
 السلوك التنظيمي   األولي: الوحدة  

  األهداف التفصيلية للوحدة األولي 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن : 

 . يتعرف مفهوم السلوك التنظيمي 1

 . يوضح نظريات السلوك التنظيمي 2

 . يتعرف على أهيمه دراسة السلوك التنظيمي 3

 للسلوك التنظيمي . يذكر مساهمات العلوم االخرى 4

 مفهوم السلوك التنظيمي 

 السلوك التنظيمي هو سلوك األفراد داخل المنظمات . 

ويقصد بالسلوك: االستجابات التي تصدر عن الفرد نتيجة الحتكاكه  

 بالبيئة الخارجية .  بغيره من األفراد أو نتيجة التصاله

ويتضمن السلوك بهذا المعنى كل ما يصدر عن الفرد من عمل  

 انفعاالت .  حركي أو تفكير أو كالم أو مشاعر أو

ويقصد بالمنظمات: تلك المؤسسات التي ينتمي الفرد إليها، وتهدف إلى تقديم نفع وقيمة جديدة،  

 كالمصانع 

 والبنوك والشركات والمصالح الحكومية والمدارس والنوادي والمستشفيات وغيرها . 

 السلوك الفردي والسلوك االجتماعي. ويمكن التمييز بين نوعين من سلوك األفراد: 

 والسلوك الفردي هو السلوك الخاص بفرد معين، أما السلوك االجتماعي فهو السلوك الذي يتمثل في عالقة 

 الفرد مع غيره من الجماعة، ويهتم علم النفس بالسلوك الفردي بينما يهتم على االجتماع بالسلوك 

 االجتماعي . 

 اعل علمي النفس واالجتماع مع علوم أخرى أهمها علوم اإلدارة واالقتصاد ولذلك فالسلوك التنظيمي هو تف 

 والسياسة . 

 لماذا دراسة السلوك التنظيمي؟ 

 في مجال العمل، يحتاج الرؤساء والزمالء والمرؤوسين إلى فهم بعضهم البعض، وذلك ألن هذا الفهم يؤثر 

 كلما ارتفع أداء المنظمة. بدرجة كبيرة على نواتج العمل االقتصادية، وكلما زاد الفهم



 

 نظريات السلوك التنظيمي 

 

 

 في الماضي وقبل الثورة الصناعية كانت المنظمات تأخذ بالشكل العسكري في التعامل مع العاملين . 

 السلطة للمدير أو المالك مطلقة.

 العمال يتعرضون للعزلة . 

 يتصفون بانعدام الشخصية رغم قدراتهم ومواهبهم . 

 يعملون برضا ويعتبرون العمل عبئا البد من التخلص منه. ال 

 Max Weber(1864-1920 )النظام البيروقراطي لـ  

 وضع مجموعة خصائص وسمات للتنظيم المثالي لتحقيق 

 Efficiencyأعلى قدر من الكفاية 

 تقسيم العمل . 

 الفصل بين أعمال الموظف العامة والخاصة. 

 يس الترشيح. شغل الوظائف على أساس التعيين ول



 كل وظيفة لها مهارات واختيار الموظف األكثر كفاءة 

 معًا، ويؤخذ برأي المشرفين في ذلك .  نأو اإلثنيالترقية تقوم على أساس األقدمية أو اإلنجاز 

 أداء الموظف البد وأن يخضع لرقابة منظمة . 

 حق الموظف يتمثل في حصوله على الراتب المجزي والعالوة. 

 - نرى أن النظام البيروقراطي قد :مما سبق ؛  

دور العامل   –أو حتى تجاهل -ركز على الجانب المادي في التأثير على سلوك الفرد، وقلل من أهمية 

 االجتماعي والنفسي للموظف . 

 والخارجية ومعطياتها في التأثير على معنويات العاملين وكفاءة المنظمة ككل.  الداخليةتجاهل دور البيئة 

 السلبية للنظام البيروقراطي على سلوك الموظفين من اآلثار

 الجمود نتيجة االلتزام الحرفي باألنظمة والقوانين. 

 رفض المنظمة وعدم الحماس لتحقيق أهدافها نتيجة لتجاهل أحاسيس وعواطف ورغبات الموظف . 

 المفروض.  اآللياالكتفاء بالحد األدنى من األداء نتيجة للنظام 

 ة لألنظمة واإلجراءات الصارمة . مقاومة التغيير نتيج

 تجنب المسؤولية واختيار البدائل التي تتفق مع األنظمة والقوانين . 

 اإلسهامات الفكرية في تطور السلوك التنظيمي 

 واســــتكمااًل للحديث عن التطور التاريخي للســــلوك التنظيمي البد

 ي وضعت بعض وباختصار من التعرض إلى المناهج العلمية المخــتلفة الت

 االفتراضات حول طبيعة المنظمات اإلنتاجية ووصف كل منها كمحددات 

 للسلوك اإلنساني : 



 

 . S. M. Mالمنهج التقليدي وتمثله حركة اإلدارة العلمية   -أوالً 

 . H.Rالمنهج اإلنساني )العالقات اإلنسانية (   -ثانياً 

 .B.Aالمنهج السلوكي   -ثالثاً 

 . O.S.Aاالتجاه التنظيمي أو النظر إلى المنظمة كنظام مفتوح  -رابعاً 

 S.M.Mاالتجاه التقليدي ) اإلدارة العلمية (   -أوالً 

 تعاملت مع الفرد بمادية مطلقة وأهملت الجانب اإلنساني

 والنفسي للفرد. 

 كان لها تأثــير ســـلبي على الفـرد وعلى بيئة العمل ككل .

 R H Theاإلنسانية . العالقات  -ثانياً 

 ( 1949-1880) إلتون مايو وتجارب الهاوثورن 

 اهتمت بالجانب اإلنساني في المنظمات اإلنتاجية. 

 سميت أيضًا بالحركة النفسية في اإلدارة الهتمامها بالجانب النفسي للعامل. 

 أثبتت إن لالعتبارات االجتماعية واإلنسانية كبير التأثير على اإلنتاجية. 

 ة التنظيمات غير الرسمية في وضع أنماط لحماية السلوك اإلنساني . بينت أهمي

 وضحت أن سلوك الفرد يتأثر بالحوافز المعنوية . 

 أثبتت أن العالقات االجتماعية متغير مهم في التأثير على السلوك واإلنتاجية. 

 - ومن ضمن رواد مدرسة العالقات اإلنسانية أيضًا :

 (1961-1886) شستر بارنارد 



 عرض في كتابة ”أداء المديرين “ حق ممارسة السلطة في المنظمات است

 - اإلنتاجية ، حيث :

انتهى إلى أهمية مشاركة كل المستويات اإلدارية في حق ممارسة السلطة باعتبار أن المنظمة نظام تعاوني  

. 

 يحصل عليه منها. أكد أيضًا على أهمية إيجاد نوع من التوازن بين ما يقدمه العامل للمنظمة وما 

 - أيضًا من ضمن المشاركات في مدرسة العالقات اإلنسانية:

 ”افتراضات“ دوجالس ماكريجور حول ماهية النفس البشرية 

 (  Y  ،Xقسمها إلى مجموعتين ) 

 أكد على أن سلوك المدير مع العاملين إنما يتوقف على تبنيه أحد 

 - هذين اال فتراضين :

(Xتحوي على مجموعة افتراضات )  تشاؤمية حول الفرد العامل: كسول 

 ال يحب العمل / ال يميل لتحمل المسؤولية /البد من مراقبة أدائه / 

 عقابه / أو استخدام الحوافز المادية معه . 

(Y افتراضات تفاؤلية / الفرد يحب العمل / يتحمل المسؤولية /لديه رقابة ) 

 ذاتية وال يحتاج للعقاب بل يأمل في الثواب . 

 البد من مالحظة ما يلي :   ومما سبق

 أهمية النظرة اإليجابية التفاؤلية نحو العامل .  -أ

 أهمية التوازن في حفظ حق العامل وحق المنظمة .  -ب

 مع االهتمام بإعطاء خليط من الحوافز المعنوية والمادية.  -ج

 The Behavioral Approachثالثًا: المنهج السلوكي 

 ( A. Maslow) ابراهام ماسلو  

 1943م ماسلو للحاجات اإلنسانية أو ” هرم ماسلو ” سل

 يبحث ويفسر السلوك البشري . 

 السلوك اإلنساني يتحدد عندما يحاول الفرد إشباع رغباته.

 هذه الرغبات تأخذ شكاًل هرميًا. 

 (  H. Simon) هيربرت سايمون 

 اتخذ من صناعة القرار مدخاًل لفهم السلوك الفردي 

 أشخاص متخذي قرارات لتحقيق هدف مشترك . المنظمة مجموعة 

 يتأثر سلوك هؤالء األشخاص بالبناء التنظيمي الرسمي .

 يتأثر سلوك هؤالء األشخاص باالتصاالت الرسمية . 



 اإلنسان لديه قدرات عقليه وخبرات محدودة. 

 عدم توفر المعلومات وضيق الوقت . 

القرارات وهي تقويم جميع البدائل للوصول ألفضل   كل ما سبق يلغي الطريقة التقليدية في صناعة و اتخاذ

 بديل . 

 وعليه يتخذ القرار في حالة رضًا متخذه عنه كأفضل بديل متوفر . 

 - أيضًا هناك مشاركات أخرى لكل من : 

 هيرزبرج العوامل المؤثرة في مستوى الرضا لدى الفرد وبالتالي على اإلنتاجية. 

 الجتماع . ماكليالند الحاجة لإلنجاز والسيطرة وا 

 ليكرت فعالية المنظمة ورضا منسوبيها يزيدان باستخدامها للنمط القيادي المشارك . 

 وسوف نأتي بإذن اهلل للتفصيل عند التطرق لموضوع الدوافع والحوافز. 

 Open System Approachرابعًا : االتجاه التنظيمي  

 - يعكس مجموعة من االفتراضات حول المنظمة : 

 ي األنشطة والتطوير في العناصر المكونة لها بتأثير البيئة . التغيير المستمر ف

 مستويات مختلفة من السلوك.

 فردي على مستوى األفراد. 

 جماعي على مستوى الجماعات . 

 التنظيم ككل على مستوى المنظمة ككل . 

 التأثير متبادل بين كل هذه المستويات من السلوك. 

 أثير المهم والمتبادلوأيضًا هناك مستوًا آخر من التفاعل والت

 وهو الذي يحدث بين البيــئة ومكوناتــها وعناصــرها المختلفة ، وبين 

 - المنظمة بعناصرها : 

 اإلنسانية . 

 التقنية .

 المادية . 

 .   الخ …السياسات  

 

 



 

 يمكن أن نلخص أهمية السلوك التنظيمي في النقاط التالية:

 للمنظمة لذلك استلزم ضرورة االهتمام بدراسة وفهم سلوك األفراد تعد الموارد البشرية مورد هام  -1

 لما لها تأثير على فعالية المنظمة. 

 تغيير النظرة إلى الموارد البشرية، جذب االنتباه إلى ضرورة االهتمام بتنمية وتطوير هذا المورد.  -2

فإن الفهم الصحيح لسلوك  ويمكن تحقيق هذا باالستثمار فيه لزيادة كفاءته وتحسين مهارته. ومن ثم 

يمكن المنظمة من التعامل مع األفراد بطريقة صحيحة، واتخاذ اإلجراءات السلوكية التصحيحية كلما   األفراد

 األمر.  تطلب

 تعقد الطبيعة البشرية ووجود االختالفات الفردية التي تميز هذا السلوك مما تطلب من المنظمة،  -3

 االختالفات للوصول إلى طرق تعامل متمايزة تتناسب مع هذه االختالفات، وهذا زيادة فهم وتحليل هذه 

 لتأثير والتحكم في هذا السلوك. فيولد معظم األفراد ويتعلمون في منظمات، ويكتسبون ثرواتهم المادية 

 من المنظمات، وأيضًا ينهون حياتهم كأعضاء في منظمات. فكثير من أنشطة حياتنا تنظم من خالل 

 منظمات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. كما أن كثير من األفراد يمضون أمتع أيام حياتهم يعملون 

 في منظمات. وألن المنظمات تؤثر تأثيرًا قويًا على حياتنا فإنه من الضروري التعرف على هذه

 المنظمات. وعلى كيفية عملها، ولماذا تقوم بتقديم أنشطتها.

 ن التساؤالت حول السلوك الفردي والجماعي . اإلجابة على كثير م

 توجيهه إلى األفضل .  داخل المنظمات ومعرفة مصادر التأثير في هذا السلوك بغرض



 . معرفة األسباب الحقيقية الختالف األفراد في ردود أفعالهم تجاه 

 المثيرات. 

 . معرفة االسباب وراء نجاح المنظمات وتحقيق أهدافها والوقوف 

 األسرار.  لتفهم بعض هذه

 وإنتاجيته.. معرفة العوامل البيئية المؤثرة في سلوك الموظف 

 توجيه التنافس والنزاعات الداخلية واستثمارها لخدمة أهداف التنظيم. 

 . معرفة أسباب التوتر والقلق الذي يحدث للعاملين ومحاولة التصدي 

 لمنعه أو التخفيف من حدته وسلبياته.

 األكثر جاذبية وتأثيرًا على العاملين.. توجيه القيادة الى النمط 

 الحاجات. . معرفة أفضل السبل لتوجيه السلوك وتلبية 

 . معرفة الحوافز التي يمكن أن يكون لها تأثيرًا أكبر عند كل مستوى 

 (. إلخ …معنوية   –)مادية   إداري.

 . الوقوف بشكل أكبر وأعمق لمتطلبات البيئة وتأثيراتها على المنظمة 

 ومنسوبيها وما تقدمه من فرص وما تضعه من قيود. 

 . معرفة اتجاهات العاملين والتنبؤ بسلوكهم ومحاولة توجيه هذا السلوك 

 لما يخدم مصلحة التنظيم. 

 . معرفة الفروق الفردية بين العاملين وقدراتهم يتيح مجااًل أكبر 

 لهم. لوضعهم في الوظائف المناسبة 

 للعاملين قابلية للنمو والتقدم والبد . من خالل النظريات ندرك أن 

 للمنظمة إتاحة فرص التقدم والنمو لهم. 



 

 الحقول العلمية التي أثرت على السلوك التنظيمي هي : 

 - جاءت المساهمات من العلوم على مستو :

 ( Micro-Levelالفرد ) التحليل الجزئي/ 

 (  Macro-Levelالمجموعات والمنظمات ) التحليل الكلي /  

 - ومن هذه العلوم :

 Psychologyعلم النفس  –

 Sociologyعلم االجتماع  –

 Social Psychologyعلم النفس االجتماعي  –

 Anthropologyعلم دراسة االنسان  –

 Political Scienceعلم السياسة   –

 علم النفس : 

 سلوك الفرد من   -وأحيانًا تغيير –سير اهتم بدراسة وقياس وتف 

 .  إلخ …خالل نظريات : التعلم / الشخصية / االتجاهات / اإلدراك 

 مساهماته على مستو التحليل الجزئي . 



 :االجتماععلم 

 ويدرس  الكل“،جزء من   االجتماعي” الفرديركز على النظام  

 / المجموعات / التنظيم الرسمي  خالل:الناس في عالقاتهم باآلخرين من 

 .خ.. إل  والقوة.الهيكل التنظيمي / البيروقراطية / االتصاالت / الخالفات 

 االجتماعي: علم النفس  

ويهتم بقياس وفهم وتغيير االتجاهات   المجموعات،يهتم بمعرفة كيف ولماذا يتصرف األفراد في نشاطات 

 وأنماط االتصاالت وكيفية إشباع الحاجات الفردية عن طريق الجماعات. 

 اإلنسان: علم 

يهتم بدراسة اإلنسان في ضوء فكرة التداخل والتفاعل بين التطور الثقافي والبيولوجي والبيئي والسلوكي  

 واالجتماعي دون التقيد بحواجز الزمان والمكان . 

 م السياسة : عل

 يهتم بدراسة سلوك الفرد والمجموعات في البيئة السياسية ، 

 ومدى تأثر الفرد كعنصر من عناصر التنظيم بالبيئة السياسية المحيطة به 

 وتأثيره فيها ) تأثير متبادل (.

 السلوك الفردي في المنظمة   ت الثانية: محددا الوحدة  

 أهداف الوحدة الثانية 

 التفصيلية للوحدة الثانية األهداف 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن : 

 يتعرف على نظرية الدوافع والحوافز 

 ز والحواف عالدواف ان يوضح نظريات  

 يذكر الشخصية والصفات العامة لها وبعاد ومحددات وخصائص الشخصية 

 يوضح االدراك وخطواته ومعوقاته واثره على السلوك التنظيمي 

 عرف على مفهوم االتجاهات ووظائفها وتكوينها وطرق تغييرها يت

 يوضح مفهوم القيم ومصادرها واهمية وخصائص القيم 



 الدوافع والحوافز 

 

ترتبط فاعلية أي منظمة بكفاءة العنصر البشري وقدرته على العمل ورغبته فيه باعتباره العنصر المؤثر  

المتاحة. وتعتمد اإلدارة في تعظيم النتائج على ترشيد استخدام  والفعال في استخدام الموارد المادية 

الموارد المادية والبشرية المتاحة. وقد يصعب ترشيد استخدام العنصر البشري لتعدد المتغيرات المحددة  

له، لدرجة تزيد من صعوبة قدرة اإلدارة على ترشيد استخدام هذا العنصر وهو األمر الذي جعل المشكلة  

التي تواجه اإلدارة في أي منظمة هي التعرف على المتغيرات المحددة لهذا العنصر والتي تنعكس  الرئيسية 

 على سلوك هؤالء األفراد الذين يمثلون قدرة العمل في المنظمة. 

وتعتبر الدوافع والحوافز من المؤثرات األساسية التي تلعب دورًا هامًا وحيويًا في سلوك األفراد، ومن خاللها  

ق الرغبة لديهم في األداء. األمر الذي يمكن معه القول أن قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها  يمكن خل

تتوقف إلى حد كبير على نجاح اإلدارة في توفير القدر الكافي من الدافعية لدى األفراد ووضع نظام فعال  

هم الرضا عن ذلك العمل: »مما  للحافز الذي يوجه إلثارة الدوافع التي بدورها تدفع العاملين لإلنتاج وتحقق ل

 يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وزيادة معدالت األداء«. 



وتكمن أهمية الدوافع والحوافز في تأثرها على السلوك اإلنساني حيث تعتبر عامال مهما في تحديد سلوك  

اب اختالف األداء  األداء الفردي في العمل. ومهما تساوت أو تقاربت خبرات األفراد وقدراتهم إال أن أحد أسب

 يعود إلى قوة رغبة أو دافعية الفرد ألداء العمل. 

 تعريف الدوافع 

الدافع هو حاجة غير مشبعة يؤدي إلى سلوك معين للفرد، ويتحدد هذا  

السلوك اعتمادًا على قوة الدافع. فالبحث عن األكل يأتي من واقع طبيعي  

 السلوك.هو الجوع وبمجرد إشباع هذه الحاجة ينقضي هذا 

إذا الدوافع عبارة عن مجموعة الرغبات والحاجات والقوى الداخلية المحركة والموجهة للسلوك اإلنساني نحو  

أهداف معينة. أو بمعنى آخر هي كل ما ينشط السلوك اإلنساني ويحافظ عليه أو يغير اتجاه السلوك وشدته  

 وطبيعته. 

الفرد وسلوكه . . . بمعنى . . . أنه لو توافرت قدرة عالية  ومن هنا تتضح أهمية الدافع في التأثير على أداء 

على األداء وظروف مناسبة للعمل، فإن ذلك لن يؤدي إلى أداء مرتفع إال في حالة وجود دافع للفرد على األداء،  

وبالتالي يجب على المنظمات أن توجه جهودها لدفع العاملين، والتأثير في سلوكهم، وإثارة دوافعهم لصالح  

لعمل، وإذا نجحت اإلدارة في أي منظمة في إثارة دوافع األفراد، وحفزهم للعمل فتكون بذلك قد نجحت  ا

بدرجة كبيرة في تحقيق أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة، وتتوقف قدرة اإلدارة في التأثير على سلوك  

 الموظفين وإثارة دوافعهم للعمل على عدة عوامل، هي: 

 نوعية الدوافع 

اإلدارة أن تحدد أنواع الدوافع التي يمكن أن تثير حماس الفرد وتدفعه للعمل، وتحديد أكثرها يجب على 

تأثيرًا على سلوك الفرد، ومن ثم استخدام األساليب المناسبة إلثارتها. ويمثل اختالف الدوافع من فرد إلى  

 حقيقي للفرد على العمل. آخر تحديًا خطيرًا يجب على اإلدارة مواجهته حتى تنجح في مخاطبة الدافع ال 

 طبيعة األساليب المستخدمة إلثارة الدوافع 



تتفاوت األساليب المستخدمة في إثارة الدوافع منها ما يعتمد على التهديد والعقاب، ومنها ما يعتمد على  

ب  المكافأة وترغيب الموظفين أو العاملين، وعادة ما تعتمد اإلدارة في أي منظمة على مزيج من هذه األسالي

عند تحريك الدوافع وإثارتها لدفع العاملين وحثهم على العمل ويقع على عاتق اإلدارة اختيار األسلوب  

 المناسب للموظفين، والذي يسهم في تحريك سلوكهم بالشكل المرغوب. 

 درجة التوافق بين أهداف الفرد والتنظيم 

م . . . هذا التعارض قد يتسبب في  تتعارض في كثير من األحيان األهداف الخاصة بالفرد وأهداف التنظي

الكثير من المشكالت التي يجب على اإلدارة مواجهتها. وتأتي الدوافع لتقليل الفجوة بين أهداف الفرد  

وأهداف التنظيم، وإذا نجحت اإلدارة في اختيار الدافع المناسب لتقليل هذه الفجوة بين أهداف الفرد  

 يجابي. والمنظمة يكون للدافع قيمته وتأثيره اإل

 تعريف الحوافز 

الحوافز عبارة عن عوامل خارجية تشير إلى المكافئات التي يتوقعها الفرد من  

قيامه بعمل ما. أي أنها تمثل العوائد التي يتم من خاللها استثارة الدوافع  

وتحريكها. وبهذا المعنى فان الحافز هو المثير الخارجي الذي يشبع الحاجة  

لفرد من أدائه لعمل معين كما تتوقف فاعلية الحوافز  والرغبة المتولدة لدى ا

 على توافقها مع هدف الفرد وحاجته ورغبته. 

 نظريات الدوافع 

 : يما يلهناك العديد من النظريات التي تحاول تفسير عملية الدافعية لدى األفراد نذكر منها 

 ماكجروجر  لدوجالس (X, Y) نظرية  .أوال  

على أهمية فهم العالقة بين الدافعية وفلسفة الطبيعة البشرية، وقد بني نظريته    ركز دوجالس ماكجروجر

على أن معظم المديرين يميلون إلى وضع االفتراضات عن العاملين معهم، واختيار األسلوب المناسب  

د  ( وحد x,yلدفعهم من خاللها، وبناًء على هذه االفتراضات فقد قسم ماكجروجر العاملين إلى مجموعتين )

 لكل منهما المالمح الرئيسية نعرضها في الجدول التالي:



 

  لشخصية تحليلهم خالل من العاملين دفع في x,y يمكن للمديرين والموظفين أن يستفيدوا من مبادئ

( واآلخرين الذين تنطبق عليهم أفكار  xعاملين الذين تنطبق عليهم أفكار النظرية )ال وتحديد العاملين هؤالء

 (. yالنظرية )

 : الحاجات  سلم نظرية.  ثانيا 

 

 

 

 

 



أن حاجات ودوافع اإلنسان مرتبة بشكل هرمي بحيث يتم إشباع هذه الحاجات بشكل   يرى أبراهام ماسلو

 تتابعي أي ال بد من إشباع الحاجة األولى قبل االنتقال إلى الحاجة التالية في الهرم. 

  تعريف الحاجة

.  الذاتية الحاجة تلك إلشباع ما  بعمل  يقوم الن   الفرد  تدفع داخلية قوة عن عبارة  هي الحاجة أن ماسلو  يرى  

 الي: الت  الشكل في موضح   هو كما  هرمي سلم في مستويات  خمس إلى اإلنسان حاجات بتقسيم ماسلو قام

 الحاجات الفسيولوجية 

  هذه وتشكل, والجنس والهواء والشرب األكل مثل  اإلنسان لحياة األساسية  الحاجات تمثل  التي وهي 

 . الحاجات  من  األول المستوى  أو الهرم في  القاعدة بداية الحاجات

 حاجة األمان 

. مع العلم أنه ال يتم  هو الشعور باألمن الجسمي والنفسي وتمثل المستوى الثاني في حاجات هرم ماسلو

إشباع هذه الحاجة حتى يتم إشباع المستوى األول من الحاجات حسب ما يراه ماسلو وهكذا بالنسبة  

 للمستويات األخرى. 

 حاجة االنتماء 

   حاجة الفرد الن يكون عضو في جماعة يتفاعل معهم ويتفاعلون معه.

 حاجة تقدير الذات 

 آلخرين وثقته بنفسه وقدراته والحاجة الى تقدير اآلخرين لذلك. حاجة اإلنسان للتقدير واالحترام من ا 

 حاجة تحقيق الذات 



  وهي أهدافه  ويحقق وقدراته طاقاته من يستفيد لكي الوجود في ورسالته ذاته  لتأكيد اإلنسان حاجة وهي 

 . اإلنسانية الحاجات من  العالي  المستوى

 المفاهيم األساسية لنظرية ماسلو

 .وجوب إشباع الحاجات الدنيا أوال قبل الحاجات العليا .1

 .إذا أشبعت حاجة ما فهي ال تعود دافعا للسلوك .2

 هناك شبكة من الحاجات المتتالية تؤثر في سلوك الفرد  .3

 .إن سبل إشباع الحاجات العليا أكثر من تلك المتوفرة إلشباع الحاجات األولية .4

 (ماسلو)  الحاجات سلم  نظرية تقييم 

  هي المشبعة غير الحاجات.  وإشباعها الحاجة  بين  تربط فهي التعقيد وعدم بالوضوح  النظرية هذه تتسم  

رك السلوك وتدفعه. إال أن هناك الكثير من االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية من حيث وجود  تح  التي

 النظرية. نذكر منها ما يلي:صعوبات منهجية وفكرية تحيط بتلك 

 .ليس ثمة دليل ملموس يدعم افتراضات ماسلو .1

 .إن إشباع حاجة ما قد يشبع حاجات أخرى .2

 .لم تؤخذ الفروقات الفردية من حيث الحاجات بعين االعتبار في هذه النظرية .3

ل التعرف  يمكن للمديرين االستفادة من مبادئ نظرية ماسلو في دفع الموظفين وتحفيزهم للعمل من خال

على احتياجات األفراد ودرجة إشباعها، والتركيز على الحاجات غير المشبعة عند اختيار أسلوب التحفيز حتى  

يكون للتحفيز دوره المؤثر في دفع العاملين واستثارتهم للعمل. فإذا الحظ المدير أن اهتمام المرؤوسين  

م للعمل إذا ركز على الحوافز المادية بشكليها منصب على الحاجات األولية فإنه يمكنه أن ينجح في تحفيزه

اإليجابي والسلبي )المنح والمنع( لدفعهم واستثارتهم للعمل. أما إذا كان اهتمام المرؤوسين منصبًا على 

الحصول على تقدير واحترام اآلخرين، فإنه يمكن دفعهم عن طريق التركيز على عوامل التقدير واالحترام.  

 ناء على الجهد المبذول وإشعارهم بأهمية دورهم في تحقيق أهداف المنظمة. مثل توجيه الشكر والث

 



 نظرية التوقعات )فروم(:تستند نظرية التوقعات إلى أربعة مفاهيم أساسية وهي:ثالثا. 

 : الرغبة قوة 

وتتمثل هذه  وهو اعتقاد الفرد وإدراكه بأن الجهد المبذول في أداء عمل ما سيؤدي إلى اإلنجاز المطلوب. 

 الرغبة في نتيجة تحقق الفوائد المتوقعة من أداء عمل معين.

 التوقع  

يتمثل التوقع باعتقاد الفرد بان قيامه بمستوى جهد معين يضعه في أداء عمل ما يستحق مستوى معين من  

 األداء. 

 الوسيلة  

يضع الطالب برنامج “دراسة  هي الطريقة التي يمكن من خاللها تحقيق نتيجة أو مستوى محدد. )مثال: قد 

 درجة فما فوق(.   80يومية لمدة ساعتين على األقل” يمكنه من الحصول على نتيجة معينة )

 النتائج  

 وهي ما يحصل عليه الفرد كنتيجة لجهد أو أداء ما. 

 التعزيز )سكنر(   ةرابعا. نظري

يرى سكنر في أن العوامل الخارجية البيئية هي المحددة للسلوك اإلنساني وهذا يجعل دور العقل والتفكير  

اقل أهمية لدى المشتغلين بهذه النظرية من غيرهم. ويمكن القول أن المعززات حسب هذه النظرية هي  

 زات. التي تتحكم بالسلوك. ويتم التحكم بتشكيل السلوك الفردي عن طريق تلك المعز

 

 



 المعززات  

هي النتائج التي تعقب مباشرة استجابة ما من الشخص والتي تزيد من إمكانية تكرار ذلك السلوك وتأتي  

  على شكل معززات إيجابية وسلبية.

 المعززات اإليجابية 

  المطلوب. القيام بتقديم المكافأة )التعزيز( في المرات والحاالت التي يبدي فيها الفرد السلوك  

 المعززات السلبية 

معاقبة السلوك أو عدم منح المكافأة )التعزيز( أو تجاهل السلوك في الحاالت التي ال يقدم الفرد السلوك  

المطلوب. أشارت الكثير من الدراسات الميدانية إلى أن استراتيجية منح الحوافز اإليجابية أو سحبها يؤدي  

  ره حافز.باعتبا  العقاب جيةاستراتي   إلى نتائج أفضل من استخدام

 إجرائية( إشراكاألساليب التي تحكم عملية التعلم ) أساليب 

  واستمراريتهيمكن النظر إلى هذه األساليب على أنها تحكم عملية تعلم السلوك أو نقل السلوك المكتسب 

 ومن هذه األساليب: 

 .محدد بسلوك الفرد  قام كلما  سحبه أو  حافز  تقديم وهي التدعيم:  •

السلوك إلى جزيئات بحيث يتعلم الفرد األسهل ثم ينتقل إلى األكثر صعوبة مع    تجزئة التقريبي:التدرج  •

 .تدعيم ذلك بمعززات

  الفرد بين الربط لتقوية وذلك مباشرة المرغوب  السلوك بعد التعزيز يكون  بحيث فورية التدعيم: •

 .والسلوك

 .لق باألنشطة المحددةيتع فيما خاصة  الفرد سلوك  تقييم عن  معلومات  توفر المعرفة بالنتائج: •

 دور اإلدارة بالمشاركة في التحفيز: 



تلعب اإلدارة دورا أساسيا في تحفيز الموظفين ودفعهم لزيادة اإلنتاجية، فأسلوب اإلدارة في تعاملها مع  

وتحقيق رغباتهم تدفعهم لبذل  األفراد وإيجاد الوسائل الفعالة والضرورية إلشباع حاجاتهم وطموحاتهم  

 المزيد من الجهد لزيادة اإلنتاج وتحقيق أهداف المنظمة.

 نظريات الحوافز 

 

 اإلدارة العلمية: 

عندما ركز تايلوز   1911فريدريك تايلور كان من أوائل الناس الذي تحدثوا عن التحفيز. كان ذلك في عالم 

على أهمية الحوافز المادية. افترض تايلور أن الموظفين كسالى، وال يمكن تحفيزهم إال من خالل الرواتب  

تايلور أن يتم تقجزير العمل أو   والحوافز المالية فقط. وللوصول لنظام عادل للرواتب والحوافز، اقترح

الوظيفة إلى أجزاء صغيرة، ومن ثم دراسة هذه األجزاء إليجاد أفضل طريقة للقيام بها وتنفيذها، وأخيرا،  

-Time-and”دراسة الحركة والوقت \دمج هذه األجزاء ثانية بشكل فعال. هذه العملية كانت تسمى  

Motion Study\ .” 

 



 الرئيسية لهذه النظرية هي: االنتقادات 

 مساواة تايلور بين البشر واآلالت. 

 ” غير دقيق. \ال يمكن تحفيزهم إال بالمال ن” الموظفي\افتراض تايلور أن 

 ” ليس منطقيا دائما. \طريقة ألداء العمل ل” أفض\افتراض وجود  

 حركة العالقات اإلنسانية: 

تسمى حركة العالقات اإلنسانية تركز على أهمية  في العشرينات من القرن الماضي، ظهرت حركة جديدة  

تحسن العالقات في بيئة العمل، مثل تحسين االتصال بين الموظفين والمشرفين عليهم، وإتاحة مجال أكبر  

% في اإلنتاجية بعد تطبيق  30للتحاور وإبداء اآلراء. هذه النظرية مبنية على دراسة أظهر زيادة بمقدار 

  أن هذه النظرية انتقدت ألنها ركزت على طريقة واحدة فقط كطريقة مثلى للتحفيز. التغييرات المذكورة. إال

  Hawthorneوفي مصنع    1924كانت دراسة هاوثورن إحدى الدراسات الرئيسية في هذا المذهب. ففي عام 

تم عزل مجموعة من النساء ووضعهم في غرفة خاصة إلنتاج أدوات   Westren Electricالتابع لشركة  

ائية لكن في ظروف عمل جديدة. حيث عام الباحثون بتقديم وجبات غداء مجانية، وساعات عمل أقل،  كهرب

وفترات راحة أكثر. كما تم السماح للموظفين بالقيام بالعمل على شكل مجموعات صغيرة. باإلضافة لتغيير  

ام اإلدارة. حيث أصبح  ” تمت تغييرات في نظ\”المادية\في نظام الحوافز المالية. بجانب هذه التغييرات 

 المشرفون اجتماعيين وأكثر تفهما.

”  \المادية ”التغييرات\والحظ الدارسون أن اإلنتاجية قد زادت بعد هذه التغييرات. وكان االستنتاج األولي أن 

هي السبب. لكن بعد عمل تغييرات سلبية، كتقليل اإلضاءة أو زيادة درجة حرارة الغرفة لحد يصعب العمل  

فيه، كانت اإلنتاجية ال تزال في ارتفاع. من ذلك استنتج الباحثون أن سبب زيادة اإلنتاجية ليست التغييرات  

زادت الروح االجتماعية بين الموظفين، زادت   في بيئة العمل، وإنما في طريقة إدارة العاملين. فكلما

 إنتاجيتهم. 

 



 هرم ماسلو للحاجات: 

 

  نظرية ماسول من أشهر نظريات التحفيز. فبعد عقدين من حركة العالقات اإلنسانية، حدد إبراهام ماسلو

 هرم للحاجات اإلنسانية يتكون من خمس مستويات. هذه المستويات هي: 

 فسيولوجّي: الحاجات البيولوجّية األساسّية المهّمة للبقاء.

 األمن: الحاجة للحماية ضد خطر. 

 لجماعة.  واالنتماءاجتماعّي: الحاجة للحّب، الّصداقة، القبول 

 ة واالحترام من اآلخرين. الّتقدير: الحاجة الحترام الّذات، الّثقة، الّسلط

 إدراك ذات: الحاجة لإلنجاز. 

 ويمكن تلخيص نظرية ماسلو كالتالي: 



اعتقد ماسلو أنه عند إشباع أي مستوى من الحاجات، ال يعود هذا المستوى محفزا للفرد. وسيتطلب إشباع 

يتم إشباع رغباتهم المستوى تلو   اطالمالحاجات التي في المستوى األعلى. سيظل األفراد محفزين دائما، 

”. لذلك حتى يتمكن المدراء من تحفيز موظفيهم، يجب  \”إدراك الذات\اآلخر، حتى يصلو للمستوى األخير 

 عليهم أوال أن يحددوا المستوى الذي يحتاجه الفرد، ومن ثم إشباعه، واالرتقاء حتى الوصول آلخر مستوى. 

النقاد أن الحاجات وأولوية هذه الحاجات تختلف من فرد آلخر.  ، يرى  وما سلبالنسبة النتقادات نظرية  

 باإلضافة لعدم وجود أبحاث وأدلة كافية تدعم هرم الحاجات. 

 نموذج العاملــين لهيرزبيرج:

بعد أن قام مقابالت مع مجموعة من العاملين بغرض   1957” في عام \”العاملَــين \طّور هيرزبيرج نموذج  

الرضى الوظيفي. فوجد أن الموظفين يمكن تحفيزهم من خالل محفزات داخلية،    تحديد أسباب الرضى وعدم

وهو العامل األول. المحفزات الداخلية هي أمور توجد في الوظيفة أو العمل نفسه، المسؤولية، واإلنجاز. أما  

وجودها أو   العامل اآلخر فهو المحفزات الخارجية. إال أن هذه المحفزات ال تزيد من الرضى الوظيفي، وإنما

 زيادها يمنع عدم الرضى. أمثلة على هذه المحفزات: الراتب، ظروف العمل، وسياسات الشركة بشكل عام. 

إال أن األكاديميين ينتقدون نظرية هيرزبيرج، كونه لم يحاول معرفة وتقييم العالقة بين الرضى الوظيفي  

ت من بيئة عمل حقيقية. باإلضافة لكونها سهلة  واألداء. إال أن هذه النظرية انتشرت كثيرا، ألنها استُـنِتج  

 الفهم. 

 نظرية اإلنصاف:

. ومحور هذه النظرية هو أن الناس يمكن تحفيزهم بشكل  1965أسس النظرية رجل يدعى آدمز في عالم 

أفضل إن تم معاملتهم بإنصاف، والعكس صحيح، فإن عدم اإلنصاف في معاملتهم سيؤدي إلى تثبيطهم.  

معاملة الجميع بشكل عادل. مثال على ذلك: إذا أحس موظف ما أنه لم يكافأ بشكل مقارنة  واإلنصاف يعني 

بالموظفين اآلخرين الذي قاموا بنفس العمل وحصلوا على مكافآت أفضل، فهذا الموظف سيثّبط وتقل  

يع بشكل  حافزيته للعمل واإلنجاز. من الضروري مالحظة أن اإلنصاف ال تعني المساواة. فعندما يعامل الجم

متساوي قد يعني ذلك عدم إنصاف بعض العاملين الذين قاموا بعمل أفضل من غيرهم وبالتالي يستحقون  

 مكافآت أو معاملة أفضل. 



وتقّسم هذه النظرية اإلنصاف إلى نوعين: إنصاف في التوزيع، وإنصاف في اإلجراءات. اإلنصاف في التوزيع  

باألداء. أما اإلنصاف في اإلجراءات فيتعلق بسياسات وإجراءت   يتعلق بالتوزيع العادل للمكافآت المتعلقة

 الشركة كالترقيات، والعقوبات، وتقييم الموظفين. 

عند تطبيق هذه النظرية، يفترض وجود ثالثة أنواع من الموظفين. النوع األول هم الموظفين الذين يظنون  

لثاني هم الذي يظنون أنهم يحصلون على  أنهم يعاملون بإنصاف، وبالتالي فهم متحفزون للعمل. والصنف ا

أقل مما يستحقون، وبالتالي سيقوم هؤالء بتقليل الجهد المبذول. وصنف ثالث يظنون أنهم يحصلون على  

أكثر مما يستحقون، وبالتالي سيشعرون بالذنب، ويزيدون من جهدهم نتيجة هذا الشعور بالذنب. لكن،  

الكل بزيادة جهده عادة حتى وإن كانوا يحصلون على أكثر مما  ليس الكل سيشعر دائما بالذنب، وال يقوم  

يستحقون. فمن السهل أن يبقي الشخص على أداءه بنفس المستوى ويقارن نفسه مع موظف آخر يحصل  

 على نفس الراتب أو المكافآت. 

 نظرية األهداف: 

. ومحور النظرية يدور حول مشاركة العاملين في وضع  1979ولوك في عام  أسس هذه النظرية كل من ليثام

األهداف. فإن كانت للموظفين أهداف محددة قاموا بالمشاركة في وضعها فإن ذلك يحّفزهم للعمل. إضافة  

( مستمرة حول األداء يساعد في بقاء الموظف في المسار  Feedbackإلى ذلك، فإن وجود تغذية راجعة )

 الصحيح. 

 نظرية التوقعات: 

. بعد ذلك بأربع سنوات، قام كل من بورتر  1964كان فروم أول من تحّدث عن مفهوم التوقعات في عام  

 والولر بتعديل النظرية. يمكن توضيح نظرية التوقعات بالشكل التالي: 

 نموذج التوقعات للتحفيز والرضى الوظيفي 

في نظرية التوقعات، أما الصناديق المنقطة فتعبر عن  تمثل الصناديق السوداء في الشكل المبادئ األساسية 

مساهمات النظريات األخرى في نموذج التوقعات. ترى نظرية التوقعات أن درجة التحفيز للعمل تعتمد على  

عاملين أساسيين هما: قيمة الحوافز أو أهميتها بالنسبة للموظف، و توقعاته حول الجهد والحوافز. الحوافز  

الرد عند نجاحه أو فشله في إنجاز مهمة معينة. قد تكون الحوافز إيجابية، بحيث تشبع   هي ما يحصل عليه



حاجات الفرد، كزيادة في الراتب أو قبول أوسع اجتماعيا. وقد تكون الحوافز سلبية، وذلك لمنع الموقع من  

فة، فأهمية  الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى، كخصم في الراتب. وبما أن الناس لديهم احتياجات مختل

الحافز ستكون مختلفة من شخص آلخر. مثال، قد يرى البعض أن المال أهم حافز له ليعمل، بينما يرى آخرون  

 أن اإلنجاز أو القبول في المجتمع أهم. 

العامل الثاني الذي يحدد مستوى التحفيز هو التوقعات حول الجهد والحوافز. هذا العامل يتشكل من أمرين.  

الفرد حول مستوى األداء الذي يجب بذله، والثاني: توقعات الفرد حول الحوافز التي سينالها. األول: معتقدات  

الجزء األول يتعلق بقدرات الفرد وثقته في نفسه أي توقعاته حول أقصى مستوى من األداء بإمكانه تحقيقه.  

. المثال التالي يوضح كيفية  أما الجزء اآلخر فيتعلق بالمنظمة وإن كانت ستعطيه الحوافز التي يستحقها أم ال

جهاز خالل سنة لترقيته. لن   2000تفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض: طلب من موظف المبيعات بيع 

 يكون هذا األمر محّفزا لموظف المبيعات في الحاالت التالية:

 جهاز في سنة واحدة.  2000إذا كان يعتقد أنه ليس بمقدوره بيع 

 لن تقوم بترقيته حتى لو حقق الهدف.  إذا كان يعتقد أن الشركة

 إذا لم يكن يرغب في الترقية أصال. 

الجهد المبذول إلنجاز المهمة ليس العامل الوحيد لتحديد مستوى األداء، حيث توجد عوامل أخرى مثل:  

وجود أهداف واضحة ومفهومة، توفر المعلومات والمهارات المطلوبة لتحقيق األهداف، وتوفر المعدات  

 د الخام وكل الموارد األخرى المطلوبة لتنفيذ المهمة. والموا

يمكن الحصول على نوعين من المحفزات بعد تنفيذ المهمة: داخلية، وخارجية. يقصد بالمحفزات الداخلية،  

األمور المشجعة التي يحصل عليها الفرد إثر إنجازه للمهمة مثل الشعور بالفخر. أما المحفزات الخارجية فهي 

المنظمة أو الموظفين للشخص كزيادة في الراتب والقبول االجتماعي. وبشكل عام، يقوم   التي تقدمها

الموظفون عادة بمكافأة أنفسهم )بالحوافز الداخلية( تلقائيا بعد إنجاز المهمة. وهذه المحفزات )الداخلية  

 والخارجية( تحتد مستوى الرضى لدى العمال. 

فراد للمحفزات عند قيامهم باألعمال ألول مرة. أما عند القيام  الخطوات السابقة توضح كيفية استجابة األ 

بنفس المهمة أو العمل ألكثر من مرة، فسيتوفر للموظف معلومات حول الحوافز التي تقدمها المنظمة،  



وهذه المعلومات ستؤثر على توقعات األفراد حول الجهد والحوافز وحول قيمة الحوافز لديهم. لذلك يرى بعد  

 مية بناء نظام للتغذية الراجعة وذلك لتحسين العملية من خالل االستماع لمالحظات وآراء اآلخرين. الكتاب أه

 الشخصية 

 مفهوم الشخصية: 

هي مجموعة من الصفات المتأصلة نسبيا في الفرد وتتكون من ميوله   –

تشكلت بشكل واضح نتيجة العوامل وراثية واجتماعية   وميزاته التي

 وبيئة. وثقافية 

بأنها مجموعة من الصفات الفسيولوجية والسيكولوجية المتأصلة   –

 هويته.  والتي تحدد للفرد

 نفهم من هذه التعاريف إن هناك مجموعة من الخصائص والمفاهيم من أهمها ما يلي:

 . الشخصية شيء مجرد غير ملموس أو محسوس وفي غاية التعقيد.

 ديدة جسمية ونفسية وانفعالية وشعورية . أيضا تتضمن الشخصية مكونات وعناصر ع

 وال شعورية ذاتية وبيئية. 

 . تشير الشخصية إلى وجود تمايز واختالف بين الناس أي إن الشخصية ألي فرد تتميز 

 عن خصائص شخصيات األفراد اآلخرين. 

 . إن الشخصية تتطور تتشكل من خالل عملية التفاعل االجتماعي والتكيف مع البيئة.

 تساعد على التنبؤ بسلوك الفرد في مواقف متشابهة. الشخصية 



 

 الصفات العامة للشخصية: 

 توجد مجموعة من الصفات العامة للشخصية تتمثل فيما يلي:

 . إن الشخصية هي الكل المنظم للشخص، وهذه الخاصية تعطى الشخص 

 ألهمية المعنى

 . تنظيم الشخصية في أنماط يمكن مالحظتها وقياسها.

 الشخصية لها أسسها البيولوجية إال أنها تعتبر نتيجة للبيئة الثقافية . 

 واالجتماعية التي يعيش فيها الفرد. 

 . يوجد للشخص جوانب عميقة وسطحية ومن أمثلتها األمور الدينية 

 وأمور العمل 

 . تحتوي الشخصية على صفات مشتركة بين الناس وأخرى مختلفة. 



 

 لفرد: القوى الشخصية المؤثرة على ا

 القوى الرئيسية المؤثرة على شخصية الفرد تتمثل في: 

 . قوى ثقافيه تؤثر في عملية هذه الشخصية. 

 . قوى متعلقة بالطبقة االجتماعية، الن هناك طبقات في المجتمع تؤثر على شخصية الفرد. 

 . قوى عالقات األسرة تؤثر على شخصية الفرد. 

 . . القوى الوراثية وهذه داخله في الجينات

 أبعاد الشخصية: 

 . البعد الفسيولوجي: يعني تركيبة جسم اإلنسان كنظام متكامل يتصف به الفرد ويتفرع منه 

 أنظمة فرعية مختلفة مثل نظام عمل الحواس وبهذا فان هذا البعد يحدد طول قامة اإلنسان أو 

 . الخ.. …قصرها. ولون البشرة 

 والعادات والتقاليد التي يكسبها الفرد من المجتمع الذي . البعد االجتماعي: يقصد بذلك القيم 

 يعيش فيه. 

 . البعد العقلي: يعني قدرة الفرد على التفكير باستخدام قواه العقلية في دراسته وتحليله

 وتفسيره لظواهر والمشاكل التي تواجهه خالل فترة حياته

 المزاجية التي يتصف بها الفرد.  . البعد العاطفي: ويعني الجانب االنفعالي والوجداني والحالة



 

 محددات الشخصية: 

 . المحددات الوراثية: وهي السمات التي يكتسبها الفرد عن طريق العملية 

 الجينية وتتمثل في التكوين الجسماني مثل الطول والبدانة كما تشمل 

 األمور المعرفية مثل الذكاء والحفظ واألمور المزاجية مثل العاطفة 

 والميول. 

 . المحددات البيئية: وهي السمات التي يكتسبها الفرد عن طريق احتكاكه 

 وتفاعله مع اآلخرين في المجتمع الذي يعيش فيه. 

 . المحددات الثقافية واالجتماعية: وتشمل العادات والتقاليد واألعراف 

 والقيم. 

 . العوامل الموقفية: تعني الظروف المختلفة التي يعيشها الفرد مثل 

 الظروف االقتصادية من فقر وغناء وأسرية كفقد األب أو إالم أوكليهما 

 وكذلك ما يسمي بالعوامل الحالة مثل الوقائع التي تظهر بصوره عفوية 

 وغيرها 

 خصائص الشخصية: 

 تتمتع الشخصية المميزة للفرد بالخصائص التالية: 

 آلخرين. . القبول: وهي تشير إلى قدرة الشخص على التعامل والتكيف مع ا

 . الضمير الحي: ويعني إلى أي مدى الشخص المسئول يمكن أن يعتمد عليه ومنظم وحريص. 



 . االستعداد (االتزان العاطفي ):ويعني إلى أي مدى الشخص يكون هادئ. 

 . خارجي االتجاه: ويعني إلى أي مدى يحب االجتماع مع اآلخرين. 

 داد لتغيير األفكار واالتجاهات. . االنفتاح: ويعني إلى أي مدى الفرد لدية االستع

 . مركز السيطرة: ويعني إلى أي مدى الفرد يشعر أنه هو سيد نفسه ويسيطر على حياته. 

 . المقدرة الذاتية: ويعني إلى أي مدى الفرد يشعر أن لديه القدرات والمهارات إلنجاز عمله. 

 ويحترم نفسه.  . احترام الذات: ويعني إلى أي مدى الفرد يشعر أنه إنسان ذو قيمة 

 . السلطوية: ويعني إلى أي مدى الفرد يشعر أن الفروق في القوة والسلطة بين األفراد هي مناسبة في 

 المنظمة. 

 . الميكافيلية: ويعني إلى أي مدى الفرد يشعر أنه واقعي ويعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة.

 الءم مع عوامل خارجية. . مراقبة الذات: وتصف قدرة الفرد على تعديل وتكيف سلوكه ليت

 . المخاطرة: تعني درجة استعداد الفرد االختيار الفرص واتخاذ قرارات فيها مخاطرة. 

 مكونات الشخصية: 

 . القيم (المواظبة احترام القوانين العدل ). 

 . االتجاهات النفسية. 

 . االنفعاالت. 

 . الحاجات الفسيولوجية. 

 ميكانيكية حركية. . القدرات واالستعدادات والمهارات عقلية 

 . االهتمامات والميول والرغبة أو عدم الرغبة. 

 الخالصة: 

 يمكننا القول ما يلي:

 إن علماء السلوك التنظيمي يهتمون بمعرفة خصائص وسمات الشخصية ذات العالقة المباشرة  –

 المخاطر باألداء في المنظمة مثل الرغبة في اإلنجاز والسيطرة وتكوين عالقات اجتماعية وتحمل 

 واالستقاللية في العمل وأخذها في االعتبار عند قرارات التعيين والترقية والنقل والحفز والتدريب. 

 كذلك يمكن القول إن المدير الفعال هو الذي يحاول معرفة طبيعة شخصية مرؤوسيه الن ذلك يتح له  –

 لطة والسيطرة والتأثير في التنبؤ بسلوكهم في العمل والتفريق بين من لديه الرغبة في امتالك الس

 اآلخرين وبين من يميلون إلى إن يكونوا مرؤوسين. 

 

 



 مفهوم االدراك وخطواته 

يتوقف سلوكنا على كيفية إدراكنا وانتباهنا لما يحيط بنا من أشياء وأشخاص ونظم اجتماعية، ونحن نتعامل  

يه في الواقع، وعلى هذا فإن  مع المثيرات الموجودة في البيئة كما نفهمها وندركها وليس كما هي عل

أسلوب إدراكنا لألشياء من حولنا يحدد سلوكنا تجاه هذه األشياء وتجاه هؤالء الناس، وحواسنا هي وسيلة  

لالنتباه إلى المثيرات من حولنا، ثم تأتي مجموعة من العمليات الذهنية التي تمثل التمثيل الذهني أو  

ضها، ثم نقوم بتنظيمها، ثم نفسرها، لكي يؤدي ذلك في النهاية  العقلي لتلك المثيرات، فنقوم باختيار بع

 إلى التصرف بشكل معين. 

 مفهوم اإلدراك: 

لعلنا نتفق جميًعا أننا نعيش في عالم معقد ومركب حيث نتعرض ما بين  

لحظة وأخرى للعديد من المثيرات، وقد يظن البعض أن هذا يفرض التعامل  

التلقائي والعشوائي مع هذه المثيرات إال أن الواقع يشير إلى أننا ال نستجيب أو  

ي وإنما من خالل  نتعامل مع هذه المثيرات أو نختار من بينها بشكل عشوائ

 عمليات محددة ومنتظمة يطلق عليها العلماء اإلدراك . 

ويعرف البعض اإلدراك بأنه العملية المعرفية األساسية الخاصة بتنظيم المعلومات التي ترد إلى العقل من  

 البيئة الخارجية في وقت معين.

وأيًضا الممارسات التي تؤدي إلى   ويمكن تعريف اإلدراك االجتماعي بأنه العملية المنوطة بفهم اآلخرين،

لمثير معين، كما يمكن التعامل مع اإلدراك باعتباره عملية استقبال وتنظيم    Making senseتوليد استجابة 

وتفسير وترجمة المدخالت التي ترد إلى الفرد من البيئة المحيطة حيث يتم عمل مقارنات وتفاعل بين ما  

 التها المخزون في الذاكرة على نحو يؤدي إلى سلوك محدد. يرد من معلومات أو بيانات وبين مثي

يقصد باإلدراك الطريقة التي يرى بها الفرد العالم المحيط به، ويتم ذلك عن طريق استقبال المعلومات  

 وتنظيمها وتفسيرها، وتكوين مفاهيم ومعاني خاصة. 

ا المحيطة، فنحن نرى من نخالطهم أقاربنا واإلدراك هو عملية استقبال وانتقاء وتفسير لمثير أو أكثر في بيئتن

وزمالءنا وأصدقائنا ورؤسائنا، ونستمع لما يقولون ونتلقى معلومات ومثيرات من مصادر شتى محيطة بنا  



فنستقبلها وفًقا لقدرات حواسنا، ثم نفسرها وفًقا لدرجة وضوح واكتمال وجاذبية هذه المعلومات أو  

 افعنا وتوقعاتنا وخبراتنا السابقة . المثيرات، وكذا وفًقا لحاجاتنا ودو

ففي هذه البيئة المليئة بالمثيرات يساعدنا اإلدراك على تصنيف وتنظيم ما نتلقاه، فنتصرف وفًقا لتفسيراتنا  

للحقيقة التي نراها وندركها، وكثيًرا ما تكون نفس الحقيقة التي نراها غير الحقيقة التي يراها أو يدركها  

ر ما نراه، ونسميه الحقيقة، وقد يكون ما أدركناه هو الحقيقة أو ال يكون، وهكذا فنحن ـ  اآلخرون، أي إننا نفس 

غالًبا ـ نرى ما نحب أن نراه، ونسمع ما نحب أن نسمع، فقد ينظر الناس لنفس الشيء لكنهم يختلفون في  

يستغرق أياًما عديدة   إدراكه، فمثًلا يدرك رئيس لمجلس إدارة شركة، أحد مديريه )مدير التسويق مثًلا( الذي

لصنع قرارات هامة على أنه بطئ التصرف وغير منظم ويخاف صنع القرارات، بينما يدركه شخص آخر )مدير  

زميل له( على أنه مفكر متأن ومنظم، وهكذا فإن نفس الشخص )مدير التسويق( قد قيمه رئيسه سلًبا بينما 

 قيمه زميله إيجاًبا. 

تي يقوم من خاللها الفرد بتنظيم وتفسير انطباعاته الحسية لكي يضيف معني كما أن اإلدراك هو العملية ال

للبيئة التي يوجد فيها، فاألفراد المختلفين قد ينظرون إلى نفس الشيء، وبالرغم من هذا يدركونه بطريقة  

نطلق عليه  مختلفة، والحقيقة ال يوجد أحد منا يرى الواقع كما هو، ولكن ما نفعله هو تفسير لما نراه والذي 

 الواقع( . 

 خطوات اإلدراك: 

 ويتضح من هذا التعريف أن عملية اإلدراك تتم من خالل الخطوات التالية : 

تبدأ عملية اإلدراك بشعور أو أحساس الفرد بالمثيرات الخارجية الموجودة في البيئة المحيطة )مثال ذلك   -1

ال من خالل السمع والبصر، واللمس، والتذوق  االستقب بعملية الحواس وتقوم ،.(…الضوء، الحرارة، الصوت  

 والشم، ويتم تحويل هذه المثيرات إلى المراكز العصبية بمخ اإلنسان. 

يتم تحويل المشاعر واألحاسيس إلى مفاهيم ومعاني معينة، وذلك عن طريق اختيار وتنظيم المعلومات   -2

ذاكرة الفرد، وهذا يعني الخبرات والتجارب  وتفسيرها بناء على المخزون من خبرات وتجارب سابقة في 

 السابقة للفرد والمعلومات المخزونة في ذاكراته، قد تغير وتعيد تشكيل يستقبله، ومن ثم يراه شيًئا مختلًفا. 



 

 أثر اإلدراك على السلوك التنظيمي: 

 يؤثر اإلدراك علي السلوك التنظيمي من خالل ما يلي: 

 . تأثير اإلدراك على القيادة. 

 تأثير اإلدراك على اختيار العاملين من خالل المقابلة الشخصية وتأثير  .

 الهالة. 

 . تأثير اإلدراك على تقييم األداء للعاملين من خالل التقييم غير الموضوعي 

 والذي يؤدي إلى سلبية الروح المعنوية للعامل. 

 المبذول مع حافز . تأثير اإلدراك على الدافعية: من خالل عدم معاملة لجهد 

 الراتب مما يؤدي إلى دوران العمل في المؤسسة أو الخروج منها.

 . تأثير اإلدراك على االتصاالت: من خالل المعلومات التي يحصل عليها

 العاملين عن المنظمة 



 

 . المظاهر المادية: تؤدي إلى جذب األفراد و زيادة درجة اإلقناع لديهم 

 او توزيع األفراد أو األشياء بناء على ما تدركه من . التنميط: وهي عملية تصريف 

 تماثل بينهم 

 . االنطباع األول: وقد يكون سلبيا أو إيجابيا 

 . تأثير الهالة: بناء انطباعاتنا عن شخص ما على صفه واحدة مثل لباقة أو المظهر 

 أو كونه اجتماعيا وإغفال جوانب أخرى و من ثم نقوم بتكوين فكرة عامه أو تقييم 

 لفرد إما سلبي أو إيجابي بناء على الحكم الموضوعي ( و هو ما يسمى بالهالة ). ل

 . التسرع بالحكم: وهي القفز مباشرة إلى النتائج بطريقة غير منظمة أو مخططة. 

 . الدفاع اإلدراكي: وهو ما يقوم به الفرد باختيار المعلومات التي تدعم أرائه 

 ائه ويتجاهل المعلومات التي تتنافى مع أر

 . اإلسقاط: و هي إن يعزو الفرد الجانب السلبي من سلوكه إلى أشخاص آخرين. 

 



 االتجاهات 

  مفهوم االتجاهات:

 إحدى حاالت التهيؤ والتأهب العقلي والعصبي » : عرفها ألبرت على أنها –

 التي تنظمها الخبرة ولها اثر في توجيه استجابات الفرد نحو األشياء 

 المختلفة « والمواقف  

 أنها شعور أو حالة استعداد ذهني ايجابية أو سلبية » : كما عرفها جبسون  –

 مكتسبة ومنظمة من خالل الخبرة والتجربة و الذي يحدث تأثير محددا في 

 « استجابة الفرد نحو الناس و األشياء والموقف 

 أنها الميل للشعور والتصرف بصورة معينة نحو » : كما قال عنها لوثنز  –

 شيء  «

 خصائص االتجاهات: 

 

 

 

  

 

 

 



 تعتبر االتجاهات متعلمة ومكتسبة، وتعكس أحيانا طريقة التنشئة في األسرة  

 والمدرسة والمجتمع. 

 . االتجاهات مرتبطة بالمشاعر واالنفعاالت. 

 . تمتاز االتجاهات بالثبات النسبي

 ى طبيعة . تعتبر االتجاهات قابلة للتغير وتعتمد درجة التغير والقابلية عل

 االتجاه من حيث األهمية الفرد الموقف. 

 . تمتاز االتجاهات بالذاتية، فهي تعكس انحياز الفرد إلى القيم والعادات التي 

 يفضلها.

 . أنها تحدد تقيم الفرد للمنبهات االجتماعية 

 . إن االتجاهات المتعلقة بموقف محدد قد تتعدد. 

 ولكنها ال تكون محايدة . أن االتجاهات قد تكون سالبيه أو ايجابية 

 وظائف االتجاهات: 

 توجد مجموعة من الوظائف لالتجاهات تتمثل فيما يلي: 

 . تساعد في عملية التنبؤ في السلوك: وذلك من خالل معرفة االتجاهات 

 االيجابية أو السلبية نحو قرار ما. 

 . المعرفة: وذلك من خالل البحث عن المعلومات التي تساعد الفرد في اتخاذ 

 وقف ما. م

 . الدفاع عن الذات: وذلك من خالل احتفاظ األفراد باتجاهاتهم حيال مواقف 

 معينه مما ينعكس على تخفيض التوتر والقلق لديهم. 

 . التعبير عن الثقافة والقيم: من خالل مساعدة الفرد للتعبير عن قيمة 

 ويستمد منها رضاه. 

 التي ينتمي إليها. . التكيف: من خالل تكيف الفرد مع اتجاهات الجماعة 

 . إشباع الحاجات والرغبات: من حاجات االنتماء والتقدير وغيرها. 

 تكوين االتجاهات: 

 تتكون االتجاهات من مكونات أساسية من أهمها ما يلي:

 . مكون الحاجات والرغبات. 

 . مكون الخبرات الشخصية (العمر). 

 . مكون العوامل الشخصية. 



 وجماعات الزمالة. . مكون المجتمع واألسرة  

 . مكون السلطة العليا بما تملكه من قوة في التأثير. 

 . مكون البيئة التي ينتمي إليها الفرد. 

 . المكون الفكري 

 . المكون العاطفي الشعوري.

 وغيرها.…. المكون السلوكي 

 تغيير االتجاهات: 

 مرتبطة بنفسية   إن تغيير االتجاهات وتعديلها تعتبر من العمليات الصعبة والمعقدة ألنها

 الفرد العامل وتمر بمنهجية وتغيير االتجاهات بالخطوات التالية: 

 . تحديد وحصر االتجاهات التي نرغب في تغييرها أو تعديلها.

 . تحديد وحصر االتجاهات المرغوبة التي نريد تكوينها. 

 نرغب في. تحديد االختالفات الكمية والنوعية بين االتجاهات القديمة واالتجاهات التي  

 تكوينها وهذا االختالف يسمى الفجوة السلوكية. 

 العناصر المؤثرة في تغيير االتجاهات: 

 . اإلقناع: ويعتمد على: 

 قدرة القائد باإلقناع من خالل الجاذبية والثقة واألسلوب  –

 محتوى االتصال واإلقناع: وذلك من خالل سهولة الرسالة والتدرج في عملية التغيير  –

 لة.وبكميات قلي

 . التنافر الوجداني: وهو عدم االتساق بين األفكار والمعتقدات والمشاعر القديمة والجديدة 

 معوقات تغيير االتجاهات: 

 إن مدى القابلية التغيير واالستجابة له تعتمد على مجموعة من العوامل 

 وهي:

 . طبيعة ونوعية االتجاهات الموجودة لدى األفراد العاملين.

 واالنفعاالت التي تستند إليها االتجاهات.. طبيعة المعرفة 

 . طبيعة العالقة بين االتجاهات ومصالح األفراد. 

 . مدى قوة الجماعات المرجعية التي ينتسب إليها األفراد.

 . هل االتجاهات المرغوبة تتناقض مع اتجاهات الفرد الحالية.

 . مدى مرونة الطبيعة النفسية لألفراد. 



  مفهوم القيم:

 ار الذي يوجه ويحكم تصرفات » : عرفها روكتش على أنها المعي –

 واتجاهات األفراد نحو مواضيع وموقف ومعتقدات وتقويمات وإحكام 

 .« ومبررات ومقارنة النفس بالغير ومحاولة التأثر في الغير 

 المعتقدات التي يعتقد أصحابها لقيمتها » : كما عرفها القريوتي بأنها –

 .« ويلتزمون بمضامينها 

 المعاني التي يعطيها الفرد أهمية » : وعرفها الخضراء وآخرون على أنها  –

 كبرى أو تقدير اكبر في حياته وسلوكه من المغامرة والعدل والشجاعة 

 .« وغيرها من الصفا

 

 

 



 

 مصادر القيم: 

 
 توجد مجموعة من مصادر القيم تتمثل ما يلي: 

 . التعاليم الدينية: ومثالة قول الرسول صلى اهلل علية وسلم (إن اهلل يحب 

 إذا عمل أحدكم عمال إن يتقنه ).

 . التنشئة االجتماعية: ومثاله مراحل النمو النفسي واالجتماعي لدى الفرد 

 وعالقته بأسرته ومجتمعة. 

 محروم من . الخبرة السابقة: ومثاله األوزان التي يعطيها الفرد لألشياء فال

 التعليم يعطى قيمة كبيرة للتعليم. 

 . الجماعة التي ينتمي إليها: ومثاله تغير الفرد لبعض قيمة بسبب ضغط 

 الجماعة علية. 

 القيم وأخالقيات العمل: 

 توجد مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى تردي القيم المتعلقة بأخالقيات العمل 

 منها ما يلي: 

 سنة داخل العمل. . افتقار الموظف للقدوة الح 

 . وجود بعض التمييز في المعاملة بسبب المحسوبية والواسطة. 

 . تردي األحوال االقتصادية مما يزيد من استغالل النفوذ وقبول الرشوة. 

 . كثرة القوانين واإلجراءات المتعلقة بإنجاز العمل. 



 دريب. . عدم إعطاء موضوع أخالقيات العمل العناية الكافية في مناهج معاهد الت

 . تعارف المجتمع على أن اعتبارات القرابة والصداقة لها األولوية على

 االعتبارات المصلحة العامة. 

 . ضعف الرقابة. 

 . ضعف الروادع القانونية. 

 الخالصة: 

 وفي الختام يمكن القول ما يلي:

 . إن دراسة القيم تبدو امرا مهما في جميع ميادين الحياة االقتصادية 

 السياسية. واالجتماعية و

 . إن جميع التعريفات للقيم تشير إلى أنها أداة دفع الفرد إلى إتباع سلوك 

 معين يعتمد على مدى االعتقاد بما هو متبع في المجتمع كالعالقات 

 واالتجاهات والعادات. 

 . إن القيم ال تتصف بالثبات الدائم وإنها نسبيه وان الدين والعادات 

 ء القيم لدى األفراد والتقاليد لها دور فعال في بنا

 خصائص القيم: 

 . أنها إنسانية ال يمكن قياسها كالموجودات. 

 . أنها صعبة الدراسة بسبب تعقيدها.

 . أنها نسبية تختلف من شخص إلى آخر فيما يتعلق بحاجاته ورغباته 

 وتربيته وظروفه من زمن إلى زمن ومن مكان إلى آخر ومن ثقافة 

 ألخرى. 

 يبا هرمي اا فتهيمن بعض القيم على غيرها أو تخضع . تترتب فيما بينها ترت

 لها.

 . أنها توثر في االتجاهات واآلراء واألنماط السلوكية بين األفراد. 

 . أنها مألوفة ومعروفة لدى المجتمع ومرغوبة اجتماعيا ألنها تشبع حاجات 

 الناس. 

 . أنها ملزمة وآمرة ألنها تعاقب و تثيب كما أنها تحرم وتفرض. 

 القيم: أهمية 

 تنبع أهمية القيم من كونها:

 . تعتبر القيم أحد الجوانب الهامة في دراسة السلوك التنظيمي ويعود إلى 



 األسباب التالية: 

 . تشكل أساسا لفهم االتجاهات والدوافع. 

 . تؤثر على إدراكاتنا. 

 . عبارة عن قوة محركة ومنظمة لسلوك. 

 . عبارة عن معيار للمقارنات. 

 د لألهداف والسياسات. . عبارة عن محد

 . تبرز االختالفات بين المجتمعات المتنوعة. 

 المنظمة   الثالثة: الجماعة الوحدة  

 أهداف الوحدة الثالثة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الثالثة

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن 

 يوضح مفهوم الجماعة 

 يذكر أنواع الجماعة 

 الجماعة يتعرف على معايير  

 يوضح اسباب تكوين الجماعة

  مفهوم الجماعة:

تعتبر الجماعات من المكونات األساسية لدراسة السلوك التنظيمي بالرغم  

 من إن ليس هناك اتفاق

 على تعريف للجماعة، اال اننا يمكننا تعريفها على أنها: 

عليها » :  « عدد من األفراد تربطهم عالقات يمكن مالحظتها أو التعرف  –

 حيث عرفها (ديبس) على أنها

الجماعة بأنها مجموعة من اثنين أو أكثر يتفاعلون بحرية ويشطرون » :   –

 كما عرفها (كنتر) بأنها 

 « أهداف ومعايير جماعية ولهم هوية مشتركة 

 الجماعة هي وحدة اجتماعية صغيرة نسبيا تتكون من عدد من » : وعرفها (الصيرفي) على أنها

 اد يحدث بينهم تفاعل سعيا لتحقيق هدف مشترك« األفر



 

 خصائص الجماعة: 

 ما يلي الصفات والخصائص التي تتميز بها الجماعة: 

 . يعتبر عدد أفراد الجماعة محدودا بشكل نسبي ليتسنى ألعضائها التفاعل واالتصال بين ألفرادها. 

 . يوجد ألفراد الجماعة أهداف مشتركة. 

 فة لتحقيق هذه األهداف. . يؤدى األفراد وظائف مختل

 . يتفاعل األفراد مع بعضهم البعض لتحقيق أهدف الجماعة. 

 . تقوم الجماعة على تطوير أسس ومعايير تنظم وتضبط سلوك األفراد في الجماعة.

 أنواع الجماعات: 

 
 



 من الصعوبة بمكان حصر أسباب تكوين و نشؤ الكثير من الجماعات إال انه يمكننا التمييز بين خمسة 

 نواع رئيسية وهى: أ

 . المجموعات الوظيفية: تنشأ هذا المجموعات بقرار من السلطة الرسمية في المنظمة والمجموعة 

 الوظيفية هي الوحدة إلى تكون في مجموعها الهيكل الرسمي في المنظمة. 

 الشى. . فرق العمل: ويعود تكوينها من اجل انجاز مهمة محددة وعند تحقيق هذه المهمة تزول الفروق وتت

 . فرق الميول والصداقة: يتكون هذا النوع من الجماعات نتيجة وجود ميول مشتركة بين أفرادها 

 والصداقات نشأت بينهم أي إن أفراد الجماعة يرتبطون معا باهتمامات مشتركة من المعتقدات 

 والنشاطات. 

 لدراسة حالة أو حاالت   . اللجان: يتشكل هذا النوع من الجماعات من فرق عمل مؤقت يتم تشكيلها عادة

 معينة إضافة إلى العمل الرسمي األساسي لكل عضو من أعضائها مثل لجنة المشتريات لجنة اختيار 

 الموظفين ولجنة تعيين وغيرها. 

 . الجماعات غير الرسمية: وهى الجماعات التي تنشا بطريقة عفوية بين األفراد الذين تربطهم مصلحة 

 مشتركة. 

 ا هذه الجماعات من اجل تطوير وتحسين أوضاع األفراد المنتسبين إليها مثل . جماعات الضغط: تنش

 تحسين شروط الستخدام و ظروف العمل. 

 معايير الجماعة 

المعايير االجتماعية: هي عبارة عن أمور وأوضاع من عمل الناس ثم مرت في مرحلة من االختبار والتجريب  

 توارثها جيل عن جيل.فاكتسبت صفة العموم وبعد ذلك 

 تعريف المعايير االجتماعية عند هاريمان “أنها مقياس للرجوع إليه في إصدار األحكام”.

كل المعايير يمكن أن تظهر في شكل معايير مرجعية )إطار معياري( تنظم بصرامة سلوك الناس واالتجاهات  

ثالية تمامًا لسلوك الناس في المستقبل المتبادلة بينهم في الحاضر ومعايير فكرية تخطط لنماذج وتقاليد م

 وبدوره فإن اإلطار المعياري يتضمن معايير المحظورات معايير الحق والواجب. 

 هناك عدة عوامل تحدد قوة معايير الجماعة ومدى االلتزام بها ومسايرة الفرد لها وهي:



 تماسك الجماعة وجاذبيتها ألعضائها.  – 1

 يير الجماعة. زيادة عدد مرات التعرض لمعا – 2

 وضوح معايير الجماعة.  – 3

 وجود أغلبية تجمع على معيار معين.  – 4

 ضغوط الجماعة على المخالفين لمعاييرها.  – 5

عوامل اجتماعية مثل: صغر سن عضو الجماعة، تواضع مستوى تعليمه، وجود إثابة سابقة على مسايرته   – 6

 الجماعة. لمعايير الجماعة سيادة جو التسلط واالستبداد في 

ويتضمن مفهوم المعايير االجتماعية ما يقبله المجتمع من قواعد وعادات واتجاهات وقيم وغير ذلك من  

محددات وتعتبر هذه المعايير االجتماعية بمثابة أطر يرجع إليها الفرد كي تكون مرشدًا له لما ينبغي أن  

 يكون سلوكه عليه. 

نتائج تفاعل الجماعة في ماضيها وحاضرها فهي تشمل التعاليم    وتشمل المعايير االجتماعية عددًا هائاًل من

 الدينية والمعايير األخالقية والقيم االجتماعية واألحكام القانونية واللوائح والعرف والعادات والتقاليد .. الخ. 

 أسباب تكوين جماعات العمل غير الرسمية: 

 يولوجية أو من المعروف إن األفراد لديهم حاجات مختلفة سواء كانت فس

 اجتماعيه أو نفسيه وتعتبر هذه الحاجات هي المحرك والدافع الرئيس لألفراد 

 في تكوين جماعات غير رسميه منها:

 . الحاجة إلى االنتماء 

 . الحاجة إلى األمن 

 . الحاجة إلى التقدير 



 . الحاجة إلى تأكيد الذات 

 . المساعدة والمساندة الجماعية

 . الحصول على المعلومات 

 سباب ثانوية، كالجنس والعمر وغيرها . أ

 مدى أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية للتنظيم:

 تعود أهمية تكوين الجماعات العمل الغير رسميه في التنظيم الرسمي الي ما يلي: 

 . أنها تساهم في تحقيق أهداف المنظمة وذلك في حالة حدوث انسجام بينهما. 

 األنشطة داخل بيئة العمل.. تسهل عملية انجاز األعمال و 

 . تقديم قنوات االتصال إضافية (غير رسميه ). 

 . تساهم في إشباع الحاجات االجتماعية (والتي تتمثل المرتبة الثالثة من الحاجات لهرم 

 ماسلو).

 . تساهم في توسيع قاعدة نطاق اإلشراف بما تملكه من معلومات كثيرة. 

 ه على سلوك األفراد: ادوات تأثير جماعات العمل الغير رسمي

 . الدعم االجتماعي من خالل استعمال أساليب الثواب والعقاب. 

 . السيطرة على المعلومات الكميه والنوعية المتاحة للفرد داخل الجماعة. 

 . توفير نماذج قياديه وتنفيذيه داخل الجماعة ليتم االقتداء بها حيث تعتبر من المصادر 

 األساسية في التعلم. 

 لمؤثرة على خضوع الفرد لمعايير الجماعة غير الرسمية: العوامل ا

 . درجة قوة وترابط بين أعضاء الجماعة. 

 . درجة االتفاق على المعايير.

 . درجة وضوح الواقع الذي ترتكز عليه معايير الجماعة وقواعدها. 

 . درجة قوة الثواب والعقاب. 

 . درجة إيمان الفرد بقدرة الجماعة على الحكم السليم. 

 المميزات الشخصية للفرد.  .

 . موقع الفرد ومكانته في الجماعة. 

 

 



 التنظيمي   الرابعة: الصراع الوحدة  

 أهداف الوحدة الرابعة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الرابعة 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن 

 يوضح مفهوم الصراع التنظيمي

 يذكر اسباب الصراع التنظيمي

 كيفية ادارة الصراع يتعرف على 

 يوضح خصائص ومستويات الصراع 

 يتعرف على مراحل وآثار الصراع 

  مفهوم الصراع التنظيمي:

والبد من التفريق بين الصراع التنظيمي والتنافسي، فالصراع هو  

 سلوك هدفه إعاقة الطرف اآلخر، أما

التنافس فهو الوصول إلى الهدف دون محاولة إعاقة أو اإلساءة أو  

 رار بالطرف اآلخر. اإلض

( بأنه العملية التي تسعى فيها وحدات  Fred Luthansعرفه (  –

 نظام ما لتحقيق مصالحها على

 حساب مصالح وحدات أخرى. 

 ( بأنه العملية التي تبدأ عندما يرى أحد الطرفين أو يدرك Thomas  &Kilmannوعرفه كال من (  –

 حبط اهتمامه أن الطرف اآلخر يعيق أو يحبط أو على وشك أن ي 



 
 ) األسباب التالية للصراع:  Hodge   &Anthongهناك أسباب كثيرة للصراع يقترح كل من ( 

 . التعارض أو التغيير في األدوار. 

 . التغيير في الصالحيات التي يتمتع بها الفرد أو الجماعة.

 . التغيير في المركز أو الوضع الوظيفي. 

 . حدوث ازدواجية أو تدخل في العمل. 

 التنافس على نفس الموارد المتاحة بين أفراد المنظمة. .

 . االختالف في الثقافة. 

 ادارة الصراع التنظيمي: 

 . تحديد أسباب الصراع ومعرفة مشاعر أطرافه. 

 . التوصل إلى التكامل في أفكار األطراف المتنازعة. 

 . التوصل إلى حلول حقيقية يمكن أن تدعم من قبل أطراف الصراع. 

 إعادة توجيه توترات األفراد.  . محاولة

 أساليب إدارة الصراع التنظيمي: 

 . وضع أهداف مشتركة تتفق عليها األطراف المتصارعة. 

 . اجراء التغيرات الهيكلية

 . استخدام األساليب اإلدارية والسلوكية والقانونية 

 خصائص الصراع: 

 . وجود أهداف أولية غير متكافئة لدى أطرافه. 



 عد أساسيا في الصراع . يعتبر التوتر ب

 . يمثل الصراع وضعا مؤقتا رغم وجود الصراعات المزمنة 

 . اإلجبار في قبول الحل أو االتفاقية

 . األعباء والتكاليف الباهظة التي يفرضها الصراع على األطراف المعنية 

 مستويات الصراع: 

 أو األدوار داخل . الصراع على مستوي الفرد: ويأخذ شكلين هما: صراع الهدف وصراع الدور  

 المنظمة 

 . الصراع على مستوى األفراد: وهو الصراع الذي يقع بين الفرد ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه 

 ) من النماذج الشائعة THE JOHARI WINDOWداخل المنظمة ويعتبر نموذج جوهاري ( 

 لتحليل ديناميكية الصراع بين األفراد 

 الذي ينشأ بين مختلف الوحدات اإلدارية داخل  . الصراع على مستوي الجماعات: وهو الصراع

 المنظمة ويأخذ هذا المستوي شكلين رئيسيين هما: الصراع األفقي والصراع الرأسي.

 . الصراع على مستوي المنظمات: وهو الصراع الذي ينشأ بين منظمة وبيئتها الخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 



 مراحل الصراع: 

 
 اختالف وتشعب األهداف والرغبة في االستقاللية . مرحلة الصراع الكامن: وهي 

 تسبق مرحلة الشعور بالحاجة إلى الدخول في الصراع. 

 . مرحلة الشعور بالصراع: وهو الشعور بالقلق والتوتر لدي األطراف 

 المتصارعة وهي مرحلة توحي بالحاجة التخاذ موقف معين.

 ق الضرر بالطرف . مرحلة إظهار الصراع: يبدأ كل طرف فعال بمحاولة إلحا 

 اآلخر. 

 . مرحلة ما بعد الصراع: وهي مخرجات الصراع فإما التوصل إلى حل مرضي

 يعقبه تعاون أو تسوده حالة عدم الرضا ويتفاقم الصراع. 

 آثار الصراع التنظيمي: 

 للصراع أثار إيجابية وسلبية، تتمثل فيما يلي: 

 . اآلثار اإليجابية: وتتمثل في:

 ستعدادات الكامنة. إبراز القدرات واال –

 إتاحة الفرصة للنقاش.  –

 شحذ همم العاملين على اإلبداع و االبتكار والتجديد.  –

 . اآلثار السلبية: وتتمثل في: 



 يدفع األطراف إلى سلوكيات وتصرفات غير مسئولة.  –

 يؤدي الصراع إلى إعاقة العمل التعاوني.  –

 تعمل كثرة الصراعات على تبديد الطاقات.  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التنظيمي   الخامسة: المناخ الوحدة  

 أهداف الوحدة الخامسة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الخامسة 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن 

 يتعرف على مفهوم المناخ التنظيمي 

 يعدد ابعاد المناخ التنظيمي 

 يوضح العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي

 المناخ التنظيمييذكر عناصر  

 

  مفهوم المناخ التنظيمي:

 عرفه (أنصاري وزميلة) بأنه: عبارة عن موجز لالنطباع الشخصي عن –

 بيئة العمل داخل المنظمة. 

عرفة كل من (فوري هاند وتلمر) انه: مجموعة الخصائص التي   –

بها المنظمة والتي تميزها عن غيرها وتؤثر على سلوك   تتصف

 التعاريف السابقة نستطيع القول بان: من   منسوبيها

. المناخ التنظيمي يمثل مجموعة الخصائص الثابتة نسبيا التي تميز  

 العمل الداخلية للمنظمة عن غيرها من المنظمات  بيئة

 . إبعاد المناخ التنظيمي يمكن قياسها



 . إدراك الفرد لهذه الخصائص البيئية توجد لدية ما يعرف (بالبيئة النفسية) 

 تي تؤثر مباشرة في اتجاهات ودوافع األفراد وبتالي سلوكهم وهذا وال

 التأثير يختلف من شخص األخر نظرا االختالف اإلدراك لدى األفراد. 

 
 حدد (كويز وتوماس) اإلطار العام للمناخ التنظيمي بثمانية أبعاد رئيسة هي كما يلي:

 لق بإجراءات العمل. . االستقاللية: وتعنى إدراك الفرد الستقالليته فيما يتع

 . درجة التماسك: وتعنى إدراك الفرد لدرجة المشاركة داخل التنظيم. 

 . الثقة: وتعنى إدراك الفرد لمدى قدرته على االتصال بحرية ووضوح مع أعضاء 

 التنظيم في المستويات العليا مع اطمئنانه بان ذلك لن يوثر على مستقبلة الوظيفي.

 لفرد الضغط الوقت فيما يتعلق بإنهاء المهام الموكلة له. . ضغط العمل: وتعنى إدراك ا

 . الدعم: وتعنى إدراك الفرد لدرجة تحمل سلوك األفراد من قبل اإلدارة. 

 . التقدير: وتعنى إدراك الفرد بان عطائه محل تقدير من قبل اإلدارة. 

 بنظام  . العدالة: وتعنى إدراك الفرد سلوكيات المنظمة على أنها عادلة فيما يتعلق



 المكافآت والترقيات. 

 . اإلبداع: ويعنى درجة التشجيع لتغيير الهادف والتجديد ومدى تحمل المخاطرة. 

 العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي: 

 هنالك ثالثة مجموعات من العوامل، تتمثل في: 

 عوامل التأثير الخارجية: وهي سبعة عوامل وتشمل: 

 . ثقافة التنظيم 

 . ظروف العمل 

 لبيئة الخارجية . ا

 . البيئة التقنية أو التكنولوجيا

 . البيئة االجتماعية 

 . درجة تماسك الجماعة ووالئها 

 . المشاكل األسرية 

 العوامل التنظيمية: وتشمل عشرة عوامل منها:

 . طبيعة البناء التنظيمي 

 . النمط القيادي المتبع 

 . استحالة التقدم الوظيفي 

 . المبالغة في المسؤوليات 

 لعبء الوظيفي . ا

 . الغموض 

 . نظام األجور والحوافز(مادية معنوية) (سواء أفراد أو جماعات ) 

 . أهداف المنظمة 

 . التناقضات والصراعات التنظيمية 

 . درجة اإلثراء الوظيفي 

 العوامل الشخصية: وتشمل: 

 . قدرات الفرد 

 . تناقض القيم 

 . درجة المخاطرة 



 عناصر المناخ التنظيمي: 

 تنظيمي: بما يتضمنه من أقسام وإدارات ونمط السلطة و أسلوب اتخاذ القرار. . الهيكل ال

 . نمط القيادة: سوء النمط الدكتاتوري أو الديمقراطي وما يتبع ذلك من مركزية والمركزية 

 السلطة. 

 . نمط االتصال: سواء كان االتصال ذو اتجاهين لما يساعد على تبادل األفكار واآلراء 

 صال صاعد أو اتصال هابط يحمل من األوامر والتعليمات ما يؤدي إلىوالمعلومات أو ات

 شعور الفرد بالقلق المتزايد الذي ربما يصل به إلى مرحلة عدم االكتراث والخمول في

 التفكير. 

 . المشاركة في اتخاذ القرارات: حيث تتيح الفرصة إلبداء الرأي و ترشيد القرارات األمر 

 العاملين و تحقيق االنسجام في بيئة العمل.  الذي يؤدي إلى رفع معنويات 

 . طبيعة العمل: فالعمل الروتيني يصيب األفراد بالملل والمباالة نحو التحديث والتطوير إما 

 العمل المتغير يشجع على االبتكار وشعور الفرد بأهمية في العمل. 

 مما تشعر الفرد . التكنولوجيا: ولمالها من جوانب ايجابية لها في المقابل جوانب سلبية 

 بأنه يعمل مع آلة وليس مع عناصر بشرية مما يشعره بالملل وأنه مجرد آلة. 

 شروط المناخ التنظيمي الفعال:

 البد من توافر مجموعة من الشروط للمناخ التنظيمي الفعال، منها ما يلي: 

 . زرع الثقة المتبادلة بين العاملين في كافة المستويات اإلدارية. 

 ي عملية اتخاذ القرار. . المشاركة ف

 . الدعم من القيادة بإيجاد جو يقوم على أساس المصارحة.

 . التأكيد على المسؤولية الشخصية. 

 . التحمل والتعامل بفاعلية مع الصراع. 

 . إعطاء اعتبار لألفراد في النمط القيادي المتبع. 

 . توضيح األهداف العامة التي يسعى الجميع إلى تحقيقها.

 ثر من خيار للنمو الوظيفي. . إيجاد أك

 . التركيز على العمل الجماعي.

 . تصميم نظام مكافآت ذو قيمة لدى األفراد. 

 . تهيئة جو العمل الذي يساعد على اإلبداع والتجديد. 

 



 والتطوير   السادسة: التغيير الوحدة  

 أهداف الوحدة السادسة 

 األهداف التفصيلية للوحدة السادسة 

 نهاية الوحدة قادرا على أن أن يكون المتدرب في  

 يوضح مفهوم التغيير والتطوير 

 يتعرف على خصائص التغيير والتطوير 

 يذكر اسباب التغيير والتطوير 

 يعدد خطوات التغيير والتطوير 

 يوضح عوامل نجاح التغيير والتطوير 

 يذكر اسباب مقامة التغيير والتطوير 

 يعدد اهداف التغيير والتطوير 

 

 

 



  المقصود بعملية التغيير والتطوير التنظيمي :

التغيير والتطوير التنظيمي هو عبارة عن خطة طويلة المدى لتحسين أداء  

المنظمة في طريقة حلها للمشاكل ، وتجديدها وتغييرها لممارساتها  

اإلدارية ، وتعتمد هذه الخطة على مجهود تعاوني بين اإلداريين ، وعلى  

بيئة التي تعمل فيها المنظمة ، وعلى التدخل من طرف  اآلخذ في الحسبان ال

خارجي ، وعلى التطبيق العملي للعلوم السلوكية . والواضح من هذا التعريف  

 أن للتغيير والتطوير التنظيمي عدة خصائص ، وهي : 

.أنه عبارة عن خطة طويلة المدى : إذ ال يمكن توقع تغيير أو تطوير في  1

ظمة بين عشية وضحاها ، فخطة التطوير  أهداف وخطط وممارسات المن

 التنظيمي تأخذ على األقل سنة ، وقد تمتد إلى ما بين ثالث إلى خمس سنوات . 

.يقوم على حل المشاكل وتجديد الممارسات : إذ يهدف التطوير التنظيمي إلى تقوية جهود المنظمة في  2

 مواجهة مشاكلها .

 .محصلة مجهود تعاوني لإلداريين . 3

 ببيئة المنظمة .  .التأثر4

.التدخل الخارجي : حيث يقال ـ أحيانًا ـ أن من بداخل الصورة قد ال يراها على حقيقتها ، لذلك يلزم وجود  5

أطراف خارجية على المنظمة للتدخل كعنصر محرك ودافع للتغيير ، والطرف الخارجي هذا قد يعمل في واحدة  

دريب العاملين على تطوير أنفسهم ، ويعتمد مدى  أو أكثر من خطوات التغيير كتشخيص المشاكل ، وت

 تدخل الطرف الخارجي على عمق المشاكل ، وكفاءة اإلداريين وفلسفة اإلدارة في االعتماد على طرف خارجي . 

.التطبيق العملي للعلوم السلوكية : حيث تعتمد برامج التطوير التنظيمي على االستفادة من مبادئ العلوم  6

ة بتطوير االتجاهات النفسية للعاملين ، وتطوير مهاراتهم ، واستعدادهم للتعلم ، وتقبل السلوكية ، والخاص

 التغيير . 

 مفهوم التغير والتطوير التنظيمي: 

  :تعريف التغيير التنظيمي 

 عبارة تغيير موجه ومقصود وهادف وواعي » : لتغير التنظيمي انه « حسن » تعريف  –

 الداخلي أو الخارجي بما يضمن االنتقال إلى حاله يسعى لتحقيق التكيف البيئي سواء 

 « تنظيميه أكثر قدرتا على حل المشاكل 

 تحول من وضع معين عما كان عليه من » التغيير التنظيمي بأنه « السلمي » وعرف –

 « قبل وقد يكون هذا التحول في الشكل أو النوعية أو الحالة 

 :تعريف التطوير التنظيمي 

 بعيد المدى لتحسين قدرات المنظمة على حل » : عرف( فرينش) بأنه عبارة عن الجهد  –

 مشاكلها وتجديد عملياتها من خالل إدارة فعاله ومتعاونة بثقافة التنظيم وجماعية 



 « العمل بمساعدة خبراء التغيير واستخدام علماء السلوك التنظيمي والبحث العلمي 

 ل والتي » : يعرفه (بيكارد) بأنه مجموعة األنشطة المخططة على مستوى التنظيم كك –

 تشرف عليه اإلدارة العليا لزيادة الكفاءة التنظيمية من خالل التدخل المخطط في 

 « العمليات التنظيمية باستخدام العلوم السلوكية 

 

 

 . االستهدافية: تعني إن التغيير والتطوير حركة تتجه إلى غاية مرجوة وأهداف محدده.

 باطهما باإلمكانيات والموارد والظروف المتاحة. . الواقعية: وتعني ارت

 . التوافقية: وتعني انه البد من وجود نوع من التوافق بين عمليتي التغيير والتطوير 

 وبين حاجات وتطلعات القوى المختلفة لهما. 

 . الفاعلية: وتعني القدرة على التحرك بحريه مناسبة والتأثير على اآلخرين. 

 فاعل االيجابي بين المتأثرين بالتغير والتطوير. . المشاركة: وتعني الت

 . الشرعية القانونية واألخالقية: وتعني تغيير وتطوير القانون قبل البدء يهما. 

 . اإلصالح: وتعني تعديل ما هو قائم من عيوب. 



 . الرشد: وتعني التوافق بين التكلفة والعائد لعملية التغيير والتطوير. 

 بتكار: وتعني إن الذي يتم التخطيط له ممكن تنفيذه.. القدرة على التطوير واال

 . القدرة على التكيف السريع مع اإلحداث: وتعني التحكم والسيطرة في اتجاهها

 ومسارها. 

 

 

 هناك مجموعه من األسباب منها:

 . الحفاظ على الحيوية والفاعلية.

 . تنمية القدرة على االبتكار. 

 والتحسين واالرتقاء من خالل: . إثارة الرغبة في التطوير 

 عملية اإلصالح والمعالجة للعيوب واألخطاء.  –

 عمليات التجديد واإلحالل.  –

 التطوير الشامل والمتكامل. –

 . التوافق مع متغيرات الحياة.

 . زيادة مستوى األداء من خالل:



 اكتشاف نقاط الضعف والثغرات مثل التالف والفاقد ومعالجتها.  –

 القوه وتأكيدها مثل عمليات الحفز والوالء. معرفة نقاط –

 خطوات التغير والتطوير التنظيمي: 

 لتنفيذ برنامج التغيير والتطوير التنظيمي البد إن نقوم بهذه الخطوات: 

 . تشخيص الوضع الحالي للمنظمة 

 . تحديد المشاكل الحقيقية في المنظمة 

 . تخطط برامج التغيير 

 االستراتيجية المالئمة للتغيير . اختيار 

 . تنفيذ التغيير 

 . المتابعة والتقييم 

 استراتيجيات التغيير والتطوير التنظيمي: منها ما يلي: 

 . إستراتيجية العقالنية الميدانية وذلك عن طريق تعليم والتدريب والبحوث العلمية والدراسات 

 الميدانية. 

 ك بإزالة المخاوف وتنمية الوالء بالتغيير المنوي . إستراتيجية أتثقيف والتوعية الموجهة وذل

 إحداثه. 

 . إستراتيجية القوة القصرية: وذلك عن طريق العقوبات والجزاءات وهي فعاله على المدى 

 القصير وغير فعاله على المدى البعيد. 

 عوامل نجاح برنامج التغير والتطوير التنظيمي: 

 غيير والتطوير مما يضمن له االستمرارية . دعم وتأييد القادة اإلداريين للجهود والت

 وتحقيق النتائج. 

 . توفير المناخ العام الذي يقبل التغيير وال يعارضه. 

 . وجود خبراء أو وكالء تغيير يمتلكون مهارات فكريه وإنسانيه وفنيه ترتبط بالتغيير 

 وقد يكونوا من داخل المنظمة أو خارجها.

 تأثرون بالتغيير. . إشراك األفراد والجماعات الذين سي

 . شرح وتوضيح دوافع األسباب للتغيير لجميع ألفراد العاملين في المنشاة لكي ال يكون 

 هناك خوف من األفراد في المنشاة ما هي األسباب الحقيقية من وراء هذا التغيير. 

 . عدم إغفال دور المنظمات غير الرسمية لما لها من تأثير على سلوك األفراد وحنا 

 ن صياغة الجماعات.تكلمنا ع



 . معرفة مصادر التغيير وتشخيص المشاكل التنظيمية بأسلوب علمي. 

 . تشخيص عوامل مقاومة التغيير ومراكزه. 

 . توفير الموارد البشرية والمادية والفنية التي يهيئ التغيير وتساعد على تنفيذه

 األسباب الرئيسية لمقاومة التغير والتطوير التنظيمي: 

 لمألوف والخوف من المجهول . االرتياح ل

 . العادات والروتين. 

 . سوء إدراك المميزات أو السلبيات. 

 . المصالح المكتسبة والخوف من فقدانها. 

 . االنتماءات الخارجية والخوف عليها من الضرر. 

 . مناخ عدم الثقة بين الرئيس والمرؤوس. 

 . سوء فهم مبررات التغيير. 

 . الحاجة إلى التعليم والتدريب.

 مزايا مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي: هناك مجموعه من المزايا منها:

 . إجبار إدارة المنظمة على توضيح أهداف التغيير ووسائله وإثارة بشكل أفضل. 

 . أنها تكشف عدم فعالية نظام االتصال وعن عدم توافر النقل الجيد للمعلومات. 

 ة وغير المباشرة للحد من عملية الخوف. . التحليل الدقيق للنتائج المحتملة المباشر

 . أنها تكشف النقاب عن نقاط الضعف في عملية معالجة المشكالت واتخاذ القرارات في المنظمة 

 استراتيجيات المنظمات في التعامل مع مقاومة التغير: 

 من أهم االستراتيجيات التي تستخدمها المنظمات في التعامل مع مقاومة 

 التغيير ما يلي: 

 لتعليم واالتصال. . ا

 . المشاركة واالندماج. 

 . التسهيل والدعم. 

 . التفاوض واالتفاق.

 . اختيار األعضاء ووضعهم في أماكن مهمة في عملية التغيير. 

 . اإلكراه الظاهرة وغير الظاهرة. 

 



 أهداف التغير والتطوير التنظيمي: 

 ة بها وتحسين . زيادة مقدرة المنظمة على التعامل والتكيف مع البيئة المحيط

 قدرتها على البقاء والنمو. 

 . زيادة مقدرة المنظمة على التعاون بين مختلف المجموعات المتخصصة من اجل 

 انجاز األهداف العامة للمنظمة. 

 . مساعدة األفراد على تشخيص مشكالتهم وحفزهم إلحداث التغيير والتطوير 

 المطلوب. 

 مية وتحقيق الرضا الوظيفي لهم. . تشجيع العاملين على تحقيق األهداف التنظي

 . الكشف عن الصراع بهدف إدارته وتوجيهه بشكل يخدم المنظمة. 

 . بناء جو من الثقة واالنفتاح بين األفراد العاملين والمجموعات في المنظمة. 

 . تمكين المديرين من إتباع أسلوب اإلدارة باألهداف بدال من اإلدارة التقليدية. 

 حل المشاكل التي تواجهها من خالل تزويدها بالمعلومات  . مساعدة المنظمة على

 عن عمليات المنظمة المختلفة ونتائجها. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السابعة: اإلبداع الوحدة  

 أهداف الوحدة السابعة 

 األهداف التفصيلية للوحدة السابعة 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن 

 يوضح مفهوم االبداع 

 االبداع يعدد مصادر 

 يذكر مستويات االبداع 

 يوضح معوقات االبداع

 يتعرف على مبادئ االبداع 

 يتعرف على المنظمات المبدعة 

 اإلبداع التنظيمي: مفهوم 

  حاجة المنظمات إلى اإلبداع التنظيمي:

 . إن العديد من المنظمات عملت على تدريب العاملين فيها على السلوك 

 من خارج المنظمة أو المجتمع. اإلبداعي أو دفع رسوم للمبدعين 

 . تظهر الحاجة إلى اإلبداع عندما يدرك متخذ القرار في المنظم هان هنالك

 تفاوتا بين أداء المنظمة الفعلي واألداء المرغوب وهذا التفاوت يحث إدارة 

 المنظمة على دراسة تبني أسلوب جديد. 

 ها التغيرات في . وعادتا فان الظروف التي تيسر الحاجة إلى اإلبداع وتفرض

 بيئة المنظمة مثل التغيرات التكنولوجية وتغيرات ادوار المستهلكين أو 

 توفر معلومات حول ظهور أسلوب أفضل للعمل. 

 . فإذا شعرت المنظمات إن هنالك فجوه بين السلوك الحالي والسلوك 

 المرغوب فإنها ستحاول سد أو تقليص الفجوة ويكون ذلك من خالل 

 اإلبداع. 

 

 



 ومجاالت اإلبداع:  مصادر 

 إن اإلبداع المنظم يعني مراقبة سبعة مصادر فرص لإلبداع وهذه المصادر 

 تتمثل في: 

 . النجاح غير المتوقع والفشل غير المتوقع واإلحداث الخارجية غير المتوقعة. 

 . عدم انسجام الواقع الفعلي مع ما هو مفترض أو ما يجب إن يكون عليه 

 الحال. 

 الناجم عن الحاجة إلى تغيير في العملية وهي ما يسمى . اإلبداع 

 (  processال( 

 . التغيير في بنية قطاع العمل أو بنية السوق. 

 . التغيير في العوامل الديموغرافية. 

 . التغيير في اإلدراك واألمزجة والمعاني. 

 . المعرفة الجديدة. 

 
 صل إليه من قبل . اإلبداع على مستوى الفرد: وهو اإلبداع الذي يتم التو 

 احد األفراد. من السمات التي يتميز بها الشخص المبدع حب االستطالع، 



 المثابرة، الثقة بالنفس، االستقاللية في الحكم، تأكيد الذات ’ الذكاء، 

 المرونة، حب المخاطرة، الطموح، والقدرة على التحليل. 

 أو التوصل . اإلبداع على مستوى الجماعة: وهو اإلبداع الذي يتم تقديمه 

 إليه من قبل الجماعة. وإبداع الجماعة اكبر من المجموع الفردي إلبداع 

 أفرادها. 

 . اإلبداع على مستوى المنظمة: وهو اإلبداع الذي يتم التوصل إليه عن 

 طريق الجهد التعاوني لجميع أعضاء المنظمة. 

 
 قبول . الخوف من التغيير ومقاومة المنظمات له، وتفضيل حالة االستقرار و 

 الوضع الراهن. 

 . انشغال المديرين باألعمال اليومية الروتينية، ورفض األفكار الجديدة واعتبارها 

 مضيعة للوقت. 

 . االلتزام بحرفية القوانين والتعليمات والتشدد في التركيز على الشكليات دون 

 المضمون. 

 لى العاملين. مركزية اإلدارة وعدم اإليمان بتفويض األعمال الروتينية البسيطة إ

 . عدم اإليمان بأهمية المشاركة من قبل العاملين. 

 . نبذ الزمالء. 

 . قلة الحوافز المادية والمعنوية. 

 . القيادة اإلدارية الغير الكفؤة.



 مبادئ اإلبداع: 

 قام (بيتر داركر) بوضع مبادئ لإلبداع التنظيمي وهو عبارة عن األعمال أو ممارسات يجب على

) كما   the Dosعى إلى اإلبداع القيام بها وأطلق على هذه المجموعة من الممارسات ( المنظمات التي تس

 ( ، وهي كما يلي: the Don’tsحدد أيضا مجموعة من الممارسات يجب على المنظمة تجنبها وأطلق عليها )

 األشياء التي يجب على المنظمات القيام بها وهي: 

 لفرص . إن اإلبداع الهدفي المنظم يبدا بتحليل ا

 . يجب عدم االكتفاء بالتفكير في المشكلة 

 . لكي يكون اإلبداع فعاال يجب إن يكون بسيطا ومركزا نحو حاجة محددة. 

 . اإلبداع الفعال عادة يبدأ صغيرا بحيث ال يتطلب الكثير من األموال واألفراد و غيرها من المصادر. 

 األشياء التي يجب على المنظمات تجنبها ما يلي: 

 الة في التفكير، وإظهار الذكاء ومحاولة الوصول إلى إبداع يصعب على األشخاص العاديين . المغا

 التعامل معه. 

 . التنويع ومحاولة عمل عدة أشياء في نفس الوقت. 

 . محاولة اإلبداع المستقبل البعيد وليس الحاضر. 

 البيئة التنظيمية للمنظمات أو المنظمات المبدعة: 

 مات المبدعة يقوم على تطويرها لبيئة تنظيمية إن المحور الجوهري للمنظ 

 تعمل على بلورة االتجاهات اإلبداعية في منهج فكري وعملي. وتقوم على

 قيم ومعايير وممارسات وظيفية تعمل على ترسيخ اإلبداع كهدف تنظيمي 

 متجدد ومطلوب وإيجاد النظم واألساليب التي تجعل العملية اإلبداعية ذات 

 قاسما مشتركا بين العاملين على مختلف درجاتهم قيمه وظيفية تمثل 

 الوظيفية. 

 فبيئة المنظمة الداخلية التي تتصف بوجود اإلمكانيات المادية وتوفر 

 المعلومات والخبرات المتاحة ألعضاء المنظمة. 

 فاإلبداع يتم من قبل األفراد والجماعات التي تعمل داخل بيئة معينة ولهذه

 اإلبداعي بما توفره لهم من دعم وإمكانيات  البيئة تأثيرها على سلوكهم 

 وقدوه ونماذج السلوك اإلبداعي. 

 تابع البيئة التنظيمية للمنظمات أو المنظمات المبدعة: 

 هناك بعض القيم والفلسفات الضمنية التي تميز بيئة أو ثقافة المنظمة المبدعة 

 ومن هذه القيم: 

 مستخدم النهائي فقبول اإلبداعي . النجاح في السوق: يأتي من المعرفة التامة بال



 من قبل العميل هو الذي يحدد نجاح اإلبداعي. 

 . وجود الفكرة بحد ذاتها: هو الشيء المهم وليس سلطة نفوذ الشخص الذي يقم 

 الفكرة. فالقرارات حول اإلبداع يجب إن تستند على المعلومات والبيانات وليس 

 الممارسات السياسية داخل المنظمة. 

 المبدعين: يحتاجون إلى الرعاية والمساندة وااللتزام من قبل المنظمة  . األفراد

 فمهما كانت قدرات الشخص اإلبداعية فانه ال يستطيع تدعيم الجهد الالزم التقديم 

 إبداع ناجح إذا ترك وحيدا دون مسانده من قبل اآلخرين.

 نتقال إلى . خطوات القرارات: يجب إن تتخذ على خطوات أو مراحل بحيث ال يتم اال 

 الخطوة الالحقة قبل التأكد من نجاح الخطوة السابقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العمل   الثامنة: ضغوط الوحدة  

 أهداف الوحدة الثامنة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الثامنة

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن 

 يوضح ماهية ضغوط العمل 

 مسببات ضغوط العمليذكر 

 يتعرف على نتائج وآثار ضغوط العمل 

 يوضح كيفية عالج ضغوط العمل 

  ماهية ضغوط العمل

ضغط العمل ُيعرف ضغط العمل بأّنه شعوٌر ُيراود المرء بأن عمله حمٌل  

ُيثقل كاهله، فال يستطيع التوقف عن أدائه، وال المواصلة بهمٍة ونشاط،  

ن إنجاز أعماله، وإن قام بها فإنه يوظف  فيستمر في تقديم الحد األدنى م

إما أدنى طاقٍة لديه، أو أعلى طاقة لديه ولكن دون وجود الرغبة في  

العمل، بل إنه يقوم بذلك من باب الحاجة، واالضطرار للمردود المادي،  

باإلضافة إلى الخشية من خسارة العمل. قد يكون ضغط العمل حقيقيًا؛  

ل نتيجة زيادة مهامه، وضيق الوقت  أي أن الموظف يشعر بضغط العم

الممنوح له، وعجزه عن القيام بعمله، مما يقودنا للقول بأّن تحديد تعريف  

ضغط العمل، ُمرتبٌط بطبيعة استجابة الفرد لما يحصل في بيئة العمل،  

 وطريقة ترجمته لها.

 مفهوم ضغوط العمل: 

 ( عبارة عن حالة تنتج عن التفاعل بين الفرد والبيئة، بحيث تضع الفرد أمام » : بأنها Grathعرفها ) –

 .« مطالب أو عوائق أو فرص 

 مجموعة المتغيرات الجسمية والنفسية التي ُتحِدث للفرد ردود فعل أثناء » : وعرفها (عسكر) بأنها  –

 .« مواجهته للمواقف المحيطة التي تمثل تهديد اا له 

 ( حالة نفسية ناتجة عن التناقض بين مستوى المتطلبات التي تواجه » بأنهاGrandjean) وعرفها –

 .« الفرد وقدرته على تحقيقها



 ومن كل ما سبق من تعريفات يمكن أن نستخلص ما يلي:

 . أن بعض الباحثين ركزوا على البيئة الخارجية للفرد باعتبارها المصدر الرئيس للضغوط. 

 إليها باعتبارها ناشئا من صعوبات ومعوقات تقف عقبة أمام الفرد، أو نوع من . البعض اآلخر نظر  

 أنواع المطالب ُيفرض عليه تحملها ( مواقف سلبية ). 

 . أن معظم الكت اب رَكزوا على المفهوم السلبي للضغوط، واعتبارها ضغوط غير مرغوب فيها

 روف والمتطلبات المفروضة على . أن تأثير الضغوط خاصة السلبي منها يتوقف على تفاعل الظ 

 الشخص مع خصائصه الشخصية. 

 . أن كل الضغوط ليست سلبية، وإنما هنالك ضغوط إيجابية الزمة الستمرار وحيوية الفرد، ويمكن القول 

 أن التحرر الكامل من الضغوط يعني الموت، وهي ( مقولة للعاِلم سيلي ). 

 
 

 هناك ثالث عناصر رئيسة لضغوط العمل، وهي: 

 . أول عنصر وهو ما يسمى بعنصر المثير: يشمل المثيرات األولية الناتجة 

 عن مشاعر الضغط، وقد يكون مصدر هذا العنصر البيئة أو المنظمة أو 

 الفرد. 

 . عنصر استجابة: ويمثل هذا العنصر ردود الفعل الفسيولوجية والنفسية 

 يبديها الفرد، مثل القلق والتوتر واإلحباط وغيرها.والسلوكية التي  

 . عنصر التفاعل: وهو التفاعل بين العوامل المثيرة والعوامل المستجيبة. 



 

لضغوط العمل مسببات كثيرة ، حتى أنه يمكن القول بأن أي شيء داخل العمل قد يكون مصدرًا للتوتر  

 مسببات ضغوط العمل : والقلق ، ونستعرض فيما يلي أهم

.صعوبة العمل : وقد ترجع صعوبة العمل لعدم معرفة الفرد بجوانبه ، أو لعدم فهمه لهذه الجوانب ، أو أن  1

كمية العمل أكبر من نطاق الوقت الخاص باألداء ، أو أكبر من القدرات المتاحة للفرد ، األمر الذي يؤدي في  

 النهاية إلى شعور الفرد بعدم االتزان. 

.مشاكل الخضوع للسلطة : حيث تتميز المنظمات بوجود هيكل متدرج من السلطة الرسمية ، فكل رئيس  2

يمارس نفوذه وسلطته على مرؤوسيه ويختلف المرؤوسين في قبولهم لنفوذ وسلطة الرؤساء ، وعادة ما  

 لدى البعض . يطلب من المرؤوسين االمتثال لسلطة الرؤساء ، األمر الذي يؤدي إلى الشعور بالتوتر 

.عدم توافق شخصية الفرد مع متطلبات التنظيم : حيث تميل المنظمات كبيرة الحجم إلى أن تأخذ الشكل  3

البيروقراطي المتقيد بلوائح وإجراءات رسمية ، والمعتمد على نظم إشراف متشددة ، والمرتكز على سياسات  

ويتعارض ذلك عادة مع رغبة العاملين في  رشيدة وموضوعية ال تأخذ في الحسبان االعتبارات الشخصية ، 

التصرف بحرية ، ومع حاجتهم للنمو وتأكيد الذات ، ويؤدي ذلك التعارض إلى المزيد من الضغوط النفسية  

 على العاملين . 

.صراع األدوار : يلعب الفرد الواحد داخل المنظمة عدة أدوار ، وأحيانًا تكون هذه األدوار متعارضة ، وخاصة  4

ه عدة طلبات إليه من عدة رؤساء مختلفين ، وكانت هذه الطلبات متعارضة ، وإذا أضفنا إلى هذا  عند توجي

رغبة المرؤوس في االلتزام بمعايير الجماعة ، وتحقيق طموحاته الشخصية ، فإن األمر يزداد تعقيدًا ويلقي 



 على هذا الفرد بالمزيد من الضغوط النفسية. 

دم تأكد الفرد من شكل واختصاصات عمله ، وعدم تأكده من توقعات  .عدم وضوح العمل واألدوار : فع5

اآلخرين عنه فيما يجب أن يؤديه ، يولد لديه الشعور بعدم سيطرته على عمله ، مما يزيد من الشعور  

 بالضغط النفسي . 

ورطوبة ،   .اختالل ظروف العمل المادية : إذ أن اختـالل ظـروف العمــل الماديـــــة من إضاءة ، وحرارة ،6

وضوضاء ، وترتيب مكان العمل . . وغيرها من الظروف قد تؤدي إلى شعور الفرد بعدم مناسبة العمل ، مما  

 يؤدي ـ بالطبع ـ إلى زيادة الشعور بالتوتر والضغوط النفسية . 

ن  .اختالل العالقات الشخصية : فأداء العمل يتطلب ضرورة إقامة العديد من العالقات الشخصية ، إال أ7

أطراف هذه العالقات قد يسيئوا استغاللها ، مما يؤدي إلى أن تصبح هذه العالقات عدوانية يسودها  

 الصراعات ، األمر الذي يزيد من حدة الضغوط النفسية على الفرد . 

.األحداث الشخصية : يتعرض الفرد من آن آلخر ألحداث في حياته الشخصية قد تؤدي إلى المزيد من  8

عليه ، حيث انتهت األبحاث إلى حقيقة مضمونها أن فقد الزوج أو الزوجة تمثل أعلى    الضغوط النفسية

األحداث من حيث الضغوط النفسية على الفرد يليها أحداث الطالق واإلصابة بمرض خطير ، واإلحالة إلى  

ل مع الرئيس ،  التقاعد ، والزواج ، والحمل ـ بالنسبة للمرأة ـ والتغيير في المسؤولية الوظيفية ، والمشاك

واإلجازات ، واألعياد ، فكل هذه األحداث بما تسببه من توتر ينتقل تأثيرها إلى العمل فتؤدي إلى شعور الفرد  

 بضغوط العمل . 

.تأثير شخصية الفرد : وجدت بعض األبحاث أن هناك شخصيات حيوية وحادة في طباعها ، تتميز بالرغبة  9

فهو يقرأ كتاب أثناء أكله ، ويعمل أثناء مشاهدته للتليفزيون ، ويراجع  في العمل الدؤوب والتسابق مع الزمن 

 ملفاته أثناء سفره ، فهم فئة من البشر حتى في استمتاعهم بوقت الراحة يؤدون أعمااًل أخرى . 

هذه الفئة تتحمل درجات عالية من التوتر والضغط النفسي ، قد ال يتحملها اآلخرين ، فمثلهم كمثل  

د ولكنه على الرغم من ذلك يؤدي عمله على خير وجه ، مع مالحظة أن هذه الفئة عند وقوعها المصاب بالبر

 في أزمة كبيرة قد تخلف أثارًا خطيرة على حياتها . 



 

 مصادر ضغوط العمل: 

 يتعرض الفرد في حياته إلى مجموعه من الضغوط تأتي من مصادر مختلفة تعمل كل منها بشكل مستقل 

 يرها على الفرد منها ما يلي: أو تتفاعل معا في تأث

 . البيئة الخارجية (التغيرات االجتماعية والسياسية والقانونية واالقتصادية) 

 . األسرة (توقعات األسرة من الفرد وتعارضها مع متطلبات العمل) 

 . األحداث الشخصية 

 . تأثير شخصية الفرد 

 . عدم توافق شخصية الفرد مع متطلبات التنظيم الرسمي

 الخضوع للسلطة  . مشاكل

 . اختالل العالقات الشخصية بين العاملين 

 . صعوبة العمل 

 . غموض الدور 

 . صراع الدور 

 . التنافس على الموارد 

 . اختالل بيئة العمل المادية 

 



 نتائج وآثار الضغوط 

العاملون الذين يتعرضون لضغوط عمل شديدة عرضة لكثير من اآلثار السلبية التي تتركها تلك الضغوط،  

ندما ال يستطيعون تحمل تلك الضغوط العالية أو التعامل معها بطريقة إيجابية وإن تباينت االستجابة من  ع

فرد آلخر. وهذه اآلثار هي سبب االهتمام بضغوط العمل من قبل المنظمات، السيما إذا كانت ذات أوجه  

تحسب على المؤسسات من  سلبية تؤثر على سلوك العاملين داخل المؤسسات، وتكلف خسائر مالية طائلة 

ضياع ساعات العمل وأيامه، إضافة إلى الجهد الذي ينفق في معالجة األمراض الناجمة عنه. ومن أهم اآلثار  

 التي يحدثها ضغط العمل على الفرد ما يلي: 

 التأثيرات الصحية: 

ؤدي إلى  كثيرة هي الدراسات التي تربط بين ضغوط العمل والمشكالت الصحية تؤكد على أن الضغوط ت

تضخم عضلة القلب وبالتالي إلى أمراض القلب والشرايين. ولقد أوضحت أحدى الدراسات أن األفراد الذين  

تحصلوا على مراتب عالية من الغضب من اختبار عادي للشخصية معرضون بنحو خمس مرات إلى الموت  

 بسبب اإلصابة بنوبة قلبية أكثر من نظرائهم الذين هم أقل غضبًا. 

ت إحدى الدراسات أيضًا أنه على المدى الطويل فإن استمرار تعرض الفرد لضغوط العمل يمكن أن  كما ذكر

 يؤدي إلى أمراض القرحة، والتهاب المفاصل، وتلف الكبد، وسرطان الرئة، ومختلف أمراض القلب.

مراض ألن  كما أن البعض حاول أن يثبت وجود عالقة بين ضغوط العمل واألمراض العقلية، والعديد من األ 

الضغوط تضعف جهاز المناعة لدى اإلنسان، وتقلل من قدرته على مقاومة األمراض، والتعب بدون جهد  

 يذكر، وارتفاع الحرارة أو انخفاضها .

أما فيما يتعلق بالمشكالت النفسية التي تسببها الضغوط فهي على سبيل المثال االكتئاب، والقلق،  

 . واإلحباط، والملل، والتوتر العصبي

 التأثيرات السلوكية: 

عندما تتجاوز الضغوط مستوياتها العادية تترجم إلى العديد من ردود األفعال السلوكية التي يتخذها الفرد  

ضد نفسه أو منظمته التي يعمل بها والتي تتمثل في الغياب غير المبرر عن العمل، والنزعة العدوانية،  

اللجوء إلى التدخين أو اإلدمان، بوصفها نمطًا من أنماط ردود  والتخريب، واإلرهاق، واإلفراط في األكل، أو 

 األفعال السلوكية تجاه ضغوط العمل. 



 التأثيرات التنظيمية: 

يتضح مما سبق أن ثمة عالقة وثيقة بين ضغوط العمل واآلثار الصحية والسلوكية التي قد تطرأ على الفرد  

تمتد بدورها لتشمل المنظمة التي يوجد بها الفرد،   بسببها، والمتضرر من هذه اآلثار ليس الفرد فقط، بل

حيث ينبثق من تفاعل الجانب الصحي والسلوكي ألفرادها الذين يمثلون حجر الزاوية في أي منظمة العديد  

 من المخرجات التي تؤثر على القيم التنظيمية وإستراتيجيتها التنفيذية التي تتحكم في مسيرتها. 

العمل االهتمام الكافي فسوف يكلفها ذلك بالتأكيد كثيرًا من الخسائر التي   فإذا لم تعر المؤسسات ضغوط

 تنتج بسبب اآلتي: 

 . قلة االستفادة من الخبرات والقدرات المتوافرة في العمل بشكل جيد. 

 . ضعف مبادرة العاملين وابتكارهم ألساليب حديثة تساعد في تحسين العمل وأدائه بشكل أفضل. 

ملين على التصرف المستقل في إنجاز األعمال؛ والقدرة على تحمل مهام المسؤوليات  . إعاقة قدرات العا

 خاصة ما يحتاج منها إلى قرارات. 

. تبديد وقت العمل وعدم استثماره في إنجاز األعمال بالسرعة والدقة المطلوبتين لعدم انتظام العاملين  

 بالدوام الرسمي، وقلة تركيزهم. 

 المتاحة وعدم االستفادة منها بشكل جيد في تنفيذ المهام الموكلة للعاملين. . هدر اإلمكانات المادية  

. تعقد العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الزمالء فيما بينهم أو بين العاملين والمستفيدين من  

 األعمال التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور. 

مل المنخفضة آثار سلبية على المنظمة توازي آثار  الجدير بالذكر أنه من الممكن أيضًا أن يكون لضغوط الع

ارتفاع الضغوط فيها، حيث تؤدي الضغوط المنخفضة إلى انعدام النشاط لدى العاملين والدافعية المحركة  

إلشباع حاجاتهم وتحسين مستوى أدائهم. وأيضًا ال بد من توضيح أن هناك مستويات ضغوط معينة تعمل  

 .بوصفها مثيرات لألداء الجيد 

 أثار ضغوط العمل: 

 لضغوط العمل آثار إيجابية وأخرى سلبية وهي كما يلي: 

 اآلثار اإليجابية: ومنها ما يلي:

 . تحفز على العمل 

 . تجعل الفرد يفكر في العمل

 . يزداد تركيز الفرد على العمل

 . ينظر المرء إلى عمله بتميز 



 . التركيز على نتائج العمل 

 . النوم بشكل مريح 

 على التعبير عن االنفعاالت والمشاعر   . المقدرة

 . الشعور بالمتعة واإلنجاز 

 . تزويد الفرد بالحيوية والنشاط والثقة والتفاؤل 

 . المقدرة على العودة إلى الحالة النفسية الطبيعية عند مواجهة تجربة غير سارة. 

 : نوعين على وهي: السلبية  اآلثار 

 ما يسمى ب أثار الضغوط على الفرد وتشمل: النوع األول: وهي أثار السلبية وهي  –

 آثار سلوكية مثل اضطراب الوزن وفقدان الشهية.  1.

 أعراض نفسية ( سيكولوجية ) مثل الحزن والكآبة.  2.

 آثار جسدية ( صحية بدنية ) مثل الصداع، السكري، أمراض القلب وضغط الدم.  3.

 يلي:النوع الثاني: آثار الضغوط على المنظمة، وتشمل ما   –

 . زيادة التكاليف المالية مثل تكلفة التأخر عن العمل أو الغياب 

 . تدني مستوى اإلنتاج وجودته

 . صعوبة التركيز على العمل 

 . االستياء من جو العمل وانخفاض الروح المعنوية 

 . عدم الرضا الوظيفي

 . الغياب والتأخر عن العمل 

 . ارتفاع معدل الشكاوى والتظلمات 

 في اتخاذ القرارات . عدم الدقة 

 . سوء العالقات بين أفراد المنظمة 

 . سوء االتصال بسبب غموض الدور وتشويه المعلومات 

 . التسرب الوظيفي و( دوران العمل ) 

 

 

 



 عالج ضغوط العمل : 

 

د تجدي  هناك العديـد من الطرق التي قيل بها كوسيلــة لعــــالج ضغوط العمـــل ، وإن كانت هذه الطرق ق

 مع بعض الناس ، وقد ال تجدي مع البعض اآلخر ، ومن أهم هذه الطرق ما يلي : 

.التأمل : وتسعى هذه الطريقة إلى تحقيق حالة من الهدوء والراحة الجسمانيـــة العميقــــة ، وهي تستند ـ  1

وعينيه مغلقتان ،   في الغالــب ـ على بعض تمرينــات ) اليوجا ( التي فيها يجلس الفرد في وضع مستريح

دقيقة ( تقريبًا ، والهدف منه تفريــغ الذهـــن وتحقيق   20مرددًا لفظ عديم المعنى ، ويكون التمرين لمدة )

االسترخـــاء للجهــاز العصبي الالإرادي مما يساعد في النهاية على إعداد الذهن وتدريبه على تحمل ضغوط  

 العمل . 

لى الجلوس في وضع مستريح وهادئ ثم التفكير في ) شخص معين ( أو  .االسترخاء : يعتمد االسترخاء ع2

الدعاء هلل مع كل نفس يلتقطه الفرد مما يؤدي إلى نفس النتائج التي تؤدي إليها طريقة التأمل ، ويصل  

البعض إلى حالة االسترخاء ، من خالل التسبيح باستخدام ) المسبحة ( ، ومن خالل قراءة القرآن الكريم ،  



 خالل الصالة . ومن 

دقيقة ( يمكنه أن يساعده في    30.التركيز : فقيام الفرد بالتركيز في أداء نشاط ذو معنى وأهميه ، ولمدة )3

 في العمل بشرط اتباعه للخطوات التالية :  يواجهاتخفيف حدة الضغوط النفسية التي 

 .تحديد أفضل مهام العمل التي يحب أن يؤديها . 

 التي تحتاج لوقت قصير ، والتي تعود إنجازها بكفاءة عالية ، وقيامه بتنفيذها .  . اختياره لتلك المهام

.التمرينات الرياضية : يمكن القول أنه من الثابت أن للكفاءة البدنية للفرد دورًا في مواجهته لآلثار الجانبية  4

اء الجسم بالشكل الذي  السيئة لضغوط العمل ، حيث تؤدي ممارسة التمرينات الرياضية إلى رفع فعالية أعض

 يؤدي إلى مقاومتها لإلجهاد ، كما أنها تعتبر وسيلة للتركيز واالسترخاء وصرف العقل عن أي متاعب أو توتر . 

الطاقة والحيوية الالزمة ألداء   وإلعطاء.النظام الغذائي : فالغذاء المتكامل ضروري لوظائف أعضاء الجسم ، 5

 ائي السليم الجوانب التالية : العمل ، هذا ويراعى في النظام الغذ

 . كمية الطعام ال هي كبيرة وال هي صغيرة في أي وجبة .

 . نوع الطعام يتضمن تغطية كاملة لكل المكونات الغذائية .

 . عادات حسنة في األكل مثل األكل ببطيء ، ومضغ الطعام جيدًا . 

كل منهما أثارًا حسنة على اآلخر ، والمحصلة  وعندما يتفاعل نظام الغذاء الجيد مع التمرينات الرياضية يكون ل 

النهائية هي مقاومة الفرد لآلثار السيئة للضغوط النفسية ، فمثاًل الغذاء الجيد يساعد على أداء التمرينات  

 الرياضية بكفاءة ، والغذاء والتمرينات معًا يؤديان إلى رفع كفاءة الفرد في االسترخاء والتركيز . 

 ن طرق تنظيمية لعالج ومنع ضغوط العمل ؟ ويبقى التساؤل : هل م

في واقع األمر يمكن للمنظمات ممارسة بعض السياسات التي من شأنها معالجة ضغوط العمل ، ومن هذه 

 السياسات ما يلي : 

 ـ إعادة تصميم هيكل التنظيم :  1

قسيم إدارة  حيث يمكن إعادة تصميم هيكل التنظيم بعدة طرق لعالج مشاكل الضغوط كدمج وظائف ، أو ت

كبيرة إلى إدارتين أصغر في الحجم ، أو إنشاء وظائف ) مثل مساعد مدير ( يمكنها أن تحل كثيرًا من  

 المشاكل ، أو النظر في أعباء العمل الملقاة على عاتق األقسام والوظائف . 



 ـ نظم للمشاركة في اتخاذ القرارات :  2

 القرارات إلى الشعور بالغربة وضغوط العمل . حيث يؤدي عدم المشاركة في اتخاذ 

 ـ الكشف عن مسببات ضغوط العمل :  3

حيث يمكن للمدير من خالل تيقظه اكتشاف بعض مسببات الضغوط النفسية في العمل ، ومن ثم محاولة  

 إيجاد حلول لها . 

 ـ األنشطة العالجية في مناخ العمل :  4

ط العمل على سلوك موظفيها إلى إنشاء أنظمة عالجية  حيث تسعى المنظمات التي تعترف بتأثير ضغو

لتخفيض هذه الضغوط عن كاهل العاملين ، ومن هذه األنظمة تعيين مستشارًا نفسيًا واجتماعيًا للعمل ،  

 وتخصيص حجرات لممارسة التمرينات الرياضية ، وحجرات للتركيز واالسترخاء . 

حول ضغوط العمل ، فال يسعنا ـ عزيزي القارئ ـ سوى أن نقدم  وأخيرًا إن كان لنا من كلمة نختتم بها مبحثنا 

 إليك مجموعة من النصائح ، عسى أن تفيدك في القضاء على ضغوط العمل ، وهي كالتالي :

 

 . أذكر ربك إذا نسيت ، وأشكره في السراء ، وأدعوه في الضراء . 

 . ال تنسى صالتك وقراءة القرآن . 

 باب على نفسك ، أجلس مسترخيًا وأغلق عينيك . . عند إحساسك بالغضب ، أغلق ال

 . أبتعد بقدر اإلمكان عن األشخاص مثيري المشاكل . 

 . أبتعد عن المواقف المشحونة باالنفعاالت . 

. تتبع التغيرات التي تحدث في جسمك ، مثل النبض والحرارة وضغط الدم ، وحاول السيطرة على ذلك إما  

 بالهدوء أو باستشارة الطبيب .

 أختر لنفسك ركنًا بمنزلك لراحتك وهدوئك النفسي والبدني .  .

 . في حالة غضبك قم بتنظيم شهيقك وزفيرك ، وأفعل ذلك بعمق . 

 . استمتع بممارسة هوايتك ، وخصص لها وقتًا . 

 . تحدث عن همومك مع أصدقائك .

 . أفصل بين هموم العمل وحياة المنزل . 

دث مع أحد الزمالء ، أو بأداء عمل آخر ، حتى تقطع حدة الملل وتعود  . اقطع عملك إذا كان روتينيًا بالتح

 نشيطًا إلى عملك األساسي . 



 

 

 

 

 

 . إذا كنت تقرأ خطابًا أو تقريرًا هامًا ، فركز قي القراءة ، وال تحاول أن تقرأ بسرعة . 

 . حاول أال تعمل في اإلجازات ، وال تنفقها في النوم . 

 ضني في المشاكل ، ففي الواقع الكثير مما تتخيله من هموم قد ال يحدث . . ال تقتل ذهنك في التفكير الم

. ال تفكر في الكيفية التي يفكر بها اآلخرين تجاهك ، فالمضي في هذا التفكير ثمرته الحيرة والقلق  

 واالكتئاب . 

ريبها على . قم بتقوية عضلة المخ ، وذلك من خالل االستخدام الراقي لحواسك المختلفة ، التي يمكن تد

ممارسة شيء له قيمة ، كتناول أطعمة شهية واالستمتاع بتذوقها ، والتمتع برؤية الطبيعة والغروب  

 والشروق ، واالستمتاع برؤية وشم الزهور وتنسيقها . 

 

 

 

 

 

 



 المنظمة   التاسعة: ثقافة الوحدة  

 أهداف الوحدة التاسعة 

 التاسعة األهداف التفصيلية للوحدة 

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن 

 يوضح ماهية ثقافة المنظمة 

 يذكر خصائص ثقافة المنظمة 

 يعدد عناصر ثقافة المنظمة 

 ثقافة المنظمة   تأثيريتعرف على 

 يعدد العوامل المؤثرة في ثقافة المنظمة 

 يتعرف على كيفية بناء الثقافة التنظيمية 

 لتنظيمية يذكر محددات الثقافة ا

 يعدد العوامل التي على تغيير الثقافة التنظيمية 

  التنظيميةالثقافة مفهوم 

تتعدد التعريفات لمفهوم الثقافة التنظيمية لتشمل منظومة القيم  

والفلسفة التي تحكم سياساتها  المنظمة،األساسية التي تتبناها 

  المهام،والطريقة التي يتم بها إنجاز  والعمالء، تجاه الموظفين 

واالفتراضات والمعتقدات التي يتشارك في االلتفاف حولها أعضاء  

 التنظيم. 

  

( أن الثقافة التنظيمية التي يعتنقها 1996ى نلسون وكويك )وير 

األفراد في المنظمات لها تأثيرًا قويًا ومباشرًا على سلوكهم وأدائهم ألعمالهم وعالقاتهم برؤسائهم  

وزمالئهم والمتعاملون معهم وتعكس هذه القيم والمعتقدات درجة التماسك والتكامل بين   مومرؤوسيه 

نظام رقابة داخلي يدق األجراس عندما يخرج السلوك عن الحدود التي رسمت لهومن   االمنظمة كأنه أعضاء  

ثم فإن هذه القيم تعبر عن قدرة المنظمة على إيجاد قيم أساسية يمكن أن تتحرك حولها كل الجهود وعلى  

 جميع المستويات في المنظمة . 

  



الرموز والمـعتقدات، والطقوس،  ويمكن القول بان الثقافة التنظيمية تشير إلى منظومة المعاني و 

والممارسات التي تطورت واستقرت مع مرور الزمن، وأصبحت سمة خاصة للتنظيم بحيث تخلق فهمًا عاما  

 فيه. بين أعضاء التنظيم حول ماهية التنظيم والسلوك المتوقع من األعضاء  

  

  وتوجد تعريفات أخرى للثقافة التنظيمية:

ئ المشتركة بين العاملين والتي توجه سلوكهم بطريقة معينة في بيئة  * تعني مجموعة القيم والمباد

  العمل. 

* مجموعة القيم والمعتقدات والمفاهيم وطرق التفكير المشتركة بين أفراد المنظمة والتي قد تكون غير  

 المنظمة. مكتوبة يتم الشعور بها ويشارك كل فرد في تكوينها ويتم تعليمها لإلفراد الجدد في 

* أنها مجموعة االيدولوجيات والفلسفات والقيم والمعتقدات واالفتراضات واالتجاهات المشتركة وأنماط  

  ما.التوقعات التي تميز األفراد في تنظيم  

 

 يساعد وجود ثقافة تنظيمية مميزة على تحقيق العديد من المزايا أهمها: ـ 



  التنظيمية.  ـ تحقيق الهوية

  للمؤسسة.ـ تنمية الوالء االنتماء 

 التنظيمي.ـ تحقيق االستقرار 

  المحيطة.ـ تنمية الشعور باألحداث والقضايا 

 المشترك. ـ تحديد مجاالت االهتمام 

  اإلدارية.ـ التعرف على األولويات 

  واألزمات.ـ التنبؤ بأنماط التصرفات اإلدارية في المواقف الصعبة  

    المرغوبة.ـ تعزيز األدوار القيادية واإلرشادية  

    الوظيفية.ـ ترشيح أسس تخصص الحوافز والمراكز 

                       والترقية.ـ تحديد معايير االستقطاب واالختيار 

 العاملين.له أو يفعله ـ توفير معايير لم يجب أن يقو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة التنظيمي  الثقافة خصائص

 

 .  تصرف وحرية  ومسؤولية حرية من  الموظفون بهيتمتع  ـ درجة المبادرة الفردية وما 1

 ـ درجة قبول المخاطرة وتشجيع الموظفين على أن يكونوا مبدعين ولديهم روح المبادرة . 2

 ـ درجة وضوح األهداف والتوقعات من العاملين . 3

 ـ درجة التكامل بين الوحدات المختلفة في التنظيم . 4

 ـ مدى دعم اإلدارة العليا للعاملين .5

 ـ مدى الرقابة المتمثل باإلجراءات والتعليمات وإحكام اإلشراف الدقيق على العاملين .6

 ـ مدى الوالء للمنظمة وتغليبه على الوالءات التنظيمية الفرعية . 7



 .   والواسطة ر األقدمية معايي  ـ طبيعة أنظمة الحوافز والمكافآت ، وفيما إذا كانت على األداء أو على 8

 الختالف والسماح بسماع وجهات نظر معارضة . ـ درجة تحمل ا 9

ـ طبيعة نظام االتصاالت وفيما إذا كان قاصرا على القنوات الرسمية التي يحددها نمط التسلسل أو نمط  10

    تاالتجاهاشبكيا يسمح بتبادل المعلومات في كل 

 

 هي  و رئيسية  عناصر عدة من التنظيمية  الثقافة تتكون

  القيم بينما االجتماعي التنظيم أعضاء فيها يشترك اتفاقات عدة يكونها القيم  تعرف * أواًل القيم التنظيمية .. 

  ،و الوقت  من  االستفادة حسن  ،و المساواة التنظيمية القيم أبرز من  ،و العمل  بيئة قيم عن تعبر التنظيمية 

 العمل  بأخالقيات  االلتزام



  المؤسسة في العاملين  بين مشتركة أفكار مجموعة بكونها المعتقدات تعرف * ثانيًا المعتقدات التنظيمية ..

 .  التصرفات أو العمل بطبيعة يتعلق فيما سواء

 .  الوقت مرور   مع العاملين بها تمسك التي  المعايير  من مجموعة بها يقصد * ثالثًا األعراف التنظيمية..

ت بأنها تعاقد سيكولوجي يتم ذلك التعاقد بين  التوقعا  هذه عن  تعرف رابعًا التوقعات التنظيمية .. •

طرفين ،و هما العامل ،و التنظيم ،و نجد أن التنظيم الواحد يوجد بداخله عدة توقعات أبرزها  

 توقعات الرئيس من المرؤوس 

 

 أنواع الثقافة التنظيمية 

 



د أنواع متعددة من الثقافات التنظيمية. فهي تختلف من قطاع إلى قطاع  أشار بعض علماء اإلدارة إلى وجو

 ومن منظمة إلى أخرى. ولعل من أبرز هذه األنواع: 

فيمثل ثقافة التنظيم هذه تتحدد المسئوليات والسلطات. فالعمل منظم   :الثقافة البيروقراطية  .1

وانتقال المعلومات تأخذ شكال هرميا  وموزع وهناك تنسيق بين الوحدات المختلفة، تسلسل السلطة 

 .وتعتمد على التحكم وااللتزام

وتتميز بوجود بيئة عمل تساعد على اإلبداع، ويتسم أفرادها بحب المخاطرة في   :الثقافة اإلبداعية  .2

 .اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات

لبعض، فيتولد لدى  تتسم بيئة العمل هنا بالصداقة ومساعدة العاملين بعضهم  :الثقافة المساندة .3

العاملين إحساس بأنهم أسرة واحدة تعمل بانسجام وتوافق ومؤازرة تامة. وتعمل المنظمة على  

 .خلق جو من الثقة والمساواة والتعاون والودية، يتم التركيز على الجانب اإلنساني في التعامل

ائج التي تم تحقيقها. يتم التركيز هنا على طريقة إنجاز العمل وليس على النت :ثقافة العمليات .4

فيسود الحذر بين أعضاء التنظيم ويعمل الكل على حماية أنفسهم. وبالتالي تقل الرغبة في تحمل  

المخاطرة. والفرد الناجح هو الذي يكون أكثر تنظيما ودقة، والذي يولي اهتماما أكبر بالتفاصيل عند  

 .أداء عمله

نجاز العمل والتركيز على النتائج. كما تعطي  وتكون موجهة نحو تحقيق الهدف وإ :ثقافة المهمة .5

هذه الثقافة أهمية خاصة االستخدام الموارد بطريقة مثالية لتحقيق أفضل النتائج بأقل تكلفة.  

وبالتالي فهي تحتوي على قواعد وأنظمة قليلة وتركز على الخبرة التي تلعب دورا بارزة في التأثير  

 .على صناعة القرارات

كد هذه الثقافة على نوعية التخصصات الوظيفية وبالتالي على األدوار الوظيفية  وتؤ  :ثقافة الدور .6

أكثر من األفراد. كما تعطي أهمية للقواعد واألنظمة. وتوفر هذه الثقافة األمن الوظيفي 

واالستمرارية والثبات في األداء. وتكون مالئمة للمنظمات البيروقراطية والمؤسسات العامة التي  

 .سئولية الوظيفيةتركز على الم 

 تأثير الثقافة التنظيمية على اإلدارة 

تعتبر ثقافة المنظمة من المتغيرات األساسية التي تعمل على تشكيل العديد من السلوكيات اإلدارية بوجه  

عام ورسم استراتيجيات التنظيم وتنفيذها على وجه الخصوص. ومن األدوار الرئيسية التي تلعبها ثقافة  

 ( مساهمتها الفعالة في حل مشاكل الجماعات عن طريق: E . Scheinددها إدفر شيان )المنظمة، كما ح



 أوال: مساعدة الجماعة على البقاء والتكيف مع بيئة التنظيم الخارجية. 

ثانيا: دمج وتوحيد العمليات الداخلية للتنظيم بطريقة تضمن قدرتها على االستمرارية والبقاء في تأدية  

المنظمة، أيضا ترتبط ارتباطا وثيقا بدرجة الوالء التنظيمي لدى األفراد. وثقافة المنظمة  مهمتها. ثقافة  

تحدد كذلك درجة اإلبداع والتجديد واالبتكار التي يتمتع بها منسوبو التنظيم. مستوى التنسيق وفعالية  

يمية السائدة. كما أن  التوجيه لألنشطة والمهام إضافة إلى الفرص التنافسية المتاحة تحكم بالثقافة التنظ

 هناك بعض الدراسات التي أثبتت ارتباط فعالية المنظمة بالنمط الثقافي لها.

 وثقافة المنظمة تستمد قوتها في التأثير على جماعات العمل من عدة اعتبارات: 

 .استقرار الجماعات نفسها •

 .طول الفترة الزمنية لوجود هذه الجماعات •

 .أعضاء هذه الجماعات كثافة الخبرة ودرجة التعلم لدى •

 .آلية اكتساب هذه الخبرات والتجارب •

درجة وضوح القواعد والمبادئ التي وضعها مؤسسو وقادة الجماعة كمحددات أساسية لسلوك   •

 .أفرادها

 كما أن وجود ثقافة تنظيمية مميزة يؤثر على أداء المنظمة من الجوانب التالية: 

 .ترتيب األولويات فهي تحدد تدرج األعمال من حيث األهمية تعمل الثقافة التنظيمية المميزة على  •

 .يسهل في مثل هذه البيئة التنظيمية توجيه األنظار إلى األداء المميز  •

 .ثقافة التنظيم واضحة المعالم تساهم في وضوح الرؤيا لدى قادرة التنظيم •

 .وجود ثقافة تنظيمية مشتركة يولد عند منسوبي التنظيم إحساسا باألهمية •

لمنظمات التي تمتلك ثقافات مميزة يزيد لدى منسوبيها نسبة الوالء التنظيمي وبالتالي تزداد  ا •

 .مجهودات األفراد وتقل نسبة ترك العمل



 العوامل المؤثرة في الثقافة التنظيمية 

 إضافة إلى ما تقدم يمكننا القول بأن ضعف وقوة ثقافة المنظمة يتأثر بمجموعة من العوامل: 

تعتبر الثقافة من الظواهر المالزمة للجماعات التنظيمية، فكلما صغر حجم الجماعات   :حجم المنظمة  .1

واشترك أعضاؤها في العديد من الخيارات والتجارب كلما كان هناك احتمال أكبر لنشوء ثقافة  

 .مشتركة. بينما يقل احتمال تكوين ثقافة واحدة للمنظمات الكبيرة الموزعة جغرافيا ووظيفية

غالبا ما يكون لدى المنظمة القديمة ثقافية مميزة أكثر ما هو موجود لدى   :نظيميالعمر الت .2

 .المنظمات حديثة العهد والتي ال تزال تمر في المراحل األولى من النمو واالستقاللية

تساعد التقنية على إيجاد طريقة مقبولة لدى منسوبي التنظيم على القيام  :التقنية التنظيمية .3

 .ثل أحد دعائم قيام ثقافة تنظيمية مشتركة، كما يؤثر إيجابية على مستوى األداءبالمهام وهذا يم

يخضع الفرد في المنظمة لعمليات مستمرة من التنشئة التنظيمية تعمل على   :التنشئة االجتماعية .4

تقوية وتعزيز بعض القيم والمبادئ الديه. فكلما نشطت المنظمة في هذا المجال كلما كنا بصدد  

 .ظيمية أقوىثقافة تن

استقرار بيئة التنظيم الخارجية يساهم في وجود استقرار داخلي. وهذا يسمح بظهور   :البيئة الخارجية .5

 .ثقافة تنظيمية مميزة

التغيير السريع في التنظيم وأعضائه، كترك العمل مثال، والتباين في وجهات   :التغيير التنظيمي .6

 .جود ثقافة تنظيمية قويةالنظر حول المتغيرات التنظيمية يضعف احتمال و

 :أيضا، من العوامل التي تساعد على نشوء ثقافة تنظيمية مميزة .7

o وتشير إلى مقدار المسئولية واالستقاللية والمقدرة على إبداء اآلراء   :استقاللية الفرد

 .المعطاة للموظف في المنظمة

o  الرقابة المفروضة على سلوك ويقصد به نوعية القواعد واألنظمة ومقدار  :البناء التنظيمي

 .األفراد

o مدى توفر الدعم والمساندة من قبل المشرفين والرؤساء لمرؤوسيهم :التشجيع. 

o درجة انتماء الموظف للمنظمة ككل وليس الجماعة أو مهنة :االنتماء. 

o درجة اعتماد المكافآت على إنتاجية الموظف :مكافآت األداء. 



o التضارب والخالفات بين الزمالء والمجموعات وقابلية الموظفين مدى توفر  :درجة التحمل

 .لتبادل المشاعر بأمانة وصدق وقبول اختالف اآلراء بينهم

o  درجة تشجيع منسوبي التنظيم لكي يبدعوا ويبتكروا ويتحملوا المخاطرة :درجة المخاطرة. 

 بناء الثقافة التنظيمية 

السلوكية السائدة والمعايير التي تمثل اإلطار العام لها.    عندما نتحدث عن ثقافة المنظمة تعني األنماط

والثقافات التنظيمية تتفاوت في تأثيرها اإليجابي والسلبي على مستوى األداء. ولمعرفة هذا التأثير جدير بنا  

نية  أن نميز بين ثقافة التنظيم وما يعرف بالمناخ التنظيمي هوما يميز بيئة العمل مادية أو معنوية الفترة زم

 قد تكون قصيرة. وغالبا ما يكون هذا المناخ هشا وقابال للتغيير. بينما الثقافة تبني: 

( من جراء تعاقب األجيال. فهي ال تحكم فقط األنماط القيادية المتبعة والتي بدورها تؤثر في سلوك  1)

 األفراد، لكنها تؤثر أيضا في الطريقة التي تقدم بها المنظمة خدماتها للمستفيدين. 

القيادة اإلدارية تلعب دورا بارزا في إيجاد ثقافة تنظيمية ذات طابع معين ينسجم مع معطيات هذه  ( ۲)

 القيادة. 

( النمط اإلداري السائد يمثل الواجهة لثقافة المنظمة ومن السهولة بمكان فرضه على باقي منسوبي  3)

 المنظمة. 

أي محاولة اإلخضاع القيم الفردية لقيم التنظيم سيؤثر سلبية على مستوى والء    خالفا لذلك نجد أن أوال :

الفرد التنظيمي وعلى طاقته اإلنتاجية ومجهوداته. ثانيا: توافق قيم الفرد مع القيم التنظيمية توجد عند  

 الفرد إحساسا بالنجاح ودرجة عالية من الرضا. 

ترك العمل، التخصص في األداء، الفصل بين جماعات   كارتفاع نسبة   –كثيرا من خصائص منظمات اليوم 

العمل التنظيمية، التعيين في مستويات مختلفة من التنظيم، توغل ظاهرة النزاع التنظيمي والتباين في  

نية تتميز بضمان  اليابا الشركات  نجد بينما. مميزة   تنظيمية ثقافة  وجود  تمنع – الخ…وجهات النظر 

في التقدم الوظيفي والترقية، تسمح غالبا بااللتحاق في مستوى تنظيمي واحد،  التوظيف مدى الحياة، البطء 

  وبدوره الخ،…وهذا من شأنه التقريب في وجهات النظر فيما يتعلق بأهداف التنظيم، طرق األداء، اإلجراءات 

 ثقافة ذات طابع مميز.   إيجاد على  تعمل  ومبادئ  تنظيمية قيم بتنمية يسمح



 تنظيمية ذات خصائص مميزة يتطلب ثالثة شروط أساسية: نشوء ثقافة 

 أوال: االستقرار الوظيفي. 

 ثانيا : عدم توفر بدائل عمل بمنظمات أخرى. 

 ثالثا: وجود نوع من التفاعل بين أعضاء التنظيم. 

لكنه من الصعب تغيير ثقافة المنظمة ويعود السبب في ذلك أنه متى ما تم تأسيس المبادئ األساسية  

أخالقيات العمل، القيم التنظيمية، االتجاهات العامة لمنسوبي التنظيم، األنماط السلوكية،   –ة التنظيم لثقاف

توقعات أعضاء التنظيم، قد يصعب تغييرها إال في حالة حدوث تغيرات وتحوالت جوهرية في بيئة العمل  

 الخارجية. 

ثقافة تنظيمية طويلة األمد فال بد لها من  وإذا ما رغبت المنظمة تحويل البيئة التنظيمية اإليجابية إلى 

 التركيز على الجوانب التالية :

الوضوح التنظيمي: ويقصد بذلك مدى فهم واستيعاب أعضاء التنظيم لألهداف والخطط المتبناة،   أوال :

 ودرجة مساهمة هؤالء األعضاء في وضعها وتنفيذها.

ثانيا: البناء الهيكلي لصناعة القرار: بمعنى هل هناك حرية كاملة لتدفق وانتقال المعلومات بين أجزاء  

اتخاذ القرار. فالهدف من البناء التنظيمي في المقام األول تسهيل عملية  التنظيم لتصل وبوضوح إلى مركز 

 صناعة القرار وليس فقط بناء الخرائط وتوضيح خطوط السلطة. 

ثالثا: التكامل التنظيمي: درجة وجود التعاون واالتصال الفعال بين وحدات التنظيم المختلفة لتحقيق أهداف  

 تها الخارجية. المنظمة. ونجاحها في التفاعل مع بيئ

رابعا: تاريخ المنظمة: مدى معرفة الفرد لتاريخ منظمته وطرق العمل بها. وقدرة التنظيم على خلخلة الوضع  

 غير المرغوب فيه وتقديم التغيير الالزم. 



خامسا: األسلوب اإلداري: وجود توازن قيادي يعطي األفراد قدرا كبيرا من حرية الرأي الستثمار ما لديهم من  

 ومواهب ضمن إطار عام من االنضباط الوظيفي.   قدرات

سادسا: التنشئة: في بداية حياة الفرد العملية يتعرض لعملية تنشئة من قبل المنظمة، سواء بطريقة  

رسمية أو غير رسمية على المستوى الفردي أو الجماعي، يتعلم الفرد من خاللها طرق إنجاز العمل وما هو  

 الدور المتوقع منه. 

مية العنصر البشري: مدى تهيأة المنظمة للفرص الكافية لمنسوبيها والتي تسمح لهم بتنمية  سابعا: تن

قدراتهم وصقل مواهبهم إلى أعلى درجة ممكنة، وما مدى فعالية المنظمة في إبراز أهمية أهداف التنظيم  

 وأهداف منسوبيه. 

 محددات الثقافة التنظيمية 

فت تحليل وتشخيص الثقافة التنظيمية إلي وجود ستة محددات  تشير نتائج الدراسات والبحوث التي استهد

 :ـ كاالتيللثقافة التنظيمية وهي 

التاريخ والملكية: يعكس تاريخ تطور المؤسسة ونوعيات القيادات التي تبادلت إدارتها جزءا من ثقافتها ،  –1

ن الثقافة السائدة في  كما يعكس نوعية الملكية وهل هي عامة أم خاصة ، محلية أم دولية جانبا آخر م

 المنظمة . 

بقدر ما يعكس أسلوب   الحجم: ال يعني بالضرورة اختالف الثقافة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة ،  –2

 اإلدارة وأنماط االتصاالت ونماذج التصرفات في مواجهة المواقف والتي تتأثر باعتبارات الحجم . 

التكنولوجيا: على سبيل المثال ، تركز المؤسسات المتخصصة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في   –3

قافتها التنظيمية ، في حين تركز المؤسسات  عملياتها علي القيم الخاصة بالمهارات الفنية في صياغة ث

 الخدمية مثل المؤسسات على ثقافة خدمة العمالء والمهارات الشخصية . 

  



األفراد: تؤثر الطريقة التي يفضلها أعضاء اإلدارة العليا في ممارسة العمل، وكذلك تفضيالت العاملين   –4

ل السائدة في المنظمة وكذلك ثقافتها  لألساليب المستخدمة في التعامل معهم في تشكيل قيم العم

 المميزة, فاإلدارة يصعب عليها فرض ثقافة ال يؤمن بها العاملون والعكس صحيح . 

البيئة: فالطريقة التي تختارها المؤسسة في التعامل مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية من عمالء   –5

فية التي تنظم بها مواردها وأنشطتها وتشكيل بها  ومنافسين وموردين وعاملين ..الخ ، سوف تؤثر في الكي 

 ثقافتها .

الغايات واألهداف: تتأثر الثقافة السائدة بنوعية الغايات واألهداف التي تسعي المؤسسة إلي تحقيقها,  –6

  على سبيل المثال ، فان المؤسسات التي تسعي إلي

 تحقيق الزيادة في خدمة العمالء سوف تركز على غرس القيم الخاصة بعالقات العمالء في ثقافتها التنظيمية 

 العوامل التي تساعد في تغيير الثقافة التنظيمية 

ـ طبيعة األزمات الحقيقة أو المتوقعة: أن وجود األزمات أو القدرة على بيان قرب حدوثها ، يعتبر طريقة  1

ويق التغييرات المطلوبة ، باعتبارها أحد الطرق للخروج من األزمات أو تجنب وقوعها, فكثيرًا  مساعدة على تس

ما يتجاوب المستهدفون بالتغيير مع الجهود إلحداثه ، إذا ما كانت المنظمة في مرحلة تستدعي تصفيتها ، 

  بسبب مرورها

 الخ …بأوضاع صعبة مثل فقدان األسواق ،أو دخول منافسين رئيسين للسوق

  
ـ التغيير في القيادة: أن فرصة تغيير القيادة ، يمثل مناسبة لتغيير القيم السائدة وفرص قيم جديدة, ولكن  2

ذلك يستلزم بدوره وجود رؤية بديلة عند القيادة الجديدة تعزز االعتقاد عند العاملين بقدرتها على قيادة  

افتراضي , ومن المهم هنا أن يستطيع القائد التغيير من خالل ما تتمتع به من سلطة ونفوذ حقيقي أو 

 الجديد إظهار مثل هذا التأثير والنفوذ فذلك يجعل التجارب مع التغييرات التي يطرحها إمكانية أكبر. 

  
ـ مرحلة التطور التي تعيشها المنظمة: أن عملية تغيير القيم التنظيمية السائدة تكون أسهل في المراحل  3

حيث ال يكون مضى وقت طويل على القيم المراد تغييرها، أو كانت في مرحلة   األولى من عمر المنظمة،

الضعف التي تلي مرحلة النضوج , إذ يكون الموظفون أكثر ميال لقبول التغيير إذا لم تكن المنظمة في وضع  

 جيد ، وكانوا ال يشعرون بالرضي عن العمل، وإذا كانت سمعة تمر بمرحلة حرجة . 

  
من الطبيعي أن يكون التغيير في المنظمات صغيرة الحجم أسهل منه في المنظمات   ـ حجم التنظيم:4

 الكبيرة ، لسهولة االتصال وتوضيح األسباب التي تستدعي التغيير وطرق تحقيقه . 

  



ـ قوة الثقافة الحالية وتعددها: تلعب درجة تماسك الثقافة السائدة وقوتها ، دورًا كبيرًا في القدرة على 5

. فكلما كانت الثقافة قوية ، وكان هناك اجتماعًا حولها كلما تطلب تغييرها وقتًا أطول ، وكلما كانت   تغييرها

  العملية أصعب والعكس صحيح, كما أن تعدد الثقافات الفرعية بتعدد األقسام والوحدات اإلدارية فيها ،

 ستوى التنظيم . يجعل أمر تغييرها أكثر صعوبة أيضًا ، مما لو كانت ثقافة واحدة على م

 

 


