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 الشكر و العرفان
الحمد هلل ربً العالمٌن و الصالت والسالم على أشرف 

المرسلٌن أما بعد الٌسعنً فً هذه المذكرة إلى أن أشكر كل 

من كان له الفضل فً إتمامها سواء من قرٌب أو بعٌد كما 

أشكر جزٌل الشكر لألستاذة المؤطرة منصور كرٌمة على 

 حسن متابعتها و نصائحها
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 اإلهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

ً كل وأسمه ائعائلتً وأصداق

 اإلمتنانوصفاته كل الشكر و

كما الٌفوتنً أن أهدي هذا الجهد 

 إلى أساتذتً الكرام



 

 

 مقدمة



 مقدمة

 

 أ
 

إن عممية التسيير عممية معقدة تحتاج إلى مسير ناجح و كفء و الذي بدوره  
من  ،تساعده في العممية التسيير و اتخاذ القرار في المؤسسة يحتاج إلى أدوات تسييرية

ىذه األدوات المحاسبية العامة باعتبارىا األداء األنجح و األقرب لمقيام بمتابعة و رصد 
عمى المستوى الداخمي أو الخارجي، حيث  االتدفقات المجسدة لحركية أداة المؤسسة سواءً 

  لمسيرين و المالكين.تعتبر التقنية األكثر تداوال من قبل ا

يتميز العصر الذي نعيش فيو بييمنة اإلدارة وشموليتيا لكافة نواحي الحياة ومن    
المعمومات أن لكل إدارة ثقافة تميزىا عن األخرى وتجعل ليا خصوصية في جميع 
نشاطاتيا، إذ تعد الثقافة التنظيمية إحدى المحددات الرئيسية لنجاح اإلدارة أو فشميا 

الوسط البيئي الذي تعيش فيو اإلدارات، فالقيم والمعتقدات التي تستند عمييا  لكونيا
اإلدارات في ترتيب أوضاعيا الداخمية وعالقاتيا مع بيئتيا الخارجية ىي التي تحكم 
األداء، وترسم الطريق نحو تحقيق األىداف، ولقد بات ضروريا تبني اإلدارة الثقافية 

د نشأ ىذا المصطمح باعتباره عامال منتجا لمناخ العمل، إذ لمفيوم الثقافة التنظيمية، فق
تعد من المفاىيم الميمة في اإلدارة الثقافية مما تتضمنو من قيم واتجاىات وأفكار توجو 
سموك العامل في اإلدارة التي يعمل بيا وتؤثر في فعاليتيا وكفاءتيا اإلنتاجية وذلك لما 

العامل وطرق تعاممو مع األشخاص واألشياء  تؤديو الثقافة مندور ميم في تشكل قيمة
التي حولو، فثقافة العامل ىي التي تحدد نمط سموكو وأساليب تفكيره وتصرفاتو في 

مع األخذ بعين اإلعتبار خصوصية الفنون بصفة عامة والمسرح     ،المواقف المختمفة
ائر العاصمة بصفة خاصة حيث يتطمب إدارة المسارح الجيوية و المسرح الوطني في الجز 

عناية مميزة من الوزارة الوصية و ىو ما تجسد من خالل عممية تنظيم و تسيير الميرجان 
 العربي 

 

 



 مقدمة

 

 ب
 

 إشكالية الدراسة: 

تعد الثقافة التنظيمية أحد المقومات األساسية لنجاح وتطور اإلدارة الجزائرية إذ تعبر عن 
نمط التصرفات وقواعد السموك التي تتبناىا اإلدارة والتي يقتنع بيا العاممين ويتبنونيا في 
تعامالتيم، إذ تتضمن طقوسا وممارسات تترسخ مع الزمن لتشكل أساليب التفكير وطرق 

مل واتخاذ القرارات، وحيث وجد أغمب الباحثين أن المشكمة األساسية لدى أغمب إنجاز الع
 إدارة المؤسسات ىي افتقارىا إلى ثقافة تنظيمية قادرة عمى خمق تفاىم وأفكار مشتركة 

 و بناءا عمى ما سبق من الطرح السابق يمكننا أن نحدد إشكالية البحث كالتالي:  

وخصائص التسيير في تنمية ؟ وما ىي مميزات  ماىي منظومة التسيير المسرحي -
  ؟ الميرجان العربي لممسرح في دورتو التاسعة المقامة بالجزائر

  :المنيج المتبع

ومنيج  التحميمي والمنيج الوصفيولإلجابة عمى اإلشكالية تتبع المنيج التاريخي والمنيج 
 .دراسة الحالة 

أجل اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية فإننا فضمنا أن تكون المذكرة مقسمة إلى ثالثة  و من
 فصول حيث تناولنا في الفصل األول: 

 و الذي بدوره تناولنا فيو ثالث مباحث كانت كالتالي:  ماىية التسيير

 المبحث االول: ماىية التسيير

 المبحث الثالث: التسيير االداري الثقافي

 ماىية االدارة المبحث الثاني: 

 المسرح. وتسيير ادارةالفصل الثاني: 

 المبحث االول: لمحة عامة حول المسرح و المسرحية



 مقدمة

 

 ج
 

 المبحث الثاني: كماليات المسرح العربي

 المبحث الثالث: مواضيع المسرح الجزائري

 :التالية  أىم المصادر والمراجعو قد إعتمدنا عمى 

 .0791جميلأحمدتوفيق:ادارةاألعمالدارالجامعاتالمصريةــ-

 .0111ؤسسةــديوانالمطبوعاتــعبدالرزاقبنحبيب)اقتصادالم -

 ومن أىم الصعوبات التي واجيتنا خالل ىذا البحث :

المصادر والمراجع في تخصص إدارة األعمال الفنية والثقافية نظرا لفتح  قمة -
وال توجد في معظم  التخصص ألول مرة وقمة الدراسات حول ىذا التخصص

 .الجامعات

 

 

 

 
 



 الفصل االول
 ماهية التسيير

 
 مبادئ و وظائف التسييرالمبحث االول: 

 المبادئ العامة للتسييرالمبحث الثاني:  

 خصائص التسييرالمبحث الثالث: 

 المسير و وظائف التسييرالمبحث الرابع: 
 



 التسيير االداري        الفصل االول:                                                                     
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 المبحث االول: ماىية التسيير

 تمييد: 

يعتبر التسيير عمم وفن في آن واحد، فيو عمم ألنو مجموعة من المعارف النظامية المتراكمة 

والمعروفة تسمح بقيم الحقائق المتعمقة بالتسيير، وىو قن ألنو يترك المجال لممسير في 

استخدامو استعداداتو اإلبداعية وقدراتو الشخصية في الحصول عمى النتائج أمام المواقف 

 ليا أو التي تواجيو.  التي يتعرض

 مفيوم التسيير :

لقد تعددت تعاريف التسيير بتعدد المدارس واإلتجاىات الفكرية ونذكر منيا: الشيير ىو فن  

تحقيق أىداف التنظيم أو المؤسسة من خالل اآلخرين لكن التسيير المعاصر يعتمد بشكل 

جتماع، ، عمم االكبير عمى العمم من خالل استعمال مختمف التخصصات )الرياضيات

 1. اإلقتصاد، والطرق الكمية

وقد حدد قابول خمسة انشطة أساسية لمتسيير في تعريفو لموظيفة اإلدارية وتتمثل في:  

التوقع، التنظيم، القيادة، والرقابة والتي تشكل عممية التسيير في مفيومو. كما يفضل كل من 

 ، Koontz et C . O ' Donnel. Hر من خالل ممارسة الوظائف تعريف عممية التسيي

التالية: التوقع، التنظيم، التوظيف التوجيو، والرقابة، من خالل التعريفين األخيرين يمكن 
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. يعرف جورج شيري؛  1تقميص وظائف التسيير إلى: التخطيط، التوجيو التنظيم والرقابة

"التسيير عمى أنو عممية مميزة تشمل التخطيط التنظيم، النفع، والرقابة، ويتطمع إلى تحقيق 

يشير االفالم إلى أنو يمكن النظر إلى  2العمل اإلنساني بمختمف الموارد األىداف يفضل

 التسيير كطريقة عقالنية في تنسيق وتوجيو الموارد

 األىداف وتتضمن ىذه الطريقة عممية تخطيط وتنظيم وتوجيوالبشرية والمادية نحو تحقيق 

 ومراقبة األنشطة لموصول إلى العائد األمثل وبالتالي بشكل مختصر التسيير ىو عممية

الموارد  تتكون من أربعة وظائف في التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة تعمل عمى استغالل

 .مين فيياالمتاحة من أجل تحقيق أىداف المؤسسة والعام

 وفي الحقيقة أن ىذه الوظائف التي يمارسيا المسير تتم بغض النظر عن موقعو في

 المستوى التنظيمي كما أنيا ال تمارس وفق ترتيب معين فيي عمميات ديناميكية متداخمة

 فيما بينيا ومن الصعب التحكم فييا نظرا ألن المشكالت تظير باستمرار وأن األىداف

 .تنوع حسب الظروفوالحاجات تتجدد وت

 شامل؛ أي• لمتسيير مجموعة من الخصائص من أىميا نذكر:  :خصائص التسيير-

 يشمل كامل نشاط المؤسسة بكل تخصصاتو، حيث يأخذ التسيير الكثير من التخصصات
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 من الرياضيات: يحتاج مجموعة من المتغيرات، يحتاج اإلحصاء: يستعمل النماذج

 1 .ميات البرمجة الخطية... إلخاإلحصائية، يأخذ من بحوث العم

 عام: عمومية التسيير معناه أن التسيير ال يعني إال بحث في تخصص أو مجال معين،

 ممارسة التسيير تعتمد عمى مجموعة من السموكات واألمور الغير عممية، وىي كممارسة

 نشاط أو أي عمم أخر يختمف من شخص إلى آخر ومن بين أىم األمور التي تظير أثناء

 :ممارسة التسيير ما يمي

 أي أن التسيير يختمف من شخص إلى أخر.  :شخصية الفرد -

ثقافة المسير؛ ألنياتحكم الكثير من سموكات الفرد، معتقدات األشخاص والمسير وتدخل  -

 القرار.  خاصة أثناء اتخاذ

 .لتسييرا مستوى التعمم، تربية الفرد، كل ىذه العوامل تدخل في ممارسة نظام القيم: -

نظرا لتطور محيط المؤسسة بما يحممو من مخاطر وفرص ونظرا لتطور  مستويات التسيير:

مفيوم المؤسسة وتعدد نشاطاتيا وما تحممو من عوامل النجاح وعوامل الفشل، تعددت 

وتعقدت ميام المسير وتنوعت الضغوطات ولم يعد المسير قادر عمى تسيير المؤسسة 

مستويات يختمف كل مستوى  تم الباحثون بتقسيم التسيير إلى ثالثةبمختمف نشاطاتيا لذلك يي

مستوى التسيير اإلستراتيجي: ضمن ىذا المستوى يقوم  -عن اآلخر في أسموب التسيير. 
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المسير بالبحث عن كيفية ضمان بقاء المؤسسة في السوق فيو عادة ما يتعامل مع 

حديد الوضعية المستقبمية لممؤسسة عمى ضغوطات المحيط بمتغيراتو الداخمية والخارجية في ت

المدى البعيد، وتزداد أىمية التخطيط في ىذا المستوى أكثر من غيره في المستويات األخرى 

نتيجة ليذه الضغوطات عادة ما يكون ىذا المستوى من التسيير في قمة اليرم التنظيمي 

ية أو مكاتب لممؤسسة وقد يكون خارج المؤسسة أصال كمكاتب الدراسات اإلقتصاد

 1اإلستشارات المختمفة... إلخ. 

في ىذا المستوى يقوم المسير بممارسة وظائفو ضمن أىداف  مستوى التسيير التكتيكي: -

المستوى اإلستراتيجي كإطار عام حيث يبحث المسير من خالليا عن كيفية استغالل الموارد 

دى، كما يعكس ىذا المتاحة أو كيفية الحصول عمييا من أجل وضع خطط متوسطة الم

 المستوى أىداف المستويات الدنيا ، ويكون ىذا المستوى ضمن المستوى التنظيمي األوسط. 

يدعي ىذا المستوى بمستوى التسيير الجاري أو التشغيمي ويقوم  مستوى التسيير العممي: -

لمستوى باالىتمام بالتسيير اليومي والعادي لمختمف نشاطات المؤسسة، يقوم المسير في ىذا ا

قصيرة ال  بوضع البرامج واإلجراءات والميزانيات التقديرية كخطط تحمل أىدافا فرعية لفترة

تتجاوز السنة، ويعكس ىذا المستوى أيضا أىداف العاممين في الخطط نظرا الحتكاكو 

. لقد حظيت الثقافة التنظيمية باىتمام متزايد عمى  2بالمستوى العممي وبالمورد البشري 

                                                           

، بن عكنون 4، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ط4محمد رفٌق الطٌب، مدخل التسٌٌر اساسٌا، وظائف، تقنٌات، ج 1
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النظري والعممي لدى المنظمات، وىذا يعود إلى تأثيرىا المباشر عمى أداء الصعيدين 

المنظمة بشكل عام وأداء موظفييا بشكل خاص. فالثقافة التنظيمية تعتبر عنصرا ىاما في 

تكوين منظمات األعمال، وتقوم بدور حيوي في تجسيد وتطوير الفكر اإلداري الحديث داخل 

الخاصة بيا، فالثقافة التنظيمية جزء من الثقافة العامة يتعمميا المنظمة، ولكل منظمة ثقافتيا 

الفرد خالل عممو مع اآلخرين. كما يسعى الباحث في ىذا الفصل إلى إلقاء الضوء عمى 

طبيعة األداء الوظيفي، وذلك بدراسة وتوضيح كل من أىميتو، عناصره، ومحدداتو وأنماطو. 

الوظيفي والعالقة التي تربط الثقافة التنظيمية باألداء  باإلضافة إلى توضيح كيفية تقييم األداء

مفيوم الثقافة التنظيمية: من خالل ما يمي سيتم تعريف الثقافة التنظيمية.  1الوظيفي نظريا.

توجد تعريفات مختمفة لمثقافة التنظيمية، إذ سيقوم الباحث بالتطرق إلى أىم ىذه التعريفات 

": ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن بأنياTaylorفي اآلتي: عرفيا"  " 

 كما عرفيا  3واألخالق والقانون والعادة وأية قدرات يكتسبيا اإلنسان كعضو في المجتمع."

Nlinto بأنيا": مجموعة السموك التي تتعمميا الكائنات اإلنسانية في أي مجتمع من الكبار

 2.الذين تنتقل منيم إلى الصغار

الثقافة التنظيمية عمى أنيا: " مجموعة من العمميات التي تجمع أعضاء المنظمة كما عرفت 

بناءا عمى الشكل المشترك من القيم األساسية والمعتقدات في المنظمة، تتيح ثقافة المنظمة 

لممنظمة معالجة مشاكل التكيف مع البيئة الخارجية والتكامل الداخمي لموارد المنظمة وتعمل 
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كأساس لنظام إدارة المنظمة، والذي يشمل عمى ممارسات إدارية وسموكيات ثقافة المنظمة 

" وعرفيا أحد الباحثين بأنيا:  1تعزز المبادئ األساسية التي يمتمكيا أعضاء المنظمة.

"االفتراضات الشائعة والمعتقدات األساسية التي يتم تطويرىا عن طريق المنظمة بمرور 

 2ساسية لممنظمة".الوقت، وىي واحدة من المكونات األ

  

ىي التي ييتم فييا المديرون والقادة بالعمالء وأصحاب  الثقافة القوية والثقافة الضعيفة:

 األسيم وبالموظفين اىتماما ممحوظا. 

فيي التي ال ييتم فييا المديرون إال بأنفسيم أو بالعمل المباشر أو  لثقافة الضعيفة:ا

 بالتكنولوجيا، ويعطون اىتماما قميال بالناس والعمالء والمالك والموظفين. 

والى جانب ىذا التقسيم العام لمثقافة يميز العديد من الباحثين بين عدة أنماط من الثقافة 

 التالي: باعتبار الطابع العام ليا عمى النحو 

: في ىذا النوع يتم تحديد المسؤوليات والسمطات، فيكون العمل منظما البيروقراطية الثقافة

 ثقافـــــةويتم التنسيق بين الوحدات وتسمسل السمطة بشكل ىرمي وتقوم عمى التحكم وااللتزام. 

افة النظام : وىي قريبة من نمط الثقافة األول ومن أىم سمات ىذا النوع من الثقالقـــــــوة
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واالستقرار حيث أن القيادة عادلة وتوحد الجيود خمف القائد، كما يقوم القائد بحماية التابعين، 

 1المخمصين، باإلضافة لذلك يتم تحفيز األفراد عن طريق أسموب الثواب والعقاب. 

 : ىي الثقافة التي تقوم بتوفير بيئة العمل المشجعة والمساعدة عمىاإلبداعيــة الثقافة

 اإلبداع، ويتصف أفرادىا بالجرأة والمخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجية التحديات.

: من أىم سمات ىذا النوع أن اإلدارة تعامل العاممين معيا بصفتيم المسانــدة الثقافة

 اإلنسانية وليس باعتبارىم آالت.

: ينحصر اىتمام ثقافة العمميات في طريقة انجاز العمل وليس النتائج التي العمميــــات ثقافة

 تتحقق، فينتشر الحذر والحيطة بين األفراد. 

: تركز ىذه الثقافة عمى تحقيق األىداف وانجاز العمل وتيتم بالنتائج وتحاول الميمـــــة ثقافة

 بأقل التكاليف. استخدام الموارد بطريقة مثالية من أجل تحقيق أفضل النتائج 

: وتقترب سماتيا من سمات النوع السابق من الثقافة حيث يتم التركيز عمى االنجــــاز ثقافة

: الدور ثقافـــــةاألىداف، إذ لمعاممين التزام مشترك وحماس قوي لموصول إلى األىداف. 

لفرد وينصب تركيزىا عمى نوع التخصيص الوظيفي وبالتالي األدوار الوظيفية أكثر من ا

 وتيتم بالقواعد واألنظمة.
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: يعتبر نموذج إطار القيم المتنافسة ونموذج "دينسون" من أكثر التنظيمية الثقافة نمادج

النماذج استخداما في الدراسات الحديثة لقياس وتشخيص ثقافة المنظمة وسيتم تناول ىذه 

 النماذج كما يمي:

نموذجا تم استخداميا  42ر القيم المتنافسة واحدا من أىم : يعد إطاالمتنافسة وذج القيمنم 1

لدراسة منظمات األعمال حول العالم، وقد طور ىذا النموذج في الستينات من القرن 

الماضي وذلك لدراسة الفعالية التنظيمية بشكل متكامل. ويركز ىذا النموذج عمى الصراعات 

كز بشكل أساسي عمى الصراع مابين الكامنة في أي تنظيم يضم مجموعة من األفراد وير 

االستقرار والتغيير، والصراع بين البيئة الداخمية لممنظمة وبين بيئتيا الخارجية، ومن خالل 

التركيز عمى ىذه الصراعات الكامنة في الحياة التنظيمية يمكن معرفة التناقضات والظواىر 

حداث التوازن ما بين ىذه الص المثبطة لتحقيق الفعالية التنظيمية والعمل عمى تغييرىا وا

نموذج "دينسون:" قدم "دينسون" نموذجا عمميا يمكن من خاللو فيم  ارعات والتناقضات

وقياس الثقافة التنظيمية ودورىا في زيادة الفعالية التنظيمية، ويركز ىذا النموذج عمى أربعة 

ى اندماج األفراد بقموبيم بعد االحتواء والترابط: يعكس ىذا البعد مد-أبعاد رئيسية كما يمي: 

وعقوليم في العمل بحيث يشعرون بأنيم جزء من المنظمة، ويتضمن ىدا البعد عناصر 

 1الثقافة التنظيمية اآلتية: التمكين، والتوجو نحو الفريق، وتطوير قدرات العاممين. 
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كما يعكس ىذا البعد ما إذا كان لممنظمة ثقافة قوية متماسكة،  بعد االتساق والتجانس:-

يعكس درجة االندماج السائدة بين العاممين في المنظمة، ويتضمن ىذا البعد عناصر الثقافة 

 التنظيمية اآلتية: وضوح القيم الجوىرية، واالتفاق، والتنسيق والتكامل. 

يركز ىذا البعد عمى قدرة المنظمة عمى سرعة التكيف واالستجابة لإلشارات  التكيــــــف:بعد -

بيئة الخارجية بما في ذلك العمالء والسوق ويشمل ىذا البعد عناصر الثقافة الواردة من ال

 التنظيمية اآلتية: خمق التغيير، والتعمم التنظيمي، والتركيز عمى العمالء. 

يعكس ىذا البعد مدى امتالك المنظمة حسا واضحا باليدف الذي يحدد  بعد الميمـــــــــــة:-

توجياتيا المستقبمية طويمة األجل، وتنبع أىمية بعد الميمة من تحديده ما إذا كانت المنظمة 

تعاني من قصر النظر أم أنيا ميتمة بتحديد اإلستراتيجية وخطط العمل بشكل منظم، 

تنظيمية اآلتية: الرؤية، واإلستراتيجية، واألىداف ويتضمن ىذا البعد عناصر الثقافة ال

 .والغايات

 المبحث الثاني: ماىية االدارة: 

 :اإلدارة

( عاماًل أساسّيًا لنجاح المنظَّمات عمى Management: باإلنجميزّيةُتَعّد اإلدارة ) 

، كما أّنيا اختالفيا، أو حتى َفَشميا، سواء كانت ُمنظَّمات اقتصادّية، أو تعميمّية، أو غيرىا

تؤّدي إلى تقدُّم المجتمع، أو تخمُّفو، وىي ُتشكِّل مفتاحًا لمتقدُّم عمى مستوى الدُّول أيضًا؛ فيي 
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ُمحرِّك لمتنمية التي ال يمكن أن تتحقَّق بدونيا حتى لو كانت العناصر األخرى جميعيا 

تَّخذ من الوسائل العممّية ُمتوفِّرة، عممًا بأّن ىذه اإلدارة ال ُبّد من أن تكون إدارة فاعمة، ت

الُمستخدمة في اّتخاذ القرارات، وأداء الوظائف اإلدارّية المتعدِّدة سبياًل ليا، حيث إّنيا تسعى 

بذلك إلى تحقيق التكيُّف مع شّتى الظروف التي تحيط بيا، إضافة إلى التطوُّر، واإلبداع، 

ق األىداف التي تسعى إلييا؛ وليذا ولإلدارة المقدرة عمى تحريك الُمنظَّمة بُكفء وبما ُيحقِّ 

تتمّثل ميّمتيا الرئيسّية في أن تتمّكن المنظَّمة بعناصرىا كّميا من تحقيق مستوًى عاٍل من 

 1. اإلنجاز، وذلك عن طريق االستخدام األمثل لمموارد البشرّية، والماّدية الُمتوفِّرة

مفيوم اإلدارة، حيث تعّددت تعريفات ومن ىذا المنطمق، كان ال ُبّد لنا من إلقاء الضوء عمى 

اإلدارة حسب اإلدارّيين، والُمفكِّرين بشكل كبير جدًا، وفي ىذا المقال بعٌض من التعريفات 

  2التي ُعرِّفت بيا اإلدارة، وىي عمى النحو اآلتي:

( اإلدارة بأّنيا: "العممّية الخاّصة بتصميم، وصيانة بيئة Weihrich & Koontz* وصف )

 بكفاءة؛ وذلك إلنجاز أىداف ُمختارة".  -كفريق-ُمعيَّنة يعمل فييا األفراد معًا 

( أّن اإلدارة ىي: "العممّية الُمتعمِّقة بالتخطيط، والتظيم، والقيادة، والرقابة لكلٍّ Holt* يرى )

 ية، والمالّية، والمعمومات في بيئة تنظيمّية ُمعيَّنة".من الموارد البشرّية، والمادّ 
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فيا ) * ( عمى أّنيا: "تحديد ما ىو مطموب عممو من العاممين بشكل صحيح، ثّم Taylorيعرِّ

 1م بأفضل الطرق، وأقّل التكاليف".التأكُّد من أّنيم ُيؤّدون ما ىو مطموب مني

ارة ىي: تنفيذ األعمال بوسيمة فّعالة، وذات ومن خالل التعاريف السابقة يمكن القول بأّن اإلد

كفاءة؛ لتحقيق األىداف التي تسعى إلييا الُمنّظمة، وذلك عن طريق االستخدام األمثل 

لمموارد الُمتاحة كّميا، والتي تتضّمنيا عممّيات التخطيط، والتنسيق، والتوجيو، والرقابة، 

  2والتنظيم، والقيادة.

  3ية بالغة تتمّثل بالعديد من النقاط التي من أىّميا:: لإلدارة أىمّ أىّمية اإلدارة

بحيث يتّم تنظيم، وتنسيق، وتوجيو الموارد؛ بيدف  المساعدة عمى تحقيق أىداف الُمنظَّمة:

 تحقيق أىداف الُمنظَّمة، دون إىدار لمجيد، والوقت، والمال. 

ين، والخبراء، واستغالل بحيث تتّم االستفادة من الُمخ استغالل الموارد عمى النحو األمثل: تصِّ

مياراتيم بشكل صحيح، باإلضافة إلى استخدام الموارد الماّدية، والبشرّية عمى النحو 

 األفضل، مّما يؤّدي إلى تحقيق الفعالّية، وتجنُّب الَيدر في الُمنظَّمة. 

ساعد عمى حيث إّن التخطيط السميم في استخدام الموارد البشرّية، والماّدية ي تقميل التكاليف:

 التقميل من التكاليف، وتحقيق المستوى األعمى من اإلنتاج. 
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وذلك عن طريق إنشاء ىيكل تنظيمّي سميم يساعد عمى تحقيق  تأسيس ُمنظَّمة سميمة:

 أىداف المنظَّمة، ويضمن عدم تداخل الوظائف، والَمياّم. 

منظَّمة ضمن البيئة حيث تحافظ اإلدارة عمى تحقيق توازن ال تحقيق التواُزن لممنظَّمة:

الُمتغيِّرة، وتكيُّفيا مع ُمتطمَّبات المجتمع، باإلضافة إلى أّن من مياّميا الحفاظ عمى ُنمّو 

 المنظَّمة. 

حيث تيتّم اإلدارة بتحسين اإلنتاج االقتصادّي، وتحسين  تحقيق عوامل االزدىار لممجتمع:

 بالنفع عمييم، وعمى المجتمع ككّل.  مستوى المعيشة، وتوفير ُفَرص العمل لألفراد، مّما يعود

 وظائف اإلدارة:

( ميام رئيسّية في أّي Managerial Functionsُتَعّد الوظائف اإلدارّية )باإلنجميزّية  

ُمنظَّمة، بغّض النظر عن نوع نشاطيا، وىي تتّم من ِقبل الُمدراء جميعيم من المستويات 

  1اإلدارّية المختمفة، وىي عمى النحو اآلتي:

حيث يتّم فييا تحديد األىداف، والموارد الالزمة،  (:Planning* التخطيط )باإلنجميزّية: 

والوسائل التي سيتّم استخداميا، باإلضافة إلى تحديد األعمال التي تؤّدي إلى تحقيقيا، ومن 

الجدير بالذكر أّن التخطيط يعتمد عمى خبرة الُمخطِّط، وميارتو في اإلحاطة بالوضع الحالي 

 ط بيا. لمُمنظَّمة، واإللمام بالظروف التي تحي
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وىي عممّية تتضّمن إنشاء األقسام، والتنسيق في  (:Organizingالتنظيم )باإلنجميزّية: * 

ما بينيا؛ لتنفيذ األعمال بطريقة فاعمة، باإلضافة إلى تحديد المياّم، والموارد المختمفة، حيث 

عداد الجداول الخاّصة  بالعمل، تتضّمن ىذه العممّية عّدة عناصر، مثل: تصميم الوظائف، وا 

عداد الييكل التنظيمّي لمُمنظَّمة، وغيرىا  دارة االجتماعات، وا  والتنسيق بين األفراد، واألقسام، وا 

 الكثير. 

وفي ىذه العممّية يتّم االىتمام  (:Dicision Making* ُصنع القرار واّتخاذه )باإلنجميزّية: 

حيا ِوفق معايير ُمحدَّدة، ومن بتحديد المشاكل، واختيار أفضل بديل من البدائل التي يتّم َطرْ 

الجدير بالذكر أّنو ال ُبّد من المتابعة الُمستمّرة في ىذه العممّية؛ وذلك لمعرفة مدى صّحة 

 القرار الذي تّم اّتخاذه، ومستوى إسيامو في حّل المشكمة. 

حيث ُتَعّد ىذه الوظيفة من أكثر أدوات التوجيو  (:Leadershipالقيادة )باإلنجميزّية: 

فعالّية، إذ إّنو تساعد عمى تمكين المدير من التأثير في العاممين، مّما يؤّدي إلى أدائيم 

لألعمال التي ُيكمَّفون بيا بثقة، كما تساعد عمى َجعميم يعممون جنبًا إلى جنب؛ لتحقيق 

 األىداف المرجّوة، عممًا بأّن ىذه الوظيفة تتكّون من عّدة أنشطة، مثل: التحفيز، واالّتصال،

 وزيادة الدافعّية، وتشجيع األداء، وغيرىا من األنشطة. 

وىي ُتعتَبر المرحمة األخير في عممّية اإلدارة؛ إذ إّن  (:Controllingالرقابة )باإلنجميزّية: 

اليدف منيا ىو متابعة مستوى التقدُّم في تحقيق أىداف الُمنظَّمة، حيث تتضّمن خطوات 

 أربع، ىي:
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 ومستوياتو. تحديد معايير األداء، -

جراء المقارنة بينو، وبين ما تّم تحديده ُمسبقًا. -  قياس األداء الفعمّي، وا 

 تعيين االنحرافات؛ بيدف إجراء ما ىو الزم لتصحيحيا. -

 اعتماد اإلجراءات الالزمة، والصحيحة؛ لمتقريب بين الُمخطِّط، والُمنفِّذ، وتصحيح األداء.  -

 :أنواع اإلدارة

يبرز النجاح الوظيفّي؛ تبعًا لعّدة عوامل، مثل نوع العمل، أو الراتب، إاّل أّن األسموب الُمتَّبع  

في اإلدارة ُيَعّد عاماًل ميّمًا، عممًا بأّن ىناك سّتة أنواع لإلدارة تّم االّتفاق عمييا، عمى الرغم 

  1مّما لكلٍّ منيا من نقاط ضعف، أو قّوة، وفيما يأتي ِذكٌر ليا:

حيث ُيعنى ىذا النوع من اإلدارة باّتخاذ  (:Autocraticإلدارة األوتوقراطّية )باإلنجميزّية: ا

القرارات الخاّصة بالُمنظَّمة من جانب واحد، وُيعتَبر ىذا النوع جّيدًا في حال تّم اّتخاذ 

ظَّفين القرارات الصحيحة، أو عند حدوث األزمات التي يكون فييا الزمن محدودًا، إاّل أّن الموُ 

الذين يتطّمعون إلى مزيد من االستقاللّية قد ال يناسبيم ىذا النوع من اإلدارة، مّما يؤّدي إلى 

 مغادرتيم لمعمل. 

حيث يتمّكن الموّظفون في ىذا النوع من  (:Democraticاإلدارة الديمقراطّية )باإلنجميزّية: 

ّتصال تكون من الموظَّفين إلى اإلدارة من المشاركة في ُصنع القرارات، إذ إّن قنوات اال
                                                           

-95، ص;422صالح حسن سمٌر، اثر الثقافة التنظٌمٌة على االداء الوظٌفً، رسالة ماجستر، جامعة حلوان الٌمن،  1

 . غٌر منشورة2:
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المدير، وبالعكس، عممًا بأّن ىذا النوع من اإلدارات ُيَعّد ميّمًا لدى اّتخاذ القرارات المتشابكة، 

والتي تحتمل العديد من النتائج، إاّل أّن ىذه الديمقراطّية قد ال تكون فّعالة في عممّية اّتخاذ 

 طئ اتخاذ القرار فييا. القرارات التي يكون فييا الزمن محدودًا لب

في ىذا النوع من اإلدارة يكون التحكُّم بالقرار (: Persuasiveاإلدارة باإلقناع )باإلنجميزّية: 

النيائي من ِقَبل المدير نفسو، حيث يحاول الموظَّفون إقناعو بالقرار الذي سيّتخذه، إاّل أّنو 

قرار، أو حتى عدم تقديميم ألّي في حال عدم مساندة الموظَّفين لإلدارة، وعدم ثقتيم بال

مداخالت، فإّن ىذا النوع من اإلدارة ال ُيَعّد ذا فائدة؛ حيث إّن ىناك بعض المدراء الذين 

 1يرغبون بمعرفة مداخالت الخبراء، مّما يمّكنيم من اّتخاذ القرار النيائّي. 

من اإلدارة بإفساحو يتمّتع ىذا النوع  (:Consultativeاإلدارة االستشارّية )باإلنجميزّية: 

المجال لممناقشة أكثر من النوع الذي سبق ذكره، مع حفاظو عمى أّن القرار النيائّي يّتخذه 

المدير وحده، كما أّنو يحقِّق الوالء لدى الموظَّفين الذين تشمميم عممّية ُصنع القرار، عمى 

أّن ىذا النوع من اإلدارة قد العكس تمامًا من الموظَّفين الذين ال تشمميم ىذه العممّية، عممًا ب

يؤّدي إلى اعتماد الموظَّفين عمى المدير، وعمى الرغم من أّنيا تيتّم بالمصالح الخاّصة بيم، 

 2إاّل أّنيا تيتّم أيضًا بالعمل نفسو. 

                                                           

، 3عثمان محمدة غنً، التخطٌط اسس ومبادئ عامة، جامعة البلقان التطبٌقٌة، عمان، دار حفاء للنشر والتوزٌع، ط 1

 .382، ص6;;3

صلٌحة، االداء واالثر االقتصادي واالجتماعً للسٌاحة فً الجزائر وتونس والمغرب، اطروحة دكتورا غٌر  عشً 2

 .349، ص4233منشورة، جامعة باتنة 
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حيث يشارك الُموّظفون في عممّية  (:Laissez-faireإدارة الحرّية االقتصادّية )باإلنجميزّية: 

القرارات، عمى العكس تمامًا من اإلدارة األوتوقراطّية، كما أّن المدير يكون  اّتخاذ غالبّية

يًا، عممًا بأّن ىذا النوع من اإلدارة غالبًا ما يكون في الشركات التكنولوجّية، والشركات  ُموجِّ

التي ىي في طور التكوين، والتي يتّم فييا التشجيع عمى المخاطرة، إاّل أّنيا قد تشكِّل 

 في عممّية اّتخاذ القرارات. صعوبات 

(: Management By Walking Aroundاإلدارة من خالل االستماع )باإلنجميزّية: 

وفي ىذا النوع من اإلدارة يستمع المدراء إلى اقتراحات الموظَّفين التي من شأنيا الَحّد من 

جّيد، واحترامو من ِقَبل المشكالت التي ُتواجو الُمنظَّمة، حيث ال ُبّد من الموافقة عمى القرار ال

 الجميع، ومن الجدير بالذكر أّنو قد تظير المشاكل في اإلدارة إذا لم يساندىا الُموظَّفون.

 ات اإلدارّية:يالمستو 

  1لإلدارة ثالث مستويات تختمف األنشطة اإلدارّية باختالفيا، وىي: 

حيث يتّم فييا تحديد السياسات، واألىداف،  (:Top Level* اإلدارة الُعميا )باإلنجميزّية: 

 واّتخاذ القرارات، ووضع الخطط، والقوانين الالزمة، وغيرىا من الَمياّم العديدة. 

وتيتّم بتنظيم األعمال الخاّصة  (:Middle Level* اإلدارة الُوسطى )باإلنجميزّية: 

 ن الَمياّم الُمتعدِّدة. باألقسام الرئيسّية، واألقسام الفرعّية التابعة ليا، وغيرىا م

                                                           

محمد بن علً بن حسن اللٌثً، الثقافة التنظٌمٌة لمدٌر المدرسة ودورها فً االبداع االداري، رسالة ماجستر، جامعة ام  1

 ، غٌر منشورة.38، ص:422القرى السعودٌة، 
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وىي تيتّم بالَمياّم التشغيمّية التي ُتعنى باإلشراف (: Low Levelاإلدارة الدُّنيا )باإلنجميزّية: 

عمى اإلنتاج، وتدريب العّمال، وتحفيزىم، وحّل مشاكميم، وتحديد مياّميم، وما إلى ذلك من 

 1مياّم ُمتنوِّعة.

 قافيالمبحث الثالث: التسيير االداري الث

 مفيوم الثقافة التنظيمية:

 من خالل ما يمي سيتم تعريف الثقافة التنظيمية.

 توجد تعريفات مختمفة لمثقافة التنظيمية، إذ سيقوم الباحث بالتطرق إلى أىم ىذه التعريفات

 في اآلتي:

 بأنيا": ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن واألخالقTaylorعرفيا"  " 

 والقانون والعادة وأية قدرات يكتسبيا اإلنسان كعضو في المجتمع."

مجتمع  بأنيا": مجموعة السموك التي تتعمميا الكائنات اإلنسانية في أيNlinto  كما عرفيا

 .من الكبار الذين تنتقل منيم إلى الصغار

المنظمة  ءكما عرفت الثقافة التنظيمية عمى أنيا: " مجموعة من العمميات التي تجمع أعضا

ثقافة المنظمة  بناءا عمى الشكل المشترك من القيم األساسية والمعتقدات في المنظمة، تتيح

المنظمة وتعمل  لممنظمة معالجة مشاكل التكيف مع البيئة الخارجية والتكامل الداخمي لموارد
                                                           

 .538-536 ، ص4226، دار وائل، االردن، 4لٌمان العمٌان، السلوك التنظٌمً فً منظمات االعمال، طمحمود س 1
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ات إدارية وسموكي ثقافة المنظمة كأساس لنظام إدارة المنظمة، والذي يشمل عمى ممارسات

 1تعزز المبادئ األساسية التي يمتمكيا أعضاء المنظمة."

 وعرفيا أحد الباحثين بأنيا: "االفتراضات الشائعة والمعتقدات األساسية التي يتم تطويرىا

 2عن طريق المنظمة بمرور الوقت، وىي واحدة من المكونات األساسية لممنظمة".

 أىمية الثقافة التنظيمية: -

من  التنظيمية جانبا مقبوال وذا أولوية في كثير من المنظمات ولدى كثيرلقد أصبحت الثقافة 

الثقافة  المديرين، فالكثير من المديرين يعتبرون الثقافة كأصل ىام. ويمكن تمخيص أىمية

 التنظيمية في النقاط التالية: 

والعالقات  وكلثقافة التنظيمية بمثابة دليل لإلدارة والموارد البشرية، تشكل ليم نماذج السما -

لواحدة وينظم ا التي يجب إتباعيا واالسترشاد بيا فيي إطار فكري يوجو أعضاء المنظمة

 .أعماليم، وعالقاتيم

وىي كذلك  تعبر الثقافة التنظيمية عن المالمح المميزة لممنظمة عن غيرىا من المنظمات، -

االبتكار،  مثل مصدر فخر واعتزاز لمموظفين بيا، وخاصة إذا كانت تؤكد قيما معينة

 .والتميز، والريادة، والتغمب عمى المنافسين

                                                           

 .394، ص;422، دار وائل، االردن، 7محمد قاسم القرٌوتً، السلوك التنظٌمً، ط 1

 .395المرجع نفسه، ص 2



 التسيير االداري        الفصل االول:                                                                     
 

49 
 

 الثقافة التنظيمية القوية تعتبر عنصرا فعاال ومؤيدا لإلدارة ومساعدا ليا عمى تحقيق -

 أىدافيا وطموحاتيا. كما تسيل ميمة اإلدارة، وقادة الفرق، فال يمجئون إلى اإلجراءات

 .موبو الصارمة لتأكيد السموك المطالرسمية أ

 تعتبر الثقافة التنظيمية القوية ميزة تنافسية لممنظمة إذا كانت تؤكد عمى سموكيات -

 1.كالتفاني في العمل، وخدمة العميلأخالقية 

الرائدة  تعتبر الثقافة التنظيمية عامال ىاما في جذب الموارد البشرية المالئمة فالمنظمات -

تبني قيم االبتكار التفوق تستيوي الموظفين التي  تجدب الموظفين الطموحين، والمنظمات

 .والتطوير ينضم إلييا الموظفون المجتيدون المبدعين، والمنظمات التي تكافئ التميز

مواكبة  تعتبر الثقافة التنظيمية عنصرا ىاما يؤثر عمى قابمية المنظمة لمتغيير وقدرتيا عمى -

 .التطورات الجارية من حوليا

 أي عنصر آخر من عناصر المنظمة تحتاج إلى مجيودات واعيةلثقافة التنظيمية كا - 

 النسبي ورسوخيا في أذىان الموظفين واتباعيم االستقرارتغذييا وتقوييا، وتضمن ليا 

 .لتعميماتيا والذي ينعكس جميا عمى سموكيم وعالقاتيم

 خصائص الثقافة التنظيمية:

                                                           

 .384، ص4227مطبعة العشرة، جامعة قناة السوٌس مصر، سعٌد محمد جاد الرب، السلوك التنظٌمً،  1
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في  منظمة أخرى حتى لو كانت تعمليجب إدراك أنو ال توجد منظمة ثقافتيا مشابية لثقافة 

 1نفس القطاع. وفيما يمي عرض موجز ألىم خصائص ثقافة المنظمة: 

لغة  : نتيجة التفاعل بن أفراد المنظمة فإنيم يستخدموناالنتظام في السموك والتقيد بو -

 والتصرف. ومصطمحات وعبارات وطقوسا مشتركة ذات عالقة بالسموك من حيث االحترام

)مثال: ال تعمل  : ىناك معايير سموكية فيما يتعمق بحجم العمل الواجب إنجازهالمعاييــر -

 كثيرا جدا، وال قميال جدا.(

 االلتزام بيا. توجد قيم أساسية تتبناىا المنظمة ويتوقع من كل عضو فييا القيم المتحكمــة: -

 ا والعمالء.لكل منظمة سياساتيا الخاصة في معاممة العاممين بي الفمسفـة: -

منظمة إلى  : عبارة عن تعميمات تصدر عن المنظمة وتختمف في شدتيا منالقواعـــد -

 أخرى. والفرد يعمل في المنظمة وفقا لمقواعد المرسومة لو.

 ألنيا : عبارة عن مجموعة من الخصائص التي تميز البيئة الداخميةالتنظيمــي المناخ -

تتمتع بدرجة  فتؤثر عمى قيميم واتجاىاتيم واد اركيم وذلكضمنيا راد ظمة التي يعمل األفلممن

 .عالية من االستقرار والثبات النسبي

 عناصر الثقافة التنظيمية

 تتكون الثقافة التنظيمية من مجموعة عناصر والتي يمكن توضيحيا كما يمي:
                                                           

 .522، ص4226، دار وائل االردن، 4محمود سلٌمان العمٌان، السلوك التنظٌمً فً منظمات االعمال، ط 1
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بيئة  أوالقيم التنظيمية تتمثل في القيم التي تنعكس وتظير في مكان  القيم التنظيمية: -

سموك الموظفين ضمن الظروف التنظيمية  العمل، بحيث تعمل ىذه القيم عمى توجيو

بين العاممين، االىتمام بإدارة الوقت، االىتمام  المختمفة. كأمثمة عمى القيم التنظيمية المساواة

 باألداء...الخ.

االجتماعية  ىي عبارة عن أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة المعتقدات التنظيمية: -

عمى سبيل  في بيئة العمل، وكيفية انجاز العمل والميام التنظيمية، ومن ىذه المعتقدات

 الجماعي. المثال أىمية مشاركة الموظفين في صنع القرارات، والمساىمة في العمل

والذي  ظيمية بالتعاقد البسيكولوجي غير المكتوبتتمثل التوقعات التن التوقعات التنظيمية: -

من اآلخر  يعني مجموعة من التوقعات التي يحددىا أو يتوقعيا الفرد أو المنظمة كل منيما

والمرؤوسين  خالل فترة عمل الفرد في المنظمة، مثل ذلك توقعات الرؤساء من المرؤوسين،

ومناخ تنظيمي  دل، وتوفير بيئة تنظيميةمن الرؤساء، والمتمثمة في التقدير واالحترام المتبا

 يساعد ويدعم احتياجات الفرد العامل النفسية واالقتصادية.

أنيا  عبارة عن معايير يمتزم بيا العاممون في المنظمة عمى اعتبار األعراف التنظيمية: -

س نف معايير مفيدة لممنظمة، عمى سبيل المثال التزام المنظمة بعدم تعيين األب واالبن في

 1.المنظمة، ويفترض أن تكون ىذه األعراف غير مكتوبة وواجبة اإلتباع

                                                           

اسعد محمد عكاشة، اثر الثقافة التنظٌمٌة على مستولى االداء الوظٌفً، رسالة ماجستر، الجامعة االسالمٌة، فلسطٌن،  1

 . غٌر منشورة.39ص، :422
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 أنواع الثقافة التنظيمية:

 تميز أدبيات الفكر اإلداري المعاصر بين نوعين من الثقافة التنظيمية ىما: 

وأصحاب  ىي التي ييتم فييا المديرون والقادة بالعمالء الثقافة القوية والثقافة الضعيفة: -

 وبالموظفين اىتماما ممحوظا.األسيم 

أو  : فيي التي ال ييتم فييا المديرون إال بأنفسيم أو بالعمل المباشرالضعيفة الثقافة- 

 بالتكنولوجيا، ويعطون اىتماما قميال بالناس والعمالء والمالك والموظفين.

الثقافة  والى جانب ىذا التقسيم العام لمثقافة يميز العديد من الباحثين بين عدة أنماط من

 باعتبار الطابع العام ليا عمى النحو التالي:

منظما  في ىذا النوع يتم تحديد المسؤوليات والسمطات، فيكون العمل الثقافة البيروقراطية: -

 وااللتزام. ويتم التنسيق بين الوحدات وتسمسل السمطة بشكل ىرمي وتقوم عمى التحكم

الثقافة  مط الثقافة األول ومن أىم سمات ىذا النوع منوىي قريبة من ن ثقافـــــة القـــــــوة: -

بحماية  النظام واالستقرار حيث أن القيادة عادلة وتوحد الجيود خمف القائد، كما يقوم القائد

 والعقاب. التابعين، المخمصين، باإلضافة لذلك يتم تحفيز األفراد عن طريق أسموب الثواب

عمى  ىي الثقافة التي تقوم بتوفير بيئة العمل المشجعة والمساعدة لثقافة اإلبداعيــة:ا - 

 اإلبداع، ويتصف أفرادىا بالجرأة والمخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجية التحديات.
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بصفتيم  من أىم سمات ىذا النوع أن اإلدارة تعامل العاممين معيا الثقافة المسانــدة: -

 . اإلنسانية وليس باعتبارىم آالت

النتائج  ينحصر اىتمام ثقافة العمميات في طريقة انجاز العمل وليس ثقافة العمميــــات: -

 التي تتحقق، فينتشر الحذر والحيطة بين األفراد.

بالنتائج  تركز ىذه الثقافة عمى تحقيق األىداف وانجاز العمل وتيتم ثقافة الميمـــــة: -

 1التكاليف. تحقيق أفضل النتائج بأقلوتحاول استخدام الموارد بطريقة مثالية من أجل 

التركيز  وتقترب سماتيا من سمات النوع السابق من الثقافة حيث يتم ثقافة االنجــــاز: -

 عمى األىداف، إذ لمعاممين التزام مشترك وحماس قوي لموصول إلى األىداف.

الوظيفية  : وينصب تركيزىا عمى نوع التخصيص الوظيفي وبالتالي األدوارثقافـة الدور -

 أكثر من الفرد وتيتم بالقواعد واألنظمة.

أكثر  : يعتبر نموذج إطار القيم المتنافسة ونموذج "دينسون" منالثقافة التنظيمية نماذج -

ىذه  النماذج استخداما في الدراسات الحديثة لقياس وتشخيص ثقافة المنظمة وسيتم تناول

 2النماذج كما يمي:

                                                           

 .88، ص4229عبد هللا جاد فودة، الثقافة التنظٌمٌة واثرها على االنتماء الوظٌفً بصائر المعرفة، مصر،  1

، ;422زٌد صالح، حسن سمٌر، اثر الثقافة التنظٌمٌة على االداء الوظٌفً، رسالة ماجستر، جامعة حلوان، الٌمن،  2

 . غٌر منشورة.2:ص
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 نموذجا تم02يعد إطار القيم المتنافسة واحدا من أىم   نموذج القيم المتنافسة: -

 استخداميا لدراسة منظمات األعمال حول العالم، وقد طور ىذا النموذج في الستينات من

 القرن الماضي وذلك لدراسة الفعالية التنظيمية بشكل متكامل. ويركز ىذا النموذج عمى

 فراد ويركز بشكل أساسي عمىالصراعات الكامنة في أي تنظيم يضم مجموعة من األ

 الصراع مابين االستقرار والتغيير، والصراع بين البيئة الداخمية لممنظمة وبين بيئتيا

معرفة  الخارجية، ومن خالل التركيز عمى ىذه الصراعات الكامنة في الحياة التنظيمية يمكن

واحداث التوازن  ييرىاالتناقضات والظواىر المثبطة لتحقيق الفعالية التنظيمية والعمل عمى تغ

 .عات والتناقضاتار بين ىذه الصما 

 قدم "دينسون" نموذجا عمميا يمكن من خاللو فيم وقياس الثقافة نموذج "دينسون:" -

 التنظيمية ودورىا في زيادة الفعالية التنظيمية، ويركز ىذا النموذج عمى أربعة أبعاد رئيسية

 كما يمي:

 ذا البعد مدى اندماج األفراد بقموبيم وعقوليم في العمليعكس ى بعد االحتواء والترابط: -

اآلتية:  بحيث يشعرون بأنيم جزء من المنظمة، ويتضمن ىدا البعد عناصر الثقافة التنظيمية

 التمكين، والتوجو نحو الفريق، وتطوير قدرات العاممين.

 يعكس ىذا البعد ما إذا كان لممنظمة ثقافة قوية متماسكة، كما بعد االتساق والتجانس: -

الثقافة  يعكس درجة االندماج السائدة بين العاممين في المنظمة، ويتضمن ىذا البعد عناصر

 التنظيمية اآلتية: وضوح القيم الجوىرية، واالتفاق، والتنسيق والتكامل.
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 منظمة عمى سرعة التكيف واالستجابة: يركز ىذا البعد عمى قدرة البعد التكيــــــف -

عناصر  لإلشارات الواردة من البيئة الخارجية بما في ذلك العمالء والسوق ويشمل ىذا البعد

 الثقافة التنظيمية اآلتية: خمق التغيير، والتعمم التنظيمي، والتركيز عمى العمالء.

يحدد  سا واضحا باليدف الذي: يعكس ىذا البعد مدى امتالك المنظمة حبعد الميمـــــــــــة -

المنظمة  توجياتيا المستقبمية طويمة األجل، وتنبع أىمية بعد الميمة من تحديده ما إذا كانت

منظم،  تعاني من قصر النظر أم أنيا ميتمة بتحديد اإلستراتيجية وخطط العمل بشكل

واألىداف  ة،ويتضمن ىذا البعد عناصر الثقافة التنظيمية اآلتية: الرؤية، واإلستراتيجي

 .والغايات

 قياس الثقافة التنظيمية:

 تسعى المنظمات إلى قياس وتقييم ثقافتيا التنظيمية تحقيقا لألىداف التالية:

 .النمط الثقافي السائد في المنظمةالتعرف عمى  -

 الربط بين الثقافة التنظيمية والمتغيرات التنظيمية والبيئية المختمفة من حيث العالقة -

 .ادلة وطبيعة األثر الموجود بينياالمتب

 .م التنظيمية التي يدركونياالتحقق من مدى التواؤم بين قيم األفراد والقي -



 الفصل الثاني
 ادارة وتسيير المسرح

 
 نشأة وتطور المسرح الجزائري المبحث االول:

 مالمح االدارة المسرحية في البداياتالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: االدارة المسرحية
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 و المسرحية المبحث االول: لمحة عامة حول المسرح

 المسرح والمسرحية:

 تعريف المسرحية:

تعود في  Théatreالفنون و أقدميا, و كممة مسرح لغة:" يعد المسرح من أعرق 

التي تعني مكان الشاىدة...وقد  Theatronاالشتقاقي إلى األصل اليوناني  معناىا

معينة, فيي فن من فنون الشعر في الحضارة التاريخ دالالت  أخذت الكممة عبر

 1عند الرومان ". اليونانية, و نص مكتوب يؤديو ممثمون

المسرح : بفتح الميم: المرعى الذي  مسرح في لسان العرب البن منظور؛ ويعرف ال

 2و: إذا عاد المسِارح كالّسباح ".اّلدواب لّمرعي وجمعو المسارح, ومنو قول تسرح فيو

ج مسارح ؛ مكان السرح : سرحفالم منجد في المغة العربية المعاصرة لأما في معجم ا

مسرح طفولتي, مكان تمثل عميو المسرحيات, ذىب الى المسرح , أخشاب  : القرية

ج  فسيح وّجيد, صعد إلى المسرح , ومنو فالمسرحية: مسرح مرتفعة مّعدة لمتمثيل؛

 3". مسرحية مسرحيات , تمثيمية رواية تمثل عمى مسرح ألف

                                                           

 .91, ص  004, 1ط , تحميل الخطاب السردي والمسرحي, دار الراية, عمان,الكبير الداديسي 1
 .123, ص 1دار صادر بيروت ط7لسان العرب , مادة س رح , م ,  منظور,ابن  2
 .751ص, 2007انطوان نعمة وآخرون , المنجد في المغة العربية المعاصرة , دار المشرق, بيروت,  3
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 ساحة في أو قاعة في, خشب من مرتفع مكان: "  المسرح ّأن ئدار الّ  معجم في وجاء

 روايات من األديب يّخمفو ما جممة ,المسرحيات عرض قاعة ,اّلروايات عميو تمثل

 1". المسرح عمى تمثل رواية فيي المسرحية ّأما ",شكسبير  مسرح "تمثيمية

 ّاما, فيو يللتمثا أو, ما حدث وقوع مكان ىو لممسرح اّلمغوي المفيوم فّإن ومنو

 .المسرح ذلك خشبة عمى رواية تمثيل فيي المسرحية

 :اصطالحا  

 عمى لّمداللة استعير ثم,  المسرحيات لعرض المعروف المكان: المسرح أصل" 

 أحداث فوقو تجري الذي بالمسرح التشبيو عمى, ما حدث فيو وقع الذي المكان

 2". إلخ... العمميات مسرح,  الجريمة مسرح ,األحداث مسرح: فيقال,  المسرحية

 نصا الممثمون فيو يترجم الّفن أشكال من شكل"  ّأنو عمى المسرح كذلك ويّعرف

 المخرج بمساعدة عادة الممثمون يقوم, المسرح خشبة عمى تمثيمي عرض إلى مكتوباً 

 .المؤلف ابتدعيا التي النص مواقف و شخصيات ترجمة عمى

 االحتفالي أو المسرحي التمثيل من فن ّأنو عمى المسرح البريطانية الموسوعة وتّعرف

 فن األولى باّلدرجة والمسرح...  الثقافات في االنتشار الواسعة الفنون من واحد وىو, 

 " .العرض و, الرقص ,الغناء, األفعال في متفاوتة بدرجات يؤدى لّكنو, يّّ  أدب
                                                           

 .158, ص2001, 8جب ارن مسعود , الرائد معجم لغوي عصري , دار العمم لمماليين ,بيروت, ط 1
 .499ص 2003 , مّحمد داود, معجم التعبير االصطالحي في العربية المعاصرة, دار غريب, القاىرة: 2
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 :معنيان له مسرّحية"  مصطمح ّأما

 ( .ىاممت) مسرحية, التمفزيون عرض: المعروف الّفن عمى عمم *

 الواليات تزعمو ما: لمتمويو حقيقتيا غير عمى األمور وتصوير ,الكاذبة ااّلدعاءات* 

 . مكشوفة مسرحية, الشامل اّلدمار ألسمحة ارق الع امتالك عن األمريكية المّتحدة

. الّفني العمل شخوص فيو تتّحرك,... المعروف الفن عمى لمداللة مستحدث تعبير

 تفيد كما, ظيورّّ  ال و, السرعة و الحركة عمى الفعل لداللة ّموفق تعبير وىو

 العرض تصف داللية مالمح وّكميا, ح ر س \ المسان,  لممادة منظور ابن ترجمة

 وتصوير التظاىر و ااّلدعاء عمى لّمداللة المسرحية استعيرت ثّم. بّدقة المسرحي

 يجري ما بّأن اإلييام و الخيال عمى يقوم فن المسرحية أّلن حقيقتيا غير عمى األمور

 1". الحقيقي الواقع ىو المسرح عمى

 اتأثير  يحدثّ   لكي يتطمب فني وشكل أدبي نموذج, "  العام مدلوليا في والمسرحية

, ارمي اّلد والبناء الحبكة أّىميا من, األدبية العناصر من عدد اشتراك ,كامال حقيقيا

 ومنيا األدبية غير العناصر من عدد مع...الحوار ,اّلشخصيات,  ارع والص الحركة

 أو قوسية ديناميكية تغيير عممية المسرحية و,.... الموسيقى, اإلضاءة, المالبس

                                                           

 .38, ص 2008, 1لينا نبيل أبو مغمي , الدراما والمسرح في التعميم , دار الراية ,عمان, ط 1
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 يصل حّتى فشيئا شيئا ينمو الذي ارع صّّ  ال و الحركة و بالتفاعل تتّميز, ىرمية

 1".  الصراع سبب المشكمة بحل ينتيي و ذلك بعد ينحصر ثّم الذروة إلى

 يقوم حيث ,وأفعاليم شخصياتيا حديث خالل من قصة يروي ّفني شكل" كذلك وىي

 تصوير آالت أمام أو مسرح في الجميور أمام الشخصيات ىذه يتقمصن ممثمون

 2".المنازل في الجميور ليشاىدىم

 المالبس فييا ويستخدم,  إعداده سبق الذي النص يضاأ بالمسرحية ويقصد

 موضوع يتناول كما, المسرحية لعمل الالزمة األدوات وجميع, واإلضاءة والديكورات

 حياة تّطور أو ,الشخصيات من شخصية حياة أو تاريخية حادثة أو ةصق المسرحية

 المشكالت من مشكمة أو الشعوب حياة تّطور أو الشخصيات من شخصية

 3" . االجتماعية

 ما بقدر بعضيا عن ًار كثي تختمف ال تعريفات المسرحية األعالم بعض ّعرف وقد

 يتّكون مّركب فن ىي بل خالصا أدبا ليست المسرحية ّإن: " أمين أحمد يقول ,تتفق

                                                           

 50مّحمد داود , المرجع السابق , ص.  1
 49ص2003, عمان-وليد البكري , موسوعة أعالم المسرح والمصطمحات المسرحية , دار أسامة ,األردن 2
 .101, ص2001,  1الدرامي , أميرة لمطباعة , طمير ابراىيم القرشي , المناىج والدخل  3
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 أّلنيا اّلرواية عن تختمف وبيذا, التمثيمي واألداء المسرحي اإلخراج و األدبي الفن من

 1" .الفنون ىذه عن مستّقمة

 ّعدة من عادة تتّكون أّلنيا, األخرى الفنون باقي عن متميز فن المسرحية ّأن بمعنى

 تسيم والتي,  التمثيمي واألداء المسرحي واإلخراج األدبي الفن في تتمثل عناصر

 .المسرحية فن وحدة تحقيق في بدورىا

 ال كبير ّحد إلى تعاوني جماعي فن ّإنو: " المسرحية ّفن في باكثير أحمد عمي ويقول

 اعتبا ارعي ي أي, طرّّ  مض ألنو صةّّ  الق كاتب يفعل كما صاحبو فيو يتحكم

 الذي المخرج ومنيا لإلخراج اّلمادية اإلمكانيات ومنيا ..الممثمون فمنيا كثيرة ارت

 2.....".الجميور ىناك ثم ..اّلنص تفسير في األولوية لو تكون أن يحرص ما كثيرا

 تحّكمات عن مستقل فيو,  إلنجاحو عناصر ّعدة فيو تشترك فن المسرح ّأن أي

 لمجميور الفن ىذا يعطي كما ,البشرية و المادية اإلمكانيات فيو تراعى إذ المؤلف

 .قبمو لممخرج تعطى والتفسير التأويل أولوية ّأن إالّ  التأويل ّحرية

                                                           

محمد السندباد , الخطاب اّلنيضوي في المسرح العربي الحديث , عالم الكتب الحديث ,األردن ,  ,  1
 نقال عن15ص , 2013

 أحمد أمبن , النقد األدبي .
 المرجع نفسو , ص ن , نقال عن عمي أحمد باكثير , فن المسرحية . 2
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, بدونو تنيض أن يمكن وال بالمسرح تستعين المسرحية ّإن :"فيقول ضيف شوقي وّأما

 يسمع عمل, مسرحي بعمل يقوم أنو يالحظ كاتبيا ولكن ت مثل ثم ّأوال تكتب وىي

 1" .غفير جميور طرف من يرى بينما

,  سمعية صوتية صورة في أدبي عمل فيي,  أساسية ميزة لممسرحية ّأن يعني ذاوى

 ثم تمثل أن يمكن ال اذ ت مّثل ثم ّأوال مكتوبة تكون أن شرط,  المتمقي الجميور يشاىد

 . بكتابتيا المؤلف يقوم

 يمكن فال, المسرحية عن المسرح استقالل لعدم إشارة ضيف شوقي قول في ونالحظ

 المسرح فعالقة"  ؛ بو استعانتيا رغم المسرح وجود بدون تنيض أن األخيرة ليذه

 أحد المسرحي األدبي النص آخر بمعنى أو ,بالعام الخاص عالقة بالمسرحية

 2". العكس وليس المسرح موضوعات

 لنفس عادة تستخدمان والمسرحية المسرح الكممتين كون من بالرغم أنو بمعنى

 جزء المسرحية ّأن يعني وىذا, لّّ  بالك الجزء عالقة بينيما العالقة ّأن ّإال, المعنى

 عمييا تّؤدى التي الخشبة أو العرض مكان ىو المسرح ّأن حيث,  المسرح من

 .واحدة لعممة وجيان والمسرحية المسرح أن القول يمكننا إذن, أدبي كنص المسرحية

                                                           

 نقال عن شوقي ضيف , في النقد األدبي.15,المرجع السابق , ص ,  محمد السندباد 1
 وليد البكري , المرجع السابق , ص. 2
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 وثيقا ارتباط يرتبط الذي األدبية الفنون أشكال من شكل المسرح ّأن سبق مما نستنتج

 تمثيمي عرض إلى المكتوب المسرحية صّّ  ن الممثمون فيو يترجم إذ, بالجميور

,...(, إضاءة, ديكور) العام المسرح وىيكل المخرج مع بالتعاون, المسرح خشبة عمى

 ىذا و أدائي ّفن باعتبارىا لممشاىدة تكتب بل فحسب ءةالمقر  ليست المسرحية ّأن أي

 مشكمة أو مّعينة حادثة أو قصة تتناول كما, األخرى األدبية الفنون عن يّميزىا ما

 في الحوار عمى معتمدة مواضيعيا في السياسية أو االجتماعية المشكالت من

 .تقديميا

 

 :المسرحية أشكال

 شكل لكل مختصر عرض يمي فيما و, الباحثون عمييا اجمع ّعدة أشكال لممسرحية

 تمثيميات أو مسرحيات فيما نوعين آخر عدا ,المسرحية تتخذىا التي األشكال من

 عالقة وجود باب من النوع ليذا اإلشارة الواجب من انو أرينا, فّنية منيا أكثر عالجية

 .المسرح فن و النفس عمم بين

 :التراجيديا أو المأساة  -1

 أن المحدثون النقاد يرى"  إذ,  اإلضحاك عن البعيدة الجّادة المسرحيات نوع تمثل

 تأثير تحت فييا اّلرئيسي البطل يقع ارما الد من نوع أنيا المأساة في األصل



 إدارة و تسيير المسرح                                        :ثانيالفصل ال
 

64 
 

 " ,نفسو البطل يموت كأن بكارثة تنتيي التي و األخالقية عاتاالصر  من مجموعة

 حياة من ال العادي المجتمع حياة واقع من شخصياتيا و مواضيعيا تستمد فيي

 النوع ليذا ميزة وأّىم (,القديمة جيديااالتر ) القديم في كان كما اآللية وأنصاف اآللية

 .المأساوية ونيايتو البطل موت

 :الكوميديا أو الممهاة  -2

 و المجتمع نقد فييا ويتم ,مفرحة بنياية عادة تنتيي والتي الفكاىية المسرحية ىي"

 قد الممياة لّكن,  فكاىية وشخصيات أحداث وفييا ,مرح خفيف بأسموب منو اّلسخرية

 عن يميزىا ما وىذا 1"  ,الّجدية غاية في موضوعات المضحكة المواقف بين تطرح

 بطريقة تنقدىا أنيا الا ,وجدية ميمة وأحداث مواضيع تناوليا من فبالرغم المأساة

 .ومفرحة سعيدة بنياية غالبا وتنتيي وطريفة خفيفة

 

 :الميمودراما  -3

 العشر السنوات وفي ,الفرنسية الثورة ّإبان, الفرنسي المسرح في أدبي كنوع ولدت"

 تاريخي كشكل ار وانجمت فرنسا في مااالميمودر  ارجت عشر التاسع القرن من األولى

                                                           

 50لينا نبيل أبو مغمي , المرجع السابق , ص 1
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. اّلشعب عامة من فشخصياتيا 1"  ,الشعبية المسرحية آنذاك عميو أطمق قصصي أو

 األحداث عمى تعتمد مسرحية فيي ,الموسيقية المسرحية تعني األصل في وىي" 

 والسخرية األغاني و بالموسيقى وتيتم, الشخصية عمى اعتمادىا من أكثر

 و الممياة من مزيج أنيا كما 2" .بسيطا وحوارا ىامشية مواضيع تمتزم,...واالستيزاء

 الغمبة فييا تكون النياية أن ّإال واالضطياد الّشر ّقوة من بالرغم إذ( الدراما) المأساة

 .الخير وّقوة لفضيمة

 ( :أوبريت) الغنائية المسرحية  -4

 السابع القرن أوائل في إيطاليا في نشأت" ,المسرحية الغنائية الموسيقى من نوع ىي

 من النوع ىذا يميز وما 3" ,األخرى البمدان حذوه حذت الذي األساس وّكونت عشر

 متداولين بالغناء يقومون وانما كالما يكون ال شخصياتيا حوار أن, المسرحيات

 متناسقة موسيقى تعزف( جوقة)صغيرة موسيقية وفرقة أ أوركسترا تصاحبيم ,ألدوارىم

 . المّؤدى الغناء نوع مع

 

 
                                                           

, ص  2006,  1كمال الدين عيد , أعالم ومصطمحات المسرح األوروبي , دار الوفاء , االسكندرية , ط 1
164. 

 .51, المرجع السابق , ص. لينا نبيل أبو مغمي  2
 .80مير ابراىيم القرشي , المرجع السابق , ص 3
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 Sociodrama: السوسيودراما -5

 من النوع ىذا موضوعات وترتبط, " االجتماعية المشكالت بتمثيميات يعرف ما أو

 لدارسة ّفعالة وسيمة التمثيميات ىذه تّعد و, االجتماعية بالمشكالت التمثيميات

 1".المّعقدة االجتماعية المشكالت

 فتجعمو عاتاصر  من يواجيون وما باآلخرين وتأّثره الفرد حساسية من تزيد فيي

 أفراده إحساس عنصر المجتمع في يخمق ما ,اآلخرين موقف نفس في نفسو يتخيل

 تتميز وىذا ,ظروفو وتّفيم فييم واحد كل لما بمشكالت وتعاطفيم وتضامنيم ببعضيم

 المشاعر عن التنفيس عمى والمساعدة الخيال إثارة عمى قدرة من السوسيودراما بو

 .المتناولة المشاكل خالل من واالنفعاالت

 Psychodrama: السيكودرام -6

 عمماء الحظ عندما النوع ىذا وظير ,النفسية المشكالت بتمثيميات يعرف ما أو

 بعض عند والنفسية السموكية المشكالت بعض معالجة في التمثيل تأثير مدى اّلنفس

 العالج أساليب أّىم ويّعدMoreno  مورينو ابتكره أسموب السيكودراما" وتعتبر, األفراد

 بأداء المفحوص يقوم حيث, المفحوص نشاط عمى يعتمد الذي, الجماعي اّلنفسي

 أنواع من نوع ت عد فيي وبذلك, المعالج إشراف تحت, المسرح عمى مختمفة أدوار

                                                           

 90لمرجع نفسو , ص  1
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 االنفعالي التنفيس وعمى ,الّحر اّلمفظي التعبير عمى يعتمد الذي المسرحي األداء

 من كنوع المسرح عمى بالتمثيل االستعانة يمكنو النفسي المريض أن أي 1" ,التمقائي

 النفسي العالج

 خالل من ذاتو اكتشاف من َيمكنو كما, وانفعاالتو ومكبوتات إخراج عمى يساعده الذي

 اآلخرين عمى انفتحا أكثر تجعمو المفظي التعبير في وّحريتو يؤدييا التي الشخصيات

 اّلنفسي معالجو عدا جدد ارد أف مع باحتكاكو وذلك االنطواء و التقوقع عن تبعده و

 .آخرين أشخاص مع راحتو بذلك فيمقى والراحة باألمان ي ِشعره الذي

 العربي:المبحث الثاني: كماليات المسرح 

 :العربي المسرح كماليات 

 :لممسرحية العام الهيكل

 العام الييكل في تتحدد بينيا فيما ومتناسقة منسجمة ّعدة فصول من المسرحية تتّكون

 :ىي العناصر من مجموعة في والمتمثل لممسرحية

 عن يخمق كما, فييا الشخوص أىم و المسرحية بموضوع يّعرفّ   وفيو :العرض( 1

 اأّلول الفصل في عادة ويكون, المقبمة لمحوادث واالنتظار والتطمع التشويق طريق

                                                           

 95مير ابراىيم القرشي , المرجع السابق , ص 1
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 اإليحاء دون لألحداث بداية ويعد, الثانوية الشخصيات فيو تظير وال, المسرحية من

 1. الحل أو بالنتيجة

 موضوع قمب تمثل اذ, القصوى التوتر ولحظة ارع الص ذروة وىي :العقدة( 2

 واشتداد التأزم نقطة أي, األحداث وتتابع المسرحية فييا تسير التي والطريق القصة

 بعقدة ويرتبط, ليا الحل معرفة إلى المشاىد يتوق وبالتالي المسرحية أحداث

 :ىما مفيومين المسرحية

 العقدة تكون أن إلى تتراكم التي الصغيرة العقدة إنتاج عن المسؤول ىو: الصراع( أ

 الصراع أىميا أنواع وىو, المسرحية عميو تقوم الذي األساس ّأنو كما, الكبيرة

 .متكافئة وشخصيات مضاد ىجوم, ىجوم, إرادة الصراع يتطمب كما المتصاعد,

, األشخاص من تنبع اّلناجحة فالعقدة, الشخصية عناصر أىم ىي :الشخصية( ب

 ليا المرسوم الخط عمى تسير حّتى شخصياتو بين ينسق أن المؤلف عمى وجب لذا

 .المسرحية نجاح

 النياية بو يقصد و, المسرحية فصول من فصل آخر في عادة نجده :الحل( 3

 الفصول في الشخصيات بين نشب الذي الشديد لمصراع والمنطقية المقنعة اليادئة

                                                           

 .449, ص 4444, 4.ط,  للطباعة أميرة,  الدرامي والمدخل المناهج,  القرشي ابراهيم أمير 1



 إدارة و تسيير المسرح                                        :ثانيالفصل ال
 

69 
 

 ال كما, انفارجيا حين إلى ومتّدرجة واضحة األحداث كانت إذا الحل ينجح السابقة

 .والمبالغة الخيال من قريبا يكون أن يجب

 لمتّطمباتو مستوفيا العام ىيكميا كان ما إذا فائقة تعبير قدرة المسرحية تكتسب

 بعد إلييا سنتطرق والتي المسرحي العمل تقنيات بإدراج إشعاعيا يزيد لكن الصحيحة

 ,المسرحية لييكمة السابق توضيحنا

 مع والموسيقى األضواء و األحداث بين تفاعال التقنيات ىذه تخمق إذ

 إلى المسرحية يّحول ما, والديكور والماكياج والمالبس( الممثمين)الشخصيات

 كانت أن بعد مرئيا بصريا عزفا فتصبح المخرج ىو' مايسترو' بقيادة تعزف سيمفونية

 1. ويشاىد يسمع فنيا عمال

 

 

 :المسرحي العمل تقنيات

 أو والقماش الخشب من تصنع قد خاصة تركيبات عن عبارة ىو :الديكور( 1

, المسرحية أحداث زمان و لمكان شكال تعطي مرسومة كبيرة لوحات أو البالستيك

 إخفاء" عمى يساعد كما المسرحي العمل عمى جماليا عنصرا يضيف فالديكور
                                                           

, ص 4445, األردن, الحديثة الكتب عالم ,الحديث العربي المسرح في النهضوي الخطاب, السندباد محمد 1

97. 
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 عمى لدخوليم تمييدا الممثمون فييا يقف والتي, المسرح خمف الواقعة المنطقة

 اّلموحات تكون أن وجب لذا كبير سرعة المناظر تغيير عممية وتتطمب1" ,المسرح

 ّفن" أيضا بالديكور وقصد. أخرى مسرحيات في منيا لالستفادة تحويميا يمكن خفيفة

 أشياء عمى المصداقية من نوع إضفاء خالل من المسرح خشبة عمى المشيد تصميم

 قد صحيحةّّ  ال واألشكال والرسومات األلوان توظيف أن يعني وما" , حقيقية غير

 .واصطناعيا المناظر زيف رغم بالحقيقة توحي

 إذ الديكور مع ومتناسقة الشخصيات ألدوار مناسبة تكون أن يجب :المالبس( 2 

 بّعدة لممشاىد توحي فيي, المسرحية بأحداث الشخصيات مالبس وألوان أشكال ترتبط

 .بينيا القائم الحوار في تذكر ال قد الشخصيات تمك بتفاصيل تتعمق أشياء

 من وّأول عشر التاسع القرن أواخر" في المسرحية اإلضاءة ظيرت :اإلضاءة( 3 

 المشاىدين أنظار توجو فيي2" ,الّصناع يعقوب بالكيرباء العربي مسرحو أضاء

 ما واغفال المسرح خشبة عمة ىام ىو ما كل إلى واالنتباه التركيز عمى وتساعدىم

 كوميدية مسرحية كانت سواء لممسرحية العام الّجو تصوير عمى" تساعد كما ,ئدزا ىو

 الضوء 1,معينة ضوئية إسقاطات التمثيمية المواقف من موقف لكل أّلن تراجيدية أو

 الحزن عن يّعبر الخافت األزرق والضوء, والفرح السرور عن يّعبر الباىر األبيض

 وقت عمى لمداللة كذلك اإلضاءة وتستخدم3" ,اّلشر عن يّعبر الخافت واألحمر

                                                           

 ;;, ص:444, 4ط,  عمان,  الراية دار,  التعليم في والمسرح الدراما,  مغلي أبو نبيل لينا 1
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 كل وفق الديكور ل يغَّير المسرح تعتيم في بيا يستعان كما( اّلنيار أو الميل)  األحداث

 وقت كل في الستار إسدال إلى المجوء دون مشيد

 أداءه تعميق غل الممثل, تساعد إذ وتوجيو المسرحي العرض تّكمل :الموسيقى( 4

 أن بشرط وذلك, بالمشيد التأثر و اإلحساس عل والمشاىد, اإليحاء في ّقوتو وتزيد

 كممات مع ومؤقتة...( رصاص, حيوانات أصوات, فرح أو حزن)لّمنص مالئمة تكون

 .لممسرحية العام النفسي الّجو لدعم الممثل أداء و

 في دوره يؤدي حتى اإلضاءة مع وينتظم بالمالبس الماكياج يرتبط :الماكياج( 5

 إبراز منو واليدف1" ,التنكر و التجميل فن بأنو" يعرف فالماكياج, والتأثير اإليحاء

 االستعانة األحيان بعض في يتطمب وقد, الشخصية عن تعبر التي المالمح

 .باألقنعة

 اّلنص يختار إذ, يّحركيا و المسرحي العرض بخيوط المخرج يمسك :اإلخراج( 6 

 المسرحي العرض تّصور يضع كما ,األدوار عمييم وّيوزع والممثمين عمييا المسرحي

 إلقاء وطريقة والديكور لمموسيقى تحديد من العرض ىذا سيقوم التي الخطة أو

 بكل موسيقية مقطوعة لتعزف كبيرة أوركسترا يقود' مايسترو' بمثابة فيو, الممثمين
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 1,صورة أحسن في الجميور عمى تعرض حتى, المسرحية وىي أال انسجام و تناغم

 جوانبيا جميع في المسرحية العممية أثناء القارر صاحب و اأّلول المسؤول أنو كما

 نشأة المسرح في الجزائر:

" ّإن المتتبع لنشأة المسرح في الجزائر سيجد نفسو ال محالة يرتد حقبا زمنية بعيدة 

الذي بقيت آثاره قائمة إلى اليوم , شاىدة عمى في أعماق التاريخ  تضرب بجذورىا

الجزائر, ولترد عمى مزاعم أولئك الذين يرجعون ظيور  رسوخ و تأصل ىذا الفن في

 2".  التأثير و الّتأثر ىذا الفن إلى عيود متأّخرة نتيجة االحتكاك و

غرب إذ " يرجع العديد من الباحثين الميتمين بشؤون المسرح , ظيوره و نشأتو في الم

الفترة اّلرومانية مستدلين عمى ذلك بتمك اآلثار التي تؤكد عمى وجود  العربي إلى

في شمال إفريقيا , ّإال أنو لألسف لم يستدلوا عمى  مسارح اشتيرت بيا مدن رومانية

وقد  3" ىذا الرأي ضعيف اإلسناد ذلك بنصوص مسرحية تؤيد دعواىم , ّمما يجعل

القوّات العسكرية  قاد التي" بناىا الفيمق الثالث مننستشيد في الجزائر بمدينة تيم

 م وأقاموا في المدينة مسرحا يّتسع لخمسة آالف متّفرج , ىذا168الرومانية سنة 

بالنسبة لميياكل ّأما بالنسبة لمنصوص المسرحية , واضحة عن اّلنصوص في 

                                                           

 :48, مرجع سابق ص القرشي ابراهيم أمير 1

 .9صالح لمباركة, مرجع سابق, ص  2
 .10المرجع نفسو, ص 3
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و جد كبناية وىذا يجعمنا نمحظ ّأن المسرح  1" , تمك الحقبة المسرحية المّقدمة في

ّحد اآلن و لكنو يّعبر عن أفكار و معتقدات  ّشيدىا الرومان آنذاك وبقيت آثارىا إلى

المحّتمة ليذا ال نجد أي  حضارتيم التي اندثرت دون أن يستغميا ّسكان المنطقة

 مخطوطات قديمة ّتدل عمى وجود نصوص مسرحية في تمك الحقبة .

"فإننا نمحظ وجود أنشطة شعبية مشابية  زائريالجو إذا ما بحثنا في ثنايا الّتاريخ 

منيا األشكال التراثية كالّمداح, ااّلروية الشعبي و الحمقة و اّلزردة ,  لممسرح سواء

المناسبات الفصمية الفالحية التي كانت تقام عمى طول  واحتفاالت األعياد اّلدينية و

 شيور اّلسنة كاّلتِّويزة وبوغنجة و بوسعدية.

يال اّلظل و مسرح القاراقوز كانت تؤدى بالجزائر في شير رمضان وتمثيميات خ

 1835 اّلدايات و البشوات , وقد شيد بعض اّلرحالة الفرنسيين سنة داخل قصور

الجزائر , وبقيت ىذه األلعاب ت مارس من قبل  لعاب القا ارقوز وخيال الظل فيأ

أمام جميور من األطفال  الغالب الطبقات الشعبية و تمقى رواجا كبيرا , و تمثل في

الظل و القاراقوز  , يستمتعون بحكايات عن الغول و قصص خرافية , وما فتئ خيال

 حّتى "منع ىذا النوع من 2حّتى منتصف القرن التاسع عشر " ,الجزائر قائما في 

ر من الحكومة الفرنسية , ذلك أن ىذا الشكل من المسرح كان يقوم بدور االتمثيل بقر 

                                                           

 .11صالمرجع نفسو,  1
 . نقال عن نصر الدين صبيان اتجاه المسرح العربي في الجزائر 21صالح لمباركية , المرجع السابق, ص  2
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الحكام الفرنسيون من أن يصبح أداة لمثورة عمى االحتالل و أصحابو  خشياّلنقد , و 

وىذا ما أراده االستعمار من خالل  1بعد ذلك " , فمنعوه , لذلك اندثر ىذا المسرح

و الثقافية لمشعب الج ازئري بل  محاوالتو عمى القضاء عمى جميع اّلسمات الحضارية

ئرية , االجز  تّميزه وتّعبر عن ىويتو العربيةو حّتى عاداتو و تقاليده اّلشعبية التي 

وكانت حجتيم في ذلك ّأنيا تمّثل الّ صعمكة و المجون و بعيدة كل البعد عن 

 والّتمدن . الّتحضر

 1926" عمى أن انطالق المسرح بدأ سنة  , الجزائرييجمع بعض اّلدارسين لممسرح 

يستخدم اّلمغة العربية ئريون خمق مسرح عربي االتي حاول فييا الجز  و ىي السنة

وىذه المحاولة تندرج في مجال المحاوالت التي قام  الفصحى وسيمة لمتعبير والتمثيل ,

سوريا ومصر , وىذه المحاولة تنبع  بيا ّرواد المسرح العربي في بمدان أخرى , مثل

الغرب, و من تقدمو  من الفكرة التي تدعو إلى اّلنيضة الحديثة التي تستفيد من

 ي و الحضاري ولعّ ل زيارة جورج األبيض كان ليا أثرىا في تشجيعالثقاف

ئري يتخذ العربية الفصحى أداة لمتعبير , فقد مثمت ىذه االميتمين بقيام مسرح جز 

ومن بين تمك  , 2" تاريخية أو مترجمة بمغة عربية فصحى الفرقة مسرحيات

ثارات العرب لجورج  صالح الدين األيوبي و المسرحيات التاريخية , " نجد مسرحية

                                                           

 .253, ص 2009عبد اهلل الركيبي , تطور النثر الجزائري الحديث, دار الكتاب,  1
 .255عبد اهلل الركيبي , المرجع السابق, ص 2
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لقيتو في سائر بالد شمال  ّحداد , غير أن الفرقة لم تمق من النجاح في الجزائر ما

يّتوجيون  بينما ئريين كانوااإفريقيا و خاصة تونس و ذلك أّلن صفوة المثقفين الجز 

 بفكرىم و أرواحيم نحو فرنسا , فمم تكن المسرحيات العربية تّيميم في كثير أو قميل

في مسرحيات تعرض بالمغة الفصحى كثي ار من  الجزائريد جميرة الشعب لم تج

ضعف مستوى اّلمغة العربية الفصحى لمجزائريين لعدم تداوليا  ومرد ذلك . 1المتعة "

الفرنسية , إضافة إلى بعد قاعة المسرح عن  بينيم , وانشغاليم بمشاكميم مع السمطة

 األرياف. ّجميم فياألماكن التي يقطنيا الجزائريين إذ كان 

ولعل سبب زيارة فرقة جورج األبيض , األمير خالد الذي" بحكم وجوده بفرنسا 

عمى أّىمية المسرح في إيقاظ اأّلمة فطمب من الممثل المصري  فقد اطمع  راسةلّمد

المسرحيات لتمثيميا في الجزائر , منيا مسرحية  )جورج األبيض( أن يبعث لو ببعض

ومسرحية المروءة و الوفاء لخميل  مّحمد ّعفت المسرحي , ماكبث لشكسبير تعريب

األمير خالد في  اليازجي , ومسرحية شييد بيروت لمشاعر حافظ ابراىيم . و أسس

 اّلسنة نفسيا ثالث جمعيات فنية , قامت بتقديم عروض مسرحية و نشاطات طوال

 2".السنوات الاّلحقة

                                                           

 .60, ص2009, 1,التراث في المسرح الجزائري ,مكتبة االرشاد , الجزائري, ط دريس قرقوةا 1
 .37صالح لمباركة, مرجع سابق, ص  2
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ثقيفية في األوساط الشعبية و نجح وكان ىدفو إدراج فن المسرح ضمن الوسائل الت

ئرية و ذلك ببعث امن أ اردوا محاربة االستعمار و اّلنيوض بالدولة الجز  في ذلك مع

ئر معتمدين في ذلك عمى جميع الوسائل ابين أىالي الجز  روح المقاومة و نشر الوعي

و إعداد الوسيمة اّلفعالة لمترويج لمثورة  ثقافية كانت أو نّارية ," حيث كان المسرح

إيصال رسالتو  ليا ألّنو أقرب الفنون إلى روح اّلشعب و قد ارتو عمى ينالجزائري

 1". الوطنية و الفّنية حّتى و إن لم تكن سيمة

ئر ليّعبروا عن حياتيم و بيئتيم , ولذلك القد أنشا الفرنسيون " مسرحا فرنسيا في الجز 

ماعي الج ازئري مثل : العربي مسرحياتيم األولى تحمل أسماء من الواقع االجت كانت

المزابي والييودي و سالم والتومي و بابا ّعروج وخالد , ثّم أسماء  والبدوي والبربري و

و الكاىنة , باإلضافة إلى أسماء مّحمد و ّقدور  نسائية مثل : عائشة و الييودية

 الفرنسيين بما ال يقل عن ثالثة و وعيسى. وقد أوحت الجزائر لكتاب المسرحيين

االستعمارية  م( , مما ّأدى بالّقوات1925/1830أربعين مسرحية بين سنوات)

 الفرنسية إلى الّتفكير في بناء مسارح بمدية في كبريات المدن الجزائرية المحتمة

كالعاصمة و وىران و قسنطينة و ّعنابة و سطيف و باتنة و سكيكدة , وّتم تقديم 

عبد القادر في باريس( التي عرضت داخل ىذه المسارح كمسرحية ) عروض مسرحية

                                                           

 .9صالح لمباركة, المرجع نفسو, ص 1
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ومسرحية أسير اّلداي و مسرحية بابا ّعروج لصاحبيا  1842حتى في باريس سنة 

 1". مسرح العاصمة التي ّقدمت عمى خشبةJupin جوبيان  

ئريين و الكّتاب الفرنسيين ّكميا اّإن األعمال المسرحية ال مؤلفة من قبل الكتّاب الجز 

ئر باّلرغم من ركوده أثناء الثورة النشغال ان المسرحي بالجز كيان الف ساىمت في بناء

بمجريات الثورة و ترقب ما سيترتب عنيا , إلى  اّلشعب و القائمين عمى ىذا الفن

لينمو و يتّطور ىذا الّفن من كثرة  ئر مرحمة اّلنيضة بعد االستقاللاحين دخول الجز 

أيضا عمى تدوين  ما ساعد ئراالمسرحيات المؤلفة وعرضيا عمى كافة أقطار الجز 

 وحفظ البعض منيا .

كان مسرحا شعبيا , فقد رأى مصطفى زائر و ىذا ال يمنعنا القول ّأن المسرح في الج

المسرح في الجزائر في تمك الفترة )قبل االستقالل( قد ارتكز عمى  كاتب أن نشأة

 عنصرين اثنين ىما :

تّجسد في العروض الشعبية الجماىيرية و أداتو الغناء و  الجزائر" ّأن المسرح في 

 وغايتو التسمية و الترفيو و التثقيف . الفكاىة ,

                                                           

 5نقال عن أبو القاسم سعد اهلل , تاريخ الجزائر الثقافي ج.  23الح لمباركية , المرجع السابق, ص ص 1
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ّأن المسرح في الجزائر مسرح شعبي ارتجالي بعيد عن القوالب األدبية و الفّنية 

يعتمد عمى الموىبة و العفوية و لم يقترن أبدا بالمدارس األوروبية  اّلرسمية وىو أساسا

 ءة .احّتى الكتابة و القر  , وأصحابو عصاّميون يجيمون

و ىذا ما يجعمنا ال نعثر عمى نصوص مسرحية تم تمثيميا في تمك الفترة , بل ّربما 

و لم تّدون , ولم يعط لمتدوين اىتماما كبي ار من قبل المؤلفين و  لم تكتب أصال

ىذا حسب شيادة عاّللو  , 1" ".باّلمغة العّامية الممثمين , ألن جل المسرحيات كانت

أشار إلى أنو كان التمثيل يعتمد  ئري , إذانفسو الذي يعد رائدا من ّرواد المسرح الجز 

 2". عمى االرتجال , واّلنص المسرحي كان مرتبطا بالعرض فقط

وجدير بنا أن  وىذا جعل النص المسرحي يضيع و خاصة المّقدم باّلميجة العامية.

ئر و التي لم تمق اىتماما كبي ار أال و ىي افي الجز  نذكر حمقة ىّامة لممسرح

ئري بمسان فرنسي و قد تحدث عنو الباحث و المسرحي أحسن ثميالني االجز  المسرح

ئري الجديد و الذي قام بتأليفو مع مجموعة من االمسرح الجز  في كتاب مختارات من

من مضمون كتاب بالمائة  %70إذ ّأن "  المؤلفين الجزائريين المقيمين بالخارج ,

و يتّطرق أكثر إلى  ئري الجديد , ىو مضمون سياسيامختا ارت من المسرح الجز 

                                                           

 .46سابق, ص صالح لمباركة, مرجع  1
 مخطوطة –نقال عن مصطفى كاتب , النص المسرحي  47لمرجع نفسو , ص ,  2
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 المأساة الوطنية األخيرة , ليس من خالل الشعارات , بل بعمق و تحميل , ليجد

 القارئ رؤية واضحة .

وفي ىذا الصدد قال األستاذ )أحسن ثميالني( : إن الكاتب المغترب البعيد عن ارض 

من المأساة بينا الكاتب المغترب كان زاءا أوضح منا , ذلك أننا ّكنا ج يرى الوطن

 معنيا بيا وجدانيا .

, و عموما زائريعمى اّلرغم من ّأن الكتاب بالمغة الفرنسية , ّإال ّأنو مرتبط بالواقع الج

المكتوب بالفرنسية , ىو أكثر قربا من األدب المكتوب بالعربية زائري الج فإن األدب

 قربا ر شجاعة و جماال )حسب قول األستاذ(. أّلنو أكثر ّقوة و عمقا و, 

 و نصوص مسرحيات الكتاب ذات مستوى ارق ىا القاسي أحيانا , وىي ال تعني أبدا

 , ذلك ّأن المؤلفين تحكموا في الصنعة الفنية . االستعجاليتبعيتيا لألدب 

بالطابع اّلشعري منذ بداياتيا مع ئرية المكتوبة بالفرنسية تّميزت اّإن المسرحية الجز 

الجثة المطوقة و المرأة المتوحشة وكذلك في كتابات آسيا ّجبار ,  كاتب ياسين في

المسرح عندنا إلى االلتفات إلى ىذه اّلنصوص  كما دعا من جية أخرى , أىل

المسرح المياجر ليستفيد و  أن نستعيد ىذا -كما قال -واالستميام منيا , وعمييا 
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محضا رغم تعدد زائريا , ألن محتوى ىذا المسرح يبقى جالجزائريبو الجميور يتمتع 

 1".لغاتو

فيو مثل أي مسرح لّكنو مترجم إلى لغة غير لغتو األم و بالتالي فانتماءه واحد 

 لغاتو المكتوب بيا .  باّلرغم من تعدد

كما كانت ئر جذور تمتد إلى أعماق التاريخ , انستنتج مما سبق ّأن لممسرح في الجز 

أولى تّجمت في بعض التقاليد الشعبية , ثم تبمورت بعد ذلك إلى فن  لو بدايات

بعض اّلرواد و قياميم بتأسيس ىذا الّفن و إرخاء  مسرحي قائم بذاتو و ذلك بوقوف

قريبا إلى روح شعبو ما  ارتجاليا دعائمو , فقد كان المسرح الجزائري مسرحا شعبيا

خالل مواضيعو من  يج الثورة و نشر الوعي بين األىاليجعمو وسيمة ّفعالة في ترو 

 المختمفة و صموده ساىم في البناء الثقافي و األدبي لمجزائر إذ خطا نحو االزدىار

 . األدبية و الفنية الساحة في عالمية و عربية مكانة ليحتل ذلك بعد و اّلنمو

 مواضيع المسرح الجزائري:

تّنوعت مواضيع المسرح الجزائري باختالف القضايا المتداولة فيو, إذ ّشكمت بدورىا 

أنواع مستقمة من المسرح في الجزائري, وقد تّطورت المواضيع المسرحية واختمفت 

                                                           

مريم ن , من مختارات المسرح الجزائري الجديد السعي الى استعادة مسرح المياجر , جزايرس , نشر في  1
 2008/12/5 .المساء يوم 
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عمى ّمر الزمن, إذ ت طرح في كل فترة زمنية جديدة قضية جديدة فيقوم المسرح 

 ف في كل فترة من تاريخ الجزائر.بطرحيا وبالتالي ينتج لنا موضوع مختم

عرفت الجزائري نشاطا تأليّفيا كبيرا في الفن المسرحي 1954فقبل الثورة التحريرية 

ومن أبرز األدباء الذين كتبوا في المسرح الجزائري نذكر: عاّللو, رشيد القسنطيني 

 محي اّلدين باش تارزي, محمد الصالح رمضان, محمد التوري, أحمد توفيق المدني

 عبد الرحمن الجياللي ,أحمد رضا حوحو, محمد العيد آل خميفة, وغيرىم كثير.

و قد تميز مواضيع ىؤالء المتناولة في نصوصيم المسرحية خاصة المكتوبة قبل 

الثورة المجيدة بالطابع اإلصالحي و الديني واالجتماعي و كذلك التاريخي , فقد 

و الشعوذة والفقر و غيرىا من عالجت عدة قضايا ؛ كمشاكل األسرة و اّلدجل 

 : ما يميالمواضيع التي تيم المجتمع الجزائري, و التي نّميزىا في 

 المواضيع االجتماعية:  -1

"إن المسرح االجتماعي في الجزائر كان الغالب منذ البدايات األولى ليذا الفن, وقد 

ت ّعاللو و كانت الموضوعات الجتماعية ذات الِّسمة الشعبية البسيطة ىي موضوعا

رشيد القسنطيني ومحي الدين باش تارزي, وىم اّلرعيل اأّلول من رجال المسرح 

الجزائري, ثم تبعيم في ذلك كالذين أحبوا ىذا الفن واشتغموا بو, وان كانوا يعتمدون 

عمى االرتجال والعفوية في أعماليم المسرحية سواء باّلميجة الجزائري اّلدارجة أو 
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ّإال أنيم ّسمطوا الضوء عمى أىم القضايا التي تيم  1صحى" ,بالمغة العربية الف

 المجتمع الجزائري.

ومن بين المسرحيات اّلناجحة التي تناولت المواضيع االجتماعية وطرحتيا بأسموب 

كوميدي ساخر نذكر: مسرحية)امرأة األب( ألحمد بن ذياب ومسرحية )بوحدبة( 

وكذلك": )البارح و اليوم(, )ّنكار الخير(, )الفموس(, )دار الميابل(    لمحمد اّلتوري

)مصايب بوزيد(, )المشحاح(, )بوكريشة(, )الشباب الِّسكير(, )عالش رايك  تالف(, 

)فاطمة المقرونة(, )زعيط ومعيط ونقاز الحيط(, )دولة النساء(,)السحار(, )كيد 

 2اّلنساء(,.... " .

 :المواضيع التاريخية -2

" لقد حاول اّلنظام االستعماري في الجزائر قطع الصمة بين الجزائريين وتاريخيم 

الحاضر والّتميد حيث كانت محاوالتو من ّأيام االحتالل األولى طمس التاريخ العربي 

اإلسالمي واستبدالو بتاريخ فرنسا المتمدنة, ّإال ّأن إد ارك رجال اإلصالح في الجزائر 

َنّكبَون عمى تاريخ الجزائري القديمة لبعثو و إحيائو في كتابات ليذا السعي جعميمَ يْ 

مسرحية ّقدمت خصيصا لّمناشئة في المدارس التعميمية وكان ىدفيم األسمى ىو 

                                                           

 .129, ص 2007,  2ة , الجزائر , طصالح لمباركية , المسرح في الجزائر , دار البياء الدين ,قسنطين 1
 . 130نفس المرجع, ص  2
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وحتى يتخذون 1إحياء تاريخ اأّلمة واستحضار أبطالو لالقتداء بيم و اّتباع آثارىم" .

في الكفاح والمقاومة وعدم منيم أبطاال لكن من ماضي أجدادىم ليحذوا حذوىم 

االستسالم, ىذا ما سيشكل ليم حاف از ّقويا لمواجية االستعمار والتمسك بقيم 

 األجداد وتقاليدىم الموروثة.

و الكتابة في التاريخ القديم تستمزم معرفة ودارسة معَّمقة, كما تفرض عمى الكاتب أن 

ّلعل ّأول من تصدى لمثل يكون عمى دراية كاممة بتفاصيل األحداث و الوقائع, " و 

ىذه المواضيع أحمد توفيق المدني في مسرحية حنبعل؛ التي قدمتيا فرقة ىواة 

المسرح العربي التي أنشأىا محمد الطاىر فضالء, حيث قدمت عدة مسرحيات ذات 

االتجاه نفسو كمسرحية الّ صح ارء ليوسف وىبي, و الكاىنة لعبد اهلل ناقمي, و 

وىذه 2د البشير اإلبراىيمي , و روما لعبد الرحمن ماضوي" .الكاىنة األوراس لمحم

رِّسخت في تاريخ الجزائري القديم .  المسرحيات ّجسدت أحداثا تاريخية  

 المواضيع الدينية: -3 

لم يغفل رجال اإلصالح عن الجانب اّلديني فقد أولوا اىتماما كبيرا بالتراث العربي 

ات ذات الّ طابع الديني وذلك " بقصد اإلسالمي حيث قدمت الكثير من المسرحي

                                                           

 .137المرجع نفسو, ص 1
 .137.صالح لمباركية , المرجع السابق , ص 2
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إحياء مناسبات دينية بعينيا, كعيد المولد اّلنبوي, وعيد عاشوراء, و قدوم رمضان و 

 1انتيائو و اليجرة النبوية, وتاريخ الغزوات في اإلسالم كغزوتي بدر و أحد" .

و من بين ىذه المسرحيات نذكر مسرحية الخنساء لمحمد الصالح الصديق , و 

حية بالل بن رباح لمحمد العيد خميفة , و كذلك بعض عناوين مسرحيات مثل: " مسر 

, 2أميرة االندلس , صالح الدين , طارق بن زياد , األميرة شجرة اّلدر, ىارون اّلرشيد"

لكن جل ىذه المسرحيات ضاعت رغم ّأنيا قد عرضت في زمانيا عمى المسارح 

 الطبع في وقتيا. وذلك بسبب عدم اىتمام أصحابيا بالتوثيق و

ّأما بعد الثورة التحريرية" توقف المشتغمون بالمسرح الجزائري عن رسالتيم اّلنضالية, 

فكل الذين اىتموا بالتأليف و الكتابة والتمثيل , كانوا يواجيون اإلدارة الفرنسية و 

م قوانينيا الجائرة بكل عزم وثبات, وقد كان ليؤالء اّلرواد الفضل في بقاء عناصر تيت

بالمسر و تكافح من أجل بقائو, ومن ىؤالء األستاذ مصطفى كاتب الذي أنشأ فرقة 

أطمق عمييا اسم فرقة المسرح الجزائري, وقدمت ّعدة  1940مسرحية من اليواة سنة  

  1957.3أعمال داخل الوطن وخارجو حتى سنة 

لثورة و العمل " وقد تحدد العمل المسرحي ّإبان الثورة التحريرية, وىو المشاركة مع ا

عمى إبرازىا بأعمال فنية يكون المنطمق فييا الكفاح و مقاومة االستعمار , يقول عبد 
                                                           

 .نقال عن نصر الدين صبيان , اتجاه المسرح العربي في الجزائر 148المرجع نفسو , ص ,  1
 .149صالح لمباركة, مرجع سابق, ص  2
 .160سابق, صمرجع صالح لمباركة  3
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الحميم رايس: ّإن المسرح بالنسبة لنا يمثل إطار لمكفاح , ألن المسرح الج ازئري 

مسرح ممتزم يعمل في صميم الثورة , و إننا نمثل مسرحا شعبيا يعيش في حالة حرب 

اّلنسبة لنا نحن كفنانين ان نفكر و أن نفعل كمناضمين و في ىذه ومن الطبيعي ب

بمعنى أن  1المرحمة من الكفاح الوطني , إننا نترجم عبره واقع الشعب الجزائري " .

الثورة كانت اّلدافع األكبر لمكتابة في المسرح بيدف بعث روح المقاومة والكفاح ضد 

مسرح ىو كذلك نافذة لممفكرين يرمون من االستعمار , اذ يرى عبد الحميم رايس ّأن ال

خالليا بسيام الوعي والثورة عمى السمطة االستعمارية أّلنيم يقومون بترجمة واقع 

اّلشعب الجزائري وىو تحت وطأة االستعمار لذا وجب توجيو المسرح صوب الثورة 

 ّضد ىذا االستعمار لمتحرر من أغاللو.

لثورة و التي كانت تمثل ظرفا معينا , أّلن ومن بين المسرحيات التي ّألفت أثناء ا

مؤلفييا تمكنوا من تحويل فن المسرح إلى سالح يكافئ األسمحة اّلنارية نذكر: 

مسرحية ) مصرع اّلطغاة( لعبد اهلل الركيبي و مسرحية ) التراب( ألبي العيد دودو , 

 ومسرحيات )أبناء القصبة( و)دم األحرار( لعبد الحميم رايس.

 المواضيع السياسية: -4 

ّإن" القضايا السياسية العّامة كالبيروقراطية و المحسوبية و االنتيازية ىي التي 

استقطبت اىتمام المؤلفين المسرحيين الذين تابعوا حياة المجتمع الجزائري و رصدوىا 
                                                           

 .161المرجع نفسو, ص 1
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حيث كان ىدف المسرح السياسي في الجزائر ىو محاولة إنقاذ  1بكل أمانة و صدق"

و تحرير ّىويتو الثقافية من بقايا سياسة االستعمار و تحقيق سيادة الشعب. الشعب 

ونذكر كأمثمة لممسرحيات السياسية مسرحية ) الغولة( و)البوابون( لرويشد و مسرحية 

 ) االنتيازية ( ) محمد مرتاض( و كذلك ) في انتظار نوفمبر جديد( لجندي خميفة.

 :المواضيع الفكرية )أو الذهنية(  -5  

" لم تبرز الموضوعات الفكرية في الفن المسرحي في الجزائر ّإال في مرحمة متأخرة , 

و ىي موضوعات ولج الييا عدد قميل من الكّتاب الجزائريين, ألن الموضوعات 

الفكرية عادة ما تكون مّادتيا الخيال المّجنح أو الفمسفة العميقة أو موضوعات 

ال أن ىذه المواضيع تركز عمى الفكر و تؤثر مباشرة إّ  2ميتافيزيقية بعيدة عن الواقع" ,

في عقل المتمقي وتتناول أفكار تتّعمق بنفسيات اإلنسان وتناقض أحاسيسو و تضارب 

األفكار المتناقضة في العقل البشري. " ويبقى اّلنص المسرحي الذىني تجربة حاول 

اّ طمعوا عمى اآلداب بعض األدباء المثقفين الذين تّمرسوا عمى الكتابة المسرحية و 

وكمثال عمى ىذا النوع من المسرحيات  3الغربية, فأعجبوا بو و كتبوا عمى منوالو" .

نذكر مسرحية اليارب لمطاىر وطار "والتي ّعبر بيا عن مبادئ و إيديولوجيات كانت 

                                                           

 .199صالح لمباركة, مرجع سابق, ص 1
 .251صالح لمباركية , المرجع السابق , ص 2
 .252المرجع نفسو, ص 3
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" حيث طرحت قضية اليأس و 1961تتمخض في الجزائر قبل االستقالل سنة "

 المسرحية. القنوط البشري في ىذه

وىي نموذج  1971وكذلك مسرحية البشير ألبي العيد دودو, " التي ّألفيا سنة, 

لمتركيبة االجتماعية في الجزائر و التي اختمطت فييا القيم البالية بالقيم الجديدة و 

 1اإلفرازات المرضية التي أصابت المجتمع"

                                                           

 .267المرجع نفسو, ص صالح لمباركة,   1
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 7102المبحث الثالث: المسرح العربي دورة 

 مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة

 

اختتمت العروض المسرحية المتنافسة عمى جائزة الشيخ الدكتور سمطان بن محمد 

القاسمي حاكم الشارقة بتتويج العرض المسرحي المغربي "خريف" بجائزة أفضل 

ميرجان المسرح العربي في دورتو ضمن فعاليات  2017عرض مسرحي لمعام 

 .2017يناير  19 – 10التاسعة المنعقد بمدينتي وىران و مستغانم بالجزائر 
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و تنوعت فعاليات الدورة التاسعة من ميرجان المسرح العربي بشكل أوسع و كبير 

من كل الدورات السابقة حيث شمل عمى مدار تسعة أيام أنشطة و ندوات فكرية و 

قًا.ورش عمل و تكري  مات و عروض مسرحية قدمت تنافسًا كبيرًا و خّلا

يناير قد بدأ بحفل االفتتاح الذي استيل برسالة  10وكان اليوم األول من الميرجان 

و ألقاىا بمناسبة العاشر من يناير اليوم العربي لممسرح  2017اليوم العربي لممسرح 

 19اد إلقاءىا في حفل االختتام الفنان األردني حاتم السيد و ألقيت بالنيابة عنو ثم أع

 1يناير ليمة تتويج خريف المغربية بالجائزة.

وشممت فعاليات ميرجان المسرح العربي الذي تنظمو الييئة العربية لممسرح بالشارقة 

و يمثل تقميدا سنويا تمتزم بو عمى مستوى الوطن العربي وبالتعاون مع الديوان 

عروضا مسرحية كبيرة تم استيعابيا ضمن برنامج الوطني لمثقافة و االعّلم بالجزائر 

عروض  8عروض خاصة عرضت في الميرجان و  8الميرجان و كانت كالتالي : 

عروض التي تبناىا الميرجان ضمن  4مسرحية تنافست عمى جائزة القاسمي. و 

المسار الثالث )التنمية و الترقية( تميزت بتوجييا لممعاقين و التراث و المرأة قدمتيا 

فرق مسرحية من الجزائر و ُعمان و السعودية و السودان. و باإلضافة إلى عروض 

محمية من مسرح الشارع إذا توفرت الشروط المناسبة نظميا ديوان الثقافة و االعّلم 

 بالجزائر و ثمانية عروض قدميا المسرح الجامعي.

                                                           
1
  /https://diwanalarab.com 6665/:55/6، 69::5 ، الساعة،المذابي هايل   
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 ندوات فكرية:

ة ىدفت إلى تجديد روح وقدمت ضمن أعمال الميرجان مجموعة من الندوات الفكري

المؤتمر الفكري الذي ينطمق من خّلل المجال الفكري في الدورة التاسعة من ميرجان 

المسرح العربي )دورة عز الدين مجوبي( إلى أفق جديد في صياغة الندوات، من 

خّلل الندوات المحكمة )أربع ندوات( و الندوات التطبيقية )ندوتان( و ممتقيات 

ممتقيات( و الورش التدريبية )خمس دورات( أشرف عمييا اختصاصية )ثّلثة 

اإلشراف العام مسؤول المجال: د . يوسف عايدابي. و نسق وتابع ليا عبد الناصر 

 خّلف و أ . عمر فطموش..

 

صورة توضح جانب من الندوات العممية و النقدية التي أقيمت عمى هامش 

 بالجزائرالمهرجان العربي لممسرح في دورته التاسعة 
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وكانت الندوات المحكمة وعددىا أربع ندوات تبنت األولى أفضل ثّلثة من 

المتنافسين في مسابقة البحث العممي المسرحي و إصدار نتيجة الفوز بالمراتب 

الثّلث. و الثانية عن أفضل ثّلثة من المؤلفين المتسابقين في مسابقة تأليف النص 

الفوز بالمراتب الثّلث. و الثالثة عن أفضل  المسرحي الموجو لمطفل و إصدار نتيجة

ثّلثة من المؤلفين المتسابقين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجو لمكبار و 

إصدار نتيجة الفوز بالمراتب الثّلث. انتياءا بندوة حسم األمر في الحمقة الثانية من 

"ريادة النص )في الدورة السادسة( حول  2014المناظرة العممية التي بدأت عام 

العربي بين مارون النقاش و ابراىام دانينوس" و التي يتناظر فييا بشكل رئيسي 

 1.ركروح من الجزائاعيل من مصر، و الدكتور مخموف بو الدكتور سيد عمي اسم

وشممت الندوات أيضا مجموعة متنوعة وواسعة األفق و األىداف منيا ما طرح حول 

و مشاىد عن تجربة الشييدين عز الدين مجوبي  سؤال القطيعة و االغتيال وشيادات

و عبد القادر عمولة و شممت ىذه الصيغة ثّلث ىما: شييد المسرح الجزائري، عز 

 الدين مجوبي. و شييد المسرح الجزائري، عبد القادر عمولة.

و حين تضيق العبارة يتسع اإليماء. و أما الممتقيات االختصاصية فكانت ممتقى 

جامعي الجزائري. عقدت في مستغانم. و ممتقى المسارح الجيوية نجوم التمثيل ال

 الجزائرية. و ممتقى الميرجانات المستضافة.

                                                           
1
 هايل المذابي، مرجع نفسه. 
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ورشة النص المسرحي "الموجو لمكبار" بعد التأليف. الورشة الخاصة بالمسرح مع 

المكفوفين. تجربتان من الجزائر و سمطنة ُعمان. الورشة الخاصة بالمسرح السعودي 

جتماعي. الورشة الخاصة بالمسرح السوداني العمل عمى التراث. ورشة التغيير اال

 سنة. 12إلى  6المسرح الموجية لألطفال من 

كما و عقدت ندوات أيضا تتبع المؤتمر الفكري و جميعيا في مستغانم وكانت ندوة 

شييد المسرح الجزائري عز الدين مجوبي. ندوة شييد المسرح الجزائري عبد القادر 

 عمولة.

ندوة في النقد المسرحي لصالح كمية اآلداب و الفنون. ندوة في التمقي و الجماليات 

 البصرية لصالح كمية اآلداب و الفنون.

وقدمت في اليوم السادس و السابع ندوتان محكمتان أعمن فييما الفائزين بالمراتب 

 . و لجنة2016الثّلث في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجو لمكبار لمعام 

 –تونس. أ . مفمح العدوان  –أ . بوكثير دومة  2016تحكيم المسابقة لمعام 

مصر. إدارة الندوة : د . أنوال  –باإلضافة إلى الناقد د . مصطفى سميم  1األردن.

. ىزاع 2مصر. –. سعيد حامد شحاتة 1الجزائر و أما المتنافسون فيم  –طامر 

 –. البوصيري عبد اهلل 4مصر. –ني . محمود محمد القمي3األردن. –ضامن البراري 

 ليبيا.
                                                           

1
 .نفسه مرجع المذابي، هايل 
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وبالمثل تم تحديد مراتب الفائزين الثّلثة في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجو 

 –د. أياد السّلمي  2016. بمجنة تحكيم المسابقة لمعام 2016لألطفال لمعام 

فمسطين. وشارك فييا الناقد: أ . منصور  –العراق. و أ . فتحي عبد الرحمن 

 الجزائر. –األردن. و إدارة الندوة: د . أحمد منور  –العمايرة 

 و كان المتنافسون فييا :

 كنزة مباركي الجزائر. -1

 مصر -محمد أحمد مستجاب -2

 سوريا. –د.مصطفى عبد الفتاح  -3

 الجزائر. –دحو فروج  -4

 تدريبية ةورش

لتالي : ورشة و فيما يخص الورش التدريبية التي عقدت في مستغانم فكانت كا

ميارات التمثيل. ورشة مفاىيم اإلخراج. ورشة فن الماكياج و األقنعة. ورشة فن 

 اإليماء و التعبير الجسدي. ورشة النص المسرحي "الموجو لألطفال" بعد التأليف.

. ميارات التمثيل لمطمبة الجامعيين تأطير نادرة عمران / األردن. 1: كالتالي وكانت

 لمطمبة الجامعيين تأطير سميم الصنياجي / تونس.. مفاىيم اإلخراج 2
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. الماكياج و فنون األقنعة لفناني المسارح الجيوية الجزائرية تأطير ياسر سيف / 3 

 البحرين.

 . ورشة اإليماء لمطمبة الجامعيين تأطير سعيد سّلمة/ فمسطين4 

ين زيوال . المسرح مع المكفوفين لصالح مسرحيتي أوديب و المزار تأطير نور الد5

 المغرب. –

 -السعودية، تأطير لينا أبيض. –. المسرح و التغيير لصالح مسرحية أماني 6 

 مصر. –لبنان. تأطير خالد جّلل 

العراق.  –.المسرح و التراث لصالح حصان البياحة السودان تأطير عزيز خيون 7 

 . المسرح و األطفال لصالح أطفال مستغانم تأطير تأطير خالد الطريفي.8

 تونس. –.الكتابة لمكبار لصالح كتاب جزائريين، تأطير بوكثير دومة 9

 العراق. –. الكتابة لألطفال لصالح كتاب جزائريين تأطير د. إياد السّلمي 10

ونظم الميرجان معرضان عن الييئة العربية لممسرح األول في وىران و الثاني في 

بالييئة طيمة مسيرتيا و منذ أن  مستغانم احتفي فييما باإلصدارات المسرحية الخاصة

 تأسست.
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أعمال ميرجان المسرح العربي في اليوم التاسع بتتويج عرض خريف  تواختتم

المغربي و ألقى األمين العام لمييئة العربية لممسرح الفنان إسماعيل عبداهلل كممة 

الييئة وتم تكريم المبرزين و المتفانين في خدمة أبو الفنون ممن حضروا فعاليات 

 الميرجان من قبل وزارة الثقافة الجزائرية.

 

صورة إلختتام الدورات التدريبية عمى هامش المهرجان العربي لممسرح في دورته 

 التاسعة بالجزائر

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من ميرجان المسرح العربي شيدت ىذا العام طفرة 

عظيمة فيما يخص الجانب اإلعّلمي و الذي أشرف عميو و وجيو الفنان القدير 
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م و النشر بالييئة العربية لممسرح و بالتعاون مع الديوان غناام غناام مسؤول اإلعّل

 1الوطني لمثقافة و االعّلم بالجزائر.

 7102 لمموسم.. العربي المسرح مهرجان عروض الختيار العربية المجنة أعضاء 

 الجزائر في المقام

 

 

 أعضاء المجنة في المهرجان العربي لممسرح الختيار العروض

 :اآلتين الفنانين من العربي المسرح ميرجان عروض الختيار العربية المجنة تكونت

 .المغرب من زيوال الدين نور اليمين من -

 .العراق من خيون عزيز -
                                                           

1
 .نفسه مرجع المذابي، هايل 
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 . االردن من الطريفي خالد -

 .مصر من جّلل خالد -

 .لبنان من ابيض لينا -

 االعّلم مسؤول و عبداهلل اسماعيل االستاذ لممسرح العربية لمييئة العام األمين رفقة

 1غنام غنام  المسرحي الكاتب لمييئة“ والنشر

 :العروض المسرحية المتأهمة لممشاركة في المهرجان

 . خريف -1

خراج صميم حسب اهلل. رد زون   .العراق –إعداد وا 

 

 صورة لغالف مسرحية خريف المشاركة في المهرجان العربي للمسرح في الجزائر

 

                                                           
1
 /https://almasr7news.com/ 56/9/6665، 56:86الساعة،  
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 دوخة -2

خراج زىرة زموري   .تونس –تياترو  –تأليف وا 

 

 المشاركة في المهرجان العربي للمسرح في الجزائر دوخةصورة لغالف مسرحية 

 .المجنون -3

 .تونس –تياترو  –إخراج توفيق الجبالي . عن جبران خميل جبران 

 

 المشاركة في المهرجان العربي للمسرح في الجزائرصورة لعرض مسرحية المجنون  
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 .الزومبي والخطايا العشر -4

 .مسرح اليناجر . مصر –إخراج طارق الدويري 

 

المشاركة في المهرجان العربي للمسرح  الزومبي و الخطايا العشرة صورة لغالف مسرحية 

 في الجزائر

 . النافذة -5

 .إخراج مجد فضة. تأليف إيرينيوش إيريدينسكي . سوريا
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 المشاركة في المهرجان العربي للمسرح في الجزائر النافذةصورة لغالف مسرحية 

 .فندق العالمين -6

 .إخراج أحمد العقون. تأليف إيمانويل شميت. مسرح جيوي سكيكدة. الجزائر
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 المشاركة في المهرجان العربي للمسرح في الجزائر فندق العالمينصورة لغالف مسرحية 

 .زي الناس -

 .مصر –بريخت. مركز اإلبداع الفني إخراج ىاني عفيفي . تأليف برتولد 

 

المشاركة في المهرجان العربي للمسرح في  زي الناس صورة لغالف مسرحية  

 الجزائر
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 .القراب والصالحين -7

 –إخراج نبيل بن سكة. تأليف ولد عبد الرحمن كاكي. المسرح الجيوي العممة 

 الجزائر

دارة الميرجان االىتمام بمشاركة العرض  أوصت المجنة األمانة العامة وا 

 المغربي

 

المشاركة في المهرجان العربي للمسرح في  القراب و الصاحين صورة لغالف مسرحية 

 الجزائر

 

 المغربي يفوز بجائزة المسرح العربي بالجزائر "فخري "

 عمل ألفضل القاسمي محمد بن سمطان الشيخ بجائزة" خريف" المغربي العرض فاز

 الدورة في -(دوالر ألف 27 حوالي) إماراتي درىم ألف مئة وقيمتيا- عربي مسرحي
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 في الخميس أمس مساء فعالياتو اختتم الذي العربي المسرح لميرجان التاسعة

 .الجزائر

 ىوري، فاطمة الراحمة شقيقتيا وتأليف ىوري أسماء إخراج من وىو- العرض ويتناول

 المرأة وعّلقة بالسرطان، تصاب امرأة قصة -مومني وسميمة عزاوي بو فريدة وبطولة

 عمى الضوء يسمط كما العّلقة، ىذه عمى يطرأ وما المرض ىذا اكتشاف بعد بالرجل

 .إليو ونظرتو المجتمع في المريض الجسد

 نتيجة إعّلن كممة في عايدابي يوسف السوداني الكاتب التحكيم لجنة رئيس وقال

 سيل الجميع، وعقول قموب إلى الوصول في نجح" الفائز العرض إن المسابقة،

 من تجعل لم جمعاء، البشرية تمس بميغة قوية واضحة إبداعية رؤية لنا قدم.. ممتنع

 كل وتقاوم الحياة بقيم تتمسك التي لإلرادة نشيدا بل جانحا عويّل الحياة مغادرة

 ".األلم

 عرضا 33 من أكثر بمشاركة ومستغانم، وىران بمدينتي الميرجان فعاليات ودارت

 ومصر والمغرب وتونس الجزائر من عروض ثمانية الجائزة عمى وتنافس. مسرحيا

 الدين عز الراحل الجزائري المسرحي اسم الدورة وحممت والعراق، الكويت واألردن

 1995.1 عام اغتيل الذي مجوبي

                                                           
1
 https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/1/20/ 
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 لمثقافة الوطني الديوان إنتاج من" حب رحمة" أوبريت الختام حفل ضيوف وتابع

خراج واإلعّلم  عز الجزائري الثقافة وزير كرم الحفل وخّلل. الحاج آيت فوزية وا 

 مقرا الشارقة من تتخذ التي لممسرح العربية الييئة أمناء مجمس أعضاء مييوبي الدين

 .ليا

 إقامة اهلل، عبد إسماعيل لممسرح العربية لمييئة العام األمين أعمن الحفل نياية وفي

 1.تونس في لمميرجان العاشرة الدورة

 

                                                           
1
 https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/1/20/ 
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تسيير في األخير و إنطالقا من ما سبق و أن تناولناه في موضوع مذكرتنا و الموسومة بـ: 
 لممسرح الدورة التاسعة الجزائرو فإنو خمصنا إلى النتائج التالية:  الميرجان العربي 

تعـــــد ال اافـــــة التنهيميـــــة مـــــن أىـــــس رناصـــــر نجـــــاح ا دارة فـــــي تسســـــير منهومتيـــــا و   -1
 نشاطاتيا 

ال اافيــة فــي المتسســا  ال اافيــة الجزائريــة رمــى تكــريس روح المواطنــة  تعمــا النشــاطا  -2
 و تكريس الموروث الشعبي الجزائري

لــدا الشــع   ةالالماديــتســاىس ا دارة ال اافيــة فــي الجزائــر فــي ت بيــ  ال اافــة الماديــة و  -3
 الجزائري 

وير طــت تجســد ا دارة ال اافيــة فــي الجزائــر روح الشــع  الجزائــري و تعمــا رمــى تبنــي و -4
 الفنانين الجزائريين 

تكمن أىمية ال اافة التنهيمية فـي إنجـاح الميرجانـا  و الممتايـا  التـي بـدورىا تكـرس   -5
 ل اافة الشع  و تشجع رمى المحافهة رميو 

المسـرح رمـى المسـتوا العربـي في تطوير مسـتوا  يعد الميرجان العربي لممسرح ميما  -6
 وخزان لممواى  

تص  فـي إطـار تكـوين الفنـان بالدرجـة األولـى  إدراة الميرجانا النشاطا  التي تتبناى  -7
 و تنمية المتماي بالدرجة ال انية بحكس أن نشاطاتيا مفتوحة أماس المتماين 

 األطر التنهيمية المتبعة في نشاطا  المدرسة جيدة و ىو ما جعميا تحاق أىدافيا   -8
العامـة رمييـا مـن خـالا  الق  نشاطا  المدرسة نجاحا باىرا تجسـد فـي االنطبارـا    -9

 ما نشر في الجرائد و المجال  و مواقع التواصا 
فــي أطرىــا التنهيميــة أقصــى درجــا  المينيــة و االحترافيــة  إدارة الميرجــانتتبــع  -11

مــن خــالا إتبــاع ترســانة مــن الاــوانين التنهيميــة التــي تضــمن نجــاح التجربــة التســييرية 
 رمى مستواىا 



قائمة 
المصادر 
 والمراجع
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 الملخصات 

ٌحتاجبدورهالذيوكفءوناجحمسٌرإلىتحتاجمعقدةعملٌةالتسٌٌرعملٌةإن

تعد،حٌثالمؤسسةفًالقراراتخاذوالتسٌٌرالعملٌةفًتساعدهتسٌٌرٌةأدواتإلى

عنتعبرإذالجزائرٌةاإلدارةوتطورلنجاحاألساسٌةالمقوماتأحدالتنظٌمٌةالثقافة

فًوٌتبنونهاالعاملٌنبهاٌقتنعوالتًاإلدارةتتبناهاالتًالسلوكوقواعدالتصرفاتنمط

وطرقالتفكٌرأسالٌبلتشكلالزمنمعتترسخوممارساتطقوساتتضمنإذتعامالتهم،

القراراتواتخاذالعملإنجاز

 التنظيمية الثقافة تسيير، إدارة، العربي، المسرح: المفتاحية الكلمات

     The management process is a complex process that needs a successful and 

efficient course, which in turn needs management tools to help him in the 

management and decision-making process in the institution, where the 

organizational culture is one of the basic ingredients for the success and 

development of the Algerian administration as it expresses the pattern of 

behavior and rules of behavior adopted by the administration, which 

Employees are convinced of it and adopt it in their dealings, as it includes 

rituals and practices that take root over time to form ways of thinking and 

ways to accomplish work and make decisions 

key words: Arab theater, management, management, organizational 

culture 

Résumé 

Le processus de gestion est un processus complexe qui nécessite un cours 

réussi et efficace, qui à son tour a besoin d'outils de gestion pour l'aider dans 

le processus de gestion et de prise de décision dans l'institution, où la culture 

organisationnelle est l'un des ingrédients de base pour le succès et évolution 

de l'administration algérienne en ce qu'elle exprime le modèle de 

comportement et les règles de conduite adoptées par l'administration, dont les 

salariés en sont convaincus et l'adoptent dans leurs démarches, car il comporte 

des rituels et des pratiques qui s'enracinent au fil du temps pour former des 

modes de pensée et les moyens d'accomplir le travail et de prendre des 

décisions 

mots clés: Théâtre arabe, management, management, culture 

organisationnelle 

 

 





 


