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:  العامة المقدمة

 نابعة خارجیة ضغوطا الضخمة اإلداریة كالبَتكقراطیة اذلرمیة الطبیعة ذات الدكلیة احلكومیة ادلنظمات تواجو 
 كضغوطا الطابع، الدكلیة كالسیاسیة كاالجتماعیة االقتصادیة التغَتات صبلة يف كادلتمثلة اخلارجیة البیئة من

  .ضمنها ادلتواجدة ادلتعددة الثقافیة اخللفیات عن الناصبة الوظیفیة لتولیفة امردىا داخلیة
 اىتماـ إیبلء علیها یلـز األعضاء الدكؿ من السیاسیة كالضغوط اخلارجي زلیطها يف الكربل فمسؤكلیاهتا

 الثقافیة اخللفیات كل استیعاب من سبكنها متوازنة معادلة إغلاد أك التزاماتو تنفیذ بغیة الداخلیة لبنیتها متزاید
  .التحدیات مع بعقبلنیة التعامل أجل من التنظیمیة أىدافها ربقیق ضلو یقودىا متكامل بنائي ظلوذج خلق مع

 البلزمة اإلسًتاتیجیات كإعداد ىیاكلها بضبط ذلا یسمح انفتاحي فضاء كتوسیع ادلركنة لزیادة حباجة فهي
 .التغَتات ذلذه كاستجابة

 ادلتزاید الثقايف التعدد مع  التعامل كیفیة ىو    الدكلیة ادلنظمات داخل ادلطركح السؤاؿ  أصبح إثره كعلى
 جیدة مسعة ربقیق يف یساعد أنو كما للجمیع، متكافئة فرص لتوفَت كمنظور التنوع تر يف كاليت األعلیة

 كانت كذلذا التنظیمیة األىداؼ على تأثَت لو یكوف قد الثقايف التعدد ىذا لكن الدكِف، زلیطها يف للمنظمة
 باالندماج كالشعور الوظیفي كالرضا التنظیمیة الفعالیة :مثل التنظیمیة العملیات يف النظر إلعادة احلاجة

 .أعماذلا جدكؿ قمة يف إدارة كضعت الدكلیة ادلنظمات معظم أف الدراسات كأشارت

  ادلوظفوف یشعر مشًتكة ىویة خلق ىو ثقافیا ادلتنوعة الطبیعة ذات الدكلیة ادلنظمات یواجو الذم فالتحدم 
 ادلوارد إلدارة أكسع مسائل تعاًف اليت الشاملة االسًتاتیجیات على الًتكیز ضركرة مع باالنتماء، خبلذلا من

 .متنوعة عاملة بقوة االحتفاظ على تساعد أفضل كشلارسات الدكلیة البشریة

 جانب من كبَتة جهودا كالعشرین الواحد القرف من األكؿ كالعقد العشرین القرف من األخَت العقد كشهد
 االعًتاؼ إُف الرامیة دلبادرات فیا للشركع القرار كصناع البشریة ادلواردم كمدیر اإلدارة كمتخصصي األكادؽلیُت

 اعتمد الذم التقلیدم النهج من بدال ناجح إدارم بدیل إغلاد يف زلاكلة كقبوذلا الثقافیة باالختبلفات
 صلب يف خاصة األقلیات الستیعاب "االنصهار بوتقة"  یسمى ما أك كاالنصهار الذكباف إسًتاتیجیيت
 على للقضاء كطرؽ اإلغلايب العمل كبرامج الناشئة القانونیة كااللتزامات كالتشریعات اإلداریة ادلمارسات

 الثقافیة ىویاهتم حساب على كالًتقیة كالتقییم التوظیف يف اجلنسُت بُت ادلساكاة كربقیق العنصرم التمییز
 األقلیة ثقافة أعضاء بإجبار ادلعقدة ادلنظمات يف Multiculturalismالثقافیة التعددیة سلبیات كمعاجلة
 ."Cultural hegemonyالثقافیة باذلیمنة " یسمى ما أك لؤلغلبیة الثقافیة تطلباتع اَفـ للتكیف

 للتنوع ادلولدة Cultural differencesالثقافیة االختبلفات قبوؿ ذلجة يف التغَتا ىذ أدل كقد
 إغلاد من التمكن ىدفها اإلدارم الفكر يف جدیدة مدرسة بوادر جببلء Organizationaldiversityالتنظیمي



 

 

 تتمیز عادلیة بیئة يف الدكلیة ادلؤسسات كأداء الثقافیة اخللفیات ذكم األفراد مع التعامل كیفیة بُت موازنة
 طویلة عمل خطط كتنفیذ إداریة كتقنیات مفاىیم كتطبیق صیاغة تتطلب السریعة، كالدینامیكیة باحلركیة
 كتشمل متزاید ضلو على ادلتنوعة الثقافات تطرحها اليت كالفرص لتحدیات معا للتعامل األجل كقصَتة

 كالتحامل، التحیز كشلارسات رلموعات بُت العمل كمستویات الوظیفي، الرضا على الثقافیة التأثَتات
 من للتقلیل ككمحاكلة الثقايف التعدد اغلابیات من االستفادة هبدؼ اجملموعة كأداء كالفردیة التعاكف كدرجات
 .ادلطركحة السلبیات
 حل إُف هتدؼ اليت كالتنظیمیة االجتماعیة اذلندسة رلاؿ يف إغلابیة أداة بأهنا الثقايف التعدد إدارة كصفت

   .الدكلیة ادلؤسسات يف اجلماعة دینامیكیات مشاكل كمنع
 من للتمكُت الفرصة موظف لكل فیها ؽلكن اليت الظركؼ خلق ىو الدكلیة ادلؤسسة تواجهو الذم التحدم

 ادلشًتكة اذلویة دافع كربت اإلغلايب منطلق العمل من ادلؤسسة منها لتستفید إمكانیاتو كل طرح
Commonidentity. 

 

 البحث عنواف فإف النظرم ادلعطى شكل یأخذ الذم ك التقدٔف ىذا خبلؿ من : التعريف بالموضوع-1
دور سياسة التعدد الثقافي في إدارة الموارد البشرية في " :ب ربدیده مت الدراسة ىذه يف ادلعتمد

 ."المؤسسات الدولية
 :الدراسة إشكالية- 2

 بناء ضلو یسَت البحث كأف احلقیقة إُف الوصوؿ ىو األساسي العلمي البحث ىدؼ أف مسلمة من انطبلقا
 كاجلوانب ادلوضوع طبیعة تستدعي تقدـ ما إُف كباالستناد الدكلیة التنظیمیة الدراسات رلاؿ يف معرفیة تراكمیة
 : التاِفالنحو على اإلشكالیة طرح بو ادلرتبطة

 مشًتؾ تنظیمي بسلوؾ فعاؿ  إدارة ظلوذج بناء متنوعة ثقافیة تركیبة ربوم دكلیة دلؤسسة ؽلكن مدل أم إُف
أىدافها؟  بلوغ أجل من الثقافیة االختبلفات كل استیعاب من ؽلكنها
  : التالیة الفرعیة األسئلة من رلموعة اإلشكالیة ىذه عن كیتفرع

؟  كما التحدیات اليت تواجهها ؟ بإدارة ادلوارد البشریة ادلقصود ما1- 
؟  الدكلیة العمل بیئة على الثقافیة ادلتغَتات أثر ما ك ؟ تنظیمي كمعطى الثقايف بالتعدد ادلقصود ما- 2
 ىي ما ك ؟ منها الدكلیة ادلنظمة كموقف الثقافیة االختبلفات إلدارة ادلتبعة اإلسًتاتیجیات بُت العبلقة ما- 3

الدكلیة؟  البشریة ادلوارد إلدارة التنظیمیة ادلمارسات أىم
 عائقا یشكلادلؤسسات األجنبیة يف اجلزائر  داخل التنظیمیة ك الوطنیة الثقافة بُت الثقايف التقاطع ىل- 4

؟  ألىدافها ربقیقها أماـ
 :التالیة الفرضیات صیاغة ؽلكن فإنو الرئیسیة اإلشكالیة إُف  باالستناد:الدراسة فرضيات- 3

 .  ادلتنوعةالثقافیة الًتكیبة بطبیعة اغلابیا أك سلباادلؤسسات األجنبیة  موظفو یتأثر : األولى الفرضية- 



 

 

 التباینات مع تعاملها يف الدكلیة للمؤسسات اإلسًتاتیجیة ك التنظیمیة ادلمارسات تتعدد :الثانية الفرضية- 
 . الداخلیة بنیتها ضمن الثقافیة

 سلبا تنعكس ما بقدرادلؤسسات األجنبیة  موظفي بُت الثقافیة االختبلفات كجود تعدد :الثالثة الفرضية- 
 .التزاماهتا ك ترصبتها برامج ك ادلنظمة سلرجات مستول على إغلابیا ك

 
 :التالیة النقاط خبلؿ من العلمیة ادلوضوع أعلیة تنبع :أىمية الموضوع - 4

 شرح ك كتفكیك الدكِف ادلستول على كاإلداریة التنظیمیة للدراسات التنظَتم للجانب دراسة ىو البحث- 
 خلفیات من موظفُت مع تفاعلو خبلؿ من الدكِف للموظف اإلدارم السلوؾ ك الثقافة بُت التفاعلیة العبلقة
 بعرض كذلك الدكلیة للشركات التنظیمیة األىداؼ سلرجات على السلوكیات تلك كإفرازات سلتلفة ثقافیة
 .الدراسات لبعض احمللیة اإلسقاطات صبلة
 هتدؼ ك الدكِف ادلستول على التنظیمیة الدراسات میداف يف التنظَتیة ادلساعلات أىم عند الوقوؼ زلاكلة- 

 ادلتعددة الداخلیة بیئتها ضمن الدكلیة الشركات تواجهها اليت التحدیات دلواجهة الكفیلة األطر إلغلاد الدراسة
 . الثقافات

 القول إلدارة فعالة كمناىج تعتمد أف ؽلكن اليت الضركریة ادلتطلبات ربلیل ىو البحث من اذلدؼ إف- 
 .األكادؽلي االختصاص ذكم إلیها یستند ثقافیا ادلتنوعة العاملة

 النحو على ذكرىا كسیتم موضوعیة كأخرل ذاتیة أسباب إُف تصنیفها ؽلكن :الموضوع اختيار أسباب- 5
 :التاِف

 :الذاتية  األسباب-أ
 على تؤثر ككیف عملو بیئة إُف الثقافیة تراكماتو ػلمل أف للفرد ؽلكن كیف معرفة يف الباحثة الطالبة  رغبة-

 .ضمنو یعمل الذم اإلدارم احلیز أداء على مث كمن الوظیفي أدائو
ادلتعلقة  ادلوضوعات ىذه بدراسة لبلىتماـ فكریة نزعة نفسي يف كلد إدارة الدكلیة يف زبصصي رلاؿ  إف -

 . الدكلیة ادلؤسسات داخل التنظیمیة بادلمارسات
 

 : كاأليت كردت :الموضوعية األسباب -ب
 البیئة يف كتعامبلهتا ذلا اخلارجي العمل ضمن كانت الدكلیة ادلؤسسات تناكلت اليت الدراسات أغلب  أف -

 من تواجهها اليت كالتحدیات الدكلیةشركة ؿ الداخلیة البنیة االعتبار يف ألخذ دكنا فیها، تعمل اليت الدكلیة
 على قدرهتا مدل على ینعكس كأنو خاصة ادلتشعب الثقايف ادلزیج ىذا كل مع التعامل ككیفیة موظفیها

 .أىدافها ربقیق



 

 

 للمنظمات التنظیمي األداء على Cultural variables الثقافیة  ادلتغَتات كأثر الثقايف البعد خطاب تنامي-
 باإلمكاف كىل الدكلیة ادلؤسسة إدارة يف Cultural paralysis الثقايف بالشلل یسمى ما لتفسَت كمحاكلة

 كتوفیقي متكامل ظلوذج بذلك مشكلة الثقافات متعددة مؤسسة  خلق ضلو الثقافیة التولیفة ىذه كل توجیو
 .الثقافات كل یستوعب

 خاصة تناكلتو اليت للدراسات الضیق كاحلیز تنظیمي – اقتصادم كمنظور الثقايف التعدد إدارة منظور طرح-
 كخاصة الدكلیة ادلؤسسات داخل الثقافات عرب اإلدارة لدراسة جزئي غیاب مع الدكلیة األعماؿ إدارة رلاؿ يف

 .منها احلكومیة
 
 كفقا الدراسة تناكؿ مت ادلوضوعة الفرضیات ك ادلطركحة اإلشكالیة إُف استنادا :البحث خطة تبرير-6

 :خاسبة ك رئیسیة فصوؿ ثبلثة ك مقدمة من ادلكوف ك التاِف ادلنهجي للهیكل
 ضبط األكؿ ادلبحث يف مت  ادلوارد البشریة حبیثإلدارة العاـ اإلطار األكؿتضمن الفصل :األوؿ الفصل
أما ادلبحث الثآف .  إدارة ادلوارد البشریة كتطورىا التارؼلي عرب مركر الوقتمن لكل األساسیة كاألطر ادلفاىیم

كأخَتا ادلبحث الثالث الذم . فهو عبارة عن شرح ألعلیة ك أىداؼ إدارة ادلوارد البشریة غي ادلؤسسة الدكلیة
تناكؿ كظائف إدارة ادلوارد البشریة داخل ادلؤسسة اليت تساعد على السَت احلسن للمنظمات بشكل نظامي 

 .لتمكن من مواجهة التحدیات اليت تتلقاىا
 كإدارتو يف ادلؤسسات الثقايف  كالتنوعللتعدد كالنظرم أدلفاىیمي اإلطار معاجلة فستتم :الفصل الثانيأما يف 

الدكلیة كذلك من خبلؿ شرح مفهـو التعدد كالتنوع الثقايف كنشأة التعددیة الثقافیة كدكاعي االىتماـ هبا يف 
أما ادلبحث الثآف فتطرقنا لدراسة مراحل كمنظورات التعددیة الثقافیة يف ادلؤسسات الدكلیة . ادلبحث األكؿ

لنصل يف ادلبحث الثالث إُف اغلابیات كسلبیات التعدد الثقايف كمدل دكر سیاسة التعدد الثقايف يف إدارة .
 .ادلوارد البشریة 

 يف اجلزائر من األجنبیةيف كاقع ادلؤسسات  ادلتمثل ك للدراسة ظلوذج عن عبارة  كافالفصل الثالثكأخَتا 
 لبعض الشركات األجنبیة اليت سرد خبلؿ التعریف بالشركات األجنبیة كما مدل استقطاهبا يف اجلزائر مع

 . تنشط يف اجلزائر كمدل تطبیقها لتعدد الثقايف
 كإدارتو إداریة كظاىر الثقايف التعدد ربلیل ك كصف يف علیو اعتمد الوصفي ادلنهج:المنهج المتبع - 7

 مع تعاملها إطار يف الدكلیة ادلنظمات تنتهجها اليت ادلمارسات ك اإلسًتاتیجیات أىم عند كالوقوؼ بتحلیل
  .الثقايف التعدد
 من صبلة الدراسة اعًتضت فقد اإلنسانیة ك االجتماعیة البحوث من كغَته :الدراسة صعوبات 8-

 :بینها من لذلك زلفزا كانت بل البحث إصلاز دكف حائبل تقف َف لكن الصعوبات
 . الدكلیة ادلؤسسات داخل الثقايف التعدد إلدارة الدراسات ندرة- 
 .ادلوضوع حداثة كمردىا ادلواضیع ىذه دلثل أكادؽلیة عربیة أدبیات توافر عدـ- 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

اإلطار العاـ إلدارة الموارد 
 البشرية

في المؤسسات 
 
 
 



 

 

: مقدمة الفصل

ترتكز مهمة إدارة ادلوارد البشریة على العنصر البشرم ك الذم یعترب أشبن عناصر اإلدارة، حیث أف ىذا یعترب 

 فماداـ ىناؾ عمل كأىداؼ مطلوب اصلازىا فبل ̧حقیقة ال ؽلكن أف تغیب عن أم صاحب عمل أك مدیر 

بد أف یتم ذلك من خبلؿ آخرین، حیث إذا مت العمل من خبلؿ أجهزة ك آالت فاف العمل مثل األمواؿ 

كآالت ك اخلدمات ك ادلبآف ك األراضي، فإف اإلنساف مورد أیضا ك ادلهم أنو ادلورد الذم یقـو بتشغیل باقي 

. ادلوارد يف أم منظمة كیطلق على ىذا األخَت ادلوارد البشریة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  الموارد البشريةإدارةى إؿمدخل :وؿألالمبحث ا
 اإلداریُت كادلمارسُت لئلسًتاتیجیُت بالنسبة كإحلاحا أعلیة ادلوضوعات أكثر من البشریة ادلوارد موضوع یعترب
 كالبحث بالدراسة تناكلو يف تتقاطع رلاال أصبح فقد ، اإلداریة كادلؤسسات اجملتمعات مستول على

 كالتسیَت زبصصات عدة خبلؿ من االجتماع كعلم االقتصاد كعلم اإلدارة علم خاصة كثَتة زبصصات
 البشریة ادلوارد كإدارة

 .اٍف.....التنظیمي كالسلوؾ
 البشرم العنصر على االعتماد من البد بل التقدـ، لتحقیق كحده یكفي ال ادلادم العنصر فإف شك كبدكف
 دكف التنمیة عن احلدیث ؽلكن فبل التنمیة، عملیة يف الوقت نفس يف كالغایة الوسیلة كونو من انطبلقا
 إسًتاتیجیة، نظرة ذلا فعالة إدارة عرب حتما ؽلر ذلك ربقیق فإف مث كمن البشریة، ادلوارد تنمیة عن احلدیث

 ذلذا تناكلنا فإف كعلیو ,اإلسًتاتیجي ىاتو َفمعا رسم يف األساسي الشریك البشریة ادلوارد إدارة فیها تكوف
 عجلة دفع يف البشرم ادلورد أعلیة على التأكید ضمن یدخل كإظلا اجلدیدة، االكتشافات من یعد ال ادلوضوع
 .كالتطور التنمیة

 
 الموارد البشرية إدارةمفاىيم ومبادئ :المطلب األوؿ

نو األفكار ادلفاىیم بالرغم أكثر احلقوؿ العلمیة ك الفكریة اليت تباینت بشأ من یة ادلوارد البشرإدارةیعد مفهـو 
ف التطور الفكرم ذلذا احلقل من أ إذ األعماؿ إدارةمن حداثة االىتماـ بو قیاسا باحلقوؿ العلمیة األخرل يف 

 اليت استحوذت اإلنتاجیة قیاسا باالىتماـ الذم انصب على اجلوانب ادلادیة يف العملیة متأخرااالىتماـ جاء 
كلكن , كادلادة كَف یعطي العنصر البشرم اىتماما كبَتااآللةخرة على الًتكیز على تأيف بدایة القركف ادلاضیة اَف

ف تبلورت أالعقود من القرف العشرین كاحلادم كالعشرین ركز جل االىتماـ على العنصر البشرم سیما بعد 
 من اىتماـ كاسع النطاؽ إلیو ألت اجلودة الشاملة كما إدارةبشكل كاضح معاَف الفكر الشامل كتطور 

 (1).اخلصوص على كجو اإلنتاجیة األكلویة متمیزة بُت العناصر الفاعلة يف العملیة كإعطاءه اإلنسآفبالعنصر 
ككذا ,ف استمراریة كصلاح يف ظل بیئة عمل غَت مستقرة تتوقف على سلوؾ العاملُت كاجلودة كخدمة العمبلءإ

ف العنصر البشرم ؽلثل العنصر احلاكم يف ربقیق  أدكتاف كد أادلركنة يف التعامل مع الظركؼ ادلتغَتة فقد
 ادلوارد إدارة كتسعى ،التكیف مع ادلستحدثات التكنولوجیة كالتحدیات ادلتجددة يف داخل ادلنظمات احلدیثة

 ادلوارد إدارةكؽلكن تعریف   بیئة صحیة للتنظیمإغلادألفراد كاُف ا احلاجات الذاتیة للمنظمة كإشباع إُفالبشریة 
 اليت تسعى حلصوؿ ادلنظمة على احتیاجاهتا من ادلوارد البشریة اإلداریة كاجلهود األنشطةرلموع ":هناأالبشریة ب

 ."على مستول من الكفاءة كالفعالیةأىداؼ التنظیمیة بألجل ربقیق ا أعلیها من كتطویرىا كربفیزىا كاحلفاظ

                                                 

.    21- 20، ص 2004زلمد فبلح صاٌف، إدارة ادلوارد البشریة، حامد، عماف، سنة -(1 )



 

 

 عملیة االىتماـ بكل ما یتعلق بادلوارد البشریة اليت :" ؽلكن تعریف إدارة ادلوارد البشریة على أهنا
ك صیانتها ك , ربتاجها ادلنظمة لتحقیق أىدافها، كىذا یشمل اقتناء ىذه ادلوارد، ك اإلشراؼ على استخدامها

 (2)".احلفاظ علیها، ك توجیهها لتحقیق أىداؼ ادلنظمة كتطویرىا 
  فاألفراد سلتلفوف، لیس ,إف إدارة ادلوارد البشریة ىي تلك اإلدارة اليت توفق بُت األفراد كالوظائف

فقط يف الظاىر، كإظلا يف مبلزلهم كأعمارىم، كخرباهتم، كتعلیمهم كأمانیهم، كتطلعاهتم، كيف قدراهتم العقلیة، 
 .ك يف مقدرهتم على اكتساب ادلعارؼ كيف اذباىاهتم كبالتاِف إف سلوكهم ادلختلف عن بعضهم البعض 

كما زبتلف الوظائف اختبلفا كبَتا كیرجع قسم منو لطبیعة النشاط، ك من حیث احلجم كالنوعیة كادلسؤكلیة 
اليت تتضمنها كقد سبتد االختبلفات من حیث ادلواصفات كظركؼ أدائها كما ػلتاجو شاغلوىا من تدریب كما 

ك تأيت مهمة إدارة ادلوارد البشریة لتوفق بُت الفرد ك ,یعیشو من ظركؼ كاختبلؼ األفراد كتباین الوظائف
 .الوظیفة 

ك ىي ال بد أف تلم بصفات األفراد كخصائص ,كإدارة ادلوارد البشریة ىي اإلدارة ادلسؤكلة عن التوافق ىذا 
 (3).الوظائف ادلتاحة
 التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية :ي المطلب الثاف

  :نقدـ من خبلؿ ىذا ادلطلب سلتلف مراحل اليت مرت هبا إدارة ادلوارد البشریة
تتمیز ىذه ادلرحلة التارؼلیة بطرؽ اإلنتاج الیدكیة حیث كانت معظم السلع تصنع :قبل الثورة الصناعية-1

من مصانع صغَتة كيف بیت صاحب العمل، ففي نظاـ العبودیة اعترب العامل شلتلكات صاحب العمل یبیعو 
، ككانت السلطة ادلطلقة بید ادلالك مث تلي (4)كیشًتیو شانو شاف كل السلع، فبل حقوؽ قانونیة أك إنسانیة لو

ىذا النظاـ نظاـ الصناعة الیدكیة كفیو برزت فئة سبلك اخلربة كادلهارة،بدأت تعمل مقابل األجر الذم یعد 
األجر الكفاؼ،إُف أف جاء نظاـ الطوائف ك بو شكلت كل طائفة ذلا قانوهنا بوضع شركط الدخوؿ للمهنة 

. كأجورىم كمستویات إنتاجهم كؽلثل ىذا النظاـ احتكارا للصناعة أك احلرفة 
 ظهرت ىذه الثركة يف العاَف الغريب يف القرف الثامن عشر، كظهرت يف العاَف :مرحلة الثورة الصناعية -2

العريب يف القرنُت التاسع عشر كالعشرین كأىم ما كاف ؽلیزىا ظهور اآلالت كادلصانع الكبَتة كاستغنائها أحیانا 
عن العماؿ،كاحتیاجها أحیانا إُف عمالة متخصصة كما أدل ذلك إُف سوء ظركؼ العمل سعات العمل 
الطویلة، ضوضاء كأتربة ك أخبرة كغَتىا كما أدل األمر أیضا إُف رقابة كركتینیة العمل كساـ العاملُت كلقد 

. أظهرت ىذه الفًتة االحتیاج إُف ضركرة ربسُت ظركؼ العاملُت
 : شهدت ىذه ادلرحلة أحداثا أثرت على إدارة األفراد كمن أبرزىا:مرحلة القرف العشرين -3

                                                 

.   28، ص 2004نشر جلامعة قادلة، سنة اؿضبداكم كسیلة، إدارة ادلوارد البشریة، مدیریة -(2)
.    17، ص 1422- 2001مهدم حسن زكیلف، إدارة ادلوارد البشریة، دار الفكر للطباعة كالنشر ك التوزیع، الطبعة األكُف، سنة -(3)
عوف شعباف، تسیَت ادلوارد البشریة يف ادلؤسسة االستشفائیة، شهادة ماسًت كلیة العلـو االقتصادیة، التسیَت، كالعلـو التجاریة، مستغاّف، دفعة -(4)

 .    03، ص 2012- 2011



 

 

كالذم تقًتف باسم فرید یریك تایلور الذم اىتم بإنتاج أقصى حد شلكن من خبلؿ :اإلدارة العلمية -أ
رلموعات العمل اليت یشرؼ علیها، حیث قاـ بدایة ذباربو ادلشهورة يف رلاالت رفع الكتل ادلعدنیة، كقطع 

. ادلعادف
 كقد اعتربت إدارة علمیة كوهنا الطریق ̧كمن نتائجو إدراؾ باف اإلدارة ؽلكنها أف تكوف علما لو قوانینو كمبادئو 

دلعاجلة مشاكل اإلدارة حیث بُت تایلور أف اإلدارة ادلسؤكلة عن اختیار العاملُت كتدریبهم على كیفیة أداء 
العمل، فبالرغم من النتائج اليت توصل إلیها تایلور يف زیادة اإلنتاج إُف أف ادلدرسة ذباىلت العامل اإلنساف 

 (5).يف العمل
خبلؿ احلرب العادلیة األكُف كمع تضخم اإلنتاج إذ ربتم على اإلدارة توفَت :الحرب العالمية األولى- ب

احتیاجاهتا من العاملُت رغم ظركؼ احلرب كما سببتو من نقص يف عرض القول العاملة، كلذا فقد فكرة 
. اإلدارة كجبدیة يف إنشاء إدارات متخصصة تتوُف إدارة أنشطة األفراد

كرغم ما مر على اإلنساف من خبلؿ ىذه ادلسَتة التارؼلیة فقد استمر اىتماـ اإلدارة مًتكزا على رفع الكفاءة 
. اإلنتاجیة لؤلفراد

بعد الًتكیز على األسالیب ادلادیة لرفع الكفاءة اإلنتاجیة جاءت ىذه :مدرسة العالقات اإلنسانية - ج
إلتوف مایو على كجو التحدید إف معاجلة ادلشاكل ادلتعلقة   فقد رأل̧ادلدرسة كركزت على اإلنساف كحاجاتو 

 اىتمت ىذه ادلدرسة بالًتكیز على تدریب ̧باإلنتاجیة ؽلكن معاجلتها عن طریق االىتماـ بالعنصر اإلنسآف 
. ادلشرفُت على أساس ادلعاملة اإلنسانیة للقول العاملة

خبلذلا استمر الًتكیز على العنایة باإلنساف ك الذم ىو زلور اإلنتاج ك بالتاِف :الحرب العالمية الثانية - د
 (6).أكجبت العنایة بإدارة األفراد

 

 

 

 

 

                                                 

، ص 1994، الطبعة األكُف، عماف، داال رلدالكم، سنة اإلنسانیةأضبد مهدم حسن زكیلف، إدارة األفراد يف منظور كمي كالعبلقات -(5)
11   .

 .12، ص مرجع سبق ذكرهأضبد مهدم حسن زكیلف، إدارة األفراد يف منظور كمي كالعبلقات االنسانیة، -(6)



 

 

أىداؼ و أىمية إدارة الموارد البشرية :المبحث الثاني
إف أعلیة كجود إدارة فعالة للموارد البشریة نابع من إمكانیة مساعلتها يف صلاح ادلنظمة من خبلؿ معرفة ربقیق 

: أىدافها كربدید أعلیتها كاليت نذكر منها ما یلي
 .أىداؼ إدارة الموارد البشرية:المطلب األوؿ

من خبلؿ الوظائف اليت سبارسها إدارة ادلوارد البشریة ؽلكننا أف نستنتج ىدؼ ىذه اإلدارة الذم تسعى إُف 
  :ربقیقو كالذم یتجسد فیما یلي

 :EFFICIENCYتحقيق الكفاءة اإلنتاجية  -1

یتم ربقیق اإلنتاجیة من خبلؿ دمج ادلوارد البشریة مع ادلوارد ادلالیة اليت سبتلكها ادلنظمة، لتحقیق 
االستخداـ األمثل ىذه ادلوارد اجملتمعة اليت تسمى بادلدخبلت على اعتبار أف ادلورد البشرم ىو الذم 

ك على مستول أدائو ككفاءتو یتوقف حسن ىذا  (اٍف...ادلواد، آالت، التكنولوجیا)یستخدمها 
̧ بالكمیات كادلواصفات ادلطلوبة كبأقل تكلفة  (سلع، خدمات)االستخداـ الذم ینتج عنو سلرجات 

فالعنصر البشرم ىو ادلسؤكؿ عن ربقیق الكفایة اإلنتاجیة من خبلؿ تعظیم ادلخرجات كزبفیض تكلفة 
ادلدخبلت كىنا یربز دكر إدارة ادلوارد البشریة من خبلؿ ما تقـو بو من كظائف كشلارسات ذبعل ادلورد 

البشرم مؤىبل، مدربا، زلفزا، لدیو كالء ك انتماء للعمل كللمنظمة اليت تصبح من خبللو قادرة على 
 .األداء بإنتاجیة العالیة 

 :EFFECTIVNESSتحقيق الفعالية في األداء التنظيمي  -2

الكفایة اإلنتاجیة لوحدىا ال تكفي لتحقیق النجاح كادلنافسة كالبقاء للمنظمة فتحقیق سلرجات بكفایة عالیة 
غلب أف یكوف دبستول عاِف  (ادلدخبلت)من خبلؿ استخداـ كفؤ للموارد  (أقل تكلفة +مواصفات+كمیة)

اخلدمات ادلقدمة للزبائن  (ادلخرجات)من اجلودة لتحقیق الرضا لدل عمبلء ادلنظمة أم أف یليب ادلنتج 
 احتیاجاهتم كرغباهتم كتوقعاهتم كمعاملتهم معاملة حسنة، فادلنتج كاخلدمة اجلیداف لیس من كجهة نظر ادلنظمة

 نظر الزبوف كىنا یربز دكر إدارة ادلوارد البشریة بقیامها حبمبلت تدریب كتوعیة للموارد البشریة (7)بل من كجهة
حوؿ أف مسألة اجلودة كالرضا لزبائن مسألة يف غایة األعلیة كأف خدمة العمبلء الرضا كالسعادة ذلم ىي 

 فاجلمیع غلب ̧مسؤكلیة كل من یعمل يف ادلنظمة فبقاؤىا يف حقل ادلنافسة السوقیة یتوقف على ىذا الرضا 
 .أف یكوف يف خدمة عمبلء ادلنظمة
 :    كىناؾ أىداؼ أخرل تتمثل يف

أم تطبیق أىداؼ اجملتمع بتشغیل األفراد حبسب قدراهتم مع ما یسمح : األىداؼ االجتماعية -1
 .بالتطور كالنمو طبقا لتشریعات كقوانُت العمل كالعماؿ كخلق جو مریح ذلم كضبایتهم من األخطار

                                                 

-29، ص 2005، دار كائل للنشر، حلب، الطبعة األكُف، سنة -بعد اسًتاتیجي– عمر كصفي عقیلي، إدارة ادلوارد البشریة ادلعاصرة -(7)
30  . 



 

 

 أم تؤدم كظیفتها بشكل مًتابط مع بقیة الفركع يف ادلنظمة كتقدٔف النصح :األىداؼ التنظيمية -2
 .كاإلرشاد فیما یتعلق بشؤكف األفراد يف ادلنظمة

 قیاـ إدارة ادلوارد البشریة بالوظائف اخلاصة هبا كادلتعلقة باألفراد العاملُت يف :األىداؼ الوظيفية -3
 .ادلنظمة كفقا حلاجاهتا

 أم إشباع رغبات كحاجات األفراد كوهنم عنصرا مهما يف العملیة :األىداؼ اإلنسانية -4
 (8).اإلنتاجیة

. أىمية إدارة الموارد البشرية: المطلب الثاني
تؤكد ادلدارس العلمیة يف إدارة األعماؿ على أعلیة ادلوارد البشریة بالنسبة للمنظمة سواء باعتبارىا مورد 

إسًتاتیجي أك كوظیفة مساعدة على ربقیق الوظائف ادلرتبطة بنشاط ادلنظمة أك كإدارة تساعد على ربقیق 
 فتحسُت مردكدیة ادلنظمة ̧األىداؼ اإلسًتاتیجیة بفضل تعظیم االستفادة من الكفاءات ادلتوفرة يف ادلنظمة 

مرتبط الیـو بتحسُت قدرة ككفاءة مواردىا البشریة لذلك أصبح االستثمار يف ىذا ادلورد اإلسًتاتیجي أحد 
. العناصر األساسیة لبقاء كصلاح ادلنظمات

كىو األمر الذم یوضح ضركرة أف یغَت مسَت ادلوارد البشریة نظرتو كتصرفو ذباه ادلوارد البشریة فعوض 
، غلب أف یقـو بتسیَتىا كاالىتماـ هبا ألهنا …ادلادیة، ادلالیة، ك اإلعبلمیة:استعماذلا كبقیة ادلوارد األخرل

 (9).تشكل مورد دینامیكي متغَت باستمرار

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.    24، ص 2003علي زلمد ربابعة، إدارة ادلوارد البشریة، دار صفاء للنشر كالتوزیع، عماف، األردف، الطبعة األكُف، سنة -(8)
 .  29، ص مرجع سبق ذكرهضبداكم كسیلة، إدارة ادلوارد البشریة، -(9)



 

 

. وظائف تحديات التي تواجو إدارة الموارد البشرية :المبحث الثالث
. وظائف إدارة الموارد البشرية: المطلب األوؿ

لقد بدأت إدارة ادلوارد البشریة كالزالت يف بعض ادلؤسسات كاجملتمعات سبارس أعماؿ مكتب االستخداـ،أك 
مكتبا للتوظیف یقـو بتعیُت العاملُت كحفظ سجبلهتم كالتأكد من قانونیة تعیینهم كقد ساعلت حداثة ىذا 
الفرع من ادلعرفة الذم َف یبدأ البحث فیو بصورة جدیة إال يف اخلمسُت عاـ ادلاضیة إُف عدـ إعطاء األعلیة 

الكافیة لو كربدید كظائفو، كما اختلف كتاب اإلدارة يف تعیُت حقوؽ ككاجبات ىذه اإلدارة إال أف ىذا 
احلصر لواجباهتا ال یتفق ك احلقیقة القائلة أف العبلقات االستخدامیة ما ىي إال عبلقات دینامیكیة متطورة 

 اجملتمع اقتصادیا كسیاسیا كاجتماعیا كإدارة ادلوارد البشریة زبتلف من مؤسسة ألخرل طبقا لطبیعة (10)كتطور
تلك ادلؤسسات كتطور التنظیم االجتماعي الذم یهیمن على أقطار الدنیا إال أف ذلك ال ؽلنع من رسم 

.  سبارس ىذه اإلدارة نشاطاهتا من خبلذلا̧اخلطوط األساسیة 
زبتلف طبیعة ادلهاـ ادلوكلة إلدارة ادلوارد البشریة باختبلؼ ادلنظمة كطبیعة نشاطها كحجمها كمستول تطورىا 

 :كؽلكن تصنیف ادلهاـ إُف
.  تتعلق بتخصص كظیفة ادلوارد البشریةةكظائف فٍت- 
 .ظائف إداریة تساعد على تنفیذ ادلهاـ الفنیة إلدارةك- 
 :الوظائف الفنية- 1

كتتعلق بالوظائف الفرعیة ادلتخصصة إلدارة ادلوارد البشریة كتشمل تأمُت كهتیئة قوة العمل كمكافأهتا تطویرىا، 
 :ضبایتها كإجراء البحوث كالدراسات لتغیَت كتطویر ىذه األنظمة كتشمل ىذه الوظائف ما یلي

 معرفة ادلتطلبات األساسیة لكل كظیفة كاخلصائص الفردیة األفراد :تحليل وتوصيف وتصميم الوظائف-
 .ادلناسبُت ذلا

 ربفیز ادلًتشحُت ادلناسبُت على تقدٔف طلباهتم،اختیار ادلًتشحُت :االستقطاب واالختيار والتعيين - 
 .ادلبلئمُت للوظائف الشاغرة كتعیینهم 

 .كسلوكیاهتم  دبعٌت االىتماـ بتدریبهم كتنمیة مهارهتم كتغیَت اذباىاهتم:تكوين وتطوير العماؿ - 
 دبعٌت التعرؼ على االختبلفات بُت األفراد كتوجیههم إُف السلوؾ اإلغلايب :توجيو وتحفيز العماؿ - 

 (11).كمكافئتهم على أدائهم
 أم االىتماـ بادلستقبل الوظیفي األفراد كاىتماماهتم ادلهنیة على ادلدل :تسيير المسارات الوظيفية- 

 .الطویل
 . معرفة مستول أداء كل عامل مقارنة بالعمل ادلطلوب منو:تقييم أداء العماؿ- 

                                                 

.    18مهدم حسن زكیلف، إدارة ادلوارد البشریة، مرجع سبق ذكره، ص -(10)
 .  32، ص مرجع سبق ذكرهضبداكم كسیلة، إدارة ادلوارد البشریة، -(11)



 

 

 .مكافأة األفراد على أساس أعلیة الوظائف اليت یقوموف هبا كمستویات أدائهم:نظاـ الدخل- 
 :الوظائف اإلدارية- 2

 :إف إدارة ادلوارد البشریة تشًتؾ كبقیة اإلدارات بوحدة الوظائف اإلداریة كىي
 .    الرقابة– التوجیو –التنظیم–التخطیط 

حیث البد لكل إدارة مهما كاف نوعها أف تضع اخلطط للعمل على ربقیق أىدافها كعلى ضوء الظركؼ اليت 
 .   ػلتمل أف تسوء مستقببل 

                                                    
 :Managerialfanctions:الوظائف اإلدارية -3

ال تقتصر كظائف إدارة ادلوارد البشریة على األعماؿ الفنیة فقط بل تتضمن أیضا األعماؿ اإلداریة ادلتمثلة يف 
التخطیط كتنظیم كالتوجیو كادلتابعة شأهنا يف ذلك شأف اإلدارات األخرل يف ادلنظمة إذ البد لكل إدارة أك 
كحدة إداریة يف ادلنظمة أف تضع خطط اليت ربقق ذلا األىداؼ اليت أنشئت من أجلها كأف تضع التنظیم 

الذم ؽلكنها من القیاـ بتنفیذ تلك اخلطط كالسیاسات كالربامج كصوال إُف ربقیق أىدافها، كأف تقود كربفز 
كترغب كتوجو نشاطات العاملُت ضلو ربقیق اذلدؼ كأف تقـو بعملیة الرقابة لغرض التأكد من أف األعماؿ 
تتم كفقا للخطط كالسیاسات كالربامج احملددة سلفا مث تصحح االضلرافات اليت ربدث أثناء أك بعد تنفیذ 

 (12).األعماؿ اليت سبارسها
: كؽلكن ترتیب كظائف ادلوارد البشریة كما یلي 

 .زبطیط ادلوارد البشریة -
 .إدارة تدفقات العمل كربلیل الوظائف -
 .اختیار ادلوارد البشریة -
 .إدارة األداء كتقوؽلو -
 .دكافع العمل كرضا العاملُت -
 .تدریب كتطویر العاملُت -
 .(إدارة ادلهنة )التخطیط كالتطویر ادلهٍت  -
 .أنظمة األجور كالركاتب -
 .أنظمة الفوائد -
 .عبلقات العمل -

                                                 

، دار الكتاب العادلي، عماف، األردف، عاَف الكتب احلدیث ابرید، -مدخل اسًتاتیجي- مؤید سعید ساَف، عادؿ حرحوش صاٌف، إدارة ادلوارد البشریة-(12)
.    27، ص 2006األردف، سنة 



 

 

 .انضباط العاملُت -
 .السبلمة ادلهنیة كاألمن الصناعي -
 (13).نظاـ معلومات ادلوارد البشریة -

. التحديات التي تواجو إدارة الموارد البشرية:المطلب الثاني
كاجهت إدارة ادلوارد البشریة العدید من التحدیات اليت تفرض على مدیرم ادلوارد البشریة مواجهتها بفعالیة 
: من خبلؿ السیاسات كاالستخدامات ادلبلئمة كؽلكن تصنیف ىذه التحدیات إُف ثبلث رلموعات كىي 

. البیئیة كالتنظیمیة كالدائمة ادلرتبطة بالعاملُت أنفسهم
 

 :Enironmental challengeالتحديات البيئية  -1
 كنظرا إُف أنو من الصعوبة ̧تتمثل ىذه التحدیات جبمیع متغَتات البیئیة اخلارجیة للمنظمة كادلؤثرة على أدائها 

السیطرة ادلباشرة على ىذه ادلتغَتات من قبل ادلنظمة فبل بد من التحسب كاالحتیاط ادلسبق من خبلؿ 
عملیات التحلیل البیئي ادلتضمنة ربلیل الفرص كالتهدیدات كزلاكلة تقلیل ىذه التهدیدات كاغتناـ الفرص 
كما كأنو البد من االستجابة السریعة ذلذه ادلتغَتات البیئیة عن طریق الربامج ادلناسبة، كمن أىم ادلتغَتات 

البیئیة اخلارجیة ادلتغَتات االقتصادیة كالقانونیة كالتنوع يف قوة العمل كادلهارات، ككذلك التغَت يف القطاعات 
االقتصادیة باذباه زیادة أعلیة قطاع اخلدمات قیاسا بالقطاع الصناعي كاالذباىات ضلو العودلة كیتطلب كل 

نوع من ىذه التحدیات سیاسات مرنة سریعة هبدؼ التقلیل من ادلخاطر ادلتمثلة بكلفة ادلوارد البشریة كعدـ 
 فعالیة سیاسات استثماراهتا، إف السعي خلفض تكالیف ادلوارد البشریة یكوف من خبلؿ سیاسات التشغیل

الوقيت أك اآلِف كذلك عندما یكوف نشاط ادلنظمة يف قمتو، إذ ربتفظ بقائمة الكفاءات ادلتقدمة للعمل 
 . لدیها، كتقـو باالتصاؿ هبم عند احلاجة

كما كتواجو إدارة ادلوارد البشریة التنوع أك ادلزیج من ادلوارد البشریة من خبلؿ سیاسات التشغیل ادلتوازف كفق 
العمریة ككذلك اجلنس كالعرؼ كالقومیة كيف ظل القوانُت كالتشریعات احملددة حیث تتم ادلوازنة بُت الفئات 

العودلة اليت تعد حالیا كاحدة من التحدیات ادلهمة كادلؤثرة على ادلوارد البشریة، البد من سیاسات 

                                                 

.   73، ص 2010نورم منَت، تسیَت ادلوارد البشریة، دیواف ادلطبوعات اجلامعیة، سنة -(13)



 

 

 البشریة الكفؤة كادلدربة كفق العامة مع بناء قاعدة متینة من ادلواردكإسًتاذبیات مناسبة أعلها تطویر الثقافة 
 (14).حاجات البیئات ادلتنوعة كادلختلفة

 :Organizational challengerالتحديات التنظيمية -2

تتمثل ىذه التحدیات بادلتغَتات الداخلیة للمنظمة كاليت یسهل على اإلدارة توجیهها كالسیطرة علیها، إذ أهنا 
 .ترتبط مباشرة بالعملیات التشغیلیة للمنظمة

كأىم تلك التحدیات اليت البد من مواجهتها ك التحسب ذلا ىي حاجة ادلنظمة للموقع التنافسي كمشاكل 
 .زبفیض القول العاملة يف ادلنظمة كاستخداـ فرؽ اإلدارة الذاتیة كاحلاجة للثقافة تنظیمیة قویة

إف احلاجة للحصوؿ على ادلوقع التنافسي یتطلب الًتكیز على الكلف كالنوعیة فمن ادلعركؼ أف كلفة ادلورد 
 من إصباِف الكلف يف ادلنظمات ذات الكتابة %36البشرم يف ادلنظمة تكوف كاضحة كتًتاكح بُت حد أدْف 

 كحد أعلى يف ادلنظمات ذات الكثافة العالیة يف االستثمار البشرم لذلك فمن ادلهم %80العالیة من رأمساؿ 
: إغلاد طرؽ مناسبة لزیادة فاعلیة ادلنظمة كقابلیتها التنافسیة يف رلاؿ ادلورد البشرم كمن أعلها 

 .استخداـ األنظمة التحفیزیة ادلرتبطة باإلبداع -
 .استخداـ اجلودة من خبلؿ تطبیقات إدارة اجلودة الشاملة -
 .خلق القدرات ادلمیزة من خبلؿ سیاسات االختبار كالتعیُت كالتدریب كالتطویر -

  :Indirdual challenger:التحديات الفردية -3
تتضمن ىذه التحدیات صبیع القضایا اخلاصة بالعاملُت ك القرارات ادلرتبطة هبم، كمن أىم ىذه التحدیات 

التطابق بُت الفرد كادلنظمة كادلسؤكلیة االجتماعیة لتدعیم أخبلقیات العمل ككذلك التهدیدات اليت 
العاملوف بسبب زبفیض قوة العمل كإعادة ىیكلة ادلنظمة نتیجة لذلك یتطلب التوافق كالتطابق (15)یواجهها

بُت الفرد كادلنظمة إسًتاذبیات كسیاسات لزیادة دمج العاملُت مع قیم الفرد كادلنظمة كجذب الكفوئُت منهم 
 .للعمل كاالستمرار مع ادلنظمة

إف مهمة التوافق أصبحت احملور الرئیسي لعمل ادلدرین يف ظل البیئة ادلتغَتة كادلنظمات سریعة النمو كالتطور، 
إذ أف مثل ىذه ادلنظمات تتطلب قوة عاملة دبواصفات عالیة يف استجابتها للتغَت كربملها للمخاطرة كانطبلقا 

من كل ذلك فإف العدید من ادلنظمات ادلعاصرة تبنت مبادئ ككضعت معایَت یستند علیها العاملوف يف 
ىذه ادلبادئ كادلعایَت البد أف تنطلق من تصورات كتوجهات العاملُت للتقلیل ، أدائهم كعملهم مع ادلنظمة

 (16).من ردكد الفعل السلبیة ذباه ادلنظمة
                                                 

 2009 لتسیَت ادلوارد البشریة، دفعة اإلسًتاتیجیة اإلدارةجیبلِف زلمد،  ك مذكرة زبرج لنیل شهادة لیسانس، زبصص علـو اقتصادیة، كتاب عبد الرضباف-(14)
.   29، ص 2010– 
.    33 -32، ص 2006سهیلة زلمد عباس، إدارة ادلوارد البشریة مدخل اسًتاتیجي، دار كائل للنشر، الطبعة الثانیة، سنة -(15)
 .   34، ص ادلرجع السابقسهیلة زلمد عباس، -(16)



 

 

 :الخالصة

حىت یتسٌت لنا معرفة إدارة ادلوارد البشریة معرفة دقیقة قمنا بدارسة حوؿ إدارة ادلوارد البشریة، فتمكنا من 

ربدید ماىیتها كذلك من خبلؿ فهم أىم ما یتعلق هبا من كیفیة تطورىا كادلراحل اليت مرت هبا كأىم 

التحدیات اليت كاجهتها كما ساعدتنا ىذه الدراسة يف معرفة أعلیة كأىداؼ إدارة ادلوارد البشریة كالتطرؽ إُف 

 .الوظائف اليت تقـو هبا إدارة ادلوارد البشریة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 :الثقافي للتعدد والنظري ألمفاىيمي اإلطار
 نظري وتأصيل مفاىيمي ضبط



 

 

: مقدمة الفصل 

 كأصبح اإلداریة كادلنشورات األكادؽلیة األدبیات يف حصتو الثقافات ادلتعددة كادلنظمة الثقايف التعدد أخذ لقد

 على الثقافة سبارسو الذم للتأثَت نظرا الدكلیة كاإلدارة التنظیمیة الدراسات يف ادلناقشة ادلواضیع أىم من كاحد

 كضبط توضیح األكادؽلیة الضركرة تستدعي ،ذلذا الدكلیة ادلنظمة عمل كتوجیو أداء على ذلك كتأثَت ادلوظفُت

 كل خصائص فهم يف یساعد مفاىیمو كضبط ربدید ألف كاإلدارات لؤلفراد بالنسبة الثقايف التعدد تعریف

 للمنظمة التعاملیة السیاسات كربدید إلدارهتا الناجح األسلوب على كالتعرؼ العمل رلموعات من رلموعة

 ادلوظفُت من رلموعة من یتكوف اجتماعي ككیاف لطبیعتها التنظیمیة أىدافها لتحقیق موظفیها اذباه يف

 .ةاإلدارم شلارساهتم يف تتجلى ثقافیة اختبلفات یظهركف الذین

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .والتنوع الثقافي في المؤسسات الدولية الثقافي التعدد :مفاىيمي ضبط :المبحث األوؿ
 الثقافیة قدرا من السلطة، كتتم عملیة  االختبلفات الناصبة عن اخلیارات الفردیة، ربملاالختبلفاتبعكس 

 ادلػػشًتكة كادلػػتوارثة تارؼلیا يف ثقافة من الثقافات، ذلذا كاألعلیةتأطیػرىا كىیكلتها بفػعل ذبػسدىا يف نظاـ ادلػعٌت 
  .فات ادلتجذرة ثقافیا التاالخدة من بنیة الثقافة أم االختبلفات ادلستمإلشارة إُف " التنوع"سنستخدـ تعبَت

، سیكوف من ادلهم زلاكلة كضع تصور یؤدم إُف تقدٔف فهم أساسي دلفهـو التنوع الثقايف،  إطار ضمن ىذا
. مث سبییزه عن مفهـو التعددیة الثقافیة

 .مفهـو التعدد والتنوع الثقافي:المطلب األوؿ
 .التنوع الثقافي:الفرع األوؿ

: أوال
ػلمل مفهـو التنوع الثقايف فكرة التعایش بُت أكثر من مظهر ثقايف داخل نفس الوسط اجملتمعي، كعندما 

 رلتمعیة سلتلفة بُت دینامیتیكوف لدل اجملتمعات كجود لتعبَتات ثقافیة متنوعة، فإف ذلك ینعكس يف ظهور 
 .األكثریة كاألقلیةتبُت  یاؾمقات تعكس دیناـالت ىذه العالكيف معظم احلا. تلك الكیانات الثقافیة

: ثانيا
، كىي قیمة توجیهیة من شأهنا أف توفر نوعا من خارطة الطریق "قیمة رلتمعیة"التنوع الثقايف قد أصبح ػلمل 

 17.سباعي كالثقايف كادلؤسسي جملتمعاتنا ادلعاصرةالجللتنظیم ا
: ثالثا

 18.كینبغي االعًتاؼ بو كتأكید علیو لصاٌف أجیاؿ احلاضر كادلستقبل, ىو الًتاث ادلشًتؾ لئلنسانیة
 

 . التعدد الثقافي:الفرع الثاني
: أوال

 :Sphereسفار
 اجلنسیة، التوجهات العمر :ادلثاؿ سبیل على غَته عن فرد كل سبیز اليت اخلصائص من رلموعةعرفو على انو 

 19.االجتماعیة كالطبقة الدینیةاألصل، الطائفة 
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-AlejandroFuentes: «cultural diversity and indigenous peoples' land claim, 

Argumentative dynamic and jurisprudentialapproach in the Americas», tesis di dottorato, 

universitadeglistudi di Trento, annoaccademico 2010-2011, pp 113-116. 
 .2005تشرین الثآف 16,باریس,الیونسكو إلنشاء يف ادلؤسبر الذم عقد احتفاؿ بالذكرل الستُت ألقاهنص خطاب ,كلود لیفي شًتاكس-18

19
-Caleb Rosado," What Do Wemean: byManagingDiversity", work force Diversity, 

HyderableindiaICAFAI UNIVERSITY, vol3 1996, pp 36 34 . 



 

 

: ثانيا
 :Tayebبطي
 العرؽ، االجتماعي، النوع حیث من للموظفُت ادلختلفة اخللفیات إُف یشَت العاملة القول تنوع أف فَتل

 صبلة التعریف یضم أف ؽلكن كما اجلنسي كالتوجو العقلیة اجلسدیة، القدرة االجتماعیة، ادلكانة السن،
 من أفراد اجتماع عند یستخدـ الثقايف فالتعدد كبالتاِف العملیة كاخلربة العلمیة كادلؤىبلت الفردیة ادلهارات
 20.العمل مكاف يف كالصفات اخللفیات سلتلف

: ثالثا
صباعات بشریة سلتلفة من حیث الشرائع كالثقافات كالقومیات كجود مكاف یضم التعددیة الثقافیة تعٍت 

كاألجناس كاألعراؼ كاألفكار كالتیارات كاألطركحاتِ ضمن إطار تنظیمي اجتماعي كقانوٓف كسیاسي یضمن 
 21.منع تّعدم أم فئة على أخرل، كؽلَنحها حق ادلواطنة 

 
 .بهااالىتماـ نشأة التعددية الثقافية ودواعي : المطلب الثاني

عٍت َفیث عن التعددیة الثقافیة فاحلدىلو، كعندما یتم اذباكن إنكاره أك ٓف ال ٔفالتعددیة كواقع، ىو قدر كو
ذه الكلمة بوسباـ الهكمنشأ ا,ؼالتالخنب االصطبلحي منو، أم نظریة كسیاسة التعامل مع التنوع كاجلاىو ا

فهـو كتعمیمو كفق التجربة َفالغرب كمفكركه مهاـ تسویق ىذا اكُف  كالغرب عموما، كیتاكاصطبلح كاف أكركب
نت ىذا  اليت شكلت ككوأسباب لدراسة نشأة التعددیة الثقافیة يف الغرب،للوقوؼ على االغربیة، كىذا یدعوف

حبیث ال ,علا يف األخر تأثَتا كبَتا كل منر ، أثین متبلـزینسارین أك جانبمبدید ىذه النشأة تحكن ٔفكادلفهـو 
نباف جلاالغرب كىذاف ايف دیث عن نشأة التعددیة الثقافیة ٌفییده عند اتحر أك خ عن آأحدعلا فصل ؽلكن

 :علا
 :الجانب التاريخي-1

 اآلباءأرض ب، كترتبط مشًتكةماعات اليت یرتكز بناؤىا كتنظیمها حوؿ قواسم باًفة تعج ٔفالقدا كانت أكركب
دم ، المَفكمع بلوغ القرف الثالث عشر ا"تتباین ثقافیا، إُف أنو  ماعاتًف، ككانت تلك ا(موطن)داد جكأ

إرىاصات فكرة   اكتساهبا عنصرم اللغة كالعرؽ، فكانت كالدة أكُفبرأخذت تلك التباینات تزداد عمقا ع
 ."األمة
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ماعات أثر يف تكوف التحالفات اليت استوطنت أقالیم معینة، ًف ىذه اینركب القائمة بٌفككاف للصراعات كا
ماعات اليت ًف كاإلقطاعیاتیا لتضم یج توسعت تدرمثدیثة، َ ٌف للدكلة ااألكِفكاليت تطورت لتقدـ النموذج 

. تنسجم معها ثقافیا
دیٍت،  كقد حاكلت الكنیسة جاىدة توحید تلك الدكیبلت ادلتناثرة يف بناء ثقايف كاحد یستند على أساس

اه حضارة تجركب الصلیبیة اليت شنتها تلك الدكؿ ٌفمبلت كاٌفكاستخدمت لذلك آلیات لعل أبرزىا ىي ا
بدأت تعي دنیة  أقول على ـیركاف للحركب الصلیبیة التأث"، فقد اإلسبلمیةضارة ٌف، كىي ااأخرل مغایرة لو

اما يف متجحة ا ككانت فاا أكركببوكلة قامت زلاثل أكؿ متركب ٌفیة كانت ىذه ایخ، فمن كجهة النظر التارهتاذا
 ."سبیل النظر إُف نفسها على ضوء الوحدة الثقافیة

ركما،  شركع الكنسي َف یدـ بسبب انشقاقات الكنائس عن بعضها كعن السلطة البابویة يفَف ىذا اأفإال 
لكیات فیما عرؼ بػنزاع التنصیب، كىو ما أضعف الوحدة َفككذلك دخوؿ الكنیسة يف صراع مع سلطة ا

. تالتلك الدكمین الدینیة اليت قامت حینها، كأبرزت مزیدا من التباین ب
سبب يف قیاـ , ماعاتًف كااألفرادیاة على ٌفددا من امحا ظلطن اكلة فرضها طریقة كمحكاف لتسلط الكنیسة ك ك

الیا ساىم فیما بعد كبشكل فاعل يف تشكیل الدكلة بر توجها ن علمانیا ن ِفىاالثورة ضدىا كمناىضتها، لیربز
 .دیثةٌفا

نید نفسها ضد تجؿ الا كبنائها السیاسي، من ختوفاظ على نطاؽ سیطرٌفك قد حرصت كل قومیة على ا
اد صیغة للوصوؿ إُف یجا الداخلیة حتم علیها ضركرة العمل على إتو فئاینیطها، إُف أف كجود التباینات بمح

مع بر تباینا أؾضا ثیل كتعایش شلكن داخل الدكلة، كىذا كإف أكجد انسجاما مقبونال إال أنو أكجد أممتأفضل 
بدأ، كىو ما جعل الصراع یشتد لیصل إُف أعلى مستول َفكرة قامت على نفس الفكرة كارلادكؿ أخرل 

 عرفهما التاریخ ین حرببر الدكؿ، كتسبب ىذا الصراع يف أؾینشلكن، یتمثل يف صورة الصراع القومي ب
.  كالثانیةأألكُفیة َفرب العاٌفا: عاصرَفا

، األكربیة أخرل خارج القارة ال ببلدا كدكن أألكركبیةكب أف استعمرت تلك الدكؿ حلركاف من إفرازات ىذه ا
یار سیاسة االستعمار نوركب، إُف أف اٌفا يف ىذه ابو  التقولـ، كخلابغرض السیطرة على مصادرىا الطبیعة ا

الببلد   كالعرقیة كالدینیة بسبب عوامل داخلیة داخلاإلقلیمیةركب ٌفكإف كاف قد تسبب يف النزاعات كا
ة یرجرة الكبلواد مزید من الصراع كالنزاع داخل تلك الدكؿ الغربیة نتیجة ایجا يف إضتسبب أم ,ستعمرةَفا

 ، لتظهر حاجة ملحة لدل تلك الدكؿ إُفاألكركبیةدف َفل ابرـ عواصم كؾنولسكاف أسیا كأفریقیا، كاستیطا
 .ت داخل إطار الدكلةانسیات كالثقافات كالدیافًفكة لتعایش اتراد صیغة مشیجضركرة إ

 كعقیدة؛ فإف أكؿ معاجلة اكلوفا تباینة عرؽَفىاجرین كالفئات اَفكعات من اجلسما كطنا نوكم كوبحكيف أمریكا ك
قراطیة يف مواجهة بوتقة الصهر، ٔفالد: ، الذم ألف كتابوینكوؿ فهـو التعددیة كانت بواسطة ىوارس َف

تعمل على توحید الناس من الناحیة البیولوجیة، بل  أف الطبیعة ال"، كالذم یرل فیو 1915الصادر يف عاـ 
 ."ایزىممتا تعمل على تنویعهم كنوإ



 

 

شطة ضد التمییز العنصرم يف الستینات من ات فكرة التعددیة الثقافیة فیها كأصبحت فكرة سیاسیة فّفكما 
صبیع ین دنیة بَفقوؽ اٌفساكاة يف اَف، كحق ااألخرؽ االختبلؼ عن بحطالبة َفضي، حیث تصاعدت ادلاالقرف ا

  البیض كالسودیند العنصرم الفاصل بیر  اٌفدؼ تكسبوا كاجتماعیا كسیاسیا، م اقتصادادلهمشةالفئات 
التعامل مع   تكن لتمنع أمریكا من الوقوع يف أزمات حقیقیة يفَفىود العملیة ًفلكن الدراسات الفكریة كا

  .كجود فیهاَف كایرالتنوع الثقايف الكب
لیة، برایة الثانیة بركز عدد من التوجهات الفكریة القائمة على أسس ِفَفرب العاٌفكقد شهدت مرحلة ما بعد ا

 تركز اآلخریل إُف بناء النظریة حوؿ الفرد من حیث حقوقو ككاجباتو كحریتو، كبعضها متبعضها ذات نزعة 
اه العاـ التجما ىو الوأك: یُت رئیسینقذبا اینموزعة ب"، فهذه التوجهات كالوالءىاماعات ًفعلى أعلیة ا

ین ساكاة بَفاه على فكرة االتجكیركز ىذا ا". مارشاؿ"علفرم"كتوماس"راكلز"جوف"ثلو كل من ٔفىیمن الذم َفكا
اىات الفرعیة، كیعرب عنها كل من التجنیهما فیتمثل يف ااأما ث. األساسیةدنیة كالسیاسیة َفقوؽ اٌف كاینكاطنَفا
  "الزر ككیل كیملكا"ك"مایكل "ك" یلورات"تشارلز"ك" أكرؽلاف"بركس"

ین بكاالختبلفات كلة تسویة التباینات  زلاؾ يفترا تشنورغم من تباینها إُف أاؿكىذه التوجهات الفكریة كب
 .ساكاةَف توسیع نطاؽ مفهومي العدالة كابرمع، عجملت داخل ااألفراد

: نب الفلسفياجؿا-2
ساكاة كالتطابق َفض اتر، اليت تفاألحادیة األخبلقیةكاجهة نزعة َفقامت فكرة التعددیة الثقافیة كمفهـو فلسفي 

تلفوف يف آف كاحد، فهم یولدكف مخ الناس، بینما تذىب التعددیة إُف اعتبار أف البشر متفقوف كین باألخبلقي
كوف مع آخرین يف إعادة ترـ یشنوـ كتطبعها بطابع خاص، كما أتوسبعات تصوغهم كتشكل شخصیا مجيف

.  متباینة ادلشًتكةبطرؽاإلنسانیة تشكیل الطبیعة 
ق، یرض أف كجود كل أمر متوقف على غتركىذه الفكرة ىي إحدل نتاج التوجو الفلسفي النسيب، الذم یف
العقل ال یستطیع أف یعرؼ كل شيء، فإذا "كما یرل أف كل كجهات النظر صحیحة كشرعیة كمتساكیة، فػ 

بعا اكما من فكرة يف العقل إال كاف إدراكها ت. مةا إحاطة تهبایط یح یستطع أف األشیاء َفعرؼ بعض 
 یتصور كجود ألهنا الطلق، َفؿ إدراؾ احملاا، لذلك كاف من ابوتلفة عنها أك شبیهة مخعارضتها لفكرة سابقة َف

 ." یعارض بوحىتشيء خارجو 
 كتقییم الثقافات أك الظواىر الثقافیة على كجو یركن فهم كتفس ٔفال"نب الثقايف فإف النسبیة ترل أنو جلاكيف ا

ا كإُف الدكر الذم تؤدیو يف بوكجودة َفنسبة إُف البیئة ااؿالظواىر اليت نقـو بدراستها ب  إُفا إذا نظرفإالصحیح 
 ."تاِف لیست ىناؾ قیم شاملة مطلقةاؿ، كأنو ببرأؾ نسق اجتماعي كثقايف

ا، كشكلت یرهریة كالعدالة كغٌفقیقة كااٌف حوؿ مفاىیم عمیقة ؾكاآلراء األفكارتبعا لذلك فقد تعددت  ك
  .كجود كالسائدَفختبلؼ كالتباین ااالختبلفات نواة الدعوة إُف تبٍت مواقف يف التعامل مع كل أنواع الىذه ا

مكن َف أنو من اإال الواحد، اجملتمعاطر، خاصة داخل مخختبلفات من صراعات كالكرغم ما آلت إلیو تلك ا
 : فیما یليامَف عاهباتزاـ ؿتعددیة الثقافیة كاالاؿىتماـ بال اليت دعت إُف ااألموررصد أىم 



 

 

ظاىرة  جرة إُف أمریكا الشمالیة أك أكركبا حبثا عن فرص عمل أك حیاة أكثر أمنالو تشكل حركة ا:ىجرةؿا-1
عادلیة، كقضیة اذلجرة مرتبطة بقضایا أخرل كالفقر، ك احلركب كالنزاعات ادلسلحة، ك اضلسار مستوم 

الكثَت من بلداف العامل الثالث، كأخَتا كلیس  احلریات العامة، ك األكضاع السیاسیة كاالقتصادیة ادلًتدیة يف
 ."أخرا العودلة كما أفرزتو من متغَتات علمیة كتكنولوجیة صبة رمت بظبلذلا على رلتمعات العاَف كافة

لعمل ادؼ، إذ تنافس على فرص لویاة العامة يف دكؿ اٌفت ا رلریايفیرا كبَتا أثتىاجرة َفماعات اًفكتؤثر ا
كیة القومیة لتلك الدكؿ، من خبلؿ ما یفرضو الواقع من التعاطي مع تلك لو على ایرتاحة، كتساىم يف التأثَفا
 تبٍت ُفماعات حوؿ نفسها خلق مشكلة دفعت حكومات تلك الدكؿ إًفكیة، كما أف انغبلؽ بعض الوا

 دكف أف تسمع أك تقرأ عن مشاكل إدماج ار یـو كاحد يف أكركب ٔفال"سبع، ك دلجسیاسات دمج داخل ا
كضوع َفأف ىذا ا...  كالداىیة العظمى اآلزفةصیبة َفسبعات؛ كادلجمنهم يف این سلمَف اكباألخصىاجرین َفا

 ."لیةدلحسیة كالتشریعیة كائات الرانتخاباليف این السیاسيین رشحَفأضحى الشغل الشاغل لصناع ا
جتماعي يف بعض الدكؿ على تشجیع تبٍت ال الواقع السیاسي كاػلتم:الواقع السياسي واالجتماعي-2

: خیارینبُت كومات ٌف للمجتمع فیها متنوع تنوع یضع ااألساسیةت اكوفَف إذ أف االثقافیة،سیاسة التعددیة 
  .تباینةَف تلك الفئات اینكاجهة كالصراع بَفا كلها، كإما ابوإما القبوؿ 
ة على مستول بناء یركن أف یفعلو التنوع من انقسامات كبحیا دلا ٔفال ثاـالسوفیيت اد التحیار انوكقد كاف ا

 . كالقوقازكاألتراؾ إُف دكؿ قومیة متباینة، كالسبلؼ كالبلطیق االربادالدكلة، فقد تفكك 
تلفة مخ، كصاغتها صیاغات اإلنسافدیثة، حقوؽ ٌف ایرتناكلت كل الدسات:اإلنساف واألقلياتحقوؽ -3

، 1948بر دیسم10 الصادر يفاإلنسافقوؽ ٌفم َف العا اإلعبلفصلحة القائمة، كصونال إُفَفكفقا للظرؼ كا
، األساسیةت ارمٌف كااإلنسافاـ حقوؽ تر مادة، تتمحور حوؿ تعزیز احینكالذم تضمن نصو دیباجة كثبلث

األفراد ـ الدینیة كالعرقیة كاللغویة، كما تقر حق لوختبلؼ أصوین األفراد باساكاة بَفاد التفاىم كالتسامح كایجكإ
 .سبعدلجشاركة الفاعلة يف اَفيف ا

ا الثقافیة، توماعات، كشلارسة كافة خصوصیاًفيف االنضماـ إُف ااألفراد  السابق حق اإلعبلفكقد تضمن 
ف العريف، كىو ما دعا إلیو إعَف كمساعلتها يف التقدـ اكتأثَتىاماعات ًفؼ بثقافات تلك اتراعالكدعا إُف ا

عارؼ التقلیدیة، كخاصة َفاـ كضبایة اتراح: " علىاإلعبلفم بشأف التنوع الثقايف، حیث أكد َفالیونسكو العا
كارد َفاؿ ضبایة البیئة كإدارة ا مجعارؼ التقلیدیة،ال سیما يفَفة اىمسامبؼ تراعال؛ كااألصلیةمعارؼ الشعوب 

 ."لیةدلحعارؼ اَفدیثة كاٌف العلـو اینالطبیعیة، كتعزیز التآزر ب
 على الدكؿ رفض سیاسات التمییز العنصرم، األمرقد فرض ىذا :ؼ والتمايزالختالحتمية التنوع وا- 4

يف النضاؿ ضد التمییز كمكافحتو من (الیونسكو)، كما أسهمت منظمة األخركنشر قیم التسامح كتقبل 
 .األجانبمناىضة العنصریة كالتمییز ككراىیة : ؿ مشركعالخ



 

 

ؼ ىو ما دفعها ایضا اُف تبٍت سیاسات كاضحة الختالسبیة التنوع كاٌفؤسسات َفإف إدراؾ تلك الدكؿ كا
جتماعیة كالثقافیة كالسیاسیة، كیتجلى شيء من ذلك يف النظم ال االلتعددیة الثقافیة بكافة أشكالو

. ثاؿَفتبعة يف كل من كندا كسویسرا على سبیل اَفكالسیاسات ا
عاصر اَفموعة مصطلحات التاریخ  مجشق مصطلح التعایش السلمي طریقو إُف" :التعايش السلمي- 5

رب ٌفمصطلح افا أك بدیبل عن ا ما كاف ردمیریة الثانیة، ككثَفرب العاٌف يف أثر ا1946قات الدكلیة سنة الكالع
الصراع يف أكاخر القرف العشرین،   قطيبینقة بالعاؿتعلقة بَف اباألفكارة طویلة ترصطلح ؼَف، كارتبط ا" الباردة

تناع الـ أك أكثر على ایناتفاؽ دكلت:"قافب1986عرفو بدكم ، كماألمریكیةربدة َفت االیا كالوالسوفیيتاد التحا
قصد بو  م,"قتصادم كالثقايف كالعلمي بینهااالث إمكانیة التعاكف بحرب لتفادم أخطارىا، كٌفعن ا
یط كاحد، دكف أف یلغي  محأك ثقافة، يف,ا أك دینا أك عرقاختلفة لوفَفماعات كالفئات اًفتعایش ا:اعمـو

  . بواإلضرار، كدكف األخرأحدىم 
ستقبل، يف ظل َفضرة مع أجیاؿ احلاعلى ضركرة تعایش أجیاؿ الشعوب ا (الیونسكو)كقد أكدت منظمة 
ستقبل عن َفضرة إبعاد أجیاؿ احلا ااألجیاؿ، كأف على اإلنسافاـ حقوؽ تر كاحكاألمافـ الأجواء یسودىا الس

سلحة، ككضع َفألضرار الناصبة عن النزاعات اؿیلولة دكف تعرضهم ٌفؿ االركب، من خٌفة الناصبة من اناعاَفا
. اإلنسانیةبادئ َف ضد ااألسلحةد من استخداـ  تحناسبة اليتَفالصیغ ا

 األقلیاتكات كطلبات حلرفاىیم حدیثة النشأة، ظهرت التعددیة الثقافیة كرد فعل َفكات كاحلركيف ضوء ىذه ا
 22. من القرف العشرین األخَتيف النصف سیا ك اجتماعیا كمفهـو نظرم موجو سیاكقوقهم،بحختلفة َفا
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بحذ يكًم نُُم درجت ياجسخُر فٍ ,انخؼذدَت انزقافُت يٍ يُظىر انخربُت اإلساليُت,انؼخُبٍ ػبذ هللا ػاَض درًَُج

 .44,38ص.ص,بًكت انًكريت,جايؼت أو انقري,كهُت انخربُت ,حربُت حخظض حربُت إساليُت



 

 

 .مراحل ومنظورات إدارة التعدد الثقافي :المبحث الثاني 
: تنظر إدارة إُف التعدد الثقايف من عدة منظورات كىذا بعد ادلركر دبراحل كىي كالتاِف 

 .يةمراحل تطور التعددية الثقاؼ:األوؿالمطلب 
بغیة فهم كیفیة تطور التعددیة الثقافیة، ال بد من إدراؾ حقیقة رئیسیة، كىي أف ىذا التطور قد جرل أصبل 

يف نطاؽ الفكر اللیرباِف بذاتو حبیث  أف التعددیة الثقافیة قد تبلورت تدرغلیا عرب ادلركر دبرحلتُت رئیسیتُت 
 : كؽلكن معاجلة ذلك على النحو التاِف

سبتد ىذه ادلرحلة حىت القرف التاسع عشر عادة، كقد سبیزت بكوف النزعة : مرحلة التعددية التقليدية-1
كالنزعة . أحادیة األخبلقیة يف مكانة ال تزاؿ حاكمة دلطركحات الفكر اللیرباِف، كىو يف مرحلتو الكبلسیكیة

األحادیة األخبلقیة ىي الصفة الغالبة على الفكر السیاسي منذ العصور القدؽلة، كتقـو على فكرة رئیسیة ىي 
أف البشر متساككف لكوهنم یتقامسوف طبیعة إنسانیة كاحدة، شلا یعٍت بصورة بدیهیة أف احلیاة الكرؽلة ىي 

األخرل كاحدة بالنسبة إُف اجلمیع كتبعا لذلك فإف ىذه الطبیعة اإلنسانیة ادلشًتكة تشكل األساس الذم 
ك یقتضي ذلك أف یتم إخضاع . یستند إلیو كل من مبدأم ادلساكاة التطابق األخبلقي ما بُت بٍت اإلنساف 

الطرؽ حیاة البشر صبیعا إُف ظلوذج كاحد معُت كإال فإف لآلخرین، أم دعاة ىذا النموذج احلق الشرعي يف 
ىذا النمط من التفكَت تشًتؾ فیو ادلطركحات اللیربالیة .السیطرة علیهم كإرشادىم بالقوة إُف جادة الصواب

  23.كغَت اللیربالیة للكثَت من ادلفكرین من أمثاؿ توكقیل ك كانطو ىیغل ككارؿ ماكس
أف تكوف األحادیة األخبلقیة متجذرة يف صمیم الفكر اللیرباِف، ذلك ألف "كلیس من ادلستغرب یقوؿ باریخ، 

اللیربالیة الكبلسیكیة قد هنلت من معُت العقبلنیة الیونانیة كالعادلیة ادلسیحیة كلتیهما، كسبكنت من صیاغة 
لقد شدد اللیربالیوف الكبلسیكیوف . أحادیة متمیزة كخاصة هبا، رغم اشًتاكها يف بعض ادلظاىر مع كلتیهما 

كحاذلم يف ذلك احلاؿ فبلسفة الیوناف، على مركزیة العقل كدكره يف صیاغة رؤیتهم عن احلیاة الكرؽلة القائمة 
كاعتقد اللیربالیوف شأهنم شأف مفكرم . على قیم زلددة، مثل النقدیة كحریة االختیار كاالستغبلؿ الذايت

ادلسیحیة ، أف رؤیتهم للحیاة الكرؽلة ىي يف متناكؿ  صبیع البشر كلكنهم خبلفا للمفكرین ادلسیحیوف ، 
كعلى منواؿ فبلسفة الیوناف آمنوا بإمكانیة إقامة الربىاف العقلي على ىذه الفكرة كإثبات ألواهنا لكل 

 24."الكائنات العالقة 
كلكن ىذا التوجو الفكرم بدأ یفقد ىیمنتو مع بركز االذباه ألتعددم يف الفكر اللیرباِف ، كمن أىم ركاده كل 

فقد سعى كل منهم إُف قطع صبلتو مع التقالید الراسخة كالفاعلة لؤلحادیة . من فیكو، كمنتتسكیو ، كىَتدر
األخبلقیة، كإقامة األسس للبدیل ألتعددم إذ إدراؾ ىؤالء مقارنة بأسبلفهم أف البشر یولدكف ضمن إطار 

ككذلك . رلتمعاهتم الثقافیة اليت تعمل على تشكیل شخصیاهتم كتطبیعهم بطابعها اخلاص بصورة جد فعالة 
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Parekh  Rethinking Multiculturalism cultural Diversity and political Theory,p.47,and 

Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Philoohy(New york:Oxford University 

Press,1996),pp.248-249. 
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- Parekh, Ibid, p. 35. 



 

 

تعمل سلتلف الثقافات على إعادة تشكیل الطبیعة اإلنسانیة ادلشًتكة بالطرؽ ادلتباینة كذلذا یظهر البشر إُف 
 25.الوجود كىم متشاهبوف كسلتلفوف يف آف كاحد

إدراكهم خذا ألعلیة التنوع الثقايف كاف قد ساعدىم على إثارة قضایا جدیدة مثل كیف یكوف دبقدكرنا فهم 
 ك ىل أف التباینات ما بُت البشر ىي ظاىرة عابرة أـ میزة ؟ كدلاذا تتباین الثقافات؟كتقییم الثقافات األخرل 

     ؟كدلاذا ػلظى التنوع الثقايف بقیمة كبَتة األعلیة ؟دائمة االرتباط باحلیاة اإلنسانیة
ىذا الطرح  الفكرم غَت مسبوؽ أثار جدال كاسع النطاؽ يف القرف التاسع عشر حوؿ فكرة أف اجلماعات 

الثقافیة غَت قابلة للقیاس، كقد كاف النقاش دائرا بُت أنصار النظریة العرقیة كدعاة احلركة الركمانسیة، إذا اعتقد 
الركمانسیوف بأنو لكي یكوف كل الشعب فریدا كمتمیزا يف نوعو فإف ىذه الفرادل یتم التعبَت عنها من خبلؿ 

كفكرة ركح الشعب  ىذه تطورت . ، كىي ركح راسخة يف الشعب كیتم اكتساهبا عرب التاریخ" ركح الشعب"
خبلؿ القرف التاسع عشر لتتحوؿ إُف مفهـو ادلكوف العرقي أم ذلك اجلوىر الثابت الذم دبوجبو یتشكل كل 

فتولد بذلك األساس الذم یستند إلیو يف التمییز "من ادلظهر ادلادم كادلقدرة الذىنیة الكامنة للشعب، 
، ىذه الفكرة أكجدت بدكرىا تناقضا فكریا كاضحا مابُت االعتقاد "كالتصنیف داخل نطاؽ اجلنس البشرم

بادلساكاة كاالعتقاد بفكرة الفرادل كالتمیز، أم دبعٌت صعوبة التوفیق بُت فكرة أف البشر متساككف كاف 
اجلماعات الثقافیة فریدة من نوعها كغَت قابلة للقیاس لذا حاكلت النظریة العرقیة من جانبها معاجلة ىذا 

التفاكت بذاتو  ناتج طبیعي كال ید لئلنساف فیو كمن مت فإف عدـ " التناقض كذلك من خبلؿ التأكید أف 
ادلساكاة يف اجملتمع أمر راجع إُف أف كل صباعة كبطریقة ما قد ارتبط مصَتىا بامتبلؾ صفات جوىریة سبیزىا 

 26"عن غَتىا 
ىذه ادلعاجلة كجدت طریقها إُف التطبیق العملي يف الدراسات االنًتكبولوجیة  خبلؿ القرف التاسع عشر إذ مت 

بصورة مباشرة، كذلك يف نطاؽ ربلیل أنتوبولوجیُت " اجملتمع ألتعددم"فیها ألكؿ مرة استخداـ مفهـو 
للمجتمعات ادلستعمرة كقد استخدمو ربدیدا االنًتكبولوجي فیور ینفل يف دراستو الندكنیسیا كبورما حیث 

تبُت لو بعض ادلبلحظات كالدراسات ادلعمقة أف ىذا اخللیط من الشعوب األكركبیُت كالصینیُت كاذلنود فضبل 
على السكاف األصلیُت الذم یتشكل منو اجملتمع، عبارة عن صباعات متباینة سلتلطة مع بعضها البعض دكف 

تتوحد فكل صباعة منها تتمسك بدینها كثقافتها كلغتها فضبل على أفكارىا كأظلاط حیاهتا، كالنتیجة أف 
ادلتولدة عن ىذا اخللیط ىي رلتمع تعددم مكوف من فئات سلتلفة تعیش جنبا إُف جنب كلكن على النحو 

 27.ادلستقل كضمن إطار الوحدة السیاسیة نفسها 
من حیث رؤیة ادلكونات االجتماعیة دبنظار  ىذا التوجو اجلدید يف الفكر السیاسي كالسیما،

التعددیة،األحادیة الفكریة أخذ یقطع أشواطا عدة كمتطورة خارج أكركبا، كربدیدا الوالیات ادلتحدة 

                                                 
25

- Parekh, Ibid,p . 76-77. 
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 Kenan Malik,«Equal vs.Plural»pp.3-4,http:̸WWW.Kenanmlik.com. 
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- Kenan Malik,«Equal vs.Plural».p4. 



 

 

من مت  كلعل سبب الرئیسي يف ذلك ىو كوف اجملتمع األمریكي نفسو عبارة عن رلتمع مهاجرین،ك.األمریكیة
فإف التنوع الثقايف فیو بارز للعیاف، األمر الذم یوفر بیئة جد مبلئمة لتطور ىذا التوجو ألتعددم يف الفكر 

. السیاسي 
ك آیة ذلك أف التعددیة الثقافیة أخذت تصبح فلسفة اجتماعیة يف الوالیات ادلتحدة قبیل اندالع احلرب 

 william) العادلیة األكُف، كذلك بفعل التأثَت الذم مارسو ىذا اخلصوص ادلفكر األمریكي كیلیاـ جیمس

james). أف  مفهـو التعددیة مفهـو حدیث العهد "  إُف1902 ففي ىذا الشأف، أشار جوف دیوم يف عاـ
 28"يف اللغة االصللیزیة، كأف كلیاـ جیمس ردبا عمل يف سبیل نشر ىذا ادلفهـو أكثر شلا فعلو أم شخص آخر 

إف من الثابت كادلسلم بو أف العاَف ذك نزعة : "كقد أباف جیمس كجهة نظره يف التعددیة، كذلك بقولو
كلكن بالرغم من ...تعددیة، كأف كحدة ك انسجاـ ىذا العاَف تبدك ظاىرة يف أم ذبمع مهما كاف نوعو

األنشطة البارزة كادلبذكلة باذباه ربقیق االنسجاـ ادلطلق،  فإف األخَت یبقى من قبیل األمور اجملهولة كبعیدة 
فاألشیاء تعمل مع بعضها البعض عرب سبل كثَتة، كلكن لیس ىناؾ من شيء یتضمن كل شيء أك "."ادلناؿ

یهیمن على كل شيء فالعاَف ألتعددم، كىو ذلذا السبب أكثر شبها جبمهوریة فدرالیة بإمرباطوریة أك 
 29."شللكة

 رأینا العاَف إذافسواء . كیعٍت ذلك أف التعددیة لدل جیمس ىي رؤیة كثیقة الصلة باخلصائص العامة للعاَف
كالتطبیقیة يف سبیل فهمو كإدراكو، فإف ، أك رأیناه عقب بذؿ أفضل اجلهود الفكریة األكُفتصادؼ للمرة 

 أجل اليت یتم بذذلا من" البارزةاألنشطة "العاَف سیبقى على حالو يف كلتا احلالتُت، كذلك ألنو على الرغم من 
 .  ما بُت مكونات ىذا العاَف،إال أف ىذا االنسجاـ ادلطلق أمر ال ؽلكن ربقیقو أبدا"االنسجاـ ادلطلق" ربقیق

كإذا ما كضعنا جانبا القوؿ بفكرة االنسجاـ ادلطلق، كدققنا يف زلتول ىذا االذباه، لیتبُت لنا أف االذباه 
ألتعددم التقلیدم یتخذ بصورة عامة الثقافة بذاهتا أداة لتحلیل كفهم اجملتمعات، بید أنو یركز على ادلستول 
الكلي للثقافة، أم دبعٌت أنو یوِف االىتماـ بالتباینات الواقعة ما بُت الثقافات، ال تلك ادلوجودة داخل نطاؽ 

كىو ما یفسر بقاء موضوعة االختبلفات ما بُت األمم، كلیس االختبلؼ . الثقافة الواحدة أك األمة الواحدة
كىذا ما دفع میشیل تومبسوف .داخل األمة الواحدة ىي البؤرة ادلركزیة للبحث خبلؿ مرحلة التعددیة التقلیدیة

الصراع داخل األمة أمرا غَت مفسر إف َف یكن غَت قابل للتفسَت، رغم أف التنوع يف "إُف قوؿ ببقاء 
 30".االذباىات كالقیم السیاسیة كالغَت سیاسیة داخل كل من البلداف الغربیة أكرب منو غالبا فیما بینها 

كمن بُت األسباب اليت ؽلكن إیرادىا لتفسَت شیوع ىذا الًتكیز على  ادلستول الكلي للثقافة، القوؿ إف اذباه 
ألتعددم التقلیدم یتعامل مع الثقافة على أهنا كل متجانس،  كیتمتع باالكتفاء الذايت حاذلا يف ذلك حاؿ 
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كىو ما یؤكد بدكره استمراریة تأثر ىذا . األمة، كذلك بغیة ربقیق التطابق فیما بینها كبُت األخَتة–الدكلة 
 .االذباه بفكر الیمُت احملافظ كطركحاتو 

مت النظر إلیها من الزاكیة كوهنا كبل متكامبل كمكتفیا ذاتیا، عندئذ ال ؽلكن تفسَت "فالثقافة یقوؿ باریخ مىت ما
تطورىا إال بتشبیهها كربویلها إُف مادة ملموسة كإكساهبا ركحا صباعیة سبتلك مقدرة مستقلة  كغائیة ذاتیا، 

األمر الذم غلعل الثقافة مستقلة ذاتیا عن باقي رلاالت احلیاة، كما یتم دبوجب ذلك ذباىل مسألة رسوخها 
يف البنیة االقتصادیة كالسیاسیة، كمن مت فإننا عندما نرل الثقافات على أهنا عواَف مغلقة إُف حد ما سنقع يف 

 31."شرؾ النقاش حوؿ كیفیة تقییمها كتكوین تصور عنها،كىو نقاش ال هنایة لو كال یؤدم إُف نتیجة
كضلن من جانبنا نرل أنو لیس من الضركرة أف یكوف ىناؾ تناقض جوىرم بُت فكرة االكتفاء الذايت للثقافة، 

ككوف األخَتة ربوم التباینات كاالختبلفات،الف كجود تلك التباینات مث توتر العبلقة ما بُت ادلكونات 
االجتماعیة إُف حد ما یعد بذاتو دلیبل على حیویة الثقافة كدینامیكیتها، كذلك ألهنا تدفع الثقافة إصباال إُف 

البحث على ادلعاجلات الداخلیة هبدؼ احتواء التوتر، من أجل ربقیق التماسك كاالنسجاـ ادلطلوب 
فالتماسك كالتضامن یعداف حبد ذاهتما مثاال تسعى أیة ثقافة إُف .الستمراریة بقاء الثقافة على قید احلیاة 

ربقیقو،غَت أف تكثیف اجلهود كتنظیمها يف سبیل ربقیق ىذا ادلثاؿ قسرا علا اللذاف ػلرفاف ذلك التوتر 
الطبیعي عن مساره كیدفعانو إُف االزدیاد، كمن مث تربز األزمة احلضاریة سواء إذا َف ربقق االنسجاـ ادلطلق أك 
حققتو فعبل ألف ربقیق مثل ىذا االنسجاـ فرضا یعٍت االفتقار إُف التباینات الثقافیة  كلیا،شلا یفضي إُف صبود 
الثقافة كفقداهنا ادلثل األعلى كلعل أقصى ما تستطیع الثقافة ربقیقو يف ىذا اخلصوص ىو احملافظة على درجة 

 .معینة من التماسك ما یبُت مكوناهتا االجتماعیة، مع استمراریة األخَتة يف تبایناهتا كاختبلفاهتا الثقافیة 
 :مرحلة التعددية الثقافية-ب

كیعد ىوراس كولُت . بدأت ىذه ادلرحلة فعلیا يف الوالیات األمریكیة ادلتحدة ، يف أثناء احلرب العادلیة األكُف 
 أكؿ من استخدـ فیها مفهـو التعددیة الثقافیة كعاًف موضوعها بصورة مباشرة،كذلك يف كتابو 1882-1974
أنو لیست اجلماعة ىي اليت "كیرل فیو  . 1915الدؽلقراطیة يف مواجهة بوتقة الصهر الصادر يف عاـ : ادلعنوف

تنزع كحسب إُف احملافظة على لغتها كمؤسساهتا كمورثوىا الثقايف، بل إف الدؽلقراطیة ىي األخرل سبنح كل 
فاألقلیات يف الوالیات ادلتحدة تعلمت اللغة االصللیزیة كشاركت يف " . صباعة احلق يف االحتفاظ خبصوصیاهتا

غلعل الوالیات ادلتحدة داخلة يف عملیة صَتكرة كتبلور تفضي يف "، بالشكل الذم 32ادلؤسسات السیاسیة
هنایة ادلطاؼ إُف جعلها دكلة فدرالیة، حبیث ال تكوف اربادا جملموعة من الوحدات اجلغرافیة كاإلداریة 

فحسب،بل أیضا كیانا مؤلفا من تباینات ثقافیة أم أهنا عبارة عن ارباد كومنولث ادلكوف من عدة ثقافات 
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 كىذا یشَت يف الوقت ذاتو إُف أف كولُت شكل اذباىا فكریا معارضا لظاىرة رىاب األجانب اليت 33"قومیة 
أصابت اجملتمع األمریكي خبلؿ فًتة احلرب العادلیة األكُف، إُف جانب الوقوؼ ضد تطبیقات فكرة  بوتقة 
الصهرخبلؿ العشرینات من القرف العشرین، اليت دبوجبها مت إكراه اجلماعات على االنصهار كاالندماج يف 

كيف مقابل ذلك سبسك كولُت حبق اجلماعات ادلهاجرة يف احملافظة على سباسكها .الثقافة ادلهیمنة لؤلكثریة
 34.كاستقبللیتها الذاتیة 

أف الطبیعة ال تعمل على توحید الناس من الناحیة البیولوجیة، بل أهنا "أما سنده يف ذلك فیتمثل يف اعتقاده 
كأف ربقیق االنسجاـ كالتطابق يف اجملتمع ال یعٍت أف تكوف ىناؾ كحدة ...تعمل على تنویعهم كسبایزىم 

كتطابق يف الصفات اإلثنیة بل یعٍت إذا ما قدر لو أف یتحقق أصبل كجوب التطابق يف ادلصاٌف كاالىتمامات 
االجتماعیة كالتارؼلیة ، حبیث یتم ذلك من خبلؿ إكراه رلموع السكاف األمریكیُت دبختلف أعراقهم على 
إحداث قطیعة تامة مع ذكریاهتم كذبارهبم ادلوركثة عن األجداد، كاستخداـ أحلصرم للغة االصللیزیة كالتاریخ 

 35"االصللیزم كاألمریكي يف ادلدارس كاحلیاة كالیومیة 
كذلك الف األمر الذم ال یقبل التغیَت كالتحویل يف حیاة اإلنساف ىو "كمثل ىذه النتیجة ال ؽلكن بلوغها 

اجلسدم،إذ إف يف مقدرة البشر تغیَت مبلبسهم -خاصیتو الذاتیة اجلوىریة ادلتجسدة يف موركثو النفسي
 36".كسیاساهتم كأزكاجهم، كحىت أدیاهنم كفلسفاهتم، بید أهنم ال یستطیعوف قیاـ بتغیَت أجدادىم كماضیهم 

أف احلضارة األمریكیة ؽلكن أف تعد ظلوذجا لكماؿ احلضارة :"ك ؼللص كولینا أخَتا إُف الفكرة الرئیسیة مفادىا
فهي تعكس التعددیة ضمن إطار الوحدة،إهنا عبارة عن معزكفة اكركسًتا جلنس البشرم فكما ...األكركبیة

كذلك احلاؿ يف ... احلاؿ يف كل فرقة اكركسًتا، حیث كل آلة موسیقیة فیها تتخصص  بنغمة كإیقاع شلیز 
اجملتمع حیث إف كل صباعة إثنیة فیو ىي دبثابة أداة طبیعیة،كأف طابعها كثقافتها علا دبثابة خاصیتها كحلنها 

ادلمیز كمن مت فإف التناسق كالتنافر كالشقاؽ ما بُت اجلماعات اإلثنیة قد تشكل بأصبعها سیمفونیة 
 37."احلضارة

كىذا یعٍت كولُت ینظر إُف الوالیات ادلتحدة من زاكیة كوهنا اربادا مؤلفا من صباعات إثنیة،ال كحدات إداریة 
فكل صباعة منها ربافظ على خصوصیاهتا حىت تغدك صبیعا ككأهنا فرقة موسیقیة كبَتة، تقـو فیها . كحسب

ما یساعد اجلمیع على االحتفاظ بوحدة .38 كل صباعة بالعزؼ مع اجلماعات األخرل على النحو ادلتناغم 
األداء اجلماعي ىي الدؽلقراطیة،ألهنا تتیح أماـ كل صباعة حریة شلارسة عاداهتا كتقالیدىا، فالدؽلقراطیة ال 

 .تعارض بذلك مع الثقافة كإظلا تعمل على ضبایتها كتوفَت بیئة ادلبلئمة كتطویرىا
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لكي یتم "كیتفق ىوهباكس مع ىذا الطرح الفكرم غَت أنو یسلط مزیدا من الضوء على أبعاده السیاسیة، إذ 
إغلاد مكاف للحقوؽ القومیة ضمن نطاؽ كحدة الدكلة كمن اجل إفساح اجملاؿ أماـ التباینات القومیة دكف أف 

كمن مت فاف ىذه . تفضي إُف تدمَت احلیاة، ال بد  من أف تتعایش تلك التباینات مع بعضها البعض بطریقة ما
ادلشكلة غلب معاجلتها من قبل الدكلة احلدیثة نفسها إذا ما أرادت البقاء على قید احلیاة،حبیث ال ینبغي 

علیها أیضا  علیها القیاـ بتعمیم حقوؽ ادلواطنة ادلشًتكة كادلطبقة على مستول األفراد فحسب، كإظلا غلب
إفساح السبیل أماـ قیاـ التنوع كإتاحة بعض اجملاؿ للظهور النزاعات اجلماعیة اليت تتعارض بدكرىا مع بعضها 

 39"البعض إُف حد ما 
كما ؽلكن مبلحظتو على ىذه الكتابات ادلبكرة ىو تناكذلا دلوضوع التعددیة الثقافیة لصورة مباشرة، حبیث 

صبت تركیزىا على أعلیة االنتماء الثقايف للجماعة كخصوصیاهتا الثقافیة،سواء باعتبارىا من ادلوركث النفسي 
اجلسدم الذم ال یقبل التغیَت كالتحویل لدل كولُت،أك من زاكیة أف استمراریة ىذا ادلوركث كتنامیو ستكوف 

، كىي مشكلة ال بد من معاجلتها قبل انفبلهتا كهتدیدىا لوجود "التعایش بُت التباینات القومیة"مشكلة كیفیة 
إخراجها هبذه الصیغة  األمة نفسها لدل ىوهباكس  مث إف ىذا الًتكیز ادلباشر على التعددیة الثقافیة،ك–الدكلة 

یكشفاف عن كجود عامل ذايت كىو أف دعاة ىذا لتوجو اجلدید حىت احلرب العادلیة الثانیة كانوا أصبل من 
كقد أرادكا بذلك ربقیق غایة مركزیة،كىي االندماج يف .األقلیات كادلهاجرین اجلدد كمثاؿ ذلك كولُت نفسو 

رلتمع األكثریة مع االحتفاظ باخلصوصیة الثقافیة شلا یثَت االنطباع بالشبو بینهم كبُت ادلدارس الفكریة اليت 
مثل األبیقوریة كالقورینائیة كالركاقیة، فقد كاف مؤسسو ىذه ادلدارس كمعظم دعاهتا من   ظهرت بعد أرسطو،

غَت الیونانیُت أصبل، كحاكلوا من خبلؿ طركحاهتم إغلاد بناء فكرم كعملي جدید یتم فیو قبوؿ هبم يف 
اجملتمعات ادلضیفة، رغم اختبلؼ أصوذلم، كذلذا السبب الرئیسي عمل اغلبهم كالسیما الركاقیوف منهم على 
تأیید فكرة ادلواطنة العادلیة كاألخوة اإلنسانیة كادلدنیة العادلیة، رغم أف مثل ىذه األفكار َف تكن مألوفة لدل 

 40.الیوناف بصورة عامة 
األمة -مث إف اتساع نطاؽ التیار التعددیة الثقافیة، كتسلیطو الضوء على مشكلة حقوؽ األقلیات يف الدكلة

فضبل على بركز ىذه ادلشكلة بصورة جدیة يف أكركبا، خصوصا قبل اندالع احلرب العادلیة األكُف كبعدىا قد 
 .أفرز بالنتیجة تطبیقات علمیة يف ظل عصبة األمم مثل مبدأ حق الشعوب يف تقریر ادلصَت

كلكن ىذا االنتشار َف یستمر بعد احلرب العادلیة الثانیة فقد حدث ربوؿ فكرم كتطبیقي عن االىتماـ 
كأنو غلب ضماف ىذه احلقوؽ لكل فرد بصفتو فردا "باحلقوؽ اجلماعیة إُف إببلء االىتماـ حبقوؽ اإلنساف، 

.  األمر الذم أدخل تیار التعددیة الثقافیة يف حاؿ من الكموف كالًتاجع41"بغض النظر على انتمائو الثقايف
انعكس ىذا التحوؿ الفكرم بدكره على الدراسات التطبیقیة خبلؿ الفًتة اليت أعقبت احلرب العادلیة الثانیة، 
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خصوصا بعد ظهور حركات التحرر الوطٍت يف العاَف الثالث كزیادة مطالب الشعوب بنیل االستقبلؿ، إذا 
سرعاف ما ربولت التعددیة لتكوف أداة لوصف كربلیل طبیعة ىذا اجملتمعات ثقافیا أم دبعٌت أف علماء 

أنًتبولوجیا عمدكا ىذه ادلرة إُف تفسَت التباینات يف رلتمع مستمر، من زاكیة أهنا متولدة عن تباین يف طریقة 
 42.الثقايف ك أظلاط حیاة سلتلف اجلماعات اليت یتكوف منها ذلك اجملتمع  التفكَت كادلوركث

ما ىي أسباب ىذه التحوؿ الفكرم الذم أفضى بدكره :  كالتساؤؿ ادلركزم الذم یتبادر إُف ذىن ىو اآليت
 إُف تراجع تیار التعددیة الثقافیة ؟

 : ؽلكن اإلجابة عن ىذا السؤاؿ باإلشارة إُف سببُت رئیسیُت علا
أف ىذا التحوؿ الفكرم ىو يف حقیقتو الرجوع إُف العمل باقتناع كاف سائدا لدل بعض مفكرم اللیربالیة -أ

يف القرف التاسع عشر ، مثل جوف ستیوارت میل، ففي ىذا القرف غدت قضیة حقوؽ األقلیات ترل من زاكیة 
أهنا يف القضایا ذات الصلة بتهدید أمن الدكلة أك السلم ادلدٓف فقد برز االعتقاد القائل باستحالة توسیع 

نطاؽ اإلصباع السیاسي يف الدكلة ادلتنوعة ثقافیا، ألف الدؽلقراطیة القائمة على مبدأ حكم األغلبیة ستؤدم 
بصورة حتمیة إُف ىیمنة صباعة ثقافیة ما على حساب اجلماعات األخرل، األمر الذم سیجعلنا حینئذ يف 
مواجهة احتماالت حبلى دبتضمنات خطرة على مستقبل على مستقبل تلك اجلماعات من بینها احلرب 

أف العمل حبقوؽ األقلیة یزید "األىلیة أك ردبا التدخل الدكِف شلا یعٍت ذلك أف ىذه الرؤیة تركز على فكرة 
ادلشكلة تعقیدا، إذا لیس بإمكاف تلك احلقوؽ أف سبنع ىیمنة ثقافة األكثریة ، كأف ضبایة ثقافة األقلیة سوؼ 

، كذلك عن طریق عرقلتها لعملیة تكوین ثقافة  تعمل كحسب على توسیع نطاؽ الظلم بشكل زلتـو
كدبا أنو یستحیل بناء عبلقات عادلة ما بُت سلتلف الثقافات، فإف حقوؽ األقلیة ستغدك ... متجانسة كلیا 

 43"كبذلك عاملة على زیادة حدة استغبلؿ كاضطهاد األقلیة كبصورة حتمیة 
سیادة االعتقاد لدل الكثَت من اللیربالیُت أف العمل بفكرة حقوؽ اإلنساف سوؼ یقود إُف حل -ب

اخلبلفات الدائرة حوؿ األقلیات، إذا بدال من توفَت احلمایة ادلباشرة للجماعات ادلستضعفة عن طریق منح 
أعضائها حقوقا خاصة فإف بإمكاف ضبایتها بصورة غَت مباشرة كذلك من خبلؿ ضماف احلقوؽ ادلدنیة 

كاستنادا إُف ىذا األساس الفكرم فقد ألغت . كالسیاسیة األساسیة جلمیع األفراد بغض النظر عن انتمائهم
منظمة األمم ادلتحدة كل ما ؽلت بصلة إُف حقوؽ األقلیات القومیة كاإلثنیة من اإلعبلف العادلي حلقوؽ 

ىذا التحوؿ يف األداء كالتعامل مع األقلیات یبدك دبثابة امتداد طبیعي اليت سبت هبا  . 1948اإلنساف لعاـ 
ضبایة األقلیات الدینیة، إذا كاف من ادلعتقد لدل أنصار ىذا التوجو من اللیربالیُت أف التسامح الدیٍت قائم 
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على فكرة فصل الكنیسة عن الدكلة یعد مثاال ؽلكن االحتذاء بو للتعامل مع تنوع ادلكونات اإلثنیة كالقومیة 
إذا كما ىو احلاؿ مع الدین فقد عدت اذلویة اإلثنیة كالقومیة أمرا غلب أف یكوف الناس أحرار يف التعبَت عنو 

ضمن نطاؽ حیاهتم اخلاصة كحسب، دكف دخولو يف صلب اىتماـ الدكلة  أم دبعٌت  أف الدكلة ینبغي أف ال 
تعارض حریة الناس يف التعبَت عن انتماءاهتم الثقافیة كيف الوقت ذاتو علیها امتناع عن تبٍت كتشجیع أم 

 44 .منها
يف ضوء ىاذین السببُت مت التحوؿ فكریا عن مسار حقوؽ األقلیة أك احلقوؽ اجلماعیة إُف حقوؽ فردیة يف 

إف حقوؽ األقلیة مادامت ىي أحد بواعث النزاع الرئیسیة : الفكر اللیرباِف كذلك على أساس الفكرة القائلة
األمم لدل فمن الضركرم القیاـ بتحیید اذلویة الثقافیة لیكوف حاذلا -سواء ما بُت اجلماعات أك ما بُت الدكؿ

يف ذلك احلاؿ اذلویة الدینیة حبیث یتم إخراج اذلویة الثقافیة عموما من اجملاؿ العاـ كإدخاذلا إُف اجملاؿ اخلاص 
كلعل ىذا التحوؿ بذاتو كاف أیضا سبب الرئیس يف . كذلك عن طریق الفصل بُت اذلویة الثقافیة كالدكلة 

 .ذیوع اخلاصیة الفردیة للیربالیة حىت غدت األخَتة موصوفة باللیربالیة الفردیة 
كبصورة عامة فقد انعكس ىذا التحوؿ عملیا على الدراسات األنًتبولوجیة كالثقافیة عامة كالدراسات 

 .التعددیة الثقافیة خاصة 
فاألخَتة كانت حىت احلرب العادلیة الثانیة امتداد للدراسات األنًتبولوجیة كالثقافیة كذلك ألف كبل النوعُت من 

الدراسات یعمد إُف جعل الثقافة دبثابة احملور الرئیسي لبله سباـ كالًتكیز لیتم من خبللو ربلیل كفهم تطور 
اجلماعات كسلوكها كىویتها كمطالبها، فضبل على العبلقات فیما بینها حبیث أف ىذا الًتكیز اشتمل على كل 

من ادلستول الكلي للثقافة كمستواىا اجلزئي أم الصعید الداخلي لكل ثقافة بید أف ذلك َف ػلدث إال بعد 
 .احلرب العادلیة الثانیة 

ففي أعقاب األربعینیات القرف العشرین هتاكل العمل يف حقل الثقافة داخل اجملتمع األكادؽلي كقل حجمو 
بشكل كبَت خبلؿ الستینات كالسبعینات مث بدأ االىتماـ بالثقافة ینتعش من جدید خبلؿ الثمانینیات 

لوصفها أحد ادلتغَتات يف تفسَت كالتحلیل حبیث إذبو علماء االجتماع بصورة متزایدة صوب إیبلء الًتكیز 
على العامل الثقايف لتفسَت عملیات التحدیث كالدمقرطة السیاسیة، كسلوؾ جلماعات اإلثنیة كاإلضلیازات 

أف الثقافة ، كلیست السیاسة، ىي اليت ربدد صلاح " كالصراعات بُت الدكؿ كقد صلم ذلك عن اقتناع مؤداه ، 
 45.، كفقا لتعبَت ىانتغتوف " اجملتمع
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ذلك االطلفاض يف مستول االىتماـ بالثقافة احلقل السیاسي أیضا كالسیما يف رلاؿ العبلقات  لقد مشل
األمة كذلك ألف اإلثنیة خصوصا - أم العبلقات ما بُت اجلماعات اإلثنیة داخل الدكلة. اإلثنیة الثقافیة

كالثقافة عموما كانت ترل من قبل الكثَت من ادلنظرین السیاسیُت على أهنا ظاىرة ثانویة كستختفي تدرغلیا 
بفعل التحدیث كذلذا كانت نتاجات تلك الدراسات ادلعنیة قلیلة األعلیة إُف جانب قلة عدد العاملُت يف ىذا 

 46.اجملاؿ خبلؿ الفًتة احملصورة بُت األربعینیات كبدایة الثمانینیات من القرف العشرین 
كلو أمعنا النظر يف طبیعة التحوؿ النوعي يف الدراسات الثقافیة منذ أكاخر الثمانینیات فإننا سنكتشف أف 

االنتقاؿ الذم شهدتو ىذه الدراسات من ادلستول الكلي إُف ادلستول اجلزئي َف ینشأ بذاتو كلیا كإظلا صلم من 
فعل الدعم الرمسي الذم تلقتو ضمن إطار ادلنافسة الدكلیة على ادلصاٌف كالسیما خبلؿ فًتة احلرب الباردة 

األمة سواء -اإلثٍت ما بُت ادلكونات االجتماعیة داخل الدكلة باإلضافة إُف ازدیاد الوعي بالتباین القومي ك
 .على صعید الباحثُت أك على صعید تلك ادلكونات أنفسها

أف دراسة كل من حالة اآلسیویُت، " كزمیلها توریس كذلك باإلشارة إُف  كىذا األمر الحظتو الباحثة داردیر ك
كحالة األمریكیُت البلتینیُت اللتُت ظهرتا أكؿ األمر بصفتهما دراسات مناطقیة إباف فًتة احلرب الباردة كانت 

الغایة منهما خدمة ادلصاٌف الدكلیة للوالیات ادلتحدة ، أما دراسات كل من حالة األمریكیُت السود كحالة 
 مثبل فقد برزتا نتیجة ازدیاد كعي الباحثُت كالدراسیُت أنفسهم دبكانتهم ضمن ةأقلیة الشیكانو البلتیٍت

 .47"ادلكونات االجتماعیة كالسیاسیة حلركة احلقوؽ ادلدنیة كاحلركة ادلناىضة للحرب خبلؿ عقد الستینیات 
فدراسة الثقافات الغَت غربیة كانت يف حقیقتها أداة علمیة مت استغبلذلا من قبل الدكؿ الغربیة يف زلاكلة منها 

 .لفهم كربلیل اجملتمعات ادلستعمرة بغیة حكمها كاذلیمنة علیها
أما على الصعید اجلزئي للثقافة فإف ازدیاد ذلك الوعي بالتباین القومي كاإلثٍت سبخض أصبل بفعل شعور 

األقلیات باحلرماف كعدـ ادلساكاة كإقصائها عن شلارسة النشاط السیاسي شلا ساىم بدكره يف دفع احلكومات 
كمن مث فإف ىذه .الغربیة إُف دعم الباحثُت كاألكادؽلیُت من أجل دراسة تلك األقلیات كربلیل سلوكها 

الدراسات تعد من قبیل احملاكالت  الرامیة إُف فهم الذات كتشخیص الداء بغیة ربدید الدكاء أما دراسة 
 .من أجل حكمو كاذلیمنة على مقدراتو " فهم اآلخر"الثقافات غَت الغربیة فهي هتدؼ إُف 
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 بإصدار قانوف 1972كمثاؿ الدعم الرمسي الذم تلقتو تلك الدراسات قیاـ كونغرس األمریكي يف عاـ 
یسمح بإجراء دراسات ادلوركث اإلثٍت لؤلقلیات كدبوجب ذلك مت توفَت التمویل الفدراِف البلـز حلكومات 

 48.الوالیات األمریكیة 

 .الثقافي التعدد إدارة منظورات:المطلب الثاني
 األحباث فجل تناكلتو، اليت البحوث لنقص نظرا الثقايف التعدد إلدارة التنظَتیة الدراسات يف نقص ىناؾ

 التمكن عدـ إُف باإلضافة التنظیمیة للثقافة النظریة كادلداخل التنظیمي السلوؾ دراسات ضمن كانت ادلقدمة
 بذلك فكاف علا مع  تتداخل منظوراتو جعل ما كىذا الفرص كتكافؤ اإلغلايب العمل  سیاسيت عن فصلو من

 :كاآليت ككرد السابقتُت السیاستُت كبل فیو تصب الذم القالب كىو الرادیكاِف كادلنظور اللیرباِف ادلنظور
: الليبرالي المنظور-1

 حقوؽ بأف االعتقاد على ادلنظور ىذا كیستند اللیربالیة كالدؽلقراطیة الكبلسیكیة للیربالیة العلیا ادلثل من  نابع
  .كادلواطنة العادلیة العدالة دلعایَت كفقا زلفوظة الفرد

 بغض العمل أماكن إُف الوصوؿ ذلم مسموح األفراد صبیع أف دبعٌت التشابو فلسفة على النموذج ىذا  كیعتمد
 باجلدارة یكوف كاالستحقاؽ الفرد على الًتكیز یتم ،حیث إلیها ینتموف اليت االجتماعیة الفئة عن النظر

 العلمیة ادلؤىبلت تشمل كاجلدارة كنزاىتو جدارتو إُف بالنظر الفرد أساس على یكوف الوظیفة فاختیار الفردیة
 49.العمل مكاف يف كادلوارد للمكافاءات العادؿ التوزیع لتحقیق معیار فهي كبالتاِف كااللتزاـ

 للفكرة ادلتبنیة البلداف بعض يف تشریعات عدة عنها انبثقت كاليت للتمیز ادلناىضة ضبلة على النهج ىذا كأثر
 على منصب الًتكیز ككاف 1970 األجور يف ادلساكاة كقانوف 1975 بریطانیا يف اجلنسي التمیز قانوف :مثل

 اللیرباِف فالنهج العمل، كفرص التدریب أسالیب كاختیار عادؿ لضماف اإلجراءات تطویر على ادلدراء تشجیع
 داخل العملیات تتم أف لضماف كذلك اإلجراءات على الرمسي الطابع إضفاء البَتكقراطیات على یفرض

 50.اإلجرائیة العدالة" بنهج أیضا یعرؼ كىو نزیهة كبصورة رمسیة بصفة ادلنظمات
 مباشرة التدخل ضركرة على یشدد الرادیكاِف فالنهج اللیرباِف، النهج نقیض  على:الراديكالي المنظور-2
 التوزیع لتحقیق أیضا كلكن عادلة إجراءات لتحقیق فقط لیس فاذلدؼ كبالتاِف الثقايف، التعدد إدارة أجل من

 كذكم كاألقلیات للنساء حصة ىناؾ یكوف أف غلب التوظیف حالة يف ذلك على مثاؿ لبلستحقاقات العادؿ
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 القول أف ىذا كیعٍت األفراد، على كلیس االجتماعیة اجملموعات على یركز فهو بالتاِف . اخلاصة االحتیاجات
 على یقف ىنا كىو Koler   كولر  حسب لدیها ادلتوفرة االجتماعیة الفئات صبیع سبثل أف غلب العاملة
 اجملموعة يف كال ػلتاج كحدىا اجلدارة أساس على االختیار مبدأ على یعتمد الذم اللیرباِف النهج نقیض

  .لتمثیلا
 التوظیف شلارسات ضلو بوضوح تتجو حیث اإلغلايب التمیز تشمل الرادیكاِف بالنهج ادلرتبطة السیاسات إف

 إضفاء إُف احلاجة على یشد اللیرباِف فالنهج .العمل مكاف يف احملركمة للفئات العادؿ التوزیع على للحصوؿ
 51 .القرار صنع عملیات تسییس إُف احلاجة على یشدد الرادیكاِف كالنهج اإلجراءات على الرمسي الطابع

 ادلنهجُت كبل اعتماد ادلنظمات على غلب فإنو الثقايف التنوع إلدارة كاللیرباِف الرادیكاِف ادلنظورین إُف كبالنظر
 يف عضویتو عن النظر بغض ادلعاملة نفس فرد كل یتلقى أف غلب بأنو یرل الذم اللیرباِف ادلنظور سواء

 إُف احلاجة تستدعي فركؽ من تعآف االجتماعیة الفئات بعض ىناؾ إُف باإلضافة االجتماعیة، اجملموعة
   .سنها شركط كفق اجلمیع مشاركة كبالتاِف حقوقها لضماف كتدابَت سیاسات

 :علیهما عیبت االنتقادات من صبلة كاجها ادلنظورین كبل لكن
 من درجة حقق قد اللیربالیة ادلساكاة يف السائد النهج أف يف شك ىناؾ لیس اللیرباِف، ادلنظور مع بدایة

 فیما 1997 عاـWib كیب أشار حیث كاحلرماف ادلساكاة عدـ مثل الثقايف التعدد أكجو أثار معاجلة يف النجاح
  .العمل سوؽ يف النساء عدد ارتفاع إُف اجلنسُت بُت ادلساكاة ؼلص
كجود  رغم ادلساكاة من بدال الفرص كتكافؤ اإلجرائیة العدالة على ركز فهو حققو الذم النجاح أف كما

  Collinson.   كولنسوف أكده ما كىذا العملیة ادلمارسة ناحیة من ضعیفة لكنها التشریعات بعض
 52.كالواقع اخلطاب بُت فجوة فهناؾ

 بو أدل عادلة نتائج إُف بالضركرة تؤدم ال الرمسیة اإلجراءات أف حبقیقة اعًتافو فإف :الرادیكاِف ادلنظور أما
 اليت ادلبادرات أف كیف Cockburn كوكبورف شرح فلقد الراىن الوضع لتغَت التدخل ضركرة إُف للدعوة
 أف صرح كما خاصة، ادلعاملة ذاتو حد يف ىي احملركمة االجتماعیة الفئات بعض موقف تعزیز إُف هتدؼ

 التغیَت أف فكرة طرح يف السلم لصعود دفعة احملركمة الفئات إعطاء إُف سعا كالرادیكاِف اللیرباِف ادلنظورین كبل
 ما ربقیق عن عاجز فكبلعلا إذا للمساكاة، الداعمة السیاسات تغَت هبا یتم اليت اذلیاكل مستول على یتم

  .ادلنظمة داخل التنظیمي بالتحوؿ یسمى
 بالنهج شبیهة ىي القصَتة األجندة ففي ادلدل، كالطویلة القصَتة ادلساكاة أجندات بوضع كوكبورف كقاـ

 موقف تعزیز أك حلمایة خاصة سیاسات كضع أك التمیز أعراض لعبلج احلاجة على الًتكیز مع اللیرباِف
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 ادلنظمة ىیاكل كل ادلساكاة عدـ أنظمة لتغَت تسعى فهي الطویلة األجندة يف أما احملركمة االجتماعیة الفئات
 53.التنظیمي التحوؿ ربقیق كبالتاِف السلطة كتوزیع طبیعة تغَت مع

 للمساكاة داعمة سیاسة كجود تصور صعب من كبالتاِف متجانسة غَت ادلوظفُت مصاٌف الواقع يف حىت لكن
 ادلثاؿ سبیل فعلى للجمیع عادلة كتكوف اجلمیع احتیاجات تلبیة على قادرة الثقايف للتعدد فعالة كإدارة

 تتعلق سلتلفة مصاٌف ذلا اليت اجملموعات كبُت كالكبار كالشباب كالرجاؿ النساء مصاٌف بُت ادلصاٌف اختبلؼ
  .  الدیٍت كاالنتماء الثقافیة باخللفیة
 النسوم الوعي يف ربوؿ من العمل أماكن شهدت كما التعدد فكرة معاجلة يف برز اذباه 1990- 1980كمابُت

 من كل أقره ما كىذا , االختبلؼ فكرة دراسة يف تركیز صحبو التحوؿ ىذا النسویة احلركة لزیادة فعل كرد
 العاملة القول بأف ىو القبوؿ التعدد إلدارة األساسي ادلفهـو إٌ Kondola & Fullertton كفیلرتن  كوندال
 التعدد إدارة إذا مرئیة، كغَت مرئیة خصائص على یشتمل كما متجانسة كغَت متنوعة رلموعات من تتكوف
 54:ىي الفرضیات من صبلة على تقـو الثقايف

 :األولى الفرضية
 لتحقیق مهاراهتم استخداـ یتم بأنو فیها اجلمیع یشعر مثمرة بیئة ؼللق سوؼ االختبلفات ىذه تسخَت  أف

 .التنظیمیة األىداؼ
  :الثانية الفرضية

 نظر كجهة حسب رفضها من بدال كمكافأهتا إغلايب بشكل هبا كاالعًتاؼ رعایتها ینبغي الفركؽ أف
 Liff.لیفت

  : الثالثةالفرضية
 ادلوحدة اإلجراء عن كاالبتعاد الفردیة السیاسات على الًتكیز كبالتاِف الفردیة الفركؽ على الًتكیز ضركرة
 55.للمعاجلة إغلابیة إجراءات كازباذ التمیز على للقضاء

 العدالة مفاىیم بأكسع كادلدعم التنظیمیة األىداؼ تلبیة إُف یهدؼ الثقايف التعدد إدارة منظور األخَت يف
  .اغلايب الثقافیة دبنظار االختبلفات إُف النظر یتم حىت التنظیمي التغیَت إُف حباجة فهو االجتماعیة

 ما كخلق التنظیمیة الثقافة يف تغیَت تتطلب اليت ادلساكاة تعمیم ىو التعدد إدارة هنج أف Ress ریس كیذكر
 ربقیق إُف یهدؼ األجل طویل األعماؿ جدكؿ يف كوكرف رددىا اليت الفكرة نفس كىي التعدد بثقافة یسمى

   .كاذلیاكل كالثقافات النظم تغیَت خبلؿ من ادلساكاة من أكرب قدر
 : الثقايفالتعدد إدارة دلقًتبات تصنیفات من صبلة بإعطاء لیفت قاـ إثره كعلى
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 Dissolvingdifferences :الثقافية االختالفات تذويب مقترب-1
 الفرد أساس على كلكن االجتماعیة اجملموعة عضویة إُف إسنادىا دكف ألفرادابُت  الثقافیة لبلختبلفات ینظر

 سبیل على اجلماعة كلیس الفرد احتیاجات على الرد على تعمل سوؼ ادلبادرات أف ىذال ؿ عكیًتتب الواحد
 فإف على ادلقًتب كاعتبارا ذلذا كادلرأة الرجل من كل لو ؼلضع الذم التدریب مثل الفردیة السیاسات ادلثاؿ

 اليت االجتماعیة الفئة خصائص من انطبلقا ىم ذكات كضع من بدؿ كأفراد أنفسهم إُف النظر األفراد
 56.ادلساكاة لعدـ االجتماعیة األسباب من یقلل أك یتجاىل النهج كىذا .  ألیها ینتموف
 Valuingdiversity :الثقافي التعدد تثمين مقترب 2-

 الفرد، من بدال اجملموعة إُف ادلستندة االجتماعیة االختبلفات أف إُف كیشَت الثقافیة االختبلفات یقیم  
 اجملموعات مظلة ربت یتم التدریب  توفَت فمثبل اإلغلايب بالعمل یسمى ما ربت تتم فادلمارسات بالتاِف

 . التنظیمیة للسیاسات التكییف بعض ىناؾ یكوف كما ادلنظمة يف النجاح على دلساعدهتم
 accommodatingdifferences  :االختالفات استيعاب مقترب
 نسبة من یزید فهو إذا ناقصا، سبثیبل ادلمثلة للفئات انفتاحیة سیاسات خلق يف التزاـ ىناؾ یكوف حیث

  .كاألقلیات النساء توظیف
 .للمنظمة اذلیكلیة البنیة داخل ادلتنوعة الثقافات كاستیعاب إدراؾ على تنطوم الثقايف التعدد إدارة فمنظور
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 .التعدد الثقافي ودوره في إدارة الموارد البشرية:المبحث الثالث
 كسلتلفة،  كمتنوعة   منقسمة اإلنسانیة التعدد ادلبلحظ على مستول الثقافات اإلنسانیة، یعٍت أف احلضارة إف

 األفراد بُت اذلوة كالتعایش كإزالة أساس التواصل على یقـو  كوٓف  ثقايف كجود بعد ال یلغي  كىذا
  .  كالشعوب  كاجلماعات

 
 ايجابيات وسلبيات التعددية الثقافية: األوؿالمطلب

:  األشیاء؛إذ بضدىا تتمیزاجلانبُتتعددیة ذلا حسناهتا، كعلیها سلبیات، كسأعرض 
: منها ,57ؽلُكن من خبلؿ التعددیة الثقافیة احلصوؿ على منافع:إيجابيات التعددية الثقافية: أوال
فاحلكمة ضالة ادلؤمن ;  يف اجملتمع؛ من حیث العادات، كالتقالید ك القیم األخرلالتعرؼ على الثقافات -1
 . كجدىا ، فهو أحق الناس هباإف
 مركَّب ىاـ كجزء ال یتجزأ من اجملتمع؛ حیث یتم احلوار معهم األخرلاالعًتاؼ بأفُ  أصحاب الثقافات -2

 .حىت تعرؼ كلُّ رلموعة حبقوقها
 ادلناطق؛ فبل یوجد مركز كضاحیة يف ألىلادلوازنة بُت الثقافات ادلختلفة يف اجملتمع يف احلقوؽ كالواجبات -3

 .األخرلاجملتمع على حساب الضواحي 
االحًتاـ ادلتبادؿ بُت الثقافات يف اجملتمع الواحد، كتطور النقد الذايت كالتحقیق الذايت للفرد كالثقافة يف -4

 .اجملتمع
، كالتوظیف على أساس اإلنساف فرصة جدیدة تضمن كربقق احلریات ادلنضِبطة كاحًتاـ حقوؽ إعطاء-5

ادلسلمُت، إاّل يف الوظائف السیادیة أك العلیا اليت سبس بكیاف الدكلة ك كرد النهي الشرعي  الكفاءة، حىت لغَت
 .فیها

، ال سیما من خبلؿ اعتماد اإلقلیمي كالتواصل على الصعید العادلي كالوطٍت ك اإلبداعتعزیز القدرة على -6
 شراكات بُت القطاع العاـ كاخلاص كاجملتمع ادلدٓف، انطبلقان من توجو یقـو على التأصیل كاالنفتاح، ضمن

 .ضوابط الرقابة كاحملاسبة، كالدعم العادؿ
 كاالتصاالت يف مواكبة ادلستجدات العلمیة على اإلعبلـ بناصیة تكنولوجیا األخذكینبغي أف یساىم - 7

الصعید العادلي، كما غلب أف تساىم الًتصبة، يف تشجیع التفاعل كالتبادؿ الثقافیُت كنقل ادلعارؼ كالتقنیات 
 .احلدیثة، خاصة تلك ادلتعلقة بتقنیات ادلعلوماتیة كالنهوض بادلوركث الثقايف

 اإلنتاج ادلتوفرة لدل الشباب ادلسلم، كذلك بتوخي سیاسة ثقافیة یقظة ترصد اإلبداعیةتفعیل الطاقات - 8
، كربلل مكوناتو، كتضمن توثیقو كاالرتقاء بو إُف صناعة تزیده جودة كثراء كتعطیو اإلسبلميالثقايف يف العاَف 

 .قیمة مضافة
                                                 

ادلدیر العاـ للمنظمة إالسبلمیة للًتبیة كالعلـو ,ككلمة للدكتور عبد العزیز بن عثماف التوغلرم ..www.un.orgینظر موقع األمم ادلتحدة -57
، يف جریدة ادلواطن: مقاؿ بعنواف.إیسیسكو _كالثقافة  .التعددیة كالتعایش بُت األدیاف،حسن حبر العلـو



 

 

توفَت الظركؼ ادلبلئمة دلساعدة ادلبدعُت على تثبیت موقعهم؛ َكمنتجُت أحرار يف اجملتمع مؤىلُت - 9
 .االعتماد على ذاهتم، كإغلاد رلاالت جدیدة توفر ذلم موارد ذاتیة

، كدفع األخرل كنظرائهم من البلداف اإلسبلمیةتعزیز التبلقي كالتفاعل الثقايف بُت ادلبدعُت يف الدكؿ - 10
.  الثقافیةاألنشطة كضماف ادلشاركة الناجعة كادلتوازنة للمبدعُت يف سلتلف اإلبداعحركة 

، كالعنایة بادلادة الثقافیة ادلوجهة اإلسبلمیةرعایة ادلواىب الواعدة من الشباب يف سلتلف البلداف - 11
لؤلطفاؿ كالیافعُت من حیث ادلضموف كالوسائط الثقافیة ادلستخدمة، دبا یضمن هتیئتهم كسبكینهم من شىت 

 .اندماجهم يف رلتمع ادلعرفة، كتدریبهم على استثمار الذكاء كتوظیفو أدكات التحصُت الذايت، كیسهل
: 58سلبيات التعددية الثقافية: ثانياً 

 :، كمنهاشبارىاللتعددیة الثقافیة مساكئ ینبغي احلذر منها؛ حىت تؤيت التعددیة 
التعددیة الثقافیة ؽلكن أف تؤدم إُف تفكیك اجملتمع، كالقضاء على كحدتو كالنسیج االجتماعي بداخلو؛ -1

 .فیصبح اجملتمع كالفسیفساء، الف لكل ثقافة عاداهتا كتقالیدىا كظلط حیاهتا
لتعددیة الثقافیة ؽلكن أف تؤدم إُف عدـ استقرار اجتماعي كفوضى اجتماعیة بَذریعة انو ال یوجد قوانُت -2

موحدة لكل الثقافات بسبب االختبلؼ يف القیم كالعادات، فبل توجد ثقافة صحیحة أك ثقافة سائدة، كال 
  .قیادة كاحدة

 اإلطارالتعددیة الثقافیة تساعد يف انغبلؽ كل ثقافة علي نفسها كتكوین إطار خاص هبا، بعیدان عن -3
 اإلطاركىذا یؤدم إُف تفكیك “ عدة دكیبلت يف دكلة كاحدة”فینتج “ الدكلة أك اجملتمع الواحد ”ادلشًتؾ

 ".دكلة كاحدة للجمیع" ادلشًتؾ الذم یدعى 
كيف مصر، كمعظم _ أم يف الضفة كغزة_كىذا الواقع ملموس يف العراؽ الذم أصبح دكیبلت، كيف فلسطُت 

الدكؿ العربیة، كذلك بصنیعةٍ  غربیة كتنفیذ أید عربیة خفیة ، على الرغم من التغیَت اجلذرم يف ظل ثورات 
. الربیع 

التعددیة الثقافیة قد تؤدم إُف صراع عنیف بُت الثقافات، عند احملاكلة خللق قوانُت موحدة كدستور موحد -4
 . حبرب أىلیةاألمرللدكلة كالسیادة فیها، كردبا قد ینتهي 

، كبُت كاألقباطادلسلمُت  كالواقع ادلصرم الیـو خَت شاىد على القضیة؛ حیث الصراعات ادلفتعلة بُت
 اليت ینادكف الدؽلقراطیةادلسلموف القیادة، كلو بالطرؽ   أف یستلمللكثَتین السیاسیة ، حیث ال یركؽ األحزاب

 .هبا
. دور التعدد الثقافي في إدارة الموارد البشرية:المطلب الثاني

إدارة التنوع يف شركات األعماؿ ىي القول العاملة حیث یوجد تباین يف خصائص العاملُت من حیث السن 
ك ,أك اجلنس أك العرؽ أك اجلنسیة أك الدین كالسیاسة كغَت ذلك من الفركؽ اليت تعرفها التجمعات البشریة 
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أصبحت ىي ادلسؤكلة عن منح الشعور باألماف للموظفُت كبناء ,يف ظل الدكر اجلدید إلدارة ادلوارد البشریة 
. التزاماهتم كاىتمامهم ككالئهم للعمل كادلشاركة الفعالة يف أنشطة العمل 

يف ماضي كانت إدارة ادلوارد البشریة تبٍت االلتزاـ لدل ادلوظفُت من خبلؿ إشباع حاجاهتم االجتماعیة 
كبالرغم من أعلیة ىذه األنشطة كضركرة القیاـ هبا لكن يف ظل األجندة اجلدیدة إلدارة ,كالرحبلت كاحلفبلت 

. ادلوارد البشریة أصبحت مسؤكلة عن توجیو كتدریب ادلدرین على أعلیة رفع معنویات العاملُت يف إدارهتم
َف تقدـ البحوث اليت أجریت حىت یومنا ىذا  سول الدعم ادلتواضع القًتاح القائل باف تنوع القول العاملة يف 

سواء كاف ىذا التنوع یؤيت شباره أـ ال فاف ىذا یعتمد على العوامل البیئیة داخل الشركة ,حد ذاتو یفید العمل 
 أف أثار التنوع بُت النوعُت 2003سنة " شادكیك"ك"ریتشارد"ك" دكایر"حبیث كجد كل من ,أك خارجها 

الذكور كاإلناث على مستول اإلدارة یتوقف على التوجو االسًتاتیجي للشركة كالثقافة التنظیمیة كالتفاعل 
. متعدد ادلتغَتات بُت ىذه ادلتغَتات

 انو إذا كانت ثقافة الشركة تتضمن افًتاض 2006سنة " كَتش"ك"سكولر"ك"غیربت"ك"شافنَت"كما اكتشف 
. ادلعیاریة أك االعتقاد باف التنوع يف الفئات العمریة یصبح مؤشرا على القدرة االبتكاریة للفریق كلیس العكس

 أف التنوع يف العمر كاجلنسیة كاخللفیة الوظیفیة لو تأثَت اغلايب على القدرة 2006سنة "غیربت"ك"كَتٓف"كیرل 
. االبتكاریة للفریق يف سیاؽ القیادة التحویلیة

إف التنوع یوجد يف مكاف العمل عندما یكوف طاقم من ادلوظفُت كمن ذكم اخلصائص كاخللفیات ادلختلفة 
كمستویات من اخلربة ,ككذلك متفاكتة القیم الشخصیة كادلعتقدات كالتقالید كالتصورات ك األعمار كاألجناس

ادلهنیة كالتعلیم كاليت تشكلت من مواقف سلتلفة كأسلوب حیاة سلتلف ككجود أىداؼ یعتقد كبل الطرفُت أهنا 
أك قیم فردیة شلا یعرقل العمل ما َف یكن ,ىذه األىداؼ قد تكوف نتیجة حلقائق موضوعیة ,ىي األصح 

حیث انو ال شك يف أف أساس صلاح كاستمرار الشركة كىو ,ىناؾ إدارة لذلك كىذا یقود الشركة إُف الفشل
. تنوع القول العاملة

تعترب إدارة التنوع من العوامل ادلهمة توطید الثقة يف نفوس العاملُت كتوفَت بیئة عمل مناسبة كمشجعة دلمارسة 
فاإلنساف يف طبیعتو ؽلیل إُف إنسانیتو كیرغب أف ,الوظیفة بكل قدرة من التمیز كادلستول العاِف من االصلاز 

. تكوف كل األجواء كالتعامبلت يف بیئتو تتبلءـ معو كالبعد عن التشنج كالتعاِف ك بركدة التعامل 
: فهناؾ مبادئ الذم غلب أف تتوفر يف العاملُت كالذم تبٌت علیها إدارة التنوع منها

. كىي صفة البد من توافرىا يف ادلدراء ك أصحاب ادلسؤكلیة :التواضع - 
. فادلسؤكؿ اجلید البد لو أف ؼلتار من أسالیب التشجیع ما یناسب العاملُت منو:التشجیع - 
. فبل بد للمسؤكؿ أف یعمل على تشجیع العاملُت على العمل اجلماعي كانو كاحد منهم :التعاكف - 
. ادلوضوعیة كابتعاد عن التحیز من أىم صفات اإلنسانیة: العدالة- 

كؽلكن القوؿ أف اآللیات الرئیسیة إلدارة التنوع ىي أف إدارة ادلوارد البشریة تكوف مسؤكلة عن تثقیف ادلدرین 
 . كادلسؤكلُت لتمكینهم من بناء ثقافة تنظیمیة متسازلة كتتقبل األخر كربًـت خصوصیاهتم



 

 

كمنو ؽلكن القوؿ أف التنوع كالتعدد يف إدارة ادلوارد البشریة تعمل على ربقیق أىداؼ ادلنظمة ك زیادة اإلنتاج 
 59.كإشباع احلاجات اإلنسانیة كذلك بفضل ادلبادرات كاألفكار اجلدیدة اليت تفید الشركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
 .مقاؿ,إدارة التنوع , سید حريب  -59



 

 

: خالصة الفصل 

يف األخَت ؽلكن القوؿ بأف التعدد الثقايف ىو قیمة إضافیة داخل ادلنظمات الدكلیة إذا سبكنت ىذه األخَتة 

من ازباذ اإلجراءات ك التدابَت البلزمة لبلستفادة منو للوصوؿ إُف الشرعیة من خبلؿ االعًتاؼ باالختبلفات 

 من إغلابیاتو ك االستفادةالثقايف كأمر طبیعي يف اإلنسانیة صبعاء ك كمیزة تنظیمیة سبكن ادلنظمة الدكلیة من 

 استجابةكإسًتاتیجیة إداریة طویلة ادلدل سبكن من تسخَت كافات اإلمكانات خلدمة ادلنظمة الدكلیة ك 

 الثقافیة كالذم یفرض علیها ذبسید مبدأ احًتاـ األخر ضمن االختبلفاتعاجلة للمشاكل اليت قد تفرزىا 

 . ادلمارسات التنظیمیة خاصة من منطلق أنو التزاـ أخبلقي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة

واقع الشركات األجنبية في 
 الجزائر

 



 

 

 :مقدمة الفصل

 تؤثر على النشاط االقتصادم للدكؿ ادلضیفة ذلا بصفة عامة، كعلى التشغیل بصفة األجنبیةإف الشركات 

فیما ؼلص التشغیل فاف ىذه الشركات غالبا ما توفر فرص عمل كثَتة كمتنوعة، كتقدـ أجور عالیة . خاصة

لعماذلا مقارنة باليت تقدمها الشركات الوطنیة بتلك الدكؿ، كیظهر الفرؽ كبَتا إذا كانت ىذه األخَتة دكؿ 

. نامیة، كباإلضافة إُف ذلك تقـو ىذه الشركات بتوفَت التدریب كالتكوین العاِف ادلستول لعماذلا 

كبالتاِف فاف صلاح اجلزائر يف استقطاب مثل ىذه الشركات، قد یؤدم إُف اطلفاض البطالة، كإُف زیادة القدرة 

الشرائیة للعاملُت لدل ىذه الشركات، كمنو الرفع من مستول معیشتهم كىذا یعٍت زیادة طلبهم على السلع 

 .كاخلدمات، كعلیو ادلساعلة يف تنشیط النشاط االقتصادم

أظهرت الدراسات اليت قاـ هبا بعض االقتصادیُت فیما ؼلص اثر الشركات ادلتعددة اجلنسیات أم الشركات  ك

 على التشغیل يف الدكؿ ادلضیفة، أف ىذه الشركات زبلق أثارا مباشرة كأخرل غَت مباشرة على األجنبیة

 فاف الشركات ادلتعددة اجلنسیات ادلستثمرة يف اجلزائر زبلق ىي األخرل أثرا الدكؿ كمنوتلك  التشغیل يف

 .مباشرة كغَت مباشرة على التشغیل

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 .(شركات المتعددة الجنسيات)الشركات األجنبية :المبحث األوؿ 

 لبلنطبلؽ ادلباشر األجنيب االستثمار یتخذىا اليت العدیدة األشكاؿ إحدل اجلنسیات متعددة الشركات تعترب
 على الشركات ىذه تشجع اليت كاألسباب الدكافع من العدید ىناؾ تكوف ما ك عادة. جدیدة أسواؽ ضلو

 لصاٌف )اجلانب أحادیة تكوف ال ىنا الفائدة أف إال. األصلیة أكطاهنا خارج مناطق أك مواقع إُف االنطبلؽ
 یدفع ما كىو الشركات، تلك إلیها تسعى ما تفوؽ فوائد ادلضیفة الدكلة ذبٍت حیث ،(فقط الشركات تلك
 الدكلة على تعود اليت الفوائد كتتنوع. ادلباشر األجنيب االستثمار من النمط ىذا الستقطاب الدكؿ تلك

 حل يف اإلسهاـ كبالتاِف جدیدة ككظائف عمل فرص كخلق إلیها، األمواؿ رؤكس تدفق لتشمل؛ ادلضیفة
 أسالیب على اإلطبلع العاملة، األیدم مهارة مستول رفع احلدیثة، التقنیة كاستخداـ نقل البطالة، مشكلة
 احلدیثة، كاآللیات ادلعدات استقداـ الشركات، ىذه كذبارب كمعلومات خربات من االستفادة احلدیثة، العمل
 .األجنيب النقد موارد تنویع

 .درجة استقطاب الجزائر للشركات المتعددة الجنسيات:األوؿالمطلب 
تعترب اجلزائر من بُت الدكؿ األكثر استقطابا للشركات ادلتعددة اجلنسیات يف منطقة میدا أم منطقة الشرؽ 

كىذا حسب الدراسة اليت قامت هبا الوكالة الفرنسیة لبلستثمارات الدكلیة يف منطقة . األكسط كمشاؿ إفریقیا
 2005.60 إُف سنة 2003للفًتة ادلمتدة من سنة  میدا

: كاجلدكؿ األيت یوضح ذلك
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 (2005-2003)العالقة بين نوع المستثمر والبلد المضيف:(1)الجدوؿ رقم 

 
Source: www.animaweb.org /Uploads/bases/document/07-05-30-bilan-ide-meda- 2006-

fr, P59 

یتبُت من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف كل من مصر، إسرائیل، اجلزائر كتركیا تستقطب بنسبة كبَتة الشركات 
من الشركات  %70حبیث مثلت الشركات ادلتعددة اجلنسیات نسبة . ادلتعددة اجلنسیات يف منطقة میدا

يف كل من  %60ويف إسرائیل  %63 ، كمثلت 2005-2003ادلختلفة اليت استثمرت يف مصر خبلؿ الفًتة 
 .اجلزائر كتركیا

. كىذا یدؿ على أف الشركات ادلتعددة اجلنسیات هتتم أكثر بأسواؽ ىذه الدكؿ ردبا لكرب حجمها
كعكس الدكؿ السابقة فاف الدكؿ األخرل مثل قربص، لبناف، األردف، ادلغرب، سوریا كتونس تستقطب أكثر 

  .الشركات الكبَتة كادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة، كىذا ما یعكس اىتماـ ىذه األخَتة بأسواؽ ىذه الدكؿ
كذلك خبلؿ الفًتة ادلمتدة من  %30من ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة كتونس  %34فمثبل ادلغرب استقطبت 

 .2005إُف 2003
كمنو نستنتج أف اجلزائر تعد من بُت الدكؿ األكثر استقطبا للشركات ادلتعددة اجلنسیات يف منطقة میدا، 

 ىي 2005 إُف 2003من الشركات ادلستثمرة يف اجلزائر خبلؿ الفًتة ادلمتدة من  %6حبیث كانت حواِف 

 

 

 خظائض انبهذ انًضُف

 

 حجى انشركت

 انًجًىع PME شركت كبُرة انًخؼذدة انجُسُاث

   ػايم5000اقم يٍ  10000 إنً 5000يٍ   ػايم10000 يٍ أكزر
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ما یدؿ على أف السوؽ اجلزائریة هتم بدرجة اكرب الشركات ادلتعددة  ىذا ك. شركات متعددة اجلنسیات
 .اجلنسیات عكس الشركات الكبَتة كادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة

لقد استعمل يف ىذه الدراسة معیار عدد العماؿ لتعریف الشركات ادلتعددة اجلنسیات، إذ تعترب الشركة  ك
 .عامل10000متعددة اجلنسیات إذا ما ذباكز عدد عماذلا 

 .مجاالت نشاط الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر: المطلب الثاني
دبا أف قطاع احملركقات یعترب أكؿ قطاع اقتصادم يف اجلزائر استثمرت فیو الشركات ادلتعددة اجلنسیات، فإننا 

 .سنتطرؽ إلیو يف الفقرة األكُف من ىذا ادلطلب، مث طلصص الفقرة الثانیة إُف القطاعات االقتصادیة األخرل
قطاع المحروقات : الفقرة األولى

إف الشركات ادلتعددة اجلنسیات اليت تستثمر يف قطاع احملركقات باجلزائر ال تنفرد دبشاریع االستثمار، كإظلا 
. تقـو بإبراـ عقود شراكة مع الشركة الوطنیة سوناطراؾ

 .القطاعات األخرى: الفقرة الثانية
سنحاكؿ يف ىذه الفقرة إعطاء نظرة شاملة حوؿ االستثمارات األجنبیة ادلباشرة ادلتدفقة إُف اجلزائر، كذلك 

 .حسب أصل ىذه االستثمارات كحسب القطاعات االقتصادیة ادلستهدفة من طرؼ ىذه االستثمارات
 :یوضح اجلدكؿ األيت توزیع مشاریع االستثمار األجنيب ادلباشر خارج قطاع احملركقات حسب القطاعات

ا لدل الوكالة بوتوزیع مشاریع االستثمار األجنيب ادلباشر خارج قطاع احملركقات ادلصرح : (2)رقمالجدوؿ
 :2005-2000الوطنیة لتطویر االستثمار للفًتة ما بُت 

ػذد  انقطاع

 انًشارَغ

يهُىٌ )انًبهغ انُسبت

 (دَُار

 انُسبت

 %0,37 2110 %2 10 انفالحت

انبُاء واألشغال 

 انؼًىيُت

54 10,75% 19799 3,50% 

 %40, 30 229407 %64,24 322 انظُاػت

 %0,15 891 %0,8 4 انظحت

 %0,28 1624 %2,4 12 انُقم

 %2,9 14685 %1,8 9 انسُاحت

 %6,42 36348 %17,31 87 انخذياث

 %46,08 260627 %0,8 4 االحظاالث

 %100 565491 %100 502 جًىعنىا

Source: ANDI, billon statistique de déclaration d'investissement 2006. 

 
یظهر اجلدكؿ أعبله الفرؽ بُت القطاعات االقتصادیة من حیث استقطاب االستثمارات األجنبیة ادلباشرة 

 .كذلك على أساس عدد ادلشاریع كعلى أساس ادلبلغ الكلي للمشاریع
 
 
 



 

 

 :على أساس عدد المشاريع-ا
من حیث عدد ادلشاریع یتبُت لنا من خبلؿ اجلدكؿ أف قطاع الصناعة ىو األكثر استقطابا للمشاریع 

 87 ، مث یلیو قطاع اخلدمات ب2005 إُف 2000 مشركع خبلؿ الفًتة ادلمتدة من 322األجنبیة كذلك ب

 مشركع، فقطاع الفبلحة 12 مشركع، مث قطاع النقل ب54مشركع، كبعده قطاع البناء كاألشغاؿ العمومیة ب
    .  مشاریع، أما قطاعي الصحة كاالتصاالت فإهنما َف یستقطبا سول أربعة مشاریع لكل منهما10ب

 .كعلیو فاف الشركات األجنبیة تعطي أعلیة كبَتة لقطاع الصناعة يف اجلزائر
 

 :على أساس مبلغ المشاريع- ب
أما من حیث مبلغ ادلشاریع یظهر لنا من اجلدكؿ أف قطاع االتصاالت ىو األكثر استقطبا للرأس ادلاؿ 

  . 2005 إُف 2000 ملیوف دینار، كذلك خبلؿ الفًتة ادلمتدة من 260627األجنيب دببلغ 
 ملیوف دینار لنفس الفًتة، كبعده قطاع اخلدمات ب 229407مث یأيت قطاع الصناعة الذم استقطب مبلغ 

  . ملیوف دكالر36348
  . ملیوف دینار891كیعد قطاع الصحة األقل استقطبا للرأس ادلاؿ األجنيب، كذلك دببلغ 

كشلا سبق نبلحظ انو من حیث عدد ادلشاریع، یعد قطاع الصناعة األكثر استقطابا للمشاریع األجنبیة كذلك 
 ،أما من حیث مبلغ ادلشاریع فاف قطاع 2005 إُف 2000 مشركع خبلؿ الفًتة ادلمتدة من 322ب

   . ملیوف دینار، كذلك خبلؿ نفس الفًتة260627االتصاالت ىو األكثر استقطبا للرأس ادلاؿ األجنيب دببلغ 
كمنو نستنتج أف ادلشاریع اليت تقاـ يف قطاع االتصاالت ىي مشاریع ضخمة، فبالرغم من أف عدد ادلشاریع 

.   إال انو ػلتل الصادرة من حیث القیمة ادلالیة4ىو 
، كالشركة الكویتیة لبلتصاؿ  كمن أىم الشركات ادلستثمرة يف ىذا القطاع الشركة ادلصریة لبلتصاؿ اكراسكـو

 .الوطنیة
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

.  في الجزائراألجنبيةدراسة الميدانية لشركات :المبحث الثاني 
 األصلیة بلداهناتساىم الشركات ادلتعددة اجلنسیات بصفة فعالة يف توفَت مناصب شغل سواء على مستول 

أك على مستول البلداف ادلضیفة ذلا، كلكنها يف بعض األحیاف تستغل تلك العمالة بطریقة غَت الئقة إذا َف 
تكوف رقابة علیها كخاصة يف البلداف النامیة، كىذا ما جعل ادلكتب الدكِف للعمل یبحث يف كضع بعض 

 .الشركط اليت غلب أف توفرىا الشركات ادلتعددة اجلنسیات لعماذلا
. الفرنسية " الستـو"شركة :المطلب األوؿ 

: تقديم عاـ لشركة :أوال
 ، كىي الرائدة يف العاَف يف رلاؿ تولید 1928 يف إنشاؤىاألستـو ىي شركة فرنسیة متعددة اجلنسیات مت 

كتعد . الطاقة كنقلها كتأسیس البنیة التحتیة للسكك احلدیدیة ككضع معایَت لتقنیات مبتكرة كصدیقة للبیئة
من كبار مصنعي قطارات السكك احلدیدیة، إذ سبكنت من تشیید أسرع قطارات كأنظمة مًتك " ألستـو"

فائقة السرعة يف العاَف، كما تعمل يف رلاالت تولید الطاقة الكهربائیة كنقلها، فضبل عن صبیع ادلعدات 
كاخلدمات ادلرتبطة هبا، باإلضافة إُف إنشاء زلطات لتولید الطاقة تعمل بادلاء أك الغاز أك الفحم أك الطاقة 

. النوكیة، كما تقدـ رلموعة كاسعة من احللوؿ لنقل الطاقة الكهربائیة، مع الًتكیز على الشبكات الذكیة

كتعترب الشركة كعامل مهم يف سوؽ €  ملیار 20,3 أعماذلا حیث یقدر رقم أعماذلاكتعترب رائدة يف رلاؿ 
تساىم ألستـو حبیویة يف مشاریع النقل بالسكك موظف  600 من أكثرالعمل الدكلیة من خبلؿ توظیف 

 كمؤسسة میًتك اجلزائر  %41احلدیدیة يف اجلزائر السیما من خبلؿ شركة سیتاؿ، اليت سبلكها فَتكفیاؿ بنسبة 
 . %49 كألستـو بنسبة %10بنسبة 

توجد الشركة الفرنسیة للطاقة كالسكك احلدیدیة يف ضلو مائة دكلة حوؿ العاَف أعلها الوالیات ادلتحدة 
ادلورد الرئیسي للتقنیات ادلبتكرة كالصدیقة للبیئة لتولید الطاقة الكهربائیة " ألستـو"كادلملكة ادلتحدة، كتعترب 

 .كنقلها كالنقل بالسكك احلدیدیة بالوالیات ادلتحدة

 .وظيفة الستـو في الجزائر :ثانيا  

كىي موجودة يف ,اجلزائر ىي كاحدة من الوجهات ادلختارة من قبل الشركة لتطویر مشاریع السكك احلدیدیة
. اجلزائر ألكثر من نصف قرف شاركت حىت أالف يف ادلًتك كالًتاـ يف اجلزائر ككىراف كمستغاّف



 

 

تستعد الشركة إلطبلؽ كظائف جدیدة أخرل لتعیُت موظفُت جدد یساعدكف على ربقیق مشاریع نقل 
 على ادلرشحُت الشباب ذكم اخلربة كخرغلي اجلامعات كالذم 2015جدیدة فقد اعتمدت يف عركضها لسنة 

لدل احلكومة اجلزائریة رغبة حقیقیة يف تطویر النقل عرب السكك یتم تدریبهم يف مراكز معتمدة حیث 
احلدیدیة للقضاء على صعوبات تكدس شبكة الطرقات، بفضل تواجدىا احمللي كعركضها الكاملة باإلضافة 

للنقل بُت ادلدف، شاركت : الشریك ادلفضل للجزائر دلرافقتها يف مشاریعها احلركیة " ألستـو"إُف خربهتا، تعد 
 عربة قطار ما بُت ادلدف للشركة الوطنیة 17يف مناقصة لتوفَت " كورادیا متعدد اخلدمات"بقطارىا "ألستـو "

. للنقل بالسكك احلدیدیة من أجل الربط بُت كربیات ادلدف 
 

.  مليوف دوالر بالجزائر230الفرنسية تفوز بصفقة قطارات بػ ” ألستـو:ثالثا
 . قطار یعمل بالدیزؿ كالكهرباء17تتضمن تزكید الشركة الوطنیة للنقل بالسكك احلدیدیة اجلزائریة بػ 

الفرنسیة، فازت " ألستـو"، إف شركة (حكومیة)قالت الشركة الوطنیة للنقل بالسكك احلدیدیة اجلزائریة 
 . قطار یعمل بالدیزؿ كالكهرباء17 ملیوف دكالر، لتزكیدىا بػ230بصفقة بقیمة 

ف القطارات اجلدیدة ستوضع اكقاؿ ادلدیر العاـ للشركة یاسُت بن جاب اهلل، يف تصرػلات صحفیة أدُف هبا، 
كقاؿ أیضا إف ىذه القطارات،  ,يف اخلدمة على اخلطوط الطویلة، ضلو مدف كىراف كقسنطینة كعنابة كبشار

صممت لتتحمل أقصى الظركؼ ادلناخیة يف الصحراء اجلزائریة، مضیفا أف قرار اختیار قطارات تعمل 
كتسَت الشركة حالیا  ,بالكهرباء كالدیزؿ جاء سبهیدا لعملیة ربویل الشبكة، لكي تعمل قطاراهتا بالكهرباء

رحبلت بالسكك احلدیدیة ضلو بشار، يف اجلنوب الغريب للببلد، كمدینة توقرت بوالیة كرقلة يف كسط 
 .الصحراء اجلزائریة

 ألف موظف يف 11 ملیوف دكالر، كتضم حواِف 250كیبلغ رأمساؿ الشركة الوطنیة للنقل بالسكك احلدیدیة 
فركعها الثبلثة اخلاصة، بنقل األشخاص كالبضائع كإدارة األمبلؾ التابعة للشركة، كیبلغ طوؿ خطوط الشبكة 

 عن سلطط لتطویر 2010كأعلنت الشركة يف عاـ  , كیلومًت فقط يف حیز اخلدمة3850 كیلو مًت، منها 4573
 ألف كیلو 12 ملیار دكالر، هبدؼ الوصوؿ بطوؿ الشبكة إُف 40كتوسیع شبكة السكك احلدیدیة، بقیمة 

 .2020مًت حبلوؿ عاـ 
 كیلومًت من اخلطوط بسبب اإلعلاؿ، 1200 خسرت الشركة حواِف 1962كمنذ استقبلؿ اجلزائر يف عاـ 

 5014حیث بلغ طوؿ اخلطوط اليت كانت تسَتىا الشركة الوطنیة الفرنسیة للنقل بالسكك احلدیدیة، حواِف 
كتشمل خطة تطویر شبكة السكك احلدیدیة، ربویل جزء من الشبكة للعمل بالكهرباء، كزبفیض  ,كلم

القاطرات العاملة بالدیزؿ، كتتضمن ادلرحلة األكُف للخطة، ربویل خطوط الشبكة الشمالیة للببلد للعمل 
 .2015 ملیوف طن من البضائع حبلوؿ 13 ملیوف مسافر سنویا، كحواِف 80بالكهرباء، لنقل 



 

 

 ,ملیوف طن من البضائع 9.5،  ك2013 ملیوف مسافر يف عاـ 54ككشف بن جاب اهلل أف الشركة نقلت 
 كیلو مًت، أغلبها تربط بُت اجلزائر العاصمة كالبلیدة ك 450كتضم الشبكة حالیا خطوط مزدكجة طوذلا 

 كیلو مًت من اخلطوط 323.71بومرداس، كىي شبكة قطارات الضواحي، حیث انتهت الشركة من ربوؿ 
 .ادلزدكجة لتصبح صاحلة لتسیَت قطارات تعمل بالكهرباء

 قطار، یعمل بوقود 17 قطار كهربائي، ك64 عربة نقل بضائع، ك11520 عربة مسافرین، ك424كتضم الشركة 
 . قاطرة جر كهربائیة14 قاطرة جر تعمل بالدیزؿ، ك216الدیزؿ ك

 .كترتبط الشبكة الوطنیة للسكك احلدیدیة،بالشبكتُت الوطنیتُت للسكك احلدیدیة يف تونس كادلغرب

الفرنسیة ادلتخصصة يف اذلندسة إحدل أكرب الشركات العادلیة الرائدة يف رلاالت '' ألستـو''أبدت شركة 
 القطارات

فائقة السرعة، رغبتها يف ادلشاركة بادلناقصة اليت أعلنت عنها الوكالة الوطنیة للدراسات كمتابعة إصلاز كتنفیذ 
كأشار  باجلزائر غرب- االستثمارات يف السكة احلدیدیة مؤخرا بغرض إنشاء أكؿ خط للقطار السریع شرؽ

على استعداد للنظر '' ألستـو''مصدر من الشركة الفرنسیة يف تصریح نقلتو مصادر إعبلمیة إُف أف شركة 
بكثب يف ملف ادلشاركة دبناقصة إصلاز خط القطار السریع، كىذا بعد أف تستكمل الوكالة الوطنیة طرح دفًت 
األعباء ادلتعلق بادلشركع بعد ربدید موعد سحب كدفع استمارات ادلشاركة، موضحا رغبة الشركة الفرنسیة يف 

 .دخوؿ مناقصة إصلاز ىذا اخلط الذم یربط بُت الشرؽ كالغرب
 أكت 25ككانت الوكالة الوطنیة للدراسات كتنفیذ كمتابعة االستثمارات يف السكة احلدیدیة قد أعلنت بتاریخ 

اجلارم مناقصة لتجنید شركات عادلیة متخصصة يف دراسة كاقًتاح مشركع القطار فائق السرعة بأكثر من 
غرب الذم یعد حالیا قید اإلصلاز، -  كلم يف الساعة، موازاة مع استكماؿ مشركع الطریق السیار شرؽ 350

 أكتوبر كآخر أجل إلیداع طلبات ادلشاركة من طرؼ الشركات ادلهتمة بإصلاز 25فیما حددت الوكالة تاریخ 
سیدم بلعباس، عُت ، تلمسافغرب عرب كالیات - كیعرب مشركع القطار السریع شرؽ. ادلشركع
، اجللفة ،ادلدیة ،اجلزائر ،البلیدة ، عُت الدفلى،الشلف ، إُف جانبغلیزاف ،معسكر،مستغاّف ،كىراف ،سبوشنت

كسكیكدة  قادلة ،قسنطینة ،سطیف ، كصوال إُف غایةبرج بوعریریج كاألغواط،مركرا بغردایة كبومرداس كالبویرة،
 ملیار دكالر لتحدیث شبكة السكة احلدیدیة، مركرا 30استثمار ما یربو عن  اجلزائر كقررت. كعنابة كالطارؼ

 .بكهربة اخلطوط، كذبدید معدات السكة احلدیدیة
 ككاف عبد احلمید رلرب مساعد ادلدیر العاـ للوكالة الوطنیة للدراسات كمتابعة إصلاز االستثمارات قد أكد يف 
كقت سابق على األعلیة البالغة اليت یكتسیها ادلشركع يف شقیو االقتصادم كالتجارم، موضحا أف ادلواطنُت 

سیستفیدكف من الوقت ادلقلص دلدة سفرىم بُت ادلدف الكربل بشرؽ كغرب العاصمة، كما أشار إُف ما ؽلكن 
بركف من خبلذلا يف إطار ذبسید مشركع كالعا اجلزائر أف یقدمو ادلشركع من تسهیبلت قد یستفید منها زائرك

 ادلغرب العريب الكبَت
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 .دراسة واقع شركة عدواف للكيماويات:  الثانيالمطلب 

. لمحة عن الشركة :والأ

للصناعات الكیماكیة احملدكدة ىي إحدل شركات رلموعة عدكاف يف ادلملكة العربیة السعودیة " عدكاف"شركة 
 ـ ، ك ىي امتداد ألعماؿ رلموعة 1991 ، ذات مسؤكلیة زلدكدة تأسست عاـ 100%كىي شركة خاصة 

 ـ تعمل الشركة يف رلاؿ صناعة الكیماكیات غَت العضویة كمعاجلة ادلعادف 1978عدكاف اليت أسست عاـ 
رمل النفط  -بودرة السلیكا- رمل السلیكا :ـ ك أىم منتجاتنا 1993الصناعیة  ك بدأت اإلنتاج الفعلي عاـ 

. الومینات الصودیـو - سلیكات البوتاسیـو  - سلیكات الصودیـو - كالغاز 

للصناعات الكیماكیة أربعة مصانع يف ادلملكة العربیة السعودیة إثناف منها يف ادلدینة " عدكاف"سبتلك شركة 
(.  شرؽ)ك إثناف يف ادلدینة الصناعیة الثانیة يف الدماـ  (كسط(الصناعیة الثانیة بالریاض 

فرع من الشركة األـ يف  مستغاّف الواقعة بادلنطقة الصناعیة لفرناكة يف” عدكاف للكیماكیات“كتعد شركة 
  .2004ادلملكة العربیة السعودیة كاليت تأسست يف 

شرق آسُا و شًال آسُا  دكلة حوؿ العاَف يف الشرؽ األكسط ك جنوب 35تقـو بتصدیر منتجاهتا إُف أكثر من 

 .2008سُت ISO 9001و شبه انقارة انهُذَت وقذ حظهج انشركت ػهً شهادة انجىدة انشايهت 

 “ تقتحم األسواؽ العربية والتركية” عدواف للكيماويات:ثانيا

” سیلكا“ادلختصة يف ذبفیف كتصنیف رماؿ ” عدكاف للكیماكیات“أعلن مسؤكؿ مدیر ادلبیعات بشركة 
 عامل بفضل جودة منتجاهتا يف 150عن سبّكن الشركة من فرض سیطرهتا على السوؽ الوطنیة كتوظیف 

ذبفیف الرماؿ كتصفیتها، حبیث یدخل يف تركیبها عدة مواد منها السَتامیك كمواد التنظیف كمعظم منتجات 
 .الشركة توجو إُف رلمع سونا طراؾ حباسي مسعود

حسب نفس ادلسؤكؿ من تصدیر منتوجها إُف تركیا كلیبیا كقریبا ” عدكاف للكیماكیات“كما سبّكنت 
” سیلكا“ طن من رمل 500 آالؼ طن من الرمل الصايف ك3ستسوؽ منتجاهتا بادلغرب، حیث تنتج سنویا 

 بادلائة كتعمل على فتح أسواؽ جدیدة أخرل عرب كل كالیات 70فیما بلغت نسبة تغطیتها للسوؽ الوطنیة 
 .  ملیوف دج20الوطن كیقدر رقم أعمل الشركة ب 

كأضاؼ ادلسؤكؿ ذاتو أف منتجات الشركة ذلا تركیبات خاصة كال ؽلكن االستعانة برماؿ الشواطئ اليت تعد 
 بادلائة من إنتاجها السنوم إُف دعم 5يف إنتاجها، مشَتا إُف أنو یتم توجیو ضلو ” سیلكا“خالیة من جزیئات 

ادلشاریع االستثماریة للشباب يف إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب حبیث تضم مشاریع جدیدة 
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كاعدة سیتم ذبسیدىا الستغبلؿ ىذه الرماؿ يف معاجلة ادلیاه الصاحلة للشرب كىي تقنیة جدیدة تساعد على 
 .تصفیة ادلیاه كتنقیتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .واقع التعدد الثقافي في المؤسسات األجنبية :المبحث الثالث

 AL GHEITHشركة الغيث :األوؿالمطلب 

  .تعريف بالشركة :أوال

 ظلت منذ انفتاحها كاستمر 1995ىي شركة سوریة تأسست من طرؼ مالكها غیث قاسم زلمد أمُت سنة 
مع ,النمو كالتوسع يف منتجات كاخلدمات بشكل یرضي تطلعات عمبلئها كادلوظفُت ككذا اجملتمع من حوذلا 

. اخلربة اذلائلة يف رلاؿ النفط كالتاریخ الطویل من التعاكف مع العدید من الشركات العامة كاخلاصة 

كتتمیز يف نشاطات , رلموعة الغیث ىي كاحدة من ادلنظمات األكثر تنوعان يف دكلة اإلمارات العربیة ادلتحدة
متنوعة مثل إمدادات حقوؿ النفط كالبناء كالتجارة كاخلدمات الصناعیة، كالتكنولوجیا البحریة، كالتغذیة، 

كادلراكز التجاریة، كالتطویر العقارم، كاألزیاء، كالتسویق، كاألغذیة كادلشركبات كمراكز اللیاقة البدنیة، كمنذ 
نشأهتا، كقد تطورت رلموعة الغیث إُف منظمة مزدىرة يف تقدٔف خدمة ذات قیمة لعمبلئها يف صبیع أضلاء 

 .اإلمارات العربیة ادلتحدة

كما تتمتع رلموعة الغیث ,كما تقـو اجملموعة بالعمل كاالستثمار يف رلاالت ىامة كسلتلفة على نطاؽ كاسع 
بتارؼلها ادلشرؼ يف رللس التعاكف اخللیجي كما أف ذلا أعماؿ عدة يف دكؿ رللس التعاكف اخللیجي كأیضان ذلا 

 .فركع يف أبو ضيب كديب كزبطط للتوسع يف صبیع اجملاالت يف دكلة اإلمارات العربیة ادلتحدة

ك االبتكار ىو من أكثر الركائز الرئیسیة اليت أدت إُف . كتعترب اجملموعة من أكثر الشركات تنوعان ىف خدماهتا
صلاح رلموعة الغیث، ضلن نركز على التكنولوجیا كالطرؽ اجلدیدة يف شلارسة كربقیق النتائج اليت ترضى 

 .عمبلئها، كلقد عززت مشاریعها بشكل كبَت على مر السنُت هبذه التكنولوجیا احلدیثة

كقد ساعد ىذا التطور اإلغلايب جملموعة الغیث يف صبع سلتلف القول العاملة كأدل ذلك إُف معرفة اسم 
كعلى الرغم من التنوع الكبَت ألنشطة اجملموعة َف یؤثر ذلك على جودة خدماتنا . اجملموعة يف أرجاء الببلد

 .بل ضلن نسعى دائمان لتقدٔف خدماتنا على مستول عادلي تنمو اجملموعة بشكل ملحوظ كمستمر

. يف كیزاد« الغیث»مصانع جدیدة لػ 3 :ثانیا

 مصانع 3بدأ رلموعة الغیث للتوریدات ، كخدمات حقوؿ النفط يف أبوظيب مع بدایة العاـ ادلقبل إنشاء 
كتبلغ التكلفة التقدیریة للمصانع الثبلثة أكثر من ملیار درىم، ". كیزاد"جدیدة ذلا يف مدینة خلیفة الصناعیة 

 .كتتنوع بُت مصانع للبًتككیماكیات كإنتاج الصمامات، إضافة دلصنع لؤلنابیب



 

 

صرح بذلك عاطف عریقات ادلدیر التنفیذم لشركة الغیث للتوریدات، كخدمات حقوؿ النفط، مشَتان إُف أف 
ادلصانع الثبلثة ستكوف ضمن رلمع صناعي للصناعات ادلرتبطة بالنفط كالغاز للمجموعة يف مدینة كیزاد، 

اليت تشكل نقطة إقلیمیة للصناعات اإلسًتاتیجیة، كنوه بأف ادلصانع الثبلثة تعد خطوة جدیدة، ضمن 
منظومة االستثمارات الصناعیة، اليت سبلكها اجملموعة، اليت تسعي هبا لتطویر استثماراهتا، كتنویعها كزیادة 

 .ادلشاریع اإلنتاجیة التنمویة، اليت متبلئم متطلبات األسواؽ احمللیة كاإلقلیمیة

، بعد استبلـ األرض 2014كتوقع عریقات أف تبدأ األعماؿ اإلنشائیة يف ادلصانع اجلدیدة، خبلؿ العاـ ادلقبل 
أف الشركة أبرمت عقد ادلساطحة دلشركع ادلصانع " الغیث"كذكر ادلدیر التنفیذم لػ,مع هنایة العاـ اجلارم 

اجلدید، مع مدنیة خلیفة الصناعیة، الذم دبوجبو سیتم منح الشركة مساحة صناعیة على مساحة ملیوف مًت 
 .مربع يف منطقة كیزاد

كلفت إُف أف الشركة قد استكملت كافة االستعدادات الفنیة للمشركع، الذم یدخل ضمن خطة التوسع يف 
قطاع اإلنتاج الصناعي ادلساعد، خدمات النفط كالغاز، كأكضح أف ادلصنع سیختص بإنتاج غاز الكلوریك 

 ...الذم ػلقن يف حقوؿ النفط، لتوفَت خدمات الصیانة لآلبار

، كأكد عریقات أف رلموعة الغیث أبرمت 2015كمن ادلنتظر أف یدخل ادلصنع عملیة التشغیل حبلوؿ عاـ 
 ملیوف درىم، الفتان إُف أف استثمارات الشركة يف الوقت 500 شركة، بتكلفة 50عقود خدمات مع أكثر من 
 .احلاِف تبلغ حواِف ملیار درىم

كشدد عریقات على أف سوؽ أبوظيب مليء بفرص استثماریة ذىبیة للشركات العاملة يف قطاع اخلدمات 
كنوه بأف تزاید أعداد الشركات الوطنیة . ادلساعدة للنفط كالغاز، كبصفة خاصة مشاریع أدنوؾ كرلموعاهتا

العاملة يف ىذا القطاع عامان بعد اآلخر، مشَتان إُف أف مشاركة ىذه الشركات يف مشاریع النفط كالغاز يف 
 .الدكلة كخاصة مع شركات أدنوؾ، حقق مكاسب كبَتة للشركات الوطنیة

 .تطبيق شركات متعددة الجنسيات للتعدد الثقافي:المطلب الثاني

 يف سنناكؿ,تساىم الشركات األجنبیة يف انتماء العامل احمللي مع اجلماعة األجنبیة اليت یتواجد فیها : أكال 
 مسألة انتماء العامل احمللي مع اجلماعة األجنبیة اليت یتواجد فیها كالذم من شأنو أف یؤثر على جلزءىذا ا

 :تشكیل ىویة األخَت

 

 



 

 

 :يوضح درجة احتكاؾ العامل الجزائري بالجماعة األجنبية :(3)الجدوؿ رقم 

 انُسبت انخكرار االحخًاالث

 %50 %40 احخكاك كبُر

 % 50 %40 احخكاك يخىسظ

 %00 %00 ال َىجذ أٌ احخكاك

 100% %80 انًجًىع

من العماؿ احتكاكهم كبَت باألجنيب يف أكقات العمل، كبنسبة شلاثلة  %50من خبلؿ اجلدكؿ أعبله، نرل أف 
رأت بقیة أفراد العینة أف احتكاكها باجلماعة األجنبیة احتكاؾ متوسط، بینما نفى كل ادلبحوثُت  %50أم 

على أالّ یكوف ىناؾ أم احتكاؾ باجلماعة األجنبیة يف أكقات العمل، كىذا أمر طبیعي حبیث یفرض حسن 
ـ ادلهنیة، من أجل دفع كتَتة العمل إُف اتوسَت العمل عملیة التفاعل مابُت كل العماؿ كبكافة مستوم

 61.األماـ

كىذا االحتكاؾ بُت العامل األجنيب كالعامل اجلزائرم من شأنو أف یؤثر على ىویة األخَت بطریقة أك بأخرل، 
مهنیة ینشئها الفرد  اذلویة تعترب زلصلة عبلقات سوسیو» یو االغلايب كالسليب، ذلك أفبشقكىذا التأثَت یكوف 

 » .62سبعیة كالثقافة التنظیمیةدلجالثقافة ا: داخل ادلؤسسة ، فهي تعترب إذا نتاجا لثقافتُت علا

 :كدلعرفة نوعیة العبلقة اليت تربط العامل اجلزائرم باجلماعة األجنبیة خارج أكقات العمل سنتطرؽ إُف
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 الذي يوضح نوعية العالقة التي تربط العامل الجزائري بالجماعة األجنبية خارج (4) الجدوؿ رقم
 :أوقات العمل

 انُسبت انخكرار االحخًاالث

 %40 %40 ػالقت طذاقت

 %60 %60 ػالقت زيانت

 %00 00 ال حىجذ أَت ػالقت

 100% 100 % انًجًىع

من خبلؿ اجلدكؿ أعبله یتبُت لنا أف العبلقات اليت تربط العامل اجلزائرم باألجنيب خارج أكقات العمل 
يف حُت َف ؼلًت أم من ادلبحوثُت  %40 كعبلقة صداقة شلثلة بػ ؛%60توزعت مابُت عبلقة زمالة شلثلة بػ 

البدیل عبلقة ال توجد أم ، ككتأكیل سوسیولوجي لذلك، نقوؿ أف العبلقات اليت تربط العماؿ بعضهم 
البعض ىي عبلقات زمالة، كاليت تعترب عبلقة أقول من عبلقات الصداقة، كقد یعود عدـ اختیار ادلبحوثُت 

ـ توألف شرط سَت العمل ىو التفاعل الیومي بُت كافة العماؿ باختبلؼ مستویا' ال توجد أیة عبلقة'للبدیل 
 ،  كما ػلتاج سَت العمل يف بعض األحیاف التفاعل كالتواصل (4)التنظیمیة كما ىو موضح يف اجلدكؿ رقم

خارج أكقات العمل دبا فیها فًتات الراحة، كذلك من أجل دفع عجلة العمل إُف األماـ، كىذا من شأنو أف 
دخل العامل اجلزائرم يف االنتماء للجماعة األجنبیة اليت تیعمل على تكوین عبلقات صداقة كعبلقات زمالة،ُ 

 .یتواجد معها 

 , یؤثر التعدد الثقايف يف الشركات األجنبیة على عملیة اندماج العامل احمللي مع اجلماعة األجنبیة:ثانيا
سنتاكؿ يف ىذا احملور مسألة اندماج العامل احمللي مع اجلماعة األجنبیة اليت یتواجد فیها كالذم من شأنو أف 

 :یؤثر على تشكیل ىویة األخَت

 

 

 

 



 

 

 : محلية– يوضح إمكانية تفضيل المشاركة مع جماعة أجنبية بدؿ جماعة جزائرية  (5)الجدوؿ رقم 

  انُسبت انخكرار االحخًاالث

 انُسبت انخكرار  %87,5 70 َؼى

 %12,5 10 انحُاة انُىيُت

 %50 40 انحُاة انًهُُت

 %31,25 25 االرٍُُ يؼا

 %6,25 5 أخري أركرها

 %100 80 انًجًىع

  %12,5 10 ال

 %100 80 انًجًىع

من العماؿ یفضلوف ادلشاركة مع صباعة أجنبیة بدؿ صباعة % 87,5من خبلؿ اجلدكؿ أعبله یتبُت لنا أف 
% 37,30 من ادلبحوثُت شلن أجابوا بنعم فضلوا ىذه ادلشاركة يف احلیاة ادلهنیة، بینما فضل %50زللیة، كنسبة 

العماؿ ادلشاركة %12,5من العماؿ ادلشاركة مع اجلماعة األجنبیة يف احلیاة الیومیة كادلهنیة، بینما فضلت نسبة 
 .مع اجلماعة األجنبیة يف احلیاة الیومیة

من العماؿ ىذه ادلشاركة، كما یبلحظ أف العماؿ اجلزائریُت فضلوا ىذه ادلشاركة يف اجلانب %12,5كما رفض
ادلهٍت باتفاؽ شبو صباعي، كىذا بدكره ما قد غلرىم إُف أمور كمواضیع أخرل یسعى األجنيب لتحقیقها، ربت 
ظل كغطاء الثقافة العادلیة، ىذه األخَتة اليت تدعوا إُف االنسبلخ عن قیم األصالة، كىذا ما حذر منو صلاح 

ینكمش العاَف الیـو نتیجة انفتاح أحد أجزائو الواحد على اآلخر أك تقارب أطرافو أكثر »: كاظم الذم یقوؿ
، "الثقافة العادلیة"من أم فًتة مضت يف تاریخ اإلنساف ، ك قد أدل ىذا األمر إُف بركز ظاىرة یطلق علیها 



 

 

اذلویة اجلماعیة أك الصورة القومیة ادلصغرة  كبدأت تظهر كرد فعل طبیعي ذلذه التطورات، مشكلة البحث عن 
  . 63 » موعات متناحرة، كانت تعیش يف كئاـ تاـدلج بشكلها اجلدید

 كدلعرفة درجة تكیف العماؿ اجلزائریُت مع صباعة العمل األجنبیة سنتطرؽ إُف 

 :األجنبية الذي يوضح درجة تكيف العماؿ الجزائريين مع جماعة العمل (6) الجدوؿ رقم 

انُسبت انخكرار االحخًاالث 

 %25 20حكُف ػانٍ 

 37.5% 30حكُف يخىسظ 

 % 25 20حكُف يُخفض 

% 12,5 10نى أحكُف أبذا 

 100% 80انًجًىع 

من % 37,5إف ادلتطلع للجدكؿ أعبله یرل أف درجة تكیف ادلبحوثُت مع اجلماعة األجنبیة متباینة، فنسبة 
من العماؿ أف  %25العماؿ رأت أف تكیفها مع صباعة العمل األجنبیة تكیف متوسط، بینما رأت نسبة 

 رأت فئة  تكیفها مع اجلماعة األجنبیة  %25تكیفها مع صباعة العمل األجنبیة تكیف عاِف، كبنفس النسبة 
ككتأكیل . ا َف تتكیف مع رلموعة العمل األجنبیةنو من ادلبحوثُت أ%12,5تكیف منخفض، بینما رأت نسبة 

، كتوافقت بو لذلك نقوؿ أف تكیف العماؿ مع اجلماعة األجنبیة اليت یتواجدكف ا ىو متوسط على العمـو
نتائج ىذا السؤاؿ مع الطرح االمربیقي الذم قدمو جبلؿ بوكركمة كالذم توصل إُف أف صعوبة التكیف يف 

ف قوة االختبلفات كالتناقضات بُت القیم داخل مؤسسات  أ»: اؿ ادلهٍت متعدد الثقافات یعود إُفدلجا
الشراكة یؤدم إُف صعوبة التكیف كعدـ القدرة على ربمل ضغوط سلتلف القیم ادلتعاكسة، فكلما زادت 

  64  » .كالتناقضات زادت صعوبة التكیف كأدت إُف انعكاسات أكسع مدل كأكثر قوة االختبلفات
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كعلیو فإنو ینبغي على الشركة زلل الدراسة أف تأخذ يف اعتبارىا مسألة تكیف العماؿ األجانب مع العماؿ 
اجلزائریُت بعُت االعتبار، دلا للتكیف من عبلقة كطیدة بالتفاىم كالتعایش ما بُت العماؿ، كىذا بدكره ما 

 . ػلسن من أداء العمل كزیادة كارتفاع ادلردكدیة

 :إُفكدلعرفة العبلقات بُت العماؿ اجلزائریُت كزمبلء العمل األجانب سنتطرؽ 

 : الذي يوضح العالقات بين العماؿ الجزائريين وزمالء العمل األجانب(7)الجدوؿ رقم 

 انُسبت انخكرار االحخًاالث

 %50 40 ػالقت جُذة

 37.5% 30 ػالقت حسُت

 12.5% 10 ػالقت يخىسطت

 %00 00 ػالقت ضؼُفت

 100% 80 يجًىع

من خبلؿ اجلدكؿ الذم ىو بُت أیدینا نبلحظ أف العبلقات بُت العماؿ اجلزائریُت كالعماؿ األجانب عبلقة 
ـ مع تو من العماؿ یركف أف عبلقا%25على التواِف، فیما صلد أف ما نسبتو %37,5جیدة كحسنة بنسبة 

كبالتاِف فإف العبلقات مابُت الطرفُت ىي عبلقة جیدة، كوف اإلنساف یبحث . العماؿ األجانب ىي متوسطة
دائما عن اجلو االجتماعي من أجل التفاعل كالتواصل مع اآلخر،  فاذلویة ال تأخذ معناىا احلقیقي إالّ من 

 اختبلفو كتطابقو عن كمع اجلماعة اليت ینتمي إلیها، فهي إثبات إُفخبلؿ اجلماعة، حیث یسعى الفرد 
 اذلویة االجتماعیة للفرد إف»: يف قولو tajfal مرتبطة دبفهـو آخر أال كىو االنتماء، كىذا ما یؤكده تاجفاؿ

 .65« مرتبطة دبعرفتو النتمائو إُف فئات اجتماعیة معینة ، كمرتبطة كذلك بالداللة اليت تنتج عن ىذا االنتماء

: كللتطرؽ إُف تأثَت اجلماعة األجنبیة على كطنیة العماؿ سنتطرؽ إُف
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 : الذي يوضح تأثير الجماعة األجنبية على وطنية العماؿ(8) الجدوؿ رقم 

 انُسبت انخكرار االحخًاالث

 51.25% 41 َؼى

 48.75% 39 ال

 100% 80 انًجًىع

تأثَت "نسبة من العماؿ كافقوا على الفقرة اليت تنص على % 51,25من خبلؿ ىذا اجلدكؿ یتضح لنا أف 
من العماؿ الفقرة، ككتحلیل لذلك نرل % 48,75، بینما نفى ما نسبتو"اجلماعة األجنبیة على كطنیة العماؿ

إف العودلة دبا يف » : أف اجلماعة األجنبیة تؤثر على كطنیة العماؿ، كما یؤكد صحة ىذه النتیجة الطرح التاِف
ذلك الشركات متعددة اجلنسیات، نظاـ یعمل على إفراغ اذلویة اجلماعیة من كل زلتول، كیدفع إُف 

 66» األىلیة كالتشتیت، لَتبط األفراد بعاَف البَلكطن كلؤلمة كالبَلدكلة، أك یفرقهم يف أتوف احلرب 

كقد یعود ذلك إُف رغبة الغرب بصفة عامة كعلى رأسها الشركات متعددة اجلنسیات، إغراؽ الدكؿ النامیة  
ا؛ كما ػلدث يف دكؿ اجلوار، كیؤكد ىذا توا كثركاتويف احلركب كالصراعات كالنزاعات، من أجل استغبلؿ خَتا

كإنو دلن مساعي العودلة أف تدمج الشعوب كالثقافات يف ظلط ثقايف كاحد، فتهیمن :«الطرح زلمد مسلم قائبل
الغربیة على اجلمیع، ك تتجلى معاَف اذلیمنة اجلدیدة، كتشعر حینئذ الشعوب كاألمم /بذلك الثقافة األمریكیة

ا إُف الرجوع كتعزیز بو ا من جراء ىذا الشعور باخلطر احملدؽبو خبطورة الذكباف يف ىویة اآلخر شلا یدفع
العاَف  اف العبلقة ىنا تطبعها عبلقة اذلیمنة، كىذا ما قد یسبب الضعف لدل مواطٍت  .ا الثقافیةتوخصوصیا

 67  ».الثالث

العودلة تتجاىل قیم ادلواطنة كالوالء كاالنتماء للوطن، بل تعترب ىذه القیم »كما ال ؼلفى على القارئ أف 
 68.«عقبات ربوؿ دكف ربقیق أىدافها كمن مث غلب إزالتها كادلفاىیم

أف التعدد الثقايف يف الشركة األجنبیة یؤثر يف تشكیل اذلویة للعماؿ، كذلك من  :إلیومن خبلؿ ما توصلنا 
خبلؿ انتقاؿ الرموز كادلعآف كالدالالت الرمزیة كالفعلیة للتصرفات كاألفعاؿ من طرؼ األجنيب للعامل اجلزائرم 
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 .58 ،ص 2009 ،1االسخزًار وانشركاث يخؼذدة انجُسُت،دار انكخاب انحذَذ،انقاهرة، انظ: جالل َاطر- 
67

يظر، ,سؤال انهىَت وسهطت انًزقف فٍ ػظر يا بؼذ انحذارت،دار يُرَج نهُشر وانخىزَغ،انقاهرة : شرَف َىَس- 

 .249 ،ص1999 ،1انظ
68

 .135,163 ،ص2000، 1انىطُُت فٍ ػانى بال هىَت،دار انًؼارف انقاهرة،انطبؼت :ء انذٍَبها  حسٍُ كايم- 



 

 

عن طریق احملاكاة كالتقلید كالتقمص كربت تأثَت اإلعجاب كربت كطأة القوة كالتهدید، كما توصلت الدراسة 
 . كذلك إُف تأثَت اذلویة ادلهنیة على الثقافة االجتماعیة للعماؿ

  . ادلتوسطأف احتكاؾ العامل اجلزائرم باجلماعة األجنبیة یًتاكح ما بُت االحتكاؾ الكبَت ك- 

توصلت الدراسة إُف أف العبلقة اليت تربط العامل اجلزائرم باجلماعة األجنبیة خارج أكقات العمل تتوزع  -
 % . 40كعبلقة صداقة بنسبة % 60مابُت عبلقة زمالة بنسبة 

: التعدد الثقايف يف الشركات األجنبیة على اندماج العامل احمللي مع اجلماعة األجنبیة تأثَتمن حیث  ك

من العماؿ ادلشاركة مع صباعة أجنبیة بدؿ صباعة زللیة، كقد فضل أغلب العماؿ %87,5فضلت ما نسبتو - 
 .ىذه ادلشاركة يف احلیاة ادلهنیة

 تكیف العماؿ اجلزائریُت مع اجلماعة األجنبیة یتوزع ما بُت التكیف العاِف كادلتوسط بنسبة بلغت  كأف-

 50. %  

كما توصلت الدراسة إُف العبلقات ما بُت العماؿ اجلزائریُت كزمبلء العمل األجانب عبلقة جیدة بنسبة -

 37.5% .كعبلقة حسنة بنسبة 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: خالصة

توصلت الدراسة احلالیة إُف أف األجنيب یعتمد أظلاط كمیكانیزمات مقصودة أك غَت مقصودة، من أجل التأثَت 

على اذلویة االجتماعیة للعماؿ، مستغبل بذلك تواجده على أرض الوطن كاحتكاكو الیومي كادلباشر بالعامل 

اجلزائرم يف مؤسسات الشراكة األجنبیة، مستنبطا ىذه القوة من مركزه اإلدارم كاالجتماعي يف الشركة 

 .األجنبیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :خاتمة

إف ربوم تركیبة  الدكلیة ادلؤسسةاندرجت الدراسة يف إطار البحث عن إجابة على اإلشكالیة يف مدل سبكن 
، دبعٌت التعامل مع متنوعة كبناء ظلوذج إدارة فعاؿ ؽلكنها من استیعاب كل االختبلفات الثقافیة  ثقافیة

: التعددیة الثقافیة كفقا لتلك الطبیعة كمن خبلؿ ىذه الدراسة سبكنا من الوصوؿ إُف صبلة من النتائج

 : فیما یتعلق بادلنظمة الدكلیة كانت ىناؾ صبلة استنتاجات ؽلكن تلخیصها يف النقاط التالیة

التعدد الثقايف طبیعة كمیزة داخل ادلنظمة الدكلیة كموجود على كل ادلستویات فًتكیبتها البنیویة الداخلیة ك -1
ادلتمثلة يف صبلة ادلوظفُت الدكلیُت من سلتلف النوع االجتماعي كاألدیاف كاألعراؽ كاللغات ك اخلربات ادلهنیة 

االختبلفات حیث أف ,ك القدرات اللغویة للعمل ضمن بیئة تنظیمیة مشكلة بذلك بیئة عمل غَت متجانسة
 اآلثارالثقافیة داخل ادلنظمة الدكلیة تولد صبلة من اآلثار السلبیة ك النتائج اإلغلابیة على حد سواء بدایة مع 

خلق جو من االضطراب اإلدارم من خبلؿ سیادة ظركؼ عدـ الیقُت ك االرتباؾ  - : السلبیة منها
 .صعوبة االتصاؿ بُت فرؽ العمل ادلختلفة ثقافیا داخل ادلنظمة الدكلیة - كاإلحباط

 بذلك من سلبیاتو ،من خبلؿ إدارة فعالة مع توفَت ةزلددبإمكاف ادلنظمة الدكلیة االستفادة من التعدد الثقايف 
 .مناخ متنوع ثقافیا، حیث ؽلكن ألم موظف من ادلساعلة يف ادلنظمة بتسخَت كل إمكانیاتو

  :أما النتائج اإلغلابیة فهي كاآليت 

 جذب ك استبقاء مواىب كذكم القدرات ادلعرفیة لتعزیز الرأمساؿ البشرم ك التنظیمي من خبلؿ قدرهتا عل
من خبلؿ الفرص اليت تتیحها ذلم لتجسیدىا كما أف التعدد ؽلكنهم من االستفادة من بعضهم من خبلؿ 

  .برامج التعلیم دكرات التدریب

إف التعدد الثقايف یؤدم لئلبداع ألف االختبلؼ یؤدم لطرح تنوع يف األفكار ككجهات النظر كخیارات 
متعددة ك بدائل خبلقة سبكن ادلنظمة من اختیار أفضلها كاألمر ال یتعلق بعددىا ك إظلا بنوعیة البدائل 
إف , ادلطركحة ك بالتاِف القدرة على حل ادلشاكل اإلداریة من خبلؿ جو التنافس الناتج عن التعدد الثقايف

 .التعدد الثقايف یؤمن ما یسمى بادلركنة التنظیمیة فیما بُت موظفي ادلنظمة الدكلیة

دبا يف ذلك عماؿ الشركات   اجلزائرماجملتمعكمن خبلؿ الطرح الذم سبق فإننا نستنتج بشكل عاـ أف 
عرؼ كمازاؿ یعرؼ ربوالت سریعة على مستول البناء االجتماعي كالثقايف كتتجاذبو  متعددة اجلنسیات

كتشكل شخصیتو، يف ظل استمرار الصراعات الفكریة  تیارات فكریة إقلیمیة كعادلیة ترید أف تطبعو
كاإلیدیولوجیات الداخلیة حوؿ مشكلة اذلویة، كانقبلب القیم كتغَت األدكار، كبعد ما سبق من ذكر اآلثار 

السلبیة للشركات متعددة اجلنسیات الوافدة على ببلدنا، تشَت الدراسة إُف أنو يف ظل التغَتات العادلیة 



 

 

كاالنفتاح الدكِف، ال ؽلكن االختبلؼ حوؿ أعلیة ىذه الشركات، كما أنو لیس من احلكمة رفض 
د االستقبلؿ االجتماعي كاالقتصادم یهد ، أهنا شر مستطَتاالستثمارات األجنبیة ادلباشرة كتصویرىا على

 الدراسة ال فإذا ما أحسن توجیهها كمراقبتها كما أ, مزایا زلتملة االستثمارات حیث أف ذلذه امیة للدكؿ الن
مع اجملتترفضها؛ بشرط أالّ یتعارض ذلك مع اخلصوصیة الثقافیة للمجتمع اجلزائرم، كأعلیة احًتامها لثوابت 

، كما یتضمنو من معایَت كقیم ألقیميادلضیف، كالعمل على احملافظة على ىذه اخلصوصیة يف إطار النسق 
، كلعل أفضل تعبَت عن ىذا، ىو ما ...اجتماعیة كأعراؼ كعادات كتقالید كطقوس كشعائر كشلارسات دینیة

ال أرید لبیيت أف ربیط بو األسوار » : قبل أف یشتهر احلدیث عن العودلة، حُت قاؿ" ادلاىتما غاندم"ذكره 
الدنیا بأسرىا، كلكن دكف أف هتب علیو حبریة الثقافات ، كإظلا أرید بیتا إُف أف تسد نوافذه من كل جانب 
، كأم عرؽ كجنس آخر، شریطة ...، كلتفتح شركات أمریكیة كإصللیزیة كفرنسیة« من األرضتقتلعٍت إحداىا 

أف تلتـز كل ىذه الشركات باحًتاـ ىویتنا الوطنیة كالدینیة، كذلك من أجل احلفاظ على كحدة كسباسك 
 . اجلزائرمجملتمعا

: نتائج الدراسة 

 :التوصيات 

االنفتاح على ثقافات األمم كاالستفادة من ذبارب اآلخرین يف الشركات متعددة اجلنسیات كفق مفهـو -1
كحوار احلضارات، كاليت تعترب من أحسن الوسائل لتحصُت الذات كاالطلراط اإلغلايب يف العودلة " التثاقف"

  . كإغلاد مكانة فاعلة ضمن ىذه الكوكبة

ادلراقبة اللصیقة ذلذه الشركات، خاصة ما تعلق منها دبسألة اذلویة، ككذا عملیة تكوین العماؿ اجلزائریُت  -2
 .الطرفُتيف ىذه الشركات، كذلك كفقا للمعاىدات كالعقود ادلربمة ادلتفق علیها ما بُت 

التقلیص من التبعیة للخارج، كزیادة االعتماد على اإلطارات كادلؤسسات كالشركات اجلزائریة، كالتشجیع  -3
 . االعتماد على ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة

تكثیف اجلهود من أجل ربقیق ثنائیة اإلرادة السیاسیة الفعالة، ككعي العماِف خبصوص ما یتعلق باذلویة -4
كالتكوین كاالستفادة من خربة األجنيب، كنأخذ التجربة الیابانیة الرائدة بعُت االعتبار، حیث بعد احلرب 

العادلیة الثانیة فتحت الببلد على مصراعیها للشركات األمریكیة إلنشاء ادلصانع، كما اذبهت اإلدارة الیابانیة 
إُف زبصیص ثبلثة یابانیُت مع كل خبَت أمریكي، یعملوف معو كؽلشوف إُف جنبو كػلملوف حقیبتو كیقرؤكف 

ـ إُف حد البحث يف مسوداتو اليت یكتبها كیرمیها يف سلة القمامة يف بو ، حىت كصلت..فكره كمذكراتو
  . مكتبو



 

 

 .االعتماد على البحث العلمي كالتشجیع على االخًتاع كاالبتكار-5

كالذم من شأنو أف یربطنا  .. كرلتمع،أسرة كمدرسة : إعادة االعتبار دلؤسسات التنشئة االجتماعیة من-6
مع بعضنا البعض بشكل أفضل عن طریق التعلیم كالًتبیة، شلا یقوم فینا شعور الوعي كجماعة كیعطي ىویتنا 

 . القومیة صمعتها

إف مؤشر تطور أي حضارة أو أي مجتمع في : "زيادة االىتماـ بالعلـو اإلنسانية واالجتماعية، يقوؿ جاؾ بارغ-7
 ." تطور علومو اإلنسانية واالجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:  ملخص

 أف تنفیذ إسًتاتیجیة ادلوارد البشریة كإدارة التنوع الثقايف الناتج عن ادلذكرةؿ ما قیل يف ىذه ؾكؼُللص من 
 . التوجو ضلو احملیط الدكِف یُعد من أىم العناصر الفاعلة يف منظومة التنافس الدكِف ما َف یكن أعلها صبیعان 

یعد إدلاـ ادلنظمة بالدكافع اليت حدت هبا ضلو الدخوؿ يف ىذا اجملاؿ، كمعرفة مدل أك حجم التوجو ضلو  ك
اجملاؿ الدكِف من العناصر اليت غلب أخذىا يف االعتبار عند بلورة إسًتاتیجیة ادلوارد البشریة كقبل البدء يف 

ؿ خطوة من خطوات إسًتاتیجیة ادلوارد البشریة على ادلستول الدكِف ؾعبلكة على ما سبق فإف تنفیذ .تنفیذىا
یتطلب ربلیبلت شاملة كمتعمقة لكافة العوامل احملیطة يف ادلوقف الدكِف كاليت من شأهنا التأثَت بطریق مباشر 

كمن ادلنظور اإلسًتاتیجي ذاتو ؽُلكن القوؿ أنو مع ضخامة . أك غَت مباشر على إسًتاتیجیات ادلنظمة
التحدیات اليت یُتوقع أف تواجو ادلنظمات الساعیة لولوج اجملاؿ الدكِف أك تلك ادلنخرطة فیو فعبل، إال أف 

 كالعمل العلمي ادلنظم القتناص ىذه الفرص الدءكبالفرص ادلتاحة كالنواتج ادلتوقعة ال شك تربر السعي 
 .بأعلى درجة من درجات التأقلم كالكفاءة كالفعالیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Résumé: 

Ll conclut de tout ce qui a été dit dans la not que la mise en œuvre de la stratégie des 

ressources humaines et de la destion de la diversité culturelle résultant de la tendance 

internationale vers l 'océan ll est ll est l'un des acteurs les importants dans le système de la 

concurrence internationale à moins que le plus important de tous. 

Les motifs de l'organisation avant qu’il est arrivé au sujet d'entrer dans ce domaine ,et 

découvrez la mesure ou la taille de la tendance domaine international des éléments qui 

doivent étre pris en compte lors de la cristallisation de la stratégie des ressources 

humaines et avant de commencer à mettre en œuvre. 

En plus de ce qui précède ,la mise en œuvre de chaque étape de la stratégie des ressources 

humaines au niveau international nécessite une analyse complète et approfondie de tous 

les facteurs entourant la situation internationale qui aurait un impact direct ou indirect sur 

les stratégies d'organisation .dans une perspective stratégique, la même chose peut étre dit 

que l'ampleur des défis qui devraient faire face en cherchant à entrer dans le domaine 

international,  ou ceux qui participent à elle vraiment les organisations, cependant les 

possibilités et les résultats attendus justifient sans aucun dout la poursuite diligent des 

travaux scientifiques organisés pour saisir ces opportunités, le plus haut degré 

d'acclimatation ,l'efficience et l'efficacité.   
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