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ملخص:
غغفذ اإلائؾؿت الجؼاتغٍت حؿُحراث هُهلُت واؾػت في مسخلف حىاهب
(جنىىلىحُت ،هظمُت ،اهخاحُت ،قاهىهُت ،هُهلُت ،مالُت ،جىظُمُت)،لنً هظه
الخؿُحراث لم جؤحي بالثماع اإلاغحىة منها بالشهل اإلاغؾىب فُه وهظا لػضة أؾباب،
فالىخاتج الػػُفت إلاؿخىي أصاء الفغص الػامل الجؼاتغي ججػلىا وؿخفؿغ غً مضي
جؤزحر الجاهب الاحخماعي الثقافي للػامل في أصاءه للػمل وفي لفاءجه ،وما صوع ؤلاصاعة
في طلو.؟
لػل الطغاع بحن القُم اإلادلُت والقُم اإلاؿخىعصة واإلاخىاحضة في الخىظُم ػاص مً
الهىة بحن ؤلاصاعٍحن والػاملحن في الهُهل الخىظُمي للمئؾؿت ،أخـ مً زاللها بؤهه
ًفقض مىعوزه الثقافي والاحخماعي والضًني ،والتي ال جخماش ى مؼ اإلائؾؿت اإلابيُت غلى
الخىظُم البحروقغاؾي.
كلمات مفتاحية :الثقافت ،الدؿُحر ،اإلائزغاث الثقافُت ،اإلائؾؿت الاقخطاصًت،
الىظام الخػلُمي.
Abstract:
The Algerian institution has known extensive structural changes in
various aspects (technological, systemic, production, legal, structural,
financial, and organizational), but these changes did not produce the
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desired fruits in the desired manner, and this is for several reasons.
The weak results of the performance of the individual Algerian worker
make us inquire about The extent of the influence of the socio-cultural
aspect of the worker on his work performance and efficiency, and
?what is the role of management in that.
Perhaps the conflict between local values and imported values
present in the organization increased the gap between administrators
and workers in the organizational structure of the institution, through
which he felt that he was losing its cultural, social and religious
heritage, which is not in line with the institution based on bureaucratic
organization.
Key words: culture, management, cultural influences, economic
institution, educational system.
 .مقذمة:

لقض أضبذ ؤلاهخمام بالجاهب ؤلاحخماعي والثقافي للمئؾؿت خخمُت جفغغها
الىظغٍاث الحضًثت في ؤلاصاعة مً حهت،ومً حهت أزغي جفغغها الىخاتج التي خققتها
أصواث الدؿُحر التي حػخمض غلى أؾـ زقافُت في اإلائؾؿاث طاث النفاءة
الػالُت،وللىضىى باإلائؾؿت الى اإلاؿخىي الخىافس ي اإلاؿلىب في بِئت مشحىهت بجى
جىافس ي خاص،وبِئت أهم ما ًمحزها الخؿُحر بشهل ؾغَؼ وشامل،مما ًجػل فيها
مػضالث الخؿغ مغجفػت.وهىما ًجػلىا هدؿاءى غً مىقؼ الثقافت الخىظُمُت
للمئؾؿت الجؼاتغٍت مً مل هظا ؤلاهخمام زاضت بجاهب اإلاىعص البشغي،وقبل هظا
وطاك هدؿاءى أوال غً هىع زقافت اإلائؾؿت الجؼاتغٍت،أي ما مىقػها مً جطيُفاث
الثقافت الخىظُمُت؟،وما هي مدضصاتها غلى مؿخىي الثقافتالاحخماغُت وغلى
مؿخىي الفغص في اإلائؾؿت؟ ولظا غلى مؿخىلى اإلائؾؿت؟،وما هي
زطاتطها؟،ومامضي جؤزحرها في لفاءة الؿلىك الخىظُمي وبالخالي مضي جؤزحرها في
الجاهب ؤلاقخطاصي للمئؾؿت الجؼاتغٍت ؟.
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لنً ما ٌؿخىقفىا هىا هى ما مضي اهخمام ؤلاصاعة في اإلائؾؿت الجؼاتغٍت
بالخؿُحر الثقافي مً غمً الخؿحراث التي غغفتها مىظ الاؾخقالى الى الُىم؟ أم أن
الثقافت الخىظُمُت الجؼاتغٍت هي زقافت ال جدخاج الى حؿُحر .ؾىداوى ؤلاحابت غلى
بػؼ هظه الدؿاإالث مً زالى هظا املقال الخاص بالثقافت الجؼاتغٍت وغالقتها
بالدؿُحر ،زم هداوى الخضقُق في زقافت اإلائؾؿت الجؼاتغٍت وصوع ؤلاصاعة اػاء هظه
الثقافت وأهمُت الثقافت في حؿُحر اإلاىاعص البشغٍت ،وفي الخخام خاولىا الىقىف غىض
بػؼ الجىاهب الثقافُت التي ًغؾب في حؿُحرها الػماى الجؼاتغٍحن في الجاهب
ألدؿُحري.
 .2الثقافة الجزائرية و التسيير:
. 1.2الثقافت الاحخماغُت واإلائؾؿت (غبض الحفُظ مقضم،1992،ص:)10
أ /الثقافت وغالقتها بالدؿُحر:
لػل الثقافت اإلاىدشغة في مجخمػىا مً أهم ألاؾباب التي حػنـ ؾىء الدؿُحر
في مئؾؿاجىا وهظا ما أشاع الُه غبض الحفُظ مقضم خحن أغخبر قُم الػمل
والالمؿئولُت،والؿلىك البحروقغاؾي اإلاخحجغ واوػضام الػمحر اإلانهي حؿاهم في
اهدشاع ألامغاع الاحخماغُت.
وٍمنً جلخُظ الػىامل الثقافُت ولُفُت جؤزحرها غلى الخىمُت والدؿُحر في زالر
مؿخىٍاث عتِؿُت هي:
 زقافت اإلاجخمؼ الػامت :جخمثل في القُم واإلاػخقضاث والػاصاث والخيشئت
واللؿت والخػلُم…الخ.
 الثقافت الؿُاؾُت :جخػمً ؾبُػت الؿلؿت والحغٍت واإلاؿاواة
والثقت…الخ.
 الثقافت الخىظُمُت :وهي أؾلىب جىظُم الػمل و ؾبُػت القُاصة ولظا هظام
الاجطاى واإلاهافآث.
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والشهل آلاحي ًىضح الخفاغل بحن هظه الػىامل:
الشكل رقم  :01عالقة التسيير بمستويات الثقافة
الثقافة العامة

الثقافة السياسية

التسيري

الثقافة التنظيمي

اإلاطضع :غبض الحفُظ مقضم ،ص.10 :
وَػني هظا أهه اطا ؾبقذ اإلائؾؿت هظام مهافآث بضون عبؿه باألصاء الفرغصي فربن
طل ررو ق ررض ً رربـ م ررً غؼٍم ررت ألاف رغاص طوو الحاح ررت الػالُ ررت ال ررى ؤلاهج رراػ خت ررى وأن ج ررىفغ
الػر ر ر ررامالن الؿ ر ر ر ررابقان،مما ًىض ر ر ر ررح أن الحاح ر ر ر ررت ال ر ر ر ررى الاهج ر ر ر رراػ ج ر ر ر ررغجبـ بالػىام ر ر ر ررل
الثالر،فىحىص زلال في أخض هظه الػىامل ؾُئصي بالػغوعة الى ؤلازالى باإلاػاملت.
ب/الػىامل الثقافُت الػامت والدؿُحر:

ان اإلاهىه رراث أو اإلاخؿح رراث الثقافُ ررت جسخل ررف م ررً مجخم ررؼ ال ررى أز ررغ م ررىن الثقاف ررت
حػنر ر ر ر ررـ وخط ر ر ر ر ررُت اإلاجخمػر ر ر ر رراث وأؾ ر ر ر ر ررلىب الؿر ر ر ر ررلىماث والخط ر ر ر ر ررغفاث وأهم ر ر ر ر رراؽ
الاؾتهالك،ولظا الخطغفاث ؤلاوؿاهُت فيها (غلي غبض هللا،ص.ؽ،ص،)200لما جدبراًً
وجخف رراوث الثقاف رراث م ررً بِئ ررت ال ررى أز ررغي،ومً مجخم ررؼ ال ررى أزغ.لم ررا جسخل ررف صاز ررل
اإلاجخمررؼ هفؿرره،وطلو بىحررىص زقافرراث فغغُررت حهىٍررت ،مررازخالف ؾررهان الجىررىب غررً
الشماى مثال وطاث جؤزحر لبحر في أهضاف اإلائؾؿت وهُهلها وفي مهافؤتها إلاىاعصها.
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 .2.2بػؼ اإلائزغاث الثقافُت غلى الدؿُحر:
أ /قُم الػمل:

ان مفهىم الػمل في اإلاجخمػاث اإلاخسلفت ًىدطغ في حىاهبه اإلااصًت فقـ ،هى
غاتقا أمام ألاصاء و لظا الخؿىع ،والجؼاتغ باغخباعها بلض افغٍقي فهي ال جدُض هظا
اإلافهىم للػمل فدؿب بػؼ الضعاؾاث التي أحغٍذ غلى مجخمؼ جامجراؾذ
مثال(هفـ اإلاغحؼ،ص ،)207فبن الىاؽ ال ٌشخؿلىن اال بقضع الػمل اإلادؿلؿل ال
مً أحل الخىفحر للمؿخقبل،لما ٌػخبر الغقابت غلى الػمل هىغا مً السجً ًقُض
خغٍخه وججػله ًدقغ ألاغماى البؿُؿت إلاا جىافُه إلاغلؼه الاحخماعي ومؿئولُخه،
وهظا عاحؼ لظلو لؿبُػت خُاجه الخقلُضًت التي ال ًدضها الؼمان وال اإلاهان.
ومً بحن الطىع التي جبرػ اإلافهىم الخقلُضي للػمل والىقذ ،لػضم الاهػباؽ
باإلاىاغُض .واهسفاع ألاصاء في الػمل الىاحم غً غضم الخػىع إلحغاءاث الػمل
والخقُض بها ،مىن طلو في هظغهم ًىقظ مً لغامتهم غىضما ًمخثلىن لالوامغ
والخقُض بها ومىه عصا الغخباعهم ًسفػىن مً مؿخىي أصائهم ،وجخجلى ضىع اإلافهىم
الخقلُضي للػمل لظلو في اخخقاع ألاغماى البؿُؿت وأغماى البظالث الؼعقاء
لشػىعهم بؤنها جىقظ هي ألازغي مً لغامت الفغص ووخطِخه لمهىت زضم اإلاقاهي
وأغىان الىظافت،وهى ماًفؿغ اقباى الشباب الجؼاتغي في اإلاهجغ غلى هظه ألاغماى
بضون أي خغج ألن زقافت هظه البلضان مالثقافت ألاوعبُت مثال ال جدخقغ هظه ألاغماى
بل جدترمها وجقضعها في خحن زقافت بلضه جىفغه منها وجؼصعيها.
ب /مفهىم الىقذ:

بررحن أهررم أؾررباب هررظا الازررخالف ،فررالفغي بُيىررا وبررحن الررضوى اإلاخقضمررت ًنمررً فرري
الح ر ر ررغص غل ر ر ررى الاهػ ر ر ررباؽ ف ر ر رري اإلاىاغُ ر ر ررض وهظ ر ر ررغة م ر ر ررل منهم ر ر ررا ال ر ر ررى اإلاؿ ر ر ررخقبل ف ر ر رري
جسؿُؿه،وحػخبر الفترة الؼمىُت التري جفطرل بُيىرا هري الفرغي بُيىرا وبُرنهم ،لمرا ًخجلرى
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اهخم ررامهم بالىق ررذ ف رري جغلح ررزهم واهخم ررامهم بالؿ ررغغت ف رري م ررل شر ر يء وج ررىػنـ ه ررظه
ألازحرررة فرري غررضة حىاهررب غلُىررا الترلحررز غليهررا والاهخمررام ،وبمررا أن الجؼاتررغ مررً البلررضان
ؤلاؾ ر ررالمُت،فب ن صًيى ر ررا ؤلاؾ ر ررالمي ال ًفخق ر ررض ال ر ررى ق ر ررُم اًجابُ ر ررت وحػؿ ر رري قُم ر ررت لبح ر رررة
للػم ر ر ر ر ررل ،وٍخجلى طل ر ر ر ر ررو فر ر ر ر ر رري الق ر ر ر ر ررغ ن الن ر ر ر ر ررغٍم وفر ر ر ر ر رري الؿ ر ر ر ر ررىت الىبىٍر ر ر ر ر ررت(ابغاهُم
بلحمح ررر،2001،ص،)78فآً رراث غ ررضة ًجػ ررل هللا ؾ رربداهه وحػ ررالى فيه ررا الػم ررل غب رراصة
لقررض وعص فرري القررغ ن ً 328ررت جخدررضر غررً الػمررل وحػخبررره غبرراصة اغررافت الررى مىهرره طو
زمغة اقخطاصًت ،فما قىله ؾبداهه وحػالى في آلاًت" :وقل اغملىا فؿرحري هللا غملنرم
وعؾ ررىله واإلائمى ررىن" ،لم ررا هج ررض ل ررظلو أن جغازى ررا الػغي رري ال ًسل ررىا م ررً الخؤلُ ررض غل ررى
اؾررخؿالى الىقررذ واؾخىامرره قبررل طهابرره وهجررض طلررو فرري لثحررر مررً ألاقررىاى ل ر "ال جئحررل
غمررل الُررىم الررى الؿررض" و"الىقررذ مررً طهررب ان لررم جدررافظ غلُرره طهررب" وؾحرهررا مررً
أقر ررىاى جئلر ررض غلر ررى اؾر ررخؿالى وجقُر ررُم الىقر ررذ ،فر رري خر ررحن أن هر ررظه اإلاػر رراوي ؾاتبر ررت فر رري
مماعؾررت الػامررل الجؼاتررغي لػملرره الغؾررمي وؾحررر الغؾررمي ،بررل هجررضه ًخطررغف غنؿررها
جمام ررا ،لُط رربذ الىق ررذ أق ررل شر ر يء قُم ررت وطل ررو لىفغج رره ف رري هظ ررغهم ،ه ررى م ررا ًجػ ررل
الثقافررت الجؼاتغٍررت مررً بررحن الثقافرراث "اإلاخػررضصة الىقررذ" ، chroniques culturesأي
حػخبر الؼمً صوعي.
ج /الخيشئت الاحخماغُت:
ألاؾغة هي اللبىت ألاولى التي جمض الفغص بالقُم وألازالي والتي حؿهم في جهىًٍ
وخطِخه ،وبما أن الػاتلت الجؼاتغٍت مػغوفت باإلامخضة فالغابؿت قىٍت بحن أفغاصها
وبالخالي ًىػنـ هظا الخؤزحر غلى الحُاة الغؾمُت ،فالترقُت والخىظُف وؾحرها أضبدذ

مخػلقت بمؿؤلت القغابت ،لما هجض أن اإلاىظف ًػؼ قُم ألاؾغة ومطالحها في مغجبت
ألثر أهمُت مً القُم الىظُفُت الغؾمُت ،أي ًجػل قػاء مطالحه ومطالح
أؾغجه الشخطُت مً زالى وظُفخه .فظوو اإلاىاضب الىظُفُت الػالُت في الجؼاتغ
ٌؿخػملىن هفىطهم بشهل قىي ،مما ًبرػ الىقظ النبحر في الخفىٍؼ للؿلؿاث في
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ؤلاصاعة ،مما ًدـ مً مػىىٍاث الػماى في الػمل .فالغإؾاء واإلاضًغون ًغفػىن
جفىٍؼ الؿلؿاث إلاغإوؾيهم لػضم الثقت في لفاءتهم ولشػىعهم بمىافؿتهم لهم
في مىاضبهم.
ص /اللؿ ررت:
للؿت أهمُت بالؿت في فاغلُت الاجطاى في ؤلاصاعة والخىظُم ،فهي وؾُلت لؿحر
الػمل وعفؼ مؿخىي ألاصاء لظا ًدخاج الخىظُم الى وخضة لؿت الاجطاى جهىن
مفهىمت للجمُؼ فدؿهل ؾغٍقت فهم الغؾالت بالشهل الصحُذ ،واللؿت حػؿي
ضىعة

لشخطُت

الػامل

وزقافت

مجخمػه(،غلي

غبض

هللا

مغحؼ

ؾابق،ص،)27ووحىص اللؿت الفغوؿُت لظلو ٌػنـ وحىص زقافت ووخطُت
فغوؿُت في اإلاجخمؼ الجؼاتغي ،فاللؿت الػغبُت هي اللؿت الغؾمُت للبالص اال أن اللؿت
الؿاتضة في ؤلاصاعة والػامالث هي اللؿت الفغوؿُت .جماعؽ هظه الاػصواحُت في اللؿت
جؤزحرا ؾلبُا غلى فػالُت الدؿُحر ألن أؾلب اإلاضًغًٍ مخفغوؿحن ،ومىه مػامالتهم في
اإلائؾؿت أو زاعحها فبنها بالفغوؿُت ،في خحن هجض أن مػظم الػماى اما أنهم
أمُىن أو حػلمىا بالػغبُت ،فهظا الىغؼ مً شؤهه أن ًسلق مشامل احخماغُت في
اإلائؾؿت بحن الغإؾاء واإلاغإوؾحن ووحىص قؿُػت بحن القمت والقاغضة .ومىه فبن
هظه الاػصواحُت في اللؿت حشهل غاتقا لػملُت الاجطاى وطلو مىنها خاتال أمام
اقامت غالقاث مهىُت أو احخماغُت ؾهلت.
 .3.2الىظام الخػلُمي:

ًنمً صوع الىظام الخػلُمي مً خُث جؤزحره غلى لفاءة وفػالُت اإلاىظمت في
امهاهُت حؿهُله أو حػقُض إلاماعؾت ؤلاصاعة لىظاتفها ،لما أحمػذ الضعاؾاث
وألابدار غلى أن الخػلُم ألثر أهمُت مً مل اإلادضصاث الغتِؿُت لنفاءة وفػالُت
اإلاىظماث ،فالػىاضغ البشغٍت التي حػمل في اإلائؾؿاث وجماعؽ الػمل ؤلاصاعي بها
وجخدمل مؿئولُاتها حػخبر مً مسغحاث الىظام الخػلُمي.
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أ /الخػلُم والقُم:
ًلػ ر ررب الىظ ر ررام الخػلُم ر رري صوعا أؾاؾ ر ررُا ف ر رري جغؾ ر ررُش وجىمُ ر ررت مجمىغ ر ررت الق ر ررُم
باالججاهرراث ،ول ررظا أهمرراؽ الؿ ررلىك ل ررضافؼ الاهجرراػ طو الؿغٍق ررت الػلمُررت ف رري الخفنح ررر
وخرل اإلاشررامل والقررضعة غلررى الخلررق والابخهرراع وؾحرهررا ،وحػخبررر هررظه اإلاخؿلبرراث غررغوعٍت
لألصاء الفػاى ،وٍىػنـ طلو في ؾلىك ؤلاصاعة وأصائها.
ب /الخػلُم في الجؼاتغ:
ان مسغح ر رراث اإلاىظىم ر ررت التربىٍ ر ررت الجؼاتغٍ ر ررت ال حؿ ر ررخجُب لحاحُ ر رراث الؿ ر ررىي
وطلررو الفخقاعهررا إلاقىمرراث أخررضار الخؿحرراث اإلايشررىصة .ان اجررؼ اإلاىظىمررت التربىٍررت فرري
جه ر ررىًٍ ؾ ر ررلىك وق ر ررُم اًجابُ ر ررت للمندؿ ر رربحن ،مالػم ر ررل غل ر ررى جىمُ ر ررت الخفنح ر ررر الػلم ر رري
والابخهاع وجهىًٍ الاججاه هدى الرىعي ؤلاهخرا ي وخرب الػمرل وجقرضًغه ،لمرا جدرىي غلرى
مىاهج وغلىم بالُت وجفخقغ الى غلرىم اإلاؿرخقبل ،مالهىضؾرت الىعازُرت ،وغلرىم الفػراء
وهظررم اإلاػلىمرراث ،وؾحرهررا مررً الػلررىم الحضًثررت ،وهررظا مررا جخمحررز برره لررظلو اإلاىظىمررت
التربىٍت الػغبُت غمىما.
ج /الخػلُم وحؿُحر اإلائؾؿت الجؼاتغٍت:
ان اإلائؾؿرراث الجؼاتغٍررت جفخقررغ الررى اؾرراعاث مافُررت إلصاعتهررا قرراصعة غلررى جدقُررق
الخىمُت الاقخطاصًت بنفاءة ،ؾحرر أهىرا هجرض القُراصاث ؤلاصاعٍرت طاث مغالرؼ قُاصًرت مرً
ؾغٍ ررق الىم ررى الخلق رراثي .فاإلا ررضًغًٍ واإلاش ررغفحن غل ررى اإلائؾؿ رراث الجؼاتغٍ ررت ل ررم ًخ ررضعبىا
مهىُررا بش ررهل هظررامي واه ررضعحىا غررمً ب رغامج جضعٍبُررت لُخػلم رىا قىاغررض وأؾ ررـ اصاعة
اإلاش ررغوغاث ،مم ررا خ رراى صون جدقُ ررق الىخ رراتج اإلاغح ررىة م ررً اإلائؾؿ ررت وه ررظا لخػ ررىصهم
غلى أؾالُب اصاعٍت مخسلفت وعوجُيُت.
ان ؾُاب اإلاهراعاث الالػمرت لخرخمنً اإلائؾؿرت الػمىمُرت الاقخطراصًت مرً القُرام
بىاحبه ررا عاح ررؼ ال ررى أن ه ررظه اإلاه رراعاث والخقىُ رراث الدؿ ررُحرًت اإلاخؿ ررىعة ل ررم ًن ررً غ ررمً
أولىٍاته ررا ماإلاداؾ رربت الخدلُلُ ررت والدؿ ررُحر اإلا ررالي أو الاصاعة اإلاالُ ررت وأبد ررار الدؿ ررىٍق،
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ومغاقبت الجىصة ،وطلو مىن مرضًغي الاؾرخؿالى لرم ًنرً لرضيهم القرضع الهرافي للخرضزل
أمام القغاعاث الػلُا التي جخضزل في شهل وملمت اإلاىخج وؾحرها.
لقر ررض لشر ررفذ اخطر رراتُاث الر ررضًىان الر ررىؾني لنخطر رراتُاث أن وؿر رربت  % 88مر ررً
مؿررحري وم ررضًغي اإلائؾؿ رراث ف رري ؤلاصاعاث ال ًخج رراوػ مؿ ررخىاهم الػلم رري للبهالىعٍ ررا،
(غلر رري غبر ررض هللا ،مغحر ررؼ ؾر ررابق ،ص ).203 :أي جقلر ررضوا هر ررظه اإلاىاضر ررب القُاصًر ررت غر ررً ؾغٍر ررق
الخبرة ،ؾحر أن هظه ألازحرة جبقى مدضوصة ،مما ًجػل عفؼ اإلاؿرخىي الخػلُمري لهرئالء
اإلاؿحرًً غغوعة لخدقُق فػالُت اإلائؾؿت.
.4.2الثقافت الؿُاؾُت والدؿُحر:
حػنري الثقافرت الؿُاؾررُت الؿرلؿت والىفررىط ،والحغٍرت ،اإلاؿرراواة ،والامخثراى ،وهرري
م ررً أه ررم زط رراتظ الىظ ررام الؿُا ر ي للمجخم ررؼ ،وه رري أن الثقاف ررت الؿُاؾ ررُت هخ رراج
الخيشئت الؿُاؾُت.
ًمن ر ررً مػغف ر ررت ج ر ررؤزحر الثقاف ر ررت الؿُاؾ ر ررُت غل ر ررى الدؿ ر ررُحر م ر ررً ز ر ررالى أبػ ر رراص الثقاف ر ررت
الؿُاؾر ررُت التر رري خر ررضصها لىؾر ررُان بر رراي

وهر رري :الهغمُر ررت واإلاؿر رراواة ،الحغٍر ررت،

والقه ررغ ،ال ررىالء والالتر رزام ،وأزحر ررا الثق ررت وغ ررضم الثق ررت ،لم ررا ًىح ررض جط رريُف أز ررغ
مشرخق مرً هررظا ألازحرر وهرظا لضعاؾررت الػالقرت برحن ؤلاصاعة والثقافررت الؿُاؾرُت ،وهررظه
ألابػاص هي :الؿلؿت ،الحغٍت واإلاؿاواة ،الثقت وغضم الثقت.
أ -الؿ ر ررلؿت والىف ر ررىط  :جغجن ر ررؼ الؿ ر ررلؿت ف ر رري الجؼات ر ررغ ف ر رري مط ر ررضع واخ ر ررض وه ر ررى القُ ر رراصة
الؿُاؾُت لنؿب مؼٍض مً الىفىط.
ان اوػ ر ررضام اجف ر رراي خ ر ررىى مفه ر ررىم الؿ ر ررلؿت الدش ر ررغَػُت م ر ررً ؾ ر ررغف القُ ر رراصة
الؿُاؾ ررُت هج ررم غى رره اته ررام مخب رراصى ب ررحن أن ررحاب القُ رراصة الؿُاؾ ررُت وم ررً ه ررم
ز رراعج اإلاىاض ررب القُاصً ررت ف رري الؿ ررلؿت ،مم ررا ه ررخج غى رره جغلح ررز الؿ ررلؿاث ب ررحن ً ررضي
الىظام الؿُا ي ،مما قض ًهىن له جؤزحر مباشغ غلى حؿُحر اإلائؾؿاث الجؼاتغٍت.
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ان مغلؼٍرت الؿررلؿت القُاصًررت للؿُاؾررت اوػنررـ غلررى ؾُاؾررت حؿررُحر اإلائؾؿرراث
الاقخطاصًت في:


الخؤمُماث واإلاسؿؿاث ،ولظا القغاعاث الخاضت باإلائؾؿت مطضعها

القُاصة الؿُاؾُت.


جقُُض ؾلؿاث اإلاضًغًٍ للمئؾؿاث ببمالئهم ما ًىفظوهه مً القمت مً

زالى قىاهحن ومىاشحر وأوامغ ،وفقضانهم الجساط القغاعاث التي أخُاها جهىن في
مطلحت اإلائؾؿت ،مما حػل مىقفهم ؾلبي في الػمل ؤلاصاعي.


ان فقضان اإلاضًغًٍ ألؾباب الخؤزحر ،والخدفحز للػماى اوػنـ في الدؿِب و

ؤلاهماى وجضوي ؤلاهخاج.
ب -الحغٍ ررت واإلاؿ رراواة :جنم ررً أهمُ ررت الحغٍ ررت واإلاؿ رراواة ف رري الدؿ ررُحر ف رري فس ررح اإلاج رراى
لنبر ررضاع والابخهر رراع وجفجحر ررر اإلاىاهر ررب ،ولر ررظا فر رري اجسر رراط الق ر رغاعاث التر رري جسر ررظ الفر ررغص
واإلائؾؿت ،فالجؼاتغ في اإلاغاجب ألازحرة مً خُث الحغٍاث،
لمررا قررام مقررضم ( )1991بضعاؾررت مفاصهررا أن قُمررت الحغٍررت فرري اإلاغجبررت الثالثررت مررً
خُررث ألاهمُررت غررمً أخررض غشررغ قُمررت ًىليهررا الفررغص الجؼاتررغي قُمررت ،ومررضي خاحخرره
اليه ررا .هلم ررـ ه ررظا الفق ررضان للحغٍ ررت إلا ررضًغي اإلائؾؿ رراث ف رري اوػ ررضام الىف ررىط ،واوػ ررضام
الحغٍ ررت الالػم ررت الجس رراط القر رغاعاث الت رري جس ررظ اإلائؾؿ ررت ف رري الػملُ رراث ؤلاهخاحُ ررت أو
ؾحرهررا مررً غملُرراث وشرراؽ اإلائؾؿررت .بررالغؾم مررً الاشررترالُت جررضغىا الررى اإلاؿرراواة اال
أن هررظه القُمررت ؤلاوؿرراهُت لررم جخجؿررض أبررضا فرري اإلاجخمررؼ ،زاضررت فُمررا ًسررظ ازخُرراع
القُراصاث ؤلاصاعٍرت .وَشرحر باعؾرىهؼ ) (parcons 1951الرى مجخمػرحن فري ازخُراع ألافرغاص
للمىاضررب القُاصًررت .ففرري الررضوى اإلاخقضمررت جيخقرري ألاف رغاص للمىاضررب القُاصًررت خؿررب
الخدطرُل والاهجرراػ والقررضعة والنفرراءة ،وهرري مررا جدررضص مهاهررت الفرغص ،أي ًخدررضص جقررضم
الفررغص خؿررب غملرره أمررا فرري اإلاجخمػرراث مررا ٌؿررميها باالهدؿررابُت*،فهرري حػخمررض فرري طلررو
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غل ررى مػ رراًحر الاهدؿ رراب لؿبق ررت احخماغُ ررت م ررثال ،أو لػ ررغي مػ ررحن ،أو لؿ ررت ،أو اهخم رراء
ؾُا ي مػحن.
حر ر -الثق ررت وغ ررضم الثق ررت :ان هج رراح أو فش ررل الدؿ ررُحر مغه ررىن بال ررضوع الغتِس ر ي ال ررظي
جلػب رره الثق ررت ،فثق ررت ألاف رغاص ف رري م ررً ه ررم ز رراعج مد ررُؿهم الػ رراتلي اإلاباش ررغ بج ررضاعتهم
بالثقت حػنـ أهمُت بالؿت في الثقافت الؿُاؾُت ،لما جنشف غً صوع هظا الاججراه
ف رري الدؿ ررُحر خُ ررث وح ررىص ه ررىة ف رري الثق ررت ب ررحن أفر رغاص ألام ررت ً ،ررئزغ ؾ ررلبا غل ررى الخػ رراون
والخػامً في اليشاؾاث الغؾمُت وؾحر الغؾمُت في اإلائؾؿت.
لق ررض حؿ ررببذ غ ررضة غىام ررل ف رري ؾ ررُاصة غ ررضم الثق ررت ب ررحن ألاوؾ رراؽ الاحخماغُ ررت
غمىم ر ر ر ر ررا ،وزاض ر ر ر ر ررت ف ر ر ر ر رري غ ر ر ر ر ررضم زق ر ر ر ر ررت ألافر ر ر ر ر رغاص ف ر ر ر ر رري اإلائؾؿت (ؾ ر ر ر ر ررهُلت مدم ر ر ر ر ررض
و زغون،1999،ص،)217وفي الىؾـ ؤلاصاعي منها:


اوػضام الػضالت بحن الؿلؿت و النفاءة ،و بحن الدؿُحر و الػمل.

 اجررؼ البحروقغاؾُررت غررً جؤلُررض قررضعتها للخسؿررُـ والنفرراءة والػلررم ،ممررا حػلهررا
جلجؤ الى الجهىٍت والغشىة وخغي أو الؿاء القُم.


ؾُرراب مئؾؿرراث خقُقُررت للغقابررت ،ممررا أصي الررى وشررؤة لُرراث ،وغرراصاث

الدؿلـ ؤلاهفغاصي ؤلاصاعي بالقغاعاث.


اخخهاع الىفىط وجىاؾئ اإلاطالح ،ممرا ورجؼ غلرى الخجراوػاث ،وؾراهم فري

ججغٍض الدؿُحر مً الطضي والشغف ،وؾحرها مً القُم ألازالقُت.


مغلؼة القغاعاث صازل ؤلاصاعاث.

 .3الثقافت الخىظُمُت في اإلائؾؿت الجؼاتغٍت:

.1.3الخلفُت الثقافُت للقُاصة في اإلائؾؿت الاقخطاصًت:
لقض أضبدذ ظاهغة القُاصة ظاهغة زقافُت ال ًمنً الخػغع لضعاؾتها بػُضا
غً اؾاعها الثقافي والؿُا ي ،والاقخطاصي ،والاحخماعي ،وهظا ما ألضه شحن
)،(schein 1980مؼ وحىص جهامل وجفاغل بحن ؤلاؾاع الثقافي النلي أي
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اإلاجخمعي،وؤلاؾاع الثقافي الجؼثي وهى ؤلاؾاع الخىظُمي للؿلىك القُاصي.فُما ًسظ
الجؼاتغ فبهه أحغٍذ غضة صعاؾاث وبدىر مُضاهُت جغجبـ بخؤزحر الثقافت غلى
القُاصة الخىظُمُت (مطؿفى غشىي،و زغون،ص.ؽ)271،مً بُنها بدث ػمان
( )1989الظي زلظ فُه الى أن اإلاىظماث الجؼاتغٍت ألثر مغلؼٍت مً اإلاىظماث
البرًؿاهُت والفغوؿُت ،وشمل بدثه هظا  151مىظمت مً الجؼاتغ وبغٍؿاهُا وفغوؿا.
جخمحز اإلائؾؿاث الجؼاتغٍت بػضة حىاهب مغغُت منها ؾُاب زقافت جىظُمُت قاصعة
غلى الخنُف مؼ مدُـ في جدىى مؿخمغ والاؾخجابت للخؿُحر والخػلم مىه ،مما مً
شؤهه أن ًدؿً مً ؤلاهخاحُت.
ًىػنـ الخطىع الثابذ "الؿخاجُهي" الهُنلي لنبػاص الخىظُمُت في الىقاؽ
الخالُت:


الخطىع الهُنلي اإلافغؽ.



وغؼ مُهاهؼماث قاهىهُت جدنم هُامل جىظُمُت بضال مً أن حؿاهم في

صًىامُنُت الػالقاث الؿلىلُت.


غملُت ال مغلؼٍت اجساط القغاعاث لم جخجاوػ في الىاقؼ جفىٍؼ باإلمػاء في

مجاالث مدضوصة،مما حػل غمل القاصة اإلاؿحرًً مدضوص وغُق.


غضم الخفغٍق بحن "القُاصة" لهُهل جىظُمي و"القُاصة" لؿلىك وؾُاي جؤزحر

ٌؿمذ ببصزاى الخؿُحر الخىظُمي بضون مقاومت حاصة لنفغاص.


ؾُاب صًىامُنُت احخماغُت في الػالقاث التي جغبـ القاصة (الغإؾاء)

باإلهخاج.
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ان هظه الطفاث الباعػة للؿلىك الخىظُمي في اإلائؾؿت الجؼاتغٍت هي مدطلت
جؿىع زقافي للمجخمؼ الجؼاتغي و مئؾؿاجه الاقخطاصًت وهي:
أ -مغخلت ما قبل الاؾخػماع الاؾدُؿاوي.
ب -مغخلت الاؾخػماع الاؾدُؿاوي.
حر -مغخلت الاؾخقالى وما جدخىٍه مً حشغَػاث وجىظُماث في مجاى جىظُم
اإلائؾؿاث (الدؿُحر الظاحي ،الخصحُذ الثىعي ،الدؿُحر الاشترامي ،وما جخػمىه مً
حشغَػاث واضضاع قىاهحن لدؿُحر اإلائؾؿاث ،ومغخلت اغاصة الهُهلت واؾخقاللُت
اإلائؾؿاث).
ان ؾُاب زقافت جىظُمُت فػالت في اإلائؾؿاث الجؼاتغٍت قض حػخبر مً بحن
أؾباب ألاػمت التي حػِشها الجؼاتغ وباألزظ غلى اإلاؿخىي الخىظُمي ،مما اغؿغ
البػؼ منها الى ؾلق أبىابه ،وطلو لػضم قضعتها غلى الخنُف مؼ الخؿحراث الؿغَػت
غلى غضة مؿخىٍاث ،مما ًسلظ بىا الى القىى أن الثقافت الخىظُمُت الفػالت هي
التي جمنً اإلائؾؿت مىالبت الخؿحراث والخؿىع الحاضل في شتى الجىاهب للمىظمت
ومً جدقُق الخنُف مؼ مدُؿها وبالخالي جدقُق أهضافها ،وهظا ال ًخدقق اال
بالدؿُحر الاًجايي للمىاعص البشغٍت مً زالى جىحُه الؿلىك الخىظُمي الى جدقُق
النفاءة.
.2.3البعذ الثقافي والاجتماعي للعامل وإلادارة:
ان فهم ؤلاؾاع الثقافي والاحخماعي للمىظمت ٌؿاغض غلى فهم و جفؿحر
الؿلىك الخىظُمي لألفغاص ولظا فهم القُم التي ًدملىنها لؤهمُت الىقذ ،الغؾبت
في ؤلاهجاػ وؤلاجقان والطضي…الخ ،وجمثل هظه القُم غىامل هجاح أي غمل مىظم
لما جسخلف خؿب ازخالف الثقافاث ،وَؿاغض فهم وجدلُل هظه القُم مً ؾغف
اإلاؿحرًً غلى جدلُل ؾلىماث الػماى والخيبئ بها ومىه الخدنم فيها ،ولُفُت جفؿحر
اإلاشنالث والاغتراغاث التي ًثحرها الػماى غض أي حؿُحر جقىم به اإلائؾؿت في
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أهظمت الػمل،ومىه جخمنً ؤلاصاعة مً عؾم ؾُاؾتها الىاحػت بخىحُه ؾلىك
ألافغاص هدى جدقُق النفاءة و طلو بمػغفت صوافػهم اإلاخػلقت باإلؾاع الثقافي
والاحخماعي اإلادُـ باإلاىظمت.
أ /أثر القيم الثقافية والاجتماعية في املنظمة:
ان اإلاجخمر ررؼ ًخهر ررىن مر ررً غر ررضة هظر ررم احخماغُر ررت وهر رري الىظر ررام الاحخمر رراعي ومر ررا
ًدخىٍرره مررً قررُم احخماغُررت ،والػقاتررض ،والخقالُررض ،والػرراصاث وؾحرهررا مررً الػىاضررغ،
ول ر ررظا الىظ ر ررام الخنىىل ر ررى ي والىظ ر ررام الجؿغاف ر رري اإلاخػل ر ررق باإلاى ر ررار ،وؾبُػ ر ررت وظ ر ررغوف
ألاعع ،ولررظا الىظررام الؿُا ر ي فرري هىغرره وأزررغه غلررى الخؿُحررر وزررـ ؾررحره ،لمررا جخررؤزغ
اصاعة اإلاىظمر رراث بشر ررهل لبحر ررر بقر ررُم اإلاجخمر ررؼ ،وطلر ررو مر ررىن اإلاىظمر ررت هظامر ررا مفخىخر ررا
جغبؿها غالقت جفاغل مخباصلت مؼ البِئت الخاعحُت.
ب /القيم وإدارة املنظمة في الذول العربية:
لقض لشفذ صعاؾت زىاء ابغاهُم ان ؾلىك الػاملحن في اإلائؾؿاث اإلاطغٍت
ًخمحز بػضم الاهخماء ،لما وحضث ان هىاك غضة ؾلىماث ؾلبُت جئزغ بشهل زؿغ
غلى الػمل صازل اإلائؾؿاث مً بُنها" :الالمباالة والؿلبُت" بحن الغإؾاء
واإلاغإَؿحن ،شػىع اإلاغإوؾحن بػضم اهخمام الغإؾاء بمطالحهم ومشاملهم
الخاضت ،وظهىع الؿلبُت وألاهاهُت والخمغلؼ خىى الظاث للمؿئولحن وجىا ي
مطلحت الػمل ،وحؿاض ي اإلاغإوؾحن غً الباؾل القاتم في الػمل زىفا غلى
مغلؼهم أو ؾمػا في مغلؼ أو منؿب مػحن أو اعغاء للغإؾاء.
لما ظهغث قُمت "غضم اجقان الػمل" في الػمل وؤلاهخاج مما ٌػنـ لثرة
الػُىب وألازؿاء في اإلاىخجاث ،وظهغ لظلو ؾلىك الخظاهغ بالقُم الضًيُت وؾاص
غضم الاحؿاي بحن ألاقىاى وألافػاى ،وظهغث لظلو قُم لضي الغإؾاء لػػف
ؤلاخؿاؽ باإلاؿئولُت

وبظى الجهض ،غضم وغؼ الغحل اإلاىاؾب في اإلاهان

اإلاىاؾب ،وظهغث قُمت "مداولت اؾخىام الفغضت قبل غُاع الىقذ".
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هظه بػؼ القُم الؿلبُت التي جؿغى غلى اإلائؾؿاث اإلاطغٍت واإلائؾؿاث
الجؼاتغٍت ال حؿدثنى منها لظلو ،ولشفذ الباخثت قُم ؾلبُت أزغي لثحرة ظهغث
في اإلائؾؿت الػغبُت غمىما ،لػضم الاهػباؽ في الػمل وؾحرها مً مئشغاث غضم
الاهدباه للػمل ،لما أحغٍذ صعاؾاث أزغي في هفـ الؿُاي أي لضعاؾت اإلاظاهغ
الؿلىلُت في القُاصة في اإلائؾؿت اإلاطغٍت.
لقض لشف بىفلجت ؾُار في صعاؾت خىى الػىامل اإلائزغة غلى فػالُت
الخىظُم في اإلائؾؿاث الطىاغُت الجؼاتغٍت غً بػؼ اإلاظاهغ التي حػُق جدقُق
الفػالُت في اإلائؾؿت الجؼاتغٍت(ؾاهغ أحؿُم،2002،ص ،)67مالىظغة الخقلُضًت
لػمل اإلاغأة ،مؿؤلت الازخالؽ بحن الجيؿحن في الػمل وظاهغة غضم اخترام الىقذ
واإلااغُت غلى الػمل زاضت لنفغاص الىاػخحن مً الغٍف ،ولظا اغخماص أوقاث
فػفاغت في غبـ اإلاىاغُض (وقذ الظهغ ،وقذ الػطغ…الخ) ولثرة الخؿُب بضون
ؾابق اهظاع لظغوف أؾغٍت أو مىاؾباث غاتلُت أو مىاؾباث مىؾمُت لُىم الحؼن،
وطلو غً ؾغٍق الاؾخفاصة بػؿلت قاهىهُت أو عزطت مغغُت أو غؿلت بضون مقابل،
لما وحض الباخث أن الػُاباث جنثر أًام الؿىي ألاؾبىغُت أو لىحىص مباعاة عٍاغُت
صولُت ،مما ًجػل هظه ألاؾباب مافُت لؤغظاع للخؿُب غً الػمل ،لما وحض
الباخث مظاهغ أزغي في أوؾاؽ الػمل ،لػضم الاهػباؽ والطغاع اإلاىعور بحن
القباتل ،واهماى احغاءاث ألامً بؿبب غضم الخػىص غلى ألاغماى الطىاغُت
واإلاساؾغ اإلادُؿت بها وؾحرها مً اإلاشامل أو اإلاظاهغ التي حػُق وحػقض مهمت ؤلاصاعة
واإلاؿحرًً.
مما ؾبق هسلظ الى أهه مشهلت الدؿُحر في الجؼاتغ ال ًمنً فطلها غً
القُم التي ًجب أن هؿىعها هدى الؿلىك الخىظُمي الحضًث ،لما ًخؿلب جؿىٍغ
اإلاىظماث واصاعتها صعاؾت وؿق القُم التي جدضص هجاح ألاؾـ واإلاباصة الػلمُت
لنصاعاث .ان البدىر الجؼاتغٍت غئُلت حضا في مُضان صعاؾت وؿق القُم
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الاحخماغُت وغالقتها ببصاعة اإلاىظماث ،مما ٌػنـ هقطا ملحىظا في اإلاػلىماث
الخاضت باإلائزغاث والاججاهاث الاحخماغُت الثقافُت اإلادضصة للؿلىك الخىظُمي
والتي حؿمذ وفقها بخنُُف الىظم الدؿُحرًت اإلاؿخىعصة مً حهت وحػضًل ؾلىك
الفغص الجؼاتغي بمخؿلباث الخىظُم الحضًث.ومىه وؿخيخج أن جؿىٍغ وجدضًث
اإلاىظماث الجؼاتغٍت وهظم حؿُحرها وحػلها في مؿخىي النفاءة والفػالُت اإلاؿلىبت
أمغ ًخدخم مػغفت ؤلاؾاع الفنغي والاحخماعي والثقافي للفغص الجؼاتغي ،وجؿىٍغه
وجدضًثه لُخالءم وٍخفق مؼ الؿلىك الخىظُمي الحضًث.
 .3.3الؿلىلُاث البحروقغاؾُت في ؤلاصاعة الجؼاتغٍت:
ان البحروقغاؾُت خؿب فُبر  weeberهي الىؾُلت الحُاصًت للخدنم لما
جخمحز بالضقت الؾخػمالها في زضمت أي مطلحت ؾُاؾُت ،اقخطاصًت ،ؾحر أن
البػؼ طهب الى أن الجهاػ البحروقغاؾي هى غباعة غً وؾُلت في زضمت ؾلؿت
الضولت التي بضوعها ما هي اال ؾلؿت الؿبقت الاقخطاصًت الؿاتضة أي البرحىاػٍت
باإلافهىم الىاؾؼ وهى ماطهب الُه ماعلـ وألضه اهجلؼ و جغوؾهي وؾحرهم ،لما أن
اإلائؾؿاث الجؼاتغٍت حؿىصها غضة وؿق مػقضة أؾاؾها الػالقاث الشخطُت وهي
بمثابت جدالفاث ًطػب جدضًضها حػمل صازل وزاعج الجهاػ ؤلاصاعي الغؾمي .ومىه
فان الخدالفاث الؿبقُت هظه حشهل عوابـ غػُفت حضا بحن ؤلاصاعة ومدُؿها وهي
حػخبر القىاهحن الغؾمُت الؿاتضة في الئؾؿت الجؼاتغٍت .ماٌؿىص في اإلائؾؿت
الجؼاتغٍت هى هظام ٌشخهي مىه مل فغص حؼاتغي وفي هفـ الىقذ ٌشاعك فُه مل
فغص .فاإلائؾؿت الجؼاتغٍت قاتمت غلى جىاحض زقافخحن ،واخضة خضًثت وألازغي
جقلُضًت ،فاألولى أوعبُت جسظ هسبت طاث اججاه ؾغيي وهي اإلاؿُؿغة غلى حهاػ
الضولت ،والثاهُت مدلُت جسظ مجخمػا هامشُا ،أما اإلاىظف الظي ًخدنم في
الثقافخحن فهى الظي ًداوى أن ًمأل الفغاؽ بحن الػقالهُت الحضًثت ،وغقالهُت
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اإلاجخمؼ الهامص ي مؿخػمال في طلو الثقافت الخقلُضًت في حػامله مؼ اإلاجخمؼ
الهامص ي والثقافت الؿغبُت خحن ًخػامل مؼ عإؾاته.
ان الػالقت بحن مهاجب اصاعجىا هي غباعة غً جدالفاث وخطُت واإلاباشغة
التي ججمؼ ّ
وجفغي "اإلاجخمؼ الهامص ي".
هنظا جدضص وغػُت ؤلاؾاع الجؼاتغي في اإلائؾؿاث الىؾىُت بالػالقاث
الشخطُت مؼ بػؼ الػاتالث اإلاؿُؿغة غلى هغم اإلائؾؿاث في خحن ال جدضص
وغػُخه وفق لفاءجه ومئهالجه .ان حؿُحر اإلائؾؿاث ًسػؼ لؿلؿت الػاتالث
خُث مطالحها الخاضت ،فهل الؿاقاث البشغٍت ال جيخمي الى هظه الخدالفاث
الشخطُت "تهضع وحػاي" لما جغجنؼ أًػا هظه الخدالفاث غلى هفـ الجهت ،هفـ
اإلاجمىغت ،وؾحرها مً الترلُباث اإلامنىت اإلاخىاحضة غلى مؿخىي اصاعة مسخلفت
القؿاغاث.
آلان ًمنً القىى أن ؾحر ؤلاصاعة في الجؼاتغ هى مدطلت ضغاع زقافخحن،
الثقافت ألاولى وهي الؿاتضة وهي زقافت مجخمؼ ماػاى مخمؿها بمباصة الحُاة
الجماغُت أًً حػخبر الهلمت وغالقت الغحل لغحل هي الػمان الغتِس ي ألًت مػاملت
مهما ماهذ .أما الثقافت الثاهُت فهي قاتمت غلى مباصة جدىافى مؼ اإلاباصة الجماغُت
فهي زقافت اإلاجخمؼ البرحىاػي ألاوعيي الظي حؿىصه غالقاث طاث ؾابؼ حاف،
وجخجغص مً قُمت الػالقاث الشخطُت وؤلاوؿاهُت ،ومىه فبهه ًمنً القىى أن
اإلاطالحت بحن هخحن الثقافخحن اإلاخطاعغخحن قض ًهىن الؿبُل الى ججىب فػالُت
للدؿُحر ؤلاصاعي في الجؼاتغ.
.4.3جىاقظ القُم صازل اإلاىظمت:
حػاوي الخىظُماث في اإلاجخمػاث الىامُت غمىما مً مشامل مخػضصة طاث
أؾباب زقافُت قُمُه ماعجفاع مؿخىٍاث خىاصر الػمل والخؿُب ،وعوح مػىىٍت
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مىسفػت ،وجضوي مؿخىي الغغا ،وؾؿُان الخىظُم ؾحر الغؾمي ،وؾحرها مً
اإلاظاهغ الؿلبُت في الػمل الخىظُمي.
مً بحن أهم الطىع الباعػة للجاهب الثقافي والقُمي صازل الخىظُماث "هى
ازخالف اإلاظاهغ الثقافُت والؿلىلُت بحن ؤلاؾاعاث والػماى ،وبحن مسخلف الخُاعاث
والاهخماءاث الثقافُت للػماى ،أي أن ؾالبُت ؤلاؾاعاث هجضها طاث زقافت ؾغبُت
لما جخػامل اللؿت ألاحىبُت ،أما الػماى هجضهم غاصة طو أؾلبُت أمُت وٍخدضزىن
باللؿت اإلادلُت ،لما ًىػنـ هظا الازخالف لظلو في الهىضام لظلو" ،ان هظه
جسفي ازخالفاث فنغٍت وغقضًت مػُقت ،مما ًيخج غىه ؾىء الاجطاالث وجباًىا في
الخطىعاث والقُم ،مما ًجػل الخػاٌش ضػبا صازل الخىظُماث.
أ /غالقت القُم بالخىظُم:
ان أهمُت القُم في الخىظُم جىػنـ في مىنها جدضص ؾلىماجىا ،وجطغفاجىا،
ولظا أعاتىا وباغخباع الخىظُم ًخهىن أؾاؾا مً أفغاص ٌػملىن غلى جدقُق أهضافه
فبن هظا ًجػل هظه القُم التي هدملها جئزغ بفػالُت في الخىظُم.
ان القُم جئزغ بخفاغلها واوػهاؾاتها غلى الخىظُم و جىاقػاتها و ازخالفاتها
وٍبحن الشهل الخالي جؤزحرها غلى فػالُت وصعحت جدقُق الخىظُم ألهضافه.
الشكل رقم  :2تأثير القيم على التنظيم
قيم اجتماعية
قيم تارخيية
قيم دينية

قيم مستوردة
التنظيم

قيم ثقافية
قيم سياسية
قيم اقتصادية

المصدر :نفس املصدر ،ص.214 :
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ب /أنواع القيم املتناقضة:
ًمنىىا جقؿُم القُم الى أعيػت أضىاف :القُم اإلاىعوزت ،والقُم الحضًثت مً
حهت ،و القُم اإلادلُت مقابل القُم اإلاؿخىعصة.

أوال :القيم املوروثة والحذيثة:
جخمثل هظه القُم الخقلُضًت في مجمىغت مً الػىامل هي:
-

القُم الخاعٍسُت :هي مل ألافهاع والاججاهاث اإلاغسخت غبر ألاػمىت الخاعٍسُت

للمجخمؼ.
-

القُم الضًيُت :وهي مل ما ًؿبؼ أصاء وؾلىك ألافغاص مً قُم أزالقُت،

وهي طاث أزغ قىي في هفىؽ الافغاص.
-

القُم الثقافُت :وهي مل ما ًيخج مً قُم مً جفاغل مسخلف الػىاضغ

اإلادُؿت (جاعٍش ،ؾُاؾت ،صًً…) ،لما جىحض قُم مػاضغة جيخج مً جفاغل
الحػاعجحن وهي مػاضغة لىاقؼ الفغص وهي:
-

القُم الؿُاؾُت :وهي مل القُم التي ٌؿعى عحاى الؿُاؾت الى جغؾُسها

في اإلاجخمؼ.
-

القُم الاقخطاصًت :وهي مل القُم التي جيخج غً الؿُاؾت الاقخطاصًت ومل

ما ًئزغ غلى ؾلىماث الفغص الاقخطاصًت.
-

القُم الاحخماغُت :وهي جلو الؿاتضة في اإلاجخمؼ الىاججت مً جفاغل القُم

اإلاخىاحضة.
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ثانيا :القيم املحلية والقيم املستوردة:
ان الخىاقؼ بحن هخحن اإلاجمىغخحن مً القُم ٌػنـ ضغاغا بحن ألافهاع والقُم
التي جدملها ألاحُاى ،وٍنمً هظا الطغاع في القُم اإلادلُت والقُم اإلاؿخىعصة
اإلاخىاحضة في جىظُم واخض ،ان القُم اإلاؿخىعصة هي جلو القُم التي وشؤث وجؿىعث
في أوؾاؽ أحىبُت زم هقلذ الى مجخمػىا عؾم ازخالف الحػاعجحن واإلاجخمػحن،
وجخمثل هظه القُم اإلاؿخىعصة في أهماؽ ؤلاصاعة والخىظُم والدؿُحر ،اإلاؿخىعصة مؼ
الخنىىلىحُا ،مما ًيخج غىه ضغاع وجىاقؼ بحن القُم اإلاخػاصة لما ًبِىه الشهل
الخالي.
الشكل رقم  :3تناقض القيم المتضادة داخل التنظيم

قدمي
مستورد

مستورد

املصذر  :هفـ اإلاغحؼ ص.216 :

حملي

حديث

ج  /بعض أنواع القيم التنظيمية لتناقض القيم:
جيخج غً هظه الخىاقػاث غضة مشامل جىظُمُت جخجلى في غمل اإلاؿئولحن
صازل الخىظُم والتي ًمنً جلخُطها في أعيػت مغاخل :مً ؾىء الخنُف الى ؾىء
الػالقاث البشغٍت ،زم الطغاع أو الاوسحاب ،زم ظاهغة الخسغٍب وهي أقىي
وأزؿغ عص فػل.
جخجلى مظاهغ الفشل في زالر ضىع وهي:
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 ؾىء الػالقاث ؤلاوؿاهُت مثل ما ًدضر في جىاقؼ القُم صازل الخىظُم بحنالػماى واإلاؿئولحن أي بحن الثقافت الخقلُضًت للػماى والقُم الحضًثت اإلاؿُؿغة
غلى ؾلىك ؤلاؾاعاث.
 اهسفاع الغغا الىظُفي وهقظ الحىافؼ والضوافؼ الى ؤلاهجاػ ،والالمباالة ملهاجيخج غً ؾىء الػالقاث البشغٍت.
 ؤلاحهاص الظهني والبضوي هى هدُجت للػؿىؽ الىفؿُت التي ًخػغع لها الػامل ،انمل مً الاوسحاب والطغاع والخسغٍب جمثل لُاث صفاغُت إلاىاحهت غضم القضعة
غلى مؿاًغة الخؿُحر ،لما ًخمثل الاوسحاب في ضىعجحن أًػا ،جغك الػمل نهاتُا اما
لِشخؿل بمئؾؿت أزغي أو ًخػغع للبؿالت ،وضىعة أزغي لالوسحاب جخمثل في
الخسلف والخؿُب ججىب الػمل مؼ البقاء فُه واهخاحُت قلُلت.
بالغؾم مً آلازاع الؿلبُت التي ٌػنؿها هظا الخىاقؼ في القُم اال أهه جىحض بػؼ
الخضزالث التي ببمهاهىا مً زاللها الخسفُف مً هظه آلازاع الؿلبُت منها:
خطغ الػىامل الثقافُت والقُمُت اإلائزغة صازل الخىظُم أي حشخُظ لهظه القُم.
جطيُفها إلاػغفت ؤلاًجايي منها وجضغُمه ،والؿلبي لخػضًله وجنُُفها مؼ الىؾـ
الخىظُمي.
الخػغف غلى الجظوع الثقافُت لؿغي الدؿُحر اإلاؿخىعصة إلاػغفت القُم التي جخماش ى
مؼ واقػىا واؾدبضالها بما ًىافق بُئخىا الثقافُت.
اًجاص زقافت جىظُمُت ؾلُمت جدقق أهضاف الخىظُم مً زالى حػؼٍؼ القُم
الاًجابُت

والخهىًٍ وؤلاغالم الضازلي ،وجدؿحن الاجطاالث ،وزلق الشػىع

باالهخماء لضي الػماى إلائؾؿتهم.
ان فػالُت وهجاح هظه الخضزالث جخؿلب جضزل أزطاتُىن في الخىمُت
الخىظُمُت ،لما حؿاهم جضزالتهم أًػا في جسفُؼ هظه الخىاقػاث القُمُت
صازل الخىظُم.

األستاذ :أحممـ ــد زرن ـ ـ ـ ــوح

 .4خاثمة:
باغخباع أن ؾلىلُاث الػماى في اإلائؾؿاث والظًً هم في مػظمهم طوو
أضل عٍفي ال جسغج ؾلىما تهم غً الثقافت الخقلُضًت فضافؼ الػمل لضيهم طو
ؾبُػت ماصًت أي ال ٌػمل الفغص اال اطا اخخاج الى أمىاى ،زالفا إلاا جفغغه الىظغٍت
الاقخطاصًت.جبحن أن غامل الثقافت الخقلُضًت مان له ألازغ الؿلبي غلى الخىظُم
صازل اإلائؾؿت خُث جخػاعع زقافت الػامل الجؼاتغي مؼ الثقافت الحضًثت
للخىظُم ،مما غغقلت غملُت الدؿُحر صازلها وغلى ؾبُل اإلاثاى هجض قُم الػمل
والىقذ اللظان هما حىهغ فاغلُت الػملُت الخؿىعٍت صازل اإلائؾؿت ،والتي ال
ٌػحرهما الػامل الجؼاتغي أي اهخمام عؾم غلمه إلاا لهما مً أزغ لبحر الخيشئت
الاحخماغُت ،والىمى الاقخطاصي ،لما أن مماعؾت اػصواحُت اللؿت بحن القاتض
وأجباغه أزغ ؾلبا غلى غملُت الدؿُحر ألن اللؿت الفغوؿُت اللؿت الؿاتضة في ؤلاصاعة،
فهظا الىغؼ مً شؤهه زلق مشامل احخماغُت بحن الفئخحن وغاتقا لػملُت
الاجطاى ،ولػل الطغاع بحن القُم اإلادلُت والقُم اإلاؿخىعصة واإلاخىاحضة في الخىظُم
ػاص مً الهىة بحن ؤلاصاعٍحن والػاملحن في الهُهل الخىظُمي للمئؾؿت ،هظه القُم
التي لم ٌؿخؿؼ الػامل الخنُف مػها وأشػغجه بؤهه ًيؿلخ غً مىعزه الثقافي
والاحخماعي ،وختى الضًني واغخبرها زـ أخمغ أزىاء غمله ،في خحن أن القُم
الحضًثت للمئؾؿت مبيُت غلى لىاتذ وجىظُم بحروقغاؾي زالظ غلى الػامل أن
ًلتزم بهما .وغف الى طلو الػامل ؤلاًضًىلى ي ( الؿُاؾت اإلاىخهجت مً قبل الضولت
في حؿُحر اإلائؾؿاث ن طاك) الظي أزغ غلى اإلائؾؿت وحػلها ؾحر قاصعة غلى ضىؼ
قغاعاث زاضت بها ،باغخباع ألاوامغ جؤحي فىقُت ،وبالخالي أصث الى غضم مؿاًغة
الخؿىع الخنىىلى ي اإلادؿاعع في الػالم.
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