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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف المرسلين وعلى سيدنا 

محمد عليه أفضل الصالة وازكي التسليم نشكر اهلل المعين على فضله 

وتوفيقه لنا إلتمام هذا البحث ثم الشكر للوالدين الكريمين أطال اهلل في 

 .عمرهما 

كما نتقدم   المشرف " بوكميش لعلى"كما نتقدم بجزيل الشكر ألستاذ 

تخصص علم اإلجتماع التنظيم  بالتحية والتقدير والعرفان ألساتذتنا في 

 والعمل

 والى كل الزمالء والزميالت  بالقسم

 من قريب او من بعيد ولو بكلمة تشجيعية وناإلى كل من ساعد

 شكر



                        

 ـداءــهــاإل
 في انجاز هذا العمل المتواضع الحمد هلل اوال الذي وفقني

 وثمرة جهدي أهدي هذا العمل 
 الى من سهروا الليالي من أجلي شمعة دربي وبلسم جروحي الى

 الى من اذا عشت الدهر كله لم أوفي حقهما الى من اوصاني ربي بطاعتهما دون معصيته
 سبب نجاحي وسعادتي في الدنيا واالخرة الى جنتيالى 

 .حفظكم اهلل وأبقاكم لناظريوالدي الكريمين       
 أسماء وخولة الحياة أخواتي الى من قاسمني حلو الحياة ومرها وكانوا رفقتي في 

 وخاصة خالي العزيز " طواهرية عبد القادر " الى جميع االهل واالقاربوالى اخواني، و 
 أخي الذي لم تلده أمي " بن موشيش محمد " الى 

 يوبي سناء الى من شاركتني وتقسمنا جهدا هذا العمل
 أخي وصديقي المسعودي كريم بالمملكة المغربيةوالى 

 والى عائلة لفريحات بالمملكة األردنية الهاشمية وأخي أبو أحمد تمراز بمصر الشرقية 
 الذين مهدوا لنا طريق العلم . الى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة الى

 الى كل من علمني حرفاً.
 اهدي هذا العمل الى كل من ساعدني على اتمام هذا العمل.

 بعيد. قريب أووقدم لي العون سواء من 

 صافية



 

 

 

 

الى اسرتي الصغيرة )والدتي ووالدي 

 (كل باسمه واخواتي

  محمد الجوميدربي  رفيقخطيبي والى 

 ى من شرفني هللا بمالقاتهم زمالئي في الدراسةال

الى كل من قدم لي يد العون والمساعدة وأخص بالذكر 

  ، خولة ، شيماء سعيدة لنصاري عيشة حنيني مومو زينب

 اتمنى لهم التوفيق
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 أ

 مقدمة
تسعى منظمات األعمال لزيادة قدرتها على التكيف من خالل ادائها لتحقيق     

رضاء العمالء. االمتياز  وا 
وهو الطريق الصحيح لضمان بقاء ، لذلك فالتغيير عملية الزمة وضرورية     

 .واالضطرابالمنظمات وتميزها في محيط أهم سماته التعقد 
 االجتماعوعلماء  ،االجتماعولقد كان في السابق تركز الباحثين في علم 

التنظيم على وجه التحديد  ولفترات طويلة من الزمن منصبا على قضايا معينة  
ير على مستوى المنظمات فقد يما قضية التغأ ،وغيرها  واالتساقكالتوازن والتكامل 

ظلت بعيدة عن إهتمامات الباحثين والعلماء. والسبب األساسي في ذلك يكمن في 
الحالة النظامية المستقرة لهذه التنظيمات .لكن في السنوات األخيرة تغير التركيز نحو 

 ،والصراع  ،خرى مغايرة لما كان سائدا في التنظيمات مثل : القوة أقضايا وجوانب 
 والتغير ........وغيرها من الموضوعات.

من  . ونظراألهمية الموضوعير التنظيمييلتغأي اونظرا ألهمية هذه األخيرة 
 موضوع دراستنا اخترناايضا ألهميته لنا كباحثين ونظرا  والمفكرين،قبل الباحثين 

بجوانب وذلك بغرض اإلحاطة  *.تغير التنظيميلالعوائق السوسيوثقافية ل*
 ير حتى المعيقات التي تواجهه داخل محيط العمل يالموضوع بداية من التغ

 .وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة فضول
تم تخصيص الفصل األول للجانب المنهجي للدراسة والذي تطرقنا فيه التطرق 
لإلشكالية وأهمية الدراسة و أهدافها ، ام الفصل الثاني فتضمن ماهية التغيير 

مي ، أما الفصل الثالث فتم فيه معالجة العوائق االجتماعية والثقافية للتغيير التنظي
التنظيمي ،أما الفصل الرابع واألخير فتم فيه تفريغ بيانات الدراسة وعرض نتائج 

 الدراسة .
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 المبحث األول : التعريف بموضوع الدراسة 
   إشكالية الدراسة اوال: 

لقد أدت التطورات السريعة والمتالحقة في عالمنا وماصاحبها من تغيرات في   
وأن الفكرة المسيطرة في نظرية  ،على منظمات األعمال  المفاهيم واألحداث إلى التأثير

دراك وخلق التغيير والتكيف معه كماأن جوهر مهمة ،االدارة الحديثة تتمثل في فهم وا 
حيث ينظر  ،المنطق والتنبؤ العلمي بدال من الفوضى استخداماإلدارة أصبح يتمثل في 

غل في إلى التغيير على أنه المفتاح األساسي لنجاح المنظمات وتميزها تنافسيا ويتغل
كل عوامل النجاح التنظيمي وأن إقدام المسؤولين في المؤسسة يتطلب إجراء تغييرات 

هذا من جانب أخر فإنه ، تتماشى والظروف  والمتطلبات التي يمليها المحيط الخارجي
أنه يوجد عوائق تحيل دون تطبيق التغيير حيث أنه هناك تأثير كبير اال رغم كل هذا 

ألفراد المنتمين لوطن ما فالمنظمات تتعامل مع مجتمع تتأثر على كل من المنظمات وا
ستمراريتها يتوقف على قدرتها على التأقلم بشكل  به وتؤثر فيه وأن نجاح المنظمات وا 
مستمر مع التغيرات في بيئتها وتتطلب عملية التأقلم هذه إحداث تغيير تنظيمي المالئم 

ي سلوكيات األفراد أو األهداف ....إلخ سواء كان التغيير في التقنية المستخدمة أو ف
ورغم كل الجهود المبذولة في تطوير المؤسسات في جانبها المادي أو اإلنساني إال 

 المختلفة .  جملة من المعيقات  أنها تواجه
حيث ان المجتمع عبارة عن أفكار وعادات وتقاليد ويتجمع في تكتالت عشائرية 

فكار والمعتقدات فتنبثق على تعامالته مع بيئته او قبلية فتتجسد فيه مجموعة من األ
والتي هي االسرة والمؤسسة وهذا التنوع في التعامل مع هاته العوامل يؤدي الى تغيرات 
في المبادئ  والمنطلقات من خالل تعامالته مع االسرة واألقارب او في جانب عادات 

حول دون تطبيق التغيير من االفراد وتقاليدهم وان هاته العوامل تؤدي الى معيقات قد ت
 خالل متطلباتهم او االلتزام بأداء واجباتهم.
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عن المعوقات تتمحور في البحث الدراسة  هذهإشكالية فإن سبق  وبناء على ما
داخل المؤسسة العمومية الجزائرية وذلك من خالل  للتغيير التنظيميالسوسيوثقافية 

 الذي مفاده : اإلجابة عن التساؤل الرئيسي
والذي يتفرع منه التساؤالت  والثقافية للتغير التنظيمي؟ االجتماعيةماهي المعوقات 

 التالية:
 ماهي المجاالت التي مسها التغيير التنظيمي بالمؤسسة العمومية الجزائرية ؟ -1
 العمومية الجزائرية؟ للتغيير التنظيمي بالمؤسسة االجتماعيةماهي المعوقات  -2
 للتغيير التنظيمي بالمؤسسة العمومية الجزائرية؟ماهي المعوقات الثقافية  -3

 ة : همية الدراسثانيا: أ
مي ضرورة من ضروريات نجاح إدارة األعمال ونمو التنظي التغييريعتبر 

مواكبة التطورات وتحقيق فعالية  يرتكز على هكونل ،المنظمات في وقتنا الراهن
  .المنظمة

والثقافية التي  االجتماعيةوتكمن أهمية دراستنا في كونها تبحث عن المعوقات 
من المؤسسة  تطيع بها التي تس مليةالع باعتبارهالتنظيمي  التغييرتؤثر على عملية 
 .مواكبة التطورات

  األهداف األتية:  تهدف الدراسة إلى تحقيق: ةاهداف الدراسثالثا: 
 اهداف علمية:-1

التنظيمي في أي منظمة طريقا هاما يمكنها من تحقيق استمراريتها  يريمثل التغي
إال انه يواجه جملة من المعيقات التي تحول دون تطبيقه ومن هنا  ومواكبة العصر.

والثقافية التي  االجتماعيةفإن دراستنا تهدف بالدرجة األولى معرفة بعضا من العوائق 
 يالتنظيم التغييرتؤدي إلى عدم سيرورة عجلة 

 : وتتمثل في أهداف عملية:-2
 . التنظيمي التغييربأهمية والقائمين عليها  زيادة الوعي لدى المنظمات  -*
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داخل المؤسسة  التنظيمي التغييرعملية نجاح  معرفة العراقيل التي تحول دون -*
 الجزائرية.

 عالموضو  اختيار أسبابرابعا: 
 الموضوع:تتمثل األسباب  التي دفعتنا إلى اختيار هذا 

 األساب الذاتية :-1
موضوع كان  اعتبارهب التنظيمي التغييرفي موضوع  مواصلة البحثالميل إلى -

عصر  الذي هو  وشعورنا بأهمية الموضوع وخاصة في عصرنا الراهن ليسانس،
  و التغير المتسارع.التحول 

التنظيمي داخل  التغييرمعرفة بعض المعيقات التي تحول دون تطبيق عملية  -
 الجزائرية.المؤسسة 

 األسباب الموضوعية:-2
 تتمثل في:

 مي .يلنا كطلبة حول موضوع التغيير التنظإثراء الجانب المعرفي  -
 التغييرنجاح بعض المعوقات التي تحول دون حول  بعض المعارف اكتساب -

 بالمؤسسة الجزائرية .التنظيمي 
نظرا لكون التغيير عنصر من عناصر نجاح إدارة األعمال والذي يمكنها من تحقيق  -

الذي تعرفه منظمات األعمال  حفاظ على وجودها في خضم التنافسالو  استمراريتها
 في العصر الحديث .
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 المبحث الثاني: مفاهيم ونموذج الدراسة
 ةمفاهيم الدراساوال:  

 م:يتعريف التنظ
 في قاموس المعجم الوسيط،اللغة العربية المعاصرة قاموس عربي عربي

جعل الناس يفكرون ويسلكون بطريقة واحدة وهي ميزة من مميزات المجتمعات  تنظيم:
 1.االستبدادية

وهو عبارة عن قيام اإلدارة العليا في المنظمة برسم أبعاد الهيكل التنظيمي  التنظيم:
واألنشطة الواجب تحقيقها وتوزيع األنشطة وأوجه العمل للمنظمة ووضع األهداف 
  2لألشخاص ووقف وظائفهم

 مفهوم التغيير:
 ورد في المعجم الوسيط تعريف التغيير على النحو التالي :

 لغة: التغيير 
غير الشيء أي بدله أوجعله على غير ماكان عليه ويقال غيرت ذاتي وغيرت داري 

كان وغير فالن عن بغيره أي حط عن رحله وأصلح من  أي بنيتها بناء غيرالذي
 3.شأنه

 : إصطالحا التغيير
 اتجاهينهو عبارة عن توازي ديناميكي بين مجموعتين من القوى تعمالن في 

والنفسي للعمل وتتضمن إحدى هذه  واالجتماعيمتعاكسين في المجال المادي 
 4.قوة مفيدة المجموعات قوة دافعة في حين تتضمن المجموعة المعاكسة

 

                                                           
 65، ص 1989، دار الدعوة ، إسطنبول ،  المعجم الوسيطوآخرون، ابراهييم مصطفى - 1
 .298، ص1999، دار وائل للنشر 1، ط التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة التطويرموسى اللوزي ،  -2

 .23ص، 2007الفكر الجامعي ،اإلسكندرية  دار ،إدارة التغيير محمد الصيرفي، -3

 .67،  ص1995،دار النوابغ،الرياض، التطوير التنظيمي عبداهلل الطجم، -4
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 التنظيمي: التغيير تعريف
يعرف نظريا على انه عبارة عن تغيير موجه ومقصود وهادف يسعى لتحقيق 

حالة تنظيمية اكثر قدرة  االنتقال الى التكيف البيئي )الداخلي والخارجي( بما يضمن
  1على حل المشكالت

 التنظيمي اجرائيا: التغييرتعريف 
التي تقوم بها المؤسسة من اجل مواكبة التحوالت ورفع مجموعة من االجراءات  فهو

 مستوى ادائها سواء كان ذلك في هيكلها أو على مستوى موردها البشري
 لغة: تعريف العوائق :

 من العوق وهو الحبس والصرف والتطبيط .
وفي التنزيل )قد يعلم اهلل المعوقين منكم والقائلين إلخوانهم هلم إلينا وال يأتون البأس 

 (.18اال قليال ( سورة األحزاب )
ورجل عوق ألخير عنده ، وعوائق الدعوة هي الشواغل والصوارف والمثبطات التي 

 تحول دون تحقيق الهدف الدعوى.
 تعرف العوائق :إجرائيا

 هي جملة من الحواجز والمثبطات التي تحول دون الوصول الى الهدف المنشود. 
اسرية وقرابية التي من شأنها عرقلة  المثبطاتجملة من  هيالعوائق االجتماعية : 

 سيرورة المبتغى.
هي مجموعة العادات والتقاليد والمعتقدات التي تكون حاجز دون  العوائق الثقافية :

  الوصول الى الهدف المنشود.
 
 
 
 

                                                           
 300، مرجع سابق ، صموسى اللوزي - 1
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 نموذج الدراسة  ثانيا:
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( : يوضح نموذج الدراسة01الشكل رقم )
 المصدر : من اعداد الباحثتين

 المبحث الثالث: اإلجراءات المنهجية لدراسة
 :دراسةمنهج الاوال: 

إن الباحث بعد ان يختار الموضوع ويحدد مشكلة البحث بشكل دقيق ، ثم بعد 
ذلك يتوصل للخطوة الخاصة بإختيار المنهج المناسب ويعرف هذا األخير بأنه :"طريقة 

 1ر بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة".يمن طرق التحليل والتفس
" انه طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن  ايضا:ويعرف 

خضاعها للدراسة طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وت حليلها وا 
 2ةالدقيق

                                                           
 .47، ص1999، 2، دار وائل للنشر ، عمان ، ط منهجية البحث العلمي ، القواعد والمراحل التطبيقيةمحمد عبيدات ،  -1
 .168، دار الهدى ، الجزائر ، ص منهجية العلوم اإلنسانيةبلقاسم سالطنية ، جياللي حسان ،  -2

 التغيير التنظيمي

 العوائق الثقافية
 العوائق االجتماعية

 العالقات االسرية-

 العالقات القرابية-

 العالقات مع الجيران-

 العادات والتقاليد-

 االحتفاالت الدينية والثقافية بالمنطقة-
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على المنهج الوصفي التحليلي نظرا لطبيعة الموضوع  في دراستنا اعتمدناوقد 
ظيمي وكذا التعرف على الذي يهدف إلى التعرف بالمعوقات السوسيوثقافية لتغيير التن

 التنظيمي.أهمية التغيير 
  ت الدراسةمجاالثانيا: 
 :المجال الجغرافي  -1

 بأدرار، والتيلقد اعتمدنا في دراستنا على مؤسسة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية  
في وسط المدينة يحدها شرقا مفتشية العمل شماال معرض الفقارات اما جنوبا تقع 

 سكنية .وغربا مباني 
تعتبر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأدرار جهاز حديث النشأة ، حيث و 

وتوكل لها مهام الدعم العلمي والثقافي والمعرفي في إطار تربوي  2008نشأت سنة 
للمساهمة في الثروة الفكرية والعلمية على المستوى  من أجل صقل المواهب الشبانية

المحلي والوطني ، وهي جهاز ثقافي وعلمي وضعته الدولة تحت سلطة رئيس 
وتم  2008يوليو26بتاريخ  08/236حيث أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي:   ،الحكومة

 .10/11/2011افتتاحها الرسمي في يوم 
بالشخصية المعنوية واالستقالل  هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتعو 

خدمات للمواطنين على مختلف أجناسهم وثقافتهم ، فتوفر الكتاب على  المالي، تقدم
مختلف دعائمه لترقية المطالعة العمومية وتشجيعها وتهيأت الجو المناسب لتسهيل 

 وتطوير الكفاءات القاعدية للبحث العلمي ومواكبة التطور التكنولوجي .
بنظام ديوي العشري المعمول  تمد تصنيف الكتب داخل المكتبةألجل ذلك اع

 به في أغلب المكتبات العالمية لما يميزه عن غيره من التصنيفات .
فالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأدرار توفر جميع الدعائم من الكتب من خالل 

اص بالطفل فضاءاتها كاإلعارة للكتب وتوفيرها للقارئ ، وتخصيص فضاء مفتوح خ
 الذي يحوي على رصيد مهم من القصص واأللعاب المنوعة .

 عدة مصالح وأقسام مكتبية هي : المكتبة تضم و 
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 قسم معالجة الرصيد الوثائقي وتثمينه وهو يضم ثالث مصالح هي :/1
 مصلحة االقتناءات .-
 مصلحة معالجة الرصيد وتثمينه .-
 مصلحة اإلعالم اآللي والسمعي البصري .-
 قسم خدمة المستعملين وهو يضم ما يلي :/2

 *مصلحة تسيير الرصيد وتوجيه القراء .
 *مصلحة التنشيط والمبادالت واألنشطة الثقافية .

 يلي : مصلحة اإلدارة والوسائل تضم ما/3
 فرع المستخدمين .-
 فرع الميزانية والمحاسبة .-
 فرع الوسائل العامة .-

طوابق يضم كل طابق فضاءات عديدة من  ةثالث منمبنى المكتبة  ويتكون
بينها قاعة المطالعة ، فضاء اإلعالم اآللي وقاعات أخرى ، يضم المبنى األرضي 

 باإلضافةمكتب االستقبال وبنك اإلعارة وقاعة المحاضرات والندوات وفضاء الطفل 
 المخزن السفلي وورشة لإلعالم اآللي صغار . إلى

لإلعالم اآللي وقاعات للمطالعة وقاعة أما الطابق األول فيضم قاعتين 
 االجتماعات،  باإلضافة إلى مكتب محافظ المكتبة والمخزن العلوي .

أما الثاني فيحتوي على المصالح الخاصة بإدارة المكتبة وهي مكتب المدير ومصلحة  
المستخدمين ومصلحة النشاطات ومكتب المحاسبة والمالية ومصلحة الوسائل 

 والتجهيزات .
 لقد مرت دراستنا هده بعدة مراحل : :جال الزمني للدراسةالم -2
 2017مارس  إلى غاية شهر 2016ديسمبر  ابتدأت من شهر: االولىالمرحلة  -
لك باإلستطالع والقراءات وجمع المعلومات حول الموضوع وااللمام بالجوانب التي ذو 

 .سنتطرق لها 
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تم فيها تحديد المؤسسة التي ستجرى بها الدراسة الميدانية وهي المرحلة الثانية : 
وبعد الحصول على الموافقة قمنا ،  راربأدمؤسسة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

العينة التي ستجرى عليها  بزيارات استطالعية للتزويد بالمعلومات من الميدان ومعرفة
 الدراسة .

وهي المرحلة التي تم فيها توزيع استمارات البحث على مجتمع الدراسة المرحلة الثالثة :
 . 2017افريل  09وقد تم استرجاعها يوم   2017افريل  04وكان دالك بتاريخ 
وهي المرحلة االخيرة حيث تم فيها تفريغ البيانات وتحليل المعطيات  المرحلة الرابعة :

النتائج وقد دامت هده المرحلة حتى المتحصل عليها من االستمارة ،ثم تم استخالص 
 .2017بداية شهر ماي 

المجال البشري :يتمثل في عمال المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأدرار  -3
 ،موزعين حسب فئات وظيفية كما هو موضح في الجدول التالي : 53والبالغ عددهم 

 ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئة الوظيفية01الجدول رقم )
 النسبة المئوية  التكرار  الوظيفة 
 %37.73 20 التأطير 

 %33.96 18 التحكم 
 %28.30 15 التنفيذ

 % 100 53 المجموع
 

 توزيع استمارات البحث( يوضح 02جدول )
 نسبة اإلسترداد اإلستمارات المستردة اإلستمارات الموزعة

53 42 79.24% 
 
 



 الفصل األول                                        االطار المنهجي للدراسة

 

 
11 

 الدراسات السابقة وصعوبات الدراسة  المبحث الرابع :
 عرض الدراسات السابقة  اوال:

الذي أجراها على تنظيمين صناعيين أحدها يمارس : "سيد الحسيني"دراسة -1
صناعة تقليدية وهو "شركة النصر للعزل والنسيج" ، أما الثاني فهو حديث يتمثل في 

جهة للكشف الدراسة مو ذاتها بمصر وكانت هذه مصنع الثالجات تابع إلى الشركة 
عن أبعاد التغيير التنظيمي ومصادره ومراكز المقاومة فيه، ولتحقيق هذا الهدف أعتمد 

مين باإلضافة إلى االستعانة بأدوات منهجيه يعلى المنهج المقارن للمقارنة بين التنظ
وبعض الوثائق والسجالت وتوصل إلى نتائج  ستمارةإلوامنها المالحظة والمقابلة 

 1أهمها:
 %81ن أفراد التنظيم الحديث يقبلون التغيرات وكانت نسبتهم إ -
وهذا القبول راجع لمرونة هذا التنظيم وكذلك انه جزء من طرف تنظيمي خبروه  

 وعايشوه.
وهذا راجع إلى عدم الرضى   %85قبول أفراد التنظيم للتغيرات التنظيمية وهذا بنسبة  -

 على الطريقة التي تؤدى بها األعمال سابقا.
من ناحية  و الضغوط  التكنولوجيةمصادر التغيير في التنظيم الحديث هي الظروف  -

والسياسية ، أما على مستوى التنظيم القديم فقد كانت الصراعات القائمة  االقتصادية
 ناحية اخرى.العليا وصغار الرؤساء من  اإلدارةبين 

إلى التسلسل الرئاسي للحفاظ على  القديم راجعةمصادر المقاومة في التنظيم  -
في حين أن التنظيم الحديث كانت سياسة تكنولوجية في  المناصب،األوضاع وخاصة 

 طابعها.

                                                           
ة ـــــــــــــــستجابة اإلدارة، مجلة التحديات المعاصرة لإلدارة العربيوامل المؤثرة واعنضال الحوامدة ، صالح الدين الهيتي ، التغيير التنظيمي ، ال  - 1

 .29، ص 2006) القيادة اإلبداعية (، المنظمة العربية للتنمية ، الشارقة ، االمارات العربية المتحدة ، 
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بالرغم من إحاطة هذه الدراسة بأبعاد التغيير من مصادر المقاومة ، إال أنها أغفلت و
هذا التغيير من سلوكيات مناقضة ألهداف المنظمة، قد تؤثر على ما يترتب على 

 .النتائج العامة للتنظيم أي تحقيق اهدفه االقتصادية واالجتماعية
و المعنونة  بـ "التغيير التنظيمي: ابعاده واستراتيجياته : "فريدة محمد كريم"دراسة  -2

 1الهدف منها:" وقد أجريت هذه الدراسة بمؤسسة سونلغاز بعنابة ، وكان 
معرفة مدى تناغم مخطط التغيير ومتطلبات الموارد البشرية داخل المؤسسة  -

 الجزائرية. 
 معرفة مدى إدراك العامل الجزائري للتغير التنظيمي. -
معرفة ما مدى مساهمة التغيير التنظيمي في تحسين وضعية العامل الجزائري وقد -

 توصل الباحث النتائج التالية:
التغيير المطبق في المؤسسة الجزائرية احدث تحوالت على المنظمة من جهة ان  -

 وعلى الموارد البشرية اثناء التخطيط لعملية التغيير.
ولى من تطبيقه ويعود ومستلزمات التغيير في الفترة األ عدم وعي العمال بمتطلبات -

 ذلك إلى الغموض الذي يسود المعلومات المتعلقة به.
وضعية العامل كجزء اساسي من مرتكزاته لذا  االعتبارال يأخذ بعين ان التغيير  -

فان خططه تكون قاصرة وال تفي بغرضها في تحسين وضعيته على المدى المتوسط 
 والبعيد.

 
 
 
 
 
 

                                                           
  . www.iraqcenter.net  ،14/02/2017 ،h10، التغيير التنظيمي : ابعاده واستراتيجيته فريحة محمد كريم  - 1

http://www.iraqcenter.net/
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 ستنا على الدراسات السابقة ادر يميز  : ماثانيا
 على ضوء الدراستين السابقتين التي تم عرضها نستشف من الدراسة األولى
دراسة الدكتور سيد الحسني والتي أجراها على تنظيمين صناعيين والتي ارتبطت 
ارتباطا جزئيا بالدراسة الحالية من أداة الدراسة والمتمثلة في االستمارة وكدا مقاومة 
التغيير أما فيما يخص االختالف فيكمن في المنهج حيث اعتمد الدكتور سيد حسني 

البيانات منها المالحظة والمقابلة بينما دراستنا فركزت  على المنهج المقارن وأدوات جمع
واالعتماد على االستمارة كأداة لجمع البيانات  على المنهج الوصفي التحليلي.

حيث فادتنا هاته األداة في الوقوف على كيفية استعارة  والمالحظة بدون مشاركة.
كما أفادتنا أيضا في  يا.لآالكتب من المكتبة وتصنيفها وفقا ألرقام وشفرات وتسجيلها 

 الحصول على معلومات حول مجتمع الدراسة .
أما الدراسة الثانية فهي دراسة فريدة محمد كريم والتي ركزت على مدى إدراك  

العامل الجزائري للتغيير التنظيمي ومعرفة ما مدى مساهمة التغيير التنظيمي في 
على معرفة بعض من العوائق أما دراستنا فركزت  ،تحسين وضعية العامل الجزائري

ومن بينها العادات والتقاليد والوضع االسري  االجتماعية والثقافية للتغير التنظيمي.
 .ونوع األسرة

 صعوبات الدراسة :ثالثا
صعوبة إمكانية الحصر  االجتماعيةيجد معظم الباحثين في ميدان العلوم 

فهم يشتكون في  ، والتعقيد ألنها تتصف بالشمولية ’ بالموضوعات التي يتناولونها
المصادر –كثير من األحيان من الصعوبات ترجع اساسا إلى قلة اإلمكانيات 

التي تؤسس عليها بحوثهم وأعمالهم العملية مما يؤثر بصورة واضحة على  -والمراجع
 النتائج التي يتحصلون عليها في نهاية المطاف والمتمثلة في:

 تعلق بالمعوقات السوسيوثقافية. البحث خصوصا ماقلة المراجع المتعلقة بموضوع -1
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 مجال الدراسة .من طرف عمال مؤسسة  االستماراتعدم إرجاع بعض -2
 الدراسة الميدانية . إلجراءصعوبة ايجاد مجال  -3
وهذا  ،عدم استقبالنا من طرف العديد من المؤسسات ألجراء الدراسة الميدانية -4

 لنا إهدار الوقت. تخوفا من موضوع الدراسة مما سبب
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 تمهيد:
عملية حتمية في المنظمات العامة وذلك بغرض التكيف مع التغيير يعتبر 

التطوير في خطط وسياسات  إلحداثوهو ضرورة  ،البيئة المتغيرة داخليا وخارجيا
عملية الزمة التغيير لذلك ف ،المنظمة وهياكلها التنظيمية وسلوكها التنظيمي وغيرها

وضرورية وهو الطريق الصحيح لضمان بقاء المنظمات وتميزها في محيط أهم 
تها عدائمة يرتبط بنجاكما أن استمراريتها بصفة  ،سماته التعقد و االضطراب 

وبمدى تكييفها مع التحوالت وتأهيلها لتكون في مستوى التنافس  ،الحالية من جهة 
 العالمي.
 األول : مفهوم التغييرالمبحث 

ل الثالثي ) غير ( بمعنى بدل الشيء، أو انتقل من حال مفهوم مشتق من الفعهو 
، او االحداث  األشياءتنتج عنه مجموعة من بأنه عملية  أيضاالى آخر ، ويعرف 

 1.قديمة أشياءالجديدة والتي تستقر مكان 
 التنظيميير يتعريف التغ المطلب األول:
التنظيمي من الظواهر الصحية في المنظمات اإلدارية وعليه  التغييريعتبر 

وتناول الباحثون بالدراسة والبحث وعرفوه بتعاريف مختلفة  ،فقد كثر الحديث عنه 
 :نذكر منها 
إنه إحداث تعديالت في أهداف وسياسات اإلدارة وفي  ":السلميعلي "تعريف 

 :أمرين هما عنصر من عناصر العمل التنظيمي مستهدفة أحد
تنظيمية وأساليب إدارية أوجه نشاط  وضاعأ استحداث _مالئمة أوضاع التنظيم أو

 2يدة يحقق للمنظمة سبقا عن غيرها.جد

                                                           
 14.00على الساعة  14/02/2017يوم  w.mawdoo3.comww  :اللكترونيالموقع ا - 1

 .344ص،1999(، دار وائل للنشر والتوزيع1ط ،)التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة التطوير موسى اللوزي،2

http://www.mawdoo3.com/
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على أنه عملية إدخال أو تحسين أو تطوير المنظمة ": درةعبد الباري "وعرفه 
نتمكن من تحيق أهدافها بشكل  وبحيث ،السابقبحيث تكون مختلفة في وضعها 

 1أفضل.
عبارة عن تغيير أو تحسين يركز على »على أنه : " أحمد ماهر " ويعرفه أيضا

بعض العناصر داخل أي نظام مثل تغيير التكنولوجيا في إجراءات العمل اوتغيير 
ونوعية فإن التغيير يركز على جزء من أجزاء النظام أو جزء من عدة في عدد 
 2أنظمة.

ونستخلص من كل ماسبق أن التغيير التنظيمي عملية ضرورية والزمة 
للمؤسسات العامة لطالما أنها تعمل في بيئة تتصف طبيعتها بالتغيير المستمر 

الصحيح لالرتقاء  ولدلك فإن الطريق،والسريع والتي يصعب التنبؤ أوالتحكم فيه
 بمستوى األداء في المنظمات هو التغيير واالبتكار للتكيف مع البيئة المحيطة.

 ير التنظيميي: نشأة التغالثاني المطب
التنظيمي والكتابة حوله واالهتمام به ودراسته لم توجد في  التغييرإن موضوع 

اي مكان من الجامعات والمعاهد التي تدرس إدارة األعمال و اإلدارة العامة في 
التنظيمي كأحد التغيير أمريكا حتى وقت ليس بالبعيد.حيث لم تبدأ نشأة وبزوغ 
ريبا ومن أهم المصادر مجاالت الدراسة والتطبيق إال في األربعينات من هذا القرن تق

 3التنظيمي منذ نشأته ومن أالن ثالثة وهي:التغيير عليها  ارتكزالتي 
مجموعة مواقف لمجموعات  يويقصد بالتدريب المعلم حركة التدريب المعلمي: أوال:

يتعلم المشاركون فيها من خالل تفاعالتهم الخاصة  ،صغيرة غير مخططة
ارك في هذه الحركة مجموعة من الدارسين وديناميكيات المجموعة المتطورة ولقد ش»

 ((Herbert shepard robert Blake_ douglas regpr and othrsوالباحثين من بينهم 
                                                           

 .545ص،200،الدار الجامعية الجديدة،االزاريطة,نظيمي في بيئة العولمة واالنترنتالسلوك التطارق طه،1
دارة التغيير ة والتميزالهيكل إلعادةالمنظمات الدليل العلمي  رتطويحمد ماهر،أ2  ،2000 ،، االسكندريةالدار الجامعية ،االداري وا 

 22ص
 .41، ص2000، ، دار النشر للجامعات ، مصر ( 1)ط،  استراتيجية التغيير التنظيميمحمد المحمدي الماضي ،  - 3



يالفصل الثاني                                        ماهية التغيير التنظيم  
 

 
18 

 التنظيمي من هؤالء. التغييروال يعرف_ لالن _بالضبط اول من استخدم مصطلح 
تعتمد هذه الحركة على تكوين مجموعات تتدرب على عرض ومناقشة المشاكل 

 وتدوينها وتبادل وجهات النظر وتبادل المعرفة .
تعتبر هذه البحوث بمثابة الدفعة الثانية  ثانيا: بحوث المسح وأساليب االسترجاع:

التدريب (األولىالتنظيمي والذي يتوازى تاريخها مع الدفعة  التغييرفي تاريخ 
المجموعات الذي أنشأه )ديناميكة(وقد كان ذلك في مركز بحوث  )المعلمي

حيث كان هناك دور بارز لمجموعة من المستشارين في  1945عام)تلوينر كي(
 تكوين خبرة ملحوظة في هذا المجال بعد إجراء الكثير مما يسمى بالبحوث العلمية.

مي والبحوث العلمية يعتبران دفعتين اذا كان التدريب المعل:ثالثا: جهود كيرث لوين 
كيرت لوين يعتبر ليس فقط دفعةاو اساسا ثالثا ،وانما –قويتين للتغير التنظيمي فان 

يعتبر في نفس الوقت دفعة واساسا لكليهما ، فقد كان وراء انشاء المعمل القومي 
راكز لتدريب الذي يعتبر ركيزة الدفعة االولى وقد كان ايضا وراء تأسيس وانشاء م

مساهمات كيرت لوين تعتبر حتى حيث ان كتابات و ، بحوث ديناميكية) المجموعات(
وقتنا هذا هي االساس الذي تنطلق منه جميع وليس معظم الكتابات واالبحاث في 

 التنظيمي .التغيير 
 التغيير من أن تاريخ  ونشأة فالبرعمفي المرحلة الراهنة  أما: المرحلة الراهنة رابعا:

أن الكتابات و المساهمات واألبحاث المتعلقة به  إالالتنظيمي يعتبر حديثا نسبيا 
تتزايد بصورة كبيرة خاصة في الواليات المتحدة األمريكية وجامعاتها .فال تكاد تخلو 

 التنظيمي.التغيير جامعة من جامعاتها من تدريس مقررات 
وال تزال  التنظيمي. التغييرولقد تطور نتيجة لذلك دارسة وممارسة عملية 

عملية التطوير في الحقل نفسه مطاردة يصعب االلتحاق بها .فأصبح هناك العديد 
 1أو التكلم معه فيما يخدمه.من المراجع والمقاالت التي تحمل هذا االسم مباشرة 

 
                                                           

 .43-42ص ،المرجع السابقمحمد الحمدي الماضي ،1
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 ير التنظيمي في المؤسسة يأهمية وأهداف التغ المطلب الثالث:
التنظيمي في أنه يعتبر مواكب  التغييرتأتي أهمية  :التنظيمي التغييرأهمية -1

 إدخالللتطورات والمستجدات وتماشيا مع الظروف السائدة في العالم ولذلك وجب 
المادية والمعنوية  المجتمعيةتعديالت كلية أوجزئية في كل مجال من المجاالت 

هو التحصيل الكمي والنوعي سوء التغيير فبالتالي  ألخربحيث يتم االنتقال من وضع 
 1العلمية أو االجتماعية أوالثقافية. االقتصادية أو المجاالت في

 2التنظيمي في النقاط التالية: التغييروكما تبرز أهمية 
 المحافظة على التمييز وكسب السوق. •
 تطوير التنمية الشاملة •
 أو تخفيفها. إثارتهاتحديد نزاعات العاملين وكيفية  •
 امتصاص التضخم ونسب البطالة . •
 والصراع.الفراغ  محاصرة •
قراءة التحديات القائمة والمستقبلية الداخلية والخارجية بغرض تحديد طبيعة  •

وشكله ووقته ومتطلباته وتنفيذه بشرط تتقدم المؤسسة خطوة على التغيير 
 3المنافسين .

 4فهي تتجلى فيما يلي: :التنظيمي التغيير أهداف-2
البيئة المحيطة بها وتحسين قدرتها _زيادة مقدرة المنظمة على التعامل والتكيف مع 

 على البقاء والنمو.
على التعامل بين مختلف المجموعات المحيطة بها وتحسين _ زيادة مقدرة المنظمة 
 قدرتها على البقاء والنمو.

                                                           
 .24ص،2007ر الكنوز المعرفة للنشر والتوزيع، دا (،1،)طوالتطوير التغييرإدارة زيد منير عبوي، 1
 .20-19، ص2006،  األردن، دار حامد  التغيير والتحديات المعاصرة للمدير إدارةمحمد بن يوسف النمران ،  - 2

 .49-48ص ص ،2003والتوزيع، بيروت، مكتبة لبنان للنشر  ،اإلدارة الفعالةمحمد المساد، 3
 .20، مرجع سابق ، صمحمد بن يوسف النمران - 4
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والتطوير  التغييرعلى تشخيص مشكالتهم وتحفزهم إلحداث  األشخاصمساعدة _ 
 المطلوب.
 لهم. الرضيالتنظيمية وتحقيق  األهدافالعاملين على تحقيق  األفراد_ تشجيع 

مهتمة بالعاملين  إلىأنماطبيروقراطية  أنماطالقيادية في المنظمة من  األنماط_ تغير 
 وبمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات.

 1باستخدام نظام حوافز فعال.للعمل وذلك  األفراد_ زيادة دافع 
 ير التنظيمييانواع التغ المطلب الرابع:

فهما لطبيعة التغيير وانواعه وتتمثل انواع التغيير يتطلب نجاح عملية 
 التنظيمي فيما يلي:التغيير 

الجزئي يقتصر على جانب واحد أو  التغييران  الشامل: التغييرالجزئي و  التغيير_1
والتغيير الشامل الذي يشتمل على كافة او  ،قطاع واحد كتغيير اآلالت واألجهزة

معظم الجوانب والمجاالت في المنظمة والخطورة في التغيير الجزئي انه قد ينشأ 
نوعا من عدم التوازن في المؤسسة بحيث تكون بعض الجوانب متطورة واالخرى 

 فعلى سبيل المثال يحتاج تغيير ادوات االنتاجالتغيير مختلفة مما يقلل من فاعلية 
 2واساليب التسويق وتدريب العاملين وغير ذلك.

المادي هو إحداث تغييرات في بيئات التغيير ان المعنوي: التغيير المادي و التغيير _2
العمل المادية. أما التغيير المعنوي فهو إحداث تغيير في سلوك العاملين وروحهم 

 المعنوية.
المادي والتغيير ان موضوع التغيير أساسا ال يمكن التمييز بين التغيير 

المعنوي فعلى سبيل المثال قدنجد بعض المؤسسات لديهم معدات واجهزة حديثة 
ولكن أنماط سلوك العاملين واساليب العمل فيها تقليدية . وهذا النوع من التغيير 

 شكلي وسطحي وغير فعال .
                                                           

 .20ص،200الحامد، االردن, ، داروالتحديات المعاصرة للمدير التغيير إدارة محمد بن يوسف النمران،1
 .27ص ،2007،دار الفكر الجامع، االسكندرية، 1ط إدارة التغيير محد الصيرفي،2
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نية التي التغيير السريع يعتمد على الفترة الزم _التغيير السريع والتغيير التدريجي:3
فهو يحتاج الى فترة زمنية طويلة ي نوع من التغيير أما التغيير التدريجي أيحتاجها 

 1كثر رسوخا من التغيير المفاجئ.أوعلى الرغم من انه بطيء يكون عادة 
 اسس التغيير التنظيمي:المطلب الخامس:

تكون عملية مدروسة ومخططة بطريقة عفوية وانما  تأتيان عملية التغيير ال
 2ها التغيير التنظيمي فهي كاالتي:ن يقوم عليأسس التي ينبغي ومن األ

و جزء معين في المنظمة ككل أيتطلب اي تغيير في نظام فرعي من المنظمة وال:أ
 تبعا لدرجة وقوة التغيير واتساع اثاره.،و الحقاأبنفس الوقت 

غيرها  تكون اكثر عرضة منينبغي ان يتم التغيير في المجاالت التي  ثانيا:
لى إجراء التعديالت التدريجية للضغط البيئي )الخارجي(مع العمل المتواصل ع

 في اجزاء المنظمة التي هي اكثر استقرارا من غيرها .،خرى األ
ن تتم أعند دراسة امكانية اجراء التغيير في المواضع المطلوبة فإنه ينبغي ثالثا:

وذلك  ،وقوة النتائج المحققة من عملية التغيير ،ودرجته ،دراسة تحليلية لواقع الضغط
بتجنب المواضع التي ستؤدي الى مع اتخاذ االجراءات الكفيلة  بإجرائهاقبل الشروع 

 ظهور ردود فعل غير ايجابية او عنيفة إزاء التغيير المطلوب اجرائه.
عند اجراء التغيير في مستوى معين من الهيكل التنظيمي للمنظمة فانه من  رابعا:

الضروري إجراء التغيير في المستويات العليا و الدنيا األخرى. واال فان حالة من 
وستكون لها مردودات سلبية على استمراريتها في  ،عدم التوازن تسود المنظمة

 الوجود.
مل لجميع المفاصل في هيكل المنظمة فانه اذا كان التغيير المستهدف شا خامسا:
 ،ان يرفقه في الوقت ذاته اتجاه مناسب للتغيير كذلك في السياسات والبرامج  ينبغي

                                                           
جراءات العملالتنظيم ، موسى اللوزي1  .179ص 2002( ،دار وائل  للنشر عمان 1، )طوا 
 (، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن،1،) طنظرية المنظمةوخضير كاظم محمود،  خليل محمد حسن الشماع2

 .372ص،2000
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التناسق بين واالجراءات الشاملة للمنظمة ككل ومن شان هذا االتجاه ان يضمن 
 واقع التغيير التنظيمي وسعي المنظمة لتنفيذ سياساتها وتحقيق اهدافها.

لكي  ،فانه ينبغي عليها ،المنظمة بانتهاج سياسة التغيير المخططعند قيام سا:ساد
بعين االعتبار وعند البدء بعملية التغيير كال  تأخذأن  ،نحقق النجاح في هذا االتجاه

 من التنظيم الرسمي والغير رسمي في الوقت ذاته .
االفراد العاملين في التغيير مباشرة بدرجة اسهام ترتبط فاعلية وكفاءة  سابعا:
اتجاهات وبيان  ،وذلك من خالل اكتشاف الحقائق وجمع المعلومات  ،المنظمة

انسجاما مع االهداف العامة و التفصيلية للمنظمة وذلك الن   ،التغيير المطلوبة
عدم اسهام هؤالء االفراد في التغيير يعرقل امكانية استمرار المنظمة وقدرتها على 

 1العمل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .373ص،المرجع السابقخليل محمد حسن الشماع، 1
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 ت واستراتيجيات التغيير التنظيميدوافع ومجاال الثاني: لمبحثا
يتوقف على قدرتها على التأقلم وبشكل  استمراريتهاان نجاح المنظمات 

وتتطلب عملية التأقلم مع هذه التغييرات البيئية  ،مستمر مع التغييرات في بيئتها
دمة أو في التغيير في التقنية المستخسواء كان ،التنظيمي المالئمالتغيير إحداث 

الهياكل التنظيمية أو في سلوكيات االفراد مما يساهم في تحسين أدائها وتبسيط 
اال ان قرارات التغيير في المنظمات تتسم بالصعوبة  ،إجراءاتها ومواكبة التطورات

والتعقيد بسبب تعدد المكونات والعناصر االنسانية والتنظيمية والبيئية التي تتأثر بها 
بوجود قوى محتملة تقاوم التغيير المخطط  االعترافذا من الطبيعي وله ،وتؤثر فيها

لطا  ،نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية و غيرها ألسبابوتسعى الى منع حدوثه 
التغيير يتطلب كما يجب إدراك ان احداث  ،يجب وضع آليات للتعامل مع هذه القوى

ي ضوء الوعي الكامل بطبيعة وجود قوى لمناصرته وقيادته وااللتزام به التي تعمل ف
 التغيير وما يحتاج من مقومات الزمة لنجاحه.

 دوافع التغيير التنظيمي  المطلب األول:
 كما ،تواجه المنظمات العديد من التغييرات والمستجدات في بيئة عملها

تتعرض للعديد من الضغوط التي تفرض عليها إحداث عملية التغيير. إذ تتمثل هذه 
هذه  تأتيالتغييرات جميع نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ولم 

التحوالت بالصدفة بل اتت نتيجة قوى محركة منها ماهو سياسي وتكنولوجي ومنها 
 هو بشري اداري. ما

ع التي ادت الى اجراء عملية التغيير الى قوى داخلية وقوى ويمكن تقييم الدواف
 : تيكاآلخارجية وهي 

 1 وهي القوى الناشئة من داخل المؤسسة ومن بين هذه القوى: أ_القوى الداخلية:
 ورسالتها واغراضها. ،تغيير في أهداف المنظمة .1

                                                           
 ،2004لتوزيع، عمان، دار الحامد للنشر وا ،منظمات االعمال راد والجماعات فيالسلوك التنظيمي سلوك االف حسن حريم،1

 .364ص
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 ادخال اجهزة ومعدات جديدة. .2
 ادخال نظم ومعالجة المعلومات المتطورة. .3
 مع منظمات أوشراء منظمات اخرى. دمج .4
 تدني معنويات العاملين. .5
 ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي . .6
 حدوث ازمة داخلية طارئة. .7
 تدني االرباح. .8

وقد يكون مصدر التغيير في البيئة الداخلية للمنظمة العامة مثل الصراع 
للمنظمة او ملين أوتفشي السلبية والالمباالة في العمل وعدم والء العا التنظيمي

افتقار نظام موضوعي لتوظيف وتقييم الوظائف أو الحاجة الى تطوير نظام تقييم 
 االداء وغير ذلك.

وتشمل القوى البيئية الخارجية التي تعمل فيها المنظمة والتي  ب_القوى الخارجية:
 1 يصعب التحكم فيها والتنبؤ بها وهي تتمثل في:

العامة للدولة أوتغيير السياسة الحزبية تغيير في السياسة _القوى السياسية: 1
 الحاكمة أووجود تغيير سياسي مفروض نتيجة التغييرات السياسية العالمية.

أو ظهور تشريعات جديدة تؤثر تغيير في التشريعات الحالية  _القوى التشريعية:2
 على سياسات المنظمة.

العالقات الهيكلة التغيير في عادات المواطنين أوفي _القوى االجتماعية: 3
 االجتماعية أو تزايد وعي المواطنين.

ظهور تكنولوجيا المعلومات المتطورة أو تطوير في وسائل  _القوى التكنولوجية:4
 وعمليات انتاج وتقديم الخدمات.

مثل التضخم أو تغيير أسعار أو التبادل بين العمالت النقدية القوى االقتصادية: _5
 نتاج أو االتجاه نحو الخوصصة.اسعار وسائل االاو ارتفاع 

                                                           
 .364ص ،المرجع السابقحسن حريم، 1
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مثل التعرض للزالزل والهزات األرضية أو التعرض للسيول أو _القوى الطبيعية: 6
 1.التغيير في درجة الحرارة المعتادة من قبل

 الثاني: مجاالت التغيير التنظيمي المطلب
ومخططة تستهدف تحسين قدرة المنظمة عملية شاملة تعتبر عملية التغيير 

تغييرات في شتى المجاالت  االهتمامبإحداثوذلك عن طريق  ،تحقيق أهدافهاعلى 
 التي يمكن للمنظمة إحداث تغييرات فيما يلي:

تعديالت في اهدافها و  بإجراءتقوم بعض المنظمات _االهداف و االستراتيجيات:1
االستراتيجيات المطبقة لتحقيق تلك االهداف استجابة للتغييرات البيئية المحيطة . 
فمثال التوسع في انشاء الجامعات الخاصة أو استخدام نظام التعليم عن بعد يتطلب 
 من الجامعات الحكومية تعديل اهدافها واستراتيجياتها من اجل مواكبة تلك التغييرات.

وبيئة عمل المنظمة يتطلب التغيير في ظروف لسياسات والقواعد الحاكمة: _ا2
احداث تغيير وتطوير في سياسات وقواعد العمل بها سواء باستحداث قواعد جديدة 

 أو تطوير السياسات و القواعد الحالية لتكون اكثر مرونة واقل مركزية. 
في استحداث اعمال  ويتمثل ذلك_االعمال واالنشطة التي تمارسها المنظمة: 3

 عمل أو األنشطة الحالية.جديدة او ترك اعمال قائمة او تغيير أسلوب أداء 
تعتبر الهياكل التنظيمية من أكثر _الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية: 4

المجاالت التنظيمية تعرضا للتغيير حيث ان معظم التغييرات التي تحدث في 
ويحدث التغيير في الهيكل  ،المنظمة غالبا ما يتبعها تغييرات بالهياكل التنظيمية 

التنظيمي بتعديل أو تطوير أسس ومعايير اعداد الهياكل مما ينتج عنه حذف بعض 
وحدات جديدة من خالل تغيير تبعية  استحداثالتنظيمية أو دمجها معا. أو  الوحدات

 المرونة للتنظيم القائم ومالئمته مع التغييرات الجديدة. بعض الوحدات بما يحقق
يفرض التقدم التكنولوجي خاصة تكنولوجيا المعلومات ضرورة تغيير  _التكنولوجيا:5

كون هذه التغييرات بسيطة ال تتعدى التكنولوجيا المستخدمة في المنظمة وقد ت
                                                           

 .362ص،2003،االسكندرية الدار الجامعية، المدخل الحديث في االدارة العامة ثابت عبد الرحمان ادريس،1
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وقد تكون تغييرات اساسية  ،االستعانة بالحاسبات اآللية في أداء بعض االعمال
 1تشمل المنظمة ككل.

قد يتطلب التغيير في ظروف وبيئة عمل المنظمة احداث تغيير نظم  _نظم العمل:6
العمل بالمنظمة وذلك من خالل تبسيط وتطوير إجراءات ومسؤوليات العمل 

ونظم التحفيز وغيرها من  ،والصالحيات والسلطاتوانظمة المتابعة وتقييم االداء
 والفعالية التنظيمية. االنظمة الداخلية بغرض تحقيق الوقت و التكلفة وزيادة الكفاءة

يمكن أن يؤدي التغيير في ظروف وبيئة عمل المنظمة الى _الموارد البشرية:7
الحاجة الى اي تغيير في هيكل الموارد البشرية بإضافة أفراد جدد يتمتعون ظهور 

بمهارات وقدرات جديدة أو االستغناء عن بعض األفراد والعمل على تغيير وتطوير 
لوكيات األفراد الموجودين بالتنظيم وبما يتوافق مع األدوار وس واتجاهاتمهارات 

 2الجديدة المطلوبة منهم.
 
 
 
 

 ( يوضح مجاالت التغيير التنظيمي02الشكل رقم )
 .344، ص1999، دار وائل للنشر 1أساسيات ومفاهيم حديثة ، طالمصدر : موسى اللوزي، التطور التنظيمي 

 المطلب الثالث:استراتيجيات التغيير التنظيمي
 إستراتيجيات للتغيير الموجه أهمها: هناك عدة

على وهذه تقوم  Rational_Empirieal_اإلستراتيجية العقالنية الميدانية:1
العدو الرئيسي للتغيير هو الجهل وعدم الوعي والخرافات وبالتالي فإنها  افتراض ان

تنظر الى التعليم والبحوث العلمية والدراسات على انها العامل الرئيسي الذي يقوم 

                                                           
 .379 ،2003كندرية، االس الجامعية،،الدار التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرةمصطفى محمود أبوبكر،1
 .380 ،المرجع السابق،مصطفى محمود أبوبكر2

 مجاالت التغيير التنظيمي

 االفراد الهيكل التكنولوجي الهيكل التنظيمي
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ولذلك تقوم المنظمات بتصميم  ،عليه التغيير فالتعليم وسيلة لنشر المعرفة العلمية
على تزويد المتدربين بالمعلومات وكذلك تشجيع ترتكز  بشكل رئيسي برامج تدريبية 

 البعثات الدراسية والبحوث والدراسات العلمية.
تفترض Normative_Reducatio_استرايجية التثقيف والتوعية الموجهة :2

 ،لمعلومات أو توافرهاهذه اإلستراتيجية ان الحاجز الرئيسي أمام التغيير ليس نقص ا
نظمات بضرورة التغيير أو رغبتهم فيه أو الخوف أو الماألشخاص  بل عدم اقتناع

فقد يكون في التغيير تهديد لمصالح بعض األشخاص أو تضارب مع قيمهم  ،منه
 إحداثويحاول القائد الذي يرغب في  ،ومعتقداتهم وبالتالي فإنهم يقاومونه وال يقبلونه

زا لة المخاوف التغيير أن يتغلب على هذه المقاومة عن طريق التوعية والتثقيف وا 
بحيث يصبح الناس قابلين وراغبين فيه بدال من ،وتنمية الوالء للتغيير المنوي إحداثه

والذي ومن األساليب المستخدمة في ذلك التدريب  ،أن يكونوا رافضين ومقاومين له
 يهدف إلى تغيير اتجاهات الفرد ومواقفه.

استخدام كافة فإنه يتم Power_Coercive_إستراتيجية القوة التفسيرية:3
 ،فالتغيير يفرض على الجهات المعنية بالقوة ،األساليب والوسائل في إحداث التغيير

على كافة أشكال المقاومة باستخدام العقوبات والجزاءات لكل من ويتم التغلب 
وفي بعض  ،وهذه االستراتيجية قد تكون فعالة في بعض الظروف ،يخالف أو يقاوم

ير فعالة في المدى البعيد ألنها ال تضمن والء األفراد الحاالت الطارئة ولكنها غ
ودعمهم للتغيير وعلي الرغم من انه التوجد استراتيجية واحدة مثلى يمكن استخدامها 

 1التغيير بفعالية الن طبيعة الموقف والظروف هي التي تحدد ذلك.  ألحداث
 
 
 
 

                                                           
 .28ص،المرجع السابق زيد منير عبوي،1
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 خالصة الفصل :
الحديثة تتمثل في فهم وادراك وخلق ان الفكرة المسيطرة في نظرية اإلدارة 

التغيير والتكيف معه، كما ان جوهر اإلدارة أصبح يتمثل في استخدام المنطق والتنبؤ 
العلمي بدال من الفوضى حيث ينظر الى التغيير اآلن على انه المفتاح األساسي 

 لنجاح المنظمات وتميزها تنافسيا ويتغلغل في كل عوامل النجاح التنظيمي.
ى عملية التغيير في أية إدارة عامة او خاصة مرتبطة بمدى ما تزفر وتبق 

عنه من تعزيز للقواعد األخالقية وتعظيم االقتصاد والحرص على الكفاءة والفعالية  
 وتنمية االبداع والقدرة على مواجهة التحديات.
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 تمهيد :
سبق وان عرضنا في الفصل الثاني والذي خصصناه لتغيير التنظيمي هذا األخير 

رة الك حتى يتسنى التحكم في اإلدوضوح في ذالذي يتطلب التخطيط والدقة وال
بعقالنية، وبما أن المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة تتطلب التغير الدائم  
ن كانت المؤسسة حديثة النشأة بإعتبار أن العامل دائما محب  والمستمر  حتى وا 
لتغير وكسر الروتين . فلهذا تسعى المنظمات إلى إقامة تغيير سواء تغير جزئي أو 

 يمي .ظاألفراد أو الهيكل التن كلي أو على حسب المجال التكنولوجي أو
آلة فإنه يرتبط بشبكة من العالقات  وليس اجتماعيوبما ان اإلنسان هو كائن 

داخلية أو الخارجية لكن رغم هذا تشوب االجتماعية والثقافية سواء في بيئة العمل ال
 . واالجتماعيةالمؤسسة جملة من المعيقات منها الثقافية 

قافية هو مفهوم مركب من شقين فإننا سنحاول وبما أن المعيقات السوسيوث
فصل الشقين عن بعضيهما حيث نخص  جزء للمعيقات االجتماعية واآلخر لثقافية 
وهذا التقسيم سنعتمد عليه في الجانب الميداني  وفي هذا الفصل نحاول التعرف 

 .على بعض المعيقات السوسيوثقافية التي قد تعرقل التغيير
 العالقات األسرية والقرابية والعالقات مع الجيران المبحث األول: 

فإلى  ،التي يشغلهابما أن كل فرد في المجتمع له أدوار والتي تحددها المكانة       
جانب الحقوق التي يتمتع بها من خالل انتمائه لذلك المجتمع توجد واجبات عليه 

اء في محيطه األسري فمن خالل تلك العالقات االجتماعية التي تالزمه سو  ،تقديمها
 اجتماعيةأو خارجه  تفرض عليه مجموعة من االلتزامات والتي تعتبر بمثابة عوامل 

 مؤثرة سلبا أو إيجابيا على سلوكياته وتصرفاته في محيط عمله. 
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  العالقات األسرية :األولالمطلب 
 األخيرةوتتميز هذه  األسرةيتطلب بناء العالقات االجتماعية في إي مجتمع من      

وأوالدهما الغير متزوجين الذين يقيمون إلى تلك الجماعة المكونة من زوج وزوجة 
 .1معا في مسكن واحد

بل  ،أما العائلة تشير إلى األسرة الممتدة فتتكون ليس فقط من اآلباء واألطفال     
 ،تمتد لتشمل األبناء المتزوجين وكذلك األقارب واألصهار واألحفاد واألعمام والعمات

 2هم يشكلون حياة اقتصادية واحدة.و 
ذا نظرنا إلى األسرة النواة فإنه ال     إال يمكن التحدث في دور الزوج أو الزوجة  وا 

فالتغيير في دور الزوجة يتضمن تغيير في دور الزوج  ،في عالقة كل منهما باآلخر
وهذا ألن هذه  ،السائدة في المجتمع حسب األعرافوتختلف األدوار في األسرة 

جتماعية  وهذه  ،تحدد مسؤوليات وحقوق كل فرداألدوار تشكلها عوامل ثقافية وا 
انين األخيرة في أي مجتمع تستمد من األعراف واألخالق والدين والعادات والقو 

 .3وغيرها
ألن المجتمع يتجه نحو استقاللية األسرة النواة عن األسرة الممتدة فإن  ونظرا

ونظرا لدافع  ،وتحديد التزامات وأدوار كل منها ،األولى تتميز بالمساواة بين الجنسين
مع التزامها نحو  ،خارج البيت تضطر الزوجة أحيانا للعمل االقتصاديةالحاجة 

 .4أسرتها وكذلك نحو الزوج
 االستقالليةوبما أن العصر الحاضر شهد تطورا وازدهارا وميل الطرفين إلى 

والذي صاحبه ظهور الثورة الصناعية ونظرا للظروف المالية الصعبة وغالء المعيشة 
اضطرت المرأة للخروج للعمل جعل من الطبيعي أن يقوم كل منهما بدوره ويتقاسم 

                                                           
 .40ص،2009،بيروت ،دار النهضة العربية ،ط(،)ب، األسرة والحياة العائلية ،سناء الخولي 1
مؤسسة شباب الجامعة ،ط(، )د،األسرة والمجتمع دراسة في علم اإلجتماع األسرة، حسين عبد الحميد أحمد رشوان 2

 .26ص،2003،اإلسكندرية
 ،دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،1ط ،الوقاية والعالج-اإلختالالت الزوجية األسباب والعواقب، صفاء اسماعيل مرسي 3

 .30ص ،2008 ،القاهرة
 .69ص ،نفس المرجع 4
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الزوجين هذه األدوار مما أحدث تغيرا في دور كل منهما ونظرا ألن الزوجة أصبحت 
دور الحضانة لرعايتهم فال الصغار إلى تخرج للعمل صار من الضروري أخذ األط

يجعل كل من الزوج أو الزوجة  وهذا ما ،طيلة الفترة التي تمكثها األم في العمل
ينصرفون من العمل قبل نهاية الدوام الرسمي إلحضار األطفال من المدرسة أو 

 الحضانة وهذا قد يتطلب بعض الوقت.
قات القرابية والمتمثلة في كال سبق نستخلص أن كال من العال ومن خالل ما      
وكذا عالقة العامل باألسرة النواة  ،واألوالد وتشمل من األصهار وغيرها اآلباءمن 

يعدون عائق من عوائق التغيير التنظيمي بشكل غير مباشر حيث أن العامل يجحد 
داخل محيط العمل أفضل وأمس من  بعض الليونة والمرونة في تعامله مع أقاربه

مسؤول غريب الشيء الذي يجعله يبذل فصار جهده في رفض الجديد وتمسكه بما 
 يخدم وضعه.

الشيء نفسه نجده بالنسبة لألمهات العامالت أو النساء ذواتي ارتباطات 
ففي ارتباطاتها  ،خارج العمل كدور الحضانة إما لوضع أطفالهن أو إلحضارهن

يرفضن  أنهنورغم يقين أغلبهن بذلك إال  ،مصالح التي تقيد الناستضيع لبعض ال
سواء كان في الهيكل حيث يفقدها منصبها أو في األشخاص ألنه قد يفقدها  التغيير

 1مسؤول مرن في المعاملة.
 قات القرابـــــــــــــــــــيةالعال المطلب الثاني:

أكدته  حسب ما أن إالالنواة  األسرةالنمط السائد هو استقاللية  أنبالرغم من      
هناك روابط تربط الفرد بشبكة العالقات القرابية  وما يظهر مثال  إنبعض الدراسات 

وأسر أبنائهم المتزوجين كتبادل الخدمات في التعاون المتبادل بين اآلباء 
 2والمساعدات المالية.

ذا نظرنا    معظم  أنوذلك مجتمعاتنا فإن نظام القرابة ضيق النطاق  إلىوا 
أقارب األسرة األساسية والتي تشمل األب  إلىتشير  األساسيةالقرابة مصطلحات 

                                                           
 .70ص ،مرجع سابق ،سناء الخولي 1
 .72ص ،المرجع السابق نفس 2
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وقد تشمل كذلك األجداد واألحفاد والعم )أو الخال( والعمة )أو  ،واألم واألخ واألخت
 1وابن وابنة العم )أو ابن وابنة الخال(يضاف لها األقارب األبعد. ،الخالة(

مصاهرة وحسب عالقات  القرابية ليست مجرد عالقات دموية أووبما أن الروابط   
نما تنطوي في نفس الوقت على مجموعة من   االجتماعيةو  االقتصادية  االلتزاماتوا 

نها أيضا تتعلق بواجبات كواألخالقية فعالقة األب بابنه مثال هي عالقة بيولوجية ل
فيفرض المجتمع  ،ر من الواجباتالكفالة المادية والتربية األخالقية والدينية والكثي

وبالتالي فإن النظام القرابي في أي مجتمع  ،رعاية أبيه وتحمل مسؤولياته بناإلعلى 
 2قائم على التعاون المتبادل في شبكة العالقات القرابية.

وظائف رئيسية لشبكة العالقات القرابية مثل تبادل  االجتماعيةوتعتبر األنشطة   
كما أن هناك خدمات أخرى إضافية  ،اإلشتراك في أنشطة ترفيهيةالزيارات العائلية 

وفي المناسبات مثل التسوق والمرافقة والعناية  ،العالقات األسرية خالل السنةلشبكة 
شراء حاجياتهم وأداء األعمال  ،باألطفال وتقديم خدمات للمسنين مثل العناية الطبية

لى جانب الخدمات التي تؤدي في هذا إ ،المنزلية لهم ومشاركتهم أوقات الفراغ
وخالل األزمات األسرية مثل الوفاة والحوادث والمشاكل  ،المناسبات كاألفراح

  3العائلية....الخ.
تختلف اختالفا كبيرا  من خالل ما تم عرضه نستنتج أن العوائق القرابية ال        

فكالهما يسعيان إلى المحافظة على المسؤول المرن المعاملة  ،عن العالقات األسرية
  الذي بقرب العامل إما عن طريق األسرة أو عن طريق القرابة.

 العالقات مع الجــــــــــيران المطلب الثالث:
من المعروف ان جماعة الجيرة تتميز بالقرب المكاني لألعضاء هم بجعلهم       

وبعد ذلك شكال من أشكال  ،ربين أحدهم من اآلخريتقابلون ألنهم يعيشون متقا

                                                           
 ،2008،القاهرة،الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية ،1ط ،مقدمة في دراسة األنتروبولوجيا ،محمد الجوهري وعلياء شكري 1

 .49ص
 .292ص،نفس المرجع 2
 .43ص ،السابق نفس المرجع 3
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يحتلون نفس المستوى االجتماعي ويذهبون إلى نفس  ما وغالبا ،اإلتصال اليومي
 1وقد يعملون في نفس النمط الوظيفي. ،دور العبادة

وتظهر أهمية الجيران أساسا في أنهم يتمكنون من تقديم مساعدة ألفراد األسرة     
فالجيران الذين يسكنون في نفس الحي أو الشارع مثال  ،في الوقت المناسب

يتشاركون في نفس المشاكل كإمدادات المياه أو تنظيف الحي.....الخ فوجود الجيران 
واألمر نفسه  ،والخدمات السكنية في نفس المنطقة يكون حيويا في وقت الطوارئ

 بالنسبة لمحيط العمل 
 العالقات مع األصدقاء :-

األولية من الجيران وبما أن  جماعة األصدقاء أضعف الجماعات  تعتبر         
فتظهر أهمية األصدقاء من  ،قيمه وآرائهالفرد هو الذي يقوم باختيار أصدقائه حسب 
 2حيث اإلدالء بالنصائح والمعاونة والصحبة.

 ،أن هذه العالقات  االجتماعية تتميز بالتعارف والترابط الوثيق بين األفرادوبما     
حيث تؤثر هذه العالقات في  ،فتتواصل هذه السلوكيات أيضا في محيط العمل

 3المجتمع على أداء  أجهزة اإلدارة العامة.
 يفرض العامل بواجباته تجاه أسرته وأقاربه وأصدقائه وجيرانه وكل ما فالتزام    

تربطه بهم عالقة اجتماعية يجعل من الضروري التضحية للمحافظة على مكانته 
 هم وهذا أيضا يعتبر عائق من عوائق التغيير التنظيمي.بين
 
    
 
 

                                                           
دار الوفاء لدنيا  ،1ط ،دراسة ميدانية في مجتمعات الريفية وبدوية، التراث الشعبي، وخالف شريف عبده محجوبمحمد  1

 .188ص ،2008 ،القاهرة ،الطباعة والنشر
 .77-76ص ،المرجع السابق ،سناء الخولي 2
  .215ص ،2003 ،الدار الجامعية ،اإلدارة العامة المبادئ والتطبيق ،محمد سعيد عبد الفتاح ومحمد فريد الصحن 3
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 العوائق الثقافية المبحث الثاني : 
 تتعرض كل المجتمعات اإلنسانية لظاهرة التغيير وعلى ذلك يمكن النظر الى
كل مجتمع على انه عرضة لنوعين المن القوى قوى تعزز حدود التغيير وتعاضده 
والقوى األخرى تعرقله وتحد من فعاليته وتسعى القوى األولى للتعجيل بالتغيير 

له اما الثانية فهي تعيقه وتغلق كل األبواب المفتوحة الستقباله  األبواب واستفتاح كل 
زمن طويل وبالتالي يتعرض المجتمع لتحوالت وقد تسيطر قوى التغيير على مدى 

جذرية في طبيعته والتي تؤثر على سلوكيات االفراد لكن عادة يصعب التعرف عليها 
فيتمسك العامل بقيمه والتي تنبع أساسا في مجتمعنا من الدين اإلسالمي وكذا 

ي تقديسه واحترامه لمقدساته يجعل الفرد يحس بانتمائه للجماعة او المجتمع الذ
   1يعيش فيه ولهذا تعتبر العادات والتقاليد والقيم والدين والعرف مقومات معنوية للثقافة

 القيم االجتماعية المطلب األول : 
يعتبر المفهوم االجتماعي للقيم على انه تلك األنواع من السلوك التفضيلي 

معايير المبني على مفهوم المرغوب فيه والمرغوب فيه هو تلك المرآة التي تعكس 
الجماعة أي كان نوعها ولذلك فان القيم تختلف باختالف الجماعات والنظم السائدة 
فيها اذ تتطلب ان يقوم الفرد بواجبه ويحترم ممارسات مجتمعه وعاداته فهي مشتقة 

 من طبيعة الضوابط اإلنسانية الواقعية في المجتمعات البشرية.
يكون سلوكا سويا في ثقافة ما  والسلوك السوي يختلف من ثقافة الى أخرى فما

يكون انحرافا في ثقافة أخرى وبما ان لكل الثقافات سواء كانت كلية عامة او فرعية 
محلية او مهنية قيمتها الخاصة بها تتغلغل وتتداخل في نسيجها مع العوامل الثقافية 
األخرى تداخال يجعل اضطراب في أي جزء من المركب الثقافي يهدد باقي االزاء 

" وبناء على ذلك فان كل جماعة مستقرة تمثل الى otislléeما قال ذلك " اوتسلي " ك
حد ما نسق متماسكا ومتكامال من العالقات االجتماعية ويتوقف نوع المجتمع على 

                                                           
 .107، ص 2000، د.ط ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  علم االجتماع الثقافيمحمد احمد البيومي ،  - - 1



 ير التنظيمييللتغ االجتماعيةالمعوقات الثقافية و                 الفصل الثالث

 36 

نوع القيم األساسية السائدة فيها كما يتوقف أيضا على مناسبة هذه القيم لحاجاته 
   1وعدم تضاربه بعضها مع بعض. وظروفه واحواله وعلى مقدار تكامله

 العادات والتقاليد  المطلب الثاني:
تعتبر العادات الجماعية من الوان السلوك وتنتشر بين الجماعات اذ تتوارث 

تتداخل في مختلف شؤون الحياة فمنها  فإنهامن جيل الى اخر لتصبح تقاليد ولهذا 
هو سلبي مثل مخالفة  ماهو حميد كعادات الكرم والتضامن واالحترام ومنها  ما

والسلوك العامة كما وتعبر العادات والتقاليد عن تلك العادات التقليدية القديمة  اآلداب
الخلف عن السلف والتي تبقى   فيأخذهاالراسخة في الثقافة والتي تدوم طويال 

وتستمر برغم فناء االفراد الذين يكونونها فالفرد يولد في عادات قد وجدت قبله وقد 
تتغير بعض الشيء في حياته ولكنه عندما يموت تستمر هذه العادات حتى األجيال 

 .2الالحقة
وبالنظر الى مصطلح العادات فنجد انه يشير الى اشكال التفكير والسلوك 

مستقر الذي يقوم به الفرد في المجتمع فمفهوم العادة االجتماعية يتعلق بمسألة ال
التكرار لعلية معينة او نشاط محدد بطريقة واعية او الواعية فقد عبر عنها بيار 

وعرفها بالنزوع الشخصي االجتماعي فهو بذلك يشير الى   habitusبورديو بمفهوم 
  3ها مع تغيير الظروف االجتماعية .إعادة انتاج األفكار ثم إعادة انتاج

اما مفهوم التقاليد يعبر من الناحية السيسيولوجيا عن مدى ارتباط الحاضر 
بالماضي وارتباط االنسان االجتماعي بتراثه المادي والروحي الذي يشكل أساس 
مستقبله عن طريق إعادة انتاجه ماديا وروحيا بإقامة االحتفاالت وبعض الطقوس 

انتمائه وهويته الثقافية وكما تعبر التقاليد عن مجموعة قواعد السلوك  المعبرة عن

                                                           
 ، ص 2003، د.ط ، الدار الجامعية  االدراة العامة : المبادئ والتطبيقمحمد سعيد عبد الفتاح ، محمد فريد الصحن ،   - 1
، د.ط ، دار النهضة العربية للنشر  القيم والعادات االجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات االجتماعيةدياب ، فوزية  - 2

 .52، ص 1980والتوزيع ، بيروت ، 
مجلة   الدين التاريخ الثقافة": أي عالقة ؟ نحو مقاربة سوسيولوجية للمعطي الجزائري"خواجة عبد العزيز ، ودود عمر ، "  - 3

 .308، ص 2011، جويلية  18قة ، العدد الحقي
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التي تنشأ عن الرضا واالتفاق الجمعي وتستمد قوتها من المجتمع كما تعني االنتقال 
  1العادات من جيل الى جيل من خالل التيارات االجتماعية وعن طريق التكرار.

لى إجراءات وأوضاع معينة تخص وتأتي التقاليد من الرضا واالتفاق الجمعي ع
 2المجتمع المحلي الذي تنشأ فيه.

ويؤكد بعض األنثروبولوجيين ان العادات والتقاليد تتقوى بعوامل عديدة منها 
صغر حجم المجتمع وسيادة النظام الطبقي الهرمي وربما اهم عامل يرجع الى 

طابعها الجمودي اذ انعزال المجتمع عن مظاهر التثاقف المختلفة فالتقاليد تتميز ب
تقف في كثير من األحيان بعض التقاليد حائال امام التجديد اما العادات فهي اكثر 
عمومية وقابلة لتغيير الزمن والمكان اما في مجتمعنا التزال العادات والتقاليد تمارس 
تأثيرها في توجيه سلوك الناس وافعالهم واتجاهاتهم وتفضيالتهم بالنسبة للروابط 

دية واالنتماء للجماعات المحلية األولية والثانوية وتوزيع المراكز واالدوار التقلي
 3والعالقات االجتماعية على مستوى االسر والعائالت وغيرهم.

اما عن العادات في المجتمع المحلي يتبع الناس في المجتمع عادات جمعية 
اهر العرف ويخضع سلوكهم للقواعد التي تفرضها نظم المجتمع السائد وتعني مظ

التي اوجدها المجتمع بالقواعد السلوكية وتختلف العادات والتقاليد من مجتمع آلخر 
حسب خصوصية المجتمع ومن العادات االجتماعية التقليدية ما يتصل بالزواج 
والضيافة والوفاة وتتميز المنطقة بكرم الضيافة فقد اختص كل إقليم بطريقة خاصة 

من خالل تخصيص غرفة في كل البيوت وتسمى في اكرام الضيف ويتجلى ذلك 
 4بدار الضيافة.

                                                           
،  2، دراسة في علم االجتماع العسكري ، ط العالقات االجتماعية في القوات المسلحةحسين عبد الحميد ، احمد رشوان،  - 1

 . 69، ص 2004المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية 
والتوزيع ، اإلسكندرية ة ، د.ط ، المكتبة المصرية للطباع واجاتجاهات االسرة العربية نحو عادات الز فادية عمر الجوالني ،  - 2

 . 36، ص 2004
، المكتبة المصرية  1، ط عملية تغيير االتجاهات نحو مظاهر الحياة في المجتمع المحليموسوعة العلوم االجتماعية ،  - 3

 .45، ص 2003للطباعة والنشر والتوزيع ، 
اسة تاريخية من خالل الوثائق المحلية ، ر د م ( 18-19للهجرة )  13و 12القرنين توات واالزواد خالل محمد حوتية ،  - 4

 .243، ص 2003/2004رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر ، جامعة الجزائر ، 
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وقد كان من مهام الوقاف سابقا التعرف على الغرباء واألجانب بالبلدة ومصاحبتهم 
الى دار الضيافة ثم تحديد االسرة التي يحين دورها لتقديم الطعام لضيف البلدة لمدة 

رة الحال تتناول على تقديم أيام فقد الف اهل المنطقة آنذاك ان االسر الميسو  03
  1الطعام لضيف البلدة.

اال انه حاليا لم تصبح الضيافة مقتصرة على البيوت فحسب وانا توفرت 
مؤسسات أخرى ) الفنادق ( تقوم هي أيضا بتقديم الخدمات ) الطعام والشراب 
وخدمات النقل ( لهؤالء الضيوف او الزائرين بغض النظر عن طول او قصر فترة 

 2م .مكوثه
 االحتفاالت الدينية والثقافية بالمنطقة  المطلب الثالث:

لقد ركزنا في هذا المبحث على جانب جد مهم انه عنده تأثير على جانب 
التغيير داخل المؤسسة والتعرف على التأثير الذي تسببه الزيارات المقامة سنويا 

من حيث انها تلقى وموسميا بالمنطقة كونها تعتبر عامل اجتماعي وثقافي اجتماعي 
اهتما وممارسة من طرف افراد المجتمع وثقافي ألنها نابعة من ثقافة المجتمع 
المحلي ولهذا سنتطرق الهم الزيارات المقامة ذات الجزب السكاني الكبير وكذلك 

 بعض الطبوع الفلكلورية المصاحبة للزيارات والتي تلقى اهتماما من السكان.
زيارات من ضمن العادات االجتماعية والثقافية المميزة تعتبر ال مفهوم الزيارات :

لمنطقة توات وهي احتفاالت تقام من اجل احياء مناسبات دينية مثل المولد النبوي 
الشريف وعاشوراء وتتم من اجل احياء ذكرى ولي من االولياء الصالحين بالمنطقة 

موعدها مع مواسم  حيث يرتبط تقيمها بالشهور القمرية او الشمسية على ان يتزامن
  3جني التمور او حتى توفر الخضر الطازجة من اجل إتمام الوالئم.

                                                           
 .  48، ص 2007، ،د.ط ، ديوان المطبوعات الجامعيةميالدي  19، 18إقليم توات خالل القرنين فرج محمود فرج ،  - 1
 .244، صنفس المرجع السابق محمد حوتية ،  - 2
 . بتصرف 379، ص2007، القبة ، 2، ج 1، دار الكتاب العربي ، ط توات واالزوادمحمد الصالح حوتية ،   - 3
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وترتبط الزيارة بطقوس وممارسات دينية والتي هي احدى مميزات اإلسالم في 
المغرب العربي ونظرا لخصوصية الطرق الصوفية المنتشرة ) التيجانية ، القادرية ، 

  1سيطرة على عقول الذين يمارسونها....( ومازالت هاته الطقوس منتشرة وم
وتعود فكرة تقديس الولي في المنطقة الى شيوع القصص المناقبية لهم بحيث 
تجعله يشكل بفضيلته الخاصة عالما رمزيا فيصبح في مستوى مركزي في الذاكرة 
الجمعية وينتقل هذا التعالي للولي الى افراد ساللته الذين يرثون في المرتبة األولى 

الولي كما يمكن أيضا التجمعات السكانية في المنطقة ان يستفيدوا من االثار  بركة
 2النافعة لهذه البركة شرط احترامها وتقديسها.

وقد ترسخ في نفوس اهل المنطقة وعاداتهم تعظيم اهل الفضل والصالح من 
لهم  العلماء والفقهاء وحملة القرآن الكريم ولهذا فمن عاداتهم نحو الصالحين زيارتهم

 3اللتماس البركة منهم فلهذا يقيمون على اضرحتهم في كل سنة.
ولهذا فان الزيارات تعتبر في المنطقة من بين االحتفاالت التي تقام سنويا 
بمناسبة تخليد ذكرى ولي صالح وتعتبر االحتفاالت الشعبية في جوهرها  عادات 

كريات سارة فاستقرت جماعية مورست في مناسبات مختلفة ثم ارتبطت لدى الناس بذ
 4وأصبحت تتكرر في مناسباتها الدينية.

وبالتالي فان لهذه االحتفاالت تأثير كبير في الحياة االجتماعية والثقافية ألفراد 
 المجتمع والزيارات تتم على ثالث مراحل :

وهو اليوم األول من الزبارة يتم فيه استقبال الضيوف الوافدين  الميز األول :
 لزيارة لالحتفال با

                                                           
، جويلية  8، مجلة الحقيقة ، العدد المظاهر االحتفالية السبوع المولد النبوي الشريف بمنطقة قورارة قاسي عبد الرحمان ،  - 1

2011. 
 .122، ص 1988، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،  1، طالدين والطقوس والتغيرات نور الدين طوالبي ،  - 2
،  2، طنسيم النفحات من اخبار توات ومن الصالحين والعلماء الثقات الشيخ موالي احمد الطاهري االدريسي الحسني ،  - 3

 . 90، ص 2012للطباعة والنشر غرداية ، الجزائر ،   مداد
لإلدارة المحلية ،" النهوض بالقرية المصرية " ،  العادات والتقاليد وتطويرها ، امؤتمر األولعبد الوهاب أبو الخير ،  - 4

 .  1969الجمهورية العربية المتحدة ، افريل 
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ويعبر عن فعاليات اليوم الثاني من االحتفال وفيه تبدأ تالوة السلكة  الميز الثاني :
 على ان تستمر طوال الليل بزاوية هذا الولي الصالح .

وفيه يتم ختم السلكة مع صالة الصبح وهو اليوم األكبر في هذا  الميز الثالث :
 1االحتفال

تعتبر الزيارة فرصة لصلة الرحم والتعارف واللقاء  اهم الزيارات المقامة بالمنطقة :
والتضامن إضافة الى الزخم الثقافي المتنوع الموروث عبر األجيال وتتفق الزيارات 
في عدة قواسم مشتركة اال ان البعض منها له مميزات خاصة تجعلها اكثر استقطابا 

 للزوار ونذكر منها : 
اعالم القرن السابع الهجري وتتميز  وهو من زيارة موالي عبد اهلل الرقاني : •

زيارته بالفاتحة الكبرى التي تأتي عقب اختتام السلكة في مغرب اخر يوم من 
 زيارته.

 حمديونوهو من شرفاء تلمسان من أوالد األ زيارة موالي سليمان بن علي : •
ودفن بها تشد  670ويعرف بسلطان تيمي توفي بأوالد اوشن بأدرار سنة 

 الرحال لزيارته من مختلف مناطق ادرار .
هو شيخ الطريقة القادرية دفين بغداد  زيارة موالي عبد القادر الجيالني : •

يحظى باحترام كبير لدى سكان المنطقة وال يكاد قصر من مريديه ، وتقام 
ه القرآن الكريم ويتم فيها تذكر مناقب ومآثر الولي سنويا زيارة يختم في

 الصالح.
هو من اعالم القرن العاشر عرف بشيخ ركب  زيارة سيد الحاج بلقاسم : •

 الحجيج تخص زيارته االحتفال بأسبوع المولد النبوي الشريف.
ويعتبر السبوع ) أسبوع النبي ( من ابرز االحتفاالت بمنطقة قورارة ويحتفل به 

من ربيع األول وينطلق هذا االحتفال بزاوية سيد الحاج بلقاسم ويستمر  19يوم 

                                                           
 بتصرف . 383، ص مرجع سبق ذكرهمحمد الصالح حوتية ،  - 1
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طيلة أسبوع بتقديم عروض فلكلورية كالبارود ، الحضرة ، سارة ، رقصات شعبية 
 1عريقة، كما يتلى القرآن الكريم كل ليلة الى غاية ختمة يوم الزيارة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 18محافظة المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبية لوالية ادرار ، ص - 1
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 خالصة الفصل :
يعتبر المجتمع بمقوماته وعاداته وتقاليده وكذا عالقاته القرابية واالسرية وفي 
بيئة عمله عوامل جد مؤثرة في سيرورة المؤسسة فمنها ما هو يناسبها ومنها ما هو 
عائق لها فهي ظروف مالزمة للعامل في بيئة عمله وتعود في األساس للمجتمع 

لم في تطور سليم والبد من مواكبة التغيرات الذي ينتمي اليه الفرد حيث يرى ان العا
الحاصلة في شتى الميادين وهذا لدفع عجلة التنمية والحد من بعض العوائق التي قد 
تكون السبب في تأخير ما البد تعجيله الن العالم يشهد تغيير مستمر ولكن رغم 

ن السبب في التطور الذي يشهده العالم اال انه هناك عوائق اجتماعية وثقافية قد تكو 
 عدم الحصول على تغيير مناسب او عرقلة هذا التغيير.
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 تمهيد:  
تعد والية أدرار من أهم الواليات في الجزائر المشهورة بالعلم والمعرفة ، كونها 
تحتوي الكثير من األوعية المعرفية والعلمية)مخطوطات وعلماء( ، ومن أحد أهم تلك 

ر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالوالية التي ـالصروح العلمية نخص بالذك
على مصادر علمية قيمة  الستحواذهام والمعرفة ، وذلك ــن العلـوص في باطتغ

ع المجالت ، وتصلح لجميع فئات المجتمع باختالف أذواقهم ـة ندرس جميـومتنوع
العلمية والمعرفية ، فخططها وقوانينها الصارمة التي تضمن راحة المستفيد وتحافظ 

ما يحتاجه على نظام المؤسسة وتحسن ضبط سلوك الموظف لكي يوفر للطالب كل 
 .من معلومات 

 الى جانب هذه الدراسة تم انشاء المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية.
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 المبحث األول : إجراءات الدراسة الميدانية ووصف مجتمع الدراسة 
  :أوال : إجراءات الدراسة الميدانية

تبة الرئيسية بعد حصولنا على الموافقة إلجراء البحث الميداني بمؤسسة المك
للمطالعة العمومية بأدرار في أواخر شهر مارس قمنا بعملية مسح شامل لمجتمع 

وبعد فحص االستمارات تم  48استمارة وتم استرجاع  53الدراسة ،حيث  تم توزيع 
استمارات لعدم قابليتها لتحليل ليصل عدد االستمارات الصالحة للتحليل  06استبعاد 

،  % 79.24نسبة االسترجاع الصالحة للتحليل هي  استمارة وهكذا فإن 42هو 
   وهي نسبة معقولة في مجال البحوث االجتماعية  .

 الدراسة   مجتمع: وصف ثانيا 
 حسب الجنس مجتمع الدراسة وصف  (03)جدول رقم

 
 
 
 
 
 

نجد نسبة الذكور  ذإنسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث, أنول نالحظ من خالل الجد
وهدا راجع إلى عدة أسباب من  %42.9,في حين نسبة اإلناث  %57.1قدرت ب 

 بينها :
غلب النساء يفضلن العمل في قطاعات التربية والتعليم عن باقي القطاعات أ •

 األخرى.
 .ظا نسبيا بخصوص عمل المرأةل متحفدراري الذي الزاألعادات وتقاليد المجتمع ا •
عكس اإلناث الالتي يشتغلن باألمور  ائناغلب الذكور بالمؤسسة يشتغلون مع الزب •

 اإلدارية.

 النسبة المئوية التكرار النوع
 57.1% 24 ذكر
 42.9% 18 أنثى

 100% 42 المجموع
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 الفئة العمرية حسب مجتمع الدراسة وصف  (04)جدول رقم

 
تتراوح أعمارهم بين المبحوثين نالحظ ان العمال من خالل الجدول الممثل ألعمار 

اغلب  أنوهي النسبة األكبر وهدا ما يدل على  %57وقد بلغت نسبتهم  25-30
األفراد بمؤسسة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية هي من الفئة الشابة والفتية والتي 

سنة فقد  40-31أما الدين تتراوح أعمارهم مابين  لها الدافعية األكبر على العمل .
أما الدين تتراوح  والتي تعبر عن الفئة النشطة بالمؤسسة. %36قدرت نسبتهم ب 
,وهدا يعني أن العاملين % 07هي الفئة األصغر ونسبتها  50-41أعمارهم مابين 

 قدمية.أبالمؤسسة من األفراد دوي الخبرة و 
ودالك الن عملية  25اسة من األفراد دون سن لك خلو عينة الدر ذإضافة إلى 

مهنية باعتبار أن  كفاءةو  و شهادات.ذالتوظيف بالمؤسسة تتطلب أشخاص 
 المؤسسة جديدة النشأة .

  
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
30-25 24 %57 
40-31 15 %36 
50-41 3 %7 
 100% 42 المجموع
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 حالة العائلية حسب المجتمع الدراسة وصف  (05)الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار الحالة العائلية

 52.4% 22 أعزب
 40.5% 17 متزوج
 7.1% 3 مطلق

 100% 42 المجمـــوع
 

نالحظ من خالل الجدول أن النسبة األكبر هي من فئة العزاب والتي قدرت ب 
وهدا دليل على أن المؤسسة هي مؤسسة نشطة وحيوية و ان فئة العزاب  52.4%

هم من خرجي الجامعات والمعاهد وهدا راجع إلى غالء المعيشة والمهور وصعوبة 
وهدا مايدل على  %40.5السكن .أما نسبة المتزوجين فقد قدرت ب  الحصول على

أنهم مستقرين في مناصب عملهم وبالتالي سهولة تكوين وبناء أسرة تحقق متطلباتها 
 ورغباتها .

وهدا دليل على عدم %7.1وأدنى فئة كانت من المطلقين والدين بلغت نسبتهم ب 
 يير بالمؤسسة.وجود مشاكل أسرية والتي قد تعيق عملية التغ
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 وصف مجتمع الدراسة حسب المستوى التعليمي (06)الجدول رقم

 
عينة حسب المستوى من خالل تحليل الجدول والدي يوضح توزيع مفردات ال     

,وتليها %57.1التعليمي نالحظ لديهم المستوى الجامعي حيث قدرت نسبتهم ب 
من الدين لديهم مستوى التعليم الثانوي وهدا ما يوضح أن المؤسسة  %28.6نسبة 

أثناء قيامها بعملية التوظيف فإنها تراعي المستوى التعليمي للمتقدمين للمناصب 
طلبات اإلدارة الحديثة في عصرنا الحالي لم تعد تكتفي الشاغرة لديها ,كما أن مت

 ة والمنافسة على المستويين المحلي والعالمي .ءبالمستويات الدنيا لتحقيق الكفا
واقل نسبة كانت للمتحصلين على شهادات  %9.5أما فئة الثانوي فقدرت نسبتهم ب 

 . %4.8عليا والدين قدرت نسبتهم ب 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي
 9.5% 4 متوسط
 28.6% 12 ثانوي

 57.1% 24 جامعي
 4.8% 2 دراسات عليا

 100% 42 المجمـــوع
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 ة يوظيفتوزيع المبحوثين حسب الفئة ال ضحيو  (07) الجدول رقم

 
هي  التأطيرلجدول المبين أعاله نالحظ ان نسبة عمال ا ةمن خالل مالحظ        

وهدا  %33.3لتي قدرت ب وتليها نسبة التحكم وا %35.7األعلى والتي قدرت ب 
يدل على أن المؤسسة مؤسسة حيوية وتمتاز بليونة في الشغل بينما المنفذين  فقد 

ومن هد النسب يتبين لنا أن توزيع العمال في مؤسسة  %31.0قدرت نسبتهم ب 
في  بتأطيرهاالمؤسسة تتحكم  أنالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية هو توزيع يبين 

 لك على المرونة في الشغل وسهولة في التعامل.ذا مايدل ككل المكاتب وهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة
 35.7% 15 تأطير
 33.3% 14 تحكم
 31.0% 13 تنفيذ

 100% 42 المجموع
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 وصف مكان ميالد المبحوثين يوضح (08)الجدول رقم

  
مكان ميالد عمال المؤسسة جلهم من  من خالل تحليلنا للجدول نالحظ أن       
وهدا يدل على أن العمال قد تكون %97.6والدين قدرت نسبتهم ب  أدراروالية 

أفكارهم وعاداتهم وثقافاتهم متقاربة مما يجعلهم يشتركون في أفكار وعمل موحد 
وهي نسبة  %2.4وليونة بالشغل. أما النسبة الضئيلة فقد كانت نسبتهم تقدر ب 

 .الشغل بالمؤسسة  صيرورةرا على التؤثر كثي
 واقع التغيير التنظيمي بالمؤسسة مجال الدراسة  المحور الثاني :

 يوضح ضرورة التغيير للمؤسسة (09)الجدول رقم

  
والتي ترى %78.6بنعم قدرت ب  ابو أجاين ذمن خالل الجدول نالحظ نسبة ال      

العمال محبين لتجديد والتغيير  أنالتغيير ضروري للمؤسسة وهدا يدل على  أن
 أنمستقبل زاهر وخاصة  إلىالمؤسسة تتعامل مع النخبة المثقفة وتتطلع  أنوخاصة 

بال وهي اأجابو قد  %21.4العالم يشهد تغيرات وتطورات متالحقة, في حين أن نسبة 
المؤسسة  أنى أن التغيير ليس بالضروري لمؤسسة حديثة النشأة. باعتبار نسبة تر 

 النسبة المئوية التكرار مكان ميالد
 97.6% 41 والية أدرار

 2.4% 1 خارج والية أدرار
 100% 42 المجمــــــــوع

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 21.4% 9 ال
 78.6% 33 نعم

 100% 42 المجموع
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تحتوي على تكنولوجيا متطورة وهيكل تنظيمي موزع بطريقة منظمة .وان التغيير البد 
يكون في مراحل متباعدة وان المؤسسة تحتوي على تكنولوجيا متطورة لهدا ال  أن

 داعي لضرورة التغيير.
 يوضح المجاالت التي مسها التغيير التنظيمي  (10رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار مجـــــــاالت التغيير
 

 الهيكل التنظيمي
  دمج مصالح فيما بينها

00 
 
 إضافة مصالح جديدة 00

 التغيير في المسؤوليات
 

 األفراد
 4.7 02 توظيف عاملين جدد

تدريب العاملين وتحسين 
 أدائهم

05 11.9 

االستغناء عن بعض 
 العمال

00 00 

 
 التكنولوجيا

 28.5 12 إدخال آالت وأجهزة جديدة
 38 16 العملتعديل وسائل 

 16.6 07 المستعملةتغيير نوع المواد 
 100% 42 المجمــــــوع

 
من مجموع المبحوثين يؤكدون أن تعديل  38نالحظ أن  عالهأل لجدو امن خالل     

وتليها . التنظيمي التغيير ر على تؤثالتي تخص مجال التكنولوجيا وسائل اإلنتاج  و 
 , من الدين أكدوا أن إدخال آالت وأجهزة جديدة تأثير في التغيير التنظيمي 28نسبة 

أن المؤسسة كانت و حيث أن المؤسسة تشهد تغيير مستمر في الجانب التكنولوجي 
مختلفة وعلى حسب الصنف  في السابق تستخدم بطاقات ورقية للطلبة ذات ألوان

لكن ومع التطورات شهدت تغيير في البطاقة من بطاقة يدوية إلى بطاقة 
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أي شخص يأخذ الكتاب بدون  أنوجود شفرة في الكتب حيث  باإلضافةإلىالكترونية.
 إشارةتسجيل ويريد الخروج به فان جهاز يسمى جهاز كشف السرقة و الذي يعطي 

غير مسجل إضافة على وجود كاميرات مراقبة  وجود كتاب إلىللمكلف بالكتب 
تؤكد تغيير في المواد األولية أما فيما يخص مجال األفراد التي  16.6.وتليها نسبة 

 11.9والتي كانت تتضمن تدريب العاملين وتحسين أدائهم فنسبتهم كانت مقدرة ب 
تمر حيث يرون أن التدريب أساسي للعمال وخاصة ان المؤسسة في تغير دائم ومس

أما في ما يخص توظيف عمال جدد فنسبتهم كانت ضعيفة جدا بسبب أن المؤسسة 
لديها ما يكفيها من الموارد البشرية وخاصة فئة العزاب وان وضع الجزائر وخاصة 
في مرحلة التقشف تقييد من إدخال عمال جدد. أما بالنسبة لمجال الهيكل التنظيمي 

التنظيمي للمكتبة الرئيسية للمطالعة هو فال وجود ألي تغيير وخاصة أن الهيكل 
 هيكل أتى من الوزارة وانه هيكل لم يتغير فيه أي شيء

 المحور الثالث: المعوقات االجتماعية 
 معوقات أثناء عملية التغييرمواجهة المؤسسة للمدى يوضح ( 11)الجدول رقم

بنعم وال  اأجابو من خالل مالحظتنا للجدول نالحظ من مجموع المبحوثين الدين 
وهدا يدل على أن المؤسسة تعاني من  %50ب  نسبتهم متساوية وقدرت إجابةكانت 

معوقات أثناء عملية التغيير في شتى المجاالت سواء األفراد أو الهيكل أو الجانب 
 العتبارات عدة منها : التكنولوجي.

العامل  إليهات واجهة شفافة وهدا ماينظر ذالمؤسسة تحتوي على مكاتب  •
 على انه عائق في مواقيت دخوله وخروجه.

 .العمل صيرورةوهدا ما يؤثر على  ذاكبرعدد من عمال التنفي التأطيرعمال  •

 النسبة المئوية التكرار االحتمــــــاالت
 50.0% 21 ال
 50.0% 21 نعم

 100% 42 المجمــــــوع
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 تقيده . أنهاضبط مواقيت الدخول والخروج يراها العامل على  أجهزة •
 يوضح نوع المعوقات التي واجهت عملية التغيير بالمؤسسة( 12)جدول رقمال

 النسبة المئوية التكرار نوع المعوقات التي واجهت عملية التغيير
 45.2% 19 عدم تقبل العمال إجراء التغيير
 21.4% 9 عدم إدراك العمال فائدة التغيير

 19.1% 8 الخوف من فقدان المنصب الوظيفي
 14.3% 6 ر مناسب إلجراء التغييرالتوقيت غي

 100% 42 المجمـــــــــــوع
 

المؤسسة قد واجهت معوقات أثناء عملية  أنمن خالل تحليلنا للجدول نالحظ 
من إجابات المبحوثين وهي عدم تقبل  %45.2التغيير وهو ماعبرت عنه نسبة 
ن عدم إدراكهم من مجموع المبحوثين يرو  %21.4العمال إلجراء عملية التغيير.أما 

رائهم حول نوع المعوق الذي واجه آلفائدة التغيير. وقد اختلف المبحوثين في 
اغلبهم قد أعزى دلك إلى الخوف من  أنالمؤسسة عند القيام بالتغيير حيث نجد 

فهي نسبة العمال الدين راو ان  %14.3أما %19.1فقدان المنصب الوظيفي بنسبة 
 ة التغيير, وخاصة في موسم الصيف .التوقيت غير مناسب إلجراء عملي

من خالل الجدول نستخلص أن معوقات التغيير التنظيمي تختلف باختالف أراء 
ووجهات نظر العمال للفائدة التي سيعود بها هدا التغيير عليهم ,كما أن غياب 
الحوار كما أسلفنا الذكر داخل المؤسسة يقف حائال أمام العمال وتفهمهم للتغيير 

 رى ألنه أمر غير قابل للنقاش.الذي سيج
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 ن بالمؤسسةييوضح نوع األسرة التي ينتمي إليها العامل (13)الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار نوع األسرة

 54.8% 23 ممتدة
 45.2% 19 نووية

 100% 42 المجمــــــوع
 

انت تقدر ب من خالل الجدول نالحظ أنا الدين ينتمون إلى األسرة الممتدة نسبتهم ك
سرة محافظة ومتمسكة أدرارية هي ألوهدا أنما يدل على أن اآلسرة ا 54.8%

ببعضها البعض حيث يالحظون أن تربية أطفالهم تكون في بيت الجد والجدة وان 
بالبيت الكبير أي بيت الجد والجدة تكون تربيتهم على  األوالدالمعترف به تربية 

دين ينتمون إلى األسرة النووية فكانت تقدر وحسن التعامل .آما نسبة ال األخالق
وهي النسبة التي ترى أنها مستقرة عائليا وتحبذ الهدوء واالستقرار %45.2نسبتهم ب 

 بالبيت الصغير. 
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يوضح مدى مساعدة الوضع األسري للعاملين لمواكبة الطرائق ( 14)الجدول رقم
 الجديدة للعمل

 مئويةالنسبة ال التكرار االحتماالت
 7.1% 3 ال
 92.9% 39 نعم

 100% 42 المجمـــــــوع
 
حيث  %92.9يوضح الجدول أن جل المبحوثين كانت أجابتهم بنعم والمقدرة بنسبة  

يرو أن الوضع األسري للعالمين يساعد على مواكبة الطرائق الجديدة للعمل من 
نفسيا على راحة خالل النمط المعيشي ومتطلبات الحياة الضرورية والتي تساعد 

من  %7.1الحاصلة بالمؤسسة .بينما نسبة  أوالعامل وتقبله للمستجدات الطارئة 
المبحوثين كانت إجابتهم أن الوضع األسري للعاملين غير مساعد على مواكبة 
الطرائق الجديدة للعمل وهدا من خالل أن المتطلبات المعيشية وغالء األسعار يكون 

 الطرائق الجديدة للعمل .حائال بينهم وبين مواكبة 
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يوضح مدى مساهمة المتطلبات األسرية في إعاقة عملية  (15)الجدول رقم 
 التغيير بالمؤسسة محل الدراسة

 
ب ال نسبتهم كانت تقدر ب  همإجابتالدين كانت  أننالحظ من خالل الجدول 

عملية التغيير بالمؤسسة  إعاقةال تساهم في  األسريةالمتطلبات  أنوترى  73.8%
وان عملية التغيير بالمؤسسة عملية  األسرةمحل الدراسة من خالل السكن ونوع 

دائما في حاجة  األخيرالن هاد  األسريضرورية البد منها واليمكن ربطها بالوضع 
 أنحيث يالحظون  %26.2بنعم كانت نسبتهم  ا, بينما الدين اجابو  الزيادة إلى

عملية التغيير بالمؤسسة محل الدراسة وهدا  إعاقةتساهم في  األسريةالمتطلبات 
 مجتمع له متطلبات عدة من بينها: األدراريالمجتمع  أن إلىراجع 
 مناطق النائية .* وسيلة النقل والتي تعتبر ضرورية للتنقل وخاصة القاطنين بال     
يبحث عن  الذيي يعتبر ضرورة ملحة وخاصة لدى الشباب ذ* السكن وال     

 االستقرار.
كانت نسبتهم كبيرة يبحثون عن وسائل الترفيه والراحة وخاصة  الذي* الشباب     
 فئة دائما محبة للتغيير والخروج عن الروتين . إنهم
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 73.8% 31 ال
 26.2% 11 نعم

 100% 42 المجمــــــــوع
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طلبات األسرية لعملية التغيير يوضح مدى مخالفة المت (16)الجدول رقم
 بالمؤسسة موضع الدراسة

  
من مجموع المبحوثين الدين  %78.6نسبة  أنمن خالل مالحظتنا للجدول نالحظ 

لعملية التغيير بالمؤسسة محل  المتطلبات األسرية ليست مخالفة أن نال يرو  بـ جابواأ
المتطلبات  أنالدراسة وهدا من خالل ربط المتطلبات األسرية بعملية التغيير حيث 

كانت الزوجة تشتغل  اذإاألسرية كوسيلة النقل ووسائل الترفيه ودور الحضانة خاصة 
ليست بالضرورة مخالفة لعملية التغيير والتي يعتبرونها عملية ليست تغيرات دائمة 

ب نعم من مجموع المبحوثين كانت  ابل هي تغيرات محدودة .بينما الدين اجابو 
المتطلبات األسرية مخالفة لعملية التغيير  أنبحيث يالحظون  %21.4نسبتهم 

 أنبالمؤسسة وان المتطلبات األسرية تؤثر بنسبة كبيرة في عملية التغيير من خالل 
التي من شانها تحسين الظروف  مجتمع يبحث عن كل الوسائل األدراريالمجتمع 

المعيشية  وخاصة مع التغيرات إلي تكون بالمؤسسة وخاصة أنها مؤسسة حديثة 
 مستقبل متقدم وراقي . إلىالنشأة وتتطلع 

 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 78.6% 33 ال
 21.4% 9 نعم

 100% 42 المجمــــــوع
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 يوضح عالقة المبحوثين باألقارب (17)الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار عالقة مجتمع الدراسة باألقارب

 4.8% 2 منقطعة
 59.5% 25 ويةق

 28.6% 12 متوسطة
 7.1% 3 هشـة

 100% 42 المجمــــــــــــوع
 

من مجموع المبحوثين كانت عالقاتهم مع أقاربهم  %59.5يوضح الجدول أن نسبة 
مجتمع متماسك مع بعض وخاصة بمناسبات  األدراريقوية باعتبار أن المجتمع 

وان العالقات القرابية لها  أدرارة ي تشهدها منطقتاألعياد والزيارات والواعدات ال
من مجموع المبحوثين يرو انأ  %28.6الشغل أما نسبة  صيرورةتأثير في عرقلة 

عالقاتهم مع أقاربهم عالقة متوسطة وهدا لوجود ظروف قد تحول دون تواصلهم مع 
 بعض ومن بينها :

 .ظروف الشغل وكثرة األعمال تعيق في بعض األحيان التواصل مع األقارب  •
خارجها كثيرة يترك العالقة عالقة  أوالمتطلبات للعامل سواء داخل المؤسسة  •

 متوسطة .
من المبحوثين كانت عالقتهم عالقة هشة  %7.1نسبة  أنبينما نالحظ 
 إنمامن مجموع المبحوثين كانت عالقتهم منقطعة وهدا  %4.8وتليها نسبة 

غل من شانه أن يؤثر يدل على كثرة المتطلبات المعيشية واالكتظاظ في الش
 على العالقة القرابية وحتى على مستوى التغيير الحاصل بالمؤسسة . 
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 ألقاربهم في مكان العمل يوضح استقبال المبحوثين (18)الجدول رقم 

 
من مجموع المبحوثين  %64.3مالحظتنا للجدول نالحظ أن نسبة  من خالل       

يستقبلون أقاربهم في الشغل . وهدا يدل على أن العمال لهم عالقات وطيدة مع 
مجتمع محافظ متمسك  األدراريالمجتمع  أنأقاربهم , وحتى في مكان العمل باعتبار 

الشغل واالنشغاالت إال بعاداته وتقاليده وان عالقاتهم عالقات جيدة رغم كل ظروف 
ا كان األقارب آتين من مناطق إذ وخاصة، ن أقاربهم في مكان الشغلأنهم يستقبلو 

فيالحظون أن استقبالهم ألقاربهم في مكان غير ممكن  %35.7نائية أما نسبة 
باعتبار ان المؤسسة مؤسسة للعمل واالنشغال باألمور اإلدارية وليس الستقبال 

أن المؤسسة تشتغل بوتيرة حسنة وتحاول ضبط االنشغاالت  األقارب وهدا يدل على
  واألشغال في أوقاتها المحددة .

 
 
 

  
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار االحتمــــاالت
 35.7% 15 ال
 64.3% 27 نعم

 100% 42 المجمـــــــــــوع
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 يوضح أسباب زيارة األقارب للمبحوثين في مكان العمل (19)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار أسباب زيارة األقارب للمبحوثين

 26.2% 11 ألنك تقطن بعيدا عنهم
 47.6% 20 من مكان عملهم مكان عملك قريب

 26.2% 11 ألنهم ال يجدونك في البيت لكثرة انشغاالتك
 100% 42 المجمـــــــــــــوع

من مجموع المبحوثين كانت إجابتهم  %47.6نسبة  أننالحظ من خالل الجدول 
عن أسباب زيارة األقارب للمبحوثين في مكان العمل هوان مكان العمل قريب من 

قارب وهدا إنما يدل على التواصل الدائم بين األقارب حتى في مكان مكان عمل األ
للدين كانت  %26.2ب ,تليها نسبة و العمل والتماسك االجتماعي المتواصل والدؤ 

مكان العمل وهدا دليل  إلىإجابتهم يقطنون بعيدا عن األقارب والدي يستدعي التنقل 
نت إجابتهم أنهم اليجدون كا %26.2على اإلخالص ومتانة العالقات القرابية و

العامل في البيت لكثرة انشغاالته وهدا يدل على أن بعد المسافة واالنشغاالت تحول 
ن للعامل و دون التواصل مع األقارب وهدا مايعيق في بعض األحيان التواصل ويلجؤ 

 في مكان شغله والتواصل معه.
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 المبحوثينل الستقبال إعاقة التغيير في العم مدى يوضح (20)الجدول رقم 
 ألقاربهم في مكان العمل

 النسبة المئوية التكرار االحتمــــاالت
 76.2% 32 ال
 23.8% 10 نعم

 100% 42 المجمــــــــوع
 

من مجموع  %76.2من خالل مالحظتنا للجدول نالحظ أن نسبة         
للتغيير في العمل المبحوثين الدين كانت إجابتهم ب ال يؤكدون عدم وجود أي إعاقة 

الستقبال العمال ألقاربهم في مكان العمل وهدا يدل على أن العمال رغم التغيرات 
الحاصلة بالمؤسسة إال أنهم يجعلون وقت ألقاربهم واستقبالهم داخل المؤسسة وأنا 
التغيير يكون على مستوى المؤسسة واستقبال العمال ألقاربهم يكون شيء ضروري 

من العمال الدين كانت إجابتهم ب نعم فيرو أن التغييرات  %23.8وأكيد بينما نسبة 
الحاصلة بالمؤسسة تحول دون استقبال العمال ألقاربهم داخل العمل وهدا ألسباب 

 نذكر منها :
 التغيير الحاصل تغيير مقنن وسريع آو طارئ. •
 مواقيت استقبال األقارب غير المالئم للتغيرات الحاصلة . •
 رض عدم استقبال األقارب في مكان العمل .قوانين  المؤسسة تف •
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 ألقاربهم في مكان العمل يوضح أسباب استقبال المبحوثين (21)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار األسباب

 52.4% 22 ألنك تحترمه
 33.3% 14 ألنه ألح في طلب ذلك

 14.3% 6 ألنه من أقاربك
 100% 42 المجمــــوع

 
من مجموع المبحوثين يؤكدون أن  %52.4ل الجدول نالحظ نسبة من خال        

أسباب استقبالهم ألقاربهم في مكان العمل يعود إلى احترامهم ألقاربهم وهدا يدل على 
الصلة الوطيدة بين األقارب والتماسك العائلي وعلى وجود احترام األقارب بينما الدين 

يدل على أن %33.3نسبتهم بالك قدرت ذكانت إجابتهم أنهم اللحو في طلب 
العالقات اإلنسانية بين العمال وأقاربهم تلعب دور مهم في الحياة االجتماعية وعدم 

جابتهم كانت على  %14.3رفض مطالب األقارب وادني نسبة كانت تقدر ب  وا 
النحو التالي ألنهم من األقارب وهدا يدل على أنهم يتقابلون أو باألحرى يجتمعون 

 غير مكان العمل .كالبيت أو الشارع أو عند احد األقارب . في أماكن أخرى
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 يوضح مدى إعاقة التغيير للمبحوثين لمساعدة أقاربهم (22)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار االحتمـــــاالت

 83.3% 35 ال
 16.7% 7 نعم

 100% 42 المجمــــــــوع
 

من مجموع  %83.3حظ أن نسبة من خالل مالحظتنا للجدول نال        
ب ال يرون أن ال وجود إلعاقة في التغيير من حيث  اين اجابو ذالمبحوثين وال

مساعدتهم ألقاربهم وهدا يدل على انه مهم من تغيرات آو مستجدات بالمؤسسة إال 
أن العمال يساعدون أقاربهم في أشغالهم بالمؤسسة وتماسكهم مع بعضهم سواء 

ا حيث يوازنون بين التغيرات الحاصلة ومساعدة العمال ألقاربهم بالمؤسسة آو خارجه
فيرون انه توجد إعاقة للتغيير %16.7المقدرة ب)نعم(,بينما الدين كانت إجاباتهم ب 

تها في مساعدتهم ألقاربهم حيث أن التغيرات الحاصلة بالمؤسسة البد من مساير 
 العمل . كان الشغل خارج نطاق اإذوعدم مساعدة األقارب وخاصة 
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إعاقة التغيير للعاملين في مساعدة أقاربهم أسباب يوضح  (23)الجدول رقم
 وقضاء حوائجهم

 النسبة المئوية التكرار األسباب
 59.5% 25 تسمح قوانين المؤسسة بذلك

هذا مناف لقوانين العمل داخل 
 40.5% 17 المؤسسة

 100% 42 المجمـــــــــــــوع
 

التغيير للعاملين في  أسبابإعاقةمن  أنللجدول يتبين لنا  مالحظتنامن خالل 
قوانين المؤسسة تسمح بدالك والتي كانت  أنوقضاء حوائجهم هو  أقاربهممساعدة 
 إعاقةوهدا مايسبب  أقاربهمالعمال يساعدون  أنوهدا دليل على  %59.5نسبتهم 

وخاصة في جانب الوثائق قوانين المؤسسة لها حدود في دالك  أنفي التغيير حيث 
منافية لقوانين العمل  أنهاب  إجابتهمفيما يخص الدين كانت  أما. التنظيميةواللوائح 

 منها : ألسبابفتكون راجعه  40.5%والمقدرة نسبتهم ب ; داخل المؤسسة
 تسجيل حضور العامل بالنيابة . •
عن  خارج العمل بالعامل والطلب منه قضاء حوائجهم تخرج األقارباتصال  •

 نطاق الشغل .
مؤسسة  أنهاعمل يكون بدون وثائق داخل المنظمة .وخاصة  األقاربطلب  •

 كثيرا . التكنولوجيةتتحكم فيها 
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يوضح مدى إعاقة عالقات القرابة في تأقلم العاملين مع التغيير  (24)الجدول رقم 
 الحاصل بالمؤسسة

 النسبة المئوية التكرار االحتمــــــــــاالت
 85.7% 36 ال
 14.3% 6 نعم

 100% 42 المجمــــــــــــــوع
 
الدين اجابو ب )ال(من مجموع المبحوثين و التي  أنمن خالل الجدول نالحظ   

العاملين  تأقلمللعالقات القرابية في  إعاقةيرون انه ال توجد  %85.7كانت نسبتهم 
بطبعه يكسر  ارياألدر المجتمع  أنمع التغيير الحاصل بالمؤسسة والمعترف به 

وهدا رغم التغيرات التي  أواألقاربضمن جماعة الرفقاء  لألكلروتين الشغل بوقت 
تحظى بها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية .وكدا التواصل القرابي داخل 

 %14.3فيما يخص الدين اجابو ب )نعم( والدين كانت نسبتهم  أماالمصالح . 
العاملين مع التغيير الحاصل بالمؤسسة  تأقلمفي  يةفراب إعاقةوالدين ياكدو وجود 

بعض  اءهإلنوخاصة في الشغل من حيث متطلباتهم  األقاربوهدا من خالل عرقلة 
يجب  ما وتأخيرعملية التغيير  إعاقةالتجمع داخل المكتب والدي يؤثر في  أوالمهام 
 عمله .
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 المحور الرابع :المعوقات الثقافية 
 يوضح مدى رغبة العاملين بالمؤسسة في التغيير (25)الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار االحتمـــــــــــــاالت
 7.1% 3 ال
 92.9% 39 نعم

 100% 42 المجمــــــــــــــوع
 

من  %92.9الدين اجابو ب )نعم( كانت نسبتهم  أنمن خالل الجدول نالحظ       
المؤسسة  أنغبة في عملية التغيير رغم مجموع المبحوثين والدين اكدو على الر 

يدل على مواكبة العمال للتطورات الحاصلة على  إنماا ذوالتطور وه النشأةحديثة 
 إجابتهمفيما يخص الدين كانت  أماالمستوى المحلي والدولي ومواكبة عجلة التنمية .

 أنوهده النسبة  تؤكد عدم رغبتهم للتغيير باعتبار  %7.1ب )ال( نسبتهم كانت 
أي تغيير سواء الجانب التكنولوجي من حيث الوسائل  إلىالمؤسسة متطورة والتحتاج 

المؤسسة  أنحيث يرو  األفرادفي مجال  أوالهيكل التنظيمي  أووالتقنيات المتطور 
 مكتفية في جانب المورد البشري .
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 التغييريوضح مدى مساعدة ثقافة المجتمع للعاملين على قبول  (26)الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار االحتمــــــــــــــــاالت

 9.5% 4 ال
 90.5% 38 نعم

 100% 42 المجمـــــــــــــــوع
 

ثقافة  يؤكدونأنمن مجموع المبحوثين %90.5 أنمن خالل الجدول يتبين لنا 
 المجتمع تساعد على قبول التغيير وهدا من خالل :

 لع .مجتمع متط األدراريالمجتمع  •
 النضج الفكري لبعض العمال يساعدهم في القضاء على الروتين. •
 اختالف العادات والتقاليد يساعد على تقبل التغيير. •
الثقافة المحلية ثقافة عريقة وشهدت تغيرات لهدا العامل يحتوي التغيير بما  •

 فيه.
من مجموع %9.5)ال( فقدرت نسبتهم ب  إجابتهمبالنسبة للدين كانت  أما

ثين والدين يالحظ وان ثقافة المجتمع التساعد على التغيير ويكون هدا المبحو 
 التالية: لألسباب

 . المرأةباإلداراتمجتمع متحفظ وخاصة في جانب شغل  األدراريالمجتمع  •
المؤسسة عبارة عن مكاتب مكشوفة أي زجاج هدا ما يترك العاملة تتحفظ في  •

 ان هناك تكتالت ك اإذوخاصة  وأقاربهممن العمال  األحيانبعض 
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 يوضح نوع اللباس الذي يفضله العامل بالمؤسسة محل الدراسة (27)الجدول رقم 

 
يفضلون اللباس الرسمي بنسبة  جل المبحوثين أننالحظ  من خالل تحليلينا للجدول

قوانين المؤسسة  باإلضافةإلىوجود ثقافة تنظيمية مشتركة  إلىوهدا راجع  81.0%
مؤسسة حديثة ومتطورة في جوانب عدة وتحوي  أنهاحيث  إلىالتي تفرض دلك 

فقد اللباس المحلي  افيما يخص الدين فضلو  إماكوادر لهدا يتطلب لباس رسمي .
الثقافة المحلية والتمسك بها والراحة النفسية في  إلىا راجع ذوه%19.0قدرت نسبتهم 

 اللباس المحلي والدي يعتبر جزء من ثقافته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار نوع اللباس المفضل لدى العامل بالمؤسسة
 19.0% 8 اللباس المحلي
 81.0% 34 اللباس الرسمي
 100% 42 المجمــــــــــــــوع
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لعمل لحضور العاملين ليوضح مدى عرقلة الطرائق الجديدة  (28)الجدول رقم 
 لألعراس

 ةالنسبة المئوي التكرار االحتمــــــــــــــاالت
 71.4% 30 ال
 28.6% 12 نعم

 100% 42 المجمـــــــــــوع
 
من مجموع المبحوثين  %71.4نسبة  أننالحظ  أعالهمن خالل تحليلينا للجدول   

وهدا  لألعراسب )ال( حيث يرو انه ال تعرقل الطرائق الجديدة حضورهم  ااجابو 
 : إلىراجع 
 . األعراسضورهم لمراسم يستطيعون التوفيق بين متطلبات الشغل وح إنهم* 

 .لألعراس*التقنيات الجديدة و تطورها يساعد على الحضور 
الطرائق الجديدة  أنفيرو %28.6ب )نعم( فكانت نسبتهم ب  ابالنسبة للدين اجابو  أما

 .وهدا بسبب :لألعراستعرقل حضور العاملين 
 المسؤولين باعتبارهم عصب المؤسسة. المنفذين*متطلبات المؤسسة وخاصة 

 . عراسباأل*طبيعة الشغل تفرض عليهم عدم االلتحاق 
 .باألعراس*التعامل مع المحيط الخارجي يحيل دون االلتحاق 
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 يوضح مدى ترك العاملين للعمل لحضور األعراس (29)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار االحتمـــــــــــــــــــــاالت

 33.3% 14 ال
 66.7% 28 نعم

 100% 42 ــــــــــــــوعالمجم
 

 من مجموع المبحوثين %66.7نسبة  أنمن خالل تحليلينا للجدول نالحظ         
 يدل على : أنماوهدا   لألعراستركهم للعمل وحضورهم  يؤكدون

 وترك الشغل وهدا يكون بسبب التسيب . لألعراس*مواالتهم             
 كسر روتين الشغل .*الشغل ال ينتهي والبد من             
 *تلبية الحضور .            

عدم تركهم للعمل  يؤكدونو  %33.3ب )ال( فكانت نسبتهم  ابالنسبة للدين اجابو  أما
 يدل على : أنماوهدا  لألعراسوحضورهم 

 الوفاء والتفاني في الشغل . •
 عدم الخلط بين واجب العمل وواجب المجتمع . •
 ام عمالها بشغلهم .المؤسسة تبين قوتها من خالل التز  •
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يوضح مدى إعاقة طرائق العمل الجديدة لحضور العاملين  (30)الجدول رقم 
 للجنائز

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 83.3% 35 ال
 16.7% 7 نعم

 100% 42 المجمـــــــــــــــوع
 

ال( يؤكدون ب ) امن الدين اجابو  %83.3نسبة  أنمن خالل تحليلنا للجدول نالحظ 
 عدم وجود إعاقة طرائق العمل لحضور العاملين للجنائز وهدا لألسباب اآلتية :

 مجتمع معروف بلم الشمل . األدراري* باعتبار المجتمع  
 * تأدية واجب العزاء رغم وجود شغل كبير.  

 *مساعدة أهل الفقيد بمراسم العزاء .
 وهدا يدل على : %16.7 ب )نعم( فكانت نسبتهم اأما بالنسبة للدين اجابو 

 * أن المؤسسة تضبط مواقيت الدخول والخروج.
 *تأدية األعمال في وقتها وعدم تضييع الوقت في الجنازة .

 *الشغل بالمؤسسة يتطلب وقت حيث ال يمكن للعامل حضور الجنازة.
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يوضح  مدى حضور العاملين للوعدات والزيارات أثناء فترة  (31)الجدول رقم 
 مل بالمؤسسةالع

  
ب  امن مجموع المبحوثين الدين اجابو  %78.6 أنمن خالل تحليلنا للجدول نالحظ 

)ال( يؤكدون عدم حضورهم للوعدات والزيارات أثناء فترة العمل بالمؤسسة وهدا يكون 
 :بسبب 

 وضواحيها . أدرارخالل العام في مدينة  والواعدات* كثرة الزيارات         
*كثرة األعمال بالمؤسسة وخاصة أنها حديثة النشأة وتتطلع إلى مستقبل         
 متطور.
 * الزيارة آو الوعدة ليست ضرورة ملحة مقارنة بالعمل .        

حيث يؤكدون أنهم  %21.4سبتهم ب)نعم( فكانت ن واأما بالنسبة للدين اجاب    
 يحضرون للواعدات والزيارات أثناء فترة العمل وهدا بسبب :

 الوعدة . وأأنهم من األشخاص الدين يحتفلون بالزيارة  •
 و الوعدة شيء ضروري .أيعتبرون حضور الزيارة  •
 حضور الزيارة أو الوعدة يعتبرونه كسر لروتين الشغل . •
للم لشمل وااللتقاء مع األحبة عكس الشغل  يعتبر حضور الزيارة أو الوعدة •

 وضوابطه.
 
 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 78.6% 33 ال
 21.4% 9 نعم

 100% 42 المجمــــــــــوع
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يوضح مستوى أهمية حضور الوعدات والزيارات عند العاملين  (32)الجدول رقم 
 بالمؤسسة مكان الدراسة

من مجموع المبحوثين كانت  %85.7نسبة  أنمن خالل مالحظتنا للجدول نالحظ  
 ضروري وهدا مايؤكد :                   أمرإجابتهم 

 مجتمع متمسك بعاداته وتقاليده. األدراريأن المجتمع 
 الوعدة شيء مهم في الحياة االجتماعية. يعتبرون الزيارة أو

ر الوعدات والزيارات أمر غير ضروري فنسبتهم بان حضو  اأما بالنسبة للدين اجابو 
وان الزيارات والوعدات بفترة العمل ليس باألمر الضروري ويولون  %14.3كانت 

مشهورة بكثرة  أدراروالية  أنأهمية للشغل أكثر من الوعدات ألنه من المعروف 
تقسيم الزيارات مقارنة ببعض الواليات األخرى وحتى بالمعتقدات الدينية لهدا يكون 

 للوقت بين ضرورة حضور الزيارة أو الوعدة وكدا وقت العمل .
 
 

 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار مستوى األهمية
 85.7% 36 أمر ضروري

 14.3% 6 أمر غير ضروري
 100% 42 المجمـــــــــــــــوع
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يوضح مدى حرص العاملين بالمؤسسة على حضور الزيارات  (33)الجدول رقم 
 خارج المدينة

 النسبة المئوية التكرار حاالت حضور العاملين للزيارات
 40.5% 17 دائما
 47.6% 20 أحيانا
 11.9% 5 أبدا

 100% 42 ــــــــــــوعالمجمـــ
 

بان حضورهم للزيارات خارج  اأجابو الدين  أنمن خالل تحليلنا للجدول نالحظ 
وهدا  %40.5و  %47.6المدينة إدرار يكون أحيانا أو دائما كانت نسبتهم تقدر ب

 راجع إلى :
* أن المؤسسة ال توجد فيها عراقيل تحول دون حضور الزيارات خارج المدينة 

 .أدرار
 ن مهام المؤسسة ليست بالكثيرة *أ

 *التنظيم داخل المؤسسة جيد لدلك اليعيق أداء المهام .
أما بالنسبة للدين كانت إجابتهم أبدا أي عدم حرص العاملين بالمؤسسة على حضور 

 وهدا راجع إلى:  %11.9كانت نسبتهم تقدر ب  أدرارالزيارات خارج المدينة 
 أكثر من حضورهم لزيارات  أن العاملين يولون اهتمام بالشغل •
إلى المناطق األخرى التي تحتفل بالزيارة يستغرق وقت  أدرارالتنقل من مدينة  •

 كبير والدي يعتبر إهدار للوقت .
الوعدات والزيات يعيق أداء المهام  لحضور أدرارأن التنقل من المدينة  •

 وخاصة المؤسسة تستقطب زبناء .
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حضور الزيارات على  أداء العاملين لمهامهم يوضح مدى تأثير  (34)الجدول رقم 
 بالمؤسسة

 النسبة المئوية التكرار االحتمـــــــــــــــــــــــــاالت
 73.8% 31 ال
 26.2% 11 نعم

 100% 42 المجمـــــــــــــــــــــــوع
 

من مجموع المبحوثين والدين %73.8من خالل تحليلينا للجدول نالحظ أن نسبة 
)ال( يؤكدون انه اليؤثر حضور الزيارات على أدائهم بالمؤسسة وهدا راجع ب  جابواأ

 إلى
 يؤثر على أداء مهامهم . لك الذأن الزيارة شيء متعودون عليه ل •
كثرة الزيارات اليعني إهمال العمال لعملهم الن العامل عنده اختيارات في  •

 حضوره أي زيارة يريد.
 . يوفقون بين الحضور لزيارة وأداء عملهم •

من مجموع المبحوثين  %26.2ب )نعم( فنسبتهم قدرت ب  اأما بالنسبة للدين اجابو 
 ا بسبب :ذحضورهم لزيارات يؤثر على أداء المهام وه أناوالدين يؤكدون 

المؤسسة تتطلب انضباط بالشغل وان حضور الزيارات في أوقات العمل يعتبر  نإ* 
 صيرورةزيارات وااللتزام بها يعيق كثرة ال أن تسيب لإلدارة وفشلها من البداية.

 المؤسسة.
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يوضح  مدى إعاقة التغيير بالمؤسسة لحضور العاملين  (35)الجدول رقم 
 للحفالت والزيارات

 النسبة المئوية التكرار االحتمـــــــــــــــــــــــاالت
 90.5% 38 ال
 9.5% 4 نعم

 100% 42 المجمـــــــــــــــــــوع
 

من مجموع المبحوثين والدين  %90.5نسبة  أنتحليلينا للجدول نالحظ  من خالل
كانت إجابتهم ب)ال( يؤكدون أن التغيير بالمؤسسة اليعيق حضور العاملين للحفالت 

 والزيارات بسبب :
 المؤسسة دائما متطلعة لألفضل  •
 التغيير الذي يكون على مستوى المؤسسة يكون تغيرا مدروسا. •
 بها المؤسسة تغييرات متباعدة في الوقت. التغيرات إلي تقوم •

إما بالنسبة للدين كانت إجابتهم ب)نعم( يعني أن التغييرات التي تقوم بها 
المؤسسة تعيق حضور العاملين للحفالت والزيارات فهي نسبة قليلة مقارنة 

التغييرات التي تقوم بها المؤسسة  أنفهي تؤكد  %9.5بسابقتها والمقدرة ب
تراعي خصوصية المنطقة باعتبارها منطقة معروفة بكثرة هي تغييرات ال

أو في مناطق أخرى خارج  أدرارالزيارات واالحتفاالت سواء داخل المدينة 
 المدينة.
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يوضح مدى إعاقة الزيارات بوالية أدرار إلجراء التغيير ( 36)الجدول رقم 
 بالمؤسسة محل الدراسة

 النسبة المئوية التكرار تاالحتمـــــــــــــــــــــــــــاال
 90.5% 38 ال
 9.5% 4 نعم

 100% 42 المجمـــــــــــــــــــوع
 

 من مجموع المبحوثين والدين  %90.5نسبة  أنمن خالل الجدول نالحظ 
التعيق من إجراء التغيير بالمؤسسة  أدرارالزيارات بوالية  أنكدون يؤ ب)ال(  اجابو أ

معترف به في المنطقة وان التغييرات  ءن الزيارة شيا راجع إلى أذمحل الدراسة وه
إلي تلجا إليها المؤسسة تغيرات مدروسة وهدا لخصوصية المنطقة سواء بوقت 

 الزيارات أو بموسم الصيف .
يؤكدون أن  %9.5أما بالنسبة للدين كانت إجابتهم ب)نعم( والتي قدرت نسبتهم ب 

بالمؤسسة محل الدراسة الن الزيارات اكبر تعيق إجراء التغيير  أدرارالزيارات بوالية 
 المنطقة تعرف بكثرة القبائل و أنحجم من التغييرات والتي تتغلب عليها وخاصة 

 عراش والتي من شانها جمع للم الشمل .األ
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يوضح مدى إعاقة التغييرات بالمؤسسة لحضور العاملين  (37)الجدول رقم 
 للزيارات

 النسبة المئوية التكرار ـــــــاالتاالحتمـــــــــــــــــ
 85.7% 36 ال
 14.3% 6 نعم

 100% 42 المجمــــــــــــــــــــــــوع
 

من مجموع المبحوثين  %85.7نسبة  أنمن خالل الجدول وتحليلنا له نالحظ 
 ب)ال( ي جابواأوالدين 

سبب أن كدون انه الوجود إلعاقة في التغيير وحضور العمال للزيارات وهدا بيؤ 
التغيير الذي تقوم به  أنالتغيير الذي تقوم به المؤسسة ليس بالتغيير الصعب و 

 المؤسسة تغيير موائم لوقت الزيارات .
التغييرات  أنفيؤكدون  %14.3ب )نعم( والمقدرة نسبتهم ب  جابواأأما بالنسبة للدين 

ال تتوافق مع التي تكون بالمؤسسة تغيرات ليست في محلها وان الزيارات الكثيرة 
 خصوصية الشغل .
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يوضح مدى تفضيل العاملين لحضور الزيارات على االلتزام  (38)الجدول رقم 
 بالتغييرات الحاصلة بالمؤسسة

  
 النسبة المئوية التكرار االحتمـــــــــــــــــــــــاالت

 92.9% 39 ال
 7.1% 3 نعم

 100% 42 المجمــــــــــــــــــــــوع
 
من مجموع المبحوثين والدين  %92.9من خالل تحليلنا للجدول نالحظ أن نسبة  
ب )ال( يؤكدون تفضيلهم لحضور الزيارات على االلتزام بالتغييرات الحاصلة  اجابو أ

ا بسبب روتين الشغل وان المؤسسة دائمة التغيير وباعتبارها مؤسسة ذبالمؤسسة وه
 املين خارج المؤسسة. تمثل الفكر والثقافة وتتعامل مع متع

من مجموع  %7.1أما بالنسبة للدين كانت إجابتهم ب)نعم( والمقدرة ب 
المبحوثين والدين يؤكدون أنا عدم تفضيلهم لحضور الزيارات وااللتزام بالتغييرات 
الحاصلة لكثرة الزيارات كما ذكرنا أنفا و التغيرات التي تقوم بها المؤسسة تغييرات 

على االلتزام بالتغيرات داخل المؤسسة عكس حضورهم لزيارة  قلية لدالك يركزون
 التي يعتبرونها ليست بالشيء المهم مقارنة بااللتزام بالتغييرات الحاصلة بالمؤسسة .
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 الدراسةنتائج 
 المتعلق بالتغيير التنظيمي :  االولإستنتاج التساؤل الفرعي 

المؤسسة قامت بعملية التغيير رغم أنها حديثة النشأة وتتطلع إلى مستقبل زاهر  -
 (.08ومتطور )

التغيير ضروري للمؤسسة رغم أنها حديثة إال أن العمال فيها محبين للتغيير وكسر إن  -
 (.09الروتين وتجديد النفس )

إن المجاالت التي مسها التغيير تكمن في الهيكل التكنولوجي حيث كانت المؤسسة  -
تستخدم بطاقات ذات ألوان كل لون مختص بصنف من األشخاص وبعد التطور أصبحت 

ونية تجمع كل األصناف. وأن الكتب أصبحت تتضمن شفرة حيث إذا خرج بطاقة الكتر 
بها شخص بدون تسجيل فانه في مركز المراقبة تبرز إشارة ضوئية إلى أن وجود شخص 
يحمل كتاب بغير طريقة قانونية. وكذلك وجود تغير في مجال األفراد من حيث تدريب 

مال وروحهم المعنوية وهدا من خالل العمال وتحسين أدائهم ورفع مستواهم ورفع ثقة الع
 (. 15الجدول )

 المتعلق بالعوائق االجتماعية.: الثاني استنتاج التساؤل الفرعي 
الفرعي األول المتعلق بالعوائق اإلجتماعية للعامل في من خالل تحليل جداول التساؤل  -

 يلي:  التغيير التنظيمي داخل المؤسسة الجزائرية استنتجنا ما
أن غالبية العمال ينتمون إلى أسرة ممتدة وهدا ما يدل على التماسك االجتماعي بين  -

أن تربية أفراد المجتمع حيث أن العمال اغلبهم ينتمون إلى األسرة الممتدة ويالحظون 
االوالد في األسرة الممتدة يمد األبناء بالسلوك الحسن واألخالق الرفيعة وكدا الرعاية من 
قبل الجد والجدة واحترام الكبار وكدا التقليل من نسبة النفقات حيث أن كل فرد في العائلة 
ة له ميزانية خاصة متكفل بها من حيث تقسيم المهام أما النسبة التي تنتمي إلى األسر 

 ( 12النووية فنسبة قليلة مقارنة بسابقتها أي األسرة الممتدة . وهذا ما بينه الجدول رقم )
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إن أغلبية العمال وضعهم األسري يساعد على التأقلم مع الطرق الجديدة للعمل باعتبار  -
اغلبهم من عائلة ممتدة وهدا ما ال يعرقل عملهم ويساعدهم على التأقلم مع الطرق 

وحتى أن المتطلبات األسرية ال تعيق عن التأقلم مع التغير الحاصل  الجديدة للعمل.
بالمؤسسة وخاصة بمواقيت الدخول والخروج الن العمال ال يكون عندهم انشغاالت كبيرة 
بأفراد عائلتهم وخاصة إذا كان عندهم أطفال بالروضة الن العائلة كبيرة وال يحتاج العامل 

أو حتى جلب حاجيات للعائلة وهذا ما ال يعيق التأقلم لتوصيل أبنائه لروضة آو المدرسة 
 (16-15-14مع التغير الحاصل بالمؤسسة  وهدا من خالل الجداول رقم )

إن أغلبية العمال مستوى عالقاتهم مع أقاربهم قوية باعتبار أن المجتمع االدراري  -
ل الجدول مجتمع متماسك ويحب لم الشمل ويحافظ على العالقات القرابية وهذا من خال

 (.17رقم )
إن أغلبيه العمال يستقبلون أقاربهم بمكان العمل وال يرون أي مشكل في ذلك باعتبار  -

 (.18أن المجتمع األدراري مجتمع يحب زيارات األقارب وهذا من خالل الجدول رقم )
إن اغلبيه العمال يقومون بزيارة أقاربهم بسبب مكان العمل العمال قريب من األقارب  -

قومون بزيارتهم وكدا إنهم ال يجدونهم في البيت لكثرة انشغاالتهم حيث أن األقارب لذلك ي
 (.  19-20-يحترمونهم ويلحون في الطلب بذلك وهذا من خالل الجدولين رقم )

إن التغيير الحاصل في العمل ال يعيق العمال من مساعدة األقارب وقضاء حوائجهم  -
 يمية للمؤسسة  .وهاته المهام تسمح بها القوانين التنظ

إن العالقات القرابية ال تعيق عن التأقلم مع التغيير الحاصل بالمؤسسة حيث يرى  -
العمال آن التغيير الحاصل هو شيء البد منه لكن مع وجوب وجود عالقات قرابية ال 

 ( . 22يمكن المساس بها .وهدا من خالل الجدول رقم )
 
 



 الدراسة الميدانية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية                                الفصل الرابع

 

 
82 

 لعوائق الثقافية:المتعلق با :الثالثالفرعي ستنتاج التساؤل ا
إن اغلبيه العمال يفضلون اللباس الرسمي على اللباس التقليدي باعتبار أن المؤسسة  -

حديثة النشأة وتتطلب التزام حيث أن الثقافة التنظيمية مشبع بها العمال وملتزمين بها وهدا 
 ما يؤثر باإليجاب على صيرورة المؤسسة ومواكبة التغيرات الحاصلة .

يدة لتأطير العمل ال تعرقل حضور العمال لألعراس باعتبار أن إن الطرق الجد -
 المؤسسة جديدة وان العمال فيها جدد حيث تكون الروح المعنوية مرتفعة فيها 

إن العمال يغادرون العمل لحضور األعراس وخاصة إذا كان العرس بالبيت أو يخص  -
 (29احد أفراد العائلة. وهذا من خالل الجدول رقم )

تكون من طرق جديدة في العمل أو تغييرات إال أن العمال يحضرون للجنائز  أنه مهما -
سواء من أقاربهم أو جيرانهم أو يعرفونه من بعيد. وهذا بإعتبار أن المجتمع االدراري 

 ( .30مجتمع متماسك ويحب تأدية الواجب وهذا من خالل الجدول رقم )
ي فترة مداومة العمل بإعتبار أن إن العمال ال يقومون بحضور الزيارات والواعدات ف -

العمال جدد بالمؤسسة وأن المؤسسة حديثة النشأة وتتطلب انضباط وجهد كبير .من خالل 
 (.31الجدول رقم )

إن حضور الواعدات والزيارات أثناء مداومة العمل أمر ضروري وخاصة إذا كانت  -
لعمل أو الخروج قبل الزيارة أو الوعدة بنفس بيت العامل لهذا يضطر إلى الغياب عن ا

 الوقت .
إن التنقل لحضور الوعدات والزيارات في قصور أخرى من الوالية يكون أحيانا باعتبار  -

لبعد المسافة وان االحتفاالت اغلبها يكون بالليل والسهر لهدا يستدعي عدم االنتقال في 
ها ال ( حيث أن33كل مرة إلى حضور الزيارات في قصور أخرى .من خالل الجدول رقم )

 تعرقل من ادعاء المهام .
 (34إن التغيير الدي تقوم به المؤسسة ال يعيق من حضور الحفالت والزيارات ) -
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إن كثرة الزيارات بالوالية أدرار يعيق المؤسسة من إجراء التغييرات وهدا بسبب كثرتها  -
وتشتت فكر العمال وخاصة أن المجتمع االدراري مجتمع يحب الزيارات ويحتفل بها 

(35.) 
التغيرات التي حصلت بالمؤسسة ال تعيق من حضور الزيارات باعتبار أن المؤسسة  -

 ( 36حديثة النشأة وال تتطلب تغيرات كبيرة.)
إن عمال المؤسسة يلتزمون بالتغيرات الحاصلة بالمؤسسة سواء في مجال األفراد آو  -

وخاصة إدا كان التكنولوجيا أو الهيكل التنظيمي وال يفضلون الحضور إلى الزيارات 
التغيير ملزمين به باعتبار أن الوالية ادرار تشهد طيلة العام االحتفال بالزيارات و 

 (.37الواعدات)
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 خاتمة:
إلييا ان استمرار المنظمات ومحافظتيا عمى  نستشف من النتائج المتوصل

كيانيا يقتضي ضرورة تكيفييا مع التغيرات البيئية التي تواجييا سواء في جانبيا 
االجتماعي أو الثقافي وذلك انطالقا من كون المنظمة نظام مفتوح تتأثر وتأثر في 

حتميتو في النظم الداخمية ليا وتمك المحيطة بيا، ومن ىنا ظيرت أىمية التغيير و 
كونو وظيفة رئيسية ومستمرة وانطالقا من أىمية السموك اإلنساني داخل المنظمة 
واعتباره المصدر األساسي لمحركة والحيوية فيو ، ويمكن القول ان إحداث التغيير 
التنظيمي يتوقف بالدرجة األولى عمى قبول األفراد والجماعات وتعاونيم في إتاحة 

مر الذي يعتمد عمى تصميم منا  مناس  لمعالقات الفرصة إلنجاحو . وىو األ
إال انو في أحيان عدة تشوبو أو تظير فيو  اإلنسانية يتوقف مع متطمبات التغيير،

بعض العوائق والتي أثبتناىا في دراستنا وتمثمت في العوائق االجتماعية والثقافية  
سة .باعتبار ان داخل المؤسالتغيير والتي لم يكن ليا التأثير الكبير في عرقمة 

المؤسسة حديثة النشأة من جية ، وان التغيرات الحاصمة بالمكتبة الرئيسية لممطالعة 
 العمومية لم تكن بالتغيرات التي تعيق صيرورة تطبيق التغيير من جية أخرى .

وبناءا عمى النتائج التي توصمنا إلييا من خالل الدراسة الميدانية فأننا نتقدم 
ات يمكن من خالليا توضيح ومعالجة األخطاء التي تقع فييا بمجموعة من التوصي

 المؤسسات أثناء قياميا بعممية التغيير التنظيمي.
وعي اإلدارة العميا بأىمية التغيير والحاجة إليو واالعتقاد بأنو امر حتمي  -

 لتطوير وتحسين األداء.
ات يج  عمى الجية المسؤلة تحسين نظام االتصال بين مختمف المستوي -

الوظيفية مما سيفتح المجال لمعمال لتفيم واالقتناع بأىمية و فوائد التغيير 
 بالنسبة ليم ولممؤسسة والمجتمع عمى حد سواء.

 توفير الكفاءات البشرية والخبرات اإلدارية الكافية التي ستتولى ميمة التغيير. -
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بة بداية جديدة وفي األخير نخمص إلى أن كل نتيجة تم التوصل إلييا تكون بمثا    
شكال أخر ، لذا نختم بحثنا ىذا بتساؤل يمكن أن يكون انطالقا لموضوع  لتساؤل وا 

 .بحث أخر 
 *االتصال وأثره عمى عممية التغيير التنظيمي؟
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،)ب.ط(  السلوك التنظيمي سلوك األفراد والجماعات في المنظمةحسن حريم ،  .4
 2004،دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن، عمان 

،  العالقات اإلجتماعية في القوات المسلحةحسين عبد الحميد أحمد رشوان ، .5
( ،المكتب الجامعي الحديث ، 2، )ط كريدراسة في علم االجتماع العس

 2004األسكندرية 
 األسرة و المجتمع دراسة في علم اإلجتماعحسين عبد الحميد أحمد رشون ، .6

 2003،)ب.ط( ، مؤسسة شباب الجامعة ،األسكندرية  األسرة
( ، 1، )ط  نظرية المنظمة ،خليل محمد حسن الشماع ،خضير كاظم حمود .7

 2000-1420يع ، األردن، دار المسيرة للنشر والتوز 
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 الدين التاريخ الثقافة ، إي عالقة؟ نحو" خواجة عبد العزيز ، ودود عمر ، .8
، جويلية  18، مجلة الحقيقة ، العدد  " ولوجية للمعطي الجزائرييسيمقاربة س

2011. 
( ،دار كنوز المعرفة للنشر 1، )ط إدارة التغيير والتطوير زيد منير عبوي ، .9

 2000للجامعات ، مصر
،)ب.ط( ، دار النهضة العربية ،  االسرة والحياة العائليةسناء الخولي،  .10

 2009بيروت 
 نسيم النفحات من اخبارالشيخ موالي أحمد الطاهري األدريسي الحسني ، .11

ر ، ( ، مداد لطباعة والنش2، )ط توات ومن الصالحين ومن العلماء التقات
 2012غرداية الجزائر 

 الوقاية–االختالالت الزوجية األسباب والعواقب صفاء اسماعيل مرسي ،  .12
 2008( ، دار ايترك  للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 1،)ط والعالج

،)ب.ط( ، الدار  السلوك التنظيمي في بيئة العولمة واالنترنتطارق طه،  .13
 2007الجامعية الجديدة االزاريطة ، 

 1995، دار التوزيع ، الرياض  ، التطور التنظيميعبد اهلل الطجم .14
،)ب.ط(  إتجاهات األسرة العربية نحو عادات الزواجفادية عمر الجوالني، .15

 2004،المكتبة المصرية لطباعة و التوزيع ، اإلسكندرية 
، )ب.ط(  ميالدي 19-18إقليم توات خالل القرنين ، فرج محمود فرج .16

 2007لجامعية ،ديوان المطبوعات ا
القيم والعادات اإلجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات  فوزية ذياب ، .17

 1980، )ب.ط( ،دار النهضة العربية لنشر والتوزيع ، بيروت  اإلجتماعية
)ب.ط( ، دار المعرفة ،  علم اإلجتماع  الثقافيمحمد أحمد البيومي ، .18

 2000الجامعية ، اإلسكندرية 
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( 1،)ط مقدمة في الدراسة األنتروبولوجيا ،كري محمد الجوهري وعلياء ش .19
 2008الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية ، القاهرة 

( ،الجزء 1، دار الكتاب العربي ، )ط توات واألزواد محمد الصالح حوتية ، .20
 2007، القبة 2
( ،دار الفكر الجامعي ، األسكندرية 1،)طإدارة التغيير محمد الصيرفي،  .21

2007 
( ،دار النشر 1،)ط إستراتيجية التغيير التنظيميمدي الماضي ،محمد المح .22

 2000للجامعات ، مصر 
،)ب.ط( ،مكتبة لبنان للناشرون ، بيروت  اإلدارة الفعالةمحمد المساد ، .23

،2003. 
،دار  إدارة التغيير والتحديات المعاصرة للمديرمحمد بن يوسف النمران ، .24

   2006الحامد ،األردن 
تاريخية  للهجرة ، دراسة 13-12واألزواد خالل القرنين  تواتمحمد حوتية ، .25

، رسالة لنيل دكتوراه دولة في التاريخ الحديث  من خالل الوثائق المحلية
  2004-2003والمعاصر ، جامعة الجزائر 

اإلدارة العامة المبادئ محمد سعيدي عبد الفتاح ومحمد فريد الصحن ، .26
 2003، الدار الجامعية والتطبيق

 التراث الشعبي ، دراسة ميدانية في ده محجوب وخالف شريف ،محمد عب .27
( ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 1، )ط المجتمعات الريفية و البدوية

 2008القاهرة 
، دار  القواعد والمراحل التطبيقيةمحمد عبيدات ، منهجية البحث العلمي ،  .28

 .1999، 2وائل للنشر ، عمان ، ط
،)ب.ط( ،  التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرةمصطفى محمود أبوبكر،  .29

 2003-2002،  اإلسكندريةالدار الجامعية 
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 عملية تغير االتجاهات نحو مظاهر الحياة في، االجتماعيةموسوعة العلوم  .30
 2003(، المكتبة المصرية لطباعة والنشر والتوزيع ،1،)ط المجتمع المحلي

،دار وائل  1، ط ر التنظيمي اساسيات ومفاهيم حديثةالتطو موسى اللوزي ، .31
 1999للنشر ، 

جراءات العملموسى اللوزي ، .32 ( ، دار وائل للنشر ، عمان  1،)ط التنظيم وا 
2000 

 التغيير التنظيمي العوامل المؤثرة،"نضال الحوامدة ، صالح الدين الهيتي  .33
العربية )القيادة اإلبداعية(، ، مجلة التحديات المعاصرة لإلدارة واستجابة اإلدارة "

 .2006المنظمة العربية للتنمية ، الشارقة اإلمارات العربية المتحدة 
( ، ديوان المطبوعات 1،)ط الدين والطقوس والتغيراتنور الدين طوالين ، .34

   1988الجامعية ،الجزائر 
 * الملتقيات والندوات:

، المؤتمر االول ،  العادات والتقاليد وتطوريهاعبد الوهاب ابو الخير،  .35
 1969المحلية " النهوض بالقرية المصرية" ، الجمهورية العربية المتحدة  اإلدارة

محافظة المهرجان الثقافي المحلي ، تعابير ثقافية تقليدية وشعبية أدرار  .36
  .2009، المهرجان الثقافي الثاني ، الجزائر للفنون والثقافات الشعبية لوالية ادرار

 الموقع اإللكتروني :*
 ،واستراتيجياته التنظيمي: ابعادهالتغيير  كريم،فريحة محمد . 38
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 -ادرار –جامعة احمد دراية 

 كلية العلوم االجتماعية واالسالمية

 قسم علم االجتماع والديموغرافيا

 استمارة بحث

 ختي العاملة: أخي العامل ، أ

 ،تحية طيبة وبعد 

طار التحضير لنيل شهادة الماستر في مجال علم االجتماع إتهدف هذه الدراسة في 

المعوقات السوسيوثقافية للتغيير التنظيمي داخل " لى معرفة إعمل التنظيم وال

وعليه نرجوا منكم ملئ هذه االستمارة بكل صدق  المؤسسة العمومية الجزائرية "

 وموضوعية .

 .بحتة   ألغراض علميةإالالتي ستدلون بها سوف لن تستخدم ونحيطكم علما بأن المعلومات 

 ان.وفي األخير تقبلوا منا أسمى عبارات الشكر واالمتن

 الباحثتين :

 بوبكري صافية •

 يوبي سناء •

 

 

 ( في المكان المناسبXضع اشارة ) مالحظة :

 

 

 

 

 

 

 2016/2017الموسم الجامعي : 



 اوال : البيانات الشخصية والوظيفية 

 :   ذكر                         انثى الجنس -1

 50اكثر من            50-41               40-31                30-25:   السن -2

 متزوج                 أعزب                                :العائليةالحالة  -3

 مطلق     ارمل                                                       

  ثانوي                    متوسط            التعليمي:المستوى  -4

 دراسات عليا                 جامعي                                          

 تأطير           تحكم              تنفيذ   الفئة الوظيفية : -5

 ...............................................الخدمة مدة  -6

 :     نعم                        ال تنتمي  لوالية ادرارهل  -7

    حول التغير في المؤسسةثانيا : بيانات 

 ؟  هل قامت مؤسستك بعملية التغيير  -8

 نعم                                          ال               

  ؟ حسب رأيك هل هذه التغييرات ضرورية للمؤسسة   -9

 نعم                                     ال                   

 اذا كانت اإلجابة بنعم كيف ذلك ؟...........................................................

 ماهي المجاالت التي مستها عملية التغيير في مؤسستك ؟ -10

 مصالح جديدة  إضافة                                           

 دمج مصالح فيما بينها             الهيكل التنظيمي  -1

 تصميم الوظائف إعادة                                 

 تغيير في المسؤوليات                                  

 مجاالت أخرى : ...............................................................................

 ادخال آالت وأجهزة جديدة                                              

 تعديل وسائل االنتاج             الهيكل التكنولوجي  -2

 تغيير نوع المواد األولية                                             

 مجاالت أخرى : ...............................................................................



 تدريب العاملين وتحسين أدائهم                                

 توظيف عمال جدد              األفراد -3

 االستغناء عن بعض العمال                      

 مجاالت أخرى : ...............................................................................

 هل واجهت مؤسستك معوقات اثناء القيام بعملية التغيير ؟ -11

 نعم                                        ال                 

 اذا كانت االجابة نعم فما هو هذا المعوق ؟

 عدم تقبل العمال إلجراء التغيير  -

 عدم ادراك العمال لفائدة التغيير -

 الخوف من فقدان المنصب الوظيفي  -

 التوقيت غير مناسب إلجراء عملية التغيير  -

 كرها ........................................................................معوقا اخرى أذ -

    ثالثا : البيانات المتعلقة بالمعوقات االجتماعية 

  االسري: الوضع •

 نوع االسرة التي تنتمي اليها :  -12

 ممتدة ) الزوجين + ابناء + جد وجدة ( 

  نووية ) زوجين + ابناء (

 ..…………………………………………… بناء :عدد األ -13

 سري يساعد على التأقلم مع الطرق الجديدة للعمل ؟هل الوضع األ -14

  نعم                        ال              

 في حالة اإلجابة بـ " ال " كيف ذلك ؟ ...............................................................

............................................................................................................... 

التغير الحاصل بالمؤسسة وخاصة التأقلم مع  عنتعيقك سرية ن المتطلبات األبأهل ترى  -15

 بمواقيت الدخول والخروج  ؟

 ال       نعم                               

 في حالة اإلجابة بنعم : كيف ذلك ؟ .....................................................................



................................................................................................................. 

االسرية تخالف التغيير الحاصل بالمؤسسة وخاصة مواقيت هل تجعلك المتطلبات  -16

 الدخول والخروج ؟

 نعم                                ال                      

 في حالة اإلجابة بنعم كيف ذلك ؟ .......................................................................

................................................................................................................ 

 العالقات القرابية :   •

 ؟  بأقاربكمستوى عالقتك  ما  -17

 قوية              متوسطة                 هشة                  منقطعة     

 هل تستقبل اقاربك في مكان العمل ؟  -18

  نعم                                        ال                                 

 برأيك لماذا يقوم هؤالء االقارب بزيارتك في مكان العمل ؟ -19

 ألنك تقطن بعيد عنهم  -

 الن مكان عملك قريب من مكان عملهم  -

 البيت لكثرة انشغاالتكالنهم ال يجدونك في  -

                      ؟         في العمل األقارب  استقبالترى بان التغير الذي حصل في العمل يعيقك من هل  -20

 نعم                                ال                               

 لذي يدفعك الستقباله ؟ في حالة االجابة بنعم ما

 ألنك تحترمه                    ألنه ألح في طلب ذلك                     آلنه من أحد اقاربك 

                         ؟      ترى بان التغير الذي حصل في العمل يعيقك من مساعدة األقارب وقضاء حوائجهمهل  -21

 ال            نعم                                                   

 في حالة االجابة بنعم :

 هل هذه المهام تسمح بها القوانين التنظيمية للمؤسسة

 منافية لقوانين العمل داخل المؤسسة

 هل ترى ان العالقات القرابية تعيقك عن التأقلم مع التغيير الحاصل بالمؤسسة ؟  -22

 نعم                                      ال                      



 في حالة اإلجابة بنعم كيف ذلك ؟ ........................................................................

................................................................................................................. 

 : بيانات متعلقة بالمعوقات الثقافية  رابعا

  االجتماعية:القيم   •

 ......................................................؟..............مادا يمثل التغيير بالنسبة لك  - 23

 نعم                                        ال      ؟ هل تحب التغيير في حياتك-24

  ؟هل ثقافة المجتمع التي تربيت عليها تشجعك على قبول التغيير-25

 نعم                                          ال                         

 .....................................؟ حول التغيير  ةشعبي امثاالاو  اهل يمكن ان تعطينا حكم-26

................................................................................................................. 

 لعادات والتقاليد :ا •

 ما نوع اللباس الدي تفضله في مكان العمل    -27

 اللباس الرسمي        اللباس المحلي                       

 هل تصر على الذهاب الى العمل باللباس المحلي ؟ -28

 نعم                          ال                    

 في حالة اإلجابة بنعم لماذا ؟ ..............................................................................

................................................................................................................. 

 لألعراس؟هل الطرق الجديدة لتأطير العمل تعرقل حضورك  -29

 نعم                                      ال                      

 ؟بنعم هل تغادر العمل لحضور االعراس اذا كانت اإلجابة  -

 نعم                                       ال             

هل تشعر بان الطرق الجديدة للعمل تعرقل حضورك للجنائز وتقديم واجب العزاء  -30

  ال                                            نعم                  ؟واألصدقاء  لألقارب

 كيف ذلك ؟ ..................................................................................................

 

 



 : والثقافية االحتفاالت الدينية   •

 ؟ عدات في فترة مداومتك للعمل هل تقوم بحضور الزيارات والو -31

 نعم                            ال                  

 :  حضورك للوعدات والزيارات اثناء مداوتمك للعمل هل   -32

 ضروري غير                         ضروري امر             

 هل تنتقل لحضور الوعدات او الزيارات في قصور اخرى من الوالية ؟ -33

 احيانا                      ابدا                    دائما                

  اذا كانت اإلجابة بدائما او أحيانا هل هذا يعوقك على أداء مهامك ؟  -

 نعم                                    ال                  

 حضور الحفالت والزيارات ؟ عنهل التغيير الذي تقوم به المؤسسة يعوقك  -34

 نعم                                    ال                          

 اذا كانت اإلجابة بنعم كيف ذلك ؟.................................................

 ؟      بالوالية ادرار يعيق المؤسسة من اجراء تغييرات  اتالزيار هل كثرة -35

 نعم                         ال                                 

 المؤسسة تعيقك من حضور الزيارات ؟هل التغيرات التي حصلت ب -36

 نعم                           ال                               

 هل تفضل حضور الزيارات على االلتزام بالتغيرات الحاصلة بالمؤسسة ؟ -37

 نعم                           ال                               

 اذا كانت اإلجابة بنعم كيف ذلك ؟ ............................................................. -

................................................................................................................. 

 ما رأيك في التغيير ؟ .............................................................................. -38

.............................................................................................................. 

 

 

 شاكرينا لكم حسن تعاونكم


