية في إطـار تأديـة المهـام المرتبطـة بوظيفتـه دون      رفض -

   .مبرر مقبول

  أو محاولة إفشاء أسرار مهنية  ،إفشاء -

       أو ألغـراض خارجـة    ،أو أمالك اإلدارة ألغـراض شخصـية   ،استعمال تجهيزات -

  .عن المصلحة 

   :أخطار من الدرجة الرابعة §

أو معنوي مقابل  ،ات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعياالستفادة من امتياز -

  .تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته

  .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -

التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأمالك المؤسسة،أو اإلدارة العمومية  -

  .ةالتي من شأنها اإلخالل بالسير الحسن للمصلح

  .أو الترقية ،أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف ،أو المؤهالت ،تزوير الشهادات -

  .ونشاط مربح أخر غير ذلك المسموح بها قانونا ،الجمع بين الوظيفة التي يشغلها -

  

v تعلیق:  
عند محاولة إجراء مقارنة بين أشكال سوء السلوك التنظيمي حسـب األبعـاد              

   من جهة، واألشـكال المحـددة    أكرويد وطومسونمن كل الذي وضعه وذج ماألربعة  للن

نقف على المالحظـات  .2006/ 03-06القانون األساسي العام للوظيفة العمومية رقم في 

  :ةــالتالي

- أي طبيعة سوء السلوك مـن خـالل    ،ن لسوء السلوك وفق مجالهاجاء تصنيف الباحثي

  :أبعاد ترتبط بـ

  .تخصيص الوقت -أ

  .خصيص العملت -ب
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  .تخصيص المنتج -ج

  .تخصيص االندماج -د

أي مسـتوى اإلخـالل    .في حين جاء تصنيف القانون الجزائري تبعا لدرجة الخطورة -

  :بالسير الحسن للعمل

  .أخطاء من الدرجة األولى -

  .أخطاء من الدرجة الثانية -

  .أخطاء من الدرجة الثالثة -

  .أخطاء من الدرجة الرابعة -

 ،انون الجزائري جاء تركيز على أشكال سوء السلوك المرتبطة بتقييـد المنـتج  في الق -

  .   الخاص باالندماج في حين لم تعط أهمية للبعدوتقييد العمل 

  

  :الحد من سوء السلوك التنظیمي -7

  :محاوالت احتواء سوء السلوك التنظیمي  -1.7    
 يعتمد  ، إذْ تنظيمات الحديثة إلى تبنيهيوجد توجه جديد في إدارة األفراد تسعى ال          

 اعـاجز  الم يعد ينظر إلى الفرد كونه كيان.على رؤية جديدة للفرد،ولسلوكه داخل التنظيم

، على التصرف الرشيد،وأن اإلدارة ملزمة بأن تطارده بالمراقبـة   اعلى المبادرة وقاصر

  .راءات العقابيةواإلج ،والكم الهائل من اللوائح التنظيمية ،واإلشراف اللصيق

) طفل-أب(من الشكل) االتصال(نحو تغيير نمط التعامل ايمكن القول أن هناك توجه      

لقد أصبح انتهاج األساليب ).راشد-راشد(الذي كانت تتبناه اإلدارة العلمية إلى نمط التعامل

ميزات رئيسة  TQMوإدارة الجودة الشاملة  HRMالعصرية في إدارة الموارد البشرية 

فمن خالل هذه النظم تم تطوير الكثير من طرق و آليات تنظيم العمـل  .لمنظمات الحديثةل

أكرويـد  (.وإدارة األفراد ،لقد ظهرت مفاهيم جديـدة مثـل االلتزام،االنتمـاء والمرونـة    

 واستبدل أسلوب األوامر والسيطرة اإلدارية بأسلوب )189،مرجع سابق،ص2002وطومسون،
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كفاءات،ومنح حق التصرف بناء علـى الثقـة فـي قـدرات     تعزيز المبادرات وتطوير ال

  .العاملين،وتشجيع االندماج بين داخل فريق العمل

لمواجهة التحديات التـي يعتبـر سـوء    ) االحتواء(طلق على هذا التوجه بـلقد ُأ        

باعتبار أن الفرد بسلوكه يمثل أهم مورد يتوقـف عليـه نجـاح     ،السلوك التنظيمي أهمها

التغير والتطور في أساليب اإلدارة  اوهو ما يدلل على أن هذ )Foucault 1977(.المنظمة

    أو كان تبنيه من طرف أربـاب العمـل   ، لم يأت ليعكس إحدى صور الترف الحضاري 

جاء كضرورة ملحة تتوقف عليها إنه  بل.و المديرين هو من باب كماليات الحياة العصرية

سية شديدة بين العديد من التنظيمات يكون فيها البقـاء  حياة المنظمة ككل في ظل حالة تناف

  .لألقوى،واألصلـح

       صـورا لتطـور نظـم اإلدارة     )Stuart Henry,1987(يضع ستوارت هنـدري        

       " العدالـة الخاصـة  "فيما يتعلق بمواجهة سلوك التذمر،واالنحراف مـن خـالل مفهـوم    

  -:التي تقسم إلى

أي أنهـا تمثـل    ؛دارة على أنها صورة مماثلة للمحاكم والشرطةالنظرة إلى اإل /أوال -

  ).الرقابة،العقاب( ااجتماعي اتحكم انظام

الذي يعتمـد أسـلوب   ) نظام التمثيلي التصحيحي(االنتقال إلى ما يطلق عليه   /ثانيا -

 .اإلشراف المباشر مع وجود قواعد لضبط السلوك،لكن أقل عقابية من النظام السابق

في هذا النظام تبقى قواعد ضبط السلوك المعمول بها ) نظام التكيفي التشاركيال( /ثالثا -

في النظام التمثيلي التصحيحي مع حدوث تطور يتعلق باالعتراف بتعـدد المصـالح        

مما يهيئ الظروف لتكون القواعد التنظيميـة نتـاج التفـاوض بـين      ؛في المنظمات

وء السـلوك التنظيمـي   يصبح تحديد سإ دواستنادا إلى هذا المب.المصالح المتصارعة

 Heny) .على تعريف متفق عليه بين األطراف المتصارعة داخـل التنظـيم  يرتكز 

 )190سابق،صالمرجع ،ال2002أكرويد وطومسون،( نقال عن(1987

في هذا النظام تصبح القواعد غير رسمية وغيـر  ) النظام التجميعي االحتفالي( /رابعا -

يتمثل األفراد قـيم  أن  بعد،بصفة التجميع بدل فرض السلطةوتمارس الرقابة  ،مكتوبة
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الداخل إلى الخارج أي من كونه خارجيـا  "الثقافة التنظيمية للتنظيم يتحول النظام من 

      من خـالل سلسـلة مـن التطـورات      بصورة كاملة داخلي إلى نظام،بصورة كاملة

 )189سابق،صالع مرجال،2002أكرويد وطومسون،("في اتجاه الرقابة الذاتية
 

 الحد من سوء السلوك في اإلدارة العمومیة الجزائریة  -2.7
هو األسـلوب المنـتهج    والصدمات الكهربائية ،العالج الطبي من خالل العقاقير إن      

  واالعتمـاد  .ي للمؤسسات االستشفائية الجزائريـة ف والعقلي ،بقوة في مجال الطب النفسي

داخـل المجتمـع   .ل األعمال الروحانيـة بالنسـبة للعامـة   على الطرق التقليدية من خال

الجزائري،فإن مواجهة سوء السلوك التنظيمي في األجهزة اإلدارية الجزائرية،ال يختلـف  

    ذلـك أن االسـتراتيجية المعتمـدة     .كثيرا عن هذا التوجه القاصر في معالجة المشكالت

شـكل كلـي علـى المعالجـة     ال زالت تعتمـد ب  من طرف اإلدارة العمومية الجزائرية

التي وضعها المشرع ، والنصوص القانونية من خالل التطبيق الحرفي للتعليمات.القانونية

للحد من أشكال سوء السلوك التنظيمي بكيفية توحي بالجمود التنظيمي،والنظرة القاصـرة  

       ،في الوقت التي ظلت نظـرة العـاملين   .ألبعاد سوء السلوك المتفشي في أجهزة اإلدارة

 ،تصـور  عـن  بعيدة ومختلفة تمامـا  وتصوراتهم حول طبيعة سوء السلوك، و إدراكهم 

  .وطرق تفكير المسئولين في هذه اإلدارة

لضبط سلوك األفراد العاملين في اإلدارة العمومية الجزائرية،والحد من السـلوكيات       

الخاص )  الباب السابع(وميةوالمحددة في القانون األساسي العام للوظيفة العم مقبولةالغير 

         يـنص علـى طبيعـة العقوبـات التأديبيـة      ) الفصل األول والثـاني (النظام التأديب:بـ

   في حال تخليه عن واجباته المهنية،أو المسـاس باالنضـباط،    التي يتعرض لها الموظف

       )163 المـادة (وقـد صـنفت   .أو مخالفة التعليمات واألوامر الصادرة من مسؤوله المباشر

  :هي ب جسامة األخطاء المرتكبة إلى أربعة درجاتـقانون العقوبات التأديبية حسمن 
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ý الرجة األولى    :  

ü التنبيه 

ü الكتابي اإلنذار  

ü التوبيخ 

ý الدرجة الثانية : 

ü التوقيف عن العمل من يوم إلى ثالثة أيام 

ü الشطب من قائمة التأهيل  

ý  الدرجة الثالثة : 

ü أيام) 8(إلى ثمانية) 4(ن أربعةالتوقيف عن العمل م. 

ü التنزيل من درجة إلى درجتين  

ý الدرجة الرابعة : 

ü التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة 

ü التسريح. 

  :الثقافة التنظیمیة و سوء السلوك التنظیمي – 8

في الفصل الثاني عندما تم التعرض إلى خصائص الثقافة التنظيمية عمد الباحـث             

والسلبي للثقافة التنظيمية فيمـا   ،يسلوب المقارنة بين وجهي الصورة االيجابإلى انتهاج أ

بين الثقافـة  وكان الغرض من ذلك هو توضيح الصلة .يتعلق بكل خاصية من خصائصها

 .)سوء السلوك التنظيمي(األفراد داخل التنظيم  تالجوانب السلبية في سلوكياو التنظيمية 

 ،الالمساواة  بين العاملين تسود المنظمة ثقافة  الالعدالة و عندماأنه  -مثال–لقد تم اإلشارة

   وتكثر الشـكاوى  ،داخل المنظمة التذمراتفإن هذه الثقافة تكون مصدرا لالضطرابات و

 توجهـات اإلدارة  التـي تقـاوم   رسميةالكما تظهر التنظيمات غير ،السلوكات السلبية و

    ة ثقافة مبنية على قـيم العدالـة والمسـاواة   أما إذا تبنت المنظم ).المقاومة(ا واقتراحاته

          )36،مرجـع سـابق،ص  2003،آل سـعود (.تكون مصـدر قـوة واسـتقرار للمنظمـة     فإنها



                                                                         سوء السلوك التنظیمي  :ثالثالفصل ال ? 
4    

  103 /  التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائریةالثقافة                                                              

وبالتالي يوجه كل جهوده نحو العمل ، حيث يشعر كل شخص انه يأخذ حقوقه دون مطالبة

  .بإيجابية وفعالية

وسـوء السـلوك    ،ن الثقافة التنظيميةمثل هذا الطرح الذي يفترض وجود عالقة بي      

يظل عاما وغير دقيق،وفي حاجة إلى توضيح أعمق وإثبات من خالل الدراسـة   التنظيمي

الجانـب النظـري   (بعبارة أخرى يقدم هذا العنصر كمحاولة في طـار  .الميدانية للمشكلة

الطروحـات النظريـة   و ،ستيضاح أبعد مشكلة البحث بعرض التصـورات  ال) للدراسة

وسوء السلوك التنظيمي تمهيدا للدراسة الميدانية والتي ستكون  ،وص الثقافة التنظيميةبخص

  .لها اميداناإلدارة العمومية الجزائرية 

في البداية نشير إلى أنه قد يكون الندفاع اإلدارة إلى السيطرة على سلوك العـاملين       

فحول . إنتاج سوء السلوك  وإجراءات جزائية صارمة إلى ،بواسطة نظام الرقابة اللصيقة

نريـد أن نطـرح   " Arvedson et Hedbergيقول أرفدسون وهدبارق  -مثال–الغياب 

ذلـك  ) الغيـاب (با أن نناقش ما يمكن أن نطلق عليـه ذاسؤاال أكثر أهمية،لماذا يكون ج

المفهوم في طياته معني الذنب واالتهام؟ قد يكون الغياب مفهوما يصـف بدقـة حاجـة    

 ".عها إلى السيطرة أكثر من سلوك األفراد نفسهاإلدارة وتطل

إن تركيز اهتمام بعض المدراء والمشرفين خالل أدائهم لمهـامهم علـى الجانـب          

، يجعلهم يقدمون تنازالت عديدة في اتجاه قبول )تحقيق المخرجات(المتعلق بإنجاز المهام 

 .إنتاج سوء السلوكبعض أشكال سوء السلوك،األمر الذي يجعل اإلدارة متورطة في 

مدفوعا بنمط الشخصـية  (قد يكون تغاضي المسؤول عن تصرفات أحد الموظفين       

هذه الصورة نعتقد أنها مماثلة لصورة  .كان ملتزما بإنجاز المهام المطلوبة منهإذا ) األبوية

تغاضي المعلم ، أو الولي عن جزء من سوء سلوك التلميذ في القسم ، أو فـي المنـزل   

 !نتائج دراسية جيدة  هذا  التلميذ مجتهدا ويحققكون 
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 صورة أخرى عن تورط مدراء القطاع العام في تفشي سوء السـلوك التنظيمـي          

وترتبط بادراك المسؤول لدوره من جهة،وما تمثله المؤسسة بالنسبة إليه  ،داخل التنظيمات

بـل   ،نا بقبول المدراء بعض أشكال سوء السلوك التنظيمييتعلق األمر ه.من جهة أخرى

فتقبل المسؤول القيام بالمعامالت التجارية التي يقوم بها أحـد  .وتبريره في بعض األحيان

وال ..الموظف مسكين و زوالـي :"..العاملين داخل اإلدارة أثناء الدوام وتبرير ذلك بالقول

 اإلدارة التقليدية

 إدراك تقييد العمل

 تحديد التظاهر بالعمل

 اإلشراف اللصيق

 حوافز العمل بالقطعة

 إعادة تصميم الوظيفة

 تقديم اإلشراف اللصيق والتفتيش

 مراقبة الحضور

  التقليدي تنظيم العمل

 بناء مستويات الجهود

 بناء مستويات الجهود
 

 ن نطاق تقييد العملالدفاع ع

 انخفاض الجودة/تجاهل القواعد

 الدفاع عن نطاق الوظائف التقليدية

 العمل بدون اإلتقان المعتاد

 الغياب

  )125أكرويد وطومسون،المرجع السابق،ص.( :المصدر

  عالقة سوء السلوك بنظام الرقابة) 05(شكل رقم
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:" ف هنا هو استدراك هذا المسؤول بالقولالطري.." عاون نفسه على لقمة العيشيبأس كي 

  !".يجب عدم إظهار ذلك بشكل علني لكي ال تتحول مكاتب اإلدارة إلى محال تجارية

في هذا المثال أساس سيكوسوسيولوجي يرتبط بتصور عام يشـترك فيـه جميـع              

فسهم بـأنهم  فجميعهم يرون أن.أم إطارات ،العاملين في القطاع العام موظفون بسطاء كانوا

والطرف الثاني هو الدولـة   ،)أي أجير(يشكلون الطرف األضعف الباحث عن لقمة العيش

السلطة التي عليها أن تتفهم ظروفهم ألنها تعتبر جزء مـن المشـكل،   -رمزيا– مثلتالتي 

مـن وجهـة    .من سوء السلوك ينالعامل وألنها بقدراتها الضخمة لن تتأثر بما يصدر عن

الدولة هي صورة لألب محفوظـة فـي ال    ).99-96:ص.،ص1982زيعور،(النظرة التحليلية

 ،عليها أن تتكفـل بكـل احتياجاتـه   و، )ابن الحكومة(.كل موظف في القطاع العام وعي

 .من حين إلى آخر عن بعض تجاوزاته وتتغاضي 

نموذج آخر لسوء السلوك هو السرقة التي يقوم بها الموظفون في المصلحة المالية           

فألن هذه السرقات تحـدث غالبـا بعيـدة           ) مقاولون،موردون(من المتعاملين مع اإلدارة 

تخدم -في بعض األحيان-إلى أي جزاء إداري،وألنهاها ومرتكبوال يتعرض  ،عن اإلدارة

مـا دام ذلـك   " كول و وكـل "و" فيد واستفيد: "في إطار العبارت المتداولة.مصالح اإلدارة

لكل هذه االعتبارات تكون اإلدارة مـن خـالل   .اس بمصالح اإلدارةعن المس ث بعيداديح

 أو السكوت عليه ألنه، ثقافة التسيب التي تتبناها متورطة في إنتاج سوء السلوك بتبريره 

  .ال يتعارض مع مصالحها

و قناعات القـادة الـذين     ،كون الثقافة التنظيمية تمثل في األساس ثقافة وتوجهات         

      يجعل من قيام هؤالء القـادة بتصـرفات سـيئة   .إلى االلتزام بها ينفراد العامليدفعون األ

وفي هـذه  .أساس ومنتج رئيسي لسوء السلوك األفراد داخل التنظيم) سوء سلوك اإلدارة(

أو التقليل منه هي عمل متكامـل بـين سـالمة     ، الحالة تكون عملية ضبط سوء السلوك

والنموذج السلوكي الـذي يمثلـه القـادة    . لتسيير من جهةوأساليب ا ،اإلجراءات الرقابية

  :السلوك السيئ على الدوام هو يذ و إال سيكون رد العاملين،من جهة أخرى نووالمسؤول
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  والطرب الرقص لبيتفشيمة أهل ا   ***  اضاربلدف لإذا كان رب البيت           

فة تنظيمية مبنية على أسلوب إن اعتماد اإلدارة في أي مؤسسة من المؤسسات ثقا        

      انطالقـا  الرقابة اللصيقة في إطار نهج السيطرة اإلدارية الذي تبنته المدرسـة العلميـة  

التـي تفتـرض أن العمـال ال يحبـون     ) 1969McGregor(:لـ Xمن مرجعية نظرية 

كلما سنحت لهم الفرصة ،وأنه ليس  مالعمل،وأنهم سوف يعملون على التهرب من واجباته

مما يستوجب تدخل اإلدارة في كـل صـغيرة   ، إمكانهم التصرف بمفردهم بشكل صحيحب

  .والمراقبة اللصيقة لكل سلوكات العاملين أثناء أدائهم لمهامهم ،وكبيرة

من سوء  يولد أشكاالفإن ذلك سوف ، المؤسسة مثل هذه الثقافة التنظيمية إذا تبنت        

أكرويـد  (.تخريب،تجاهل القواعد الخاصـة بـاألداء  السلوك مثل التظاهر بالعمل،الغياب،ال

 )  124-121:ص.المرجع السابق،ص،2002وطومسون،
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  :خالصة الفصل ≅
ـ  ،لقد تضمنت محاولة إعداد هذا الفصـل مسـارين للبحـث                 ل المسـار األول تمثَّ

 التدرج في الطرح،في محاولة بناء ووضع فهم متكامل لسوء السلوك التنظيمي من خالل 

من مفهوم السلوك اإلنساني،ووصوال إلى شرح تفصيلي ألبعاد سـوء السـلوك    انطالقا

في حـين  .  سلوك -قبل كل شيء -هوالتنظيمي على اعتبار أن سوء السلوك  التنظيمي

أخذ المسار الثاني منحى الشمولية،على غرار ما جاء في الخلفية النظرية التي تناولـت  

      ختلـف الزوايـا،  التنظيمية،بحيث تم تناول سوء السلوك التنظيمي مـن م مفهوم الثقافة 

وبمـا  .النظرية في مجال العلوم اإلنسانية تمن خالل مختلف االتجاها وتم شرحه تفسيره

) الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي(أن كال المتغيرين المتضمنين في مشكلة البحث

من تبنى الطريق  كان ال بد، ) المظلية والشمولية(ثلة فييحمالن نفس الخاصية المتم اجاء

  .والمنهج الذي يمكن من اإللمام بمختلف أبعاد موضوع البحث

وعميقة حول سوء السلوك  ،ن هذا الفصل الباحث من اكتساب نظرة شاملةلقد مكّ       

ـ     ،األمر الذي أكسب البحث قاعدة التنظيمي ائج وخلفية نظرية تسـاعد فـي تفسـير النت

  .   المتوصل إليها من خالل إجراءات الدراسة الميدانية



  لرابعا الفصل
  

  اإلدارة العمومیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

   تمھید ≅
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  عوامل تطور اإلدارة العامة - 4

  مداخل دراسة اإلدارة العامة - 5

  بیئة اإلدارة العامة - 6

  مھام اإلدارة العامة - 7
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  :تمھید ≅
في بداية إعداد هذا البحث كان اعتقاد الباحث عند وضعه للمخطط أنه يستطيع        

االكتفاء بفصلين للخلفية النظرية لموضوع البحث،من خالل فصل حول الثقافة التنظيمية 

ما  نولكن سرعا.خر حول سوء السلوك التنظيمي كمتغير تابعآكمتغير مستقل،وفصل 

 ،في تسلسل تضح أن هناك حلقة ما مفقودةاثناء إنجاز هذين الفصلين،و تغير هذا االعتقاد أ

التي تعد مجال تطبيق هذه  وبناء البحث تمثلت في الخلفية النظرية حول اإلدارة العامة

وعليه جاء هذا الفصل بمثابة وصف .الدراسة،أي البيئة التي ستعالج فيها مشكلة البحث

ومهامها  ،وتطورها ،ونشأتها ،دارة العامةلمجال الدراسة من خالل عرض مفهوم اإل

ومداخل دراستها مع محاولة ربط ذلك بواقع اإلدارة العامة الجزائرية بوصفها  ،المختلفة

  .   اإلطار االجتماعي والثقافي للبحث
  

  :مفھوم اإلدارة -  1

       من جوانـب التعـاون بـين مجموعـة      اجانب -بوجه عام -يعكس مفهوم اإلدارة       

لتحقيق هدف مشترك،وبالتالي يصبح هذا الجهد الجماعي ي ن األفراد يقومون بجهد جماعم

هو الذي يشكل الشرط األساسي لإلدارة،والتي تعتبر وسيلة مهمة لتسييـر أمر الجماعـة  

وعليه ارتبط النشاط اإلداري بالقدرات القياديـة،واإلشرافيـة .نحو تحقيق الهدف المسطر

الذين تمكنهم استعداداتهم الشخصية مـن اكتسـاب    ظيمات المختلفةللمدراء، ورؤساء التن

مهارات القيادة اإلداريـة،واألساليـب العلميـة لحل مختلـف المشكالت التي تواجههـا  

  .)،على النت1983،هيربراج(.التي يديرونها المؤسسة

. خاصأو ، واألفراد المباشرة لمشروع عام ،هي مجموعة األجهزة) شكال(واإلدارة      

ويقصد باإلدارة  الوسائل .جملة النشاط الذي يصدر حول المشروع المذكور) وظيفة(وهي 

 الكفيلة بزيادة الكفاية اإلنتاجية مع القصد في الوقـت والنفقات،وذلـك بحسـن التخطـيط    



                                                                                    اإلدارة العمومیة :رابعالفصل ال ? 
4    

  110 /   الثقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائریة                                                           

 وآخـرون،  ،مـدكور (.والتمويل والتوجيه،والتنسيق واإلنجاز،والتقرير والتوظيف والتنظيم،

  ).367صمرجع سابق،،1975

ويوجه     ،وينظم، أي يخـطط  ة لغة مشتقة من كلمة أدار، يديـرومصطلح اإلدار     

  )08:،ص1990دي بعوا(أنشطة أعمال الناس

  Administration  Action D` administrer=:في اللغة الفرنسية فإن كلمة تعني     

 diriger:ومعناها administrareة ـة الالتينيـمشتقـة من الكلم administrer ةـكلم

,fournir aider, servir ر عمل ـه وتسييـوتشير في مجملها إلى أن اإلدارة هي توجي

  )Larousse,1993,p:20(.اآلخرين

 Manageمشتقة من  Management:وفي اللغة اإلنجليزية نجد كلمة اإلدارة هي      

  . )234:،ص2004بيضون،(.هو المدير  Managerومعناها يدير ،يسوس،و

  :اإلدارة فبعض تعاری -  1.1  
المعرفة الدقيقة لما "يعرف اإلدارة بأنها 1930في كتابه إدارة الورشة  فريديريك تايلور -

  ."وأرخصها قةيطرتريد من الرجال عمله،ثم التأكد من أنهم يقومون بعمله بأحسن 

ارة التنبؤ يقصد باإلد"يعرف اإلدارة في كتابه اإلدارة العامة والصناعيةهينري فايول  -

  ."وإصدار األوامر ،والتنسيق ،والتنظيم ،والتخطيط

وظيفة ": اإلدارة هي  H.koontz et C.Donnel 1968كونتز وأودينيل سيرسل  -

   "تنفيذ األشياء عن طريق األشخاص وبهم

ما يقوم به المدير من أعمال أثناء تأدية " :في كتابه المدير بأنها بر نارد تتشيستر -

  .الوظيفة

القوة المفكرة التي تملك وتصف وتخطط وتحفز  ":فيرى بأن اإلدارة هيGlefer جلوفر  -

    "وتقيم وتراقب االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية الالزمة لهدف محدد ومعروف

وتحديد  ،اإلدارة تتعلق  بتنسيق وتنظيم األنشطة في المشروع " R.Daivisرالف ديفز  -

   )مرجع سابق،على النت،1983هيربراج،(."سياسات
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ن اعتبارها عملية اجتماعية ـف يتضح أن اإلدارة يمكـا من هذه التعاريـانطالق        

 رق التخطيط،والتوجيه،ـة عن طـالل أمثل للموارد البشريـدف منها استغـمستمرة،اله

  .والرقابة،للوصول إلى الهدف بكفاية وفعالية

  :عناصر اإلدارة ووظائفھا - 2.1
، البيئة الخارجية(أي تعكس عملية تفاعل النظام اإلداري ككل:ارة عمليةاإلد §

  .)والموارد البشرية والمادية ،والداخلية

  فرادلأل انطالقا من كون اإلدارة ترمي إلى إشباع الحاجات:اإلدارة عملية مستمرة §

وتطورها عبر الزمن  ،فإن استمرارها مستمد من التغير المستمر لهذه الحاجات

  .حياة المؤسسةطوال 

ون لتحقيق هدف ـة من األفراد يسعـود مجموعـأي وج:اإلدارة عملية اجتماعية §

  .مشترك

  .الموارد البشرية والموارد المادية :الموارد التي تتعامل معها اإلدارة §

ة لمواجهة ـع االستراتيجيات الخاصـووض ،ؤ بالمستقبلـأي التنب:التخطيط §

  .مختلف المستجدات

  .واألدوار على العاملين في المؤسسة ،يفية توزيع المسؤولياتوتعني ك:التنظيم §

، إرشاد أنشطة األفراد في االتجاهات المناسبة لتحقيق األهداف المسطرة  :التوجيه §

  .نقل المعلومات داخل المؤسسة وترشيد ،من خالل إثارة دوافع األفراد للعمل وذلك

الموضوعة،وإذا وجد أن هناك  التأكد من أن التنفيذ بسير على أساس الخطة:الرقابة §

  .في أداء أي طرف فيجب تعديله اأو تقصير اانحراف

  .ويتمثل في الغايات المطلوب الوصول إليها: الهدف §

  .الوصول إلى الهدف بأقل جهد،وأقل تكلفة،وأقل وقت :الكفاية §

 .أو خدمة ،ةـج سواء كانت سلعـة من المنتـول إلى أفضل نوعيـالوص:الفعالية §

  ) المرجع السابق،على النت،1983هيربراج،(
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  :تطور الفكر اإلداري -  2

، تختلف التنظيمات عن الجماعات االجتماعية األخرى بدرجة التخطيط الواعي      

  .ودرجة الرقابة على مصيرها ،وتغير األعضاء ،والهيكل اإلداري

 ،تركينائتالف لعدة مش -كذلك–التنظيمات كيانات موجهة لبلوغ األهداف وألنها       

ومتنوعة تؤدي بالضرورة إلى اختالف في أنماط  ،فإن لهذه االئتالفات أهداف مختلفة

ومن خالل تطور حياة التنظيمات نقف على مالمح تطور الفكر اإلداري .السلوك وتوجيهه

  .أي منطلقات سلوك إدارة األفراد

  :الداروینیة االجتماعیة - 1.2
ز بها المجتمع األمريكي األثر في انتشار مذهب لقد كان للنزعة الفردية التي تمي      

 وهذا المذهب المطبق .التي تنطلق من فكرتي البقاء وسلطة الفكر الداروينية االجتماعية

       ح بأن فكرة المنفعة االجتماعية الكلية تتحسس ـة يحاول توضيـي العلوم االجتماعيـف

رد الناجح داخل ـومنه يكون الف.حـن مبدأ البقاء لألصلـمن خالل الصراع التي تتضم

ووفقا لتصور هذا االتجاه الفكري فإن جميع الذين يحققون نجاحا .المؤسسة هو األجدر

هم أكثر األفراد -همئفي ظل الصراع التنافسي مع زمال –داخل التنظيمات التي ينتمون لها

 لطاتهم وعليه فإن وظيفة التنظيمات هي ضمان استعمال األعضاء لس ؛جدارة واستحقاقا

 وترى هذه النظرية أن العاملين أدوات لألداء،حقهم الوحيد  .في اتجاه تحسين وضعيتهم

لسلوك  اوقد أصبح هذا االتجاه الفكري موجه.هو االلتحاق بالصراع من أجل البقاء

  االجتماعيةَ القيم ة االجتماعيةُـدت الداروينيـبعبارة أخرى جس.وأرباب العمل ،المديرين

 لعويسات، (وبالتالي طريقة تصورنا للسلطة م،ـرد في التنظيـى رؤيتنا للفـعلالتي أثرت 

        )25-24ص.،ص2003

  :   سلطة الفكر - 2.2
مع مرور الزمن ظهرت فكرة أساسية مفادها أنه بواسطة أفكار معينة يمكن للفرد         

، للسلطة الفكريةي في ذلك أن النجاح ما هو إال نتاج ـوالمنطق.اح المطلوبـتحقيق النج
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قوية  ورغبة ،وعليه نستطيع أن نحقق كل ما نصبو إليه إذا ما سيطرت علينا فكرة

افتراض أن  ىوالحركة الجديدة للفكر يؤدى إل ،ةـة  االجتماعيـنييوعند التقاء الدرو.فيه

  . يظل األكثر صالحية للبقاء بفضل تفكيره اإليجابي الفرد األكثر مقدرة

يتمثل في تجريد  )الداروينية االجتماعية،وسلطة الفكر(كال االتجاهين ما هو سلبي في     

  .   المديرين من مسؤولية خلق ظروف وبيئة مناسبة للعمل

  :اإلدارة العلمیة  – 3.2
  ،نية االجتماعيةيرواوسط البيئة الفردية المنطلقة من النزعة الددارت اإلدارة العلمية       

  د سعى رائد هذه المدرسة فريدريك تيلور الذي كان مهندسا وق.والحركة الفكرية الجديدة

وتفترض اإلدارة .تطبيق المناهج العلمية في حل المشكالت التنظيمية ىفي وحدة إنتاجية إل

كدراسة الزمن،والحركة ) الهندسة البشرية(العلمية إمكانية تحسين األداء بواسطة مبادئ 

  .والمناهج

      سوف يعبرون  نيالعاملبأن  هذه اإلدارة ساد اعتقادفي بداية تطبيق مبادئ        

عن رضاهم  كون العمل سيصبح سهال،وال يتطلب إال جهدا محدودا في المقابل الحصول 

وعقالنية بتطبيق  ،ومن جهة أخرى فإن التنظيمات ستكون أكثر فعالية .مرتفع ى أجرعل

 .عاملين في اتجاه تعظيم فعالية اإلنتاجوخلق التعامل بين المديرين وال،هذه  المناهج العلمية

   ضوء  ىمكان تبرير تقصير المدير علالمالحظ بالنسبة لإلدارة العلمية أنه لم يعد باإل

المشكالت هي التي  لن الدراسة العلمية والعمليات العقالنية لح،ألأو السلطة الذهنية البقاء

   .أهلية للتكفل بهوبالتالي الفرد األكثر ،أصبحت تحدد طبيعة عمل المدير

الكبير  دهاييتق رغم هذا الطرح العلمي لإلدارة العلمية إال أن البعض يأخذ عليها      

لحاجاتهم       رظما ين ةوعاد، وتوابع لآلالت ،وباعتبارهم مجرد عناصر للتنظيم.للعاملين

   انية في ميدان الحاجات اإلنس) الرجل االقتصادي (إن نظرية .من زاوية اقتصادية بحتة

المرجع ،2003لعويسات،(ات أو خارجها ـدة سواء داخل التنظيمـة السائـكانت هي النظري

  .)27- 26.:ص.ص،السابق

  :والنقاط التالية توضح مبادئ اإلدارة العلمية التي وضعها تيلور       
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   .إحالل  الطرق العلمية بدال من البدائية التي تقوم علي التقدير والتخمين -

 .وتدريبهم بصورة علمية وصحيحة  ،مليناختيار العا -

 .تعاون اإلدارة مع العاملين لتنفيذ األعمال المطلوبة بدال من النزاع  -

والعمال حيث تتولـى اإلدارة أعمـال التخطيط            ،تقسيم عادل للعمل بين اإلدارة -

 . و تنظيم العمل

أن يقوم بواجبه ى لكل فرد ـفصل أعمال التخطيـط عن أعمال التنفيذ حتى يتسن -

 .بكفاية عالية

الذي يعتبر األب ) هينري فايول(رائد هذه اإلدارة  هو  :اإلدارة التنظیمیة – 4.2

التنظيم في ره المرجعي بـز على تفكيـفقد ركدارة الحديثة، الحقيقي لمبادئ اإل

ويمكن القول أن الفكرة .ع اإلداريـل ذات الطابـعلى المسائ هتشموليته،وانصبت تدخال

هي وضع مبادئ عمل في شكل صفات للمديرين أثناء قيامهم  ة لإلدارة ـالمحوري

  :  التي وضعها فايول لإلدارة في اآلتي مبادئالوتتلخص  .في إدارة األفراد بمهامهم

، ويؤدي إلى زيادة المقدرة  ،وهو المبدأ الذي يترتب عليه التخصص:مبدأ تقسيم العمل §

  .ويكسب العامل ثقة في نفسه

 .عنهاوتنبثق  ،فالمسؤولية تتبع السلطة .وهما عنصران مرتبطان:طة والمسؤوليةالسل §

والسلطة القيادية  ،والسلطة هي مزيج من السلطة الرسمية المستمدة من مركز المدير

  .التي تتكون من الصفات الشخصية

جود وعدم اإلخالل باألوامر،وهذا المبدأ يستلزم و ،والنظم ،أي احترام االتفاقات:النظام §

  .رؤساء يتميزون بالكفاءة في جميع المستويات

ى ال ـد حتـأو مشرف واح ،أي أن تصدر األوامر من رئيس:وحدة إصدار األوامر §

  .   التعليمات األوامر مع بعضها البعض ضتتعار

يجب     . فإن كل مجموعة من األنشطة لها نفس الهدف دإطبقا لهذا المب:وحدة التوجيه §

وحدة األمر في أنه يطبق  إويختلف هذا المبدأ عن مبد.واحد أن تكون تابعة لرئيس
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       دة إصدار األوامر ـن ينطبق مبدأ وحـها،في حيـة وأنشطتـى عمليات المؤسسـعل

  .على األفراد العاملين

أي في حالة تعارض بين المصلحة :العامة خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة §

يجب خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة  والمصلحة العامة ،الشخصية للفرد العامل

 التي تتكرر كثيرا في الوثائق اإلدارية  )...نظرا لضرورة المصلحة (العامة، وعبارة

 تغليب المصلحة العامة  مبدأالتي تصدرها أجهزة اإلدارة العمومية الجزائرية تعكس 

  .      على المصلحة الشخصية

  ، رـي األجـك فـة،سواء كان ذلـالض العاملين بعدـأي تعوي:المحاكاة والتعويض §

  . أو المكافآت

  .وتعني تركيز السلطة في شخص معين ثم تفويضها حسب الحاجة:المركزية §

أدناها،حيث يكون حجم السلطة  إلى أي تسلسل السلطة من أعلى الترتيب:تدرج السلطة §

وامر       وهذا ضروري لتأمين وحدة إصدار األ ،أقل كلما اتجهنا إلى أسفل الهرم اإلداري

  . في المؤسسة

ل الرؤساء ـن،حيث يحصـم للمرؤوسيـعدم تمييز الرؤساء في معاملته أي:المساواة §

  .على والء المستخدمين عن طريق المساواة والعدل

    ا ـق انطالقـل الفريـق الذي يشكـروح الفريـل بـي ضرورة العمـويعن:التعاون §

  .ركلتحقيق الهدف المشت )االتحاد قوة(من شعار 

  .على الرؤساء والمشرفين تشجيع المرؤوسين على التفكير المتجدد واالبتكار:المبادرة §

   :هي.) 88-85ص.،ص1979عاشور،(هذا وقد حدد فايول خمسة وظائف لإلدارة     

  الرقابة -5التنسيق  -4إصدار األوامر  -3التنظيم  -2التخطيط  -1

  

  :النظام البیروقراطي 5- 2 
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ح البيروقراطية لإلشارة إلى ظاهرة المنظمات الرسمية ـمصطلعلميا استخدم      

في حين أن المعنى الشائع .ر وفق قواعد وضوابط رسمية رشيدةـي تسيـالكبيرة، الت

هو تلك اإلجراءات المطولة،وااللتزام الحرفي باللوائح،وأيضا البطء  للبيروقراطية

  .والجمود التنظيمي

يروقراطية في أواخر القرن التاسع عشر،وأوائل لقد بدأت الكتابات العلمية حول الب

  . weberو ويبر michelsو ميشيلز  moscaالقرن العشرين على يد موسكا 

مصطلح البيروقراطية للداللة على نمط معين من السلطة الحاكمة )1895موسكا(استخدم -

يطرة فقد استخدم مصطلح البيروقراطية لإلشارة إلى قوة وس) 1911ميشيلز(أما.،للدولة

المنظمات الكبرى بناء على مهاراتهم التخصصية،  توظفهم نن،الذيين العمومييالموظف

  .فيشكلون قوة سيطرة تتحكم في هذه المنظمات

في استخدام مصطلح البيروقراطية في إطار ) 1909ماكس ويبر(ويعود الفضل إلى  - 

التي  ةـة للسلطـاجتماعي تنظيمي،حيث تعكس البيروقراطية مجموعة األنساق القانوني

دة في بناء ـوالرشية ـتي تعتمد على الرسمية،والموضوعيتمارسها المنظمات الكبيرة،وال

  .) 88-85ص.صالمرجع السابق،،1979عاشور،(أنظمتها اإلدارية 

ي للتنظيم البيروقراطي، ـة من الخصائص للنموذج المثالـيبر مجموعوع ـوض    

،المرجع السابق 1979عاشور،(:حكومية الكبرىاستخلصها من تحليل ودراسة المنظمات ال

  ).96 -92ص.ص

توزيع مهام العمل الرسمي من خالل  أعضاء التنظيم ىتوزيع الواجبات الرسمية عل §

 .من العمل ابحيث يحدد لكل وضيفة جزء،يحتويها التنظيمككل على الوظائف التي 

 .و ثابتة ةتخصص الوظائف وفق معايير محدد §

 . واضحا من تسلسال رئاسيابناء هرمي للسلطة يتض §
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       التحاق الموظفين بالتنظيم يتم على أساس التعيين،ال على أساس االنتخاب،وذلك §

من خالل تعيين الموظف من قبل مستويات أعلى في المنظمة بناء على توافر مؤهالت 

  . وخبرات فنية ألداء مهام محددة، 

 ، العمل يتم االلتزام بها توضح طرق وإجراءات:طرق وضوابط محددة ألداء العمل §

  .ة ومنظمة توتمثل هذه األساليب قواعد موضوعية ورسمية تطبق بصفة ثاب

وكذلك  ،يكون بصورة رسمية مكتوبة )االتصال التنظيمي(أداء العمل وتبادل المعلومات §

 .توضح في شكل رسمي مكتوب التي بالنسبة لقواعد العمل

من خالل مهنة يحترف  هـس عملارـيمف ـأي أن الموظ ،ةـراف الوظيفـاحت  §

 .عن طريق مسار مهني محدد في التنظيم فيها
  

  : اإلدارة العامة -  3

بمثابة "عامةالدراسة اإلدارة "بعنوان 1887في سنة " وودرو ولسون"كانت مقالة لقد        

   االنطالقة لدراسة اإلدارة العامة دراسة علمية تحليلية ومند ذلك الوقت انطلقت العديد    

  .فصارت اإلدارة العامة حقال دراسيا متسع األبعاد ؛من الدراسات والكتابات في هذا الفرع

   بعبارة أخرى  ،شرف عليه الدولةتولقد ارتبط مفهوم اإلدارة العامة بالنشاط اإلداري الذي 

عنى بالتعرف على كيفية ترشيد أن اإلدارة العامة هي نتائج حقل دراسي متخصص ي ،

وم اإلدارة ـح مفهـه يصبـومن .از الحكوميـرفع كفاءة منظمات الجهو ،وتحسين

وتضع خطواتها  ،والتي ترسمها ،السياسات العامة للدولة ككل ذهو إنجاز وتنفيالعامة ، 

   )18:ص.1984العلي،(العريضة الجهات المتخصصة في الدولة 

  ،Critére organiqueوي ـار العضـإلى المعي دااـاستنينظر إلى اإلدارة العامة        

 ةـار المادي فإن اإلدارة العامـن حيث المعيـفم.Critère matérielار المادي ـوالمعي

عام السياسية تضمن تدخل الدولة كشخص  هي مجموعة األجهزة التي بتأثير من السلطة

ة ـا االجتماعيـة بمختلف أوجههـاة اليوميـفي الحي )الوالية،البلدية،المؤسسات العمومية(
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واالقتصادية،واستنـدا إلى المعيار المادي فهي مجموعة النشاطات المختلفة التي تصدر 

  .)367مرجع سابق،صوآخورن،مدكور،.(ةـمن المؤسسات العام

ى اإلدارة ـق علـوفرنسا يطل ،رـي الجزائـف هـأن ىـإل ارـر في هذا اإلطـونشي

  .L' administration publiqueاإلدارة العمومية:ةـالعام

  . Mentri,1988,p2((Mahiou 1984,p54) )(11،ص1999باد،ل(
  

  : تعاریف اإلدارة العامة  ضبع -  1.3
يعرف اإلدارة العامة بأنها األعمال المرتبطة بهدف  1887ودرو ويلسون  §

والتي تهدف إلى تحقيق األعمال الحكومية بقدر من الكفاءة وفق رغبات  ،الحكومة

  ) 19:،ص2003عبد الفتاح والصحن،(.هوإرادتالشعب 

والذي يعتبر أول  ،في كتابة مقدمة إلى دراسة اإلدارة العامة 1926ليونارد هوايت  §

 تتضمن جميع تلك" كتاب منظم عن اإلدارة العامة يعرف هذه األخيرة بأنها

  .ذهاـة وتنفيـالعمليات التي تحتوي أغراضها الوفاء بالسياسة العام

دف ـات التي تهـع العمليـجمي"يعرف اإلدارة العامة بأنها 1957Whtteوايت §

 )19:،ص1991العلي،(."أو تنفيذ السياسة العامة، إلى تحقيق 

 ، وم به الحكومةـاط الذي تقـأنواع النش"ها ـها بأنـيعرف Simon 1964سيمون  §

 ".وإدارتها التنفيذية والمشروعات العامة

موظف اإلدارة العامة هي النشاط اإلداري الذي يقوم به " 1978حسن توفيق .د §

 مرجع سابق،،2003عبد الفتاح والصحن،("ة في قطاع السلطة التنفيذية للدولةـالحكوم

  )21-18:ص.ص

، تنسيق المجهودات الفردية "يعرف اإلدارة العامة بأنها J.P.Fiffner 1960فيفنر  §

 )14:،ص1979الحبيبي،("والجماعية لتنفيذ سياسة عامة
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  :عـوامل تطـور اإلدارة العامة - 4

أي منذ فجر التاريخ هذا الوجود  ؛هور اإلدارة بظهور التجمعات البشريةارتبط ظ §

  .عتبر البذرة األولى لظهور اإلدارةياألولي للتعاون البشري في إنجاز األعمال 

إسهاما لمختلف الحضارات اإلنسانية في تطور اإلدارة كالحضارة الصينية،   §

 ، لرومانية،والحضارة اإلسالمية والحضارة الفرعونية،والحضارة اليونانية،والحضارة ا

  . والحضارة األوروبية عبر مختلف العصور

عليها من ضرورة لوجود اإلدارة الجديرة  بوما ترت ،ظهور الثورة الصناعية  §

  .بالتسيير،وإدارة النشاطات الصناعية

الثورة الواسعة في مجال العلم والمعرفة في مختلف العلوم،خاصة تلك التي لها ارتباط   §

العلوم السياسية،وعلم االجتماع،وعلم النفس،والعلوم :ق باإلدارة العامة مثلوثي

  .القانونية،وعلم النفس االجتماعي

  .التطور الكبير في مجال العلوم السياسية الذي يعتبر الحقل األم لإلدارة العامة §

ها للسياسي األمريكي ودرو ويلسون والتي نشر) دراسة اإلدارة العامة(المقالة الشهيرة  §

  .،وكان لها األثر البالغ في تطور اإلدارة العامة1887عام 

  .ة العلمية على يد فريدريك تايلوريظهور المدرسة اإلدار §

من خالل سعي هذه  استقالل العديد من دول العالم الثالث،وتنامي دور اإلدارة العامة §

  .واالجتماعية ،واالقتصادية ،الدول لبناء مؤسساتها السياسية

من خالل التكفل بإدارة العديد من القطاعات  نشاطات الحكومة الحديثة االتساع في §

  .الصناعية والزراعية،وقطاعات الخدمات

ة الدول إلى إعادة بناء كل ما دمرته ـن،وحاجاالعالميت انار الذي خلفته الحربـالدم §

  .جعل تطور اإلدارة العامة أمرا حتميا لمواكبة حركة التنمية لهذه البلدان الحرب
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وم ـدوات الخاصة بتدريس العلـالعديد من الكليات،والمعاهد،والمؤتمرات،والن هورظ §

وتطوير  اإلدارية بصورة عادية،وإجراء العديد من الدراسات في مجـال اإلدارة،

  )24:صمرجع سابق،،91،العلي(المنظمات 

ور هذه ـب على ظهـلقد ترت:ات الحكوميةـة في المنظمـانتشار األمراض الوظيفي §

 ضرورة إدراج الجوانب السلوكية-أشكال سوء السلوك التنظيمي-راض الوظيفيةاألم

للتقليص من مظاهر  ه السلوك اإلداري وترشيدهـل اإلداري،ومن ثم توجيـي العمـف

 .سوء السلوك في أجهزة اإلدارة العامة

  )16.17:ص مرجع سابق،،2003عبد الفتاح و الصحن،(   
   

  :ةمداخل دراسة اإلدارة العام - 5 

ومراحل دراسة هذه  ،تجلى في تعدد مناهج لقد شهدت اإلدارة العامة تطورا كبيرا       

قام بها العديد من الباحثين في  التي ذلك هو تراكم البحوث والدراسات ومرد. اإلدارة

فكانت حصيلة المعرفة في . مجاالت دراسية مختلفة، وينتمون إلى مدارس فكرية متباينة

: لعامة هي نتاج امتزاج عديد من ميادين المعرفة في العلوم اإلنسانية مثلميدان اإلدارة ا

وقد تولد عن ذلك األثر .نظرية التنظيم وعلم السياسة،والقانون،وعلم االجتماع،وعلم النفس

والعالقة بين اإلدارة العامة وهذه الميادين،أن أضحت الدراسة لإلدارة العامة تتم من خالل 

ا التنظيمي وعمليات اإلدارة فيها، والظروف السياسية المؤثرة في ئهناب: أبعاد متعددة مثل

بناء وأداء هذه المنظمات،والضوابط والقواعد القانونية المنظمة لعملها،واألبعاد السلوكية 

لمداخـل  يمثلها سلوك أفـرادها والجماعـات المنتميـة لها،وفي ما يلـي عرض يالت

  )36.37:ص.صمرجع سابق،،1979عاشور،(. دراسة اإلدارة العامة
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  :المدخل القانوني - 1.5
يعد هذا المدخل أول المداخل التي استخدمت لدراسة اإلدارة العامة،وكان تعريف        

 1887العامة،التي نشرت عام  اإلدارةوودرو ويلسون في مقالته الرائدة عن دراسة 

وااللتزامات ، لقانوني للحقوقا رالذي يركز على اإلطا انطالقة الدراسة من هذا المدخل

        وينطلق دعاة هذا المدخل .التي يتضمنها الدستور باعتباره القانون األعلى للدولة

ات الثالث ـة بين السلطـدود الفاصلـالح لـفي تحليلهم من الفكر السياسي الذي يحل

مة من منطلق هذا فتعريف حدود سلطة اإلدارة العا).التشريعية،التنفيذية، القضائية( ةـللدول

ومنه فـان المدخل "تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية " :المنظور القانوني هي

  :القانوني لدراسة اإلدارة العامة

ينظر إلى النظام السياسي،وإلى بناء أجهزة اإلدارة التنفيذية على أنها مجرد مجموعة     -

ر في تحليله على قياس تصرفات أجهزة من العالقـات الثابتـة المتوازنة،فهو يقتص

  .اإلدارة بمقياس التوعية،في حدود ما ينص عليه الدستور والقوانين

 ز على النصوص القانونية،ـه،فهو يركـمل اإلداري دون مضمونـاالهتمام بترقية الع -

وترتيب موادها وأحكامها،بمعنى آخر التركيز على الجانب التنظيمي،والبعد عن الجوانب 

وجه العديد من الباحثين  ية والتنظيمية واإلنسانية، وبسبب هذه النظرة الشكلية لإلدارةالفن

 1936فعبد الحميد متولي نشر في عام.انتقادات لهذا المدخل القانوني لدراسة اإلدارة العامة

أوضح فيه أن االعتماد على الجوانب القانونية لدراسة )أزمة القانون اإلداري(بحثا بعنوان

وقد دعا في هذا البحث .ة دون غيرها ال تعطي صورة صحيحة لألنظمة اإلداريةاإلدار

  .)38:،مرجع سابق،ص1979عاشور،( .إلى دراسة الجوانب االجتماعية والثقافية للمجتمع

ولحد اآلن الزالت بعض أشكال الممارسات  هأن وضمن هذا المنظور يشير إلى      

 ة عن هذا الفهم القاصر لعمل أجهزة اإلدارة العامة،ـالسلبية في إدارتنا العمومية، والناتج

ور من حيث ـمن خالل تركيزها على الجوانب الساكنة لإلدارة العامة،والنظر إلى األم
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      ات اإلنسانية،واالجتماعية،ـذ بعين االعتبار المعطيـفحسب،دون األخها القانون ـشرعيت

  .الثقافية،أو النفسية أو

  :المدخل الوظیفي -  2.5
لتأثر المناهج الخاصة بالدراسات التي تناولت اإلدارة ،  ايعتبر هذا المدخل نتاج       

 دد ـام بعـب القيـحيث يفترض أن المنظمات العامة كباقي المنظمات الخاصة تستوج

-6إدارة األفراد-5الرقابة-4التوجيه–3التنظيم-2التخطيط-1:من العمليات اإلدارية التالية

لقد كان لهذا المدخل الفضل في ترشيد نشاط المؤسسات الحكومية .لميزانيةإدارة التمويل وا

  :رغم القصور في بعض الجوانب نذكر منها

فالتركيز على الجانب .التركيز على بعض العمليات اإلدارية وإهمال مؤثرات البيئة §

وليس  ،الوظيفي ألجهزة اإلدارة العامة تجعل وكأن هذه اإلدارات هي نسق مغلق

  .ويؤثر في البيئة الخارجية التي يوجد فيها ، يتأثر افتوحم انسق

ة للعمل اإلداري التنظيمي ـم الجوانب المختلفـل أن تصميـذا المدخـيفترض ه §

 والقواعد المنظمة في كل وظيفة ،والمبادئ ، للمنظمات العامة انطالقا من الضوابط

ال ـوفي هذا إهم.ياز الحكومـاءة األداء اإلداري والتنظيمي للجهـسوف يكفل كف

وتفاعل مختلف األجهزة مع بعضها  ،في نشاط العنصر البشري لجانب الحركة

   .ومع البيئة الخارجية ،البعض

يفترض هذا المدخل أن للوظائف اإلدارية طابع العمومية حيث تمارس في كافة  §

د عامة ـوقواع ئادـي أن يلتزم بمبـوعليه أن أداء هذه الوظائف ينبغ ،المنظمات

والتنظيمية مما يوحي بأنه ليس هناك اختالف في مستوى ، مان الكفاءة اإلدارية لض

 ) 40:،مرجع سابق،ص1979عاشور،(.كفاءة جهاز عن آخر

 :      المدخل السلوكي - 3.5
للعنصر  باعتبارها إدارةً أبرز ما يميز هذا المدخل،أنه يركز على اإلدارة العامة       

 هذا المدخل ال ينظر إلى اإلدارة باعتبارها كيانا قانونيا،والف.اإلنساني في هذه المنظمات
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وتتمثل محاور اهتمام .باعتبارها هيكال تنظيميا لمجموعة من الوظائف اإلدارية الرسمية

هذا .واالجتماعية ألداء المنظمات العامة ،المدخل السلوكي في دراسة األبعاد النفسية

سات علـم االجتمـاع،وعلم النفس،وعلم النفس االهتمام الذي يعتبـر نتاجـا لتأثير درا

  :هذا المدخل هي هاينطلق منواالفتراضات التي . االجتماعي

أو منظمات اجتماعية تربط بينهم  ،أن اإلدارة العامة ال تخرج عن كونها مؤسسات §

  .عالقات إنسانية

  ت فالدراسا .رسمي في  التأثير على أداء المنظماتالأهمية السلوك والتنظيم غير  §

التي أجريت في هذا اإلطار دللت على تأثير البعد السلوكي في النشاط اإلداري لإلدارة 

،ومورتن Gouldner 1954،و قولدنر Selznick 1943فقد أشار وسلزنيك .العامة

Morton 1957  و كروزي،Crozier 1964  إلى أن المؤسسـات الشديدة االلتزام

، الجمود :قراطية تواجهـها مشكالت مثـلوالقواعد الرسميـة البيرو ، بالضوابـط

،المرجع 1979عاشور،(.ة العاملين لألداءـوانخفاض دافعي ، فـوعدم القدرة على التكي

  )45.47:ص ص، .السابق

  : المدخل البیئي – 4.5
أساس هذا المدخل يعود إلى كتابات العديد من الباحثين حول العالقة بين اإلدارة        

وتنظيم اإلدارة  ،ومدى تأثير هذه البيئة على نشاط ،لتي توجد فيهاوالبيئة ا، العامة 

،مرجع 1991العلي،(.ذلك أن التنظيم ما هو إال نتاج البيئة التي يوجد فيه اإلنتاج .العامة

  ).40:ص.سابق

وتستمد أهمية هذا المدخل في كونه يعتبر من أحد وأهم مداخل اإلدارة العامة،ذلك        

ومن ثم البيئة تفاعلها مع مختلف .شأت في ضوء السياسة بالدرجة األولىأن هذه األخيرة ن

أسـاس أن البيئة السياسية بما  ىعل.معيرات البيئـة االقتصادية،واالجتماعية،والتكنولوجية

 .واالجتماعي داخل الدولة ،من أيديولوجية تحدد إلى مدى كبير التوجه االقتصادي تعكسه

  )177:ص،2003ق،مرجع سابعبد الفتاح،والصحن،(

  :المدخل المقارن - 5.5
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تعود أصول المدخل المقارن لدراسة اإلدارة العامة إلى الدراسات المقارنة لألنظمة        

 .رنـذا القـن هـات مـي الخمسينيـر االهتمام بها فـوالتي ظه ،السياسية والحكومات

وذلك  .ات المختلفةـومي للحكـوالقانون ،يـمقارنة البناء السياسويقوم هذا المدخل على 

في الدول المتقدمة  والقانونية للدول النامية مثال بمثيالتها ة النصوص الدستوريةـبمقارن

   ). 41:ص.،مرجع سابق1991العلي،(.اقتصاديا

  موضوع البحث ومداخل اإلدارة العامة  -  6.5
حث يتضح أن موضوع الب،من خالل عرض مختلف مداخل دراسة اإلدارة العامة       

صلة وثيقة  ىعل ها بسوء السلوك التنظيميـوعالقت ، ةـة التنظيميـاول الثقافـوالذي يتن

، وهو علم نفس العمل  ، التخصص الذي يجرى فيه هذا البحث باعتبار يبالمدخل السلوك

وعلم النفس  ، والتنظيم وذلك من خالل االستفادة من المعرفة في مجال السلوك التنظيمي

اإلدارة أجهزة (ميدان الدراسة منليل وتفسير المعطيات التي يتم رصدها االجتماعي في تح

  ).       ةالعمومية الجزائري

إذا كان المدخل السلوكي يمثل الجانب المنهجي في عالقة موضوع البحث بهذا        

         -مرجعي كاطار–المضمونيمثل  ئييبفإن المدخل ال ،المدخل الدراسي لإلدارة العامة

وسوء  ،)المستقبل المتغير(الدراسة الثقافة التنظيمية متغيريذلك أن تحليل  .هذه العالقةفي 

 ،سيكون انطالقا من رؤية شاملة للبيئة االجتماعية) ابعتال المتغير(السلوك التنظيمي

عطاء صورة حول بيئة بأن إجعلنا نعتقد يهذا ما و.والتنظيمية لهذين المتغيرين ،والثقافية

   اء فهم شامل ألبعاد ـر خطوة ضرورية لبنـيعتب –ال الدراسةـمج–ة ـمومياإلدارة الع

   .مشكلة البحث
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  بیئة اإلدارة العامة   - 6

  :البیئة السیاسیة -  1.6 
 ،نظام الحكم،ة االتجاه السياسي للبالدطبيعة ـي المنبع األساسي لإلدارة العامـوه       

از ـن الصادرة عن الجهـوالقواني،ضـضها بعزة الدولة وعالقة هذه األجهزة ببعـوأجه

  .كلها تعكس أثر البيئة السياسية في مسار نشاط اإلدارة العامة.التشريعي

وبالنسبة للجزائر  فإنه يمكن القول أنه حدث تطور في اإلدارة العامة  تبعا للتطور        

نظام  ىعل ان مرتكزالبيئة السياسية ذلك أن النظام السياسي في الجزائر كا ىالذي طرأ عل

   .ثم تطور وأصبح يتركز علي التعددية الحزبية ،الحزب الواحد

  .نظام هيمنة الحزب الواحد 1988من االستقالل إلي نهاية سنة  •

 مرجع سابق،،1999،ادبل(إلي يومنا هذا مرحلة التعددية الحزبية1989من بداية سنة  •

             )22.21:ص.ص

   :البیئة االقتصادیة -  2.6
       ،متعددة اـة انطالقا من زاويـة على اإلدارة العامـرز تأثير البيئة االقتصاديـيب       

وشكل توزيع الدخل ،ومستوى التقدم االقتصادي،مثل نوعية النظام االقتصادي في الدولة

في نظامها  اتطور ام السياسيـدت على غرار النظـها شهـفإن للجزائر ةـوبالنسب.القوى

  : التاليةبحيث يمكن تميز المراحل  االقتصادي

أن الجزائر -النظام اإلداري- القانون اإلداري هفي كتاب )1999،ادبل ناصر(يركز       

  :كز على الخصائص التاليةتوالمربراليا،يلورثت عن االحتالل الفرنسي نظاما إداريا 

طة والجيش ها تمكن في حفظ النظام بواسطة الشرـومهام ،ةـادة الكاملـلإلدارة السي §

   .االقتصاديوهي ال تتدخل في النشاط  .والقضاء

  .بها ىوظائف التي تعنالة يمحدودبسبب الوسائل  ةمحدود §

  .تخضع لمراقبة صارمة على الصعيد السياسي §
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  تخلي الحدث  في االقتصاد االشتراكيام ـالدولة للنظوتبني ولكن مع االستقالل        

 ،دارة تدخل في جميع قطاعات الحياة االقتصاديةوأصبحت اإل".الخصائصتلك عن جميع 

وهو ما أدى ".زارعـوالم،والتاجر،يـت الدولة تقوم بعمل الصناعـوأصبح،واالجتماعية

وأصبحت .والطاقات البشرية لألجهزة اإلدارية العامة،ةيادمفي الوسائل ال ةيربإلي زيادة ك

 )24:ص.،المرجع السابق1999باد،ل(.أو االستثمار،ريالعمومية سواء في مجال التسيالنفقات 

وعليه يمكن القول بأن تضخم .ال التوازن االقتصادي للبالدـالعنصر األساسي في مج

  . االشتراكي االقتصاديبالنظام  ناقترالجهاز اإلداري في الجزائر 

وك اإلداري لموظفي اإلدارة العمومية ـأن السل عتقدن ةـالسيكولوجيالناحية ومن         

حول الفرد الجزائري صورات وتتفكير،وأساليب ،اتـبتراكم امشبعال يزال  الجزائرية

عن تعديل أي  المسئولنقص،وهو عوض أي يوشيء،بكل  ىعنيالذي  )األب(مفهوم الدولة 

ه هذا النمط يخلف وهنا يمكننا أن نتصور على المستوى السلوكي ما.يقوم به األبناء جعوجاا

  .وعدم الثقة في النفس ،االتكالية و ،من أشكال للعجز 

فيفري  23صدور دستور  ذمن بعد انتقال الجزائر إلى نظام الحرية االقتصاديةف       

األمر الذي بدأ ينعكس ،ليص دور اإلدارة في الحياة االقتصاديةقحدث توجه نحو ت 1989

وهو  ،)قواعد القانون اإلداري .(ي القانون العامإعادة النظر ف :مثل مسائلالفي كثير من 

والتشريعات الخاصة  ،الجزائر اليوم من خالل التعديالت المتالحقة للقوانين هما تشهد

   .    باإلدارة العامة الجزائرية

   :والثقافیة االجتماعیةالبیئة  -  3.6
اإلدارة  ةين أجهزبالنسبة لتأثير البيئة االجتماعية والثقافية على نشاط وتكو       

فقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت العالقة بين المتغيرات ،العامة

الخصائص  أن،على نمط أداء أجهزة اإلدارة للحكومةها ريوتأث،االجتماعية واالقتصادية

تؤثر بدرجة كبيرة على ممارسات الجهاز التنفيذي ،االجتماعية والسلوكية في مجتمع معين

  .وعلى نمط أدائه ،لةللدو
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ة والثقافية من خالل ـر للبيئة االجتماعيـى طبيعة هذا التأثيـن الوقوف علـويمك       

 والقيم االجتماعية السائدة  ،السمات االجتماعية والثقافية للشخصية القومية:عنصرين هما

  )212:،ص2003عبد الفتاح والصحن،مرجع سابق،(.في المجتمع
  

  : اعیة والثقافیة للشخصیة القومیةالسمات االجتم أوال
أن المقومات الثقافية  إلى،عرض عناصر الثقافة التنظيميةأشرنا خالل أن ولقد سبق       

تعد من أهم عناصر  والتي على أساسها تتشكل الهوية الثقافية إلفراد المجتمع،للمجتمع

والثقافية  ،ةـيات االجتماعـر نتناول السمـهذا التأثيوإلبراز .الشخصية ألي تنظيم

  :للشخصية القومية المتمثلة في العناصر التالية

  : والجماعي يمستوى الطموح الشخص –أ

 ،من خالل مستوى الطموح الشخصي هدافها المرسومةتحقيق أمكن المجتمعات من تت     

وانعدام ،فعندما تسود صفة الركود .والجماعات في تحسين حالتهم ،والجماعي لألفراد

كان من شأنه أن يعيق  نفإ.آخر إلى دم الرغبة في االنتقال من وضععتنالطموح 

الف المجتمعات التي لدى ـوعلى خ.ويقود جهودها في تحقيق التنمية المنشودة،الدولة

 ،لتحقيق مستوى رفاهية معين والجماعي ،من الطموح الشخصي رادها مستوى عالـأف

    وأجهزتها في الوصول  ،لحكومةفي قدرة ا يك يشكل عامال مؤثرا بشكل إيجابـفإن ذل

         وى التطلعات التي يسعى الفردـبين مست ااك ارتباطـويالحظ أن هن.دافـإلى األه

 عبد الفتاح والصحن،(.ومدى النجاح في أداء ما يقوم به الفرد من مهام وأعمال،إلى تحقيقها

   )212:،ص2003سابق،المرجع ال

  :الرغبة في المبادة والتجديد - ب

التجديد،فبعض المجتمعات  يوجد اختالف بين المجتمعات في انتشار النزعة إلى       

التقليدية يميل أفرادها إلى الثبات واالستقرار،وتقديس القيم واألعراف السائدة،والمحافظة 

عليها،حيث تسود السلبية واالعتماد على النمط السلوكي السائد والمتوارث عبر األجيال 

في حين يوجد لدى المجتمعات المتقدمة نزعة وميل    ،)152.:ع سابق،ص،مرج1979عاشور،(
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عبد الفتاح (.إلى المبادة والتجديد،و الرغبة في االبتكار لتحقيق مستويات عالية من التقدم

  ) 213:صمرجع سابق،،2003والصحن

       ،والتجديد على أداء أجهزة اإلدارة العامة ،ويظهر تأثير النزعة إلى االبتكار        

في مجتمعات العالم فنجد أن غياب هذه النزعة .دـالسائ ط األداءـث معايير ونمـمن حي

 ،ة والجمود،وااللتزام الحرفي باللوائحـم بالسلبيـجعل نمط اإلدارة العامة فيها يتس الثالث،

  .دون إلى المبادأة والتجديد والخطط الموضوعة ،والقواعد

   :القيم الثقافية السائدة - ب

األفراد  تتعتبر القيم أحد السمات المحددة للشخصية القومية في مجتمع ما،وسلوكيا     

إن طبيعة ومضمون .تعكس إلى حد ما القيم التي يؤمنون بها التي داخل أي مجتمع هي

 فسلوك التواكل،. دد النمط السلوكي لهؤالء األفرادـتح-مثال–ة العملـوقيم ،قيمة الوقت

تفكير استسالمي من جهة،وعدم إعطاء  واعتماد نمط ديات الحياة،في مواجهة تحوالسلبية 

في بحث قام به ف.كل ذلك يؤثر في مستوى أداء أجهة اإلدارة ؛ أي وزن لقيمة الوقت

الدكتور يوسف حمامي وقدمه في الملتقى الدولي حول الثقافة والتسيير المنعقد بالجزائر 

من أسلوب المقارنة ،وإدارتهت وكيفية تناول موضوع الوق.1992نوفمبر  30-28بتاريخ 

لقيم الثقافية السائدة تضح مدى االختالف في اابين مختلف المجتمعات في استغالل الوقت،

      .ن في هذه المجتمعاتـوى المديريـاس ذلك على مستـوانعك، تـبقيمة الوقوالمتعلقة 

       .)259-241:ص .،ص1992 مقدم،(

  سرد العديد من األمثلة من واقع اإلدارة الجزائرية - لككذ-وفي هذا اإلطار يمكن     

 تسلوكات معها ـة تحولـدرج إلى تـعن مستوى تأثير االعتقاد الخاص بقيمة الوق

 التأجيل،عدم االنضباط في المواعيد، هي الصورة الطبيعة المألوفة لدى الجميع  التأخر،

 تولحت،وااللتزام بالوقت،مواعيدين أن سلوك احترام الحالقاعدة،في  إلى من أعلى القمة

هذا السلوك صار الكل يعتقد بأن ، إذْ لفرد الجزائري المسلمبالنسبة لسلوك غريب  إلى

ومواعيد ...مواعيد رواما(..!فقطأو الياباني  ،أو األمريكي ،بالفرد األوروبييتعلق 

   .وكيف نورث هذه القيمة عبر األجيال ،عبارة تعكس قيمة الوقت لدينا) !عرب
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سوف يتم التعرف على العالقة  ومن خالل مجريات الجانب التطبيقي لهذا البحث        

باعتبارها  -والتي هي جزء من قيم المجتمع ككل-بين القيم الثقافية السائدة في التنظيم 

  .إحدى عناصر الثقافة التنظيمية من جهة،وأبعاد سوء السلوك التنظيمي من جهة أخرى
  

  :   ماعیة السائدةالقیم االجت/ ثانیا
  :التنظيمات االجتماعية السائدة -أ 

 عندما تسود المؤسسات اإلدارية عالقات مبنية على التنظيمات االجتماعية األولية      

      ل سوف يكون على أساس درجة القرابة العائلية،ـإن نمط التعامـف؛ )ةالعشير أوالعائلة،(

 ،ويحفز على الفساد اإلداري،على أداء العاملين األمر الذي يؤثر.)الجهوية(العشائرية أو

وكذا ،عتداء في محيط العملواء واالـار سلوك االستقـؤدي إلى انتشـوي،اإلدارة وءـوس

    )257:،مرجع سابق،ص1979عاشور،(.محاباةالو ،محسوبيةال ثلاألمراض الوظيفية م

  :النظام الطبقي - ب

بال شك أن السلوك داخل اإلدارة  اس طبقيالمجتمع الذي يصنف فيه األفراد على أس      

فيكون التعامل مع العمال والموظفين،ومنح .سوف يتأثر بهذا التصنيف لهذا المجتمع العامة

وهذا قد .إليها كل فرد يأو الطبقة التي ينتم،مبني على أساس الفئة االجتماعية،الفرص لهم

معيار الكفاءة المهنية كأساس  المساواة،وإهمال،يؤدي إلى تغييب قيم العدالة االجتماعية

        )214:،ص2003عبد الفتاح والصحن،مرجع سابق،(.لتقييم األفراد داخل اإلدارة

   :المعتقدات الدينية - ج

    لسلوك األفراد فيه، ةالمعتقدات الدينية ألي مجتمع من أهم القيم الموجه رتعتب      

فالقيم المرتبطة .عامة لهذا المجتمعومن ثم محددة لنمط السلوك داخل أجهزة اإلدارة ال

وطبيعة ، والقيم المتعلقة ببعض المعامالت الربوية.اختالطها مع الرجلومثال بالمرأة 

ا ارتباط ببعض له وصالة الجمعة،وطقوس الزواج والمآتم ،بعض العبادات كالصوم مثال

النسبة و الشأن بفي األجهزة اإلدارية داخل المجتمعات اإلسالمية،كما هاألنماط السلوكية 

  .        الخ..للقيم الدينية السائدة في مجتمعات أخرى مثل المجتمعات المسيحية،الهندوسية
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  :المعتقدات االجتماعية -د

والتقاليد  ،إلى جانب المعتقدات الدينية تتشكل لدى أفراد المجتمع من خالل العادات    

على نمط العالقة  بين يث تؤثر قدات اجتماعية راسخة  بحن معتـة عبر الزمـالمتوارث

فمفهوم سيادة .واألفراد العاملين في أجهزة اإلدارة العامة من جهة أخرى ،أفرادها من جهة

 ام اإلشرافـال العمل خاصة في مهـالرجل على المرأة ،وعدم االقتناع بدورها في مج

،مرجع 1979ر،عاشو(األفكار النمطية والتعصب،وأنماط التفكير الخرافيوالقيادة،وانتشار 

كتلك التي تحد ،ر التقليدي المستمد من الحكم و األمثال الباليةيوكذا التفك،)255:سابق،ص

  :ومن أمثلة ذلك للتخطيط اتعطي اعتباروال  ،أو تقلل من شأن العلم ،من الطموح

  .أحيني اليوم و أقتلني غدوة •

 .أسأل مجرب و ال تسأل الطبيب •

 .أهبل تعيش •

 .كل تعطيلة فيها خير •

 ) 34:ص،2002،رابح(.س الكلب من فمه حتى تقضي حاجتك منهبو •

  :وكأني بهذه األمثلة توجه تفكير وسلوك األفراد قائلة لهم           

 .ال داعي للتخطيط •

 .ال ضرورة لرأي العلم والتفكير العلمي •

 .دعوة النتهاج أسلوب التحايل •

 .دعوة إلى إهمال قيمة الوقت •

 .  الذلطرق المهانة و جدعوة إلى انتها •

 موجود في اعتقادات العاملين لدى اإلدارة العمومية الجزائرية، ما هو أولعل أسو      

  أن الموظف في هذه اإلدارة ال يزال يحتفظ؛باإلضافة إلى ما ذكرنا من معتقدات اجتماعية

سنة وما تركته  130وقد ساهمت فترة االحتالل التي دامت .،السلطة تجاهبالنظرة السلبية 

تولت فيه الدولة الدور  لينقل بعدها المجتمع إلى نظام اشتراكي.خوف وبؤس،وجهلو من
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بجميع المهام،فكرست لدى الفرد اإلحساس -نيابة عن الجميع-األبوي بجدارة،الذي يتولى

إلى نظام  وعندما حاولت الدولة فطامه باالنتقال.والخوف مرة أخرى ،والتردد ،بالعجز

،كانت النتيجة ظهور 1989تعددية السياسية في سنة وال ،واقتصاد السوق ،الحريات

      ل ما هو آتـي كـك فـنابعة من الشالسلبية التخريب،والمقاومة،كال( ليةوطف تسلوكيا

  ) من السلطة

  :مستوى التعلیم/ ثالثا
ذلك أن .س تقدم المجتمعاتـد المستوى التعليمي أحد المؤشرات التي تعكـيع      

وقدرتهم ، رادـر على الممارسة الديمقراطية لألفـيؤث يمي والثقافي،ارتفاع المستوى التعل

  .على تكوين رأي عام مؤثر على سياسات الحكومة

مـة،  اكما يؤثر المستوى التعليمي والثقافي في نمط األداء داخل مؤسسات اإلدارة الع     

داخـل   تصاليقود الجهود المبذولة لتطوير وسائل العمل واال ما مؤسسة األمية فيفتفشي 

كما أن هذه المؤسسات عادة .فيكون االعتماد على الوسائل غير مكتوبة.مصالح هذه اإلدارة

تواجه مشكالت في فهم و إدراك موظفيها لمحتـوى الرسائل،والنصـوص والمعلومـات    

  )271-270:ص.،مرجع سابق،ص1979عاشور،(.المكتوبة،التي تصدر عن المشرفين
  

  : مھام اإلدارة العامة -7 

وتوجههـا فهـي تختلـف     ،لإلدارة العامة أهداف ترتبط وتقاس على أهداف الدولة      

التـي   ةيفة اإلدارظوعليه فإن مهمة و.والسياسي لكل مجتمع ،نظام االقتصاديالباختالف 

  :هي.مق من درجة إلى أخرى حيث تتخذ ثالثة مهامعتتصل بالنشاط الفردي تتدرج في ال

  :)الضبط اإلداري (مراقبة النشاط الفردي  -1.7 
     انطالقـا   ومراقبتـه  ،وهنا يختصر نشاط اإلداري على مجرد تنظيم النشاط الفردي      

وال ،بأن هذا النشاط الفردي كاف إلشباع الحاجـات العامـة  يرى  حرمن توجه اقتصادي 
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ويلتزم الدولة، وقوانين تضعها ،بواسطة تشريعات كثر من مهمة الضبط والتنظيمأليحتاج 

  )11:،ص2002فهمي،( .ا أفراد المجتمعبه

  : ع النشاط الفرديتشجی - 2.7
الحاجـات   إلشباع عندما يكون النشاط الفردي غير كاف لوحده حاالت ال ضفي بع      

        ،إلدارة أنه من الضروري تشـجيع وتقـديم المسـاعدة للنشـاط الفـردي     اتري ،العامة

 ،ق حدود إمكانيات هذا النشاط الفـردي ويتخطى الصعاب التي تفو ،حتى يتجاوز النقص

  :هي)43: صالمرجع السابق،،2002فهمي،(ومهمة تشجيع النشاط الفردي تتم بطرق مختلفة 

  .أو عينية ،منح إعانات نقدية §

االنتفاع ببعض يخولها اعتراف للمشروعات الخاصة بصفة النفع العامة األمر الذي  §

 .متيازات المرافق العامةا

  .والها في المشروعات الخاصةمساهمة الدولة بأم §

  ):المرافق العامة ( الحلول محل النشاط الفردي  - 3.7
فتعمل علـى أن   يكفي أو تشجيعه ال ،عندما تري اإلدارة أن تنظيم النشاط الفردي    

         " المرافق العامـة  "بواسطة ما يطلق عليه ،اط الفرديـها محل النشـل هي بنفسـتح

  : التي تتمثل في اآلتي

والصحة ،والتعليم،يل الدبلوماسيثوالتم،واألمن،ومنها مرفق الدفاع:المرافق اإلدارية  - أ

 .ومرفق الضبط اإلداري

مرفق  ،السلكيةلوالمواصالت السلكية وا ،ومنها مرفق البريد:المرفق االقتصادي   - ب

،المرجــع 2002فهمــي،.(الــخ..النقــل  بالســكك الحديديــة،الكهرباء،والغاز،المياه

 ).56 -54ص.السابق،ص
  : أو المهنية ومنها نوعانالنقابية المرافق العامة  -ج

  ) وغرف التجارة ،الصناعات فرغ( مرفق التوجه االقتصادي •

 )64:،المرجع السابق،ص2002فهمي،.(النقابات المهنية  •
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،      وفي الجزائر فإن نشاط اإلدارة العامة يجمع بين الثالثة مهـام السـابقة الـذكر           

م النشـاط الفـردي الحـر    يتنظحيث  ا هو معمول به في معظم دول العالممغرار على 

         ديد عكما تحتفظ اإلدارة العامة بال،وتشجيعه من خالل ما تقدمه له من مساعدات ،ومراقبته

الحاجات العامة  إشباع و، هاتحقيق من خالل المرافق التي تعمل على من الوظائف لنفسها

  .ألفراد الشعب

  

  :یةالجزائر مومیةلإلدارة الع یم اإلداريالتنظ -8

  تتبعه كل دولة  الذيفإن األسلوب ،كما هو الشأن بالنسبة لمهام ونشاط اإلدارة العامة      

   ا كانت الدولة ذفإ.واالقتصادية ،والسياسية ،يتأثر بظروفها االجتماعية في تنظيمها اإلداري

وتركيـز  ،على جميـع األفراد  كم القانونفي مرحلة ما من تاريخها تهتم بتكوين سيادة ح

      فإنها تنتقل  ،على مستوى العاصمة جميع الهيئات اإلدارية في يد السلطة اإلدارية المركزية

       عـدد الواجبـات الملقـاة    تأين ت والرقي والتوسع،ستقرار واألمنفي مرحلة أخرى من اال

  في أداء جزء اطنيها الدولة مومشاركة بإلى مرحلة يتميز فيها النظام اإلداري  على عاتقها

وهو مـا يطلـق عليـه بالنظـام     ،من خالل إنشاء هيئات إدارية محلية من هذه الخدمات

   )58:ص.،مرجع سابق1999لباد،(.لإلدارة العامة  الالمركزي
  

   LA CENTRALISATION:المركزیة  -1.8 
   الموجودة ،ولدولـة ركزية لالمفي هذا النظام تكون جميع السلطات في أيدي السلطة       

والوزراء والهيئـات الوطنيـة   ،رئيس الحكومـة ،رئيس الدولة:في العاصمة والمتمثلة في

   .األخرى

  :ومن خالل هذا النظام المركزي يمكن تحقيق اآلتي      

  .وتقوية نفوذها ،تثبيت أركان النظم العمومية §
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عتبارات الجهوية الا نعيدة عتحقيق العدالة االجتماعية من خالل النظرة الشاملة الب §

 .والفردية

 والطـرق اإلداريـة المنهجيـة   ، والتجـانس فـي األسـاليب     ،تحقيق التماثـل  §

  )59:ص.،المرجع السابق1999لباد،(
  

   LA DÉCENTRALISATION:الالمركزیة -2.8
التي تعتمد توزيع السلطة اإلداريـة بـين السـلطة     التنظيم اإلداري قوهي من طر      

ة تباشر اختصاصها في هذا المجال إلشباع بعض الحاجيات خبوهيئات محلية منت،المركزية

  .المحلية تحت رقابة السلطة المركزية

       شـير  يالـذي   المركزية يختلف عن مصطلح عدم التركيزلونشير هنا أن مصطلح ا      

ـ ،توزيع السلطة اإلدارية بين السلطة المركزية ىإل مثـل  مك ةوهيئات إدارية محلية تنفيذي

ـ بقـرار تع  مسـئوليها ها وتعين ئنشتلسلطة المركزية حيث ل وفـي الجزائـر يمثـل    .يني

، أجهزة عدم التركيـز يمثلون من الذين ،ورئيس الدائرة،والمدير الوالئي لقطاع ما،الوالي

ويعتبر دورهـم مهمـا ألنهـم    .القضاياون القرارات باسم الوزراء في عدد من ذفهم يتخ

ـ لعاألعباء المت الوزراء بعض عنون فيخف ،المرجـع  1999لبـاد، (.ة بالشـؤون المحليـة  ق

  ).60:ص.السابق

 وتمثل أهم الهيئات اإلدارية المركزية : تنظیم اإلدارة المركزیة - 3.8

ý رئيس الجمهورية: 

من أهم صـالحيته  .بقيادة السلطة التنفيذيةو يضطلع  ،دارةالسامية لإليعتبر السلطة        

 .وضمان أمـن الدولـة   ،ن الموظفين المدنين والعسكريينيوتعي،ممارسة السلطة التنظيمية

  )73:ص.،المرجع السابق1999لباد،(

أبرز األجهزة اإلدارية المساعدة لـرئيس الجمهوريـة   :مصالح رئيس الجمهورية -

  : وهي 94-05-29المؤرخ في  132-94رقم  حسب المرسوم الرئاسي
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  .األمانة العامة للرئاسة §

  .ديوان رئيس الجمهورية §

  .األمانة العامة للحكومة §

  )94.39رقم .م .ر.ج(.المستشارون لدى رئاسة الجمهورية §

ý رئيس الحكومة: 

  أصبـح النظـام الدسـتوري 1988.11.03ـخ التعديل الدستوري بتاري ىضبمقت       

ـ  )1989من دستور 116المادة (على ازدواجية الهيئة التنفيذيةيقوم في الجزائر  إلى جانـب  ف

بمهام تنفيذ السياسـة الحكوميـة    ىعنيالذي رية نجد مركز رئيس الحكومة رئيس الجمهو

  :من خالل)1989دستور(

   ين في الوظائف العليا المدنية يالتع •

   والتنظيمات  ،تنفيذ القوانين •

  المراسيم التنفيذية  ىالتوقيع عل •

 وتنظيمها  ،ير مهام اإلدارة العموميةيتس •

  )80-75:ص.ص.،المرجع السابق1999لباد،(توزيع الصالحيات بين أعضاء الحكومة  •

  :المساعدة لرئيس الحكومة المصالح  -

   :هذا المصطلح في 1989أكتوبر 17المؤرخ في  192/89يحدد المرسوم رقم         

  مدير الديوان  §

  األمين العام للحكومة  §

وصـالحيتها  لتشـكيلة    ،تخضع الـوزارات و. LES MINISTÉRES الوزارات §

 . )44/1994:رقم.ج(ع المهام بداخلها ولتوزي ،الحكومة

  )الوالیة والبلدیة:(اإلدارة المحلیة - 4.8
   : هذه اإلدارة ملشوت       

  ة خبالجهاز الالمركزي الذي يمثل الهيئات اإلدارية المنت -أ 
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  المجلس الشعبي الوالئى  §

  المجلس الشعبي البلدي  §

   :ذيةأجهزة عدم التركيز وهي اإلدارات والهيئات التنفي -ب

 الوالي §

  الدائرة §

  )120-106:ص.ص.،المرجع السابق1999لباد،(المصالح الخارجية للدولة §
  

ý الوالیة :  

المتضمن قـانون  و 07/04/1990المؤرخ في  09-90رقم المرسوم وهي حسب        

 لهـا .واالسـتقالل المـالي   ،معنويـة الالشخصية ،تتمتع بجماعة عمومية إقليمية"الوالية 

وهي تكون أيضا مقاطعة إدارية للدولة .وثقافية،واجتماعية،اقتصاديةو،سياسة اختصاصات

لمجلـس الشـعبي   ا :تسير الوالية بواسطة جهازينو.)1990/ 15:رقم .ر.ج( "بقانون وتنشأ

   .)الجهاز التنفيدي(و الوالي  A. P. Wالوالئي

  :A. P. W المجلس الشعبي الوالئي -

ق هذا الجهاز عن االنتخاب لمدة خمس سنوات وينبث ،وهو جهاز للمداولة في الوالية     

  :ته تتلخص فيياصالح. 

   .وإبرام الصفقات ،إدارة أمالك الواليةو ،الميزانيةالتصويت على  •

  محـددة   الميادين البالتدخل في  واجتماعي ،ممارسة صالحيات ذات طابع اقتصادي •

الرياضة ، قافةالث،قطاع الصحة،هيئة العمرانيةتال:هي و) 09-90(القانون رقم في 

 والهياكل األساسية االقتصادية،التجهيزات،والسكن،الفالحة،الري،السياحية والترقية

 .النشاط االجتماعي،تكوين المهنيالعمومية،ال

  .للوالية نمية المتوازنةالمساهمة في التمن شأنها لمبادرات التي ع ايتشج •

  .اهمةالمشاركة في المشاريع االستثمارية عن طريق صناديق المس  •
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 )،المرجع السابق15/1990ر رقم .ج(.إنشاء مؤسسات عمومية  •

  :الوالي -

ـ  ) 09-90(يمثل الوالي حسب القـانون رقـم          الهيئـة   انون الواليـة المتضـمن ق

كما ،يتم تعينه بموجب مرسـوم رئاسـي  .من الموظفين السامين للدولةوهو يعتبر .التنفيذية

وبالتالي يشكل السلطة األساسية .ية في نفس الوقتوسلطة سياس ،يعتبر الوالي سلطة إدارية

  : الوالي بصالحيات عديدةيتمتع .في الوالية

  : كممثل للدولة -

      مختلـف قطاعـات النشـاط    بالمكلفة  ويراقب عمل مصالح الدولة ،وينسق ،ينشط •

 ،ووالتنظيم في ميـدان الدراسـة والتكـوين    ،العمل التربويباستثناء ، في الوالية 

ــة وتصــفيتها،والضــرائبتحصــيل  ــات العمومي ــة للنفق إدارة ،والرقابة المالي

 ومفتشية الوظيف العموميمفتشية العمل،،والجمارك

 . )،المرجع السابق15/1990ر رقم .ج(.يسهر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم •

 .تايمارس الرقابة والوصايا على البلدي •

  :وكممثل للوالية -

، حالة تنفيـذ المـداوالت    حول االوالئي تقريرمجلس عادية لل ةعند كل دور يقدم •

   .الشعبي الوالئيمقترحات المجلس متابعة و

 حول نشاط مصالح الدولة في الوالية  سنوي تقريرتقديم  •

     إطالع رئيس المجلس الشعبي الوالئي خالل الفتـرات الفاصـلة بـين الـدورات      •

 .على حالة تنفيذ المداوالت

 .ضاءيمثل الوالية أمام الق •
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   :اإلدارة المساعدة للوالية في األجهزة التنفيذية واالستشارية التاليةوتتمثل         
  

  :األجھزة التنفیذیة -
   تتكـون  . 94- 07 23المؤرخ في  215 -94حددة في المرسوم رقم مإدارة الوالية ال -

  : من الهياكل التالية

  مجلس الوالية  §

  ) من مندوب األ(الوالي المنتدب لألمن  §

  األمانة العامة  §

  الديوان  §

  المفتشية العامة   §

  العامة  رية التنظيميومد ،اإلدارة المحلية ريةيمد §

 الدائرة  §

  : LA DAIRA الدائرة -

وهي ليست جماعة محلية فهي قسـم  ،الدائرة هي جزء من الوالية تشمل عدة بلديات      

سؤول الدائرة هـو  م.ة المعنويةوال تتمتع بالشخصي ،إداري ينتمي إلى هيئات عدم التركيز

   :في )،المرجع السابق15/1990ر رقم .ج(تمثل صالحيتهرئيس الدائرة الذي ت

  .وتطبيق توجيهات الحكومة ،يساعد الوالي في تأمين تمثيل الدولة •

وخاصة المصادقة على مداوالت المجالس ،األعمال ىممارسة الرقابة الوصائية عل  •

 .الشعبية البلدية

والمؤسسـات العموميـة    ،وذلك بمراقبة وتنشيط البلـديات ،ية المحليةينشط التنم  •

  .وتطبيق البرامج المحلية للتنفيذ ،زلإلنجا

 .السهر على السير الحسن لمصالح الدولة الموجودة على مستوى البلديات •
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  : ويتكون تنظيم الدائرة من

  رئيس الدائرة  §

 كاتب عام الدائرة  §

 المصالح اإلدارية والتنفيذية   §

 التنظيم والشؤون العامة  §

 الشؤون اإلدارية والمالية والرقابة  §

 الشؤون االقتصادية والتخطيط  §

 وما بين البلديات ،تنشيط المؤسسات العمومية البلدية §

ــدائرة   § ــة لل ــالح التقني ــد( المص ــة يالم ــاد،()ريات الفرعي ــع 1999لب ،المرج

 )150:ص.ص.السابق
  

 LES SERVICES EXTERIEURS DE :المص  الح الخارجی   ة  للدول  ة   -

L'ETAT  

 )Organes déconcentrés(لتركيـز تمثل المصالح الخارجية للدولة أجهزة عدم ا       

        ألنهـا تمـارس صـالحيتها    )ريات الوالئيـة يالمـد (ىتسمو ؛تخضع مباشرة للدولةألنها 

بعض . يشرف على كل مديرية مدير يعين بموجب مرسوم تنفيذي.على مستوى الواليات

مثـل فـرع التعميـر     ريات فرعية على مستوى الـدائرة يريات تتكون من مديلمدهذه ا

     )151:ص.،المرجع السابق1999لباد،(.،وفرع الري،الضرائباألشغال العموميةوفرع والبناء،

 ،واستقاللها المـالي ،ةياإلدارتها من خالل أجهز رية شخصية معنويةيتمثل كل مد       

وينسق فيما بينها ،نشاطها بويراق ،)الوزارة(زية الوصيةسلطة اإلدارة المركتحت وتعمل 

  .)ريات الوالئية في الفصل األوليأنظر المد(القانونله ولها خفي إطار السلطات التي ي الوالي

مصالح  ويعتبر مدير":على 215/94:من المرسوم التنفيذي رقم 19/1المادة نص ت       

كيفما كانت تسميها  طاعات النشاط في الواليةبمختلف قالمكلفون  عنها المسئولونالدولة و
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ريات الوالئية نجـد  يالمدباإلضافة إلى  .)48/1984 :رقم .ر.ح("أعضاء في مجلس الوالية 

 :األجهزة اإلدارية التاليةكذلك 

 المراقب المالي  -الخزينة الوالئية  -مفتشية الوظيف العمومي  -
  

  :  LA COMMUNE:البلدیة -

      الجماعـات اإلقليميـة للدولـة   "على أن1989من الدستور 15/1دة لقد نصت الما       

   .)1989دستور("هي الوالية والبلدية

وتتمتع بالشخصية ،مركزية اإلقليمية بالجزائرالالوتعتبر البلدية الخلية األساسية في        

وميـة  كما تعد مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمصالح العم؛ المعنوية

بصالحيات واسعة جعلت منها قاعدة  ظىصبحت البلدية من خالل القوانين تحأوقد .البلدية

فعالة تعمل من أجل التطوير والرقي علي المسـتوى   أداة و،واجتماعية،واقتصادية،سياسية

    )172:ص.،مرجع سابق1999لباد،(المحلي

الـذي يعتبـر    )A.P.C(ديللمداولة يسمي المجلس الشعبي البلجهاز يسير البلدية        

        انتخابـه هـذا المجلـس يـتم    .ذيةيالتنف الهيئة ىإل باإلضافة ،الجهاز األساسي في البلدية

   .نتخابات المحليةاالالشعب من خالل من طرف 

المتضمن قانون ،1990أفريل 07المؤرخ في90/08تسير البلدية وفق القانون رقم        

وتـدخل البلديـة فـي     ،وعالقة ،دور تحدد التي ن المراسيمباإلضافة إلي العديد م ديةلالب

لى دور البلدية من خالل صـالحيات  جيتو.يقطاعات النشاط المختلفة على المستوى المحل

  :المحددة في القانون المذكور أعاله وهي رئيس المجلس الشعبي البلدي

 كممثل للبلدية 

  .ل الحياة وإلداريةفي كل أعما،ول البلدية في كل التظاهرات الرسميةيتمث •

إبـرام  ( وإدارتها،البلديـة تتكون منها ثروة والحقوق التي  ،المحافظة على األموال •

ــاءعقود ــا ،األمالك ،اقتن ــود بيعه ــفقات،والوصاياالهبات،وقبول ،وعق             ،والص

   .ماتيظتنرهم وفقا للقوانين واليوتسي ،وتوظيف عمال البلدية،اإليجارات أو
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  .بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية وتولي تنفيذهاإعداد الميزانية  •

  

  وبصفته ممثل للدولة 

يـن والتنظيمــات  وتنفيذ القوان ،رـنشْ ييتولى رئيس المجلس تحت سلطة الوال •

  . عبر تراب البلدية

 .لرئيس المجلس صفة ضابط الحالة المدنية •

  .رميوالتعليمات في مجال التع ،السهر على احترام المقاييس •

 .                       والنظافة العامة،السهر على المحافظة على األمن العام •

  :إدارة البلدية من المصالح التالية تتكون   

 .األمانة العامة §

 المصالح اإلدارية    §

 المصالح التقنية  §

 )15/1990:رقم. ر.ج(بعض المصالح األخرى  §

   :االستشاریةاإلدارة   - 
ونكتفي فـي هـذا   ،ي القانون هيئات استشارية على مستوى الواليـة تنشئ بمقتض        

شـؤون  وهـي الهيئـة المتعلقـة ب    ،البحث بذكر الهيئة التي لها عالقة بموضوع البحث

  .الموظفين

   :هيئات المشاركة والطعن -

المتضـمن   2006جـوان   15المؤرخ في  06/03:رقماألمر من  62تنص المادة        

تنشأ في إطار مشاركة الموظفين فـي تسـير   " ام للموظيفة العموميةالقانون األساسي الع

   :حياتهم المهنية

   .دارية متساوية األعضاءإلجان  -

  .لجان طعن  -
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 .لجان تقنية -

       

تستشار في المسائل الفردية التي تخـص  ،لجان اإلدارة المتساوية األعضاءبالنسبة ل •

 .وكمجلس تأديبيالموظف،م يرستللجنة كوتجتمع كذلك ،الحياة المهنية للموظفين

وتتكون هذه ،أو على مستوى الوالية،أما لجان الطعن فتنشأ على مستوى الوزارات •

رأسها السلطة توت،وممثلي الموظفين المنتخبين من ممثلي اإلدارة -ةصفانم–اللجان 

 .بين األعضاء الممثلين لإلدارة ،أو ممثل عنها منعلى مستواهاموضوعة ال

وكذا ،ية تستشار في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعملنتقن الفي حين أن اللجا •

وتنشأ بـنفس الكيفيـة   .واإلدارة العمومية المعينة ،داخل المؤسسات النظافة واألمن

، تساوي مـن ممثلـي اإلدارة   مأي بعدد ،ولجان الطعن ،للجان المساوية األعضاءا

   )46/2006:رقم.ر.ج(وممثلي الموظفين
  

  وء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائریةضوابط س - 9
  

 هقانون خاص على أساس العموميةن في اإلدارة ليطر سلوك ألفراد العامؤي و ، مظين      

       .والحقـوق والواجبـات   ،الضـمانات :حددت العالقة والضوابط الخاصة بسلوك العاملين

المتضـمن    2006جوان  15في  المؤرخ 06/03رقماألمر  نجدوفي التشريع الجزائري 

  .  العمومية وظيفةالقانون األساسي العام لل

  :الموظف والعالقة القانونیة األساسیة - 1.9
كل عون عين في وظيفة  ايعتبر موظف من القانون الذكور أعاله) 04(حسب المادة §

 .ورسم في رتبة في السلم اإلداري،عمومية دائمة

ل الوظائف المخصصة لهـا  شغالحق في بها لصاحول خالتي ت والرتبة هي الصفة §

       يجـب  واإلدارات العموميـة  ،المؤسسـات  ىن في وظيفة لديوكل تعي).05(المادة

 .أن يؤدي إلي شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية
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  :الموظف  حقوق و واجبات - 2.9

  :اآلتي لخص البعض منها فينيحدد القانون العديد من الحقوق والواجبات        

ý حقوقلا:  

أو بسـبب أي  جنسهم،أو أصـلهم،  أو،يز بين الموظفين بسبب أرائهمميال يجوز الت •

  .ظرف من ظروفهم الشخصية أو االجتماعية 

أي تأثير على الحيـاة   جمعية أو ،إلى تنظيم ثقافياالنتماء ال يمكن أن يترتب على  •

 .المهنية للموظف

ـ   تقوم الدولة بحماية الموظف •          ،أو شـتم ،أو إهانـة ،دمما قد يتعرض له مـن تهدي

 .أثناء ممارسته وظيفته كانت طبيعةأو اعتداء من أي ،أو قذف

 .للموظف الحق في راتب شهري مقابل الخدمة •

ا يسـتفيد مـن الخـدمات    كم،يستفيد الموظف من حق الحماية االجتماعية والتقاعد •

 .االجتماعية

والصـحة   ،امةللموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكر •

 .والمعنوية ةالبدني ،والسالمة

 .وتحسين المستوى في الرتبة خالل حياته المهنية  ،الحق في تكوين •

 .للموظف الحق في العطل •

ý الوجبات:   

   .تنفيذ المهام الموكلة إليه •

   .وفرض احترامها حسب القوانين المعمول بها ،احترام سلطة الدولة •

  .ممارسة المهاموعدم التحيز عند  ،التحلي باألمانة •
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   .مع طبيعة المهام المكلف بها ىيتناففعل كل ما تجنب  •

   إال وفق الشروط المحـددة  ،موازي للوظيفة الرسمية عدم ممارسة أي نشاط خاص •

  .في القوانين المعمول بها

   .خاصا مربحا االذي يمارس نشاط زوجالتصريح عن نشاط ال •

   .االلتزام بالسر المهني •

   .وضمان سالمتها ،اريةحماية الوثائق اإلد •

   .المحافظة على ممتلكات اإلدارة عند ممارسة المهام •

   .وتجهيزاتها ألغراض شخصية ،اإلدارةممتلكات عدم استعمال  •

   .أو استالم هدايا مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه، عدم اشتراط  •

  .المسئولين و ئهزمالمع  تهالتحلي بأدب المعاملة الجيدة في عالق •
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  :خالصة الفصل ≅
  

تضح للباحث بشكل جلي من خالل ما جاء في هذا لفصل أن إدراج هذا األخير القد        

لتكوين صورة شاملة حول أبعاد مشكلة البحـث،ويمكن تلخـيص أهميـة     اكان ضروري

  :مضمون هذا الفصل في

ماعية،كبيئة للسلوك تناول اإلدارة العامة بمختلف أبعادها المادية،والتنظيمية،واالجت -

التنظيمي،ولسوء السلوك التنظيمي انطالقا من المدخل السلوكي الذي يحلل ويفسر 

        تصرفات العاملين داخل أجهزة اإلدارة من خالل التفاعـل الـذي يحـدث داخـل    

   .مع عدم إهمال المداخل هذه البيئة

 ، سة الميدانية لهذا البحثتناول تنظيم اإلدارة العامة الجزائرية باعتبارها مجال الدرا -

، ،وبيئتهـا  اإلدارةوقد مكننا هذا الفصل من أخد صورة واضحة عن طبيعة هـذه  

 .  وطبيعة نشاطها، وأجهزتها المختلفة 

    خالل إعداد هذا الفصل واجه الباحث صعوبة كبيرة في عملية انتقاء المعلومـات        

دراسات في مجال اإلدارة من مختلـف  فالتطور الذي شهدته ال.التي تخدم موضوع البحث

وعميق ألبعاد  ،إلى بناء فهم شامل لة للتوصلوبأن أي محا اانطباع،يعطي مداخل الدراسة

والمعطيات الشـاملة   ،والمعارف ،البد أن يبنى على أساس من المعلومات،مشكلة البحث

يها النظـرة  يهمل ف محددةة الذي يعتمد تناول المشكالت من زاوياالتجاه بخالف ؛  كذلك

   .الشمولية بدعوى أنها تبعد البحث عن الدقة العلمية المنشودة
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  :تمھید ≅
صـورة واضـحة،وبطريقة    تقديمن الباحث من تأتي أهمية هذا الفصل في كونه يمكِّ       

ـ بيتمكن من تبمعنى آخر .عن مختلف الخطوات المنهجية التي اعتمدها في بحثه منظمة    يني

وعرض حيثيات ،من خالل وصف مفصل للمنهج المستخدم جي للبحثهاإلطار المن-للقارئ –

باإلضـافة   .،ووصف عينة البحث،وكيفية اختيارها من مجتمع الدراسـة العيةالدراسة االستط

وفي األخير يخلص الباحث إلى عرض للوسـائل  ،إلى شرح مفصل عن أدوات جمع البيانات

   .     اإلحصائية المختارة لتحليل البيانات التي تم جمعها من أفراد العينة

   :منھج الدراسة – 1
كونها تأتي نتيجة مجهود  وأدقها، ة بأنها أرقى درجات المعرفة توصف المعرفة العلمي       

وعليه بات  )12:،ص1986إحسان،( .والحوادث بشكل موضوعي ،يتناول الظاهر فكري منظم

        من البديهي أن يكون المنهج الركيزة األساسـية ألي محاولـة علميـة لدراسـة موضـوع     

دية للكشف عن الحقيقة في العلـوم بواسـطة   السبيل المؤ"فالمنهج باعتباره .من الموضوعات

وتضبط عملياته حتى يصـل إلـى نتيجـة     ،مجموعة من القواعد العامة،تسيطر على العقل

  .)21:،ص1996خالدي،وقدي،( نقال عن) 1977بدوي،(" معلومة

   وألن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة العالقة بين مستوى الثقافـة التنظيميـة السـائدة           

) المصالح الخارجية للدولة بوالية الـوادي نموذجـا  (زة اإلدارة العمومية الجزائرية في أجه

فقد تم اعتمـاد المـنهج الوصـفي    .ومستوى سوء السلوك التنظيمي لدى موظفي هذه اإلدارة

يهدف "االرتباطي الذي يالئم هذه الدراسة،ألن هذا المنهج كما يرى صالح بن حامد العساف 

بمعنى آخر  )90:،ص1995العساف،("أو عدمها بين متغيرين أو أكثر ،إلى معرفة وجود عالقة

هما الثقافة التنظيمية  )132:،مرجع سابق،ص1986إحسان (.تحليل العالقة المتفاعلة بين عاملين

       . وسوء السلوك التنظيمي

لطبيعـة   اوبناءا على ذلك فإن اختيار الباحث للمنهج الوصفي االرتباطي جاء مناسـب        

المتوخاة المتمثلة في محاولة الكشف عن العالقة بين الثقافـة التنظيميـة    واألهداف ،البحث

وذلك بحساب مؤشر درجة العالقـة بـين    ،أفراد عينة الدراسة ء السلوك التنظيمي لدىوسو
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هل الترابط هو عالقة موجة .تأويل هذا الترابط أي تحديد اتجاهه وحجمه"ومن ثم  ،المتغيرات

أو + 1.00قريبـة مـن   (أم كبيـرة  ) قريبة من الصفر(لبة؟ هل العالقة ضعيفةأم عالقة سا

  )255-254:،ص ص2003مجذوب،(؟ )-1.00
  

   :الدراسة االستطالعیة – 2
           

وصـحة   ، البحـث  نجازإتكتسي الدراسة االستطالعية أهمية كونها تمثل مهمة من         

وعادة ما تأتي .الميدانية للدراسة األساسية بياناته حيث تتيح للباحث أخذ صورة عن الظروف

وعليـه   ،الباحـث  -مسبقا-الدراسة االستطالعية انطالقا من األهداف التي يحددهاضرورة 

  :ألهداف المتوخاة من الدراسة االستطالعية فيما يليتلخيص ايمكن 

العراقيل التي يمكـن   اإلطالع على ظروف الدراسة األساسية حتى يمكن التعامل مع §

  .اجهتهامو

  ،وتعليماتها ،وضوح بنودهاوذلك من حيث ، اتي جمع البياناتدمعرفة مدى صالحية أ §

   .ومدى قدرتها على قياس ما يراد قياسه من متغيرات

 .جمع المعطيات الخاصة بمجتمع الدراسة §

  :إجراءات الدراسة االستطالعية

ـ  35 الدراسة قوامهـا بعد بناء أداتي البحث تم القيام باختيار عينة من مجتمع           اموظف

  :والجدول التالي يبن كيفية اختيار العينة.والئية رياتيمد 03من 

  اختيار عينة الدراسة االستطالعية) 05(رقم جدول
  
  

  الرقم

  
  

  المديرية

  

مجموع 
   ينالعامل

  

  عدد أفراد
  العينة 

  

  النسبة
  يةئوالم

  ٪75  15  20  ة الثقافةـمديري  01
   ٪40  4  10  ة البيئةـمديري  02
  ٪21  8  31  مديرية النشاط االجتماعي   03

  ٪44.26  27  61  المجموع
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   :وصف مجتمع الدراسة – 3
  

  :بیئة مجتمع الدراسة - 1.3
وشاملة ألبعاد الدراسة    ،انطالقا من محاولة الباحث الرامية إلى بناء رؤية متكاملة     

يتصف بالشمولية،رأى أنه      على اعتبار أن مشكلة البحث ترتكز على البعد الثقافي الذي

أي مجتمع والية الوادي من حيث ،بيئة مجتمع الدراسة إعطاء صورة حول يالضرورمن 

كونه يتميز بنوع من الخصوصية الثقافية  واالجتماعي،والثقافي،والتاريخي،البعد الجغرافي

المتشبع ة،وي الجذور االمازيغية والعربيضمن فسيفساء البناء الثقافي للمجتمع الجزائري ذ

  .بقيم الثقافة اإلسالمية

  :والیة الوادي -
إداريا وتنظيميا تعد والية الوادي من الواليات الحديثة النشأة إذ ظهرت بمقتضي       

 652210بلدية بمجموع سكان يبلغ 30دائرة و12وتتكون من .1984التقسيم اإلداري لسنة 

يرية التخطيط والتهيئة العمرانية، مد(كلم مربع 44586نسمة يقطنون مساحة إجمالية تقدر

منطقة وادي سوف       :وتتميز الوالية بوجود منطقتين متباينتين جغرافيا ،)2006ديسمبر

ومنطقة وادي ريغ الواقعة بغرب الوالية      ،التي تمثل الجزء األكبر من مساحة الوالية

ئر وبالتحديد في قلب وتقع والية الوادي في الجنوب الشرقي للجزا.على محور بسكرة تقرت

يحدها من الشمال الشرقي والية تبسة،ومن الشمال والية خنشلة،ومن الشمال .العرق الشرقي

من الجنوب والية ورقلة،ومن الشرق والغربي والية بسكرة،ومن الغرب والية الجلفة،

  . الجمهورية التونسية

وادي سوف نستخلص أن هذا عند محاولة القراءة التاريخية لمحطات التغير االجتماعي ب     

  :إذ يمكن تمييز ثالثة محطات مهمة تتمثل في.للنظر املفت ااجتماعي اتغيراألخير قد شهد 

الفترة الرعوية والتي تعود إلى فترات ضاربة في عمق التاريخ،أي قبل قدوم القبائل  §

 مارسوا حرفةو ،روا منطقة العرق الشرقين عمـالذي ح اإلسالميـة مع الفتـالعربي

 .آخر إلىوالتجارة وبرعوا فيها من خالل كثرة التنقل والترحال من مكان  ،الرعي
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    انتشار العمران ووظهور االستقرار، ،)زراعة النخيل(اعي رالتغير نحو النشاط الز §

هذا االستقرار الذي نعتقد أنه هو الذي هيأ ) قرى( .في شكل تجمعات سكنية متناثرة

    ة تعيش في المنطقة الواقعة ـوثقافي ،دة عرقيةـكوح يـلظهور تسمية المجتمع السوف

  )34-31:،ص ص2004بوبكر،( ومركزها مدينة الوادي،  في العرق الشرقي

المحطة الثالثة للتغير كانت مع ظهور تنظيم الوالية أوائل الثمانيات من خالل التقسيم  §

التحول قد فرض ونعتقد أنه بهذا . بحدود جغرافية جديدة أوسع 1984اإلداري لسنة 

) التعاقدي(إلى المجتمع المفتوح) العائلي(على المجتمع السوفي االنتقال من المجتمع

  انوع مما أفرز في البداية )148-147:،ص ص1988محمود،(وفقا لنمودج سوروكين 

من اهتزاز نمط الحياة االجتماعية ) قلق وخوف.(ريمن المقاومة الالشعورية للتغي

باإلضافة إلى عدم . والتوجس والشك ،ل سلوكية كالتحفظالمألوفة،وظهور أشكا

ا التنظيم اإلداري الحماسة في التعاطي مع اإلجراءات التنظيمية التي فرضه

ر أجهزة اإلدارة بوتعت. في حاالت تعارضها مع النسق االجتماعي القائمالجديد،خاصة 

وتفسير  ،اءةكمجال يمكن من خالله قر العمومية بوالية الوادي بتنوعها البشري

 .انعكاسات هذا التغير االجتماعي

فيمكن القول أن تطورها جرى ضمن  سيرورة  أما من حيث تطور اإلدارة بالوالية       

واالجتماعية للبالد  ،في ضوء التغير الذي حدث في البيئة السياسية تطور اإلدارة الجزائرية

  .وف بوجه خاصوالثقافي لمنطقة وادي س ،بوجه عام،والتغير االجتماعي
بعـد   مديريـة والئيـة   28ينتمون إلى  اموظف 3154يضم مجتمع الدراسة األساسية        

 والعتبارات الحـدود الزمنيـة للدراسـة،   ،النشاط االجتماعي،والبيئة،ت الثقافةارييمد ءاستثنا

من هذا المجتمع،أي  -فقط–عمد الباحث إلى تناول جزء  وانطالقا من الدراسة االستطالعية

  : وفي ما يلي وصف لمجتمع الدراسة.التي أخد منها العينة  ريات والئيةيمد 10ختيار ا
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  :ریات الوالئیة یتوزیع العاملین حسب المد -2.3
  

  )المديرية(توزيع مجتمع الدراسة حسب مؤسسة العمل ) 06(الجدول رقم 
  

  عدد ال  المديرية  الرقم  عدد ال  المديرية  الرقم
  14  السياحــة  15  103  التجــــارة  01
المواصالت السلكية   16  221  المصالح الفالحية  02

  والالسلكية
68  

  36  الخدمات الجامعية  17  13  البريد والتكنولوجيات  03
  230  التربية  18  47  الحماية المدنية  04
الصناعات الصغيرة   05

  والمتوسطة 
  181  السكن والتجهيزات العمومية  19  17

  98  التعمير والبناء  20  47  المناجم والصناعة  06
  294  الضــرائب  21  38  الصحة والسكان  07
  234  أمالك الدولــة  22  128  األشغال العمومية  08
  34  التخطيط والتهيئة العمرانية  23  158  الـــري  09
  706  * اإلدارة المحلية  24  42  التكوين المهني  10
  22  المجاهدين  25  45  النقل  11
  16  التشغيـــــل  26  260  الشباب والرياضة  12
  27  مسح األراضـي  27  57  محافظة الغابات  13
  3154=  المجوع العام للعاملين  32  الشؤون الدينية  14

  

  .م هذه المديرية العاملين مختلف مصالح والية الواديضت* 

  )والية الواديلالمراقب المالي  :المصدر(

  

ريات الوالئية متفاوت وهذا يفي المد اإلفراد أن عدد) 06(:رقميالحظ من خالل الجدول       

  .وأهمية هذا النشاط في الجهاز الحكومي ،يرجع إلى طبيعة نشاط كل مديرية

ريات يالذين يعملون داخل أجهزة اإلدارة فقط للمد نيالموظفنشير إلى أنه تم اعتماد  :مالحظة

التربية والتكـوين   ريتييوالمكونين في مد ،أي عدم األخذ بعين االعتبار المدرسين،الوالئية 

   .المهني على سبيل المثال
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  :الفئة المھنیةمتغیر توزیع مجتمع الدراسة حسب   -3.3
  

  متغير الفئة المهنية توزيع مجتمع الدراسة حسب ) 07(الجدول رقم 
  

  الفئة المهنية

  

   موظفون
  )مرؤوسون(

  يشغلون 
  وظائف إشرافية

  )مناصب عليا(

  
   المجموع

  3215  279  2936  ددـالع
  

 نيالمـوظف ينتمـون إلـى   يتضح من خالل الجدول أن غالبية أفراد مجتمع الدراسـة       

كون الوظائف اإلشرافية في أجهزة اإلدارة غالبا مـا يشـرف    وهذا أمر منطقي،نيالمرؤوس

  . أصحابها على عدد معتبر من العاملين

  :متغیر األقدمیة توزیع مجتمع الدراسة حسب   -4.3
  

  وزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير األقدمية المهنيةت )08(جدول رقم 

 المجموع منخفضي األقدمية مرتفعي األقدمية األقدمية المهنية 
 3215 1201 2014 العدد

  

 10في البداية نشير أنه تم اعتماد الموظفين الذين لديهم خبرة مهنية فعلية أكثـر مـن         

أنهـم  سنوات  10الذين لديهم خبرة مهنية أقل من والموظفون .األقدمية ومرتفعسنوات أنهم 

وبيانات الجدول توضح أن غالبية أفراد مجتمع الدراسـة لـديهم أقدميـة    .األقدمية ومنخفض

       .   مرتفعة

  :لجنسمتغیر اتوزیع مجتمع الدراسة حسب   -5.3
  

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس )09(جدول رقم 

 المجموع إناث ذكور الجنس 
 3215 654 2561 العدد

  

        مقارنـة بعـدد المـوظفين    انالحظ من خالل الجدول أن عد د الموظفات  قليل جـد       

  .  ع الدراسةمفي مجت
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  : عینة الدراسة األساسیة – 4 
  

توصف العينة بأنها تلك التي تمتاز بشكل يجعلها ممثلة للمجتمـع األصـلي تمثـيال            

ذ يستطيع الباحث أن يستخلص من دراسة العينة نتائج تصـلح للتعبيـر عـن    صحيحا وعندئ

  ) 1968بدوي، (بأكمله عالمجتم

وفي هذه الدراسة عمد الباحث إلى الجمع بين مجموعة من الطرق في اختيار العينة           

ية طريقـة العينـة العشـوائ   و ،)طريقة العينة العشوائية المتعددة المراحل،والعينة الظرفية(

   ،الطبقية،والتي تعرف بأنها تمثل العينة التي تختار من مجتمع البحث بعد تقسيمه إلى فئـات 

    .)54:،ص1986إحسان،( أو متغير معين ،أو مجاميع معينة تبعا لمقياس

  :طوات اختیار العینةخ -1.4 
  .مديرية والئية 30مجتمع الدراسة والمتمثل في حصر  -

أي اعتمـاد  ،وفق طريقـة العينـة الظرفيـة    %33ثل نسبة مديريات أي ما يم10اختيار -

مع  اها أظهروا تعاونا ايجابييالمديريات التي اتضح من خالل الدراسة االستطالعية أن مسؤول

  .أهداف البحث

 تمن مجموع العـاملين بالمـديريا   %18.06يمثلون  اموظف 220:تحديد حجم العينة بـ -

وفق الطريقة  د تم اختيار أفراد العينة بشكل غير متساوٍوق،العشرة المختارة في الخطوة الثانية

   )271:ص،1985،الهانسي(:تاليالطبقية العشوائية من خالل تطبيق القانون ال

                       

  ) أ(حجم الطبقة                                                           
  ــــــــــ× حجم العينة = العينة في  والممثلة) أ(الجزء من الطبقة

  حجم المجتمع األصلي                                                       
  

  . تم التعامل مع الفواصل بالتقريب المناسب: مالحظة
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  األساسيةكيفية اختيار عينة الدراسة يوضح  )10:(رقم جدول

   
  
  

  الرقم

  
  

  المديرية

  

مجموع 
  ن يالعامل

  

  عدد أفراد
  العينة 

  

  النسبة
  المؤية

  ٪17  18  103  مديرية التجــارة  01
مديرية السكن والتجهيزات   02

  العمومية
181  32  18٪   

  ٪19  07  36  مديرية الخدمات الجامعية  03
  ٪18  41  230  مديرية التربية  04
مديرية الصناعات الصغيرة   05

  والمتوسطة 
17  04  23٪  

  ٪18  18  98  مديرية التعمير والبناء  06
  ٪18  42  234  مديرية أمالك الدولــة  07
  ٪18  08  45  مديريــة النقــل  08
  ٪18  47  260  مديرية الشباب والرياضة  09
  ٪21  03  14  مديرية السياحة   10

  ٪18  220  1218  المجمـــوع
   

تم  ااستبيان 220من أصل  203بعد استرجاع أدوات البحث تبين أن عدد المجيبين هو       

وعند تفحص اإلجابات في مرحلة تفريغ البيانـات وجـد   .ى أفراد العينة المختارةتوزيعه عل

يمثلـون   اموظف 194وبذلك بقي .حيث تم إلغاؤها ولم تأخذ بجدية ،منها ناقصة 09كذلك أن 

وفيما يلي وصف لخصائص  .نسبة -حسب تقديري-وهي،  ٪15.92العينة التي تمثل نسبة 

  .  عينة الدراسة األساسية
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  :وصف خصائص وصفات العینة  -2.4

v ریات التي أخذت منھا عینة الدراسةیتوزیع العاملین بالمد:  

  توزيع العاملين بالمدريات حسب متغير الفئة المهنية) 11(:جدول رقم

  المجموع  ق .مرتفعي  ق.منخفضي  المديرية  الرقم
  103  19  84  مديرية التجــارة  01
مديرية السكن والتجهيزات   02

  العمومية
172  09  181  

  36  06  30  مديرية الخدمات الجامعية  03
  230  16  214  مديرية التربية  04
مديرية الصناعات الصغيرة   05

  والمتوسطة 
15  02  17  

  98  33  65  مديرية التعمير والبناء  06
  234  47  187  مديرية أمالك الدولــة  07
  45  06  39  مديريــة النقــل  08
  260  12  248  مديرية الشباب والرياضة  09
  14  04  10  مديرية السياحة   10

  1218  154  1064  المجمـــوع
  

  االقدميةريات حسب متغير يتوزيع العاملين بالمد) 12(:جدول رقم

  المجموع  ق .مرتفعي  ق.منخفضي  المديرية  الرقم
  103  76  27  مديرية التجــارة  01
مديرية السكن والتجهيزات   02

  العمومية
70  111  181  

  36  05  31  ية الخدمات الجامعيةمدير  03
  230  205  25  مديرية التربية  04
مديرية الصناعات الصغيرة   05

  والمتوسطة 
13  04  17  

  98  55  43  مديرية التعمير والبناء  06
  234  144  90  مديرية أمالك الدولــة  07
  45  26  19  مديريــة النقــل  08
  260  157  103  مديرية الشباب والرياضة  09
  14  03  11  رية السياحة مدي  10

  1218  786  432  المجمـــوع
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  الجنسريات حسب متغير يتوزيع العاملين بالمد) 13(:جدول رقم

  المجموع  ق .مرتفعي  ق.منخفضي  المديرية  الرقم
  103  11  92  مديرية التجــارة  01
مديرية السكن والتجهيزات   02

  العمومية
140  41  181  

  36  12  24  مديرية الخدمات الجامعية  03
  230  20  210  مديرية التربية  04
مديرية الصناعات الصغيرة   05

  والمتوسطة 
13  04  17  

  98  24  74  مديرية التعمير والبناء  06
  234  28  206  مديرية أمالك الدولــة  07
  45  07  38  مديريــة النقــل  08
  260  16  244  مديرية الشباب والرياضة  09
  14  03  11  مديرية السياحة   10

  1218  166  1052  لمجمـــوعا
  

  

  )2007ريات،يالقوائم االسمية للموظفين بالمد:المصدر(
  

في عـدد   اأن هناك تفاوت)  13-12-11( ولايتبين من خالل البيانات الواردة في الجد       

ريات األمر الذي نعتقـد  يفي طبيعة نشاط هذه المد اكما يالحظ تنوع.رياتيالعاملين بين المد

  .   ولية أكبر لنتائج البحثأنه يعطي شم
   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                              للدراسةاإلطار المنھجي    :خامسالفصل ال ? 
4    

158 /   یةقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائرلثا                                                                  

v  الدراسة حسب متغیر الفئة المھنیةعینة توزیع أفراد:  

  حسب متغير الفئة المهنيةالدراسة األساسية  أفراد عينةتوزيع ) 14(:جدول رقم

  المجموع   يشغلون مناصب مسؤولية  مرؤوسون  موظفون  الفئة المهنية
  194  41  153  العدد
  100  ٪21  ٪79  يةئوالنسبة الم

  

ـ ون المرؤيراد العينة ينتمون إلـى المـوظف  فيتضح من هذا الجدول أن أغلبية أ       إذن يس

  :ذلك والشكل التالي يوضح،يمثلون نسبة

  

  

  

  

  

v  االقدمیةالدراسة حسب متغیر الفئة عینة توزیع أفراد:   
  ةاالقدميحسب متغير الدراسة األساسية  أفراد عينةتوزيع ) 15(:جدول رقم

  المجموع  منخفضي االقدمية  مرتفعي االقدمية   الفئة المهنية
  194  73  121  العدد

  100  ٪38  ٪62   المئوية النسبة
  

 ن منخفضـي ييتضح من هذا الجدول أن أفراد العينة المرتفعي االقدمية أكبر من العامل      

  .والشكل التالي يوضح نسبة كل فئة إلى األخرى األقدمية ،

  

  

  

  

  

  

الشكل رقم (06) توزیع أفراد العینة حسب متغیر الفئة 
مھنیة

مرؤوسون
79%

مسؤولون
21%

 

الشكل رقم (07) توزيع أفراد العينة حسب متغير 
االقدمية

مرتفعي، االق
62%

منخفضي، االق
38%
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v  الجنسالدراسة حسب متغیر عینة أفراد توزیع:   
  

  :الجنسحسب متغير الدراسة األساسية  أفراد عينةتوزيع ) 16(:جدول رقم

  المجموع  إناث   ذكور  الفئة المهنية
  194  46  148  العدد
  100  ٪23.71  ٪76.28  يةئوالنسبة الم

  

، في عينة الدراسةن الذكور أكبر من عدد اإلناث لين خالل الجدول يتضح أن عدد العامم    

  .   الشكل التالي يوضح ذلك.وذلك بفرق كبير جدا

  

  

  

  

  

  

  

  : أدوات جمع البیانات – 5
  

   ، د الباحث إلى اسـتخدام أداة  ميع، بهدف جمع الحقائق والمعلومات من ميدان دراسته      

،  كوسيلة علمية يتم اختيارها وفق طبيعـة المعلومـات المطلوبـة    من األدوات أو مجموعة

المـراد   فواألهـدا  ،ومدى مالءمة هذه األدوات للمنهج المتبـع ،والظروف المتاحة للباحث

 ؛ مـي لهذا وتعتبر أدوات البحث من العناصر األساسية في بناء أي بحـث ع .الوصول إليها

فباإلضافة إلى وظيفتها في جمع الحقائق فهي كذلك تفرض على الباحث التقيـد بموضـوع   

ومسـاراته النظريـة   ،ومضـامينه التفصيلية ،أطـره العريضة وعدم الخروج عـن  البحث،

  )65:ص،1986،إحسان(.والتطبيقية

الشكل رقم(08) توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

ذكور
80%

إناث
20%
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  :هذه الدراسة تم االعتماد على أداتين همافي و

 )1:أنظر الملحق رقم(.ديف فرانسيس ومايك وودكوك :مقياس القيم التنظيمية لـ -

          )2:أنظر الملحق رقم( المعد من طرف الباحث استبيان سوء السلوك التنظيمي -

  :مقیاس القیم التنظیمیة - 1.5

  :وصف المقیاس §
ونقله إلى العربية الدكتور عبد ،ككل من ديف فرنسيس ومايك وود كو هالمقياس وضع       

     موضع المقياس لقياس مستوى القيم التنظيمية السـائدة فـي التنظـي   .الهيجانأحمد الرحمان 

 60مجموع عباراتـه  .قضايا فرعية ثالثوكل بعد يتكون من ،ئيسيةمن خالل أربعة أبعاد ر

  .يااليجاب هعبارة صيغت في االتجا

يستخدم المقياس لمعرفة مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمات مـن طـرف          

ـ     " العديد من الباحثين مثل دراسة الهيجان حـول  يل ثقافـة  كأهميـة قـيم المـدير فـي تش

    ،)الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي(بعنوان نة الشاوي حمد فرحاودراس"المنظمة

     الثقافة التنظيمية وعالقتهـا بالسـلوك القيـادي    (ودراسة منصور بن حامد أل سعود بعنوان

ودراسة محمد بن غالب العـوفي حـول    ،)المحلية في المملكة العربية السعودية اإلدارةفي 

 )1992،الهيجـان (و )2005في،العو(و )2005الشاوي (.لتنظيمية بااللتزام التنظيميعالقة الثقافة ا

  :وفيما يلي شرح لمضمون المقياس ).2003،منصور آل سعود(و

  إدارة اإلدارة :البعد األول •

، في تسيير الموارد البشرية من خالل مهام توجيـه   اإلدارةدور  على يركز هذا البعد      

وتحفيز هذه الموارد من أجل  ،وتدريس ،من خالل اختيار دة للمنظمةوتنسيق العناصر المعق

  :ويتضمن هذا البعد القيم التالية .تحقيق النجاح المطلوب

والمركز  ،والسلطة ،للعناصر التي تشمل المعلومات اإلدارةوتمثل مدى إدراك ): النفوذ(القوة 

المديرون يجـب أن  (ي تبني قيمةأ ؛الوظيفي التي يمكنها من اتخاذ القرارات وإدارة المنظمة

  ) 40:،مرجع سابق،ص1995فرانسيس ووودكوك،(.)يديروا
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، تعني مدى نجاح المنظمة في اختيار الصفوة من المرشحين إلدارة أعمال المنظمة : الصفوة

  ) في القمة النخبة دائما.(تبني المنظمة قيمة بمعنى.ثم العمل على تطوير كفاءات هذه النخبة

وتقديم  المكافأة الالزمة عليه أي ،مدى نجاح المنظمة في تحديد مستويات النجاحي أ :المكافأة

   )األداء ملك(تبني قيمة

  إدارة المهمة :البعد الثاني •

األمر ؛وإتقانه رغم الصـعوبات  ،يشير هذا البعد إلى مدى اهتمام المنظمة بإنجاز العمل      

 .وفير اإلمكانيـات الالزمـة لـذلك   والعمل على ت،يتطلب التركيز على أهداف واضحةالذي 

  :ويتضمن هذا البعد القيم التالية

ألنشطة التي تعود عليها بالنتائج أي مدى قدرة المنظمة على تركيز مصادرها على ا: الفعالية

  ) عمل األشياء الصحيحة(أي أداء المهام بفعالية من خالل تبني قيمة،المرجوة

مة على البحث على أفضل الطرق لعمل األشياء تلخص هذه القيمة مدى حرص المنظ: الكفاية

التي تعني القدرة على القيام بمئات األشياء الصغيرة بطريقـة   الصحيحة اإلدارة إلمبدتحقيقا 

  )عمل األشياء بالطريقة الصحيحة(متقنة أي تحقيق قيمة

، أي مدى إدراك المنظمة ألهمية مواجهة الحقيقة االقتصادية من خـالل الـتحكم   : االقتصاد

  )  شيء مجانا ال(وتبني قيمة ، ورقابة الموارد والتكاليف

  إدارة العالقات :البعد الثالث -

  يق والء األفراد من خالل تمكينهم  في تحق اإلدارةم هذا البعد بقياس مستوى اهتمام ـيهت     

  .العدالة إمبدوتحقيق  ،من تلبية رغباتهم النفسية واالجتماعية بحسب المعاملة

والوالء لـدى المـوظفين مـن خـالل      ،أي مستوى نجاح المديرين في بناء الثقة: العـدل

وإعطاء أهميـة  ،والعـدل ،بشـيء مـن اللطف   اإلدارةأي قوة تأثير ،استخدامهم لصالحياتهم

) مـن يهـتم يكسـب   (وذلك من خالل تبني قيمة .وشعورهم،وإدراكهم،لوجهات نظر األفراد

   )43-42:ص ،مرجع سابق،ص1995فرانسيس ووودكوك،(

ومتعاون يعمل ،أي قياس مستوى نجاح المنظمة في بناء فريق عمل متكامل: العمل الجماعي

  )   العمل معا بانسجام(بمعنى آخر تبني قيمة؛ وليس مجرد مجموعة من األفراد،بشكل جماعي
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من القواعد واإلجراءات  نظام واحترام ،أي مستوى نجاح المنظمة في ابتكار: القانون والنظام

   )العدل البد أن يسود(تضبط سلوك األفراد من خالل تبني قيمةالتي 

  إدارة البيئة :البعد الرابع •

  ،ويتعلق األمر هنا بمدى تفهم المنظمة للبيئة التي توجد فيها من كل الجوانب االجتماعية     

لقرارات اتخاذ ا من إلدارةايئة يمكن هذا اإلدراك الواعي بالب ؛ والتنافسية،والفنية واالقتصادية

  :ويضم هذا البعد القيم التالية.الصائبة 

الخطة ووضع ،ي دراسة التهديدات الخارجيةوفيه يتم قياس مستوى نجاح المنظمة ف: الدفـاع

  ) أعرف عدوك(بمعنى تبني قيمة.الدفاعية القوية لمواجهة التهديدات

تحديـد توجهاتهـا   في  البراغماتية االجتماعيةمعرفة مدى تبني المنظمة لنظرية : التنافـس

  ) البقاء لألصلح(داخل البيئة الموجودة فيها من خالل تبني قيمة

تغالل األمثل للفرص المتاحة على االسالمنظمة يتجلى ذلك من خالل قدرة : استغالل الفرص

وعليه يكون قياس هذا العنصر من خالل معرفة مـدى تبنـي   ،يمكن أن ينتزعها األخرالتي 

   )44-43:ص سابق،صالمرجع ال،1995فرانسيس ووودكوك،() كسبمن يجرؤ ي(المنظمة لقيمة
  

  أبعاد وقيم مقياس القيم التنظيمية )17(جدول رقم 
  

  رقم العبارة القیمة  البعد الرقم
01   

 إدارة اإلدارة
  49  37  25  13  1 القـــــوة
  50  38  26  14  2 الصفـــوة
  51  39  27  15  3 المكافـــأة

02   
  إدارة المهمة

  52  40  28  16  4 ليـــةالفعا
  53  41  29  17  5 الكفايــــة
  54  42  30  18  6 االقتصـــاد

03   
 إدارة العالقات

  55  43  31  19  7 العـــــدل
  56  44  32  20  8 القانون والنظام
  57  45  33  21  9 العمل الجماعي

04   
 إدارة البيئة

  58  46  34  22  10 الدفــــاع
  59  47  35  23  11 استغالل الفرص
  60  48  36  24  12 التنافــــس
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  :  مفتاح المقیاس §
         وذلـك بإعطـاء الـدرجات     ،يتمثل مفتاح تصحيح القيم التنظيمية بتقدير العبـارات        

  :ألوزانها التي صيغت وفق طريقة ليكرت كما هو مبين في اآلتي 5إلى  1من 
  

  مفتاح مقياس القيم التنظيمية  )18(جدول رقم 
  

  االختيار  الدرجة
  موافق تماما  5
  موافق  4
  غير متأكد  3
  غير موافق  2
  غير موافق إطالقا  1

  

 ،4= )1-5(مدى حساب طول اليتم  ولتحديد قيم المتوسط الحسابي في أي مستوى،        

         نحصـل  ومـن خـالل عمليـات الجمع،    )0.80(= 4/5ثم قسمة المدى على عدد الفئـات  

   :التالية ياتمستوالى عل

  درجات مستويات الثقافة التنظيمية )19(جدول رقم 
  

  تقديرات الدرجات  الثقافة التنظيمية  المستوى   
  1.80 -1  منخفض جدا 

  2.60 -1.81  منخفض 
  3.40 -2.61  متوسط
  4.20 -3.41  مرتفع

  5 -4.21  مرتفع جدا
  

  : األداةتكییف  §
وكذا  ،العبارات وفق خصائص عينة الدراسة ةغالمقصود هنا بالتكييف هو تعديل صيا      

قولة إلى العربية نمع اإلشارة إلى أن المقياس تم أخذه في نسخته المعدلة والم أهداف البحث

وعلى هـذا  -من طرف الدكتور الهيجان الذي وفر على الباحث عناء الترجمة إلى العربية

  :العناصر التالية األداةاألساس شملت عملية تكييف 
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  )موظفي المصالح الخارجية للدولة بوالية الوادي(لعبارات تبعا لخصائص العينة تعديل ا

  :الكلمات مثل عضتم تعديل صياغة عبارات المقياس وذلك باستبدال ب      

أغلب  في المنظمة بالمديرية-واحد بموظف-بالمسئولينن يالمدير-ن برؤساء المصالحيالمدير

 28-16:العبارة رقمظمة بالوزارة مثل استبدلت المن العبارات وبعض،العبارات

  :لكما تم إضافة كلمات  لبعض العبارات لزيادة التوضيح مث        

  .50في العبارة رقم  أو الوزارة ،السلطات العليا بالوالية -

   10:في العبارة رقم أو على مستوى الوزارة، سواء في الوالية  -

  11:في العبارة رقمالمتعاملين مع القطاع  -

كما تم إعادة صياغة بعض العبارات لتصبح أكثر بساطة وسهولة بحيـث تضـمن           

بعد ما تبين من خالل الدراسة االستطالعية .)56-55-47-15(مثل العبارات ضح معنى وا

  .عدم وضوح هذه العبارات

  )وضقكلمة ت(مثل التي قد تكون غامضة بالنسبة لبعض الموظفين الكلمات  باستيعا -

  :تبیان سوء السلوك التنظیمياس - 2.5
  

  :وصف األداة §
األداة عبارة عن استبيان أعد من طرف الباحث بهدف الكشف عـن مسـتوى سـوء          

ويتكـون  ،العمومية الجزائرية من خالل عينة الدراسة اإلدارةالسلوك التنظيمي داخل أجهزة 

من أشـكال سـوء    عبارة موزعة على أربعة أبعاد كل بعد يقيس مجموعة 34االستبيان من 

  .السلوك وفق النموذج الذي وضعه كل من بول طومسون وستيفن أكرويد

  : خطوات إعداد االستبیان §
للعثور على مقيـاس لسـوء   من طرف الباحث في البداية نشير إلى أنه جرت محاولة      

ولعدم  ،السلوك التنظيمي على غرار مقياس القيم التنظيمية الذي يقيس متغير الثقافة التنظيمية

  :يلي تمكن الباحث من ذلك لجأ إلى خطوة بناء استبيان معتمدا على ما
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  :من حيث المضمون ®

الوارد في كتاب سوء السلوك التنظيمي لبول طومسـون وسـتيفن   صنيف االنطالق من الت -

  )01:أنظر الجدول رقم(يتكون من أربعة أبعاد انموذج اوضع نذيلأكرويد ال

وأخذ الكثير من مضـامين سـوء   ،ة في الفصل الثالثتضمنلنظرية الماالستعانة بالخلفية ا -

  .مختلف التنظيمات اإلدارية والصناعيةفي أشكال ونماذج سوء السلوك السائدة أي .السلوك

والتي تمثل التجربـة   ،العمومية اإلدارةاالعتماد على الصور الواقعية المستمدة من واقع  -

  .الشخصية للباحث

  :الشكلمن حيث  ®

في بناء استبيان سوء السلوك من حيـث   ةحاول الباحث االستفادة من مقياس القيم التنظيمي -

سوء السلوك العتقـاد   نفي الكشف ع ينفس االتجاه االيجابصيغة العبارات مع اإلشارة إلى 

إال أنـه   ؛سوء السـلوك إلدراك  أقرب للتمثيل الذهني  هكوناالتجاه السلبي رغم الباحث بأن 

،وعليه جاء تفضيل الصياغة االيجابية للعبـارات  لدى المستجوبين جة الحساسية يرفع من در

، أفضـل ( .العبارات بصيغة المتكلمكما جاءت .من طرف المبحوثين القبو حتى تكون أكثر

   )إلخ...،أرفض،أنجز،أشعر

المقاييس لبناء شكل االستبيان مثل مجموعة المقاييس الواردة في كتاب بعض االستفادة من  -

، مقياس القلق االجتماعي) 2001القلق وإدارة الضغوط النفسية للدكتور فاروق السيد عثمان (

وقد تمت عملية بناء االستبيان من خالل الخطـوات  .يمقياس الذكاء العاطف، مقياس اإلنهاك

  : التالية

ـ و ،بناء هيكل االستبيان بوضع األبعاد األربعة التي يتكون منها :الخطوة األولى دد صياغة ع

  .وأشكال سوء السلوك التنظيمي ،كبير من العبارات التي تناولت مختلف األبعاد

 .بعاد األربعة المحددة في الخطوة األولـى ألضبط أشكال سوء السلوك تبعا ل :الخطوة الثانية

ونشير هنا أنه تم اختيار ثالثة أشكال من سوء السلوك في كل بعد ما عـدا البعـد الخـاص    

تحديد أربعة أشكال العتبارات ترتبط بطبيعة العمل اإلداري الذي يعتقد أن الذي تم  جباالندما

  .خصب لمثل هذه األشكال من سوء السلوكبيئته مجال 
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  . عرض االستبيان في صورته األولى على الدكتورة المشرفة :الخطوة الثالثة

    وعـة إجراء صدق الظاهري لالستبيان وذلك من خالل توزيعه علـى مجم  :الخطوة الرابعة

 العبـارات،  األلفـاظ، (وشكله الظاهري  ، ئهحول بنامن األساتذة األفاضل لتقديم مالحظاتهم 

  )الخ..الجمل تراكيب وصياغة

فـي ضـوء    هتعديلثم تطالعية،سفي الدراسة االاالستبيان تمثلت في تطبيق : الخطوة الخامسة

  .المستقاة من الدراسة االستطالعيةمعطيات ال

  وأشكال سوء السلوك التنظيمي اد أبع )20(جدول رقم 
  

  رقم العبارة نوع سوء السلوك البعد الرقم

  32  7  1 تبديد الوقت  تقييد الوقت 01
  30  19  11 الغيـــاب

02   
 تقييد العمل

  27  17  5 التظاهر بالعمل
  24  18  10 الروح الهدامة والتخريبية

  23  20  13 التمــــرد
  26  22  14 ختالسالسرقة،اال تقييد اإلنتاج 03

  29  15  4 اإلتــــالف
04   

 االندمـاج
  25  12  21 السخريـــة
  28  16  9 المضايقـــة
  31  6  2 االعتــــداء
  33  8  3 .التحرش الجنسي

  

  :مفتاح االستبیان §
ولكن بشكل عكسي كما هـو   ،المعتمد في مقياس القيم التنظيمية مفتاحالتم اعتماد نفس       

  : لجدول اآلتيموضح في ا

  االختيار  الدرجة
  موافق تماما  1
  موافق  2
  غير متأكد  3
  غير موافق  4
  غير موافق إطالقا  5

  )21(جدول رقم 
  مفتاح استبيان سوء السلوك التنظيمي   
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  :مستوى سوء السلوك 

  درجات مستويات الثقافة التنظيمية )22(جدول رقم 
  

  تقديرات الدرجات  مستوى سوء السلوك التنظيمي
  1.80 -1  منخفض جدا

  2.60 -1.81  منخفض
  3.40 -2.61  متوسط
  4.20 -3.41  مرتفع

  5 -4.21  مرتفع جدا
  

    
  :صدق أداتي الدراسة  - 3.5

العتبارات تتعلق بالفترة الزمنية القصيرة النجاز هذا البحث اكتفى الباحث بإخضـاع        

أداتي البحث للصدق الظاهري فقط،وذلك بعرض المقياس المكيف،واستبيان سـوء السـلوك   

وقد تضـمن طلـب الباحـث          04ن األساتذة  المحكمين وعددهم التنظيمي على مجموعة م

من األساتذة المساعدة في تعديل أداتي الدراسة وذلك من خالل اإلجابة على بعض األسـئلة  

  :المفتوحة المتعلقة بـ

  .وضوح صياغة العبارات -

 .اأو الكشف عنه، المراد قياسها  توالسلوكيا ،والقيم ،بعادألالعبارات ل مةءمالمدى  -

  . أو مجموعة عبارات  ،أو إلغاء عبارة ،إضافة -

التوجيهـات التـي أبـداها األسـاتذة     وقد قام الباحث بتعديل أداتي البحث في ضـوء        

  .المحكمون وذلك بتعديل صياغة بعض العبارات وتوضيح البعض اآلخر

  :المحكمين فيما يلييمكن تلخيص مالحظات هذا و        

  . بارات المركبةتغيير صياغة بعض الع -

هذه الصعوبة  أن الدراسة االستطالعية لم تفرزمع اإلشارة .حذف بعض الكلمات الغامضة -

  .ىالفصحوادي سوف الذي يتقن أفراده العربية أمر طبيعي في منطقة  وغة وهلطة بالبالمرت

  .وحذف بعض العبارات الوادرة فيه وغير مهمة.تعديل صياغة محور التعليمات -
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  .التظاهر بالعمل سلوكلنظر في بعض العبارات خاصة تلك المتعلقة بإعادة ا -

المتشابهة في نفس البعد ويتعلـق األمـر هنـا بسـلوك        بعض العبارات أو حذف تغيير  -

  .  التحرش الجنسي

   

  : إجراءات الدراسة األساسیة – 6
  

ـ ، على الرغم من معرفة الباحث بواقع مجتمع الدراسة        ة االسـتطالعية  إال أن الدراس

  :ت معطيات مهمة تم أخذها بعين االعتبار في الدراسة األساسية وهيزفرأ

، بحـذر  هـم معظم ىتعاطحيث  العلمي ثألغراض البح المسئولينمشكالت تتعلق بتفهم  -

على الرغم من كون  التي يشرفون عليها اإلدارةمن معالجة مشكلة سوء السلوك في وتوجس 

      وأهميـة وموضـوعية   سـس  أعلـى درايـة ب  يفترض أنهم أي  ،جي الجامعةيغالبيتهم خر

  .البحث العلمي

ألهداف البحث  اوهو ما تطلب شرح،الموظفين على مثل هذه الدراسات  بعضعدم اعتياد  -

  .ألفراد العينة

        ج العديـد  هوعليه كـان علـى الباحـث أن ينـت    ،صعوبة توزيع واسترجاع أداتي البحث -

ـ   ذلك اسـتخدام  في ما بلك الصعاب من الطرق لتذليل ت ليل تلـك  ذالعالقـات الشخصـية لت

  .في الميدانواجهته  الصعوبات التي

        فقـد اعتمـدت فـي الكثيـر     ، الرسمية للوصول إلى أفراد العينة  تعدم التقيد باالتصاال-

 وجمع أداتي البحث خاصة استبيان سوء السلوك ،من األحيان األساليب غير الرسمية لتوزيع

  .التنظيمي
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  : الوسائل اإلحصائیة - 7
  

بعد استكمال عملية جمع المعلومات المطلوبة من خالل استخدام أدوات جمع البيانـات        

الباحث إلى خطوة هامة وهي اتخاذ قرار بخصـوص   ينتقلل ،وتبويب هذه البيانات ،تم تفريع

وفـي هـذه   . هذه البيانـات لائي الوسائل اإلحصائية التي يستعملها في عملية التحليل اإلحص

الدراسة تم اختيار مجموعة من الوسائل اإلحصائية التي تتناسب والمنهج الوصفي االرتباطي 

  .وكذا األهداف المرجوة والفرضيات المراد التحقق منها ،المتبع

  

  :النسب المئویة -1.7
أفـراد مجتمـع   وعـدد   ،تم استخدامها لغرض تقدير عدد أفراد الدراسة االستطالعية      

وكذا مستوى  ،الدراسة حسب متغيرات الدراسة باإلضافة إلى تقدير مستوى الثقافة التنظيمية

  .سوء التنظيمي السائدين في أجهزة المصالح الخارجية للدولة بوالية الوادي

  :المتوسط الحسابي -2.7
تبـر الوسـيط   ويع .هو المعدل العام للبيانات اإلحصائية التي تتعلق بموضوع معـين        

الحسابي من أكثر األساليب اإلحصائية شيوعا وهو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يعنى 

                                                          .وقد تم استخدامه بشكل واسع في هذا البحث.بمدى انتشار الدرجات في الوسط

   
  :االنحراف المعیاري -3.7

أو النازل عن نقطة الوسط الحسابي ويقـاس  ، الفرق المنظم الصاعد ( صف بأنهويو       

 ،1986 إحسان،( نقال عن) Spiegel, 961, P: 69()باستعمال طريقة إحصائية من عملية معينة

  ) 127:مرجع سابق،ص
               

  
  
  
  

   T.test: اختیارات -4.7
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وفـي هـذه    ،ين لمجموعتين مختلفتـين يستعمل لمعرفة مدى داللة الفرق بين متوسط       

الثقافة عاملي الدراسة تم استخدامه لدراسة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة حول 

التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي وفقا للمتغريات الوسطية المتمثلة في متغير الفئة المهنيـة،   

  .   و متغير األقدمية، ومتغير الجنس
   

  :باط بیرسونمعامل االرت -5.7
ويعد حاصل معامل ارتباط بيرسون  مؤشر لدراسـة  ،هو مؤشر القرابة األكثر تداوال      

واستخدم في هذه الدراسة لمعرفة عالقة االرتباط بين متغيري الثقافـة  .العالقة بين متغيرين

  .التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي

                    
  :خالصة الفصل ≅
  

وضبط األطر المنهجية التي عليه التقيد بها،  ،من توضيح هذا الفصل الباحثَ نلقد مكّ      

وتحليـل المعطيـات     ،وتفسير ،جمعالدراسة الميدانية من والسير وفقها في مختلف مراحل 

األمر الذي .من ثم  الوصول إلى نتائج علمية على قدر ال بأس به من الموضوعيةووالبيانات 

  .ه في الفصل السادس واألخيريحاول الباحث الوقوف علي



  

  السادس الفصل
  

  الدراسةنتائـج عرض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  

   تمھید ≅

  یاتمستونتائج الخاصة بال  - 1

  المستجبین حول  

  . متغیري الدراسة        

  .نتائج الفرضیة األولى  - 2

  .نتائج الفرضیة الثانیة   - 3

  .نتائج الفرضیة الثالثة   - 4

  خالصة الفصل  ≅
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  :تمھید ≅
الذي يمثل  بعد توضيح اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة يأتي هذا الفصل       

رض نتائج الدراسة مع محاولة وضع قراءة علمية عأحدى أهم مراحل البحث، والمتمثلة في 

انطالقـا مـن المثـل    .للبيانات المتحصل عليها من خالل تطبيق مختلف الوسائل اإلحصائية

فقد  )143:صمرجع سابق،،2003مجذوب،(."صورة واحدة تساوى ألف كلمة:"الذي يقول الصيني

   النتـائج الـواردة   توضيح زيادة في لل) المدرجات التكرارية(بالرسوم البيانية االستعانة تمت 

       . في الجداول
  

  : متغیري الدراسةالخاصة بمستویات المستجبین حول  نتائجال – 1
  
  

  :افة التنظیمیةالثقمستوى  - 1.1 
  

والمتضمنة استجابات أفراد  )23(من خالل تفحص البيانات الواردة في الجدول رقم      

العينة في مختلف قيم أبعاد الثقافة التنظيمية يتضح أن مستوى معظم القيم منخفض ويتراوح 

خفض وأن ثالثة قيم وهي القانون والنظام،الفعالية،والمكافأة مستواها من )2.50-1.86(بين

  .في حين نجد أن قيمتي االقتصاد والكفاية جاءت بمستوى متوسط )2.80- 1.47(جدا

والتي توضح أن بعد إدارة  )24(أفرزت النتيجة الواردة في الجدول رقممعطيات هذه ال      

يليه بعد  1.90:العالقات هو البعد األكثر انخفاضا في المستوى بمتوسط حسابي يقدر بـ

.   2.35:وأخيرا بعد إدارة المهمة بـ 2015:ثم بعد إدارة اإلدارة بـ 2.02:إدارة البيئة بـ

بعاد األربعة من حيث المستوى،فجميعها جاء ألمع اإلشارة إلى تساوي ا )10(أنظر الشكل رقم

بمتوسط .لمتغير الثقافة التنظيميةالمنخفض كذلك م امما يعكس المستوى الع.ضبمستوى منخف

  .2.1073:حسابي بقدر بـ

   
  

  

في مختلف قيم أبعاد الثقافة التنظيميةاستجابات أفراد العينة ) 23(جدول رقم  
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  مرتبة تنازليا 

 

 مستوى االستجابة المتوسط الحسابي القيمة
  متوسط   2.87  االقتصـاد

  متوسط  2.70  ةـالكفاي
  ضمنخف 2.50 الصفـوة 
  ضمنخف  2.48  القــوة

  ضمنخف  2.06  اعــالدف
  ضخفمن  2.04  العمل الجماعي

  ضمنخف  2.02  ســالتناف
  ضمنخف  1.98  استغالل الفرص

  ضمنخف  1.86  العــدل
  جدا ضمنخف  1.80  القانون والنظام
  جدا ضمنخف  1.50  الفعاليــة
  جدا ضمنخف  1.47  المكافــأة

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترتيب أبعاد  الثقافة التنظيمية ) 24(جدول رقم

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

الشكل ( 09)  مستويات القيم التنظيمية

متسلسلة1 2.872.72.52.482.062.042.021.981.861.81.51.47

لقوةالصفوةالكفايةاالقتصاد العدلإ.الفرصالتنافسالعمل.جالدفاعا
لقانون. ا

ن
المكافأةالفعالية

 



                                                                                ئج البحثعرض نتا : الفصل السادس ? 
4     

174 /   الثقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائریة                                                                  

  مستوى  المتوسط الحسابي  البعد  الرقم
  منخفض  2.35  إدارة المهمة  1
  منخفض  2.15  إدارة اإلدارة  2
  منخفض  2.02  إدارة البيئة  3
  منخفض  1.90  إدارة العالقات  4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سوء السلوك التنظیمي مستوى -  2.1
  
  

أن هناك تباين في مستويات أشكال سوء السـلوك   )25(يتضح من خالل الجدول رقم       

السائد في أجهزة المصالح الخارجية للدولة بوالية الوادي فحسب استجابات أفـراد  التنظيمي 

هي األشكال التي لها مستوى مرتفع بمتوسـطات  .العينة فإن التمرد،وتبديد الوقت،واالعتداء

 والغياب، في حين أن سلوكات  المضايقة،والتظاهر بالعمل، 3.91-3.51حسابية تتراوح بين 

 2.71خريبية،والسخرية لها مستويات متوسطة تتراوح درجاتهـا بـين   والروح الهدامة والت

 واإلتـالف،  سـلوكات السـرقة،  أما األشكال التي جاءت بمستويات منخفضة فهي .3.05و

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالعودة إلى توزيع هذه األشكال . 11أنظر الشكل رقم .الجنسي والتحرش

فسـلوك التحـرش   .أن هناك تباين كبير بينهـا من سوء السلوك حسب األبعاد المحددة نجد 

0

1

2

3

ــة ــة التنظيمي الشكل رقـم  ( 10)  مستويات أبعاد الثقاف

سلة      1 تسل م 2.362.152.021.9

ــة إدارة.عإدارة البيئـة إدراة االدارة  إدارة المهم
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بينما سلوك االعتداء جاء بمستوى مرتفـع   1.41جاء بمستوى منخفض جدا  -مثال-الجنسي

  .على الرغم من انتماء كال السلوكين إلى بعد االندماج.3.51

أن بعد تقييد العمل يعـد أعلـى مسـتوى مقارنـة             )26(وتبين بيانات الجدول رقم        

ثـم بعـد    3.23يليه بعد تقييد الوقـت   3.41: األبعاد األخرى بمتوسط حسابي يقدر بـ مع

ويقابله مستوى  1.57:يقدر بـ بيبعد تقييد المنتج بمتوسط حسا في األخير و 2.74االندماج 

  .12أنظر الشكل رقم .منخفض جدا
  

  السلوك التنظيمي في مختلف أشكال سوءاستجابات أفراد العينة ) 25(جدول رقم              

  مرتبة تنازليا  

 

 مستوى االستجابة المتوسط الحسابي السلوك 

  مرتفع   3.91  التمـرد

  مرتفع  3.52  تبديد الوقت

  مرتفع  3.51  االعتداء

  متوسط  3.12  المضايقة

  متوسط  3.05  التظاهر بالعمـل

  متوسط  2.92  الغياب

  متوسط  2.87 الروح الهدامة والتخريبية

  متوسط  2.71  السخرية

  منخفض جدا  1.65  السـرقة

  منخفض جدا  1.45  اإلتالف

  منخفض جدا  1.41  التحرش الجنسي
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   سوء السلوك التنظيميترتيب أبعاد ) 26(جدول رقم

  
  مستوى  المتوسط الحسابي  البعد  الرقم

  مرتفع  3.41  تقييد العمل  1
  متوسط  3.23  تقييد الوقت  2
  سطمتو  2.74  االندماج  3
  منخفض جدا  1.57  تقييد المنتج  4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

0

2

4

الشكل رقم ( 12)  مستویات أبعاد سوء السلوك التنظیمي

متسلسلة1 3.413.232.741.75

ت.المنتجاالندماجت.الوقتت.العمل

 

0

1

2

3

4

الشكل رقم (11) مستويات أشكل سوء السلوك التنظيمي

متسلسلة1 3,913,523,513,123,052,922,872,711,651,451,41

المضايقةاالعتداءتبديد.والتمرد
التظاهر.

ع
االتالفالسرقةالسخريةالتخريبالغياب

ت.جنس
ي
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  :المقارنة بین مستویي الثقافة التنظیمیة وسوء السلوك التنظیمي – 3.1
  

  المقارنة بين مستويي الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي ) 27(جدول رقم

  
  مستوى  المتوسط الحسابي  المتغير 

  مرتفع  2.7382  سوء السلوك التنظيمي 
  متوسط  2.1079  الثقافة التنظيمية 

  
  ال بأس ،الدراسة لعالقة اإلرتباطية بين متغيريلئي قبل التطرق إلى التحليل اإلحصا     

   ءةوبقرا.وسوء السلوك التنظيمي،من إجراء مقارنة ظاهرية بين مستويي الثقافة التنظيمية

  التنظيمي بمتوسط حسابي يقدر سلوك يتضح أن مستوى سوء ال )27(بيانات الجدول رقم

   .2.1079:ـأكبر من مستوى الثقافة التنظيمية التي يقدر متوسطها الحسابي ب 2.7382:ـب

وتبرز أهمية .)13(في الشكل رقموضح والم نعلى الرغم من الفارق البسيط بين المتغيريو

والثاني بمستوى في كون األول جاء بمستوى متوسط ،الفارق بين المتغيرين التابع والمستقل

  .لعالقة اإلرتباطيةافي الحقا  داللة إحصائية سيتم دراستها ىيشير إل الذيمنخفض األمر 

بشكل أكثر دقة العالقة بين مختلف قيم أبعاد الثقافة  )38(كما يوضح الجدول رقم     

إذ يظهر الجدول وجود فروق أكبر بين متوسطات .وأشكال سوء السلوك التنظيميالتنظيمية 

الوقت،  ة ومتوسطات التمرد، تبديدـة من جهأة،والمكافـام،والفعاليـوالنظ ونـلعدل،والقانا

وعلى العموم فإن مجمل البيانات تأكد وجود فرق جوهرية بين .من جهة أخرى واالعتداء

 . مختلف عناصر متغيري الدراسة
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   سوء السلوك التنظيمي فروق الدرجات بين القيم التنظيمية وأشكال ) 28(جدول رقم

  

  تبديد  التمرد  س-ق
  الوقت

  تظاهر  المضايقة  االعتداء
  بالعمل

  تحرش  اإلتالف  السرقة  السخرية  التخريب  الغياب
  جنسي

  1.46-  1.42-  1.22-  0.16-  0.00  0.05  0.18  0.25  0.64  0.65  1.04  االقتصاد

  1.29-  1.25-  1.05-  0.01  0.17  0.22  0.35  0.42  0.81  0.82  1.21  الكفاية

  1.09-  1.05-  0.85-  0.21  0.37  0.42  0.55  0.62  1.01  1.02  1.41 الصفوة 

  1.07-  1.03-  0.83-  0.23  0.39  0.44  0.57  0.64  1.03  1.04  1.43  القوة

  0.65-  0.61-  0.41-  0.65  0.81  0.86  0.99  1.06  1.45  1.46  1.85  الدفاع

العمل 
  الجماعي

1.87  1.48  1.47  1.08  1.01  0.88  0.83  0.67  -0.39  -0.59  -0.63  

  0.61-  0.57-  0.37-  0.69  0.85  0.90  1.03  1.10  1.49  1.50  1.89  التنافس

استغالل 
  الفرص

1.93  1.54  1.53  1.14  1.07  0.94  0.89  0.73  -0.33  -0.53  -0.57  

  0.45-  0.41-  0.21  0.85  1.01  1.06  1.19  1.26  1.65  1.66  2.05  العدل

القانون 
  والنظام

2.11  1.72  1.71  1.32  1.25  1.12  1.07  0.91  -0.15  0.35  -0.39  

  0.06-  0.05-  0.15  1.21  1.37  1.42  1.55  1.62  2.01  2.02  2.41  الفعالية

  0.06-  0.02-  0.18  1.24  1.40  1.45  1.58  1.65  2.04  2.05  2.44  المكافأة

  

   .الدرجات المتوسطة للقيم التنظيمية=  ق

0

1

2

3

الشكل رقم (13) العالقة بين مستويي الثقافة التنظيمية 
وسوء السلوك التنظيمي

متسلسلة1 2,112,74

س,س,تنظيميث,تنظيمية
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  .لتنظيميالدرجات المتوسطة ألشكال سوء السلوك ا= س

  : األولى نتائج الفرضیة – 2
  

å الثقافـة التنظيميـة السائـدة وى ـي مستـة فـة إحصائيـفروق ذات داللد ـتوج  

  .ةــة الدراســراد عينــن أفــبي     
  
  

  : األولىنتائج الفرضیة الجزئیة   - 1.2
ستوى الثقافـة  مبين متوسطات استجابات أفراد العينة حول فروق ذات داللة إحصائية توجد 

  .،في ظل متغير الفئة المهنيةالتنظيمية

بين متوسطات  إحصائيةأنه توجد فروق ذات داللة  )29(يتضح من خالل الجدول رقم       

إجابات أفراد العينة حول الثقافة التنظيمية وفقا لمتغير الفئة المهنية أي بين فئـة المـوظفين   

وفئـة المسـئولين بمتوسـط     0.677ياريوانحراف مع 2.009المرؤوسين بمتوسط حسابي 

 تجاءت أكبـر مـن    2.85المحسوبة  تكون  0.775وانحراف معياري  2.388حسابي 

  .57حريةالودرجة .0.01عند مستوى داللة  0.06الجدولية 
  

  للفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة )ت(اختبار) 29(جدول رقم

  مهنيةحول الثقافة التنظيمية وفقا لمتغير الفئة ال
  

  البيانات 
  

  الفئة المهنية

  
  ن

  
  م

  
  ع

  
  ح.د

  

  ت 
  المحسوبة

  

  ت
  الجدولية

  

مستوى 
  الداللة

  مرؤوسون.م
  
  

  مسئولون.م

153  
  
  
41  

2.009  
  
  

2.388  

0.677  
  
  

0.775  

  
57  
  

  
2.85  

  
0.06  
  

  
0.01  
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  :الثانیة نتائج الفرضیة الجزئیة   - 2.2
مستوى الثقافـة  جابات أفراد العينة حول بين متوسطات استفروق ذات داللة إحصائية توجد 

        .،في ظل متغير األقدميةالتنظيمية

بالفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة حول الثقافة المتعلق  )30(يبين الجدول رقم      

 1.960بمتوسط حسابي  األقدمية،أي بين فئة الموظفين مرتفعي األقدميةالتنظيمية وفقا لمتغير 

وانحـراف   2.229بمتوسـط حسـابي    األقدميةمنخفضي وفئة  0.740 عياريوانحراف م

درجـة  وعند ،0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 0.725معياري 

  .0.014:المقدرة بـ الجدولية تجاءت أكبر من  2.74المحسوبة  تفقيمة .154حرية ال
  

  بات أفراد العينةللفروق بين متوسطات إجا )ت(اختبار) 30(جدول رقم

  حول الثقافة التنظيمية وفقا لمتغير األقدمية 

   

  البيانات 
  

  األقدمية

  
  ن

  
  م

  
  ع

  
  ح.د

  

  ت
  المحسوبة 

  

  ت
  الجدولية

  

مستوى 
  الداللة

  مرتفعي األقدمية
  
  

  منخفضي األقدمية

121  
  
  
73  

1.960  
  
  

2.229  

0.740  
  
  

0.725  

  
154  

  
2.74  
  

  
0.014  

  
0.01  
  

  
  

  :الثالثة یة الجزئیة نتائج الفرض  - 3.2
مستوى الثقافـة  بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول فروق ذات داللة إحصائية توجد 

     . ،في ظل متغير  الجنسالتنظيمية

 داللة إحصائية بين فئـة الـذكور   يتضح أنه توجد فروق ذات  )31(من خالل الجدول رقم  

 2.205ة اإلناث بمتوسـط حسـابي   وفئ 0.726وانحراف معياري  2.083بمتوسط حسابي 
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عنـد  .الجدوليـة  تالمحسوبة  األكبر مـن   تتأكده قيمة قيمة . 0.642وانحراف معياري 

   . 83وعند درجة الحرية  .0.01مستوى الداللة 

  للفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة )ت(اختبار) 31(جدول رقم

  حول الثقافة التنظيمية وفقا لمتغير الجنس  

  ات البيان
  

  الجنس

  
  ن

  
  م

  
  ع

  
  ح.د

  

  ت
  المحسوبة 

  

  ت
  الجدولية

  

مستوى 
  الداللة

  ذكور
  
  
  إناث

148  
  
  
46  

2.083  
  
  

2.205  

0.726  
  
  

0.642  

  
83  
  

  
1.02  
  

  
0.30  
  

  
0.01  
  

  

  

  : الثانیةنتائج الفرضیة  – 3
  

ç وى سوء السلوك التنظيمي بين ـي مستـة فـة إحصائيـروق ذات داللـد فـتوج     

  . ةـة الدراسـعين أفراد     
  

  :األولى نتائج الفرضیة الجزئیة   - 1.3
  

إجابات أفراد العينة حول سـوء  توضح أنه توجد فروق بين  )32(رقمبيانات الجدول       

السلوك التنظيمي وفقا لمتغير الفئة المهنية،أي بين فئة الموظفين المرؤوسين بمتوسط حسابي 

وانحراف معياري  2.454سئولين بمتوسط حسابي وفئة الم 0.567وانحراف معياري 2.820

عند مسـتوى داللـة    0.03الجدولية  تجاءت أكبر من  3.166المحسوبة  تكون  0.679

 . 56حريةال درجةعند و 0.01
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  للفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة )ت(اختبار) 32(جدول رقم

  حول سوء السلوك التنظيمي وفقا لمتغير الفئة المهنية

  نات البيا
  

  الفئة المهنية

  
  ن

  
  م

  
  ع

  
  ح.د

  

  ت 
  المحسوبة

  

  ت
  الجدولية

  

مستوى 
  الداللة

  مرؤوسون.م
  
  

  مسئولون.م

153  
  
  
41  

2.820  
  
  

2.454  

0.567  
  
  

0.679  

  
56  
  

  
3.166  

  
0.03  
  

  
0.01  

  :الثانیة نتائج الفرضیة الجزئیة  - 2.3
ين متوسطات إجابـات  بالفروق بالمتعلق  )33(خالل معطيات الجدول رقم نيتضح م      

    بـين المـوظفين   بمعنى وفقـا لمتغيـر االقدميـة،   سوء السلوك التنظيمي،أفراد العينة حول 

منخفضي االقدمية بمتوسط وفئة  0.60وانحراف معياري  2.826مرتفعي  بمتوسط حسابي 

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  . 0.636وانحراف معياري  2.592حسابي 

 تأكبر مـن  التي جاءت  2.576المحسوبة  تقيمة تؤكدها .145حرية الند درجة وع 0.01

  .0.11 الجدولية

  

  للفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة )ت(اختبار) 33(جدول رقم

  حول سوء السلوك التنظيمي وفقا لمتغير األقدمية  

  البيانات 
  

  األقدمية

  
  ن

  
  م

  
  ع

  
  ح.د

  

  ت
  المحسوبة 

  

  ت
  الجدولية

  

وى مست
  الداللة

  مرتفعي األقدمية
  
  

  منخفضي األقدمية

12
1  
  
  
73  

2.826  
  
  

2.5923  

0.600  
  
  

0.636  

  
145  

  
2.576  
  

  
0.11  

  
0.01  
  

  

  

  : الثالثةنتائج الفرضیة الجزئیة   - 3.3
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       المتعلقـة بـالفروق بـين متوسـطات    ،)34(رقمالموضحة في الجدول بالنسبة للنتائج      

          قيمـة لسلوك التنظيمي وفقا لمتغيـر الجنس،فـإن النتـائج تبـين     أفراد العينة،حول سوء ا

وعنـد  .0.01عند مستوى الداللة .0.929 الجدولية تر من صغأأنها  0.089المحسوبة  ت

 2.740بمتوسـط حسـابي    فئة الذكور  بين عدم وجود فورق مما يعني .91درجة الحرية 

  . 0.536وانحراف معياري  2.748ابي وفئة اإلناث بمتوسط حس 0.657وانحراف معياري 

  
  

  للفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة )ت(اختبار) 34(جدول رقم
  حول سوء السلوك التنظيمي وفقا لمتغير الجنس  

  

  البيانات 
  

  الجنس

  
  ن

  
  م

  
  ع

  
  ح.د

  

  ت
  المحسوبة 

  

  ت
  الجدولية

  

مستوى 
  الداللة

  ذكور
  
  
  إناث

148  
  
  
46  

2.740  
  
  

2.748  

0.657  
  
  

0.535  

  
91  
  

  
0.089  
  

  
0.929  
  

  
0.01  
  

  
  
  
  

  :الثالثةنتائج الفرضیة   - 4
  

 é ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وسوء السلوك  ارتباط سالبةتوجد عالقة    

       .لدى أفراد عينة الدراسة التنظيمي     
  

ارتباط بيرسون،فإنه  والمتضمن نتائج حساب معامل )35(من خالل البيانات الجدول رقم     

عند و.0.01عند مستوى الداللة -0.641:وجود عالقة ارتباط سالبة دالة إحصائيا قيمتهاين تبي

وانحراف معياري  2.1079بمتوسط حسابي بين متغير الثقافة التنظيمية .13 حريةالدرجة 

   . 0.536وانحراف معياري  2.748بمتوسط حسابي متغير سوء السلوك التنظيمي و 0.657
  

  معامل ارتباط بيرسون  بين الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي ) 35(جدول رقم
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  البيانات           
  المتغيرات

  

  ن
  

  م
  

درجة   ر
  الحرية

  

  مستوى الداللة
  

  الثقافة التنظيمية
  
  
  

  سوء السلوك التنظيمي

  
  
194  
  
  

  

2.1079  
  
  
  

2.7382  

  
  

0.641-  
  
  

  
  
13  
  
  

  
  

0.01  
  
  

  
  :فصلخالصة ال ≅

الدراسة التي تم عرضها في هذا الفصل تحقق الفرضيات الموضوعة، لقد أظهرت نتائج      

ولكن تظل هذه النتائج غير واضحة بشكل جلي ما لم وتناقش في ضوء هذه الفرضيات    

من جهـة وتفسـر وتحلـل من خالل الخلفيـة النظريـة والدراسات السابقـة لهذا البحث،        

ي يمنح هذه النتائج مصداقية علمية أكبر وهو ما سوف يتم التطرق إليه في الفصل األمر الذ

   .        الموالــي
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  :تمھید ≅
يعد هذا الفصل بمثابة المختبر الذي يتم فيـه فحـص الفـرورض الموضـوعة                

التساؤالت المطروحة،وذلك من خالل مناقشة هذه النتائج في ضوء الفرضيات عن واإلجابة 

جملـة مـن المقترحـات والتوصـيات     إعطاء األخير ثم تقديم ملخص لنتائج الدراسة، وفي 

هـو  والفصل السادس، الفصل ما جاء في هذا خالصة القول أن .راسةالمرتبطة بموضوع الد

  ؟  إلى ماذا توصلت ،أي مقدمةالمحاولة لإلجابة على سؤال المطوح في بمثابة 
  

  :متغیري الدراسة نتائج مستویات المستجبین حول مناقشة  - 1
  

  
  :لسلوك التنظيميلقد أظهرت النتائج الخاصة بمستوى كل من الثقافة التنظيمية وسوء ا      

وجود مستوى منخفض للثقافة التنظيمية السائدة في أجهزة المصالح الخارجية للدولة  -

  .بوالية الوادي

 .وجود مستوى منخفض بالنسبة لمختلف أبعاد الثقافة التنظيمية األربعة -

 .أن بعد إدارة العالقات هو أكبر األبعاد من حيث مستوى االنخفاض -

لسلوك التنظيمي السائدة في أجهزة المصالح الخارجية وجود مستوى متوسط لسوء ا -

 .للدولة بوالية الوادي

افة ة الجزائرية بوجه عام،في تبني ثقـدم نجاح اإلدارة العامـج تعكس عـوهي نتائ       

خاصة بالنسبة لبعد إدارة العالقات الذي ال يزال ضعيف جدا .تنظيمية قوية،وعالية المستوى

نابع و .نتيجة حتمية لنمط تفكير خاص متوارث،مشحون بميول عدوانيةوأعتقد أن ذلك ما هو 

فكانت .ى بالمتناقضات،والصراعاتحبلنشأت في بيئة ثقافية ،ة ومضطربةـذات مشوشمن 

للبعد  -عن قصد أو غير قصد-يعكس إهمالنا ،ي نمط عام من السلوكـي تنامـة هـالنتيج

هذا بالرغم من اإلرث .سييرهم أو قيادتهمخاصة في مواقف ت.اإلنساني في عالقات األفراد

  .الحضاري اإلسالمي،الذي نتشدق باالنتماء إليه
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،تتضح أهمية بالعودة إلى ما جاء في الدراسات و األبحاث التي تناولت الثقافة التنظيمية      

وعندما نعود       .ة لسلوك العاملينـون أهم قوى موجهـة قادرة على أن تكـوجود ثقافة قوي

 .العدل المكافأة الفعالية،القانون والنظام،:وهي.ى نتائج الدراسة بالنسبة للقيم األكثر انخفاضاإل

فإن هذه النتيجة تعكس طبيعة الجهاز اإلداري الذي رغم التطور الذي شهدته أساليب اإلدارة 

أن هذه ،إال اإلنسانيةو الحديثة من حيث اعتماد التكامل بين مختلف الجوانب المادية،التنظيمية

كأن يقتصر .األخرىالزالت تعتمد أسلوب االهتمام بجانب على حساب الجوانب  اإلدارة

االهتمام على بعض قيم كاالقتصاد،والصفوة،القوة،وإهمال قيم الفعالية والعدل والمكافأة، 

التي أصبحت بالنسبة للتنظيمات الحديثة حجر الزاوية في بيان ثقافة تنظيمية قوية .والكفاية

ة واالجتماعية مما ينتج عنه مستوى عال من الوالء ـاشباعات األفراد العاملين النفسيتحقق 

  .التنظيمي واألداء المرتفع

أما فيما يتعلق بسوء السلوك التنظيمي،فإنه على الرغم من كون النتائج المستقاة             

ك التنظيمي داخل ط لسوء السلوـى مستوى متوسـر إلـتشي .من الجداول واألشكال البيانية

إال أنه عند مناقشة هذه النتيجة نقف على المالحظات .المصالح الخارجية للدولة بوالية الوادي

  :ةـالتالي

يعتبر المستوى المتوسط لسوء السلوك أمر غير طبيعي،بعبارة أخرى غير صحي   -

ك وبالتالي غير مقبول في ضوء األسس التي يقوم عليها السلو.من الناحية التنظيمية

وفي هذه .التنظيمي والتي تفترض وجود تطابق بين سلوك الفرد وما هو مطلوب منه

وء السلوك داخل التنظيم هو ما يمكن ـض جدا لسـون المستوى المنخفـة يكـالحال

مستوى عال للثقافة الن ساعتها يمكن تحقيق أداء فعال ويعكس في ذات الوقت .قبوله

   .التنظيمية السائدة في التنظيم

وك التنظيمي التي تم قياسها في هذه ـحاولة الغوص في تفاصيل أبعاد سوء السلإن م -

توضح أن  يوالت)11(والشكل رقم )25(الدراسة،وتم تلخيص نتائجها في الجدول رقم
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ثالثة  إلىنقسم تأشكال سوء السلوك السائدة في اإلدارة العامة الجزائرية بوالية الوادي 

 :مستويات هي

 التمرد،تبديد الوقت،االعتداء مستوى مرتفع لسوكات .1

مستوى متوسط لسوكات المضايقة،التظاهر العمل،الغياب،الروح الهدامة  .2

 .والتخريبية،السخرية

             .  مستوى منخفض جدا لسلوكات السرقة،اإلتالف،التحرش الجنسي .3

    الدراسات فالعمل اإلداري،وخصائص وهذه النتائج يمكن تفسيرها في ضوء طبيعة       

أوضحت أن أشكال سوء السلوك )2002أكرويد و طومبسون (التي تناولت سوء السلوك التنظيمي

التنظيمي األكثر انتشار داخل التنظيمات اإلدارية هي تلك المتعلقة ببعد تقييد العمل وبعد 

،عادة ما تسود اجـفي حين نجد أن أشكال سوء السلوك الخاصة ببعد تقييد اإلنت.االندماج

  .ت ذات الطابع الصناعي أو التجاريالتنظيما

نجد  )2 (و )1 (من جهة أخرى،وعند فحص أشكال سوء السلوك الخاصة بالمستويين       

وهو ما تم .أن هذه السلوكات هي األكثر انفالتا من السيطرة اإلدارية، والضبط والمراقبة

التمرد،تبديد  فسلوكيات.التعرض له بشيء من التفصيل في الخليفة النظرية لهذا البحث

كلها أشكال الزالت بعيدة عن السيطرة .الوقت،االعتداء،المضايقة،التظاهر بالعمل،السخرية

وإذا عدنا إلى اإلدارة الجزائرية،وحاولنا تفسير النتائج .الحقيقية لإلدارة كونا زئبقية الحركة

ل اللوائح المتوصل إليها في هذه الدراسة،فيمكن القول أن نظم المراقبة والضبط من خال

اإلدارية قوانين العمل،التي تركز على المسائل المتعلقة بضبط الغياب،السرقة واإلتالف، 

لم تتعدى األطر الجامدة ، التي تغذيها النظرة القاصرة والسطحية لحقيقة العنصر .التخريب

  .اإلنساني في التنظيم

ي في اإلدارة العمومية وعندما نحاول تفسير المستوى المنخفض لسلوك التحرش الجنس       

        وع أخرـوك يرتبط بنـنجد أن هذا السل.اجـي إلى بعد االندمـوادي والذي ينتمـبوالية ال

  .، يختلف تماما عن ضبط اللوائح اإلدارية التي لم يتمثلها العاملون من الضبط
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راد، والقيم يتعلق األمر هنا بجهاز ضبط أعمق يتمثل في ضبط المحيط االجتماعي لألف       

األخالقية التي يؤمنون بها، وكذلك العادات، والتقاليد، واألعراف،التي ال تزال توجه سلوك 

التي تمثل المتوسط الحسابي لسلوك  )1.41(ونتيجة .األفراد،وتقيد السلوك الجنسي المتحرر

  .)08( :المتضمن في العبارة رقم.التحرش قد تعكس في األغلب سلوك المعاملة غير الئقة

  

  :األولي نتائج الفرضیة مناقشة  - 2
  
وسوء السلوك  ات كل من الثقافة التنظيمية،ـة بمستويـج المتعلقـة النتائـإن مناقش       

التنظيمــي،أسهـم في بناء تصـور أو قاعدة معرفية لتحليل وتفسير بقية النتائج المرتبطة 

  :بفرضيات الدراسة

     )الفئة المهنية،األقدمية، الجنس(ةفرضيات الفروق بين المتغيرات الوسيط -

 .فرضية عالقة االرتباط بين متغيري الدراسة -

  

  : الجزئیة األولىمناقشة نتائج الفرضیة   -  1.2
ن فئة ـر إلى وجود فروق بيـوالتي تشي )1.1(ة الجزئية رقمـج الفرضيـإن النتائ        

تالف الخارطة اإلدراكية ألفراد الموظفيـن المرؤوسين وفئة المسئولين،قد يفسر في ضوء اخ

الفئتين،فهذه الخارطة التي يدخل في تشكلها مستوى المعلومات المتاحة،وموقع المسؤولية، 

يجعـل من إدراك كل فئة للثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسة   .وحتـى المستوى المعرفي

ميول عدائية لدى الموظفين كما يمكن اإلشارة إلى االتجاه النفسي المشحون ب.التي يعملون بها

المرؤوسين تجاه كل ما يتعلق باإلدارة،انطالقا من الصورة الهوامية المشكلة حـول السلطـة 

ثقافي للعاملين بأجهزة -وقد تم التعـرض في الفصـل الخامس إلى البنـاء النفس.بوجه عام

العامة للموظف المصالح الخارجية للدولة بوالية الوادي والذين يمثلون جزء من الصورة 
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هذه النظرة التي شكلت في ظل مراحل تطور اإلدارة الجزائري .الجزائري ونظرته لإلدارة

  .منذ االحتالل الفرنسي إلى يومنا هذا

أنه -عندما نحاول تسليط الضوء على حاالت معينة –مما يجعل األمر في بعض األحيان     

بات لفئة المسؤولين حول الثقافة التنظيمية، إذا قلنا أن بعض اإلجا.يتعدى متغير الفئة المهنية

ففي حوار مـع رئيس مصلحـة بإحدى .جاءت تعكـس الكثير مشاعـر الشك و االرتيـاب

يا عزيزي كلما تزداد (:رد قائال بطريقة ساخرة.اإلدارات، سألته عن حقيقة إدراكه للمسؤولية

            ) ..والطحين تزداد درجة في مستوى المذلة..درجة في المسؤولية في الجزائر

ومن هذا المثال يمكنا كذلك أخذ صورة عن نمـوذج إلدراك الفرد الجزائـري للمسؤولية 

  . وااللتزام الوظيفي

  

  : الجزئیة الثانیة مناقشة نتائج الفرضیة   -  2.2
المتضمنة وجود فروق بين فئة  )2.1(لقد دلت النتائج الخاصة بالفرضية الجزئية رقم        

وظفين مرتفعي األقدمية،وفئة منخفضي األقدمية،لدى أفراد عينة الدراسة،ويمكن تفسير هذه الم

الفروق،بأن انخفاض المتوسط الحسابي لفئة مرتفعي االقدمية يعود إلى الشعور باالرتياح لدى 

كما أن تأثير مستوى المعلومات المكتسبة حول .أفراد هذه الفئة في التعبير عن رأيهم بحرية

، وخبرات الممارسة المهنية يجعل الموظف أكثر فهم وإدراك لمضامين أبعاد الثقافة العمل

  .التنظيمية السائدة في المؤسسة التي ينتمي إليها

  

  : الجزئیة الثالثة مناقشة نتائج الفرضیة   -  3.2
إلى وجود فروق بين استجابات  )3.1(:تشير النتائج المتعلقة الفرضية الجزئية رقم        

راد العينة حول متغير الثقافة التنظيمية في ظل متغير الجنس،بمعني تأكيد هذه الفرضية، أف

إذا ما قورن  )2.205-2.083(على الرغم من كون الفارق بين المتوسطين جاء ضئيل جدا 

  .بالفارق الموجود بين فئة المرؤوسين والمسئولين حول نفس المتغير
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ن سياق فهم البنية السيكولوجية للمرأة العربية عموما وتفسير هذه النتيجة يأتي ضم         

        ظ  بسمات الشخصية المسالمةـت تحتفـوب على وجه الخصوص التي ال زالـي الجنـوف

وتفسيرها لكل ما هو موجود في محيطها،غالبا ما . و المستدخلة دوما لألحداث،والمواقف

 ةا في العديد من المسائل تتسم بااليجابيبحيث نجد مواقفه.يعكس ذاتها الخائفة، وغير واثقة

كشكل من أشكال الطيبة التي تصل أحيانا إلى درجة الخضوع،وبالتالي عدم القدرة .عموما

وأتذكر هنا أنه عندما بعض الموظفون يجيبون على عبارات .على تكوين نظرة مستقلة للحياة

ت أقل حدة من حيث سلبية االستبيان بشكل يعكس جرأة عالية وثقة في النفس،ظهرت الموظفا

  .  أرائهم بالنسبة للثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسة التي يعملون بها

أن تحقق الفرضيات الجزئية الثالثة يضفي إلى نتيجة مفادها أن الفرضية العامة األولى       

ول قد تحققت،أي تأكد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة ح

وهي نتيجة ترسخ اعتقاد .الجنس-االقدمية-الثقافة التنظيمية في ظل متغيرات الفئة المهنية

الباحث بأن الثقافة التنظيمية يعتبر مفهوما مظليا يدخل في تكوينه العديد المتغيرات التي تأثر 

ذه وعاء ه -في الحقيقة-على اعتبار أن هؤالء األفراد هم .في نوع ومستوى ادراكات األفراد

  .  الثقافة أو المرآة التي تمكن من رؤية الثقافة في صورة سلوك

        

  :الثانیة نتائج الفرضیة مناقشة  - 3
  

  : ولى األالجزئیة مناقشة نتائج الفرضیة   -  1.3
وذلك بوجود فروق ذات داللة  )1.2(:تشير النتائج إلى تحقق الفرضية الجزئية رقم       

وعند تفسير ذلك انطالقا    .التنظيمي،وفقا لمتغير الفئة المهنيةإحصائية حول سوء السلوك 

نرى أن هذا األخير ارتبط في الغالب، .من نتائج األبحاث التي تناولت سوء السلوك التنظيمي

وعليه تشكلت .بالسلوكات التي ال يرغب المدراء والمسئولون في رؤيتها في محيط العمل

. دون غيرهم ننظيمي صفة يتصف بها المرؤوسوصورة لدى الجميع أن سوء السلوك الت

فعندما يجيب الموظف البسيط على أي عبارة ترتبط بشكل من أشكال سوء السلوك التنظيمي 
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فإنه يدرك أنه هو المقصود،وأن والضوابط،واللوائح اإلدارية وضعت لمواجهته والحد     

ى تشعرهم بأنهم غير معنين في حين أن المسئولين،فقد تكون في أذهانهم فكرة أخر.من حريته

  .باألمر

الصورة نفسها نجدها في أسرنا،فعندما نذكر التصرفات الطائشة أو سوء سلوك ما       

غير ..هذه التصرفات باألطفال،الذين نعتبر أنفسنا مسئولون عنهم نلصق -في الغالب -فإننا

أنني عندما أعود إلى مالحظاتي في الموافق و األحداث التي عايشتها داخل أجهزة اإلدارة 

العمومية أجد الكثير من األمثلة التي تبين أن نفس أشكال سوء السلوك التي يقوم بها 

والفرق الوحيد هو أن .فس التعبير لدى المسئولينالموظفون المرؤوسون موجودة  كذلك،وبن

األمر الذي يجعلني أعتقد أن األمر ال .كل فئة تقوم بسوء السلوك بمعزل عن الفئة األخرى

يتعلق بنظام الئحي،وضع ليوجه أو يضبط تصرفات معزولة من سوء السلوك، يرتكبها 

رتبط بخلل في ذات الفرد ولكن األمر أعمق من ذلك بكثير إذ ي!بعض الموظفون المشاغبون

التي تشكلت وسط بيئة مشحونة بالمتناقضات و التجاذب الوجداني جراء .الجزائري عموما

  .                ازدواجية القيم والمعايير األخالقية

هو  -حسب رأى اإلدارة-فإذا تم التسليم بأن سوء السلوك التنظيمي لدى فئة المرؤوسين      

مراقبتها ونظامها الالئحي وضغوط العمل،أو لعدم إيمان الموظف  نوع من رد الفعل على

فإن تفسير ما .ما يقومون به من سوء سلوك تبأهدافها،أو لقصور في إدراك أبعاد، وانعكاسا

كما هو موضح من خالل  -يصدر عن بعض المدراء أو رؤساء المصالح من سوء سلوك

بعيدا عن السطحية .محيط العمليتطلب بحثا أعمق لمضمون سلوك الفرد في - النماذج

  .المألوفة من طرف اإلدارة في معالجاتها للمشكالت التنظيمية واإلنسانية

بعد أن علموا .مشهد لمجموعة من المدراء يهرولون مذعورين في رواق ديوان الوالية 3

  ..!بخروج السيد الولي من مكتبه

وعندما شعر بدخول .مكتبهامدير يحاول عنوة تقبيل سكرتيرته الخاصة،وهي جالسة في  3

لألخطاء  اموظف عليهـما صاح مزمجـرا في وجه السكرتيرة معاتبا إياه على عدم انتباهه

  ..!الكثيرة في المراسلة التي كلفها بكتابتها
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  ..!مدير ينتزع مكيف الهواء من أحد موظفيه ليكيف به زريبة خروفه المدلل 3

عد مغادرته المديرية ويتجه إلى منزله مدير يطلب من موظف بسيط أن يتستر عليه،ب 3

  .  لينام في مناسبة جدا مهمة

المخصصة ألفراد متعاملين  )السندويتشات(مدير يطلب من سائقه الخاص أن يأخذ بعض 3

نفس األمر يحدث مع بعض رؤساء .مع المديرية إلى منزله كوجبة عشاء ألفراد أسرته

اهزة المخصصة للموظفين في المناسبات الدوائر الذيـن يأخـذون جزء من الوجبـات الج

  .   االنتخابية، ويبعثون بها إلى منازلهم مع أحد الساقين المسخرين

مسؤول سامي في الوالية يطلب بشكل صريح من بعض المدراء إعادة تعديل بعض  3

بحيث .األرقام،الخاصة بقطاعهم والمتعلقة بالتقرير الذي سيتم إرساله إلى اإلدارة المركزية

  ...!  بح هذا التقرير يعكس حقيقة أن مستوى التنمية جيد جدا بالواليةيص

  

  : یةنالثاالجزئیة مناقشة نتائج الفرضیة   -  2.3
وذلك .تحقق هذه الفرضية )2.2(:توضح المعطيات الخاصة بالفرضية الجزئية رقم       

ء السلوك التنظيمي بتأكيد التحليل اإلحصائي وجود فروق بين استجابات أفراد العينة حول سو

الخاصة  )2.1(وهي نتيجة مماثلة لنتيجة الفرضية الجزئية رقم.في ضوء متغير األقدمية

بمتغير الثقافة التنظيمية،على اعتبار أن فئة مرتفعي األقدمية لهم قدرة أكبر على التكيف، 

ك مختلف وتمكنهم خبرتهم كذلك من إدرا.والتعامل مع الضوابط التنظيمية واللوائح اإلدارية

وعليه فأن التعبير الصريح عن سوء السلوك .التناقضات، التي يستغلونها لتبرير سوء سلوكهم

يعكس نظرة خاصة لهؤالء الموظفين، مفادها أن بعض أشكال سوء السلوك هي أمر طبيعي 

وقد يصل األمر في بعض الحاالت،إلى مستوى يعتقد فيه الموظف أن له . أمر واقع (وعادي،

انطالقا من تفسيره لضغوط العمل والظروف المحيطة ..! لتصرف بشكل سيئالحق في ا

 1979ادوارد،.Friedman 1977فريدمان،(هذا التحليل يتفق مع ما توصلت إليه أبحاث .به

Edwards( و)1979شارد إدواردتري Richard Edwards( و) 1992ريد Reed(  التي تناولت
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واعتبار تقييد . طرة  بين العاملين وأرباب العملسوء السلوك من خالل مفاهيم الصراع والسي

   المخرجات ،التخريب، أو المقاومة أنها محاوالت من العمال المتكررة لممارسة السيطرة 

، 2002 أكرويد و طومبسون،().مساومة الجهود:(في محيط العمل في إطار ما يطلق عليه بـ

  )مرجع سابق

  

  : ةلثلثااالجزئیة مناقشة نتائج الفرضیة   -  3.3
لقد كان متوقع أن توجد فروق بين استجابات أفراد العينة حول سوء السلوك التنظيمي        

إال أن التحليل اإلحصائي  )3.2(وكما هو مبين في الفرضية الجزئية رقم .وفقا لمتغير الجنس

أفرز نتيجة مغايرة لما هو مفترض،أي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

  .جابات الموظفين والموظفاتإ

عند مناقشة هذه النتيجة يمكن القول في ضوء المقارنة مع النتائج المتعلقة بالفرضيات        

فهي في الغالب، .أن هناك اختالف بالنسبة للمرأة بين سلوكها اللفظي وسلوكها الفعلي.األخرى

تميل إلى إظهار موفق ال تعبر بشكل صريح عن موقفها حول ما يحيط بها،بمعنى أنها ال 

وفي مقابل ذلك نجدها تجاري اآلخرين وتتكيف بسرعة، من خالل خبراتها    .واضح مميز

وبالتالي تكتسب الكثير من أشكال سوء السلوك التنظيمي،وتتعلم مع مرور .في محيط العمل

     الوقـت كيف تستغـل ضعفها وسلبيتـها في تبريـر بعض تصرفاتها التي تنتهك تنظيمات    

  .ولوائح اإلدارة

وعدم تحقق الفرضية  )2.2(و )1.2(:وعلى اعتبار تحقق الفرضيتين الجزئيتين رقم      

أي توجد .نستخلص أن الفرضية العامة الثانية قد تحققت بشكل نسبي )3.2( :الثالثة رقم

ة فروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة حول سوء السلوك التنظيمي وفقا لمتغيري الفئ

  . المهنية و األقدمية
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  :الثالثة نتائج الفرضیة مناقشة  - 4
  

سيكون من السهل تفسير النتائج في ضوء الفرضية الثالثة المتضمنة وجود ارتباط        

سالبة دالة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي داخل أجهزة المصالح 

فتحقق الفرضية .مناقشة النتائج للفرضية األولى والثانية بعد. الخارجية للدولة بوالية الوادي

  .هو تأكيد لمختلف النتائج المتحصل عليها )-0.641(:قيمتهاالثالثة بوجود عالقة ارتباط 

يمكن القول أنه يوجد تداخل . وعند محاولة تحليل وتفسير العالقة بين متغيري الدراسة       

إذ من الصعب فهم سلوك فرد ما إال في ضوء البيئة .سلوككبير بين الثقافة التنظيمية وسوء ال

وهذا ما يشير إليه معظم الباحثين في مجال علم النفس االجتماعي  الثقافية لهذا السلوك،

  .    والعمل والتنظيم من دراساتهم المتعلقة بالسلوك اإلنساني داخل التنظيم

د ذاته، إذا نظرنا له من زاوية من جهة أخرى، نجد أن سوء السلوك التنظيمي في ح       

فكلما انخفض مستوى .أخرى،نجد أنه ليس سوء مظهر من مظاهر الثقافة السائدة في التنظيم

الثقافة التنظيمية،تبعه بالضرورة ارتفاع في مستوى السلوك التنظيمي،وهي النتيجة الرئيسة 

  .     لمستقل و المتغير التابعبين المتغير ا.لهذه الدراسة والتي عكستها عالقة االرتباط السالبة
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  :خالصة نتائج الدراسة - 5
  
  

  :التي مجموعة من النتائج نلخصها في النقاط التالية توصل الباحث في هذه الدراسة 

وجود مستوى منخفض في مستوى الثقافة التنظيمية بأجهزة المصالح الخارجية للدولة  §

  .بوالية الوادي

بالنسبة لألبعاد األربعة المتضـمنة  .السلوك التنظيمي وجود مستوى متوسط من سوء §

مع مستويات مرتفعة في بعض أشكال سوء السلوك المرتبطة ببعد تقييد .التي تم قياسها

الوقت وتقييد العمل واالندماج،في حين سجل مستويات منخفضة في مسـتوى سـوء   

 .السلوك بالنسبة لبعد تقييد المنتج

ل،القانون والنظام،الفعالية،المكافأة،من جهة وأشـكال  بروز فارق واضح بين قيم العد §

 .   مما يعكس العالقة بين المتغيرين.التمرد ،تبديد الوقت،االعتداء:سوء السلوك 

وجود وفورق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقافة التنظيمية بالنسبة ألفراد العينـة   §

 .)نسالج.الفئة المهنية،االقدمية(حسب جميع متغيرات الدراسة 

وجود وفورق ذات داللة إحصائية في مستوى سوء السلوك التنظيمي بالنسبة ألفراد   §

وعدم وجود فروق بالنسبة لمتغير .العينة حسب متغيرات الفئة المهنية،ومتغير االقدمية

 . الجنس

وجود عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وسـوء السـلوك    §

  .  التنظيمي
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   تاالقتراحا -6
  

تزويد اإلدارة بمقترحات تفيد في التطوير التنظيمي الـذي   ،البحثكان من بين أهداف      

من خالل جملة من التوصيات التي تفيد في معالجة يندرج ضمن عمليات اإلصالح اإلداري،

دارة حسـين مسـتوى أداء أجهـزة اإل   مختلف مشكالت سوء السلوك التنظيمي وبالتـالي، ت 

   :العمومية الجزائرية

  ضرورة تبني خطة عامة للتطوير التنظيمي لإلدارة العامة الجزائرية بحيـث تبنـى     - أ

ويكـون الهـدف   . ثقافي للفرد الجزائـري –على دراسة عميقة وشاملة للبناء النفس 

األساسي من عملية التطوير هو خلق ثقافة تنظيمية قوية قادرة على توجيـه سـلوك   

 .جماح سوء السلوك التنظيمي العاملين وكبح
تنظيم دورات تدريبية للمدراء والمشرفين في مختلف مصالح اإلدارة العامة في مجال   - ب

االعتماد علـى البـرامج التدريبيـة    ضرورة مع اإلشارة إلى  ،إدارة وتسيير األفراد

 .وبرامج تدريب القادة ،ارات السلوكيةهالحديثة مثل برامج الم
المهارات و ،اللغة العصبية ظفين بدورات تدريبية في البرمجةتزويد مختلف فئات المو  - ت

 .االجتماعية
فعيل مختلف اآلليات التي تعالج مختلف المشكالت المرتبطة بسوء السلوك التنظيمي ت  - ث

التي الزالت تتصف بالجمود وسطحية التعامـل مـع مختلـف     )اللجان االستشارية(

 .القضايا التي تعرض عليها
لـدى   ،ية خاصة تلك التي تتعلق بموضوعات الرضا الـوظيفي القيام بدراسات مسح  - ج

وذلك بغية الكشف على مختلـف ضـغوط العمـل    .موظفي أجهزة اإلدارة العمومية

 .واالحباطات التي تعد منطلق لكثير من أشكال سوء السلوك
ومراكز  بالجامعة، قسم علم النفس( ضرورة تفعيل التعاون بين مؤسسة البحث العلمي  - ح

 ويتحقق هذا من خالل تبني القادة و )داري ومختلف أجهزة اإلدارة العامةالتطوير اإل

نطلق من االعتقاد بأن المعالجة العلمية هي السبيل األمثـل  ت ة،رؤية علمي المسئولين

 .لحل مختلف المشكالت المستجدة في أجهزة اإلدارة
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إلرشـاد  العمل من خالل استحداث مكاتـب ل محيط مجال الصحة النفسية في بالعناية   - خ

 . على مستوى كل تنظيم إداري النفسي في مختلف اإلدارات
وقسـم علـم الـنفس تتنـاول      اإلدارةتنظيم ندوات وملتقيات بالتنسيق بين أجهـزة    -  د

   مفهـومين أساسـين   امهباعتبارموضوعات الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي 

 .حياة التنظيمات الحديثةتحديد مسار في 
هـذه المنظومـة      صبح تبحيث .ةاإلدار ةجهزأالقيم داخل نظام ة بناء عادإلتبني خطة   -  ذ

باعتبارهـا األفضـل واألكثـر    .عكس القيم اإلسالمية في التعامل اإلنسانيت من القيم 

  .   انسجام من القيم التي نشأ عليها الفرد الجزائري
ضـوعات  استكماال للنتائج التي توصلت لها هذه الدراسة ال بأس مـن اقتـراح المو     - ر

 :  التالية
  وك التنظيمي في أجهزة اإلدارة العامةلنظام المكافآت وعالقته بسوء الس -

أثر القيم الدينية في كبح جماح سوء السلوك التنظيمي في المؤسسـات العموميـة    -

 .الجزائرية
الصراع بين الجماعات وعالقته بسوء السلوك التنظيمي فـي مؤسسـات اإلدارة     -

 .الجزائرية
دراسة بين واليات الجنوب وواليات .نظيمية وعالقتها بالفعالية التنظيميةالثقافة الت -

 . الشمال
وعالقتها باالنتماء التنظيمي داخل المؤسسات العمومية ذات الطـابع  بالقيم الفردية  -

 .    االقتصادي في الجزائر
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 :المراجع ≅

 :المراجع العربیة - 1

   :الكتب -&

  .القرآن الكريم  .01

 ،دارلسان العرب )1981(ال الدين بن مكرمـل جمـو الفضـ،أبورـابن منظ  .02

  القاهرة. المعارف

  ،2003،دار الفكر بيروت،منهاج مسلمجابر ، أبوكرالجزائري،  .03

دار ،البحث االجتماعياألسس العلمية لمناهح )1986(ن،ـإحسان محمد الحس  .04

  .، بيروت2الطليعة، ط

مصر للطباعة ،،دار نهضةالفكاهة في ألدب)2001(د ،ـأحمد محم،يـالحوف  .05

  . والنشر والتوزيع

  .،مكتبة عين شمس،،القاهرةاإلدارة العامة)1979(الحبيبي،علي،  .06

بحث في علم االجتماع -ـة والشخصيـةـالثقاف)1998(ي،ساميـة،ـالساعات  .07

  .،القاهرة3دار الفكر العربي،ط-الثقافي

  .،،دار الطليعة، بيروت1،طالتغير االجتماعي)1978(محمد أحمد ،،الزعبي  .08

 اإلدارة العامة،،ي الخدمة العامةـي فـد األخالقـالبع)1991(الصباغ،زهير،  .09

  . السعوديةالمملكة العربية 

-منظور مقارن-لتنظيميالسلوك اإلنساني وا)1996(دـر محمـناص،العديلي  .10

  .معهد اإلدارة العامة،الرياض

  
  
 

، مرامر للطباعة إدارة السلوك التنظيمي)1993(د ،ـر محمـناص،العديلي  .11
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  .الرياض1اإللكترونية،ط

،الدار السعودية،للنشر الوجيز في اإلدارة العامة)1984(ا،ـد مهنـالعلي،محم  .12

  .والتوزيع،جدة

 ،ديوان المطبوعات الجامعية،اإلدارة في اإلسالم)1991(ا ،ـومحمد مهن،العلي  .13

  .الجزائر

دار الشروق -سلوك الفرد والجماعة-سلوك المنظمة )2003(دةـماج،العطية  .14

  .للنشر والتوزيع،عمان

،دار وائل للنشر السلوك التنظيمي في المنظمات)2002(محمد سلمان،،العميان  .15

  . األردن،1والتوزيع،ط

دراسة السلوك اإلنساني (السلوك التنظيمي)2000(م،ـد القاسـمحم،القريوتي  .16

ر والتوزيع  ـروق للنشـدار الش )ي المنظمات المختلفةـالفردي والجماعي ف

  .  عمان األردن 

اء في العلوم ـالبحتة و اإلحصيـات الرياض،)1985( الهانسي،مختار محمود،  .17

  .مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية االجتماعية

نظرة سيكوسوسيولوجية ( من العائلية إلى التعاقدية،)2004( بوبكر منصور،  .18

  . مطبعة مزوار،الوادي،الجزائر)للتغير االجتماعي بوادي سوف

     إنجليزي،-عربي-زيـإنجلي-معجم الطالب)2004(ظ،ـد الحفيـون،عبـبيض  .19

  .دار الكتب العامية،بيروت،لبنان

،دار العلـم للنشـر وك التنظيمــيـالسل)1988(در،ـد،أحمـد بـحام  20

  .،الكويت1والتوزيـع ط

دار )سلــوك األفــراد والمنظمات(السلوك التنظيمي)1997(حريم،حسن،  21

  .زهران للنشر والتوزيع،عمان

والبيئة االجتماعية بين النظرية  السلوك اإلنساني) 2005(حسين،حسن سلمان،  .22
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  .لبنان) مجد ( راسات والنشر والتوزيع المؤسسة الجامعية للد،والتطبيق

،القاهرة،مطابع اإلدارة العامة في النظرية والممارسة)1976(،إبراهيم،درويش  .24

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب

  .،دار الحضارة،،الجزائرموسوعة األمثال الجزائرية)2002(رابح،خدوسي،  .25

،مؤسسة  االجتماع التنظيمعلم )2004(د،ـد أحمـد الحميـحسين عب،رشوان  .26

   .الشباب الجامعة،اإلسكندرية

  .،الدر الجامعية،،اإلسكندريةالسلوك في المنظمات)2000(راوية، حسن  .27

  .،الدار الجامعية،األسكندرية السلوك التنظيمي المعاصر )2003(راوية حسن،  .28

  .،القاهرة1989،عالم الكتب،علم النفس االجتماعيزهران،حامد عبد السالم،   .29

   .3دار الطليعة،بيروت،ط،التحليل النفسي للذات العربية)1982( علي،،زيعور  .30

،دار المعرفة الجامعية، االنحراف والمجتمع)1987(سامية محمــد جابــر،  .31

  .اإلسكندرية

،حقل سوء السلوك التنظيمي )2002(ومبسون،ـول طـفن أكرويد ،وبيست  .32

م أحمد الخزامي،دار الفجر للنشر والتوزيع   ـالحك عبد ترجمةالمعرفي جديد، 

  .القاهرة

 ،السلوك التنظيمي واألداء(1991) والس،.ج.اركـم دوود وـأن يـسيزالق  .33

  .معهد اإلدارة العامة ترجمة قاسم الرياض،

،ترجمة عبد الرحمان بن أحمد السلوك اإلداري)2003(هيربرت أي،،سيمون  .34

  .بن هنية معهد اإلدارة العامة بيروتعبد الرحمان .ود،هيجان

  .،دار الثقافة للطباعة تصرفات سلوكية، )1978(صبحي، سيد ،  .35

،مدخل بيئي مقارن،دار النهضة اإلدارة العامة)1979(عاشور،أحمد صقر،  .36

  .العربية،بيروت

الدار ،السلـوك اإلنسانـي فـي المنظمات)1989(ر ،ـد صقـأحم،عاشـور  .37
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  . تلجامعة،بيرو

          دراسـة  (التحليـل النفسـي والسـلوك الجمـاعي     (1958)شدلنجر، سـول   .38

ترجمة سامي محمـود  )في سيكولوجية الجماعات بوجهة نظر التحليل النفسي

  .دار المعارف في مصر علي،

المبـادئ  -اإلدارة العامة)2003(عبد الفتاح،محمد سعيد والصحن،محمد فريد،  .39

  .اإلسكندرية،يةالدار الجامع-والتطبيق

  .مناهج البحث العلمي،القاهرة،دار النهضة 1968بدوي،عبد الرحمان   

زيادة اإلنتاجية في المنظمات مـن خـالل   )2001(عبد الوهاب،علي محمد ،  .40

  .جدة،،شركة مصادرتشخيص وتغير الثقافة التنظيمية

لشـهاب،  دار ا،1،جتربية األوالد في اإلسـالم )1989(عبد اهللا ناصح،،علوان  .41

  . باتنة،الجزائر

،دار دراسات في علم النفس االجتماعي )1974(عبد الرحمان محمد،،عيسوى  .42

  .النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت 

،ديوان المطبوعات الجامعية،المطبعة القانون اإلداري )1990(عوابدي،عمار،  .43

  .الوطنية للكتاب

،ترجمـة أحمـد   القيم التنظيمية)1995(فراسيس ديـف، ومايك وودكـوك،  .44

  .الهيجان،معهد اإلدارة العامة،الرياض

  .  ،دار النشر للطباعة القاهرةالدوافع النفسية )2002(مصطفي ،،،فهمي  .45

،نشـاطها وأموالهـا،دار   اإلدارة العامـة )2002(فهمي،مصطفى أبـو زيـد،    .46

  .المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية

  .،دار الثقافة،،الدوحةدراسات في أصول الثقافة)1989(قمبر،محمد وآخرون،  .47

  . 1، مكتبة جرير، طالحمقى في العمل)2002(كينيث، ليويد،  .48

  .،التنظيم اإلداري،مطبعة حلب،،الجزائرالقانون اإلداري)1999(لباد،ناصر،  .49
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السلــوك التنظيمـــي والتطـوير    )2002(جمـال الديـن ،،لعويسـات  .50

  .،الجزائر،دار هومةالتنظيمي

دار هومـة للطباعـة والنشـر    .مبادئ اإلدارة)2003(لعويسات،جمال الدين،  .51

  .والتوزيع،الجزائر

،ترجمة كمال شاهين وعادل مصطفى علم النفس الثقافي)2002(،مايكل،كول  .52

  . ،بيروت لبنان1423،م1دار النهضة العربية ط

،شـركة  م الـنفس طرائق ومنهجية البحث في عل )2003(فاروق ،،مجذوب  .53

  . بيروت،لبنان.،1المطبوعات للتوزيع ط

 -دراسة في علم االجتماع التنظيم-مجتمع المصنع )1975(محمد،علي محمد،  .54

    .القاهرة.2:الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط

،دار النهضـة  أساليب االتصال والتغيـر االجتمـاعي   )1988( محود،عودة،  .55

  . العربية،بيروت

  ).رؤية معاصرة(إدارة السلوك التنظيمي،أحمد السيد،مصطفى  .56

،سـنة،الهيئة  معجـم العلـوم االجتماعيـة    )1975(إبراهيم وآخرون،،مدكور  .56

   .،القاهرةالمصرية العامة للكتاب

،ديـوان  اإلحصاء والقيـاس النفسـي والتربـوي   )2003(مقدم عبد الحفيظ،  .57

  .  المطبوعات الجامعية،الطبعة الثانية،الجزائر

ــد ،،هوبر  .58 ـــة  )1995(وينفري ـــة الشخصي ــى سيكولوجي ــدخل إل ، م

  .ديوان المطبوعات الجامعية.ترجمـة،مصطفى عشوي

  .،دارالنهضة،،بيروتالثقافة والشخصية)1981(وصفي، عاطف،  .59

  

  

  :الرسائل الجامعیة - 4 
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ض مؤشرات الثقافة ـة من خالل بعـة الفعاليـدراس )2004(،رـبوياية،محمد الطاه .1

،رسالة دكتوراه غير منشورة،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم تنظيميةال

  .  علم النفس وعلوم التربية،جامعة منتوري قسنطينة،الجزائر

،رسالة الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي )2005(،د فرحانـاوي،حمـالش .2

ة نايف العربية للعلوم األمنية، ـجامع اـة الدراسات العليـر منشورة،كليـماجستير غي

    .المملكة العربية السعودية

       ا الوظيفي ـها بالرضـة وعالقتـة التنظيميـالثقاف )2001(،انـالفالح،نايف بن سليم .3

،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الدراسات العليا جامعة نايف ةـزة األمنيـفي األجه

 .لكة العربية السعوديةالعربية للعلوم األمنية،، المم

       ة التنظيمية وعالقتها بالسلوك القيادي ـالثقاف)2003(د آل سعود،ـبن ماج ور،ـمنص .4

رسالة ماجستير غير منشورة،كلية  ة العربية السعوديةـة بالمملكـاإلدارة المحلي يـف

 .يةالدراسات العليا جامعة، نايف العربية للعلوم األمنية،،المملكة العربية السعود

  

  :المجالت والجرائد - 3

تحليل في المحتوى والخصائص (الثقافة والثقافة الفرعية)2002(إسماعيل بن السعدي، -1

  . ديسمبر 18جامعة قسنطينة،العدد.النموذجية،مجلة العلوم اإلنسانية
االجتماعية / تشخيص المشكالت النفسية )1997(ن،ـم عبد الرحمـإبراهي،بـرج -2

نحو برنامج تكاملي لمناهج البحث العلمي بين "دوة الدراسية الثانية،أعمال الن وعالجها،

كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية،المملكة العربية " وم اإلنسانيةـي والعلـمعارف الوح

 .السعودية سبتمبر

،قضايا في الهوية االجتماعية سيكولوجية العالقات بين الجماعات)2006(أحمد،،زايد -3

  المجلس الوطني للثقافة والفنون  326:ددـة العـم المعرفـلاة عـت،سلسلذاـف الـوتصني

 .واآلداب،الكويت
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ـ  2052،صحيفة الوطن،العددالعنف في أماكن العمل)2006(عبد الفتاح،،صوفي -4 اريخ بت

  .المملكة العربية السعودية)2006(ماي13

ـ     )1992(،فراج،عثمان -5         وطن العربـي الثقافة وعملية التنشـئة االجتماعيـة فـي ال

     .الجزائـر .1992نـوفمبر  30-28المنعقـد فـي   .وقائع الملتقي الدولي)عبد الحفيظ مقدم(

 .جامعة الجزائر

أعمل الملتقي الدولي المنعقد بالجزائر  ( الثقافة والتسيير )1992( عبد الحفيظ،،مقدم -6

    .جامعة الجزائر )1992(نوفمبر  28-30

تأثيـر االختالفات المحتملـة للقيم الثقافية في أداء )2005(صالح الدين،،الهيتـي -7

 .،األردن1العدد،1، المجلة األردنية في إدارة األعمال،المجلد العاملين

ي تقليل فرص الفساد ـة فـات الوظيفيـأثر األخالقي)2006(آسار،فخري عبد اللطيف، -8

     شهرية،  )مجلة الكترونية(ةـوم اإلنسانيـة العلـلجم ةـف الحكوميـي الوظائـاإلداري ف

 . 2006جويلة  29:العدد

تأثير القيم الثقافية على الكفاءة اإلدارية في كوريا  1994 الخزندار،جمال الدين -9

 .،سلطة عمان،معهد اإلدارة العامة56:،مجلة اإلدارة،العددواليابان و الواليات المتحدة

ي تشكيل ثقافة منظمتين سعوديتين أهمية قيم المديرين ف1992هيجان عبد الرحمان، -10

اض،معهد ـالري 74دد ـمجلة اإلدارة العامة،الع)الهيئة الملكية للجبيل وينبع،وشركة سابك(

  .اإلدارة العامة

  

  
  :حكومیةالوثائق ال 1

     المـؤرخ  132-94الجمهورية الجزائرية،رئاسة الحكومية،المرسوم الرئاسـي رقـم    -1

  .)94.39رقم .م. ر.ج( 94-05-29في 
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المتضمن القانون األساسي النموذجي  23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  -2

   )13،1985:رقم.ر.ج(.لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية

  .1989الحكومية،وثيقة دستور ةالجمهورية الجزائرية،رئاس -3

أكتـوبر  17المؤرخ في  192/89الجمهورية الجزائرية،رئاسة الحكومية،المرسوم رقم  -4

 ). 44/1994:رقم.ج(1989

ــم     -5 ــوم رق ــة الحكومية،المرس ــة الجزائرية،رئاس ــؤرخ  09-90الجمهوري                الم

  ).1990/ 15:رقم. ر.ج(والمتضمن قانون الوالية 07/04/1990في 

 07/04/1090في  المؤرخ 08-90الجمهورية الجزائرية،رئاسة الحكومية،القانون رقم  -6

  ).15/1990:رقم. ر.ج(البلديةالمتضمن قانون 

ــم    -7 ــوم رق ــة الحكومية،المرس ــة الجزائرية،رئاس ــؤرخ  215 -94الجمهوري               الم

  .يحدد هياكل وهيئات اإلدارة العامة للوالية.94- 07 23في 

ــم    -8 ــوم رق ــة الحكومية،المرس ــة الجزائرية،رئاس ــؤرخ  347 -92الجمهوري              الم

            المـؤرخ  285-90ي يعـدل ويـتمم المرسـوم التنفيـذي رقـم      الذ 14/09/1992في 

  .الذي يحدد أجهزة اإلدارة العامة بالوالية وهياكلها وعملها 29/09/1990في 

ــم    -9 ــذي رق ــوم التنفي ــة الحكومية،المرس ــة الجزائرية،رئاس                215/94:الجمهوري

  ).48/1984: رقم. ر.ح(

جـوان   15المؤرخ فـي   06/03:رئاسة الحكومية،األمر رقمالجمهورية الجزائرية، -10

  ).  46/2006:رقم.ر.ج(المتضمن القانون األساسي العام للموظيفة العمومية 2006

          المـؤرخ   99-90الجمهورية الجزائرية،رئاسة الحكومية،المرسوم التنفيـذي رقـم    -11

اتجاه موظفي و أعـوان اإلدارات  المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري  72/03/90في 

  ).13/1990:رقم.ر.ج(المركزية والواليات والبلديات وكذلك المؤسسات العمومية

  .2007المدريات الوالئية بوالية الوادي،القوائم االسمية للموظفين جانفي -12

  .    2006ديسمبر -مديرية التخطيط لوالية الوادي،التقرير اإلحصائي لوالية الوادي -13



                                                                                                         مراجعال  ? 
4      

 208 /  ةی نظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائرالثقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك الت                                                       

-المراقب المالي لوالية الوادي،تقارير وضـعية المـوظفين بالمـدريات الوالئيـة     -14

  .2007جانفي

  

  :مواقع االنترنیت - :

- http.www.almarefah.com/images ،2005عبد المنعم ،السلمون  . 

- www.alqabas.com  ، 2006   )االستقواء على الضعيف(العمل ومشاكله،مهدي السعيد 

- http./www.holol.net  الطباع الشخصية 2006عبد اهللا ،عسكر  

- www.montadayat intikheb.com . )هل الظلم من شيم الرجال(موضوع      

- www uluminsania.net  ار فخري عبد اللطيف2006. أس.  

- http://www minshawi.com    التسيب اإلداري ،2006 ،أ،المنشاوي.  

- www .FISEB. COM.  هربراج.م.         
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  - قسنطینة - جامعة منتوري

  قسم علم النفس وعلوم التربیة
  
  :التعلیمات - أ
  

 ..أخي الموظف     
الثقافة التنظيميـة وعالقتهـا بسـوء السـلوك     في إطار إعداد بحث علمي بعنوان     

رف علـى  بعـض   فإن هذا المقياس وضع للتع.التنظيمي في اإلدارة العمومية الجزائرية
  . الجوانب ذات الصلة بالقيم التنظيمية السائدة في المديرية التي تعمل بها

كل عبارة بوضع عالمة حول منك أن تقرأ جميع العبارات جيدا،ثم تعطي رأيك  يرجى    
)X (من عالمة أمام  عدم وضع أكثرمع .في الخانة المناسبة،والتي ترى أنها تعكس رأيك

  .عبارة واحدة
وعليه فأن جديتك و أجابتك الموضوعية .ذا المقياس وضع لغرض البحث العلمي فقطه    

  . هي السبيل للتحقيق أفضل النتائج
  

v مثال توضيحي لكيفية اإلجابة:   
  

االستجابة    الرقم
  العبارة 

موافق 
   تماما

غير   موافق
  متأكد

غير 
  موافق

موافق  غير
  إطالقا

صف توالعالقات بين موظفي المديرية   61
   .جيدةبأنها 

    

  
      

  

  )موافق تماما(اختر كان رأيك أن العالقات جيدة للغاية وبشكل دائم أو مستقر  إذا3
  )قـــمواف(كان رأيك أن العالقات جيدة في غالب األحيان  إذا3
  )غير متأكد(اختر كان رأيك أن العالقات متقلبة وغير مستقرة إذا 3
  )موافق غير(اختر إلى حد ما  كان رأيك أن العالقات ليست سيئةإذا 3
  )إطالقاموافق غير (اختر كان رأيك أن العالقات سيئة للغاية وفي أغلب األحيان إذا 3
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  :البیانات الشخصیة - ب
  

Öاسم المديرية التي أعمل فيها:  

Öذكر              أنثى:  الجنس  

Öلياع منصبموظف             أشغل  : الرتبة المهنية  

Ö سنة :            األقدمية المهنية  

  
  :عبارات المقیاس -ج
  

االستجابة    الرقم

  العبارة 

موافق 

  تماما

غير   موافق

  متأكد

غير 

  موافق

موافق  غير

  إطالقا

ات رؤساء المصـالح بالمديريـة   تصرف  01
  . تبين أنهم في موقع المسئولية

          

تبذل جهود كبيرة من طرف الـوزارة    02
    .لمديرينلتحسين مستوى ا

          

ــز للم   03 ــأ األداء المتمي ــؤولين يكاف        س
  . على المكاتب والمصالح بالمديرية

          

تولى اإلدارة عناية كبيرة للتأكد من أن   04
  .قراراتها المهمة تأخذ بعين االعتبار

          

جهد متواصل من طـرف اإلدارة  هناك   05
   .للوصول إلى طرق عمل فعالة

          

صرف سؤولون في المديرية الميتجنب   06
  .أموال ال ضرورة لها

          

تتعاطف اإلدارة مـع األفـراد الـذين      07
   .يعانون صعوبات حقيقية

          

بأنه لجعل كل موظف يشعر تبذل عناية   08
  . جزء من فريق العمل

          

   تعتبر القواعد واإلجـراءات التنظيميـة     09
  . عادلة ديرية في الم

          

سواء  بقوة عن مصالحهاديرية المتدافع   10
  .في الوالية أو على مستوى الوزارة

          

موظف في هـذه المديريـة   يدرك كل   11
   فراد المتعـاملين  ضرورة االهتمام بـاأل 

  .مع القطاع
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االستجابة    الرقم

  العبارة 

موافق 

  تماما

غير   موافق

  متأكد

غير 

  موافق

موافق  غير

  إطالقا

واإلبداع تشجيعا في هـذه   يلقي التجديد  12
  .ديريةالم

          

   .ديريةلإلدارة احترامها في هذه الم  13
  

          

تسعى المديريـة إلـى تعيـين أفضـل       14
  .   المرشحين في المناصب اإلدارية 

          

بصـورة  ينبه المسؤولون في المديرية   15
بخصــوص طريقــة أدائهــم  منتظمــة
  لمهامهم 

          

ة الماضـية أثبتـت   خالل السنوات القليل  16
الـوزارة  التي اتخذتها المهمة القرارات 
  .  حد كبير ىنجاحها إل

          

بانتظـام  يتم تقييم أساليب العمل الجديدة   17
دى فعاليتها في تحسين نشـاط  لمعرفة م
    .المديرية

          

 جعـل الموظفـون  تبذل جهود كبيـرة ل   18
دورهم فـي التنميـة   يدركون ديرية المب

  الشاملة للوطن 

          

فرصـة  في المديريـة  يمنح الموظفون   19
عادلة لسماع شـكاواهم عنـدما تنشـأ    

   .خالفات ما

          

يتوزع الموظفون على مختلف مصالح   20
   .المديرية بصفة مالئمة وعقالنية

          

توجد عدالة في هذه المديريـة وجميـع     21
  . الموظفون يلمسون ذلك في الواقع

          

لتي تواجهها المديريـة  اتعالج التهديدات   22
   .بجدية وصرامة

          

ــؤمن   23 ــافس  ت ــعار التن ــدريتنا بش           م
       مع القطاعات األخرى فـي الواليـة،  
أو مع المدريات الوالئية األخرى التابعة 

  .لنفس القطاع

          

يحترم ويقدر المسئولون في المديريـة    24
األفكار الجديدة التي تقتـرح لتحسـين   

  .نشاط المديرية

          

من الواضح أن رؤساء المصـالح فـي     25
هذه المديرية يسـتحقون الصـالحيات   

  . لممارسة أعمالهمخولة لهم مال
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االستجابة    الرقم

  العبارة 

موافق 

  تماما

غير   موافق

  متأكد

غير 

  موافق

موافق  رغي

  إطالقا

جهـود كبيـرة لتطـوير    الوزارة تبذل   26
  . في اإلدارة والتسيير مهارات المديرين

          

بصــورة  –اإلداريــة  تمكافــأتم التــ  27
األداء فـي هـذه   على أساس –واضحة

   .ديريةالم

          

ــط   28 المســئولون فــي اإلدارة  يخط
جيـدا لمسـتقبل    )الـوزارة (المركزية
  .القطاع

          

لقطاع الذي أعمل به بالمستوى يعرف ا  29
الجيد لنشاطه وخدماتـه التـي يقـدمها    

  .للمواطن

          

يقيم رؤساء المصالح من طرف المدير   30
   .حسب مستوى فعالية نشاط مصالحهم

          

ـ    31 مـدى  دير القطـاع  يوضح سـلوك م
  . ديريةالمموظفي اهتمامه بمصلحة 

          

ديريـة  يرتبط الموظفون فـي هـذه الم    32
المصالح التي ينتمـون  طا شديدا بارتبا
  . إليها

          

المبادئ األساسية للسـلوك فـي هـذه      33
  .جيدامديرية مفهومة و واضحة ال

          

عرقلـة  ال تعمل نقابات العمال علـى    34
   .نشاط المديرية

          

مختلف المصـالح  تستخدم المنافسة بين   35
   .في المديريةلرفع معايير األداء 

          

الفرص عندما ديرية استغالل لماحسن ت  36
  . تاح لهات

          

ديريـة  هـذه الم المسؤولون فـي  يمنح   37
  .صالحيات معادلة لحجم مسؤولياتهم 

          

  يحصل األفراد ذوو القدرات اإلداريـة    38
فرص حقيقية لتطـوير مسـتقبلهم    ىعل

  .الوظيفي

          

م ييهو المعيار األساسي لتقالجيد األداء   39
  .القطاعسؤولين بمال

          

ــرارات اإلدارة ال   40 ــغ ق ــة تبل         مركزي
  .إلى مصالح المديرية بشكل فعال

          

  
  



                                                                                            المالحق ? 
4    

  216/   یةلثقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائرا                                                          

  
االستجابة    الرقم

  العبارة 

موافق 

  تماما

غير   موافق

  متأكد

غير 

  موافق

موافق  غير

  إطالقا

المستوى الضعيف لألداء غير مسـموح    41
   .ديريةفي هذه المبه 

          

     بتصـرفاتهم أنهـم  سـؤولون  يبين الم  42
   .التسيير الماليدراية ب ىعل

          

            .مكان عمل جيدديرية تعتبر هذه الم  43
عـن  ديرية في هذه المموظفون لى الخيت  44

الخاصـة ليسـاعد بعضـهم    مصالحهم 
  .بعضا

          

ـ تتصف القواعد   45 ـ  اتوالتنظيم     ةالداخلي
  .بأنها عادلةديرية في هذه الم

          

      اإلدارة بفعاليـة مـع أي شـئ     تتعامل  46
نشاط عمـل  أو شخص يمكن أن يعوق 

  .المديرية

          

في هذه المديرية الجميع متفقون علـى    47
  .مصالحبين التجنب المنافسة الهدامة 

          

   تحظى مهارات و قـدارات المـوظفين     48
في المصلحة المالية بتقدير عـالي فـي   

   .هذه المديرية

          

لمـديرون علـى خـط سـير     يحافظ ا  49
  . ديريةالم

          

  م أداء المدير بصـورة منتظمـة   يتقييتم   50
      من طرف السـلطات العليـا بالواليـة    

  .أو الوزارة

          

  موظفين علـى المبـادرات   يتم مكافأة ال  51
  .التي تساعد على نجاح المديرية

          

با جيدا في أساليب درييتلقى المديرون ت  52
  . اراتاتخاذ القر

          

الجميع يفتخر كونه يعمـل فـي هـذه      53
  .المديرية

          

ديرية يـتم التصـرف فـي    في هذه الم  54
  .بحكمةميزانية المديرية 

          

هذه المديرية خالية من مظاهر الجهوية   55
  .أو الحساسيات العرقية
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االستجابة    الرقم

  العبارة 

موافق 

  تماما

غير   موافق

  متأكد

غير 

  وافقم

موافق  غير

  إطالقا

تسعى المديرية إلى تشكيل فرق عمـل    56
   .فعالة بمختلف المصالح

          

      بالمديريــة تعمــل القواعــد اإلداريــة   57
  .على تسهيل إنجاز العمل و ال تعرقله

          

من أجل كل ما في وسعها اإلدارة تعمل   58
  . ديريةحماية مصالح هذه الم

          

مع المديريات األخـرى  يقاس التنافس   59
  . بانتظام

          

     األخذ باألفكار الجديـدة يـتم بسـرعة      60
  .ديريةفي هذه الم

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  استبیان سوء السلوك التنظیمي                  
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  - قسنطینة - جامعة منتوري

  قسم علم النفس وعلوم التربیة
  
  :التعلیمات - أ

  
  ..أخي الموظف       
الثقافة التنظيمية وعالقتهـا بسـوء السـلوك    في إطار إعداد بحث علمي بعنوان       

بات الحصـول علـى   والذي يندرج ضمن متطل.التنظيمي في اإلدارة العمومية الجزائرية
فإن هذا االستبيان وضع للتعـرف علـى   .شهادة الماجستير في علم النفس العمل والتنظيم

بعض الجوانب ذات الصلة ببعض نماذج من سوء السلوك داخل أجهزة اإلدارة العموميـة  
  .الجزائرية

كل عبـارة بوضـع    حولمنك أن تقرأ جميع العبارات جيدا،ثم تعطي رأيك  يرجى      
       عـدم وضـع أكثـر     مـع .في الخانة المناسبة،والتي ترى أنها تعكس رأيك )X( عالمة

  .من عالمة أمام عبارة واحدة
هذا المقياس وضع لغرض البحث العلمي فقط ونتائجه تسهم فـي تحسـين اإلدارة         

  . وعليه فأن جديتك و أجابتك الموضوعية هي السبيل للتحقيق أفضل النتائج.الجزائرية
  
  

  :البیانات الشخصیة - ب
  

  
  

Öاسم المديرية التي أعمل فيها:  

Öذكر              أنثى:  الجنس  

Öلياعمنصب أشغل      موظف            :الرتبة المهنية  

Ö سنة  :            األقدمية  
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  :سوء السلوك التنظیمي:استبیان - ج
  

  
  
  الرقم

  
  

  العبارة

  

موافق 

 تماما

  

 موافق

  

غير 

 كدمتأ

  

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

ليس من عادتي التجمع رفقة الزمالء لبعض   01
الوقت في احدى المكاتـب بـال ضـرورة    

  .وظيفية

          

ال يوجد في المديرية من  يسـتغل معارفـه      02
  .الشخصية لالستقواء على زمالئه في العمل

          

ال يوجد بين موظفات المديرية من لها مظهر   03
  .مشكالت تتعلق بالتحرش الجنسيتثير به 

          

ـ منصب عملـي لل أرفض استغالل   04 ل  وحص
ــرعية    ــر ش ــة غي ــب مالي ــى مكاس            عل

  .المديريةالمتعاملين مع من 

          

ال أغادر أبدا مكان عملي من أجـل تنـاول     05
  .قهوة خارج المديرية

          

بين الموظفين  -أحيانا–الخالفات التي تحدث   06
ــ ــة  ال عالق ــراعات الجهوي ــا بالص          ة له
   . أو الحزبية

          

ال يكفي وحده لقياس ت العمل اقيومااللتزام ب  07
  .كفاءة الموظف

          

تلقى الموظفات في هـذه المديريـة معاملـة       08
  .الئقة

          

مضايقة الموظف الجديد سلوك غير مقبـول    09
  .من طرف جميع الموظفين بالمديرية

          

أنه مـن الضـروري عـدم تخريـب     أرى   10
سيارات المديرية ألنها تساعد الموظف كثيرا 

  .في أداء عمله

          

لست في حاجة إلى استخدام أسلوب العطـل    11
  .   عن العملالمتكرر المرضية لتبرير غياب 

          

ال يوجد في مديريتنا من يجعل مـن نفسـه     12
  .أضحوكة بالتهريج أثناء فترة العمل
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  الرقم

  
  

  العبارة

  

موافق 

 تماما

  

 موافق

  

غير 

 متأكد

  

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

الـذين   يفضل المدير التعامل مع الموظفـون   13
أن أكون  يظهرون اهتمام بالعمل،وأنا أحب 

  .منهم

          

ــد     14 ــى تجدي ــة عل ــدرة المديري ــم ق رغ
   التجهيزات،فأنا أحـرص علـى المحافظـة    

   .القديمة على سالمة التجهيزات

          

انجاز المهام وفي مواعيدها المحـددة   15
  .صفة يتميز بها موظفو هذه المديرية

          

أخــذ بعــض األغــراض مــن المديريــة،   16
لالستعمال الشخصي يعتبر سـلوك سـرقة   

  . بالنسبة إلي

           

أرفض المشاركة في مضـايقة أي موظـف     17
        حتــى وأن كــان هــذا الموظــف يتقــرب

   .      من المسؤولين على حساب زمالءه

          

 الموظفون بالمدريـة  مهـامهم بـنفس    يجز  18
الوتيرة من النشاط،حتى فـي ظـل غيـاب    

  .المدير

          

 -أبـدا –ضغط العمل وكثرة المهام ال يجعلني  19
أفكر في تعطيل الجهاز أو أدوات العمل التي 

  .بحوزتي

          

ياب متـى  رغم أن عملي يتيح لي فرصة الغ  20
  .من العمل أشاء،فأنا ال أستغل ذلك للتهرب

          

أحاول التقيد حرفيا بكل تعليمات المسـؤول    21
  .  وال أعتبر ذلك نوع من الذل أوالمهانة

          

رؤسـاء   (ال يوجد مـن بـين المسـؤولين     22
من هو محل سـخرية   )المصالح أو المكاتب

  .  واستهزاء بسبب تصرفاته

          

خفاء أو تالف الوثـائق اإلداريـة   أعتبر أن إ  23
  .بهدف االنتقام هو وسيلة غير أخالقية

          

ال أرفض القيام بأي عمل إضافي حتى لو لم   24
  .يكن هناك تعويض مادي
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  الرقم

  
  

  العبارة

  

موافق 

 تماما

  

 موافق

  

غير 

 متأكد

  

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 إطالقا

سـعي  أحب هذه المديرية وأبدل مـا فـي و    25
  .للمحافظة على ممتلكاتها

          

ليس من عادة مـوظفي المديريـة مواجهـة       26
  .تعليمات اإلدارة بسلوك التهكم والسخرية

          

في مديريتنا الجميع يحرص على عدم تبديـد    27
  .  الورق

          

جيد خاصة ز عملي بشكل اأنجأحرص على   28
  .     ياستعجالالمهام التي لها طابع 

          

 يوجد في مدريتنا،موظفون لهم ميل إلـى  ال  29
  . في العمل إثارة المشاكل بمضايقة زمالئهم 

          

ليس من اهتماماتي السعي وراء الصـفقات    30
      التي تحـدث داخـل المديريـة للحصـول    

                                                                               .على مكاسب مالية

          

أحرص دائما على إتباع اإلجراءات القانونية   31
  .للحصول على اإلذن بالغياب    من اإلدارة 

          

حل المشكالت والخالفات بواسـطة العنـف     32
سلوك بعيد عن تصرفات  كالسب أو الضرب

  .العاملين بهذه المديرية

          

ال يبدد الموظفون الوقت بالتجمع فـي رواق    33
توقيع على ورقـة الحضـور   بعد الالمديرية 
   .اليومي

          

مدريتنا خالية من أي مظهر مـن مظـاهر     34
  .التحرش الجنسي

          

  
  
  
  
  
      

  
  
 
  
  



  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

  الدرجات الخام إلجابات أفراد عینة الدراسة       
 



االنــاثدرجــاتالذكــوردرجــاتاالقدميةد.منخفضياالقدميةد.مرتفعيالمسؤوليندرجــاتالمرؤوسيند.الموظفينالمجبيــندرجــات
س.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.ت

13.081.091.862.463.081.093.081.092.81.83.081.092.881.02
22.911.562.111.852.911.562.911.562.111.852.911.561.682.46
32.81.82.881.022.81.81.862.442.881.022.81.81.253.1
42.111.851.863.152.162.592.162.591.863.152.111.851.183.45
51.862.441.412.752.881.352.1621.412.752.862.441.382.86
62.881.022.163.013.010.992.632.352.163.011.863.152.552.09
71.863.152.51.593.180.842.881.352.51.591.412.751.932.55
81.412.752.1621.113.151.183.453.050.92.163.012.552.38
92.163.013.050.92.452.151.382.860.263.922.162.592.22.65

102.162.590.263.923.311.22.982.091.563.12.51.592.882.3
111.732.461.563.11.133.013.010.991.662.852.1623.082.15
122.51.591.662.852.232.923.180.841.682.463.050.93.052.31
132.1621.682.463.512.562.152.091.433.740.263.922.432.23
143.050.91.433.741.763.091.113.151.732.461.563.11.433.51
150.263.921.732.461.13.051.23.742.481.591.662.8532.45
161.563.12.481.593.162.061.063.61.253.11.433.742.912.4
171.662.851.253.12.52.122.452.152.332.251.732.461.712.45
181.682.462.632.352.92.52.412.153.450.842.481.592.42.06
191.433.742.332.251.712.192.912.33.311.22.632.352.12.25
202.481.591.183.450.082.452.552.092.91.182.332.252.423.1
211.253.11.382.863.152.561.133.11.932.552.881.352.482.18
222.632.352.982.092.82.32.382.52.22.652.982.092.182.04
232.332.252.152.092.713.12.032.292.562.53.010.992.182.71
242.881.351.23.742.782.742.552.382.882.33.180.841.263.1
251.183.451.063.62.83.150.853.9232.052.152.092.612.87
261.382.862.452.151.223.093.082.152.432.231.113.152.332.98
272.982.092.412.153.352.183.052.311.433.511.23.741.852.85
283.010.992.91.181.911.912.232.292.52.121.063.63.082.98
293.180.842.912.31.633.152.452.5532.453.450.841.63.56
302.152.092.552.092.232.043.512.562.912.42.452.151.93.23

الرقم



311.113.151.932.552.483.151.763.091.712.453.311.23.112.87
321.23.742.382.52.333.021.13.051.42.062.412.151.363.1
331.063.62.032.292.912.962.062.152.12.252.91.181.883.65
343.450.842.552.382.12.951.562.980.952.062.912.32.683.01
352.452.152.22.652.532.981.962.252.182.51.133.012.52.9
363.311.22.562.52.013.111.353.011.063.152.382.51.363.52
372.412.150.853.923.052.123.162.972.423.12.032.292.82.85
382.91.182.882.33.032.51.382.592.842.182.562.52.652.75
392.912.33.082.152.482.652.252.7622.250.853.922.832.46
402.552.093.052.310.953.152.52.092.572.52.232.293.052.65
411.133.012.452.552.53.152.912.52.082.272.452.551.633.6
421.932.5532.031.712.191.83.1532.031.93.2
432.382.52.062.150.083.323.152.083.512.562.822.75
442.032.291.562.982.712.643.062.551.763.090.952.15
452.552.381.962.251.023.51.152.51.13.052.53.15
462.22.652.432.233.082.482.952.552.062.150.973.56
472.562.51.433.512.22.651.453.131.562.98
480.853.921.353.013.132.561.73.061.962.25
492.882.32.52.122.182.040.413.11.353.01
503.082.151.382.592.182.712.483.152.52.12
513.052.310.083.322.553.13.082.983.162.06
522.232.292.912.40.963.051.93.231.382.59
532.452.551.712.450.42.970.333.082.252.76
5432.032.42.062.982.022.252.750.952.97
553.512.562.252.760.32.983.112.872.52.09
561.763.092.12.251.852.372.683.012.92.5
571.13.050.952.972.82.32.183.22.182.5
582.062.152.182.51.753.152.582.981.063.15
591.562.981.063.152.713.12.532.951.712.19
601.962.252.423.12.782.742.52.90.083.32
612.432.232.482.181.312.52.832.8522.25
621.433.5122.252.513.012.33.152.572.5
631.353.012.572.52.153.12.33.12.712.64



642.52.122.712.641.663.52.63.11.023.5
653.162.061.023.51.682.812.233.093.082.48
661.382.593.082.482.23.152.652.752.22.65
6732.452.22.651.223.093.032.52.082.27
682.912.42.082.271.982.082.982.653.152.56
691.712.452.182.041.523.352.832.462.553.1
702.42.062.182.713.352.183.052.651.83.15
712.252.762.553.12.382.981.253.080.963.05
722.12.251.83.150.93.51.633.60.42.97
730.952.970.963.051.913.012.822.753.132.08
742.52.090.42.971.633.152.982.02
752.92.53.132.081.263.12.32.98
762.182.52.982.022.432.851.852.37
771.063.152.32.981.982.252.82.3
782.423.11.852.372.612.873.062.55
791.712.193.062.552.332.983.152.5
800.083.323.152.51.852.851.753.15
812.482.181.753.152.232.042.713.1
8222.251.313.51.683.412.782.74
832.572.52.513.011.63.561.313.5
842.712.642.153.11.033.732.513.01
851.023.52.952.550.013.152.153.1
863.082.481.663.51.733.452.952.55
872.22.651.453.131.783.151.663.5
882.082.271.682.611.963.121.453.13
893.152.561.73.061.363.11.682.61
902.182.041.982.082.533.051.73.06
912.182.711.523.351.833.562.23.15
922.553.12.382.981.663.651.223.09
931.83.150.93.51.883.561.982.08
940.963.050.413.11.812.981.523.35
950.42.971.263.12.912.963.352.18
963.132.082.432.852.12.952.382.98



972.982.021.982.251.753.330.93.5
982.32.982.612.871.83.051.913.01
991.852.372.332.981.913.230.413.1

1002.82.31.852.852.532.981.633.15
1013.062.551.683.411.533.42.432.85
1023.152.53.082.980.853.031.982.25
1031.753.151.63.562.013.112.232.04
1042.713.11.033.731.733.032.483.15
1052.782.740.913.153.052.121.683.41
1061.313.51.733.451.663.151.033.73
1072.513.011.93.231.723.010.913.15
1082.153.12.252.751.363.521.733.45
1092.952.551.783.151.573.042.333.02
1101.663.53.112.782.82.852.252.75
1111.453.131.963.121.83.741.783.15
1121.682.611.363.11.583.941.963.12
1131.73.062.533.051.553.52.533.05
1142.23.151.883.562.373.081.883.56
1151.223.091.663.650.683.741.663.65
1161.982.081.883.081.333.51.812.98
1171.523.351.812.981.93.22.912.96
1183.352.181.573.332.482.652.12.95
1192.382.981.83.050.973.561.753.33
1200.93.52.683.010.953.151.83.05
1211.913.012.183.20.53.152.183.2
1220.413.11.913.231.913.23
1231.633.152.582.982.532.98
1231.263.11.533.42.582.98
1252.432.850.853.031.533.4
1261.982.251.733.030.853.03
1272.612.872.532.952.013.11
1282.332.982.52.91.733.03
1291.852.852.832.852.532.95



1302.232.041.663.152.832.85
1312.483.151.723.013.052.12
1321.683.411.363.521.663.15
1333.082.980.873.041.723.01
1341.63.562.33.150.873.04
1351.033.732.82.852.33.15
1360.913.151.83.741.83.74
1371.733.452.33.12.33.1
1381.93.232.63.12.63.1
1392.333.022.233.092.233.09
1402.252.751.583.941.583.94
1411.783.151.553.51.553.5
1423.112.872.652.753.032.5
1431.963.122.982.652.982.65
1441.363.12.832.462.373.08
1452.533.052.373.081.253.08
1461.883.563.052.650.683.74
1471.663.651.253.081.333.5
1481.883.080.683.742.483.65
1491.812.981.633.6
1502.912.961.333.4
1512.12.951.93.2
1521.753.330.973.56
1531.83.052.822.75
1542.683.01
1552.183.2
1561.913.23
1572.532.98
1582.682.98
1591.533.4
1600.853.03
1612.013.11
1621.733.03



1632.532.95
1642.52.9
1652.832.85
1663.052.12
1671.663.15
1681.723.01
1691.363.52
1700.873.04
1712.33.15
1722.82.85
1731.83.74
1742.33.1
1752.63.1
1762.233.09
1771.583.74
1781.553.5
1792.652.75
1803.032.5
1812.982.65
1822.832.46
1832.373.08
1843.052.65
1851.253.08
1860.683.74
1871.633.6
1881.333.5
1891.93.2
1902.482.65
1920.973.56
1920.953.15
1932.822.75
1942.53.15

408.94531.22





الدرجات الخام الجابات أفراد عینة الدراسة

االنــاثدرجــاتالذكــوردرجــاتاالقدميةد.منخفضياالقدميةد.مرتفعيالمسؤوليندرجــاتالمرؤوسيند.الموظفينالمجبيــندرجــات
س.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.تس.سلوك.تثق.ت

13.081.091.862.463.081.093.081.092.81.83.081.092.881.02
22.911.562.111.852.911.562.911.562.111.852.911.561.682.46
32.81.82.881.022.81.81.862.442.881.022.81.81.253.1
42.111.851.863.152.162.592.162.591.863.152.111.851.183.45
51.862.441.412.752.881.352.1621.412.752.862.441.382.86
62.881.022.163.013.010.992.632.352.163.011.863.152.552.09
71.863.152.51.593.180.842.881.352.51.591.412.751.932.55
81.412.752.1621.113.151.183.453.050.92.163.012.552.38
92.163.013.050.92.452.151.382.860.263.922.162.592.22.65
102.162.590.263.923.311.22.982.091.563.12.51.592.882.3
111.732.461.563.11.133.013.010.991.662.852.1623.082.15
122.51.591.662.852.232.923.180.841.682.463.050.93.052.31
132.1621.682.463.512.562.152.091.433.740.263.922.432.23
143.050.91.433.741.763.091.113.151.732.461.563.11.433.51
150.263.921.732.461.13.051.23.742.481.591.662.8532.45
161.563.12.481.593.162.061.063.61.253.11.433.742.912.4
171.662.851.253.12.52.122.452.152.332.251.732.461.712.45
181.682.462.632.352.92.52.412.153.450.842.481.592.42.06
191.433.742.332.251.712.192.912.33.311.22.632.352.12.25
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202.481.591.183.450.082.452.552.092.91.182.332.252.423.1
211.253.11.382.863.152.561.133.11.932.552.881.352.482.18
222.632.352.982.092.82.32.382.52.22.652.982.092.182.04
232.332.252.152.092.713.12.032.292.562.53.010.992.182.71
242.881.351.23.742.782.742.552.382.882.33.180.841.263.1
251.183.451.063.62.83.150.853.9232.052.152.092.612.87
261.382.862.452.151.223.093.082.152.432.231.113.152.332.98
272.982.092.412.153.352.183.052.311.433.511.23.741.852.85
283.010.992.91.181.911.912.232.292.52.121.063.63.082.98
293.180.842.912.31.633.152.452.5532.453.450.841.63.56
302.152.092.552.092.232.043.512.562.912.42.452.151.93.23
311.113.151.932.552.483.151.763.091.712.453.311.23.112.87
321.23.742.382.52.333.021.13.051.42.062.412.151.363.1
331.063.62.032.292.912.962.062.152.12.252.91.181.883.65
343.450.842.552.382.12.951.562.980.952.062.912.32.683.01
352.452.152.22.652.532.981.962.252.182.51.133.012.52.9
363.311.22.562.52.013.111.353.011.063.152.382.51.363.52
372.412.150.853.923.052.123.162.972.423.12.032.292.82.85
382.91.182.882.33.032.51.382.592.842.182.562.52.652.75
392.912.33.082.152.482.652.252.7622.250.853.922.832.46
402.552.093.052.310.953.152.52.092.572.52.232.293.052.65
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411.133.012.452.552.53.152.912.52.082.272.452.551.633.6
421.932.5532.031.712.191.83.1532.031.93.2
432.382.52.062.150.083.323.152.083.512.562.822.75
442.032.291.562.982.712.643.062.551.763.090.952.15
452.552.381.962.251.023.51.152.51.13.052.53.15
462.22.652.432.233.082.482.952.552.062.150.973.56
472.562.51.433.512.22.651.453.131.562.98
480.853.921.353.013.132.561.73.061.962.25
492.882.32.52.122.182.040.413.11.353.01
503.082.151.382.592.182.712.483.152.52.12
513.052.310.083.322.553.13.082.983.162.06
522.232.292.912.40.963.051.93.231.382.59
532.452.551.712.450.42.970.333.082.252.76
5432.032.42.062.982.022.252.750.952.97
553.512.562.252.760.32.983.112.872.52.09
561.763.092.12.251.852.372.683.012.92.5
571.13.050.952.972.82.32.183.22.182.5
582.062.152.182.51.753.152.582.981.063.15
591.562.981.063.152.713.12.532.951.712.19
601.962.252.423.12.782.742.52.90.083.32
612.432.232.482.181.312.52.832.8522.25
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621.433.5122.252.513.012.33.152.572.5
631.353.012.572.52.153.12.33.12.712.64
642.52.122.712.641.663.52.63.11.023.5
653.162.061.023.51.682.812.233.093.082.48
661.382.593.082.482.23.152.652.752.22.65
6732.452.22.651.223.093.032.52.082.27
682.912.42.082.271.982.082.982.653.152.56
691.712.452.182.041.523.352.832.462.553.1
702.42.062.182.713.352.183.052.651.83.15
712.252.762.553.12.382.981.253.080.963.05
722.12.251.83.150.93.51.633.60.42.97
730.952.970.963.051.913.012.822.753.132.08
742.52.090.42.971.633.152.982.02
752.92.53.132.081.263.12.32.98
762.182.52.982.022.432.851.852.37
771.063.152.32.981.982.252.82.3
782.423.11.852.372.612.873.062.55
791.712.193.062.552.332.983.152.5
800.083.323.152.51.852.851.753.15
812.482.181.753.152.232.042.713.1
8222.251.313.51.683.412.782.74
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832.572.52.513.011.63.561.313.5
842.712.642.153.11.033.732.513.01
851.023.52.952.550.013.152.153.1
863.082.481.663.51.733.452.952.55
872.22.651.453.131.783.151.663.5
882.082.271.682.611.963.121.453.13
893.152.561.73.061.363.11.682.61
902.182.041.982.082.533.051.73.06
912.182.711.523.351.833.562.23.15
922.553.12.382.981.663.651.223.09
931.83.150.93.51.883.561.982.08
940.963.050.413.11.812.981.523.35
950.42.971.263.12.912.963.352.18
963.132.082.432.852.12.952.382.98
972.982.021.982.251.753.330.93.5
982.32.982.612.871.83.051.913.01
991.852.372.332.981.913.230.413.1
1002.82.31.852.852.532.981.633.15
1013.062.551.683.411.533.42.432.85
1023.152.53.082.980.853.031.982.25
1031.753.151.63.562.013.112.232.04
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1042.713.11.033.731.733.032.483.15
1052.782.740.913.153.052.121.683.41
1061.313.51.733.451.663.151.033.73
1072.513.011.93.231.723.010.913.15
1082.153.12.252.751.363.521.733.45
1092.952.551.783.151.573.042.333.02
1101.663.53.112.782.82.852.252.75
1111.453.131.963.121.83.741.783.15
1121.682.611.363.11.583.941.963.12
1131.73.062.533.051.553.52.533.05
1142.23.151.883.562.373.081.883.56
1151.223.091.663.650.683.741.663.65
1161.982.081.883.081.333.51.812.98
1171.523.351.812.981.93.22.912.96
1183.352.181.573.332.482.652.12.95
1192.382.981.83.050.973.561.753.33
1200.93.52.683.010.953.151.83.05
1211.913.012.183.20.53.152.183.2
1220.413.11.913.231.913.23
1231.633.152.582.982.532.98
1241.263.11.533.42.582.98
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1252.432.850.853.031.533.4
1261.982.251.733.030.853.03
1272.612.872.532.952.013.11
1282.332.982.52.91.733.03
1291.852.852.832.852.532.95
1302.232.041.663.152.832.85
1312.483.151.723.013.052.12
1321.683.411.363.521.663.15
1333.082.980.873.041.723.01
1341.63.562.33.150.873.04
1351.033.732.82.852.33.15
1360.913.151.83.741.83.74
1371.733.452.33.12.33.1
1381.93.232.63.12.63.1
1392.333.022.233.092.233.09
1402.252.751.583.941.583.94
1411.783.151.553.51.553.5
1423.112.872.652.753.032.5
1431.963.122.982.652.982.65
1441.363.12.832.462.373.08
1452.533.052.373.081.253.08
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1461.883.563.052.650.683.74
1471.663.651.253.081.333.5
1481.883.080.683.742.483.65
1491.812.981.633.6
1502.912.961.333.4
1512.12.951.93.2
1521.753.330.973.56
1531.83.052.822.75
1542.683.01
1552.183.2
1561.913.23
1572.532.98
1582.682.98
1591.533.4
1600.853.03
1612.013.11
1621.733.03
1632.532.95
1642.52.9
1652.832.85
1663.052.12
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1671.663.15
1681.723.01
1691.363.52
1700.873.04
1712.33.15
1722.82.85
1731.83.74
1742.33.1
1752.63.1
1762.233.09
1771.583.74
1781.553.5
1792.652.75
1803.032.5
1812.982.65
1822.832.46
1832.373.08
1843.052.65
1851.253.08
1860.683.74
1871.633.6
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1881.333.5
1891.93.2
1902.482.65
1910.973.56
1920.953.15
1932.822.75
1942.53.15

ثق،ت= ثقافة تنظيمية

س،سلوك،ت= سوء سلوك تنظيمي

الرقم
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 /   الثقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائریة                                                              

  ملخص الدراسة
  

    العمومية  اإلدارةالثقافة التنظيمية وعالقتها بسوء السلوك التنظيمي في :عنوان البحث ®

  -المصالح الخارجية للدولة بوالية الوادي نموذجا-الجزائرية    

  بوبكر منصور:إعداد ®

  نادية بوشاللق.د:إشراف ®

  :مشكلة البحث ×
داخـل  ،السلوك التنظيمي ءسوبلثقافة التنظيمية اعالقة تتمحور الدراسة حول              

كال التعرف على مستويات وذلك من خالل .أجهزة المصالح الخارجية للدولة بوالية الوادي

  انطالقـا  ثم البحث في إمكانية وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصـائية بينهما، المتغيرين،

التي توجه سلوك العـاملين نحـو    من االفتراض بأن الثقافة التنظيمية تمثل إحدى القوى

    .وسوء السلوك التنظيمي كمحصلة لهذه القوى.مسارات معينة

  :أھمیة البحث ×
هـذه   سواء من حيث قوة تماسك.الحديثة في نجاح التنظيماتالثقافة التنظيمية دور  -

  . أومن حيث مستوى تحقيقها ألهدافها األخيرة،

  .حياة التنظيمفي وتأثيره د حقل معرفي جديأهمية سوء السلوك التنظيمي ك -

     من أولويات التخطيط والتطوير التنظيمي الذي سوء السلوك التنظيمي تعتبر دراسة  -

  . الحديثة للوصول إلى أعلى مستويات األداء الوظيفي للتنظيم اإلدارةتسعى إليه        

  :أھداف البحث ×

  داخل أجهزة المصالح .معرفة مستويات الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي -

 . الخارجية للدولة بوالية الوادي   

  .السلوك التنظيمي ءسوومعرفة عالقة االرتباط بين الثقافة التنظيمية  -

  جانب من المشكالت التي تواجه اإلدارة العمومية الجزائرية وتقديم ل فهم علميالسعي ل -

  .  مقترحات من شأنها المساهمة تطوير هذه اإلدارة   
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  :البحث تالتساؤ ×
  

  :التساؤل العام -

       هل توجد عالقة ذات داللـة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمي 

  ؟ المصالح الخارجية للدولة بوالية الواديفي 

  : التساؤالت الفرعية -

 ؟واديالمصالح الخارجية للدولة بوالية الفي هو مستوى الثقافة التنظيمية السائدة  ما -

       المصـالح الخارجيـة للدولـة   فـي  هو مستوى سوء السلوك التنظيمـي السـائد   ما  -

 ؟ واديــة الــبوالي

  هل توجد عالقة ذات داللـة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وسوء السلوك التنظيمـي   -

  ؟ المصالح الخارجية للدولة بوالية الواديفي 

  

  :فرضیاتلا ×

  راد عينـة ـبين أفة ـلة إحصائية في مستوى الثقافة التنظيميفروق ذات دالتوجد  -1   

   .الدراسـة       

  بين أفراد ي ـوك التنظيمـوء السلـتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى س -2   

  .عينـة الدراسـة       

  ك ة وسوء السلوـذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمي ارتباط سالبةتوجد عالقة  -3   

    .لدى أفراد عينة الدراسة التنظيمي       

     

  :منھج البحث ×

  .  التحليلي،كما استخدم االستبيان كأداة لجمع البياناتالوصفي عمد الباحث استخدام المنهج 
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   :نتائج البحث ×
  :التي مجموعة من النتائج نلخصها في النقاط التالية توصل الباحث في هذه الدراسة 

نخفض في مستوى الثقافة التنظيمية بأجهزة المصـالح الخارجيـة   وجود مستوى م -

  .للدولة بوالية الوادي

 .وجود مستوى متوسط من سوء السلوك التنظيمي -

وجود وفورق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقافة التنظيمية بالنسبة ألفراد العينة  -

 .)الجنس.األقدميةالفئة المهنية،(حسب جميع متغيرات الدراسة 

سوء السلوك التنظيمـي بالنسـبة   ق ذات داللة إحصائية في مستوى وجود وفرو  -

وعدم وجـود فـروق   .األقدميةألفراد العينة حسب متغيرات الفئة المهنية،ومتغير 

 . بالنسبة لمتغير الجنس

وجود عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وسوء السلوك  -

   . التنظيمي
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Summary of the research   
 

Thesis Title : organizational culture and its relationship with the 
organizational misbehavior in the Algerian public administration 

the external services state of  Wilaya-el Oued- (as an example) 
Prepared by : Boubekeur Mansour.  
Supervisor : D.Nadia Bouchellaleg 
Research problem: 
        our research involves the relationship of the organizational culture with the 
organizational misbehavior through the indication of both levels ,then the 
research of any possibility of a relationship of static notion between them; 
supposing  that the organizational culture is one of the strong factors which 
guide the misbehavior of worker tow ands specific directions and the 
organizational misbehavior as a sum up of these factors.  
Research importance:        
1- the role and the importance of the organizational culture in the success of the 

nodes organizations, including its strength and influence on the level of a 
achieving its goals 

2- the importance of the organizational misbehavior as a now field and its 
influence on the organization as general . 

3- studying the organizational misbehavior considered as a priority in planning 
and improving the organization which the modern administration aims at in 
order to reach higher levels of professional performance. 

 Research Objectives:  
- Considering the levels of the organizational culture and  the organizational 
misbehavior in the external services of the state of w.  el Oued. 
- Considering the relationship of the organizational culture and the 
organizational misbehavior   
- Aiming at the scientific understanding of some of the problems which face the 
Algerian public administration and suggesting some of the solution that 
contribute in improving this administration. 
 Research Questions:  
1- the general question: finding out if there is any relationship of static notion 
between the cultural organization and the organizational misbehavior in the 
external serrices of the state ( of .w. el Oued)? 
2-the secondary question: 
a) what is the dominating level of the organizational  culture in the external 
serrices of w. el Oued ? 
b) which level of organizational culture is more dominating in the external 
services  of the state of w. el Oued? 
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c) Is there any relationship of  static notion between the organizational 
misbehavior in the external services of w. el Oued.? 
Suppositions:  
1- There are differences of static notions on the level of the organizational 
culture among the elements of the sample 
2- there are differences of a static notion on the level of the organizational 
misbehavior in the elements of  the sample. 
3- there a negative relationship of a static notion between the organizational 
misbehavior and the organizational culture. 
Research Methodology:  
On the light of the objectives and question of the study, the researcher used the 
analytical descriptive methodology to determine, the researcher obtained the 
required data trough the distributing questionnaire.    
Research  results: 
We arrived at a number of a results which can be summarized into: 

1-  there is a low level in the cultural organization in the external services of 
the state of w. el Oued  

2-  there is a medium level of the organizational misbehavior 
3-  there differences of a static in the level of the organizational culture for 

the elements of the sample on all varieties(profession,  sex, experience)  
4-  there is no differences of a static notion of the organizational  

misbehavior on the sexual variety. 
5-  there a negative relationship of static notion between the organizational 

culture and the organizational misbehavior. 
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Sommaire de la recherche 

 
Titre De  LA Thèse:  culture organisationnelle et sa  relation avec Le mauvais 
comportement  organisationnel dans l'administration  publique algérienne  

Les services extérieurs de l'état : (exemple : Wilaya d’El Oued ) 
Préparé par:  Boubekeur Mansour.  
Seperviser  par :  D. Mlle.Nadia Bouchlaleg   
Problème de la recherche: 
         notre recherche implique la culture organisationnelle et sa relation avec    
le mauvais comportement  organisationnel,puis la recherche de n'importe quelle 
possibilité d'un  rapport de notion statique entre eux; à supposer que la culture 
organisationnel est un des facteurs forts qui oriente le comportement des 
directions spécifiques d'ans de remorquage d'ouvrier et le comportement  
organisationnel comme résumer de ces facteurs.  
Importance de recherches:  
1-le rôle et l'importance de la culture organisationnelle dans le succès des 

nouveaux organismes , soit comme une force influente de ces derniers , soit 
au niveau de l’atteinte de ses objectifs .   

2-l'importance du mauvais comportement organisationnel comme un nouveau 
champ de connaissances , et de son influence dans la vie organisationnelle 
générale .  

3-L’étude du mauvais comportement organisationnel considéré comme priorité 
dans la planification et l’évolution des organisation que l'administration 
moderne vise à atteindre ses hauts niveaux  professionnels.  

 Objectifs De la Recherche:  
- vu les niveaux de la culture organisationnel et du  mauvais comportement 
organisationnel dans les services extérieurs de l'état de la Wilaya d’El Oued 
- vu le rapport de la culture organisationnelle et du mauvais comportement  
organisationnel  
- visant la compréhension scientifique de certains  problèmes qui  se posent à 
l'administration publique algérienne et à suggérer une  partie de la solution qui 
contribuent en améliorant cette  administration.  
Questionnements  De Recherches:   
1  Question Générale: y-a-t-il n'importe  quel rapport de notion statique entre la 
culture  organisationnelle et le mauvais comportement  organisationnel dans les 
services extérieurs de l'état  de la Wilaya d’El Oued ?  
  Questionnements Partiels:  
a) quel est le niveau de la culture  organisationnel  dans les services extérieurs 
de l'état de la Wilaya d’El Oued ?  



                                                                                            ملخص الدراسة ? 
4    

 /   الثقافة التنظیمیة وعالقتھا بسوء السلوك التنظیمي في اإلدارة العمومیة الجزائریة                                                              

b) quel est le niveau du  mauvais comportement  organisationnel  dans les 
services extérieurs de l'état de la Wilaya d’El Oued?   
c) Y a-t-il une relation de notion statique entre la culture  organisationnel et le 
mauvais comportement  organisationnel dans les services extérieurs de l'état de 
la Wilaya d’El Oued ?  
  Suppositions:  
         1- il y a des différences des notions statiques au niveau de la culture      
             organisationnel parmi les éléments de l'échantillon   
         2- il y a des différences d'une notion statique au niveau du mauvais   
              comportement  organisationnel dans les éléments de l'échantillon.   
         3- il y a un rapport d'une notion statique négatif entre le mauvais  
              comportement  organisationnel et la culture  organisationnel.   
Méthodologie De la Recherche:  
Au départ  des objectifs et de la question de l'étude,  le chercheur avait l'habitude 
la méthodologie descriptive analytique .  
Résultats de la recherche:  
Le chercheur est arrivé à un certain nombre des résultats dans lesquels peut -il 
récapitulé: 
   1-il y a un niveau bas dans la culture organisationnel dans les services    
      extérieurs de l'état de la Wilaya d’El Oued. 
   2-il y a un niveau moyen du mauvais comportement  organisationnel dans les   
      services extérieurs de l'état de la Wilaya d’El Oued. 
   3-là différences d'une charge statique au niveau de la culture  organisationnel   
      pour les éléments de l'échantillon sur tous  les variétés (profession, sexe,   
      expérience)  
   4-il n'y a aucune différence d'une notion statique du  mauvais comportement    
      organisationnel entre les deux sexes.  
   5-il y a un rapport de notion statique négatif entre la culture  organisationnelle 
et le mauvais comportement  organisationnel.  
  
       
 
 


