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اضحى العنصر البشري أحد اهم املوجودات التنظيمية، بل وأكثرها أمهية، وذلك الن منظمات اليوم 

تعتمد يف تنافسيتها وبقائها ومنوها على ذلك العنصر. وتشري الشواهد العلمية اىل ان املنظمات اليت استطاعت 

 لسلوك االجيايبا لتبلغه لوال اسهام البقاء والتميز ملئات السنني امنا بلغت ذلك بفضل التداؤب الذي مل يكن

 ودد البشري.ملا

فاالهتمام بالعنصر البشري هو ليس غاية حبد ذاته بل هو وسيلة أخالقية لبلوغ حالة الرفاهية الفردية 

والتنظيمية واجملتمعية، حيث ان بلوغ حالة الرفاهية املرغوبة تتوقف يف جانب كبري منها على فهم بواعث السلوك 

سبباته، فاذا ما فهمنا اهداف ذلك السلوك )املتمثلة بتلبية احلاجات والرغبات( وتوجهنا حنو حتقيقها البشري وم

 بالكيفية املطلوبة، فإننا قد سامهنا بتحقيق حالة الرفاهية. 

وقد عرفت فرتة االدبعينات من القرن املاضي بروز ميدان جديد يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 

 Organizational Behavior/ Comportementالتنظيمي عرف بالسلوك 

Organisationnel،  حيث اخذ هذا امليدان على عاتقه دداسة السلوك البشري اثناء العمل، ومن مث التنبؤ

 به وفهمه متهيدا لبلوغ الفاعلية التنظيمية.

ا منذ فرتة نشوئه وحىت فشيئوامللفت لالنتباه ان االهتمام مبيدان السلوك التنظيمي قد اخذ بالتزايد شيئا 

التعرف وبعبادة اخرى ان االهتمام بدداسة السلوك و  ،وقتنا احلاضر يف اشادة واضحة اىل حيويته وجتدده ومشوله

على ابعاده واثاده له نتائج ذات دالالت اجيابية تشمل ومتس كل من الفرد العامل واالدادة او املنظمة على حد 

انب الفرد يساعده يف العيش بسعادة وبعالقات يسودها الدفء واملودة داخل سواء، اذ ان فهم السلوك من ج

املنظمة وخادجها، اما من جانب االدادة فان فهم السلوك من شانه ان يساعدها يف تكييف ذلك السلوك بقصد 

 .والنمو واالستمراداء على البق يف قددة املنظمةبشكل دئيسي أهدافها بأكثر كفاءة وفعالية، وهذا ما يساهم حتقيق 
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 تمهيد

يعترب السلوك التنظيمي من املواضيع اليت طاملا أثارت فضول اإلداريني وحريهتم يف نفس الوقت، حيث 

أن العنصر اإلنساين هو أحد أهم عناصر اإلنتاج يف أي تنظيم كان، وذلك كونه يساهم بدرجة كبرية يف حتقيق 

بالعنصر اإلنساين من اجل حتقيق التعاون والوئام بني الكفاءة والفاعلية. ومن هنا تظهر ضرورة اهتمام اإلدارة 

األفراد العاملني يف التنظيم، كما وأن إدارة السلوك التنظيمي يعترب من املهمات الصعبة واملعقدة نظرا لتعدد 

وتشابك املتغريات اليت تؤثر يف سلوك هذا العنصر وتداخل عالقاته وتعددها من ناحية وإىل عدم استقرار 

     اليت تؤثر يف سلوكه من ناحية أخرى.العناصر 

 السلوك التنظيمي ماهيةاوال: 

قبل التطرق اىل معىن ومفهوم السلوك التنظيمي جيب علينا يف البداية ازالة اللبس عن مصطلح السلوك 

 االنساين.

 مفهوم السلوك االنساني: -1

يقصد بالسلوك اإلنساين كل ما يصدر عن الفرد من استجابات للمنبهات )او التغريات( اليت تؤثر عليه 

من اخلارج " أي من البيئة"، ومن الداخل )أي التغريات العضوية اليت حتدث يف حالة اجلوع مثال(. هذه 

ل والغضب والتهيج، االستجابات قد حيدث بعضها على مستوى ظاهري حركي كما حيدث يف حالة االنفعا

او ممارسة النشاطات احلركية املختلفة اثناء اللعب والكتابة والتمارين الرياضية ..اخل. وبعضها حيدث على شكل 

تغريات داخلية ال ميكن أحيانا مالحظتها وامنا يستدل على وجودها من مظاهر أخرى .. كالتذكر، والفهم، 

ث من االستجابات يأخذ شكل تفاعالت اجتماعية نفور او قبول، والتفكري، والتخيل واالبداع. والبعض الثال
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، سيطرة او خضوع، وهكذا تكون االستجابات اإلنسانية متنوعة يف مصادرها ويف رفض او اجنذاب او عداوة

 1اثارها على الفرد واجلماعة.

عن  اليت تصدر Reactionوردود الفعل  Actionsكما عرف على انه سلسلة متعاقبة من األفعال 

االنسان يف حماوالته املستمرة لتحقيق اهدافه واشباع رغباته املتطورة واملتغرية، فهو جمموعة االفعال او 

االستجابات اليت يعرب هبا االنسان عن قبوله او رفضه حملاوالت التأثري املوجه اليه من عناصر املناخ احمليطة به 

 2سواء كانت بشرية او غري بشرية.

 نظيمي:مفهوم السلوك الت -2

وذلك يف حماولة ملساعدة  8491-8491بدأت الدراسة الرمسية للسلوك التنظيمي خالل الفرتة 

املدراء على فهم مرؤوسيهم بصورة جيدة وبطريقة حتسن من املمارسات االدارية هبدف زيادة االنتاجية وحتسني 

 وضا الزبون وتزيد من قوة املوقف التنافسي للمنظمة.

يف هذا اجملال العديد من التعريفات املتعلقة مبوضوع السلوك التنظيمي، منها على سبيل  ولقد أورد الكتاب   

 املثال:

يقصد بالسلوك التنظيمي دراسة سلوك وأداء العاملني يف املنظمة، وذلك باعتبار أن بيئة املنظمة هلا  -

 3تأثري كبري على سلوك وتصرفات العاملني، ومن مث إنتاجيتهم.

يقصد بالسلوك التنظيمي جمال الدراسة الذي يتحرى تأثري األفراد، اجملموعات واهليكل التنظيمي على  -

السلوك داخل املنظمة، وذلك هبدف تطبيق تلك املعرفة يف جمال اإلدارة من اجل حتسني فعالية 
                                                            

، المكتب الجامعي العلمية للسلوك التنظيمي: ابعاد السلوك الفردي والتنظيميالموسوعة محمد الصيرفي،  1 

 .31، ص 9002، اإلسكندريةالحديث، 

، 9031، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، في منظمات االعمال الحديثة اإلنسانيالسلوك فتحي احمد ذياب عواد،  2 

 .330ص 

 .13، ص 9002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، تنظيميمبادئ السلوك الصالح الدين عبد الباقي،   3 
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ل املنظمات، املنظمة. ومبعىن آخر فان السلوك التنظيمي يهتم بدراسة ما الذي يقوم به األفراد داخ

وكيف يؤثر ذلك على أداء تلك املنظمات. وبسبب أن السلوك التنظيمي يهتم بصفة أساسية 

باملواقف املتعلقة باملوظفني فانه يهتم بدراسة كل املوضوعات املتعلقة هبؤالء املوظفني من معدالت 

  1الغياب، معدالت الدوران، اإلنتاجية، معدالت األداء، واإلدارة إىل غري ذلك. 

السلوك التنظيمي بأنه ذلك  (Hodgetts & Altman)هودجيتس والتمان  الباحثنيوقد عرف  -

اجلزء من املعرفة األكادميية اليت هتتم بوصف وتفهم وتنبؤ وضبط السلوك اإلنساين يف البيئة التنظيمية. 

ة التنظيم، ويعترب هذا التعريف شامال حيث انه يشتمل عند تطبيقه على األفراد واجلماعات يف بيئ

على قواعد السلوك الطبيعية والقيم واالدراكات احلسية واالجتاهات ... وغريها من احملددات 

 2السلوكية.

ويعتقد العديلي أن السلوك اإلنساين والتنظيمي هو احملاولة الشاملة لفهم سلوك العاملني يف املنظمة أو  -

كثريين كوحدة شاملة متكاملة، وكذلك تفاعل املنشأة، سواء كانت أفرادا أو مجاعات صغرية أو أفرادا  

املؤثرات والعوامل السياسية واالقتصادية والتقنية واالجتماعية –هذه املنظمة مع بيئتها اخلارجية 

ومع سلوك العاملني هبا وما حيملونه من مشاعر واجتاهات ومواقف وتوقعات  -والثقافية واحلضارية

اإلنساين والتنظيمي تفاعل املتغريات اإلنسانية )سلوك  عىن أدق يع ي السلوكمبوجهود وقدرات. و 

 3اإلنسان( مع املتغريات التنظيمية )سلوك املنظمة أو مكان العمل والعوامل األخرى املؤثرة(. 

                                                            

، مطبعة العشرى، السويس، السلوك التنظيمي: موضوعات وتراجم وبحوث إدارية متقدمةسيد محمد جاد الرب،  1 

 .33، ص 9002

عمان، ، دار الفكر، السلوك التنظيمي: مفاهيم و اسس سلوك الفرد و الجماعة في التنظيم، كامل محمد المغربي 2 

 .93، ص 9030
 .31، ص مرجع سابقسامر جلدة،  3 
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وميكن القول أن السلوك التنظيمي هو عملية فهم سلوك العاملني داخل املنظمة، و اليت تشمل على العناصر   

املني، اجتاهاهتم و قيمهم، شخصيتهم، حاجاهتم و دوافعهم، مدى تعلمهم، ضغوطهم التالية: إدراك الع

النفسية، عالقاهتم و ممارساهتم كأفراد و مجاعات، بيئة املنظمة، و ذلك من اجل حتقيق أهداف كل من 

 العاملني و املنظمة على حد سواء. 

 وك التنظيمي على ستة نقاط هي:لقد ركزت معظم املفاهيم والتعاريف اليت تقدمت حول موضوع السل

 من اجل إجياد حلول للمشكلة السلوكية. ميثل السلوك التنظيمي طريقة للتفكري -

ميثل السلوك التنظيمي نظام انضباطي متعدد أي انه يستفيد من مبادئ ومناذج ونظريات وطرائق  -

 النظم االنضباطية األخرى.

 العامني باملنظمات. لألفراداإلنساين الرتكيز على التوجه  -

 .يف مستوياتهوتفسري االرتفاع واالخنفاض املوارد البشرية أداء  لرتكيز علىا -

 .القائمة بينها التأكيد على أمهية استعمال الطريقة العلمية يف دراسة املتغريات والعالقات -

ما تثار ضمن التوجه حنو التطبيق، أي انه حقل يهتم بإعطاء أجوبة مفيدة لبعض األسئلة اليت عادة  -

 سياق اعمال إدارة املنظمات.

وحديثا ركز الباحثون يف مفهومهم للسلوك التنظيمي على دراسة السلوك الفردي وديناميكية اجملموعة يف 

املنظمات ضمن إطار احمليط التنظيمي، فضال عن دراسة العمليات الداخلية واملمارسات اليت تؤثر يف 

 .االفراد والفرق والمنظماتفاعلية 
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 خصائص السلوك التنظيمي: -3

من خالل جمموعة التعاريف واملفاهيم املقدمة حول موضوع ومصطلح السلوك التنظيمي، ميكن استنتاج 

 1مجلة من اخلصائص نذكر منها:

: أي ان له سبب وال يظهر من فراغ، حيث ال بد ان يكون وراء كل سلوك سببا او انه نتيجة لشيء -أ

 باهلدف كما قد يرتبط بالغرض، ويف كلتا احلالتني يتم السلوك.باعثا له، وقد يرتبط السبب 

: مبعىن انه يسعى لتحقيق هدف او اشباع حاجة، فاالنسان ال يتصرف انه سلوك هادف او غائي -ب

دون وجود هدف، ومهما كان منط السلوك او شكل االستجابة اليت تبدو لنا ومهما كان تفسرينا هلا، 

م اىل هدف معني قد يكون ظاهرا كما قد يكون ضمنيا )مسترتا(. فان هذا السلوك البد ان حيتك

وبشكل عام فان اهلدف الذي يبىن عليه سلوك الفرد يتمثل يف حتقيق التوازن العام لشخصيته من 

 خالل اشباع حاجاته ودوافعه.

: السلوك حمكوم بغرض معني فكل هدف له غرض، أي انه حيتكم لدوافع معينة انه سلوك غرضي  -ت

ط حبالة ذاتية او حباجة تتملك الشخص املع ي، وكلما زادت هذه احلاجة كلما زاد الدافع اىل ومرتب

احلد الذي يصعب او يتعذر فيه مقاومة احلاجة، فتربز عندها احلاجة على هيئة دافعا ملحا يدفع 

 سلوكه اجتاه حمددا.

 واقف اليت يواجهها.: يظهر السلوك بصورة متعددة حىت ميكنه التوافق مع املانه سلوك متنوع -ث

: تشري الدالئل اىل ان السلوك يتكيف تبعا للظروف واملواقف انه سلوك مرن قابل للتحفيز والتعديل -ج

املختلفة. واملرونة هنا نسبية ختتلف من شخص اىل اخر وذلك على وفق االختالفات يف مقومات 

                                                            
، ص 1122، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغييراحسان دهش جالب،   1

 .26-21ص 
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امل واملؤثرات غري املقصودة اليت تتولد الشخصية والظروف البيئية احمليطة هبا، فالفرد بقدر ما يتأثر بالعو 

من حوله يف بيئته العامة، فهو يتأثر بالعوامل واملؤثرات املقصودة اليت تستهدف اثارة بواعث العمل 

ودوافعه والعمل على تغيري سلوكياته او استجاباته وخرباته او من اجل تزويده بسلوكيات وخربات 

 تتالءم مع واقعه.  

 السلوك التنظيمي كنظام:عناصر ومكونات  -4

إن العناصر األساسية املشكلة للسلوك التنظيمي تتمثل يف: األفراد، اهليكل التنظيمي، التكنولوجيا 

 1املستخدمة، وأخريا البيئة، وفيما يلي عرض موجز هلذه العناصر:

 :Peoplesاألفراد  -أ

اد وجمموعات سواء كانت رمسية أو غري ميثل األفراد النظام االجتماعي الداخلي للمنظمة، وهم يعملون كأفر   

 رمسية، وهؤالء األفراد حاالت متغرية ومتطورة، فهم خمتلفون يف شخصياهتم ومشاعرهم وتفكريهم ودوافعهم.

 :Structureالتنظيمي الهيكل  -ب

حيدد اهليكل التنظيمي العالقات الرمسية لألفراد داخل املنظمة، فهو يوضح أنواع الوظائف وعالقاهتا 

 ومستوياهتا، وعادة ما تنشأ مشكالت متعددة حتتاج التنسيق والتعاون واختاذ القرارات لتحقيق أهداف املنظمة.

 :Technologyالتكنولوجيا  -ت

                                                            

 .11-19، ص مرجع سابقصالح الدين عبد الباقي،   1 
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متثل التكنولوجيا األسلوب الذي يستخدمه العاملون يف املنظمة، فاألفراد غالبا ال يعملون بأيديهم كل شيء،   

فهم يستخدمون اآلالت وأساليب تكنولوجية معينة يف العمل، والتكنولوجيا املستخدمة هلا تأثري على 

 ك هلا تكلفتها وعوائدها يف العمل.اإلنتاجية، كما أن هلا تأثري على العاملني وسلوكهم يف العمل، وكذل

 :Environmentالبيئة  -ث

تعمل كافة املنظمات يف بيئة داخلية خاصة هبا، وأيضا يف بيئة خارجية خاصة باجملتمع، وهذه األخرية    

تشمل اجلوانب السياسية واالجتماعية والتعليمية والثقافية واالقتصادية عن اجملتمع. وهذه البيئة اخلارجية هلا 

ري كبري على العاملني يف املنظمة، فهي تؤثر يف سلوكهم واجتاهاهتم وتؤثر يف ظروف العمل، ودرجة املنافسة، تأث

 وهذه جيب آخذها يف االعتبار عند دراسة السلوك اإلنساين يف املنظمات.

 دراسة السلوك التنظيمي: أهميةثانيا: 

من بني األسئلة اليت قد تثار عادة بني الباحثني والدارسني يف جمال العلوم اإلدارية ذلك السؤال اخلاص    

باألسباب اليت تربز ضرورة دراسة السلوك التنظيمي، ويف احلقيقة فان اإلجابة على هذا السؤال صرحية وحازمة، 

العوامل املؤثرة فيه وذلك لسببني رئيسيني مها انه وتتمثل يف انه جيب دراسة السلوك التنظيمي وتفهم حمدداته و 

 جمال شيق وهام يف نفس الوقت.

 السلوك التنظيمي مجال شيق للدراسة: -1

يرجع عنصر التشويق يف دراسة السلوك التنظيمي إىل انه يتعلق بالعنصر البشري وطبيعته. وهو بذلك يتعلق   

 1مل هبا.بسلوكنا وتصرفاتنا داخل املنظمات املختلفة اليت نع

                                                            

 .31، ص مرجع سابقسامر جلدة،   1 
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 السلوك التنظيمي ذو أهمية: -2

للمنظمة تعترب عملية دراسة وفهم سلوك وتصرفات العمال داخل املنظمة ذات أمهية بالغة بالنسبة    

على حد سواء، وميكن إبراز هذه األمهية من خالل ثالثة مستويات هي: املنظمة،  نيملاالعولألفراد للمديرين و 

 الفرد، البيئة.

 1المنظمة: -أ

واجملموعات ونشاطهم يف التنظيم، حيث تسعى اإلدارة لتحقيق اعلى  باألفراديهتم السلوك التنظيمي  -

درجة من الكفاءة يف حتقيق أهدافها، لكن هذه األهداف ال ميكن حتقيقها دون اجلهد اإلنساين 

علومات تفكريا وعمال، من هنا كان السلوم التنظيمي عنصرا مهما يف اإلدارة تزود املديرين بامل

الضرورية لفهم االفراد واجملموعات وكيفية سلوكهم لذلك، فهي تضيف جانبا هاما من املهارات 

األساسية الالزمة ملتخذي القرارات يف التنظيم اإلداري، فالعنصر البشري اذن هو الغاية وهو الوسيلة 

 لتحقيق اهداف املنظمة.

وضخامة عدد العاملني هبا ينتج عنه عدة مشكالت على مستويات  ان كرب حجم التنظيمات احلديثة -

وينتج عن ذلك مشكالت إنسانية حتتم وجود  -مالية وتنظيمية وفنية وغريها من املشكالت-متعددة 

 تنسيق للحاجات اإلنسانية من اجل تاليف تلك املشاكل وحتقيق اهداف املنظمة املنشودة.

ت تستعمل أساليب التقنية احلديثة، االمر الذي اضفى على املنظمات اىل جانب كرب حجمها أصبح -

ختصصا وأصبحت القوى العاملة تضم  أكثراالفراد  أصبحاملنظمات جانبا كبريا من التعقيد، حيث 

                                                            

سوسيولوجية المستخدمة في قياس وتشكيل سلوك العمال -اهم المحددات السيكويوسف عنصر وناجي ليتيم،   1 

 .391-390 ص ، ص9032، جويلية 00، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، العدد التنظيمي
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العديد من الفنيني واالداريني واملتخصصني سواء يف شكل جلان عمل او جماس إدارات مما اوجد معه 

 االتصاالت واملفاوضات وحل النزاعات.لعمليات  أعمقاحلاجة اىل فهم 

لرغبات واحتياجات ودوافع املتعاملني مع املنظمة من طاليب اخلدمة او السلعة اىل  أعمقاحلاجة لفهم   -

معها سواء طاليب اخلدمة او السلعة تدفعهم  نظمات، فهناك فئة من املتعاملنيجانب العاملني يف امل

تلفة من متعامل اىل اخر، وقد ختتلف عن سلوك العاملني احتياجاهتم ورغباهتم للسلوك بطريقة خم

 لرغبات واحتياجات املتعاملني. أعمق، مما خيلق احلاجة اىل فهم أنفسهم

زيادة قدرة اإلدارة والتنظيم على التعامل مع العاملني، وعلى حتليل سلوكهم والتنبؤ به وتوجيهه مبا  -

تعترب مسؤولة عن التغيري والتطوير مما قد ينتج عنه  فاإلدارةخيدم مصلحة العمل وحتقيق أهدافه، 

اجلديدة، وهلذا فدراسة وتفهم السلوك يوفر للقياديني فرصة بث روح الفريق  لألفكارمقاومة العاملني 

 .أفضلوتقبل الغري والتعاون االختياري واالبداع وجعلهم يتخذون قراراهتم بطريقة 

اداريا بزيادة معرفتهم عن اجلوانب السلوكية للعامني، فال شك ان زيادة قدرة املديرين ومتكينهم قياديا و  -

املديرين يف كافة املستويات اإلدارية لن تكتمل هلم مقومات القيادة اإلدارية الناجحة ما مل يقفوا على 

 حقيقة دوافع االفراد وحاجاهتم ومكونات شخصياهتم واجتاهاهتم وقدراهتم وميوهلم املهنية.

اىل أساس اجتماعي ونفسي لفهم الطبيعة البشرية وحتليل والتنظيم يف حاجة ماسة  ان رجال اإلدارة -

تصرفات االفراد املتعاملني مع التنظيم، وكذلك التنبؤ هبذا السلوك والتحكم فيه وتوجيهه ومعرفة كيفية 

م وهلذا فان الفهم والتفسري للسلوك التنظيمي ميكن من رس ،تأثري االفراد يف سلوك بعضهم البعض

بتوجيه سلوك االفراد الوجهة الصحيحة، كما ميكن من جماهبة وتاليف كافة  السياسات الفعالة الكفيلة

 الظواهر اإلنسانية اليت تشكل هتديدا وعقبة يف وجه التنظيم.
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 الفرد: -ب

 1تتمثل يف:تساهم معرفة وفهم السلوك التنظيمي حتقيق العديد من املزايا للفرد العامل يف املنظمة، هذه املزايا   

 تدعيم فرص االلتزام بالسلوك الصحيح. -

جتنب العوامل اليت تؤدي إىل اإلدراك اخلاطئ للمواقف واليت تشوه عملية االتصال أو التعرض ملستوى  -

 غري مالئم من الضغوط أو عدم التفاعل واالستجابة الغري صحيحة للزمالء واإلدارة.

للعاملني وحماولة التصدي ملنعه أو التخفيف من حدته معرفة أسباب التوتر والقلق الذي حيدث  -

 وسلبياته.

 معرفة األسباب احلقيقية الختالف األفراد يف ردود أفعاهلم جتاه املثريات. -

 األخذ بالنظام املفتوح أو التخلي عن النظرة التقليدية يف التعامل مع العاملني. -

لى: املبادرة، االبتكار، التجديد، التغيري، االستفادة من األوجه االجيابية للصراعات يف الرتكيز ع -

 التطوير، وهي أمور حتمية لبقاء واستمرار املنظمات.

 معرفة اجتاهات العاملني والتنبؤ بسلوكهم وحماولة توجيه هذا السلوك ملا خيدم مصلحة التنظيم. -

 املناسبة هلم.لوضعهم يف الوظائف  أكربمعرفة الفروق الفردية بني العاملني وقدراهتم يتيح جماال  -

من خالل النظريات ندرك أن للعاملني قابلية للنمو والتقدم وال بد للمنظمة من إتاحة فرص التقدم  -

 والنمو هبا.

 تعزيز السلوك املستهدف للفرد أو ما يعرف مببدأ السلوك االجيايب.  -

 

                                                            

 .91-90، ص 9001، دار أسامة، عمان، السلوك التنظيمي اإلداريعامر عوض،   1 
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 1البيئة: -ج

تساهم دراسة السلوك التنظيمي يف التعرف بشكل أكثر دقة ومشوال على البيئة احمليطة مما يساعد يف تنظيم     

التفاعل االجيايب هلا من خالل االستجابة ملطالبها اليت ال تتعارض مع مصاحل املنظمة، وأيضا تساعد يف جتنب 

ن دراسة السلوك التنظيمي من القدرة التفاوضية اآلثار الضارة سواء كانت مباشرة او غري مباشرة وأيضا حتس

 للمنظمة مع البيئة من خالل توفري عناصر كثرية من أمهها:

تنمية مهارة االستماع اجليد لآلخرين من خالل جتنب هيمنة االفرتاضات املسبقة اليت ترمسها يف  -

بلية لالستهواء أذهاننا عن البعض واالستيضاح أي غموض قبل إصدار أي حكم وكذلك مقاومة القا

 أي قابلية تصديق أفكار اآلخرين بتسرع دون دليل أو برهان.

اإلملام بأصول إقامة احلجج وكيفية استخدامها اجيابيا لصاحل عملية التفاوض وإدراك طبيعة ودالالت  -

 هذه األصول والثقافات املختلفة.

 التعرف على وظائف وديناميات الصمت يف احلوار التفاوضي. -

 ب املخالطات والدفاع عن األوضاع اخلاطئة أو عدم االعرتاف باخلطأ إذا وقعنا فيه.جتنب أسالي -

 جتنب التقوقع داخل الذات واخلوف من املواجهة االجيابية مع اآلخرين. -

 حتديد أولويات التفاوض والوزن النسيب لكل عنصر متغري. -

اء العملية التفاوضية والتكيف تقييم املوقف التفاوضي دائما للتعرف على املستجدات اليت حدثت أثن -

 مع هذه املستجدات. 

                                                            

-93، ص 9002، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيقمحمد اسماعيل بالل،   1 

99. 
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يتجلى من خالل ما سبق أن لدراسة السلوك التنظيمي أمهية كبرية سواء كان ذلك على مستوى املنظمة،      

أو الفرد، أو البيئة احمليطة باملنظمة. فدراسة السلوك التنظيمي تساعد على فهم وحتليل دوافع وحاجات 

األفراد العاملني يف املنظمة باعتبارهم عناصر أساسية تساهم يف حتقيق أهداف املنظمة،  وشخصيات واجتاهات 

كما يساعد أيضا على تنمية التفاعل بني األفراد واجلماعات وزيادة متاسكهم، وتنمية روح التعاون بينهم 

غري رمسي، الذي يسمح خلدمة مصاحل املنظمة، وبالتايل حتقيق توافق بني توجهات التنظيم الرمسي والتنظيم ال

برفع كفاءة وإنتاجية العاملني، األمر الذي ينعكس بدوره على زيادة كفاءة املنظمة، وبالتايل حتقيق مستوى عال 

 من رضا العاملني، ورحبية أعلى للمنظمة.

 اهداف السلوك التنظيمي:ثالثا: 

 1ميكن للمنظمة من خالل دراسة السلوك التنظيمي حتقيق مجلة من األهداف ميكن إجيازها فيما يلي:   

واملمارسات واملبادرات وردود األفعال اليت تصدر من العاملني من خالل فهم فهم وتفسير السلوك  -

ئل االتصال طبيعة الدوافع واإلدراك والقيم اليت حتكم السلوك وأيضا معرفة طبيعة الضغوط ووسا

 املستخدمة ومنط القيادة.

حنو حتقيق أهداف املنظمة من خالل التدعيم االجيايب للسلوك املرغوب وبناء إدارة السلوك وتوجيهه  -

نظم احلوافظ والتدعيم املالئم، وكذلك اختيار منط االتصال وأسلوب القيادة املناسب وحماولة هتيئة 

عند املستوى الفعال على حنو يساهم يف حتقيق مناخ وظروف العمل لتخفيف الضغوط وجعلها 

 أهداف املنظمة.

                                                            

 .90، ص مرجع سابقمحمد إسماعيل بالل،   1 
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لتنمية وتطوير سلوك األفراد واجلماعات والوحدات الفرعية لكي تكون وضع إستراتيجية مستقبلية  -

على النحو الذي يتماشى مع متطلبات إسرتاتيجية التطوير والتنمية املختلفة يف املنظمة وجدير بالذكر 

حة تشري إىل أن اسرتاتيجيات املنظمة يف اإلنتاج والتسويق قد تبىن حول أو يف انه توجد جتارب ناج

 ضوء إسرتاتيجية املوارد البشرية يف املنظمة. 

 نماذج السوك التنظيمي:: رابعا

هتدف هذه النماذج إىل حماولة التعرف على الفرد وسلوكه من خالل تفسري العالقات بني املؤشرات 

 1الــــــــــــــــــــيت يتعرض هلا العامل يف املنظمة، وبشكل عام هناك ثالث مناذج أساسية هي:

 النموذج األول: نموذج السلوك الفردي -8

 ميكن تفسري السلوك اإلنساين من خالل مبادئ ثالثة هي:

 مبدأ السببية -أ

فلكل سلوك سبب، ولذلك لكي ترتكز فكرة أو مبدأ السببية على أن السلوك اإلنساين هو سلوك مسبب، 

نستطيع تفسري سلوك الفرد البد من البحث وراء أسباب هذا السلوك، وتنتج هذه األسباب من تأثري العوامل 

 البيئية اليت يعيش فيها اإلنسان، ولذلك العوامل الوراثية اخلاصة به.

 مبدأ الحاجة والدافع -ب

 ت أو دافع أو حمرك هلذا السلوك.جبانب وجود أسباب حمددة للسلوك، هناك حاجات أو رغبا

                                                            
، 5002، ، مصرجامعة االسكندرية ، كلية التجارة ، مبادئ السلوك التنظيميعبد الباقي، محمد صالح الدين  1

 .26ص
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 :مبدأ الهدف -ت

 ويقصد بذلك أن الفرد يسلك سلوكا معينا لتحقيق هدف معني.  

وبالتايل نقول إن السلوك اإلنساين نشاط مستمر يبدأ بوجود سبب وبالتايل وجود دافع وينتهي بتحقيق  

 اهلدف.

 النموذج الثاني: نموذج السلوك بين فردين -8

األول مع املتغريات اخلاصة بالفرد باعتبارها احملدد الرئيسي للسلوك، وتبني اإلنسان يتأثر يركز النموذج   

 بالعامل احمليط به، وباألفراد الذين يتعامل معهم، وهذه األمور تؤثر على سلوكه.

دد فقط على ويع ي ذلك أن سلوك الفرد األول يؤثر على سلوك الفرد الثاين. فسلوك الفرد الثاين ال يتح           

ظروف الفرد، ولكنه يتأثر أيضا بسلوك الفرد اآلخر الذي يتعامل معه. فمثال لو كان سلوك الفرد األول 

 غاضبا، فإن ذلك بسبب سلوكا غاضبا للفرد الثاين.

 النموذج الثالث: نموذج سلوك الجماعة: -1

أعضائها، إذن يستجيب السلوك الفردي يف هذا النموذج جند أن كل فرد يف اجلماعة يتفاعل مع باقي           

ملطالب سلوك اجلماعة السلوكية حىت حيقق الفوائد لنفسه ولذلك فإن الفرد يرتبط باجلماعة ويتخذ من سلوك 

 –اجلماعة منوذجا لسلوكه، وهبذا فإن سلوك الفرد وفقا هلذا النموذج يتكون من العناصر التالية: اجلماعة 

وكنتيجة للتفاعل بني هذه العناصر يتحدد  املناخ والظروف االجتماعي. –عة املنظمة اليت توجد هبا اجلما

 سلوك اجلماعة ككل.

وهناك من يرى ان هذه املؤثرات أو املتغريات متثل معامل ميكن من خالهلا تعريف عدة عناصر متداخلة هي 

 1ملنظمات على النحو التايل:الفرد، اجلماعة، التنظيم والبيئة. وهي عناصر تؤثر ككل على سلوك العاملني يف ا

                                                            
 .75 ، ص5002، ، مصرمدخل لبناء المهارات: السلوك التنظيميرفعت رشوان،  1
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  الفرد: 1-

حيث يتم الرتكيز على السمات واخلصائص الشخصية اليت يأيت هبا الفرد إىل املنظمة  فهو نواة املنظمة

ويسمى بالسلوك التنظيمي اجلزئي  ودراسة اجتاهاته وقيمه وميوله ملا هلا من تأثري على سلوك الفرد داخل املنظمة

 القيم، التعلم، االجتاهات()الشخصية، االدراك، 

 الجماعات:-2

هتتم بدراسة اجلماعة، أسباب نشأهتا، خصائصها وعوامل متاسكها ومواقفها داخل املنظمة ويسمى  

 )اجلماعات، الصراع، القوة، فريق العمل، التمكني(. السلوك التنظيمي الوسطي

  :التنظيم-3

هذا اهليكل الذي تنشئه اإلدارة لرتسيخ عالقات  .يتفاعل األفراد واجلماعات مع هيكل التنظيم الرمسي

التجهيزات وطرق العمل  (اجلماعات، ويتأثر السلوك بأمناط كل من اهليكل التنظيمي والتكنولوجيا و بني األفراد 

ومن مث يرتكز االنتباه  ة.والقيادة ونظم اإلدارة اليت تعىن بتخطيط وتوجيه ومراقبة العمليات التنظيمي  )ةاملستخدم

ويسمى بالسلوك التنظيمي  .اهليكل التنظيمي وتصميمه، وأمناط اإلدارة على سلوك الناس يف التنظيم أثرعلى 

 )ثقافة التنظيمية، التغيري التنظيمي، االتصاالت، اختاذ القرار(. الكلي

لغرض دراسة حقل السلوك التنظيمي والوقوف على أبرز املوضوعات فيه فقد مت تناول جمموعة و 

املؤثرة فيه )احملددات/املدخالت( وفق ثالثة مستويات هي: الفرد، اجملموعة، املنظمة، باإلضافة اىل  العوامل

حتديد جمموعة العوامل الناجتة عنه )املخرجات( وفق مدخل املقاربة النظامية )مدرسة النظم( كما هو موضح يف 

 الشكل التايل:
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 لدراسة السلوك التنظيمي(: اإلطار المفاهيمي المعتمد 00الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دار صفاء ادارة السلوك التنظيمي في عصر التغييرالمصدر: باالعتماد على: احسان دهش جالب، 
 .49، ص 1122للنشر والتوزيع، عمان، 

 السلوك التنظيمي

 الفرد

 المنظمة

 المجموعة

 الضغط

 الدافعية

 التعلم التنظيمي

 الشخصية

 االدراك

 االتجاهات

 التمكين

 الصراع

 فريق العمل

 مجموعة العمل

ميالتغيير التنظي  

يةالثقافة التنظيم  

 اتخاذ القرار

 االتصاالت

 القيادة

 االبتكار واالبداع

 الرضا الوظيفي

 الوالء التنظيمي

ةالمواطنة التنظيمي  

األداء واالنتاجية 

 المرتفعة

ة الكفاءة والفعالي

 التنظيمية
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 واستراتيجيات التعامل معها: اإليجابية والسلبيةالتنظيمية السلوكيات خامسا: 

، حيث تسعى تلك تتفاوت بني اإلجيابية والسلبية للعاملني هبا تسود لدى منظمات االعمال سلوكيات

 .املنظمات جاهدة لتعزيز السلوكيات اإلجيابية وردع وجتنب السلوكيات السلبية لدى االفراد العاملني هبا

 1السلوكيات اإليجابية والسلبية لدى العامين بالمنظمات: -1

او السلبية، وينشأ السلوك اإلجيايب نتيجة تفاعل  باإلجيابيةيتصف سلوك العاملني باملنظمة من املمكن ان 

 جمموعة من العوامل أمهها:

 يف املنظمة. لألفرادهتيئة ظروف العمل املناسبة  -

 وجود عالقات إنسانية سليمة بني اإلدارة واالفراد مبختلف مستوياهتم اإلدارية. -

 املوضوعية يف نظام األجور واحلوافز املتبعة. -

 املباشرة وغري املباشرة من واىل اإلدارة والعاملني باملنظمة. توفري قنوات االتصاالت -

 اشراك االفراد مبختلف مستوياهتم اإلدارية يف رسم وختطيط اسرتاتيجيات املنظمة. -

طيط اسرتاتيجياهتم لتضمن حتقيق التوافق اهتمام اإلدارة بالقيم الشخصية للمديرين واجتاهاهتم عند خت -

 عاملني هبا.بني اهداف املنظمة واهداف ال

 املرونة يف أساليب العمل. -

 تنمية القيادة املتفهمة القادرة على حتفيز االفراد واثارة دوافع العمل لديهم. -

 إلشباعوعلى اجلانب االخر يتمثل السلوك السليب يف ظهور التنظيمات غري الرمسية واليت تظهر يف املنظمة 

اىل ان االنسان بطبيعته ال يستطيع احلياة بدون التمتع لذا ويرجع ذلك . لألفراداحلاجات االجتماعية والنفسية 

هبا. وينتج  ويتأثرفهو يسعى اىل االرتباط باجلماعات اليت تتالءم مع حضارته وسلوكه ويتفاعل معها ويؤثر فيها 

                                                            

، 9030، كلية التجارة، جامعة القاهرة، السلوك التنظيمينفيسة محمد باشرى وفوزي شعبان مدكور ورباب فهمي،  1 

 .39-33ص ص 
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ة بني األثر السليب للسلوك اإلنساين ملواجهة الضغط الغري طبيعي من اإلدارة، او نتيجة لفقدان العالقات الطيب

اإلدارة والعاملني، وبالتايل تكون اهداف االفراد متعارضة مع اهداف املنظمة. ومن اهم مظاهر السلوك السليب 

 ما يلي:

املنظمة، وقد يكون ذلك يف صورة عدم التعاون مع االخرين، او  ألهدافسلوك معارض ومعادي  -

 عدم املسامهة الفعالة يف حتقيق اهداف املنظمة.

معادي للمنظمة، ومثال ذلك عدم تقدمي اخلربة اليت تساهم يف تطوير أساليب العمل سلوك سليب غري  -

  وعدم املشاركة الفعالة يف حل املشكالت برغم من توافر املقدرة واملعلومات الالزمة لديه.

ان العنصر اإلنساين وما يصدر عنه من سلوك وتصرفات يكون له اثر إجيايب يعمل على  وخنلص مما سبق

اهداف املنظمة وبذل اقصى جهد لتحقيق ذلك او قد يكون له اثر سليب فعال يعمل على هدم اهداف خدمة 

املنظمة  وخلق املشاكل نتيجة للتناقض بني اهداف االفراد واهداف املنظمة، ويعترب هذا اكثر خطرا على درجة 

وحتقيق التوازن بني أهدافها  استمرارية املنظمة، لذلك جيب ان تعمل اإلدارة جاهدة على تعديل هذا السلوك

واهداف االفراد لكي حتد من هذه املخاطر، وقد يأخذ شكل السلوك السليب غري املعادي وهذا اقلهم خطرا، 

 لذلك تبذل اإلدارة قصارى جهدها لتعديل هذا السلوك وحتويله من سلوك غري معادي اىل سلوك إجيايب فعال.

 التنظيمي: إستراتيجيات اإلدارة للتعامل مع السلوك -2

تواجه التنظيمات أنواع السلوك التنظيمي املتباينة فإهنا تلجأ إىل اسرتاتيجيات خمتلفة للتعامل معها 

هتدف إدارة التنظيم من خالهلا إىل تأمني أفضل أمناط السلوك التنظيمي املتوافقة مع أهدافها وغاياهتا من 

ألمناط احليادية ملنعها من التحول إىل السلبية أو دفعها ناحية، ومنع أو ردع األمناط السلبية، وحماولة تعديل ا
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للتحول حنو اإلجيابية، وتستخدم قيادات التنظيمات العديد من احلوافز اإلجيابية والسلبية واآلليات التنظيمية 

 1وتتبلور تلك اإلسرتاتيجيات فيما يلي:  ،والتقنية يف حماوالهتا

 إستراتيجيات دعم وتأكيد السلوك التنظيمي اإليجابي:  -أ

ويتم ذلك باستخدام احلوافز اإلجيابية بأنواعها املختلفة من املكافآت املالية، الرتقية، أنواع املزايا املادية، 

اد على واملعنوية وأشكال التقدير اليت تعلن هبا اإلدارة عن رضاءها عن السلوك املعاون ورغبتها يف استمرار األفر 

 ذات السلوك وجذب اآلخرين.

 إستراتيجيات ردع السلوك التنظيمي السلبي:  -ب

استخدام احلوافز السلبية بأنواعها املختلفة مثل احلرمان من املكافآت املالية تأخري الرتقية، واحلرمان من 

واللوم وإعالن اإلدارة بعدم املزايا املادية واملعنوية أو ختفيض الراتب وتوقيع العقوبات املختلفة وأشكال التهديد 

رضاها على هذا السلوك السليب ورغبتها يف توقف األفراد عن ممارستهم وحتذير اآلخرين من إتباعه لتجنب 

 األضرار والعقوبات املرتتبة عليه.

 إستراتيجيات تعديل السلوك التنظيمي المحايد:  -ت

وتنمية أساليب القيادة اإلجيابية، واإلشراف وتعتمد عادة على تقنيات تغيري السلوك من خالل التدريب 

الفعال الذي يضع األفراد الذي يلتزمون السلوك احملايد يف بؤرة االهتمام والرصد املستمر لسلوكهم والتحليل 

الدائب ألسبابه، ومن مث التدخل اإلجيايب من جانب القادة واملشرفني لتعديله، وتستخدم أيضا احلوافز اإلجيابية 

 .وك احملايد ناحية التعاون واحلوافز السلبية إلبعاده عن الرتدي يف منطقة السلوك السليبجلذب السل

                                                            
 .29-22، ص ص 9002، دار غريب، القاهرة، إدارة السلوك التنظيميعلي السلمي،  1
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  تمهيد

، حسةةت كةة  ه ان نقطةةا ادايا ةةا دي احتةةا وتفسةةس وك اةةر حتةةفام اد ةةهم ادشخصةةس الةةا يةةة  اد   ةةسا ا ناةةخنسا  

نفةةةصخ اس ةةةخلف ختو  ،ش  ةةةسا اد ةةةهم يةةةخ كن سةةةئ  ةةةس صةةةل اس ةةةخلف واداةةة خن مفةةة  حتةةةفام اد ةةةهم ما ةةةس ا    ةةةا

  ةةخدط ا ، قو  ةةخ نطاا لللاخاد   ةةسا صةةل شةة ف ،  ق ةةه، يقةةي  ن سةةئ اد ةة ف  خدشيوانسةةا، قو  ةةخدا  ، قو 

 والذا صخ حتس شكس مف  مجفا ك هيخكس وحتفاكسخكس يف ظس اد هوف اديت  كان يسةخ وا ااقصخ اديت  نشهض هلخل

ادةيت بةا ان ك  ةذ  شةع ا مناةخ  و  ا هكاطةا  ةخد هماال  ا قخ سس وا شخ ر واحمليمان  قحييخد   سا الي  

 ادن  س ي دفشخصفع ي نفصخ ا    خنلم ي حمخودا م احتا وية  صاضاع ادافام 

 الشخصية:مفهوم أوال: 

وصةل  اآل ا  وادنشةخ  صخ، كشةيم  ةر  صةخ وذدة  دف   ةسا شةخصس كشه ةصخ قو ص ةةا  ،بةخم ادساةر صةل دةسس 

حسةةةةت  ةةةةهخ قن اد   ةةةةسا ماةةةةخ ل مةةةةل "ت امةةةةا صةةةةل اد ةةةة خن ادذاكسةةةةا وادشقفسةةةةا  "يةةةةافي م س ةةةةي"كشه ةةةةصخ   س ةةةةةخ

واجلا سا واسفقسةا ادةيت  نةاا اةخ انناةخن ن اةس، والةي ادن  ةس  ادنكةخصفي افةخم  صةل ك خمةس اد ة خن اجلاة سا 

وادشقفسةةا   ةةكس صاةةن ه صةة  اداس ةةا احملسطةةا  خد ةة ف وادةةذي   ةةنجت م ةةس وحةةيل صن سةةئل  شةةس دكةةس شةة ف ذاكسنةةس 

     1حتنقالدسنس، وهلذا   جني شاةخ كخصخ  ع ا  ع صل األيهامل"وا

ك خ ميكل كشه صخ اد   سا مف  اهنخ ت اما صانقهل نااسخ صل اس ةخلف وادقخ فسةخن، ادةيت كقةه  قو ةس  

ا شةة ، صةةئ جت صةةل اس ةةخلف ادشخصةةا ادةةيت الةةي قحتةةخ  ادن ةةخ س  ةةع  اةةخذاادن ةةخ س او ادن ةةخ ئ  ةةع األشةة خ ، اهنةةخ 

ا يةةهام، واس ةةخلف اد ه ةةيل ادةةيت الةةي قحتةةخ  ادناةةخ ل يس ةةخ  سةة ة ، دك ةةةخ كاقةة  صةة  ذدةة  كةةال صن خحتةةقخ وصنطخ قةةخل 

الةةذا ادنطةةخ   او ا ناةةذخ  ادةةذامي الةةا صةةخ ميسةةئ اد   ةةسا ادطاسشسةةا مةةل ا ه ،ةةال اد   ةةسا ادطاسشسةةا،  خمناخ الةةخ 

                                                            
 .301، ص 5022والتوزيع، عمان، ، دار وائل للنشر ، السلوك التنظيمي في منظمات األعمالمحمود سليمان العميان  1 
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 خصخ ص ناحخ يف حخدا كاافن حهكي، اهنخ تن ظ اا نةخ واناذخصةخ ادذامي  غ  صهوننةخ وقخ فسنةخ دفنغسةر، ادنةاافن ن

صقاصةخن ادنطةخ   يف اد   ةسا، اذا د  ةي  ذدة ، داةاا  ألهنةخصاين مف  صشخ ر صشس ا بةا احملخي ةا مفسةةخ، 

يت صةةل قاةةةخ ا فموا سةةا، اصةةخ اةةخحاةخ يس ةةا  ، يقةةين اد   ةةسا كاافهنةةخ، وااةةساض  ةةخألصهاض ادةةصةةل األحتةةاخ 

  1صشهضخ دف شخنخل صل يقيان اهلا ال

ك خ مت كشه  ةخ مف  اهنخ "منط حتفاكي صهكا  خ ض ا  حةي كاةر ميسةئ اد ةهم مةل غةرو،  نكةان صةل ك  ةس   

ا، وان امل، يه ةةةي ع امةةةا اس ةةةخلف واداةةة خن واأل ةةةةئل ا ن خمفةةةا صشةةةخ، وادةةةيت ك،ةةة  ادقةةةي ل ادشقفسةةةا وا ن شخدسةةة

وادرتكسةةةا اجلاةةة ي وادةةةا ا ي واداظةةةخلصخ اد سئ ادا سةةةا، وا حةةةيا  افسخكسةةةا وادنخ لسةةةا، وادةةةيت تةةةيم  ه قةةةا اد ةةةهم 

    2اسخاا يف ا حتنذخ ا واحتفا س ا  سئ يف ادنكسصخ ص  اداس ال

وم  ةةةخصسكي وصةةةل قكاةةةه ا  ةةةخالس  قاةةةا  دف   ةةةسا ذدةةة  ا  ةةةةا  ادةةةذي  شنةةةر اد   ةةةسا ك  ةةةس  صنكخصةةةس  

 3دف  خلف اد اسادا سا وادشقفسا واسفقسا وا  ن خمسا وا ن شخدسا دف همل

 وادا يانسةا وادشقفسةا، واجلا سا، اد  اسا، صل ادا خن ت اما صل  نكان صنكخصس   خ  الي يخد   سا 

 وا خم ا ا  ن خمسا اداس ا ص  كشخصفس قحتفا  وتيم ا  ن خمي، وك    حتفاكس غرو، مل اد  ف اخ    هم اديت

  . س تسط اديت

 

 

                                                            
، ص 0230، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر العاصمة، مدخل للتسيير: اساسيات، وظائف، تقنياتمحمد رفيق الطيب،   1 

022. 

تاريخ ، مجلة نحو المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيينالشخصية وعالتها بالتوجه  أنماطبيض القول، بوفلجة غيات،  إبراهيم 2 

 .022ص ، 0232، 20، الجزء 20العلوم، العدد 

ص  ،0222،اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيقشعبان على حسين السيسي،   3 

22. 
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 ثانيا: ابعاد الشخصية:

ميكل ح هالخ يس خ الذو ا  شخم  ش  سا اد هم صل ت اما صل ا  شخم ا نيا فا يس خ  س ةخ، كنكان

 1: في

 البعد الفسيولوجي: -1

صاس ن خ  م س و شين كهكساا  ا  ا ناخن ك  خ  صنكخصس  ن صخ  س اد هم و ن هع ص س قن  ا يهمسا خمنف ا 

افاا ، ون خ  م س م،الن اجلا  ون خ  م س ا ناذا، ون خ  م س ادغيمل واذا يخن اداشي اد اسادا ي 

 ق هالخ ودان ادا هل لللاخل  يم صكانخن  ا  ا ناخن صاس  ال ادقخصا او

 البعد االجتماعي: -2

الذا اداشي   سنادذي  شسش يسس، و   و ق ي  ذد  ادقس  وادشخمان وادنقخدسي اديت  كنااةخ اد هم صل اعن  

 مف   اانا مقخلي ا و فقسا وح،خ  ا لللاخل

 البعد العقلي: -3

و شين قي ل اد هم مف  ادن كر واحتن يا  قااو ادشقفسا يف م احتنس وتفسفس وك ارو دف اااله وا  خكس اديت كاا ةس 

  الل يرتل حسخكسل وهلذا اداشي مالقا  خدذكخ  وادنشف  واداقخيال

 البعد العاطفي:  -4

 و شين اجلخنا ا ن شخيل وادا ياين وافخدا ا ئا سا اديت  ن صخ اخ اد همل

                                                            
 .300-302، ص ص مرجع سابقمحمود سلمان العميان،  1 
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ان كس يهم كطغ  مف  حتفاكس احي الذو ا  شخم، يسن سئ اخ و رف حتفاكس حبت   س ا خن الذا 

حتفام ا يهام اداشي، يخد هم ادذي  طغ  مفسس اداشي اد اسادا ي جني ان صش   حتفاكس نخ   صل الذا اداشي صاس 

يف حتل ا هاالقا، حبت  ن  ادرتكسئ مف  اجلاانا اجل خدسا دفذا  وا  ةه اسخ  يل اصخ اذا كخن اداشي 

ا  ن خمي صاسطها مف  اد هم ي ذي ان حتفام اد هم نخ   صل اداس ا ا  ن خمسا صاس ادكه ، اد يق، ادني ل 

ن  س حتفاكس نخ   صل قي كس مف  احتن يا  مقفس لللاخل ويف حخدا حتسطهل اداشي ادشقفي مف  اد هم ي ذي ا

وا كئان و شي اد  هل اصخ ،ذا كخن اداشي ادشخ  ي صاسطها مف  اد هم، حبست كنا  قها اكس  خدشقالنسا وادهشيالسا 

 ي ذي ان حتفاكس نخ   صل ان شخ كس وماا  س وص خمهول

كل هلذا اداشي ا اسطه ان لن ي و خدهغ  صل حتسطهل قحي ا شخم اد   سا مف  حتفام اد هم ا  انس مي

يف ظهف صشع دسحس حمفس  شي ا ه صل ا شخم اد   سا دسن خش  ص  اد هف اجلي ي ادذي  شس س اد هم، 

   وم يالخ  نحيم ادافام اد همي ويقخ هلذا اداشي اجلي يل

 ثالثا: العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية:

ا  ن خمسا واد  اسا  خدشي ي صل ادشااصس اديت ميكل  كنأ ه اد   سا كغرالخ صل اد اااله وا نغران

 1ح هالخ يس خ  في:

 العوامل الوراثية: -1

 شااصس ادا ا ا حست كفشا ادا ا ا مو ا يف احيا  مطخ   خ ض مف  صيا  ادش ه يف ادقال  كنأ هان اد   سا 

واد،شصخ، يخدا ا ا ك  س ادشااصس اديا فسا ا ا امل م ي ا   خ  وك نقس ا  األ  خ  مل  ه   اجلس خنل 

 يخدا ا ا الي اديت تيم األحتخ  افساي دف   سال

                                                            
 .320-325، ص 0222للنشر والتوزيع، عمان، ، دار المسيرة السلوك التنظيميفاروق عبده فليه،  1 
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 البيئة: -2

ادشااصس ا   هل يف اد هم ص ذ ف ا ادنكا ل يف  ح  ا   وحىت ا  خن واداس ا ك ن س و ق ي  خدشااصس اداس سا كس 

 مف :

 ادني  اخن ا  ئدسا: حست اهنخ ك  ي صسس اد هم حنا منخذا حميمل   ةا  ادذانل -

ادن خمالن ا  ن خمسا: والي كاة  يف صاخميل اد هم يف ا نسخ  ا ة ا ا  خحتاا وافسخل ا الل ا  -

خ  ادذ ل ميكل ادن خمس صشة ، و ا  الذا ا  نسخ  مف   اي اد هم ذاكس وو ةا ن هو اسخاا واألايق

 وص ةاصس اسخ ل

ا  نسخ ان اداس سا وا  ن خمسا: والي كاة  يف صاخميل اد هم يف ا ناخ  ا ة ا ا  خحتاا وافسخل ا الل ا  -

 قي اد هم ذاكس وو ةا ن هو اسخاا  واألايقخ  ادذ ل ميكل ادن خمس صشة ، و ا  الذا ا  نسخ  مف 

 وص ةاصس اسخ ل

 العوامل الحيوية:  -3

ك  ه وظخلصخ األم،خ  يف منا اد هم واد   سا كخدغيم واجلةخف ادش يب وق ،خ ادنكا ل ادا خلي دف هم دس مو  يف 

 ا، وصخ   خ  ش  سا اد هم، وصل مث ك  ه مف  حتفاكس وكاايقس اد  اي وا  ن خمي واد   ي يخدا ا ا واداس

او صنيا فا ص  همل او تن شا كفشا مو ا  خ فا يف ك  س  اد   سا ذد  ادن  س   ناشةخ صل مااصس صن خمفا 

ادي  خصي ادذي  يم  اسشا اد هم اد ه يل يف اعن   ادذي  شسش يسسل والذا  شس مف خ  اد حا اد  اسا    هون 

 ا وصن خمفا صل كخيا اجلاانا اداينسا واد  اسا ا  ش  سا اد هم ككس صنكخصس  ش س و انذسا كاحيل ص ن 

 وا  ن خمسال
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وويقخ  ايق كس صل ادا ا ا واداس ا خت،  اد   سا يف حميماهتخ  ايق اد هوق اد هم ا، يش  ان اد   سا ختنفصخ 

يف حميماهتخ  ايق اد هوق اد هم ا، يش  ان اد   سا ختنفصخ صل ش ف ا  ا ه وختنفصخ  أل هصل ش ف 

ا  ان كس يهم كغفا مفسس مجفا   خلف او مسخن الي اديت ك اغا خبخاسا  أل هس اد هم ن اس صل وقض ما 

 صشس ا و شفس صن سئا يف ش  سا هلخ   خلف حميملل

 النضج:  -4

و ن، ل اد ،جت م فسخن اد  ا ادطاسشي ادنفقخلي اديت   رتم يسةخ ا يهام مجسشخ واديت كن  ض مل كغران 

 يف حتفام اد هم   هف اد  ه مل قي كي  ا او  رل حتخ قا، يخد ،جت اصه كقهو ادا ا الياسادا سا ص ن  ا 

 التعلم: -5

ماخ ل مل كغر او كشي س يف حتفام ادكخلل افي قمخ ادسةخ قسخ  ادكخلل افي ن اس   اع صل اد  خط حبست 

كخ  ةخم او افخ ن     رتط ان    كان الذا ادنغسر او ادنشي س قي مت ننسذا دف ،جت او افخ ن ا  قنا

 ا  قنال

 وصل ادااض  و ام يهوق  ع كس صل اد ،جت وادنشفس  وميكل ذكهالخ يف ا مي:

اد ،جت م فسا منا ما في ك  س مجس  ص خاله اد  ا ديخ ادكخلل افي  س  خ ادنشفس  م فسا منا تي   -

 ننسذا قسخ  ادكخلل افي    خط صشعل

 م فسا كي  اسالاد ،جت م فسا كفقخلسا  س  خ ادنشفس   -

 شئخ اد ،جت ا  ادشااصس ادا ا سا وادش،ا ا اديا فسا  س  خ ادنشف   شئخ ا  ادشااصس اداس سا اسخ  سا  -

وادااق  ان كس صل اد ،جت وادنشف   شئخ ا  ادشااصس اداس سا اسخ  سا مف خ ان اد ،جت وادنشف  كالاخ 
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ادنشف    كاران   اخ ا    ا  س اخ ماخ ل م فسا اد ،جت و  كأ ر   ه يف منا اد هم ص  صالح ا ان 

 مل م فسنع ك ةهان صشخ وك م خن ا  منا اد همل

 االسرة: -6

يف مالقا  قهالخ اعن    خنضخيا ا  افقاق  قكاهص   ا ا ن خمسا  لساسا  شسش يسةخ   س ص  اصهقل او 

واداا اخن ا شرتف اخ ص  صشس ا األو م ص  ادئو ع وا حتهل الي اسفسا األو  يف   خ  اعن   والي ادا سا 

األحتخحتسا يف اجنخ  األ  خ  ومفسس يةي ا كخن األول ادذي  نفق  يسةخ ا ناخن قحتخدسا ادنشخصس، وصل  الل 

 اد هم ادشي ي صل افخ خن واديواي لا حتهل   ا  

 وكفشا ادشالقخن  ع ق  خ  ا حتهل صل وادي ل وا ال مو الخ يف ككا ل ش  سا اد هم وكاايقسل

 نحيم ذد  ق ،خ  رتكسا ا  ل ا سالمي  ع ا اكس وناع ا  ل وكذد  ميم ايهام ا حتهل ممخ دس اكر األ ه ك خ 

 ي منط اد   سا هلذا ا  لليف قحتفا  ادن   ا ا  ن خمسا يس خ  ش

 المدرسة:  -7

ا ي حتا ص   ا ا ن خمسا قحتاةخ اعن   دنقا   اظس ا نقس ادرتا  اداقخيف   سخدس ا  نف ا وا نشخقاا ك خ اهنخ 

كش س مف  كاير ا  خخ اد  اي ا  خحتا دفنالصسذل وا ي حتا ك  س ا اخين واألن  ا ادنشفس سا وا ي حتع 

جت ادي احتيل وننسذا ا حنكخم وادن خمس  ع ادش خاه ا  نف ا ا ا امل  خ ي حتا كنخ ه ش  سا وادنالصسذ وا  ة

 ادط س صل كخيا اجلاانا اد  اسا واجلا سا وا  ن خمسا واداقخيسا وادشقفسال

وا ي حتا ك  س شقع صل ادرت سا ا ق امل وغر ا ق امل وكفنخاخ كاة   قي  كار و طر يف تي ي ش  سا 

 ادنالصسذ ما س ا ي حتال
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 جماعة الرفاق او االتراب:  -8

ون،ذة  ادشقفي واجلا ي صن خ س وك،  مجخما ادهيخق وا كها  او ا احخ  ايهاما حت ة  صنقخ  ا ويكهال  

 ي ل  الل مجخما ادهيخق  ن،  كخ رالخ يف ككان ش  سا ا ناخن  خاا يف صهحفا ا هاالقال

 وسائل االعالم: -9

وهلخ قنااع خمنف ا وصنشيمل ي  ةخ ا قهو  وا ا اع وا هلي وا ناخن   نقي ص ةخ صخ   خحتاس وصخ  نااي  صشس،  فنقي 

واد  خذا وا موا  ا  ن خمسا واداقخيسا   واآل ا صسادس وكقا  وحتخلس ا مال     ه ا شفاصخن وافقخل  وا  اخ  

 هم وكقا   يو  احتةخصي يف تي ي وككا ل ش  سا الذا اد هملكس الذو األموا  وادشااصس ك  ه يف ش  سا اد 

 :دور العبادة -11

ختنفصخ مو  ادشاخمل صل تن   ا  ا ه وصل ششا أل ه ويقخ دشقسيل وم خنا اعن   واشةه مو  ادشاخمل ا اخ ي 

وا اس ادشفسخ وادك خلس وا م هل واداس ، وكقا  مو  ادشاخمل وان ا نف ض اشكخهلخ يف ك  سا اجلاانا ادهوحسا 

وا شخ ر ادافاكسا ادقاصسا، ييو  ادشاخمل كفشا مو ا الخصخ يف م فسا ادن   ا ا  ن خمسا وكشف  ا شخ ر ادي  سا اديت 

  كرف ادافام ادااي، ك خ اهنخ ك  ي اد، ر ديخ اد همل

 : سمات الشخصية:رابعا

دقي قخصض ت اما صل ادي احتخن و األحبخ  يس خ لف صاضاع اد   سا، ك خ  شنر كس صل ا ئن       

Eysenck  و كخكس Cattell و ادفذان قحتة ض قحبخ ة  يف  صل قال  اداخحاع ا شخاه ل يف مف  اد  س

 كطا ه م احتخن اد   سال  



 شخصية الفرد والفروق الفردية: الثانيالفصل 
 

31 
 

ادا ا مف  قهنخ "واصخ ص    دافام اد هم، و ص ةا  ادا ا قي   Anastasiو قي مهف  انانخفي     

  فا قو  خاسا قو ا ا ذان موا  نايب ميكل قن لنفصخ يسةخ األيهام، ين سئ  ش،ة  مل  شض، و قي 

ككان ادا ا و ا سا قو صكنااا، و ميكل قن ككان كذد   ا سا قو ان شخدسا قو صنشفقا يااقصخ ا ن خمسا 

ميكل ادقال قن ادا خن اد   سا الي كس اد  خن اداخ نا و ا ان هل، اديت  ن صخ اخ  و  خدنخيل 1صشس ال"

 اد هم، و ن سئ اخ مل غرو صل األيهام، و اديت ك ةه صل  الل حتفاكس قو ا ااقصخ ا  ن خمسا اديت  نشهض هلخل

 تي ي  شي ل و قي كااس ا ئن   شي قسخصس يذ اما صل ادي احتخن و األحبخ  دنحفسس اد   سا ،     

ادالم خ سا(، يخد   سا ا  طا ا كن سئ -ا نااخط( و  شي )ادش خ سا-قحتخحتسع دف   سا اخ:  شي )ا نطاا 

" خهليو  و اكاخع الخصش اسسخل و اداشي اد ايب قو ا طف  مل ادااق ل و الذا اد اع صل اد   سخن كارا صخ 

اداس ا قو اعن   احملسط  سل قصخ اد   سا ا  ااطا يةي   شخين صل ص كفا مي  ادقي ل مف  ادنكسصخ اداه   ص 

 2ش  سا كن صخ  خدقي ل اداه شا مف  ادنكسصخ و ا نيصخا ص  اجل خما قي قهنخ ش  سا ا ن خمسا  طاشةخل"

ادالم خ سا(، يخدش خ سا متاس ،حيخ ادا خن اد   سا دف هم، ك خ -قصخ  خد ااا دفاشي اداخين )ادش خ سا    

قال  ادشااصس ا   هل يف حتفام اد هم، و يخمفسنس ا  ن خمسا، و الي م دا مف  و ام اضطها خ قو كشنر صل "

 فس، و    شين قن ككان صهضخ، حست جنيالخ متسئ ادشي ي صل األيهامللل قصخ قال  صخ  شر م ةخ كا ا يةي 

ةي ك ر ،  اد هم ادذي مينخف قصخ اد   سا ادالم خ سا ي 3اد هيئل، و قفا اد ر و ادناكه، و ان غخل اداخلل"

 خ كئان و ا حتنقها  اد  اي و ادقي ل مف  اداسطهل يف ادنقفاخنل و قاا  ادشف خ   طفقان مف  ادش  ه األول 

                                                            
 .123، ص 0222، المكتبة الجامعية االزريطة، اإلسكندرية، ، الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصيةفوزي محمد جبل  1 

 .21، ص 0220، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، السلوك التنظيمي و إدارة الموارد البشريةعبد الغفار حنفي،   2 

 دراسة، اثر بعض السمات الشخصية و النفسية على الدافعية لالنجاز لدى المراهق المتمدرسفاطمة الزهراء بوجطو،   3 
، جامعة الجزائر، كلية العلوم غير منشورةالمدية، رسالة ماجستير  بوالية ثانوي األولى السنة تالميذ من عينة على ميدانية

 .82، ص 8002اإلنسانية و االجتماعية، 
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)ادالم اسا( احت  : اد ،جت ادا ياين قو قال األنخ و مف  اداخين: اد،شصخ ادا ياين قو ادش خ سا و قحسخنخ 

 ا ن شخدسال

رل اديت  نأ ه اخ اد هم واديت  شفس قكاه حتشخمل وادنئا  صل غرو الي كف  اديت كنا   خدن خؤل ،ن اجلاانا ادكا   

وا هونا وادقي ل مف  ادنااي  وادناافن ادشخ  ي وكذا  قا اآل ه ل دس، قصخ مي  ا هونا ومي  ادقي ل مف  ادنااي  

 مث اخن خض صاناخ و  و     نسلوكذ ذ  ادناافن ادشخ  ي واد  اي ينذشفس اقس  ضخ مل م فس، وصل 

ك خ قن ال ةخم قيةهام  ن سةئون     ةسا انطاالسةا، ك ةةه صالحمةةخ صةل  ةالل ك ةهيخهت  صة  اآل ةه ل، وادك  ةا     

اديال ةةا يف و ةةاالة ،  س  ةةخ ال ةةخم قيةةهام  ن سةةئون     ةةسا ا ن خمسةةا، كف ةة  يف و ةةاالة  ادا خشةةا واداةةشخمل، 

همةةهع يسةةةخ اد ةةهم مو ا كاةةرا يف ككا  ةةةخ، وقةةي كشةةام ألحتةةاخ  و ا سةةا، يةةةذو اد ةة خن هلةةخ كوكفشةةا اداس ةةا ادةةيت ن ةةأ و 

 كأ ر يف ادهضخ مل افسخل و خدنخيل ادهضخ مل ادش س ومف  ا    ا اديت  ش س اخل 

اد ةهم ا اخمئ وا  خالخن وا ااقصخ اديت  كنااةخ ك خ قن دقس  اد هم كأ ر كار مف  حتفاكس، يةي متاس  ذد       

مةةل  ه ةة  صشنقياكةةس ادي  سةةا و اداسخحتةةسا ادةةيت ل،ةة  هلةةخ يف صكةةخن كاا ةةيو، وكةةذا ا كناةةاخن اف،ةةخ  ا األ ةةهخ 

حتاا  ص ةخ صخ  كنااس يف اعن ة  ادةذي  شةسش يسةس قو صةل اعن شةخن ادةيت  ئو الةخ، قو   نقةس ،دسةةخ، وختنفةصخ ادقةس  

فةصخ األاسةا اد اةاسا هلةذو ادقةس  صةل تن ة  ،  ن ةه، وقن اديت  اش  اد هم ،  ،شةاخمةخ يف تةخل ادش ةس، ك ةخ ختن

ك خمس اد هم ص  ادشااصس ا  ن خمسا و اداس سا وادشااصس اداقخيسا اف،خ  ا  يم حتفاكس ادذي  كان احسحخ كف ةخ 

قةةخن اك ةة  م فةةس صةة  الةةذو ادقةةس  ادةةيت  شنقةةيالخ، وق هفالةةخ افه ةةا وا  نكةةخ  وان ةةياع و ا حتةةنقالدسا وادنشةةخون وكةةذا ،ك

 ادش سل
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 خامسا: معايير الشخصية السوية:

انطاخقةةةس او يف  هو ةةةس مفةةة  صشةةةخ ر الةةةا اد ةةة ف ادةةةذي  كةةةان وامسةةةخ  يوايشةةةس، حتةةةاا  يف  يان اد ةةة ف اداةةةا 

اجل خمةةا، قي انةةس    ةةخع هلةةخ ألهنةةخ كاساةةس وككخي ةةس، او لةةها مفسةةةخ ألحتةةاخ   قةةي الخ و كةةان وامسةةخ اةةخ، اصةةخ ا ةةه ض 

يةا حع  اا    ئع ا   ياع ن اس واأل ه ل يس خ  ن س  أالياف مةل  ه ة  صسكخنسئصةخن ادنر ةه وا حتةقخطللل 

ا دكس سكسعل يخد  ف ادااي الا ادذي  انطس  ان  شن ي مف  ا  ه ل، وان  والذا اسياع اصه صأداف ديخ

ككةةا ل مالقةةخن ش  ةةسا و سقةةا، والةةا ، والةةا ادةةذي  اةةنطس  اكناةةخ  وكشفةة  ادقةةي ل مفةة  ،دةةسة  شةةرتف حبخ نةةس 

 1ادذي  اة  يف  يصا انناخنسا مخصا، ي،ال مل مجخمنس، وذد  يف حيوم اصكخنسخكس  خدطا ل

او ادشخم ةةا الةةي اد   ةةسا ادةةيت  نطةةخ   حتةةفاكةخ صةة  اداةةفام ا ةةأداف دف ةة ف ادشةةخمي قي  يخد   ةةسا اداةةا ا

 كةةةان حتةةةفام اةةةخحا اد   ةةةسا اداةةةا ا حتةةةفاكخ صأدايةةةخ وممةةةخ ال دفاةةةفام ادغخدةةةا يف حسةةةخل غخداسةةةا اد ةةةخ  حبسةةةت 

 2 كان حتشسيا وصناايقخل

اداةا ا او ادشخم ةا، و  ةكس  حخول ادشي ي صل اداخحاع يف تخل اد   ةسا تي ةي ممسةئان و  ةخلف اد   ةسا

 3مخ  ميكل ح ه صشخ ر اد   سا اداا ا يف:

 ل خألصلششا  كخيف  -

 م  ا صشقادا صل كقامي ادذان )ا حتنا خ (ل -

 االياف واقشسا يف افسخلل -

 اك خل يشخل  خدااق ل -

                                                            
، الجزء الثاني، المكتب الجامعي الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي: التحليل على مستوى الفرديمحمد الصيرفي،  1 

 .323-322 ص ، ص0222، اإلسكندريةالحديث، 

 .302، ص مرجع سابقفاروق عبده فليه،   2 

 .22، ص مرجع سابقمحمد الصيرفي، 3 
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 ككخصس و اخن اد   سال -

 ادقي ل مف  ادنشف  صل اسرلل -

 كفقخلسا ص خحتاال -

 ان شخدسا صشقادال -

 ل مف  اشاخع حخ خن اجل خما، ص  م  خن صخ صل ادنحه  صل اجل خما )قي اد هم ا(لادقي   -

  غاخن  اي ا غر صاخدغ يسةخ، ص  ادقي ل مف  اشاخمةخ يف اا ل صقاادال  -

 سادسا: تأثير الشخصية على السلوك التنظيمي:

يف مجس  اعخ ن، وص ةةخ حتةفام ا يةهام يف  ا  خالخن ادافاكسا داليهامان اد   سا كفشا مو ا صة خ يف تي ي 

ص   ةةخهت ، ا  ةةخ  قمالةةة  داظةةخل ة ل يشفةة  حتةةاسس ا اةةخل قةةي  كةةان اداشةةي ا  ن ةةخمي دف ةةهم نخ ةةخ مةةل كةةخ ر اداس ةةا 

ا  ن خمسةةةا ا صةةةه ادةةةذي  ةةة شكس مفةةة  حتةةةفاكس يف ادن  ةةةس ، وقةةةي  أ ةةةذ شةةةكس ،مطةةةخ  قودا ةةةا وااسةةةا دفذاانةةةا 

  حاةةةخ  صنطفاةةةخن ادش ةةةس ن اةةةس، او قةةةي جنةةةي كةةةخ ر اداشةةةي ادشقفةةةي مفةةة  اد   ةةةسا ا  ن خمسةةةا يف ادش ةةةس مفةةة

دن صخ حتفام اد هم  خمطخ  قودا ا دفن كر وادي احتا وادنحفسس  نطفاخن ادش س صاس اختخذ ادقها ان، او ادن طةسط 

 1لللاخل

يةخ يهام ادةذ ل دةي ة   غاةا يف ك خ ك ا  قاسا م احتا اد   سا صل ادن ا   خ منةخط اداةفاكسا داليةهام يف ا    ةال 

اصةةنالم اداةةفطا واداةةسطهل وادنةةخ ر يف ا  ةةه ل ميسفةةان ا  ادن ةةهف صةة  ادغةةر  أحتةةفا  صغةةخ ه مةةل ا يةةهام ادةةذ ل 

دي ة   غاةا يف ان  كانةاا صهؤوحتةعل دةذد  يةخن ا ةي ه اد شةخل الةا ادةذي  ةخول صشهيةا  اسشةا ش  ةسا صهؤوحتةسس 

يف صااقصخ م فسا حميملل و  كقن ه م احتا اد   سا مف  ا ي ه ل يحاةا،  ن ذد   نس  دس ادن ا   افاكة  

                                                            
 .303، ص مرجع سابقمحمد الصرفي،  1 
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ومنخ هت  اداخحاع ق ،خ يف تخل ادافام ادن  س ي حست هتيف م احتخهت  ا  ادن ا   خجلةي ونامسةا األما  وك سنةس 

  1لصشفاصخن مل اد   ساوقها  قاال وظس ا صشس ا وظخالهل ادغسخ  ومو ان ادش س وذد   خ من خم مف  

يخد   سا صاضاع  اخمي ا ي ه ل وادشخصفع مفة  يةة  كسةصخ ان ا كانةخن واس ةخلف اد   ةسا هلةخ   

اداةفس ،  دةدما مف  حتفام ا يهام ما ةس قم ةخهل ، والةا يةة  ضةهو ي دن كةع ا ةي ه صةل كا سةس ا هؤوحتةع  كأ ر

يف صااقةصخ م فسةا حمةيمل وادن اة  اةخ،  يف شهيا ش  سا اد هم قاسا  خدقةي  ادةذي  نةس  دف ةي ه صشهيةا حتةفام اد ةهم

وكشنر اد   سا صل اال  ادش خاه اديت كنس  ية  ادافام انناخين يةي كش ةس مفة  ك اةر وشةه  صكانةخن كةس 

يهم و خدنخيل ادن ا   خدافام ادذي  قةا   ةس   ةخ ا مفة  صكانةخن اد   ةسا، وان صشهيةا ا ةي ه ا اةاقا  خس ةخلف 

ي س متك س صةل ادن اة  صاةاقخ  خدن ةهيخن و موم األيشةخل ا  نف ةا يف ا    ةا، و خدنةخيل ادشخصفع د دديهاماد   سا 

  انطس  ان  نحك  يف حتفاكسخهت  وك هيخهت  وي  اد هوقخن اد هم ا  ةع ش  ةسا كةس يةهم صة ة ، وصةل اد،ةهو ي

اس ةةخلف قي انةةس ان  شةةهف ا ةةي ه ان اد ةةهم  ن ةة  صةة   قسةةا ايةةهام ا    ةةا يف اس ةةخلف ولنفةةصخ صشةةة  يف  شةةض 

ميكةةل ان ككةةان ال ةةخم   ةةخلف ص ةةرتكا، يةةس كل ان ككةةان ال ةةخم   ةةخلف  اسشسةةا دف ةة ف ككةةان صشةةس ص ةةذ 

ادةةةا مل، وال ةةةخم   ةةةخلف كةةةأمي صةةةل  ةةةالل كةةةأ ر اداس ةةةا مفةةة  اد ةةةهم قي اهنةةةخ ككةةةان ننسذةةةا ك ةةةخمالن وضةةةغاط 

      2صفع  خ    الوص  هان، والذا  يو و حتس مي ا  كاخ ل يف األمنخط ادافاكسا دديهام ادشخ

 

                                                            
 .310، ص مرجع سابقمحمود سلمان العميان،  1 

، مجلة سوسيولوجية المستخدمة في قياس وتشكيل سلوك العمال التنظيمي-اهم المحددات السيكويوسف عنصر، ناجي ليتيم،  2 

 .312، ص 0232الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، العدد السابع، 
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 تمهيد

على غرار االدراك الذي يعترب العملية يتأثر السلوك التنظيمي بالعديد من العوامل واحملددات الفردية 

باملنظمة، واليت تؤثر بدورها  نيالعامل لألفرادالسلوكية األوىل اليت تفتح الباب امام إمكانية حدوث سلوك معني 

جمموعة القيم واملبادئ  يف ظل، واالفراد واملواقف واجلوانبهم حنو العديد من القضايا ومشاعر  ماجتاهاهت على

 م.سرتسةة لدي املهبا و  وناليت يؤمن

 أوال: االدراك:

داخل وخارج  من اجلوانب اليت تتعلق حبياة االنسان كثريتعترب عملية االدراك عملية أساسية ورئيسية يف  

 وتفكريإضافة إىل أمهيته يف مجيع العمليات العقلية من تذكر  ،وغريهااالجتماعية  كالتعلم والتفاعالت ،املنظمة

، ويعد االدراك ثان العمليات العقلية دقيق للمشكلة فال تتم هذه العمليات بال إدراكوحتليل واختاذ القرار، 

عترب االدراك من كما ي،  املادية واالجتماعية  ا الفرد مع املثريات البيئية احمليطة به بعناصرهامعاملعرفية اليت يتعامل 

 .املنظمةالعاملني بسلوك  وإدارةيف ف م  األساسيةالعوامل 

 مفهوم االدراك: -1

 املنتقاة من البيئة احمليطة، وبعبارة أخرى فإن)املعلومات(  املثريات وتفسرياالدراك هو عملية اختيار وتنظيم 

عملية  ف و باختصار املعلومات اليت يتم اختيارها وتنظيم ا من واقع البيئة احمليطة، تفسرياالدراك هو عبارة عن 

 األشياءأي أن الفرد هنا يكتشف ويالحظ وينتق  ينا.فكرية تشمل انتقاء املعلومات واعطاءها معىن مع

املعىن الذي يعتقده به ويف م ا ويفسرها ويعطي ا  املةتلفة املوجودة يف البيئة احمليطة واملتغريات واملثريات
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 واألحداث شياءلأل وتفسريهببساطة هو ف م الشةص  فاإلدراك صحيحا ومناسبا من وج ة نظره اخلاصة،

 .1املنتقاة اليت تدور من حوله

االدراك على انه عملية ذهنية ومعرفية متكننا من ف م وتفسري ما حييط بنا.  Kreitnerوعرف كرتنر 

االدراك على انه جمموعة من العمليات يستطيع الفرد من خالهلا ان يعي  Moorheagوعرف مورهيد 

فقد عرف االدراك  Claserاملعلومات الواردة من البيئة حبيث يكون قادرا على ف ماه وتفسريها. اما كالسر 

واس. وعرف على انه العملية اليت يتم من خالهلا إعطاء معان للمثريات اليت ال حصر هلا الواردة للدماغ عرب احل

االدراك على انه العملية اليت يتم من خالهلا اختيار وتنظيم وتفسري املثريات واملعلومات  Ladlowالدلو 

 2الواردة للدماغ عرب احلواس وفق نظرة الفرد اىل احلياة وخلفيته حول هذه التغريات واملعلومات.

مفاهيم يستند الي ا االنسان يف اختيار و فاالدراك هو عملية استقبال املثريات وتفسريها واعطائ ا معان 

 السلوك املناسب. وتسرتكب عملية االدراك من االيت:

 الشعور باملثريات واستقباهلا من خالل احلواس اإلنسانية. -

حتويل الشعور اىل معان ومفاهيم يف ضوء اهداف االنسان وخرباته والبيئة املادية واالجتماعية اليت  -

 يعيش في ا.

 3املدركات واسسرتجاع ا وتعديل ا حسب احلاجة ويف ضوء ورود احاسيس جديدة.تنظيم واختزان  -

 خصائص االدراك: -2

 1:اليت ميكن اجيازها فيما يلياخلصائص من دراك جممموعة اال ظاهرةتتميز 

                                                            

ص  ،3102صنعاء ،  جامعة العلوم و التكنولوجيا للنشر، ،السلوك التنظيمي منصور محمد اسماعيل العريقي،  1 

32. 

، المكتب الجامعي الحديث، الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي: التحليل على مستوى الفرديمحمد الصيرفي،  2 

 .373، ص 3112، اإلسكندرية

 .031-033، ص ص مرجع سابقفتحي احمد ذياب عواد،  3 
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اهنا تتميز باالستقرار أي ان االدراك ال يتغري بتغري موقع املنبه اخلارجي او حبركته، فالرداء األبيض اللون  -

 يظل كذلك حىت اذا نظرنا اليه يف الظالم الدامس.

احلسية أي اننا ننظر اىل االحداث يف شكل جمموعات واضحة وليس  لألحداثاهنا تتضمن تنظيما  -

 ونة مع بعض ا البعض.على اهنا جمرد احداث متك

اهنا تعمل وفقا لالختيار الشةصي أي ان الفرد مييل اىل السرتكيز على خصائص معينة دون األخرى يف  -

 ذات الشيء.

 اهنا تربز املف وم الكلي للشيء أي اهنا اما تربز خصائصه مجيعا أوال تربز أيا من ا على االطالق. -

ملية تفسري املنبه الذي تعرضوا له تفسريات خمتلفة وبطرق اهنا تتميز باملرونة أي ان االفراد يقومون بع -

 متفاوتة بسبب اختالف الدوافع واحلاجات والرغبات لدي م.

اهنا قابلة للتحول دون تشويش للصورة االصلية أي اننا اذا حركنا صورة لطفل حبيث يصبح الراس  -

الصورة االصلية وهي اهنا الزالت فان ذلك ال يغري من معىن متم ا اىل األسفل و االرجل اىل األعلى 

   صورة لطفل.

 :العوامل المؤثرة في االدراك -3

بالفرد وبعض ا بالبيئة  تتأثر فاعلية االدراك ملةتلف األفراد بعدد من العوامل اليت ترتبط باملدرك ذاته وبعض ا

 .اخلارجية

 2العوامل المتعلقة بالمثيرات:   -أ

 حجم الظاهرة او المثير Size:  لفت  حمم الظاهرة او املثري كبريا كانت قدرته علىكلما كان

 .انتباه اآلخرين اكرب وادراكه من قبل م أعمق وأدق
                                                                                                                                                                                    

 .372، ص مرجع سابقمحمد الصيرفي،   1 
2 Kotler et Keller, Marketing Management, Edition Prentice Hall, U-S-A,2006, p58. 
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 شدة المثير وقوته  Intensity:  يف لفت أكثركلما زادت قوة وشدة املثري اخلارجي كان 

 .اشارة من الصوت الضعيف وهكذا أكثرحيث ان الصوت العايل  ،االنتباه واالدراك

  التباينContrast: اثارته  ويعين ذلك كلما كان املثري خمتلفا عن احمليط الذي يتواجد فيه كانت

 .وادراكه اكرب, حيث ان الضوء يلفت االنتباه حينما يكون الظالم دامسا

 التكرار Répétition : ويعين ان تكرار حدوث املوقف بشكل مستمر يدعو للفت االنتباه 

 .اكرب من حدوثه مرة واحدة

 تالحركا Motion : او غري  ان حركة املثري وسرعته تؤدي جلذب االنتباه اكرب مما لو كان ساكنا

 .متحرك

  1العوامل الذاتية للفرد: -ب

 الخبرة المتراكمة Expériences : تؤثر خربات الفرد املسرتاكمة والسابقة يف سرعة ادراك 

 ،الوظيفية ملوقف معني يف حياتهللمواقف والصور املةتلفة بيسر وس ولة اذ ان الفرد الذي تعرض 

 .مثال جممرد حصوله ما مياثله بالصورة يلفت انتباه وحيدد ادراكه له

 الحاجة الفردية Individuel Need : تلعب احلاجة والدوافع دورا اساسيا يف حتديد 

حلاجة يشعر با مدركات االفراد كما يتم يف ضوئ ا تفسري املواقف والصور واالشياء بدقة, فالفرد الذي

غالبا ما تلفت انتباه نظره واألجور اقتصادية او مادية معينة فان التعديالت احلاصلة يف سلم الرواتب 

 .وانتباهه حنو القرار او قانون التعديل املعني

 الشخصية Personality : يف  تلعب شةصية الفرد وبناؤها وتكوين ا وخصائص ا دورا واسعا

من املديرين   لسن خيتلفون يف ادراك م للمواقف واالشياء والصوراالدراك, حيث ان املديرين صغار ا
                                                            

ع، عمان، دار اثراء للنشر والتوزي ،مفاهيم معاصرة :السلوك التنظيمي ،اللوزيموسى خضير كاظم الفريحات و  1 

 .003ص  ،9002
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بالتأثري على املدركات   كبار السن وكذلك العوامل االخرى املرتبطة بالشةصية ذات دالالت واسعة

 .ومعتقدات الفرد كالسرتتيب الفسيولوجي للمسم وقدراته العقلية والذهنية واجتاهات

 النسق اإلدراكي Perceptuel : هبا  ما يتم ادراك االفراد يف املنظمة نفس ا اليت يعملون غالبا

يعملون به فان  بصورة متشاهبة للمواقف احلاصلة اال ان مدركاهتم متباينة وفق طبيعة احمليط الذي

باملعدات واملكائن واملادة  مشكلة تدين اجلودة مثال يراها مدير االنتاج من زاويته الفنية واملتعلقة

العاملني او النقص هبم. بينما يراها  فيما يراها مدير االفراد بسبب اخنفاض كفاءةاالولية ...اخل. 

ولذا فان احمليط الذايت  ،املتطورة وهكذا مدير التمويل بسبب عدم استثمار التقنيات والتكنولوجية

 .لوجود الفرد دور اساسي يف حتديد مدركاته وهكذا

  1:الخارجية قف والبيئةاالعوامل المتعلقة بالمو   -ت

اساسيا يف مدركات  مما ال شك فيه ان البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واحلضارية تلعب دورا

واملؤسسات التعليمية والسرتبوية دورا ال يقل  االفراد للمواقف والصور واالشياء املةتلفة وتلعب البناءات االسرية

حيث ان التكوين االويل لبناء الشةصية وتدعيم القيم  ،املةتلفة ل البيئيةامهية بالتأثري عن سواها من العوام

 واملعتقدات امنا هي عطاءات اساسية ينمو علي ا الفرد وتصقل شةصيته واهتماماته واالعراف واالجتاهات

للفرد واليت من  الشةصية املستقبلية وان االسرة والبيئة السرتبوية والثقافية غالبا ما تضع اللبنات االوىل يف تكوين

 .اليت يثبت علي ا ذاته يف املاضي خالهلا يستطيع ان حيدد املدركات وابعادها املةتلفة وفق الصور

 مراحل عملية االدراك: -4

 2متر عملية االدراك بأربعة مراحل او خطوات رئيسية هي:

                                                            

 اإلسكندرية، ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،مدخل بناء المهارات :السلوك التنظيمي ،احمد ماهر 1 

 .03ص ، 3102

 .027-021، ص مرجع سابقاحسان دهش جالب،  2 
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 االنتباه االختياري/القدرة على الفهم:  -أ

يواجه االفراد كما كبريا من املنب ات البيئية املادية او االجتماعية. وملا كان هؤالء االفراد ال يستطيعون ف م ا 

واستيعاهبا مجيعا، فاهنم يلمؤون اىل اختيار بعض من ا ويعريونه االنتباه وهو ما يعرف باالنتباه االختياري 

Selective Attentionملعىن يعرب عن عملية اإلحساس الشعوري بشيء ما . واالنتباه االختياري هبذا ا

على املعلومات القادمة من البيئة او من الذاكرة. ويف هذا اجلانب تشري او شةص ما، فاالنتباه يسرتكز على 

)مثال املالبس ذات األلوان  Salient Stimuliالدراسات اىل ان االنتباه اول ما يعار اىل املنب ات البارزة 

الرباقة او اجللوس فوق املنضدة ..اخل(، كما تشري دراسات أخرى اىل االفراد يولون املعلومات ذات الطابع 

 السليب اهتماما اكرب قياسا جمثيالهتا ذات الطابع اإلجيايب.

 الترميز والتبسيط: -ب

ة، فالسرتميز يكون ضروريا يف هذه املرحلة. والسرتميز من الواضح ان املعلومات ال ختزن يف الذاكرة بصيغت ا االصلي

عملية تفسري او ترمجة املعلومات اخلام اىل صور ذهنية ترتب على هيئة تصنيفات معرفية يشري اىل 

Cognitive Categories  لكل تصنيف من ا امسا معينا )مثال افراد، نباتات، حيوانات ..اخل( وانسيبية

ذهنية للشيء(. فمثال هناك انسيابية معينة لعملية احلصول على الطعام يف )صورة  Schema)نظام( خمططة 

املطعم اذ جيب ان يدخل الزبون اىل املطعم ويبحث عن مكان غري مشغول ومن مث ينتظر مقدم اخلدمة كي 

ان يصل يعطيه الئحة باالكالت اليت يتعامل هبا املطعم كي خيتار من ا مث ينتظر فسرتة معينة العداد الطعام وما 

 اليه الطعام حىت يبدأ باالكل وعند االنت اء يغادر املطعم بعد ان يكون قد دفع الثمن مقابل ذلك.

  الخزن واالحتفاظ:  -ت
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تتضمن هذه املرحلة عملية خزن املعلومات يف الذاكرة الطويلة املدى، والذاكرة الطويلة األمد هي عبارة عن 

من وحدات متصلة بعض ا بالبعض االخر غري اهنا متمايزة عن بعض ا البعض. لذلك تظ ر  حمرة تتالف

( Compartments or wingsالذاكرة طويلة املدى على اهنا مكونة من ثالثة مقصورات او اجنحة )

 تتضمن بدورها اصنافا من املعلومات حول االحداث او الدالالت او االفراد.

 االسترجاع واالستجابة:  -ث

يتم اسسرتجاع او استدعاء املعلومات من الذاكرة طويلة املدى عندما يتعرض االفراد اىل منب ات تعرف جمفاتيح 

تسمح لالفراد بتذكر األشياء املنسية، كما تستدعي املعلومات من الذاكرة  Retreival cuesاالسسرتجاع 

 أن موضوع ما.طويلة املدى يف حالة حاجة االفراد اىل اصدار حكم او اختاذ قرار بش

 

 ثانيا: االتجاهات:

اهتم العلماء واملفكرين جموضوع االجتاهات نظرا لكونه من املوضوعات الرئيسية يف علم النفس 

وتصرفات العامل داخل  . فاالجتاهات تعترب أهم عامل مؤثر على سلوكاتوالسلوك التنظيمي االجتماعي

املنظمة، وبالتايل فان حتديد ومعرفة اجتاهات العاملني داخل املنظمة يعترب من األمور الضرورية ألي تنظيم، 

 فاألفراد العاملني يكون لدي م اجتاهات معينة حنو وظائف م و حو رؤسائ م وحنو فلسفة وسياسة املنظمة. 

 مفهوم االتجاهات: -1

 ولقد كان اإلجنليزية، اللغة يف" Attitudesملصطلح " عربية ترمجة "االتجاهات " مصطلح إن

 يف   "1862عام " يف وذلك استةدمه، من ( أولH. Spencerسبنسر ) هربرت اإلجنليزي الفيلسوف
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 النفس علم يف استةدامه واتسع ، 1909 سنة النفس علم جمال يف ". وظ راألولى المبادئ" كتابه

 حتديد يف ولدورها الباحثني، من الكثري يف نظر املوضوع هذا يكتسي ا اليت لألمهية ونظرا األجنلوسكسوين،

 يف الشروع قبل من ا البد أوىل كةطوة االجتاهات فإن خمتلف النشاطات، يف األفراد لدى النماح مستوى

 .تغيريه أو تعديله

إىل أن االجتاهات ال اختلف العلماء حول حتديد مف وم موحد لالجتاهات، ويرجع سبب ذلك وقد   

ميكن مالحظت ا بأسلوب مباشر ولكن ميكن استنتاج ا من خالل جمموعة االستمابات العاطفية والتصرفات 

الظاهرة من الفرد أثناء مواج ته ملواقف أو أحداث أو ظروف معينة من واقع بيئته اليت يتفاعل مع ا، وتعترب 

ت واملعلومات اليت تساعده على تكوين اجتاهاته اليت تتكون نتيمة بيئة الفرد احمليط الثقايف الذي متده بالبيانا

تفاعل األفكار واملعتقدات والعادات والقيم اليت اكتسب ا الفرد يف تلك البيئة احمليطة باختالف أنواع ا و اليت 

أ تكون عامل م م ومؤثر حقيقي على حتديد اجتاهات الفرد خاصة واجملتمع بصفة عامة حنو أي موضوع ينش

 عند الفرد.

ويتفق بعض العلماء على أن االجتاهات هي تنظيم متناسق من املفاهيم واملعتقدات والدوافع لدى الفرد 

بالنسبة لشيء حمدد ف ي متثل وج ة نظر الفرد لشيء حمدد ملوضوع او مكان او شةص معني وعليه فان 

ول السلوكية اليت تنمو يف الفرد باستمرار منوه االجتاهات هي نظاما متكامال متطورا من املعتقدات واملشاعر واملي

وتطوره وختتلف باختالف املواقع والطرق اليت يوجد في ا ويلعب اإلدراك دورا هاما يف حتديد األشياء اليت يكون 

 1اإلنسان اجتاهاته بالنسبة إلي ا.

                                                            

، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، التنظيمي بين النظرية والتطبيقالسلوك شعبان علي حسين السيسي،   1 

 .001، ص 3112
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أو األنشطة. وقد وتعرف االجتاهات بأهنا مشاعر الفرد جتاه األشياء، احلوادث أو األشةاص اآلخرين 

 1تكون هذه املشاعر اجيابية او سلبية نتيمة عملية التعلم على مدى فسرتة من الزمن.

االجتاه بأنه شعور أو حالة استعداد ذهين، اجيابية أو سلبية، مكتسبة  Gibsonويعرف قيبسون 

 2لناس واألشياء واملواقف. ومنظمة من خالل اخلربة والتمربة، والذي حيدث تأثريا حمددا يف استمابة الفرد حنو ا

ويعرف كاتب أخر االجتاه بأنه توجه واستعدادات مسبقة للتصرف بطريقة معينة، يكتسب ا الفرد عرب 

سنوات التنشئة االجتماعية الطويلة يف األسرة، ومجاعات الزمالة، واملدرسة واجلامعة والنادي وخمتلف املؤسسات 

 3االجتماعية.

 نستنتج من التعاريف السابقة لالجتاهات ما يلي:   

 االجتاهات هي خربات ذاتية. -

 االجتاهات هي خربات لبعض القضايا أو املوضوعات من حيث البعد التقييمي. -

 االجتاهات تتضمن حكما تقييميا. -

 االجتاهات ميكن أن يعرب عن ا من خالل اللغة. -

 مدركة بالعقل. تعبريات االجتاهات تكون يف األساس عقلية أي -

 االجتاهات مف وم يتطلب وجود أشةاص تصل إلي م و يف موهنا و يتعاملون مع ا. -

 يستطيع األشةاص املةتلفون أن يتفقوا أو ال يتفقوا يف اجتاهاهتم . -

                                                            

، دار الفكر، عمان، السلوك التنظيمي: مفاهيم و اسس سلوك الفرد و الجماعة في التنظيمكامل محمد المغربي،   1 

 .022، ص 3101

، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ات االعمالالسلوك التنظيمي: سلوك االفراد والجماعات في منظمحسين حريم،  2 

 .12، ص 3111

 .12، ص نفس المرجعحسين حريم،   3 
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الناس الذين حيملون اجتاهات خمتلفة حنو موضوع معني سيةتلفون فيما سيعتقدون صح او خطأ حنو  -

 ذلك املوضوع.

 ت مرتبطة بالسلوك االجتماعي.االجتاها -

مما سبق عرضه من أراء خمتلفة للعديد من العلماء حول تعريف االجتاهات ميكن القول أن االجتاه حالة من    

االستعداد العقلي و العصيب تظ ر لدى الفرد من خالل التمارب و اخلربات و املواقف اليت مير هبا و تؤثر عليه 

عات حمددة و جتعله حيبذها أو يرفض ا، و قد يضفي علي ا معايري سالبة أو باملوافقة أو الرفض حول موضو 

موجبة ختتلف درجت ا حسب قوة رغبته أو عدم رغبته في ا. و قد تكون هذه االجتاهات اجيابية مثل احلب و 

 الصداقة و االحسرتام، كما قد تكون سلبية مثل الكراهية و النفور و اإلساءة إىل اآلخرين.

 االتجاهات:خصائص  -2

 1:فيما يلي عرض أهم اخلصائص اليت تتميز هبا االجتاهات ميكن  

االجتاهات مكتسبة وليس وراثية: مرتبطة جمثريات ومواقف اجتماعية ويشسرتك عدد من األفراد أو  -

 اجلماعات في ا.

 ة.االجتاهات ال تتكون من فراغات ولكن ا تتضمن دائما عالقة بني فرد وموضوع من موضوعات البيئ -

 االجتاهات ختتلف وتتعدد حسب املثريات اليت ترتبط هبا. -

توضح االجتاهات وجود عالقة بني الفرد وموضوع االجتاهات، ويغلب على االجتاه الذاتية أكثر من  -

 املوضوعية.

 االجتاهات من ا ما هو واضح وظاهر ومن ا ما هو غامض. -

                                                            

 .71، ص مرجع سابقعبد المجيد عبد الفتاح المغربي،  1 
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 موجب واألخر سالب أي التأييد املطلق أو املعارضة املطلقة. أحدمهايقع االجتاه بني طرفني مقابلني  -

االجتاه له صفة الثبات النسيب ولكن من املمكن تعديله أو تغيريه، فإذا كان قويا فيمكن التدخل  -

 لتةفيف حدته، وإذا كان ضعيفا ميكن تنميته وتغيريه ولكن يف كلتا احلالتني حيتاج جل د كبري. 

 

 االتجاهات:مكونات )عناصر(  -3

 االعتقاد هذا أن إال واحد بعد ذو وأنه بسيطة، طبيعة ذو االجتاه أن طويلة لفسرتةو  السائد االعتقاد كان

 بناء ذو أنه نتائم ا أكدت واليت االجتاه حول أجريت اليت الكثرية الدراسات بعد الباحثني لدى حاليا تغري

 الشعور يتمنب حىت الفرد لدى املكونات هذه اتساق وجوب وأكدوا بل مكونات. أو عناصر ثالثة من مركب

وفيما يلي  املكون السلوكي.، املكون العاطفي/ االنفعايل، املكون الفكري/املعريف هذه املكونات هي: .بالقلق

 شرح ملعىن مكونات االجتاهات كما يلي: 

 المكون الفكري أو المعرفي: -أ

حنو موقف معني أو حدث ما، ويتشكل من يعرب هذا اجلانب عن مدركات ومعتقدات الفرد    

معلومات وأراء الفرد عن موقف معني واليت تتأثر باألفكار واملعارف واملشاهدات والتفسريات املنطقية للعالقات 

املوجودة يف البيئة احمليطة، وبالتايل فانه لن يكون للفرد أية اجتاهات حيال أي موضوع إال إذا كانت عنده أوال 

 عرفة وإن كانت صحيحة وغري دقيقة إال أهنا متثل جزء ضروري ومكون أساسي لالجتاهات.وقبل كل شيء م

 المكون العاطفي أو االنفعالي: -ب

يعرب هذا املكون عن شعور الفرد بالنسبة ملوقف معني أو شيء ما، وقد يكون هذا الشعور اجيابيا أو 

سلبيا وقد يكون قويا أو ضعيفا، ويشري هذا املكون إىل مشاعر الفرد وعاطفته، وعادة يتم اكتسابه من مصادر 
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الفرد من موضوع ما جيب أن يربط هبا خمتلفة كاألسرة والزمالء واجلماعات. ويعين ذلك أن الفكرة اليت كوهنا 

 شعور ما حياهلا، وأن هذا الشعور لن يتكون إال إذا تكونت الفكرة أوال.

إن طبيعة الشعور الذي يتولد حيال موضوع ما يتوقف على طبيعة العالقة بني هذا املوضوع وبني األهداف    

جتاه أي موضوع، إذا كان ذلك يؤدي بدوره إىل  األخرى اليت يراها الفرد هامة. لذلك فان الشعور يصبح اجيابيا

 حتقيق أهداف أخرى، والعكس صحيح.

 المكون السلوكي: -ت

يعرب هذا املكون عن ميل الفرد للتصرف بطريقة معينة جتاه موقف حمدد، ويعكس هذا اجلانب حمصلة 

ك جيب السرتكيز على هذا االجتاه الكلي للفرد ألنه يالحظ من خالل جمموعة تصرفاته و اليت متثل سلوكه، و لذل

 اجلانب عند قياس و حتديد االجتاهات داخل املنظمات.

وهكذا يشري املكون السلوكي إىل انه إذا توافرت لدى الفرد املعرفة جموضوع ما، مث تالها تولد شعور 

 أم سليب( حياهلا، فانه يصبح أكثر ميال إىل أن يسلك سلوكا حمددا جتاه هذا املوضوع. )اجيايبحمدد 

امليل للسلوك، فالعنصر الفكري هو العنصر الذي  -املشاعر -إذن لالجتاه عناصر ثالث هي: الفكرة

ميثل العقيدة أو التفكري العقالين املستند إىل حتليل األسباب والعالقات بأسلوب منطقي، أما عنصر املشاعر 

حب وكراهية مثال بالنسبة حملل فيعرب عن اجلانب العاطفي غري العقالين والذي يعكس ما حيمله اإلنسان من 

االجتاه بغض النظر عن التحليل املوضوعي، أما عنصر امليل إىل السلوك فيعرب عن مدى استعداد اإلنسان 

 للعمل والتصرف وفقا للعنصرين السابقني أي مدى استعداده لتنفيذ وج ة نظره علميا. 

ر االجتاه قائلني بان عناصر االجتاه ( عناصKatz and Scotlandوقد حدد كل من كاتزو و اسكوتلند )

ميكن حتليل ا وهي العنصر اإلدراكي والعنصر العاطفي والعنصر اخلاص جميل الفعل أو السلوك كما أن عناصر 

االجتاه الثالثة اإلدراك والعاطفة وامليل للفعل تسرتابط بعض ا ببعض و انه ميكن تقييم العالقات القائمة بني هذه 
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لك حملاولة حتليل االجتاه والتنبؤ جمنحاه ومقداره ويعترب إبراز فاعلية اخلصائص النفسية بالنسبة العناصر الثالثة وذ

لالجتاه م مة نظرا لفاعلية البناء الدفاعي الذي يكشف عن السمات الشعورية العاطفية واحلاجات الداخلية 

توى توجي ات الفاعل، ويؤثر ذلك للفرد نظرا لالرتباط القوي بني توجي ات القيم و البناء الدفاعي على مس

على االستمابة الكامنة واالستمابة الظاهرة والنمط السليب واالجيايب الذي تنطوي عليه أي من ما، والواقع أن 

خصائص االستمابة املعلنة ميكن أن يكون عكس خصائص االستمابة الكامنة حيث تتحدد االستمابة 

 1ر التقليدية و املستةدمة ألسلوب احلياة.الظاهرة بتحديد املواقف املتعلقة باملظاه

ويسعى األفراد باستمرار إىل إجياد نوع من التوافق واملواءمة بني اجلوانب أو املكونات الثالثة    

لالجتاه. ولكن قد حيدث تنافر وال انسمام مسببا حالة ال توازن وهذه احلالة يتم ختفيف ا فقط بإجياد 

 .نوع من التوازن

 توضيح مكونات االجتاهات من خالل الشكل التايل:كما ميكن 

 (: مكونات االتجاهات22الشكل رقم )

 
     
     

     

 

 .002، ص 0222االسكندرية، ، الدار اجلامعية، السلوك التنظيمي مدخل بناء المهاراتامحد ماهر، المصدر: 

 
                                                            

 .033، ص مرجع سابقشعبان على حسين السيسي،   1 

 المعلومات و المعرفة

 المشاعر و الوجدان

 السلوكي الميل

التجاها  

 النفسي
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 : القيم التنظيمية:ثالثا

متثل القيم إحدى العوامل الرئيسية اليت ال ميكن إغفاهلا أو إمهاهلا عند حماولة دراسة وحتليل السلوك 

التنظيمي، وذلك كوهنا تشكل أساسا لف م االجتاهات والدوافع، كما هلا تأثري كبري على ادراكاتنا، باإلضافة 

 حمرك ومنظم لسلوك األفراد واجلماعات داخل التنظيم.إىل أهنا 

 مفهوم القيم التنظيمية: -1

تعرف القيم بأهنا االعتقادات اليت يعتقد أصحاهبا بقيمت ا ويلتزمون جمضامين ا. ف ي حتدد السلوك     

ثر من جمرد املقبول واملرفوض، والصواب واخلطأ، وتتصف بالثبات النسيب. ويعتقد "الغمري" بأن القيم متثل أك

قبول الفرد بشرعية أو صحة وج ة نظر معينة جتاه جمموعة من احلقائق. كذلك ال تعرب القيم عن جمرد اعتقاد 

ما، ولكن ا اعتقاد مؤكد الصحة. فالقيم متثل األشياء اليت نؤمن بصحت ا ونرغب في ا. ورأي ثالث مشابه، 

أو جمتمع بأسره ويعتربها م مة ويلتزم هبا وحتدد له  يقول تدل القيم على أنواع االعتقادات اليت حيمل ا شةص

 1عادة الصواب من اخلطأ، والصاحل من الطاحل، واملقبول من املرفوض يف السلوك اإلنساين.

وتعرف أيضا بأهنا القيم  2أما القيم التنظيمية فتعرب عن التفضيالت املشسرتكة اليت تفرض يف اجلماعة.

"اليت تسمح لكل فرد من املنظمة بتقييم األشياء أو احلكم علي ا وتتمسد أمهيت ا يف كوهنا عبارة عن الدستور 

أو املرجع، واملعرب عنه من خالل القانون الداخلي للمؤسسة، واليت تسمح بتصور القرار وتسمح بالتعبري عن 

ف ي تعرب بذلك عن "التفضيالت اجلماعية باملنظمة حول ما  3ت."اإلدراك احلسن من السيئ يف السلوكا

                                                            
 .010، ص 3111التوزيع، عمان، ، دار حامد للنشر والجماعات في منظمات األعمالسلوك األفراد وحسين حريم،  1 

2  R. Brenne Mann et S. Sépari, Economie d’entreprise, Dunod, Paris, 2001, P 257. 
 .272، ص مرجع سابق، بالل خلف السكارنة 3 
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ينبغي أن يكون مثاليا هبا يف اجلانب االقتصادي، واالجتماعي، واملؤسسايت. فقيم املنظمة تلعب دورا حموريا يف 

 1تكوين الثقافة."

و احلقائق واألشياء ف ي بذلك تشري إىل جمموعة األحكام واالفسرتاضات اليت حيمل ا أفراد املنظمة حن      

واملواضيع واملواقف اليت يتعرضون هلا داخل املنظمة. كما توضح القيم التنظيمية للفرد ما هو مرغوب فيه وما 

 هو غري مرغوب فيه، وما هو جيد وما هو غري جيد، وما هو م م وما هو غري م م.

 2واملتمثلة يف: ومن أمثلة ذلك القيم التنظيمية اليت تتبناها شركة دانون العاملية 

 التنوع مصدر للثروة والتغيري فرصة دائمة « :االنفتاح«: 

 الفضول: امتالك حاسة االستماع، رفض النماذج واألفكار املسبقة، ختيل...؛ -

 الرشاقة: أن تكون سريع، مرن ومتأقلم؛ -

 البساطة: تفضيل العملي على النظري، البساطة على الشكلية؛  -

 احلدود غري موجودة، هناك حواجز جيب عبورها  « :الحماس« : 

اجلرأة: رفض البريوقراطية، اجلرأة على حتمل املةاطرة واستكشاف طرق جديدة، تعلم جتاوز  -

 الفشل...؛

 الشغف: اإلقناع والتدريب، تعلم التفوق لتحقيق التميز؛ -

 الرغبة: امتالك الرغبة للنمو، أن تكون األول؛ -

  :بالفرد، سواء كان مست لك، موظف أو مواطن، يكون يف صلب قراراتنااالهتمام  «اإلنسانية«: 

                                                            
1 Barabel Meier, Manageor : les meilleurs pratiques de management, 2e édition, Dunod, Paris, 

2010, p 117. 

2 Olivier Devillard et Dominique Rey , op cite, p p 49-50. 
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 املشاركة: التحاور، العمل بشفافية، العمل اجلماعي؛ -

املسؤولية: القلق على سالمة األفراد واملنتمات، العمل من أجل البيئة االجتماعية، احملافظة  -

 على البيئة؛

احمللية، احسرتام الشركاء االجتماعيني والتماريني، احسرتام اآلخرين: أن تكون منتبه لالختالفات  -

 الس ر على تنمية املوظفني؛

 (اجلوارproximité :)»  ،البقاء على مقربة من اجلميع: موظفني، مست لكني وزبائن، موردين

 »مسامهني واجملتمع املدين، هي جزءا من حياهتم اليومية 

 خصائص القيم: 

  1ي كاآليت:هناك عدة خصائص تتميز هبا القيم وه

 .اهنا انسانية ال ميكن قياس ا كاملوجودات -

 .دراسة علمية بسبب تعقيدها الدراسة،اهنا صعبة  -

زمن اىل زمن ومن  نسبية اي ختتلف من شةص آلخر بالنسبة حلاجاته ورغباته وتربيته وظروفه ومن -

 .مكان آلخر

 .فت يمن بعض القيم على غريها او ختضع هلا ،تسرتتب فيما بين ا ترتيبا هرميا -

 .تؤثر القيم يف االجتاهات واآلراء واالمناط السلوكية بني االفراد  -

 .مألوفة ومعروفة لدى أفراد اجملتمع ومرغوبة اجتماعيا ألهنا تشبع حاجات الناس -

 .أهنا ملزمة وآمرة ألهنا تعاقب وتثيب كما اهنا حترم وتفرض  -

                                                            

 .77ص ، 3102 ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،السلوك التنظيمي في منظمات االعمال العميان،محمود سلمان  1 



 منظماتالفي  القيمو واالتجاهات  االدراك: الثالثالفصل 
 

53 
 

 ة:أهمية القيم التنظيمي

 1بتحديد أمهية القيم التنظيمية يف مجلة العناصر التالية: Agarwal  And Dhingraلقد قام كل من 

 الفرد للمشاكل واملواقف اليت يواج  ا. إدراكتؤثر القيم على  -

 تؤثر القيم على الطريقة اليت ينظر هلا املدراء اىل مرؤوسي م. -

 حتدد ما هو مقبول او غري مقبول.حتدد القيم الشةصية اخالقيات العمل فقيم املدير  -

 من قرارات ملواج ة املشكالت اليت تقابل م. هتؤثر القيم اليت يعتنق ا املدراء على ما يتةذون -

حتدد القيم األشةاص املقبولون اجتماعيا واملرفوضون وذلك وفقا للمعايري اليت حتددها مجاعات العمل  -

 غري الرمسية وكذلك اجلماعات الرمسية.

 يم دورا أساسيا يف حتديد مستوى اإلجناز املرضي وغري املرضي.تلعب الق -

تساعد القيم على تناسق السلوك االجتماعي لألفراد واجلماعات ألهنا حتدد الوسائل اليت حتكم هبا  -

 على الصواب واخلطأ االجتماعي.

 قيم االفراد تساعد املنظمة على التنبؤ بسلوك م يف الظروف واملواقف املةتلفة. -

 زام بالقيم يس ل م مة اجلماعة او املنظمة الرمسية يف التعامل مع االحداث الصعبة والغري متوقعة.االلت -

 ان االلتزام بالقيم يساعد على متاسك مجاعات العمل. -

                                                            

، المكتب الجامعي الحديث، الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي: التحليل على مستوى الفرديمحمد الصيرفي،  1 

 .223-221، ص ص 3112، اإلسكندرية
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 تمهيد

سلوكات التنظيمية ال ا وحمددا لقياسمالدافعية هي أحد املقاييس واملعايري السيكولوجية اليت تؤخذ كمحك

يؤثر على السلوك الفرد ل للعاملني واملوظفني مبختلف املنظمات، ومتثل الدافعية عامال هاما يتفاعل مع قدرات

، أي قوة احلماس أو الرغبة العمل وتستثري الفرد لكي يؤديالذي يبديه الفرد يف العمل، وهي متثل القوة اليت حترك 

استمراره يف األداء، درجة مثابرته و  للقيام مبهام العمل وهذه القوة تنعكس يف كثافة اجلهد الذي يبدله الفرد ويف

 ملديرينفهمه على أنه،  موضوع يفيد ا ويف مدى تقدميه ألفضل ما عنده من قدرات ومهارات يف العمل، وميكن

واملهارات اليت  العاملني، ويف اكتساب بعض األدوات والعاملني يف فهم العناصر اليت تؤثر يف رفع محاس ودافعية

 يف إجناز أعماهلم املوكلة هلم ميكن من خالهلا حث ودفع العاملني ورفع محاستهم

 أوال: مفهوم الدافعية

ية ليست باملفهوم السهل، فهي من املفاهيم السلوكية املعقدة يف وصف السلوك اإلنساين، ان الدافع

فالدافع الي كائن حي هو مفهوم غري واضح بدرجة كافية يف الوقت احلاضر، فهو يتضمن احلاجات والرغبات 

دم التوازن او عوالتوترات والتصورات اليت تؤدي اىل تصرفات معينة ظاهرة، وهذا ينطوي على وجود شيء من 

قيق األهداف اليت من خالل حتالرضا والتوازن  إلجيادعدم الرضا يف عالقة الفرد ببيئته مما يؤدي اىل سلوك معني 

الفرد. فالدافع اذن هو عبارة عن الرغبة او احلاجة يف عمل شيء او الوصول اىل هدف معني، وهذه  يسعى اليها

 1ل سلوك خارجي.احلاجة تكون داخلية اىل ظهور خمرجات بشك

وتعرف الدوافع باهنا حالة داخلية للفرد، تولد النشاط واحلركة، وتوجه السلوك حنو هدف معني وتشبع 

ه مث على )الدافعية( على تفكريه وادراك تأثريهالديه حاجات ورغبات غري مشبعة او ناقصة االشباع، من خالل 

                                                            
، ص 2102صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ، دارطرق واستراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشريةمحمد سرور الحريري،  1 

011. 



 الدافعية في العمل: الرابعالفصل 
 

56 
 

د مستوى ة غري مشبعة، وتقل قوة الدافع مع حتقيق وتزايسلوكه، وتكون الدافعية يف أقوى صورها اذا كانت احلاج

االشباع، وأيضا كلما زادت أمهية احلاجة بالنسبة للفرد وكان يشعر بنقص شديد يف اشباعها كلما كان الدافع 

  1اكثر قوة.

فهي عبارة  2أما احلوافز فهي جمموعة العوامل اليت تدفع الفرد الختيار التصرف املناسب لتحقيق اهلدف.

اليت تشبع احلاجة أو الرغبة املتولدة لدى الفرد من أداءه لعمل معني، وتتوقف فاعلية  العوامل خارجيةعن مجلة 

فاحلافز هو فرصة أو وسيلة )مكافأة، عالوة... اخل(  3احلوافز على توافقها مع هدف الفرد وحاجاته ورغباته.

 4لدافع للحصول عليها، وإشباع حاجة حيس هبا.نوفرها أمام الفرد لنثري رغبته، وخنلق لديه ا

عملية تبدأ بوجود ( بأنها " Gribsonو )  ( Luthons)  كما تعرف الدافعية من طرف الباحثان

 أو حاجة فيزيولوجية أو نفسية تنشط وتعد الدافع والباعث يف سبيل حتقيق هدف ما، ويركز هذا التعريف نقص

 .5ذات الفرد، واليت توجه سلوكه حنو حتقيق اهلدف"على القوى الداخلية املنطلقة من 

 الدافعية تتعلق أوال باستجابة السلوك، وثانيا قوة االستجابة بأن(  compull  Johnويرى )

لتصرف ا )اجملهود( إذا ما قرر الفرد اختيار سلوك معني، وثالثا السلوك وطول املدة اليت يستمر فيها الفرد على

 .6على حنو معني"

                                                            
-76، ص ص 2101، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الرضا الوظيفي: اطر نظرية وتطبيقات عمليةسالم تيسير الشرايدة،  1 

76. 
2 Alain Meignant, Ressources humains : Déployer la Stratégie, édition liaisons, Paris, 2000, p 

226. 
 .006، ص 2100، دار األمة للنشر والتوزيع، الجزائر، إدارة الموارد البشريةنور الدين حاروش،   3 

 .091، ص 1122، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة المعاصرةعمر  وصفي عقيلي،   4 

 .222، ص 1110، دار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،السلوك التنظيمي المعاصر، راوية حسن 5 
  .221، 1111عمان، األردن،  ، دار زهران للنشر والتوزيع،السلوك التنظيمي لسلوك األفراد في المنظمات م، سين حريح 6 
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عية هي القوى املؤثرة يف الفرد او النابعة منه واليت جتعل منه يتصرف بطريقة معينة دون سواها. فالداف

 كثرأوالدافعية هبذا املفهوم تتضمن عنصرين مها: القرارات حول السلوك والقرارات حول اجلهود املبذولة، وبعبارة 

 تفصيال ميكن النظر اىل الدافعية يف حدود احتوائها على ثالث مكونات هي: 

: يتعلق هذا املكون مبا خيتار الفرد ان يعلمه وذلك عندما تتاح امامه جمموعة Directionالتوجيه  -1

 من بدائل التصرف.

ر على ا: تشري القوة اىل قوة االستجابة احلاصلة حاملا يتم االستقر Intensityالقوة )الحدة(  -2

 الذي يبذله الفرد يف االستجابة. Effortبديل معني من بدائل التصرف، والقوة ترتادف مع اجلهد 

: يشري هذا املكون اىل اإلصرار )املداومة( على السلوك والبقاء عليه Persistenceاالستمرار  -3

 1فرتة ممكنة. ألطول

كن حصرها اليت تتميز هبا الدوافع واليت ميمن خالل املفاهيم السابقة ميكن استخالص جمموعة اخلصائص 

 2يف النقاط التالية:

 الدافعية ظاهرة متميزة فلكل انسان خصائص متيزه عن غريه. -1

الدافعية ذات توجه قصدي فكل انسان يقوم بعمل ما فانه يقوم بذلك باختياره ومن مث تكون الدوافع  -2

 اليت دفعته ذات طابع معتدى أي موجه.

 الدافعية عملية معقدة الرتكيب وذلك لألسباب التالية:  -3

 ال ميكن رؤية الدافع اىل العمل بل ميكن استنباطه. -

 لإلنسان حاجات متعددة تتغري باستمرار وقد تتضارب. -

                                                            
 .207-201، ص ص مرجع سابقاحسان دهش جالب،  1 

 .232، الجزء الثاني، ص مرجع سابقمحمد الصيرفي،   2 
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 ان اشباع حاجة ما قد يؤدي اىل زيادة قوة احلاجة وليس اىل اطفائها. -

 يشبع االفراد حاجاهتم بطرق خمتلفة. -

 ان جند دوافع وحاجات منفصلة.من النادر  -

ان السلوك اهلادف قد ال يشبع حاجات االنسان مما يؤدي اىل حدوث سلوك اخر غري السلوك  -

 االشباعي. 

 ثانيا: أهمية دوافع العمل:

ان دراسة وفهم وتفسري دوافع العمل له أمهية مبا كان لكل من االفراد العاملني واملنظمة، وان اهم هذه الفوائد 

  1املرتتبة على ذلك هي:

نظرا لكون الدوافع تشكل األساس او العامل املؤثر على أداء االفراد، لذا فان تشخيص هذه الدوافع  -

 يساعد املنظمة على اشباعها بالوسائل التحفيزية املناسبة، سواء منها احلوافز املادية او املعنوية.

 وبني االفراد واإلدارة. أنفسهمتؤدي الدوافع اإلجيابية اىل زيادة التعاون بني االفراد  -

 االفراد واجملموعات داخل املنظمة. يف تقليل الصراعات بنيتساعد الدوافع اإلجيابية  -

زيادة بيف العمل، اذ ان استثمار القدرات الكامنة سيزداد تؤدي الدوافع اإلجيابية اىل زيادة ابداع االفراد  -

 الدوافع اإلجيابية.

يساعد تشخيص الدوافع العاملني من حيث االجتاه واملستوى يف حتديد التوجهات االسرتاتيجية للمنظمة،  -

 فاملنظمات اليت متتلك موارد بشرية من ذوي احلاجات العليا غالبا ما تتبىن اسرتاتيجية املنقبني يف حني ان

 ي احلاجات الدنيا تتجه لتبين اسرتاتيجية املدافعني.املنظمات اليت متتلك موارد بشرية من ذو 

                                                            

، ص 2117، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الموارد البشرية مدخل استراتيجي إدارةسهيلة محمد عباس،  1 

076. 
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  ا.يعد تشخيص الدافع ذا أمهية كبرية للمنظمة يف اعداد وتصميم الربامج التدريبية املؤثرة يف الدوافع وتنميته -

 ثالثا: أنواع الحوافز:

 ميكن تقسيمها إىل: 

 مثل ربط األجر باإلنتاج، والعالوات، والعموالت. حوافز مادية ايجابية فردية: -

مثل املشاركة يف األرباح، ملكية العاملني ألسهم املؤسسة، الرتقية،  حوافز مادية ايجابية جماعية: -

 اخلدمات االجتماعية )التأمينات، السكن، النقل، وجبات غذائية ...اخل(.

قة أخرى، زيل إىل رتبة أدىن، التحويل إىل منطمثل اخلصم من املرتب، التن حوافز مادية سلبية فردية: -

 االستغناء أو الفصل.

 مثل احلرمان من املكافآت وتعويضها باجلزاءات والعقوبات. حوافز مادية سلبية جماعية: -

كاعرتاف اإلدارة مبجهودات العامل، واملدح والثناء، واالعرتاف والتقدير،   حوافز معنوية ايجابية فردية: -

 ض األفراد.تفويض السلطة لبع

ختاذ كالعالقات الطيبة بني أفراد العمل، التكوين، الرتقية، املشاركة يف ا  حوافز معنوية ايجابية جماعية: -

 القرار، اإلثراء الوظيفي، الرحالت السياحية، االحتفاالت.

 كاإلنذار سواء كان كتابيا أو شفويا، أو عزل الفرد مؤقتا.  حوافز معنوية سلبية فردية: -

كاحلرمان من االمتيازات اليت كانت متنح للجماعة، كاملشاركة يف اختاذ   ية سلبية جماعية:حوافز معنو  -

  القرار وغريها.
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 : نظريات الدافعيةرابعا

تشري اغلب الدراسات واألحباث اليت تناولت موضوع الدافعية اىل ضرورة فهم العمليات والتفاعالت 

 رئيسيتني هبا، واليت ميكن تقسيمها اىل جمموعتني خلاصةالنظريات اجمموعة من خالل التطرق اىل  لألفرادالداخلية 

 املعرفية )العملية(.نظريات احملتوى ونظريات  :مها

 نظريات المحتوى  -1

 حتاول نظريات احملتوى الرتكيز على حتديد اجلوانب الداخلية اليت تثري سلوك الفرد العامل وتوجهه وحتافظ

 عليه، كما قد توقفه متاما، حيث تتضمن هذه النظريات كل من النظريات التالية: 

 نظرية تدرج الحاجات -أ

اسة ظاهرة الدافعية لدى أحد علماء النفس األوائل الذين حاولوا در ( A. Maslowماسلو" )يعترب "

م من خالل  1491م نظريته حول تدرج حاجات اإلنسان، ومن مث نشرها عام 1493عاماإلنسان، حيث قدم 

كتابه املوسوم "احلافز والشخصية"، باعتبار أن احلاجة هي "حالة داخلية ديناميكية تثري الرغبة للفرد بتحقيق 

 . 1نتيجة مسطرة"

عامة للحاجات مرتبة حسب أمهيتها وأولويتها يف شكل هرم، من احلاجات وقد حدد ماسلو مخسة أنواع 

 األكثر أساسية )احلاجات الدنيا( إىل حاجات النمو والتطور اليت متثل أعلى مستوى، كما يلي:

                                                            
1 S. Robbins, D. DeCenzo , P. Gabilliet, Management: L’essentiel des concepts et des pratiques, 
Pearson éducation, Paris, 2006, p 287.   
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غريها،  قبل إشباعها على اإلنسان يعمل اليت األساسية احلاجات وهي)الفسيولوجية(:  الحاجات المادية -1

كاملاء،   الدافعية جمال البداية يف نقطة متثل فهي وبالتايل جات األساسية اليت ال غىن لإلنسان عنها،احلاأو هي 

 واهلواء، والطعام، واملأوى، والراحة، والصحة.

الفسيولوجية بدرجة  احلاجات إشباع يتم بعدما احلاجات من النوع هذا يظهر :حاجات األمان والضمان -2

 املخاطر من للحماية احلاجة تظهر وبالتايل العمل، جمال يف باألمن املتعلقة الفرد مطالب تبدأ حيث مرضية،

العمل، من  جمال األمن والسالمة يف إىل الراتب، واحلاجة او األجر مستوى بتحسني باملطالبة وهذا املادية،

 خالل أنظمة األمن الصناعية والسالمة املهنية والتأمينات االجتماعية.

عندما يتم إشباع احلاجات الفسيولوجية وحاجات األمان،  1(:والصداقة )االجتماعيةحاجات الحب  -3

تربز حينئذ احلاجات االجتماعية كحاجات مؤثرة على السلوك اإلنساين، وتزداد أمهيتها كدافع على هذا السلوك. 

القات حييطها اإلعزاز عوتتمثل احلاجات االجتماعية يف رغبة الفرد يف وجوده بني آخرين من أصدقاء. ورغبته يف 

والتعزيز والود. كما متتد احلاجات االجتماعية إىل حماولة كسب الفرد ملزيد من املكانة االجتماعية. من خالل 

املركز الوظيفي الذي حيصل عليه أو من خالل اهليمنة والنفوذ داخل اجلماعة اليت ينتمي إليها. وتتمثل مجاعات 

جان واالجتماعات وسائل طبيعية ميكن من خالهلا أن يشبع الفرد حاجاته العمل واألقسام واإلدارات، والل

االجتماعية، كما أن سيادة الروح املعنوية الطيبة، وأمناط القيادة واإلشراف احلسنة، وأنظمة إدارية هتتم بنظم 

 االقرتاحات واحلفالت والرحالت ميكنها مجيعا أن تؤثر على إشباع احلاجات االجتماعية. 

                                                            
 .023-022 ص ، ص2113، الدار الجامعية، اإلسكندرية، المهاراتالسلوك التنظيمي مدخل بناء احمد ماهر،   1 
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وهي حاجة اإلنسان ورغبته لتكوين صورة إجيابية عن نفسه واعرتاف اآلخرين به وبأمهيته،  ت االحترام:حاجا-4

 1حيث تنقسم هذه احلاجات إىل نوعني رئيسيني مها:

 األول يتمثل يف الرغبة يف القوة، واالجناز، واالستقاللية واحلرية.  -

واعرتاف  احرتام الغري واملكانة االجتماعيةالثاين يتمثل يف رغبة احلصول على السمعة احلسنة وكسب  -

اآلخرين وكذلك تقديرهم، ويعتقد ماسلو أن إشباع احلاجة إىل االحرتام يقود إىل الشعور بالثقة بالنفس 

 والقوة واحلماس باألمهية والوجود يف هذا العامل.

ثل هذه قة، حيث " مت: وتأيت هذه احلاجة بعد أن يتم إشباع احلاجات السابالحاجة إلى تحقيق الذات-5

احلاجات الرغبة لتحقيق الذات وهي أعلى تصنيف يف احلاجات. وتتعلق بتطوير إمكانياتنا الكامنة وزيادة كفاءتنا 

وأن تصبح شخص أفضل. ولكن تلبية احلاجة الذاتية احلقيقية يف املنظمة من خالل تزويد الناس بفرص للتميز 

 . 2واجبات التحدي والتقدم"واإلبداع من خالل احلصول على التدريب ل

 (: أساليب استجابة المنظمة للحاجات المحددة في سلم ماسلو11الجدول رقم )

 الوسائل التحفيزية احلاجة

 أنظمة الدفع واألجور. - الفيسيولوجية

 برامج التغذية واالطعام )إفطار، غداء(. -

 برامج وخدمات اإلسكان. -

 العينية.خطط الفوائد واملزايا  - األمان

 الرواتب التقاعدية. -

                                                            
 .011، ص 0993، مطابع معهد اإلدارة العامة،  الرياض ،التنظيمي: منظور كليالسلوك اإلنساني وناصر محمد العديلي،   1 

 .19، ص 2116عمان، التوزيع، ، دار كنوز المعرفة للنشر والمكافآتاإلدارة بالحوافز: التحفيز وهيثم العاني،    2 
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 برامج العناية باألطفال. -

 الربامج الصحية. -

 االسرتاحة. فرتات - االجتماعية

 الفرق الرياضية. -

 الفرات العائلية )عوائل العاملني(. -

 فرق العمل. -

 االستقاللية. - احرتام وتقدير الذات

 املسؤولية. -

 الدفع كرمز للموقع. -

 وتاثيثه. نوعية املكتب -

 الوظيفة املتحدية )املهارات العلمية(. - حتقيق الذات

 املواقع القيادية. -

 الصالحيات واالستقاللية.

، ص ص 2002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي: سهيلة حممد عباس، المصدر

124-170. 

 

ورغم الشهرة اليت القتها نظرية تدرج احلاجات إال أهنا مل تسلم من االنتقادات اليت وجهت هلا، باعتبار 

أن احلاجات ودرجة إشباعها قد ختتلف من جمتمع ألخر، ومن فرد ألخر، وذلك نتيجة اختالف ثقافة وختصص، 

 واملنصب الذي يوجد فيه كل شخص. 
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 نظرية ذات العاملين -ب

ذات العاملني من أكثر نظريات الدافعية شيوعا ورواجا من قبل الباحثني واملمارسني، هلا تعترب نظرية  

صلة وثيقة بنظرية ماسلو لتدرج احلاجات، وبنيت عليها بشكل كبري. اقرتحها "فريد ريك هريزبرغ" و"موسنر" 

( عندما أصدروا مؤلفهم Frederick Herzberg, Mausner, Snydermanو"سنيدرمان" )

مهندس وحماسب  200م، باالستناد على األحباث اليت أجروها على 1414سوم "بالدافعية يف العمل" عام املو 

يف إحدى الشركات. حيث كشفت هذه الدراسة عن وجود جمموعتني مستقلتني من العوامل املؤثرة على سلوك 

 1الفرد، هي:

: وهي عوامل موجودة داخل الفرد نفسه Motivator Factors مجموعة العوامل الدافعة -1

)أي حمتوى الوظيفة( واليت تدفعه حنو العمل واألداء اجليد واإلخالص للعمل واالرتباط باملنظمة 

، Responsibility، و املسؤولية Advancementوالوالء هلا. ومن هذه العوامل التقدم 

ذي ميارسه الفرد ، واعرتاف اآلخرين واحرتامهم للعمل الAchievementاالجناز 

Recognition. 

: وهي العوامل السائدة يف البيئة Hygiene Factors مجموعة العوامل الصحية )الوقائية( -2

احمليطة بالعمل كسياسات املنظمة، منط إدارهتا، منط اإلشراف والعالقة بني األفراد، الراتب، ضمان 

 الوظيفة، واملركز الوظيفي.   

"نظرية هريزبرغ" وأمهها االنتقاد العائد إىل طبيعة العينة اليت استخدمها لقد وجهت عدة انتقادات إىل 

يف أحباثه. حبيث اقتصرت على طبقة املديرين ومل تكن شاملة لكل املستويات اإلدارية، ألن بعض الدراسات 

                                                            
-220، ص ص2100، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغييراحسان دهش جالب،   1 

222. 
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ات أخرى ئالالحقة ألحباث هريزبرغ وجدت بأن بعض عوامل الصيانة والوقاية عند هريزبرغ كانت عوامل حافزة لف

 1من األفراد يف املستويات اإلدارية الدنيا.

  نظرية الحاجة لالنجاز -ت

مع جمموعة من زمالئه  (David McCLellandدفيد ماكليالند" )قدم عامل النفس األمريكي "     

، اليت توصلت إىل حتديد ثالث أنواع من م، بعد القيام مبجموعة من التجارب1427نظرية احلاجة لالجناز سنة 

 2احلاجات هي:

 احلاجة إىل االنتماء، أو الرغبة بإقامة وباحملافظة على العالقات احلميمة مع الغري.   -1

احلاجة إىل االجناز، أو الرغبة بالقيام بأقصى جهد وأكثر فاعلية، حبل املشاكل أو بالسيطرة على األعمال  -2

 املعقدة.

  بتأثري سلوكه أو يف كونه مسؤول.احلاجة إىل السلطة، أو الرغبة يف ممارسة قوته على غريه،  -3

ويرى "ماكليالند" أن هذه احلاجات ختتلف من شخص ألخر وتكون بدرجات متفاوتة، فهناك بعض 

األفراد يولون أمهية كبرية حلاجات االجناز، وآخرون قد يعطون أمهية حلاجات االنتماء على غريها من احلاجات 

ة للقوة يرون يف املنظمة فرصة لكسب املركز والسلطة، ومن مث حاجة شديد وهكذا. فاألفراد الذين تكون لديه

يندفعون وراء املهام اليت توفر هلم الفرص لكسب القوة. أما األفراد الذين هلم حاجة شديدة لالندماج فإهنم 

 يرون يف املنظمة فرصة لتكوين وإشباع عالقات صداقة جديدة وهؤالء يندفعون وراء املهام اليت تتطلب التفاعل

املتكرر مع زمالء العمل. يف حني األفراد ذو احلاجة الشديدة لالجناز فإهنم يرون يف االلتحاق باملنظمة فرصة 

                                                            
، 2117ق للنشر والتوزيع، عمان، ، الورااإلدارة لمحات معاصرةرضا صاحب أبو حمد آل علي وسنان كاظم الموسوي،   1 

 .236ص
2  John R. Schermerhorn, James G. Hunt, Richard N. osborn, Claire de billy, Comportement Humain 
et Organisation , 3e Edition, Editions du Renouveau Pédagogique, Québec,  2006, p 153. 
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حلل مشكالت التحدي والتفوق، وحيث ميتاز هؤالء األفراد بقدرهتم على حتمل املسؤولية الشخصية يف البحث 

  عن احللول للمشكالت. 

  aledrfer(ERG)الدرفير  نظرية -ث

نتيجة لالنتقادات اليت وجهت إىل نظرية "ماسلو" فقد بذل العديد من العلماء جهود للحد من عيوب         

الذي اقرتح نظرية ختتلف عن نظرية  (Alderfer, 1972)هذه النظرية، وكان من بني هؤالء العلماء "الدرفري" 

 1ماسلو يف أربعة نقاط رئيسية هي:

 أساسية هي:حاجات  03قلص عدد احلاجات إىل  -1

 Existenceاحلاجة للبقاء  -

 Relatednesاحلاجة لالنتماء  -

 Growthاحلاجة للتطور  -

 "ERGوعلى هذا األساس مسيت نظرية الدرفري بنظرية "    

 احلاجات الثالثة ليست مرتبة يف سلم، وإمنا مرتبة من األكثر مادية إىل األكثر حسية. -2

بعضها عند الشخص يف نفس الوقت، وذلك االنتقال هذه احلاجات ميكن أن تتشكل وتتفاعل مع  -3

 املتتايل للحاجات الذي طرحه ماسلو ليس ضروري.

كل فرد يف العملية ميكنه االنتقال بني هذه احلاجات يف كال االجتاهني صعودا ونزوال، حبيث ميكن أن    -9

 يتجه إىل األكثر مادية أو األكثر حسية.  

                                                            
1  Claude Levy-Leboyer, La Motivation dans l’Entreprise Modèles et Stratégies, 02e édition, Edition 
d’organisation, Paris, 2003, p p 41-42.  
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 وبساطة افرتاضاهتا، وتعترب هذه النظرية رد فعل ملا قدمه ماسلو منوقد متيزت هذه النظرية بسهولة      

حيث حماولة حتسينها وتطويرها بشكل أفضل، وإن كانت يف جمملها تعرب عن فكرة واحدة، يف أن حمرك العمل 

 واإلنتاج والرضا لدى العاملني ووالئهم، هو مدى قدرة التنظيم على إشباع حاجاهتم ورغباهتم. 

 

 لمعرفية النظريات ا -2

 هتتم النظريات املعرفية واليت تعرف أيضا بالنظريات العملية بتفسري الطرق اليت خيتار فيها الفرد منط

سلوكي معني من بني العديد من السلوكيات هبدف إشباع حاجة معينة. كما تركز على الكيفية اليت ميكن من 

حها املنظمة، إىل تفضيالته واملكافآت اليت متن خالهلا الفرد حتديد خياراته لبذل أقصى جهد ممكن، باالستناد

 والنتائج املتوقعة للقيام بالعمل املطلوب. ومن هذه النظريات جند: 

 (Vroom, 1964)نظرية التوقع  -أ

تفرض هذه النظرية أن اإلنسان جيري جمموعة من العمليات العقلية والتفكري قبلما يؤدي األمر إىل سلوك 

أن دافعية الفرد ألداء عمل معني  (Vector Vroomاليت أسسها "فيكتور فروم" )حمدد، وترى هذه النظرية 

كما أن   1هي حمصلة للعوائد اليت سيتحصل عليها الفرد. وشعوره واعتقاده بإمكانية الوصول إىل هذه العوائد.

األفراد وفق هذه النظرية يندفعون حنو زيادة جمهوداهتم وأدائهم يف العمل مىت توقعوا أن هذه اجلهود سوف متنحهم 

 مكاسب وعوائد اجيابية تساهم يف حتقيق أهدافهم.

 2وبصفة عامة فان نظرية التوقع ترتكز على ثالثة ركائز أساسية متمثل يف:

                                                            
 .029-026ص ، ص مرجع سابقاحمد ماهر،   1 

 .226، ص مرجع سابقإحسان دهش جالب،   2 
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 .Performanceمستوى األداء املدرك  وعالقتها مع Efforts جهود الفرد -1

 .outcomeمستوى األداء وعالقته مع النتيجة املقصودة )أي توقع احلصول على نتيجة(  -2

(، أي مدى قدرة النتيجة على حث الفرد وحتفيزه معربا عنها بدرجة والء الفرد Valence) التكافؤ -3

 للعمل أو القوة اليت يبذهلا اجتاه النشاط.

امه يف د وفق هذه النظرية يتوقف على تصوراته وحتليله للبدائل املختلفة املتاحة أمفسلوك وتصرف الفر 

أدائه، ومن مث املوازنة بني الكلفة والفائدة املتوقعة لكل بديل من هذه البدائل. فالفرد يسلك السلوك الذي يتوقع 

رد تعود إىل التوقع رتفاع دافعية الفأن حيقق له أكرب عائد وجينبه اخلسارة. لذلك فإن هذه النظرية تؤكد على أن ا

بأن اجلهود املبذولة ستؤدي إىل حتسني مستوى األداء، الذي سيؤدي بدوره إىل احلصول على املكافأة اليت يطمح 

 إليها الفرد. 

إن أهم ما ميز هذه النظرية هو إدخاهلا أبعاد جديدة مل يتم تناوهلا من قبل، واليت وجب مراعاهتا عند 

أنظمة احلوافز اخلاص باألفراد، منها ضرورة الربط بني قدرات الفرد ورغبته يف العمل، كعوامل وضع وتطوير 

أساسية لرفع مستوى أدائه، والتعرف على درجة تفضيل العاملني لألنواع املختلفة من احلوافز، من خالل االسرتشاد 

 بتوقعاهتم حنوها. 

 (Porter & Lawler, 1968نظرية بورتر و لولر ) -ب

بنشر نظريته وأفكاره حول التوقع،  (Vroom, 1964) أربعة سنوات تقريبا من قيام "فروم"بعد 

م، 1421( سنة Lyman Porter(، و"ليمان بورتر" )Edward Lawlerاقرتح كل من "ادوارد لولر" )

صياغة جديدة لنموذج/ نظرية فروم. يضيف النموذج اجلديد متغريا جديدا هو رضا العامل عن عمله، حيث 

يتحدد رضا العامل مبوجب النموذج اجلديد، مبدى تقارب العوائد/النتائج احملققة فعليا للعامل مع العوائد/ النتائج 
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اليت يعتقد )العامل( بأنه يستحقها، فإذا ما كانت العوائد الفعلية لقاء األداء واإلجناز تعادل أو تزيد على العوائد 

ا املتحقق سيدفع الفرد إىل تكرار اجلهد والنشاط. أما إذا قلت هذه اليت يعتقد العامل بأهنا عادلة، فإن الرض

العوائد عما يعتقده الفرد بأنه يستحقه ) عوائد منصفة ( فسينشأ عدم الرضا الذي يوقف الدافعية لالستمرار يف 

فآت. و اهذا الفرد إىل البحث عن عمل أخر أكثر عدال وأكثر توافرا على العوائد واملك ومن مث يسعى اجلهد، 

 للتوضيح أكثر ميكن عرض النموذج التايل لنظرية "بورتر" و "لولر":

 (: نموذج مبسط لنظرية "بورتر" و"لولر"13الشكل رقم)

 

(، دار احلامد )سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال السلوك التنظيميحسني حرمي.  املصدر:

 .129، ص 2009للنشر والتوزيع، عمان، 

فمشاعر الفرد اجتاه العمل واجتاه املنظمة تتوقف على املقارنة بني مقدرات العوائد واملكافآت اليت          

ار اليت ا التوجه مبين على نفس األفكيتحصل عليها العامل، والعمل واجلهد املبذول من طرف هذا األخري. وهذ

 يقوم عليها االجتاه التباديل للوالء التنظيمي، فاملنظمة تطالب الفرد بتقدمي مستوى معني من اجلهد، وباملقابل فان

 الفرد يطالب منظمته باحلصول على عوائد.

 عوائد خارجية 

عوائد ذاتية      

عدالة العوائد كما  األداء / االجناز
  الرضا   يدركها الفرد
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 (Adams, 1963نظرية العدالة ) -ت

 Jeff Staceyاألمريكي "جيف ستاسي آدمز" )أرسيت دعائم هذه النظرية من قبل عامل النفس 

Adams)  م، حيث تقوم هذه نظرية على مدى شعور العامل بالعدالة واإلنصاف واملساواة يف 1423سنة

معاملة املنظمة له مقارنة مبعامالهتا لألفراد اآلخرين العاملني هبا من جهة، ويف معاملة منظمات أخرى ألقرانه 

 وزمالئه من جهة أخرى.

( أن األفراد ينظرون إىل العدالة من زاويتني األوىل داخلية )تناسب العائد مع Adamsى "آدمز" )وير  

اجلهود املبذولة( واألخرى خارجية )تناسب العائد واجلهد املبذول من قبل الفرد مع العائد واجلهد املبذول من 

ة نظره على افرتاض أن هناك ( قد بىن وجهAdamsقبل فرد أخر يف منظمة أخرى(. وهنا نرى أن "آدمز" )

نقطة توازن بني املدخالت واملخرجات يؤمن هبا األفراد وأهنم سوف حياولون جاهدين الوصول إىل هذا التوازن، 

فإذا كان الفرد يستلم أجرا يتجاوز اجلهد الذي يبذله عندها سيحاول بذل املزيد من اجلهد للوصول إىل حالة 

سيعمل على حتسني جودة أدائه. أما إذا توصل هذا الفرد إىل أن األجر الذي  التكافؤ بني األجر واجلهد أو أنه

يستلمه هو اقل من اجلهد املبذول من قبله )عدم عدالة( فإن هناك ست نتائج سلوكية حمتملة حددها "آدمز" 

(Adams،)( وهي: التغيري يف املدخالت )أن خيفض من مستوى جودة العمل وكميته، أو التغيب عن العمل 

التغيري يف املخرجات، التشويه يف املدخالت واملخرجات، ترك مكان العمل، التأثري على اآلخرين، تغيري موضوع 

 1املقارنة.

                                                            
 .231-232 ص ، صمرجع سابقإحسان دهش جالب،  1 
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لقد أكدت هذه النظرية على أن عدم شعور العامل بالعدالة واملساواة من شأنه أن يؤثر سلبا على 

ة املنتوج ت املبذول يف العمل، أو التفريط يف جودسلوكيات وتصرفات الفرد العامل، كأن يقلل من اجلهد أو الوق

 الذي ينتجه، أو االنسحاب من املنظمة والبحث عن مكان آخر حيقق له اإلحساس بالعدالة واإلنصاف.

 (locke, 1969نظرية تحديد الهدف ) -ث

م عندما 1424إن عملية صياغة اهلدف قد أخذت اهتماما واسعا وواضحا يف ميدان اإلدارة منذ عام 

 Cognitiveمقالة أوضح فيها أن هذه العملية هي عملية معرفية  (Edwin Lockeنشر "لوك" )

process  ذهنيةMental وان أهداف األفراد ونواياهم هي اليت حتدد سلوكهم. وعليه فإن عملية صياغة ،

غها واليت يقصد لو اهلدف هي عملية حتديد النهايات املرغوبة اليت يكافح األفراد والفرق واملنظمات من أجل ب

   1من ورائها زيادة الفاعلية التنظيمية والكفاءة.

إن االفرتاض األساسي الذي يقوم عليه هذا املدخل هو أن األهداف املدركة للموظف تؤثر على سلوكه 

يف العمل، وبصورة أوضح، ينتج عن األهداف الصعبة مستوى من األداء أعلى مما ينتج عن األهداف السهلة 

يطة، وأن األهداف الصعبة احملددة تؤدي إىل مستوى من األداء أعلى مما ينتج عن عدم وجود أهداف أو البس

أو عن هدف معمم مثل "ابذل ما يف وسعك". وبعبارة عملية، يتحسن مستوى الدافعية واألداء لدى الفرد إذا 

  2ما عرف بوضوح ما هو املطلوب أداؤه وما يتضمنه ذلك من حتد لقدراته.

التطبيق العملي هلذه النظرية يقودنا إىل احلديث عن فلسفة إدارية جديدة تدعى "اإلدارة باألهداف"، إن 

م. حيث يرتكز هذا األسلوب على عملية املشاركة يف 1419( سنة P. Druckerابتدعها "بيرت دركر" )

ديدها لكل راد العاملني، وحتصياغة األهداف بني خمتلف املستويات اإلدارية )العليا، والوسطى، والدنيا( واألف

                                                            
 .237، ص نفس المرجع 1 

 .012، ص مرجع سابقصالح الدين عبد الباقي،  2 
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قسم وفرد يف املنظمة وفق التوجهات العامة للمنظمة، وذلك وفق ثالثة أسس هي املناقشة واملراجعة والتقييم. 

 وهذا ما يشعر العامل بأمهيته ودوره يف التنظيم، مما يزداد متسكه به.

  :Zنظرية  -ج

هلا  لثمانينات من القرن املاضي نظرية جديدة، كانباإلضافة إىل النظريات السابقة الذكر، ظهرت خالل فرتة ا

 .Zصدى وباع كبري يف جمال إدارة األعمال والسلوك التنظيمي، عرفت بنظرية 

( واليت عرضها يف كتابه "النظرية w. Ouchi, 1981)اليت توصل إليها "ويليام أوشي"  Zفنظرية 

Z   ،"ن ميدانية يف اليابان والواليات املتحدة األمريكية مكانت نتيجة إجرائه لعدة حبوث ودراسات يف اإلدارة

س ثالثة بنيت هذه النظرية على أسا . حيثأجل حماولة معرفة السر وراء جناح اإلدارة اليابانية وكفاءة منظماهتا

 مبادئ جوهرية هي: 

اإلداري  م: فاإلنتاجية والثقة شيء واحد ال ميكن فصلهما، واملؤسسات اليابانية تعتمد على النظاالثقة -1

   1الذي يؤكد على جو الثقة بني العاملني يف املؤسسة.

: تتسم املمارسة اليابانية لإلدارة بالدقة والتهذيب وحدة الذهن، أي باحلذق واملهارة الحذق والمهارة -2

 2يف التعامل والشك يف أن هذا ال يتم إال بعد اخلربة والتجربة واملمارسة الطويلة للوظيفة.

: تقوم العالقات بني أفراد اجلماعات على األلفة واملودة، وسيادة الروح العائلية بني األلفة والمودة -3

أعضائها، وما ينطوي عليهما من اهتمام ودعم متبادل، وعدم األنانية وما يرتتب على ذلك من عيش 

 أمن وحياة مطمئنة، وإقامة عالقات اجتماعية متينة وصداقات محيمة دائمة.

                                                            
 .91، ص 2101، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، تطبيقات عمليةالرضا الوظيفي أطر نظرية وسالم تيسير الشرايدة،  1 

 .062، ص مرجع سابقناصر محمد العديلي،   2 
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 1ذه النظرية على جمموعة من اخلصائص واملميزات اليت ميكن حتديدها يف:كما قامت ه         

 توظيف دائم مدى احلياة للعاملني. -

بطء التقييم والرتقية )الرتقية كل عشر سنوات مثال(، أي اعتماد فرتات زمنية طويلة نسبيا لضمان  -

 استمرارية العطاء والتعاون املثمر بني العاملني.

 يث ينتقل العاملون يف املنظمة بني خمتلف أقسامها الكتساب اخلربات.عدم التخصيص املهين، ح -

 الرقابة غري مباشرة )خفية( تتالءم مع طبيعة األعمال والظروف املتغرية. -

القرار اجلماعي )اعتماد أسلوب املشاركة يف اختاذ القرارات( للوصول إىل قرارات أفضل تتميز باإلبداع  -

 والفعالية واملالئمة والعدالة.

 القيم املشرتكة واملستندة من العمل التعاوين واجلماعي، واالبتعاد عن األنانية الفردية. -

 االهتمام الشامل بالناس يف جمال أهداف الفرد وأهداف التنظيم يف ضوء قيم التعاون اإلنساين.  -

لى تنسيق جهود عويعتقد أوشي بأن تطبيق نظريته يف منظمات األعمال سيساعدها على تطوير قدراهتا         

العاملني من أجل حتقيق مستوى عال من اإلنتاج، بغض النظر عن الوسائل والتقنيات املستخدمة يف ذلك. 

فتطوير مهارات العاملني، وإجياد هياكل تنظيمية مرنة، ونظام حوافز فعال، وفلسفة إدارية حديثة قائمة على 

 ادها، مما يعزز من تفوق املنظمة ومتيزها. مبادئ نظريته سيساهم ال حمال يف رفع مستوى والء أفر 

 

 

                                                            
فس العمل علم ن، أطروحة دكتوراه غير منشورة في قياس الفعالية التنظيمية من خالل التقييم التنظيميتاوريريت،  يننور الد 1 

 .16، ص 2117والتنظيم، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة محمود منتوري قسنطينة، 
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 تمهيد

رألهدرف ورملهلم. إن ر التة رلصكككككككككككككك    رل    ا   إلجنلزلقد شككككككككككككككذ ف ر التلر خ       رل ل    

أتضكككل هل خ  لووم وخ ذل مم خج أم  خ م  همل رمل لل لة أو ئقل،هملي هق أ دم أشكككذلظ رل  االالر ريم التالة 

 رل  ت   هل رللش  ةي وئ لك  قد ل لف ر التلر  و ر حمو  ل يف ئقلء ر  س رللش ي و  االة رلثقل ة رإلوسلوالة.

إلوسكلن ئبل   رم التق  س    ر،ال إ  إ لخة تق لر خ  ري   الةة يف خذلن تا  ي أ ج  قضق  ل     

خ امل و    ه لكي  الذون ه لك  ملت  ئم رلم   وزخق،  يف رل ا ي خج أم  حتقالق رألهدرف رملسب  ي  س وك 

 رلم     أث  و ؤث  يف س وك ر التة رل     اق إلالهل. 

المل رل اكك  ت    ومجككلتككلر لككد رسكككككككككككككككلر ورلل وب أن ه ككلك  ككأث ر  ل ر لم   و ككد أره ر واوتككة خج ر

 وخ  قدرر رلم  ي وت   س و الل   و ص  ل   ورجتلهل   حنو خ اا  .

 جماعة العمل ديناميكية وتماسك أوال: مفهوم 

ئوةمهل رث لن رو أ ث  خج ري  ر  رل  ج  Groupر  رجملاوتة  (Koontz et al, 1984)أشل  

 ذا ون ئ ضهمل رلل ض ئب  قة خوحد  س الل حنو رجنلز رهدرف خشرت ة. ورجملاوتة هب ر رلوةف هق أ ث  خج 

 Newخج  وهنل  ولالمة خج ري  ر ي  هق وخج اقظ رل ملتقر رحلل ثة ئم هؤيء ري  ر  متث   وى مد د  

Forces لمة ر  حتد د و  رسة حبد اراهل. وأشل  واصل،ص مد د  خل ذ   حب(Guzzo & Dickson, 

ر  واوتة رل ا  ت   رهنل تلل   تج ر  ر    ون ئ ضهمل و  رهمل ريا ون ت   رهنمل وحد  رم التالة  (1996

رو  اللن رم التقي  ال رهنمل مي لزون ئلل ذلخ ي و ؤلمون مزء خج والم رم التق أ رب )رمل ااة رو رجمل ا (ي 

  1 ج  ؤ ون رلورل،ف رملؤث   يف ريا  ج )رلزئل،ج رو زخقء رل ا (.ورل 

                                                            

 .011-013، ص ص مرجع سابقاحسان دهش جالب،  1 
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ب  قة ئ ل التة هق جتا  لم   ج أو أ ث  يف شذ  خ  امل  ر،مل وسلالل   ملت ون خ  ئ ضهمل رلل ض سورء 

اقهلل  ض   جورل  خ يخج أم  إشللع حلملاهمل و ريللاهملي و شرت ون يف خ ل   وخلل ئي  مسالة أو ري   مسالة

 هل ئليو الء إلالهل ر  أ    ش وطل و وروم   ا ون ومي ث ون هلل مب    ريوضالم ل  ك ر التة خ  ض و   ش و ر   رأل

 .1والك خج أم ي حتقالق أهدرف خشرت ة

 رحد   وع رمل   ة رل  اه مل ئللس وك رإلوسلين ورل ق لر ريم التالة ديناميكية الجماعة ال    رب  

وى وهق    ز ت   رلقوى رلم للة يف ر التة و ال ة لرت اللهل وورالم هلي ومب ىن را   لن    لخالذالة ر التة اه مل ئللق

 لخالذالة ر التة ي  ريم التالة رملؤث   يف ر التة ورل    ا  ت   حتقالق ر التة لورالم هل ول لك جند رن  

اه مل  قط ئرت الب ر التة ئ  رهنل    ز ت   رلقوى رملؤث   يف ر التة و ال ة ل رت الب ورلورالمة أي رهنل حتلوظ رن 

  بق  مس ر لقوى رل  ال  وخقلوخة رل  ال  ورلض وط ريم التالة ورل أكث رر ورلقه  ورلقو  ورل السك ور  ب 

   2تدم رلثللر.ورل مو  ورل ورزن وريا قظ و 

 ئأن    لخالذالة ر التة هق تلل   تج "حبث يف تا اللر رل ملت  ) Ronald Lewis  ووق  لو س(  ى 

 را  ر التلر رلص   ي حالث أن رلل ث يف ه ر رملالدرن  هدف إ  إجيل  رمللل ئ رل   قوم ت الهل س وك 

خج ر التلر   ضهمل رلل ض وتق ة ر التة ئ  هلورلقوروم رل     ذمل يف  ذو  هل وتق ة رأل  ر  ئل ر التة

 ر التةي ري و   خل     ق ئل وروب رلد  لخالذالة أو رمل     يفئهو مس  رل   رر رل  حتدب  ورل امل رلسل،د ي

 .3رل   سلتد ت   م     ر رر ر التة ارر  لت الة" وخج مث رئ درع رل ق اللر

 4موروب    لخالذالة ر التة يف رل قلط رل للالة:وت   ه ر رألسلس  لو  ميذ  ل حتد د 

                                                            
 ،دراسة تطبيقية بالشركة االفريقية للزجاج بوالية جيجلتماسك جماعة العمل وعالقته بمقاومة التغيير التنظيمي: باللل مجيدر،   1 

 .22، ص 2312، 2دكتوراه غير منشورة، في علم النفس، تخصص العمل والتنظيم، كلية علم النفس والتربية، جامعة قسنطينة  أطروحة

، 2332، اإلسكندريةلجامعي الحديث، المكتب ا، الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي: التحليل على مستوى الجماعاتمحمد الصيرفي،   2 

 .113ص 

 سانيةاإلن، لرسالة ماجستير في علم اجتماع التنظيم، كلية العلوم الثقافة التنظيمية وعالقتها بديناميكية جماعة العملشطي امينة،  3   

 .11، ص 2312واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .11، ص 2332، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ديناميات الجماعةمقدمة في عبد اللطيف محمد خليفة،  4 
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 واوتة  ملتقر حتدب  را  ر التة. -

 ه   رل ملتقر    لط مبو ف خ م. -

  قوم راصل،ق ادخة ر التة ئ ومال  ه   رل ملتقر. -

  س هدف رياصل،ق يف تا الة  ومال  رل ملتقر رحدرب رل السك يف ر التة. -

 التة لقتضلء.ه ر رل السك    اد ت   ملائالة ر  -

  ؤ ي ه ر رل السك ر  منو رألتضلء ومنو ر التة  ذ . -

"خقدر  رملشلت  رإلجيلئالة رل   ذ هل أتضلء ر التة لل ضهمل رلل ضي  الجماعة بتماسك قصد  ال 

و ريل همل يف رللقلء وريس ا ر   أتضلء يف ه   ر التةي و  و ف   مة متلسك ر التة ت    و   وخدى ح ةهمل

  1.مل خ هل"هبر ر التة إلئقلء أتضل،هل  را هل وتدم روس لئه رل    ا  ر  ب 

     وخدىر ال  ش  رل السك إ  ز ل     مة رل قل ب يف رألهدرف ورلس وك وريجتلهلر ورلقالمل ئم رأل

دى خ رجن رهبمل لل ضهمل رلل ضي ورس  در         ملسلتد  وخؤرز   رل  ي وخدى ش و  رأل    ئوحد  ر التةي

 2.  ر التة ررلويء ورل ق،مل ورل ذل ف ئم أ 

س  رل وح رل ق لر رلقل،اة ئال همل  هو  م  لل السك هو رل لخ  رل ،السق رل ي   ئط ر التة و لقق ت  

رل ا  ي  الءرلش و  ئليوي يف رل ا  ريودخلجي رلقو ي رإلو لجي رألتضلء رل  سالق ئم مهو ي ريحتل ي رمل  و ة

 3ق.ر الترملشرتك 

 

                                                            

 .060، ص 4002، اإلسكندرية، السلوك الفعال في المنظمات، الدار الجامعيةصالح الدين محمد عبد الباقي،  1 

، ص 2332، عمان ،دار الحامد ،د والجماعات في منظمات االعمالراالسلوك التنظيمي، سلوك االفحسين حريم،   2 

121. 

، 2003، اإلسكندرية المكتب الجامعي الحديث، ،مفاهيم وأساسيات في طريقة العمل مع الجماعات، عبد الحميد عطية 3 

 .22 ص
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 ثانيا: خصائص الجماعة الفعالة

تا الة  شذال  مجلتلر تا    للة أض ف خج ئم أ رب رل  د لر رل   ورمههل رمل االر رلالومي  رن      

 ي ون مجكلتة رل ا  رلم للة   ب ب واوتة خج رصصككككككككككككككل،ص ورملاالزرري ورل  متالزهل تج ر التلر رل     للة

 1ه   رصصل،ص  شا : 

 ر التة حوظ هدف ورحد و ومال  أمنلط رل ملت  ئم أتضل،هل حنو حتقالق رهلدف.ر مل   -

 و   خ لخ  دتالاق  قو   ل ة رألوشكككككككككبةي ورلسكككككككككالح لعتضكككككككككلء رل  ل  حب  ة تج ر رترحلاهمل وأ ذل همل  -

 ر د د  وخشلت همل و ش ال  رل قد و وح رإلئدرع وريئ ذل .

ئم ئلملشككككككككككككل  ةي وحتقالق  الل    ورزن ئم خ ب للر أ رء رملهلم و ريا الل  ر الد ل قل،د وإ للع منط رإل ر    -

 إشللع حلملر أتضلء ر التة.

 ور   رلثقة رمل لل لة ئم أتضلء ر التة و ضل،همل ئلل ا  خ  ئ ضهمل رلل ضي ورجن رب أتضلء ر التة  -

 و  هل.ل ض إلالهل ووي،همل ل قل،د وللل ق أتضلء ر التة. ئلإلضل ة إ   ريلة رآلا  ج لقوضالم

رل قالالمل ريجيليب يف حللة أ رء رملهلم ئصو     للة مبل  ؤ ي إ  متلسك ر التة ورلش و  ئللمخ  لقو الء  -

 هلل.

ول  ر خل   ذون ر التلر رلم للة خج أتضككككككككككككلء خ شككككككككككككلهبمي ولذج تل   خل  ذووور خ لل  م خج حالث  -

 رصربرر ورملهل رر حبالث  ذا ون ئ ضهمل رلل ض.

 ل  ئم  المل وأهدرف ر التة. و المل وحلملر أتضل،هل.ومو  ري م -

 ر التة ش و ة مبسلتد  أتضل،هل يف حتقالق  و  لاهمل ئللذلخ . -

                                                            

، سلسلة إصدارات التدريب اإلداري، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، إدارة العمل الجماعيمحمد الصيرفي،   1 

 .222-222، ص ص 2332
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 ومد  ر    وي خج  ل     تضككككككككو لذق  ل   ر التة  ل ة رمل  وخلر رل   ذون ارر  الاة ل شككككككككلط  -

 ر التة.

 ثالثا: أنواع جماعات العمل

ر التلر ري  و  مسالة ،السالم مهل ر التلر رل  رو شذ م ووتم    قسمل مجلتلر رل ا  ئشذ  تلم ر 

 1مسالة ت   رل  و رل ليل:رل  

 : الجماعات الرسمية -1

ث  وم  رمل ااة حبال    ذوهنلرهق مجلتلر   ا  يف إطل  رألوااة ورل ور،ح ورلقوروم  هق واوتة خج رأل   

ئم أف ر     حتد د طلال ة ري صلظ وحتقالق أهدرف خ ال ة خ  لبة مبص  ة رمل ااة و الهل   مل أتضلءهل يجنلز

الز  و  وورالمة         را  ر التة وميذج متال ر التة خج ممث ق رلس بة ورمل  وسم و قسالمل رل ا  خج اقظ

 : ررلدميوخة وريس ا   ئم ووتم خج ر التلر رل مسالة حسب

ةي ر التلر ريس شل   رل  اللي  اث  ه   ر التلر يف    ق رإل ر    :دائمةجماعات رسمية  -أ

 ر رملخ  مة ي رل  لن رلدر،اةرمجلتلر رل ا  يف رإل ر  

 :   اث  ه   ر التلر يف رل  لن أو رلم   رل    مل  ذو  هل ل  مال  خهاةجماعات رسمية مؤقتة -ب

 .رل ا  أو رملهاة خلمل  ذ ف ئ ا  أا أو تا  خ م مث حت  ه   رل  لن أو رلم   ئ د   مال  

 هق مجلتلر   ذون أو  اه  ئب  قة طلال الة لعف ر    يف خو   رل ا الجماعات غير الرسمية:  -2

         طلال ق ل  لملر ريم التالة لإلوسلني ورل لخ  رل ،السق يف  ذو ج ه   ر التلر هو

 :  اث  يفو  خج ر التلر ري  رل مسالةومو  ره الم خشرتك ألتضل،هل يف ولظ خ مي وه لك ووتم 

                                                            

 ،الثقافة التنظيمية وتأثيرها على تماسك جماعة العمل: دراسة ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائررباحي فوزية،  1 
واالجتماعية، جامعة  اإلنسانيةرسالة ماجستير غير منشورة في علم االجتماع، تخصص تنظيم وعمل، كلية العلوم 

 .131-132ص ص ، 2312، 2البليدة 
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 :   ذون مجلتة رملص  ة خج رل لخ م رل  ج  د ي    اون إ  مجلتلر  مسالة جماعة المصلحة -أ

 ورحد  يف رل  االمل ي و  ضمل هؤيء رألف ر    حتف لورء مجلتة رملص  ة ل  قالق أهدرف خ لل لة

 . ئال همل  الال

  يف رصرب  ورملالوظ وريجتلهلر ورحلللة ريم التالة: وهق  ضمل أف ر   ر خ شلهبمجماعة الصداقة -ب

 . روري هل هبدف إشللع رحللملر ريم التالة لدى رأل   

 العوامل المؤثرة في تماسك الجماعة: رابعا

ث  ئشذ  خللش  رو ري  خللش  ت     للالة ومتلسك ر التةي ورل  ميذج ؤ ه لك رل د د خج رل ورخ  رل   

  1رل للالة:حص هل يف رل  لة  

 : المكانة -1

 ث   قالالمل ر التةمت و  اث  رملذلوة ريم التالة يف رل  لة أو رمل  ز ريم التق رل     لط ئأتضلء رمل ااةي  هق

لم   رو ل ضو خ م يف ر التةي وت دخل  ذون خ ل   ر التة ورض ة  لو   ذون خج رلسه  حتد د رلم   رل ي 

 رأل  . س  ق خذلوة أت   ت   

 :حجم الجماعة -2

 .  مة رل السكزر ر وأ لح هلمل   ةة رل ملت  رلذثالف ومهل لوم    ر   ال مسح رحل مل لع 

 :التماثل  -3

ل أي    رإلمجلع يف رت   ى م وس أن رل الث     لط ئلل السك يف ر التة رل    و ف جنلح رملهاة رل   قوم هبل

  ر    رب خصد لن رل الث  ي ي  ر هلأ ت    لل ظ رمل ل   ئمرو رملو في رخل ر التة رل    و ف جنلح خها هل 

 ة.ل السك ر الت

                                                            

 .112-110، ص ص مرجع سابقرباحي فوزية،  1 
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 : األفرادإشباع حاجات  -4

  قد  رملذلوة ورل  ز ر  متلسك ر التة تج ط  ق ز ل    د اهل ت   إشللع حلملر أتضل،هل خث  رحللمة ر 

 الة.ورألخج تج ط  ق ا ق تق لر   لوو

 :الشعور باالنتماء -5

و   ز د خج  ذسل    ريو الء خج رل ورخ  رهللخة يف متلسك ر التة  ش و  رلم   ئليو الء  التة رحللمة إ 

مل يف رل صاالمل ر التة ر    لوهن وه ر خل  ؤ ي ر  ز ل   ر ر  ئط ومتلسك  ل الد ار   و  بال  رلثقة يف ومس 

 .ت   حتقالق رألهدرف

 :التعاون  -6

لتلر ورمل االر ور ا ر  ل ي   ضاج رملسلتد  رمل لل لة ورل   شا  رأل   د رحد خاله  رل ملت  ريم التق ور

أهدرف  ر التة ئ  ض حتقالق  لل ق لر رل  لووالة  ؤ ي ر  متلسك رفي ورل  حتقق رملذلسب لذ  رألط

 .خشرت ة

 : الجماعة رادالتفاعل بين اف  -7

وز ل   متلسك ر     ؤ ي إ   قو ة رل ورئط ئم رأل رز  ل  رل ملت  وري صلظ ئم أف ر    ر التة ئ ضهمل رلل ض 

 .ر التة

ل  قالق أهدر هل  رن  ملت  رلم   تق الل وروم للالل خ  ر التة رل    ا  خ هل مبل ميذ   خج   لئة مهو   وطل ل  

 .،هل ئوتق ومحلس اريت روحتا  خسؤولالة أ

 :القيادة داخل الجماعة تأثير -8

رلقل،د ت    ل ا ي و د  ر إلجنلز  ورل  لون  الهل ئال همل رخ لخ حي مل ت   رأل    وإجيل  ال الة ر اللم رلقل،د ئوض  إسرت 

 .  ورل  لخ  خ همل و ومالههمل و  سالق وهو راهملر مهمل رأل   
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 :لتهديدات الخارجيةا -9

ل مالة رل   للض وطلر رص   ر التة ل  هد درر رصل مالة ريلللل خل  ؤ ي ر  ز ل   متلسك ر التةير   ض أ   

 وط   ر التة ل هد درر أو ضراضوع أ    ع رو خ ل سة ئال هل وئم مجلتلر أا ى روزر  د   اث  يف ومو  و

 مل.ورحتل ه ئبهملر  ئض و      رال مالة خشرت ة   اق خشلت  رأل   

 خامسا: فريق العمل 

للحثم وحىت ورللقد رز ر  ريه الم يف آلووة رألا   مبوضكككوع     رل ا ي وأةكككلح رل د د خج رملمذ  ج  

أ  ر  رل  االمل     ون هب ر رملصككككككككككب ح ملل ل  خج  و   ل  يف جنلح و لت الة رمل ااةي و  و ضكككككككككك  ملصككككككككككب ح مجلتة 

 رل ا  رل ي شلع رس خدرخ  يف و ف سلئق.

و شكككككككككككككك  خمهوم رلم  ق ر  الكك رل د  رلق ال  خج ري  ر  خج اوي رملهل رر رملذا ة لل ضككككككككككككككهل رلل ض  

ي،همل ل  ض خ مي ورهدرف وأ رء حمد ي وت   رل  و رل ي جي  همل    ا ون خسككككككككككككؤولالة ورل  ج   صككككككككككككمون ئو 

ئللم  ق واوتة خج ري  ر  رل  ج  ذا  خهل راهمل ئ ضككهمل رلل ضي و  شككل  ون يف  (Fauch)خشككرت ة. و صككد 

ج والم ارملسكككؤولالة تج و ل،ل رل ا ي ورل  ج   ون رومسكككهمل و  رهمل ريا  ج ت   رهنمل  اللن رم التق سككك المل ضككك

 1رم التق ر رب.

 ه   ي وت د حتقالقحمد  خهاة  رجنلزت   أهنل ووع خج أوورع ر التلر  شذ  خج رم    ال مت     مهل

 2.رلم   و  قش  ه   زوظ  رملهاة

     

                                                            

 .022-022، ص ص مرجع سابقاحسان دهش جالب،  1 

 .071ص  ،3102 ،للنشردار وائل  ،األعمال منظمات في التنظيمي السلوك، مان العميانلمحمود س 2 
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و ككد ت ف    ق رل اكك  ئككأوكك  "واوتككة خج رأل  ر    ا ون تاق حمككد ر وحيككلولون خج اقظ رملشكككككككككككككككل  ككة     

يف حم ت  ف مجلتة رل ا  ئأهنل  1أهدر همل ورألهدرف رل  االاالة وحيققون رملذلسكككككككككككب رمل ريوئة. ورل  لون رجنلز

"أي تد  خج رأل  ر  ممج  شككككرت ون ئلألهدرفي و  صكككك ون ريلللل  الال ئال همل ئشككككذ  شككككخصككككق اقظ  رت  زخ الة 

 .  2خ ال ة"

( يف رمل ااة رحلد ثةي ئوةكككف رلم  ق groupو  د خمهوم    ق رل ا  أ ث  حالو ة خج خمهوم )ر التة 

  االز ئلأل رء ر التق حنو رهلدف ورل  لضككككككككككككككد ورلبل ة ريجيلئالةي وئلملسككككككككككككككؤولالة رلم   ة ورملشككككككككككككككرت ةي وئ ذلخ الة 

رملهككل رر ورلقككد رري يف حم أن خمهوم ر اككلتككة    ككلخكك  خ  خ  وخككلر خ  ككلث   حالككلظ رهلككدفي و  مككلتكك  ئب  قككة 

لور ون رملسكككؤولالة     ة  ال ي و  مقد رل ذلخ الة يف رملهل رر ورلقد رر ئسكككلب رل محمل د  أو   لضكككد سككك  ي و ذ

   3رحللة  ئم أتضلء ر التة.

و  هب  ث  خج رلدر سككككككككم ورلللحثم إ  تدم رل االالز ئم    ق رل ا  وواوتة رل ا  إا  سكككككككك  ا ون 

    ق رل اكك  رل االالز ورل م  ق ئمهكك   رملمككلهالمل ئككدي تج ئ ضككككككككككككككهككل رلل ض. يف حم  كك هككب رلل ض رألا  إ  

ورجملاوتة ت   أسكككلس أن رلم  ق ميث  حللة الةكككة خج رجملاوتة أو أحد أشكككذلهللي و سككك دلون ئ لك  ون    ق 

رل ا  أ ر  أ ث   بو ر خج رجملاوتة خج حالث ريوسكككككك لم ورإلةكككككك ر  رل ريت ت   حتقالق رألهدرف وريسكككككك ققلالة 

 ليل  لم الك:ور دوظ رل ورملسؤولالة رملشرت ة. 

 

                                                            
 .112، ص مرجع سابقسيد محمد جاد الرب،   1 

2 Slocum et Hellriegel, op cit, p 276. 
لسلة العلوم س، ، مجلة مؤتة للبحوثدور فرق العمل في االلتزام التنظيمي: دراسة تحليلية ميدانيةفهمي خليفة صالح الفهداوي،   3 

 .13، ص 2332، 32، العدد 23المجلد اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مؤتة، 
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 (: االختالفات بين فريق العمل ومجموعة العمل22الجدول رقم )

 المجموعة الفريق المعيار

 خ وسط أو  ل  (6-4حمدو  ) رحل مل

 ري  خل ي )خ  وي( ة ال  )شذ  ة الب( ريا الل 

     ة خشرت ة رلقالل  

 رلرت الز ت   رلقل،د  لل ظ  همل رمل   ة رإل  رك

 رل بلئق ريل قل،ق )رو شل  رلدو ( رل  لوين رل اط

 رملضل قة ر التالة ل خصوم  ملت     لخالذق رل وح رمل  و ة

 .343-344ي ص ص مرجع سابق: إحسلن  هش مقبي المصدر

 :رس  ل ر ر  واوتة خج رمل ل    وضح ر دوظ رل ليل رلم   ئم    ق رل ا  ومجلتة رل ا  ال 

 مجموعة العمل وفريق العمل(: الفرق بين 20الجدول رقم )

    ق رل ا  واوتلر رل ا  رلم  
هو رل ي  سالب  ت   رألتضلء  - رلقل،د

 و   ذمل هبل.
هو رل ي   امل رإلم التلر  -

 ورل قلءرر.
 هو رل ي  قوم ئلإلش رف -

 هو رل لخ  رملس  ل ا  رلم  ق -
رإلم التلر خ الئة ئلل ملت  ورمل ل شلر  -

 رحل  .
 رلم  ق خيبط لشذ  رل ا . -

 ت   أ رء رلم   ورلم  ق ت   أ رء رلم   رلرت الز
 أتضلء رلم  ق   ا ون  وحد  خشل  ة ئم رألتضلء ئ ضهمل ضد رآلا  رل  ل س

   مل خج رلقل،د إ  رلم  ق وئلل ذس  ذون خج رلقل،د إ  رجملاوتة رإل صلظ
  ؤا  ئ لء ت    أي رلم  ق  ذ    خ  ئ لء ت    أي رلقل،د رلق ر رر
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 حتد  خج  ل  أتضلء رلم  ق أو رمل ااة حتد  خج  ل  رمل ااة رألهدرف 
     ة ومجلتالة     ة رملسلءلة

ذ لة رل ص  ة ل  ش  ي رملالمهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشريةتلد رحلاالد تلد رلم لح رمل  يبي المصدر: 
 .35ص ي 2002ورل وز  ي خص ي 

 

 العملسادسا: أنواع فرق 

ه كلك رل كد كد خج رشككككككككككككككذكلظ وأوورع رلم   رل  ميذج رن    اكد ت الهكل رمل ااكلر يف أ رء رتاكلهلكل وحتقالق ريكل لاهل 

 1وأهدر هلي و الال   ق رهمل ه   رألوورع:

 رلم  ق رلكككككككدر،مل هو    ق خج ري  ر  الفرق الدائمة )الفرق الموجهة ذاتيا او الفرق المستقلة(: -1

  خصكككككص نزء خج خ م وخهمل خج أمزرء رل ا ي مي  ك ر  ر   رحل  ة يف  المالة   مال  رل ا  وأسككككك وب 

  وز   رملهلم ورملسؤولاللر.

وهق     خؤ  ة خ  د   ريا صككككككككككلةككككككككككلري خ  د   رملهل رري وخصككككككككككااة  فريق حل المشكككككككككالت: -2

 ر      ح  رملشككذقر خج ر    ألفرلم  ق رو رمل ااةي  اصككالصككل حل  رملشككذقر ارر رلصكك ة ئ ا 

    اون ل مس رلقسمل    هق خهلخهمل مب    ح  رملشذ ة رل   ورمههل الك رلقسمل.

رل لخ م رل  ج   ا ون طورتالة مب دظ سككلتة ورحد      خج ري  ر  ةككوهق واوتة  حلقات الجودة: -3

ي خثق رل  لئة ت   ر و  ي ختمالض رلذ فأسكككككككككككلوتالل ل  للحث يف رملشكككككككككككذقر ارر رلصككككككككككك ة ئلل ا  

 ختبالط رإلو لجي رو حىت  صاالمل رمل  وج.

                                                            

 .021-022، ص مرجع سابقاحسان دهش جالب،  1 
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  ذون     رإل ر   خج رملككككد   ج رل  مالكككك  م رل ،السككككككككككككككالم خج    ف  فريق اإلدارة )اإلدارة العليكككا(: -4

ريا صككككلةككككلر و ذون رهلدف خ     سككككالق تا  رلم   رألا ىي  رتروح تد  أتضككككلء ه ر رلم  ق ئم 

 ( أتضلء  سهاون يف  الل   رمل ااة رسرتر ال الل.3-10)

ل  ج الل خج زخقء رل ا  روهق ولخال  خ  شككككككككككك   م  ر الل رو   االا الفرق االفتراضككككككككية )المنتشككككككككرة(: -3

  صككككككككككك ون ئل ضكككككككككككهمل رلل ض رلذرتووالل رو خج اقظ  ذ ولومالل رمل  وخلر والك ئقصكككككككككككد رجنلز خهاة 

  االاالكة حمكد  . ووكل  ر خكل    قق أتضككككككككككككككلء ه   رلم   وملهاللي و د  ذون ه   رلم   خؤ  ة  زوظ خ  

 زورظ رملهلم رملو  ة هلل  ال  د  ذون  ر،اة وسلالل.

وهو    ق او خهاة خ ال ة   اث  ريلللل ئ بو   شكككككككقء مد د رو رجنلز خهاة خ قد .  فريق المشكككككروع: -6

( رن ه ر رلم  ق   ذون خج مثلوالة أتضككككككككككلء مت را الل همل خج ر سككككككككككلم خ  د   2001و  ى )رلصكككككككككك ني 

    قون ئشذ   و ي.

  الوخت ص ئ بو   رل ا الة ئصكككككو اهل رلشكككككلخ ة و ضكككككمل يف تضكككككو    ر  ر  خج مج فرق تحسككككين العملية: -2

 رملس و لر.

وهو    ق خؤ ف خصامل اصالصل ل  ض خ  وف وحمد  خسلقل  فريق فوة المهمة )فريق المشكروع(: -5

 و زوظ ئزورظ رملش وع رو رو ملء رحللمة رلال .

  كد رلم   رملكدر   ار الكل أحكد رلب ر،ق رملهاكة ل  مال  رل اذم يف رمل االري وهق  الفرق المكدارة ذاتيكا: -9

للالة يف رختلا رلق ر رر  ضكككككككككق تج ريسككككككككك ققلالة ورل ا  ئ وع خج رل  لئة       صكككككككككف ئلخ قك ح  ة ت

   ف ئلل  لئة رلسكك و الة )رل  لئة رل ر الة ئدي تج رل  لئة رصل مالة(. ورلم   رملدر   ار الل هق     خومهة 

  ار الل ممذ ةي وارر خسؤولاللر ورس ةي  ض  رملورزولري ختبط ريتالظي و صوغ رألهدرف.
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 تمهيد

تعترب وظيفة االتصال من الوظائف اهلامة جدا يف أي منظمة، باعتبارها الوظيفة اليت متد املنظمة باحليوية 

والنشاط ألهنا تعكس التشابك والرتابط والتكامل بني خمتلف أجزاء املنظمة، فبدون اتصال تصاب املنظمة 

رب خمتلف املنظمة الذي يضمن تدفق املعلومات وسرياهنا عباجلمود وعدم التطور. فاالتصال يعترب مبثابة شريان 

صرفات ثر على سلوكات وتؤ خطوط املنظمة، خاصة نظام اختاذ القرارات ونظام املعلومات اإلدارية والذي بدوره ي

 االفراد داخل املنظمة.

مي للعاملني واملوظفني ياملعايري واحملددات اليت تعتمد يف فهم وتفسري وحتليل السلوك التنظ أحدتصال يعترب فاال

 على تباين أنشطتها واحجامها.مبختلف املنظمات 

 مفهوم االتصال أوال:

( مبعىن Communis( إىل الكلمة اليونانية )Communicationيرجع أصل كلمة اتصال ) 

 (، فاالتصال هنا يعين االشرتاك يف املعلومات أو تبادل املعلوماتSharingعام أو مشرتك أو املشاركة )

واملشاعر واالجتاهات، أي انه يتضمن املشاركة، أو التفاهم حول شيء أو اجتاه أو فكرة أو سلوك أو فعل ما. 

( االتصال بأنه نقل وتوصيل أو تبادل األفكار واملعلومات بالكالم أو Oxfordويعرف قاموس أكسفورد )

 1ويتم تبادل املعلومات أو األفكار بني مرسل ومستقبل. باإلشارات..

وهناك من يرى أن االتصال عبارة عن نظام تفاعلي معقد "يتشكل من جمموعة العالقات الدالة املرتبطة  

 2".بالعناصر )األفراد، اجلماعات، املنظمة( بصفة تفاعلية

                                                            
، 7002حامد للنشر والتوزيع، عمان، ، دار القيادة والرقابة واالتصال اإلداريمعن محمود عياصرة ومروان محمد بني احمد،   1

 .261ص 
2 Frédérique Alexandre et autres, Comportement Humains et Management, Pearson éducation, Paris, 2003, 

p94. 
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 Nicole( و"نيكول داملايدا" )Thierry Libaertوعرف كل من "تيريي ليربت" ) 

d’Almeida عملية إنتاج معلومات داخل احمليط الداخلي واخلارجي، ( االتصال داخل املؤسسة على انه

 1والذي تتشكل من خالله تبادالت والتقاءات بني األفراد.

االتصال التنظيمي بانه عمل تكوين وتبادل الرسائل داخل شبكة من العالقات  Gold Haberويعرف 

 املتداخلة للتعامل مع احمليط ويضيف ان املفهوم يتضمن ثالثة ركائز أساسية هي: 

 االتصال التنظيمي حيث يف نظام مفتوح ومعقد يؤثر ويتأثر باحمليط. -

 ها.وعملية تدفقها والوسائل املتعددة لنقل يشمل االتصال التنظيمي الرسائل .. هدفها واجتاهاهتا -

  2ويتضمن كذلك اجتاهات االفراد ومشاعرهم وعالقاهتم وقدراهتم. -

فنظام االتصال يشري بصفة عامة إىل العملية اليت يتم من خالهلا نقل رسالة تتضمن أفكار أو أراء أو    

ملكتوبة أو نة، وباستخدام الرموز الشفوية أو امعلومات أو معاين بني طرفني مها املرسل واملستقبل عرب قناة معي

 األفعال، على النحو الذي حيقق أهداف املرسل واملستقبل واملنظمة ككل. 

كما جتدر اإلشارة إىل أن عملية إنشاء نظام اتصال تستوجب توفر أربع عناصر أساسية، ميكن اختصارها     

 3وملاذا؟. أي أن هذه العناصر هي:بالسؤال التايل: من؟ يقول ماذا؟ ملن؟ وكيف؟ 

 املصدر الذي يوجد يف األصل بالرسالة. -

 نظام التشفري الذي يستوجب وضعه يف شكل متجانس. -

 قناة نقل من خالهلا تنتقل الرسالة. -

                                                            
1 Thierry Libaert et Nicole d’Almeida, La Communication Interne de l’Entreprise, Edition Dunod, Paris, 

1998, p 09. 

 .26، الجزء الثالث، ص مرجع سابقالصيرفي،  محمد 2 
3 Bernard Martory et Daniel Crozet, Gestion Des Ressources Humains : Pilotage Social et Performances, 

06 édition, DUNOD, Paris, 2005, p 224. 
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 .املستقبل الذي يتلقى املعلومة -

الشكل فهمها بأما االستجابة )التغذية العكسية( فتشري إىل تأكد املرسل من أن الرسالة قد مت  

 الصحيح، مع مالحظة املوافقة أو عدم املوافقة على مضمون الرسالة من قبل املستقبل.

كما متر عملية االتصال وفقا للنموذج الذي اقره "ديفز" بست خطوات متتالية، ميكن حتديدها من 

 خالل الشكل التايل: 

 (: مراحل عملية االتصال عند ديفز40الشكل رقم )

 

 

 

 .373، ص 0404 عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار الفعالة، اإلدارية القيادة: بالل خلف السكارنة، المصدر

 أهمية االتصالثانيا: 

 1أمهها:إن أمهية االتصال بالنسبة للمسري واملؤسسة تنبع من عدة نواحي لعل 

أن القدرة على اجناز األهداف تتوقف على كفاءة االتصاالت اليت يربزها العامل يف عمله، إىل أن  -

منه على الرباعة  %58الدراسات أوضحت أن النجاح الذي حيققه اإلنسان يف عمله يعتمد يف 

 فقط تعتمد على املهارات العملية أو املهنية املتخصصة. %58االتصالية و 

                                                            

 .020-020ص ص  ،7000 عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار الفعالة، اإلدارية القيادةبالل خلف السكارنة،   1 

 التفسير              نقل الفكرة                         تحويل                                تكوين     

  تفسير                     تسليم                     من خالل                  الفكرة          الفكرة               
 التصرف

 الرموز             الرسالة         قناة اتصال                 إلى رموز     لدى المرسل            
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ت متثل جزءا كبريا من أعمال العامل اليومية، ويقدر بع  اخلرباء أهنا تستهلك ما بني أن االتصاال -

 من وقت املوظفني، هذا فضال عن أعمال العامل اليت تعترب كلها اتصاالت. 78-58%

إهنا تفيد يف نقل املعلومات والبيانات واإلحصاءات واملفاهيم عرب القنوات املختلفة مبا يسهم يف اختاذ  -

 ارات اإلدارية وحتقيق جناح املؤسسة وتطورها.القر 

 إهنا ضرورة أساسية يف توجيه وتغيري السلوك الفردي واجلماعي للعاملني. -

 وسيلة هادفة لضمان التفاعل والتبادل املشرتك لألنشطة املختلفة للمؤسسة. -

 .ةوسيلة رقابية وإرشادية لنشاطات املوظف يف جمال توجيه فعاليات العاملني يف املؤسس -

باإلضافة إىل ذلك، يعترب االتصال وسيلة متكن العاملني من التعبري عن مشاعرهم وحاجاهتم االجتماعية 

 وجناحاهتم واحباطاهتم ومشاكلهم، وأداة لتحفيز األفراد إلطالق العنان لقدراهتم ومهاراهتم.

 ثالثا: مراحل عملية االتصال

ملية عاملراحل او اخلطوات الرئيسية اليت تسمح بنجاح متر عملية االتصال بشكل عام عرب جمموعة من 

 1االتصال، حيث تتمثل هذه املراحل يف:

 :Sourceالمصدر  -0

ميكن ان يكون شخصا او مجاعة او أي مصدر اخر ككتاب، او راديو او تلفزيون او حمطة. وفعالية االتصال 

..اخل. وقد دلت . التأثريلقدرة على تعتمد على صفات معينة يف مصدر عملية االتصال كالثقة والتقدير وا

                                                            

، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، لمحات معاصرة اإلدارةحمد ال علي، سنان كاظم الموسوي،  أبورضا صاحب   1 

 .152-152، ص ص 1006
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ري املوثوق على سلوك االفراد من املصادر غ التأثريعلى  أكربالدراسات بان مصادر االتصال املوثوق هبا هلا قدرة 

 هبا، وان حمتويات الرسالة غالبا ما تفسر بالنسبة ملصدرها.

الية عمن طريقة لتطوير الثقة يف مصدر عملية االتصال كاختيار واسطة نقل االتصال ذات مكانة  وهناك اكثر

ومرموقة، فمثال اجملالت العلمية افضل وسيلة للتاكيد من مكانة املعلومات املنشورة ودرجة الثقة هبا وكذلك تزيد 

 درجة الثقة باملصدر عندما تكون له سلطة رمسية فوق املستلم.

 Encodingملية االتصال ترميز ع -0

تتضمن هذه العملية وضع حمتويات الرسالة بشكل يفهمه املستلم ويتم ذلك عن طريق استعمال اللغة او الرموز 

 الرياضية او اية تعابري يتم االتفاق عليها تساعد على تسهيل وفهم مضمون عملية االتصال.

 Messageالرسالة  -3

 هي موضوع االتصال.

 The Channelاختيار وسيلة االتصال  -0

 وتتضمن اختيار الوسيلة املناسبة سواء كانت مسعية او كتابية او مرئية او حسية او مجيعها معا.

واختيار الوسيلة املالئمة يسهل عملية فهم الرسالة، فمثال املدير الذي يريد التأكد من ان الرسالة ستحفظ من 

يعتمد  توبة لتدعيم تعليماته الشفهية اليت أصدرها مسبقا. واختيار الوسيلةمذكرة مك بإرسالقبل مرؤوسيه يقوم 

وطبيعة االفراد وموضوع عملية االتصال والعالقات بينهم وسرعة وسيلة االتصال  على طبيعة عملية االتصال

 وتكلفتها.
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 The Receiverمستلم الرسالة  -5

ان مستلم الرسالة عادة هو شخص او مجاعة او أي مركز اخر لالستالم، خيضع ملؤثرات عديدة تؤثر على فهمه، 

واهم هذه املؤثرات هو ان مستلم الرسالة يفسرها بأسلوب يعتمد على خرباته السابقة. فمثال مذكرة الشركة اليت 

 مل حتدث زيادات يف العام السابق. اإذتشري اىل زيادة متوقعة يف األجور هذا العام رمبا ال تصدق 

  Decodingرموز الرسالة وفهمها تحليل  -6

ان استالم الرسالة يتطلب من املستلم فك رموزها لتعطي معىن كامال ومتكامال وقد تؤدي عملية حتليل رموز 

الرسالة اىل فهم خاطئ حملتويات الرسالة من قبل مستلمها عندما تفسر هذه الرموز بطريقة تعطي معاين خمتلفة 

سل واملستلم وكان ز واخللفية الفكرية واحلضارية للمر عن املعىن املقصود هبا. وكلما كان هناك جتانس ومتاثل يف املرك

 اتفاق على معاين الرموز كلما كان هناك درجة اكرب يف فهم املعىن املقصود من قبل رسالة الطرفني.

 Feedbackالتغذية العكسية  -7

( فعلى املرسل ان يتأكد من ان Receiverان عملية االتصال ال تنتهي باستالم الرسالة من قبل املستقبل )

الرسالة قد مت فهمها بالشكل الصحيح واملرسل يف هذه احلالة يالحظ املوافقة او عدم املوافقة على مضمون 

الرسالة. وسرعة حدوث عملية التغذية العكسية ختتلف باختالف املوقف، فمثال يف احملادثة الشخصية يتم 

وعملية  ما ردود الفعل حلملة إعالنية رمبا ال حتدث اال بعد فرتة طويلة.استنتاج ردود الفعل يف نفس اللحظة بين

 مجيع متت عملية االتصال بطريقة جيدة يف إذاقياس ردود الفعل مهمة يف عملية االتصال حيث يتبني فيما 

ستوى ممراحلها ام ال؟ كما ان ردود الفعل تبني مدى التغيري بعملية االتصال سواء على مستوى الفرد او على 

 املنشأة.
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  Anthropyالتشويش  -8

تؤثر على عملية االتصال يف املنشأة عوامل متعددة تؤدي اىل صعوبة وعدم وضوح يف عملية االتصال وهذه 

 التاآلاملؤثرات قد حتدث اما من املرسل او من خالل عملية االرسال او عند استالم الرسالة. فمثال صوت 

هم نتيجة استعمال وقد حيدث غموض وعدم فسيئا على احملادثة اليت تتم بني عاملني على نفس االلة.  تأثريايؤثر 

املسافة والوقت و  كاألصواتاما عن مؤثرات بيئية   تأيتالكلمات او الرموز غري الواضحة، فعمليات التشويش قد 

    املرسل واملستلم. او مؤثرات ادراكية كالفهم واالجتاهات وامليول والعوامل احلضارية بني

 أنواع االتصالرابعا: 

لقد قام العديد من الباحثني بتحديد أنواع خمتلفة من االتصال وذلك وفقا ملعايري معينة، ومن هذه 

 املعايري نذكر:

 االتصاالت الرسمية واالتصاالت غير الرسمية -0

 يف يعتمد للمؤسسة، الرمسي التنظيمي بالبناء يرتبط الذي االتصالهو االتصاالت الرسمية:  -أ

 بالطرق املختلفة اإلدارية املستويات بني ويتم للمؤسسة، التنظيمي اهليكل على وشرعيته وجوده

كما حتكمه جمموعة من األسس والقوانني، فاالتصال   وتقاليدها، نظمها يف عليها املتفق الرمسية

حيدث هنا وفقا للوائح والتعليمات واملعايري اليت تقرها املؤسسة، وقد يكون هذا االتصال خارجيا 

 أي بني املؤسسة واملؤسسات األخرى. 

هو ذلك االتصال الذي ال خيضع لقواعد وإجراءات مكتوبة ورمسية، االتصاالت غير الرسمية:  -ب

انه ال يتم استنادا إىل البناء التنظيمي للمؤسسة، وإمنا يتم على أساس التفاعل االجتماعي أي 
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التلقائي بني أفراد التنظيم الواحد من خالل تبادل املعلومات واألفكار ووجهات النظر يف أماكن 

 وأوقات ومناسبات معينة. 

 االتصاالت حسب اتجاه التدفق -0

التعليمات  تتدفق عليه وبناءا أسفل، إىل املتجه االتصال لبع ا عليه ويطلقاالتصاالت النازلة:  -أ

 إىل العليا اإلدارة من االتصاالت هذه تكون وقد أدناه، إىل التنظيم قمة من الرسائلواألوامر و 

 الدنيا إىل العليا من أو الدنيا، اإلدارة إىل الوسطى اإلدارة من تكون قد أو الوسطى اإلدارة

املدير عندما يصدر التوجيهات أن يتوخى الوضوح والدقة يف التعليمات ويتوجب على مباشرة. 

 ليجنب املرؤوسني االرتباك واحلرية للتعرف معناها.

وهي االتصاالت الصادرة من العاملني لرئيسهم، وتضم نتائج تنفيذ اخلطط االتصاالت الصاعدة:  -ب

هداف حتقق هذه االتصاالت األوشرح املعوقات والصعوبات يف التنفيذ واملالحظات واآلراء، وال 

املطلوبة إال إذا شعر العاملون بوجود درجة معينة من الثقة بينهم وبني رئيسهم، واستعداده الدائم 

الستيعاب املقرتحات واآلراء اهلادفة إىل التطوير، وتعزز هذه االتصاالت عن طريق سياسة الباب 

 1غريها.املفتوح من قبل املوظف وعن طريق صناديق املقرتحات و 

ة يف ونعين هبذا االتصال الرسائل اليت يتم تبادهلا بني أفراد حيملون نفس املكاناالتصاالت األفقية:  -ت

التنظيم، وهذا يعين اتصال رؤساء األقسام ببعضهم البع ، أو اتصال األقسام املتساوية، فهي 

التنظيم،  والسلطة يفرسائل يتم تبادهلا بني املسؤولني الذين حيملون نفس الدرجة من املكانة 

 2ويساعد هذا االتصال على توليد فرص التنسيق بني األقسام املختلفة ورؤسائها.

                                                            
 .275، ص مرجع سابقبالل خلف السكارنة،   1 

 .127، ص 1002، الرياض، ، مكتبة العبيكةعلم االتصال المعاصرعبد هللا الطويقي،   2 
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ملؤسسة وهي االتصاالت اليت تتم بني خمتلف األفراد العاملني بااالتصاالت الشبكية أو المتقاطعة:  -ث

الت مفتوحة تصابغ  النظر عن مراكزهم ومستوياهتم التنظيمية بغية اجناز عمل معني، أي أهنا ا

يف كل االجتاهات من الرئيس للمرؤوس للرؤساء، وبني رؤساء األقسام من نفس املستوى، وبينهم 

 وبني املستويات اليت اقل أو أكثر منهم.

 1االتصاالت حسب الوسائل والطرق -3

 تتميز هذه الطريقة باالتصال املباشر ما بني املرسل واملستقبل إمااالتصاالت الشفوية:  -أ

جه أو من خالل االجتماعات أو إلقاء خطاب أمام مجهور كبري، وفائدة هذه وجها لو 

 الطريقة أهنا تعطي ردود فعل مباشرة، وتناول سريع لألفكار حبيث يسهل فهمها وتعديلها.

وهذه عادة تتم عن طريق تعابري الوجه ولغة العيون وحركات  االتصاالت غير اللفظية: -ب

م مية املختلفة تعطي دالالت خمتلفة عن الرضا وعداجلسم للفرد، وهذه التصرفات اجلس

 الرضا وعدم املوافقة والالمباالة...اخل.

تتميز هذه الطريقة بأهنا مسجلة ومدونة، وميكن استخدامها   االتصاالت المكتوبة: -ت

كوسيلة إثبات قانونية، كما انه تبذل عناية كبرية يف إعدادها وصياغتها، وميكن أن تقرأ 

 من مجهور كبري عن طريق توزيعها إما بالربيد أو بشكل شخصي.

 خامسا: معوقات االتصال:

اليت تتسبب  ، ولعل اهم املعوقاتفشل او عدم جناح عملية االتصال تكون سبابا يفهناك العديد من العوامل اليت 

 2يف فشل االتصاالت هي: 

                                                            

 .271-272، ص ص مرجع سابقمعن محمود عياصرة ومروان محمد بني احمد،   1 

 .44-42، ص 1022، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الموارد البشرية إدارةاتجاهات حديثة في رافدة الحريري،  2 



 االتصاالت في منظمات االعمال: السادسالفصل 
 

97 
 

 العوائق التنظيمية:  -0

يف التنظيمات صغرية احلجم، لكنها تصعب كلما كرب حجم التنظيم وانتشرت  أسهلتكون االتصاالت عادة 

ستويات يؤدي عن املركز الرئيسي. فتعدد املاقسامه وتعددت مستوياته اإلدارية، وامتدت فروعه يف مناطق بعيدة 

ن العاملني عاىل طول خطوط االتصال بني املستويات العليا واملستويات الدنيا وبالعكس. كما ان بعد القيادة 

جيعل االتصال امرا متعذرا، إضافة اىل ذلك ان املبالغة يف الرتكيز على التنظيم الرمسي يعيق االتصال الرمسي حيث 

يساعد على ظهور تنظيمات غري رمسية تستخدم قنوات اتصال غري رمسية وهذه تعمل على تعطيل ان ذلك 

 خطوط االتصال اليت يستخدمها القائد.

 النفسية:العوائق  -0

 يرجع ظهور العوائق النفسية اليت تتسبب فيها عمليات االتصال اىل ما يلي:

املرؤوسني حول املوضوع الذي يعرضه مما جيعل املرؤوس اقل تقبال  بأحاسيسعدم اهتمام القائد  -

للمعلومات والتوجيهات اليت يقدمها له القائد، وعليه فان املوظف احلق يف تقدير مشاعره واحرتام 

احاسيسه مما يتحتم على القائد البعد عن االتصاالت الفظة واملبنية على الرتهيب والعنف، بل احرتام 

 رؤوسني ومدهم باملعلومات القيمة.وجهات نظر امل

وجود فروق يف املكانة االجتماعية بني القائد ومرؤوسيه: بع  القادة يتحاشون االتصال مبرؤوسيهم  -

بشكل طبيعي خوفا من ان يفقدوا هيبتهم، ويف الوقت ذاته قد خيشى املرؤوس االتصال برئيسه خشية  

 جتاوز املرؤوس لرئيسه املباشر، هذا إضافة اىل من عدم احلصول على موافقته او خشية من ان يغضب

 املشاحنات والصراعات اليت قد تكون موجودة بني القائد ومرؤوسيه.
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ؤثر على دون السلبية وغري السارة، وهذا يميل بع  القيادات اىل استقبال االخبار اإلجيابية واملفرحة  -

والتقدم الذي  الخبار املفرحة حول النتاجعملية االتصال حيث ترفع للقائد التقارير اليت حتتوي على ا

 حترزه بينما حتجب عنه االخبار املزعجة كاملشاكل والنواق  واخلالفات وما اىل ذلك.

وجود بع  االجتاهات السلبية لدى القائد اإلداري: قد تكون شخصية القائد اإلداري انطوائية انعزالية  -

ه او ضعف مهارات االتصال لديه، فقد حيجب بع  او انانية، وهذا يعود اىل تنشئة القائد او خربت

املعلومات اهلامة عن مرؤوسيه مما جيعلهم يف حرية وتساؤل، اضافة اىل ان اجتاهاته السلبية ال تشجع 

 املرؤوسني على االتصال به.

   الفروق الفردية والتخصص:   -3

تتباين درجات استيعاب وفهم العاملني للرسائل االتصالية اليت تردهم من القيادة، وقد تكون املعاين غري 

واضحة بسبب التفاوت يف الثقافة او يف الفهم، وقد خيتار املدير كقائد كلمات او عبارات غامضة او غري مرتبة 

ت االتصالية يسبب عائقا اتصاليا. وان املشكالورمبا غري واضحة الفهم للجميع وبنفس املعىن الذي يقصده، مما 

ضافة اىل الفروق إاليت حتدث يف املنظمة امنا هي نتيجة للفروق الفردية والتفاوت باخلربات والتخصصات أيضا، 

 يف القدرات واملستوى الوظيفي واالقتصادي واالجتماعي والتعليمي.

 افتقار القائد الى مهارات االنصات: -0

هارات األساسية لنجاح القائد اإلداري يف عملية االتصال، واالنصات يعين القدرة يعد االنصات من امل

كل ما يقوله االخرون سواء لفظيا ام بأسلوب غري لفضي، ولكن بع  القادة   وإدراكعلى مساع واستيعاب 

اهتم او جمشاغله اإلدارية بعيدا عن االنصات واالصغاء للمرؤوسني وهم يعربون عن مشاعرهم او احتيا تأخذه

مشاكلهم او مقرتحاهتم وهذا يسبب عقبة كبرية الكتمال العملية االتصالية مما يتوجب على املدير كقائد مراجعة 
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تعليمات االنصات اجليد وااللتزام هبا للحد من ذلك العائق الكبري وهو غياب مهارة االنصات، وهذه التعليمات 

 هي:

ان يكون هناك انصات اثناء قيام الشخص : فانه ال ميكن Stop Tolkingكف عن الكالم  -أ

 املستمع بالكالم او احلديث.

: ويتم مبساعدة املتحدث على Put the talker as easeهيء التوقيت املناسب للمتحدث  -ب

 الشعور برغبته يف الكالم كما يريد يف حدود العادات والتقاليد اليت تعتنقها املنظمة.

: أي ينبغي على Show him that you want to listenبني له رغبتك يف االنصات  -ت

رتكيز ملا يشرد ذهنه اثناء احلديث بل ينبغي ان ينصت باملستقبل ان يظهر الرغبة يف االنصات، فال 

 يقوله املتكلم.

: مبعىن ان ال يشغل املنصت نفسه بشيء حبيث Remove Distractionsابعد املشتتات  -ث

 حيول انتباهه عن احلديث.

: أي التعاطف مع املتكلم واالنصات له بشيء Sympathies With himمشاركته مشاعره  -ج

 من العاطفة وحماولة التعرف على وجهة نظره.

: ويتم بالسماح للمتكلم بوقت كاف للكالم، وعدم اإلحياء Be Patientالتذرع بالصرب  -ح

 للمتكلم باهناء حديثه اال اذا دعت الضرورة لذلك.

ي جيب التحلي بالصرب ورباطة اجلأش عند : أHeld your Temperاضبط اعصابك  -خ

 االصغاء.

: أي ال تعطي Go easy on Argument and Critismكن لينا يف اجلدال واالنتقاد  -د

 اجلدال واالنتقاد اهتماما كبريا من جانبك.
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: من الضروري إيقاف املتحدث عن احلديث لالستفهام Ask Questions باألسئلةاستفهم  -ذ

 الفهم.يف حالة اللبس او عدم 

 فهمت ما يريد ايصاله. أنكمن  للتأكدخلص ما قاله  -ر

 التوقيت:  -5

وير اسرة املنظمة بتط ألعضاءخطاب تكليف  فإرساليكون توقيت ارسال الرسالة غري مناسب، قد 

أساليب العمل خالل أسبوع من تارخيه يف وقت يستعدون فيه لكتابة التقارير النهائية عن سري العمل سيكون 

 وقعه غري مقبول هنائيا. وعليه جيب ان يكون توقيت ارسال الرسائل مناسبا للجميع.

 األساليب الملتوية:  -6

ام وية. فرسائلهم تتسم بالتناق  او الغموض او استخديلجأ بع  القادة اىل استخدام األساليب امللت

ملستقبل يف من تفسري، وهذا يضع ا أكثرالكلمات البليغة صعبة الفهم، او رمبا استخدام الكلمات اليت تقبل 

 حرية وتساؤل ولبس مما جيعل الرسالة غري مفهومة لديه.

 عدم توفر الشخصية االتصالية: -7

وية منها خي الدقة يف قدراهتم االتصالية ومهاراهتم يف تبادل الرسائل الشفيتم اختيار بع  املديرين دون تو 

 وغري الشفوية، وهذا يسبب عائقا اتصاليا كبريا ويؤثر سلبا يف عمل املنظمة.

 سوء إدارة الوقت: -8

ل عيلجأ بع  املديرين اىل األساليب السريعة يف االتصال دون ترو، وذلك لضيق الوقت او كثرة األعباء، مما جي

 ء فهم الرسالة.واالسهاب والتشعب مما يسيفهم املستقبل للرسالة مشوبا باللبس واحلرية. او قد يلجأ اىل االطالة 
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 عدم ثقة القائد بمرؤوسيه: -9

ان انعدام الثقة بني القائد ومرؤوسيه حيد من فاعلية االتصاالت وجيعل اتصال املرؤوسني بالقائد امرا غري 

 وهذا بالطبع يؤثر سلبا على تطورهم املهين ويقلل من دافعيتهم للعمل املثمر.مستحب وغري مرغوب فيه 

 المركزية الشديدة: -04

ر يف اإلدارة عقبة كبرية يف سبيل عملية االتصال، حيث ان ذلك يعيق سرعة انتشاتشكل املركزية الشديدة 

  وصوهلا كثريا.االتصال، كما انه جيعل الرسالة متر من خالل قنوات اتصالية طويلة مما يؤخر 

ويف األخري، جتدر اإلشارة إىل أن جودة وكفاءة عملية االتصال تقوم على قدرة اإلنسان بتوليد األفكار 

"باإلضافة إىل اكتسابه مهارات  .وتوصيلها لآلخرين جبانب قدرته على األخذ بناصية اللغة املنطوقة والصامتة

حسن اإلصغاء واالستماع، والتعبري الكتايب والشفوي، والقراءة واخلطابة، وامتالكه خلصائص شخصية وحيوية 

متميزة. ونقول أن االتصال فعال إذا وفقط إذا عمل املستقبل يف االجتاه املتوقع للمرسل، أي إذا استطاع فك 

 1الذي مت إبالغه هبا." رموز أو تشفري الرسالة أو النص

 

                                                            
1 Samir trigui, management et leadership ; le savoir-faire de la gestion moderne, centre de publication 

universitaire, Tunis, 2004, p 243. 
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 تمهيد

 التنظيمي السلوك وتشكيل وتفسري فهم يف تعتمد اليت واملعايري من بني اهم املقاييس تعترب القيادة

متثل أحد أهم الوظائف اإلدارية ، كما اهنا وأحجامها أنشطتها تباين على املنظمات مبختلف واملوظفني للعاملني

مح هلا املنظمات وحتقيق أهدافها ومنحها القدرة اليت تسيف املنظمات املعاصرة، ملا هلا من دور فعال يف تطوير 

بالبقاء والنمو والتكيف مع األحداث واملستجدات البيئية احلالية، من خالل قدرهتا على التأثري ومرونتها الفائقة 

ع ا يف التعامل مع األحداث، وقدرهتا على ترسيخ وغرس قيم ومبادئ وأفكار تقوم على املبادرة واالبتكار واإلبد

 ه سلوك العاملني حنو حتقيق أهداف وغايات املؤسسة. يوالوالء كوسائل فاعلة لتوج

 مفهوم القيادة أوال: 

إن مصطلح القيادة ليس مبصطلح حديث النشأة، بل عرف منذ القدم كفن يف احلضارة الفرعونية     

 والرومانية، حيث مورست القيادة يف اجملال العسكري والسياسي والديين على وجه التحديد. 

تقدمي  اويشري أحد الباحثني إىل أن هناك تعاريف للقيادة تقارب يف عددها عدد املهتمني الذين حاولو      

 تعريف هلا. حيث عرفت على أهنا:

عملية تفاعل اجتماعي، حيث ميارس فرد معني التأثري على األفراد اآلخرين بقصد هيكلة النشاطات  -

 1والعالقات يف جمموعة ما أو منظمة ما.

 جناز ما ترغب القيادة يف حتقيقه. فعندما ميارس شخص التأثري يفإالقدرة على حث وحفز األفراد على  -

 2آلخرين، فإنه جيعل شعورهم ومدركهم باألهداف تتماشى متاما كما لو كانت أهدافه الشخصية.ا

                                                            
 .644، ص مرجع سابقإحسان دهش جالب،  1 

 .515، ص 2002اإلسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، إدارة الموارد البشريةالسلوك التنظيمي وحنفي عبد الغفار،  2 
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 1القدرة على التأثري يف سلوك أفراد اجلماعة وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات املنشودة. -

حوا أنفسهم بوهناك من يرى أن القيادة الفعالة هي "ذلك النمط الذي ينمي يف األفراد القدرة لكي يص   

، أي تلك القيادة اليت تسمح بتنمية قدرات ومهارات األفراد ليكونوا قادرين على قيادة أنفسهم )القيادة 2قادة"

 الذاتية(.

فالقيادة الفعالة هي اليت تعتمد على العلم والفن معا للتأثري يف سلوكيات واجتاهات األفراد حنو حتقيق      

تقوم على استخدام املناهج واألساليب والطرق واألدوات العلمية، كالقيام بدورات أهداف املنظمة، فالقيادة كعلم 

وبرامج تدريبية وتعليمية يف هذا اجملال. والقيادة كفن تعتمد على السمات واخلصائص الشخصية واملهارات 

 الفكرية والعقلية للشخص، مثل القادة الكاريزميني. كما تتضمن عناصر أساسية هي:

من األفراد يعملون يف تنظيم معني يتوفر لديهم مستوى من النضج وبناء عليه يتحدد  وجود مجاعة -

 األسلوب القيادي املناسب.

 وجود قائد من ضمن أفراد اجلماعة قادر على التأثري االجيايب يف سلوك بقية األعضاء. -

 وجود هدف مشرتك تسعى اجلماعة لتحقيقه. -

نتيجة نه تأثري القائد على التابعني وحيدد من خالله الوجود موقف يتم فيه تفاعل اجتماعي ينجر ع -

 النهائية للقيادة. 

كما جتدر اإلشارة على ضرورة التفريق بني القائد واملسري/املدير. حيث ينظر إىل القائد على انه الشخص 

هو الشخص ف الذي يستطيع التأثري على سلوك اآلخرين واجتاهاهتم وأفعاهلم لتحقيق أهداف املؤسسة، أما املدير

                                                            
 .102، ص 2012، دار حامد، عمان، إدارة الموارد البشريةمحمد سروري الحريري،  1 

 .261، ص مرجع سابقفتحي احمد ذياب عواد،   2 
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الذي يعني ويكلف ملهمة اإلشراف على مجاعة ويقوم بوظائف اإلدارة وهي: التخطيط، التوجيه، والتنسيق، 

 1والرقابة.

 أهمية القيادة ثانيا:

ذهب كثري من علماء الفكر اإلداري إىل القول هي جوهر العلمية اإلدارية، وقلبها النابض ومفتاحها، 

وان أمهيتها نابعة من كوهنا تقوم بدور أساسي يدخل يف كل جوانب العملية اإلدارية، وعملها كأداة حمركة هلا 

لعامل والقائد، النفسية واالجتماعية بني ا لتحقيق أهدافها، كون القيادة ومن خالل عملية التأثري تزيل الفجوات

 وبذلك فإهنا تقرب أكثر بينهما.  

وتربز أمهية القيادة يف اجلانب التنظيمي لإلدارة من خالل الدور الذي يقوم به املدير القائد، فهو ال 

مة، وإمنا يتعدى و يقتصر على إصدار األوامر والتأكد من تنفيذ النشاطات اإلدارية داخل التنظيم يف احلدود املرس

ذاك إىل تزويد العاملني بكل ما حيفزهم ويبعث النشاط يف نفوسهم، وحيافظ على روحهم املعنوية عالية، ملا يغرس 

يف نفوسهم من حب العمل املشرتك وروح التعاون، وبتنظيم أنشطتهم وأعماهلم، والتنسيق والربط بينها بالشكل 

 سة ككل. الذي يسمح بتحقيق أهدافهم وأهداف املؤس

كما تربز أمهية القيادة يف اجلانب اإلنساين لإلدارة، من خالل تكوين عالقات إنسانية قائمة التفاهم 

املتبادل بني القائد اإلداري وبني مرؤوسيه ورؤسائه، واحرتام املرؤوسني يف مناقشة ما ميس شؤوهنم، وتقبل اقرتاحاهتم 

وعته ل فرد بالتقدير املناسب ملا يبذله من جهود يف نشاط جممالقيمة، وإشباع حاجاهتم ومتطلباهتم، وإشعار ك

 2لتقدمي أقصى طاقاهتم يف العمل.

                                                            
 .261، ص 1991، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، السلوك التنظيمي: سلوك األفراد في المنظماتحسين حريم،   1 

 .101-106، ص 2002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4، ط القيادة اإلداريةكعنان نواف،   2 
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كما تتجلى أمهية القيادة يف اجلانب اخلاص بأهداف اإلدارة، بقدرة القائد على حتقيق هذه األهداف 

من خالل توضيحها وحتديدها ملرؤوسيه، واحليلولة دون وقوع تعارض بني أهداف املؤسسة وأهداف العاملني من 

 جهة، وأهداف اجملتمع ككل من جهة أخرى. 

دارة تربز أمهيتها من خالل حتمل القيادة اإلدارية ملسؤولية حل كل فدور القيادة يف حتقيق أهداف اإل

 1التناقضات املوجودة يف التنظيم ومواجهة املشاكل اليت ترتتب على تعدد األهداف التنظيمية.

 ومن جهة أخرى تنبع أمهية القيادة اإلدارية من خالل مجلة من األسباب، ميكن حصرها يف: 

 للقائد عنها لرتمجة األهداف املسطرة إىل نتائج حقيقية. إهنا الوسيلة اليت ال غىن -

 تصبح كل عناصر اإلنتاج عدمية الفعالية واألمهية بدون وجود قيادة إدارية فعالة. -

 يفقد كل من التخطيط والتنظيم والرقابة القدرة على حتقيق أهداف املؤسسة بدون القيادة. -

قدرة املؤسسة  البيئية الداخلية واخلارجية اليت تؤثر يف بدوهنا يصعب على املؤسسة التعامل مع املتغريات -

 على حتقيق أهدافها املرسومة.

 خلصائص ومهارات وسلوكات القائد دور كبري يف توجيه وحتفيز األفراد حنو حتقيق أهداف املؤسسة.  -

 

 

 

                                                            

 .121، ص مرجع سابقبالل خلف السكارنة،   1 
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 القائدمهارات ثالثا: 

أن كل قائد جيب يتميز بصفات أو مهارات تساعد على التأثري يف سلوك تابعيه وحتقيق أهداف  الشك     

 ،اإلدارة اليت يعملون فيها، ولكي يستطيع القائد تفهم األطراف الثالثة لعملية القيادة وهي )القائد، التابعون

 1 املوقف( فال بد أن حيوز أو املهارات التالية:

وهي أن يكون القائد متقنا لعمله، ملما بأعمال مرؤوسيه من ناحية طبيعية، مدركا  :الفنيةـ المهارات 1     

ملراحل األعمال اليت يقومون هبا ومتطلباهتا وكذلك أن يكون بإمكانه استعمال املعلومات و حتليلها وكذلك أن 

 يكون مدركا للطرق و الوسائل املتاحة و الكفيلة بإجناز العمل .

: تتعلق بالطريقة اليت يستطيعها رجل اإلدارة التعامل بنجاح مع اآلخرين وجيعلهم ات اإلنسانيةـ المهار 2   

 يتعاونون معه وخيلصون يف العمل ويزيد من قدرهتم على اإلنتاج والعطاء. 

: تتمثل يف قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي يقوده وفهمه للرتابط بني أجزائه ـ المهارات التنظيمية3   

 ونشاطاته وأثر التغريات اليت قد حتدث يف أي جزء من أجزائه وقدرته على تصور وفهم عالقات املوضوع.

وهي أن يتمتع القائد بالقدرة على الدراسة والتحليل واالستنتاج وكذلك تعين املرونة ـ المهارات الفكرية: 4

 واالستعداد الذهين لتقبل أفكار اآلخرين وكذا أفكار تغيري املنظمة وتطورها حسب متطلبات العصر والظروف. 

 

 

                                                            

 .11ـ10ص  ،2009األردن،  ،، دار النشر عمانالقيادة اإلداريةبشير العالف،   1 
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 مصادر قوة القائدرابعا: 

يف  ادة يف حالة توفرها من قدرة القائد للتحكمقد ال تتمكن كل من املهارات القيادية وال حمفزات القي 

موقف معني، حيث أن افتقار القائد لقوة معينة قد حتجب عنه الوضعية القيادية، إذ ال بد للقائد الفعال من 

 1امتالك مصدر قوة ومعرفة كيفية تسخريه واالستفادة منه. حيث ميكن التمييز بني املصادر التالية:

: وهي حق الطلب من القائد ملرؤوسيه لالذعان واالمتثال ألوامره وتوجيهاته المطلب المشروع -1

 ورغباته وتنفيذ املهمات. ويستند القائد يف ذلك إىل احد السلطات التالية:

السلطة الرمسية، ويستمد القائد سلطته من السلطا العليا الرمسية اليت أعطته حق التوجيه، ومن التابعني  -

 اإلذعان والطاعة.

 سلطة االجتماعية، مثل اليت متنح لألكرب سنا أو ملن هو أقدم يف العمل.ال -

 السلطة اليت تنبع من اتفاق اجلماعة وتفويض شخص من بينهم هلذا املنصب. -

: وهي ما يقوم به القائد من استخدام وسائل الرتغيب مما جيعل لتوجيهاته قوة )إذعان( المنفعة -2

 ايب(.له، آملني بعوائد كاملكافآت )أساليب احلفز االجي قوة تأثري على تابعيه وجتعلهم يذعنون

: وتعين قيام القائد باستخدام وسائل التهديد والعقاب واستثارة اخلوف لدى قوة )إذعان( القهر  -3

 املرؤوسني لالستجابة )أساليب احلفز السليب(.

 سلوك لتأثري يف: ويقصد به ممارسة القائد لعملية ااالستمالة القائمة على الرشد أو اإلقناع  -4

التابعني من خالل استمالتهم بان السلوك املطلوب أداؤه، أو ما يقومون به هو أفضل وسيلة إلشباع 

 حاجاهتم وحتقيق طموحاهتم.

                                                            
، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، والرقابة واالتصال اإلداريالقيادة معن محمود عياصرة ومروان محمد بني احمد،   1 

 .150-149، ص ص 2001
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، : ومصدرها اخلربة واملهارة والتميز يف ميدان أو جمال معريفقوة التأثير القائمة على خبرة المدير  -5

 ته واإلذعان ألوامره وطلباته.جتعل التابعني يقبلون قيادته وطاع

: ويكون تأثري القائد من خالل الرتكيز على قيم التابعني ومعتقداهتم اإللهام وإلهاب الحماس -6

 واجتاهاهتم فيحصل على امتثال التابعني ألوامره وتنفيذ ما يطلب منهم.

قائد إىل ل: كاإلخالص والنزاهة والطاعة والشرف، حيث يلجأ اتنمية وتغيير القيم والمعتقدات -7

تطوير أو تكوين قيم ومعتقدات التابعني )خاصة إذا مل تكن هذه القيم واملعتقدات راسخة لديهم( 

 فيستخدمها للحصول على امتثاهلم.

وع : حيث يستطيع التأثري على التابعني من خالل السيطرة والتحكم بنتطويع القائد للمعلومات -8

ثري على فيفسرها وحيللها هبدف بناء استنتاج مقصود للتأوكمية املعلومات )عن طريق اتصاهلم به( 

 سلوكهم.

ها : وهي من الوسائل غري املباشرة للتأثري يف مشاعر وسلوك املرؤوسني، يهيئتطويع ظروف البيئة  -9

القائد لتطويع الظروف املادية واالجتماعية احمليطة هبم مما يساعدهم بأنشطة معينة، من خالل توفري 

 ئل والتقنيات وتصميم العمل وختطيط وتنظيم مكان العمل. األدوات والوسا

: وحيصل عليه القائد من إعجاب التابعني به واالنتماء له واعتباره اإلعجاب واالنتماء الشخصي -11

 القدوة هلم، حيث يستثمر القائد هذا اإلعجاب واالنتماء لتنمية السلوك الذي يريد لديهم.

 التأثري يف سلوك املرؤوسني وينمي لديهم شعور االنتماء يستطيع القائد المشاركة في القرار: -11

وااللتزام، ويرفع من معنوياهتم، ويزيد دافعيتهم لالجناز والتحسني والتطوير، وذلك من خالل 

 إشراكهم يف اختاذ القرارات.
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 صفات القائد اإلداريخامسا: 

 القادة اإلداريني العاملني يف منظماتقام كل من الباحثني داين كوكس وجون هوفر بدراسة على جمموعة من 

   1القادة اإلداريني اىل عشر أصناف هي: تخمتلفة، واستطاعا من هذه الدراسة تصنيف صفا

 حبيث ال يستطيع القائد الفعال ان يعيش الشخصية: لألخالقياتصقل المقاييس العليا  -1

 فاألخالقياتاخالقيات مزدوجة احداها يف حياته العامة )الشخصية( واألخرى يف العمل، 

 الشخصية البد ان تتطابق مع االخالقيات املهنية.

اكتشافه  األمور وينغمس يف القضايا اجلليلة يف حال أتفه: حبيث يرتفع القائد عن النشاط العالي -2

 ا مهمة ومثرية.باهن

فالقائد الفعال تكون لديه القدرة على اجناز األولويات، غري ان هناك فرقا بني اعداد  اإلنجاز: -3

 األولويات واجنازها.

فهناك فرق يف الطريقة اليت يتعامل هبا الشخص الشجاع والشخص اخلجول مع  امتالك الشجاعة: -4

 لى احلافة هبدف اجناز االعمال مع حتملهاحلياة، فالشخص اجلريء املقدام قد يلجأ اىل املشي ع

لكافة النتائج املرتتبة على ذلك واملسؤولية الكاملة، يف حني ان الشخص املسامل ذا احلركة البطيئة 

 األصابع هبدف الوصول اىل املوت بسالم. أطرافوالثقيلة يعكف على املشي حبذر وعلى 

لضجر من األشياء والشعور با لإلبداععهم الذاتية : يتميز القادة الفعالون بدوافالعمل بدافع االبداع -5

اليت ال جتدي نفعا، اما االفراد الذين يتمتعون باحلماس واالقدام فلن يكون لديهم الصرب النتظار 

                                                            

، االكادميون للنشر والتوزيع، التطوير التنظيمي: القواعد النظرية والممارسات التطبيقيةشهاب،  إبراهيمفادية   1 

 .100-99، ص ص 2014عمان، 
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رنني اهلاتف من اجل البدأ بالعمل، فالقائد الفعال هو شخص مبدع خالق يفضل ان يبدأ بطلب 

 املغفرة على طلب االذن.

يكون  يقوموا بإجناز أعماهلم بتفان وعطاء كبري كما: فالقادة الفعالني تفان والتزامالعمل الجاد ب -6

 لديهم التزام جتاه تلك االعمال.

حتديد األهداف: فجميع القادة الفعالني الذين مت دراستهم ميتلكون صفة حتديد األهداف اخلاصة  -7

 هبم واليت تعترب ذات ضرورة قصوى الختاذ القرارات الصعبة.

بدا كالشعلة اليت ال تنطفء ا  : ان اغلب القادة ميتلكون محاسا ملهما، فهم متامااستمرار الحماس -8

لتبقى متقدة على الدوام، فنمو القائد وتطوره يتطلب محاسا حقيقيا ملهما، واذا كان الفرد يف حرية 

القيادية  اتحول الكيفية اليت ميكن احلصول هبا على ذلك احلماس فما عليه اذا اال إعادة الصف

 السابقة لوجود عالقة وثيقة ومرتاصة بني تلك الصفات.

فالقائد الفعال هو ذلك الشخص الذي ميتلك مستوى رفيع من احلنكة حبيث  امتالك الحنكة: -9

 يتمكن من تنظيم املواقف الفوضوية، فهو ال يتجاوب مع املشاكل بل يستجيب هلا.

عندما للتطوير والنمو الذايت فقط، و ون ال يسعون : فالقادة احلقيقيمساعدة االخرين على النمو -11

يكون جو العمل سليم وصحيا وخاليا من التفاهات يتم حينها تبادل األفكار حبرية مما يؤدي اىل 

التعاون، ومن خالل هذا التعاون تصبح املنظمة والعاملون فيها جزءا متكامال ال يتجزأ منتجني 

   الفرق واملهام. ألقوىفريقا يتصدى 
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قدرة القائد يف التأثري على األفراد وتوجيه سلوكهم وأفعاهلم الوجهة الصحيحة، يتطلب وهناك من يرى ان 

 1:واملتمثلة يفجمموعة اخلصائص والسمات املتميزة اليت جيب أن تتوفر فيه 

حيث يدرك القادة أن الوقت الذي يقضونه يف التخطيط ميكنهم من االستعداد والتأهب المستمر:  -

ليم أضعافه يف التنفيذ، وبالتايل فإن التخطيط السليم ضمان لتحقيق األهداف عن طريق التنبؤ الس توفري

 باملستقبل.

فالقائد الفعال يعرف ويتفهم قيمة التنظيم ليس فقط يف احملافظة على الوقت واملال واجلهد التنظيم:  -

 ولكن أيضا يف حتقيق نتائج أفضل.

هداف إن من الثابت أنه ال جناح بدون حتديد مسبق لألبها بدقة: التحديد الدقيق لألولويات و ترتي -

واألولويات، وبالتايل فإن القائد الفعال هو الذي يوازن ما بني أهدافه املختلفة ليحقق حياة أفضل وحىت 

 يبقى دائما يف موقع القيادة.

ت رشيدة لرفع  ذ قراراحيث يفرق القائد اجليد بني صنع واختاذ القرارات، وبالتايل اختاصنع القرار:  -

 كفاءة أداء املنظمة.

فالقيادة اجليدة تتحلى دائما مبهارات اتصال عالية وكذلك حسن االستمتاع، وكيفية مهارات االتصال:  -

 توصيل األفكار ونقل الرسائل بكفاءة.

ملقابلة و عادة ما يرحب القائد بالتغيري، ذلك أن التغيري هو احلقيقة الوحيدة يف احلياة إدارة التغيير:  -

 التغيريات يف البيئة اليت تعمل هبا املنظمة.

                                                            
األنماط القيادية وأثرها في تشكيل الثقافة التنظيمية لمنظمات القطاع عبد العزيز بن عبد الرحمان بن عبد العزيز ال سعود،   1 

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصاد، العام: دراسة مسحية على منظمات القطاع العام بالمملكة العربية السعودية

 .24-22 ، ص2001جامعة دمشق، 
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ى فالقائد الفعال دائما مستعد لبذل اجلهود للتحكم والسيطرة علالتحكم في التوتر وضغوط العمل:  -

 التوتر وضغوط العمل.

حيث أن قيمة الوقت مهمة للقائد، وبالتايل فإن القائد الفعال يعرف كيف ومىت وإىل من التفويض:  -

 بالتفويض من أجل اجناز األعمال والتفرغ الجناز أشياء أكثر أمهية لصاحل املنظمة.يقوم 

فالقائد يتميز عن املرؤوسني باألفكار النرية والقدرة على رؤية أشياء وتصورها حبيث ال الرؤية واإلبداع:  -

 يراها وال يفهمها اآلخرون.

اليت لديه، وهو  مبشاركة فريقه باملعلوماتفالقائد هو مدرب يستمتع التدريب والتعليم وبناء الفريق:  -

 يدرك قيمة العمل بروح الفريق، كما أنه يعلم أعضاء العمل ويدرهبم لكي يصلوا إىل أهدافهم.

فالقائد شخص حمفز ذاتيا ) لديه دوافع وبواعث ذاتية داخلية لالنطالق والتحرك حنو التحفيز الذاتي:  -

 ميز.مستوى األداء وبالتايل إجياد الدافع على األداء املت اهلدف(، ويفهم ضرورة التحفيز وقوته لرفع

ف يتمتع القائد بشخصية قوية، وهو شديد الثقة بنفسه يف مواجهته لالزمات ويعلم كيالثقة بالنفس:  -

 يسيطر على أي موقف والتعلم منه.

تعامل  س: فالقيادة تتطلب الشدة يف بعض املواقف، لكن مع ذلك فإن العدل واإلنصاف أسااألمانة -

 القائد الناجح، وبالتايل عدم اجملازفة بالصدق واألمانة ألهنا مضرب املثل عند مجيع أعضاء التنظيم.

 أنماط القيادة: سادسا

هناك أربعة أساليب أو أمناط رئيسية للقيادة ميكن للقادة اإلداريني استخدامها لتوجيه وحتفيز مرؤوسيهم، 

 1هذه األمناط تتمثل يف:

                                                            
 .411-411، ص ص مرجع سابقرضا صاحب أبو حمد آل علي، سنان كاظم الموسوي،   1 
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 الديكتاتوريةالقيادة  -1

يتميز القائد الديكتاتوري مبركزية السلطة املطلقة ويقوم باجناز أعماله من خالل التهديد واإلجبار 

واستعمال مبدأ اخلوف. وهو دائما يهدد بالثواب والعقاب ملرؤوسيه، وخوفا من العقاب يسلك املرؤوسون سلوكا 

 معينا إلرضاء ذلك القائد.

 القيادة االتوقراطية  -2

القائد االتوقراطي القائد الديكتاتوري من حيث مركزية السلطة وعدم فسح اجملال أمام املرؤوسني يشبه 

يف املشاركة بعملية القيادة. إال أن القائد االتوقراطي ميكن وصفه بأنه نشيط وفعال ويشتغل جبد ونشاط، وبالرغم 

ناع مرؤوسيه لديكتاتوري وإمنا هو فعال يف إقمن مركزية السلطة لديه إال انه ليس متسلطا على مرؤوسيه كالقائد ا

 مبا يريده منهم أن يعملوه. كذلك يقوم بكل أعمال التفكري والتخطيط والتنظيم وما على مرؤوسيه سوى التنفيذ.

 القيادة الديمقراطية  -3

هذا النوع من القيادة هو عكس القيادة الديكتاتورية واالتوقراطية حيث يهدف إىل خلق نوع من 

لية لدى املرؤوسني وحماولة مشاركتهم يف اختاذ القرارات. فالقائد الدميقراطي يشارك السلطة مع اجلماعة املسؤو 

ويأخذ رأيهم يف معظم قراراته. وهذه املشاركة بني القائد ومرؤوسيه ينتج عنها رفع الروح املعنوية لألفراد وزيادة 

 ملنشأة.والئهم والتزامهم، كما يشعر الفرد بأمهيته وقيمته يف ا

يعترب هذا األسلوب أكثر أساليب القيادة فعالية. والقادة يف املستقبل جيب أن يستعملوا األسلوب 

الدميقراطي بشكل أوسع وذلك لسرعة التغيري يف مؤسسات األعمال والتدفق املستمر للمعلومات واألفكار 
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لية اإلملام هبذه املعرفة رؤوسيه لتسهيل عماجلديدة. وحىت يستطيع القائد مواكبة هذه التطورات عليه أن يستعني مب

 وذلك لزيادة اخللق واإلبداع فيها.

 قيادة عدم التدخل  -4

يرتك هذا النوع من القيادة حرية كاملة للمرؤوسني يف حتديد أهدافهم ووضعها واختاذ القرارات املتعلقة 

ذلك، وبذلك  نقصه احلماس واحلوافز لعملبذلك. والقائد هنا ال ميارس القيادة السليمة والفعالة للمرؤوسني ألنه ي

فان تأثريه على سلوك األفراد حمدود. هذا النوع من القيادة ينجح عندما يتعامل القائد مع أفراد ذوي مستويات 

 عقلية وعلمية عالية كما يف مؤسسات األحباث والدراسات.     
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 تمهيد

 املوارد وإدارة التنظيمي السلوك منظري من كلكبري من قبل   اهتمام التنظيمية الثقافة موضوع نال

 خاصة املنظمات، وتفوق لنجاح احملددة األساسية العوامل أحد املنظمات، باعتباره اجتماع علم وكذا البشرية

ويعزى  أهدافها. وحتقيق املنظمات أداء على التأثري اهنشأ من سريعة اليت تتميز بتغريات األعمال احلالية، بيئة يف

 العاملني سلوك على التأثري يف هذا النجاح والتفوق يف أحد أسبابه إىل الدور الكبري الذي تلعبه الثقافة التنظيمية

 .املنظمة أداء وفعالية يف مث ومن

شكل كبري على اليت تؤثر ب كما تعترب الثقافة التنظيمية من بني اهم العوامل او احملددات التنظيمية

جع اليه العامل قبل الذي ير  الفكري واملرجعي دليلالسلوكيات وتصرفات االفراد العاملني باملنظمة، كوهنا متثل 

 قيامه باي سلوك او تصرف او قرار.

 أوال: مفهوم الثقافة التنظيمية

مع تعدد وتنوع مفاهيم الثقافة التنظيمية بشكل عام، مل يتوصل علماء التنظيم إىل تعريف موحد حول 

 التداخل يف أحد جوانبها. عامل هذا املفهوم، بل طوروا العديد من التعاريف اليت يغلب عليها 

ايدقار لذي قدمه "ا من بني التعاريف اليت عرفت قبوال وتداوال لدى العديد من الباحثني، هو التعريف    

(، حيث يرى بأهنا:" منط من االفرتاضات األساسية املشرتكة تعلمته جمموعة أثناء Edger Schein)شني" 

حلها ملشاكلها اخلاصة بالتأقلم اخلارجي والتكامل الداخلي، وجنح إىل حد كاف ألن جيعله صاحلا ألن جيري 

لك فهم واإلدراك والتفكري والشعور فيما يتعلق بتتعليمه لألعضاء اجلدد على أنه الطريقة الصحيحة لل

. وعرفها على أهنا: "املستويات العميقة من القيم واملعتقدات اليت يتشارك هبا أعضاء التنظيم. كما 1املشكالت"

                                                            
، معهد اإلدارة العامة، الرياض، القيادةالتنظيمية والثقافة ادجار هـ. شاين، ترجمة محمد منير الصبحي و محمد شحاته وهبي،  1 

 .12، ص 1122
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يعرفها أيضا بأهنا: جمموعة السلوك املنتظم واملالحظ واملعتقدات املسيطرة والفلسفة املشرتكة وجمموعة القواعد 

 1واملشاعر واملناخ الذي خيص جمموعة تنظيمية معينة."

" جمموعة االجتاهات والقيم واملعتقدات املشرتكة من طرف أعضاء املنظمة، واليت بأهنا:وعرفت أيضا        

 2توجه سلوكهم".

دركات مبأهنا تعين شيئا مشاهبا لثقافة اجملتمع، إذ تتكون ثقافة املنظمة من قيم واعتقادات و كما عرفت     

  3وافرتاضات وقواعد ومعايري وأشياء من صنع اإلنسان، وأمناط سلوكية مشرتكة.

( بأهنا: "الثقافة اليت تنطوي على القيم اليت WILLIAM OUCHIويعرفها ويليام اوتشي )   

لفكري يف اتأخذ هبا إدارة املؤسسة واليت حتدد منط النشاط واإلجراء والسلوك، فاملديرون يفسرون ذلك النمط 

    4املوظفني من خالل تصرفاهتم كما تتسرب هذه األفكار إىل األجيال الالحقة من العاملني."

مرتبطة جمموعة طرق التنظيم  كما مت تعريف الثقافة التنظيمية " بأهنا كيفيات التفكري واختاذ القرار،   

النظام ينتج  معتادة وممارسات خاصة. هذا والتسيري واإلنتاج. فهي نظام تشكله قيم فاعلة واعتقادات وسلوكيات

وهي يف  عنه جمموعة من القواعد، مدونة أو ال، يعرفها اجلميع ولكن يف أغلب األحوال بطريقة غري واعية،

 5جمموعها تعمل على حتديد التصورات وتوجيهها".

                                                            
 .152، ص 1112، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، التطوير التنظيميمحمد الصيرفي،  1 

 2  J. schermerhorn et J. Hunt et R. Osborn, Comportement Humain et Organisation, Village 

Mondial, Paris, 2002, p 331. 

 

 .162 ، ص، مرجع سابقإدارة المنظمات: منظور كليحسين حريم،  3 

لوم في العغير منشورة ، أطروحة دكتوراه اثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية االقتصادية حالة الجزائرعلي عبد هللا،  4 

 .111، ص 2111جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، االقتصادية، 
5  Olivier Devillard et Dominique Rey, Culture d’entreprise : un actif stratégique – efficacité et 
performance collective-, Dunod, Paris, 2008, P 43. 
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الت االندماج حلل مشكوعرفت أيضا بأهنا: جمموعة القيم واملعتقدات واملعايري اليت تبنتها مجاعة ما   

  1الداخلي اخلاصة هبا وكذا مشكالت التأقلم مع بيئتها.

على  ن معظم هذه املفاهيم ركزتأنالحظ من خالل املفاهيم املقدمة حول موضوع الثقافة التنظيمية ب     

ل أيضا اجلوانب ماجلوانب السلوكية فقط للثقافة، ولكن يف الواقع تتعدى الثقافة التنظيمية اجلوانب السلوكية لتش

م املادية واهليكلية املعرب عنها بالثقافة اإلنتاجية، واليت تعرب عن طرق وأساليب اإلنتاج، "واخلدمات واملباين اليت يت

اختيارها والرتتيب الداخلي الماكن العمل )ثقافة الرتتيب( ويف نظرهتا لإلبداع والفرص اجلديدة وتنمية األطر 

 2اإلدارية."

تنظيمية إىل جمموعة تشري الثقافة ال :إىل ما سبق ميكن وضع التعريف التايل للثقافة التنظيميةواستنادا     

القيم والرموز واملثل العليا، واملعتقدات واالفرتاضات املوجهة واملّشكلة لإلدراك والتقدير والسلوك املساعد على 

ملميز بعد اخلفي الذي يشكل الطابع االتعامل مع خمتلف الظواهر واملتغريات، فهي متثل روح املنظمة وال

   لشخصيتها.

 خصائص الثقافة التنظيمية: ثانيا

من أهم اخلصائص اليت تتميز هبا الثقافة التنظيمية، ألنه ال توجد منظمة unique تعترب خاصية التفرد      

متلك ثقافة مشاهبة لثقافة منظمات أخرى حىت ولو كانت تعمل يف نفس القطاع. فهناك جوانب عديدة ختتلف 

سلطة، لفيها ثقافة هذه املنظمات منها: عمر املنظمة، أمناط االتصال، نظم العمل واإلجراءات، عملية ممارسة ا

                                                            
1  Alain Beltran et Michele Ruffat, culture d’entreprise et histoire, les éditions d’organisation 
université, Paris, 1991, p 20. 

 .161، ص 1111، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمانالتطوير التنظيمي واإلداري، رنهبالل خلف السكا  2 
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أسلوب القيادة، والقيم واملعتقدات إىل غري ذلك من اجلوانب. فمن بني العالمات الثالث الفرنسية للسيارات 

(Peugeot, Citroën et Renault.استطاع كل واحد أن حيصل على طرق وأمناط خمتلفة لإلنتاج ،)1 

اعا عند الكتاب، إال أن هناك إمجعلى الرغم من تعدد وتنوع تفسريات دالالت الثقافة التنظيمية و     

واتفاقا عاما على كون الثقافة التنظيمية نظام من املعاين املشرتكة بني أعضاء املنظمة. إن هذا النظام ميثل جمموعة 

اخلصائص والسمات األساسية للثقافة التنظيمية املستمدة من خصائص ثقافة اجملتمع من جهة، ومن خصائص 

 2ميكن عرض أهم اخلصائص والسمات املرتبطة بالثقافة التنظيمية فيما يلي:املنظمات من جهة أخرى. و 

: حيث تتكون من عدد من املكونات أو العناصر الفرعية اليت تتفاعل مع بعضها الثقافة نظام مركب -

البعض يف تشكيل ثقافة اجملتمع أو املنظمة أو ثقافة املديرين. وتشمل الثقافة كنظام مركب العناصر 

التالية: اجلانب املعنوي )النسق املتكامل من القيم واألخالق واملعتقدات واألفكار(، اجلانب الثالثة 

السلوكي )عادات وتقاليد أفراد اجملتمع، واألدب والفنون، واملمارسات العملية املختلفة(، واجلانب املادي 

 ك(.واألطعمة وما إىل ذل)كل ما ينتجه أعضاء اجملتمع من أشياء ملموسة كاملباين واألدوات واملعدات 

: فهي بكوهنا )كل مركب( تتجه باستمرار إىل خلق االنسجام بني عناصرها الثقافة نظام متكامل -

املختلفة. ومن مث فأي تغري يطرأ على أحد جوانب منط احلياة ال يلبث أن ينعكس على باقي مكونات 

 النمط الثقايف.

ال جيل من أجيال املنظمة على تسليمها لألجي : حيث يعمل كلالثقافة نظام تراكمي متصل ومستمر -
الالحقة ويتم تعلمها وتوريثها عرب األجيال عن طريق التعلم واحملاكاة، وتتزايد الثقافة من خالل ما 

 تضيفه األجيال إىل مكوناهتا من عناصر وخصائص، وطرق انتظام وتفاعل هذه العناصر واخلصائص.

                                                            
1    Olivier Devillard et Dominique Rey, op cit, P 45. 

-22ص ، ص1112، الدار الجامعية، اإلسكندرية، الموارد البشرية: مدخل تحقيق الميزة التنافسيةمصطفى محمود أبو بكر،  2 

22. 
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تنتقل  ية الثقافة ال تعين تناقلها عرب األجيال كما هي عليه وال: فاستمرار الثقافة نظام متغير ومتطور -
 بطريقة غريزية، بل إهنا يف تغري مستمر، حيث تدخل عليها مالمح جديدة وتفقد مالمح قدمية.

طالب : تتصف الثقافة التنظيمية باملرونة والقدرة على التكيف، استجابة ملالثقافة لها خاصة التكيف -

من  والنفسية، ولكي تكون مالئمة للبيئة اجلغرافية، وتطور الثقافات احمليطة بالفرداإلنسان البيولوجية 

 جانب، واستجابة خلصائص بيئة املنظمة وما حيدث فيها من تغري من جانب آخر.

 (schien) "شاين"(: عناصر وخصائص ومستويات الثقافة التنظيمية حسب نموذج 50الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .36، ص 9002، دار اليازوري، عمان، المنظمةثقافة نعمه عباس الخفاجي، المصدر: 

I-  التطبيقيةالجوانب الفنية 

 والتكوينات الخالقة

 التكنولوجيا 

  ما هو ظاهر و مسموح من

 نماذج السلوك.

II- القيم 

 القدرة على فحص البيئة المادية 

  القدرة على فحص االتفاق

 االجتماعي حول أراء مشتركة

III-  األساسيةاالفتراضات 

  العالقة مع البيئة 

  العالقة مع ما هو واقع، و الوقت

 و القضاء

 طبيعة التكوين اإلنساني 

 طبيعة النشاط اإلنساني 

 طبيعة العالقات اإلنساني 

 الوثائق 

 الترتيبات المادية 

 التأثيث 

 اللغة 

 المصطلحات المهنية 

  الممارسةأخالق العمل و 

 عدالة األجر عن العمل اليومي 

 الوالء 

 مساعدة اآلخرين 

 األداء يقود إلى المكافآت 

 اإلدارة العادلة 

 حساب الجدارة 

 خصائص ثقافة المنظمة

 الظاهر لكن ليس
 بالضرورة أن تتوفر 

 إمكانية فك الرموز و األلغاز

 أوسع مستوى للوعي

 اتخاذ الوعي المشترك

 باآلراء أساس لفهم

 الجوانب غير الظاهرة و المختبئة
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 أهمية الثقافة التنظيمية: ثالثا

ية لقد أصبحت الثقافة التنظيمية وسيلة للتسيري وهذا بطريقتني: فهي تسعى لتأكيد صورة املؤسسة اخلارج   

فهي بذلك متس جانبني أساسني ألي تنظيم. األول مرتبط بتحسني صورة  1وتعزيز االنسجام الداخلي للمنظمة.

 .ئهاومسعة املنظمة، والثاين متعلق بتحقيق االندماج واالنسجام والتكامل بني أعضا

 اليت فهي العاملني، لسلوك واملرجعي الفكري اإلطار تشكل كوهنا من التنظيمية الثقافة أمهية تربزكما     

 املقبول، الذي غري والعمل فعله، على العمل وجمموعات األوائل املؤسسني يشجع الذي املقبول العمل حتدد

 قبل من القرار اختاذ توجيه يف دورا   التنظيمية للثقافة أن منهم. كما واالستهجان االستنكار يواجه أن يتوقع

 .مكتوبة سياسات أو قواعد وجود عدم حال يف املوظفني

الباحثني حول أمهية ودور الثقافة التنظيمية يف حتقيق أهداف املنظمة، ويف خلق  وهذا ما أكده أحد    

 2ميزات وخصائص متيز املنظمة عن غريها من املنظمات، ويرجع ذلك إىل كون الثقافة التنظيمية تعمل على:

العمل معا و حتقيق التكامل الداخلي بني أفراد املنظمة من خالل تعريفهم بكيفية االتصال فيما بينهم  -

 بفعالية.

حتقيق التكيف بني أفراد املنظمة والبيئة اخلارجية من خالل تعريفهم بأسلوب وسرعة االستجابة  -

 الحتياجات واجتاهات األطراف يف البيئة اخلارجية ذوي العالقة باملنظمة.

 نظمة ورسالتها.ملإرشاد األفراد واألنشطة يف املنظمة وتوجيههم لرتكيز الفكر واجلهود حنو حتقيق أهداف ا -

                                                            
1  Alain Beltran et Michele Ruffat, culture d’entreprise et histoire, op. cité p 33. 

 .22، ص مرجع سابقمصطفى محمود أبو بكر،   2 
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حتديد وتوصيف أسلوب وسرعة استجابة أفراد املنظمة لتحركات املنافسني، واحتياجات العمالء مبا  -

 حيقق للمنظمة تواجدها ومنوها.

إن أمهية الثقافة التنظيمية ال تتوقف عند هذا احلد، بل متتد متس جوانب متعدد ومتنوعة داخل التنظيم،    

 1يد من املزايا االجيابية أمهها:فهي تساهم يف حتقيق العد

 حتقيق اهلوية التنظيمية. -

 تنمية الوالء واالنتماء للمؤسسة. -

 حتقيق االستقرار التنظيمي. -

 تنمية الشعور باألحداث والقضايا احمليطة. -

 حتديد جماالت االهتمام املشرتك. -

 التعرف على األولويات اإلدارية. -

 قف الصعبة واألزمات.التنبؤ بأمناط التصرفات اإلدارية يف املوا -

 تعزيز األدوار القيادية واإلرشادية املرغوبة. -

 ترسيخ أسس ختصيص احلوافز واملراكز الوظيفية. -

 حتديد معايري االستقطاب واالختيار والرتقية واالستغناء. -

 توفري معايري ملا جيب أن يقوله أو يفعله العاملني. -

 االجتاهات املرغوبة.توفري أداة رقابية ذاتية للسلوك وأمناط  -

                                                            
 .21-22 ص ، ص1116، الدار الجامعية، اإلسكندرية، التغييرالثقافة التنظيمية وجمال الدين المرسي،  1 
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 أنواع الثقافة التنظيمية: رابعا

إن عملية دراسة وحتليل الثقافة التنظيمية تستوجب منا حتديد ومعرفة خمتلف أشكاهلا وأنواعها، كما أن     

هذه األنواع تتباين وختتلف باختالف تفسريات ونتائج الدراسات واألحباث اليت تناولت هذا املوضوع. هذه 

 ميكن حتديدها وتصنيفها على أساس جمموعة من املعايري على النحو التايل:األنواع 

 حسب شمولية الثقافة:  -1

ميكن تقسيم الثقافة التنظيمية على أساس هذا املعيار إىل نوعني يتمثالن يف الثقافة السائدة أو الرئيسية     

 أو األم والثقافة الفرعية، وفيما يلي عرض هلذين النوعني:

لبية أعضاء تتمثل الثقافة الرئيسية يف القيم األساسية اليت يتفق عليها أغ لسائدة )الرئيسية(:الثقافة ا -أ

فهي بذلك تعرب عن الثقافة اليت يشرتك فيها معظم  1التنظيم، واليت تشكل هوية واضحة للجميع.

نظمة ملأعضاء املنظمة واملوجهة لسلوكهم، حيث يكون انتشارها بينهم على نطاق واسع، كما متنح ا

 شخصية وهوية خاصة هبا.

 : هي الفلسفة والقيم اخلاصة جبماعة، لكن ال تتعارض مع الثقافة السائدة يفالثقافة الفرعية  -ب

قد  لمنظمةلفاألنظمة الفرعية يف املنظمة كاألقسام أو اإلدارات أو الوحدات اجلغرافية التابعة  2املنظمة.

ة األم، فان ذلك وتت الثقافات الفرعية وتباينت عن الثقافتتشكل فيها ثقافات فرعية متعددة، وكلما تفا

سيؤثر سلبا على أداء وفاعلية التنظيم، لعدم القدرة على ضبط اجتاهات وسلوكات العمال، وكذا ضياع 

                                                            
دار وائل  ،- الجماعي في منظمات األعمالدراسة السلوك اإلنساني الفردي و –السلوك التنظيمي محمد قاسم القيروتي،   1 

 .221، ص 1111، عمانالتوزيع، للنشر و
2 J. Schermerhorn et autres, op cit, p 334. 
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اهلوية والشخصية العامة للمنظمة. كما أن هناك أثارا اجيابية للثقافات الفرعية املتنوعة تظهر من خالل 

   ء القيمي والسلوكي، الذي يساهم يف طرح حلول خمتلفة ملشاكل معينة. التنوع واإلثرا

 حسب درجة قوة الثقافة -2

م الثقافة التنظيمية وذلك حسب درجة قوهتا إىل نوعني 1991( سنة Luthansلقد قسم "لوثنز" )   

حيث أن درجة قوة الثقافة التنظيمية حسبه تتحدد على أساس  .الثقافة القوية، والثقافة الضعيفةرئيسيني مها: 

 1عاملني رئيسيني مها:

اإلمجاع أو مدى املشاطرة لنفس القيم واالعتقادات احليوية يف املنظمة من قبل األعضاء. وتكون  -أ

الثقافة قوية كلما كان هناك إمجاع أكرب من األعضاء على القيم واالعتقادات احليوية يف ثقافة 

 ظمة، ومشاركة واسعة لنفس القيم. ويتوقف ذلك على عاملني رئيسيني:املن

 تنوير العاملني وتعريفهم بالقيم السائدة يف املنظمة وكيفية العمل هبا. -

نظم العوائد واملكافآت، إذ أن منح األعضاء امللتزمني بالقيم والعوائد واملكافآت يساعد اآلخرين على  -

 تعلم القيم وتفهمها.

 إىل مدى متسك األعضاء بالقيم واالعتقادات احليوية، وتزداد ثقافة املنظمة قوة بتزايد الشدة: ويشري -ب

 شدة قوة متسك العاملني بالقيم واالعتقادات احليوية. 

ى فالثقافة التنظيمية القوية هي تلك الثقافة اليت ختلق متاسكا كبريا بني أعضاء التنظيم. وميكن احلكم عل   
معيار ثبات القيم واملعتقدات ومدى تطابقها مع بعضها البعض. يف حني توصف بأهنا درجة قوهتا من خالل 

 ضعيفة عند عدم قبوهلا وعدم التمسك هبا من قبل أغلب أعضاء التنظيم.

                                                            
، إثراء للنشر -مفاهيم معاصرة –السلوك التنظيمي أنعام الشهابي، و وموسى سالمة اللوزي خضير كاضم حمود الفريجات  1 

 .121، ص1111، والتوزيع، عمان
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 آليات ترسيخ الثقافة التنظيمية والمحافظة عليهاخامسا: 

بعد تشكل الثقافة التنظيمية، تعمل املنظمات على احملافظة عليها وترسيخها وإدامتها، وذلك من خالل 

 جمموعة من اآلليات واألساليب اليت ميكن حتديدها فيما يلي: 

 ممارسات اإلدارة العليا -1

تخذها. فإىل أي  تتعترب ردود فعل اإلدارة العليا عامال مؤثرا على ثقافة املنظمة من خالل القرارات اليت   

مدى تلتزم اإلدارة العليا بالسلوك املنتظم من خالل استخدام لغة واحدة ومصطلحات وعبارات وطقوس مشرتكة. 

وكذلك املعايري السلوكية واليت تتضمن التوجهات حول العمل وفلسفة اإلدارة العليا يف كيفية معاملة العاملني 

كذلك سياستها حول تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات. فإذا ما وسياسة اإلدارة اجتاه اجلودة والغياب، و 

حافظت اإلدارة العليا على سياستها وفلسفتها يف مجيع النواحي اليت ختص املنظمة ككل فان هذا سيؤثر على 

  1ثقافة املنظمة.

 اختيار العاملين -2

ومن خالل عملية  مية ذلك أنهتعترب عملية اختيار املوظفني خطوة رئيسة يف تشكيل الثقافة التنظي    

االختيار يتم التعرف على األفراد الذين ترى املنظمات أن لديهم جمموعة من الصفات واألمناط السلوكية، 

واخللفيات الثقافية، واالستعدادات والتوجهات املناسبة هلا. فعملية التعيني تعين يف هناية األمر اختيار األشخاص 

 ة، والذين يستطيعون االعتذار عن التعيني إذا مل تكن متفقة مع أهدافهم وقيمهم.الذين يتفقون مع قيم املنظم

ولعل من األمثلة الواضحة على أمهية التوافق يف القيم بني املرشحني للتعيني، واجلهات املوظفة، هو العمل يف 

                                                            
 .121، ص 1111دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ، منظمات األعمالالسلوك التنظيمي في محمود سلمان العميان،   1 
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عمل أو عدم العمل فيها وا الالبنوك اليت تتعامل بالفائدة البنكية. إذ بإمكان األشخاص املرشحني للتعيني أن يقرر 

  1حسب درجة التوافق أو التعارض بني القيم اليت يؤمنون هبا وبني القيم املعمول هبا يف هذه البنوك.

 التطبيع -3

وهو تعليم قواعد اللعبة التنظيمية وتوصيل عناصر ثقافة املنظمة إىل العاملني بصورة مستمرة. إن العاملني     

يم واعتقادات املنظمة، وهناك إمكانية أن يقوم هؤالء بتجاوز وخرق القيم والتقاليد اجلدد ليسوا على دراية بق

السائدة، ولذا ينبغي على املنظمة مساعدة هؤالء العاملني على التكيف مع ثقافتها وتسمى عملية التكيف 

  2التطبيع من خالل برامج التنوير والتعريف والتدريب وغريها.

 نظم العوائد الشاملة -4

زة حىت يتسىن للمنظمة احملافظة على قيمها ومبادئها عليها بتوفري أنظمة للعوائد املادية واملعنوية تكون حمف    

ومغرية. فالعامل باإلضافة إىل حاجته الطبيعية للعوائد املادية اليت يليب هبا حاجاته املتعددة، هو أيضا حباجة إىل 

 اختاذ القرارات، واعتباره فرد يف عائلة املنظمة.  عوائد معنوية كاالحرتام والتقدير، ومشاركته يف 

 الرموز  -5

، فهي بذلك متثل "عالمة 3تعرب الرموز عن "عالمات حتمل معىن مرتبط بطريقة مباشرة بالقيم األساسية "      
، ةخارجية لتحديد هوية االنتماء أو التميز داخل املنظمة أو حنو اخلارج )الشعار، املالبس، الرسائل االشهاري

  4اهلندسة املعمارية، الديكور، نظام التعويضات، املزايا العينية(".

                                                            
، مرجع سابقالجماعي في منظمات األعمال، دراسة السلوك اإلنساني الفردي و محمد قاسم القريوتي، السلوك التنظيمي: 1 

 .221ص

 .162، ص مرجع سابقخضير كاضم حمود الفريجات، موسى سالمة اللوزي، انعام الشهابي،   2 
3 J-P Helfer et M. Kalika et J. Orsoni, management stratégie et organisation, 04e édition, Vuiber, 

Paris, 2002, p 343. 
4 Khelassi Réda, l’économie d’entreprise contemporaine, édition houma, Alger, 2010, p 66.  
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فالرمز عادة ما يكون يف شكل لون أو صورة أو حركة تستخدم للتعبري عن معاين معينة تسعى املنظمة     

 ةإليها وتظهر يف شكل أشياء وأفعال "كتوزيع املكاتب وسيارات العمل، األلقاب املمنوحة أو اللغة اخلاص

املستعملة، وتشكل الرموز توزيع مشفر للطبيعة العميقة للمنظمة، وعموما متيل املنظمات املسنة واحملافظة إىل 

 1الطابق، عدد النوافذ." –عدد من الرموز السلمية مثل ختصيص دقيق للمكاتب 

والذي يتمثل يف شكل دائرة بداخلها  (Danoneومن أمثلة ذلك الرمز الذي تتبناه شركة "دانون" )    

طفل يرفع رأسه باجتاه النجمة، فهو رمز معروف يف العامل حيمل معاين األمل والنمو والتطور. واللباس األمحر 

الذي عادة ما  (McDonald’s. وتصميم مبىن شركة ماكدونالد )(Coca Colaعند شركة كوكا كوال )

 وموقف سيارات واسع، مع بروز عالمة القوس الذهيب يف وسطه. يأخذ شكل مستطيل ذو نوافذ كبرية احلجم

 لرتمز إىل القيم اليت تعتنقها. فالشعار "هو يففإن بعض الشركات تعتمد على الشعارات  ،كذلك    

 . 2األساس رمز الستمرار املؤسسة لرتسيخه يف الذاكرة وكتابة ثقافة الشركة، لذلك ال ينبغي تعديله باستمرار"

 والطقوسالشعائر  -6

تعرب الشعائر عن "جمموعة فعاليات/أحداث تفصيلية خمططة تدمج مظاهر ثقافية متنوعة يف حدث      
ثال: م معني يتم القيام به من خالل التفاعل االجتماعي، وهتدف إىل نقل رسائل معينة أو اجناز أغراض حمددة.

( Informalغذاء أسبوعي غري رمسي )طقوس التحاق موظف جديد باملؤسسة، أو ترقية مسؤول، أو اجتماع 
 4. فهي بذلك تساهم يف:3لتعميق الرتابط والتكامل بني العاملني"

                                                            
1  Gerry Johnson et  Kevan Scholes et Richard Whittington et Frederic Fréry, « stratégique », 7e 

édition,  Pearson Education, Paris, 2005, p 242. 
2  F. Bournois et autres, RH Les Meilleures pratiques du CAC 40/SBF 120, édition d’organisation, 
Paris, 2007, p 112. 
 

 .161، ص مرجع سابقحسين حريم، إدارة المنظمات: منظور كلي،  3 
4 J-P Helfer et M. Kalika et J. Orsoni, op cit, p 343. 
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 تنمية شعور األشخاص باالنتماء للمنظمة. -

 إبراز بعض األحداث من خالل التأكيد على األفكار األكثر أمهية. -

 تثبيت إىل حد ما هذه الثقافة اليت سيتم إنشاؤها. -

، فهي 1تعترب مبثابة "نشاطات متكررة تساهم يف ترتيب وتنظيم األشياء واملوجودات"أما الطقوس فهي    

بذلك تعرب عن ممارسات يومية متكررة على أشكال غري مكتوبة، هدفها إيصال رسالة املنظمة للعمال لتعزيز 

ا يسمح بتقوية ممالقيم واملعايري الرئيسية للمنظمة، كتخصيص فرتات اسرتاحة يومية لتناول القهوة أو الشاي 

 الروابط االجتماعية بني العمال، وكذا االجتماعات الدورية والسنوية باملنظمة.

 الطابوهات )الممنوعات( -7

تتعلق باملواضيع اليت ال جيب التحدث عنها واألفعال اليت ال جيب ارتكاهبا، فهي تسمح بتجنب بعض      

.  فهي تعرب 2هاسرتاتيجية القائد اليت ال جيب التحدث عناالضطرابات وبعض التوترات يف الشركة مثل اخلطأ يف إ

عن ما تود املنظمة إخفاءه ورفضه وتعين املواضيع اليت جيب عدم اخلوض فيها أو الكالم عنها أو تداوهلا داخل 

املنظمة، وهي نتاج لتجارب مأساوية مرت هبا املنظمة، كإخفاقات جتارية، مدير فاشل، واليت من شأهنا إحداث 

 .3راب يف صورة العاملني داخل املنظمة وكذا الصورة اخلارجية للمنظمةاضط

 

 

                                                            
1  Jean Fleury,  la culture- thèmes et débat , 2e édition, Bréal édition, Paris, 2008, p 21. 
2  Gilles  Bressy et Christian Konkuyt, Management et Economie des Entreprises, 9e édition, 
édition Dalloz, Paris, 2008, p 54. 
3  Philippe Schewbig , Les communications de l'entreprise, MC GRAW – HILL, Paris, 1991, p 

44. 
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 تغيير الثقافة التنظيميةسادسا: 

ها تعترب عملية التغيري يف الوقت احلايل حتمية وضرورة ال مفر منها، نتيجة التغريات والتطورات اليت تشهد 

سرتاتيجية التغريات يف خمتلف اجلوانب اإلوتعرفها البيئة، ما فرض على التنظيمات ضرورة التأقلم مع هذه 

والتنظيمية واهليكلية وحىت الثقافية منها. وبذلك أصبح التغيري أحد مفاتيح اإلدارة الناجحة، من خالل قدرته 

على مساعدة املنظمات على التأقلم ومواكبة التطورات والتغريات اليت يعرفها احمليط. فأصبحت بذلك السرعة 

ئب إحدى سبل جناح ومتيز العديد من املنظمات. كما أن "االتساق بني التغيري املرغوب يف حتقيق تغيري صا

 .1وثقافة املنظمة يعترب عامل لنجاح التغيري"

فالتغيري هو عملية التحول من الواقع احلايل للمنظمة إىل واقع أخر منشود خالل فرتة زمنية حمددة      

 2ة وقصرية املدى، كي تعود بالنفع على املنظمة.بأساليب وطرق معروفة، لتحقيق أهداف طويل

كما ميكن اعتبار التغيري كتعديالت ذات معىن حلالة، لعالقة، أو لوضعية يف النطاق السياسي،     

االقتصادي واالجتماعي للمنظمة، كما أنه خيتص بتطور اهليكل وطرق التسيري كما خيتص بالتحول يف األبعاد 

 3للمنظمة )قيم، معايري، سلوك(.الثقافية والبشرية 

فالثقافة التنظيمية البد هلا من التغري النسيب مع مرور الوقت دون أن يؤثر ذلك على السمات واملميزات  

 4األساسية اليت تتشكل منها هذه الثقافة، حيث أنه ميكن تغيري هذه الثقافة من خالل تغيري أحد اجلوانب التالية:

                                                            
1  Frédérique Alexandre et autres, op cit, p 274. 

، ص 1116، دار مكتبة حامد، عمان، 2، ط التحديات العصرية للمديرإدارة التغيير ومحمد بن يوسف النمران العطيات،   2 

11. 
3 Michel Barabel, Olivier Meier,  Manageor , Edition Dunod, Paris, 2006, p 386. 
4 Don Hellriegel et J-W Slocum, Management Des Organisations, 02e éditions, De Boeck, Paris, 
2006,  p 551. 
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( معايري توظيف أعضاء جدد 3( طرق إدارة املخاطر )2ا كل من املسريين والفرق )( العناصر اليت يهتم هب1)

 ( االحتفاالت والشعائر التنظيمية. 6( معايري منح املكافآت و )5( معايري الرتقية داخل املنظمة )4)

جا هي ضفالثقافة التنظيمية اجلديدة املرغوب فيها واملدروسة تضفي املرونة وروح التجديد واملبادرة ون 

بأمس احلاجة إليه لكي تكون قادرة على حتقيق األهداف الرئيسية ألي تنظيم، واملتمثلة يف البقاء والنمو والتطور 

 واالستمرار.  

إن عملية تغيري الثقافة التنظيمية ليست بالعملية اهلينة أو السهلة، خاصة إذا كانت الثقافة احلالية قوية  

 هذه احلالة تتطلب عملية تغيريها فرتة زمنية طويلة وجهدا وإصرارا من طرف وراسخة يف أذهان املوظفني، ففي

اجلهات املسؤولة على إجناح عملية التغيري واليت تتمثل يف اإلدارة العليا، باعتبارها العنصر الرئيسي واجلوهري 

حديد الثقافة احلالية بتإلجناح عملية التغيري الثقايف. متر هذه العملية عرب ستة مراحل أو خطوات متتالية بدأ 

 وهذا ما يوضحه الشكل التايل:        وصوال إىل مرحلة التنفيذ واملتابعة.

 (: عملية التغيير الثقافي66الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 .176، ص مرجع سابقاملصدر: سيد حممد جاد الرب، 

  

تحديد الثقافة  تحديد الثقافة الحالية

 المرغوبة

 تحديد من أين نبدأ؟

االتفاق على التغيرات 

 المطلوب تنفيذها

تصميم خطة لتبدأ 

 التغييرعملية 

 التنفيذ و المتابعة



 

 

 

 
 

 

 

 قائمة المراجع
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 أوال: قائمة المراجع العربية

I- الكتب 
 .1111، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغييراحسان دهش جالب،  -1
 .1112، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، السلوك التنظيمي: مدخل بناء المهاراتامحد ماهر،  -1
 .1112، دار النشر عمان، األردن، القيادة اإلداريةبشري العالف،  -2
 .1111، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، القيادة اإلدارية الفعالةبالل خلف السكارنة،  -4
 .1112، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، التطوير التنظيمي واإلداريبالل خلف السكارنه،  -5
، معهد اإلدارة العامة، الثقافة التنظيمية والقيادة، ترمجة حممد منري الصبحي و حممد شحاته وهيب، ادجار هـ. شاين -6

 .1111الرياض، 
 .1116، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الثقافة التنظيمية والتغييرمجال الدين املرسي،  -7
، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، العمالالسلوك التنظيمي: سلوك االفراد والجماعات في منظمات احسني حرمي،  -8

1114. 
 .1114، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمالحسني حرمي،  -2

 .1111، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، السلوك التنظيمي لسلوك األفراد في المنظمات حسني حرمي، -11
، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان، السلوك التنظيمي: مفاهيم معاصرةخضري كاظم الفرحيات وموسى اللوزي،  -11

1112. 
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