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 **اإلهداء**
إلى روح أجدادي رحميم اهلل تعالى وغفر ليم، إلى التي تمنيت أن تحضر لحظات تقييم ىذا 

تغمدىا اهلل برحمتو الواسعة وأسكنيا الفردوس األعمى، إلى '' خيرة''جدتي الحبيبة -العمل
 أطال اهلل في عمره. ي''عم''جدي الغالي 

 اجتيادي وصبري، إلى من دعماني بكل ما لمكممة من معنى في اً ذان كانا سببإلى الم  
إلى من ألجميما تم بموغ  ،وأمداني بالعون والحنانأسمى معاني الحب والعطاء  وأليماني

ليما سوى الدعاء  ن ال أممكوالمذا''أمي وأبي''ىاتو المرحمة العممية، إلى نور عيوني
 .ر، والفردوس األعمىطول العمبالصحة، 

نبض إلى  ،''محمد''وحبيبي توأم روحي زوجيبموغ ىاتو المرحمة  لغاية ر عنيصبمن إلى 
 .حفظيم اهلل ورعاىم ، ''أيمن محمد أشرف''''ماريا''، ''أمير صالح''أبنائي قمبي 

ليس لي غيرهم خاصة إخوتي وأخواتي و ''سندي في الحياة حموىا ومر ىا إلى أغمى ما أممك، 
 .الدارين أسعدىم اهلل في الصغيرة ريماس''

، لينا، جنان، ريم، عبير، تسنيم، سيرين، رودينة'' أوالد أخواتيو إلى بسمة حياتي بنات 
لى إخوتي في اهلل أزواج أخواتي وكل من و ، ورعاىم حفظيم اهلل سمير وندير'' هناء، أالء، ا 

 .يحمل لقب البركنو

 مع أوالدىا وعائمتيا. ''بومراح عائشة''إلى صديقتي الغالية وأختي التي لم تمدىا لي أمي 

 رحميا اهلل تعالى وأسكنيا فسيح جنانو. ''مخموف وردة''الطاىرة األستاذة روح إلى 

إلى أساتذتي المحترمين الذين تعاقبوا عمى تدريسي وتوجييي سنة تموى األخرى، وكل 
 وجميع طمبة قسم العموم اإلجتماعية. بالجامعة زميالتي وزمالئي

 ـــورة****ن



 **والتقديرالشكر **
 الحمد والشكر هلل تعالى صاحب النعمة الذي وفقني إلتمام هذا العمل .

ال يسعني في ىذا المقام إال  أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساعدوني بعد 
الذي تابع  ''لعمى بوكميش'' اهلل تعالى إلنياء ىذا العمل، وأوليم أستاذي المشرف البروفيسور

مراحل ىذا العمل بكل روح عممية وتواضع شديد وصبر كبير، فكانت إرشاداتو وتوجيياتو 
 سديدة ومن خالليا تم إنياء ىذا العمل المتواضع.

           وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مدير المدرسة الدكتورالية بالعاصمة
لمنحنا الفرصة لمدراسة بياتو المدرسة وجميع األساتذة الذين '' الهاشمي مقراني''البروفيسور 

تحمموا متاعب ومشاق السفر من الشمال إلى الجنوب لتدريسنا وتعميمنا وتوجيينا فميم جزيل 
 .ونسأل اهلل أن يجعل ىذا في ميزان حسناتيم الشكر والتقدير والعرفان

الجوية الجزائرية بأدرار عمى وأشكر كذلك كافة العاممين بالمندوبية الجيوية لمخطوط 
 تفيميم وصبرىم ومساعدتيم لي في إتمام الدراسة التطبيقية ليذا العمل.

عمى  ''مبارك فتيحة'' وصديقتي د''حميعبد السويسي '' كما أقدر وأشكر زوج أختي
خراجو في الصورة الحالية لو فميم مني  مساعدتيما الجادة ودعميما لي إلتمام ىذا العمل وا 

 .  عاني التقدير واإلمتنانأسمى م

وأتقدم بالشكر أيضًا إلى جميع عمال المكتبة المركزية الذين ساعدوني وسيموا لي الحصول 
عمى المادة العممية طيمة مراحل إنجاز ىذا العمل، وكذا جميع األساتذة بالجامعة وخارجيا 

 ديم النصائح التي ساعدتني كثيرًا.عمى الدعم  والتوجيو وتق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ممخص

تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف العادات والتقاليد، اإلحتفاالت الدينية والثقافية، األمثال الشعبية؛  
( موظفًا بالمندوبية الجيوية لمخطوط الجويةالجزائرية بأدرار، وتم 76وشممت الدراسة عينة متكونة من )

اإلستمارة بالمقابمة لجمع معطيات الدراسة األساسية، اإلعتماد عمى المنيج الوصفي، كما تم استخدام أداة 

(. وقد SPSSوتمت معالجة ىاتو المعطيات عن طريق استخدام البرنامج اإلجتماعي لمحزم اإلحصائية )
عن المعوقات اإلجتماعية والثقافية التي تقف عائق أمام َتَمُثل توصمت الدراسة إلى  أىم النتائج التالية: 

قيم إدارة الجودة الشاممة، وذلك من خالل معرفة تأثير البيئة اإلجتماعية لمفرد في المجتمع العامل الجزائري ل
المتمثمة في العالقات األسرية، العالقات مع األقارب، العالقات مع الجيران، وكذا تأثير البيئة الثقافية لمفرد 

 في المجتمع المتمثمة في القيم اإلجتماعية، 

 ة كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة.تعتبر العالقات األسري -

 تعتبر العالقات القرابية كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة. -

تعتبر العالقات مع الجيران كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة  -

 بالمؤسسة. 

 تعتبر القيم االجتماعية كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة. -

 لجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة.تعتبر العادات والتقاليد كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل ا -

تعتبر االحتفاالت الدينية والثقافية كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة  -
 بالمؤسسة.

 تعتبر األمثال الشعبية كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة. -

 .الجودة، إدارة الجودة الشاممة، المعوقات اإلجتماعية، المعوقات الثقافية، القيم ممات المفتاحية:الك

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé: 

Cette étude vise à révéler les obstacles sociaux et culturels qui entravent la 

conformité du salariéalgérien aux valeurs de la gestion de la qualitétotale, à travers 

l'impact de l'environnement social surl'individudans la société, qui estreprésenté par les 

relations familiales, les relations avec les proches, les relations avec les voisins, 

ainsiquel'impact de l'environnement Par habitant cultureldans la communautéreprésenté 

par les valeurssociales, les coutumes et les traditions, les célébrationsreligieuses et 

culturelles, les proverbesfolkloriques; l'étude a inclus un échantilloncomposé de (67) 

employés de la délégationrégionaled'AirAlgérieà Adrar, et l'approche descriptive a 

étéinvoquée, et nous avonsutiliséun formulaired'information pour collecter les données 

de base de l'étude, et cesdonnéesontététraitées à l'aide du programme de progiciels de 

statistiquessociales (SPSS), L'étude a atteint les principaux résultats suivants: 

- Les relations familiales sont considérées comme des obstacles qui affectent la 

conformité de l'employé algérien aux valeurs de la gestion de la qualité totale de 

l'établissement. 

- Les relations avec les proches sont considérées comme des obstacles qui affectent 

le respect par l'employé algérien des valeurs totales de gestion de la qualité de 

l'établissement. 

- Les relations avec les voisins sont considérées comme des obstacles qui affectent 

la conformité du salarié algérien aux valeurs globales de gestion de la qualité de 

l'établissement. 

- Les valeurs sociales sont considérées comme des obstacles qui affectent la 

conformité de l'employé algérien aux valeurs de la gestion de la qualité totale de 

l'établissement. 

- Les coutumes et traditions sont considérées comme des obstacles qui affectent la 

conformité de l'employé algérien aux valeurs de la gestion de la qualité totale de 

l'institution. 

- Les célébrations religieuses et culturelles sont considérées comme des obstacles 

qui affectent le respect par l'employé algérien des valeurs globales de gestion de 

la qualité de l'institution. 

- Les proverbes populaires sont considérés comme des obstacles qui affectent le 

respect par l'employé algérien des valeurs globales de gestion de la qualité de 

l'organisation. 

Mots clés: qualité, gestion de la qualitétotale, barriers sociales, barriers 

culturelles, valeurse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

abstract: 

This study aims to reveal the social and cultural obstacles which hinder the 

conformity of the Algerian employee to the values of total quality management, 

through the impact of the social environment on the individual in society, who is 

represented by family relationships, relationships with loved ones, relationships with 

neighbors, as well as the impact of the environment Per cultural inhabitant in the 

community represented by social values, customs and traditions, religious and cultural 

celebrations, proverbs folk; the study included a sample composed of (67) employees 

of the regional delegation of Air Algeria in Adrar, and the descriptive approach was 

invoked, and we used an information form to collect the basic data of the study, and 

this data was processed using the Social Statistics Software Package (SPSS), The study 

achieved the following main results: 

- Family relationships are considered as obstacles which affect the conformity of 

the Algerian employee to the values of total quality management of the 

establishment. 

- Relations with relatives are considered as obstacles which affect the respect by 

the Algerian employee of the total quality management values of the 

establishment. 

- Relations with neighbors are considered as obstacles which affect the 

compliance of the Algerian employee with the overall values of quality 

management of the establishment. 

- Social values are considered as obstacles which affect the conformity of the 

Algerian employee to the values of total quality management of the 

establishment. 

- Customs and traditions are considered as obstacles which affect the conformity 

of the Algerian employee to the values of total quality management of the 

institution. 

- Religious and cultural celebrations are considered as obstacles which affect the 

respect by the Algerian employee of the overall values of quality management of 

the institution. 

- Popular proverbs are considered as obstacles which affect the respect by the 

Algerian employee of the overall values of quality management of the 

organization. 

Keywords: quality, total quality management, social barriers, cultural barriers, 

values. 
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 000 والعالقات األسرية عمى والء العامل لمؤسستو تأثير اإللتزامات 00

 061 طبيعة عالقة العمال بأقاربيم 06

 060 تأثير زيارة أقارب العمال  إلى المؤسسة عمى جودة العمل المطموب 01

 060 في أمر ما خارج المؤسسة أثناء وقت الدوامردة فعل العامل عند طمب أقاربو مساعدتو  00

 060 فعل العامل عند زيارة أحد أقاربو لو وطمب خدمة تتعمق بمجال عمل المؤسسة ردة 00

 060 استجابة العمال لدعوة أقاربيم لحضور مناسبة عندىم وقت مداومتيم لعمميم عمى جودة العمل تأثير 00

 060 تأثير اإللتزامات والعالقات القرابية عمى والء العامل لممؤسسة مدى 00

 066 عالقة العمال بجيرانيمطبيعة  00

 010 تأثير استقبال العامل لجيرانو بالمؤسسة عمى جودة العمل المطموب 00

 010 في أمر ما خارج المؤسسة خالل وقت الدوامردة فعل العامل عند طمب أحد جيرانو مساعدتو  00

 010 فعل العامل إذا زاره جيرانو في مكان عممو لطمب خدمة تتعمق بمجال عمل المؤسسة ردة 00

 010 تأثير اإللتزامات والعالقات مع الجيران عمى والء العامل لممؤسسة 06

 001 قيمة اإلتقان في العملرأي المبحوثين حول  01

 000 تأثير ثقافة المجتمع عمى العامل في إتقانو لمعمل 00

 000 تأثير احترام العمال لمواعيد الدخول والخروج بالمؤسسة وانعكاس ذلك عمى جودة العمل 00

 000 مواقيت العملتأثير ثقافة المجتمع عمى العامل في احترامو ل 00

 000 وقت انصراف المبحوثين من مكان العمل 00

 000 رأي العمال المبحوثين في العمل الفردي داخل المؤسسة 00

 000 تشجيع ثقافة المجتمع عمى العمل الفردي بالمؤسسةمدى  00

 000 رأي العمال المبحوثين في العمل الجماعي داخل المؤسسة 00

 006 مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى العمل الجماعي بالمؤسسة 00

 001 مدى تضامن وتعاون العمال داخل المؤسسة ومصادر اكتسابيم لياتو القيم 06

 000 ثقافة المجتمع عمى قيم التضامن والتعاون بين العمال بالمؤسسةمدى تشجيع  01

 000 مدى تحمل العامل لجميع مسؤولياتو في العمل عمى أكمل وجو 00

 000 عمى أكمل وجو مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى تحمل المسؤولية في العمل 00

 000 مدى حفاظ العمال عمى ممتمكات المؤسسة )قيمة األمانة( 00

 000 مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى محافظة العمال لممتمكات المؤسسة 00



 000 مدى التزام العمال في انجازىم لعمميم في الوقت المحدد دون تأجيمو أو تأخيره 00

 000 إلتزام العمال في انجازىم لعمميم في الوقت المحدد دون تأجيمو أو تأخيرهمدى حث ثقافة المجتمع عمى  00

 006 مدى والء العمال المبحوثين لمؤسستيم 00

 001 مدى حث ثقافة المجتمع عمى والء العمال لمؤسستيم 00

 000 تأثير غياب العمال لحضور احتفال في بيتيم األسري عمى جودة العمل المطموب بالمؤسسة 06

 000 مدى غياب العمال لحضور أعراس  أقاربيم 01

 000 تأثير غياب العمال لحضور حفالت أصدقائيم عمى أدائيم وجودة العمل المطموب بالمؤسسة 00

ذا كان  لحفالت األعراس والختان ومختمف المناسبات في أوقات العملرأي المبحوثين حول حضورىم  00 وا 

 ذلك يعيق تحقيق جودة الخدمة المطموبة بالمؤسسة

000 

تأثير غياب العمال لحضور مراسم الجنازة والدفن في حال وفاة أحد معارفيم المقربين عمى تحقيق جودة  00
 العمل المطموب بالمؤسسة

000 

 006 ردة فعل العامل إذا جاءه لبيتو ضيوف أثناء تواجده في عممو 00

 000 كموروث شعبيرأي العمال المبحوثين حول رأييم في المحافظة عمى الزيارات )الوعدات(  00

 000 مدى استجابة المبحوثين الحتفاالت الزيارة )الوعدة( التي تقام ببيوتيم 00

تأثير تنقل المبحوثين لحضور الزيارات)الوعدات( التي تقام في مختمف القصور بالوالية عمى جودة  00

 العمل المطموب بالمؤسسة

000 

الموسم الزراعي )التوبر( عمى جودة العمل المطموب تأثير الغياب عن العمل من أجل حضور مناسبة  00

 بالمؤسسة

000 

أسرىم، أقاربيم أو أصدقائيم إلى أداء مناسك  تأثير غياب العمال عن العمل في حال ذىب أحد أفراد 06
 عمى جودة ودقة العمل المطموب الحج أو العمرة لمحضور من أجل مرافقتيم والوقوف بجانبيم

000 

أسرىم، أقاربيم أو أصدقائيم إلى أداء مناسك  العمال عن العمل في حال عودة أحد أفرادتأثير غياب  01
 عمى جودة ودقة العمل المطموب الحج أو العمرة لمحضور من أجل مرافقتيم والوقوف بجانبيم

006 

 000 تأثير غياب العمال عن العمل بالمؤسسة لحضور عزيمة )السمكة( عمى جودة ودقة العمل المطموب 00

 000 يوضح األمثال الشعبية التي يتأثر بيا العمال المبحوثين ويتخذونيا كمبدأ ليم في عمميم بالمؤسسة 00
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 ةـــــــــمقدم

تشيد بيئة األعمال الحالية تغيرات وتحوالت متسارعة، فيذه التطورات المتالحقة والتقدم السريع في 
تحديات معاصرة مختمف المجاالت ال سيما في ظل المعمومات والمعموماتية والمنافسة الشديدة وظيور 

أحدثت تطورًا ىائاًل في سموك التنظيمات وفي الممارسات  ،إقتصادية، سياسية، إجتماعية، تقنية، وثقافية
اإلدارية بشكل عام، مما يحتم عمى ىذه المنظمات مواكبة تمك التحديات من خالل اتخاذ الترتيبات، 

عالية، وتدعم قدراتيا التنافسية، افيا بكفاءة وفواألخذ بمفاىيم اإلدارة الحديثة، التي تمكنيا من تحقيق أىد
وما تطبق من أساليب  ،التجديد في كل ما تقوم بو من أنشطةالتحسين والتطوير واالبتكار و من خالل 

 ت.مو من مخرجات في شكل سمع أو خدماوكل ما تقد، وتقنيات

شيًا مع أىم ىذه التغييرات وضرورة مواكبتيا، فإنو من الضروري األخذ بمفيوم إدارة الجودة اوتم
من القرن العشرين، والذي يعتبر من الفمسفات اإلدارية الحديثة نسبيًا التي برزت في الثمانينات الشاممة، 

العمل الجماعي حيث يتضمن ىذا المفيوم جودة العمميات باإلضافة إلى جودة المنتج، ويركز عمى 

وقد ثبتت  ؛وتشجيع مشاركة العاممين واندماجيم، باإلضافة إلى التركيز عمى العمالء ومشاركة الموردين
فعاليتو في تحسين اإلنتاجية ودعم القدرات التنافسية وتحسين الجودة بصفة مستمرة من خالل التركيز 

 حاجات المستفيد.عمى 

المفاىيم الفكرية والفمسفية التي استحوذت عمى اإلىتمام وتعّد إدارة الجودة الشاممة، من أكثر 
الواسع لإلختصاصيين والباحثين، ولقيت نجاحًا وشيوعًا في التطبيق لدى المنظمات المختمفة، خاصة في 

وقد أثبتت التجارب، وجوب انتياج مدخل إدارة  اليابان، وأمريكا والدول األوروبية، ودول جنوب شرق آسيا،
الجودة الشاممة، ألنو السبيل الوحيد الذي يضمن بقاء المنضمات واستمرارىا في عالم اليوم، القائم عمى 

 وتعدد البدائل بينيم؛المنافسة الشديدة، وسيطرة رغبات العمالء، 

ًا، وموارد كبيرة، كما يتطمب وجود قيادة ومن الواضح أن تطبيق إدارة الجودة الشاممة يتطمب جيدًا ووقت
حكيمة وواعية، بعمميات تطوير وتغيير ثقافة المنظمة، واستبداليا بثقافة أخرى جديدة، تتالئم مع ما تنص 

 عميو مبادئ إدارة الجودة الشاممة، ومتطمبات تطبيقيا.
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نيا تعاني الكثير ، أويشير الواقع العممي لممؤسسات الجزائرية سواء كانت إنتاجية أو خدمية 

المشاكل التي تقف عائقًا أمام نموىا وتطورىا، أىميا جودة ما يقدم لمعمالء، فيي غير قادرة عمى مواجية 
منافسة المنتجات والخدمات األجنبية، في األسواق الوطنية والعالمية، فضمان بقاء منظماتنا الوطنية 

 تجاتيا وخدماتيا، مع تخفيض تكمفتيا.يتطمب منيا العمل عمى تحسين ربحيتيا، برفع مستوى من

عمى ىذه المنظمات، أن تكون في موقع تنافسي متميز، ولتطوير مستوى مؤسساتنا أصبح لزامًا 
وأن تكون قادرة عمى مواجية المنافسة العالمية الحادة، التي تزداد يومًا بعد آخر، وأن تسخر كل إمكانياتيا 

وتكمفة منخفضة، وسعر مناسب ومالئم، وتمبي احتياجات  إلنتاج منتجات وخدمات، ذات جودة عالية،

العميل ورغباتو، في األسواق الوطنية والداخمية، وىذا بطبيعة الحال لن يتأتى إاّل من خالل تبنييا لفكر 
 وفمسفة إدارة الجودة الشاممة.

يشوبو الكثير من المعوقات التي تحول دون ذلك، فعمى غرار  تطبيق فمسفة إدارة الجودة الشاممةولكن 
أمام كعائق تقف  وقات سوسيوثقافيةمع أيضاً  المعوقات والمثبطات التنظيمية داخل بيئة المؤسسة، يوجد

 .إدارة الجودة الشاممةتطبيق وتمثل العمال لقيم 

وعميو فقد جاءت دراستنا من أجل اإلطالع عمى أىمية تبني نظام إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة، 
وكذا أىم المعوقات التي تحول دون تطبيقيا وتمثل العمال لقيميا بالمؤسسة الجزائرية، حيث حاولنا تقديم 

ري لمموضوع، وجانب إلى جانبين، جانب منيجي ونظ انقسمتىذه الدراسة من خالل خطة منيجية عممية 
 ميداني، وكل جانب مقسم إلى فصول وىي النحو التالي:

 :كما يمي تضمن خمسة فصول وىي ،الجانب المنيجي والنظري لمدراسةعالجنا فيو  :الباب األول

، حيث تم فيو صياغة اإلشكالية المنيجي لمدراسةالتصوري و اإلطار خصصنا فيو  الفصل األول:

وفرضياتيا، وتحديد أسباب اختيار الموضوع، أىميتو، وأىدافو، كما تم تحديد المفاىيم المتعمقة بالدراسة، 
 ، باإلضافة إلى اإلجراءات المنيجية، والدراسات السابقة، وأخيرًا صعوبات الدراسة.نموذج الدراسةوكذا 

فقد تم التطرق أواًل إلى معنى  ،والنظري إلدارة الجودة الشاممةطار الفكري لإلخصص : الفصل الثاني

، ثم تنظيم ومتطمبات إدارة الجودة الشاممة، بعدىا كيفية المفاىيمي إلدارة الجودة الشاممة اإلطارالجودة، ثم 
 .أىم الجوائز العالمية لمجودةدىا، وكذا أىم روا
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ماىية ، حيث تم التعرج إلى ISO 0999مواصفات اإليزو تطرقنا في ىذا الفصل إلى الفصل الثالث: 

-5992ماىية مواصفة اإليزو ، وأخيرًا ISO  0999ماىية مواصفة اإليزو ، ثم 0999مواصفات اإليزو 
0999  ISO. 

، األسرية البيئة والتي تتمثل في البيئة اإلجتماعية لمفرد في المجتمعتم التطرق فييا إلى  الفصل الرابع:

 .العالقات مع الجيران، القرابيةالعالقات 

 ،القيم اإلجتماعية والتي تتمثل في ية لمفرد في المجتمعثقافالالبيئة تم التطرق فييا إلى الفصل الخامس: 

اإلحتفاالت الدينية والثقافية بالمجتمع المحمي ، العادات والتقاليد اإلجتماعية بالمجتمع المحمي )أدرار(

 .شعبيةاألمثال الوأخيرًا ، )أدرار(

 ة فصول وىي كما يمي:تضمن أربع، مجانب الميداني الدراسةلفقد خصص  :الباب الثانيأما 

             ''المندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزارية بميدان الدراسة وىو يتعمق  الفصل األول:

، الجوية الجزائريةلمحة تاريخية عن شركة الخطوط  ''، حيث تم التطرق فيو إلى– Air Algérie-بأدرار
الييكل ، مياميا، و أدراربجيوية لمخطوط الجوية الجزائرية المندوبية ال ثم أىدافيا، بعدىا تم التعرف عمى

جيوية لمخطوط الجوية الجزائرية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة بالمندوبية الكيفية ليا، ثم التنظيمي 
                                             .وصف خصائص عينة الدراسة، وأخيرًا أدرارب

تأثير المعوقات اإلجتماعية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة معرفة  لتطرق فيو إلىتم االفصل الثاني: 

، مع اإلستنتاج الجزئي تفريغ وتحميل البيانات المتعمقة بالفرضية األولى الشاممة، وذلك من خالل الجودة
 ليا.

ية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة ثقافتأثير المعوقات المعرفة  لىتم التطرق فيو إ الثالث:الفصل 

ثانية، مع اإلستنتاج الجزئي تفريغ وتحميل البيانات المتعمقة بالفرضية ال الشاممة، وذلك من خالل الجودة
 ليا.

ضوء المقاربات السوسيولوجية والدراسات تيا في مناقشو  الدراسة نتائجتم التطرق فيو إلى  الفصل الرابع:

 ، وأخيرًا خاتمة.السابقة
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 الجانب المنهجي 
 والنظري لمدراسة
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 لمدراسةالفصل األول: اإلطار المنهجي 

 : إشكالية الدراسةأولً 

 ثانياً: فرضيات الدراسة

 ختيار الموضوع الدراسةا ثالثاً: أسباب

 رابعاً: أهمية موضوع الدراسة

 خامساً: أهداف الدراسة

 سادساً: مفاهيم الدراسة

 سابعاً:  نموذج الدراسة

 ثامناً: اإلجراءات المنهجية لمدراسة

 تاسعاً: الدراسات السابقة

 صعوبات الدراسةعاشراً: 
 

 
 

 الفصل األول: اإلطار المنهجي لمدراسة

 ختيار الموضوع الدراسة ا أسباب: أولً 

 أهمية موضوع الدراسة ثانياً: 

 أهداف الدراسةثالثاً: 

 إشكالية الدراسةرابعاً: 

 فرضيات الدراسةخامساً: 

 سادساً: مفاهيم الدراسة

 سابعاً:  نموذج الدراسة

 ثامناً: اإلجراءات المنهجية لمدراسة

 تاسعاً: الدراسات السابقة

 عاشراً: صعوبات الدراسة
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 أسباب اختيار الموضوع الدراسة:أوًل: 

كما ىو الشأن بالنسبة ألي موضوع يقوم الباحث بالبحث فيو إاّل وىناك أسباب تدفعو لمقيام بذلك، 
 :تتمثل فيوقد تنوعت أسباب اختيار ىذا الموضوع بين أسباب ذاتية وأخرى موضوعية و 

  تتمثل األسباب الذاتية فيما يمي: الذاتية:األسباب  -أ

مالحظة بقاء مستوى الخدمات عمى حاليا بميدان الدراسة ''المندوبية الجيوية لمخطوط الجوية  -1
 إدارة الجودة الشاممة وحصوليا عمى شيادة اإليزو. نظامل الجزائرية بأدرار'' رغم تطبيقيا

ىمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة، قمة الوعي لدى المسيرين والعمال وعدم إدراكيم أل -2
 والفوائد التي يمكن أن تعود بيا عمى المؤسسة بشكل خاص وعمى المجتمع بشكل عام. 

معرفة مسبقة ببعض المعوقات السوسيوثقافية التي تحول دون تمثل العامل لقيم ومبادئ إدارة  -3
 الجودة الشاممة والرغبة في تحميميا وتوثيقيا.

 تتمثل األسباب الموضوعية فيما يمي: األسباب الموضوعية:  - ب

حيث أن ىناك نقص كبير في  (ناقمة الدراسات السوسيولوجية في ىذا المجال )في حدود إطالع -1
مكتباتنا الوطنية حول مفاىيم الجودة الشاممة في ضوء تخصص عمم اإلجتماع ألن أغمب الدراسات تنتمي 

 العموم اإلدارية.إلى حقول العموم اإلقتصادية و 

قمة البحوث عن المعوقات السوسيوثقافية التي تحول دون تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة  -2

 (.نابالمؤسسة الجزائرية )في حدود إطالع

إثراء المكتبات الجامعية بالبحوث األكاديمية المتصمة بمعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة  -3
 الجزائرية.بالمؤسسات الخدمية 

تقديم إضافة في ميدان الدراسات المتعمقة بالمعوقات اإلجتماعية والثقافية التي تحول دون تمثل  -4

ثراء الدراسة الميدانية في ىذا المجال.   العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة الجزائرية وا 

 ًا: أهمية موضوع الدراسة:ثاني

من أىمية الموضوع الذي تتناولو، كون أن موضوع إدارة  تستمد األىمية النظرية ليذه الدراسة
الجودة الشاممة من أىم المداخل اإلدارية التي حظيت وال تزال تحظى باىتمام بالغ من قبل الميتمين بيذا 

المجال، حيث أن تقدم المجتمعات وتطور منظماتيا باستمرار يعتمد بشكل رئيسي عمى مداخل معاصرة 
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سياساتيا، ومما يزيد ىذه الدراسة أىمية ارتباط ىذا المدخل المعاصر بأحد تحركيا وترسم خططيا و 

الجوانب الميمة وىي القيم اإلجتماعية والثقافية لمعامل والتي ليا دور بالغ األىمية في إرساء وتطبيق 
 مبادئ إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة.

احية التطبيقية من خالل أىمية تنبع أىمية ىذه الدراسة من الن ىذا من جية، ومن جية أخرى

الدور الذي تمعبو إدارة الجودة الشاممة عمى تحسين أداء المنظمات بتطوير وتغيير سموكيات عماليا، وكذا 
معرفة وتحديد المعوقات السوسيوثقافية التي تحول دون تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة 

يجاد حمول ليا من أجل مواكب ة التحوالت والتطورات المتسارعة، واإلنسجام مع التحديات الجزائرية وا 
 والتغيرات في العالم وطرق التعامل معيا.

 ًا: أهداف الدراسة:ثالث

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق أىداف عممية وأخرى عممية تتمثل في:

  وتتمثل في:أوًل: األهداف العممية: 

واإلنتاجية( من خالل اإلطار النظري لمدراسة من أجل توفير قاعدة مرجعية لممنظمات )الخدمية  -1
 تعميق فيم فمسفة إدارة الجودة الشاممة كأسموب إداري ناجع.

الوقوف نظريًا عمى أىم المعوقات اإلجتماعية التي تحول دون تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة   -2
 بالمؤسسة الجزائرية.

فية التي تحول دون تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة  الوقوف نظريًا عمى أىم المعوقات الثقا -3
 بالمؤسسة الجزائرية.

 ثانيًا: األهداف العممية: 

الوقوف عمى واقع التطبيق الفعمي لنظام إدارة الجودة الشاممة بالمندوبية الجيوية لمخطوط الجوية  -1

 الجزائرية بأدرار.

المعوقات والمثبطات  منميدانيًا  لمتحقق الدراسةاالقتراب من الواقع الفعمي لممؤسسة محل  -2
 السوسيوثقافية التي تحول دون تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة. 

 تنبيو العامل الجزائري بمدى تأثير العوامل اإلجتماعية والثقافية عمى سموكياتو داخل المؤسسة -3

 .اممةوانعكاس ىاتو السموكيات عمى تمثمو لقيم إدارة الجودة الش
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تساىم في مساعدة العمال عمى تمثميم لقيم إدارة الجودة الشاممة  الخروج بتوصيات وحمول يمكن أن

 .مما ينعكس إيجابًا عمى األدوار بالمؤسسة وتجاوز مختمف المعوقات

  الدراسات السابقة:رابعًا: 

رصيد المعرفي تعتبر الدراسات السابقة من أىم المصادر التي يرجع إلييا الباحث بغية تزويد 

ثراء بحثو، فمن خالل إطالعو يمكن أن يتجنب التكرار في الدراسة، وبالتالي الوقوع في معالجة مواضيع  وا 
مستيمكة، باإلضافة إلى مساعدة الباحث في تحديد متغيرات دراستو التي لم يسبق ليا أن درست، 

 تتمثل ىاتو الدراسات فيما يمي:باإلضافة إلى مختمف العراقيل التي وقع فييا الباحثين من قبمو، و 

 الدراسات األجنبية:  -1

م(، بعنوان: ''أنماط التعاون والصراع 1947'')L.Warnerالدراسة األولى: إعداد الباحث ''لويد وارنر 
 1داخل المصنع ''.

ىدفت ىاتو الدراسة إلى محاولة  الكشف عن أسباب ظاىرة اإلضراب في مصانع األحذية في   

''، حيث أجريت الدراسة الميدانية ليذا الوضوع ألحد مصانع األحذية Yankee cityمدينة ''يانكي سيتي 
دراسة عمى ''واعتمدت ال New Englandالمتواجدة في ''يانكي سيتي'' والتي تقع في منطقة نيو ''أنجمند

منيج دراسة الحالة وىو منيج أنثروبولوجي، استعانت بو مجموعة البحث إلجراء مسح شامل لجميع سكان 
 ألف نسمة. 17''يانكي سيتي'' ولم تمجأ إلى طريقة العينة ألن المجتمع المدروس صغير وال يتعدى سكانو 

مات مثل المالحظة بالمشاركة، حيث أقام وقد استخدم ''وارنر'' وفريقو في دراستيم عدة أدواة لجمع المعمو 
فريق البحث عدة سنوات بالمدينة، وكذا استخداميم أداة المقابمة وىي األداة الرئيسية لجمع البيانات من 
الميدان وذلك من خالل إجراء الكثير من المقابالت مع العديد من األفراد أثناء اإلضراب لمتعرف عمى 

اإلدارة في المصانع، العمال، قادة النقابة العمالية، التجار وغيرىم،  حقيقة الموقف من بينيم: قيادات

وعالوة عمى المالحظة والمقابمة فقد اعتمدت مجموعة البحث كذلك عمى الصحافة المحمية والسير وعمى 
استمارة البحث، أما فيما يخص األحداث التاريخية فقد اعتمدت ىيئة البحث عمى ما كتب عن المدينة 

 ى المسنين من األىالي.وكذلك عم
 وقد توصمت الدراسة إلى جممة من النتائج تتمثل فيما يمي:

                                                             
 .36العقبي األزىر، المرجع السابق، ص  1



 الفصل األول: اإلطار المنهجي لمدراسة               لمدراسة            نب المنهجي والنظري الباب األول: الجا

 
6 

أن ىناك تأثيرا لممجتمع المحمي عمى المصنع، من خالل سيطرة الضوابط اإلجتماعية غير  -

 الرسمية كالعادات والعرف عمى سموك العاممين.
وكل العالقات غير الرسمية أن اإلضرابات في فترة الحقة نجحت بسبب تحطم مظاىر الصداقة  -

بين المديرين والعمال وتحوليا بين الطرفين إلى عالقات أكثر رسمية، وحصل ىذا بسبب استبدال 

المديرين المحميين بأشخاص خارجيين، أي أنيم ال يقطنون بالمجتمع المحمي مكان وجود 
 المصانع.

ع محمي واحد، واعتقادىم أن أن ظروف اإلقامة التي جمعت بين إدارة المصنع وعماليا في مجتم -
رفاىية المجتمع تعتمد إلى حد بعيد عمى ما يحدث داخل المصنع قد ساىم في انسجام العالقات 

وتوافقيا بين إدارة المصنع وبين نقابة العمال، وما حال دون وقوع إضرابات في مصانع ىذه 
 المدينة وما كان يحدث منيا كان يبوء بالفشل.

م( بعنوان: ''أنماط 1955'' )Alvin Gouldnerاد الباحث ''ألفن جولدنرالدراسة الثانية: إعد
 1البيروقراطية الصناعية ''.

ىدفت الدراسة إلى مقارنة الفروق بين استجابة كل من قسمي التعدين )المنجم( والمصنع،   
القات أكثر لإلجراءات والقواعد البيروقراطية، والتي حولت العالقات الغير رسمية بين األعضاء إلى ع

رسمية، وىذا بعد أن غيرت إدارة الشركة مدير المصنع، حيث أجريت الدراسة الميدانية بأحد مصانع 

الواقعة في مدينة ''بيفالو'' التابعة لوالية نيويورك، وقد اعتمدت الدراسة في  Gypsum plantالجبس 
مقارن، حيث قارنت بين نمطي تعقب أنماط البيروقراطية الصناعية داخل مؤسسة الجبس عمى المنيج ال

اإلستجابة لدى كل من عمال المنجم وعمال المصنع اتجاه القواعد البيروقراطية المتبعة في الموقعين بعد 
 التحول البيروقراطي في المؤسسة أي بعد مجيء إدارة جديدة.

 وقد توصل الباحث إلى أىم النتائج وتتمثل فيما يمي:
قدرة عمى مقاومة االتجاه الرسمي البيروقراطي بطريقة فعالة، فإن  أنو بينما كان قسم التعدين أكثر -

 عمال المصنع عمى الرغم من استيائيم فقد استسمموا بسيولة لمضغوط الرسمية بشكل واضح.

                                                             
 .38العقبي األزىر، المرجع السابق، ص1
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لوحظ أن قسم التعدين )المنجم( تربطيم روابط إجتماعية وثيقة خارج نطاق العمل، فيم يعيشون  -

ية في مجتمعيم المحمي، حيث يقطنون في مساكن متقاربة حياة أقرب إلى الجماعة التضامن
ويكونون جماعات صغيرة من األصدقاء، كما يقضون أوقات فراغيم معا يربون ويقامرون 
ويشتركون معًا في تدعيم قيم مجتمعيم المحمي، بينما عمال المصنع كانوا مبعثرين في كل أرجاء 

عية خارج نطاق العمل، وىذا ىو الذي أسيم في المجتمع المحمي، وتقل بينيم العالقات االجتما
 خضوعيم لمسمطة الرسمية وقبوليم بالضغوط التي تمارسيا اإلدارة الجديدة لممؤسسة عمييم.

تأثير البيئة المحمية تؤثر عمى نحو واضح في اتجاىات األفراد وفي عالقاتيم وتوافقيم في  -
 المصنع.

 الدراسات الجزائرية: -1
م( بعنوان: ''البيئة الثقافية وعالقتها 2018الباحث ''عبد الرحمان بوفارس '') الدراسة األولى: إعداد

 1بتطبيق ثقافة الجودة في المؤسسات التعميمية''.

ىدفت ىاتو الدراسة إلى معرفة درجة مالئمة البيئة الثقافية الحالية)ثقافة المحيط والثقافة   

ميمية ومدى توفر قيم ثقافة الجودة بيا، وكذا محاولة التنظيمية( لتطبيق ثقافة الجودة في المؤسسات التع
معرفة درجة توفر متطمبات تطبيقيا، باإلضافة إلى معرفة درجة توفر العوامل المساعدة عمى تطبيق ثقافة 

 الجودة بالمؤسسات التعميمية أو المعيقة ليا.

حيث شممت الدراسة عينة متكونة  وتم إجراء الدراسة الميدانية ليذا الموضوع بالمؤسسات التعميمية بأدرار،
( فردًا وتم اختيارىم بطريقة عشوائية من مختمف المؤسسات التعميمية )إبتدائي، متوسط، 375من )

ثانوي(، والوظائف في قطاع التربية، وقد اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي لكونو يناسب طبيعة 
 أبعاد. 4ة موزعة موزعة عمى فقر  66الدراسة، وعمى تقنية اإلستبيان الذي احتوى عمى 

 وقد توصل الباحث إلى أىم النتائج التالية:

أن اإلمتداد الثقافي لمقيم السائدة في المجتمع المحيط بالمدرسة ال يشجع العمال عمى احترام  -
 الوقت الرسمي لمعمل. 

                                                             
، أطروحة دكتوراه في ''البيئة الثقافية وعالقتها بتطبيق ثقافة الجودة في المؤسسات التعميميةعبد الرحمان بوفارس ،  1

 م.2018، الجزائر، 2النفس العمل والتنظيم، كمية العموم اإلجتماعية، جامعة وىران عمم 
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 عدم تشبع العاممين بقيمة إتقان العمل حيث تغمب عمييم ثقافة المجتمع عمى حساب ثقافة  -

 المؤسسة.
القيم المتعمقة بالعامل تالئم تطبيق ثقافة الجودة في المؤسسات التعميمية بدرجة متوسطة، لذلك  -

 فيي غير كافية لنجاح تطبيق ثقافة الجودة.

وجود مظاىر سموكية بالمجتمع تساعد عمى تطبيق ثقافة الجودة في المؤسسات التعميمية حيث  -
المدرسة، وتجنبيم التغيب إاّل لعذر قاىر، وكذا  شجعت العمال عمى قضاء ساعات العمل في

 افتخارىم بانتمائيم لمعمل في قطاع التربية.
 القيم المتعمقة بالمجتمع المحمي تالئم تطبيق ثقافة الجودة في المؤسسات التعميمية.  -

فية المحمية م( بعنوان: ''القيم اإلجتماعية والثقا2009الدراسة الثانية: إعداد الباحث ''العقبي األزهر'')
 1وأثرها عمى السموك التنظيمي لمعاممين''.

 ىدفت ىاتو الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداف أىميا:  
تحديد العوامل والمتغيرات الواقعة خارج المنظمة والتي تعد اإلطار المجتمعي الذي يحيط بيا  -

 ويشكل بيئتيا الخارجية.
بوصفيما بيئتان فرعيتان من البيئة الخارجية  -والثقافية تحميل ما تحدثو البيئتان، اإلجتماعية  -

 من تأثيرات عمى سموك العاممين داخل المنظمة. -لممنظمة

بيان الدور الذي تمعبو القيم والمعايير اإلجتماعية المحمية في بروز أنماط معينة من التعاون  -
 واإلشراف داخل المنظمة الصناعية الجزائرية.

الميدانية ليذا الموضوع بمؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة، وكانت عينة الدراسة  وقد تم إجراء الدراسة
إطار(، واعتمد الباحث عمى 14عون تحكم،  44عون تنفيذ،  110( عاماًل )168عينة طبقية شممت )

منيجين ىما المنيج الوصفي والمنيج المقارن لكونيما يناسبا طبيعة الدراسة، أما  فيما يخص أدوات 
فقد استخدم تقنية اإلستمارة باإلضافة إلى المقابمة والوثائق واإلحصاءات وذلك لجمع جميع  الدراسة

                                                             
، أطروحة دكتوراه في عمم القيم اإلجتماعية والثقافية المحمية وأثرها عمى السموك التنظيمي لمعاممينالعقبي األزىر، 1

واإلجتماعية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة،  إجتماع التنمية، قسم عمم اإلجتماع والديموغرافيا، كمية العموم اإلنسانية

 م. 2009الجزائر، 
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البيانات التي تخدم الموضوع من الجميع النواحي المدروسة، وبالنسبة ألداة اإلستمارة فقد خصص الباحث 

ستمارة موجية ألعوان التحكم  32استمارة موجية ألعوان التنفيذ تتكون من   سؤال. 41مكونة من سؤال، وا 

 وقد توصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

أن تعاون العمال وتضامنيم داخل المؤسسة يستند أساسًا وبنسبة كبيرة عمى أسس مينية مثل  -

الزمالة في نفس فريق العمل والتشابو في المينة فضال عن العمل في نفس المصمحة، أن كل فئة 
مشابية، وأن ىذا التعاون والتضامن العمالي يتركز أساسًا حول في تعاونيا تميل إلى الفئة ال

 موضوعات خاصة بالعمل وبالمسائل المينية المختمفة ذات الصمة.
أن التعاون والتضامن السائد بين العمال داخل المؤسسة في أغمبيتو ذا طابع رسمي أساسو  -

 ا من أدوار.المراكز المينية التي يشغميا ىؤالء داخل المنظمة وما يرتبط بي
أن عالقات الرؤساء بمرؤوسييم ليست عالقات مراكز فقط، ولكنيا عالقات تتضمن كل  -

الشخصية، حيث يشركونيم فيما يتخذونو من قرارات خاصة بالعمل ويتدخمون إلى جانبيم في 
ذا تغيب أحد ىؤالء المرؤوسين يحمون محمو في تنفيذ العمل، فضال عن تطبيق  إنجاز أعماليم، وا 

ذا ارتكبوا مخالفات مينية ال يترددون في التستر عمييم وفوق ىذا القا نون عمييم بشكل لين وا 
يستمعون إلى انشغاالتيم المينية واإلجتماعية المختمفة وال  يبخمون عمييم بيد المساعدة سواء 

 بتقديم المشورة أو من خالل التوسط ليم لدى المسئولين داخل المؤسسة وخارجيا.

يتخمفون عن أداء الواجب اتجاه مرؤوسييم سواء تعمق األمر بالمناسبات السعيدة  أن الرؤساء ال -
أو الحزينة منيا، وال يتوانون عن مساعدة العمال ورعايتيم وحمايتيم وتحمل مسؤولية أخطائيم 
أمام الغير وغير ذلك من اإللتزامات اإلجتماعية واألخالقية، والتي تمثل مسؤوليات إضافية ال 

بمسؤولياتيم الرسمية، يتحمميا الرؤساء اتجاه مرؤوسييم استجابة لنسق القيم  عالقة ليم

 اإلجتماعية المحمية التي يؤمنون بيا. 

أن الرؤساء يتحممون جممة من اإللتزامات اإلجتماعية واألخالقية اتجاه مرؤوسييم، يمثل استجابة  -
بوضوح إلى مراعات ىؤالء من جانبيم لمقيم اإلجتماعية المحمية التي يؤمنون بيا، ويؤشر 

وتصرفيم في حدود العرف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعيم، وىذا بفعل العادة وأيضا 

بسبب الجزاءات اإلجتماعية المرتبطة بيذه القواعد العرفية، والتي وخالفا لمقواعد الرسمية السائدة 
خوف من العقاب، فإن الجميع داخل التنظيم الصناعي بإمكان الخروج عمى البعض منيا دون ال
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يفكر مرتين قبل الخروج عمى أحد األساليب الشعبية )العادات والعرف...( والسبب يعود إلى أن 

جزاءاتيا السمبية توقع سريعا عمى المخالفين، وأن ىذه الجزاءات تجد التأييد والعون من المجتمع  
خاصة في ظل الترابط الحاصل  أي ال تتوقف عند حدود مكان العمل، بل تتجاوزه إلى خارجو

 بين حياة العامل خارج المنظمة وداخميا.
م( بعنوان: ''القيم التقميدية ومتطمبات التنظيم 1991الدراسة الثالثة: إعداد الباحث ''بوفمجة غياث'')

  1الحديث''.

سعت ىاتو الدراسة إلى تقصي أثر القيم الثقافية عمى السموك الميني لمعامل، ومحاولة إبراز   
بعض أشكال اإلختالف بين القيم التقميدية وقيم التنظيم المعاصر، وكذا أوجو التعايش بين النظم القيمية 

والمقصود بالقيم التقميدية في لألفراد والتنظيمات، باإلضافة إلى المظاىر السموكية التي تنتجيا ىاتو القيم، 
ىذه الدراسة ىي مجموعة القيم المرتبطة بالتنظيم القديم الذي يطغى عميو الطابع الرعوي والفالحي، وتحكم 
الروابط األسرية والقبمية في سموك وتصرفات أفراده، وتمت الدراسة الميدانية ليذا الموضوع بسبع وحدات 

طار  400غرب الجزائري، وتم خالليا مقابمة تابعة لقطاع الصناعات النسيجية بال مفردة ما بين عامل وا 

 ومسير. 
 وتوصل الباحث إلى عدة نتائج نذكر أىميا فيما يمي:

إعطاء أولوية لمظروف األسرية والمناسبات اإلجتماعية وحتى الترفييية عمى حساب أولويات  -

تمطمباتو األسرية، أو بسبب حدث العمل، فقد يتغيب العامل دون سابق إنذار من أجل إلتزاماتو وم
رياضي ىام، وقد يطمب عطمة قانونية بدون راتب لمقيان بأعمال أخرى مثل األعمال الفالحية 

 الموسمية.
عدم طاعة القيادة اإلدارية التي تحمل قيمًا مختمفة عن قيم العاممين ورفض التعامل مع المسيرين  -

 من غير منطقتيم وقبيمتيم.
ات التي تيتم بالجوانب اإلنسانية واإلجتماعية، وينبذون القيادات التي تفتقر يفضل العمال القياد -

 إلى الصفات األخالقية.

                                                             
 .42العقبي األزىر، المرجع السابق، ص 1
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يعاني العامل من صعوبة التحكم في الوقت وضبط المواعيد نظرا الستعمال معايير غير دقيقة  -

اإللتزام وفضفاضة مثل)صباحًا، مساءًا، وقت الظير، وقت العشاء...إلخ( والتي تعيق قدرتو عمى 
 بالمواعيد.

م( بعنوان: ''المسألة الثقافية وعالقتها بالمشكالت 2008الدراسة الرابعة: إعداد الباحث ''كمال بوقرة'')
 1التنظيمية في المؤسسة''.

ىدفت ىاتو الدراسة إلى تحميل النسق الثقافي لمعامل الجزائري ومحاولة معرفة أوضاعو المينية   
جتماعي والثقافي، وتم إجراء الدراسة الميدانية ليذا الموضوع بمؤسسة قارورات ومدى ارتباطيا بواقعو اإل

عامل بدائرة اإلنتاج،  64( عامل ) 90الغاز بباتنة، حيث اختار الباحث عينة عشوائية طبقية مكونة من )

ي ألنو عمال من الدائرة التقنية(، واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميم 10عامل باإلدارة، و 16و
سؤااًل مقسمة عمى محاور بحسب  80يتناسب مع طبيعة الدراسة، وعمى تقنية اإلستمارة التي تضمنت 

 فرضيات الدراسة، باإلضافة إلى تقنية المالحظة والمقابمة.

 وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

أساسيًا في تحديد السموك العوامل الثقافية لممجتمع والتي يحمميا العامل معو لممؤسسة تمعب دورًا  -
 التنظيمي.

ثقافة العامل الجزائري عن احترام الوقت غير متوفرة لديو، فالفرد الجزائري متذبذب في تحديد  -

مواقفو من الموضوعات فما يتمناه أو يرجوه شيئ، وما يقوم بو شيئ آخر، فالمنطق العممي يغيب 
 بشكل كبير في ثقافة اإلنسان الجزائري.

احترام نظام العمل لقيم العمال يؤدي إلى عدم الرضا، فاحترام المناسبات الدينية والعائمية إن عدم  -
واإلجتماعية جزء ميم في سمم قيم العامل الجزائري، وليذا عدم أخذ ىذا المعطى بعين اإلعتبار 

 يؤدي إلى ظيور مشاعر عدم الرضا عن العمل.

                                                             
، أطروحة دكتوراه، كمية العموم المسألة الثقافية وعالقتها بالمشكالت التنظيمية في المؤسسة الجزائريةكمال بوقرة، 1

 م.2008لديموغرافيا، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، اإلجتماعية والعموم اإلسالمية، قسم عمم اإلجتماع وا
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ة تتحكم فييا عوامل ثقافية، وغالبًا ما تستتر ىذه إن ظاىرة دوران العمل في المؤسسة مجال الدراس -

العوامل وراء موضوعية مادية واجتماعية، إاّل أن السبب الحقيقي ىو عدم قبول األفراد لمقيم 
 الثقافية التي تستنبطيا األساليب التسييرية المطبقة في المؤسسة.

ببًا محوريًا في كثير من أن عدم الوعي بالثقافة الصناعية وما تقتضيو من قيم ووعي يكون س -

 حوادث العمل واألمراض المينية.
أن اإلختالف في مستوى التعميم في نوعيتو يؤديان إلى حدوث الصراع واإلختالف حول مواضيع  -

العمل أو حول معايير توزيع اإلمتيازات، كذلك يشكل الفارق في السن سببًا في الصراع كما تمعب 
 رًا في الصراع.اإلنتماءات القرابية والقبمية دو 

م( بعنوان: ''القرابة والعمل في المؤسسة 1993الدراسة الخامسة: إعداد الباحث ''الفضيل رتيمي'')
 1الصناعية الجزائرية''.

ىدفت ىاتو الدراسة إلى محاولة الكشف عن أثر القرابة عمى سير العمل داخل المؤسسة، وذلك   
رابية وانعكاساتيا في مجال العمل وتسييره العممي، وىل من خالل تسميط الضوء عمى ظاىرة العالقات الق

ىناك عالقة بين القرابة كإحساس بالواجب والمجوء إلييا في حاالت الشعور بعدم اإلستقرار داخل الوحدة 
وبين العمل وما يتضمنو صرامة في اإلنجاز والوالء لو دون التفكير بروابط األسرة، وقد أجريت الدراسة 

 لمؤسسة الوطنية لمصناعات النسيجية والحريرية )وحدة بوفاريك(.الميدانية في ا

اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي باإلضافة إلى المنيج اإلحصائي المتمثل في استخدام 
اإلستبيان والتحميل اإلحصائي، كما استخدم أيضا المنيج التاريخي المقارن لدراسة الظاىرة وتتبعيا من 

يخية، مع مقارنة النتائج في كل حالة، ىذا واعتمد الباحث عمى جممة من األدوات كأساليب الناحية التار 
لجمع البيانات كالمالحظة والمقابمة واإلستمارة والوثائق والسجالت، أما عن عينة الدراسة فيي متكونة من 

 أفراد بقسم اإلنتاج بالمؤسسة الوطنية لمصناعات النسيجية والحريرية.
 ث من خالل دراستو إلى النتائج التالية:وتوصل الباح

أن الوالء لمعامل القرابي يرتبط طرديًا مع المستوى التعميمي، أي أنو كمما ارتفع المستوى التعميمي  -
 لمعمال كمما قل نسبيًا الوالء لمعامل القرابي.

                                                             
رسالة ماجستير، معيد عمم اإلجتماع، جامعة الجزائر،  القرابة والعمل في المؤسسة الصناعية الجزائرية،الفضيل رتيمي، 1

 .43العقبي األزىر، المرجع السابق، ص نقاًل عن:م، 1993
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ون أن التحاق العمال بمناصبيم في المؤسسة لم يكن إاّل من خالل وساطة أقاربيم ممن يعمم -

 داخل الوحدة.
أن العمال الذين يتمتعون بمناصب عمل جد ىامة داخل الوحدة ىم من لدييم مستويات تعميمية  -

 ضعيفة، وىذا راجع إلى تدخل العالقات القرابية في عممية التوظيف والترقية.

تدخل القرابة والمحابات والمحسوبية في تنقيط المشرفين لمعمال والتستر عمى غياباتيم، ىذا  -
 باإلضافة إلى توزيع مناصب العمل اليامة والنوعية وفي تطبيق القوانين التنظيمية عمى العاممين.

تدخل العالقات التقميدية في العممية اإلنتاجية والعمل، أي خضوع ىاتو األخيرة إلى رغبات األفراد  -
 ل.الخاصة ال إلى مقاييس المنشأة الصناعية الحديثة خاصة فيما يتعمق بترقية العما

 أن صراع العمال مع اإلدارة مرده إلى والصراع الجيوي. -

م( بعنوان: ''تأثير العوامل السوسيوثقافية 2016الدراسة السادسة: إعداد الباحثة ''وهيبة قوني'')
 1لمعامل عمى إدارة الوقت داخل المؤسسة الجزائرية''.

دارة الوقت من خالل التعرف ىدفت ىاتو الدراسة إلى محاولة معرفة المعوقات السوسيوثقافية إل  
عمى التأثير السمبي الذي تسببو العوامل اإلجتماعية والعوامل الثقافية عمى إدارة الوقت لدى العاممين 
بالمؤسسة، وتم إجراء الدراسة الميدانية ليذا الموضوع بمديرية التربية لوالية أدرار، حيث شممت الدراسة 

مدت الباحثة عمى المنيج الوصفي لكونو يناسب طبيعة الدراسة، ( عاماًل، وقد اعت74عينة متكونة من )

 سؤااًل مقسمة إلى محاور وفق فرضيات الدراسة. 37وعمى تقنية اإلستمارة التي احتوت عمى 

 وقد توصل الباحث إلى أىم النتائج التالية:

 عدم وجود تأثير لإللتزامات األسرية لمعامل عمى إدارتو لموقت داخل المؤسسة. -
وجد تأثير لمعالقات اإلجتماعية عمى إدارة الوقت داخل المؤسسة رغم استقباليم لمعارفيم ال ي -

 وأقاربيم في مكان العمل.
 العمال ال يغادرون مكان العمل لمساعدة اآلخرين حتى ال يضطروا لتأجيل األعمال. -
 ال يوجد تأثير لمعوامل اإلجتماعية لمعمال عمى إدارة الوقت داخل المؤسسة. -

                                                             
رسالة ماجستير في عمم  السوسيوثقافية لمعامل عمى إدارة الوقت داخل المؤسسة الجزائرية،تأثير العوامل  وىيبة قوني ،1

اإلجتماع التنظيم والعمل، قسم العموم اإلجتماعية، كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية والعموم اإلسالمية، جامعة أحمد دراية، 

 م.2016أدرار، الجزائر، 
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العمال عن العمل لحضور أعراس أقاربيم ومعارفيم مما يسبب صعوبات في إتمام تخمف  -

 األعمال في الوقت المحدد.
مغادرة أغمب العمال مكان العمل قبل انتياء الدوام الرسمي عند تمقييم مباشرة نبأ وفاة أحد أقاربيم  -

 أو أصدقائيم.

 لمرتبطة بالضيافة.تضحية العمال بعمميم والتخمف عن الحضور من أجل العادات ا -
تضحية العمال بعمميم والتخمف عن الحضور من أجل الحضور واإلحتفال بالزيارات واستقبال   -

 زوارىم وضيوفيم.

بعنوان: ''تأثير العوامل السوسيومهنية  1م(2017الدراسة السابعة: إعداد الباحث ''لطفي دحماني'')
 عمى الولء التنظيمي''.

ف تأثير العوامل اإلجتماعية والمينية عمى الوالء التنظيمي لمعمال كش ىدفت ىاتو الدراسة إلى  
داخل المنظمة، وقد حدد الباحث العوامل اإلجتماعية لمعمال وتتمثل في )الحالة العائمية، الفئة 

العمرية، المستوى الدراسي، حجم اإللتزامات العائمية، جماعات العمل غير الرسمية(، أما العوامل 
فتتمثل في مدة العمل، المسمى الوظيفي لمعامل، الحوافز، نمط القيادة، بيئة العمل  المينية لمعامل

  SARL.TIMADANINEالفيزيقية(، وقد أجريت الدراسة الميدانية في شركة الياجور ''تيمادنين

BRIQUETERIE  بأدرار، واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي باعتباره األنسب ''

أما بالنسبة ألدوات جمع البيانات فقد وظف أداتين تمثمتا في تقنية اإلستمارة  لموضوع الدراسة،
( سؤااًل مقسمة عمى محورين، محور متعمق بالعوامل اإلجتماعية والمينية لمعمال، 42واحتوت عمى )

ومحور خاص بالوالء التنظيمي، وأيضًا تقنية المالحظة المنظمة والتي تم من خالليا مالحظة مكان 
 ل، مدى توفر وسائل األمن والحماية لمعمال، الروح المعنوية ومستوى الخدمات.العم

( عاماًل بشركة الياجور ''تيمادنين'' واختارىا الباحث باستخدام 78أما عينة الدراسة فيي مكونة من )
 أسموب المسح الشامل لكافة عناصر مجتمع الدراسة.

 وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

                                                             
، رسالة ماجستير في عمم اإلجتماع التنظيم والعمل، سوسيومهنية عمى الولء التنظيميتأثير العوامل اللطفي دحماني،   1

 م.2017قسم العموم اإلجتماعية، كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية والعموم اإلسالمية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 



 الفصل األول: اإلطار المنهجي لمدراسة               لمدراسة            نب المنهجي والنظري الباب األول: الجا

 
15 

ير النتماء العامل إلى فئة اجتماعية معينة )أعزب، متزوج، أرمل، مطمق( عمى والئو ال تأث -

 التنظيمي.
 ال وجود لعالقة ارتباطية بين الفئة العمرية والوالء التنظيمي. -
 ال وجود لعالقة ارتباطية بين المستوى الدراسي والوالء التنظيمي. -

 التنظيمي.يؤثر حجم اإللتزامات العائمية لمعامل عمى والئو  -
 تؤثر جماعات العمل غير الرسمية عمى الوالء التنظيمي لمعامل حيث يمكن أن تعززه أو تثبطو. -
 ال توجد عالقة ارتباطية بين مدة العمل التي قضاىا العامل في المنظمة ووالئو التنظيمي. -
مسمى وجود عالقة ارتباطية بين المسمى الوظيفي والوالء التنظيمي، حيث أنو كمما ارتقى ال -

 الوظيفي تعزز معو الوالء التنظيمي.
وجود عالقة ارتباطية بين نمط القيادة والوالء التنظيمي، ويقل مستواه كمما اتجينا إلى النمط  -

 األوتوقراطي، ثم يقل أكثر في النمط المتسيب.
النظافة، توجد عالقة ارتباطية بين البيئة الفيزيقية بمكوناتيا )درجة الحرارة، اإلضاءة، التيوية،  -

المظير العام ألماكن العمل( والوالء التنظيمي، حيث كمما كانت بيئة العمل تراعي الشروط 
 الصحية والنفسية لمعامل تعزز الوالء التنظيمي.

م( بعنوان: ''تأثير القيم اإلجتماعية 2016الدراسة الثامنة: إعداد الباحثة ''أم الخير بن عثمان'')

 1امل الجزائري''.عمى الفعل التنظيمي لدى الع

ىدفت ىاتو الدراسة إلى محاولة الكشف عن أىمية البعد القيمي لمعامل في إدارة العمميات  
السموكية والوقوف أنواع القيم التي تؤثر في سموك العامل الجزائري، باإلضافة إلى الكشف عن األثر الذي 

ة الجزائرية بصفة خاصة، وقد أجريت يتركو النسق القيمي لممجتمع عمى التنظيمات بصفة عامة والمؤسس

الدراسة الميدانية بالمديرية الوالئية لمبريد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال بأدرار، حيث استخدمت الباحثة 
المنيج الوصفي ألنو األنسب لدراسة موضوع الدراسة، كما استخدمت تقنية المالحظة بالمشاركة لجمع 

رق العمل وتمخصت محاور المالحظة في )دخول وانصراف المعمومات ومعايشة ظروف العمال وط
                                                             

رسالة ماجستير في عمم  ي لدى العامل الجزائري،تأثير القيم اإلجتماعية عمى الفعل التنظيم أم الخير بن عثمان ،1
اإلجتماع المنظمات والمناجمنت، قسم العموم اإلجتماعية، كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية والعموم اإلسالمية، جامعة أحمد 

 م.2016دراية، أدرار، الجزائر، 
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العمال، تفاعل العمال داخل المؤسسة، األلفاظ المستعممة، انشغاالت العمال، احترام العمال، إلجراءات 

العمل، تعاطي العمال مع مشاكل العمل(، وعالوة عمى تقنية المالحظة فقد استخدمت أيضًا أداة اإلستمارة 
قسمة عمى ثالث محاور بحيث أن المحور األول متعمق بالخصائص الشخصية سؤال م 43وىي تضم 

والسوسيوثقافية لمعمال، أما المحور الثاني فيو متعمق ببيانات متعمقة بالقيم والعالقات المينية وكذا قيم 

اإلنضباط في العمل داخل المؤسسة مجال الدراسة، في حين المحور الثالث فيو متعمق بإجراءات العمل 
الطرق التي يتبعيا العمال لحل مشاكميم المينية في المؤسسة محل الدراسة، أما فيما يخص مجتمع و 

الدراسة فتكون من جميع األفراد العاممين الذين ينطبق عمييم موضوع الدراسة حيث تم اإلعتماد عمى 
 مفردة. 52طريقة المسح الشامل الختيارىم وتكونت العينة من 

 نتائج التالية: وتوصمت الباحثة إلى ال

ىناك تأثير سمبي واضح لمقيم اإلجتماعية التي يتبناىا العمال عمى انظباىم في المؤسسة فالقيم  -
اإلجتماعية والثقافية لممجتمع التي يحمميا الفرد معو إلى المؤسسة تمعب دورًا أساسيًا في تحديد 

 الفعل التنظيمي.

كل إطار مرجعي يوجو سموكات وأفعال العمال إن غياب مفيوم العمل كقيمة ثقافية أو وظيفية تش -
في المؤسسة أدى بيذه األفعال اإلجتماعية أن تصبح مؤطرة وموجية بالقيم اإلجتماعية 
ألصحابيا، والذي ساعد عمى ذلك ىي األسس التي يقوم عمييا تنظيم العمل والتي ىي قادرة عمى 

 المؤسسة.ضمان إعادة إنتاج السموكات واألفعال وفق مقتضيات أىداف 
إن الرأسمال اإلجتماعي في شقو العالئقي )العالقات المينية( يساىم في البناء اإلجتماعي  -

لممؤسسة، إذ أصبحت الروابط القوية )العائمية والقرابة( لمعامل، والروابط )المعارف، أصدقاء، 
ر ىذا البناء جيرة( تمعب دورًا رئيسيًا ومركزيًا في بناء النسق اإلجتماعي لممؤسسة بحيث يتمظي

 في تكوين العالقات المينية أين يظير تفعيل ىذا العامل.

إن المرجعية اإلجتماعية التقميدية التي ينيل منيا العمال أساس تكوين عالقاتيم وىي توحي  -
بتشكل وعي خصوصي ناتج عن قيم وثقافة تنظيمية، فبدل أن تكون المؤسسة تنظيم يطبع 

نجر من ورائو حدث العكس، فأصبح المجتمع ىو الذي يؤطر المجتمع بثقافتو وقيمو ويجعمو ي

 المؤسسة بما يحتويو من قيم ثقافية واجتماعية.
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إن قيم إجراءات العمل في المؤسسة تتخمميا قيم أخرى ليس ليا عالقة إلى حد ما بالرأس مال  -

ماعية تعتبر البشري لطالب العمل فممجيوية دور ميم في ىذا الجانب، فيذه القيم الثقافية واإلجت
آلية من آليات الدمج اإلجتماعي لخدمة الروابط اإلجتماعية في شكميا الخام القائم عمى الرابط 
الدموي ولخدمة ىذا الرابط والعمل عمى استمراره وبقائو فوجود الجيوية بيذا المعنى يعتبر كقيمة 

ق مصالح بعضيم عادية تجعل من األفراد فيو يسخرون لخدمة بعضيم البعض والعمل عمى تحقي
البعض شيئًا مقدسًا كقداسة العالقة الدموية التي تربطيم، فالجيوية بيذا المعنى تنطمق من 

 العالقة اإلجتماعية وتنتيي إلييا.
يستعين العمال في حل مشاكميم المينية باألوساط اإلجتماعية التي ينتمون إلييا، فتفعيل القيم  -

اولة في ىاتو األوساط، والنظام الرسمي المتمثل في النقابة والمعايير اإلجتماعية الموجودة والمتد
غالبًا ما يغيب ويحضر بداًل عنو اعتبارات الوالء والتبعية، فالعمال يميمون في اتجاىاتيم إلى 
تغميب القيم اإلجتماعية عمى القيم التنظيمية، وىذا مؤشر عمى أن المؤسسة مجال الدراسة عرضة 

وخاصة المؤثرات السمبية والالعقالنية، فاإلعتبارات القرابية والجيوية لتدخل المؤثرات الخارجية 

في المؤسسات ىي مؤشر من مؤشرات التخمف والالعقالنية حيث تغيب قيم الكفاءة والفعالية، 
 وتسود القيم واإلعتبارات البدائية كالوالء لمشخص والقبيمة.

 مناقشة وتقييم:  

  الدراسات السابقة:جوانب إستفادة الدراسة الحالية من 

 .المساعدة في تحديد وضبط بعض الفصول النظرية 
 .المساعدة في إختيار المنيج المناسب لمدراسة 
 .المساعدة في تصميم أسئمة اإلستمارة 
  اإلستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تحميل بيانات الدراسة الحالية وكذا مقارنتيا بنتائج

 الدراسة المتوصل إلييا.
  التشابه واإلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:أوجه 

 أوجه التشابه: - أ
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أغمب الدراسات السابقة كانت تيدف إلى معرفة مدى تأثير البيئة اإلجتماعية والثقافية عمى سموك  -1

 العمال في مكان العمل وعمى سير نظام المؤسسة وىو ما يتوافق مع دراستنا الحالية.
السابقة كانت تيدف إلى تحميل القيم الثقافية ومدى تأثيرىا عمى سموك العمال أغمب الدراسات  -2

 بالمؤسسة وىو ما يتوافق مع دراستنا الحالية.

 أغمب الدراسات السابقة ُدرست ميدانيًا في البيئة الجزائرية وىو ما يتوافق مع دراستنا الحالية. -3
 الدراسة األولى والسادسة والسابعة والثامنة.تشابو الدراسة الحالية في نفس البيئة االجتماعية مع  -4
تشابو الدراسة الحالية مع كل الدراسات السابقة في استخدام نفس مجتمع الدراسة وىم فئة العمال   -5

 ويكمن اإلختالف فقط في اختيار المؤسسة .

 أغمب الدراسات السابقة اعتمدت عمى المنيج الوصفي وىو ما يتوافق مع دراستنا الحالية. -6
 ب الدراسات السابقة اعتمدت عمى االستبيان لجمع البيانات وىو ما يتوافق مع دراستنا الحالية.أغم -7

 أوجه اإلختالف: - ب

إختالف الدراسة الحالية مع الدراسة األولى والثانية من الدراسات األجنبية في البيئة اإلجتماعية  -1

 والثقافية لمجتمع الدراسة.
الدراسات السابقة من حيث النظام الذي تسير وفقو المؤسسة، إختالف دراستنا الحالية مع جميع  -2

فالدراسة التي بين أيدينا أجريت بمؤسسة تطبق نظام إدارة الجودة الشاممة ومتحصمة عمى شيادة 

نما تسعى إلى تطبيق مبدأ  اإليزو، أما الدراسات األخرى فال تطبق ىذا النظام عمى محمل الجد وا 
 اإلتقان بصورة عامة.

دراستنا الحالية من خالل ميدان الدراسة فدراستنا أجريت داخل مؤسسة خدماتية بينما  إختالف -3
 الدراسات السابقة فأغمبيا مؤسسات عمومية ومنيا مؤسسات إقتصادية إنتاجية.

 إشكالية الدراسة:خامسًا: 

 إن تسارع التغيرات المعاصرة والمؤثرة في مستقبل المؤسسات، قد فرض عمييا تحديات معاصرة
 )عولمة اإلقتصاد، إنتشار تقنية المعمومات، شبكات المعمومات، منظمة المواصفات العالمية كثيرة
...(، مما أصبح ييدد وجودىا ويجبرىا عمى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجية ىذه التحديات، ISOاإليزو

الليا يتم استثمار وذلك من خالل انتياج األسموب العممي الواعي لمبحث عن أفضل الطرق والتي من خ
الطاقات البشرية الفاعمة في ترصين األداء بمرونة وأكثر كفاءة وفعالية، وتجعميا قادرة عمى التكيف 
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وتحقيق التميز، ومن أكثر الجوانب اإلدارية اليادفة إلى تحقيق ىذا التحول إدارة الجودة الشاممة، فيي تعد 

المنافسة العالمية بين مؤسسات اإلنتاج اليابانية من  من المفاىيم اإلدارية الحديثة والتي ظيرت نتيجة
ناحية والمؤسسات األمريكية واألوروبية من ناحية أخرى، كما أنيا تعد إحدى القيم اإلسالمية التي دعى 

{الً م  ع   ن  حس  ن أ  جر م  أ   ع  ي  ض  ل ن   نَّاإ}إلييا القرآن الكريم بقولو تعالى: 
، فالجودة في أعمق صورىا ىي 1

 اإلتقان. 

فاليدف األساسي من إدارة الجودة الشاممة في أي مؤسسة عمومية كانت أو خاصة ىو تحسين الخدمات 
عبارة عن مجموعة من الصفات م لممستفيد، ويمكن تعريف إدارة الجودة الشاممة بأنيا: ''قد  التي تُ 

والتي تؤدي إلى تمبية حاجات المستيمكين العمالء سواء  والخصائص التي يتميز بيا المنتج أو الخدمة،

من حيث تصميم المنتج أو تصنيعو أو قدرتو عمى األداء، في سبيل الوصول إلى إرضاء ىؤالء العمالء 
سعادىم ، وبالتالي إدارة الجودة الشاممة تعني خمق الثقافة المتميزة في اإلدارة، وىذا من خالل تكاثف 2''وا 

وب ومستمر من أجل أداء العمل الصحيح بشكل صحيح منذ ؤ ديرين والموظفين بشكل دالجيود بين الم
البداية، وتطوير الجودة لممنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف واإلقالل من الوقت والجيد 

 الضائع  لتحسين الخدمة لممستفيدين وكسب رضاىم.

المعاصرة في اإلدارة التي يمكن أن تتبناىا المؤسسات من  لذا تعد إدارة الجودة الشاممة منيجًا من المناىج
أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن، فيذه اإلدارة تركز عمى اإلىتمام بالجودة، وخاصة أن تطبيقيا يعتمد 

 لتزام العاممين بذلك التطبيق ومدى تمثميم لقيم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة.  ابالدرجة األولى عمى مدى 

كغيرىا من الدول أيضا ليا تجربة في مجال تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة  والجزائر
بالمؤسسة سواء كانت مؤسسة خاصة أو عامة، كما أنيا تسعى لتحقيق جودة عالية في مختمف مخرجاتيا 
من سمع أو خدمات، لكن تطبيق ىذا المدخل ال يؤدي إلى تحقيق المبتغى منيا ما لم يتم إتباعيا بجميع 

فالجودة الشاممة تأخذ شكل نيج أو نظام إداري شامل، قائم عمى أساس  ،تطمبو من مبادئ وشروطيا م
كل من  إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل العمميات التي تتم داخل المنظمة، بحيث تشمل ىذه التغييرات

جراءات العمل واألداء الفكر، السموك، القيم، المعتقدات، المفاىيم اإلدارية، نمط القيادة اإلدارية،  نظم وا 
                                                             

 .30، سورة الكيف، اآلية قرآن الكريمال1
، دار المعرفة الجامعية 1ط  ،إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات اإلعالميةفيصل بن جاسم بن محمد األحمد آل ثاني، 2

 .35م، ص2008والتوزيع، األزاريطة، مصر،  لمطباعة والنشر
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وذلك من أجل تحسين وتطوير كل مكونات المنظمة، لموصول إلى أعمى جودة في مخرجاتيا من سمع أو 

 خدمات.

تتضمن األسرة و البيئة اإلجتماعية خرى يتأثر العامل من بيئتان، فاألولى ىي ىذا من جية، ومن جية أ
البيئة الثانية فيي ، أما ...إلخ، األصدقاء،األقارب والجيرانجماعة التي ينشأ الفرد داخميا، إضافة إلى 

فكل  ،...إلخالثقافية فتشمل خمفية المجتمع التاريخية، ومعتقداتو وقيمو، عاداتو وتقاليده، وقواعد السموك فيو
ة وثقاف التزاماتو  وعادات يعتمد عمى قيم من مبادئ إدارة الجودة الشاممة مبدأ قيمة أو قبول أو رفض ألي

 أو محفزات العمال في المؤسسة، وبالتالي فإن ىاتو العوامل اإلجتماعية والثقافية أصبحت تعتبر كمعوقات
أو و م  ثُ م  ، بحيث أنيا تؤثر عمى ت  ىذا النظام تنتيج التي مؤسساتىاتو البالنسبة لألفراد الذين يعممون داخل 

ثُم و   .بيا العملونظام مى سيرورة لقيم إدارة الجودة الشاممة داخل المؤسسة وععدم ت م 

ومن ىذا المنطمق تسعى دراستنا ىاتو إلى البحث عن المعوقات السوسيوثقافية التي تحول دون 
تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة الجزائرية، وذلك من خالل طرح التساؤل الرئيسي التالي: 

 ؟  بالمؤسسة إدارة الجودة الشاممةتمثل العامل الجزائري لقيم ل هل توجد معوقات

 ومن ىذا التساؤل الرئيسي يمكن اشتقاق التساؤلين الفرعيين التاليين:

 تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة؟عمى المعوقات اإلجتماعية  ىل تؤثر -1

 تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة؟عمى المعوقات الثقافية  ىل تؤثر -2

تعتبر الفرضيات إجابات إحتمالية لمتساؤالت المطروحة في إشكالية البحث،  : فرضيات الدراسة:سادساً 

وصالحية دد مصداقية إختيار الموضوع أواًل، لذلك كانت من أصعب مراحل البحث العممي ألنيا تح
 وقد وضعنا فرضيتينية، التساؤالت المطروحة ثانيًا، والقدرة عمى اختبارىا في نياية البحث كغاية نيائ

  لتغطية التساؤالت المطروحة وىي كالتالي:

 : رئيسيةأ/ الفرضية ال

 الجودة الشاممة جممة من المعوقات السوسيوثقافية.إدارة يواجو تمثل العامل الجزائري لقيم 

 ب/ الفرضيات الفرعية:

قات اإلجتماعية ممثمة في              يواجو تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة جممة من المعو  -1ف

 ) العالقات األسرية، العالقات القرابية، العالقات مع الجيران(.
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)القيم يواجو تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة جممة من المعوقات الثقافية ممثمة في  -2ف

 األمثال الشعبية(.اإلحتفاالت الدينية والشعبية،  اإلجتماعية، العادات والتقاليد،

 ًا: مفاهيم الدراسة:ابعس

من الضروري أن يقوم الباحث بتحديد المفاىيم لتجنب سوء الفيم لو ولمقارئ، وتفادي الوقت في     

مل المجادالت المفظية، فالمفاىيم ترشد الباحث إلى أنواع الحقائق التي يقوم بتجميعيا وتحميميا، كما تع
، عمى تنمية وتطوير الفروض والنظريات التي تفسر وتتنبأ بالظاىرة مما تؤدي إلى تقدم البحث ووضوحو

 وفيما يمي يمكن تحديد المفاىيم األساسية لمدراسة من الناحية المغوية واالصطالحية واإلجرائية:

  المعوقات: -1

عويق ، ومنو الت  وُ س  ب  وح   وُ ف  ر  وقًا ص  يعوقو ع   يئ  عن الش   وُ ...وعاق  '' جاء في لسان العرب البن منظور:*لغًة: 

ني ق  ق وعات  الذي أردت عائ   جو  ني عن الو  رف...تقول عاق  عنو صا   وُ ف  ر  ص  ياق، وذلك إذا أراد أمرًا ف  واإلعت  
 1.ثبيط''عويق الت  ط الت  ثبُ ق الت  وُ ع  ير، والت  الناس عن الخ   ثبيطُ عويق ت  و، والت  قُ العوائق، الواحد عائ  

سير الم   ل  رق  من التقدم، ع   ع  ن  (( // مُ موعداً  // ))عاق  ل  (( //أج  وُ ))عاق   هُ ر  خ  أ  : عوقًا:عرف أيضًا: ''عاق  تكما 
 ق((...عائ   وُ قُ و  ع  : ))ال يُ ل  رق  ن، ع  ع   س  ب  وحُ  ك  مس  ن، أُ ع   ر  خ  وُأ ط  ب  وثُ  ف  ر  صُ  ،نع   ل  غ  وشُ  ع  ن  ))عاقد عوى(( مُ 

ن((: ع   // ))أعاق   ((ضم  الي   عيقُ : ))اإلنفعال يُ ع  ن  مر، مُ أ  صول  دون حُ  ، حال  سيراً األمر ع   ل  ع  ج   أعاق:
 2ة حق((''.س  مار  ن مُ ع   ))أعاق  

''ىي وضع صعب يكتنفو شيئ من الغموض يحول دون تحقيق األىداف بكفاءة وفعالية، *إصطالحًا: 

الفعمي أو عمى أنيا اإلنحراف في األداء  ويمكن النظر إليو عمى أنيا المسبب لمفجوة بين مستوى اإلنجاز
 3عن معيار محدد مسبقًا''.

                                                             
لسان الثالث، الجزء األول، دار  ، المجمدلسان العرب المحيط لمعالمة بن منظور، معجم لغوي عممييوسف خياط، 1

 .930، ص 2ط لبنان، العرب، بيروت،
 . 1035م، ص 2001 لبنان، ، دار المشرق، بيروت،2ط المنجد في المغة العربية المعاصرة،أنطوان  نعمة وآخرون، 2
، دراسة ميدانية عمى إدارة الجنسية واإلقامة بدبي –تطبيقات الحكومة اإللكترونية عمي محمد عبد العزيز بن درويش، 3

المممكة العربية  ماجستير في العموم اإلدارية، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض،رسالة 

 .7م، ص 2005 السعودية،
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ونعني بيا في دراستنا ىاتو تمك الحواجز والمثبطات التي تحول دون تمثل العامل لقيم إدارة *إجرائيًا: 

 أدرار. -الجودة الشاممة بالمندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزائرية

 المعوقات اإلجتماعية:  -2

 1.''تعني الحواجز والقيود التي يضعيا المجتمع أمام بعض فئاتو وطوائفو...'': *إصطالحاً 

وىي تمك المثبطات ) العالقات األسرية، العالقات القرابية، العالقات مع الجيران( التي من شأنيا *إجرايًا: 

 أدرار. - زائريةعرقمة تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة بالمندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الج

 

 المعوقات الثقافية:  -3

األمثال  ،وىي تمك المثبطات )القيم اإلجتماعية، العادات والتقاليد، اإلحتفاالت الدينية والثقافية*إجرائيًا: 

الجودة الشاممة بالمندوبية الجيوية لمخطوط الجوية إدارة الشعبية( التي من شأنيا عرقمة تمثل العامل لقيم 
 أدرار. - الجزائرية

 التمثل:  -4

عرف ''أبريك'' التمثل بأنو: ''مجموعة المعمومات والمعتقدات واإلتجاىات واآلراء التي يبنييا إصطالحًا: 

الفرد حول موضوع معين، فيي نتاج سيرورة النشاط العقمي، الذي بفضمو يعيد الفرد تشكيل واقعو، فيعطيو 
 2معنى محددا''.

نو: ''مجموعة من المعمومات، المعتقدات، اآلراء نحو موضوع معين كما يشير مفيوم التشكل كذلك بأ
 3فيشكل بنية معرفية ذىنية تشمل مجموعة من المعمومات المخزنة والمرتبطة بخصائص موضوع التمثل''.

 4ويرى ''موسكوفسي'' أن التمثالت مركبة من ثالث أبعاد أساسية وىي:

                                                             
 .331م، ص 1999دار الشروق، األردن،  عمم إجتماع التربية،عبد اهلل الرشدان، 1

مجمة العموم ، ''جتماعية لإلعالم الرياضي لدى فئة من الشبابالتمثالت اإل، ''دراسة استكشافية لدى عينة من الطمبة2 
 .117م، ص2016، نوفمبر 21، العدد 5جامعة معسكر، الجزائر، المجمد  اإلجتماعية،

كمية  مجمة الحوار الثقافي،، ''التمثالت اإلجتماعية من األبعاد النظرية إلى نظرية النواة المركزية''شييناز بن مموكة، 3 
 .177م، ص 2013، 2، العدد 2باديس، مستغانم، الجزائر، المجمد  اإلجتماعية، جامعة عبد الحميد بن العموم

 .178المرجع نفسو، ص  4
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ول موضوع معين والتي يكتسبيا الفرد من ىي مجموعة من المعارف المكتسبة حالمعمومات:  - أ

تجاربو الشخصية ومن المحيط الذي يتواجد فيو وىو مركب لو بعد كمي وكيفي يختمف من فرد إلى آخر 
 ومن جماعة إلى أخرى.

ىو الجانب المعياري لمتمثل في شكل استجابة انفعالية وجدانية اتجاه موضوع معين الموقف:  - ب

نما لو استجابة وجدانية اتجاه المواضيع. بمعنى أن الفرد ال يتعامل مع  المواضيع بطريقة حيادية وا 
 ىو الواقع النفسي المعقد في شكل موحد ومنظم عمى حسب المعايير الموجودة.حقل التمثل:  - ج

نقصد بيذا المفيوم في دراستنا األفكار والقيم والتصورات الذىنية التي يحمميا العامل حول إدارة  إجرائيًا:

في بيئة  ًا وسموكاً إعتقادىو تبني العامل لمقيمة شاممة وترجمتيا إلى سموكات في مكان العمل، أو الجودة ال

 العمل.

 العامل:  -4

بالمندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزائرية يقصد بالعامل في ىاتو الدراسة كل فرد يعمل إجرائيًا: *

 يعمل بشكل دائم أو مؤقت.، وتحت إشرافيا، مقابل أجر معموم، سواء كان بوالية أدرار

 المؤسسة:  -5

يسًا، وُمؤ س س ة''.* لغًة:  ُس، ت أس  س  ، ُيؤ    1إن مفيوم المؤسسة في الجانب المغوي مشتق من ''أ س س 

تعرف المؤسسة بشكل عام بأنيا: ''وحدة إجتماعية ىادفة وتكوين إجتماعي منسق بوعي، إصطالحًا: *

 .2ضحة نسبيًا من أجل تحقيق أىداف مشتركة''يتفاعل فيو األفراد ضمن حدود محددة ووا

وتعرف أيضًا في معجم العموم اإلجتماعية كما يمي: ''المؤسسة وحدة إجتماعية أو تنظيم يؤلف بين 
عناصر اإلنتاج من أجل إنتاج سمعة أو خدمة، ويتمتع باإلستقالل في اتخاذ القرارات المتعددة النشاط 

 3القائم من أجمو''.

 ني بالمؤسسة في دراستنا ىاتو المندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزائرية بأدرار.ونع :إجرائياً *

 الجودة:  -6
                                                             

، دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 1، طقاموس مصطمحات العموم اإلجتماعية الشاملصالح مصمح ، 1
 .279م، ص 1999السعودية، 

 .23م، ص 1999دار وائل لمنشر والتوزيع، األردن،  ،نظرية المنظمة''التنظيم والهيكل''مؤيد سعيد سالم، 2
 .54م، ص1975، الييئة العامة لمكتاب، دار المعرفة الجامعية، مصر، معجم العموم اإلجتماعية إبراىيم مذكور،3
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نقصد بالجودة في ىاتو الدراسة أنيا مجموعة من الخصائص والمميزات النسبية التي تنطوي  *إجرائيًا:

 المجتمع.عمييا خدمة ما، والتي تستجيب لحاجات الزبون وتوقعاتو وتراعي سالمة وراحة 
 إدارة الجودة الشاممة:  -8

ىي المدخل اإلداري األكثر نجاعة في تحقيق جميع أطراف العمميات التسييرية واإلنتاجية *إجرائيًا: 

والتنظيمية، بل األكثر حرصا عمى بقاء واستمرار المنظمات وذلك باإلستثمار في الوسائل المتاحة دون 
 ىدر أو تفريط.

يقدم نموذج الدراسة الصورة البيانية والتحميمية إلشكالية الدراسة ومتغيراتيا حسب  سابعًا: نموذج الدراسة:

تصور الباحث، إذ من خاللو نحاول فك تجريدية المفاىيم )تحديد األبعاد والمؤشرات( وبذلك نتمكن من 

ل قياس الظاىرة محل الدراسة، وعمى العموم يتجسد المخطط النموذجي ليذه الدراسة من خالل الشك
 الموالي:
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المعوقات 

 السوسيوثقافية

 

المعوقات 

 اإلجتماعية

 قيم

إدارة  

الجودة 

  الشاممة

 المعوقات

 الثقافية 

 العالقات القرابية

 العالقات األسرية

 القيم اإلجتماعية

 العادات والتقاليد
 تحقيق والء العمال لممؤسسة

مشاركة العمال وتمطيف أجواء تكريس  

 العمل

 

 تحسين أداء العمل

 

تمكين العمال من استغالل أوقاتيم في 

 العمل

 
 الجيرانالعالقات مع 

 

 تمكين العمال من فيم أدوارىم وواجباتيم
 المينية

 

 نموذج الدراسةًا: ثامن
 

 

 

 

 يوضح نموذج الدراسة. (: 01شكل رقم ) 

 الباحثة( ) من تصميم المصدر:

 

اإلحتفاالت الدينية 
 والشعبية

  األمثال الشعبية 
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 وتشمل ما يمي: ًا: اإلجراءات المنهجية لمدراسة:تاسع

 .منيج الدراسة  -1
 )الزماني، المكاني(. مجاالت الدراسة  -2
 .أدوات جمع البيانات  -3
 . الدراسة، األساليب اإلحصائية مجتمع  -4

 المنهج المعتمد في الدراسة:  -1

الباحث لمنيج من مناىج البحث العممي أمر ضروري جدًا ألنو يمثل المسار  واختيار يعتبر إتباع
وليذا االختيار مبرراتو  والطريق الذي يسمكو من أجل الوصول إلى نتائج عممية في دراسة موضوع معين،

العممية المنطقية، فطبيعة الموضوع واليدف منو إضافة إلى طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة كميا 

''وحدة متكاممة ذات معطيات تساىم في تحديد منيج الدراسة، وميما كان نوع المنيج فيو عبارة عن: 
بأنو: ''مجموعة قواعد يتم  كما يعرف كذلك، 1''كيان مستقل، تتألف من أساليب، ووسائل معنوية ومادية

، ويعرفو آخر بأنو: 2وضعيا من أجل الوصول إلى حقائق عممية صحيحة تخص موضوع الدراسة''
''أسموب لمتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحميميا وعرضيا وبالتالي الوصول إلى نتائج 

                                                             
المممكة العربية  ة العبيكان لمنشر، الرياض،مكتب معجم مصطمحات البحث العممي،، عبد اهلل بن محمد أبو داىش1

 .172م، ص 1998 السعودية،
م، 1999 األردن، ، دار وائل لمنشر، عمان،2، طالقواعد والمراحل والتطبيقات –منهجية البحث العممي محمد عبيدات، 2

 .46ص
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كما يجب عمى الباحث اإللتزام بمجموعة قواعد وضوابط  ،1ة''وحقائق معقولة حول الظاىرة موضوع الدراس

تباع إجراءات مقيدة ومحددة لمسيرتو البحثية في إطار المنيج، واإلستعانة بأدوات بحثية  إلتخاذ قرارات وا 
وبالتالي فإن اختيار منيج الدراسة عممية ال تخضع إلرادة الباحث بقدر ما تتعمق بطبيعة ، 2أكثر مالئمة
ومن ىذا المنطمق سنتبع في بحثنا ىذا المنيج الوصفي باعتباره  لبحث واليدف المتوخى منوموضوع ا

 .المنيج المناسب لموضوع الدراسة

أكثر مناىج البحث مالئمة لمواقع اإلجتماعي كسبيل لفيم ظواىره من المنيج الوصفي إذ يعتبر 
''المنيج الذي يتبع وصف الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم  :، ويمكن تعريفو بأنوواستخالص سماتو

الذي ييدف إلى دراسة المنيج '' ، كما يعرف بأنو:3بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كميًا وكيفيًا''

ستنادًا لمبيانات المجمعة حوليا ثم محاولة اظاىرة ليا خصائصيا وأبعادىا في إطار معين ويقوم بتحميميا 
 ويعرفو آخر، 4لوصول إلى أسبابيا والعوامل التي تتحكم فييا، وبالتالي الوصول إلى نتائج قابمة لمتعميم''ا

أسموب من أساليب التحميل المرتكز عمى معمومات كافية ودقيقة عن ظاىرة أو موضوع محدد من '' :بأنو
ة ثم تفسيرىا بطريقة خالل فترة أو فترات زمنية معمومة، وذلك من أجل الحصول عمى نتائج عممي

أي أن ىذا المنيج يعتمد عمى تجميع الحقائق ، 5موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعمية لمظاىرة''
 6.والمعمومات ثم مقارنتيا وتحميميا وتفسيرىا لموصول إلى تعميمات مقبولة

الشاممة لدى العمال ويتضح استخدامنا لممنيج الوصفي في ىذه الدراسة عند وصف تمثل قيم إدارة الجودة 

في بيئة عمميم وذلك من خالل وصف سموكيم وطرق أدائيم لمياميم، إضافة إلى وصف العوامل 
والمعوقات السوسيوثقافية التي تحول دون ذلك، بحيث نبين عالقة التأثير بين ىذه المتغيرات فيما بينيا، 

                                                             
دار صفاء، عمان، األردن،  مناهج وأساليب البحث العممي النظرية والتطبيق،عثمان غنيم، ، حي مصطفى عميانبر 1

 .33م، ص 2000
 .163م، ص 2002 مصر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ،تقنيات ومناهج البحث العمميمحمد سميمان المشوخي، 2
عداد البحوثصالح بمعيد، 3  .55م، ص 2005، دار ىومة، الجزائر، في المناهج المغوية وا 
م، 1998منشورات الشياب، باتنة، الجزائر،  البحوث والرسائل الجامعية،المنهجية في كتابة ، عثمان حسن عثمان4

 .24ص
 . 46، ص السابقمحمد عبيدات، المرجع 5
 .234م، ص 1982، وكالة المطبوعات، الكويت، 6، ط أصول البحث العممي ومناهجهأحمد بدر، 6
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جانب الكمي( وىذا بعد جمع البيانات ويتجمى استخدامنا ليذا المنيج أيضًا في جانبين أساسين ىما )ال

الميدانية وتنظيميا وتكميم المعطيات باسخدام جممة من األساليب اإلحصائية الالزمة لذلك، و)الجانب 
 الكيفي( وىذا بتحميل المعطيات اإلحصائية تحمياًل سوسيولوجيًا نبين فيو ما وراء الرقم.

 ميل البيانات عمى المصادر التالية:وقد تم اإلعتماد من الناحية المنيجية في جمع وتح

لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة تم المجوء إلى جمع البيانات األولية من  المصادر األولية: -1

عامل يعممون  (67)خالل اإلستبانة كأداة رئيسية لمبحث، صممت خصيصًا ليذا الغرض، ووزعت عمى 
، باإلضافة إلى تقنية المقابمة التي تم إجرائيا مع أدرار-يةبالمندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزائر 

 .المبحوثين خالل ممئيم لإلستمارات أي)اإلستمارة بالمقابمة(

حيث تم اإلتجاه في معالجة اإلطار النظري مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في المصادر الثانوية:  -2

، واألبحاث والدراسات السابقة التي جالتالدوريات والمالكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة و 
، وقد تم الحرص قدر اإلمكان في تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع األنترنت المختمفة

 .ىذا الجانب باإلعتماد عمى المراجع األكثر حداثة لمعرفة آخر التطورات والمستجدات لموضوع الدراسة

  مجالت الدراسة: -2

لمخطوط الجوية الجزائرية بأدرار، والتي تقع أجريت ىذه الدراسة بالمندوبية الجيوية المجال المكاني: -أ

وسط المدينة بحي األمير عبد القادر، يحدىا من الشمال الصندوق الوطني لمتأمينات اإلجتماعية مركز 

الدفع بمبشير حميدة، ومن الجنوب عيادة طب العيون الحكيم محمد الميداوي، ومن الشرق المركز التجاري 
 لبيع قطع غيار السيارات. HUNDAI، ومن الغرب شركة (01) رقم

: يتمثل المجال البشري المجتمع المعني بو في البحث، والذي يجب أن تتوفر فيو  المجال البشري -ب

الشروط التي من شأنيا أن تجعمو مالئم منيجيًا وموضوعيًا لمموضوع قيد البحث، وفي ىاتو الدراسة يتمثل 

مخطوط الجوية لالمندوبية الجيوية ب أو غير دائمة العمال الذين يعممون بصفة دائمة مجتمع بحثنا في
لتوفر جميع الشروط المطموبة لمدراسة )أي أن المؤسسة محل الدراسة ُتط ب ق في  بوالية أدرار )*(الجزائرية

وقد بمغ عدد ، )**((ISOرىا مبادئ إدارة الجودة الشاممة ومتحصمة كذلك عمى شيادة اإليزونظام تسيي
 ( موظف مقسمون كما يمي:67الموظفين بالمندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزائرية بأدرار)

 من مجموع العاممين بالمؤسسة. %7.5( إطارات يمثمون نسبة 05)اإلطارات(: عددىم ) -
 من مجموع العاممين بالمؤسسة. %32.8( عون يمثمون نسبة 22)أعوان التحكم( عددىم ) -



 ي لمدراسةالفصل األول: اإلطار المنهج                     لمدراسة        الباب األول: الجانب المنهجي والنظري 

 
29 

 من مجموع العاممين بالمؤسسة. %59.7( عون يمثمون نسبة 40تنفيذ( عددىم ))أعوان ال -

 تم تقسيم المجال الزمني لمدراسة إلى مرحمتين أساسيتين تمثمتا في:المجال الزمني: -ج

م، حيث تم في ىذه 2017م إلى شير ديسمبر2016تمتد من شير أكتوبرالمرحمة األولى:  -1

 المرحمة ما يمي:

  الدراسة مع المشرف ومع بعض األساتذة في التخصص محاولة لفيم واستيعاب مناقشة موضوع
 أبعاد الموضوع وآليات دراستو ولكسب القدرة عمى التحكم فيو.

 .إعداد وتحديد التصور المنيجي لمدراسة 
  اإلطالع في األدبيات التي ليا صمة بالموضوع المدروس من مختمف المصادر والمراجع

 ذا الدوريات والمجالت.والدراسات السابقة وك
 .تحرير أغمب الفصول النظرية الخاصة بالدراسة 
  إجراء إستطالع ميداني لممؤسسة مجال الدراسة، وأخذ الموافقة من المدير لمقيام بالدراسة الميدانية

 بيا.
م، حيث تم في ىذه المرحمة ما 2018م إلى شير ماي2017تمتد من شير ينايرالمرحمة الثانية:  -2

 يمي:
  اإلعداد التمييدي ألداة جمع البيانات )اإلستمارة بالمقابمة(، فبعد صياغة اإلستمارة التمييدية تم

 توزيعيا عمى مجموعة من العمال تم اختيارىم بشكل عشوائي بغية التأكد من العناصر التالية:
 صدق البيانات وثباتيا. - أ

 مدى قابمية وفيم المبحوثين ألسئمة اإلستمارة.  - ب

 ن انسجام األسئمة بما يخدم الفرضيات.التأكد م -ج

 .عادة ضبط وتبسيط أسئمتيا بعد اختبارىا  تصحيح اإلستمارة وا 
  سؤال. 64سؤااًل وتم حصرىا في  79تقميص عدد أسئمة اإلستمارة بحيث كانت تتضمن أكثر من 
 .التدقيق النيائي ألداة جمع البيانات )اإلستمارة( وتحكيميا 

 م، حيث تم في ىذه المرحمة ما يمي:2020م إلى شير يناير2018شير أكتوبرتمتد من المرحمة الثالثة: 

 . توزيع اإلستمارات عمى عينة الدراسة 
 .إجراء مقابالت باإلستمارة مع العديد من المبحوثين 
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  استرجاع اإلستمارات من المبحوثين، ثم تفريغيا باستخدام البرنامج اإلجتماعي لمحزم
 وتحميميا لإلجابة عمى فرضيات الدراسة والوصول إلى نتائج وتوصيات. ،(1)*(SPSSاإلحصائية)

 .)...المراجعة العامة والنيائية لمعمل )التحرير، التنسيق، مراقبة األخطاء، اإلخراج 
  الدراسة: مجتمع -3

الدراسة تم اإلعتماد عمى أسموب المسح الشامل وذلك لصغر حجم مجتمع  من أجل تحديد مجتمع 
الدراسة، والجدير بالذكر أن الدراسة العممية التي تجرى عمى مجتمع البحث ككل بكل عناصره دون 

، حيث تم حصر جميع العاممين من مختمف 1استثناء تسمى بطريقة الحصر الشامل أو المسح الشامل
موظف(، وقد تم توزيع إستمارات الدراسة عمى جميع  67ؤسسة والبالغ عددىم )الفئات المينية بالم

العاممين بدون استثناء، وذلك بعد إجراء العديد من الزيارات الميدانية إلى المؤسسة مجال الدراسة، 
 :ين مراحل استخالص مجتمع الدراسةوالجدول التالي يب

 الدراسة. يوضح مراحل استخالص مجتمع (:01الجدول رقم )

اإلستبيانا 
 ت

اإلستبيانا الموزعة
 ت 

اإلستبيانا القابمة لمتحميل
 ت

 المرفوضة

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد اإلستبيانات

 %00 00 %100 67 %100 67 الموزعة

( إستمارة، وقد 67)نالحظ من خالل الجدول أن عدد اإلستبيانات )اإلستمارات( الموزعة ىو  
، وكميا صالحة وقابمة لمتحميل ألنيا تتوفر عمى %100تمكنت  الباحثة من استرجاعيا كميا أي بنسبة 

كافة الشروط العممية لتحميل بياناتيا، فقد تعامل المبحوثون بجدية تامة مع اإلستمارة وأجابوا عمى كل 
، ومما سبق نستخمص أن احثة عن طريق المقابمةأسئمتيا خاصة وأنيم كانوا يممؤونيا باإلستعانة مع الب

 (.67الدراسة من عدد اإلستبيانات القابمة لمتحميل وىي ) مجتمع
                                                             

جراء حسابات (: SPSSالبرنامج اإلجتماعي لمحزم اإلحصائية))*(  ىو برنامج تحميل إحصائي يستعمل إلدخال البيانات وا 
حصائية مستخدمًا قوائم حوار لتنجز جميع خطوات العمل إلى أن يتم استخراج  إحصائية عمييا واستخراج رسومات بيانية وا 

لعممية، عمان، األردن، مكتبة الراتب ا برنامج التحميل اإلحصائي،رانيا عثمان المشارقة،  نقاًل عن:النتائج المرجوة، 
. وقد تم اإلعتماد عمى ىذا البرنامج لحساب التكرارات والنسب المئوية باإلضافة إلى التأكد من ثبات أداة 11م، ص1999

 االستمارة. 
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 أدوات جمع البيانات: -4

 اإلستبانة: -4-1

باعتبار الدراسة الميدانية تقتضي النزول إلى الميدان لجمع المعمومات المتعمقة بالبحث واإلجابة  

فالبد من استخدام تقنية من تقنيات البحث العممي المناسبة لإلجابة عن ىذه  ،عن تساؤالت الدراسة

األكثر إستعمااًل لكونيا  )اإلستبيان( بالمقابمة اإلستمارة أداةالتساؤالت، وعميو اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى 
بيانات، وعميو في البحث العممي السوسيولوجي نظرًا لمقدرتيا لجمع وتوفير أكبر قدر من المعمومات وال

''أداة تتضمن مجموعة من األسئمة التي يطمب من المفحوص اإلجابة عنيا فاإلستمارة تعرف بأنيا: 
، كما تعرف في معجم مصطمحات عصر العولمة بأنيا: 1بطريقة يحددىا الباحث حسب أغراض البحث''

بأي وسيمة عمى مجموعة  ''وسيمة ىامة لجمع البيانات قواميا اإلعتماد عمى مجموعة من األسئمة تطرح
من األفراد ليجيب عمييا، ثم يتولى الباحث تحميميا واستشفاف ما بيا من بيانات، ويمكن اإلتصال المباشر 
بين الباحث واألفراد، أو ينشر اإلستبيان بالصحف أو يرسل بالبريد، وتكون البيانات عادة سرية وال يجوز 

 2.استخداميا إال في البحث العممي''

أداة لجمع المعمومات المتعمقة بمواضيع البحث، عن طريق استمارة معينة بأنيا: ''اإلستمارة كذلك وتعرف 
وعرفيا  ،3تحتوي عمى عدد من األسئمة مرتبة بأسموب منطقي يتم توزيعيا عمى أشخاص معينين لتعبئتيا''

'' بأنيا: ''أداة من شأنيا جمع جممة من المعمومات بأخذ شكل سمسمة من األسئمة Savaers''سافارس 

والبيانات المعدة مسبقًا حيث توضع بطريقة موحدة اليدف ثم توجو إلى عينة من األفراد، وفي النياية ىي 
في المجال تمكننا من إعداد روابط إحصائية تفسر ممارساتيم واتجاىاتيم أو آرائيم إنطالقًا من وضعيتيم 

 4اإلجتماعي''.

                                                             
م، 2006بيت األفكار الدولية لمتوزيع، عمان، األردن،  ،البحث العممي، أسسه، مناهجه وأساليبهربحي مصطفى عميان، 1

 .90ص 

 .37م، ص 2002، دار موفم لمنشر، الجزائر، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعيةعمار بوحوش ، 2

 .82، ص المرجع السابقيحي مصطفى عميان وعثمان محمد غنيم، 3

4
 E.Savaers, Méthodes des science sociales,  Edition ellipses, paris, 2006, p 37. 
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تعتبر من أكثر األدوات شيوعا في جمع البيانات، والتي تأخذ الكثير من الوقت والجيد في إذن  فاإلستمارة

 كذلك الحقائق التي ىم ،ستخدم لجمع المعمومات المتعمقة بشأن معتقدات ورغبات المبحوثينفت، اإعدادى
رئيسي في مجال الدراسات التي تيدف إلى استكشاف  عمى عمم بيا، وليذا تستخدم االستبيانات بشكل

 1.حقائق عن الممارسات الحالية، واستطالعات الرأي وميول األفراد

 وبالنسبة  إلستمارة ىذه الدراسة فقد تم تقسيميا إلى ثالث محاور وىي كما يمي: 

( إلى السؤال رقم 01رقم )لمعمال إبتداءًا من السؤال  وظيفيةالشخصية و البيانات بالتعمق ي المحور األول:

(10). 

 الجودةإدارة لقيم  الجزائري العامل مثلتعمق بالمعوقات اإلجتماعية التي تحول دون تي المحور الثاني:

 .(30( إلى السؤال رقم )11الشاممة إبتداءًا من السؤال رقم )

الشاممة  الجودةإدارة لقيم  الجزائري العامل مثلتعمق بالمعوقات الثقافية التي تحول دون تي المحور الثالث:

 (.01.)أنظر الممحق رقم 63( إلى السؤال رقم )31من السؤال رقم )

 :مصداقية وثبات أداة الدراسة -4-1-1

( 24لقد قدر معامل الثبات لألداة في الدراسة اإلستطالعية التي أجريت عمى عينة مكونة من )  
(، وىو ما يدل عمى أن 0.70صائيًا وىي )(، وقد كانت أكبر من القيمة المقبولة إح0.867مبحوث بـ ) 

المبحوثين يفيمون أسئمة األداة بنفس الطريقة وكما تقصدىا الباحثة، وفي حالة تطبيق ىذه األداة مستقبال 

( لمحصول عمى نفس النتائج، وىذا يؤكد عمى أن األداة ثابتة ويمكن بذلك %87فيناك بالتقريب احتمال )
 (.02ميدانية.)أنظر الممحق رقم اإلعتماد عمييا في الدراسة ال

( مبحوث           67أما معامل الثبات لألداة في الدراسة الميدانية التي أجريت عمى عينة مكونة من )
(، وىي مقبولة إحصائيا وبالتالي فإن األداة ثابتة، وفي حالة إعادة تطبيق ىذه األداة مستقبال 0.823بـ )

ل عمى نفس النتائج، وىذا يؤكد عمى أن األداة ثابتة ويمكن ( لمحصو %82فيناك بالتقريب احتمال )
 (.  03اإلعتماد عمييا في دراسة مثل ىذه المواضيع. )أنظر الممحق رقم 

                                                             
األردن،  ، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان،2ط ،أساليب البحث العممي في العموم الجتماعية والنسانيةفوزي غرايبية، 1

 .71م، ص2002
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من  األستاذ المشرف عمى البحث ألكثر أما بالنسبة لصدق األداة فقد مّر بمراحل متعددة بمعية

جاءت مرحمة التحكيم  الواردة في اإلستبيان، وبعدىاات خمسة تعديالت عمى مستوى تناسق وصياغة العبار 
التي ُأخضعت فيو األداة لتقييم بعض األساتذة المختصين في البحوث اإلجتماعية والنفسية. )أنظر 

 (.04الممحق رقم 

 عاشرًا: صعوبات الدراسة: 

فية التي صعوبة الحصول عمى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المعوقات االجتماعية والثقا -1
 تحول دون تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة.

صعوبة الفصل بين العوامل اإلجتماعية والعوامل الثقافية ألن بعض العوامل التي تناولتيا الدراسة  -2
 ليا بعد ثقافي واجتماعي في نفس الوقت.

وذلك حسب تصريحاتيم خوفا صعوبة التعامل مع المبحوثين فيما يخص ممئ اإلستمارة بالمقابمة،  -3
من المسؤولين وكذا تفضيميم ألن تكون المقابمة بعيدة عن مكان العمل، حيث أن أغمب 

 اإلستمارات تم ممؤىا بعيدًا عن المؤسسة وخارج أوقات العمل.
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 ثالثاً: تنظيم ومتطمبات إدارة الجودة الشاممة

 إدارة الجودة الشاممةرابعاً: أىم رواد 
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 سادساً: المعوقات الداخمية إلدارة الجودة الشاممة

 خالصة
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   تمييد:
مف أكثر المفاىيـ الفمسفية والفكرية    Total Quality Managementُتعد إدارة الجودة الشاممة

الرائدة التي استحوذت عمى اإلىتماـ الواسع مف قبؿ اإلختصاصييف والباحثيف واإلدارييف الذيف يعُنوف 
بشكؿ خاص بتطوير وتحسيف األداء اإلنتاجي  والخدمي في مختمؼ المنظمات اإلنسانية، وقد وصفت 

منافسة العالمية الشديدة بيف بأنيا الموجة الثورية الثالثة بعد الثورة الصناعية والثورة اإلعبلمية، نتيجة ال
، ومف أجؿ التوسع في الموضوع  سوؼ ألمريكية واألوروبية مف جية أخرىالمنظمات اليابانية مف جية وا

اإلطار المفاىيمي إلدارة الجودة نتطرؽ في ىذا الفصؿ عمى التوالي إلى التعرؼ بالجودة بصفة عامة، ثـ 
، وفي إدارة الجودة الشاممة، يميو تنظيـ ومتطمبات إدارة الجودة الشاممة، بعدىا عرض أىـ رواد الشاممة
 لمجودة. أىـ الجوائز العالميةاألخير 
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 :أواًل: التعريف بالجودة

 :تعريف الجودة -1
أو  –تعني كذلؾ صفة الجيد مشتقة مف جاَد َجْوَدة وُجوَدة أي بمعنى صار جيدًا، فعؿ الجيد، وىي لغًة: 

 1.الصواب أو الحصافة، الحسف، الفاخر، الممتاز

 2.وجاء في مختار الصحاح جاد: الشيء يجود، وَجودة: بفتح الجيـ وضميا أي صار جيداً 
مف أصؿ الفعؿ )جود( والجيد نقيض الرديئ، وجاد الشيئ جودة، وجودة أي والجودة في المغة العربية ىي

 3الشيئ فجاد والتجويد مثمو، وقد جاد جودة وأجاد أي أتى بالجيد مف القوؿ والفعؿ.صار جيدًا، وأحدث 
تعني طبيعة الشخص أو طبيعة التي و   Qualitiesإلى الكممة البلتينية    Qualityويرجع مفيـو الجودة 

يخية الشيء، ودرجة صبلحو، وقديما كانت تحدد الدقة واإلتقاف مف خبلؿ قياميـ بتصنيع اآلثار التار 
والدينية في تماثيؿ وقبلع وقصور لغرض التفاخر بيا، أو الستخداميا ألغراض الحماية، وحديثا تغير 
مفيـو الجودة بعد تطور عمـ اإلدارة وظيور اإلنتاج الكبير والثورة الصناعية  وظيور المؤسسات الكبرى 

 وازدياد المنافسة، إذ أصبح لمفيـو الجودة أبعاد جديدة ومشبعة.
قميميًا، عالمياً  بيا الميتميف ونظرة لمجاالتيا وفقاً  الجودة مفاىيـ تعددت حًا:إصطال وفيما يمي نعرض أىـ  وا 

 تعاريؼ الجودة:
 مبلئمة أكثر معايير استخداـ خبلؿ مف بو التنبؤ يمكف الذي اإلختبلؼ درجة : بأنيا الجودة عرفت -

 4.المستيمؾ مف تشتؽ المعايير وىذه تكمفة، وأقؿ
فيرى بأف: الجودة قد يتسع مداىا لتشتمؿ جودة العمؿ وجودة   ''Ishikawa ''إيشيكاوا الباحثأما  -

التنفيذييف،  الخدمة، وجودة المعمومات والتشغيؿ، وجودة القسـ والنظاـ، وجودة الناس )المديريف
الجودة  والميندسيف، والموظفيف، والعماؿ( وجودة الشركة وجودة األىداؼ وغيرىا، مما يجعؿ مراقبة

 5وأبعادىا المتعددة مف األدوات األساسية لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.

                                                             
، مركز الكتاب 1، طمؤسسات التعميم العالي في بعض جامعا الشرق الجزائري –إدارة الجودة الشاممة راضية بوزياف،   1

 .25ـ، ص 2014 األردف، األكاديمي، عماف،
 .114ـ، ص 2001مؤسسة الرسالة، بيروت،  مختار الصحاح،الرازي زيف العابديف محمد بف أبي بكر،   2
 .73ـ، ص 1984 مصر، ، إدارة المعارؼ، القاىرة،2الجزء  لسان العرب،إبف منظور،   3

4
 Deming , W.E, Out of the crisis. Cambridge, MA: MIT, center   for Advanced 1997, p. 83                      

5
K.Ishikawa, What total quality control? the Japanese Way, (Translated by David Lu), 

London: Prentice, Hall international, 1985, p36.  
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ويرى ''عوفي'' بأنيا تشمؿ جميع مجاالت النشاط في المؤسسة كما تشمؿ أيضًا كافة أبعاد السمعة أو  -
 الخدمة، ولقد ركزت في مجمميا عمى الزبوف ومتطمباتو، وذلؾ يتطمب تحسيف األداء لضماف اإلستمرارية

 1والبقاء.
'' بأنيا: ''المزيج الكمي لخصائص المنتوج أو الخدمة المتأتية مف التسويؽ واليندسة  - عرفيا ''فينبـو

 2والتصنيع والصيانة الذي مف خبللو سيمبى المنتوج والخدمة في االستعماؿ توقعات المستيمؾ''.
يدة ىي تمؾ التي تمبي حاجات عف الجودة بقولو: ''المنتجات والخدمات الج ''سيكيموتو''وقد عبر  -

 أي أنو جعؿ جوىر الجودة ىي تمبية حاجات الزبائف وغيرىـ. 3،الزبائف وتحترميا ''
تقاف األعماؿ  ويعرفيا أيضا - ''بات كوفماف''، و''سندي واتمو'': ''ىي تمبية إحتياجات الزبوف المتوقعة وا 

 4.''مف أوؿ مرة 
ية لنشاط أو عممية أو منتج أو منظمة أو نظاـ أو فرد، التي  ويرى ''العمايرة'' بأنيا الخصائص الكم -

 5تنعكس في قدرتو عمى إشباع حاجات صريحة أو ضمنية.
 6،كما تعتبر الجودة ثقافة، معرفة، سموؾ وأداء وأسموب حياة يتـ بناءه بمشاركة جميع أفراد المجتمع -

بصفة خاصة والمنظمة بصفة عامة إذ مف حيث أكد العديد مف الباحثيف أف ثقافة الجودة تشمؿ األفراد 
 خبلؿ المعتقدات والقيـ يمكف تدعيـ مفيـو الجودة.

الجودة بأنيا: إستراتيجية عمؿ أساسية تسيـ في تقديـ سمع  Detero and Tennerوقد عرؼ  -
وخدمات ترضي بشكؿ كبير العمبلء في الداخؿ والخارج وذلؾ مف خبلؿ تمبية توقعاتيـ الضمنية 

  1.''والصريحة

                                                             
دراسة ميدانية بالعيادة  -بجودة الخدمات الصحية بالعيادات الخاصةعالقة اإلدارة ''مصطفى عوفي ، عاشوري شكري، 1

 .291ـ، ص 2016، ديسمبر 39أدرار، العدد ، جامعة أحمد دراية مجمة الحقيقة،، ''الكبرى مزداوت بوالية خنشمة
ميات الدولية ، مجموعة األكادي1الجزء األوؿ، ط،-المفاىيم والمبادئ-رحمة إلى عالم الجودة الشاممةإدريس ُأىبلؿ، 2

 .23ـ، ص 2017، ، دوف بمد النشرلمنشر
، دار 2، ط الجودة  واإلعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميم العام والجامعيمحمد عواد الزيادات،  ،سوسف شاكر مجيد3

 .20ـ، ص 2008صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، 
 .10، ص1996دارالكتب،القاىرة،  ،المؤسسات العربيةالنيج العممي لتطبيق إدارةالجودة الشاممة في ، فريد عبد الفتاح4
 -درجة أبعاد تطبيق الجودة الشاممة في جامعة البترا الخاصة باألردن،''محمد العمايرة، لينا أبو مغمي، انتصار عشا، 5

، ـ 2011، 7، العدد 17، جامعة آؿ البيت، األردف،  المجمد مجمة المنارة ،''من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
 .173ص

الدار الجامعية لمنشر، ، إدارة الجودة الشاممة واإلنتاجية والتخطيط التكنولوجي لمتميز والريادة والتفوق فريد النجار،6

 . 217ص  ـ،2007مصر، 
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الجودة أيضا بأنيا: ''احتياجات الزبوف وليست احتياجات المصمميف وال  ''آرموند فيجنباـو''ويعرؼ  -
احتياجات رجاؿ التسويؽ واحتياجات اإلدارة العامة، فيي تستند إلى الخبرة الفعمية لمزبوف مع المنتج أو 

  2.تحرؾ في سوؽ المنافسة''الخدمة، ونفس مقدار مقابمة المنتج لمتطمبات الزبوف وأنيا ىدؼ م
وتعرؼ كذلؾ بأنيا: ''اإللتزاـ بالمواصفات أو الشروط بما يحقؽ اإلنتاج مع تمؾ المواصفات بشرط  -

تحقيؽ توقعات ورغبات المستخدـ، وتطبؽ الجودة في كؿ مف المنتجات والخدمات واألفكار والسموكيات 
لمؤسسات حوؿ تقديـ مستويات جودة مرتفعة مع وفي العبلقات اإلنسانية والمجتمعية، تتنافس مختمؼ ا

  3.اإلستمرار في التحسينات المستمرة مف مستوى جودة إلى  أعمى مستوى جودة''
بأنيا: ''المجموع الكمي لممزايا والخصائص التي تؤثر عمى مقدرة السمعة أو الخدمة كما تعرؼ أيضًا  -

 4.''عمى تمبية حاجة معينة
'' عرؼ الجودة بأنيا: مجموعة المواصفات والخصائص التي Juran Joseph''جوزيؼ جوراف  بينما -

 5تحمميا المنتجات والتي تجعؿ مف ىذه األخيرة تحقؽ رضا الزبوف.
، أي أف السمع والخدمات يجب أف تمبي احتياجات 6''المبلئمة لمغرض أو لبلستعماؿ'' بأنيا: ويعرفيا أيضاً 

    التخمص مف العيوب،  -أو تدؿ عمى شيئيف اثنيف ىما )أ مستخدمييا، كما يرى بأف الجودة تتضمف
 الصفات والخصائص الموجودة في المنتوج والتي تمبي إحتياجات الزبوف وتوقعاتو(. -ب
كما تعرؼ الجودة أيضًا بأنيا: ''درجة التميز الذي يمكف التنبؤ بو مف خبلؿ استعماؿ معايير أكثر  -

 7 تشتؽ مف المستيمؾ''.مبلئمة وأقؿ تكمفة وىذه المعايير 

                                                                                                                                                                                              
1
Arthur R. Tenner and Irving J.Detaro, Total Quality Management: three Steps to 

continuous Improvement,Reading, Massachusetts: Addison-Wesly Publishing Company, 

Inc, 1992, p31.  

 .22ـ، ص 2010دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ،إدارة تكاليف الجودة إستراتيجيا، يحيدر عمي المسعود2
ـ، ص 1988، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، ط التنظيم اإلداري واإلدارة المحمية بالجزائرجعفر أنس قاسـ، 3

104 . 
 .192، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، األردف، ص اإلدارة لمحات معاصرةرضا صاحب أبو حمد آؿ عمي، 4

5
Juran Joseph M, et autres, Juran’s quality handbook, Fifth edition, McGraw Hill, 1998, 

P21. 

األسس النظرية والتطبيقية والتنظيمية في المؤسسات السمعية  –( TQMإدارة الجودة الشاممة) أحمد بف عيشاوي، 6

 .20ـ، ص 2013 األردف، ، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف،1ط ، والخدمية
رشدي أحمد طعيمة، سعيد أحمد سميماف، عبد الرحماف النقيب، محسف الميدي سعيد، محمد بف سميماف البندري، 7

، دار الجودة الشاممة في التعميم بين مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد )األسس والتطبيقات(مصطفى أحمد عبد الباقي، 

 .26ـ، ص 2006والتوزيع والطباعة، عماف، األردف،  المسيرة لمنشر
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يعرؼ الجودة بأنيا: ''التوافؽ مع احتياجات المستيمؾ ومتطمباتو ميما كانت، وبأنيا  ''ديمينغ''ونجد  -
 1.تعني أيضا التحسيف المستمر في جميع النشاطات والتخفيض المستمر لمخسائر والتكاليؼ''

 بأف الجودة يمكف تحقيقيا عف طريؽ العمميات التالية: ''ديمنغ''ويرى  
 زيادة تماثؿ المخرجات. -
 تقميؿ األخطاء في العمؿ. -
 تقميؿ ضياع الوقت والموارد. -
  زيادة اإلنتاجية بمجيود أقؿ. -
: '' حيث يعرفيا بأنياJoseph R.Jablonski سكينجوزيؼ جابمو ''ومف أبرز التعاريؼ كذلؾ تعريؼ  -
تمؾ الصفات المميزة لمنتج أو خدمة ما، التي يقرف ، 2''في تمؾ الصفات المميزة لمنتج أو خدمة ما تتمثؿ''

المستفيد بيا قيمة ىذه الصفات بالجودة، عمى سبيؿ المثاؿ، قد ينظر العميؿ إلى الشكؿ الخارجي لممنتج 
  3ى في تحديد مفيـو الجودة.والتوقيت والحجـ ومقدار التكمفة ومصداقية المنتج وغيرىا مف العوامؿ األخر 

وىذا التعريؼ يضع  4''التوافؽ مع المتطمبات'' '' فقد عرؼ الجودة بأنيا:Crosby ''كروسبي أما -
المنظمة في موقؼ يجعميا تعمؿ وفؽ شيئ غير الرأي والتجربة، وىي تعني أف أفضؿ العقوؿ والمعرفة 

المقاـ األوؿ ولف تستخدـ في تحديد ما يمكف عممو أكثر فائدة سوؼ يتـ استثمارىا في تمبية المتطمبات في 
 .5لتسييؿ المضي في أماكف العمؿ الصعبة

  يرى بأف الجودة تتكوف مف أربعة محاور:كما  

 تعريؼ الجودة عبارة عف المطابقة مع المتطمبات. -أ
 نظاـ الجودة يكمف في الوقاية. -ب
 ىو معيار األداء. ''صناعة ببل عيوب''إف شعار  -ج
  6إف مقياس الجودة عبارة عف سعر عدـ المطابقة. -د

                                                             
 .14ـ، ص 2011، دار الراية لمنشر، عماف، األردف، 1ط  ،9999إدارة الجودة الشاممة أيزو لعمى بوكميش،  1
 .52ـ، ص 2005 مصر، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، ،-اإليزو –الجودة  –تكولوجيا اإلدارة جاسـ مجيد، 2

3
 Joseph R.Jabloski, Implementing total Quality Management : An Overview, San Diego, 

California: Pfeiffer and Company, 1991, p130. 

3

 .34، 29، ص ص المرجع السابؽفيصؿ بف جاسـ بف محمد األحمد آؿ ثاني،  2
ىػ، 1428، معيد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، الجودة بال معاناهفيميب كروسبي، ترجمة: محسف إبراىيـ الدسوقي، 5

 .94ص 
6
 Philippe Crosby, Quality without tears : the art of hassle free management, New York: 

Mc Graw. Hill Book company, 1984, p150. 
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مدخؿ شامؿ ييدؼ إلى التحسيف المستمر عمى مستويات ووظائؼ المنظمات وتعرؼ كذلؾ بأنيا  -
ويعتمد عمى التخطيط، تنظيـ وتحميؿ كؿ أنشطة المنظمات، ويعتمد عمى مشاركة ومساندة كؿ مستويات 

 1.المؤسسة المتتابعة
الجودة بأنيا: الدرجة التي تشبع فييا الحاجات والتوقعات  (ISO)المنظمة الدولية لمتقييسوأخيرا عرفت  -

الظاىرية والضمنية مف خبلؿ جممة مف الخصائص الرئيسية المحددة مسبقا وتؤكد المواصفة عمى ضرورة 
اركة وال تنجح مجيودات ومنظومات تطوير الجودة إال بالمش 2،تحديد تمؾ الحاجات وكيفية إشباعيا

مجودة عبلقات متشابكة مع جميع العناصر الحاكمة ، فموالتعاوف والتنسيؽ والتكامؿ بيف األدوار المختمفة
 3.لئلنتاج والعمؿ

مما سبؽ نبلحظ بأف الجودة عبارة عف مقياس لمدى تمبية حاجات الزبائف ومتطمباتيـ الظاىرية 
نما ببساط ة المطابقة لممواصفات، وترجمة لحاجات الزبائف والضمنية فالجودة ال تعني بالضرورة التميز، وا 

 وتوقعاتيـ.
ومف ثـ فإف الذي يحكـ عمى الجودة ىو الزبوف الذي يقرر إذا ما كاف المنتج يمبي حاجاتو أـ ال، وبذلؾ  

 قد استوعبت  في تعريفيا أغمب أطروحات الرواد. ISOتكوف منظمة اإليزو
دة يتضح اإلختبلؼ الواضح وعدـ اإلتفاؽ في تعريؼ كما أنو مف اإلستعراض السابؽ لمفاىيـ الجو 

الجودة، كما أنو ال يوجد إتفاؽ عمى كيفية قياسيا، وسبب ذلؾ ىو أف الجودة ال توجد بمعزؿ عف سياؽ 
استعماليا، واألحكاـ حوليا تختمؼ حسب منظور الشخص الذي يطمب الحكـ عمييا وحسب الغرض مف 

ة مركبات كثيرة ٌتكوف مستواىا ودرجة جودتيا، مما يتطمب مف إصدار الحكـ، ىذا فضبًل عف أف لمجود
المنظمات أف تضع أىدافيا بتصميـ الجودة وتكاليؼ الحصوؿ عمى المستوى المعيف ليذه الجودة، بمعنى 
ضرورة أف تقـو المنظمة بتصميـ الجودة بالشكؿ الذي يجعؿ الفرؽ موجبا بيف القيمة المتحققة والكمفة 

 قصى.المنفقة بحده األ
 
 
 

 الجودة: وأىداف أىمية  -2
 أىمية الجودة:  - أ

                                                             
 .14ـ، ص 2003دار ىومة لمنشر والتوزيع، الجزائر،  ،إدارة الجودة الشاممة، جماؿ الديف لعويسات1
، إثراء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1ط ،إدارة الجودة الشاممة مدخل إستراتيجي تطبيقيمحمد عبد الوىاب العزاوي،  2

 .15ـ، ص2010
 .218، ص المرجع السابؽفريد النجار، 3
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لقد أصبحت الجودة عقيدة مثؿ الديف تقريبا ليا قساوتيا وُمعممييا الروحانييف، ويتمثؿ ىؤالء اآلباء  
، Joseph juran''وجوزيؼ جوراف''، Edward Deming ''إداورد ديمنغ''الروحانييف في كؿ مف: 

، وعمى الرغـ مف   Philip Crosby ''فميب كروسبي''، و''Armand  Feigenbaumأرماند فيجينبـو''و
عدـ إتفاؽ العمماء والباحثيف حوؿ مفيـو الجودة، مف خبلؿ التعاريؼ السابقة، إال أف ىناؾ إتفاقًا بينيـ 
حوؿ أىميتيا ودورىا الفعاؿ في تحقيؽ ميزة تنافسية في السوؽ، فقد أصبحت المؤسسات ونتيجة لممتغيرات 

وفعالة في مجاؿ  بيئية المحمية منيا والدولية عاجزة عف البقاء واالستمرار دوف تبنييا إلستراتيجية واضحةال
 الجودة، سواء تعمؽ األمر بجودة منتجاتيا أو جودة نظاـ إدارتيا. 

 إف الجودة ذات أىمية كبيرة والدليؿ عمى ذلؾ أنيا أصبحت شعارا ومبدأ أساسيا لمكثير مف المنظمات     
العامة والخاصة التي ترغب في اإلستمرار والبقاء، وىي ذات أىمية كبيرة سواء بالنسبة لممنظمات أو 

 الزبائف أو المجتمع.
 1من خالل مايمي: الشاممة الجودةإدارة * بالنسبة لممنظمات تتجمى أىمية 

 تحقيؽ األرباح. -
 زيادة اإلنتاجية وتخفيض تكاليؼ أداء العمميات. -
 الجودة النيائية لممنتج.تحسيف  -
 تحقيؽ التجانس في اإلنتاج. -
 تحديد اإلستراتيجية التسويقية التنافسية. -
 زيادة إقباؿ المستيمؾ عمى منتجات المشروع كنتيجة لجودتيا وانخفاض سعرىا. -
 رفع الروح المعنوية لمعامميف. -
 بناء إنطباع جيد عف إدارة المشروع. -
 ر لمخارج.إتاحة فرص أكبر لمتصدي -
 زيادة الحصة السوقية. -
 تحقيؽ النمو في األجؿ الطويؿ. -
 تحقيؽ الزيادة في السوؽ. -
 تخفيض معدؿ المنتوج المعيب والتخمص مف العيوب. -
 زيادة رضا العماؿ. -
 تخفيض نسبة دوراف العمؿ. -
 * وبالنسبة لمزبائن فتتجمى أىمية الجودة  في:  
 إشباع حاجات ورغبات الزبائف واالستجابة لتوقعاتيـ. -  

                                                             
 .57، 56، ص، ص  لعمى بوكميش، المرجع السابؽ 1
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 تحقيؽ رضا الزبائف وزيادة درجة ىذا الرضا. -  
 يمي:  * أما بالنسبة لممجتمع تتجمى أىمية الجودة فيما

 التخفيض مف اآلثار السمبية التي تسببيا المنتوجات لممجتمع كالتموث والضجيج وغيرىا.

 أىداف الجودة:  - ب
ىداؼ الجودة عف بياف بالتطورات التي يمكف قياسيا، والتي عادة ما يمكف تحقيقيا بشكؿ تعبر أ     

سنوي. إف المعنى الذي تتضمنو ىذه األىداؼ أنو قد تـ إنشاء خط أساسي لمجودة، وبالتالي قد يكوف 
اده أف قياس التطورات في الجودة أمرًا ممكنًا، عبلوة عمى ذلؾ تتضمف ىذه األىداؼ اإلفتراض الذي مف

 كؿ مدير وعامؿ متخصص يعرؼ جيدًا جودة األجزاء التي يتـ تصنيعيا، أو الخدمات التي يمكف تقديميا.
بشكؿ عممي، تعتمد ىذه األىداؼ عمى الدقة ودرجة الميارة والعديد مف الحاجات المعنوية المتعمقة 

لجودة مع مديري المؤسسات باألفراد، ومف منطمؽ الوعي بيذا األمر، فإنو يجب أف يتـ تحديد أىداؼ ا
  1لتطويرىا بطريقة تكوف قابمة لمقياس.

  2وبصفة عامة يمكف تحديد أىداؼ الجودة في النقاط التالية:

 .منتجات خالية مف األخطاء والعيوب والشوائب وبأقؿ تكمفة 
 .ترقى لمستوى توقعات ورغبات الجميور 
 .تحقؽ رضاىـ التاـ حاضرًا ومستقببًل 
  التطوير والتحسيف المستمر.تعتمد عمى 
 .تمتـز بمعايير ومتطمبات األداء 
 .تقـو بأداء العمؿ الصحيح بشكؿ صحيح 

 أبعاد الجودة )الخصائص(:  -3
تمتمؾ السمعة أو الخدمة أبعادًا )خصائص( متعددة ترتبط بالجودة، ُيمكف مف خبلليا تحديد قدرة 

 إشباعيا لمحاجات. 
الخدمة، إاّل أف الباحثيف يجدوف إختبلفا بيف أبعاد جودة السمعة وأبعاد ومع تماثؿ ىذه األبعاد لمسمعة أو 

 جودة الخدمة.

 1:أبعاد جودة السمعة - أ

                                                             
ـ، 2008التوزيع، القاىرة، مصر، ، دار الفاروؽ لمنشر و المرجع العالمي إلدارة الجودة ر، ترجمة: خالد العامري،مات سي1

 .748 ص
،  المجموعة العربية 1، ط TQMإدارة الجودة الشاممة فكر وفمسفة..قبل أن يكون تطبيق محمود عبد الفتاح رضواف، 2

 .22ـ، ص2012لمتدريب والنشر، القاىرة، مصر، 
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 : خصائص المنتج األساسية مثؿ وضوح األلواف بالنسبة لمصورة أو السرعة بالنسبة لآللة.األداء .1
منتج كجياز التحكـ المظير: الخصائص الغير األساسية لممنتوج، وُتمثؿ الصفات المضافة إلى ال .2

 عف بعد أو األماف في اإلستعماؿ.
 : اإلنتاج حسب المواصفات المطموبة أو معايير الصناعة.المطابقة .3
اإلعتمادية: إحتمالية إستمرار المنتوج بالعمؿ بكفاءة دوف عطؿ خبلؿ فترة زمنية معينة، وطوؿ تمؾ  .4

 2الفترة.
 الُعمر المتوقع لو.: مدى طوؿ الُعمر التشغيمي لممنتوج، وىو الصبلحية .5
القابمية لمخدمة: مدى إمكانية إصبلح المنتوج مف حيث الصعوبة وارتفاع الكمفة وطوؿ الفترة البلزمة  .6

 3لمتصميح.
 الجمالية: الرونؽ والشكؿ واإلحساس التي تولده. .7
ف يشتريو م : الخبرة والمعمومات السابقة عف المنتج، كأف يحمؿ العميؿ فكرة أف المنتج الذيالسمعة .8

 أفضؿ المنتجات في السوؽ.
 4يمي: مف أىـ أبعادىا ماأبعاد جودة الخدمة:   - ب
 : الفترة التي ينتظرىا الزبوف لمحصوؿ عمى الخدمة.الوقت .1
 التسميـ في الموعد المحدد المطموب مف الزبوف.دقة التسميم:  .2
 : ترحيب العامميف بكؿ الزبائف بشكؿ متميز.التعامل .3
 الخدمة بشكؿ كامؿ.: إنجاز جميع جوانب ماالتما .4
 : تقديـ الخدمات بنفس النمط لجميع الزبائف دوف تمييز.التناسق .5
 : سيولة الحصوؿ عمى الخدمة .سيولة المنال .6
 : إنجاز الخدمة صحيحة مف أوؿ لحظة.الدقة .7
 : التفاعؿ السريع مع الزبوف لحؿ المشاكؿ الغير متوقعة مف قبؿ العامميف.اإلستجابة .8
 5الخدمة مف األخطار.مدى خمو تقديـ  األمان: .9

                                                                                                                                                                                              
              ـ، 2009، دار وائؿ، عماف، األردف، 4ط ،الجود الشاممة: مفاىيم وتطبيقات إدارةمحفوظ أحمد جودة، 1

 .20 -19ص، ص
 .37ـ، ص2008دار اليازوري، عماف، األردف،  ،إدارة الجودة الشاممةرعد عبد اهلل الطائي، عيسى قدادة،  2
 .28، ص المرجع السابؽ ،عيسي قدادة رعد عبد اهلل الطائي، 3
 .19-18سابؽ، ص، ص المرجع المحمد عبد الوىاب العزاوي،  4
 .38سابؽ، صالمرجع الرعد عبدا هلل الطائي، عيسي قدادة،  5
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وفي الواقع فإف ىذه األبعاد ليست منفصمة عف بعضيا تماما، إذ أنو يتوفر في المنتج أو الخدمة أكثر 
 مف بعد في نفس الوقت، فيتمتع المنتج باألداء والمظير والمطابقة والجمالية والسمعة في نفس الوقت.

 وبصفة عامة يمكف حصر أبعاد الجودة في اآلتي:
وىي احتمالية عمؿ المنتج أو الخدمة دوف فشؿ خبلؿ فترة زمنية محددة ووفؽ لية)اإلعتمادية(: المعو -1

المواصفات المحددة في التصميـ األساسي لممنتج أو الخدمة، وتعتبر المعولية البعد األساسي لمجودة الذي 
 يركز عميو المستيمؾ.

لممنتج والخدمات، إضافة إلى المواصفات : وىذا البعد يمثؿ المواصفات التشغيمية مستوى األداء -4
 األخرى التي يمكف قياسيا، وىي تختمؼ حسب الرغبات واإلتجاىات الشخصية لكؿ فرد.

: وىي درجة القياس التي تعبر عف قياس تطابؽ مواصفات المنتج أو الخدمة مع التطابق -5
لمتطمبات المسموح بيا حيث المواصفات المحددة في التصميـ األساسي لو، والبعض يعتبر المطابقة مع ا

أو أكثر مف أف المنتج أو الخدمة ضمف الحدود المسموح بو  %97تعتبر الجودة عالية إذا ما تحقؽ 
 لمتفاوت.

: ويقصد بيا المعايير الذوقية لؤلفراد حوؿ المنتجات المتمثمة بالمظير الخارجي وىي الجمالية -6
 تشكؿ األساس في جذب المستيمؾ نحو المنتج.

: وىي السرعة عمى توفير الخدمة المطموبة، وتقاس سرعة الخدمة في توفر عمى الخدمةالقدرة  -7
 كافة اإلمكانيات البلزمة لتقديـ المنتج أو الخدمة.

: وىي صورة المنتج أو الخدمة المرسومة في تصور المستيمؾ أو الزبوف، قدرة التحسس بالجودة -8
 1تقدـ.والمتولد مف خبلؿ سمعة المنتجات أو الخدمات التي 

 : وتقترف بالوقت المستغرؽ لتمبية حاجات الزبوف.سرعة اإلستجابة -9
الخصائص التي تضاؼ إلى المنتج أو الخدمة المقدمة بناءًا عمى طمب الزبوف  المظاىر: -19

 )خصائص المنتج الثانوية(.
وتشير إلى قوة تحمؿ المنتج أو متانتو في أثناء العمر اإلقتصادي،  المتانة )القدرة عمى التحمل(: -11

 وىي مقياس لحياة المنتج.
وتشير إلى كيفية التعامؿ مع الزبوف، أي أنو ال يجبر التعامؿ مع الزبوف كرقـ أو  اإلنسانية: -12

 حالة، إنما كإنساف.
 منتج آخر.إمكانية تغيير الخط اإلنتاجي لينتج  الخبرة في مجال سرعة التغيير: -13
وترتبط قيمة المنتج أو الخدمة مع كـ مف األبعاد اإلحدى عشر السابقة لمجودة يشعر  القيمة: -14

 1الزبوف أنو قد حصؿ عمييا مقابؿ دفعو.
                                                             

الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  ، دار1ط  ،2999:9991، إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات اآليزو قاسـ نايؼ عمواف1

 . 34ـ، ص 2005األردف، 
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 .اإلطار المفاىيمي إلدارة الجودة الشاممةثانيًا: 

2) الشاممة الجودة إدارة
TQM)(3 )* ،ويعبر عف توجو عاـ تعبير انتشر في أدبيات اإلدارة المعاصرة

كؿ  وأصبح مف معايير تقييـ اإلدارة في يسيطر عمى فكر وتصرفات ممارسي اإلدارة في كافة المنظمات
.  4المنظمات، والحكـ عمى فعاليتيا وكفاءتيا. وفيما يمي توضيح ليذا المفيـو

 تعريف الجودة الشاممة: -1
مة ممكنة، وقد ارتبطت بالصناعة في تعتبر الجودة الشاممة مدخبًل إستراتيجيًا لتقديـ أفضؿ خد 

نشأتيا حيث ولدت بالياباف وذلؾ مع بداية العقد الخامس مف القرف العشريف، ثـ انتشرت بعد ذلؾ في 
شماؿ أمريكا ودوؿ أوروبا الغربية إلى أف أصبحت موضوع العصر، حيث جاءت كرد فعؿ لمرغبة في 

ؿ النموذج المنطقي لئلدارة العممية التي تتبنى فمسفة إصبلح اإلقتصاد عمى المستوى العالمي بما أنيا تمث
منع الخطأ وتقمؿ مف الجيود الُميَدرة وتقـو عمى فرؽ العمؿ لتحسيف الجودة المستمرة وتحقيؽ الكفاءة 

 .  5والفاعمية
فالجودة الشاممة تعترؼ بأف التركيز ال يكوف فقط عمى جانب اإلنتاج ولكف أيضًا عمى جانب الخدمات، 

ىذا األمر مساوي لمنجاح، وبالطبع فإف ىذا اإلدراؾ ينشأ بسبب التحسينات في الجودة التي يمكف وأف 
 6رؤيتيا، ولكف النواحي األخرى في المنظمة ليا عمى األقؿ دور ىاـ تؤديو.

كما تعرؼ بأنيا: ''فمسفة إدارية تحوي مبادئ إرشادية تعتبر بمثابة دعائـ التحسيف المستمر، فيي تطبيؽ 
ساليب الكمية والموارد البشرية لتحسيف خدمات النظاـ وتيدؼ إلى تحقيؽ التميز في جودة أداء النظاـ لؤل

  1ككؿ مف خبلؿ الوفاء باحتياجات العامميف والمستفيديف''.
                                                                                                                                                                                              

 .29ص مرجع السابؽ، لا حيدر عمي المسعودي،1
، دار الفكر العربي لمطبع والنشر، 1ط  الجودة الشاممة في تعميم ذوي اإلحتياجات الخاصة،رشا جماؿ نور الديف الميثي، 2

 .139ـ، ص 2009القاىرة، مصر، 

 (
3

*)3
(TQM

 إدارة الجودة الشاممة. بمعنى: Total Quality Management( أي:  

T : Total -  العمميات باإلعتماد عمى جميع العامميف في المنظمةيعني تحسيف. 

Q :Quality - يعني الجودة المتوقعة حسب تصورات العمبلء المبنية عمى المقارنة مع ما يقدمو المنافسوف. 

M: Management - يعني إدارة الموارد واألجيزة والمعدات والبشر والوقت والمعمومات بطريقة عممية. 
2 

، ترجمة: ىند رشدي، 4 كنوز لمنشروالتوزيع،  ،-أسس ومبادئ وتطبيقات-إدارة الجودة الشاممةديمنغ وروبيرت ىاغسترـو

 .40ـ، ص 2009القاىرة، مصر، 
3
 .75ـ، ص 2000، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1ط  ،إدارة الجودة الشاممةخضير كاظـ حمود، 5 

، مركز الخبرات المينية لئلدارة ''بميؾ''، -الدليل المتكامل لممفاىيم واألدوات–الجودة الشاممة عبد الرحماف توفيؽ،  6

 .27ـ، ص 2003القاىرة مصر، 
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بأنيا: '' التكيؼ المستمر مع حاجات الزبائف والمستعمميف وتطوراتيا بواسطة التحكـ في  كذلؾتعرؼ و 
  2.ئؼ المؤسسة ''جميع نشاطات ووظا

نبلحظ مف خبلؿ التعريفيف أف الجودة الشاممة ىي محاولة اإلستثمار األمثؿ لمطاقات المختمفة بشكؿ 
جماعي متعاوف ومثالي لضماف التحسيف والتطوير والعمؿ بشكؿ سميـ لتحقيؽ أفضؿ النتائج المرغوبة 

 التي تحقؽ رضا الجميع.
ممة عمى أنيا السعي لتحقيؽ أقصى األداء والسعي لمتأثير في وقد وصؼ ''دافيز واليسوف'' الجودة الشا

 العناصر التي يصعب السيطرة عمييا بصورة مباشرة مف خبلؿ مجموعة مف المعايير واإلجراءات.
كما أشار كذلؾ بأف مفيـو الجودة الشاممة يشير إلى مجموعة مف البديييات التي يجب فيميا أو تطبيقيا  

جراءاتو.في الجوانب المتصمة بس  ياؽ التطوير وا 
أما ''الترتوري'' فيرى في الجودة الشاممة ما يعني البحث عف الجودة في أي مظير مف مظاىر العمؿ بدءًا 

 مف حاجات المستفيد، وانتياء بتقويـ رضاه عف الخدمات المقدمة.
في جميع عناصر  أما ''عميمات'' فيعرؼ الجودة الشاممة عمى أنيا مجموعة مف السمات التي يجب توافرىا

المؤسسة مف مدخبلت وعمميات ومخرجات لتحقيؽ حاجات العامميف ورغباتيـ ومتطمباتيـ في المؤسسة 
 3والمجتمع المحمي.

 وىناؾ مف يميز ثبلث جوانب في معنى الجودة الشاممة، وىي:

 جودة التصميـ. - أ
 جودة األداء. - ب
 جودة المخرج-ج

 تعريف إدارة الجودة الشاممة: -2
نظمي، كما أنيا مف الجودة الشاممة أحد المفاىيـ اإلدارية الحديثة وكمدخؿ لمتغيير المُ تعد إدارة 

مف األخصائييف والباحثيف واإلدارييف، الميتميف  كبيراً  المفاىيـ الفكرية والفمسفية التي أخذت إىتماماً ر أكث
 بتطوير وتحسيف األداء داخؿ المنظمات.
موحد وشامؿ ليذا األسموب الحديث مف اإلدارة، وىذا لحداثتو  رغـ ىذا كمو لـ يتـ التوصؿ إلى تعريؼ

ليذه قبؿ التطرؽ ، و وتشّيعو وطبعو الفمسفي، وسنحاوؿ التطرؽ إلى بعض التعاريؼ إلدارة الجودة الشاممة
:  ليا  تجدر اإلشارة إلى تحميؿ ىذا المفيـو

                                                                                                                                                                                              
 .140المرجع نفسو، ص   1
 .75، ص المرجع نفسو 2 
 .26 ـ، ص208دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الجودة في التعميم، سييمة محسف كاظـ الفتبلوي، 3
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صبح قادرة عمى التحسيف المستمر تعني تطوير القدرات التنظيمية والقيادات اإلدارية بحيث ت اإلدارة:
 لغرض المحافظة عمى المستوى العالي مف جودة األداء.

يقصد بيا تحقيؽ رغبات الزبائف والمستفيديف وتوقعاتيـ بما تقدمو المنظمة مف سمع أو خدمات، الجودة: 
 بؿ تصؿ أيضًا إلى محاولة تقديـ مستوى أعمى مف تمؾ التوقعات.

ناصر العمؿ كميا بالمنظمة في التحديد والتعريؼ الدقيؽ لحاجات الزبوف أو يقصد بيا إدخاؿ عالشاممة: 
المستفيد ورغباتو مف سمع المنظمة أو خدماتيا والعمؿ عمى بذؿ جيد جماعي وفردي ممكف في سبيؿ 

 1.تحقيؽ تمؾ الغايات
يرى بأنيا: ''إشتراؾ والتزاـ اإلدارة والموظؼ في ترشيد العمؿ عف طريؽ توفير ما يتوقعو  ''تونكس''أما  -

 2''.العمؿ أو ما يفوؽ توقعاتو
القياـ بالنشاط الصحيح منذ المحظة األولى ألدائو، '': ايعرفيا بأني'' Hornegrenىورنجريف ''أما الباحث 

 3''.ستيمؾمع تحسيف مستويات األداء باالعتماد عمى رضا الم
كما عرفيا ''آرثر'' أف إدارة الجودة الشاممة ىي ثورة ثقافية في الطريقة التي تعمؿ وتفكر بيا اإلدارة  -

لتحسيف الجودة، والتي تؤكد عمى المشاركة الواسعة واإلتصاالت في اإلتجاىيف، وأىمية المقاييس 
ى إدارة تتفيـ وتدير العمميات بشكؿ يحقؽ اإلحصائية، إنيا التغيير مف اإلدارة التي تنظر إلى النتائج إل

النتائج، إنيا نتائج ممارسة اإلدارة والطرؽ التحميمية التي تعود بالتحسيف المستمر والتي تؤدي بدورىا إلى 
 4.تخفيض التكاليؼ

نظاـ مستمر لتحسيف المنتجات والخدمات إلحراز رضا الزبوف وقناعتو، مف ''قولو بأنيا:  ف''كوستي''أما  -
خبلؿ إشراؾ كافة العامميف في المؤسسة في الحرص عمى  الجودة وتطبيؽ المنيج الكمي لبموغ التحسيف 

 5''.المستمر لخدمات ومنتجات المؤسسة
نظاـ إداري يضُع رضا العميؿ في أوؿ ''إدارة الجودة الشاممة بأنيا:  ''Cole ''كوؿ كما يعرؼ الباحث -

األرباح قصيرة المدى، حيث يؤمف ىذا النظاـ بأف تحقيؽ رضا  قائمة األولويات بدال مف التركيز عمى
العميؿ ُينتج أرباحا ثابتة عمى األجؿ الطويؿ مقارنة باألرباح المحدودة في األجؿ القصير، إف إدارة الجودة 

                                                             
 األردف،  ، دار اليازوري لمنشر، عماف،1ط  ،نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدميةالطائي يوسؼ جحيـ، 1

 .194ـ، ص 2003
 .16، ص المرجع السابؽخضير كاضـ حمود، 2
 .80، ص المرجع السابؽ قاسـ نايؼ عمواف، 3

محاولة تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات  -التعميميةإدارة الجودة الشاممة في المؤسسات رفيقة حروش، 4

 .52ـ، ص 2016دار الكتاب الحديث لمنشر، القاىرة، مصر،  التعميم الثانوي باستخدام التحميل النظامي،

 .40فيصؿ بف جاسـ بف محمد األحمد آؿ ثاني، المرجع السابؽ، ص  5
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الشاممة عبارة عف نظاـ يشتمؿ عمى مجموعة مف الفمسفات المتكاممة واألدوات اإلحصائية والعمميات 
 1.''المستخدمة لتحقيؽ األىداؼ ورفع مستوى رضا العميؿ والموظؼ عمى حد سواءاإلدارية 

 حسف مثؿ وتوقعاتو الزبوف مطالب كافة تمبية في الخدمة أو السمعة '' تميز بأنيا: تعرؼ كذلؾو  -
 2.اإلضافية'' الخدمات الوفرة،  السعر،  ، المعاممة

إدارة الجودة الشاممة بأنيا: ''طريقة اإلدارة المنظمة، تيدؼ إلى تحقيؽ  ''وليـ إدوارد ديمينغ''وعرؼ  -
التعاوف والمشاركة المستمرة مف العامميف بالمنظمة مف أجؿ تحسيف السمعة أو الخدمة واألنشطة التي 

    3.تحقؽ رضا العمبلء وسعادة العامميف ومتطمبات المجتمع''

ليب والسياسات واألجيزة، لتحقيؽ جودة عالية لممخرجات ''تفاعؿ المدخبلت وىي األفراد واألساىي  -
والخدمية مع  ، وىذا يعني إشراؾ ومساىمة العامميف كافة وبصورة فاعمة في العمميات اإلنتاجية4''

 التركيز عمى التحسيف المستمر لجودة المخرجات بيدؼ تحقيؽ الرضا لدى المستيمكيف.
ة جماعية تيدؼ إلى تسخير الموارد البشرية والمادية بأكفأ كما تعرؼ بأنيا: ''فمسفة إدارية وممارس -

 5.طريقة إلنجاز أىداؼ المنشأة''
كما تعرؼ إدارة الجودة الشاممة بأنيا: نظاـ لمتسيير يعتمد عمى الموارد البشرية التي تسعى إلى تحقيؽ  -

شباع حاجات المستيمكيف  وبتكمفة أقؿ.  6التحسيف المستمر مف أجؿ إرضاء وا 

                                                             
1
 Robert.E.Cole, the death and life of the American quality movement, New York: Oxford 

university press, 1995, pp.116-117. 

ـ، 2001، دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، 1ط  ،المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممةعمر وصفي عقيمي، 2
 .35ص

ـ، 2008يع، مصر، ز ، دار الفجر لمنشر والتو 1ط  ،(TQMأساسيات إدارة الجودة الشاممة ) ، مدحت أبو النصر3
 .64ص

ـ، 2008األردف، ، دار المسيرة لمنشر والتويع، عماف، 1، ط تطبيقات في إدارة الجودة الشاممةعبد الستار العمي، 4
 .23ص

 .332ـ، ص 2001، مكتبة العبيكاف، الرياض، 1ط معجم مصطمحات الصناعة واألعمال،حسيف بف عبد اهلل الوطياف، 5
6
 Jean Brilman,les meilleures pratiques du management, 3edition organisation,paris; 2001, 

p217 
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'' بأنيا: ''طريقة إدارية تستيدؼ تحسيف الفعالية والمرونة  Johns Oaklandرفيا ''جونس أوكبلندوع -
والقدرة التنافسية لممنظمة ككؿ وىي تطبؽ عمى منظمات الخدمات بقدر ما تطبؽ عمى المنظمات 

 1الصناعية''.
بأنيا: ''نظاـ متكامؿ مف المبادئ والطرؽ والممارسات لموصوؿ إلى األفضؿ في كؿ  ''فيتسرالد''ويعرفيا  -

ما تقـو بو المؤسسات، وترتكز عمى فمسفة إدارية حديثة تجعؿ الوسائؿ اإلدارية والميارات الفنية والجيود 
 2.اإلبتكارية مزيجًا لموصوؿ إلى مستوى أداء وتطور مستمريف''

: ''عممية إدارية لدى المنظمة يمكف أف تطبؽ مف خبلؿ التخطيط طويؿ األمد، عرفيا ''الزىيري'' بأنيا -
لخطط التحسيف المستمر لمجودة، تقود المنظمة نحو اإلنجاز وبشكؿ تدريجي، مف خبلؿ تميز التراث 
 3التنظيمي، ورضا المستفيد، واستخداـ التحسينات المستمرة لكؿ مف المستخدميف والمشاركيف بشكؿ نشط''.

بأنيا: فمسفة إدارية حديثة ُيمكف مف خبلليا تحسيف المنظمة  ''makijovaite ''ماكيجوفايت يعرفياو  -
وتطويرىا والوصوؿ إلى النجاح واإلمتياز في إشباع متطمبات المستفيديف وتحسيف جودة المنتجات 

 4والخدمات والتقميؿ مف التكمفة.
يمية تساعد عمى تحقيؽ أعمى درجة ممكنة لجودة وتعرؼ كذلؾ بأنيا: ''أسموب قيادي ينشئ فمسفة تنظ -

السمع والخدمات وتسعى إلى دمج فمسفتيا ببنية المنظمة، وأف نجاحيا يتوقؼ عمى قناعة أفراد المنظمة 
 5بمبادئيا، وأف مبادئيا تضيؼ قيمة وجودة فعمية لممنظمة''.

''الوسيمة التي تدار بيا المنظمة يعرؼ إدارة الجودة الشاممة بأنيا: ''  John oklandجوف أوكبلند'' -
 6''.لتطور فاعميتيا ومرونتيا ووضعيا التنافسي عمى نطاؽ العمؿ ككؿ

                                                             
دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  أساسيات المقارنة المرجعية،عبلء فرحاف طالب، عبد الفتاح جاسـ محمد، 1

 .132ـ، ص 2009
 .64ـ، ص 2008 مصر، دار الفجر لمنشر والتوزيع، أساسيات إدارة الجودة الشاممة،أبو النصر مدحت،   2
 ، دار الفكر العربي لمطبع والنشر،1ط ، -منظور الجودة الشاممة-اإلدارة المدرسية والصفية إبراىيـ عباس الزىيري،   3

 .30ـ، ص 2008القاىرة، مصر، 
4 Makijovaite, Roma, (1999), Problems and perceptions of T.Q.M. Implementation in 

Lithuanian Education Institutions, Conference Proceedings from T.Q.M. for Higher 

Education Institutions " 30-31 August, Verona.p4. 
دارة الجودة في التعميم العالي،رافدة عمر الحريري، 4 ـ، 2010، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1ط  القيادة وا 

 .15ص 

5
 Phillipe Detrie, «  conduir une démarche qualité », édition Eyrolles, paris, 1996, p 20. 

 
6
 Phillipe Detrie, «  conduir une démarche qualité », édition Eyrolles, paris, 1996, p 20. 
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فمسفة إدارية تقـو عمى أساس تحقيؽ ''يعرؼ إدارة الجودة الشاممة بأنيا ''  Drummond ''دروموند بينما-
العديد ف 1،إستمرارية ىذا المنتج رضى المستفيد، بمعنى التصميـ المتقف لمخدمات أو المنتجات والتأكد مف

مف المنظمات يمكنيا أف تنتج منتجات بدوف عيوب )أي نسبة العيوب في المنتجات = صفر(، ولكف 
جودة المنظمة ال تزاؿ غير سميمة، فيناؾ وظائؼ أخرى وأقساـ يمكنيا أف تجعؿ المنظمة في مرتبة أقؿ 

ـُ في غير ميعاده يمكف أف يكوف لو تأثير سمبي حاد مف المنظمات المماثمة ليا، فالمنتج الجيد الذي يُ  َسَم
إلى أف    ـ1984عمى كؿ مف المشتري والبائع، وقد أشار تقرير أحد البحوث التي أجريت في عاـ 

مف المنظمات تسمـ منتجاتيا لمزبائف في وقت متأخر عف الموعد المتفؽ عميو، وىذا التأخير في  90%
تأثير كبير عمى اتخاذ قرارات الشراء المستقبمية وكأنؾ استطعت زيادة  موعد التسميـ يمكف أف يكوف لو

 2.%5سعر المنتج بنسبة 
واألغراض إال أنيا تتفؽ بشكؿ عاـ عمى أف  ومع اختبلؼ تعريفات إدارة الجودة الشاممة مف حيث األلفاظ

  3مفيـو إدارة الجودة الشاممة يقـو عمى العناصر التالية:
 المشاركة مف قبؿ اإلدارة العميا يجعؿ الجودة مف أولى اىتماماتيا.اإللتزاـ  وروح  -1
التأكيد عمى أف عممية تحسيف الجودة يجب أف تستمر دائما، والعمؿ بشكؿ دائـ مف أجؿ تحسيف  -2

 العمميات التي يؤدي مف خبلليا العمؿ.
 تخداـ فرؽ العمؿ.التنسيؽ والتعاوف بيف اإلدارات واألقساـ في المؤسسة مع التأكيد عمى اس -3
 إشراؾ جميع المموليف والعامميف في جيود تحسيف الجودة. -4
 خمؽ عبلقات عمؿ بّناءة بيف أفراد المؤسسة وذلؾ لدعـ ثقافة تيدؼ إلى التحسيف المستمر. -5
 التركيز عمى مبدأ الجودة مف خبلؿ جميع مراحؿ العمؿ. -6
 التركيز عمى تمبية حاجات المستيمؾ ورغباتو.   -7

وذلؾ مف خبلؿ اإلبتكار  4ني الضبط الشامؿ لمجودة،فاف إدارة الجودة الشاممة تعوبالتالي  
فيي فمسفة إدارية ، المستمر، فيي تركز عمى اإلنتاج والخدمات مًعا مف أجؿ تحقيؽ النجاح المستمر

لكؿ شيء  حديثة، تأخذ شكؿ نيج أو نظاـ إداري شامؿ، قائـ عمى أساس إحداث تغييرات ايجابية جذرية

                                                             
1
 Drummond, Helga; The Quality Movement: What total Quality Management is really 

all about!, London, Kogan ,1992. P 47.  

 .27، ص المرجع السابؽعبد الرحمف توفيؽ،  2
، دار 1ط  ،مؤسسات التعميم العالي والمكتبات ومراكز المعموماتإدارة الجودة الشاممة في محمد عوض الترتوري، 3

 .34ـ، ص 2006 عماف، األردف،المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 

، دار الكتاب الحديث، -ISOشيادة -تطوير إدارة الشركات لتحقيق إدارة الجودة الشاممةصبلح الديف حسف السيسي، 4      

 21ـ، ص 2011القاىرة، مصر، 
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السموؾ، القيـ، المعتقدات التنظيمية، المفاىيـ  ،داخؿ المنظمة، بحيث تشمؿ ىذه التغييرات: الفكر
جراءات األداء...الخ، وذلؾ مف أجؿ تحسيف وتطوير كؿ مكونات  اإلدارية، نمط القيادة اإلدارية، نظـ وا 

تكمفة، بيدؼ تحقيؽ أعمى درجة المنظمة، لموصوؿ إلى أعمى جودة في مخرجاتيا)سمع أو خدمات( وبأقؿ 
مف الرضا لدى زبائنيا، عف طريؽ إشباع حاجاتيـ ورغباتيـ، وفؽ ما يتوقعونو، بؿ وتخطي ىذا التوقع، 
تماشيا مع إستراتيجية ُتدرؾ أف رضا الزبوف وىدؼ المنظمة ىما ىدؼ واحد، وبقاء المنظمة ونجاحيا 

ا كؿ مف يتعامؿ معيا مف غير الزبائف كالمورديف واستمراريتيا يعتمد عمى ىذا الرضا، وكذلؾ عمى رض
 2ويبيف الشكؿ التالي إدارة الجودة الشاممة كمدخؿ شامؿ:، 1وغيرىـ

 إدارة الجودة الشاممة كمدخل شامل.يوضح (: 92الشكل رقم)            
 
 
 
 

 
 
 
 

عبارة عف إنتاج المؤسسة لسمعة مف السمع  وبشكؿ عاـ يمكف تعريؼ إدارة الجودة الشاممة بأنيا:
أو تقديميا لخدمة مف الخدمات بمستوى عاؿ مف الجودة المتميزة، تفي برغبة وحاجة عمبلئيا وتحقؽ 
 3رضاىـ وسعادتيـ، وىذا بالطبع ال يتأتى إال مف خبلؿ مقاييس موضوعة سمفًا تتوافر فييا صفة التميز،

لو إدارة المنظمة بشكؿ أفضؿ وىي تقـو عمى اإللتزاـ الكمي أسموب إداري متكامؿ يمكف مف خبلوىي 
بمبدأ الجودة مف طرؼ اإلدارة والعامميف، والتركيز عمى أف المورد البشري ىو القيمة الُكبرى لممنظمة 

)الزبائف( مف أجؿ تحقيؽ احتياجات المستفيديف، واإلستجابة لتوقعاتيـ الحالية  )العامميف( وخارجياً  داخمياً 
: الُمدخبلت، العمميات يءوالمستقبمية، والتركيز عمى فمسفة التحسيف المستمر بشكؿ متبلـز في كؿ ش

والُمخرجات، وفي مختمؼ مراحؿ العمؿ بشكؿ يمنع حدوث األخطاء والتعطبلت والمشاكؿ، والعمؿ عمى 
لعامميف واألقساـ إنجاز العمؿ بشكؿ صحيح مف المرة األولى مع التركيز عمى المشاركة الفعالة لجميع ا

 .في المنظمة

                                                             

 .31ص ،المرجع السابؽ، عمر وصفي عقيمي1       
2 Huberac Jean-Pierre.,Guid Des Methodes De La Quality;édition Afnor; Paris, 2001, p137 

ىػ، 1432، دار مممكة نجد لمنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 2، ط ويسألونك عن اإلدارةصالح بف حمد التويجري، 3 

 .187ص 

   الشاممة الجودة دارةإ

 

 الموارد البشريةإدارة 

 دارة اإلنتاجإ

 إدارة المالية 

 

 إدارة  المشتريات

 إدارة الصيانة 

 p137. Quality;.,Guid Des Methodes De La Pierre-Huberac Jean :SOURCE 

 

 لتسويؽا
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 :الشاممة الجودة إدارة أىدافأىمية و  -3
 تكمف أىمية إدارة الجودة الشاممة فيما يمي: :أىمية إدارة الجودة الشاممة - أ
 أف نظاـ الجودة الشاممة يؤدي إلى تخفيض التكمفة وزيادة الربحية. -1
إدارة الجودة الشاممة في تحقيؽ  في ظؿ الميزة التنافسية التي تعيشيا مؤسسات األعماؿ يساىـ مدخؿ -2

 ميزة تنافسية في السوؽ.
 تدعيـ الترابط والتنسيؽ بيف إدارات المنشأة ككؿ. -3
تنمية الشعور بوحدة المجموعة وعمؿ الفريؽ واإلعتماد المتبادؿ بيف األفراد والشعور باإلنتماء في بيئة  -4

 العمؿ.
 1تحسيف سمعة المؤسسة في نظر العمبلء والعامميف. -5

إضافة إلى ما سبؽ، فقد كشفت الدراسات الميدانية في بعض الشركات بما ال يدع مجاال لمشؾ عف     
عدة فوائد مف تطبيؽ إدارة  IBMأىمية وفائدة إدارة الجودة الشاممة، فعمى سبيؿ المثاؿ حققت شركة 

 2:الجودة الشاممة تتمثؿ في

 .%30زيادة نسبة اإلنتاجية بنسبة  -
 لمنتج إلى النصؼ.تخفيض وقت تطوير ا -
 زيادة اعتمادية المنتج إلى ثبلثة أضعاؼ. -
 تخفيض التكمفة. -
 زيادة نصيب الشركة مف السوؽ العالمي. -
 مضاعفة معدؿ نمو إرادات الشركة. -
 تكويف صورة طيبة عف الشركة في ذىف العميؿ. -
 تحقيؽ ميزة تنافسية عمى أىـ المنافسيف. -
 3ارة الجودة الشاممة تتجسد في النقاط اآلتية:وىناؾ مف يرى أف أىمية إد   

 أنيا منيج شامؿ لمتغيير أبعد مف كونيا نظاما يتبع أو أساليب مدونة بشكؿ إجراءات وقرارات. -
 إف االلتزاـ بيا مف قبؿ أّية منظمة يعني قابميتيا عمى تغيير سموكيات أفرادىا اتجاه مفيـو الجودة. -
نما تنظر إلى أنشطتيا أف تطبيقيا يعني أف المنظمة لـ تع - د تيتـ بالعمبلء والمستيمكيف فحسب، وا 

ككؿ متكامؿ إذ أف نشاط التسويؽ ىو زبوف لئلنتاج وىكذا بالنسبة لبقية األنشطة وبالتالي فإف الجودة ىي 
                                                             

إستراتيجية المنظمة في ظل إدارة الجودة –تطبيق المعايير العالمية في إدارة الشركات صبلح الديف حسف السيسي،  1

  .44ص ـ، 2011، دار الكتاب الحديث، القاىرة، مصر، 1ط  الشاممة،
 .97لعمى بوكميش، المرجع السابؽ، ص 2

، مكتبة إتجاىات حديثة في التخطيط والرقابة عمى الجودة –الجودة الشاممة وستة سيجما توفيؽ محمد عبد المحسف، 3

 .119ـ، ص 2005النيضة المصرية، مصر، 
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 محصمة جيود وتعاوف الزبائف مف الداخؿ والخارج.
 أىداف إدارة الجودة الشاممة:  - ب
 1مف بينيا: األىداؼ، مف مجموعة تحقيؽ إلى الشاممة الجودة إدارة خبلؿ المنظمة مف تسعى      

 ضمف وتطبيقيا المعرفة واكتساب التدريب استمرارية عمى بالتركيز وذلؾ :البشرية الموارد تنمية -1
 .التنافسية المزايا تنمية بغية البشرية القدرات تثميف إلى يؤدي مما المختمفة، العمؿ مجاالت

 الموارد مجمؿ مسؤولية الجودة أف عمى الشاممة الجودة إدارة ترتكز المنظمة: عناصر إنتاجية زيادة -2
 األفراد تحسيس طريؽ عف وتشجيعو الجماعي بالعمؿ لبلىتماـ تسعى فإنيا لذا المنظمة، في البشرية
 .بينيـ الوظيفية العبلقات وتحسيف واإلنتاجية التشغيمية المشاكؿ وحؿ معالجة بمسؤولية العامميف

 وزيادة المنافسيف، باقي عمى والتميز والتفوؽ العميؿ إرضاء خبلؿ مفوذلؾ  :المنظمة كفاءة تحسين -3
 .التنافسية المتغيرات مع تعامميا المنظمة في ومرونة حركية

 زيادة عمى مؤشراً  الجودة في الُمستمر التحسيف يعد إذ :السوق في التنافسية والقدرة الربحية تحقيق -4
متبلؾ المنظمة السوقية وحصة الربحية  .التنافسية الميزة وا 

حيث يتـ اإلعتماد عمى صور اإلستخدام اليادف ألبعاد التدريب والتطوير وتحسين برامج التطوير:  -5
  2في ىذا الميداف منيا: مختمفة

 التنسيؽ في مجاالت األعماؿ المختمفة. -
 البرامج التطويرية والتدريبية في مجاالت النوعية. -
القياـ بتشجيع العامميف في ممارسة حؽ التصرؼ واتخاذ القرار في المجاالت المتعمقة بتحسيف األداء  -

 وتطوير النوعية.
 التركيز عمى القيادة وأىميتيا في مختمؼ المجاالت اإلنتاجية والخدمية. -
جي والخدمي التأكيد عمى أىمية العمؿ الجماعي ونبذ النزعة الفردية في مختمؼ مجاالت األداء اإلنتا -

 وترصيف سبؿ اإلستفادة مف النزعة الجماعية في العمؿ وتكريس األبعاد اليادفة في استثمارىا بشكؿ فعاؿ.
كما صنف بعض الباحثين أىداف إدارة الجودة الشاممة إلى أىداف داخمية وأىداف خارجية وىي 

 كالتالي:
 في الشاممة الجودة إلدارة الخارجية األىداؼ تتمثؿ الخارجية: األىداف: 

 الزبون: إرضاء تحقيق 
 لدى التوقعات تغيير في المعمومات ثورة انتشار ، وساعد قبؿ ذي مف إلحاحاً  أكثر الزبوف أصبح    

 األىمية متزايد إعتبارا القيمة لمتحسيف، وأصبحت فرصة أنيا عمى إلييا ينظر الشكاوى وأصبحت الزبائف،
 .المختمفة المؤسسات ليـ تقدميا التي الجودة ومستوى النسبي السعر موازنة جاىديف الزبائف يحاوؿ بينما

                                                             
 .299ص ـ،1995والتوزيع، القاىرة،  والنشر لمطباعة غريب دار ،المعمومات عصر في اإلدارية السياسات السممي، عمي1

 . 38، ص المرجع السابؽ خضير كاضـ حمود، 2
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 وخدمات سمع تقديـ خبلؿ مف الزبائف حاجيات تمبية إلى تيدؼ الشاممة الجودة إدارة فإف الصدد ىذا وفي
 . ورغباتيـ  حاجاتيـ حسب وتطورىا لممواصفات، مطابقة

 عمى والمحافظة منيـ المزيد لجمب تمبيتيا عمى والعمؿ المستقبمية الزبائف حاجات توقع إلى تيدؼ كما
 1.الحالييف

 المنافسة: عمى القدرة تحقيق 
 العالمية المنظمة مظمة تحت العالمية التجارة إتفاقيات تنفيذ بعد سيما وال المنافسة حدة تصاعدت     

 القيود. مف وغيرىا والخدمات السمع ناحية مف العالمية التجارة بتحرير تقضي والتي لمتجارة،
 2:الداخمية األىداف 

 : التالية النقاط في الشاممة الجودة إلدارة الداخمية األىداؼ حصر يمكف     
 إغضاب دوف أعمى بأسعار البيع مف يمكف الجودة في يتحقؽ الذي التحسيف إف : األرباح تحسين 

  .التنافس عمى والقدرة األرباح تزداد ثـ ومف المبيعات، كمية مف ويزيد التسويؽ تكاليؼ مف ويقمؿ الزبوف،
 أف ينبغي والذي ،''مرة  أوؿ مف صحيحة بطريقة الصحيح الشيء افعؿ ''الشاممة  الجودة إدارة شعار إف

 الكفاءة وزيادة التكاليؼ تخفيض إلى بالتأكيد ىذا يؤدي المؤسسة، عمؿ ومجاالت أنشطة جميع في يطبؽ
  .والفعالية

 التنظيمية الفعالية زيادة : 
شراكا اإلتصاالت في تحسيناً  وتحقؽ الجماعي، العمؿ عمى أكبر قدرة تفرز الشاممة الجودة فإدارة        وا 
 دوراف معدؿ يقؿ وبيذا والموظفيف، اإلدارة بيف العبلقة وتحسيف المشاكؿ حؿ في العامميف لجميع أكبر

 العمؿ مجاالت لتحسيف بالجودة المتعمقة القرارات إتخاذ حؽ الشاممة الجودة إدارة تمنح كما، 3العمالة
 4.المشترؾ

 الحصوؿ خبلؿ مف التنافسية قدراتيا لدعـ المؤسسات سعت الجودة:  شيادات عمى لمحصول السعي 
 فتطبيؽ وعميو العالمية، لؤلسواؽ مرور كجواز وذلؾ اإليزو، شيادة وخاصة العالمية الجودة شيادات عمى
 5.الشيادة ىذه عمى لمحصوؿ السبيؿ ىو الشاممة الجودة إدارة
 قيم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة:  -4

                                                             
 .41عمر وصفي عقيمي، المرجع السابؽ، ص  1
مصر،  ،الشركة العربية لئلعبلـ العممي)شعاع(، القاىرة ،الدليل العممي لتطبيق إدارة الجودة الشاممةعادؿ الشبراوي،  2

 .8ـ، ص 2000
 .8، ص السابؽلمرجع ا عادؿ الشبراوي،3
، دار الفجر لمنشر والتوزيع، 1ط  ،إدارة الجودة الشاممةثالثية فرانسيس ماىوني، ترجمة: عبد الحكيـ أحمد الخزامي،  4

 .27ـ، ص 2000القاىرة، مصر، 
 .63أحمد سيد مصطفى، المرجع السابؽ، ص  5
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 '' بتحديد عدد مف المبادئ إلدارة الجودة الشاممة ويمكف تحديدىا فيما يمي:B.Breckقاـ ''بروس بريؾ 

 رضا العميؿ الداخمي )العامميف بالمنظمة(. - أ
 رضا العميؿ الخارجي ) العمبلء/الزبائف(. - ب
 صفرية األخطاء قدر اإلمكاف. - ت
 التركيز عمى جودة العمميات والنتائج سواء كانت سمع أو خدمات. - ث
 1التطوير والتحسيف الدائـ لمعايير الجودة. - ج

 ويمكف تمخيص أىـ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في اآلتي:   
  التركيز عمى المستيمك: -1

ؼ بحاجات ورغبات تعتمد إدارة الجودة الشاممة في مقدمة اإلىتمامات ومنو تبدأ مراحؿ التعر       
المستيمؾ ومف ثـ ترجمتيا في عمميات تصميـ المنتج والعمميات وخدمات ما بعد البيع وكذا تحسيف 

 3، ويعتمد نجاح ىذا التطبيؽ عمى جممة مف العوامؿ أىميا:2الخدمات المطموبة
ر وشروط التحديد الدقيؽ لمتطمبات واحتياجات زبائف المنظمة كافة في المنتجات والخدمات واألسعا - أ

 التسميـ ومدة الضماف.
 إيجاد حالة التوازف بيف متطمبات واحتياجات الزبائف ومتطمبات التنظيـ.  - ب
إببلغ جميع المستويات التنظيمية المعنية بيذه المتطمبات واإلحتياجات والشروط بشكؿ واضح   - ت

 ودقيؽ.
واتخاذ اإلجراءات قياس مدى رضا الزبائف عف جودة منتجات المنظمة والخدمات المقدمة  ليا   - ث

 التطويرية في ضوء نتائج ىذا القياس.
إدامة اإلتصاؿ اليادفة مع زبائف المنظمة لخمؽ عبلقات مفيدة فيما بينيما تعود معطياتيا بالنفع عمى   - ج

 الجانبيف معًا. 
 إتباع المنيج العممي في اتخاذ القرارات:  -2

القرارات استنادا إلى الحقائؽ وتبني المفيـو العممي  تخاذايعتمد مفيـو إدارة الجودة الشاممة عمى         
لحؿ المشكبلت مف خبلؿ فرص التحسيف ويشترؾ في التنفيذ جميع العامميف مف مديريف وقوى عاممة 

أساسيا القرارت  مىوعمبلء وذلؾ مف خبلؿ التفيـ الكامؿ لمعمؿ ومشكبلتو وكافة المعمومات التي تتخذ ع
 4.لممعمومات ؤكف وىذا يعتمد بدوره عمى جياز

                                                             
 .70ص ، المرجع السابؽ ،TQMأساسيات إدارة الجودة الشاممة مدحت أبو النصر، 1

 .94قاسـ نايؼ عمواف، المرجع السابؽ، ص  2

 .13ـ، ص 2009، دار دجمة، عماف، األردف، 1ط  ،ISO 9001:2008 العممي لممواصفة التطبيقإسماعيؿ القزاز، 3 
 .53ـ، ص 2002الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، مصر،  ،إدارة الجودة الكميةصونيا محمد البكري،  4
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 منع األخطاء قبل حدوثيا:  -3
إف المؤسسات تركز عمى منع األخطاء قبؿ حدوثيا ووقوعيا ولتحقيؽ ذلؾ فإنو يجب عمييا أف تقوـ      

بوضع واستخداـ المعايير المناسبة لقياس الجودة المنتجات مف السمع والخدمات قبؿ وأثناء وبعد اإلنتاج 
استخداـ  فاـ المعايير التي تنتظر حتى تقع األخطاء لتعالجيا حيث يترتب عوبالتالي تمتنع عف استخد

 1.تمؾ المعايير تبدد الموارد المستخدمة في اإلنتاج
 معمومات التغذية العكسية:  -4

يعتبر ىذا المبدأ مساىمًا بشكؿ كبير في تحقيؽ مبادئ إدارة الجودة الجودة الشاممة ذلؾ مف خبلؿ       
توفير شبكة اإلتصاالت التي تحقؽ عممية الحصوؿ عمى المعامبلت المطموبة في الوقت المبلئـ والتي 

كما أف  2اع في الشركة.تعتبر مف العوامؿ األساسية التي تساىـ في تمييد وزيادة فرص النجاح واإلبد
 3.تدفؽ المعمومات  وأنظمة االسترجاع الفعالة يسيؿ عممية التحسيف المستمرة داخؿ المؤسسة

 التحسين المستمر:  -5
وذلؾ بتحسيف كؿ مظير مف مظاىر العمميات، وفي نطاؽ الواجبات اليومية لؤلفراد المسؤوليف      

بذؿ  ىدف عام:جودة بتحقيؽ ىدفيف أساسييف ىما: عنيا، ويتميز التحسيف المستمر لمعمميات وال
الجيود جميعيا بصورة تجعؿ التحسيف يبدو سيبًل في كؿ قسـ مف أقساـ المنظمة ويكوف مرتبطًا 

 بالفعاليات واإلمكانيات التنظيمية جميعيا عندما يتسمـ الزبوف السمعة أو الخدمة. 
 4العمؿ المنجز كامبًل.التركيز الكبير عمى العمميات والتي تجعؿ  وىدف خاص:

 مراحل تطور إدارة الجودة الشاممة: -5
 الحاضر، حيث شيد في وحتى القديمة العصور منذ متعددة بمراحؿ الشاممة الجودة إدارة مرت 

 عمى الرقابة في اإلحصائية األساليب عمى التركيز مف الجودة إدارة مجاؿ في ممموساً  تحوال ـ1980 عاـ
 األكبر الدور بانييفالمي كاف وقد المنظمة، في عديدة بجوانب ترتبط إدارية فمسفة الجودة اعتبار إلى الجودة

 الفمسفة. ىذه صياغة في
 التالية: المراحؿ إلى الشاممة الجودة إدارة مفيـو تطور مراحؿ تقسيـ يمكف وعموماً  

 (:م1939 – م1929أواًل: مرحمة الفحص والتفتيش )

                                                             
 .330ـ، ص  2003الناشر المكتبة العصرية المنصورة،  ،مداخل إدارية معاصرة لتحديث المنظماتأحمد محمد غنيـ،  1

 .96، المرجع السابؽ، ص قاسـ نايؼ عمواف2
سماعيؿ السيد، ،محمد فريد الصحف 3  .154ـ، ص 2000 مصر، الدار الجامعية لمنشر، اإلسكندرية،، التسويق وا 

دارة الجودة مقارنة بين اإلدارة -اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركاتصبلح الديف حسف السيسي، 4 التقميدية وا 
 .48ـ، ص 2011، دار الكتاب الحديث، القاىرة، مصر، 1، ط الشاممة
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 اإلنتاج وظيفة بيف الفصؿ ضرورة إلى أدى مما اإلنتاج بغزارة التطور مف المرحمة ىذه تميزت لقد     
نصبت التفتيش، ووظيفة فعبًل،  إنتاجو تـ الذي المعيف الُمنتج جودة مستوى مراقبة عمى الفحص وظيفة وا 

فتضمنت ىذه المرحمة فحص المنتوج لتحديد مدى مطابقتو لممواصفات الفنية المحددة مسبقا وتحديد 
)غير المطابقة لممواصفات(، ويقـو عمى كشؼ األخطاء بعد حصوليا ال الوقاية منيا  المعابةالمنتجات 
والقياـ بالسيطرة عمى الجودة ىنا يتطمب وجود مفتشيف في مواقع محددة مف عممية اإلنتاج إضافة  ومنعيا،

المصانع أصبح ىذا إلى المعدات واألجيزة البلزمة لمقياس واإلختبار والفحص، ومع التوسع في اإلنتاج و 
 1المنيج مكمفًا لممنظمة.

 أو الخطأ يكوف بتصحيحيا، وىنا والقياـ األخطاء اكتشاؼ عمى فقط تركز كانت المنتج فحص عممية إف
 األساس. مف بمنعو تقـ لـ الخط، ولكف اكتشفت الفحص عممية وأف فعبل،  حصؿ قد التمؼ أو العيب

 (:م1979 – م1931ثانيًا: مرحمة مراقبة الجودة )
 اإلحصائية واألساليب  النشاطات كافة الجودة مراقبة تشمؿ الجودة، ضبط مرحمة أيضا عمييا ُأطمؽ    
جودة  عمى الرقابة''بنشر كتاب  المرحمة ىذه وبدأت السمعة، ُمواصفات مطابقة عمى المحافظة تضمف التي

 بإستخداـ الجودة عمى الرقابة قسـ ظيور عمى شجع الذي األمر، '' Ranfordرانفورد ''المنتجات لصاحبو 
 Bell''األمريكية اليواتؼ شركة حينيا كانت وقد الجودة، عمى الرقابة في المختمفة اإلحصائية األساليب

telephone ''تـ إذ الجودة عمى الرقابة في متميزة أساليب تطبيؽ عمى عممت التي الرائدة الشركات مف 
  2.مرة ألوؿ لمفحص مخصص قسـ إنشاء

 بإحتياجات متزايداً  اىتماماً  المرحمة ىذه عرفت لقد (:م1986 –م1979ثالثًا: مرحمة تأكيد الجودة )
 : وىي الجودة تأكيد مفيـو ظيور عمى شجعت رئيسية عوامؿ ثبلثة وىناؾ وأولوياتو الزبوف

 .الصناعية العمميات في اإلحصائية والطرؽ المبادئ تطبيؽ  -
 أجؿ مف المقدمة المنتجات جودة لدرجة موضوعية وأدلة لممستعمميف ضمانات تقديـ ضرورة -

 .ثقتيـ كسب
 .والمراقبة الصيانة وأعماؿ  اإلصبلحات تكاليؼ مف التقميؿ ضرورة -

 العممية أو المنتج بأف الثقة لتوفير البلزمة اإلجراءات كافة تتضمف الجودة تأكيد عممية إف     
 فمسفة إلنشاء يتطور أف ينبغي اإلدارة تفكير أسموب فإف ذلؾ عمى الجودة، وبناءاً  بمتطمبات تفي

الجودة  تأكيد األواف، ومرحمة فوات بعد الخطأ واكتشاؼ الفحص مف بدالً  الوقاية عمى تعتمد رقابية
تشمؿ بمنظورىا عممية التخطيط لمجودة، باإلضافة إلى ضرورة دراسة تكاليؼ الجودة ومقارنتيا 

تحصيميا مف تطبيؽ نظاـ تأكيد الجودة، كما أف مسؤولية الجودة لـ تعد مف مياـ بالفوائد الُممكف 
                                                             

 .57سابؽ، صالمرجع الرعد عبد اهلل الطائي، عيسى قدادة، 1
 ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ،عصري لمجودة والتنافسيةدليل  – 9999إدارة الجودة الشاممة واأليزو أحمد سيد مصطفى، 2

 .25ـ، ص 2005 مصر، القاىرة،
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القسـ الواحد المسؤوؿ عف الجودة، ولكف أصبحت المسؤولية مف مياـ المنظمة ككؿ، فيي جزء ال 
 استخداـ الجودة تأكيد يتبنى أخطاء بدوف اإلنتاج لشعار تحقيقا أنو ، كما1يتجزأ مف خطط المنظمة

 2:الرقابة مف اعأنو  ثبلث
  الوقائية: الرقابة -1

 حدوثو منع عمى والعمؿ وقوعو قبؿ الخطأ الكتشاؼ بأوؿ أوال العمؿ بتنفيذ تعني التي الرقابة وىي  
  المرحمية: الرقابة -2

 ينتقؿ ال بحيث الجودة مستوى مف لمتأكد تصنيع مرحمة كؿ انتياء بعد المنتج بفحص وتعني   
 .جودتو مف والتأكد فحصو بعد إال ألخرى مرحمة مف الصنع تحت المنتج

  :البعدية الرقابة - 3
 لخموه ضمانا وذلؾ الزبوف ليد انتقالو وقبؿ تصنيعو مف االنتياء بعد المنتج جودة مف التأكد وتعني        

 .العيوب أو األخطاء مف
 : مرحمة الجودة اإلستراتيجية رابعًا:
 حالة في العالمية التجارة دخوؿ بسبب ذلؾ ـ وكاف1980وـ 1970الفترة  بيف المفيوـ ىذا ظير      
 شركة ، وكانت اليابانية الشركات قبؿ مف خاصة السوؽ، في حصص أكبر لكسب المنظمات بيف منافسة
IBM 3.اإلستراتيجية الجودة إدارة تبنت أمريكية شركة أوؿ األمريكية 

في إستراتيجية األعماؿ لممنظمة، وتعتبر ىذه  وما يميز ىذه المرحمة عف المراحؿ السابقة ىو تبني الجودة
المرحمة، المرحمة التمييدية القريبة والمباشرة لظيور منيج إدارة الجودة الشاممة، ونجد مف ال يميز بيف ىذه 

 4المرحمة ومرحمة إدارة الجودة الشاممة فيعتبرىما واحدا.
 :م إلى يومنا ىذا1989مرحمة إدارة الجودة الشاممة:  خامسًا:
 ظيور في تجمت وتقنية إقتصادية، إجتماعية، تحوالت العشريف القرف أواخر في العالـ شيد      

 المنظمات إىتماـ تزايد إلى أدى مما الجمركية الحواجز إلغاء التكنولوجي، التقدـ اإلقتصادية، التكتبلت
 األمر بالغرض تفي ال لمجودة السابقة المداخؿ أصبحت التحديات ىذه كؿ المستيمكيف، وأماـ برغبات
 ىذا ويتضمف السابقة، المداخؿ مف وأوسع أشمؿ لمجودة جديد مدخؿ انتياج إلى أدى بالمسيريف الذي

 العامميف مشاركة وتشجيع  الجماعي العمؿ عمى ويركز المنتج جودة إلى باإلضافة العمميات جودة المدخؿ
  .واندماجيـ

                                                             
مجمة الحقيقة، جامعة أدرار، الجزائر،  ،''إدارة الجودة الشاممة مدخل لمتمييز والتنافس عمى المستقبل''قويدر عياش، 1

 .254ـ، ص 2008، مارس 11العدد 
 . 67ص ،، المرجع السابؽيوسؼ حجيـ الطائي وأخروف2
 .16ـ، ص 2006دار الصفاء لمنشر والتوزيع، األردف،  ،إدارة الجودة الشاممة وخدمة العمالءمأموف سميماف الدراركة، 3
 .71سابؽ، ص المرجع الرعد عبد اهلل الطائي، عيسى قدادة،  4
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 المجاالت، جميع في الياباف حققتو الذي الباىر والتفوؽ العالمية المنافسة اشتداد المرحمة ىذه عرفت وقد
 ىو الياباف في طبؽ الذي لمجودة الشامؿ التسيير بأف يعترفوف والتسيير اإلدارة عمـ في الُخبراء جعؿ ما
 2، فيتضح أف إدارة الجودة الشاممة أكثر عمقًا وشمواًل مف إدارة الجودة اإلستراتيجية.1نجاحيا عوامؿ أحد
 اإلىتماـ مرحمة ستكوف بأنيا الميداف ىذا في العممية األبحاث إلييا تشير التي المستقبمية المرحمة وفي

نتاج تقديـ خبلؿ مف بالزبوف  عند المنتج عمى الحصوؿ وسرعة سيولة حيث مف فيو يرغب ما كؿ وا 
 ب.الطم
 إلى أدى مما والبشرية التجارية، والتنظيمية، اإلستراتيجية األبعاد عمى تشتمؿ لمجودة الحديثة فالنظرة 

 جميع قبؿ مف تسييرىا يتـ وأف مواردىا، وبمختمؼ المنظمة وظائؼ بجميع المرتبطة الشاممة الجودة بروز
 ممثبل الداخمي الزبوف ليشمؿ واسعا أصبح الزبوف مفيـو أف إلى باإلضافة بالجودة، المختصيف ال العامميف

 مف لمعميؿ قيمة تقديـ تعني الشاممة الخارجي، فالجودة والزبوف والكفاءات، البشرية الموارد مختمؼ في
 بتخفيض المرتبط االقتصادي البعد ببعديف، تتميز فيي العمؿ، وأساليب المنظمة وظائؼ في التحكـ خبلؿ

رضاء العامميف وتحفيز بتعبئتو المرتبط االجتماعي والبعد التكاليؼ،  العمبلء. وا 
 عمى التركيز منظور مف الجودة عمى التركيز خبلؿ مف الشاممة الجودة إلدارة الجديد المفيـو يتجمى وبذلؾ
ستخداـ العميؿ، رضا تحقيؽ  .كفريؽ األفراد مع التعامؿ لدراسة العممية الطرؽ وا 
التقميدي ىذا اإلطار ُيمكف إبراز بعض التغييرات التي أحدثتيا إدارة الجودة الشاممة في الفكر اإلداري  وفي

  3في أىـ المجاالت، وذلؾ عمى النحو التالي:
دارة الجودة الشاممة. 92الجدول رقم )   (: يوضح الفرق بين اإلدارة التقميدية وا 

                                                             
1
 Ben dicte et Jean muller, «  La qualité totale, guide pratique pour les technicien », 

entreprise moderne d’édition, paris, 1988, p 24. 

ـ، 2002، مطبعة األشقر، العراؽ، 1ط ،9999دارة الجودة الشاممة ومتطمبات اإليزوإإبراىيـ العاني خميؿ وآخروف، 2

 .15ص
دصبلح الديف حسف السيسي، 3 ارة الجودة اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارن بين اإلدارة التقميدية وا 

 .84-82ص، ص  المرجع السابؽ، ،الشاممة

 

 )االدارة المعاصرة( ادارة الجودة الشاممة التقميدية اإلدارة مجال المقارنة
 والسعادة لدى العمبلءتحقيؽ الرضا  تعظيـ العائد عمى االستثمار اليدف الكمي

 الييكل التنظيمي
ىرمي يتصؼ بالجمود في -عمودي

 خطوط السمطة والمسؤولية.
 مسطح ومرف وأقؿ تعقيدا. -أفقي

ذا ما تـ التوصؿ  الجودة تحدد ماىية الجودة وا 
 إلى مستويات ىذه الجودة.

تطمب المنظمة مف زبائنيا توصيؼ 
الجودة، وتطور مقاييسيا لتحديد فيما إذا 

تـ التوصؿ إلى متطمبات الزبائف 
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 وتوقعاتيـ وتجاوزىا.

 تركيز عمى المدى القصير التخطيط
تكامؿ وتوازف بيف المدى القصير 

 والطويؿ.
 )فرؽ العمؿ( جماعي، تعاوني فردي أسموب العمل

الرقابة بااللتزاـ الذاتي والتركيز عمى  الرقابة المصيقة والتركيز عمى السمبيات. نوع الرقابة
 اليجابيات.ا

صدار األوامر القيادة اإلدارية  ديمقراطية قائمة عمى المشاركة سمطوية، وا 

 السمطة، والقرارات
مركزية وتبنى القرارات عمى المشاعر 

 واألحاسيس التمقائية.

ال مركزية وتأكيد عمى تفويض السمطة 
وتبنى القرارات عمى أسس مف الحقائؽ 

 واألنظمة.

 اقتصادي( مادي)الفرد رجؿ التحفيز
)التجديد  مادي ومعنوي وفكري

 واالبتكار( في آف واحد
رضاء الزبوف مف خبلؿ كمية اإلنتاج الربح  مف خبلؿ الجودة العالية وا 

 جماعي فردي حل المشاكل
 محددة، واضحة، مفيومة. ال تتسـ بالوضوح التاـ متطمبات العمل

 عالقات العمل
تتصؼ عبلقات الرئيس -الشؾ

بصفات التواكؿ والحقوؽ بالمرؤوسيف 
 والسيطرة.

الثقة العالية بيف الرؤساء والمرءوسيف، 
تتحوؿ عبلقات الرئيس بالمرؤوسيف إلى 
عبلقات قائمة عمى االعتماد المتبادؿ 

 والثقة وااللتزاـ مف الجانبيف

كشؼ األخطاء ومحاسبة المسؤوؿ مف  ىدف الرقابة
 خبلؿ اإلشراؼ المصيؽ

باب ووصؼ كشؼ األخطاء لتحديد األس
 العبلج وتنمية الرقابة الذاتية.

 الجودة العالية التكمفة وكمية اإلنتاج بالدرجة األولى ىدف اإلنتاج
 مستمر عند الحاجة والضرورة التطوير والتحسين
 النمو والتطور األماف واالستقرار الوظيفي إىتمام األفراد
 لممنظمةلزرع الوالء واالنتماء  لحب العمؿ توجيو األفراد

 تنمية األفراد
التدريب وقت الحاجة، والنظر إلييا أنيا 

 كمفة.
التدريب والتنمية المستمرة، تنمية ذاتية، 

 والنظر إلييا أنيا استثمار
 مسؤولية الجميع محصورة في جية معينة مسؤولية الجودة

 الداخمي والخارجي الخارجي فقط الزبون
 خير معيف خصـو الموردون

 الشراء بما يخدـ الجودة الشراء بأقؿ سعر ىو اليدؼ المستمزماتشراء 

الفصؿ بيف السمطة التنفيذية  الموائح واألنظمة
 واالستشارية

 الجمع بيف السمطتيف في فريؽ واحد

 واسعة تعتمد عف طريؽ فرؽ العمؿ ضيقة تعتمد عمى الفرد الخبرة
جراء  حفظ البيانات البيانات  المقارنات البينيةتحميؿ البيانات وا 
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اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة صبلح الديف حسف السيسي،  مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمى: المصدر:
دارة الجودة الشاممة  .84-82، ص، ص الشركات مقارن بين اإلدارة التقميدية وا 

التي كانت سائدة ( إف إدارة الجودة الشاممة غيرت بعض المفاىيـ 02نستنتج مف الجدوؿ رقـ ) 
طبقا لمتفكير اإلداري التقميدي، مما رتب عمى عاتؽ المديريف في عصر إدارة الجودة الشاممة بعض 
 األعباء والمسؤوليات، ويمكف القوؿ بأف إدارة الجودة الشاممة قد خطت خطوات بعيدة عف اإلدارة التقميدية.

 :يميما  نتجنست أف يمكف الشاممة الجودة إدارة تطور مراحؿ خبلؿ ومف

 . وقوعيا منع إلى العيوب تصحيح مف الجودة مفيـو إنتقؿ -
 لمجودة اإلستراتيجي الدور إلى المنظمة في الجودة وقسـ العماؿ ورئيس الحرفي مف تدرج اإلدارة دور -

 .العميا اإلدارة تتواله بحيث
 .الزبوف منظور إلى المنتج منظور مف الجودة ضبط مفيـو تدرج  -
 .الحاجات إلى ثـ الخدمات إلى ثـ العمميات إلى بالمنتج اإلىتماـ مف اإلنتقاؿ - 

 فمسفة ومف المنظمات ككؿ، جودة إلى النيائي المنتج مفيـو جودة مف إنتقمت ىنا الجودة أف كما نبلحظ
 والتطور التقدـ رغـ ألنو  المراحؿ، ىاتو  عند التوقؼ نستطيع الجودة، وال إدارة إلى الجودة عمى الرقابة

 أساليب ونتوقع أخرى تطورات ستشيد  أنيا إال العصور، مرّ  عمى الجودة  عمي مستوى مفيـو الحاصؿ
ختبلؼ وتغير التكنولوجيات في لمتطورات راجع وذلؾ جديدة لضبط الجودة،  والزبائف المستيمكيف أذواؽ وا 

 أساليب عف البحث  في تفرض التي البيئية تحدياتال جديدة، تحديات  خضـ  في ونحف وخاصة
 ومراعاة لمعامميف وقيمة لمزبوف، شاممة تحقيؽ قيمة نحو اإلتجاه ىنا يتحوؿ بحيث لمجودة، حديثة وتطورات
 .التحديات مختمؼ

 ثالثًا: تنظيم ومتطمبات إدارة الجودة الشاممة.
 كيفية التنظم إلدارة الجودة الشاممة:  -1

أو شركة بجدوى اإلدارة الشاممة لمجودة لئلستفادة بمزاياىا، عندما تقتنع اإلدارة العميا ألي مؤسسة     
 وتقرر البدء في إنشاء نظاـ شامؿ لمجودة، فإف أوؿ ما تبدأ بو ىو التنظيـ.

  1والتنظيـ لمجودة في ىذه الحالة يتـ عمى ثبلث مراحؿ وىي عمى النحو التالي:
 يتـ فييا ما يمي:المرحمة األولى:  *
 ودة مف مستويات اإلدارة العميا ومف مياـ:يتـ إنشاء مجمس لمج -1

 ينمي ويوجو عممية إدارة الجودة الشاممة. -
 ينشئ ويوجو أنشطة الفرؽ القيادية لمجودة بالشركة. -
 يضع نظامًا لتحفيز العامميف لممشاركة في إنجاح إدارة الجودة الشاممة. -

                                                             
 .)بتصرؼ(.23، 22ص ص  ،المرجع السابؽعادؿ الشبراوي، 1
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 يوافؽ عمى مقترحات مشروعات الجودة التي تقدميا فرؽ تحسيف الجودة. -
 يتابع النتائج التي تحققت في إطار عممية إدارة الجودة الشاممة، وينقؿ ىذه النتائج إلى مف ييمو األمر. -
 يقود عممية تخطيط الجودة. -
 يشترؾ في اإلحتفاالت التي تقاـ لتكريـ المتميزيف في مجاؿ إدارة الجودة الشاممة. -
 الجودة الشاممة وتنفيذه. يوفر الموارد المالية والبشرية البلزمة لتطبيؽ نظاـ إدارة -
 يعمؿ عمى تنفيذ برامج تدريب مناسبة في مجاؿ إدارة الجودة الشاممة. -
يتأكد مف إشتراؾ اإلدارة العميا المباشر في أنشطة إدارة الجودة الشاممة، بما في ذلؾ اإلشتراؾ في البرامج  -

 التدريبية لمجودة.
 يضع األىداؼ السنوية إدارة الجودة الشاممة. -

إختيار مدير لمجودة وفريؽ لتصميـ الجودة، بحيث يكوف أعضاؤه مف رجاؿ اإلدارة الوسطى، ومف  يتـ -2
 أىـ واجباتيـ ومياميـ:

 دراسة مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا. -
 إعطاء توصيات بمدى إمكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة. -
 ، وفي حالة الموافقة عمى تطبيقو يقترح خطة أولية.إقتراح المدخؿ إلنشاء نظاـ اإلدارة لمجودة الشاممة -

 يتـ فييا ما يمي:*المرحمة الثانية: 
يتـ إنشاء فريؽ قيادي لمجودة في كؿ وحدة أو قسـ لو نفس مياـ مجمس الجودة بالشركة، ومف أىـ   -1

 ميامو العمؿ عمى تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة في الوحدة التي يمثميا.
إختيار إحدى الوحدات أو األقساـ المناسبة لتجربة تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة الذي تـ   -2

 تصميمو مف خبلؿ فرؽ تحسيف الجودة.

 تكويف فريؽ لتحسيف الجودة وتعييف منسؽ ليذه الفرؽ.  -3
 يتـ فييا ما يمي:  المرحمة الثالثة:*

ريبية يتـ تكويف فرؽ لتحسيف الجودة في باقي الوحدات في حالة اإلقتناع بنجاح التطبيؽ في الوحدة التج
إدارة الجودة الشاممة، ويستمر ىذا التنظيـ واألقساـ ومنسؽ لكؿ وحدة، وبذلؾ يكوف قد اكتمؿ بناء تنظيـ 

 في المستقبؿ.
 1والشكؿ الموالي يبرز أطراؼ اإلدارة الشاممة لمجودة:
 أطراف اإلدارة الشاممة لمجودة

 

                                                             
وأساليب حديثة أخرى في إدارة  SIX SIGMAإسماعيؿ إبراىيـ القزاز، رامي حكمت الحديثي، عادؿ عبد الممؾ كوريؿ، 1
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( 93رقم ) الشكل             
 يبين أطراف إدارة الجودة الشاممة

وأساليب حديثة  SIX SIGMAإسماعيؿ إبراىيـ القزاز وآخروف، المصدر: من تصمم الباحثة باإلعتماد عمى: 
 .255ص ، أخرى في إدارة الجودة الشاممة

 

 تطبيق إدارة الجودة الشاممة: ومتطمباتمراحل  -3-2
 تطبيق إدارة الجودة الشاممة: مراحل -3-2-1

 يتطمب تطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة عدة مراحؿ وىي كاآلتي: 
 :مرحمة اإلعداد 

يتمثؿ اليدؼ األساسي مف ىذه المرحمة اعتبار الجودة الشاممة جزءًا مف ثقافة المنظمة، والتركيز       
 عمى الدعـ التاـ مف قبؿ اإلدارة العميا لممنظمة، وتتضمف ىذه المرحمة الخطوات التالية: 

تعزيز الوعي بأىمية التطوير المستمر، وذلؾ مف خبلؿ التشخيص العممي لمشاكؿ المنظمة، وبياف  -أ
 التحديات التي تواجييا. 

تحديد إحتياجات المستفيديف ومتطمباتيـ واتجاىاتيـ ورغباتيـ، واعتبارىا أساسًا ميمًا مف أسس  -ب
 صياغة أىداؼ المنظمة.

 الفكرية إلدارة الجودة الشاممة.تعريؼ قيادات المنظمة باألسس  -ج
إلتزاـ القيادات اإلدارية بفكر التميز اإلداري والجودة الشاممة، فضبًل عف مساندتيا لتطوير أداء  -د

 1العامميف.
 :مرحمة التخطيط 
وفييا يتـ وضع الخطط التفصيمية لمتنفيذ وتحديد الييكؿ الدائـ والموارد البلزمة لتطبيؽ النظاـ، وفي     
 لمرحمة أيضًا يتـ اختيار:ىذه ا

 .الفريؽ القيادي لبرنامج إدارة الجودة 
 .المقرريف 
 .المشرفيف 

      2ويتـ التصديؽ عمى ىذه الخطة بعد الموافقة عمييا مف جميع أعضاء الفريؽ.
 وتتضمف ىذه المرحمة الخطوات التالية: 

                                                             
 .192قاسـ نايؼ عمواف، المرجع السابؽ،  ص  1
 .270ص  المرجع السابؽ،توفيؽ محمد عبد المحسف، 2

 المجتمع الزبائن العاممون المستثمرون
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قناعيـ بمفاىيـ ا -أ  لتميز اإلداري لمجودة.تعريؼ العامميف في المنظمة بالجودة الشاممة وا 
تشكيؿ مجمس لمجودة الشاممة مف ذوي الرأي والمعرفة بالوضع الراىف لممنظمة، عمى أف يختص ىذا  -ب

 المجمس بإدارة وتوجيو ودعـ العمميات المتعمقة بإدارة الجودة الشاممة.
تعييف مدير لمجودة الشاممة مف بيف رؤساء الوحدات التنظيمية لممنظمة، ممف تتوفر لدييـ ميارات  -جـ

 متميزة و قيادية.
إعداد خطة شاممة لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة، بمشاركة جميع العامميف لبلستفادة مف تنوع آرائيـ  -د

 وضماف التزاميـ، وكسب رضاىـ.
مومات عمى مستوى المنظمة، بما يمكنيا مف مواكبة التكنولوجيا وضع خطة لتطوير نظـ المع -ه

 1المستخدمة في معالجة البيانات.
 مرحمة التقويمEvaluation : 
تيدؼ ىذه المرحمة إلى توفير المعمومات المتعمقة بالمنظمة وأولويات تطويرىا، وتتضمف ىذه       

 المرحمة الخطوات التالية:
 ظمة والتعرؼ عمى جوانب القوة لدعميا والضعؼ لمعالجتيا.تشجيع الوضع الحالي لممن -أ
تحديد معايير لقياس الجودة الشاممة، وىذه يمكف اشتقاقيا مف المعايير العالمية شريطة تناسبيا مع  -ب

 بيئة عمؿ المنظمة.
 مرحمة التطوير:   -د
ومعالجة المشاكؿ وتتضمف ىذه  تختص ىذه المرحمة بالتطبيؽ الفعمي إلدارة الجودة الشاممة،      

 المرحمة عمى ما يمي: 
 تفعيؿ عمؿ فريؽ الجودة الشاممة. -أ
 تحديد المسؤوليات وتعريؼ جميع العامميف بدورىـ في عممية التغيير. -ب

المراجعة الدورية لمجيود المبذولة في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة وتحقيؽ التقدـ في التطبيؽ  -جـ 
 والمشاكؿ التي تواجيو وما يمكف االستفادة مف التجارب المماثمة.

  :مرحمة التحسين المستمر 
مرة أخرى تستيدؼ ىذه المرحمة التعرؼ عمى أفضؿ الممارسات وأفضؿ األداءات مف أجؿ استثمارىا      

 في عمميات التطوير المستمر وتتضمنو كاآلتي:
 االستعانة بخبراء الخبرة الشاممة في تقويـ برنامج التطبيؽ.   -أ
 ( لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مع منظمات خدمةBenchmarkingإجراء مقارنة مرجعية لؤلداء)  -ب

 مماثمة.
 نظمة لممشاركة في عممة التطبيؽ.دعوة جميع األطراؼ المعنية بتطوير عمؿ الم   -جـ 
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تزويد جميع العامميف في المنظمة بالتغذية العكسية عف نتائج التقويـ، ثـ العودة مرة أخرى إلى    -د
 1التخطيط لبلستمرار بعممية التحسيف المستمر لمجودة الشاممة. مرحمة

 متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة: -2
وتبني قناعة ثابتة بالجودة الشاممة لدى بعض المنظمات الطموحة، البد لكي تؤسس فمسفة راسخة  

 2أف تعتمد ىذه المنظمات بؿ وتطبؽ حزمة مف المتطمبات الضرورية، والتي مف أىميا:
إيماف المنظمة بضرورة تطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة، وأف تدرؾ مسؤولياتيا اتجاه المتغيرات   -1

 حروب المنافسة، وأف تكوف إدارتيا منتبية لقيادة عمميات التغير.العالمية الجديدة، بما في ذلؾ 
 السعي لتحقيؽ أىداؼ محدودة لممنظمة، وذلؾ لمولوج المبدئي في مدخؿ اإلدارة الشاممة لمجودة.  -2
توظيؼ أىداؼ المنظمة لخدمة المستيمؾ ولذلؾ يجب أف تكوف األىداؼ المرتبطة باحتياجات   -3

 لطويؿ، دوف التركيز عمى تحقيؽ األرباح عمى المدى القصير.ورغبات العمبلء عمى المدى ا
التنبيو عمى كافة إدارات وأقساـ المنظمة عمى تعاوف الجميع في تبني فمسفة إدارة الجودة الشاممة   -4

يجاد نوع آخر مف التعاوف بيف إدارات المنظمة والمكاتب اإلستشارية المتخصصة،  داخؿ المنظمة، وا 
 الشامؿ لمجودة. وذلؾ في تطبيؽ المدخؿ

تدريب العامميف بما فييـ مديري المنظمة عمى أساليب ونماذج حؿ مشكبلت الجودة، وذلؾ   -5
 إلدخاؿ التحسينات والتطويرات، باستخداـ النماذج المعينة في ىذا الخصوص.

 اإلعتماد عمى قواعد راسخة لمبيانات والمعمومات التي تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة.  -6
إعطاء التفويضات لبلزمة لمموظفيف دوف التدخؿ في كؿ صغير وكبير، لتشجيعيـ عمى اإلبتكار    -7

وأداء العمؿ عمى خير ما يكوف، حتى ال يصيبيـ القمؽ ثـ الفشؿ ثـ اإلنخفاض في الجودة بشكؿ 
 عاـ.

 .والترىيبإتباع سياسات التشجيع والبعد عف سياسات التخويؼ  -8
تمؿ التدريب عمى دورات تنشيطية في المواد التدريبية التي تتعمؽ بإدارة التدريب المستمر، أي أف يش -9

الجودة الشاممة، عبلوة عمى اتباع ما يتناسب مف الوسائؿ والطرؽ المتقدمة، بيدؼ تحقيؽ مستويات 
 جيدة مف الجدارة والكفاءة التي تمكف المنظمة مف التصدي لموجات المنافسة.

الجودة، وذلؾ بتكويف فرؽ عمؿ ميمتيا تصميـ وتحسيف جودة استمرار عممية تحسيف وتطوير  -19
الخدمات أو المنتجات السمعية بالشكؿ الذي تكوف فيو ىذه الخدمات أو السمع ممبية لمتطمبات واحتياجات 

 وتطمعات جميور المستيمكيف، وىذا يتطمب تكويف حمقات لرقابة الجودة.
 : إدارة الجودة الشاممةرابعًا: أىم رواد 
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  وائؿ وأىـ رواد إدارة الجودة الشاممة نذكر ما يمي:مف أ

 إدوارد ديمنغEdward Deming : 
تتمثؿ فمسفة ''ديمنغ'' في إدارة الجودة الشاممة في أربعة عشر مبدأ تعتبر حجر األساس لبناء أي  

 إستراتيجية في مجاؿ الجودة الشاممة وىي كالتالي: 
بحيث يجب عمى المؤسسة تحديد أغراضيا وأىدافيا  تحديد ونشر أىداف وأغراض المؤسسة:   -1

باستمرار، وأف تقـو بنشرىا مف خبلؿ رسالتيا إلى الميتميف كالعمبلء والمورديف والموظفيف وأفراد المجتمع 
 المحمي، وذلؾ حتى تكوف معروفة مف قبؿ الجميع.

رؾ فيو ويتحمؿ مسؤوليتو بحيث يجب أف تمثؿ ىذه الفمسفة قرارًا يشت إنتياج فمسفة عمل جديدة:   -2
 كؿ فرد في المؤسسة.

 عدم اإلعتماد عمى الفحص الكمي كوسيمة وحيدة لمحصول عمى الجودة، واعتماد الرقابة الوقاية:   -3
فالغرض مف الفحص تحسيف العمميات وتخفيض التكمفة، أما الرقابة الوقائية فيعني ''ديمنغ'' بيا منع وقوع 

 األخطاء أصبًل.
ال يمكف أف يتجاىؿ العمؿ المربح إطبلقًا سعر البيع،  تقييم العمل عمى أساس السعر فقط:إلغاء    -4

ولكف ''ديمنغ'' أكد عمى تكاليؼ الحصوؿ عمى أحد األشياء ال يجب أف تكوف اإلىتماـ األوؿ والوحيد، 
مع  -يمثؿ ىذاوقاؿ إف اىتمامات الموّرد والتزامو برضى العميؿ المرتقب يجب أف يكوف موجو اإلىتماـ، و 

 القاعدة التي يقـو عمييا انتقاء الموّرد. –تكمفة الحصوؿ عمى أحد األشياء 
حيث ذكر ''ديمنغ'' أنو يجب عمى الموظفيف أف يتدربوا عمى طريقة  إنشاء مراكز لمتدريب الفاعل:   -5

 أداء أعماليـ ويجب أف يكوف تدريب الموظؼ متعمقًا مباشرة بعممو، ومناسبًا لممسؤولية التي يتحمميا.
فالقائد الجيد داعـ لموظفيو ويسعى لتطويرىـ وتحسيف ميارتيـ، حتى  إيجاد القيادة الفاعمة:   -6

زالة  يستطيعوا أف يؤدوا أعماليـ بالشكؿ المطموب، والقائد الجيد يسعى دائمًا إلى التحسيف المستمر وا 
 العقبات التي تعترض سير عممية التحسينات في المؤسسة.

يمكف أف يمثؿ الخوؼ عقبة كبيرة تحوؿ دوف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة، فاإلىتماـ إزالة الخوف:    -7
 وظفوف بشكؿ يشعروف فيو باألماف داخؿ المؤسسة.بالجودة يستمـز أف يعمؿ الم

حبلؿ التعاوف بينيـ مف خبلؿ إنشاء تفعيل فرق العمل   -8 : حؿ الصراعات التنظيمية بيف العامميف وا 
 فرؽ العمؿ وعمى اإلدارة أف تقـو بتفعيؿ دور مجموعات العمؿ لموصوؿ إلى أىداؼ المؤسسة.

د ديمنغ ىؤالء الذيف يعتقدوف أف الجودة تنتج عف التحفيز : إنتقالتخمص من الشعارات والنصائح   -9
واإليحاء، كما أضاؼ أف الطريقة التحفيزية تدمر الجودة ألنيا تركز اإلىتماـ عمى ''الرغبة في عمؿ شيئ'' 
أكثر مف ''كيفية عمؿ ىذا الشيئ'' وذكر ''ديمنغ'' أنو إذا كانت الشعارات الجيدة تعطي الموظفيف فكرة 

لمكاف الذي ينبغي أف يوجدوا فيو، فإنيا التعطي خريطة توضح كيفية الوصوؿ إلى ىذا عامة عف ا
 المكاف.
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  وذلؾ ليكتسب العماؿ ميارات أفضؿ ومعارؼ أكثر، وليتمكنوا تشجيع التعمم والتطوير الذاتي:   -19
 1مف أداء أعماليـ بالشكؿ األفضؿ.

والميندسيف العامميف مف الشعور بالفخر مما  إزالة الحواجز والموانع التي تحـر العماؿ واإلدارة -11
 أنجزوه.

إجعؿ الجميع شركاء في إنجاز عممية التغيير)المنظمة ممؾ الجميع وعمييـ جميعًا تقع مسؤولية  -12
 التغيير(.

التحسف وبصورة مستمرة وثابتة مف مستوى العمميات اإلنتاجية والخدمية بما يرفع مف مستوى  -13
 يؿ التكاليؼ.الجودة ويساىـ تدريجيًا بتقم

أقمية مف الموظفيف بتطبيؽ إدارة  ال يمكف أف تقـو إيجاد التنظيم الالزم لمتبعة ىذه التغييرات: -14
الجودة الشاممة بنجاح، بؿ مف المحتمؿ أف تفشؿ أغمبية بسيطة مف الموظفيف في تطبيقيا، فاألمر 

بنجاح، ويجب أف تيتـ اإلدارة العميا يستمـز التزاما مف كؿ أفراد المؤسسة بتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة 
باستراتيجية إدارة الجودة الشاممة ككؿ، ثـ تقوـ بخطوات إيجابية لتحقيؽ ىذه اإلستراتيجية، وال يمكف 

 2أف نتوقع مف الموظفيف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة بمفردىـ.
 الفعمي التطبيؽ موضع الجديدة اإلدارية المبادئ ىذه وضع عمى العمؿ أف ''ديمنغ'' وأوضح 
 األساليب والمفاىيـ مف العديد عمى التغييرات مف العديد إدخاؿ عمى تعمؿ أف المؤسسات مف يستمـز

 المورديف، مع التعامؿ وأساليب الحوافز، وتصميـ  األىداؼ بوضع منيا تعمؽ ما خاصة التنظيمية
 ينعكس ما وىذا منتجاتيا جودة في التميز تحقيؽ مف المؤسسة ستمكف التغييرات ىذه وعميو والتدريب
 ليا. المنافسة المؤسسات مواجية عمى وقدراتيا التنافسية مزاياىا عمى إيجابياً 
  جوزيف جورانJoseph juran: 
يرى ''جوزيؼ جوراف'' أف الجودة تعني المبلئمة في اإلستعماؿ، ويؤكد أف الميمة األساسية ليا تتركز في  

 يقابؿ احتياجات العمبلء. تنمية برنامج لئلنتاج أو الخدمات
 3ويمكف تمخيص فمسفة ''جوراف'' لتطبيؽ الجودة الشاممة في محوريف ىما:

 :المبلئمة أو الصبلحية لمغرض. تعريفو لمجودة بأنيا 
 :عف: مسئولية اإلدارة، التخطيط، القابيمة لمقياس، التدريب، العمميات. معتقداتو الرئيسية 
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لمجودة عمى أبعاد إدارية أطمؽ عمييا ''ثبلثية جوراف'' وتشـ كبًل مف ولذا تنطوي فمسفة ''جوراف'' 
 )التخطيط، التنظيـ، التحكـ( وىي موضحة في الجدوؿ الموالي:

 
 

 )التخطيط، التنظيم، التحكم(. (: يوضح ثالثية جوران93الجدول رقم )
  إدارة الجودة 
 الجودة تحسين الجودة ضبط الجودة تخطيط

 .الخارجييف الداخمييف و المنظمة زبائف تحديد -
 .الزبائف حاجات تحديد -
 .الزبائف يمبي احتياجات بما المنتوج خصائص تطوير -
 .المنتوج إنتاج خصائص عمى قادرة عمميات تطوير -
 . في المنظمة العامميف لجميع الخطط إيصاؿ -

 .الفعؿ المنتوج أداء تقييـ -
مع  الفعمي األداء مقارنة -

 أىداؼ المنتوج.
 .الفروقات معالجة -

 .الفعمي المنتوج أداء تقييـ -
مع  الفعمي األداء مقارنة -

 . أىداؼ المنتوج
 .الفروقات معالجة -

الجودة الشاممة والمؤشرات في أشرؼ السعيد أحمد محمد، مف  تصميـ الباحثة باإلعتماد عمى:  المصدر:
 .119، ص 2007اإلسكندرية، الجديدة ، األزاريطة،  دار الجامعة التعميم الجامعي،

 وترتكز فمسفة ''جوراف'' حوؿ الجودة الشاممة عمى مجموعة مف المبادئ األساسية تتمثؿ في اآلتي:      
 أف السعي نحو الجودة ىو عممية مستمرة وال تنتيي أبدًا.   -1
أف تحسيف الجودة عممية مستمرة، وال يمكف تحقيقيا مف خبلؿ برنامج واحد فقط محدد المدة    -2

 الزمنية.
أف الجودة تتطمب دورًا فاعبًل لقيادات المؤسسة العامميف بيا ممثمة في أعضاء مجمس إدارة    -3

 المؤسسة ومديرييا.
ثـ يجب تدريب جميع  أف التدريب المكثؼ والفعاؿ ىو أحد متطمبات تحقيؽ الجودة ومف   -4

 العامميف بالمؤسسة لضماف تحقيؽ الجودة. 
 1أف التخطيط لمجودة يمر بعدة مراحؿ وىي كما يمي: ''جوراف'' يرىكما 

 التعرؼ عمى العمبلء )الخارجييف والداخمييف(.   -أ
 تحديد االحتياجات الحالية والمتوقعة لمعمبلء.   -ب
 تطوير مواصفات المنتج لكي تستجيب لحاجات العمبلء.   -ج
 تطوير العمميات التي مف شأنيا تحقيؽ تمؾ المواصفات أو المعايير المطموبة.   -د
 نقؿ نتائج الخطط الموضوعة إلى القوى التشغيمية.   -ه

                                                             
 مصر، اإلسكندرية، الجديدة ، دار الجامعة الجودة الشاممة والمؤشرات في التعميم الجامعي،أشرؼ السعيد أحمد محمد،  1

 .119، ص 2007
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 فيميب كروسبيPhilip Crosby:  
طبيؽ الجودة في القرف العشريف وذلؾ تعتبر  أفكار ''كروسبي'' التي أسيمت في تطوير مفيـو ت 

'' ألوؿ مرة ، كذلؾ أدخؿ مفيـو ''منع حدوث الخطأ''Quality is freeمف خبلؿ كتابو ''الجودة مجانية 
 في تحميؿ معنى الجودة.

 وتقـو الفكرة األساسية الخاصة بتحسيف الجودة لدى ''كروسبي'' عمى مفيوميف أساسيف ىما: 

  وتتمثؿ في:مسممات إدارة الجودة:  - أ
أف تعريؼ الجودة ىو أنيا المطابقة لممتطمبات، وتعد عممية وضع تمؾ المتطمبات مف    -1

 المسئوليات األساسية لئلدارة.
 أف منع حدوث األخطاء ىو الطريؽ الوحيد لحقيؽ الجودة.   -2
 يجب أف يكوف معيار األداء ىو منتج ببل عيوب.   -3
أف مقياس الجودة ىو مقدار التكمفة التي تتحمميا المؤسسة بسبب عدـ المطابقة لممتطمبات    -4

 )المواصفات(.
 : فتتكوف مف:العناصر األساسية لمتحسين   -ب
 اإلصرار والجدية مف قبؿ اإلدارة لتحقيؽ التحسيف.   -1
 ـ الكامؿ ليا.تعميـ الجميع وتدريبيـ بشكؿ دائـ عمى مسممات الجودة، والتأكد مف الفي   -2
التطبيؽ الفعمي لتمؾ المسممات في شكؿ خطوات بما يتضمنو ذلؾ مف إجراءات وتغيير    -3

   1التجاىات األفراد، وثقافة العمؿ داخؿ المؤسسة.
الذي ييدؼ إلى جعؿ  ''العيوب الصفرية  ''مف بداية الستينيات بالعمؿ عمى أساس مبدأ '' كروسبي ''نادى 

اإلدارة تؤمف بأف األخطاء غير مقبولة، وتمتـز بتنفيذ عمميات تحسيف الجودة في وظائؼ المنظمة كافة، 
               2:ومف إسياماتو ما يمي

إلتزاـ اإلدارة بجمع المعمومات الخاصة بمتطمبات الجودة مف خبلؿ اإلتصاالت الواضحة التي تمكف    -1
عبلنيا لكؿ فرد بالمنظمة. المنظمة مف تمبية  متطمبات الزبائف، ويجب عمى المنظمة توثيؽ سياساتيا وا 

 تشكيؿ فرؽ لمجودة تضـ أفرادا يعمموف بأقساـ المنظمة كميا.   -2
مع نشاطات المنظمة كافة، لتحديد المجاالت التي تحتاج إلى  يتبلءـصياغة مقياس لمجودة    -3

 تحسيف.
المجاالت التي يمكف تحسينيا لزيادة الربحية، وىي أداة ميمة بيد  تحديد تكمفة الجودة لمتعرؼ عمى   -4

 اإلدارة.
                                                             

 .78المرجع السابؽ، ص  تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء معايير الجودة الشاممة،محسف عبد الستار محمود عزب، 1
دارة الجودة  -اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركاتصبلح الديف حسف السيسي، 2 مقارنة بين اإلدارة التقميدية وا 

 .119، ص السابؽالمرجع  ،الشاممة
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 زيادة الوعي لمعامميف جميعيـ في المنظمة حوؿ أىمية الجودة والنتائج المترتبة عمى رداءتيا.   -5
 إعتماد إجراءات التصحيح آنيًا وتحديثيا باستمرار، فالغرض ىو منع حدوث األخطاء.   -6
 مع إمكانيات المنظمة. يتبلءـبتنفيذه بما  وااللتزاـ ''لمعيب الصفريبرنامج ا''إنشاء    -7
 تدريب المشرفيف عمى كيفية تنفيذ واجباتيـ في برنامج تحسيف الجودة.   -8
تحديد يـو العيوب الصفرية لئلحتفاؿ بو في المنظمة يكافأ فيو العامميف المبدعيف الذيف أعمى    -9

 مستويات الجودة.
 ف بوضع أىداؼ التحسيف لضما تنفيذىا بنجاح.يجب أف يشارؾ العاممو  -19
تشجيع العامميف عمى إيصاؿ المعمومات إلى اإلدارة عف المشاكؿ التي تحدث في أثناء العمؿ  -11

 لضماف تحقيؽ أىداؼ الجودة.
 دعـ العامميف المتميزيف المشاركيف. -12
 المستمرة.تأسيس مجاؿ لمجودة مف رؤساء الفرؽ وخبراء الجودة لتعزيز اإلتصاالت  -13
 التشديد عمى أف عممية تحسيف الجودة عممية مستمرة وغير منتيية.     -14
  أرموند في. فيجنبومArmond V. Feigen Baum : 

  '' '' لعدة سنوات في برامج الجودة في شركة جنراؿ إلكتريؾ، ولقد استخدـ ''فيجنبـو عمؿ ''فيجنبـو
لجيود ومف أجؿ بقاء استمرار الجودة مف قبؿ جميع نظامًا شامبًل لمرقابة عمى الجودة مف أجؿ توحيد ا

'' في رقابة  -عمى األخص–العامميف في المؤسسة، وقد قامت الشركات اليابانية  بتبني مبدأ ''فيجنبـو
الجودة الشاممة، حيث يركز ىذا المبدأ عمى جعؿ الجودة ىي اليدؼ األكثر أىمية في المؤسسة، وضرورة 

ة عمى تحقيقو دومًا، كما يركز ىذا المبدأ عمى ضرورة التعرؼ عمى عمؿ جميع األقساـ في المؤسس
مشكمة الجودة عندما تحدث في أي مستوى مف مستويات عممية اإلنتاج والعمؿ عمى حميا، كما قاـ 

'' بتوضيح أف النوعية الرديئة تكمؼ المؤسسة حوالي ) ( مف عوائدىا الكمية وىذه النسبة %20''فيجنبـو
خاذ مبدأ الجودة الشاممة، وذلؾ عف طريؽ إيجاد مجمس لمجودة يتعرؼ عمى المشاكؿ يمكف تحاشييا بات

  1ويقـو بتعييف فرؽ لتحسيف الجودة.
'' أف ىناؾ عنصريف أساسييف لتحقيؽ الجودة كإستراتيجية عمؿ وىما:   ويرى ''فينجبـو

 تحقيؽ رضا المستفيد يجب أف يكوف اليدؼ الرئيسي لمجودة. األول:
 تحقيؽ األىداؼ يجب أف يقود النظاـ لمجودة الشاممة. الثاني:

'' في ىذا الشأف عمى عشر نقاط يجب األخذ بيا لرفع مستوى الجودة داخؿ  ىذا وتركز فمسفة ''فينجبـو
 المؤسسة، وتشمؿ ىذه النقاط: 

 جعؿ الجودة عممية واسعة النطاؽ تتبناىا المؤسسة.  -1
 ال يوجد بينيما تضارب.أف تكوف الجودة والتكمفة كبًل متكامبًل   -2

                                                             
 .48ص  ،المرجع السابؽمحمد عوض الترتوري، 1
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 أف تعني الجودة ما يفيمو ويتقبمو العميؿ.  -3
 توافر الحماس لدى األفراد ومجموعات العمؿ تجاه مسألة الجودة.  -4
 أف تصبح الجودة أسموبًا لئلدارة.  -5
 أف تعتمد الجودة واإلبداع كؿ منيما عمى اآلخر.  -6
 أف تصبح الجودة عممية أخبلقية.  -7
 اصؿ لمجودة.أف يكوف ىناؾ تطوير متو   -8
 أف تعني الجودة أقؿ قدر مف رأس الماؿ وأعمى قدر مف فعالية التكمفة في العممية اإلنتاجية.  -9
 أف تنفذ الجودة مف خبلؿ نظاـ شامؿ يرتبط بالعمبلء.  -10

'' نقاطًا لمتحكـ في الجودة مف خبلؿ نظرية النظـ وىي:  وقد قدـ ''فيجنبـو
 مستمرة تبدأ باحتياجات العمبلء وتنتيي بإشباعيا.اعتبار أف الجودة الشاممة عممية  - أ
 1اعتبار أف وجود نظاـ دقيؽ لتوثيؽ البيانات والعمميات أساس لممارسات الجودة.  - ب

'' ارتكزت عمى ثبلث ركائز أساسية ىي: تبنيو لمنموذج النظامي،      فنستنتج مما سبؽ أف فمسفة ''فيجنبـو
تبار المشاركة أداة لتطوير وزيادة دعـ إحداث التغيير وفتح الباب واإلىتماـ بوضع القياسات المناسبة، واع

 أماـ اإلبداع. 
 شيوارت: والتر 

ـ 1931عاـ نشره الجودة عف كتاب لو و لمجودة المعاصرة لمرقابة األوؿ الرائد ''شيوارت'' يعد
 .'' المصنعة السمع جودة عمى الرقابة اإلحصائية" بعنواف

 تصميما وضع قد و الشاممة الجودة إدارة مظاىر أحد يعد المستمر التطوير أف شيوارت''ى ''ير 
 – المراجعة – العمؿ – الخطة ) دائرة عميو أطمؽ المستمر التطوير في العممية الطريقة مع يتماثؿ
 .التنفيذ(

  وتحديد القائـ الوضع استعراض يتـ أف بعد تطويرىا سيتـ التي العممية وتحديد اختيار يتـ : وفيياالخطة 
 العمميات تحميؿ ذلؾ بعد ثـ، المخرجات عف العميؿ رضا قياس يمكف وكيؼ ،المشكمة تحدث ومتى أيف

 البيانات لجمع إستراتيجية وضع يتطمب الذي التطوير اقتراح ذلؾ يمي ثـ ،المحتممة تحديد األسباب بيدؼ
  .التطوير ليذا المطموبة

  عمييا والرقابة فييا التحكـ يمكف بيئة في محدود نطاؽ عمى المقترح التطوير تجريب بو : ويرادالعمل. 
  ورضا بقبوؿ يحظى المقترح التطوير كاف إذا ما لتحديد البيانات تحميؿ و جمع يتـ : وفيياالتدقيق 

 .ال أـ العميؿ
  1.الجاري النظاـ بعممية ربطيا خبلؿ مف وذلؾ بالعممية المرتبطة الفعالة التغيرات تنفيذ يتـ : وفيوالتنفيذ 

                                                             
1

 .47, 47ص ص   محسن عبد الستار محمود عزب, المرجع السابق,
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التي صمميا ''شيوارت'' والتي تتماثؿ  التنفيذ( – المراجعة – العمؿ – )الخطة دائرة والشكؿ الموالي يوضح
 إلدارة الجودة الشاممة:  المستمر التطوير في العممية الطريقةع م

 التنفيذ( – المراجعة – العمل – )الخطة دائرة يوضح( 94الشكل رقم )

  
 
 
 
 
 
 

 لػ ''شيوارت''التنفيذ(  – المراجعة – العمل – )الخطة دائرة( يوضح 00الشكؿ رقـ )
 

واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم الجزائرية: دراسة تطبيقية  يزيد قادة، المصدر:
 .29، ص المرجع السابؽ  ،عمى متوسطات والية سعيدة

 :كاورو إيشكاوا 
 الجودة عبارة وحمقات بيا، نادى مف أوؿ أنو حيث الجودة، لحمقات الحقيقي األب ''اشيكاوا'' يعد 

 عمى المشاكؿ التعرؼ ميمتيا تطوعية، بصفة بعضيـ مع ينضموف العامميف مف صغيرة عف مجموعات
 بأىمية كما نادى كذلؾ لحميا، مناسبة يرونيا التي الحموؿ واقتراح ألعماليـ، مزاولتيـ عند يواجيونيا التي

 .2وتغيير اتجاىاتيـ مياراتيـ وتحسيف العامميف معارؼ زيادة في والتدريب التعميـ
 الجودة تخطيط في اعتبرىا أساسا  خطوات ثبلث في نظرتو لمجودة عمى  ''إيشيكاوا''ارتكز 

 :الجودة وىي وظيفة نشر وأساليب
 . الصحيحة الجودة مواصفات فيـ .1
 .الصحيحة الجودة مواصفات اختيار و قياس طرائؽ تحديد .2
و  الصحيحة الجودة مواصفات بيف لمعبلقة الصحيح الفيـ و البديمة الجودة مواصفات اكتشاؼ .3

 . الجودة البديمة مواصفات

                                                                                                                                                                                              
واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم الجزائرية: دراسة تطبيقية عمى متوسطات والية يزيد قادة، 1

 .92ص   ،ـ2012 الجزائر، العمـو التجارية، جامعة تممساف،االقتصادية والتسيير و جستير، كمية العمـو الما رسالة ،سعيدة

2
، أطروحة الدكتوراة في دور الثقافة التنظيمية في تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العاليمشناف بركة،   

 .91, ص ـ2016 الجزائر، باتنة،عمـو التسيير، جامعة التجارية و عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية و 
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 : ىي أساسية مبادئ ستة لمجودة الشامؿ لمضبط إيشكاوا مفيـو تضمف كما''
 .األجؿ قصيرة األرباح ليس و أوال الجودة .1
 . المنتج نحو التوجو ليس و الزبوف نحو التوجو .2
 . اإلقميمي التعصب تحطيـ – الزبوف ىي التالية العممية .3
 .اإلحصائية األساليب استخداـ – العروض لتقديـ البيانات و الوقائع استخداـ .4
 . لئلدارة الكاممة المشاركة , إدارية كفمسفة اإلنسانية احتراـ .5
 1.لموظائؼ المتبادؿ االعتماد خبلؿ مف اإلدارة .6
  جون س. أوكالندJohn S. Oakland: 

يمخص ''أوكبلند'' تطبيؽ فمسفتو في أف الجودة الشاممة تبدأ عند مستوى القمة والفكرة األساسية لديو      
ىي أف تكوف مفاىيـ الجودة الشاممة متأصمة في كؿ القرارات، ومف ثـ وصفت اتجاىات ''أوكبلند'' بأنيا 

 إتجاىات عممية، وتتبمور أىـ أفكاره في النقاط اآلتية:
 الجودة ىي تمبية حاجات العمبلء. -1
 أغمب مشكبلت الجودة تنبع مف الخبلفات بيف األقساـ. -2
 تتكوف الرقابة عمى الجودة مف مراقبة أسباب مشكبلت الجودة والعثور عمييا والحد منيا. -3
 يقـو ضماف الجودة عمى الوقاية مف األخطاء ونظـ اإلدارة والتدقيؽ والمراجعة الفعالة. -4
 2ى إدارة الجودة ألنيا ال تأتي بالمصادفة.يجب التأكيد عم -5

ىذا وقد اعتبر ''أوكبلند'' أف التزاـ اإلدارة نقطة رئيسية لنجاح الجودة، فضبًل عف التمسؾ بدور العمؿ 
الجماعي المثمر، ومف ثـ يمكف القوؿ بأف فمسفة ''أوكبلند'' تعكس رؤية نظامية وشاممة ولذا فإف ىناؾ 

اـ تسعى اإلدارة بمقتضاه لتطبيؽ الجودة الشاممة كوسيمة لتحقيؽ غاية حاجة واضحة لتنمية مناخ ع
 مرجوة إاّل أف ''أوكبلند'' لـ يقدـ في منيجو وفمسفتو األدوات واآلليات المناسبة لتحقيؽ ذلؾ. 

 
 
 
 
 

 أىم الجوائز العالمية في الجودة: -3-4
 تتمثؿ أىـ الجوائز العالمية في الجودة فيما يمي:         

 ديمنغ: جائزة  

                                                             
1
 .74يزيد قادة, المرجع السابق, ص  

 .08محسن عبد الستار محمود عزب, المرجع السابق, ص  2
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ـ مف قبؿ إتحاد العمماء والميندسيف 1951ىذه الجائزة في الياباف عاـ   أنشأت      
وىناؾ نوعيف مف الجائزة إحداىما تمنح لؤلفراد وأخرى لممنظمات، والجائزة  ،)*(1(JUSE)اليابانييف

الخاصة باألفراد تمنح ألولئؾ الذيف ليـ إسيامات بحثية أو تطبيقية في مجاؿ الجودة أو في مجاؿ نشرىا، 
في أما الجائزة التي تمنح لممنظمات فكانت تيدؼ إلى تشجيع المنظمات اليابانية عمى تطوير ممارستيا 

عامًا مرت عمى وجود الجائزة، حدثت فييا 50مجاؿ السيطرة اإلحصائية عمى الجودة، وخبلؿ أكثر مف 
  2العديد مف التعديبلت والتحسينات سواء في معاييرىا أو في إدارتيا.

وتعتبر ''لجنة جائزة ديمنغ'' ىي الجية المسئولة عف األفراد والمنظمات المطموب اإلعتراؼ بيا، يرأس ىذه 
( أو أي فرد يرشحو المجمس، تتشكؿ المجنة مف أعضاء يختارىـ رئيس مجمس JUSE)لمجنة رئيس إدارة ا

اإلدارة مف بيف أصحاب المعرفة والخبرة، أو يشغموف مراكز بارزة في منظمات ليا ارتباط بموضوع الرقابة 
وخبراء الرقابة عمى الجودة في عمى الجودة، تتشكؿ المجنة الفرعية لتطبيؽ الجائزة مف أساتذة الجامعة، 

الحكومة والمؤسسات غير الربحية األخرى تراجع المجنة الطمبات، تجري اختبارات عمى الموقع، وتمنح 
 الجوائز.

( مف أعماليـ، ويجب أف تستوفي JUSE)ويبدأ الحصوؿ عمى الجائزة في السنة التالية النتياء خبراء 
بر مف كؿ عاـ، وقرار إذا ما كانت الجية الطالبة قد حققت إستمارة الطمب قبؿ العشريف مف شير نوفم

 مستوى المتطمبات الفنية  الذي يتيح ليا طمب الجائزة، ويصدر قبؿ العشريف مف شير ديسمبر.
وعندما تخطر الشركة بقرار القبوؿ ترسؿ وصفًا بممارستيا في الرقابة عمى الجودة، وبيانًا عف أعماليا، 

ة في موعد أقصاه  العشروف مف يناير إذا تمت الموافقة عمى الوصؼ، تتـ زيارة كمييما بالمغة الياباني
مف سبتمبر، تعمف نتيجة الفائزيف  30مف مارس إلى  20تقييمية لموقع الجية الطالبة، في الفترة ما بيف 

 3مف أكتوبر، وتقاـ حفمة تقديـ الجوائز خبلؿ شير نوفمبر. 20و10بالجائزة في الفترة ما بيف 
 
 
   م بالدريج: لجائزة مالكو 

 Malkolm Baldrige National Quality Awardتعد جائزة مالكولـ بالدريج الوطنية لمجودة        
وتسمى في بعض األحياف )جائزة بالدريج( جائزة سنوية لتمييز شركات التصنيع، وشركات الخدمات، 

                                                             
*(1)(JUSE) :Union of Japanese Scientists and Engineers :إتحاد العمماء والميندسيف اليابانييف بمعنى 

J : Japanese 

U : Union 

S : Scientists 

: E Engineers 
1

  .367ص  قدادة، المرجع السابؽ،رعد عبد اهلل الطائي، عيسى 2
 .101، 100ص ص ، المرجع السابؽ فرانسيس ماىوني، 3
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وتروج لئللماـ بالجودة كعنصر متزايد األىمية واألعماؿ الصغيرة األمريكية المتيازىا، وتحقيقيا  الجودة. 
في التنافسية، وفيـ متطمبات األداء الممتاز، واقتساـ المعمومات عف استراتيجيات األداء الناجح، والفوائد 

 المستخمصة مف تنفيذ ىذه اإلستراتيجيات.
وال يصمـ اإلختبار خاص. -ويعتمد اختبار مكافأة بالدريج عمى معايير امتياز األداء عبر شراكة عاـ

نما لمسماح بتشخيص نظاـ اإلدارة الشامؿ لكؿ متقدـ  لمعمؿ كأساس لمحصوؿ عمى الجائزة فقط، وا 
 لمحصوؿ عمييا أيضًا.
الوطنية لمجودة األساس في عمؿ الجائزة، وتوفر تغذية مرتجعة  مالكولـ بالدريجوتمثؿ معايير جائزة 

 ممعايير ثبلثة أدوار ىامة وىي:لممتقدميف لمحصوؿ عمييا، إضافة إلى ذلؾ، ل
 المساعدة في تحسيف ممارسات األداء، ومقتدراتو.  -1
تسييؿ اإلتصاالت، والمشاركة في معمومات أفضؿ أداء عبر وفي التنظيمات مف كؿ األنواع،   -2

 اعتمادًا عمى الفيـ المشترؾ لمتطمبات األداء الرئيسية.

 1لتدريب، والتقويـ.العمؿ كأداة إلدارة األداء، والتخطيط، وا -4
  األوروبية: الجودة جائزة 

أستيمت ، *(2)(EFQM)إلدارة الجودة ـ مف قبؿ المنظمة األوروبية 1991أنشأت ىذه الجائزة عاـ       
ـ، وقدمت أوؿ جائزة في العاـ التالي في مدريد في إسبانيا، وتيدؼ 1991جائزة الجودة األوروبية في عاـ 

ىذه الجائزة إلى تميز التنظيمات التي توجو إىتمامًا غير عاديًا لمجودة الشاممة، وتشجع اآلخريف عمى 
وبية، والمنظمة األوروبية لمجودة، بالمشاركة مع المفوضية األور  (EFQM)اتباع ىذا المثاؿ، وطورت 

 جائزة الجودة األوروبية.
وتحث تقويـ الجائزة، تقدر الشركة طبقًا لنتائجيا، وأدائيا المحسف في رضاء العميؿ، ورضاء العامميف، 

 3وأداء األعماؿ، والتأثير عمى المجتمع.

                                                             
، دار المريخ لمنشر، تكامل إعادة اليندسة مع إدارة الجودة الشاممةجوزيؼ كيبلدا، ترجمة: سرور عمي إبراىيـ سرور،  1

 .515ـ، ص 2004 الرياض، المممكة العربيةالسعودية،
(

2

)*
(EFQM)  :أيEuropean Foundation for Quality Management :بمعنى

المنظمة األوروبية إلدارة  

 الجودة

: E  European 

: F Foundation 

: Q Quality 

: M Management
 

 
3

 .524جوزيؼ كيبلدا، ترجمة: سرور عمي إبراىيـ سرور، المرجع السابؽ، ص 1
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 غاية في جديدا عنصرا تتضمف الشاممة الجودة إدارة لنظاـ المتوقعة النتائج بأف النموذج ىذا ويتميز
 ىو العامميف رضا اعتبار إلى باإلضافة المجتمع عمى المشروع أثر وىو الحديث العصر في األىمية
 1.العمبلء رضا تحقيؽ عمى يعمؿ أنو كما الشاممة الجودة إدارة نظاـ لتطبيؽ منطقية نتيجة

 ، وىي كالتالي:أساسيا عمى لمجائزة المتقدميف تقييـ يتـ أساسية محاور أربعة عمى وتقـو الجائزة

 المحرؾ  عميو أطمؽ فقد  :األول المحورDriver ويقصد بو عنصر القيادة والذي يعتبر المحرؾ 
 .الشاممة الجودة إدارة لنظاـ األساسي

 جودة ضماف ىي: برامج رئيسية مكونات أربعة ويتضمف  النظاـ اسـ عميو أطمؽ :الثاني المحور 
 المعمومات نظـ وأخيرا لمجودة اإلستراتيجي التخطيط البشرية، الموارد مف اإلستفادة درجة والخدمات، السمع

 .وتحميبلتيا
  األغراض عميو والذي أطمؽ الجائزة لتمؾ :الثالث المحور Goalsإىتماـ مدى في فيتمثؿ 

 الشاممة. الجودة إلدارة النيائي اليدؼ يعتبر  والذي عنيا رضاىـ ودرجة بالعمبلء المؤسسة
 التقدـ درجة عميو يطمؽ واألخير :الرابع المحور Progressفي التقدـ درجة بقياس والخاص 

 جودة أو المورديف جودة أو والخدمات السمع بجودة األمر تعمؽ سواء الواسع بمفيوميا الجودة نتائج تحقيؽ
 العمميات.
 الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ عمى المؤسسات تساعد حقيقية مساىمة تعد الجائزة ىذه بأف القوؿ ويمكف
 عمى يساعد مما األربعة المحاور تمؾ بيف التتابعية التأثيرية العبلقات بتحديد تقوـ الجائزة أف األوؿ لسببيف
 أف في يكمف الثاني السبب أما الشاممة، الجودة إدارة نظاـ لتطبيؽ المنطقية التتابعية الخطوات تحديد
 المؤسسات يساعد مما الذكر السالفة المحاور مف محور لكؿ الجزئية العناصر مف مجموعة تحدد الجائزة
 2.عنصر بكؿ الخاصة والضعؼ القوة نواحي ومعرفة الجزئيات تحديد عمى
 
 
 
 
 

 سادسًا: المعوقات الداخمية إلدارة الجودة الشاممة:

                                                             

1

 .370ص  المرجع السابؽ، ،الطائي وعيسى قدادةرعد عبد اهلل 2
نموذج  –تطبيقات إدارة الجودة الشاممة في المنظمات الخدمية في مجالي الصحة والتعميم محمد توفيؽ ماضي،  2

 .39ـ، ص 2006، جامعة الدوؿ العربية لمنشر، مصر، مفاىيمي مقترح، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية
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  1كاآلتي:تواجو المنظمات عددًا مف الصعوبات في تنفيذ إدارة الجودة الشاممة، وىي 

عدـ التزاـ اإلدارة: تفشؿ اإلدارة في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في حاؿ كانت إجراءات العمؿ  -
تطبيقيا، اإلداري ال تدعـ تطبيؽ ىذه الميمة، وبالتالي عمى اإلدارة أف توضح الفوائد الممكنة مف 

  .كعمؿ أساسي

عدـ القدرة عمى تغيير الثقافة التنظيمية: إّف تغيير الثقافة التنظيمية لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة  -
أمر في غاية الصعوبة، ويستغرؽ وقتًا طويبًل، بسبب الخوؼ مف التغيير، فيذه العممية تحتاج 

، والمزيد مف الدوافع عند الجميع الستيعاب لعممية إقناع لمفوائد مف ىذا التطبيؽ الجديد في المنظمة
 .عممية التحوؿ

التخطيط غير السميـ: ُيعّد تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة جيد مشترؾ لجميع مكّونات المنظمة، والتي  -
 يجب أف تظير لمجميع عمى شكؿ خطة تطويرية، معتمدة وقابمة لمتنفيذ

في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مف تدريب نقص التدريب المستمر والتعميـ: تعاني المنظمات  . -
العامميف وتعميميـ، ويكوف األمر أكثر فعالية عندما تكوف اإلدارة نفسيا مدربة عمى إدارة الجودة 

  .الشاممة

الجيؿ في إدارة الجودة الشاممة مف ِقبؿ الرؤساء والموظفيف؛ فبل يدركوف شروط وأىداؼ ومراحؿ  -
  .كيؼ يمكف قياس مدى نجاحياتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة، و 

عدـ ثقة الرؤساء بموظفييـ، وسوء التواصؿ بينيـ، فيصدر الرئيس أو المدير األوامر باستمرار  -
دوف سماع رأي الموظفيف بأوامره أو األخذ برأييـ في أعماؿ المؤسسة، فيفقد الطرفاف الثقة 

  .ببعضيما، وبذلؾ ال يمكف إدارة جودة المؤسسة بالطريقة المناسبة

عدـ وضع خطة مناسبة إلدارة الجودة الشاممة، واستعجاؿ الحصوؿ عمى نتائج، مما يسبب  -
  .الحصوؿ عمى نتائج عكسية، وال تنجح إدارة جودة أقساـ المؤسسة

عدـ االىتماـ بقدرات الموظفيف وتقديرىا وتنميتيا، واالعتماد عمى التكنولوجية بنسبة كبيرة، مما  -
  .عكس ذلؾ سمًبا عمى إدارة جودة المؤسسة الشاممةيضعؼ قدرات الموظفيف، وين

عدـ قياس مدى تطور األقساـ باستمرار، فيسبب ذلؾ بجيؿ الرؤساء بكفاءة األقساـ وبالتالي  -
  .ضعؼ أداء المؤسسة ككؿ ونقص إنتاجاتيا، وذلؾ معاكس تماًما إلدارة الجودة الشاممة

 

 
 خالصة: 

                                                             
 71:41على الساعة:  70.71..7.7، نظر ٌوم: معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملةالموقع اإللكترونً، إٌمان الحٌاري،   1  

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%
D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7

%84%D8%A9%D9%85%D9  

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9


 النظري إلدارة الجودة الشاممةو اإلطار الفكري الفصل الثاني:        الجانب المنيجي والنظري لمدراسة   الباب األول:

 
9; 

عميو وتدور حولو إدارة الجودة الشاممة، وىذا بتضميف الجودة ىي المحور واألساس الذي تقـو 
الجودة في كافة جوانب العمؿ في المؤسسة، وفي جميع نشاطاتيا وىذا لتحقيؽ أقصى إشباع لرغبات 

 الزبوف، إال أف ذلؾ يتطمب تنسيقًا وتوجييًا لمجيود لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ إدارة الجودة الشاممة.
كفمسفة إدارية لمتسيير تقـو عمى عدة مبادئ وأسس ومتطمبات تصب كميا في  إف إدارة الجودة الشاممة

بوتقة واحدة وىي تحقيؽ أىداؼ المؤسسة في تمبية حاجات ورغبات الزبائف، واألفراد العامميف بيا عمى حد 
 السواء، وبالتالي تحقيؽ التميز الذي يعد شرطًا ضروريًا لمتنافس والبقاء في السوؽ.

سة عمى السير باتجاه إدارة الجودة الشاممة ومساعدتيا عمى تجسيد مبادئ ىذه الفمسفة ولتحفيز المؤس
ظير ما يسمى بنظاـ الجودة العالمي '' اإليزو ''، وىي الشيادة التي تمنح لكؿ مؤسسة استطاعت أف تنتج 

 سمع وخدمات مطابقة لممواصفات الموضوعة مف قبؿ المنظمة الدولية لمتقييس.
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 تمهيد: 
مدخال لمتغيير ألن رغبة أية منظمة في الحصول عمى شيادة اإليزو  ISO 9000يعتير االيزو  

جراءات ىذا  يعني التزاميا بإدخال مختمف التغييرات التي تقود منتجاتيا وخدماتيا مع متطمبات ومعايير وا 
النظام وذلك في مختمف المجالت، حيث تتضمن معايير اإليزو مجموعة من الشروط يتوجب عمى 

اممة حتى تتحصل عمى الشيادة، وتتعمق ىذه الشروط بمختمف الوظائف القائمة في المنظمة تطبيقيا ك
ومراحل الحصول عميو  ISO 9000المنظمة، وفيما يمي سوف نحاول التعرف عمى ماىية اإليزو 

-9001ومواصفة  ISO 9001وعالقتو بإدارة الجودة الشاممة، كما سنتعرف عمى مواصفة اإليزو 
2015 ISO  المؤسسة محل الدراسةالتي تطبقيا. 

  9001ماىية مواصفة اإليزو ، 9000ماىية مواصفات اإليزو وسنعالج في ىذا الفصل النقاط التالية: 
ISO ، 9001-2015اإليزو مواصفة ماىية  ISO. 
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 .9000ماهية مواصفات اإليزو أواًل: 
 :ISO 9000تعريف مواصفات اإليزو  -1

 أو المواصفات كما يسمييا البعض، سالمنظمة الدولية لمتقيي السم( ISOيرمز مصطمح إيزو)  
 International  لممواصفات العالمية المنظمة السم لمحروف األولى اختصار يى  (ISO)اإليزوكممة ف

Standards  Organization  1 المنظمة الدولية لمتقييس، وىي مكونة من األحرف التالية: تمثل والتي 
 (I )  :وتعني دوليInternational 
  (S  :وتعني تقييس )Standardization 
 (O  :وتعني منظمة )Organigation 
 ( إلى سمسمة المواصفات التي تيتم بإدارة الجودة الشاممة في الصناعة والخدمات.9000ويشير الرقم ) 

خاصة بالمنتوجات أو األشخاص أو األشياء التي تكون موضوعا لمتقييس، ومن ثم فإن  اتوىاتو المواصف
ىذه الخصائص البد من توفرىا أو تطبيقيا أو استيفائيا في سمعة أو خدمة أو غير ذلك، أما المواصفة 

رف ىيئة فيعرفيا دليل الجودة ومراقبة الجودة والتقييس بأنيا: ''وثيقة معدة باإلجماع ومعترف بيا من ط
معروفة، تقدم لإلستخدامات المشتركة والمتكررة قواعد إرشادية أو خصائص النشاطات أو نتائجيا لضمان 

والمواصفات عمى عدة أنواع فمنيا ما يتعمق باألنظمة مثل  2،مستوى أمثل من النظام في مجال معين''
 يتعمق باألشخاص. أنظمة إدارة الجودة، ومنيا ما يتعمق بالمنتوجات والخدمات، ومنيا ما

وتصدر ىذه المواصفات من ىيئات متخصصة ولكن بإشراك جميع األطراف المعنية بالموضوع المراد 
 (ISO)كممة اإليزو ، فىو وطني، أو جيوي، أو دولي تقييسو أو تنظيمو بالمواصفة، ومن ىذه الييئات ما

( شموليا لفكرة 9000باإليزو ) التساوي، ويقصد تعني والتي ISOS اإلغريقية الكممة من مشتقة كممة
عدم االختالف الممكن عندما تتواجد المواصفات القياسية، وعندما تكون ىناك مواصفات قياسية لعممية 
ما، يتوقع أن العممية ستنتج وحدات غير مختمفة لممنتج، وىي ما يطمق عمييا منتج اإليزو أو وحدات 

 3.اإليزو
ي يضم ىيئات التقييس الوطنية في دول العالم تأسست عام '' ىي اتحاد عالمISO ومنظمة الـ ''  

عضوا ) كل عضو يمثل دولة  150ومقرىا جنيف بسويسرا ويبمغ عدد أعضائيا أكثر من م 1947
، رسالتيا تشجيع وتطوير وتوحيد المواصفات العالمية وجميع األنشطة ذات العالقة والمتضمنة 4واحدة(

                                                             
 ، مؤسسة الوراق لمنشر، عمان،1ط  ،ISOواإليزو TQM إدارة الجودة الشاممةحميد عبد النبي الطائي وآخرون،  1

  .113م، ص2003 األردن،
 .94ص المرجع نفسو،  2

دار اإلشعاع لمطباعة والنشر، ، الجودة الشاممة واإليزو إقتصاديات جودة المنتج بين إدارةسمير محمد عبد العزيز،  3
 .119م، ص2000القاىرة، 

م، 2002 عمان، األردن، ، دار وائل لمنشر والتوزيع،2ط ،أنظمة إدارة الجودة و البيئةمحمد عبد الوىاب العزاوي، 4
 . 29ص
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بيدف تسييل التبادل التجاري الدولي لمسمع والخدمات،   Cenformity assessmentتقويم المطابقة
   1.فضاًل عن تطوير التعاون في مجاالت األنشطة العممية والتكنولوجية واإلقتصادية

عممت المنظمة من خالل إصدارىا لممواصفات العالمية عمى توفير لغة مشتركة بين المتعاقدين ووسيمة 
 التجاري الدولي. لتسييل التبادل

   Technical Committee (T. C)أعماليا من خالل تشكيل لجان فنية  ''ISO''تمارس منظمة الـ  
 Working group( WG) ومجموعات عمل  Sub committee(SC) ليا الحق بإنشاء لجان فرعية

عداد مسودات ويكون ىدف ىذه المجان أ من أعضائيا الممثمين بييئات التقييس في الدول المختمفة
المواصفات العالمية في ضمن البرنامج الرئيسي لتمك المجان الفنية، عممًا بأن المنظمة شكمت ما يقارب 

 مجموعة عمل تعمل تحت ما يسمى بمجمس اإلدارة الفنية.م 1942و  لجنة فنية وفرعية 760من 
ميمة تطوير المواصفات في المجاالت كافة باستثناء المواصفات  ''ISO''الـ  وبيذا يقع عمى عاتق منظمة

( لممنتوجات الخاصة بالصناعات الكيربائية واليندسية اإللكترونية   Technical specification) الفنية
 2.م  وىي المجنة العالمية لإللكترونيات التقنية1906التي ىي من مسؤولية منظمة أخرى تأسست عام  

واصفات اإليزو محركًا عالميًا لمشركات من أجل بناء أنظمة دالة الجودة فييا، كما ولقد أصبحت م
أصبحت شيادات اإليزو لمجودة شرطًا لمدخول في الدول المتقدمة، وىذا يفسر التزايد الكبير في عدد 

 3 الشركات الحاصمة عمى شيادات اإليزو لمجودة.

  4(:ISO) 9000نشأة وتطور مواصفات اإليزو  -2
 من أكثر عضويتو في يضم  السويسرية جنيف مقره عالمي إتحاد ىي لمتقييس العالمية المنظمة 

كال  من ومقبوال موحدا نظاما تتطمب التي الدولية التجارة تحرير مع الييئة ىذه أنشأت تقييس، ىيئة 90
التي  المنظمة ىذه قبل من النظام ىذا وضع تم قدو  المتبادلة، الخدمات  المنتجات جودة لتقييم األطراف

 وضوابط أسس بوضع قامت لذلكو  الخدماتو  السمع لمختمف العالمي القياسي التوحيد مجال في تعمل
 . الدولية والتجارة التصنيع مجال في لمترويج وسيمة لتكون لمجودة شامل برنامج ضمن ومقاييس

 والمعمومات اإليزو شيادة عمى الحصول كيفية حول والمستثمرين لممصدرين معمومات المنظمة تقدم كما
 . الشيادة ىذه عمى الحصول في تساعدىم التي اإلستثمارية بالوكاالت المتعمقة

واإللكترونية، إذ كان يتم   ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومع تطور الصناعات العسكرية والذرية
صميمية، كان البد من ضمان تصنيع أدوات الحرب في عدد من المصانع اإلنتاجية، وعشرات المراكز الت

 جودة ىذه المنتجات، وضمان عدم وجود عيوب فييا، ألن ذلك يؤدي إلى كوارث وخسائر كبيرة.
                                                             

 .  33م، ص 1999 مصر، ، دار الفجر لمنشر التوزيع، القاىرة،2ط  ،9000الدليل الصناعي لإليزو إيديدجي بوداند، 1
 . 30، ص نفسو محمد عبد الوىاب العزاوي، المرجع2
م، 2010، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط إدارة الجودة الشاممة في عصر األنترنتنجم عبود نجم، 3

 ص. 67
 .  168ص  المرجع السابق،كاظم الموسوي، ، رضا صاحب أبو حمد آل عمي 4
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حول برامج  MIL – Q- 9858 م المواصفة العسكرية األمريكية 1959من ىذا المنطمق ظيرت في عام 
 Allie(AQAPالجودة )  لضمان  NATO م صدور منشورات الحمفاء 1968إدارة الجودة أعقبيا عام 

Quality Assurance Publication     
  DEF – 08 – STAN - 05 م أصدرت وزارة الدفاع البريطانية المواصفة العسكرية 1970وفي عام 

 وتشكل نسخة بريطانية محمية عن مواصفة الحمف المشار إليو.
( لتصبح صالحة BSIالبريطاني )م تم تطوير ىذه المواصفة من قبل معيد التقييس 1972وفي عام 

 سكرية  المدنية عمى حد سواء.علمتطبيق والتنفيذ في الجوانب ال
عمى ثالثة أجزاء   BS 5750م أصدر المعيد البريطاني لمتقييس المواصفة رقم 1979وفي عام 

لممواصفة، وتطوير نظام العتماد  لألغراض التعاقدية، وتضمنت المواصفة شروط تسجيل الشركات طبقاً 
الجيات المانحة لشيادات التسجيل، وبذلك تكون الحكومة البريطانية قد وضعت األساس لما يطمق عميو 

. Certificationوجيات التسجيل  Accreditationجيات االعتماد 
قدين، سعت منظمة ومع تعاظم حركة التجارة والتوسع في ابتكار منتجات جديدة ولضمان حقوق المتعا    

''IS''  إلى إيجاد مواصفات دولية تتعمق بالجودة لمشركات والمنظمات والييئات اإلنتاجية والخدمية، لتكون
 الحكم في الصفقات التجارية.

(، قامت منظمة اإليزو   BSIم وبدعم ومؤازرة من المعيد البريطاني لمتقييس )1984ففي عام     
 دولة ميمتيا إصدار مواصفة خاصة بالجودة. 26بعضوية  ISO/TC /176بتشكيل المجنة الفنية 

تم (، و 9000تمت مراجعة ىذا المعيار وقبولو كمعيار دولي )سمسمة معيار اإليزوم 1987وفي عام    
نظم إدارة وتأكيد الجودة كمواصفة دولية، والتي حممت بصمات  ''ISO 9000''إصدار سمسمة المواصفات 

 .BS. 5750المواصفة العسكرية األمريكية، والمواصفة البريطانية 
دخال التعديالت  ''ISO 9000''م قامت المنظمة الدولية لمتقييس بمراجعة المواصفة 1994وفي عام     وا 

 م وبواقع مرة كل سبعة أعوام.   2000ام الالزمة عمييا عمى أن يتم مراجعة ىذه المواصفة ع
ىدفت ىذه المواصفة إلى حماية المستيمك والحفاظ عمى البيئة وضمان جودة السمع والخدمات واالرتقاء  

 بجودة المنتجات.
وىي   خارجية وأخرى داخمية منيا كثيرة بفوائد عمييا يعود 9000 اإليزو شيادة عمى المؤسسة حصول إن

 تتمثل فيما يمي:
  1في: تكمن الداخمية الفوائد

 وكفاءة مستوى ورفع األخطاء تقميل إلى يؤدي بشكل لممؤسسة اإلنتاجية العمميات ضبطو  التحكم  -
 .األداء

 . الذاتي والتقييم المراجعة أساليب في التحكم من المؤسسة في المسؤولين تمكن  - 
                                                             

 ، موقع البيان:هدفها رفع الفاعمية والكفاءة 9000اإليزو  –خبراء الجودة واإلدارة خالد طوقان، 1
www.albayan.co.ae  :18:30م، عمى الساعة 07/03/2018نظر يوم. 

http://www.albayan.co.ae/
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 طويل إستثمارا ذلك إعتبار يمكن وبالتالي مستقر جودة بمستوى اإلحتفاظ عمى المؤسسة مساعدة  - 
 . المدى

 .الفعالة بالوسائل وتحفيزىا نفسيا العاممة القوى تحريك  -
 في: فتكمن الخارجية الفوائد أما
 .التصدير عمميات سيولة خالل من تسويقية فوائد  -
 والوضوح الدقة من عالية درجة عمى عمل إجراءات و سياسات إتباع خالل من التنافسية القدرة زيادة -

 . والموضوعية
  :9000سمسمة مواصفات اإليزو  -3

منيا  شكل شيادات لكل عمى المعايير من سمسمة عمى 9000 اإليزو العالمي المواصفات نظام يشمل
 1ذلك: يوضح الموالي والجدول ، فيو تطبق مجال و بيا خاص رقم

 .9000يوضح سمسمة المواصفات اإليزو  :(04الجدول رقم )
 مجال تطبيقها عنوانها المواصفة

ISO 9000   اإلرشادات التي تحدد مجاالت تطبيق
، 9003، 9002، 9001اإليزو 

9004. 

 .الصناعات والخدمات جميع

ISO 9001 
 
 

 

نموذج يتضمن ما يجب أن يكون عميو 
نظام الجودة في الشركات اإلنتاجية 

 التصميم، في الجودة لتأكيد والخدمية
الخدمة  التجييز  ،اإلنتاج التطوير،
 .متطمبا 20 وتشمل

 بعمميات تقوم التي الشركات و المؤسسات
 بعد ما وخدمات التطوير التصميم، اإلنتاج،

 . البيع

ISO 9002 والتجييز  اإلنتاج في الجودة لتأكيد نموذج
والتركيب دون التصميم أو خدمة ما بعد 

 .متطمبا 18 وتشمل البيع

 تقوم التي المتكرر اإلنتاج ذات المؤسسات
 .فقط والتجييز اإلنتاج بعمميات

ISO 9003 الفحص في الجودة لتأكيد نموذج 
 16 وتشمل لممنتج النيائي والتفتيش
 .متطمبا

 األجيزة موزعي أو الصغيرة الورشات تناسب
 .بفحصيا التي تكتفي

ISO 9004 والخدمات الصناعة مجاالت جميعحدد كيفية ت  عامة إرشادات و عناصر. 
                                                             

 إدارة الجودة الشاممة كإستراتيجية لمتعميم الجامعي في الجزائر )الواقع والتحديات(،، بوحنيكةر حورية بن حمزة ، نذي1
الجزء أألول، منشورات المجمس '' -اإلنتظارات والرىانات–أعمال الممتقى الدولي ''الجامعة واإلنفتاح عمى المحيط الخارجي 

 .119م، ص 2018الجزائر، م، قالمة، 1945ماي  8مى لمغة العربية، جامعة األع
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 .الجودة إدارة
إدارة الجودة الشاممة من تصميم الباحثة، باإلعتماد عمى حورية بن حمزة ، نذير بوحنيكة،  المصدر:

 .119 ،المرجع السابق كإستراتيجية لمتعميم الجامعي في الجزائر )الواقع والتحديات(،
 عمى األسس التعديل في المجان إعتمدت حيث كامل بشكل 9000 اإليزو في النظر إعادة تموقد 

 1التالية:
 . ISO 9001/ 9002 / 9003تحل محل  ISO 9001مواصفة موحدة تحت إسم  -
 .ومتطمباتو المستمر التطوير عمى التركيز من مزيد -
 .متطمباتيم مع المستمر التوافق و الزبائن برضى اإلىتمام زيادة -
  .ISO 1400البيئية المواصفة مع التكامل و التوافق -
 .الدولية التجارة إتجاىات مع التجاوب -
 .المختمفة القطاعية المتطمبات مع التجاوب-

 :التالي النحو عمى 2000 عام الصادرة 9000 اإليزو مواصفة أصبحت التعديالت ىذه عمى وبناء

 ISO 9001: في متطمباتيا، أشترط مع التوافق تستيدف التي والبديمة األشمل المواصفة ىي 
وىي مواصفة خاصة بالمنظمات التي تطبق نظام ، 214000البيئة مواصفة مع تتكامل أن صياغتيا

 .3الجودة في المجاالت التصميم، التطوير، اإلنتاج، الفحص، اإلختبار، التركيب، والخدمة
 ISO 9002:  وىي المواصفة الخاصة بالمنظمات التي تطبق نظام الجودة في المجاالت أعاله

ماعدا التصميم والتطوير )تنطبق عمى المنظمات التي تعمل في اإلنتاج والفحص واإلختبار والتركيب 
 فقط(.
 ISO 9003:  وتغطي ىذه المواصفة عمميات الفحص النيائي واإلختبار فقط )ال تطبق ىذه

 في الحاالت التي يمكن التأكد من الجودة فقط من خالل الفحص النيائي واإلختبار(. المواصفة إال
 ISO 9004 :رشادات نصائح مجموعة طياتيا في تحمل التي المواصفة ىي  األداء لتحسين وا 

 .التنافسية المؤسسة قدرات ولزيادة
 ISO 9000: من كل في الواردة لمتعريفات ودليال الجودة ومصطمحات لمفردات معجما تمثل 

 . السابقتين المواصفتين
 ISO 19011 :اإليزو من كل إصدار تم ولقد والبيئة، الجودة إدارة نظام بتدقيق خاصة مواصفة 

 من الثاني السداسي في إصداره تم 19011 اإليزو أما م2000 نوفمبر في  9001،9004،9000
 الحصول في الراغبة المؤسسات منحت لمتقييس الدولية المنظمة أن إلى اإلشارة وتجدر ،م2000 عام 

                                                             
 .171أحمد سيد مصطفى، المرجع السابق، ص  1

 .189فسو، ص المرجع ن 2
 .191ص  المرجع السابق،قاسم نايف عموان،   3
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 مخيرة المؤسسات تكون حيث إنتقالية، كفترة سنوات ثالث الذكر السابقة اإليزو شيادات من شيادة عمى
 إال يقبل لن اإلنتقالية الفترة نياية وبعد م2000 سنة الصادرة أو م 1994لعام اإليزو إصدارات بين

  .لإليزو2000 إصدار
، 9002، 9001، وبأجزائيا ) 1994إصدار عام  ISO9000إن سمسمة مواصفات اإليزو  
( تيتم بمتطمبات تأكيد الجودة في المنظمات عمى اختالف أنواعيا وأنشطتيا المختمفة،  وقد جرى 9003

( تعيد النظر بالمواصفات القياسية بشكل دوري كل أربع أو ISOالعرف بأن المنظمة الدولية لمتقييس )
بجميع أجزائيا أجري عمييا تعديل جذري وشامل   0900ISOخمس سنوات، حيث أن مواصفات اإليزو 

 ISOضمن مواصفة دولية جديدة ىي  ISO 9000وتم دمج جميع المواصفات بأجزائيا لممواصفة 
 2000.1عام  9001

 السمسمة محتوى تعديل بعد وذلك جديدة مواصفات سمسمة إصدار تم ،م2000عام من ديسمبر 15 ففي
   ISO 9001  الجديد اإلصدار وسمي الزبائن، ومتطمبات المحيط تغييرات تقتضيو ما حسب السابقة
 تم المتان ISO9004و ISO9001 المواصفات من منسجم زوج من يتشكل والذي ،م2000إصدار

 ISO 9001  ،ISO 9002 ،ISO9003 معايير إدماج تم حيث األخرى، منيما كل لتكمل تصميميما
 9001الجديدة، المواصفة تمثل إذ ISO 9001 سمي واحد معيار فيم  1994عام المواصفات لسمسمة
 لدى اإلختيار مشكمة عمى التغمب بغية وذلك الثالث المواصفات ىذه عن بديالً م  2000إصدار

 أنشطة جميع عمىم  2000إصدارISO 9001 معيار اشتمال وتأكيد المعايير ىذه بين المنظمات
مكانية المنظمة مع التركيز عمى  2،حجميا أو نوعيا كان ميما المنظمات أنواع جميع في تطبيقو وا 

مصطمح نظام إدارة الجودة، بدل  مصطمحّي نظام الجودة وضمان الجودة الّمذين كانا سائدين في إصدار 
 .م1994

 3''.نظام إدارة يسمح بتوجيو ومراقبة منظمة ما فيما يتعمق بالجودة ''ويقصد بنظام إدارة الجودة:
ومما تجدر اإلشارة إليو أن تصميم وتطبيق نظام إدارة الجودة يأخذ بعين اإلعتبار عدة عوامل من بينيا: 

 األىداف الخاصة بالمنظمة، والمنتوجات التي تقدميا، والعمميات المطبقة بيا، وىيكل المنظمة. 
مؤسس عمى نظام اإلدارة الذي يميل إلى التحسين  9000لعائمة إيزو م 2000ار الجديد لسنة إن اإلصد

المستمر لكفاءة نظام اإلدارة والتركيز عمى رضا الزبائن، كما أن ىذا اإلصدار جعل ىذه العائمة تتسم 
التي كانت  بالبساطة والوضوح، كما أن ىذه المراجعة قد قمصت من الحجم الكبير لموثائق والمواصفات

، حيث تم دمج المواصفات السابقة في عدد محدود  من المواصفات، م1994سائدا في إصدار سنة 
 األمر الذي يسيل اإلطالع عمييا وتطبيقيا.

                                                             
  .217المرجع السابق، ص  قمسم نايف عموان، 1
 .192ص  المرجع السابق، الطائي وآخرون، النبي عبد حميد 2
 . 171مرجع سابق، ص اللعمى بوكميش،   3
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وكان التعديل يشمل  2008-9000وأصبحت السمسمة إيزو م 2008نوفمبر  15ثم جاء تعديل آخر في 
عادة التنسيق، حيث تم إضافة إشارة جديدة لتفسير الطرق  توضيح المتطمبات عن طريق التبسيط وا 

المختمفة حول قياس ومراقبة رضا المستيمك من خالل تحميل البيانات واإلستقصاء والضمان وتقارير 
 المتعاممين.

( عمى أنيا سمسمة من المواصفات المكتوبة التي أصدرتيا المنظمة ISO 9000حيث تعرف مواصفات )
، والتي تحدد وتصف العناصر الرئيسية المطموبة توفرىا م1987قياسية اإليزو سنة العالمية لممواصفات ال

في نظام إدارة الجودة الذي يتعّين أن تصممو وتتبناه المنظمة لمتأكد من أن منتجاتيا )سمع أو خدمات( 
 1تتوافق أو تفوق حاجات أو رغبات وتوقعات الزبائن والمستيمكين.

جراءاتيا وخططيا ومصادرىا وعممياتيا وتدرج   ISO 9001أما فيو نظام يتكون من سياسات المنظمة وا 
 2السمطة فييا، وذلك لتحقيق جودة المنتجات أو الخدمات التي تمبي احتياجات الزبائن وأىداف المنظمة.
مق والمواصفات عمى عدة أنواع فمنيا ما يتعمق باألنظمة مثل أنظمة إدارة الجودة، ومنيا ما يتع

 بالمنتوجات  والخدمات ومنيا ما يتعمق باألشخاص. 
فمع توحيد المواصفات أصبحت ذات صبغة عالمية لضمان الجودة، وأصبح عدم احترام معايير الجودة 
يؤدي إلى الحيمولة دون دخول المنظمات مجال التنافس في األسواق العالمية، مما يتسبب في فقدانيا 

 ا معظميا.لجزء من حصتيا السوقية أو ربم
حيث تعرف سمسمة اإليزو عمى أنيا نظام متكامل يتكون من مجموعة من المعايير العالمية والتي يتم 
وضعيا من طرف المنظمة الدولية لممعايير لمنح شيادات ليذه المنظمات في ضوء مدى توفر ىذه 

 3،لكي تصبح مؤىمةالمعايير لدييا، وتشترط شيادة اإليزو عمى المنظمات اإلحتفاظ بسجالت الجودة 
 سجل، ذلك إلثبات مدى سالمة وكفاءة نظام الجودة لدييا ومن بينيا: 17وعددىا 

 سجل الجودة. -
 سجل مراجعة العقود. -
 سجل مراجعة تصميم المنتج. -
 سجل تدقيق الجودة الداخمي. -
 سجل التدريب. -

                                                             
  .147مرجع سابق، ص السمير محمد عبد العزيز، 1
  .43م، ص2008 األردن، ، دار اليازوري، عمان،إدارة الجودة المعاصرةمحمد عبد العالي النعيمي، وآخرون، 2
  .307ص المرجع السابق، محفوظ أحمد جودة، 3
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ىو بداية الطريق نحو التطوير الشامل، ويعتبره البعض إعادة بناء كامل لممنظمة  9000إن اإليزو  
واستحداث طرق ونظم وسياسات إدارية تييئ إلنتاج السمع والخدمات، وما يتصل بيا من أنشطة سابقة 

 لإلنتاج والحقة لو بأعمى مستويات من الكفاءة.

 راحل الحصول عميها:وم  ISO 9000أهمية مواصفات اإليزو  -3
 : 9000أهمية الحصول عمى شهادة المطابقة لمواصفات اإليزو  - أ

 العديد لتحقيق اإليزو شيادة عمى لمحصول العالم أنحاء جميع في والخدمية اإلنتاجية المنظمات تسعى
 يمي: ما أىميا ولعل المزايا من

" ميزة تنافسية، حيث ISO 9000 إتجيت األسواق العالمية مؤخرًا إلى اعتبار الحصول عمى شيادة "  -
تممك المنظمة الحاصمة عمى الشيادة أولوية خاصة، السيما وأن ىناك اتجاىًا واضحًا لدى دول 
السوق األوروبية المشتركة إلى قصر تعامل منظمات وحكومات دول السوق عمى الشركات الحاصمة 

 عمى الشيادة.
ثباتًا بأ  - ن لدييا نظام إداري متين يتطابق مع فمسفة ومبادئ إن تطبيق نظام الجودة يعطي ضمانًا وا 

اإلدارة بالجودة الشاممة، فيتم إدامتو وتطويره بشكل مستمر لمواجية التطورات المتسارعة في أذواق 
المستيمكين والتطورات التقنية الحديثة وذلك بيدف التوافق مع متطمبات المواصفة ومتطمبات العمالء 

ىو الميزة األساسية الثابتة المترتبة عمى حصول المنظمة عمى الشيادة(،  )فالتطوير المستمر لممنظمة
أن ال تدخل في  INTERNATIONNAL COMPANYوتشترط كثير من المنظمات العالمية 

 مشروع مشترك مع أي جية، ما لم تكن حاصمة عمى شيادة اإليزو.
دخا  - ل أنظمة إدارة الجودة فعالة كأولوية وتكمن األىمية الرئيسية من خالل التأثير اإليجابي لتأسيس وا 

لتنمية اإلقتصاد الوطني ألية دولة، خاصة وأن ربط الجودة بالتنمية اإلقتصادية لم يأتي من قبيل 
الصدفة، فالدول الصناعية لم تحقق نموىا االقتصادي إاّل من خالل قدرتيا عمى تسويق منتجاتيا في 

يا، لممساىمة في قبوليا ورواجيا وفتح أسواق عالمية األسواق العالمية والتركيز عمى جودة منتجات
 1.جديدة

عمى وجو التحديد فإن دور أنظمة الجودة يوصف بأنو أداة رئيسية لدمج وتثبيت المنظمات  -
والمؤسسات الخاصة، والقطاعات الصناعية واالقتصاد الوطني ضمن تأسيس بنية تحتية بفرض 

جودة وتطويرىا أمر يجب تكثيفو وتعميمو عمى مختمف تطوير وتنمية الجودة، وعميو فإن مسألة ال
 العام، والنابع من الضمير والخمق الرفيع. االلتزامالقطاعات والمستويات، ليصبح جزءًا من 

 باإلضافة إلى الفوائد التي تعود عمى التنظيم واألفراد والتي منيا:

                                                             
 .170، 169ص، ص مرجع سابق، ال رضا صاحب أبو حمد آل عمي وكاظم الموسوي، 1
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دارة جودة منتجاتيا وخدماتيا بواسطة  - نموذج متعارف عميو عالميا مما السماح لممنظمات بتسيير وا 
 1يزيد من ثقة الزبائن في مخرجات المنظمة.

 .الجديدة األسواق في والتوسع بعد التسجيل عمى يحصموا لم اّلذين المنافسين عمى التفوق -
 .متفوقة إدارية كآلية داخمياً  الجودة مراجعة ُنُظم من اإلستفادة -
 .اإليزو شيادة عمى الحصول تِرطاّلتي تش العالمية األسواق في الدخول إمكانية -
 .المنتجات جودة سوء عمى المترتبة واألخطار األضرار تجنُّب -
 2.الدولي الصعيد عمى مشتركة ومصَطمحات ُلغة توفير -
 رفع مستوى األداء وتغيير ثقافة المنظمة إلى األفضل. -
العاممين شعورًا  بالثقة ورفع الروح المعنوية بسب حصول المنظمة عمى شيادة الجودة  إعطاء -

 العالمية.
 تحسين عمميات االتصال الداخمي والخارجي.  -
تطوير مجموعة متكاممة من الوثائق التي تسجل اإلجراءات والعمميات وطرق العمل بشكل يساعد  -

 3عمى تحقيق المواصفات العالمية.
 الدولي. تركة وواضحة عمى الصعيدمش توفير لغة -

ويمكن تمخيص ما سبق من المزايا المتعدد لمحصول عمى شيادة اإليزو والتي ال تمس فقط 
 4المنظمة، بل تتعداىا إلى العمالء والعاممين كما يوضحو الجدول التالي:

 
 ممين.مزايا اإليزو لممنظمة، العمالء، والعايوضح (: 05الجدول رقم )                   

 بالنسبة لمعاممين بالنسبة لمعميل بالنسبة لممنظمة
جودة المنتجات والتقميل من   -

 الفضالت
زيادة القدرة التنافسية لممنظمة  -

ظيارىا بمظير من يضع الجودة  وا 

الحصول عمى الشيادة يعني  -
لمعميل الثقة بأن المنظمة تقوم 

بتزويده بمنتوجات تستجيب 
 لمخصائص المطموبة.

إعطاء العاممين شعورًا بالثقة  -
والفخر بالنفس، بسبب وجود 

شيادة تؤكد أن في المنظمة نظامًا 
لمجودة يرتقي إلى المستويات 

                                                             
1
 Dniel Druet et Maurice pillet, Quality  en  Production, édition d’oranisation,1998, p 47 . 

 .64-63 ص عمر عقيمي، مرجع سابق، ص وصفي2
م، 2015 األردن، ، دار المعتز لمنشر والتوزيع، عمان،1ط إدارة التغيير والتطوير التنظيمي،جمال محمد عبد اهلل، 3

  .184-183ص،ص
، دار أسامة لمنشر  والتوزيع، عمان، األردن، دون 1، ط إدارة الجودة الشاممة والخدمة الفندقيةمصطفى يوسف كافي، 4

 .105سنة، ص 
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 في قمة اىتماماتيا
إمكان دخول منتجات المنظمة  -

إلى السواق األجنبية التي تشترط 
الحصول عمى شيادة اإليزو 

9000. 
زيادة األرباح نتيجة تقميل نسبة  -

التكاليف والمعيب من اإلنتاج 
 وزيادة مبيعاتيا.

رفع مستوى األداء وتغيير ثقافة  -
المنظمة إلى الفضل واألحسن 

 واألكفأ.
بناء عالقات قوية مع العمالء،  -

وتوفير مناخ إداري متفوق يقوم 
عمى الفيم الصحيح لرغبات 

م الجودة العمالء، وتطبيق مفاىي
 في كل األنشطة.

تعطي لمعميل معمومات شاممة  -
عن المنظمة وجودة المنتوج 

والخدمة التي تقوم بتقديميا كما ىي 
 سيمة الفيم.

العميل دائما يبحث عن المنظمة  -
صمة عمى الشيادة، ألنيا الحا

تعطي  المصداقية والشفافية عكس 
المنظمة غير الحاصمة عمى ىذه 

 الشيادة.

القياسية العالمية، وىذا يعني رفع 
 اممين.الروح المعنوية لمع

تقديم رؤية واضحة ألدوار  -
العمال وأىدافيم من خالل نظام 
الجودة ويتحفزون أكثر لتحقيقيا 
موازاة مع إرضاء وتمبية رغبات 

 العميل.
 

 .105ص المرجع السابق،  إدارة الجودة الشاممة والخدمة الفندقية،مصطفى يوسف كافي،  المصدر:
مطمبًا تجاريًا وشرطًا أساسيًا لممنافسة في القرن القادم في ظل اتفاقية   ''ISO 9000''لقد أصبحت شيادة 

( وممحقاتيا، فالشيادة تعد بمثابة جواز سفر لمبضائع المحمية المعدة W.T.Oمنظمة التجارة العالمية)
لمتصدير، ومقياس لممنافسة في دخول مناقصات تنفيذ المشاريع داخل البالد وخارجيا، فالشيادة تعد في 

لكن بقائك غير  ''ISO 9000'')أنت لست مجبرا عمى تطبيق  Juranىذا الصدد يقول الدكتور 
 1.مضمون( لذلك يجب أن يعطي االىتمام الكافي، فيو الطريق إلى تطبيق إدارة الجودة الشاممة

 

 :ISO 9000مراحل الحصول عمى شهادة المطابقة  - ب
 أن أساس عمى وتفرعاتيا بالمواصفة اإللتزام اإليزو شيادة عمى مؤسسة أي حصول يتطمب 
 المستخدمة األمور واألساليب وكافة المؤسسة أنشطة كل تضم متكاممة حمقة عن عبارة اإلنتاج في الجودة

                                                             
 .171رضا صاحب أبو حمد آل عمي وكاظم الموسوي، المرجع السابق، ص 1
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، لمتقييس العالمية بالمنظمة المعتمدة التسجيل ىيئات طرف من الشيادة ىذه تمنح و واإلنتاج اإلدارة في
 1تحضيرية في المنظمة نوجزىا فيما يمي: إجراءاتيتطمب الحصول عمى شيادة المواصفات و 

 التزام االدارة بشكل محفز وتام؛ -
 تعيين مسؤول عن عممية تأىيل المنظمة لمحصول عمى شيادة االيزو؛ -
 اختيار نموذج يتماشى واالمكانيات المتوفرة في المنظمة؛ -
 نظمة وغير مقيد(؛تحديد الوضعية الحالية لنظام الجودة وتقييميا ) كل ما ىو موجود في الم -
 تعبئة كل المستويات االدارية والعاممين عن طريق التكوين وتحديد مسؤولية كل فرد في المنظمة؛ -
 انجاز لوحة القيادة خاصة بالجودة لقياس مدى التقدم نحو االىداف المحددة؛ -
كمال نقائص نظام الجودة الحالي لكي يتماشى والمستويات المطموبة. -  توثيق وا 

 تتراوح لفترة  9000 اإليزو لمتطمبات المنظمة تطبيق خالل من بداية الشيادة عمى لمحصول العمل ويبدأ 
 عند األخير ىذا ويقوم الشيادة،  ومنحيا زيارتيا الدولي المسجل من تطمب ثم أشير، ستة إلى ثالثة بين

 بـ: لممنظمة زيارتو
 .المؤسسة وضعية حول مالحظاتو تدوين -
 .المعتمدة العالمية بالمواصفات إلتزاميا مدى تحديد  -
 .اإلصالحات لتحديد زمنية فترة يحدد ثم وجدت، إن النقائص طبيعة تحديد  -
 .عدمو من الشيادة منح يقرر ثم واإلدارة اإلنتاج لمواقع ميدانية بزيارات يقوم  -

  التالية: المراحل وفق اإليزو شيادة عمى الحصول ويتم
 . التسجيل ماقبل مرحمة  1-
 ىذه وتشمل اإليزو متطمبات مع لتتطابق األوضاع تعديل  اإلستعداد  التجييز فييا يتم التي المرحمة وىي

 : 2يمي ما المرحمة
 .منو تي تجنىال الفوائد  النظام بأىمية العميا اإلدارة إقتناع -
 إختالف عمى الموظفين والعاممين ولكل اإلدارية المستويات جميع إلى اإلقناع ىذا بنقل اإلدارة تقوم أن -

 . التكوينية والدورات  اإلجتماعات طريق عن مستوياتيم
 .9000  اإليزو نظام وفمسفة طبيعة فيم -
 .الشيادة عمى لمحصول المؤسسة تأىيل عممية عن المسؤول تعيين -
 .المؤسسة وتخصصات دوائر مختمف من عمل فريق تشكيل -

                                                             
1
Daniel Duret et Maurice Pillet, Quality en production de L’ISO9000 a six sigma,édition 

Organisation, Paris, France, 2005, P 78.  
، اإلتجاهات الحديثة في إدارة الجودة والمواصفات القياسية وأهم التعديالت التي أدخمت عميهاحسن عبد العمي محمد، 2

 .119م، ص، 2000دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 
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 .لتنفيذىا زمني وجدول عمل خطة وضع -
 . الضعف  القوة نقاط عمى لمتعرف الحالي الجودة لنظام مبدئي تقييم إجراء -
 مواصفة في وردت كما الجودة نظام متطمبات تحقق التي الرئيسية لمعمميات العمل طرق وتوثيق تطوير -

 .9000 اإليزو
 :الشهادة عمى الحصول و التسجيل مرحمة  2-
 1:يمي ما المرحمة ىذه تشمل

 أن عمى الشيادة، منح أجل من التقييم و بالمراجعة ستقوم التي المؤسسة إختيار أي ل:المسج إختيار* 
 . دولية قائمة خالل من عمييا التعرف يمكنو   بذلك ليا المرخص المؤسسات من المؤسسة ىذه تكون
 ىذه ومن المؤسسة عن كاممة تفصيمية بمعمومات المسجل تزويد منو واليدف التسجيل طمب نموذج مأل

 :المعمومات
 .القانوني وشكميا المؤسسة اسم -
 .الخدمات أو تقدميا التي المنتجات وأنواع النشاط نوع -
 .بشأنيا الشيادة المؤسسة تطمب التي الخدمة مراكز أو اإلنتاج خطوط -
 .اإلنتاجية الوحدات مواقع -
 .الموظفين عدد -
 اإلستقصاء، بطاقة بيانات عمى بناء قبوليا عدم أو المراجعة قبول عممية تتم : التقييم عممية قبول *

 لدييم تتوفر ممن الخبراء ببعض المسجل يستعين فقد المسجل، لدى الخبراء توفر مدى عمى ذلك ويتوقف
 بمسجل ويوصي التقييم بعممية القيام عن المسجل يتعذر وقد المراجعة، و التقييم عممية ممارسة شروط
 .متخصص آخر

 جيدا يدرس أن المسجل قبل من بالتقييم سيقوم الذي المراجع عمى يجب : لممراجعة اإلعداد و التخطيط *
 الوثائق دراسة خالل من وذلك مراجعتيا، سيتم التي الشركة في واإلجراءات العممياتو  الجودة نظام

 . العمل ودليل والمستندات
 قسم وساعة محددة لكل محدد يوم عمى اإلتفاق بذلك ويعني : المراجعة لعممية الزمني الجدول * وضع

 والمستندات األوراق قسم كل يجيز وحتى العمل يتعطل ال بحيث تقييمو سيتم الذي المؤسسة أقسام من
 من الفريق سيرافق الذي الشخص تحديد يتم كما المراجعة، فريق يطمبيا التي والمعدات الخاصة والوثائق

 .لممراجعة النيائية اإلجتماع وأماكن مواعيد وترتيب قسم كل
 ونصائح ومالحظات تعميقات المؤسسة تسجل أن يجب إذ : المراجعة فريق مع التام والتعاون *التنسيق

 وقد ، 9000 اإليزو لمتطمبات المطابقة عدم وحاالت الضعف بنقاط يتعمق فيما خاصة المراجعة، فريق

                                                             
 .120نفسو، ص المرجع  1
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 طمب المالحظات تمك بشأن المراجعة فريق ويحرر العمل من المزيد تتطمب أساسية مالحظات تكون
 .الشيادة منح يتم التعديالت ىذه تنفيذ حالة وفي تصحيحي إجراء
 :الشهادة عمى الحصول بعد ما مرحمة 3-

عمى  حصمت التي المؤسسات سجل في المؤسسة ودخول 9000 اإليزو شيادة عمى الحصول بعد       
 المستمر العمل عن التوقف يمكن وال ينبغي ، ال9003، 9002، 9001أي من شيادات اإليزو 

 . الشيادة منحت بموجبو والذي المؤسسة إليو وصمت الذي المستوى عمى الحفاظ أجل من والمتواصل
ذا  الزبائن ثقة المؤسسة تفقد ال حتى عمييا الحفاظ األىم من فإنو الشيادة عمى الحصول الميم من كان وا 

 .والمتعاممين
 إعادة المسجل من تطمب أن المؤسسة عمى يتوجب الشيادة عمى الحصول من سنوات ثالث مرور بعد

 ألنو وأشمل أكبر جديد بمحتوى أو القديم المحتوى بنفس جديدة شيادة منح أجل من والمراجعة التقييم
 حيث مرة ألول التقييم عممية من أسيل تكون التقييم إعادة عممية أن عمما جديدة، أنشطة عمى يشتمل
عادة المراجعة عممية تسيل المؤسسة عن كافية معمومات توفرت قد تكون  1.التقييم وا 

 2كما يمي: 9000( يوضح  وضع المنظمة قبل وبعد تطبيق اإليزو 06والجدول رقم )
 (.9000المنظمة قبل وبعد تطبيق اإليزو ) حوضي(: 06الجدول رقم )                 

 (9000اإليزو )بعد تطبيق  (9000قبل تطبيق اإليزو) 
آلية العمل محفوظة في عقول العاممين   01

والتي يمكن أن تكون خاطئة أو قابمة 
 لمفقدان. 

آلية العمل موثقة وجميع العاممون يعممون بنفس 
 اإلجراءات.

إطار اإلنتاج يعمل بمبدأ إدفع بالمنتج خارج  02
 المصنع.

إطار اإلنتاج يعمل بمبدأ أجعمو صحيحا من المرة 
 األولى.

الجودة ىي مسؤولية مفتشي قسم ضبط  03
 الجودة

 الجودة ىي مسؤولية الجميع.

 انخفاض معدالت إعادة العمل. معدالت عالية من إعادة العمل. 04
 إنخفاض في شكاوى الزبائن. كثرة في شكاوى الزبائن. 05
انخفاض في التكمفة إرتفاع في األرباح نتيجة  إرتفاع في التكاليف وانخفاض في األرباح 06

 الخاصة بالجودة.

                                                             
 .122المرجع نفسو، ص 1
دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان،  ،ISO 9000 ISO 14000,أنظمة إدارة الجودة والبيئة محمد عبد الوىاب العزاوي، 2

 .45م، ص2002األردن، 
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 ،ISO 14000 ,ISO 9000أنظمة إدارة الجودة والبيئة محمد عبد الوىاب العزاوي،  المصدر:
 .45ص

( عن 9000نالحظ من الجدول أعاله أنو يختمف وضع المنظمة بعد تطبيقيا لمواصفات اإليزو )
حيث طرق العمل التي تتم بإجراءات موحدة الوضع السابق أي قبل حصوليا عن الشيادة والعمل بيا من 

جودة المنتوج، التكاليف اإلنتاجية المنخفضة مما يزيد من ربحية المنظمة، العالقة الجيدة مع الزبائن بعد 
 انخفاض شكاوييم.

   :9000عالقة إدارة الجودة الشاممة باإليزو  -4
 من شموالً  أكثر الشاممة فالجودة ،9000 واإليزو الشاممة الجودة إدارة بين الخمط يتم ما كثيراً 

عن مدخل إداري يركز عمى الجودة ويعتمد عمى مشاركة جميع أفرادىا، بيدف  عبارة ييف اإليزو،
 1الوصول إلى النجاح طويل األمد من خالل تحقيق رضا الزبون والمنافع لجميع أفراد المنظمة والمجتمع،

 وتوثيق بتطبيقيا االلتزام مدى وعمى المختمفة المواصفة شروط عمى تركز اإليزو شيادة أن حين في
 .عنيا بديالً  ليست ولكنيا الشاممة الجودة إدارة لتحقيق ضرورية فيي تحقيقيا، إجراءات

فالتطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاممة يتطمب وجود نظام جودة القائم عمى مواصفات أنظمة إدارة الجودة 
تحتاج إلى تغيرات ثانوية لموفاء بمتطمبات  TQM، وبيذا فإن المنظمات التي تطبق برنامج 9000اآليزو 

شيادة المطابقة فإن جودتيا  التسجيل مما يوفر عمييا كمفة ووقت لمتطبيق، أما المنظمات الحاصمة عمى
تعد قاعدة جيدة لتبني ثقافة إدارة الجودة الشاممة من خالل التركيز عمى مشاركة الزبون ومشاركة العاممين 

  2والتحسين المستمر.
نما ىو عبارة ISO 9000المواصفات الدولية ألنظمة إدارة الجودة )إن تطبيق  ( ليس ىدفا في حد ذاتو، وا 

بإدارة الجودة عن خطوة أولى لدفع المنظمة نحو طريق التحسين المستمر ألدائيا لموصول إلى ما يسمى 
نما الشاممة، الجودة إلدارة نظاما ليس اإليزو (، أو بمعنى آخر TQMالشاممة )   الجودة لتأكيد نظام ىو وا 

  .الجودة إدارة نظام تطبيق في األساس لمبدء يعتبر والذي
عمى  2000/ 9000( اإلصدار الجديد لعائمة اإليزو ISOولإلشارة فقد بنت المنظمة الدولية لممواصفات) 

 أساس مبادئ إدارة الجودة الشاممة، وىذا لدفع المنظمات من البداية نحو إدارة الجودة الشاممة.
شيادة المطابقة ُيغني عن تطبيق إدارة الجودة وغالبا ما يثار تساؤل حول ما إذا كان الحصول عمى 

 الشاممة؟ وأييما يطبق أواًل؟

                                                             
مؤسسة ، إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعييوسف جحيم الطائي، محمد فوزي العبادي، ىاشم فوزي العبادي،  1

 .369م، ص 2008الوراق لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
المرجع  ،إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعييوسف جحيم الطائي، محمد فوزي العبادي، ىاشم فوزي العبادي، 2

 .369ص  السابق،
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( دون أن تطبق إدارة الجودة الشاممة كما أنيا ISOفي الواقع إن المنظمة قد تحصل عمى شيادة المطابقة)
تعتمد قد تطبق ىذه األخيرة دون حاجة منيا لمحصول عمى شيادة المطابقة، وفي ىذه الحالة األخيرة فإنيا 

 ''Deming '')المنظمة( عمى معايير داخمية خاصة بيا مثل: تمك المعايير المحددة لمحصول عمى جائزة 
كخطوة أولية  ISOوغيرىا، وقد تتبنى المنظمة الحصول عمى شيادة المطابقة '' Malcom baldrige''أو 

 ثم تنطمق بعد ذلك نحو تطبيق إدارة الجودة الشاممة.
القاعدة األساسية التي تستند إلييا المنظمات لموصول إلى إدارة الجودة  9000 وىكذا تعتبر اإليزو

الشاممة، نظرًا لما تتضمنو من أنظمة إلدارة الجودة تساعد المنظمة عمى تطبيق برامج إدارة الجودة في 
 مختمف أقساميا، وتساعدىا أيضا عمى خمق ثقافة تنظيمية تكرس اإلىتمام بالجودة.

بدًا أن المنظمة ال يمكنيا الوصول إلى تطبيق إدارة الجودة الشاممة إاّل باالعتماد عمى وىذا ال يعني أ
، ولكن تطبيق ىذه المواصفات يوفر مسارًا أو خطًا واضحًا إلدارة المنظمة لتطبيق 9000مواصفات اإليزو

 إدارة الجودة الشاممة في جميع أقسام أو أجزاء المنظمة. 
فإن إدارة الجودة الشاممة تذىب ألبعد من توقعات المشترين وتسعى  9000وأنو عمى خالف اإليزو

الستباق حاجاتيم وتوقعاتيم بما يمكن من الفوز بالحصة السوقية الالزمة ودعم نمو المنظمة.والجدول 
 9000:1التالي يوضح أىم الفروقات بين إدارة الجودة الشاممة واإليزو 

 .9000الفروقات بين إدارة الجودة الشاممة واإليزو (: يوضح أهم 07الجدول رقم )        
 إدارة الجودة الشاممةISO 9000 TQM العناصر

 التركيز
 عمى

 العميل

 متطمبات مع المنتج مطابقة ضمان -
 .العميل

 .العمالء شكاوي معالجة  -
 تمبية مستوى حول العميل إدراك متابعة -

 متطمباتو.

 .األولويات أولوية ىي العميل إرضاء -
 .باستمرار العميل يريده ما وفيم تتبع -
 .العميل والء عوامل ومتابعة دراسة -
جراء العميل رضا قياس -  مع مقارنات وا 

 .باستمرار المنافسين
 .الجودة وأىداف سياسة وضع - القيادة

 . الضرورية الموارد توفير -
 تطبيق مراحل لجميع والتتبع الحرص -

 . الجودة نظام

 وجعل الجودة، تجاه لممؤسسة رؤية وضع -
 .المؤسسة داخل ابي يؤمنون الجميع

عطاء التطبيق، مستمزمات كل توفير  -  وا 
 .العاممين مبادرات وتشجيع القدوة

 مشاركة
 .األفراد

 لكل الضرورية الكفاءة مستوى تحديد  -
 .عمل منصب

 المشاركة تحقق التي البيئة عمى الحفاظ  -
 . المستمر والتحسين الكاممة

                                                             
دكتوراه في العموم اإلقتصادية،  ، أطروحةإدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الفندقية في الجزائر، أحمد بن عيشاوي1

 .48م، ص 2008جامعة الجزائر، 
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 .األفراد وتأىيل تدريب  -
 لمصالحيات الواضح التحديد  -

 .والمسؤوليات

 في فرد كل أن من والحرص التأكد -
 .أىدافيا يعرف المؤسسة

 .لألفراد الكاممة المشاركة  -
 المتطمبات تطبيق عمى العمل - .العمميات

 ووفق العمميات أثناء المنتج في المطموبة
 .النظام في لو ّوثق ما

 العمميات في أكثر والتعّمق والتحميل الفيم -
 .المستمر التحسين ألىداف خدمة

 التحسين
 .المستمر

 األعمال طريق عن المنتجات تحسين -
 التدقيق أعمال الوقائية، التصحيحية،
 . والمراجعات

 ووضع باستمرار، األداء بقياس القيام  -
 .التحسينات لتقييم ليا أىدافا

 لجميع التحسين وأدوات الفرص إتاحة  -
 .األفراد

 المتفوقة المؤسسات مع المرجعية المقارنة  -
 .وتصحيحيا الفوارق تحديد بغرض

 اتخاذ
 القرارات

 بناءاً 
 عمى

 .الحقائق

 المعمومات عمى بناءا القرارات اتخاذ  -
 الغير المنتجات دراسة طريق عن الواردة

 .العمميات وتقييم المطابقة

 ممكن قدر أكبر إلى استنادا القرارات اتخاذ -
 المالئمة األدوات وتوظيف المعطيات، من

شراك  .ذلك في العاممين وا 

 اإلدارة
 بمدخل
 .النظم

 فّعال الجودة نظام عمى الحفاظ -
 .وموثق

 وقادرة مترابطة عمميات نظام إدارة  -
 .المحددة الجودة أىداف تحقيق عمى

 .ومترابط متكامل كنظام المؤسسة إدارة -
 تحقيق في تساىم العمميات جميع جعل -

 .ككل النظام وتفعيل المؤسسة أىداف
 العمميات مختمف بين الترابطات دراسة  -

 .األىداف مع ومقارنتيا النتائج وقياس
 العالقات

 مع
 الموردين

 المطبقة المتطمبات وتوثيق تحديد  -
 .الموردين عمى
 تقديم عمى متيقدر حسب الموردين تقييم-

 .المؤسسة لمتطمبات مطابقة منتجات

 المدى طويمة إستراتيجية عالقات إقامة -
 .والعمميات المنتجات لتطوير

 .المستقبمية الخطط في االشتراك -

 المرجع السابق، ،، إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الفندقية في الجزائرأحمد بن عيشاوي :المصدر
 .48ص 

 :9000الشاممة واإليزو مجال التكامل بين إدارة الجودة  -5
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وشامل  كامل بشكل لممنظمة اإلنتاجية العمميات وكفاءة فعالية عمى الشاممة الجودة إدارة تركز
 بديال ليس ولكن 9000 اإليزو مواصفة مع مكمال مدخال يجعميا مما رغباتو، إلشباع المستيمك وبإتجاه
 . عنيا
 الحصول ليا يمكن فالمنظمة اإليزو، مواصفات طياتو بين لوجدنا الشاممة الجودة إدارة مدخل في دققنا فمو
 اإليزو شيادات بأن القول يمكن ولذلك الشاممة، الجودة إدارة متطمبات إستكمال بدون اإليزو شيادة عمى
 .الشاممة الجودة نحو خطوة وىي الشاممة الجودة إدارة متطمبات إحدى تمثل
 ىذه مطابقة أساس عمى ويرتكز معينة مواصفات عمى يقوم لمجودة نظاما تمثل اإليزو مواصفات وعميو

 بتحقيق وتيتم تغطي حيث شامل منظور من الجودة إدارة تمثل الشاممة الجودة إدارة حين في المواصفات،
 اإلختالفات رغم متعارضان أو بديالن وليس متكامالن نظامان فيما المنظمة مجاالت جميع في الجودة

 1.بينيما الموجودة
 إدارة ىي الشاممة الجودة إدارة بينما موثقة، مواصفات عمى يقوم لمجودة نظاما يمثل اإليزو فإن وىكذا
 ما ىذا ويؤكد واحد، نسيج ومن متكاممتين ىما بل متعارضتين ليستا إنيما شامل، منظور من لمجودة
 عمى لمحصول المؤسسات تسجل التي المكاتب عن الجودة لتأكيد ''لويدز''مؤسسة  دراسة إليو ذىبت
 ولكنيا لإليزو مكممة الشاممة الجودة إدارة أن عمى المبحوثة المكاتب أغمبية اتفقت حيث اإليزو، شيادة
 عنو. بديمة ليست
 ISO  9001ماهية مواصفة اإليزو ثانيًا: 

 :ISO 9001مفهوم مواصفة اإليزو   -1
المعنى من ، لكنيا تتمحور غالبا نحو نفس 9001لقد وقفنا عمى تعريفات متعددة لنظام اإليزو  

ىو معيار خاص بنظام إدارة الجودة والذي عمى أساسو تحصل المؤسسات عمى  9001أن اإليزو 
 الشيادات، وال بأس من إيراد بعض التعريفات التي وقفنا عمييا.

: تتضمن ما يجب أن يكون عميو نظام الجودة في المؤسسات 9001يزو اإل ''فواز التميمي'' قال عنيا
اإلنتاجية أو الخدمية، التي يبدأ عمميا بالتصميم، و ينتيي بخدمة ما بعد البيع، وىي األكثر شموال، حيث 

 2.''أنيا تحتوي عمى جميع عناصر الجودة العشرين
 3.''م إدارة الجودةظمواصفات ن''ر بأنيا ڨوعرفيا مات سي

                                                             
1
Debruyne Michel,  « la certification qualité selon les normes ISO » la revue des sciences 

de gestion, direction et gestion des entreprises, n°194, avril 2002, p 68. 

، عالم الكتب الحديث لمنشر و التوزيع، 1، ط 9001الشاممة و متطمبات التأهيل لآليزو إدارة الجودة فواز التميمي، 2
 .54، ص 2008األردن، 

 .768ص  المرجع السابق،ر، فمات سي3
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نموذج لضمان الجودة في  -بأنو: '' نظام الجودة 9001كما عرفت ''سونيا محمد البكري'' األيزو 
 1التصميم والتطوير، اإلنتاج، التركيب، وتقدم الخدمات وىي أكثر المعايير شمواًل''.

ما يجب أن يكون  – ISO 9001 –ة يتتضمن ىذه المواصفة الدوليعرفيا كذلك ''بدوي'' كما يمي: '' و 
اإلنتاجية والخدمية التي يبدأ عمميا بالتصميم وينتيي بخدمة ما بعد  عميو نظام الجودة في الشركات

عمميا من مرحمة التصميم اليندسي لممنتج حتى مرحمة ما بعد بيعو بمعنى أنو يبدأ  ، 2التصنيع''
( عنصرا من عناصر الجودة 20لممستيمك، وكذلك مراحل تحسين المنتج وتجديده، و تشتمل عمى )

 3(.ISO 9001المطموبة وىي تعبر عن شروط منح شيادة )
وعمى العموم فمن خالل التعريفات التي أوردناىا نرى أنيا ال تختمف في ألفاظيا بقدر ما تتفق في 

، و الذي ISO 9000، فيو إحدى مواصفات النظام العام ISO 9001مضمونيا حول تعريف نظام 
من أكثر الشيادات طمبا من  ISO 9001معايير العشرين كاممة، ولذلك تعتبر شيادة يحتوى عمى ال

المؤسسات والشركات، فالجزائر وحدىا حسب اإلحصائيات تحتوى عمى نسبة كبيرة من الشركات التي 
 شيادة دولية معتمدة. 1000و 100تمتمك ىذه الشيادات ضمن نطاق ما بين 

 :ISO 9001نشأة مواصفة اإليزو   -2
العام، إذ ىو فرع عنو، ولكن يمكن القول أن  ISO 9000بنشأة نظام  ISO 9001ترتبط نشأة مواصفة .

 كما يمي: ISO 9001-2015مر بخمس مراحل وصوال لـ   ISO 9001نظام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .334ص  ،المرجع السابقونيا محمد البكري، ص 1
 326م، ص 2010دار التعميم الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  إدارة التعميم والجودة الشاممة،محمود فوزي أحمد بدوي،  2
، اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة صالح الدين حسن السيسي 3

 .177، ص المرجع السابق الشاممة،
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وقد كانت المواصفة قبل اإلصدار األخير تحتوي عمى ثمانية مبادئ، إال أنيا في اإلصدار األخير 
 أصبحت سبعة نظرا لدمج المبدأ الثامن مع السابع، وتتمثل ىذه المبادئ في:

 التركيز عمى العميل :المبدأ األول 
 التحسين :المبدأ الثاني 
 المبنية عمى األدلةاتخاذ القرارات  :المبدأ الثالث 
 القيادة :المبدأ الرابع 
 منيجية العمميات: المبدأ الخامس 
 مشاركة العاممين: المبدأ السادس 
 إدارة العالقات :المبدأ السابع 

 

 

 ISO:1 9001المبادئ التي يقوم عمى أساسها نظام إدارة الجودة   -3

 :التركيز عمى العميل :المبدأ األول
النجاح يتحقق متى تم جدب العمالء والحفاظ عمى ثقتيم، و كذلك األطراف يفترض ىذا المبدأ أن 

األخرى المعنية، عالوة عمى فيم الحاجات الحالية والمستقبمية لمعمالء، وكذلك األطراف األخرى المساىمة 
 في إنجاح المنظمة.

 :المبدأ الثاني: التحسين
تويات الحالية لألداء، لالستجابة يعد التحسين مطمبا أساسيا لممنظمات كي تحافظ عمى المس

 لمظروف الداخمية والخارجية، وكذا خمق فرص جديدة.
 :المبدأ الثالث: اتخاذ القرارات المبنية عمى األدلة

                                                             
 . 9001:2015دليل اإليزو   1
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تعد عممية اتخاذ القرار من العمميات المعقدة التي يشوبيا بعض الشك، فغالبا ما تستند ىذه 
التأويل الذي يمكن أن يكون غير موضوعيا، فمن  العممية إلى أنواع ومصادر مختمفة، عالوة عمى

الضرورة فيم األسباب و العالقات المؤثرة وكذلك الجيود غير المتعمدة المتتالية )الحقائق، األدلة، تحميل 
 البيانات....(، فكل ىذه العناصر باجتماعيا يجب أن تقود لمموضوعية والثقة في اتخاذ القرارات.

 :المبدأ الرابع: القيادة
إن خمق وحدة بين اليدف ومشاركة العاممين يمكن لممنظمة السير وفقا لخططيا، وسياستيا، 

 ومنيجيا، ومصادر تحقيق أىدافيا.
 :المبدأ الخامس: منهجية العمميات

نجازه  دارة العمميات بترابط وتماسك ينتج لنا نظاما قويا يسيل التنبؤ بنتائجو، وا  حينما يتم فيم وا 
 .بفعالية وكفاءة أكبر

 :المبدأ السادس: مشاركة العاممين 
من الضروري مشاركة الناس من كل المستويات واحتراميم كأفراد إلدارة المنظمة بفعالية وكفاءة، 

 وكذلك تعزيز المنافسة لتسييل إشراك الناس في تحقيق أىداف الجودة لممنظمة.
 :المبدأ السابع: إدارة العالقات

التأثير عمى أداء المنظمة، فالمنظمة تحقق النجاح حينما تدير تساعد األطراف المعنية في 
عالقاتيا مع كل األطراف المعنية لتحسين تأثيرىا عمى األداء، وكذلك ىناك أىمية خاصة إلدارة العالقات 

 مع الموردين وشبكات الشركاء.
 
 

 : 9001ISOفوائد تطبيق نظام إدارة الجودة   -3
فإنو يمتمك نفس أىميتو،  ISO 9000باعتباره فرعا عن نظام  ISO 9001إن نظام إدارة الجودة        

دخال أنظمة إدارة جودة  ISO 9001وتكمن أىمية تطبيق نظام '' من خالل التأثير اإليجابي لتأسيس وا 
وعميو فيمكن إجمال أىم الفوائد التي  1''،ذات كفاءة، و فعالة كأولوية لتنمية االقتصاد الوطني ألية دولة

 2في النقاط التالية: ISO 9001قيقيا من خالل تطبيق نظام إدارة الجودة يرجى تح

تعزيز وتوطيد الثقة بالسمع والبضائع والخدمات المطروحة من قبل المنظمة، وبما يؤدي إلى رفع  -
 مستويات الرضا والقناعة لدى المستيمك.

                                                             
 .56السابق، ص  المرجع فواز التميمي،1
اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة  صالح الدين حسن السيسي،2

 .188المرجع السابق، ص  الشاممة،
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 تحسين الجودة.تقديم انطباع وتصور واضح لممستيمك بأن المنظمة تتبع خطوات إيجابية ل -
تحصل المنظمة عمى تسييالت كبيرة في مجال إزالة الحواجز أماميا عند تصدير منتجاتيا خارج البمد،  -

 إضافة إلى إمكانية الدخول في أسواق عالمية جديدة.
يادة ز رفع مستوى الكفاءة لممنظمة وذلك من خالل توسيع قاعدة اإلنتاج، وتحسين عمميات التصنيع، و  -

 مين، واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمعالجة خاالت عدم التطابق وانحراف النوعية.إنتاجية العام
ولية واالبتعاد عن ؤ بط وتطوير عمميات االتصال الداخمية وذلك من خالل تحديد السمطة والمسض -

 القرارات الفردية واالرتجالية.
يم البضائع والسمع في الوقت انتظام العمل وانسيابية العممية اإلنتاجية بشكل جيد، وبالتالي ضمان تسم -

 المحدد.
 : ISO  9001مرحمة التسجيل لمحصول عمى شهادة المطابقة اآليزو  -4

من الجية المنظمة لمجية المانحة  ISO 9001تأتي مرحمة التسجيل لمحصول عمى شيادة المطابقة      
 .ISO 9001ولعمالئيا بأنيا تطبق نظام جودة محكم يتوافق مع متطمبات المواصفة العالمية 

 أهداف مرحمة التسجيل:  - أ
 التأكد من كفاءة وفاعمية نظام الجودة المطبق بالمنظمة. -
 صفةإستكمال وتطوير نظام الجودة المطبق بالمنظمة ليتوافق مع متطمبات الموا -
 أسموب تطبيق مرحمة التسجيل:   - ب

 باآلتي:  ISO 9001تقوم الجية طالبة الحصول عمى شيادة المطابقة 
 إختيار أحد الجيات المانحة لشيادة المطابقة العالمية وفق المعايير اآلتية:  -1

  خبرة الجية المانحة في مجال عمل المنظمة لكي يكون لدييا الخبرة العممية في تطوير النظام
 ئم بالمنظمة.القا

 .وجود الجية المانحة ضمن السوق الذي ستتعامل معو المنظمة مستقباًل 
 .تكمفة الحصول عمى الشيادة وتكاليف المراجعات الدورية عمى المنظمة 
 .مدى مالئمة الفترة الزمنية التي تحددىا الجية طالبة الشيادة بالنسبة لمجية مانحة الشيادة 

 الشيادة واستيفاء طمب التسجيل.مخاطبة الجية المختارة لمنح  -2
طمب تقييم مبدئي من خالل إرسال خبير من الجية المانحة إلى الجية الطالبة لشيادة المطابقة لمتأكد  -

 من كفاءة وفاعمية نظام الجودة قبل التقييم الرسمي لنظام إدارة الجودة الشاممة.
لدى الجيات المانحة مكاتب تمثيل في  إرسال دليل الجودة إلى الجية المانحة لفحصو وغالبًا ما يكون -

الوطن العربي، وفي حالة عدم وجود حاالت عدم مطابقة رئيسية تقوم الجية المانحة بإرسال فريق من 
 المراجعين إلى الجيات الطالبة لشيادة المطابقة لتتم مراجعة اإلذعان.
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مامو أثناء مراجعتو مدى إذعان تستقبل الجية الطالبة لمشيادة فريق المراجعة وتقوم بتذليل العقبات أ -
داخل المنظمة، ويقوم الفريق بفحص نتائج  ISO 9001العاممين لتطبيق متطمبات المواصفة 

 مراجعات الجودة الداخمية واجتماعات متابعة اإلدارة ومراجعة تطبيق العمل بإدارات المنظمة.
ت عدم المطابقة، تقوم المنظمة إستالم تقرير المراجعة من الجية المانحة، ففي حالة عدم وجود حاال -

الطالبة لمشيادة بدفع رسوم الحصول عمى الشيادة، والرسوم المقررة عند كل متابعة دورية من الجية 
 المانحة وتكون عادة سنوية أو نصف سنوية وفقًا لنظام الجية المانحة ويتم منحيا شيادة المطابقة.

الجية فترة زمنية تتراوح بين شيرين إلى ستة أشير  أما في حالة وجود عدم مطابقة ''رئيسية'' فتميل
لتصحيح اإلنحرافات، ثم تعود الجية المانحة مرة أخرى لمتأكد من استكمال حاالت عدم المطابقة. أما في 
حالة وجود حاالت عدم المطابقة ''فرعية'' فتمنح المنظمة الشيادة وتتم مراجعة حاالت عدم المطابقة 

التالية، فإذا لم يتم تصحيحيا تنذر الجية الطالبة ثم تمنح فترة أخرى لمتصحيح فإن الفرعية في المراجعات 
    (1)* لم يتم التصحيح تسحب الشيادة التي حصمت عمييا.

تقوم المنظمة باستقبال فريق المراجعات الدورية وتصحيح حاالت عدم المطابقة المدونة بتقارير     -
 ISO 9001ورية بيدف استمرارية صالحية شيادة المطابقة المراجعة، مع دفع رسوم المراجعات الد

 (.03) أنظر الممحق رقم 2الحاصمة عمييا المنظمة.
 

 :ISO 9001-2015ماهية مواصفة اإليزو ثالثًا: 

 :ISO 9001-2015التعريف بالمواصفة والمعيار الدولي اإليزو  -1
يتم مراجعتو و يعتبر من مفاتيح المعايير الدولية المتعمقة بنظم إدارة الجودة،  ISO 9001إن نظام      

كل فترة من أجل التأكد ن معايير إدارة الجودة مازالت مناسبة وذات قيمة لقطاع الصناعات والخدمات 
مما أفرز نظام  2015لفترة طويمة، وعمى ىذا األساس مر ىذا النظام بعدة مراجعات آخرىا سنة 

2015-9001 ISO ، وبما أن نظامISO 9001  ىو عبارة عن مخططات التنفيذ العتماد نظام إدارة
يممي عمينا ما يجب أن نفعمو، بينما ISO 9001-2015فيمكننا القول أن نظام  ISO 9001الجودة 

ISO 9001 .يقدم السبب لما يجب عمينا فعمو 

 :ISO 9001-2015متطمبات مواصفة اإليزو  -2
                                                             

''بند رئيسي'' في دليل الجودة بالمنظمة  الرئيسيةحاالت عدم المطابقة الرئيسة يقصد بيا نقص أحد متطمبات المواصفة 1)*(
فتعني نقص أحد  الفرعيةأو عدم تطبيق أحد البنود الرئيسية بدليل الجودة الخاص بالمنظمة، أما حاالت عدم المطابقة 

 البنود الفرعية بدليل الجودة الخاص بالمنظمة أو عدم تطبيق أحد بنود المواصفة الفرعية. 
 ISO 9001المواصفات العالمية -نظمات العربية لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاممةدليل تأهيل الممحمد رياض، 2

 .22ص  م،2002، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، م2000إصدار 
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في مضمونو قائما عمى سبعة مبادئ وىي التي تطرقنا ليا سابقا، ىذه  ISO 9001-2015جاء نظام 
، وىي في مجمميا ISO 9001-2015المبادئ تبمور متطمبات محددة من أجل تطبيق نظام إدارة الجودة 

 ( عنصرا نفصميا كاآلتي:20عشرون )
  1مسؤولية اإلدارة: -2-1

سياساتيا و أىدافيا بالنسبة لمجودة في شكل مكتوب ورسمي، يجب عمى اإلدارة العميا أن تحدد         
عمى أن تكون ىذه السياسة منشورة ومفيومة من الجميع ولذلك فإن وضع ىذه السياسة يتطمب من اإلدارة 

 ما يمي:

 بناء ىيكل تنظيمي لتحقيق الجودة. -
 تحديد احتياجات العمالء وكيفية إدراكيم الحتياجاتيم. -
 لييكل التنظيمي بالمنشأة بالوفاء بيذه االحتياجات.تقييم مدى إمكانية ا -
التأكد من أن المواد الخام التي يتم سراؤىا من قبل الموزعين تطابق المواصفات المحددة والمطموب  -

 توافرىا في المنتج.
 التركيز بالدرجة األولى عمى سياسة منع المعيب في المنتج منذ البداية. -
 جودة.ومتابعة سياسة ال ضرورة التخطيط -
 النظر إلى عممية تحسين الجودة عمى أنيا عممية مستمرة. -
 التأكد من أن سياسات ومنتجات واستراتيجيات المنافسين معمومة لدى كل فرد بالمنشأة. -
 ضرورة مشاركة أىم الموردين في وضع سياسة الجودة بالمنشأة. -
لتدريبية المطبقة وتطويرىا من يجب أعطاء اىتمام متزايد لعممية التدريب، حيث يتم تقييم األنشطة ا -

 وقت آلخر كأحد المدخالت السياسية لتحسين الجودة.
 الترويج لسياسة الجودة داخل وخارج المنشأة. -
رفع تقارير دورية عن مدى التقدم المحقق في سياسة الجودة يعتبر أمرا ضروريا يتم مناقشتو في  -

 .لقاءات تطوير وتحسين الجودة
  نظام الجودة:  -2-2

يجب عمى إدارة المنشأ أن تقوم بإعداد كتيب الجودة، والذي يجب أن يكون مناسبا لمستوى           
 نظام الجودة، وغالبا ما يحقق كتيب نظام الجودة ما يمي:

 تعريف العاممين والمتعاممين بنظام الجودة والفوائد التي يمكن أن يحققيا ليم ولممنشأة ككل. -
 العميا والدنيا بالمنشأة. سيولة التنسيق بين اإلدارة -

                                                             
اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة صالح الدين حسن السيسي،  1

 .199المرجع السابق، ص  الشاممة،
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 إلزام الموردين بالجودة بخصوص توريداتيم. -
 المساىمة في تكوين انطباع جيد عن المنشأة. -
، كما يجب عمى اإلدارة اتخاذ ISOيجب أن يوفر الكتيب احتياجات نظام الجودة والمعتمد عمى نظام  -

 1.الخطوات الالزمة لتطبيقو بفعالية
  مراجعة العقد: -2-3

جعة العقد قبل بداية العمل لضمان وتأكيد الجودة يعتبر جزءا ىاما في نظام الجودة، حيث يحقق إن مرا
 اآلتي:

 المساىمة في تنفيذ محتويات العقد. -
 يعتبر العقد مستند يمكن الرجوع إليو. -
 إشراك الميتمين بمراجعة العقد. -
 تسييل عممية مراجعة الجودة مع العميل. -

 أن تؤخذ في االعتبار حالة مراجعة العقد فيي:أما بخصوص نواحي التي يجب 

 التأكد من أن متطمبات العقد قد تم تحديدىا بدقة. -
 اإلجراءات التعاقدية فيما يتعمق بجودة المنتج. -
 .التأكد من أن المنشأة لدييا اإلمكانيات المختمفة لموفاء ومتطمبات العقد -
 مراقبة التصميم:  -2-4

 تطوير وتخطيط برنامج التصميم. -
 تحديدي إجراءات التصميم وتوثيقيا. -
 تحديد أنشطة التصميم. -
 تحديد العالقات التنظيمية لعممية التصميم. -
 تحديد مدخالت التصميم. -
 تحديد مخرجات التصميم. -
 وضع إجراءات مراجعة التصميم. -
 التحقق من التصميم الجديد من خالل المقارنة بين التصميم المبتكر والمعايير الموضوعة. -
 2.المعمومات المرتدة من التصميمات السابقة استخدام -

                                                             
اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة صالح الدين حسن السيسي،  1

 .200ص المرجع السابق،  الشاممة،
دية و إدارة الجودة اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميصالح الدين حسن السيسي، 2

 .201ص المرجع السابق،  الشاممة،
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  مراقبة المستندات: -2-5
تنظم العمل تم مراجعتيا  يوىنا يجب توافر النظام لمتأكد من أن الوثائق أو المستندات الت          

ويمكن الحصول عمييا فور طمبيا من قبل جم يع الجيات المختصة، وحيث أن عممية تصميم المنتج غير 
ثابتة أي قابمة لمتغير كنتيجة لتغيرات احتياجات و رغبات العميل، فقد يتطمب األمر إجراء بعض 

تحري الدقة من قبل اإلدارة في إجراء عممية  التعديالت أو التغيرات في المستندات المستخدمة، وىنا يمزم
ثباتيا في مستندات إضافية وبما يضمن تحقيق أىدافيا والوفاء باحتياجات المتعاممين  1.التغيير وا 

 الشراء: -2-6
حيث يتم التأكد من أن المكونات التي تم شراؤىا تتفق تماما مع المتطمبات التي تم تحديدىا،         

 العناصر التالية: تتضمن ىذه الجزئية

 تحديد الموردين األكفاء. -
 تحديد المستندات المستخدمة في عممية الشراء. -
 تحميل عروض الموردين من زاوية الجودة. -
 تحديد المعايير التي يتم عمى أساسيا اختبار الموردين. -
 اختيار الموردين.  -
 المحددة.التحقق من ألن المنتجات التي يتم شراؤىا تتفق مع المواصفات  -
 .متابعة الموردين -
-  
 مراقبة المنتجات التي تم توريدها:   -2-7

حيث أن جودة المنتج النيائي تعتمد عمى جودة المواد الخام المشترى بالدرجة األولى لذا تتضمن        
 ىذه الجزئية ما يمي:

من المورد والتأكد من مطابقتيا لممواصفات  المشترىةاتخاذ اإلجراءات الالزمة الستالم األصناف  -
 المحددة مسبقا.

 توفير التخزين المناسب ليذه األصناف. -
فحص المنتجات بصفة مستديمة أثناء تخزينيا واستبعاد التالف أو غير الصالح لالستعمال منيا أوال  -

 2.بأول

                                                             
اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة صالح الدين حسن السيسي، 1

 .202ص المرجع السابق،  الشاممة،
مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات صالح الدين حسن السيسي،  2

 .202ص المرجع السابق،  الشاممة،
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  تحديد المنتج ومتابعته: -2-8
من أن المواد المستخدمة ىي التي تمبي المواصفات التي تم ال شك أن التحديد السميم لممنتج يض     

تحديدىا مسبقا، األمر الذي يمنع وجود أي خمط أثناء عممية التشغيل، ولذا يجب أن يتضمن نظام الجودة 
المطبقة مجموعة اإلجراءات الكفيمة بتحديد مواصفات المنتجات التي يتم إنتاجيا وكذلك األجزاء المختمفة 

 1.نتاجية ومتابعتيا، الكتشاف أي انحراف فييالمعممية اإل
  مراقبة العمميات: -2-9

لوجود نظام فعال لمجودة يجب أن تتم مراقبة جميع العمميات سواء كانت خاصة أو عامة، وعمى        
 أن تشمل المراقبة أيضا جميع مراحل التصنيع حتى في حالة تغيير العممية اإلنتاجية.

 وتتضمن ىذه الجزئية: الفحص واالختيار:  -2-10

 تحديد المستندات المستخدمة في الفحص. -
 من المورد. المشتريةفحص واختبار المنتجات  -
 فحص واختبار المواد أثناء التشغيل. -
 التأكد من أن المنتجات النيائية تتطابق مع المواصفات المحددة من قبل المنشأة والعامل. -
 .تسجيميا نتيجة لعممية الفحصالمعمومات التي يجب  -
  معدات الفحص واالختبار: -2-11

إن وضع نظام فعال لمجودة يتطمب تحديد االحتياجات من معدات الفحص والقياس واالختبار،      
وبمجرد تحديدىا يمكن الحكم عمى صالحية المعدات المتاحة عمى أساس حالتيا التشغيمية وتم اتخاذ قرار 

 2.من عدمولتوفير معدات جيدة 
 حالة الفحص واالختبار:  -2-12

لموصل إلى نظام جودة فعال يتطمب أيضا استخدام جميع الوسائل المناسبة لمفحص أثناء عمميات     
التشغيل المختمفة، لذا فإن وجود إجراءات مكتوبة ومنصوص عمييا في عممية الفحص تعتبر ضرورية 

 ، والتي قد تأخذ أحد األشكال التالي:لمتأكد من حالة المنتج أثناء عممية التشغيل

 لم يتم تفتيش المنتج. -
 تم التفتيش و القبول، تم التفتيش والرفض. -

                                                             
اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة صالح الدين حسن السيسي،  1

 .203ص المرجع السابق،  الشاممة،
ة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة اإلستراتيجيات الحديثصالح الدين حسن السيسي، 2

 .203ص المرجع السابق،  الشاممة،
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وعميو فإن إجراءات الفحص واالختبار يجب أن تتضمن صالحيات ومسؤوليات األفراد في حذف بعض 
 ''.المنتجات أو االستمرار في إنتاجيا

 
  مراقبة المنتجات غير المطابقة:  -2-13

جميع المنتجات التي ال تطابق المواصفات يجب أن تحدد بدقة حتى ال يتم استخداميا، ووضع     
 .سجالت خاصة بيا، حتى يسيل مراجعتيا والتعرف عمييا

  اإلجراء التصحيحي:  -2-14
عمى أنو في حالة وجود أية مشكمة فيجب البحث عن  ISOتؤكد سمسمة المواصفات القياسية الدولية     
 بيا واتخاذ الخطوات الكفيمة بمنع حدوثيا مرة أخرى، األمر الذي يتطمب استخدام كافة األساليبأسبا

المتبعة في تحديد أسباب المشكالت ووسائل التغمب عمييا فضال عن ضرورة تسجيل التغيرات واإلجراءات 
 .التي حدثت من اتخاذ اإلجراء الصحيح

  المناولة والتخزين و التعبئة والتغميف والتسميم: -2-15
إن وجود نظام فعال لمجودة يتطمب نظام فرعي لمراقبة عممية المناولة والتخزين والتعبئة والتغميف     

جراءات مكتوبة، خاصة مناولة المنتجات والمحافظة عمى  والتسميم، فيجب أن يكون ىناك تعميمات وا 
يصاليا لممستيمك في وقت  مواصفاتيا وكيفية تخزينيا بالشكل المناسب وتعبئتيا وتغميفيا بطريقة جيدة وا 

 1.مناسب
 
  سجالت الجودة: -2-16

الجودة حتى تكون مرجعا يظير مدى التقدم في بيجب أن يكون ىناك تحديد لإلجراءات الخاصة     
ذلك يجب أن تكون سجالت تحقيق متطمبات الجودة ومدى فعالية نظام الجودة المعمول بو، وعالوة عمى 

 2.الجودة محدد وموضحة لممنتج محل البحث
  المراجعة الداخمية لمجودة: -2-17

عمى ضرورة قيام إدارة المنشأة بتأسيس نظام لمراجعة  ISOتؤكد سمسمة المواصفات القياسية الدولية     
ي الخطة، ومن ثم الوقوف الجودة لمتأكد من أن أنشطة الجودة تتطابق مع المتطمبات المنصوص عمييا ف

 عمى متابعة نظام الجودة ككل.

                                                             
اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة صالح الدين حسن السيسي، 1

 .204ص المرجع السابق،  الشاممة،
 .205المرجع نفسو، ص 2
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اتخاذ إجراء تصحيحي بخصوصيا يجب أن يتم بشكل متتابع فضال عن ضرورة إعالم عممية المراجعة و و 
المسؤول عن عممية المراجعة بالموقف الفعمي وأىم النتائج التي أسفرت عنيا عممية المراجعة حتى يسيل 

 .بمعالجة المشاكل التي تم التوصل إلييااتخاذ اإلجراءات الخاصة 
  التدريب: -2-18

يجب تحديد اإلحتياجات التدريبية بالنسبة لألفراد المشاركين في تطوير وتحسين الجودة، فضال عن        
تحديد الجيات المسؤولة عن عممية التدريب واتخاذ قرار بشأنيا، فيل يتم التدريب داخميا أم خارجيا؟ وما 

ىي خبراتيم العممية والعممية، وذلك  فات التي يجب توافرىا في القائمين بعممية التدريب، وماىي المواص
عالوة عمى إعداد البرامج التدريبية وتنفيذىا وتقييميا لموقوف عمى نتائجيا اإليجابية والسمبية، ومن ثم 

 التمكن من تخطيط العممي المستقبمي ألنشطة التدريب عمى الجودة.
لك ضرورة توفير نظام فعال لتحفيز العاممين داخل التنظيم من أجل كسب تعاونيم في ويضاف إلى ذ
 1.تطبيق النظام

 الخدمات/خدمات ما بعد البيع: -2-19
حيث يجب أن يكون لدى إدارة المنشأة نظام متضمنا إجراءات محددة بخصوص خدمات ما بعد      

...إلخ، المشورةالصيانة والتركيب والنصح و  البيع التي يجب أن تقدم لممشتري أو العميل كخدمات
 وتتضمن ما يمي:

 إجراءات الصيانة والتصميح في موقع العميل. -
 أسموب تمقي طمبت الخدمة. -
 إجراءات أداء الخدمة. -
 إجراءات خدمات ما بعد البيع. -
 2.تحديد طمبات تقديم الخدمة -
 األساليب اإلحصائية: -2-20

عمى ضرورة استخدام وتطبيق األساليب اإلحصائية المتعدد،  ISOوتؤكد سمسمة المواصفات القياسية      
 والتي تتناول التطوير المستمر لمجودة وخصوصا ما يتعمق باعتماد خرائط المراقبة اإلحصائية وغيرىا.

 ISO.3وتوفير السجالت المتعمقة بيا حتى تنجح سمسمة المواصفات القياسية الدولية 

                                                             
اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة صالح الدين حسن السيسي، 1

 .205ص المرجع السابق،  الشاممة،
اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة صالح الدين حسن السيسي، 2

 .206ص ع السابق، المرج الشاممة،
اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الشركات مقارنة مع اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة صالح الدين حسن السيسي، 3

 .206ص المرجع السابق،  الشاممة،



  9000ISO زوالفصل الثالث: مواصفات اإلي              الباب األول: الجانب المنهجي والنظري لمدراسة          
 

 
888 

 .ISO 9001-2015أهمية وأهداف مواصفة اإليزو  -3
 ISO 9001-2015 :1مواصفة اإليزو  أهمية - أ

 06)أنظر الممحق رقم بتحديثات عديدة أىميا ISO 9001 -2015جاءت مواصفة اإليزو       
 :(07والممحق رقم 

 والذي وضع الخطوط العريضة لمييكل العام لجميع معايير إدارة اإليزو. Annex SLاتباع ىيكل  -
 .ISO 9001-2008المدرجين في  8بنود بدال من  10عمى  ISO 9001-2015يحتوي  -
وذلك حتى يتم تطبيق معايير  ''المنتجات و الخدمات''ليحل محميا لفظ  ''منتجات''تم استبدال لفظ  -

 قدم خدمات عالوة عمى المنظمات المنوطة بتقديم منتجات.الجودة أيضا عمى المنظمات التي ت
 .''استثناء''لم يعد ىناك استخدام لمفظ  -
التأكيد عمى المصادر الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى استراتيجيات اتخاذ القرار الخاصة بالمنظمة  -

 سياق التنظيم.''من خالل تصور 
 التأكيد الكبير عمى مشاركة القيادة. -
 عمى األطراف المعنية والتي ليا صمة بنظام إدارة الجودة وتحقق متطمباتو.التأكيد  -
 .''Process Approac''التركيز عمى طريقة منيجية العمميات  -
 التأكيد عمى التفكير المبني عمى إدارة المخاطر والفرص المتعمقة بالمنتجات والخدمات. -
 التأكيد عمى إدارة التغيير. -
 الزمة لمتشغيل الناجح من خالل توفير المعرفة الخاصة بالمنظمة.تحديد المنظمة لممعرفة ال -
 إلغاء اإلجراءات الوقائية. -
 إلغاء دور ممثل اإلدارة. -
 االعتماد عمى المعمومات الموثقة بدال من اإلجراءات الموثقة. -
 :ISO 9001-2015أهداف مواصفة اإليزو   - ب

 2 الدولية اإليزو ما يمي:الصادر عن المنظمة ISO 9001 -2015جاء في دليل     
 المتوقعة لممنظمة من تطبيق نظام إدارة الجودة المبني عمى ىذه المواصفة العالمية ىي: ىدافإن األ

قدرة المنظمة عمى الوفاء باستمرار متطمبات العمالء والمتطمبات القانونية والتنظيمية التي تنطبق  -أ 
 عمى المنتجات والخدمات التي تقدميا.

 تيسير الفرص لتعزيز رضا العمالء.  -ب 
 التعامل مع المخاطر والفرص ذات العالقة بسياق المنظمة وأىدافيا.  -ج 

                                                             
 .9001:2015دليل اإليزو   1
 .9001:2015دليل اإليزو  2
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 القدرة عمى إبراز توافقيا مع متطمبات نظام محدد إلدارة الجودة. -د 
 منح المنظمات منيجية عمميات تجعميا قادرة عمى تخطيط عممياتيا والتفاعل معيا. -ه 
لمخاطر الذي يمكن المنظمة من تحديد العوامل التي يمكن أن تؤدي تبني التفكير المبني عمى ا -و 

إلى انحراف العمميات ونظاميا إلدارة الجودة عن النتائج المخططة التخاذ ضوابط وقائية تقمل 
 اآلثار السمبية وتعظم استخدام الفرص المتاحة.

توقعات يشكل تحديا استمرار المنظمة بتمبية المتطمبات ومواجية االحتياجات المستقبمية وال -ز 
لممنظمات في بيئة ديناميكية متزايدة ومعقدة، ولتحقيق ىذا اليدف تجد المنظمة من الضروري 
اعتماد مختمف أشكال التحسين باإلضافة إلى التصحيح والتحسين المستمر مثل إدارة التغير 

عادة التنظيم.  :(07والممحق رقم  06)أنظر الممحق رقم واالبتكار وا 
 1أيضًا نذكر ما يمي: 9001:2015داف وفوائد الحصول عمى شيادة اإليزو ومن أىم أى

   العالمية والداخمية، فبعض المؤسسات والشركات  األسواقمساعدة المنشأة عمى طرح منتجاتيا في  -1
تشترط عمى مثيالتيا األخرى المتعاممة معيا الحصول عمى شيادة اآليزو الدولية لمجودة، فشيادة 

الخطوة األولى إلرضاء الزبون وتعتبر المدخل لدول االتحاد األوربي والواليات المتحدة اآليزو تعتبر 
األمريكية وكندا، فالحصول عمى ىذه الشيادة يمنح المؤسسة التي حصمت عمييا الحق في دخول ىذه 

 األسواق الضخمة، فيي تعطي ميزة تنافسية لممؤسسات التي حصمت عمييا.
لمستيمك والمورد وال سيما عندما يكون المورد والزبون يتعامالن مع تحسين صورة المنشأة لدى ا -2

 بعضيما لممرة األولى أو بعيدين عن بعضيما جغرافيًا، كما ىو الحال عادة في مجال التصدير
 فشيادة اآليزو تزيد من ثقة المستيمك وكل من يتعامل مع الشركة.

 و تحسين سمعة المؤسسة. المنشأة وتحقيق الكفاءة أداءالمساعدة في رفع مستوى  -3
تحفيز موظفي المنشأة عمى العمل ورفع الروح المعنوية لدييم وتشجيعيم وتدريبيم وتطوير قدراتيم  -4

 وزيادة إخالص وارتباط العاممين بالمؤسسة وبمنتجاتيا وأىدافيا .
والمعيبات في  زيادة اإلنتاج وزيادة أرباح المنشأة من خالل الحد من تكمفة اإلنتاج وتقميل نسبة التالف -5

المنتجات وتقميل المسترجعات واألخطاء اإلنتاجية وزيادة المبيعات الحد من اإلىدار في المواد ووقت 
 العاممين.

تمكين المنشأة من تحميل المشكالت التي تواجييا ويجعميا تتعامل معيا من خالل اإلجراءات  -6
 مستقبال. التصحيحية والوقائية وذلك لمنع مثل تمك المشكالت من الحدوث

                                                             

  ؟  ISO 9001: 2015أهمية تطبيق الجودة وما هي فوائد الحصول عمى شهادةعالء العقص، 1
   2015_28.html-9001-6/isoiqms.blogspot.com/2017/0-https://iso  :على 2012/ 12/00، نظر يوم ،

 .12.20الساعة 

https://iso-iqms.blogspot.com/2017/06/iso-9001-2015_28.html
https://iso-iqms.blogspot.com/2017/06/iso-9001-2015_28.html
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التوثيق ووضع خطة عمل ونظام رقابة وتفتيش يساىم في ربط كافة أقسام المؤسسة ويجعل عمميا  -7
بداًل من وجود نظام إداري منعزل لكل قسم أو إدارة وبالتالي التخمص من العديد من  متناغمًا وجماعيا

 المشكالت وتصحيح األخطاء وضمان عدم تكرارىا.
الخدمة والمنتج وتمبية متطمبات ورغبات الزبون ورضاىم عن منتجات تحسين جودة التصميم وجودة  -8

 وخدمات المنشأة.
بميارات وقدرات العاممين والميندسين واإلداريين داخل المنشأة وتطوير مستواىم وتعميميم  االرتقاء -9

 كيفية تحديد وترتيب وتحميل المشاكل وتجزئتيا إلى أصغر حتى يمكن السيطرة عمييا.
م عديمة الفائدة وزمن العمل المتكرر وتطوير العمميات اإلنتاجية واآلالت وتقميل تقميل الميا -11

 التكاليف وتحقيق سعر منافس لمنتجات الشركة.
 :ISO 9001-2015نظام الجودة في ظل اإليزو  -4

 لفال بد من الرجوع لمدليISO 9001 -2015لموقوف عمى مدى نجاعة نظام الجودة في ظل          
الذي أصدرتو منظمة اإليزو، حيث نص في ىذا الصدد: ىذه المواصفة الدولية مبنية عمى قواعد نظام 

، ىذا الوصف يشمل نص كل مبدأ واألساس المنطقي لسبب 9000إدارة الجودة الموصوفة في اإليزو 
النموذجية لتحسين أىمية ذلك المبدأ لممنظمة، وبعض األمثمة لمقواعد المرتبطة بو، وأمثمة عمى اإلجراءات 

 1أداء المنظمة عند تطبيق ذلك المبدأ.
 وفي صدد أخر: ىذه المواصفة الدولية تحدد متطمبات نظام إدارة الجودة عندما تكون المنظمة:

تحتاج إلى إثبات قدراتيا عمى استمرار توفير المنتج أو الخدمة التي تمبي احتياجات العمالء  -
 السارية.والمتطمبات القانونية والتنظيمية 

تيدف إلى تعزيز رضاء العميل من خالل التطبيق الفعال لمنظام، بما في ذلك عمميات التحسين  -
 2.المستمر لمنظام، وتأكيد المطابقة لمتطمبات العمالء والمتطمبات القانونية والتنظيمية السارية

 ISO 9001 -2015من خالل النصين المنقولين من دليل منظمة اإليزو والمتضمن مواصفات       
 ISO -2015يتضح الترابط الوثيق بين مبادئ و قيم إدارة الجودة مع معايير المواصفة الدولية القياسية 

9001. 
 
 
 
 
 

                                                             
 .9001:2015دليل اإليزو  1
 .9001:2015دليل اإليزو  2
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 خالصة:

عمى المؤسسات ميمة تأسيس أنظمة إدارة  ISO9000لقد يسرت عائمة المواصفات القياسية  
الجودة الشاممة، بتحديدىا الصفات التي يجب أن تتسم بيا ىذه األنظمة، ما يسيل إنتاج السمع وتقديم 
الخدمات بالجودة المطموبة والمحافظة عمى ىذا المستوى بشكل مستديم، فيي مواصفات عامة يمكن 

ة أو كبيرة، إنتاجية أم خدمية، ولكي تحافظ ىذه استخداميا من قبل أي مؤسسة سواء كانت صغير 
المواصفات عمى الصبغة العامة التي تميزىا، فإنيا تتجنب فرض أي طرق أو أساليب لتمبية المتطمبات أو 

 اإلرشادات الواردة فييا.



 المجتمع فيالفصل الرابع:  البيئة اإلجتماعية لمفرد               الباب األول: الجانب المنيجي والنظري لمدراسة       

 
116 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 الفصل الرابع:  البيئة اإلجتماعية لمفرد في المجتمع
 تمييد

 لبيئة األسرية ا/1
 أواًل: ماىية األسرة                  
 سرية الجزائرية ثانياً: العالقات األ                  
 ثالثاً: المداخل النظرية لدراسة األسرة                  

 / العالقات القرابية2
 أواًل: ماىية القرابة                 
 ثانياً: مظاىر التواصل القرابي بالمجتمع                
 ثالثاً: نظريات القرابة                

 / العالقات مع الجيران3
 ماىية الجيرةأواًل:                
 حضرالثانياً: عالقات الجوار بالريف و                
 ثالثاً: حقوق وآثار حسن الجوار               
 رابعاً: المنظور السوسيولوجي لمجيرة              
 عالقات الجيرة في المجتمع الجزائريخامساً:               

 خالصة
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 :تمييد
إلى أىـ الجوانب وأنواع العالقات التي تربط الفرد ببيئتو اإلجتماعية  سنتطرؽ في ىذا الفصؿ          

األسرة في المجتمع، إذ سنركز عمى البيئة األسرية، العالقات القرابية، والعالقات مع الجيراف، حيث أف 
تقريبًا، كما أنيا أكثر الجماعات ىي النظاـ اإلجتماعي الوحيد الذي عرفتو مختمؼ المجتمعات اإلنسانية 

بقاءًا واستمرارًا، فيي نتاج تاريخي طويؿ بحيث تقـو عمى عناصر بيولوجية، ثقافية، ونفسية، وىي ذات 
مجتمع وتقدمو مرتبط مكانة إجتماعية ىامة تمثؿ الركيزة والدينامو المحرؾ لممجتمع، إذ أف صالح ال

لمفرد في حياتو اإلجتماعية حيث أنو ال يمكف أيضًا أىمية بالغة كما أف لمعالقات القرابية  بصالح األسرة؛
اإلستغناء عنيـ أو العيش بدونيـ، فمعظـ المجتمعات البشرية قامت عمى روابط قرابية أىميا قرابة الدـ 

والنسب، وأف ىذا التجمع القرابي يعتبر نظاـ إجتماعي تترتب عميو منظومة مف المعايير والقيـ والحقوؽ 
ُيَكِوف بات، كما يتضمف توزيعًا لألدوار؛ ونجد كذلؾ عالقات الفرد مع الجيراف ذات أىمية بحيث والواج

الفرد عالقات وىذه العالقات تسمح لو بالتفاعؿ مع اآلخريف فتمعب بذلؾ دور في التنشئة ىذا الدور يكوف 

   رفاتو. ىامًا وفعااًل ولو تأثير قوي عمى حياتو وبالتالي التأثير عمى سموكياتو وتص
وسنقدـ في ىذا الفصؿ أغمب ما يتعمؽ بالبيئة األسرية مف ناحية المفيـو والخصائص             

واألنواع، باإلضافة إلى طبيعة العالقات األسرية الجزائرية، وكذا المداخؿ النظرية لدراسة األسرة، كما 
التواصؿ القرابي في المجتمع وأىـ سنعرض أيضًا جؿ ما يتعمؽ بالعالقات القرابية مف مفاىيـ وأنواع 

النظريات المفسرة لمقرابة، وأخيرًا سنبيف ماىية العالقات مع الجيراف وكذا أنواعيا وآثار وحقوؽ حسف 

 الجوار إضافة إلى المنظور السوسيولوجي لمجيرة.  
 
 

 
 
 
 

 
 .األسرية البيئة /1
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 أواًل: ماىية األسرة

 :تعريف األسرة -1

األساسية في تكويف المجتمع، بؿ ىي األساس في ظيور الحياة االجتماعية تعتبر األسرة المبنة 

واإلنسانية بيف أفراد الجنس البشري، مما ال شؾ فيو أف أي مجتمع تتمثؿ صورتو وتبدو حقيقتو مف واقع 
الكياف األسري، ومدى ما تتمتع فيو األسرة مف قوة وتماسؾ، وما تقـو عميو عالقاتيـ مف االستقرار 

دراؾ لمسؤولياتيـ ووظائفيـ سواء تجاه والتك يؼ، وما يتوافر ألفرادىا مف زوج وزوجة وأوالد ومف وعي وا 
 1أنفسيـ أو لبعضيـ البعض، أو اتجاه مجتمعيـ الخارجي.

وتشير كممة أسرة مف الناحية السوسيولوجية إلى ''معيشة رجؿ وامرأة أو أكثر معا، عمى الدخوؿ في 
 2.''واجبات، كرعاية األطفاؿ وتربيتيـع، مما يترتب عمى ذلؾ مف حقوؽ و عالقات جنسية يقرىا المجتم

فنالحظ أنو بالرغـ مف صغر حجـ األسرة ىي أقوى نظـ المجتمع، فيي النظاـ الذي عف طريقو نكتسب 
إنسانيتنا، كما أنو ال توجد طريقة أخرى لصياغة بني اإلنساف سوى تربيتيـ في أسرة، ومف ىنا فكؿ 

 بشكؿ ما ألسرة واحدة عمى األقؿ، ولذلؾ تعد األسرة الميد الحقيقي لمطبيعة اإلنسانية.شخص ينتمي 

كما تعرؼ بأنيا المنظمة اإلجتماعية األولى التي تشكؿ بنية الشخصية اإلنسانية ألبنائيا، بشكؿ مباشر 
وتكويف القيـ وغير مباشر عف طريؽ التربية المقصودة القائمة عمى تعميـ األبناء السموؾ اإلجتماعي، 

واإلتجاىات، والديف واألخالؽ والمغة التي ىي أداة إتصاؿ إجتماعي، ونقؿ التراث الثقافي، وتكسب الطفؿ 
أساليب التفاعؿ اإلجتماعي المختمفة، وتعمـ مختمؼ العمميات اإلجتماعية المختمفة كالتعاوف والتنافس 

عمى قيميا ومعاييرىا وطرؽ عمميا عند تقويمو  فاألسرة ىي الجماعة المرجعية التي يعتمد الفرد، والصراع
 لسموكو. 

 

                                                             
دار التعميـ الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  التفكك األسري )األسباب و المشكالت و طرق عالجيا(،إبراىيـ جابر السيد، 1

 .071ـ، ص4102
 .414ـ، ص4112اإلسكندرية، مصر،  التوزيع،ع، دار المعرفة الجامعية لمنشر و عمم االجتمامدخل إلى سناء الخولي، 2
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مكونة مف زوج و زوجة وأوالد أو بدونيـ،  ''منظمة دائمة نسبياً  :ويشير ''وليـ أجبرف'' لمفيـو األسرة بأنيا
 1.''لوجود األسرةكما يرى أف العالقات الجنسية الوالدية ىي المبرر األساسي 

ة إجتماعية ليا مكاف إقامة مشترؾ وتتميز بالتعاوف اإلقتصادي بيف أفرادىا جماعوعرفيا ''خواجة'' بأنيا: ''

جنسية معترؼ بيا مف طرؼ المجتمع،  وليا وظيفة تكاثرية، وبيف إثنيف مف أعضائيا عمى األقؿ عالقة
 2.وىي تتشكؿ عمى األقؿ مف ذكر بالغ وأنثى بالغة''

ش الناس في ظالليا، ففي الصورة وقد حث اإلسالـ عمى تكويف األسرة، ودعا إلى أف يعي
الطبيعية لمحياة المستقيمة التي تمبي رغبات اإلنساف وتفي بحاجاتو، وىي الوضع الفطري الذي ارتضاه اهلل 

ولقد  }لحياة الناس منذ فجر الخميقة وفضمو ليـ، واتخذ مف األنبياء والُرسؿ مثال فقاؿ سبحانو و تعالى: 

ف اطر السموات واألرض جعل  }[، وقاؿ جؿ شأنو: 23]الرعد:  3{أزواجا وذرية  أرسلنا رسوال من قبلك وجعلنا لهم

 [.00]الشورى:  4{لكم من أنفسكم أزواجا

وتنبع أىمية األسرة في اإلسالـ في كونيا ذات منشأ واحد، أي أف أفراد األسرة مف أصؿ واحد، 

يا أيها الناس اتقوا  }وأف الرجؿ والمرأة مف منشأ واحد، وجاءت اآلية الكريمة مؤكدة لذلؾ في قولو تعالى: 

[، وقولو 0]النساء: 5{اءربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجاال كثيرا ونس
[، ىذا باإلضافة إلى تحقيؽ المودة والرحمة 83]األنعاـ:  6{وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة}تعالى: 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وق ل رب ارحمهما  }لقولو تعالى:  ،إلقامة مجتمع قوي ومتماسؾ فاضؿ

[، وقولو 037]البقرة:  1}هن لباس لكم وأنتم لباس لهن{: قولو أيضا[، و 42]اإلسراء:  7{كما ربياني صغيرا  
 [.3]العنكبوت:  2{ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا}عز وجؿ: 

                                                             
مؤسسة شياب الجامعة لمنشر، اإلسكندرية، مصر،  االستقرار األسري و أثره عمى الفرد و المجتمع،سعيد محمد عثماف، 1

 .01ـ، ص 4118
نور لمنشر والتوزيع، ألمانيا،  ربات سوسيوأنثروبولوجية،مجموع مقا -قراءات في المجتمع الجزائريعبد العزيز خواجة، 2

 .16ـ، ص4107
  .23، سورة الرعد، اآلية المصحؼ الشريؼ3
 .00، سورة الشورى، اآلية المصحؼ الشريؼ4
 .0، سورة النساء، اآلية المصحؼ الشريؼ 5
 .83، سورة األنعاـ، اآلية المصحؼ الشريؼ6

 .42اآلية ، سورة اإلسراء، المصحؼ الشريؼ  7
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المساواة، فقد وزع القرآف الكريـ الحقوؽ والواجبات عؿ كؿ فرد مف أفراد األسرة كذلؾ تحقيؽ العدالة و 

         [،443]البقرة:  3{عليهم بالمعروف  ولهن مثل الذي}بالعدالة والمساواة، وذلؾ في قولو تعالى: 
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ف لنحييّنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما  }تعالى:  وقولو

 [.87]النحؿ:  4{كانوا يعملون

كما تنبع أىمية األسرة في اإلسالـ كونيا تحقؽ التكافؿ االجتماعي، حيث ينظر القرآف الكريـ 
ساس التعاوف بيف جميع أفرادىا، وعمى ىذا االعتبار شرعت أى أنيا مجموعة متراحمة تقـو عمى ة عملألسر 

 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن}أحكاـ النفقات والميراث والوصية في قولو تعالى: 

على حبه ذوي القربى واليتامى  البر من آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتب والنبيين وآتى المال  

 [.077]البقرة:  5{والمساكين وابن السبيل

ومف خالؿ اآليات البينات والسنة النبوية وما استنبطو الفقياء مف أحكاـ، تتحدد الحقوؽ 

والواجبات لكؿ مف الزوجيف التي يجب أف تكوف واضحة حتى تستقيـ حياة األسرة، ولذلؾ اىتـ القرآف 

الطالؽ والوصية مفصمة ث والزواج و سرة، حيث وردت معظـ تمؾ األحكاـ حوؿ الميراالكريـ بأحكاـ األ
غير مجممة وذلؾ فيما عدا األمور التي مف أنيا أف تتغير وتتبدؿ، حيث جاءت أحكاميا في القرآف مجممة 

غير بمبادئ عامة وقواعد كمية، وترؾ لمزمف أمر تطورىا وتطبيقيا مثؿ أحكاـ المعامالت ونظاـ الحكـ و 
 ذلؾ.

 

 

                                                                                                                                                                                              
 .037، سورة البقرة، اآلية المصحؼ الشريؼ  1
 .3، سورة العنكبوت، اآلية المصحؼ الشريؼ  2
 .443، سورة  البقرة، اآلية المصحؼ الشريؼ 3
 .37، سورة النحؿ، اآلية المصحؼ الشريؼ 4
 .077، سورة البقرة، اآلية المصحؼ الشريؼ 5
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ي يتجسد فييا التقاطع بيف خصوصيات تفاألسرة ىي الوحدة االجتماعية األولى واألساسية ال 

'' أربعة مراحؿ لدورة األسرة )مرحمة الزوجاف المستقالف إقتصاديًا، Sorokinوقد حدد ''سوركيف  1الجماعة.
 2.زوجاف مع طفؿ، زوجاف مع طفميف أو أكثر، زوجاف تقدمت بيما السف(

الوطف ىو مجموع ـ منو مقاـ األساس في البناء، و كما تعتبر األسرة دعامة المجتمع، فيي تقو 
، فالطفؿ البد لو إلى األسرة في مراحؿ عمره جميعا األسر، واألسرة ىي أداة تكويف الفرد، واإلنساف يحتاج

ال كاف شاذ األخالؽ، منحرؼ الطباع، وحاجتو إلى أمو وأب يو حاجة أصمية في مف النشأة في األسرة وا 
نفسو، كذلؾ يحتاج اإلنساف إلى األسرة شابا ورجال و كيال، إذ ال يجد رعاية في غيرىا وال يرضى عنيا 

 3بديال.

رتبطوا بروابط الزواج )الدـ( ''لوؾ'' األسرة بأنيا: ''مجموعة مف األشخاص اويعرؼ ''بيرجس'' و
 والمتفاعمة ويتقاسموف الحياة.صطفاء أو التبني مكونيف حياة معيشية مستقمة واإل

األسرة عمى أنيا: ''جماعة اجتماعية تتكوف مف ذكر ''G. Murdockوعرؼ ''جورج ميردوؾ 

وأنثى تجمع بينيما عالقة جسدية يقرىا المجتمع، وتفسر ىذه العالقة في غالب األحياف عف إنجاب أطفاؿ 
الذيف يأتوف نتيجة اية وتربية لألطفاؿ ينتموف إلى ىذه الجماعة، ويترتب عمى ذلؾ حقوؽ وواجبات ورع

 4.''ليذه العالقات

ويمكف التطرؽ لمفيـو األسرة مف عدة نواح، فقد تحدث عنيا أكثر مف باحث، والجدوؿ التالي 
 :5يوضح أبرز ىذه المفاىيـ

 
                                                             

، 0، طالعولمة من مجاالت الكائن الحي إلى تكنولوجيا صناعة الجيناتدينامية األسرة في عصر عباس محمود مكي،  1
 .081ـ، ص 4117مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبناف، 

 .047ـ، ص 4116دار الغرب، وىراف، الجزائر،  مبادئ في التنشئة اإلجتماعية،عبد العزيز خواجة،   2
، دار ـ4114أيار  1إلى  6، مف 0ط األسرة العربية في وجو التحديات و المتغيرات المعاصرة،مؤتمر األسرة األوؿ،  3

 .67ـ، ص 4112التوزيع، بيروت، لبناف، ابف حـز لمطباعة و النشر و 
4
 - Morgan.D.H, Social Theory & The Family, Routhedge & Kegan Paul, London, 1972, p 

102. 
التوزيع والطبع، عماف، ، دار المسيرة و 0ط ،اإلستشارات األسرية صالح عبد العزيز دردير،أسعد، و أحمد عبد المطيؼ أبو 5

 .21ـ، ص 4106األردف، 
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 .يوضح مفاىيم متعمقة باألسرة :(00الجدول رقم )

 تعريفو المجال

 من الناحية االجتماعية
االجتماعي الذي تنشأ عنو أوؿ خمية اجتماعية تبدأ بالزوجيف، وتمتد حتى تشمؿ األبناء النظاـ 

 واآلباء واألميات واألخوة واألخوات واألقارب جميعا.

 من الناحية القانونية
تمؾ األحكاـ والمبادئ والقوانيف التي تتناوؿ األسرة بدء مف تكوينيا مرورا بقياميا واستقرارىا 

ا، وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار تؤدي إلى إرسائيا عمى أسس متينة تكفؿ وانتياء بتفرقي
عطائيا الثمرات الخيرة المرجوة منيا.  ديمومتيا وا 

 في الناحية النفسية
ىي الوحدة األولى لممجتمع وأولى مؤسساتو التي تكوف العالقات فييا في الغالب مباشرة، ويتـ 

يا الكثير مف معارفو ومياراتو وميولو وعواطفو داخميا تنشئة الفرد اجتماعيا، ويكتسب في
 واتجاىاتو في الحياة، ويجد فييا أمنو ومسكنو.

 .21صالح عبد العزيز دردير، المرجع السابؽ، ص أحمد عبد المطيؼ أبو أسعد، و  المصدر:

زوج أطفاليما أو بدوف أطفاؿ، أو مف أنيا: ''رابطة اجتماعية مف زوج وزوجتو و يعرفيا ''أجبرف'' بو 

 1.''الو، أو زوجة بمفردىا مع أطفاليابمفرده مع أطف

نما كذلؾ يمكف  ونعني بيذا التعريؼ أف األسرة ليست فقط مف تتكوف مف أـ وأب مع أبنائيما، وا 
أف تتكوف األسرة مف أب وأوالده، وتكوف األـ متوفية أو مطمقة أو ىجرت مف بيت الزوجية، والعكس، 

مف أـ وأطفاليا بدوف أب، بحيث يكوف األب متوفى أو مطمؽ أو ىجر بيف فيمكف كذلؾ أف تتكوف األسرة 

 الزوجية.

وتنشأ األسرة عف طريؽ الزواج وىو موافقة تعاقدية ينظميا المجتمع الذي يحدد أسموب العالقات 
 2الزوجية، وتحمييا كافة النظـ التقميدية والرسمية.

''جماعة مف األشخاص يرتبطوف عف طريؽ ''لوؾ'' فيعرفاف األسرة عمى أنيا: أما ''برجس'' و
الزواج أو الدـ أو التبني، ويسكنوف معا بصورة مستقمة وبينيـ تفاعالت مستمرة لقياميـ بأدوار اجتماعية 

 1معينة، ومف ىنا تكوف ليـ حضارة مشتركة''.

                                                             
 .007 صلمنشر، بيروت، لبناف، دوف سنة،  دار النيضة العربية عمم االجتماع،عبد الحميد لطفي، 1
 .412ص  ـ،4118الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات، مصر،  ،مبادئ عمم االجتماعنخبة مف المتخصصيف، 2
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ـ الزوج تضة اجتماعية يتكوف منيا المجتمع و ''أصغر خمي :بأنيا ''عبد اهلل فتحي الطاىر''ويعرفيا 

وس يقرىا المجتمع ويبرر وجودىا والزوجة مع ضرورة وجود أطفاؿ، وتتمتع بأنظمة وعالقات روحية وطق
 2.''منزلياً  اقتصادياً  تكفؿ لنفسيا استقالالً و 

 األسرة عمى النحو التالي: ''عبد القادر القصير'' عرؼوي

 األسرة ىي أىـ جماعة أولية في المجتمع. -
د يرتبطوف معا بروابط الزواج )في ما ىو الحاؿ بيف الزوج تتكوف مف عدد مف األفرا -

والزوجة(، أو الدـ )فيما ىو الحاؿ بيف اآلباء واألبناء واألقارب(، أو التبني )في ما ىو الحاؿ 

 بيف الطفؿ المتبني، وبيف أفراد األسرة(.
 يقيموف جميعا في منزؿ واحد، ويعيشوف حياة اجتماعية واقتصادية واحدة. -
األـ، )دور الزوج والزوجة، دور األب و  أعضاء األسرة وفقا ألدوار اجتماعية محددة ويتفاعؿ -

 ودور األخ واألخت(.

 تقـو بينيـ التزامات متبادلة اجتماعية، وقانونية واقتصادية. -
 يترتب عمى ذلؾ حقوؽ وواجبات بيف أعضاء األسرة منيا رعاية األطفاؿ وتربيتيـ. -
 3.''يا مستمد مف النمط الثقافي العاـط ثقافي خاص بوتقـو األسرة بالمحافظة عمى نم -

صصوف في عمـ االجتماع عمى أنيـ انطمقوا ختويالحظ عمى كؿ ىذه التعريفات التي أتى بيا الم
في تعريفيـ لألسرة مف منظور واحد وىو تشبيييا بأنيا دولة مصغرة قائمة عمى عالقات تربط أفرادىا 

يـ التزامات تفرضيا ىاتو العالقة الرابطة بينيـ، بخالؼ نظرة بحيث تمنح ليـ حقوقا وترتب في ذمت
اإلسالـ لألسرة الذي اعتبرىا المبنة األساس في تنمية وتربية اإلنساف عمى الديف والخمؽ، فيي كما لـ 

تيمؿ اإلشارة لمجانب الذي يحتوي عمى انشغاؿ ذمـ أفراد األشرة بالحقوؽ والواجبات، كذلؾ اعتمت 

                                                                                                                                                                                              
، 4111، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف األردف، 4ط ،المدخل إلى عمم االجتماع، وآخروففيمي سميـ الغزوي، 1

 .402ص
، دار 0ط ،ة و السياسيةأثر القنوات الفضائية في القيم االجتماعيعبد اهلل فتحي الطاىر، عمي أحمد خضر المعماري، 2

 .20، ص 4102التوزيع، عماف، األردف، غيداء لمنشر و 
، تالنشر، بيرو ، دار النيضة العربية لمطباعة و 0ط األسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية،عبد القادر القصير،  3

 .21ـ، ص 0888لبناف، 



 المجتمع فيالفصل الرابع:  البيئة اإلجتماعية لمفرد               الباب األول: الجانب المنيجي والنظري لمدراسة       

 
124 

بالجانب الروحي لمفرد بحكـ أنو ال ينفصؿ عنو أبدا، وىو ما نممسو مف خالؿ حديث  الشريعة الغراء

منو يمسحانو''، و رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  سمـ: ''كؿ مولود يولد عمى الفطرة أبواه ييودانو أو ينصرانو أو 
 تمع.نمحظ الجانب الميـ الذي يوليو اإلسالـ لألسرة باعتبارىا أساس تكويف المسمـ في المج

أف األسرة  ي عمـ االجتماع قد اتفقوا عمىوكخالصة لمقوؿ فإنو يمكف القوؿ أف أغمب الباحثيف ف
مف الناحية السوسيولوجية معيشة رجؿ وامرأة أو أكثر معا، عمى أساس الدخوؿ في عالقات جنسية يقرىا 

ؾ الذيف يأتوف نتيجة المجتمع، وما يترتب عمى ذلؾ مف حقوؽ وواجبات كرعاية األطفاؿ وتربيتيـ، أولئ
تكفي  ليذه العالقات، أو أنيا جماعة تقـو عمى العالقة الجنسية بشرط أف تكوف محدودة ودائمة بصورة

 1.إلعالة األطفاؿ و تربيتيـ

 أىمية األسرة وخصائصيا: -2

 2تكمف أىمية األسرة فيما يمي:أىمية األسرة:  - أ

  مثؿ:  مواِفقة لطبيعة الحياة اإلنسانيةتمبية األسرِة لحاجتيا الِفطرية، وضروراتيا البشرية، والتي تكوف

شباع حاجة الرجؿ إلى المرأة  إشباع الرغبة الفطرية، وىي الميؿ الغريزي في أف يكوف لو ُذرّية وَنْسؿ، وا 
وحي شباع الحاجات الجسمية، والمطالب النفسية، والرُّ  .ة والعاطفيةوعكسيا، وا 

 ،والمحافظة عمى  تحقيؽ معاٍف اجتماعية ال يمكف أف تتحقَّؽ إال مف خالؿ األسرة؛ مثؿ: حْفظ األنساب

 .التكاُفؿ االجتماعي المجتمع سميًما مف اآلفات واألمراض النفسية والجسمية، وتحقيؽ معنى
 ماسكيف ذوي الفضؿ، ففي األسرة تقـو األسرُة عمى تحقيؽ المودة والرحمة إلقامة المجتمع واألفراد المت

يجد األوالُد الراحَة الحقيقية، وَينعموف بالرحمة والمودة منذ الصغر في ظؿِّ الوالديف؛ مما يؤدي ىذا إلى 
ليِف جانب األوالد، والتواضع ليما بتذلٍؿ وخضوع، والدعاء ليما بالرحمة؛ إلحسانيما في تربيتيـ في 

غر  .الصِّ

                                                             
، دار االجتماع العائمي دراسة التغيرات في األسرة العربيةعمم محمد أحمد محمد بيومي، و عفاؼ عبد العميـ ناصر،  1

 .02 ـ، ص4112المعرفة الجامعية، مصر، 
، أهمية األسرة ومكانتها، حميدي أبو شاكر بف عبده بف عمي2

https://www.alukah.net/sharia/0/52672/#ixzz698ZTAEhy ،:م، على الساعة: 9102ماي 92 نظر يوم

02:71. 

https://www.alukah.net/authors/view/home/7309/
https://www.alukah.net/sharia/0/52672/#ixzz698ZTAEhy
https://www.alukah.net/sharia/0/52672/#ixzz698ZTAEhy
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  والمساواة لكؿ فرٍد مف أفرادىا بما لو مف حقوؽ، وما عميو مف واجبات، ففي تقـو األسرة عمى العدالة

وكذلؾ إقامة العدؿ والمساواة  األسرة تكوف العدالة والمساواة بُحسف العشرة وتْرؾ الضرار بيف الزوجيف،
  بيف األوالد.

 ماعي والتعاوف بيف جميع أفرادىاتقـو األسرة عمى مبدأ التكافِؿ االجت. 
 خصائص األسرة:  -ب

تعتبر األسرة المحيط األوؿ الذي يفتح فيو الطفؿ عينيو عمى مظاىر الحياة االجتماعية والتربوية،  
ففيو يبدأ بتكويف أولى عالقاتو االجتماعية ويتمقى التدريب التربوي األوؿ النطالؽ حياتو مستقبال، فاألسرة 

ؿ التي يستمدىا منيا، والتي تعتبر ىذه الثقافة اإلرث ىي المؤثر األوؿ و الموجو األوؿ ألفكار وثقافة الطف
 البشري الذي تكوف عمى مر العصور.

واألسرة بحكـ كونيا ىذا المكوف األساس واألىـ في حياة البشر فإف ليا مف الخصائص ما يؤىميا 
 لمنيوض بمختمؼ الوظائؼ المنوطة بيا، ومف ىذه الخصائص:

 ثر الظواىر االجتماعية عمومية وانتشارا وىي أساس االستقرار أكألسرة أوؿ خمية لتكويف المجتمع و ا

 1في الحياة.
  األسرة ظاىرة ذات وجود عالمي، فقد وجدت في جميع المجتمعات وفي كؿ مراحؿ النمو

 2االجتماعي.
  تقـو األسرة عمى أوضاع ومصطمحات يقرىا المجتمع، وىي مف عمؿ المجتمع وليست عمال

 3فرديا.
  داخؿ األسرة بالتماسؾ والتواكؿ والعصبية القائمة عمى أواصر الدـ، أو المحمة تتصؼ العالقات

ضوا يقاسـ األعضاء اآلخريف فرحيـ وحزنيـ عد في مصير مشترؾ حيث يصبح الفرد النسبية، والتوح
 4ومكاسبيـ وخسائرىـ.

                                                             
اإلسكندرية، مصر، ، دار الوفاء لمطباعة والنشر، 0ط  محكمة األسرة و دورىا في المجتمع،محمد عمي سالمة،  1

 .22، ص ـ4117
 .10عبد القادر القصير، المرجع السابؽ، ص  2
 .22محمد عمي سالمة، المرجع السابؽ، ص  3
 .14عبد القادر القصير، المرجع السابؽ، ص  4
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 د كانت يـ في األسرة وحدة اقتصادية كاممة حيث تعتبر األسرة وحدة اقتصادية كاممة منذ القدـ، فق

البيت العديد مف عمميات اإلنتاج واالستيالؾ ، فأفراد األسرة ىـ المستيمؾ والمنتج في نفس الوقت، 
وبعد تطور األساليب االقتصادية والتي أثرت عمى كؿ مناحي الحياة االجتماعية، تفرد كّؿ مف األـ 

خؿ البيت ممقاًة عمى كاىؿ األـ، واألب بأدوار ووظائؼ مختمفة يؤدونيا، فأصبحت مسؤولية اإلنتاج دا

 1بينما تولى األب دور تأميف االحتياجات األسرية بالعمؿ خارجًا.
  تعتبر األسرة وحدة قياسية إحصائية، حيث يستطيع الباحثوف دراسة مختمؼ الظواىر االجتماعية عمى

غيرىا، مما يمكف ىذا المكوف األساسي لممجتمع، مف تمؾ المتعمقة بتعداد السكاف ومستوى المعيشة و 
صالحيا  2.مف خدمة األغراض العممية وتدارؾ المخاطر وا 

  تؤثر األسرة أو تتأثر بالنظـ االجتماعية، ففساد المجتمع مف فساد األسرة، وصالح المجتمع مف صالح
مجتمع فاسد األسرة، ويمتد ىذا التأثير حتى إلى النظـ االقتصادية والسياسية لمدولة، فال يتصور مف 

 3مف نفس النوع، وبالعكس أيضا. إال أف ينجب أفراداً  سياسياً و  واقتصادياً  عياً اجتما

 وظائف األسرة:   -3

يمارس أفراد األسرة وظائفيـ مف خالؿ الحقوؽ والواجبات المنوطيف بيا، والتي مف خالليا يسعوف         
وتمارس األسرة العديد مف  ،4األسرةنحو التكيؼ مع المطالب واألحداث الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى 

الوظائؼ التي تؤثر عمى حياة الفرد وعمى مختمؼ سموكياتو داخؿ المجتمع، ومف أىـ الوظائؼ نذكر ما 

 يمي:
 الوظيفة البيولوجية:    - أ

والوظيفة البيولوجية مف أىـ وظائؼ األسرة وىي عبارة عف تنظيـ السموؾ الجنسي واإلنجاب         
ىرة فسيولوجية تخضع لمجموعة مف الضوابط الثقافية تجعؿ العالقات الجنسية ويالحظ أنيا ظا

 إجبارية لبعض األشخاص ومسموحا بيا لمبعض اآلخر وممنوعة لمباقيف.
 

                                                             
 .26محمد عمي سالمة، المرجع السابؽ، ص  1
 .12عبد القادر القصير، المرجع السابؽ، ص  2
 .22المرجع السابؽ، صمحمد عمي سالمة،  3
 .001ـ، ص 4113، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، مصر، األسرة وأزمة اإلعاقة العقميةمحمد السيد حالوة،  4
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 الوظيفة االجتماعية: - ب

كانت األسرة وال تزاؿ أقوى سالح يستخدمو المجتمع في عممية التطبيع االجتماعي، أو التنشئة        
ويمكف وصؼ ىذه العممية بأنيا العممية التي تتشكؿ خالليا معايير الفرد، ومياراتو االجتماعية 

 1 ودوافعو، وتبدأ ىذه العمميات الحيوية منذ المحظة التي يرى فييا الطفؿ الحياة عمى ىذه األرض.
 وتتمثؿ في:الوظيفة االقتصادية:  - ت

  فيعمؿ الجميع عمى زيادة مصادر إسياـ األب والبالغيف في األسرة حسب اإلمكانيات والخبرات
 الدخؿ.

 ضروريا أف يكوف ذلؾ خارج المنزؿ يجب أف تعمؿ األـ أي عمؿ منتج وليس. 

 .تأميف األسرة بمحاولة إيجاد فائض اقتصادي لذلؾ 
 الوظيفة النفسية:  - ث

، وبالعالقات ف بالجو النفسي السائد في األسرةمف المعروؼ أف األطفاؿ في األسرة يتأثرو        
األباء واألىؿ وبتكرار الخبرات األولى  تسبوف اتجاىاتيـ النفسية بتقميدالقائمة مف األب واألـ وىـ يك

 وتعميميا حيث الجو الذي يحيا في إطاره الطفؿ عمييـ.
فالشخصية السوية ىي التي نشأت في جو تشبع فيو الثقة والوفاء والحب والتآلؼ واألسرة التي تحتـر 

 فردية الشخص.

 ية الدينية واألخالقية: الوظيف - ج

في العصور القديمة، كانت األسرة وحدة دينية مية بالغة في المجتمع اإلنساني و يعتبر الديف ذو أى        
ذا كاف الطفؿ في مراحؿ و  ،ب وحدتيا واستقرارىا و قدستياتعتمد في حياتيا عمى الديف وعف طريقة اكتسا ا 

الديف يتطمب منو ذلؾ، وىذا المظير المتطور يمثؿ تحوال مف  نموه األولى يخضع لممعايير األخالقية ألف

 .مستوى التكيؼ االجتماعي لألوامر الدينية
 الوظيفة التربوية: - ح

تربيتيـ، ولذلؾ تكوف األسرة ىـ وظائؼ األسرة إنجاب األطفاؿ واإلشراؼ عمى رعايتيـ و ومف أ        
لتي يتعمـ الطفؿ مف خالليا خبرات الثقافة مسؤولة مسؤولية كاممة عف عممية التنشئة االجتماعية ا

 1وقواعدىا بصورة تؤىمو وتمكنو مف المشاركة مع غيره مف أفراد المجتمع.
                                                             

 .60، 61، ص ص المرجع السابؽ اإلستشارات األسرية، ،أحمد عبد المطيؼ أبو أسعد، وصالح عبد العزيز 1
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 أنواع األسرة: -2

، إال أنيـ خمصوا في النياية إلى أربعة أنماط مف األسر ةحدد الباحثوف االجتماعيوف أنواعا متعدد       
 ىي:

 األسرة النووية. -

 الممتدة.األسرة  -
 األسرة المركبة. -

 األسرة المشتركة. -
 األسرة النووية:  - أ

األـ وأبنائيما فقط، وتعتمد في تكوينيا رة الصغيرة التي تتكوف مف األب و وىي ما يعرؼ باألس        

عمى رابطة الزواج، وىي وحدة مستقمة بالرغـ مف أنيا قد تكوف جزءا مف تكويف أسري أكبر، ويقوؿ أحمد 
، و تتميز ىذا النوع مف 2أبو أسعد: ''إف األسرة النووية ىي سمة تميز المجتمعات الصناعية'' عبد المطيؼ

 3األسرة بالخصائص التالية:
 الزوجة وأطفاليما.غر الحجـ حيث تتكوف مف الزوج و ص 
 .شيوع جو مف التفاىـ وسيادة العالقة الديمقراطية وذلؾ النعداـ الفوارؽ الكبيرة بيف الزوجيف 
  التأثير المباشر لألقارب عمى عالقة الزوجيف مف خالؿ غياب سمطة األب أو الجد.غياب 

  بالتالي تكوف عالقتيما أقوى إذا ما قيست بالعالقات الزوجية يكوف الزوجاف أكثر تقاربا وفيما و
 داخؿ األسرة الكبيرة.

 .شيوع ىذا النوع مف النظـ يؤدي إلى ضعؼ العالقات القرابية 
 ىذا النوع مف النظـ وظيفة التنشئة االجتماعية ألبنائيـ بأنفسيـ وال يكوف  يمارس األبواف في

 لألقارب دور فييا.
 األسرة الممتدة:  - ب

                                                                                                                                                                                              
األسرة السيد عبد العاطي، محمد أحمد بيومي، سامية محمد جابر، حسف محمد حسف، نادية عمر، السيد رشاد غنيـ،  1

 .04ـ، ص 4114، دار المعرفة الجامعية، األرزاريطة، مصر، والمجتمع
شر والتوزيع دار المسيرة لمن سيكولوجية المشكالت االجتماعية،، سامي محسف الختاتنة، دأحمد عبد المطيؼ أبو أسع2
 .23ـ، ص 4102الطباعة، عماف، األردف، و 
 .403فيمي سميـ الغزوي و آخروف، المرجع السابؽ، ص 3
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تتميز ف مف أجزاء مف األسرة النووية، و وىي أسر يرتبط أفرادىا فيما بينيـ برابط القرابة، وقد تتكو         

ىذه األسر ىي جماعة متضامنة، الممكية ، ''و 1لنسببترابطيا القوي عف طريؽ رابطة الدـ أكثر مف رابطة ا
 3تتميز ىذه األسر بػ:و  ،2فييا عامة، والسمطة فييا لرئيس األسرة أو الجد األكبر''

 .كبر الحجـ فيي تتكوف مف األب واألـ واألطفاؿ واألقارب الذيف يسكنوف معيـ في سكف مشترؾ 

  جميع أمور العائمة.شيوع عالقات التسمط حيث أف الرجؿ ىو الذي يقرر في 
 .خضوع الزوج والزوجة في أغمب عالقاتيما لسمطة األقارب 
 .ضعؼ العالقات بيف الزوجيف نظرا لزيادة حجـ األسرة وتشعب الوظائؼ 
 .ضعؼ دور الوالديف في تنشئة أبنائيما نظرا لتدخؿ األقارب في ىذه العممية 

 يا مما في العائمة النووية.تكوف العالقات القرابية في ىذا النوع مف النظـ أقوى من 
  األسرة المركبة: - ج

وىي عبارة عف أسرة كبيرة تتكوف مف عدة أسر نووية أو ممتدة، تتميز بترابطيا القوي والتعاوف       
ر أو أنيـ متجاوروف االقتصادي المتكامؿ بالنظر إلى أف أفرادىا يشتركوف في نفس المسكف الكبي

ى روابط الدـ أو القرابة أو النسب الواحد، كما أف الزوجات في ىذا تعتمد في عالقاتيا عمومتالصقوف، و 
 وىي ج تحت ىذا النمط صورتيف مف األسرالنوع مف األسر يعتبرف غريبات عف الوحدة العائمية، وتندر 

 4األسر النووية ذات الزيجات المتعددة.، و سابقاً  وقد عرفنا بيا (األسر الممتدة)

 
 سرة المشتركة:األ - د

                                                             
 مصر، ، دار الجامعة الجديدة لمنشر العنف األسري،عمم االجتماع األسري وتحميل التوافق الزواجي و محمد نبيؿ جامع، 1

 .71ـ، ص 4101
، مؤسسة شباب الجامعة لمنشر، دراسة في عمم االجتماع األسرة -المجتمع األسرة و حسف عبد الحميد رشواف، 2

 .26ـ، ص 4112اإلسكندرية، مصر، 
 .403آخروف، المرجع السابؽ، ص  فيمي سميـ الغزوي 3

 .23محمد عمي سالمة، المرجع السابؽ، ص  4
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تمتد األسرة في بعض المجتمعات أفقيا، بدال مف االمتداد الرأسي بيف األجياؿ في األسرة الممتدة،        

سرة المشتركة كوحدة واحدة اإلخواف مع زوجاتيـ وأطفاليـ في وحدة معيشية واحدة، أو حيث يعيش في األ
  1تعيش األخوات مع أزواجيف وأطفاليـ في وحدة معيشية واحدة.

 ت األسرية الجزائرية:العالقاثانيًا: 
 التطور التاريخي لألسرة الجزائرية: -1

لقد تعرضت األسرة الجزائرية لمعديد مف التغيرات أثرت عمى بنيتيا وشكميا، ومف أىـ ىذه التغيرات      
 2:نذكر

 :اليجرة إلى المدينة 

باعتبار أف المدينة أصبحت تمثؿ قطبا صناعيا ومركزا لمتقدـ والتطور االجتماعي والتكنولوجيا،      
جعمت منيا انتقاؿ ونزوج مف طرؼ الكثيريف بحثا عف عمؿ ومستوى معيشي أرقى، حيث كاف لمنزوح 

وبيوف، وكاف جذورا مف قبؿ االستقالؿ أي منذ عيد االستعمار، حيث شغمت المساكف التي تركيا األور 

ىذا مف بيف العوامؿ في تقمص العائمة التقميدية الجزائرية، بمعنى أف السكف األوروبي فرض نوعا مف 
التشكيمة األسرية، فانقسمت العائمة الكبيرة المياجرة بحكـ نوعية السكف ذو المساحة الصغيرة واليندسة 

 ة والتزاماتيا الكثيرة.المعمارية األوروبية، فأصبحت خاضعة لمتطمبات الحياة الجديد

 :التطور االقتصادي  

يعتبر التطور االقتصادي أو التصنيع مؤثرا في انقساـ األسر التقميدية إلى أسر نووية         
حيث أدى إلى تغيير نظاـ العائمة المتسعة، لقد أحدث التصنيع تغييرات جذرية عمى المجتمع 
 الجزائري، حيث فتح األبواب أماـ اليد العاممة مما انعكس عمى مستوى تفكير الشباب ومواقفيـ

أجدادىـ، إذ أف ختمؼ عف طريقة أو تفكير آبائيـ و آرائيـ تالمختمفة، فكانت طريقة تفكيرىـ و 

الشباب الذي يستقؿ بعممو يحب أيضا أف يستقؿ بحياتو ومف ىنا يطمح إلى تكويف أسرة زواجية 
 مستقمة.

 :خروج المرأة إلى مجال العمل 
                                                             

 .70محمد نبيؿ جامع، المرجع السابؽ، ص  1
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لقد كاف دور المرأة في األسرة التقميدية ينحصر في طاعة الرجؿ والعمؿ عمى إرضائو عف        

طريؽ االمتثاؿ لجميع أوامره، سواء كاف األب أو الزوج، إضافة إلى القياـ باألعماؿ المنزلية 
نجاب  األطفاؿ ورعايتيـ. وا 

ؽ في التعميـ الذي مكنيا ومع التطور االجتماعي الذي عرفو المجتمع الجزائري أصبح لممرأة الح

مف فرض وجودىا كطرؼ فاعؿ ومنتج األمر الذي سمح ليا بالدخوؿ في مجاؿ العمؿ 
االقتصادي، غير أف ىذا الحؽ قد سبب ليا عدة متاعب مف أىميا: اإلجياد النفسي والعصبي، 

يور القياـ بوظيفتيف في نفس الوقت، نقص الرعاية الكافية باألوالد الشيء الذي أدى إلى ظ
مجموعة مف المشاكؿ االجتماعية مف أىميا التفكؾ األسري وكثرة حاالت الطالؽ بيف العامالت، 

 الرسوب المدرسي وانحراؼ األبناء.
 1:ويمكن تقسيم األسرة الجزائرية بعد التغيرات التي عرفتيا إلى ثالثة أنواع ىي

 :األسرة المحافظة  

لمناطؽ الريفية وتقؿ في المدف والمناطؽ الحضرية، وىي األسرة التي توجد بأعداد كثيرة في ا    
 وتتميز بتماسكيا بالقيـ، والمحافظة عمى العادات والتقاليد وااللتزاـ بالعرؼ والقوانيف االجتماعية.

 :األسرة الوسيطة أو االنتقالية  

 وتوجد في المدف بكثرة وفي ار المحافظة والعصرنة والحداثة،وىي التي تجمع بيف األفك     

المناطؽ شبو الحضرية، ويمثؿ ىذا النوع مف األسر األسرة التي ىاجرت مف المناطؽ الريفية إلى 
 المناطؽ الحضرية والشبو حضرية بحثا عف العمؿ.

  :األسرة المتطورة  

وىذا النوع شبو منعدـ في القرى واألرياؼ، ويكاد ينعدـ في المدف فيو بنسبة قميمة، حيث       

ذا النوع بالتفتح عمى الثقافة األوروبية الغربية والعالـ الخارجي بصفة عامة مع تتميز األسرة في ى
 عدـ تمسكيا بعادات وتقاليد المجتمع.

 أشكال وخصائص األسرة الجزائرية: -2

 :األسرة التقميدية 
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تتكوف بنائيا مف ثالث أجياؿ فأكثر بمعنى أنيا تضـ األبويف، األبناء غير المتزوجيف واألبناء        

المتزوجيف وزوجاتيـ وأطفاليـ، حيث يشرؼ عمى شؤونيـ كبير العائمة، ويعيش األخوة المتزوجيف وغير 
ف السمطة تعود إليو فقط، ويكوف لالبف األكبر نوع م المتزوجيف في توافؽ وانسجاـ حتى ولو كاف ظاىرياً 

كاممة بعد وفاة الوالد، حيث يصبح ىو المسؤوؿ عف إدارة و تسيير شؤوف األسرة ويحافظ عمى وحدتيا 

 1.وتماسكيا
  *خصائص األسرة التقميدية:

تتصؼ األسرة التقميدية الجزائرية بمجموعة مف الخصائص التي جعمتيا تختمؼ عف غيرىا مف       
 2 األسر فيما يمي:

حيث يوجد  اإلحصائياتتمتاز األسرة التقميدية باالمتداد وكثرة عدد أفرادىا، وىذا ما تشير إليو  -
 انضماـ بعض ذوي القربة ليذه األسرة.لزيادة النسؿ و  رة الواحدة، نظراً في األس أربعوف فرداً 

عمى تتميز بنوع مف الثبات واالستقرار بالرغـ مف تعاقب األجياؿ، حيث تبقى األسرة تحافظ  -
 تجاه األفراد.اشخصيتيا المعنوية ومسؤولياتيا 

يغمب عمى األسرة التقميدية الصفة التكاممية نتيجة االكتفاء الذاتي، أي وجود األسرة الكبيرة كوحدة  -
ا أف األسرة التقميدية تعتمد عمى نفسيا مف حيث اإلنتاج اعية واقتصادية في نفس الوقت، كماجتم

 ـ عمى الضروريات.واالستيالؾ البسيط الذي يقو 

أف الفرد في األسرة التقميدية يعتمد عمى البيئة المحمية في محيط األسرة الكبيرة طوؿ حياتو حيث  -
 تكوف عالقات التعاوف واإلخاء والتضامف اآللي والمحبة ىي السائدة.

األفراد، كما تتميز األسرة التقميدية بالتقارب المكاني الذي يعتبر فرصة لمتقارب االجتماعي بيف  -
ي أظة ومراقبة ومحاسبة األفراد عمى ويسيؿ األمر عمى رب األسرة والمسؤوؿ عف شؤونيا، بمالح

 انحراؼ أو تمرد عمى القيـ والقواعد االجتماعية لألسرة.
االمتثاؿ لمعرؼ االجتماعي والقواعد اإلسالمية الموروثة، حيث تعطى لمعرؼ أىمية كبيرة في  -

عي داخميا، والخارج عف العرؼ أو المنحرؼ عف ضوابط ومحددات تحديد وضبط السموؾ االجتما
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في األسرة  تجب مساعدتو عمى الرجوع إلى قيـ  مرضياً  و يصبح عنصراً  األسرة ينبذ اجتماعياً 

 الجماعة واالمتثاؿ ليا أو أنو سوؼ يتعرض إلى العقاب بنوعيو المعوي والمادي.
ف وليس الزوجيف، ولما كاف االختيار الزواجي مف التوافؽ بيف األسرتي سساأعمى  أف الزواج يتـ -

خالفات كبيرة بيف الزوجيف لعدـ التفاىـ بينيما مما يؤثر عمى الجو نشأ تطرؼ األسرة، فغالبا ما 

 العاـ لألسرة واألبناء الذي يحدث ليـ نوعوا مف الصراع النفسي نتيجة لمجو العائمي غير المستقر.
 :األسرة الحضرية  

األسرة الحضرية ىي التي تسكف المدينة، واكتسبت أنماطا جديدة مف السموكات والقيـ         
والعادات، كما أنيا تتميز بسرعة تغيرىا وتناقص عدد أفرادىا وضعؼ السمطة األبوية، وىي تتكوف 

 مف األب واألـ واألطفاؿ.

لمتغير االجتماعي الذي يشيده المجتمع الجزائري ودخوؿ عناصر  نظراً  *خصائص األسرة الحضرية:

ثقافية غريبة عف عاداتو وتقاليده وأعرافو، فإف بناء األسرة ووظيفتيا قد تأثر بيذا التغير وتحوؿ نمط 

األسرة التقميدي إلى نمط آخر جيد يسمى النمط الحضري الذي يتميز بمجموعة مف الخصائص نذكر 
 1منيا:

  متغيرة تتصؼ بقمة أفرادىا وضعؼ السمطة األبوية حيث تتكوف مف األب واألـ أنيا أسرة
 واألطفاؿ.

 التي يميؿ إلييا ويرغب كؿ فرد فييا نشاطاتو وأعمالو مفرية بتنوع نشاطاتيا، تتصؼ األسرة الحض
في حياتيـ داخؿ اقدية في العالقات بيف األفراد و في إنجازىا )تقسيـ العمؿ( كما تسود صفة التع

 ألسرة.ا
  األسرة الواحدة، حيث أنو ال يوجد مجاؿ لمتعاوف والتساند  أفرادضعؼ الروابط االجتماعية بيف

ساس المصمحة الفردية التي تطغى بشكؿ بارز أاوف بيف األفراد تجده مبنيا عمى التمقائي، فكؿ تع
 في ىذا النوع مف األسر.

  حيث أتيحت ليـ فرصة التعميـ ومستوى  فراد األسرة الحضرية بقدر مف التعميـ والثقافةأيتميز
خاصة  –وطرؽ تربوية حديثة، سواء في األسرة  أساليبأفضؿ مف التنشئة االجتماعية يقـو عمى 
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خرى كالمدارس ودور أأو في مؤسسات اجتماعية  –مقبوؿ  إذا كاف الوالداف عمى مستوى تعميمي

 الحضانة والمعاىد ووسائؿ الترفيو.
 ى منح فرصة لمتعميـ لكؿ مف الذكر واألنثى مما نتج عنو دخوؿ البنت تعمؿ األسرة الحضري عم

إلى النظاـ التربوي بما فيو التعميـ العالي، ومنو أيضا خروجيا لمعمؿ الذي سمح ليا بتقمد مناصب 

 ىامة في المجتمع، مع عدـ تخمييا عف بعض وظائفيا التقميدية كالتدبير المنزلي ورعاية األبناء.
  عمى العالـ الخارجي أو المجتمع وذلؾ بسبب الطابع  الحضرية أكثر تفتحاً أصبحت األسرة

االجتماعي لممدينة التي تعتبر مركز الحداثة والتجديد، واالنتشار الواسع ألماكف قضاء وقت 
 الفراغ والترفيو الذي سمح بتكويف عالقات وصداقات مختمفة.

 عميو في األسرة التقميدية، ولكنو لـ يعد  أما فيما يخص عادات الزواج فمـ يتغير جذريا عما كاف
نما أصبح يقـو عمى التوافؽ وحرية اختيار الشريؾ ا لذي يحتـ عمى مجرد اتفاؽ بيف أسرتيف وا 

الختيار، وىكذا أصبح المقبموف عمى الزواج في المجتمع الجزائري اىذا  يةالزوجيف تحمؿ مسؤول
 لدييـ حرية في قبوؿ أو رفض ىذا االرتباط.

 

 

 

  الخصوصية الثقافية لألسرة الجزائرية:   -3

عمى الرغـ مف أف النظاـ األسري يختمؼ مف مجتمع آلخر إال أف ىناؾ خصائص مشتركة وفي        
 1بعض األحياف موحدة فييا بعض األنظمة األسرية نذكر منيا ما يمي:

  النمو االجتماعي، األسرة ظاىرة ذات وجود عالمي، فقد وجدت في جميع المجتمعات وفي كؿ مراحؿ
 ليذا ىي أكثر الظواىر االجتماعية عموما وانتشارًا، وىي أساس االستقرار في الحياة االجتماعية.

                                                             
دراسة ميدانية عمى عينة من تالميذ التعميم الثانوي بثانوية كل من  -األسرة والسموك اإلنحرافي لممراىققارة ساسية،   1

رسالة ماجستير، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، قسـ عمـ  ،بوالية قسنطينة-أحمد باي وعبد الحميد إبن باديس
 .62ـ، ص 4104اإلجتماع، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 



 المجتمع فيالفصل الرابع:  البيئة اإلجتماعية لمفرد               الباب األول: الجانب المنيجي والنظري لمدراسة       

 
135 

  األسرة بالضرورة جماعة محدودة الحجـ ومف اصغر ىيئات المجتمع، و نالحظ أف اإلقامة المشتركة

رادىا ىي قواعد أساسية لقياـ ىذه الوحدة وااللتزامات القانونية واالقتصادية واالجتماعية المتبادلة بيف أف
 االجتماعية.

  ،تمثؿ األسرة حمقة مف التأثير المتبادؿ بيف التأثير والتأثير ببقية األنظمة االجتماعية في المجتمع

فإف صالحية األسرة كنظاـ اجتماعي يعكس صورة إيجابية عمى بقية النظـ االجتماعية، أف اختالؿ النظاـ 
 سمبي عمى النظـ االجتماعية األخرى في المجتمع. األسري يعكس صدى 

 بصورة شرعية يقرىا  منيا إف األسرة ىي الوسط الذي يحقؽ الفرد اشباعاتو الطبيعية واالجتماعية
شباعاً  ، وتحقيقاالمجتمع وذلؾ تحقيقا لبقاء النوع لعواطؼ األبوة واألمومة  لغاية الوجود االجتماعي وا 

 واألخوة. 
 يا تمارس قواعد لمضبط االجتماعي عمى أفرادىا ويتـ الضبط االجتماعي عمى أفرادىا تمتاز األسرة بأن

 مف خالؿ التنشئة االجتماعية التي توفرىا األسرة ألفرادىا.
 قة بعدد السكاف ومستوى إلجراء اإلحصائيات المتعم ، أي يمكف تتخذ أساساً األسرة وحدة إحصائية

 ستيا العمرانية وعمى فيـ صحيح لطبيعة الحياة األسرية.، حيث تساعد الدولة عمى رسـ سيامعيشتيـ
  الذي اصطمح عميو المجتمع إلشباع غرائز اإلنساف ودوافعو الطبيعية  -أي األسرة–ىي الوسط

واالجتماعية، وذلؾ مثؿ: حب الحياة وبقاء النوع، وتحقيؽ الدوافع الغريزية والجنسية واالنفعاالت 

 االجتماعية.
 خصائص العامة لألسرة اإلنسانية يمكننا القوؿ أف األسرة الجزائرية كغيرىا مفومف خالؿ ال       

اضحة عمى البناء اجتماعية وحتى تربوية ، تركت آثارىا الو األنظمة عرفت تحوالت اقتصادية وثقافية و 
ذلؾ بسبب التغير الذي شمؿ كؿ مف شكميا والعالقات االجتماعية والمكانة واألدوار االجتماعي ككؿ و 

ألعضائيا ما جعميا تتبايف بخصوصية ثقافية واجتماعية، تميزىا عف غيرىا مف األسر العربية خاصة 

وفي ىذا السياؽ يمكف عرض خصائص ووظائؼ األسرة الجزائرية في إطار تحوليا مف نمط ممتد إلى 
  1نمط نووي، أو كما ىو معروؼ مف نمط تقميدي إلى نمط حديث مف خالؿ ما يمي:
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  تحت سقؼ واحد ''الدار في أحضانيا عدة عائالت زواجية و  موسعة حيث تعيشأنيا أسرة

وأكثر يعيشوف  11إلى  41الكبرى'' عند الحضر و''الخيمة الكبرى'' عند البدو، إذ نجد مف 
 . جماعياً 

  ىي أسرة بطريقية، األب فييا والجد ىو القائد الروحي لمجماعة األسرية، وينظـ فييا أمور تسيير

جماعي، ولو مرتبة خاصة تسمح لو بالحفاظ وغالبا بواسطة نظاـ محكـ عمى تماسؾ التراث ال
 الجماعة المنزلية. 

  ىي عائمة أكناتية النسب، وأنيا جماعة عصبة توجد بذكور يممكوف ويرثوف ويمثموف السمطة
لييـ كؿ ما يتعمؽ بيا مف تنظيـ أو تسيير أو قرار، وان تماء والجاه والشرؼ، بيـ تنشأ األسرة وا 

المرأة )األـ( يبقى ألبييا، وينتقؿ الميراث مف األب إلى االبف األكبر عادة، حتى يحافظ عمى 
صفة االنقساـ لمميراث مف خالؿ القاعدة التي تنص عمى ''حؽ الشفاعة'' والمتمثؿ في إبعاد كؿ 

 الغرباء عمى أف يصبحوا شركاء في الممكية. 
 تركف المنزؿ لو مينة ومسؤولية عمى األبناء )البنات ي، أي أف األب كما أنيا أسرة غير منقسمة

الخمؼ ، واألبناء المنحدروف مف أبنائو، واألبناء المنحدروف مف أبناء أبنائو فالعائمي عند الزواج(
، ويكّوف عددًا مف الخاليا مقابال لعدد األزواج، وبعد االستقالؿ احتفظت الذكور يترؾ الدار الكبيرة

اإلنتاج الزراعي لدموية، وبوظيفتيا االقتصادية ''ع القائـ عمى أساس الروابط ااألسرة بشكميا الواس

، فضال يفة التربوية والعاطفية والروحيةوالحرفي مف أجؿ االستيالؾ واالستخداـ الذاتي''، والوظ
 عف الوظيفة البيولوجية التي تتسـ '' بكثرة اإلنجاب''.

 .الزواج المفضؿ ىو الزواج الداخمي 
 لجزائرية أسرة ساللية في االعتقاد السائد أف وجود اإلنساف ألجؿ اإلنجاب والحفاظ عمى األسرة ا

 العرؽ. 

  العالقات االجتماعية داخميا عالقات أخوية، فالجماعة تمحي كؿ األحاسيس السمبية وتعزز
 الشعور باأللفة واألخوة.

 غير أف ىذه الخصائص عرفت نوع مف التغير والتطور فاألسرة األمس ليست بأسرة اليـو وىذا ال       

يعني بالفصؿ التاـ حيث وبرغـ الحداثة والعصرنة التي طرأت عمييا إال أنيا الزالت تحافظ عمى النمط 
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التي عرفتيا في ظؿ التقميدي في بعض جوانب خصائصيا الثقافية واالجتماعية، ومف مظاىر التطورات 

 جممة التغيرات والتي مّست مختمؼ المياديف ىي : 

 قمص حجميا حيث كانت أسرة ممتدة أنيا أسرة متغيرة تتصؼ بقمة عدد أفرادىا، بمعنى ت

أصبحت أسرة نووية، ىذه األخيرة التي تستقر عموما في الوسط الحضري، إضافة إلى و 
 ضعؼ السمطة األبوية. 

 فكؿ فرد فييا لو نشاطاتو وأعمالو التي يميؿ إلييا ويرغب في إنجازىا تتسـ بتنوع نشاطاتيا ،
 )تقسيـ العمؿ(.

 جاؿ لمتعاوف أو التساند ضعؼ الروابط االجتماعية بيف أفراد األسرة الواحد حيث أنو ال يوجد م
، فكؿ تعاوف بيف األفراد مبني عمى أساس المصمحة الفردية التي تطغي بشكؿ واسع التمقائي
ا النوع مف األسر، كما أف العالقة بيف اآلباء واألبناء أيضا تتسـ بالمرونة وحرية في ىذ
 التعبير.

  أما مف الجانب االقتصادي فقد تطور النظاـ االقتصادي لألسرة الجزائرية مف اقتصاد كاف
يعتمد عمى االكتفاء الذاتي، أي أف األسرة كانت تعتمد عمى نفسيا مف حيث اإلنتاج 

 لبسيط الذي يقـو عمى الضروريات إلى اقتصاد يقـو عمى االستيالؾ الجماعي.واالستيالؾ ا
  أما في ما يخص عادات الزواج فمـ يتغير جذريا عما كاف عميو في األسرة التقميدية ، لكنو لـ

نما أصبح يقوـ عمى التوافؽ وحرية االختيار لمشريؾ الذي يحتـ عمى  يعد مجرد اتفاؽ أسرتيف وا 
ت ىذا االختيار، وبالتالي فالمقبموف عمى الزواج في المجتمع الجزائري ليـ الزوجيف مسؤوليا

 حرية القبوؿ والرفض ليذا االرتباط .
وعمى الرغـ مف أف األسرة الجزائرية أخذت الطابع النووي مف حيث حجميا واستقالليا االقتصادي 

القرابية التي تربطيا، ومف حيث  واالجتماعي إال أنيا مازالت متصمة باألسرة الممتدة مف حيث العالقات

 تماسكيا بقيميا وعاداتيا .

 المداخل النظرية لدراسة األسرة:ثالثًا: 

 مدخل سوسيولوجي إلى األسرة:  -1

 يمكف عرض وجيات نظر بعض عمماء اإلجتماع حوؿ األسرة مف منظور سوسيولوجي وىي كاآلتي:  
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 :أوجيست كونت  

'' ىي الخمية األولى في جسـ المجتمع، وىي النقطة األولى التي كونت األسرة في نظر ''أوجيست         
يبدأ منيا التطور، ويمكف مقارنتيا في طبيعتيا وجوىر وجودىا بالخمية الحية في التركيب البيولوجي لمكائف 
الحي، وىي أوؿ وسط طبيعي واجتماعي نشأ فيو الفرد وتمقى عنو المكونات األولى لثقافتو ولغتو وتراثو 

 1تماعي.االج

وتكمـ ''كونت'' عف وظائؼ األسرة وأكد عمى وظيفتيا األسرية، ألنيا في نظره اتحاد طبيعة أخالقية، أما 
وظيفتيا العقمية فتابعة ومترتبة عمى وظيفتيا األخالقية، ألف في نظره الدعامة األساسية في تكويف األسرة 

 في العاطفة التمقائية والميؿ الطبيعي بيف الجنسيف.

نجد ''أوجيست'' يرد معظـ العالقات االجتماعية في محيط األسرة إلى الوظيفة األخالقية وذلؾ مف  ليذا
الوحدة التي تربط بيف أفراد فة و لخالؿ الميؿ المتبادؿ بيف الزوجيف مف ناحية واألوالد مف ناحية أخرى، واأل

 األبواف في أوالدىما.ىذا المجتمع الصغير، ثـ تربية األوالد والنزعة الدينية التي يغرسيا 

ويرى ''كونت'' مف أجؿ تحقيؽ ىذه الوظيفة ال بد أف تتجو نجو المثاؿ األخالقي أو الكماؿ األخالقي، 

 2وؿ الذاتية والغيرية.يبيف الم وتدرب نفسيا عمى مقتضياتو حتى تقيـ بيف عناصرىا انسجاما أو توازناً 

في أف الطفؿ يظؿ منذ والدتو حتى السف السابعة  كما أكد كذلؾ عمى الوظيفة التربوية لألسرة وتتمخص

في حضانة أمو، وفي ىاتو المرحمة تتولى تمريف قواه وممكاتو بالتدريج، وتغرس فيو الفصائؿ األخالقية 
ومبادئ الديف، ويجب أف تنبو فيو الروح االجتماعية وتزوده بقدر كبير مف المعرفة المتصمة بتاريخو 

 فنوف والتراث االجتماعي بصفة عامة.القومي واآلداب العامة وال

كما أكد ''كونت'' كذلؾ عمى الوظيفة الثالثة لألسرة وىي الوظيفة الدينية، فيي التي توجو وتشرؼ عمى ما 

سماه ''العبادة األسرية'' وذلؾ بفضؿ وظيفة األـ ألنيا الرباط الحي الذي يربط الحي بالمجتمع وىي مركز 
 3يي األمينة عمى تمقيف الحدث مبادئ الديف.، ولذلؾ فتوالوجدانياالعواطؼ 

                                                             
 .24ـ، ص0836النشر، بيروت، لبناف، ، دار النيضة العربية لمطباعة و دراسات في االجتماع العائميمصطفى الخشاب، 1

 .(بتصرؼ) ،22رجع نفسو، ص الم 2
 .(بتصرؼ،)22المرجع نفسو، ص  3
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  :ىربرت سبنسر 

يعتبر ''ىربرت سبنسر'' األسرة وحدة بيولوجية واجتماعية، وتتشكؿ طبيعة األسرة بطبيعة الحياة        
تعكس االجتماعية السائدة، ويعتبر ''سبنسر'' األسرة بصفة عامة ىي خالصة الجنس وىي المرآة التي 

ا بوصفيا خمية بيولوجية واجتماعية تتأثر بعوامؿ البيئة والوراثة ومقومات ذالموروثة وىقدراتو وخصائصو 

 التنازع عمى البقاء.

وىي في المجتمعات المستقرة المتطورة تقـو بدور خطير بصدد التربية بمختمؼ مفاىيميا )بدنية وعممية 
 1ودينية وأخالقية واجتماعية و تعميمية(.

 :سمنر  

ر'' أف الطبيعة زودت الرجاؿ والنساء بجاذبية كانت سببا في بقاء ودواـ الجنس البشري، يرى ''سمن      
وقد أدت ىذه الجاذبية الطبيعية إلى الزواج، غير أف الزواج لـ يكف نتيجة طبيعية ليذه العاطفة الجنسية 

 االجتماعي.فحسب، ولكف كف زيادة عمى ذلؾ مظيرا لمتعاوف واإلبقاء عمى وجود الذات وحفظ الكياف 

ىذا وقد فرؽ ''سمنر'' بيف األسرة والزواج، بحيث يرى أف األسرة عبارة عف صورة مصغرة لممجتمع يرتبط 
أعضاؤىا معا في المسكف والعمؿ والمأكؿ والخضوع لنظاـ ما، في حيف أف الزواج ىو عبارة عف ارتباط 

نجاب األ طفاؿ في نطاؽ اإلطار االجتماعي بيف رجؿ وامرأة لمتعاوف عمى تحقيؽ الضرورات المعيشية وا 

 2.ومستمراً  طالما كاف ارتباطيما قائماً 

سرة الحديثة، وناقش فكرة الطالؽ، ونادى بأف سياسة الباب كما عرض ''سمنر'' مظاىر االنحالؿ في األ
ى المفتوح في الطالؽ ستؤدي إلى انحالؿ الروابط االجتماعية وفساد الحياة االجتماعية باإلجماؿ، فدعى إل

 تدعيـ الزواج الثنائي )وحدانية الزوج والزوجة(.

 :النظرية البنائية الوظيفية   -2

ينصب التركيز في إطار النظرية الوظيفية في دراستيا لألسرة عمى األجزاء التي يتكوف منيا         
االىتماـ بكؿ التساند الوظيفي، مع بعضيا البعض، عف طريؽ التفاعؿ و  النسؽ األسري في ارتباطيا مع

                                                             
 .(بتصرؼ، )27المرجع نفسو، ص  1
 .(بتصرؼ، )20المرجع نفسو، ص  2



 المجتمع فيالفصل الرابع:  البيئة اإلجتماعية لمفرد               الباب األول: الجانب المنيجي والنظري لمدراسة       

 
141 

جزء و عنصر في النسؽ باعتباره مؤديا لوظيفة ما في النسؽ الكمي أو معوقاتو، كذلؾ االىتماـ يتجو إلى 

 تناوؿ العمميات الداخمية في األسرة والعالقات التي تربط بيف النسؽ األسري واألنساؽ الخارجية.

لتحميؿ عمى مستوى لى اتجاىيف: اتجاه ييتـ باوينقسـ الدارسوف لألسرة في إطار النظرية البنائية الوظيفية إ

، أي في الوقت الذي ييتـ فيو كز في تحميمو عمى الوحدات الصغرى، بينما الثاني ير الوحدات الكبرى
االتجاه األوؿ باألسرة كمؤسسة داخؿ المجتمع الكبير، ييتـ الثاني بالعمميات الداخمية لألسرة، إال أف كال 

القة المتداخمة بيف األسرة والبيئة المحيطة بيا وينظراف إلى األسرة عمى أنيا االتجاىيف يركزاف عمى الع
  1كياف أو مؤسسة عرضة دائما لمتأثر بالبيئة الخارجية.

نسقًا  ة وتطورىا، بؿ تنظر إلييا بوصفياإف النظرية البنائية الوظيفية ال تيتـ بالبحث عف أصؿ األسر 
التفاعؿ، واإلعتماد المتبادؿ، فضاًل عف دراسة العالقة بيف األجزاء إجتماعيًا ذا أجزئة مكونة يربط بينيا 

 والكؿ.

وتيتـ ىذه النظرية أيضًا بدراسة أثر وظائؼ األسرة في ديمومة الكياف اإلجتماعي، وتيدؼ إلى توضيح 
)الترابط الوظيفي بيف النسؽ األسري

2

وبقية أنساؽ المجتمع األخرى، وتركز أيضًا عمى دراسة الترابط  ،*(

المنطقي بيف األدوار األساسية التي تتكوف منيا األسرة ومنيا دور األب، واألـ، واإلبف، واإلبنة، وعمى أثر 
ىذه األدوار عمى تطور األسرة والجماعة، والمجتمع الكبير، وليذا فإف النظرية البنائية الوظيفية تيدؼ 

 3باختصار إلى دراسة السموؾ األسري في محيط إسياماتو في بقاء النسؽ األسري.

 :الصراع نظرية  -3

تعتبر ىذه النظرية مف النظريات االجتماعية التي اىتمت بدراسة إذ حاوؿ عمماؤىا تطبيؽ   
مبادئيـ في دراسة الزواج واألسرة، لذا وجو أنصار ىذه النظرية اىتماميـ لمكشؼ عف كيفية استغالؿ 

األسرية كنوع مف  األفراد داخؿ األسرة قوتيـ في سبيؿ تحقيؽ أىدافيـ وغاياتيـ، لكنيـ لـ يعتبروا العالقات

                                                             
 .012ـ، ص 4104، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 0ط عمم اجتماع العائمة،رابح درواش،  1
*(

2

أنو وحدتاف أو أكثر مترابطة بحيث إذا حدث تغير في أي وحدة منيما سيتبع ذلؾ بالضرورة تغير في حالة  النسق يعرؼ(
 الوحدة األخرى، مما يتبعو أيضا تغيرات في الوحدات التالية. 

 .68عبد القادر القصير، المرجع السابؽ، ص  3
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الصراع الطبقي، حيث الرجؿ يمثؿ الطبقة الحاكمة، والمرأة تمثؿ الطبقة المحكومة ولكنيـ حاولوا معرفة 

 كيؼ يحاوؿ كؿ فرد مف أفراد األسرة استغالؿ إمكانياتو المتاحة لموصوؿ إلى غايتو.
ف أفراد األسرة الواحدة واعتبروا وحاوؿ أصحاب ىذا المدخؿ دراسة العالقات الزوجية والعالقات الوالدية بي

أف الصراع داخؿ األسرة ما ىو إال شكؿ مف أشكاؿ استخداـ القوة ضد اآلخريف محاوليف معرفة مصادر 

قوة كؿ فرد مف أفراد األسرة، وكيؼ يستغميا في التأثير عمى اتخاذ القرارات، ومف أمثمة ذلؾ كيؼ يمكف 
لخدمة مصالحيا أو ما ىي الوسائؿ التي يستخدميا األبناء لمتأثير  لممرأة التأثير عمى القرارات داخؿ األسرة

 عمى قرارات األسرة رغـ ضعفيـ.

'' إنجمز'' حيث عكست تصوراتيـ عف األسرة كغيرىـ مف ثمي ىذا المدخؿ ''كارؿ ماركس'' وومف أبرز مم
طيا بأنماط اإلنتاج عمماء القرف التاسع عشر، عندما حاوال دراسة األسرة مف منظور تطوري تاريخي ورب

خالؿ دراستو لمتاريخ البشري كؿ مف العالقات الجنسية وعمميات إنجاب  ''إنجمز''المتغير، فمقد ناقش 
الحاكمة األطفاؿ، كما حددت أيضا نظـ الزواج والحياة األسرية والسبب يرجع إلى سيطرة الطبقات 

وائح المنظمة لمطبقات االجتماعية الفقيرة، التي تتحكـ في وضع القوانيف والم ،والمالكة لوسائؿ اإلنتاج
 وتشريع قوانيف تحكـ عالقاتيـ الزواجية واألسرية بؿ أيضا تتحكـ في إعداد و حجـ األسر.. إلخ.

ولكف خالؿ عقد الستينات والسبعينات ظيرت مجموعة مف الكتابات والتحميالت الرأسمالية، ومحولة 
االنتقادية والتمقائية مف أجؿ حماية مصالحيا االجتماعية و عادة وضع التشريعات الطبقات الرأسمالية إ

وحرصيا الشديد عمى امتالؾ الثورة، والتحكـ في وسائؿ اإلنتاج، ومف ثـ أصبحت األسرة باعتبارىا الوحدة 
االجتماعية المنتجة لسمع الرأسمالية األساسية، وىي تزويد الطبقة الرأسمالية بالقوى العاممة الرخيصة كما 

طبقات العاممة ال تممؾ القدرة عمى المفاوضات في حالة تعرض أبنائيا لمطرد مف العمؿ وليذا أف ال
تتضمف الطبقات المالكة السيطرة عمى األجور وحجـ العمالة وطمباتيا المستمرة عمى األنواع مف العمالة 

 ات وغيرىا.الميرة، وذلؾ عف طريؽ امتالكيا لوسائؿ إنتاج القوى العاممة مثؿ المدارس والجامع

مف ىذا الواقع، وىو يعبر عف مشكمة  إف ىذا المدخؿ ال يعكس الواقع الحقيقي لألسرة بؿ يتناوؿ جزءاً     
( حافمة 41اجتماعية أسرية قائمة في المجتمع الرأسمالي، وكانت ىذه الفترة )العقد السادس مف القرف 

 .ظيمات التي تدافع عف حقوؽ المرأةبالحركات النسوية والتن
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إف ما ذىبت إليو ىذه النظرية ال يمكف إغفالو بأي حاؿ مف األحواؿ وصحيح أف الصراع يمكف أف     

يكوف أساس العالقات اإلنسانية ولكف ليس أساس العالقات األسرية، ذلؾ ألنيـ أغفموا العديد مف المفاىيـ 
دائما االختالؼ يؤدي إلى  سلواحدة، ومف جية أخرى أنو ليالنبيمة التي توجو سموؾ األفراد في األسرة ا

تضارب مصالح األفراد، فقد يؤدي ىذا االختالؼ إلى التكامؿ والترابط بيف أفراد األسرة عمما أنو وعمى 

كماؿ التكامؿ والترابط إال أنو  الرغـ مف أف أفراد األسرة يحرصوف دائما عمى إخفاء خالفاتيـ ومشكالتيـ وا 
 1 ما يتجمى مف خالؿ تصرفات وسموكات أفرادىا.يمكف قياس الصراع في عالقاتيـ ، وىذا 

 نظرية التفاعمية الرمزية:  -4

ال شؾ أف التفاعمية الرمزية تعتبر مف أكثر االتجاىات استخداما في مجاؿ عمـ االجتماع   
األسري خالؿ العشريف سنة ماضية، ألف صغر حجـ األسرة قد مكف مف إجراء بحوث متعمقة وبكثرة عمى 

 التفاعؿ داخؿ األسرة.عمميات 
، فيو ينظر إلى األسرة والزوجة وبيف الوالديف واألوالد ويركز ىذا اإلتجاه عمى دراسة العالقات بيف الزوج

عمى أنيا وحدة مف الشخصيات المتفاعمة ألف الشخصية في نظر أصحاب ىذا اإلتجاه ليست كيانا ثابتا، 

غير وتاـ، فاتجاه التفاعمية الرمزية يفسر األسرة مف بؿ ىي مفيـو ديناميكي، واألسرة ىي شيء معاش ومت
خالؿ عمميات التفاعؿ، وىذه العمميات تتكوف مف أداء الدور، وعالقات المكانة ومشكالت اإلتصاؿ، 
ومتخذي القرارات وعمميات التنشئة فالتركيز ىنا يكوف عمى األسرة كعممية وليست كوحدة استاتيكية 

إلى أعماؿ ''جورج ىاربرت ميد'' نظريات منطمؽ نفسي واجتماعي تستند باإلضافة إلى ذلؾ تعد ىذه ال
كوفماف''، حيث يركز ىؤالء عمى كشؼ العمميات االجتماعية التي تقـو داخؿ  إرفنجبمومر'' و'' و''ىاربرت

األسرة واستقصاء األفعاؿ. المحسوسة لألشخاص المركزيف عمى أىمية المعاني وتعريفات المواقؼ والرموز 
فسيرات ذلؾ أف التفاعؿ بيف بني اإلنساف وفقا ليذه النظرية يتـ عف طريؽ استخداـ الرموز وتفسيرىا والت

والتحقؽ مف معاني أفعاؿ اآلخريف وعند استخداـ ىذه النظرية كمدخؿ يعني ذلؾ التركيز عمى دور 
لتي يكونيا عمى اني االعالقات الحميمية داخؿ األسرة في التأثير عمى تفكير الفرد وعمى التفسيرات والمع

ال يوجو عمماء التفاعؿ الرمزي اىتماميـ لفكرة الربح والخسارة ودورىما في توجيو سموؾ المواقؼ المختمفة، و 
األفراد، كما يرى ذلؾ زعماء التبادؿ االجتماعي، ألنيـ ال يؤمنوف بأف السعي وراء الربح ىو المبدأ 

                                                             
 .21، 20، ص ص، ، قارة ، المرجع السابؽساسية  1
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حسب فيـ الفرد وتفسيره لممواقؼ عقميا، فاإلنساف الوليد  األساسي الذي يوجو سموؾ الفرد، ولكف الميـ ىو

ليس بالكامؿ، ويتحوؿ ىذا األخير إلى كائف اجتماعي بعدما يخضع ىذا المدخؿ ىو شبو اجتماعي و 
لمؤثرات عممية التفاعؿ االجتماعي التي تحصؿ بينو وبيف أسرتو عبر التنشئة االجتماعية التي يتعمـ بيا 

آلخريف وتصوراتيـ نحوه، إذ بذلؾ يتولد عنده الشعور بذاتو وما ينعكس عنيا عند ويكتسب دوره وأدوار ا

المبنات األساسية لنمط  السمبية واإليجابية'' تتأسس فيوالمحيطيف بو وفي ضوء أحكاميـ '' غيره مف
  .شخصيتو

ويتأثر ويتحدد عف طريؽ  لة تفسير سموؾ األفراد كما ينضبطإذف نظرية التفاعؿ الرمزي تركز عمى محاو 
المجتمع، كما تركز مف ناحية أخرى عمى الوسيمة أو الطريقة التي ينعكس بيا سموؾ األفراد عمى 

عمى تفسير كيفية انضباط الجماعات والبناءات االجتماعية في المجتمع، وبصورة أدؽ يتركز االىتماـ 
ي والتفاعالت المشتركة التي تعتبر لب سرة عف طريؽ جماعتيـ األسرية، وكذلؾ تفسير المعانأعضاء األ

 1 السموؾ الزواجي واألسري.

'' أف المفيـو الثقافي لألسرة يتبنى الموقؼ HANSEN''ىانس '' وHILLوفي ىذا الصدد يرى ''ىيؿ 
 2 التالي:

أف إدراؾ الفرد لممعايير وتوقعات الدور تجعمو ممتزما في سموكو بأعضاء الجماعة، سواء عمى المستوى 
الفردي أو المستوى الجماعي، ويحدد الفرد ىذه التوقعات في أي موقؼ تبعا لمصدرىا )الجماعة 

ألسرة اآلف مف خالؿ المرجعية( وبناء عمى تصوره الذاتي، وعندما يتمكف مف ذلؾ يقـو بدوره، وتتـ دراسة ا
 3سرة( القائمة في ىذا البناء.األ أفرادتحميؿ التفاعالت العمنية والصريحة )تفاعؿ القياف باألدوار بيف 

فيو قسـ واف ''األسرة تفسير ديناميكي'' و مؤلؼ بعن'' WILLARD WALLERكما قدـ ''ويالرد ويمر 

 ،التودد والمغازلة والحب ،ة التوجيو(لدية )أسر الحياة في األسرة الواوىي )إلى خمسة مراحمتجربة األسرة 
أف فكرتو عف ضرورة تبادؿ الغزؿ قبؿ الزواج  ، إالّ (مرحمة العش الخالي ،األبوية ،السنة األولى لمزواج

 أصبحت في الوقت الحالي موضع نظر بسبب ما يكتنفيا مف مظاىر المساومة أو االتفاؽ.

                                                             
 .24المرجع السابؽ، ص ساسية قارة ،  1
 .067المرجع نفسو، ص  2
 .061ـ، ص 4118دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، مصر،  األسرة و الحياة العائمية،سناء الخولي،  3
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لكثير مف األبحاث الحالية التي تيتـ باألشخاص داخؿ محيط وقد أصبح ىذا اإلطار مرجعيا رئيسيا 

األسرة، وىو األمر الذي أدى إلى توجيو عناية كبيرة إلى عالقات الزوج بالزوجة واآلباء باألبناء، واألدوار 
في  ىاماً  والقواعد التي تحكميا، والموقؼ الزواجي، وتمثؿ التنشئة االجتماعية مف جانب آخر محوراً 

 اعؿ الرمزي لما ليا مف أىمية في التنظيـ األسري.مدخؿ التف

نما تيتـ ببعض المشاكؿ مثؿ المركز وعالقات المركز األدوار و  رية التفاعؿ الرمزي ال تقتصر عؿظفن  ا 
اتخاذ القرارات أنماط السمطة وعمميات االتصاؿ والصراع، وحؿ المشاكؿ و  سة، التي تصبح أساالداخمي

 لتفاعؿ األسرة، والعمميات المتعددة التي تبدأ بالزواج وتنتيي بالطالؽ.والمظاىر المختمفة األخرى 

 ./ العالقات القرابية2
 :أواًل: ماىية القرابة

 تعريف القرابة:   -1

عمى الشكؿ التالي: ''القرابة والقربى: الدنو في النسب، والقربة في الدـ  ''ابف منظور'' لغوياً  يعرفيا

وىي في األصؿ مصدر، وفي الترتيؿ العزيز )والجار ذي القربى( وما بينيما مقَربة ومقِربة، أي قرابة، 
وؿ قوي {وأنذر عشيرتك األقربين}وأقارب الرجؿ وأقربوه عشيرتو األدنوف، ويستند ابف منظور إلى اآلية: 

قربائي، والعامة تقوؿ ىو قرابتي، وىـ قراباتي، أى ومقَربة ومقُربة، وىـ أقاربي و بيني وبينو قرابة وقرب وقرب

أف يودوني في قرابتي  إال المودة في القربى(، أي إالّ  وفي ىذا يقوؿ جؿ جاللو: )قؿ ال اسألكـ عميو أجراً 

مني، وذو مقربة، وذو قربى مني، قاؿ اهلل تعالى:  أي في قرابتي منكـ، ويقاؿ: فالف ذو قرابتي، وذو قرابة
 1.، والتقرب التدني إلى الشيء والتوصؿ إلى إنساف بقربو أو بحؽ، والقرابة الدنو''{يتيما ذا مقربة}

يعرؼ ''فوكس'' القرابة بما يمي: ''وال تعني القرابة في عمـ األنثروبولوجيا وعمـ االجتماع عالقات العائمة و

نم ا تعني أيضا عالقات المصاىرة، فالعالقة ىي عالقة دموية والمصاىرة ىي عالقة زواجية، والزواج، وا 

                                                             
 .111-116، ص ص ، المرجع السابؽابف منظور1
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قة مصاىرة، والطفؿ وليد أبويو فعالقة األب بابنو ىي عالقة قرابية، وعالقة الزوج بزوجتو ىي عال

 1عالقتو القرابية يمكف أف تقتضي مف خالليما.و 

شؽ البيولوجي والشؽ االجتماعي، مسألة مركبة مف شقيف ىما الفمف خالؿ ىذا التعريؼ نالحظ أف القرابة 

ىذا ما يوضحو مارتف سيقالف بقولو: ''يقـو مفيـو القرابة عمى جانبيف أساسييف ومتكامميف في نفس و 
الوقت، الجانب البيولوجي )الدموي( والجانب االجتماعي، فيو ينظر إلى مصطمح القرابة أنو ال يقـو عمى 

ة فقط، بؿ يتعدى ذلؾ إلى عالقات اجتماعية مف نوع آخر ىي ما نسمييا عالقات الروابط الدموي
 2األصيار.

كما أوضح ''ريفرز'' أف "القرابة اعتراؼ وقبوؿ اجتماعي لمروابط البيولوجية، وقوة القرابة تعبر عف 
 3.العالقات االجتماعية في مصطمح بيولوجي''

تخمؽ روابط إجتماعية، ونوعًا مف التكامؿ في المجتمع وخاصة  ويرى ''ولياـ ستيفف'' أف الجماعات القرابية
في المجتمع التقميدي نظرًا لمدور الذي تقـو بو روابط القرابة بمعناىا الواسع في حياة األفراد والمجتمع 

 4ككؿ.

 وقد قاـ العديد مف العمماء أمثاؿ ''ميردوؾ'' و''بارسونز'' و''بوسارد''ووفرنميش'' بدراسة العالقات 
 القرابية عمى أسس وتحميالت مختمفة، نخمص مف ىذه الدراسات بحقائؽ أىميا:

  أف كؿ فرد بالغ عادة ما ينتمي إلى أسرتيف )الموجية والتناسمية( فيو إبف أو إبنة أو أخ أو أخت
 في األولى، وزوج أو زوجة أو أب أو أـ في الثانية.

                                                             
، الزواج في المجتمع العربيوالقرابة و سة تحميمة في تغير نظم العائمة درا –الزوج العائمة والقرابة و إحساف محمد الحسف، 1

 .08ـ، ص 0830 لبناف، دار الطميعة، بيروت،
2
- Martin Segalin, sociologie de la famille, Naney, cooll, ved, Armand colin, 1981, p 12. 

ـ، 0838اإلسكندرية، ، المكتب الجامعي الحديث، األنثروبولوجيا في المجال التطبيقيحسيف عبد الحميد أحمد رشواف، 3

 .012ص 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 0ط  دراسات في األنثروبولوجيا اإلجتماعية، -األسرة والقرابةشريؼ، محمد فاتف 4

 .41ـ، ص 4111اإلسكندرية، مصر، 
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 ؽ القرابة، وكؿ شخص ىو حمقة وصؿ يؤدي عضوية الفرد في أسرتيف نوويتيف إلى نشوء أنسا

ا فضاًل عف أف تناسؿ فروع ىذه بيف أعضاء أسرتو الموجية وأعضاء أسرتو التناسمية، ىذ
 1 القات يربط أعدادًا مف األفراد بعضيـ ببعض عف طريؽ الروابط القرابية.عال

  األسرة يطمؽ إصطالح األقارب األصمييف أو أقارب بالدرجة األولى عمى المنتميف إلى نفس

النووية لمفرد )والده، والدتو، إخوتو، أخواتو( في أسرتو الموجية، )الزوج، الزوجة، اإلبف، اإلبنة( 
في أسرتو التناسمية، وسيكوف لكؿ منيـ أقاربيـ األصميوف الذيف ال يمكف  أف ينتسبوا إلى األقارب 

 2نمط. 22ف إلى األصمييف لمشخص ذاتو وىذا ما يطمؽ عميو األقارب الثانويوف وىـ يصمو 
ويشير ''معف خميؿ عمر'' في كتابو ''عمـ إجتماع األسرة'' أف القرابة تمثؿ مؤسسة اجتماعية داخؿ الكياف 

)النسؽ( اإلجتماعي العربي ألنيا تربط العربي بنسبو وأقربائو لدرجة تصؿ إلى أنو ال يستطيع أف يتخذ 
وجيات ورموز أقاربو ويأخذ بآرائيـ ويساىـ في قرار عائمي يخصو أو يخص عالتو بأقربائو ما لـ يستشر 

 3مناشط أقربائو في األفراح واألقراح.
ذا خالفيا أو خرج عنيا فإف مكانتو  بمعنى أف القرابة تمارس عمى الفرد العربي نفوذىا وتأثيراتيا العرفية وا 

لقرابية وقد يحـر تيبط بيـ ويبعد عف أصحاب القرار في نسبو وباقي األنساب في المؤسسة ا اإلجتماعية
 مف مكاسب مالية أو مينية أو حرفية مضافًا إلى ىبوط مكانتو اإلجتماعية.

 أنواع و أنظمة القرابة: -2

 ىما عمى النحو التالي:نوعيف مف القرابة و  عمماء األنثروبولوجياصنؼ 

 النوع األول: القرابة البيولوجية الطبيعية )الدموية(:

لى نفس السمؼ سواء كاف ىذا السمؼ ذكرا بيف األشخاص الذيف ينتسبوف إكوف قرابة الدـ ىي التي ت      
 أو أنثى وفي ىذه القرابة نميز بيف القرابة األولية والقرابة الثانوية.

                                                             
 .72ـ، ص 4106، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 0ط  عمم اإلجتماع العائمي،بياء الديف خميؿ تركية، 1
ـ، 4102ندرية، مصر، وفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسك، دار ال0ط  عمم اإلجتماع  العائمي،عبد الرؤوؼ الضبع، 2

 .60ص
 .012ص  ـ،4111، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 0ط  عمم إجتماع األسرة،معف خميؿ عمر، 3
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األخ، بينما تمؾ التي تربط بيف األـ واألب و  فالقرابة األولية ىي العالقة التي تربط الوالديف باألبناء أو

العالقة الدموية التي تشخص مف خالؿ الجد المشترؾ، فالمنحدريف مف جد مشترؾ  القرابة الثانوية ىي تمؾ
 1ىـ أعضاء الجماعات الدموية، فانتماء الفرد ألبويو يخولو أف يكوف عضوا في جماعتيف دمويتيف.

 النوع الثاني: القرابة االجتماعية:

جتماعية غير الحقيقية، إذ يميز عمماء فإلى جانب العالقات القرابية الحقيقية توجد العالقات القرابية اال
العالقات القرابية التي ىي مف وضع المجتمع، بحكـ ف العالقات النشوئية التكوينية و األنثروبولوجيا بي

النظـ الثقافية القرابية، والتي تبنى عمييا التزامات مماثمة لتمؾ التي تبنى عمى روابط الدـ في بعض 

 المجتمعات.

و دوف أف يكوف لو حؽ في االتصاؿ باألـ،  حقيقياً  ف يكوف أباً أممة )أب( دوف فقد يطمؽ عمى شخص ك
نما المسألة تتعمؽ بالتقاليد واآلداب العامة.  2وا 

لى جانب ىذيف النوعيف توجد أنواع أخرى مف أنواع القرابة نذكرىا باختصار فيما يمي:  وا 

 القرابة عن طريق المصاىرة:   -0

المصاىرة  أساسوىي العالقات الناتجة عف الزواج و القرابة، في ىذه الحالة تقـو عمى     
واألقارب ىـ األصيار، وىـ ينقسموف إلى مراتب قرابية مختمفة، أي تختمؼ في درجة قربيا 

 3الشخصي.
حمو، وتتمثؿ عالقات المصاىرة في العالقات التي تربط بيف الزوج والزوجة وتربطيما بالحماة وال

وزوجة األخ أو زوج األخت، وكذلؾ إخوة الزوج والزوجة، وغيرىـ مف األشخاص المرتبطيف 
 معيما برابط المصاىرة.

                                                             
، ظاىرة زواج األقارب و عالقتو باألمراض الوراثية/ منطقة تممسان نموذجا، مقاربة أنثروبولوجية بيولوجيةنجاة ناصر، 1

العمـو االجتماعية، قسـ الثقافة الشعبية، جامعة أبي بكر الصحة، كمية العمـو اإلنسانية و  رسالة ماجستير في أنثروبولوجيا

 .27ـ، ص 4104 بمقايد، تممساف، الجزائر،
 .27، ص السابؽالمرجع نجاة ناصر،  2
 .11ـ، ص 0882دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية مصر،  االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة،عمياء شكري،  3
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  القرابة المصطنعة:   -4

ونعني بمصطنعة أي أنيا ليست دموية ولكف مف ناحية حرارة  وقوة العالقات، فيي مف صنع     
تيازات الممنوحة لمطفؿ المتبني وااللتزامات المجتمع كعالقة التبني التي يختمؼ الحقوؽ واالم

 المطموبة منو حسب ثقافة كؿ مجتمع.

فاألصؿ ىو إقرار المجتمع لمحقوؽ والواجبات وصناعة العالقة، ألف ىناؾ عالقات قرابة دموبة 
العالقة بيف حقيقية ال يقرىا المجتمع رغـ أنيا حقيقية أي ال يعترؼ بيا وال تصبح عالقة شرعية ك

قاربو، إذا كاف الميالد بيولوجيا فقط ألف ىناؾ ميالد أخر ىو الميالد أالوليد وبقية الطفؿ 
االجتماعي الذي يستوجب ممارسة بعض الطقوس االجتماعية أو الدينية، وىذه الطقوس ترتبط 

 بعممية االعتراؼ االجتماعي أو الشرعي بالمولود.
ة كما ىو موجود في المجتمعات المعاصرة ونظاـ القرابة المصطنعة موجود في المجتمعات البدائي

 1.محدداً  قانونياً  وخمعت القوانيف الوضعية وضعاً 
 وظائف القرابة: -3

إف القرابة بصفتيا مجموعة مف نسؽ العالقات التي تربط األقارب بأفراد األسرة، فإف ليذه العالقات      
 وظيفتاف أساسيتاف نوضحيما فيما يأتي:

 ظيفة الدعم المتبادل: و 

عتبر ىذه الوظيفة مف الوظائؼ الميمة التي يقـو بيا النسؽ القرابي وبخاصة في المجتمع 1.''ت 
العربي إذ تخمؽ العالقات القوبة بيف األقارب في ىذا المجتمع التزامات متبادلة، فنجد أف األقارب 

ة، وتوضح يساعدوف بعضيـ البعض عند زواج أحدىـ، ويقوموف بتقديـ القروض فيما بينيـ عند الحاج
دراسة مجيد الحاج عمى مدينة )شفا عمر( الفمسطينية أف النسؽ القرابي في ىذه المدينة قد تدعـ وتقوى 

في ظروؼ االحتالؿ اإلسرائيمي وبخاصة فيما يتعمؽ بدوره االجتماعي والسياسي، ويشمؿ الدور 
سياسي فيشمؿ العمؿ كوحدة االجتماعي الزواج الداخمي، أو القرابي، والتدعيـ المتبادؿ، أما الدور ال

                                                             
 .34عمياء شكري، المرجع السابؽ، ص 1
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متماسكة، ولكف في المجتمعات الصناعية الغربية ضعفت العالقة القرابية نتيجة التصنيع الواسع وزيادة 

 1.استقاللية األسر النووية عف األقارب''

 :وظيفة المحافظة عمى اليوية 

ع العربي يشعر أعضاء ''نتيجة لقوة العالقات القرابية في بعض المجتمعات، وبخاصة في المجتم       
الجماعة القرابية بأنيـ جماعة مميزة عمييا أف تحافظ عمى ىويتيا إزاء الجماعات األخرى فيربى الفرد عمى 
الشعور باالنتماء إلى جماعتو القرابية التي يحمؿ اسميا، والتي توجب عميو أف يبذؿ جيده ليرفع مف 

ية بحيث يشعر الفرد أف ذاتو جزء مف ذات أكبر ىي شأنيا، مما يخمؽ توحدا بيف الفرد وجماعتو القراب

 الجماعة القرابية.

وتؤدي الزيارات المتبادلة دورا ميما في خمؽ ىذا التوحد، كما وينتج االحتفاظ بشجرة العائمة والتأكيد 
 المستمر عمى مكانة كؿ فرد في ىذه الشجرة في خمؽ ىذا التوحد وتدعيمو.

بية فالجماعة القرابية ال تقـو بيذه الوظيفة، ويعود ذلؾ إلى ضعؼ أما في المجتمعات الصناعية الغر 

 2.العالقات بيف أعضاء األسرة، وبيف األقارب''

 :الدوائر القرابية في الجزائر -2

''ديزي'' بدراسة العالقات داخؿ األسرة الجزائرية، ومف خالليا تـ تحديد قاـ كؿ مف ''ديكمواتر'' و

 3عمى ترتيب وتحديد العالقات القرابية وىي:الدوائر القرابية والتي ساعدت 

وتتضمف األب واألـ واألخ واألخ المتزوج وأبناؤه، واألخ غير المتزوج والجد  القرابة االبتدائية: - أ

 والجدة.
 والمتمثمة في العـ وأبنائو، أحفاده، أوالد العمة. القرابة الثانوية: - ب

 وكذا الجد والجدة مف ناحية األـ.تتكوف مف الخاؿ والخالة وأبنائيما  القرابة من األم: - ج

                                                             
 .47ص المرجع السابؽ،  مبادئ عمم اإلجتماع،نخبة مف المتخصصيف، 1
 .43ص المرجع السابؽ،  مبادئ عمم اإلجتماع،نخبة مف المتخصصيف، 2
 .37نجاة ناصر، المرجع السابؽ، ص ص 3
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وتتمثؿ في قرابة األسالؼ مف ناحية الذكور أي الجد ووالد الجد إلى جيميف أو  القرابة االنتسابية: - د

 ثالثة أجياؿ مباشرة.
وتتكوف مف األسالؼ في خط ذكوري مف األجداد لمجيؿ الرابع والخامس والسادس  قرابة بني العم: - ذ

المشترؾ، وىؤالء ينحدروف مف بني األعماـ مف الدرجة الرابعة والخامسة إلى غاية الوصوؿ إلى الجد 

 والسادسة إلى غاية تجاوز العالقة الدموية إلى القرابة الخيالية.
ابة تتحدد عمى مستوى القرابة اإلبتدائية والثانوية فيي تخص ر ىذه الق القرابة اإلكناتية )الذكورية(: - ر

لدوائر القرابية بدور حاسـ ومباشر في حياة الفرد خاصة القرابة كال مف العـ وأوالدىما، تقـو ىذه ا
اإلبتدائية والثانوية وأمومية منيا، وىذه الدوائر تحتؿ مكانة كبيرة في المجتمع الجزائري، فالقرابة ما ىي إال 

قوة  نسؽ مف القيـ والقواعد األخالقية وكذا الحقوؽ والواجبات، والتي يصبح الفرد مف خالليا يمثؿ مركز
 بالنسبة لمعالقات القرابية، فيو الذي يدفعيا لمتآزر أو التنافر أو االبتعاد.

 مظاىر التواصل القرابي بالمجتمع:ثانيًا:

تتجسد مظاىر التواصؿ القرابي في سمسمة مف الممارسات اإلجتماعية والتي تعد كمؤشرات ليذا 
 التواصؿ نذكر أىميا في اآلتي:

  الزيارات العائمية: -1

تعتبر الزيارات المتبادلة بيف األقارب وسيمة ناجعة لتحقيؽ عدة أغراض مادية ومعنوية تؤدي إلى  
توطيد الروابط بينيـ ودواميا، حيث أف عامؿ البعد أو القرب عف العائمة بالنسبة إلقامة األسرة ال أثر لو 

لوجو معيـ كمما سمحت الظروؼ في حالة دواـ ىذه الزيارات بينيـ، وتيدؼ ىذه األخيرة إلى المقاء وجيًا 
، ثـ بيف األبناء واألولياء واألشقاء ألفراد الجماعات القرابية، وأغمب الزيارات المكثفة بيف األقارب تكوف

وتمييا بدرجة أقؿ الزيارات مع غيرىـ مف األقارب، د واألعماـ واألخواؿ وأبنائيـ، تمييا الزيارات مع األجدا
ة التي تدعـ ىذه الزيارات مف خالؿ األخبار المتداولة بيف األقارب، وتكوف زيادة إلى المكالمات الياتفي

أغمب ىذه الزيارات بيف األقارب لإلطمئناف عمى بعضيـ مف جية، وخالؿ المناسبات واإلحتفاالت 
اإلجتماعية كاألعياد واألعراس والحفالت ومناسبات النجاح، أو مرض أو وفاة مف جية أخرى، حيث أف 

تتأخر عف تينئة أو مواساة أقاربيا، فيي تقؼ سندًا ألقاربيا في السراء والضراء، فأساس ىذه األسرة ال 
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الزيارات المكثفة ىو اإلحتراـ والواجب اتجاىيـ، فمف خالؿ ىذه الزيارات يبرز مدى تمسؾ األسرة بأقاربيا 

 القريبيف أو البعيديف منيـ، وبمختمؼ األوساط.
 مادية: تقديم المساعدات المعنوية وال -2

ألف الفرد ميما استطاع أف يحقؽ مف دات بيف األقارب بوجو عاـ، وذلؾ تنتشر أنواع المساع 

منزلة اجتماعية كبيرة، وميما كانت ظروفو المادية، فإنو ال يستطيع العيش بعزلة عف أىمو وأقاربو، ومف 
عمى استمرار أشكاؿ أىـ ىذه المظاىر وىو تبادؿ المساعدات سواء كانت مادية أو معنوية ما يدؿ 

 الدائـ عف أحواليـ. االنشغاؿالتضامف العائمي، وتعبر ىذه المساعدات المتبادلة بينيـ عف 

وبالنسبة لممساعدات المعنوية فإنيا تمثؿ اإلعانة األكثر تداواًل بيف األسرة وأىميا ومختمؼ أقاربيا وىي 
صة اتجاه األقارب المباشريف منيـ، ورعاية تتخذ أشكااًل متعددة، كرعاية المريض وواجب العناية بو، خا

األطفاؿ الصغار في حالة غياب الوالديف معًا، وكما نجد مساعدات عند اإلقباؿ عمى تحضير األعراس 
تقديـ اليدايا خالؿ المناسبات،  إضافة  واألفراح، أو الوقوؼ بجانب األقارب عاطفيًا وماليًا أثناء المآتـ، أو

والمشورة والتضامف بينيـ عند حدوث أزمات عويصة، ما يدؿ عمى مدى التماسؾ إلى  تقديـ النصح 

 والرابطة القوية بيف األقارب سواء في السراء أو الضراء.

أما فيما يتعمؽ بالمساعدات المادية فيي نادرًا ما تحدث وفي حالة مرور األقارب بأزمات مادية صعبة 
وغالبًا ما تكوف ىذه المساعدات بيف األبناء وأوليائيـ، أو  تتطمب تدخؿ األقارب قبؿ غيرىـ مف الغرباء،

مع أشقائيـ  واألقارب اآلخريف كاألعماـ واألخواؿ، أو حتى مع األقارب البعديف المحتاجيف وأوضاعيـ 
في إطار ىذا الجانب المادية والصحية مزرية، وبيذا فإف األقارب يعتمدوف عمى بعضيـ البعض 

 القائمة بينيـ. وااللتزاماتكـ ضرورة المحافظة عمى الحقوؽ والواجبات طبيعي بح ءويعتبرونو شي

 تبادل المصالح والخدمات: -3

في ظؿ تعقد الحياة الحديثة أصبح تبادؿ المصالح والخدمات يقـو أساسًا وبدرجة عالية بيف  
ويو األقارب واألصدقاء أو الزمالء، حيث أف كؿ فرد يسعى اليـو لقضاء مصالحو ومصالح أىمو وذ

ومعارفو وتقديـ الخدمات ليـ كمما تيسر لو ذلؾ، فاألولوية القصوى في منح الخدمات وقضاء الحاجات 

تكوف لألقارب، وبيذا أصبحت شبكة العالقات األسرية القرابية التي تقـو عمى ىذا النوع مف التواصؿ 

توفير مناصب العمؿ لألبناء والترابط، ومف أكثر المصالح والخدمات المتبادلة بيف األسرة وأقاربيا ىي 
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سواء  المتحصميف عمى الشيادات والكفاءات المينية، أو لمذيف ال يمتمكوف ىذه اإلمتيازات ، ومنو فإف 

ستعانة البعض عمى اأغمب األفراد يستعينوف باألقارب عند الرغبة في الحصوؿ عمى عمؿ، إلى جانب 
يعطوف األولوية دائما لذوييـ وأصدقائيـ الذيف  معارفيـ وأصدقائيـ لتحقيؽ مصالحيـ، كما أف األقارب

ؿ األقارب المصالح يبادلونيـ نفس المصالح والخدمات في إنجاز مصالحيـ وحاجاتيـ، كما يتباد

ابع اإلجتماعي  داخؿ العائمة كتقديـ المساعدة في حالة المرض أو العجز، أو مساعدة الطوالخدمات ذات 
ـ جيد ووقت، أو رعاية القريبة التي تشرؼ عمى الوالدة، وكؿ ىذه األىؿ عند إنجاز نشاط منزلي يستمز 

 الخدمات السالفة الذكر يحرص األقارب عمى تأديتيا وفقًا إلمكانياتيا المادية وظروفيـ اإلجتماعية.

 

 

 نظريات القرابة:ثالثًا: 
  نظرية النسب: -1

 سيطرت نظرية النسب أو االنحدار القرابي طواؿ الفترة بيف الثالثينيات والستينيات، وارتبطت أساساً     
بأعماؿ عالـ األنثروبولوجيا المتخصص في الدراسات اإلفريقية ''ماير فوتس'' والدراسات النظرية أف 

ألساسية التي يتألؼ منيا التناسؿ ال الزواج ىو الذي يضمف استمرارية وتماسؾ المجموعات البشرية ا
ي األب المجتمع، فاستمرارية وتضامف المجموعات البشرية يقوماف عمى أنظمة القرابة المنبثقة مف ساللت

الدور األساس فيما نطمؽ عميو اسـ النظاـ االجتماعي بأبعاده االقتصادية  واألـ، مف ىنا يمعب النسب
 الثقافية والرمزية واالتصالية.و 

نظرية النسب أو االنحدار القرابي إال أف نظـ القرابة ىي التي تضمف استمرار وجود ويذىب أنصار 
جماعات ككيانات سياسية عبر الزمف، ويعني ىذا أف العالقات داخؿ الجماعات القرابية يجب أف تتأسس 

لديف أو وتستمر مف خالؿ صالت االنحدار القرابي الحقيقية أو المتخيمة التي يمكف إرجاعيا إلى أحد الوا
 1كالىما، فبؤرة االىتماـ ىنا ىي العالقة بيف األب واالبف والعالقات بيف األخوة.

  نظرية ابن خمدون: -2

                                                             
 .24نجاة ناصر، المرجع السابؽ، ص   1
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إذ سبؽ لو أف انتبو إلى القرابة في مجاؿ حديثو عف  ''بف خمدوف''ايرجع الفضؿ الكبير لعبد الرحمف       

مستشرقيف وخاصة ''روبرتسوف سميث'' لكي العصبية، ووضع بذور نظرية متكاممة نقميا عنو الكثير مف ال
 خاصة ''إيفانز بريتشارد''.ماء األنثربولوجيا البريطانييف و تنتقؿ بعد ذلؾ إلى عم

واستطاع أف يدرؾ بفكره الثاقب أثناء معالجتو لموضوع العصبية أىمية القرابة وعالقتيا بالسياسة والحكـ 

، واعتبر العصبية محرؾ التاريخ، والعصبية ىي الرابطة والدفاع في المجتمعات التي عايشيا وخبرىا تماما
المعنوية التي تربط ذوي القربى واألرحاـ بعضيـ ببعض، وتعني الترابط واالتحاد، وىذه الصورة ىي التي 

، فاتخذ مف رابطة العصبية موضوعا لدراسة شاممة وعميقة يستعرض أشكاليا 'ابف خمدوف''اىتـ بيا 
ؿ تحقيؽ ىذا الغرض، فإف ابف خمدوف وفاء منو لمنيج االستقصاء وحرصا منو وصورىا المختمفة، مف أج

عمى أف يفيـ ال أف يصؼ فقط يستخدـ بغية الوقوؼ عمى مفيـو العصبية مجموعة مف المفاىيـ الفرعية 
ؿ نذكر مف بيف ىذه المفاىيـ الفرعية، النسب )قرابة السمؼ والنسعالقة مباشرة بديناميكا األلفة و التي ليا 

 وااللتحاـ والشرؼ والحسب والحمؼ والوالء والبيت والرئاسة(.

وفي إطار استعراض صور وأشكاؿ العصبية يقدـ لنا ابف خمدوف بادئ األمر ىذه العصبية في حالتيا 
 األصمية التي تميزىا القرابة الدموية حيث يظؿ الفرد محافظا عؿ نسبو األصمي.

لمغربية أف الحي المغربي الذي تتجمى فيو العصبية في طورىا عمى المجتمعات ا ''ابف خمدوف'''والحظ 
بناء العـ، والزواج أي حي منطو عمى نفسو فيو جميورية األوؿ ىو مساكنو بالنسبة لمخارج، فالحي المغرب

الجماعة األصمية، فاألمر في ىذه الحالة يتعمؽ بقرابة العصب الثنائية قرابة مف جانب األـ  أفراديتـ بيف 
وقرابة مف جانب األب الذي ليس سوى ابف العـ الشقيؽ لزوجتو، وتنطوي العصبية في مستواىا األوؿ 

ا عنصر عمى عناصر ثالثة متطابقة، عنصر بيئوي )البادية(، وعنصر إحيائي )النسب الثنائي( وأخير 
 أخالقي )الوقار(.

أي البادية تولد العصبية، ''وتصبح حاجة ضرورية لمبدو لمدفاع  ''العنصر البيئويوتنطوي العصبية عمى ''

عف النفس، وىو سالح دفاعي ذاتي ووقائي، ييدؼ إلى حماية التجمعات القبمية في أحياء البادية 
كاف أف يوجدوا التنظيـ المناسب لحماية أرواحيـ ونواحييا حيث تنعدـ حماية الدولة، مما يفرض عمى الس

 و أمواليـ و أعراضيـ.



 المجتمع فيالفصل الرابع:  البيئة اإلجتماعية لمفرد               الباب األول: الجانب المنيجي والنظري لمدراسة       

 
154 

مف أجؿ النعرة والتحدي أما العنصر اإلحيائي فيتمثؿ في قوة النسب الذي يحدث االلتحاـ و التواصؿ 

 الظمـ في بيئة تتسـ بالقسوة.لمعدواف و 

لدواـ بالوقار، فالعصبية في العنصر األخالقي يتجمى في وجود أفراد طاعنيف في السف يوحوف عمى ا

 شكميا األوؿ حسب نظرية ابف خمدوف ىي المبرر لمترابط وااللتحاـ أيف يكوف فييا النسب واضحاً 
 .أو متخيالً  وليس موىوماً  وصحيحاً 

ابف خمدوف في ىذه الحالة غير و  ،جتماعيإلإلى ا أما في المستوى الثاني لمعصبية فينتقؿ فييا النسب
ثيرة أف الغاية مف النسب ثمرتو مواطف ك وقد أوضح في''في حديثو عف العصبية، ضية النسب معني بق

األجياؿ الالحقة  تجاىمتحقؽ ذلؾ االلتحاـ برزت العصبية و ، وثمرتو ىي االلتحاـ، فإذا توليس حقيقتو
ألخرى الفرار مف قبيمة تساقط األنساب عف طريؽ القرابة والحمؼ والوالء و أقرت مبدأ النسب وأصمو و حقيقة 

 .بسبب بعض الجنايات

أما الشكؿ األخير مف العصبية وىو شكؿ خاص بالمدينة أو العصبية داخؿ األسوار، وأوضح ''ابف 

خمدوف'' ذلؾ بقولو: ''إذا نزؿ اليـر بالدولة وتقمص ظؿ الدولة عف القاصية احتاج أىؿ أمصارىا إلى القياـ 
شورى، وتميز العمية عف السفمة والنفوس بطابعيا عمى أمرىـ والنظر في حماية بمدىـ، ورجعوا إلى ال

 -لخالء الجو مف السمطاف والدولة القاىرة إلى اإلستبداد–متطاولة إلى الغمب والرياسة، فتطمح المشيخة 

وينازع كؿ صاحبو ويستوصموف باألتباع مف الموالي والشيع واألحالؼ ويبذلوف ما في أيدييـ لألوغاد 
 .1لصاحبو''واألوشاب فيعصوا صبوا كؿ 

أي أف أىؿ المدف يدخموف في صراع يولد نزاع ضار بينيـ، ليتمكف واحد منيـ فقط مف تأكيد سيطرتو 
عمى كؿ اآلخريف األغنياء منيـ والفقراء، وىذا اإلختالؼ في التوازف يدخؿ أىؿ المدينة في صراع 

 الطبقات.

العصبية في مجتمعات المغرب العربي، فالقرابة التي تحدث عنيا ''ابف خمدوف'' في معرض حديثو عف 
وتناوؿ تطوراتيا لكي تشكؿ في األخير ما يعرؼ بالدولة، أي اإلنتقاؿ مف المجتمع البدوي إلى المجتمع 

متحفظًا   الحضري، فظاىرة النسب في المستوى األوؿ لمعصبية تميزىا )القرابة الدموية( أيف يظؿ الفرد

                                                             
 .22نجاة ناصر، المرجع السابؽ، ص  1
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ف العصبية، فإف الفرد فييا متحفظًا بنسبو األصمي ويتضامف مع بنسبو األصمي، أما المستوى الثاني م

القبيمة الحميفة وىذا ما يولد عصبية مزدوجة، وبطبيعة الحاؿ العصبية األولى أقوى مف الثانية ألنيا تستند 
 إلى روابط الدـ عمى الرغـ مف أنيا وىمية، وىي ضرورية لتشكؿ روابط اجتماعية.

 ي ستروس'': نظرية التحالف ''لكمود ليف -3

نظرية الزواج أو التحالؼ والتي أوجدىا "كمود ليفي ستراوس"، وىي نظرية قائمة عمى أساس  
دراسة لمبنيات األساسية لمقرابة القائمة عمى مبدأ المصاىرة واالتحاد، وتقوـ نظريتو عمى نقطتيف اثنتيف 

 ىما:

أصغر وحدة في القرابة يمكف مالحظتيا عمى  اإلنساف، وىي  ''ستراوس''ذرة القرابة: ويقصد بيا  - أ
 قائمة عمى ثالثة أنواع مف العالقات:

 الزوجة.العالقة بيف الزوج و  -
 األخت الشقيقيف.لعالقة بيف األخ و ا -

 أو بيف ولد مف جية، ووالد ووالدة مف جية أخرى. -

بية لدى البشر، حيث يتفرع عنيا كؿ ىو الشكؿ األساسي واألىـ لمعالقات القرا ''ستراوس''وىذا في نظر 
 العالقات القرابية األخرى بشكؿ أوسع.

وقد ركز ''ستراوس'' عمى الدور الذي تمعبو الزوجة في األسرة وفي تكويف العالقات القرابية، حيث يرى أف 
تنشأ المرأة بانتقاليا عند أىؿ زوجيا تنقؿ معيا كؿ ثقافة وقيـ أسرتيا، ومف خالؿ تبادؿ ىذه الثقافة 

 القرابات بيف الناس.

: وتعتبر ىذه النقطة ىي الركيزة الثانية والمكممة لنظرية الزواج عند ''ستراوس''،  -4 قانوف زنا المحاـر

حيث يعتبر أف مفيـو الّزنا عند المجتمعات ىو مف أقدـ المفاىيـ التي تأسست عميو ثقافة القرابة، وىو 
 الحد الفاصؿ بيف العالـ اإلنساني والطبيعة.

حيث ينظر ''ستراوس'' إلى المجتمع أنو مبني عمى محظور زنا المحاـر والذي ىو في مفيومو عالقة 
جنسية بيف أفراد تربطيـ عالقة قرابية تصؿ إلى مستوى التحريـ، فيي بذلؾ قانوف عاـ لمتبادؿ بيف 

 الجماعات القرابية التي تفرض الزواج الخارجي بدؿ الداخمي.
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مركبة، فاألولية ىو ما عبر عنو بأنو يحكمو قانوف زنا المحاـر '' نوعاف: أولية و ة عند ''ستراوسوالقراب

 الذي يوجب عمى الفرد أف يتزوج مف نفس جماعتو وفؽ قواعد اجتماعية محددة ومحكومة بيذا القانوف.

، ففي ىذ ا النوع بينما القرابة المركبة فيي التي ال تعتمد في تكوينيا عمى المبدأ األوؿ أي زنا المحاـر

يختار الفرد شريؾ الحياة خارج ىذا اإلطار، مما ينشئ عالقات قرابية أكثر توسعا، وىو المعموؿ بو حاليًا 
 1في المجتمعات المعاصرة.

 

 ./ العالقات مع الجيران3

 :أواًل: ماىية الجيرة

 تعريف الجوار: -1

 وار''، ومف معاني ''الجِ جاورة أيضاً ومُ  واراً مصدر '' جاور'' يقاؿ جاور جِ  -بكسر الجيـ -وارالجِ لغًة:   -أ

 2:ميما ي

راً  جاورة و ِجواراالمساكنة والمالصقة ، يقاؿ : جاور الرجؿ مُ  -1  .ساكنو -والكسر أفصح – و ُجوَّ

 .ي الرجؿ غيره ذمة فيكوف بيا جارهالعيد واألماف، كأف يعط -2

االعتكاؼ في المسجد، أما المجاورة بمكة والمدينة فيراد بيا المقاـ مطمقا غير ممتـز بشرائط االعتكاؼ  -3

 الشرعي.

يطمؽ عمى معاف، منيا: المجاورة في المسكف، والشريؾ في العقار، والمقاسـ، ومف ''الجوار'' الجار، و 
 لشركة أو عنانا.والحميؼ، والناصر، والجار: الشريؾ في التجارة، مفاوضة كانت ا

                                                             
 .23نجاة ناصر، المرجع السابؽ، ص   1
األندلس الخضراء لمنشر  ، دار 0ط ،الفقو اإلسالميأحكام الجوار في عبد الرحماف بف أحمد بف محمد بف فايع ، 2

 . 44ـ ، ص 0886، جدة ، المممكة العربية السعودية، والتوزيع
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ة مف عتدى عمييا، والجارة: الضرّ جيرىا ويمنعيا حتى ال يُ ىا، ألنو يُ ه، وىو جارُ ويقاؿ المرأة الرجؿ: جارُ 

يا بذلؾ، والجمع أجوار وجيرة وجيراف والجمع: أجوار وجيرة غيضُ سنيا فتُ المجاورة بينيما، أي أنيا ترى حُ 
 وجيراف . 

 .الجار ال يكوف جارا إال وغيره جار لو كاألخ والصديؽوالجار مف األسماء المتضايفة فإف 

 إصطالحًا:  -ب 

، يسودىا تماعية في المجتمع المحمي الحضريتعرؼ الجيرة بأنيا: ''الجيرة ىي أصغر وحدة اج
ميز ، ويصاحبيا تجانس يسمح بوجود جماعة اجتماعية أولية تتالقات األولية التي تسمح بالتآلؼنمط الع

  1.تقـو ىذه العالقات بدور واضح في الضبط االجتماعي غير الرسمي''شعور الذاتي و بإحساس قوي بال

''إقامة السكاف قرب بعضيـ البعض وىؤالء السكاف  :سي ''ديموف كوريت'' الجيرة بأنياويعرؼ األستاذ الفرن
 2.''ف ويتعاونوف فيما بينيـغالبا ما يتعاشروف ويتزاورو 

تتميز بالقرب المكاني لألعضاء مما يجعميـ يتقابموف ألنيـ يعيشوف مف المعروؼ أف جماعة الجيرة 
متقاربيف أحدىـ مف اآلخر، ويعد ذلؾ شكال مف أشكاؿ اإلتصاؿ اليومي ، وغالبا ما يحتموف نفس المستوى 

  3.االجتماعي، ويذىبوف إلى نفس دور العبادة ، وقد يعمموف في نفس النمط الوظيفي

: ''الجيرة ىي جماعة أولية متآلفة لدييا ذاكرة مشتركة وتتقاسـ أفكار ولدييا شعور بما يمي ويعرفيا ''كولي''
 باإلنتماء''. قوياً 

أو األمواؿ أيا  األشخاصعرؼ الجوار بأنو: ''النطاؽ أو الحيز المكاني أو الجغرافي الذي يتجاور فيو ويُ 
لمدى الذي يمكف أف يصؿ إليو ، والذي يتحدد باواء كانت متالصقة أو غير متالصقةكانت طبيعتيا وس

 1.أداء األنشطة المجاورة والذي يختمؼ تبعا لذلؾ مف حالة إلى أخرى بحسب ىذه''
                                                             

 ،والتوزيع اإلسكندرية رالعربي لمنشالمركز  دراسة في أنثربولوجية التنمية الحضارية، –ثقافة الفقر ، حمد حسف الغامري1
 .083دوف سنة، ص مصر، 

 .031، ص مرجع سابؽالعبد القادر القصير ، 2
، دار 0، ط دراسة ميدانية في مجتمعات ريفية و بدوية –التراث الشعبي  ،محمد عبده محجوب وفاتف محمد شريؼ 3

 .033، ص ـ4113، اإلسكندرية، مصرالوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 
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ويختمؼ معنى الجوار في الريؼ عنو في المدينة، لما لكؿ مف المجتمعيف مف المزايا والخصائص، فبينما 

ما ىو مشاىد في المدينة مف  نجد أف الحدود المادية بيف الجيراف في الريؼ مالحظة وممموسة، عكس
جايا  التقارب الفيزيقي بيف الجيراف، إال أف ىذا ال يعني اطرادا أف ىذا التقارب والتباعد المادي يؤثر سمبا وا 
عمى العالقات بيف الجيراف، فقد نجد أف المجتمع الريفي عالقات الجيرة فيو قوية لدرجة االعتقاد بأنيـ مف 

 عائمة واحدة.

خاصة إذا تسود عالقاتيـ الجفوة والبعد، و  تقارب المادي بيف الجيراف في المدينة إال أنخ قدبينما برغـ ال
ائيا اتجاه جيرانو أو أخت في االعتبار أف ىذا القرب المادي قد يكوف مزعجا لمبعض مما يجعمو عد

 الجار في المدينة حاضر لكنو غير مرئي.فانطوائيا، 

العابد والفاسؽ، والصديؽ والعدو، والغريب والبمدي، والنافع والضار، واسـ الجار يشمؿ المسمـ والكافر، و 
 والقريب واألجنبي، واألقرب دارًا واألبعد.

، وىمُّـ جرًا يو الصفات األوؿ كميا، ثـ أكثرىا: فأعالىا مف اجتمعت فولو مراتب بعضيا أعمى مف بعض

فيعطى كؿُّ حقو بحسب حالو، وقد إلى الواحد... وعكسو مف اجتمعت فيو الصفات األخرى كذلؾ، 
 2.تتعارض صفتاف أو أكثر فيرجح أو يساوي

ومف خالؿ ما سبؽ مف تعريفات لمجيرة يمكننا تقديـ التعريؼ التالي: الجيرة ىي إقامة مجموعة 

مف السكاف في مكاف بالقرب مف بعضيـ البعض، سواء كانت بينيـ عالقات قرابة أو ينتموف إلى نفس 
فوف فييا وىؤالء السكاف غالبا ما يتعاشروف ويتزاوروف ويتعاونوف فيما بينيـ، حيث تقوـ األصوؿ أو يختم

بينيـ مجموعة مف العالقات التي تسمح بالتآلؼ وتقوـ ىذه العالقات بدور ميـ في عممية الضبط 
 االجتماعي غير الرسمي.

 أىمية الجوار:  -2

                                                                                                                                                                                              
، كمية ، أطروحة دكتوراهالمألوفة في التشريع الجزائريمسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير ، زراراعواطؼ 1

 .20، صـ4102 الجزائر، ،سياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنةالحقوؽ والعمـو ال
 ، دار ابف حـز لمطباعة والنشر، بيروت،4، ط حقوق الجار في صحيح السنة واآلثار عمي حسف عمي عبد الحميد،2

 . 04ـ، ص 0882لبناف، 
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، سواء منيا الحيوانية أو اإلنسانية وىو إف التجمع ىو القاعدة التي تسير عمييا الكائنات جميعاً 

فادة منيا العامؿ الياـ الذي يعيف الكائنات في التغمب عمى مصاعب الطبيعة وعمى التكيؼ بالبيئة واإلست
يقوؿ إف درجة معينة مف  'في كتابو ''مبادئ عمـ اإلجتماع' '' ىذه الحقيقةجزيجيدنإلى أقصى حد، ويبيف ''

شرط ضروري لتطور الحياة اإلجتماعية فمكي يتـ اإلتصاؿ والتعاوف المتبادؿ تجمع الكائنات وتجاورىا 

وتنشأ الروابط المختمفة، يجب أف يكوف ىناؾ تقارب وتجاور، ولعؿ أىـ عوامؿ اإلنسجاـ ىو التقارب 
  1.الطبيعي ومقدار اإلحتكاؾ بيف الناس

ة ومنذ أف وجد اإلنساف عمى األرض، إف الميؿ لإلجتماع ىو ميؿ طبيعي امتمكو اإلنساف منذ بدئ الخميق

ووجد معو ميمو الطبيعي لإللتقاء مع أبناء جنسو، وعميو فإف مف يتأمؿ الحياة اإلجتماعية تأماًل كاماًل 
ئنات اإلنسانية إذا ما أرادت أف تبقى وتستمر عف وجود روابط إنسانية اموضوعيًا يجد أنو ال غنى لمك

 تجمع بينيما وتنظـ حياتيا.

ة متواترة في اإلنسانية، حيث يعتبر أف ىناؾ حاالت بدائية وحاالت مخمدوف أف التجاور ص ابفويرى 

حضارية ال تقتصر عمى اإلنساف الفرد بؿ ىي نابعة مف ضرورة تعاونية مع أخيو اإلنساف لمنيوض 
شكاؿبحالتو الجديدة في بيئتو التي تختمؼ دائما كيفًا وكمًا، حيث تتراء لو كصورة  ؼ عما ألفو في تختم  وا 

موطنو األوؿ، فتزداد معرفتو باألرض وما فيو، والسيما ما يالقيو مف تجارب تختمؼ عف تجربتو في 
مجتمع سابؽ وىذا يعود إلى اختالؼ المحيط والطبيعة وتجوب اإلنساف تكوف لعوامؿ كثيرة قد تكوف ذاتية 

 أو مشتركة.

ال يعممو غيره وىو أسرع الناس استجابة لؾ في  الذي يعمـ عنؾ مافالجار ىو أقرب الناس إلى مسكنؾ و 
 جميع مناسباتؾ، سواء في فرحؾ أو في حزنؾ، وقديمًا قالوا ''الجار قبؿ الدار''. 

فأىمية الجوار تنبثؽ مف الطبيعة االجتماعية لإلنساف فإنو ال يتصور أف يعيش اإلنساف وحده بمعزؿ عف 
 الحاجة إلييا لتبادؿ العوف ونظـ الحياة.الباقيف مف بني جنسو، ومف ىنا ظيرت الجيرة و 

وكذلؾ يمكف أف نمحظ أىمية الجوار مف خالؿ الحقوؽ المقررة لمجار في مختمؼ الشرائع واألنظمة، 
 ويمكف تمخيصيا فيما يمي:

                                                             

 .08ـ، ص 0833ة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، فدار المعر  المجتمع والمشكالت اإلجتماعية،السيد محمد بدوي، 1 
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 ترؾ أذى الجار. -

 حماية الجار: ويشمؿ حمايتو في نفسو ومالو وممتمكاتو وعرضو. -
لسؤاؿ عنو بيف الفينة واألخرى حفاظا عمى العالقة الطيبة اإلحساف إلى الجار: بتفقد حالو و ا -

 وتثبيتا لروح الوحدة داخؿ المجتمع.

 الصبر عمى أذى الجار: وذلؾ تفاديا لتفاقـ المشاكؿ وتحميا بالخمؽ الحسف المطموب مف اإلنساف. -
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 أنواع الجوار:  -1

الجوار طبقا لما ىو متفق عميو في أغمب القوانين الوضعية ووفق أحكام الشريعة اإلسالمية نوعان     
  1ىما:

  أ. الجوار العادي )الرأسي(:

ويتحقق في العقارات المؤلفة من عدة طوابق، وىذا النوع من الجوار الجانبي  التعميويسمى حق       
نظرًا لتعمق حق من الجارين بممك اآلخر وانتفاع كل منيما بممك اآلخر، ولذلك اتفق الفقياء عمى أنو ليس 

 ألحد منيما التصرف في ممكو بما يسبب ضررًا لجاره.

  ب. الجوار الجانبي )المطمق(:

ىذا النوع في العقارات المتالصقة، واختمف بشأنو من حيث مدى منع المالك من التصرف  ويتحقق     
 في ممكو بطريقة تضر بممك الجار.

حيث ذىب الشافعي وأحمد والمتقدمون من الحنيفة إلى حرية المالك في التصرف بممكو شرط أن ال يظير 
من الحنيفة إلى أن تصرف المالك في منو قصد اإلضرار بالغير، في حين ذىب المالكية والمتأخرون 

ممكو مقيد بعدم اإلضرار ضررًا فاحشًا مستندين في ذلك إلى قولو صمى اهلل عميو وسمم: '' ال ضرر وال 
 ضرار في اإلسالم''.

واعبدوا  }كما جاءت النصوص الشرعية تحض عمى أداء حقوق الجوار، واحتراميا، ورعايتيا، قال تعالى: 

شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب  اهلل وال تشركوا به  

 .[36]النساء،  2{والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن اهلل ال يحب من كان مختاالً فخوراً 

 قد جاءت ىاتو اآلية بذكر نوعين من أنواع الجيران: 

 الذي بينك وبينو قرابة، وقيل ىو المسمم.( الجار ذو القربى: وىو 1

                                                             
أحكام الضرر ضمن آليات دفع المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة في القانون ''، اليادي سميمي ، شييدة قادة1

 .81م، ص 2114،  2، العدد 7المجمد  جامعة غرداية، الجزائر، والدراسات،مجمة الواحات لمبحوث  ،''الجزائري
  .36، اآلية ، سورة النساءمصحف الشريفال2
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( الجار الجنب: ىو الذي ليس بينك وبينو قرابة، وقد فسر: بأنو الغريب، وقيل األجنبي، وقيل: الييودي 2

 والنصراني.

 وقد قسم الفقياء رحميم اهلل الجيران إلى ثالثة أقسام:

 وفي اإلسالم ىناك ثالثة أنواع لمجيران وىي كما يمي: 

  مسمم قريب لو حق الجوار وحق اإلسالم وحق القرابة.جار 
 .جار مسمم لو حق الجوار، وحق اإلسالم 
 .جار كافر لو حق الجوار 

أي أن ىناك الجار المسمم ذو الرحم والجار المسمم فقط، والجار الكافر ذو الرحم، والجار الكافر ليس      
ويختص بعضيم بمزيد منيا بحسب حالو ذي الرحم، ولكن كل ىؤالء يشتركون في كثير من الحقوق 

 ورتبتو.

من صور الجوار أنو يضن البعض أن الجار فقط ىو من جاورك في السكن، ىذه من أعظم صور 
الجوار عمى السواء ولكن ىذا ال ينفي وجود صور أخرى من الجوار وىي الجار في العمل والسوق 

 1.والمزرعة، وكذلك الجار في مقعد الدراسة وغير ذلك

  :حضرالثانيًا: عالقات الجوار بالريف و 

الجماعة األولية مظير إجتماعي غير رسمي يضم عددا من األفراد يجمعيم تقارب محل اإلقامة         
حيث تعتبر جماعة  2،أو تماثل الوضع الطبقي أو وحدة المكان، ومن ثم تربطيم عالقات الوجو لموجو

فرد، إذ يمتزم الفرد نحو ىذه الجماعة طابعًا آليًا أو ميكانيكيًا، إذ الجيرة إلى الجماعات المؤثرة في حياة ال

وبطريقة  –األفراد الذين يشكمون الجماعة ما يزالون يفتقدون الروح الفردية، وبالتالي يخضعون أنفسيم 

                                                             
دراسة ميدانية في المدينة الجديدة عمي منجمي  –عالقات الجيرة في السكنات الحضرية الجديدة ، بن سعيدسعاد 1

اإلجتماع الحضري، كمية العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية، قسم رسالة ماجستير في عمم ، (66)الوحدة الجوارية رقم 
 .42م، ص 2117عمم اإلجتماع، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

 .216المرجع نفسو، ص 2
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فإن  لمقواعد األخالقية العامة، أما في المجتمعات الحديثة التي تتميز بدرجة عالية من التباين –تمقائية 

 ىذا التضامن يتخذ طابعًا عضويًا إلى حد كبير.

 أ. عالقات الجوار في المجتمعات الريفية: 

تقوم عالقات الجيرة في المجتمعات الريفية عمى أساس التعاون التمقائي حيث يشعر كل فرد بانتمائو       
األجنبية، والتعاون والتضامن إلى عشيرتو وقبيمتو ويتم ذلك بالدفاع عنيا في أوقات الشدة من اإلعتداءات 

 عند حمول المصائب بأحد أفراد القبيمة وكذلك بالنسبة لألفراد.

وقد اعتبر األستاذ ''بوتفنوشت'' ظاىرة التويزة المنتشرة في األرياف كشكل من شكل التعاون اإلجتماعي 

لعائالت والمجتمع، ىذا تقام لمساعدة الفئات اإلجتماعية المختمفة وتعود فائدتو عمى عدد البأس بو من ا
النظام اإلقتصادي لم يبمغ فعاليتو ما ىو عميو في المؤسسات الحالية ولكنو كان كافيًا لتحقيق اإلحتيجات 

 1الجماعية، ففي ىذا السياق األخالقي واإلقتصادي واإلجتماعي أدى إلى تقوية العالقات اإلجتماعية.

 ب. عالقة الجيرة في المجتمع الحضري:

لقد تغيرت العالقة الجوارية من المجتمع الريفي إلى المجتمع الحضري، فبعد ما كانت العالقة 
الجوارية تتميز بالقوة أصبحت في المجتمع الحضري تتميز بالسطحية نتيجة الرتفاع عدد المساكن 

مجبر عمى الجوارية مما ىي عميو في الريف، مما يؤدي إلى اتساع نطاق العالقات حيث يشعر الفرد أنو 

أضعف إلى حد بعيد العالقات الوثيقة  –الحضري –التكيف مع محيطو اإلجتماعي الجديد، ىذا المحيط 
التي كانت تتسم بيا الجماعات األولية، كما أن ىناك من السمات التي تميز شخصيات األفراد الذين 

ة الميل نحو األطفال وكبار يميمون إلى توطيد عالقات الجوار بغيرىم، منيا طول إقامة المجاورة وزياد
السن والميل نحو المشاركة اإلجتماعية، ومن ناحية أخرى يالحظ أن عنصر الوقت يساعد عمى ترسيخ 

الروابط بين الجيران، كما أن القيم العامة والحاجات المشتركة تخمق بدورىا قنوات لمتفاعل واإلرتباط الوثيق 
 باآلخرين.  

  :رثالثًا: حقوق وآثار حسن الجوا
                                                             

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  النظام اإلجتماعي والتحوالت اإلجتماعية في الجزائر،مصطفى بوتفنوشت، 1

 .1م، ص 1984
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 أ. حدود الجيرة: 

كما ورد  –إذا عرفنا أن الجار ليس ىو اإلنسان الذي الذي يمتصق بيتك بيتو ولكن ''حد الجوار 
أربعون دارًا من كل جانب''، فإن حدود الجوار ىي المحمة، فكل من  -عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

الجار، وبيذا يتوسع مفيوم الجار إلى  كان في محمتك الصغيرة فيو جارك وينطبق عميو ما ينطبق عمى
مفيوم المحمة، حيث يريد النبي صمى اهلل عميو وسمم من خالل التعاليم والمنيج األخالقي والتربوي لمجوار، 
أن يترابط الجوار ترابطا حميمًا، وأن يتحمل واحد من المحمة ما يصدر من أذى اآلخر، أن يحسن كل 

يث عن عمي رضي اهلل عنو: ''حريم المسجد أربعون ذراعًا والجوار منيم إلى اآلخر، وقد ورد في الحد

  1أربعون دارًا من أربعة جوانبيا''. وفي الحديث عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: '' أربعون دارًا جار''.

 ب. حقوق الجار: 

 من أىم حقوق الجار أو الجوار ما يمي: 

 . أن يتعرف الجار عمى جاره إذا حل بجواره.1

 . أن يبدأ الجار جاره بالسالم إذا دخل أو خرج.2

 . أن يشاركو أفراحو وأقراحو.3

 . أن يعوده إذا مرض أو أحد من أىمو.4

 . أن يشيع جنازتو.5

 . أن ال يؤذيو وأن ال يتجسس عميو.6

 . أن يجيب دعوتو. 7

 . أن يواسيو ويحسن إليو.8

                                                             
رسالة  ،-حي الزرامنة بمدينة سكيكدة نموذجا -عالقات الجيرة في المناطق السكنية الحضرية الجديدة ، لعناني فتحي1

ماجستير في األنثروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية، كمية العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية، قسم عمم اإلجتماع والديموغرافيا، 

 .23م، ص 2116ائر، جامعة منتوري، قسنطينة، الجز 
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 . أن يستر عيوبو وأن ينصحو.9

 . أن يحسن عشرتو.16

 آثار حسن الجوار: -ج

إن حسن عالقات الجوار يترتب عميو عدة آثار إيجابية سواء من الناحية النفسية أو من الناحية 
اإلجتماعية، فاإلستقرار النفسي يتحقق بسبب العطاء واإلحسان وحسن المعاممة مع الجيران، فالفرد يرتاح 

تماعية، ويأنس بالجو الذي يساىم في إيجاده بين لما ينجزه وينعكس عميو إيجابيًا، فيربح في عالقاتو اإلج
جيرانو ويشعر باإلطمئنان في الوسط الذي يعيش فيو، وىذا ما أكد عميو العالم ''ىانس سيمي'' المعروف 

عمى أنو أب عمم القمق، حيث استنتج عمى أن أىم عامل يجمب الراحة النفسية ىو إقامة عالقات حسنة 
 1مع الجيران.

 :ر السوسيولوجي لمجيرةرابعًا: المنظو 

 األبعاد اإلجتماعية لعالقات الجيران: -1

تأخذ عالقات الجوار في التجمعات السكنية صبغة العفوية، حيث تتم في أول األمر عن طريق 
الصدفة وتكون غير مقصودة، ثم تتطور تبعًا لمجال ىذه األحياء السكنية من حيث شكل بنائيا الذي 

المجاورة والمقابمة لبعضيا البعض، وبيذه الطريقة يصبح الساكن بيا لمقابمة يتضمن وضعية البناءات 

جاره إما في الطريق المؤدي إلى الحي أو في أماكن تجمعات سكان الحي أو غيرىا من المرافق المتوفرة 
 في الحي، وىذا الوضع يدفع الفرد إلى لمتكيف مع أعضاء الجيرة.

الت وأخذت شكاًل متباداًل زاد اإلحتكاك، فإذا استمر ذلك تصبح وفي حالة ما فرض الواقع ىذه المقاب

العالقة ذات ىدف ذلك أن عالقات الجوار تنشأ بين العائالت التي تتقارب في نمط المعيشة أو األصل 

الجغرافي وتقارب العادات والتقاليد، ذلك أن العالقات الجوارية ال تتصف دائمًا بالمودة والتآلف فالتواجد 
قة مشتركة يؤدي إلى إقامة عالقات إجتماعية يمكن أن تكون قوية ومبنية عمى التضامن والتعاون في منط

والتآلف كما يمكن أن تكون مبنية عمى التنافر وعمى عالقات سطحية، وفي ىذا المجال يقول إن 

                                                             
 .24ص المرجع السابق، ، لعناني فتحي 1
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ات غير اإلتصاالت والعالقات اإلجتماعية التي يكونيا الفرد في المنطقة أو الحي تتميز بأنيا عالق

شخصية وسطحية ومؤقتة، كما أن الفرد يرى في ىذه العالقات وسيمة لتحقيق أىداف خاصة، وىذه 
 1العالقة تختمف من منطقة إلى أخرى، فتكون عميقة في المجتمع الريفي وسطحية في المجتمع الحضري.

 الجوار عند ) العربي إشبودان، كالرنس بيري، فيشر، لويس ويرث(: -2

 د العربي إشبودان:أ. الجوار عن

يعتبر الباحث الجزائري ''العربي إشبودان'' عمى عالقات الجوار أو مسألة الجوار في المجتمعات 
اإلسالمية ىي مسألة أساسية، واألىمية اإلجتماعية التي تكتسييا تتمثل في القواعد التي يفرض الدين 

 لحفاظ عمى حسن الجوار.عمى كل مسمم احتراميا، وذلك وفقًا لوصية النبي الكبيرة في ا

كما أن التجربة اليومية لمفرد الجزائري ترجمت حياة الجيران من خالل األمثال الشعبية، والتي تؤكد خاصة 
 عمى عامل السكن كشرط من شروط الجوار فيقول: ''أختر الجار قبل ما تختار الجار''.

إلضافة إلى أعمال المساعدة كامتحان واعتبر مكانة الجار ذات أىمية كبيرة في الحياة اإلجتماعية، با
 ىناك أدوار الجوار التي تحمل إلزام يتضمن التعاون والتضامن ويصبح بذلك نوعًا من اإللزام واإلجبار. 

كما وصف ''العربي'' عالقات الجوار في الريف بصفة عامة بأنيا عالقات تبادل وتعتبر واجبًا موروثًا، 

 ط اإلجتماعي أقل وزنًا، مما يعمل عمى وجود حرية الجوار.بينما في العالم الحضري يكون الضب

وتترجم أدوار الجوار في مجموعة من الممارسات تتجمى من خالل بعض آداب التبادل لزيارات، أطباق 
 الطبخ، المساعدات المادية، والتضامن وقت الشدة.

أولى، يمييا الضجيج في وأن سبب توتر عالقات الجوار يعود إلى أربعة أسباب وىي األطفال بدرجة 

 المرتبة الثانية، ثم األخالق والمستوى اإلجتماعي في األخير.

ويرى ''العربي''  أن العوامل المينية لألفراد تؤثر عمى عالقات الجوار، فما يميز جماعة اإلطارات أنيم 
ال مع من ىم يميمون إلى إقامة عالقات مع أناس من نفس المستوى، بمعنى أنيم ال يدخمون في عالقة إ

                                                             
 .215رابح درواش، المرجع السابق، ص 1
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في نفس المستوى اإلجتماعي والميني، ويرفضون الذين ىم دون مستواىم، كما أنيم يعممون عمى 

اإلستفادة من فرص مثالية لمجاورة أناس ميمين، مثل الموظفين اإلداريين، أطباء، محامين، وتجار كبار، 
 1وذلك طبعًا من أجل مصمحة سريعة في المستقبل.

 '': Clarenss Perryنس بيري ب ـ الجوار عند ''كالر 

م( 1923'' أول من استخدم مصطمح الجوار سنة ) Clarenss Perryيعتبر ''كالرنس بيري 
عندما أشار إلى قيمة الوحدة المحمية المخططة التي تتوفر فييا بعض المرافق والخدمات المناسبة، كما 

العاممون في مجال الخدمة اإلجتماعية تقام أنواع من الشوارع التي تتفق واحتياجات المشاة، ثم أضاف 

وتنسيق المجتمع بعد ذلك أفكارا حول مراكز المجتمع المحمي كنقط محورية تؤدي إلى التوازن واإلمتزاج 
 2.اإلجتماعي يمكن أن تجمع كل الطبقات اإلجتماعية معًا في كل وحدة

أىم الجماعات التي يؤثر فيو  ش الفرد في جماعة تؤثر عميو وعمى المجتمع الذي يعيش فيو، حيث أنييع
ىي جماعة األسرة وجماعة األصدقاء وجماعة الجيرة، ىذا التأثير يظير جميًا في شخصيتو وسموكو 

وأفكاره وقيمو، فتتكون لديو عالقات تسمح لو بالتفاعل مع اآلخرين لتظير مع جيرانو وأصدقائو، وتمعب 

 جتماعية لو.بذلك دورًا فعااًل يؤثر بشكل قوي عمى التنشئة اإل

منطقة أو وحدة إقميمية صغيرة تمثل جزءا فرعيا من ''ير مصطمح الجيرة أو الجوار إلى: ويش

مجتمع محمي أكبر منو، ويسودىا اإلحساس بالوحدة والكيان المحمي إلى جانب ما تتميز بو عالقات 
 3اجتماعية مباشرة وأولية وثيقة ومستمرة نسبيا''.

بالقرب المكاني وبالتالي فإن الجيران يتميزون بعالقات الوجو لموجو، ىذه ويتميز أعضاء جماعة الجيرة 
العالقات تجعل كل الجيران يشكمون جماعة أولية، ومن المؤكد أنو ال يوجد مصطمح استعمل بكثرة 

 1وبمضمون قيمي كمصطمح الجوار.

                                                             
رسالة ماجستير في عمم اإلجتماع  ،دراسة ميدانية ببمدية الرحمانية -تراجع العالقات التقميدية لمجيرةفاطمة بوضياف، 1

 .48م، ص 2114، الجزائرماعية، معيد عمم اإلجتماع، الحضري، كمية العموم اإلجت
             .275م، ص2116، االسكندرية، مصر، لمعرفة الجامعيةدار ا ، قاموس عمم االجتماعمحمد عاطف غيث وآخرون ، 2

 .275المرجع نفسو، ص  3
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 ج ـ الجوار عند ''فيشر'':

الجيرة تأخذ شكاًل أوليًا وشخصيًا لمعالقات يضع ''فيشر'' مجموعة من الشروط التي تجعل جماعة 
 السائدة بين أفراده ىي: 

 . الضرورة الوظيفية.1

 . نوعية العالقات السابقة عمى عالقات الجوار.2

 . اإلفتقار إلى جماعات أخرى بديمة.3

كة التي ويقصد ''فيشر'' بشرط الضرورة الوظيفية اإلشارة إلى أن المشكالت والحاجات المحمية المشتر      
يشترك فييا سكان الحي أو المنطقة في مواجيتيا، من شأنيا أن تقوي بينيم روابط الجوار، واإلعتماد 
الوظيفي المتبادل ومع أن مثل ىذه العالقة ال تكون بالضرورة ذات طابع شخصي وأولي، إال أنيا رغم 

 ذلك قد توفر المناخ الالزم لتطوير عالقات المودة فيما بعد.

نوعية العالقات السابقة، فمعناىا في نظر ''فيشر'' أن عالقات الجوار قد تتأثر بوجود أو عدم أما شرط 
وجود عالقات أخرى بين األفراد غير عالقات الجوار كالزمالة في العمل أو القرابة أو اإلشتراك في نفس 

تدعم أو تقوي ىذه  الجماعة الساللية أو الدينية، وىكذا حقًا أن عالقات الجوار والقرب المكاني قد

العالقات السابقة، إال أنيا لن تكون ىي المصدر األساسي لمروابط الوثيقة بين األقارب والزمالء أو أفراد 
 الجماعة الساللية، بل قد يكون العكس ىو الصحيح.

ادرة أما الشرط الثالث فيمس الحاالت التي تكون فييا اإلحتكاكات اإلجتماعية بعيدًا عن جماعات الجيرة، ن
أو صعبة أو باىضة التكاليف إن عمى األفراد أن يختاروا إما بين توطيد عالقاتيم الشخصية بالجيران أو 

  2اإلنصراف تمامًا عند الدخول في مثل ىذه العالقات باآلخرين.

                                                                                                                                                                                              
 .335م، ص 2115، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 2ج  ،عمم اإلجتماع الحضريمحمد عاطف غيث،  1
م، 1993دار المعرة الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،مدخل نظري-عمم اإلجتماع الحضري ، عبد العاطي السيدالسيد 2

 .335ص
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كانية ويعتبر ''فيشر'' ىذه الشروط الثالثة من أىم العوامل التي تزيد التجانس والتشابو بين األفراد وتدعم إم

 تطوير عالقات الشخصية باآلخرين ممن يقيمون عمى مقربة منيم.

 '':Lowis wirthد ـ الجوار عند ''لويس ويرث 

يعتبر ''ويرث'' أن الجوار من المصطمحات الصعبة ألنو يحمل معنيين حسب رأيو فالجوار ىو      
 ذين يعيشون متقاربين مع بعضيم.التقارب الفيزيقي مع الشيئ المعموم وأسرية العالقات بين األفراد ال

أي بمعنى أن الجار فقط ىو كل من يتقارب معك في محل اإلقامة في السكنات، ىذا بغض النظر عن 
أصل الجار أو من أين جاء، وفي رأيو أن العالقات الجوارية تبنى عمى أساس التجاور والتقارب الفيزيقي 

 لمسكن.

مى أساس التقارب بين األفراد من حيث أنيم من أسرة واحدة، أما المعنى اآلخر لمجار ىو ذلك المبنى ع
أي ُيبنى عمى األصول األسرية ويظير جميًا في الريف، حيث أن السكان من نفس العائمة أو األسرة 

يسكنون في منطقة واحدة تربطيم رابطة القرابة، ولكن ىذا ال ينفي أن رابطة القرابة توجد أيضا في 
ر من األماكن ىناك جيران تربطيم رابطة المجال ورابطة القرابة في نفس الوقت، المدينة، ألن في الكثي

 رغم أن العالقات الحضرية السطحية تكون غالبة عمى روابط القرابة.

وقارن ''لويس'' في دراساتو بين الجوار في المدينة والريف، حيث يؤكد أن األفراد في الريف  

يخضع لمجماعة عمى حساب رغباتو الفردية، وىذا النوع من  يتقاسمون عمى خصوصيات حياتيم، فالفرد
الجوار يعطي بدون مقابل وال تفكير، حيث تتسم ىاتو العالقات بالبساطة والمودة واإلخالص، والتفاعل 
بين الجيران يكون من زاوية اإلنسانية، والعالقات السائدة ىي من طبقة العالقات المباشرة يسودىا التعاون 

 ألنيم يعرفون بعضيم البعض.أو الصراع، 

أما في المدينة فالعالقات الجوارية مبنية أيضًا عمى أساس المساواة لكن بدون مسؤولية في محل اإلقامة 
أو المشاركة في الحياة اإلجتماعية، فالساكن ليس من الضروري رؤيتو كل يوم، فالمجاورة مبنية عمى 

تدخل في حياة جاره الشخصية عكس الريف، والسكان الفائدة التي تعود عمى الساكن، وليس لمجار ال



 المجتمع فيالفصل الرابع:  البيئة اإلجتماعية لمفرد               الباب األول: الجانب المنهجي والنظري لمدراسة       

 
111 

يشتركون في مدخل عمارة واحد وفي المجال الخارجي لمعمارة أو السكن، ىذه العوامل ليا دورىا في بناء 

 1 .الشعور بالجوار

  :عالقات الجيرة في المجتمع الجزائريخامسًا: 

األولى تميز عالقات الجوار في نميز في المجتمع الجزائري نوعين من العالقات اإلجتماعية، 
 األحياء السكنية العتيقة، وتميز الثانية عالقات الجوار في األحياء السكنية الجماعية.

الساكنين في المناطق السكنية التقميدية نجدىم  أ. عالقات الجوار في األحياء السكنية العتيقة:

ديس المحيط الداخمي لمسكن، واحترام ما في يمتثمون لنظام ذلك الحي واإلمتثال لجميع تمك المعايير، وتق

خارجو، وكذا نظام الجوار والتعامل بين السكان، ويظير ذلك جميًا في خاصيتين أساسيتين ىما التعاون 

 والمراقبة اإلجتماعية.

ويتجسد مبدأ الجوار في كون أن السكان ليم روابط في نسيج العالقات اإلجتماعية المتكاممة من 

لعمراني من جية أخرى أما المراقبة اإلجتماعية يظير في تمك الحواجز والجدران جية وفي نسيج ا
 المحيطة بالمساكن لمحفاظ عمى األمن.

وبالتالي فإن المراقبة اإلجتماعية كآليتين تميزان األحياء اإلجتماعية التقميدية وتجسدان مبدأ 
 العالقات الجوارية وتوطيدىا.

 

  اإلجتماعية العمودية:ب. عالقات الجوار في السكنات 

يعرف السكن العمودي بأنو تجميع لعدة مساكن تبنى في عمارات ذات أربعة أو خمسة طوابق في 
 2.اإلرتفاع، وىي ذات شكل مربع أو مستطيل أو دائري، يستعمل السكان فضاءات ىذه العمارات جماعياً 

 

 

                                                             
 .81، المرجع السابق ،عمم اإلجتماع الحضري ''مدخل نظري''محمد عاطف غيث،   1
 .335، ص نفسو، المرجع عمم اإلجتماع الحضري''مدخل نظري''محمد عاطف غيث،  2
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 تمييد

 القيم اإلجتماعية/ 1

 أواًل: ماىية القيم اإلجتماعية

 ثانياً: مصادر القيم اإلجتماعية

 ثالثاً: مكونات ووظائف القيم اإلجتماعية
 رابعاً: النظريات المفسرة لمقيم اإلجتماعية

 أدرار()المجتمع المحمي بالعادات والتقاليد اإلجتماعية / 2
  ماىية العادات والتقاليدأواًل:  

 األعراس والختانثانياً: 
 الضيافةثالثاً:  
 التعاونرابعاً:  
  المجتمع المحمي )أدرار(بية والثقافية ديناإلحتفاالت ال/ 3

 إحتفالية المولد النبوي الشريفأواًل: 
 السمكةثانياً:  

 إحتفالية عاشوراءثالثاً: 
 إحتفالية الزيارات )الوعدات(رابعاً: 

 الموسم الزراعي )التوبر(خامساً: 
 / األمثال الشعبية 4

 أواًل: ماىية المثل
 األمثال الشعبيةثانياً: ماىية  
 األمثال الشعبيةثالثاً: وظائف  
 رابعاً: أثر المثل الشعبي عمى حياة المجتمع 
 خامساً: بعض األمثال الشعبية الجزائرية المتداولة 

 خالصة
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 تمييد:

سىتطرؽ في ٌذا الفصؿ إلى أٌـ الجكاىب كالعكاهؿ التي ترتبط بالبيئة الثقافية لمفرد في الهجتهع، 
ا في تكجيً سمكؾ األفراد داخؿ الهجتهع، كذلؾ هف خبلؿ التطرؽ إذ سىركز عمى القيـ اإلجتهاعية  كدكٌر

إلى الهفاٌيـ التي تتعمؽ بالقيـ بصفة عاهة كالقيـ اإلجتهاعية بصفة خاصة، كها سيتـ التعرج إلى أٌـ 
هككىات ككظائؼ ٌاتً القيـ كالىظريات اإلجتهاعية الهفسرة لٍا، ٌذا هف جٍة، كهف جٍة أخرل سىتطرؽ 

ي العادات كالتقاليد  إلى إحدل أٌـ العكاهؿ الثقافية التي تأثر عمى حياة الفرد كعمى بىاء شخصيتً ٌك
اإلجتهاعية، كسىخص في ٌذا الفصؿ عادات كتقاليد الهجتهع الهحمي )أدرار(، إذ سيتـ كصؼ كاقع 

 كعادات األعراس كالختاف، الضيافة كالتعاكف، ككذا هراسـ الجىازة كالدفف بالهىطقة.
إحتفالية تـ كصؼ أٌـ اإلحتفاالت الديىية كالثقافية التي تخص الهجتهع األدرارم كالتي تتهثؿ في )كها سي

إحتفالية عاشكراء، إحتفالية الزيارات أك ها يسهى السمكة، كاحتفالية الحج كالعهرة، الهكلد الىبكم الشريؼ، 
في التأثير عمى شخصية كسمككيات ( كالتي لٍا دكر كبير الهكسـ الزراعي أك ها يسهى بالتكبر بالكعدات،

 الفرد داخؿ الهجتهع.
كفي األخير سيتـ التطرؽ إلى أٌهية كدكر األهثاؿ الشعبية في تكجيً سمككيات الفرد كتصرفاتٍـ كذلؾ هف 
خبلؿ تقديـ الهفاٌيـ الخاصة بالهثؿ بصفة عاهة كالهثؿ الشعبي بصفة خاصة، ككذا إبراز كظائؼ األهثاؿ 

ا عم ى حياة الهجتهع، باإلضافة إلى تقديـ جهمة هف األهثاؿ الشعبية األكثر تداكال في الشعبية كأثٌر

 الهجتهع الجزائرم بصفة عاهة كالهجتهع الهحمي األدرارم بصفة خاصة.
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 / القيم اإلجتماعية.1
 أواًل: ماىية القيم اإلجتماعية:

 مفيوم القيم:  -1
( السمعة )تقكيهان( كأٌؿ جاء تعريؼ القيهة في هختار الصحاح: لغويًا:  -1-1 القيهة كاحدة )القيـ( ك)َقَكـَ

 ) ها بهعىى كاحد )اإلستقاهة، اإلعتداؿ( يقاؿ )استقاـ( لً األهر )كقـك هكة يقكلكف )استقاـ( السمعة ٌك
 1الشيء)تقكيهان( فٍك )قكيـ( أم هستقيـ.

ذا الهعىى قريب إلى  الهعىى الذم يطمقً فالقيهة في المغة ٌي كاحدة القيـ كتعىي ثهف الشيئ، ٌك

اإلقتصاديكف عمى القيهة، أك ٌي حكـ الشخص عمى ها ٌك هٍـ في الحياة، كالثهف الذم يعطيً ألشياء 
 2كالسمع.

ي تعىي في الشؤكف اإلقتصادية كالهعيشية: الهىفعة أك الفائدة أك السعر الذم يشترم بً السمعة أك  ٌك

 الهفٍـك كؿ القيـ الهادية.، كيدخؿ في ٌذا التعريؼ أك باألحرل ٌذا 3البضاعة
كعرفٍا ''بديع يعقكب'' أىٍا: ''قيهة الشيء أم ثهىً، ككمهة القيهة بهعىى الجيد أك ها لً قيهة ههتازة، 
كيشيع في المغة الهعاصرة استعهاؿ ''القيهة'' لمداللة عمى الفضائؿ الديىية كالخمقية كاإلجتهاعية التي تقكـ 

 4عميٍا حياة الهجتهع اإلىساىي''.

 
 
 
 

                                                             
 .557، ص ، الهرجع السابؽالرازم زيف العابديف هحهد بف أبي بكر1
، دار 1ط  أثر القنوات الفضائية في القيم اإلجتماعية والسياسية،عبد ا فتحي الظاٌر، عمي أحهد خضر الهعهارم، 2

 .32ـ، ص 2014غيداء لمىشر كالتكزيع، عهاف، األردف، 
، دكف سىة، هؤسسة الثقافة الجاهعية، األزاريطة، هصر القيم الفمسفية الكبرى )الحق، الخير، الجمال(،عبد العزيز هحهد، 3

 .8ص 
 .314ـ، ص 2004دار الكتب العمهية، بيركت، لبىاف،  المعجم المفصل في دقائق المغة العربية،إيهيؿ  بديع يعقكب، 4
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 أها هف الىاحية اإلصبلحية فتعرؼ القيـ كاآلتي:إصطالحًا:  -1-2
 :تعريف القيم من خالل مؤشر األنشطة السموكية 

يرل بعض الباحثيف أف القيـ التي يتبىاٌا األفراد عكاهؿ هٍهة لسمككٍـ، فعىدها يقـك الفرد بسمكؾ      

هعيف أك يختار هسارا هىفصبل لً عمى سمكؾ أك هسار آخر، فإىً يفعؿ ذلؾ ك في ذٌىً أف السمكؾ أك 
 الهسار األكؿ سكؼ يساعدي عمى تحقيؽ بعض هف قيهً أفضؿ هف السمكؾ اآلخر.

ي هككىات هكتسبة في الشخصية يهكف التعرؼ عميٍا هف كال قيـ طبقا لٍذا الرأم يقصد بٍا السمكؾ ٌك
خبلؿ السمكؾ، كها يذٌب ٌذا الرأم إلى أف الجهاعات كالهجتهع ك الثقافة تهثؿ أىساقان لمقيـ كأىً هف 

 1خبلؿ السمكؾ الفردم يهكف التعرؼ عمى البىاء الداخمي لمشخصية.
أف القيـ ترتبط بالسمكؾ كتعتبر هحددا هٍها هف هحددات السمكؾ اإلىساىي، كأف السمكؾ كبالتالي ىستىتج 

يهثؿ هؤشران لمقيـ، فكثيران ها يسمؾ الفرد سمككان في هكقؼ ها، ليس ألىً يؤهف بً كقيهة، كلكف ألف ٌذا 
 السمكؾ الهرغكب فيً في ثقافتً كبيئتً كهجتهعً.

كعة هف الهعايير التي تؤهف بٍا جهاعة ها في إطار تراثٍا الركحي كها تعرؼ القيـ كهعايير بأىٍا: ''هجه
ككاقعٍا الثقافي كتطمعاتٍا الهستقبمية ك تككف بهثابة هكجٍات لمسمكؾ كاألفعاؿ بها لٍا هف قكة االلتزاـ 

 2كالضركرة كالعهكهية''.
ت الخمقية التي تقدهٍا كتعرؼ أيضا بأىٍا: ''هعايير ذات صبغة اىفعالية قكية، كتتصؿ هف قريب بالهستكيا

 3الجهاعة كيهتصٍا الفرد هف بيئتً الخارجية كيقيـ فيٍا هكازيف يبرر بٍا أفعالً كيتخذٌا ٌاديان كهرشدان''.
فالقيـ كهعايير يهكف لٍا أف تكجً السمكؾ بحيث أىٍا قد تدفع باألفراد الىتٍاج إيديكلكجية سياسية أك ديىية 

 خاذ هكاقؼ هعيىة بصدد قضايا اجتهاعية هحددة.هعيىة عمى أخرل، كأىٍا تعكدٌـ الت
ىا يشترط أف تككف 4كتعرؼ القيـ كهعتقدات "بحيث يهكف التعبير عىٍا شعكريا أك بقائٍا في البلشعكر ، ٌك

 ظاٌرة كيستدؿ عميٍا هف خبلؿ ها يقكلً الفرد أك ها يفعمً.
                                                             

، ـ2008التكزيع، عهاف، األردف، ، العمـ كاإليهاف لمىشر ك 1، طاألبناء الموىوبيناألسرة و طمعت هحهد أبك عكؼ، 1
 ، )بتصرؼ(.51ص

 .52الهرجع ىفسً، ص 2
 .52الهرجع ىفسً، ص 3
 .53الهرجع السابؽ، ص  األسرة و األبناء الموىوبون،طمعت هحهد أبك عكؼ، 4
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أخبلقية تحدد تصرفات األفراد كيعرفٍا ''ىكبس'' بأىٍا: ''هجهكعة هف الهبادئ كالضكابط السمككية ك 
 1.كالهجتهعات ضهف هسارات هعيىة إذ تصبٍا في قالب يىسجـ هع عادات كتقاليد كأعراؼ الهجتهع''

كيعرفٍا ''أحهد بيكهي'' ككف أف: ''القيهة ىكع هف االعتقاد كأىٍا تدخؿ ضهف الىسؽ االعتقادم الكمي 

يككف، كال ترتبط بأم ىكع هف االتجاٌات أك  لئلىساف فٍي تحدد ها يجب أف يككف أك ها ال يجب  أف
 2الهكاقؼ، فٍي تعكس فقط اعتقاد الفرد ىحك كسائؿ كأٌداؼ هثالية لمسمكؾ''.

كتعرؼ القيـ ككىٍا كهؤشرات لمدكافع إذ أىٍا تعتبر دكافع لمسمكؾ، فالقيـ التي يتهثمٍا األفراد هف أٌـ 
 الهؤشرات عمى دكافعٍـ كها يحركٍـ في هساراتٍـ.

ا هؤشرات لمثقافة السائدة في الهجتهع، بحيث أف لمثقافة دكر كبير في تككيف  كها تعرؼ القيـ باعتباٌر
هفٍـك القيـ لدل األفراد، هها يجعمٍا تؤثر بشكؿ هباشر عمى ىهط التفكير لديٍـ كبالتالي تتجً سمككياتٍـ 

 كفقا لها تتضهىً ٌاتً القيـ.
تتأثر بالثقافة العاهة السائدة في الهجتهع، حيث أكد الكثيركف كتعتبر القيـ هف أكثر سهات الشخصية التي 

عمى التبايف في القيـ بيف األفراد الذيف يعيشكف في طبقات كهجتهعات تختمؼ ثقافيا فيها بيىٍا، حيث 

 3يهكف هف خبلؿ دراسة القيـ في هجتهع هعيف تحت إيديكلكجية ٌذا الهجتهع العاهة.
ىستىتج هف كؿ ها سبؽ هف تعاريؼ أىً يهكىىا التعرؼ عمى القيـ هف خبلؿ هؤشرات هحددة هىٍا        

 هؤشرات السمكؾ، كهىٍا االتجاٌات كالهعتقدات أك االٌتهاهات.

 :التعريف النفسي لمقيمة  

ية كهف عرؼ العديد هف الهشتغميف في هجاؿ عمـ الىفس القيـ عمى أىٍا عكاهؿ أك رغبات شعكر         
ٌؤالء ''جىزبرغ'' الذم عرؼ القيهة بأىٍا عبارة عف عكاهؿ شعكرية هكجٍة لمسمكؾ كهؤثرة في التكيؼ، كقد 
اتفؽ هعً في ٌذا ''باركك'' حيث يعتبر القيهة رغبات شعكرية كأف هصدري الفرد هف أفكار قيهية ٌي أفكار 

                                                             
 .51ـ، ص 2014ديكاف الهطبكعات الجاهعية، الجزائر،  بحوث في التغير التنظيمي وثقافة العمل،بكفمجة غياث، 1
 .32ـ، ص 1990 هصر، دار الهعرفة الجاهعية، اإلسكىدرية، عميم اجتماع القيم،هحهد أحهد بيكهي، 2
كبكف، الهرجع السابؽ، ص جطمعت ه3  .55د أبك عكؼ، األسرة ك األبىاء الهٌك
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رغبات شعكرية كأف األحكاـ القيهية ٌي  حكؿ التىسيؽ بيف الرغبات، كها يراد إشباعً حيف قاؿ أف القيـ
 1أفكار كافتراضات حكؿ ها ىريد إشباعً كالتىسيؽ بيف الرغبات.

كها يعرفٍا ''كايت'' بأىٍا: ''ٌدؼ أك هعيار حكـ يككف بالىسبة لثقافة هعيىة شيئا هرغكبا أك غير هرغكب 

يدؿ عمى قبكؿ أك رفض لمفعؿ  ، بهعىى أف قبكؿ الهجتهع لتصرؼ ها أك عدـ قبكلً إف دؿ إىها2لذاتً''
 بحد ذاتً كال يتعمؽ بشخص بدؿ اآلخر.

 :التعريف األنثروبولوجي لمقيم  

يعرؼ األىثركبكلكجييف القيـ بأىٍا: ''كؿ فعؿ لكؿ فرد يهثؿ تفضيبل لهسمؾ عمى اآلخر، كالهسمؾ 

دراكً لمظركؼ في الهختار ٌك األحسف كاألكثر قبكال كاألكثر أٌهية في ىظر الفرد طبقا لتقديري أك إ
، كىعىي بذلؾ أف القيـ تعبر دائها عف خير أحكاـ الفرد كأفضمٍا في هختمؼ الظركؼ كالهكاقؼ 3الهكقؼ''

 في الحياة.
 :التعريف السوسيولوجي لمقيمة  

يعرؼ ''هاركس'' القيـ بأىٍا: ''ىتاج حياة الىاس كثقافتٍـ في هجتهع أك طبقة ها كتظٍر إها بكصفٍا       
ي تعكس  ها هثبلن كالقيـ تحدد كتىظـ سمكؾ كؿ أعضاء الهجتهع كىشاطاتٍـ االجتهاعية ٌك حقيقة كاقعة كا 

 4الهصالح األساسية لمطبقة الهتقدهة أك الهىتصرة في الهجتهع''.
أف القيـ تكلد ىتيجة التفاعبلت كاالحتكاؾ االجتهاعي داخؿ الهجتهع الكاحد، كها تتكلد لكؿ طبقة  بهعىى

 اجتهاعية قيـ خاصة بٍا كههيزة لكياىٍا.
كايـ'' فعرؼ القيـ عمى أىٍا: ''إحدل آليات الضبط االجتهاعي الهستقمة عف ذكات األفراد  أها ''دكر

 5الخارجة عف تجسيداتٍـ الفردية''.

                                                             
التكزيع، اإلسكىدرية، هصر، دكف هركز اإلسكىدرية لمكتاب كالىشر ك  اإلنسان و السموك االجتماعي،ىبيً إبراٌيـ إسهاعيؿ، 1

 .90سىة، ص 
 .59ـ، ص 2011دار الٍدل، الجزائر،  التمفزيون في المجتمع الجزائري،القيم االجتماعية و يف، ثريا التيجا2
 .23ـ، ص 1980 لبىاف، الىشر، بيركت،دار الىٍضة العربية لمطباعة ك  القيم و العادات االجتماعية،فكزية دياب، 3
 .19ص ـ، 2005التكزيع، هصر، إتراؾ لمىشر ك  القيم التربوية في صحافة األطفال،أساهة عبد الرحيـ عمي، 4
 .22ـ، ص 2006، عهاف األردف، 1، طالقيم في عالم متغيرالشباب و هاجد الزيكد، 5
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أك هستكل  كها يعرفٍا ''تالككت بارسكىز'' عمى أىٍا: ''عىصر في ىسؽ رهزم هشترؾ يعتبر هعياران       
 1لئلختيار بيف بدائؿ التكجيً التي تكجد في الهكقؼ''.

ىبلحظ هف خبلؿ التعريفيف السابقيف لػ ''تالككت بارسكىز'' ك''إهيؿ دكركايـ'' أىٍها ركزا عمى أف القيـ ٌي 

بلت كضكابط أخبلقية تكجً سمكؾ الفرد كتحددي، كتختمؼ باختبلؼ الهجتهع، فها يعتبر عبارة عف تفضي
 كقيـ هرغكب فيٍا في هجتهع هعيف في فترة زهىية هعيىة قد ال يعتبر كذلؾ في هجتهع آخر.

ىبلحظ هف كؿ ها سبؽ أىً بالرغـ هف اختبلؼ العمهاء في استخداهٍـ لهفٍـك القيـ إال أىٍـ  
ا الفرد أك الجهاعة عمى كؿ ها يحيط بٍها في الحياة، كاف أجهعكا عمى أىٍ ا هجهكعة األحكاـ التي يصدٌر

 اختمفت التعبيرات التي تصاغ بٍا.
كعميً فإف القيـ هف كجٍة ىظر الباحثة ٌي هجهكعة هف الهعتقدات كالهبادئ الكاهىة لدل الفرد  

 هع في جهيع هختمؼ ىكاحي الحياة.التي تعهؿ عمى تكجيً سمككً كضبطً، كتىظيـ عبلقاتً في الهجت

 الفرق بين القيم و)اإلتجاىات، المعتقدات، اإلىتمامات، والدوافع(:  -1-3

 :القيم واإلتجاىات 

 2يعرؼ اإلتجاي بأىً: ''استعداد فردم لتقييـ أم هكضكع أك فعؿ أك هكقؼ بطريقة هعيىة''.
''إستعداد هكتسب ثابت ىسبيان لدل األفراد، إذ ُيَهّكف هف تحديد استجابات الفرد حياؿ بعض  كها يعرؼ بأىً

  3األشياء أك األفكار أك األشخاص''.

فهف خبلؿ ٌاذيف التعريفيف ىستطيع القكؿ أف القيـ أعـ كأشهؿ هف اإلتجاٌات، فتشؾ لهجهكعة هف 
-، ألف القيهة تتضهف العديد هف اإلتجاٌات الفرعية4اإلتجاٌات فيها بيىٍا عبلقة قكية لتككف قيهة هعيىة

قيهة العمـ تتجسد عىد الفرد في هجهكعة هف اإلتجاٌات هىٍا: اإلتجاي ىحك القراءة، اإلتجاي ىحك  -فهثبلن 

                                                             
 .22الهرجع ىفسً، ص 1
، دار الكتاب الجاهعي، العيف، اإلتجاىات الحديثة في طرائق تدريس التربية الدينية اإلسالميةهصطفى اسهاعيؿ هكسى، 2

 .64ـ، ص 2002ية الهتحدة، اإلهارات العرب
 .141ـ، ص 2009دار الثقافة، األردف، عمم النفس اإلجتماعي، هحهد جاسـ لعبيدم، باسـ هحهد كلي، 3
هركز اإلسكىدرية لمكتاب، اإلسكىدرية، هصر، التمفزيون والقيم اإلجتماعية لمشباب والمراىقين، زكريا عبد العزيز هحهد، 4

 . 36ـ، ص2002
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ا، فاإلتجاي ٌك  الهدرسة، اإلتجاي ىحك الهعمـ، اإلتجاي ىحك طمب العمـ، كاإلتجاي ىحك البحث،...كغيٌر
 .1لتي تتككف هىٍا القيهةالكحدة األساسية ا

 :يظٍر الفرؽ بيف القيـ كالهعتقدات في الىقاط التالية: القيم والمعتقدات 

القيـ ٌي تصكرات عها ٌك هرغكب فيً عمى هستكل أكثر عهكهية، في حيف الهعتقدات ٌي  -
 2تصكرات حكؿ ىفس الشيء كلكف عمى هستكل الخصكصية.

األخرل بالخاصية التقكيهية إذ يختار الفرد في ضكء الهعارؼ في القيـ تتهيز عف باقي الهعارؼ  -
ىها تدكر حكؿ  تقكيهً ها ٌك هفضؿ أك غير هفضؿ بالىسبة لً فٍي هرادفة لمهعتقدات كا 

 3الهعتقدات التي يتبىاٌا الفرد.
ها يعد هرغكبان فيً هف أعضاء الهجتهع كيحدد عمى أساس هقكالت عاهة يدخؿ في ىطاؽ القيـ  -

  4كالت خاصة أك ىكعية يدخؿ ضهف فئة الهعتقدات.كها يحدد في ضكء هق
 :القيم واإلىتمامات 

القيـ كفؽ ٌذا الهىظكر ها ٌي إاّل هكضكع يسعى إليً الفرد، كيٍتـ بً فٍي تعد اإلطار الهرجعي   
لتقكيهاتىا الهختمفة كها أىٍا تكجً اٌتهاهاتىا كأشكاؿ سمككىا في الهكاقؼ الهختمفة فحس لكىٍا تبعان لٍذا 

ة، أك اجتهاعية ىفسية، أك الهىظكر تعتبر كؿ ها ٌك جدير باٌتهاـ الفرد كعىايتً العتبارات اقتصادي
سياسية...إلخ، هها يكضح الفرؽ بيف الهفٍكـ في أف اإلٌتهاـ ال يتطمب اإللتزاـ في حيف أف القيـ لٍا 

، فاٌتهاـ الفرد بهكضكع قد يبرز قيهة ىحك ٌذا 5شكؿ الكجكب كها يعد اإلٌتهاـ شكؿ هف أشكاؿ القيـ

أساس أف اإلٌتهاـ ٌك أحد الهظاٌر العديدة لمقيهة، الهكضكع، كيفرؽ البعض بيف اإلٌتهاـ كالقيهة عمى 
كيساعد في تكجيً الفعؿ كتحقيؽ الذات، كأف هفٍـك اإلٌتهاـ أضيؽ هف القيهة.

                                                             
 .29الهرجع ىفسً، ص 1
اف هىير، كحسف فٍهي، 2 الهكتب الجاهعي الحديث، اإلسكىدرية،  القيم الدينية لمشباب من منظور الخدمة اإلجتماعية،ىكٌر

 .35ـ، ص 1999هصر، 
 .11ـ، ص2009كمية اإلعبلـ بجاهعة بغداد، بغداد، العراؽ،  القيم والنسق القيمي...التعريف والمفيوم،هحسف الكىاىي، 3
 .64الهرجع السابؽ، ص   ،اإلتجاىات الحديثة في طرائق تدريس التربية الدينية اإلسالميةهصطفى إسهاعيؿ هكسى، 4

، دار الفكر العربي لمطبع كالىشر، القاٌرة، 1ط  الطفولة والقيم العممية)الواقع والمأمول(،، رشا جهاؿ ىكر الديف الميثي 5
 .112ـ، ص 2009هصر، 
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 :القيم والدوافع 

ٌىاؾ خمط شائع لدل بعض الباحثيف في استخداـ ٌذيف الهفٍكهيف، كالىظر إلى القيـ عمى أىٍا ها   
ٌك الدافعية، كقد تستخدـ ٌذي القيـ بالتبادؿ هع الدافعية، فعمى سبيؿ ٌي إاّل أحد الجكاىب لهفٍـك أشهؿ 

الهثاؿ الدافع لئلىجاز يعد بهثابة قيهة لدل ''هاكيبلىد''، بيىها يرل ''يىجستكف'' أف القيـ عىدها تؤثر في 
كافع تعتبر سمكؾ الفرد فٍي تعتبر كدافع لديً، في حيف يرل ''فيذر'' بأف فئة هف الدكافع ال تعىي أف كؿ الد

قيهان، فأحياىان يريد الشخص شيئان ها، أك يشعر بكجكب عهؿ هعيف كلكىً ال يفعؿ شيئان، كبالتالي يتضح أف 
ٌىاؾ فرقان بيف هفٍـك القيهة، كالدافع، فالدافع ٌك حالة تؤثر أك استعداد داخمي يسٍـ في تكجيً السمكؾ 

   1دافع فٍي تشكؿ األساس في الدافعية.ىحك غايتً، أها القيهة فٍي التصكر القائـ خمؼ ٌذا ال

 مفيوم القيم اإلجتماعية: -2

تعرؼ القيـ االجتهاعية بأىٍا القيـ التي تٍتـ بالىاس كالهجتهع، كتعتىي بسعادة اآلخريف، كيعبر    

عىٍا بهحبة الىاس كتعاطؼ بيىٍـ، كاإلىساف االجتهاعي يقدر الىاس بكصفٍـ غايات كيرل في الحب 
الهبلئهة لمعبلقات الهتعددة بيف الىاس أم يعبر عىٍا اٌتهاـ الفرد كهيمً إلى غيري هف الصكرة الكحيدة 

الىاس فٍك يحبٍـ كيهيؿ إلى هساعدتٍـ، كيجد في ذلؾ إشباعا لً، كالذيف تسكد عىدٌـ ٌذي القيهة يتهيزكف 
 2بالعطؼ كالحىاف كالهشاركة الكجداىية العقمية.

سمكؾ هتكرر يكتسب اجتهاعيا ك يتعمـ اجتهاعيا، ك يهارس اجتهاعيا،  كتعرفٍا ''فكزية دياب'' بأىٍا: ''كؿ
 3كيتكارث اجتهاعيا''.

كها يعرفٍا ''هحهد السكيدم'' بأىٍا كؿ الهبادئ كاألحكاـ كاالختبارات التي اكتسبت هعاىي اجتهاعية  
ٌك هرغكب فيً  خاصة خبلؿ التجربة اإلىساىية، كالقيـ في ضكء ذلؾ بهثابة الهكجات التي تهيز بيف ها

كها ٌك هرفكض، كتىدرج القيـ االجتهاعية في هجتهع هعيف كفقا لهدل سيطرتٍا عمى هجاالت اإلىساف 
                                                             

 .111، ص السابؽالهرجع  ،الميثيرشا جهاؿ ىكر الديف 1
هجمة العمكـ ، ''دراسة ميدانية عمى عينة من تالميذ الثانوية –الحوار األسري وعالقتو بالقيم االجتماعية ''حكرية بدرة، 2

راف اإلىساىية كاالجتهاعية ، الجزائر، العدد التاسع، ديسهبر ENSET، الهدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكىكلكجي بٌك
 .122ـ، ص 2012

 .104فكزية دياب، الهرجع السابؽ، ص 3
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الهختمفة، كهعىى ذلؾ أىىا ىستطيع أف ىهيز في كؿ ثقافة بيف قيـ لٍا سيطرة، كقيـ أخرل فرعية ليست لٍا 
 1ل هقكهات التكاهؿ الثقافي.ٌذي الخاصية، كلمقيـ كظائؼ عاهة بالىسبة لمثقافة، إذ ٌي إحد

كيعرفٍا ''تكهاس'' ك''زىاىيكي'' بأىٍا: ''أم هدلكؿ لً هحتكل أهبريقي هف السٍؿ الكصكؿ إليً بالىسبة 

 2ألعضاء الجهاعة كلً هعىى ليصبح هف أجمً هكضكعا لمىشاط''.
ي ىتائج يتعمهٍا فالقيـ االجتهاعية ٌي اإلطار كالهبدأ الهرجعي الهىسجـ هع اإلطار الهجتهعي العاـ،  ٌك

ـ الهرجعي،  الفرد هف خبلؿ عهمية التىشئة االجتهاعية كيتغيركف بٍا تدريجيا، ثـ يضيفكىٍا إلى إطاٌر

كتمعب دكرا هٍها في حياة الفرد كالجهاعة كالهجتهع، حيث تعطي القيـ هف الىاحية االجتهاعية التكازف 

 ة.لمهجتهع كتىهيتً، يحددٌا الهجتهع عف طريؽ هعايير هعيى
كها تعرؼ القيـ اإلجتهاعية أيضان بأىٍا هجهكعة هف القيـ التي تهيز الفرد باٌتهاهاتً اإلجتهاعية كبقدرتً 

 3عمى العبلقات اإلجتهاعية كالتطكع لخدهة اآلخريف كيغمب عمى سمككً كاإليثار كالشفقة.
كؾ، فإف القيـ االجتهاعية كتعرفٍا ''فاطهة فكزم عطا'' بها يمي: ''إذا كاىت القيـ هكجٍات لمسم        

ف كاىت تختص بأف تمؾ الهكجٍات تحدث في الهجاؿ االجتهاعي، أم الهىطقة  تحهؿ ذات الهعىى، كا 
ا،  التي يتعاهؿ فيٍا أفراد الهجتهع هعا بشكؿ هباشر هثؿ األسرة كالىادم االجتهاعي كالشارع كالسكؽ كىحٌك

مى تحهؿ الهسؤكليات كالقياـ بٍا هثؿ التعاكف كيمـز ٌذي التجهعات ىكعية هف هكجٍات السمكؾ تعيف ع
ا''.  4كاإلخاء كالهساكاة كىحٌك

                                                             
ـ، 1981، الجزائر، لمىشر ، الهؤسسة الكطىية لمكتاب1ط مصطمحاتو،مفاىيم عمم االجتماع الثقافي و هحهد السكيدم، 1

 .72ص
 .143ـ، ص 2009، دار الهعرفة الجاهعية، هصر، عمم االجتماع الثقافيهحهد أحهد بيكهي، 2
3 ،  .215ـ، ص 2009، إثراء لمىشر كالتكزيع، األردف، 1ط  عمم النفس اإلجتماعي،عدىاف يكسؼ العتـك
(، دار الكتاب الحديث، تطور القيم االجتماعية )البطولة النسائية في أدب إحسان عبد القدوسفاطهة فكزم عطا، 4

 .5ـ، ص 2012الجزائر، 
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كيحدد ''كبلكٍكف'' الصفة االجتهاعية لمقيهة، ''فيعمف أف القيهة ٌي تصكر كاضح أك هضهر يهيز الفرد 
أك الجهاعة كيحدد ها ٌك هرغكب فيً بحيث يسهح لٍا باالختيار هف بيف األسباب الهتغيرة لمسمكؾ 

 1كسائؿ كاألٌداؼ الخاصة بالفعؿ''.كال

ذا الهفٍـك يحدد القيهة االجتهاعية، فإذا كاف ٌىاؾ قيـ فردية فإف القيـ االجتهاعية ٌي التي تعطي  ٌك
لمهجتهع كمً شكبل كهضهكىا يسٍؿ بعد التعرؼ عميً إهكاىية إعادة بث هجهكعة هف القيـ االجتهاعية 

 األخرل لمتىاسب عهميات التطكر كالىهك.

القيـ االجتهاعية ٌي في بساطة األشياء التي تككف ذات قيهة هعيىة عىد جهاعة هف الىام، هجتهعيف أك ف

هكزعيف، كتىبت القيـ االجتهاعية عادة عف طريؽ الرأم الجهاعي لٍذي الجهاعة، أم أف ٌذي القيـ ال يهكف 
التي تحياٌا كتككف هقبكلة  أف تفرض هف الخارج عمى الجهاعة فرضا، كلكىٍا تتكلد هف الظركؼ الهعيشية

 2كهعترؼ بٍا عىدٌا.
كها أف القيـ االجتهاعية تتحدد كفؽ هعايير اجتهاعية يحددٌا الهجتهع كالتي تعتبر هف أٌـ أسس بىاء 

اإلطار الهرجعي لمفرد، كتضـ عددا كبيرا هف ىتائج التكاصؿ االجتهاعي بيف األجياؿ السابقة كالحاضرة 
ا هف الش ا، كتكاصمٍا هع غيٌر عكب كالثقافات، فتشهؿ التعاليـ الديىية كاألخبلقية، األعراؼ كالعادات كغيٌر

هف األهكر التي استقر الهجتهع أك الجهاعة عمى قبكلٍا في تحديد ها ٌك هقبكؿ أك هرفكض اجتهاعيا، 
 كيرجع إليٍا الفرد في سمككً االجتهاعي.

 أىمية القيم االجتماعية: -3

لمقيـ االجتهاعية أٌهية كبيرة داخؿ الهجتهع، فٍي تحدد األٌداؼ كاألدكار كتبقي عمى الىظاـ  
االجتهاعي صفة التهاسؾ كاالستقرار، كتظٍر ٌذي األٌهية ككىٍا تٍيء لؤلفراد اختيارات هعيىة تحدد 

شكيؿ السمكؾ الصادر عىٍـ، كبهعىى أخر تحدد شكؿ االستجابات كبالتالي تمعب دكرا ٌاها في ت
الشخصية الفردية، كتحدد أٌدافٍا في إطار هعيارم صحيح، فٍي تعطي الفرد إهكاىية أداء ها ٌك هطمكب 
هىً كتهىحً القدرة عمى التكيؼ كالتكافؽ كتحقيؽ الرضا عف ىفسً لتجاكبً هع الجهاعة في هبادئٍا 

                                                             
 .15ـ، ص 2001، الدار الثقافية لمىشر، القاٌرة، هصر، 1، طمالقيم السياسية في اإلسالإسهاعيؿ عبد الفتاح، 1
 .16، ص السابؽ لهرجعا ،إسهاعيؿ عبد الفتاح2
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التعبير عف ىفسً، بؿ كعقائدٌا الصحيحة، حيث أىٍا تحقؽ لً االحساس باألهاف كتعطي لً الفرصة في 
 كتساعدي عمى فٍـ العالـ الهحيط بً كتكسع إطاري الهرجعي في فٍـ حياتً كعبلقاتً.

كها أىٍا تحفظ لمهجتهع تهاسكً كتحدد لً أٌداؼ حياتً كهثمً العميا كهبادئً الثابتة كالهستقرة التي تحفظ 

ها تساعد الهجتهع عمى هكاجٍة لً ٌذا التهاسؾ كالثبات البلزهيف لههارس حياة اجتهاعية سميهة، ك
التغيرات التي تحدث فيً بتحديدٌا االختيارات الصحيحة التي تسٍؿ لمىاس حياتٍـ كتحفظ لمهجتهع 

 1استقراري ككياىً في إطار كاحد.

إضافة إلى أىٍا تىظـ الهجتهع هف خبلؿ تىسيؽ سمكؾ األفراد اليكهي حسب هقتضيات هصمحة الهجتهع 

 2عف ككىٍا تقـك بخدهة الىظاـ االجتهاعي كاستقراري في الحياة االجتهاعية. الذم يعيشكف فيً، فضبل
ٌذا كتساعد الفرد عمى اكتساب هعارؼ جيدة كتغرس ركح االىتهاء كتحافظ عمى طابع الهجتهع الىظاهي، 
االقتصادم كاالجتهاعي، كخمؽ عبلقة تكاهمية بيف العىاصر األخرل الهشكمة في بىاء الهجتهع كتحافظ 

التكازف كالبىاء االجتهاعي بهاضيً كتراثً الثقافي كالفكرم، كبحاضري كهستقبمً، كتقكم التهاسؾ  عمى

 كالتعاكف االجتهاعي.
 3كقد عرض ''هاجد زكي الجبلد'' أٌهية القيـ بالىسبة لمفرد كالهجتهع في:

 أىمية القيم بالنسبة لمفرد: - أ

 ر الكيىكىة اإلىساىية، فٍي تشكؿ ركىان أساسي ان في بىاء الفرد كتككيىً، كبدكىٍا يصبح القيـ جٌك
 كائىا حيكاىيان.

  القيـ تحدد هسار الفرد كسمككياتً في الحياة، حيث يىبع السمكؾ اإلىساىي هف القيـ التي تىشأ
ا عف التصكر كالهعتقد كالفكر، فتفكير اإلىساف في األشياء كالهكاقؼ التي تدكر حكلً كبىاء  بدكٌر

د هىظكهتً القيهية كهف ثـ تصدر أىهاط السمكؾ كفؽ ٌذي الهىظكهة، تصكراتً عىٍا ٌك الذم يحد
                                                             

مدى مالئمة تخطيط الفراغات الخارجية في الجامعات لمقيم االجتماعية )دراسة حالة حرم عصاـ عمي خمؼ ا، 1

 .48ـ، ص 2015هعة اإلسبلهية، غزة، فمسطيف، ، كمية الٍىدسة، قسـ العهارة، الجاغزة( –الجامعة اإلسالمية 
 .19ـ، ص 1997، عهاف، األردف، لمىشر دار الشركؽ البناء االجتماعي انساقو و نظمو،عهر هعف خميؿ، 2
دار الهسيرة لمىشر  تعمم القيم و تعميميا "تصور نظري و تطبيقي لطرائق و استراتيجيات تدريس القيم،هاجد زكي الجبلد، 3

 .40، 39، ص ص 2007اف، األردف، التكزيع، عهك 
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كبىاء عمى ذلؾ تأتي أٌهية القيـ كهىظهات لسمكؾ األفراد فيها يىبغي فعمً كالتحمي بً، كفيها 
 يىبغي تركً كاالبتعاد عىً.

 .القيـ تحهي الفرد هف االىحراؼ 

 ف السمبية، فٍي التي تحدد لمفرد أٌدافً في تزكد القيـ الفرد بالطاقات الفاعمة في الحياة كتبعدي ع
 الحياة كتشعري بالىجاح كاالىجاز كالتقدـ.

  تشكؿ أفكار كعكاطؼ كسمكؾ اإلىساف الحؽ، كضبط سمكؾ الفرد كاتزاف شخصيتً كالهحافظة

 عمى ىهط استقراري كتكيفً.
 أىمية القيم بالنسبة لممجتمع: - ب

 يقة التاريخية تشٍد أف قكة الهجتهعات كضعفٍا ال القيـ تحفظ لمهجتهع بقاءي كاستهراريتً، كالحق
كف بها تهثمً هف هعايير قيهية  ا هٌر ا ككجكدٌا كاستهراٌر تتحد بالهعايير الهادية كحدٌا،  بقاٌؤ
كخمقية، فٍي األسس كالهكجٍات السمككية التي يبىى عميٍا تقدـ الهجتهعات كرقيٍا، كالتي في 

ا يتـ تحديد الهسارات الحضارية ك   اإلىساىية، كرسـ هعالـ التطكر كالتهدف البشرم.إطاٌر
  ي الشكؿ الظاٌر تحفظ لمهجتهع ٌكيتً كتهيزي، فٍي تشكؿ هحكران رئيسيان هف ثقافة الهجتهع، ٌك

البيف هف ٌذي الثقافة التي تعكس أىهاط السمكؾ اإلىساىي الههارس فيً، كىظران لتغمغؿ القيـ في 
تشكؿ كفقا لمهىظكهة القيهية السائدة في تفاعبلت أفرادي جكاىب الحياة كافة فإف ٌكية الهجتهع ت

االجتهاعية، فالهجتهعات تتهايز كتختمؼ عف بعضٍا لها تتبىاي هف أصكؿ ثقافية كهعايير قيهية 
ر القيـ كعبلهات فارقة كشكاٌد كاضحة لتهيز الهجتهعات عف  تشهؿ ىكاحي الحياة الهختمفة، كتٌز

 بعضٍا.

 سمككيات االجتهاعية كاألخبلقية الفاسدة، حيث تؤهف لمهجتهع حضىان القيـ تحفظ الهجتهع هف ال

راسخان هف السمككيات كالقيـ كاألخبلؽ التي تحفظ لً سبلهتً هف الهظاٌر السمككية الفاسدة، هها 
 يجعمً هجتهعا قكيان بقيهً.

حفاظ عمى التكازف فالقيـ االجتهاعية هبدأ أك قاعدة أساسية لمفرد كالهجتهع، فٍي بهثابة هرشد كهكجً لم

االجتهاعي، تىطمؽ هف إطار اجتهاعي عف طريؽ التىشئة االجتهاعية، كتحدد العبلقات االجتهاعية بيف 
 األفراد كهحيطٍـ كبيف التغيرات الجديدة.
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 كها أكد ''هاجد الزيكد'' عمى أٌهية القيـ االجتهاعية هف خبلؿ ها يمي:

 :يهكىىا تحديد أٌهية القيـ عمى الصعيد الفردم في الىقاط  أىمية القيم عمى المستوى الفردي

 1اآلتية:

أىٍا تٍيء لؤلفراد اختيارات هعيىة تحدد السمكؾ الصادر عىٍـ، فٍي تمعب دكرا ٌاها في تشكيؿ  -1
 الشخصية الفردية كتحديد أٌدافٍا في إطار هعيارم صحيح.

ا عمى التكيؼ كالتكافؽ بصكرة أىٍا ععطي الفرد إهكاىية أداء ها ٌك هطمكب هىً ليككف قادر  -2
 إيجابية.

تحقؽ لفرد اإلحساس باألهاف، فٍك يستعيف بٍا عمى هكاجٍة ضعؼ ىفسً كالتحديات التي تكاجًٍ  -3
 في حياتً.

 تعطي لمفرد فرصة لمتعبير عف ىفسً كتأكيد ذاتً. -4

العالـ هف تدفع الفرد لتحسيف إدراكً كهعتقداتً لتتضح الرؤيا أهاهً كبالتالي تساعدي عمى فٍـ  -5
 حكلً، كتكسع إطاري الهىٍجي في فٍـ حياتً كعبلقاتً.

 تعهؿ عمى إصبلح الفرد ىفسيا كخمقيا كتكجًٍ ىحك اإلحساف كالخير كالكاجب. -6
 تعهؿ عمى ضبط الفرد لشٍكاتً كي ال تتغمب عمى عقمً ككجداىً. -7
 :الجهاعي في  تحدد أٌهية القيـ عمى الصعيد أىمية القيم االجتماعية عمى المستوى الجماعي

 2الىقاط اآلتية:
 تساعد عمى تهاسؾ الهجتهع، فتحدد لً أٌداؼ حياتً ك هثمً العميا كهبادئً الثابتة. -1
تساعد الهجتهع عمى هكاجٍة التغيرات التي تحدث فيً بتحديدٌا االختيارات الصحيحة كذلؾ  -2

 يسٍؿ عمى الىاس حياتٍـ كيحفظ لمهجتهع استقراري ككياىً في إطار هكحد.
أجزاء ثقافة الهجتهع ببعضٍا حتى تبدك هتىاسقة، كها أىٍا تعهؿ عمى إعطاء الىظـ  تربط -3

 االجتهاعية أساسان عقميان يصبح عقيدة في ذٌف أعضاء الهجتهع الهىتهيف إلى ٌذي الثقافة.

                                                             
 .27ـ، ص 2006التكزيع، عهاف، األردف، ، دار الشركؽ لمىشر ك 1ط الشباب و القيم في عالم متغير،هاجد الزيكد، 1
 .28ص  ،ًالهرجع ىفس2
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تقي الهجتهع هف األىاىية الهفرطة كالىزعات كالشٍكات الطائشة، فالقيـ كالهبادئ في أم جهاعة  -4
 لذم يسعى جهيع أعضائٍا لمكصكؿ إليً.ٌي الٍدؼ ا

تقي الهجتهع بالصيغة التي يتعاهؿ بٍا هع العالـ كتحدد لً أٌداؼ كهبررات كجكدي، كبالتالي  -5

 يسمؾ في ضكئٍا كتحدد لؤلفراد سمككياتٍـ.
 1تعهؿ القيـ عمى تشكيؿ األسمكب الذم يتصرؼ بً افراد ثقافة ها إزاء ها يحيط بٍـ. -6

ا ية: خصائص القيم االجتماع -4 ا عف غيٌر لمقيـ االجتهاعية خصائص عديدة، كهف أبرز ها يهيٌز

 ها يمي:
  القيم ذاتية وشخصية: - أ

حيث ترتبط بذات الفرد كشخصيتً ارتباطا كثيقا، كتظٍر لديً عمى صكر هختمفة هف التفصيبلت 

يختمؼ الىاس كاالٌتهاهات كاالختيارات كالحاجات كاالتجاٌات كاألحكاـ، هها يجعمٍا قضية ذاتية شخصية 

حكؿ هدل أٌهيتٍا كتهثمٍا باختبلؼ ذكاتٍـ كشخصياتٍـ كبىاء عمى ذلؾ يختمؼ الىاس في حكهٍـ عمى 
 األشياء.

  القيم االجتماعية نسبية: - ب

بهعىى أىٍا تختمؼ سكاء بالىسبة لمشخص هف حيث حاجاتً كرغباتً كتربيتً ... إلخ، أك األشخاص      

شخص كهف زهف إلى زهف كهف هكاف إلى هكاف كهف بيئة إلى عمى كجً العهـك كذلؾ هف شخص إلى 
 2بيئة كهف ثقافة إلى ثقافة.

  الدينامية: - ج

فالقيـ تتغير بتغير هحكر االٌتهاـ لدل الفرد، كعمى ٌذا فإف تغير القيـ يرتبط بطبيعة الهرحمة التي       

تمؼ كؿ هرحمة عف الهراحؿ تهر بٍا الهجتهعات، فتاريخ الهجتهع سمسمة هف الهراحؿ الهختمفة حيث تخ

                                                             
دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبىاف،  هركز(، عمم االجتماع )مع مدخالت عربيةفايز الصباغ،  :دىر، ترجهةيأىتكىي غ1

 .83ـ، ص 2005
 .27هرجع سابؽ، ص الفكزية دياب، 2
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األخرل كفقا لمظركؼ التي تحيط بٍا، كهف ٌىا تبرز العبلقة بيف التغير الذم يطرأ عمى الهستكل 
 1االجتهاعي كالقيـ االجتهاعية، أم أف القيـ تتغير هف زهف آلخر كفقا لمتفصيبلت كاالٌتهاهات اإلىساىية.

 
 متدرجة: - د

أم أف القيـ تىتظـ في سمـ قيهي هتغير كهتفاعؿ حيث تترتب ٌرهيا، تٍيهف فيً القيـ عمى بعضٍا       
ىاؾ قيـ أقؿ أٌهية هها يشكؿ عىدي ىسقا قيهيان هتدرجان، كيظٍر  اآلخر، كتأتي في قهة الٍـر القيهي، ٌك

ؾ التي ٌي أقؿ أٌهية السمـ القيهي كاضحان جميان في هكاقؼ الحياة عىدها تتعارض القيـ الهٍهة هع تم

خضاع بعضٍا لبعض.  2فيعهؿ عمى االختيار بيىٍا كالتفضيؿ، كا 
 القيم إنسانية: -ىـ

ف كاف لدل       ذا هف خبلؿ التعريؼ الشاهؿ لمقيـ االجتهاعية، كا  أم أىٍا تختص بٍذا اإلىساف ٌك
هفٍـك القيـ االجتهاعية  الحيكاىات هعايير كتفضيبلت تقـك عميٍا قكاىيف حياتٍا إال أىٍا ال ترتقي لتصؿ

 لدل اإلىساف.
 :القيم االجتماعية تمتمك صفة الضدية - و

فكؿ قيهة اجتهاعية إيجابية ىجد أف في هقابمٍا قيهة سمبية، فهثبل قيهة التعاكف ىجد أف ضدٌا قيهة       
كذا.  األىاىية كالفردية كالىفعية الذاتية ٌك

  متعَممة:  - ك

يتكارثٍا األجياؿ كتتىاقمٍا البشرية بكاسطة القدكة كالتعميـ الهباشر كغير ذلؾ هف طرؽ تعمـ القيـ     
 االجتهاعية.

 :ليا طابع إلزامي جماعي - ل

فالهجتهع يمـز أفرادي بعدد هف القيـ عمى حسب أٌهيتٍا ك ترتيبٍا في السمـ القيهي الخاص     
 بذلؾ الهجتهع.

  أنيا مترابطة: - م
                                                             

 .64ـ، ص 2003التكزيع، هصر،  ، دار فرحة لمىشر القيم الغائبة في اإلعالمهىى كشيؾ، 1
 .55هرجع سابؽ، ص الهاجد زكي الجبلد، 2
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مكؿ هجتهع ىسؽ قيهي هترابط قد اصطفت فيً القيـ االجتهاعية، كترتبت حسب ثقافة ذلؾ ف       
الهجتهع كظركفً الهحيطة كلٍا ىكع هف الترابط فبل يهكف أف تىتزع إحدل تمؾ القيـ لتحؿ هكاىٍا قيهة 

ك ها يعرؼ بالصراع القيهي.  1أخرل إال بعد عهميات هعقدة كجٍكد هتكاصمة ٌك
 :لقطاع الفكري الرمزي لمثقافةأنيا تنتمي إلى ا - ن

كيشهؿ ٌذا القطاع عمى العىاصر كالهركبات كالىظـ الثقافية، التي يغمب عميٍا طابع األفكار        
كالرهكز كالعكاطؼ، كيتفؽ األىثركبكلكجيكف عمى أف ٌذا القطاع يشهؿ عمى ىسؽ المغة كالىسؽ السحر 

 كىسؽ الديف كىسؽ القيـ كىسؽ العمـ إف كجد.

   هف أٌـ هصادر القيـ اإلجتهاعية ىذكر ها يمي:ًا: مصادر القيم اإلجتماعية: ثاني

  األسرة: -1

تشكؿ األسرة في الهجتهع العربي ىكاة التىظيـ اإلجتهاعي، كتقكـ بعدة كظائؼ ألفرادٌا، لذلؾ تعتبر        

السمكؾ، كتمقيىٍـ عادات ، فتعمهٍـ احتراـ القيـ، كهعايير 2هف الهصادر الٍاهة التي تستهد هىٍا القيـ
كها أىٍا تعمـ الفرد هبادئ  3السمكؾ الهختمفة هتأثريف في ذلؾ باإلطار الثقافي الذم تعيش فيً األسرة.

التربية اإلجتهاعية، كالسمكؾ اإلجتهاعي كآداب الهحافظة عمى الحقكؽ كالقياـ بالكاجبات إلى غير ذلؾ هف 
 الهسؤكليات الفردية كاإلجتهاعية.

 التربوية:  المؤسسات -2

تعتبر الهدرسة هف أٌـ الهؤسسات اإلجتهاعية الرسهية التي تقـك بكظيفة التربية كىقؿ الثقافة        
كتكفير الظركؼ الهىاسبة إليجاد التكازف الىفسي كاإلجتهاعي لدل الفرد كألىٍا تؤثر في هفاٌيـ الفرد كفي 

                                                             
 .43ـ، ص 2002هركز اإلسكىدرية، هصر،  التمفزيون والقيم،زكريا عبد العزيز، 1
هركز دراسات الكحدة العربية،  بحث في تغير األحوال والعالقات، -المجتمع العربي في القرن العشرينحميـ بركات، 2

 .640ـ، ص 2000بيركت، لبىاف، 
اف هىير حسيف فٍهي، 3 الحديث، اإلسكىدرية، الهكتب الجاهعي القيم الدينية لمشباب من منظور الخدمةاإلجتماعية، ىكٌر

 .112ـ، ص 1999هصر، 
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أكجدٌا الهجتهع هف أجؿ تربية كتعميـ األبىاء تككيف هعتقداتً كها تؤثر في سمككً، فالهدرسة ٌي هؤسسة 
 1عمى أسس هىٍجية سميهة بٍدؼ إعداد الفرد إعدادان صالحان كصقؿ شخصيتً كتعديؿ سمككً.

تمعب الهؤسسات التربكية دكران ٌاهان كبارزان في إغىاء القيـ التي تمقاٌا الفرد في األسرة كتضيؼ إليٍا قيـ ف

ا هكهبلن لؤلسر  ة، حيث تقـك بتدعيـ الكثير هف الهعتقدات كاإلتجاٌات كالقيـ الحهيدة التي أخرل كيعتبر دكٌر
 تككىت لدل الفرد هف طرؼ أسرتً.

 :الدين -3

يهثؿ الديف هصدر الُهثؿ لمهجتهع التي تهثؿ كازعان لمسمكؾ لذلؾ يعتبر أحد أٌـ هصادر القيـ، إذ         

ً األفراد في تقييهٍـ لسمككً هف ىاحية القبكؿ أك أف القيـ الديىية ٌي في الغالب األساس الذم يستىد عمي
الرفض، إذ يرل ''دكركايـ'' أف الديف ٌك هصدر كؿ ها ىعرؼ هف ثقافة ُعميا كأىً هىبع كؿ األشكاؿ 
الثقافية الهثالية، فاألدياف عهكهان ٌي عبارة عف هجهكعة هف القيـ تحدد سمكؾ الفرد كتكجًٍ بهجهكعة هف 

بٍا سمككً هف خبلؿ العقكبات التي تىجر عف ذلؾ في السمكؾ، كالهسجد هف األكاهر كالىكاٌي تضبط 
 . 2الهؤسسات اإلجتهاعية التي تتكلى إيصاؿ ٌذي السمككيات اإلجتهاعية إلى الفرد

 جماعة الرفاق:  -4

تمعب جهاعة الرفاؽ دكران كبيران في تشكيؿ اتجاٌات األفراد كقيهٍـ كسمككٍـ في هختمؼ الهراحؿ       

ا، فعف طريؽ التأثر بسمكؾ الرفاؽ يتبىى الفرد كثيران العهري ة، فٍي تحدد لمفرد قيـ هعيىة يسير في إطاٌر
هف أشكاؿ السمكؾ شعكريان أك ال شعكريان، بؿ يجد ىفسً يتصرؼ بشكؿ تمقائي كفؽ ىهكذج سمكؾ هعيف، 

ا لتالي يككف لكف لكف في الهقابؿ ىجد أف جهاعة الرفاؽ ال تهمؾ سمطة قٍرية عمى أفرادٌا، كبا تأثيٌر
 بشكؿ تمقائي  كغير رسهي.

 ثالثًا: مكونات ووظائف القيم اإلجتماعية.

 مكونات القيم اإلجتماعية: - أ

                                                             
 .69ـ، ص 2008، عالـ الكتب، القاٌرة، هصر، 1ط  التربية األخالقية لمطفل،إيهاف عبد ا شرؼ، 1
، جاهعة هجمة الدراسات كالبحكث اإلجتهاعية ،''إجتماعية -القيم اإلجتماعية، مقاربة نفسية''الجهكعي هكهف بككش، 2

 .80ـ، ص 2014العدد الثاهف، سبتهبر  الجزائر، الكادم،
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يرل ''بارسكىز'' كغيري هف عمهاء اإلجتهاع كاألىثركبكلكجيا أف القيـ اإلجتهاعية تتككف ثبلث هككىات  
ي:  ٌك

 الهككف العقمي الهعرفي. -1

 الهككف الكجداىي الىفسي. -2
 الهككف السمككي اإلرشادم الخمقي. -3

كتسٍـ ٌذي العىاصر الثبلثة في تحديد القيهة كتحديد كظيفتٍا كهعىاٌا، كها أىٍا هتداخمة فيها بيىٍا 

كهتفاعمة بتأثير الهجتهع كالتفاعؿ اإلجتهاعي كتعكس ثقافتً كتعبر عف طبيعة العبلقات اإلجتهاعية 

 السائدة فيً.
 ككف هىٍا القيـ اإلجتهاعية كتتهثؿ في:كها أىً تكجد كذلؾ جكاىب تت

 :الجانب الثقافي  

ا عىصر هف عىاصر القيـ هها يجعؿ ٌذي         الذم يتجسد في الدكر الذم تمعبً الثقافة باعتباٌر
ر الٍكية الثقافية لؤلهـ ألىٍا سبب  األخيرة تشكؿ جزءان هٍهان هف التراث الثقافي، كها أف القيـ تعتبر جٌك

 الثقافة الكطىية. دكاـ كاستهرار
 :الجانب اإلجتماعي 

كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ الدكر الذم تمعبً القيـ اإلجتهاعية في تىظيـ كتكجيً الكحدات اإلجتهاعية          
كالتركيبات كالىظـ كها تىطكم عميً هف عبلقات كتفاعؿ بيف األفراد، كيعتبر ''دكركايـ'' هف أبرز الذيف 

إجتهاعي، إذ يؤكد أف الهصدر األساسي لٍا ٌك الهجتهع هف خبلؿ اٌتهكا بدراسة القيـ هف جاىب 
ك الدعـ اإلجتهاعي أم ها  الضهير الجهعي، كها أىٍا هصدر السمطة التي تتهيز بٍا القيـ اإلجتهاعية ٌك

يسهى ''التكقعات اإلجتهاعية''، أم أف الىاس يتكقعكف أهكران هعيىة تبرز في سمكؾ اآلخريف كعىدها ال 
ىا يبرز دكر القيـ في عهمية الضبط اإلجتهاعي هف خبلؿ يحدث ذلؾ ف إىٍـ يككىكف عرضة لمىقد، ٌك

 الحكـ عمى سمكؾ اآلخريف ها إذا كاف سكيان أك شاذان.
 :الجانب النفسي  
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يظٍر في ارتباطٍا الذٌىي كالعاطفي بشخصية اإلىساف، إذ أف القيـ تتككف في السىكات األكلى هف        
كران في تحقيؽ اإلشباع الىفسي كاإلىفعالي عىدي كذلؾ هف خبلؿ التقدير اإلجتهاعي حياة الفرد كتمعب د

       1الذم يبديً اآلخركف لً عىد التزاهً بالقيـ الهعهكؿ بٍا.
 يهكف حصر بعض الكظائؼ األساسية لمقيـ االجتهاعية فيها يمي:وظائف القيم اإلجتماعية:  - ب

 يقـك بً، كتكجًٍ ىحك تحقيقٍا.أىٍا تزكد الفرد باإلحساس بالغاية فيها  -1
 تٍيء األساس لمعهؿ الفردم كالعهؿ الجهاعي الهكحد. -2
 تتخذ كأساس لمحكـ عمى سمكؾ اآلخريف. -3

 تهكف الفرد هف هعرفة ها يتكقعً هف اآلخريف كهاٌية ردكد الفعؿ. -4
 2تساعد الفرد عمى هعرفة هكقعً في الهجتهع عمى أسا تقييـ الىاس لً. -5
تضيء الطريؽ أهاـ السمكؾ القكيـ في الحياة ك في العهؿ كفي العبلقة بيف تعتبر بكصمة تكجيً  -6

 .3اإلىساف كىفسً كاإلىساف كاآلخر

 االعتزاز بالٍكية الكطىية كالكعي االجتهاعي إذ يضع الهكاطف هصمحة كطىً فكؽ كؿ هصمحة. -7
ا هف القيـ الحهيدة. -8  االىدهاج االجتهاعي كالتآلؼ كالترابط االجتهاعي كغيٌر
يؽ الضبط االجتهاعي هف خبلؿ تكجيً األفراد في اختيار األدكار االجتهاعية بشكؿ يىسجـ تحق -9

 هع هعايير الهجتهع.

الحفاظ عمى البىاء االجتهاعي هف خبلؿ ها تحث عميً هف تهاسؾ كاىتظاـ داخؿ اإلطار البىائي  -10
 4لمهجتهع.

                                                             
دراسة ميدانية ببعض نوادي األنترنت بمدينة -أثر األنترنت عمى القيم اإلجتماعية في الوسط الحضريهخمكؼ بكهديف، 1

رسالة هاجستير في عمـ اإلجتهاع الحضرم، كمية اآلداب كالعمـك اإلجتهاعية، قسـ عمـ اإلجتهاع كالديهكغرافيا،  ،المسيمة
   .68ـ، ص 2010ة هحهد بكضياؼ، الهسيمة، الجزائر، جاهع

 .64هخمكؼ بكهديف، الهرجع السابؽ، ص 2
راء الشرؽ لمىشر، القاٌرة، هصر،  عمم النفس االجتماعي،هحهد إيراٌيـ عكد،  3  .187ـ، ص 2000ٌز
 .65، ص السابؽالهرجع  هخمكؼ بكهديف، - 4
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ـ ك تكبت الهيكؿ كالدكافع األىاىية تؤهف التهاسؾ االجتهاعي بحيث يهكف الىظر إليٍا كقيكد كضكابط تىظ
أك العدكاىية الهفرقة، كبذلؾ تعهؿ عمى التهاسؾ االجتهاعي، فٍي أىهاط سمككية فكرية كعهمية، عميىا أف 
ىفكر كىعهؿ تبعا لٍا، حتى يىتظـ التعاهؿ كاالتصاؿ بيف الىاس كحتى يككف ٌىاؾ عىصر هف عىاصر 

ري هىً هف تصرفات، كبذلؾ يككف ٌىاؾ ها يحقؽ هظٍران هتحدان التىبؤ في الحياة، فيعرؼ كؿ ها يتكقعً غي
 1في األفكار كالتصرفات، هها يدؿ عمى التهاسؾ.
قدـ بعض العمهاء العديد هف الىظريات الهفسرة لمقيـ  رابعًا: النظريات المفسرة لمقيم اإلجتماعية:

 اإلجتهاعية كهف أٌهٍا:

 النظرية السموكية:  -1

ية اكتساب القيـ عمى أىٍا تتـ هف خبلؿ عهمية تفاعؿ الهتعمـ هع البيئة، يىظر السمككيكف إلى عهم 

كتعزيز استجاباتً لٍا أثىاء هراحؿ ىهكي، سكاء كاف التعزيز إيجابيان أـ سمبيان، فالتعزيز اإليجابي يتـ بإثابة 

كاف التعزيز  الفرد عمى السمكؾ الهرغكب هها يعززي كيدعهً كيثبتً كيدفعً إلى تكرار ىفس السمكؾ، ككمها
قكيان كهرغكبان كمها أدل ذلؾ إلى سرعة كثبات تعديؿ السمكؾ، كأف تقدـ األـ البىتٍا قطعة هف الحمكل 
حيىها تصدؽ الحديث هعٍا، أك يثىي الهدير عمى العاهؿ حيىها يىجز عهمً قبؿ الكقت الهحدد إلىٍائً، 

يساعدي عمى تكرار السمكؾ، إىطبلقان  كحصكؿ العاهؿ ٌىا عمى تعزيز إيجابي عمى سمككً القيهي الجديد

هف أف السرعة في أداء الهٍاـ ٌىا يتـ بكاسطة اإلرتباط كالتعزيز، كبالتالي فالسمكؾ األخبلقي كالقيـ 
 . 2يتعمهٍا الفرد كيكتسبٍا بالطريقة ذاتٍا التي يكتسب فيٍا أم سمكؾ آخر، كذلؾ عف طريؽ التعمـ الشرطي

 
 

 نظرية التعمم اإلجتماعي: -2

                                                             
 .341فكزية دياب، الهرجع السابؽ، ص 1
الرقابة الذاتية وعالقتيا بالقيم اإلجتماعية لدى عينة من تمميذات المرحمة اإلبتدائية ىكرة بىت هسفر سعد القريىي، 2

رسالة هاجستير في التكجيً كاإلرشاد التربكم، هعٍد الدراسات العميا التربكية، جاهعة الهمؾ عبد العزيز،  والمتوسطة بجدة،

 .26ـ، ص 2016جدة، الههمكة العربية السعكدية، 
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يشير أصحاب ٌذي الىظرية أف تعمـ القيـ يتـ هف خبلؿ الهبلحظة حيث أف هعظـ السمكؾ  
اإلىساىي ُهَتعمـ باتباع ىهكذج أك هثاؿ حي ككاقعي، فبهبلحظة اآلخريف تتطكر فكرة عف كيفية ُتَكَكف قيهة 

حظة ها كتساعد الهعمكهات كدليؿ أك هكجً لتصرفاتىا الخاصة، كذلؾ يهكف بالتعمـ عف طريؽ هبل

 اآلخريف تجىب عهؿ أخطاء فادحة.
كأكد ''باىدكرا'' أف هشاٌدة الفرد )الُهبلِحظ( هكافأة أك إثابة أكعقاب )لمىهكذج( ىتيجة قياهً بسمكؾ ها، ٌذا 
سيخمؽ لدل )الُهبلِحظ( تكقعان بأف قياهً بسمكؾ هشابً لسمكؾ الىهكذج سيجمب لً ىتائج ههاثمة إذا ها قاـ 

 1دكرا'' ٌذا التقرير بتعزيز اإلثابة.بتقميدي، كسها ''باى
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 .27الهرجع ىفسً، ص 1
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 .ماىية العادات والتقاليدأواًل: 

 تعريف العادات والتقاليد: -1
ا فيها يمي:تعريف العادات:  - أ  يكجد العديد هف التعاريؼ لمعادات ىكجز أبرٌز

''قاعدة أك هعيار لمسمكؾ الجهعي، تشير إلى أفعاؿ الىاس التي تعكدكا عميٍا، تعرؼ العادات بأىٍا: 
، فاألفراد الذيف يسمككف سمككان 1كسمككٍـ عمى ىحك شبً آلي بفضؿ التكرار الهستهر، كالتعمـ كالتدريب''

اـ هف خارج تمؾ العادات يشعركف بعدـ اإلرتياح كعدـ القبكؿ كسط الجهاعة، فالعادات جزء ٌاـ أك فعؿ ع
 دستكر األهة غير الهكتكب كلكىٍا هدكىة في صدكر األفراد.

األخرل التي تعبر عف أفكار الفرد كهعتقداتً كأىكاع السمكؾ، بهعىى  كتتهثؿ العادات في المغة، كاألىهاط 
 .2أف ''العادات هعظهٍا أفكار كأعهاؿ''

الجهاعة ألىفسٍـ كيهيؿ إلى الثبات كتعرؼ العادات كذلؾ بأىٍا ''ىهط السمكؾ الذم يرتضيً الفرد أك 
، كغالبان ها تهيؿ إلى تىظيـ سمكؾ الشخص أك الجهاعة اتجاي ىفسٍا، كليس إلى تىظيـ 3بهركر الكقت''

ا اإلطار الهرجعي ألسس التىظيـ اإلجتهاعي  التعاهؿ هع الغير الذم تىظهً األعراؼ كالتقاليد، باعتباٌر
 كالتعاهؿ الشعبي.

عادات تظٍر كتستهر في البقاء ألف لٍا قيهة كظيفية في زيادة الىكاتج اإليجابية لسمكؾ كيرل ''كاظـ'' أف ال
ذا يعىي أف سمكؾ الفرد اإلجتهاعي كخصكصان سمكؾ اإلىتهاء يتحدد 4اإلىتهاء لجهيع أفراد الهجتهع ، ٌك

التكرار لعمية هعيىة  فهفٍـك العادة اإلجتهاعية يتعمؽ بهسألةكفقان لمعادات التي يتشاركٍا هع أفراد هجتهعً، 
أك ىشاط هحدد بطريقة كاعية، كعرفٍا ''بيير بكرديك'' بالىزكع الشخصي اإلجتهاعي فٍك بذلؾ يشير إلى 

 .5إعادة إىتاج األفكار ثـ إعادة إىتاجٍا هع تغيير الظركؼ اإلجتهاعية

                                                             
 .153ـ، ص 2009الهكتب الجاهعي الحديث، هصر،  اإليديولوجيا والمجتمع،حسيف عبد الحهيد رشكاف، 1
 .140الهرجع ىفسً، ص 2
، عالـ 2ط   دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني،-التراث الشعبي وعالقتو بالتنمية في البالد الناميةحهكد العكدم، 3

 .130ـ، ص 1981الكتب لمىشر، هصر، 
، دار الكتب العمهية 1، ط اإلنتماء اإلجتماعي وعالقتو بالوىن النفسي والقمق من الصدماتحسيف خزعؿ كاظـ، 4

 .100ـ، ص 2013لمطباعة كالىشر كالتكزيع، عهاف، األردف، 
هجمة  ،عالقة؟ نحو مقاربة سوسيولوجية لممعطي الجزائري''''الدين التاريخ الثقافة: أي كدكد، عبد العزيز خكاجة، عهر 5

 .308، ص 2011، جكيمية 18العدد  جاهعة أحهد دراية، أدرار، الجزائر، ،الحقيقة
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. كهعىى ٌذا ''ـ يعتدي غيريالعادة أهر إضافي فقد يعتاد قـك ها ل''يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيهية رحهً ا: ك 
القكؿ أف العادة قد تختمؼ هف قـك لقـك آخر كهف زهف لزهف آخر، فميس كؿ ها ألفً قـك بضركرم أف 
ـ، كهف ٌىا كاىت العادة في جكاىبٍا ىسبية، كهع ذلؾ يرل ابف تيهية أف العادة قد تككف  يألفً قـك غيٌر

آلفٍا الىاس كأعتاد هىذ كجكدي عميٍا عبر تجاربً كعمهً ف تككف ٌذي العادة قد أهطمقة في بعض جكاىبٍا ك 
كعمكهً عبر األزهىة كأم تحدم لٍذي العادات يعتبر خرؽ كتجاكز لمحدكد كالقكاىيف ال تعرؼ أسبابٍا كال 

كتعتبر الغريزة أصبلن هف أصكؿ العادة كقاعدة هف قكاعدٌا، كأها العادة الجهاعية فٍي ، 1هسبباتٍا

كاألعهاؿ كألكاف السمكؾ التي تىشأ في قمب الجهاعة بصفة تمقائية لتحقيؽ أغراض هجهكعة هف األفعاؿ 

تتعمؽ بهظاٌر سمككٍا كأكضاعٍا كتهثؿ ضركرة اجتهاعية تستهد قكتٍا هف ٌذي الضركرة، كتهيؿ العادات 
 2.الجهاعية إلى الجهكد كتقؼ حائبلن أهاـ التجديد كالتغيير

لتي تبدكا أكثر عهكهية، فٍي بطبيعتٍا استجابة لحاجات ثابتة فالعادات هف بيف العىاصر الثقافية ا

ىسبيا، كهتغيرة تبعا لذلؾ، ألىٍا تستجيب في الزهاف كالهكاف لحاجة اجتهاعية يهكف أف تككف هستقمة عف 
الزهاف كالهكاف، كاف ها يحكـ العادة ٌك التكرار كالتعكد فيتعكد الىاس أك يعتادكا عميٍا، كها يأتي ٌىا 

ىا  الف الىاس اعتادكي، فالعيد يذٌب  ثـ يعكد -كها رأيىا سابقا -أعياد ـ االشتقاقي لكمهة عيدا أكالهفٍك  ٌك
يتخطى هفٍـك العادة االجتهاعية هسألة تكرار لعهمية هعيىة، أكالىشاط البلشعكرم كالبلكاعي لعهمية ها، 

 .3كالىاتج عف تكرار فعؿ حتى كلك كاف فعبل اجتهاعيا

، فهرتبطة بسمكؾ اإلىساف اليكهي هع ىفسً 4يؽ هف الهفٍـك االجتهاعي لٍذي الكمهةهفٍـك العادة أضف
كعبلقتً باآلخر كتككف  هقدسة بالىسبة لمهجتهع كيخضع لٍا كؿ أفرادي كيهارسكىٍا بطريقة عفكية دكف أف 

اإلجتهاعية التي  يجد لذلؾ سببان أك هبرران، كاألهر الذم ألبسٍا ٌك ذلؾ اإلهتثاؿ الجهاعي كالقبكؿ كالهراقبة

                                                             
  .28، ص .2006، 2، ط1أضكاء السمؼ لمىشر كالتكزيع ، السعكدية ،ج ، النبواتإبف تيهية، 1
  33ص  ،الهرجع ىفس2ً
ـ، 2008، دار الهعرفة الجاهعية، الجزائر، دراسة ميدانية -األنثروبولوجيا ودراسة التراث الشعبيفاركؽ أحهد هصطفى، 3

 .78ص 
هركز دراسات الكحدة  ،1ط  ،سوسيولوجية الثقافة المفاىيم واألشكاليات....من الحداثة إلى العولمة ،عبد الغاىي عهاد4

 .152، صـ2006 ،لبىافالعربية، بيركت، 
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قد تصؿ في بعض األحياف إلى الطاعة الهطمقة كتتكقؼ العادات اإلجتهاعية عمى ظركؼ الهجتهع فٍي 
 تختمؼ بحسب الهجتهعات كبحسب األزهىة الهطمقة.

 التقاليد:   - ب

ًُ ِقبَلَدة أم َجعمتٍا في عىقً، كهف التقميد في الديف ككأف اللغةن التقاليد  هعىى يفيد هف َقمََّد كَقمََّدْت
الهحافظة عمى األهاىة كذلؾ بكضعٍا عمى العىؽ، فالتقميد يعبر عف هدل ارتباط حاضر الهجتهع 

، كها يشكؿ أساس هستقبمً لذلؾ جاء ٌذا الهفٍـك ليعبر عف ارتباط اإلىساف االجتهاعي بتراثً 1بهاضيً
ان أك ركحيان بإقاهة الهادم كالركحي هف خبلؿ هحاكلة بعثً هف جديد عف طريؽ إعادة إىتاجً هادي

االحتفاالت الهعبرة عف هىاسبات هعيىة فترتدم في كؿ احتفاؿ هىٍا طابعان خاصان بً كتبقى ٌذي التقاليد 
هف  راسخة في الذاكرة الجهاعية بتىاقمً جيؿ إلى جيؿ، حيث يككف الشعكر ىحكي بقدر كبير هف التقديس،

ذا ها يهيز التقال  2يد عف العادات .الصعب أك هستحيؿ العدكؿ عىً، ٌك

فالتقاليد عبارة عف هجهكعة هف قكاعد السمكؾ الخاصة بطبقة هعيىة أك طائفة أك بيئة هحمية هحدكدة 
ىها يهارسٍا اإلىساف  ي عبارة عف أشياء أصبح هف الصعب التعرؼ عمى هعىاٌا األصمي كا  الىطاؽ، ٌك

الهجتهع لٍا السمطاف عمى ىفكس لهجرد الهحافظة ألىٍا أصبحت شكؿ هف أشكاؿ الركاسب الثقافية في 
األفراد، فٍي ثابتة ال تأخذ كال تعطى، بؿ تحفظ تهاسؾ الجهاعة الثقافية، باالعتهاد عمى هعطيات ثابتة 

  3عمى صعيد الهعتقد الديىي أك القاعدة االقتصادية السائدة أك الهعطيات البيئية كالجغرافية العاهة.

إرتباط الحاضر بالهاضي كارتباط اإلىساف اإلجتهاعي يعبر هف الىاحية السكسيكلكجية عف هدل 
بتراثً الهادم كالركحي الذم يشكؿ أساس هستقبمً عف طريؽ إعادة إىتاجً هاديان  كركحيان بإقاهة 

كيتً الثقافية، ككها تعبر التقاليد عف هجهكعة قكاعد  اإلحتفاالت كبعض الطقكس الهعبرة عف إىتهائً ٌك

                                                             
  .13صالهرجع ىفسً، 1
  15هحهد سعيدم ،الهرجع السابؽ، ص 2
  36ص ،الهرجع ىفس3ً
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كاإلتفاؽ الجهعي كتستهد قكتٍا هف الهجتهع كها تعىي إىتقاؿ العادات هف  السمكؾ التي تىتج عف الرضا
 1جيؿ إلى جيؿ هف خبلؿ التيارات اإلجتهاعية كعف طريؽ التكرار.

اكتسب هفٍـك التقميد بعدا جديدا يعبرعف هدل ارتباط حاضر الهجتهع بهاضيً، كها يشكؿ أساس 

الركحي، كهحاكلتً  -اإلىساف االجتهاعي بتراثً الهادم هستقبمً، لذلؾ جاء ٌذا الهفٍـك ليعبر عف ارتباط
بعثً هف جديد، عف طريؽ إعادة إىتاجً هاديا أك ركحيا  بإقاهة االحتفاالت الهعبرة عف هىاسبات هعيىة، 
فترتدم في كؿ احتفاؿ هىٍا طابعا خاصا بً، كأىكاعٍا هعيىة هف السمكؾ الطقسي كالرهزم غالبا ها يككف 

هفكر فيً، فيأخذ طابعا شعبيا  كهىحى فكلكمكريا، يىتٍي عادة باىتٍاء الهىاسبة  غير هفٍـك أك غير

االحتفالية، إال أىً يبقى راسخا في كعي أك ال كعي الجهاعة التي تتىاقمً جيبل عف جيؿ،كتشعر ىحكي بقدر 
ا )التقاليد( ذا ها يهيٌز عف  كبير هف التقديس، كترل أىً هف الصعب بؿ الهستحيؿ العدكؿ عىً، ٌك

عىاصر الثقافة التي تىتقؿ هف جيؿ إلى جيؿ عبر الزهف كتتهيز بكحدة  تهثؿ كالتقاليد بٍذا، 2العادات

ي ىهط سمككي يتهيز عف العادة بأف الهجتهع يقبمً عهكها دكف دكافع أخرل، عدا 3أساسية هستهرة ، ٌك
 .التهسؾ بسىف األسبلؼ

 أىمية العادات والتقاليد اإلجتماعية:  -2

ال يهكىىا تصكر قياـ أم هجتهع هىظـ دكف عادات كتقاليد، فٍي الدعائـ التي يقـك عميٍا التراث التقافي 

ريان هف أكبر  ي القكل الهكِجٍة ألعهاؿ األفراد كحياتٍـ، بحيث تعتبر عاهبلن جٌك في كؿ بيئة اجتهاعية، ٌك
جتهع ككؿ أفعالٍـ، كتحدد هىطؽ كأقكل عكاهؿ التىظيـ كالضبط في عبلقات األفراد، سكاء في داخؿ اله

 الترابط التعاهؿ فيها بيىٍـ.

كها ٌك هعركؼ أىٍا غير هكتكبة، كلكىٍا هحفكظة في الصدكر، ىكلد فىجد آبائىا بٍا هتهسكيف، كعميٍا 

هحافظيف، كسرعاف ها ىجد أىفسىا همزهيف بالتهسؾ بٍا هسؤكليف عف احتراهٍا كالخضكع لٍا، حتى 
 تجىب سخطً، كىشعر باإلىتهاء إلى الجهاعة كىحس اإلىدهاج فيٍا.ىتكصؿ لرضا الهجتهع كى

                                                             
، 2ط دراسة في عمم اإلجتماع العسكري، –العالقات اإلجتماعية في القوات المسمحة حسيف عبد الحهيد ، أحهد رشكاف، 1

 .69ـ، ص 2004الهكتب الجاهعي الحديث، اإلسكىدرية، هصر، 
 .22ص ،ـ1986، الهؤسسة الكطىية لمكتاب، الجزائر، منطقة بسكرةالقصص الشعبي في عبد الحهيد بكرايك ، 2
 .398، ص1978إىكميزم فرىسي عربي، بيركت، هكتبة لبىاف،  معجم مصطمحات العموم االجتماعية،أحهد زكي بدكم، 3
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كها أف العادات كالتقاليد تدخؿ في سائر ىكاحي الحياة اإلجتهاعية لتىظيهٍا كضبطٍا، كها ىرل أيضان أف 
''أفبلطكف'' كاف عمى صكاب عىدها ىادل في كتابً ''القكاىيف'' بضركرة احتراـ العرؼ كالتقاليد كالعقائد 

قكس الديىية ألف ٌذي األهكر كها إليٍا تككف هجهكعة هف القكاىيف غير الهكتكبة، فٍي الدستكر غير كالط

 الهدكف الذم ال يقؿ شأىان في حياة الهجتهع عف الدستكر الهكتكب.

كىجد اليكىاىيكف أيضان أطمقكا اصطبلح ''ركح الجهاعة'' عمى هجهكعة اإلستعهاالت الخاصة كاألفكار 
ا ككحدة هىفردة عف هجهكعات أخرل.كالهعايير كال ا، لتبرٌز  1قكاىيف التي تهيز هجهكعة عف غيٌر

كها يعاب عمى العادات كالتقاليد أىٍا تهيؿ إلى الجهكد كأىٍا تقؼ حائبلن ضد التجديد كالتطكر، كلكف ىفس 
ا بعض الهفكريف كخاصة ''بكتهي'' أىٍا فضيمة تدعك إلى اإلستقرار اإلجتهاع ي كتدعك ٌذي الصفة يعتبٌر

إلى التطكر تطكران بطيئان في خطكات ثابتة، فٍي فضيمة هفيدة لمىاس في الهجتهع ألىٍا تبعد عىٍـ الىتائج 
 .2السيئة

 .األعراس والختان )الطيارة(ثانيًا: 

تعد األسرة الىكاة األساسية لتككيف الهجتهع كلٍذا فإف اإلسبلـ دعا إلى تككيف األسرة في  األعراس: -1

ىطاؽ الشريعة كالديف اإلسبلهي، كذلؾ عف طريؽ  الزكاج الذم يعتبر ىصؼ ديف اإلسبلـ كالطريقة 

بىاتٍـ  الكحيدة لمتىاسؿ لبلستهرار البشرية، كلٍذا يحرص التكاتيكف أك الهجتهع األدرارم عمى تزكيج
كأكالدٌـ، كتهثؿ الخطبة أكلى خطكات الزكاج فيذٌب أٌؿ العريس لطمب الفتاة لمزكاج رسهيان، كعىد 
اإلتفاؽ بيف العائمتيف يتـ اصطحاب هعٍـ ٌدية هتكاضعة ألٌؿ العركس تتككف هف ألبسة، كقطع 

بكؿ كاألٌازيج ، كتقاـ األعراس بالهىطقة عمى كقع الط3قهاش بألكاف هختمفة كحمي، كهكاد غذائية

                                                             
دار الىٍضة العربية لمطباعة  مع بحث ميداني لبعض العادات اإلجتماعية،-القيم والعادات اإلجتماعيةفكزية دياب، 1

 )بتصرؼ(.107ـ، ص 1980كالىشر، بيركت، لبىاف، 
، الهكتبة الهصرية لمىشر إتجاىات األسرة العربية نحو عادات الزواج في الثقافات التقميدية المتغيرةفادية عهر الجكالىي، 2

 . 34ـ، ص 2004كالتكزيع، إسكىدرية، هصر، 
 .46ـ، ص 2020، دار األياـ لمىشر كالتكزيع، عهاف، األردف، 1ط والصحراء،األنثروبولوجيا أسهاء باشيخ، 3
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الشعبية التي يقـك بٍا أفراد الهجتهع بالتحضير لٍا هف عدة شٍكر أك أياـ ىظران لها لمهىاسبة هف أٌهية 
ا هىاسبة شعائرية لـ تأتي هف فراغ  .1ىفسية أفراد الهجتهع، ككذلؾ اعتباٌر

لعريس كأٌؿ العركس، كها تتهيز ٌاتً اإلحتفالية بالعديد هف العادات كالتقاليد كالطقكس يهارسٍا أٌؿ ا

إضافة إلى هيزة التعاكف بيف أفراد الهجتهع األدرارم خبلؿ ٌاتً الهىاسبة سكاء هف الىاحية الهادية أك 
ا  الهعىكية، حيث تقسـ األعهاؿ كاألدكار قبؿ كخبلؿ كبعد العرس عمى الىسكة كالبىات هف أجؿ إىجاٌز

أك  *(2)س، إضافة إلى تعاكف رجاؿ القصربشكؿ سريع، ككذلؾ هف أجؿ هساعدة أٌؿ العركس أك العري

الحي فيها يخص شراء هستمزهات العرس هف هكاد غذائية كخضر كهاشية، ككذا الذبح، كتجٍيز األهاكف 
التي يستقبمكف الضيكؼ فيٍا...إلخ، ىاٌيؾ عف أياـ اإلحتفاؿ فالجهيع يتعاكف لمترحاب بالهدعكيف كتقديـ 

 الهأككالت كالشام كالهساعدة بكسائؿ التىقؿ.

الختاف لغة كها جاء في لساف العرب البف هىظكر: ''الختف أبك الهرأة  :()الطيارة، الزيانةالختان -2

الرجؿ كأخك اهرأتً كؿ هف كاف هف قبؿ اهرأتً، كاألىثى ختىة كخاتف الرجؿ الرجؿ إذا تزكج إليً، كفي 
الحديث: عمى ختف رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ أم تزكج ابىتً، كاإلسـ الختكىة، كالختف: زكج فتاة 

ا ختاف لمزكج.القـك  3، كهف كاف هف قبمً رجؿ أك اهرأة فٍـ كمٍـ أختاف ألٌؿ الهرأة كأبٌك

يحتفؿ الهجتهع الجزائرم كغيري هف الهجتهعات بٍذي الهىاسبة كحسب عادات كتقاليد كؿ هىطقة أك كالية أك 

يات الخطكبة، أك جٍة، إاّل أىٍـ إتحدكا اليـك في ربط ٌذي الهىاسبة  ببعض اإلحتفاليات كاألعراس كاحتفال

                                                             
عداد الكسكس نموذجًا(رشيدة بف عبيد، 1 دراسة ميدانية -دور اإلحتفاالت الشعبية في تفعيل العمل المنزلي)تحضير وا 

عمـك اإلسبلهية، قسـ العمكـ ، رسالة هاجستير، كمية العمـك اإلىساىية كاإلجتهاعية كالببمدية أوالد أحمد تيمي بأدرار
 .86ـ، ص 2017اإلجتهاعية، جاهعة أحهد دراية، أدرار، الجزائر، 

(
2

يعرؼ القصر بأىً إشارة رهزية لتمؾ الهجهكعات السكىية التي تشغؿ أحياىان هساحات صغير كأخرل كبيرة تهكف  القصر: *(
ك هقسـ إلى هجهكعات هف  هحصىة أك عمى األقؿ تقع فكؽ أهاكف هرتفعة، باإلضافة إلى قربٍا هف األكدية كالكاحات، ٌك

ف الشكارع الضيقة كالهمتكية القميمة التعرض ألشعة الشهس األحياء الخاصة  بكؿ قبيمة أك عرش تربط بيىٍها هجهكعة ه
 .66أسهاء باشيخ، الهرجع السابؽ، ص نقاًل عن: كالتي تمتقي في ساحة  عاهة تعد قمب قمب القصر. 

 . 139، الهرجع سابؽ، ص إبف هىظكر3
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احتفاليات الكالدة، عمى خبلؼ البعض اآلخر هىً فغىٍـ يخصصكف يكهان خاصان تقاـ فيً ٌذي الهىاسبة 
 1خاصة إذا كاىت األسرة هيسكرة الحاؿ هاديان.
 يتضهف ختاف األطفاؿ الذككر داللتيف ٌها:

حمة إجتهاعية كعهرية أىٍا تغير هف هكاىتً اإلجتهاعية هف خبلؿ طقكس الهركر، حيث يىتقؿ هف هر  -1
 هعيىة إلى هرحمة أخرل، تخرجً هف الكضعية الٍاهشية.

أىٍا تدخمً في صىؼ الهطٍريف جسديان عمى األقؿ، إلى جاىب اإللتزاـ كالتقيد بٍذي العادة التي تصىؼ  -2

 ضهف الطقكس الديىية اإلسبلهية كالطقكس التقميدية.

ـ صغار، ألف ٌذا  أها عف سف الختاف أك الطٍارة فأفضمية عاهة أفراد الهجتهع الجزائرم ختاف أطفالٍـ ٌك
 العهؿ هف الضركرم أف يقـك بً كؿ هسمـ كاألهر يقتصر عمى الذككر.

لذا كاف كاف عمى أفراد الهجتهع التكاتي كباقي الجزائرم أف يىتٍجكا ىفس الىٍج، كيقكهكف بختف أك تطٍير 

أك في بعض األحياف لدل البعض اآلخر بعد  أك تزييف أبىائٍـ ها بيف الخهس سىكات كالعشر سىكات،
 2هركر أسبكع هف كالدة الطفؿ.

كتختمؼ العادات كالتقاليد في الهجتهع األدرارم هف هىطقة إلى أخرل، حيث يقكؿ ''هحهد هقدـ'' أىً في 
أف ٌذي العادة تقـك ، ك (3*) بالتككريرة(هساء ذلؾ اليـك الهكعكد يقدـ الطفؿ لجهاعة القصر حيث يقكهكف )

ي تقرأ )بردة البصيرم( فيىفؽ رب العائمة عميٍا ببعض األطعهة الدسهة يككف ٌذا عادة  بٍا الجهاعة ٌك
بيف صبلة العصر كفي الهساء تقـك الىساء بتخضيب يديً كرجميً كها تقـك الىساء بتبخيري ثـ تضع عمى 

 .4يحهيً هف العيف كيبعد عىً الحسد عبائتً البيضاء ها يطمؽ عميً بخط جبريؿ)+( يعتقدكف أىً

                                                             
ة دركس العمكـ اإلجتهاعية، ، سمسمالثقافة والمجتمع واألنثروبولوجيا الثقافية والبحث الميدانيهحهد حسف غاهرم، 1

 .138جاهعة قسىطيىة، هعٍد العمـك اإلجتهاعية، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، بف عكىكف، الجزائر، دكف سىة، ص 
 .370ـ، 2007، دار الكتاب العربي، القبة، الجزائر، 02ج توات واألزواد،هحهد الصالح حكتية،  2
 أهاـ جبٍتً كفكؽ أذىيً.ٌي عبارة عف تحسيف رأس الطفؿ 3 التكويرة:*()
2

، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، الجزائر، بنائية تقسيم العمل المأجور في المجتمع الواحي القصوري التواتيهبركؾ هقدـ، 4
  .18ـ ص 2016
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كتقـك العديد هف العائبلت في بعض الهىاطؽ األخرل بتمبيس الطفؿ بمباس هتهثؿ في عباءة هزخرفة 
بالزعفراف كسركاؿ أسكد أك أبيض، كذلؾ العقد الهصىكع بعكد الىكار )القرىفؿ( ككدعة كسكيف صغير، 

لهخصص إضافة إلى الحىة كالحمؽ هها يزيدي جهاالن يعمؽ لمهختكف هف  الكتؼ إلى الخصر هع المباس ا

 كتهيزان أكثر كتغىي الىساء هع الزغردة قائبلت: 

 1الهختار يا الهختار      الحهد  عمى ديف اإلسبلـ

كها كضح ''عاشكر سرقهة'' العادات كالتقاليد التي تخص ختاف أك طٍارة األطفاؿ بالهجتهع التكاتي 

 2كاآلتي:

لباسً عباءة بيضاء فضفاضة. اإلتياف بالطفؿ -  الذم يراد ختىً كا 
اإلتياف ها يسهى بالمٍجة التكاتية ''الهٍراس الكبير'' أك ''هٍراس السفكؼ'' كقمبً عمى رأسً كيجمس  -

 فكقً الطفؿ الهراد القياـ عميً بالعهمية.

كضع بيضتيف طازجتيف في فـ الطفؿ إحداٌها في الجىب األيهف كاألخرل في الجىب األيسر  -
 لتجىب البكاء القكم.

 تغهض عيف الطفؿ كيحكـ شدي. -
 تجٍيز سكيف حاد يتـ بً القطع. -

 بعد عهمية القطع تكضع الحىاء الهطحكىة عمى هكاف الجرح. -
كها يبلحظ في كقتىا الحالي أىً تغيرت الكسائؿ التقميدية الهستخدهة في الختاف إلى كسائؿ            

ك ''الختاف'' إلى البيت كاستخداـ السكيف في عهمية الختف، أضحى حديثة، فبدالن هف جمب ''الزياف'' أ

باإلهكاف أخذ الطفؿ إلى الهستكصؼ أك الهستشفى، حيث يقـك بالعهمية طبيب جراح هختص كاستخداـ 
ا هف الكسائؿ كاألدكات.  هخدر في هكاف الختف كهقصات هعقهة كغيٌر

                                                             
رسالة هاجستير في األىثركبكلكجيا، كمية  دور التراث الالمادي في الحفاظ عمى اليوية أىميل نموذجًا،خديجة بمهير ،  1

العمـك اإلىساىية كاإلجتهاعية كالعمـك اإلسبلهية، قسـ العمـك اإلجتهاعية، هدرسة الدكتكراي لؤلىثركبكلكجيا، جاهعة أحهد دراية، 
 .152ـ، ص 2017أدرار، الجزائر، 

راف، الجزائر، دكف سىة، صدار الغر  الرقصات واألغاني الشعبية )مدخل لمذىنيات(،عاشكر سرقهة، 2    .96ب، ٌك
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ي أكمة ''الهردكد'' أك كبعد عهمية الختاف يتـ استقباؿ الضيكؼ كتحضير  األكمة الخاصة بٍذي الهىاسبة ٌك
''البركككس'' كفكقً لحـ الدجاج، كيكضع في القصاع لمضيكؼ الحاضريف أك الهتكاجديف في الهىزؿ، أها 
الجيراف كخاصة هىٍف الىساء الكبيات في السف فيتـ إرسالً لٍف إلى بيكتٍف كالعادة أصبحت تقاـ في 

 صة بهىاسبة إحتفالية الهكلد الىبكم الشريؼ أك احتفالية الكالدة.الهىطقة بشكؿ جهاعي خا

 ثالثًا: الضيافة:

يشتٍر سكاف تكات عهكهان بالضيافة كالكـر الهىقطع الىظير كيختمؼ حسب حاؿ كؿ فئة سكاء  
كاىت هف الفئات الغىية أك الفقيرة، فمها يأتي ضيؼ يتـ استقبالً في دار هخصصة لمضيافة كيكـر ٌىاؾ 

الشيئ الهكجكد في ٌذا البيت كالذم تتجهع بعدة طرؽ، فهثبلن لها يذبح أم أحد هف أٌؿ القصر شاة  هف
كذا  أك خركؼ فإىً يقدـ لٍذا البيت ىصيبان هها كاىكا قد اتفقكا عميً ليخزف فيٍا ليـك قدـك الضيؼ ٌك

ىاؾ هف يٍدم بىفسً ها تيسر لً لٍذا ا لبيت، كقد غرس اآلباء العهمية تككف بعد حصاد الغمة...إلخ، ٌك
ا عبر األجياؿ، كقد تىافس السكاف في ذلؾ كلٍـ هقكالت شعبية  1صفة إكراـ الضيؼ في أبىائٍـ ليتكارثٌك

يرددكىٍا تدؿ عمى تأصيؿ ٌذي الفكرة عىدٌـ، فقد كاف البعض هىٍـ يدخر أفضؿ األطعهة كالتهر كالعسؿ 
 كالزبيب ليقدهً إلى ضيكفً.

ساس الهصالح الهشتركة ٌذي الصفة هتأصمة في التكاتييف ترجع إلى عكاهؿ عدة : عمى أرابعًا: التعاون3

جغرافية كاقتصادية كاجتهاعية حيث ''أف  العكاهؿ الجغرافية كالهىاخية تمعب دكران كبيران في ذلؾ كتدفعٍـ 
لكثير هف ، هف ذاؾ اإلحتفاالت كاألعراس أك الكفاة ىجد أف ا2إلى التعاكف في جهيع الشؤكف اإلجتهاعية''

ا هف هختمؼ الهكاد الغذائية كالهالية، كحتى  العائبلت تحهؿ هعٍا هساعدات كبيرة عمى قدر يسٌر
ي  ا في هكاسـ الحرث كالبذر كالحصاد كحفر اآلبار ىجدٌـ يتعاكىكف بيىٍـ فيها ٌك الحيكاىية، كالدجاج كغيٌر

                                                             
 .44أسهاء باشيخ، الهرجع السابؽ، ص   1
 .135ـ، ص 1997، دار األهة لمطباعة، الجزائر، 2ط نفسية الشعب الجزائري،أحهد بف ىعهاف،  2
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كتعتبر ٌذي الهساعدات كديف يجب سدادي عىد الحاجة، ٌذي الهساعدات أك  *(1)ها تسهى )بالتكيزة(

 الهشاركة اإلجتهاعية تعد أحد سهات تكافؿ الهجتهع كتضاهىً. 

  المجتمع المحمي )أدرار(بية والثقافية ديناإلحتفاالت ال/ 3

  :االت بالهىطقة تعتبر اإلحتفاالت الديىية بالهجتهع األدرارم هف أٌـ اإلحتفاإلحتفاالت الدينية

ا بالعديد هف الهظاٌر كالعادات كالطقكس التي تختمؼ عف باقي هىاطؽ الكطف، إذ تحضى  ىظرا لتهيٌز
البعض هىٍا بشعبكية كبيرة جدان لدرجة أف الكثير هف السياح يأتكف كؿ سىة هف داخؿ الكطف كخارجً 

ا، كسىعرض فيها يمي أٌـ ٌاتً اإلحتفاالت  .لحضكٌر
 :لمولد النبوي الشريفإحتفالية اأواًل: 

 يعد اإلحتفاؿ بهكلد خير خمؽ ا هحهد صمى ا عميً كسمـ هف بيف االحتفاالت التي تمقى قبكالن  
كاٌتهاـ كبير في الهجتهعات االسبلهية ، فيهجدي األشخاص كيقدسكىً الرتباطٍا بشخص الرسكؿ صمى 

ا عميً كسمـ لمتذكير بخصالً كلىيؿ شفاعتً . كهف خبلؿ ٌذا االحتفاؿ الذم يقاـ في جهيع أىحاء العالـ 
الهسمهكف ٌذي السىة  تتعدد هظاٌر االحتفاؿ بً هف دكلة إلى أخرل ، كهف هجتهع إلى آخر أيف يحيي

الىبيمة بإقاهة حمقات الذكر، كالسيرة الىبكية لمتعريؼ بشخصً صمى ا عميً كسمـ في الهساجد، ككذا 
 الهدائح الديىية، كالقصائد الهحهدية، كالتي تتهيز بأىٍا تقرأ عمى هساهع الجهيع.

الهكلد الىبكم، كذلؾ بهطمع شٍر كيحتفؿ الهجتهع األدرارم عمى غرار الهجتهعات الجزائرية كاالسبلهية ب
ربيع األكؿ، فتتعالى الزغاريد، كتتعالى القصائد كالهدائح في هدحً صمى ا عميً كسمـ. كتختمؼ العادات 
كالتقاليد الهتبعة في إحياء ٌذا االحتفاؿ هف هىطقة إلى أخرل كؿ حسب عاداتً كتقاليدي، كيشٍد الهجتهع 

اؿ بٍذي الهىاسبة الديىية، ٌذي الهىاسبة التي لٍا هيزة كطعـ خاص عمى األدرارم بقصكري الهتراهية االحتف
غرار االحتفاالت الشعبية األخرل، فهع هطمع الشٍر حتى تىطمؽ االحتفاالت في هعظـ قصكر الكالية، 
فبعد صبلة الهغرب تبدأ القصائد الكترية في هدح هحهد صمى ا عميً كسمـ في الهساجد إلى حيف كقت 

                                                             
*(

1

هظاٌر تشهؿ ٌذي الظاٌرة األىشطة اإلجتهاعية كيبرز ٌذا الىكع هف التضاهف جميان في األعراس كأثىاء التويزة: (
اإلحتفاالت الهختمفة كالزيارات كاألعياد كالهآتـ حيث يتحد عهؿ الرجاؿ كالىساء في تحضير كؿ ها يتعمؽ بالكليهة، كها تعـ 

 جهيع األىشطة اإلقتصادية في هكاسـ الحرث كالحصاد.
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ك ها يعرؼ في الهىطقة بصبلة الع ) البشير(، فتقرأ هختمؼ القصائد كالٍهزية، البردة، ػشاء، ٌك
 لخ. إالبغدادم...

كيتخمؿ ٌذا كمً الشام كبعض األكبلت التقميدية كالحمكيات التي تعدٌا األسر كصدقة إلى الهساجد خبلؿ 

ع هكلد الىبكم الشريؼ( التي تقاـ أها احتفالية )سبك ٌذا في الشٍر الكريـ، كخاصة في األياـ األكلى هىً، 
فتعتبر تظاٌرة ديىية كاجتهاعية كثقافية باإلضافة الى ككىٍا أسبكع اقتصادم  ،بالكالية ''تيهيهكف''في هديىة 

التي يقع إقميهٍا في غرب الصحراء الكبرل بالجىكب الجزائرم شهاؿ كالية أدرار،  (1)*بهىطقة قكرارة

حيث تتكافد ب،  2هىحصرة بيف الحد الجىكبي لمعرؽ الغربي كالحافة الشهالية لٍضبة تادهايت ككاد الساكرة

حتفاؿ إليٍا كفكد كقكافؿ هف عائبلت الزائريف هف كؿ ىاحية هف الكطف كحتى هف بعض الدكؿ األخرل لئل
 .3بٍذي الهىاسبة

 :احتفالية )سبوع المولد النبوي الشريف( بتيميمون 

 التعريف باحتفالية )سبوع المولد النبوي الشريف( بتيميمون: -1

يحتفى'' بػسبكع الهكلد الىبكم''  الذم يصادؼ اليـك السابع بعد يـك هيبلد الىبي هحهد صمى ا  
قؿ هىذ اليـك األكؿ لمهكلد ىحك قصكر ''سيدم الحاج عميً كسمـ هف طرؼ هجهكعات هف الزكار تتى

بمقاسـ'' ك''تيهيهكف'' ك''هاسيف'' قبؿ أف يمتقكا في سابع يـك بزاكية ''سيدم الحاج بمقاسـ''، أيف تبمغ 

                                                             
(

1

يحدٌا هف الشهاؿ كالية البيض، كجىكبان كاحات تكات، كهف الشرؽ كالية غرداية، كهف الغرب كالية بشار،  إقميم قورارة:*(

كمـ، كتهتد بيف خطي عرض  210هف هجهكع هساحة الكالية، كالتي تبعد عىٍا بػ  2كمـ 65.000تتربع عمى هساحة تفكؽ 
د هف الكاحات كالقصكر، تهتد في سٍكؿ رهمية جىكب شرقان، تشتهؿ عمى عد 1غربان ك  4شهاالن كخطي طكؿ  60إلى  30

العرؽ الغربي الكبير حكؿ ٌضبة تادهايت في جٍاتٍا الثبلث الشهالية كالجىكبية كالغربية.)أكصديؽ عبد الحي، هف ديكاف 

األصالة  ،  الجهعية الثقافية تيفاكتزيرم لمهحافظة عمى-قصائد عمى لساف الشيخ التيهيهكىي الحاج بركة فكالىي-األٌميؿ
 .14ـ، ص 2014تيهيهكف، أدرار، الجزائر، -كالتراث

1
 (، أطركحةم )دراسة تاريخية من خالل الوثائق المحمية19م و18ه/12توات واألزواد خالل القرني  هحهد حكتية،2

 . 207ـ، ص 2003الجزائر، جاهعة دكتكراي دكلية في التاريخ الحديث كالهعاصر، قسـ التاريخ، 
2

الرمزية الروحية واالجتماعية والتاريخية لالحتفال بالمولد النبوي الشريف ) السبوع( بمنطقة بف خالد ،  عبد الكريـ3

ـ، 2019 الجزائر، ،بر الهخطكطات الجزائرية بأفريقياهديرية الثقافة كهخكة اسبكع الهكلد الىبكم الشريؼ، ، ىدتيميمون

 .4ص
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االحتفالية ذركتٍا كاستعراض فىتازيا الخيكؿ التي كاىت عادة قديهة، حيث كاف يتـ هشاركة الخيكؿ 
ئؿ زىاتً بالقكرارة في االحتفالية كالتي تـ إحيائٍا هف جديد هف طرؼ جهعية بفرساىٍا هف كبار قبا

''العاديات'' بتيهيهكف، كيرل البعض أف االحتفاؿ بالهكلد الىبكم يبدأ هف طمكع شٍر ربيع األكؿ بقراءة 

ا إلى غاية يك   18ـ القصائد الهحهدية في هدح الرسكؿ صمى ا عميً كسمـ هف بردة كهتف الٍهزية كغيٌر
، كقد أدرجت هىظهة األهـ الهتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة )يكىسكك( الزيارة السىكية "سبكع 1هف ربيع األكؿ

الهكلد الىبكم" بتيهيهكف ضهف القائهة التهثيمية لمتراث الثقافي اإلىساىي غير الهادم كفقا لها أعمىتً 

الىبكم" الذم أعد همفً الهركز الكطىي  ـ، كجاء اإلعبلف عف تصىيؼ "سبكع الهكلد2018الهىظهة سىة 

لمجىة الحككهية الدكلية لصكف التراث  10ألبحاث ها قبؿ التاريخ كاألىتركبكلكجيا كالتاريخ خبلؿ الدكرة اؿ
دكلة، كتـ تقديـ ٌذا الطقس  175الثقافي غير الهادم بالعاصهة الىاهيبية كيىدٌكؾ بحضكر ههثميف عف 

ىها خصكصان كههارسة اجتهاعية تتضهف صىاعات حرفية كتقاليد  لمتصىيؼ ليس فقط كحدث احتفائي كا 
ا عاهؿ تراثي.  2كتعابير شفكية بيىٍا المغة باعتباٌر

 الرمزية التمثيمية إلحتفالية) سبوع المولد النبوي الشريف( بمدينة تيميمون: -2
الرمزية التاريخية واألسطورية لمؤسس إحتفال )سبوع المولد النبوي الشريف( في تيميمون الشيخ  - أ

 ''سيد الحاج بمقاسم'': 

ٌػ كفي راكية 921ٌػػ، 9يعكد هيبلد الشيخ ''سيد الحاج بمقاسـ'' أكاخر القػػرف التاسػػع لمٍجػػرم  

" ىزؿ أجدادي األكائػؿ بقصر "باهمكؾ" ػ كيبدك أىً ق فػػي بمػػدة "أكسػػيؼ925اخرل هف احد احفادي اىً كلد 
ىسبة ألحد أجدادي ، ثـ تفرقكا عبر أقاليـ تكات: لغهارة بىاحية بكدي، تيىيػبلف بأدرار، كهٍدية بأدرار، كزاكية 
الشيخ سيدم عبد القادر بفىكغيؿ، كال تػزاؿ ذريتٍـ هكجكدة كهعركفة بٍاتً القرل إلى اآلف، حيث يشير 

ثيف أىً لها حدث صراع كتحالفت العرب ضد األهكيف جاء ثبلثة قكات الى تكات بجيكشٍـ بعض الباح
                                                             

السياحة والفالحة الصحراوية -في الجنوب الجزائري التنمية المحميةآفاق  ككلد الصديؽ هيمكد، ،عبد الكريـ بف خالد 1

، باتىة، الجزائر، الجزء األكؿ، دار الهثقؼ لمىشر كالتكزيع، 1، ط-لمستقبل إقتصادي واعد بدائل حيوية، رىانات واقعية

 .337ـ، ص 2018
الثقافية كسبؿ حهايتٍا في كالية ادرار، هديرية ، يـك دراسي حكؿ الهتهمكات حماية التراث الالمادي، بف خالدعبد الكريـ 2

 ـ.2018هام  13يـك الجزائر، أدرار،-الثقافة كهخبر القاىكف كالهجتهع ، جاهعة أحهد دراية
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الهختمفة اثىاف هىٍـ كاىا اهكييف  االكؿ يسهى" يكسؼ" كتكقؼ عىد ''ات سعيد'' اكالد سعيد هسيطرا عمى 
اطؽ ''تيف عيسى، جىتكر(، كالثاىي يسهى ''باهمكؾ'' كاقاـ ههمكتً في حدكد هى-قصكر )سهجاف الكرط، ات

ط الغير الهىظـ كالغير الهعركؼ هف الىاحية القبمية كالتابع لسمطة  زيرم اجدير كطمهيف'' كالثالث هف الٌر

 1.االهكيف، كقد بسط ىفكذي عمى هىاطؽ )تاكرسيت، اكقركت، كلهطارفة، دلدلكؿ(
ا لمعمـ، فأخذ العمـ عف حيث سافر طالبان لمعمـ كالهعرفة بهديىػة ''تادلػة'' بىي هبلؿ بالهغرب األقصى طمب

، حيث اخذ الطريقة عف الشيخ  شيخً السػيد ''عمػي بػف إبػراٌيـ'' كالد ''سيدم عهار الغريب'' هف تىكـر

''عمي بف إبراٌيـ'' عف شيخً ''سيدم عبد العزيز'' التباع عف شيخً ''هكالم هحهد بف سميهاف الجزكلي''، 

يتً لتمقيف اصكؿ الديف كالعقيدة االسبلهية عمى الىٍج أذف لً شيخً في العكدة إلى ببلدي كتأسيس زاك 
الصكفي عمى الطريقة الجزكلية الشاذلية، حيػػث تعهػػؽ فػػي التصكؼ كبمغ فيً هبمغً كألؼ فيً كتاب ''في 

 2.ىٍج السالكيف''
قاسـ''، كهػا عػرؼ أيضػان بشػيخ الركػب )ركػب الحجػيج( كالهككف هف رجاؿ الديكاف : الشيخ ''سيد الحاج بم

''سيد الحاج بكهحهد''، ''سيد الحاج بكلغيث''، ''سيد عباد''، ''سيدم يدا''، ''سيد الحاج الصكفي''، ''سيد 
الحاج لحسف''، سيدم عهر'' بأكقركت، ك''سيد الحاح هحهد بف صالح'' هف عيف بمباؿ في طريقٍـ الحج 

، كهػف أبػرز الشػيكخ الػذيف تتمهػذكا عمػى ألىػً كػاف فػي هكسـ الحج يىظـ الهككب الخاص بً كيشػرؼ عميػً
يديػً ''سػيد الحػاج بكهحهػد الجػازكلي'' الهقبػكر ''بتبمكػكزة''، ''سػيد أحهػد بػف يكسػؼ بالبركػة'' ''بهاسػيف''، 

''سػيدم عبػاد بػف أهحهػد'' بػأكالد عيسػى، كهػف أٌػـ هؤلفاتً ''هىظكهة في التكحيػد''، ''هىظكهػة فػي هػدح 
الىبػي صػمى اا عميػً كسػميـ''، ''هىظكهػػة فػػي هعجػػزات الىبػػي صػػمى اا عميػػً كسػػمـ''، ك''هيهيػػة التكسػػؿ'' 

ػػا كثيػػر  3.كغيٌر

                                                             
، الهركز الكطىي لمبحكث في عصكر قصور قورارة واولياءىا في الماثور الشفيي والمناقب واالخبار المحميةرشيد بميؿ، 1

 .146ـ، ص 2008الىساف كالتاريخ، الجزائر ،هاقبؿ التاريخ كعمـ ا
الرمزية الروحية واالجتماعية والتاريخية لالحتفال بالمولد النبوي الشريف ) السبوع( بمنطقة ، بف خالدعبد الكريـ 2

  .5، 4الهرجع السابؽ، ص، ص،  ،تيميمون
الهطبعة  ،هجمة الحقيقة ،''الشريف بمنطقة قورارةالمظاىر اإلحتفالية ألسبوع المولد النبوي ''، قاسيهحهد عبد الرحهاف  ـ3

 .174، 173ص ص ـ، 2011، جكيمية 08العدد  الجزائر، العربية، جاهعة أدرار،
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تشكؿ هحطات االحتفاؿ بتظاٌرة ''أسبكع الهكلد الىبكم الشريؼ'' الذم يعرؼ هحميان ''بالسبكع'' أك ''سبكع 
جذاب يستقطب فضكؿ السكاف هف هختمؼ الجٍات كؿ سىة، خاصة كأىٍا تقاـ في الىبي'' عاهؿ تشكيؽ كاى

ك ها أٌمٍا ألف تصىؼ كتراث عالهي الهادم هف  شكؿ كقفات كهراحؿ تحاكي أشكاط الهىاسؾ التعبدية، ٌك

 1.ـ 2015طرؼ هىظهة األهـ الهتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة سىة 
البدايػة لبلحتفػاؿ بأسػبكع الهكلػد الىبكم الشريؼ في الهىطقة حيث قػد تعػددت الركايػات الشػعبية حػكؿ ل

 2 تقكؿ:

  ٌػذي الركايػة تقػػكؿ أف التأسػيس لٍػػذا االحتفػاؿ كػاف عمػػى يػد الػػكالي الشػيخ الرواية األولى :

الفاضػؿ ''سػيد الحػاج بمقاسػـ'' الػذم كػاف يتهىػى االحتفػاؿ بأسػبكع الهكلػد الشػػريؼ تكريهػػان هىػػً لمهصػػطفى 
اا فػػي أهػػري اتضػحت لػػً هعػػالـ الطريػػؽ  صػػمى اا عميػػً كسػػمـ كتعظيهػػا آلؿ بيتػً، كلهػػا اسػػتخار

فاسػػتدعى كبػػار العمهاء هف أٌؿ زهاىً هف ''بف غازم'' إلى ''تبمككزة''، حيث جهعٍـ عمػى هأدبػة غػػداء 

ـ الشػػيخ بأىػػً يريػػد أف يحتفػػؿ باألسػػبكع الىبػػكم فقالكا: ''سهعان كطاعة لػؾ '' فػاتفقكا كلهػػا فرغػػكا هىٍػػا أخبػػٌر
ػك  -عمػى أسػبكع الهصػطفى صػمى ا عميػً كسػمـ كأجازكي، كفػي الضػحى رأل ''سػيد الحػاج بمقاسػـ''  ٌك

الرسػكؿ صػمى ا عميً كسمـ فقاؿ الرسكؿ ''صدقت يا أبا قاسـ في قكلؾ بارؾ اا فيؾ كأخػذ  -ىائهػان 
ط يػا أبػا قاسػـ فػي قكلػؾ بػارؾ اا فيػؾ كأخػذ الشػيخ فقػاؿ الشيخ، كقاؿ الرسػكؿ صػمى ا عميػً كسػمـ اشػتر 

 الرسػكؿ صػمى ا عميػً كسػمـ ''اشػترط يػا أبػا قاسػـ كا ٌك الكافي'' فأخذ الشيخ يطمب قائبلن:
 أىا كأكالدم في حرهة اا كحرهتؾ.  -
 خبلئؽ يـك أسبكعؾ.طمبت اا أف يعطيىي قكة ألحهمؾ عمى كتفي كأطكؼ بؾ بػيف ال  -
 أطمب الشفاء لي كألكالدم كألٌؿ زاكيتي كلجهيع الحاضريف.    -

 ىطمب الضهاىة كالحهاية لكؿ الحاضريف.    - 

                                                             

الرمزية الروحية واالجتماعية والتاريخية لالحتفال بالمولد النبوي الشريف ) السبوع( بمنطقة ، بف خالدعبد الكريـ 1 

  .6الهرجع السابؽ، ص  ،تيميمون
الرمزية الروحية واالجتماعية والتاريخية لالحتفال بالمولد النبوي الشريف ) السبوع( بمنطقة عبد الكريـ بف خالد ، 2

 .7، 6، ص، ص الهرجع السابؽ ،تيميمون
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كبعدٌا قاؿ الرسكؿ صمى اا عميً كسمـ: ''هف لـ يقدر أف يأتي إليؾ بصرة هف الذٌب فميأتي إليػؾ بصػرة 
ج كال يفكتػً إاّل اإلسػـ إلػى أف يػرث اا األرض كهػف عميٍػا''، كهػا هػف السػفكؼ فإىػً يػدرؾ هػا يػدرؾ الحػا

اشػترط الشػيخ ''سػيد الحػاج بمقاسػـ'' هػع أكالدي أف يككىػكا خػدهان آلؿ البيػت ككػاف ذلػؾ فػي أكائػؿ القرف 

 العاشر لمٍجرة.

 :قػد حضػر فػي هىػاـ الشػػػيخ ''سػػػيد  تقػكؿ الركايػة أف الرسػكؿ صػمى اا عميػً كسػمـ الرواية الثانية

ػف الحػػػاج بمقاسػػػـ'' كقػػػاؿ لػػػً: ''سػػػتحتفؿ بػػػاليـك السػػػابع لهػػػيبلدم، كسُتَحضػػػر لػػػي كليهػػػة )هػػػد كىصػػػؼ هػػ
هف بف ''غازم''،  القهػػػح الهطحػػػكف تقػػػدهٍا ألٌمػػػؾ كالهدعكيف كالزكار''، ففرح الشيخ كاستدعى ''بكشاهية''

ك''سػيد الحػاج بكهحهػد'' هػف ''تبمكػكزة''، كقػاؿ لٍهػا: ''بأسػبكع الهكلػد الىبػكم الشػريؼ'' كبعػد اجتهػاع 
كهشػاكرة طمػب ''سػيدم أحهػد بػف يكسػؼ'' كالي ''هاسيف'' الهشاركة في ٌذا الحفؿ فأجابً الشيخ ''سيد 

كأٌػػؿ سػػيد الحػػاج بكهحهػػد سػػيمقكىؾ فػػي ديػػارؾ الميمػػة التػػي تسػػبؽ  الحػاج بمقاسػـ'' قػائبلن: ''إف أٌمػػي

السػػبكع'' كبعػػدٌا أعػػبلـ أخػػرل اىضػػهت إلػػيٍـ هثػػؿ ''عمػػـ أكالد سػػعيد'' ك''أعػػبلـ تيهيهكف )عمـ هكالم 
 الطيب('' كآخركف.

 :ػي األكثػر شػيكعان كهتفػؽ عميٍػا بىسػبة عاليػة، كتبػدأ بسػفر الحػاج ''بمقاسـ''  الرواية الثالثة ٌك

األسطكرم الشاؽ ألداء فريضػة الحػج رفقػة أصػدقائً كعىػد زيػارتٍـ قبػر الرسػػكؿ صػػمى ا عميػػً كسػػمـ 

هىٍـ أف الرد كاف عمى تحيتً ٌك دكف ألقػػكا عميػػً السػػبلـ فػػرد عمػػيٍـ فاىدٌشػػكا لػػذلؾ كاعتقد كؿ كاحد 
صػاحبً ههػا أدل بٍػـ إلػى االخػتبلؼ بيػىٍـ فقػرركا أف يعيػد كػؿ كاحػد هػىٍـ السػبلـ عميػً صػمى ا عميػً 
كسػمـ بهفػردي كلهػا جػاء دكر ''سػيد الحػاج بمقاسػـ'' قػاؿ: ''السػبلـ عميػؾ يػا حبيبػي كيػا شػفيعي يػا رسػكؿ ا'' 

 ػرد الرسػكؿ  الكريـ قػائبلن: ''كعميػؾ السػبلـ يػا حبيبػي بمقاسـ''.ف

كهػف ٌػذي الحادثػة يقػاؿ أف ''سػيد الحػاج بمقاسػـ'' قػرر عىػد عكدتػً إلػى بػبلدي كفػي الهكسػـ القػادـ االحتفػاؿ 
لً فقاـ بجهع الطرؽ بػذكرل أسػبكع الهكلػد الىبػكم الشػريؼ كأف يكرهً أحسف تكريـ إجبلالن كاحتراهان 

 الصػكفية آىػذاؾ التػي كاىت تعج بٍػا الهىطقػة.

 الرمزية الروحية والصوفية لتمثيمية )سبوع المولد النوي الشريف( بتيميمون:  - ب
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يبدأ االحتفاؿ بطمكع شٍر ربيع األكؿ الهبارؾ، في ''حي الزرقة'' بالقصر العتيؽ ك ذلؾ بإقاهة  
ذا دليؿ عمى زيارة ''سيدم هحهد اك عبد الحي ك هف سبللة ''سيدم هكسى'' ك''الهسعكد التسفاكتي''، ٌك '' ٌك

تقديس الهشيخة الهؤسسة لهديىة تيهيهكف هف خبلؿ اقاهة زيارات أحفاد الشيخ الهؤسس ''سيدم هكسى 
ذي داللة  في دار الزرقة عمى الطريقة ''الطيبية''  *(1)عية'' كاقاهة ''الحضرة''يكالهسعكد'' بقراءة القراف ''الرب ٌك

صريحة عمى التجىيد الركحي في تقديس ٌذا الطقس كاالعبلف عف بداية قراءة ''البكصيرم'' في اليكـ 
 .االكؿ، ثـ ''البردة'' كاخيرا ''الٍهزية'' في صباح الهكلد الىبكم الشريؼ

اياـ هف الهكلد كتبدأ االحتفاالت بإقاهة حمقات الباركد في تيهيهكف بحي ''الهىجكر العريؽ''  قبؿ  ثبلث  

اليـك االكؿ يسهى ''باركد سيدم اهحهد'' )حي اكالد الهٍدم (، اليـك الثاىي ''بمحاج عمي'' )حي تادهايت(، 
ربيع األكؿ(  قبؿ اليـك الذم  12اليـك الثالث  ''باركد ات حهك الزيف'' حي) ات حهك الزيف (، في )يـك 

ي'' ك''حهك الزيف'' الى زاكية شيخٍـ الكلي الصالح ''سيد يمي زيارة ''اللة حيجة'' بقدـك قبيمة ''الحاج عم
الحاج بمقاسـ'' السمطة الركحية لتظاٌرة السبكع كتجديد العٍد لهشيختً ''سيد الحاج بمقاسـ'' كاقاهة صبلة 

الظٍر كالعصر في زاكيتً كتقديـ بعض الٍبات كالعطايا هف شأىٍا اف ُتعيف دار الزاكية عمى تغطية بعض 
الكعدة'' كقراة  آيات هف ذكر ا الحكيـ )الربيعية( كبعض هف قصائدي في التكحيد كالفاتحة هصاريؼ ''

تيهيهكف االحتفاؿ برقصة  ثـ العكدة الى تيهيهكف  قبؿ اذاف الهغرب، كبعدٌا تبدا في عىد الضريح،
ربيع  12في )يـك في ىفس الهكاف في حي ''الهىجكر'' كالذم يسهي ''باركد اللة حيجة'' **( 2)''الباركد''

                                                             
*(

1

دية تحث قصائدٌا عمى عبادة ا سبحاىً كتعالى كطاعة رسكلً  -بشكمٍا الحالي–تمثل الحضرة  ( رقصة ديىي صكفية ٌز

األكلياء الصالحيف، كتستعهؿ فيٍا آلة الدؼ أك ها يسهى هحميان بػ ''الطارة'' كهجهكعة هف اآلالت اإليقاعية األخرل، كهدح 
كتقاـ الحضرة في الهىاسبات الديىية هثؿ الهكلد الىبكم الشريؼ كزيارات هقاهات األكلياء الصالحيف عادة، غير أىً كفي 

أدرار تعابير ) نقاًل عن:، ىاسبات اإلجتهاعية إستئىاسان بها فيٍا هف الهدح كالذكرأياهىا قد تعقد حمقة الحضرة حتى في اله
 .(12ـ، ص 2009، هحافظة الهٍرجاف الثقافي الهحمي لمفىكف كالثقافات الشعبية لكالية أدرار، ثقافية وتقميدية وشعبية

 **(
2

ي رقصة قتالية كاىت تستعهؿ لمدفاع عف القرل كالقصكر البارود( ي ترتبط إرتباطا كثيقا بالزيارات التي : ٌك بالهىطقة، ٌك

تقاـ عمى هدار السىة كفي هىطقة تيهيهكف تكتسي طابعا ههيزان، كتبدأ الرقصة بتحضير هادة الباركد بتجهيع الفرقة بقيادة 
ؾ البىادؽ الهتبكعة قائد الفرقة كيبدؤكف بترديد كمهات شعرية يشكمكف  بعدٌا حمقة دائرية، كيعطي القائد بعدٌا إشارة إهسا

بحركات هىسجهة هع اإليقاع، حيث تككف الفرقة التي تهثؿ اإليقاع  في كسط الحمقة كقد تتشكؿ هف أربعة إلى ستة 

أشخاص يضربكف عمى الطبؿ أك الدربككة  باإلضافة إلى حاهؿ الزهار، يرافؽ القائد تكازف كاىسجاـ حركة الراقصيف ثـ 



                                                                        المجتمع فيالفصل الخامس: البيئة الثقافية لمفرد الباب األول: الجانب المنيجي والنظري لمدراسة                       
 

 
111 

، ثـ تذٌب الكفكد الى حي ''هاسيف'' )اهزقاغ ( صباحا لحضكر ''حضرة الٍادم''  األكؿ( في ىفس اليـك
تيهىا بالٍادم صمى ا عميً كسمـ كالفاتحة، ليتحكؿ الهظٍر االحتفالي بالهكلد الىبكم الى حي ''بكيحا'' 

ي زكجة ''سيد الحاج بمقاسـ'' كها تقكؿ الركايات ربيع األكؿ(  بهىاسبة زيارة  ''اللة حيجة 12في )يـك  '' ٌك

الشفكية، حيث أىٍا في أثىاء العكدة هف رحمة أحد هكاسـ الحج قاؿ لٍا الشيخ: ''لقد ىسيت ىعمي في الحج'' 
كأشارت إلى جاىبً فاستدار الشيخ فكجدي بجاىبً عىدٌا اىدٌش كتفطف أىٍا كلية هف أكلياء ا ''اهرأة  -

صمة عىد ربٍا فقاؿ لٍا: ''أسداف ال يهكف أف يمتقيا في غاية''، كَقَصَد بذلؾ بأىٍها يهمكاف صالحة'' كا

بركات هتشابٍة كبعدٌا تفرقا كأصبحت "اللة حيجة" تبدأ الهكسـك باالحتفاؿ بالهكلد الىبكم الشريؼ )يـك 
 1.ربيع األكؿ( 18ربيع األكؿ( كالشيخ يختهً بإقاهة السبكع )يـك  12

 

 الجمالية والفنية لتظاىرة )سبوع المولد النوي الشريف( بتيميمون:الرمزية  - ج

تقـك الفرؽ التراثية بتقديـ عركض فمكمكرية شيقة لمباركد كالقرقابك كالحضرة بباحة القصر العتيؽ،   
أها في اليـك الهكالي فتىصرؼ األىظار إلى كسط هديىة تيهيهكف إلى هكاف هرتفع يسهى جبؿ السبكع، 

قي فيً فرؽ الهريديف القصكر الشهالية ىظرائٍـ هف داخؿ أحياء هديىة تيهيهكف في هشٍد رائع كالذم تمت
يترجـ شكؽ التبلقي بعد طكؿ غياب، كبٍذا الهكقع يطمؽ العىاف ألىشطة ترفيٍية كفمكمكرية هكثفة تبدأ بعد 

المحظات الههتعة فترة الظٍيرة كسط حضكر جهاٌيرم غفير، تتٍافت عميً عدسات الهصكريف لتكثيؽ تمؾ 
كالهتهيزة التي تصىعٍا فرؽ الحضرة الههتشقة ألعبلـ كرايات تؤكد حضكر الزكايا لٍذا الهحفؿ، إلى جاىب 
عركض فرؽ الخيالة كالفاىتازيا كرقصات الباركد، حيث يستهر ٌذا الهشٍد حتى قرب هكعد غركب 

اعات كعائبلت راكبيف كهترجميف الشهس، كبعد استكهاؿ ٌذا الهشٍد تتجً الجهكع الغفيرة فرادل كجه

صكب الهحطة الختاهية لٍذي التظاٌرة ىحك زاكية ''سيدم الحاج بمقاسـ''، التي تشكؿ ذركة الحضكر الغفير 

                                                                                                                                                                                              

المجظةتخرج فرقة اإليقاع هف كسط الحمقة كيبقى القادئد يراقب اىسجاـ الحركة هع اإليقاع  يعطي إشارة إطبلؽ الىار في ٌذي
هع خركج الفرقة اإليقاعية هف الكسط كتختـ الرقصة بطمقات ىارية هكحدة في الكقت الهىاسب ليرفعكا بعدٌا بىادقٍـ إلى 

  .السهاء كذلؾ تذرعان إلى ا سبحاىً كتعالى هف أجؿ إلهاـ اإلىتصار
الرمزية الروحية واالجتماعية والتاريخية لالحتفال بالمولد النبوي الشريف ) السبوع( بمنطقة بف خالد عبد الكريـ، 1

 06..07، ص، ص الهرجع السابؽ ،تيميمون
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في الهكقع الهسهى الحفرة ىظران لكجكدي في هىخفض أرضي يمتقي فيً هريدك الزكايا هف القصكر الشهالية 
ف اسهى صكر التبلحـ االجتهاعي كالركحي كىكراف الذات بعيد كالجىكبية لمكاحة الحهراء، هشٍد يعبر ع

عف التعصب الصكفي كاإلثىي كالقبمي احتراها لقدسية الهكلد الىبكم الشريؼ، ليىتٍي االحتفاؿ بصبلة 

الهغرب قرب حفرة االلتقاء ليضرب الهكعد لمعاـ الهقبؿ في ىفس الهكاف كبىفس االحداث االحتفالية كبىفس 
 1.ههارسة التعبيرية عف الهكلد الىبكم االسهرارية في

أها قصر أكالد إبراٌيـ، فٍك هف القصكر التي يككف فيٍا االحتفاؿ بالهكلد الىبكم الشريؼ أيضا،  

ربيع األكؿ كفكدان غفيرة هف الىاس هف هختمؼ الهىاطؽ كالقصكر هف  12حيث تشٍد هع بزكغ شهس يكـ 

ركج العمـ) الراية ( تتبعً فرقة ''برزاىة'' كالجهع الكبير هف الزكار أجؿ االحتفاؿ بٍذي الهىاسبة، التي تبدأ بخ
ـ يرقصكف رقصة  ، إلى أف يصمكا إلى الساحة الكبرل لبلحتفاؿ لتىطمؽ رقصة ''برزاىة'' )*(''2''صارةٌك

 كسط تعالي الزغاريد كدؽ الطبكؿ، كصكت الهزهار، لتختتـ بدخكؿ العمـ )الراية( كالفاتحة كالدعاء لمجهيع.
ا العيش  بعدٌا يعكد أٌؿ القصر إلى هىازلٍـ، كتبدأ كفكد الزكار بالدخكؿ لتىاكؿ كجبة الغذاء التي يهيٌز

)الكسكس ( األدرارم، باإلضافة إلى بعض األكبلت األخرل كخبر الرقاؽ، خبز القمة، عيش الشعير. 
تمكل األخرل، كتستهر إلى ىفاذ جهيع  كتجدر اإلشارة أىً بعد اىتٍاء فرقة ''برزاىة'' تبدأ فرؽ ''الباركد'' فرقة

الفرؽ، فهف الزكار هف يبقى ليستهتع بٍذا الهكركث الثقافي الشعبي، كهىٍـ هف يعكد أدراجً، كهىٍـ هف 
 (.05)أىظر الهمحؽ رقـ تككف كجٍتً السكؽ التجارية التي تككف عمى ٌاهش االحتفاؿ.

 أو ختم القرآن)ستون حزبًا(: السمكةثانيًا: 

                                                             
 ـ.2017 – 12 - 08تيهيهكف تعيش عمى كقع إحياء أسبكع الهكلد الىبكم الشريؼ ، الهصدر : أخبار اليـك   1
هستخدهيف في ذلؾ العصي،  داخؿ حمقة جهاعية ٌي رقصة شعبية يتـ أدائٍا بيف اثىيف هف األشخاص رقصة)صارة(: )*( 

كيبىي اإليقاع فيً عمى تقاطع أصكات الهغىييف هع أصكات العصي الهضركبة هع بعضٍا البعض، حيث يقـك كؿ فرد 
خمفً في الهرة الهكالية، كال تستعهؿ فيً الطمقات الىارية بضرب عصاة الفرد الذم أهاهً في الهرة األكلى، ثـ الفرد الذم 

كالباركد هثبلن، فٍي هف اإليقاعات التي كاف يمتجأ إليٍا الفبلحكف أثىاء أياـ الحرث فيستعهمكف هعاكلٍـ في ذلؾ لغرض 

 التركيح عمى الىفس، كزيادة ىشاطٍا.
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رية الشاب بحسب إهكاىياتٍـ كقدراتٍـ الذاتية، فقد يحفظ الفتى القرآف الكريـ في تختمؼ عه 
ذا يعكد لمهثابرة كالهتابعة كاإلٌتهاـ هف طرؼ العائمة، خاصة إذا ها كجد أحد أفراد  السىيف الهبكرة ٌك

 ف هبكرة.العائمة يحفظ القرآف الكريـ أك أحد إخكة الطفؿ أك أهً أك أختً فقد يسٍؿ عميً الحفظ في س

تىتظـ عادات كتقاليد ختـ القرآف بإطعاـ ساكىة القصر رجاؿ كىساء يتـ اإلعداد كالتحضير لٍذي الكعدة 
عدة أياـ هتتالية يشارؾ في التحضير سكاف القصر كالجيراف، في حيف تتمقى العائمة الهشكرة كالىصح 

 كطقكس ترتيب اإلحتفاؿ هف جهاعة القصر.

فخبلؿ ليمة اإلحتفاؿ يكحؿ الحافظ كتخضب يديً كرجميً بالحىاء، كتقـك أهً بكضع خط جبريؿ عمى 

عبائتً البيضاء بهادة الزعفراف، كها تطمي حاشية أطراؼ حكاقً بالزعفراف، كفي الصباح الباكر، كبعد 
تـ تمبيس الحافظ بعباءة كحكاؽ كسركاؿ كيكضع عمى كتفيً سمٍاـ تىاكؿ كجبة الغذاء الذم تقيهً العائمة ي

)برىكس( أبيض، يأخذ أحد الهشاركيف في الكليهة هتكأ كهكجٍا، ككمها هّر عمى جهاعة هف الىاس 

يضعكف داخؿ قمهكىتً هبمغان هف الهاؿ الكؿ بحسب طاقتً كقدرتً تطكؼ الجهاعة بالحافظ بأزقة القصر 
ي رهزية أخرل يتذكر السكاف بٍا هكتاٌـ، يتمكف فاتحة الكتاب، كفي طريؽ عكدتٍـ  ثـ تتكجً لمهقبرة، ٌك

تضع الىساء القريبات هىً خكاتـ هف فضة أك ذٌب كبعض الحمي في قمهكىة برىكسً تحتفظ بٍا األـ 
 تقدهٍا لئلبف يـك زفافً، تقـك الجهاعة هع كلي الحافظ بتحديد يـك )الحفظة( أم يـك اإلحتفاؿ بختـ ستكف

حزبان، فبل تقـك العائمة بهفردٌا بٍذي الرهزية ألىٍا تحتكم عمى الكثير هف الهعاىي كاأللغاز لٍذا تككؿ 
لمجهاعة إعداد اإلحتفاؿ، كها تقـك بحفؿ ختـ البخارم، كختـ القرآف، كختـ الحمبي كالبردة، فالجهاعة هىذ 

إلستقرار داخؿ الهدف كالقصكر التي أف تجهع األٌالي باإلقميـ كاف عميٍا أف تكيؼ ىفسٍا عمى حياة ا
ا كأصبح شيخ القبيمة شيخان لمقصر كهجمس القبيمة هجمسان لمبمد 1شيدٌك

                                                             
  .20، الهرجع السابؽ، ص ي القصوري التواتيبنائية تقسيم العمل المأجور في المجتمع الواحهبركؾ هقدـ،  1
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 :إحتفالية عاشوراءثالثًا: 

تعد عاشكراء هىاسبة إسبلهية إحتفاالن باألىبياء كالرسؿ السابقيف، فٍك يـك هف أياـ ا كاىت اليٍكد 
، فقيؿ أف ا تعالى ىجّا  تصكهً فسأؿ رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ عف سبب صياهٍـ في ٌذا اليـك

أحؽ بهكسى هىٍـ''،  فيً سيدىا هكسى عميً السبلـ هف فرعكف، فقاؿ عميً الصبلة كالسبلـ: ''ىحف
كلهخالفتٍـ شرع صـك يـك التاسع كالعاشر هف ٌذا الشٍر، كهىً بدأ اإلحتفاؿ بٍذا اليـك في كؿ األقطار 

   اإلسبلهية كؿ حسب طريقتً. 
'' هىاسبة ديىية هتفؽ عميٍا بصياـ يكهٍا كاإلحتفاء بٍا، إاّل أف طابعٍا الههيز اءتعتبر إحتفالية ''عاشكر ك 

 تكاتي )أدرار( يجعمٍا كعدة أك زيارة يحتفؿ بٍا تتهيز بعدة هظاٌر أٌهٍا ها يمي:في الهجتهع ال
 بيانو وعشاء الوالدين:  - أ

  عشاء الوالدين: -1

ٌك هف بيف العادات كاالحتفاالت الشعبية التي تشتٍر بٍا هجتهعات القصكر األدرارية ، كالقميمة 

، كتعرؼ  09هف هحـر أم تقاـ يـك هىٍا فقط ، فعشاء الكالديف ٌك عادة تسبؽ اليـك العاشر  هف هحـر
بٍذا االسـ ) عشاء الكالديف ( ىسبة إلخراجٍا صدقة عمى الكالديف، حيث تقـك ربات البيكت في ذلؾ اليكـ 

  .بطٍك العيش ) الكسكس ( بمحـ الخركؼ اليابس
 بيانو فيك:  -2

، حيث أف ٌىاؾ  تسابؽ بيىٍـ فيهف ٌي كمهة يتبادلٍا الىاس فيها بيىٍـ هىذ ظٍكر شٍر هحـر
 يقكلٍا لآلخر أكالن، كهف يقكلٍا أكال يىتظر هف اآلخر شيئا هها سيقدهً يـك بياىك.

هف هحـر يخرج األطفاؿ هف هىازلٍـ، ككؿ كاحد هىٍـ يحهؿ كيسا، عمبة، إىاء أك أم شيء  10في اليـك 
اصة، أك الحمكل التي يهكىً هف جهع ها تعدي األهٍات في ذلؾ اليـك هف فكؿ أك حهص هطبكخ بطريقة خ

تقدـ لٍـ كذلؾ هع الفكؿ السكداىي، فيجتهعكف كيجكلكف الهىازؿ جهاعات جهاعات لمحصكؿ عمى ها تـ 
ـ يرددكف عبارات تدؿ عمى هطمبٍـ، كهف ٌذي العبارات :  ''أعيشة ٌاتي بياىك'': 1إعدادي لٍذا اليـك  ، ٌك

                                                             
راف،  مدخل لمذىنية الشعبية،-،الرقصات واألغاني الشعبية بمنطقة تواتعاشكر سرقهة  1 دار الغرب لمىشر كالتكزيع، ٌك

 .30الجزائر، ص 
   .ٌي قطعة المحـ أك المحـ اليابس الكديدة :)*(
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 كالشحهة كالكديدة              بياىك بياىك                                       
ذا ها طاب ٌاتي ىطيبك  أعيشة ٌاتي بياىك                                              كا 

ذا ىحرؽ ٌاتي ىعاكدك ذا كهؿ ٌاتي دراٌهك                                        كا   كا 

ـ يجكلكف الهىازؿ، كخاصة الهىازؿ  ـ أها فيها يخص الكبار فبدكٌر التي بٍا أفراد كبار في السف ، ٌك
يرددكف عبارة ''فضيمة هبرككة'' أك ''هبرككة الفضيمة'' عمى اعتبار أف ٌذا اليـك ٌك يـك هبركؾ كهفضؿ 

 عىدٌـ.

  عاشوراء:يوم  - ب

حظيت ٌذي الهىاسبة بهكاىة عظيهة لدل الهسمهيف ، فيحتفؿ بٍا الهجتهع األدرارم في إقميـ تكات     
الهجتهعات األخرل، كذلؾ بههارستً العديد هف العادات كالتقاليد الهخصصة لٍذي الهىاسبة؛ كغيري هف 

خراج الزكاة، أها الصغار فكها سبؽ كأشرىا فيقضكف  كصياـ ٌذا اليـك بالىسبة لمكبار، كتقديـ الصدقة، كا 
.  يكهٍـ في جهع ها تجكد عميٍـ بً أيادم ربات البيكت هها أعدتً لٍذا اليـك

اؿ بٍذي الهىاسبة )عاشكراء( كهف خبلؿ العادات كالتقاليد الهتكارثة التي تقاـ فيٍا لتعبير عف األبعاد كاالحتف
الديىية الركحية كاالجتهاعية لٍذي الهىاسبة الديىية الكبيرة، كيعد قصر ''تهىطيط'' هف القصكر العريقة التي 

اح الذيف جاءكا هف هىاطؽ هختمفة ، ليمقكا ، فيشٍد تكافد الزكار كالسي1تشٍد فعاليات االحتفاؿ بعاشكراء

 .الترحيب كالضيافة هف سكاف القصر
، كيشٍد  11برقصة صارة ليتكاصؿ إلى غاية اليـك  09يبدأ االحتفاؿ  بعاشكراء هف اليـك  هف شٍر هحـر

رقصة الحضرة التي تستهر حتى هطمع فجر اليـك الهكالي لتختتـ بالدعاء كالفاتحة، لتتكاصؿ  10اليـك 

فيها بعد بجكلة عبر الهقابر لزيارة األضرحة، تحتؿ فيٍا الحضرة كالطارة هكاىة خاصة كصكال إلى ضريح 

ليتكاصؿ ، سيدم ىاجـ أيف يتـ االختتاـ، كترفع األيادم لمفاتحة كالدعاء عمى أهؿ المقاء العاـ الهقبؿ
 ي تتكالى كاحدة تمكل األخرل.االحتفاؿ في جك بٍيج تخيـ عميً أٌازيج التراث الشعبي لفرؽ الباركد الت

                                                             
يناير  13، نظر يوم: واالجتماعية لتظاىرة " بيانو" في الجنوب الجزائريالرمزية الروحية والثقافية  ،الكريـ بف خالد عبد1

  chaab.com-http://www.ech.10:15م،  عمى الساعة: 2018

  

http://www.ech-chaab.com/
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  :تحضى اإلحتفاالت الثقافية بالهجتهع الهحمي باٌتهاـ كبير جدان هىذ القدـ، اإلحتفاالت الثقافية

 حيث تتهيز بهختمؼ العادات كالطقكس كالهظاٌر، ىذكر هف أٌهٍا في اآلتي:
 :إحتفالية الزيارات )الوعدات(رابعًا: 

الزيارة لغكيان إلى الفعؿ زار، يزكر، كبهعىى حّج، يحج، فهف ترجع  التعريف بالزيارات)الوعدات(: -1

زار الهكاف حّج إليً، لٍذا يىعت الباحثكف الغربيكف زيارة األضرحة كاألكلياء بككىٍا حجان.إف الذم يىجزي 
هعىى آخر ذم هىحى هجازم، تعضدي -الفقراء، إضافة إلى ذلؾ يتخذ لفظ الزيارة داخؿ السياؽ الداللي

 كات كأفعاؿ عيىية.كتسىدي سمك 
فهجازان تطمؽ الزيارة عمى العطية أك الٍدية التي يقدهٍا األتباع كالزكار لمشيخ أك الكلي، هثمها تشهؿ ٌاتً 
األخيرة كبلن هف الٍدية الكبيرة )ذبيحة، زربية، غطاء الضريح...(، كالٍدية الصغيرة )شهكع، ىقكد، حىاء، 

ر، ...(، كتتهايز في ٌذا  السياؽ الزيارة عف ''الفتكح'' الذم ٌك عبارة عطاء يقدـ  ألحد بخكر، هاء الٌز
حاهمي البركة قصد العبلج أك الدعاء أك زيارة قبر الكلي الصالح، هف الىاحية السمككية تتكزع الزيارة إلى 

–زيارة صغيرة كأخرل كبيرة، فالزيارة الصغيرة تككف إها فردية أك أسرية، كتعىي زيارة ضريح الكلي 
هثمها قد تحدث في أم كقت هف أكقات السىة، أها الزيارة الكبيرة فٍي ها يسهى بالهكسـ كتتـ في  الصالح،

 1زهف هحدد.
أها ''طكالبي'' أقر بالتدخؿ الحاصؿ في هعىى الزيارة هع هصطمح الزردة، كأف يأخذ الهعىى ىفسً في 

مب هشاركة جهاعية لؤلفراد هىاطؽ عديدة، كقد يختمفاف في هىاطؽ أخرل، عرفٍا ''كاحتفاؿ طقكسي يتط
كالعشائر الهقيهة لً حكؿ كلي هف األكلياء، عادة يضاؼ إسهً أك الهىطقة لمزيارة، فيقاؿ )زيارة أك زردة 

 .2سيدم فبلف، أك الهىطقة الفبلىية''
أم االعتياد، لـ تتكقؼ عىد ككىٍا عادة لدل ذلؾ الهجتهع بؿ  كالزيارة ٌي ىكع هف الٍابيتكس االجتهاعي

ف عميٍا يصبح في تىاقض هع غريز  اف كهف يبٌر ة جهاعية كجزء هف ٌكيتً، هسمهات ال تحتاج إلى بٌر

                                                             
 . 87ـ، ص2011، الدار البيضاء، الهغرب، إفريقيا الشرق -المقدس والمجتمع ىكر الديف الزاٌي،1
  .122ـ، ص 1988، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، الجزائر، 1، طالدين والطقوس والتغيراتىكر الديف طكالبي، 2
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الحكـ ؿ عراؼ اجتهاعية كالتي يهكف اف تشهأكحتى هف الهٍتهيف هف الفئة الهثقفة، ذلؾ إىٍا بهثابة  ،ىفسً
 1.الثقافيكاألهثاؿ كاألغاىي الشعبية كالقصص األدبية التي تعتبر هظٍرا هف هظاٌر التراث 

كتعرؼ الزيارة )الكعدة( بأىٍا هىاسبة سىكية ترتبط بيـك كفاة جد أحد األسر الشريفة في الهىطقة أك إحياء 

ي إحدل ههيزات اإلسبلـ في الهغرب  ذكرل عالـ أك كلي صالح، كها ترتبط بطقكس كههارسات ديىية ٌك
ة، القادرية( كهازالت ٌذي الطرؽ هىتشرة العربي، كىظران لخصكصية الطرؽ الصكفية الهىتشرة بٍا )التيجاىي

 2.كهسيطرة عمى عقكؿ الذيف يهارسكىٍا

كتشير هأثكرات شفاٌية إلى كجكد الكلي الصالح في كثير هف القصكر في حقب قديهة جدان، كقد أصبحت 

ـ في جهيع  الهستكيات اإلجتهاعية ، 3أٌهية األكلياء الصالحيف بهركر الزهف ظاٌرة حقيقية كاهتد تأثيٌر
ي عادة ها تبدأ هف شٍر هارس، أبريؿ، هام كتستهر،  كيحدد تاريخٍا حسب التقكيـ الشهسي أك القهرم ٌك

ك الكقت أك الهكسـ الذم تتكفر 4كيراعي في هكعدٌا أف يككف هكسـ جىي التهكر أك هكسـ الحصاد ، ٌك
-الهعتقد العالهي فيً حقكؿ كبساتيف أٌؿ الهىطقة عمى الخضر كالهستمزهات الضركرية لئلطعاـ، كفي 

فإف الكلي حيىها  يهكت تظؿ ركحً تىتقؿ بكؿ حرية في كؿ هكاف، كلقضاء الحاجة فعمى  -عىد البعض
الطالب أف يستىجد بإسهً ليتـ لً ها أراد، ٌذا الفعؿ كثيران ها يمجأ إليً الىاس عىد كقكع الهصائب، 

قصكر الهىطقة هىً، كقد أدل ٌذا  كالككارث فيستىجدكف بالكلي الصالح الذم ال يكاد يخمك قصر هف
اإلعتقاد في األكلياء هف الىاس إلى الحمؼ بٍـ، ككثيران ها يمجئكف إلى الحمؼ بٍـ بدؿ الحمؼ با، كها 

ـ ، كيضيؼ ''أهبارؾ الهيمي'': ''فمـ يطهئىكا إاّل لمحمؼ 5يتجىبكف شتهٍـ ظىان هىٍـ أىً هطمع عمى سرائٌر

                                                             
  .154ص الهرجع السابؽ، الدين والطقوس والتغيرات،، ىكر الديف طكالبي1
 .76 ص، الهرجع السابؽ، قاسيهحهد عبد الرحهاف  2
 .49ص ،المرجع السابقرشيد بميؿ، 3

الهٍرجاف  أدرار تعابير ثقافية  تقميدية وشعبية،هحافظة الهٍرجاف الثقافي الهحمي لمفىكف كالثقافات الشعبية لكالية أدرار، 4 

 .1ـ، ص 2009الثقافي اإلفريقي الثاىي، الجزائر، 
الجزائرم، كمية التراث البلهادم -أطركحة دكتكراي تخصص تاريخ أطمس العادات والتقاليد بمنطقة توات،عزالديف جعفرم، 5

  .111ـ، ص 2018العمـك اإلىساىية كاإلجتهاعية، قسـ التاريخ، جاهعة أبي بكر بمقايد، تمهساف، الجزائر، 
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كذا تراٌـ يعظهكف  اإليهاف بأكليائٍـ، كيخشكف الحىث فيٍا أكثر هف تعظيـ اليهيف با بأكليائٍـ، ٌك
 1.كخشية الحىث الحىث فيٍا''

كقد ىشأت فكرة الزيارات كتأسست عمى يد ''سيدم بمقاسـ بف الحسف'' الهكلكد في أكاخر القرف 

الشيخ عمي بف  ق بالزاكية تمقى تعميهً بهسقط رأسً، ثـ سافر إلى حاضرة ىادلة بالهغرب أخذ العمـ عف9
ابراٌيـ، كبعد رجكعً أسس زاكيتً، كتخرج عمى يدي العديد هف الطمبة هف أٌـ بطكف هىطقتً هثؿ الشيخ 
''عباد بف هحهد''، اتصؼ بالتصكؼ كاىتٍج الطريقة الشاذلية ألؼ في التصكؼ هخطكط هىٍاج السالكيف 

 2.كسمـباإلضافة إلى العديد هف القصائد في هدح الهصطفى صمى ا عميً 

كأقاـ الشيخ ''سيد الحاج بمقاسـ'' الزيارة إحتفاالن بأسبكع الهكلد الىبكم الشريؼ بعد استشارة عمهاء الهىطقة 
الذيف أجازكي عمى فعمً، كقد رأل ٌذي الزيارة في زاكيتً التي أصبح لٍا الفضؿ في إحياء زيارة السبكع 

فقات الزائريف الذيف يأهكىٍا هف كؿ حدب الهصطفى صمى ا عميً كسمـ، إذ تتحهؿ ٌذي الزاكية ى
، كاىطبلقان هف فكرة الشيخ ''سيد الحاج بمقاسـ'' بتيهيهكف اىتشرت 3كصكب، فيمتقي الزكار في هكاف كاحد

الفكرة لباقي ربكع الهىطقة، حيث أصبح لكؿ بمدة أك قصر زيارة خاصة بً كتسهى بتسهية الكالي أك 
  4القصر الهعىي بٍا.

كلياء كالصالحيف ها يزيد عف الثبلث هائة كستيف، عمى هستكل الجٍات الثبلث تكات، كيبمغ عدد األ
قكرارة، تيديكمت بكالية أدرار تقاـ تاريخ كفاة الكلي، كيتـ التحضير لمزيارة هدة سىة كاهمة حيث يقـك األٌؿ 

ٌدائٍا لمكلي، تبركان )عائمة الكلي كأحفادي( بعدة عهميات لتحضير الزيارة، جهع الخراؼ لمهكعد بحيث يتـ إ
 بً بعد ها يقـك الشخص بهىحً فدية إذا ها تحقؽ لً طمبً عىد الدعاء قرب قبري.

                                                             
ـ، 1982، دار البعث لمطباعة كالىشر، قسىطيىة، الجزائر، 3ط رسالة الشرك ومظاىره،هبارؾ بف هحهد الهيمي، 1

  .259ص
العهؿ الخاهس  اإلحتفالية في منطقة أدرار )دراسة وصفية تحميمية(، الطقوسأحهد جعفرم كآخركف )فرقة بحث(،  2

 .30ـ، ص2011كالسادس، كمية اآلداب كالعمـك اإلىساىية، قسـ المغة العربية كآدابٍا، الجاهعة اإلفريقية، أدرار، 
  .31الهرجع ىفسً، ص 3
رسالة ع النظام التراثي اإلجتماعي بمنطقة توات(، الزيارة في أدرار الوظيفية والتوظيف )بحث في واقعبد القادر باحفيد ، 4

راف،  كمية العمـك اإلىساىية كاإلجتهاعية، هاجستير، قسـ عمـ اإلجتهاع،  . 60ـ، ص 2011جاهعة ٌك



                                                                        المجتمع فيالفصل الخامس: البيئة الثقافية لمفرد الباب األول: الجانب المنيجي والنظري لمدراسة                       
 

 
111 

ا كزركعٍا كتكزع لتحضير الزيارة، أها  أها هف حيث الحبكب فتجد لمكلي عدة بساتيف تجهع تهكٌر
كالزكار، كالهحبيف، كحيف األلبسةالتي تكضع عمى القبر تككف هف الٍدايا التي يقدهٍا السكاف، كالهكرديف، 

يقترب هكعد الزيارة يقـك أصحاب القصر كؿ بيت بتحضير الطعاـ كالشام لكؿ الزكار الذيف يأتكف بدكف 

 1هكعد هحدد.
 كالغالب أف هعظـ الزيارات تدـك هف يكهيف إلى ثبلثة أياـ؛ حيث يسهى اليـك األكؿ بالهيز األكؿ

كيأتي الضيكؼ أكثر هف  كيسهى اليـك الثاىي بالهيز الثاىي، يأتي الضيكؼ بشكؿ قميؿ كيقاـ فيً الطبؿ

فيعرؼ بيـك الزيارة، أم اليـك الذم يشٍد حضكر  أم الهيز الثالث ، أها اليـك الثالثاألكؿ كيككف الطبؿ

ىاؾ هف  جهٍكر غفير هف الىاس كالزكار كؿ كَهْقَدهً، كقصدي؛ فٍىاؾ هف يأتي لمتبرؾ بالكلي الصالح، ٌك
اع بالتراث الشعبي ) الفمكمكر ( الذم ال تكاد تخمك هىً زيارة أك احتفاؿ شعبي هٍها كاىت يأتي لبلستهت

ىاؾ هف يأتي لبلستكشاؼ كالتعرؼ عمى تراث كعادات كتقاليد الهىطقة، بحيث يتـ في ٌذا اليكـ  صفتً، ٌك
فؽ حكؿ أم يـك الزيارة هجهكعة هف الطقكس التي تختمؼ حسب الهىاطؽ كالقصكر غير أف الغالب يت

بعضٍا، كهف ٌذي الطقكس؛ إعادة تجيير قبر الكلي الصالح؛ كالتجيير أك التجيار ٌك عهمية تبييض 
ككضع الجير عمى القبر، حيث يقـك أحد األفراد بخمط الجير هع الهاء كرش القبر بً حتى يصبح أبيضا، 

، كيقكؿ 2قصر كلمحضكركهف ثهة رش القبكر األخرل، ككذا إقاهة الفاتحة عمى ركحً كالدعكة ألٌؿ ال
''أهبارؾ الهيمي'' في ٌذا الصدد:''كقد يعبركف عف ٌذا الضرب هف التبرؾ باإلستهداد هف أركاح 

ـ يتصرفكف في ٌذا العالـ، كيقضكف حاجات قاصديٍـ،  الصالحيف، كيعتقدكف أىٍـ أحياء في قبكٌر
فبلف ٌىاؾ...هف هظاٌر ٌذا  كيتخذكف الهزارات يبىكف عميٍا البىاءات، كيركف أف ركح الكلي الصالح

، كأصبحت ٌذي 3التبرؾ اإلستهدادم تقبيؿ الجدراف، كالتهسح بالحيطاف، ككؿ ها يضاؼ إلى ذلؾ الهكاف''

                                                             
، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، الجزائر، البنيات اإلنقسامية في المجتمع الواحي القصوري لتوات وأحوازىاهبركؾ هقدـ، 1

  .78ـ، ص 2016
 .78، ص ىفسً، الهرجع البنيات اإلنقسامية في المجتمع الواحي القصوري لتوات وأحوازىاهبركؾ هقدـ،  2
    .229هبارؾ بف هحهد الهيمي، الهرجع السابؽ، ص  3
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العادات هكركثان شعبيان يشترؾ فيً عاهة الىاس تتكارث هف جيؿ إلى جيؿ يطبع فيً سمككٍـ كأفعالٍـ 
 1.ىً يهثؿ هاضيٍـ كهاضي أجدادٌـكحياتٍـ اليكهية، كيدافعكف عىً بهختمؼ الكسائؿ أل

 2اإلحتفاؿ بالزيارات في الهىطقة لً عدة )أبعاد( تتهثؿ في هجهمٍا في:ف أبعاد اإلحتفال بالزيارات: -2

 :كيتضهف عدة أشكاؿ هف أٌهٍا: البعد الديني 

تبلكة القرآف الكريـ  جهاعة أك ها يسهى لدل أٌؿ الهىطقة ''بالسمكة'' إذ تختص كؿ هساجد  -
أثىاء اإلحتفاؿ بزيارة أحد األكلياء الصالحيف فيٍا بحضكر جهع هف الىاس يقرؤكف القرآف القصكر 

 كيختهكف تبلكتً في صباح اليـك التالي هف اإلحتفاؿ ختهان بالدعاء.

تبلكة القصائد كالهدائح الديىية خاصة الزيارة التي تحتفؿ فيٍا بذكرل الهكلد الىبكم الشريؼ هثؿ:  -

 ٌيـ، زاكية كىتة.تيهيهكف، أكالد إبرا
ذا  - تىظيـ همىقى سىكم في السيرة الىبكية لهعالجة القضايا اإلجتهاعية بحضكر أئهة كهثقفيف ٌك

 بإشراؼ هديرية الشؤكف الديىية كاألكقاؼ خاصة في القصكر الهذككرة أعبلي

تىظيـ هحاضرات كدركس تعالج القضايا اإلجتهاعية هف خبلؿ كاقع السيرة الىبكية بٍدؼ تزكيد  -
لهكاطىيف الهحمييف بالهعالرؼ اإلسبلهية تقدهٍا الهساجد كالهراكز الثقافية هثؿ الهركز الثقافي ا

 اإلسبلهي لكالية أدرار.
تىظيـ هسابقات ديىية تشهؿ حفظ القرآف الكريـ كتجكيدي، أسئمة حكؿ السيرة الىبكية كحفظ  -

 األحاديث الىبكية.
 :كيشتهؿ عمى إقاهة أىشطة فكلكمكرية هتىكعة تدؿ عمى زخر الهىطقة بالعادات  البعد الثقافي

 كتقاليد عريقة كالتي تهثؿ التراث غير الهادم لٍا كالهتهثمة في الباركد، الطبؿ، كبرزاىة.
 :كيتهثؿ في إشراؾ السكاف الهحمييف في احتفالية الزيارة هف خبلؿ إطعاـ  البعد اإلجتماعي

برحابة كصدر هىشرح، هع تبادؿ األفراح كالزيارات بيف األقارب كالجيراف، هها يدؿ الضيكؼ كاستضافتٍـ 
عمى التهاسؾ كالتضاهف اإلجتهاعي كذلؾ هف خبلؿ فؾ العزلة اإلجتهاعية عف ٌذٌالقصكر بتكافد 

                                                             
 .116،  115بؽ، ص ص ا، الهرجع السأطمس العادات والتقاليد بمنطقة تواتعز الديف جعفرم،  1
 . 172، ص الهرجع السابؽ، قاسيهحهد عبد الرحهاف 2
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ت الهكاطىيف هف القصكر الهجاكرة، كهف خارج اإلقميـ أيضان، إضافة إلى إزالة الفكارؽ كالحكاجز بيف طبقا
 الهجتهع لمحد هف الىزاعات كالفتف.

 :يتجمى هف خبلؿ تكفير فرص عهؿ ألصحاب الككاالت السياحية  البعد اإلقتصادي والسياحي

كالهؤسسات الفىدقية، ككذا حجز هكاف لبيع الهىتجات الصىاعية التقميدية الخاصة بالهىطقة، هع فتح 
ياح األجاىب، كبالتالي ضهاف دخؿ البأس بً فرصة لمباعة الهتجكليف، كبٍذا يحصؿ الرفع هف ىسبة الس

 هف العهمة الصعبة.
كتختمؼ إحتفالية الزيارات هف قصر آلخر حسب خصكصية اإلحتفالية كاألفعاؿ كالههارسات 

الطقكسية التي يهارسٍا أٌؿ القصر في كؿ احتفالية، كذلؾ حسب الركايات كالقصص الهركية عف كؿ 
 1ض الزيارات الهقاهة في الهىطقة:احتفالية، كالجدكؿ التالي يبيف بع

 (: بعض الزيارات المقامة في والية أدرار.09الجدول رقم )

مراسيميا والجية المشرفة  تاريخ إقامتيا موقعيا تسمية اإلحتفالية الرقم

 عمييا

إحتفالية المولد النبوي  01
 الشريف

ربيع  12 تيميمون
 األول

 سكان القصر

إحتفالية المولد النبوي  02
 الشريف

أوالد ابراىيم 
 تيمي

ربيع  12
 األول

 سكان القصر

 السكان المحميين ماي 16 أوالد أوشن موالي سميمان بنعمي 03

زاوية  سيدي  سيدي محمد بن البكري 04

 البكري

 سكان القصر ماي 25

 سكان القصر جوان 18 آدغا موالي عمي الشريف 05

الحاج محمد الونقالي )سيدي  06
 محمد العالم(

 سكان القصر ماي 29 أوالد أونقال

                                                             
عف هديرية السياحة لكالية أدرار، ىظر  ميراث توات،، أحهد أبا الصافي،  W.W.W taouat.netالهكقع اإللكتركىي:   1

 :  .10:00ـ عمى الساعة 2017هارس  12يـك
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ربيع  19 بربع سيدي الميدي بوشنتوف 07
 األول

 سكان القصر

-أوال ابراىيم البيمولي 08

 تيمي

البارود، يحيييا سكان  محرم 09

 القصر

-أوالد ابراىيم الشرفة والشريفة 09
 تيمي

يحددىا كبير 
قبيمة قريشي 

أو ما يسمى 
 بشاىد

 يتم فييا ختم القرآن

أو جمعة من  بني تامر الحاج محمد 10

أبريل 
 الفالحي

 ختم القرآن والفاتحة

 23-22 بني تامر سيدي محمد عزيزي 11
 ماي

 سكان القصر

-المنصورية سيدي لحسن 12

 تيمي

 سكان القصر ماي 17

-أوالد بوحفص موالي بريش 13
 تيمي

 سكان القصر أوت 23

 سكان القصر ماي 20 تيمي-ميدية سيدي عومر 14

-أوالد عيسى محمد الرقاني 15

 تيمي

 سكان القصر ماي 01

 سكان القصر مارس 14 كوسام الخمس إخوة 16

تشرف عمييا السمطات  محرم 10 تمنطيط عاشوراء 17
 المحمية والجمعيات
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 سكان القصر / تمنطيط سيدي ناجم 18

 سكان القصر ماي 01 تينيالن الجياللي 19

 سكان القصر ماي 01 بوزان الجياللي 20

 سكان القصر جوان 06 آدغا الجياللي 21

الخميس  أدرار المدينة سيدي عبد القادر الجيالي 22
األول من 

 سبتمبر

تشرف عمييا السمطات 
 المحمية والجمعيات

 .W.W.W taouat.net  ، ميراث توات ،أحهد أبا الصافي :المصدر

 :الموسم الزراعي )التوبر(خامسًا: 

الهجتهع األدرارم في هىتصؼ شٍر أكتكبر هكسـ بداية الحرث أك ها يعرؼ لدل يعرؼ عىد  

ك البداية لتجديد العزيهة الستقباؿ هكسـ الحرث بكؿ عزيهة  كأهبلن في هىتكج  سكاف الهىطقة بػ ''تكبر'' ٌك
 .1أكفر

حيث يخصص في ٌاتً الهىاسبة إعداد كجبات خاصة كتىشط  فيً الحركة التضاهىية بيف سكاف 
ك ىقؿ ركث الحيكاىات الهىزلية إلى  القصكر، كها يجدد فيً الكد كالعهؿ، كأبرز األعهاؿ فيً ''التىقاؿ'' ٌك

تقمب األرض كأعهاؿ البساتيف بكاسطة الحهير)أكرهكـ ا( ليستعهؿ كأسهدة طبيعية لمتربة، كفيً أيضان 
أخرل تترؾ السكاف هشغكليف هع البساتيف، إذ يتـ فيً التكسعة عمى األطفاؿ كعمى الفبلحيف كالعهاؿ، 
فتقـك الىسكة بإعداد أطباؽ تقميدية، كهع دخكؿ فصؿ الشتاء يٍرع الىاس إلى البساتيف ليقتطفكا هف 

هارس هع بداية هكسـ الحصاد كذلؾ يتـ  خضرتٍا فيأكمكىٍا كها يتـ تبادؿ األطعهة بيف الجيراف، كفي

 طحف الزرع الجديد كيهزج ببعض البٍارات كيتىاكؿ األٌؿ كاألٌؿ كاألقارب. 
 

 / األمثال الشعبية.4

 المثل:  أواًل: ماىية

                                                             
 .45ـ، ص2010الجزائر، ، الطباعة العصرية، برج الكيفاف، 1، طالنبذة في تاريخ توات وأعالمياعبد الحهيد البكرم،   1
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 تعريف المثل: -1

ك تشبيً الشيء بالشيء        لقد ارتبط الهثؿ في المغات العديدة ك هىٍا العربية بهفٍـك بسيط ٌك
، كسىتعرض لتعريؼ لتك  افقٍها في عمة الشبً، كقد كضعت لمهثؿ تعاريؼ عدة ال تخرج عف ٌذا الهفٍـك

 الهثؿ لغة ثـ اصطبلحا.

  تعريف المثل لغة: - أ

يقكؿ ابف فارس عف الهثؿ: الهيـ كالثاء كالبلـ أصؿ صحيح يدؿ عمى هىاظرة الشيء لمشيء، ''
ذا هثؿ ٌذا، أم ىظيري كالهثؿ كالهثاؿ في هعىى ك   1''.احد كربها قالكا هثيؿ كشبيًٌك

ها يتهاثبلف''كعرفً ابف هىظكر في لساف العرب بقكلً:   2''.كالهثؿ كالهثيؿ كالهثؿ، كالجهع أهثاؿ، ٌك

 تعريف المثل اصطالحا:  - ب

تعددت تعريفات االصطبلحية لمفظة الهثؿ لكىٍا لـ تخرج عف الهعىى العاـ الذم هضهكىً خبلصة       

 العبارة، ك ىكرد فيها يمي بعض التعريفات عىد هختمؼ الهجتهعاتالقكؿ ك حسف إيجاز 

 :تعريف المثل عند الغرب 

ك كليد  ''الركس''تعرؼ دائرة الهعارؼ الفرىسية       الهثؿ بأىً كبلـ هكجز يٍدؼ إلى هعىى هحدد، ٌك
 3التجربة الشعبية.

ا  الشعب، لهعىى هعيف يصكر بذلؾ كاقعا كها عرفتٍا دائرة الهعارؼ البريطاىية بأىً عبارة هكجزة ابتكٌر
 4هعاشا.

كيبلحظ عمى ٌذيف التعريفيف أىٍها هتفقاف في هعىى الهثؿ هف حيث أىً لفظ هكجز العبارة يؤدم هعىى 
 هعيىا هىبثقا هف الكاقع الهعاش لمهجتهعات، كأىً هف كاقع التجربة الشعبية لمىاس.

ا شائعة '' :بأىً ''أرسطك''عرفً كأكرد بعض عمهاء الغرب تعريفات هختمفة لمهثؿ، في جهمة قصيرة صكٌر
، أسمكبٍا هجازم كتسكد هقاطعٍا الهكسيقى المفظية  1.''تجرم سٍمة في لغة كؿ يـك

                                                             
 .296، ص 1991، دار الخيؿ، بيركت، لبىاف، 1، ط5، ج، معجم مقاييس المغةابف فارس1
 .211، ص الهرجع السابؽابف هىظكر، 2

3
 Encyclopédique Larousse, librairie Larousse, 1979, p1152. 

4
 Encyclopadia Britanica, 1966, vol 18, p 687. 



                                                                        المجتمع فيالفصل الخامس: البيئة الثقافية لمفرد الباب األول: الجانب المنيجي والنظري لمدراسة                       
 

 
111 

ا هىذ أقدـ العصكر'': ''سيرفاىتيس''كقاؿ   2.''األهثاؿ حكـ قصيرة هستقاة هف تجربة طكيمة لشعكب بأسٌر
 3.''الجهيعالهثؿ ذكاء فرد كحكهة ''كيقكؿ جكف راسؿ: 

 :تعريف المثل عند العرب 

اٌتـ العرب هىذ القدـ باألهثاؿ كتفىىكا في استعهالٍا في هختمؼ األغراض األدبية الشعرية هىٍا      
 كالىثرية، كفيها يمي ىعرض ألٌـ التعريفات التي أكردٌا العرب قديها كحديثا لمهثؿ.

 :عند القدماء 

ر المفظ، كحمي الهعاىي، كالتي تخيرتٍا العرب ''يصؼ ابف عبد ربً األهثاؿ بأىٍا:       كشي الكبلـ ك جٌك
ؽ بٍا في كؿ زهاف كعمى كؿ لساف، فٍي أبقى هف الشعر كأشرؼ هف الخطابة، لـ طكقدهتٍا العجـ، كى

ا كال عـ عهكهٍا، حتى قيؿ أسير هف هثؿ  4''.يسر شيء هشيٌر
اإلسبلـ، كبٍا كاىت تعارض كبلهٍا، فتبمغ بٍا ها األهثاؿ حكهة العرب في الجاٌمية ك '' :''ابف عبيد''كيقكؿ 

صابة  حاكلت هف حاجتٍا في الهىطؽ بكىاية غير تصريح، فيجتهع لٍا بذلؾ ثبلث خبلؿ: إيجاز المفظ كا 
 5.''الهعىى كحسف التشبيً، كقد ضربٍا الىبي صمى ا عميً كسمـ كتهثؿ بٍا ٌك كهف بعدي هف السالؼ

ٌي هف أجؿ الكبلـ كأىبمً، كأفضمً كأشرفً لقمة ألفاظٍا ككثرة هعاىيٍا، '' :''أبك ٌبلؿ العسكرم''كقاؿ 
 6.''كىتٍا عمى الهتكمـ، هع كبير عىايتٍاؤ كيسير ه

 :تعريف المثل عند المحدثين 

                                                                                                                                                                                              
في األدب الشعبي، كمية اآلداب كالعمكـ رسالة هاجستير  الكالم و الصمت في األمثال الشعبية الجزائري،، آية ا عاشكرم1

 .20، ص2007/2008 الجزائر، اإلىساىية كالعمـك االجتهاعية، جاهعة أبي بكر بمقايد، تمهساف،
 .21، صالهرجع ىفس2ً
 .21الهرجع ىفسً، ص3
 .63،ص 1982، دار الكتاب العربي، بيركت لبىاف، 3ج العقد الفريد،دلسي، أبك عهر أحهد بف هحهد ابف عبد ربً األى4
 .13، ص ىفسًآية ا عاشكرم، الهرجع 5
 .4، ص 1988، دار الجيؿ، بيركت، لبىاف، 1، ج 2، ط جميرة األمثالأبك ٌبلؿ العسكرم، 6
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الهحدثكف عف ذلؾ باعتباري ىكعا هف  يخرجككها اٌتـ قدهاء العرب بالهثؿ كهفٍكهً، فكذلؾ لـ 
األهثاؿ ىكع هف أىكاع اآلداب، يهتاز بإيجاز المفظ كحسف ''بقكلً:  ''أهيفأحهد ''األدب الهكركث، فعرفً 

 1.''الهعىى كلطؼ التشبيً كجكدة الكىاية، كال تكاد تخمك هىٍا أهة هف األهـ

الهثؿ ٌك الصكرة الصادقة لحاؿ الشعكب كاألهـ، ففيً خبلصة ''بقكلً:  ''يكسؼ عز الديف''كيعرفً 
ك الخبلصة الهركزة لهعاىاتٍا كشقاءٌا  الخبرات العهيقة، التي تهرست بٍا عبر السىكات الطكيمة، ٌك

 2.''كسعادتٍا كغضبٍا كرضاٌا

الهثؿ الشعبي يعتبر صفكة األقكاؿ كعصارة األفكار التي سبقتىا عبر ''بقكلً:  ''رابح خدكسي''كعرفً 

ك زبدة الكبلـ الصادر عف الحكهاء كالبمغاء، أجهع الهتحدثكف عمى ص كابً لبلستشٍاد بً في العصكر، ٌك
 3.''هكاقؼ الجدؿ كهختمؼ ضركب الكبلـ

 الفرق بين المثل والمصطمحات المشابية: -2

قد يشتبً هعىى الهثؿ هع هعاىي بعض الهصطمحات كالحكهة كالقكؿ كالهأثكر، لكف في حقيقة       

مة، إال أىً ٌىاؾ فركؽ كثيرة   بيىٍا.األهر أىً برغـ التشابً الذم قد يتبادر أكؿ ٌك
، فكرتً صائبة ككاضحة، كعبارتً قكية كدقيقة، ''فالحكهة تعرؼ بأىٍا  قكؿ هكجز يصدر عف خاصة القـك

 4.''كأسمكبً هكجز
كبالتالي فالفرؽ بيىٍا كبيف الهثؿ أىٍا ليست لٍا قصة هثؿ ها لدل الهثؿ، ككذا الٍدؼ هف الحكهة تكجيً 

يككف يٍدؼ لٍذا كها قد يككف هكضكعً تشبيً حادثة السمكؾ اإلىساف ىحك الخير بخبلؼ الهثؿ الذم قد 
 بأخرل لٍها ىفس العمة.

أها القكؿ الهأثكر فٍك قكؿ يسير هسير األهثاؿ، يىقؿ خبلصة تجربة ها قد يككف لٍا ارتباط بحادثة ها 
تجربة كالهثؿ أك ال كجكد لحادثة كهىشأ لً، فٍك يتفؽ هع الهثؿ في ككىً قد يككف ىابعا هف حادثة ها أك 

ال فٍك قكؿ هأثكر.  هعيىة، كعمى العهـك فكؿ قكؿ ارتبط بحادثة ها فٍك هثؿ كا 
                                                             

 .15آية ا عاشكرم، الهرجع السابؽ، ص 1
 .16الهرجع ىفسً، ص 2
 .5، ص 1997دار الحضارة، الجزائر،  موسوعة األمثال الشعبية،رابح خدكسي، 3
 .6، ص 2012، دار الٍدل لمطباعة كالىشر كالتكزيع، عيف هميمة، الجزائر، حكم و أمثال شعبية جزائرية، رجعكك  هسعكد4

6. 
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 نشأة المثل: -3

عمى  ساعدت ثقافية هراكز هف لمعرب كاف ها بفضؿ الجاٌمي العصر في الهثؿ بكادر بدأت
هجاال  تكف فمـ ذلؾ، في هٍها دكرا األسكاؽ كاألخبار، كلعبت كالقصص هختمفة أدبية االٌتهاـ بأىكاع

ا إلى ككىٍا هسرحا  بيف كالصمح االتفاقات، كعقد التجارة، كتبادؿ القبائؿ لتبلقي القبائؿ، بؿ تعدل دكٌر
 1د.تتبارل فيً األقبلـ لتجكد القرائح بركائع أضيفت لؤلدب فيها بع

، فمـ تكف هكاىا لمىشاط التجارم فحسب ،كاىت ٌذي األسكاؽ همتقى لهختمؼ األجىاس العربية كغير العربية
بؿ كاىت كذلؾ هكاىا يجد الهعمهكف كالكعاظ كالهبشركف هجاال لتعاليهٍـ كلؤلحاديث الهختمفة ككؿ أىكاع 

كها كاىت األسكاؽ العربية تشكؿ هىاطؽ تجارية ٌاهة كاىت أيضا هراكز ثقافية خاصة كأف ٌذي  .الهفاخرة
هركز كسط شهالي الجزيرة، كتىتٍي إلى بصرل هشارؼ الشاـ، فضبل  الرحمة التي تعقد سىكيا كتبدأ هف

كلـ يكف ٌذا  عف ٌذا االىتشار فإىٍا تجهع هجتهعات هختمطة لههارسة هختمؼ األىشطة كالهبادالت،
ـ، ككاىت األسكاؽ  ا فحسب، بؿ تعداي لككىٍا هسرحا شعريا يتبارل فيً الشعراء كتبذؿ الجكائز ألشٌٍر دكٌر

 2رياضة، إضافة إلى ركاية القصص كاألخبار كتبادؿ الطرائؼ كسهاع الىكادر.كذلؾ هسرحا لم
لى جاىب الشعر ظٍرت الخطابة كهظٍر حضارم آخر، شأىً في ذلؾ شأف الشعر، فمقد كاىت الخطابة  كا 

فيككف الكاحد  .الغالب في الشعراء أف يخطبكا، كالخطباء أف يىظهكا "كالشعر يىبعاف هف ىبع كاحد ككاف
 3كخطيبا، فإذا غمب عميً الشعر سهكي شاعرا أك الخطابة سهكي خطيبا.شاعرا 

كهع ىٍاية العصر الجاٌمي تبدأ العىاية بتدكيف األهثاؿ العربية، خاصة بظٍكر حركة التدكيف في العراؽ 
هي''ك ''صحار بف العباس''بعد اإلسبلـ، فّألؼ  كتبا  ''عبلقة ابف كرشـ الكبلبي''ك ''عبيد بف شرية الجٌر

ي األهثاؿ، كيظٍر أف هؤلفاتٍـ قد فقدت هىذ عصر هبكر، كيرجع االشتغاؿ بالتأليؼ في األهثاؿ إلى ف
أكائؿ عصر الخمفاء األهكييف، ثـ اىتقؿ الزخـ إلى هقر الدكلة العباسية ببغداد بعد سقكط الدكلة األهكية، 

حظيت بحقٍا هف التدكيف، فكاف  فاىتشر األدب ك بدأ التدكيف، كاألهثاؿ هثمٍا هثؿ باقي األغراض األدبية
 أكؿ هف دكف في ذلؾ الهفضؿ الضبي في كتابً أهثاؿ العرب.

                                                             
 .56ص الهرجع السابؽ، ،رجعكك  هسعكد1
 .57ص   الهرجع السابؽ، ،رجعكك  هسعكد2
 .58ص   لسابؽ،الهرجع ا ،رجعكك  هسعكد3
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كتكالت التأليفات هف عصر لعصر، كفي كؿ هرة كاىت تضاؼ أهثاؿ جديدة تبعا لخبرات األهـ كاألفراد، 
ى الهطمكب كاتسع استعهالٍا في شرؽ الببلد كغربٍا، كذلؾ لجزالة لفظٍا كسٍكلة فٍهاي كتأديتٍا لمهعى

كذا تكالى األهر إلى أف تطكر الهثؿ كأصبح لً طابع ههيز كخاص بً، ذك سهات هعيىة.  بأكجز عبارة، ٌك
 خصائص المثل:  -4

لكؿ فف خصائص كسهات تهيزي عف غيري هف الفىكف كقد بيف الباحثكف القداهى كالهحدثيف عمى  
رأيىا في تعريؼ الهثؿ أىً يىشأ كخبلصة حد سكاء ٌذي الخصائص كالسهات في هؤلفاتٍـ، ككها سبؽ أف 

لتجربة إىساىية أك حادثة أك هكقؼ ها، في عبارة هكجزة كهكحية، كها أىً يضرب في سياقات هشابٍة أك 

لعّؿ أٌها  تقارب السياؽ األكؿ الذم قيؿ فيٍا. حيث يرتكز عمى جهمة هف السهات كالهيزات األساسية
 1يتهثؿ في:

ضبط طريقة الهىاقمة، أم الىقؿ الكتابي لمهثؿ، كهف حيث ىهط التدكيف السهات الشكمية: هف حيث  -
 .كالهعالجة االلكتركىية أك غير ذلؾ

السهات التركيبية التي تخضع الهقكلة لكؿ شركط تركيب الجهمة، إذ يشترط في الهثؿ أف يككف جهمة  -
 .هفيدة

 .ات التخاطب كتحقؽ أٌداؼ التكاصؿالسهات الكظيفية: التي تبرز استعهاالت الهثؿ كفقا الستراتيجي -
 .السهات الجهالية)التعبيرية، الشعرية( هف تراكيب كههيزات كهف سجع كقافية كأكزاف إيقاعية...الخ -

السيهات السيكسيكلساىية: لضبط هدل ذيكع الهثؿ في الهجتهع كتقىيىا بالخصكص في فرز الهعطيات:  -
 يكظفً؟هف يكظؼ الهثؿ؟ كلهف يكجًٍ؟ كعمى أم أساس 

السيهات السيهيائية: فيها يتعمؽ بخصكصيات الهثؿ في تأدية كظائفً هف حيث االعتهاد عمى الهجاز  -
 .كالرهز

 .السهات السكسيكثقافية: هف حيث اختزاؿ األهثاؿ لظكاٌر خاصة بثقافة الجهاعة كقيهٍا كطرؽ عيشٍا -

                                                             
هطبكعات أكاديهية الههمكة  األمثال العامية في المغرب تدوينيا وتوظيفيا العممي والبيداغوجي،هجهكعة هف الباحثيف: 1

 .12، 11، ص ص ـ2001 الهغرب، الهغربية،
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عكاهؿ أك أحداث تاريخية، أحياىا لـ يعد السهات التاريخية: إذ تىدرج في عدد هف األهثاؿ إشارات إلى -
لٍا أثر في الذاكرة العادية، سكل ها يشير إليً الهثؿ، كهف ثـ فٍي تيّسر فٍـ الهدلكؿ كتؤرخ لً في الكقت 

 ىفسً.
 األمثال الشعبية:اىية مثانيًا: 

ً يحتؿ الهكركث الشعبي هكاىة ٌاهة في الدراسات السكسيكثقافية فٍك َهعيف ال يىضب بهياديى
الهختمفة، يتهثؿ في تمؾ األشكاؿ الفىية التي ابتدعتٍا العقمية الشعبية الهبدعة هتكّسمة بالكمهة لمتعبير عف 
 كاقعٍا كأحبلهٍا، كأهالٍا، كلتفسير الككف كالظكاٌر الطبيعية، كذلؾ لىقؿ تراثٍا الثقافي عبر األجياؿ حفاظان 

كسا  بٍا ٌكيتٍا الثقافية.عمى ٌذا التراث الذم يعهؿ عمى تهاسؾ الجهاعة كا 
األرض ها أىتجتً التجارب اإلىساىية في ههارساتٍـ  أصقاعحيث يتداكؿ الىاس في هختمؼ 

الكبلهية كتعاهبلتٍـ اليكهية ها كرثكي عف األجياؿ السابقة لٍـ هف ثقافات تعبيرية هختزلة عف ظكاٌر 
اهة، كاألهثاؿ الجزائرية عمى كجً خاصة بثقافة الجهاعة كقيهٍا كطرؽ عيشٍا، كلعّؿ األهثاؿ الشعبية ع

الخصكص، كاحدة هف بيف أبرز ٌذي األشكاؿ التعبيرية التي تكارثتٍا األجياؿ عبر العصكر هشكمة بذلؾ 
هجتهعية ترتبط بهدلكالتٍا الثقافية كالديىية كالحياتية، فاألهثاؿ الشعبية ٌذا حمقة كصؿ كاهتداد لعبلقة 

ابتدعتً العقمية الشعبية هف حكهة الشعكب كتجاربٍا عبر السىيف، الرصيد الٍائؿ كالكىز الثهيف الذم 
كربها السبب ف؛ يكاىت كالزالت تحظى بهكاىة رفيعة رغـ عهر بعضٍا الذم يهتد إلى هئات بؿ آالؼ السى

في ذلؾ راجع إلى ككىٍا ال ترتبط بزهاف كال هكاف، لتْعُبر كؿ الحدكد الزهاىية كحتى الهكاىية فتعّبر بذلؾ 
، كفيها يمي سكؼ ىتطرؽ لهاٌية األهثاؿ الشعبية كخاصة فيً بطريقة خاصة لقائمٍا تصاغؿ كاقع عف ك

 الجزائرية هىٍا، إضافة إلى أكثر األهثاؿ الشعبية تداكالن بيف أفراد الهجتهع.

 تعريف األمثال الشعبية: -1
  :الناحية المغوية من الشعبي تعريف المثل -1-1

في هعجهً لساف العرب إلى أف )ـ. ث. ؿ( ''يقاؿ ٌذا هثمً كهثمً، كها يقاؿ  ''ابف هىظكر''ذٌب  
ذا قيؿ: ٌك هثمً في كذا فٍك  شبًٍ كشبًٍ، فإذا قيؿ: ٌك هثمً عمى اإلطبلؽ فهعىاي أىً يسد هسدي، كا 

 1''.هساك لً في جٍة دكف جٍة، كالهثؿ: ها جعؿ هثاال أم هقدار الغيرة يحذل عميً كالجهع الهثؿ
                                                             

 .17، ص الهرجع السابؽابف هىظكر، 1
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في هادة )ـ.ث.ؿ( ''الهثؿ كالهثؿ أيضا كشبً كشبً كالهثؿ  ''البف فارس''ي هقاييس المغة ككرد ف
الهضركب هأخكذ هف ٌذا ألىً يذكر هكرل بً عف هثمً في الهعىى، كقكلٍـ هثؿ بً إذا ىكؿ ٌك هف ٌذا 

 1.أيضا، ألف الهعىى فيً أىً إذا ىكؿ بً جعؿ ذلؾ هثاال لكؿ هف صىع ذلؾ الصىيع أك أراد صىعً''

في كتابً أساس الببلغة دلت عمى عدة هعاف هىٍا ها  ''الزهخشرم''لمهثؿ عىد  كها ىجد الداللة المغكية
يظٍر في تعريفً لمهثؿ في هادة )هثؿ( حيث يقكؿ: ''لي هثمً كهثمً كهثيمً كههاثمً كهثؿ بً هثمً، كهثمً 

ك الفر  اش، بً: شبًٍ، كتهثؿ بً تشبً بً، كهثؿ الشيء بالشيء سكل بً كقدر تقديري، ىاـ عمى الهثاؿ ٌك

 2.كاهتثمت األهر احتذيتً كالهتهثؿ هىً اقتص، كأخذ الهثاؿ  القصاص''

ِلمَِّذيَف ﴿كقد كرد لفظ الهثؿ في القرآف الكريـ في عدة هكاضع هف بيىٍا قكؿ ا عز كجؿ في كتابً العزيز: 

ٌَُك  ًِ اْلَهَثُؿ اأْلَْعَمى َك اْلَحِكيـُ ﴾ اْلَعِزيزُ اَل ُيْؤِهُىكَف ِباآْلِخَرِة َهَثُؿ السَّْكِء َكِلمَّ
3. 

ـْ ِفي  : ﴿كفي قكلً تعالى ٍُ ـْ َكَتَرَك ًُ ِبُىكِرٌِ ٌََب المَّ ًُ َذ ـْ َكَهَثِؿ الَِّذم اْسَتْكَقَد َىارنا َفَمهَّا َأَضاَءْت َها َحْكَل ٍُ َهَثُم
ـْ َهَثَؿ اْلَحَياِة :﴿، كقاؿ ا تعالى4﴾ ُظُمَهاٍت اَل ُيْبِصُركفَ  ٍُ َكَهاٍء َأْىَزْلَىاُي ِهَف السََّهاِء َفاْخَتَمَط  الدُّْىَياَكاْضِرْب َل

َياحُ  ا َتْذُركُي الرِّ ٌَِشيهن ًِ َىَباُت اأْلَْرِض َفَأْصَبَح   5.﴾ ِب
ا الشبً كالشبيٍة كالهثؿ  يتضح هف خبلؿ ٌذي التعاريؼ المغكية أف الهثؿ يشتهؿ عمى عدة هعاىي هف أبرٌز

 يشبًٍ أك يتساكل هعً في بعض األهكر. فإذا قمىا فبلف هثؿ فبلف ىعىي أىً

 التعريف اإلصطالحي لألمثال الشعبية:  -1-2

ىستعرض جهمة هف التعاريؼ التي تىاكلت األهثاؿ الشعبية فسأها هف الىاحية االصطبلحية 
ا شكبل تعبيريا لتجارب اإلىساف الهختمفة، فتعددت بذلؾ هكضكعاتٍا كتىكعت أبعادٌا الثقافية تبعا  باعتباٌر

                                                             
، 296، دار الفكر، لبىاف، ، دكف سىة، ص ، 5ج، مقاييس المغةعبد السبلـ هحهد ٌاركف ،  ،أحهد بف فارس أبك الحسف1

297. 
 ،دار الكتب العمهية، بيركت، لبىاف، 1، ط2ج أساس البالغة،أبي القاسـ جار ا هحهكد بف عهر بف أحهد الزهخشرم، 2

 .193ـ، ، ص 1998
 60سكرة الىحؿ، اآلية الهصحؼ الشريؼ، 3
 17سكرة البقرة، اآلية الهصحؼ الشريؼ، 4
 45سكرة الكٍؼ، اآلية الهصحؼ الشريؼ، 5
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ا في الهجتهع اإلىساىي، فهف األٌهية بهكاف أف ىتعرؼ عمى الهىطمقات أك الهىابع التي  ألٌهيتٍا كلدكٌر
 الهثؿ الشعبي لهعرفة ها يستٍدفً.  يىطمؽ هىٍا
إلى تعريؼ الهثؿ الشعبي بأىً: ''القكؿ الجارم عمى ألسىة الشعب، الذم يتهيز  ''فريدريؾ زايمر''فقد ذٌب 

 1.بطابع تعميهي، كشكؿ أدبي هكتهؿ يسهك عمى أشكاؿ التعبير الهألكفة''

طبيعة الهجتهعات كفٍـ ها يجكؿ  كها يعد الهثؿ الشعبي أحد الّسبؿ الهساعدة في عهمية البحث في
كيهارس بيف أفرادٌا هف عادات كتقاليد كهعتقدات، كها أىىا ال يهكف أف ىفٍـ الهثؿ الشعبي كىستىبط 

الهعىى القابع خمؼ عباراتً، إال بالرجكع إلى هعرفة القصة التي سبقت الهثؿ أك السياؽ الذم كرد فيً، 

ك األهر الذم يستدعي دراسات هتخصصة تبح ث في جذكر تمؾ األهثاؿ ألىً ''أقدر أىكاع األدب ٌك
الشعبي في التعبير عف العبلقات االجتهاعية الهعقدة، لٍذا فإف دراسة األهثاؿ الشعبية تتيح لمدارسيف أف 

 2.يفٍـ طبيعة الهجتهع كىفسيتً كها عبر عىا في أهثالً''

تتداكلً األجياؿ عمى هر العصكر كتعد األهثاؿ الشعبية شكؿ هف أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي، 

هشافٍة، باعتباري كحدة كبلهية هختصرة تجدد دهاءٌا باستهرار لتكاكب حياة األفراد عبر األزهاف كتحهؿ 
ا، لتعكس بذلؾ جكاىب هٍهة في حياة الشعكب بها تكحي بً هف  في طياتٍا تجارب األهة كعصارة أفكاٌر

ة العاكسة لكاقع اإلىساف الشعبي في تصكراتً كفمسفتً لمحياة دالالت اجتهاعية كثقافية، فٍي بهثابة الهرآ
 كفي ىظرتً لؤلهكر الهادية كالبلهادية التي تحيط بً كفي تساؤالتً حكؿ حكهة كجكدي.

لذا أصبح ٌذا الىكع هف الخطاب الهكركث خبلؿ العقكد األخيرة هكضع اٌتهاـ كبير هف قبؿ الباحثيف 
ضفاء الصبغة العمهية عميً، كتبعا الهختصيف في الدراسات الشعبية، ف أكلكي عىاية خاصة كحاكلكا دراستً كا 

 لٍذا فقد تعددت كجٍات ىظر الباحثيف كالدارسيف لٍذا الهفٍـك الشعبي. 

الهثؿ الشعبي الجزائرم ها ٌك إال خبلصة لمفكر اإلىساىي الجزائرم كزبدة لمتجربة البشرية التي هر بٍا أها 

ا الهتبلحقة،  بداع جهاعي اشتركت في إىشائً قرائح كثيرة، باعتباري يعيش كيساير، كيتجدد، ا  ك عبر عصكٌر
كلٍذا ىجدي، جهيؿ الديباجة، قكم الهعىى، هركز إلى أبعد حدكد التركيز، كيختزؿ هف الهضاهيف ها يدعك 

                                                             
 .140سىة، ص كف ، دار ىٍضة ، هصر، القاٌرة، دأشكال التعبير في األدب الشعبيىبيمة إبراٌيـ، 1
 .9، ص1993، الهؤسسة الكطىية لمكتاب، الجزائر، منطمقات التفكير في األدب الشعبي الجزائريالتمي بف شيخ، 2
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اة عّبر عف حي ،1إلى التأهؿ كالتفكير، كعبلكة عمى أىً هشحكف بالرهكز كاإلشارات فٍك كاضح كؿ الكضكح
الىاس في ظركفٍـ كهىاسباتٍـ الهختمفة، ككاف رفيقٍـ في عىائٍـ كشقائٍـ كشغؼ عيشٍـ، كأىيس لٍـ في 
رخائٍـ كأىسٍـ كسعادتٍـ كأصبح يدخؿ في كبلهٍـ كأحاديثٍـ ليؤكد صدؽ الحدث، كيثبت حقيقة القكؿ 

شفٍي الذم يىتقؿ هف كيظٍر جبلء الحجة. في قالب هكسيقي كأسمكب يتسـ باإليجاز كيتهيز بالتداكؿ ال
 جيؿ إلى جيؿ.

 أىمية األمثال الشعبية:  -2

إف أٌهية األهثاؿ جمية في ككف هضهكىٍا اإلىساىي يتصؿ بالطبائع البشرية هف الخير كالشر 

رشادية لها تحهمً هف صكر التذكير  كالشقاء كالسعادة كالفضيمة كالرذيمة، كفي ككىٍا كسيمة تربكية كا 
ف تصكير الهعاىي فيٍا بتصكير األشخاص كاألعياف أثبت في األذٌاف كالكعظ كالحث كالزجر، كأل

الستعاىة الذٌف فيٍا بالحكاس كلذلؾ قيؿ الهثؿ أعكف شيء عمى البياف، لها لٍا كقع في ''األسهاع كالتأثير 
ا، ألف الهعاىي بٍا الئحة، كالشكاٌد بٍا كاض حة، في القمكب، فبل يكاد الهرسؿ يبمغ هبمغٍا كال يؤثر تأثيٌر

كالقمكب بٍا كاثقة كالعقكؿ لٍا هكافقة، فمذلؾ ضرب ا األهثاؿ في كتابً العزيز كجعمٍا هف دالئؿ رسمً، 
 2.كأكضح بٍا الحجة عمى حمقً، ألىٍا في العقكؿ هعقكلة، كفي القمكب هقبكلة''

يتهيز عف  فالهثؿاألهثاؿ في كؿ قـك خبلصة تجاربٍـ كهحصكؿ خبرتٍـ،  ''هحهد رضا''يرل 
غيري هف الكبلـ باإليجاز كلطؼ الكىاية كجهاؿ الببلغة كاألهثاؿ ضرب هف التعبير عها تزخر بً الىفس 

ـ كالخياؿ، كهف ٌىا تتهيز األهثاؿ عف األقاكيؿ  هف عمـ كخبرة كحقائؽ كاقعية بعيدة البعد كمً عف الٌك
ري صاغٍا السمؼ في قكالب لفظية فاألهثاؿ الشعبية خبلصة تجارب اإلىساف كخبلصة تفكي ،3الشعرية

جهيمة، ذات هكسيقي كأسمكب يتسـ باإليجاز، تداكلٍا الخمؼ هشافٍة هف جيؿ إلى جيؿ كساركا عميٍا 
صابتً  كاقتدكا بٍا لها رأكا فيٍا هف حكهة صادقة كهعبرة، كها أىٍا تهثؿ جىسا أدبيا يعرؼ بمفظً الهكجز كا 

كالكىاية هها يزيد جهاؿ كدقة، كأىً ىابع هف كؿ طبقات ً يلمهعىى هعتهدا عمى تكظيؼ عىصرم التشب
 الهجتهع سكاء البسيطة أك الىخبة الهثقفة.    

                                                             
 456الهرجع السابؽ، ص، العامية في المغرب تدوينيا وتوظيفيا العممي والبيداغوجياألمثال هجهكعة هف الباحثيف: 1
 .20، ص 1999ق|1420، دار الكطف، الرياض، السعكدية ، 1، طاألمثال والحكمعمي بف هحهد بف حبيب الهاكردم، 2
 .139ىبيمة إبراٌيـ، الهرجع السابؽ، ص 3
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 خصائص المثل الشعبي: -3

يعّبر الهثؿ الشعبي في شكمً األساسي عف حقيقة هألكفة صيغت في أسمكب هختصر سٍؿ حتى 
ا ٌها الطابع التعميهي هف حيث تداكلً جهٍكر كاسع هف الىاس، كالخاصيتاف األساسيتاف في الهثؿ إذب

ذا التركيز تزيدي عكاهؿ هساعدة كالجىاس المفظي  الهكضكع كاالختصار، كالتركيز هف حيث األسمكب، ٌك
فٍك بذلؾ يدؿ عمى كاقع هحسكس أك حدث هعيف تشكؿ كفؽ أسمكب هكجز كداؿ، ثـ اىتشر بيف  ،1كالتقفية

ٍك هف أبمغ الحكهة ألف ، فً حتى ابتذلكي فيها بيىٍـالىاس، فالهثؿ ''ها ترضاي العاهة كالخاصة في لفظ
 2.الىاس ال يجتهعكف عمى ىاقص أك هقصر

 3فيها يمي: ''عمـ األهثاؿ األلهاىية''كتتهثؿ خصائص الهثؿ الشعبي هف خبلؿ كتاب 
 أىً ذك طابع شعبي. -
 ذك طابع تعميهي. -
 ذك شكؿ أدبي هكتهؿ. -

 يسهك عف الكبلـ الهألكؼ رغـ أىً يعيش في أفكاي الشعب  -
 4كها ذكرت ىبيمة إبراٌيـ جهمة هف خصائص الهثؿ الشعبي هف بيىٍا:

 .أىً خبلصة التجارب كهحصكؿ الخبرة 
 .أىً يحتكم عمى هعىى يصيب التجربة كالفكرة كالصهيـ 

 .الهثؿ يتهثؿ فيً اإليجاز كجهاؿ الببلغة 

كذا ىستطيع أف ىقكؿ إف الخاصية األكلى لمهثؿ ٌي استخداهً لؤللفاظ استخداها فىيا يبتعد عف  ٌك

 كؿ تحديد لغكم، كفي كسع ٌذي األلفاظ أف تربط بيف األفكار ربطا قكيا هتهاسكا. 

                                                             
كزارة الثقافة، هؤسسة التأليؼ كالىشر، دار الكتاب العربي،  لفمكمور،عمم ارشدم صالح،  :ألكسىدر ٌجرتي كراب، ترجهة1

 234بيركت، لبىاف، ص 
 .21، صالهرجع السابؽ عمي بف هحهد بف حبيب الهاكردم،2
 .140ىبيمة إبراٌيـ، الهرجع السابؽ، ص 3
 .139ىبيمة إبراٌيـ، الهرجع السابؽ، ص 4
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كها أف لمهثؿ الشعبي قدرة عمى صياغة السمكؾ اإلىساىي في جهؿ قصيرة هعبرة عف الظكاٌر  -
 كاالقتصادية. االجتهاعية

 .باإلضافة إلى التعرؼ عمى ظركؼ اإلىساف لهعرفة ثقافة الشعكب الضاربة في أعهاؽ التاريخ -

صابة الهعىى، حسف التشبيً. -  إيجاز المفظ كا 
ىها يضع  - كها أىً يتحاشى أسمكب الكعظ كالتكجيً فٍك ال يطرح قضية خير أك شر اىتصار أك ٌزيهة كا 

 ، كبالتالي تعبر األهثاؿ الشعبية عف الحاجات الىفسية لمهجتهعاإلىساف أهاـ عبرة كهكعظة

 استهرارية كصبلحية الهثؿ لكؿ زهاف كهكاف كارتباطً بكؿ الطبقات الدىيا أك الراقية. -
 1إضافة إلى ها سبؽ فقد حدد ''عبد الهجيد شكرم'' أٌـ السهات الرئيسية لمهثؿ الشعبي، كالتي ىذكر هىٍا:

  القاعدة العريضة ألبىاء الهجتهع.الهثؿ الشعبي يخاطب 
  الهثؿ الشعبي يخاطب أيضان الىخبة في حالة كجكد ها يؤثر عمى الدائرة األكسع التي تأتي الىخبة

 عمى رأسٍا.

  كذا ىجد الكتمة األكبر هف الهجتهع تتابع عف قرب اتجاٌات الهثؿ الشعبي، بهعىى الخاصة ٌك
 كالعاهة هعان.

  ًال قيهة لمهثؿ الشعبي إذا لـ يكف لً هقصد كاضح يجعؿ هف هف الهبادئ الهسمـ بٍا، أى

 استخداهً ضركرة كاجبة.

 .الهثؿ الشعبي دعكة إلى إعادة تقدير الهكاقؼ، كها يهكف أف ىصؿ إليً هف أحكاـ 
 .ًالهثؿ الشعبي يرسـ )ٌكية( الشعب، فٍك هف عكاهؿ كحدتً كتهاسك 
 ف تحد ث هف الهاضي بها يبلئـ العصر ككؿ الهثؿ الشعبي يعطي صكرة صادقة لكاقع قائـ كا 

 عصر، إىً تشخيص حالة.

  كبذلؾ يككف أٌـ ها يهيز الهثؿ الشعبي أىً يقدـ حمكالن لهشاكؿ قائهة، بهعىى أىً يرسـ صكرة
 كاضحة لهستقبؿ يطهح الهجتهع في أف يككف هستقببلن أفضؿ.

 لؤلهثاؿ الشعبية عدة كظائؼ أٌهٍا ها يمي: وظائف األمثال الشعبية:ثالثًا: 
                                                             

، دار الفكر العربي 1، ط رؤية معاصرة-واإلجتماعية والعممية لألمثال الشعبيةاإلتجاىات اإلعالمية عبد الهجيد شكرم، 1

 . 27ـ، ص 2014لمطبع كالىشر، القاٌرة، هصر، 
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 :الوظيفة التعميمية 

إف الفرد باعتباري جزءا هف الهجتهع يحتؾ بً كيتأثر بً هها يكلد لديً اكتساب الخبرات كاألفكار، 
كيشهؿ ٌذا التعمـ كؿ ها يحدث لمفرد خبلؿ عهمية االحتكاؾ ٌذي، فالتعمـ لً دكر أساسي يىعكس أثري 

اة الفرد، كعمى ها يتداكؿ في أكساط الىاس هف األخبار كالخبرات، كيبرز أثري في العقائد الهباشر عمى حي
الديىية كالحياة االقتصادية ككذا األخبلقية لمهجتهع، كال يخرج الهثؿ الشعبي عف ٌذا األهر، فٍك كليد 

لهثؿ الشعبي لها لً خبرات السىيف الطكيمة التي ىجهت عف تأثر كتأثير الفرد فيٍا، ك بذلؾ برز لمكجكد ا
 هف دالالت اجتهاعية كاقتصادية كأخبلقية عمى الهجتهع.

ككمها تقدـ السف باإلىساف إال كاكتسب هىٍا خبرات أكثر، كزاد فٍهً السميـ لهىطؽ الحياة، فىجدي 
ا كغيٌر ''لي فاتؾ بميمة فاتؾ بحيمة''يستعيف عمى كصفٍا كىقؿ ٌذي الخبرات لغيري بالهثؿ الشعبي، كقكلٍـ 

 هف الكمهات التي تدؿ عمى فٍـ عهيؽ لهىاحي الحياة التي أخرجت عصارتٍا في األهثاؿ الشعبية.
إف ها يرددي الىاس هف أهثاؿ تؤدم دكرا أك كظيفة تعميهية إىها ٌي في حقيقتٍا أهكر اكتسبٍا الفرد بالتعمـ 

ي حياة اإلىساف ألىً ال يهكف ىتيجة االحتكاؾ الهباشر ببيئتً خاصة كأف التعمـ عهمية أساسية كضركرية ف
تصكر إىساف يقتصر سمككً عمى الىشاط الفطرم فحسب، لذلؾ فالطبيعة اإلىساىية تفرض عمى الفرد تعمـ 
ذا  سمككيات جديدة، كتتعدل هعارفً إلى تككيف خبرات جديدة بفضؿ الههارسة الفعمية كالتكرار الهستهر ٌك

ة، ألف الخبرة كاألداء كالتكرار في القياـ أك ههارسة ىشاط ها يؤدم إلى تزكد الفرد بهٍارات كهعارؼ جديد

هعيف يؤدم بالضركرة إلى تىهية القدرات الفطرية لدل الفرد فمكال ذلؾ لها أهكىً ىقؿ كؿ ها يتعمؽ بتجاربً، 
فكمها رددي عف ضركرة التبصر بالعكاقب . كلقد أثبت أف لمسف كالتجربة دكرا كبيرا في تككيف الهعارؼ

اليقظة كالحذر، ككؿ ها قدهً أيضا هف ىصائح كهكاعظ حتى ها يتعمؽ هىٍا بالصحة كالعبلج، كؿ كالتزاـ 
ذلؾ كاف ىتيجة حتهية لها تعمهً كتمقاي هف هحيطً االجتهاعي كعميً فإف كظيفة ٌذي األهثاؿ أدرجت 

ثؿ أضؼ إلى ذلؾ أف اله. ضهف الكظيفة التعميهية لتىقؿ خبلصة لهجهكعة هف التجارب كالخبرات
 1.التعميهي يعتهد أسمكبا لمتعميـ، كىمهس ذلؾ هف خبلؿ صياغة الهثؿ

                                                             
، جاهعة ثميجي، األغكاط، الجزائر، هجمة العمـك اإلجتهاعية ،''وظائف المثل الشعبي في منطقة األوراس'' سهية فالؽ،1

 .147ـ، 2014جكيمية  01، 7، العدد 3الهجمد 
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 :الوظيفة التربوية 

و التعمين كافالتربية ليست تعميها فقط َإو ا، تبدأ العهمية التربَية ببداية الحياة َتىتٍي بىٍايتٍ''
ى أىٍا ػإضافة إلؿ، إلى جيؿ جتهاعي الىتقالٍا هو جيإلَالتربية عهمية هستهرة بالهعىى ا، هىٍاجزءا 

 ليست عهمية عشَائية أَ اعتباطية .  
د هو ػي العديػك فػَيبرز ذل، الشعبيةؿ تؤديٍا األهثا َيعتبر الدَر التربَي هو األدَار التي

صبلة هف ة ػبالديو َالعبادات خاصة َأو ا فرض عبادات هخصَصؿ فىجد هثبل ها يتصاألهثاؿ، 
يها بيو العبد ، كلقاءا كراػيتقرب اإلىساو بٍا إلى ا حيث تكَو رباطا َثيقا ب، ة َحجكاَز، َصَن

الىفس َطٍارة القمب تزكية ي ػفكبير ر ػفمٍا أث، لئليهاوكي السمَ ألو العبادة ٌي الهظٍر العهمي، َهَالي
 1.''اسَتقَية الصمة ب َالى

اي أيضا ػفالصبلة لٍا دَر تربَي يكهو في أىٍا ترتفع باإلىساو عو السقَط في هستىقع الشٍَات   َتىٍ
بعد ؿ  عهؿ أََإقاهة الصبلة تً، َتٍدي بصيركً أضف إلى ذلك أىٍا تقَن سمَ، َالهىكرحشاء عو الف

 عمى صدقً.ؿ اإليهاو َدلي
دَر ػالعىد ذاؾ درك ػالشعبي يرتبط بالتَبة فإىً يهً و هفٍَكافإذا ، َيىطبق الحديث ىفسً عو الحج

 2اري.ػى الهكػالصبر عمثـ َهو ، الشدائدؿ ألو ٌذي الشعيرة تربي الهسمن عمى احتها، التربَي لً
َتسعد أفراد ب، الىفس َتفرج عو الهكرَكي عىٍا أىٍا تزؿ َة فىقكالدَر التربَي لمزاَإذا اىتقمىا إلى 

هو يىابيع الخير ألىٍا تطٍر الىفس  هو الشح كاة فالز، َالجائع لمعطشافَإشباع اء الهجتهع ألىٍا إرَ
 3.رقَالتضاهو في الهجتهع تهحَ البؤس َالفؿ َهو ثن فٍي دعاهة لمتكافؿ َالبخ

                                                                                                                                                                                              
2

، رسالة هاجستير، المثل الشعبي في منطقة األوراس''جمع وتصنيف ودراسة في الوظيفة والتشكيل الفني''سهية فالؽ، 1

 .178، ص ـ2005كمية اآلداب كالمغات، قسـ المغة العربية، جاهعة هحهد هىتكرم، قسىطيىة، الجزائر، 
3

الهرجع ىفسً، ، وتصنيف ودراسة في الوظيفة والتشكيل الفني'' المثل الشعبي في منطقة األوراس''جمعسهية فالؽ، 1

 .179ص
الهرجع ىفسً، 2، المثل الشعبي في منطقة األوراس''جمع وتصنيف ودراسة في الوظيفة والتشكيل الفني''سهية فالؽ،  4

 .180ص
، السابؽالهرجع ، الفني''المثل الشعبي في منطقة األوراس''جمع وتصنيف ودراسة في الوظيفة والتشكيل سهية فالؽ، 3

 .184ص 
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   :الًظيفة األخالقية 

ر، الصبكزن ػَار َالحػو الجػرن َحسػلعفة َالفضيمة َالصدق َالككاادئ األخبلق يتعمن الفرد هب     
ذلك كؿ هتهسك بديىً َعقيدتً فإو الهسمـ َبها أو ـ، ٌذي الهبادئ ٌي في حقيقتٍا هو أخبلق اإلسبل

ؿ ؤدي َظيفة أَ دَرا أخبلقيا داخػا تػأي أىٍا في طياتٍا هضهَىا أخبلقيؿ تحهتي يىعكس في أهثالً ال
 .   الهجتهع

الَظيفة ا َهو بيىٍا طبعؼ هجهَعة هو الَظائٌا َإىها ضهىؿ ٌباء، لن يىطق بٍذي األهثااإلىساف ف
 ية.األخبلقية خاصة َأو الفرد يقين َزىا لمىاحية األخبلق

فاألهثاؿ عمى اختبلؼ هكاضيعٍا هف ىمؾ التي تحض عمى التخمؽ باألخبلؽ الحسىة كالبعد عف األخرؽ 
رية إلى تتبع هكاضع الخير كاجتىاب هكاضع الشر، هها يساـ في غرس القيـ الهشيىة تسهك بالىفس البش

ا في الهجتهع.  اإليجابية في الفرد كىشٌر
 

 
 :الوظيفة الثقافية 

إف اإلىساف باعتباري فردا هف الهجتهع الذم يعيش فيً يكتسب العديد هف السمككيات بفعؿ احتكاكً 
كيات إىها اىتقمت هف جيؿ إلى جيؿ آخر بها يشكؿ ثقافة الهستهر ك الدائـ بٍذا الهجتهع، ك ٌذي السمك 

 هحددة الهعالـ تصقؿ بذلؾ عادات ك تقاليد ك أخبلقيات ٌذا الهجتهع.
كهف بيف هككىات ٌذي الثقافة األهثاؿ الشعبية التي تحاكي كاقع الهجتهع الهعاش عمى هدل 

ذي سىكات طكيمة هف الخبرات كالتجارب، فىجد هىٍا الهتعمؽ بالصداقة  ا، ٌك كالهشاركة كالتعاكف كغيٌر
األهثاؿ بهجهكعٍا كبها تعكسً هف خبرات تعتبر الهغذم األكؿ لعبلقات الهجتهع فيها بيىً، كها تعتبر 

يجابياتً.  الهككف األساس لثقافة ٌذا الهجتهع بسمبياتً كا 

 أثر المثل الشعبي عمى حياة المجتمع:رابعًا: 

  اإلنسانيةاستثماره في حفظ وتوثيق التجارب: 

إف الحديث عف أثر الهثؿ الشعبي في الهجتهع ، يأخذىا إلى التعريؼ عف أٌهيتً البالغة في حفظ 
التجارب اإلىساىية التي هرت عمى الهجتهعات هف قديـ الزهاف هف خبلؿ حكادث كهكاقؼ استطاع العقؿ 
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ت هكجزة تىـ عف استيعاب البشرم أف يترجهٍا  بجهؿ قصيرة هكثفة الفكرة تختزؿ هعاىي قيهية في كمها
دراكٍا كالفطىة لٍا ثـ صياغتٍا بطريقة أدبية كببلغية، فاألهثاؿ الشعبية هف أٌـ  اإلىساف لٍذي الحالة كا 
عىاصر الثقافة الشعبية؛ لككىٍا هرآة تعكس طبيعة الىاس كهعتقداتٍـ، فٍي ال تعكس الهكاقؼ كالحكادث 

 تدل بً في هكاقؼ عديدة . الحياتية فقط بؿ تتجاكز لتقدـ لٍـ ىهكذجا يق

 استثماره في الخصوصية الثقافية لممجتمعات: 

كالهتتبع في البحث عف األهثاؿ كدراستٍا سيجد أف األهثاؿ الشعبية تتسـ بخصكصية ثقافية تهيز 
الهجتهع عف غيري هف الهجتهعات، كقد يىفرد شعب ها بترديد هجهكعة هىٍا، كقد يشترؾ فيٍا هع غيري هف 

كجكد اختبلفات بسيطة كؿ حسب أسمكبً كلٍجتً، لٍذا سىطمع في الدراسة التطبيقية عمى الشعكب هع 
بعض األهثاؿ الشعبية العهاىية الخاصة بالهجتهع العهاىي ال تتداكؿ في بمد آخر أك هىطقة أخرل هف 

 حيث الىص كالهضهكف كالركاية كالهغزل.
  

 استثماره في الناحية الحضارية: 

ذا ها ىمهسً حقيقة ، فاألهثاؿ تشكؿ أٌهية كبيرة  لؤلهثاؿ أٌهية كبيرة هف الىاحية الحضارية ، ٌك
لحفظ تراث الهجتهع ، كها تقدـ فكائد جهة لمباحث كالدارس في أصكؿ حضارة شعب ها باعتبار الهثؿ 

بي هرآة صادقة لحضارة الشعب كعاداتً كتقاليدي كقيهً كأفكاري كهثمً األخبلقية كاالجتهاعية ، فالهثؿ الشع
أيضا ٌك حمقة تربط بيف هاضي الشعب كحاضري ؛ ألىٍا جزء هف تراثً كثقافتً ، فكؿ هثؿ هستكدع ذكرل 
كقصة عف أجدادىا كجزء هف تاريخىا ، لذا فالدارس يهكىً أف يىتفع هف دراسة األهثاؿ لدراسة تاريخ كحياة 

كالكصايا التربكية التي تىفع أفراد  الهجتهعات التي تحتفظ بٍذا الكىز الههتمئ بالتجارب اإلىساىية كالحكـ

 الهجتهع .
 المتداولة:الجزائرية بعض األمثال الشعبية خامسًا: 

ف كاىت جهيع الىكاحي تشترؾ        إف الثقافة الجزائرية تحكم في طياتٍا األلكؼ هف األهثاؿ الشعبية، كا 
الخاصة بكؿ هىطقة، كذلؾ بسبب في الكثير هف ٌذي األهثاؿ، إال أىً ال غرك أف تكجد كثير هف األهثاؿ 

ع عمى هساحة ٌائمة تضـ تحتٍا الكثير هف الثقافات بتغاير كاختبلؼ طبيعة كؿ هىطقة، فالجزائر تتر 
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كالكثير هف العادات، كسىذكر تباعا في ٌذا العىصر بعض األهثاؿ الهتداكلة في الجزائر، ثـ ىخصص 
 لذكر األهثاؿ التي تشتٍر بٍا هىطقة تكات خاصة.

 األهثاؿ الشعبية الجزائرية الهتداكلة:فهف 

 : كيضرب لمتأكيد عمى  أٌهية التجربة.سال المجرب وال تسال الطبيب -1

  1يضرب في تبييف أٌهية الصبر. الصابر ينال: -2

: العجيىة خميط الطيف الهعد لمبىاء، كالصباط ٌك الحذاء، كيضرب في ضركرة داخل لمعجنة بال صباط -3

  لٍا.اإلستعداد لؤلهكر كالتحضير 
 2كهعىاي ٌات الىتيجة دكف تفضيؿ، كيقاؿ لهف ال يترؾ لً الكقت لمتفكير في األهر. ازرع ينبت: -4

يضرب ٌذا الهثؿ غالبا لمشخص الذم يعاىي الكثير هف الهتاعب في  اخدم يا الشاقي لمباقي: -5

 3جهع الهاؿ كالثركة، كال يىتفع بٍا في حياتً بسبب بخمً، ىاسيا أف ٌىاؾ هف سيخمفً ليىتفع بٍذا الهاؿ.
يضرب ٌذا الهثؿ لمرجؿ ىاؿ ىصيبا هف العمـ فعد ىفسً هف  بات ليمة مع الجاج أصبح يقاقي: -6

 4لؾ لمرجؿ يعاشر قكها فعد ىفسً هىٍـ.العمهاء، كيضرب كذ
 5يضرب فيهف يطهع في ها ال يستطيع ىيمً فيخسر ها كاف لً. جا يسعى تمف تسعة: -7
 6كيضرب في األهر الذم ال يستطيع اإلىساف تحقيقً بهفردي. يد واحدة ما تصفق: -8

ا حتىحتى غنم ما تسرح بال راعي -9 ال تقع في  : كهعىاي أف الىاس كالشعكب تحتاج قائدا يىظـ أهٌر

 7البمبمة.
                                                             

الجزء الثاىي،  ،-معجميا بالغتيا أمثاليا وحكميا عيون أشعارىا-الميجة التواتية المعاصرةأحهد أبا الصافي جعفرم،  1

 .306الهرجع ىفسً، ص 
 26هسعكد جعككر ، الهرجع السابؽ، ص 2
، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، الجزائر، 2ط  الجزائرية،األمثال الشعبية قادة بكتارف، ترجهة: عبد الرحهف حاج صالح، 3

 .9، صـ1987
 .80جع السابؽ، ص ر هسعكد جعككر، اله4
 .101ص  ،قادة بكتارف، الهرجع ىفس5ً
 .128ص  ،قادة بكتارف، الهرجع ىفس6ً
 .182ص  ،قادة بكتارف، الهرجع ىفس7ً
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 1يقاؿ ٌذا الهثؿ في الشخص يتٍـ بشيء فيستشٍد بغيري بشٍادة الزكر. شيادة الكمب بكعالتو: -10

ك ضعيؼ. الزلط و التفرعين: -11 ك فقير، كالجمد ٌك  2كيضرب في الرجؿ يظٍر الغىى ٌك
يحث ٌذا الهثؿ اإلىساف عمى اليسير كالرضى بها ٌك حاضر، كأال  ألبس ما ستر وكل ما حضر:  -12

 3يتصاعب في الهمبس كالهأكؿ.
كهعىاي أف األعراؼ كالعادات تتغير هف بمد آلخر، كيضرب في الحكـ عمى كل بالد وأرطاليا:  -13

 4الشيء بها ٌك عميً كال أف يحهؿ عمى غيري لتغير الظركؼ.
 5هعىاي ال تحتقر هف ٌك أضعؼ هىؾ ألىً قد يفاجئؾ.ك  العود المي تحقره يعميك: -14

 6يضرب ٌذا الهثؿ لهف كاف قاضيا كخصها في ىفس الكقت. الالعب حميدة والرشام حميدة: -15
: يضرب ٌذا الهثؿ لهف يتردد في هعاهمتؾ خكفا هىؾ أف تغبىً في البيع أك ركبني وخذ كراك -16

  7الشراء، فتقكؿ لً ذلؾ ليطهئف.

 8يضرب لهف ال يتعداي خيري إلى غيري. في دقيقنا:زيتنا  -17

يضرب لحث اإلىساف الهسف ك العجزة عمى أال يسمككا  المي فات وقتو ما يطمع في وقت الناس: -18

 9سمكؾ الشباب، كأف ال يطهعكا فيها ليس لٍـ.
 نذكر: األمثال الشعبية األكثر تدوالً ومما تتميز بو منطقة توات من 

ك  الساكت ما رضعاتو مو: -1 كيضرب في ضركرة الطمب كالهتابعة في قضاء الهصالح، ٌك

 1 هستكحى هف فعؿ الطفؿ الرضيع الذم ال ترضعً أهً حتى يبكي، فإف بقي ساكتا فمف يرضع.
                                                             

 .90ص  ،قادة بكتارف، الهرجع ىفس1ً
 .168السابؽ، ص هسعكد جعككر، الهرجع 2
 .95قادة بكتارف، الهرجع السابؽ، ص 3
 .100قادة بكتارف، الهرجع السابؽ، ص 4
 .117قادة بكتارف، الهرجع السابؽ، ص 5
 .286هسعكد جعككر، الهرجع السابؽ، ص 6
 .166هسعكد جعككر، الهرجع السابؽ، ص 7
 .171هسعكد جعككر، الهرجع السابؽ، ص 8
 .118السابؽ، ص قادة بكتارف، الهرجع 9
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كيضرب في الصبر عمى األهكر الهؤلهة ألف صاحبٍا يتألـ أكال ثـ سرعاف ها يبرد  أح وبردت: -2

 2ألهً ليجىي ثهف صبري.
ي حكهة في ضركرة التعاهؿ هع األشياء في كقتٍا تهاها،  سخون: اضرب الحديد ماحدو -3 ٌك

ك ساخف فقط.  3هثؿ الحديد الذم ال يهكف تطكيعً إال ٌك
 4: كيضرب في الشيئيف الهتشابٍيف.بركة اال خو فراجي -4

: كيضرب لمشيء الصغير الذم يريد أف يعاىد هف ٌك أكبر تعي العين تطمع والحاجب فوقيا -5

 5هىً.
 6كيضرب لمتقميؿ هف زيارات الىاس كعدـ إزعاجٍـ. ينعاف لوكان وجيو مرايا: ثقيل األقدام -6

 7كيضرب لمشخص الذم يطمب شيئا بعد فكات كقتً. ات الحال مشى:ڨجات تتحزم العمشة ل -7
 كيضرب في ضركرة التعاكف بيف الىاس. حمل الجماعة ريش: -8

شياء كاىتظار الفرج هف كيضرب في ضركرة التكتـ عمى األ خمييا في جواىا حتى يبان دواىا: -9

 8ا.
 9كيضرب في االستعداد الهسبؽ لؤلهكر. دجاج الفضيمة يتكتف من العصر: -10

 10ك يضرب عىد ضياع األهر عىد اختبلط األهكر. راح في زغاريد المولود: -11
 1يضرب لمشديد الطهع الذم ال يرضى بىصيبً. شاف الضيفة طمق موالت الدار: -12

                                                                                                                                                                                              
 .153بالشيخ، األىثركبكلكجيا كالصحراء، الهرجع السابؽ، ص أسهاء 1
 .457، ص 2014، هىشكرات الحضارة، الجزائر، 1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد أبا الصافي جعفرم، 2
 .459، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 3
 .464، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةفي جعفرم، أحهد بالصا4
 .467، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 5
 .468، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 6
 .468، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 7
 .474، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 8
 .476، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 9

 .479، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 10
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كيضرب في الحث عمى إكراـ الضيؼ ألىً يجمب الرزؽ  الضيف المبروك يوكل لعيال: -13

 2لمعياؿ.
 3كيضرب لتبييف أف األهر الكاضح ال يهكف إخفاؤي. الغربال ما يغطي عمى الشمس:  -14

كيضرب لمشيء الصغير الذم يظٍر في ها ٌك أكبر  قدو قد الفولة وحسو حس الغولة: -15

 4هىً.
 5هف األصحاب. : كيضرب في ذـ اإلكثاركثير األصحاب يبقى بال صاحب -16
 6كيضرب في أٌهية البككر في قضاء الحكائج.المي بغا السوق يبكر:  -17

كيضرب لحث اإلىساف عمى القياـ بأعهاؿ بىفسً كال يتكؿ فيٍا عمى  ما يحك جمدك إال ظفرك: -18

ها حؾ جمدؾ ''، كأكؿ هف قاؿ ٌذا الهثؿ ٌك اإلهاـ هحهد بف إدريس الشافعي رحهً ا 7غيري
 .''هثؿ ظفرؾ

 8: كيضرب لمشيء القميؿ كسط ها ٌك أكبر هىً.وين يبان خيطك ي البردعة  -19

 9كيضرب لهف يىجك بىفسً كيجد لىفسً هخرجا. يحير الطبال أما الزمار يديرىا تحت باطو: -20

كقد اخترىا في دراستىا ٌاتً بعض األهثاؿ الهتداكلة كالتي سىقيس في الجاىب الهيداىي لمدراسة  
ا عمى قيـ  لقيـ إدارة الجكدة  ٍـتهثم العاهؿ كسمككياتً في هكاف العهؿ كهدل هساٌهتٍا فيدرجة تأثيٌر

كتـ اختيار ٌاتً األهثمة عمى أساس الهقاببلت األكلية التي أجرتٍا الباحثة هع هجهكعة هف الشاهمة، 

                                                                                                                                                                                              
 .486، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 1
 .491، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 2
 .496، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 3
 .499، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،لجزائريةالميجة التواتية اأحهد بالصافي جعفرم، 4
 501، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 5
 .508، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 6
 .528، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 7
 .542، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 8
 .543، ص ىفسًالهرجع  ،1ط  ،الميجة التواتية الجزائريةأحهد بالصافي جعفرم، 9
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 الهبحكثيف بالهؤسسة هحؿ الدراسة، حيث تـ استجكابٍـ عف األهثمة التي يستعهمكىٍا كيتداكلكىٍا في
ي عمى الىحك التالي  :حياتٍـ كفي هكاف العهؿ، ٌك

 كيضرب لمتأىي في األهكر كعدـ العجمة. كل تأخيرة فييا خيرة: .1

 : كيضرب في التسميـ لؤلهكر كعدـ القدرة عمى الهقاكهة كالهكاجٍة.اهلل غالب يا الطالب .2
 .كيضرب في أف اإلىساف عميً أف يحيا كيفكر في يكهً حييني اليوم واقتمني غدوا: .3

 كيضرب في ضركرة التأىي كالطهأىيىة. :واحد تقمق مات .4
يضرب عىد عدـ الهباالة ذلؾ أف األعكر ال يرل ك يتقبؿ أم شيء هٍها   كور واعطي ألعور: .5

 كاف ىكعً كشكمً.
 : كيضرب في التأىي في طمب األشياء.الشغل المميح يبطى  .6
 كيضرب في التأىي في طمب األشياء. تمشى بالسياس توصل بعيد: .7

 ك يضرب عىد طمب التأىي في األهكر. بالرزانة تتباع الصوف: .8

 يضرب لمتأىي في األهكر كذـ العجمة. الفار المقمق من زىر المش: .9

: كيضرب الهثؿ في الصبر عمى بعض األهكر الصعبة هخافة أف تقع ميات خطوة وال تنقيزة .10

 في األصعب هىٍا.
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  خالصة: 

لقد تـ التطرؽ في ٌذا الفصؿ إلى أٌـ العكاهؿ الثقافية التي هف شأىٍا التأثير عمى حياة الفرد في 

الديىية هختمؼ هراحمً العهرية، كالتي تتهثؿ في القيـ اإلجتهاعية، العادات كالتي التقاليد، كاإلحتفاالت 
كالثقافية التي تهارس في البيئة اإلجتهاعية التي يعيش فيٍا الفرد، ككذا األهثاؿ الشعبية الشائعة كالهتداكلة 
في الكسط اإلجتهاعي، ٌاتً العكاهؿ باتت تكجً كتتحكـ في أغمب سمككيات الفرد كتفاعمً داخؿ الهجتهع، 

كشخصيتً أم بحسب درجة تهثمً كاىصياعً  األهر الذم يىعكس سكاء بالسمب أك باإليجاب عمى حياتً
 لٍاتً العكاهؿ.
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 الباب الثاني:

الجانب الميداني  
 لمدراسة
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مخطوط ''المندوبية الجهوية لالفصل األول: التعريف بميدان الدراسة 

 ''– Air Algérie-بأدرار الجوية الجزائرية

 تمهيد

 لمحة تاريخية عن الشركة وطبيعتها القانونيةأواًل: 

  Air Algérie الجزائرية شركة الخطوط الجويةثانياً:أهداف 

 أدرار –ثالثاً: الهيكل التنظيمي ومهام المندوبية الجهوية لمخطوط الجوية الجزائرية 

Air Algérie  :ًالمندوبية الجهوية لمخطوط بتطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة رابعا

 -أدرار –لجوية الجزائرية ا

 وصف خصائص عينة الدراسةخامساً: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ل األول: التعريف بميدان الدراسة''المندوبية الجهوية لمخطوط الجوية الجزائرية بأدرار الفص       الباب الثاني: الجانب الميداني الدراسة

 
366 

  تمهيد

يعتبر النقل الجوي عنصرًا ىامًا لمتنمية اإلقتصادية والتييئة اإلقميمية، حيث تعتبر الشركة  
منذ اإلستقالل '' عصب النقل الجوي في الجزائر Air Algérieالوطنية لمخطوط الجوية الجزائرية ''

 أداة لتحقيق خدمات النقل الجوي. %09وتؤمن النقل الجوي في الوقت الحالي بنسبة أكثر من 

وبما أن موضوع دراستنا ينصب حول تمثل العمال لقيم إدارة الجودة الشاممة فإننا اخترنا ىاتو الشركة 
حاصمة تطبق نظام إدارة الجودة الشاممة كما أنيا ''المندوبية الجيوية لمخطوط الجوية بأدرار'' ألنيا 

 عمى شيادة اإليزو.

ففي ىذا الفصل سنتعرف بصفة عامة عمى شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومياميا، وكذا المندوبية 
 الجيوية محل الدراسة التابعة لمخطوط الجوية الجزائرية ونظام الجودة الذي تطبقو.
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 :Air Algérie الجزائرية تاريخية عن شركة الخطوط الجويةلمحة أواًل: 

 تعتبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أقدم الشركات الجزائرية، حيث يعود تأسيسيا إلى سنة     
 كانت أمور تسييرىا عائدة لإلستعمار الفرنسي.م إبان العيد االستعماري، و 7091

ماي  32لمنقل الجوي'' بعد ثالث سنوات وبالضبط في تاريخ وقد منحت ليا تسمية ''الشركة العامة 
من رأسماليا الذي كان مكونًا من مساىمات  %09م أين كانت شركة الخطوط الفرنسية تممك 7099

م شرعت الدولة الجزائرية في عممية شراء لرأسمال 7092فيفري  73أجنبية، وبعد اإلستقالل وفي تاريخ 
 اسمالتي حولتيا بسرعة إلى شركة وطنية تحت وصاية وزارة النقل تحت الشركة العامة لمنقل الجوي و 

وتصبح  %32م إلى 7019من رأسماليا لترفعو عام  %97''شركة العمل الجوي'' وبعد الحيازة عمى 
 الجزائر المساىم الرئيسي في الشركة.

م بعد إعادة شراء األسيم المتبقية بحوزة الشركة 7013ولم يكتمل اإلسترجاع الكمي لمشركة إاّل بعد سنة 
م أدخمت قوانين وتعديالت جديدة عمى وضعية شركة 7019، وفي سنة 17%الفرنسية والتي تمثل 

وطنية لمنقل الخطوط الجوية الجزائرية، وىكذا تحولت إلى شركة استراتيجية تحت تسمية ''الشركة ال
والعمل الجوي''، وىي مكمفة بتقديم خدمات النقل الجوي العام المنتظمة داخل حدود التراب الوطني 

 وخارجو.

م وفي إطار تطبيق سياسة إعادة ىيكمة المؤسسات العمومية شيدت القوانين التنظيمية 7031وفي سنة 
 لشركة الخطوط الجوية تعديالت، حيث قسمت إلى مؤسستين:

 ة الوطنية إلستغالل خدمات النقل العمومي الجوي الدولي.المؤسس -1
 شركة خدمات النقل الجوي الداخمي ومكمفة بـ:  -2

 .توفير خدمات النقل الجوي المنتظمة وغير المنتظمة لإلشخاص 
 .نقل األمتعة والبريد عمى مستوى الشبكة الداخمية 
 نية،...الزراعة، الحماية المد تقديم خدمات لصالح قطاعات أخرى كقطاع 

لكن لم تستطع ىذه األخيرة اإلستمرار في تأدية وظائفيا مما أدى إلى إعادة إدماجيا وتنظيميا في شكل  

 وحدات مستقمة داخمية، خارجية والمطار مسيرة من طرف مديرية عامة واحدة.
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تي م نتيجة التشريعات والقوانين ال7009م و7033كما شيدت الشركة عدة تحوالت في الفترة ما بين 

م أصبحت شركة مساىمة 7001فيفري  71كانت تيدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات العمومية، ومنذ 
 مميار دينار جزائري. 3.9برأسمال يقدر بـ  شركة الخطوط الجوية الجزائرية''تحت إسم ''

م م تم تحرير النقل الجوي فاكتسبت الشركة حينيا استقاللية التسيير وأصبحت تممك أسي7003وفي سنة 

مميار دينار جزائري ثم في  9م ليصل إلى 3999شركات أخرى مما أدى إلى زيادة رأسماليا سمة 
  مميار دينار جزائري. 92م بـ 3979مميار دينار جزائري  وفي سنة  79م إلى 3939

 :Air Algérie الجزائرية مهام شركة الخطوط الجوية -1-1

 أواًل: المهام:

 بعدة أعمال من أجل تحقيق أىدافيا وتتمثل ىذه الميام في:الخطوط الجوية الجزائرية  تقوم شركة
  استغالل الخطوط الجوية الجزائرية الداخمية قصد ضمان النقل المنتظم وغير المنتظم لألشخاص

 واألمتعة وكذا نقل البضاعة والبريد.
 رميا الشركة استغالل الخطوط الجوية الجزائرية الدولية في إطار اإلتفاقيات والعقود الدولية التي تب

 مع الدول األجنبية.
  تمبية حاجيات كل من الحماية المدنية، الحاجيات الزراعية والحركة الصحية إضافة إلى نشاطيا

الرئيسي المتمثل في نقل السمع، البضائع، واألمتعة عند الطمب وكذا القيام بعممية البيع وكل ميام 

 ت اإلقتصادية.النقل لحساب مؤسسات  النقل الجوي األخرى والمؤسسا
  القيام بوضع قوانين العبور والعموالت التي تأخذىا مقابل القيام بعمل جوي لحساب المؤسسات

 األخرى.
 .تنظيم وسائل اإلتصال بالمطارات 

 .تخضير الطائرات وتنظيم األماكن الموجية لممسافرين 
  ألداء مياميا الحصول عمى جميع رخص التحميق من طرف الدول األجنبية والتي تعتبر ضرورية

 وجميع أعمال وخدمات اإلستغالل لمطائرات المدنية.
  تتكفل بعمميات الصيانة والتصميحات لمطائرات بصفة منتظمة واليياكل والتجييزات لحسابيا

 وحساب شركات أخرى ومراجعة العمميات الجوية.
 .التسيير التقني في إطار مفاوضات التعاون بين الجزائر والدول األجنبية 
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 الل األجيزة المركبة لغرض ترقية أعماليا القانونية. استغ 
  :Air Algérie الجزائرية شركة الخطوط الجويةأهداف ثانيًا: 

 تتمثل األىداف الرئيسية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية فيما يمي:     
  .رضائيم  الوصول إلى إشباع حاجيات الزبائن وا 

 .توفير أحسن ظروف لمسفر 
  وتحسين صورة الشركة.توسيع السوق 
 .التحكم في التكنولوجيا خاصة فيما يتعمق بالصيانة 
 .تحقيق مردودية وأرباح منتظمة ومتزايدة 

 .تمديد شبكة خطوطيا وباألخص الشبكة الدولية 
  تحسين جودة الخدمات المقدمة لمزبائن فيما يتعمق بتوفير األمن، النظافة، الراحة وكذا الحجز

 ت المقدمة عمى متن الطائرة.وشراء التذاكر والخدما
 :Air Algérie أدرار –الهيكل التنظيمي ومهام المندوبية الجهوية لمخطوط الجوية الجزائرية ثالثًا: 

وسط المدينة بحي األمير عبد القادر،  أدراربالمندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزائرية  تقع
اإلجتماعية مركز الدفع بمبشير حميدة، ومن الجنوب عيادة يحدىا من الشمال الصندوق الوطني لمتأمينات 

، ومن الغرب شركة (97) طب العيون الحكيم محمد الميداوي، ومن الشرق المركز التجاري رقم

HUNDAI .لبيع قطع غيار السيارات 

يتكون الييكل التنظيمي لممديرية الجيوية بأدرار من ثالثة أقسام، تقوم باإلشراف عمى تسيير كل 
األنشطة التي تقوم بيا المؤسسة سواء عمى مستوى الخطوط الداخمية أو الخارجية، و تشرف اإلدارة العميا 

العميا التي تقوم بالمراقبة و إلدارة المركزية لتي اىي اأن عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بالمندوبية، أي 
 تسيير جميع المندوبيات عمى مستوى الوطن.

 )المندوبية العامة )اإلدارة المركزية 

ر لمخطوط ىي التي تتولى ميام التسييتراتيجية كمركز قيادي لممؤسسة، و ىي تمثل القمة االسو 
رات االستراتيجية لممؤسسة، قراىي بمثابة المفتشية العميا المشرفة عمى اتخاذ الالداخمية و الخارجية، و 

 تتمثل الميام الرئيسية فيما يمي:و 
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 تسيير أنشطة المؤسسة و مراقبة تحركات كل ىيئة من ىيئات المؤسسة. -

 تنفيذ قرارات الجياز اإلداري و تمثل المؤسسة داخميا و خارجيا. -

 المندوبية الجهوية بأدرار: 

تقوم بتصريف وتسيير األعمال اإلدارية ىي فرع مصغر من المندوبية المركزية العامة التي 
مندوبية عمى شيادة قد تحصمت ىذه الط الجوية الجزائرية( بالعاصمة، و التجارية لممؤسسة األم )الخطو و 

تتكون المندوبية ى مبادئ إدارة الجودة الشاممة، و القائمة عمو  3990-3993وذلك سنة   0997اإليزو 
 الجيوية بأدرار من ثالث فروع ىي:

 اإلدارية.حة المالية و المصم -

 التسويقية.المصمحة التجارية و  -

 الميابط )أدرار، تيميمون، برج باجي مختار(. -

  تتكون من فرعين أساسين هما:المصمحة المالية واإلدارية و 

ة والمتابعة المحاسبسية تتمثل في القيام بالعمميات والتسجيالت و ميمتو األسا عون المحاسبة: - أ
 التأمينات.ين(، تسديد تكاليف الضرائب و لممو االمالية )الزبائن و 

ميمتو التكفل بالمستخدمين، األجور، الشؤون االجتماعية، التكوين، العالقات عون إداري:  - ب
 الخارجية، الضمان االجتماعي.

 ميمتيا مراقبة و  التسويقية:التجارية و  المصمحة( المتابعة أعمال الوكاالت التابعة لياAH )
 ليا ميام أخرى تتمثل في:و (، IAالوكاالت الخاصة )و 

 مراقبتيا.تمقي الوثائق التجارية و  -

 العمل عمى ترويج خدماتيا. -

 جمب الزبائن لتوسيع نشاطيا التجاري. -

 تحضير التقارير الشيرية التي تبعث لمقسم التجاري بالمديرية المركزية لمتجارة بالعاصمة. -
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 التزاماتيا مع المتعاممين معيا.العقود الخاصة بالزبائن و  -

 الوكاالت التابعة لها )أدرار، تيميمون، برج باجي مختار(: - أ

إن وكاالت بيع التذاكر تعتبر من أىم الخاليا في المؤسسة، لما ليا من تأثير فعال عمى سمعة  
نقطة تالقي الزبون مع المؤسسة، نشاطيا، باعتبارىا تمثل صورة المؤسسة، فوكاالت البيع ىي و  المؤسسة

دمة عمى أحسن وجو من ذلك بتوفير العناية التامة لمزبون عن طريق تقديم الخبيا، و ومن الواجب االىتمام 
 من مياميا:أجل كسبو، و 

 بيع التذاكر لممسافرين. -

 تقديم المعمومات لممسافرين عمى أحسن وجو. -

 كسب الزبائن من خالل التعامل الجيد معيم. -

 (:IAالوكاالت الخاصة ) - ب

يا ىي وكاالت ، يكمن االختالف في كون الوكاالت التابعة لليا نفس ميام الوكاالت التابعة ليا
 تجاريا، أما الوكاالت الخاصة فتابعة ليا تجاريا فقط.تابعة ليا إداريا و 

البيع مقابل عمولة  اتفاق بينيما في عممية سفيي تعمل عمى بيع التذاكر إلى الزبائن عمى اسا
 المتمثمة في الرحالت الخارجية.ذاكر داخل الوطن و عممية بيع الت في كل %2التي تقدر بـ متفق عمييا و 

 )مصالح المهابط )أدرار، تيميمون، برج باجي مختار: 

عمى نشاط المؤسسة داخل تتم عممية المراقبة ة تتطمب ذلك، و تجدىا في المطارات كون الوظيف
 شيري ليا.تقديم تقرير ة االتصال مع المديرية العامة، و كذا عمميالمطار، ومن ثم التوجيو و 

 ىي:وتتكون من ثالث مكاتب و 

 مكتب التسجيالت. -

 التفريغ.مكتب الشحن و  -

 مكتب العمميات. -
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 :مكتب التسجيالت 

 ىي كما يمي:لمعامالت التجارية داخل المطار و يقوم ىذا المكتب بتسوية ا

 التأكد من المعمومات المتواجدة في التذكرة. -

 القيام بعممية التسجيل. -

 )بطاقة عبور الطائرة(.إصدار بطاقة الراكب  -

 محاولة إيجاد حمول عاجمة داخل المطار.البحث في شكاوى الزبائن و  -

  التفريغ:مكتب الشحن و 

أي شحن الطائرة في حالة الذىاب وتفريغيا في حالة التفريغ تب بعمميتي الشحن و يقوم ىذا المك
 من ميامو:اإلياب، و 

 الركوب.شحن أمتعة المسافرين من مكان التسجيل إلى منطقة  -

 تفريغ حمولة الطائرة في حالة نقل البضائع. -

 تفريغ أمتعة المسافرين من الطائرة. -

 جمب األمتعة الضائعة أو غير معروفة اليوية إلى مكتب التسجيالت التجارية. -

 :مكتب العمميات 

المكتب عمى االتصال بين المطار والمديرية العامة )العاصمة( ويعمميم بأحوال الجو، يعمل ىذا 
 من ميامو األساسية نجد:ك المعمومات التي تيم المؤسسة، و عن عدد الركاب إلى غير ذلو 

 التفريغ.المسافرين، زمن وصول الطائرة، ومدة الشحن و  إشعار المديرية العامة عن عدد -

 األمنية.صال مع الطائرة لألمور التقنية و االت -

 طار.إشعار المديرية العامة بالحالة لقائد الطائرة القادمة لمم -

 نوعيا.واالستقصاء حول قدوم الطائرة و  االتصال بالمديرية العامة -
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 -أدرار –المندوبية الجهوية لمخطوط الجوية الجزائرية بيق نظام إدارة الجودة الشاممة تطبرابعًا: 

باحيا يعتمد عمى تدعيم أر نجاح كل مؤسسة، فإرضاء زبائنيا و إن النوعية عامل أساسي في 
 يجعميا في خدمة كل المراحل التي تمر بيا.تسيير النوعية و 

كذلك شدة المنافسة تؤدي ن المعمول بيا في النقل الجوي، و القوانيإن متطمبات الزبائن المتزايدة و 
إلى ضرورة تطوير طرق اإلدارة الو تسيير، قصد تحقيق تكامل أكبر، إن المحاور األساسية لسياسة 

، والبحث الدائم ة التقييس المناسب لالختصاصات المتواجدةالشركة في تحسين النوعية تكمن في مطابق
التوفير االقتصادي لمموارد، عمال عمى إرضاء كل الشركاء المتعاممين مع الشركة عمى المصداقية و 

 )الخطوط الجوية الجزائرية( سواء كانوا زبائن، ممونين، أو إدارات وطنية أو أجنبية.

االحتياجات الواضحة لمجموع ىؤالء الشركاء المشكمين   إن النوعية المناسبة تقع عند التقاء
لألطراف الفعالة لمنوعية التي إن كان ليا ثمن شأنيا في ذلك شأن أي نشاط آخر في المؤسسة، فالحتمية 

عاممة، الثمن، أجل، تقتضي عمييا تقميص ثمن النوعية إذ أن تفوق الشركة ال يتحقق إال إذا كانت الم

 فعالة.جودة مبررة و 

النوعية ال تتواجد إال بوجود خدمة تتناسب مع المتطمبات سواء كانت واضحة أو ضمنة أو ف
الخدمة تطمب أيضا إعالم الزبون واالتصال بو صادرة عن أي أحد من شركائيا، ذلك ألن طبيعة أداء 

قدمة ناتجة احترام لمبيئة(، إذا كانت الخدمة المتطمبات المحيط )من أمن، نظافة، و تتعدى ذلك ما يشمل مو 
 عن تظافر عمل ىيكل المؤسسة لتكون محل فحص دوري.

 (:FICHE DE POSTEدراسة بطاقة منصب)

( ىي أساس التنظيم البشري في إدارة الجودة داخل FICHE DE POSTEإن بطاقة المنصب )
بعبارة المؤسسة، حيث أنيا تعطي موقع المنصب والعنصر الشاغل لو، وكل الكفاءات المطموبة فيو، فيي 

أخرى تمخيص لمنشاط العممي الممثل في الييكل التنظيمي والطريق الذي يسير فيو المورد البشري القائم 
بيذا النشاط، ومطابقة النتائج مع المواصفات التي تبنتيا المؤسسة، ومن ناحية أخرى فإن الجانب 

 وعمى مستوى زمني طويل. التنظيمي لبطاقة المنصب يسمح لممورد البشري باستثمار وقتو بصفة فعالة
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( في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، ىو المسؤول PDGإن رئيس المديرية العامة لمجودة )
األول عن نظام إدارة الجودة، ولو عالقة مباشرة بالمندوبيات المتواجدة عبر الوطن، ومنيا المندوبية 

 إدارة الجودة في المؤسسة ككل. الجيوية المتواجدة بأدرار، فيو بالتالي يسير عمى تطبيق نظام

 ( ما يمي:PDGمن الميام الرئيسية لرئيس المديرية العامة لمجودة )

 جدولة سياسة النوعية وتحديد أىدافيا )الجودة(. -

 ضمان متطمبات الزبائن المقدمة باألولوية إلى مستويات المؤسسة. -

 تحديد مسؤول إدارة الجودة بالمؤسسة. -

 ية.ضمان توفر الموارد الضرور  -

 إلتزام المراجعة اإلدارية وتحسين نظام إدارة الجودة. -
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 :وصف خصائص عينة الدراسةخامسًا: 

 .يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس :(11الجدول رقم )

   %النسبة  التكرار الجنس

 

   79.1% 53 ذكر

   20.9% 14 أنثى

   100% 67 المجموع

عامل  92أن أغمبية المبحوثين ىم من صنف الذكور، حيث بمغ تعدادىم تشير الشواىد الكمية إلى    
، بينما بمغ عدد المبحوثين من % 10.7ذكر، من مجموع عدد عينة الدراسة، وبالتالي قدرت نسبة التمثيل 

إمرأة عاممة بنسبة مئوية  79أدرار -العنصر النسوي من المندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزائرية
، وتعتبر النسبة الخاصة باإلناث العامالت ضئيمة إذا ما قورنت بنسبة العمال الذكور، % 39.0مقدارىا 

 إلطالق ما يمي:ولعل مرد ذلك إلى اعتبارات عدة أىميا عمى ا

طبيعة العمل في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث أن الكثير من النشاطات يغمب عمييا  -
النشاط البدني مما يتعذر عمى فئة اإلناث ممارستو، مثل الشحن، تفريغ حمولة الطائرة من بضائع 

لميابط، أعوان وحقائب المسافرين، نقل أمتعة المسافرين إلى الطائرة، أعوان األمن، أعوان ا
 الحراسة،  أعمال الصيانة بالنسبة لمطائرات.

الخمفية اإلجتماعية لممجتمع والمنطقة عمى حد سواء، حيث أن المؤسسة المبحوثة لدييا نظام  -
الدوام الميمي وذلك بسبب مواعيد إقالع ووصول الطائرات التي تنقل المسافرين من مختمف مناطق 

مل مستمر خالل الميل مما يعتذر عميو اإلناث، وىنا وجب الوطن، وبالتالي يجب مداومة وع
 .توظيف جنس الذكور أكثر من اإلناث لممارسة ىذا النشاط

تفرض المؤسسة من حين آلخر عمى العمال تربصات طويمة وقصيرة المدى خارج الوالية وأحيانا  -

يتقدمن لمسابقات خارج الوطن، وبالتالي يعزفن اإلناث عمى العمل في مثل ىاتو المؤسسات وال 

 التوظيف التي تفتحيا في كل مرة.
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وبالتالي فيذه األسباب كميا جعمت من نسبة اإلناث ضئيمة في ىاتو المؤسسة وىو ما تؤكده النسبة 

والتي يقتصر وجودىا عمى بعض المناصب اإلدارية، وكذا بعض األعمال التي تتالئم مع  39.0%
 ذاكر في المصمحة التجارية.طبيعة المرأة مثل السكرتاريا، وبيع الت

 .( يوضح توزيع مفردات الدراسة حسب العمر11الجدول رقم )

   %النسبة  التكرار العمر

 

   6.0% 4 سنة 25 من أقل

   34.3% 23 سنة[ 35 من أقل إلى 25  ] من

   %43.3 29 سنة[45 من أقل إلى 35  ] من

   14.9% 10 سنة[55 من اقل إلى 45 ] من

   1.5% 1 سنة فأكثر 55من 

   100% 67 المجموع

النسبة الغالبة لممبحوثين الذين تتراوح أعمارىم من خالل الجدول أعاله أن  تؤكد الشواىد المستقاة

لمفئة التي تتراوح أعمارىا  34.3%وثاني ىاتو النسب تقدر بـ  ،43.3% سنة 99 من أقل إلى  35  من
سنة  99إلى أقل من  99من ، تمييا الفئة العمرية التي تتراوح أعمارىا سنة 35 من أقل إلى 25  من

، 99%سنة إذ تقدر بـ  39أقل من  ثم تمييا نسبة العمال الذين سنيم ،% 14.9حيث تقدر ىاتو النسبة بـ 
 .%7.9سنة فأكثر حيث قدرت بـ  99وآخر النسب يسجميا العمال الذين عمرىم 

من خالل التمعن في ىذه النسب نالحظ أن المؤسسة تفتح أغمب نشاطاتيا في وجو الفئة 
 35 من أقل إلى 25  ] منالشبانية، حيث أنيا تولي إىتماما كبيرا لألفراد الذين يدخمون ضمن الفئات 

وىي ترجمة  %11.9حيث أنو بجمعنا لنسب ىاتو الفئات نجد  سنة[45 من أقل إلى 35  ] منو سنة[

 المندوبية الجيويةلى أن المؤسسة تتبنى سياسة تشبيب مواردىا البشرية، وىذا راجع لطبيعة العمل في إ
تتطمب  بمقدورىا النيوض بكافة احتياجات المؤسسة، كما أن ىاتو األخير مخطوط الجوية الجزائرية حيثل



                  ل األول: التعريف بميدان الدراسة''المندوبية الجهوية لمخطوط الجوية الجزائرية بأدرار الفص       الباب الثاني: الجانب الميداني الدراسة

 
377 

ليذا تسعى دائما إلى استقطاب وتوظيف فئة الشباب عمى وجو  حيوية ونشاط دائمين من طرف عماليا

 من أقل إلى 45 ] منال تستطيع اإلستغناء عن الفئة العمرية أيضا  المؤسسة ىاتو ، كما أن الخصوص
 وىي فئة الكيولة صاحبة تجربة وخبرة مينية بالمؤسسة. سنة[55

 التعميمي:( يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى 12الجدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

المستوى من خالل الجدول أعاله والموضح لممستوى التعميمي ألفراد عينة الدراسة يتضح لنا أن 
، ليأتي %27.2، يمييا المستوى الثانوي بنسبة %21.2بنسبة  المدروسة الجامعي ىو الغالب عمى العينة
أما أضعف نسبة ، %90، يمييا مستوى الدراسات العميا بنسبة %70.9بعدىا المستوى المتوسط بنسبة 
تام لفئة العمال األميين ، في حين أن ىناك غياب %92اإلبتدائي بنسبة  فقد سجمت لدى فئة المستوى

 بالمؤسسة.

وبناءًا عمى ىذه النسب المتفاوتة فغالبية أفراد العينة المدروسة ليم مستوى تعميمي عالي، وىذا 
راجع إلى حاجة المنظمة إلى أعمى الدرجات العممية في التوظيف حتى تستطيع مواكبة التقدم العممي 

ي المؤسسة، ونجد أن نشاطات ىذه المنظمة من خالل الحاصل والمرىون بمدى خبرة ومؤىالت العمال ف
نشاطيا الخدماتي يفرض عمييا اإلعتماد عمى مؤىالت عممية عالية، وخاصة أن المؤسسة تطبق نظام 

   %النسبة   التكرار المستوى التعميمي

 

   3.0% 2 إبتدائي

   19.4% 13 متوسط

   31.3% 21 ثانوي

   37.3% 25 جامعي

   9.0% 6 عميا دراسات

   100% 67 المجموع
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في حين ال تيمل المؤسسة أيضًا األفراد إدارة الجودة الشاممة  وبالتالي تحتاج إلى ذوي الخبرات العالية، 

توسط فقد خصصت العديد من النشاطات لياتين الفئتين مثل الشحن، تفريغ ذوي المستوى الثانوي والم
حمولة الطائرة من بضائع وحقائب المسافرين، نقل أمتعة المسافرين إلى الطائرة، أعوان األمن، أعوان 
الميابط، أعوان الحراسة، كما نجد كذلك من العمال ذوي المستوى اإلبتدائي والذين وكمت ليم أعمال 

 .النظافة

 ( يوضح توزيع المبحوثين حسب الفئة الوظيفية:13الجدول رقم )

   %النسبة  التكرار الوظيفيةة الفئ

 

 

   %7.5 15 إطار

   %32.8 22 تحكمعون 

   %59.7 41 تنفيذعون 

   100% 67 المجموع

مناصب  الذي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة عمىمن خالل البيانات المدرجة في الجدول أعاله 
عاماًل يمارسون عمميم  99العمل، فتشير إحصائيات الجدول، أن أكبر عدد من األفراد المبحوثين يقدر بـ 

، بينما يسجل %90.1أدرار باعتبارىم أعوان تنفيذ وبنسبة -بالمندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزائرية
، لتبقى آخر النسب والتي تقدر عامل تحكم 33، وبتعداد %23.3حكم ثاني نسبة تقدر بـ أعوان الت

 بالمؤسسة. 99من نصيب فئة اإلطارات التي يبمغ عددىا  1.9%

أن أعمى نسبة تمركزت عند العمال التنفيذيين ألنو في الغالب ما  ما نستنتجو من خالل ىاتو اإلحصاءات
لجزائرية ذات طابع نجد السمطة في يد األقمية بينما األغمبية تقوم بالتنفيذ، وبما أن شركة الخطوط الجوية ا

ولى فإنيا تتطمب اليد العاممة إلنجاز الميام باإلضافة إلى كونيا قطاع خدماتي بالدرجة األ إداري وميداني
يسير عمى تقديم أرقى وأجود الخدمات لمزبائن وبالتالي تحتاج إلى نسبة كبيرة من العمال التنفيذيين، أما 

فنجدىا قد وزعت بين )إطارات وتحكم( وىي أصناف لحاممي  %99.30ما تبقى من مجموع النسبة 
 مستويات عميا. 
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 بالمؤسسة:( يوضح توزيع المبحوثين حسب مدة العمل 14الجدول رقم )

   %النسبة  التكرار األقدمية

 

   14.9% 10 سنوات 05 من أقل

   31.3% 21 ]سنوات 10 من أقل إلى 05 ]من

   32.8% 22 ]سنة 15 من أقل إلى 10 ]من

   10.4% 7 ]سنة 20 من أقل إلى 15 ]من

   6.0% 4 سنة[ 25 من أقل إلى 20 ]من

   4.5% 3 فأكثر سنة 25 من

   100% 67 المجموع

وتمثل األفراد الذين مدة عمميم  %23.3ىي تبين لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة ي
وتمثل األفراد الذين مدة عمميم ضمن  %27.2، تمييا نسبة ] سنة 15 من أقل إلى 10 من]ضمن الفئة 

األفراد الذين مدة عمميم بالمؤسسة وتمثل  %79.0، ثم تمييا نسبة ]سنوات 10 من أقل إلى 05 من]الفئة 

 إلى 20 من]وتمثل األفراد الذين مدة عمميم ضمن الفئة  %99سنوات، لتأتي بعدىا نسبة  99أقل من 
سنة  %39 مال الذين مدة عمميم بالمؤسسةوتمثل نسبة الع%9.9، وفي األخير نسبة [سنة 25 من أقل

 فأكثر.

يتضح لنا من خالل ىذه اإلحصاءات أن أغمب العمال قديمي العيد بالعمل في المؤسسة أي في 
سنوات فما فوق، وىو ما تتطمبو ىاتو الشركة بالضبط بما أنيا مؤسسة ذات طابع خدماتي  79نطاق 

ساعد في حيث أنيا تتعامل مع الزبائن المحميين والخارجيين وبالتالي تحتاج إلى عمال ذوي خبرة طويمة ت
تمبية حاجات الزبائن وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبدون أخطاء، فضال عن محافظة ىذه الفئة عمى 

التوازن داخل المؤسسة من حيث نقل الخبرة لمعمال الجدد ونشر الثقافة التنظيمية لممؤسسة، لذلك فوجود 
المتعاقبة عمى ىذه المؤسسة، غير  مثل ىذه الفئة داخل المؤسسة تضمن لنا حمقة التواصل ما بين األجيال
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أنو ومن جية أخرى نجد أن المؤسسة تدعم وتجدد تشبيب مواردىا البشرية وىو ما يتوافق مع الجدول رقم 

الذي يوضح أنو نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة ىم شباب، والذين ىم حديثي التكوين والعيد  (79)
بالعمل، وما زالوا في طريقيم نحو اكتساب خبرات ومؤىالت مع تقدميم في مياميم وأداء وظائفيم في ىذه 

 المؤسسة.

 :الحالية اإلقامة ( يوضح مكان15الجدول رقم )

   %النسبة  التكرار مكان اإلقامة

 

   11.9% 8 قصر

   88.1% 59 مدينة

   100% 67 المجموع

نالحظ من خالل إحصاءات الجدول أعاله أن أغمب أفراد عينة الدراسة مكان إقامتيم الحالية 
، وىي تمثل نسبة كبيرة جدا مقارنة باألفراد الذين مكان إقامتيم بقصر من %33.7بالمدينة وذلك بنسبة 

 .%77.0حيث مثمت نسبتيم  قصور المنطقة

من خالل نتائج الجدول يتبين لنا بأن أغمبية العمال الذين يعممون بالمندوبية الجيوية لمخطوط 

أدرار يقيمون حاليًا وسط المدينة، ويرجع ذلك إلى رغبة العمال في العمل في مناصب  -الجوية الجزائرية
مال من ىم من بمد آخر فمنذ قدوميم كانت إقامتيم قريبة من مكان إقامتيم، باإلضافة إلى الكثير من الع

 وسط المدينة ألن عمميم يستدعي ذلك.

 

 

 

 الحالة العائمية:توزيع المبحوثين حسب ( يوضح 16الجدول رقم)
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   %النسبة  التكرار الحالة العائمية

 

   %32.8 22 أعزب

   %64.2 43 متزوج)ة(

   %3.1 2 مطمق)ة(

   100% 67 المجموع

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معظم أفراد عينة الدراسة ىم من العمال المتزوجون داخل  

وىي تمثل أكبر نسبة مقارنة مع العمال الغير متزوجين)العزاب( حيث  %99.3ىذه المؤسسة وذلك بنسبة 
األرامل  ، أما فئة العمال%2.9، لتأتي في األخير فئة المطمقين وذلك بنسبة %23.3قدرت نسبتيم بـ 

 فنسبتيم منعدمة حسب إحصائيات الدراسة.

من خالل ىذه اإلحصائيات يمكن القول أن المتزوجين مثموا أعمى اليرم وذلك بحكم الثقافة السائدة في 
المجتمع التي تفرض عمى الفرد تأسيسو ألسرتو وحمل مسؤولية اإلنفاق عمى الزوجة واألبناء من خالل 

 غرس قيم المسؤولية.

أما فئة العزاب الزالت في بداية الدخول إلى عالم الشغل مما يتطمب منيم تكوين أنفسيم خاصة من 

( 97الجانب المادي، أما فئة المطمقين فيي ضعيفة جدا حيث قدر عددىم من مجموع عينة الدراسة بـ)
ياتو الزوجية فقط وىذا نتيجة لإلستقرار في العمل وتحسين ظروف معيشة العامل، وىو ما ينعكس عمى ح

 واإلجتماعية. 

 

 

 

 األسرة: نمط توزيع المبحوثين حسب ( يوضح17الجدول رقم )



                  ل األول: التعريف بميدان الدراسة''المندوبية الجهوية لمخطوط الجوية الجزائرية بأدرار الفص       الباب الثاني: الجانب الميداني الدراسة

 
382 

   %النسبة  التكرار نمط األسرة

 

   68.7% 46 )الزوجين، األبناء( نووية

   31.3% 21 )الزوجين، األبناء، الجد، الجدة( ممتدة

   100% 67 المجموع

في نمط العائمة التي ينتمي إلييا عمال تؤكد الشواىد المستقاة من الجدول أعاله والمتمثل  
أدرار أن أغمب العمال ينتمون إلى عائمة نووية )الزوجين، -المندوبية الجيوية لمخطوط الجوية الجزائرية

ن إلى العائمة الممتدة ، في حين النسبة المتبقية تمثل العمال الذين ينتمو %93.1األبناء( بنسبة تقدر بـ 
 .%27.2)الزوجين، األبناء، الجد، الجدة( وىي تقدر بـ 

)الزوجين، ما نستنتجو من نتائج الجدول أن جل عمال ىاتو المؤسسة ينتمون إلى عائمة نووية 
األبناء( وىذا راجع إلى رغبة العمال في اإلستقاللية وبناء أسرة فرعية خاصة بما تتماشى مع ظروفيم 

اعية واإلقتصادية، وىذا ما يدل عمى أن الظروف السوسيو إقتصادية لمفرد تحتم عميو اإلستقالل اإلجتم
 ببيت منفرد بعيد عن الوالدين.

غير أنو يالحظ كذلك وجود عدد من العمال ينتمون إلى نمط العائمة الممتدة بحكم نظام المنطقة الذي 

 مازال يقوم عمى ىذا النظام الممتد.

 

 

 

 

 

 عدد األفراد الذين تحت الكفالة:توزيع المبحوثين حسب ( يوضح 18رقم )الجدول 
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   %النسبة  التكرار عدد األفراد تحت الكفالة

 

0 10 %14.9   

   14.9% 10 أفراد 3 إلى 1 من

   32.8% 22 أفراد 6 إلى 4 من

   37.3% 25 أفراد 6 من أكثر

   100% 67 المجموع

أكبر نسبة سجمت لدى المبحوثين فيما يخص العدد اإلجمالي نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 
أفراد، كما عبر المبحوثين وبنسبة  9بحيث يحتضنون أكثر من  %21.2لألفراد تحت الكفالة بمغت 

وثين أفراد، في حين عبر المبح 9إلى  9عمى أن األفراد الذين تحت كفالتيم يتراوح عددىم بين  23.3%

 2بأن عدد األفراد الذين يتكفمون بيم يتراوح عددىم ما بين فرد واحد إلى  %79.0بالمؤسسة وبنسبة 

أفراد، وآخر ىاتو النسب سجمت لممبحوثين الذين ليس لدييم أي فرد يتكفمون بو حيث قدرت ىاتو النسبة بـ 
79.0%. 

أكثر من أربعة أفراد من عائمتيم، مما سبق نستنتج أن أغمب أفراد عينة الدراسة يتكفمون ويرعون 

     أفراد ومن ىم يتكفمون بأكثر من  9إلى  9وذلك بالجمع بين النسبيتن المعبرتين عن من يتكفمون من 
مما يدل عمى أن أغمب المبحوثين لدييم إنشغاالت  %19.7أفراد، حيث قدرت ىاتو النسبة بـ  9

ثين من يتكفمون بزوجاتيم وأبنائيم فقط، والبعض اآلخر ومسئوليات اتجاه أفراد أسرتيم، فيناك من المبحو 
ليم مسؤوليات اتجاه زوجاتيم وأبنائيم ووالدييم، وىذا ما ينعكس أحيانا بالسمب عمى سموكيات العمال 

داخل المؤسسة خاصة عند مرض أحد أفراد العائمة حيث يتوجب عمييم اإلىتمام بيم، لكن ىناك دائما 
باإلستقرار النفسي والعاطفي، ىذا من جية بينما نجد عدد آخر من جانب إجابي وىو اإلحساس 

المبحوثين ليس لدييم أفراد تحت كفالتيم وىذا عمى حسب تصريحاتيم أنيم غير متزوجين وأن أغمب ىاتو 

 الفئة من اإلناث العازبات.

 ( يوضح توزيع المبحوثين حسب نوع السكن:19الجدول رقم )
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   %النسبة  التكرارات نوع السكن

 

   46.3% 31 مستقل سكن

   53.7% 36 العائمة مع سكن

   100% 67 المجموع

يتبين لنا من الجدول أعاله أن النسبتين متقاربتين فيما يخص نوع السكن ألفراد عينة الدراسة، 
سكن راد الذين يسكنون كز ، بينما األف%92.1حيث قدرت نسبة العمال الذين يسكنون مع عائالتيم بـ 

 .%99.2مستقل فنسبتيم 

من خالل إحصائيات الجدول يظير لنا أن ىناك عدد كبير من المبحوثين يسكنون مع عائالتيم 
كانوا متزوجين أو غير متزوجين، وىذا راجع لطبيعة المجتمع  ترك بين الوالدين واإلخوة سواءفي بيت مش

ولمعادات والتقاليد عمى حسب ما أدلى بو العمال في مقابمتنا معيم والذين يعتبرون السكان األصميين 

شخصي وليس لدييم القدرة عمى شرائو وبالتالي ىم  ىناك من المبحوثين ال يممكون سكنلممنطقة، و 
 ييم. مضطرين لمسكن مع والد
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الفصل الثاني: تأثير المعوقات اإلجتماعية عمى تمثل العامل الجزائري 

 لقيم إدارة الجودة الشاممة

 تمييد 

 تفريغ وتحميل البيانات المتعمقة بالفرضية األولىأواًل: 

 لمفرضية األولىاإلستنتاج الجزئي ثانياً: 
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 تمييد

تتمحور الفرضية األولى لموضوع الدراسة حول تأثير المعوقات الثقافية عمى تمثل العامل  
''يواجو تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة، وقد نصت عمى ما يمي: 

االجتماعية ممثمة في )العالقات األسرية، العالقات القرابية، الجودة الشاممة جممة من المعوقات 

، وفي ىذا الفصل سيتم تحميل وتفسير البيانات التي تم جمعيا تحمياًل إحصائيًا العالقات مع الجيران(''

 وسوسيولوجيًا.
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 أواًل: تفريغ وتحميل البيانات المتعمقة بالفرضية األولى:

 العالقات األسرية: - أ

عادتيم منيا لمبيت عمى 02الجدول رقم ) جودة (: يوضح تأثير توصيل العمال ألبنائيم إلى المدارس وا 

 الخدمة المطموبة بالمؤسسة.

توصيل العمال ألبنائيم إلى  
عادتيم منيا   المدارس وا 

إجابات العمال في حالة اإلجابة 
)بنعم( حول توصيل أبنائيم 

عادتيم من المدرسة إلى البيت  وا 
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار

   %58 19 نعم 
 %49.3 33 %42 14 ال نعم
   %100 33 المجموع 

 %50.7 34    ال

 %100 67    المجموع

نصف المبحوثين ليس لدييم أطفال يذىبون إلى المدرسة نالحظ من خالل الجدول أعاله أن  

، أما النصف اآلخر من العمال فقد أجابوا بأن لدييم أطفال يتمدرسون ونسبتيم %50.7بـ ونسبتيم تقدر 
 وىي نسب متقاربة جدا. %49.3تقدر بـ 

فنستنتج أن نصف العمال ليس لدييم أبناء يذىبون إلى المدرسة وذلك راجع إلى أن ثمث العمال 
توزيع المبحوثين حسب الخاص ب( 16وىذا ما نالحظو في الجدول رقم ) %32.8عزاب إذ تقدر نسبتيم بـ

العمال بالمؤسسة محل الدراسة فمنيم من صرحوا بأن  ، ومن خالل المقابمة مع بعضالحالة العائمية
والثانوية، ومنيم من صرحوا بأن أبنائيم لم يصموا بعد إلى  أبنائيم ُطردوا من المدرسة بالمرحمة المتوسطة

السن القانوني لمتمدرس، ومنيم من ىم متزوجين ولكن ليس لدييم أطفال، ىذا من جية ومن جية أخرى 
النصف اآلخر من العمال أجابوا بأن لدييم أطفال يتمدرسون في مختمف األطوار )اإلبتدائي، المتوسط، 

 وىم فئة العمال المتزوجين والمطمقين.الثانوي، والجامعي( 
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بأنيم يقومون  %58مبحوث، وقد أجاب  33أما بخصوص العمال الذين لدييم أبناء يتمدرسون فعددىم 
 %42إلى المدرسة ثم يرجعونيم منيا إلى البيت في فترة دواميم بالمؤسسة، بينما أجاب  بتوصيل أبنائيم

رجاعيم منيا في وقت عمميم. منيم بأنيم ال يقومون بإيصال أبنائيم إلى  المدرسة وا 

فنستنتج إذن أن أكثر من نصف الفئة من العمال الذين لدييم أطفال يقومون بتوصيميم ذىابًا 
يابًا إلى المدرسة في وقت دواميم بالمؤسسة، بينما أقل من النصف ىم من لدييم أطفال لكن ال يقومون  وا 

يم، ىذا التباين راجع في حقيقة األمر إلى الوضع األسري لكل بتوصيميم إلى المدرسة أثناء مداومتيم لعمم
فرد منيم، فحسب ما صرح بو بعض المبحوثين من فئة العمال الذين يقومون بتوصيل أطفاليم لممدرسة 

أنيم يقومون بيذا العمل انطالقًا من شعورىم بالواجب والمسؤولية اتجاه أسرىم، بينما صرح بعض 
أن األمر ال يعدو أن يكون عدم وجود بديل ليم ينوب عنيم لمقيام بياتو الميمة، وىذا يعكس  المبحوثين

عدم تمكين ىؤالء العمال من استغالل أوقاتيم في العمل، األمر الذي يؤثر حتمًا عمى نسبة تحسين أداء 
فئة من العمال لقيم العمل وبالجودة المطموبة في المؤسسة، وبالتالي فإن ىذا ما يثبت عدم تمثل ىاتو ال

 إدارة الجودة الشاممة التي تتماشى وفقيا أىداف المنظمة.

في حين صرح بعض المبحوثين من الفئة التي ال تقوم بتوصيل أطفاليا لممدارس أثناء دواميم بالمؤسسة، 
سعوا ألن ىناك من يقوم عنيم بيذا الدور كالشريك اآلخر)الزوج/الزوجة( أو أحد أبنائيم الكبار، وأنيم 

لتجنب القيام بياتو الميمة لئاّل توقعيم في مشكمة التأخر أو التعارض مع أوقات عمميم في الشركة، ىذه 
مدى حسيم بالوالء الوظيفي لمؤسستيم، مما يدل عمى فيميم التام ألدوارىم  الفئة من العمال تعكس تماماً 

ارة الجودة الشاممة، ىذا التمثل سيؤدي بيم وواجباتيم المينية تجاه المؤسسة، وىذا ما يثبت تمثميم لقيم إد
 حتما لتحسين أداءىم و كفاءتيم.
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 لقيام بأعماليم في المؤسسة.ر اأخيبات األسرية  لمعمال عمى تميوضح تأثير المتط (:01الجدول رقم )

 تأثير المتطمبات األسرية  لمعمال عمى تأخير القيام بأعماليم في المؤسسة

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار السبب 

   %20.23 11 المحدد وقتو في العمل إنجاز من أىم أسرتك متطمبات نعم

   %50.23 16 آخر لوقت العمل تأجيل يمكن 

 %32.0 25 %02.32 7 المؤسسة داخل رقابة توجد ال 

   %100 25 المجموع 

 %49.3 33   ال 

 %100 67   المجموع 

وىي تمثل فئة العمال الذين  %50.7( أن أكبر نسبة ىي21رقم )نالحظ من خالل الجدول  
أجابوا بأن المتطمبات األسرية تؤخرىم عن القيام بأعماليم في المؤسسة وتعيقيم عن إنجازىا في الوقت 

األسرية ال  يممتطمباتل فئة العمال الذين أجابوا بأن وىي تمث %49.3 المحدد، في المقابل نجد نسبة

وال تعيقيم عن إنجازىا في الوقت المحدد، وىذا راجع إلى أن ىاتو الفئة من  عن القيام بأعماليم تؤخرىم

 المبحوثين يعطون أولوية وأىمية إلى المسؤولية الممقاة عمييم داخل المنظمة.

متطمباتيم األسرية  ال تؤخرىم ومن خالل ىاتو النتائج نستنتج أن نصف العينة المدروسة تقريباً  

لقيام بأعماليم داخل المؤسسة، وىذا راجع لحس التنظيم والمسؤولية لدييم، فقد صرح بعض عن ا
المبحوثين من خالل المقابمة أن قياميم بمتطمباتيم األسرية ال يتعارض مع المسؤولية الممقاة عمييم داخل 

ا، ىذا الحس المنظمة، وذلك بسبب وجود التناغم بين أفراد أسرتيم ومن ذلك تقاسم الميام وتنظيمي
، وكذا تمكنيم من استغالل أوقاتيم م المينيةالمسؤول من قبميم يعكس بوضوح فيميم ألدوارىم وواجباتي

 تمثميم لقيم إدارة الجودة الشاممة.كذا في العمل وتحسين أدائيم، و 

يم تؤخرىم عن تفي حين نجد أن أكثر من نصف العينة المدروسة صرحوا بأن متطمبات أسر 
اليم المطموبة داخل المؤسسة، حيث قد تجعميم في بعض األحيان يتركون أماكن عمميم لتمبية القيام بأعم

يم كما صرح البعض منيم، وذلك ألسباب مختمفة، فثمث ىاتو الفئة أقروا بأن متطمبات تمشاغل أسر 
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يم المينية يم تحتل عندىم األولوية األولى قبل العمل، مما يوحي بأنيم لم يفيموا دورىم وال واجباتتأسر 
 داخل المؤسسة.

كما نالحظ كذلك من خالل إحصاءات الجدول أعاله أن فئة المبحوثين الذين أجابوا بـ )نعم( عمى أن     

المتطمبات األسرية تؤخرىم عن القيام بأعماليم في المؤسسة وتعيقيم عن إنجازىا في الوقت المحدد فقد 
 صرحوا بأن:

 .%32.35ونسبتيم تقدر بـ  المحدد وقتو في العمل إنجاز من أىم أسرىم متطمبات -

 .%47.05ونسبتيم تقدر بـ  آخر لوقت العمل تأجيل يمكن -
 .%20.59ونسبتيم تقدر بـ  المؤسسة داخل رقابة توجد ال -

عن القيام بعمميم كما ىو  أسرتيمالذين تؤخرىم متطمبات  المبحوثين يتبين لنا من ىاتو النتائج أن أغمبف
مطموب، قد صرحوا وباإليجاب أنو ال مانع عندىم من تأخير أو تأجيل عمميم لوقت آخر وأنو ال مشكمة 

في عدم إنجازه في الوقت المحدد بحسب رأي بعض المبحوثين، وأن تمبية مشاغل أسرتيم تعتبر من أولى 
 ل وقتيم في العمل.أولوياتيم، مما ُيشعر أن لدييم خمطا في طريقة استغال

يم توا بأن تأخيرىم لعمميم من أجل تمبية متطمبات أسر أقر  قد ىاتو الفئة من %20.59في حين نجد أن 

 في تطبيقيا اإلدارة العميا حرص داخل المؤسسة، وىذا يعني عدم كافية راجع لعمميم بعدم وجود رقابة
 لمعايير نظام إدارة الجودة الشاممة.

وعمى رأسيا تمبية متطمبات  يم وتحججيم بمختمف األعذارفي القيام بعممإن تياون ىذه الفئة 
باعتبار أن العالقات  أسرىم، يؤكد حتما وبدون أي وجو شك عدم تمثميم لقيم إدارة الجودة الشاممة،

وىذا ينعكس حتميًا بالسمب عمى جودة الخدمات المطموبة من  األسرية تفرض ذلك وتعتبر كمعوق أمامو،
 المؤسسة وكذا عمى مدى كفاءة عماليا.
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(: يوضح تأثير تمبية العامل لمتطمبات أسرتو عمى مخالفة قواعد اإلنضباط التي تسير 00الجدول رقم )

 وفقيا المؤسسة وعمى جودة الخدمة المطموبة:

 

وىي تمثل فئة المبحوثين الذين أجابوا  %50.7نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة ىي 
التي تسير وفقيا المؤسسة خاصة مواقيت الدخول نضباط أسرتيم تجعميم يخالفون قواعد اإل متطمباتبأن 

نسبة المبحوثين الذين أجابوا بأن متطمبات أسرتيم ال  فتمثل %49.3وىيوالخروج، بينما النسبة المتبقية 
 لتي تسير وفقيا المؤسسة محل الدراسة.تجعميم يخالفون قواعد اإلنضباط ا

يم تتمبية متطمبات أسر  ة ال تؤثر عمييممبحوثالعينة ال نستنتج من خالل ىاتو النتائج أن نصفف
من حيث التأخر عن المواعيد  بحيث تجعميم يخالفون قواعد االنضباط التي تسير وفقيا المؤسسة، ال

قواعد ومبادئ  وتطبق إلييم، ما يجعميم الفئة األمثل التي تحققالعمل المسند ب ال من حيث القياموالدوام، و 

المينية  ةكفاءالوكذا تحسين  المطموبةتحقيق الجودة يعكس نظام إدارة الجودة الشاممة بالمنظمة، وىذا ما 
سيؤىميم لممشاركة بفاعمية األمر الذي المؤسسة ككل،  المقدمة من خدماتالالتي ستعود باإليجاب عمى 

يجاد السبل و ر المخاطر و في تقدي  الحمول لموقاية منيا، وبفاعمية أكبر في اتخاذ القرارات الميمة، ويمكنا 
 لقيم إدارة الجودة الشاممة مما يعكس تحقيقيم حس الوالء لمعمل. تمثلالقول أن ىذه الفئة من العمال ت

وباإليجاب التام أن تمبية ونجد في الجية المقابمة أن النصف األخر من الفئة العمالية صرحوا 
يم تجعميم يخالفون قواعد اإلنضباط داخل مؤسستيم، خاصة المتطمبات الضرورية والتي تمتطمبات أسر 
عراف القيام األتفرض عمييم العادات والتقاليد و ف ل الذين ينتمون لمعائالت المركبةالعما لدى تظير جمياً 

الجودة الشاممة المتبناة من طرف المؤسسة،   مبادئ إدارةتحقيقيم ل بيا، مما يعكس أو سينعكس سمبا عمى
، وحتى مشاركتيم في تقدير المخاطر واتخاذ أعماليم المقدمةتحسين كفاءتيم وكذا جودة  ومن ذلك

تأثير تمبية العامل لمتطمبات أسرتو عمى مخالفة قواعد اإلنضباط التي  مدى

 تسير وفقيا المؤسسة وعمى جودة الخدمة المطموبة
   النسبة % التكرار

 

   %32.0 25 نعم

   %49.3 33 ال

   %100 67 المجموع
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لتطوير جودة الخدمات التي توفرىا مؤسستيم بسبب تأثير  وال دافعاً  القرارات داخل المؤسسة لن يكون كافياً 
 إدارة الجودة الشاممة. لقيمإذ تعتبر ىذه األخيرة كمعوق أمام تمثميم ية عمى أدائيم، ىذه العوامل األسر 

 :بالمؤسسة عمى جودة العملاستقبال العامل ألفراد أسرتو  تأثيريوضح  :(02الجدول رقم )

 بالمؤسسة عمى جودة العملاستقبال العامل ألفراد أسرتو  تأثير مدى

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار التأثير 

   %50.03 51 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %92.5 62 %0..2 6 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل نعم

   %.5.2 5 العمل( في )التباطؤ العمل إنجاز في التأخر 

   %100 62 المجموع 

 %7.5 5   ال 

 %100 67   المجموع 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أغمب المبحوثين يستقبمون أفراد أسرىم في مكان عمميم حيث  
، في المقابل نجد أن نسبة قميمة جدا من المبحوثين ال يستقبمون أفراد أسرىم داخل %92.5تقدر نسبتيم بـ 

 .%7.5مكان العمل وذلك بنسبة تقدر بـ 

لدى أغمب العمال داخل المؤسسة،  بالغة ليا أىمية العالقات األسريةئج نستنتج أن ومن ىذه النتا      
لوالء يم داخل مكان عمميم، مما يعكس قمة أو انعدام اتفي استقبال أفراد أسر  مما يجعميم ال يرون حرجاً 
ال يستقبمون أفراد  من المبحوثين نسبة ضئيمة جداً أيضًا أن  ءكما نستنتج ؛الوظيفي لدييم اتجاه العمل

عمى حسيم  يم بسبب تفضيميم التفريق بين وقت العمل ومكانو وبين وقت األسرة ومكان لقائيا بناءاً تر أس

، ىاتو الفئة الجودة المطموبةموب عمى أحسن وجو من حيث الدقة و الوظيفي بضرورة القيام بعمميم المط
 لقيم إدارة الجودة الشاممة داخل المؤسسة. العمال القميمة تعكس تمثل

حول استقباليم ألفراد  بـ )نعم( أن فئة العمال الذين أجابوا حظ من خالل الجدول أيضاً كما نال 

 يؤدي دائما إلى:  ووا بأنأقر قد أسرتيم في مكان العمل 

 ؛%82.25بنسبة  والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم -
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 ؛%9.67بنسبة  المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل -
 .%8.06بنسبة  العمل( في )التباطؤ العمل إنجاز في التأخرو  -

ومن ىذه النتائج نستنتج أن تأثير استقبال العمال ألفراد أسرىم في مكان عمميم لو تأثير سمبي كبير عمى 

ما أن ىذا الفعل يحول دون قياميم بعمميم ك من ىؤالء المبحوثينمردودية عمميم، إذ صرحت نسبة كبيرة 
ألن العالقات  ،يمتحراجيم من عدم استقبال أفراد أسر إالجودة بسبب منيم من حيث الدقة و ىو مطموب 

وبشاشة من ىذه  األسرية والعادات واألعراف اإلجتماعية تفرض عمييم في نظرىم أن يكونوا أكثر كرماً 
 الناحية ولو عمى حساب القيام بعمميم.

 ميفرض عميي مداخل مكان عممي مقبال أفراد أسرتيأن است ممن خالل مقابمتي المبحوثين بينما صرح بعض
أنيم يقومون بوا أقر رغم تأسف البعض منيم إال أنيم وعدم إنجازه في الوقت المحدد، و  متأجيل عممي

بتأجيل العمل ألن في نظرىم أن تقديم واجب الضيافة والحفاظ عمى متانة العالقات األسرية أولى من 

 العمل المطموب منيم تأديتو.

أن بصرحوا يم داخل مكان عمميم تة ثالثة من فئة العمال الذين يستقبمون أفراد أسر قميمحين أن نسبة في 
ىم في إنجاز عمميم، وفي جميع األحوال كان السبب األىم عندىم المحافظة عمى ؤ ذلك يؤدي إلى تباط

اإلجتماعية والتي تحتل عندىم أعمى الدرجات حتى عمى  عرافلمعادات واأل متانة العالقات األسرية وفقاً 

 حساب جودة عمميم أو حتى تأديتو.

بسبب ىاتو العالقات القوية التي تربطيم  لقيم إدارة الجودة الشاممةىاتو الفئة العمالية تثبت عدم تمثميم 
من ات المقدمة دمعمى تحسين أداء وجودة الخ بالسمبو  ينعكس بالضرورة األمر الذي، بأفراد أسرتيم

 .طرف المؤسسة

 

إلى مكان العمل لطمب خدمة تتعمق  مأفراد أسرتيمال عند زيارة يوضح ردة فعل الع :(05الجدول رقم )

 بمجال عممو.
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   النسبة % التكرار إلى مكان العمل لطمب خدمة تتعمق بمجال عممو مأفراد أسرتيمال عند زيارة ردة فعل الع

 

   %73.1 49 طمبو فور الخدمة لو وتقدم الزبائن باقي عمى تفضمو

   %26.9 18 دوره يحين حتى الزبائن باقي مع اإلنتظار منو تطمب

   %100 67 المجموع

وىي تمثل إجابات المبحوثين الذين  %73.1( أن أكبر نسبة ىي 24)يالحظ من خالل الجدول 
أجابوا بأنيم يفضمون أفراد أسرىم عمى باقي الزبائن داخل المؤسسة وتقديم الخدمة ليم فور طمبيا، بينما 

داخل مكان  االنتظاريم تفتمثل نسبة إجابات المبحوثين الذين أجابوا بأنيم يطمبون من أفراد أسر  26.9%

لمخدمة حتى يحين دورىم لتقديميا ليم مثميم مثل كل الزبائن  عند طمبيم العمل مع باقي الزبائن
 الموجودين.

الخدمة  عند تقديم يم فيتأفراد أسر  فضيليقومون بت مبحوثيننتج أن أغمب الومن ىذه النتائج نست      

عمى باقي الزبائن إذا ما جاؤوا لمكان عمميم، ومن خالل مواجيتيم بيذا األمر صرحوا أنو من غير 
، وأن تقديميم عمى باقي الزبائن راجع إلى خجميم من تركيم ينتظرون دورىم، يمتالممكن تجاىل أفراد أسر 

يم عمى باقي تألفراد أسر  يمفضيمأن تأن ذلك ال يسبب ليم أي حرج و  مبحوثين أيضاً بعض الكما قال و 

ئن، في حين رأي باقي الزبا مأنو ال ييميأقروا كذلك بكما  لتفادي الصراع معيم فيما بعد،الزبائن راجع 

فراد أسرتو عمى باقي الزبائن تبعا لغيره من زمالئو أل فضل تقديم الخدمة أوالً أنو ي المبحوثين قال أحد
الفئة تبين بوضوح عدم تمثميم  اتوبررات التي قدمتيا ىالمألفعال و ، إن ىذه افيم يفعمون ذلك دائما العمال

لقيم إدارة الجودة الشاممة، وذلك بسبب انعدام الوالء الوظيفي لدييم وعدم اكتراثيم بتمطيف أجواء العمل، 
، فنخمص أن العالقات األسرية وطيدة تشكل ء وجودة الخدمات المقدمة لمزبائنوال اىتماميم بتحسين أدا

 ئق أمام تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة.عا

من  إال أن ىناك فئة قميمة من ىؤالء العمال تبمغ الربع صرحوا أنو ال فرق عندىم بين أن يكون الزبون فرداً 
أسرتيم أم ال، فالعمل عندىم فوق كل اعتبار وفوق كل عالقة، وأن تحسين الخدمة وسياسة المؤسسة 

تقان لمجميع دون تفضيلتقد تفرض عمييم لزاماً  ، ىذه الفئة تعكس بين الزبائن يم الخدمة بكل جودة وا 
 .المقدمة تمثميم لقيم إدارة الجودة الشاممة، وتنعكس ال محالة عمى أدائيم الوظيفي وعمى جودة الخدمات
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 .يوضح تأثير اإللتزامات والعالقات األسرية لمعامل عمى جودة عممو بالمؤسسة :(03الجدول رقم )

 تأثير اإللتزامات والعالقات األسرية لمعامل عمى جودة عممو بالمؤسسة

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار التأثير 

   %0.15. 43 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم نعم

 %23.30 5. %02.52 15 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل 

   %2.20 6 العمل( في )التباطؤ العمل إنجاز في التأخر 

   %100 64 المجموع 

 %4.5 3   ال 

 %100 67   المجموع 

يتبين  لنا من خالل الجدول أعاله أن أغمب المبحوثين تؤثر عمييم اإللتزامات والعالقات األسرية  
الذين أجابوا بأن ىاتو % وىي نسبة كبيرة جدا مقارنة مع نسبة المبحوثين 95.52في العمل وذلك بنسبة 

 .% 4.5اإللتزامات والعالقات األسرية ال تؤثر عمييم في عمميم حيث تقدر نسبتيم بـ

بناة من طرف المتلقيم إدارة الجودة الشاممة  يمتعكس عدم تمثم دراسةج أن فئة كبيرة من عينة الفنستنت     
نسبة  نجد المقابلفي ت المقدمة لصالح الزبائن، ينعكس بالسمب عمى جودة الخدماا المؤسسة وىذا م

من أجل  لقيم إدارة الجودة الشاممة، وىذا لن يفيد المؤسسة أبداً  يتمثمونال  ممن ِمن المبحوثين ضئيمة جداً 

 الرقي بجودة خدماتيا، بل وال حتى تطبيقيا التام والكامل لنظام إدارة الجودة الشاممة.

اإللتزامات عمى أن  الذين أجابوا بـ )نعم(المبحوثين دول أن من خالل الج كما نالحظ أيضاً  
 ىذا يؤدي إلى:  والعالقات األسرية تؤثر عمييم في عمميم قد صرحوا بأن

 ؛%67.18ونسبتيم تقدر بـ  والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم -
 ؛%23.43بنسبة  المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل -
 .%9.37بنسبة  العمل( في )التباطؤ العمل إنجاز في التأخر -

فمن خالل ىذه النتائج نستنتج أن نسبة كبيرة تفوق النصف من فئة العمال الذين صرحوا بأن االلتزامات  
تؤدي بيم إلى عدم القيام بعمميم وأدوارىم كما ىو مطموب و والعالقات األسرية تؤثر عمييم في عمميم 
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 دائمًا  يجعميمبين أفراد األسرة األمر الذي نجد الترابط الوثيق  حيث، المطموبة الدقة والجودةمنيم من حيث 
وىذا طبقًا لما صرح بو بعض حراج تام بين االختيار بين أداء عمميم والقيام بيذه االلتزامات إفي 

 .خالل مقابمتيمالمبحوثين 

أن بصرحوا قد  من ىاتو الفئة المبحوثة الربع بينما نجد نسبة أخرى من ىذه الفئة تقدر بحوالي     
التزاماتيم األسرية تؤثر عمى عمميم بحيث تجعميم يؤجمون ويؤخرون عمميم لوقت الحق مما ينجر عنو 

أسرتو  التزاماتأن  من خالل المقابمةصرح بعض أفرادىا قد الفئة  اتوم القيام بو في األجل المحدد، ىعد
عمميم، وأنو ال حرج عندىم من تأخير عمى حساب شيء ولو كان ذات أولوية قصوى عمى حساب كل 

، ىذه الفئة تحكميا عالقاتيا االجتماعية بحيث تنعكس سمبا عمى ياتو اإللتزاماتمقابل الوفاء ب عمميم
 مردوديتيم في العمل.

أن ىذه  أكدوا ،تؤثر عمييم التزاماتيم األسرية في أداء عمميم ممن ة من ىؤالء المبحوثينثالث ئةونجد ف

ن بسبب وفائيم بياتو االلتزامات، و في عمميم  يتباطؤونالعالقات تجعميم  حاول البعض منيم التوفيق ا 
 بين عمميم دون جدوى.بينيا و 

ىي أنسب تعبير عن عدم تمثل العمال لقيم إدارة الجودة من العينة المدروسة  لغالبةىي اإن ىذه الفئة و 
تبنييا لنظام إدارة  بين يجعل إدارة المؤسسة في تناقض األمر الذي ،ةبسبب عالقاتيم األسري الشاممة

 وبين ما تقدمو من خدمات. عدم وجود األخطاء،رض الذي يفو شاممة الجودة ال

 

 

 

 العمل.عمى جودة ودقة  ةيوضح تأثير مشاكل وانشغاالت العامل األسري :(.0دول رقم )ج

اكل مشتأثير مدى 

نشغاالت العمال  وا 

إجابات العمال في حالة اإلجابة 

المشاكل تأثير بـ)نعم( حول 
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار
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 عمى دقة وجودة العمل  األسرية مكان عمميم األسرية 
 %..01 55 %122 55 نعم نعم

   %100 55 المجموع 

 %28.4 19    ال

 %100 67    المجموع

% وىي تمثل إجابات المبحوثين 71.6( أن أكبر نسبة ىي 26يتبين لنا من خالل الجدول رقم ) 
الذين صرحوا بأن المشاكل واإلنشغاالت األسرية تؤثر عمييم في مكان عمميم، بينما نسبة المبحوثين الذين 

 %.28.4بـ  نسبتيم فتقدر بالعمل أجابوا أن ىاتو المشاكل واإلنشغاالت األسرية ال تؤثر عمييم

من خالل الجدول أن العمال الذين أقروا بأن المشاكل واإلنشغاالت األسرية تؤثر عمييم  نالحظ 
 في مكان عمميم قد صرحوا جميعا وبدون استثناء أنيا تؤثر عمى دقة وجودة العمل الذي يقومون بو

تنحصر بينيم وبين شريكيم األسري بسبب  المشاكل أن أغمب حيث صرح بعض المبحوثين ،بالمؤسسة
، مما يجعل كاىميم مثقال بيا، وىذا ما يسبب أو أمور أخرى خاصة التوافق حول تقسيم المسؤوليات عدم

يجعل تفكيرىم كامال ينصب حول ىذه االنشغاالت، بينما صرح بعضيم أن انشغاالتو نابعة  وغماً  ليم ىماً 
ا يفرضو الواقع من اىتمامو باألبوين من حيث أنو يعيش ضمن أسرة مركبة، فكبر سن الوالدين مع م

في مكان عمميم، كل ىذه المشاكل االجتماعي األسري من النيوض بياتو المسؤولية يؤثر عمييم وبشدة 
عدميا في بعض و االنشغاالت األسرية لياتو الفئة بأكمميا تجعل من عمميم ناقص الجودة والدقة، بل و 

عدم التمثل ىذا من ف، الجودة الشاممة لقيم إدارة ىؤالء العمال تمثل، وىذا ما يعتبر كمعوقات لاألحيان
عمى تنمية الوالء  شأنو تقميل مبدأ تكريس مشاركة العمال وتمطيف الجو داخل المؤسسة، وال يعمل بتاتاً 

 تحسينيا. كذا صعوبةة و قدملرداءة جودة الخدمات الم المؤسساتي لمعمل، وبالتالي فإن ىذا يؤدي بالنتيجة

 .المبحوثين في حال مرض أحد أفراد أسرتيم ردة فعل يبين :(00دول رقم )الج

 النسبة% التكرار ردة فعل المبحوثين في حال مرض أحد أفراد أسرتيم

 %52.03 22 بو لإلىتمام عممك مكان من تخرج

 %5.50 2 إليو تذىب ثم الخروج وقت وصول حتى تنتظر
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 % 1.3 1 بو لإلىتمام إجازة تأخذ

 %.5..0 15 إليوتنتظر إقتراب وقت الخروج لمذىاب 

 %10.21 10 تطمب رخصة اإلنصراف من العمل لإلىتمام بو

 %122 0. المجموع

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أغمب المبحوثين يخرجون من مكان العمل في حال مرض 
من  %26.86، كما نجد كذلك نسبة %49.25أحد أفراد أسرىم لإلىتمام بو حيث قدرت نسبتيم بـ 

قد أجابوا بأنيم ينتظرون اقتراب وقت الخروج من العمل لإلنصراف واإلىتمام بالمريض،  المبحوثين

نجد مخروج من العمل لإلىتمام بمريضيم، و اإلذن لمن العمال يطمبون  %17.91نسبة  كذلك نالحظو 
ممن ينتظرون حتى يحين وقت الخروج من العمل ثم الذىاب لممريض، في من المبحوثين  %4.47نسبة 

 فقط من العمال الذين يأخذون إجازة لإلىتمام بمريضيم. %1.49حين نجد نسبة 

نصف العمال تقريبا ييرعون بسرعة لالىتمام بأفراد وبالتالي نستنتج من ىاتو اإلحصاءات أن 

أم ال، ودون النظر لموقت الذي يطمبون فيو ليذه الميمة، يم حال المرض دون االعتبار بأخذ رخصة تأسر 
يم أعمى من غيرىم، تىذه الفئة لدييم شعور قوي باالنتماء األسري مما يجعل من نسبة اىتماميم بأفراد أسر 

يم تلذلك فيم ال يقيمون أي اعتبار لقيم إدارة الجودة الشاممة في عمميم بالمقارنة مع ما يعتري أفراد أسر 

 وغيره.من مرض 

العينة المدروسة ينتظرون اقتراب نياية الدوام لمخروج من أجل االىتمام بمرض أفراد  ربع نجدفي حين 
أسرىم، مما يبين أن لدييم نسبة ما من الوالء لمعمل داخل مؤسساتيم، وأنيم يحاولون جاىدين الموازنة بين 

ليم الخروج من مكان عمميم قبيل انتياء  أن ىذا ال يبيح عمميم وبين دورىم كفرد من أفراد األسرة، إالّ 

األمر الذي ال يتسامح مع  نظام إدارة الجودة الشاممة خاصة وأن المؤسسة محل الدراسة تطبقالدوام 
 .بممارسة ىاتو األفعالالعمال 

بينما نسبة معتبرة من العينة المدروسة صرحوا أنيم ال يخرجون لالىتمام بالفرد المريض من 

د أخذ الموافقة عمى ذلك من المدير أو رئيس المصمحة بالمؤسسة، مما يجعميم يبرزون نسبة بع يم إالّ تأسر 
خالل بما تفرضو عمييم عالقاتيم في نفس الوقت دون اإلمعينة من مدى اىتماميم بالعمل المعطى ليم، و 
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بعمميم  األسرية خاصة فيما يتعمق بالمرض، ىذه الفئة من العمال بقدر ما لدييم حس بضرورة القيام
يم تسبق دائما ما يتطمبو عمميم، تإال أن أولويات أسر  ،ومحاولة الرفع من جودة الخدمات المطموبة منيم

 وىذا ما يناقض تمام المناقضة لما تنص عميو قيم إدارة الجودة الشاممة.

م أدوارىم داخل مكان وجود خمل لدى ىؤالء العمال في في بوضوح من خالل كل ما سبق ذكره نالحظ
 ينعكس عمى عممية تحسين أدائيم بالسمب، فيم بالتالي ال يتمثمون لقيم إدارة الجودة الشاممة.عمميم، مما 

أقروا أن مرض أحد أفراد أسرىم ال يفرض عمييم الخروج من  وفئة رابعة وأخيرة ذات نسبة ضئيمة جداً 

خالل المقابمة معو أن حوثين من لذلك، حيث أقر أحد المبالدوام وال طمب الموافقة وقت العمل قبل انتياء 
العمل بالنسبة لديو ذا أولوية قصوى، بينما صرح بعض المبحوثين أن ىناك من ينوب عنيم في القيام 

في حال مرضو لغاية انتياء دوام العمل، فيم في غنى عن أن يوقفوا عمميم  مأفراد أسرتية االىتمام ببميم
 ، إالّ لقيم إدارة الجودة الشاممة مثمونتييمكن القول أنيم  أنو ئة عمى رغم ضآلة نسبتيم إلىلذلك، ىاتو الف

أن نسبتيم القميمة جدا لن تكون ذات تأثير كبير في عممية دفع خدمات المؤسسة لالتصاف بالجودة والدقة 
 الالزمتين مثمما تنص عميو مبادئ وقيم إدارة الجودة الشاممة.

 

 

 

 

 مؤسستو.القات االسرية عمى والء العامل لتأثير اإللتزامات والع يبين :(05دول رقم )الج

   النسبة% التكرار لمؤسستوعالقات االسرية عمى والء العامل تأثير اإللتزامات والمدى 

 
   %7.5 5 نعم

   %92.5 62 ال
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   %100 67 المجموع

من خالل الجدول أن أغمب العمال بالمؤسسة محل الدراسة ال تشجعيم التزاماتيم يتبين لنا      
%، وىي نسبة كبيرة جدا مقارنة مع نسبة العمال 92.5وعالقاتيم األسرية عمى الوالء ليا وذلك بنسبة 

 تشجعيم عمى الوالء لممؤسسة التي يعممون بيا. التزاماتيم وعالقاتيم األسريةالذين أجابوا بأن 

تشكل انشغاالتيم ومشاكميم األسرية  المبحوثينر من يكبنستنتج من بيانات الجدول أن نسبة  
كما صرحوا ال يستطيعون الوقوف مكتوفي األيدي أمام  أغمبيملالتصاف بالوالء لممؤسسة، فأماميم  عائقاً 

ورائيا العادات ما يعتري حياتيم األسرية من تقمبات في العالقات والتي تفرض نفسيا بقوة تدفعيا من 
والتقاليد واألعراف التي تحكم غالب حياة الناس اليوم، وبحكم أن مجتمع العينة المدروسة مجتمع صغير 

األقوى بالنظر لمجتمعات المدن الكبرى، فإن أغمب العالقات األسرية إن لم نقل كميا ليا التأثير األكبر و 
عالقة بو، وخاصة عمميم في مؤسساتيم، ورغم  ينعكس حتما عمى كل شيء ليمعمى حياتيم، ىذا التأثير 

أن إدارة المؤسسة كرست في نظام عمميا تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة، إال أنو ولسبب ما أو عدة 
أسباب لم ينمي ىذا التطبيق لدى عماليا الوالء المؤسساتي لمكان العمل، مما جعميم يعتبرون عمميم ال 

، األمر الذي وخاصة في عالقاتيم األسرية المرتبة األولى في قائمة أولوياتيمي حال أن يأخذ أيمكن ب
 .يشكل عائق أمام تمثميم لقيم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة

إن عدم تنمية الوالء لمعمل في المؤسسة يوضح وبشكل قاطع عدم تمثل ىؤالء العمال لقيم إدارة 
كذا كفاءات العمال، أيضا مدى تحسين جودة الخدمات و عمى الضرورة ينعكس بشاممة، ىذا ما الجودة ال

ليذا األمر أثر عمى مدى تحسين مشاركة العمال في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة مما يجعل من قاعدة 

الشاممة في اتخاذ قراراتيا الجودة  بيانات التغذية العكسية التي تعتمد عمييا المؤسسات التي تتبع نظام إدارة
صالح االنحر  افات في العمل وكذا تفادييا قاعدة فارغة وشكمية ال تنفع في دفع عجمة تحسين جودة وا 
 العمل ودقتو.
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 العالقات القرابية: - ب

 يوضح طبيعة عالقة العمال بأقاربيم. :(02الجدول رقم )

 النسبة% التكرار طبيعة العالقة

 %50.1 33 قوية
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 %11.2 5 عادية

 %5.3 2 ضعيفة

 %1.3 1 منقطعة

 %122 0. المجموع

( أن أغمب العمال عالقتيم قوية بأقاربيم إذ بمغت نسبتيم 29يتبين لنا من خالل الجدول رقم )     
وىي نسبة كبيرة جدا مقارنة مع باقي النسب، حيث كانت إجاباتيم عمى النحو التالي: عادية  82.1%
 .%1.5، ومنقطعة بنسبة %4.5، ضعيفة بنسبة %11.9بنسبة 

، أقاربيمليم عالقات قوية بينيم وبين أفراد مبحوثين نستنتج من خالل ىاتو اإلحصاءات أن أغمب الف     
ىاتو العالقة نشأت بحكم المجتمع الذي يعيشون فيو، إذ أن ىذا المجتمع صغير بالمقارنة بينو و بين غيره 

أثر كبير في التنشئة االجتماعية  يةالقات األسرية والقرابمن مجتمعات المدن الكبرى، وبالتالي فإن لمع
لألفراد خاصة إذا عممنا أن أغمب األسر المكونة لممجتمع ىي أسر مركبة، بل إن بعض األماكن التي 

يقطن فييا بعض العمال ال تجد فييا إال أفراد قبيمة واحدة مما يجعميا البيئة األمثل لتكاثر عالقات النسب 
 .ة عمى الجميع وعمى جميع األصعدة سواء منيا األسرية أو المينيةبينيا، مما يجعل ىاتو العالقات مؤثر 

القرابية ليست بتمك أن عالقاتيم ذات نسبة صغيرة  من المبحوثين في حين صرحت فئة أخرى

 وذلك لما يفرضو الواقع والمجتمع من التزامات وانشغاالت. القوة مثل التي لدى الفئة األكبر

إما ضعيفة أو  مع أقاربيمأن عالقاتيم  وبنسبة ضئيمة جداً  لمبحوثيناأخرى من  ةينما صرحت فئب     
منقطعة، ومرد ىذا إما ألنيم ليسوا من أىل المنطقة التي ينتمي إلييا بعض العمال المبحوثين، أو لوجود 

 تعددة األسباب.لقة ممشاكل عا

 يوضح تأثير زيارة أقارب العمال  إلى المؤسسة عمى جودة العمل المطموب. :(22الجدول رقم )

 تأثير زيارة أقارب العمال  إلى المؤسسة عمى جودة العمل المطموبمدى 

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار التأثير 

   %2..2. 05 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم نعم
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 %5..3. 55 %2..12 . المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل 

   %00.00 12 العمل( في )التباطؤ العمل إنجاز في التأخر 

   %100 55 المجموع 

 %25.2 02   ال 

 %100 67   المجموع 

وىي تمثل إجابات المبحوثين  %65.64نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة تقدر بـ  
فيي نسبة المبحوثين الذين أجابوا  %34.3الذين أجابوا بأنيم يستقبمون أقاربيم داخل المؤسسة، بينما 

 بأنيم ال يستقبمون أقاربيم داخل مكان العمل.

نستنتج إذن أن أكبر نسبة من العمال في المؤسسة يستقبمون أقاربيم داخل المؤسسة، وبحسب       
بسبب لجوء ىؤالء ليم من أجل الوساطة في بعض  المقابمة فإنيم يستقبمون حات البعض منيم خاللتصري
، بينما قال البعض أنو يستقبل أقاربو بناء عمى اتصالو ىو بيم ألمور تخصو المتعمقة بالعمل األمور

حيان إال ، في حين صرح البعض أن مجيء أقاربو عنده في مكان عممو أمر يزعجو في بعض األشخصياً 
 .لعاداتباألعراف وا أنو مضطر الستقباليم مجاممة وعمالً 

من خالل الجدول أن فئة العمال الذين أجابوا بأنيم يستقبمون أقاربيم داخل  كما يتبين لنا أيضاً  

 المؤسسة قد صرحوا أن ىذا الفعل يؤدي إلى:

 ؛%63.63ونسبتيم تقدر بـ  والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم -
 ؛%22.72ونسبتيم  العمل( في )التباطؤ العملالتأخر في إنجاز  -
 .%13.63وتقدر نسبتيم بـ  المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل -

 عمميمفي مكان  مأقاربي يستقبمون مبأني واصرح ذينال مبحوثينالأكثر من نصف نستنتج إذن أن      

حيث يؤدي ذلك إلى عدم قياميم بعمميم كما ىو مطموب من حيث الدقة  ،بيذا الفعل أداءىم يتأثر
والجودة، إذ أنيم وبالرغم من قياميم بعمميم مع وجود أقاربيم معيم في المؤسسة إال أن اىتماميم بيذا 

ا يؤدي القريب من باب العالقات األسرية والقرابية التي تربطو بو تحتم عميو نقص التركيز في عممو مم
 إلى عدم إجادتو لو.
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في حين أن خمس الفئة العمالية التي تستقبل أقاربيا في مكان العمل قد صرحوا أن ىذا يؤدي بيم إلى 
التأخر في إنجاز عمميم بالنظر إلى أن الوقت الذي من المفترض أن يشغموه في القيام بما ىو مطموب، 

 .تجاذب أطراف الحديث مع  وىذا بسبب

رون وىم األقل نسبة من ىذه الفئة أن استقباليم ألقاربيم يؤدي بيم إلى تأجيل العمل وعدم بينما صرح آخ
إنجازه في وقتو المحدد بسبب انشغاليم بالقيام بواجب الضيافة ألقربائيم مراعاة لعالقات القرابة التي 

 تربطيم.

ديم العمل المطموب إن استقبال المبحوثين ألقاربيم في مكان العمل يعتبر عائق أماميم في تق 
، مما ينعكس عمى أداء الشاممةوبالجودة المطموب، األمر الذي يعكس عدم تمثل العمال لقيم إدارة الجودة 

تفادي األخطاء واإلنحرافات و المؤسسة وعمى العاممين أنفسيم من حيث تحسين الكفاءات وجودة الخدمات، 
نظام العمل واإلدارة من األخطاء، بينما ىاتو  وتصحيحيا، ألن نظام إدارة الجودة الشاممة يفترض خمو

 العالقات اإلجتماعية تؤثر سمبا عمى ذلك.

 

 

في أمر ما خارج المؤسسة أثناء يوضح ردة فعل العامل عند طمب أقاربو مساعدتو  :(21الجدول رقم )

 وقت الدوام.

 النسبة % التكرار الدوام. في أمر ما خارج المؤسسة أثناء وقتردة فعل العامل عند طمب أقاربو مساعدتو 

 %25.2 02 تأجل عممك وتقبل مساعدتو

 %0..3 25 تقبل لكن تطمب منو اإلنتظار حتى يقترب وقت الخروج لكي تنصرف معو

 %2.2 . ال تقبل

 %100 67 المجموع

وىي تمثل إجابات أكثر من  %56.7( أن أكبر نسبة تقدر بـ 31نالحظ من خالل الجدول رقم )     

نصف المبحوثين الذين أجابوا بأنيم في حال طمب منيم أحد أقاربيم مساعدتو في أمر ما خارج المؤسسة 
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قت الخروج لإلنصراف معو أثناء وقت الدوام سوف يقبمون لكنيم يطمبون منو اإلنتظار حتى اقتراب و 
ؤجمون العمل لوقت الحق ونسبتيم تقدر بـ ، بينما أجاب البعض بأنيم يقبمون مساعدتو ويومساعدتو

، في حين أجابت نسبة قميمة جدا من العمال بأنيم ال يقبمون مساعدة أقاربيم في أمور خارج 34.3%

 .%9.0المؤسسة أثناء الدوام ونسبتيم تقدر بـ 

يقومون بمساعدة أقاربيم  فاقت النصف من المبحوثين نستنتج من نتائج الجدول أن فئة كبيرة 
 قترابنتظار ال، إال أنيم يشترطون من قريبيم اإلإذا ما طمبوا منيم ذلك في وقت الدوام رج المؤسسةخا

ن كانوا قد أمموا من ذلك عدم تأخير عمميم في ظنيم، أو مراعاة  لعملنتياء اوقت ا لمقيام بذلك، ىذا وا 

انتياء وقت الدوام بقميل مما منيم لنظام العقوبات والرقابة المفروضة من المؤسسة فيعمدون لمخروج قبيل 
وقوعيم في البعض من التأخير والذي سيكون لو  أن ذلك ال ينفي بتاتاً  من جانبيم، إالّ  يعتبر احتياالً 

، فيم بيذا ال يسعون لمطموبةجودة اوال العمل المطموب عمى السمبي المباشر بصفة التراكمية التأثير
 استغالل أوقات عمميم.لتحسين جودة عمميم، وال إلى تمكينيم من 

بينما صرح بعضيم وىم فئة ال بأس بيا تقارب الثمث أنيم متى ما طمب منيم أقاربيم المساعدة       
خارج المؤسسة أثناء وقت دواميم فإنيم ييبون لتمبية ىذا الطمب تاركين مكان عمميم ومؤجمين عمميم 

اجب االجتماعي والعالقات القرابية تفرض لوقت الحق، ومن خالل تصريحات أحد المبحوثين قال أنو الو 

اّل نشأ  عميو أن يقدم المساعدة لقريبو متى احتاج إلييا ولو عمى حساب عممو وانو ال يمكن الرفض وا 
إن رفضت ويعتبرونو احتقار أو عدم صراع بينو وبين قريبو وحتى باقي األقارب فيم ال يتفيمون 

ه الفئة ليس ليا والء لممؤسسة، وليس عندىم فيم جيد لدورىم يعطي انطباعا أن ىذوىذا ما ، اىتمام...إلخ
 وواجبيم الميني، ويستوي عندىم األمر سواء قاموا بتحسين كفائتيم في العمل أم ال.

ؤدي لزوما إلى رداءة جودة يس وىذا ما، الجودة الشاممةلقيم إدارة  فيذا األمر يعتبر كمعوق لتمثل العمال
 المؤسسة، وكذا إلى ضعف في الكفاءات العمالية لدييا.الخدمات المقدمة من 

صرحوا وبالجزم أنيم ال يسارعون لمساعدة أقاربيم خالل  المبحوثينمن أن نسبة ضئيمة نجد في حين 

أوقات عمميم، ألن ذلك يؤدي بيم إلى تأجيل وتراكم األعمال مما سينعكس بالسمب عمى جودة عمميم، 
أن لكل أمر وقتو، وخالل العمل  عالقات القرابية التي تربطيم بأقربائيم إالّ ورغم أنيم صرحوا باحتراميم لم
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يتمثمون لقيم إدارة الجودة الشاممة يمكن القول عنيم أنيم فإن عمييم التركيز عميو، ىذه الفئة من العمال 
 بما لدييم من فيم جيد ألدوارىم وواجباتيم المينية.وذلك 

يوضح ردة فعل العامل عند زيارة أحد أقاربو لو وطمب خدمة تتعمق بمجال عمل  :(20الجدول رقم )

 .المؤسسة

 النسبة % التكرار .ردة فعل العامل عند زيارة أحد أقاربو لو وطمب خدمة تتعمق بمجال عمل المؤسسة

 %70.1 47 طمبو فور  الخدمة لو وتقدم الزبائن باقي عمى تفضمو

 %29.9 20 دوره يحين حتى الزبائن باقي مع اإلنتظار منو تطمب

 %100 67 المجموع

أغمب المبحوثين يفضمون أقاربيم عمى باقي الزبائن عند طمبيم نالحظ من خالل الجدول أعاله أن       
وىي نسبة كبيرة جدًا مقارنة مع  ،%70.1المؤسسة وذلك بنسبة تقدر بـ لخدمة تتعمق بمجال عمميم في 

 م مثميم مثل باقي الزبائندورى يحين حتىالعمال الذين يطمبون من أقاربيم اإلنتظار مع باقي الزبائن 
 .%29.9ونسبتيم تقدر بـ 

يقومون بتفضيل أقاربيم في تقديم الخدمة  العمال المبحوثين نستخمص إذن من نتائج الجدول أن  
وفور طمبيم ذلك، ىذا السموك الذي يعكس عدم مشاركة ىؤالء العمال في تحسين  ليم  قبل باقي الزبائن

ظروف العمل وتمطيف أجواءه والذي تفرضو مبادئ إدارة الجودة الشاممة من أجل اكتساب زبائن جدد 
وكذا الحفاظ عمى القدامى منيم، دون أن ننسى تطبيق مبدأ التكافؤ بين الزبائن في تقديم الخدمات، ىذه 

ما يكرسون لجو عن باقي الزبائن إن فئة من العمال والذين ال يتوانون عن تقديم الخدمة ألقاربيم تفضيالً ال

ن كانوا يقدمون خدمات ذات جودة، و إلى يدفون بذلك عمل مشحون، وال ي مة خالل مقابمن رضا الزبائن وا 
صرحوا أنيم ال ييميم ما يقولو باقي الزبائن إذ من المعتبر عندىم أن يظيروا بمظير  المبحوثين بعض

القرابية والمتغمغمة بقوة خمفية الوالء لمعالقات المتحكم في أمور عمميم أمام أقاربيم، مع ما تفرضو عمييم 
 في مجتمعيم.
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ن سموكيم ىذا سيؤدي لموقوع في أخطاء أإن ىذه الفئة من العمال ال تتمثل لقيم إدارة الجودة الشاممة، إذ  
ينجر عنيا فقدان شريحة كبيرة من الزبائن مما سيؤثر عمى مداخيل المؤسسة وكذا جودة خدماتيا، وىذا 

، كما يعكس بشدة ضعف عمال ألدوارىم وواجباتيم المينيةيرجع بالدرجة األولى لعدم فيم ىذه الفئة من ال

 م وجود الوالء لممؤسسة عندىم.تحسين الخدمات المقدمة باالضافة لعد

بينما نسبة قميمة من عينة العمال المبحوثين وتمثل حوالي الثمث صرحوا أنو ال فرق لدييم بين كون      
ن كانت إجاباتيم تعكس فيميم ألدوارىم وواجباتيم المينية، إال  الزبون من أقاربو أم من األجانب، ىذا وا 

لك عمييم خوف من تفضيل أقاربيم عن باقي الزبائن لما سيجره ذأن مقابمة بعضيم أبدت لدييم بعض الت

بقدر ما ييميم القيام بعمميم  وعالقتو بو الزبون خرون أنو ال تيميم شخصيةآ صرحمن التبعات، بينما 
 .لتحسين صورة المؤسسة في نظر العمالء عمى أكمل وجو وفق ما ىو مطموب منيم

ن تتمثل لقيم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة، فيم يمثمو  القول أنيا إاّل أنو يمكن إن ىذه الفئة عمى قمتيا

نظام إدارة الجودة الشاممة من تقديم أفضل خدمة لمزبون مع تفادي  يياالشريحة المناسبة التي يقوم عم
 مسببات الوقوع في الخطأ أو االنحراف عن مقصود العمل.

 

دعوة  أقاربيم لحضور مناسبة عندىم وقت مداومتيم لاستجابة العمال  تأثيريوضح  :(22الجدول رقم )

 .العملعمى جودة  لعمميم

 وتأثيره عمى جودة العمل دعوة  أقاربيم لحضور مناسبة عندىم وقت مداومتيم لعمميملاستجابة العمال  تأثير مدى

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار التأثير 

   %..... 16 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %35.8 24 %5.22 0 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل تقبل

   %03 . العمل( في ؤ)التباط العمل إنجاز في التأخر 

   %100 05 المجموع 

 %64.2 43   ترفض 

 %100 67   المجموع 
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يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة كبيرة من العمال يرفضون الدعوة من أقاربيم لحضور  
وىي  %35.8في المقابل نجد نسبة ، %64.2مناسبة عندىم أثناء الدوام بالمؤسسة وذلك بنسبة تقدر بـ 

 تمثل ثمث العمال ممن يقبمون الدعوات من أقاربيم وال يفوتونيا حتى أثناء الدوام بالمؤسسة.

ثمثي العمال قد صرحوا برفضيم لدعوة أقاربيم ليم لحضور مناسبة عندىم وبالتالي نستنتج أن   
أقاربيم  إذا كان ذلك خالل أوقات العمل، ومن خالل مقابمة بعضيم صرحوا أن حضور مناسبة ما عند

عمميم أو يقومون بتأجيمو، وأنيم إذا ما أخذوا بعين  ىمية التي عمى أساسيا يتركونليست بتمك األ
عمى مردودىم في العمل وعمى جودة الخدمات التي  االعتبار ىذه الدعوات فإن ذلك سيؤثر حتماً 

ن كحتى ، فالتزاميم بالعمل المطموب منيم أولى عندىم من ىذا المطموبة ربطيم بأقاربيم عالقات انت توا 
 جيدة

لعمل ألدوارىم المينية، كما أن والئيم لمؤسسة ا جيداً  عندىم فيماً  حيث نجد أن ىاتو الفئة من المبحوثين

من طرفيم، كما يوفر ليم ىذا الفيم القابمية لتحسين عمميم  قدمةعكس جودة الخدمات المنوىذا ما ي ،أقوى
 تازة أكثر من غيرىم.أكثر، واستغالل أوقات عمميم بصورة مم

قد صرحوا أنو وبمجرد تمقييم أي دعوة من أقاربيم  في حين أن فئة أخرى من العمال يبمغون الثمث تقريباً 
ولو كان أثناء الدوام. إن ىاتو الفئة من العمال حتى  اإلستجابةأي مناسبة فإنيم ال يتأخرون عن  لحضور

لألعراف والتقاليد  قوياً  ، كما أن لدييم اعتباراً بيم تربطيم تغمب عمى شخصياتيم قوة العالقات القرابية التي
المجتمعية والتي تؤثر بشدة عمى عمميم، إذ تجد أن ىذه الفئة ال تسعى لتحسين أداء عمميا بقدر ما 

، ويرون أن ىذه المناسبات ىي أفضل تسعى إلبقاء الروابط القرابية لدييا متصمة بقوة بل وتعزيزىا أيضاً 
، فيذا كمو يعتبر من أىم المعوقات لتمثل العامل لقيم إدارة الجودة تأكيد ىذه الروابط وتعزيزىامكن لوقت م

ألن والء القرابة عندىم أولى من والئيم لممؤسسة، وىذا راجع لعدم فيميم ألدوارىم المينية ولعدم الشاممة، 
طرفيم، بدليل أن أكثر من  تكريسيم لممشاركة في جو العمل، مما يؤثر عمى جودة الخدمات المقدمة من

نصفيم ال يقومون بعمميم كما ىو مطموب من حيث الدقة والجودة، وربعيم يتأخرون دائما في إنجاز 

في وقت الحق كما ىو موضح في الجدول أعاله،  قومون بوالباقي منيم يؤجمون عمميم وي عمميم، بينما
 جودة الشاممة داخل المؤسسة.وىذا من شانو أن يؤثر عمى التطبيق الجيد لنظام إدارة ال
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 .ةالقرابية عمى والء العامل لممؤسستأثير اإللتزامات والعالقات  مدى يبين :(25الجدول رقم )

   النسبة% التكرار تأثير اإللتزامات والعالقات القرابية عمى والء العامل لممؤسسومدى 

 

   %51..1 11 نعم

   %52.35 .3 ال

   %100 67 المجموع

من خالل الجدول أن أغمب المبحوثين ال تشجعيم التزاماتيم وعالقاتيم بأقاربيم عمى الوالء يتبين لنا      
التزاماتيم %، في حين نجد نسبة العمال الذي أجابوا بأن 83.58لممؤسسة حيث قدرت نسبتيم بـ 

 %.16.41تشجعيم عمى الوالء لممؤسسة التي يعممون بيا ونسبتيم تقدر بـ  وعالقاتيم بأقاربيم

اتيم نستنتج من بيانات الجدول أن أغمب العمال من العينة المدروسة تؤثر عمييم التزاماتيم وعالق 
بما يؤثر سمبا  يمعمميم بحيث تعمل ىاتو العالقات عمى إنقاص نسبة والئ ةالقرابية عمى والئيم لمؤسس

 مع أقاربيمأن التزاماتيم ب صرحوائن، ومن خالل تصريحات بعضيم جودة لمزبا ذات خدمات تقديم عمى
تفرض عمييم بحكم العادات واألعراف أن يقدموا تنفيذ ىاتو االلتزامات عمى أداء عمميم مما يجعميم إما 

بالجودة المطموبة والدقة الالزمة، وىذا التصرف منيم يعكس  عدم تأديتوعمميم لوقت الحق أو  تأخير

 مدى ضعف والئيم لمؤسستيم بالمقارنة بيذه االلتزامات القرابية.

 ، بحيث تعتبر كمعوقاتعمى عمميم سمباً  لياتو الفئة من المبحوثين تؤثر القرابيةلتزامات والعالقات اإلف
، كما أن ىذا راجع انعدام الخطأ في التطبيق والعملمبدأ عمى  التي تقوملقيم إدارة الجودة الشاممة  ميملتمث

بالشكل الكافي ونقص في فيم ما تنص عميو مبادئ إدارة الجودة  عدم فيميم ألدوارىم المينية  أيضًا إلى

 الشاممة.

عالقاتيم ا أن التزاماتيم و قد صرحو  من المبحوثينفي حين يتبين من الجدول أن فئة قميمة جدا 
ال تؤثر عمى والئيم لمؤسسة عمميم، إذ تبين أن لدييم وعي كبير وفيم جيد ألدوارىم وواجباتيم  القرابية

، فال تجدىم مع أقاربيميم مقارنة بما عمييم من التزامات مالمينية بحيث نجدىم يولون أىمية أكبر لعم



 ية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة           الفصل الثاني: تأثير المعوقات اإلجتماع         مدراسةلالميداني  الباب الثاني: الجانب
 

 
422 

بل يعمدون لتنظيم وقتيم  بالتزاماتيم القرابية، من أجليتركون مكان عمميم وال يؤخرون واجباتيم المينية 
 .والعالقات واستغاللو دون أن يؤدي ذلك لتعارض عمميم مع ىذه االلتزامات

وكذا حسن  م ودورىم بالمؤسسةمن وعي كبير وفيم لواجباتي ملدييبما  من المبحوثين إن ىذه الفئة

شاممة، ىذا التمثل نمى استغالليم لوقتيم في العمل يجسدون الفئة األمثل التي تتمثل لقيم إدارة الجودة ال
بالوالء لمؤسسة عمميم بما يتيح ليم إمكانية تحسين أدائيم وتحقيق أكبر جودة ودقة في  عالياً  اً لدييم حس

 الخدمات المقدمة من طرفيم.

 

 

 

 

 ران:العالقات مع الجي -ج

 يوضح طبيعة عالقة العمال بجيرانيم. :(23الجدول رقم )

 النسبة% التكرار طبيعة عالقة العمال بجيرانيم

 %34.3 23 قوية

 %32.8 22 عادية

 %26.9 18 ضعيفة

 %6.0 4 منقطعة

 %122 0. المجموع

تمثل إجابات المبحوثين الذين عالقتيم  %34.3( أن نسبة 35يتبين لنا من خالل الجدول رقم )

المبحوثين الذين عالقتيم بجيرانيم عادية، ثم تمييا نسبة والتي تمثل %  32.8نسبةقوية بجيرانيم، تمييا 
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نسبة وىي تمثل  %6.0وتمثل نسبة العمال الذين عالقتيم بجيرانيم ضعيفة، تمييا أخيرًا نسبة  26.9%
 نقطعة.م العمال الذين عالقتيم بجيرانيم

قد صرحوا أن عالقاتيم بجيرانيم تتسم بالقوة إلى  المبحوثينثمث  نستنتج من ىاتو اإلحصاءات أن

حسب تصريح بعضيم إلى طول العالقة  حد تشبييا بالعالقات األسرية والقرابية، وىذا راجع أساساً 
فإن  المبحوثون فيو يعيش ما إلى طبيعة المجتمع الذيبالنظر عمو و ة القديمة بينيم وبين جيرانيم، والمعرف

وجود مثل ىذه القوة في العالقات بين الجيران طبيعية، وقد تكون ىاتو العالقات ذات تأثير جيد عمى بناء 
شخصية عمال العينة المدروسة، فتمدىم إلى زيادة الكفاءة في عمميم وحياتيم لما يتمقونو من دعم من 

ثير سمبي إذا ما نظرنا من جية تأثيرىا عمى والء أيمكن أن تكون ىذه العالقات ذات تمحيطيم، كما 
 العامل لمؤسسة العمل.

قد صرحوا أن عالقاتيم بجيرانيم ال تعدو أن تكون عالقات عادية  عينة الدراسةبينما الثمث الثاني من 

ييم أن ىاتو العالقات ال ترقى لمقوة التي يمكن أن تؤثر عم يفرضيا الحي أو المحيط الذي يقطنون بو، إالّ 
سواء في حياتيم اليومية أو في عمميم، وغالب أفراد ىاتو الفئة تجدىم من ساكني األحياء الجديدة، 
فعالقاتيم إذن مع جيرانيم ال تتعدي سنوات قميمة ال تكفي أن توطد لعالقات قوية، ىاتو العينة من العمال 

تكون لعدم الترابط القوي بينيم لكن قد قد ال تكون لعالقاتيم مع جيرانيم أي تأثير عمييم من ناحية عمميم، 

بين جيرانيم أثر عمى حياتيم اليومية التي ربما قد تنعكس عمى شكل مشاكل تؤثر ال محالة عمى أدائيم و 
 في عمميم.

ترجع  ا ضعيفة أو منقطعة مع جيرانيم، و أما بقية العمال فيم يمثمون فئة العمال الذين لدييم عالقات إم
االنقطاع إلى أن ىذه العالقات إما جديدة بحكم سكناىم في األحياء الجديدة، أو أسباب ىذا الضعف أو 

أن عالقاتيم قد شابتيا بعض المشاحنات واألحقاد سواء كانت متوارثة أو مفتعمة، كما أن طبيعة طبقات 
ا بعض المجتمع الذي يسكنون فيو ال تزال تحكميا بعض العالقات القديمة المتوارثة والتي تحمل في طياتي

في تكوين العالقات مع جيرانيم بناء  الطبقية والتمييز في تعامالتيا، مما ورث لدى األجيال الجديدة نمطاً 

عمى ىذه الموروثات، ىذه األخيرة التي نجد ليا تأثيرا كبيرا عمى العالقات في المجتمع، وبالتالي تؤثر تبعا 
 عمى حياة العمال وعمى عالقاتيم داخل مكان العمل.
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 يوضح تأثير استقبال العامل لجيرانو بالمؤسسة عمى جودة العمل المطموب. :(.2الجدول رقم )

 تأثير استقبال العامل لجيرانو بالمؤسسة عمى جودة العمل المطموبمدى 

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار التأثير 

   %31.11 02 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %67.2 45 %02 2 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل تستقبمو

   %05.52 12 العمل( في )التباطؤ العمل إنجاز في التأخر 

   %100 53 المجموع 

 %32.8 22   ال تستقبمو 

 %100 67   المجموع 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة كبيرة من المبحوثين يستقبمون جيرانيم في مكان عمميم  
من المبحوثين ال % 32.8، في حين نجد أن نسبة %67.2إذا قاموا بزيارتيم حيث تقدر نسبتيم بـ 

 يستقبمونيم داخل مكان العمل.

بحكم ن جيرانيم في مكان عمميم، المبحوثين يستقبمو  كثر من نصفومن ىذه النتائج نستنتج أن أ      
بينما  ، كما أن أعراف الجيرة وأدابيا تفرض عمييم استقباليم،يم عالقات قوية وجيدة مع جيرانيمتربطأنو 

المبحوثين ال يستقبمون جيرانيم في مكان عمميم إما ألن عالقاتيم منقطعة معيم  نجد أن نسبة صغيرة من
عيم ضعيفة بسبب تأثير العوامل والعادات االجتماعية الموروثة والتي تم ذكرىا في أو ألن عالقاتيم م

تحميمنا لمجدول السابق، فيم ال يرون أي ميزة ليؤالء الجيران مقارنة بغيرىم من الزبائن، فاألمر سيان 
اممة والتي تعكس ثمون لقيم ومبادئ إدارة الجودة الشتعندىم، ىذه الفئة األخيرة يمكن أن نقول عنيم أنيم يم

جيدا ألدوارىم داخل مكان عمميم، كما أن نسبة والئيم لمؤسستيم مرتفعة، مما  وفيماً  أن لدييم حسا كبيراً 
يم في العمل عمى توفي وقتو المحدد مستغمين بذلك وق بشكل صحيحيجعميم بال شك يقومون بعمميم 

ا يتطمبو التطبيق الجيد لنظام إدارة أكمل وجو، كل ىذه العوامل تجعل من عمميم ذا جودة ودقة مثمم

 الجودة الشاممة. 
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من خالل الجدول أن فئة العمال الذين أجابوا بـأنيم يستقبمون جيرانيم داخل  كما يتبين لنا أيضاً  
 مكان العمل قد صرحوا بأن ىذا الفعل يؤدي دائما إلى: 

 ؛%51.11بنسبة  والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم -

 ؛%28.89بنسبة  العمل( في )التباطؤ العمل إنجاز في التأخر -
 .%20بنسبة  المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل -

عمى ذلك يستقبمون جيرانيم في مكان عمميم يؤثر  المبحوثين الذين ومن ىذه النتائج نستنتج أن           

ألن  طموبة،موب منيم بالجودة والدقة المىو مطمردود عمميم بحيث يجعميم ال يقومون بعمميم كما 
عالقاتيم القوية التي تربطيم بجيرانيم تفرض عمييم تحكيم العادات واألعراف المتبعة في ىذا الشأن من 
عطائيم المكانة الالزمة في تعامميم معيم سواء داخل مكان عمميم أو خارجو، وىذا ما يجعل  توقيرىم وا 

مما األمر الذي يعتبر عائقًا  ر سمبي عمى ىؤالء العمال في مكان عمميممن ىاتو العالقات ذات تأثي

 .لتمثميم لقيم إدارة الجودة الشاممة

صرح البعض األخر أن استقبال جيرانيم في مكان عمميم يجعميم يتأخرون في إنجاز العمل الموكل  وقد
نجازه مما بيم، فيم يتباط و، وىذا ما تدة عمميم ودقؤثر ال محالة عمى جو يؤون بذلك عن إتمامو وا 

 يتعارض مع مبادئ وقيم إدارة الجودة الشاممة.

إنجاز عمميم في  يؤجلجيرانيم في مكان عمميم من شأنو أن ل يمأن استقبال المبحوثين بقيةبينما صرح 
الوقت المحدد، إذ أن استقبال جيرانيم الذين تربطيم بيم عالقات قوية تفرض نفسيا بسبب األعراف 

يؤثر عمييم بالسمب في حياتيم العممية، حيث أنيم يخصصون وقتا كبيرا لتنمية  مماوالعادات التي تغذييا 

 وتوطيد ىذه العالقات عمى حساب وقت عمميم.

أثير السمبي في لتإلى ايؤدي  إاّل أنو لجيرانيم في مكان عمميم العمال باب استقبالميما اختمفت أسف
لقيم إدارة الجودة  المتثال العمال ، وبالتالي تعتبر ىاتو العالقات مع الجيران كمعوقاتوتعمميم وجود

 .الشاممة



 ية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة           الفصل الثاني: تأثير المعوقات اإلجتماع         مدراسةلالميداني  الباب الثاني: الجانب
 

 
222 

في أمر ما خارج المؤسسة ردة فعل العامل عند طمب أحد جيرانو مساعدتو  يوضح :(20الجدول رقم )

 .خالل وقت الدوام

 النسبة % التكرار في أمر ما خارج المؤسسة أثناء وقت الدوام.ردة فعل العامل عند طمب أحد جيرانو مساعدتو 

 %02.53 02 تأجل عممك وتقبل مساعدتو

 %1.12. 51 تقبل لكن تطمب منو اإلنتظار حتى يقترب وقت الخروج لكي تنصرف معو

 %2.2 . ال تقبل

 %100 67 المجموع

وىي تمثل إجابات أكثر من  %61.19( أن أكبر نسبة تقدر بـ 37نالحظ من خالل الجدول رقم )      
نصف المبحوثين الذين أجابوا بأنيم في حال طمب منيم أحد جيرانيم مساعدتو في أمر ما خارج المؤسسة 
أثناء وقت الدوام سوف يقبمون لكنيم يطمبون منو اإلنتظار حتى اقتراب وقت الخروج لإلنصراف معو 

           ؤجمون العمل لوقت الحق ونسبتيم ومساعدتو، بينما أجاب البعض بأنيم يقبمون مساعدتو وي

، في حين أجابت نسبة قميمة جدا من العمال بأنيم ال يقبمون مساعدة جيرانيم في أمور %29.85تقدر بـ 
 .%9.0خارج المؤسسة أثناء الدوام ونسبتيم تقدر بـ 

 منيم طمب أحد جيرانيم و إذانستنتج من نتائج الجدول أن أغمب المبحوثين قد صرحوا بأن 

الدوام لالنصراف وقت قرب انتياء  ىمنتظار ايجعميم ييبون لمساعدتو شرط  خالل وقت دواميم المساعدة
ن كانوا قد أعطوا لوقت عمميم األولوية إال أن انصرافيم قبل انتياء وقت الدوام كامال يعكس  معيم، ىذا وا 

من تأثير عمييم وعمى  ما ليذه العالقات يوضحوىذا التام والكامل لدورىم داخل المؤسسة،  معدم فيمي
  سموكياتيم.

خالل بينما صرح بعضيم أنو ومتى ما طمب منو أحد جيرانو المساعدة فيجب عميو تمبية طمبو سواء كان 
عممو أم ال، فيستوي عنده األمر ألن تمبية طمب جاره لممساعدة لو األولوية القصوى عمى بقية  أوقات

لك بسبب العالقات القوية التي تربطو بجيرانو وما تفرضو ىذه العالقات من عادات االلتزامات، وذ

، وقد أقر بعض المبحوثين أنيم ال يستطيعون رفض أي طمب لجيرانيم حتى ولو كان ذلك خالل والتزامات
 .أوقات عمميم لكي ال يخسرون جيرانيم أو يتسببون في ظيور صراع  بينيم وبين جيرانيم
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لغاية قرب انتياء وقت  فورا أو التي تؤجمياجيرانيا مساعدة من العمال سواء تمك التي تقبل  ياتو الفئةف
، وأن ىاتو العالقات مع الجيران ليا المينية داخل المؤسسة اوواجباتي افيم خاطئ ألدوارىلدييا الدوام 

قيم إدارة الجودة لمؤسسة مما تمثل أحد المعوقات لتمثل العامل لتأثير سمبي عمى سموكات العمال با

 الشاممة.

في حين نجد فئة ثالثة من المبحوثين قد صرحوا أنيم ال يقبمون مساعدة جيرانيم إذا ما طمبوىا 
أن ذلك يتعارض مع  قابمتومنيم في فترة الدوام ميما كانت األسباب، وىذا حسب قول بعضيم من خالل م

لقيم إدارة  يتمثمون ال يمكن القول عنيم أنيممن العم اتجاه مؤسستو، ىذه الفئة اتعممو وما عميو واجب

ينعكس إيجابا عمى وىذا ما ، ألدوارىم داخل مكان العملفيم ، وذلك من خالل الوعي والالجودة الشاممة
ج نظام إدارة الجودة الشاممة أدائيم وعمى جودة عمميم، مما يجعميم الفئة األمثل لتنفيذ مخططات وبرنام

 بالمؤسسة.

لطمب خدمة تتعمق بمجال  وعمممكان في وضح ردة فعل العامل إذا زاره جيرانو ي :(25الجدول رقم )
 المؤسسة. عمل

 النسبة% التكرار المؤسسة لطمب خدمة تتعمق بمجال عمل ومكان عممفي ردة فعل العامل إذا زاره جيرانو 

 %32.0 52 طمبو فور الخدمة لو وتقدم الزبائن باقي عمى تفضمو

 %52.2 00 دوره يحين حتى الزبائن باقي مع اإلنتظار منو تطمب

 %100 67 المجموع

وىي تمثل إجابات المبحوثين الذين أجابوا  %59.7يالحظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة ىي  
بأنيم يفضمون جيرانيم عمى باقي الزبائن داخل المؤسسة وتقديم الخدمة ليم فور طمبيا منيم، بينما نسبة 

فيي تمثل إجابات المبحوثين الذين أجابوا بأنيم يطمبون من جيرانيم اإلنتظار داخل مكان العمل  40.3%
 مع باقي الزبائن عند طمبيم لمخدمة حتى يحين دورىم لتقديميا ليم مثميم مثل كل الزبائن الموجودين.

أكثر من نصف المبحوثين يقومون بتفضيل وتمييز جيرانيم عمى باقي  نستنتج من نتائج الجدول أن     

من  بجيرانيملما يربطيم وذلك ، تتعمق بمجال عمل المؤسسة ذا ما تعمق األمر بتقديم خدماتالزبائن إ
ىذا التمييز بين الزبائن وجيرانيم يعكس عدم فيم ىذه الفئة لدورىم  عالقات قوية تفرض عمييم ذلك،



 ية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة           الفصل الثاني: تأثير المعوقات اإلجتماع         مدراسةلالميداني  الباب الثاني: الجانب
 

 
222 

ينعكس عمى حسن أدائيم لعمميم، ويضعف روضة عمييم في مؤسسة عمميم، مما مينية المفوواجباتيم ال
 من جودة الخدمات المقدمة من طرفيم، ىذه الفئة من العمال ال تتمثل لقيم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة

 .بسبب ىذا النوع من العالقات مع الجيران واعتبارىا  أحد المعوقات التي تحول دون ذلك

مثميم مثل  اإلنتظار بينما نجد حوالي النصف اآلخر من العمال قد أقروا أنيم يطمبون من جيرانيم
أن نظام  فقد صرح بعضيم من خالل المقابمة، عمميممجال طمبوا منيم خدمة تتعمق بما إذا باقي الزبائن 

عمميم يفرض عمييم اتباع المساواة بين الزبائن عمى اختالف العالقات التي تربطيم بيم، إذ يسعون 
ولو حتى عمى  جودة ودقة في الخدمات التي يقدمونيابتحسين كفاءتيم والعمل  باستمرار بحسبيم في

أن عالقاتيم  وثينبعض المبح صرح، بينما حساب عالقاتيم مع جيرانيم ميما كانت قوية أو ضعيفة
وأنيا ال تشكل عائقًا أمامو  غيرىم من الزبائنك التعامل مع جيرانيم ساعدتيم عمىالضعيفة مع جيرانيم 

 .كبيرين لواجباتيم المينية ووعياً  فيم بذلك يعكسون فيماً لتأدية عممو كما ىو مطموب وبالجودة المطموبة، 

 تأثير اإللتزامات والعالقات مع الجيران عمى والء العامل لممؤسسة. يبين :(22الجدول رقم )

   النسبة% التكرار تأثير اإللتزامات والعالقات مع الجيران عمى والء العامل لممؤسسة.مدى 

 

   %02.2 15 نعم

   %02.1 32 ال

   %100 67 المجموع

من خالل الجدول أن أغمب المبحوثين ال تشجعيم التزاماتيم وعالقاتيم بجيرانيم عمى يتبين لنا       
التزاماتيم %، في حين نجد نسبة العمال الذي أجابوا بأن 79.1الوالء لممؤسسة حيث قدرت نسبتيم بـ 

 %20.9تشجعيم عمى الوالء لممؤسسة التي يعممون بيا ونسبتيم تقدر بـ  وعالقاتيم بجيرانيم

عمى  نستنتج من بيانات الجدول أن أغمب المبحوثين صرحوا أن عالقاتيم مع جيرانيم تؤثر سمباً  
 فكرة والئيم لمؤسستيم، ىذا الوالء الذي يفترض وجوده ويساعد في تنمية ميارات وكفاءة العمال، وكذا

، مما ينتج عنو داخميا هيعكس مدى الوعي التام بدور فوالء العامل لمؤسستو  تقديم العمل بالجودة المطموبة،
أن  األداء الجيد لمخدمات، كما يساعد عمى االستغالل التام والدقيق لوقت العمل من طرف العمال، إالّ 
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من التعامل وتبادل االحترام والتوقير  خاصة إن كانت قوية تفرض عمييم نمطاً عالقات العمال بجيرانيم و 
يجعميم إما يؤجمون أو يؤخرون عمميم، وبالتالي سوء استغالل أوقات عمميم داخل المؤسسة، ىذه فبينيم 

عالقاتيم مع جيرانيم تحول دون تحقيق  إدارة الجودة الشاممة، ألن تأثيرالفئة من العمال ال تتمثل لقيم 

 الوالء التام والمطموب لمؤسسة عمميم.

عمى عمميم، إذ  عالقاتيم مع جيرانيم تؤثر إيجاباً أن  المبحوثينبينما صرحت فئة قميمة من 
يجدون منيم التأييد والدعم وكذا التفيم لوضعيتيم في مؤسستيم، إن العالقات التي تربطيم بجيرانيم تجعل 
من حياتيم سمسة ومرنة بحيث يعتمدون عمى بعضيم في نواحي الحياة االجتماعية مما يقمل من نسبة 

تى العائمية منيا عمى أدائيم بسبب الدعم المتواصل الذي تفرزه تمك العالقات، تأثير مشاكميم اليومية وح
لقيم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة، وتجعميم  يمكن القول أن ىاتو الفئة من العمال يتمثمونوبالتالي 

ودة تحقيق الجو  أدائيملعمال القابمية لتحسين ينضبطون في أداء عمميم، كما تبرز عند ىذه الفئة من ا
 . الوالء لممؤسسةالمطموبة في عمميم، مما يحقق 

 :ثانيًا: اإلستنتاج الجزئي لمفرضية األولى

تمحورت دراسة الفرضية األولى حول تأثير المعوقات االجتماعية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم  
قيم إدارة الجودة ''يواجو تمثل العامل الجزائري لإدارة الجودة الشاممة، ونصت الفرضية عمى ما يمي: 

الشاممة جممة من المعوقات االجتماعية ممثمة في )العالقات األسرية، العالقات القرابية، العالقات مع 
 ، وبعد الدراسة خمصنا لمنتائج التالية:الجيران(''

  تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة  كمعوقات العالقات األسريةتعتبر

 بالمؤسسة.
  ل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة تؤثر عمى تمثل العام كمعوقات ات القرابيةالعالقتعتبر

 بالمؤسسة.
  تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة  كمعوقات العالقات مع الجيرانتعتبر

 بالمؤسسة. 
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الفصل الثاني: تأثير المعوقات الثقافية عمى تمثل العامل الجزائري 

 لقيم إدارة الجودة الشاممة

 تمييد 

 ثانيةتفريغ وتحميل البيانات المتعمقة بالفرضية الأواًل: 

 ثانيةلمفرضية الاإلستنتاج الجزئي ثانياً: 
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 تمييد: 

حوؿ تأثير المعوقات الثقافية عمى تمثؿ العامؿ  لموضوع الدراسة الفرضية الثانية تتمحور 
''يواجو تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة نصت عمى ما يمي: قد ئري لقيـ إدارة الجودة الشاممة، و االجز 

المعوقات الثقافية ممثمة في )القيم االجتماعية، العادات والتقاليد، االحتفاالت الجودة الشاممة جممة من 
تحمياًل  وفي ىذا الفصؿ سيتـ تحميؿ وتفسير البيانات التي تـ جمعيا، الدينية والثقافية، األمثال الشعبية(''

 إحصائيًا وسوسيولوجيًا.
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 :المتعمقة بالفرضية الثانيةتفريغ وتحميل البيانات أواًل: 

 القيم اإلجتماعية:-أ
 قيمة اإلتقان في العمل.يوضح رأي المبحوثين حول  :(04الجدول رقم )

 النسبة% التكرار قيمة اإلتقان في العملرأي المبحوثين حول 

 %5..7 04 دائما ضروري

 %04.4 75 األعمال لبعض ضروري

 %100 67 المجموع

وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف  %5..7الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة ىي يتبيف لنا مف خالؿ    

مف مجموع عينة الدراسة بأف إتقاف  %4..3 نسبة حوؿ إتقاف العمؿ بأنو ضروري دائمًا، بينما أجاب
 العمؿ ضروري لبعض األعماؿ فقط، في حيف لـ يجب أي عامؿ بأنو غير ضروري.

اإلتقاف لدى عماؿ العينة المبحوثة يختمؼ مف فئة ألخرى، نستنتج مف بيانات الجدوؿ أف مفيـو  
تقاف في العمؿ، إذ يروف أنو ضروري دائما في ثر منيـ لدييـ مفيـو شامؿ حوؿ اإلفنجد أف الفئة األك

القياـ بالعمؿ المطموب منيـ، فاإلتقاف عندىـ يعتبر سموكا يعكس الشخصية السوية لمفرد داخؿ المجتمع، 

يذا السموؾ لعؿ مرد فيميـ العميؽ لفي كؿ شيء، و  إتقاف العمؿي محيطو عف رد ففال ينفؾ دور الف
عمى مر السنوات في الخبرة المكتسبة  المستوى التعميمي الذي تمقوه، أوكذا تنشئتيـ االجتماعية والدينية، و 

 ال محالة جاباً أف ىذا يؤثر إي  بدأـ اختمفت، فال لياتو القيمةسواء اتحدت أسباب اكتسابيـ مجاؿ العمؿ، و 

تطبيقيـ لنظاـ إدارة الجودة تنمو وتتطور بجانب فيميـ و أف يـ في العمؿ التي ما تنفؾ تعمى كفاء
ر اإلتقاف أحد عتب  التي ت  لقيـ إدارة الجودة الشاممة و  سيمتثموف باكتسابيـ لياتو القيمة الشاممة، فيـ ال شؾ

 مقومات نجاح ىذا النظاـ.ألىـ وأبرز 
العمؿ ال يستمـز منيـ ذلؾ أف التحمي بسموؾ اإلتقاف في أداء  مبحوثيفمف ال ؼ األخربينما صرح النص

لمقياـ بيا، بينما البعض اآلخر  جيداً  وقت، ففي نظرىـ أف بعض األعماؿ ال محالة تتطمب إتقاناً لاطواؿ 
العماؿ ، إف ىذه الفئة مف الميـ عندىـ أف ُينجز مف األعماؿ يكفي فيو جيد الشخص العادي ألدائو

و العمؿ منيـ مف يالحظ أف عندىا فيـ خاطئ في معنى اإلتقاف، كما أف لدييـ نقصا في إدراؾ ما يتطمب
 األمر الذي يشكؿ عائقًا أماـ تمثميـاإلتقاف،  قيمةال تنفؾ أغمبيا عف االتصاؼ ب التيسموكيات مينية و 
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أدائيـ وواجباتيـ ينعكس عمى جودة  لقيـ إدارة الجودة الشاممة، ألف مفيوميـ القاصر لإلتقاف دوما ما

 المينية. تحسيف كفاءتيـليـ ىذا بتنمية و  كما ال يسمحبالمؤسسة، 
 تأثير ثقافة المجتمع عمى العامل في إتقانو لمعمل. يوضح :(01الجدول رقم )

   النسبة% التكرار تأثير ثقافة المجتمع عمى العامل في إتقانو لمعمل

 

   %..74 11 نعم

   %51.1 71 ال

   %100 67 المجموع

أف ثقافة المجتمع ال تحثيـ ( أف أغمب المبحوثيف قد أجابوا 31يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 

مف المبحوثيف عمى أف ثقافة المجتمع  %..94، بينما أجاب %1..5عمى إتقاف العمؿ وذلؾ بنسبة 
 تحثيـ عمى إتقاف العمؿ.

ال تحثيـ عمى ا أف ثقافة المجتمع ال تساعدىـ و و قر أنستنتج مف نتائج الجدوؿ أف أغمبية المبحوثيف  
 تيتـ بتنمية الثقافة المنتشرة في المجتمع ال تعدوا أف تكوف عامة بحيث الفإتقاف العمؿ انتياج قيمة ومبدأ 

أف الحوارات التي تدور عمى  فالمبحوثيبعض تصريحات الحسنة في األفراد، إذ بحسب السموكات الجيدة و 
ألسنة أفراد المجتمع ال تتعدى أف تكوف حوارات الساعة أي تمؾ التي تبث في القنوات اإلعالمية مف 

أف ثقافات خاصة في مياديف معينة، و  حوارات سياسية، فالكثير مف أفراد المجتمع بحسبيـ ليس لدييـ
مبية ال ة ال تتعدى القوؿ بأال يرىقوا أنفسيـ ألف األغأغمب النصائح التي تقدـ ليـ حوؿ ممارساتيـ الميني

ي أو كافالذيف ليس لدييـ مستوى تعميمي  فرادالفئة إما مف األ اتومرد ىذا أف المحيطيف بيتفعؿ ذلؾ، و 
ات الشغؿ، ىذه الفئة خبرة متوسطة أو مبدئية في مجاؿ العمؿ، فيـ لدييـ معرفة سطحية بمتطمب يأنيـ ذو 

مثموف لقيـ إدارة الجودة الشاممة التي تعمى عمميـ ال ي تؤثر عمييـ ثقافة مجتمعيـ سمباً  التيمف العماؿ و 
قيـ ير في عممو وفؽ ما تحدده مبادئ و التأثبمحيطو، بؿ أف عميو فقط التأثر و تفترض عدـ تأثر العامؿ 

 إدارة الجودة الشاممة.
عيـ احتكاكاتيـ باألفراد تشجو  أف ثقافة مجتمعيـ بينما صرحت فئة قميمة مف العماؿ المبحوثيف

بحديث النبي صمى  ذلؾ أف والده مف أوصاه بذلؾ عمالً  أحد المبحوثيفعمؿ إتقاف عمميـ، و تحثيـ عمى و 
دقاء والده الذي ال التحفيز مف أحد أصو  أنو دائما ما يتمقى الدعـ آخر صرحاهلل عميو وسمـ، في حيف 

ذكر عبارتو الشييرة )لي بغا الحوت يبمؿ رجميو(، مما يو  يوجيو في شتى األمور اليوميةينفؾ يحفزه و 
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، في شتى المجالت ومختمؼ األمور ال يتجزأ مف حياتو بحسبو جزءاً غرس فيو سموؾ اإلتقاف الذي أصبح 

مف الوعي الذي سمح ليـ أسرة عمى درجة كبيرة أف محيطو المقرب منو مف أصدقاء و  مبحوث آخرقاؿ و 
مبادئ إدارة لقيـ و يمكف القوؿ عنيا أنتيا تتمثؿ ىذه الفئة مف العماؿ غرس ىذا السموؾ فيو، بتوجييو و 

 الجودة الشاممة.  
المؤسسة وانعكاس ذلك عمى بلعمال لمواعيد الدخول والخروج يوضح تأثير احترام ا :(07الجدول رقم )

 .العملجودة 
 العملالمؤسسة وانعكاس ذلك عمى جودة بلعمال لمواعيد الدخول والخروج احترام ا مدى

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار التأثير 

   %10.54 77 نعم 

 %74.57 40 %47.44 17 ال غير ضروري

   %100 40 المجموع 

 %77..0 44    ضروري دائماً 

 %100 67    المجموع

تمثؿ نسبة إجابات المبحوثيف الذيف أجابوا بأف  %57..7يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف  
تمثؿ نسبة إجابات  %97..3احتراـ مواعيد الدخوؿ والخروج في المؤسسة غير ضروري، في حيف نجد 

 المبحوثيف الذيف أجابوا بأف احتراـ مواعيد الدخوؿ والخروج في المؤسسة ضروري دائما.

الضروري التقيد بمواعيد يف يعتبروف بأنو مف فنستنتج مف نتائج الجدوؿ أف نصؼ العماؿ المبحوث
مف متطمبات وظيفتيـ، بغض النظر عف وجود رقابة فعمية  والخروج مف المؤسسة، حيث يعتبرونالدخوؿ و 

ال يخدـ بأي يدىـ بيذا سيؤثر حتما عمى جودة ونوعية خدماتيـ، و أف عدـ تق، و تيـال داخؿ مؤسس أـ
دراكاً و  يـ وعياً ية مف العماؿ يتضح أف لد، ىذه الفئالمينية كفاءتيـصيغة ىدفيـ في تحسيف   عميقاً  ا 

وىذا ما يساعدىـ عمى التمثؿ لقيـ ، ؤسستيـلم ، ىذا الفيـ أنشأ لدييـ والء متيناً وواجباتيـ المينيةلدورىـ 
 إدارة الجودة الشاممة.

الدخوؿ ري عندىـ احتراـ مواعيد أنو مف غير الضرو  مف المبحوثيف بينما يرى النصؼ اآلخر
بشكؿ دائـ وأنو ال بأس وال ضرر لو تأخروا لبعض الوقت في الدخوؿ لممؤسسة أو  والخروج في المؤسسة

ال عمى عمميـ، ه المواعيد ليس ذا تأثير عمييـ و يعتبروف أف التقيد بيذ، و خرجوا قبؿ وقت انتياء الدواـ
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عمى  وصرامة لعدـ وجود رقابة الخروج راجعأف عدـ تقيدىـ بمواعيد الدخوؿ و  بينما قاؿ البعض منيـ

 ؛ ىاتو األفكار والمبادئ تشكؿ عائؽ أماميـ لتمثميـ لقيـ إدارة الجودة الشاممة.األمر في مؤسستيـ
الجدوؿ أف المبحوثيف الذيف أجابوا بأف احتراـ مواقيت الدخوؿ نتائج مف خالؿ  كما نالحظ أيضاً  

جابوا بأف ذلؾ يؤثر عمى جودة العمؿ المطموب والخروج التي تسير وفقيا المؤسسة غير ضروري، قد أ

جودة العمؿ عمى  ذلؾ بأنو ال يؤثر ىاتو الفئةمف ، %.47.4بينما أجاب % .3.5.ونسبتيـ تقدر بػ 
 بالمؤسسة. حددالم

وأنو أمر غير  الخروجبعدـ احتراميا لمواعيد الدخوؿ و  صرحت التيفنستنتج إذف أف ىذه الفئة       
قد أقروا بأف ىذا الفعؿ يشكؿ عائقًا أما تقديـ عمميـ بالجودة المطموبة خاصة في المواعيد  ،ضروري

المحددة إلنياء عمؿ ما، وكذا التأثير عمى الوالء لممؤسسة وتمطيؼ أجواء، ألف تياوف العامؿ وعدـ 
بذلؾ، وبالتالي احترامو لمواقيت الدخوؿ والخروج سيولد شحنة سمبية بيف العماؿ وسيتأثر باقي العماؿ 

  نالحظ أف سموكيـ ىذا يشكؿ عائقًا كبيرا إزاء تمثميـ لقيـ إدارة الجودة الشاممة.
 مواقيت العمل.تأثير ثقافة المجتمع عمى العامل في احترامو ل يوضح :(04الجدول رقم )

   النسبة% التكرار مواقيت العملتأثير ثقافة المجتمع عمى العامل في احترامو لمدى 

 

   %77.45 15 نعم

   %50.14 74 ال

   %100 67 المجموع

( أف أغمب المبحوثيف قد أجابوا بأف ثقافة المجتمع ال تحثيـ 34يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
، %4..53وذلؾ بنسبة  عمى احتراـ مواعيد الدخوؿ والخروج التي تسير وفقيا المؤسسة محؿ الدراسة

 المبحوثيف عمى أف ثقافة المجتمع تحثيـ عمى احتراـ مواقيت العمؿ.مف %97.45بينما أجاب 

ف ثقافة نستنتج مف نتائج الجدوؿ أف نسبة كبيرة مف عماؿ العينة المبحوثة قد أكدوا بالجـز أ       
مرد ذلؾ حسب بعضيـ لما ساب مبدأ احتراـ مواقيت العمؿ، و عمى اكت محيطيـ ال تحثيـ بتاتاً و مجتمعيـ 

إيال درت مع واحد  بالدنا)في  د المبحوثيفالمواعيد، حيث قاؿ أحيتمتع بو مجتمعيـ مف تياوف بقيمة 
قاؿ أخر أف أغمب العماؿ أو كميـ ال يمتحقوف بعمميـ في الوقت العصر يجيؾ المغرب وال غدوة(، و  عمى

ربي و رحمتو(  دنانعخر بقولو )الحالة مبحوث آر المحدد فميس عميو أف يخرج عف ىذه القاعدة، بينما بر  
 يقصد بذلؾ أنو ال داعي لمقمؽ حوؿ المواعيد ففي نياية األمر سيمتحؽ بعممو سواء في الموعد أو متأخرا
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، مثؿ ىذه األفكار المنتشرة في المجتمع ال محالة ذات تأثير كبير عمى مدى اكتساب وسيؤدي عممو

لقيـ إدارة الجودة  العماؿ تمثؿىذا ما يشكؿ عائقًا أماـ كذا في عممو، و في حياتو و  قيـ سمبيةالعامؿ ل
 ، وبالتالي الػتأثير عمى جودة الخدمات المقدمة مف طرؼ المؤسسة.الشاممة
سواء في  أف ثقافة المجتمع تحثيـ عمى احتراـ مواقيت العمؿ قد أقروا مف العماؿ متبقيةالفئة النجد بينما 

بضرورة  بتذكيرىـ يتوانوفأف كبار السف في محيطو ال  المبحوثيف بعض صرح، إذ الدخوؿ أو الخروج
بعض المبحوثيف أف وصرح  التبكير لطمب الرزؽ بقوليـ )قاسـ األرزاؽ يبكر( أو )البركة في التبكار(،

ثقافة المجتمع تشجعيـ عمى جعؿ ما يكسبونو مف ماؿ جراء عمميـ أف يكوف حالؿ وذلؾ  مف خالؿ 
 ت الدخوؿ والخروج مف العمؿ في الوقت المحدد، وتقديـ العمؿ بالجودة المطموبة وذلؾاحتراـ ألوقا

ذا مكانة  وتقديـ العمؿ بالجودة المطموبة يـمما جعؿ لمبدأ احتراـ الوقت لديبترديدىـ دائمًا )نحمؿ دراىمي( 
 .أولى في نفسياتيـ

 يوضح وقت انصراف المبحوثين من مكان العمل. :(00الجدول رقم )
 النسبة% التكرار وقت انصراف المبحوثين من مكان العمل

 %32.8 22 لمعمل المحدد الرسمي الوقت في

 %64.2 43 لمخروج الرسمي الوقت نياية قبل

 %3.0 2 لمخروج الرسمي الوقت نياية بعد

 %100 67 المجموع

 وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف %64.2يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة ىي  
مف  %32.8أقروا بأنيـ ينصرفوف مف المؤسسة قبؿ نياية الوقت الرسمي لمخروج، بينما أجاب نسبة 

ممف يخرجوف بعد نياية  %3.0العماؿ بأنيـ يخرجوف في الوقت الرسمي المحدد لمعمؿ، في أجاب نسبة 
 الوقت الرسمي لمخروج.

مف ف مف عمميـ قبؿ انتياء الدواـ، و يخرجو  يفالمبحوثنستنتج مف ىاتو النتائج أف أكثر مف نصؼ        
، وال ضرر في نو أنيي عممو مبكراخالؿ مقابمة بعضيـ صرح أحدىـ أنو يخرج قبؿ انتياء الوقت أل

الوقت لمخروج بفارغ أنو ينتظر اقتراب ؼ ىذه العادة و ما قاؿ أخر أنو أل  بين الخروج قبؿ انتياء وقت الدواـ،
ميما اختمفت األسباب ليذا الفعؿ فإف غمب العماؿ يفعموف ذلؾ فقمدىـ، و الصبر، بينما قاؿ أخر أنو رأى أ

أنو ليس لدييـ أي والء تجاه الء لدورىـ وواجباتيـ المينية، و الخروج قبؿ انتياء الوقت يبيف عدـ فيـ ىؤ 
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كرا فيذا مدعاة لمظف أنو لـ يقـ بعممو بالجودة عمميـ، وسواء كاف مبرر بعضيـ أنو أنيى عممو مب

 المطموبة، إذ السرعة مظنة الخطأ، عمى عكس ما تقـو عميو مبادئ إدارة الجودة الشاممة التي تفترض قياـ
عميو فيمكف القوؿ أف نسب لوقت عممو ألدائو بالجودة والدقة المطموبة، و األالعامؿ باالستغالؿ الكامؿ و 

أف ىذا سينعكس عمى عممية تحسيف أدائيـ لقيـ إدارة الجودة الشاممة، و العماؿ  تمثؿتمثؿ عائؽ أماـ ىذه 

 سمبا.
قاؿ و عمميـ في الوقت المحدد الرسمي، صرحوا أنيـ يخرجوف مف  في حيف نجد بعض المبحوثيف قد

حسف استغاللو لوقت الدواـ في أداء ما عميو مف عمؿ، بينما قاؿ أخر حدىـ بأف ذلؾ مرده لوعيو التاـ و أ
 لممبادئ التيفيمو التاـ العمؿ و  نظاـفرضو عميو يالمحدد مف خالؿ مقابمة معو أف خروجو في الوقت 

مثؿ تإدارة الجودة الشاممة المتبعة في مؤسستو، ىذه الفئة مف العماؿ نستطيع القوؿ عنيا بأنيا ت اتقـو عميي
جودة لتقديـ أداء بال تحسيف أداءه في واستغاللو بقيمة الوقت  وعي مف إدارة الجودة الشاممة بما لدييـ قيـل

 .المطموبة
د قد صرحوا أنيـ يخرجوف مف مكاف عمميـ بع مف المبحوثيفة جدا ضئيمأف نسبة  نجد في حيف

ىذا يوضح تماما عدـ لعمميـ، و ـ كفاية الوقت ألداءىـ ذلؾ مرده لعدانتياء الوقت المحدد لمدواـ، و 
لو بزيادة الوقت مال و اـ مف أنيـ يقوموف بعمميـ كعمى الرغو  مف استغالؿ الوقت الممنوح ليـ، إمكانيتيـ

لتي تقوـ عمى فيـ العامؿ لدوره وواجباتو اموف لقيـ إدارة الجودة الشاممة و مثتالالـز لذلؾ إال أنيـ ال ي

  قت الممنوح لو لمعمؿ.مف ذلؾ حسف استغاللو لمو المينية، و 
 رأي العمال المبحوثين في العمل الفردي داخل المؤسسة.يوضح  :(07الجدول رقم )

 النسبة% التكرار رأي العمال المبحوثين في العمل الفردي داخل المؤسسة

 %05.4 47 أخطاء وبدون متقن بشكل األعمال إنجاز

 %...7 74 الخاصة الفرد مجيودات إبراز

 %14.0 . مسؤولياتيا وتحمل األعمال إنجاز في النفس عمى اإلعتماد

 %4.. 1 العمل في زمالئو بقية عمى الفرد عزلة

 %100 67 المجموع

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف نسبة المبحوثيف الذيف أجابوا أف العمؿ الفردي بالمؤسسة يؤدي       

وىي تمثؿ أكبر نسبة مقارنة مع نسب  %35.4تقدر بػ  أخطاء وبدوف متقف بشكؿ األعماؿ إنجازإلى 
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 إبراز مف العماؿ قد أجابوا بأنو يؤدي إلى %...9إجابات المبحوثيف المتبقية، حيث نجد أف نسبة 

 إنجاز في النفس عمى اإلعتمادممف أجابوا بأنو يؤدي إلى  %14.3، ونسبة الخاصة الفرد مجيودات
إذ تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف  %...نسبة وىي ، في حيف نجد أقؿ مسؤولياتيا وتحمؿ األعماؿ

 .العمؿ في زمالئو بقية فع الفرد عزلةصرحوا أف العمؿ الفردي يؤدي إلى 

لؾ ونستنتج مف ىاتو النتائج أف أغمب العماؿ يفضموف القياـ بعمميـ بشكؿ فردي العتقادىـ أف ذ      
لى تنمية مياراتيـ مما سينعكس بحسبيـ عمى جودة الخدمات سيؤدي بيـ إلى تحسيف أداءىـ و  التي ا 

اولو في مجتمعيـ، إذ غالبا ما يتمقوف نصائح بالعمؿ دمرد ىذا االعتقاد لدييـ راجع لما يتـ تيقدمونيا، و 
أف العمؿ مع الغير يولد االعتماد عمييـ فقط في مقابؿ تياوف فردىـ بدعوى أف )الشركة ىمكة(، و بم

 زمالئيـ.
مجيودات الأف العمؿ الفردي بالمؤسسة يؤدي إلى إبراز  بعض المبحوثيف مف خالؿ المقابمةقاؿ و 

الرفع مف مستوى تيـ و ىذا ما سيعجؿ بترقيو  العميا فت النظر إلييـ مف طرؼ اإلدارةالشخصية مما سيم
محيطيـ  تسبوىا غالبا مفالتي اكميـ تعكس النرجسية في شخصياتيـ و ىذه النظرة مف قبمناصبيـ، و 

 االجتماعي.األسري و 
اد عمى النفس أف العمؿ الفردي في المؤسسة يساعدىـ في االعتم مف المبحوثيف بينما صرحت فئة أخرى

تكالية عمى الغير ولد عندىـ اإلأف ي في إنجاز األعماؿ وتحمؿ مسؤولياتيـ، وأف العمؿ الجماعي مف شأنو

يـ، عمى قولة أحدىـ )لي يتكؿ عمى الناس يبات بؿ في اعتقادىـ لف يحسنوا مف كفاءت بالتالي فإنوو 
 .عشا(

ني العزلة عف زمالءه في العامؿ إلى تببمف العماؿ أف العمؿ الفردي يؤدي في حيف صرحت فئة قميمة 
 ال تحسيف أدائو الوظيفي.لؾ لف يعمؿ عمى تطوير مكتسباتو و أف ذالعمؿ، و 

ي في المؤسسة وتضارب اآلراء حوؿ إيجابياتو مبدأ العمؿ الفرد ميما تباينت إجابات العماؿ حوؿو 

الذي يتمحور ييا نظاـ إدارة الجودة الشاممة و سمبياتو، إال أف كؿ ىذا يتعارض مع المبادئ التي يقـو عمو 
وىذا ما يشكؿ عائقا أماـ العماؿ في تمثميـ لقيـ إدارة الجودة  عيشكؿ جماب  تأدية العمؿأساسا عمى 
خريف مف بني جنسو، ستعانة باآلعممو إلى االاجتماعي ويحتاج في عالقاتو و اإلنساف بطبعو الشاممة، ف

خبراتيـ  ألف نظاـ إدارة الجودة الشاممة ال يمكف تصوره دوف وجود عمؿ جماعي يوحي بمشاركة اآلخريفو 
كشاؼ األخطاء جودة العمؿ مع اعمى  كذا الرقابةلمساعدة معا عمى تنمية القدرات وتحسيف الكفاءات، و او 
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لعمؿ الفردي مناقضة تماما لقيـ ومبادئ إدارة الحاؿ ىذه أف فكرة ااالنحرافات وتصحيحيا، فيمكف القوؿ و و 

 تمثؿ لقيـ إدارة الجودة الشاممة. تأف فئة العماؿ التي تتبنى العمؿ الفردي ال الجودة الشاممة، و 
 مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى العمل الفردي بالمؤسسة. يوضح :(01الجدول رقم )

   النسبة% التكرار مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى العمل الفردي بالمؤسسة

 

   %54.1 .0 نعم

   %..71 14 ال

   %100 67 المجموع

عمى ( أف أغمب المبحوثيف قد أجابوا أف ثقافة المجتمع تحثيـ .3يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 

مف المبحوثيف عمى أف ثقافة  %...9، بينما أجاب %54.1وذلؾ بنسبة العمؿ الفردي بالمؤسسة 
 .العمؿ الفرديالمجتمع ال تحثيـ عمى 

ثقافة المكتسبة نستنتج مف نتائج الجدوؿ أف نسبة كبيرة مف عماؿ الفئة المدروسة قد صرحوا أف ال       

عندىـ مف مجتمعيـ ىي مف تشجعيـ عمى اعتقاد أف العمؿ الفردي أفضؿ ليـ مف العمؿ الجماعي داخؿ 
الظفر بيا قبؿ اآلخريف، سمح بالترقي السريع في المناصب و المؤسسة، ألف العمؿ الفردي في نظرىـ ي

ر قد أف الغيوال يبرز كفاءاتيـ، و  دة )اقفز تعيش( كما قاؿ أحدىـ، وألف العمؿ الجماعي سيغمرىـعمى قاع
عمى حساب مجيودىـ، وقد صرح أحدىـ مف خالؿ مقابمتنا معو أنو يصعد في العمؿ عمى حسابيـ و 

 أف لو نظاما خاصا بو في إنجاز األعماؿ. يحتمؿ أف يتدخؿ غيره في عممو و يفضؿ العمؿ الفردي ألنو ال
ي تقـو عمى أساس العمؿ الجماعي ومشاركة ة الشاممة التإف ىذه الفئة مف العماؿ ال تمثؿ لقيـ إدارة الجود

تأثير العماؿ عمى بعضيـ عمى تصحيح األخطاء و اجتنابيا، و برات و المعمومات مف أجؿ العمؿ الخ
 البعض لمرقي بمستوى أدائيـ.

لفكرة العمؿ لبتة لثقافة مجتمعيـ عمى تبنييـ اء العماؿ قد قالوا أنو ال تأثير في حيف أف فئة قميمة مف ىؤال
تماعية قائمة الجماعي، فيي بحسبيـ ال تحثيـ عمى تبني العمؿ الفردي في المجتمع، إذ أف تنشأتيـ االج

قاؿ أحدىـ أنو مبدأ العمؿ الجماعي عنده جزء مف حياتو التي يعيشيا فيو التضامف، و و عمى مبدأ التعاوف 
و في حيو ال يفتأ يوميا في التعاوف مع في البيت متعاوف مع أفراد أسرتو عمى مشاغؿ الحياة، كما أن

عوزة عف طريؽ تفقد لعائالت الحي الملقياـ بمستمزمات الحي مف تنظيؼ ومراقبة لممجريات، و جيرانو في ا
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مثؿ تتىو ما ينعكس عميو في مجاؿ عممو، إذف ىذه الفئة مف العماؿ يمكف القوؿ أنيا و  تقديـ المساعدات،

 تحسيف الكفاءات. ؿ الجماعي لمرقي بمستوى األداء و ي تقـو عمى اساس العمالتو لقيـ إدارة الجودة الشاممة 
 رأي العمال المبحوثين في العمل الجماعي داخل المؤسسة.يوضح ( 05الجدول رقم )

 النسبة% التكرار رأي العمال المبحوثين في العمل الجماعي داخل المؤسسة

 %5.7 7 أخطاء وبدون متقن بشكل األعمال إنجاز

 %74.47 .1 التساوي في تحمل المسؤولية اتجاه األعمال المنجزة

 %14.0 5 إنجاز األعمال في وقتيا المحدد وبالكمية المطموبة

 %74.5 41 بروز اإلتكالية في إنجاز األعمال

 %100 67 المجموع

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف نسبة المبحوثيف الذيف أجابوا أف العمؿ الجماعي بالمؤسسة  
، وىي تمثؿ أكثر مف نصؼ عينة الدراسة، %74.5يؤدي إلى بروز اإلتكالية في إنجاز األعماؿ تقدر بػ 

 يؤدي إلى وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف أقروا أف العمؿ الجماعي %94.47في المقابؿ نجد نسبة 

إنجاز ممف أجابوا أنو يؤدي إلى  %3..1، ونسبة التساوي في تحمؿ المسؤولية اتجاه األعماؿ المنجزة
إذ تمثؿ إجابات  %5.7، في حيف نجد أقؿ نسبة وىي األعماؿ في وقتيا المحدد وبالكمية المطموبة

 . أخطاء وبدوف متقف بشكؿ األعماؿ إنجازأف العمؿ الجماعي يؤدي إلى  صرحواالمبحوثيف الذيف 
أف العمؿ ونستنتج مف ىاتو النتائج أف أغمب العماؿ مف الفئة المبحوثة لدييـ أفكار مسبقة  

يؤدي إلى بروز االتكالية في العمؿ، ىذه الفكرة انتقمت إلييـ مف احتكاكيـ عي داخؿ المؤسسة يولد و امالج
ز بوضوح تجاه العمؿ الجماعي تبر اة لدييـ السمبيوف فيو، إف ىذه النظرة الخاطئة و بالمجتمع الذي يعيش

التي تقوـ  مبادئ إدارة الجودة الشاممةلالقاصر  ـلي فيميابالتفيميـ القاصر ألدوارىـ وواجباتيـ المينية، و 
 لقيـ إدارة الجودة الشاممة. وىذا ما  يشكؿ عائقًا أماـ تمثميـ، عمى أساس العمؿ التعاوني في العمؿ

رت نظرة فئة أخرى في جانب واحد محدد مف إيجابيات العمؿ الجماعي، فقاؿ بعضيـ أف صبينما انح
بالتالي فإف جاه األعماؿ المنجزة في العمؿ، و تاالعمؿ الجماعي يؤدي إلى التساوي في تحمؿ المسؤولية 

ا أسمفنا ىذه النظرة كمقؿ منيا في حالة العمؿ الفردي، و نسبة المخاطرة التي يتحمميا كؿ عامؿ لوحده أ
قاصرة إذ تنظر إليجابية واحدة مف إيجابيات العمؿ الجماعي، بينما يرى البعض أف العمؿ الجماعي 

راعاة منيا لجودة العمؿ لمنجز، بالكمية المطموبة، دوف مإنجاز األعماؿ في وقتيا المحدد و يؤدي إلى 
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ي ودة الشاممة ال ينحصر فقط فىذه أيضا نظرة قاصرة، إذ اليدؼ مف تبني العمؿ الجماعي في إدارة الجو 

أف يتصؼ بو ىذا العمؿ مف جودة  في الوقت المحدد بقدر ما يجبإنجاز الكـ المطموب مف العمؿ و 
ذلؾ لنظرتيا القاصرة مبادئ إدارة الجودة الشاممة و و تمثؿ لقيـ تف ىذه الفئة أيضا ال ميما يكف فإودقة، و 

 ألىداؼ العمؿ الجماعي.

 متقف بشكؿ األعماؿ إنجازوفئة قميمة فقط مف العماؿ صرحت بأف العمؿ الجماعي يؤدي إلى 
تبادؿ الخبرات والوقوؼ عمى شتى االنحرافات  بعض المبحوثيفأخطاء، إذ يوفر ليـ حسب  وبدوف

دراكاً و  ـ تبيف أف ليذه الفئة وعياً مف خالؿ المقابمة معيواألخطاء في العمؿ المنجز، و  بمتطمبات  عالياً  ا 
 .لمبادئ إدارة الجودة الشاممة خاصة فيما يتعمؽ بنظاـ العمؿ جيداً  أف ليـ فيماً مسند إلييـ، و الالعمؿ 

 مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى العمل الجماعي بالمؤسسة. يوضح :(04الجدول رقم )
   النسبة% التكرار مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى العمل الجماعي بالمؤسسة

 

   %..74 11 نعم

   %51.1 71 ال

   %100 67 المجموع

( أف أغمب المبحوثيف قد أجابوا بأف ثقافة المجتمع ال تحثيـ 34يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
مف المبحوثيف عمى أف ثقافة  %..94، بينما أجاب %1..5وذلؾ بنسبة عمى العمؿ الجماعي بالمؤسسة 

 .الجماعيالعمؿ المجتمع تحثيـ عمى 
يعيشوف  أقروا بأف ثقافة المجتمع الذي المبحوثيف قد اؿنستنتج مف نتائج الجدوؿ أف أغمب العم  

عمى مبدأ العمؿ الجماعي داخؿ المؤسسة، إذ بحسب بعضيـ أف أغمب الحوارات التي  فيو ال تحثيـ بتاتاً 
 صرح، بينما وطرؽ تحسيف األداءتحسيف جو العمؿ  تدور في المجتمع ال تيتـ بإلقاء الضوء عمى تقنيات

التشاور حوؿ تقنيات العمؿ داخؿ المؤسسات ليست مف ضمف التحاور و  أف مف المبحوثيف البعض اآلخر
 تناعاً بيذا األمر بقدر ما يزدادوف اق بالتالي فإنيـ ال يزدادوف وعياً مات الشريحة األكبر مف المجتمع و اىتما

ا المبدأ بأكممو، كما أمثاؿ تيدـ ىذما يسمعونو مف أقواؿ و  ؾ مف خالؿذلو بعدـ نفع العمؿ الجماعي، 
ثقافة المجتمع ىاتو تشكؿ  يمكف القوؿ أفبالتالي المثؿ الشيير )الشركة ىمكة(، و ب صرح أحد المبحوثيف

 التي مف أسسيا العمؿ الجماعي.إدارة الجودة الشاممة و عائقًا أماـ تمثؿ العماؿ لقيـ 
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 عماؿ قد صرحوا أف ثقافة مجتمعيـ تحثيـ عمى مبدأ العمؿفي حيف فئة صغيرة جدا مف ال

فتجدىـ حتى في حياتيـ اليومية ، بشكؿ مستمر تضامف بيف أفرادهالالجماعي لما يرونو مف التكافؿ و 
  غالبا ما يتمثموف بالحكمة القائمة )يد اهلل مع الجماعة( أو بأغمب أعماليـ في شكؿ جماعات، و  يقوموف

العمؿ المنوط بيـ يحققوف  فيـ بذلؾ)المعاونة تغمب السبع(،  المبحوثيف أحد و كما قاؿ)في االتحاد قوة( أ

 بأكثر جودة ممكنة مع التفادي الكبير لألخطاء.بإتقاف و 
 يوضح مدى تضامن وتعاون العمال داخل المؤسسة ومصادر اكتسابيم لياتو القيم. :(.0الجدول رقم )

 ومصادر اكتسابيم لياتو القيم مدى تضامن وتعاون العمال داخل المؤسسة

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار مصادر القيم 

   %00.07 11 األسرة 

   %11.11 1 المدرسة 

 %74.54 41 %44.77 11 الكتاتيب والمساجد نعم

   %4.40 4 من المجتمع وتفاعالتو 

   %100 41 المجموع 

 %01.71 41   ال 

 %100 67   المجموع 

أنيـ يتضامنوف ويتعاونوف  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف نسبة كبيرة مف المبحوثيف قد أجابوا       

مف المبحوثيف ال %.9..3، في حيف نجد أف نسبة %74.54مع بعض في العمؿ حيث تقدر نسبتيـ بػ 
 يتعاونوف وال يتضامنوف معا داخؿ  مكاف العمؿ.

يتضامنوف فيما بينيـ في العمؿ اؿ الذيف أجابوا أنيـ يتعاونوف و فئة العمفنستنتج مف ىاتو النتائج أف       
مف خالؿ مقابمة أكبر قدر مف الجودة في عمميـ، و  ـ وعي بضرورة التعاوف مف أجؿ تحقيؽيإنما لدي

التعاوف لدييـ إنما ىي متجذرة في أنفسيـ، فيذا السموؾ لدييـ يطغى و التضامف  قيمة أفبعضيـ صرحوا 
و مبادئ إدارة الجودة لمبدأ العمؿ التعاوني الذي تقـو عمي فاكتساب العماؿحتى عمى حياتيـ اليومية، 

ف كانوا يتمتعوف بيذه الصفة قبال، إال أنيا مما أكسبتيـ المرونة في عمميـ.الشاممة، و   ا 
أحدىـ قاؿ يتضامنوف فيما بينيـ في العمؿ، و ال أنيـ ال يتعاونوف و  مبحوثيفبعض ال بينما صرح

التي تؤىميـ لمترقية في المناصب، فيؤالء الفئة مف وعدـ إبراز قدراتيـ الفردية، و  كاليةأف ذلؾ مدعاة لإلت
يعتقدوف أف الئيـ في العمؿ وأنيـ يفضموف العمؿ الفردي، و العماؿ يروف أنو ال طائؿ مف التعاوف مع زم
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وىذه األفكار تشكؿ عائؽ أماـ تمثؿ عمى جودة عمميـ، ني مع زمالئيـ يؤثر عمى مسارىـ و العمؿ التعاو 

نتج عنصر المشاركة التعاوف والذي يُ و مة التي تقـو عمى مبدأ التضامف لقيـ إدارة الجودة الشام العامؿ
 يعمؿ عمى تمطيؼ أجواء العمؿ.و 

كما يتبيف لنا أيضا مف خالؿ الجدوؿ أف فئة العماؿ الذيف أجابوا بػأنيـ يتضامنوف ويتعاونوف فيما  

 بينيـ داخؿ مكاف العمؿ أنيـ استمدوا ىاتو القيـ مف: 
، يمييا مف المدرسة بنسبة %.94.4بنسبة  مف الكتاتيب والمساجد ، ثـ%33.37بنسبة  األسرة

 %.4.43وتفاعالتو بنسبة مف المجتمع ، وفي األخير %....1
ومف ىذه النتائج نستنتج أف نصؼ العماؿ الذيف صرحوا أنيـ يتضامنوف و يتعاونوف فيما بينيـ        

يروف  ـوى كبرواتنشئتيـ األسرية، فيـ قد داخؿ مكاف العمؿ إنما اكتسبوا ذلؾ منذ الصغر مف خالؿ 
األفراح، فيـ منذ بينيـ، وخاصة في المناسبات و  عمى أساس التضامف فيما فيأفراد أسرتيـ متعايشأبائيـ و 

اء غيرىا، سو أفراد األسرة في األفراح واألعراس ومناسبات الختاف والوالدة و  وتعاوف تضامفالصغر رأوا 
كؿ  الذي يظير جميا في األحزاف كالوفاة أو الحوادث، فتجدبالتعاوف الجسدي أو المادي، وحتى المعنوي و 

 التضامف.أفراد األسرة تيب لممساعدة و 
المشاركة ي الكتاتيب وارتيادىـ لممساجد و فبعضيـ أنيـ اكتسبوا ىذه الصفة مف خالؿ دراستيـ  صرحبينما 

التي ف الكريـ بآيات القرآسمـ، و ث الرسوؿ صمى اهلل عميو و في مناسباتيا، فيـ كما قالوا تشبعوا بأحادي

قولو  التي رددىا أغمب ىؤالء المبحوثيف وية في ذلؾمف اآلحاديث النبو  عمى التعاوف والتضامف، ثتح
 سمـقولو صمى اهلل عميو و ، و ''عبد ماداـ العبد في عوف أخيوإف اهلل في عوف ال''صمى اهلل عميو وسمـ: 

 ضو تداعى لو باقي الجسد بالسيرتراحميـ كالجسد الواحد، إذا اشتكى عادىـ و إف المسمميف في تو '': أيضاً 
 .''الحمىو 

 عمميـالتضامف مف خالؿ تصفة التعاوف و  وااكتسب ـأنيب واقال ف المبحوثيففي حيف أف البعض م

لتي تعتمد عمى النظاـ التعاوني ومختمؼ النشاطات الصفية التدريس ا برامجالمدرسة، فمف خالؿ ب
مف خالليا األثر  التمسواـ اكتسبوا ىذه الصفة ألنيـ الالصفية التي شاركوا فييا خالؿ فترة تمدرسيو 

ىو ما انعكس عمى مسار حياتيـ فطبقوىا حتى في مكاف و بي ليا في تحصيؿ النتائج بسرعة ودقة، اإليجا

 عمميـ.
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التضامف مف خالؿ تفاعميـ كتسبوا صفة التعاوف و اأنيـ  تصرح المبحوثيف بينما فئة قميمة مف

قيميا الجيراف في الحي التضامف التي ي، فمف خالؿ حمالت تمر مع المجتمع باختالؼ طبقاتوالمس
ىذا  سيـانغرس في نف ،حمالت التنظيؼ في األحياء كذاالجمعيات الخيرية، و  الؿ تضامفمف خالواحد، و 
 تعامالتيـ في العمؿ.طيب بحيث أثر حتى عمى شخصياتيـ و السموؾ ال

مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى قيم التضامن والتعاون بين العمال  يوضح :(74الجدول رقم )
 بالمؤسسة.

   النسبة% التكرار مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى قيم التضامن والتعاون بين العمال بالمؤسسة.

 

   %04.44 .7 نعم

   %71.54 44 ال

   %100 67 المجموع

% وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف .5..7( أف أكبر نسبة ىي .7يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 

، في المقابؿ ثقافة المجتمع ال تحث عمى قيـ التضامف والتعاوف بيف العماؿ بالمؤسسةالذيف أجابوا بأف 
التضامف وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف أجابوا بأف  ثقافة المجتمع تحثيـ عمى  %.34.4نجد نسبة 

 .ـوالتعاوف فيما بيني
مب العماؿ قد صرحوا أف الثقافة السائدة في مجتمعيـ ليست ذات غنستنتج مف نتائج الجدوؿ أف أ      

التعاوف، إذ صرح البعض ما يتعمؽ بتحمييـ بخمؽ التضامف و خاصة فييـ مف ناحية السموؾ، و يتأثير عم
ة عمى حساب نفسو الفرديمف خالؿ مقابمتيـ أنيـ يروف مجتمعا مشتتا كؿ واحد فيو يسعى لتمبية مصالح 

التعاوف حيث امتد ىذا عدـ التضامف و س النرجسية و ييـ حلد نتجتأالممارسات غيره، ىذه التوجيات و 
أيضا إلى حياتيـ المينية داخؿ المؤسسة، إف النظرة المتشائمة ليؤالء العماؿ مردىا ىذا التطور  ـؤالش

المادي الذي طغى عمى حياة الناس في المجتمع، حيث فقدت معو مظاىر التضامف التي كانوا يعيشونيا 
لمادة والنفس تجمية قبؿ أف يغمرىا حب افي القدـ، بؿ إلى أمد قريب كانت ال تزاؿ ىذه المظاىر م

ال يعد حجة ليـ  لى بيا بعض العماؿ إال أف ىذاالرغـ مف ىذه التبريرات التي أد عمىالطاغييف اآلف، و 
وـ العمؿ فيو خاصة أف مؤسستيـ تعمؿ عمى تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة الذي يقفي مكاف عمميـ و 

وىذا ما يشكؿ جودة مف الخدمات، صوؿ إلى أفضؿ امف بيف العماؿ قصد الو ضالتعمى أساس التعاوف و 
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دقة العمؿ يؤثر حتما عمى جودة و  ، األمر الذي بدورهارة الجودة الشاممةلقيـ إد عائؽ أماـ تمثؿ العماؿ

 .المطموب
ماؿ صرحوا أف ثقافة المجتمع الذي يعشوف فيو تحثيـ عمى التضامف في حيف أف فئة أخرى مف الع

قاؿ البعض أف محيطو ، و بيؽ ىذا المظير في عمميـ أيضاً وف لتطىذا ما أثر عمييـ بحيث يعمدوالتعاوف و 

التعاوف زاؿ يتمتع مجتمعو بروح التضامف و ماعميو مظاىر المادية المعاصرة، و  الذي يعيش فيو لـ تطغى
فييا ىذه  التي انغرست في وجدانو منذ الصغر، في حيف قاؿ أخر أف تنشئتو االجتماعية كانت متجمية

ف بدأت تختفي جزئياً وف، و المظاىر مف التعا طبيقيا حتى في لكنيا باقية في نفسو بحيث أنو يحاوؿ ت ا 
ارة بخاصة أف نظاـ إدفي تحقيؽ ىذه الصفة في عممو و  راً أف ىذه التنشئة ساعدتو كثيمكاف عممو، و 

يولد التعاوف بيف زمالئيـ في العمؿ أف حسيـ ووعييـ بأىمية التضامف و إذ الجودة الشاممة يتطمب ذلؾ، 
كما أف ىذا  دقة كبيرة،يـ ذا جودة و ملتميز في العمؿ، مما يجعؿ مف عماستقرار و لدييـ نوعا مف اال

مح ليـ بالتركيز عمى سير مف أجواء العمؿ المشحونة مما التعاوف قد لطؼ الكثالمظير مف التضامف و 
 دورىـ وواجباتيـ المينية.

 في العمل عمى أكمل وجو. لجميع مسؤولياتو املمدى تحمل العيبين  :(71الجدول رقم )

   النسبة% التكرار في العمل عمى أكمل وجو ولجميع مسؤوليات املمدى تحمل الع

 

   %47.44 77 نعم

   %15.15 07 ال

   %100 67 المجموع

وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف  % 5.15.نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة تقدر بػ 
الذيف أقروا  بأنيـ ال يتحمموف كؿ مسؤولياتيـ في العمؿ عمى أكمؿ وجو، في المقابؿ نجد نسبة 

إجابات المبحوثيف الذيف صرحوا بأنيـ يتحمموف جميع مسؤولياتيـ في العمؿ عمى  % وىي تمثؿ49.44
 أكمؿ وجو.
حمموف كؿ مسؤولياتيـ في خالؿ نتائج الجدوؿ أف أغمب العماؿ قد صرحوا أنيـ ال يت فنستنتج م 
الجاد الذي يتطمبو نظاـ إدارة ظاـ العمؿ المرىؽ و ن فصرحوا أبمقابمة البعض مف ىذه الفئة العمؿ، و 

و ؼ إلى ذلؾ ج، ض  يجعؿ مف المستحيؿ عمييـ أف يقوموا بجميع األعماؿ المنوطة بيـ ةالجودة الشامم
مبحوث بيف زمالئيـ، في حيف قاؿ العمؿ المشحوف وعدـ وجود نقاط الترابط والتواصؿ والتعاوف بينيـ و 
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تكالية التي يفرضيا نظاـ العمؿ التعاوني يجعمو يتياوف في بعض األعماؿ تبعا لما يفعمو غيره آخر أف اإل

دوف  االجتماعية التي تحوؿية و األسر  لتزاماتيو الكثير مف اإلمف زمالء العمؿ، في حيف قاؿ أخر أف لد
ميما يكف مف خالؿ سعيو المتواصؿ إلرضاء ىذا وذاؾ، و  مفأف يقـو بجميع مسؤولياتو بؿ تحمميا 

بالتالي تحمؿ يفترض انعداـ األخطاء في العمؿ و تبريرات فإف خضوعيـ لنظاـ إدارة الجودة الشاممة الذي 

لقيـ ممكف، األمر الذي يشكؿ عائقًا أماـ تمثميـ بحسبيـ غير  ـ عمى أكمؿ وجوكؿ العماؿ لمسؤولياتي
 إدارة الجودة الشاممة.

لياتيـ في العمؿ عمى أكمؿ وجو، بأنيـ يتحمموف جميع مسؤو  مبحوثيفمف ال قميمة أخرى فئة صرحتبينما 
لرضا بانو يقـو بكؿ عممو عمى أكمؿ وجو و أف النظاـ المتبع مف طرؼ اإلدارة ناجع لدرجة أ ىـأحد صرحو 

قاؿ أخر أف العمؿ التعاوني الذي يعمؿ بو في مكاف عممو يسمح لو الذي يريده مف جودة العمؿ ودقتو، و 
كذا دعميـ و  محيطو األسري والمجتمعي زقاؿ أخر أف تحفيبإنجاز كؿ مسؤولياتو المنوطة بو، في حيف 

أحد سيقـو مقامو في  النشاط في تحمؿ مسؤولياتو، ففي النياية الدائـ لو يبعث في نفسو كؿ الثقة و ال
العمؿ جيدا مما ينعكس عمى جودة إذ أف تحمؿ ىؤالء لمسؤولياتيـ يجعميـ يستغموف أوقاتيـ في  ،عممو

الذي يقـو عمى أساسو نظاـ إدارة الجودة  يىو ما يعتبر المحرؾ الرئيسو ودقة العمؿ الذي يقدمونو 
 الشاممة.

             عمى تحمل المسؤولية في العملمدى تشجيع ثقافة المجتمع  يوضح :(77الجدول رقم )

 عمى أكمل وجو.
   النسبة% التكرار عمى أكمل وجو. مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى تحمل المسؤولية في العمل

 

   %04.4 .7 نعم

   %71.5 44 ال

   %100 67 المجموع

% وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف 5..7( أف أكبر نسبة ىي 79يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
، في المقابؿ نجد ثقافة المجتمع ال تحث عمى تحمؿ المسؤولية عمى أكمؿ وجو بالمؤسسةالذيف أجابوا بأف 

وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف أجابوا بأف  ثقافة المجتمع تحث عمى تحمؿ كؿ  %.34.4نسبة 

 المسؤوليات وبأكمؿ وجو داخؿ المؤسسة.
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ال و  ـ ال تشجع أبداً أف ثقافة مجتمعي متأسفيفدوؿ أف أغمب المبحوثيف صرحوا نستنتج مف نتائج الج     

مرد ذلؾ حسب قوؿ أحدىـ أنو ال داعي مؿ وجو، و تحثيـ عمى تحمؿ مسؤولياتيـ داخؿ العمؿ عمى أك
أو كما قاؿ )الحالة مخروبة مخروبة عاله نعيي روحي(،  ذلؾ ليتحمؿ ىو مسؤولياتو بينما غيره ال يفعؿ

أخر أف عدـ قياـ جياز الرقابة داخؿ المؤسسة بعممو يشجع عمى عدـ تحمؿ العماؿ  صرح مبحوثبينما 

لمسؤولياتيـ، في حيف قاؿ عامؿ أخر أنو ال داع ليتحمؿ أي عامؿ مسؤوليتو، فاألمور تمشي كما ىو 
تكوف ، فيذه الثقافة واألفكار يال ما كممنا اليـو نكمموا غدوة(ي بيد موالنا، إ)كمش بقولو مقدر ليا أف تفعؿ

 .لقيـ إدارة الجودة الشاممة ، األمر الذي يشكؿ عائقًا أما تمثؿ العماؿعمميـمثبطة لمجيود العماؿ و 
بينما صرحت الفئة األخرى مف العماؿ أف محيطيـ االجتماعي يشجعيـ كثيرا عمى تحمؿ 

منذ الصغر االعتماد عمى  داخؿ مكاف عمميـ، فقاؿ أحدىـ أف تنشئتو األسرية غرست فيومسؤولياتيـ 
أخر أنو ما يفتأ يسمع نصائح  مبحوث تحمؿ المسؤوليات فيذا أمر متجذر فيو قديما، بينما قاؿالنفس و 

أعباء عممو، بينما قاؿ عامؿ أخر أنو يمضي في عو لممضي قدما في تحمؿ مسؤولية و مف محيطو تدف
لتزاـ بو أف يتحمؿ كؿ مسؤوليات عممو الذي يفرض اإلو  ''ال تؤجؿ عمؿ اليـو إلى الغد''ار عممو عمى شع

 عمى أكمؿ وجو.
ة بما لدييا مثؿ لقيـ إدارة الجودة الشاممتإف ىذه الفئة الثانية مف العماؿ يمكف القوؿ عنيا أنيا ت

يو مبادئ إدارة الجودة أنيا مف لب ما تقـو عم، ىذه المكتسبات التي يتضح إيجابية مف مكتسبات ثقافية

وف بذلؾ كذا يسعف خالليا ألف يفيـ العماؿ دورىـ وواجباتيـ المينية في العمؿ، و التي تسعى مالشاممة و 
 .مينيةال كفاءتيـلتحسيف 
 
 

 
 مدى حفاظ العمال عمى ممتمكات المؤسسة )قيمة االمانة(. يوضح :(74الجدول رقم )

   النسبة% التكرار عمى ممتمكات المؤسسة )قيمة االمانة(مدى حفاظ العمال 

 
   %144 15 نعم

   %100 67 المجموع
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نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف كؿ المبحوثيف أجابوا بأنيـ يحافظوف عمى ممتمكات مؤسستيـ 

يحافظ عمى ممتمكات ، في المقابؿ لـ يجب أي عامؿ بأنو ال %..1ويعتبرونيا أمانة عندىـ أي بنسبة 
 المؤسسة.

مكات المؤسسة جؿ العينة المدروسة صرحوا أنيـ يحافظوف عمى ممت  نستنتج مف نتائج الجدوؿ أف    
ىذا أمر و مؽ األمانة والتي حث عمييا الديف اإلسالمي، ىذا يوضح مدى تخمقيـ بخالتي يعمموف بيا، و 

ـ منذ الصغر يمتحقوف عميو الطابع الديني، فيطبيعي بالنظر إلى أف المجتمع الذي نشؤوا فيو يغمب 
ف تعمـ اآلداببالكتاتيب والمساجد لحفظ القرآف و  نت فيو بعض اليفوات إال أنو في اك، كما أف المجتمع وا 

 الحفاظ عمى الممتمكات سواء الشخصية أو ممتمكات الغير.األمانة و مجممو يحث عمى 
ألف يكوف الشرارة التي تعزز لدييـ عنصر االنتماء والوالء إف ىذا الخمؽ المتجذر في ىؤالء العماؿ مدعاة 

لمؤسستيـ، ىذا الوالء الذي يساىـ بشكؿ كبير في رفع وعي العماؿ بمدى أىمية فيـ أدوارىـ وواجباتيـ 
كذا يحثيـ عمى حسف استغالؿ أوقاتيـ في العمؿ، فخمؽ األمانة في الحفاظ عمى ممتمكات ينية، و الم

 .نة في أداء عمميـال محالة األما المؤسسة سيولد لدييـ
 مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى محافظة العمال لممتمكات المؤسسة. يوضح :(70الجدول رقم )

   النسبة% التكرار مدى تشجيع ثقافة المجتمع عمى محافظة العمال لممتمكات المؤسسة

 

   %00.4 44 نعم

   %77.7 45 ال

   %100 67 المجموع

وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف  %77.9( أف أكبر نسبة ىي 73مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) يتبيف لنا 

، في المقابؿ نجد نسبة ثقافة المجتمع ال تحث عمى محافظة العماؿ لممتمكات  المؤسسةالذيف أجابوا بأف 
وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف أجابوا أف  ثقافة المجتمع تحثيـ بالمحافظة عمى ممتمكات  33.4%

 المؤسسة.
العينة المبحوثة بخمؽ األمانة  نستنتج مف نتائج الجدوؿ أنو عمى الرغـ مف تمتع جميع عماؿ  

الحالية ال تشجعيـ عمى الحفاظ عمى ممتمكات المؤسسة، إال أف نسبة كبيرة منيـ أقروا أف ثقافة مجتمعيـ و 
شيرا بأسؼ في صغرىـ، حيث قاؿ أحدىـ )الزماف تبدؿ( م ا الخمؽ، عمى غرار ما تربوا عميوالتحمي بيذ
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ىو نائـ كما صرح بذلؾ، ففي رأيو كاف يأمف فييا الراعي عمى غنمو و  أياماً  متذكراً لما آؿ إليو مجتمعو، و 

الذي طغى عميو مبررا إجابتو أف المجتمع اليـو و  قاؿ أخرـو عزيزة المناؿ بعيدة المطمب، و أف األمانة الي
دينو، إف ىذه الفئة بما تحممو لسموكيات التي ىي مف لب مجتمعو و المذىب المادي أصبح ال يبالي بيذه ا

عمييـ حيث تشعرىـ باليأس واألسؼ،  رمف فكرة سمبية عف دور المجتمع في التأثير عمى األفراد لتؤث

، األمر الذي يشكؿ عائقًا نشاطيـ في العمؿبطا ليؤثر بدوره عمى مردوديتيـ و الشعور محربما يكوف ىذا و 
 .العمؿ المطموبيؤثر عمى جودة أماـ تمثميـ لقيـ إدارة الجودة الشاممة، والذي بدوره 

المحافظة عمى ـ تشجعيـ بنسب متفاوتة عمى يعأف ثقافة مجتم بعض المبحوثيف أقر في حيف أف
رشادات تبعث فييـ كذا ما يتمقونو مف نة، وأف مظاىر األمانة في المجتمع و ممتمكات المؤسس صائح وا 

تجدد فييـ النشاط عمى قوؿ أحدىـ )مازاؿ الدنيا بخير(، إف ىذا التشجيع الذي يتمقونو مف األمؿ و 
بالتالي لراحة التي تجعميـ يركزوف أكثر وأكثر عمى عمميـ و امعيـ يبعث في قموبيـ الطمأنينة و مجت

 ، وبالتالي تحسيف الخدمة المطموبة وجودتيا.راتيـ وتحسيف كفاءاتيـدسيسعوف ال محالة لتنمية ق
مدى التزام العمال في انجازىم لعمميم في الوقت المحدد دون تأجيمو أو  يوضح :(77الجدول رقم )

 تأخيره.
   النسبة% التكرار تأخيره.مدى التزام العمال في انجازىم لعمميم في الوقت المحدد دون تأجيمو أو 

 

   %44.44 71 نعم

   %11.74 01 ال

   %100 67 المجموع

وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف  %.1.9.نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة ىي  
في أجابوا بأنيـ ال ينجزوف العمؿ المطموب منيـ بمؤسستيـ في الوقت المحدد دوف تأجيمو أو تأخيره، 

% وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف أجابوا بأنيـ ينيوف عمميـ في الوقت .44.4حيف نجد نجد نسبة 
  المحدد دوف تأجيمو أو تأخيره.

ينجزوف عمميـ في الوقت  نستنتج مف نتائج الجدوؿ أف أكثر العماؿ المبحوثيف قد صرحوا أنيـ ال      
مف خالؿ المقابمة مع بعضيـ قاؿ أحدىـ أف إنجازه، و  و أو التأخر فيميضطروف لتأجي يـأنالمحدد و 

فإنو  بالتاليي ذلؾ حاجات العامؿ االجتماعية و ب في المؤسسة نظاـ جامد ال يراعي فمو النظاـ المط
يف قاؿ أحدىـ أنو ال تأخيره عف وقتو المحدد لتمبية التزاماتو األخرى، في حيضطر أحيانا لتأجيؿ عممو و 
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كما عبر بقولو )ربي ز العمؿ في وقتو، فاألياـ طواؿ والعمؿ لف ينتيي، و جايجيدىا إلنيحمؿ نفسو و 

أسباب تأخرىـ عف إنجاز عمميـ في الوقت المحدد  مة ما تخالصش(، ىذه الفئة نجد أفرحمتو، الخدو 
 فأفكارىـ وقيميـالجتماعية، اجتمعيـ أو الرتباطاتيـ األسرية و إنما يكمف في تأثرىـ باألفكار السائدة في م

 .مبادئ إدارة الجودة الشاممةلقيـ و ىاتو تشكؿ عائؽ أماـ تمثمو 

بينما نسبة صغيرة مف العماؿ المبحوثيف قالوا أف الوقت الممنوح لتأدية العمؿ المطموب منيـ أكثر 
ال يدعوف في سبيؿ ذلؾ أف تؤثر عمييـ التزاماتيـ األخرى ألف و إذا ما أحسف العامؿ استغاللو،  مف كاؼ

ا عف أف تأديتو متأخر ف وقتو في نظرىـ سيؤدي لتراكمو وبالتالي العجز عف تأديتو، و العمؿ عفي تأجيؿ 
دقة المطموبيف لتوفر عنصر الكسؿ في تأديتو، إف ىذه الفئة مف العماؿ الوقتو لف يكوف بنفس الجودة و 

لقيـ  التمثؿوىذا ما يساعدىـ عمى  أظيرت فيما جيدا لعنصر استغالؿ الوقت في تأدية العمؿ المطموب
 إدارة الجودة الشاممة. 

لتزام العمال في انجازىم لعمميم في الوقت إمدى حث ثقافة المجتمع عمى  يوضح :(71الجدول رقم )
 المحدد دون تأجيمو أو تأخيره.

التزام العمال في انجازىم لعمميم في الوقت المحدد دون تأجيمو مدى حث ثقافة المجتمع عمى 

 أو تأخيره.
 النسبة% التكرار

  

 

   %47.4 77 نعم

   %11.7 07 ال

   %100 67 المجموع

% وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف 1.9.( أف أكبر نسبة ىي .7يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
اإللتزاـ في انجاز المياـ في وقتيا المحدد ثقافة المجتمع ال تحث وال تشجع العماؿ عمى الذيف أجابوا أف 

أف   ؿ إجابات المبحوثيف الذيف أجابواوىي تمث %49.4في المقابؿ نجد نسبة دوف تأجيمو أو تأخيره، 
 ثقافة المجتمع تحثيـ بالمحافظة عمى ممتمكات المؤسسة.

لبتة عمى احتراـ ابوا أف ثقافة مجتمعو ال تساعدىـ نستنتج مف نتائج الجدوؿ أف أغمب العماؿ أجا 

ة تسارعيا يجعميـ دائما في حالع و بعضيـ أف مجتمعنا الحالي بكثرة الوقائ صرحمواعيد نجاز عمميـ، و 

بالتالي يؤثر ذلؾ عمى مستوى تأديتيـ لمعمؿ المطموب منيـ، استنفار مما يشتت عمييـ الجيود و قمؽ و 
تأخروف أو يؤجموف تأديتو، فتجد أنيـ يسارعوف لتمبية التزاماتيـ األخرى عمى حساب عمميـ مما يجعميـ ي
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مع مبادئ نظاـ إدارة الجودة الشاممة الذي يحث عمى االستغالؿ الجيد لموقت الممنوح لمعامؿ  فىىذا يتناو 

تركيز أكثر عمى تحسيف الكفاءات الجيد لمىذا االستغالؿ الجيد مف الوقت و  في تأدية عممو، نظرا لما يوفره
لقيـ إدارة  لتي تقؼ أما تمثؿ العماؿوىذا ما يشكؿ عائؽ مف العوائؽ االدقة المطموبة، و والعمؿ بالجودة 
 الجودة الشاممة.

في حيف أف بقية العماؿ صرحوا أف ثقافة مجتمعيـ تحثيـ عمى االلتزاـ بالوقت المحدد لتأدية 
الروية مما ياتو داخؿ مجتمعو تتسـ باليدوء و العمؿ دوف تأخير أو تأجيؿ لو، فقد صرح بعضيـ أف ح

ميما لتأدية عممو في الوقت المحدد، و  بالتوازف الذي يمنحو الجو المالئـتنعكس إيجابا عمى نفسيتو فتشعره 
األسباب فإف ىذه الفئة عمى قمتيا تقـو باستغالؿ وقتيا استغالال جيدا بحيث يتيح ليا تأدية  تتعدد

  وبالتالي إنجاز األعماؿ بالجودة المطموبة.واجباتيا المينية، 
 مدى والء العمال المبحوثين لمؤسستيم. يوضح :(75الجدول رقم )

   النسبة% التكرار مدى والء العمال المبحوثين لمؤسستيم

 

   %5..7 04 نعم

   %04.4 75 ال

   %100 67 المجموع

وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف  %5..7ىي  نسبة يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر 

تمثؿ إجابات المبحوثيف  %4..3صرحوا أف لدييـ احساس بالوالء لمؤسستيـ، في المقابؿ نجد نسبة 
 الذيف ليس ليـ والء لمؤسستيـ.

تجاه مؤسساتيـ، امف خالؿ نتائج الجدوؿ نستنتج أف أغمب المبحوثيف قد صرحوا بوجود والء لدييـ       
نظاـ العمؿ المتبع التعاوف في مؤسستيـ في ظؿ البعض ىو ما يجدونو مف التناغـ و مرد ىذا في نظر و 

لكف رغـ أف لدييـ إحساسا بالوالء لمؤسستيـ إال أنيـ صرحوا أنيـ في بعض األحياف مف المؤسسة، و 
موب إنجازه في يضطروف لتمبية التزاماتيـ األسرية أو القرابية أو االجتماعية عمى حساب العمؿ المط

ف أقروا أف الواجب عمييـ االلتزاـ نقص في مدى الوالء لدييـ، فيـ و  المؤسسة، مما ينبئ عف وجود ا 
ظروفيـ الخاصة غالبا ما تتعارض بالعمؿ خالؿ فترات الدواـ بناء عمى ما يفرضو الوالء لممؤسسة إال أف 

 في العمؿ. موبةالمطبيتيـ إلى أال يمتزموا بالجودة ىذا ما يؤدي بأغموذلؾ، و 
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ة العماؿ أنو ليس لدييـ أي والء لمؤسستيـ بأي شكؿ كاف، فالبعض منيـ يرى يبق قرأفي حيف 

نجاز العمؿ المطموب منيـ، فالعمؿ بالنسبة ليـ في و تو الشخصية أولى عنده مف تأدية بأف تمبية حاجا ا 
ممية تحسيف كفائتيـ أمرا صعبا، ع سيجعؿ مفلوالء سيؤثر حتما عمى أدائيـ و االمرتبة الثانية، إف انعداـ 

 ، وبالتالي عدـ القدرة عمى القياـ باألعماؿ بالجودة المطموبة.أثار ىذا عمى جودة العمؿ المنجز ستنعكسو 
 مدى حث ثقافة المجتمع عمى والء العمال لمؤسستيم. يوضح :(74الجدول رقم )

   النسبة% التكرار مدى حث ثقافة المجتمع عمى والء العمال لمؤسستيم.

 

   %04.44 .7 نعم

   %71.54 44 ال

   %100 67 المجموع

وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف  %.5..7( أف أكبر نسبة ىي 74يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ )      
في المقابؿ نجد نسبة ، ثقافة المجتمع ال تحث وال تشجع العماؿ عمى الوالء لمكاف عمميـالذيف أجابوا بأف 

 وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف الذيف أجابوا بأف  ثقافة المجتمع تحثيـ عمى الوالء لمؤسستيـ. %.34.4
ال تشجعيـ عمى حوا أف ثقافة مجتمعيـ ال تحثيـ و نستنتج مف نتائج الجدوؿ أف أغمبية العماؿ صر  

التي تكتسح المجتمع برروا موقفيـ ىذا أف أغمب مواضيع الثقافة ية الوالء الالـز نحو مؤسستيـ، و تنم
مبنية عمى الفساد المادي الذي يطغى عمى الحياة االجتماعية، فأغمب األفراد اآلف ال يميثوف سوى وراء 

ف النفسية معمنيف بذلؾ عف نرج ورغباتيـ اشباع حاجاتيـ سية حادة في سموكيات شخصياتيـ، وحتى وا 
اؾ تعيي ر ) المبحوثيف كتراث عمى قوؿ أحدينصح بعدـ االالتوجيو ال تجد سوى مف طمبت المشورة منيـ و 

 (، إف ىذه الفئة بنظرتيا السمبية لف تنمي أي والءماشية بال بيؾ ماشيةو في روحؾ برؾ، الخدمة بيؾ 
ال في تقديـ خدمات ذات جودة أي دور فعاؿ في تحسيف كفاءتيـ و  بالتالي فمف يكوف لياو لمؤسسة العمؿ، 

إدارة الجودة  لقيـ فثقافة المجتمع السمبية تقؼ أماـ تمثؿ العماؿشاممة، مثمما يفترضو نظاـ إدارة الجودة ال
 الشاممة.

ة األولى عمى جفة مجتمعيـ ىي التي شجعتيـ بالدر ة عماؿ العينة المبحوثة أف ثقابينما صرح بقي
تماء بنوع مف االنسموكات تجعميـ يحسوف و  عمميـ، بما اكتسبوه مف أخالقياتتنمية الوالء الالـز لمؤسسة 

بأىمية دورىـ الميني داخؿ تيـ، مما نمى لدييـ وعيا ابالتالي أولوه أىمية مثؿ باقي اىتماملمكاف عمميـ، و 
دقة عالية، إذ يعتبر بعضيـ ة و ددمات ذات جو ختيـ والعمؿ عمى تقديـ ءة، فسعوا إلى تحسيف كفاسالمؤس



 الفصل الثالث: تأثير المعوقات الثقافية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة                         مدراسةلالميداني  الباب الثاني: الجانب

 
331 

سواء داخؿ مجتمعيـ أو داخؿ  ةالفاعمفي عمميـ تعبر بقوة عف ىويتيـ وشخصياتيـ  الدقةأف ىذه الجودة و 

مثؿ لقيـ إدارة الجودة الشاممة تمكاف عمميـ الذي يعتبرونو جزءا ال يتجزأ مف شخصياتيـ، إف ىذه الفئة ت
 التي تستدعي وجود مثؿ ىذا الوالء لمؤسسة العمؿ.

 والتقاليد:                         العادات-ب
يوضح تأثير غياب العمال لحضور احتفال في بيتيم األسري عمى جودة العمل  :(.7الجدول رقم )

 مطموب بالمؤسسة.ال
 تأثير غياب العمال لحضور احتفال في بيتيم األسري عمى جودة العمل المطموب بالمؤسسة.مدى 

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار تأثيرال 

   %17.7 1 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %51.17 04 %4..57 47 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل نعم

   %10.14 5 العمل( في ؤ)التباط العمل إنجاز في التأخر 

   %100 04 المجموع 

 %74.47 .1   ال 

 %100 67   المجموع 

ثؿ إجابات المبحوثيف وىي تم %7..51نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة تقدر بػ  
مف المبحوثيف  %94.47أنيـ يغيبوف عف العمؿ إذا أقيـ حفؿ في بيتيـ األسري، بينما أجاب  الذيف أجابو

 أنيـ ال يتغيبوف عف العمؿ لحضور الحفالت التي تقاـ في منزليـ.
ؿ أسري، فـ في بيتيـ حعف العمؿ إذا ما أقيفنستنتج إذف أف أغمبية العماؿ قد أقروا أنيـ يغيبوف       

يتغيبوا عف عمميـ، ليـ لحد أف  ةكذا مدى أولية المناسبات العائميوىذا يعكس شدة ارتباطيـ األسري، و 
عض قاؿ أف القانوف ال يسمح ليـ بحضور ب المبحوثيف مف خالؿ المقابمة مف خالؿ تصريحات أحدو 

فويت أي مناسبة تقاـ في ليذا المنع، بينما قاؿ أخر أنو ال يستطيع ت لذلؾ فيـ ال يمقوف باالً و ، االحتفاالت
، األمر الذي يشكؿ لمغيابىذا يتناقض مع عممو مما يضطره بالحضور، و  أف األعراؼ تمزموأسرتو، و 

 عائقًا أماـ تمثميـ لقيـ إدارة الجودة الشاممة.
يروف أف  ـينالبقية أف وجود حؿ مف عدمو في أسرتيـ ال يغير مف األمر شيئا إذ أ صرحبينما 

كؿ أمر مف أمورىـ يجب أف يوضع في محمو الصحيح دوف أف يطغى شيئ عمى شيئ آخر، لذلؾ فيـ ال 
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ىذا يدؿ عمى أنيـ يقوموف باستغالؿ بة ما في أسرتيـ، و يتغيبوف عف عمميـ إذا ما حدث أف وجدت مناس

أف  ةالحال ىذهفي ىـ الميني داخؿ المؤسسة، فيمكف بطريقة جيدة، مما ولد لدييـ فيما جيدا لدور  وقتيـ
 مثموف لقيـ إدارة الجودة الشاممة.تنقوؿ أنيـ ي

كما يتبيف لنا أيضا مف خالؿ الجدوؿ أف فئة العماؿ الذيف أجابوا بأنيـ يتغيبوف عف العمؿ لحضور مراسـ 

 بمنزليـ قد صرحوا بأف ىذا الفعؿ يؤدي إلى:االحتفاالت التي تقاـ 

 ؛%...59وتقدر نسبتيـ بػ  المحدد الوقت في إنجازه وعدـ العمؿ تأجيؿ -
 ؛%...13ونسبتيـ  العمؿ( في ؤ)التباط العمؿالتأخر في إنجاز  -

 .%19.7ونسبتيـ تقدر بػ  والجودة الدقة حيث مف مطموب ىو كما بالعمؿ القياـ عدـ -

 عندعف عمميـ بسبب وجود مناسبة ما  مب العماؿ الذيف صرحوا أنيـ يتغيبوفغأفنستنتج إذف أف       
ىذا أمر طبيعي بالنظر إلى ذلؾ يؤدي بيـ إلى تأجيؿ عمميـ وعدـ إنجازه في الوقت المحدد، و  أسرتيـ أف

تغيبيـ عف العمؿ ألجؿ ذلؾ يجعميـ في تأخر دائـ خاصة إذا ما مناسبات تأخذ مف الوقت الكثير، و أف ال

ف يؤثر عمى كفاءة ىؤالء التأجيؿ مف شأنو أ اذوقت محدد، وىعممنا أف لكؿ ميمة برنامجا محددا وفؽ 
كذا عمى جودة الخدمات التي يقدمونيا، ناىيؾ عف عدـ تنميتيـ لموعي الالـز الذي يسمح ليـ العماؿ و 

األمر الذي يشكؿ عائقًا أماـ تمثميـ لقيـ إدارة الجودة ، عمميـ ينية بدقة داخؿ مؤسسةبفيـ أدوارىـ الم

 الشاممة.
بينما نجد فئة أخرى مف ىؤالء العماؿ قد صرحوا أف تغيبيـ عف العمؿ مف أجؿ حضور مناسبة 

لغيرىـ في أسرتيـ يجعميـ يتأخروف في إنجاز عمميـ، مما يجعؿ عممية إنجاز مياميـ متباطئة بالنظر 
لعمؿ المطموب منيـ، اعف عدـ إتقاف  بؤما سيؤثر حتما عمى جودة عمميـ ودقتو، مما ين ىذاو مف العماؿ، 

 .جوده عندىـ لصالح مؤسسة عمميـو ىاتو الفئة مف العماؿ تفتقر حتما لموالء المفروض و 
يـ كثرة تغيباتالدقة الالزمة بسبب حوا أف عمميـ يفتقر إلى الجودة و صر  مف المبحوثيف فئة ثالثةو 

افتقار الجودة في عمميـ يشير بفعؿ وجود مناسبات شتى في أسرىـ والتي ال يستطيعوف عدـ شيودىا، و 
 اكذلؾ لـ ينموا لدييـ وعيالبرامج التدريبية، و إلى أنيـ لـ يكتسبوا الكفاءة الالزمة عف طريؽ تحسينيا وفؽ 

 .الذي ينبو عمى أخطائيـ في العمؿ بالعمؿ الجماعي
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ة ذه الفئة ميما قدمت مف تبريرات لسموكياتيا إال أف أثار تغيباتيـ واضحة مف خالؿ مسيرتيـ المينيإف ى

األمر الذي يشكؿ عائقًا أماـ تمثميـ لقيـ التي تعترييا دائما التأخرات وافتقار الجودة والدقة في الخدمات، 
 إدارة الجودة الشاممة.

 لحضور أعراس  أقاربيم.مدى غياب العمال يوضح  :(14الجدول رقم )

 مدى غياب العمال لحضور أعراس  أقاربيم

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار تأثيرال 

   %04.14 15 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %74.74 .4 %44.44 14 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل نعم

   %74.5 . العمل( في ؤ)التباط العمل إنجاز في التأخر 

   %100 .4 المجموع 

 %01.44 74   ال 

 %100 67   المجموع 

وىي تمثؿ إجابات   %.74.9( أف أكبر نسبة تقدر بػ ..) نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

المبحوثيف الذيف أجابوا بأنيـ  يغيبوف عف العمؿ إذا أقيـ عرس ألحد أقاربيـ مف أجؿ حضور اإلحتفاؿ، 
 مف المبحوثيف بأنيـ ال يتغيبوف عف العمؿ حتى ولو أقاـ أقاربيـ حفالت األعراس. %.31.4بينما أجاب 

زفاؼ أفراد عائالتيـ ويتغيبوف بذلؾ عف  بوف دعواتفنستنتج إذف أف أغمب العماؿ قالوا أنيـ يم    

تقاء العائمة وتبادؿ مظاىر المودة والتضامف، لالؾ حسبيـ إلى حفالت الزفاؼ مدعاة مرد ذلعمميـ، و 
يحكـ مجتمعو يفرض منو أف يحضر ويساعد في حفالت زفاؼ أقاربو،  قاؿ أحدىـ أف العرؼ الذيو 
جود مشاكؿ خفية ىو يتجنب الخوض فييا، في أف عدـ حضوره يعتبر دليال عمى سوء نيتو، أو و و 

حيف صرح أحدىـ أنو ال يستطيع بتاتا رفض دعوة أحد أفراد عائمتو لحفؿ زفاؼ لردا لجميؿ تضامنيـ 

 معو أثناء حفؿ زفافو ىو.
بينما أجاب األخروف أنيـ ليسوا بحاجة لمغياب مف أجؿ حضور دعوة حفؿ زفاؼ أحد أقاربيـ، حيث 

أف في أفراد عائمتو مف يقـو بذلؾ الزفاؼ تستدعي المعاونة والتضامف، و  حفالت صرح أحدىـ أف
زفاؼ، وأف  فيغنيو ذلؾ عف الغياب، بينما صرح آخر أنو ال يستطيع ترؾ عممو مف أجؿ حفؿ

عبر بو يالمساعدة ال تعني الحضور جسديا لمكاف الحفؿ، فيكفي أف يرسؿ بعض الماؿ لالتضامف و 



 الفصل الثالث: تأثير المعوقات الثقافية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة                         مدراسةلالميداني  الباب الثاني: الجانب

 
334 

أف أغمب فاؼ، و ز ر أف عممو أولى مف حضور حفالت الأخمبحوث قاؿ فرحو، في حيف عف تضامنو و 

الفئة التي ت الكافي لممساعدة دوف أف يتغيب عف عممو، إف ىذه قو لحفالت إنما تقاـ مساءا فمديو الا
ؿ لقيـ إدارة الجودة الشاممة، إذ أف التزاميـ بأوقات عمميـ ثض الغياب مف أجؿ حفالت الزفاؼ تمترف

وبة ألف جؿ وقتيـ مركز مميـ في وقتو مما ينتج عنو تقديـ الخدمات بالجودة المطميجعميـ يؤدوف ع

 في العمؿ.
كما يتبيف لنا أيضا مف خالؿ الجدوؿ أف فئة العماؿ الذيف أجابوا بأنيـ يتغيبوف عف العمؿ لحضور 

 أعراس أقاربيـ قد صرحوا بأف ىذا الفعؿ يؤدي إلى: 

 ؛%...34ونسبتيـ  والجودة الدقة حيث مف مطموب ىو كما بالعمؿ القياـ عدـ -
 ؛%44.44وتقدر نسبتيـ بػ  المحدد الوقت في إنجازه وعدـ العمؿ تأجيؿ -
 .%94.5ونسبتيـ تقدر بػ  العمؿ( في ؤ)التباط العمؿالتأخر في إنجاز  -

فنستنتج إذف أف أغمب العماؿ الذيف صرحوا أنيـ يغيبوف مف أجؿ حضور حفالت الزفاؼ يؤدي         

ذلؾ بسبب تضييعيـ لموقت في ؿ إلى تقديـ عمؿ خاؿ عف الجودة والدقة المطموبة منيـ، و الحابيـ 
منيـ قضاء وقت العمؿ في العمؿ، والحرص عمى الحفالت عمى حساب عمميـ، في حيف أف المطموب 

 عمميـ.ىذا يتطمب منيـ أف يعوا أىمية دورىـ الميني في مكاف تحسيف كفائتيـ وحسف استغالؿ أوقاتيـ، و 

مف نفس الفئة أف تغيبيـ عف العمؿ بسبب حضور  صرح بعض المبحوثيف مف خالؿ المقابمة معيـبينما 
جمي وواضح إذا  اذو أف يتباطؤوا في إنجاز عمميـ، وىحفالت الزفاؼ إما إلى تأجيؿ العمؿ لوقت الحؽ أ

غيبوف عف عمميـ كثيرا، يـ عممنا أف أغمب حفالت الزفاؼ في مجتمعيـ قد تأخذ أياما كثيرة، مما يجعمي
عمييـ السير عمى تحسيف كفائتيـ دقتيا، في حيف أف الواجب ؤثر ال محالة عمى جودة خدماتيـ و ىذا سيو 

العمؿ عمى تكريس لفعالة في تنمية ميارات العمؿ، واستكشاؼ األخطاء وتجنبيا، و االفعمية و المشاركة و 
 ء الالـز لمؤسسة العمؿ.مبدأ العمؿ التعاوني، مما ينمي عندىـ ضرورة الوال

عائقًا أماـ تمثؿ العماؿ لقيـ إدارة مف كؿ ما سبؽ نستنتج أف ىاتو اإلحتفاالت والمناسبات العائمية تشكؿ 
 الجودة الشاممة.
( يوضح تأثير غياب العمال لحضور حفالت أصدقائيم عمى أدائيم وجودة العمل 11الجدول رقم )

 المطموب بالمؤسسة.
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 العمال لحضور حفالت أصدقائيم عمى أدائيم وجودة العمل المطموب بالمؤسسة.تأثير غياب مدى 

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار تأثيرال 

   %77 7 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %40.44 74 %14 17 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل نعم

   %17 4 العمل( في ؤ)التباط العمل إنجاز في التأخر 

   %100 74 المجموع 

 %17.54 05   ال 

 %100 67   المجموع 

وىي تمثؿ إجابات  %.7.5.( أف أكبر نسبة تقدر بػ 1.)رقـ نالحظ مف خالؿ الجدوؿ  
المبحوثيف الذيف أجابوا بأنيـ ال يغيبوف عف العمؿ إذا دعاىـ أحد أصدقائيـ لحضور حفؿ عنده، بينما 

مف المبحوثيف بأنيـ يتغيبوف عف العمؿ في حاؿ حصوليـ عمى دعوة مف اصدقائيـ  %.43.4أجاب 
 لحضور احتفاؿ عندىـ.

أصدقائيـ،  ال يضطروف لمغياب مف أجؿ حضور حفالتؿ أقروا أنيـ افنستنتج إذف أف أغمب العم     
الحضور لحفالت األسرة، أجابوا أف حفالت أسرىـ ليا خصوصية ؿ بعضيـ عف الفرؽ بيف ىذا و بسؤاو 

متطمباتو، بينما عمما منيـ بمشاغؿ العمؿ و ىا، فأصدقائيـ سيقدروف عدـ حضورىـ لحفالتيـ ر يليست لغ
حضور لحضور حفؿ أصدقائيـ ألنيـ غير معنييف فيو بال قاؿ أخروف أنيـ ليسوا مضطريف لمغياب

مثموف لقيـ إدارة تبالنظر لمبررات ىؤالء فيمكف القوؿ أنيـ ي، و ىذا يتأتى خارج أوقات العمؿلموليمة، و 
الجودة الشاممة عمى الرغـ مف أف تبريراتيـ ال تعكس وعيا قائما بأولوية العمؿ في ظؿ نظاـ إدارة الجودة 

 الشاممة.
الت أصدقائيـ ميما كانت نوعيا، حيف أجابت فئة قميمة مف العماؿ أنيـ يتغيبوف لحضور حففي 

راكماتو، بينما تالجو المناسب إلفراغ ضغط العمؿ و  ـأف ىذه الحفالت توفر لي وابالحديث مع بعضيـ قالو 
 مشاكمو. و بعيدا عف العمؿ  غر الحفؿ بقدر ما يتيح لو ذلؾ وقت فرايمو حضو أخر أنو ال يمبحوث  قاؿ 

كما يتبيف لنا أيضا مف خالؿ الجدوؿ أف فئة العماؿ الذيف أجابوا بأنيـ يتغيبوف عف العمؿ  
 لحضور مراسـ حفالت أصدقائيـ قد صرحوا أف ىذا الفعؿ يؤدي إلى: 

 ؛%..وتقدر نسبتيـ بػ  المحدد الوقت في إنجازه وعدـ العمؿ تأجيؿ -
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 ؛%97ونسبتيـ  والجودة الدقة حيث مف مطموب ىو كما بالعمؿ القياـ عدـ -

 %.17ونسبتيـ تقدر بػ  العمؿ( في ؤ)التباط العمؿالتأخر في إنجاز  -

فنستنتج إذف أف أغمب العماؿ الذيف صرحوا بأنيـ يتغيبوف عف عمميـ لحضور حفالت أصدقائيـ       

ىذا يتناقض مع المحدد، و  ي عدـ إنجازه في الوقتأف ىذا يؤدي بيـ إلى تأجيؿ عمميـ مما يتسبب ف
العمؿ مبادئ إدارة الجودة الشاممة التي تقـو عمى االستغالؿ الحسف لموقت في العمؿ مف أجؿ إنجاز 

بسبب ىذه المعوقات  ىذا الذي لف يتحقؽالالزمة، و الدقة و  الجودة فرتو  وقتو المحدد، مع يالمطموب ف
 متغيب مف أجؿ حضور الحفالت.التي منيا االضطرار لو  والثقافية مع بعض االجتماعية

نيـ ال خروف أف تغيبيـ لحضور حفالت أصدقائيـ يؤثر عمى عمميـ بحيث أآ صرح مبحوثوفبينما 
حضور ىذه الحفالت، مما ل في التفكير انشغاليـبسبب ذلؾ ينجزوف أعماليـ بالجودة والدقة المطموبة، و 

مثمما يتطمبو نظاـ إدارة الجودة الشاممة المطبؽ مف تناغمو تأثير سيئ عمى استمرارية العمؿ و يجعميا ذات 
 طرؼ المؤسسة.

الذي ستجابتيـ لحضور حفالت أصدقائيـ و في حيف أف نسبة قميمة مف ىؤالء العماؿ صرحوا أف ا
ىذه النتيجة إضافة تباطؤوف في أداء المطموب منيـ، و عمميـ غالبا يجعميـ ي فعيضطرىـ لمتغيب 

لوقت المبرمج مف طرؼ المؤسسة لمقياـ بالعمؿ مدروس وفؽ خطط ومنيجيات لسابقتييا متوقعة، إذ أف ا
دقة العمؿ، مع تأخيره عف الوقت ع العمؿ المطموب يؤثر عمى جودة و دقيقة تجعؿ أي معوؽ يتداخؿ م

 المحدد.
وبالتالي يمكف القوؿ أف حضور العماؿ حفالت ومناسبات األصدقاء عمى حساب العمؿ بالمؤسسة يعتبر 

 مف معوقات تمثؿ العماؿ لقيـ إدارة الجودة الشاممة.كمعوؽ 

لحفالت األعراس والختان ومختمف المناسبات في أوقات رأي المبحوثين حول حضورىم 

ذا كان ذلك يعيق تحقيق جودة الخدمة المطموبة بالمؤسسة العمل  وا 
 النسبة% التكرار

  

 
   %14..5 74 يعيق

   %4..74 10 ال يعيق
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لحفالت األعراس والختان ومختمف المناسبات رأي المبحوثين حول حضورىم  يوضح :(17الجدول رقم )
ذا كان ذلك يعيق تحقيق جودة الخدمة المطموبة بالمؤسسة. في أوقات العمل  وا 

إجابات  وىي تمثؿ %.1..5 ػ( أف أكبر نسبة تقدر ب9.نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 

لحفالت األعراس والختاف ومختمؼ المناسبات في أوقات العمؿ تعيؽ أف حضورىـ المبحوثيف الذيف أجابوا 
لحفالت األعراس والختاف أف حضورىـ  %....9جودة الخدمة المطموبة، في حيف أجاب تحقيؽ 

 .بالمؤسسة جودة الخدمة المطموبةومختمؼ المناسبات في أوقات العمؿ ال يعيؽ تحقيؽ 
مى أف حضورىـ لمختمؼ المناسبات مب العماؿ قد اتفقوا عغأنستنتج مف خالؿ نتائج الجدوؿ أف  

الجودة المطموبة، إذ مف المتعارؼ أف نظاـ دقائيـ يجعؿ عمميـ يفتقر لمدقة و الحفالت التي يقيميا أصو 
ر مجموعتو في إطامشاركة فعالة مف طرؼ كؿ عامؿ ضمف ة الشاممة يتطمب تركيزا دقيقا، و إدارة الجود

صالحيا، ىذه طاء و شاؼ األختكلميارات المينية في العمؿ، مع اتنمية االعمؿ التعاوني مف أجؿ الرقي و  ا 

المنظومة تحقؽ ال محالة وجود الجودة في الخدمات المقدمة، فإذا ما عاؽ ىذه المنظومة المترابطة أي 
بات عمى حساب وقت العمؿ المناسو الحفالت  فإف نسبة الجودة ستقؿ تدريجيا، واالنسياب وراء ىذهعائؽ 

مة، ويحوؿ دوف تطبيقو في إدارة الجودة الشام مرونة نظاـالمحدد والمطموب سيؤثر حتما عمى ترابط و 
 عائقًا أماـ تمثؿ العماؿ لقيـ إدارة الجودة الشاممة. وىذا ما يشكؿالعمؿ، 

يقيـ عف تحقيؽ المناسبات ال يعو  أف حضورىـ ليذه الحفالتمف المبحوثيف ة أخرى فئ صرحتبينما 
بسؤاليـ أقر معظميـ أنيـ ممف ال يستجيبوف لحضور ىاتو الجودة المناسبة والمطموبة في العمؿ، و 

 تدفعيـ عالقاتيـ المناسبات عمى حساب عمميـ، بؿ إف تنفيذ عمميـ يأخذ األولوية القصوى عندىـ، فيـ ال
غيرىا، رغـ أنيـ ال أجؿ إرضائيـ بمناسبة الحفالت و  فمحيطيـ إلى التغيب عف العمؿ مو مع أصدقائيـ 

إدارة الجودة الشاممة، مثؿ لقيـ تىذه الفئة مف العماؿ تيفوتوف حضور ىذه المناسبات، فيمكف القوؿ أف 
 عمى جودة العمؿ المؤدى مف طرفيـ.كس باألثر المباشر عمى كفاءتيـ و التي ستنعو 

يوضح تأثير غياب العمال لحضور مراسم الجنازة والدفن في حال وفاة أحد معارفيم  :(14الجدول رقم )
 المقربين عمى تحقيق جودة العمل المطموب بالمؤسسة.

تأثير غياب العمال لحضور مراسم الجنازة والدفن في حال وفاة أحد معارفيم المقربين عمى تحقيق جودة العمل مدى 

 المطموب بالمؤسسة

   %100 67 المجموع
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 النسبة% التكرار النسبة% التكرار تأثيرال 

   %75 14 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %77.74 45 %04.17 14 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل نعم

   %70.47 . العمل( في ؤ)التباط العمل إنجاز في التأخر 

   %100 45 المجموع 

 %00.44 44   ال 

 %100 67   المجموع 

وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف  %.77.9نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة تقدر بػ  

الذيف أجابوا بأنيـ في حاؿ وفاة أحد معارفيـ المقربيف سوؼ يتغيبوف عف العمؿ لحضور مراسـ الجنازة 
أحد معارفيـ  ةال يتغيبوف عف العمؿ في حاؿ وفا مف المبحوثيف بأنيـ %.33.4والدفف، بينما أجاب 

 المقربيف لحضور مراسـ الجنازة والدفف.
مكاف عمميـ لحضور  فنستنتج إذف أف أغمب العماؿ المبحوثيف صرحوا أنيـ يقوموف بالغياب عف     

ماعي، لما عميو اإلنساف االجت رة حاؿ وفاة أحد أفراد عائمتيـ، وىذا أمر طبيعي جبالجناز مراسـ الدفف و 
المواساة صرح بدافع التضامف و و مة مف تغمب مشاعر الحزف عمييـ، في حاالت فقداف أحد أفراد العائ

قاؿ أخر أنو في ؼ مع أىؿ الميت في كؿ األحواؿ، و الوقو قديـ يد المساعدة و أحدىـ أنو ال بد لو مف ت
خاصة كاف لمكالـ حوؿ األولويات و فال مالتضامف لديف اإلسالمي يأمره بالمواساة و مثؿ ىذه الحاالت فإف ا

يو أف يتفرغ تقاليده الممزوجة بتعاليـ الديف اإلسالمي تحتـ عمينما قاؿ آخر أف أعراؼ المجتمع و العمؿ، ب
 مواساة أىؿ الميت دوف النظر ألثار ذلؾ عمى عممو.لمساعدة و 

و مراسـ دفف نازة أفي حيف أف بقية العماؿ صرحوا أنيـ ال يتغيبوف عف مكاف عمميـ في حاؿ وجود ج
فقاؿ أحد المبحوثيف أف بعده عف المقر الرئيسي لمعائمة الكبيرة يحوؿ دوف حضوره مع  ألحد أفراد عائمتيـ،

لحرية تألمو لذلؾ، بينما قاؿ أخر أف القانوف الذي يسري عمى العماؿ في الدولة ال يمنح ليـ او رغبتو 
لعمؿ فإنيـ خوفا مف تداعيات ذلؾ عمييـ في ات، و التامة لمتعبير عف حزنيـ وتضامنيـ مع أىالي المي

يكتفوف بالحضور بعد نياية الدواـ، إف ىذه الفئة عمى الرغـ مف أنيا ال تعكس يضطروف لعدـ التغيب و 
تمثؿ لقيـ تمخافة آثار التغيب يمكننا مف القوؿ بأنيا أف انضباطيا بالقوانيف السارية و لممؤسسة إال  ىاوالء

 الشاممة.إدارة الجودة 
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كما يتبيف لنا أيضا مف خالؿ الجدوؿ أف فئة العماؿ الذيف أجابوا بأنيـ يتغيبوف عف العمؿ  

 د صرحوا بأف ىذا الفعؿ يؤدي إلى:لحضور مراسـ الجنازة والدفف في حاؿ وفاة أحد معارفيـ المقربيف، ق

 ؛%7..34وتقدر نسبتيـ بػ  المحدد الوقت في إنجازه وعدـ العمؿ تأجيؿ -

 ؛%95ونسبتيـ  والجودة الدقة حيث مف مطموب ىو كما بالعمؿ القياـ عدـ -
 .%93.47ونسبتيـ تقدر بػ  العمؿ( في ؤ)التباط العمؿالتأخر في إنجاز  -

قروا فنستنتج إذف أف أغمب العماؿ الذيف يتغيبوف عف عمميـ بسبب حالة وفاة أحد أفراد عائمتيـ قد أ     
ذلؾ النشغاليـ بتمبية مشاغؿ في إنجازه في الوقت المحدد، و خر التأأنيـ يضطروف لتأجيؿ عمميـ و 

ـ عمى أكمؿ وجو مف حيث ىذا ما يجعميـ ال يقوموف بعمميتيـ خاصة في ىذا الظرؼ الحزيف، و عائم
ىذه الظروؼ عمى نفسية كذا الجودة المطموبة في الخدمات، خاصة إذا عممنا تأثير مثؿ اإلتقاف والدقة و 

يات ىذا التأثر عمى تداعالنفس البشرية، و  تأثيراتيا عمىبمعزؿ عف ىذه المشاعر و عامؿ ليس الاإلنساف، و 
 دقتو.جودة العمؿ و 

د دفف أحد أفرالتغيب مف أجؿ حضور مراسـ جنازة و في حيف أف فئة أخرى مف ىؤالء العماؿ قالوا أف ا
 يجب أف ننكر مدى تي الالو ف حيث تأثرىـ النفسي بالحادثة، دقتو معائمتيـ يؤثر عمى جودة عمميـ و 
 بيف أفراد أسرتيـ الكبيرة.دة الترابط الموجود في مجتمعيـ و تأثيرىا خاصة إف عممنا مدى ش

ذلؾ ميـ لضرورة تواجدىـ خارج العمؿ و ف أف ىذا التغيب يجعميـ يتباطؤوف في إنجاز عمو أخر  صرحبينما 
ما ليا مف ة في ظرؼ مثؿ الوفاة و تجاه أفراد عائمتيـ، وخاصامف أجؿ إبداء روح التضامف التي يحمموف 

 التي كانت تربط ىذا العامؿ بالفقيد. ةتمر ألياـ بؿ ألسابيع حسب العالقتأثير بالغ عمى النفس قد يس
مناسبات مف تأثير عمى نفسياتيـ لقيـ إدارة الجودة الشاممة، لما ليذه ال فيذا كمو يؤثر عمى تمثؿ العماؿ

اإلنساف في مثؿ ىذه الظروؼ قد تعجزه تمؾ المشاعر ودقتو، و  يـالتي تنعكس مباشرة عمى جودة عممو 
ىذا ما يتناقض مع نظاـ إدارة الجودة الشاممة الذي وضع دوف أخذ االعتبار بياتو عف التركيز، و  باأللـ

 المعوقات.
 و.في عمم هضيوف أثناء تواجد ولبيت هإذا جاءردة فعل العامل يوضح ( 10الجدول رقم )

 النسبة% التكرار وفي عمم هضيوف أثناء تواجد ولبيت هإذا جاءردة فعل العامل 

 %77..0 44 تقوم باإلنصراف مباشرة من عممك لتقوم باستقباليم واستضافتيم
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 %47.47 77 تطمب اإلذن من المدير أو رئيس المصمحة لإلنصراف مباشرة الستقبال ضيوفك

 %4..15 17 تعتذر من ضيوفك حتى ينتيي وقت العمل ثم تذىب إلييم

 %100 67 المجموع

تمثؿ إجابات العماؿ وىي  %97..3يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة تقدر بػ  

ىـ ضيوؼ إلى بيتيـ سوؼ يقوموف باإلنصراؼ مباشرة مف العمؿ ءأنيـ في حاؿ جا الذيف أجابوا
المدير أو رئيس المصمحة  مفأنيـ سيطمبوف اإلذف  %49.47الستقباليـ واستضافتيـ، في حيف أجاب 

أنيـ سيعتذروف مف ضيوفيـ حتى  %...15، بينما أجاب يـإلنصراؼ مباشرة  الستقباؿ ضيوفامف أجؿ 
 ينتيي وقت العمؿ ثـ الذىاب إلييـ.

ؿ قد صرحوا أنيـ ينصرفوف مف عمميـ مباشرة إذا انستخمص مف نتائج الجدوؿ أف أكثر العم 
ال االعتبار لمعمؿ المطموب منيـ إنجازه، فقاؿ أحدىـ أف خذ اإلذف و ضور ضيوؼ عندىـ، دوف أعمموا بح

مما يفتخر بو العربي المسمـ بيف أقرانو، واجب الضيافة مف القيـ والسموكات التي توارثيا أجداده، و 
ىذا ما سيؤثر عمى جودة يوجب عميو أف يقـو بإكراميـ ولو عمى حساب عممو، و فحضور الضيوؼ عنده 

عدـ دوارىـ المينية داخؿ المؤسسة، و مف طرفو، كما أف سموكيـ ىذا يوضح عدـ فيميـ ألالعمؿ المقدـ 
الذي يتطمب إخالص العماؿ لعمميـ حتى يؤدوه بالدقة والجودة كرة نظاـ إدارة الجودة الشاممة و استيعابيـ لف

 المطموبة وفؽ الخطة الموضوعة مف قبؿ المؤسسة.
، إال أنيـ ىـ ضيوؼءأنيـ ينصرفوف مف عمميـ متى ما جافي حيف أف فئة أخرى مف العماؿ صرحوا 

ىذه الفئة رغـ أنيا تفيـ دورىا نسبيا في مكاف العمؿ إال اإلذف مف مسؤولييـ المباشريف، و  يأخذوف قبؿ ذلؾ
أنيـ يولوف أىمية أكبر لمتطمبات حياتيـ الخاصة كاستقباؿ الضيوؼ ووجوب إكراميـ عمى حساب وقت 

منحيـ ىذا  ظ أيضا أف المـو قد ال يقع عمييـ لوحدىـ بالنظر لوجود المسؤوؿ الذيعمميـ، إال أنو يالح
 مبادئ إدارة الجودة الشاممة.اإلذف ضاربا بموائح و 

ىذه لتمبية  أف تغيباتيـتجاه مؤسسات عمميـ، و ايـ نقصا في الوالء يىاتاف الفئتاف مف العماؿ يتضح أف لد
الجماعي الذي دى مشاركتيـ في العمؿ التعاوني و كثيرا عمى مالشخصية ستؤثر متطمباتيـ األسرية و 

 الدقة في العمؿ إلى المستوىالشاممة مف أجؿ تحسيف الكفاءات والرقي بالجودة و يفرضو نظاـ إدارة الجودة 

 وبالتالي يمكف القوؿ أف واجب يمثؿ عائؽ أما تمثؿ العماؿ لقيـ إدارة الجودة الشاممة.المطموب، 
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أنيـ ال ينصرفوف مف عمميـ بسبب حضور ضيوؼ عندىـ، بؿ بعض المبحوثيف  بينما صرح

يكمموف دواميـ لألخر ألنيـ مطالبوف بنسبة معينة مف المياـ اليومية التي تدخؿ في إطار عمميـ 
تستوجب منيـ إكماليا في وقتيا المحدد، كما أنيـ كما صرح البعض ال يحبذوف فكرة تأجيؿ أو تأخير 

والدقة  بالتالي لف تأتي خدماتيـ بالجودةذلؾ يجعميـ ال يركزوف في عمميـ و حؽ ألف عمميـ لوقت ال

 .الالزمة
 
 

 
 اإلحتفاالت الشعبية والدينية: -ج

يوضح رأي العمال المبحوثين حول رأييم في المحافظة عمى الزيارات )الوعدات(  :(17الجدول رقم )

 كموروث شعبي.
   النسبة% التكرار المحافظة عمى الزيارات )الوعدات( كموروث شعبي.رأي العمال المبحوثين حول رأييم في 

 

   %54..7 04 نعم

   %04.44 75 ال

   %100 67 المجموع

( أف أكثر مف نصؼ المبحوثيف قد أجابوا بأنو يجب 7.يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
%، في حيف نجد نسبة .5..7تقدر بػ المحافظة عمى الزيارات )الوعدات( كموروث شعبي وذلؾ بنسبة 

 % مف المبحوثيف ممف أجابوا بأنو ال حاجة لمحفاظ عمى الزيارات )الوعدات( كموروث شعبي..4..3
لمبحوثة قد أقروا أنيـ يحافظوف وبشدة عمى الزيارات مب عماؿ الفئة اغأفنستنتج مف ىاتو النتائج أف      

لو العالقة ديني الذي توارثوه عف أجدادىـ، و مف الموروث ال اعتقادىـ تعتبر والوعدات، إذ أف ىذا حسب
الوطيدة بمعتقداتيـ الدينية حسبيـ، فال يجوز أف يتأخروا عف حضور ىذه المجالس المباركة عندىـ 

إف كؿ أمر ييوف في سبيؿ حضورىا مف أجؿ ىذا األمر فاألجر، و و مسارعة منيـ في اقتناص الحسنات 
العماؿ المبحوثيف أف ''الزيارات إرث اآلباء واألجداد وال يجوز التفريط فييا  فصرح بعضالمحافظة عمييا، و 

ويجب مشاركة أىؿ القصر في كؿ خير وشر وال يمكف الخروج عف الجماعة''، وصرح مبحوث آخر '' إف 
طعاميـ والمشاركة في العادات والطقوس التي  لـ نذىب لحضور الزيارة واالحتفاؿ بيا واستقباؿ الضيوؼ وا 
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تقاـ أثناء الحفؿ فإف ىذا سيجمب لنا العيب والعار داخؿ القصر وسنصبح محط أنظار جميع أفراده''وىذا 

 ما يثبت عدـ خروج العماؿ عف قواعد الضوابط اإلجتماعي التي تحكـ المنطقة.
لتي ال يمكف أف تتغير بيف ليمة إف ىذه الفئة بما تحممو مف معتقدات دينية حسبيا، ىذه المعتقدات ا

تعكس الحمقة األضعؼ في تطبيؽ نظاـ  يتا، تتأثر بشدة بيذه المعتقدات، وبالتالي فإنيـ الفئة الضحاىو 

التالي فإف ىؤالء بف تجد لدييا أي والء لممؤسسة، و إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات، مثؿ ىذه الفئة ل
تحسف ليـ قؽ بسبب ذلؾ ألي لف يتحالعمؿ التعاوني داخؿ المؤسسة، و  بالمشاركة في والعماؿ لف يقوم

لقيـ إدارة الجودة الشاممة بأي وجو  فياتو اإلحتفاالت تشكؿ عائؽ أماـ تمثؿ العماؿفي كفاءتيـ المينية، 
 مف الوجوه.

عمى الحضور لمثؿ ىذه الزيارات  بينما صرحت الفئة األخرى مف العماؿ أنيـ ال يحافظوف
ت بتمؾ األىمية التي يشاع أنيا ليسزمف، و عفى عنو ال الوعدات، حيث قاؿ أحدىـ أنيا مف التراث الذيو 

يارات ليست مف الز حيف قاؿ أخر أف ىذه الوعدات و  يمف أجمو يغيب عف عممو لحضورىا، فالذي عنيا و 
اس ليستميموا بيا ضعاؼ العقوؿ، وأف أثرىا السيء مبتدعات وضعيا النديف اهلل في شيء وأنيا خرافات و 

مف دعاوى تصرؼ األولياء في أمور الناس مما يعتبر اؿ عمى الخرافات و التكباد مف او عمى الناس ظاىر 
 الوعدات.األمور العظيمة في ديف اهلل والتي ال تقاؿ بمجرد الزيارات و 

بالمفاىيـ السائدة في المجتمع، الوعدات تبرز وعيا كبيرا ترفض الحضور لمزيارات و  يتإف ىذه الفئة ال

يطوروف بذلؾ فيما  بالتالي فإنيـلسيء عمى حياة العماؿ المينية، و ليا األثر اتستطيع تمييز األمور التي و 
 .يـ المينية، مما يتوافؽ مع نظـ وقيـ إدارة الجودة الشاممةوواجبات كبيرا لدورىـ

 يوضح مدى استجابة المبحوثين الحتفاالت الزيارة)الوعدة( التي تقام ببيوتيم. (11الجدول رقم )
 المبحوثين الحتفاالت الزيارة)الوعدة( التي تقام ببيوتيممدى استجابة 

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار التأثير 

   %14.74 74 نعم 

 %71.51 44 %05..4 17 ال نعم

   %100 44 المجموع 

 %.04.7 .7    ال

 %100 67    المجموع
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إجابات المبحوثيف  تمثؿوىي  %51..7تقدر بػ  يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أعمى نسبة 

أنيـ يقيموف % مف العماؿ .34.9في بيتيـ، في حيف أجاب  لزيارة)الوعدة(أنيـ ال يحتفموف باالذيف أجابوا
 اإلحتفاالت الخاصة بالزيارة )الوعدة( في بيتيـ كؿ سنة.

ال يحتفموف بالزيارة في بيتيـ ومرد ذلؾ  فنستنتج مف نتائج الجدوؿ أف أغمب العماؿ صرحوا أنيـ    

مخصصة لذلؾ في منطقة سكناىـ خاصة أولئؾ الذيف يقطنوف في القصور  احسبيـ أنو ىناؾ بيوت
ال يعترفوف بيا كالتزاـ في أعناقيـ و الزيارات و اتعنييـ ىتمدينة، بينما قاؿ أخروف أنيـ ال لم المجاورة

 يستوجب عمييـ عمميا كؿ سنة.
وىا أبا عف العادة التي توارث مفالبقية أنيـ يحتفموف بيذه الزيارة كؿ سنة في بيتيـ ألف ىذا  بينما أجاب

ـ بياتو اذلؾ مف خالؿ القيالمنطقة تفرض عمييـ حفظ ىيبتيـ و ىـ اإلجتماعية في جد، كما أف مكانة أسر 
كراميـ بسبب جاه الولي الذ افالزيارات كؿ سنة و   يقيموف الزيارة لو.  ييتبع ذلؾ مف استقباؿ الضيوؼ وا 

أنيـ يحتفموف بالزيارة )الوعدة( في  لجدوؿ أف المبحوثيف الذيف أجابواكما نالحظ أيضا مف خالؿ ا 
بيتيـ كؿ سنة، قد أقروا بأنيـ يغيبوف عف العمؿ طيمة أياـ اإلحتفاؿ مف أجؿ التحضير ليا والحضور 

، بينما البقية صرحوا بأنيـ رغـ احتفاليـ بالزيارة )الوعدة( %74...الستقباؿ الضيوؼ، ونسبتيـ تقدر بػ 
 .%35..4في بيتيـ إال أنيـ ال يتغيبوف عف العمؿ ونسبتيـ تقدر بػ 

نستنتج مف ىاتو النتائج أف أغمب العماؿ الذيف قالوا أنيـ يقيموف االحتفاؿ بالزيارة أو الوعدة في      

ذه السير عمى التحضير الجيد ليطيمة أياـ االحتفاؿ مف القياـ و  بيتيـ يضطروف لمغياب عف عمميـ
ما يتخمؿ ذلؾ مف حضور الضيوؼ عندىـ خاصة أولئؾ الذي يقدموف مف أماكف بعيدة، وىذا و المناسبة، 

ر عف العمؿ بسبب ىذه المناسبة يؤثر عمى عمميـ، فيـ بذلؾ يعكسوف نقصا في مالمستالغياب الطويؿ و 
وواجباتيـ في العمؿ، مما سينعكس عمى جودة يدا دورىـ الميـ جكما أنيـ ال يعوف الء لمؤسستيـ، الو 

 .لقيـ إدارة الجودة الشاممة األمر الذي يشكؿ عائؽ أماـ تمثؿ العماؿالعمؿ المقدـ مف طرفيـ، 

أنيـ ليسوا مضطريف لمغياب طواؿ مدة االحتفاؿ بيذه  أخرى مف المبحوثيف فئة صرحتفي حيف 
تماع كؿ أفراد العائمة الكبيرة المناسبة لوجود مف يقـو مقاميـ في ذلؾ، ألف ىذه المناسبات مدعاة الج

الوعدة، فيمكف القوؿ أنو بالرغـ ـ لمقياـ بمتطمبات ىذه الزيارة و التضامف فيما بينيالذيف يقوموف بالتعاوف و 

عوؽ االجتماعي إال أنيـ يفيموف مدى أىمية دورىـ في العمؿ، إال أف التفكير في ىذا االحتفاؿ مف ىذا الم
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ودة في عمميـ تتأرجح بيف جد أف نسبة الجنالتركيز عمى العمؿ المنوط بيـ، فقد يكوف مدعاة عندىـ لعدـ 

 دة الشاممة. عدميا مما يجعميـ يؤثروف بالسمب عمى مدى تنفيذ مخططات نظاـ إدارة الجو الدقة و 
 

يوضح تأثير تنقل المبحوثين لحضور الزيارات)الوعدات( التي تقام في مختمف  (15الجدول رقم )
 القصور بالوالية عمى جودة العمل المطموب بالمؤسسة.

)الوعدات( التي تقام في  تأثير تنقل المبحوثين لحضور الزياراتمدى 

 بالمؤسسةمختمف القصور بالوالية عمى جودة العمل المطموب 

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار التأثير 

   %17.7 17 نعم 

 %47.44 70 %45.7 . ال نعم

   %100 70 المجموع 

 %10.74 04    ال

 %100 67    المجموع

إجابات المبحوثيف  تمثؿوىي  %.3.9.تقدر بػ  يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة 
أنيـ ال يتنقموف لمختمؼ القصور بالوالية مف أجؿ الحضور لإلحتفاؿ بالزيارة )الوعدة(، في الذيف أجابوا 
 أنيـ يتنقموف مف أجؿ الحضور واإلحتفاؿ بالزيارة.مف العماؿ  %.47.4حيف أجاب 

يتنقموف مف أجؿ حضور الزيارات  فنستنتج مف نتائج الجدوؿ أف أغمب المبحوثيف أقروا أنيـ ال      
مف خالؿ تصريحات البعض فإنيـ برروا ذلؾ ـ في القصور المختمفة لممنطقة، و التي تقا الوعداتو 

ور الزيارة قاؿ أحدىـ أنو يكفيو في ذلؾ حضالعمؿ، و و التي تحوؿ دوف ذلؾ، كاألسرة  ةبارتباطاتيـ الكثير 
فيذه الفئة مف بالتالي الباقي فال حرج مف عدـ الحضور، و وي عائمتو الكبرى، أما أالتابعة لمقصر الذي ي

 العماؿ يمكف أف نقوؿ عنيا أنيا تمثؿ لقيـ إدارة الجودة الشاممة.
ذلؾ لوعدات التي تقاـ في قصور أخرى و اا أنيـ يتنقموف لحضور الزيارات و في حيف أف بقية العماؿ قالو 

وأنيا فرصة لرؤيتيـ وزيارتيـ، فصرح  قرابة أو بالمصاىرةلتشعب أفراد القبيمة التي ينتموف إلييا، سواء بال
لذي تقاـ مف ي الىذه الزيارات تقديسا لمو  أغمبمف نظاـ حياتو الشخصي أف يحضر أنو  أحد المبحوثيف

، كما صرح مبحوث آخر أنو يتنقؿ لحضور الزيارات مف أجؿ أجمو ىذه الوعدات، وطمبا لمبركة والحسنات
ة التي تقاـ خالليا والتي تشمؿ حفظ القرآف واألسئمة حوؿ السيرة أخذ أطفالو لممشاركة في المسابقات الديني
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كما فظ والتشبث بتعاليـ ديننا الحنيؼ، النبوية وحفظ األحاديث النبوية وذلؾ لتشجيع أبنائو وتحفيزىـ لمح

نالحظ أيضا مف خالؿ الجدوؿ أف المبحوثيف الذيف أجابوا بأنيـ يتنقموف لمختمؼ القصور بالوالية مف أجؿ 
المطموب بالمؤسسة أف ذلؾ يؤثر عمى جودة العمؿ قد صرحوا  لحضور الحتفاالت الزيارة )الوعدة(،ا

أنيـ بالرغـ مف غيابيـ عف العمؿ وتنقميـ لمقصور بينما البقية صرحوا ، %9.7. ونسبتيـ تقدر ب

 .%45.7 ب دة العمؿ المطموب ونسبتيـ تقدرواحتفاليـ بالزيارة )الوعدة( إال أف ذلؾ ال يؤثر عمى جو 
الزيارات قد و يتنقموف لحضور الوعدات و أغمب الذيف يحضروف وبالتالي نستنتج مف ىاتو النتائج أف      

أقروا أف ذلؾ يؤثر عمى جودة العمؿ الذي يقدمونو في المؤسسة بسبب الغياب المتكرر مف قبميـ مما 
مشاركتيـ بقية العماؿ في العمؿ الجماعي ىذا ما يؤدي أيضا لعدـ ىـ عمى تأجيؿ العمؿ أو تأخيره، و يجبر 

 الرفع مف جودة قدراتيـ.ض أف يقودىـ لتحسيف كفاءتيـ و الذي مف المفتر 
الوعدات التي تقاـ في المتكررة مف أجؿ حضور الزيارات و بالرغـ مف غياباتيـ بينما قاؿ البقية أنيـ و 

ف كاف األمر صحيحا ى جودة العمؿ المنجز مف طالقصور األخرى إال أف ىذا ال يؤثر عم رفيـ، حتى وا 
ياب المتكرر مف طرفيـ يوحي بعدـ فيميـ لدورىـ وواجباتيـ المينية، كما أنو سيؤثر عمييـ في غفإف ال

 الذي يعتبر األساس في نظاـ إدارة الجودة الشاممة.ظاـ المشاركة في العمؿ الجماعي و تبني ن
ذلؾ لتبنييـ الغياب المتكرر، إذ أف نظاـ إدارة ممة، و لقيـ إدارة الجودة الشا ليس ليا تمثؿإف ىذه الفئة 

ستغالؿ الوقت الممنوع اائـ مف طرؼ العماؿ لمكاف العمؿ و الدالشاممة يستمـز الحضور اليومي و  الجودة

 دقة العمؿ وفؽ الخطة المتبعة. ؿ وجو لتسير عجمة تنمية الجودة و اـ عمى أكميألداء الم
يوضح  تأثير الغياب عن العمل من أجل حضور مناسبة الموسم الزراعي )التوبر(  (14الجدول رقم )

 عمى جودة العمل المطموب بالمؤسسة.
 تأثير الغياب عن العمل من أجل حضور مناسبة الموسم الزراعي )التوبر( عمى جودة العمل المطموب بالمؤسسةمدى 

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار تأثيرال 

   %01.15 5 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %77.44 15 %47.44 1 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل نعم

   %74.74 0 العمل( في ؤ)التباط العمل إنجاز في التأخر 

   %100 15 المجموع 

 %50.17 74   ال 
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 %100 67   المجموع 

إجابات المبحوثيف  وىي تمثؿ %9..53نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة تقدر بػ  
ال يتغيبوف عف العمؿ بالمؤسسة مف أجؿ الحضور لمناسبة الموسـ الزراعي )التوبر(  أنيـ  الذيف أجابوا

لعمؿ أنيـ يتغيبوف عف امف المبحوثيف %97.44التي يحتفؿ بيا أىالييـ وأصدقائيـ، بينما أجاب 

حيائيا مع األىؿ واألصدقاء.  بالمؤسسة لحضور ىاتو المناسبة وا 
 (بالتوبر)اؿ فنستنتج إذف أف أغمب العماؿ صرحوا أنيـ ال يتغيبوف مف أجؿ حضور مراسيـ االحتف     

ني بو، فحسبو أنو فقط الفالحيف قاؿ أحدىـ أنو ال يحضر ىذا االحتفاؿ ألنو غير معالذي تقيمو عائمتو، و 
أىميتو مع أخر أف ىذا االحتفاؿ فقد جوىره و المزارعيف مف يحضروف ىذا النوع مف االحتفاؿ، بينما قاؿ و 

أنو حتى الذيف ال يزالوف يحتفظوف بأصمية ىذا االحتفاؿ قد فقدوا التطور المادي في معيشة الناس، و 
 االىتماـ بو.

بر عندىـ مف إذ تعت (التوبر)ىـ فئة قميمة أنيـ يحضروف سنويا لالحتفاؿ بمناسبة بينما قاؿ بقية العماؿ و 
الحتفاؿ مدعاة الجتماع أف ىذا ا، و ثقافياً  ضال عف كونيا موروثا اجتماعياً مية فأخص الموروثات العائ

ـ مف بالرغوقاؿ أخر أنو و األصدقاء مما يدعـ أواصر العالقات التي تربطيـ ببعضيـ البعض، العائمة و 
مراعاة لكبار السف في العائمة  عدـ اىتمامو الكبير بيذه المناسبة إال أنو ال يسعو التخمؼ عف حضورىا

 عائقًا أماـ تمثميـ لقيـ إدارة الجودة الشاممة.يشكؿ ، األمر الذي وجبرا بخاطرىـ

 
العمؿ أنيـ يتغيبوف عف  دوؿ أف فئة العماؿ الذيف أجابواكما يتبيف لنا أيضا مف خالؿ الج 

، قد لتي يحتفؿ بيا أىالييـ وأصدقائيـبالمؤسسة مف أجؿ الحضور لمناسبة الموسـ الزراعي )التوبر( ا
 صرحوا بأف ىذا الفعؿ يؤدي إلى: 

 ؛%31.15ونسبتيـ  والجودة الدقة حيث مف مطموب ىو كما بالعمؿ القياـ عدـ -
 ؛%.47.4وتقدر نسبتيـ بػ  المحدد الوقت في إنجازه وعدـ العمؿ تأجيؿ -
 .%94.74ونسبتيـ تقدر بػ  العمؿ( في ؤ)التباط العمؿالتأخر في إنجاز  -

فنستنتج مف ىاتو النتائج أف  أكبر نسبة مف العماؿ الذيف صرحوا أنيـ يغيبوف عف عمميـ مف أجؿ      
المطموب اـ بالعمؿ أصدقائيـ أف ذلؾ يؤدي بيـ إلى عدـ القيتفاؿ بالتوبر الذي يقيمو أىميـ و حضور االح
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الجودة المطموبة، ألف غيابيـ عف العمؿ سيؤدي إلى عدـ مشاركتيـ في العمؿ الجماعي منيـ بالدقة و 

تطوير أساليب العمؿ لدييـ ليحصموا عمى الميارات درجة األولى إلى تحسيف كفاءتيـ و الذي ييدؼ بال
 إلييا نظاـ إدارة الجودة الشاممة. التي ييدؼاـ بالعمؿ المطموب منيـ بالدقة والجودة الالزمة و الالزمة لمقي

في حيف أف نسبة أخرى مف ىؤالء الفئة مف العماؿ قالوا أف حضورىـ لمثؿ ىذه المناسبة يعني تغيبيـ عف 

قالت نسبة أخرى أف غيابيـ ىذا يؤثر بعمميـ في الوقت المحدد لذلؾ، و  العمؿ مما يجعميـ يؤجموف القياـ
ىذا يتناقض مع ما عميو مبادئ و منيـ، إنجاز المياـ المطموبة  عمى عمميـ بحيث يجعميـ يتباطؤوف في

استغالؿ الوقت الذي يمنح ليـ في مب حضور العماؿ إلى مكاف عمميـ و إدارة الجودة الشاممة التي تتط
يقوموف و ية المواتية حتى تتحسف كفاءتيـ العمؿ مف أجؿ التفاعؿ مع زمالئيـ في ظؿ الظروؼ المين

 الجودة المطموبة.قة و بالتالي بعمميـ بالد
إدارة الجودة الشاممة، ىذه األخيرة التي تتطمب التزاما مف لقيـ العماؿ مثؿ تاألمر الذي يشكؿ عائقًا أماـ 

 دقتو. ما ينعكس مباشرة عمى جودة عممو و تجاىيا، اتجاه عممو بحيث ينمي لديو الوالء الالـز االعامؿ 
ىم، أقاربيم أو أسر  عن العمل في حال ذىب أحد أفراد( يوضح  تأثير غياب العمال .1الجدول رقم )

عمى جودة  أصدقائيم إلى أداء مناسك الحج أو العمرة لمحضور من أجل مرافقتيم والوقوف بجانبيم
 ودقة العمل المطموب.

أسرىم، أقاربيم أو أصدقائيم إلى أداء مناسك الحج أو العمرة  تأثير غياب العمال عن العمل في حال ذىب أحد أفراد مدى

 عمى جودة ودقة العمل المطموب. لمحضور من أجل مرافقتيم والوقوف بجانبيم
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار تأثيرال 

   %07.11 11 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %71.51 44 %07.11 11 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل نعم

   %17.54 1 العمل( في ؤ)التباط العمل إنجاز في التأخر 

   %100 44 المجموع 

 %.04.7 .7   ال 

 %100 67   المجموع 

وىي تمثؿ إجابات المبحوثيف % 51..7نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة تقدر بػ  

أفراد أسرتيـ، أقاربيـ أو أصدقائيـ  يتغيبوف عف العمؿ بالمؤسسة في حاؿ ذىب أحدالذيف أجابوا بأنيـ 
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مف  %.34.9بينما أجاب إلى أداء مناسؾ الحج أو العمرة لمحضور مف أجؿ مرافقتيـ والوقوؼ بجانبيـ، 

 المبحوثيف بأنيـ اليتغيبوف عف العمؿ بالمؤسسة مف أجؿ الحضور ليكذا مناسبة. 
ـ مف أجؿ الوقوؼ بجانب أفراد ف أغمب المبحوثيف قد صرحوا أنيـ يغيبوف عف عمميفنستنتج إذف أ    
ف متجذر في المجتمع اإلسالمي لما لياتيأمر طبيعي و  اذلذيف سيقوموف بالحج أو العمرة، ىىـ اأسر 

سنى ليـ الذىاب ألداء الميمة لدى أفراد المجتمع، فميس كؿ الناس يتو الشعيرتيف مف القيمة الكبيرة 
 رعاية كبيريف.حظى باىتماـ و مف يسعفو القدر ألدائو فإنو يالمناسؾ، و 

ألنو ال يتعيف عمى الكؿ بينما صرح أخروف أنيـ ليسوا ممزميف بالغياب عف عمميـ مف أجؿ ىكذا مناسبة 
نما يكفي لمقياـ بذالحضور و   الفراغ لفعمو، بينما قاؿ أخر أنو لـ يتربىلؾ أف ينوب عنيـ مف لديو الوقت و ا 

ف كانت شعيرة الحج تحتؿ و حسبو لمف يذىب ألداء المناسؾ،  عمى إعطاء كؿ ىذه األىمية المبالغ فييا ا 
 في نفسو المكانة العظمى. 

كما يتبيف لنا أيضا مف خالؿ الجدوؿ أف فئة العماؿ الذيف أجابوا بأنيـ يتغيبوف عف العمؿ  
أصدقائيـ إلى أداء مناسؾ الحج أو العمرة لمحضور ىـ، أقاربيـ أو أفراد أسر  بالمؤسسة في حاؿ ذىب أحد

 ، قد صرحوا بأف ىذا الفعؿ يؤدي إلى:مف أجؿ مرافقتيـ والوقوؼ بجانبيـ

 ؛%39.11ونسبتيـ  والجودة الدقة حيث مف مطموب ىو كما بالعمؿ القياـ عدـ -
 ؛%39.11وتقدر نسبتيـ بػ  المحدد الوقت في إنجازه وعدـ العمؿ تأجيؿ -

 .%17.54ونسبتيـ تقدر بػ  العمؿ( فيؤ )التباط العمؿالتأخر في إنجاز  -

فنستنتج مف ىاتو النتائج أف  أغمب الذيف صرحوا بأنيـ يغيبوف عف العمؿ مف أجؿ الوقوؼ بجانب      
يقوموف بو بالجودة  العمرة أف ذلؾ ينعكس عمى عمميـ بحيث الييـ الذاىبوف ألداء مناسؾ الحج و أىال

المعتمريف مف ووقتيـ منحصر في إظيار الفرح واالىتماـ بالحجاج و  المناسبة، ألف جؿ تفكيرىـوالدقة 
 اء في المجتمع أو في أىمو.و كما أسمفنا مف األىمية الكبيرة سأىمو، لما ليذه الشعيرة 

را عممو عف الوقت المحدد بينما قالت نسبة أخرى منيـ أف التغيب ليكذا مناسبة يجعمو يؤجؿ اضطرا
ىو ما ف بأداء مناسؾ العمرة أو الحج، و تكفؿ التاـ بأفراد أسرتو الذيف سيقومو لالمعمؿ وذلؾ مف أجؿ 

 يعاكس مبادئ نظاـ إدارة الجودة الشاممة.
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تت في حيف أف النسبة الباقية صرحوا أف التغيب بسبب ىذه المناسبة يجعميـ يتباطؤوف في أداء عمميـ لتش

ما يستطمب ذلؾ مف التفرغ التاـ د عائمتو الحجاج أو المعتمريف، و التكفؿ بأفراجيدىـ بيف العمؿ و و ىـ تفكير 
 ليـ.

لقيـ  ال يمكف اعتباىـ أنيـ يتمثموفاب غيابيا في ىكذا مناسبة بإف ىذه الفئة مف العماؿ عمى اختالؼ أس

لجيد لممبادئ التي تقوـ اوالمطمؽ و ذ التاـ إدارة الجودة الشاممة التي تنفي وجود أي مبررات مف شأنيا التنفي
 فية أو دينية أو أسرية أو غيرىا.اء كانت ىذه المعوقات ثقاو عمييا، س

ىم، أقاربيم أو أسر  ( يوضح  تأثير غياب العمال عن العمل في حال عودة أحد أفراد54الجدول رقم )
عمى جودة  والوقوف بجانبيم أصدقائيم إلى أداء مناسك الحج أو العمرة لمحضور من أجل مرافقتيم

 ودقة العمل المطموب.
أسرىم، أقاربيم أو أصدقائيم إلى أداء مناسك الحج أو  تأثير غياب العمال عن العمل في حال عودة أحد أفراد مدى

 عمى جودة ودقة العمل المطموب. العمرة لمحضور من أجل مرافقتيم والوقوف بجانبيم
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار تأثيرال 

   %07.11 11 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %71.51 44 %07.11 11 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل نعم

   %17.54 1 العمل( في ؤ)التباط العمل إنجاز في التأخر 

   %100 44 المجموع 

 %.04.7 .7   ال 

 %100 67   المجموع 

إجابات المبحوثيف  وىي تمثؿ% 51..7نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة تقدر بػ  
ىـ، أقاربيـ أو أصدقائيـ إلى أفراد أسر  أنيـ يتغيبوف عف العمؿ بالمؤسسة في حاؿ عودة أحدالذيف أجابوا 

مف  %.34.9اب بينما أجأداء مناسؾ الحج أو العمرة لمحضور مف أجؿ مرافقتيـ والوقوؼ بجانبيـ، 
 المبحوثيف بأنيـ اليتغيبوف عف العمؿ بالمؤسسة مف أجؿ الحضور ليكذا مناسبة. 

ىـ مف عمميـ في حاؿ عاد أحد أفراد أسر  فنستنتج إذف أف أكثر العماؿ قد صرحوا أنيـ يتغيبوف عف     
كبير ووليمة كبيرة أداء مناسؾ العمرة أو الحج، ألف المتعارؼ عميو في عاداتيـ أنيـ يقوموف باحتفاؿ 

ىذا يتطمب جيدا ووقتا يجب صرفو في ذلؾ، مما يتعارض مع إلييا الناس مف أجؿ المباركة، و  يحضر
 وقت العمؿ.



 الفصل الثالث: تأثير المعوقات الثقافية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة                         مدراسةلالميداني  الباب الثاني: الجانب

 
350 

في حيف قاؿ أخروف أنيـ ال يتطمب األمر منيـ الغياب في حاؿ عاد أحد أقاربيـ مف أداء مناسؾ العمرة 

س مف المتعارؼ عندىـ كؿ ىذا االحتفاؿ المبالغ أو الجج ألف ىناؾ مف ينوب عنيـ في ذلؾ، أو أنو لي
قاؿ أخر أف األمر ال يستدعي إال و دىـ ترؾ المجاؿ لراحة المسافر، فيو مف طرؼ المجتمع، فاألولى عن

 أف يقـو بالتغيب لمثؿ ىكذا أمر ألف الزوار لف يكونوا بتمؾ الكثرة. 

أجابوا بأنيـ يتغيبوف عف العمؿ كما يتبيف لنا أيضا مف خالؿ الجدوؿ أف فئة العماؿ الذيف  
ىـ، أقاربيـ أو أصدقائيـ إلى أداء مناسؾ الحج أو العمرة لمحضور أفراد أسر  بالمؤسسة في حاؿ عودة أحد

 ، قد صرحوا بأف ىذا الفعؿ يؤدي إلى: مف أجؿ مرافقتيـ والوقوؼ بجانبيـ

 ؛%39.11ونسبتيـ  والجودة الدقة حيث مف مطموب ىو كما بالعمؿ القياـ عدـ -
 ؛%39.11وتقدر نسبتيـ بػ  المحدد الوقت في إنجازه وعدـ العمؿ تأجيؿ -
 .%17.54ونسبتيـ تقدر بػ  العمؿ( في ؤ)التباط العمؿالتأخر في إنجاز  -

الذيف صرحوا أنيـ يغيبوف عف العمؿ مف أجؿ التكفؿ العماؿ فنستنتج مف ىاتو النتائج أف  أغمب       

مى عمميـ مف حيث افتقاده لمدقة مف الحج أو العمرة قد أكدوا أف ذلؾ يؤثر عبأفراد أسرىـ الذيف عادوا 
الجودة الالزمة، ألف الغياب يستمر مدة طويمة نسبيا مما يحرميـ مف المشاركة مع باقي العماؿ في و 

يحسف مف كفاءتيـ لمرفع مف ي مف المفروض أف يصقؿ مياراتيـ و البرامج التدريبية أو العمؿ التعاوني الذ

 جودة الخدمات المقدمة.
نفس النسبة مف ىاتو الفئة قالوا أف التغيب ال يخدميـ في العمؿ مف حيث اضطرارىـ لتأجيؿ العمؿ إلى و 

نجازه مما سيسفر عنو ىذا يؤدي بيـ إلى اإلسراع في إجعمو يتراكـ عمييـ دفعة واحدة، و وقت آخر مما ي
 الجودة في تقديـ ىذه الخدمات.عدـ الدقة و 

غيرة أخرى قالوا أف الغياب لمثؿ ىكذا مناسبات يجعميـ يتباطؤوف في أداء عمميـ بسبب تقاطع نسبة صو 
مصالح العمؿ مع واجباتيـ األسرية تجاه أفراد عائمتو الذيف عادوا مف أداء مناسؾ الحج أو العمرة، عكس 

يتأتى مع ىذا ال ؿ، و ماؿ مع بعضيـ داخؿ مكاف العمما يتطمبو نظاـ إدارة الجودة الشاممة مف تفاعؿ الع
ثؿ لقيـ إدارة الجودة الشاممة، متعميو فيمكف القوؿ أف ىاتو الفئة مف العماؿ ال تالغياب في كؿ مناسبة، و 

قيـ إدارة تحوؿ دوف التطبيؽ الجيد لمبادئ و التي  مفةأف ىذا المعوؽ كانت لو كؿ ىذه التأثيرات المختو 
 الجودة الشاممة.
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تأثير غياب العمال عن العمل بالمؤسسة لحضور عزيمة )السمكة( عمى ( يوضح  51الجدول رقم )

 جودة ودقة العمل المطموب.
 عن العمل في حالة حضورىم لعزيمة السمكة عمى جودة ودقة العمل المطموب تأثير غياب العمال مدى

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار تأثيرال 

   %41.41 17 والجودة الدقة حيث من مطموب ىو كما بالعمل القيام عدم 

 %77..0 44 %07.07 10 المحدد الوقت في إنجازه وعدم العمل تأجيل نعم

   %71.71 5 العمل( في ؤ)التباط العمل إنجاز في التأخر 

   %100 44 المجموع 

 %74.57 40   ال 

 %100 67   المجموع 

إجابات المبحوثيف  وىي تمثؿ %57..7نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أكبر نسبة تقدر بػ  
ىـ، أقاربيـ أوأصدقائيـ عزيمة في حاؿ أقاـ أفراد أسر أنيـ ال يتغيبوف عف العمؿ بالمؤسسة الذيف أجابوا 

مف المبحوثيف بأنيـ يتغيبوف عف  %97..3بينما أجاب ، )السمكة( تخميدا لذكرى فرد متوفي وترحما عميو
 العمؿ بالمؤسسة مف أجؿ الحضور ليكذا عزيمة. 

ىـ ال يستدعي منيـ ر السمكة مف طرؼ أحد أفراد أسمب العماؿ قد صرحوا أف إقامة غأفنستنتج إذف أف     
ؿ التغيب عف مؤسسة عمميـ ألف المناسبات كياتو دوما ما تحدث، فبالتالي الذي ييـ ىو الحضور األو 

أف العمؿ الذي يقوموف بو في فال حرج مف عدـ الحضور إلييا، و  ـ كؿ عاـايـو الوفاة، أما السمكة التي تق
 مؤسساتيـ أولى مف ىاتو المناسبات.

ا في حيف أف البقية األخرى مف العماؿ قالوا أنيـ يتغيبوف مف أجؿ الحضور لمسمكة السنوية التي يقيمي
قاؿ و الذيف يقوموف بيذه المناسبة، و جبرا بخواطر أىم، و لختـ القرآف الكريـأو  أفراد عائمتيـ إكراما لمميت

أحدىـ أف حضوره ليذه المناسبة ليس مف أجؿ المجاممة فحسب بؿ ألنو يعتبر ذلؾ واجبا عميو بسبب 
خاصة المي الذي يستوجب مراعاة الناس و أف ىذا مف تعاليـ الديف اإلسلقرابة والعالقات التي تتطمبو، و ا

 ىؿ. األ
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كما يتبيف لنا أيضا مف خالؿ الجدوؿ أف فئة العماؿ الذيف أجابوا بأنيـ يتغيبوف عف العمؿ  

، قد صرحوا بأف ىذا الفعؿ يؤدي (ىـ، أقاربيـ أوأصدقائيـ عزيمة )السمكةأقاـ أفراد أسر بالمؤسسة في حاؿ 
 إلى:

 ؛%.4..4ونسبتيـ  والجودة الدقة حيث مف مطموب ىو كما بالعمؿ القياـ عدـ -
 ؛%39.39وتقدر نسبتيـ بػ  المحدد الوقت في إنجازه وعدـ العمؿ تأجيؿ -
 .%91.91ونسبتيـ تقدر بػ  العمؿ( في ؤ)التباط العمؿالتأخر في إنجاز  -

فنستنتج مف ىاتو النتائج أف  بعض العماؿ قد قالوا أف غيابيـ بسبب وليمة السمكة يؤدي بيـ إلى          

إجابتيـ لمدعوة وما يتطمبو ذلؾ مف تقديـ يد ذلؾ بسبب مف الجودة والدقة المطموبيف و القياـ بعمميـ خاليا 
الدقة المفقودتاف في عمميـ تتنافياف ، ىذه الجودة و التضامف الذي تتطمبو ىكذا مناسبةالعوف والمساعدة و 

 غيابات المتكررة.ال يتأتى ذلؾ بالة الشاممة التي تتطمب وجودىما، و مع ما تقـو عميو مبادئ إدارة الجود
الغياب عف العمؿ بسببيا يؤدي بيـ إلى تأجيؿ العمؿ أف تقبميـ لدعوة الوليمة و  بعض المبحوثيفكما قاؿ 

امة ىذه الوليمة عمى أكمؿ وجو، التضامف إلقاستغالؿ ىذا الوقت في المساعدة و عف وقتو المحدد بسبب 
اـ قـو عمى االستغالؿ الجيد لموقت المحدد لمقيقيـ إدارة الجودة الشاممة التي تو وىذا أيضا ال يتناسب 

 دقة.بالعمؿ حتى يخرج بأفضؿ جودة و 

تباطؤ في إنجاز ؿ صرحوا أف الغياب لتمبية دعوة كيذه تؤدي بيـ إلى الافي حيف نسبة ثالثة مف العم
العامؿ  مبادئ إدارة الجودة الشاممة التي تركز عمى أف يقـوالعمؿ المطموب، وىذا أيضا يتنافى مع قيـ و 

 الدقة المطموباف.تراكـ كؿ األعماؿ فتفقد الجودة و بعممو في وقتو المحدد كي ال ت
لجودة الشاممة بسبب فقد الجودة والدقة الالزميف في مثؿ لقيـ إدارة اتلذلؾ يمكف القوؿ أف ىذه الفئة ال ت

 لذي يرجع لمغياب عف العمؿ بسبب مختمؼ المناسبات اإلجتماعية أو األسرية. االعمؿ و 
 

 
 

 
 األمثال الشعبية: -د
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( يوضح األمثال الشعبية التي يتأثر بيا العمال المبحوثين ويتخذونيا كمبدأ ليم في 57الجدول رقم )

 عمميم بالمؤسسة.
 %النسبة  التكرار المثل الشعبي

 20.90% 10 كل تأخيرة فييا خيرة.

 8.95% 1 الشغل المميح يبطى.

 11.94% 4 حييني اليوم واقتمني غدوا.

 %7..4 1 تمشى بالسياس توصل بعيد.

 4.47% 4 بالرزانة تتباع الصوف.

 11.94% 4 .واحد تقمق مات

 4.47% 3 الفار المقمق من زىر المش.

 10.45% 5 كور واعطي ألعور.

 %7..10 14 اهلل غالب يا الطالب.

 %4..7 7 خطوة وال تنقيزة. اتيم

 %144 15 المجموع

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف المبحوثيف قد أجابوا بنسب متفاوتة ومتساوية حوؿ األمثاؿ  
الشعبية المقترحة والتي يتخذونيا كمبدأ ليـ في العمؿ بمؤسستيـ، وترتيب ىذه النسب مف األكبر إلى 

  جابات العماؿ عمى النحو التالي: األصغر بحسب إ

 20.90% كؿ تأخيرة فييا خيرة  -
 %7..13اهلل غالب يا الطالب  -

    11.94%حييني اليـو واقتمني غدوا  -

 11.94% واحد تقمؽ مات -
 10.45%كور واعطي ألعور -
 8.95%الشغؿ المميح يبطى  -
 8.95%تمشى بالسياس توصؿ بعيد  -

 4.47%بالرزانة تتباع الصوؼ  -
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 4.47%الفار المقمؽ مف زىر المش  -

 %4..9خطوة وال تنقيزة  اتمي -

نستنتج مف ىذه النتائج أف األمثاؿ الشعبية المتداولة في المجتمع ليا تأثير كبير عمى حياة العماؿ،      

جيودىـ داخؿ مؤسسات العمؿ، فمثال نجد أف أكبر نسبة سجمت عمى تفاني العماؿ و  يدؿىذا التأثير الذي 
ىذا يبرز أف المجتمع الذي ينتمي إليو العماؿ يستعمؿ القائؿ )كؿ تعطيمة فييا خيرة( و  ثؿ الشعبيىي لمم

ىذا المثؿ مف أجؿ الداللة عمى أف الجودة تأتي بالتأني رغـ أف التأثير السمبي ليذا المثؿ عمى العماؿ في 
 قدمة.عمميـ يجعميـ يتباطؤوف في أدائو حتى يؤثر بالسمب عمى جودة الخدمات الم

الذي يستعممو الناس لمتدليؿ عمى عدـ يا الطالب( يحتؿ المركز الثاني و و نجد مثال أخر )اهلل غالب 
المثؿ ايضا مما يؤثر عمى نفسيات العماؿ بحيث يجدونو  اذفي مسعاىـ في الوقت المطموب، وى نجاحيـ

 مبررا لكؿ إخفاؽ يقعوف فيو.
باع الصوؼ، الفار المقمؽ مف زىر المش .... و غيرىا بينما بعض األمثاؿ األخرى مثؿ )بالرزانة يت

المذكورة أعاله( عمى الرغـ مف جمالية المعنى الذي أطمقت مف أجمو إلى أف األخذ بيا عمى اإلطالؽ دوف 
يختبأ وراءه متى ما وقع في و  ،تأخير العمؿ لوقت آخرو  ،تبني الكسؿ ،تكاؿيود يؤدي باإلنساف إلى اإلق

أحدىـ أنو يتحجج بيذه األمثاؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى الوقت الذي يريده مف أجؿ قضاء الحرج، كما قاؿ 
ىذا لو لمسؤولة متى ما تعرض لممسائمة، و متطمباتو الشخصية، أو مف أجؿ مص غضب المصمحة ا

، أو بعض الضغائفينشر في جو العمؿ بعض األحقاد و  التأثير السيء حتى عمى غيره مف العماؿ، إذ
لف يكوف في صالح المؤسسة التي تبنت نظاـ إدارة الجودة ا السموؾ، والذي إف عـ طـ، و التبعية ليذ
 الشاممة.

كاف ىذا النظاـ الذي يتطمب االلتزاـ التاـ مف طرؼ العماؿ دوف تدخؿ أي عائؽ خارجي أو معوؽ سواء 

التي حسب ىذا ، و اجتماعيا، أسريا، أو غيره، وذلؾ ضمانا لمتطبيؽ المطمؽ والجيد لممبادئ التي تحكمو

صى جودة ممكنة، النظاـ تترابط ترابطا منطقيا ووثيقا مف أجؿ النيوض بكفاءة العماؿ مف أجؿ تحقيؽ أق
التطور لممؤسسة مف اإلرتفاع دوف تأرجح إذ أف نظاـ ستيدفة، مما يسمح بمنحنى الربح و أفضؿ دقة مو 
 مفترض. أارة الجودة الشاممة مفاده : الخطإد

 :اج الجزئي لمفرضية الثانيةاإلستنتثانيًا: 
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ئري لقيـ إدارة اتمحورت دراسة الفرضية الثانية حوؿ تأثير المعوقات الثقافية عمى تمثؿ العامؿ الجز  
''يواجو تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الجودة الشاممة، ونصت الفرضية الثانية عمى ما يمي: 

في )القيم االجتماعية، العادات والتقاليد، االحتفاالت الدينية  الشاممة جممة من المعوقات الثقافية ممثمة

 ، وبعد الدراسة خمصنا لمنتائج التالية:والثقافية، األمثال الشعبية(''

  تؤثر عمى تمثؿ العامؿ الجزائري لقيـ إدارة الجودة الشاممة  كمعوقات القيـ االجتماعيةتعتبر
 بالمؤسسة.

  تؤثر عمى تمثؿ العامؿ الجزائري لقيـ إدارة الجودة الشاممة  كمعوقات التقاليدتعتبر العادات و

 بالمؤسسة.
  تؤثر عمى تمثؿ العامؿ الجزائري لقيـ إدارة الجودة  كمعوقات االحتفاالت الدينية والثقافيةتعتبر

 الشاممة بالمؤسسة.
 شاممة تعتبر األمثاؿ الشعبية كمعوقات تؤثر عمى تمثؿ العامؿ الجزائري لقيـ إدارة الجودة ال

 بالمؤسسة.
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 أواًل: نتائج الدراسة:

 حول المعوقات السوسيوثقافية لتمثل العامل والتي تتمحور بين أيديناخمصت الدراسة التي 
 لقيم إدارة الجودة الشاممة إلى أىم النتائج التالية: الجزائري

  نتائج الفرضية األولى : –أ 

تمحورت دراسة الفرضية األولى حول تأثير المعوقات االجتماعية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم  
''يواجه تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة ت الفرضية عمى ما يمي: إدارة الجودة الشاممة، ونص

الشاملة جملة من المعوقات االجتماعية ممثلة في )العالقات األسرية، العالقات القرابية، العالقات مع 

 ، وبعد الدراسة خمصنا لمنتائج التالية:الجيران(''

 العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة  تعتبر العالقات األسرية كمعوقات تؤثر عمى تمثل
 بالمؤسسة.

  تعتبر العالقات القرابية كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة

 بالمؤسسة.
  تعتبر العالقات مع الجيران كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة

 بالمؤسسة. 
 : نتائج الفرضية الثانية –ب 

تمحورت دراسة الفرضية الثانية حول تأثير المعوقات الثقافية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة  
''يواجه تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الجودة الشاممة، ونصت الفرضية الثانية عمى ما يمي: 

)القيم االجتماعية، العادات والتقاليد، االحتفاالت الدينية  الشاملة جملة من المعوقات الثقافية ممثلة في

 ، وبعد الدراسة خمصنا لمنتائج التالية:والثقافية، األمثال الشعبية(''

  تعتبر القيم االجتماعية كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة
 بالمؤسسة.

  ثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة تعتبر العادات والتقاليد كمعوقات تؤ
 بالمؤسسة.
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  تعتبر االحتفاالت الدينية والثقافية كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة

 الشاممة بالمؤسسة.
 مة تعتبر األمثال الشعبية كمعوقات تؤثر عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشام

 بالمؤسسة.
 ثانيًا: مناقشة نتائج الدراسة:

وذلك في بحسب الفرضيات الفرعية المطروحة  سوف يتم مناقشتيابعد عرض نتائج الدراسة، 
 :ضوء المقاربات السوسيولوجية والدراسات السابقة التي تم عرضيا في البحث

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء المقاربات السوسيولوجية:   - أ

 أولى المبادئ والقيم التي تساعدهمنيا نسان فيكتسب األسرة المبنة األولى التي ينشأ فييا اإلتعتبر  
قيمو عبر العصور المورد األول لمبادئو و مواجية الحياة، كما أنيا تعتبر أساس تكوين المجتمع، و  عمى

مو منو المجتمعات عمى والتاريخ، ولذلك حاول الكثير من الباحثين دراسة ىذا المكون األساسي الذي ال تخ

 يقوم لو سموكو.خصية الفرد و يبني لو توجياتو، و اختالفيا، وىو المكون الذي يؤثر في تكوين ش
تماع عمى توجيو النظر بالعناية والدراسة لألسرة ومكوناتيا ومدى تأثيرىا عمى وليذا ما فتئ عمماء اإلج

نشأت بذلك نظريات عديدة حاولت إماطة المثام اختمفت نظرتيم ليا باختالف زاوية الدراسة، فاألفراد، و 
زاحة الظالم عن مدلول األسرة و و   البعيد.أثيراتيا عمى المستويين القريب و تا 

الذي يرى أن األسرة ىي  ''أوجست كونت''تناولوا منظومة األسرة بالدراسة ومن أكبر المفكرين الذين 
كل تأثيرات األسرة  ''كونت'' ىفميا أكبر التأثير عمى الفرد، وعز  بالتاليلخمية األولى في تكوين المجتمع و ا

بالتالي التنشئة الموجو األساس لمتنشئة األسرية و عمى الفرد إلى الجانب األخالقي الذي في نظره ىو 
 االجتماعية.

الخصائص قدرات و المرأة التي تعكس في نظره أن محور األسرة ىو ال ''ىربرت سبنسر''بينما يرى 
 المرأة.يعي لمعالقة الجنسية بين الرجل و وروثة في المجتمع، بينما ال يعتبر األسرة سوى نتاج طبالم

ن الجاذبية الطبيعية ما تغرسو في أفرادىا من قيم نابعة مخصائص األسرة و  ''سمنر''في حين يرجع 
دور األسرة يتعدى ىي جاذبية ال يد ليم فييا، بل ىي مخموقة غريزيا، في حين أن بين الرجل والمرأة، و 

 ىذه النظرة بمراحل.
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اول تفسير نظرة المجتمع لألسرة ومدى تأثيرىا وبسبب ىذه األفكار المختمفة نشأت نظريات توافقية تح

دورىا من وجية نظر أنيا األسرة و طبيعة تأثرىا بو، فظيرت النظرية البنائية الوظيفية التي حاولت تفسير و 
ألصل األسرة أو تطورىا، إذ يعتبر رواد ىذه النظرية أن  دون النظر نسق جزئي من نسق أكبر اجتماعي،

عب الترابط بين أفرادىا مما يشكل نسقا متكامال لألدوار يجعميا تمي دراسة األسرة ىو ذلك التفاعل و األىم ف

 ىو المجتمع.دورا جزئيا في النسق األكبر و 
األفراد داخل األسرة  ة استغاللبينما ذىب رواد نظرية الصراع إلى تسميط الضوء عمى كيفي 

عات في ظل السياسات قوتيم مشبيين األسرة كنموذج مصغر لمصراعات الطبقية داخل المجتملمواقعيم و 
تيم االقتصادية ضد في ثور  ''إنجمز''و ''كارل ماكس''اإلقطاعية، وىي منبثقة أساسا من نظريات 

أفرادىا من حيث اكتسابيم لمقيم يعيب ىذه النظرية أنيا لم تيتم بالتأثير الذي تتركو األسرة في الرأسمالية، و 
 السموكات.و 

باعتبارىم المكون بينما ركزت النظرية التفاعمية الرمزية عمى العالقات المتبادلة بين أفراد األسرة  
تحديد مجتمع عمى بناء قيم األسرة و ر الكذا مدى تأثياألساسي ليا، وكيفية التأثير عمى شخصياتيم، و 

توجيات أفرادىا، فجاءت ىذه النظرية لتوفق بين مختمف األفكار التي حاولت سابقا تفسير الدور التي 
المدرسة  كذا مدى تأثيرىا عمى المجتمع الموجودة ضمنو، بحكم كونيامعبو األسرة في تكوين األفراد، و ت

األداة األىم قيمو و ينو وثقافتو و م كونيا لبنة المجتمع في تكو من جية أخرى بحكاألولى لمفرد من جية، و 

 في الحفاظ عمى ىذا الموروث.
ما لتأثيراتيا عمى تفسير األسرة ودورىا في المجتمع و بختمفة التي قامت وعموما فالنظريات الم 

دي أو عمى األفراد اتفقت جميعا عمى أنو يوجد تأثير واضح ال يسعنا إغفالو سواء عمى المستوى الفر 
جل النظريات عمى جانب واحد أن االختالف أتى من زاوية النظر، فبينما ركزت  المستوى الجماعي، إالا 

جعمتو المعيار الرئيس في نظرتيا، جمعت نظريات أخرى نظرة توافقية بين مختمف وجيات النظر فقط و 

يا لتبرز الدور الذي تمعبو في كما فعمت النظرية التفاعمية الرمزية، حيث درست األسرة من جميع جوانب
 المجتمع.
وبذلك فإن دراستنا اتفقت إلى حد كبير مع النظرية التفاعمية الرمزية، حيث خمصنا إلى أن تأثير  

توجيات تصقل بيا شخصيتو، بل يتعدى األمر حصر فقط فيما تغرسو فيو من قيم و األسرة عمى الفرد ال ين
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لمعوقات التي حالت دون لمينية لمفرد، فكانت بمجموعيا عائقا من اإلى أن يمتد تأثيرىا حتى في الحياة ا

 لقيم إدارة الجودة الشاممة المطبق في مؤسسات العمل. عاملتمثل ال
في حين اختمفت نتائج دراستنا مع المقاربات السوسيولوجية األخرى بسبب إغفال تمك النظريات  

الديني فقط كما ذىب إليو عمى الجانب األخالقي و ر من عوامل التأثير عمى الفرد، وركزت إما لمكثي

الرجل كما فعل "سبنسر"، أو أنيا مجرد توافق ر األسرة مجرد لقاء بين المرأة و "أوجست كونت"، أو اعتبا
سرة كما ذىب إليو "كارل طبيعي بين الجنسين مثمما فسرىا "سمنر"، أو أنيا مجرد صراع بين أفراد األ

ن كانت كميا لدييا ثقميا في تبيان التأثير المالحظ لألسرة عمى وجيات و ذه الىماركس" و"إنجمز"، و  ا 
 األفراد، إال أن انفرادىا عمى حدى يجعل من الصعب تبنييا كأساس لتفسير ىذا التأثير.

ثير ليس بمعزل عن أصول األسرة، وكما أن لألسرة ذلك التأثير المشاىد عمى الفرد، فإن ىذا التأ 
سير قد حاول عمماء األنثروبولوجيا إعطاء تفتي ىي عنصر فعال في بناء األسرة، و الو  لقرابة،نقصد بيا او 

 تأثيرىا عمى توجيات األفراد، فظيرت عدة نظريات اىتمت بيذا الجانب.لتأثير القرابة عمى األسرة و 
عند العمماء في تفسيرىم  توجيات البحثيةالومن بين النظريات التي كان ليا تأثير كبير عمى  

عمى رأسيم "ماير فوتس" عمى ة عمى األفراد ىي نظرية النسب، وقد ركز رواد ىذه النظرية و القراب لتأثير
تفسير أصل األسرة بالنظر إلى نشأة النسب، فذىبوا إلى أن النسب ىو العنصر اليام الذي يضمن 

ابية ىي التي ترسم لعالقات القر سياسية عبر الزمن، و أن ىذا ىذه ااستمرار ووجود الجماعات ككيانات 

تحدد الحقوق والواجبات داخل المجتمعات، دون أن تعطي تفسيرا واضحا لمدى تأثير ىذه العالقات عمى و 
 األفراد.
تأثيرىا نظرية تأثير عمى تفسير ىذه العالقات و  ونجد أيضا من بين النظريات التي كان ليا 
 فرادبين األ ةالقرابعالقة لتفسير قيام  أساسياً  اراً الذي وضع معيلتي رائدىا "كمود ليفي ستراوس" و التحالف ا

فيما بينيا،  ةالقرابعالقات إلنشاء  فرادى أن ىذا القيد ىو ما يدفع باألىو ما سماه بزنا المحارم، حيث ير و 

شكيل العالقات ساسي في تالتي تمعب حسبو الدور األلمزواج أو ما سماه ذرة القرابة و لك ذبالتالي يدفعيم و 
األفراد من  بينذه العالقات القرابية الناشئة لكن ىذه النظرية لم تعرج عمى تأثير ى، و ألفرادالقرابية بين ا

 تكوين شخصياتيم.حيث مكتسابتيم و 

والنظرية األقوى في ىذا المجال ىي النظرية التي وضعيا العالم المسمم "عبد الرحمن بن خمدون"   
السياسات، وأرجع تأثير القرابة عمى األفراد، بل وعمى تكوين الدول و الذي كان لو السبق في مالحظة مدى 
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التي تدفعو لمشعور باالنتماء ة الموجودة غريزيا في اإلنسان، و أن المكون الرئيسي ليذه القرابات ىو العصبي

جميع ما يفرزه الموروث يتصف بو، حيث تجده يتأثر بكل مقوماتو و لمعشيرة أو المجتمع الذي يعيش في
أن ىذه النعرة العصبية ىي  ''ابن خمدون''أخالق، وقرر ثقافي والفكري ليذا المجتمع من قيم وسموكيات و ال

ي تؤثر عميو من جية أخرى بما يكتسبو فحفظ لمفرد نسبو األصمي من جية، و نتاج القرابة الدموية التي ت

وز ي ما سيؤول ذلك إلى بر بالتالوكيات عمى تكوين شخصيتو، و سمظل انتمائو القرابي من مبادئ وقيم و 
 فعال.دوره في المجتمع كعنصر فاعل و 

ومن خالل ما توصمنا إليو في دراستنا فإن النظرية األقرب لتفسير تأثير القرابة عمى الفرد ىو ما  
لعصبية عمى تنشئة في تحميمو لمعالقات داخل المجتمع، من حيث سيطرة النعرة ا ''ابن خمدون''ذىب إليو 

ة الروابط القرابية عمى مبادئو مدى تأثير قو كون عنصرا فاعال داخل المجتمع، و و بما يؤىمو لياتصافالفرد و 
 توجياتو.و 

مجتمع، ش بمفرده منعزال عن اليتماعيا بالدرجة األولى فيو ال يعإن اإلنسان بحكم كونو مخموقا اج 
افقت حياة اإلنسان يرة منذ القدم ر من ىذا المحيط الجيران، فالجيطو، و التأثر بمحبل ال بد لو من التعايش و 

يعتبر نسان وتنشئتو، و كثيرة تحاول رصد ظاىرة الجيرة وتأثيرىا عمى اإل لقد ظيرت نظرياتفي المجتمع، و 
من المفكرين الجزائريين الذين اعتنوا بدراسة ظاىرة الجيرة، حيث يعتبر أن الجيرة من  ''إشبودان''العربي 

مى المسائل األساسية في المجتمعات اإلسالمية، حيث تعتبر الجيرة ذات قواعد ميمة يفرضيا الدين ع

ذ يعد منبعا لقيم تمع إلو أىمية كبيرة في المج ''إشبودان''الجوار عند العربي المسمم بحيث يحرم مخالفتيا، و 
المساعدة، كما أن تأثيره عمى األفراد يتعدى منطقة السكن إلى تأثيرىا عمى شخصيات األفراد التضامن و 
 بحد ذاتيم

الرنس بيري" حيث يرى أن لمجيرة واألسرة ومن عمماء الغرب الذين عالجوا مفيوم الجوار "ك 

، مما يسمح لو بتكوين عالقات تسمح لمفرد األصدقاء تأثير كبير عمى الفرد في تنشئتو االجتماعيةو 

منشأ الجوار في مفيوم ضيق بجثو مجال تفسير عالقات الجيرة و بالتفاعل مع اآلخرين، إال أنو لم يتعدى 
 أغفل تداعياتو عمى الفرد في مناحي حياتو األخرى.

 بينما يرى "فيشر" أن الجيرة ال تتكون إال بتوفر شروط ثالثة ىي:

 ة.الضرورة الوظيفي -
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 نوعية العالقات السابقة عمى عالقات الجوار. -

 االفتقار إلى جماعات أخرى بديمة. -

ا يدخل في تكوين عالقات الجيرة وما يزيد من تجانس وىو بذلك لم يعرج إال عمى محاولة لتفسير م

 ما يدعم تطوير عالقات شخصية باآلخرين ممن يقيمون عمى مقربة من بعضيم البعض.وتشابو األفراد، و 
أما "لويس ويرث" فقد استيدف في دراستو عن عالقات الجوار تحديد المعنى الدقيق لمفيوم الجيرة، وتبيان 

عالقات الجوار في المدينة، دون أن يوضح ما تأثير ىذه العالقات رق بين عالقات الجوار في الريف و الف
 تأثير عمييم.ىذا ال قوة ما مدىية تكوين شخصياتيم االجتماعية، و عمى األفراد من ناح

سبيا لما ىي األقرب ن ''العربي إشبودان''ومن خالل نتائج بحثنا فإنو يمكن القول أن دراسة 
دارة الجودة التي مفادىا تأثير عالقات الجوار الكبير عمى تمثل األفراد لقواعد إتوصمنا إليو من نتائج و 

ن كانالشاممة في العمل، و   تو لم تشمل ىذا الميدان بالمعنى الواسع.في دراس ''العربي إشبودان''إشارات  تا 

وكما تمعب العالقات االجتماعية سواء األسرية أو القرابية أو عالقات الجوار دورا ىاما في صقل شخصية 

الفرد في المجتمع، فإن القيم االجتماعية بما تحممو من قواعد عرفية تمزم الفرد أن يتوافق معيا ليا نفس 
قد ظيرت نظريات عدة لتفسير لم نقل أن تأثيرىا أكثر بقميل، و قات االجتماعية إن التأثير الذي تتركو العال

 التأثير الكبير لمقيم االجتماعية عمى الفرد، نذكر منيا:

النظرية السموكية، حيث يرى أنصار ىذه النظرية أن القيم االجتماعية ال تكتسب إال عن طريق التعزيز 
 استجابتو لمختمف السموكيات خالل مراحل نموه.اإليجابي لسموك الفرد، مما يعزز 

، حيث أن جتماعية تكتسب من خالل المالحظةبينما يرى أنصار نظرية التعمم االجتماعي أن القيم اال
 السموك اإلنساني يتعمم من خالل اتباع نموذج أو مثال حي وواقعي.

األخرين أو حتى في خالل تفاعالتو مع  وكال النظريتين لم تعالجا تأثير ىذه القيم المكتسبة عمى الفرد من
نما انحصر ىدفيما عمى تفسير طرق اكتساب الفرد لمقيم االجتماعية فقط.مكان العمل، و   ا 
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 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة.  -ب 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى: -1

االجتماعية عمى تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة ينحصر في  واملإن دراسة تأثير الع
 العالقات مع الجيران.ية، العالقات القرابية و ( عالقات فرعية ىي : العالقات األسر 3ثالثة )

 :بالنسبة لتأثير العالقات األسرية على تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاملة 

 تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة وىي:  وتعيق تؤثر  اتأربعة سموك نو توجدنجد أف 
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عدم وجود انضباط لدى العمال فيما يخص احترام الوقت المحدد لمدوام، فنجد أن أغمب  أوليا

، ومرد ذلك التأثير القوي لمعالقات لممؤسسةم لوقت الدخول أو الخروج العمال ليس لدييم أدنى احترا
األسرية عمييم بحيث يولونيا األىمية األولى عمى حساب العمل، ويختمف السبب لذلك من عامل آلخر 

كذا مرافقة المريض أو االىتمام بكبار السن، مما يؤدي بيم إما إلى ل األبناء و من القيام بمتطمبات توصي

يجعل من عنصر اإلتقان التأخر في الحضور لمكان العمل، تأجيل العمل إلى وقت آخر أو تأخيره، وىذا 
 والجودة في العمل ذو نسبة ضعيفة مقارنة بما يتطمبو تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة.

حيث أقر في دراستو أن الظروف العائمية  5105مع ما توصمت إليو دراسة "غيات"  ائجنتال ىاتو وتتفق
عمى ن أو حتى لعيادة المرضى ليا أولوية من مرافقة العامل ألحد أفراد أسرتو لزيارة الطبيب أو أحد الوالدي

ات األفراد مما يحدو بيم األمر إلى التغيب عن العمل تماما دون سابق الشغل، وأن ىذا ما يميز سموك
ين إدراك بأىمية احترام من أنو ال توجد لدى العامم 5108إنذار، وكذلك ما خمصت إليو دراسة "بوفارس" 

د لدييم بدرجة ضعيفة، أي أنيم غير متشبعين بيذه القيمة، ونفس أن نسبة ىذا اإلدراك موجو الوقت، و 
من أن العمال يعطون أولوية لمظروف األسرية عمى حساب  0990النتيجة توصمت إلييا دراسة "غياث" 

 متطمباتو األسرية.ن سابق إنذار من أجل التزاماتو و أولويات العمل، فيتغيب العامل دو 
خر اىتمامات ىؤالء العمال بأنو نتيجة لتغمب العالقات األسرية ويفسر تواجد احترام الوقت في آ

 التي تجمع العامل بأفراد أسرتو.

عدم تمكن العمال من استغالل أوقاتيم في العمل، فبحسب الدراسة خمصنا  اتوثاني ىذه السموك
السمبية  إلى أن أغمب العمال ال يستغمون وقتيم في العمل بالشكل المناسب، وذلك بسبب بعض المظاىر

كاستقبال أفراد األسرة في مكان العمل، أو تفضيل تقديم الخدمة ألفراد األسرة عمى حساب الزبائن، وحتى 
تج عنو تأجيل العمل أو تأخيره، في بعض األحيان الخروج من العمل لتمبية حاجيات أفراد أسرتو، مما ين

العمل ودقتو، ويندر بذلك وجود عنصر في بعض األحيان التباطؤ في إنجازه، وىذا ما يؤثر عمى جودة و 

 اإلتقان فيو.
عدم فيم العمال ألدوارىم وواجباتيم المينية داخل مؤسسة العمل،  فيو اتكالسمو أما ثالث ىذه 

فتكرر الغيابات والخروج غير المبرر ودون سابق إنذار من العمل يوحي بل يؤكد بوجود خمل لدى العمال 

في فيم أدوارىم داخل المؤسسة، وعدم إدراكيم لمدى أىمية واجباتيم المينية، ىذا ما سيؤثر عمى الجودة 
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انعدام الخطأ  ركز عمى مبدأإدارة الجودة الشاممة التي ت في العمل وبالتالي ال يجعميم يمثمون لقيموالدقة 

 في العمل لتحصيل الجودة الكاممة لمخدمات.
يتضح ذلك من خالل جدا من قيمة الوالء التنظيمي، و  تشبع العمال بدرجة ضعيفة ىو يارابعو 

ابات المفاجئة، والذي سببيا الرئيس ىو تقديم المتطمبات مظاىر التأخر وعدم احترام الوقت، وكذا الغي

وااللتزامات األسرية عمى الواجبات المينية التي يفرضيا العمل عمييم وفق ما تقوم عميو مبادئ إدارة 
 الجودة الشاممة، وىذا ما يؤدي بالضرورة إلى فقدان الجودة في الخدمات التي يقدميا ىؤالء العمال.

ري لقيم إدارة الجودة ظيرين سموكيين إيجابيين يساعدان في تمثل العامل الجزائكما نجد أن ىناك م
قد سجمنا ل ألدوارىم وواجباتيم المينية، و فيم العماالسموكيان في الوالء التنظيمي، و يتمثل ىذان الشاممة، و 

)المستوى ىذان السموكيان لدى نسبة ضئيمة من عمال الفئة المدروسة، حيث كان السبب في تشبعيم بيا 
أن ىذه النسبة المسجمة ليست  متطمبات العمل(، إالا التنسيق بين المتطمبات األسرية و التعميمي وكذا حسن 

بذي شأن ألن نظام إدارة الجودة الشاممة يستمزم تطبيق مبدأ "الصفر خطأ" في التنفيذ، وبالتالي فال يؤثر 
ن الجودة والدقة في العمل، وعميو فال يمكن وجود ىذان السموكيان لدى ىذه الفئة من العمال عمى تحسي

 القول أن العمال بمجموعيم يمتثمون لقيم إدارة الجودة الشاممة.
وعمى العموم فإنو يمكننا تأكيد النتيجة التي تقول بأن لمعالقات األسرية التأثير الكبير والقوي الذي 

الشاممة، إذ أفرز تأثيرىا عمى العامل أربع  يجعميا من أىم معوقات تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة

سموكيات سمبية، تحول بمجموعيا دون تحقيق الجودة والدقة الالزمين في تطبيق نظام إدارة الجودة 
 الشاممة.

 :أما بالنسبة لتأثير العالقات القرابية على تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاملة  

الجودة تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة  وتعيقسمبية تؤثر  اتفنجد أن ىناك خمسة سموكي

 في: الشاممة، وتتمثل 
عدم احترام العامل لموقت، فمن خالل الدراسة الميدانية وجدنا أن أغمب العمال ال يمتزمون بالوقت 

م بأفراد المحدد لمدخول أو الخروج من العمل، وذلك بسبب ارتباط العمال بالعالقات القرابية التي تجمعي
عائمتيم )تقديم المساعدة ألفراد العائمة، حضور المناسبات المختمفةـ تقديم خدمات خارج مجال العمل(، 

وينتج عن ذلك التأخر في الحضور لمدوام مما يجعميم يتأخرون في إنجاز عمميم المنوط بيم، وىو ما 
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عمميم بسبب حضور حيث أرجعت تخمف حضور العمال لمكان  5106توصمت إليو دراسة "قوني" 

أعراس أقاربيم ومعارفيم مما يسبب صعوبات في إتمام األعمال في الوقت المحدد، وكذا ما توصمت إليو 
من عدم احترام العمال لعنصر الوقت إال أن الدراسة أرجعت سبب ذلك لتواطؤ  5119دراسة "العقبي" 

ل حضور مناسبات األقارب سواء الرؤساء مع العاممين من أجل التخمف عن الحضور أو التأخر من أج

 السعيدة أو الحزينة.
السمبية فيتمثل في عدم تشبع العامل بقيمة الوالء التنظيمي، إذ تأثر  اتأما ثاني ىذه السموك

خاصة في المجتمع محل الدراسة قوية جدا، بسبب أنيا مبنية عمى  أقاربوامل بالعالقات التي تربطو بالع
ينة العمال المدروسة مجتمع يغمب عمى عالقاتو الوالء لمعائمة واألقارب أكثر الموروثات القبمية، فمجتمع ع

ىؤالء العمال لموالء التنظيمي الذي يتطمبو  رسيخما يسبب نوعا من الصعوبة في تمن الوالء لغيره، وىذا 
ين والئيم نظام إدارة الجودة الشاممة، وىذا الذي الحظناه عند العينة المدروسة من العمال، فبالموازنة ب

التنظيمي وبين والئيم لمعالقات القرابية، نجد ىذه األخيرة أقوى في التأثير من األولى ميما كانت 
 الظروف.

السمبية المسجمة ىو الفيم السيئ لألدوار والواجبات المينية داخل مكان العمل،  اتوثالث السموك
إذ تبمور لدى العمال من خالل التنشئة األسرية والعالقات القرابية التي نشأت عنيا أن تمبية متطمبات 

وية األقارب وحضور مناسباتيم أولى من الميام المينية لدييم، حتى أن ىؤالء األقارب لدييم األول

واألفضمية واألسبقية في تقديم الخدمات ليم عمى حساب الزبائن اآلخرين، وىذا خالف ما تتطمبو قيم إدارة 
 الجودة الشاممة، مما انعكس سمبا عمى جودة الخدمات المقدمة من طرف ىؤالء العمال.

الوقت  السمبية التي لوحظت لدى العمال فيو عدم تمكنيم من استغالل اتأما رابع ىذه السموكي
في العمل، ويرجع السبب في ذلك إلعطائيم األفضمية لمعالقات القرابية التي تربطيم بأفراد عائمتيم، 

فوجدنا أن أغمب العمال يستقبمون أفراد عائمتيم في مكان العمل، مما يحتم عمييم تخصيص الوقت ليم 

ت العمل في أداء عمى حساب وقت العمل، ىذا التخصيص يؤثر عمى مرونة استغالل العمال لوق
اإلتقان المطموبين منو، بينما يتطمب إنجازه دون الجودة و واجباتيم المينية، ما يسبب تأجيل العمل أو 

تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة تمكين العمال من استغالل الوقت في العمل بما يسمح ليم 

 تمكين الجودة والدقة في الخدمات المقدمة. من ضبط مياميم وفيم أدوارىم المينية، والذي يؤدي إلى
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السمبية التي لوحظت عمى عينة الدراسة ىو ضعف تكريس مشاركة  يةوكالسم المظاىرىذه وآخر 

العمال في العمل الجماعي داخل المؤسسة، والتي سببيا تأخر العمال في االلتحاق بالعمل في الوقت 
كذا تأجيل األعمال وتأخيرىا، وذلك راجع كمو إلى تمبية المحدد، أو سوء استغالل الوقت داخل المؤسسة و 

ىؤالء العمال لمتطمبات أقاربيم سواء ما تعمق منيا بعمميم داخل المؤسسة أو ما تعمق منيا بخارج مجال 

العمل، فقوة االرتباط التي تفرضيا ىذه العالقات القرابية تؤثر عمى العمال داخل العمل، فتجعميم ال 
ئيم في العمل، وباعتبار أن مبدأ تكريس مشاركة العمال يعتبر من المبادئ التي تقوم يتشاركون مع زمال

التي  أبرز المعوقاتعمييا قيم إدارة الجودة الشاممة، فإنو يمكن القول أن ىذه العالقات القرابية تعتبر من 
 تحول دون التطبيق الكامل لنظام إدارة الجودة الشاممة.

ة التي فحواىا أن العالقات القرابية مثميا مثل العالقات األسرية تعتبر وخمصت دراستنا إلى النتيج
التي ئري لقيم إدارة الجودة الشاممة، من أبرز المعوقات ذات التأثير الكبير والقوي عمى تمثل العامل الجزا

ن في سمبية، تحول بمجموعيا دون تحقيق الجودة والدقة الالزمي اتأفرز تأثيرىا عمى العامل خمس سموكي
 تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة.

 :بالنسبة لتأثير العالقات مع الجيران على تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاملة  

سمبية أفرزتيا وجود عالقات قوية مع  اتمن خالل دراستنا أن ىناك أربع سموكيفقد الحظنا 
 لشاممة، وىي:الجيران تحول دون تمثل العمال لقيم إدارة الجودة ا

ضعف الوالء التنظيمي، إذ لوحظ من خالل الدراسة الميدانية أن أغمب العمال متأثرون  أوليا
بعالقاتيم مع الجيران، فيم ييبون لمساعدتيم متى ما طمب ذلك منيم، ولو كان ذلك عمى حساب عمميم، 

إلى التغيب أو الخروج من مما يثبت أن ليؤالء العمال ضعفا في الوالء التنظيمي، إذ يصل األمر بيم 
مكان العمل بسبب قضاء خدمة ألحد جيرانيم أو بسبب وجود مناسبة ما لدييم، وىذا ما يعيق تمثميم لقيم 

 إدارة الجودة الشاممة.
عدم استغالل الوقت المحدد إلنجاز العمل، ومرد ذلك تخصيصيم ليذا الوقت من أجل  وثانييا

يق تقديم الخدمة ليم إن تعمق األمر بمجال عمميم، أو الخروج توطيد عالقاتيم بجيرانيم سواء عن طر 
والتغيب، وىذا يحرم العمال من استغالل الوقت المحدد إلنجاز العمل، ما أثر عمى جودة العمل ودقتو، 

وىو خالف ما تنص عميو قيم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة التي تمزم العامل بأن يستغل وقت عممو من 
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تحقيق الجودة الالزمة في عممو، مما يجعل ىذا السموك معوقا لتمثل العامل لقيم و تو أجل تحسين كفاء

 إدارة الجودة الشاممة.
السمبية التي سجمت خالل الدراسة الميدانية فيو عدم فيم العمال ألدوارىم  اتالسموك وآخر ىاتو

وواجباتيم المينية، ويتمثل ذلك في عدة مظاىر منيا تفضيل جيرانيم عمى باقي الزبائن فيما يتعمق بتقديم 

مما  الخدمات، وكذا تضييع الوقت في استقبال ىؤالء الجيران عمى حساب تقديم الخدمة لمزبائن اآلخرين،
يجعل عمميم يفتقد لإلتقان والدقة الالزمين، والمذان يعتبران من أىم مبادئ إدارة الجودة الشاممة التي تحقق 
الجودة المطموبة في العمل، وفقدان العامل لياتين القيمتين بسبب تأثير ىذا السموك السمبي يعيقو عن 

 التمثل لقيم إدارة الجودة الشاممة بصفة عامة.

يو عمى أننا لم نقف عمى دراسة جادة تبحث في مدى تأثير العالقات مع الجيران عمى ويجدر التنب
 تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة، وبالتالي تأثيرىا عمى جودة الخدمات المقدمة.

وخمصنا في النياية إلى أن العالقات مع الجيران والتي فرضتيا بيئة المجتمع الذي ينتمي إليو 
المدروسة، تؤثر سمبا عمى تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة، إذ من أىم آثارىا ىو نقص عمال الفئة 

 الدقة والجودة المطموبين في العمل، والمذان يعتبران اليدف الذي تسعى إليو قيم إدارة الجودة الشاممة.

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  -2

دة الشاممة تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجو  المعوقات الثقافية التي تحول دونإن دراسة 

فرعية ىي: القيم االجتماعية، العادات والتقاليد، األمثال الشعبية، االحتفاالت  عوامل( 4حصر في أربع )تن
 الدينية والثقافية.

 :بالنسبة لتأثير القيم االجتماعية على تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاملة  

 لقيم إدارة الجودة الشاممة وىي: الجزائري تمثل العامل تؤثر وتعيقسمبية  اتاستنتجنا وجود أربع سموكفقد 

ضعف نسبة الوالء التنظيمي، إذ لوحظ لدى العمال أن الثقافة السائدة في المجتمع الذي يعيشون  
ذلك مرده في األمانة، و  من أنيم يتمتعون بخمقفيو ال تحثيم عمى تنمية الوالء التنظيمي عندىم، بالرغم 

الغالب إلى تأثر النسيج المجتمعي ببعض مظاىر الحياة المادية التي ال تعير لألخالق أية اعتبار، ألن 
إلى نفس النتيجة  0990ىدفيا ىو تحقيق الرغبة عمى حساب األخالقيات، وقد خمصت دراسة "غياث" 

القيم االجتماعية كوحدة المنطقة والقبيمة،  حيث فسر عدم طاعة العمال لمقيادة اإلدارية بسبب اختالف
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م التي أقرت أن العوامل الثقافية لممجتمع والتي يحمميا العامل معو لممؤسسة 5118وكذا دراسة "بوقرة" 

 .5106نفس النتيجة توصمت إلييا دراسة "بن عثمان" سيا في تحديد السموك التنظيمي، و تمعب دورا أسا
 ل ىذه الثقافة تعتبر معوقا لتمثمو لقيم إدارة الجودة الشاممة.بالتالي فإن تأثر العامل بمثو 

، إذ السمبية الثانية في عدم التمكن من استغالل الوقت المحدد لمعمل اتالسموكي مظاىر وتتمثل

رحمتو( تعتبر من أىم المؤثرات عمى تشبع ة السائدة المعبر عنيا بـ )ربي و الثقافأن نظام سير المجتمع و 
واضح في تأخر العمال في الحضور و فيوم احترام الوقت، وتجد ىذا منعكسا بشكل جمي و مبيا لالعامل 

التي تحول دون أن يستطيع العامل ضبط عممو ضمن الوقت يبات المفاجئة دون سابق إنذار، و كذا التغو 
الجودة في إما تأخير لمعمل أو تأجيل لو، وىذا ما ينجر عنو فقدان اإلتقان و  المحدد لذلك، مما نتج عنو

 العمل
حيث خمصت إلى أن االمتداد الثقافي لمقيم السائدة  5108قد اتفقت نتائجنا مع نتائج دراسة "بوفارس" و 

مى تشبع العمال بقيمة اإلتقان، ال عحترام الوقت الرسمي لمعمل، و في المجتمع ال تشجع العمال عمى ا
م في المواعيد الستعمال المصطمحات التحكصعوبة ضبط العامل لموقت و  0990" أرجعت دراسة "غياثو 

كذا خمصت وقت الظير، وقت العشاء .....(، و الفضفاضة السائدة في المجتمع مثل )صباحا، مساء، 
إلى أن ثقافة العامل المكتسبة من مجتمعو ال توفر لديو فيما عميقا لمفيوم احترام  5118دراسة "بوقرة" 

ما عن مجموعة النتائج السابقة إذ أقرت أنو ال يوجد بتاتا اختمفت تما 5106الوقت، بينما دراسة "قوني" 

 أي تأثير لمعوامل االجتماعية لمعمال عمى إدارة الوقت داخل المؤسسة.
ي يعيش فيو عمال العينة المدروسة ال تساعدىم عمى التحمتي أن ثقافة المجتمع المما سبق نخمص إلى 

ة المجتمع ىنا أيضا معوقا لتمثل العامل لقيم إدارة الجودة عميو فتعتبر ثقافبقيمة استغالل الوقت المحدد، و 
 الشاممة.

ي العمل الجماعي في ىي عدم تكريس مبدأ مشاركة العمال ف السموكية السمبية ىاتو المظاىروثالث 

يبرز ذلك من خالل عدم تشجيع ثقافة المجتمع السائدة عمى تشبع العمال بقيمة التضامن المؤسسة، و 
يرجع سبب عدم حث ثقافة المجتمع عمى ذلك السيطرة متع أغمب العمال بيذا الخمق، و ت والتعاون رغم

الذي يطغى الظيور( في حياة الناس و التدريجية لممظير المادي )النرجسية الفردية، حب التممك، حب 

حيث أقرت أن  5106عمى تشبع الناس باألخالق الحميدة، نفس النتيجة خمصت ليا دراسة "بن عثمان" 
ة أن المؤسسمال ىي الوعي الخاص بتشكيل قيم وثقافة تنظيمية، و رجعية االجتماعية التي ينيل منيا العالم
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 0955قيمو ال العكس، نفس النتيجة أيضا وصمت ليا دراسة "جولدير" وجب أن تطبع المجتمع بثقافتو و 

توافقيم في يم و ى نحو واضح في اتجاىات األفراد وفي عالقاتحيث رأت أن البيئة المحمية تؤثر عم
 المصنع.

بالتالي نخمص إلى أن ثقافة المجتمع السائدة ال تشجع عمى تنمية مبدأ تكريس مشاركة العمال في العمل و 

 ال عمى تمطيف األجواء، فيي تعتبر معوقا لتمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة.و  الجماعي
ي الخمط في فيم حجم المسؤوليات الدراسة ىالسموكية السمبية المالحظة من خالل  ىذه المظاىر وآخر

ية يتضح ذلك تصريح الكثير من العمال عمى أن ثقافة المجتمع ال تشجع عمى تنموالواجبات المينية، و 
المحافظة عمى ممتمكات المؤسسة عمى الرغم من أن ىذا السموك متجذر في شخصيات قيمة األمانة و 

 األفكار السمبية التي انتقمت إليو بسبب نزوحبالممارسات الدخيمة و بع المجتمع العمال المبحوثين، فتش
ىروبا من األوضاع األمنية تارة، عممت عمميا بمرور الزمن لترسي في األفراد لمعمل في الجنوب تارة و 

لقيم يعتبر معوقا لتمثل العامل وىذا ما السموكية االيجابية، مظاىر زنا لمالمجتمع ثقافة المادة التي ال تقيم و 
 إدارة الجودة الشاممة.

السموكية اإليجابية كاألمانة التي يتحمى بيا كل العمال  مظاىر ننكر أننا سجمنا أيضا بعض الغير أننا ال
التام كذا وعييم رغم عدم وضوحيا في مكان العمل، و كذا التشبع بقيمة العمل الجماعي ين، و بحوثمال

نيم تمتعيم بحس تحمل كما سجمنا لدى نسبة كبيرة م احترام المواقيت،بضرورة اإلتقان في العمل و 

غم تسجيمنا ليذه ر المحافظة عمى ممتمكات المؤسسة، و ذلك ما برز من خالل وعييم بضرورة المسؤولية و 
السموكية االيجابية إال أنيا ال تعد معيارا لمحكم عمى تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة، إذ ال  مظاىرال

بة معينة في ذلك، بل يستمزم توفر كل القيم اإليجابية دون وجود ألي قيمة سمبية، يكفي تسجيل نس
التي يتفاعل معيا العمال في كل وقت تعتبر من أىم ع و وبالتالي فإن القيم االجتماعية السائدة في المجتم

 المعوقات التي تحول دون تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة.

 ف :التقاليد على تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاملةت و بالنسبة لتأثير العادا 

من شأنيم أن يعيقا تمثل العامل  ينن سموكيين سمبيمظيرين خالل دراستنا الحظنا وجود م
 : الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة
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عن أوقات عدم وجود انضباط لدى العمال، وتظير مالمحو في مظاىر التغيب والتأخر أوليما 

المجتمع الذي ينتمي إليو بسبب النمط المعاش في راجع مرد ذلك العمل، وكذا تأخير العمل وتأجيمو، و 
بعض العادات والتقاليد التي تحكم سيره، ورأينا أنو من بين ىذه العادات  فيو مجتمع تغمب عميو العمال،

و بين أفراد المنطقة )القصور(، لحي أالتكمف في إكرام الضيف والسرعة لممساعدة والتضامن بين أفراد ا

قد جزء ال ينفصل من ىذا المجتمع، و  لذلك نجد ىذا التأثير من العادات حيا في حياة الناس، والعمالو 
جل العادات المرتبطة التي ترى أن العمال يضحون بعمميم من أ 5106وافقت نتائجنا نتائج دراسة "قوني" 

تمع الدراسة في البحثين واحد وىو )المجتمع األدراري(، كما جاءت ىذا التوافق راجع ألن مجبالضيافة، و 
جتماعية غير الرسمية التي ترى أن ىناك سيطرة لمضوابط اال 0947النتائج متوافقة مع دراسة "وارنر" 

 األعراف عمى سموك العاممين.كالعادات و 
تمثل التي تحول دون ت عمى المجتمع يجعميا من المعوقااألعراف ولذلك فإن سيطرة ىذه العادات و 
 العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة.

مرده بية ىو فقدان عنصري الجودة واإلتقان في العمل عند العمال، و السموكية السم ىاتو المظاىروثاني 

فرض القيام بواجب إكرام الضيف، ىذه ب عادات المجتمع كحضور الحفالت واألفراح، و سبب تغم
نتمي إليو فئة العمال المبحوثة تطغى بقوة بحكم النسيج ياىر التي تطغى عمى المجتمع الذي المظ

نتيجة تغمب ىذه العادات تمخص في الغيابات المتكررة، الخروج من نو أسره واحدة، و المجتمعي المترابط كأ

باشرة يؤثر بدوره م الذية استغالل الوقت المحدد لمعمل، و العمل دون سابق إنذار، مما يفقد العامل قيم
يقمل من تشبع العامل بقيمة اإلتقان في عممو، ليذا تعتبر ىذه العادات من عمى جودة العمل المطموب، و 

 معوقات تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة.

  أما بالنسبة لتأثير االحتفاالت الدينية والشعبية على تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة

تعيق تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة سموكية  مظاىرفقد خمصت دراستنا لوجود ثالث  :الشاملة

 تتمثل في:الشاممة وىي 
اب أليام من تجمت مظاىره في الغييما يخص احتراميم لقيمة الوقت، و وجود خمل عند العمال ف 

جتمع العينة المدروسة، لما لو من الوعدات التي ليا األثر القوي في نفوس أفراد مأجل حضور الزيارات و 

بسبب ىذه الغيابات الطويمة يضطر العمال لتأجيل عمميم دينية التي تحكم المجتمع، و تعمق بالمظاىر ال
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اإلتقان لعمميم المطموب  لوقت آخر، مما يجعميم يستدركون ىذا التأخر دون مراعاة لجانب الجودة أو

أجل  التي أقرت تضحية العمال بعمميم من 5106دراسة "قوني" اتفقت النتيجة مع ما توصمت لو منيم، و 
بالتالي فإن ىذا المظير تفاق ىو وحدة المجتمع المدروس، و المقامة بالمنطقة، ومرد اال حضور الزيارات

 من القيم االجتماعية يعوق تمثل العاممين لقيم إدارة الجودة الشاممة.

م فيم العمال لدورىم وواجباتيم المينية في العمل، إذ لو وجد ىي عد السموكية السمبيةالمظاىر  ىاتووثاني 
الزيارات عمى حساب عمميم، فنظام إدارة الجودة الشاممة يستمزم عدم لما لبى العمال دعوات الوالئم و  ذلك

تغمب عمى مناحي ثقافتو  ثةعينة المبحو الالت سواء كانت دينية أو شعبية، ولكن تأثر العامل بيذه االحتفا
الئم التي تقام من أجل الختان أو الو لدينية كالزيارات، والمناسبات المختمفة كالسمكة و تداد باالحتفاالت ااالع

ال )التوبر( الذي يقام حتى االحتفاالت الشعبية ليا نصيبيا من ىذا االعتداد لدى العمال كاحتفالحجاج، و 
أثرىا عمى وعي العمال بأدوارىم  االحتفاالت الدينية تترككل سنة، وكل ىذه المظاىر الفمكمورية و 

نسيج المجتمعي الذي يتأثرون بو ويؤثرون فيو، وواجباتيم المينية بحكم كونيم جزءا ال يتجزأ من ىذا ال
تمثل العامل لقيم إدارة  التي تحول دون اتمعوقال ثقافية تعتبر من أبرزال مظاىر والعواملإن ىذه الفعميو و 

 الجودة الشاممة.
حين السموكية السيئ ىو ضعف الوالء التنظيمي لدى العمال، إذ أنيم بمجرد أن ت اىراتو المظآخر ىو 

الشعبية بالمنطقة حتى تجد أن أغمب العمال يتغيبون عن العمل بدعوى مواعيد االحتفاالت الدينية و 

الجيد الذي يصرف من أجل إحيائيا، في حين أن الواجب حضورىا، وما يستتبع ذلك من الوقت و 
مقيام بالميام المطموبة منيم في العمل، بل قد تجد بعضيم يستعمل حتى سيارات العمل من أجل صرفيما ل

التنقل لئال تفوتو مراسم من ىذه االحتفاالت، مما نستنتج منو أنيم لم يطوروا في وعييم أدنى والء لمؤسسة 
يحول  اً قن ىذا يعد معو و بالتالي فإ ؛نسياق وراء ىذه الحفالت الموسميةالعمل يكون رادعا ليم عن اال

 دون تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة.

الشعبية المنغرسة في المجتمع ليا تأثير قوي عمى فيم العامل ما سبق فإن لالحتفاالت الدينية و و استنادا ل
إدارة لدوره وواجبو الميني تجاه مؤسسة العمل، مما يجعميا من أىم المعوقات لتمثل العامل الجزائري لقيم 

 الجودة الشاممة.

، كالوالء التنظيمي إال أننا سجمنا لدى البعض من العمال بعض النسب العالية من القيم السموكية اإليجابية
ىم من الحظنا أن لدييم مستوى تعميميا عاليا أو أنيم ليسوا من خرين، و آعند بعضيم، واالنضباط عند 
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يا تالحتفاالت ثم انقشع عنيم غبار حقيقتيا فمم ينخدعوا ببيرجأبناء المنطقة، فيم إما كانوا متأثرين بيذه ا

ارنة زينتيا عمى حساب عمميم، أو لم يتأثروا بيا بحكم غربتيم عن المنطقة فال يرون ليا أي أىمية مقو 
 اإلتقان، ممااألمانة و الوالء التنظيمي و  ما يسمى بحسعندىم  ك التمسنابعمميم الذين يرتبطون بو، ولذل

 .عمميم ومياميموجود الجودة في  انجر عنو

جودة الشاممة من انعدام رغم ىذا فإنيم يبقون فئة قميمة غير مؤثرة بالنظر لما يستمزمو نظام إدارة الو 
العامل لقيم إدارة  تمثلرز المعوقات التي تحول دون الشعبية من أبالخطأ، وعميو تبقى االحتفاالت الدينية و 

 الجودة الشاممة.
 

 
 

 تأثير األمثال الشعبية على تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاملة:وبالنسبة ل  

 الجزائري سموكية سمبية تحول دون تمثل العامل مظاىر ج دراستنا إلى وجود ثالثفقد خمصت نتائ

 لقيم إدارة الجودة الشاممة وىي: 
ببعض األمثال الشعبية التي عدم المساىمة في تمطيف أجواء العمل، إذ يالحظ بشدة تأثر العمال 

...(، ، لي يتكل عمى غيره يبات بال عشاتنفخ في نرجسية األفراد كقوليم )المكسي برزق الناس عريان

يتنافى مع  وترسخ ىذه األمثال في حياة المجتمع حولتيا ألن تكون مبادئ ال يحيد عنيا البعض، وىذا ما
التي تعمد لتنمية الشعور باالنتماء لمجموعة العمل وبالتالي قيم إدارة الجودة الشاممة ما تقوم عميو مبادئ و 

العدائية المنبثقة من  فاعل عمى مستوى العمل الجماعي، وىذه المظاىرالتالمساىمة في تمطيف األجواء و 
 األمثال الشعبية تعتبر من المعوقات األساسية لتمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة.

وكية السمبية المسجمة ىو عدم االنضباط المالحظ لدى العمال في أداء عمميم، السم مظاىرثاني ىذه الو 
رىا بالرزانة يتباع الصوف.....( وغيبعض األمثال الشعبية مثل )ربي ورحمتيو و  منيم عمى فحوى اتكاالً 

تجد م لعمميم، فتأديتي فيالتي تغرس في الفرد الخمول والكسل واالتكالية، وىو ما الحظناه عند العمال 
أخرين، بحجة أن العمل ال ينتيي وال حرجون في تأخير عمميم أو الحضور لمعمل متالكثير منيم ال ي
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دارة الجودة الشاممة في العمل، وبالتالي فيذه المظاىر ىو خالف ما يتطمبو تطبيق نظام إحاجة لمعجمة، و 

 الجودة الشاممة.تمثل العامل لقيم إدارة التي تحول دون معوقات أبرز الالقيم تعتبر من و 
قد يي ضعف الوالء التنظيمي عندىم، و السموكية السمبية المسجمة لدى العمال ف ىذه المظاىرأما ثالث 

ر معاني ىاتو تأثيرىا عمى عنصر الوالء التنظيمي، إال أن تأثيب البعض عالقة األمثال الشعبية و يستغر 

ي االنطباع بأن ىؤالء العمال ال ييميم إن اعطي لمعور، اهلل غالب يا الطالب( تعطاألمثال مثل )كور و 
ال يعدو ييا قيم إدارة الجودة الشاممة، و تم عمميم بالجودة المطموبة أو وفق معايير اإلتقان التي تنص عم

 يم األمرتيأتي في مقابمو أجر ينتفع بو، وىذا يبين مدى ضعف والئيم لمؤسس األمر عندىم سوى أنو عمل
بالتالي فيذا المظير ية، و المؤسسة عمى غيرىا من المصالح الشخصالعمل و  ذي يستمزم أن تقدم مصمحةال

 السموكي يعيق تمثل العامل لقيم إدارة الجودة الشاممة.
و يجدر بنا أن ننوه عمى أننا لم نقف عمى أي دراسة في حدود إطالعنا وبحثنا عنيت بتأثير األمثال 

، وال حتى من درست تأثيرىا عمى نظام الجودة الشاممة ممةلعامل لقيم إدارة الجودة الشاالشعبية عمى تمثل ا
 أو أجنبية. أو عربية ككل، سواء دراسات وطنية

الثقافية المدروسة في بحثنا تعتبر كمعوقات أساسية عمى تمثل  عواملوعموما فيمكن القول بأن ىذه ال
 ية سمبية.سموك مظاىرم إدارة الجودة الشاممة بما تغرس فيو من العامل الجزائري لقي
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 ةــــــخاتم
ا بيا في ي قمنالت تحميالتنا النظرية والميدانيةمن خالل دراستنا و في األخير   ما يمكن استنتاجو

، أن ىذه الشاممةدة إدارة الجو  لقيمالجزائري تمثل العامل ل الثقافيةالسوسيو  المعوقات ىاتو الدراسة حول
التي تمثل جوار و مع العالقات قرابية، أو عالقات سرية، أو األ سواء كانت متعمقة ببيئة العامل المعوقات

شر عمى مدى التزام تؤثر بشكل مبا االجتماعية المكونة لشخصية الفردالعوامل من أىم في مجموعيا 
ية ذه العوامل كانت دائما ليا األسبق، حيث أن ىبمختمف أنواعيا الشاممة إدارة الجودة لقيموتمثمو العامل 

الحظنا أن قد قواعد العمل في ظل نظام إدارة الجودة الشاممة، و ة بينيا وبين التقيد بمبادئ و حين الموازن
الترابط الشديد بالذي يتسم  األدراري داخل المجتمعية النصيب األكبر ليذا التأثير لمعالقات األسر 

 .عالقاتعمى ىاتو ال المحافظةو 
ال يعني ىذا أن باقي العوامل االجتماعية ليس ليا ذات التأثير، فالمجتمع األدراري يعطي أىمية و 
ذلك بسبب تشبع لعالقات القرابية والجيرة، و ا –ال تقل عن األىمية الممنوحة لمعالقات األسرية  -كبيرة 

 والمحافظة عمييا.راد ىذا المجتمع بالقيم الدينية التي تنص عمى ىاتو القيم أف
بالنسبة لتمثميم لقيم  مالعالتأثير عمى ال لعوامل الثقافية كان ليا نفسمما الحظناه أيضا أن او 

القيم اإلجتماعية  يشون فيو، إذ نالحظ أنالذين يع ذلك بسبب طبيعة المجتمع، و إدارة الجودة الشاممة
داخل ن تأثيرىا بارزا بالتالي كا، و عمالال وسموكياتأثر بالغ في توجيو أفكار  ليا قاليدلتلعادات واوا

، حيث أن تمسكيم وتشبثيم بيا جعميا تعتبر كمعوقات لتمثل لقيم إدارة الجودة المؤسسة التي يعممون بيا

 .الشاممة
 بيا المجتمع األدراري الشعبية التي يتميزسبة لتأثير االحتفاالت الدينية و نفس األمر لوحظ بالنو 

ة التي تعتبر من الموروث أن نغفل ميزة األمثال الشعبي ، دونإدارة الجودة الشاممة عمى تمثل العامل لقيم

بالتالي تؤثر ة التي تشكل المجتمع، و القيم االجتماعيممنطقة، والتي تترجم المبادئ و الشعبي والثقافي ل
رىا في التي تترجم بدو و  مبادئوشكل مباشر عمى تفكير العامل وتصقل وتبمور من أفكاره وشخصيتو و ب

 .سمبية حين يتعمق األمر بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة شكل سموكيات
ية ليا األثر البارز عمى قافالثشدة أن ىذه العوامل االجتماعية و بن النتائج التي خمصنا ليا تؤكد و إ

أن  ، إالا نفس ىذه العوامل مع ما ليا من إيجابيات في تكون الفرد، و وعمى توجيو سموكياتو تفكير العامل
بشدة، بحيث يمكننا الجزم أن ىذه العوامل دارة الجودة الشاممة كان سمبيا و أثرىا عمى تطبيق نظام إ
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ثقافية التي تحول دون تمثل العمال لنظام إدارة -بانفرادىا أو اجتماعيا تعتبر من المعوقات السوسيو

 الجودة الشاممة.
التي من شأنيا أن تقمل أو تضعف ىاتو وعميو ويمكن تقديم بعض التوصيات واإلقتراحات 

 المعوقات التي تقف أمام تمثل العامل الجزائري لقيم إدارة الجودة الشاممة، وىي عمى النحو التالي:

  يجب اتخاذ اإلجراءات الصارمة من طرف مسؤولي المؤسسات اتجاه العمال لتجنب السموكات
 م إدارة الجودة الشاممة.السمبية التي من شأنيا أن تحول دون تمثل العمال لقي

  مما يحقق  بين األفراد داخل المنظمة، تعاونيالوضع تحفيزات وامتيازات من أجل تشجيع العمل

 وحدة بينيم وبالتالي تحقيق الجودة.
 .تكثيف الدورات التدريبية لمعمال التي من شأنيا تعزيز قيم إدارة الجودة الشاممة لدييم 
 التي من شأنيا تعزيز قيم إدارة الجودة الشاممة لدييم. تكثيف الدورات التكوينية لمعمال 
 .تعزيز الوالء التنظيمي لمعمال عن طريق خمق تحفيزات في العمل 

  توظيف اليد العاممة الكافية لتغطية األخطاء التي تحدث جراء تأثر العمال بالعالقات اإلجتماعية
 والقيم الثقافية.

  وى عالي من التعميم، األمر الذي يولد لدييم الوعي لدييم مست الكوادر الالزمة الذينتوظيف
 والمعرفة الالزمة بنظام إدارة الجودة الشاممة.

 .دارة متخصصة لتطبيق إدارة الجودة الشاممة  بناء ىيكل تنظيمي مناسب وا 
 .تزويد العاممين بنشرات توعوية دورية خاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاممة 
  مرحمة اإلدارة التقميدية إلى إدارة الجودة الشاممة.تدريب العاممين لإلنتقال من 
 .تشكيل فرق العمل من أعضاء لدييم القدرة عمى تحميل وحل المشكالت 

  اإلستفادة من اقتراحات العمالء في تحسين جودة الخدمات المقدمة ليم وذلك لتحسين سموكياتيم

 التي تعبر عن تمثميم لقيم إدارة الجودة الشاممة.
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 وسيوثقافية لمعامل عمى إدارة الوقت داخل المؤسسة الجزائرية،تأثير العوامل الس كىيبة قكني ، -239
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