
 يف خلق ساعلت ما إذا ادلنظمة صلاح إىل تؤدى فقد ادلنظمات فشل أو صلاح يف حيويا دورا الثقافة تلعب
معوقات  عنها نتج ما إذا ادلنظمة فشل عنها ينتج قد كما األداء وتطوير حتسني على يشجع الذى ادلناخ
 . وفعاليتو النظام كفاءة حتقيق دون حتول

الثقافة  دور ويتضح بادلنظمة العاملني على وكذلك التنظيمية العناصر من العديد على تؤثر فالثقافة
 : يلى فيما التنظيمية

 : ادلنظمة على الثقافة أثر
أىداف  حتقيق يف ادلديرون يتبعو الذى األسلوب اإلدارة ظلط يعكس حيث اإلدارة ظلط على التأثري - ١

 يتأثر اإلدارة ظلط أن من وبالرغم ادلشكالت وحل القرارات اختاذ وظلط القيادة أسلوب حيث من ادلنظمة
 ثقافة) ادلنظمة يف السائدة واالعتقادات وادلعايري القيم أن إال وادلوضوعية الشخصية العوامل بالعديد من

 . األىداف حتقيق يف ادلديرون يستخدمو الذى النمط على كبرية تؤثر بدرجة( ادلنظمة
 عالقة التنظيمية واالسًتاتيجية التنظيمية الثقافة بني فالعالقة التنظيمية االسًتاتيجيات على التأثري - ٢

 تأثريا أكثر منهما يا حتديد الصعب من وكان ما بدرجة األخرى يف تؤثر ما منو وكل تبادلية متداخلة
 . األخرى على

 وتصف االسًتاتيجية من ينفصل ال جزء العمليات أن باعتبار وذلك( األداء) عمليات على التأثري - ٣
 . ادلنظمة بثقافة مجيعها وتتأثر األىداف حتقيق وكيفية والواجبات ادلهام أداء كيفية العمليات

 أن وؽلكن للفهم ميسرة وجعلها األنشطة توضيح طريق عن وفعاليتو التنظيم كفاءة على التأثري - ٤
 التأثري يكون وقد ة ادلنظم أىداف ضلو موجًها للعاملني السلوكي النمط كان إذا اغلابًيا التأثري يكون
 . األىداف ىذه حتقيق تعوق العاملني كانت سلوكيات إذا سلبًيا

 تنمية على التنظيمية الثقافة تساعد فقد واالتصاالت ادلعلومات ونظم العالقات على التأثري - ٥
 أظلاط وتوحيد ادلعاين توافق عنها ينتج انو طادلا االتصاالت عملية وتسهل واألفقية الرأسية العالقات
 . ادلنظمة داخل التصرف

 من عليها احلكم ؽلكن ثقافتها خالل من ادلنظمات من فالعديد للمنظمة ىوية تكوين على تساعد - ٦
 . وفوضوية ضعيفة أهنا أم وقوية عريقة منظماتأنو 
 إليها بانتمائهم العاملني إحساس خالل من وذلك اجتماعي كنظام ادلنظمة استقرار تدعيم - ٧

 . وظلوىا ادلنظمة استقرار على يساعد شلا أىدافها بتحقيق والتزامهم



 معينة سلوك أظلاط بإتباع األفراد تلزم القوية ادلنظمة فثقافة االجتماعية للرقابة ميكانيزمات توفري - ٨
 القوية ادلعايري إىل أخرى مرة يعده من غلد سوف األظلاط ىذه عن جتاوز يا فان مث ومن عنها الػليدون
 . بادلنظمة السائدة

 : العاملني على التنظيمية الثقافة أثر(  ب) 
 : التايل النحو على بادلنظمة العاملني على القوية التنظيمية الثقافة تؤثر

 . للمنظمة واالنتماء الوالء روح تنمية-١
 . العمل على الدافعية وخلق العاملني حتفيز-٢
 . للمنظمة والداخلية اخلارجية البيئية الظروف مع التكيف على األفراد مساعدة-٣
 . للسلوك ادلرشدة القواعد من بالعديد العاملني دتد-٤
 . األىداف وحتقيق األعمال إصلاز ضلو وخربات جهود توحيد-٥
 . بادلنظمات العاملني قيم تشكيل-٦

 لسلوك توقعو م واجتاىات شعور يتولد العمالء خدمو على تركز التنظيمية الثقافة تكون عندما:  فمثال
 . الطرق بكافة اخلدمة ىذه حتقيق جتاه العاملني

 على األوىل بالدرجة تؤثر مهمة قوة دتثل التنظيمية للثقافة الثالثة األدوار ىذه أن لنا يتضح سبق شلا
 . ادلنظمة سلوك

 :  للثقافة يالوظيف االختالل( ج)
 العاملني مستوى على أو ككل ادلنظمة ى مستو على سواء التنظيمية للثقافة ادلتعددة اآلثار من بالرغم

 ىذا من أخر عاً نو  ىناك أن إال السائدة الثقافة لطبيعة وفقا سلبيا أو إغلابيا يكون قد التأثري ىذا وان هبا
 ىو يالوظيف واالختالل ذلا ادلنظمة إدارة حددتو قد تكون أن ؽلكن الذى دورىا اختالل يف يتمثل التأثري
 القوية الثقافة أن ذلك التغيري لعملية معوقات إغلاد إىل تؤدى حيث القوية التنظيمية للثقافة سلىب سلرج
 السلوك ألظلاط احلاكمة القواعد وىذه السلوك ألظلاط احلاكمة القواعد من رلموعة ادلنظمة ألعضاء توفر
 أسرية ادلنظمة تصبح حيث اجلديدة الظروف   تتطلبها قد اليت الفورية التعديالت إدخال دون حائال تعد

 ال إهنا إال التغري بسرعة تتسم اليت البيئات يف للتغيري عائقا تعترب ىذه الثقافة فان وبالطبع القوية لثقافتها
 . غري ادلتحركة الثابتة للبيئات بالنسبة كذلك تعد



 داخل صراع وجود إىل تؤدى أن ؽلكن إهنا الوظيفي للثقافة االختالل أشكال من فانو ذلك على عالوة
 ىذه بني فيما التوفيق اإلدارة على وصعب توجهاهتا ىف وتباينت الفرعية الثقافات تعددت ما إذا ادلنظمة

 ذلذا أخر شكل يوجد فانو ذلك إىل باإلضافة. الشائعة الثقافة وبني بينها أو البعض الثقافات وبعضها
 أو اإلدارات داخل تتواجد اليت الثقافات تلك للتغيري الفرعية الثقافات بقابلية يتعلق ما وىو االختالل
 أو للتغيري قابل غري وبعضها ثابتة  مبعدالت تكون ال للتغيري قابليتها أن حيث للمنظمة التابعة األقسام
 ىذه بني الداخلي والتكامل التنسيق عمليات اطلفاض عنو ينتج الذى األمر اإلطالق على التطوير
 . للمنظمة اخلارجية العالقات على التأثري وبالتايل واإلدارات األقسام

 ؟ الرضا على التنظيمية الثقافة تأثير
 حاالتو أعلى يف الرضا ويكون . ادلنظمة لثقافة األفراد أدراك على ويتوقف ؼلتلف العمل عن الرضا إن

 ادلنظمة يف القائمة الثقافة ومستوى الفرد حاجات بني توافق ىناك يكون عندما
 : فمثال

 عن األفراد إثابة تتيح أو األفراد على زلدودة رقابو تتيح و الفردي العمل تشجع ادلنظمة ثقافة كانت إذا
 الرغبة لديهم تتوافر الذين األفراد ألولئك اكرب بدرجة يتحقق سوف العاملني رضا فان ادلؤداة اإلصلازات
 . أعماذلم أداء يف االستقاللية يفضلون والذين اإلصلاز لتحقيق احلاجة يف إشباع

 األداء على التنظيمية الثقافة تأثري
 توافقت إذا يرتفع فاألداء ادلستخدمة التقنية لدرجو تبعا تتغري واألداء التنظيمية الثقافة بني العالقة إن

 واالبتكار اإلبداع على تشجع ادلنظمة ثقافة كانت فإذا ادلستخدمة التكنولوجيا مع التنظيمية الثقافة
 . الروتينية غري التكنولوجيا استخدمت ما إذا األداء يرتفع فسوف ادلشاكل وحل ادلخاطر حتمل وتدعم

 بادلنظمات الصحيحة التنظيمية الثقافة مواصفات
 -: خالل من واإلنتاج األداء حتسني طرق ضلو االجتاه

 ياإلبداع والتفكري ، ادلخاطر حتمل وقيم األداء ىف ادلبادرة وقيم األفراد استقاللية لقيم اإلدارة تشجيع -
 . يواالبتكار 

 للمنظمة الرئيسية اف باألىد وااللتزام ادلنظمة رسالة حتقق الىت وادلواقف القيم لتبٌت اإلدارة تشجيع -
 . للشركة التنافسية ادلواقف تتحسن مث ومن



 األفراد خالل من األداء حتسني بفوائد والقناعة اجلهود لبذل العاملني حتفيز لقيم اإلدارة تشجيع -
 الصحية التنظيمية الثقافة وصيانة خلق على ادلنظمة تساعد اليت األساسية الوسيلة باعتبارىم

 وتدريب تعلم وزيادة احلالية ادلهارات استخدام وحسن جديدة مهارات اكتساب على اإلدارة تشجيع -
 . األىداف حتقيق يف ادلهم ودوره البشرى بالعنصر الكامل االىتمام وبالتايل األفراد

 


