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 إالسالم�ة العلومو  لكیة العلوم إال�سانیة و �ج�عیة
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 م��ص الدراسة

حيث عملنا ،تأث�� القيم �جتماعية ع�� الفعل التنظي�� عن �دفت إ�� الكشفراس�نا �اتھ دراسة وصفية تحلي��،د

وكذا تم الر�ط ب�ن . ع�� الر�ط ب�ن القيم �جتماعية وانضباط العمال �� العمل ومدى تأثر العالقات امل�نية ��ذه القيم

ع، �ذا الر�ط ش�ل القيم �جتماعية وإجراءات العمل واملشا�ل امل�نية ملعرفة مدى تأثر�ا بالقيم السائدة �� ا��تم

اف��اضات الدراسة املسقطة ع�� ميدان مدير�ة ال��يد وتكنولوجيات �عالم و�تصال بادرار �ذا �خ�� الذي لھ 

  .خصوص�تھ السوسيوثقافية ال�� من شأ��ا إعطاء من�� خاص لنتائج الدراسة

الحظة باملشاركة، املوزعة ع�� أفراد مجتمع قد وظف إلجراء �ذه الدراسة املن�� الوصفي وتقني�� �ستمارة مدعمة بامل

و�عد إجراء العمليات .استمارة ممثلة ألفراد مجتمع البحث 52البحث عن طر�ق امل�� الشامل حيث تم ا��صول ع�� 

تم . وا��صول ع�� ا��داول التكرار�ة ال�� تم تحليل�ا إحصائيا وسوسيولوجيا �SPSSحصائية باستخدام برنامج

�� إ�� إجابة ع�� السؤال ا��وري للدراسة أين تم التأكد من وجود تأث�� للقيم �جتماعية ع�� الفعل التوصل �� �خ

  .التنظي�� لدى العمال باملؤسسة محل الدراسة

 ...)اقتصادية،،أخالقية ثقافية(دورا أساسيا �� املؤسسة،فالقيم �جتماعية  املعطى السوسيوثقا�� يلعب حيث نجد

تكر�س الثقافة لف�� تدخل �ل مجاالت ا��ياة، و�ـش�ل عائقا تنظيميا ، �ش�ل معطى حقيقـي �� مجتمعنا ا��زائري 

  .التنظيمية العقالنية ال�� �عت�� الر�ان ا��قيقـي لنجاح املؤسسات

Abstract 
Our study is a descriptive analytical study,aimed to detect the effect of social values on 

organisationnel act,where we worked on the link between social values and discipline of workers at work 
and the impact of professional relations to these values.As well as the link between social values,work 
procédures and Professional problems to see how affected the society prevailing values, this linkage form 
of the projected study assumptions on post Directorate for information and communication technologies 
field in Adrar,this latter who has Socio-cultural privacy that would give a special turn to the results of the 
study. 

       It has been recruited to conduct this study the descriptive approach and two form techniques 
supported with shared note to take part, distributed to the research community members through a 
comprehensive survey which was obtained on 52forms represented them. After conducting operations 
using SPSS statistical software and get the frequency tables that have been statistically and sociologically 
analyzed. It was reached in the last to answer the central question of the study where it was ascertained 
the existence of the influence of social values on organizational act of workers in institution under study. 

Where we find Socio-cultural given plays a key role in the organization,where social values
(cultural,moral,economic, ...)pose a real given in the Algerian society,they enter all areas of life,and are an 



organizationally impediment to devote rational organizational culture,which is the real bet for the success 
of enterprises. 

 
 
Résumé 
Notre étude est une  l'étude analytique de ces circonstances descriptive,visant à détecter l'effet des 

valeurs sociales sur loi organique, où nous avons travaillé sur le lien entre les valeurs sociales et la 
discipline des travailleurs au travail et l'impact des relations professionnelles à ces valeurs. Aussi bien que 
le lien entre les valeurs sociales et les procédures de travail et des problèmes professionnels pour voir 
comment affecté les valeurs dominantes dans la société, cette forme de liaison des hypothèses d'étude 
projetés sur la direction des postes et technologies de l'information et la communication 
 d'Adrar qui une intimité a socio culturel qui donnerait une tournure particulière aux résultats de l'étude. 
Embauché pour mener cette étude approche descriptive et la forme de la note technique soutenu pour 
prendre part,distribué aux membres de la communauté de la recherche à travers une vaste enquête qui a 
été obtenu sur 52 représenté une forme aux membres de la communauté des chercheurs. Après avoir mené 
des opérations en utilisant le logiciel statistique SPSS et obtenir les tableaux de fréquences qui ont été 
statistiquement analysées et sociologie.  
Dernièrement et pour répondre à la question centrale de l'étude où il a été constaté l'existence de 
l'influence des valeurs sociales sur loi organique en institution des travailleurs à l'étude. 

Où nous trouvons le donné socio culturel joue un rôle clé dans l'organisation,les valeurs sociales 
(culturel, moral, économique, …)pose un véritable donnés dans la société algérienne,ils entrent dans tous 
les domaines de la vie,et sont un obstacle, qui consacrent effectivement la culture organisationnelle 
rationnelle qui est le vrai pari pour le succès des entreprises.  

 

 



 

 أ 

  مقدمة

ن السياق مبعزل ع اإلنسانوأمناط الفعل اليت ميارسها  اإلنساينحتليل السلوك  ليس من اليسر

ال من حيث العوامل املؤثرة ،وال ميكن عزله عنهرد جزء من التنظيم الذي حييط به،فالفاالجتماعي الذي ينتجها،

 واإلنساينفهم السلوك االجتماعي  ال ميكنوعليه .وال من حيث اآل�ر املرتتبة على هذا السلوكيف سلوكه 

  .�لفاعلنيمبعزل عن التنظيم االجتماعي والبيئة احمليطة 

تشكيال�م التقليدية اليت تعد  إىلمشاعر تشدهم متضاربة، مشاعريف ذوا�م حيملون  األفرادكان   ملاو 

. التعامل معها بوجهة من الوجوه إىلمدفوعني يثة املؤسسة احلد إىلومشاعر االنتماء هي األساس، إليهم�لنسبة 

 السلوك حتمل منوذجني من املنظومات النموذج الذي ألمناطواملعايري احملددة  لذلك �تت املنظومة الثقافية والقيم

  .املرجعي لكل عامل يف إطار التنظيم اإلطاريشكل  والنموذج الذي�ملؤسسة،ل تقتضيه طبيعة العم

القيم بنماذج من  الذي حياول الكشف عن ارتباطسياق تكمن أمهية موضوع الدراسة و يف هذا ال

هذا  هعكسوما يعلى نسق املؤسسة االجتماعي للبناء  النسق القيمي�ثري  يف حماولة إلبرازاألفعال التنظيمية،

الثقافة التنظيمية السائدة والعالقات بني العمال مما حيدد طبيعة ،التأثري على أفعال العمال داخل التنظيمات

  .ومسؤوليهم يف املواقف املهنية

مدخال  ية اليت تتخذ من النظرية النسقيةالسوسيولوج وقد جاء هـذه الدراسة فـي سـياق الدراسـات

�ثري القيم االجتماعية على الفعل "بـ اوقد مت ومسهاملؤسسة اجلزائرية، يفالفعل التنظيمي لتحليل ومعاجلة 

  "التنظيمي لدى العامل اجلزائري

 وحندد حىت نفهمبحث عن املوجهات أو األطر املرجعية للفعل اإلجتماعي لل يف دراستنا وقد انطلقنا

 واألفعال والتفاعالت املوجه للسلوكاتالدور احملدد أو ومضمون النسق الثقايف والقيمي الذي يلعب  طبيعة

  .اإلجتماعية اليت تتم داخل هذه املؤسسة

 الدراسة يف شقني أساسيني مها اجلانب النظري واجلانب امليداين يف تراتبية فصول وإلمتام ذلك تساق 

 سةوأسباب اختيار املوضوع،وأهداف الدراوفرضيات الدراسة،،متثل يف إشكالية البحث طار منهجيتبدأ �

وقد مت وضع ،مث شـرح بعض الدراسات السابقة األساسية يف الدراسةض املفاهيم بع والتطرق إىلوأمهية املوضوع،

  .هذا كله يف الفصل األول

الثاين والثالث والرابع  فصول هـي الفـصل ثالثكذلك انطلقت هذه الدراسة من إطار نظري جاء يف         

ماهية القيم تناولنا فيه  اجلزء األول،قسم إىل جزئنيوقد القيم االجتماعية  حيث تناول الفصل الثاين .واخلامس

.هـــمية التصنيف واأل إىل إلضافة�ها خصائصو  مفهوم القيم االجتماعية حيث تضمن  االجتماعية  



 

 ب 

 المحددات االجتماعية تضمن إذ،القيم االجتماعية يف الفكر السوسيولوجي الثاين عاجلنا فيه زءاجلأما 

تعمق أكثر وللاالجتاهات الفكرية املفسرة للقيم، إىلإضافة  هذا.لقيملالتدرج اهلرمي و  القيم االجتماعيةب كتساال

  .ألهم روادهمناذج من األطروحات السوسيولوجية  أبرز� االجتماعي االجتاه يف

ماهية  إىل األول زءطرقنا يف اجلت،يف الفصل الثالث قمنا بدراسة الفعل االجتماعي والفعل التنظيمي

 .مناذج من األطروحات حول الفعل االجتماعي إىل �إلضافة هأنساقو  هكو�تفتضمن التعريف به ومب االجتماعي الفعل

ماكس (النظر�ت املفسرة له مت شرح أهممث وأمهيته، الفعل التنظيمي إىلالثاين فتطرقنا فيه  زءاجل أما

 .)�رغفريد كروزي و ميشال  ،�لكوت �رسونز،فيرب

اخلصائص  فحدد�،والفعل التنظيمي يف املؤسسة اجلزائريةاالجتماعية لقيم ل خصصناه يف الفصل الرابع

 االجتماعية مناذج من الدراسات املفسرة للقيم مث أبرز�.ئرية وانعكاسها على أفعال العمالالقيمية للمؤسسة اجلزا

،اجلياليل اليابس،سعيد علي الكنز،سعيد شيخي،أمحد هين( منلكل  والفعل التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية

 .)دمحم املهدي بن عيسىو اعمر

 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانيةاملتضمن اخلامس فصل الوبعد هذا اإلطار النظري تناولنا 

جمتمع  �دحدكما .هاج واألدوات املستخدمة فـياملنه،مت حتديد جماالت الدراسة حيثوخصائص جمتمع البحث،

وقد .�درار د وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالديرية الربيمب وهذا همت استخدام املسح الشامل ألفراد أينالدراسة 

أما اجلزء الثاين من هذا .مدعمة �ملالحظة �ملشاركةوهذا بتطبيـق تقنية االستمارة مت استخدام املنهج الوصفي 

  .ثقافية �تمع الدراسة اخلصائص الشخصية والسوسيولعرض الفصل خصص 

مبديرية الربيد  القيم االجتماعية املوجهة الختيارات الفعل التنظيمي بعنوان الفصل السادس

 املدرجة يفاخلاصة �لفرضيات  ملناقشة وتفسري البيا�ت خصص،�درار تكنولوجيات اإلعالم واالتصالو 

 .سوسيو تنظيمية إلجراءات العمل واملشاكل املهنية رؤية،التفسري القيمي للعالقات املهنية واالنضباط يف العمل

مبناقشتها لتقدمي تفسريات �ائية يف ضوء فرضيات  احلديث عن نتائج الدراسة وذلك فصلال هذا ليتم يف آخر

  .الدراسات السابقة املوظفة يف هذا البحث الدراسة وكذا يف ضوء

 غامضةاليت قد تكون  واأللفاظ املصطلحاتهذه التعريف ببعض  كما حاولت الباحثة يف دراستها

ري متداولة كثريا غ أمساءهم أن أو��م جدد  العلماء والكتاب الذين ظهروا هلا التعريف ببعضعند القارئ،و 

  .ا�لنسبة هل
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  :إشكالية الدراسة.1

وهذا ،لاقع العمموعي في مالسلوك الفردي والج� املتزايد االهتمامت أدى إلى ماالمنظ تطورإن       

الحياة المهنية  نوعيةألن .بهوأيضا التنبؤ التحكم فيه ،ضبطه،تفسريه،لفهمه يرتبط به ماودوافعه و بتتبع حمدداته

التنظيمية والفردية هداف األ قيقيف مدى الوصول إىل حت-إجيايب أوسلبيا -قد تكون مؤثرات ماالمنظ داخل

  .�كثر فعالية

العنصر البشري تفاعل لى إ خصوصاالتنظيمي ل عام والفع بشكلالسلوك التنظيمي  وينصرف مفهوم     

 ساسيأ كمحددالقيم  وأبرزها التنظيمية منها التقنية واهليكلة والبيئةيف املنظمة ى خراأل صرالعنا مع

المهمة في  لنظريةالرؤى ا من يدالعد أثبتتها - تباط القيم �لسلوكار  -ةخريطية األتبارإلاهذه العالقة ،للسلوك

هو عموما الفعل االجتماعي "وأكدت على أن)الفعل(على القيم كموجهات للسلوكاليت ركزت  يبالفكر الغر

 خليةالظروف الدا كل حيددأن النسق القيمي هو الذي  كما.)1("يف جوهره سلوك ينطوي على توجيه قيمي

  .اليت يواجهها التنظيم جيةوالخار

 اإلدارةنستطيع فهم اجتاهات كل من  ال"د أحد الباحثني االجتماعيني �نهيف هذا السياق يؤك       

كثريا مما نعتربه راجعا إىل الطبيعة اإلنسانية إمنا   أنيف سياقهما التارخيي وإذا مل ندرك  إليهمامل ننظر  إذاوالعمال 

 ثقافة فقد دلت العديد من الدراسات على العالقة الوطيدة بني.)2(."يف احلقيقة هو نتاج خالص لثقافة معينة

املؤسسة هي نتاج للثقافة االجتماعية ن السلوكات واملعايري والقيم اليت جندها داخل ا�تمع وثقافة املؤسسة،أل

ومن الصعوبة احلصول على نتائج مرضية يف جمال التنظيم إذا عزلنا العامل .عامة وتفاعالت العامل  مع بيئتهال

ته صادرة مبعىن آخر أن سلوكا يتصرف وفق ما ميليه ا�تمع عليهو  إليهاعن بيئته االجتماعية والثقافية اليت ينتمي 

  .جتماعية والثقافية اليت ترىب عليهاعن التنشئة اال

املعرب عنه يف هذه الدراسة  األخريهذا .والوجدان والسلوك اإلدراكالقيم كدالالت جوهرية جتمع بني ف       

 أبرزهاالجتماعية و البيئية ا متغرياتأهمها ،المتغيرات من�لعديد بدوره  يتأثرالذي  �لفعل التنظيمي

حنو حتقيق  السعي منمتكنه وظروف  معياريةوحدود  عن فاعل يف نظام اجتماعي يعربل وهذا ألن الفعالقيم،

يتحدد من خالهلا قيمية  بتوجيهات وموجها،وطبيعة هذه األهداف تتفقالتي  مستخدما الوسائل،األهداف
                                                      

  .217ص،1986،اإلسكندرية،دار املعارف اجلامعية،علم اجتماع التتظيم،دمحم علي دمحم)1(
  .107،ص2002قسنطينة،جامعة ،خمرب علم اجتماع االتصال،،التكنولوجية املستوردة وتنمية الثقافة العمالية �ملؤسسة الصناعيةعلي غريب)2(
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ل فع عن يعربفهو  حيمل نفس الداللةالتنظيمي ل والفع.اجتماعيا فيهمرغوب  غري هو ماوماهو مرغوب فيه 

  .يف هذه الدراسة هو العامل الذي خيتار بدائل الفعل استنادا لقيمهفيه  الفاعل)التنظيم(كيان اجتماعي  داخل

ويف ظل هذه وامتداد �تمع له ثقافته وقيمه،جزء من موروث عام  ةاجلزائرياملؤسسة عد ت مما سبق       

قدمة العديد من السياسات واالسرتاتيجيات التنظيمية يف حماولة للحق بركب الدول املت مت انتهاج الرتكيبة

االختالالت واألزمات اليت ارتبطت �لرتدد املتكرر الختيار النهج  مجلة من)املؤسسة(تعرف اأ� غريصناعيا،

  .يف ظل البقاء لألصلحللبقاء  األصلح

التقليد يف  إىلما استسلم  إذا اإلنسان"وألن،خلدون بن تعبريوألن املغلوب مولع بتقليد الغالب على حد 

مقلد يصبح يف ا�ال النظري ،يكتظ به عامل أشياء شيده غريه وبصورة عامة يف تقليد ما واألذواقالعادات 

فإن سلسلة من ،مالك بن نيب األستاذذلك  إىلكما أشار .)1("ربات غريهلألفكار اليت صاغتها جتارب وخ

من التسيري الذايت مرورا �لتسيري االشرتاكي  ابدء،اجلزائرية بعد االستقالل املؤسسةالتغريات الزمت مسرية 

  .ي الرأمسايلالنظام االقتصاد إىلوصوال 

يف كل هذه التحوالت كانت وما تزال املؤسسة اجلزائرية تعيش العديد من املشاكل التنظيمية بسبب سوء 

ويرجع سبب هذه املشاكل يف أغلب .كعوامل أساسية يف عملية التنميةية العامل اجلزائري وثقافته  الفهم خلصوص

صعوبة تكيف العامل اجلزائري مع واقع النسق التنظيمي املتغري �ستمرار والذي مل يراعى فيه القيم  إىل األحيان

  .االجتماعية والثقافية للعامل املستمدة من ثقافة جمتمعه

قيم اجيابية  القرار بغرساملؤسسات اجلزائرية مل يقم أصحاب في ظل مراحل التغيري املتعاقبة اليت عرفتها ف 

بعملية التنظيم الداخلي للمؤسسة والرتكيز على اكتفوا  التنظيمي للعمال بل وتطور الفعلتساعد يف عملية بناء 

االهتمام �جلانب القيمي للعمل والعمال الذي وهو ،بذلك حمور هام من حماور التنمية مهملنياجلانب املايل،

مالذا لتفشي الكثري من القيم السلبية   كان هذاف.عاهلم بشكل اجيايب داخل املنظمةينعكس بدوره على تطوير أف

وهذا ما أكدته العديد من الدراسات .احرتام الوقتعدم كاإلمهال والروح االتكالية وعدم املثابرة يف العمل و 

أن  إىلوخلص متنراست أجرى دراسة على جمتمع *دمحم السويدياليت اهتمت �ملؤسسة اجلزائرية فهذا األستاذ 

                                                      
   08،ص1987اجلزائر،،دار الفكر،3ط،املسلم يف عامل االقتصاد،مالك بن نيب)1(

  .2000، تويف يف 1974، درس جبامعة اجلزائر 1936من أقطاب علم االجتماع العريب ولد ونشأ يف مدينة األغواط اجلزائرية عام   *
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م متكئني على أوقا�مث يقضون �قي ،يكفي قو�م لفرتة زمنية حمددة بقدر ما إاليشتغلون  األفراد فيها ال

  .)1(يعودون للبحث عن عمل من جديد مثهي النقود،اجلدران إىل أن تنت

على أن بعض اآل�ر للمفهوم التقليدي للعمل والوقت مازالت **عبد احلفيظ مقدمكما يؤكد األستاذ 

املوظف السامي يف  إىلسائدة لدى الفرد اجلزائري من العامل البسيط يف املستوى األدىن من السلم التنظيمي 

اعتبار للوقت  إعطاءوينعكس هذا بصورة خاصة يف عدم االنضباط �ملواعيد النامجة عن عدم ،أعلى قمة اهلرم

  )2(.وعدم التقيد به

واحملا�ة ،ريةهذا �إلضافة إىل نقل العديد من القيم السائدة يف ا�تمع إىل حميط العمل كالوالء للقبيلة والعش 

وحل املشاكل اليت تعرتضهم أثناء التصال �ملسؤولني ل طرق غري منطقية واعتماد ،والرتقيةيف التوظيف 

إىل ظهور العديد من املشاكل  يؤديو  ى عالقات األفراد داخل التنظيماتعليؤثر بدوره  هذاو )3(.العمل

  .التنظيمية داخل املؤسسة  اجلزائرية

على نسق مفتوح �ا أل معفي المجت متأثرة ومؤثرةتنشط  االجتماعية ضمن األنساق جةندر ملا هذه األخرية 

يكون  األساسوعلى هذا ،واجتماعيةاقتصادية ،سياسيةمتغريات ثقافية، من اخلارجي بكل ما حيمله العامل

  .خراآلفي البعض ترابطا متالزما يؤثر بعضه  معالمختلفة والمجت االجتماعية التفاعل والرتابط بني األنساق

سبق فإن إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول دراسة �ثري القيم االجتماعية على الفعل  خالل مامن  

 اإلعالموذلك �لتطبيق على املوظفني العاملني �ملديرية الوالئية لتكنولوجيات التنظيمي لدى العامل اجلزائري 

  .واالتصال بوالية ادرار

                                                      
جلامعية،بن عكنون اديوان املطبوعات ،)حتليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغيري يف ا�تمع اجلزائري(مقدمة يف دراسة ا�تمع اجلزائري،دمحم السويدي)1(

  .191صاجلزائر،ب ت،
  .�حث وأستاذ حماضر جبامعة اجلزائر متحصل على عدة شهادات من عدة جامعات دولية08/02/1951 من مواليد **
جامعة  1992نوفمرب 30ـ 28أ�م ،الثقافة والتسيريحبث مقدم للملتقى الدويل حول ،"املؤثرات الثقافية على التسيري والتنمية"عبد احلفظ مقدم،)2(

  .20اجلزائر،ص
 .1998،دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران،القيم الثقافية والتسيري يف املؤسسة اجلزائرية،بوفلجة غياث )3(
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 فرادالقيم االجتماعية لأل توجه كيف:هعلى التساؤل الرئيسي الذي مفاد اإلجابةوذلك من خالل حماولة 

  ؟للربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالاجلزائرية ممثلة يف املديرية الوالئية يف املؤسسة  ةالتنظيمي مهلافعأ

فراد السائدة يف ا�تمع األدراري على سلوكات األمدى تؤثر القيم االجتماعية  إىل أي:مبعىن آخر

   اإلعالم واالتصال؟مبديرية الربيد وتكنولوجيات 

  تساؤالت وفرضيات الدراسة. 2

  :التساؤالت/أ

  :من خالل التساؤل الرئيسي ميكن أن نشتق التساؤالت الفرعية التالية

  حمل الدراسة؟ االجتماعية يف املؤسسةيتأثر انضباط العمال �لقيم  إىل أي حدـ 1

  ؟السائدة ��تمع العالقات املهنية �لقيم االجتماعيةـ إىل أي مدى تتأثر 2

  العمل  يف املؤسسة حمل الدراسة �لقيم االجتماعية؟ إجراءات ما مدى �ثر قيمـ 3

  ؟وما مدى �ثرها �لقيم االجتماعية ـ ماهي الطرق اليت يعتمدها العمال يف حل مشاكلهم املهنية 4

  :فرضياتال/ب

ختضع للمصادفة وال العشوائية وإمنا تتصل مبعطيات نظرية وأخرى ميكن أن  الإن صياغة الفرضيات      

ات على النحو يهذا األساس مت صياغة الفرض علىو ،الدراسة ضو فر تكون نقطة انطالق لتحديد ميدانية 

  :التايل

  :الفرضية العامة

 مدى انضباطهم يفهذا من خالل و  لألفراداألفعال التنظيمية حتديد القيم االجتماعية من شأ�ا التأثري يف 

أثناء  رتضهمتعومواقفهم من املشاكل اليت  كما تؤثر يف حتديد عالقا�م املهنية،العمل ومدى احرتامهم إلجراءاته

  .العمل

  :الفرضيات الفرعية
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  .�لقيم االجتماعية اليت يتمثلو�ا يف املؤسسة حمل الدراسة انضباط العمال يتأثر.1

  .املهنية �لقيم االجتماعية السائدة يف ا�تمعتتأثر العالقات .ـ2

  .لقيم االجتماعية�)...الرتقية،االتصال،التوظيف(تتأثر إجراءات العمل .3

  .االجتماعية السائدة يف ا�تمع مستمدة من القيم رمسيةاملهنية طرق غري يعتمد العمال يف حل مشاكلهم .4

  :موضوع الدراسة اختيارأسباب  - .3

ألسباب امن  أيضا جمموعةلها  الدراسةهذه و،تستمد منها بقائها)أسباب(األكيد أن لكل دراسة جذورا     

  .ذاتية وأخرى موضوعية منها أسباب

    :وتتمثل يف اآليت:األسباب الذاتية/ أ 

خفا�ه استبانه حماولة في )االهتمام �لقيم يف ا�تمع ومبشاكل املؤسسة اجلزائرية(للموضوع الذايتل •  المي 

   .فيه �لصعوبة املعرفيةالعلم مع ومضامينه 

يوميا يف مؤسساتنا اليت  نعايشهات السلبية التي سارماع المضوالمو اختياروراء من الكا الثاين لسبب• ا 

من  كما أن ما تعانيه،ا�تمع وما عالقتها �لقيم السائدة يففيها  السائدةالقيم  جتعلنا نتساءل عن نوعية

  .الضروري البحث عنهامن  تفسريه يرتبط مبوجهاتسلوكيات سلبية 

معرفة مدى صدق هذه   الثقافة على التنظيمات وحماولةاالطالع على بعض الدراسات اليت تناولت �ثري• 

  .النتائج على جمتمعنا األدراري يف ظل خصوصية املنطقة

     :وتتمثل يف اآليت:األسباب املوضوعية/ ب

والتي أفرزت واقعا واملتالحقة المتسارعة جتماعية واالية والتحوالت االقتصاد اجلزائريمع • ظروف المجت

المتسارعة في  التغيرات جراء امردوديتهاجلزائرية بسبب تذبذب على فاعلية المؤسسات  بظاللهألقى ،صعبا

  .لتنميةاهذه المؤسسات في  نقص مسامهةأفضى إلى  مما،مرت �االتسيير التي  مناطأ
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ل والتحلي�لدراسة ت ماالمنظيف العنصر البشري  تناولتقد الدراسات  من العديدأن من  �لرغم• 

 �تممل ت على أرض الواقع ماإال أن اإلدارات في التنظي.األفراد وسلوكيا�م دراسة قيمأهمية  واستخلصت

 .سري العملسلوكات العمال و�لتايل على الفعلي على  أثرهاو مبنظومة القيمالكافي االهتمام 

اختيار هو  العارضة بلللصدفة وال المواقف  حمالالموضوع ليس  جعلت اختيارالتي  سبابهذه أهم األ   

  .السابقةب سبالأل يرجععلى اقتناع  مبين

     :سة رالدموضوع امهية أ.. 4

يف الثقافة  يعد نواةالقيم البحث في ل ولع،للبحث العلمي متكن فيما تضيفه من جديد اسةإن أهمية أي در  

 إىلللولوج  كبريةله أهمية -حمل الدراسة مؤسسةفي ال-فعل االجتماعيال عاملوجه األنوا من الكا شكلهاوعن 

�لبحث وذلك ،وثقافة ا�تمع األدراري مبا هلا من خصوصية أيضاخصوصيات من لها  ثقافة ا�تمع اجلزائري 

  .ستتبني من خالل الدراسةالتي التنظيمي و�لفعل الوطيدة القيم االجتماعية وعالقته في أهمية 

كمتغري مركزي  أهمية القيم أن إذ ،متغريا�اأهمية تنبع من  اسةالقيمة العلمية للدرل لع:األمهية العلمية/ أ

في  كذالكوهو ،الفردياة حفي  النظرية فهو مقوم أساسي  �تالمقاروالتناوالت من كثري عنها  كشفت 

التي اهلامة  �ا من الركائزوااللتزام  �لقيم ل ألن العم.األهدافمبا يعطيه من سند حقيقي  يف حتقيق التنظيم 

كما .متني ومتقاربلنسق قيمي  استندإال إذا  الدميومة ستمرار للتنظيم االإذ ال ميكن ،تستند إليها أي مؤسسة

ملعرفة  حماولة التنظيمي لدى األفراد واجلماعات يف  املتزايد �لسلوك االهتمام ت أدى إلى ماالمنظ تطورأن 

  .املسطرةهداف لتحقيق األ بغية تفعيلهاالتنظيم  الكامنة يف توجيهه داخل  املوجهات 

في �ال ذا اـهث في لبحوامن غيره  جانب ىل إيساهم كونه   تطبيقيةأن للموضوع أمهية :األمهية العملية/ ب

في  السائدلواقع القيمي ااالعتبار  �خذ بعنيليت ي البشرالتسيري طرق ا عائمد ضعلسليمة لو ا متهيد األرضية

�لتايل والعمل م ـة فهـعمليشك دون  يسهل مما،�تمع و�ثريه على التنظيم عموما والفعل التنظيمي خصوصاا

  .إلدارته وتسيريه طرق مناسبة تصميم

  .إضافة إىل حماولة إجياد حلول للمشاكل اليت حتد من تطور مؤسساتنا و�لتايل حتد من تطور جمتمعاتنا هذا 
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  :الدراسةأهداف  ـ5

فة ومعرجلزائري،ا امللقيمي للعالنسق ا حتليل خالللك من عدة أهداف وذ حتقيقىل إ اسةرلدهذه ا �دف

فة لثقار اانتشاى مدطالع على هذا لإلو،فيلثقاواعي جتمااقعه االبوطها تباى ارومدملهنية عه اضاأو

  :هذه األهداف أبرزمن و.ومدى ارتباطها بقيم ا�تمع ائريةجلز ا سسةملؤ في التنظيمية ا

 الكشف عن أمهية البعد القيمي يف إدارة العمليات السلوكية.  

 الوقوف على أنواع القيم اليت تؤثر يف سلوك العامل اجلزائري.  

 يرتكه النسق القيمي للمجتمع على التنظيمات بصفة عامة واملؤسسة اجلزائرية  الكشف عن األثر الذي

  .بصفة خاصة

 الكشف عن عالقة النسق القيمي للعامل اجلزائري �ملشاكل اليت تعاين منها املؤسسة اجلزائرية.  

 ل صوللو بغية تفعيلهاالتنظيم اخل د كاتالسلو توجيهفي  تساهم كامنةت موجهاولة التنبيه إلى حما

  .املسطرةهداف لأل

  :لدراســـــــــةمفاهيم اـ 6 

تكتسي عملية حتديد املفاهيم إجرائيا أمهية قصوى يف أي حبث مهما كان جمال ختصصه أل�ا توضح    

لذلك فهي تعترب خطوة أوىل يف أي مشروع ،النطاق الذي استخدمت فيه هذه التصورات الذهنية

  :على املفاهيم احملورية التالية والدراسة الراهنة قد اعتمدت.حبث

  :مفهوم القيم االجتماعية•   

يقصد �ا جمموعة مبادئ وضوابط سلوكية وأخالقية حتدد تصرفات األفراد واجلماعات وتضمن مسارات        

 الثقافية،الدينية،االقتصادية وتشمل القيم.معينة إذ تصبها يف قالب ينسجم مع عادات وتقاليد وأعراف ا�تمع

  .األسرية

  .املقصود �لتمثل يف حبثنا هذا هو تبين العامل للقيمة فكر� وسلوكيا :ل للقيمالتمثُ •   
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  :الفـعـــل التنظيمي•   

منظومة إلى  موقف معني ويستند في  بينهما االختيار و بدائل يتم املفاضلةمن إرادي يتضسلوك هو   

االنضباط :ل يف اإلطار التنظيمياألفعا  ضمن تلكمن و.ضلةوالمفااالختيار في ذلك  توجههاجتماعية قيمية 

  .إتباع الطرق الرمسية يف حل مشاكل العمل،احرتام إجراءات العمل،العالقات املهنية،يف العمل

الذي يتماشى مع  فعليقصد به ممارسة قوة معنوية جتعل الفاعل خيتار من بني البدائل املمكنة ال:التأثري•    

  .القيم اليت يتبناها

  :النسق القيمي •

هو منوذج منظم للقيم تتميز القيم فيه �الرتباط املتبادل حبيث يصبح �ا السلوك القيمي معقوال مما يساهم   

  .يف ربط الفرد �ويته وا�تمع بتقاليده

خيضع يف  طابع إداري املوظف الذي ميارس نشاطه مبؤسسة عمومية ذات"نشري هنا حتديدا إىل:العـــامــل•  

وهو يف هذه الدراسة ميثل مجيع األفراد العاملني مبديرية الربيد وتكنولوجيات .نشاطه لقانون الوظيفة العامة

  ."األعالم واالتصال لوالية ادرار

ملك  سة العمومية ذات الطابع اإلداري،هييقصد �ا يف هذه الدراسة املؤس:)املنظمة(املؤسـسـة•  

ومتثلها .هدفها خدمة املصلحة العمومية ورفاهية ا�تمع احمللي،أو مرسوم حكوميللدولة �سست مبوجب قانون 

  .يف هذه الدراسة مديرية الربيد وتكنولوجيات األعالم واالتصال لوالية ادرار

  منـــــــــــــــــــــــــــــــوذج الــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــــــــة.7

من خالله  إذ،تصور الباحثإلشكالية الدراسة ومتغريا�ا حسب  الدراسة الصورة البيانية والتحليليةمنوذج يقدم 

وعلى ،دراسةوبذلك نتمكن من قياس الظاهرة حمل ال)واملؤشرات األبعادحتديد (حناول فك جتريدية املفاهيم

  :من خالل الشكل املوايلالنموذجي هلذه الدراسة العموم يتجسد املخطط 
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  قيــــــم ثقــــافيـــة         

  

 قيم أسرية واجتماعية

  

  قيـــم ديــــــنيـــــة  

 

  قيــــم اقتصـــــاديـة

  

  

                                     

          

 

 نمـــــــــــــــــــــــــــــــوذج الــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــــــــة     

 

 

 

                  

 

    ر       الفعل التنظيـــمي  تأث           القيم االجتماعية

   

االنضباط في العمل           

ـ الحضور للعمل                

ـ احترام مواعيد الدخول والخرو                  

تصورات العامل لإلجراءات العمل            

ـ التوظيف               

ـ االتصال              

ـ الترقية              

النموذج التصوري للعالقـات المهنية          

ـ العمال مع بعضهم البعض            

ـ العمال مع مسؤوليهم            

ـ العمال مع مؤسستهم            

المشاكل المهنية مواقف العمال اتجاه        

مواقف العمال في حل مشاكل العملـ             

للعا في حل مشاكل مواقف العمال ـ            

 

االنضباط في العمل           

ـ الحضور للعمل                

ـ احترام مواعيد الدخول والخروج                 

ت المهنية اـــــــــــعالقــــلا            

ـ العمال مع بعضهم البعض            

ـ العمال مع مسؤوليهم            

ـ العمال مع مؤسستهم            

راءات العملــــــإج              

ـ التوظيف               

ـ االتصال              

ـ الترقية              

تطبيق العقـابـ               

 المشاكل المهنية  مواقف العمال اتجاه            

            

 

 يوضح نموذج الدراسة)01(الشكل رقم
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  :الدراسات السابقة.8

البحث في  يشكل حلقة من حلقات القيم االجتماعية والفعل التنظيمي موضوعن األكيد أ   

 ينطلق مهما سندا سيشكل سابقةو مشا�ة اساتدر مضامني وإن البحث يف،لتنظيموعالقتها �القيم موضوع 

عامة وداسة للدر نقطة انطالقإذ تعترب ،سابقةلجهود  مكملةأو  مقاربة جديدة إشكاليةالبحث في  خاللهمن 

  .لها أساسية

  :الدراسات السابقة/ أ

إذ مت العثور على مخس  -وهذا طبعا يف حدود االطالع-فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة          

  :يتم عرضها يف اآليتوهي مرتبة ترتيبا كرونولوجيا،دراسات ختدم موضوع هذا الدراسة 

يج ـلنسة انية بوحداسة ميددرامال للع ك املهينلسلواثرها على وأة ـعيماالجتالثقافة ا:وىلالدراسة األ • 

 .)1(2001سنة  ،ثبوفلجة غيا �حثلل

ر ختااقد و،لرعيواعة رابالز�ا يشتغل جل سكان يفية بوالية تلمسارمنطقة يف ة ـسرالدجمتمع ايتمثل      

كثر من أيعمل به ي لذوا.ازن اجلهويلتور اطايف إكية تراالشاعهد و يف بدـبسين بي لذالنسيج الباحث مصنع ا

تتميز واليت -�تمعيةالثقافة ابني لعالقة ل احوءل تساحث لباإن الك ذ،ن املنطقةمن سكاومسري مئة عامل 

مات لتنظيت اتلزماـع مسـف مـلتكياصعوبة ل حوحبثه شكالية يبين إحيث ،ماللعت الوكاـسو-ةـا بالريفيـهاهن

 �مسلوكااد لألفر �تمعيةالثقافة اعليه كيف توجه و،اــعنهي املختلفة ئرا�تمع اجلزاة ـثقافة وصراملعاناعية ـلصا

 .؟ عنهاخمتلف نظيم صناعي ظل تـمل يف لعال ـخدا

ل لعمل من خالحنو ا همهااد واجتاألفرايم ـيد قثري يف حتدلتأا هالثقافة من شأاهذه ترض أن فاقد و    

يد مكانة يف حتدتؤثر ما ك،متطلباتهولعمل انني امهم لقوى احرتامد،املهامتنفيذ يف مة الصرى االنضباط وامد

أثر ـيتي ئراجلزالعامل ن ابأن الستبيامال أداة اباستعاملعطيات مجع عملية ل تخلص من خالـلي،فعهودوالعمل ا

اليت هلا دور كبري لثقافية امل العواعة من ص جمموستخالميكن اث ـحي،كبريحد ة يف جمتمعه إىل ئدالسابالقيم 

من ل جمموعة مالحظتها من خالي اليت ميكن رـئاجلزاللعامل ك املهين لثقافية للسلوافع والدايد يف حتد

 :أمههامن ت وسااملمار

                                                      
  .بتصرف 41ــ 28ص ،2010،ئراجلزا،ديوان املطبوعات اجلامعية،لعملاثقافة ولتنظيمي التغري ايف ث حبو،ثبوفلجة غيا)1(
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 .للعملدة لعوابعد ن لتغيب حيث يكواعن ر إلشعااطريقة  - 

 .ينياا دألنه يعطي للعمل بعداالكتفاء املايل غم رلعمل ء يف البقاا - 

 .لعملع امعه عن موضوث سسة للتحدرج املؤخااالتصال �ملسؤول  - 

 .رللقدم ستسالواإللعمل ادث اللوقاية من حواء جري إبأم لقيام اعد - 

 .قيةالرتجل أمن دارة إلم اماأبية واحملسولوساطة  ء إىل اللجوا - 

 .لك فبتحفظذحصل وإن بالعمل أة للمرماح لسم اعد - 

  .لعملر املسؤولني يف اختيايري األخالقي كأحد معاالبعد ماد اعتا - 

  )1(ظيفيلوام التزوااللعمل قيم ا:بعنوانلثانية ا اسةرلدا•   

جمموعة عن  يهدف من خالهلا اإلجابة كانو،دنيةاألر امشيةهلا �ململكة محادات دمحم حسن اسةلدر ا �ذهقام 

 مستوىو،لعملا بقيمبوية األردنية لرتسسات املؤفي اواملعلمني  يرينملدام التزا تدور حول مدى،من األسئلة

ملتغري  تعزىام لتزاال جةفي درملعلمني وا يرينملدى الد إحصائيةلة فروق ذات دال توجد ـلوه،املتزهذا اال

 �ختيار الباحثقام حيث 2003-2002بني سنيتالدراسة ذه ـه إجراءمت و،لعلميال هملؤا،ةخلربا،جلنسا

مديرا 296لعينةا بلغ حجموقد ،ململكةا مستوىعلىلتعليم وا الرتبية مدير�ت من عينة طبقية عشوائية 

 340و معلما280(معلمةمعلما و 620ملعلمنيا لعينة منا بلغ حجمو)مديرة165و مديرا131(ومديرة

يم ـوقلية تقالـيم االسـقتتمحور حول لقيم امن  حول جمموعةلفقرات امن  إستيبيان جمموعة استخداممت و)معلمة

وقيم ،رىلشويم اـوق،مانةوقيم األ،لعدلوقيم ا،لصدقوقيم ا،عملدوقيم ا،يةخلريوقيم ا،ديريةلتقوا،متثالدة وااللقياا

  .يةنسانقات اإللعالوقيم احلسنة وة القدا

لثانية تبة املروتلتها في ا ،لعمليم اـق بنيىل من تبة األوملرفي ا جاءت مانةأن قيم األ النتائجوقد أظهرت 

قيم  تلتهاو،متثالاال قيم مث،حلسنةوة القدقيم ا وتلتها،لثالثةتبة املرعم في الدقيم ا جاءتو،نسانيةقات اإللعالقيم ا

ـل ى أقـعل حصلتليت القيم اما أ،يةخلري وقيم ا،رىلشوقيم ا مثلية ستقالقيم اال بعدهاو،لعدلقيم امث ،التقدرية

وقد ،دةلقياقيم ا خريةاأل تبةملر وفي ا،خريةاألل قبما تبة ملرق في الصدقيم ا جاءتفقد  احلسابيةسطات ملتوا
                                                      

  بتصرف 192ـ  17ص،2006،األردن،زيعلتوواللنشر  امدحلدار ا،4ط،العمل وااللتزام الوظيفيقيم ،داتادمحم حسن مح )1(
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وقد .ثينملبحوى الدظيفي لوام التزواال كرلسالفة الذ القيم ا بني ارتباطيهأن هناك عالقة ىل إ توصلت الدراسة

لدى  السائدةلعمل ا بقيمام لتزاال جةفي در إحصائيةلة روق ذات دالـأن هناك ف اتضح من نتائج الدراسة

خلربة ي املتغري إحصائية تعزىلة فروق ذات دالتوجد مل كما ،ملعلماتالصاحل وجلنس املعلمني تعزى ملتغري ا

  .ظيفيلوام التزال�لثقافية  وا عيةجتماااللقيم ة اـعالق �كيد ىلإ اسةرلدايف األخري توصلت .لعلميا هلملؤ وا

بعنوان الصراع بني القيم االجتماعية والقيم التنظيمية لدى  2003دراسة احلنيطي :الدراسة الثالثة•   

 )1(املوظفني يف األجهزة احلكومية �ألردن

املوظفني يف  هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى وجود صراع بني القيم االجتماعية والقيم التنظيمية لدى     

والكشف عن أسباب هذا ،ومدى �ثري خصائصهم الشخصية والوظيفية يف ذلك،األجهزة احلكومية �ألردن

الصراع ومعرفة اجلوانب الوظيفية اليت يتعرض فيها املوظفون للصراع بشكل كبري ومعرفة  اآل�ر اليت ترتبت عن 

  .دتهوحبث طرق وأساليب التعامل معه والتخفيف من ح،هذا الصراع

موظفا )327(حيث بلغ عدد أفراد العينة،مشلت عينة الدراسة أربع وزارات حكومية مت اختيارها عشوائيا

  .من جمموع املوظفني يف الوزارات األربع)%15(بنسبة

لقد توصلت الدراسة إىل وجود درجة متدنية من الصراع بني القيم االجتماعية والقيم التنظيمية بني 

مييلون يف اجتاها�م إىل تغليب القيم االجتماعية على القيم التنظيمية حىت وان كان ذلك وان هؤالء ،املوظفني

كما أظهرت الدراسة أن السبب يف وجود صراع بني النوعني من القيم يعود إىل العادات .ضد املصلحة العامة

لوية على حساب والتقاليد اليت بدورها تدفعهم وجتربهم على خدمة األصدقاء واألقارب وإعطائهم األو 

كذلك توصلت الدراسة إىل أن ،أي أن للعادات والتقاليد  �ثريا جوهر� يف حدوث الصراع بني القيم،اآلخرين

  .عدم االلتزام �لدين هو احد األسباب املهمة يف الصراع القيمي

  

  

                                                      
اجلامعة ،جملة دراسات العلوم اإلدارية،)30(ا�لد،)2(العدد،"الصراع بني القيم االجتماعية والقيم التنظيمية"،دمحم احلنيطي)1(

  بتصرف،418ـ-314ص،األردنية
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للباحث عادل غزايل سنة بعنوان أثر القيم االجتماعية على التنظيم الصناعي اجلزائري :لرابعةلدراسة اا•   

2007)1(  

بوالية سطيف حيث قام الباحث  AMCمتت هذه الدراسة يف مؤسسة صنع أجهزة القياس واملراقبة   

وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي وتقنية ،مشرفا وعامال�96ختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من

       .سؤال36 تقنية االستمارة اليت تضمنت املقابلة �إلضافة إىل

  :التالية النتائجإلى ل التوصمت  اسةالدروبعد إجراء 

وهذا ،اعتباركل فوق  توضع أصبحتالتي  املاديةب القيم حسافي المؤسسة على  ينيةالقيم الد تراجع  - 

هذا �تج و.هو وسيلة للعبادةل أن العم �عتبار الديين �لوازععمله  يرتبط يعدلم  اجلزائرفي  العاملأن  يعين

  .اجلزائريمع القيم في المجت سلمفي  تغيريعن 

شكلية فقط مست اجلوانب  إصالحات عبارة عن كانت  اجلزائريمع في المجت االقتصادية صالحاتاإل - 

مل التغير هذه  موجاتأن حيث  للجانب الثقايفدون إعطاء األهمية مات املختلفة في التنظي املادية فقط

  .الذهنياتتغيري أخر يف  يصاحبها

التخلي عن النظام حيث مت  السياسية �لرغم من أن ا�تمع اجلزائري يعرف تغيريا خصوصا من الناحية - 

 وهو،تزال ساريةال  السابقفي النظام ،لقيم العممن النظام الليبرالي إلى أن الكثير  حسابعلى  االشرتاكي

 .اجلزائريمع المجت في االجتماعيةالقيم  تناقض وتعارضإلى  النهايةفي  يؤديما 

بضرورة  القاضيأن المبدأ حيث ،�ملؤسسة اجلزائرية يضرأن  شأنهمن  صحا�األإسناد املناصب غياب قيم  - 

ما من وهو  ،يظل مبدأ بعيدا عن التطبيق يف املؤسسة اجلزائرية،وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب

  .سسةفي المؤ العمال بنيالصراع  ويزكيالسلبية ظهور القيم  يعزز أنشأنه 

في  اخلطا�ت السياسيةفي األكثر تداوال ظلت القيم  اجلزائرية سسةفي المؤ العمالية كةقيم المشار - 

 صنع وحتديدعلى  العامل ال يزال بعيداأن  جندإذ  .على أرض الواقع تتحققوهي القيم التي لم ،ائرالجز

   .أهداف المؤسسة

                                                      
جامعة اإلخوة ،غري منشورة،مذكرة ماجستري يف تنمية املوارد البشرية،االجتماعية على التنظيم الصناعي اجلزائريأثر القيم ،عادل غزايل)1(

  .بتصرف 142ـ  137،،2007،قسنطينة،منتوري
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ضرورة  حيصل خالف حول لم حيث أو المشرف  للعاملفعلية  بصورةمتجسدة االحرتام قيم ل اتزال  - 

  .الياقات الزرقاءحساب  أصحاب البيضاء على  الياقات صحابأل حرتامقيم اال إسداء

 احرتاماعطى قد أ نظام الوحدات املعمول بهأن حيث ،داخل املؤسسة �مهية �لغةالوقت احرتام قيم  حتظى - 

  .سسات اجلزائريةفي المؤ مهملة كثريا كانتتي آلية وهي القيم ال بصورةللوقت 

أن هناك حيث أهمية لهذه العملية  تعريال سسةإلى أن المؤ تصاليةللعملية اال توىلاألهمية التي من  �لرغم - 

 �عتبارهابية العر اللغة  يرى وجوب استخدام منفهناك .سسةالمؤ ثقافتني خمتلفتني داخلألحرى �لغتين أو 

العملية  اختناقإىل دي يؤما وهو ،�للغة الفرنسيةمال العمع  يتعامل املشرفونيف حني .األقرب للعمال

 ".صراع ثقايف"يعرف بـ  خر داخل املؤسسةوجود صراع من نوع آلية  وتصااال

للباحث كمال  املسألة الثقافية وعالقتها �ملشكالت التنظيمية يف املؤسسة بعنوان:الدراسة اخلامسة•   

  )1(2008بوقرة سنة 

كان اهلدف من هذه الدراسة هو حتليل النسق الثقايف للعامل اجلزائري ومعرفة أوضاعه املهنية ومدى ارتباطها       

حيث قام الباحث �ختيار عينة ،وقد متت الدراسة يف مؤسسة قارورات الغاز بباتنة،بواقعه االجتماعي والثقايف

عمال من الدائرة  10عامل �إلدارة و16عامل بدائرة اإلنتاج و64(عامل 90من عشوائية طبقية مكونة 

وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي وتقنية املالحظة واملقابلة �إلضافة إىل تقنية االستمارة ،)التقنية

                  .سؤال 80اليت تضمنت 

 :اخلصائصمن  مبجموعة يتميزالدراسة  جمالسسة ملؤفي ا السائد لثقايفالنمط أن الدراسة إىل ا وقد توصلت

ففي لعمل قيمة احول  تناقضةجا�ت ماك إـأن هنلعمل الحظ الباحث امن قف األفراد موـ من حيث 

أخرى فئات  جند.فقطوطبيعية  بيولوجية إشباعاتهلم  حيققدي ما موردلعمال اأغلب يعتربه ي لذقت الوا

سبحانه عز اهللا  ءضاوإر،اتلذا حتقيقم وحرتاالوا عيةجتمااال ات معنوية كاملكانةحاجلتحقيق  مصدر تعتربه

  .وجل

                                                      
جامعة احلاج ،غري منشورة،عملالتنظيم و الدكتوراه في علم االجتماع  رسالة،املسألة الثقافية وعالقتها �ملشكالت التنظيمية �ملؤسسة اجلزائرية،كمال بوقرة )1(

  تصرف  ب 421ـ 414ص،2008،بـاتنة –خلضر 
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الباحث  حظالحيث  متوفرغير  شيءلعمال رف اـطمن  كقيمةقت لوا احرتامأن ىل إ ائج تشريلنتأن ا كما

 ائريجلز ان نسان اإلوإ.ا وغير عمليةجد سلبية ثقافةقت لوعن اائري جلز االعامل  ثقافةأن  اسةرلدا خاللمن 

لعملي املنطق فا،شيء أخر يقوم بهما و،يرجوه شيء أو يتمناهما ضوعات فملوامن  مواقفه حتديدفي  متذبذب

  .اإلنسان اجلزائري ثقافةفي  كبري بشكل يغيب

 حتديدفي  أساسيادورا تلعب سسة ملؤاىل إ  معهد لفرا حيملها ليتواللمجتمع فية لثقاا امللعو ن اإ - 

  .لتنظيميك السلوا

حوادث من  كثريفي  حمور� سببايكون قيم ووعي من  تقتضيهما عية ولصناا �لثقافةعي لوعدم ا - 

  .ملهنيةامراض األلعمل وا

 ختالف حولاالواع  لصرا حدوثىل إ يؤد�ن نوعيتهوفي لتعليم ا مستوىفي  ختالفأن اال أتضح - 

 كما تلعب اعلصرفي ا سببالسن رق في الفاا يشكل كذالك،االمتيازات توزيع معايري حول أو مواضيع العمل

  .اعلصردورا في القبلية واالقرابية االنتماءات 

 ئليةلعاينية والدت املناسباا فاحرتام،ضالر عدم اىل دي إلعمال يؤالعمل لقيم ا نظام احرتام أن عدم  - 

ىل إ يؤدياالعتبار  بعنيملعطى هذا ا أخذعدم هلذا و اجلزائري مللعاقيم ا سلمفي  أساسي جزءجتماعية واال

  .لعملعن ا ضالر عدم ا مشاعرظهور 

هذه  تسترتلبا ما وغا،ثقافية عواملفيها  تتحكماسة لدرا جمالسسة ملؤفي العمل أن ظاهرة دوران ا - 

فية لثقااللقيم األفراد ل هو عدم قبوحلقيقي السبب إال أن ا،اجتماعيةو مادية موضوعية املوراء عو العوامل

    .سسةملؤفي املطبقة ا التسيريية األساليب تستبطنهاليت ا

      من الدراسات السابقةاملقرتح  البحثقع مو/ ب

اء في املدروس سو ضوعإلى الموجديدة ت ومعلوما أبعادا حمالة ستضيف الالمقترحة الدراسات         

أو لنقص  تلميحأو  سابقة ئجلنتا �كيدفي الطرح  أو  جديد سلوبأو أجديدة  معطيات شكل

 اضحةو يةرؤتكوين في  يسهمالبحث  موضوع حول السابقة تالدارسا ملختلفلقراءة التحليلية فا.تعديل

ميكن ذلك مع و.حتتاج تركيز أقلالتي مع تلك  أكرب �ملقارنة تتطلب تركيزالتي  بعاداأل حتديدل خالمن  لكوذ

 :نلخصها فيما يلي،املستعرضة ترساالدامع تعرب عن مشرتكات حقيقية النقاط التي  التأكيد على بعض
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ساسية للدراسة المتغيرات األمع  للتعاملفرعية  تعريفيةرات مساالبحث الحالي إلى  سبق يوجه ـ ما

  .السابقني ينلتخدم المتغيرالدراسات السابقة  اختيارمت لذلك " الفعل التنظيمي،القيم االجتماعية"

من متغريي  ا�افي اقتر شكالياتاإلمع  التعاطيمن طريقة  أيضاالحالية الدراسة  استفادتـ 

 .النظري أو العملي اجلانبمن  سواء،الدراسة

 البحثفي  موضوع �خذهي البحث في القيم  و تبنتالحالية قد  اسةالمعروف أن الدرمن ـ  

  .قتطروالستعرض في اال صعوبة جيالسوسيولو

 جعالمرامن  خاصة ستفادةلال منيالمفهومست وال متتمرجعية إلى  اإلستنادالضروري  كان من ولذلك 

 .لذلكالمدعمة  النظريةالمنطلقات  أيضاو اسةوفروض الدر،�ملوضوع شرات املرتبطةالمؤ بعضالعلمية و

القيم  مع وان التعاطي خاصة البيا�ت مجعأدوات  معرفةفي الدراسات ا تلكأفادت  اجلانب اإلمربيقيفي ـ 

لذلك مت انتقاء عبارات االستمارة مثال بدقة جتنبا لإلحراج أو ،التحفظ نوع مندقيق فيه  تعامل إلى حيتاج

  .اجلرح والتمييز

طريقة أي  النظرية وامليدانيةالمعطيات مع  في التعاطي راساتالد اليت تقدمها تلكاالستفادة إلى إضافة ـ 

  .اسةالدر ؤالتتساعلى  واإلجابةالفروض الختبار عليها ل المحص البيا�ت حتليل

  .وفيما يلي جدول ألهم نقاط االختالف والتشابه بني موضوع الدراسات املستعرضة وموضوع دراستنا

  سة الدراسات السابقة وموضوع الدرامقارنة بني)01(جدول رقم

  أوجه االختالف  أوجه التشابه  رقم الدراسة

 الدراسة األوىل 

  

 كال الدراستان يف البيئة*

  .اجلزائرية

الدراستان إىل معرفة اثر �دف *

ثقافة ا�تمع اجلزائري على 

  .التنظيمات احمللية

اهتمت بدراسة الثقافة بصفة عامة *

بينما دراستنا تركز على القيم مما 

  .اجيعلها أكثر عمق

ركزت على دراسة الثقافة ومنها *

القيم من منظور سيكولوجي بينما 

دراستنا من منظور سوسيولوجي وهو 
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  .متامامنظور خمتلف 

اهتمت بدراسة عالقة القيم *

�لسلوك التنظيمي بينما دراستنا �تم 

  .بعالقة القيم �لفعل التنظيمي

تتشابه مع دراستنا يف دراسة *  الدراسة الثانية

  .�ثري القيم على التنظيم

  

  

  

  

  

ركزت على دراسة القيم االجيابية *

فقط مهمال بذلك  القيم السلبية 

  .دراستنااليت ركزت عليها 

االختالف يف البيئة فالدراسة الثانية *

ويف مؤسسة ،يف البيئة األردنية

ويف ،ودراستنا يف البيئة اجلزائرية.تربوية

  .مؤسسة عمومية

ركزت فقط على قيم العمل بينما *

يف دراستنا �إلضافة إىل قيم العمل 

  .هناك قيم أخرى

  

  

هدفت الدراستان إىل معرفة *  الدراسة الثالثة

�ثري القيم على املوظفني يف 

  أجهزة احلكومية

هدفت الدراستان إىل معرفة *

عالقة قيم ا�تمع بصفة عامة 

  .�لتنظيم

ركزت على دراسة الصراع املوجود *

بني القيم االجتماعية والقيم 

التنظيمية بينما دراستنا هذه ركزت 

 على دراسة التأثري الذي ترتكه القيم

  .لتنظيماتثقافية على اـ  السوسيو

كال الدراستان تدرس �ثري *  الدراسة الرابعة

القيم على املؤسسة اجلزائرية 

�عتبارها نسق مفتوح على �قي 

ختتلف هذه الدراسة عن دراستنا يف *

  )اعيةمؤسسة صن(امليدان البحث

ختتلف كذلك عن دراستنا من *
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  .األنساق األخرى

كل من الدراستني هدفت إىل *

معرفة طبيعة التأثري الذي حتدثه 

  .القيم االجتماعية

إذ اهتمت ،حيث مستوى التحليل

بدراسة األثر الذي ترتكه القيم 

االجتماعية على التنظيم بصفة 

بينما دراستنا هذه ،)املاكرو(عامة

ركزت على األثر الذي حتدثه على 

مما جيعلها ،)امليكرو(سلوك العمال

  .أكثر عمقا

دراستنا يف الرتكيز تتشابه مع *  الدراسة اخلامسة

على دراسة اجلانب السليب 

  للثقافة يف ا�تمع

تتشابه يف دراسة عالقة القيم *

  .االجتماعية مبشاكل التنظيم

تتشابه مع دراستنا يف حماولة *

معرفة األوضاع املهنية للعامل 

اجلزائري ومدى ارتباطها بواقعه 

  .االجتماعي والثقايف

ميدان الدراسة مؤسسة اقتصادية *

منتجة بينما ميدان دراستنا مؤسسة 

  .عمومية إدارية وما هلا من خصوصية

أجريت الدراسة يف الشرق * 

ختتلف عن بيئة )�تنة(اجلزائري

دراستنا يف الصحراء اجلزائرية وما هلا 

  .من خصوصيات اجتماعية

  

  إعداد الباحثة:املصدر 

ساسا يف التعرف على وجهات نظر خمتلفة وبشكل عام كانت االستفادة من الدراسات السابقة متمثلة أ  

�عتبارها من العوامل املطروحة كمتغري مؤثر يف سلوكات األفراد برغم من أّن لكل دراسة ،لتناول القيم

خصوصيتها اليت متيزها عن الدراسة األخرى ودراستنا بدورها هلا خصوصيتها اليت جتلها ال تتطابق أمت 

  :هذه اخلصوصية يف اآليتالتطابق مع �قي الدراسات وتتمثل 

هذه األخرية اليت هلا )الصحراء اجلزائرية(ـ دراسة املوضوع يف البيئة اجلزائرية وخصوصا يف وسط صحراءها

  .واملميز هلا حىت عن من هم يف نفس البيئة اجلزائرية،موروثها االجتماعي والثقايف اخلاص �ا

املؤسسة الصناعية اليت كانت ميدا� للدراسات ـ دراسة املوضوع يف مؤسسة العمومية اليت ختتلف عن 

  .السابقة املوظفة يف حبثنا هذا
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ـ إن معظم الدراسات السابقة ركزت على القيم االجيابية يف �ثريها على التنظيمات بينما دراسيت هذه تركز على 

  .عالقيم االجيابية والسلبية اليت يستمدها العامل من حميطه االجتما 

  صعو�ت الدراسة.9

من مواصلة  متنعنـا الـيت ملنا صعو�ت كبرية يف طريق البحـث،ككل الدراسات السوسيولوجية املختلفة واجهت   

  .للدراسة البحث لغاية إمتامه ومنها ما يتعلـق �جلانـب النظـري وأخـرى تتعلـق �جلانـب امليـداين

  :الصعوبة النظرية

  .اختالف الطرح والتناول بسبب)والفعل االجتماعيالقيم (صعوبة التحكم يف متغريي الدراسة* 

 وختليصه من املصطلحات�در التناول والتداول، كمصطلح)التنظيميالفعل ( مع صعوبة التعامل* 

  .وهذا ولد صعوبة أخرى وهي املراجع املستخدمة يف الفعل التنظيمي.)السلوك التنظيمي مثال(األخرى

  :امليدانية الصعوبة

املوضوع املدروس املتعلق �لقيم االجتماعية وجد� صعوبة يف جتاوب بعض املبحوثني مع أسئلة نظرا حلساسية * 

  .االستمارة

إال أننا وجد� حتفظ ا واستخدامها ألغراض علمية حبثة،رغم طمأنة املبحوثني بسرية املعلومات اليت يدلون �*

  .املتعلقة �لتمييز العنصريمنهم عن بعض املعلومات خاصة 

  



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  تحليل القيم �جتماعية: الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــا�ي 

  من املنظور السوسيولو��

  

  ما�ية القيم �جتماعية: أوال               

  مف�وم القيــــــــم �جتماعــــــــــــــــــــــــــــية. 1

  خصائص القيـــــــــــم �جتماعـــــــــــــــــــية.2

  تص�يفات القيـــــــــــــم �جتماعــــــــــــية.3

  أ�ـــمية القيــــــــــــــــــــــــــــــــــم �جتماعــــــــــــية. 4

  القيم �جتماعية �� الفكر السوسيولو��: ثانيا                   

 مصادر القيم �جتماعية .1

 )القي��ال�سق ( للقيم �جتماعيةالتدرج ال�رمي  .2

 �تجا�ات الفكر�ة املفسرة للقيم �جتماعية .3

  السوسيولوجية للقيم �جتماعية ت�طروحانماذج من  .4
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  االجتماعية ماهية القيم:أوال

المفهوم في حصر عملية تصعب من التي اصطالحا العديد من التعريفات املتباينة القيم يتضمن حتديد 

  .القيمحول معىن العلماء به حيث اختلف الرؤى المتعلقة تعريف مفرد وجامع لتعدد 

  االجتماعية مفهوم القيم.1

حثني يف جمــاالت  خمتلفــة كالفلســفة والرتبيــة فــاهيم الــيت عــين �ــا كثــري مــن البــايعــد مفهــوم القــيم مــن امل

وقـد ترتـب علـى ذلـك نـوع لك من التخصصـات  العلميـة األخرى،واالقتصاد وعلم النفس وعلم االجتماع وغري ذ

واســــتخدام تنــــاول مفهــــوم القــــيم مــــن ختصــــص آلخــــر بــــل أصــــبح هلــــذا املفهــــوم  �ويــــلمــــن اخللــــط والغمــــوض يف 

 .استخدامات متعددة داخل التخصص الواحد

�ملعــــىن "القيمــــة"ن أول مــــن اســــتخدموا لفظــــةكمــــا تــــذكر الكتــــا�ت يف العلــــوم اإلنســــانية حــــول القــــيم أ

وعلمـاء االقتصـاد  Ritchel ريتشـل وعـامل الـدينLotzeلـوتز الفلسفي وعملوا على نشره هـم األملـان وخاصـة

 ح كتـا�ت الفيلسـوف األملـاينواستمرت الكتا�ت وشاعت حول مفهوم القيم يف أور� خاصة بعد جنا النمساويني،

  )Nietzche.F.)1 فريديريك نتشه

  :للقيمة ياللغو فهومـ امل1.1

ل األو ساسـياأل خـلوهي في البحث العلمي المد �رخييا نساينإلا اصلالتول اللغة أرقى أشكا تعد

  .املتعددةاللغوية  وال�المدلها  لذلك تبعاوالقيم ،اسة منهجيةأي در عائمد يشكل الذي

ق من أي مستقيمة تبني احل)2(»ِفيَها ُكُتٌب ِقيَمةٌ «وأمر قّيم مبعىن مستقيم وقوله تعاىلفالقيم مجع قيمة،

وجيوز أن يكون دين امللة .)4(دين األمة القيمة �حلقأي )3(»ِديُن الَقيَِّمة َوَذِلكَ «وقولهالباطل على استواء وبرهان،

  .املستقيمة

                                                           
،جامعة الوادي سبتمرب االجتماعية جملة الدراسات والبحوث،08العدد)"اجتماعية مقاربة نفسيةـ(القيم األجتماعية"اجلمعوي مومن بكوش )1(

  .73،ص2014
   03،االيةالبينةسورة )2(
  05 اآلية،البينةسورة  )3(
  592،ص2003دار الكتب العلمية،بريوت،،12ج ،لسان العربابن منظور،)4(
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االنتصاب :هيتلفــــــــــــــــــة خمواستعمل جذرها للداللة على معان "مقو"نمــــــــــــــــــوقد ُأخذت هذه اللفظة 

  )1(.اعتدل واستقام: قام األمر.ثبتاحلق يعين وقام ،ما وقياماقو،قام:والوقوف

ل الدينيــة للداللــة علــى الفضــائ"القيمــة"اســتعمال كلمــةهــذا وقــد أجــاز جممــع اللغــة العربيــة يف القــاهرة 

أكدتــه موســوعة القــيم ومكــارم األخــالق ا مــوهــو .الثبات واالســتقرارالعتــدال،االســتقامة واواخللقيــة واالجتماعية،

  )2(.واملؤثرة يف سلوك البشر وأفعاهلم،معينة�ن القيم تعين الصفات والفضائل املرغوبة اجتماعيا يف فرتة 

وفي "Valeur"القـــــــيم مجـــــــع قيمـــــــة والقيمـــــــة يف اللغـــــــة الفرنســـــــية«وســـــــيطالمعجم الورد في وقـــــــد 

يقـال قيمـة  مثنهوقيمة المتاع ،قيمة الشيء في اللغة قدرهو"Valor"تينيةوفي الال"ValueWorth"جنليزيةاال

  .)3(»مرودوام على األ ثباتله وما لفالن قيمة  أي ليس املرء ما حيسنه،

كلمــــــة  وهــــــي.بلغ واســــــتوىانتصــــــب،،مبعــــــىن وقــــــف واعتدل"قــــــام"الفعــــــل وكلمــــــة قيمــــــة مشــــــتقة مــــــن

)valeur(ل املصـرفالفع مـأخوذة مـناألصـل  تينيـةال"Valeo"قوي أ�"الـذي معنـاه"je suis fort في  أ�

  )je suis en bonne santé .)4صحة جيدة

 الفرنســـية يف اســـتعماهلاإليه الكلمة  ومعـــىن تشـــري مـــةالءاملو التـــأثريفكرة الفعالية و معـــىن يتضـــمنوهو 

  .حيث تدل على القوة والشجاعةاللغوي 

 تــدل حيــثالمعنى االقتصادي  �خــذ كــالثمنفهــي   ديــةاأللفاظ االقتصا مــن"لقيمةا"لفــظ أنكمــا جنــد 

كمـــا يقـــول  فهي.للمبيع ضـــاعو بكونـــه معـــامال�م  في جـــوهالسوق وقّدروه ورول أه مـــا اتفـــق عليـــهعلى  جمـــاز

 مـا اتفـقلثمن هو فـا.فرقا بينهمـالمعنى الثمن ألن  مرادفها معناهذا أن  وال يعين"�لتقوميالشيء  مثن" الزبيدي

 �بـــتالقيمة غير  خـــالفقصا عنها فهو على �أو ،عليها زائـــدأو للقيمة  يكـــون مســـاو�عليه العاقدان في البيع و

  )5(."السوقل أه تفاقال نتيجةالقيمة  بينماالعاقدين، تفاقال نتيجة أنهإذ 

                                                           
   .35،ص 1966،بريوت ،دار صادر،9جملد،تاج العروسالزبيدي،مرتضى )1(
  .25،ص2006لبنان، ـ بريوتاالنتشار العريب،،01ط،جديدمقار�ت ختطيطية ملنهج علمي لقيم ا نقدفي ،عبد اهللا الفيفي)2(
  .768دت،ص،تركيا،9ط،1ج،املكتبة اإلسالميةاملعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى، )3(
  .28ص،1980،اجلزائر،الوطنية للنشر والتوزيعالشركة ،املعاصر بني النسبية واملطلقيةنظرية القيم في الفكر ،ميمونالربيع  )4(

  .1790 وتويف 1732ولد،الزَّبيدي،امللّقب مبرتضى،أبو الفيضن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين،حمّمد ب*
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 عتدالاال،االستقامة:معـــــــانة ّدعبـــــــني نالحظ أنها تتراوح يـــــــني عند اللغو"القيمة"ينسبق عرضه من معاوممـــــــا 

  .واالجتماعيةاخللقية الفضائل الدينية وإىل إضافة ستقرار الثبات واال،القوة،الثمن

  :االصطالحي فهومـ امل 2.1

أن القـــيم حتمـــل معـــاين العرض  بعـــد تضـــحوا،يفـــاتالتعر مـــن يـــدالعدعن القيمة لغة  ابـــقالس يـــثالحد تضـــمن

 مــنذلك ل ولكن قب.خمتلــف العلــومفي  حيث مت تباينهــا،صــطالحيةاال املعــاينالتطرق إلى  ســيتم يلــيفيما ،خمتلفــة

�هتمامهـــا  مقارنـــةالقيم  اســـةعن درعلـــم االجتمـــاع  ختلـــفإلى  نبهـــتقد  خمتلفـــةرات شـــاأن إ توضـــيحالضروري 

  .مبواضيع أخرى

 حـىت عهـد قريـب يعتقـدوناالجتمـاع علماء  كـان«لقا حـني E-C جانـديطرف  مـنإلشارة إليه مت  وهذا مـا

 .»همحدو سفةها للفالتركوأي اهتمام ويعريوها  ملولذلك  سفةالفال من شأن"القيم"موضوع اسةأن در

القيم  �حية منعية اجتما بفوبيا مصابونـ ع جتماعلماء اال يقصدـ  نناأ اضحووله«بقوفيعلق على هذا  ميضي مث

    )1(.»لقيم ال ميكن أن تكون علميةا اسةأن در د�اعتقا ساسياأل سببها

 : عريف الفلسفيالت  

وقد تعمق ،وطــــــأرسآراء إىل األفالطونية واملثـــــل  نظريةإىل مفهوم القيم يرجع أساسا يف إن البحث 

يف صرة وكان ظهور مصطلح نظرية القيم املعــــــايثة واحلــــــدالفلسفة يف ضوع املــــــوهذا يف واتسع نطاق البحث 

  .ضوع املوايد بهذا االهتمام املتزا عن تعبرييث احلدالعصر يف البحوث الفلسفية 

ها وقد أصبح باب القيم بابا هاما من يـريطبيعة القيم وأصنافها ومعايف البحث �لقيمة عند الفالسفة ويقصد 

  )2(.واإلهلياتل اجلمااألخالق واملنطق وأبواب الفلسفة العامة ويرتبط خاصة بعلوم 

هي "القول بأن قيمة الشيءإىل ريبو فذهب ،مفهوم القيمةحتديـــــــد حاول العديد من الفالسفة وقد 

قيم االقتصادية شامال لكل من الوهـذا التعريـف )3("القيمة تتناسب مـع قـوة الرغبـةوأن ،قدرته على إثارة الرغبة

                                                           
  21ص، 2003،القاهرة ،ةسراال مكتبة،الجتماعيةاالقيم والعادات د�ب،فوزية )1(
جامعة دمحم ،جملة علوم اإلنسان وا�تمع،201 3سبتمرب 07العدد،"الشباب يف ا�تمع اجلزائري التغري القيمي وأثره على اجتاهات"،سامية بن رمضان)2( 

  152ص،بسكرة،خيضر
  90،ص1976،الكويت،وكالة املطبوعات، 2ط،لنظريةااألخالق ،بدويعبد الرمحن  )3(
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صــفة الشــئ املعتــرب أنــه القيمــة "القول بتعريفات أخرى للقيمة مثلإىل ين املفكــرويذهب بعض .يةاملعنــووالقيم 

  ".قابل للرغبة فيه أو ماهو جدير �ن يطلب

 فة مباشرةملعــــربأن القيمة موضوع  الـــذي أعتــــرب مــــاكس شــــيلروقـــد ذهــــب الـــبعض اآلخــــر أمثـــال 

فقيمة الشجاعة يستخلصها اإلنسان من رؤيته ألحوال ظاهرة ،وسيط إىل شـــــــــــــــــــيءإدراكها  يفج حتتــــــــــــــــــاال

المجرد املعىن وهذا )1(،بكل جرأة ليدافع عن وطنهاجلهاد ميدان إىل الذي يندفع اجلندي سة مثل حالة حمسو

د واجلهــاكالتضحية  واليت تنبثــق عنهــا قيمــا أخــرى والزمنيــة يعــين قيمــة الشــجاعة،نية املكــات املالبســامن كل 

  .وغريهانية والوط

ممـــــــا ين املفكــــــرالفالسفة وبــــــني خمتلـــــــف م الفلسفي للقيم وتتباين املفهــــــووهكذا تتعدد اآلراء حول 

تفق تقريبا حول إال أن هذه الفلسفات ت،يترتب عليه االختالف حول خصائص وتصنيفات ومصادر القيمة

  .المجتمعولسلوك الفرد وحمددة  كون القيم موجهة

  :تصاداالقمفهوم القيمة عند علماء   

أن علماء االقتصاد  هرتزيلهذا الصدد يف ويقرر ،ا مع مفهوم القيمكثريلقد تعامل علماء االقتصاد 

ولذلك فهم  بدراسة القيمأولوه من اهتمام جدير بالذكر عيـــني مبـــا العلماء االجتمابـــني وحدهم ينفردون من 

الدور ويف فقد عكفوا منذ قرن مضى على البحث فيها ،االجتماعييف امليــدان رواد دراسة القيم حبــق يعدون 

يف فقد تعمقوا يل �لتــــــــــــــاو،إنتاج السلع واستهالكها وتوزيعهاويف األسعار يف حتديــــــــــــــد األساسي الذي تلعبه 

  .)2(والرغباتاحلاجات ودراسة ما يتصل بها من إشباع حتليلها 

عدد فــين يشــري إىل مصطلح ��ــا  لعــاطف غيــث قاموس علم االجتماعيف قد جاء تعريف القيمة و

   .مقابل وحدة أو أكثر من شيءيف دل وحدات شيء تستب

نظرية يف كسي تكون متضمنة املـــاراالقتصاد يف أن القيمة غـــري وترتبط نظرية القيمة بنظرية السعر أو الثمن  

  )3(.التوزيع تقسيم عدالة هذايف كما تتضمن معني ينتجها نظام اقتصادي ليت اواخلدمات توزيع السلع 

                                                           
  .91،صالسابق املرجع ،بدويعبد الرمحن  )1(   
  .18صمرجع سابق،فوزية د�ب، )2(  
  .364ص،2002،ار املعرفة اجلامعية،اإلسكندريةد،قاموس علم االجتماع،عاطف غيث دمحم )3( 
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ولكلمــة قيمــة يف االقتصــاد معنيــني األول يعــين صــالحية شــئ إلشــباع حاجــة ويعــين هــذا املعــىن هذا  

 وهذا مـــا يعـــرب عنـــهغـــريه يف الســـوق،يســـاويه متـــاع حـــني يســـتبدل بـــه  اوالثـــاين يعـــين مـــ.قيمـــة املنفعـــة"مصـــطلح

  )1(".قيمة املبادلة»مبصطلح

أمــا قيمــة املبادلــة فهــي تقــديره عنــد .�لــذات هلــذا املتــاعهي تقــدير الشــخص وقيمــة املنفعــة ملتــاع مــا،

أو علــى ذلــك فــإن قيمــة املنفعــة مفهــوم فــردي اعتبــاري وقيمــة املبادلــة مفهــوم جلماعــة الــيت يتــداول بــني أفرادهــا،ا

    .مجاعي موضوعي

  :مفهوم القيمة عند علماء االنثروبولوجيا

مباشرة للقيم مـن االنثروبولـوجيني بتحلـيالت  حيـث قـام العديـدالقـيم أيضا بدراسة  اإلنساناهتم علم 

ـــورانس كالكهـــونوكوديـــل وســـكارو كالكهون كليد قام بهالـــيت كالتحليالت ا ألفرد و روث بيندكتو فل

  .أوبلرموريس و كروبر

تتخــذ وفقــا لــه فردي أو مجاعي،،ام ضــمين أو صــريحمعيــار عــ"ن القيمــة ��ــاجيــو و وقــد عــرف االنثربول

ـــوال أو لسلوك االجتماعي عات للحكم على ااجلمـــاواألفراد مـــن قبـــل القرارات  أن القيم يعـــين وهذا "فضـــارقب

حسب  تقاليده  ،ينتمي إليها أفراد المجتمعلــيت اة احلضــارتفرضها مجاليــة مقاييس اجتماعية أو خلقية أو متثـل 

  .يف احلياةواحتياجاته  وأهدافه  

وهي �ذا "يكون موضع اهتمامأي شيء »�االقيمة � Lento Ralph رالف لنتون كما عرف 

  )2(.ينحصر يف األشياء اليت تشرتك الناس يف االهتمام �ا املدلول  تشمل االهتمام الثقايف ا

وهذا يعين إن تعددت أو اشتدت صلة أي فرد بشئ معني فإن ذلك الشـئ ال يصـبح موضـع اهتمـام 

  .ثقايف طاملا أن هذه الصلة تقتصر على فرد واحد

يشـــــرتك فيهـــــا مجيـــــع اجتماعية قـــــاييس القيم كونها م إىلن األنثروبولوجيا تنظر ممـــــا ســـــبق نســـــتنتج أ

  .هات السائدةاالجتاالسلوك االجتماعي وى حتدد خرحضارة إىل أمن وهي ختتلف أعضاء ا�تمع،

  
                                                           

  75ص ،مرجع سابقجلموعي مومن بكوش،ا  )1( 
  .76ص،نفس املرجع )2(
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  :مفهوم القيمة عند علماء النفس

حيث أجرى علماء ،وثيقة بالشخصيةمن عالقة ،ملـــا هلـــا عند علماء النفسأمهيـــة كبـــرية مة القيحتتـــل 

ت املتغـــــــــــــريابالعديد من  كمتغــــــــــــري النفس العديد من الدراسات السيكولوجية بغية الكشف عن عالقة القيم 

  .األخرى

األول هو السيكولوجي ،من علماء النفسنــــــــــــــــــــــــــــني إىل اث،دراسة القيم سيكولوجيايف الفضل ويرجع 

أن الناس بني فيـه "أمناط الرجال"كتاب بعنوان  1928الذي قدم عام  Spranger.E إدوارد سرباجنر األملاين

 اجلماليـــة،االجتماعية،السياسية،نظريةال،االقتصادية:التالية من القيم تبعا لسيادة واحدة بـــني ســـتة أمنـــاط يتوزعون

الذي 1954عــــــــــــام  L.L.Thurstoneثرستون  لويس ليونهو السيكولوجي األمريكي اين والث.والدينية

  .إطار البحث العلمي النفسيقدم فيه تصورا ملعاجلة القيم يف "سيكولوجير منظو:قياس القيم"بعنواننشر مقاال 

وفيما يلي االجتماعي،علم النفس موضوعات من ث لدراسة  القيم وخاصة ضحبوتوالت بعد ذلك مث 

  :نستعرض بعض التعريفات السيكولوجية للقيم

فالقيمة )1(»أو ضمين مميز للفرد أو اجلماعة ويتعلق �ملرغوب فيهتصور صريح «بداية جند أن القيم تُعرف ��ا

  وتعترب القيمصور على مستوى التفكري والوجدان،يف طبيعتها حسب هذا التعريف شيء يتشكل داخليا كت

خـــالل التعبــــري اللفظــــي أو  تكوينـــات فرضــــية ال ميكـــن مالحظتهــــا مباشــــرة وإمنـــا ميكــــن أن نســـتدل عليهــــا مــــن"

قد تتمثـل هـذه املعطيـات مـثال هنيا يف ظل معطيات تتوفر لديه،و مبعىن هي مواز�ت يقوم �ا الفرد ذ)2("السلوكي

  .يف ثقافته وتعليمه وتنشئته وغريها من احملددات اليت قد تتدخل يف تفضيل قيمة عن أخرى

لـــى حمكــات للتقـــومي يســتعني �ـــا الشــخص يف إضـــفاء نــوع مـــن التفضــيل ع«وتعــرف القـــيم أيضــا ��ـــا

تعزيز تواجد تعامالت معينـة يف  يستطيع الفردأي هي اآللية اليت من خالهلا )3(»ساليب معينة أو غا�ت بعينهاأ

 .حياته

                                                           
  .08،ص2005،والتوزيع ،مصرإتراك للنشر ،القيم الرتبوية يف صحافة األطفال،أسامة عبد الرحيم علي)1(
  .177ص،1996،،دار الكتب العلمية،بريوتاالجتماعي والعلوم األخرىعلم النفس ،كامل دمحم عويضة)2( 
 37ص،2009،،األردن،دار احلامدالصراع بني القيم االجتماعية والقيم التنظيمية يف اإلدارة الرتبويةعبد هللا عقلة جملي اخلزاعة،)3( 
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ور السلوك هي القيمة الدينية فإن هذه القيمة تكون حم،فلو فرضنا أن القيمة العليا عند فرد من األفراد

وبــذلك تطبــع الفــرد بطــابع القــيم بلو�ــا اخلاص، ي يلــون �قــييصــدر منهــا اإلشــعاع الــذوالتصــرفات عنــد الفرد،

  .خاص هو الطابع الديين

ممـا ســبق مـن التعريفــات نالحــظ أن علمـاء الــنفس يركــزون يف تعـريفهم للقــيم علــى التشـكل الــداخلي هلــا 

شـاعر كما أ�م يركـزون علـى القـيم الفرديـة املرتبطـة �مل.وعن عوائد القيم �لنسبة للفرد عن طريق العمليات الذهنية

وهم بـــذلك يدرســـون القـــيم الفرديـــة الـــيت تعتـــرب لفـــرد مـــن خـــالل التفاعـــل االجتمـــاعي،والعواطـــف والـــيت يســـتوعبها ا

 .انعكاسا للقيم االجتماعية وهذا ما ساعدهم يف صياغة جمموعة من االختبارات لقياسها علميا

اجلموعي مومن يقـدم  ومن منظور علم النفس االجتماعي كرؤية نسقية بني علم االجتماع وعلم النفس

وهـذه األحكـام هـي يف اإلنسـانية واالجتماعيـة واملادية،أحكام يصـدرها الفـرد علـى بيئتـه "تعريفا للقيم ��ا*بكوش

ـــاج اجتمـــاعي اســـتوعبه الفـــرد وتقبلـــه حبيـــث ر إال أ�ـــا يف جوهلفـــرد أو تقـــديره،بعـــض جوانبهـــا نتيجـــة تقـــومي ا هـــا نت

  )1(."معايرييستخدمها كمحكات أو مستو�ت أو 

  :مفهوم القيم عند علماء االجتماع

جيل أو قريب من ذلك عن دراسة القيم حيث كان ملـــدة من علماء االجتماع كبـــري لقد عزف عدد 

سة القيم من دراإلمهــــــــال يدعم هذا التعليل ومـــــــا ،ب األحيان تتسم نوعا ما بالذاتيةأغليف أنها علـــــــى ينظر إليها 

املختلفــة  دراسة الثقافات  يفالقيم عــن أمهيــة معرض حديثه  يف  شــرتاوس ليفــيمــا قالــه ،جانب علماء االجتماع

يف معاجلــــــــــــــــــــــة والتباطؤ التقصــــــــــــــــــــــري إذا كان قد بدا من العلوم االجتماعية شيء من العزوف أو التردد أو »أنه

غـــــــــــــــــــري الظواهر نتكلم عن االنفعاالت والعواطف وا إمنـــــــــــــــــــ،أنه عندما نتكلم عن القيمإىل ك فمرد ذل،القـــــــــــــــــــيم

أن يفضي الكالم علميا عن خنشــى فإننا ،منطقيأي علــم أن يعــرب عــن الظــاهرة �ســلوب أن مهمة  ومبا املنطقيــة،

هـذه البيـا�ت فهذا مـن شـأنه أن يهـدم قية بعبارات منطقية،غري منطبيانات تفسري من احلادث التناقض إىل القيم 

  )2(."ويشوه طبيعة القيم

                                                           

   .أستاذ جبامعة الوادي  *

  .77صجلموعي مومن بكوش،مرجع سابق،ا  )1(
  .17مرجع سابق،ص د�ب،فوزية )2(
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أوربا وأمريكا يف حول الفالح البولندي ريان زنانيكيفلوو وليام توماس ولكن منذ ظهور دراسة

موضوعا متثل وسرعان ما أصبحت القيم ،ن مفهوم القيم استخداما متزايداأصبح علماء االجتماع يستخدمو

السوسيولوجية من النظريات  درجة أن صاغوا العديدإىل يهتم بها علماء االجتماع ليت ضوعات ااملومن 

  )1(.فهم الثقافة اإلنسانيةومفتاح ين السلوك اإلنساحمددات من حمددات واعتربوها ،حوهلا

علم ،تقوم عليها مدارسلـــــــــــــــــــيت تالف األسس اوعلى الرغم من تعدد التعريفات واختالفاتها تبعا الخ

من جمتمـــــــــــــــــــــــــع أي يف عن التركيب االجتماعي تعـــــــــــــــــــــــــرب االجتماع إال أنها تتفق عموما على أن القيم حقائق 

رواد علـــم خـــرى لـــألا أن نتنـــاول �قـــي التعـــاريفعلـــى االجتماعيـــة للقـــيم وفيمـــا يلـــي بعـــض التعـــاريف .المجتمعات

  .لتكرارجتنبا  خالل هذا الفصل االجتماع 

يربط هذا الباحث )2(".اجتمـــاعي كـــون حتصـــيله مرغـــو� فيـــهغاية أو هدف "��ـــاالقيمة  جابلن يعـــرف

أمهية  بقدر ،ىكرباجتماعية أمهية  عطى القيمةالمجتمع وبذلك تإىل حتقيقه  يف ف الذي يسعى الفرد �هلدالقيم 

  .المجتمعإىل حتقيقه يف ف الذي يسعى الفرد اهلد

املفضـلة أشكال السلوك واملعتقـدات حـول األمـور والغـا�ت "��ـا القـيم*ويعرف الباحث حلـيم بركـات

سسات واملــــؤوتنظم عالقاتهم بالواقع ،توجه مشاعرهم وتفكريهم ومواقفهم وتصرفاتهم واختياراتهم،لدى الناس

  )3(.»وجودهممعىن د هويتهم ووحتد،وتسوغ مواقعهموالزمان،ن املكاوواآلخرين وأنفسهم 

  .املفضل ومبعىن الوجود وغا�تهتتصل القيم بنوعية السلوك ،روخمتصبكالم بسيط 

جه مقياسا يو وهياألفراد للغا�ت وأشكال السلوك،هي تفضيالت القيمة أن هذا التعريف يلخص لنا 

 كليف تنظم العالقات كمـــا أ�ـــا .واملقارنـــة واالختيـــار بـــني البـــدائلإذ تُعتمـــد يف عمليـــة إصـــدار األحكـــام ،السلوك

  .االجتماعية احلياة الت جما

                                                           
 .89ص،2002مصر،،دار املعرفة اجلامعية،االسكندرية،علم اجتماع القيمدمحم أمحد بيومي،1)( 
  .201أمحد كنعان،مرجع سابق،ص)2(

النفس متحصل على شهادة الدكتوراه يف علم ،)واشنطن(جبامعة جورجتاون أستاذ،1933عامل اجتماع واستاذ جامعي وروائي سوري من مواليد   *

  .)1966(االجتماعي
  .324،ص1985،وتالوحدة العربية،بريمركز دراسات ،02ط،)استطالعي اجتماعيحبث (املعاصرالعريب  المجتمع بركات،حليم  )3(
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تتســــــم بقــــــدر مــــــن االســــــتمرار  جمموعــــــة مــــــن املعتقــــــدات الــــــيت"أنها:لــــــيبويعرفها علي عبد الرزاق ج

فضلها هؤالء ويخيتارهـا سلوكية أمنـاط أو،ايات ووسائل لتحقيقهاغص حنـو شخاموجهات لألواليت متثل النسيب،

 الشخصية  والواقع االجتماعي االقتصاديعـــــن تفاعـــــل بـــــني جهات املـــــووتنشأ هذه ،هابـــــديال لغـــــرياألشخاص 

الفعلــــي والعواطــــف الــــيت والسلوك اللفظي والسلوك ،هاتالجتــــاوايف املواقــــف،ن نفسها وتفصح القيم عايف،والثق

  )1(."و موضوعات معينةيكو�ا األفراد حن

ألفــــــــراد يف مام ابدائل اجتماعية أبــــــــني من  نتقــــــــاءوعليه فإن القيم هي عبارة عن مستوى أو معيار لال

حملــيط الفرد والواقع االجتماعي ابــني واالستمرار فضال عن التفاعل ديناميكية كما تتسم بال،قف االجتماعياملــو

ـــــــــــــني واالختيار وتفصح هذه القيم عن نفسها من خالل  التفضيل ،به ـــــــــــــاالبدائل ب اهتمامات يف حة وتتحدد املت

  .طهم السلوكيةأمناهاتهم واجتااألفراد و

كما  اإلنسانيةلـب الثقافـة  وإ�ادات السلوك،حمددا هاما من حمد"متثل القيم ��ا*ويعرف كمال التابعي

الـيت ذلك ألن القيم هي ،وهذا األمر له وجاهته،مفهوم القيميف حتديد ر الزاوية غوب فيه هو حجاملرأن مفهوم 

كــــو�ت حنكــــم مــــن خالهلــــا علــــى كــــل مــــن موأنها مستويات قيمية ،لنا ما هو مرغوب فيه ومرغوب عنهحتــــدد 

  )2("األجتماعيةالثقافة وتوجيه تفضيالتنا 

الـــيت حتمـــل واألحكام واالختيارات املبـــادئ بذلك ومتثـــل ،المجتمعيف ي أحد عناصر الثقافة فالقيمة ه

 ما يرغب فيه المجتمع وما يرفضه بـــنيموجهات تعتـــرب مبثابـــة لذلك فهي ،اإلنسانربـــة جتمعان اجتماعية خالل 

    .واألشخاصاملعاين للحكم على األشياء ويري كما أنها عبارة عن معا

مبعىن أو ،الفهمعل الثقافات األخرى عسرية القيم هي العناصر الثقافية اليت جت"عاطف غيث تعريف دمحم

ملبــــــــــادئ الــــــــــيت ضوعات والظروف وااملــــــــــوكل ولذلك تشمل القيم،اإلنسانية والتقديرموضوع الرغبة آخر هي 

ــــة قد تكون ،والقيم من ناحية أخرى،بة اإلنسان الطويلةجتــــرخالل معــــىن  أصبحت ذات أو سلبية وأساس إجيابي

                                                           
    134ص،،دار املعرفة،األسكندريةدراسات يف ا�تمع والثقافة والشخصيةعلي عبد الرزاق جليب،)1(

  .علم االجتماع كلية اآلداب جامعة القاهرة ذأستا *

  .42كمال التابعي،مرجع سابق،ص2) (
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سلبية الوالقيم ،هي قيم مرغوبةاالجيابيـــة القيم  أي أن،هو مرغوب فيه وما هو مرغوب عنه التمييز يقوم على ما

  )1(."نسبيةأي أن القيم ذات طبيعة ،مرغوبةغري قيم 

أن مقومات مبعـــــــــــــىن ،افةعنصر من عناصر الثق"القيمة"كونيف لتعريف مع التعريف السابق يتفق هذا ا

ـــــني أن الرغبة وعدمها هي أساس التمييز عتـــــرب كما اجودةاملعـــــاين املـــــوألسس الثقافية واإىل القيمة تستند  القيم ب

  .والقيمة السلبيةبية إلجياا

الذي يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديا احلكـــــــــم "على أنها إىل القيمـــــــــةتنظر *تعريف فوزية دياب

واملرغــوب عنــه مــن غوب فيه ملــرد احيــدوالذي ،وضعها المجتمع الذي يعيش فيهيت املبــادئ واملعــايري الــعة مبجمــو

  )2(".السلوك

أو  االمتيــــازعن الفعل أو يعــــرب مفهوم  فالقيمة،حكما على األشياءحســــب هــــذا التعريــــف القيم تعتــــرب 

وعلى ضوء .غوب عنهاملــره أو غوب فياملــرد للسلوك احملــدواملصــدر أن المجتمع هو تعتــرب كما ،درجة التفضيل

  : آليتللقيم على النحو اعام استخالص تعريف ميكن ،التحليل السابق

د ما هو مرغوب وحتـــــدين،اإلنساأو ضمنية تضبط السلوك ة صـــــرحيالقيم عبارة عن تصورات ومفاهيم 

يف وتتجسد مظاهرها ،بالفعل اخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألساليب والوسائل اختيار األهداف ويف فيه اجتماعيا كما تؤثر 

إىل تهدف تتغــري وهي ثابتة ال ،هميــريية ومثلهم ومعتقداتهم ومعاطهم السلوكأمنــاعات واجلمــااألفراد واجتاهــات 

  .متاسكهتنمية المجتمع واستقراره و

  :االجتماعية القيم خصائص.2

 معـىن الـيت تعطيهـا السـمات مـن مجلـة تُوحدها أنه إال لزاميتها وموضوعا�اإ درجة يف القيم ختتلف قد

  :يلي ما اخلصائص هذه من ونذكر القيمة معىن هو واحد

                                                           
  .162،ص1978،دار املعرفة اجلامعية،األسكندرية،علم األجتماع العامعاطف غيث،غريب سيد أمحد،1)(

  .استاذة علم اجتماع الرتبوي جبامعة عني الشمس �لقاهرة:فوزية د�ب*

  .52فوزية د�ب،مرجع سابق،ص  2)( 
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واالجتماعيـة والسـيكولوجية العامـة  اإلنسـانية طبيعـةل� تتعلـق أ�ـا القـيم بذاتيـة املقصـود:الذاتيـةالقـيم 

 إىل حلظـة مـن وتتغـري �بتـة غـري اخلـربات وهـذه،وغريهـا مـن العوامل وميوالتـهوعواطفـه  رغباتـه وتشـمل لإلنسـان

  (1)رآخ إىل شخص ومن أخرى

 وعـن طريـق يف نطـاق اجلماعـة األفـراد يكتسـبها وإمنـا �لوراثـة القـيم تـرتبط فـال:االكتسـابخاصـية 

 هـي ولـذلكتلك العوامل مع التكوين النفسي للفـرد ذاته، حيث تتفاعل،املختلفة االجتماعية بوسائطها التنشئة

  .)2(اجلماعة مع وتفاعل خربة فهي حصيلة للتقييم قابلة

 خـربة هـي نتـاج هـل القيمـة حتديـد يصـعب تكوينهـا حبيـث جوانـب حيـث مـن سـواء متداخلـة فـالقيم

 قيمـة عـن نتحـدث فلـو انتماءهـاجمـال  أو التطبيـق حيـث مـن أيضـا متداخلـة وهيغريمهـا، أو سـلوكية أو معرفيـة

   اجتماعية؟ أمدينية ؟ أماقتصادية؟ قيمة فهل هي مثال العمل

بل أ�ـا ختتلـف يف الشـخص الواحـد ،واملكـان واإلنسـان الزمـان �خـتالف ختتلـف القـيم:نسـبيةالقـيم 

عمليـة  وحىتسـلبية، قيمة �نه جيل آخر يراه قد اجيابية قيمة �نه يراه جيل فما،وحاجاته ومستواه حسب رغباته

  )3(.لنسبة لألفراد�ال لها إ معىنى الخراأل تفضيل بعض القيم على

 والسـلوكية املعرفيـة والوجدانيـة اجلوانب تتضمن أ�ا حيث...ومتداخلة مرتابطة فالقيم:التداخل خاصية

  .التطبيق حيث من متداخلة أ�ا كما

 بدايـة القيم تتجسد ذلك بعد،حمسوس غري ذهين معىن حتمل جمردة فهي معان فللقيم:التجريدخاصية 

  )4(الفرد هذا عند القيمة مظاهر بذلك فتتجسد على سلوكاته مث تنعكس،�ا اقتناعه بعد اإلنسان ذهن يف

  .عنهاختتلف  أخرىبني أنه يعلي قيمة كذا عن قيمة تهذه املظاهر املرتبطة بتبين الفرد لقيمة معينة و 

�لعنصــر البشــري فمنشــأها أصــال حيتــاج إىل العقــل املفكــر لتصــور أي أن القــيم تــرتبط :اإلنســانيةالقــيم 

  .القيمة األمر الذي يتوفر لإلنسان دون غريه من الكائنات

                                                           
  .100بق،صاس فهمي،مرجع حسن منري نورهان)1(
  .37ص،2007،األردندار املسرية،،02،طتعّلم القّيم وتعليمها،ماجد زكي اجلالد)2(

املؤمتر الرتبوي  إىلحبث مقدم ،"االجتاهات حنو التحديث وعالقتها مبنظومة القيم لدى الشباب اجلامعي املعاصر"دمحم دمحم عليان،عزت حيي عسيلة،)3(

  .612ص ،24/11/2004ـ ـ 23:أ�ماملنعقد ،كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية،الرتبية يف فلسطني وتغريات العصر:بعنوان األول
  .72 ص،2009،األردن،احلامد دار،الرتبوية اإلدارة يف التنظيمية والقيم االجتماعية القيم بني الصراع،اخلزاعلة جملي عقلة هللا عبد)4( 
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أي ال يكــون لكــل فــرد قيمــا ال عالقــة هلــا بقــيم ،فهــي ليســت مــن صــنع إنســان مبفــره:ياملصــدر اخلــارج

يستمدها الفرد كما قد )1("وعقله اجلمعي فالقيم ليست من صنع أفراد ولكنها من صنع ا�تمع وخلقه"اآلخرين

  .فقد يستمدها من فلسفة أو تصور أو عقيدة أو دينمن مصادر خمتلفة،

 عـل هلـا قطبـا اجيابيـا وقطبـا سـلبيامتتلـك القـيم صـفة الضـدية فلكـل قيمـة ضـدها ممـا جي:الـضديــةاخلاصية 

الب ما ميكن أن نسـميه ضـد القيمـة والقطب االجيايب هو وحده الذي يشكل القيمة يف حني ميثل القطب  الس

  )2(.ي أن القيمة ال تكون إال اجيابيةأ

وذلـك ألن الفـرد بعـد أن ينتقـي قيمـه يتمسـك �ـا ويعلـي :وبة اقتالعهـا وصـعوبة تغـريتتميز القيم بصع

لــذا طبــع �ــا وأصــبح ســلوكه حمتكمــا �ا،إذ مبــرور الــزمن جيــد نفســه ت ويســعى إىل جتســيدها يف ســلوكاته،مــن شأ�ا

  .)3(يصعب تغريها بعدها أو التخلي عنها

ـــالق مـــن خصـــائص أن ســـبق مـــاى ــــإل �إلضـــافة دات حمـــدو موجهـــات �ـــاأل،دافعيـــة ذات طبيعة �ـــاأيم ـ

ــــــر  وأنه،ضــــــوئهاالسلوك في  يفســــــر كمــــــاللسلوك  ا ال داحتــــــابينها و انســــــجامافان هناك ،وكثر�ــــــا  م تنوعهــــــاغب

   .القيم  نظام النسق القيمي أو تسمى تندمج وسط منظومة متكاملة أل�ا،ينفصل

     :االجتماعية تصنيفات القيم.3

كونـه يتماشـى مـع "احملتـوى بعـد"تصـنيفات للقـيم علـى أنـواع التصـنيف علـى إطالعنـا عنـد اعتمـد� لقـد

 الثقافيـة القـيم كمـا مت إضـافة  االقتصـاديةالدينية،،االجتماعيةالقـيم (قتصر يف هذه الدراسـة علـىنأن  على دراستنا

 .خدمة للدراسة)واألسرية

 هـذه أساسـا يف املوظـف للقـيم احملتـوى بعـد تصـنيف علـى القـيم تصـنيفات عـرض يف تركيـز� متوعليـه 

  .التصنيفات األخرى لباقي املختصرة اإلشارة مع،الدراسة

  

  

                                                           
  .26ص،مرجع سبق ذكر،أسامة عبد الرحيم )1(
  .24ص،مرجع سابق،ماجد الزيود )2( 

  .612ص،مرجع سابق،عزت حيي عسيلة،دمحم دمحم عليان)3( 
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  :تصنيف القيم حسب دالال�اـ 1-3

 يف فيهـا اختالفـات دوائـر ضـمن تصـنيفها يتـيح فيهـا التأمـل بعـد الكثـرية التعريفـات اسـتنطاق إن

 األشياء على صادرة أحكاما القيمة جيد املتأمل فيها و،القيمة تعريف حماولة يف ضمنيا تشرتك أ�ا مع التحديد

 قـد حـني يف،فقـط اإلجيابيـة الداللـة �خـذ املفكرين بعض عند أ�ا املفاضلة كما عملية على اعتمادا األفعال أو

  .الوقت نفس يف السلبية و الداللتني اإلجيابية �خذ

  :إجيابية كداللة القيمة

 :منها مناذج وهذه دوما إجيايب شكل على أ�ا القيمة إىل تنظر اليت التعريفات من عديدال ورد

 مـن بضـرب تتعلـق،للمرغوب تصـورات أو،مفـاهيم عـن عبـارة"��ـا)Schwart(شـوارت يعرفهـا

 أمهيتهـا حسـب ترتيبهـا وميكن،النوعيـة املواقـفعلـى  تعلـو أو وتسـمو،الغا�ت مـن غايـة أو السـلوك ضـروب

 .)1("النسبية

اجلماعة  أو الفرد مييز ضمين أو جتريدي ظاهر مفهوم"��ا ونهكالك يعرفها السياق نفس يف

 جمموعة فالقيم.)2("السلوك وأهداف ووسائل لطرق بدائل عدة اختياراتنا من على يؤثر الذي فيه للمرغوب

  .تنظيم السلوك يف تسهم واليت،فيه مرغوب هو ما حول تدور وجدانيا املشرتكة األفكار

 عملية اختيارية شكل يف فيه املرغوب حول كلهاف  تلت داللة خذ� التعاريف هذه حسب إذن القيمة

  .السلوك تنظم متاحة كبدائل الغا�ت أو السلوك ضروب بني

سـنة احلميـدة إال علـى األمـور احل)القيمـة(ال تـرتبط �لسـليب وال يطلـق مفهـومهناك من يرى أن القيمـة ف

ويف اآلن ذاتـه ،يطلق عليها مفهوم القيمة السلبية ال املوضوعات إما،فكل القيم هي اجيابية،واملوضوعات املرغوبة

سـلبية كمـا قـد تكـون قيمـا  مبعـىن قـد تكـون قيمـاسـليب جنذ الكثـري مـن يشـري للقـيم يف جانـب اجيـايب ويف جانـب 

واملكانـة أي أن يكـون  ريـق يتقيـد �ملعـىن اللغـوي للمفهـوم وهـو القـدرف أن ىلاالخـتالف هنـا إ،ورمبا يرجـع اجيابية

كتصور يتشـكل يف ذهـن اإلنسـان  ريق ارتبط �ملفهوم االصطالحي للقيمةوف،ملوضوع القيمة قدر سامي ومكانة

قد يكون هلـا جانـب سـليب يف منظـور و ،املكانة �ختالف األشخاص هخيتلف قدر هذ حبيث،هوحيتل مكانة بدور 

                                                           
  .23 السابق،ص املرجع،الزيود ماجد1)( 
  .50.،ص1994،،دار العاصمة للنشر والتوزيع،الر�ض،القيم يف املسلسالت التلفازية،مساعد بن عبد اهللا احمليا)2(
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يصعب احلكـم علـى موضـوع مـا أنـه اجيـايب اجيابيـة مطلقـة أو سـليب فالفاعل البعض ولكن هي قيمة اجيابية لدى 

 .سلبية مطلقة

 والسلبية اإلجيابية الداللتني بني القيمة: 

 للقيمـة جيعـل مـن التعريفـاتمـن  فهنـاك القيمـة إجيابيـة علـى يركز السابقة التعريفات من ورد ما كان إذا

  :منها جزء يلي وفيما عنه مرغو� أو فيه مرغوب هو عما تعرب والسلب اإلجياب:وجهان

 نسـق يف عنصـر القيمـة أن"النسـق االجتمـاعي كتابـه يف يـرى الـذيParsons)(ز�رسـون �لكوت

 متثل القيم أن معناه وهذا،املوقف يف توجد اليت التوجيه بدائل بني مستوى لالختيار أو معيارا يعترب مشرتك رمزي

 وأساسـية عامـة أنشـطة وتنظـيم التكامـل حتقيـق يف وتسـهم ا�تمـع أعضـاء فيهـا يشـارك وأساسـية عامـة معـايري

 )1("أنشطة األعضاء وتنظيم التكامل حتقيق يف وتسهم ا�تمع أعضاء فيها يشارك

 مشرتك وهي تاحةامل بدائلال بني االختيار يتم خالله من يز رم نظام من جزء القيمة التعريف يف ورد ما حسب

  .األنشطة بني والتكامل التنظيم دوره اجتماعي

 وهـذا."فيـه مرغـوب غري أو مرغو� فيه الشيء كون على �ا حنكم اليت املعايري"�ا�أيضا  عرفها وقد 

 مـن املفضـلة واألشياء اخلطأ الصواب من حتدد عامة اعتقادات"��ا عرف القيمة حني هوفستاد إليه ذهب ما

 .)2("املفضلة غري

 يف �ألفعـال اعتقـادات تتعلـق هـي القيمـة أن يضـيف أنـه إال السـابقة والتعريفـات يتفـق التعريف هذا 

  .عدمه من تفضيلها يف �ألشياء أو خطئها أو صوا�ا

 والسـلبية القـيم اإلجيابيـة وأن تفضـيالت"هـي القـيم أن إىل)Thorndaike(ثورنـدايك يـذهب 

 فـرد أي أمل أو لذة على مطلقا يؤثر ال حدوث شيء كان فإذا اإلنسان به يشعر الذي األمل أو اللذة يف تكمن

 فيـه مرغـو� شرا أو خريا يكون فال هذا وعلى،اإلطالق على القيمة يكون عدمي فإنه مستقبال أو حاليا كان أ�

 .)3("مرغو� عنه أو

                                                           
  .31 ص،سابق رجعمالتابعي، كمال)1(
  .22 ص،مرجع سابقالزيود، ماجد)2(
  .23،صنفس املرجعالتابعي، كمال)3(



 الفصل الثاني                                                                      القیم االجتماعیة
 

 
36 

 مستقبال أو حاضرا ذلك يتم مل وإذا اإلنسان شعور يف للقيمة السليب أو اإلجيايب التأثريى ليركز ع التعريف هذا

  .ذلك قيمة يعد فال

قـد مت وأبعاده،و  التصـنيف معـايري بتعـدد القـيم تصـنيفات تتعـدد:تصـنيف القـيم حسـب أبعادهـا ــ3-2

  :على أساس أبعاد القيمة وهي �رسونز وشيلرالذي ورد يف كتاب  كالكهوناالعتماد على تصنيف

 ثـالث البعد جنـد هذا يف وهناك الفرد على القيمة تفرضها اليت اإللزام درجة هنا واملقصود :الشدة بعد 

   :)1(أنواع

 تتعلـق غالبـا مـا شـديدا،وهي خيالفهـا مـن جـزاء ويكـون �ـا االلتـزام جيـب الـيت :امللزمـة القـيم 

 .الدينية �ملعتقدات املتعلقة القيم ومنها العامة �ملصلحة

 أو شـديدا خيالفهـا مـن جـزاء يكـون وال تكـون أن يُفضـل الـيت القـيم وهـي :التفضـيلية القـيم 

 .وغريها اجلار إىل واإلحسان،الضيف إكرام أمثلتها ومن صارما

 ولكـن يف سـلوكهم متثلهـا إىل الناس يتطلع واليت تكون أن يرجى اليت القيم وهي :املثالية القيم 

 .الدنيا واإليثار يف الزهد ومنها كاملة وبصورة دائم بشكل حتقيقها بصعوبة يشعرون

 إىل موتنقس واالنتشار الشيوع هنا واملقصود  :العمومية بعد:  

 وحضـرريفـه  عـن النظـر بصـرف كلـه ا�تمـع يف انتشـارها يعـم الـيت القـيم وهـي : عامـة قـيم 

 .وغريها...والعفة والزواج الدين أمهية مثل املختلفة وطبقاته،وفئاته

 أو مجاعـة أو طبقـة أو حمدد موضوع أو خاصة مناسبات أو مبواقف املتعلقة وهي :ةخاص قيم 

 .مثال الزواج بطقوس املرتبطة القيم مثل خاص اجتماعي دور

 2(:صنفني إىل القيم يقسم البعد هذا :الوضوح بعد( 

 لكالم عنها ويعلن الفرد �ا يصرح اليت أي صرحية أو :ظاهرة قيم�. 

 امليـول واالجتاهـات مالحظـة مـن وجودهـا علـى ويسـتدل تسـتخلص الـيت وهـي :ضـمنية قـيم 

  سلبية �لضرورة تكون ال الضمنية القيم أن العلم مع وهذا.االجتماعي والسلوك

ة تكون قد بل   .أيضا خريِّ

                                                           
  .50صسابق، رجعمزكي، ماجد)1(
  .160،ص2009،احلديثة،اإلسكندرية الكتب ،داراالجتماعي النفس علمزهران، السالم عبد حامد)2(
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 1(:أيضا ناصنف وهناك :الدوام بعد( 

 الرتباطهـا مؤقـت قصـري لوقـت توجـد وإمنـا طـويال تـدوم ال اليت العارضة القيم وهي :عابرة قيم 

 .بزواهلا تزول معينة ظاهرة أو ما حبدث

 اإللـزام  صـفة وتتخـذ جيـل إىل جيـل مـن النـاس وبتناقلهـا طـويال تـدوم الـيت هـي :دائمـة قـيم

 .واألمانة كالصدق والتقدير
 2(القيم من قسمني جندإذ لروكيش وهذا تصور  :الغرض أو املقصد بعد( 

 اخلالص األخروي مثل النهائية �لقيم وتعرف ذا�ا يف غا�ت عن عبارة وهي :الغائية القيم. 

 هذه لتحقيق املوصلة السلوك أشكال متثل وهي الوسيطية �لقيم أيضا وتعرف :الوسيلية القيم 

 .العبادات و�قي كالصالة النهائية الغا�ت

  مـن أنـواع جنـد يف هـذا التصـنيف سـت إذالقـيم  مضـمون جمـال إىل احملتـوى بعـد ويشـري :احملتـوى بعـد 

 )3(:هي القيم

 عـادة مـن احلقيقـة ويكونـون اكتشـاف إىل وميلـه الفـرد اهتمـام عنهـا ويعـرب :النظريـة القـيم 

 .والعلماء الفالسفة

 رجـال من عادة يكونون �فع وهم هو ما إىل وميله الفرد اهتمام �ا يقصد :االقتصادية القيم 

 .واألعمال املال

 املبدعني الفنانني موهؤالء همجيل  هو ما إىل وميله الفرد اهتمام عنها ويعرب: اجلمالية القيم. 

 وخـدمتهم ومـن هـؤالء  ومسـاعد�م وحمبـتهم �لنـاس االهتمـام وتتضـمن :االجتماعيـة القـيم

 .املصلحني

 بقـدر�م يتصـفون ،وهمالقـوة علـى للحصـول وميلـه الفـرد اهتمـام �ـا ويقصـد :السياسـية القـيم 

 .والتحكم فيهم غريهم توجيه على

 الروحيـة والبحـث يف وأسـرار والقضـا� الدينيـة �ملعتقدات الفرد اهتمام وتتضمن: الدينية القيم 

 .الكون

                                                           
  .81 ص،بقاس زكي،مرجع ماجد)1(
  .144،ص2005،اإلسكندرية،دار المعرفة الجامعية ،دراسات يف ا�تمع والثقافة والشخصية،الرزاق جليبعلي عبد )2(
  .177 بق،صاس فهمي،مرجع حسن منري نورهان)3(
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وال يعين هذا التصنيف للقيم أن األفراد يتوزعون تبعا هلا وإمنا يعين أن هذه القيم توجد مجيعهـا يف  

  .لدى األفراد واجلماعاتكل فرد،غري أ�ا ختتلف يف ترتيبها وأمهيتها من فرد آلخر حسب قو�ا وضعفها 

  االجتماعية أمهية القيم .4

 ومن،الدراسة متغري اختيار يةمهأ تتضح كي  القيم مهيةأ حتديد الضروري من �لقيم التعريف بعد

 يف مةها دالالت على �لقيم تمونهوقد أكد امل،االجتماعية احلياة نواحي مجيع يف �لغة يةمهأ للقيم أن املعروف

 إىل نفصلها أن ميكن القيم وأمهية.املختلفة العلم يف جماالت والبحث للدراسة مادة فأصبحت،اإلنسانية احلياة

  .للمجتمع �لنسبة وأمهيتها ذاته للفرد �لنسبة أمهيتها مها جزأين

 الفردي املستوى على القيم ميةھأ.4-1

 القيم وجود الضوابط تلك بني ومن،هاوتضبط توجه احلركة ومعايري ضوابط مجلة اإلنسانية احلركة تستلزم

  )1(:التالية النقاط يف للفرد �لنسبة القيم يةمهأ إبراز وميكن.موجه للسلوك أساسي كعنصر

 فعلـه فيما ينبغي األفراد لسلوك منِظمات فالقيم،احلياة يف وسلوكياته الفرد مسارات حتدد القيم 

 السـلوكيات عـن ويبتعـد السـلوكيات احلسـنة الفـرد يكسـب ولكي،عنه واالبتعاد تركه ينبغي وفيما به والتحلي

 .والصحيحة اإلنسانية الفاعلة القيم منظومة لديه تعزز أن ينبغي فإنه السيئة

 لديهم ما ضوء يف معهم التعامل ييسر الذي األمر غريه بسلوكات التنبؤ الفرد على القيم تسهل 

 .قيم من

 هـي الـيت الفاضـلة السـلبية،فالقيم عـن وتبعـده،احلياة يف الفاعلـة �لطاقـات اإلنسـان القـيم تـزود 

 فيها والناجحني احلياة يف فالفاعلني،هلا وتقديره واحرتامه هبنفسه ثقت تعزز اليت وهي،وجدوى معىن هحليات جتعل

 .وغريها...واإلصرار واجلرأة العاجزين والفاشلني كاّجلِد غريهم من عن متميزة قيم هلم

 واجلسـدي  النفسـي االحنـراف مـن اإلنسـان حتفـظ فـالقيم،االحنراف مـن للفـرد محايـة القـيم

 .لالحنراف عرضة اإلنسان يكون قيم منظومة فبدونواالجتماعي،

 إذ،كلهـا حيـاة اإلنسـان بسـياق مرتبطـة اهوكل،املفاضـلة بعمليـة إذن نهـو مر  والغـا�ت الوسـائل اختيار

دائمـا  وهـف.اإلنسـان وهـ واملقـوم،وتقومي مفاضـلة عمليـة إال هيمـا اهإىل أعقـد هاصـور  ابسـط من اإلنسانية احلياة

                                                           
  .بتصرف67 -41ص،سابق زكي،مرجع ماجد)1(
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 مرغوبوهذا ،ضار وذاك �فع ذاهو  خطأ ذاهو  صواب ذاهو شر، وذاك ذا خريهأن  فريى،اهعليأحكاما  يصدر

 )1(.تتفاضل اهسواء،ولكن اهمجيع واألفعال ليست األشياء ألنعنه، مرغوب وذاك فيه

  )2(:منها اهيتمهأ تؤكد اليت و للقيمة الوظيفية العناصر من عديدا الباحثني بعض حدد كذلك

 تشكيل يف اماه دورا تلعب يهف،مهعن الصادر السلوك حتدد معينة اختيارات لألفراد ئ�ي اأ� 

 .صحيح معياري إطار يف اهدافهأ وحتديد الفردية الشخصية

 والتوافـق بصـورة التكيـف علـى قـادرا ليكـونمنـه  مطلـوب وهـ مـا أداء إمكانيـة الفـرد تعطـي اأ� 

 .إجيابية

 إطاره املرجعي وتوسيع حوله من العامل مهف على فتساعد ومعتقداته إدراكه لتحسني الفرد تدفع 

 .وعالقاته حياته مهف يف

 فيها يثق مرجعية معينة لتصرفاته أن يشعر ألنه،والثقة �ألمن وتشعره الفرد شخصية تصقل �ذا فالقيم

 أو القيم من مالئما يراه ما يتبىن غريه حبيث عن لالستقاللية فرصة للفرد القيم تعطي كما،يتبناها اليت قيمه هي

  . منها به يقتنع ما

 االجتماعي املستوى على القيم ميةھأ.4-2

 تـرتبط حيث،يـةمهأكثـر أ االجتماعي املستوى على يهف مةهم الفردي املستوى على القيم كانت إذا

 طبيعـة حتـدد الـيت واملعايري القيمية املنظومة خيلو من ال اإلنساين فا�تمع،العصور مر على واألمم الشعوب حبياة

  :)3(يلي كما يةمهاأل هذه حتديد إجياز يف وميكن.البعض مهببعض األفراد عالقة

 العليا اهومثل اهدافهأ وحتدد ا�تمع متاسك على حتافظ القيم. 

 لالختيارات اهبتحديد اهفي حتدث اليت التغريات ةهمواج يف القيم تساعد 

 .استقراره للمجتمع وحيفظ محيا� الناس على لهوذلك يس،الصحيحة

 املختلفة االجتماعية النظم بني التجانس ُحتَِصل كي اهببعض ا�تمع ثقافة أجزاء تربط. 

                                                           
  .22 سابق،ص رجعمد�ب، فوزية )1( 
  .27سابق،ص الزيود،مرجع ماجد )2(
  .28،ـ27ص املرجع،ص نفس)3(
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 حفظ يف مهتس حيث.التنظيم يف األفراد وا�موعات بني احلقيقة اللحمة من القيم تعد 

 .الجتماعيةالعالقات  شبكة متتنيو  والواجبات احلقوق

 ثقافة من رئيسيا حمورا تشكل القيم أنّ  ذلك،وَمتيزه هويته للمجتمع القيم حتفظ 

 يف املمارس اإلنساين السلوك أمناط يف تربز اليتو الثقافة، هذه من الظاهر الشكل وهي،ا�تمع

 القيمية وفقا للمنظومة تتشكل ا�تمع هوية فإن احلياة جوانب كافة يف القيم لتغلغل ونظراا�تمع،

 .بعضها البعض ا�تمعات عن لتمّيز واضحة وشواهد كعالمات تظهر فالقيم  فيه السائدة

 االختيـارات بتحديـد  فيـه حتـدث الـيت التغـريات مواجهـة علـى ا�تمـع القـيم تسـاعد

 .)1(إطار موحد يف وكيانه استقراره للمجتمع وحيفظ حيا�م الناس على وهذا يسهل ،الصحيحة

  االجتماعية يف الفكر السوسيولوجيالقيم : �نيا

  االجتماعية القيمب كتساعية الجتماالمحددات اال.1

وقيمـه  اإلنسـانتعد التنشئة االجتماعية مبؤسسـا�ا املختلفـة مبثابـة الـرحم الـذي ختلـق فيـه مالمـح هويـة 

ونقلها جيال عرب جيل،وقد تعـددت  األفراد،فتعمل العديد من املؤسسات كوسائط يف بلورة القيم لدى واجتاهاته

اندها يف هـذا تسـ األبنـاءوحـدها مضـطلعة مبهمـة تربيـة  األسـرةفلم تعـد ،ذه الوسـائط وتنوعـت مـع مـرور الوقـته

الـيت فرضـت نفسـها  اإلعالميـةمؤسسات أخـرى ،لعـل أمههـا املؤسسـات  إىلبل تعداها ذلك املؤسسات الرتبوية،

ويف ضــوء هــذه املعطيــات ســنحاول تنــاول أهــم هــذه .الــذي يشــهده العــامل واملعلومــايتبفعــل التطــور التكنولــوجي 

  .املؤسسات اليت تسهم يف إكساب النسق القيمي لألفراد

ـــرب النظـــام األســـري :رة األسدور .1-1 ـــاء يعت ـــة التنشـــئة  أثنـــاءلقيمهم،املســـؤول األول عـــن اكتســـاب األبن عملي

بـني الثقافـة  وأساسـياعلـى أن لألسـرة دورا مهمـا �عتبارهـا وسـيطا حيـو�  سـرتوديبك ووينـرأكـد  إذ،االجتماعيـة

  )2(.والفرد من خالله يتحقق غرس القيم يف نفوس األبناء

النسـق القيمـي  النواة األساسية يف تكوين ا�تمـع وهـي كـذلك الركيـزة األساسـية يف تكـوين األسرةتعد 

تريد ترسيبه من معتقدات  أجل تكوين جيل منإلى  من جيلالتراث هلا بنقو للنشءعداد من إ بهتقوم مبا  للفرد

                                                           
  .46،صنفس املرجع)1(
  .111ص،مرجع سابق،،القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة االجتماعيةنورهان منري حسن فهمي )2(
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غرس  خاللـه يتحقـق مـن الثقافة والفرد ساسـي بـنيام وأــه كوسـيطة سرى دور األـعل كيدالتأ ميكن منهو،وقيم

  .ءبناس األنفوها في تغريالقيم أو 

وتعويــد األبنــاء علــى ،واحــرتام القيملة عــن بــث روح املســؤولية املتمثلــة يف األبــوين هــي املســؤو  فاألســرة

طار إل�في ذلك  متـــــأثرينعادات السلوك المختلفة  تلقيـــــنهمو،نظمـــــة االجتماعيـــــة ومعـــــايري الســـــلوكاحـــــرتام األ

 فاألســرة كمؤسســة.المجتمع يســودإلطار الثقافي الذي ا ذاتــهن  هو يكــوقد ،وةســرفيه األ تعــيشالثقافي الذي 

  )1(.يف تنتمي إليهاحيكمها إطار ثق وإمناتوجد يف فراغ اجتماعي، اجتماعية ال

فهي اليت حتدد ألبنائها ما ينبغـي ،لذا تعد من أهم املؤسسات االجتماعية يف إكساب األبناء لقيمهم 

  )2(.أن يكون يف ظل املعايري السائدة

ــإليه ينضــمى التي خــرالجماعات األ معينــة مث تقــومأفرادها قيما  تكســبة ســرفاأل  خــاللرد ـــا الفـ

  . مكمل لدور األسرةور بدعمره المختلفة   مراحلعية في جتمااال حياته

  :دور مجاعة الرفاق.1-2

وهي إحـدى املؤسسـات اهلامـة والفاعلـة الـيت تسـهم يف ،ة الرفاق احـد األوسـاط االجتماعيـةتعترب مجاع

ـــــة يف بنائهـــــا ومحايتهـــــا وتنظيمه ـــــرية مـــــن احلري ـــــه مســـــاحة كب �لثقـــــة بنفســـــه وتشـــــعره ا،تنشـــــئة الفـــــرد كو�ـــــا تعطي

حبكـم وجـودهم يف  واآلخـريلتقـون بـني احلـني ،ن جمموعة أفراد متقاربني يف العمرمجاعة الرفاق م وتتألف،ومبكانته

  )3(.املؤسسة أونفس احلي 

وقــيمهم وســلوكهم يف خمتلــف املراحــل  األفــرادوتلعــب مجاعــة الرفــاق دورا كبــريا يف تشــكيل اجتاهــات 

فهــي حتــدد للفــرد قــيم معينــة يســري يف إطارها،فقــد يتنــازل عــن بعــض القــيم الــيت اكتســبها يف احملــيط ، العمريــة

 ،وان كــــان مياثــــل يف معظمــــه التنشــــئة األســــرية أو البيئــــةإطــــار خمتلــــفاألســــرة ليأخــــذ بغريهــــا ممــــا �ثــــر بــــه يف 

                                                           
  .112،ص1999،اإلسكندرية،املكتب اجلامعي احلديث،القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة االجتماعيةنورهان منري حسني فهمي،)1(
منشورة،جامعة �يف العربية للعلوم  غريمذكرة يف العلوم االجتماعية، ماجستريمذكرة ،االجتماعية يف الوقاية من اجلرميةدور القيم ،سعيد علي احلسينة)2(

   .47ص ،2005،اململكة العربية السعودية،األمنية
  .61ص،،مرجع سابقالشباب والقيم يف عامل متغريماجد الزيود،)3(
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وكلمـا كــان ا�تمـع أكــرب  عي يــؤثر يف الفـرد �ثــريا كبريا،ن احملــيط االجتمـاحيـث أ،االجتماعيـة فهـو امتــداد هلما

  )1(.كان �ثريه يف الفرد أكثر

الـذي حيـدد  األوللقيمـه ونوعيتهـا فهـي املصـدر الفرد  تبـينفي مهـم سرة دور سبق نستنتج أن لأل مما

مث تقــوم .األســريةيتلقــاه الفــرد ضــمن شــبكة العالقــات  وهــذا مــن خــالل مــارد اجتاهاتــه ومنــط ســلوكه وأخالقه،للفــ

وهكـــذا يتكـــون النســـق القيمـــي للفـــرد الـــذي يســـهل متاثلـــه مـــع املعـــايري والقـــيم .اجلماعـــات الثانويـــة بـــدور مكمـــل 

  .السائدة يف ا�تمع

  :دور املؤسسات الرتبوية .1-3

ية �يت املؤسسات الرتبو الجتماعية،اإمتاما للدور الذي تقوم به األسرة ومجاعة الرفاق يف عملية التنشئة 

املتالحقــة ألجــل بنــاء  األجيــالكحلقــة �نيــة مبــا تســهم بــه مــن نشــر الــوعي لــدى )املــدارس واجلامعــات(املختلفــة

  .جمتمع قوي ومتماسك

الرمسية اليت تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة وتوفري الظروف ملدرسة من أهم املؤسسات االجتماعية تعترب او

تكوين معتقداته وألنها تؤثر يف مفاهيم الفرد ويف  جتماعي لدى الفردالتوازن النفسي واال إلجيادملناســـــــــــــــــــــبة ا

فاملدرسة هي مؤسسة أوجدها المجتمع من أجل تربية وتعليم األبناء على أسس ،كما تؤثر يف سلوكه

 )2(.لفرد إعدادا صاحلا وصقل شخصيته وتعديل سلوكهف إعداد ا�دمنهجية سليمة 

حـىت يصـبح مـتعلم لفرد احياة ي ـف جيابيةالقيم اال ترسيخفي عملية  هامادورا تلعب هذه املؤسسات و

  .فيه املتفاينول المقدر للعم،تـالمنضبط في الوق،مهنيا وحمرتم للقانونل همثقف مؤ

 ةسـرفي األالفـرد  تعلمـه مبـا بطهاق ورخالواأل القيملتقني  الرتبوية حمطة �نيةتبقى املؤسسات  ماعمو

بناء شخصـية  يفت سساالمؤ تلكفتسهم ،اآلخريناالحتكاك مع  بقيم جيدة من خاللالقيمية  إثراء منظومتهو

في عملية التطبيع  ســـرةلوظيفة األ اســـتكماال،والقيمي والجمالي جتمـــاعيإلوا املعـــريف منـــوهفي  تســـاعدالفرد و

  .عي للفردجتماإلا

 

                                                           
  34ص،مرجع سابق،يف الوقاية من اجلرميةدور القيم االجتماعية سعيد علي احلسينة،)1(

  .69ص،2008،عامل الكتب القاهرة،1،طلـالتربية األخالقية للطف،شرفإميان عبد اهللا )2(
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  : اإلعالم دور.1-4

هاما وخطريا يف تنشئة تلعــــــب دورا  إذ»االجتماعيــــــة،أهم أدوات التنشئة  مــــــناإلعالم  ســــــائلوتعــــــد 

 االنرتنيـت ،الكتب ،اجلرائد املذ�ع،التلفاز( عالماإل فوسائل،صاعدة يف المجتمع ا حلديث واملعاصراألجيال ال

  .)1(نقل القيم واالجتاهات  والسلوكيات واملسموعة واملرئية تشكل جسرا ومعربا هاما يف املقروءة...)املسرح،

للقيم  زةمعزو تاهالتجاامّدعمة لبعض ومختلفة  تناقلة لثقافا هـــــــــــــــــــار باعتبا مإلعالاسائل وتأثير و

نقل ولعلم والثقافة ا،سائلوسيلة نافعة من ن وحدين قد يكوح ذونها سالأال إلدينية أو افكرية لات المعتقدوا

م لومها استخدء اسيأو أ مهلــــــــــــــــــتى إذا أخرأي من ناحية وه ،لجماعةد والنفع للفرم افتقدر ألفكاوالمعرفة ا

يساعد ولسوية االجتماعية  التنشئة اًما يعرقل ادهفأنها تصبح سالًحا  كزّرماف تّوجه توجيهًا صحيًحا بإشر

  )2(.زئالغرايثير اف والنحرل واالنحالاعلى 

ويأيت التلفاز على رأس تلك الوسائل خاصة مع انتشار اهلوائي املقعر والتنوع يف القنوات الدولية 

لصغار معا أوقات طويلة يف مشاهدته ة ذات اجلاذبية اليت يقضي الكبار واريطــــــاخليعد الوسيلة  حيث،املختلفة

يقدم لألطفال ة،خمتلفــــــــفكل ما يبثه التلفاز من مواد إعالمية ،جتذب وتشد االنتباه خمتلفــــــــةا يوفره من برامج مل

 واالجتاهات فالعديد من القيم.ب أن يتحلوا بهالقيم واالجتاهات واملعتقدات اليت جيصور عن السلوك وا

ومن هنا ،نصف الساعة من خالل الفيلم أو ساعة وأمناط السلوك يستطيع التلفاز بثها يف عقول األطفال يف

 )3(."يف شهور يقوم به التلفاز يف نصف ساعة فقطفإن ما تقوم به األسرة 

 من حلقات نقلى أخر حلقةو عيةجتماطرفا في عملية التنشئة اال بوسائله  اإلعالم أصبحومن هنا 

  .ئلالها عالمياإل فقالتد خالل منوأمناط السلوك  عيةجتماالاوالعادات  سلباو إجيا�القيم 

 علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن االعتقــــــــاد �ن وســــــــائل اإلعــــــــالم متثــــــــل أداة مــــــــن أهــــــــم أدوات التنشــــــــئةولكــــــــن 

 توجــــــــــد نزعــــــــــة فكريــــــــــة أخــــــــــرى تقــــــــــول إن وســــــــــائل اإلعــــــــــالم متــــــــــارس عمليــــــــــة تشــــــــــويش علــــــــــىاالجتماعية،

 فوســـــــــــائل اإلعـــــــــــالم يف إطـــــــــــارا وهـــــــــــو مـــــــــــا يعـــــــــــرف بظـــــــــــاهرة الالتنشئة،حركتهـــــــــــعمليـــــــــــة التنشـــــــــــئة وتعيـــــــــــق 

                                                           
  .296ص،،مرجع سابقأصول علم الجتماع،عبد اهلادي اجلوهري)1(
، ،معهد البحوث والدراسات األسيويةرسالةغ مدكتوراه، رسالة،والدافعية لإلجنازالبناء القيمي وعالقته �لتنشئة االجتماعية إبراهيم السيد أمحد السيد،)2(

  .35ص،2005،مصرجــامعـة الزقازيــق،
  .59،ص2010،جامعة احلاج خلضر �تنة،مذكرة غ مماجستري يف علم االجتماع الديين،مذكرة ،األسرييف التماسك  القيم الدينية ودورها،سامية محريش)3(
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 و�ختصــــــــــــــار ينظــــــــــــــر إىل وســــــــــــــائل،هــــــــــــــذا املنظــــــــــــــور تــــــــــــــؤدي إىل تفكيــــــــــــــك احليــــــــــــــاة االجتماعيــــــــــــــة للعائلة

  .)1(للثقافة اإلعالم بوصفها أدوات معادية

 ساســــــياأعــــــامال اإلعالم فقد اعتبرت ل ئــــــلوسال ئــــــر الهانتشــــــاالتطور العلمي والتقني واال مــــــعإذن 

ز والدالالت مواعتمادا على الر�نواعها للقيم  اسرتاتيجياقال و�  للناشئعية جتمافي عملية التنشئة اال خطرياو

  .رة والترفيه �واإل �لتشويق زوجةالمم جهةالمو

ت مــــاوالمعلو األخبــــاراســــتالب إجيــــايب لقدرتــــه علــــى نقــــل  حــــدينذو ســــالحا بوســــائلهفغدا اإلعالم 

 كمـــاوأعمارهم  مســـتو��مف اخـــتالالناس على  شـــرائح كثـــرية مـــنطبة خمـــامع  قدرة على ،ات الشعوبخـــربو

للوقت وقدرة على  مبا تثـريه مـن اسـتنزاف سليبب استال.لفيره للجهد والوقت والماتوو قتنائهلسهولة ا،عانوو

 تغـــري كمــا،عيةجتمــاالنشاطات اال مــن كثـــري ســةرممــاعن  الفردل فيعز ســببان تكـــوقد كمــا أ�ــا ..... ثــريالتأ

 يـدعد نقـلفي  يسـهم كمـا.نفراديـةلعزلة والتفكك واالكاعية اجتماوانفعالية ة يدات عد�ثري تنتجو للعالم نظرته

وقيم الرعـــــب ،الجنس العنـــــف كقـــــيمالفرد  مـــــندون إدراك ،واإللتزامل ت التفضيمســـــتو� إلى تصـــــلالقيم  مـــــن

  )2(.كستهالاال

 ومــا متارســه مــن �ثــري وظهور الشــبكة العنكبوتيـة،املعلوماتيــة والتحـول الــذي يشــهده العــامل الثــورةهــذا  إىليضـاف 

  .التأثري العقدي والثقايف والسياسي وغريه إىل،�إلضافة هائل على قيم وسلوكيات األفراد

ونفاذها يف  وقوة فاعليتهاهلـــــا جماهلا ومشووسائل اإلعالم املختلفة وسعة أمهيـــــة إىلوممـــــا ســـــبق وبنظـــــر 

فإنه يتوجب االهتمام بها اهتماما كبريا وتوجيهها ،تنمية القيم واالجتاهات وغرسها وتعزيزها وتغيريهاجمال 

  .لتكون أداة فاعلة يف تعزيز القيم اإلجيابية وحماربة القيم السلبية

   :دور الدين.15-

حمالـــة تلـــك العالقـــة الوثيقـــة بـــني الـــدين كعقيـــدة حضـــارا�ا يكشـــف الإن املـــتفحص لتـــاريخ الشـــعوب و 

أو يف الفعـل  سـتوى النظـريامل علـى�ثـري كبـري علـى القـيم سـواء �لتايل لـه و ،يم كمبادئ أساسية هلـذه العقيـدةوالق

القـول �ن  أو،قـيملا الـدين مصـدر�ن  لائـالق الـرأي ررب ال وقـوي لدرجـة أنـه يـفّعـ التـأثريوهـذا الناتج عنهـا عمليا،

                                                           
  .56ص،ماجد الزيود،مرجع سابق)1(
،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم االسالمية،جامعة م غرسالةدكتوراه، رسالة،النسق القيمي االداري وعالقته �لفعل التنظيمي،العابد ليندا )2(

  .180ص ،2011،�تنةــ احلاج األخضر
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 مـــورديفيـــد و ن كـــل مـــلقـــد أكـــد وجهـــة النظـــر هـــذه  و .ن يكـــون أساســـا لنســـق قيمـــي معـــنيالـــدين ميكـــن أ

w.Moore k.Davis اإلنســاين تتحقــق لعــل ســبب ضــرورة الــدين واضــحا يف حقيقــة أن ا�تمــع "قوهلمــاب

لـرغم مـن أن هـذه القـيم مطلقـة �و  الغـا�ت العامـةقـيم املطلقـة و حدته أساسا من خالل اقتناء أعضـائه لـبعض الو 

طريــق االعتقـــاد  فعنســـاعد ا�تمــع علــى االســتمرار كنســق،يلها تكمو ،الســلوكإال أ�ــا تــؤثر يف ،ذاتيــةوالغــا�ت 

و هــذا العــامل بــدوره ،إليــه �ملوضــوعات املقدســة الثابتــة مــزالقــيم بعــامل ختيلــي ير الشــعائر تتصــل الغــا�ت العامــة و و 

ممارسـة نوعـا قـو� مـن ومن خالل الدين ميكنه ...د فريتصل بطريقة معقولة �حلقائق و التجارب اخلاصة حبياة ال

يتمثـل الغـا�ت والقـيم و جتاهات املدعمة للبناء النظامي،الذي يوجد يف نفس االو  الضبط على السلوك اإلنسانـي

ا االعتقـادات يف غـا�ت متسـامية ويف  جمتمعا أصبح علمانيا كلية حـىت ميكنـه أن يصـفي متامـ اكليس هناملطلقة و 

  .)1("العلماين ال بد من وجود نسق ما يعمل على تكامل القيم املطلقةوحىت يف ا�تمع كائنات فوق عضوية،

وعليـــــه فـــــإن عمليـــــة اكتســـــاب القـــــيم مـــــرتبط أساســـــا مبـــــا حيـــــيط �إلنســـــان مـــــن مؤسســـــات عديـــــدة  

وهذه احللقات متثل نسقا متشابكا يسـعى لتلقـني .وهي حلقات متصلة يتأثر ويتفاعل بعضها مع بعض.ومتنوعة

وهـذه يف نسـق متكامـل يعـرف بنسـق القيم، قيم معينة خالل مرحلـة مـن مراحـل حياتـه وتنـتظم هـذه القـيم األفراد

  .تقف عند سن معني بل هي مستمرة �ستمرار احلياة العملية  ال

إىل أن لكـل ثقافـة مـن الثقافـات جانبـا أو نسـقا مـن التوجهـات القيميـة  فلورانس كلوكهونوتوصـلت 

 تكمــا أوضــحت أن التوجهــااالجتماعيــة أن تغرســه يف أفرادها،ل عمليــة التنشــئة وحتــاول مــن خــال،اخلاصــة �ا

احلضــاري والثقــايف دورا يف إبــراز فــرق يف  أخرى،كمــا أن للتــأثري إىلالقيميــة ختتلــف مــن جيــل آلخــر ومــن ثقافــة 

  )2(.القيمية األنساق

  )النسق القيمي(التدرج اهلرمي للقيم االجتماعية .2

 يتكـون مـن مركـب املفهـوم ألنـه هـذا جتزئـة إىل جيـر� تعريفه،للدراسـة مركـزي مفهـوم القيمـي النسـق

عـد تنـاول بالعام،و  إىل اخلـاص مـن املصـطلحني وانتقـال عمـق أكثـر علـى للوقوف و والقيم،فصل،النسق:مفهومي

  .مفهوم القيم سنتطرق إىل مفهوم النسق لنصل بعد ذلك ملفهوم النسق القيمي

  

                                                           
  .182صدمحم امحد بيومي،مرجع سابق،:نقال عن)1(
  .75،ص 1992الكويت،،واآلداب للثقافة والفنون الوطين ،ا�لساملعرفة عامل ،سلسلة)نفسيةدراسة (القيم ،ارتقاءخليفة دمحم اللطيفعبد )2(
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  النسق مفهوم. 1-2

 يصادفنا معناه ويف حبث ختصيصا االجتماع عموما،وعلم االجتماعية العلوم يف متداول مفهوم النسق

  .واالصطالح اللغة بني ترتاوح والتعريفات املعاين من عديد

 مع أشياء بعضها وضع أي Syn.Stemaمها  يو�نيتان كلمتان مصدرها األوربية يف اللغات نسق"كلمة"إن 

 اتصاال ببعض بعضها خمصوصا،واملتصل املرتتبة ترتيبا الوحدات جمموعة"هو والنسق،منسق منظم شكل يف بعض

  .)1("�ملنظومة أحيا� يرتجم كما خاصة بوظيفة تقوم لكي أو،غرض معني إىل تؤدي تنسيق،لكي به

 نفـس يف.مشـرتك بغـرض القيـام هـدفها وحـدات بـني واالرتبـاط واالتصـال والرتتيـب والتنظيم النظام يعىن فالنسق

 علـى ينطـوي تنظـيم"أنـه يرى الذي غيث لعاطف االجتماع علم قاموس يف النسق معىن ورد اللغوي املعىن اجتاه

 يسـتخدم تصـور� منوذجـا يعتـرب النسـق أن علـى.واحـدة وحـدة وتشـكل �العتمـاد املتبـادل تتميـز مرتابطـة أجـزاء

 يعـاجل أنـه إال،منـه نسـق أكـرب مـن جتريدا ميثل النسق أن من الرغم وعلى.وحتليلها املعقدة الظواهر لتسيري فحص

  ."كل من جزءا يكن مل لو كما

 لكي تـــؤدي،مــع بعضــها بعضــافي عالقات  تــدخلو معــنيم نظـــالها  صــرالعنا مــنعة جممــو"�نــه ولمانفــه يعر و 

 قــائعأو الو شــياءاأل مــنعة جممــو"عن إلى أن النسق عبارة يضــاأ وارن يشــري كمــا"للفردوظيفــة معينــة �لنســبة 

  )2(."واالعتماد املتبادل فيما بينها �لتفاعل ابطةالمتر

ل  العماء وجـزأل بـنيالنسـق يعـرب عـن الـرتابط  أنمما سبق نستنتج أن هذه التعاريف مجيعها تتفق على 

ـــا الســـتقرار ا�تمـــع �عتبـــار أن هـــذا املنشـــودة األهـــدافاملتســـاند واملتفاعـــل لتحقيـــق   األخـــري،وهو يعمـــل وظيفي

  .الفرعية للمجتمع األنساقوتعد التنظيمات أحد ،األنساق املتساندة واملرتابطةمن جمموعة 

  مفهوم النسق القيمي 2.2

عن  مبعــزل فهمهــاأو  معينــةقيمة  اسـةدر ميكــنال  نــهأ مــؤداه تصـور مــنالقيم  نســقفكرة  انبثقــت لقـد 

  .اجلماعة أود للفر �لنسبةأهميتها  حسب مرتبةالقيم  هفيتتنظم  ميهر نسقأو  مدرجفهناك ،خرىالقيم األ

                                                           
  .35 ص،مرجع سابق،عبد اللطيف دمحم خليفة)1(
  .442 ،صمرجع سابق،قاموس علم االجتماعغيث، دمحم عاطف)2(
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إلى  يشــري"القيم نسـقعلى أن  يؤكـد جبلــياق عبد الرز جنـد إذوالجماعة  ��تمـعالقيم  نسـق تبطويـر 

وهذه القيم هي املسؤولة عـن التـوازن االجتماعي كموجهات لسلوكهم،لنسق ن في اكوالمشار هاانيتب القيم التي

  )1("معىنشكال وتعطيه  جتماعياالفعل ال متنحو التماسك حتقق إ�اوالوحدة كما 

هذه  ضـــمنو التســـاند والتكامـــلعلى التوازن و القـــائم،الوظيفي البنـــائي جتـــاهلرؤية اال امتـــدادهـــذا التعريـــف هـــو 

  .التماسكة وحدولة عن الومسؤللسلوك  أساسيةت كموجها نسقهاالقيم في  تظهرالتشكيلة 

 أومنــوذج مــنظم للقــيم يف جمتمــع "�ن النســق القيمــي هــو دمحم عــاطف غيــثويف نفــس الســياق يؤكــد 

مجاعة ما وتتميز القيم الفردية فيه �الرتباط املتبادل الذي جيعلها تدعم بعضها البعض وتكون كال متكامل،هـذا 

  )2("والسلوك االجتماعيليل املعايري واملثل واملعتقدات،وحيدد النسق القيمي أطارا لتح

قيم الفرد أو المجتمع  جمموعة عبارة عن"نسق القيميال من يرى �نهناك  بقالسا يففة إلى التعرضاإ

 )3(."ألمهيتهاتبعا  سلم تتدرج مكو�تهوهو إطار على هيئة ،وفقا ألولويتها مرتبة

حيــث السلم أوالمدرج  وأأجــزاء يف شــكل هــرم  مــنالمكون ل الك لــكذالقيمــي هــو ن النسق أ يتبــني

  .يةاألولو ضى حبسبفو أو ائيةعشو دون مرتبةالقيم  هفيتتنظم 

عبارة عن ،فهـــو ويــتم غالبـــا دون وعــي الفرد تصــرفاتهالفرد و ســـلوك تــنظموالتي  ابطـــةالقيم المتر جمموعــة"هــوو 

  )4(."بذلككهم دون الوعي سلو  حيكمأو أفراد المجتمع واليت يتبناها الفرد،جموعة القيم لم ميالهر تيبالتر

ك ســــــلووال لنسق القيمي حيث يحكم هذا األخير السلوك وا بــــــنيالتالزم  صــــــفة يؤكــــــدهذا المعنى 

  .السلوكات  تلك كما يقوم بتنظيمالمجتمع ل الفرد أو األفراد داخ

علـي الفـرد قيمـاً علـى الرتتيـب داخـل نسـق القـيم حبيـث يُ  إىليشريان  األخريينهذين التعريفني  أنكما 

تيبهــا وال عــن الرتتيــب دون احلــديث عــن فــال ميكــن احلــديث عــن نســق القــيم دون احلــديث عــن تر .قيمــا أخــرى

 .النسق

                                                           
  .187ص،،،مرجع سابقاالجتاهات االساسية يف علم االجتماع،عبد الرزاق جلبيعلي )1(
  .506مرجع سابق،ص،قاموس علم االجتماعمد عاطف غيث،مح)2(
  .116صمرجع سابق،عبد الطيف خليفة،)3(
  .117نفس املرجع،ص)4(
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ني النسـق الـيت تـربط بـ األخريةهم يف دراستنا هذه واملرتبط أساسا �شكالية دراستنا هي التعريفات واأل

  .خيضع وينظم من خالل منظومة من القيم األخريحبيث جتعل هذا ،)الفعل(القيمي والسلوك

والــــذي  القيمــــيللنســــق  كمـــال التــــابعيتعريف ،هــــذهومـــن خــــالل هــــذه التعـــاريف نتبــــىن يف دراســــتنا 

 مرغـوبهو  حيـدد مـا،أو الضمنية الديناميـة الصـرحيةالتصورات و المفاهيم  ومتكامـل مـن   مـنظمذج منو»يعتربه

ـــؤثر يف فيه  ـــا وي جمتمـــع  أومجاعـــة في  واألســـاليب والوســـائل اخلاصـــة �لفعـــلاألهداف والطرق  اختيـــاراجتماعي

هم معــــايريو معتقــــدا�مو مــــثلهمو كيــــةطهم السلوأمنــــااألفراد والجماعات و اجتاهــــاتوتتجســــد مظــــاهره يف ،ما

  )1(."�ا يؤثر فيه ويتأثرعي جتماالبناء اال ويرتبط ببقية مكو�ت،عيةجتمازهم االموور

  مكــو�ت النسـق القـيمي 3-2

 دعائم أوإَن تشكل نسق القيم يقتضي وجود دعائم مسؤولة على قيامه وغالبا ما ُحتدد ثالث 

  :مكو�ت للنسق القيمي وهي

،وهـــذا يكـــون مـــن خـــالل وعن طريقـــه ميكـــن تعلـــم القيمويشـــمل املعـــارف واملعلومـــات النظريـــة،:املكــــون املعـــريف

ويكون الفرد يف هذه املرحلة يتأهب ملرحلة تبين نسـق ..).املدرسة،املسجد،األسرة (راملؤسسات املنوطة �ذا األم

  )2(.نية القائمة على املوازنة بني اختيارات متاحة لهقيمي معينا من العملية الذه

قيمــة معينــة  إىلعن طريقــه مييــل الفــرد ،ويشــمل االنفعــاالت واملشــاعر واألحاســيس الداخليــة:املكــون الوجـــداين

ويتصل هذا املكون بتقدير القيمـة واالعتـزاز �ـا والشـعور �لسـعادة الختيارهـا والرغبـة يف إعال�ـا علـى املـأل ومـن 

  )3(هنا يشعر الفرد �لطمأنينة والرضا الداخلي لتمسكه �ذه القيمة

عــل وممارســة واقعيــة وهــذا اجلانــب هــو الــذي تظهــر فيــه القيمــة إذ تــرتجم إىل ســلوك ظــاهر وف:املكــون الســلوكي

ونشـــري هنـــا إىل املمارســـة الفعليـــة ملضـــمون نســـق القـــيم وإخـــراج املضـــامني الســـلوكية  للقـــيم يف التفاعـــل احليـــايت 

  )4(.إذ يتم استخدامها وتكرارها يف احلياة اليومية.واالجتماعي

                                                           
  .44مرجع سابق،صكمال التابعي،)1(
  .93صمرجع سابق،نورهان منري حسني فهمي،   2)(
  .56ص،د ت،،دار وائل،عمانمنظور منهجي متكامل اإلسرتاتيجية اإلدارة،وائل دمحم صبحي إدريسطاهر حمسن منصور الغاليب،)3(
  .93ص ،نورهان منري،نفس املرجع)4(
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يكون ذلك دون  ،وقدنسقهم القيميفاألفراد قد ال يدركون أن أفعاهلم ُحمَكمة أساسا مبا يتبنونه داخل 

،فال معىن لّنسق القيمي عندما يبقى حبـيس منظومة قيم مسحت بصدوره السلوكي فوراء كل فعل،وعي أو بوعي

  .الفكر أو الوجدان بل األصل هو ترمجة القيم إىل ممارسات يف حياة

  وظائف النسق القيمي 4-2

فهـي  األمهيـةللقيم درجات خمتلفة من التأثري على الفعـل ويرجـع هـذا إىل إن القـيم ليسـت متسـاوية يف 

،حبيث تســبق القــيم العظمــى مث �يت القــيم الــيت تليها،وترتيــب القــيم داخــل يف ترتيبــات هرميــة تبعــا ألفضــليتهاتقــع 

�ت للتوجيـه السـلوكي متـارس وظـائف خمتلفـة فأنساق القيم �عتبارها مستو .يظل �بتا ولكنه يتغري هذا اإلطار ال

  : أمهها

  على الصعيد الفردي أـ

 األفـرادفهـي حتقـق التوافـق واحـرتام الـذات ويتفـاوت  لألفـراد األساسيةتعمل القيم على تلبية احلاجات 

الوظـائف والقيم تساعد الفرد على حتقيق العديد من ،يت تؤدي هذه الوظائفلالنسبية للقيم ا �ألمهيةفيما يتعلق 

 )1(:من أمهها

  اختاذ مواقف خاصة من املسائل االجتماعية الرئيسية إىلالقيم تدفعنا. 

  أخرىسياسية أو دينية دون  إيديولوجيةتفضيل او تبين  إىلالقيم تدفعنا. 

  لصـورة  نبـدولكـي  اآلخرين أماميف عرض ذواتنا  إليهاانساق القيم هي املستو�ت اليت حنتكم�

 .اليت نفضلها

 2(.واخلري والواجب اإلحسانوتوجيهه حنو ،تعمل على إصالح الفرد نفسيا وخلقيا( 

  معتقدات والتأثري عليهم لتبين مواقف أو اآلخرينانساق القيم توجهنا يف إقناع  

 .جديرة �الهتمام والدفاع عنها أ�اقيم نعتقد  أواجتاهات أو 

 يف االحتفاظ �لتقدير الذايت األشخاصعليها  انساق القيم هي مستو�ت يعتمد. 

 مــاهو مطلــوب منــه ليكــون قــادر  أداءتــوفر إمكانيــة  إذ،تلعــب دورا كبــريا يف بنــاء شخصــية الفــرد

 .اجيابيةعلى التكيف والتوافق بصورة 

                                                           
  .130الزاريطة،ص دار املعرفة اجلامعية،ا،دراسات يف ا�تمع والثقافة والشخصيةعلي عبد الرزاق جليب،) 1(   

  . 99ص،مرجع سابق،القيم والعادات االجتماعية،فوزية د�ب) 2(  
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  إعطـــاءفهي تســـاعد علـــى ،يف املواقـــف اليوميـــة املختلفـــة اإلنســـاينتعمـــل كمعيـــار لتوجيـــه الفعـــل 

 )1(.االختيار فالقيم تعمل كمعيار هلذا االختيار األمريتطلب توجيه وتنظيم للفعل فعندما 

  السائدة يف ا�تمع واألخالقيةمتكن الفرد من التوافق مع القواعد واملعايري االجتماعية. 

  على الصعيد االجتماعي ب ـ

 :)2(وى االجتماعي أمهها يتمثل يفعلى املست النساق القيم وظائف متعددة

  واحلفاظ على البناء االجتماعيتنظيم ا�تمع وضبطه. 

 وحتافظ علــى متاســك ا�تمع،وحتــدد هلــا هدافــه ومبادئــه ومثلــه دد املســؤولية الفرديــة واجلماعيــة،حتــ

 .العليا

  املشرتكة واألهدافإضفاء الشرعية على املصاحل اجلمعية. 

 اذ انساق القيم تساهم يف خفض حدة التوترات والصراعات وحل النزاعات واملساعدة على اختـ

  .االختيار بني البدائل أساسالقرارت على 

جبميـع  مرتبطـة ��تمـع كمـا تتصـلهي وللثقافة الجماعية   مكـون أساسـي لقيميـةا األنساقكما تعد 

 .منه فرعي و�لتنظيم كشكلفروعه 

  االجتماعية املفسرة للقيم الفكريةالجتاهات ا.3

لكـــل وذلـــك �لنظـــر إىل التوجهـــات الفكريـــة ،لقـــد اختلـــف علمـــاء اإلجتمـــاع يف تفســـري موضـــوع القيم

عاجلـــت  املختلفـــة الـــيت  لالجتاهـــاتوفيمـــا يلـــي عــرض ،واإلطـــار املرجعـــي الـــذي علــى أساســـه تفســـر القيممــنهج 

 :وقد مت تقسيمها كما يلي،موضوع القيم

  :دياالتجاه الما.1-3

العملية حياتنـا في  حقـائق موجـودةوهي ،يـةالموضوعات الماد صـفاتى أن القيم يـرالمادي  جتـاهاال

 مبــــدأهو و لهيجفلسفة  اســــتقى تصــــوره مــــن الذي K.Marx-Karl مــــاركسل كار هجتــــاهذا االل ميثــــو 

ألفكار ا التـــــاريخ يف حركـــــة حركـــــةل خيتـــــز د وجـــــوالفكر على الو يؤكـــــد أســـــبقية لهيجإذ أن ،ضـــــداداع األصـــــر

الذي ذهب إلى ،لماركس ال متثل شيئا �لنسبة لهيجعليها أكد فالفكرة المطلقة التي ،المقوالت المجردةو

                                                           
  .107ص،سابقمرجع ،نورهان منري )1(
  53.ص،2003دار املعرفة للنشر،مصر،،القيم الغائية يف االعالم،مىن كيشك )2(



 الفصل الثاني                                                                      القیم االجتماعیة
 

 
51 

لية جــدإلى فلسفة  مثاليــةفلسفة  مــن لهيجفلسفة  ركسمــا حــولهنا ،هي الشيء الحقيقي الطبيعــة املاديــةأن 

 )1(.ديةما

تـرتبط ادي  فهي ــاقتصو جتمـاعيواقعية توجد في إطار ا حقـائقه أن القيم جتـاهذا اال يرى أصحاب

يــــخ أن التار مــــنعية جتمــــااة االـــــحيهم للتفســــريفي  حتــــاهاال هذا مفكــــروا ينطلــــقو.ثيقــــاة ارتباطا والعملي حبياتنــــا

البناء االقتصادي للمجتمع  كما يعد.الجماعاتوإلرادة األفراد  ختضعة ال عيموضو مسريته قوانني في تتحكم

 جــود رابطـــة وطيـــدة بـــنيلوالنســـق االقتصـــادي،وذلك  تتطــور بتطـــورو تتشـــكل �ـــاللقيم أل ئيســيهو المصدر الر

في القيم   بالتاليوات في البناء الفوقي تغـــري لحدوث حتمـــادي يـــؤالتحتي فالبنـــاء .الفوقي والبنـــاء البناء التحتي

 ن كـا سـواء نتـاجفي عالقات اإل حـدوث �ثـرياتوره إلى بدالبناء الفوقي ل ويؤ كما،�عتبارها أحدى مكو�ته

  )2(.البناء االقتصادي أو العكس بتغيريفيسرع  التأثري إجيابياهذا 

هذا و،النسق االقتصادي تتطــور بتطــورو ديناميكيــة تتشــكلذات طبيعة و نســبية أن القيم عندهم كمــا

 يعـــود إمنـــاهو الفكر والمتحكم في العالم ليس  العامـــلأن و،البناء التحتي والفوقي بـــنيدلية تبـــا �ثـــرياتد جـــولو

في البناء الفوقي الذي  تغـرياتإلى  يؤديأن البناء التحتي  مبعىن،جمتمعأي  تسودالتي  ديةاالقتصال احوإلى األ

ات في عالقات �شـــريوث حـــدوره إلى بـــددي البناء الفوقي يـــؤ كما،مكو�تـــهى إحـــدعتبارها �القيم  يشـــمل

في ذلك ،عملية التغيير يعــوق ســلبياأو،البناء اإلقتصادي تغيــريسرع في في،إجيابيــا ثــرين هذا التأكــااءســوج نتــااإل

ن يكــوو،بــدرجات متفــاوتولكن ،رقيم وأفكا مــنالبناء األعلى  ليتحــو س المادي ســااأل بتغيــري مبعــىن أنــه،البناء

والوضع الطبقي في .�يـديولوجيتها مـا يسـمى الطبقـة تعتنقهـاالتي  ابطوالضو المجموع الكلي لألفكار والقيم

للحفاظ على أفكارها  حتــــــاول أن جتاهــــــد طبقة كــــــلهذا ألن و،نســــــبيتهاعلى القيم  يبقــــــيالذي  المجتمع هو

ل لالستغال اخلاضــعةالطبقة  جيــةلوإيــديوالمناهضة لقيم و جيتهــالوإيــديوالمستغلة قيمها و فالطبقــة،لحهامصــاو

عهد الطبقات  حيـــــــث ينتهـــــــي،المصالح حـــــــىت ينتهـــــــي صـــــــراعهذه القيم النسبية  ولـــــــن تنفـــــــى)العاملـــــــةالطبقة (

 .)3(حتققا كامال الشيوعية تتحققول ستغالواال

في مــة المالز مــع تغريا�ــاا ـــجيالتكنولــو  إنتــاجأن التغيرات في كــارل مــاركساعتقد  تقريبــافمنذ قرن 

بصـراع   ويؤكـد أن التغـري االجتمـاعي يبـدأ.للمجتمع العناصر األخـرىالتغيرات في  حتددالعالقات الطبقية ل جما

                                                           
  .157ص،1998مالطا،،منشورات القا،النظرية االجتماعيةعلي احلوات،)1( 
  .106ص،1999،منشورات جامعة منتوري قسنطينة،)جمتمع املدينة منوذجا(والواقع اإلشكاالت النظريةيد خروف وآخرون،مح)2( 
  .208،ص2002.،مكتبة دار الكلمة،القاهرة، ية القيمة في الفكرنظرصالح قنصوة،)3( 
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التغيير  يقبلــون بــدأالناس و.القيمي مبفهومــهوم التغير تقــاالصفوة الحالية مجاعــات املصــلحة �لــرغم مــن أن قــوة 

 إىلويـذهب مــاركس .جتمــاعي نفسـهالنظام اال مـن بنـاء اســتغلت اخلاصـةلحهم مصـان �واعين  يصــبحوا مـادــعن

  )1(.احلاكمةهي إال قيم الطبقة  النظامية ماالقيم  كلأن 

 متغريةرة ومتطو ديناميةذات طبيعة  نسبيةداها أن القيم مؤ حقيقة مهمةعن  جتاههذا اال كما كشف

تتبـاين بتبـاين  أ�ـاكمـا ،المجتمع ميـر �ـاي ــالت يـةالتطور احلالمر �ختالف خمتلفةو،يةالقتصاداع ضااألو بتغري

في  توجــدأن  ميكــنالمطلقة ال  نســانيةفالقيم اإل لــذا.الظــروف املاديــة للطبقــات املكونــة للبنــاء الطبقــي للمجتمــع

ل اســتغال معهــا يــزولالملكية و  حينمــا تــزولقطعا ســوف توجــد الطبقات لكنها   بــنياع �لصــر يتســم جمتمــع

  )2(.كامال ال بتحقيق الشيوعية حتقيقان إيكوهذا ال ن ونسالإل نساناإل

ت صــفافهي  �لتــايلو ،خــارج ذواتنا ملمــوسد جــوا وـــواقعية له �شــياء تــرتبط جتــاهب هذا االأصــحالدى فــالقيم 

  .عي جتماعور االـواهر الشـظو يةوعات المادـموضلل

ـــــــه جتـــــــاهعلى هذا اال يالحـــــــظ مـــــــا  في التغير  مســـــــتقل كمتغـــــــريالنســـــــق القيمـــــــي  بدراســـــــة   اهـــــــتم أن

ـــأن القمعتـــرب ،عيجتمـــااال وأن المصالح الطبقية ال .لطبقة ا ضـــعت لوانعكاســـااال  مـــاهي يـــنالدواألفكار و يمـ

  .القيمي نسقهاو جيالويديوواإل ينم الطبقة للدمفهوعن  بعيدا  تفهمأن  ميكن

  :االتجاه المثالي.2-3

ل جمـافي ،المثالي دعـائم االجتـاهأرسوا  يـنالذ يـنأهم المفكر من Wiber-Maxفيبر ماكسيعترب

هذا  تــربزالتي  مؤلفاتــهأهم  يعــد مــن»ليةأمســاروح الرو خــالق الربوتســتانتيةاأل»مؤلفــهن أ شــكال و،القيم ســةدرا

 مــنوقد أراد ،ليةأمســاروح الرو الربوتســتانتيةق خــالاألالقيم و بــنيفي العالقة  قيامــه �لبحــثل خــال مــن،هجتــااإل

ـــاذلك ا القيم و يـــنفيها الد مبـــاالظواهر الثقافية  كـــلأن  تـــرىالتي ،كســـيةالمار ســـةللمدر ئيســـيه الرجتـــار االختب

 نفــس بدراســة فيبرس فقد اهتم ســاوعلى هذا األ،يــةاالقتصادالقوى  تطــورعها إلى جــاإر ميكن،ســيةوالنظم السيا

  .ليمساهي ظهور النظام الرأو،لجتهامبعا"كسرما"الظاهرة التي اهتم

                                                           
  135،ص مرجع سابق،يمـعلم اجتماع القدمحم أمحد بيومي، )1(
  .72ص،2003.ر،جامعة منتوري،قسنطينة،اجلزائجملة العلوم االنسانية،20العدد")مقاربة نظرية(القيم من منظور اجتماعي"محيد خروف ) 2(
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ك ســــلوالقيم هو  تفرضــــهفي أن السلوك الذي  تتجلــــى ســــيولوجيةالسو نظريتــــهفإن فيبر  مــــاكس مــــاأ

وفقا لقيمة  سلوكاعي جتمااالل الفاع حينما يسلك نهذلك أ.معينة �لذاتعية جتمالتحقيق قيمة ا صالر أيصد

  )1(.وفقا لها سلوكه منط يوجهض عليه هذه القيمة أن تفر مناإ،أعلىل أو طبقا لمث ما

  :  االتجاه الوظيفي 3-3

لقائل بأنه يمكن تفسير اض االفتراعلى  وهي تقوم ،لوظيفيةالبنائية النظرية اسم ا عليهما يطلق كثريا 

 االجتمـــــــــــاعييها للنسق دلتي تؤاائف لوظأو الوظيفة ل امن خالت االجتماعيـــــــــــة لعمليات واسارلمماوالنظم ا

ه بم يقو بمعنى آخر ما ء االجتماعي لبناا أولجماعة أو المجتمع ء اية لبقارو لوظائف تعتبر ضرا إن  هذه علما

لكلي ء اية لبقاورظيفة ضردي وبأنها تؤ ارهــاستمروانعلل قيامها وهكــذا ت،ظائف للمؤسساومن م لنظاالك ذ

  .)2(لنسقار استمروا

 جـــــزاءأ كيفيـــــة إســـــهامه إلى التصور العضوي للمجتمع هادفا للكشف عن جتـــــاهذا اال يســـــتندكمـــــا 

اء ال جـزاألتكامـل  غـري أن.سـتمراريةه اال�ـذار ضـرأو لإل السـتمرار يتـه  ككـلالنسق  تكامـل حتقيقالنسق في 

فر توورة ضرو جيةالخارو خليةات الداشرالمؤ معاء جزهذه األ تكيفإلى  مما يدعوالي مثا حنوعلى  ئمادا يتم

   .التوازنأساليب الضبط إلعادة 

القــيم تصــورات تتميــز �لعموميــة وااللتــزام وتــرتبط �جــراءات  أنمــن هــذا املنطلــق  إميــل دوركــاميويــرى 

  )3(.ا�تمع هو أساس القيم أنوهي من صنع ا�تمع ،أي ،جزائية لكي تضمن االمتثال لقواعد السلوك

إلى المجتمع  جعتر ،سـلوكياتهفي  تتجسـدالتي الفرد و يـدين �ـار القيم التي مصدأن  دوركامينظرفي 

 مــنعيا جتمــاغوب عنه امـروب فيه أو ـــغمـرهو  مــال حـو القيمية  حكامــهالفرد أ يسـتمد حبيــث.فيهيعـيش الذي 

ــــــاث في حتــــــدفالتغيرات التي ،فة المجتمعثقــــــا و التقاليد والعادات القيم  تغــــــريء المجتمع هي المسؤولة عن بن

  )4(.ب المتغيرةـالمطالت وجاا للحاـذلك وفقالجماعية و

                                                           

  .74ص،املرجع نفس)1( 
  .1797،ص2014،النسانيةم العلوث ابحاأل حلنجاامجلة جامعة ،28العدد،)8(لمجلدا"لفلسطينيالقيمي النسقا"،لبرميلاحسن )2(  
  .124،مرجع سابق،صالقيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة االجتماعيةنورهان منري حسن فهمي،)3( 
  .112ص .1999قسنطينة،  ـ منشورات جامعة منتوري)جمتمع املدينة منوذجا(والواقع االشكاالت النظرية محيد خروف وأخرون، )4(         
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دا وهــي ليســت وليــدة العقــل اجلمعــي وتــرتبط حبياتنــا العمليــة ارتباطــا شــدي دوركــاميوهكــذا يتضــح أن القــيم عنــد 

  .،لذلك أنكر إمكانية حترر األفراد من قيم ا�تمعمبعزل عن هذه احلياة

 ذهـــــــه حامــــــلهو  �لــــــرغم مــــــن أنــــــهرج الفرد خــــــاالقيم  يضــــــع نــــــهه أّجتــــــاعلى هذا اال مــــــا يالحــــــظ

ــــريي عملية التأطرفا ف يضــــاعتباره أ�و.القيم  �ــــاس أســــاى القيمة على أـــــإل نظــــر جتــــاهأن هذا اال كمــــا،ثرتأوال ث

  .مطلقة

 ديـةفر أية حريـةغياب و،توجيههاالقيم و صياغة المجتمع في  يةعلى أولو كيدفي التألغ � هجتاهذا االكما أن 

المجتمع  اســــتقراردور التوازن للمحافظة على  تلعــــبه جتــــاهذا اال حســــبفة إلى أن القيم ضــــاإ،فيهــــارك تشــــا

في الطرح الوظيفي وهي قضية التغير  أساســــــــيةفكرة  تغيــــــــبوهنا ،ئــــــــمالنظام القا مـــــــععلى الفرد التكيف و

  .والتغيير

  :االتجاه التاريخي  4.3

ع جـوالر يسـتلزم ثهـاوحـدب سـباأ معرفـةة وــعيجتماالظاهرة اال حتليل أنينطلق هذا االجتاه من مبدأ 

 اإلنسانألن  خييد التارجوها الويؤكد مناإالعدم و تصدر من ال  �اذلك أ،ت فيهنشأاإلطار الذي و �رخيهاإلى 

وعلى هذا األساس .ومغـزاه كفاعـل أخالقـي وكحامـل للقـيم هو الكائن التارخيي الذي يضفي علـى سـلوكه معنـاه

 .فةثقاإلى  ينتمين الذي نساه أن  القيمة هي قيمة اإلجتاب هذا االصحاأ يرى

 اسةدري ـف خييةالحقيقي للنزعة التارل الممث K.Manhaim منهامي كارل يعدفي هذا اإلطار و

 كاميدورالجمعي لدى ل فكرة العق اكذو كسيالمارالتفسير  منهامي انتقدإذا .طبيعة القيم حتليلوالظواهر 

في  �رخييةـ السوسيو قفالموامنطق ى ـع إلجوإلى الر حيث يدعو،عيةجتماطبيعة الظواهر اال تفسريفي 

ذلك أنه ينبغي األخذ بفكرة املواقف الكلية .المجتمع يـف اجتماعية تظهرقيمة أو ظاهرة  كلتفسير طبيعة 

عند النظر إىل اإلنسان التارخيي يف مشاركته يف احلياة االجتماعية واستجابته هلا طبقا ألمناط فكرية سابقة 

القيم صورا اجتماعية منتزعة  ومن مث تصبحمبواقف موروثة يف الفكر والعمل، إذ يرتبط اإلنسان االجتماعي،عليه

فهي صور جمردة عن ماد�ا التارخيية وحمتو��ا ،من األوضاع االجتماعية واملواقف التارخيية املشخصة

  .االجتماعية
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 ياقـــــالس منطلــــق مــــنالقيم  حتليلــــه لطبيعــــةفي  يضــــاأ ينطلــــق نــــهفإ M.Shelleشــــيلر مــــاكس مــــاأ

 كــلوتتحقق في ل عم تصــاحب كـلفهي .الحياة مواقـفالقيم عن ل فص ميكـنال  نــهأ يـرىإذ ،�رخيـيالسوسيو

أن  حيـث يـرى،عية القيمموضـوأ مبدعلى  شيللر يؤكدلذلك .خييالتارالواقع   بنيةر عن تصدلتالي فهي �و.لفع

أن و ىخرأ جهة منعية جتماوظروفها االالذات  ملعا بنيو،من جهةدها الواقعي جوووء شيااأل بقيمةالوعي 

  )1(.المثاليين سفةالفال منوغيره  كانطزعم حنو ماعلى  ةتإستاتيكية �برا صوالقيم ليست 

ج نتــــااألفكار أن القيم و حقيقـــةعن  كشـــفواهم للقيم قد تفســـريفي  خيـــيه التارجتـــاب االصـــحاأن أ  

ــل عكفــان نســااإل يواجههــا �رخييــةلمواقف  ــقخــالأـ إطار  ضــمن حقــائق �رخييــة تتجســد متثــلوأن هذه القيم .يـ

 تـرتبط �لسـياقلتالي فهي �و،تطـور ا�تمـع�ـا تتبـاين بتبـاين مراحـل أ كما.الثقافي للمجتمععي وجتمااء االالبن

ـــقخـــالالحي األ ئـــنن هو ذلك الكانســـاعلى اعتبار أن اإل،تنشـــأ ضـــمنهالذي ،�رخيـــيالسوسيو ذي ــــال حيـــدي الوـ

 مــعقه اتســا حيقــق  مبــاه ـــازن فاعليتتــوعلى ل العمالتفكير و خباصــيةى خــرت األئنــاالكا مــندون غيره  يتصــف

  .الكون معو خريناآل

السوســيو�رخيية بنســبية املواقــف و  ديناميكيــة العمليــات التــارخييالــذي يــؤمن بما�ــامي  وهــذا مــا يؤكــده

والظـروف وختتلـف املقـوالت �خـتالف املواقـف  القيــمو�لتايل تتغري ،والفكروصلتها الوثيقة بسوسيولوجية املعرفة 

 )2(.االجتماعية

ــالقخاصــية إبــراز ولوا حــا خيــيه التارجتــاب االصــحاأن أ مــا يالحــظإن  لــذلك ،عيةموضــو �ــاى أـــيم علـ

  .وإمنا هي قيم أشخاص،ليست القيم يف التاريخ هي قيم أشياء

  :االتجاه الثقافي  5.3

وجنــد هــذا وعمليا�ــا املختلفة،هــا وأشـكاهلا القيمــة عــن طريـق الثقافــة �مناط االجتـاهيوضـح أنصــار هــذا  

 وأمنـاط،فعالحتـدد لألفـراد مسـتوى احلكـم علـى األ والقـيم حسـبهم.األنثروبولوجيـا الثقافيـة شـيوعا يف أكثـراالجتاه 

   )4(.للمجتمع ايفقيف ضوء البناء االجتماعي والث إالالسلوك والتفضيالت،وال ميكن فهمها 

                                                           
  .152ص،1998،جامعة منتوري قسنطينة،جملة العلوم االنسانية،10العدد،)ةیجولویسوسرؤية (الية القيم يف العملية الرتبوية،فعمحيد خروف)1(
  120مرجع سابق،صوالواقع،االشكاالت النظرية خرون،محيد خروف وأ)2( 
  .130نورهان منري حسن،مرجع سابق،ص)4( 
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تصدر   يةفثقا اتجمنتو تعد  ةخريعتبار هذه األ�،للقيمه على البعد الثقافي جتااال ب هذاصحاأ فريكز

ـــة الواقـــع االجتمـــاعي ـــرتمي ن �ل إلى القو حثـــنيالبا حـــدوقد ذهب أ.عـــن بني قد  Sorokin.P سوروكينب

  السوســـيولوجية الـــيت مؤداهـــا أن التفاعـــل الثقـــايفمـــن خـــالل نظريتـــه وهـــذا ،عجتمـــام االــــي علــــرة فثـــو حـــدثأ

ـــــلكوحـــــدة ينبغـــــي أن  االجتمـــــاعي ـــــد،هـــــا الظـــــواهر االجتماعيةالي حتل ح يشـــــرو.ســـــتها لدراحمـــــورالقيم ل جع وق

ع جتمـالذلك فإن علم االهات وجتاعية واالجتماالنظم اال كل في قاعدة كامنةأن القيم "هـلبقوك ـذل كنيروسو

 ميقـو»المعايير -،املعـاينالقيم »نسـقن فهمنا للقيم أو أل.)1("القيم اسـةهي در ساسـيةاأل مهمتـهن تكـو أن جيب

اة ـللحي حتليلي أي ـات فحمدد �االثقافية على أ يهتم �لقيمأن جيب ع جتماوعلم اال،ةـس فهمنا للثقافساعلى أ

  .�عتبار أن القيم هي جمموع املعاين والقيم واملعايري املوجودة لدى الشخصيات املتفاعلة.عيةجتماإلا

القيم التي  بعـضإن ــف نشطةرة لألالمستم سةأو الممار نسانيةاإل بةالتجرل خال نهأسوروكني ى يرو 

ـــد ســـبقفيما  مبجلـــة كانـــت ـــهالذي  �لقـــدرذلك .جديـــدةقيم  تتطـــورأ في فقدان قيمتها وتب  مســـلمات تســـمح ب

نـوع مـن أ عليها مـا طـرإذا  خاصـةفي البقاء  يـةالقيم التقليد تستمر بعضقد و.ت النسق الثقافيمكانياإالقيمة و

  .)2(يثأو التحد التعديل

تشــكيل في ا بــري كا ثــري تأر ثؤتعيــة إلجتماا ـفيةــلثقاابيئــة لق أن ا�لسا هــذان ضم نیكوروس يضــيفو   

رد لفا يولـد فيـهذي لاالجتماعي ــ الثقافي ا الكبـريم لعالا صـغري يعكـسم عال هـي خريةالا هذهك أن لذ،الشخصية

ص لخصائل اخالن مم ث،الجتماعيا ملهعال خالن ال مأو تتحددة كبري ما درابة مبثارد لفة افحيا إطارهفي  ينشأو 

ينطــوي علــى ثــالث مكــو�ت مرتابطــة ترابطــا عي جتمـاإلـ ا يفلثقاا ذلــك أن التفاعــل.ويلعضا لكيانــه البيولوجيـة

  :)3(وثيقا وهي

 الشخصية �عتبارها موضوع التفاعل. 

 ا�تمع �عتباره جمموع الشخصيات املتفاعلة. 

  و�عتبارها  ،املتفاعلـة املوجـودة لـدى الشخصـياتواملعـايري الثقافة �عتبارهـا جممـوع املعـاين والقـيم

  .كذلك جمموع الوسائل اليت تنشئ هذه املعاين وجتعلها اجتماعية وتقوم بتوصيلها

                                                           
  .91ص، يمـعلم اجتماع الق،حمد أحمد بيوميدمحم أمحد بيوميم)1( 
  .345،ص 1982هرة،لقارف،المعاوهري وآخرون،دار الجد امحم:جمةرتنظرية علم االجتماع،تيماشيف،ال نيقو)2(
  .79ص ،مرجع سابق،)مقاربة نظرية(القيم من منظور اجتماعي،محيد خروف )3( 
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ـــــإل �لنظـــــرذلك و،للقيمعي جتمـــــاه على اإلطار االجتـــــاهذا اال يؤكـــــد أصـــــحابكمـــــا  السلوك  منـــــطى ـ

 .القيم اكتساب�ثري واضح يف الثقافية لها عية وجتمااال املأن العو�عتبار ،والثقافة

 ميـــــــد مارجريـــــــت �ـــــــا كــــــل مـــــــن مـــــــتالتي قا انيــــــةالشواهد الميدت الحقلية واســـــــاالدر تؤكــــــدهذا و

M.MEED،بنــــديكت ورث R.BENDEK  منــــا القيم إمقومــــات  هذا التصور على أن انطالقــــا مــــن

 يولـدي المستبد بـوالتر النمطــف متمايزة تربويةط أو طرق مناعلى أ كما تعتمد مقومات ثقافيةإلى  أصالتستند 

  )1(.قيم الوداعة و الطاعة حتقيقدي إلى يؤي الهادئ بوالنمط التر ماقيم العدوان والصراع أ

المتمثلة في  جيــةلوســيورة السوـــن النظـــع يكشــفافي ـــالثق مــه أصــحاب االجتــاهالذي قدل أن التحلي 

أن القيم ه جتــــاهذا اال حيــــث كشــــف.هاتغــــريو  كتســــا�ايم واـــــة القـــــعطبي تفســــريعلى البعد الثقافي في  كيــــزالتر

الظروف  مــــــن تســــــتمد أصــــــوهلاعي وجتمــــــااالل التفاع تتكــــــون نتيجــــــةوهي ،طــــــابع نســــــيبفي لها ثقــــــاعنصر 

ـــــالمجتمعي ـــــة �ـــــاأي أ،فتهثقـــــاعي وجتمـــــااال البناء تعـــــد مـــــن مكـــــو�تإذ ،ةـ ـــــتج مـــــن منتجـــــات ثقافي ع ــــــالواق تن

توازن يسعى أو ،منشودةداف ـا أو أهـفيه جمسدة يف أشياء مرغوبالفرد و مؤثرة يف تكوين شخصية،عيجتمااال

  .البناء الثقافي للمجتمع مور مطلقة وإمنا تتغري بتغريه ليست أجتاهذا  اال حسبفالقيم .إىل حتقيقه

  :النفسيالجتاه ا 3-6

مـن  مله حنوهـا�ن قيم األشياء تتوقف على عالقتها �إلنسان وعلى ما حي ا االجتاهب هذصحاأيؤكد  

 نظريـةهي  جينيالقيمة لدى السيكولو تفسريا في كبري جاروا �لت نظرية نفسيةأهم ولعل ،رغبة وميل واهتمام

فاالهتمام ،هذا الشيء ذا قيمة جيعــل شــيءي �االهتمام أن  عتــربا يذال .RB.Perry رالــف �رتــون بــريي

 ئـصالخصا نه مـن على اعتبار أ،القيم مجيعفي  ئمةوالسمة المميزة والدا ساسيالمصدر األ يعد يبري نظرفي 

الت حــــا تتضـــمنل القبوفعمليتا الرفض و،خــــررفض البعض اآلء وشـــيااأل بعــــضل البشري قبو للعقـــل المميزة

ــــز الت حــــا كلهــــاو،كرههــــاأو  حببهــــا ،عليهااإلحجام  إلقدام أو�دانية تجاه الموضوعات المختلفة ووجوعية ن

 كـــلأن "لهبقــوعن هذا المعنى  بــريي يعـــربو،األشياء جتــاه معــنيعن اهتمام  �جتـــةل ميــو  أول أفعا ��ــا توصــف

فيه  تصـــــــــف بفعـــــــــلإذا ا الشيء ذا قيمة يعتـــــــــرب،لقيمة� حممـــــــــل حتمـــــــــا نـــــــــهاهتمام فإ موضـــــــــعن يكـــــــــو شـــــــــيء

   )2().س(ـبهناك اهتمام =ذو قيمة)س(التاليةلمعادلة �هذه  تهفكر برييخيتصرو"اهتمام

                                                           

  .79رؤية سوسيولوجية،مرجع سابق،ص:يف العملية الرتبويةفعالية القيم محيد خروف،)1( 
  .36مرجع سابق،ص،القيم والعادات اإلجتماعيةفوزية د�ب، )2( 
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 خاصـــة صـــفةالقيمة  تكـــونلك ال بـــذدافعا و جيســـدأو ل نفعـــاا يثـــري أو رغبة يرضـــين كـــا مبـــاقيمة إال  مثـــةفليس 

وافع بــــد تــــرتبطعات ومجــــا ة الناس أفرادا أوحيــــافي  تتغلغــــلفهي ،واتاع الذ�نــــو تلحــــق بــــلعات ضــــولمو�

  .ميةالحياة اليو تعج �االتي  ضيعالموا مععلنا تفا ءثناأ معينةاقف موفي تنشأ و غايتهالسلوك و

 منعلى العكس  بل سحريةرك فيها ذات ند نناء ألشيافي األ نرغبال نناإلى أاالجتاه هذا  هبيذو 

عاطفة القيمة س تقـــاو ميعملية التقو مـــعالرغبة  تتطـــابقهنا و،غب فيهانـــر ننـــاء ألشـــيامة إلى األا القينعـــزوذلك 

دة النسبية للذة �الز مبوجـــــب شـــــد�اقوة الرغبة و تتحـــــدد كمـــــا،اإلرادة حبكـــــمال  شـــــد�اقوة الرغبة و مبوجـــــب

  .)1(عليها يةالمنطو

مــــن  ميكــــن مالحظتــــه أن هــــذا االجتــــاه ركــــز يف حتليلــــه للقيمــــة مــــن خــــالل اهتمــــام األفــــراد �ــــا إن مــــا

لكـن هنـاك فكـرة التغـري .والبيئة االجتماعية اليت حتيط �م وما يكتنفها مـن تغـريات خمتلفـة مـن جهـة أخـرى،جهة

غباتــــه فقـــط كمــــا يــــراه تســــريه أحاسيســـه ور  كما أن اإلنســـان الات ممــــا ينـــتج عنــــه تغـــري يف القيمــــة،يف االهتمامـــ

  .،بل له عقل وإرادة وتفكري مييزه عن �قي الكائناتالسيكولوجيني

  طروحات السوسيولوجية للقيم االجتماعيةمناذج من األ.4

هـــــذا نظـــــر ألمهيـــــة لقيمة �المهتمة  يـــــةت النظرحـــــاو طرألا العنصـــــر إىلفي هذا  كحلقـــــة �نيـــــة يـــــثالحد ميتـــــد

  .رواده أهمفقد مت ختصيص عنصر كامل له �دف التعمق فيه وتناول )االجتماعياالجتاه (االجتاه

 ممتـــدةإلى أن النظرة  للقيمة  اضـــحةرات وشـــافيه إ)االجتاهـــات املفســـرة للقيمـــة(ســـابقاح طـــر مـــاإن 

 حـىت حـديثاو ميـاقد سفة الفال كثري من  �االتي اهتم  ساسيةاأل حثالمبا حدفالقيم هي أ،يخالجذور عبر التار

عي في علم جتمـــــام اكمفهـــــولقيم �االهتمام لكـــــن .)Exiology(جيـــــالوكســـــيولقيم األ�فرع االهتمام  مســــي

  :ات أهمهامبتغريط ذلك تباالظهور الر حيث منا متأخرن كاع جتمااال

   .يبع في المجتمع الغرجتماظهور علم اال حداثة -   

   .لفلسفة واالقتصادكاى خرم أبعلو القيمة ممفهوط تباار -

  .جيةالسوسيولوضمن الدراسة  جهإدرا ميكنعا ال موضواعتبار القيم  -

                                                           
  .56ص،مرجع سابق،صرية القيمة في الفكر المعانظر،ح قنصوةصال)1(  
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من مفــاهيم بل كمفهــوم جزئــي ضــال تتفــرد �لدراســة كموضــوع مســتقل،هــذه االعتبــارات جعــل القــيم 

  .عديدة وحتت أطر خمتلفة

يهــا يف الطروحــات السوسـيولوجية بشــكل مــوجز لســبق اإلشــارة إل بعضــا مــن ســةق الدراتســو يلـيفيما 

كإضــافات سيقتصــر هــذا يــة فيهــا منــاذج مــن الطرح،إذ مت احلــديث عــن مــداخل نظر مواضــيع ســابقة مــن الدراســة،

�لكـــوت مييـــل دوركامي،مـــاكس فيرب،إكـــارل ماركس،(العنصـــر علـــى التـــذكري �ـــا مـــع إضـــافة شخصـــيات أخـــرى

  .كان هلا السبق يف االهتمام �لقيم)�رسونز

  : Karl marx)(1883-1818القيم عند كارل ماركس  1-4

 يعتــــــــرب مــــــــاركس علمــــــــا متكــــــــرر التســــــــمية يف علــــــــوم كثــــــــرية منهــــــــا االقتصــــــــاد والفلســــــــفة والسياســــــــة

بذاتيتـه  وال يـزال مـن األمسـاء اخلالـدة ال ولعل ماركس كان...وعلم االجتماع بفروعه املختلفة السياسي والتارخيي

حيث كانـت نسـيجا متشـابك احللقـات ،ولكن بشمول نظريتـه ورؤيتـه والـيت المسـت املاضـي واحلاضـر واملسـتقبل

رجل ية مــن الصــعب تصــنيفها أهــو فيلســوف،كشخصــ  مــاركسو،ورؤيــة لإلنســان وللكــون واحليــاة ت منــوذجمثلــ

 يف مجيعهــا العلـوم لتلــك تصـلح فقـد انتظمــت تلـك األبعــاد موصـلة لرؤيــةاد أم �ريـخ أم سياســة أم اجتماع،اقتصـ

  .موسوعي شكل

القيم حيـــث يضــــع  القـــيماالجتمـــاع يعطــــي نظـــرة خمتلفـــة حـــول  ضـــمن دائـــرة علـــم مـــاركستصـــنيف  

نتيجة للعالقات  إ�ـــا أســـاسعلى .يـــنق والدخـــالاألمـــع لفوقية للمجتمع  البنية ا ضـــمنعي جتمـــالمفهوم اال�

ــال ــب.مجتمع بعضهم البعضـــال أفــرادمادية اليت تربط ـ ات اإلنتاج اليت حتكم ـــمعىن آخر إن القيم هي نتيجة لعالقـ

 حددها ملكية وسائل اإلنتاجــــــــتتمــــــع �ي تسيطر وتنظم اــــــــالضوابط الت أنأي ،راحل اإلنتاجـــــــمأثنــــــاء األفراد 

ملك وسائل ــــــلطبقة اليت ال تالقات اليت تربطه باــــــالع إنتـــــاج إعـــــادةمالك وسائل اإلنتاج يعمل جاهدا على ــــــف

ـــــوب،اإلنتاج ـــــالتتم اال م)مجاعية(اإلنتاج هي عملية اجتماعية أنما ـ فيها عدد ن خالل مراحل متعددة ويشارك ـ

اعية ــــقيم اجتم أوالقة اخالق دينية ــــع أورابة دموية ــــفإن العالقة بني هؤالء األفراد ليست عالقة ق،من األفراد

ها الفرد على ـــــــــــــــــاليت يتحصل ب بالطريقة أساســــــــــــــــارتبط ـــــــــــــــــصاحل مادية تـــــــــــــــــمشاعر غريية بل هي عالقة م أو

ذا الغذاء ــه إنتـاجذي يتحكم يف وسائل إن الــنفسه ف إنتـاج وإعـادةرد ـلبقاء الف أساسادام الغذاء هو ـوم،غذائه

ـــــهو الذي ي ـــــملي شروطه وقـ ـــــاألوض إبقـــــاءويعمل جاهدا على ،انونه ودينه وقيمهـ ـــــت�ـــــا اع كما هي ألـ خدمه ـ

  .حهـوختدم مصال
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مجتمع يف نظر ــــــــــــــقيم وقوانني الطبقة املالكة لوسائل اإلنتاج هي السائدة يف ال أنح ــــــــــــــمن هنا يتض

منشودة منهما وهي ضبط الطبقة ــول اىل الغاية الـا وتدعمها للوصـوتكملهوتتحد القوانني مع القيم ،سـمارك

ـــاليت ال ت ـــملك وسائل اإلنتـ ـــاج واالبقـ ـــاء على األوضاع كمـ ـــع أنوبالتايل يستخلص ،ا هيـ القة القيم بالقانون ـ

ــــــعالقة تك ــــــامل وتعزيز وتدعيـ ــــــلت،مـ ــــــحقيق هدف واحد متمثل يف تنظيم الـ حيث يكون هذا النظام ـــــــمجتمع بـ

  .اجـمالكة لوسائل اإلنتـمع مصلحة الطبقة الاشي ـمتم

يف  أساســــامتمثلة ـــــمالكون لوسائل اإلنتاج  قيمهم الـــــيفرض ال،مادية احلتمية السابقةـــــلقاعدة الامــــن ا ـــــانطالق

ـــــيف التصرف واستغالل عمل األخ أحقيـــــتهم ـــــوعم)1(.رينـ ـــــلية اإلستغالل هذه تؤدي اىل الـ والالعدالة ،العدالةـ

ــتؤدي اىل الص ــراع بني الطبقة اليت تـ ــملك وسائل اإلنتاج وال تبـ ــذل مـ ــالغذاء وال إنتــاججهودا يف ـ طبقة اليت ال ـ

 أفكــار إنتــاجل طبقة على ـــذا تعمل كـــبناءا على ه.الغذاء إنتــاجريا يف ـــملك وسائل اإلنتاج وتبذل جمهودا كبـــت

الطبقة المالكة تتحكم يف األمور  أنما ـــــوب،يةمادـــــخدم مصاحلها الــــــخدمها وتـــــني واخالق ودين تـــــوقيم وقوان

تفرضها على ...)األخالق،القيم،دينـــــــال( وجيةديولـــــــواي)جيشـــــــال،الشرطة،السلطة(يةع خلق قمعالمادية تستطي

ـــــــــــــــالطبقة ال ـــــــــــــــلكن ت،محكومةـ ـــــــــــــــفاعل هذه الطبقة الـ ـــــــــــــــمحكومة مع الوسائل الـ يطور )وسائل اإلنتاج(ديةماـ

مساواة واألخوة ـــــــمجتمع كالعدالة والـــــــم جديدة يف الــــــاىل والدة قيذه الطبقة يؤدي ـــــــوتطور وعي ه،اــــــوعيه

 مجتمعـــــــقيام ثورة وتغري جذري يف ال مالكة وايديولوجيتها األمر الذي يؤدي اىلـــــــاقض مع قيم الطبقة الـــــــتتن

ـــماركمجتمع يعتربه ــــوكل تغري جذري يف ال ـــمرحلة تاري سـ ـــختلف عن الــــخية جديدة تـ رحلة السابقة وعن مـ

  .اإلنتاج �مناطويعرب عن هذه املراحل ،املرحلة الالحقة

ميزات ــــــــالقه ودينه تتماشى مع مــــــــله قيمه واخ إنتــــــاجمط ــــــــكل ن أن اركســـــــمبناءا على هذا التحليل يرى  

ــــوب،وخصائص النمط ـــــالتايل فالقيم واألخالق والـ ــــاخل تتغري بتغري ال...دين والسياسة ـ مجتمع ـــــوتغري ال،مجتمعـ

ـــــــــــــــــــــــــتغري بصراع الطبققات اإلنتاج توعال،يتغري بتغري عالقات اإلنتاج  وصراع الطبقات يتولد عن امللكية،اتـ

مجتمع جيب القضاء ــال أفرادل ــك ادلة يرضى عنهاـحقيق قيم عـاىل ت وبالتايل للوصول،ة لوسائل اإلنتاجـالفردي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى ال وهذه هي املرحلة التارخيية اليت يسميها )2(.ملكية الفردية لوسائل اإلنتاج وجعلها ملكية مجاعيةـ

  :  مكن تلخيص القيم عند ماركس كما يليـمما سبق ي .النمط الشيوعي أوماركس املرحلة الشيوعية 

                                                           
  .107،ص،مرجع سابقصالح قنصوة)1(
  .77،ص1970دمحم عودة وآخرون،دار املعارف ،مصر،:،ترمجةنظرية علم االجتماع طبيعتها وتطورها،نيقوال تيماشيف)2(



 الفصل الثاني                                                                      القیم االجتماعیة
 

 
61 

 ملك  وسائل اإلنتاج وقيم ـــقيم الطبقة اليت ت:مجتمعات اىل طبقات ـــنقسم القيم بانقسام الـــت

 .ةـالطبقة العامل

 مطالب تلك الطبقةن ـتعرب القيم ع. 

 ارضة للطبقاتـراع يف القيم نظرا لوجود صراع بني املصاحل املتعـص هناك. 

 ــــــــــــتستعمل ال ــــــــــــطبقة املالكة لوسائل اإلنتاج كـ مصاحلها  الوسائل ومنها القيم للحفاظ على لـ

 .ةـوضبط الطبقة العامل

  ــــــجذري يف التستخدم الطبقة العاملة القيم إلحداث تغري ــــــمن ن مجتمع وبالتايل اإلنتقالـ مط ـ

 .آخرمعني اىل منط  إنتاج

 ـــــــــــــعززت ودع ـــــــــــــمت الطبقة الـ ـــــــــــــمالكة لوسائل اإلنتاج قيمهـ الضابطة  ني واجلزاءاتا بالقوانـ

ــالقانون سالح أصــبحوبالتايل ،احلهاـــة للمحافظة على مصـــوالرادع ــا يف يد الطبقة الـ مالكة لوسائل اإلنتاج ـ

ــــرية ومنع أي تغري يف عالقـــــر هذه األخـــــلقه،لطبقة الغري مالكة لوسائل اإلنتاجد اـــــض قد ومنه ،ات اإلنتاجـ

ــــــــطبقتني السابقتني وأدت هذه الـــــــــن الـــــــــاواة بيـــــــــالعدالة والالمســـــــــدم القانون ودعم قيما كالـــــــــخ العدالة ـ

ـــــــــوالالمساواة اىل تباين فرص النج ـــــــــوبالت،احـ ـــــــــايل تركزت القوة السيـ ـــــــــةاسية واإلقتصادية يف يد ـ من  أقلي

 .اب الفقراء والضعفاءـمجتمع على حسـال

ق خـــــالأن األ"بــــني بــــلعي جتمــــالقاعدة الهرم اال نعكاســــاالقيمة واعتبارها ا توصــــيفعند  مــــاركس يقــــف ملو

الوجــــود  إىلمصـــاحل طبقــــة تربزهـــا س لها إال ســــاال أ ئفـــةقيم زا �ــــاإ،ننـــوالقا كــــذالكو كالـــدينة أفيون ئـــدالسا

  )1("لتستغل �ا غريها

الطبقة  غلة أي أن القيم المسيطرة هي قيمعي للطبقة المستجتمـــاا نتـــاجهي  مـــاركس حســـب القـــيم

متنح را صبحت خمدقيما أ يةازجوت فيه الطبقة البرنشألي الذي أمساعلى المجتمع الرأ ينطبقوهذا .المسيطرة

ك مــتالا حقيــةلنفسها أ تعطــيج لطبقة نتــاذلك هي بــل أكثــر مــن  إنســانيا نتاجــاهي إالومــا .لســتغالاال شــرعية

ذات طبيعة   نســـبيةالقيم  جيعـــل مـــنللبنية التحتية  نعكاســـاأن اعتبارها ا كمـــاالقيم  تلـــكل خـــال مـــن خـــريناآل

المجتمع  ميـر �ـاالتي  يـةالتطور حـلالمراف �خـتال خمتلفـةو،يـةاالقتصاد األوضـاعدينامية متطـورة ومتغـرية بتغـري 

لذا فالقيم ،للبناء الطبقي في المجتمع نــــةللطبقات المكو يــــةوالظروف الماد تتبــــاين بتبــــاين الوضــــع �ــــاأ كمــــا

 .توجد يف جمتمعأن  ميكنالمطلقة ال  نسانيةاإل

                                                           
  .203،ص1980،والتوزيع،اجلزائر الشركة الوطنية للنشرواملطلقية، النسبية بني املعاصرالقيم في الفكر نظريةالربيع ميمون، )1(
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اســتغالل  معهــال ويــزالملكية و تزول،حينمــاقطعا  توجــدف ســوالطبقات لكنها  يتســم �لصــراع بــني

 .مالحتققا كاية الشيوع بتحققن إال يكووهذا ال  لإلنسانية اإلنسان

  ): 1917ـ Emile Durkheim)1858كامي القيم عند إميل دور  2-4

 يعتـرب إذ.�لسياق العام ألفكاره وتنطبـع بـوالء اجتمـاعي واضـح املعـاملحول القيم  دور كاميترتبط آراء 

إ�ـا  ومبادئ جتدد مستمر للحياة الروحانية،أدوات تواجد،وهي يف آن واحد"وهذا يف قوله القيم وقائع اجتماعية

  )1(."مغناطيسيات جتذب وتستحق أن جتذب جهود� املتضافرة

وتوحــدها يف شــكل  إذن جتعــل مــن القــيم وحــدات ممغنطــة جتــذب الســلوكات اإلنســانية دوركــاميرؤيــة 

وإخراجها ،من الرؤيـة الفلسـفية لتلخيصها كانت حماولة  دوركاميفمعاجلة القيم من طرف .تعاون متجدد يف احلياة

القيمـة خاصـة كال مـن االعتقـاد �ن دوركامي يرفض  وردها إىل الوعي اجلمعي حيث"الذات واملوضوع"من ثنائية

 ويرد القيمــة إىل الفكــر،والقول �ن الــذات هــي الــيت ختلــع القيمــة علــى الشــيء،�طنــة يف الشــيء تــؤثر يف الــذات

  2) (.الذي يغري كل شيء ميسه ويتصل به،اجلمعي

دوركامي يؤكد  إذا هو اجتماعي وليس مبا هو نفسي،ألن القيم تعد ظاهرة اجتماعية جيب تفسريها مب         

وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور اليت ،كل سلوك يعم يف ا�تمع �سره"الوقائع االجتماعية هي�ن 

  )3("يتشكل �ا يف احلاالت الفردية

ــــــــه  ــــــــك فهــــــــو يف كتاب ــــــــم االجتمــــــــاعإضــــــــافة إىل ذل ــــــــة مطلقــــــــة"قواعــــــــد املــــــــنهج يف عل  أقــــــــر �مهي

تفســـــري الظـــــواهر  أو،�الجتمـــــاعيتفســـــري االجتمـــــاعي ،وهي رفـــــض األفكـــــار املسبقة،ملبـــــادئ منهجيتـــــه ثالثـــــة

        4"كأشياء االجتماعية  اعتبار الظواهر،االجتماعية بظواهر اجتماعية أخرى

بتوسـط التصـورات املشـرتكة الـيت تـرجح يف كيانــه  إال اآلخــرينيـدرك ذاتـه وال  مـن هـذا املنطلـق الفـرد ال

   )4(.إليهتمع الذي ينتمون ا� إرضاءعن  تعبريا إالوليست القيم ...جانب الوجدان اجلمعي

                                                           
 .215صقال عن الربيع ميمون،مرجع سابق،ن)1(
  .81مرجع سابق،ص،نظرية القيم يف الفكر املعاصر،صالح قنصوة)2(
  .69ص،1988حممود قاسم والسيد دمحم بدوي،دار املعرفة اجلامعية،:ةترمج،قواعد املنهج يف علم االجتماع،إميل دور كامي)3(
  .14صنفس املرجع،)4(
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كن القـيم ول،هي صادرة أصال عن ا�تمع وتصوراته أو تفضيالت شخصـية دوركاميالقيم حسب  إذن

  .)2(وبذلك يؤسس ا�تمع ويفرض القيم وحيقق هلا موضوعيتها،كما يصفها ا�تمعتعرب عن تدرج التفضيالت  

كــــل ضــــروب "�عتبارهــــادوركــــامي حســــب  واجلــــربوألن الظــــاهرة االجتماعيــــة تتصــــف �لقهــــر واإللــــزام 

كأشــــياء لــــى القيم،وهــــذا يصــــدق ع)3(."ميكــــن أن يباشــــر نوعــــا مــــن القهــــر اخلــــارجي علــــى األفــــراد...الســــلوك

واســـتهدف لعقـــو�ت ،عرض نفســـه لســـخطه واستهجانه،كـــل مـــن حـــاول التمـــرد علـــى قـــيم ا�تمـــع إذاجتماعيـــة،

بـل إن الفـرد حـني يسـتجيب للمبـادئ ،سـلطة الـرأي العاملقـوانني وضـعية أو أدبيـة تقتضـيها عليـه ا تفرضها،مادية

ـــه مبحـــض حريتـــه  ـــيال علـــى أن ســـلوكه يصـــدر عـــن ذات الـــيت تفرضـــها اجلماعـــة عـــن رضـــا واختيـــار يكـــون هـــذا دل

ابـن عصـره فاإلنسـان تفكـري يف مقاومتـه والتمـرد عليه، بل يشهد ذلك �ذعانه لسلطان ا�تمع عـن غـري،واختياره

فالقيمـة .وقواعد السلوك الـيت تفرضـها اجلماعـة الـيت ينتمـي إليهـا،ومن هنا كان خضوعه ملعايري التقومي،ووليد بيئته

ه قيمة يف ـــالشيء ليس ل أن2مبعــىن)14(ليســت خاصــية كامنــة يف الشــئ ذاتــه بــل هــي صــادرة عــن الضــمري اجلمعــي

 .ةـهو الذي يعطي له القيم �تمعذاته بل ا

 �تمــــــــعفأعضاء ا،رادــــــــــة اليت تسمو وتتفوق على األفوة الوحيدـــــــــكما سبق شرحه القا�تمــــــــع يعترب

ـــــــــه ويعربون عن هيقدسون جمتمعهم ويبجلون مكن فصله عن ــــــــــوبالتايل  فإن نسق القيم الي،ذا التقديس رمزياـ

ـــــــــعلى نسق القيم مصطلح الشعور ال دوركاميويطلق )5(الطبيعة احلقيقية للمجتمع ـــــــــيمعي الذي جـ ختلف عن ـ

ـــــــــــــــــوالقيم العامة هي آلي،عامةقيم الال أوونسق القيم هو اإلعتقادات املشتركة ،شعور األفراد  )اتميكانيزم(اتـ

امن العضوي كما يراه ـــفالتض.التضامن العضوي والتضامن اآليل:وعنيـــينقسم اىل نالــذي من اإلجتماعي التضا

ــــــــــكان نتيجة للتغي دوركامي ــــــــــرات اليت احدثتها التكنولوجيـ على نسق القيم والتوقعات وتأثريها  �تمــــــــــعا يف اـ

اند ى نوع من التســـــوتقسيم العمل يعمل عل،�تمــــعاءت نتيجة لتقسيم العمل يف اـــــذه التغريات جـــــه.املشتركة

  .مجتمعـتساند انعكاس على األخالقيات يف الـج عن هذا الـوينت،ا�تمعادل يف ـاإلجتماعي املتب

                                                           
  109،مرجع سابق،صاالشكاالت النظرية والواقعمحيد خروف، )1(

  .132،مرجع سابق،صاملفكرون االجتماعيون ،دمحم علي دمحم )2(
  .67أميل دوركامي،مرجع سابق،ص )3(

  .82ص،مرجع سابقصالح قنصوة، )4(
   .102مرجع سابق،صدمحم أمحد بيومي،)5(
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مجتمعات الغري صناعية يتم ــــــــففي ال،العقل اجلمعي أو أما التضامن اآليل يتأصل يف نسق القيم العامة

ا شرعية للمصاحل واألهداف ــــالل نسق القيمة العامة اليت تعطي بدورهـــالوصول إىل التكامل والتضامن من خ

ون أخالقية ـــتكالـيت داف العامة والغايات تتوقف على األفعال ــواأله)1(.ا�تمـعحدد املسؤوليات يف ــالعامة وت

  .مقياس الغاية من هذه األفعالـلأو غري أخالقية تبعا 

 :    يلي القيم كماملوضوع  دوركاميية ما سبق نلخص رؤـم

  .مجتمع يسمو فوق أعضائهـال - 

 .ا�تمعقيم هو ـمصدر ال - 

 .امن  اآليلـمما يؤدي اىل وجود  التض،البدائية والزراعية �تمعاتم وصالبتها يف اـتزداد قوة القي - 

ـــــــــالعمتضعف قوة القيم اليت أثر عليها تقسيم  -  ـــــــــل وحتولت اىل نوع من التساند والتبادل يف الـ مجتمع ـ

  .التضامن العضوي

 .يـل يف  الضبط اإلجتماعـمعناه أن دور القيم يتمث،ماعيام يف حتديد السلوك اإلجتـللقيم دور ه - 

 .مقياس الغاية منها ـخالقية أو غري أخالقية ب�ا أتصنف األفعال بأ - 

 عــن رؤيتــه السوســيولوجية يف فيــرب عــرب):max weber)1920- 1864فيــربالقــيم عنــد مــاكس  3.4 

 وروح الرأمساليـة الربوتسـتانتيةالق خـاأل الشـهرية ودراسته"الفعل االجتماعي"تفسري القيم من خالل نظريته عن

يف ذلك من  ،منطلقااألخالق الربوتستانية وروح الرأمساليةو الكشف عن العالقة بني القيم  من خالهلا اليت حاول

 :)2(تتمثل يف أساسيتنيوجهيت نظر 

 .على روح احلياة االقتصادية احلديثة �ثريا�امتارس الزاهدة  الربوتستانتية األخالقيات  - 

  .اجلماعات يف النسق االقتصادي وأمناط معتقدا�ا الدينية هناك عالقة بني الوضع - 

ـــاك �ثـــريات تبادليـــة بـــني القـــيم والظـــواهر الدينيـــة واالقتصـــادية أن يعتقـــد فيـــربف القـــيم  أنتتمثل يف ،هن

وان بعــض .م الرأمســايل احلــديثأُقــيم عليهــا النظــاودعامــة ،الربوســتانتية متثــل قــوة معجلــة للتنميــة وســندا هلاالدينيــة 

                                                           
  100ص أمحد بيومي،مرجع سابق،دمحم)1( 
  .173ص،2007الستثمارات الثقافية،القاهرة،الدولية ل ،الدار1ط،مقدمة يف علم اجتماع املعرفةكمال التابعي وليلى البهنساوى،)2(  
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التنميـة والظـواهر  أنهـذا فضـال عـن .احلديثـة الرأمساليـةظهـور وقفـت عائقـا أمـام  ئمـةالقيم التقليدية اليت كانت قا

  )1(.األخالقيةتؤثر يف القيم والظواهر  االقتصادية

ففي البداية سلم ،ائم بني العلوم الطبيعية والعلوم الروحيةــــجهدا للتغلب على التعارض القبذل ربــــفيي

ـــــــــــفيي ـــــــــــرب بان العلوم اإلجتماعية تـ ـــــــــــالعلختلف عن ـ ـــــــــــوم الطبيعية اختالفـ ـــــــــــففي العلوم الطبيعية تتج،ا شديداـ ه ـ

ــــيف العلوم اإلجتماعيبينما تتجه ،امات اإلنسانية حنو الضبطـــــاإلهتم ــــة نـ ــــوب.حو التقوميـ ح مفهوم هذا املعىن يصبـ

ن ـــاذن يعترب صدق القيم م.ها ترتبط دائما بالقيمـــألن،ةـــقافكما تصبح الوقائع اإلمربيقية ث.اـــة مفهوما قيميـــالثقاف

ــــن واإلعتقاد ولقبيل اإلميا ــــاستن.يس من قبيل املعرفةـ ــــادا اىل ذلك ذهب فييرب انـ اإلجتماعية  ه يتعني على العلومـ

ـــــــــدراسة ال ـــــــــقيم بشرط ان ال تفصلعنها املعايـ ـــــــــري واملثـ ــــــــــاليات اليت تشتق منها املوجهات اليت تضبط السلـ وك ـ

 .)2(الواقعي

أن يكشـــف عـــن  فيـــربرؤيـــة خاصـــة حـــول القـــيم فمـــن خـــالل منطـــق الفهـــم والتغيـــري،أراد  فيـــربتبـــىن 

رؤية أخالقية واضحة للعامل احملـيط "ذلك إىلك املختلفة وهو يستند يف التناقضات اليت ينطوي عليها أمناط السلو 

ويســعون مــن أجــل فــرض املعــاين اخلاصــة ادا ميارســون عمليــة اختيــار للقيم،وجوهر هــذه الرؤيــة أن هنــاك أفــر ،بنــا

ومهمــة علــم االجتمــاع تــتلخص يف حماولتــه فهــم هــذه املعــاين الــيت يســقطها عنــدهم علــى ظــواهر العــامل اخلارجي،

 )3(."القات االجتماعية املختلفةاألفراد على الظواهر والع

�لقـيم حـني حديثـه عـن نشـأة الرأمساليـة أيـن ربـط بـدا�ت هـذه األخـرية �لقـيم فيرب ولقد جتلى اهتمام 

كمــا أنــه اهــتم �لقــيم يف ارتباطهــا �لبحــث والتحليــل )لربوتســتانتية وروح الرأمساليــةاألخــالق ا(الدينيــة الربوتســتانتية

  .م ـمرتبط بنسق القيحتليله للتغري االجتماعي الذي حسب رأيه اعند  وهذ.السوسيولوجي

ل ـــبدلي الرأمساليــة تية وروحـــابه األخالق الربوتيستانـــانة املسيحية وتوصل يف كتـــوللربهان على ذلك درس الدي

أي نسق ،القيمانتية هي نسق جديد من ــــــــالربوتيستاإلخالق  أنو دافعية ــــــــالدين مصدر للقيم ونسق لل أنعلى 

                                                           
  .174صفس املرجع،،نكمال التابعي وليلى البهنساوى 1)( 
  .278مرجع سابق،صنيقوال تيماشيف،)2( 
 .324،ص2005،دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية ،�ريخ علم االجتماعدمحم علي دمحم،)3(         
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دعم ـــــــــاألخالق الربوتيستانتية هي قيم دينية ت أن أخـــــرى ـــــــمبعن،مالية احلديثةــــــل يف الرأســـــــــيتمث يداجتماعي جد

  )1(.قتصاديشكال من الفعل اإل

وتتضمن هذه القيم بعض ،مبعىن أن القيم هي عبارة عن املوجهات اليت تفرض منط السلوك وشكله

القيم بعض املطالب اليت قد يضطر  األوامر اليت حتكم سلوك اإلنسان بطريقة ضاغطة أو قد تصنع هذه

  .لتحقيقها اإلنسان إىل السعي

   :)1979ـ  1902(ز�رسو �لكوت القيم عند  4.4

  أل�ا مبثابة تصورات...ظاهرة ثقافية "حيث اعتربها،حتديد معىن القيمة نسقه النظرييف �رسونزحاول          

وأ�ا ...رأي أ�ا ترتبط ارتباطا عضو� بعملية االختياهلا ماهو مرغوب فيه ومرغوب عنه،ثقافية يتحدد من خال 

يعرف و "النسق االجتماعي" يف كتابهويستطرد "اجتماعية ونتاج البناء الثقايفولكنها ثقافة ليست شخصية حبتة،

املتاحة يف مستوى لالختيار بني بدائل التوجيه  يعترب معيارا أو،ي مشرتكرمز  عنصر يف نسق"��اأيضا القيم 

  )2(."إطار املوقف

متثل معايري  وهي)3("واالهتمامات املتفق عليها اجتماعيا عبارة عن الرغبات"هي �رسونزفالقيم عند 

  .وتنظيم أنشطة األعضاء يشارك فيها أعضاء ا�تمع وتسهم يف حتقيق،هامة وأساسية

حني حاول حتليل القيم من خالل ما �تيه أعضاء اجلماعة االجتماعية من أفعال يقرها  �رسونزوهذا ما أكده 

ومن مث يعترب البناء االجتماعي والثقايف للمجتمع ككل ن إطاره العام لبنائه االجتماعي،وال خترج ع،ا�تمع

  )4(.مصدرا مباشرا للقيم

                                                           
  .196صدمحم أمحد بيومي،مرجع سابق،)1(
  .35،ص،مرجع سابققاموس علم االجتماع،دمحم عاطف غيث)2(

(3)T .Parsons, The system of modern societies, Englewood Cliff, N.J.Prentice- Hall,1971, 

p170. 
  127مرجع سابق،ص،القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة االجتماعية،نورهان منري حسن)4(

  

http://hamdisocio.blogspot.com/2010/11/1902-1979.html
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ولكنها ختضع ،ألن أفعال األفراد التكون مصادفة،لنظريتهاألساسية هو حجر الزاوية  على القيم�رسونز فرتكيز 

حيث حتدد أهدافهم واألساليب املسموح ،يشرتك كل أو غالبية أعضائه يف قيم �ائية معينةلنظام اجتماعي عام،

  )1(.فالقيم العنصر األساسي للنسق االجتماعي.�ا لتحقيق هذه األهداف

 �ألحرى أمناطا ثقافية شاملة ذات جذور أو،ظاهرة ثقافية ا�عتبارهمعىن القيمة �رسونزدد حي 

الذي يعد سلوكا يتضمن القيام ـ وعنصرا مهما من عناصر املوقف وموجها من موجهات الفعل االجتماعي 

وتستند هذه العملية إىل القيم �عتبارها عنصرا يف نسق رمزي مشرتك يستخدم   ـ بعملية االختيار بني البدائل

فالقيم مبثابة .)2(كمستوى يتم على أساسه االختيار بني بدائل التوجيه املتاحة يف إطار املوقف كمعيار أو

  .ترتبط بعمليات االختيار والرتجيح إذ،عناصر ثقافية تعرب عن تصورات التفضيل االجتماعي

 أوالقيم �عتبارها جمموعة معايري  إىلعن موجهات القيم وأنساق الفعل فقد نظر �رسونز ويف دراسة 

حني تبارها أجزاء أساسية من الثقافة،قواعد لألختيار بني عدد من املوجهات،ومن هنا تؤدي القيم وظائفها �ع

  .)3(تعرب عن تلك التصورات املشرتكة،واجلوانب املقبولة اجتماعيا

ألن النسق ،أجزاء النسق أية وظيفة ضرورة التعرف على نسق القيمة قبل حماولة إعطاء �رسونز ويرى

املطلق للنسق يف اعتماده على آلياته  �رسونز ءيظهر والمن هنا .القيمي ينعكس على األهداف التنظيمية

  .اخلاصة للحفاظ على بقاء متاسكه فيشكل األفراد وفقا لنظمه وآلياته

ظاهرة اجتماعية  ميثل االجتاه البنائي الوظيفي هذا االجتاه الذي يعترب القيم �رسونزومن املعلوم أن 

ذات �ثري تباديل بينها وبني بقية الظواهر االجتماعية األخرى املتفاعلة ضمن إطار البناء االجتماعي و�لتايل 

ودور هذه .واملوجهة للفعل االجتماعي األفرادلسلوك فإ�ا ـ أي القيم ـ تعد إحدى املتغريات واحملددات الدافعة 

ومن مث فإن القيم ليست تصورات صماء بل تتكون ديد الفعل أثناء مواقف الفاعلني،القيم حاسم وواضح يف حت

  .)4("ا�تمع كما أ�ا تتسم �لتغري النسيب نتيجة تطور،نتيجة التفاعل بني األفراد داخل ا�تمع

                                                           
  .128ص،مرجع سابقنورهان منري حسن، )1(
  .187ص،مرجع سابق،دمة يف علم اجتماع املعرفةقمكمال التابعي،2) (
  .87ص،1979املكتب العريب احلديث االسكندرية،،علم االجتماع واالديولوجيات،قباري امساعيل)3(
  118ص،مرجع سابق،والواقع اإلشكاالت النظريةمحيد خروف وآخرون،)4(
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للقيم  تفسريهمعي في جتماب المنظور االصحات أسهاماالعرض التحليلي إلو أن يبد سبق مما 

 �كيدها من حيثوالمتفقة ،طريقة التحليل حيث من ينةالمتباهات جتااال من جمموعةعلى  ينطوي يكشف أنه

األخرى فهي ـ أي القيم ـ ظاهرة ذات �ثري تباديل بينها وبني بقية الظواهر االجتماعية ،عيالجتماعلى اإلطار ا

وجد وتتشكل يف ،سقا من انساق البناء االجتماعيوأن القيم متثل ن.املتفاعلة ضمن اإلطار االجتماعي

 يدين،فضال عن أن القيم ظاهرة اجتماعية.وهذا التأثري قد يكون اجيابيا أوسلبيا،تؤثر يف مكو�ته وتتأثر �اإطاره،

 .من ثقافتهليده أي تقاوعاداته و جمتمعه نظم منقيمه  يستمد أنه مبعىن،إليهينتمي رد إلى المجتمع الذي الف �ا
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  والفعل التنظيمياالجتماعي ماهية الفعل : أوال

  :جتماعيتعريف الفعل اال .1

أصغر وحدة حتليل يف النظرية السوسيولوجية ومن أمهها على اإلطـالق  االجتماعييعترب مفهوم الفعل 

 اتــــه ومواجهتــــه ال نســــتطيع أن نفهــــم الســــلوك البشــــري يف ا�موعــــاتكحمر وحتليلــــه ومعرفــــة  حبيــــث بــــدون فهمــــه

وطبيعـة األهــداف  انـت طبيعتــها ك،وال نسـتطيع أن نفهــم سـبب جنـاح وفشــل أي إطـار تنظيمــي مهمـوالتجمعـات

  .اليت يسعى إىل حتقيقها

   :لغةال يف الفعل

 ومـنActe الفرنسية مشتق من الكلمة*جلميل صليباكلمة فعل حسب ماجاء يف املعجم الفلسفي 

طلـق علـى كـون الشـيء مـؤثرا يف وهو �ملعىن العام ي Actus.actumالالتينية ويف Act.action االجنليزية 

يقــوم بــه  علــى كــل مــا أيضــاويطلــق الفعــل .كونــه قاطعــا  بســباهليئــة احلاصــلة للقــاطع ب،أوال بســبب التــأثري.غــريه

  )1(.غري ارادية أو إراديةمن أفعال  اإلنسان

يعد غريه منفعال مقارنة حيث �لفاعل، والعمل يعين التأثري فيما حييطالفعل يتضمن معىن العمل،ف    

 لوإذا مـا قيـل فعـل يقـال فاعـ كمـا يـذهب إليـه التعريـف األول كما أن الفعل لـه درجـة أحسـن األعمـالبفعله،

(Agent,actif)يف الفرنســــية Agens,activus ،للفعــــل التحقــــق إال بوجــــود فاعلــــه  فال ميكــــنيف اللتينيــــة

مـا يقـع وهـو )Passif(فكـل مـا يـؤثر أو يفعـل،فهو فاعـل ويقابلـه املنفعـل أوالقابـلما يصـدر عنـه الفعل، الفاعلو 

  .عليه الفعل

الـــه مـــن حيـــث هـــو خاضـــع للقـــانون احلـــر املســـؤول عـــن أفع الفاعـــل يف علـــم األخـــالق هـــو املوجـــودو  

  )2(يتصف �لنشاط والفعالية أو ما الفعلقدرة على هو ماله  الفاعلو  األخالقي

                                                           
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق *

  152،ص1982،دار الكتاب اللبناين،بريوت،2ج،المعجم الفلسفيمجيل صليبا، )1(
   135نفس املرجع،ص )2(
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�لنزوع �السـتعداد القـوي للفعـل،أو والفاعل هو الشخص املتصـف إلنتاج،إذن الفعل تتضمن التأثري وا

  إىل التأمل وهذا ما مييز الفعل عن السلوكات الالإرادية  وهو مقابل للشخص املتصف �النفعال و�مليل أوإليه،

حركـة الصـادر عـن  اإلحسـاسعـال الـدال علـى ويف القـواميس العربيـة فالفعـل مجـع فِ .حيث يتضـمن الفعـل اإلرادة

أثـر لـه  حركة جهد يصدر عنها،غيره في مؤثر سببيال لفاع حركةهو  ثيالثال من قاشت مجلة ماوالفعل .اإلنسان

خــــري و تعمــــري وموقــــع متعــــة،الذي هو فضاء حملــــه وله ،يــــةفرو صــــدقا،دوامــــه مــــع قابليتــــه للتقــــومي حســــنا وقبحا

  .ثر املؤثرأ فالفعل إمنا يتعلق �لتقومي والتأثري يف املنفعل الذي يقبل.)1(وحركة

فكــل مــا يــؤثر أو مــا يصــدر عنــه الفعل،(Agent)ال ميكــن للفعــل التحقــق إال بوجــود فاعلــه والفاعــلو 

والفاعـل  واإلنتـاجلـة الفعـل تتضـمن التـأثري دال.عليه الفعلالقابل وهو ما يقع  أو،يفعل فهو فاعل ويقابله املنفعل

أو وهو مـا يقابـل الشـخص املتصـف �النفعـال أو �لنـزوع إليـه،القـوي للفعـل، هو الشخص املتصـف �السـتعداد

  )2(.�مليل والتأمل

 الفعـــــــل إذن شـــــــكل مركـــــــب يـــــــدل علـــــــى العالقـــــــة القائمـــــــة بـــــــني اإلنســـــــان والوجـــــــود ضـــــــمن داللـــــــة

  .الداللةهو احلامل الوحيد للسلوك ذي  فاإلنسان،التأثري والتأثر

  :الفعل اصطالحا

 يـزال قائمـا حـول الوحـدة وإذا كـان اخلـالف واليف علـم االجتمـاع،يعد مصطلح الفعـل مفهومـا مركـز� 

أو العالقــــة كمــــادة خــــام أو املشــــكلة الظــــاهرة كوحــــدة،بــــني مــــن يــــذهب إىل  األساســــية للدراســــة يف هــــذا العلــــم

وأبرز شخصـيتني أكــد� ،هـو أصــغر وحـدة ينطلــق منهـا علــم االجتمـاع للدراســة فهنـاك مــن يقـر �ن الفعــل.وغـريه

  .امتدادا و�ثرParsons) (نزو�ر سو  (Max Webe) ماكس فيرب:املعىن مها هذا

                                                           
  .16،ص2007،مكتبة عالء الدين،صفاقس،لفلسفة الفع،عبد العزيز العيادي )1(
  .135،مرجع سابق،صاملعجم الفلسفيمجيل صليبا، )2(
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يعرف الفعـل اإلجتمـاعي علـى  إذأول رواد علم اإلجتماع الذي كرس له جمال كبري يف نظريته  يربماكس ف ويعد

   )1(.السلوك اإلنساين طاملا أن الفاعل أو القائم به يضفي على فعله معىن ذاتياأنه يتضمن كل أمناط 

فعـال اجتماعيـا السـلوكات العفويـة أو الالشـعورية أو السـلوكات  نستنتج من هـذا التعريـف أنـه ال يعتـرب          

  .اليت ال يستطيع القائمني �ا أن يعطوا هلا معىن أو تفسرياً ذاتيا

مسترت مينحه الفرد الفاعل  أو ظاهر سلوك إنساين""Actionالفعل أن إىل يذهب  نفس السياقويف

وعلـم االجتمـاع  .ينتمـي إىل الدراسـة السوسـيولوجية املتعمقـة فالسـلوك الـذي خيلـو مـن املعـىن الـذايت ال.معىن ذاتيا

   )2("ينالذي يسعى يف احملل األول إىل دراسة الفعل املوجه إىل سلوك اآلخر  كما يذهب إليه فيرب هو

ودور علـم االجتمــاع هـو دراســة .بشــكل عـام عـن السـلوكالفعـل وجتعلـه خيتلــف فكـرة املعـىن حتصــر دالالت  إذن

  .هذا الفعل

وأن يـرتبط هـذا ،لـهمعـىن معـني مـن جـراء أدائـه  ذلك الفعل الذي يرمي إىل"نه �فعل االجتماعي ال فيرب فوصو 

وحيدث التفاعل االجتماعي عندما تكون األفعـال .بسلوك أشخاص آخرين معاينالفعل عن طريق ما حيمله من 

 علــــــى نفــــــس منــــــوال عالقــــــة املنبــــــه �لطريقــــــة اآلليــــــة أو لــــــيس.اآلخــــــرينتوجيهــــــا تبادليــــــا حنــــــو أفعــــــال  موجهــــــة

وحيملــون معــىن علــى  يــن وســلوك اآلخــر ولكن ذلــك حيــدث ألن الفــاعلني يفســرون ســلوكهم اخلــاص�الســتجابة،

  )3("هذا السلوك برمته

الـــذين مينحـــون معــــىن  وحيـــدث عــــن طريـــق التفاعـــل بـــني األفـــراديعـــد مـــن وســـائط االتصـــال الفعـــل إذن 

ي لذي البشرك الولسل اشكاكــــــــــل أوهإلجتماعي الفعل اأن لتعريف ا اذهلك من كــــــــــذنالحظ .لســــــــــلوكهم

ــــــفنستنتج وآلخرين التفاعل مع او صل التواا يتم من خاللهولمعاني اتحكمه  ــــــة  أيضــــــا مــــــن هــــــذا التعري ثالث

  )4(:هي اجتماعياحىت يكون السلوك فعال  خصائص أساسية

                                                           
  .131دمحم اجلوهري وآخرون،القاهرة دار املعرفة اجلامعة،بدون �ريخ،ص:ترمجةمشكالت أساسية يف النظرية االجتماعية،جون ركس، )1(
  .238صمرجع سابق،نظرية علم االجتماع،نيقوال تيماشيف، )2( 
  .102ص،،د ت ،اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية منهجية البحث يف العلوم االجتماعية،سامية دمحم جابر)3(
 جامعة اجلزائر،،اإلجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و غري منشورة،،التنظيم دكتوراه يف علم اإلجتماع ،رسالةثقافة املؤسسةبن عيس دمحم املهدي، )4( 

  . 69ص،2005
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جمــاهلم هــذا يعــين  جيــب علــى األفــراد أن �خــذوا بعــني االعتبــار حضــور اآلخــرين ووجــودهم حــوهلم أو يفـــ 

الوجـود أو احلضـور بعـني االعتبـار هلـذا  غري آخذ ال منهمكلكن  ،األفراد موجودون يف نفس املكان لو كانحىت 

ألنـــه تنتفـــي هنـــا صـــفة التفاعـــل س فيـــرب مـــاكنظـــر  مـــن وجهـــة اجتماعيـــايعتـــرب ذلـــك فعـــال  للطـــرف اآلخـــر ال

  .االجتماعي

ـــــــــ اخلاصـــــــــية الثانيـــــــــة تتعلـــــــــق �ملعـــــــــىن  أي أن الســـــــــلوك أو الفعـــــــــل الـــــــــذي يقـــــــــوم بـــــــــه signification la ـ

بـدوره عليـه أن  والطـرف اآلخـر،أو شـارة أو رمـز موجـه للطـرف اآلخرمعـىن ة كالبد أن حيمل ضمنيا قيم الفاعل

  .ذلككيفهمه  

املعنيـــني �لســـلوك  اخلاصـــية الثالثـــة لكـــي يصـــبح الســـلوك أو الفعـــل إجتماعيـــا حســـب فيـــرب جيـــب علـــى األفـــراد-

ين الـيت املعـاة و ا�م الذاتيـة مـن جهـلوكوسـ ني للمعـاين الـيت تتضـمنها أفعـاهلمدركاملتبـادل أن يقومـون بـذلك وهـم مـ

  .األخرى األطراف رف أوات الطلوكتتضمنها أفعال وس

كما ،تصريفا لسلوك اآلخرين الفعل االجتماعي يتضمن توجيها سلوكيا أو"على أن فيربولذلك يؤكد 

أدىن وجيـب أن يتضـمن الفعـل االجتمـاعي فـاعال اجتماعيـا  أن كل ما هـو اجتمـاعي ثنـائي أو عالئقـي كتصـرف

نشــــــاط فعــــــل اجتمــــــاعي آخــــــر أولئــــــك اآلخــــــرون الــــــذين يــــــدخلون يف العالقــــــة  حنــــــويفســــــر ويصــــــرف ويوجــــــه 

  )1(."االجتماعية

 إلجتماعيا ية للفعلرمحوو كبــرية أمهيــةعطى أ �رســونزجنــد املنظــر األمريكــي الشــهري  لفيــربإضــافة 

 رتصوبوضع م قا إلجتماعيا تحليله للنسقل لكن من خال،فيبر كسفعل  ما كماة  نه لم يهتم به مباشرأغم ر

  .علموضوا اذل هلتي سبقته حوت احاوألطراته من دستفاى اعلى مدل قيق له يدودضح وا

توجهها و كهــــــالتي تحري البشرك السلول اشكاأ كــــــللى إيشير  �رســــــونزد عنإلجتماعي ا فالفعل

الفعــل  أن أي.)2(اعتبــاره ويســتجيب هلــا الــيت يكو�ــا الفاعــل عــن العــامل اخلــارجي وهــي معــان �خــذها يف لمعانيا

                                                           
  .80،ص1997،األردن،دار الشرق للنشر والتوزيع،نظر�ت معاصرة يف علم االجتماع،رمعن خليل عم )1(
  .116ص ،،مرجع سابقوف وآخرونمحيد خر )2(

  



ــــالفص ــــالتنظ لـــــــــالفع                                                                                          الثــــــــــــــالث لــــــــــــ ــيــــــــــــ ــــــــمــــــــ يـــــــــ  

 

 
74 

الــذي يســعى إىل حتقيــق هــدف مســتخدما يف ذلــك  ســلوك هــادف يتحقــق مــن خــالل الفاعــلهــو االجتمــاعي 

     .وقواعد ومعايري وقيم حمددة وموجهة للسوك رموز أوإطار موقف  وسائل متكنه من حتقيق هذا اهلدف يف

 حتىأو تنظيما أو جماعة دا أو فرن يكوأن لفاعل يمكن وا،تهذامجها في يســــتدو لفاعل ا ركهــــامعاني يدهــــذه 

  )1(.مجتمع

مــع اآلخــرين وبصــمه  أو رغبتــه الذاتيــة بــل مــن تفاعلــه يصــدر عــن فــراغ ال جتمــاعيســلوك الفــرد اال أن

اجلامعـة ماعات املهنية ووسائل اإلعـالم و الشلل الصداقية واجلاألسرة و (عيةببصمات تبصمها املؤسسات االجتما

منـتظم  تصـرف علـى شـكل مع اآلخرين حسب معايريهـا ليخـرج السـلوكلتقنن تصرفاته )املدرسة وبيوت العبادةو 

األفـــراد  اخلــيط الــرابط بــني يتبــني أن الفعــل ال يـــتم يف فــراغ وإمنــا ضــمن ســياق اجتمـــاعي فهــو)2(.جــهوملتــزم ومو 

  .القبول والتأثري والتأثريتضمن داللة املشاركة و 

وقد أكد على أن الفعل االجتماعي ينتج من طرف الفاعل ضمن موقف معني وأن هذا الفعل خيضع 

ومثــل هــذا توجيــه الفاعــل حنــو املوقــف اهتمامــه البــالغ مبــا أطلــق عليــه  تظهــر �رســونزأن أعمــال " لتوجيهــات إذ

  )3(."ستمرار توجيهات معينة حنو املواقفأن األفراد لديهم � التصور يعين

  :يز �لعناصر التاليةيتماالجتماعي  الفعل أنمما سبق نستنتج 

 ءنها شيأ أيلفاعل افي محيط  دةلموجوالثقافية المعاني اتحكمه الجتماعي الفعل  ا أن 

 .تيذاليس وموضوعي 

 لمعاني ال اذه أن هبمعنى  جهــــــــاباستدمام  يقوي لذاو هإلجتماعي بصفة عامة الفاعل د أو الفرأن ا

 .مامهاأليس مجبر و لجمعي مخير افيما يتعلق بالضمير  يمدوركا عندل لحااو ه كماتشكل ضغطا قهريا 

                                                           
  .114ص،1984، ةرهلقاا،رفلمعادار ا،2،طوالنقدية لكالسيكيةت ااهالتجاابين  عالجتمااعلم ،يدزاحمد أ ) 1(
  .80عمر،مرجع سابق،صمعن خليل  )2( 

  .233ص1986االسكندرية،،،دار املعرفة اجلامعية ،علم اجتماع التنظيمدمحم علي دمحم )3( 
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 ــــــــــــــــــــــــــ اذهمجتمع أو جماعة ن بل قد يكو فقطدا لفاعل ليس فرأن ا  لتفاعل ليستاعلى عملية ل دي

لتي تحكم ز الرمواو  لمعانيافاعلة فحسب لكن بمجمل لمتاف األطرد اليس بعدة معقدن قد تكووبسيطة 

 . ذهه لتفاعلاعملية 

 حتمية بين وعالقة سببية ك ناهليس أي لموجه له دور ابل تلعب ك لسلود اتحدال لمعاني أن ا

 .يةرختيااله بل  كنتيجةك  لسلواو لمعاني ا

 ن املعاين ال حيتكرها فاعل بعينه بل يشرتك فيها آخرونأ.  

  :يف العديد من العناصر أمهها وخيتلف الفعل عن السلوك

 سواها دونلبشرية ت المجتمعااإلجتماعي يخص ا لفعلا. 

 ك لمعنيين بالسلواد األفرانا سابقا يجب على كــرذ  كمــالرئيسية اخصائصه  من إلجتماعيالفعل ن األ

تية الذا وســــــلوكا�مفعالهم ألتي تتضمنها اللمعاني م فهم تاإدراك وعلى  وهــــــمك لسلوا ابهذا يقومو دل أنلمتباا

 رإلجتماعي من منظوالفعل ن األ.آلخرف الطرت اكــــالك سلوكــــذلتي تتضمنها ز الرمووالمعاني وامن جهة 

يتضمن ولفاعل ى اتي لدذاله معنى ن يكووآلخرين الموجهة نحو ت اكالسلول اشكاأ كلو ه فيبر كسما

 )1(.آلخرينل افعات وأاهتجاالوقت افي نفس 

  إلجتماعي يتضمن الفعل ن اليس فعال ألك سلو وكــــــــــــــلك لسلواو من ضمن هجتماعي إفعل كــــــــــــــل

 .لمعانياآلخر عن طريق  التفاعل مع والقصد اعنصر 

  لـــرغم مـــن أن بعـــض البـــاحثني "االجتمـــاع علـــى انـــهيف مؤلفـــه قـــاموس علـــم  عـــاطف غيـــثيؤكـــد دمحم�

 ألنـه يشـتمل علـى كـلعـم مـن الفعل،مبعىن واحد إال أن اصطالح السلوك أ يستخدمون مصطلحي فعل وسلوك

ويفكــر فيــه ويشــعر بــه بغــض النظــر عــن القصــد و املعــىن الــذي ينطــوي عليــه الســلوك �لنســبة ،الفرد مــا ميــار ســه

 .)2("للفرد

                                                           
   . 65.املكتبة املصرية للطباعة والنشر،االسكندرية،ب ت،ص,)االفرتاضات النظرية والعالقة �لواقع(بناء النظرية االجتماعي،ليلة علي )1(
   34.،مرجع سابق،ص االجتماعقاموس علم دمحم عاطف غيث، )2(
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 ويبدو ذلك واضحا من مقارنة  املفكرون االجتماعيون كتابه يف دمحم علي دمحم أكد يف نفس السياق

اليت و ،مـــن اخلـــارجفاألخري يشـــري إىل التصـــرفات الـــيت يالحظهـــا املـــرء ،ســـريعة بـــني مفهـــوم الفعـــل ومفهـــوم الســـلوك

الفعـل  أما مصـطلح�ستنتاجه من السلوك،وإمنا نكتفي حظه الكامن الذي ال نستطيع أن نالفع ختتلف عن الدا

 ومن مث ميكـنبـني الوسـائل والغـا�ت، حينما يرتبطان معا يف عالقةن كال من الدافع والسلوك الظاهر،فإنه يتضم

متاما مثلمــا نقــول إننــا ال نــدرك ،جــرد�ه عــن الــدافع الــذي حيركــه القــول إن أي ســلوك يصــبح عــدمي املعــىن إذا مــا

 )1(.السلوك الظاهر الدافع إال من خالل

  ألن الـذي مييـز الفعـل عـن .فعـال ولكن لـيس �لضـرورة كـل سـلوكأن كل فعـل عبـارة عـن سـلوك، �سونزيرى

 .)2(ووحدة التحليل هي الفاعل،الذي يقع بني املنبه واالستجابةالسلوك هو عنصر اختاذ القرار 

 معـــــــــىن الســـــــــلوك أوســـــــــع مـــــــــن الفعـــــــــل إذ تتضـــــــــمن كـــــــــل مـــــــــا ميارســـــــــه اإلنســـــــــان ويصـــــــــبح حيـــــــــز الفعـــــــــل 

  .أكثر ضيقا وأعمق معىن إذا ما ربط السلوك �لدافع أمام توفر اخليارات والبدائل

   االجتماعي الفعلأنساق و  مكو�ت-2

يلهـــا أجـــزاء خمتلفـــة لـــيمكن حتل إىلتقســـيمه  ميكناالجتمـــاعي نســـق معقـــد مـــن الســـلوك،ل يعـــد الفعـــ

 حني أكـد �ن�رسونزه قر أ ما ،وهذاعديدا من األجزاء المتفاعلةيقتضي والنسق .ودراستها يف عالقتها املتبادلة

  .ةصغرياء أو أنساق فرعية أجزإلى  ينقسم نسق لالفع

  :الفعل االجتماعي مكو�ت/1.2

فال فعــل ،الفاعــل ووجــود الفعــل يســتوجب وجــود،الفعــل ضــمنيا مركــب مــن عديــد مــن املكو�تيعتــرب 

يريـدها حة فيتجـه الفعـل وجهـة املتا ئلضمن جمموعة من البدا�ملوقف واالختيار  كما يتحدد الفعل،بدون فاعل

   :يومن أهم العناصر املكونة للفعل ه.الفاعل

                                                           
  .20،ص1982،ريوتب دار النهضة العربية، ،،املفكرون االجتماعيوندمحم علي دمحم)1(
  .116.محيد خروف وآخرون،مرجع سابق،ص  )2(
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 ويعتمد ،ما نشاطا أو دورا من نوعا اجلماعة اليت متارسأو  شخاصوعة األجمم أووهو الشخص  فاعلال

ل هو الذات ومن مث فان الفاع.عدد من البدائلواالختيار النسيب من بني ،هذا النشاط على املمارسات اليومية

ومـا حيـيط �ـذا الوجـود  وجوده دركالفاعل يو .اليت التنفصل عن سلوك اآلخر من �حية�ملعىن السوسيولوجي،

بذاتـه العارفـة حبيـث يـتمكن مـن إصـدار القـرارات اخلاصـة .من أشخاص وموضـوعات وأشـياء مـن �حيـة أخـرى

  .وهو اخلالق املبدع القادر على االختيار)1(.والسالكة يف آن واحد

وخيتــار قــرار مــن  وهو الــذي ميـارس الفعــل،الفعــل االجتمــاعي لأهم مفردة لتشك الفاعــلنسـتنتج أن   

فردا  الفاعل وقد يكون.مراعيا يف ذلك سلوك اآلخرين،يضفي الداللة الذاتية على الفعل مما،املتاحة بني القرارات

املعـىن الـذي  نتيجـة فيـربعنـد  أحـد املركبـات األساسـية للفعـل الفاعـل يعتـربو .تنظيم معـني أوأو مجاعة أو جمتمعا 

  .عليعطيه للف

 وبصــفة خاصــة ،ويتضــمن جمموعــة متنوعــة مــن املنبهــات املمكنة وهــو جمــال أو دائــرة وقــوع الفعــل :وقــفامل

  )2(:عنصريوتشمل  علفايف موضوعات وأشياء فيزيقية واجتماعية يرتبط �ا ال يتمثل

 الــتحكم يف متغرياتــه  أو،ســيطرة الفاعــل عليهــا وهــو جمموعــة بنــود الفعــل أو وحداتــه الــيت يصــعب :الظــروف

 .وعناصرها

 هي وحدات الفعل اليت ختضع لسيطرة الفاعل وتكون يف حوزتهو  :الوسائل.  

  وتتحـدد عالقتـه ،علتـتحكم يف توجيـه الفا الـيتلرموز والقيم واملعايري والقواعـد وهي تتمثل يف ا :اتتوجيهلاـ

تصـورات ملـا هـو أي هـي ،بغريه من البشر وبيئته الفيزيقية واالجتماعية واليت تضفي على األفعـال معـىن معينـا

 )3(:إىلوتنقسم  عيامرغوب عنه اجتما مرغوب فيه أو ما هو

                                                           
،مكتبة العليقي 1ط،)دراسة حتليلية نقدية(علم االجتماع عند �لكوت �رسونز بني نظرييت الفعل والنسق االجتماعيدمحم عبد املعبود مرسى،  )1(

   .66،ص2001احلديثة،ب د ن،
  .158،ص2008،دار جمد الوي للنشروالتوزيع،األردن،1،طالنظرية املعاصرة يف علم االجتماعدمحم عبد الكرمي احلوراين، )2(
  .68،صدمحم عبد املعبود مرسى،مرجع سابق )3(
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 ـــةالتوجيهـــات ال ـــواحي الوجدانيـــة :دافعي وتتمثـــل يف وتتصـــل �جلانـــب الســـيكولوجي للفعـــل والن

 .والتوجيهات التقيمية التوجيهات االرضائية،اإلدراكيةالتوجيهات 

  إدراكيـــةالتوجيهـــات وتشـــمل والثقافية، واملعـــايري االجتماعيـــةوتضـــم القـــيم : القيميـــةالتوجهـــات 

 .اعجابية أوستحسانية اخلقية،

 هــــو العلــــم الــــذي يســــعى يف احملــــل األول إىل دراســــة الفعــــلعلــــم االجتمــــاع أن  إىل فيــــربولقــــد أكــــد 

 أفـــــــــــاده يف التمييـــــــــــز بـــــــــــني فقـــــــــــد" توجيـــــــــــه الســـــــــــلوك"أمـــــــــــا �كيـــــــــــده لفكـــــــــــرة املوجـــــــــــه إىل ســـــــــــلوك اآلخرين،

  .علم االجتماع وعلم النفس

توجيـه الفعـل قد أكد أن فهم الفعـل ال ميكـن إال بفهـم دوافـع الفـاعلني أي  فيربضافة إىل أن �إل هذا

 مث يكــــــــــــــــــــونع أن نضــــــــــــــــــــع الفعـــــــــــــــــــل يف ســـــــــــــــــــياق الـــــــــــــــــــدوافع،نســـــــــــــــــــتطي"إذ.عـــــــــــــــــــلمـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــالل الفا

ــــــــــــــة تفســــــــــــــري للمجــــــــــــــرى احلقيقــــــــــــــي ــــــــــــــا لطبيعــــــــــــــة هــــــــــــــذا الســــــــــــــياق ووضــــــــــــــع الفعــــــــــــــل داخلــــــــــــــه مبثاب  فهمن

  )1(."يتألن الدافع بطبيعته له معىن ذا،للسلوك

 وتتعدد الغــــا�ت بتعـــــدد،للســــلوك ومتثــــل احلالــــة املســـــتقبلية الفاعــــل لبلوغهـــــايســــعى  وهــــي مـــــا :الغايــــة 

ويتميز الفعـل عـن .إال أن التعلق �دف ما يبقى قائمامن التبادل بني الغاية والوسيلة،وقد حيدث نوعا طارت،اإل

والغــا�ت للتوجيــه املعيــاري يف ضــوء البــدائل كما ختضــع الوســائل ،الســلوك �هلــدف املقصــود أو الغايــة املعتمــدة

الــيت تــتم ،لالنتقــاء وهــذا �لرجــوع إىل حمكــات القيمضــع كــذلك الغــا�ت الــيت خت أن إىل �رســونزويــذهب  املتاحـة

 .)2(وختصيصاوهذه األخرية أكثر وضوحا .من خالهلا عملية االنتقال من املشاعر إىل القيم،مث الغا�ت

) الغايـة(موجهـات واملوقـف واهلـدف تتمثـل يف الفاعـل الـذي توجهـه الفعل يتضـمن جمموعـة مـن املكـو�ت  إذن 

 .والوسيلة

                                                           
  .239ـ 238نيقوال تيماشيف،مرجع سابق،ص ص   )1(
   .69،مرجع سابق،ص)دراسة حتليلية نقدية(علم االجتماع عند �لكوت �رسونز بني نظرييت الفعل والنسق االجتماعيدمحم عبد املعبود مرسى، )2(



ــــالفص ــــالتنظ لـــــــــالفع                                                                                          الثــــــــــــــالث لــــــــــــ ــيــــــــــــ ــــــــمــــــــ يـــــــــ  

 

 
79 

 

 

 ي حنـو حتقيـق الفعل يقوم به فرد فاعل داخل نظام اجتمـاعي وحـدود معياريـة وظـروف متكنـه مـن السـع"أن إذ

بتوجيهات قيمية يتحـدد مـن خالهلـا سائل اليت تتسق وطبيعة هذه األهداف وموجها األهداف مستخدما الو 

  )1("اجتماعيا ما هو مرغوب فيه وما هو مرغوب عنه

  يــــــــــــــاعــــــــــــــل االجتمـعــــــــــــــــــالف

  

موقف معني أو غاية                            موجـه الفاعـل حنـو املوقـف أو الغايـة                                   فرد أو نسق(فاعل 

              القيم                   الدوافع                                                             )          اجتماعي أوثقافة ككل

  الفعل االجتماعي رسم توضيحي ملكو�ت) 02(شكل ال

  أنساق الفعل االجتماعي 2.2

وعالقــــــات )Entities(جمموعــــــة مــــــن الكيــــــا�ت إالمبعنــــــاه العــــــام مــــــا هــــــو )System(النظــــــام  أوالنســــــق   

)Relation(ه وحد يف علم االجتماع لإلشارة إىل أية وأن مصطلح النسق يستخدم.تربط بني تلك الكيا�ت

يتضــمن كيــا�ت وعالقــات  ألنــهيكــون نســقاً  أنبــد ال فــأن الفعــل االجتمــاعيتــؤدي وظيفــة يف ا�تمع،تنظيمــه 

 ألنه،أن الفعـل البشـري يكشـف دائمـاً عـن خصـائص النسـق�رسونز ومن هنا أفـرتض .تربط بني تلك الكيا�ت

 .منظم بطريقة كافية لتحليله كنسق

ولكنــــه أســــلوب للصــــياغة التصــــورية .أو املصــــنعيئاً ملموســــاً كاآلســــرة أن نســــق الفعــــل لــــيس شــــومبــــا 

ذلــك أن أي فعــل وعلــى أي .فهــو كيــان نظــري يتكــون مــن خــالل التفاعــل بــني أعضــاء مجاعــة معينــة.والتحليــل

خالفـــاً دوليـــاً ميكـــن حتليلـــه  صـــراعاً طبقيـــاً أو  أومســـتوى مـــن مســـتو�ت الواقـــع ســـواء أكـــان ســـلوكاً بـــني فـــردين 

 ن عملية التفاعل تعكس أو ،التفاعلي يكشف دائماً عن خصائص النسق ن الفعل اإلنساين يف ظرفهأل.كنسق

 

                                                           
  116النظرية والواقع،مرجع سابق،ص اإلشكاالتمحيد خروف وآخرون، )1(
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وهـــذا يعـــين أن الفـــاعلني داخـــل النســـق ميكـــن أن يكونـــوا مجاعـــات أو )1(.صـــورة مصـــغرة لألنســـاق االجتماعيـــة

ولذا فـأن تطبيـق منـوذج الفعـل الـذي .كما ميكن أن يكونوا أفرادا فقط.األمة معات معينة كالقرية أو الطبقة أوجت

 .ال يرتبط مبستوى العالقات بني األفراد فحسب ولكنه ميتد إىل كل مستو�ت الواقع االجتماعي �رسونزقدمه 

تقـــوم علـــى أســـاس مـــن التوقعـــات  الـــيت التفـــاعالت واألدوار الفعـــل االجتمـــاعي مكـــون مـــن شـــبكة أن �عتبـــار

يتكون من أربعة انساق فرعية هـي النسـق الثقـايف )Action System(يرى �رسونز أن نسق الفعلو .املتبادلة

  *.والنسق االجتماعي ونسق الشخصية ونسق الكائن العضوي

 النسق الثقايف: 

املعــايري والقــوانني و  يتكــون مــن التقاليــد واألفكــار والقــيم عــرب األجيــال وهــو نســق مكتســب ينتقــل    

فالنسق الثقـايف يـؤثر مـن خـالل  والقوانني واملعارف العلمية األفرادوالوسائل الرمزية لالتصاالت بني  والتكنولوجيا

هــذا ألن ،وهو �بـت نســبيا ويتـداخل مــع النسـق االجتمــاعي،الشخصـية أي ذوات الفــاعلني إسـتدماجه يف نســق

  .ال يعمل إال يف سياق الرتاث الثقايف  األخري

 ويفرضــها واإليــديولوجياتد الفــاعلني �لدافعيــة مــن خــالل املعــايري والقــيم يــزو يف توتكمــن أمهيــة النســق الثقــايف 

  )2(.عليهم

  االجتماعيالنسق: 

 يتكـــون مـــن تفاعـــل األفـــراد املـــوجهني اجتـــاه موقـــف مـــن خـــالل فهـــم مشـــرتك ملـــا حيتويـــه هـــذا النســـق مـــن        

واملســـتندة علــى فهـــم مشـــرتك للرمـــوز الثقافيـــة أشـــكال وأنـــواع التفــاعالت والتنظيمـــات االجتماعيـــة و  رمــوز ثقافيـــة

نسق تفاعلي واقعي �تـج عـن عميلـة اجتماعيـة تنطـوي علـى قـيم ومعـايري وأهـداف  هوو .املتضمنة يف هذا النسق

                                                           

 جملة فصلية تصدر،جملة مدارك،10ـ  09العدد ،)قراءة يف أنساق القرار العريبمع (ليل الفعل االجتماعي وبدائل اختاذ القرارحتمجعة عبد هللا مطلك، )1(

 http://www.madarik.net/mag.htm:أنظر املوقعمركز عراقي حبثي مستقل،ب ص،عن مؤسسة مدارك للبحوث والدراسات،

  .09:45: ،الساعة28/12/2015،

  .،مرجع سابقحملمد عبد الكرمي احلوراين النظرية االجتماعية،وضوع أنظر الفصل الثاين من كتابلالطالع أكثر حول هذا امل *
  .مجعة عبد هللا مطلك،نفس املرجع،ب ص  )2(
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حيـــدد التضـــامن ويولـــد مصـــادر الـــوالء وحيـــدد معـــامل الســـلوك  يف أنـــه النســـق االجتمـــاعيوتظهـــر أمهيـــة )1(ودوافـــع،

 .التفاعل املوجود ووفق النسق اإلجتماعي يضبط شخصية الفاعل وفق نسق إذ.السوي ويفرض الضوابط

 ــــيت تــــؤ  :نســــق الشخصــــية ثر يف الوظــــائف يعــــىن بنســــق الشخصــــية نــــواحي الشخصــــية اإلنســــانية ال

وهــو عبــارة عــن نســق للصــفات أو الســمات اخلاصـــة ن احلــي �عتبــاره ممثًال،أي مظهــر الكــائاالجتماعيــة للفــرد،

والــذي يفهــم علــى و مظهــر الكــائن احلــي بوصــفه فاعال،وهــ)2(.واهتماماتــه وحاجاتــه واجتاهاتــه�لفــرد مثــل ميولــه 

اجلوانــب اخلاصــة  نســق الشخصــية هــو جانــب مــنف،ضــوء احملتــوى االجتمــاعي والثقــايف املؤلــف لنظامــه السلوكي

طريــق التنشــئة الفــاعلني عــن  �لنســق االجتمــاعي والثقــايف وذلــك مــن خــالل إســتدماج األمنــاط القيمــة يف ذوات

ة مـن خـالل يـعلـى إتبـاع األمنـاط القيم االجتماعية والتفاعل االجتماعي ومـن خـالل هـذا يصـبح األفـراد جمبـورين

  .النسق أهدافدد نسق الشخصية يف حتوتكمن أمهية .وأال سوف يتعرضون للردع،أدوارهم

 الكـائن العضـوي عـن املتغـريات البيولوجيـة يكشـف نسـق):العضـو السـلوكي(نسق الكائن العضوي 

ويظهــر مــن خــالل وجــود .دوافعــه وغــري ذلــك مــن العمليــات البيولوجيــةوالفيزيقيــة للكــائن العضـــوي مثـــل غـرائـــزه و 

 النســق ودور.الكائنــات احليــة يف أزمنــة وأمكنــة معينــة ليحــدث التفاعــل الــذي نــرى مــن خاللــه األنســاق متحركــة

 مـــند ألي جـــوال و هانـــ إىل اإلشـــارةوجتـــدر .مـــع العـــامل الفيزيقـــي ويتكيـــف مـــع البيئـــةم العالقـــات ينظـــتالعضـــوي 

ـــاج إىلألن ،لنظـــريا لتحليـــلى امســـتوإال على ،امللمـــوساقع لـــوادون غيره في  الثالثـــةق نســـااأل  كـــل نســـق حيت

إال ألن  التفاعـــلفي  معيـــار� نســـقان يكـــوعيالجتمـــااال لنســـقفا،حـــىت يتكـــون ويقـــوم بعمليـــةى خـــر ألا قنســـاألا

 الفعـلو لتفاعـل االجتمـاعيا نسـيجفي  جديـد مـن تولـد �ـاأل فة إالللثقـاد جوووال الثقافة مدته �لقيم املشرتكةا

 يقوموا لكيفهي دوافع األفراد ،األخرى األنساقك حمرفهي  لشخصيةا ماأ شرط ونتيجة هلماي ـوه،عيجتمااال

لكل نسـق يف األنسـاق الفرعيـة و .ملموساجتماعيا فعال  مكو� الثالثةق نساهذه األ وتتناسق،ل أو رد فعبفعل 

ميكـن أن  �رسـونز كمـا قدمـهمنوذج نسق الفعل   أنكما .األربعة وظيفة حمددة ضمن النموذج العام لنسق الفعل

                                                           
 بسكرة، ضريجامعة دمحم خم،.مذكرة غماجستري يف علم اجتماع التنمية، مذكرةالفعل االجتماعي وعالقته �لتنمية يف ا�ال الرتبوي،بودبزة �صر، )1(

  .47،ص 2006
  .ب ص،مرجع سابق،)مع قراءة يف أنساق القرار العريب(الفعل االجتماعي وبدائل اختاذ القرار حتليلمجعة عبد هللا مطلك، )2(
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مث أن العالقــات بــني األنســاق الفرعيــة األربعــة لنســق الفعــل تتــدرج تــدرجاً .خيضــع ملســتو�ت خمتلفــة مــن التحليــل

  .سربنطيقياً 

  التدرج السربنطيقي والنسق العام للفعل )02(رقم  جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفعل االجتماعي وبدائل اختاذ القرار ليلحتمجعة عبد هللا مطلك،: املصدر

للتحليل النسقي إىل وحدات خيضع  فعل اجتماعي ميكن أن أوخالصة القول أن أي نسق اجتماعي 

 تعين سلوكًا فعليًا ملموسًا وهي الصورة املصغرة للفعل (Act unit)السلوك سلوكية فرعية الن وحدة

 الظروف أووالشروط  الوسائل(واملوقف،)مجاعة،جمتمع،فرد(وهي الفاعل لنسق االجتماعي،االجتماعي ومن مث ل

 الوحدات املختلفة يتكون الفعل االجتماعي وتتشكل ترابط هذهومن .مث اهلدفالرمزية، ريواملعاي،)احمليطة

  .معينة تساهم يف استمرار ا�تمع ا�تمعية اليت يتجه كل منها نـحو حتقيق غاية األنساق

                                                           
  و�ذا العلم استطاع اإلنسان أن يربط بني .السواء على واآلالتوالتوجيه واحلركة يف الكائنات احلية  هو العلم الذي يدرس عمليات التحكم :السربنطيقيا

دون غريه من الكائنات احلية وأن يستخدم  العمليات الذهنية والعقلية اليت كان ينفرد �ا اإلنسان تقوم ببعض آالالتاحلية والنظم التكنولوجية وان ينتج  النظم

  .ملشكالتا اإللكرتونية والتحكم �ا بدرجة عالية للتوصل إىل حل قوة العقول

الفرعيـــــة لنســـــق  األنســـــاق

 الفعل

ا�تمعيـــــــــة  األبعـــــــــاد

 لنسق الفعل

الوظيفيــــــــــــة  األبعــــــــــــاد

 النساق الفعل

 العالقات

الســربنطيقية املســـتوى  احملافظة على النسق تنشئة اجتماعية النسق الثقايف

  األعلى للمعلومات 

  

  ضوابط    تكيف

املســــــــــتوى األعلــــــــــى  

 للطاقة

 التكامل روابط جمتمعية النسق االجتماعي

 حتقيق اهلدف سياسة نسق الشخصية

 التكيف اقتصاد النسق العضوي
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 حول الفعل االجتماعي األطروحاتمناذج من .3  

  Max weberالفعل االجتماعي عند ماكس فيرب 1.3

 �ثــري و�ثــر الفــرد مــع"هفعــل االجتمــاعي حيــث يعرفــه علــى أنّــاألوائــل �لمــن املهتمــني  مــاكس فيــربيعــد 

 األفــراد الفعـل االجتمـاعي يتحـدد مـن داخـل أن فيـرب يؤكـدو ".وداللـتهم الذاتيـة م�ـاآلخـرين مـن خـالل سـلوكا 

أن  يؤكد على هلـذاوالفـرد هـو الوحيـد الـذي لـه معـىن لسـلوكه، كمـا يـرى أنوإدراكهم وفهمهم لسـلوك اآلخرين،

عنـــــد فيـــــرب لـــــه والفهـــــم )1(.يمكن فهمه وتفسيرهل المفاهيم إلى فعل ااختـــــزوظيفة علم االجتماع تكمن في 

   )2(:صورتني مها

 أي نســـتطيع فهـــم املعـــاين مـــن خـــالل إدراكنـــا :الفهـــم مـــن خـــالل املالحظـــة املباشـــرة للمعـــىن الـــذايت 

لصـيد  ميكـن فهـم إنسـان يصـوب بندقيتـه: مثـال ذلـكللمقاصد الذاتية املرتبطة �ألفعال املماثلة الـيت تصـدر عنّـا 

 .حيوان

 هذا إذا كــان،ويكــون مــن خــالل إعــادة التربيــر الــذي يقدمــه الفاعــل لســلوكه :الفهــم مــن خــالل الــدافع 

داخلـه  أما إذا كان غري عقلي فيمكن فهمه من خالل الـتقمص العـاطفي للسـياق الـذي مت،الفعل الصادر عقليا

 .الفعل

 أنواع الفعل االجتماعي عند فيرب :  

 اإلجتماعيـةآلخـر بطبيعـة الـدوافع ا ل منـوذج يتميـز عـنللفعل اإلجتماعي كـأربعة مناذج  س فيربماك وضع      

  .توجهه أو حتكمه اليت

و التقـدير السـليم ،وهـو الـذي يتميـز فيـه الفاعـل �إلدراك الشـامل للهـدف احملـدد:الفعل اإلجتماعي العقالين/ أ

    :)3(للوسائل املساعدة

 فالفاعـــــــــل هنـــــــــالســـــــــعي وراء حتقيـــــــــق غايـــــــــة وهـــــــــدف معني،الـــــــــذي تكـــــــــون دوافعـــــــــه افهـــــــــو الفعـــــــــل الرشـــــــــيد 

 ومن مت يقــــــــوم جبمــــــــع أو اســــــــتعمال الوســــــــائل مــــــــن أجــــــــل حتقيــــــــق هــــــــذا اهلــــــــدف،يــــــــدرك هدفــــــــه بوضــــــــوح،

                                                           
   .273،ص2003،مصر،املعرفة اجلامعية دار،النظرية يف علم االجتماع،عبد الرمحانعبد اهللا محمد  )1(
  .263نيكوال تيماشيف،مرجع سابق،ص   )2(
  .115،مرجع سابق،صاإلشكاالت النظرية والواقعمحيد خروف وآخرون، )3(
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أو يف اختيـــار  األهــدافك للمحــيط اخلــارجي ســواء يف اختيــار ،واإلدرايــارات الفاعــل هنــا �بعــة مــن العقـــلفاخت

توقــع الفاعــل لظــروف أو  العقالنيــة مــن خــاللفتحــدد ،ناســبة لتحقيــق تلــك األهدافالوســائل الــيت يراهــا هــو م

أساســها تصــوره اآلخــرين الــيت يبــىن علــى  ذلك ســلوك األشــخاصوتوقع كــ،توفرهــا البيئــة اخلارجيــة الشــروط الــيت

قادرة �ن حتقق له هذا اهلدف أو توصله إىل املنفعة اليت يريد  ذلك الوسائل اليت يرى فيها ��اوحيدد ك،للموقف

ات األفــراد أو �ألمنــاط الثقافيــة الــيت حتكــم ســلوكالــيت يقــوم �ــا تســتند علــى معرفتــه  فالتوقعــات.احلصــول عليهــا

  )1(.اآلخرين األشخاص

الفاعـل ��ـا  هاالقـيم الذاتيـة واخلاصـة الـيت يـدرك الفعل العقـالين أو الرشـيد هـو الفعـل الـذي توجهـهف  

ار الوســـائل التقنيـــة أجـــل اختيـــ ل مـــا يف وســـعه مـــن،وعليـــه يعمـــل كـــذي يســـعى إىل إجنازهمتضـــمنة يف اهلـــدف الـــ

  .فاءة من وجهة نظرهوالبشرية األكثر ك

    : القيمة إىل �لنظر العقالين الفعل/ب

 �لقـــيم املطلقـــة ذا�ـــا أي اإلمتثـــال للقـــيم اإلجتماعيـــةوهـــو الفعـــل الـــذي يكـــون مـــن خـــالل االعتقـــاد  

وراء الفعـل الـذي  سيحققها مناليت سيرتتب عنها واملنفعة اليت  دون التدقيق يف األثرما هي،والثقافية السائدة ك

الل حماولتـــه حتقيـــق هـــدف خـــ ن الفعـــل العقـــالين �لنظـــر إىل القيمـــة يكتســـب عقالنيـــة لـــيس مـــنإذ أســـيقوم بـــه،

مــن العــار ومــن مت جنــد أن الفاعــل يتصــرف  نــوعن التخــاذل عــن حتقيقــه ينظــر إليــه كولكــن أل) 2(.دخــارجي حمــد

 الفعـل العقـالين املـرتبط بقيمـة..أمينـا علـى فكـرة الشـرف لديـه عقالنيا �عتقاده املطلق بقدسية القيمة حىت يظـل

ــــــــر مــــــــن  وهــــــــو ــــــــد الفــــــــرد أكث ــــــــة كــــــــربى عن ــــــــة هلــــــــا أمهي ــــــــذي يهــــــــدف إىل التمســــــــك بقيمــــــــة معين  اهتمامــــــــهال

  )3(.بتحقيق هدف خارجي آخر

القيـام �لفعـل مبـا جيـب أن يكـون أخالقيـا أو  الفاعل يقوم �لفعل لـيس �لنظـر إىل حتقيـق اهلـدف بـلف

 حبيــث إذا مل يــتم الفعــل �ــذا املنطــق الــذي وضــعه ا�تمــع يعتــرب.مــن منظــور ا�تمــع واملعــايري والقــيم الــيت يتصــورها

                                                           
  83مرجع سابق صثقافة املؤسسة ،بن عيسى دمحم) 1(
  .628،مرجع سابق،ص بالمجتمعن إلنساالعالقة اسة ة،درالمعاصراالجتماعية النظرية ا،علي ليله )2(
  .115محيد خروف وآخرون،مرجع سابق،ص )3(
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هنا هي خارجيـة متجسـدة مـن الضـمري اجلمـاعي غـري أن فعلـه اختيـاري وإرادي  فالعقالنية،)1(الفعل غري عقالين

  .اميدورك ما هو احلال عندوليس حتمي ك فيربحسب 

  :الفعل التقليدي/ج

و�لتايل فــان ســلوك الفــرد �يت كاســتجابة ملــا ،تمعيــةا�الــذي حتــدده العــادات والتقاليــد واملعتقــدات  هــو

حبيث يصــبح الفعـــل ل الــذي تقــره العــادات واملعتقــدات،الفعــ)2(.التنشــئة االجتماعيــةاكتســبه مــن خــالل عمليــة 

ألنـه ،بفعله القيمـة املتعلقـةاليـد غـري حمتـاج ألن يـدرك اهلـدف و والفاعل الذي يتصـرف وفـق التقميكانيكية، عملية

فـالفرق .عمل فطري لديـهأنه ك ينتفي عن أفعاله العامل اإلرادي فتصبح هذه التقاليد حتدد أفعاله بصورة مباشرة

الفعل التقليدي ليس هناك أدىن استعمال  التقليدي هو أن يف لومنوذج الفع العقالين �لنظر إىل القيم الفعلبني 

 ال إراد� مـا أصـبح مفـروض عليـه شـرطيا فالفاعـل يطيـعووسـائله  للعقل يف التعامل مع املوقف ويف اختيار الفعل

  .)3(»طقوسية  «وغري رشيد ألن الفعل خيضع لقواعدعقالين و�لتايل فهو فعل غري 

لفعل غري الرشيد نفس املكانة اليت حتتلها القواعد التقنيـة الـيت حتكـم اوحتتل هذه القواعد الطقوسية يف 

  .الفعل الرشيد

  :)العاطفي،الوجداين(الفعل االنفعايل /د

 دفق هـــــــحتقيـــــــو�ـــــــا موجهـــــــة حنـــــــو يت تكـــــــون تعبـــــــريا عـــــــن حـــــــاالت عاطفيـــــــة كوهـــــــي األفعـــــــال الـــــــ

لزميله لسـبب افتقـاده السـيطرة علـى نفسـه تعـين أن فعـال قـد وقـع أو حتقـق  الضربة اليت يوجهها ر�ضيفأو غاية،

ان يف ظـل ظـروف ذي كـأو إىل نسق القـيم ولكـن بواسـطة رد الفعـل االنفعـايل للفاعـل الـ ليس �لنظر إىل هدف

هنـاك  ضـغط انفعـايل أو عـاطفي و�لتـايل يكـونالفاعـل حتـت سـيطرة حاالت يكون  أي أن الفعل يتم يف،حمددة

مـا هـذا كاالنفعـايل  غياب للفعل الرشيد املنطلـق مـن العقـل الـذي يـربط بـني الغايـة والوسـيلة فالفعـل العـاطفي أو

                                                           
  .84دمحمبن عيسى،نفس املرجع ،ص)1(
  115محيد خروف وآخرون،مرجع سابق،ص )2(
  .629علي ليلة،مرجع سابق،ص  )3(
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لسيكولوجية والبيولوجية ائح ابالشر ثـر ارتباطـاكوهـي أ،اسـا بغريـزة الكـائن الفرديأنه ينطلق أس*علي ليله ليقو 

  )1(.للشخصية

  F.Paretoالفريدو �ريتوفالفعل االجتماعي عند  2.3

 ى الفــــــــــردلــــــــــا عا�تمــــــــــع تتميــــــــــز �عتمادهــــــــــنظريــــــــــة لتفســــــــــري الســــــــــلوك البشــــــــــري و �ريتــــــــــو وضــــــــــع          

والعواطف هي الـيت تـتحكم يف  زوالسيكولوجيا البشرية يف تفسري الفعل والتوازن اإلجتماعي لكونه يرى أن الغرائ

س مــاكمــا فعــل والفعــل اإلجتمــاعي ك بــني الســلوك لــم يفــرقف.األفعــال والظــواهر اإلجتماعيــة والقــوة الدافعــة هلمــا

  .منطقي خر غريوذجني من السلوك سلوك منطقي وآيف منالبشري والفعل اإلجتماعي  بل اختزل السلوك فيرب 

  :لفعل املنطقيا

والوســائل والغــا�ت متخــذا مــن هــذه العالقــة  اإلجتمــاعي انطالقــا مــن العالقــة بــني الســلوكالفعــل �ريتــو حلــل 

اع أن حيقـق إذا اسـتط األخـرى ويكـون السـلوك منطقيـا حسـبه افة أمناط السلوكه كتوجها عاما حيدد على أساس

أفضــــل معرفــــة انــــت الوســــائل املتبعــــة تتفــــق موضــــوعيا مــــع هــــذه الغايــــة يف إطــــار كوإذا  غايــــة بطريقــــة موضــــوعية،

  )2(:�خلصائص التالية يتميز �ريتومن التعريف أن السلوك املنطقي أو العقالين عند .متاحة

 .أن السلوك أو الفعل اإلجتماعي املنطقي هو وليد الطبيعة البشرية والعقل البشري

 القــوة الدافعــة لــه  أنــه فعــل يســعى إىل حتقيــق أغــراض ومصــاحل واضــحة ودقيقــة فهــذه املصــاحل هــي الــيت تشــكل

 .للسلوك أو الفعل ها العقل فإنه بطبيعته يسعى إىل تـحقيقها وبذلك تكون هي احملركعندما يدرك

 الدافعيـة واحملققـة  ما أن هـذا السـلوك ال يتحـرك عشـوائيا مـن أجـل حتقيـق هـذه املصـاحل بـل يسـتعمل املعرفـةك

 .واالستدالل العقلي للربط بني الغاية والوسيلة

  واملنطـق الـذايت لـه  ال نكتفـي �ملعرفـة الذاتيـة للفاعـلذلك،كـه  الفعل حىت يكون منطقيا وعقالنيـا وحنكـم عليـ

من وجهـة نظـر أشـخاص آخـرين ذوي  لعتعملها الفااس اليتبل ال بد أن نقيم اختيار األهداف والوسائل ،فقط

املنطقــــــــي البــــــــد أن يكــــــــون منطقيــــــــا مــــــــن الناحيــــــــة الذاتيــــــــة  ثــــــــر مشــــــــوال وعمقــــــــا إذن فــــــــإن الفعــــــــلة أكاملعرفــــــــ

                                                           
  .يعمل مدرس جبامعة عني الشمس �لقاهرة.�لقاهرة،عامل اجتماع وله عدة مؤلفات 6/9/1941علي حممود أبو ليلة من مواليد  *
  .138،ص مرجع سابقدمحم املهدي بن عيسى، )1(
  .640علي ليلة،املرجع السابق،ص )2(
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تلــك األفعــال الــيت تــرتبط منطقيــا ال �لنســبة لألشــخاص "هــي�ريتــو عنــد الفعــل املنطقــي  مكــو�تو .واملوضــوعية

السـلوك  إذن فهـذاثـر مشـوال،ة األكوإمنا �لنسبة أيضا لألشخاص اآلخـرين دوي املعرفـ�ا فحسب، الذين يقومون

  )1(."اوموضوعياملنطقي ذاتيا 

   :منطقي الغري الفعل   

ط تبارالاال يظهر فيه ي لذك السلوالك ذ" بأنه لســـــــــــــلوك غـــــــــــــري املنطقـــــــــــــييف حتديـــــــــــــده ا رونآ نيمول ريقو

   )2(:ويصنف األفعال غري املنطقية إىل أربعة أشكال وهي"تلغاياواتي للوسائل الذواموضوعي لا

  ى على مستوأو  �لغا�ت سواء على املستوى الذايتأشكال السلوك والفعل اليت ال تربط فيها الوسائل

 .وعيلموضا

 اليت تكون الوسائل املختارة من طرف الفاعل غـري مطابقـة واألهـداف أو  ل أشكال السلوك واألفعالك

 دالل الــذي قــام بــه الفاعــل مــن أجــل اختيــارتإذ أن االســ،تــؤدي إىل حتقيــق النتيجــة املرجــوة الغــا�ت و�لتــايل ال

 .غري صحيح و�لتايل ال يتحقق اهلدف لكون أنه هناك خطأ يف اختيار الوسائل انالوسائل ك

 دون إدراك �م �ألهداف أي ال يوجد هناك ربـط ذايت بـني  األفعال اليت يقوم الفاعل �ستعمال وسائل

ل  ر بــفالنتيجــة الــيت يصــل إليهــا الفاعــل ال تكــون مرتبطــة يف األســاس �هلــدف املســط،الوســيلة املســتعملة واهلدف

 .املستعملةحتمية للوسيلة  انت نتيجةك

 لكــناملوضــوعية ة و الوســائل والغــا�ت مــن النــاحيتني الذاتيــ األفعــال الــيت يكــون فيهــا ربــط منطقــي بــني 

لكــون أن االســتدالل العقلــي الــذي متــت  موضــوعيا تكــون غــري مطابقــة لألهــداف النتــائج الــيت مت الوصــول إليهــا

  .اخلطأ مل يستوعب الواقع بكل جزئياته وتفاصيله ومن مت يقع العقل يف حتديد الوسائل والغا�ت بواسطته

دوافــع الســلوك املنطقــي تتمثــل يف اإلدراك املنطقــي للفاعــل للمنفعــة يف اهلــدف الــذي يســعى إىل  إذن

  فما هي إذن دوافع وحمركات الفعل غري املنطقي؟.حتقيقه

هي العوامـل احملركـة للفعـل اإلجتمـاعي غـري املنطقـي  �ن الرواسب ومشتقا�ا�ريتو  يبجي*الرواسب واملشتقات

  :عرف ��اتو ،والضابطة للتفاعل يف إطار النظام اإلجتماعي
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   :Les Résidus  الرواسب/أ 

أن                     بالرغم من ت لمجتمعاافة كـــــــــــــــــاتوجد في ي لبشرالعقل اعقلية ثابتة في ت ي حاالهسب والرا

نها مرتبطة            ن أكـــــــــــــــــــــــــــو ثقافي وجتماعي إسب لها  بعد والرفـــــــــــــــــــــــــــا.لى آخرإ بير عنها يختلف من مجتمعلتعا

      )1(.ىخرألى إمن ثقافة أو لى آخر إتختلف تجلياتها من مجتمع ولمجتمع د ابوجو

ـــــــــــوفلفيؤكـــــــــــد  ـــــــــــدو �ريت ـــــــــــات أساســـــــــــية مـــــــــــن الرواســـــــــــب ري ـــــــــــى وجـــــــــــود ســـــــــــت فئ ـــــــــــة تضـــــــــــم،عل  وكل فئ

  )2(فئات فرعية وهي

  .التكامل وتتمثل يف القدرة على الربط بني األشياء غريزةـ 1

  .استمرار التجمعات ودوامها ـ راسب2

 واليت تــــــــــــدخل يف جماهلــــــــــــا التربيــــــــــــرات،راســــــــــــب ظهــــــــــــور العواطــــــــــــف مــــــــــــن خــــــــــــالل األفعــــــــــــال اخلارجيــــــــــــة3.

  .العقلية التعبري عن الذات

 .)ا�تمعـــــــــاتفـــــــــرض ســــــــلوك حمـــــــــدد مـــــــــن خـــــــــالل تكـــــــــوين (راســـــــــب األلفـــــــــة االجتماعيـــــــــة أو الـــــــــدافع ـــــــــ 4

  .)جلب األفعال اليت تساعد على التكامل(اسب التكامل الشخصي ـ 5

  .الراسب اجلنسيـ 6

لمنطقي عند   اغير ي لبشرك السلواه وراءلتي يختفي افع والدك والمحرالتي تشكل الستة اسب والراذه ه

ير غ رةطف بصوالعواأو سب وامرتبط بالرن يكوأن يمكن ك لسلوأن اغير ة مباشررة لك بصووذ يتوربا

 يهإلنساني فما ا لعقلالثاني له في تفسير ا ملمفهوالتي تشكل ا تلمشتقاالك عن طريق وذ ةمباشر

  ت إذن؟لمشتقاا

  

  

                                                                                                                                                                                           

  
  .90مرجع سابق،ص،ثقافة املؤسسة،بن عيساملهدي حممد )1(
  170دمحم علي دمحم،مرجع سابق،ص )2( 



ــــالفص ــــالتنظ لـــــــــالفع                                                                                          الثــــــــــــــالث لــــــــــــ ــيــــــــــــ ــــــــمــــــــ يـــــــــ  

 

 
89 

  :Dérivationsاملشتقات  /ب

لتي ا كيبيـــــــةصيغ ترولفظية ات سب في شكل تغيرواجي للررلخاالتمظهر  ا يتورباحسب  ت لمشتقااتعتبر  

  )1(.تهمكاسلوولمنطقي ألفعالهم التبرير اسطتها ابوس لناول ايحا

  )2(:املشتقات يف أربع فئات أساسية وهي �ريتوويلخص  

  )الواقع والعواطف(مشتقات التوكيد ـ 1

  )اخل...عادات،مجاعات،أفراد(مشتقات السلطة.2

  .املشتقات املتصلة �ملبادئ والعواطف العامة.3

  )االستعدادات األدبية(�لرباهني اللفظيةمشتقات خاصة .4

غــري أن هنــاك عالقــة .علــى عــدم وجــود عالقــة بــني فئــات الرواســب وفئــات املشــتقات فلفريــدو �ريتــو ويؤكــد  

  .التربير مرحلة سابقة لتوجيه السلوك نألمباشرة تربط املشتقات والسلوك، سببية

أنــه بـىن نسـق نظــري  الوسـائل والغـا�ت غـريالســلوك مـن خـالل العالقـة بــني  درس�ريتـو  نالحـظ أن

لــيس علــى أســاس التفاعــل الفعــل و  خــاص بــه يعتمــد يف األســاس علــى مســات الطبيعــة البشــرية يف حتديــد دوافــع

  .س فيربماك ما فعلاإلجتماعي ك

  :�رسونز �لكوت عندالفعل اإلجتماعي  3.3

االجتمـاعي حـول الفعـل �رسـونزالـيت قـدمها  اإلسـهاماتلعديـد مـن ل السـابقةيف العناصـر  لقد تطرقنا

  .وجمال اختياراته االجتماعي وظائف الفعل  يلي سنركز على وفيما
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   :وظائف الفعل االجتماعي/ أ

 :)1(هيتقوم �لوظائف التالية و  أنساقه املختلفة البد أنأن الفعل اإلجتماعي و  �رسونز يرى

  أن يقـوم  االسـتمرارية البـدالنسـق حـىت يضـمن البقـاء و لفعـل أو فا :التـأقلم مـع البيئـةوظيفـة التكيـف و

ليــة التكيــف مــع البيئــة بعم لتحقيــق ذلــك جيــب عليــه أن يقــوماحلاجــات الفيزيولوجيــة األساســية و بوظيفــة إشــباع 

العام هـو النسـق العضـوي  االجتماعيالفعل  النسق الفرعي الذي يقوم �ذه املهمة على مستوى نسقاخلارجية و 

  .البيولوجي

  النظـر عـن  غا�ت معينـة بغـضيعمل على حتقيق أهداف و  أننسق  ل أوفعكل البد على   :حتقيق اهلدف

لح صـق الشخصية فهي اليت حتدد اهلـدف وتهو نسق الفرعي املكلف �ذه الو ضيفة و فالنس،طبيعتها وموجها�ا

فنسق الشخصية هـو املسـؤول علـى من طاقة كبرية  اإلمكانيات الالزمة لتحقيقه مبا تتوفر عليهنفسها �لوسائل و 

 .إشباع احلاجات

 الفـاعلني انسـجام بـنيجتمـاعي يسـعى إىل حتقيـق التكامـل و ل نسـق أو فعـل إكـ:وظيفة حتقيق التكامـل  

الفرعـي املكلـف �ـذه الوظيفـة علـى  النسـقتربطهم به عالقة تفاعل و تبـادل و اآلخرين أو األطراف األخرى اليت 

معـايري ذلك من قـيم و يتضمنه كل دور كمن أدوار و  النسق اإلجتماعي مبا يتضمنهمستوى نسق الفعل العام هو 

 .حتكم الفعل و توجهه

 افظـة علـى الـنمط وحتقيـق التـوازن فكل فعل أو نسق البد عليه أن يعمـل علـى احمل :وظيفة حفظ النمط

لديـه تشتت النسـق مبـا يوجـد تفتت و  مكافحة االحنرافات اليت تؤدي إىلزمة من أجل منع و يوضع الوسائل الالو 

هـذه هـي وظيفـة النسـق الثقـايف علـى مسـتوى االحنرافـات و  تقـومييات و سـلوكتضـبط الجزاءات و معايري و من قيم و 

 .االجتماعيالتفاعل العام للفعل 

ل متغـري علـى اختيـارين علـى الفاعـل أن كـات حيتـوي  مخـس متغـري  �رسـونز وضـع :جمـال اختيـارات الفعـل/ ب

هــــذا مــــا يعطينــــا يف النهايــــة عشــــرة اختيــــارات تتــــأرجح بينهمــــا هــــذه الســــلوكيات أو األفعــــال  خيتــــار مــــن بينهمــــا

 االجتماعي النمط الثقايف للنسق هذه االختيارات هي اليت تشكلو  عنها خروج يف حرية �مة دون االجتماعية
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  )1(:يلي و تتمثل فيما

 عالقتـه مـع املوضـوعان سـواء   الفاعـل يففيمـا خيـص هـدين املتغـريين يتحـدد سـلوك   :اخلصوصـيةو  العموميـة

 أ�ا حتتل لديه مكانة خاصة؟ انت أشياء أم أشخاص هل يتعامل معها بصفتها أمور عامة أمك

معهـم مـن منظـور  فمثال عالقة شخص ما مع أفـراد عائلتـه ختتلـف عـن عالقتـه بطالبـه ففـي العالقـة األوىل يتعامـل

 .هم من منطق العموميةاخلصوصية أما مع العالقة الثانية يتعامل مع

 جدانيـة أو يتعامـل هـل الفاعـل يتعامـل مـع موضـوع مـا بعواطفـه وأحاسيسـه الو : احليـاد الوجـداينو  الوجدانيـة

 .عقالنية دون أدىن تدخل لعواطفهمعها حبيادية و 

 ــــــــــــة ــــــــــــيت حيكــــــــــــم �ــــــــــــا الفاعــــــــــــل علــــــــــــى :اإلجنــــــــــــازو  النوعي  يشــــــــــــري هــــــــــــذين املتغــــــــــــريين إىل الكيفيــــــــــــة ال

ما تقوم بـه متثله أو جتهله من صفات نوعية وضمنية أو مبا تنجزه من أعمال و  اخلارجية مبااألشياء أو املوضوعات 

 .من أدوار

 معــــــــــــىن هــــــــــــذا هــــــــــــل أن ســــــــــــلوكات الفاعــــــــــــل حتكمهــــــــــــا :يالتوجــــــــــــه اجلمــــــــــــاعي أو الــــــــــــذايت الفــــــــــــرد 

 املصلحة اجلماعية أو املصلحة الذاتية الفردية؟

داخل النسق  االجتماعيالثقايف اليت حتدد الفعل ي و عشرة تشكل النموذج السلوكالهذه املعضالت 

إال إذا خرج  �رسونز احلتمية تنتفي عن فنالحظ أن.أ�ا ليست إجبارية و حتمية بل هي اختياريةو  االجتماعي

بواسطة اجلزاءات اليت يعطيها النسق الثقايف الفرعي  اجتماعياالفعل عن هذا النمط الثقايف حني سيقاوم 

  .املشروعية

  الفعل التنظيمي والنظر�ت املفسرة له: �نيا

من ات البنية واألنساق االجتماعية سعت البحوث والدراسات يف جمال العلوم االجتماعية لدراس

ء كان فردي ل سواأو الفعلسلوك كما �تم بدراسة ا،حتكمهامليكانيزمات والضوابط اليت على ف أجل الوقو

                                                           
  .77ــ76،ص  نفس املرجع )1(
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العوامل اليت تتحكم فيه من أجل التأثري فيها وتوجيهها يف الوقوف على و،سريهوذلك لفهم وتف،أومجاعي

  .االجتاه الذي خيدم األهداف املقررة 

كوحدة اجتماعية  بكل سياق يتضمن اجتماعا إنسانيا،فالتنظيموألن الفعل االجتماعي يرتبط 

 الألن الفعل التنظيمي نسج اجتماعي .وهو يف سياق الدراسة نعت �لفعل التنظيمي،يتضمن فعال اجتماعيا

والفعل ضمن التنظيم وء معان يشتمل عليها فعل الفاعل،يصاغ ويفسر يف ض،يتم إال يف سياق تالقي إنساين

و�لتايل حتديد الوسائل أو بدائل ،بل سلوك إرادي يتصل بتطبيق األهداف.ليس سلوكا فرد� أو نفسيا فقط

  .الفعل

  ماهية الفعل التنظيمي.1

جممــل الدراســات الــيت تناولــت تصــرفات  أنعلــى تعريــف حمــدد للفعــل التنظيمــي �عتبــار  د نعثــرانكــ ال

أن هـــــذا األخـــــري تعـــــىن بـــــه الدراســـــات  ومبـــــا اطلقـــــت عليـــــه مصـــــطلح الســـــلوك التنظيمـــــي يف املنظمـــــات األفـــــراد

ــــ  قــــدر املســــتطاعـ فقــــد حاولناــــ.الســــيكولوجية  يقابلــــه يف جمــــال ختصصــــنا والبحــــث عــــن مــــاهوم،جتنــــب هــــذا املفـ

 مصـــــطلح الفعـــــل ميشــــال كروزييـــــه هقدمـــــالـــــذي الطرح ،قريبـــــا مـــــن هــــذا فوجــــد�.)الدراســــات السوســـــيولوجية(

الفاعـل وأدوات حتقيـق  الـيت تقـرتب نسـبيا مـن رؤيـة الرسـالة يف �كيـد أمهيـةو )Action Organisée(املـنظم

املنظمـــة علـــى بعـــض حـــول ســـلوك األفـــراد داخـــل كـــذلك عثـــر� يف ثنـــا� بعـــض الدراســـات.أهدافـــه يف املنظمـــة

حاولنــا مــن خالهلــا اســتنتاج تعــاريف للفعــل ...)الفعــل االســرتاتيجيالســلوك التنظيمي،الفعــل اجلماعي،(املفــاهيم

  .من حتديد هلذا املفهوم إليهالتنظيمي مبا خيدم رسالتنا وما نسعى 

املشاكل والعوائق  داخــل املنظمــةالفاعلني �ــا  يعين البحث عن الكيفية اليت يفهم:الفعــل التنظيمــيف

من أجل ضمان  و�ايروعالقات التضامن اليت ،�اوالوسائل اليت يستعملو،�اواحللول اليت يتصورو �هماليت جتا

أي باختصار البحث عن حمددات الفعل اإلجتماعي ،فعالة هلذه املشاكل املطروحة عليهماحللول الناجعة وال

   )1(.املنظمة

                                                           
  رسالة،وعالقته �لفعل التنظيمي اإلداريالنسق القيمي ،العابد ليندا،مرجع سابق،و ثقافة املؤسسة: دمحم املهدي بن عيسىى: أنظر دراسة كل من 

  .2011العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم االسالمية،جامعة احلاج األخضر،�تنة،،كلية م غرسالةدكتوراه،
  .110،مرجع سابق،صثقافة املؤسسةدمحم املهدي بن عيسى، )1(
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نسق فرعي مـن النسـق �عتبار املنظمة ،التنظيمي الفعل على عمومه ينطبق كذلك وما مييز الفعل االجتماعي يف

وحـدات "يف تعريفـه للتنظـيم �نـه �رسـونزيؤكـده  وهـذا مـا.فرعيـةالنسـاق األ جمموعـة مـن علـىحيتـوي بـدوره  العام

ضــمن إطــار نســق  وأنــه نســق فرعــي يــدخل.لكــي حتقــق أهــدافا حمــددةاجتماعيــة تقــام وفقــا لنمــوذج بنــائي معــني 

   )1(."وأمشل وهو ا�تمع اجتماعي أكرب

إىل اإلشـباع األمثـل الحتياجا�م،والعالقـات  جمموعة من األفراد املدفوعني عن ميـل"يؤكد أيضا على أن التنظيمو 

  )2(.طبقا لنسق من األمناط املركبة واملشرتكة ثقافيا السائدة بني أفراد هذه ا�موعة تتحدد

ثقافيـة قواعـد تـربط أفـراده .الفرعيـة أنسـاقهبناء على هذا التعريف يعترب التنظيم جزء من ا�تمع وأحـد  

  .التنظيماترموز ثقافية تستند إليها  فباإلضافة لشرعية التفاعل املبين على القواعد واللوائح هناك،مركبة

قــوى  النشــاطات املنســقة أونســق مــن الــوعي يقــوم علــى "التنظيمــات علــى أ�ــا مــاكس فيــربيعــرف و 

  )3(."النشاطاتواع ينسق القوى و  نسق وهو،الثنني أو أكثر من األشخاص

الفرعيـة  األنسـاقهي يف تفاعل مستمر بينها وبني والفاعلني  جتماعياالاملنظمة من وجهة نظر الفعل كما أن 

  .يف ا�تمعوتؤثر �عتبار املنظمة نسق مفتوح تتأثر .للمجتمع

 تتفاعـل عربهـا كيان اجتماعي له حدوده الشفافة"حني عرف التنظيم �نه*بوفلجة غياثكده الباحث أ هذا ما

  )4( ."رتكةمشحتقيق أهداف  يتكون التنظيم أساسا من أفراد يعملون علىو .يطيةمل الداخلية واحملواخمتلف الع

 Erhard Friedberg فريـد�رغو  M.Crozierميشال كروزيه  كمـا عـرف كـل مـن 

التنظيمية واهلجومية يف عالقته بالبيئة  فعل استراتيجي يترجم اختيارات الفاعل الدفاعية"التنظيمــــي �نــــه الفعــــل

  )5( ."وعوائقها

                                                           
  .28،ص2006،خمرب علم االجتماع االتصال جامعة منتوري،قسنطينة،علم اجتماع التنظيمرابح كعباش،)1(
  .20،ص 2006خمرب علم االجتماع واالتصال للبحث والرتمجة،قسنطينة،املؤسسات االقتصادية، فعالية التنظيم يفصاحل بن نوار، )2(
  .14ـ 13ص  مرجع السابق،ص،علم اجتماع التنظيمعبد اهللا دمحم عبد الرمحن، )3(

  .،له عدة حبوث ومؤلفات1981حاصل على شهادة الليسانس من جامعة وهران،اشتغل �لتدريس جبامعة وهران منذ سنة   *
  .45.ص1998وهران ،، ،دار الغرب للنشر والتوزيعالقيم الثقافية والتسيريبوفلجة غياث،  )4(
  .119دمحم املهدي بن عيسى،مرجع السابق،ص)5(
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ية اليت يعيشها هؤالء داخل ليس إجابة آلية وأوتوماتيكية للوضعية املهن،فسلوك األفراد داخل املنظمة 

اإلجابة اليت خيتارها ويقترحها هؤالء للوضعية  وأنه هواألفراد،وإمنا هو فعل واعي نابع من اختيارات ،املنظمة

  .مأو اإلشكالية املطروحة عليه

هـو توليفـة أو تشـكيلة مـن العالقـات اإلجتماعيـة الـيت Action Socialمـاعيتجفالفعـل اال إذن 

كمـا رأينـا .أو بـني هـؤالء والطبيعـة و�لتـايل الفاعـل اإلجتمـاعي فردين إجتمـاعيني تتجدد انطالقا من العالقة بني

شــخص أو جمموعــة أو منظمــة أمــا الفعــل اإلجتمــاعي اجلمــاعي داخــل املنظمــة أو داخــل  ســابقا ميكــن أن يكــون

إجتماعيـــة متفاعلـــة لكـــن هـــذه  تشـــكل لعالقـــات"هـــوP.Jarniouكمـــا يقـــول)organisé(املـــنظم الوســـط

أو غـري مكتويـة م جمموعـة مـن القواعـد القانونيـة الرمسيـة سـواء كانـت مكتويـة جمال تنظيمي يضـ العالقات حيددها

  .)Normes")1ويوجهها إطار مرجعي من املعايري

 عنـــدما نـــتكلم علـــى فعـــل مجـــاعي داخـــل املنظمـــة فإننـــا نـــتكلم علـــى"نالحـــظ مـــن هـــذا التعريـــف أنـــه

 كـذلك  ونتكلم،نزاع وصـراع،أي علـى تضـامن وحتـالف.حتكـم هـذه العالقـات تفاعالتوعلى ،اجتماعيةعالقات 

ونتكلم كذلك عن قيم ومعايري ...على جمال تنظيمي يقنن وحيدد هذه العالقات والتفاعالت وفق منطلق خاص

  ) 2(".توجه السلوكات غري املقننة وهذه املعايري سواء كانت تنظيمية أو مهنية

 .MARC OURICEمارك موريسحسب )3(املكان الذي حيوي نسق الفعل امللموس"و�عتبار املنظمة

إطار للفعل اإلجتماعي الذي حتكمه أهداف وغايات جاء تناولنا للفعل االجتماعي داخل املنظمة �عتبارها 

حمددة من جهة و�عتبارها نسق اجتماعي تتوقف جناعته وفعاليته على مدى قدرة هذا النسق االجتماعي على 

ريقة أو الكيفية اليت متكنهم من مع بعضها البعض بالطللفاعلني فيه الفردية واخلاصة ت  ستراتيجياالادمج 

  .االستمرار يف العالقة مجاعيا ومتكنهم من حتقيق  أهداف املنظمة

  

                                                           
  .158سابق صدمحم املهدي بن عيسى،مرجع  )1(
   ،.51ص 2004جامعة ورقلة جملة الباحث،0 العدداحلديثة، ثقافة املؤسسة كموجه للسلوكات واألفعال يف املنظمة االقتصاديةبن عيسى دمحم املهدي،)2(

(3)Claudette lafaye, la sociolo gie  des  organisations, Edition Claire Hennaut, France, 1996,p71. 
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 أمهية دراسة  الفعل التنظيمي .2

التنبيــه إىل أمهيــة  بل القصــد منــهيف هــذه الدراســة لــيس أمــرا عرضــيا، إن احلــديث عــن الفعــل التنظيمــي

  يف  إليه التطرقالهتمام بدراسة الفعل التنظيمي و أمهية اوتكمن .يمي كموضوع مركزي يف التنظيماتالفعل التنظ

  :)1( النقاط التالية

وبـذلك فهـو لـيس فهم، من خالل االهتمـام �لفعـل التنظيمـي ميكـن فهمـه وتصـوره كحقـل قـائم علـى مـنهجـ 

  .ظاهرة عشوائية بل يقوم على معادلة املؤثر والسبب

حـدوده يف التنظـيم وخمتلـف  ومعرفـةمعرفتـه داخـل التنظيمـات و�طريه، إن حتديـد ووصـف الفعـل يفيـد يف ــ 

  .تشكالته

 اذا وكيـف ومـىت يصـرف الفاعـلملـ مبعرفـةوتتبعـه امربيقيا، تفيد يف دراسة الفعلإن معرفة بنية الفعل التنظيمي،ـ 

والـــدوافع املعاين مـــن مكـــو�ت هـــذا الفعـــل كاألهـــداف،و  بتتبع كـــل مكـــونإذ فهـــم الفعـــل تعـــد عمليـــة جوهريـــة،

  .واملقاصد وضوابطه

لك البـدائل أو األمنـاط وأن ت إن التنبه إىل أن الفعل له بدائل ترتبط �ملواقف املختلفة و�لفاعلني التنظيميني ـ

 فعــــــــــــــــــلالــــــــــــــــــتحكم يف ال تفيــــــــــــــــــد يفالفاعــــــــــــــــــل بنــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــوابق ومرجعيات،جيــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــرتبط بتو 

وأن أي خلـل يف ارتباط اجتماعي، أن الفعل يرتكب من األفعال التنظيمية أساسها الرؤية االجتماعية املبنية على

 . األبعـــــــــاد االجتماعيـــــــــة املوجـــــــــودة ضـــــــــمنه عناصـــــــــره ســـــــــيؤثر �لضـــــــــرورة يف الفعـــــــــل و�لتـــــــــايل علـــــــــى

و�لتايل يف الــتحكم فيــه، وتفيــدكداللــة توجيهيــة حتــدد وجهــة الفعل،كالقيم  معرفــة موجهــات األفعــال التنظيميــة، 

  .األهداف لتوجيه الفعل لتحقيق �لتحكم يف املوجهات واستثمارها

األساســــــي حتقيــــــق  إن الغــــــا�ت والوســــــائل متصــــــلة مباشــــــرة برتكيبــــــة الفعــــــل ومبــــــا أن التنظيمــــــات هــــــدفهاـــــــ 

  .ظميةتنال فتأكيد فعالية املوجهات يفيد يف حتقيق تلك األهداف،األهداف
                                                           

  194ـ  193،مرجع سابق،ص صالنسق القيمي االداري وعالقته �لفعل التنظيميالعابد،ليندا )1(
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ا يف إطار موجهاته وحتديده كن التنبؤ �لفعل وتوجهات الفعل وبدائله يف املوقف من خالل التعرف علىمي ـ

  .العامة للتنظيم وتبنيه للقيم يةاإلسرتاتيج

الكـــامن وهـــو القيمـــة  مـــن املمكـــن معرفـــة املوجهـــات مـــن خـــالل معرفـــة األفعـــال كمؤشـــرات ظـــاهرة للشـــكلــــ 

  .األفعال وتوجيهها و�لتايل تالزم االثنني يستدعي البحث يف هذه الرتكيبة للتحكم يف

خاصة ألن التنظيم يعد مركزا  الفعل ومكو�ته وحمدداته ميكن ضبطه ومعرفته داخل التنظيمعد حتديد أبعاد ـ ب

ب أن ختضـــع حمـــدد وال خيضـــع للعشـــوائية ودراســـته جيـــ مهمـــا فيـــه جمموعـــة ضـــوابط جتعـــل الفعـــل مـــرتبط مبنطـــق

  .تهومتغريا لفعلألساليب علمية تتصل �

أساسـية للتعـرف علـى مـا  للفعـل التنظيمـي والـيت تعـد خطـوةالكشف عن العوامل املساعدة للنتـائج السـلبية ـ 

  .حيدث داخل املنظمات

ارتبـــاط الفعــل مبكـــو�ت  ولكن الغايــة األمســـى هــونظيمــات غايـــة يف ذاتــه للـــتحكم فيــه،الفعـــل يف الت ـــ دراســة

  .التنظيميتعلق بذلك ويؤدي إىل حتقيق أهداف  وكل ما...التنظيم ككل كاإلنتاجية واألداء والرضا الوظيفي 

عـن كثـري مـن السـلوكات  اختالفـه هذه األمهية وغريها تؤكد علـى أن دراسـة الفعـل التنظيمـي مهـم يفيـد يف إدراك

  .وغا�ته ووسائله وأمناطه وأن معرفته مفيد يف �طريه ومعرفة أهدافهالالإردية،

  )ماكس فيرب( الفعل التنظيمي فعل عقالين.3

أسـاس تفسـريه للحقبـة التارخييـة املعاصـرة وأسـاس لتطـور ا�تمعـات يعد  إن تصنيف فيرب لنماذج الفعل

  .إذ يعتقد فيرب أن اخلاصية األساسية املميزة للعامل الذي يعيش فيه هي سيادة العقالنية

املتمثل يف العادات  لواجب القانوين وليس الواجب التقليدياالعقالين عند ماكس فيرب ا حيكمه  فالفعــــــــــــــــــــــــل 

الشخصية  النابع من االمتثال واخلضوع للحضوةظام اإلقطاعي البائد أو الواجب كانت حتكم النوالتقاليد اليت

يتم سلى العامل أن يلتزم بواجباته وإالفبمقتضى القاعدة القانونية ع،شخص ما�ــــــــــــــا لكريزمتية اليت يتمتع أو ا
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األطراف وبذلك تصبح القاعدة القانونية هي اليت تضبط عالقة التبادل بني .إرغامه على ذلك باسم القانون

  .التنظيمي ال�ه العالقة التعاقدية واستمرار اتضمن كذلك استمرار هذ املتعاقدة واملتفاعلة وهي اليت

وأفعاهلم �ــــــم عة األفراد حتدد سلوكا�مــــــوليست حشد   ماكس فيربا املعىن عند �ــــــذفاملؤسسة    

إطار د وال تشكل إطار للسلوكات حتددها وحتكمها العالقة التفاعلية بل هي جمر...الشخصية �ـــــــــــــــــــــــــــــــــم مسا

املناسبة لتحقيق  عقالنية الفعل تأيت من اختيار الفاعل بكل حرية للوسائلو.تنظيمي عقالين للعمل أو الفعل

بد أن الاملناسبة هلا  فإن كانت هذه األهداف تسعى لتحقيق منفعة ما فإن الوسائل ،األهداف  املسطرة

  :)1(القائم على العوامل  التاليةالصناعي احلديث وهو التنظيم البريوقراطي ا�تمع روح من تكون نابعة 

 .احلساباإلقتصادي العقالين .1

 .اإلنتاجيوا�ال ل اإلجتماعي �االفصل بني ا .2

تناسب روح  لذي أصبح ميثل الشرعية اجلديدة اليتالتنظيم القائم على سيطرة القانون الوضعي ا  .3

  .الصناعي الرأمسايل العقالين�تمع ا

ركـز يف حتليلـه للفعـل التنظيمــي علـى العقالنيـة الـيت وصـل هلــا  مــاكس فيـرب أنحـظ مـن هـذا الطـرح نال

ادة هــذا فســي.سيطرة القانون الوضعي الذي أصبح ميثل الشرعيةا�تمــع املعاصــر عنــد ســيادة الفعــل العقــالين و

  .عند األفراد يف ا�تمع هو الذي جيعل هؤالئي مينحون الشرعية للتنظيم)الفعل العقالين(األخري 

  * :البريوقراطيالنموذج 

وتعترب إسهامات ريوقراطي إىل احلقل السوسيولوجي،من أكثر املسامهني يف إدخال املفهوم البفيرب  يعد

استطاع أن يصوغ نظرية حمددة للبريوقراطية تعترب من النظر�ت الكربى حيث  إذماكس فيرب يف هذا ا�ال كبرية 

التغــري الــذي طــرأ علــى التنظــيم االجتمــاعي يف ا�تمــع احلــديث كــان فيــرب مهتمــاً يف دراســته للبريوقراطيــة بتحليــل 

                                                           
   205،مرجع سابق،صثقافة املؤسسةبن عيسى، )1(

  .مرجع سابقالبريوقراطية احلديثة،دمحم علي دمحم،:للمزيد حول هذا املوضوع أنظر  *
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فضالً عن توضيح اخلصائص أو املقومات النموذجية للتنظيمات الرمسية اليت أصبحت متثل أكثر أشكال التنظيم 

  .شيوعاً يف هذا ا�تمع 

 عصــر احلــديثجمتمــع مــا يف ال إليهــا تعــرب الربوقراطيــة عــن حالــة قصــوى مــن التطــور والتقــدم الــيت يرقــى

 اإلدارةم واخلرافــات وال لتعســفات صــاحب العمــل يف التنظــيم أو بح فيهــا الســيادة والــتحكم ال للــوهحيــث تصــ

ملنشـــودة يف ربـــط قمـــة العقلنـــة ا إىلوعندها يصـــل التنظـــيم ردة وغـــري املشخصـــة،العامـــة بـــل للقواعـــد القانونيـــة ا�ـــ

خدمـة الغايــة الــيت  إىلفالبريوقراطيـة هــي حالـة صــحية تسـود فيهــا القـوانني ويتجــه فيهـا األفــراد .الغـا�ت �لوســائل

  )1(.وجدوا من أجلها يف هذا التنظيم

واســرتاتيجيا�م فقــط مبعــزل  ينشــمل قــدرات املســري ت إن عقالنيــة النمــوذج الربوقراطــي يف التنظــيم ال   

د الـيت تـتم ق التنظيمـي نفسـه وكـذا أفعـال الفـر النسـ ا معـا أيبـل بـل مهـسـق التنظيمـي العـام داخـل التنظيم،عن الن

د وحـدودها مرتبطـة الفـر  فاسـرتاتيجية.بداخله،على اعتبار أن كل منهما هو نتاج ومنتـوج لآلخـر يف نفـس الوقـت

أفعـال األفـراد  أنكـان هـذا األخـري عقالنيـا فانـه دليـل علـى   أنحبيـث لنسق التنظيمـي البريوقراطي،ارتباطا وثيقا �

  )2(.هي كذلك عقالنية والعكس صحيح مواسرتاتيجيا�

اسـتخداماً واسـعاً حيـث أن هـذا التحـول "التحول حنـو البريوقراطيـة"�ستخدام مصطلح فيربكما اهتم   

مرتبط بظهور أمناط للسلوك والتفكري تشيع يف كافة جماالت احلياة االجتماعية نتيجة انتشار النزعة العقليـة،تلك 

اليت تشري إىل اإلحاطة النظرية �بعاد الواقع مـن خـالل مفـاهيم حمـددة وجمـردة والتوجيـه املـنظم حنـو حتقيـق هـدف 

  .أو غاية معينة بعد دراسة كافة الوسائل املمكنة واملفاضلة بينها

مـل بـدًال ومن نتائج هذا التصور للعقالنيـة ازدهـار العلـم وازد�د االعتمـاد عليـه كنسـق فكـري يوجـه السـلوك والع

فـالفكرة احملوريـة وراء حتليلـه التـارخيي تتمثـل يف .األفكـار الغيبيـة وامليتافيزيقيـةمن االعتماد على التفسريات والقيم و 

                                                           
 النسانيةوا جتماعيةالم العلوامجلة ،1د لعد،ا"يف اجلزائرلصناعي التنظيم افي لعقلنة امة أزلتحليل سوسيولوجية بة رمقا"محد املهدي بن عيسى، )1(

  .68،ص1998،قلةرلجامعي بوكز المرا
  .63دمحم املهدي بن عيسى،نفس املرجع،مرجع سابق،ص )2(
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الصراع بني اإلهلام الذي يشري إىل ابتكار أو جتديد نتيجة قوى تلقائية تظهر يف ا�تمع وتتحكم يف مساره وبـني 

على أسس معروفة وخطة حمددة من قبل فليس من شـك أن القيـادة امللهمـة قـوة  الروتني أو النظام الدقيق القائم

  )1(.ثورية يف العملية التارخيية

جيــر إىل قضــية أخــرى تعــد صــلب التنظــيم لفعــل االجتمــاعي والقــيم عنــد فيرب،إن احلــديث عــن ا:منــاذج الســلطة  

الطاقــة الــيت "��ــا روبــرت داليعرفهــا  و "إنتـاج آل�ر مرجــوة "ا�ــالســلطة � برترانــد راســليعــرف و "الســلطة"وهـي 

  ."يستعملها أي شخص للحصول على شيء ما من آخر مل يكن ليقدمه لوال ذلك التدخل

بعـض ) ب(علـى أن يفعـل) أ(وهي قدرة)ب(على شخص)أ(سلطة شخص"فقد عرفها على أ�ا ماكس فيربأما 

  )2().أ(األشياء اليت ال يعملها إذا مل يكن هناك تدخل من طرف الشخص

أي .األفراد هلا من شرعية يف ا�تمعتفرتض وجود مشروعية حتدد أبعادها مبا مينحه  فيربفالسلطة عند 

 ومن خيضـع لـه يـرى أن مـن واجبـه طاعتـه لوجـود هـذه الشـرعيةسلطة لديه احلق يف ممارسة سلطته،أن صاحب ال

  .فيكون عندئذ االمتثال الطوعي

بينما تتضمن السلطة إمكانية حتقيق الطاعة اإلرادية من جانب ...ولألن السلطة تفيد الطاعة على أساس القب"

  .وهنا ينبثق مفهوم الشرعية الذي يعد أداة حتليلية ملفهوم السلطة عند فيرب)3(".اخلاضعني

قف علـــى جتليا�ـــا ومصـــادر ليلطوية كظـــاهرة اجتماعيـــة  �رخييـــة،ولقـــد حـــاول فيـــرب تتبـــع الظـــاهرة الســـ

  ميز فيرب بني ثالثة مناذج مثالية  إذ ترتبط خبصائص الفعل االجتماعي الفيربيةوالسلطة يف الرؤية شرعيتها،

                                                           

  :أنظر املوقع،الفعل االجتماعي عند ماكس فيرب،ويكبيد� املوسوعة احلرة)1(

،https://commons.wikimedia.org 26 /11 /2015  13:35الساعة.  

 (2) Erhard Friedberg, Pouvoire et la Regle" Dynamiques de l'action organisée "Edition Seuil, 

France,1997,p56. 
  .129ص2004،املصري ،اإلسكندرية،املكتبةماكس فيرب والبحث املضاد يف أصل الرأمسالية املعاصرةعلي ليلة، )3(
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  *:هي للسلطة تعتمد على تصورات خمتلفة للشرعية

  .يف ا�تمع) العاطفي(سيادة الفعل الوجداين):الكاريزمية(السلطة امللهمة . .1

 .سيادة الفعل التقليدي يف ا�تمع:السلطة التقليدية .2

وتســــتمد شــــرعيتها مــــن وعــــي اجتمــــاعي ،)عقلنــــة القــــانون(الفعــــل العقــــالينســــيادة :الســــلطة القانونيــــة  .3

 )1(.منتشر

 )�لكوت �رسونز(الفعل التنظيمي هو فعل نسقي .4

ن هذه املقاربة انطلقت يف تفسريها للمنظمة مـن مفهـوم النسـق اإلجتمـاعي ومسـتلزماته واعتـربت أ إن

ويتحدد وفق ما ينتظره اآلخرون .حتكمه نفس خصائص وضوابط النسق الكلينسق،الفعل اإلجتماعي �عتباره 

أي أن الســلوكات واألفعــال هنــا تعتــرب .ووفق متطلبــات الــدور كمــا هــو حمــدد مــن طــرف النســق اإلجتمــاعي،منــه

  .إجابة لتوقعات اآلخرين أو ما ينتظره اآلخرون

مـــن أنســـاق إجتماعيـــة فرعيـــة  يتـــألف�ن التنظـــيم هـــو عبـــارة عـــن نســـق إجتمـــاعي  �رســـونزيـــرى  إذ

األويل لديــه حنــو والتوجــه األهداف، تمــع األكــرب هــو وضــوح�إال أن الشــيء الــذي مييــز التنظــيم عــن ا...أخــرى

فنسـق الشخصـية كنسـق فرعـي ،شخصيتها فوجود األهداف ووضوحها يعطي للمنظمة.حتقيق أهداف خاصة به

وصـيانتها يف النسـق اإلجتمـاعي الشخصـية  حتديـد هـذهمن النسـق الكلـي للفعـل اإلجتمـاعي هـو املسـؤول علـى 

  )2(.هذا عن العالقة بني األهداف كنسق فرعي واملنظمة كنسق كلي

                                                           
  .،مرجع سابقللوران فلوري ماكس فيرب،أنظر الفصل الرابع من كتاب مناذج السلطاتللمزيد من االطالع على   *
  .47ص،2008دمحم علي مقلِّد،دار الكتاب اجلديد املتحدة،لبنان،:ترمجة،1،ط،ماكس فيربلوران فلوري )1(
  . 9ص1999.القاهرة،مكتبة غريب،،،علم االجتماع التنظيميطلعت إبراهيم)2(



ــــالفص ــــالتنظ لـــــــــالفع                                                                                          الثــــــــــــــالث لــــــــــــ ــيــــــــــــ ــــــــمــــــــ يـــــــــ  

 

 
101 

وم النســق اإلجتمــاعي مفهــ أقامــت املدرســة التنســيقية إطــار تفســريي جديــد للمنظمــة يقــوم علــى وقــد

  :)1(املنظمة تتميز �خلصائص التالية تمع وهذه�جمموعة حتتل مكانة خاصة يف ا نه�الذي يعترب 

كل منظمة هلا هدف تسـعى إىل حتقيقـه وأن التوافـق بـني أعضـائها وأنسـاقها الفرعيـة مـن أجـل حتقيـق ـ  

  هذه املنظمة اهلدف تضبطه وحتكمه القيم واملعايري اليت تنتجها وتفرزها هذا

  .ـ كل منظمة هلا بنية رمسية داخلية واليت ما هي إال ترمجة للقيم اليت يتضمنها النسق اإلجتماعي

 .ا مـن أجـل اسـتمرارها وبقائهـا�ـ منظمة جمموعة من األدوار اليت على األفراد واهليئات أن تقوم ـ لكل

 األهــدافن أجــل إجنــاز وبشــكل فعــال و�جــع ة مــكــل منظمــة هلــا القــدرة علــى تعبئــة مواردهــا املاديــة والبشــريـــ  

  .املسطرة

 ا والـيت متيزهـا عـن �قــي املنظمـات اإلجتماعيـة األخـرى الــيت�ــ ــ كـل منظمـة هلــا وظيفـة اجتماعيـة تقـوم

  .تشكل البناء اإلجتماعي الكلي

 ويـــة الوظيفيـــة حتكمهـــا خصـــائص أومـــن منظـــور املدرســـة النســـقية البني وعلـــى العمـــوم إن فهـــم املنظمـــة

 العناصر السابقةيف وكنا قد تعرضنا هلا �لتفصيل  �Parsonsرسونز النسق اإلجتماعي اليت وضعها  وظائف

  .التكامل واحملافظة على النمط،التكيف مع احمليط الداخلي واخلارجي،اهلدف حتقيق :وهي

والطابع هي القيم  حتليلهونقطة االنطالق يف ،النسق التنظيمي من وجهة نظرية نظامية ثقافية سونز�ر وقد حلل 

اليت جيب أن تتسق مع قيم التنظيمية، ومن املالحظ أن القيملذي تتخذه يف سياق أداء الوظائف،النظامي ا

وفاء �ملتطلبات وذلك بتأكيد إسهام النسق يف ال،شرعيةال ا�تمع بصفة عامة هي اليت متنح أهداف التنظيم

                                                           
  .206،مرجع سابق،صثقافة املؤسسةدمحم املهدي بن عيسى، )1(
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أهداف األنساق الفرعية فوق يف إعطاء أولوية ألهدافه العامة،يم تساعد التنظ وهذه الشرعيةالوظيفية للنسق،

  )1(. متنحه املكانة املناسبة يف ا�تمع كمااملختلفة،

�رزا �لتنظيم كموقع اسرتاتيجي مالئم لتطبيق نظريته على اعتبار أن التنظيم هو  �رسونزمن هنا كان اهتمام 

كما يرتبط �لنسق األكرب أال وهو  و يتداخل معهاوهو نسق فرعي يرتبط �نساق أخرى صغر،جمتمع م

طاملا أنين انطلقت من مسلمة عامة "قالن هذا االجتاه يف عبارة واضحة حني ع�رسونز ولقد عرب .ا�تمع

أن أدرس التنظيم بوصفه نسقا تتوافر فيه كل اخلصائص  هي أن التنظيم نسق اجتماعي فإن علي بعد ذلك

بوصفه أيضا نسقا  التنظيم  اجتماعي ويرتتب على ذلك دراسة هذا نسق اليت جيب أن تتوافر يف أي

   )2(".فرعيا

وبذلك عاجل التنظيم ،)ا�تمع(ويتأثر �لنسق األكربالتنظيم نسق مفتوح يؤثر  �رسونزكما اعترب 

البناء االجتماعي وأن وفقها يتكيف التنظيم مع البيئة، والبيئة على أ�ا مسلمتان وبعد ذلك درس األساليب اليت

  )3(.هو الذي يسهل دراسة وفهم التنظيم

التنظيمي يوجه حبسب ما حييط  التنظيم أو الفعل الفعل داخلف.دراسته يف هذه الرسالة ما حناولوهذا         

ضرورة وجود القيم "حني أشار إىل �رسونزأكده  ما وهذا.اعيةاالجتم ومنها القيم الثقافيةاألنساق  وخاصةبه،

 .)4("ظيمناألنساق الثقافية حيث هلا دور هام ووظيفي يعمل على دميومة واستمرار التيف 

  )وفريد�رغميشال كلوزي (الفاعلطرف  هو موقف استراتيجي من تنظيميالالفعل .5

يبىن على  رالتصوهذا و،تصور آخر لعالقة األفراد باملنظمة لوجيةسيوو املقاربة السهذه قدمت 

 .اإلستقاللية  عن النسق التنظيمي القائم املنظمة بدرجة من أن الفاعل يتمتع داخل أساس

                                                           
  .217.مرجع سابق،ص،علم اجتماع التنظيمدمحم علي دمحم،  )1(
  .103،مرجع سابق،صمدخل لدراسة التنظيمات املعاصرةالسيد احلسيين، )2(
  .158رابح كعباش،املرجع السابق،ص )3(

  .345سابق،مرجع التنظيماجتماع علم ،محنعبد الر دمحمعبد اهللا   )4( 
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لتحليـل  الفعـل لمـن بـني املنظـورات األساسـية  فريـدبريغوكروزيـه  رب منوذج التحليل االسرتاتيجي لــيعت

ور هــذا املنظــور عــرب عــدة دراســات فقــد تطــ.يف حتليــل الســلوك التنظيمــيجتمــاعي  يف جمــال علــم االجتمــاع و اال

طيلـة ســنوات ضــمن البحـوث الــيت كــان جيريهــا خمتـرب علــوم اجتمــاع التنظــيم  كروزيــه و فريــدبريغقــام �ــا  أحبـاثو 

  . الفرنسي

إن ا�ـــال التنظيمـــي مهمـــا كـــان مشـــكال تشـــكيال دقيقـــا  :املفاهيم األساسية للتحليل االستراتيجي 

و�لتايل ذلــك تــتم داخــل املنظمــة، اجلزئيــات واملمارســات الــيت ميكــن أن يــتحكم يف كــل األفعــال وأدق وجزئيــا ال

  هدف فالفعل االجتماعي يكون دائما له سبب لوجوده أو.ا�ال لألفعال لتكون موجهة بعوامل أخرى يفتح

حقيقيـة ملـا جيـري النسقي يسمح �جياد نظرة دقيقة و التحليل االسرتاتيجي مبنظوره وان .يسعى لتحقيقه

خمالفـا بـذلك التنظـيم و  ذلك ألنه تضمن صورة مغـايرة عـنمن نوعه،ريد هو يعترب منهج حبث فو ،العمليف مواقع 

  . الكالسيكيةالنظر�ت 

 أو هــو حمصــلةد ويســتفيدون مــن هــوامش حــر��م و فــالتنظيم هــو ذلــك ا�ــال الــذي فيــه يســتغل األفــرا

   :)1(فمسلمات هذا املنظور هي*.أللعا�منتيجة 

  .األفراد التنظيم هو بناء أو تشكل اجتماعي ينتج من أفعال-

  .الفاعلنيالذي حيدد  هذا ا�ال من احلرية هوو .ورة بني املشاركني يف التنظيمهناك دوما جماال للعب أو املنا-

أن الفاعلني سواء كانوا أفراد أو جمموعات عمل داخل املنظمة هلم أهداف شخصية يسعون إىل   -

  .حتقيقها

                                                           
لتجنب ما حتمل هذا و  "  Statutأو مكانة  Rôleدور  "ـ على حسب املقاربة اإلسرتاتيجية ـ عوض مقولة  Jeuوقع االختيار على لفظة لعب    *

حمّددة سلفا ضمن بنية االجتماعية   إلسرتاتيجية مافتبدو اختيار الفاعل .من حتمّية" الدور"األخرية من إكراهات للفاعل حمّددة للفعل و تفاد� ملا يف مقولة 

واليت تسمح للمالحظ توقع ما ،التنظيم الذي يتحرك ضمنه الفاعل والفعل حتيد�،كما يرى البنيويون أو الوظيفيون على حد سواء أو املؤسسة االجتماعية أو

  .سيصدر عن الفاعلني من تصرفات أو سلوكات مسبقا

119،مرجع سابق،صافة املؤسسة كموجه للسلوكات واألفعال يف املنظمة االقتصادية احلديثةثقدمحم املهدي بن عيسى،   )1 (  
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أن النظام الرمسي مهما كانت درجة تشكيله دقيقة وصارمة تبقى به دائما ثغرات تترك جماال     - 

رة والتحرك يستعمله هؤالء الفاعلني من أجل حتقيق هذه األهداف الشخصية املترتبة عن ظروف للمنــــــــــــــــــــــــاو

  .داخل املؤسسة�ا الوضعية املهنية اليت يعيشو

ما  كــــــــــــــــــــــله املقاربة يعين فالرهانات حسب تصور هذ،اليت تتضمنها هذه الوضعية املهنيةكل الرهانات -

أمهية خاصة يريد الفاعل أن حيافظ أو حيصل عليها أو أن يتخلص منها يف هذه الوضعية املهنية املعاشة يشكل 

  .من طرفه

  الفعل حسب التصور االسرتاتيجي للفاعل آلية)03(الشكل

  

  

  عيسى حمــــمد بن: ـــــــــــــــصدراملــ                                                                                                               

مـا يعتقـد الفاعـل من هذا التصور نستنتج أن الفعل اإلسرتاتيجي يستهدف دائما أن حيصل على كـل 

يشكل رهان �لنسبة إليه يف الوضعية التنظيمية واملهنية اليت يعايشها بنـاء علـى املـوارد الـيت هـي حبوزتـه وأخـذا  أنه

  .�حلسبان العوائق اليت تتضمنها هذه الوضعية

  القضا�الرهان أو Enjeu  

هي تتميـز و .إسرتاجتيته اجتاه اآلخريناء وهي تلك األهداف أو القضا� اليت من أجلها يقوم الفاعل ببن

اح هنـا تـدخل مـدي جنـو .يف حالـة ربـح أو يف حالـة خسـارة ذلك ألنه دوما يكـون الفاعـل إمـا �لتغري و التحول،

  ) 1(.تيجية املناسبةااالسرت العقالنية يف اختيار الوقت واهلدف و 

  

                                                           
 :أنظر املوقع) فريدبريغ ارهارد و كروزيه مشيل(  لـ االسرتاتيجي التحليل،نتدى العريب إلدارة املوارد البشريةامل )1(   

http://www.hrdiscussion.com/#sthash05/01/2016  10:04،الساعة   

 الرها�ت

 العوائق/املوارد

الوضعية التنظيمية  السلوك االسرتاتيجي

 وخصائصها
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  الفاعل)L’acteur (  

ـــــذي حيـــــدد كمـــــا ذكـــــر� ســـــابقا  ـــــدون .الفاعـــــلهـــــو أن الفعـــــل هـــــو ال ـــــال ميكـــــن أن تكـــــون أفعـــــال ب ف

ظريــة يف حتليلــه االجتمـاعي مــن مـا جــاءت بـه نكروزيـه وقــد اسـتفاد .والفاعـل يكــون إمـا فــردا أو جمموعـة.فـاعلني

 أي أنـه مـرتبط.ة يف مشـكلة مـااملشـاركفرد الذي له القدرة على التـدخل و فالفاعل هو ذلك ال.الفعل االجتماعي

 أو ل مــا مـن أشــكال النفــوذذلــك ألن أي فاعـل عنــده شـكو .ت يكتشــفها ويتبناهـاا مــن رهـا�معـين �ــا انطالقـأو 

لقضـــية أو الرهـــان علـــى كــل فأنـــه إذا كانـــت او .د ضـــائعة يف التنظـــيمر ايســـتطيع بـــه حتريـــك أو اســتعمال مـــو  التــأثري

 أو أن األهــداف غــري مهمــة عنــده.ال أهــداف كبــريةن لــه حتــرك كبــري و فــإن الفاعــل ال يكــو ،ضــعيف عنــد الفاعل

  )1(.�لعكس إذا كانت الرها�ت مهمة أو مجاعية يكون الفاعل حينئذ يعمل لصاحل اجلماعةو .

  الفعلي( نسق الفعل امللموس(: 

مجاعة إنسانية مهيكلة تنسق أفعال أعضـائه بفضـل "نسق الفعل امللموس �نَّهM.Crozierيعرف 

بواسـطة آليـات الضـبط ،املنـاورات والصـالت فيمـا بينهاآليات املناورة الثابتـة نسـبياً والـيت تضـمن البنـاء أي ثبـات 

ويؤكــد أن ضــغوطات التنظــيم الــيت تكــون املمــر املفــروض لعالقــات الســلطة أي نســق .الــيت تبــين منــاورات أخــرى

و�ــدف مفــاهيم نســق املــدبرين ونســق الفعــل واألنســاق الفرعيــة للفعــل امللموس،العالقــات مبــا فيهــا يف األنســاق 

  ."وإجالء اجلدلية بني السلطة والتفاوضامللموس إىل توضيح 

قــات الــيت تنمــي مجلــة العال"هــو عبــد القــادر خــريبشونســق الفعــل امللمــوس حســب األســتاذ الباحــث 

وال تستطيع املؤسسة التنبؤ �ـذه العالقـات لى حل املشاكل امللموسة اليومية،واليت تساعد عأعضاء تنظيم معني،

  .)2("ضرورية يف سري املؤسسة ولذلك تُّعد هذه القواعد غري الرمسية

                                                           
جامعة ، النسانيةواالجتماعية م العلواجملة ، 16د لعد،ا)لمفاهيم و النظرية ا( يه وزكرل تيجي عند ميشااالسترالتحليل ،اخريبشدر لقااعبد   )1(

  237،،ص2007،باتنة
   الجزائر  - دجلب البليدةجامعة سعد   -اآلداب والعلوم االجتماعية  كلية  -الدميوغرافياع وجتماعلم اال بقسماستاذ.  

 ،ص ص 2011،للآلداب والعلوم اإلنسانية.جملةجامعة دمشق 27،ا�لد2و1،العددكروزييل االستراتيجي عند ميشال التحلي،عبد القادر خريبش )2(

  .589ـ  588
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هــو لــيس �لضــرورة و .رتاتيجيات الــيت ميارســها الفــاعلونهــو حمصــلة خمتلــف االســ إذنفالفعــل امللمــوس 

إمنا هي تلك األلعاب املنظمة و املرتبة بني الفاعلني يف عالقا�م التبادليـة تظهـر ،للرمسية و التنظيم الرمسي خاضع

فكــل فاعــل مــن هــؤالء يقــوم برســم عالقــات تفضــيلية تســاهم كلهــا حنــو حتقيــق .فيهــا املصــلحة والتنــافر و الصــراع

  .Régulation de système أهداف حمددة بواسطة ضبط مجاعي

 السلطة Le Pouvoir :  

نـه ال ميكـن أن نقـول أي أ Ahributive ) (ليسـت ممنوحـةعلى أ�ا عالقة تبادلية و كروزيه عرفها 

هو و  التحركله هامش من )ب(فالشخص) أ(األوامر الصادرة من الشخصاتيكيا يتحمل أوتوم)ب(أن الشخص

 .يقبــــــــــل األوامــــــــــر أو اخلضــــــــــوع ببســــــــــاطة ألنــــــــــه يتحصــــــــــل هــــــــــو كــــــــــذلك علــــــــــى بعــــــــــض األشــــــــــياء كتبــــــــــادل

ى علـ) ب(يف عالقتـه مـع –على احلصول )أ(هي قدرة)ب(على الشخص)أ(إذا السلطة اليت يتمتع �ا الشخصف

 كروزيـه�لتـايل ميكـن لنـا أن نالحـظ يف حتليـل و . خضـم عالقـة تفاوضـيةيفضله يفو )ب(مفهوم تباديل يوافق عليه

القات الناس ختضع لعملية اليت ترى أن ع"ماعينظرية التبادل االجت"السلطة على أنه اعتمد على مفاهيمملفهوم 

  .)1(تبادلتفاوض و 

التنظيم الرمسي ية عن لفاعلني سواء كانوا أفراد أو جمموعات عمل يتمتعون بدرجة من اإلستقاللفـــــا

البعض أو بعالقتهم باملنظمة الشيء  ببعضــهملسلطة سواء يف عالقتهم ايتمتعون كذلك بدرجة من ،يف املنظمة

وهذه السلطة ،سواء باملنظمة أو ببعضهم البعضا �ـــــــــيف مجيع العالقات اليت يقيمو�ـــــــــم الذي حيدد استراتيجيا

ن هذه السلطة ال عالقة هلا بالسلطة  الرمسية أي أ،من وضعيتهم املهنية والتنظيمية الواقعية والفعليةو�ـــا يستمد

  .بل هي سلطة تتشكل بفعل املمارسة اليومية والتفاعل الدائم،اليت يقرها اهليكل التنظيمي

ــــــــيت متنحــــــــه اســــــــرتاتيجية الفعــــــــل؟  فكيــــــــف يتحصــــــــل الفاعــــــــل يف التنظــــــــيم علــــــــى هــــــــذه الســــــــلطة ال

أو  منطقــة االرتيــاب أو الشــك"بـــضــمن مــا يعــرف يــدا يف عمليــة اســرتاتيجية الفعل،مفهومــا جد كروزيــهيقــدم 

  ."لاليقنيا

  

                                                           
                    :املوقع مرجع سابق،أنظر، )فريدبريغ ارهارد و كروزيه مشيل(لـ االسرتاتيجي التحليل ،البشريةاملنتدى العريب إلدارة املوارد  )1(

                                                        ،http://www.hrdiscussion.com/#sthash05/01/2016   
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 منطقة االرتياب La zone d’incertitude.:  

فهــذه األمــور .يف كــل تنظــيم ميكــن أن تتواجــد ثغــرات أو معــارف مفقــودة مل ينتبــه هلــا التنظــيم الرمســي  

الفاعل االسرتاتيجي و ،مبنطقة الشك أو االرتيابكروزيه الغامضة أو املبهمة إن جاز التعبري عنها هي ما يسميه 

ـــتحكم فيها، هـــو الـــذي حيـــاول االســـتحواذ أو النفـــوذ أو الســـلطة علـــى ليمـــارس نوعـــا مـــن الضـــغوط عليهـــا أو ال

فالفاعل الذي يـتحكم يف هـذه .فهي مورد هام يتخذه الفاعل ليمارس فيه التحرك ضمن هامش احلرية .اآلخرين

ذي فالفاعـل الـذي يـتحكم يف منطقـة االرتيـاب هـو الــ )1(.املنطقـة يتمتـع �السـتقاللية والقـدرة علـى إخفـاء لعبتــه

  . كلما حتكم الفاعل يف منطقة االرتياب جيدا كلما كان لديه سلطة أكرب  إذحرية التحرك،يتمتع �لسلطة و 

 داخــل املؤسســة ســواء كانــت شخصــية  ةيإســرتاتيجيســعى الفعــل االجتمــاعي إىل حتقيــق :*اإلســرتاتيجية

الكليـــة تتضــــمن بــــداخلها  اإلســــرتاتيجيةفهــــذه .أو ختـــص املنظمــــة ذا�ـــاللمنظمــــة، ة ختــــص األفـــراد املكــــوننيذاتيـــ

تواجـدين أو الفـاعلني امل...اسرتاتيجيات حتتية أو فرعية تعرب عن األهداف والوسائل اليت اخرت�ا الوحدة الفرعية 

الـــيت حتـــدد ســـلوكهم ي هـــو .)2(منفصـــلة عنهـــا أوالكليـــة  �إلســـرتاتيجيةســـواء كانـــت فرعيـــة مرتبطـــة ...يف املنظمـــة

  .فهي فعل عقالين �لنسبة لكل فاعلتصرفا�م،و 

ها الفاعل مـن جهـة نظـر املرتابطة للسلوكات اليت يتبناتلك األفعال املتماسكة و "ا�� اإلسرتاتيجيةوميكن تعريف 

  ".)3(حسب نوعية الرها�ت واألهداف اإلسرتاتيجيةتُوّجه هذه خاصة به،و 

من طرف الفاعلني داخل املنظمة ليست وليدة أهدافهم اخلاصة أو املوارد اليت اإلستراتيجيات املتبناة وهــــــــــــــذه 

هم من أجل إجناز عمل مجاعي على تنظيم أنفس�ــــــــــــــــــــــــــــــم وإمنا هي وليدة كذلك قدر.هي حتت تصرفهم فقط

  .القدرة اجلماعية ليست بعملية ميكانيكية أو وليدة ظروف آنية بل هي وليدة أطر مرجعية وثقافيةو.مشترك

                                                           
شهادة املاجستري يف علم االجتماع التنظيم  مذكرة لنيل،)يمدخل التحليل االسرتاتيج(سوسيولوجيا التغيري التنظيمي وفعالية املنظمات بومشال أمحد،  )1(

  79،ص2011ـ 2010جامعة قصدي مر�ح ورقلة،دفعة والعمل،
  152،مرجع سابق،صثقافة املؤسسة كموجه للسلوكات واألفعال يف املنظمة االقتصادية احلديثةدمحم املهدي بن عيسى،)2(

  .ليت هي بني الفاعلني لبلوغ أهداف مرجوةا"فّر كّر و " عن تلك األلعاب وقد استخدمه كروزيه ليعرب به،مفهوم ارتبط �حلروب  القتال *  
  .85بومشال أمحد،مرجع سابق،مرجع سابق،ص  )3(
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ممارســة الســلطة بفضــل حتكمهــم يف منطقــة الشــك تحقيــق أهــدافهم عــرب هــامش احلريــة و تصــورات الفــاعلني ل إذن

ضمن عقالنية حمدودة هي اليت تدفعهم إىل تطوير عدة اسرتاتيجيات يف إطار العالقـات الغـري متكافئـة و ضـمن 

  " الفعلينسق الفعل امللموس أو "هو ما يسمى بـو .ئقي حيرك هذه االسرتاتيجياتنسق عال

  :أنواع االسرتاجتيات

 إسـرتاتيجيتنيأن سلوكات الفاعل يف عالقته �لتنظـيم ميكـن حصـرها يف  اإلسرتاتيجيترى مقاربة التحليل        

  : )1(أساسيتني مها

 دف احملافظـــة علـــى�ـــ وهـــي اإلســـرتاتيجية الـــيت يعتمـــدها الفاعـــل إزاء املنظمـــة:اإلســـرتاتيجية الدفاعيـــة 

تشــكل رهــا� �لنســبة إليــه فيســتعمل كــل مــا لديــه مــن أوراق راحبــة  �ــااملكاســب الــذي يعتقــد �االمتيــازات أو 

ويبقى هو يف موقع قوى يف عالقته ،من أجل أن تبقى الوضعية التنظيمية خبصائصها احلالية كما هي عليه)موارد(

  .التفاوضية إزاء املؤسسة

 اإلسرتاتيجية اهلجومية:  

 مـن الوضـعية التنظيميـة واملهنيـة الـيت هـي متـوفرة لديـه أن يبـين إسـرتاتيجيةميكن للفاعل كذلك انطالقـا 

 ليس مـــن أجـــل احملافظـــة علـــى امتيـــازات أو مكاســـب كمـــا هـــو احلـــال يف اإلســـرتاتيجية الســـابقة ولكـــن،هجوميـــة

الـــيت Marchandageاإلســـرتاتيجية املســـاوماتية : مـــن أجـــل احلصـــول عليهـــا أو االســـتزادة منهـــا وهـــي نوعـــان

كمثــل ذلــك الســلوك ،ن خالهلــا الفاعــل احلصــول علــى مكاســب فوريــة وعاجلــة يف شــكل خــذ و هاتيســعى مــ

أو خــارج .الــذي يقــوم بــه العامــل �ن ميتنــع مــن القيــام مبجهــود أو عمــل يــرى فيــه �نــه خــارج حــدود اختصاصــه

أو ،يـة وفوريـةحدود متطلباته املهنيـة لكـن يبـدي اسـتعداد أن يقـوم بـه بشـرط أن حيصـل علـى امتيـازات إضـافية آن

علـــى العكـــس أن يطلـــب الـــرئيس املباشـــر مـــن مرؤوســـه �ن يقـــوم بعمـــل مـــا علـــى أن مينحـــه تـــرخيص معـــني كـــأن 

  .يتغاضى عن غيا�ته أو �خرياته عن العمل إىل غري ذلك

                                                           
  . 121ـ 120،مرجع سابق،ص ص ،ثقافة املؤسسةدمحم  املهدي بن عيسى )3(
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حيــــــــث اعتمـــــــد ي متكـــــــاملني ومتناقضـــــــني ومتقاربني،يعـــــــد التفكـــــــري االســـــــرتاتيجي والتفكـــــــري النســـــــق

M.Crozier  وانتقــد بشــدة .الضــغوطات االجتماعيــة /ا�تمــع و�ألخــص احلــر�ت الفرديــة/الفــردعلــى صــلة

النســـقية التقليديـــة الســـيربنيطيقية الـــيت جتهـــل البعـــد االســـرتاتيجي للســـلوك اإلنســـاين وقاعـــد�ا املتمثلـــة يف توقـــع 

  )1(.البناءات اإلنسانية

العمـال بصـفتهم املنظمـة كـل  للفعـل التنظيمـي نسـتنج أنـه داخـل وفريـد�رغميشال كلوزي من حتليل 

أي كيــا�ت تتميــز مبســتوى مــن اإلسـتقاللية الذاتيــة يســعون إىل حتقيــق أهــداف خاصــة مهمــا  فـاعلني إجتمــاعيني،

كانت وضعيتهم املهنية واهلرمية ويستحوذون بشكل أو �خر على درجة معينة من السلطة يف عالقتهم ببعضهم 

ولفهم هـذه كا�م البـد أن نفهـم إسـرتاجتيتهم،حـىت نـتمكن مـن فهـم سـلو و�لتـايل .أو يف عالقتهم �ملنظمة،البعض

 .�ا داخل املنظمة اإلسرتاتيجية البد من حتديد سلطتهم الظاهرة واخلفية اليت يتمتعون

                                                           
  .589،مرجع سابق،صكروزيي ميشالعند  تيجياالسترال التحليخريبش عبد القادر، )1(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  �� املؤسسة ا��زائر�ة القيم والفعل التنظي��: الفصل الرا�ع

ا��صائص القيمية للمؤسسة ا��زائر�ة وا�ع�اس�ا ع�� أفعال : أوال

 العمال 

 .ا��يط �جتما�� والثقا�� للمؤسسة ا��زائر�ة .1

 .العوامل امل�ونة لل�سق القي�� للعامل ا��زائري  .2

 .التناقض القي�� �� املؤسسة ا��زائر�ة  .3

 .ا�ع�اسات التناقض القي�� ع�� أفعال العمال  .4

نماذج من الدراسات املفسرة للقيم والفعل التنظي��  �� املؤسسة : ثانيا

 ا��زائر�ة

الس�ثمار رأسمال  �و نتاج ا��زائر�ة �� املؤسسة الفعل التنظي�� .1

 ).أحمد ���(العالقات �جتماعية 

لغياب �و�ة ��  �و نتاج ا��زائر�ة �� املؤسسة التنظي��الفعل  .2

 ).سعيد شي��، ع�� الك��(العمل 

لقيم ا��تمع  إنتاجالفعل التنظي�� �� املؤسسة ا��زائر�ة �و إعادة  .3

 .)سعيد اعمرا��يال�� اليا�س،(

للممارسات  نتاج الفعل التنظي�� �� املؤسسة ا��زائر�ة �و .4

 ).امل�دي بن ع����دمحم (السلطتية والز�ونية 
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  اخلصائص القيمية للمؤسسة اجلزائرية وانعكاسها على أفعال العمال :أوال

واالجتماعية السياسية واالقتصادية لنامية عموما جمموعة من التغريات تعيش جمتمعات الدول ا    

عن واقع وتصوراته املوروثة ،يمه املستقرةالفرد من قريته اهلادئة وق انتقلحيث .أدت إىل العديد من التحوالت

هلا متطلبات ،إىل عهد جديد أضرته ظروف للعمل يف مؤسسات صناعية منظمة تنظيما عصر�،العمل واحلياة

  .وهو ما يصعب التكيف معه يف زمن قصري،تنظيمية وثقافية جديدة،سلوكية

للمؤسسة اجلزائريةاحمليط االجتماعي والثقايف .1  

اخلصائص سسات اجلزائرية أمجعت على بعض إن الدراسات العلمية املهتمة �حمليط االجتماعي والثقايف للمؤ    

املالحظة على السلوك التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية على أنه نتاج عوامل ذات عالقة �لسياق الثقايف 

  .تتواجد فيه التنظيماتواالجتماعي الذي 

إذ لكل فرد .ز�ئن بقيمهم االجتماعية والثقافيةسسة كمسريين أو عمال أو اد �تون إىل املؤ فاألفر 

الثقافة االجتماعية تنتقل إىل أفرادها و .وفق قيم ا�تمع وثقافته،وطبيعة تصرفاته يف مواقف معينة،نظرته للعمل

ألهم اخلصائص فيما يلي ملخص و  .عن طريق التنشئة االجتماعية حيث يتم نقل القيم واملعايري واالجتاهات

  :للمجتمع اجلزائرياملميزة  واالجتماعيةالثقافية 

 ءألفراد ا�تمعات العربية عالقات أسرية قوية عالقات تربط أعضا:العائلة املمتدة والوالء 

وهو ما يؤثر على عالقات األفراد داخل ،األسرة مبفهومها الواسع الذي يضم القبلية والعصبية واجلهوية

  .التنظيمات وعالقة املسؤولني واملشرفني �لعمال من خمتلف القبائل واملناطق

إن ا�تمع اجلزائري يف أصله جمتمع ريفي يقوم على األسرة املمتدة من حيث العالقات والتفاعالت 

لة الكبرية حيث أن العائ،إن للعائلة املمتدة آ�رها املباشرة على الفرد والعمل.واإللتزامات واحلقوق والواجبات

  )1(.تعطي للفرد قدرا من األمان املادي واإلجتماعي وتربطه بقدر من اإللتزامات التبادلية

ن ذلك قد يتعارض اال أ،إن جناح املؤسسات متوقف على مستوى انتماء العمال ووالئهم للمؤسسة

تمع ووجود هذه مع الوالء لألسرة املمتدة واجلهة حسب ما هو معمول به وفق األعراف السائدة يف ا�

                                                           
،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،سعد ،جملة اآلداب والعلوم االجتماعية09العدد ،الثقافة التنظيمية وعالقتها �خللل الوظيفي للمؤسسة"قـاسم سـمية،)1(

  .111،ص2013دحلب البليدة،
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كما أن احلصول على الوظيفة .العالقات األسرية يؤثر على مستوى احرتام السلم اإلداري وقرارات املؤسسة

العامة وما سيتبعها من التزام واحرتام واحلصول على الرتقية والتدرب متصل مبسائل قبلية وعشائرية كان هلا 

  .ها على حتديد منط السلوك للعاملآ�ر 

األغلبية يكون للعالقات األولية الذي كان السبب املباشر للحصول على وظيفية مدى  فالوالء يف

   )1(:التالية االحتماالت�ثري العائلة املمتدة على أفرادها تتوقف على 

إذا كانت األسرة والعالقات القرابية وليس عالقات العمل هي حمور النشاط يف ا�تمع املتوقع أن  *

يضع املوظف قيم األسرة ورغبا�ا يف مرتبة أكثر أمهية من القيم الرمسية الوظيفية وال جيد مربرا يف تسيري مصاحل 

از الوظيفي وإمنا �جناز مصاحل األهل األسرة من خالل العمل ويصبح رضاءه على العمل ليس مقرو� �إلجن

  .والعشرية

أما إذا كانت األسرة والعالقات القرابية هلا دور مهم يف ا�تمع ولكنه يتعادل مع أمهية عالقات  *

  .يف هذه احلالة جند الوالء الوظيفي موزعا بني األسرة والعمل،العمل

 قات القرابية هلا دور ضئيل يف ا�تمع والبينما يف املنظمات املتطورة تكون األسرة املمتدة والعال

  .ويف هذه احلالة يكون تسيري العمل بقدر كبري من املوضوعية،متارس األسرة �ثريا ملموسا على الوظيفية

 �تج ،أكثر مما هوأن مركز الفرد �بعا من مركز قبيلته وأسرته بني القبائل واألسر األخرى كما*          

  .عمله طبيعة عن

ودون العامل،حيث يتغيـب ،كما أن للمناسبات العائلية والظروف األسرية أولوية على الشغل  *

 أو،وهذا ألسباب �فهة أحيا� مستمدة من عادات تقليدية ريفية مثل التغيب حلضور حفل،إنذار مسبق

  .مرافقة الزوجة أو أحد أفراد أسرة لز�رة الطبيب أو لز�رة الوالدين أو األقارب املرضى

  : التنشئة االجتماعية 

تعترب العائلة اليت ينشأ فيها الفرد من العوامل اليت تشكل شخصيته واليت يتشرب فيها ثقافة   

وهذا القمع ) 2(،وتتسم التنشئة يف األسرة اجلزائرية �لصرامة والتسلط ويعد الفرد فاقدا الستقالليته.جمتمعه

                                                           
  112صنفس املرجع،  )1(
  .113ـ 112ص،مرجع سابق ،"املؤثرات الثقافية على التسيري والتنمية،عبد احلفيظ مقدم:أنظر طبيعة التنشئة يف ا�تمع اجلزائريللمزيد حول   )2( 
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الذي يركز على الطاعة واخلضوع  االجتماعية هذا النمط من التنشئة إن.والتسلط يطبع الفرد �لرتدد وعدم الثقة

فاملدير مثال يتميز ،فالتسلطية تؤثر على احلياة االجتماعية والرمسية.يتعمم ليشمل كل رموز السلطة،للسلطة

 .ببعض اخلصائص اليت تظهر �ن التسلطية كنمط من أمناط التعامل مع اآلخرين يتم قبوهلا بدرجة واسعة

 يكمن الدول املتقدمة والدول املتخلفة  إن مفتاح العصر هو الوقت والفرق بني:مفهوم الوقت

 27بينما نالحظ أن العامل اجلزائري ال يبذل إال الثلث أو أقل وأنه  يشتغل إال  .يف نظرة كل منهما للوقت

 ريب"على ذلك مثل  تدل ما أكثر األمثال الشعبية اليتفالوقت هو أقل األشياء قيمة و .)1(دقيقة يف اليوم

  ".يف اإلعادة إفادة"و"كل عطلة فيها خري"،"ورمحتو

من العمل  االنصرافملواعيد احلضور أو  االحرتام�لوقت تتجلى يف عدم  االهتمامإن ظاهرة عدم  

إن مفهوم الوقت فضفاض لدى .وعدم التواجد يف مناصب عملهم أو حيضرون دون أن يقوموا �ي عمل

مسائل مستحدثة �لنسبة إىل هذه  واالنضباط فااللتزام،حيث جيدون صعوبة يف ضبط أوقا�م،اجلزائرينيالعمال 

االعتماد على الشمس فـي ضـبط مثل ،مناسباالفئات اليت اعتادت القيام �عماهلا �ألسلوب الذي يرونه 

جعل كثريا من )اخل...املغرب،بعد ،وقت العصر،وقت الظهر(اد أوقات فضفاضة يف ضبط املواعيدواعتم،الوقـت

والظروف ،األفراد جيدون صعوبة يف ضبط أوقـا�م هلـذا يلتمـسون أعذار لتربير خمالفا�م كقلة وسائل املواصالت

  .والتمارض وغريها من الظواهر املرضية والسلبية اخلاصة

قيقي ومن هنا يف مثل هذه املواقف جند أن هناك تعارضا أساسيا بني السلوك املتوقع والسلوك احل

الوظيفي  واالستقالل واالبتكارركنت إىل التسيب والالمباالة واجلمود وقلة الدافع للعمل وضعف روح املبادرة 

  .واخنفاض القدرات واملهارات وانتشار

 دراسة حسب فالعامـل اجلزائـري،وهو أهم جمال يتأثر فيه الفرد بقيمه وثقافتـه:النظرة للعمل 

فأفراد ،العمل وميجده ذلك أن العقيدة اإلسالمية تدعو إىل العمـل واالجتهاد فيه وإتقانهحيرتم بوفلجة غياث 

االستغاللية  إال أنه وبفعل السياسة االستعمارية.ا�تمع تعودا على العمل عموما يف حقوهلم وميتهنون حرفهم

كره   إىلئري حسب الباحث هذا �لعامل اجلزا أدى.احتقـرت العامل اجلزائري وجعلته مسخر ملصاحلها التـي

و�ذا أصبح مفهوم العمل يف ا�تمع .العمل �ملؤسسات وتفضيل العمل املستقل حىت يشتغل حلسابه اخلاص

وإمنا يكون عائقا للتطور ،وهذا ال ينعكس سلبا على األداء فقط،اجلزائري يكمن يف جوانبه املادية فقط

                                                           
  .113ص،مرجع سابق،عبد احلفيظ مقدم)1( 
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وهذا ما الحظه .در ما يفكر يف اجلوانب املادية اليت تعود عليهألن الفرد ال يفكر يف العمل املبدع بق.والتنمية

ومن نتائج هذه الوضعية أن العمال يدخلون مع املصنع يف عالقات أداتية ."..حني قال*مجال غريدالباحث 

فال يبدو أنه قد تكون .فالعمال يقدمون نصيبا من وقتهم يف مقابل مبلغ مايل معني...صرفة يتم مبوجبها التبادل 

وال يبدو كذلك أن املشروع الفردي .لديهم مشروع مجاعي يستهدف التحول االجتماعي انطالقا من املصنع

ذاته موجود عندهم وجودا أكيدا رمبا ألن هذا املشروع أو هذا األمل الفردي قد جتسد فعال يف املاضي القريب 

 .)1("لصناعيوهو قد متثل يف هجرة األرض ويف إجياد عمل ومرتب �بتني يف القطاع ا

ال يهدف بدخوله املصنع بناء يف رأي الباحث  العامل اجلزائري أنهذه الفقرة نستنتج من خالل 

يف   سان سوليو رونو ماجاء به مكان للتنشئة االجتماعية حسب �عتباره،انطالقا من املصنعمشروع حضاري 

وهلا ،املركزية يف التنشئة االجتماعية للعامل املعاصرواحدة من األماكن "هي املؤسسة حيث اعترب"اهلوية يف العمل"كتابه 

العامل اجلزائري توقف مشروعه لكن .)2("أن املنظمات هي أماكن للتعلم والتعريف الذايت...املسؤولية االجتماعية 

  .عمل ومرتب �بتنيبدخوله املصنع وحصوله على 

يشعرون �لتذمر يف "األفراد الذين يعطون أمهية كبرية االحرتام الذايت **مقدمعبد احلفيظ وقد وجد 

 االمتثالجو تنظيمي يتميز �النضباط ويشعرون �نتقاص يف كرامتهم عندما جيدون أنفسهم جمربين على 

وكوسيلة لرد االعتبار واثبات الذات يقومون بتخفيض مستوى ،العمل إلجراءاتلألوامر والتقيد احلريف 

األعمال البسيطة واألعمال هذا �إلضافة إىل احتقار الفرد اجلزائري .وهذا للرقابة املوجودة يف العمل )3(."مأدائه

الناجم عن الشعور ��ا تنقص من كرامة الفرد ...مثل عمل امليكانيكي والطالء )أعمال الياقات الزرقاء(اليدوية 

يضاء مثل عمل عمال اليت تتطلب لباس الياقات البوتفضيل األ.ويعتربها منافية ملركزه ومسؤوليته وشخصيته

  .تتميز مبكانة اجتماعية حمرتمة مقارنة بغريها اليت حيتقرها ا�تمع إ�ا العتقاده...الطبيب واملعلم

  

                                                           
    .جامعة وهران.CRASC �حث يف علم االجتماع واألنثروبولوجيا أستاذ  *
مركز البحث يف االنثروبولوجيا ،إنسانيات،1،العدد"عناصر لالقرتاب من الوجه اجلديد للعامل الصناعي اجلزائري.العامل الشائع"،مجال غريد )1(

  http://insaniyat.revues.org/1138927 /10/2015،11:30 ،1997االجتماعية والثقافية،
(2) Renaud Sainsaulieu, , L’identité au travail, 3e éditi, Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P, 1988,   

http://www.cairn.info/l-identite-au-travail , 21/01/2016,h14:20. 

  .�حث وأستاذ حماضر جبامعة اجلزائر متحصل على عدة شهادات من عدة جامعات دولية،08/02/1951من مواليد **
  210ص،مرجع سابق،عبد احلفيظ مقدم)3(
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 تغلب الذهنية الفالحية عند العمال    

هو ."..:بقوله مجال غريدحيث وصفه ،امليزة العامة للعامل اجلزائري إ�ايرى بعض الباحثني يف هذا امليدان 

من أصل ريفي وحىت فالحي وهو مازال حيافظ على ارتباطات  - يف غالب األحيان  -فهو  عادة عامل شاب

مببادئ الكتابة  - إىل حد ما  - هو ملم .مقر سكناه -يف أحيان كثرية  -مع عامله األصلي حيث يوجد 

هو جيهل متام قواعد اللعبة املعمول .فهم مبسط لإلسالموحامل لعناصر ثقافية يرتبها وينظمها ،والقراءة العربية

ولذا فهو يفاجئ .على اخلصوص األشكال العصرية واملؤسساتية يف املقاومة واملطالبةالصناعية و �ا يف املؤسسة 

 الورشة ولكنه يفاجئ أكثر �فعال بسلوك سليب وخبضوع مبالغ فيه حىت يكاد املرء ينسى وجوده داخل

)1( ".مذهلة فيمس اإلطار يف يقينه ويشكك عامل اجتماع العمل يف علمه وحتركات مباغتة
 

ذلك أن .سابقا من خصائص مميزة للعامل اجلزائري إليههذه املقولة جتسد حبق كل مامت التطرق 

هلذا فان ،يغلب على النشاطات املهنية فيه الطابع الفالحيالعمال اجلزائريني يف الغالب ذوو منشأ اجتماعي 

يف ،"الذهنية الفالحية"يعرب عنه بـ الثقافة السائدة و�لتايل القيم اليت حيملها العمال متأثرة �ذا اجلانب وهو ما

  .اليت توجد عند عمال ا�تمعات املصنعة" الذهنية الصناعية"مقابل 

  العوامل املكونة للنسق القيمي للعامل اجلزائري.2

تساهم جمموعة من العوامل يف حتديد النسق القيمي للعامل،وتؤثر �لتايل على اجتاهاته حنو     

فتصرفات العمال .كما حتدد طرق معامالته مع زمالئه ورؤسائه ومرؤوسيه وأفعاله داخل املؤسسات.العمل

اخلربات اليت تسمح للفرد وأفعاهلم ال تنطلق من عدم،وإمنا تكون نتيجة تراكم جمموعة من األفكار واملعارف و 

وميكن   .األفكار واألحكام�حلكم على ما يدور حوله من األمور وتقييمها والتصرف إزاءها تبعا لطبيعة تلك 

  )2(:حتديد هذه العوامل فيما يلي

إذ أن أهم قاعدة ثقافية للعامل ،وتتمثل يف تقديس واحرتام العامل ملقدساته:العوامل الدينية *

اجلزائري هي معتقداته الدينية اليت تتمثل يف الدين اإلسالمي الذي يوجه السلوكات وحيدد التصرفات يف كل 

                                                           
  http://insaniyat.revues.org/1138927 /10/2015،11:30.مرجع سابق،مجال غريد)1(

النفس وعلوم معهد علم ،الثقافة والتسيري:بعنوان،إىل امللتقى الدويل حبث مقدم،"املؤثرات الثقافية على التسيري والتنمية"،عبد احلفيظ مقدم)2(

  .280ص،1992نوفمرب  28/30،جامعة اجلزائر،الرتبية
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هلذا فال غرابة أن يتأثر العامل �ذا املخزون القيمي يف حياته املهنية فهو يتأثر ،ا�االت االجتماعية واملهنية

  .تبع ذلك من جزاء وعقاب وهو ما يساهم يف حتديد قيم الفرد واجتاهاته حنو العمل�حلالل واحلرام وما ي

إن ما نشاهده اليوم من سلوكات وتصرفات واجتاهات العمال هو نتيجة املراحل :العوامل التارخيية *

راحل فم.مما ساهم يف تشكيل اجتاهات العامل حنو العملمر �ا ا�تمع عرب مراحل تطوره، التارخيية اليت

سامهت يف �خري وتعميق التخلف الثقايف واالقتصادي والتنظيمي فـي  االستعمار اليت مر �ا ا�تمع اجلزائري

وعمق يف مظاهر ،وهو مل يعمل على نشر رسالة احلـضارة بل استغل الوضعية املتخلفة للمجتمع،ا�تمع اجلزائري

شأ�ا رفع املستوى الثقايف واالجتماعي ألفراد ا�تمع �ي مشاريع من  وثقافة التخلف واخلرافة حيث مل يقـم

نسقه  بثقل األمناط الثقافية التقليدية والقيم الالعملية اليت تعـشش فـي ينوء ولكن جعل هذا الفرد،اجلزائـري

  .الثقايف

وهي تؤثر يف حتديد طريقة احلكم والتنظيم يف خمتلف املؤسسات السياسية :العوامل السياسية* 

  .اعية واالقتصادية وللطبيعة اخليار السياسي انعكاسات على تنظيم العمل وسلوكات املستخدمنيواالجتم

فالطابع املميز للتغريات التنظيمية اليت حدثت يف اجلزائر هو طابع إصدار القرارات اإلدارية دون  

إجراء دراسات ودون استشارة املعنيني �ذا التغيري استشارة حقيقية أي أن الطابع اإليديولوجي هو السمة 

تنظيمية اليت ميكن أن تنجح يف املؤسسات البارزة يف التغري دون دراسة معمقة لثقافة ا�تمع ولنماذج الثقافة ال

ورغم الطابع املركزي للقرارات والسلطة والنصوص فإن هناك حماولة إلدخال مفاهيم جديدة كقاعدة .اجلزائرية

ولقد جتلى ذلك بوضوح يف ميثاق الوطين للدولة اجلزائرية يف اجلزء اخلاص بتسيري املؤسسات ،لثقافة تنظيمية

كما أن هذه الوضعية .من أهم هذه املفاهيم التعاون واملشاركة العملية يف اختاذ القرار والنصوص املصاحبة له و 

املركزية للسلطة يف املنظمة اجلزائرية راجع إىل تكوين شرحية بريوقراطية ذات امتيازات ومصاحل تتناقض مع صاحل 

  ) 1(.العمال

مكانية تلبية احلاجات الضرورية وتتمثل يف مستوى الدخل الذي حيدد مدى إ:العوامل االقتصادية *

 تؤثر املواصالت عواملكما أن نقص وصعو�ت وسائل .مدى رضاه عن العمل واالجتهاد فيهللعامل و�لتايل 

  .ى مدى احرتام العامل لوقت العملعل سلبا

لكل جمتمع عادات وتقاليد تظهر وتتطور عرب العصور،و�لتايل تكون ظاهرة : العوامل اإلجتماعية *

  *.اجتماعية خيضع هلا األفراد ويسامهون بدورهم يف فرض احرتامها من خالل خمتلف الضغوطات االجتماعية

                                                           
  .مرجع سابق،دوركامي ميلإل قواعد املنهج العلمييف كتاب  خصائص الظاهرة االجتماعية:انظر  *



��زائر�ةالفصل الرا�ع                                                                               القيم والفعل التنظي�� �� املؤسسة ا  
    

 

 
117 

 

والقيم واألهداف اليت  واالجتاهاتوالثقافية للمجتمع اجلزائري حتدد معىن املواقف  االجتماعيةالبيئة ف

رأس هذه املؤثرات القيم اليت يؤمن مي للعامل وعلى ييؤمن �ا العامل و تفرز عدة مؤثرات على السلوك التنظ

وفيما يلي شكل توضيحي للعوامل املسامهة يف تكوين النسق .�ا األفراد وتظهر يف عالقا�م مع اآلخرين

  .القيمي

  يوضح العوامل املسامهة يف تكوين النسق القيمي للعامل اجلزائري:)04(الشكل رقم
  العوامل الدي�ية

  العوامل التار�خية

  الفعل التنظي��             قيم ثقافية             ال�سق القي�� للعامل                               العوامل السياسية

            واجتماعية                                                         العوامل �قتصادية

      عداد الباحثةإ:املصدر                                                                                                                         �جتماعيةالعوامل                    

   التناقض القيمي يف املؤسسة اجلزائرية.3

الثقافية داخل بني القيم واملعايري ،صراعات أو انسجام،هناك عملية تفاعل نشط من تناقض

وبني ،والعمال عادة اإلطاراتتتمثل صوره الصارخة يف اختالف املظاهر الثقافية والسلوكية بني .التنظيمات

  :ولعل من أهم مظاهر هذا التناقض يف املؤسسة اجلزائرية مايلي.خمتلف التيارات واالنتماءات الثقافية للعمال

ركز�  إذالكن ،اللغة العربية هي اللغة الرمسية للبالد أنمن املعروف :اللغة املستعملةتناقض  1.3

اذ ان اللغة السائدة يف املؤسسات ويف ،حتليلنا على املؤسسة اجلزائرية فإننا نالحظ بوضوح االزدواجية اللغوية

فان وجود لغتني يف ،كانت اللغة تعكس ثقافة وشخصية أي جمتمع  وإذا،معظم املعامالت هي اللغة الفرنسية

تتبىن الثقافة الغربية وتتعامل  اإلطاراتفنجد غالبية .ة اجلزائرية يعين وجود ثقافتني وشخصيتني خمتلفتنياملؤسس

بينما تنتشر األمية عادة بني العمال وال يتقنون اللغة الفرنسية ومييلون إىل التحدث �للغة ،�للغة الفرنسية

املديرين (قطيعة بني الفريقني  إىلويؤدي ،مة والقاعدةوهذا يؤثر على عملية االتصال بني الق.العامية أوالعربية 

يف  *أمحد بن نعمانوهذا ما عرب عنه .وما ينجم من نتائج سلبية تعيق أهداف املؤسسة).والرؤساء والعمال

تكوين طبقة اجتماعية تتمتع جبميع لغة أوىل يف اإلدارة اجلزائرية نتج عن بقاء اللغة الفرنسية ك"...قوله

   .)1(" االمتيازات يف احلصول على خمتلف املناصب يف املؤسسات الرمسية
                                                           

 وإلقاءھو اآلن متفرغ للبحث و التألیف  مؤلفا يف خمتلف جماالت 30له ما يربو عن ،عمل كعضو مبجلس األعلى للغة العربية ، 1944من مواليد   *

  .المحاضرات والمشاركة في الندوات العلمیة والثقافیة داخل الوطن وخارجھ

27ص،نقال عن عبد احلفيظ مقدم مرجع سابق)   1  )  
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إن واقع وجود صراعات بني األجيال هو تعبري عن وجود :تناقض بني الفئات العمالية 2.3

   .اختالف بني األفكار والقيم اليت حيملها الشيوخ والشباب

  تناقض القدمي مع احلديث 3.3

مشاريع التنمية وخاصة يف املؤسسات واملنظمات املختلفة مشكلة الثقافة  بعـد االسـتقالل واجهت

ا�تمعات ولكنه ينوء بثقل  فهو يتطلع إىل الرقـي والتقـدم كبقيـة،اليت يعاين منها ا�تمع واإلنسان اجلزائري

الثقايف و�ذا جند أنفسنا أمام ثقافتني خمتلفتني نسقه  األمناط الثقافية التقليدية والقيم الالعملية اليت تعـشش فـي

وبوسائل العمل واإلنتاج والتنظيم ،ثقافة تقليدية متأثرة �لعادات والتقاليد يف املنظمات واملؤسـسات اجلزائريـة

 يغلب عليها الطابع الرعوي والفالحي والتقليدي وحتكم يف الفرد روابط قبلية وأسـريه وقد كان،القدمي

يف مقابل ذلك جند ثقافة حديثة متأثرة �لقيم ،القيم التقليدية كونت ما يعرف عادة �لذهنية التقليديةقوية هذه 

وانتشار ،واالعتماد على النفس،والعشرية واألسرة السائدة يف هذا العصر من استقاللية وحرية أوسـع عـن القبيلـة

وهو ما يؤدي إىل تكوين مناذج معينة من التفكري ،تتطلبه من قيم وطرق تنظيم ومـا،املهن الصناعية واإلداريـة

هي ما يطلق عليها �لذهنية الصناعية إن احلديث عن القيم التقليدية والقيم احلديثة هنا ال ،والسلوك والعمـل

 والتعـاون،والتـضامن،فقيم الرمحـة،األخرى ذلك أن لكل ثقافة إجيابيا�ا وسلبيا�ا يعين تفضيل إحـداها علـى

وتقديس العمل واملنطق ،وقـيم احتـرام لوقت،هي قيم إجيابية وال جندها إال يف الثقافة التقليديـة...اخل...واإليثار،

وهلذا ،وال جندها إال يف الثقافة العصرية احلديثة أو الصناعية هي أيضا قيم إجيابية.اخل...واحرتام التنظيم،العملي

االستفادة  حتليل القيم اليت حيتوي كل منط ومعرفـة الطريقـة التـي جيـبالنمطني الثقافتني و  جيب التعرف على كـال

  .منها واستغالهلا يف ا�االت املهنية والتنظيمية

  :تناقض احمللي مع املستورد  4.4

يف تنظيم  صراعات بني خمتلف احلضارات اليت يتحتم عليها العيش جنبا جلنبهناك اختالفات و 

واليت ظهرت و   القيم احمللية هي نتيجة تفاعل العناصر الداخلية.تتمثل يف القيم احمللية و القيم املستوردة واحد و 

 أما القيم املستوردة فهي تلك اليت تظهر.طموحاتها�تمع ومشاكله واهتماماته و  متاشيا مع واقع تطورت حمليـا

أهدافها مث نقلت إىل جمتمعنا رغـم وانشغاال�ا و أم غربية بقيمها  يةشرق،وتتطور يف أوساط حضارية أجنبية

 املستوردة مع،دة يف طرق اإلدارة والتنظيم والتسيريتتمثل القيم املستور وا�تمعني و  اخـتالف احلضـارتني
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وهي أشكال غريبة وبعيدة عن النموذج ،املستوحاة من النموذج التصنيعي الذي تبنته اجلزائر.التكنولوجيا

  .)1( احمللي املطبوع �خلصوصيات الثقافية املتجدرة يف ذهنيات العمال اجلزائريني االجتماعي الثقايف

 ةنتيج ارتني ينتقل إىل داخل التنظيمـاتالصراع بني احلضمن هنا فإن االختالف و 

  .بني القيم املتضادة الصراعميدا� لالحتكاك والتناقض و ظيم وهكذا يصبح التن،ناقض ينب القيمالتاالختالفات و 

السليب على فعالية  آ�ر القيم املذكورة يؤدي دون شك إىل التأثريز�دة يف االختالف بني األهداف و إن ال 

  .التنظيمات

إحدى املفارقات العجيبة لتناقضات البنية الثقافية اجلزائرية اليت تتجلى أكثر فـي اختالل معايري  يهف

جانب التناقض الكامن يف نفوس األفراد بني  إلـى،ثل العليـاومعايري التقييم ومعايري االلتزام وامل،الصواب واخلطأ

هذه التناقضات وغريها أدت إىل ظهور فعل اجتماعي ،القول والفعل بني املظهر واجلوهر يف املواقف اليومية

وهو فعـل يتميـز بعـدم ،بل ختتلط الغا�ت �لوسائل،تتناقض فيه األهداف �لوسائل،يتسم �نه فعل متنـاقض

انعكس علـى  وهذا ما،والالعقالنية،وعدم االنسجام واالتـساق والالمعيارية،البدا�ت الصفريةو ،االستمرارية

فنجد مسؤول تتناقض أوامره وتوجيهاته لعماله ،املؤسسات املختلفة بصفة خاصة وعلـى،العمليـة التنمويـة عمومـا

 بـل،دم املثابرة يف العملوجتد العامل يتفنن يف أساليب التكاسل وع.فـي سلوكه الشخصي

  .أوقات العمل واحتـرام،واإلتقان،أنك جتد أن هناك رأي عام داخل املؤسسة ضد اجلدية يف العمل

  انعكاسات التناقض القيمي على أفعال العمال.4

 الثقافية والقيمية األسباباجع إىل تعاين املؤسسات يف اجلزائر من تداعيات اخللل الوظيفي الر       

جمموعـة مـن األمنـاط واملظاهر مما شكل ،تناقض تفاعل القيم االجتماعية عامة و التنظيمية خاصةأفرزها 

تبني أثر القيم كما اجلزائري   للعاملالسلوكية اليت تعرب عن التشابك والتناقض الظاهر يف بنية الثقافة التنظيميـة 

يف جمموعة من املظاهر  االنعكاسات نلخص هذهو ،العمالالسائد يف ا�تمع وانعكاسا�ا علـى سـلوكات 

  )2(:هي

                                                           
  .13ص،2007طبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ديوان امل،التسيري يف اجلزائرو الثقافة شري دمحم ،ب)1(

جامعة ،معهد علم النفس وعلوم الرتبية،الثقافة والتسيري:بعنوان،إىل امللتقى الدويل حبث مقدم،"تناقض القيم داخل التنظيم"بوفلجة غياث، )2( 

  218ـ ـ  217ص ص ،1992نوفمرب  28/30،اجلزائر
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إن عدم وجود إدارة قوية تستطيع معاقبة العامل والقيام �إلجراءات املناسبة :عن العملالتغيب  1.4

إال أنه حىت عند توفر وسائل ،ضده إضافة إىل سوء وسائل النقل الذي جيعل من الصعوبة احرتام وقت العمل

النقل فإن العمال تعودوا على اإلمهال والالمباالة نتيجة لقلة اإلنضباط السائد يف غالبية املؤسسات حىت 

وهذا نتيجة .واحرتام الوقت فأصبح عادة �درة وغري عادية االنضباطأصبحت عادة التغيب هي السائدة أما 

وعدم ،ولإلغرتاب الذي يشعر به يف حميط العمل،للدوافع يف العملولفقدانه ،للتذمر الذي يشعر به العامل

 سعيد شيخيحسب ما توصل اليه .يف ا�تمعات األكثر منوا اإلنسانإدراكه لقيمة العمل �لشكل الذي يراه 

     ."العملالعمال يف مواجهة "يف دراسته 

اإلنتاجية منها من ارتفاع يف تعاين بعض املنظمات وخاصة :ارتفاع مستوى حوادث العمل 2.4

نسب اإلصابة حبوادث العمل واألمراض املهنية وذلك نتيجة غياب سياسة سليمة للوقاية من احلوادث من جهة 

  .وغياب الوعي �ملخاطر املهنية وعدم أخذ العامل لإلحتياطات األمنية الضرورية من جهة أخرى

اإلدارة والعمال وصراعات بني أفراد عادة ما تكون هناك صراعات بني :صراعات العمل 3.4

  .خمتلف املناطق واجلهات وغريها من الصراعات اليت يكون سببها اخللفية الثقافية لألفراد

تتأثر العالقات بني املسريين والعمال �لثقافة اإلجتماعية والقيم التقليدية دون :طبيعة العالقات 4.4

ففي غالبية ،لقبلية هي اليت حتدد عالقات األفراد يف مواقع العملفالعالقات األسرية وا،اعتبار للقدرات املهنية

خمتلفة عن تلك اليت ينتمي إليها غالبية  مناطق و جهاتاحلاالت يرفض بعض املسريين بسبب انتمائهم إىل 

  .عمال املنظمة

 تشري هذه النزعة إىل السلبية يف العمل مما خيل �ملصلحة اخلاصة للفرد بطريقة:املصلحية 5.4

لدى املرؤوسني أن اهتمام الرؤساء  االقتناعولقد ترسخت قيم التضاد بني املنظمة وا�تمع حيث تولد ،مباشرة

يكمن يف استغالل مواقعهم يف السلطة ويف خدمة األغراض اخلاصة على حساب اخلدمة العامة 

املادية  االمتيازاتعلى السواء يف احلصول على أكرب قدر ممكن من  واملسؤولنيواقتصر تفكري العمال ،للمجتمع

التقنية وقد رافق هذه الظاهرة متركز األفراد يف املناصب اإلدارية على حساب اخلدمات ،اليت متنحها املنظمة

   .االنتفاعمن مصادر  بر قوالوظائف الفنية قصد الت

نظام احلوافز يف املؤسسات إىل الفعالية  يف ظل افتقار:عدم فعالية نظام الثواب والعقاب 6.4

نتيجة لعدم وجود آلة مؤثرة تنطلق من مبدأ ربط الكفاءة واحلوافز �لنتائج فكانت السلبية والالمباالة وظهرت 

  .واختفت القدرة على املبادرة واإلبتكار وروح املنافسة والتجديد والتطوير،قيم سلبية
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العمال وظروف عملهم وواقعهم املهين يؤدي بنا إىل  واقع إن البحث عن:اخنفاض الرضا املهين 7.4

مالحظة نوع من التذمر العمايل وعدم الرضا املهين وهو ما يسبب جمموعة من املشاكل وسوء التكيف وانتشار 

  .ظاهرة التسيب واإلمهال

صـعوبة االختالفات بني القيم داخل التنظيم يؤدي إلـى إن قوة التناقضات و :التكيف صعوبة 8.4

والتناقضات زادت  فكلمـا زادت االختالفـات.وعدم القدرة على حتمل ضغوط خمتلـف القـيم املتعاكسـة التكيـف

يستطيع التأقلم أو التكيف  والعامل الذي ال.أكثر قوةو صعوبة التكيف وأدت إىل انعكاسات أوسع مدى 

أنه استطاع رد لك يعتقد وبذ،من خالل عمله على تزعم األفراد داخلها كثريا ما يعوض ذلكداخل املؤسسة  

     .ه من خالل هذه السلوكياتاالعتبار لنفس

  )1(:ويف هذه املرحلة تربز مظاهر الفشل يف ثالث صور: فشل التكييف 9.4

  سوء العالقات اإلنسانية/ ا

حيث تتغلب القيم التقليدية على .واملسؤولني التكوين بني العمـالهناك اختالف يف درجات الثقافة و 

واالختالف قد يصل  هذا التناقض.ديثـة وتؤثر على سلوكات اإلطاراتذهنيات العمال بينما تتغلب القـيم احل

  .املشرفني و املسري ينخاصة بني العمال و اإلنسانية داخل التنظيم و  إىل درجة توتر العالقات

 نقصفاض الرضا املهين عنـد العمـال و العالقات البشرية يؤدي إىل اخنإن سوء : اخنفاض الرضا املهين/ ب

  .املبادالت و اخنفاض الروح املعنوية فز و الدوافع إىل جانب اإلجناز و احلوا

 اإلجهـادو تناقض القيم يؤدي إىل التعب و  مشاكل العمل و اخنفاض الرضا املهين:إجهاد الذهين والبدين / ج

دون بذل  اليت يتعرض هلا العامل مما يؤدي إىل حالة من اإلجهاد الـذهين والتعب البديننتيجة الضغوط النفسية 

  .اجلهد الذي يربز ذلك التعب

 االستجابة للمتطلباتعدم القدرة على مسايرة التغيري و إن صعوبة العمل يف التنظيم و : املواجهة 9.4

 الصراعاالنسحاب و هي ميكن حصرها يف ثالثة أمناط و ،ةيؤدي إىل ظهور آليات دفاعي

  .بيالتخر و 

  :رتنييكون يف صو و :االنسحاب/ ا

                                                           
   43ـ 42ص،2015،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعيةوفعالية التنظيمات،القيم الثقافية ،بوفلجة غياث)1(
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الذي يسمح للعاملني �جياد شغل  خاصة يف حاالت الرخاء االقتصاديو ،أما ترك العمل �ائيا -

ضغوطات  وط العمل يف التنظيم و ما فيه منالتعرض لضغ أحيا� يفضل العامـل البطالـة علـىو .مبؤسسة أخرى

  .تناقضاتو 

وجتنب  التمارضو  التغيـبالبقاء يف العمـل مـع التخلـف و  فتتمثل يف،نسحابية الثانيةالطريقة اإلأما -

  .إنتاج أقل ما ميكن إنتاجهالعمل بطريقة أو �خرى و 

 تكون يف صورة صراعات عماليـةواجهة املواقف بصورة أكثر عنفا و ويتمثل يف م:الصراع/ ب

  .القيمي للمشاكل اليت تظهر يف التنظيماختالفات واضحة على السبب واضطرا�ت و 

 جيد مربراإىل ختريب آلية حىت يتخلص منها و يكون كمرحلة قصوى تدفع العامل و :لتخريبا/ج

منها  شاكل اليت تعاينميكن التعرف على أسباب بعض امل،مما سبق.لو ملدة مقبوال للتوقف عن العمل و 

  .مستوى اإلنتاج وفعالية التنظيماتواليت تكون عادة ذات عواقب وخيمة على ،التنظيمـات

والباحثون إ�ر�ا وهي ختفي وراءها  الرؤساءتثري حساسيات ويتجنب  غريهاو  كل هذه املظاهر    

واختالف التصورات والقيم وصعوبة  االتصاالتدية معيقة وهو ما يؤدي إىل سوء ائاختالفات فكرية وعق

تعاين منه اهرة للخلل الوظيفي الذي تنتجه و منة و الظاملؤسسات وهي بذلك املؤشرات الكاالتعايش داخل 

  .�لقيم التنظيمية واالجتماعيةسبب إمهال ربط القيم الثقافة ب املؤسسات

    يف املؤسسة اجلزائرية ج من الدراسات املفسرة للقيم والفعل التنظيميمناذ :�نيا

مواضيع مستهلكة كثريا يف للتطرق إىل اجلديد يف هذه الدراسة وجتنبا  إلضافةمنا حماولة 

على اجلانب التسيري التقين  غالبا واليت تركز،*)لمؤسسة اجلزائريةالتسيري لنقصد هنا مراحل .(الدراسات

   .مهملة بذلك �ثري النسق االجتماعيللمؤسسة اجلزائرية 

 ،هذه الدراسة إليهتصبوا  مع ما تماشىاجلزائرية بطريقة خمتلفة تتناول املؤسسة  يف هذه الدراسة ار�ينا

يف مفهوم  �عتبار القيم االجتماعية حتصيل حاصالـ  ثر الثقافة عموماأ على تناول الدراسات اليت تربز ركز� إذ

اليت تناولت هذا عثر� على العديد من الدراسات  إننا وال خنفي.ريةاجلزائ املؤسسة ني يفلاعفعلى ال.الثقافة

                                                           
مرحلة التسيري ،)1971ـ 1965(،مرحل الشركة الوطنية)1965ـ 1962(مرحلة التسيري الذايت:هي لمؤسسة اجلزائريةل التسيريمراحل   *

إىل يومنا  1995(مرحلة اخلصخصة ،)1995ـ 1988(مرحلة استقاللية املؤسسات ،)1988ـ 1980(مرحلة إعادة اهليكلة ،)1980ـ 1971(االشرتاكي

  ).هذا
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 لكن حنن يف هذه الرسالة.ئيتطرقت له بشكل جز  أوة له دراسة كامل أسردتخمتلفة سواء  املوضوع بطرق

  :الدراسات لعدة اعتبارات أمهها سنركز على بعض

  .تتماشى مع هدف دراستنا أ�ا* 

 ملؤسسةاللفاعلني يف تربز اجلانب السوسيولوجي  إذ،سوسيولوجية املؤسساتكو�ا دراسات �تم ب*

 .اجلزائرية

 .يف خمتلف مناحي احلياة بعد االستقالل اهتمت بدراسة التحوالت اليت عرفها ا�تمع اجلزائري أل�ا*

 .من أزمات عرفته للمؤسسة اجلزائرية وماشاملة دراستها كانت *

 .العلمية والتطبيقيةو�مهيتها  التذكري �ذه الدراسات*

للطلبة ة يربامج الدراسالأساسية يف  تعتمد كدروس أن أمال،لفت االنتباه هلذه الدراسات وغريها*

  .)جتماع التنظيمعلم ا( صصني يف هذا ا�الاملتخ

شرتاكي إىل الدولة من منط التسيري االحتولت  حيث غرياتتعدة اجلزائر عرفت يف �اية الثمانينيات 

حتديث ذلك من خالل سياسة و ،ماعي قبل ذلك مس مجيع امليادينلكن التغري االجتو .منط اقتصاد السوق

فقد كانت ،املؤسسات العمومية مل تكن مبعزل عن هذه الوتريةو .العمل املأجورو ،عترقية ا�تمع بوساطة التصنيو 

شرتاكي التسيري االمن التسيري الذايت إىل التأميم و ف،يف تصور الدولة الوسيلة إلدخال احلداثة من الباب الواسع

ما تبعها من إجراءات و ،ق للمنافسةفتح السو االقتصاد احلر و مث إقرار ،يكلةإعادة اهلإىل اإلصالح و ،للمؤسسات

  .اخلروج من املأزق و جتاوز األزمة

ع يرج ال اإلصالحاتاهتمت �ملؤسسة اجلزائرية أكدت أن سبب فشل هذه وأغلب الدراسات اليت 

على الفعل  انعكاسا�ا وأبرزت،هذه الدراساتتناولتها  وإمنا هناك أسباب أخرى،املادية وال التقنيةاألسباب  إىل

دمحم بن ،جياليل اليابس،علي الكنز،سعيد شيخي،أمحد هين كل مندراســــة  مهها أ .التنظيمي للعامل اجلزائري

  .وغريها كثري...عيسى
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 Le produitرأمسال العالقات االجتماعية  الستثمارنتاج  الفعل التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية هو.1

du capital à investir relations sociales ) هينأمحد( 

اجلانب  إىلاملؤسسة العمومية سبب فشل  أمحد هينارجع الباحث  "الشيخ ورب العمل"يف كتابه 

هذا األخري .االستثمار واالقتصاد،اإلنتاج الثالث وتصورهم ملفهوم يف العامللسائدة االثقايف واملتمثلة يف العقلية 

 رب العمل من جهة( مزدوجة للفاعلني االجتماعيني إدارةأو يرتجم من خالل تنظيم  إنتاجيالذي يعد فعل 

حىت تصبح القوة الفردية للعمل قوة  التنظيم يدور حول التقنية والتدرج السلميهذا ،)من جهة أخرى واألجري

  .إلنتاجلإجتماعية 

الذي ينتج النجاح على مستوى سوق املكانة هو واخلدمات  األر�حالنجاح على مستوى سوق  إن  

جنده عند  عكس ما.مكانته االجتماعية عن طريق إعادة استثمار أمواله إنتاججند الرأمسايل يعيد  إذ،االجتماعية

يسعى رب العمل من  إذ،خيضع ملبدأ إعادة التوزيع الفردي املكون من الز�ئنالذي  رب العمل يف العامل الثالث

                    .إعادة إنتاج ذاته أو مكانته االجتماعية إىلخالله 

الطريقة اليت يستطيع من خالهلا املسري يف الدول الغربية احلصول على مراكز  أمحد هينقد أظهر و    

مث انتقل إىل رب العمل أو املسري اجلزائري أين حاول شرح سلوكه كصاحب مال أو كصاحب ،ومراتب عليا

فحسب الباحث الفرق ،ح هي اليت متيز أحدمها عن اآلخر�ا توزيع األر �ن الطريقة اليت يتم أليخلص إىل ،مركز

ح عرب خالل توزيع جزء من األر� يدعم مركزه من) رب العمل أو املسري يف البلدان الغربية (يتمثل يف أن األول

حه لعمل يف اجلزائر فيقوم بتوزيع أر�أما املسري أو رب ا.اخل...واألحزاب )الضرائب(الدولة ،املصنع:هيئات مثل

وذلك من ،مركزه ومكانته االجتماعية،خالهلا إىل احلفاظ على مصنعه لطرق اليت خيتارها هو واليت يهدف من�

  :)1(خالل تكوين شبكة أو قاعدة زبونيه عن طريق

  .ربط عالقات مع أصحاب النفوذ-

  .كسب الوالء وتعزيز القاعدة الزبونيةف  �دالتوظيف على أساس االنتماء القبلي والعشائري -

                                                           
قسم العلوم ،غري منشورةرسالة ،ماجستري يف علم االجتماع التنمية البشرية،رسالة  ثقافة املقاولة لدى الشباب اجلزائري املقاول  ،دراوي سفيانب:نقال عن)  1(

  .11،ص2015،جامعة تلمسان،بلقايد أيب بكرجامعة ،االجتماعية
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هي نتاج للتنظيم  وإمنا،املؤلف من عماله اإلداريليست نتيجة للتنظيم  من هنا جند قوة رب العمل

وإمنا ،ليس الربح على املدى البعيد واحتكار السوقللشيخ  األساسيألن اهلدف .االجتماعي املؤلف من ز�ئنه

فسلوك صاحب العمل إزاء العمال ،تثبيت التموينات واملستأجرين إىلهي وضعية نصف احتكارية �دف 

املتحصل ـ  اإلنتاجعلى وسائل  واظافحيحىت  ليس برفع األجور ولكن جبعلهم ز�ئنجعلهم أوفياء  إىليهدف 

أو تسرب أي تعطيل عن العمل  نحيدثو  وال ـ عند تعطلها إصالحهاإذ يصعب  عليها بصعوبة و�لعملة الصعبة

 .اإلنتاجألسرار 

فالنجاح .إعادة إنتاج مكانته االجتماعية عن طريق خمزونه املتمثل يف ز�ئنهالعمل  من هنا ميكن لرب

يرون أن عامل األخوة والزمالة هو احلل الوحيد  األفرادألن .هو جناح اجتماعي وإمناهنا ليس جناح اقتصادي 

  .املرموقة جتماعيةالواقع ااملعلى  إلحرازهم

أي يعتمد أساسا على الزمالة ،مالئياألخوي والزُ فالتنظيم يف العامل الثالث عموما يقوم على النموذج 

تكون مكانة رب العمل  فبقدر ما،وز�ئنه) الشيخ(بني رب العملعالقة الثقة و الشخصية والعالقات 

كما يعترب .كشيخ قبيلة  يعترب رب العمل نفسه قادرة على التوظيف ولديها من املنافع بقدر مااالجتماعية 

واملستمدة من املكانة والقوة اليت  مجاعتهمكانة وقوة السلطة اليت متتلكها  العامل لديه عامل دعم من خالل

  *النموذج الفيربي البريوقراطيمنوذج خيتلف متاما على  ذاوه.شيخها حيتلها

حقيقة مطلقة يف  إىلخيلص الباحث  األخويوبعد عقد مقارنة بني النموذج الفيربي والنموذج 

هو جمسد يف شبكة من  وإمناميكن أن نعترب الرأمسال جمسد يف األشياء  ال النموذج األخوييف أنه هي جمتمعاتنا 

  .العالقات الشخصية والزمالة

+ الوقت (كميعلى أساس   يشخص اليف مؤسساتنا  علاأن الف أمحد هينفحسب الباحث  إذن

يف شبكة  قاته واملكانة اليت حيتلهابنوعية عال فقيمته مرتبطة،ولكن على أساس عالقات )جمموعة األشياء

                                                           
*
  .1975دار الكتب اجلامعية،،اإلسكندرية،البريوقراطية احلديثة،دمحمدمحم علي  يف كتاب يالبريوقراطأسس ومبادئ النموذج :انظر 
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يف *الرأمسال االجتماعيدراسته حول دور يف  سير ميشال فو الباحث الفرنسي  إليهتوصل  وهذا ما.العالقات

  .احلصول على منصب عمل

الذي  **"االسم"الثالث وهي مسألةمسألة مهمة يف دراسته حول التسيري يف العامل ويضيف الباحث 

 وهذا االسم ال.املادة صريورةهي اليت تتحكم يف  األمساء صريورة إذيعد يف النموذج األخوي مفضل عن اجلدارة 

  .يعطى من طرف شبكة عالقات الزمالة يصنع ولكن

فا�هود املبذول ليس ،املهم ليس أن تنتج ولكن أن نستعمل إذن" الصدديف هذا  أمحد هينويقول 

ولكن ورائه جمموعة من األفراد جيب التعرف ،أو مكانة امسااهلدف من ورائه الكم من األشياء لكي تصنع 

     )1(.كى من طرفهمعليهم أو تزكيتهم حىت تُز 

يعود  ال أمحد هينحسب  اتنايف مؤسس الفعل التنظيميجناح وفعالية  إننستخلص من هذه الدراسة 

 الحتكاربعيدة املدى  إسرتاتيجيةواالعتماد على رؤية األمثل للموارد االقتصادية ورأس املال  إىل االستغالل

اليت ***ال االجتماعيامل رأس أو "ال العالقاترأمسل"األمثل �الستغاللومرهون  مبين هو فعل إمناو .السوق

  .يتمتع �ا الفرد داخل ا�تمع

عند االنطالقة الفعلية ،عن مركب احلجاريف دراسته علي الكنزالباحث  أيضا إليهوهذا ما توصل  

داخل املصنع فضلت تكوين عالقات جديدة يف التسيري وهي فئة من املسريين ظهرت حيث ،هلذا األخري

  .األخوي وغريها من العالقات اليت يعتمد عليها النموذج...على الزمالة وسوق املشرتية واجلهويةعالقات مبنية 

                                                           
رأمسال االجتماعي له أسبقية وأفضلية يف حصول األفراد على مناصب عمل،بتفعيلها واستثمارها يتمكن األفراد من بلوغ األهداف  سير ميشال فو يرى   *

جتربة املؤسسات املصغرة (دوافع إنشاء وسيريورة املؤسسة املصغرة لشباب البطالحول  كرمي شومياتألكثر تفاصيل حول هذا املوضوع أنظر دراسة . املرجوة

،رسالة دكتوراه يف علم االجتماع التنظيم والعمل،غري منشورة،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،جامعة )الناشئة يف اطار الوكالة الوطنية لدى الشباب

  .2011،)02(اجلزائر
  .هنا اسم الشخص إذ أصبح له دور مهم يف التنظيم األخوي الذي يعتمد على رأمسال العالقات االجتماعية �السماملقصود  **

)1(
،مذكرة ماجستري يف علم أثر القيم الثقافية على التسيري العقالين يف املؤسسة الصناعيةسفاصن سعيدة،يف الفصل الثالث من دراسة  وردت هذه الدراسة 

  81،83،ص ص2002منشورة،كلية العلوم االجتماعية،جامعة اجلزائر،االجتماع،غري 

حمللى،ويناظر هذا واستخدمه لوصف أنواع العالقات بني األفراد ىف إطار األسرة وا�تمع اجيمس كوملان مصطلح جاء به  رأس املال االجتماعي***

ترمجة دمحم اجلوهري ،موسوعة علم اجلتماع،جوردن مارشال أنظر( االقتصاد املستخدمان ىف علم ورأس املال البشرى يرأس املال املاد ياملصطلح مصطلح

  )651ص،،م2000،القاهرة،ا�لس األعلى للثقافة،املشروع القومي للرتمجة،ا�لد األول،وآخرين



��زائر�ةالفصل الرا�ع                                                                               القيم والفعل التنظي�� �� املؤسسة ا  
    

 

 
127 

غياب  أوليس مسألة منوذج أو تقنية اجلزائر  يف سبب فشل التصنيع واملؤسسات العمومية إذن

السبب هو مسألة اجتماعية ثقافية  وإمنا،بعض الدراسات إليه أزمة أموال كما ذهبت أوواملهندسني  اإلطارات

 .�لدرجة األوىل

  Le produit العمليف  لغياب هوية الفعل التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية هو نتاج.2

del'identité au travail L'absence )علي الكنز،سعيد شيخي( 

حول ظاهرة غياب العمال عن 1984عام دراسته �مع صناعي يقع يف منطقة رويبة طوال  بعد

 العمال عنغياب  أن إىل" العمال يف مواجهة العمل" بـمقاله املعنون يف *سعيد شيخيخلص الباحث العمل 

*هوية راجع لغيابالعمل 
d'identité *للشخصية أو هوية  العمل غري منتج إذا،يعاين منها العمال

ليس لديه  هذا يعين أن العامل اجلزائري.يف اجلزائرحيتوي على أي رفاهية اجتماعية  ال فالعمل املنتج،العامل

 كل طموح  أي،وسيلة لتحقيق أهدافه وال يعترب هذا األخري،العمل بتواجده من خالل والشعور اإلحساس

  )1(.ميكن حتقيقه من خالل العمل املنتج مستقبل الأو هدف أو 

ألن .دور حول حيا�م اليوميةولكن ي،ومشاكلهدور حول املصنع وتعبريهم ال ياألفراد يف كالم هلذا السبب جند  

فيها مثل أزمة اليت يتخبطون  حمصورة يف حل املشاكل االجتماعية وانشغاال�م أهدافهم

 ...الرشوة،الصحة،السكن

املرتبط  قوي بعدم تواجدهمالل امالعشعور نتيجة سبب غياب اهلوية يف العمل هو  ويرجع الباحث

واخرتاعا�م غري مدجمة  وابتكارا�م،اوالت اليت يقوم �ا العمال غري �رزةواحمل....بعدم قدر�م على التعبري

                                                           
*

  .ومناضل نقايباجتماعي �حث 

 واالنتماءات املتعددة اليت تعتربالقواعد ،القيم،حبيث متثل كل املعايري،للسلطة��ا التجربة االجتماعية والعالئقية " رونو سان سوليوحسب هلوية تعرف ا * *

  opcit., " Renaud Sainsaulieu, , L’identité au travail: أنظر."املرجعيات اليت يتم تعريف أعضاء مجاعة العمل من خالهلا
(1)Saïd CHIKHI ,"Les ouvriers face au travail au C.V.I" , Cahiers du CREAD n°9, 1er trimestre, Centre de 

Recherche en Économie Appliqué  pour le Développement, 1987, pages 33-52, sur le site web : 

www.cread.com . 
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إنشاء جمال لتبادل  إىلمل يسعى  إذ،يعين أن املصنع ليس جماال للمشاركةهذا ،غري معرتف �ا وإمكانيا�م

  )1(.وإجياد وجتسيد الذكاء يف املؤسسةاملعلومات واالتصال 

يف ظروف التهميش *ولكن يرفضون فعل ذلك اإلنتاجرفع  ؤكد الباحث أن العمال قادرين علىي

كما .تعطل الوسائل إىلولكن يرجعون �خرهم يف الغالب ،للعمللتايلوري املفهوم ا فهم يعون جيدا،االجتماعي

املؤسسة مل  إنمعلنني بذلك  املتعددة**األوقات امليتة ن جهودهم عن طريقبذرو ويُ ،يعملون �نتظام ال إ�م

  .تنجح يف التسيري كمصنع والدولة كمقاول صناعي

النموذج الذايت أو  األضرار اليت تسببها املصنع والذي مل مينح هلموحىت يرد العمال على 

كّون العمال جمتمعا مواز� مبين على أساس اجلهوية .االعرتافأدىن وا�تمع الذي مل يعطي هلم .الشخصي

  )2(...واالنتماء الديين واالنتماء العائلي

 اجلزائرية املؤسسةيف  ظاهرة الغياب حول سعيد شيخياليت قام �ا الباحث  الدراسة هذه لخال من

  :واملتمثلة يفيف املؤسسة يقوم �ا العمال  السلبية اليت التنظيمية فعالاألحاول حتليل الباحث أن  نستخلص

 الغياب وعدم االنضباط. 

   اإلنتاجكبح تراجع املردودية  بسبب. 

 غياب النوعية يف العمل. 

 اللجوء اىل الروابط العائلية واجلهوية والدينية.  

وسيلة من وسائل الدفاع ملواجهة هي أو العمال  يعيشو�ا رد فعل أو مقاومة للحالة اليتاعتربها  إذ

فهم ينفرون من التحمل النهائي لكيا�م  .واستحالة الدخول فيها املتطورة التناقضات املوجودة يف احلياة

                                                           
)1(  Ibid. 

ون مسبقا على حتديد كمية وهذا املصطلح يعين أن العمال يتفق اإلنتاجكبح أطلق سعيد شيخي على هذه العملية مفهوم  *

  .لوضع القائماه احلالة تربز حالة من الرفض والتمرد على وهذ،اإلنتاج

  .�يلور حول احلركة والزمنطالع دراسة فريدريك " األوقات امليتة"فهومم للمزيد حول  **

)2(
 Ibid 
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عمل �أليدي واألرجل "قيم قدمية ولكن ألن كيا�م ذلك يعين فقط  إىلن ذهنيتهم ترجع ألليس ،كعمال

  ."وغياب اليقني للتمسك به

قدم فيها حتليله حول عدم " العمال يف املصنع"دراسة أخرى بعنوان  سعيد شيخيكما قدم الباحث 

 crise" العمل أزمة" طرح مفهوم جديد أطلق عليه مفهوم النجاعة وأسباب عدم فعالية املؤسسات اجلزائرية إذ

du travail فهو ذو ذهنية ،الذي ال يفقه العمل الصناعي،فسر فيه قيمة العمل الصناعي عند الفرد اجلزائري

و�لتايل فإن .ريفية انتقل إىل العمل يف املصنع الذي يتطلب شروط خاصة ال تتماشى مع البيئة اليت جاء منها

ألن هناك .القطاع الصناعي وإمنا هي أزمة يف ا�تمعأزمة العمل هذه حسب الباحث هي ال تقتصر على 

  )1(.تناقض بني حياة العامل من جهة وجمال عمله من جهة أخرى مما جيعله يف اغرتاب

ويف هذه املرحلة ،فالتغيب كظاهرة مست كل فئات العمال،التغيب املستمر إىل العامل يلجأوعندها 

ولكنه يفعل ذلك ألنه مل يعد يف ،م يف شروط العمل يف املصنعالعامل مل يعد يتغيب ألنه غري قادر على التحك

فالعمال ال جيدون راحتهم يف العمل ليس ،مقدوره التحكم يف احلياة اخلارجية املتمثلة يف املشاكل االجتماعية

هذا التالشي العام لالنضباط .ولكن ألن العمل ال يسمح هلم بكسب حيا�م،أل�م يرفضون العمل يف حد ذاته

  )2(.متنع من تكوين هوية عمالية،هذه التصرفات السلبية للعمال وكل

 Re-production لقيم ا�تمع إنتاج إعادةالفعل التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية هو .3

des valeurs de la communauté  )سعيد اعمر،اجلياليل اليابس( 

  *ياليل اليابساجلحاول الباحث " الرأمسال اخلاص وأر�ب العمل لصناعي يف اجلزائر"  يف مقاله

فحسب .الظروف التارخيية للمجتمع اجلزائري إىل�لرجوع زائرية وهذا اجل املؤسسة إليهااليت آلت  األوضاعتفسري 

فهو جمتمع قبلي يعتمد على خصوصياته يف املاضي  إىلنفهم ا�تمع اجلزائري البد أن نرجع  لكيالباحث 

  .القائد وجملس القبيلة إىلختضع فيه اجلماعة ،العائلة املمتدة

                                                           
  :للمزيد حول املوضوع أنظر)1(

Saïd CHIKHI, Le travail en usine, Cahiers du CREAD n°4, 4ème trimestre 1984, pages 5-35. sur le site 

web : www.cread.com . 

( 2  ) Saïd Chikhi , "Les ouvriers face au travail  " ,opcit. 

.بمدینة سیدي بلعباس 01/01/1948ولد البروفیسور جیاللي الیابس بتاریخ   *
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وهذا ،ولوية للدولةبعد االستقالل بفضل النظام االشرتاكي الذي يعطي األ إنتاجه أعيدوهذا التصور 

الذي متثله يف جعل العمال يف املؤسسة اجلزائرية حيافظون على التصور املتمثل يف خضوع اجلماعة للقائد  ما

فهي من تتكفل �لعمال .كرست هذه األفكار والتصورات من خالل خطا�ا الرمسياليت   املؤسسة الدولة

 العاطفة هي اليت حتكم العالقات داخل مؤسساتنا العمومية أصبحتو�ذا .وتتدخل لتغطية عجز املؤسسات

اليت م مبثابة األ هذه األخرية إىلداخل املؤسسة ينظرون جند العاملني  إذ،سعيد اعمرعلى حد تعبري الباحث 

أي عمل ،ومتدهم خبيارا�ا دون أن يكون هناك مقابلمنها أن تعطف عليهم فينتظرون ،ى أوالدهاعل تعطف

حسب  هافنميكن أن نص.عقالنيةغري ات يسلكون سلوك نيوخاضع ني�بع نياجلزائري لعماو�ذا أصبح ال.منتج

   .* ) ةالوجداني( ةل العاطفيافع�أل ماكس فيربمعايري الفعل عند 

املشاكل اليت تتخبط فيها  أن إىل"رالتصنيع يف اجلزائ"كتابه   يف سعيد اعمرولقد أشار الباحث 

ه الباحث �ملخرب احلقيقي سوسيولوجية آتية من ا�تمع اجلزائري الذي يشبهتتمثل يف عناصر  اجلزائرية سةاملؤس

�جتة عن التنشئة االجتماعية  أثرياتوهذه الت،املؤثرة على بنية املؤسسةالظواهر السوسيولوجية  يشمل خمتلف

على منو املؤسسة وتظهر سلبيات هذه التنشئة يف متركز السلطة وغياب واليت انعكست .للفرد اجلزائرياخلاطئة 

  .كل فاعل داخل املؤسسةاليت يتوقف عندها   واملسؤوليات الوعي يف فهم احلدود

اليت يتعامل �ا يف مؤسسات الدول  فقد اوجد العامل اجلزائري لنفسه تقاليد غريبة عن 

   ) 1(:تنقسم إىل صنفنيفالرتكيبة البشرية يف املؤسسة اجلزائرية ،املتقدمة

  وهذا  حبكم تنشئتهصنف املسؤولني الذي تغلب عليهم صفة التسلطية واالستبداد 

على  ولو كانعدد من االمتيازات ومتتني مناصبهم حىت احلصول على أكرب حياول هذا الصنف .االجتماعية

 .املصلحة العامة للمؤسسةحساب 

 ليس عن طريق العمل املنتج املؤسسة صنف العمال الذين حياولون بدورهم كسب مكانتهم يف 

 إىل تم اللجوءكما ي.أو التودد إليهم،لكسب عطفهمالتحايل وحماولة التقرب من املسؤولني ولكن عن طريق 

   .يف املؤسسةحلماية مصاحلهم وتواجدهم  سياسة التكتالت

                                                           
*
  .في الفصل الثالث من ھذه الدراسة،عند ماكس فیبر أنواع الفعلأنظر  

 )1(
  95ص،سابقمرجع ،سفاصن سعیدة 
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دمحم (الفعل التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية هو نتاج للممارسات السلطتية والزبونية .4

  )املهدي بن عيسى

القوانني التنظيمية  أن تبني له لواقع املؤسسة اإلقتصادية يف اجلزائر من خالل دراسته وحتليله      

الوظيفي وفق  أي ال �يت لتكريس الدور،والفاعلية ومعايري النجاعة والرمسية ال �يت موضحة وشارحة لقيم

 أن السلوكات الفردية للعمال أو املسريين على حد كما الحظ،معايري ومقاييس اجلودة أو مقاييس الفاعلية

اخلاصة لكل فرد فيها وليس من أهداف  اإلسرتاتيجية اجلزئية املنطلقة من األهداف السواء تتحكم فيها

تعمل منفصلة عن  أي أن اإلسرتاتيجيات الفردية.اإلسرتاتيجية الكلية للمؤسسة إسرتاتيجية جزئية من

  هذه اإلسرتاتيجية الفردية تنطلق من األ� الشخصي وليس من أ� .عليها اإلسرتاتيجية الكلية للمنظمة ومتمردة

�بعة من املصلحة الذاتية حكم فيها اإلسرتاتيجية الشخصية فالسلوكات واألفعال اليت تت.اجلماعة أو أ� املنظمة

  .السلطتية والزبونية عليها الباحث أطلق

 أدىن  االقتصاديفيه التنظيم  يعرب هذا املصطلح عن واقع متقهقر ومتدهور يفقد:السلطتية

وذلك ،لعدم قدرته على إجناز األهداف اليت أنشأ من أجلها �لفاعلية املطلوبة وأدائه لوظائفه استمرارهمقومات 

 .من أجل حتقيق األهداف اليت وجدوا من أجلها يف املنظمة عوامل التضامن بني األفراد املكونني لهلغياب 

الدمج والضبط  آلياتعلى حتقيق ،يف املقاربة النسقية ر عدم قدرة النسق الثقايف الفرعيعىن آخمب

وجود السلطتية كمنطق ألن ،لألهداف يف توجيه السلوكات واألفعال وفق متطلبات النسق الفرعي اإلجتماعي

وعي األفراد من  انتقالعلى  موجهة لسلوكات وأفعال العمال داخل املؤسسة هو مؤشر ثقايف وعقلنة شخصية

 حبيث يصبح الفرد العامل ال يرى نفسه عضوا وجزءا.املؤسسة إىل مستوى أ� الفرد مستوى أ� اجلماعة أو أن

  .يكون مركز هذا الكل ى أنمن الكل بل يرى نفسه مركز هذا الكل أو يعمل عل

    اليت تقوم على املعاشرة واملآنسة فالسلطتية ال تنفي الرتابط اإلجتماعي أو العالقة اإلجتماعية 

 )  (La sociabilitéأو وظيفية  تنفي أن يكون هذا الرتابط أو هذه العالقة توجهها قيمة لكنها

  :)1(فوجود هذه العالقة يكون من أجل.حضارية

  .مصلحة ذاتية شخصية يف املقام األولحتقيق ـ 

                                                           
املركز ،واالنسانية جملة العلوم االجتماعية،01العدد،"التنظيم الصناعي يف اجلزائر العقلنة يف مقاربة سوسيولوجية لتحليل أزمة"دمحم املهدي بن عيسى،)1(

  .71ص،1998ورقلة،،اجلامعي
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  .محاية مصاحل حصل عليها الفرد من وجوده يف التنظيمـ 

اجلماعة املهنية اليت يعمل معها إىل  و�لتايل إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة املؤسسة أو

 ءاملهنية سوااجلماعة  فإنه يضحي مبصلحة املؤسسة أو،يوفق فيها بني املصلحتني درجة ال يستطيع فيها أن

فيصبح للفرد يف هذه احلالة قضا� ختدم مصلحته .ذلك بصورة مباشرة وصرحية أو بصورة غري مباشرة وضمنية

 تمهما يكن من أمر فإن سلوكاو .الذاتية أكرب وأوسع وأهم من القضا� اليت ختص دوره الوظيفي أو تعرقله

 والذي يقتضي �ا اإلقتصادية والدور الوظيفي املرتبطوأفعاهلم تكون على حساب قيم ومقومات العقلنة األفراد 

ففي الثقافة .مستقبلي مجاعي حضاري التضحية بكل ما هو آين مصلحي نفعي ذايت من أجل ما هو

الشخصية وليس على أساس  والرتتيب اإلجتماعي داخل املؤسسة على أساس املهارة السلطتية تعطى املكانة

للمكانة على  إذن تكون األمهية.التفاين يف خدمة غاية وأهداف املؤسسة اجلهد املبذول أو على أساس

  .أولوية احلقوق على الواجبات فتسود،الكفاءة احلقيقية حساب الدور واملهارة الفردية وعلى حساب

 بيار "اجلزائر عندالدراسات السوسيولوجية يف  يف ذا املصطلحعلمي هل استعمالأول :الزبونية

اإلجتماعية والثقافية  كغريها من القيم،أن الزبونية استخلص الباحث من كتا�ت هذا األخري وقد"*بورديو

جمموعة إجتماعية معينة لتكريس روح التكافل والتضامن اإلجتماعي فيها يف  واألفعالتقود السلوكات ،األخرى

  .بدون حسا�ت إقتصادية لدى أفراده

الروابط اإلجتماعية يف  من آليات الدمج اإلجتماعي خلدمة آليةقيمة ثقافية تعترب  الزبونيةف إذن

 �ذا فوجود الزبونية وبقائه استمرارهالدموي وخلدمة هذا الرابط والعمل على  شكلها اخلام القائم على الرابط

 سخروا خلدمة بعضهم البعض والعمل على حتقيق مصاحلفيه يُ  املعىن يعترب كقيمة عادية جتعل من األفراد

املعىن تنطلق من العالقة  �ذا فالزبونية.البعض شيئا مقدسا كقداسة العالقة الدموية اليت تربطهمبعضهم 

  .)1(وتنتهي إليها االجتماعية

وبذلك ،لكن املعطيات امليدانية تؤكد أن احلسم كان لصاحل متطلبات تكريس السلطة الذاتية 

يعد النسق الفرعي  مبعىن آخر مل،األفعال والسلوكاتتدهورت القيم ومل تعد ثقافة املؤسسة هي اليت حتكم 
                                                           

احمللي يف حميط وجمال الذي من املفروض أن تسود فيه قيم وعالقات  �تمعمؤشر سليب يدل على استمرار قيم وعالقات ا الزبونية�ن  بيار بورديويرى   *

ية األخرى يصبح حديثة أساسها وقوامها العقلنة اإلقتصادية ال غري،ألن وجود قيم الكرامة والشهامة والتكافل اإلجتماعي إىل غري ذلك من القيم اإلجتماع

فالزبونية كقيمة ثقافية وإجتماعية تكرس الوساطة بدافع دموي وثقايف او إجتماعي وتتم يف جمال .ديثةأمرا ال معىن له يف جمال املؤسسة الصناعية الرأمسالية احل

  .تمع احلديث تتناقض متاما وروح الثقافة اإلقتصادية الرأمسالية واليت ال قيمة فيها إال ملا يتم بدافع املنفعة اإلقتصادية�مؤسسات ا

  .154،مرجع سابق،صسة كموجه للسلوكات واألفعال يف املنظمة االقتصادية احلديثةثقافة املؤسمحد املهدي بن عيسى، )1( 
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من  هذا،ومل تعد هناك عالقة وظيفية بني هذين النسقني الفرعيني لألهدافللثقافة يف خدمة النسق الفرعي 

 �الااإلسرتاتيجي و  �الاالثقايف و  �الامل تعد هناك عالقة متصلة ومتوازنة بني  منظور املقاربة النسقية كما أنه

 اإلسرتاتيجي اجلزئي املنطلق من مصلحة �الا يف هذا التوازن بسيطرة ا اختاللهناك  أصبحبل ،التنظيمي

  )1(.وهذا من منظور مقاربة الفعل اإلجتماعي،األخرى �الااألفراد املتواجدين يف املؤسسة على �قي 

خدمة األهداف اإلسرتاتيجية يف  و�لتايل مل تعد الزبونية كوسيلة يف خدمة الثقافة احلديثة أو 

جاءت لتكريس ونية فالزب وعليه.�لسلطتية الباحث عليه أصطلحخلدمة ما  والالعقلية أ بل خلدمة،للمؤسسة

احلديثة اليت هي جمال هلذه  يف املؤسسة اإلقتصادية)خذ وهات("سلعي"يف شكل تبادل عالقات إجتماعية تتم

بل خلدمة ،وخدمة اهلدف الذي من أجله وجد األفراد يف املؤسسةفهي وسيلة أو طريقة ليست لتنمية .العالقة

احملركة للعالقات  �لرغم من أن السلطتية هي القوة،وتنمية وتوسيع هامش املناورة ورصيد السلطتية لألفراد فيها

فالعالقة بينهما ،بدورها للسلطتية إمكانية وجودها وإستمرارها وتنميتها فالزبونية متنح.اإلجتماعية يف تنظيم ما

 استعمالألن ،تيكيا ديناميكيا مكلف وغري إقتصاديد�لي إذن هي عالقة تالزم حبيث تشكالن معا نظاما

إجتماعي أو بناء إجتماعي على أساس احلافز  الزبونتية يف املؤسسة اإلقتصادية يعمل على �سيس لشكل

لشخص  واالستسالممن أجل شراء اخلضوع وغالبا ما يكون هذا احلافز ،غري املباشر املادي املباشر أو

بل لدينا ثقافة أفراد داخل  االصطالحيو�لتايل ليس لنا ثقافة مؤسسة �ملفهوم .السلطتية وليس للتنظيم ككل

 االقتصاديةوهذا ما مييز املؤسسة ،�ااملؤسسة اليت تؤطرها وتوجهها اإلسرتاتيجيات الذاتية اخلاصة �صحا

  .العمومية يف اجلزائر
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  للدراسة اإلجراءات امليدانية: أوال

بنــاء املوضــوع  الـذي شـكل القاعـدة األساسـية يفسـة و اللدر  املنهجيعن اإلطار  الفصل األولنا يف ملكت

املتعلقة الدراسات السابقة و  انطالقــا مــن،املقــابالت االستكشــافيةءات و �عتبــاره مرحلــة تتســم �ســتثمار القــرا

  .الدراسةمبوضوع 

مـة امليـدان ءإىل مال امليـدان للدراسـة مـن حيـث التطـرقإلطـار املكـاين و لثابـة حتديـد هـو مب الفصـلهذا 

ملة يف عمليــة مجــع التقنيــات املســتعاملــنهج و  مث اعتمـاد منهجيـة عمـل تتمثـل يف حتديـده،بـ للدراسـة والتعريـف

  .سةرادتوضيح خصائص جمتمع ال ليــتم اســتعمال أدوات إحصــائية مــن أجــل،املعطيــات

  :جماالت الدراسة .1

 بشر�واضحة مكانيا  نظرا لتأطري الدراسة حبدود،االجتماعي الدراسةإن جمال الدراسة حمطة أساسية يف 

ط غري امليداين حتيله وتوجهه ارتباطا �شكالية الدراسة كما ختلصه من اختال الدراسةة يف يضرور وهي ،وزمنيا

املشتغلني يف هتمام الو .الدراسةمشكلة و فتحدد بذلك تصنيفا يرتبط �الختصاص علمي سواء مكا� أو زما�،

هي ا�ال اجلغرايف أو  أكد هؤالء على ثالثة جماالت رئيسية،االجتماعي �مهية حدود الدراسة الدراسة

  .مث ا�ال الزمين ا�ال البشري،املكاين

  :املكاين واجلغرايف ا�ال 1.1

 الفرضيات امليداين أي مكان التحقق من الدراسةيقصد ��ال اجلغرايف عادة النطاق املكاين إلجراء 

الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وقدمت إجراء الدراسة امليدانية مبديرية .لإلجابة على اإلشكال املطروح

 20حي  يةغرباليقابلها من الناحيـة ،شرق مدينة ادرار اإلداري يتقع �حل عمومية مؤسسةوهي .�درار

حيدها من الشمال مديرية الصحة ،...)مسكن 96،مسكن60(اء سكنيةحيأ يةشرقناحية الالـ ومن،أوت

مت اختيار هذه املديرية نظرا .التسيري العقاريالرتقية و ديوان ومن اجلنوب ،املستشفيات وإصالحوالسكان 

  :لعدة اعتبارات أمهها

  تتوفر يف هذه املؤسسة كل اخلصائص واملتطلبات التنظيمية املتماشـية مـع أبعاد ومؤشرات

 .وهلـذا فهي تشكل جماال منوذجيا ألجرائها،الدراسة
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  سهل عملية التواصل مع املبحوثني  ماوهذا .حد األفراد العاملني �ذه املؤسسةأكون الباحثة

 .واحلصول على املعلومات الالزمة

 ات اخلاصة �لعمال علومكذلك تواجد� �ذه املؤسسة ساعد� يف احلصول على العديد من امل

 .املالحظة �ملشاركة�العتماد على وسري العمل 

  الذين  القادة من حيث أوهيكلتها  �عادةهذه املؤسسة عرفت عدة تغريات سواء متعلق

مما انعكس *.والذين تراوح أسلو�م يف التسيري بني التطرف يف اللني أو التطرف يف الشدة قاموا بتسيريها

   .املؤسسة هذه على القيم والفعل التنظيمي للعمال يف

  :حملة عن املؤسسة

لقانون  موظفوها ضعخي _ جهاز عدم الرتكيز االداري _عبارة عن مرفق عام ذو طابع إداري  هي      

املتضمن  2003جوان  24املؤرخ يف  233 – 03رقم  يأنشئت مبوجب املرسوم التنفيذ)1(الوظيف العمومي

على إنشاء حيث نصت املادة األوىل منه ال،تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتص

  )2(.واالتصال تدعى املديرية الوالئيةمديرية والئية للربيد وتكنولوجيات اإلعالم 

عن مجلة اإلصالحات اليت طرأت  واالتصال اإلعالماملديرية الوالئية للربيد وتكنولوجيات انبثقت     

املنظم للقواعد العامة  2000أوت  05املؤرخ يف  03ـ  2000على قطاع الربيد واملواصالت مبوجب القانون 

بريد اجلزائر "�عتبارها امتداد لدور الوزارة على املستوى احمللي �لتنسيق مع مؤسسيت ،لقطاع الربيد واملواصالت

  .من أجل النهوض �لوالية يف جمال الربيد واالتصاالت على حد سواء،"واتصاالت اجلزائر

                                                           
ل على احلضور للعمل وال يعتمد على  تقسيم العمل بني ماعأي حياسب  فهو ال املنفتح يف التسيري �سلوبهلقد قام بتسيريها قبل املدير احلايل مدير عرف   *

شدد املدير احلايل يف فكلما ،فهذا املدير �لنسبة للعمال مدير جيد وهم يرتمحون على األ�م اليت كان يسري فيها املؤسسة.يعمل مع جمموعة فقط وإمناالعمال 

  ."حلاج قادةهللا يرحم ا�مات ا" يقول أحدهم   اإلجراءات املتعلقة �النضباط

ساعات عن أما املدير احلايل فهو غري حمبوب وغري مرغو� فيه ألنه معروف بصرامته يف التسيري خاصة ماتعلق �نضباط العمال فهو حياسب العمال �ل

  ويتساءلون مىت يتقاعد؟احلضور وخيصم من رواتبهم وأحيا� يفاجئهم  بز�رة مكاتبهم،كل هذه األفعال مل تروق للعمال،مما جعلهم ينفرون منه 
 16املؤرخة يف  46املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،اجلريدة الرمسية،العدد   2006جويلية  15املؤرخ يف  03 – 06األمر رقم ) 1(

  .2006جويلية

واالتصال  اإلعالماملتضمن إنشاء املديرية الوالئية للربيد وتكنولوجيات  2003يونيو  24املؤرخ يف  233_ 03من املرسوم التنفيذي رقم 01ملادة ا)2(

  .2003يونيو29،املؤرخة يف 39ددالع،الرمسية اجلريدة،وحيدد تنظيمها
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من رسوم ر�سي بعد اقرتاح مبمدير معني  واالتصال اإلعالماملديرية الوالئية للربيد وتكنولوجيات سري ي

  )1(:ومها عض اجلوانب اخلاصة �ملسار املهين للموظفني�تمان بب إىل جانب املدير هناك جلنتنيالوزير الوصي،

  ممثلي املوظفني ،ممثلي اإلدارة،املدير الوالئي رئيسا :تتكون من :اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء

 .وهذا يف عهدة مد�ا ثالث سنوات.التأديب،الرتقية،جتتمع هذه اللجنة من أجل الرتسيم.املنتخبني

 اللجنة التأديبية االستشارية املتساوية األعضاء اخلاصة �ألعوان املتعاقدين.  

  اهليكل التنظيمي للمؤسسة

هي كما  املكاتبم كل واحدة منها جمموعة من ضتصاحل و أربع ممن لمديرية ليتكون اهليكل التنظيمي  

  )2(:يلي

  وهذا األخري خدمني ومكتب امليزانية والوسائل،وتضم مكتب املست :والوسائلمصلحة اإلدارة

  .ينقسم إىل مكتب خاص �ألجور ومكتب خاص �مليزانية ومتابعة املشاريع

 وتضم مكتب الدراسات واإلحصائيات ومراقبة املصاحل املالية الربيدية :مصلحة الربيد 

  .واملالية الربيدية�إلضافة إىل مكتب تطوير الشبكة الربيدية 

 جمتمع  وتضم مكتب تنشيط جمتمع املعلومات ومكتب ترقية :مصلحة جمتمع املعلومات

  .املعلومات

 لإلعالم  وتضم مكتب تطوير املنشآت األساسية :مصلحة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

راقبة وترقية تكنولوجيات اإلعالم واإلحصائيات وامل�إلضافة إىل مكتب الدراسات واالتصال،

  )01أنظر امللحق رقم(.واالتصال

  )3(:تتوىل مديرية الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال املهام التالية :املديرية الوالئيةمهام 

                                                           
 25/02/2016بتاريخ .رئيس مصلحة اإلدارة والوسائل �ملؤسسةالسيد كنيز عبد الرمحان،هذه املعلومات مت احلصول عليها عن طريق مقابلة مع )1(

  .14:30الساعة 
اجلريدة ،السابق الذكر،233ـ 03املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2012يناير 09املؤرخ يف  15ـ 12من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة )2(

  .36ص،2012فرباير 12املؤرخة يف  06العدد ،الرمسية
)3 (

  .املرسوم التنفيذينفس من  02المادة 
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السهر على تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقني �لربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيات *

  .واالتصالاإلعالم 

والسهر على شروط دوامها واملواصالت السلكية والالسلكية، التأكد من السري العادي لشبكة الربيد* 

  .واستمراريتها وأمنها وكذلك احرتام املقاييس املقررة يف هذا ا�ال

ة السلكية والالسلكية وفق الرتتيبات القانوني السهر على تقدمي اخلدمة العامة للربيد واملواصالت*

  .والتنظيمية

السهر على التأدية احلسنة للخدمة العمومية وتنسيق استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وكذا *

  .تطوير اإلدارة االلكرتونية واخلدمات على اخلط

  .قيام أعوا�ا املؤهلني قانو� �جراء املراقبة والتفتيش وفق القوانني والتنظيمات املعمول �ا يف هذا ا�ال*

وإبداء .حتديد املناطق غري املوصولة أو الضعيفة الوصل بشبكات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية*

الرأي يف برامج بناء واقتناء مكاتب بريدية جديدة وهياكل املواصالت السلكية والالسلكية اجلديدة �دف 

  .ضمان أحسن تغطية على إقليم الوالية

تطوير شبكات  الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيات  القيام بدراسات السوق يف إطار*

  .اإلعالم واالتصال

املشاركة يف إعداد املخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية املسجلة يف املسامهات النهائية وتقدمي *

  .النتائج النهائية

القطاع على نشر خمطط النجدة وتنفيذ  يالسهر �نتظام على إجراء تدريبات جتريبية من طرف ومتعامل*

  .املخططات االستعجالية واألمنية املكيفة مع املخاطر الكربى

التنسيق مع السلطات املختصة الستعمال شبكات املواصالت السلكية والالسلكية واإلعالم واالتصال *

  .ألغراض الدفاع الوطين
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م واالتصال وحتليلها السيما لدى املصاحل مجع املعطيات اإلحصائية حول الربيد وتكنولوجيات اإلعال*

اخلارجية التابعة للقطاعات األخرى ومتعاملي الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وموفري خدمات 

  .االنرتنت ومتعاملي اخلدمات املستعملة التقنيات السمعية البصرية

 .للمتعاملنيمعاجلة الشكاوى املوجهة إليها �لتنسيق مع املسؤولني احملليني * 

   :الدراسة جمتمع  2.1

ظاهرة اليت يدرسها ال كل مفردات لكل دراسة جمتمع حبث وهو يعرب عنمن املعروف منهجيا أن      

  .الدراسةموضوع مشكلة  مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء اليت تكون أو الباحث

 :يلي مقسمون كماموظف  67واالتصال �درار الربيد وتكنولوجيات اإلعالم ؤسسةمب املوظفني دبلغ عد

 .من عمال املؤسسة%34.23 إطار ميثلون نسبة 23 اإلطاراتعدد    -

 .من عمال املؤسسة%25.37 ميثلون نسبة عون  17 التحكم أعوان   -

  .أعوان متعاقدين 10منهم .من عمال املؤسسة% 23.88عون ميثلون نسبة 16 التنفيذأعوان    -

  .من عمال املؤسسة%16.41نسبة ميثلونعامل 11أعوان يف إطار اإلدماج املهين -  

ونظرا لصغر حجم ،من مجيع األفراد العاملني الــذين ينطبــق علــيهم موضــوع الدراســة تنايتكون جمتمع دراسو     

مت حصر مجيع العاملني حيث ، جمتمع الدراسة من العاملني �ملديرية فقد مت االعتماد على طريقة املسح الشامل

االستمارات  يبني توزيعموظف إال أن عملية)67(سيومهنية �ملؤسسة والبــالغ عددهمو من خمتلف الفئات الس

وعقود ماقبل  يف إطار عقود اإلدماج املهينالباحثة واملوظفني  حيث مت استثناء.عامل فقط)55(متت على

  .التشغيل

  .مفردة فقط 52و�لتايل فعينتنا تتمثل يف .استمارة فقط)52(علىحتصلنا االستمارات ومجعها  توزيع وبعد
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  :ا�ال الزمين  3.1

 رسشهر ما�اية إىل  2015 مارسشهر بداية حددت الفرتة اليت مت فيها إجناز هذه الدراسة من 

  :مراحل هذه الدراسة إىلوقسمنا  2016

  النظري للدراسة  واإلطارالتصور املنهجي  إعداد :املرحلة األوىل

مت يف هذه املرحلة حماولة .من نفس السنة �اية نوفمرب إىل 2015شهر مارس  املرحلة من امتدت هذه 

املوضوع وآليات دراسته ولكسب املقدرة على  حملاولة استيعاب أبعاد ساتذةاأل مناقشة موضوعنا مع بعض

 ت اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسةوالدور�الت مجع املعلومات من الكتب وا� مت بعد ذلكالتحكم فيه،

  .ومناقشا�ا وتلخيصها

   مجع البيا�ت أدواتإعداد : املرحلة الثانية  

  :إىلوهي مقسمة  2016فيفريإىل  2015 ديسمرباملرحلـة مـن متتد هذه 

عرض وبناء أداة االستمارة،مث  إعداد حماور دليل املالحظة �ملشاركة وفيها مت :التمهيدي لألداتني اإلعداد/أ

  .حتكيمهاقصد  جمموعة من اخلرباء االستمارة على

�ختبارها على  فبعد ما أعدد� االستمارة التمهيدية قمناجراء االختبار القبلي لالستمارة،اإل بعد ذلك مت

 :جمموعة من العمال مت اختيارهم بشكل عشوائي من أجل التأكد من العناصر التالية

 .�اوثبا البيا�تصدق  -

  .مدى استجابة املبحوثني هلاو مدى قابلية األسئلة للفهم  -

 هذه االختبارات قمنا �جراء عدة وعلى ضوء.التأكد من وجود االنسجام بني األسئلة مبا خيدم الفرضيات-

  :تغيريات على هذه االستمارة التمهيدية مشلت النقاط التالية

 .إىل أقصى ما ميكن ووضع إجا�ت بديلة هلا حمددة ومضبوطةشكل األسئلة حبيث مت تبسيطها  -

 )06(ستالتقليص من عدد األسئلة حبيث كانت االستمارة التمهيدية تتضمن أكثر من أربعون سؤاال يف  -

  .كاملة صفحات

 .حتسني الشكل اخلارجي هلذه االستمارة حىت تكون مقبولة وحمفزة -

  من املبحوثني مجع البيا�ت/ب

 حلصول على�دف ا)مبحوث55(على املبحوثني البالغ عددهمها توزيع مت االستمارة تصـحيح بعـد   

  .يوما 20مدة ومجعها  الدراسةعلى أفراد جمتمع  االستمارة توزيع وقد استغرق.املعلومات والبيا�ت املطلوبة
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  حتليل وتفسري البيا�ت : املرحلة الثالثة

الرب�مج االجتماعي للحزم من فيفري إىل �اية مارس مت فيها تفريغ البيا�ت �ستعمال متتد هذه املرحلة 

 SPSS االجتماعيــةالدراســة وفقــا لربنــامج احلُــزم اإلحصــائية للعلــوم  مت معاجلــة بيانــات حيث.اإلحصائية

نتائج البعد ذلك مت حتليل وتفسري البيا�ت للوصول إىل .�دف احلصول على النسب املئوية واجلداول التكرارية

  .لإلجابة على فرضيات الدراسة

من  نسقوهو ،احلقيقةإلى  صلالمول ن المنهج هو المسلك أو السبيأ المعروفمن : راسةالد منهج.2

   .علمية اليت يستند عليها الباحث يف سبيل الوصول إىل نتائججراءات واإل الواضحةالقواعد 

مرتبط هذا التعدد والتنوع ،املستخدمة المناهج  تعدد البحوث االجتماعية يستدعي تعددأن  شكوال  

هذه لموضوع  كانولذلك فقد ،ضةللصدفة أو األهواء العار ال خيضعالمنهجي االختيار إذ  بضوابط منهجية 

البحث من  خاةتواف الماألهد حبسبو  "�ثري القيم االجتماعية على الفعل التنظيمي"بـالموسوم و اسةالدر

 استخدامفإنه مت .المختلفة�ألفعال التنظيمية  قتهاعالصف وولقيم االجتماعية اشاف تاكوالمتمثلة في 

 وأبعادها حتديد خصائصهال خالمن وتفسير الظاهرة حتليل و يقوم على دراسة « المنهج  الوصفي والذي 

  )1(.»بينها القائمةالعالقات  وتوصيفهلا  متكامل علمي  وصف  إىل�دف الوصول 

عالقتها خالل حتديد من دقيقة للظواهر  أوصافعن الكشف  أساسعلى يقوم هذا المنهج ومبا أن    

  .التحكم في الظواهرميكن قات العالهذه  أساسوعلى ،بغريها

 بيا�تال أدوات مجع.3

وطبيعة التساؤالت  املوضوعفطبيعة ،إرادة الباحثانتقاء األداة أو التقنية املالئمة ال يتم حسب  إن     

نظرا لتعقيد السلوك اإلنساين  ذلك الفروض اليت يطرحها والبيا�ت املراد احلصول عليها هي اليت تفرض عليهو 

قد يستخدم الباحث أكثر من أداة جلمع املعومات والبيا�ت اليت ختص حبثه ،وتشابكه وصعوبة فهم متغرياته

 املالحظة: وبناء على ذلك فان األدوات اليت مت استخدامها يف حبثنا هذا هي،قصد حتقيق نوع من الدقة العلمية

 .االستمارةو  �ملشاركة

                                                           
  44ص،2008اجلزائر ،،جسور للنشر و التوزيع،منهجية البحث يف العلوم االجتماعية و اإلنسانية،خالد حامد )1(



 الفصل الخامس                              اإلجراءات المیدانیة للدراسة ووصف مجتمع البحث     

 

 
142 

فرصة االندماج ن بني التقنيات اليت تتيح للباحث تعد أداة املالحظة �ملشاركة م :املالحظة �ملشاركة 1.3

وعلى )1(."املوجودين حتت املالحظةإذ هي حالة يشارك فيها املالحظ يف حياة األشخاص " يف جمتمع حبثه

حيث تلخصت حماور املالحظة فيما ملعايشة ظروف العمال وطرق العمل،العموم قد مت استخدام هذه األداة 

  :                  يلي

 دخـول وانصراف العمال. 

 تفاعل العمال داخل املؤسسة. 

 األلفاظ املستعملة. 

 انشغاالت العمال.  

  العملاحرتام العمال إلجراءات. 

 تعاطي العمال مع مشاكل العمل.  

والذي يعرفه *�ملشاركة املالحظة شبكةوهذه احملاور للمالحظة قد مت تنظيمها يف إطار منهجي ضمن 

أداة لتسجيل املشاهدات املتعلقة �لظواهر اليت تظهر ذات فائدة �لنسبة ملشكلة " �نه موريس أجنرس

  ألنه ...الدراسة

دون أن نكون قد حضر� أنفسنا مسبقا حول ماذا  الدراسةمن غري املعقول أن نذهب إىل ميدان 

  .)2("ستكون مالحظتنا

ع الباحث من ألنه مين،هذا الدليل سيمكننا من تنظيم عملية املالحظة وجعلها هادفة وغري عشوائية إذن

وهذه التقنية جاءت .تقدمي تفسري لتساؤالتهوعن املشاهدات اهلامة اليت من شأ�ا الزيغ عن موضوع حبثه 

  .الستمارةمدعمة لتقنية ا

السوسيولوجي نظرا العلمي  الدراسةيف  استعماالاألكثر  التقنياتاالستمارة من بني  أداةتعترب  :االستمارة 2.3

�خذ داة من شأ�ا مجع مجلة من املعلومات أ"وتعرف االستمارة ��املقدر�ا على توفري أكرب قدر من البيا�ت،

                                                           
(1 )Loubet Del Bayle, Jean Louis, Introduction aux méthodes des sciences sociale, Toulouse, 
Privat, 1986 , P234. 

  .)02ملحق رقم (يف مالحق الدراسة �ملشاركة املالحظة شبكةأنظر  *
  .234،ص2006ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون،دار القصبة،اجلزائر،منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية،،أجنرسموريس  )2(
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عينة من  إىلمث توجه اهلدف، حيث توضع بطريقة موحدة،سلسلة من األسئلة والبيا�ت املعدة مسبقا

وآرائهم انطالقا من تفسر ممارستهم واجتاها�م  إحصائيةروابط  إعدادويف النهاية هي متكننا من ،األفراد

 )1(".وضعيتهم يف ا�ال االجتماعي

  .فقط استمارة)52(من اسرتجاع اأننا متكن إال،الدراسةناصر جمتمع استمارة حسب ع)55(يبني توزيعوقد مت

وبعد تصميم التقنية .مت بناء االستمارة من خالل االطالع على الرتاث النظري حول املوضوع ومالحظة امليدانو 

مت عرضها مت عرضها على املشرف الذي قدم مالحظات حوهلا وبعد تصحيحها  من االستمارةاألولية 

ثالث حماور  إىلوقد مت تقسيم االستمارة .األداةوهذا للتأكد من صدق  من طرف جمموعة من اخلرباء*للتحكيم

     :موجهة كالتايل 

 متعلق سؤال)17(ويشمل السوسيوثقافية للعمالالشخصية و متعلق �خلصائص  :احملور األول

  .الثقايف واملهين املستوى �إلضافة إىل،االجتماعي هأصلالشخصية للمبحوث و ص ئ�خلصا

  :وينقسم إىل فرعني)سؤال17(يضم :احملور الثاين

يف املؤسسة جمال  القيم واالنضباط يف العملأسئلة تتعلق ببيا�ت حـول الفرع األول من احملور  يضم

تعلقة �لقيم والعالقات الفرع الثاين بيا�ت ميف حني يضم .أسئلة)07(ويشمل،الدراسة

  .أسئلة)10(ويشملاملهنية،

�جراءات العمل والطرق اليت يتبعها العمال حلل مشاكلهم املهنية يف فيه بيا�ت متعلقة  :احملور الثالث

  .أسئلة)09(يضمو .املؤسسة حمل الدراسة

حتديد ملؤها عن طريق االستمارة �ملقابلة وهذا �دف  متالنهائي لالستمارة  اإلعدادبعد 

وجتنبا لإلحراج الذي قد يتعرض له ،)ادرار(نظرا حلساسية هذا املوضوع مبجتمعنا احمللي،املبحوث)عرق(طبقة

  .)04أنظر ملحق رقم (.عن هذا السؤال اإلجابةالرتدد يف ومن مت  املبحوث

  

                                                           
(1 )E.Savaers, méthodes des science sociales, Edition ellipses,Paris,2006 ,p37. 

*
  .)03(أنظر امللحق رقم  
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  أساليب املعاجلة اإلحصائية .4

وفقــا لربنــامج احلُــزم اإلحصــائية للعلــوم اليت مت احلصول عليها عن طريق االستمارة يانــات البمتــت معاجلــة 

 بر�مج حتليل إحصائي يستعمل إلدخال البيا�ت وإجراء حسا�ت إحصائية عليها"هوو SPSS*االجتماعيــة

لتنجز مجيع خطوات العمل إىل أن يتم استخراج النتائج واستخراج رسومات بيانية إحصائية مستعمًال قوائم حوار 

الدقة  إىل �إلضافةملعتمدة يف الدراسة يف وقت وجيز،اكل نسب اجلداول حساب  ساعد� على  إذ.)11("املرجوة

ي لك)52 إىل1(وترقيمها من،ميز لكل سؤال من أسئلة االستمارةوهذا بعد الرت .بلوغها من التفريغ اآليل اليت يتم

بعد ذلك مت إدراجها يف احلاسوب وأصبحت جاهزة إلجراء العمليات الرجوع إليها عند احلاجة،يسهل 

  .احلسابية

معامل االرتباط �إلضافة إىل (%)والنسب املئوية)fi(التكرارات سابحل الرب�مج هذااستخدام  وقد مت

  .)05أنظر امللحق (.جياد العالقات بني املتغريات ال ** )cp(بريسون

اخلصائص الشخصية والسوسيو ثقافية �تمع الدراسة : �نيا  

هي رئيسية و  صلة تفاعل ثالثة عواملحم أن ثقافة املؤسسة هي R.Sainsaulieuسوليو رونو سانحسب   

خربته يف مهنته السابقة،)حضري،ريفي(االجتماعي انتمائه هاليت تكون هلا عالقة جبنسالثقافة السابقة للعامل و "

                                                           
  .11ص ،1999،عمان ـ االردن،مكتبة الراتب العلمية،التحليل اإلحصائيبر�مج ،مان املشارقةثرانيا ع)1(

**
 :يساوي بريسون معامل االرتباط

  احنراف الظاهرة الثانية عن متوسطها احنراف الظاهرة األوىل عن متوسطها جمموع

  2)متوسطهااحنراف الظاهرة الثانية عن  ا(* 2)احنراف الظاهرة األوىل عن متوسطه(اجلذر الرتبيعي �موع

= Cp أي
∑ (��∗��)

�∑ (���∗���)
إذا �ان معامل االرت�ا�  : وتحدد العالقة �اآلتي)1+(إلى)-1(حیث تساو� ق�مة معامل االرت�ا� من  

  .فالعالقة منعدمة)0(إذا �ان معامل االرت�ا� �ساو� .فالعالقة سال�ة تامة)1-(إذا �ان معامل االرت�ا� �ساو� .فالعالقة موج�ة تامة)1+(�ساو� 
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لعامل داخل املؤسسة بكل لالوضعية املهنية  مث.الشخصية األخرى العمل املنظم إىل غري ذلك من العواملجمال 

  .)1("التبعية اليت حتكمهو  عالقات السلطةو  هاأبعاد

جوهري شيء ضـروري و  الدراسةأفراد جمتمع  من هذا املنطلق إن التعـرف على بعض اخلصائـص اليت متيـز

أفعاله داخل ملطاف اإلطار املرجعي لسلوكاته و ية ا�ا املتفاعلة اليت تعطي لنا يف ا تشكل أحد الروافد�أل

ألفراد العينة كانت موضوع األسئلة اليت تضمنتها االستمارة  فاملتغريات اليت حتدد لنا اخللفية اإلجتماعيةاملؤسسة،

  :واملتغريات اليت قمنا �ختيارها تتمثل فيما يلي

 اخلصائص الشخصية. 

  االجتماعياألصل. 

 املستوى الثقايف. 

  املستوى املهين.  

السن واحلالة العائلية ،تتضمن اخلصائص الشخصية يف هذه الدراسة  اجلنس: اخلصائص الشخصية .1

 .الدراسةألفراد جمتمع 

  :الدراسة حسب اجلنس جمتمع أفراد توزيع/أ

 حسب اجلنس الدراسةجمتمع  أفراد يبني توزيع)03(رقم جدول  

 %النسبة املئوية التكرار اجلنس

 75.0 39 ذكر

 25.0 13 أنثى

 ا�موع
52 100.0 

                                                           
  .232مرجع سابق،صثقافة املؤسسة،نقال عن دمحم املهدي بن عيسى،)1(
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حيـث بلغت نسبتهم  أن أغلب عمال املؤسسة جمال الدراسة من الذكور

املؤسسة والذي  طبيعة نشاط إىل ويرجع هذا التفاوت بني اجلنسني

ن مواليت تلقى إقبال من الذكور أكثر 

   

 األخريةهو أن هذه  اإل�ثسبب إقبال الذكور على هذه التخصصات دون غريهم من 

حيث جند لوقت قريب كان يتطلب التكوين يف هذه 

 إىليعرف عليه �نه جمتمع حمافظ  األدراري

  حدا ما فان اإل�ث كانت متنع من السفر لإلقامة يف أحد الوال�ت لتلقي التعليم �حد هذه التخصصات

 %النسبة املئوية

61.5

28.8

7.7

1.9

100.0

75%

25%

یوضح توزیع أفراد ) 01(الرسم البیاني رقم
مجتمع الدراسة حسب الجنس
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أن أغلب عمال املؤسسة جمال الدراسة من الذكور)01(دول والرسم البياين رقم

ويرجع هذا التفاوت بني اجلنسني،%25 تهمنسب تاإل�ث فبلغ

واليت تلقى إقبال من الذكور أكثر ...)اإللكرتونيك،اإلحصاءاآليل، اإلعالم(يتطلب ختصصات علمية

 

سبب إقبال الذكور على هذه التخصصات دون غريهم من  وميكن تفسري

حيث جند لوقت قريب كان يتطلب التكوين يف هذه ،ومعاهد� ��تمع احمللي جامعاتناحديثة التواجد يف 

األدراريأحد الوال�ت الشمالية،ومبا أن جمتمعنا  إىلالتخصصات االنتقال 

حدا ما فان اإل�ث كانت متنع من السفر لإلقامة يف أحد الوال�ت لتلقي التعليم �حد هذه التخصصات

تكتفي �ختيار أحد التخصصات  ـ خبالف الذكور ـ بل

عتقد نو�ذا .املتواجدة مبعاهد التكوين املتواجدة �لوالية

�ذه  اإل�ثنسبة الذكور مرتفعة مقارنة بنسبة 

املؤسسة نظرا لنوعية التخصصات اليت تتطلبها الوظائف 

  .للقيام �لدور املوكل أليها

   :الدراسة حسب السنجمتمع 

 دراسةأفراد جمتمع ال يبني توزيع)0

السنحسب   

النسبة املئوية التكرار سنال

]25 – 35]  32 61.5 

 ]35 -45] 15 28.8 

] 45 -55[ 4 7.7 

55أكثر من   1 1.9 

 100.0 52 ا�موع

الرسم البیاني رقم

ذكر

أنثى
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دول والرسم البياين رقماجليوضح 

اإل�ث فبلغ أما،75%

يتطلب ختصصات علمية

 .اإل�ث

وميكن تفسري

حديثة التواجد يف 

التخصصات االنتقال 

حدا ما فان اإل�ث كانت متنع من السفر لإلقامة يف أحد الوال�ت لتلقي التعليم �حد هذه التخصصات

ـ خبالف الذكور ـ بل 

املتواجدة مبعاهد التكوين املتواجدة �لوالية

نسبة الذكور مرتفعة مقارنة بنسبة  أن

املؤسسة نظرا لنوعية التخصصات اليت تتطلبها الوظائف 

للقيام �لدور املوكل أليها

جمتمع  يع أفرادتوز / ب

04(رقم جدول 
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جند  الشباب بنسبة عالية حيث من الدراسة

 45أقل منو 35أعمارهم بني28.8%

عالية إذا ما وهي نسبة .%90حدود  و�ذا جند أن نسبة الشباب يف املؤسسة جمال الدراسة تصل إىل

هذه األرقام والنسب %.9.9نسبتهمحيث بلغت 

للمجتمع اجلزائري الذي يغلب عليه عنصر 

 حسب%63.1بــ)سنة(15-59نسبة الفئة السكانية يف سن النشاط االقتصادي

  

 الة العائليةاحلحسب  

النسبة املئوية

40.4

57.7

1.9

100.0

29%

8

یوضح توزیع أفراد 
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الدراسة جمتمعأفراد أغلبية أن )02(والرسم البياين رقم دول

28.8و،سنة35أقل منو  25منهم ترتاوح أعمارهم بني

و�ذا جند أن نسبة الشباب يف املؤسسة جمال الدراسة تصل إىل

حيث بلغت األخرية  قر�ها مع عنصر الكهول الذي يتوزع على الفئتني

للمجتمع اجلزائري الذي يغلب عليه عنصر بعيد مع اخلصائص الدميوغرافية  جندها متوافقة إىل حد

نسبة الفئة السكانية يف سن النشاط االقتصادي،حبيث قدرت 

  .2014يف سنة ) ONS(لإلحصائيات

  :الدراسة حسب احلالة العائلية جمتمع

 الدراسةأفراد جمتمع  يبني توزيع)05(رقم جدول 

 %النسبة املئوية التكرار الة العائليةاحل

 40.4 21 أعزب

 57.7 30 متزوج

 1.9 1 مطلق

 100.0 52 ا�موع

61%

8% 2%

یوضح توزیع أفراد ) 02(الرسم البیاني رقم 
مجتمع الدراسة حسب السن

[25 – 35[

[ 35 -45[

[ 45 -55]

55أكثر من 
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دولاجلوضح ي       

منهم ترتاوح أعمارهم بني%61.5أن

و�ذا جند أن نسبة الشباب يف املؤسسة جمال الدراسة تصل إىل.سنة

قر�ها مع عنصر الكهول الذي يتوزع على الفئتني

جندها متوافقة إىل حد

،حبيث قدرت الشباب

لإلحصائياتالوطين  الديوان

جمتمع توزيع أفراد/ ج

جدول 

http://www.ons.dz/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-.html
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وهذا يدل ،%57.7أن نسبة املتزوجني من أفراد العينـة بلغـت

  .االجتماعية

إال أ�ا مرتفعة وهذا يوحي  الدراسةتشكل التوجه العام �تمع 

اقتصادية مهمة حيث أن عزوف الشباب عن الزواج املبكر مرتبط �لوضع االقتصادي 

 السابق الذي يبني سن أفراد توزيع جمتمع الدراسة حسب جدول 

 هم علىحيفز  وهلذا فإن عمل األفراد يف هذه املؤسسة ال

 

العديد من املتغريات أمهها طبيعة يف هذه الدراسة 

  .للمبحوثني ومكان نشأ�م

 طبيعة األسرةحسب  

النسبة املئوية

61.5

38.5

100.0

58

یوضح توزیع أفراد 
مجتمع الدراسة حسب الحالة العائلیة 
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أن نسبة املتزوجني من أفراد العينـة بلغـت)03(والرسم البياين رقم دول

االجتماعية العائلي ورسوخ القيملصاحبه االستقرار مينح  اجتماعي

تشكل التوجه العام �تمع رغـم أ�ـا ال و %40.4أما نسبة العزاب فهي 

اقتصادية مهمة حيث أن عزوف الشباب عن الزواج املبكر مرتبط �لوضع االقتصادي  بوجود معطيات سوسيو

توزيع جمتمع الدراسة حسب جدول الواملهين لألفـراد،وخاصة إذا ما رجعنا إىل 

وهلذا فإن عمل األفراد يف هذه املؤسسة السنة،25حيث جند أن أدىن سن هو

يف هذه الدراسة يتضمن األصل االجتماعي  :ياألصل االجتماع

للمبحوثني ومكان نشأ�م طبقات االجتماعيةال،عدد أفراد األسرة،اسر املبحوثني

  طبيعة األسرةالدراسة حسب  جمتمع

 الدراسةأفراد جمتمع  يبني توزيع)06(رقمجدول 

 %النسبة املئوية التكرار طبيعة األسرة

 61.5 32 ممتدة

 38.5 20 نووية

 100.0 52 ا�موع

40%

58%

2%

یوضح توزیع أفراد )03(الرسم البیاني رقم 
مجتمع الدراسة حسب الحالة العائلیة 

أعزب

متزوج

مطلق
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دولاجليتضح من     

اجتماعي على وضع

أما نسبة العزاب فهي 

بوجود معطيات سوسيو

واملهين لألفـراد،وخاصة إذا ما رجعنا إىل 

حيث جند أن أدىن سن هو،الدراسةجمتمع 

   .الزواج

األصل االجتماع .2

اسر املبحوثني

جمتمع توزيع أفراد/ أ
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املتزوجني منهم  سـواء الدراسة جمتمعنوع األسرة اليت ينتمي إليها أفراد 

ثقافية  إىل عوامل سوسيو ويرجع هـذا،ممتدة

جند ا�تمع يستهجن األبناء الذين يتخلون عن عائلتهم الكبرية،خصوصا إذا كان الوالدين على 

تزال  ناك أسر ماه حيـث جنـد أنكتحمل االبن األكرب ملصاريف العائلة،

تزوج  الفرد بعائلته تبقى قائمة حىت لوفعالقة 

 األسرة املمتدة مازالت حتافظ علىجند تمع األدراري يف كثريا من القيم،

حيث نووية، تنتمي إىل أسر الدراسةهذا جند فئة ال�س �ا من أفراد جمتمع 

وان اغلب العاملني فيها ،كون املؤسسة متواجد يف مقر الوالية

م اإلقامة كأفراد ـ �لنسبة الغري متزوجني ـ أو مع أسرهم الصغرية جانب 

ومن هنا ميكن القول �ن العمل يف املؤسسة حمل الدراسة ساهم يف إحداث 

  .املمتدةومن مث القضاء على النظام األسري القائم على العائلة 

  

زاوية  (كلم70،)أولف(كلم250 :بـم واالتصال من مناطق تبعد عنها 

38

یوضح توزیع أفراد 
مجتمع الدراسة حسب طبیعة العائلة
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نوع األسرة اليت ينتمي إليها أفراد )04(رقم دول والرسم البياين

ممتدةينتمون ألسر األفـراد مـن %61.5 حيث جند أن نسبة

جند ا�تمع يستهجن األبناء الذين يتخلون عن عائلتهم الكبرية،خصوصا إذا كان الوالدين على 

كتحمل االبن األكرب ملصاريف العائلة،  وأحيا� إىل عوامل اقتصادية

فعالقة العائلة،لتـضامن العـائلي متمثلة يف التكافل بني أفراد 

  .تكون رمزية رغم أ�ا يف كثريا من األحيان.هن أسرة خاصة ب

تمع األدراري يف كثريا من القيم،الذي يعرفه ا� 

هذا جند فئة ال�س �ا من أفراد جمتمع  إىل�إلضافة .

كون املؤسسة متواجد يف مقر الوالية  إىلوهذا ميكن إرجاعه 38.5%

م اإلقامة كأفراد ـ �لنسبة الغري متزوجني ـ أو مع أسرهم الصغرية جانب وهذا فرض عليه

ومن هنا ميكن القول �ن العمل يف املؤسسة حمل الدراسة ساهم يف إحداث .يف مناطق قريبة منها

ومن مث القضاء على النظام األسري القائم على العائلة .القطيعة بني العمال وأسرهم إىل حد ما

                                         

م واالتصال من مناطق تبعد عنها اغلب العاملني مبديرية الربيد وتكنولوجيات اإلعال

 ).تيميمون(كلم200،)اوقروت(كلم130،)

62%

38%

یوضح توزیع أفراد ) 04(الرسم البیاني رقم 
مجتمع الدراسة حسب طبیعة العائلة

ممتدة

نوویة
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دول والرسم البيايناجليوضح    

حيث جند أن نسبةأم العزاب،

جند ا�تمع يستهجن األبناء الذين يتخلون عن عائلتهم الكبرية،خصوصا إذا كان الوالدين على  إذيف الغالب 

وأحيا� إىل عوامل اقتصاديةقيد احلياة،

لتـضامن العـائلي متمثلة يف التكافل بني أفراد اقيم بتتشبث 

ن أسرة خاصة بوكوّ 

 إذن برغـم التغيـر  

.انتها يف ا�تمعمك

38.5بلغت نسبتهم 

وهذا فرض عليه*من مناطق بعيدة

يف مناطق قريبة منها املؤسسة أو

القطيعة بني العمال وأسرهم إىل حد ما

  

  

                                                          
اغلب العاملني مبديرية الربيد وتكنولوجيات اإلعال  *

)رقان(كلم150،)كنته
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  *)االصل العرقي(توزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب الطبقات االجتماعية/ب

  الطبقات االجتماعيةحسب  الدراسةأفراد جمتمع  يبني توزيع)07(رقمجدول 

  

  

  

  

  

  

ه من املبحوثني من األحرار وهم يشكلون االجتا%57.7أن )05(والرسم البياين رقم اجلدوليبني 

  .من الشرفاء واملرابطني%19.2مث من احلراثني،%23.1وجند،العام

                                                           
  :دراري من حيث األصل العرقياألالرتكيبة البشرية للمجتمع   *

 حسب لغة  ي من آل البيت،يتميز الذكر منهمالشرفاء معظمهم جاءوا من سجلماسة و�فيالنت يعرفون بنسبهم الشريف أ :الشرفاء واملرابطني

وجاء ،تمون إىل جد مرابط أي متصوفأما املرابطني فهم ين.حيظون �حرتام من بقية الفئات األخرى،�لنسبة لألنثى" اللة"ولفظة ،"موالي"املنطقة بلفظ 

 .لفظ مرابط من ربط أي توقف وأقام �ملكان والتعبد فيه

  لكن ال يتعدى جيل أو ثالثة أجيال هلم بشرة ،وهم إما عرب أو بربر وهم دخالء قد يكون هلم جد مشرتك،أي األحرار من غري الشرفاء :العامة

 .بيضاء

 ويتصفون = لعبيد،وهم أ�س هلم بشرة سوداءحينها كانت تكثر جتارة ا،كعبيد من الدول اإلفريقية ا�اورةوهم أيضا فئة دخيلة جيء �م   :احلراطني

  .بصفات مورفولوجية خاصة متميزة عن اآلخرين من الشرفاء واملرابطني والعرب

: للمزيد حول هذا املوضوع أنظر.معناها هجنيو " أحرطان"ويرى البعض أصل الكلمة بربري وهو".احلر الثاين"كما يذهب البعض ان اشتقاق الكلمة من 

  .2011،منشورات احلرب،اجلزائر،02ط،"التاريخ الثقايف ألقليم توات"الصديق حاج أمحد،*

  http://.www.hadaik.com/vb/showthread :أنظر املوقع،"دراسة معمقة لوالية أدرار"جميد أظوى *

فهم  األحرارأما .يف قمة اهلرم االجتماعي األدراري حماطني بنوع من التبجيل يف جممل املمارسات االجتماعية األشراف واملرابطني�ذا يكون كل من 

  .يف أسفل هذا اهلرم احلراطنييشكلون طبقة تقع يف وسط السلم اهلرمي االجتماعي،يف حني جند 

  .هي األلفاظ اليت يستعملها ا�تمع احمللي :احلراطنيحلرار،الشرىف،

 %النسبة املئوية التكرار الطبقات االجتماعية

 19.2 10 واملرابطني)الشرىف(الشرفاء

 57.7 30 األحرار

 23.1 12 )احلراطني(احلراثني

 100.0 52 ا�موع
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خيتلف عن مفهوم هذه الطبقات لكن �تمع األدراري طبقات اجتماعية،ويشكل هذا التقسيم يف ا

مستمد بيولوجي بل يقوم على أساس عرقي .املفهوم املاركسي للطبقة القائم على أساس امتالك وسائل اإلنتاج

  .من قيم ا�تمع وأعرافه

نظرا ملا يثريه **)الطابوهات(ويعترب احلديث عن الطبقات يف ا�تمع األدراري من املواضيع املسكوت عنها

  .بني أفراد ا�تمع،وما يعرب عنه من قيم حتملها كل فئة عن األخرىمن حساسية 

مث بعد ذلك جند عنصر ،)العرب(دراسة سيادة العنصر احلرهذا جند يف املؤسسة حمل ال انطالقا من

إن تواجد عنصر األحرار بنسبة غالبة خيلق نوعا من التوازن يف هذه .احلراثني تليها نسبة الشرفاء واملرابطني

 بينما جند متوقع الفئتني.)05أنظر الشكل (سة �عتبار هذه الفئة تقع يف الوسط التدرج اهلرمي للمجتمعاملؤس

  .�عتبار الشرفاء ميثلون األسياد واحلراثني ميثلون العبيداألخرى خيلق بينهما صراع أكثر،

 الفئات هاته لق مشاكل بنيخب رارية قد تكون هلا خملفاتدة اإلجتماعية األبهذه اخلصوصية للرتكي

  .سنتطرق إليها الحقا

                                                           
*
      .البحث فتها املسبقة �فراد جمتمععن هذا السؤال على املالحظة �ملشاركة وملء االستمارة عن طريق املقابلة نظرا ملعر  اإلجابةالباحثة يف  اعتمدتلقد  

  .مت أعداد هذا التدرج اهلرمي �العتماد على القراءات حول هذا املوضوع واملالحظة �ملشاركة للباحثة** 
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عدد أفراد األسرةحسب 

النسبة 

 %املئوية

32.7 

61.5 

5.8 

100.0 

ح عدد يعيـشون يف أسر يرتاو  الدراسةمن أفراد جمتمع 

إذا ما أضيفت هذه النسبة إىل الفئة املوالية اليت يكون فيها عدد 

السابق  )06(رقم دول اجل من إليهاعم النتائج املتوصل 

  .التدرج اهلرمي �العتماد على القراءات حول هذا املوضوع واملالحظة �ملشاركة للباحثة

19%

58%

23%

یوضح توزیع ) 05(الرسم البیاني رقم 
أفراد مجتمع الدراسة حسب األصل العرقي
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  1:عدد أفراد األسرةجمتمع الدراسة حسب 

حسب  الدراسةأفراد جمتمع  يبني توزيع)08(رقم جدول

 التكرار عدد أفراد األسرة

النسبة 

املئوية

32.7 17 5ال1من

61.5 32 10اىل6من

5.8 3 10من  أكثر

100.0 52 ا�موع

من أفراد جمتمع %61.5أن)06(والرسم البياين رقم دول

إذا ما أضيفت هذه النسبة إىل الفئة املوالية اليت يكون فيها عدد  وخاصةأفراد وهذه نسبة عالية )10

عم النتائج املتوصل تدوهي نسبة %5.8واليت بلغت

                                         

التدرج اهلرمي �العتماد على القراءات حول هذا املوضوع واملالحظة �ملشاركة للباحثة

الرسم البیاني رقم 
أفراد مجتمع الدراسة حسب األصل العرقي

الشرفاء 
والمرابطین

األحرار

الحراثین

الشرفاء 
والمرابطین

)العرب(األحرار

)الحراطین(لحراثین ا

یوضح الطبقات االجتماعیة في المجتمع 
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جمتمع الدراسة حسب  أفراد توزيع/ ج

 جدول

دولاجليوضح      

10و 6(أفرادها بني

واليت بلغت)فمافوق10(األفراد

                                                          
التدرج اهلرمي �العتماد على القراءات حول هذا املوضوع واملالحظة �ملشاركة للباحثة مت أعداد هذا** 

 

یوضح الطبقات االجتماعیة في المجتمع )05(الشكل رقم

**األدراري
1  
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تقدر  فرد)5و1(مـابني أما نسبة العائالت اليت يتواجد فيها عـدد أفـراد يتــراوح

 املعتمد علىن حجم األسرة اجلزائرية يسري �لتوازي بني متطلبات ا�تمع التقليدي 

  .أسر نووية وعدد قليل من األفراد تمع الصناعي احلديث الذي يتطلب وجود

و�ذا ميكننا القول أن حجم األسرة اجلزائرية يتأثر بعوامل التحول اليت يعرفها ا�تمع احلديث رغم أنه 

وميكن   .عوامل االقتصادية وخاصة العوامل الثقافية والدينية

من إجا�ت %48.6نسبةوهذا ما أكدته 

 املادي لنسبة للذين مستواهمفقط �3.8%

  

  نشأة املبحوثن مكا طبيعة 

  

61%

یوضح توزیع أفراد 
مجتمع الدراسة حسب عدد أفراد األسرة

 %النسبة املئوية

53.8

46.2

100.0
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أما نسبة العائالت اليت يتواجد فيها عـدد أفـراد يتــراوح.وتتوافق مع واقـع ا�تمع

ن حجم األسرة اجلزائرية يسري �لتوازي بني متطلبات ا�تمع التقليدي وهي نسبة مهمة توحي لنا �

تمع الصناعي احلديث الذي يتطلب وجودحجم األسرة الكبري ومتطلبات ا�

و�ذا ميكننا القول أن حجم األسرة اجلزائرية يتأثر بعوامل التحول اليت يعرفها ا�تمع احلديث رغم أنه 

عوامل االقتصادية وخاصة العوامل الثقافية والدينيةحتكم فيه عوامل أخـرى أكثـر تـأثريا مـن ال

وهذا ما أكدته ،متوسطهلذه األسر  املستوى املادي اإلشارة كذلك إىل أن

3.8مستواهم املادي الضعيف و أكدوا �ن11.5%

  .)06ق رقم

  نشأة الن مكا طبيعة جمتمع الدراسة حسب

 حسب الدراسةأفراد جمتمع  يبني توزيع)09(رقم 

33%

6%

یوضح توزیع أفراد ) 06(الرسم البیاني ارقم 
مجتمع الدراسة حسب عدد أفراد األسرة

5ال1من

10الى6من

10اكثرمن 

النسبة املئوية التكرار البدائل

 53.8 28 ريف

 46.2 24 مدينة

 100.0 52 ا�موع
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وتتوافق مع واقـع ا�تمع

  .%32.7ب

وهي نسبة مهمة توحي لنا �

حجم األسرة الكبري ومتطلبات ا�

و�ذا ميكننا القول أن حجم األسرة اجلزائرية يتأثر بعوامل التحول اليت يعرفها ا�تمع احلديث رغم أنه 

حتكم فيه عوامل أخـرى أكثـر تـأثريا مـن ال تلمازا

اإلشارة كذلك إىل أن

11.5مقابل،املبحوثني

ق رقمحامللأنظر .(مرتفع

جمتمع الدراسة حسب أفراد توزيع /د

 جدول
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وقد اعتمد� على مكان النشأة  الدراسة

احلكم على األشياء وانتقاء  نسقه القيمي والذي من خالله يستطيع

   .مامه ومن هنا تتم عملية التطبيع االجتماعي ويتشكل سلوك الفرد

من املبحوثني ذوي منشأ %53.8جند أن نسبة

 نشؤ أيدينا تدلنا على أن عمالنا هذه املعطيات اليت بني

فانه ينقل معه ممتلكاته ،ما ندما ينتقل الفرد ليعمل يف مؤسسة

Habitus"*  

وهي امليزة العامة للعامل .الدراسة والتقليدية لغالبية أفراد جمتمع

يغلب على النشاطات ذلك أن العمال اجلزائريني يف الغالب ذوو منشأ اجتماعي 

  .الثقافة السائدة و�لتايل القيم اليت حيملها العمال متأثرة �ذا اجلانب

ومدى انعكاسها على أفعاهلم وتصرفا�م يف 

 .وآ�ئهماملستوى التعليمي للمبحوثني 

  

یعني ھذا المفھوم وجود عادات مكتسبة اجتماعیا متجدّرة في أعماق الوجدان االجتماعي تعمل على توجیھ خیارات األفراد في أذواقھم 

 .الفصل الرابع من هذه الدراسة

یوضح توزیع أفراد 
مجتمع الدراسة حسب طبیعة مكان النشأة
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الدراسةأفراد جمتمع  مكان نشأة)07(والرسم البياين رقم دول

نسقه القيمي والذي من خالله يستطيع فيه الفرد ه الوسط الذي يكتسب

مامه ومن هنا تتم عملية التطبيع االجتماعي ويتشكل سلوك الفرد

جند أن نسبة أعاله ب جدولتوزيع جمتمع الدراسة حس

هذه املعطيات اليت بني.ذوي منشأ حضري%46.2يف حني جند نسبة

ندما ينتقل الفرد ليعمل يف مؤسسةعو ،معايريهثقافته و  نواتلقيف الوسط الريفي،و 

Habitus اهلابيتوس"بـيسمى  إىل هذه املؤسسة أو ما

والتقليدية لغالبية أفراد جمتمع القاعدة الثقافية الريفيةأيضا يوضح 

ذلك أن العمال اجلزائريني يف الغالب ذوو منشأ اجتماعي **مجال غريد

الثقافة السائدة و�لتايل القيم اليت حيملها العمال متأثرة �ذا اجلانب هيهلذا ففيه الطابع الفالحي،

ومدى انعكاسها على أفعاهلم وتصرفا�م يف يعكس املستوى الثقايف القيم اليت حيملها األفراد 

املستوى التعليمي للمبحوثني يف هذه الدراسة يتضمن املستوى الثقايف 

                                         
یعني ھذا المفھوم وجود عادات مكتسبة اجتماعیا متجدّرة في أعماق الوجدان االجتماعي تعمل على توجیھ خیارات األفراد في أذواقھم 

  .ومعامالتھم،وبصفة عامة تعمل على تشكیل تمثالتھم

الفصل الرابع من هذه الدراسة "تغلب الذهنية الفالحية عند العمال"خصائص العامل اجلزائري 

54%
46%

یوضح توزیع أفراد ) 07(الرسم البیاني رقم 
مجتمع الدراسة حسب طبیعة مكان النشأة

ریف

مدینة
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دولاجليبني 

ه الوسط الذي يكتسب�عتبار 

مامه ومن هنا تتم عملية التطبيع االجتماعي ويتشكل سلوك الفردأالبدائل املتاحة 

توزيع جمتمع الدراسة حسالومن خالل 

يف حني جند نسبةريفي،

يف الوسط الريفي،و 

إىل هذه املؤسسة أو ما ثقافيةالسوسيو 

يوضح  وهذا

مجال غريداجلزائري حسب 

فيه الطابع الفالحي، نيةامله

يعكس املستوى الثقايف القيم اليت حيملها األفراد :الثقايف توىاملس .3

يتضمن املستوى الثقايف و ،حميط العمل

  

  

                                                          
*
یعني ھذا المفھوم وجود عادات مكتسبة اجتماعیا متجدّرة في أعماق الوجدان االجتماعي تعمل على توجیھ خیارات األفراد في أذواقھم  

ومعامالتھم،وبصفة عامة تعمل على تشكیل تمثالتھم
خصائص العامل اجلزائري نظر أ  *
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  املستوى التعليميجمتمع الدراسة حسب أفراد توزيع / أ

 املستوى التعليميحسب  الدراسةأفراد جمتمع  يبني توزيع)10(رقم جدول

ستوى التعليميامل  %النسبة املئوية التكرار 

 5.8 3 يقرأ ويكتب

 5.8 3 ابتدائي

 3.8 2 متوسط

 40.4 21 �نوي

 44.2 23 جامعي

 100.0 52 ا�موع

 ـاجلامعي تقدر باملستوى التعليمي  نسبة العمال ذوي أن)08(رقم والرسم البياين دولاجليتضح 

يف حني جند نسبة ،�لنسبة لذوي التعليم الثانوي%40.4جمتمع الدراسة،تليها نسبة أفرادمن 44.2%

  .والكتابة القراءةوالذين يتقنون ،لكل من املستوى االبتدائي5.5%

إىل أن اجلامعة اجلزائرية خترج سنو� اآلالف من  نسبةويرجع تسجيل ذوي املستوى اجلامعي يف أعلى 

  .الطلبة املوجهني للحياة العملية يف مجيع التخصصات هذا من جهة

أثر على ثقافة كذلك يدل على التطور العلمي والثقايف لشرحية عمال وإطارات املؤسسة اجلزائرية وما لذلك من 

وأحسن مستوى ء املبحوثني فنجد أغلبهم أميني،فيما خيص املستوى التعليمي آل� أما.العمل من جهة أخرى

  .هلم هو القراءة والكتابة فقط

من إجا�ت املبحوثني للذين يقرؤن ويكتبون %48.15حيث سجلنا املستوى التعليمي لآل�ء بنسبة 

انظر (.للذين يقرأن ويكتنب%23و%51.9ني بنسبة إجا�تأما األمهات فهم أمي.لألميني%21.2و

  .)06امللحق رقم
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ب كتساالمحددات االجتماعية الهذا الوضع  يكون له �ثري على النسق الثقايف لألفراد �عتبار األسرة أهم 

  

 
،النشاط املوازي األقدمية يف املؤسسةللمبحوثني،

 الفئات املهنيةحسب 

 %النسبة املئوية

44.2

32.7

23.1

100.0

ة غالبي الـيت تعـرب عـن �إلطاراتواخلاصة  

التنفيذيني  األخريويف %32.7بـأعوان التحكم واملقـدر 

44

یوضح توزیع أفراد 
مجتمع الدراسة حسب المستوى التعلیمي 
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هذا الوضع  يكون له �ثري على النسق الثقايف لألفراد �عتبار األسرة أهم 

  .وتعد املؤسسة األوىل يف تكوين النسق القيمي للفرد

للمبحوثني، الفئات املهنية يتضمن كل من:املهين 

 .ونشاط أسرهم

  الفئات املهنيةجمتمع الدراسة حسب 

حسب  الدراسةجمتمع توزيع أفراد يبني )11(رقمجدول 

النسبة املئوية التكرار فئات املهنيةال

 44.2 23 إطار

 32.7 17  تحكمال أعوان

تنفيذأعوان ال  12 23.1 

 100.0 52 ا�موع

 األوىلفإن الفئة املهنية )09(والرسم البياين رقم ول

أعوان التحكم واملقـدر  تليها نسبة%44.2 بـعمال املؤسسة واملقدرة نسبتها 

6% 6% 4%

40%

44%

یوضح توزیع أفراد ) 08(الرسم البیاني رقم 
مجتمع الدراسة حسب المستوى التعلیمي 

یقرأ ویكتب

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي
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هذا الوضع  يكون له �ثري على النسق الثقايف لألفراد �عتبار األسرة أهم  

وتعد املؤسسة األوىل يف تكوين النسق القيمي للفرد القيم االجتماعية

 توىاملس  .4

ونشاط أسرهمللمبحوثني،

  

جمتمع الدراسة حسب توزيع أفراد / أ

جدول 

  

ولداجلحسب 

عمال املؤسسة واملقدرة نسبتها 
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أكثر مما هو يتطلب  لنشاط الذي تقوم به املؤسسة القائم على األعمال اإلدارية

كما يعكس هذا احلقيقة اليت تشهدها مؤسساتنا على 

كتظاظ يف املكاتب �إلداريني يف إنتاجية،حيث مت مالحظة ا 

  *)1(.يف الدراسات اليت قام �ا

 

  األقدمية يف املؤسسةحسب 

ترتاوح مـدة خدمتهم يف  الدراسةمن أفراد جمتمع 

ترتاوح مدة خدمتهم �ملؤسسة جمال الدراسة 

فهذه الفئة غادرت الورشات ،املكاتب اإلدارية تضم عدد كبري من املهندسني والتقنيني

33%

23%

یوضح توزیع أفراد 
مجتمع الدراسة حسب الفئات المھنیة

 %النسبة املئوية

46.2

30.8

23.1

100.0
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لنشاط الذي تقوم به املؤسسة القائم على األعمال اإلداريةلوهذا راجع 

كما يعكس هذا احلقيقة اليت تشهدها مؤسساتنا على .األعمال التنفيذية اليت تتطلب الفئة املهنية األخرية

إنتاجية،حيث مت مالحظة ا  مؤسسة أواختالفها سواء كانت مؤسسة إدارية 

يف الدراسات اليت قام �ا سعيد شيخيوهذا ما الحظه .حني غياب العمال التنفيذيني

  األقدمية يف املؤسسة توزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب

حسب  الدراسةتمع جمتوزيع أفراد يبني )12(رقم جدول

من أفراد جمتمع %46.2 أن)10(والرسم البياين رقم دول

ترتاوح مدة خدمتهم �ملؤسسة جمال الدراسة %30.8 وأن،سنوات5من سنة واحدة إىل 

                                         

املكاتب اإلدارية تضم عدد كبري من املهندسني والتقنيني إنالباحث يف دراسته للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 

 .تقديرا واحرتاما يف املكاتب

44%

یوضح توزیع أفراد ) 09(الرسم البیاني رقم 
مجتمع الدراسة حسب الفئات المھنیة

تأطیر

تحكم

تنفیذ

النسبة املئوية التكرار قدمية يف املؤسسةاأل

[5ـ 1[  24 46.2 

]10ـ  06[  16 30.8 

سنوات 10منأكثر   12 23.1 

 100.0 52 ا�موع
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وهذا راجع .%23.1بنسبة

األعمال التنفيذية اليت تتطلب الفئة املهنية األخرية

اختالفها سواء كانت مؤسسة إدارية 

حني غياب العمال التنفيذيني

توزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب/ ب

جدول

  

 

  

  

  

 

دولاجليوضح 

من سنة واحدة إىل املؤسسة،

                                                          
الباحث يف دراسته للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية  الحظ) 1(

تقديرا واحرتاما يف املكاتبظنا منها أ�ا أكثر 
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إن .سنوات10أكثر من مـن العمال عملوا �ملؤسسة

 سنوات10يتجاوز مدة خدمتهم يف املؤسسة

لعمال حديثي العهد �ملؤسسة كذلك تشري النسبة العالية أن ا

يف .العمال خربة كبرية يف العمل وكذلك يف العمل املؤسسي و�لتايل ضعف الثقافة التنظيمية لدى

  

ونوع هذا  نشاط آخر قبل االلتحاق �ملؤسسة

  نشاط آخر قبل االلتحاق �ملؤسسة

 %النسبة املئوية

69.2

30.8

100.0

 "نعم"املبحوثني الذين أجابوا ب

31%

23

یوضح توزیع أفراد 
مجتمع الدراسة حسب األقدمیة في المؤسسة
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مـن العمال عملوا �ملؤسسة%23.1يف حني جنـد أنوات،سن10

يتجاوز مدة خدمتهم يف املؤسسة هـذه األرقـام املشار إليها تفيد أن أغلبية العمال يف املؤسسة ال

كذلك تشري النسبة العالية أن االعمال،من جمموع %77بـحيث تقدر نسبتهم 

خربة كبرية يف العمل وكذلك يف العمل املؤسسي و�لتايل ضعف الثقافة التنظيمية لدى

  .مقابل قوة ثقافة وقيم النسق االجتماعي اليت حيملها العمال

نشاط آخر قبل االلتحاق �ملؤسسة نيممارسة املبحوثجمتمع الدراسة حسب 

نشاط آخر قبل االلتحاق �ملؤسسة نيممارسة املبحوثيبني )13(رقمجدول 

النسبة املئوية التكرار ممارسة نشاط

 69.2 36 نعم

 30.8 16 ال

 100.0 52 ا�موع

املبحوثني الذين أجابوا بنوع النشاط املمارس من طرف يبني )14(رقم

46%

%

23%

یوضح توزیع أفراد )10(الرسم البیاني رقم
مجتمع الدراسة حسب األقدمیة في المؤسسة

]5ـ 1]

[10ـ 06]

سنوات 10أكثرمن

 الفصل الخامس                              اإلجراءات المیدانیة للدراسة ووصف مجتمع البحث     

10سنوات إىل06من

هـذه األرقـام املشار إليها تفيد أن أغلبية العمال يف املؤسسة ال

حيث تقدر نسبتهم 

خربة كبرية يف العمل وكذلك يف العمل املؤسسي و�لتايل ضعف الثقافة التنظيمية لدى ال ميلكـون

مقابل قوة ثقافة وقيم النسق االجتماعي اليت حيملها العمال

  

جمتمع الدراسة حسب توزيع أفراد /ج

  :النشاط

جدول 

  

رقم جدول
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 %النسبة املئوية التكرار نوع النشاط

بيا�ت مفقودة
** 16 30.8 

 13.5 7 زراعي

 5.8 3 صناعي

 21.2 11 جتاري

 17.3 9 إداري

 11.5 6 تعليمي

 100.0 52 ا�موع

 

كانوا   الدراسةجمتمع من أفراد %69,2 أن جند)11(رقم والرسم البياين)14(دول واجل)13(دولاجلمن خالل 

مل ميارس %30.8يف حني جند نصفهم تقريبا ،أماكن أخرى قبل االلتحاق �ملؤسسة جمال الدراسة يعملون فـي

بل أصبح ،يعد عندا عمالنا جماال لالختيار بني املهن واملفاضلة بينها ملكما  .أي نشاط قبل االلتحاق �ملؤسسة

 الصناعة، الفالحة( وجماال�ا األنشطةمايل مهما كانت اهلاجس الرئيسي هو احلصول على مصدر دخل 

مارسوا %21.2جند  إذ،تكـن يف العمل املؤسسايتمل كانوا ميارسو�ا  ات اليتطانشالمعظم ف،...)اخلدمات

قات العمل الزراعي ال يعد عمال مثل األعمال األخرى فهو يتم يف أو ن أل.مارسوا الزراعة%13.5التجارة و

 .أن اإلرتباط الذي يربطهم �ذا العمل ذي الدخل احملدود جيعلهم يعتربونه عمال �نو�و .خارج أوقات العمل

إداري  من العمال فقط من هلم تقاليد يف العمل املؤسسايت سواء كان صناعي أو%34.6 يف حني جند

و�لتايل مل تكن ، العمال الذين مل ميارسوا أي نشاط للعمال السابقنيإذا ما أضفنا  يفةضعهذه النسبة و ،وتعليمي

  .من جمموع العمال%65.5نسبتهم تشكل لديهم خلفية قبل االلتحاق �ذه املؤسسة حيث جند

                                                           
  "ال"أو" نعم"بـ  اإلجابةاملقصود �ا البيا�ت اليت مت فقدا�ا عند  *
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جمتمع الدراسة حسب توزيع أفراد الجاءت لتدعم نتائج 

ثقافة تنظيمية لدى عمال املؤسسة حمل  ه سابقا حول ضعف أو �ألحرى غياب

  

 موازي نشاط مع الدراسة 

 %النسبة املئوية

30

25.0

44

100.0

موازي للعمل  من املبحوثني ال ميارسون أي نشاط

مواز� للعمل  ميارسون نشاطا الدراسةمن أفراد جمتمع 

 أن النشاط الفالحيويعود سبب ممارسة النشاطات املوازية لدى العمال لعدة عوامل منها 

املبحوث وال جيوز التخلي عنه  يعترب نشاط أصلي ألسرة

  .األخرى إىل عدم كفاية األجـرممارستهم لألنشطة املوازية 

یوضح ممارسة 
المبحوثین نشاط قبل االلتحاق بالمؤسسة 
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جاءت لتدعم نتائج  جمتمع الدراسة حسب جدول توزيع أفراد 

ه سابقا حول ضعف أو �ألحرى غيابما قلنا السابق وتؤكد

  :نشاط موازيجمتمع الدراسة أفراد 

مع الدراسة أفراد جمتيبني ممارسة )15(رقم جدول  

النسبة املئوية التكرار ممارسة نشاط موازي

 30.8 16 بيا�ت مفقودة

 25.0 13 نعم

 4.2 23 ال

 100.0 52 ا�موع

من املبحوثني ال ميارسون أي نشاط%44.2 أن)12(والرسم البياين رقم دول

من أفراد جمتمع %25 تقريبايف حني جند نصف هذه النسبة 

ويعود سبب ممارسة النشاطات املوازية لدى العمال لعدة عوامل منها ،األصلي يف املؤسسة

يعترب نشاط أصلي ألسرة ارتباط األفراد �ألرض ذلك أن هـذا النـشاط

ممارستهم لألنشطة املوازية اآلخر يرجع البعض  مافي،ألجداد

69%

31%

یوضح ممارسة ) 11(الرسم البیاني رقم
المبحوثین نشاط قبل االلتحاق بالمؤسسة 

نعم

ال
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توزيع أفراد الفنتائج هذا 

السابق وتؤكد جدول 

  .الدراسة

أفراد  مدى ممارسة/د

دولاجليوضح 

يف حني جند نصف هذه النسبة ،�ملؤسسة

األصلي يف املؤسسة

ارتباط األفراد �ألرض ذلك أن هـذا النـشاطيعرب عن 

ألجدادوالتفريط يف أرض ا
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�ن يقوموا �عمال موازية من أجل تلبية حاجا�م املتنامية رغم أن قانون 

 أخط هذا ويعد.ونشاط مربح آخر وظفامل

  ميكنها التوفيق بني تواجدها يفكبرية فهذه الفئة ال

وال  ننتظر أن يرتبط العامل �ملؤسسة وفـي هذه احلالة ال

 .فه

 نشاط أسر املبحوثني

النسبة املئوية

46.2

1.9 

17.3

28.8

5.8 

100.0

یوضح ممارسة 
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�ن يقوموا �عمال موازية من أجل تلبية حاجا�م املتنامية رغم أن قانون هناك قناعة عند املبحوثني 

وظفامل مينع اجلمع بني الوظيفة اليت يشغلها181العمومي يف مادته

*من الدرجة الرابعة
.  

كبرية فهذه الفئة ال ا مدلوالتأن هذه النسبة ضئيلة إىل أن هل

وفـي هذه احلالة ال،املؤسسة وتواجدها يف نفس الوقت يف النشاط املوازي

فهله أهداوأهدافها ما دامت ال حتقق  بثقافتها وال �لدفاع عن مصاحلها

   :نشاط أسر املبحوثني

نشاط أسر املبحوثنييبني )16(رقم جدول

 %النسبة املئوية التكرار نشاطاألسرة

 46.2 24 زراعي

  1 صناعي

 17.3 9 جتاري

 28.8 15 إداري

  3 تعليمي

 100.0 52 ا�موع

                                         

  .من قانون الوظيفة العامة 181املادة  يف من الدرجة الرابعة ةجسیم

36%

64%

یوضح ممارسة ) 12(الرسم البیاني رقم 
أفراد مجتمع الدراسة نشاط موازي 

نعم

ال
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هناك قناعة عند املبحوثني 

العمومي يف مادتهالوظيف 

من الدرجة الرابعة مهين

  

  

  

  

  

أن هذه النسبة ضئيلة إىل أن هلرغم          

املؤسسة وتواجدها يف نفس الوقت يف النشاط املوازي

بثقافتها وال �لدفاع عن مصاحلها

نشاط أسر املبحوثني/ ه

                                                          
جسیمال املهنيةاألخطاء  أنظر  *
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املبحوث ويتعلق أصال مبهنة  ه أسرةالنشاط الذي متارس

  أن النسبة اليت حيتلها النشاط الفالحي هي 

 �لنسبة%28.8تليها نسبة .46.2%

   .للتعليم والنشاط الصناعي على التوايل

مهنية وثقافية لدى الفئات الوراثة هلذا الوسط الفالحي 

فاكتساب وتعلم مهنة الفالحة تتم .بسيطة

يف تلك األسر  واالنا مثال عاشمفع.يشرتط مشاركة كافة أفراد األسرة

ثر على املسار يؤ فهذا الواقع .صرحوا �ن آ�ءهم كانوا فالحني

 غالبية املبحوثني ينحدرون من أسر ليس هلا �ريخ يف العمل �ملؤسسات بنسبة

جتاري وهو نشاط يف عمومه  أوزراعي  أما

وحىت يف جمـال النـشاطات اإلدارية فيه الثقافة التنظيمية احلديثة،

  .أو نشاطات البناء وما يتبعها،بسيطة كاحلراسة يف بعض املؤسسات

  

من أوساط ليس هلا ثقافة العمل �ملؤسسة و�لتايل ليس هلا دراية 

  .االنضباط والصرامة يف تنفيذ املهام

جمموعة من النتائج ميكن تقدميها من خالل 

29

یوضح نشاط أسر 

الفصل الخامس                              اإلجراءات المیدانیة للدراسة ووصف مجتمع البحث     

162 

النشاط الذي متارس)13(دول والرسم البياين رقم

أن النسبة اليت حيتلها النشاط الفالحي هي التوزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب جدول  فنجد من خالل 

46.2ـ ب دولاجلجمتمع الدراسة حسب توزيع أفراد لل 

للتعليم والنشاط الصناعي على التوايل%1.9و%5.8.للنشاط التجاري17.3%

مهنية وثقافية لدى الفئات الوراثة هلذا الوسط الفالحي  قد تكون هلا خملفات)زراعيجمتمع 

بسيطةم على عالقات إجتماعية تقليدية و الذي يتميز كنمط حياة قروي قائ

يشرتط مشاركة كافة أفراد األسرةبطريقة مباشرة ما دام العمل الفالحي 

صرحوا �ن آ�ءهم كانوا فالحني من املبحوثني%  46.2حيث جند أن أكثر من 

غالبية املبحوثني ينحدرون من أسر ليس هلا �ريخ يف العمل �ملؤسسات بنسبة جند حيث 

أماطبيعة النشاط الذي مارسته عائالت املبحوثني  هلـذا فـإن

فيه الثقافة التنظيمية احلديثة، الضبط التنظيمي وال تسود خيضع لقواعد

بسيطة كاحلراسة يف بعض املؤسساتفمعظم هذه النشاطات هي نشاطات 

من أوساط ليس هلا ثقافة العمل �ملؤسسة و�لتايل ليس هلا دراية  معظمهـم ينحدر الدراسة

االنضباط والصرامة يف تنفيذ املهاممبتطلبات التنظيمات احلديثة من قيم 

جمموعة من النتائج ميكن تقدميها من خالل  إىلأمكننا الوصول  الدراسةبعد حتليل النتائج اخلاصة �فراد جمتمع 

46%

2%

17%

29%

6%

یوضح نشاط أسر ) 13(الرسم البیاني رقم
المبحوثین

زراعي

صناعي

تجاري

اداري

تعلیمي
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دول والرسم البياين رقماجليوضح 

فنجد من خالل األب،

 االجتاه العام

17.3و،اإلداري للنشاط

جمتمع (يزةهذه امل

الذي يتميز كنمط حياة قروي قائ

بطريقة مباشرة ما دام العمل الفالحي 

حيث جند أن أكثر من 

حيث ،املهين لعمالنا

هلـذا فـإن.63.5%

خيضع لقواعد حر ال

فمعظم هذه النشاطات هي نشاطات 

الدراسةأفراد جمتمع ف

مبتطلبات التنظيمات احلديثة من قيم 

  استنتاج

بعد حتليل النتائج اخلاصة �فراد جمتمع 

  :العناصر التالية
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 ترتاوح أعمارهم حيث ،يتميز جمتمع الدراسة بطغيان النوع االجتماعي الذكوري:اخلصائص الشخصية

  .أفراد 10 إىل 06أسر ممتدة يرتاوح عدد أفرادها من إىلأغلبهم متزوجون ينتمون سنة،35و25بني

 أنكما )األحرار(الطبقة الوسطى يتموقع أغلب العمال يف وسط السلم اهلرمي للتدرج االجتماعي فأغلبهم من

  .يعين سيادة الذهنية الفالحية العمال �ملؤسسة حمل الدراسة ذوي منشأ ريفي ما

 يف حني علمي جيد بني الثانوي واجلامعي، من العمال هلم مستوى%84أكثر من : املستوى الثقايف

  .جند أحسن مستوى هلم هو القراءة والكتابة إذ أغلبهم أميني همأ� أن

 حديثي العمل �ملؤسسة حمل الدراسة ال، فئة التأطري إىلأغلب العمال ينتمون  :املستوى املهين 

  .افتهم التنظيميةيف العمل مما انعكس على ضعف ثق ميتلكون خربة كبرية

ينحدرون من أوساط فالحية ليس  فهماقه �ملؤسسة،أغلبهم مارس مهنة أ�ئهم مثل الزراعة والتجارة قبل التح

 .ثقافة العمل �ملؤسسة هلم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

القيم �جتماعية املوج�ة الختيارات : الفصل السادس

 الفعل التنظي��

  و�تصال بادرار �عالمبمدير�ة ال��يد وتكنولوجيات 

.التفس�� القي�� للعالقات امل�نية و�نضباط �� العمل: أوال  

ب�ن القيم �جتماعية والقيم (�نضباط �� العمل   .1

 .)التنظيمية

 .لعالقات امل�نيةاالقيم �جتماعية و  .2

  إلجراءات العمل واملشا�ل امل�نية ةسوسيو تنظيميرؤ�ة : ثانيا

1.  
ُ
 .العمل لقيم إجراءات لل العامتمث

   مواقف العمال اتجاه املشا�ل امل�نية .2

ةالعــــــــــــــــام ات�ست�تاج  



 الفصل السادس                                    القيم �جتماعية املوج�ة الختيارات الفعل التنظي��

 

 
164 

  التفسري القيمي للعالقات املهنية واالنضباط يف العمل:الأو 

املتمثل يف  النسق اإلجتماعي يؤثر �امن خالل هذه الدراسة إىل تفسري الطريقة اليت  إننا نسعى

 .لنسقا هذا اليت حتكم السلوكات واألفعال داخل حتديد الضوابط واملعايريواملؤسسة االجتماعية على  القيم

االنضباط يف املؤسسة من األفعال  يعد:)يم االجتماعية والقيم التنظيميةبني الق(االنضباط يف العمل .1

والفرق بني .اضطراب يف العمل إىلقد يؤدي  التنظيمات احلديثة ألن تغيب فرد واحد هاتتطلباليت  التنظيمية

نحاول معرفة مدى أمهية سفيما يلي .املتخلفة يكمن يف نظرة كل منهما للعمل واملواظبةالدول املتقدمة والدول 

 .السائدة يف ا�تمع ه �لقيمومدى �ثر  حمل الدراسة عند األفراد هذا الفعل

  :أسباب الغياب عن العمل/أ

   عن العمل غيابيبني أسباب ال) 17(جدول رقم 

 

العمل عن التغيب أسباب

  الفئات املهنية 

 احد ز�رة

  األقارب

 حاجات قضاء

  خاصة

 والالمباالة التهاون

  �لعمل

 وعدم التساهل

 ا�موع  اإلدارة من الصرامة

  

  

معامل 

 االرتباط

 بريسون

0.212 

 

  

 �طري

1 

1.9% 

12 

23.1% 

6 

11.5% 

4 

7.7% 

23 

44.2% 

  

 حتكم

1 

1.9% 

10 

19.2% 

3 

5.8% 

3 

5.8% 

17 

32.7% 

 0 تنفيذ

0.0% 

2 

3.8% 

8 

15.4% 

2 

3.8% 

12 

23.1% 

 2 ا�موع

3.8% 

24 

46.2% 

17 

32.7% 

9 

17.3% 

52 

100.0% 

الظاهرة البحث عن أسباب هذه  وعندغياب يف املؤسسة جمـال الدراسـة،انتشار ظاهرة ال اجلدوليوضح 

كتسوية   من املبحوثني يـشريون إلـى أن سبب غيا�م هو قضاء حاجات خاصة وأسرية%46.2توضح أن

 %23.1بـ نسبةتؤكدها .لقيام ببعض األعمال العالقةمرافقة أحد األصدقاء أو ا أوبعض القضا� اإلدارية 

  .لدى أعوان التحكم%19.25و اإلطاراتلدى 

تبني ،قيمة العمل تعترب أمر أساسي يف سـلم قـيم أي جمتمع بل ويف ثقافته عموما جند الوقت الذييف و  

من املبحوثني غري مهمة إذ يرجعون سبب غيا�م عن العمل إىل التهاون %32.7لدى النتائج أن قيمة العمل
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من %17.3وجند ،اإلطاراتعند %11.5و التنفيذينيعند %15.4نسبةوتتوزع هذه ال والالمباالة به

  . املبحوثني يرجعو�ا إىل التساهل وعدم الصرامة من اإلدارة

هلا النسبة اخلاصة بز�رة األقارب بتأثر انضباط العامل إذا ما أضفنا %82.7وميكن تفسري هذه النسبة

فالعامل اجلزائري عموما ال يشكل العمل �لنسبة إليه لقيم اليت حيملو�ا من ا�تمع،يف املؤسسة حمل الدراسة �

م �عتباره حيقق هل وإمنا هو جمرد وسيلة للكسب املاديترب عنده وسيلة للتقدم والتنمية،قيمة حضارية وال يع

أكدته العديد من الدراسات اليت اهتمت بدراسة قيمة العمل عند الفرد وهذا ما . إشباعات بيولوجية

  )1(.اجلزائري

تتحكم ال ويف عالقتهم �النضباط داخل املؤسسة  جمتمع البحثجهات الفعل لدى أغلب أفراد فمو 

لعوامل ثقافية متعلقة �لنسق  تعزى أخرىأطر مرجعية بدائل و  وإمنا هناك،القيم التنظيمية اخلاصة �ملؤسسة فيها

  . ي للعاملالقيم

   غيا�تالكثر فيها ت األوقات اليت/ ب

  غيا�تالكثر فيها تيبني األوقات اليت ) 18(جدول رقم

 

   فيها يكثر اليت األوقات

  العمال غيا�ت

 األسرة طبيعة

 الوعدات موسم

 ) الز�رات(

 حفل موسم

 الطماطم

 ذهاب موسم

 احلجاج وعودة

 احلرث موسم

 ا�موع واحلصاد

 

معامل 

االرتباط 

 بريسون

.9740 

 

 ممتدة

12 

23.1% 

2 

3.8% 

11 

21.2% 

7 

13.5% 

32 

61.5% 

 

 نووية

14 

26.9% 

4 

7.7% 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

20 

38.5% 

 ا�موع

 
26 

50.0% 

6 

11.5% 

12 

23.1% 

8 

15.4% 

52 

100.0% 

                                                           
 .يف هذه الدراسة.غياث، مجال غريدعبد احلفيظ مقدم، بوفلجة من ل ك  اتأنظر يف هذا املوضوع دراس)1(
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إجا�ت املبحوثني تؤكد أن األوقات اليت يكثر فيها غيا�ت العمال هي مواسم من %50أناجلدول يبني 

لألسر %23.1لألسر النووية و%26.9نسبة تدعمها،)1(الز�راتالوعدات أو ما يعرف عند� حمليا �سم 

تعرف  ناسباتفي هذه املف.العائلة للقيام �ذه املناسبة أفرادللمساعدة بني تكون حباجة  األوىل�عتبار املمتدة،

 اد هلذهوهذا يدل على القيمة االجتماعية اليت مينحها األفر  املؤسسات عموما تسيب العمال بشكل كبري

 املناسبات حيث مت مالحظة أن العامل مستعد للتضحية �جره من اجل احلضور هلذه املناسبة طيلة هذه األ�م

 .التمارض �دف احلصول على رخصة للغياب إىلهلذا يلجأ أغلب العمال ).أ�م03(واليت غالبا ما تكون

 كانت  إنبل حىت ة يف منزله،�ذه الوعدهذه احليل عندما يكون املعين  إىلواألكثر من هذا فالعامل ال يلجأ 

  .يرى فيها األفراد نوعا من التضامن والتواصل بني العائلة واألقارب إذمقامة عند أحد أقاربه،

هذه املناسبات شئ مقدس عند أفراد ا�تمع األدراري فهي تتميز �ألسبقية واألولوية  أنمن هنا ميكن اعتبار 

  .عن خمتلف الواجبات املهنية

من إجا�ت املبحوثني يتوزع بدرجات متفاوتة على موسم ذهاب وعودة %50كما جند النصف اآلخر  

  .على التوايل%11.5و، %15.4و%23.1احلجاج، موسم احلرث واحلصاد وموسم حفل الطماطم بـ 

 ري يف توجيهجند لقيم املناسبات االجتماعية املومسية �ث من هنا.ا تشكل قيما تربط الفرد مبجتمعهكله وهي 

 بلـغ  مل االرتباط بني املتغريين والذيمعاوهذا ما يفسره  .انضباط العمال يف املؤسسة حمل الدراسة

  .تغرييناملتــوحي بداللــة أن هنــاك عالقــة بــني  القوية شــارته املوجبــة�9740.

  

  

  

  

                                                           
هي عبارة عن مناسبات سنوية يقيمها و  ��ا ظاهر إجتماعية متيز �ا إقليم توات وقد يرتبط موعد الز�رة �لتقومي القمري أو الشمسي،  تعرف الز�رات )2(

وخلقت له مكانة يف قلو�م، ومن بني صفاته التصوف والسري على منهم  لشخص عرف بصفاته النادرة مما جعله مميز عن األفراد الباقني  أهل توات تكرميا

من خالل هذا التعريف هلذه الظاهرة جند أفراد ا�تمع األدراري ميارسون هذا الفعل أو هذه السلوكات نتيجة االرتباط  .طريق احلق ونصرته وحماربة الباطل

  .  �لشخص امللهم أو الكاريزمي ماكس فيربه عن غريه من األفراد وهذا ما أطلق عليه العاطفي بشخص متيز يف فرتة ما خبصائص أو مميزات خارقة ميزت
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  :إشعار اإلدارة �لتغيب اليت يعتمدها العمال يف الطرق /ج

  إشعار اإلدارة �لتغيب الطرق اليت يعتمدها العمال يفيبني ) 19(جدول رقم 

 الغيابقبل  اإلدارةمسبقة من �خذون رخصة %53.8املبحوثني بغلا أنيتبني  اجلدولمن خالل 

عن طريق  اإلدارة ونشعر تقريبا يالسابقة النسبة يف حني ثلث ،عند الثانويني واجلامعيني%23.1تدعمها نسبة

  .هلم  بتكليف زميال أواهلاتف 

ون شرحوي ونتغيبيونفس النسبة �لنسبة للذين �شعار أي أحد  ونيهتمال أ�مف من املبحوثني%7.7نسبة أما 

 .السابقة�لنسب وهي نسبة ضعيفة مقارنة . عادواىتالسبب م

يتأثر بقيم تنظيمية أكثر من القيم )اإلشعار �لغياب( و�ذا ميكن القول �ن هذا الفعل التنظيمي

جند عالقة  إذ.يف اإلشعار بغيا�م يتبعون طرق عقالنيةاملؤسسة حمل الدراسة العمال يف وان .االجتماعية للعامل

بلغ  رتباطمبعامل اوهذا  .�لغياب اإلشعارواعتماد طرق تنظيمية يف بني املستوى التعليمي قوية طردية 

1.000 .  

 اإلدارة إشعار طريقة              

  �لتغيب

 التعليمي املستوى 

 رخصة اخذ

 من مسبقة

 اإلدارة

 الزميل تكليف

 اإلدارة إلشعار

 �لتغيب

 عن اإلشعار

 اهلاتف طريق

 وشرح التغيب

 عند السبب

 العودة

 االهتمام عدم

 ا�موع احد أي �شعار

  

  

معامل 

االرتباط 

 بريسون

1.000  

 

  

 ويكتب يقرأ
1 

1.9% 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

3 

5.8% 

  

 ابتدائي
1 

1.9% 

1 

1.9% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

1.9% 

3 

5.8% 

 2 متوسط

3.8% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

2 

3.8% 

 12 �نوي

23.1% 

2 

3.8% 

4 

7.7% 

3 

5.8% 

0 

0.0% 

21 

40.4% 

 12 جامعي

23.1% 

4 

7.7% 

3 

5.8% 

1 

1.9% 

3 

5.8% 

23 

44.2% 

 28 ا�موع

53.8% 

8 

15.4% 

8 

15.4% 

4 

7.7% 

4 

7.7% 

52 

100.0% 
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  :طرق إمضاء أوقات العمل يف املؤسسة /د

 طرق إمضاء أوقات العمل يف املؤسسةيبني ) 20(جدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار طرق إمضاء أوقات العمل

 26.9 14 كله يف العمل

 21.2 11 بعضه يف تفقد الزمالء

 36.5 19 بعضه يف تصفح املواقع االلكرتونية

 15.4 8 بعضه يف قضاء أشياء شخصية

 100.0 52 ا�موع

من املبحوثني ميضون أوقات العمل يف تصفح املواقع االلكرتونية %36.5يبني اجلدول أن 

يف قضاء %15.4يف تفقد زمالئهم،و%21.2املبحوثني ميضون أوقا�م يف العمل،بينما جندمن %26.9و

  .أشياء شخصية

 يف املؤسسة حمل الدراسة أن العمالتدل على للفئة الغالبة  فبالنسبةوهذه النسب هلا عدة دالالت 

مع هذا  يف تواصل دائم ل ماالع  دجن إذوهذا مامت مالحظته ،فرتاضيالاعامل �لتواصل  يف أوقات العملن ضو مي

 أملتها يف مؤسساتنا العموميةوهذه ظاهرة جديدة ،أحيا� ليس له علما مبا جيري يف املؤسسةالعامل االفرتاضي 

 بشبكات االنرتنت �دف تسهيل اخلدمات اإلداراتربط  متحيث يشهدها العامل اليوم  التطورات اليت

 إذ بشكل سليبمؤسساتنا العمومية  بعض يف أحيا� استغلتذه النعمة ه لكنوهذا شئ اجيايب، للمواطنني

 االلكرتونيةتصفح املواقع  إىلينصرف العامل  واطنني ينتظرون بينماأصبحنا جند العمل مكدس على املكاتب وامل

 الشبكةأي انقطاع يف  حدوث وعند .متصفح ملواقع التواصل االجتماعي أويطالع ماهو جديد يف اجلرائد 

)Réseaux(  للقيام به عملمتحججني بعدم وجود  ويشكون من املللجتد العمال متذمرين .  

م هزمالئدهم ميضون أوقات العمل يف تفقد شبكة االنرتنت فنج أما الفئة األخرى واليت التتوفر مكاتبهم على

يف  واخنفاض ارتفاع أو األسعارحيا�م،من غالء يف  تعرتضاملشاكل اليت عن مهومهم اليومية و يتحدثون 

   .وهذا مامت مالحظته...أجورهم
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 ال يف املؤسسة تواجد العمالو العمال  شكل حمور اهتماميالالعمل يف املؤسسة  أنمن هذا التحليل يتبني 

الذي  ولالغرتابة للتذمر الذي يشعر به العامل،ولفقدانه للدوافع يف العمل،وهذا نتيج.هامهممل يعين �ديتهم

وهذا .نسان يف ا�تمعات األكثر منواإدراكه لقيمة العمل �لشكل الذي يراه اإلوعدم يشعر به يف حميط العمل،

      )1(."العملالعمال يف مواجهة "يف دراسته  سعيد شيخي الباحث إليه توصل ما

فئة قليلة مقارنة مبجموع الفئات األخرى العمل فهي  كل وقتها يفأدلت ��ا متضي  ة اليت أما الفئ

أوقات  يتخلله من احلني لآلخرال يعين أن العمل ال كما أن اختيارها هذا البديل ،من املبحوثني73.1%

   .أو تصفح املواقع االلكرتونيةللحديث مع الزمالء 

 .حمل الدراسة العمل �ملؤسسةه يتوج أثر يف)االلكرتونية تصفح املواقع ثقافة(و�لتايل جند للقيم الثقافية

   .املوايلاجلدول املبحوثني مت إدراج  إجابةمن صدق  ولتأكد

  مغادرة مكان العمل يبني) 21(جدول رقم            :مغادرة مكان العمل/ ه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  :أنظر يف هذا املوضوع دراسة)1(

 Saïd CHIKHI,"Les ouvriers face au travail au C.V.I" , Cahiers du CREAD,n°9, op. 

 

العمل مكان مغادرة             

 ا�موع ال نعم األوقات بعض فئات املهنية                      ال

  

  

  معامل

 االرتباط

0.222 

 
 

  

 �طري

21 

40.4% 

2 

3.8% 

23 

44.2% 

  

 حتكم

16 

30.8% 

1 

1.9% 

17 

32.7% 

 9 تنفيذ

17.3% 

3 

5.8% 

12 

23.1% 

 46 ا�موع

88.5% 

6 

11.5% 

52 

100.0% 
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 االجتاه وهو%88.5أماكن عملهم ون يغادر نسبة املبحوثني الذين  أناجلدول لنا من خالل هذا تبني     

 جند بينما.التحكم أعوان عند%30.8و،لإلطارات�لنسبة %40.4نسبةتدعمها ،العام للجدول

 مل االرتباطامايظهره معوهذا .يغادرون مكان عملهم ال ��مفقط من املبحوثني الذين أجابوا 11.5%

   .سابقا املقدمةاجلدول   نتائج يدعمهذا 2220.

  

   : العمل أماكنأسباب مغادرة العمال / و

 أماكن العملأسباب مغادرة العمال يبني ) 22(جدول رقم

 %النسبة املئوية  التكرار األعمال اليت يقوم �ا العمال

 25.0 13 �لعبادات للقيام

 42.3 22 اإلدارية القضا�  لتسوية

 3.8 2 الطبيب إىل للذهاب

 للطبيب العائلة أفراد احد اخذ
4 7.7 

 للسوق لذهاب
5 9.6 

 88.5 46 ا�موع

 بيا�ت مفقودة
6 11.5 

 ا�موع
52 100.0 

من املبحوثني الذين يغادرون أماكن عملهم يذهبون لتسوية بعض القضا� %42.3يوضح اجلدول أن 

للقيام �لعبادات،أما النسب األخرى فهي تتوزع على الذهاب للتسوق أو أخذ أفراد العائلة %25اإلدارية، و

هي أن هذه الفئة ال جتد وقت  قضا� إداريةوميكن تفسري النسبة الغالبة املتعلقة مبغادرة العمل ملعاجلة .للطبيب

  .ونظام العمل املوجود اليراعي هذه االحتياجات للعمال.مناسب للقيام �ذه األعمال
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فهي تعكس مدى �ثري القيم الدينية اليت يؤمن �ا األفراد على انضباطهم  املتعلقة �لقيام �لعبادات أما

ل يستغرقون وقت العما أنمامت مالحظته لكن ،يغادرون العمل حبجة القيام �لعبادات األفرادجند  إذ،يف العمل

من الوقت الستغالله يف  املزيد كسبالعمال هذه القيمة الدينية يف  حيث يستغل .هذه العبادةمما تتطلبه  لأطو 

ينية اليت يؤمن دلقيم الفل*.قرب املؤسساتاملتواجدة شراء بعض الفطائر  أو شايأشياء أخرى كشرب فنجان 

  .يف احلد من انضباطهم دورا األفراد�ا 

  : لعدم االنضباطاملبحوثني  تفسري /ز

  لعدم االنضباط يف العملاملبحوثني  تفسرييبني ) 23(جدول رقم

يرجع حيث االنضباط يف العمل، عـدمل املبحـوثني هادماليت يق لتفسرياتأعاله أهم ا اجلدوليبني 

  للمؤطرين%13.5للمنفذين و%15.4منهم إىل �اون اإلدارة يف تطبيق القوانني تدعمها نسبة34.6%

إىل أن نظام العمل اليراعي الظروف االجتماعية واألسرية وهذه النسبة تتأكد عند %.32فيما يرجعه آخرون 

 %.19.2ـباملؤطرين 

ني الذين جندها عند املبحوثخر ونفس النسبة السبب هو حبث العامل عن عمل آ أن %11.5ويرى

وهذا يعكس احلالة اليت تعرفها بعض املؤسسات فالعمال ال جيدون عمل يقومون به .املؤسسة �مللل يف يشعرون

                                                           
األماكن اليت  واليت غالبا ما متارس كمهن شوارع تتواجد يف، وبعض الفطائر لبيضا ،جند عند كل مؤسسة من املؤسسات طاولة لبيع الشاي غالبا ما  *

 ...كمواقف احلافالت، املؤسسات  األفراديتجمع فيها 

لسبب املبحوثني تفسري

 الغيا�ت كثرة 

الفئات املهنية

 الیراعي العمل نظام

 االجتماعیة الظروف

 واألسریة

 في الالدارة تھاون

 القوانین تطبیق

 عن العامل بحث

 آخر عمل

 الشعور

 بالملل

 المساواة بعدم الشعور

 ا�موع العمل في

  

  

  معامل

  االرتباط

.2120 

 10 �طري

19.2% 

7 

13.5% 

4 

7.7% 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

23 

44.2% 

 6 حتكم

11.5% 

3 

5.8% 

1 

1.9% 

4 

7.7% 

3 

5.8% 

17 

32.7% 

 1 تنفيذ

1.9% 

8 

15.4% 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

12 

23.1% 

 17 ا�موع

32.7% 

18 

34.6% 

6 

11.5% 

6 

11.5% 

5 

9.6% 

52 

100.0% 
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مما  تها و�لتايل يشعر العمال �ملللأحيا� وهذا راجع للتضخم العمال وحتميل املؤسسة العمومية أكثر من طاق

  .املتناميةجيعلهم يبحثون عن أعمال أخرى تليب احتياجا�م 

هناك عوامل تنظيمية  أنقدمها املبحوثني لعدم انضباطهم، التفسريات اليتنستشف من خالل  أنوميكن 

وأخرى اجتماعية تعزى للقيم االجتماعية .)عدم تطبيق القوانني الرادعة(االنضباطتساعد العمال على عدم 

تناقض الذي يشعر به العامل الف.نه ضعيفأولو 2120.االجيايب وهذا ما يفسره معامل االرتباط واألسرية

ونظام .وا�تمع األسرةالواجبات اجتاه  يتطلب منه القيام �لعديد من النظام االجتماعي الذي د بنيو جو امل

علـى العمليـة انعكس التناقض وهذا .يف املؤسسة م القوانني املعمول بهالعمل الذي يفرض عليه االنضباط واحرتا

يف دراسته حول  بوفلجة غياثوهذا ما أكده الباحث .املؤسسات املختلفة بصفة خاصة وعلـىالتنمويـة عمومـا،

  .القيم الثقافية والتسيري �ملؤسسة اجلزائرية

  استــــــــــــنتـــــاج

يتأثر انضباط العمال يف املؤسسة حمل الدراسة  أن انطالقا من الفرضية املقرتحة ضمن حبثنا واليت مفادها       

أن نستنتج ها هلا ااإلحصائية والتفسريات اليت قدمن خالل حتليل املعطياتمن و .�لقيم االجتماعية اليت يتمثلو�ا

جهها تو  إمنا يف العمل واملتعلقة �النضباطحمل الدراسة اليت تتم داخل املؤسسة التنظيمية السلوكات واألفعال 

  ).�دية العبادات(وقيم دينية ،)الز�رات( وأسرية القيم االجتماعية اليت يتمثلها العمال من قيم اجتماعية

ب وعدم االنضباط مبواعيد العمل وتوقيته يرجع يف اغيمشكلة ال أنالنتائج السابقة  الحظنا من خاللإذ   

يف األصل إىل التناقض  وهذا اخللل يرجـع.لعامل والفرد اجلزائري بصفة عامةالذي يعاين منه ا األساس إلـى اخللـل

،واستبعاد العوامل من قيم متتاز �لعقالنية والرشد البريوقراطية احلديثةا تفرضـه بني قيم واعتقادات العامل ومـ

تكون دوافعه السعي وراء حتقيق غاية وهدف و  الفعل عقالينحىت يكون ،ختدم مصلحة التنظيم ال الذاتية التـي

  .�ألمناط الثقافية اليت حتكم سلوكات األفراد أو األشخاص اآلخرين ةعلى معرف معني

ة اليت يف كثري من االجتماعية والثقافي تزال تضع اعتبارا لبعض القـضا� السائدة ما اجلزائري العاملبينما قيم 

و�ذا جند أفعال العمال اجلزائريني تنطلق من  .وأعرافه وقيمه الـدين ومقدسـات ا�تمـعقيم ثر بأاألحيان ما تت

واملنفعة اليت  سيرتتب عنها ذيالتدقيق يف األثر الدون والثقافية السائدة كما هي، للقيم اإلجتماعية االمتثال

  .فيكون بذلك الفعل تقليدي متأثر بقيم ا�تمع ومعتقداته وراء الفعل الذي سيقوم بهمن الفاعل  سيحققها
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ذاته يوجه  يف النظر للعمل كقيمة ثقافية يف حدّ  جمتمع البحثتوجه عام لدى أفراد  يوجد ال كما      

فرد فيها ينظر  ويوحدها،وال ينظرون له كذلك كضرورة وظيفية يقتضيها وجودهم يف املؤسسة بل كلالسلوكات 

تتم وفق الضوابط سلوكات واألفعال داخل املؤسسة الال هذا ما جيعل،ثقافية واجتماعيةللعمل من خالل عوامل 

حتقيق  م منهلوبقدر ما يسمح .نيالعقاب يف حالة جتاوز القوان لألفراد جتنبإال �لقدر الذي يسمح التنظيمية 

  .واستمرار احلاجات اخلاصة والذاتية لكل فرد داخل املؤسسة

  يوضح العوامل املسامهة يف احلد من انضباط العمال) 06(الشكل رقم 

  

  

    

  

  

  

. يعين �ديتهم ملهامهموتواجد العمال يف املؤسسة ال،العمل يف املؤسسة ال يشكل حمور اهتمام العمال إن

اب الذي يشعر به يف حميط ولالغرت يجة للتذمر الذي يشعر به العامل،ولفقدانه للدوافع يف العمل،وهذا نت

  .�لشكل الذي يراه اإلنسان يف ا�تمعات األكثر منواوعدم إدراكه لقيمة العمل العمل،

يؤكد  إذبدراسة ظاهرة الغياب يف املؤسسة اجلزائرية  اهتمتدراسات اليت توصلت له العديد من ال هذا ما

ري منتج إذا العمل غيعاين منها العمال، هويةغياب العمال عن العمل راجع لغياب أن  سعيد شيخيالباحث 

هذا يعين أن العامل اجلزائري .أي رفاهية اجتماعية يف اجلزائر حيتوي علىفالعمل الالعامل،للشخصية أو هوية 

أي كل هذا األخري وسيلة لتحقيق أهدافه،وال يعترب ل،ليس لديه اإلحساس والشعور بتواجده من خالل العم

  )1(.ميكن حتقيقه من خالل العملطموح أو هدف أو مستقبل ال 

                                                           
(1)Saïd CHIKHI ,"Les ouvriers face au travail au C.V.I" , op.cit. 

الوعدات 

)الزیارات(  

 موسم الحج

المناسبات 

االجتماعیة 

 واألسریة

 العامل

األسواق 

الموسمیة 

)الفوار(  

موسم الحرث 

 والحصاد
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  :�ملؤسسة تسلك قانتنيممارسات العمال  إن أيضانالحظ 

كطريقة اإلشعار �لتغيب وتفسري سبب الغياب �رجاعه إىل �اون اإلدارة يف ) األطر اإلدارية الرمسية(قناة رمسية*

  .تطبيق القوانني

لاللتزام وأخرى  أسريةمثل التغيب ألسباب )للثقافة االجتماعية التقليدية تعرب عن األطر املرجعية(قناة غري رمسية*

  .�لواجبات االجتماعية

اعية اليت االجتمانضباط العمال يف املؤسسة اجلزائرية يتأثر �لقيم  أنالقائلة  و�لتايل تصدق فرضيتنا

  .الذكر ةوهذا للنتائج السابقحد ما، إىليؤمن �ا هؤالء العمال 

  .لعالقات املهنيةالقيم االجتماعية و ا.2

  :املفضلون عند العمال األفراد/ أ

 املفضلون عند العمال الفئات املهنية واألفرادالعالقة بني  يبني) 24( جدول رقم

 

عند فضلونامل األفراد

  العمال                   الفئات املهنية     

 

 أصحاب

 العاليا املناصب

 األقارب املؤسسة يف

 األشخاص

 تدينا األكثر

 عالقات هلم الذين

 الفئات ال�م واسعة اجتماعية

 نفس

 املستوى

 ا�موع املهين

  

  

معامل االرتباط 

 بريسون

0.397 
  

 0 �طري

0.0% 

4 

7.7% 

6 

11.5% 

4 

7.7% 

8 

15.4% 

1 

1.9% 

23 

44.2% 

 حتكم

 

2 

3.8% 

4 

7.7% 

3 

5.8% 

2 

3.8% 

5 

9.6% 

1 

1.9% 

17 

32.7% 

 تنفيذ

 

1 

1.9% 

0 

0.0% 

2 

3.8% 

2 

3.8% 

2 

3.8% 

5 

9.6% 

12 

23.1% 

 ا�موع

 

3 

5.8% 

8 

15.4% 

11 

21.2% 

8 

15.4% 

15 

28.8% 

7 

13.5% 

52 

100.0% 
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أسس لتكوين عالقا�م مع  من املبحوثني ال يضعون%28.8أن نسبة اجلدول نالحظ من خالل هذا 

تكون  أنمن املبحوثني يفضلون %21.2يف حني جند .فئة التأطريعند %15.4تدعم هذه النسبةالعمال،

  .عند املؤطرين%11.5األكثر تدينا تدعمها يف ذلك نسبة عالقتهم مع العمال 

ص الذين يتمتعون ونفس النسبة للذين يفضلون األشخا،%15.4فنسبتهم األقارب يفضلونالذين  أما

للعالقات يف االجتماعي  اإلنتاجالثانية فتعيد  أماحتي القرابة التقليدية، األوىلفالفئة .واسع برأمسال اجتماعي

تتأكد عند  أين من املبحوثني يكونون عالقات مع أشخاص يف نفس مستواهم املهين%13.5و .املؤسسة

  .فقط مع أصحاب املناصب العليا يف املؤسسة%5,8كما جند نسبة .%9.6بنسبة  التنفيذينيالعمال 

 األكثر األشخاصو  األقارب مامت مجع إذا(%57.8أن أغلب املبحوثنياجلدول نستخلص من هذا 

ية سواء كانت يعتمدون يف تكوين عالقا�م املهنية على أسس قيم)واسعة اجتماعية عالقات هلم الذينو تدينا 

يشكل  األخريأصبح هذا  إذحيث جند للرأمسال اجتماعي أمهية يف تكوين عالقات العمال دينية أو اجتماعية،

 رغم3970.ـب بريسوناالرتباط  عاململ املوجبة اإلشارة هتأكد وهذا ما.أهدافهم إىلفرصة للعمال يف الوصول 

  .ضعيفة إشارة أ�ا

  :تمييز بني العمالال/ ب

  بني العمال النشأة ووجود متييز مكانالعالقة بني  يبني) 25(جدول رقم

 على العنصري التمييز �ثري

العمال عالقات

 جھوي عرقي النشأة مكان طبيعة

 ھذه توجد ال

 لمجموع الممارسات

 

معامل االرتباط 

  2.520بريسون

 

 8 ریف

15.4% 

19 

36.5% 

1 

1.9% 

28 

53.8% 

 10 مدینة

19.2% 

13 

25.0% 

1 

1.9% 

24 

46.2% 

 18 المجموع

34.6% 

32 

61.5% 

2 

3.8% 

52 

100.0% 

ؤسسة حمل يف امل عمالمن العمال يقرون بوجود تعامل بني ال%61.5نالحظ أن اجلدولمن خالل 

  %25.5مقابل.ذوي املنشأ الريفي من العمال%36.5تدعمها يف ذلك نسبةجهوي،الدراسة على أساس 
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   .%34.5فنسبتهم بلغت  أجابوا بوجد تعامل على أساس عرقيأما العمال الذين .من املدينة

هم البعض على أساس يعتربون العمال يتعاملون مع بعضن هذا اجلدول أن أغلب املبحوثني،نستخلص م

شــارته املوجبــة تــوحي �5220.معامل االرتباط بني املتغريين والذي بلـغ وهذا ما يفسره جهوي أو عرقي،

أصبحت اجلهوية تلعب دورا رئيسيا ومركز� يف بناء النسق االجتماعي  إذ.ينتغري هنــاك عالقــة بــني امل بداللــة أن

   .للمؤسسة حبيث يتمظهر هذا البناء يف تكوين العالقات بني العمال أين يظهر تفعيل هذا العامل

ذلك من  ظهرالعمال،ى أفعال وممارسات أثر البعد االجتماعي واألخالقي علميكن استنتاج مما تقدم 

   .قيم دينية واجتماعية أساس علىاملبنية تكوين عالقات العمل  خالل

   :حسب الفئات املهنية لإلدارة يالعنصر  التمييز /ج

 اإلدارةيف تفضيل بعض العمال من طرف الفئات املهنية  رأي يبني) 26(جدول رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اإلدارة يف املؤسسة تؤكد بتفضيل  املبحوثني جا�تإن م67.3%سبةأن ننالحظ من خالل اجلدول 

لدى فئة التأطري والتحكم %23.1تدعمها نسبةفئات العمال على حساب فئات أخرى،حمل الدراسة لبعض 

من طرف اإلدارة بلغت ابوا بعدم وجود متييز بني العمال بينما الذين أج.من أعوان التحكم%23.1مقابل

   %.21.2طري بـ عند فئة التأإذ تتأكد هذه النسبة ،%32.7نسبتهم

   بعض إلدارةا تفضيل

  أخرى على الفئات

 ا�موع ال نعم الفئات املهنية

 

 معامل 

 االرتباط

0.991 

 12 �طري

23.1% 

11 

21.2% 

23 

44.2% 

 12 حتكم

23.1% 

5 

9.6% 

17 

32.7% 

 11 تنفيذ

21.2% 

1 

1.9% 

12 

23.1% 

 ا�موع
35 

67.3% 

17 

32.7% 

52 

100.0% 
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وهذا ما ،سة حمل الدراسة توجهه قيم عنصريةيف املؤس اإلداريالفعل  أنمن خالل هذه القراءة نستنتج 

هنــاك عالقــة  تــوحي بداللــة أنالقوية شــارته املوجبــة �0.991معامل االرتباط بني املتغريين والذي بلـغ يفسره 

  ماهي هذه الفئات؟:التفضيل طرحنا السؤال التايل ذاوملعرفة األسس اليت يقوم عليها ه .ينتغري بــني امل

   : اإلدارةعند  ةاملفضل الفئات/ د

  اإلدارةعند  ةاملفضل الفئات يبني) 27(جدول رقم

  

  

  

  

  

من املبحوثني أجابوا �ن الفئات املفضلة لدى اإلدارة يف املؤسسة حمل %32.7اجلدول أنيوضح        

من املبحوثني أجابوا �ن الفئة املفضلة لإلدارة هم %26.9يف حني جند نسبةؤولني،الدراسة هم أقارب املس

على مدى قو�ا يف أوساط  دليهذه الفئة تواجد و *"احلاشية"ويطلق العمال يف املؤسسة على هذه الفئة  احملابني

أما الذين .العمل حىت يكاد وصفها بقوة ضاغطة من خالل استطاعتها حتريك األمور يف املؤسسة لصاحلها

   .من إجابة املبحوثني%7.7بنسبة ايشغلون مناصب عليا يف املؤسسة كانو 

مفضلة لدى اإلدارة تعترب من أهم فئة  املسؤولني أقاربمن خالل هذه القراءة اإلحصائية نالحظ أن فئة 

ال حيث أصبح العم)أربع عمال(اجد أقارب املدير يف هذه املؤسسةوميكن تفسري هذه النسبة بتو حمل الدراسة،

تواجد هذه الفئة خيلق العديد من كما الحظت الباحثة ".ائلة املديرع"يطلقون على هذه املؤسسة مؤسسة

   .املشاكل يف املؤسسة يكون سببها احلساسية املوجودة بني العمال وهذه الفئة

                                                           
الذي  وظفامل أو)مثال املوظف املسؤول عن تسجيل حضور العمال(كل العمال الذين يستخدمهم املدير ملراقبة العمال  للفظيقصدون العمال �ذا ا *

   ..  ألنه يستفيد �ملقابل من خدماته حىت ألغراض شخصية أحيا� مثل العامل املتمكن من إصالح خطوط اهلاتف واالنرتنت أخطائهيتغاضى املدير عن 

ةاملفضل الفئات  

اإلدارةعند  %النسبة املئوية التكرار   

 32.7 17 املسؤولني اقارب

 26.9 14 احملابني

 7.7 4 املؤسسة يف عليا مناصب يشغلون الذين

 67.3 35 ا�موع

 32.7 17 بيا�ت مفقودة

 100.0 52 ا�موع
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لعائلة ا(ملسؤولني للروابط القويةكما ميكن تفسري تواجد هذه الفئة يف اهليكلة البشرية هلذه املؤسسة بتفعيل ا

الفعل التنظيمي اإلداري يف املؤسسة حمل الدراسة يتأثر بعامل القرابة والعائلة  إذن.يف هذا البناء)والقرابة

  . واحملابني

 :لإلدارة حسب الطبقات االجتماعية يالعنصر  التمييز /ه

  يف تفضيل بعض العمال من طرف اإلدارة الطبقات االجتماعية رأي يبني) 28(جدول رقم

  العنصري التميز �ثري                

  املؤسسة على                     

 ا�موع ال نعم الطبقة االجتماعية

  

  

  

  

معامل االرتباط 

 0.397بريسون

 الشرفاء

 واملرابطني
4 

7.7% 

6 

11.5% 

10 

19.2% 

 األحرار
12 

23.1% 

18 

34.6% 

30 

57.7% 

 3 احلراثني

5.8% 

9 

17.3% 

12 

23.1% 

 ا�موع
19 

36.5% 

33 

63.5% 

52 

100.0% 

 

ينفون عام �لنسبة لألغلبية الذين متثل االجتاه ال%63.5أن نسبة اجلدولمن خالل هذا نالحظ 

% 17.3مقابل األحرارمن %34.6تدعمها نسبة،فئات أخرى على حساب الفئاتلبعض  اإلدارةتفضيل 

  .من الشرفاء واملرابطني%11.5من احلراثني و

تدعمها يف %36.5فتمثلهم نصف النسبة السابقة تقريبا بـ اإلدارةتفضيل من طرف أما الذين أجابوا بوجود 

  .من الشرفاء واملرابطني%7.7و،األحرارمن %23.15ذلك 

اليت املؤسسة و على أ�ا تدل على وجود �ثري للقيم املوجودة يف ا�تمع  إالعا ما رغم أن هذه النسبة ضعيفة نو 

. منتشرة يف ا�تمع األدراريجندها  إننا إال�لرغم أ�ا قيم سلبية .على أساس عرقي تتمظهر يف التمييز العنصري



 الفصل السادس                                    القيم �جتماعية املوج�ة الختيارات الفعل التنظي��

 

 
179 

قــة شــارته املوجبــة تــوحي بداللــة أن هنــاك عال�0.397معامل االرتباط بني املتغريين والذي بلـغيفسره  وهذا ما

  .مــاضــعيفة نوعــا  �ارغــم أ

على املؤسسة املوجودة يف ا�تمع قيمة التمييز العنصري ل ضعيفالقول �ن هناك �ثري من هنا ميكن 

  .حمل الدراسة

  :لدى العمال املسؤول املفضل/و 

 خمتلف الفئات املهنيةيبني املسؤول املفضل عند ) 29(جدول رقم

العمال عند املفضل املسؤول

 الفئات املهنية

 املسؤول

 األحسن أخالقا

 الذي املسؤول

 العمال مع يتساهل

 الذي املسؤول

 للعمل أتباعه حيفز

 األكرب املسؤول

 سنا

 من مسؤول

 المجموع العمال أقارب

 

  معامل

االرتباط 

 بريسون

0.991 

 

 19 تأطیر

36.5% 

1 

1.9% 

2 

3.8% 

0 

0.0% 

1 

1.9% 

23 

44.2% 

 12 تحكم

23.1% 

0 

0.0% 

3 

5.8% 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

17 

32.7% 

 9 تنفیذ

17.3% 

2 

3.8% 

1 

1.9% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

12 

23.1% 

 40 المجموع

76.9% 

3 

5.8% 

6 

11.5% 

1 

1.9% 

2 

3.8% 

52 

100.0% 

املشرف  اختارتاليت  متثل االجتاه العام �لنسبة لألغلبية% %76.9 نالحظ أن اجلدولمن خالل 

. % 23.1ـأعوان التحكم بوعند ،36.5% ـبملؤطرين عند فئة احيث تتأكد هذه النسبة ،أخالقااألحسن 

   .التنفيذمن أعوان %17.3و

يف حني ،فقط من املبحوثني%11.5فبلغت نسبتهللعمل  أتباعهاملسؤول الذي حيفز أما الذين اختاروا 

 العمال أقارب من سؤولملا%3.8و% 5.8املسؤول الذي يتساهل مع العماليف  الدنيا متثلت املستو�ت

 .لألكرب سنا%1.9و

وهذا ما يفسره ،واجتاها�م حنو املديرين واملسؤولنييوضح هذا أثر البعد األخالقي على قيم العمال 

هنــاك عالقــة بــني  تــوحي بداللــة أن القوية شــارته املوجبــة�0.991معامل االرتباط بني املتغريين والذي بلـغ
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من عدم تقبل العمال لتصرفات املدير  بوفلجة غياثيتوافق مع النتيجة اليت توصل هلا الباحث هذا ، و ينتغري امل

  .غري األخالقية حىت ولو كانت خارج أوقات العمل

  :عالقات السلطة/ ز

  من طرف العمال ألوامرايبني �ثري الطبقة االجتماعية للمسؤول على تنفيذ ) 30(جدول رقم

 

للمسؤول االجتماعية الطبقة �ثري

األوامر تنفيذ على   

 المجموع األوامر رفض األوامر تنفیذ الطبقة االجتماعية

  

  

  

معامل 

:االرتباط

0.087 

 

 

 والمرابطین الشرفاء
7 

13.5% 

3 

5.8% 

10 

19.2% 

 

 األحرار
30 

57.7% 

0 

0.0% 

30 

57.7% 

 الحراثین

 
11 

21.2% 

1 

1.9% 

12 

23.1% 

 المجموع

 
48 

92.3% 

4 

7.7% 

52 

100.0% 

اليت أجابت أ�ا �لنسبة لألغلبية متثل االجتاه العام  %92.3 أن نسبةاجلدول نالحظ من خالل هذا 

  .من احلراثني%21.2من األحرار و%57.7تؤكدها نسبة،هي لعرقألصل الدون اعتبار لاملسؤول أوامر تنفذ 

طبقة من املبحوثني حيث تتأكد عند %7.7أما الذين أجابوا ��م يرفضون األوامر فبلغت نسبتهم

رفضت األمتثال يف املؤسسة حمل الدراسة األخرية الفئة هذه  سر لنا املبحوثني أنحيث أ .الشرفاء واملرابطني

  * ).من احلراثني( خمالف هلا عرق اء كونه منر ألحد املد

ال تؤثر على عالقة )للمسؤول العرقي األصل(هذه القيمة االجتماعية أنيتضح  من خالل هذه النتائج

 سالبةشــارته ال�0.087معامل االرتباط بني املتغريين والذي بلـغوهذا ما يفسره .العامل بتنفيذ أوامر املسؤول

                                                           
 .  ، حيث رفض هذا األخري ان يكون سائق للمدير ليس لعدم كفاءته أو ظلمه للعمال وإمنا  ألصله العرقيالسائق اخلاص �ملدير من أصل شريفأحد املوظفني و  كان هذا مع  *
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ومنه نستنتج أن عالقة .األتباعبني طبقة املسؤول وتنفيذ أوامره من طرف  هنــاك عالقــةليس  تــوحي بداللــة أن

  .تتأثر �ذه القيمة السلطة ال

  :العمال �ملؤسسة عالقة /ك

 عالقة العمال �ملؤسسةيبني ) 31(جدول رقم

 

العمال عالقة

 �ملؤسسة 

 الفئات املهنية
 نجاح على العمل

 المؤسسة واستمرار

 المؤسسة على الحفاظ

 األجرة اجل من

 وعدم فقط العمل

 بشئ االھتمام

 آخر

 وعدم هللا بید األرزاق

 ببقاء االھتمام

 المجموع المؤسسة

  

  معامل 

  االرتباط

.0070 

 9 تأطیر

17.3% 

3 

5.8% 

11 

21.2% 

0 

0.0% 

23 

44.2% 

 6 تحكم

11.5% 

2 

3.8% 

9 

17.3% 

0 

0.0% 

17 

32.7% 

 5 تنفیذ

9.6% 

2 

3.8% 

4 

7.7% 

1 

1.9% 

12 

23.1% 

 20 المجموع

38.5% 

7 

13.5% 

24 

46.2% 

1 

1.9% 

52 

100.0% 

  

 "العمل فقط وعدم االهتمام بشئ آخر"اختاروامن املبحوثني %46.2نسبة أن اجلدولنالحظ من هذا 

 عبارة اختاروامن املبحوثني %38.5بينما جند،عند التحكم%17.3و تعند اإلطارا%21.2تدعمها

   %.17.3بنسبة اإلطارات حيث تتأكد عند فئة"العمل على جناح املؤسسة ألن جناحها يعين جناحي"

فقط %1.9و."ة فقطجل األجر احلفاظ على املؤسسة من أ"عبارة اختاروامن املبحوثني %13.5وجند

  ."بيد هللا وعدم االهتمام ببقاء املؤسسة األرزاق"للمبحوثني الذين اختاروا

من يتميزون �لسلبية واالنسحاب املبحوثني  أغلب أن اإلحصائيةنستنتج من خالل هذه املعطيات 

ومن نتائج هذه الوضعية أن العمال .حيث يكتفي �لعمل فقط �دف احلصول على أجرةاملؤسسة والعمل 

فالعمال يقدمون نصيبا من وقتهم يف مقابل ،صرفة يتم مبوجبها التبادل يهأداتيدخلون مع املصنع يف عالقات 

  .عن العامل الشائعيف دراسته  مجال غريدوهذا حسب النتائج اليت توصل هلا الباحث .مبلغ مايل معني
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فالتمسك . فهم يسعون إىل االحتفاظ مبناصب عملهم جناح املؤسسة ميثل جناح هلم نيعترب الذين  العمال أما

اهم على مستوى األجر �ملؤسسة ال يعين دائما نوعا من الرضا عن العمل الذي يقومون به وال يعرب عن رض

 وتقلصهن العمل يف ظل ندرة العمل وإمنا يعرب عن هاجس اخلوف من خطر البطالة والطرد م،احملصل عليه

خصوصا مع ا�يار أسعار البرتول واإلجراءات املتخذة من طرف الدولة بتقليص حجم التوظيف يف املؤسسات 

ة أصبح يهدد حىت الفئات فان شبح البطال.ق العمل اجلزائريهلذه الظروف اليت آل إليها سو  ونظرا.العمومية

تمرار العمل سالوظيفي والقلق حول إمكانية امن فقدان العمل يؤدي إىل الشعور بعدم األمن فالتخوف املهنية،

   )1(.م االجتماعيف كتابه عل انتوين غيدنزعامل االجتماع وهذا ما أشار إليه .والدخل يف املستقبل

  ؟وللتأكد من هذه النتائج أكثر مت السؤال عن أهم شئ يهم العمال �ملؤسسة

 :أهم شئ يربط العمال �ملؤسسة/ل

 يف املؤسسة �لنسبة للعمال املهميبني الشئ ) 32(جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يؤكدون من املبحوثني %50نسبة دجن إذ السابقاجلدول ماجاء يف تؤكد اجلدول هذا  أن نتائجالحظ ن

عند %15.4و%23.1ـب هذه النسبة لدى اإلطاراتحيث تتأكد فقط،يربطهم �ملؤسسة هو األجرة  ما أن

                                                           
  . 465ص،2005بريوت ـ لبنان،املنظمة العربية للرتمجة، فايز الصياغ،: ترمجة،04،ط علم االجتماعنتوين غدنز،ا )1(

املؤسسة يف املهم الشئ

للعمال �لنسبة 

 األجرة الفئات املهنية

حتقيق عالقات 

 اجتماعية

 اخلدمات

 يف االجتماعية

 ا�موع الذات حتقيق املؤسسة

  

  معامل 

  االرتباط

0.558 

12 �طري

23.1% 

1

1.9% 

0

0.0% 

10

19.2% 

23

44.2% 

8 حتكم

15.4% 

4

7.7% 

0

0.0% 

5

9.6% 

17

32.7% 

6 تنفيذ

11.5% 

2

3.8% 

1

1.9% 

3

5.8% 

12

23.1% 

26 ا�موع

50.0% 

7

13.5% 

1

1.9% 

18

34.6% 

52

100.0% 
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حتقيق من املبحوثني ما يهمهم يف العمل �ملؤسسة هو %34.6بينما .للتنفيذيني%11.5و.أعوان التحكم

  .اإلطارات لفئة%19.2الذات تدعمها نسبة 

ية تواجدهم �ملؤسسة �مهيربطوا  مل املبحوثنيمن جمموع 84,21% فاملعطيات اإلحصائية تظهر لنا أن

 اهتمامهمربطوا ية العمال أغلب إذ.ومصدر للتقدم والتنمية حضاريةقيمة  إليهم�لنسبة ال يشكل فهو ،العمل

اإلجتماعي يف  رئيسي للنسقالذي هو مطلب أساسي و �لدور الوظيفي  ليسللمؤسسة  �منظر و �لعمل 

وهذا ما يؤكده معامل االرتباط .لبارسونز النظري التكيف حسب التصورمن أجل حتقيق التفاهم و  املؤسسة

فيها  يف عالقتهم �لعمل داخل املؤسسة تتحكمو  العمالأغلب  فموجهات الفعل لدى.5580.الذي بلغ 

  :جند إذ ىأطر مرجعية أخر بدائل و 

�لنسبة إليهم إال من جانب حتقيق  يف املؤسسة ينظرون ألمهية العملجمتمع البحث من أفراد 50%

 15.4%و 23.1% ـب اإلطاراتلدى فئة ، حيث تتأكد هذه النسبة إشباع احلاجة املادية املنفعة املادية أو

   .على التوايل لدى فئات التحكم واملنفذين11.5%و

 حيث تتأكد هذه.ميكنهم من حتقيق ذوا�ممن جانب أنه  �ملؤسسةينظرون ألمهية العمل %34.6

  %.19.2النسبة لدى فئة اإلطارات

لدى 7.7%تتأكدحيث  جتماعيةا ن اإلنسان من حتقيق عالقاتينظرون من زاوية أنه ميكِ  %13.5

  .لتحكماأعوان 

صية سواء مرتبطة �حلاجة شخلعوامل ذاتية و  �ملؤسسةأمهية العمل  يرجعون العمال أغلبكما رأينا 

حىت الرابع من سلم الثالث و الثاين و اإلجتماعية أي �ملستـوي األول و  أو احلاجـة،، أو احلاجة النفسيةاملادية

  .ملاصلو احلاجات

   استنتاج

  :مايليايري التفاعل يف املؤسسة تتم وفق مع أننستنتج  إليهائج املتوصل من خالل النتا

يربز فيها أو أسس اجتماعية ،�ثري القيم الدينيةيظهر  أين أخالقيةتبىن على أسس :العالقة بني العمال

    .�ثري القرابة واجلهوية



 الفصل السادس                                    القيم �جتماعية املوج�ة الختيارات الفعل التنظي��

 

 
184 

 

 العمال

 دللبع �ثري واضح حيث جند،واجلهويةالقرابة بعوامل  أيضاتتأثر هذه العالقة  :�إلدارةعالقة العمال 

يف حني جند �ثري ضعيف للقيم  .على قيم العمال واجتاها�م حنو اختيار املسؤولني واملدراء األخالقي

   .االجتماعية على عالقات السلطة

ل تفض األخريةهذه  أنيرى العمال  إذ،املؤسسة عموما �دارةوميتد هذا التأثري ليشمل عالقة العمال 

  .عرقية أوالعتبارات جهوية وهذا . بعض الفئات على حساب فئات أخرى

والعمال شكل النظام االجتماعي الذي تتحدد من خالله عملية التفاعل  اإلدارة�ذا تتخذ العالقة بني 

تقرها الثقافة  وأخالقيةمعايري اجتماعية  على توزيع األعمال وفق اإلدارةوانطالقا من هذا التصور تعمل 

    .االجتماعية والعرف العام

، األجرالعمال واملؤسسة تقوم على القيام �لعمل مقابل بني  أداتيههناك عالقة :عالقة العمال �ملؤسسة

لذا ميكن وصف عالقة العمال  .النضال من أجل حتقيق مصاحلها أودون االهتمام مبا جيري داخل املؤسسة 

تتمثل "حني قال  مجال غريدأنه الشكل الذي أكد عليه .�ملؤسسة ��ا عالقة آلية أكثر منها عقالنية عضوية

عمل مقابل ،حمضة مع املؤسسة قائمة على استبدال الوقت آليةيف أن العمال يكتفون بربط عالقة  النتيجة

   .)أنظر الفصل الرابع من هذه الدراسة(".أجرة

  داخل املؤسسةاملهنية يوضح القيم املؤثرة على العالقات ) 07(الشكل رقم 

  

  العمال

  املؤسسة                                                                            العمال

    

  لمدیرا       

إعداد الباحثة:  املصدر                

  

 قیم أخالقیة

 واجتماعیة

أخالقیةقیم  قیم  

القرابة 

 والجھویة

 قیم اقتصادیة

)عمل مقابل أجر(  

رؤساء 

 المصالح

 العمال

 المشرفین
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على أن األسس اليت يقوم عليها تفاعل العمال داخل املؤسسة والفعل املمارس بينهم مؤشر إن 

يف  فاالعتبارات القرابيةعقالنية،املؤثرات السلبية والال مؤسساتنا عرضة لتدخل املؤثرات اخلارجية وخاصـة

الوالء  ، وتسود قـيمحيث تغيب قيم الكفاءة والفعالية مؤشر من مؤشرات التخلف والالعقالنية املؤسـسات هـي

فكثريا ما جند نظرا هلـذه االعتبارات البدائية،كفاءات مما جيعل مؤسساتنا حترم من كثري من ال،للشخص والقبيلة

، ته ومؤهالته العلمية أو املهنيةللغريب مهما كانت خرب  مؤسسات يسيطر عليها قبيلة معينة وال جمال فيهـا

متعددة فكثريا ما يقع أو شخصية ية رابلى أشخاص ذوي والءات قحتوي ع و�لتايل عندما تكون مؤسـسة

ويغيب يف ظل هذا الـصراع الـوالء ،ممكن من السلطة والنفوذ واملراكزأكرب قدر  على الصراع لالستحواذ

ا�تمع هلذا  ضعي وإمنا.أي مشروع للمؤسسة الذي يضعه علماء التنظيم كشرط أساسي لنجاح أي مؤسسة أو

تلعب دورا حامسا يف فنجـد العوامل الثقافية واالجتماعية  ،نفـك منهـاتأن املؤسسة ستطيع ت قواعد اجتماعية ال

  .مؤسساتنا حتديد مسار ومصري الكثيـر مـن

الحظت  إذشغور أي منصب قيادي يف املؤسسة، أو،ر عنـد انتخـاب ا�الس النقابيةأكثهذا يتجلى 

مت اتفاق مسبقا بني العمال حول املرشحني هلذه ،األعضاءالباحثة انه عند انتخاب العمال للجنة املتساوية 

  .  وهذا من أجل قطع الطريق على أحد أقارب املدير. اللجنة

كثري ومن هذا املنطلـق جنـد أن العوامل الثقافية واالجتماعية تلعب دورا حامسا يف حتديد مسار ومصري   

أنظر الدراسات السابقة اخلاصة (البوفلجة غياث وبوقرة كمنفس النتيجة توصل هلا الباحث .من املؤسسات

  ).�ذه الرسالة

�ن العالقات املهنية تتأثر للدراسة القائل  رح ميكن القول بصدق الفرض الثاينمن خالل هذا الط

  .إذا مامت استثناء عالقات السلطةاالجتماعية السائدة،�لقيم 

  رؤية سوسيو تنظيمية إلجراءات العمل واملشاكل املهنية: �نيا

 : لعامل لقيم إجراءات العملمتُثل ا .1

املهنية، نتيجة تفاعالت اجتماعية سا�م لكل مؤسسة ثقافة تنظيمية تتميز �ا تصرفات العمال وممار 

دة عما عاواليت ختتلف كما هي يف الواقع،  واإلداريةالعمل التطبيقات التنظيمية  �جراءاتونقصد .وتنظيمية
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أحد املواقع اليت يتجلى فيها �ثري البعد الثقايف واالجتماعي على فعل تعد  وهي.جنده يف الكتب والنظر�ت

   .وتصرفاته أثناء �ديته لعمله العمال ومواقفه

  :طرق التوظيف /أ

 طرق التوظيف يف املؤسسةيبني ) 33(جدول رقم

   التوظیف طرق

  المؤسسة  في

 الفئات المھنیة

 المؤھالت

 والكفاءات

شبكة المعارف 

والوساطة 

 للمترشح

 وأبناء أقارب

 المترشح منطقة

 من الوساطة

 المجموع الزوایا شیوخ

  

  

  

  

  معامل

  االرتباط

.6210 

 11 تأطیر

21.2% 

9 

17.3% 

1 

1.9% 

2 

3.8% 

23 

44.2% 

 تحكم
13 

25.0% 

2 

3.8% 

2 

3.8% 

0 

0.0% 

17 

32.7% 

 تنفیذ
5 

9.6% 

4 

7.7% 

3 

5.8% 

0 

0.0% 

12 

23.1% 

        

 المجموع
29 

55.8% 

15 

28.8% 

6 

11.5% 

2 

3.8% 

52 

100.0% 

توظيف يف املؤسسة يتم يؤكدون �ن ال من املبحوثني%55.8 نسبةأن  اجلدولنالحظ من هذا 

  .من فئة املؤطرين%21.25من فئة التحكم،و%�24العتماد على مؤهالت وكفاءة املرتشح تدعمها نسبة 

أما الذين أجابوا �ن عملية التوظيف تتم على أساس الرأمسال االجتماعي للمرتشح فنسبتهم بلغت 

  :إذ جند 44.10%

  .من املبحوثني أجابوا ��ا تتم عن طريق شبكة املعارف والوساطة للمرتشح% 28.8

  .يف املؤسسة املرتشح منطقة وأبناء طريق أقارب من املبحوثني أجابوا ��ا تتم عن%11.5

     .الزوا� شيوخ من الوساطةمن املبحوثني أجابوا �ن عملية التوظيف تتم عن طريق 3.8%

  نستخلص من خالل هذا اجلدول إن عملية التوظيف يف املؤسسة حمل الدراسة حسب املبحوثني التتم
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ال الرأمسك عوامل أخرى دخل فيهاتت وإمنا،فحسب للمرتشح*الرأمسال البشري علىماد عت�ال

  .6210.ط معامل االرتبايدعمه  وهذا ما للمرتشح االجتماعي

اجيابية كو�ا متكنهم  إ�ايقال عنها  هم يف وضعية أكثر ما)اجتماعي رأمسال(الذين ميلكون وساطات فاألفراد

واقع  أنه إالتعرب عن حالة مرضية وغري صحية ـ أي الوساطة ـ و�لرغم من أ�ا ،من احلصول على منصب عمل

   .معظم املؤسسات يف بالد� تعيشه

 طرق االتصال/ب

  طرق االتصال �ملسؤوليبني ) 34(جدول رقم

 

االتصال طرق
دیربالم 

 الفئات المھنیة

 في زیارتھ

 المكتب

 دیرالم زیارة

 للعامل

االلتقاء بھ خارج 

 المجموع أوقات العمل

  

  معامل

 االرتباط

0.801 

 22 تأطیر

42.3% 

0 

0.0% 

1 

1.9% 

23 

44.2% 

 15 تحكم

28.8% 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

17 

32.7% 

 10 تنفیذ

19.2% 

2 

3.8% 

0 

0.0% 

12 

23.1% 

 47 المجموع

90.4% 

3 

5.8% 

2 

3.8% 

52 

100.0% 

 

وما ملدير يف مكتبه لطرح انشغاال�م،من املبحوثني يزورون ا%90.4أن نسبةنالحظ من هذا اجلدول 

نسبة  اتدعمهمتثل االجتاه العام، وهذه النسبة.يعرف جل العمالة صغرية ومديرها يسهل ذلك أن املؤسس

الذين ينتظرون ز�رة املدير هلم فنسبتهم بلغت أما .عند أعوان التحكم%28.8و،عند اإلطارات42.3%

حني جند يف .ون خارج أوقات الدوام الرمسيوهي عند أعوان التنفيذ حبكم عملهم الذي قد يك%.5,8

  .أوقات العملمن يلتقون به خارج 3.4%

                                                           
  .واملهنيةيتمثل يف الشهادات وامللكات املعرفية :الرأمسال البشري  *
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رمسية يف االتصال �ملدير،فهم ال حيرتمون تدرج  هذه النتائج تعكس أن اغلب العمال يتبعون طرق غري

عرب عنه  وهذا ما.يف املؤسسةال يراعون يف االتصال �ملدير السلم الذي حيدد تدفق السلطة  إذالسلم اهلرمي 

  .توحي بداللة أن هناك عالقة قوية بني املتغريين �شارته املوجبة0.801الذي بلغ بريسون تباط ر معامل اال

املدير طلب  أنالحظت الباحثة يف أحد االجتماعات إذ ،ميكن تفسري هذه النتائج بعدة قراءات

  .له وظيفة ظاهرة ووظيفة كامنة اإلجراءوهذا .مكتبه مباشرة إىليزوره  أنشخصيا من كل عامل لديه انشغال 

 أما.مباشرة الفرصة للتواصل مع املدير ومنح هلم االهتمام �نشغاالت العمال إظهارالظاهرة فهي  أما

يشعر به العمال  ما األقلوهذا على  اء على أي تكتل للعمال ضد املدير،الوظيفة الكامنة فهي حماولة القض

املوجود يف  فهم على وعي مبا جيري،هلذا فهم يسعون إلنشاء نقابة موازية لتنظيم النقايب بينهم ويتداولونه

العمومية �دف توفري  لإلدارةاملؤسسة فهذا التنظيم حسبهم موايل للمدير،لذا فهم ينخرطون يف النقابة املستقلة 

  .احلماية ألي تعسف يتعرضون له

كما هناك سبب آخر جيعل العمال يقومون بز�رة املدير يف مكتبه مباشرة وعدم احرتام السلم اهلرمي هو عدم 

  . للمدير*"شياتنيال"ـئهم  فهم يصفو�م بثقتهم يف رؤسا

وهذا ما يربزه االعتماد على االتصال الشفهي  عملية االتصال يف املؤسسة تتأثر �لطابع الثقايف للمجتمع إذن  

هذا مامت مالحظته أثناء (يف حديثه مع العمال اعتماد املدير اللغة الفرنسيةوكذلك  لنقل املعلوماتاملباشر 

مما ،إتقانه للغات األجنبية اللغة اليت ال يتقنها كل العمال خاصة يف جمتمعنا املعروف بعدم وهي)االجتماعات

  .اليت يقدمو�ا يؤدي إىل عدم وضوح األفكار

 

 

 

  

                                                           
وهذا اللفظ ينعتون به .لفظ ظهر مؤخرا يف ا�تمع اجلزائري يطلق على األشخاص الذين يتملقون لشخص ما �دف احلصول على امتيازات  *

  .يف املؤسسة حمل الدراسة العمال بصفة خاصة الشخص املكلف بتسجيل احلضور اليومي للعمال
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  :طرق الرتقية/ج

 طرق الرتقية املعتمدة يف املؤسسةيبني ) 35(جدول رقم

 

  في المعتمدة الترقیة طرق
  المؤسسة 
 الفئات المھنیة

 االنتماءات

 القرابیة

 االنتماءات

 المحابین الجھویة

 من القرب

 المسؤولیین

 الخبرة حسب

 المجموع ادري ال والكفاءة

 

  معامل

 االرتباط

0.667 

 3 تأطیر

5.8% 

3 

5.8% 

4 

7.7% 

4 

7.7% 

9 

17.3% 

0 

0.0% 

23 

44.2% 

 3 تحكم

5.8% 

0 

0.0% 

1 

1.9% 

6 

11.5% 

7 

13.5% 

0 

0.0% 

17 

32.7% 

 1 تنفیذ

1.9% 

1 

1.9% 

3 

5.8% 

4 

7.7% 

1 

1.9% 

2 

3.8% 

12 

23.1% 

 المجموع
7 

13.5% 

4 

7.7% 

8 

15.4% 

14 

26.9% 

17 

32.7% 

2 

3.8% 

52 

100.0% 

 

يؤكدون �ن الرتقية يف املؤسسة تتم على أساس املبحوثني من %32.7أن نسبةجند  اجلدول خاللمن 

  .على التوايل%13.5و%17.3ـوأعوان التحكم ب اإلطارات،حيث تتأكد هذه النسبة عند اخلربة والكفاءة

غري اخلربة أخرى  معايري دخل فيهاتالرتقية تأجابوا �ن من املبحوثني %67.30نسبة جند  اكم

  :جند إذوالكفاءة 

  .من املسؤولني نيلقربل �لنسبة أجابوا ��ا تتم املبحوثنيمن 26.9%

  .الوساطةأجابوا ��ا تتم عن طريق  املبحوثنيمن 15.4%

  .االنتماءات القرابية أجابوا ��ا تتم عن طريق املبحوثنيمن 13.5%

  .اجلهوية االنتماءات أجابوا ��ا تتم عن طريق املبحوثنيمن 7.7%

 )القرابة(القوية الروابطأي  لوساطات واالنتماءاتل أناجلدول نستخلص من خالل هذا 

ما يف ترقية العمال دورا ها  املسؤولة عن الرتقية ل واجلهاتالعامبني ن كوّ تاليت ت)واملعارف األصدقاء(والضعيفة

  .6670.أظهره معامل االرتباط الذي بلغ �ملؤسسة،وهذا ما
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 :الرتقيةاحلصول على طرق /د 

 الطرق اليت يتبعها العمال للحصول على ترقيةيبني ) 36(جدول رقم

  

 

 

  

  

  

  

  

حيث يلجأ أغلب  يف العملاليت يعتمدها العمال يف احلصول على ترقية  األساليب ضح و ي اجلدولهذا 

أ�م فاقدون منهم  %30.8العمل، يف حني يرى يف بذل جهد أكرب إىلمن املبحوثني  %36.5العمال 

جيتهدون لتحضري  أ�م% 26.9 ويرى آخرون. ال يفكرون يف الرتقية� و  هبوهم راضون مبا كت قيةالرت األمل يف 

  .قيتهمارف للتوسط هلم عند املسؤولني لرت مع إىلن و يلجؤ فقط  %5.8فيما جند  .شهادة علمية

�العتماد على فئة تسعى للحصول على ترقية  :فئتني إىل ونالعمال ينقسم أن نالحظ من هذه النتائج

 كإجراءات.دات علمية للحصول على الرتقيةاحتضري شه أوكبذل جهد كبري يف ميدان العمل .وسائل سليمة

تقابلها فئة أخرى من العمال مستسلمة ال تفكر أصال يف  .عند رغبتهم يف احلصول على ترقية إليهان يلجؤ 

  .اجلزائريللقدرية لدى العامل االعتقاد الراسخ  تعكس. الرتقية

  :منهوالفئات املستثنية  العقابتطبيق /ه

  تطبيق العقاب يف املؤسسةيبني ) 37(جدول رقم

 

 العمال يتبعها اليت الطرق

ترقية  على للحصول

 الوظيفي املنصب

 جمهود بذل

 العمل يف اكرب

 شهادات حتضري

 علمية

  االتصال

 �ملعارف 

 مبا القناعة

 ا�موع هللا كتبه

  

  معامل

 االرتباط

.6670 

 7 �طري

13.5% 

9 

17.3% 

1 

1.9% 

6 

11.5% 

23 

44.2% 

 9 حتكم

17.3% 

2 

3.8% 

1 

1.9% 

5 

9.6% 

17 

32.7% 

 3 تنفيذ

5.8% 

3 

5.8% 

1 

1.9% 

5 

9.6% 

12 

23.1% 

 19 ا�موع

36.5% 

14 

26.9% 

3 

5.8% 

16 

30.8% 

52 

100.0% 



 الفصل السادس                                    القيم �جتماعية املوج�ة الختيارات الفعل التنظي��

 

 
191 

 

 

  

  

  

  

ملؤسسة ال يطبق على مجيع من املبحوثني يرون �ن العقاب يف ا%71.2نسبة  أن يوضح اجلدول

أما .عند املنفذين%17.3عند أعوان التحكم و%21.2لدى اإلطارات و%32.7نسبة تدعمهاالفئات،

من %11.5وهذا حسب%28.8نسبة الفئات اليت ترى �ن العقاب يطبق على اجلميع فبلغت نسبتهم 

  .واجلدول املوايل يوضح الفئات اليت تستثىن من العقاب.املبحوثني لكل من اإلطارات وأعوان التحكم

 الفئات اليت تستثىن من العقابيبني ) 38(جدول رقم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   في العقاب تطبیق
  المؤسسة

 المجموع ال نعم الفئات المھنیة

 

  معامل

 االرتباط

 

 6 تأطیر

11.5% 

17 

32.7% 

23 

44.2% 

 6 تحكم

11.5% 

11 

21.2% 

17 

32.7% 

 3 تنفیذ

5.8% 

9 

17.3% 

12 

23.1% 

 15 المجموع

28.8% 

37 

71.2% 

52 

100.0% 

 الفئات اليت تستثىن

من العقاب  %ویةئالنسبة الم التكرار   

  المسؤولین أقارب

 
23 44.2 

 المحابین

 
12 23.1 

 علیا مناصب یشتغلون الذین

 في المؤسسة
2 3.8 

 المجموع

 
37 71.2 

 بیانات مفقودة

 
15 28.8 

 المجموع

 
52 100.0 
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 .أقارب املسؤولني يستثنون من تطبيق العقاب أنمن املبحوثني يرون %44.2أن  اجلدوليبني 

يف حني جند نسبة قليلة .ن من العقاب هم العمال احملابني�ن الذين يستثنو  ونؤكدمن املبحوثني ي%23.1و

  .تستثين العمال الذين يشغلون مناصب عالية يف املؤسسة

املؤسسة جمال  العقاب يف أن تطبيقمن خالل هذه النتائج جند العمال يف احلقيقة يعربون عن واقع سائد وهـو 

  .ن األحيان العتبارات غري عقالنيةال �خذ جمراه �لشكل الـالزم بل خيضع يف كثري مالدراسة خصوصا،

  :استنتاج

  :العمل يف املؤسسة تتم وفق مايلي إجراءاتئج املتوصل إليها نستنتج أن معايري من خالل النتا

الرأمسال البشري  إىل �إلضافة، فهو خيضع ا�تمعيف يتم وفق تفعيل القيم واملعايري املوجودة :التوظيف

العامل املرشح يف شبكة العالقات للرأمسال اجتماعي والذي يتمظهر يف مكانة دور مهم هناك ،للمرتشح

و�يت بعد ذلك الروابط ، الضعيفة واملتمثلة يف العالقات املهنية فالتوظيف يتم أساسا عرب الروابط.االجتماعية

  .بةالقر القوية واملعرب عنها �لعائلة وا

طريان الطاسيلي،شركة نفطال، (ا أكده حتقيق حول التوظيف يف اجلزائر مبؤسسات وطنية كربىهذ

كبري �العتماد على الروابط حيث أكد هذا التحقيق أن التوظيف يف هذه املؤسسات يتم بشكل  ...).الربملان

فحسب هذا "شركة نفطال اجلزائرية"ومن أهم هذه املؤسسات اليت تناوهلا هذا التحقيق )الروابط الدموية(القوية

أفراد من املسؤولني السامني �ا وظفوا عدد كبري  إذهذه الشركة أصبحت شركة عائلية وليس وطنية، أنالتحقيق 

  )1(:ليكما يوهذا  عائال�م وأقر�ئهم 

 فرد من عائلته15:الرئيس املدير العام احملال على التقاعد وظف. 

 من أصهاره04فرد 13:األمني العام السابق للنقابة الوطنية وظف. 

 أفراد 06:وظف)قيادي كبري يف النقابة(مسؤول اإلعالم. 

                                                           
  : ظر املوقعأن" التوظيف املمنوع"لشروق نيوزا قسم التحقيقات بقناة )1(

 .07/03/2016https://www.youtube.com/watch 
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  أفراد05اىل04اإلطارات املكلفني مبهمة يوظف مابني. 

�ن هناك مدير عام يف هذه )إطار سابق �ملصلحة القانونية لنفطال(خلضر قمازويؤكد هذا تصريح       

بل املعيار املعتمد هو معيار العشرية )مهين،علمي أو مايل(فرد بدون معيار800الشركة وظف يف عام واحد

  .)06أنظر امللحق رقم ( ...)1(الواحدة، الدوار الواحد،القبيلة،اجلهة،البلدية

بشري ومعيار الرأمسال تتم وفق معيارين متوازيني معيار الرأمسال اليف املؤسسة اجلزائرية  فعملية التوظيف

لروابط مث بعد ذلك � م عن العمل �لروابط الضعيفةهيستعينون يف حبثيف املؤسسة  األفرادأي .االجتماعي

   .القوية

   )2(.الضعيفة الروابطيف نظريته حول Mark Granovetter مارك جرانوفيرت إليهتوصل  وهذا ما

  .طرق التوظيف والشكل املوايل يوضح

  

  

  

  

                                                           

 
  .نفس املرجع السابق"التوظيف املمنوع"لشروق نيوزا قسم التحقيقات بقناة:عن نقال )1(

عائلية أو توصلت هذه الدراسة إىل أن األفراد األكثر جناحا يف احلصول على منصب عمل هم الذين يلجئون إىل العالقات املهنية بدال من العالقات ال )2(  

  . الصداقة،أي يستعينون يف حبثهم عن العمل �لروابط الضعيفة عوض الروابط القوية

  .49،مرجع سابق، صلدى الشباب البطال سسة املصغرةدوافع إنشاء وسريورة املؤ نقال عن كرمي شوميات،

قوة الروابط "نظريةف.خصوصًا حني نبحث عن عمل،"ضعيفة"لى أ�س ال تربطنا �م إال روابطإن من املثري للمفارقة أننا نعتمد يف كثري من األحيان ع

اجتماعية تتسم  على أ�ا عالقات"الروابط الضعيفة"عرَّفوقد  Mark Granovetter جرانوفيرت ماركشرحها عامل االجتماع األمريكي"الضعيفة

ضعيفة هم ميكن القول إن املعارف ضمن الروابط ال. وعدم وجود �ريخ من اخلدمات املتبادلة�التصال النادر،وغياب القرب العاطفي،-1234578

ما مل يكونوا فراد عائال�م حبثًا عن الوظائف،صدقائهم املقربني أو أإىل أ يلجئونفمعظم الباحثني عن العمل ال ."شبكتك املوسعة"األشخاص الذين يقعون يف

معظم الناس يلجأون إىل  يتوقعون نفعًا من خالل االستفادة من عالقات احملسوبيات اليت تعطى للمعارف أو األقارب دون النظر إىل مؤهال�م الفعلية

لشبكات االجتماعية على ا ماثيور فريزر وسوميرتا دو�،:نقال عن. ط الضعيفة نسبياً ومعظم شبكات األعمال تقوم على صالت الرواب. شبكتهم املوسعة

  :أنظر املوقع،قوة الروابط الضعيفة:اإلنرتنت

10:48الساعة 01/03/2016 . http://www.aleqt.com/2008/12/01/article_169885.html  
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يوضح �ثري الروابط الضعيفة على التوظيف يف املؤسسة) 08(الشكل رقم   

 

 

 مواقع اجتماعية للفاعلني 

                  

  والقويةالروابط الضعيفة                          

  الباحثة إعداد: املصدر                       

   : والرتقية االتصال

وما .جتماعية اليت نشأ عليها العامليعتمد العمال يف االتصال �ملدير طرق غري رمسية مستمدة من القيم اال  

 املؤسسة املبنية على احلذر السائدة يففعال داخل املؤسسة هو القوانني والثقافة التنظيمية األيدعم هذه 

حتقيق اليت تتطلبها التنظيمات من أجل تكريس القيم التنظيمية  شجع علىيوهذا ال،بني العمال*والاليقني

  .واالندماجالتكيف 

 والضعيفة)القرابة(أي الروابط القوية)القرابية واجلهوية(واالنتماءاتأن للوساطات فخبصوص الرتقية  أما

  .ملؤسسةهاما يف ترقية العمال �دورا اليت تتكّون بني العامل واجلهات املسؤولة عن الرتقية )األصدقاء واملعارف(

ترقية �العتماد على فئة تسعى للحصول على بينما العمال يف حصوهلم عن الرتقية يسلكون طريقني 

هذا يدل .كبذل جهد كبري يف ميدان العمل أو حتضري شهادات علمية للحصول على الرتقية.وسائل سليمة

 إىل ءكااللتجا هنية الالعقالنيةملا �نتقاهلم من املمارساتوذلك ،على تطور تقاليد العمل عند هذه الفئة

  .على تبين قيم وتقاليد سليمة للعملوهذا يدل .ممارسات منطقية وعقالنية إىل للحصول على الرتقية الوساطة

                                                           
ويف الثقافات اليت تكون فيها مراقبة الاليقني ...آخرأمر خيتلف من جمتمع اإىل  وهو. ئل غري اليقينيةساحيدد هذا العامل درجة تقبل ا�تمعات للم الاليقني  *

  .حيث يكون هناك مقاومةالاليقني؛ اليت تقوى فيها مراقبة و�لعكس يف ا�تمعاتاملعتادة،لوكات غري ساألفكار ا�ددة وال هولةسب يقبل الناس يفةعض

  .2011منظمة املرأة العربية،مصر،1ط واملؤسسة، النوع االجتماعي وعلم اجتماع العملالتايب،عائشة :للمزيد حول هذا املوضوع أنظر 
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. السكينة والقبول مبا كتبه هللا هلم دون القيام �ي شئ اجيايب إىلمتيل فئة أخرى من العمال جند بينما 

 اليوميةفيد القدر يف صنع األحداث يف حياتنا "سخ للقدرية لدى العامل اجلزائري،االعتقاد الراعكس وهذا ي

النتائج مع  تعارض"من تفسري افرتاضي لظاهرة كظاهرة اإلنسانية حتولت مع مرور الوقت وتراكم التجارب

ومع ترسخ هذا االعتقاد يف عقول ونفوس البشر تضاءلت حىت  ...إىل عقيدة تعتقد �ا غالبية الناس"املساعي

  )1(."تالشت تقريبا ثقتهم بقوة وقدرة اإلرادة اإلنسانية

اإلنسان "منطق و�لتايل ثقة العمال يف أنفسهم أي يف قدرة وقوة اإلرادة اإلنسانية تتضاءل مع قوة �ثري

ار مبادرة اآلخر االجتماعية السائدة والقائمة على انتظ �ثري هذا االجتاه يظهر يف طبيعة الثقافةو"خمريمسري ال

 لكذ.واملمارسات اجتاه مواضيع تتعلق �لعمل والنجاح ذلك على خمتلف التصوراتوينعكس .وجتنب الاليقني

 الجتماعيةا تفاعالتنا قسيا يف نالحظه ما اهذ ثقافية مبعايري يتستهدو تستظل ليوميةا تصرفاتنا من اكثرينأل

  )2( ليوميةا

العتبارات  الزم بل خيضع يف كثري من األحيان�خذ جمراه �لشكل الـالتطبيق العقاب يف املؤسسة فهو :العقاب

النمـوذج  اليت تتناقض متامـا مـع...اخل...والفئوية،واجلهوية،القرابيةفيها العالقات الشخصية،غري عقالنية تدخل 

  .وهذه ظاهرة تعم املؤسسات عمومايف مؤسسات ا�تمعات املتحـضرة، البريوقراطي العقالين املنتشر

  مواقف العمال اجتاه املشاكل املهنية يف املؤسسة .2

تبعها العمال يف حل هذه الطريقة اليت يهو  يهمناما  أنإال إطالقا، ال ميكن تصور مؤسسة دون مشاكل

 االتصال مبعارف أوترك األمر � دون فعل أي شئ، أوالقانونية املناسبة، اإلجراءاتميكن اختاذ  إذ.املشاكل

  .للتوسط من أجل حلها

  

  

  

                                                           
  . 2006،احلوار املتمدن،1635عددال،القدرية يف حياتنا اليوميةجواد البشييت،)1(
  .84ص،مرجع سابق،علم االجتماعانتوين غندز، )2( 
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  :طرق حل مشاكل العمل/ أ

 طرق حل العمال للمشاكليبني ) 39(جدول رقم

 

العمال حل طرق
للمشاكل 

 الفئات المھنیة

 الطرق إتباع

 الرسمیة

  البحث

 القوة استعمال وسیط عن 

 األمر ترك

 المجموع �

  

  

االرتباط معامل 

  بیرسون

.1680 

 

 16 تأطیر

30.8% 

4 

7.7% 

1 

1.9% 

2 

3.8% 

23 

44.2% 

 12 تحكم

23.1% 

2 

3.8% 

1 

1.9% 

2 

3.8% 

17 

32.7% 

 5 تنفیذ

9.6% 

4 

7.7% 

0 

0.0% 

3 

5.8% 

12 

23.1% 

 33 المجموع

63.5% 

10 

19.2% 

2 
3.8%

7 

13.5% 

52 

100.0% 

 %63.5بنسبةالعمال يتبعون الطرق الرمسية يف حل املشاكل املهنية  يتضح أن اجلدولمن خالل هذا 

  %.23.1بـ وأعوان التحكم %30.8بـ اإلطاراتتتأكد هذه النسبة عند 

 %7.7تدعمها من املبحوثني،%19.2ـب البحث عن وسيط النسب األخرى فنجدها تتوزع على أما

جند فئة و .يرتكون األمر � وال يفعلون أي شئمن املبحوثني % 13.5و.وأعوان التنفيذ اإلطاراتعند كل من 

  .3.8%قليلة تستعمل القوة يف حل املشاكل

ويتخذون ،يعتمدون أساليب رمسيةأغلبية العمال يف املؤسسة  أنللجدول توضح  اإلحصائيةهذه القراءة 

األمر الذي يؤكد على .وهذا عند خمتلف املستو�ت املهنيةاملهنية البسيطة  املناسبة حلل مشاكلهم اإلجراءات

   .1680. بلغ ةضعيفال رتباطالمعامل اداللة عكسه ت هذا ماو ،املعمول �ا إلجراءاتامتثاهلم 
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    :)الرأمسال االجتماعي(شكال الوساطاتأ /ب

 اليت يلجأ هلا العمال) الرأمسال االجتماعي(شكال الوساطاتأيبني ) 40(جدول رقم

 

الوساطة اليت أشكال

 العمال هلا يلجأ 

 الفئات املهنية

 مسؤول

 زاو� شيخ سياسي

 وأبناء األقارب

 املنطقة

 يف مسؤول

 ا�موع النقابة اجابة بدون أخرى مؤسسة

 

 معامل 

 االرتباط

 بريسون

 0 .085 

 5 تأطیر

9.6% 

3 

5.8% 

6 

11.5% 

3 

5.8% 

5 

9.6% 

1 

1.9% 

23 

44.2% 

 6 تحكم

11.5% 

2 

3.8% 

3 

5.8% 

4 

7.7% 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

17 

32.7% 

 0 تنفیذ

0.0% 

1 

1.9% 

2 

3.8% 

4 

7.7% 

2 

3.8% 

3 

5.8% 

12 

23.1% 

 11 المجموع

21.2% 

6 

11.5% 

11 

21.2% 

11 

21.2% 

8 

15.4% 

5 

9.6% 

52 

100.0% 

 

نسبة  جند إذالعمال يف املؤسسة متقاربة  إليها أنواع الوساطة اليت يلجأ أناجلدول نالحظ من هذا 

مؤسسة غري  أخرى يف مؤسسةمسؤولني  أو سياسينيسواء كانوا  نيمسؤول إىل من املبحوثني يلجؤن21.2%

    .املنطقة وأبناءوساطة األقارب  إىلكما أن البعض اآلخر يلجؤن ،العمال

على أساس هذا �العتماد على منطق التعامل بني املسؤولني املسؤولني  إىلوميكن تفسري نسبة اللجوء 

  . واملنافع تبادل املصاحل

من  للعمالالقوية  الروابط إىلجوء لاملنطقة فهذا يدل على ال وأبناءقارب األ إىلخيص اللجوء  ما أما

  .%11.5بـ اإلطارات وهذا يتأكد عند .العائلة واألقارب

  .شيوخ الزوا� يف املنطقة إىلمن املبحوثني يلجؤن  %11.5يف حني جند 

 إىلفقط من املبحوثني قالوا ��م يلجؤن  %9.6النقابة الرمسية بـ إىليف عيقر العمال بتوجههم الضو 

حيظى  اجلهاز النقايب ال أنوهذا يدل على .يتبعون الطرق الرمسية لفض النزاعات أي.اخلاصة �لقطاعالنقابة 

   .بثقة العمال من خالل ختليه عن املهمة املنوطة به
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 وساطة إىلحيتاجون  ال أ�ميعرب على  هذاف%15.4 ـنسبتهم ب مل جييبوا عن السؤال واملقدرة الذين أما

وهذا . رتك األمر على حاله وال يفعل شئوآخر يهللا  إىلم يعرب �نه يلجأ هجند بعض إذ .حلل مشاكلهم املهنية

  ..".خنليهم للي خلقهم":بعبارات خمتلفة مثلعرب عنه املبحوثني  ما

يلجؤن حلل املشاكل املهنية )%75.10( العمال أغلب أننستنتج  اإلحصائيةمن خالل هذه القراءة 

 األقارب(لروابط القوية ا أو )واملعارف األصدقاء(سواء الروابط الضعيفة وساطات  إىلالكبرية اليت تعرتضهم 

عالقة كما جند .وال تفعل شئللقضاء والقدر تستسلم  أو النقابة إىلتلجأ  قليلة فئاتبينما جند .)املنطقة وأبناء

 .0.085االرتباط  يؤكده معامل وهذا ما الوساطة إىلواللجوء بني الفئات املهنية نوعا ما  ضعيفة

  :العمل شاكلمل حلطرق حسن الألتصور العمال / ج

 يف املؤسسةل املشاكل حلطرق تصور العمال يبني ) 41(جدول رقم

 

الطرق أحسن
المشاكل لحل 
 الفئات المھنیة

 القوانین تطبیق

 المجموع عنھا التعود عنھا االبتعاد الرادعة واإلجراءات

 

 

 معامل 

 االرتباط

 بريسون

0.032 

 تأطیر
18 

34.6% 

2 

3.8% 

3 

5.8% 

23 

44.2% 

 8 تحكم

15.4% 

3 

5.8% 

6 

11.5% 

17 

32.7% 

 4 تنفیذ

7.7% 

5 

9.6% 

3 

5.8% 

12 

23.1% 

 
 المجموع

30 

57.7% 

10 

19.2% 

12 

23.1% 

52 

100.0% 

من املبحوثني يرون �ن أحسن الطرق حلل املشاكل �ملؤسسة تكمن يف تطبيق %57.7أن اجلدوليبني        

من %15.4واإلطاراتمن %34.6هذه النسبة تدعم .واإلجراءات الرادعة من طرف إدارة املؤسسةالقوانني 

هذه النسبة عند  تتأكدسنة احلياة،  أل�امن املبحوثني يرون �نه جيب التعود عنها %23.1نسبة  أما.التحكم

  وهذا يتضح.جند من املبحوثني فضلوا االبتعاد عن املشاكل وكل مسببا�ا يف حني%.11.5بـ أعوان التحكم
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واالجتاه حنو تطبيق القوانني موجبة لكنها ضعيفة بني الفئات املهنية وهناك عالقة .عند العمال التنفذيني

  0320.ـاملقدر ب وهذا ما يؤكده معامل االرتباط،يف املؤسسة

القيم  إحاللجيب  ل املشاكل املهنيةحل هاملبحوثني يرون انأغلب  أنيتضح النتائج  من خالل هذه

أو التعود  يفضلون%42.3 �ا ال�سفئة بينما جند البعض .)تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة(التنظيمية

  ).قيم قدرية(عنها االبتعاد

  استنتاج

وهذا عندما ،ويتخذون اإلجراءات املناسبة حلل مشاكلهمأساليب رمسية، املؤسسة يعتمدون أغلبية العمال يف

دون النقا�ت يف حل املشاكل اليت يعجزون عن  ةالوساط إىليلجأ العمال بينما .تعرتضهم مشاكل بسيطة

 األصدقاء(الروابط الضعيفة أو)العائلة والقرابة(يف الروابط القويةسواء كانت هذه الوساطة تتمثل حلها، 

  .)واملعارف

يهدف  إسرتاتيجيةالعامل حلل املشاكل اليت تعرتضه �بع من  إليهااالجتماعية اليت ينتمي  �ألوساطفاالستعانة 

أن النظام  إىلإشارة ذلك يف و .األوساطجودة واملتداولة يف هاته تفعيل القيم واملعايري االجتماعية املو من ورائها 

. ،وليس اعتبارات الكفاءة واملقدرةحيضر بدال عنه اعتبارات الوالء والتبعيةو  الرمسي يف املؤسسة غالبا ما يغيب

  .يلعب دورا أساسيا يف املؤسسة للمجتمع يوثقايفسهنا جند أن املعطى السو  ومـن

هي ف،يف جمتمعنا اجلزائريتزال تشكل معطى حقيقـي  ومن هذا املنطلق جند أن العالقات القرابية والقبلية ما 

،يعيق تكريس الثقافة التنظيمية عائقا تنظيميا فعليا وتـشكلت احلياة االقتصادية والـسياسية،جماالتدخل كل 

  .لنجاح مؤسساتنا  العقالنية اليت تعترب الرهان احلقيقـي

 رمسيةيعتمد يف حل مشاكلهم املهنية طرق غري العمال  �نالفرض القائل عتبار سبق ميكن ا من خالل ما

 .ما صادق حلدا االجتماعية السائدة يف ا�تمعم مستمدة من القي
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                                             مشاكل مهنية اللجوء إىل

  الوساطة يف حل املشاكل املهنية للعمال دور يوضح) 09(الشكل رقم 

   

  مسؤول سياسي  

  مسؤول يف مؤسسة أخرى

  أبناء املنطقة واألقارب

  شيخ زاو�

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل املشكل
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  ةالعام اتستنتاجالا  

  :الدراسة النظرية: أوال

  يعد من بني املواضيع العابرة للتخصصات األمر الذي طرح تنوع يف  االجتماعية القيمإن موضوع

القيم من املفاهيم اليت عين �ا كثري من الباحثني يف جماالت  خمتلفة كالفلسفة والرتبية ف،حتليلهاو  هاأبعاد

يف منط  هي ال تتواجدو .العلمية األخرى م االجتماع وغري ذلك من التخصصاتواالقتصاد وعلم النفس وعل

  .الذي صنفها وفقا ملعيار احملتوى سربجنرعدة تصنيفات أمهها تصنيف  إىلواحد بل تتنوع تصنيفي 

وغريها من ...والذاتية واالكتسابيةخباصيتها اإلنسانية هي فة املرغوب واملنبوذ،الفرد من معرف القيم ُمتكن هذه

ق ومتكنه من التنبؤ اخلصائص األخرى هلا عوائد مجّة على الفرد إذ متنعه من االحنراف وحتقق له نوعا من التواف

 فهي تعطي للمجتمع امليزة اليت تكسبه،أن هلا عوائد على املستوى اجلمعي أيضا هذا �إلضافة إىل�فعال غريه،

  .خلق هويتهاخلصوصية وتساهم يف 

حمددات ثالث  له قيمي الذي نسق شكل يفاهلرمي عن تدرجها  القيم جير� للحديث حديثنا عن إن 

 قد اختلف علماء اإلجتماع يف تفسري موضوعو  .واملكون السلوكي املكون املعريفاملكون الوجداين،)مكو�ت(

واإلطار املرجعي الذي على أساسه تفسر  وذلك �لنظر إىل التوجهات الفكرية لكل منهج هذا النسق القيمي

الجتاه ا االتجاه الثقافي،االتجاه التاريخي،االتجاه الوظيفي،االتجاه المثالي،دياالتجاه الما فنجد،القيم

فقد مت ختصيص عنصر كامل له �دف هذا األخري يف دراستنا  ا ألمهية نظر و  .االجتماعياالجتاه و  النفسي

  .ماكس فيرب و�لكوت �رسونز،دوركامي ،ماركس لكار أمثال التعمق فيه وتناول أهم رواده 

 ساسيةاألحث المباحد فالقيم هي أيخ،الجذور عبر التارممتدة لقيمة إلى أن النظرة  ليف  خلصنا

) Exiology( جيالوكسيواأللقيم �فرع االهتمام حديثا حىت مسي وميا قد سفةالفال�ا كثري من  التي اهتم 

  .الظهور من حيث ا متأخرن كاع جتماعي في علم االجتمام اكمفهولقيم �االهتمام لكن 

 أصغر وحدة حتليل يف النظرية السوسيولوجية ومن أمهها على اإلطالق حبيث هو  الفعل اإلجتماعي

  .بدون فهمه وحتليله ومعرفة حمركاته ومواجهته ال نستطيع أن نفهم السلوك البشري 



 الفصل السادس                                    القيم �جتماعية املوج�ة الختيارات الفعل التنظي��

 

 
202 

فلفريدو  ماكس فيرب:وقد ارتبط برواد علم االجتماع أمثالمفهوما مركز� يف علم االجتماع،مصطلح الفعل ف

ذلك من و  التعريفات للفعل االجتماعي من أهم" �رسونز"يعترب تعريفو .غريهمو  �لكوت �رسونزو �ريتو

  .الل حتليله البنائي ألنساق الفعلخ

 أطروحات ثالث من خالله ري فسالذي حاولنا ت)التنظيميالفعل (بـ املؤسسة م داخلالفعل الذي يت ويُعرف

  .وفريد�رغميشال كلوزي و  �لكوت �رسونز،فيربماكس لكل من رئيسية 

 تعرف عدة جتاذ�ت وتناقضات يف املؤسسة اجلزائرية  جتماعية �لفعل التنظيميالقيم اال عالقة إن

وخصوصية ،تمعه التقليدي� �ملرجعية الثقافية واالجتماعية املتأثرابتداء بتكوين النسق القيمي للعامل اجلزائري 

 اممهتمت االوغريها من العوامل اليت )...التنشئةالعائلة،الوالء،(املتغريات  هذا األخري من حيث العديد من

فعال ولعل من بني أحسن من قدموا تفسريا أل. من خالهلاوحماولة تفسري سلوكات العامل اجلزائري بدراستها 

سعيد اجلياليل اليابس،،علي الكنزسعيد شيخي، ،أمحد هينهذا األخري يف املؤسسة جند كل من 

  .وغريهم كثري املهدي بن عيسى،اعمر

  الدراسة امليدانية: �نيا

فعال ه القيم االجتماعية لأليتوجحول  واليت تتمحور هذه الفرضيات األربعة الواردة يف دراستنا من خالل

  :وضع مجلة من النتائج جاءت فيما يلي إىلتوصلنا  املؤسسةالتنظيمية يف 

  فالقيم  على انضباطهم يف املؤسسةللقيم االجتماعية اليت يتبناها العمال  �ثري سليب واضحهناك

 فعللا حتديدفي  أساسيادورا تلعب سسة ملؤاىل إ  معهد لفرا حيملها ليتواللمجتمع فية لثقاااالجتماعية و

حلالة تصبح األفعال ويف هذه ا و�رسونز كدوركاميبعض علماء االجتماع  عرب عنه وهذا ما.لتنظيميا

أو الوحدات الصغرى القيم اجلماعية سواء للمجتمع الكلي  احتكمه امنإ القيم التنظيميةحتكمها والسلوكات ال

  .حول املوجهات القيمية للفعل االجتماعي ماكس فيرب نظريةوهذا يتفق مع . اليت تشكله

وظيفية تشكل إطار مرجعي يوجه سلوكات و أفعال العمال يف  غياب مفهوم العمل كقيمة ثقافية أوإن 

الذي ساعد و ،�اصحاأل �لقيم االجتماعيةموجهة مؤطرة و  األفعال اإلجتماعية أن تصبح �ذه املؤسسة أدى
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إعادة إنتاج السلوكات اليت هي غري قادرة على ضمان تنظيم العمل و  على ذلك هي األسس اليت يقوم عليها

   .ملؤسسةاأهداف ألفعال وفق مقتضيات او 

 البناء االجتماعي يساهم يف )العالقات املهنية(أمسال االجتماعي يف شقه العالئقيالر  إن

تلعب دورا )جريةأصدقاء،املعارف،(والروابط الضعيفة،لعاملل)العائلة والقرابة(لروابط القويةاأصبحت  إذ،للمؤسسة

أين  املهنيةرئيسيا ومركز� يف بناء النسق االجتماعي للمؤسسة حبيث يتمظهر هذا البناء يف تكوين العالقات 

  .يظهر تفعيل هذا العامل

  ال توحي وهي تكوين عالقا�م  ساأسالعمال  اليت ينهل منها تماعية التقليديةاملرجعية االجإن

 بثقافتهتنظيم يطبع ا�تمع املؤسسة  تكون أن لفبد .تنظيميةقيم وثقافة بتشكل وعي خصوصي �تج عن 

من قيم ثقافية  ا حيتويهمب املؤسسة ا�تمع هو الذي يؤطر فأصبح،سكعحدث الوجيعله ينجر من ورائه  وقيمه

  .واجتماعية

 كل ماهو صاحل لصقل فوائد مشرتكة اجتاه" ...موضحا علي الكنزوقد حتدث عن هذا التأثري العكسي 

وندرك ...حىت مجاعات دينية أو...احلي السكينكوحدة الكالم،القرابة، وإحيائهتضامنات مجاعية أعيد تنشيطه 

 إخراجها إعادةفرضت  ...شرعية للمعاشرة كنا يف غىن عن توظيفها بواسطة عناصر ال إالميكن حتقيقه  أننا ال

  )1( "من الذاكرة اجلماعية

وهذا اجتماعي داخل املؤسسة  إلنتاجعادة إمن هنا جند العالقات االجتماعية يف املؤسسة اجلزائرية هي 

إىل أن املشاكل اليت تتخبط فيها  حيث أشاروا يف دراسا�م ربس وسعيد عماجلياليل الياالباحثني ما أكده 

املؤسسة اجلزائرية تتمثل يف عناصر سوسيولوجية آتية من ا�تمع اجلزائري الذي يشبهه الباحث �ملخرب احلقيقي 

  ).من هذه الدراسة أنظر الفصل الرابع(.املؤثرة على بنية املؤسسةيشمل خمتلف الظواهر السوسيولوجية 

 لرأمسال البشري  حد ما إىلقيم أخرى ليس هلا عالقة  العمل يف املؤسسة تتخللها إجراءاتقيم  إن�

من  آليةتعترب الجتماعية او ثقافية ال قيمال ذهفهللجهوية والزبونية دورا مهما يف هذا اجلانب ف لطالب العمل 

آليات الدمج اإلجتماعي خلدمة الروابط اإلجتماعية يف شكلها اخلام القائم على الرابط الدموي وخلدمة هذا 

املعىن يعترب كقيمة عادية جتعل من األفراد فيه يسخروا  �ذا وبقائه فوجود الزبونية استمرارهالرابط والعمل على 

                                                           
 .95،مرجع سابق، ص الثقافة والتسيريال عن بشري دمحم،نق)1(
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سة العالقة الدموية اليت لبعض شيئا مقدسا كقداخلدمة بعضهم البعض والعمل على حتقيق مصاحل بعضهم ا

  .إليها عية وتنتهي�ذا املعىن تنطلق من العالقة اإلجتما فالزبونية.تربطهم

مبعىن آخر مل يعد النسق هي اليت حتكم األفعال والسلوكات،وبذلك تدهورت القيم ومل تعد ثقافة املؤسسة 

 يفية بني هذين النسقني الفرعينيومل تعد هناك عالقة وظ لألهدافالفرعي للثقافة يف خدمة النسق الفرعي 

   .منظور املقاربة النسقية حسب 

سعيه وراء حتقيق متطلبات ذاتية يف  هذا التدهور الذي يشهده الفعل اإلجتماعي داخل املؤسسة إن

وعمال املؤسسة اجلزائري بصفة عامة  وشخصية ليس بقدر حمتوم مربمج ومسجل يف الرتكيبة السيكولوجية للفرد

م السلوكات ذهو الذي مسح بتشر  حمل الدراسة بصفة خاصة وإمنا طبيعة النسق التنظيمي املوجود يف املؤسسة

  .ا�ألصحا اجلهوية والزبونيةواألفعال على أساس 

داخل املؤسسة  تشكل جماالت لتحرك الفعل اإلجتماعياليت هي  والقانونية لضوابط والقواعد التقنيةإن ا

وتقنني املهام  ،وتقسيم العملأي من توزيع للسلطات واملسؤولياتالتنظيمي مبا تتضمنه من مكو�ت  ل�افا

   .وعاتما� اء كان ذلك على مستوى األفراد أووترتيب للنشاطات ينتج عوائق للفعل اإلجتماعي سو 

شكل قاعدة أو ،فيها فالشكل التنظيمي املطبق يف املؤسسة والذي يؤطر ويهيكل التشكل اإلجتماعي القائم

السلوكات واألفعال  العمل ومن مت على إجراءات علىاجلهوية والزبونية مناسبة لطغيان املوجات  أرضية

 لنا من خالل حتليل املتغريات املتعلقة ببعد تنظيم العمل وسريه اإلجتماعية اليت تتم يف املؤسسة هذا ما تبني

  .يف دراسته حول ثقافة املؤسسة املهدي بن عيسىوهذا ما خلص له أيضا الباحث .داخل املؤسسة هإجراءات

وخاصة عندما يرجع  جمتمع الدراسةبنسبة ضعيفة بني أفراد  كما جند انتشار بعض القيم القدرية ولكن

تؤثر انت طبعا هذه القيم وغريها من القيم كوما إىل ذلك، واحلظوظيف املناصب إىل املكتوب، ةالرتقي مبعضه

  .التنظيمي للعمال فعلبشكل مباشر فـي الـ

 تفعيل القيم ،فإليها االجتماعية اليت ينتمون �ألوساط ستعني العمال يف حل مشاكلهم املهنيةي

ما يغيب وحيضر  النقابة غالبااملتمثل يف  النظام الرمسي،و جودة واملتداولة يف هاته األوساطواملعايري االجتماعية املو 

  .بدال عنه اعتبارات الوالء والتبعية
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مؤسساتنا  وهذا مؤشر على أن.مييلون يف اجتاها�م إىل تغليب القيم االجتماعية على القيم التنظيميةالعمال ف

اجلهوية يف فاالعتبارات القرابية و قالنية،املؤثرات السلبية والالع عرضة لتدخل املؤثرات اخلارجية وخاصـة

قـيم الوتسود ،حيث تغيب قيم الكفاءة والفعالية مؤشر من مؤشرات التخلف والالعقالنية املؤسـسات هـي

  .الوالء للشخص والقبيلةك االعتبارات البدائيةو 

 وهي عوامل يف معظمهـا ذات امتـدادالصراع يف املؤسسة، دوثحل الإن العوامل األنفة الذكر تشكل جما 

فانعدام راطية عقالنية،وليـست قـيم تنظيميـة بريوق السائدة يف ا�تمع الكلـي القيمصادرة عن  ثقايف قيمي

صدر عندما والشعور بـالتهميش والتنـافس علـى النفـوذ والسلطة والتعسف يف استخدام السلطة كلها ت ،املساواة

 ية وليس إلـى قـيم الكفـاءةاألدوار واملراكز حيث ختضع عادة إىل قيم الوالء والتبع توزيع تغيب قيم العقالنية يف

  .والفعالية

 العالقات القرابية والقبلية ماف .ثقايف يلعب دورا أساسيا يف املؤسسة يوسهنا جند أن املعطى السو  ومـن

 وتـشكلت احلياة االقتصادية والـسياسية،هي تدخل كل جماالف،يف جمتمعنا اجلزائري تزال تشكل معطى حقيقـي

لنجاح مؤسساتنا  تكريس الثقافة التنظيمية العقالنية اليت تعترب الرهان احلقيقـي ،يعيقعائقا تنظيميا فعليا

أنظر الدراسات السابقة (توصلت هلا العديد من الدراساتوهذه النتيجة .االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  ).هلذه الدراسة

القيم "اليت كان حمتواها وانطالقا من صدق الفرضيات الفرعية فإنه مت إثبات صدق الفرضـية العامـة

العمل  االجتماعية من شأ�ا التأثري يف حتديد األفعال التنظيمية لألفراد وهذا من خالل مدى انضباطهم يف

ملشاكل اليت تعرتضهم أثناء كما تؤثر يف حتديد عالقا�م املهنية ومواقفهم من اومدى احرتامهم إلجراءاته،

  ."العمل

الكشف عن أمهية البعد القيمي واملتمثلة يف املتوخاة من هذه الدراسة،ألهداف و�ذا نكون قد حققنا ا

األثر الذي  كما أبرز�.ر سلوك العامل اجلزائريطتؤ الوقوف على أنواع القيم اليت و .يف إدارة العمليات السلوكية

وما ينجر عن ذلك من .على التنظيمات بصفة عامة واملؤسسة اجلزائرية بصفة خاصة يعاجتمالايرتكه النسق 

  .تعاين منها املؤسسةمشاكل 
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  مةـــــاتــــــــــــــخ

  

كفعل إجتماعي تنظيمي  نفهم موجهات الفعل الأن حنلل و ه الدراسة أرد� من خالل هذ

اإلجتماعية يف البناء اإلجتماعي القائم يف  مذلك حبكم مكانتهداخل املؤسسة و  العمالقوم به ي

  .املؤسسة

مما إىل حد كبري الفعل التنظيمي يف املؤسسة تؤطره القيم االجتماعية  أن إىلوقد توصلنا 

فللقيم اجلهوية والزبونية والقيم الدينية أبرزها إجراءاته،ينعكس سلبيا على السري احلسن للعمل وعلى 

  .توجيه بناء الفعل االجتماعي داخل املؤسسة القيم القدرية دورا �رزا يف

 كيف توجه القيم�ذا نكون قد أجبنا على السؤال الذي انطلقت منه دراستنا 

  واىل أي مدى؟ يف املؤسسة؟ االجتماعية الفعل التنظيمي

وذلك حبكم ...)القادة واملسريينياحلكومة،(أن �تم الفئات الفاعلةنقرتح  األخرييف 

على توجيـه  �م املنوط الدوراإلجتماعي القائم يف املؤسسة و  اإلجتماعية يف البناء ممكانته

تنحرف هذه  أهدافه حىت الو  للمؤسسة متطلبـات البناء اإلجتماعياألفعال وفق السلوكـات و 

لسلوكات واألفعال من طرف لعلى إعادة اإلنتاج هذا �لعمل خيتل توازن النسق و السلوكات و 

العقالنية حىت يتحقق الوسائل املناسبة  �ختيارذلك و اإلجتماعي  و أعضاء البناءأعضاء النسق أ

   .االجتماع حتقيق النظام يسميه بعض علماء الدمج أو ما

حميط (القيم السائدة يف ا�تمع املتواجدة فيه على مسايرةتعمل يف نفس الوقت و

وظائف يف �رسونز  �لكوته يلخص ا ماوهذ،التأقلم والتكيف وذلك بواسطة آليات)التنظيم

 أخذ النسق القيمي للعامل بعني االعتبارالقرار  على أصحابهذا  إىل �إلضافة.اإلجتماعي النسق

  .التنمية صوصية العامل اجلزائري وثقافته كعوامل أساسية يف عمليةخل وحماولة فهم

 



 ] قائمة املراجع

 

 

207 

  املراجعقائمة 

  الكتب العربية 

   .القرآن الكرمي

 .1984رف،لمعادار ا،ةرهلقا،ا2ط،والنقدية لكالسيكيةت ااهالتجاابين ع الجتمااعلم ،يدزاحمد أ .1

 .2011،اجلزائراحلرب،منشورات ،02ط،التاريخ الثقايف إلقليم توات،الصديق حاج أمحد .2

  1980والتوزيع،اجلزائرالشركة الوطنية للنشر واملطلقية، النسبية املعاصربنيالقيم في الفكرنظريةميمون،الربيع  .3

  .1988املعرفة اجلامعية،دار ة حممود قاسم والسيد دمحم بدوي،ترمج،قواعد املنهج يف علم االجتماع،كاميإميل دور  .4

 .2005ـ لبنان، بريوت،املنظمة العربية للرتمجة،1ط،فايز الصياغ ترمجة،04،طعلم االجتماعنتوين غدنز،ا .5

 .2005مصر،إتراك للنشر والتوزيع،، القيم الرتبوية يف صحافة األطفال،أسامة عبد الرحيم علي .6

 1999الكويت،دار املعرفة،حسني غلوم،دمحم:ترمجة�رسونز اىل هابرماس، النظرية االجتماعية من،كريب ا�ن  .7

 .2008عامل الكتب القاهرة،،1ط،لـالتربية األخالقية للطف،شرفإميان عبد اهللا    .8

 .1998،عالتوزيدار الغرب للنشر و وهران،،القيم الثقافية والتسيري يف املؤسسة اجلزائريةبوفلجة غياث  .9

 .2015اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،وفعالية التنظيمات،القيم الثقافية وفلجة غياث،ب  .10

 .2010،ئراجلزاديوان املطبوعات اجلامعية،،لعملاثقافة ولتنظيمي التغري ايف ث حبو،ثغيابوفلجة   .11

  .2007،اجلزائران املطبوعات اجلامعية،، ديو الثقافة والتسيري يف اجلزائربشري دمحم،  .12

 منشورات جامعة)جمتمع املدينة منوذجا(والواقع اإلشكاالت النظريةبلقاسم سالطنية وامساعيل قرية،،محيد خروف .13

  .1999قسنطينة،  ـ منتوري

 .ب تلقاهرة دار املعرفة اجلامعة،اترمجة دمحم اجلوهري وآخرون،مشكالت أساسية يف النظرية االجتماعية،جون ركس، .14

 .2009،اإلسكندرية احلديثة الكتب دار االجتماعي النفس علمزهران، السالم عبد حامد .15

 .1985،وتبريالعربية،الوحدةمركزدراسات،02ط،)اجتماعياستطالعيحبث(املعاصرالعريبالمجتمعبركات،حليم .16

 دار وائل،عمان،منظور منهجي متكامل اإلسرتاتيجية اإلدارة،صبحي إدريسوائل دمحمطاهر حمسن منصور الغاليب، .17

 .تب 

 1999.القاهرة، مكتبة غريب، ،علم االجتماع التنظيمي،طلعت إبراهيم .18

،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، 1ط،املعرفةمقدمة يف علم اجتماع كمال التابعي وليلى البهنساوى، .19

2007. 

 .1996بريوت،،دار الكتب العلمية،علم النفس االجتماعي والعلوم األخرىكامل دمحم عويضة، .20

 .2008لبنان ،،ترمجة دمحم علي مقلِّد، دار الكتاب اجلديد املتحدة 1،طماكس فيرب،لوران فلوري .21

 .2007دار املسرية،األردن،، 02،طالقّيم وتعليمهاتعّلم ،ماجد زكي اجلالد .22



 ] قائمة املراجع

 

 

208 

  .1987اجلزائر، ،،املسلم يف عامل االقتصاد مالك بن نيب .23

دار القصبة، صحراوي وآخرون، ترمجة بوزيد منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية،أجنرس،موريس  .24

 .2006اجلزائر،

  .2003،،مصر، داراملعرفةاإلعالمة يف بالغائ القيمكيشك، مىن .25

 .1994 دار العاصمة للنشر والتوزيعض،، الر�القيم يف املسلسالت التلفازية،مساعد بن عبد اهللا احمليا .26

 .2006، األردن،زيعلتوواللنشر مد حلادار ا،4ط،قيم العمل وااللتزام الوظيفي ،دمحم حسن محادات .27

 .1997للنشر والتوزيع،دار الشرق ، األردن،نظر�ت معاصرة يف علم االجتماعمعن خليل عمر،  .28

 . 2002مصر ،اإلسكندرية،امعيةة الجـدار المعرف،يمـع القاجتماعلم  ،دمحم أمحد دمحم بيومي .29

حتليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغيري يف ا�تمع (مقدمة يف دراسة ا�تمع اجلزائري ،دمحم السويدي .30

 .ب تديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون اجلزائر،،)اجلزائري

 .2008ردن،األ الوي للنشر والتوزيع جمد ،دار1،طالنظرية املعاصرة يف علم االجتماعمحد عبد الكرمي احلوراين،أ .31

دراسة حتليلية (والنسق االجتماعي �لكوت �رسونز بني نظرييت الفعلعلم االجتماع عند  عبد املعبود مرسى،دمحم .32

 .2001،ب باحلديثة، العليقي كتبةم،1ط،)نقدية

 .1975اجلامعية،  دار الكتب،اإلسكندرية،البريوقراطية احلديثة،دمحمدمحم علي  .33

 .1982 دار النهضة العربية،،بريوت،املفكرون االجتماعيون، علي دمحمدمحم .34

  .1986اإلسكندرية،،دار املعارف اجلامعية،علم اجتماع التتظيم، علي دمحمدمحم .35

 2005.،اإلسكندريةدار املعرفة اجلامعية،،�ريخ علم االجتماعدمحم علي دمحم، .36

 اجلامعي ،املكتبالقيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة االجتماعيةنورهان منري حسني فهمي، .37

 .1999احلديث،االسكندرية،

 .1982اهرة،لقارف، لمعا،دار اوآخرينترمجة دمحم اجلوهري  نظرية علم اإلجتماع،نيقوال تيماشيف، .38

 .1970 دار املعارف،مصر،ترمجة دمحم عودة وآخرون،وتطورهانظرية علم االجتماع طبيعتها ،نيقوال تيماشيف .39

 .د تدار املعرفة اجلامعية،،اإلسكندرية،منهجية البحث يف العلوم االجتماعيةسامية دمحم جابر، .40

 .2011،منظمة املرأة العربية،مصر،1ط النوع وعلم اجتماع العمل املؤسسة،عائشة التايب،  .41

 .1978املعرفة اجلامعية،األسكندرية، دار،العام علم األجتماععاطف غيث،غريب سيد أمحد، .42

 1988،املكتب اجلامعي احلديث،الجتماعاأصول علم ،عبد اهلادي اجلوهري .43

 .2006لبنان،،بريوت االنتشار العريب، 01طمقار�ت ختطيطية ملنهج علمي جديد،لقيم نقد افي ،عبد اهللا الفيفي .44

 .2003مصر،املعرفة اجلامعية،دار النظرية يف علم االجتماع،عبد الرمحان،عبد اهللا محمد  .45

 احلامد، دار،الرتبوية اإلدارة يف التنظيمية والقيم االجتماعية القيم بني الصراع اخلزاعلة جملي عقلة هللا عبد .46

 .2009األردن،



 ] قائمة املراجع

 

 

209 

 للثقافة والفنون الوطين ،ا�لساملعرفة عامل سلسلة،)دراسة نفسية(القيم ارتقاء خليفة دمحم عبد اللطيف .47

 .1992 ،الكويت،واآلداب

 .2007صفاقس،،مكتبة عالء الدين،لالفع فلسفة،عبد العزيز العيادي .48

 . 1976،الكويت،وكالة املطبوعات،2ط،لنظريةااألخالق بدوي،عبد الرمحن   .49

 .1998،مالطا،منشورات القا،النظرية االجتماعيةعلي احلوات، .50

املصرية للطباعة  املكتبة،)االفرتاضات النظرية والعالقة �لواقع(ةبناء النظرية االجتماعي،ليلة علي .51

 .،ب تاإلسكندريةوالنشر،

 2004.،اإلسكندرية،املكتبة املصرية،ماكس فيرب والبحث املضاد يف أصل الرأمسالية املعاصرةعلي ليلة، .52

 .2005،دار املعرفة،األسكندرية،دراسات يف ا�تمع والثقافة والشخصيةعلي عبد الرزاق جليب، .53

جامعة ،خمرب علم اجتماع االتصال،وتنمية الثقافة العمالية �ملؤسسة الصناعيةالتكنولوجية املستوردة ،علي غريب .54

  .2002قسنطينة،

  . 2003،القاهرة،ةرسألامكتبة ،الجتماعيةاالقيم والعادات د�ب،فوزية  .55

 جتماع واالتصال للبحثخمرب علم االفعالية التنظيم يف املؤسسات االقتصادية،صاحل بن نوار، .56

 .2006قسنطينة،والرتمجة،

 2002.القاهرة، مكتبة دار الكلمة،،ية القيمة في الفكرنظر،صالح قنصوة .57

  .1979املكتب العريب احلديث اإلسكندرية،،علم االجتماع واالديولوجياتإمساعيل،قباري  .58

 .2006قسنطينة،االجتماع االتصال جامعة منتوري، خمرب علم،علم اجتماع التنظيمرابح كعباش، .59

  .1999،األردنالراتب العلمية، ةمكتببر�مج التحليل اإلحصائي،رانيا عثمان املشارقة، .60

 .2008اجلزائر،،جسور للنشر والتوزيعاإلنسانيةية البحث يف العلوم االجتماعية و منهج،مدخالد حا .61

 

 املعاجم، القواميس واملوسوعات

 .2003بريوت،دار الكتب العلمية،،12ج ،لسان العربابن منظور،  .1

 . دتتركيا،،9ط،1املكتبة اإلسالمية،جالوسيط،املعجم إبراهيم مصطفى، .2

  .2000،ا�لس األعلى للثقافة،القاهرة،)01(،ترمجة دمحم اجلوهري،ا�لدموسوعة علم االجتماعجوردن مارشال، .3

  .1982،دار الكتاب اللبناين،بريوت،2ج ،المعجم الفلسفيمجيل صليبا، .4

   .2002اإلسكندرية،اجلامعية،،دار املعرفة قاموس علم االجتماعغيث، دمحم عاطف  .5

 .1966،بريوتدار صادر،،09ا�لد،�ج العروسدمحم مرتضى الزبيدي، .6

  

  



 ] قائمة املراجع

 

 

210 

 

   الدور�ت وا�الت

 جملة الدراسات والبحوث،08العدد،)"مقاربة نفسيةـ اجتماعية(القيم األجتماعية "اجلمعوي مومن بكوش  .1

 .2014جامعة الوادي سبتمرب ،االجتماعية

 1العدد ،"اجلزائري من الوجه اجلديد للعامل الصناعي عناصر لالقرتاب. الشائعالعامل "غريد مجال .2

 :،أنظر املوقع1997مركز البحث يف االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية،،إنسانيات

http://insaniyat.revues.org/11389 

العدد ،)مع قراءة يف أنساق القرار العريب(الفعل االجتماعي وبدائل اختاذ القرارليل حتمجعة عبد هللا مطلك، .3

ب مركز عراقي حبثي مستقل،عن مؤسسة مدارك للبحوث والدراسات، جملة فصلية تصدر،جملة مدارك،09-10

  http://www.madarik.net/mag.htm:أنظر املوقع،ص

 منتوري جامعة،جملة العلوم االنسانية،20العدد،)مقاربة نظرية(القيم من منظور اجتماعي،محيد خروف .4

 .2003،اجلزائرقسنطينة،

جامعة ،جملة العلوم االنسانية،10العدد،ةیجولویسوسرؤية :الية القيم يف العملية الرتبوية،فعمحيد خروف  .5

 .1998منتوري قسنطينة،

م لعلوث الألبحاح لنجااجامعة  مجلة،28العدد)8(لمجلدا"لفلسطينيالقيمي النسقا"لبرميلاحسن   .6

  .2014،النسانيةا

د لعدا"يف اجلزائرلصناعي التنظيم العقلنة في امة أزلتحليل سوسيولوجية بة رمقا"املهدي بن عيسىدمحم  .7

 . 1998،قلةرلجامعي بوكز المرا،النسانيةجتماعية واالم العلوامجلة ،1

 العدداألفعال يف املنظمة االقتصادية احلديثة،ثقافة املؤسسة كموجه للسلوكات و ،دمحم املهدي بن عيسى .8

  .2004.جامعة ورقلة جملة الباحث،03

جملة دراسات العلوم ،)30(ا�لد ،)2(العدد،"الصراع بني القيم االجتماعية والقيم التنظيمية"دمحم احلنيطي .9

 .، ب تاجلامعة األردنيةاإلدارية،

،جملة علوم 07العدد"اجلزائري ا�تمعالتغري القيمي وأثره على اجتاهات الشباب يف "رمضان سامية بن  .10

  .2013،بسكرةجامعة دمحم خيضر،اإلنسان وا�تمع،

جامعة  جملة 27ا�لد،2و1العدد،كروزييل االستراتيجي عند ميشال التحلي،خريبشعبد القادر  .11

 .2011،للآلداب والعلوم اإلنسانية.دمشق

جملة ،16د لعدا)لمفاهيماو  لنظريةا(يهوزكرل شاتيجي عند مياالسترالتحليل ا،خريبشدر لقااعبد  .12

 .2007،جامعة باتنة،النسانيةواالجتماعية م العلوا

http://insaniyat.revues.org/11389
http://www.madarik.net/mag.htm


 ] قائمة املراجع

 

 

211 

جملة اآلداب والعلوم ،09العدد ،الثقافة التنظيمية وعالقتها �خللل الوظيفي للمؤسسة"قـاسم سـمية،   .13

 .2013سعد دحلب البليدة، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،االجتماعية،

14. Saïd CHIKHI, Le travail en usine,Cahiers du CREAD n°4, 

4ème trimestre,1984. 

15.  Saïd CHIKHI,"Les ouvriers face au travail au C.V.I",Cahiers 

du CREAD n°9,1er trimestre, Centre de Recherche en Économie 

Appliqué  pour le Développement,1987,pages33-52,www. cread.com. 

  

 امللتقيات واملؤمترات

معهد  الثقافة والتسيري: بعنوانإىل امللتقى الدويل، حبث مقدم"،تناقض القيم داخل التنظيم"بوفلجة غياث، .1

 .1992نوفمرب  28/30جامعة اجلزائر، علم النفس وعلوم الرتبية،

الثقافة :بعنوانإىل امللتقى الدويل، حبث مقدم،"املؤثرات الثقافية على التسيري والتنمية"عبد احلفيظ مقدم،  .2

 .1992نوفمرب 28/30جامعة اجلزائر،،معهد علم النفس وعلوم الرتبية،والتسيري

االجتاهات حنو التحديث وعالقتها مبنظومة القيم لدى الشباب اجلامعي "دمحم دمحم عليان،عزت حيي عسيلة .3

كلية الرتبية اجلامعة فلسطني وتغريات العصرالرتبية يف حبث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي األول "املعاصر

 .24/11/2004ـ ـ 23: املنعقد يفاإلسالمية،

 

  الرسائل العلمية

دكتوراه، رسالة ،والدافعية لإلجنازالبناء القيمي وعالقته �لتنشئة االجتماعية إبراهيم السيد أمحد السيد، .1

  .2005الزقازيــق،مصر،جــامعـة ،األسيوية،معهد البحوث والدراسات غ مرسالة

كلية العلوم ،م غرسالةدكتوراه، رسالة ،النسق القيمي االداري وعالقته �لفعل التنظيمي،العابد ليندا .2

 .�2011تنةجامعة احلاج األخضر،والعلوم االسالمية، االجتماعيةو  االنسانية

 علم االجتماع التنمية يف ماجستري ،مذكرةثقافة املقاولة لدى الشباب اجلزائري املقاولبدراوي سفيان،  .3

 .2015جامعة تلمسان،بلقايد، أيب بكرجامعة ،قسم العلوم االجتماعية،م غرسالةالبشرية،

 لم اجتماع التنمية،ماجستري يف ع ذكرةم،الفعل االجتماعي وعالقته �لتنمية يف ا�ال الرتبويبودبزة �صر، .4

 .2006 ،ضر بسكرةيجامعة دمحم خم،.غ مذكرة

ماجستري يف علم االجتماع التنظيم  مذكرةفعالية املنظمات،و  التغيري التنظيمي سوسيولوجيابومشال أمحد،  .5

  .2011ورقلة، ـ ر�حجامعة قصدي م،م.غمذكرة والعمل،



 ] قائمة املراجع

 

 

212 

دكتوراه في علم رسالة ،املسألة الثقافية وعالقتها �ملشكالت التنظيمية �ملؤسسة اجلزائريةكمال بوقرة، .6

 .2008 بـاتنة،ـ جامعة احلاج خلضر ، م.غرسالةالتنظيم والعمل،االجتماع 

املؤسسات املصغرة الناشئة  ةجترب(دوافع إنشاء وسيريورة املؤسسة املصغرة لشباب البطال كرمي شوميات، .7

كلية العلوم  م.رسالة غيف علم االجتماع التنظيم والعمل،دكتوراه  رسالة)الوكالة الوطنية لدى الشباب إطاريف 

 .2011،)02(واالجتماعية،جامعة اجلزائر اإلنسانية

العلوم  كلية،م.رسالة غرسالة دكتوراه يف علم اإلجتماع التنظيم،،ثقافة املؤسسةاملهدي،بن عيس دمحم  .8

 .2005جامعة اجلزائر،اإلنسانية و اإلجتماعية،

 مذكرة الديين علم االجتماع ماجستري يف مذكرة،القيم الدينية ودورها يف التماسك األسري،سامية محريش .9

 .2010جامعة احلاج خلضر �تنة،،م.غ

ماجستري يف العلوم االجتماعية،  مذكرةدور القيم االجتماعية يف الوقاية من اجلرمية،سعيد علي احلسينة، .10

 .2005اململكة العربية السعودية، ربية للعلوم األمنية،جامعة �يف الع،م.غمذكرة

جستري يف تنمية املوارد ، مذكرة ماالتنظيم الصناعي اجلزائريأثر القيم االجتماعية على عادل غزايل، .11

  .2007قسنطينة، ،منتوريجامعة اإلخوة ،م.غ مذكرةالبشرية،

مذكرة ماجستري يف علم  أثر القيم الثقافية على التسيري العقالين يف املؤسسة الصناعية،،سفاصن سعيدة .12

 .2002اجلزائر، جامعة ،كلية العلوم االجتماعية،م.رسالة غاالجتماع،

 

  النصوص القانونية

 اجلريدة ظيفة العمومية،العام للو املتضمن القانون األساسي 2006جويلية15املؤرخ يف03–06األمر رقم

  . 2006جويلية16املؤرخة يف46العددالرمسية،

 املتضمن إنشاء املديرية الوالئية للربيد 2003يونيو24يف املؤرخ233–03املرسوم التنفيذي رقم

 29يف املؤرخة،39العددالرمسية، جلريدةا،واملتمماملعدل  واالتصال وحيدد تنظيمها اإلعالموتكنولوجيات 

 .2003يونيو

  

  املواقع االلكرتونية

 أنظر )فريدبريغ ارهارد و كروزيه مشيل(لـ االسرتاتيجي التحليل،نتدى العريب إلدارة املوارد البشريةامل

   http://www.hrdiscussion.com/#sthash:                                            :املوقع

 ،أنظر املوقع2006،حلوار املتمدنا،1635العدد ،القدرية يف حياتنا اليوميةجواد البشييت، : 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=72043 

http://www.hrdiscussion.com/
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1635
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=72043


 ] قائمة املراجع

 

 

213 

 أنظر املوقع،االجتماعي عند ماكس فيربالفعل ،ويكبيد� املوسوعة احلرة:  

https://commons.wikimedia.org 

 أنظر املوقع،»دراسة معمقة لوالية أدرار« جميد أظوى: 

 http://.www.hadaik.com/vb/showthread 

 ،أنظر املوقع،قوة الروابط الضعيفة: اإلنرتنتلشبكات االجتماعية على اماثيور فريزر وسوميرتا دو�:  

http://www.aleqt.com/2008/12/01/article_169885.html  

 الديوان الوطين لإلحصائيات)ONS(أنظر املوقع:                        .http://www.ons.dz  

 أنظر املوقع "التوظيف املمنوع"قسم التحقيقات بقناة الشروق نيوز :  

  https://www.youtube.com/watch07/03/2016  
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1 . Claudette lafaye,la sociologie  des  organisations,Edition Claire 

Hennaut,France,1996. 

2 . E . Savaers,méthodes des science sociales,Edition ellipses, 

Paris,2006 . 

3 . Erhard Friedberg,Pouvoire et la Regle"Dynamiques de l'action 

organisée "Edition Seuil,France 1997.  

4 .Loubet Del Bayle,Jean Louis,Introduction aux méthodes des 

sciences sociale,Privat,Toulouse,1986. 

5 Renaud Sainsaulieu,L’identité au travail,3eéditi,Paris,Presses de 

Sciences Po (P.F.N.S.P),1988,sur le site web : 

   http://www.cairn.info/l-identite-au-travail 

6  .T .Parsons,The system of modern sociétés,Englewood Cliff,N. J. 

Prentice- Hall, 1971. 
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  المـالحق

  

  الهيكل التنظيمي لمديرية البريد) 01(الملحق رقم  

   .تكنولوجيات اإلعالم و االتصالو 

  .المالحظـــــــة بالمشـــــــــــــــاركة  شبكة) 02(الملحق رقم  

  .قـائمة األساتذة المحكمين)03(الملحق رقم  

   .االستمارة) 04(الملحق رقم  

  .بيرسونمعامل االرتباط  ) 05(الملحق رقم  

  .لخصائص المبحوثين  إحصائيةجداول  )06(الملحق رقم  

يوضح استخدام الروابط القوية في   )07(الملحق رقم  

  التوظيف

  



  )01(الملحق رقم

  لمدیریة البرید و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال التنظیمي الھیكل

 
 المدیر الوالئي 

 

 األمــــانة

           مصلحة  البرید 
    مصلحة تكنولوجیات اإلعالم

 و االتصال

 

    اإلحصائیاتومكتب الدراسات 

  مراقبة المصالح المالیة البریدیةو

 

 

رقیة مجتمع المعلوماتمكتب ت  

 

     و المراقبة اإلحصائیاتمكتب الدراسات و 

  االتصالاإلعالم و ترقیة تكنولوجیاتو

  

 

  مكتب تطویر الشبكة البریدیة

المالیة البریدیةو    

 

 

 مكتب  الوسائل

 

تسییر المستخدمین : مكتب  

  مصلحة  اإلدارة  و الوسائل

المیزانیة: مكتب         

مجتمع المعلوماتمصلحة   

تنشیط مجتمع المعلوماتمكتب   
تطویر المنشات األساسیة مكتب 

 لإلعالم واإلتصال



  )02(الملحق رقم  

 جامعة أحمد دراية أدرار

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

  قسم علم االجتماع 

                                         مدرسة الدكتوراه

    

  

  

  

  

  

بن عثمان أم الخير                                        :الباحثة

 

  

  

  

 

 2016 - 2015: الموسم الجامعي

  

  بالمشاركة المــــــــــــالحظة شبكة

اجستير تخصص علم رسالة م إلعداددليل المالحظة 

 والموارد البشرية واالتصال المنظماتاجتماع 



  
  المالحظـــــــة بالمشـــــــــــــــاركةشبكة 

 
 
 

  :مالحظة

  

 ول وانصراف العمالـدخ. 

 داخل المؤسسة العمال تفاعل. 

  المستعملةاأللفاظ. 

 انشغاالت العمال.  

  العمل العمال إلجراءاتاحترام  

  العمل مشاكلمع العمال تعاطي. 

  

 

  

  



 األساتذة المحكمين لالستمارة) 03(الملحق رقم

 

  
  اجلامعة    األستاذ الدكتور  

  جامعة ادرار    لعلى بوكميش/د.أ

  جامعة ادرار    رضا نعيجة/د

  جامعة البليدة    خريبش عبد القادر/د

  02جامعة اجلزائر    العايب سليم/د



 

  )04(امللحق رقم 

  �امعة �ٔمحد درایة �ٔدرار

   ......اس��رة رمق                                                    إالسالم�ة العلومو  لكیة العلوم إال�سانیة و �ج�عیة

   یةم �ج�ع و علالقسم 

                                      واالتصال�مل �ج�ع املنظامت واملنامجنت  مدرسة ا�كتوراه

    

  

  

  

  : اس��رة حبث

  

  :�ٔ� املوظف �ٔخيت املوظفة      

الفعل التنظميي �ى العامل اجلزا�ري مبد�ریة ت�ٔثري القمي �ج�عیة �ىل " حنن بصدد ٕاجراء دراسة حول موضوع  :حتیة طیبة وبعد      
مع العمل ان املعلومات اليت س�تدلون هبا . ملء هذه �س��رة �لك موضوعیة�ا �رجو م�مك "  و�ك�ولوج�ات ��الم واالتصال الربید

                                      .س�س�ت�دم ٔ�غراض البحث العلمي ال�ري

                                                                                                                             حسن تعاو�مكلمك �ن شا�ر                                                                                                                 

                                                                                                                             

  

     

                                                         

               

          

            

  

  

     2016 -2015: ةاجلامعی س�نةال 

:ةالطالبٕا�داد             

  ابن عثمان أم����  

:رشافإ             

 د لع�� بوكم�ش/أ 



I. السوس�یوثقاف�ةالشخصیة و  اخلصائص 
 ٔ�نىث                                ذ�ر:           اجل�س .1
 ..........................................: نالس .2
 ٔ�عزب                مزتوج           مطلق           ٔ�رمل  :احلا� العائلیة .3
 )الزو�ني وأ�بناء فقط(نوویة)          ، أ�عامماجلد واجلدة(ممتدة: طبیعة أ�رسة   .4
 :................................�دد ٔ�فراد أ�رسة .5
 فقرية            م�وسطة            غنیة:     املس�توى املادي �لعائ� .6
 الرشفاء واملرابطني)            عرب(ٔ�حرار)                     سودال (احلراثني): أ�صل العريق(الطبقة �ج�عیة .7
 ٔ�طول فرتة من ح�اتك؟ ا قض�ت فهييتال طبیعة املنطقة ما .8

 مدینة)                   دوار/قصور(ریف  

 یقرٔ� و�ك�ب         ابتدايئ        م�وسط         �نوي           �امعي  ٔ�يم       : املس�توى التعلميي   .9
 

  ٔ�يم        یقرٔ� و�ك�ب         ابتدايئ        م�وسط        �نوي        �امعي      :املس�توى التعلميي أ�ب .10
  �ٔيم       یقرٔ� و�ك�ب         ابتدايئ        م�وسط       �نوي        �امعي      :ٔ�م املس�توى التعلميي ل .11

    
 حتمك                 ت�ٔطري               تنف�ذ       : املنصب الوظیفي .12
 :............................... أ�قدم�ة يف املؤسسة .13
 ال     هل كنت متارس �شاط �ٓخر ق�ل الت�اقك �ملؤسسة؟    نعم               .14
 ما طبیعة هذا ال�شاط؟"بنعم"يف �ا� إال�ابة  .15

 ...............ري         تعلميي        �ٓخر ٔ�ذ�رهزراعي       صناعي          جتاري         ٕادا
 هل مازلت متارس هذا ال�شاط ؟    نعم             ال  .16
 :         ٔ�رسةمعل رب ا .17

  ................... زراعي       صناعي        جتاري         ٕاداري         تعلميي       �ٓخر ٔ�ذ�ره
  
II.  املهنیة و�نضباط يف العملالتفسري القميي �لعالقات 

 )بني القمي �ج�عیة والقمي التنظميیة(�نضباط يف العمل : �ٔوال
 :عن مع� يهتتغیب أ�س�باب اليت جتع�   .18

   قـــــــــــــــــــضاء �ا�ات �اصة                         ٔ��ذ ٔ��د ٔ�فراد العائ� ٕاىل الطيب     ـــــــارب      رة ٔ��د أ�قــــــــــــــــــز�   
  .......................................�ٓخر ٔ�ذ�ره      ال�ساهل و�دم الرصامة من إالدارة                  ا�هتاون والالم�االة �لعمل

  :مايه أ�وقات اليت تعتقد انه �كرث فهيا غیا�ت العامل .19
مومس ذهاب وعودة احل�اج          موامس احلرث واحلصاد         )        الفوار(مومس حفل الطامطم)         الز�رات(الو�داتمومس 

  ...............�ٓخر ٔ�ذ�ره
  �یف یمت ٕاشعار إالدارة بتغیبك؟ .20

  ت�ٔ�ذ رخصة مس�بقة من إالدارة           �لكف زم�� ٕالشعار إالدارة بتغیبك       �شعر إالدارة عن طریق الهاتف                  
  ..............................تتغیب و�رشح الس�ب مىت �دت         الهتمت ب�ٔشعار ٔ�ي ٔ��د                �ٓخر ٔ�ذ�ره 

 املؤسسة؟ �یف متيض وقت العمل يف .21
  لكه يف العمل           ٔ�ميض بعضه يف تفقد الزمالء       اميض بعضه يف تصفح املواقع إاللكرتونیة         

 ...................................�ٓخر ٔ�ذ�ره   ٔ�ميض بعضه يف قضاء ٔ�ش�یاء خشصیة        



  ال          هل تغادر لبعض الوقت ماكن مع�؟          نعم          .22
   :هل هو" نعم "بـ يف �ا� إال�ابة .23

لز�رة ا�د أ�قارب       �لق�ام �لعبادات         ل�سویة بعض القضا� إالداریة                                           
 ......................  �ٓخر ٔ�ذ�ره  �هــــــــــــــــــــــــاب ٕاىل الطب�ب       ٔ��ذ ٔ��د ٔ�فراد العائ� ٕاىل الطب�ب     

  : مباذا تفرس �دم انضباط العامل يف معلهم .24
هتاون إالدارة يف تطبیق القوانني الصارمة والراد�ة            �لبحث    ٔ�ن نظام العمل ال�راعي الظروف �ج�عیة وأ�رسیة          

  ورمه بعدم املساواة يف التعامل مع العامل        عن معل �ٓخر �سا�دمه يف مضاعفة أ�جر            شع
  ..................�ٓخر ٔ�ذ�ره

  القمي �ج�عیة و العالقات املهنیة :�نیا    
                                          :تفضل ٔ�ن �كون � �القة معل مع .25

ا��ن �ش�تغلون م�اصب �الیة يف املؤسسة           ٔ�بناء م�طق�ك       ٔ�قاربك            أ�ش�اص ا�ٔكرث تدینا       ٔ�ش�اص هلم 
  ...............�ٓخر ٔ�ذ�ره    ٔ�ش�اص يف نفس مس�تواك املهين           �القات اج�عیة واسعة         

موجود هل �رى ٔ�ن هذا ا�متیزي ] )موالي(ٔ�سود، ٔ�بیض، الرشیف [ فراد �ىل ٔ�ساس عريقيف جممتعنا أ�دراري یو�د متیزي بني ا�ٔ  .26
 نعم            ال :   حىت يف مؤسساتنا

 : هل تعتقد ٔ�ن بعض العامل یتعاملون مع بعضهم البعض �ىل ٔ�ساس .27
 ............�ٓخر ٔ�ذ�ره       التو�د هذه املامرسات                   قرابيي   �وي                 عريق      

 ماهو املسؤول املفضل �یك؟ .28
    املسؤول ا�ي ی�ساهل مع العامل         املسؤول ا�ي حيفز ٔ�تبا�ه عن العمل              املسؤول أ�حسن ٔ��القا

  ..................�ٓخر ٔ�ذ�ره                  املسؤول ا�ٔكرب س�نا         مسؤول من م�طق�ك           مسؤول من ٔ�قاربك 
 ، ماهو موقفك؟ٕالیه�ري العرق ا�ي ت�متي ) طبقة(فوجت املرشف �لیك من عرق اتؤسسامليف �ا� وظفت يف ٕا�دى  .29

              ختضع ٔ�وامره          �رفض هذه أ�وامر                          
 هل تعتقد ٔ�ن إالدارة تفضل بعض الف�ات من العامل �ىل حساب ف�ات ٔ�خرى؟   .30

 نعم              ال                        
  مايه هذه الف�ات؟" بنعم "يف �ا�  إال�ابة  .31

              ا��ن �شغلون م�اصب �لیا يف املؤسسة      )          احملسوبیة(ٔ�قارب املسؤولني        ٔ�حصاب املعرفة
 ..........................�ٓخر ٔ�ذ�ره

 ٕاذا طلب م�ك وصف �الق�ك �ملؤسسة مايه املقو� أ�حسن اليت توافق رٔ�یك؟  .32
  ٔ�معل �ىل ٕاجناح واس�مترار املؤسسة ٔ�ن جنا�ا یعين جنا�          

  ٔ��افظ �ىل مصاحل املؤسسة ٔ�هنا ضامن الس�مترار ٔ�جريت           
  .....................               يل وال ٔ�همت �شئ �ٓخرٔ�قوم بعم 
 أ�رزاق بیدي هللا وال هيمين بقاء املؤسسة من �دمه                   
 ماهو ٔ�مه شئ هيمك يف العمل �ملؤسسة؟   .33

حتق�ق ا�ات            قد�ا املؤسسة                اخلدمات �ج�عیة اليت ت         حتق�ق �القات اج�عیةأ�جرة         
 ...................�ٓخر ٔ�ذ�ره

 
 
 
  



III. رؤیة سوس�یو تنظميیة ٕالجراءات العمل واملشالك املهنیة 
  ٕاجراءات العملقمي متثل العامل ل: �ٔوال

 :یمت التوظیف يف مؤسس�تمك �ىل ٔ�ساس  .34
والوساطة اليت �متتع هبا املرتحش          ٔ�بناء املنطقة �لمرتحش يف املؤسسة             مؤهالت وكفاءة املرتحش         ش�بكة املعارف 

  ...............من یتوسط � ش�یوخ زاویة          �ٓخر ٔ�ذ�ره           من هلم نفوذ       من هلم ٔ�موال
 ؟ملد�ر� لالتصال ٕاذا ٔ�ردت معاجلة مشلك ما ٔ�و قضاء �ا�ة مايه الطریقة اليت ت��عها .35

ت��ظر ز�رته � لتت�دث معه       تلتقي به �ارج ٔ�وقات العمل       تتصل �شخص     �زوره يف مك�به وتطرح �لیه موضو�ك      
  ..................    �ٓخر یعرفه لیتوسط � عنده            تعزمه ٕاىل مزن� وتطرح �لیه ا�شغا�              �ٓخر ٔ�ذ�ره 

 یري املعمتدة يف �رق�ة العامل مبؤسس�تمك؟مايه املعا .36
  ............�ٓخر ٔ�ذ�ره            اتالوساط        ةاجلهوی ات�ن�ء               حسب اخلربة والكفاءة        �ن�ءات القرابیة

تبذل جمهود ٔ�كرب يف م�دان العمل          جتهتد يف حتضري شهادة �لمیة ٔ�و �نیة            ٕاذا ٔ�ردت الرتق�ة يف م�صب مع� هل؟ .37
   تتصل مبعارف � یتد�لون عند املسؤولني لرتق�تك             ٔ�نت راض مبا كتبه هللا � وال تفكر يف الرتق�ة      

  ...............�ٓخر ٔ�ذ�ره      )              اقامة و�مية(تعزم املسؤول �ىل �رق�تك اىل ب��ك    .38
 هل یطبق العقاب يف مؤسس�تمك �ىل مجیع العامل؟         نعم                ال .39
    مايه الف�ات اليت �س�ت�ىن؟" ال" �ا� ��ابة بيف .40

  ا��ن �شغلون م�اصب �لیا يف املؤسسة                  )          احملسوبیة(ٔ�قارب املسؤولني        ٔ�حصاب املعرفة
 ............................................�ٓخر ٔ�ذ�ره

  
 ةطرق �ل املشالك املهنی: �نیا

 يف �ا� وقو�ك يف مشلكة ما �یف تترصف؟ .41
 �رك أ�مر � و�دم فعل ٔ�ي شئ           اس�تعامل القوة           البحث عن وس�یط حلل املشلكة                يف �لهات��ع الطرق الرمسیة 

  ...............�ٓخر ٔ�ذ�ره
 ؟يف �ا� وقو�ك يف مشلكة �نیة �برية واح�جت ٕاىل واسطة فٕاىل ٔ�ي من هؤاليئ تل��ٔ  .42

مسؤول يف مؤسسة ٔ�خرى            ٔ�قاربك         ٔ�بناء م�طق�ك                     مسؤول س�یايس             ش�یخ زاو�   
  ...............�ٓخر ٔ�ذ�رهالنقابة           

 �ملؤسسة؟ املشالكحسب رٔ�یك مايه ٔ�حسن الطرق حلل  .43
عهنا ٔ�هنا س�نة يف احلیاة                 تطبیق إالجراءات والقوانني الراد�ة         جيب �بتعاد عهنا            جيب التعود 

  ...............�ٓخر ٔ�ذ�ره
 



)05(ملحق رقم   

 Corrélation de Pearson معامل االرتباط بريسون

 
 االسرة طبیعة

 عن التغیب اسباب

 العمل

 بالتغیب االدارة اشعار طریقة الجنس

 كثرة لسبب تفسیرالمبحوثین

 الغیابات

 النشأة مكان طبیعة

 غیابات فیھا یكثر التي االوقات

 العمال

 الطبقةاالجتماعیة النشاط ممارسة في المواصلة الفئات المھنیة

 على العنصري التمیز تأثیر

 المؤسسة

 التعلیمي المستوى

 االسرة طبیعة

Corrélation de 

Pearson 

1 .135 -.091- -.091- -.005- .140 -.401-** .111 .049 -.108- .025 -.118- 

Sig. (bilatérale) 
 

.342 .520 .520 .974 .321 .003 .432 .777 .447 .859 .403 

 التغیب اسباب

 العمل عن

Corrélation de 

Pearson 

.135 1 .012 -.033- .123 .030 -.132- .176 .013 .092 -.162- -.165- 

Sig. (bilatérale) .342 
 

.931 .818 .386 .835 .351 .212 .938 .517 .251 .242 

 الجنس

Corrélation de 

Pearson 

-.091- .012 1 .068 -.034- .178 .019 -.070- .181 -.034- .161 .020 

Sig. (bilatérale) .520 .931 
 

.631 .809 .206 .893 .622 .291 .810 .253 .887 

 اشعار طریقة

 بالتغیب االدارة

Corrélation de 

Pearson 

-.091- -.033- .068 1 .103 -.030- .064 -.019- .229 .433** .153 .000 

Sig. (bilatérale) .520 .818 .631 
 

.468 .835 .653 .896 .179 .001 .277 1.000 

 تفسیرالمبحوثین

 كثرة لسبب

 الغیابات

Corrélation de 

Pearson 

-.005- .123 -.034- .103 1 .018 .056 .176 -.107- -.014- -.036- -.186- 

Sig. (bilatérale) .974 .386 .809 .468 
 

.897 .692 .212 .536 .921 .802 .186 

 مكان طبیعة

 النشأة

Corrélation de 

Pearson 

.140 .030 .178 -.030- .018 1 .102 -.142- -.112- .302* .302* .253 

Sig. (bilatérale) .321 .835 .206 .835 .897 
 

.470 .314 .515 .030 .030 .071 

 التي االوقات

 فیھا یكثر

 العمال غیابات

Corrélation de 

Pearson 

-.401-** -.132- .019 .064 .056 .102 1 .009 .011 .151 -.078- .012 

Sig. (bilatérale) .003 .351 .893 .653 .692 .470 
 

.950 .948 .284 .582 .935 

 الفئات المھنیة

Corrélation de 

Pearson 

.111 .176 -.070- -.019- .176 -.142- .009 1 -.164- -.208- -.051- -.852-
**

 

Sig. (bilatérale) .432 .212 .622 .896 .212 .314 .950 
 

.339 .138 .718 .000 



 

 في المواصلة

 النشاط ممارسة

Corrélation de 

Pearson 

.049 

 

.013 .181 .229 -.107- -.112- .011 -.164- 1 .186 .112 .146 

Sig. (bilatérale) 

.777 

 

.938 .291 .179 .536 .515 .948 .339 
 

.277 .515 .396 

 الطبقة

 االجتماعیة

Corrélation de 

Pearson 

Sig. (bilatérale) 

 

-.108- 

 

.092 -.034- .433** -.014- .302* .151 -.208- .186 1 .106 .316* 

.447 

 

.517 .810 .001 .921 .030 .284 .138 .277 
 

.453 .023 

 التمیز تأثیر

 على العنصري

 المؤسسة

Corrélation de 

Pearson 

Sig. (bilatérale) 

 

.025 

 

-.162- .161 .153 -.036- .302* -.078- -.051- .112 .106 1 -.102- 

.859 

 

.251 .253 .277 .802 .030 .582 .718 .515 .453 
 

.473 

 المستوى

 التعلیمي

Corrélation de 

Pearson 

Sig. (bilatérale) 

 

-.118-  

 

-.165- .020 .000 -.186- .253 .012 -.852-** .146 .316* -.102- 1 

.403  

 

.242 .887 1.000 .186 .071 .935 .000 .396 .023 .473 
 



 

 

 

 

 بالمسؤول االتصال طرق المؤسسة في التوظیف طرق الفئات المھنیة

 في المعتمدة الترقیة طرق

 المؤسسة

 على للحصول العمال یتبعھا التي الطرق

 العمال حسب المشاكل لحل الطرق احسن للمشاكل العمال حل طرق ترقیة

 التي (االجتماعي الرأسمال)الوساطات اشكال

 العقاب من تستثنى التي الفئات المؤسسة في العقاب تطبیق العمال لھا یلجأ

 Corrélation de Pearson 1 -.070- .036 .061 .105 .194 .298* .241 -.009- .115 الفئات المھنیة

Sig. (bilatérale) 
 

.621 .801 .667 .460 .168 .032 .085 .948 .492 

 في التوظیف رقط

 المؤسسة

Corrélation de Pearson -.070- 1 .447** -.203- .275* .118 .165 -.174- .374** -.078- 

Sig. (bilatérale) .621 
 

.001 .149 .048 .404 .243 .217 .006 .640 

Corrélation de Pearson .036 .447 مدیربال االتصال رقط
**
 1 -.202- .232 .298

*
 .459

**
 -.204- .180 -.190- 

Sig. (bilatérale) .801 .001 
 

.150 .097 .032 .001 .147 .201 .252 

 المعتمدة الترقیة طرق

 المؤسسة في

Corrélation de Pearson .061 -.203- -.202- 1 -.366-** -.169- .007 .219 -.344-* .332* 

Sig. (bilatérale) .667 .149 .150 
 

.008 .232 .958 .118 .013 .042 

 یتبعھا التي لطرقا

 على للحصول العمال

 ترقیة

Corrélation de Pearson 
.105 .275* .232 -.366-** 1 .252 .196 .055 .055 -.159- 

Sig. (bilatérale) .460 .048 .097 .008 
 

.071 .164 .701 .699 .340 

 في العقاب تطبیق

 المؤسسة

Corrélation de Pearson -.009- .374** .180 -.344-* .055 .125 .041 -.131- 1 -.153- 

Sig. (bilatérale) .948 .006 .201 .013 .699 .377 .771 .354 
 

.359 

 من تستثنى التي الفئات

  العقاب

Corrélation de Pearson .115 -.078- -.190- .332* -.159- .063 -.061- -.034- -.153- 1 

Sig. (bilatérale) .492 .640 .252 .042 .340 .709 .718 .839 .359 
 

 Corrélation de Pearson للمشاكل العمال حل طرق
.194 .118 .298* -.169- .252 1 .311* .109 .125 .063 

Sig. (bilatérale) .168 .404 .032 .232 .071 
 

.025 .442 .377 .709 

 لحل الطرق احسن

 العمال حسب المشاكل

Corrélation de Pearson 
.298

*
 .165 .459

**
 .007 .196 .311

*
 1 -.089- .041 -.061- 

Sig. (bilatérale) .032 .243 .001 .958 .164 .025 
 

.531 .771 .718 

 اشكال

 الرأسمال)الوساطات

 لھا یلجأ التي (االجتماعي

 العمال

Corrélation de Pearson 
.241 -.174- -.204- .219 .055 .109 -.089- 1 -.131- -.034- 

Sig. (bilatérale) 

.085 .217 .147 .118 .701 .442 .531 
 

.354 .839 



  )06(امللحق رقم 

 املستوى املادي للعائلةحسب  دراسةجمتمع ال أفراد توزيع

 %النسبة املئوية التكرار اخليارات

 %النسبة املئوية

 املقبولة

 %النسبة املئوية

 املتجمعة

 11.5 11.5 11.5 6 فقرية

 96.2 84.6 84.6 44 متوسطة

 100.0 3.8 3.8 2 غنية

  100.0 100.0 52 ا�موع

لعائلتهم متوسط وهي من املبحوثني املستوى املادي % 48.6بني لنا من خالل هذا اجلدول أن نسبة يت

�لنسبة لذوي املستوى املادي الضعيف % 11.5نسبة متثل االجتاه العام مقارنة �لنسب األخرى، أين سجلنا 

  .�لنسبة ملستوى املادي املرتفع% 3.8و

 املستوى التعليمي لألب حسب متغري أفراد جمتمع الدراسةتوزيع 

 %النسبة املئوية التكرار اخليارات

 %النسبة املئوية

 املقبولة

 %النسبة املئوية

 املتجمعة

 21.2 21.2 21.2 11 أمي

 69.2 48.1 48.1 25 يقرا ويكتب

 80.8 11.5 11.5 6 ابتدائي

 82.7 1.9 1.9 1 متوسط

 90.4 7.7 7.7 4 �نوي

 100.0 9.6 9.6 5 جامعي

  100.0 100.0 52 ا�موع

يف حني  .هو القراءة والكتابةهم املستوى التعليمي أل�ئمن املبحوثني أجابوا أن %48.1أننالحظ من اجلدول 

  .ءهم أمينيآ�% 21.1جند 



للثانوي، % 7.7،و%9.6، واجلامعي%11.5أما �قي النسب فهي تتوزع على املستوى االبتدائي ب

  .متوسط% 1.9

ماملستوى التعليمي لألحسب متغري  أفراد جمتمع الدراسة توزيع) 12(رقمجدول   

 املقبولة %النسبة املئوية %النسبة املئوية التكرار اخليارات

 %النسبة املئوية

 املتجمعة

 51.9 51.9 51.9 27 امي

 75.0 23.1 23.1 12 يقرأ ويكتب

 88.5 13.5 13.5 7 ابتدائي

 92.3 3.8 3.8 2 متوسط

 98.1 5.8 5.8 3 �نوي

 100.0 1.9 1.9 1 جامعي

  100.0 100.0 52 ا�موع

 

فقط من % 23.1بينما جند . أمينيم مها�أمن املبحوثني أجابوا أن % 51.9 أننالحظ من اجلدول 

 التعليميأمها�م مستوى  من املبحوثني % 13.5يف حني جند . القراءة والكتابة املبحوثني أمها�م يتقن

  .ابتدائي

  .فقط للجامعيات1.95للمتوسط، 3.85، و%5.8الثانوي بـأما �قي النسب فهي تتوزع على املستوى 
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