
 تكوٌن الثقافة التنظٌمٌة: 

كل اإلدارات فً مختلؾ أنواع المنظمات وفً مختلؾ المجتمعات تسعى من أجل 

أن ٌكون مناخ العمل فٌها إٌجابٌاً ومساعداً على تحقٌق أهداؾ المنظمة بؤقل الجهود 

والتكالٌؾ والوقت، وهذا ال ٌتم من فراغ بل ال بد لهذه اإلدارات من أن تكون مناخاً 

تنظٌمٌاً جٌداً من خبلل تعدٌل وتطوٌر الهٌاكل التنظٌمٌة بحٌث ٌمكن معها تحقٌق 

أهداؾ المنظمة والعاملٌن فً آن واحد وبت=نفس الوقت ٌمكن لهذه اإلدارة أن 

تكون جواً ٌجعل لكل الوظابؾ التً ٌقوم بها العاملون مهما صؽرت هذه الوظٌفة أ، 

داؾ، وكذلك على هذه الؽدارة أن تعدل من كبرت معنى وتؤثٌر فً عملٌة تحقٌق األه

سٌاساتها المتعلقة باتخاذ القرارات بم ٌتبلءم مع مختلؾ الظروؾ البٌبٌة الداخلٌة 

 والخارجٌة للمنظمة.

وٌمكن تشبٌه عملٌة تكوٌن الثقافة التنظٌمٌة بالتنشبة االجتماعٌة للطفل، فهً قٌم ٌتم 

علمها األطفال فً البٌت من خبلل تعلمها وتلقٌنها لؤلفراد منذ البداٌات، وتت

الممارسات الٌومٌة للوالدٌن، وكلما كانت القٌم مؽروسة مبكراً كانت أمتن وأقوى 

وكذلك األفراد فً المنظمات، فإن المإسسٌن ٌلعبون دوراً مهماً فً تكوٌن العادات 

والتقالٌد وطرق العمل، وخاصة فً فترات التشكٌل األولى للمنظمة، حٌث تلعب 

ٌة والفلسفة التً تإمن بها المنظمة دوراً كبٌراً فً تنمٌة القٌم الثقافٌة باعتبارهم الرإ

مإسسٌن كما أن الحجم المتواضع والصؽٌر للتنظٌمات فً المراحل األولى لنشوبها 

ٌسهل عملٌة التؤثٌر ووضع البصمات وفرض الرإٌة وؼرس القٌم فً الجماعة، إذ 

الممارسات والخبرات التً ٌمر بها العاملون والتً أن الثقافة تنشؤ بفعل التفاعبلت و

ٌروا أنها سلوكٌات ٌتم مكافؤتها فتعزز باعتبارها طرٌقاً الكتساب مزٌد من المزاٌا 

 والمنافع.

وإذا ما أرادت أي منظمة تكوٌن الثقافة الخاصة بها ال بد لها من استخدام الطرق 

فة حٌث ٌمكن تلخٌص تلك الطرق والوسابل واألسالٌب المناسبة فً تكوٌن تلك الثقا

 والوسابل واألسالٌب على النحو التالً:

اختٌار الموظفٌن: عملٌة اختٌار الموظؾ تقوم به المنظمة ضمن حاجتها  -1

لؤلفراد للقٌام باألعمال والمهام وٌتم ذلك عبر وضع شروط تراعً مجموعة 

هو مدى  من المعاٌٌر )المإهل العملً، الخبرة، السمات الشخصٌة( وما ٌفٌد

مساهمة اختٌار الموظؾ فً تشكٌل ثقافة المنظمة وخاصة ما ٌتعلق بالسمات 

الشخصٌة وتوافقها وع ثقافة المنظمة، حٌث ٌمكن للمنظمة التعرؾ من 

خبللها على أفرادها والصفات والسمات التً ٌشتركون بها واألنماط 



جام السلوكٌة التً ٌتصفون بها، وبدوره ٌساعد ذلك على عملٌة االنس

 والتوافق بٌن الموظفٌن بعضهم ببعض، بٌنهم وبٌن اإلدارة العلٌا.

الممارسات اإلدارٌة: من خبلل الممارسات اإلدارٌة التً تمارس داخل  -2

المنظمة من قبل اإلدارة العلٌا ٌمكن أن تتضح تلك الثقافة، بحٌث هل هً 

ات تتوافق مع ما هو مرفوع وشعارات ومبادئ وقٌم أم هً عبارة عن شعار

لٌس لها أثر على أرض الواقع وٌندرج تحت ذلك المكافؤة والحوافز 

والترقٌات والشفافٌة والنزاهة والمصداقٌة ووضع الرجل المناسب فً المكان 

 المناسب.

إن هذه الممارسات هً التً تشكل الثقافة التنظٌمٌة ولٌس الشعارات 

ٌجابٌة تحرص والسٌاسات التً ال تطبق وقد ٌكون تكرار رفع الشعارات اإل

علٌها اإلدارة لٌس إال داللة على حقٌقة االبتعاد عنها ودفاع ؼٌر مباشر عن 

 واقع موجود.

التنشبة التطبٌع: وٌقصد بالتطبٌع هو تعلٌم قواعد اللعبة التنظٌمٌة وتوصٌل  -3

عناصر ثقافة المنظمة إلى العاملٌن بصورة مستمرة فالعاملون الجدد لٌسوا 

 دات المنظمة.على دراٌة بقٌم واعتقا

وهو ما ٌعززه بجانب التنشبة االجتماعٌة التجرٌب على تلك التنشبة والتطبٌع 

االجتماعً الموافق للقٌم والثقافة، بحٌث ال تتعارض مع توجهات العاملٌن 

 وأهداؾ المنظمة.

تمثل تلك المفردات للموظفٌن أثر  القصص والطقوس والرموز والمفردات: -4

تنظٌمٌة فللقصص عنصر االقتداء والمثل األعلى، كبٌر فً تكوٌن الثقافة ال

وللطقوس الحرص على العادات والتقالٌد المتداولة منذ القدم وإحٌاء العنصر 

اإلنسانً من التماسك واالنسجام، وللرموز االقتداء بالسلوك والصفات 

والسمات، فهً إذاً مجموعة وخلٌط من المفاهٌم التً تكون ثقافة ناضجة 

 فً المنظمة. وواعٌة للموظؾ

تنمو ثقافة المنظمة متؤثرة بخبرة المنظمة مع البٌبة  التؤثر بالبٌبة الخارجٌة: -5

الخارجٌة، فعلى كل منظمة أن تجد لها مكاناً مناسباً فً الصناعة التً تعمل 

 بها أو السوق الذي تتعامل فٌه.

 وفً رأي آخر، أنه ٌتم خلق الثقافات بثبلث طرق:

ٌن الذٌن ٌفكرون وٌشعرون بنفس طرٌقته وٌعملون ٌستخدم المإسسون العامل -1

 على االحتفاظ بهم فً المنظمة.

 أنهم ٌعملون وٌنشبون هإالء العاملٌن على التفكٌر والشعور بنفس طرٌقتهم. -2



فإن السلوك الشخصً للمإسسٌن ٌكون نموذجاً للدور الذي ٌشجع العاملٌن  -3

فتراضاتهم فً على التوحد معهم. وبذلك ٌدخلون معتقداتهم وقٌمهم وا

المنظمة، وحٌنما تنجح المنظمة، تصبح رإٌة المإسسٌن على أنها المحدد 

األساسً الذي أدى لتحقٌق ذلك النجاح، وبذلك تتموضع الشخصٌة الكلٌة 

 للمإسس فً الثقافة التنظٌمٌة.

 

 المحافظة على الثقافة التنظٌمٌة:

فً المجتمع الذي تعمل ال ٌوجد منظمة أو مإسسة ال ترٌد المحافظة على مكانتها 

فٌه وهذا ال ٌكون إال من خبلل المحافظة على الثقافة التنظٌمٌة التً تتبناها المنظمة 

والتً تعمل من خبللها على الثبات فً مواجهة التحدٌات الداخلٌة الخارجٌة، وكل 

و منظمة دابماً تسعى لتحوٌل البٌبة التنظٌمٌة دابماً تسعى لتحوٌل البٌبة التنظٌمٌة نح

اإلٌجابٌة لبلستمرار لمدة طوٌلة األمد وذلك من خبلل العمل والتركٌز على المحاور 

 التالٌة:

وٌقصد بذلك مدى فهم واستٌعاب أعضاء التنظٌم  الوضوح التنظٌمً: -1

لؤلهداؾ والخطط المتبناة ودرجة مساهمة هإالء األعضاء فً وضعها 

 وتنفٌذها.

بمعنى هل هناك حرٌة كاملة لتدفق المعلومات  البناء الهٌكلً لصناعة القرار: -2

وانتقالها بٌن أجزاء التنظٌم لتصل بوضوح إلى مراكز اتخاذ القرار، فالهدؾ 

من البناء التنظٌمً فً المقام األول هو تسهٌل عملٌة صناعة القرار ولٌس 

 مجرد بناء الخرابط وتوضٌح خطوط السلطة.

واالتصال الفعال بٌن وحدات  إن درجة وجود التعاون التكامل التنظٌمً: -3

التنظٌم المختلفة ٌحقق أهداؾ المنظمة، ونجاحها فً التفاعل مع بٌبتها 

 الخارجٌة.

وهو مدى معرفة الفرد بتارٌخ المنظمة وطرق العمل بها،  تارٌخ المنظمة: -4

 وقدرة التنظٌم على خلخلة الوضع ؼٌر المرؼوب فٌه وتقدٌم التؽٌٌر البلزم.

ٌقصد به وجود توازن قٌادي ٌعطً األفراد قدراً كبٌراً و األسلوب اإلداري: -5

من حرٌة الرأي الستثمار ما لدٌهم من قدرات ومواهب ضمن إطار عام من 

 االنضباط الوظٌفً.

فً بداٌة حٌاة الفرد العملٌة ٌتعرض لعملٌة تنشبة من قبل المنظمة  التنشبة: -6

الجماعً  سواء بطرٌقة رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة على المستوى الفردي أو

 فٌتعلم الفرد من خبللها طرق إنجاز العمل وما هو الدور المتوقع منه.



مدى تهٌبة المنظمة للفرص الكافٌة لمنسوبٌها والتً  تنمٌة العنصر البشري: -7

تسمح لهم بتنمٌة قدراتهم وصقل مواهبهم إلى أعلى درجة ممكنة ومدى 

بمستوى أداء معٌن،  فعالٌة المنظمة فً إبراز أهداؾ منسوبٌها وربط تحقٌقها

 أي إٌجاد نوع من التوافق بٌن أهداؾ التنظٌم وأهداؾ منسوبٌه.

وهنالك ثبلث عوامل ربٌسٌة تلعب دوراً هاماً فً المحافظة على الثقافة التنظٌمٌة 

 داخل المنظمة وهً:

إن دور فعل اإلدارة العلٌا تعتبر عامبلً مإثراً على ثقافة  اإلدارة العلٌا: -1

ل القرارات التً تتخذها فإلى أي مدى تلتزم اإلدارة العلٌا المنظمة من خبل

بالسلوك المنتظم من خبلل استخدام لؽة واحدة ومصطلحات وعبارات 

وطقوس مشتركة، وكذلك المعاٌٌر السلوكٌة والتً تتضمن التوجٌهات حول 

العمل وفلسفة اإلدارة العلٌا فً كٌفٌة معاملة العاملٌن وسٌاسة الؽدارة تجاه 

ودة وكذلك سٌاساتها حول تنفٌذ القواعد واألنظمة والتعلٌمات فإذا حافظت الج

الؽدارة العلٌا على سٌاساتها وفلسفتها فً جمٌع النواحً التً تخص المنظمة 

 ككل فإن هذا سٌإثر على ثقافة المنظمة.

تلعب عملٌة اختٌار العاملٌن وتعٌٌنهم دوراً كبٌراً فً  اختٌار العاملٌن: -2

المحافظة على ثقافة المنظمة، والهدؾ من عملٌة االختٌار هو تحدٌد 

واستخدام األفراد الذٌن لدٌهم المعرفة والخبرات والقدرات اإلدارٌة مهام 

العمل فً المنظمة بنجاح وفً عملٌة االختٌار ٌجب ان ٌكون هناك مواءمة 

مهارات والقدرات والمعرفة المتوفرة لدى الفرد مع فلسفة المنظمة بٌن ال

وأفرادها، بمعنى آخر أال ٌكون هناك تناقض بٌن األفراد فً المنظمة من 

أجل المحافظة على ثقافة المنظمة ألنه قد ٌتؤثر االداء والفعالٌة بسبب تؤثٌر 

اد المنظمة األفراد الجدد والذٌن ٌحملون ثقافة ال تتناسب مع ثقافة أفر

 الحالٌٌن.

عند اختٌار عناصر جدٌدة فً المنظمة فإن هذه  المخالطة االجتماعٌة: -3

العناصر ال تعرؾ ثقافة المنظمة وبالتالً ٌقع على عاتق اإلدارة أن تعرؾ 

الموظفٌن الجدد على األفراد العاملٌن وعلى ثقافة المنظمة وهذا أمر 

 ضروري حتى ال ٌتؽٌر أداء المنظمة.

على ما سبق ٌستنتج أنه ال ٌوجد منظمة ال ترٌد المحافظة على مكانتها فً وبناًء 

المجتمع الذي تعمل فٌه وتحقٌق مبدأ السٌطرة واالنتشار وال ٌتؤتى ذلك إال من خبلل 

المحافظة على الثقافة التنظٌمٌة الخاصة بالمنظمة والعمل على تطوٌرها وتحسٌنها 

ٌد البٌبة الداخلٌة الخارجٌة، وعلى حسب الواقع وما فٌه من تطورات على صع



المنظمة أن تعمل جاهدة بتثبٌت قواعد تلك الثقافة من خبلل نشرها بٌن العاملٌن فً 

المنظمة وترسٌخها سواًء كان للعاملٌن الجدد أو القدامى من أجل أن ٌتم المحافظة 

 على تلك الثقافة.

 وسائل وطرق انتشار الثقافة:

مجموعة من القٌم والمعاٌٌر والمثالٌات األساسٌة التً تشتمل ثقافة أي منظمة على 

توجه سلوك األفراد فً المنظمة وتساعدهم على فهم بٌبة المنظمة ومن حولهم، 

وهذه القٌم والمعاٌٌر األساسٌة تمثل المصدر النهابً للمدركات واألفكار والمشاعر 

ظمٌه عناصر واالتجاهات المشتركة التً تكون ثقافة المنظمة، ولكل ثقافة من

ظاهرٌة تساعد العاملٌن على تفسٌر األحداث الٌومٌة فً المنظمة والتً من خبللها 

 ٌتم نقل وتوصٌل القٌم والمعاٌٌر من شخص آلخر.

 وٌمكن إٌجاز هذه الوسابل والطرق على النحو التالً:

تعتمد المنظمات كثٌراً على الرموز، تلك األشٌاء التً تقوم أكثر مما  الرموز: -1

العٌن ألنها أشٌاء تتضمن معاٍن أكبر بكثٌر من المعنى الظاهري لها،  تراه

مثل المبانً الضخمة لتوحً بؤنها شركة ضخمة مستقرة لها مكانتها فً 

السوق، ومثل الشعارات لترمز إلى القٌم التً تعتنقها، ومثل الرسوم التً 

ر تظهر ما حصلت علٌه من جوابز وشهادات تقدٌرٌة وصور تذكارٌة لتظه

 بؤنها شركات تسعى إلى تحقٌق النجاح.

هً رواٌات األحداث فً الماضً ٌعرفها جٌداً العاملون، وتذكرهم  القصص: -2

بالقٌم الثقافٌة للمنظمة وهً مزٌج من الحقابق والخٌال، وهذه القصص تدور 

فً الؽالب حول المإسسٌن األوابل للمنظمة، كما أنها توفر معلومات حول 

التً مرت بها المنظمة بما ٌساعد الموظفٌن على فهم األحداث التارٌخٌة 

 الحاضر والتمسك بالثقة والمحافظة علٌها.

وهم أناس ٌتمسكون بقٌم المنظمة وثقافتها وٌقدمون دوراً بارزاً  األبطال: -3

 وأنموذجاً فً األداء واإلنجاز لباقً أعضاء المنظمة.

موعة أو األفراد عن وهً صٌؽة معٌنة أو أسلوب معٌن تلجؤ إلٌه المج اللؽة: -4

طرٌق األصوات أو الكتابة إلٌصال المعانً بٌن بعضهم البعض واللؽة هً 

نظام متعلم ومتفق علٌه بشكل عام ٌستعمل للتعبٌر عن التجارب والخبرات 

 فً المجتمع الثقافً.

تحافظ الشركات على ثقافتها عن طرٌق االحتفاالت المتعددة  االحتفاالت: -5

التً تقوم بها وبالتؤكٌد فإنه ٌنظر إلى االحتفاالت على أنها احتفاء بالقٌم 

والفروض األساسٌة التً قامت علٌها الشركة، والتً تإكد الحفاوة بتحقٌق 



قٌم ٌصعب  هدؾ معٌن، فاالحتفاالت بالنسبة للثقافة كالنص بالنسبة للقٌم أنها

 التعبٌر عنها بؤي طرٌقة أخرى.

وتشٌر إلى األشٌاء التً تحٌط بالناس مادٌاً وتقدم لهم مثٌرات  البٌبة المادٌة: -6

حسٌة فورٌة أثناء القٌام بؤنشطة ثقافٌة تعبٌرٌة، تتضمن كٌفٌة تصمٌم المبانً 

والمكاتب ونوع األثاث وموقع الفرد، وكذلك توزٌع العاملٌن والمكالمات 

 اتفٌة والساعات المعلقة على الجدران.اله

وتمارس فٌم مناسبات خاصة وعلى النحو الذي ٌعزز من توافر  الطقوس: -7

قٌماً معٌنة أو عبلقات معٌنة داخل المنظمة كحفبلت التعارؾ أو الوداع أو 

الحفبلت المقامة إذا ما رزق أحد أفراد المنظمة بمولود أو حفبلت زفاؾ 

 وؼٌره.

كات التً تروى داخل المنظمة عن رسابل مهمة عن ثقافتها تكشؾ الن النكتة: -8

ذلك إن النكات التً تروى عن ثقافة اآلخرٌن تضع الحدود بٌن أعضاء 

 المنظمة واألفراد الخارجٌٌن، كما إنها تعزز الشعور بالتوحد مع المنظمة.

تعتبر الوسابل المستخدمة فً أي عملٌة توصٌل معلومات أو نقل خبرات أو ثقافات 

أو ؼٌرة فً مجاالت الحٌاة عامل مهم جداً، إذ أنه إذا كانت الوسٌلة المستخدمة ؼٌر 

فعالة وال تحقق الهدؾ المطلوب فهذا سٌكون له تؤثٌر سلبً على المخرجات 

النهابٌة، لذا كل منظمة تستطٌع اختٌار الوسابل والطرق التً تتناسب معها لتحقٌق 

دٌث والمعاصر ال تتوقؾ الوسابل األهداؾ داخل المنظمة، وفً عصرنا الح

والطرق المستخدمة آنفة الذكر ألن معظمها تقلٌدي وقدٌم، فً ظل التطور والحداثة 

ٌمكن االعتماد على وسابل وتقنٌات متطورة توفر الجهد والوقت وتحقق الهدؾ 

المطلوب وهو نقل ثقافة المنظمة لكافة العاملٌن فٌها فً وقت واحد وبعدة طرق 

ن متاحة ومتوفرة داخل المنظمة، والٌوم المواقع اإللكترونٌة تعتبر من ووسابل تكو

أهم وسابل وطرق نقل الثقافات بٌن العالم كله، وهذا ٌنطبق على منظمات 

 ومإسسات اإلدارة واألعمال العامة والخاصة.

 تغٌٌر الثقافة التنظٌمٌة:

التؽٌٌر الثقافً هو عملٌة داخلٌة تهدؾ من خبللها المنظمات لتتكٌؾ مع عملٌات 

التؽٌٌر واالبتكارات، وبالتالً إنجاح إدارة التؽٌٌر واالبتكار فً المنظمات ٌعتمد 

أساساً على مدى تكٌؾ واستجابة المناخ التنظٌمً الداخلً، لكن ال ٌمكن هكذا 

نظمة أمر بالػ السهولة، فهو فً الواقع صعب ببساطة اعتبار التؽٌٌر فً ثقافة الم

التنفٌذ ألننا نتعامل فٌه مع البشر، فتؽٌٌر اآلالت أو التجهٌزات ٌمكن أن ٌكون سهبلً 

بالنسبة للشركات، لكن تؽٌٌر القٌم والسلوكٌات ال ٌمكن أن ٌكون سهبلً لكنه لٌس 



إسسات تتقدم دوماً مستحٌبلً فالمإسسات التً تقبل التؽٌٌر تقول نعم للتعٌٌر وهً م

 فً حٌن التً تكون إجابتها "ال" فإنها ستكون فً حالة راكدة دابماً.

عندما ٌحاول المدٌرون تؽٌٌر ثقافة المنظمة ٌجب علٌهم تؽٌٌر االفتراضات 

واألساسٌات والمعتقدات لدى األفراد حول موضوع ما، وكذلك تحدٌد السلوك ؼٌر 

أربع وسابل تسهم فً تؽٌٌر ثقافة  Porter & Steersالمناسب ألي منظمة وقد قدم 

 المنظمة، وهً كما ٌلً:

إن وضوح نظرة اإلدارة وأعمالها بؽٌة دعم القٌم  اإلدارة عمل رٌادي: -1

والمعتقدات الثقافٌة، كل ذلك ٌعتبر كؤسلوب فً تؽٌٌر الثقافة وتطوٌرها 

فاألفراد ٌرؼبون فً معرفة ما هو ضروري فً العمل، ومن أجل ذلك علٌهم 

متابعة اإلدارة العلٌا بعناٌة فابقة فاألفراد ٌتطلعون إلى أنماط ثابتة وأفعال 

 اإلدارة تعزز أقوالها تجعل األفراد ٌصدقونها بما تقوله لهم.

عملٌة إشراك العاملٌن فً المبادئ واألسس هامة فً  مشاركة العاملٌن: -2

كة تعمل تطوٌر وتؽٌٌر ثقافة المنظمة، فالمنظمات التً تهٌا مبدأ المشار

على رفع الروح المعنوٌة للعاملٌن وتحفٌزهم على أداء أعمالهم وبالتالً 

 تتبلور لدٌهم المسإولٌة تجاه العمل زٌادة انتمابهم له.

إن المعلومات المتبادلة بٌن األفراد العاملٌن فً  المعلومات عن اآلخرٌن: -3

فرد بؤن المنظمة تعتبر عنصراً مهماً فً تكوبن الثقافة، فعندما ٌشعر ال

اآلخرٌن ٌهتمون به من خبلل تزوٌده بالمعلومات فإنه سٌتولد لدٌه تكوٌن 

 اجتماعً قوي للواقع من خبلل تقلٌص التفسٌرات المتباٌنة.

وٌقصد بالعابد لٌس المال وإنما ٌشمل االحترام والقبول  العوابد والمكافآت: -4

عمل بها ورفع والتقدٌر للفرد حتى ٌشعر بالوالء واالنتماء للمنظمة التً ٌ

روحه المعنوٌة، إن الثقافة التنظٌمٌة تعتبر أساسٌة لكل منظمة والعاملٌن 

وبالتالً ستواجه صعوبة فً تؽٌٌرها ومن الواجب أن تكون الثقافة التنظٌمٌة 

قابلة للتطوٌر والتؽٌٌر تماشٌاً مع المتؽٌرات البٌبٌة الداخلٌة والخارجٌة من 

 أجل تحقٌق أهداؾ المنظمة.

 جل إجراء تؽٌٌر لثقافة المنظمة وتطوٌرها بجً اتباع الخطوات التالٌة:ومن أ

 حصر وتحدٌد الثقافة والسلوك المتبع فً المنظمة من قبل العاملٌن. -1

 تحدٌد المتطلبات الجدٌدة التً ترؼب بها المنظمة. -2

تعدٌل وتطوٌر السلوكٌات الجدٌدة وفق المتطلبات الجدٌدة ومدى تؤثٌرها على  -3

 ل عام.المنظمة بشك

 اتخاذ خطوات من شؤنها تكفل تبنً السلوك التنظٌمً الجدٌد. -4



وٌرى آخرون أن نجاح أي عملٌة تؽٌٌر لثقافة المنظمة علٌها أن تقوم بعدة إجراءات 

 وخطوات وهً:

 توضٌح دواعً التؽٌٌر واألزمات الممكن التعرض لها فً حال عدم التؽٌٌر. -1

وتشكٌل فرٌق ٌتولى مسإولٌة الحصول على دعم اإلدارة العلٌا للتؽٌٌر  -2

إحداث التؽٌٌر لٌحدد مبررات التؽٌٌر والرإٌة الجدٌدة والفرص المتاحة 

 لتحقٌق األهداؾ المنشودة.

إعادة تنظٌم ٌتم من خبللها دمج بعض الوحدات وإلؽاء ؼٌر المناسب منها،  -3

وإٌجاد وحدات أخرى، إن من شؤن ذلك أن ٌإكد للعاملٌن وجود توجٌهات 

ٌدة وكلما كان حجم المنظمة كبٌراً أمكن القٌام بمثل هذه التؽٌٌرات إدارٌة جد

التً ٌمكن أن تساعد على زٌادة نفوذ أصحاب الفكر الجدٌد المهتمٌن 

 بالتؽٌٌر.

تحرك القٌادة الجدٌدة لنسج القصص والرموز المناسبة وتبدأ بصٌاؼة طقوس  -4

 جدٌدة لتحل محل القدٌم منها.

المتبعة فً عملٌات اختٌار وتقٌٌم الموظفٌن ونظم إعادة النظر فً اإلجراءات  -5

الحوافز والتنشبة والتطبٌع من خبلل التدرٌب حتى ٌتم تسهٌل عملٌة تبنً 

 القٌم الجدٌدة.

ومهما كان األمر فإن من الضروري التنبه إلى أن عملٌة التؽٌٌر القٌمً عملٌة 

وقتاً طوٌبلً نسبٌاً تصل أصعب من التؽٌٌر فً الموارد والهٌاكل والتكنولوجٌا، وتؤخذ 

 أحٌاناً إلى خمس سنوات.

 أما مبررات تؽٌٌر ثقافة المنظمة تكمن فٌما ٌلً:

 إذا كانت المإسسة لها قٌم ال تتماشى مع تؽٌرات المحٌط. -1

 إذا كانت المإسسة تتمٌز بشدة المنافسة ولسرعة مذهلة. -2

 إذا كانت المإسسة فً وضعٌة سٌبة. -3

 مام إلى صفوؾ المإسسات الكبرى.إذا كانت المإسسة بصدد االنض -4

 إذا كانت المإسسة صؽٌرة لكنها تنمو بسرعة. -5

مما سبق ٌتضح لنا أن عملٌة التؽٌٌر الثقافً فً المنظمات الٌوم أصبح أمراً ملحاً 

وضرورٌاً لمواكبة التؽٌٌرات التً تحدث فً بٌبة المنظمات سواء الداخلٌة أو 

ت دابماً فً حال تقدم وتطور ألنها تعمل الخارجٌة، نرى الٌوم الكثٌر من المنظما

بدٌنامٌكٌة سرٌعة لتؽٌٌر ثقافتها التنظٌمٌة حسب ما تراه مناسباً وبما ٌتواكب مع 

الواقع الذي تنتمً إلٌه وهذا ٌحقق للمنظمات مٌزة االستمرارٌة والتنافس فً مجال 



م مع ثقافة عملها، وكذلك التؽٌٌر فً ثقافة المنظمة ٌساعد على االندماج واالنسجا

العاملٌن فً المنظمة ألن الثقافات لدى العاملٌن تختلؾ من شخص آلخر والتؽٌٌر 

ٌعمل على التقارب بٌن تلك التباٌنات الموجودة فً بٌبة المنظمة، إذن التؽٌٌر فً 

ثقافة المنظمة أصبح من الواجبات والمسإولٌات التً تهتم بها أي منظمة ترٌد 

 لمنافسة مع اآلخرٌن.تحقٌق النجاحات والتقدم وا

 العوامل المؤثرة فً الثقافة التنظٌمٌة:

إن ضعؾ أو قوة ثقافة المنظمة تتؤثر بمجموعة من العوامل، وهً على النحو 

 التالً:

تعتبر الثقافة من المظاهر المبلزمة للجماعات التنظٌمٌة فكلما  حجم المنظمة: -1

صؽر حجم الجماعات واشترك أعضاإها فً العدٌد من التجارب كلما كان 

هناك احتمال أكبر لنشوء ثقافة مشتركة بٌنما ٌقل احتمال تكوٌن ثقافة واحدة 

 للمنظمات الكبٌرة الموزعة جؽرافٌاً ووظٌفٌاً.

باً ما ٌكون لدى المنظمات القدٌمة ثقافة ممٌزة أكثر مما ؼال العمر التنظٌمً: -2

هو موجود لدى المنظمات حدٌثة العهد والتً ال تزال فً المراحل األولى 

 من النمو واالستقبللٌة.

تساعد التقنٌة على إٌجاد طرٌقة مقبولة لدى منسوبً التنظٌم  التقنٌة التنظٌمٌة: -3

م قٌام ثقافة تنظٌمٌة مشتركة، كما على القٌام بالمهام، وهذا ٌمثل أحد دعاب

 ٌإثر إٌجابٌاً على مستوى األداء.

ٌخضع الفرد فً المنظمة لعملٌات مستمرة من التنشبة  التنشبة االجتماعٌة: -4

التنظٌمٌة التً تعمل على تقوٌة وتعزٌز بعض القٌم والمبادئ لدٌه، فكلما 

 أقوى.نشطت المنظمة فً هذا المجال كلما كنا بصدد ثقافة تنظٌمٌة 

التؽٌٌر السرٌع فً التنظٌم وأعضابه مثل الترك للعمل،  التؽٌٌر التنظٌمً: -5

والتباٌن فً وجهات النظر حول المتؽٌرات التنظٌمٌة ٌصعب احتمال وجود 

 ثقافة تنظٌمٌة قوٌة داخل المنظمة.

استقرار بٌبة التنظٌم أو المنظمة الخارجٌة ٌساهم فً وجود  البٌبة الخارجٌة: -6

 لً، وهذا ٌسمح بظهور ثقافة ممٌزة.استقرار داخ

وٌتوقؾ التؤثٌر اإلٌجابً أو السلبً للثقافة التنظٌمٌة على فعالٌة المنظمات اإلدارٌة، 

 فالثقافة التنظٌمٌة تتؤثر بالعوامل التالٌة:



تعاقب األجٌال فهً ال تحكم فقط األنماط القٌادٌة المتبعة والتً تإثر بدورها  -1

تإثر أٌضاً فً الطرٌقة التً تقدم بها المنظمة فً سلوك األفراد ولكنها 

 خدماتها للمستفٌدٌن.

القٌادة اإلدارٌة التً تلعب دوراً بارزاً فً إٌجاد ثقافة تنظٌمٌة ذات طابع  -2

 معٌن ٌنسجم مع معطٌات هذه القٌادة.

النمط اإلداري السابد الذي ٌمثل الواجهة الحقٌقٌة لثقافة المنظمة ومن  -3

 قً مستوٌات المنظمة. السهولة فرضه على با

 األبعاد الرئٌسٌة لثقافة المنظمة:

 هناك عدة وجهات نظر حول األبعاد الربٌسة لثقافة المنظمة منها:

 أنه لثقافة المنظمة عشرة أبعاد هً: رأي روبٌنز

 درجة المسإولٌة والحرٌة واالستقبللٌة لدى األفراد. المبادرة الفردٌة: -1

ما مدى تشجٌع المنظمة لموظفٌها لكً ٌكونوا جرٌبٌن  التسامح مع المخاطر: -2

 ومبدعٌن ومخاطرٌن.

 ما مدى قٌام المنظمة بوضع أهداؾ وتوقعات أدابٌة واضحة. التوجٌه: -3

 ما مدى تشجٌع المنظمات الوحدات للعمل بشكل منسق. التكامل: -4

ما مدى قٌام المدراء بتوفٌر اتصاالت واضحة، ومساعدة،  دعم اإلدارة: -5

 إازرة لمرإوسٌهم.ودعم وم

ما مدى استخدام القواعد واألنظمة والتعلٌمات ومقادر اإلشراؾ  الرقابة: -6

 المباشر لئلشراؾ على الموظفٌن وضبط سلوكهم.

ما مدى انتماء الموظفٌن ككل بدالً من انتمابهم للوحدات التً ٌعملون  الهوٌة: -7

 فٌها أو لتخصصهم المهنً.

فآت على الموظفٌن على أساس معاٌٌر ما مدى توزٌع المكا نظام المكافؤة: -8

 األداء مقارنة باألقدمٌة والمحاباة.

ما مدى تشجٌع المنظمات لموظفٌها على إظهار  التسامح مع الصراع: -9

 االنتقادات والصراعات بصراحة.

ما مدى وجود اتصاالت فً المنظمة تقتصر على  أنماط االتصال: -11

 السلطة الرسمٌة.

 قوة وضعف ثقافة المنظمة:

ن أن تكون ثقافة المنظمة ثقافة قوٌة أو ضعٌفة حسب مكوناتها ونتابجها، وحٌث ٌمك

أن ثقافة المنظمة هً مصلحة لعدد من القوى المتداخلة، فً حالة كون هذه القوى 



مواتٌة ومبلبمة فإن المنظمة ستكون لدٌها ثقافة ٌتم اعتناقها وتقبلها من جمٌع أو 

م بقوة تجاه تحقٌق خطط المنظمة وأهدافها، ؼالبٌة المنظمة حٌث تعمل على توحٌده

ومن ثم تكون ثقافة المنظمة فً هذه الحالة ثقافة قوٌة، وفً حالة عكس ذلك تكون 

 ثقافة المنظمة ثقافة ضعٌفة.

 الثقافة القوٌة: -1

هناك عامبلن أساسٌان ٌحددان درجة قوة ثقافة المنظمة، العامل األول هو 

القٌم واالعتقادات الحٌوٌة فً المنظمة من قبل اإلجماع أو مدى المشاطرة لنفس 

األعضاء، وتكون الثقافة قوٌة كلما كان هناك إجماع أكبر من األعضاء على 

القٌم واالعتقادات الحٌوٌة فً ثقافة المنظمة، ومشاركة واسعة لنفس القٌم، 

 وٌتوقؾ ذلك على عاملٌن ربٌسٌن هما تنوٌر العاملٌن وتعرٌفهم بالقٌم السابدة فً

المنظمة وكٌفٌة العمل بها، ونظم العوابد والمكافآت إذ أن منح األعضاء 

 الملتزمٌن بالقٌم العوابد والمكافآت ٌساعد اآلخرٌن على تعلم القٌم وتفهمها.

أما العامل اآلخر فهو الشدة وٌشٌر إلى مدى تمسك األعضاء بالقٌم واالعتقادات 

دة وقوة تمسك العاملٌن بالقٌم الحٌوٌة، وتزداد ثقافة المنظمة ثوة بتزاٌد ش

واالعتقادات الحٌوٌة وهكذا تتواجد ثقافة قوٌة بتوافر اإلجماع على القٌم 

 واالعتقادات الحٌوٌة والتمسك بهذه القٌم بقوة من قبل الجمٌع.

إن قوة الثقافة تكمن فً قدرتها على تكوٌن نمط من القٌم والسلوكٌات التً تمٌز 

المنظمات الشبٌهة الموجودة فً نفس قطاع الصناعة المنظمة عن ؼٌرها من 

ولتحقٌق هذا الهدؾ تحاول منظمات األعمال الحدٌثة تطوٌر إدارتها للثقافة 

المشتركة )القٌم المشتركة( باعتبار أن هذا التطور ٌزٌد من فرص تحقٌق النجاح 

 االستراتٌجً فً مٌدان األعمال، إذ ٌجب أن ٌؤخذ صانعو االستراتٌجٌة بنظر

االعتبار ضرورة ربط الثقافة التنظٌمٌة برسالة وأهداؾ واستراتٌجٌة المنظمة 

والعمل على التقاط القٌمة العلٌا أو الفكرة المحورٌة التً تتؤسس علٌها ثقافة 

 المنظمة.

 الثقافة القوٌة تحقق ثبلثة عناصر لئلنجاز فً األجل الطوٌل:

 ؾ المطلوب تحقٌقها.التعببة باألهداؾ: حٌث ٌتم توجٌه الناس لؤلهدا -1

تحفٌز العاملٌن: فالقناعات والقٌم المشتركة تجعل العاملٌن مسرورٌن  -2

بالعمل فً تلك المنظمة حٌث ٌظهر االلتزام واإلخبلص ألن العمل 

 أصبح متعة فً حد ذاته.



االلتزام الذاتً والرقابة الذاتٌة: إن القٌم والقناعات تصبح بمثابة قوى  -3

 ة الذاتٌة.لبللتزام الذاتً والرقاب

 

 الثقافة الضعٌفة: -2

هً الثقافة التً ال ٌتم اعتناقها بقوة من أعضاء المنظمة وال تحظى بالثقة 

والقبول الواسع من معظمهم، وتفتقر المنظمة فً هذه الحالة إلى التمسك 

المشترك بٌن أعضابها بالقٌم والمعتقدات، وهنا سٌجد أعضاء المنظمة 

 المنظمة أو مع أهدافها وقٌمها.صعوبة فً التوافق والتوحد مع 

 التعرف على الثقافات التنظٌمٌة:

 تصنٌفات الثقافة التنظٌمٌة:

 هناك عدة تصنٌفات للثقافة التنظٌمٌة:

 ثقافات هً: 3صنفا الثقافة إلى  تصنٌف جرٌبنرج وبارون: -1

 ثقافة شبكة العبلقات )شبكة االتصاالت( -1

ودرجة منخفضة من فهم تتصؾ هذه الثقافة بدرجة عالٌة من الصداقة 

عمل المنظمة وأهدافها، وٌمٌل الناس فً المنظمات التً ٌنتشر فٌها 

هذا النوع من الثقافة إلى اتباع سٌاسة الباب المفتوح، وأن ٌتحدثون 

عن النشاط بطرٌقة ؼٌر رسمٌة، كما أنها ٌنفقون جزءاً كبٌراً من 

ا النوع من وقتهم فً بناء الصداقات دون الدخول فً مشاكل، وفً هذ

الثقافة ٌتعرؾ الناس على بعضهم بسرعة وٌشعرون أنهم أعضاء فً 

 جماعة واحدة.

 Mercenary Cultureثقافة اإلجراء:  -2

تتمٌز هذه الثقافة بمستوى صداقة منخفض ومستوى عاٍل من فهم 

رسالة المنظمة وأهدافها، وٌضم هذا النوع من الثقافة من ٌركزون 

الوظابؾ المكلفٌن بها، وٌمٌل هذا النوع من على العمل معاً إلنجاز 

الناس إلى االتصال بطرق مباشرة سلسة ومنطقٌة، وٌسود بٌنهم 

السلوك العملً، وال ٌوجد مكان للثرثرة التً تدور بٌن األصدقاء ألن 

ذلك ٌعتبر مضٌعة للوقت، وٌعتبر أهم شًء فً ظل هذه الثقافة، ومن 

 الواجب بذل أي شًء لتحقٌقه.

 

 

 Fragmented Cultureفة المتناثرة: الثقا -3



تتمٌز بانخفاض معرفة العاملٌن برسالة المنظمة وأهدافها وبانخفاض 

مستوى الصداقة بٌنهم أٌضاً، وعادة ما ٌكون هناك اتصال محدود بٌن 

العاملٌن، بل إنهم قد ال ٌعرفون بعضهم، وٌتحدث العاملون فً هذه 

ٌاً أو مفٌداً وفً المنظمات إلى بعضهم عندما ٌكون ذلك ضرور

الحقٌقة فإنهم قد ٌحضرون إلى مكاتبهم عندما ٌكون ذلك ضرورٌاً، 

وبالتالً فإن الؽٌاب أمر شابع، ولذلك فلٌس من المستؽرب أال ٌكون 

هناك والء أو انتماء من العاملٌن للمنظمة التً ٌعملون بها، وبدالً من 

 بها.ذلك فإنهم ٌفضلون االنتماء إلى المهنة التً ٌعملون 

. 

 فقد مٌزا بٌن أربع ثقافات: تصنٌف كوتر وهسكت: -2

 Power Cultureثقافة القوة:  -1

ٌركز هذا النوع من الثقافات على الحسم وٌتمٌز بؤن القابد فً هذا 

النوع من المنظمات ٌكون قوٌاً له حضوره، وٌهتم بنفسه وٌكافا 

ٌما وٌحمً التابعٌن المخلصٌن له، ٌطلب الكثٌر ولكنه عادل وواضح ف

ٌطلبه وٌكافا المنضبطٌن، وٌرقً المخلصٌن )بؽض النظر عن 

الكفاءة( الذٌن ٌضعون رؼبة القابد قبل حاجاتهم الشخصٌة حتى لو 

تعارضت مع متطلبات العمل، ٌخشى الناس أن ٌعطوا أخباراً ؼٌر 

سارة لرإسابهم، وال ٌناقشوا رإسابهم حتى ولو كانوا مخطبٌن، 

مصادر القوة والنفوذ وهً محجوزة وتعتبر المعلومات مصدر من 

 لؤلصدقاء.

 Role Cultureثقافة النظم واألدوار:  -2

ٌركز هذا النوع من الثقافة على النظام واالستقرار والرقابة وتتمٌز 

بؤن الحكم على أداء األشخاص ٌكون على أساس الوصؾ الوظٌفً 

وطالما استوفوا المتطلبات فهم فً أمان، وٌكافؤ الناس على أساس 

لتزامهم باللوابح، كما أن وجود اللوابح ٌخفض من سوء استخدام ا

النفوذ، سلطات ومسإولٌات الوظابؾ موضحة جٌداً وتخفض من 

الصراع حول السلطة، نظم العمل تقلل من االختبلؾ فً األداء ومن 

الحاجة إلى اتخاذ قرارات فً موضوعات كثٌرة، ٌسٌر الناس على 

لبات العمل، ٌتعبر إثماً كبٌراً تعدى القواعد حتى لو تعارضت مع متط

الشخص حدود سلطاته أو اإلجراءات المعتمدة، عدم الخروج عن 

القواعد أهم من عمل األشٌاء الصواب، التحدٌد الدقٌق لبلختصاصات 

والسلطات فً مختلؾ الوظابؾ ٌقلل من مساحة االنطبلق، من 



ناس الصعب الحصول على موافقات إلحداث تؽٌٌرات مما ٌجعل ال

تٌؤس من المحاولة، وٌعامل الناس على أنهم قطع ؼٌار آللة ولٌس 

 على أساس أنهم كابنات حٌة.

 Support Cultureثقافة التعاطؾ اإلنسانً:  -3

ٌركز هذا النوع من الثقافات على التعاطؾ والعبلقات والخدمة 

وتتمٌز بؤن الناس ٌتعاطفون مع بعضهم فً العمل، وٌعطً الناس 

فهم ٌهتمون بؽٌرهم ٌشعر الناس أن المنظمة تعاملهم  وقتهم لآلخرٌن

على انهم كابنات حٌة، ٌقدر الناس بعضهم وٌقدرون إنجازات 

 اآلخرٌن.

ٌشعر الناس باالنتماء وٌشعرون بالحب والتعاطؾ مع من ٌعملون 

معهم وٌحبون قضاء الوقت مع بعضهم حتى خارج العمل، إن 

اهل تنفٌذ العمل، وال التركٌز على العبلقات ٌصل إلى درجة تج

ٌستطٌع الناس اتخاذ قرارات صعبة من منطلق التعاطؾ اإلنسانً، 

ٌحاول الناس تجنب المعارضة ولكن تزداد القضاٌا عمقاً فاالنسجام 

سطحً والصراعات كامنة، تؤخذ التؽٌٌرات وقتاً طوٌبلً لوجود رؼبة 

النظر دابمة فً إرضاء كل الناس، ٌتم مكافؤة الناس بالتساوي بؽض 

 عن اإلنجاز وهو ما ٌإدي إلى توتر عند الطموحٌن.

  Achievement Cultureثقافة اإلنجاز:  -4

ٌركز هذا النوع من الثقافات على النجاح والنمو والتمٌز، تتمٌز بؤن 

الناس ٌشعرون بؤهمٌة وسرعة تحقٌق األهداؾ وربما الؽاٌة تبرر 

تحقٌق الوسٌلة وٌشعرون بؤن الناس ٌشعرون بؤهمٌة وسرعة 

األهداؾ وربما الؽاٌة تبرر الوسٌلة، وٌشعرون بؤنهم أقوى وأفضل 

بانتمابهم ألعضاء فً جماعة، الناس ٌدٌرون أنفسهم وٌعملون 

برؼبتهم، ال ٌسمح للقواعد واللوابح أن تقؾ فً طرٌق العمل، ٌعمل 

الناس لفترة طوٌلة دون شكوى وٌضحون بحاجاتهم الشخصٌة من 

اس بروح معنوٌة عالٌة وبروح الفرٌق وٌراهم أجل العمل، ٌتمتع الن

اآلخرون أقوٌاء وربما متكبرٌن، االنتقاد مسموح، ٌلتزم الناس بالتمٌز 

مهما كان الثمن وهذا ٌإدي إلى ضٌاع فً الموارد وانخفاض فً 

 الكفاءة اإلنتاجٌة.

ٌتفق مع كوتر وهسكت فً أنواع الثقافات ولكن ٌختلؾ فً  تصنٌف هاندي: -3

 والثقافات األربعة هً:المسمٌات، 

 Power Cultureثقافة القوة  -1



 Role Cultureثقافة األدوار  -2

 People Cultureثقافة الناس  -3

 Task Cultureثقافة المهام  -4

فثقافة المهام تقابل ثقافة اإلنجاز، وثقافة الناس تقابل ثقافة التعاطؾ 

 اإلنسانً.

 فقد قدم ثبلثة أنواع من الثقافات هً: تصنٌف ووالش: -4

 Bureaucratic Culturesالثقافات البٌروقراطٌة:  -1

وهً ثقافات ذات نظام هرمً )تسلسل رباسًٌ للسلطات(، السلطة 

والمسإولٌة تكون واضحة فً المنظمة، العمل منظم ومنتظم، وتعتمد 

هذه الثقافة على أساس الرقابة والقوة، هذا النوع من الثقافة ٌناسب 

 ة وتستطٌع أن تحقق الربح.الشركات التً توجد فً بٌبة مستقر

 Innovative Culturesالثقافات اإلبداعٌة:  -2

هذا النوع من الثقافات دٌنامٌكً وتعمل على استقطاب الناس 

اإلدارٌٌن والطموحٌن، فً هذه البٌبة التً ٌسودها الثقافة اإلبداعٌة، 

ٌشجع الموظفون على المخاطرة والتحدي، هذه الثقافة تتبناها شركات 

 جٌا المتطورة والشركات التً تعمل فً بٌبة تنافسٌة عالٌة.التكنولو

 Supportive Culturesثقافات التعاطؾ اإلنسانً:  -3

هذا النوع من الثقافات ٌركز على العبلقات االجتماعٌة الطٌبة وحسن 

العشرة وأجواء العمل الودٌة، ٌسود المنظمة جو من التعاون، 

واإلنصاؾ، األمان، الثقة والعبلقات االجتماعٌة، التشجٌع، العدل 

 [3المتبادلة. ]

 

 التطبٌع االجتماعً التنظٌمً )التأقلم التنظٌمً(

تباٌنت العلوم النفسٌة واالجتماعٌة فً التعبٌر عن مصطلح التطبٌع االجتماعً 

التنظٌمً، إذ استخدم علم النفس مصطلح اإلعداد النفسً للتعبٌر عن التطبٌع 

فقد استخدم مصطلح التنشبة االجتماعٌة للتعبٌر عن االجتماعً، أما علم االجتماع 

مفهوم التطبٌع االجتماعً، فً حٌن أن علم السلوك التنظٌمً استخدم مصطلح 

التطبٌع االجتماعً التنظٌمً، فهو ٌشٌر إلى عملٌة تعلم الفرد للسلوك المقبول حول 

متلكه أو العمل والمنظمة، وبمجرد دخوله جماعة أو منظمة ما بؽض النظر عن ما ٌ

 ال ٌمتلكه من رإٌة واضحة حول العمل و المنظمة.



العملٌة الربٌسٌة التً ٌمكن من خبللها األفراد  van maanen & Scheinعرفه 

 التعلم من المنظمة والتكٌؾ مع األدوار الجدٌدة فً داخلها.

بؤنه العملٌة التً من خبللها  Poohonrthonrو   Hauter et alوعرفه كبلً من 

ٌكتسب العاملٌن المعرفة والتكٌؾ مع الوظابؾ الجدٌدة، واألدوار ومجموعات 

 العمل، وثقافة المنظمة من أجل المشاركة بنجاح كؤعضاء فً المنظمة.

العملٌة التً من خبللها ٌكتسب العاملٌن المعتقدات  Gupta & Krishnanوعرفه 

ات. وثقافتهم تصبح تدرٌجٌاً أكثر مماثلة ألعضاء آخرٌن والقٌم والدوافع والسلوكٌ

 فً جماعة ثقافٌة أو عرقٌة أو دٌنٌة.

العملٌة التً ٌمكن من خبللها الفرد الجدٌد من  Cooper & Andersonوعرفه 

 الخارج فً التكٌؾ مع المنظمة من الداخل بشكل متكامل وفعال.

عملٌة تنظٌمٌة تجمع اآللٌات المإسسٌة التً وضعتها المنظمة  Lalondeوعرفه 

بالفعل أو المجموعات، وأنها تضم استراتٌجٌات استباقٌة مطورة من قبل األفراد 

أنفسهم تسمح لؤلعضاء من المنظمة أو الجماعة لتنظٌم الفهم المشترك لواقع حٌاتهم 

 الٌومٌة، والقدرة على تفسٌر األحداث بشكل متماسك.

العملٌة التً تمكن األفراد فً المنظمة من   Cohen & Veled-Hechtرفه وع

االنتقال من كونهم مطلعٌن، من خبلل هذه العلمٌة ٌكتسب األفراد الجدد المعرفة 

والتكٌؾ مع الوظابؾ الجدٌدة واألدوار، ومجموعات العمل وثقافة المنظمة من أجل 

 المشاركة بشكل أفضل كؤعضاء المنظمة.

عملٌة دٌنامٌكٌة الكتساب المعرفة التنظٌمٌة  Njegovan & Kosticوعرفه 

والمهارات التنظٌمٌة، والتً من خبللها ٌتعلم األفراد المعاٌٌر واألدوار البلزمة 

 لوظٌفة ضمن مجموعة أو منظمة.

عملٌة مستمرة على المدى الطوٌل من خبللها ٌتعلم الفرد  Nasir & Saeedوعرفه 

عضواً مقبوالً فً جماعة اجتماعٌة فً المنظمة وٌقبل وٌكتسب المعرفة وٌصبح 

 وٌفهم القٌم والسلوك المتوقع داخل املنظمة.

عملٌة تعلم مستمر من خبللها ٌحصل األفراد على المعلومات  Askari et slوعرفه 

 والخبرات.



عملٌة تفاعلٌة معقدة من المهارات والمعرفة    Zamanzadeh et alوعرفه 

ٌتم تعلمها، والقٌم واألهداؾ والمواقؾ التً جزء ال ٌتجزأ من هذه والسلوكٌات التً 

 المهنة والشعور بالهوٌة المهنٌة.

ٌساعد التطبٌع االجتماعً التنظٌمً القادمٌن الجدد على التكٌؾ للحد من حالة عدم 

الٌقٌن والقلق المرتبطة بصدمة االنضمام إلى منظمة جدٌدة واكتساب المعرفة 

ة والمواقؾ والسلوكٌات. بشكل عام التطبٌع االجتماعً التنظٌمً البلزمة والمطلوب

الناجح هو التحول من الخارج إلى المشاركة الفاعلة فً الداخل، وعلى وجه التحدٌد 

هو التعلم فً ثبلثة مجاالت تنظٌمٌة ربٌسٌة لكٌفٌة عمل األشٌاء فً المنظمة، 

 ومجموعة العمل، والعمل الفعلً للشخص القابم به.

الؽرض األساسً منه هو إعطاء األفراد إطار عمل لبلستجابة لبٌبة عملهم مع إن 

األقراد اآلخرٌن، وٌربط التطبٌع االجتماعً التنظٌمً الفرد فً حٌاة الجماعة من 

خبلل األعضاء فً االمتثال والتعاون مع متطلبات الجماعة. من خبلل التطبٌع 

لممارسات المهنٌة واكتساب المعرفة االجتماعً التنظٌمً على األفراد التكٌؾ مع ا

 االجتماعٌة األساسٌة الفتراض الدور التنظٌمً وللمشاركة كعضو تنظٌمً.

 إذ عملٌة التطبٌع االجتماعً التنظٌمً تعنً 

 تطوٌر العبلقات مع زمٌل العمل )الشبكات االجتماعٌة( -1

 تطوٌر دور الخبرات المهمة -2

 تحقٌق العضوٌة فً المجموعة -3

 وظٌفٌةتطوٌر الفرص ال -4

 

ٌرتبط التطبٌع االجتماعً التنظٌمً مع االلتزام التنظٌمٌة والرضا الوظٌفً ودوران 

 العمل، كما أنه ٌمارس تؤثٌر مذهل على أداء العاملٌن واستقرار المنظمة.

أظهرت دراسات أخرى أن التطبٌع االجتماعً التنظٌمً العملٌة التنظٌمٌة التً لها 

اجٌة وااللتزام الفردي فً توفٌر الهدؾ التنظٌمً. وشدد آثار شدٌدة على األداء واإلنت

الباحثٌن والكتاب على أهمٌة التطبٌع االجتماعً التنظٌمً وما ٌحققه من نتابج 

إٌجابٌة على المدى الطوٌل، فالتؤقلم التنظٌمً للفرد مهم لٌس فقط لدخول بٌبة عمل 

راد للمنظمة فً المستقبل. جدٌدة، ولكن أهمٌته ترتبط أٌضاً إلى إمكانٌة التزام األف

 وعبلوًة على ذلك سنناقش دافع فهمنا من عملٌة التطبٌع االجتماعً التنظٌمً للفرد. 

 تمر عملٌة التطبٌع االجتماعً التنظٌمً للفرد بثبلثة مراحل مترابطة هً: 



 هً مرحلة ما قبل التحاق الفرد بالمنظمة. مرحلة التطبٌع المبكر: -1

 هً مرحلة التحاق الفرد بالمنظمة. مرحلة التكٌؾ أو اللقاء: -2

هً مرحلة تؽٌٌر توقعات وسلوكٌات ومهارات  مرحلة التكامل أو التؽٌٌر: -3

 الفرد الجدٌد.

 أبعاد التطبٌع االجتماعً التنظٌمً:

اختلؾ الباحثون فً تحدٌد أبعاد التطبٌع االجتماعً التنظٌمً، فقد صنفت أبعاد 

اد هً )التارٌخ، اللؽة، السٌاسة، الناس، التطبٌع االجتماعً التنظٌمً فً ستة أبع

األهداؾ والقٌم التنظٌمٌة، وتؤقلم المهمة(. كما صنؾ التطبٌع االجتماعً التنظٌمً 

 فً ستة أبعاد ربٌسٌة وهذه األبعاد هً كاآلتً:

ٌشٌر إلى المدى الذي ٌتم فٌه الوثوق من  ؼٌر الرسمً: –البعد الرسمً  -1

نجاح القادمٌن الجدد، وٌشمل البعد الرسمً فصل القادمٌن الجدد من أعضاء 

المنظمة اآلخرٌن فً حٌن إنها تعلم مسإولٌات األدوار الجدٌدة. بعض 

المنظمات تصمم برامج تدرٌب رسمٌة خارج الموقع لتعرٌؾ القادمٌن الجدد 

 بسٌاسات المنظمة. 

ا البعد ؼٌر الرسمً فٌشمل مجموعة من الجهود لعزل القادمٌن الجدد من أم

 األعضاء اآلخرٌن، وٌؤخذ التعلم وظٌفة ضمن مجموعات العمل المؤلوفة.

ٌشٌر إلى المدى الذي ٌتدرب فٌه الفرد الجدٌد  الفردي: –البعد الجماعً  -2

تعلم  كفرد أو مجموعة. مع البعد الجماعً ٌخضع الفرد الجدٌد إلى خبرات

مشتركة تهدؾ إلى نقل المعلومات الدقٌقة بحٌث تكون االستجابات متجانسة 

 لمناصب ممتدة أكثر مما ٌنبؽً. 

فً المقابل، البعد الفردي ٌقدم للفرد الجدٌد مجموعة فرٌدة من خبرات التعلم 

 من خبلل وكبلء التطبٌع االجتماعً التنظٌمً.

بعد من خبلل إلى أي مدى ٌجب أن وٌعرؾ هذا ال العشوابً: –البعد المتتابع  -3

ٌمر األفراد الجدد من خبلل سلسلة من الخطوات المنفصلة للحصول على 

منزلة الموظؾ الكامل، توفر المنظمة معلومات دقٌقة بشؤن سلسلة األنشطة 

 التً مر بها القادمٌن الجدد لتحقٌق الدور المتوقع منهم.

ألنشطة سلوك إزاء الدور وٌحدث البعد العشوابً عندما تإدي سلسلة من ا

 المتوقع من دون وضوح

ٌشٌر إلى المدى الذي ٌعرؾ القادمٌن الجدد مقدماً  المتؽٌر: –البعد الثابت  -4

 –متى ستنتهً فترة وضعهم تحت االختٌار. بٌنما ٌتعامل البعد المتتابع 



المتؽٌر مع الطبٌعة  –العشوابً مع ترتٌب األحداث، ٌتعامل البعد الثابت 

 لؤلحداث.الزمنٌة 

ٌوفر البعد الثابت للقادمٌن الجدد جدول زمنً دقٌق ٌرتبط مع استكمال كل 

مرحلة عند االنتقال من دور إلى آخر. فً المقابل، ال ٌوفر البعد المتؽٌر 

 إطار زمنً ثابت لما هو متوقع فً المرحلة المقبلة.

ٌشٌر هذه البعد إلى ما إذا كان القادمون الجدد  الفاصل: –البعد التسلسلً  -5

ٌمكن الوصول إلٌهم من قبل األعضاء أو المنظمة الداعمة كدور القدوة أو 

 الموجه. 

البعد التسلسلً أي إشراك أصحاب المناصب التنظٌمٌة العلٌا بوصفها قدوة 

ن أو موجه إلرشاد وتوجٌه القادمٌن الجدد، ومن المتوقع عموماً أن القادمٌ

الجدد ٌتبعوا خطى من هم أسبق منهم. أما البعد الفاصل، فٌسٌر إلى عدم 

وجود مرشدٌن لتوجٌه الفرد الجدٌد، وٌترك القادمون الجدد وحدهم لتطوٌر 

 أنفسهم.

ٌشٌر هذا البعد إلى الدرجة التً تإكد فٌها  التصفٌة: –بعد تقلٌد المنصب  -6

ن الجدد، من حٌث الثقة برامج التطبٌع االجتماعً التنظٌمً على القادمٌ

بالنفس، والمعرفة السابقة، والسمات والخصابص الشخصٌة والقٌم والمواقؾ 

التً تقدر من قبل كبار األعضاء فً المنظمة، وعدم الرؼبة فً تؽٌٌر مثل 

 هإالء األفراد إلنهم ٌرٌدون اإلفادة من المعرفة والمهارات الموجودة لدٌهم.

ات فصل القادمٌن الجدد بعٌداً عن السلوكٌات أما بعد التصفٌة، تنوي المنظم

والمواقؾ الجدٌدة لدٌهم من أجل ؼرسها فً أفراد آخرٌن جدد لتتناسب مع 

 هذه المنظمات. 

 

 

 

 

 

 


