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المحاضرة األولى :الرضا الوظيفي
أوالً :مفيوم الرضا الوظيفي:
لقد تعددت تعريفات الرضا الووظيفي وذلك ختكت ا ملاكدمتل ملتكا ت كاو لعكا ملعااكاح وملمكاومو افعكو
ملرضا ملوظيفا وه ال ملعديد ا ملاواوخت ملتكا لكذلت لتوديكد اع كد اوكدد لارضكا ملكوظيفا ولاكد كليل
ملامككا ا ملرضككا ملككوظيفا هككو ملبككعور مل ف ككا مالق الككش ومخرتيككا ومل ككعاد

بككماع ملوا ككات وملر مككات

وملتوقعككات اككا ملعاككل ف ككة وليمككش ملعاككل اككا ملمقككش وملككوخح ومخ تاككاح لاعاككل واككا ملعوماككل وملاك مرمت ملليميككش
ملدمتايككش وملتار يككش ذمت ملع قككش ويككا تعري ك

لتككر يبككير لاككو الككد ل ملرضككا ملككوظيفا هككو مت ككا يعتلككر

اوصككاش لاعديككد ا ك ملتل كرمت ملاولومككش و يككر ملاولومككش ملارتمطككش مالعاككل وي ب ك

لك

ف كة لتقككدير ملفككرد

لاعال ومدمرتة.
ويعرا الرضا الوظيفي مأ ُة يامكل وصكياش لا اولكش ملعوماكل ذمت ملصكاش مالعاكل ملكوظيفا وملتكا تقكاس

ل ا كاب مقلككو ملفككرد ذلك ملعاككل مارتيككا ورضككا فككس ويالايككش ما تككاا تي ككش لابككعور ملو ككدم ا ملككذؼ يا ك
لافرد ا ملقيا معااة دو اال لو ضيق.

اا يعرا الرضا الوظيفي مأ ة بعور ملفكرد مال كعاد ومخرتيكا لم كاح لدممكة لعااكة ويتوقكق ذلك مكالتوميق
لي اا يتوقعة ملفرد ا لااة واقدمر اا يوصل لاية يعك ب يكا هكذم ملعاكل ول ملرضكا ملكوظيفا يتامكل يكا
ملا و ات ملتا تديا ملفرد لاعال وم تاا.
ويعرا الرضا الوظيفي مأ ُة لمار ل ابالر ملعاااي ت ا للاالع ول كة ي كتع لك اد مر عك لاكا تقداكة

ملوظيفش لع ولاا ي مغا ل يوصاوم لاية ا وظامفع

اا ل ة اوصاش ل ت اهات ملتاصش وكو اتتاك

ملع اصككر ملاتعاقككش مالعاككل وملاتاماككش م يا ككش م دمر يككا ت ظككي ملعاككل وا مزيككا ملعاككل يككا ملا ظاككش مأاككا
مالعال وا وليات ملعال وم از ومخلترما وملتقدير.
اا ل افعو الرضا الوظيفي ل ملعال افعو ار ب ولة لد لو ة ويك

يكرػ معكض ملاتتصكي ل

ابككماع وا ككات ملعككاااي هككو لوككد ملاوككددمت ملتاصككش مالرضككا ويتككرو يعطككو مأهايككش لككمعض مل وم ككب
مخ تااليش امل روممط ولومصر ملصدمقش ملتا تكرلط ملعكاااي ومعضكع ملكمعض واك ع اك ير كا ا كتوػ
ملرض ككا ال ككد اوقك ك

ملار و ك كي اك ك ر ككامع و ا ككط م بك كرما مل ككذؼ يتض ككعو ل ككة وه ككا اك ك يعط ككا

مخلتمارمت ملتاصش مالبتصيش وادػ ت اااعا يا اويط ملعال يضل توقيق هذم ملرضا .
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ملقكو ل الرضا الوظيفي افعكو اتعكدد مأمعكاد يتامكل يكا ملرضكا مل اكا ملكذؼ ي كتاد ملفكرد

ولاية يا
ا وظيفتة وا

ملذي يتضا برميع

االش ملعال ملتا يعال اععا وا

ملتا يعال ييعا وماتتصار يإ ملرضا ملوظيفا هو دملش ل عاد م

و ذل ا ملا ظاش وملليمش

ا وم تقرمر يا لااة واا يوققة لكة

هذم ملعال ا وياح ومبماع لوا اتكة ويا ك ملقكو مبك ل لكا ل ملرضكا ملكوظيفا يت كو اك ملرضكا لك
ملوظيفش وملرضا ل ل قات ملعال وملرضا ل زا ح ملعال وملرضا ل ملر اح وملرضا ل ليمش ملعاكل
وملرضا ل

يا ات مأيرمد.

ولاية يإ ملرضا ملوظيفا هو لمار ل بعور دمتاا يوس مة ملفرد ( لاال اوظ
ا لال وذل

) ت كا اكا يقكو

بماع موتيا اتة ور ماتة وتوقعاتة يا ليمش لااة.1

ثانيا :أىمية الرضا الوظيفي:
يعتلككر ملرضككا ملككوظيفا لوككد ملاوضككولات ملتككا وظيككت ماهتاككا مل ميككر اك لااككاح ملك فس وذلك أ اعظك
مأيرمد يقضو

زحمب لي مبر ا وياتع يا ملعال ومالتالا ا مأهايش ما ا ل يموموم ل ملرضا ملوظيفا

ودور يا وياتع ملبتصيش وملاع يش

اكا ل ه الك و عكش ظكر افادهكا ل ملرضكا ملكوظيفا قكد يك دؼ الكد

زياد م تا يش ويترتب لاية ملفامد مال مش لاا

ات وملعاااي .

ومالتالا مرت ملموو وملد مر ات يا ا ا لا مل فس م دمرؼ وو اوضوع ملرضكا ملكوظيفا و بكفت
معض تامع ملموو مل قاب ل ل مأيرمد ملرمضي وظيفياب يعيبو ويكا لطكو اك مأيكرمد يكر مل مرضكي
وه لقل لرضش لاقاق مل ف كا ول مكر تقكدي مر لاكذمت ول لكر قكدر لاكد ملت يك

مخ تاكالا وي كد ملكمعض الكد

ل ه ا ل قش وميقش لي ملرضا ل ملويا وملرضا ملوظيفا لؼ ماع د ل ملرمضي وظيفيكا مرضكي لك
وياتع وملع س صويح.
وا ملا ا مة ل لرضا مأيرمد لهايش لير وي

يعتلر يا مأ اب اقيا ا لادػ يالايش مأدمح وي

ذ ر " ليكرت " ل ة يصعب توقيق ا كتوػ ا تكاا رييكا لاكد اكدػ طويكل اك ملكزا يكا ظكل لكد ملرضكا.
اا لبار الد ل مل اا لي زياد م تاا ولكد ملرضكا يكا ي وموكد خ لكد ل يك دؼ الكد ت كرب ملع اصكر
ملرييعش ملا توػ يا ملا ظاش اضايش الد تد ا ا توػ ا ت اتعا وا م يإ ماش ولا ا مختفاق مأ اك
لوضح ملدخخت لاد تد ا ظروا ملعال يا ا ظاش اا يتامل يا م تفاض ا توػ ملرضا لدػ ملعاااي .

3

األسباب الداعية إلى االىتمام بالرضا الوظيفي:
 -ل مرتفاع در ش ملرضا ملوظيفا ي دؼ الد م تفاض

مش ياب ملاوظفي

 -ل مرتفككاع ا ككتوػ ملرضككا ملككوظيفا ي ك دؼ الككد مرتفككاع ا ككتوػ ملطاككو لككدػ ملاككوظفي يككا ملا

ككات

ملاتتافش.
 ل مأي كرمد ذوؼ در ككات ملرض ككا مل ككوظيفا ملارتفككا ي و ككو ل م ككر رض ككا ل ك وق ككت يك ك مر ع وتاص ككش ا ككالام تع و ذل ل مر رضا ل ملويا مصفش لااش.
 -ل ملاوظفي مأ مر رضا ل لااع ي و لقل لرضش لوومد

ملعال.

 ه ا ل قش وميقش اا لي ملرضا ملوظيفا وم تاا يا ملعال ي ااا كا ه كا در كش لاليكش اك ملرضكالدػ ذل الد زياد م تاا.
ولاواككا يعتلككر ملرضككا ملككوظيفا لااككوظفي ا ك له ك ا ب كرمت ملصككوش وملعاييككش لاككدممر واككدػ يالايتعككا لاككد
ميترمض ل ملدممر ملتا خ يبعر ملاوظفي ييعا مالرضا ي و وظعا قايل ا مل ا اقار ش مالتا يبكعر
ييعا ملاوظفي مالرضا اا ا وظش ل ملاوظ

ملرمضا ل لااة هكو ل مكر م كتعدمد ل

كتارمر لوظيفتكة

وتوقيق لهدما ملا ظاكش اكا ل كة ي كو ل مكر بكاطاب وواا كاُ يكا ملعاكل ولهك اكا يايكز لهايكش د مر كش ملرضكا
ملوظيفا ل ة يت او ابالر م

ا ازمح ملعال ملذؼ ي دية وملليمش ملاويطش مة.2

ثالثا :خصائص الرضا الوظيفي:
يا

ل

ودد له تصامص ملرضا ملوظيفا يياا ياا:

 -1تعدد مفاىيم طرق القياس :لبار مل مير ا ملماومي يا ايكدم ملرضكا ملكوظيفا الكد تعكدد ملتعريفكات
وتماي عا وو ملرضا ملوظيفا وذل ختت ا و عات مل ظر لي ملعاااح ملذي تتتا

ادمتاع ولرضياتع

ملتا يقفو لايعا.
 -2النظر إلى الرضا الوظيفي على أنو موضوع فردي :المكا اكا ي ظكر الكد ل ملرضكا ملكوظيفا لاكد ل كة
اوضوع يكردؼ يكإ اكا يا ك ل ي كو رضكا لبكتص قكد ي كو لكد رضكا لبكتص يتكر يا
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كا اتاكوق

اعقككد لديككة وا ككات ودوميككا اتعككدد واتتافككش اك وقككت اتككر وقككد م ع ككس هككذم اككة لاككد ت ككوع طككرق ملقيككاس
ملا تتد .
 -3الرضا الوظيفي يتعلق بالعديد من الجوانب المتداخلة للسلوك ال نساني :ظك مبر لتعكدد وتعقيكد وتكدمتل
وم ب مل او م

ا ا تتماي ل ااطة ا اوق

اتر وا د مر ش أترػ مالتالا تظعر تامع ات اقضش

واتض ككارلش لاد مر ككات ملت ككا ت اول ككت ملرض ككا أ ع ككا تص ككور ملظ ككروا ملاتماي ككش ملت ككا ل ري ككت ي ككا ظاع ككا تاك ك
ملد مر ات.
 -4الرضووا الوووظيفي حالووة موون القناع وة والقبووول :يتايككز ملرضككا ملككوظيفا مأ ككة والككش اك ملق الككش وملقلككو
ابككمش ل ك تفالككل ملفككرد اككا ملعاككل ف ككة واككا ليمككش ملعاككل ول ك ابككماع ملوا ككات وملر مككات وملطاووككات
وي دؼ هذم ملبعور مالمقش يا ملعال وملوخح ومخ تااح لة وزيكاد ملفالايكش يكا مأدمح وم تكاا لتوقيكق لهكدما
ملعال و اياتة.
 -5للرضووا عووون العموول ارتبووواظ بسوووياق تنظوويم العمووول والنظووام االجتمووواعي :وي ك

يعككد ملرضككا ملككوظيفا

لك

ف كة يكا تقكدير ملفكرد

اوصاش لاعديد ا ملتلكرمت ملاولومكش و يكر ملاولومكش ملارتمطكش مالعاكل يي بك

لاعاككل ومدمرتككة وي ككت د هككذم ملتقككدير لدر ككش ليككر لاككد مل ككا ملبتصككا لو ملفب كل يككا توقيككق مأهككدما
ملبتصيش ولاد مأ اوب ملتا يقداعا لاعال ومدمر ملعال يا ليل ملوصو الد هذ ملغايات.
 رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليال على رضاه عون العناصور األخور  :ا رضكا ملفكرد لك ل صكراعي خ يامل ذل دليل ايا لاد رضا ل ملع اصر مأترػ اا ل اا قد ي دؼ لرضا يرد اعي لكيس
مالضرور ل ي و لة فس قو ملتأمير وذل

تي ش ختت ا وا ات مأيرمد وتوقعاتع .

رابعاً :عوامل الرضا الوظيفي:
تق

لومال ملرضا الد لد لومال وها:

 لومال دمتايش لو تاصش مالفرد. لومال تاصش ماوتوػ ملوظيفش. لومال تاصش ماأدمح. -لومال تاصش ما

از.

 -لومال ت ظيايش.
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أ -العوامل الخاصة بالفرد:
 حاجوات الفورد :ويكتبما ا ت

ل كل يكرد وا كات تتتاك

لك ماتكري يكا ولعكا ودر كش ابكمالعا وهكذ ملوا ككات

ملعال و ااا توير م بماع ملا ا ب توير يا اقالاش ملرضا ملا ا ب.

 اتفوواق العموول مووا فوويم الفوورد :تو ككد لككدػ مأيكرمد ملعديككد اك ملقككي وملتككا يا ك توقيقعككا يككا طككاق ملعاككلومقدر توقيقعا يرتفا ملرضا ملوظيفا وا هذ ملقي ملقياد ومتقا ملعال وم لدمع.
 -الشووعور بوواحترام ال و ات :يعككو اك مأبككياح ملتككا ي ككعد م

ككا الككد توقيقعككا يككا ل مككر اك ا ككا واك

ا ككاخت توقيقعككا ملاعاككش ا ككا ملعاككل كومح ككا ذلك لك طريككق ملار ككز ملككذؼ يبككغاة لو طليعككش ملوظيفككش
وا ا تعا واعريش ليرمد ملا تاا لقياش هذ ملا ا ش ولا ا ش ملدممر يا ملا تاا ومالتالا يا
لعككذ ملوا ككش (ملبككعور مككاوت مر ملككذمت) ا ك ت ك

ل يت ابماع

ملار ككز ملككوظيفا لو مخ تاككالا لاككدممر ااككا ي ك دؼ الككد

م و اس مالرضا.
 خصووائص شخصووية الفوورد وظروفووو :وملتككا تتامككل يككا اد مر ككة وبتصككيتة وقد مرتككة وم ككتعدمدمتة وطاووككةوذ اح وادػ وخح وم تاامة لادممر ولار ملزا ا وت ارلة ودتاة ملبكعرؼ واكدػ اكا تاعمكة هكذ ملتصكامص
يا ا از ملفرد لاعال وملقيا ما ولياتة ملوظيفيش لؼ م ع ا عا م ي الا ل ملرضا.
ب -محتو الوظيفة:
ا ك ملعوما ككل ملت ككا تاعككب دو مبر هااك كاب ي ككا توديككد ملرض ككا ل ككوظيفا اوتككوػ ملوظيف ككش ف ككعا ا ك ويك ك

ولع ككا

واعااعككا ومل ككق ملككذؼ ت ككير لايككة يككمعض مألاككا توتككاا الككد ملدقككش و ككرلش ملت فيككذ يرلاككا ي ككو ا ككتوػ
ملرضككا ييعككا ا ك تفض اقار ككش ماألاككا ملتككا يا ك لاعااككل ل يقككو ييعككا ماعككا اتعككدد ويو ككد ييعككا ام كرمح
وظيفا وتا ة ا مأدمح مطريقش ييعا قدرمتة وما ا اتة وتلرمتة وملدملاتة و ل ذل ي ع س يا بك ل رضكا
وظيفا لالا.
ج -عوامل خاصة باألداء:
يتوقق ملرضا ل ملعال تي ش د مر ملفرد لاعومال ملتاليش مال مش لألدمح:
 -1مرتمكا مأدمح ما ايككوت ووكوميز ملعاككل وبكعور ملفككرد مكأ قد مرتككة ت كالد لاككد توقيكق مأدمح ملاطاككوب
ماا يتومح اا مأهدما ملاودد .
 - 2اد مر ملفككرد مككأ و كوميز وا ايككوت ملعاككل ذمت لهايككش وقياككش مال ككمش لككة ومد مر ع ك مالعدملككش يككا ملتوزيككا
مال مش لاعوممد وا ايوت ملعال لؼ ل ة يت ا ب اا اا يقداة ا لال لادممر مال مش لآلتري .
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د-مستو النجاز ال ي يحققو الفرد:
وهككو اككدػ اككا يترتككب لاككد مل عككد ملككذؼ يلذلككة ملفككرد ا ك ت ك

لدمح لعااككة ومل تككامع ملتككا يتوصككل اليعككا

الرضا وم تا يش وملت يب ملوظيفا ودورمت ملعال يمعض مأيرمد قد خ ي تفا مأدمح ملعاكل يقكط ول ك قكد
ي و لدية ر مش يا ا از للاا تتفكق اكا لهكدما اعي كش ي ااكا ا كت در كش ملطاكو ا كاويش لو قريمكش اك
مأهدما ملتا ت توقيقعا ااا ا ملرضا مصور يد ول لر.
ىو  -العوامل التنظيمية:
وتب ككال مأ ظا ككش وم

ك كرمحمت وملرومت ككب وملوك كوميز ملاادي ككش وملاع وي ككش و ككوع ملقي ككاد ول ككاليب متت ككاذ ملقك كرمر

وم برما وملرقامش وملع قات لي ملزا ح ول قش ل ذلك لليمكش وظكروا و كوع ملعاكل وقكد ل كدت ملد مر كات
ومأموا

ل ملدتل ملاالا اذم ا ا ا ما لافرد يإ كة قكد يوقكق در كش لاليكش اك ملرضكا و كذل ار كز ملفكرد

ملت ظياككا ذلك ملار ككز ملككذؼ يتككيح لككة مل اككو ويو ككد ييككة يككرص لاترقككا ما ضككايش الككد اككط م بكرما مل ككامد
ودر ش ملرقامش ملتا تفرض لاد لو ة مل با ملتا ياار عا ملفرد.
ك لك يمكن القول بأن الرضا الوظيفي يتشكل من عوامل الرضا التالية:
ل -ملرضا ل ملوظيفش ويرص م مرمح ملوظيفا ملاوققش لاوظيفش.
ب -ملرضا ل مأ ر وااوقاتة.
ا -ملرضا ل ل قات ملعال (ملرضا ل زا ح ملعال ملرضا ل ملر اح ملرضا ل ملار و ي ).
د -ملرضا ل ل اليب م برما وملتوصيش وملقياد .
ه -ملرضا ل ليمش ملعال ملااديش.
و-ملرضا ل

يا ات مأيرمد (ملرضا ل تقيي مأدمح ملرضا ل

ز -ملرضا ل طرق ملتوفيز ول

ظا ملترقا)

ع واعاييره .

 ملرضا ل ملتداات ملتا تقد لأليرمد ملعاااي .وه ا

تش لوماكل اعاكش لارضكا ملكوظيفا تتصكل ملعوماكل ملم مكش مأولكد ا عكا مالعاكل امابكر لي اكا تتصكل

ملعومال ملم مش مأترػ مظروا لو وم ب لترػ وها :
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 -1العوامل المتصلة مباشرة بالعمل:
أ -كفاءة الشراف المباشور :يا بكرما ل ُكة لهايتكة أ ُكة قطكش مختصكا لكي ملت ظكي ومأيكرمد ولكة لمكر ليكر
يياا يقو ِ
مة مأيرمد ا ل بطش يوايش.
ب -الرضووا عوون العموول نفسووو :ل اككب مأيكرمد يبككعرو مالرضككا لك ملعاككل اذ ككا هككذم مل ككوع ملككذؼ يولو ككة
وي و هذم ملرضا دميعاب لع لاد اتقا ملعال.
ج -االنووووودماج موووووا الوووووزمالء فوووووي العمووووول :ي ك ككو ملعا ك ككل ل م ك ككر ارض ك ككاح لاف ك ككرد اذم ب ك ككعر مأ ك ككة يعطي ك ككة
ملفرصش لاتفالل اا زا ح يتري

يإل ا

ام م تاالا مطمعة.

 -2العوامل المتصلة بظروف أو جوانب أخر :
أ -توفير األىداف في التنظيم :ير ب مأيرمد يا ل ي و كوم للضكاح يكا ت ظكي لكة هكدا اقلكو اك و عكش
ظره

اا يتوقعو ل هذم ملت ظي لاد در ش ا ملفالايش تا ع ا توقيق ملعدا ملاقا ا ل اة.

ب -المكافأة االفتصادية المنصفة :يتوقا مأيرمد ل يوصاوم لاد ا ايوت ا صكفش اذم اكا قور كت لمعضكعا
ملمعض دمتل ملا ظاش و ذل اذم قور ت مالا ايوت ملتا يوصل لايعا مأيرمد يا ا ظاات لترػ.
ج -الحالة الصحية البدنية وال ىنية :ه كا مرتمكا لكي ملصكوش مللد يكش وملصكوش ملعقايكش اك ويك

لاد ملفرد ولدممة واع ِ
وياتة.

لمرهكا

من العوامل المؤثرة على رضا األفراد:
 مخ تقرمر يا ملعال. ظروا ملعال. تقدير ملعال ملا ز. ملازميا ملاتوصل لايعا ت ا مأ ر.خامسا :العالفة بين الرضا الوظيفي واألداء:
وي ككا ه ككذم ملص ككدد تو ككد م م ككش مت اه ككات مخت ككا مأو ي ككد ل ملرض ككا مل ككوظيفا يك ك دؼ ال ككد زي ككاد
م تا يش ومخت ا ملما ا يرػ م ة خ تو د ل قش لي ملرضا ل ملعال ومأدمح ومخت ا ملمال

ي كد ل

ملرضككا ل ك ملعاككل هككو تي ككش وصككو ملعااككل لاككد ا ايككوت لادلككش وهككذ ملا ايككوت ملعادلككش تي ككش رلطعككا
مضرور ملقيا مأدمح اعي .
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االتجوواه األول :هككذم مخت ككا ظعككر تي ككش ت ككارب ولموككا
ملع قككات م

ككا يش وزمد مخهتاككا مالعككاااي ا ك ت ك

"مهومككور " يككا ملم مي ككات ويك

تك ملتر يككز لاككد

ككااع ب ك ومه ووككل اب ك تع ومبككماع وا ككاتع

ملاادي ككش وملاع وي ككش ومك ك تبك ك يا ملع ككاااي لااب ككار ش ي ككا م دمر و ككا ملع ككدا اك ك ذلك ك ه ككو ري ككا رووعك ك
ملاع ويككش ملتككا لككدورها ت ك دؼ الككد زيككاد م تا يككش وقككد لظعككرت تككامع ملت ككارب ل م تا يككش مرتفعككت ول
ملعوماككل ملتككا تك ادتالعككا يككا ملعاككل لدت الككد زيككاد ملدميعيككش لاعاككل وهككذ ملع قككش مل ككلليش لككي ملرضككا لك
ا يش قدات ل اليب اتعدد لاع قات م

ملعال ومأدمح ملتا ل عات لعا ادر ش ملع قات م

كا يش لعكدا

زياد ملرضا ملوظيفا لدػ ملعاااي وهذ مأ كاليب امكل ملابكار ش يكا م دمر وم بكرما ملات كاهل ومل صكح
وم رباد.
االتجاه الثاني :يي د ل ة خ تو د ل قش امابر لي ملرضا ومأدمح وي
ملتا ككي ات ومل ككتي ات ل ماككش وككاخت واومقك
ير ل ع ي و وم لقل ا تا ا اا ظعرت اومق

ل كدت تكامع معكض مأموكا

يكا

ي ككو ييعككا ملعككاااو لاككد در ككش ليككر اك ملككرو ملاع ويككش
ل س ذل ويك

ي كو ملعكاااو لاكد در كش ا تفضكش اك

ملككرو ملاع ويككش يككر ل ا تككا يتع ت ككو لاليككش ول ككد ل ككة يا ك زيككاد ا تا يككش ملفككرد مالضككغط لو م ككتتدم
مأ اوب ملد تاتورؼ ما دمر ولذل ي و م تاا ارتفا وملرضا ملوظيفا اتد ا.
االتجوواه الثالووث :يككرػ ل ملرضككا ملككوظيفا يوقككق مأدمح ملعككالا ملقلككو معوممككد اي اليككش(ووميز) امككل مأ ككر
وملترقيش وملع قات ملطيمش يا والش اد مر ملعاال ل هذ ملعوممد ارهو ش ما توػ اعي ا مأدمح.
ولاواككا ل ككداا ي ككو ملاوظك
ملذؼ ي دية ويضع
ت

يككر مرضككا لك لااككة يككإ ذلك يك ع س لاككد ككاو ة ييقككل ملت مزاككة مالعاككل

وخح لاا ظاش ملتا يعال لعا يي تع لك ذلك م كواب ملاوظك

برود ملذه ومخ تغرمق يا لو

مليقظش لو ي وب

ايا اك تك

ملتكأتر لك ملعاكل وملتكروا

ام ك مر لو تاديككد لوقككات مخ ككترموات وملغيككاب وتعطيككل ملعاككل وقككد يصككل ككاو ملاوظ ك
اواولش مخ تقا ا ملا ظاش.3
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اك لااكة ف كيا اك
ملغيككر مرضككا الككد

المحاضرة الثانية :النتماء التنظيمي
ا مخ تااح لود مأهدما م

ا يش ملكذؼ ت كعد ايكا ملا ظاكات الكد توقيقكة لاكا لكة اك يمكار اي اليكش يكا

ملفرد وملا ظاش يا ملوقت ف ة وي

ي الد لاد م كتقرمر ملعاكل يضك ب لك ت ايكش ملكدوميا م ي اليكش لكدػ

ملع ك ك ككاااي وزي ك ك ككاد رض ك ك ككاه يالعدي ك ك ككد اك ك ك ك ملد مر ك ك ككات ملعرلي ك ك ككش ومأ لي ك ك ككش ت اولك ك ك كت مخ تا ك ك ككاح ملت ظيا ك ك ككا
 organizational commitmentوهو اا يبير الد ادػ م تك ص وملكوخح ملتكا يلكديعا ملفكرد ت كا
لااة وم ع اس ذل لاد تقلل ملفرد لهدما ملا ظاش ملتا يعال لعا وتفا ية ور لتة ملقويش و عد ملاتومصكل
لتوقيق لهدميعا.4
وه ككا ي ككو

ككاو ملاوظفككش لو ملاوظك

يفككوق مل ككاو ملاتوقككا ا ككة اك

ملفكرد ملر مكش يكا الطككاح كزح اك وقتككة و عكد اك ل ككل م

كعا يكا

ا ككب ملا ظاككش ويك

ي ككو لككدػ

ككا ملا ظاكش وم كتارمرها ومخ ككتعدمد

للذ ا عود ل لر وملقيا مألاا تطوليش وتوال ا وليات اضاييش".
وافعو مخ تااح ملت ظياا اتتا

تااااب ل افعو ملرضا ل ملعال ابي مر الد ل ملفرد قد ي كو مرضكياب

ل لااة ول ة ي ر ملا ظاش ملتا يعال ييعا وير ب يا ااار ش ملعال ف ة يا ا ظاكش لتكرػ وملع كس
صويح.
ا توقي ككق مخ تا ككاح ل ككي ملع ككاااي ي ككا ملا ظا ككش يقا ككل اك ك دو مر ملعا ككل واك ك اص ككرويات ملا ب ككأ لا ككد
ملتوظي

اا ل ة يزيد اك م تا يكش اذ ير كا ميكر اك ملاتتصكي يكا م دمر تفكوق م دمر ملياما يكش الكد

مرتفككاع ا ككتوػ مخ تاككاح ملت ظياككا لككدػ ملاوظ ك
مبريش اتعاو ش لول ملاب ت يالاوظ

مليامككا ا يالابككار ش ومخوت ك مر

ع ك ا ك مليامككا يي ووككد

ملياما ا يعطا ملوقوق ملفرديش لولويكش ما ويكش يكا اقالكل اصكاوش

ا ظاتة".
ا االنتمووواء التنظيموووي يع ككد ي ككا اي ككش مأهاي ككش لاعظك ك ملب ككر ات ملت ككا ل ككدلت لتو ي ككة ل اي ككش يامق ككش لع ككذم
ملاوضوع تصوصاب ل معض ملماومي ذ روم ل زياد ت كالي

ملبكر ات وتوااعكا للمكاح االيكش كاح تي كش

زياد ود ملا اي ش ملاوايش وملعالايش ملتا ت تدلا ا عا تعزيز الدل مخ تااح.
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ا اي ككاد ليمككش لاككل ا ا ككمش اككا تقككدي ملوكوميز ملااديككش وملاع ويككش وتطليككق امككادغ م دمر ملوديمككش ككل ذلك
ي ككع يككا زيككاد بككعور ملاوظ ك

ما تاامككة الككد بككر تة وي ك

يككأتا ه ككا ملككدور مأ لككر لااككديري يككا تقككدي

ملاوف كزمت اككا مخلت كرما ماككا وققككو ا ك ا ككازمت اضككايش الككد م ككتتدم مل ككاو ملككدمل لاار و ككي ومقااككش
ل قات ود وصدمقش اعع وو

مل يطر لاد ملاومق

ملاتتافش ملتا يار لعا

هاا.

ا توقيككق ملت كومز ومخ تاككاح دمتككل ملا ظاككش يوتككاا الككد تغييككر مقايككش ملا تاككا ل ك ملعاككل ومقايككش ملر ككاح
وملار و ي

يا ملوقت ف كة ياخ تاكاح ملت ظياكا يتتاك

لك ملرضكا ملكوظيفا يقكد ي كو ملاوظك

مرضكيا

لك وظيفتكة ل ككة خ يبكعر ماخ تاكاح الككد ملا ظاكش ملتكا يعاككل ييعكا ابكددي لاككد ضكرور مخهتاكا ل بككر
مخ تا ككاح ل ككي ملا ككوظفي لاوص ككو ال ككد ملليم ككش مل اوذ ي ككش دمت ككل ملعا ككل .تع ككددت وت ول ككت اف ككاهي مخ تا ككاح
ملت ظياا وقد لتفق ملماومو لاد ل افاهي مخ تااح يا

ل ت درا توت م

ادمتل وىى :

1ك ادتل ملتماد .
2ك ملادتل مل ف ا.
3ك ملادتل ملابتر .
1و مدخل التبادل :يعتاد هذم ملادتل لاد افعو مخ تااح ملت ظياا ملذؼ قداة لي ر  1961وملذؼ لوضكح
ل مخ تاككاح ملت ظياككا يع ككس مرتمككا ملفككرد مالا ظاككش ولككد ر لتككة يككا تر عككا تي ككش لو ككود ا ككايا لو يوممككد
"" Sidebetsيفقدها اذم تر ملا ظاش وخ تقتصر هذ ملا ايا وملفوممد لاد مل اويش ملااديكش يقكط لكل تاتكد
لتبال مل اويش ملاع ويش ليضا امل ار ز ملبتص يا ملا ظاش لو ملصدمقات ملتا و عا
و تعريو

 :)Hrebiniak and Allutoمخ تاكاح ملت ظياكا هكا ظكاهر ت بكأ تي كش لع قكات ملتمكاد لكي

ملفرد وملا ظاش وت تار ما تارمر هذ ملع قش .
2و المدخل النفسي  :يعتاد هكذم ملاكدتل لاكد افعكو مخ تاكاح ملت ظياكا ملكذؼ قداكة  Porterوزا مكة لكا
 1 1974وويقا لعذم ملادتل يإ مخ تااح ملت ظياا يا

وصفة ا ت

م مش ل اصر :

* قلو ملقي ولهدما ملا ظاش .
* ر مش ملفرد ا لذ

عود ير لاديش لصالح ملا ظاش .

* ر مش ملفرد يا ملوفاظ لاد لضويش ملا ظاش .
ويياا ياا يعرض ملماو

لمعض افاهي مخ تااح ملت ظياا ويقا لعذم ملادتل :
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وو تعريو

 :) Porter et alمخ تاكاح ملت ظياكا لمكار لك ملقكو مل كليش لاكدػ م كدااا ملفكرد يكا ا ظاكش

اعي ة .
3و المدخل المشترك :
يرػ امصار ملادتل ملابتر ل

ب ا ادتل ملتماد وملادتل مل ف كا خ يصكاح مافكرد لتف كير مخ تاكاح

ملت ظياا ومالتالا قا Allen and Meyer

ش  1984لتقكدي ملاكدتل ملابكتر وويقكا لعكذم ملاكدتل يكإ

مخ تااح ملت ظياا يعتلر ذم معدي رمي يي هااب:
1و االنتماء االستمراري Continuance Commitment :
يع ككس هككذم ملمعككد " ايككل ملفككرد ل

ككتارمر يككا ملعاككل يككا ملا ظاككش م ككلب ملت ككامر ملتككا ككيتوااعا اذم تككر

ملا ظاش " ويتفق هذم ملافعو اا ادتل ملتماد .
 2و االنتماء العاطفي Affective Commitment :
ويع س هذم ملمعد " مرتما ملفرد وتوميقة وموتوممة اا ملا ظاش ملتا يعال لعا .
ويتفق هذم ملافعو اا ملادتل مل ف ا .
مك لضكاا  ) )Allen & Meyerمعكدمب لتكر ل تاكاح ملت ظياكا هكو " مخ تاكاح ملاعيكارؼ “ Normative
 "Commitmentملكذؼ يع كس " تععكد ملفككرد مأدلكا مالمقكاح يككا ملا ظاكش م كلب ملقككي ملتكا يعت قعكا ملفككرد" .
وت ما هذ ملقي ا اصدري هاا :
* المصدر األول :ملقي ملتا يعت قعا ملفرد قلل ملتواقة مالا ظاش ا مأ ر وملمقايش مخ تااليش
* المصوووودر الثوووواني :ملق ككي ملت ككا ي ت ككلعا ملف ككرد مع ككد ملتواق ككة مالا ظا ككش ومل ات ككش لك ك ملتطلي ككا ملت ظيا ككا
.organizational socialization
ول ككذل يتضك ككح ل افعك ككو مخ ت ك ككااح ملت ظيك ككاا ويقك ك كاب لاك ككادتل ملابك ككتر يب ككال م مك ككش لمع ككاد هك ككا مخ تاك ككاح
مخ تارمرؼ ومخ تااح ملعاطكفا ومخ تككااح ملاعيكارؼ ا و كود كل ذلك يعكزز اك بكعور ملاوظك
ت كا بككر تة
ذمت طككاما

م ي كالا

اككا قككد تتفككاوت لهايككش ملبككعور ماخ تاكاح ملت ظياككا لككي بككر ش ولتككرػ كومح ل ا ككت ا

ككات

ككاما لو يككر يالبككعور ماخ تاككاح يعككزز ملقككاماو لاككد ملبككر ش لي قاككو الككد م دمرمت ملو ككطد

وملامابككر يالبككتص قككد ي ككو مرضككيا ل ك اع تككة ولااككة اخ ل ككة يككر رمض ل ك ملبككر ش ملتككا يعاككل ييعككا
ل لب ا مأ ماب قد تعود الد مأ ظاش ملووميز مل يا ات مل اطات وملا وليات و يرها .
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وي مغكا لاككد ملبكر ات مل ليككر وملاتو ككطش وملصكغير ملو ك ل تكولا ل ايككش ديككش لعكذم ملاوضككوع وخ يككت
ذل اخ مو

متتيار ملاوظفي ا ذ مللدميش وتربيوع لدر ات للاكد وتقكدي ملفكرص ملتدريليكش وتفكويض

ملق ك مررمت اهي ك ل ك لهايككش قككل يا ككفش م دمر ملعايككا لوضككو وبككفاييش الككد ايككا ملعككاااي يككا ملبككر ش
تصوصاب ل بعور ملاوظ

اي الياب ت ا بر تة ي دؼ الد تصويح مخ ورميات ومأتطكاح يكا ملااار كات

م دمريش.
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المحاضرة الثالثة :سلوك الوالء التنظيمى .
ا اصككطاح ملككوخح خيقتص ككر لاككد بك كريوش اعي ككش اك ك ملمبككر اخ ل ككة يا ك ل ي ككو ل مككر م ككتتدمااب يككا وال ككش
ملا ككتويات ملوظيفيككش وا ككاخت ملعاككل ملاتتافككش اهي ك ل ك ل ككتتدماة يككا ملا ككاخت مل يا ككيش وم ل ايككش ملتككا
ي ككتتداعا ملاتتصصككو مالتطككب ملرا ككش وملتككا يقصككدو ييعككا ملتعليككر لك اككدػ تا ك ملفككرد لومل ك ا لككوط يتع
دليل لاد رد مل ايل لاا ا ملذؼ لابو لاية ويومه ووقق اصالوع ملاعيبيش .
ويا ملوقيقش ا اصطاح ملوخح يع ا يا ا ا يتر وع ا م ت ص وملوياح ملاطاق لكولا مأاكر اعاكا كا
ولككة يفككا ا ظاككش اعي ككش لاككد ككليل ملامككا ياتككز لككدد ا ك ملاككوظفي مو ك مأدمح لغككرض رد م لتمككار لا ك
وظفع ك اككادم يوتككل ا صككماب قيادي كاب يككا هككذ ملا ظاككش لاككد ل ككة ككوع ا ك مأت ك ص وملويككاح لككة عريككا مال ايككل
وملاوايظكككش لاك ككد دور وا كككتوم ولعك ككذم يكككوخمع لك ككيس لاا ظاكككش لو توقيك ككق له ككدميعا لك ككل لا ك ك ضك ككا لع ك ك ملعاك ككل
ووصولع لاد مأاتيازمت ملوظيفيش ملات ولش وهذم اة مالطما معيد ل افاهي توير مل فاح وملاعار يا ملعال
ا تغايككب ككاطش ملق مرمككش وملصككدمقش وملاو ككوليش يككا اتتيككار ملعككاااي دو مألتاككاد لاككد ل ككس مل فككاح اعيككار
لإلتتيككار ككي دؼ ملككد تقعقككر ملعاككل وتتا ك

اقواككات ل ككاح ملا تاككا ملعككاد

اضككايش ملككد ملعوماككل مل ككاليش ملتككا

يضيفعا هذم مأتتيار مل الا ملد ا تقلل ملعال يتمقل ل اتة وت ترها م لب قص مل فاح وملاعار .
ا مل فاح لي ت بكيماب اك مل كعل ملوصكو لايكة يعكا اكزيع كورؼ اك ملتعكب ومل عكد وملتلكر وزاك طويكل
اا ا عا

ا ملاعايبش اا مأودم

هامل اك ملت كارب مل كاليش وم ي اليكش ملتكا اعكت صكاولعا مالتعااكل اكا

ملعديد ا ملابا ل وملعديد اا يص ععا لو ل عا ملاعريش اك تك
توصككل ملتلككر ملات مر اككش تي ككش ذل ك
ومل فاح ؟ و ي

يا

ملاوم مكش لظكروا ملعاكل تطكو لتطكو وتكد

وهككذم اككا يتطاككب وقت كاب لتوقيقككة ي ك ا ك ملظا ك اذمب ت اهككل صككاوب ملتلككر

ت وي ملوخح ملوقيقا يا لبتاص ت لتتياره ا ذ مللدميش لاد ل س يرلادلش ؟

ا ملكوخح ملككوظيفا ملوقيقكا يككا ملا

كات ككا ماككر عكود اضك يش دللكت لايعككا م دمرمت ملاتتافكش لتوقيقككة يككا

او ملعاااي وخ ب يا ل عا قد صريت مل مير ا مل عود ومأاوم لغرض توقيقة يكا ل فكس ملعكاااي اك ل كل
ملغايش مل لرػ وها لهدما ملا

ش لو ملا ظاش ول تبارها مالب ل ملاطاوب .

ا ملككوخح ملوقيقككا ملككذؼ يتوقككق يككا ملعككاااي لاككد طككاق ككل ملا ككتويات م دمريككش لو ملقياديككش يككا ملا ظاككش ي ككتع
ل ة وصو ملا ظاش لاد ا ات وظيفيش قادر لاكد مأ كتارمر مالعاكل وت ايتكة وتطكوير ر ك كل ملظكروا ملتكا
قككد تاككر مالا ظاككش وهككذم ملككوخح يقككاس ماككدػ ملتضككويش مالا ا ككب ملاتوصككاش وقالايككش ملصككلر لاككد معككض مأزاككات
ملتا تار لعا ملا ظاش اضايش ملد ملباح ملاع ا هذم اكة وهكو اكدػ اقاواكش ملاغريكات وملعكروض ملتكا تقكداعا
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ملا ظاكات ملا اي ككش لغكرض م ككتقطاب ملقكدرمت ملوظيفيككش وملاعكارمت اليعككا اك مقيككش ملا ظاكات لأل ككتفاد اك تلرمتعككا
ملات مر اش واعارمتعا مل فوح يا ادمر وت فيذ مألاا .
ا هككذم ملككوخح ملككذؼ يصككل ملككد هككذ ملدر ككش اك ملرقككا خ يا ك لاا ظاككش ل توققككة م ككعولش يعككو قككد ككتع م ككلب
عود مار وذ اح ادمرؼ اتايز الد لاد ملوصو لاد هذم ملا توػ ا وخح ملعكاااي ولو ذلك هكو مألتاكاد
لاككد مل فككاحمت ا ك ع

يككاأورػ مالا ظاككش مأهتاككا مأصككواب مل فككاح وملاعككار وم لككدمع ورلايككش قككدرمتع وت ايتعككا

ومالتككالا يككإ ملوصككياش ملواصككاش ا ك وخمع ك لاا ظاككش ككي و

ككرد يعككل ذو لاتككدمد ا ككتقلاا قككادر لاككد ملصككاود

واقاواش ريا ملاغريات ملت اي يش ملتا تعرضعا ملا ظاات مأترػ.
ا ل ككاح وتأ ككيس ملا ظاككش لاككد ل ككاس ملككوخح قلككل مل فككاح خ يا ك ل ي ككو ذم اغككزػ تصوص كاب يككا لككال
لقتصككادؼ اتقاككب وا ككايس ياككا يامككد ملككوخح ووككد يياككا لككو ا ككت قككدر ملعككاااي اوككدود ولككيس لي ك ع ا ك ياتا ك
قالايش م لدمع وت وي ملتطط ملدملاش لا ير مأ تاا .
ا لصككواب ملعقككو م دمريككش مل يككر قككادري لاككد ل يص ك عوم ملككوخح يككا فككس ككل ملعككاااي اعع ك

يا ك ت ك

تطككط ادمريككش ككترمتي يش لاا كومرد ملمب كريش وت ايتعككا وملاوايظككش لاككد ل ككس ملتوفيككز وملا ايككأ لعككا يا ك لككإلدمر ل
تص ك ا ي ككا ملع ككاااي وخحمب ي ك دؼ ل مرضك كاب اتع ككدد ي ككا ي وموككد ليوق ككق له ككدما ملا ظاككش ويع ككزز ق ككدرمتعا ملت اي ككيش
وتطورهككا و اوهككا مال ككق ملصككويح ويككديا مالعككاااي لاككد لككذ مل عككود ما ككتويات تصككالديش اك مل فككاح وملاعككار
وم لدمع .
كي

تصنا المنظمة الوالء في أنفس العاملين ؟
لككيس مصككعب لاككد ليككش ا ظاككش مأهتاككا معااايعككا وتاليككش ر مككاتع ماككا يعككزز قككدرتع ملوظيفيككش وهككذ ملر مككات خ

تتعككدػ ملاعقككو ااككا تتطامككة ككلل مأوت ك مر وملتقككدير يككا ملعاككل اضككايش ملككد اتطامككات ملويككا ملاعيبككيش وملايككل وككو
توقيككق اعيبككش ملريككا لو وتككد ا ككتوػ مل فككاا ملاعقككو لعاماككش ملعااككل لو ملاوظ ك
لاعاااي لتطوير قالاياتع وا ا لع ملمقاييش ا ت
لرلاواب لاليكش واكادم ملعكاااو يقكداو

اضككايش ملككد اي ككا ملا ككا

ملدل ملتدريلا وملتعاي ملا كتار ياكا دماكت ملا ظاكش توقكق

كل قكدرمتع ملعقايكش ومللد يكش ماكا يتكد

يوصاو لاد ملتوفيز ملا ا ب وماكا يقكوؼ اك لكود وخمعك لا ظاكتع

كا وتوقيكق لهكدما ا ظاكتع ياك خ

وي كد دياواكش ول كتا مرريش

كا ملا ظاكش

يا لااعا وم تا عا ؟
ا ملاطاككا لاككد لككرػ ملا
ول ة ل داا يطاا لاد و

ككات ملعالايككش وم ككعش مأ تبككار ككي د ل اككا تقداككة لاوظفيعككا ضكرلاب اك ملتككدليل
ي د اا تقداة لع اتومضعا اقالل ذل .

مأ تاا ومأ تبار ومأرلا
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ومن أىم المجاالت التي يمكن للمنظمة أستثمارىا في طافاتيا البشرية لتعزيز حالة الوالء ىي :
 .1تعزيكز ملتعويضككات يككر ملامابككر وهككا ملتككا يقصككد لعككا ككل اككا تقداككة ملا ظاككش لاعككاااي اععككا لككدم ملتعككويض
ملامابككر ( مل مرتككب ) وهككا لمككار ل ك لككدد ا ك ملتككداات وملضككاا ات ملتككا ت ككالد ملاوظ ك

يككا وياتككة ملوظيفيككش

وملاعيبيش وتوقق لة وع ا ملرموش ومأطام ا لاد ا تقلل لااة اا هكذ ملا ظاكش ويك

يبكعر ملاوظك

ل

ا ظاتة ت عد ملد ارضاح أ ة زح اع ا ل احها وليس ا رد لدد اعي ييعا ومن أىم ى ه التعويضات :
 ملرمتب ملتقالدؼ لرماع ملتأاي ملصوا ومأ تاالا وملكتأاي ضد ملوومد و يرها. -ا ايمات ملاقتروات ملل اح وتاصش ل د تو

مأدمح ومأ تاا .

 لرماع ملتداات مأ تااليش . -اباريا م

ا لااوظفي .

 لرماع تويير مأ عز ملا زليش ملادلواش . -لرماع ملت اي

لدو يوممد .

 تداات ملاومص ت لاا ظاش . لرماع تويير دل ملتعاي أل اح ملعاااي ويرص تعايايش ااعيش ا ا يش لااتفوقي ا ع . ملتداات ملصويش ملات ولش . .2توقيق ملعدملش ملوظيفيكش لكي ملعكاااي يكا وصكولع لاكد ملترقيكات ضكا ظكا ات ااكل خ يوتكوؼ لاكد مغكرمت
لي تفيد ا عا معضع لاد و اب ماتري .
 .3التك ك مز ملا ظا ككش لتط ككوير ملق ككدرمت ملذه ي ككش لاع ككاااي اك ك تك ك

ورص ككعا لا ككيع قل ككل ل ف ككع

لا ككد م ت ككالع

ملدر ات ملعاايش ملعاليش يت عد ملد تربيح ملاتايزي ا ع أ اا ملد مر ات مأ اديايش و يل ملبعادمت ملعايا .
 .4وككرص ملا ظاككش لاككد تطليككق تطككط ملتككدريب وملتطككوير لاعككارمت ملعككاااي ليوقككق بككقي لوككدهاا زيككاد اعككار
ملعاااي

وملبق ماتر هو تطوير ملا توػ ملمقايا لع يا ملا تاا يع ياماو ملا ظاش ملتا يعااو ييعا .

 .5زيككاد ا ككتوػ توقيككق ملع قككات م
م

ككا يش لككي ملعككاااي وا ك وليع مبك ل ا ا ككب وماككا ي ككر وككا ز ملفروقككات

تااليش ااا يعال لاد ت وي ملبعور مالعال لرو ملعاماش ملومود لو ملفريق ملومود .

 .6ملتعااككل م ي ككالا دمر ملا ظا ككش اككا ملع ككاااي ييعككا اك ك اويككش ملتا ك ك لع ك

واك ك وع وقككوقع مل ااا ككش و

ا الدتع يا ملاو وملظروا ملصعمش.
 .7مأهتاا لتوقيق ملرضا ملوظيفا لاعاااي وريا ا توػ مأاتيازمت ملوظيفيش ملاقداش لاعاااي .
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وت ككعد ملا ظاككش لتوطيككد لومصككر ملككوخح يككا فككوس ملعككاااي اععككا لوم كطش ل كرماع ادرو ككش واتططككش وذل ك أ عككا
ل داا تفقد ملوخح ل د ملعاااي فإنيا ستفقد أمو اًر عديدة منيا على سبيل المثال :
 -1تفقد لاوم

مير صريت لاد ملتدريب وملتأهيل لاعاااي مل امقي م ايش ا توياتع .

 -2تفقد مل فاح ملتا خ يا

تعويضعا م عولش وملتا م تغرقت

ي لاوصو لاد ا تومها ملوالا .

 -3ككي و ت ككار ي ككا ملوق ككت مل ككذؼ م ككتغرقتة ملا ظا ككش لت ككدريب وتعا ككي لااايع ككا وتعايب ككع ا ككا للا ككالع مبك ك ل
ا داا ا ااا ي لب تعاقع يية واواوختع تطوير وتو ي مأدمح يية أ ع قد يعاو .
 -4يزيد و

م فاق مل ز لتعويض مل فاحمت ملاعا ر ا ملا ظاش .

 -5طككو ملوقككت ملككذؼ ككيوتا ة ملعككاااو مل ككدد ل ككا يتفعا كوم ملعاككل مل ديككد يككا ملا ظاككش وقككالايتع لاككد ملتطمككا
م رلش لتوقيق ملا توػ ملذؼ ا يعال يية ا

مقة .

 -6ت ككار مالع قككات مأ ككا يش ملتككا و عككا ملاوظ ك
يا

مل فككوح مل ككالق اككا مقيككش ملعككاااي وملتككا ا ك مأهايككش موي ك

التمارها لاال اع يا زياد م تاا وتطوير .

 -7ت ار يا معض ل اصر ملايز ملت اي يش ملتا ا يضيفعا ملاوظك

مل كالق ملكد ملا ظاكش واكدػ ملفامكد ملتكا

يضككيفعا ملككد ملا ظاككش مل ديككد اضككايش ملككد ملعديككد ا ك مأي ككار ملتطويريككش لاعاككل ا ك ملتككا ككا ي ككتتداعا يككا
ملا ظاش مل امقش.
 -8لككد ل ككتقرمر ملتطككط وملل كرماع ملتطويريككش لاا ظاككش وي ك ا وضككا تطككش تطويريككش اعي ككش توتككاا ملككد فككس
ملبتص ملذؼ صااعا ووم ب ل ملتطومت ملتا توتا عا ملتطش وها تي ش م تقرمر ذه ا ووظيفا .
لككو ل ملا ظاككش و ككلت ذل ك ل ككا ل ككدر ييعككا ل تضككا د مر ككش افادهككا اككاذم ل كو يقككدت ملاوظ ك

مل فككوح ؟؟ ووتقككو

مو ككلتعا هككذ مبك ل و ككامات ككدوػ وقيقيككش مقتصككاديش ومدمريككش ؟ ول ككدها ككت مر ا ملا ظاككش ق مررمتعككا لعككد اكرمت قلككل
ل تقلل م تقالش لوده .
ا ملوخح مال مش لاعاااي يا ملا ظاش هو ذل م و كاس مكا ت ص لاا كا لو لكرب ملعاكل لو لبكتص ملا ظاكش
ل اككا وملككذؼ يقتضككا و ككوب تقككدي لقصككد مل عككد مالعاككل وت فيككذ ملتو يعككات مأقصككد اككايا
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اك م

ككاز لتوقيككق

لهككدما ملا ظاككش وريككا ا ككتوػ قككدرتعا ملت اي ككيش و ككاعتعا اقالككل ماتكري

وهككو بككعور ف ككا دمتاككا ت ككو تي ككش

لومال لديد لهاعا در ش مأ تااح ملتا يبعر لعا ملفرد مات ا ا ظاتة ولااة
ويرتبط بالوالء عدة عوامل أخر مشجعة لتقوية أواصره منيا :
 -1موتكومح ملا ظاككش لاككد اط كارمت قياديككش ذمت ا ككتوػ مقككايا لككالا وتاتا ك ملقككدر لاككد ملتككأمير يككا مات كري ماككا
يتد ملعال ويوقق طاو ملعاااي يا توقيق ر ماتع ملبتصكيش ملكد ا كب لدممعك لوم مكاتع ملوظيفيكش م كل اعكار
و فاح .
 -2رقككا لهككدما ملا ظاككش وتتتا ك

ا ك ا ظاككش ملككد لتككرػ ي ااككا ا ككت ملا ظاككش تتطككط ل ديككش لتوقيككق لهككدما

ومقعيش يا لكال ملت كار لو مألاكا لو بكتد ملا كاخت كا ذلك دميعكاب ليك مر لتا ك ملعكاااي ييعكا لوظكامفع أ عك
يبعدو تقداعا وم دااا لهدميعا اا ملومقا.
 -3اككدػ موتك ك مر وتق ككدير ملع ككاااي أه ككدما ملا ظا ككش ياككيس اك ك ملاا ك ك ل يتق ككد ملع ككاااو مألا ككالع ما ككتوػ
اعارؼ اعي اخ ل داا يولو ملعال ملذؼ ي دو ة وملذؼ ي و ما اوع وصياتة اواولش توقيق لهدما ملا ظاش
 -4ضككع

ا ككتوػ لهككدما ملا ظاككات ملا اي ككش مالاقار ككش اككا لصككالش لهككدما ملا ظاككش وي ك يعتلككر هككذم ملعااككل

ل ص مبر اي الياب يا زياد ا توػ مأدمح لاعاااي وريا فامتع .
 -5ملعاال مل ف ا ملارتمط مطو يتر ملتداش يا ملا ظاش اا لد و ود ابا ل لو اتفاقات لل مالع س.
كما يظير والء العاملين للمنظمة من خالل عدة مظاىر منيا :
 -1موتك ك مر ملا ظا ككش ومدمرتع ككا ول ككذ لقص ككد مل ع ككود لتوقي ككق رض ككاه وملاتام ككل مال ككعا ملوميك ك لتوقي ككق له ككدما
ملا ظاش .
 -2م تعدمد ملعاااي لاتضويش مالوقت ومل عكد م ضكايا لغكرض ملوقكوا اكا ملا ظاكش يكا او كش اعي كش لو لتوقيكق
هدا ت اي ا اعي يعال لاد ريا بأ ملا ظاش ويو
 -3ريا مل فاح ملوظيفيش وت ات

ا

اعتعا لاا ماتري .

مل عود وملاوايظش لاد ل رمر ملعال وملدياع ل

اعش ملا ظاش .

 -4مأ تعدمد ملدمم لتطوير ملذمت وماا يتد ملطريي ملا ظاش وملعاااي .
ول داا تتوقق والش ملوخح ا قلل ملعاااي لا ظاتع يكإ ادمر ملا ظاكش خلكد اك قيااعكا لتو يكة وملطكاح معكض
مأاتيككازمت لاعككاااي وتصوص كاب ل ككد توقيككق مل ككا وذل ك
ملا ظاش لت اوز مأزاات ملصعمش .
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ككردود ليعككا لككوخمع لعككا ووقككويع م ككل ات ك ص اككا

ا ملا ظاككش ملتككا تضككا ل ف ككعا لراا كاب ومضككواب يككا ملعاككل هككا ملتككا تعاككل يككا مللدميككش لاككد ل توككايع مككأؼ بك ل
ا ك مأب ك ا لاككد ملعككاااي لصككواب مل فككاح وملاعككار ييعككا أ ع ك يككا ملوقيقككش ه ك ا ك يبككعرو ما تاككاح وملككوخح
لاا ظاش ملتا يعااو ييعا قلل يره

أ

فامتع واعارمتع يا ملعال توقق لع هكذم ملكوخح اك تك

لاعال ولرملتع يا ا ا مل كلل ملتكا توقكق لهكدما ملا ظاكش تك

تطكويره

تكاريتع ملكوظيفا ييعكا ومالتكالا يعك قكد بكعدوم

ككل مل اوككات وملتفوقككات ملتككا ككا و ككلما ييعككا وبككعدت لع ك ملا ظاككش ( ملا طقيككش ) لككذل مل ككا ول ك تفككوت ليككش
يرصككش لتككذ يره ل ع ك
وفل يأتذ م ل

ككزح ا ك

اوعككا ول ك تضككيا ملفككرص لا ككايمتع وت كرياع لاككا مات كري ورلاككا ا ك ت ك

دور يية .

ا ملا ظاككات مل ا وككش هككا ا ك توتككا لااوايظككش لاككد هككذم مل ككا لتوككرؼ اككا تقداككة ملا ظاككات ملاااماككش لعككا
لاعككاااي

يت ككتمار ذل ك لااوايظككش لاككد لااايعككا هككا وتزيككد ا ك اا ا يككات ملو كوميز ملااديككش وملاع ويككش وملتككا هككا

اتأ د ل عا تعال لاد زياد ا توػ

مش ملتوصي لإت ا ملاغريات ملت اي يش ملتا ي تتداعا ماترو .

لاككا ل ككداا تر ككب ملا ظاككش مككأ توقككق ملككوخح يككا ملعككاااي دو ل تبككعد فككاح اك ع لو اعككار يعككذم اك ي اككا
ملااح يا رلا

ياا يفيد وخح هذم مل وع ا ملعاااي اخ ت كار يكا ملوقكت ومل عكد يكإ مل عكد اك

كل ملعكاااي

ملككذي يككدلو ملكوخح لاعاككل دو ل يقككداوم لمك مبر اااو كاب اادي كاب يككا مأدمح اوققككي ييككة هككدياب لاا ظاككش لو دميعككي ييككة
ل اش ملتطوير لاعال الكد لاكا

يإ كة كي و ا كرد هكومح يكا بكم

خ ياتاك مقكاحمب وخ ا تاكاحمب وخ وخحمب يعك خ

يرتمطو مالا ظاش مأ س صامش لذم يع يغيرو لا ش لااعك وخ يمقكو يكا اوكدمها لفتكر طوياكش وم لرد كا ملوالكش
ملا طقيش يإ ملدور ابتر لي ملطريي لتوقيق ملكوخح لاا ظاكش لتكرػ يياكا معكد ل ملاوظك
ملوخح لعااة امااا ي ة لعاماتة وليتة.
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مل فكوح هكو اك ي ك

المحاضرة الرابعة:الثقافة التنظيمية.
تككوير ملمقايككش ملت ظيايككش ملقويككش لاعككاااي طريقككش ومضككوش لفع ك طريقككش ملقيككا ماأبككياح اككا ل عككا تككوير ملممككات
لاا ظا ككش وملا ظا ككات اماع ككا ام ككل مأاك ك لع ككا مقايتع ككا ملااي ككز وت ككوير ملمقاي ككش ملت ظياي ككش ملف ككروض مأ ا ككيش
وملاعككايير ملتككا تربككد وتو ككة مل ككاو دمتككل ملا ظاككش وا ك ملصككعب يصككل ملمقايككش ملت ظيايككش ل ك ملمقايككش

ملقوايش ملتا تعال يا اطارها ملا ظاش.5

أوالً :مفيوم الثقافة التنظيمية :و
تتعكدد ملتعريفكات لافعكو ملمقايككش ملت ظيايكش لتبكال ا ظواككش ملقكي مأ ا كيش ملتككا تتل اهكا ملا ظاكش وملفا ككفش
ملت ككا تو ك ك

يا ككاتعا ت ككا ملا ككوظفي وملعاك ك ح وملطريق ككش ملت ككا ي ككت لع ككا ا ككاز ملاع ككا

وملاعتقدمت ملتا يتبار يا مخلتفاا وولعا للضاح ملت ظي .

ومخيت مرض ككات

ويككرػ نلسووون وكويووك ( )1996ل ملمقايككش ملت ظيايككش ملتككا يعت قعككا مأي كرمد يككا ملا ظاككات لعككا تككأمي مبر قوي كاب
واماب مبر لاد او ع ولدممع ألاالع ول قاتع لر امع وار يع وزا مع وملاتعاااو اعع وتع س
هذ ملقي وملاعتقدمت در ش ملتاا ك وملت ااكل لكي للضكاح ملا ظاكش أ عا ظكا رقامكش دمتاكا يكدق مأ كرمس
ل داا يترا مل او ل ملودود ملتا ر ات لعوا م يإ هكذ ملقكي تعلكر لك قكدر ملا ظاكش لاكد اي كاد

قي ل ا يش يا
ويا

ل تتور وولعا ل مل عود ولاد ايا ملا تويات يا ملا ظاش.6

ملقو ما ملمقايش ملت ظيايش تبير الد ا ظواش ملاعا ا وملراوز وملاكعتقدمت وملطقوس وملااار ات

ملتككا تطككورت وم ككتقرت اككا اككرور ملككزا

ولصككموت ككاش تاصككش لات ظككي موي ك

للضاح ملت ظي وو ااهيش ملت ظي ومل او ملاتوقا ا مألضاح يية .

تتاككق يعا كاب لااككا لككي

وتوجد تعريفات أخر للثقافة التنظيمية:
* تع ا ا اولش ملقي وملامادغ ملابتر ش لي ملعاااي وملتا تو ة او ع مطريقش اعي ش يا ليمش ملعال .

* ا اولككش ملقككي وملاعتقككدمت وملافككاهي وطككرق ملتف يككر ملابككتر ش لككي لي كرمد ملا ظاككش وملتككا قككد ت ككو

ا تومش يت ملبعور لعا ويبار

ل يرد يا ت وي عا ويت تعاياعا لإليرمد مل دد يا ملا ظاش .

يككر

* ل عككا ا اولككش مخيككدولو يات وملفا ككفات وملقككي وملاعتقككدمت ومخيت مرضككات ومخت اهككات ملابككتر ش ول اككا

ملتوقعات ملتا تايز مأيرمد يا ت ظي اا .
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ثانياً :أىمية وجود الثقافة التنظيمية للمنظمة-:

ي الد و ود مقايش ت ظيايش اايز لاد توقيق ملعديد ا ملازميا لهاعا :ك

ك توقيق ملعويش ملت ظيايش .
ك ت ايش ملوخح مخ تااح لاا

ش.

ك توقيق مخ تقرمر ملت ظياا .
ك ت ايش ملبعور ماأودم

وملقضايا ملاويطش .

ك توديد ا اخت مخهتاا ملابتر .
ك ملتعرا لاد مأولويات م دمريش .

ك ملت ل مأ اا ملتصريات م دمريش يا ملاومق

ملصعمش ومأزاات .

ك تعزيز مأدومر ملقياديش وم رباديش ملار ومش .

ك تربيح ل س تتصص ملووميز وملا مر ز ملوظيفيش .
ك توديد اعايير مخ تقطاب ومختتيار وملترقيش .

ك تويير اعايير ل ي ب ل يقولة لو يفعاة ملعاااي .
ثالثاً :خصائص الثقافة التنظيمية:و

1ك در ش ملامادر ملفرديش واا يتاتا مة ملاوظفو ا وريش وا وليش ووريش تصرا .

2ك در ش قلو ملاتاطر وتب يا ملاوظفي لاد ل ي و وم الدلي ولديع رو ملامادر .
3ك در ش وضو مأهدما وملتوقعات ا ملعاااي .

4ك در ش ملت اال لي ملوودمت ملاتتافش يا ملت ظي .
5ك ادػ دل م دمر ملعايا لاعاااي .
6ك ادػ ملرقامش ملاتامل ما

رمحمت وملتعاياات ومو ا م برما ملدقيق لاد ملعاااي .

7ك ادػ ملوخح لاا ظاش وتغايمة لاد ملوخحمت ملت ظيايش ملفرليش .

8ك طليعش ل ظاش ملووميز وملا ايوت ويياا اذم ا ت لاد مأدمح لو لاد اعايير مأقدايش وملوم طش .
9ك در ش توال مختت ا ومل اا م ااع و عات ظر اعارضش .

 11ك طليعككش ظككا مختصككاخت ويياككا اذم ككا قاصك مر لاككد ملق كومت ملر ككايش ملتككا يوككددها اككط ملت ا ككل لو
اط بم يا ي اح لتماد ملاعاواات يا ل مخت اهات .
رابعاً :عناصر الثقافة التنظيمية:و

1ك مأ اا مل او يش .
2ك ملقي مل امد .
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3ك ملاعايير لو مألرما مل او يش .
4ك ملقوملد .

5ك ملفا فش .
6ك ملا اخ .
خامساً :أنواع الثقافة التنظيمية:و

1و الثقافة السائدة :وها تع س ملقي ملرمي يش ملتا تغا

او يات ملغالليش ا للضاح ملت ظي .

2و الثقافة الفرعية :تتامكل يكا ل اكا ملمقايكات ملتكا ت بكا دمتكل مأق كا لو م دمرمت لو ملووكدمت مل غرمييكش
ملتامعش لاا ظاش .
3و الثقافة القوية :وها تا مل وليش ملتا ت ش ييعا ملقي ملرمي يش لات ظي لي

الليش للضامة وتك مر لاكد

او ياتع .

4و الثقافة الضعيفة :ويت

هكذم مل كوع مكأ مأيكرمد ي كيرو يكا طكرق العاكش يكر ومضكوش ملاعكال ويتاقكو

تعاياات ات اقضش ومالتالا يفباو يا متتاد ق مررمت ا ا مش .
سادساً :بعض السمات لمستوي فاعلية الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة:و
ك ملامادر ملفرديش .
 ملدل م دمرؼ .ك توال ملاتاطر .

ك ملعويش .

ك مخت ا .

ك ظا ملا ايأ .

ك ملت اال .

ك تقلل مختت ا .

ك ملرقامش .

ك ااذا مختصا .

سابعاً :محددات الثقافة التنظيمية  :و

تبير تامع ملد مر ات وملموو ملتا م تعديت توايل وتبكتيص ملمقايكش ملت ظيايكش الكا و كود كتش اوكددمت

لامقايش ملت ظيايش وىي كاألتي:و

 –1التووواريا والمل:يوووة :يع ككس تككاري تطككور ملا
مقايتعككا

ككش و وليككات ملقيككادمت ملتككا تمادلككت ادمرتعككا ككزحم ا ك

اككا يع ككس وليككش ملاا يككش وهككل هككا لااككش ل تاصككش اوايككش ل دوليككش ا مككا يتككر ا ك ملمقايككش

مل امد يا ملا ظاش .
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 –2الحجم :خ يع ا مالضرور متت ا ملمقايش لي ملا

كات مل ليكر وملصكغير مقكدر اكا يع كس ل كاوب

م دمر ول اا مختصاخت و ااذا ملتصريات يا اوم عش ملاومق
 –3الت:نولوجيا :لاد ليل ملاما

تر ز ملا

وملتا تتأمر مالتمارمت ملو

.

كات ملاتتصصكش يكا م كتتدم ملت ولو يكا ملاتقداكش يكا

لااياتعككا لاككا ملقككي ملتاصككش مالاعككارمت ملف يككش يككا صككيا ش مقايتعككا ملت ظيايككش يككا وككي تر ككز ملا
ملتدايش امل ملا

ات لاد مقايش تداش ملعا ح وملاعارمت ملبتصيش .

ككات

 –4األفراد :ت مر ملطريقش ملتا يفضاعا للضاح م دمر ملعايا يا ااار ش ملعال و ذل تفضي ت ملعاااي
لأل اليب ملا تتداش يا ملتعاال اععك يكا تبك يل قكي ملعاكل مل كامد يكا ملا ظاكش و كذل مقايتعكا ملاايكز

يا دمر يصعب لايعا يرض مقايش خ ي ا لعا ملعاااو وملع س صويح .
 –5البيئة :يالطريقش ملتا تتتارها ملا
وا اي ي واوردي ولاااي ..مل

ش يا ملتعاال اا ل اصر ليمتعكا ملدمتايكش وملتار يكش اك لاك ح
وا ت مر يا مل يفيش ملتا تك ظ لعكا اومردهكا ول بكطتعا وتبك يل لعكا

مقايتعا .

 –6الغايات واألىداف :تتأمر ملمقايش مل امد ل وليش ملغايكات ومأهكدما ملتكا ت كعا ملا
لاككد ككليل ملامككا

يككا ملا

كش الكا توقيقعكا

ككات ملتككا ت ككعا الككا توقيككق ملزيككاد يككا تداكش ملعاك ح ككوا تر ككز لاككد

رس ملقي ملتاصش مع قات ملعا ح يا مقايتعا ملت ظيايش .

ثامنا :الثقافات الرئيسة والثقافات الفرعية:و

تتمثل الثقافة الرئيسة في التنظيم :مكالقي مأ ا كيش ملتكا يتفكق لايعكا ل اليكش للضكاح ملت ظكي وتبك ل هويكش

ومضوش لا ايا .
أمووا الثقافووات التنظيميووة الفرعيووة :يتتامككل مككالقي مل ككامد يككا مأ ظاككش ملفرليككش وملتككا تتفككاوت يياككا لي عككا اك
اويش ولي عا ولي ملمقايش ملرمي ش اك

اويكش لتكرػ  .و ااكا تفاوتكت ملمقايكات ملفرليكش وتعكددت و ا كت

اتتافككش ل ك ملمقايككش ملرمي ككش يككإ ذل ك ي ك مر لاككد يالايككش ملت ظككي

ملعااش لات ظي .

23

لعككد اطي كش مل ككاو وضككياع ملعويككش

تاسعا :الثقافة والفاعلية التنظيمية:
تت ككوع ملمقايككات و ككب در ككش تا ك وملت ك مز ملعككاااي
واقلولش ا مل ايا

لعككا  .ي ااككا ا ككت ملقككي مأ ا ككيش لاعاككل ابككتر ش

ااا ا ذل دلي ب لاد قو ملمقايش وهذ ايز لات ظياات ملا تقر وملقويش ت عاع

ل مكر وخح وم تاكاح لعككا  .هكذم لاككد ل كس ملت ظياكات مل ديككد وملتكا لك تتأ كس معكد مبك ل كاا وملتككا خ
ت مز تتااس طريقعا مأار ملذؼ ي عاعا ير قادر لاد تويير ا مزيكا ت اي كيش لاعكاااي ييعكا ااكا ي عاعك

يتطاعو لفرص لال يا ملتارا ااا يع س وخح ت ظيااب لقل ومقايش ت ظيايش ضعيفش .

ككترمتي يش وملليمككش وملت ولو يككا يعاككد ا ككتوؼ

وتتطاككب ملفعاليككش ملت ظيايككش توميككق ملمقايككش وت ا اعككا اككا م

ملتوميككق اككا ملليمككش ملتار يككش يككأ مخ ككترمتي يات ملت ككويقيش مل ريمككش تت ا ككب اككا ملليمككات ملدي ااي يككش وملتككا

تتطاككب لككدورها مقايككات ت ككد لاككد ملامككادر ولتككذ ملاتككاطر وقلككو مختككت ا وملتعدديككش وو ككود ا ككتوؼ
لا ا ملت يق مأيقا وملت اال ملعاودؼ لكي اتتاك

ملووكدمت م دمريكش  .ولاكد ملع كس اك ذلك يكأ

مخ ككترمتي يات ملتككا تر ككز لاككد زيككاد م تككاا ت ككد لاككد توقيككق مل فايككش وتت ا ككب مالتككالا اككا ملليمككات
ملا تقر .
وت ح هذ مخ ترمتي يات يا ظل مقايش ت ظيايش ت د لاد او ا ملرقامش وتقايل ملاتاطر ولكد قلكو

مختت يككات لاككا لاككد ا ككتوؼ ملتوميككق لككي ملليمككش ملدمتايككش وملقككي ملمقاييككش يعككو ككاش ا ك

ككاات ملا ظاككات

مل ا وش ليضاب  :يالت ولو يا ملم يطش وملروتي يش تت ا ب اا ملليمات ملا كتقر وتعاكل يكا ظكل مقايكش تتمكا
اككط ملار زيككش يككا متتككاذ ملق ك مررمت وت ككاح لدر ككش اوككدود ا ك ملامككادر ملفرديككش لاككا ملت ولو يككا ملاعقككد

وملاتطور يتتطاب در ش لير ا ملت ي

وت ح يا مقايكات ت كد لاكد قكي ملامكادر ملذمتيكش ومخ ضكما

ملذمتا.
عاشرا :الثقافة التنظيمية مكملة لعنصر الرسمية وليست بديالً عنيا-:
تعتاككد ملا ظاككات لاككد ملو ككامل ملر ككايش لضككمط ككاو ملعككاااي وذلك ك ا ك ت ك

تق ككي م

ككرمحمت

وملتعاياات وتطوير مل ااذا ومخهتاا مالو امل ملر ايش يا تق ي وضمط او ملعاااي .
اخ ل و كود ملقكي ملمقاييكش ملت ظيايكش ملتكا تعكزز وتو كد اكا تك ص لايكة ملتعاياكات وت كد ه مل يا كات لاككر
يككا ايككش مأهايككش  .اذ تعطككا ملمقايككش ملت ظيايككش ذمت ملقككي مخي اليككش ملككدل لاتعاياككات ييصككمح تصككرا
ملاوظ

مب ل خ يتفق اا اصالح ملت ظي لار ير ا

لاد مخلت مز مالعال ليس تويا ا ملتعاياات يقط ول
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اا ملقي ملمقاييش مل امد

م

ويورص ملاوظ

ااا اا ملقي مل امد ذمت مأمر مأ لر .

حاد عشر :آليات خلق الثقافة والمحافظة علييا-:
ا لاايككش تاككق ملمقايككش ملت ظيايككش لاككر بككلية مالت بككمش مخ تااليككش لاطفككل يعككا قككي يككت تعاياعككا وتاقي عككا
لأليرمد ا ذ مللدميات  .ويتعااعا مأطفا يا ملليت ا ت

ملااار ات مليوايش لاوملدي

اغرو ش ام مر ااا ا ت لاي ولقوػ  .و ذل مأار يا ملا ظاات يكأ ملا

و ااا ا ت ملقي

كي ياعلكو دو مر اعاكا يكا

تاق ملعادمت وملتقايد وطرق ملعال وتاصش يا يترمت ملتب يل مأولا لاا ظاش .
وي

تاعب ملر يش وملفا فش ملتا ي ا و لعا دو مر ليك مر يكا ت ايكش ملقكي ملمقايكش مالتمكاره ملا

اكا

كي

ل صغر ملت ظياات يا ملارمول مأولا ل بومعا ي عل لاايش ملتأمير ووضا ملمصاات ويكرض ملر يكش
و رس ملقي يا مل االش اذ ل ملمقايش ت بأ مفعل ملتفال ت وملااار ات وملتلرمت ملتا يار لعا ملعكاااو
وملتا يروم ل عا او ات يت ا ايأتعا يتعزز مالتمارها طريقا خ ت اب ازيد ا ملازميا وملا ايا ويا

ملقو مأ ماليات ملرمي ش لتب يل ملمقايش ملا

يش ها :ك

1و اختيار الموظفين :تعتلر لاايش متتيار ملاوظفي تطكو رمي كش يكا تبك يل ملمقايكش ملت ظيايكش  .ذلك ل كة
وا ت

لاايش مختتيار يت ملتعرا لاد مأيرمد ملذي ترػ ملا ظاات ل لديع صكفات ول اكا

كاو يش

وتافيات مقاييش وم تعدمدمت وتو يعات ا ا مش لعا .

2و الممارسات الدارية :ل ملااار ات تمقا مختتيار ملوقيقا لطليعش ملمقايش ملت ظيايكش مل كامد اذ يتضكح
وا ت

ملااار ات ل ومع مل او ملتا يت ا ايوتعا ومل كاو يات ملتكا يكت م كت ارها واعاقلتعكا  .ويبك ل

ذلك ا بكرمت ومضككوش لاعكاااي  .يقككد تريككا ملا ظاككش بكعارمت اك ل عككا تتل ككد مقايكش ت ظيايككش ت ككاي مأاا ككش
وم

از وتتل د قي ملا احلش وملبفاييش .

ول ك وا ك تلككر وومقككا ملااار ككش مليوايككش ي تب ك

بككعارمت ويك

ملعككاااو ل م دمر خ تطلككق اخ ل ككس اككا تديعككة ا ك

تككت ملترقيككات وملوكوميز لاك لعك و ككاطات ول قككات تاصككش اككا ملر ككاح ول

ميك مبر اك

ملااار ات ملتاطمش وملاتالفش لاقا و خ يت اوا مش ملذي يقواو لعا لل يوصل ملع س اذ ل ملذي
ياتزاو مالقوم ي وملتعاياكات وخ يت اوزو عكا يصك فو مكأ ع تقايكديو واعوقكو ومالتكالا يو كب ذلك

قصور لايع

ولو ل ي

ذل مب ل ومضح .

وي رػ ملت ت لاد ملااار ات ملتاطمش ويت تزويق ملاعاواات ير ملصويوش لو كامل م لك

ر ك صككور يككد

قكا

لعكدا

ول ك اغككاير لاككا هككو او ككود يع ك ب ل امككل هككذ ملااار ككات هككا ملتككا تب ك ل ملمقايككش

ملت ظيايش وليس ملبعارمت ومل يا ات ملتا خ تطلق .
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3و و التنشووئة والتطبيووا :ياككز لتمليككت ملمقايككش ملت ظيايككش ملاطاومككش لككدػ ملعككاااي ل تعككت ملا

ككات ومعككد

متتيارهككا لااربككوي ملا ا ككلي لاتقيككي معاايككش ملتككدريب يعككو ككوع اك ملتطليككا مخ تاككالا يككتعا اك ت لعككا
ملاوظفو مل مير ل ملا ظاش ولهدميعا وقياعا واا يايزها ل ملا ظاات مأترػ .
و المككا اككا يككت ذلك ا ك ت ك

و ب وليش وو

دورمت تدريليككش تو يعيككش وي ك

ت ككتار امككل هككذ ملككدورمت ككالات لو ليااككا

ملا ظاش  .وا ملضرورؼ يا هذ ملدورمت ملتا ي ب ل تلدل وا تعيي ملاكوظفي

ل يتعرا ملاوظفو ا ت لعا لاد وقوقع ووم ماتع وازميا لااع وتكد ي و كوم لقكدر لاكد ملتابكا اكا
ملقي ملمقاييش مل امد .

ثانى عشر :إدارة الثقافات.
ل ادمر ملمقاي ككات تع ك كا ملق ككدر لا ككد تغييره ككا لت ا ككب ا ككا ملاعطي ككات وملا ككت دمت ملت ككا يقتض ككيعا تغي ككر
ملظروا مخقتصاديش ومخ تااليش وملت ولو يش ياللدميات لاتو

يا وليكش ملمقايكش ملت ظيايكش تلكدل معاياكات

ملتعيي وملااار ات م دمريش ولاايات ملتطليا ملاتتافش يا ت
ير ملقادري لاد اوم مش ملمقايش مل ديد

ملمعض ل لاايش ملتغيير يا ملمقايش مل امد
ا ت ملمقايش ملارمد تغييرها مقايش قويش اتأ

هذ ماليات يا

تغييكر ملاكوظفي

موتري ي ا و لعا لو قادري و مر لي يا ملتابا اععا ويرػ
لار ي تاز وقتا طكوي ويوم كة اقاواكش ل يفكش خ كياا اذم

ش و مر تش يا لذها ملعاااي .

عشر :العوامل التي تساعد في تغيير الثقافة التنظيمية.
ثالث ً
1و و طبيعووة األزمووات الحقيقووة أو المتوفعووة :ل و ككود مأزاككات لو ملقككدر لاككد ليككا قككرب وككدومعا يعتلككر
طريقككش ا ككالد لاككد ت ككويق ملتغيي كرمت ملاطاومككش مالتمارهككا لوككد ملطككرق لاتككروا ا ك مأزاككات لو ت ككب

وقولعككا ي مي ك مبر اككا يت ككاوب ملا ككتعديو مككالتغيير اككا مل عككود ودممككة اذم اككا ا ككت ملا ظاككش يككا ارواككش
ت ككتدلا تص ككفيتعا م ككلب اروره ككا مأوض ككاع ص ككعمش ام ككل يق ككدم مأ ك كومق لو دت ككو ا اي ككي رمي ككي

لا وق...مل

2و و التغييوور فووي القيووادة :ل يرصككش تغييككر ملقيككاد

يامككل ا ا ككمش لتغييككر ملقككي مل ككامد ويككرص قككي

ديككد

ول ك ذلك ي ككتاز لككدور و ككود ر يككش لدياككش ل ككد ملقيككاد مل ديككد تعككزز مخلتقككاد ل ككد ملعككاااي مقككدرتعا لاككد

قيككاد ملتغييككر اك تك

اككا تتاتككا مككة اك

ككاطش و فككوذ وقيقككا لو ميت مرضككا واك ملاعك ه ككا ل ي ككتطيا

ملقامد مل ديد اظعار امل هذم ملتأمير ومل فوذ يذل ي عل ملت ارب اا ملتغييرمت ملتا يطروعا اا ا يش ل لر.
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3و مرحلة التطور التي تعيشيا المنظمة :ل لاايش تغيير ملقي ملت ظيايش مل امد ت و ل عل يا ملا مروكل
مأولد ا لار ملا ظاش وي
ملضع

خ ي و اضد وقت طويل لاد ملقي ملارمد تغييرها لو ا ت يا ارواكش

ملتكا تاكا ارواكش مل ضكوا اذ ي كو ملاوظفكو ل مكر اكي لقلكو ملتغييكر اذم لك ت ك ملا ظاكش يكا

وضا يد و ا وم خ يبعرو مالرضا ل ملعال ومذم ا ت اعش تار مارواش ور ش .

4وو حجووم التنظوويم :اك ملطليعكا ل ي ككو ملتغييكر يككا ملا ظاكات صكغير ملو ك ل كعل ا ككة يكا ملا ظاككات
مل لير ل عولش مختصا وتوضيح مأ ماب ملتا ت تدلا ملتغيير وطرق توقيقة .

5وو فوووة الثقافووة الحاليووة وتعووددىا :تاعككب در ككش تاا ك ملمقايككش مل ككامد وقوتعككا دو مبر ليك مبر يككا ملقككدر لاككد
تغييرهككا  .ي ااككا ا ككت ملمقايككش قويككش و ككا ه ككا م تاالكاب وولعككا ااككا تطاككب تغييرهككا وقتكاب لطككو

و ااككا

ا ت ملعاايش لصعب وملع س صويح اا ل تعدد ملمقايات ملفرليش لتعدد مأق ا وملوودمت م دمريش ييعكا
ي عل لار تغييرها ل مر صعومش ليضاب ااا لو ا ت مقايش ومود لاد ا توػ ملت ظي .

رابا عشر :الثقافات التنظيمية  ،والثمتيالت االجتماعية :و
ت الد ا ظريش ملتاميل مخ تاالا يكا يعك ملاعتقكدمت ومخيت مرضكات ملابكتر ش تامكل كاات اايكز لامقايكات

ملت ظيايككش يمالعديككد ا ك ملطككرق ت ككو ملمقايككات ملت ظيايككش ماتككي ت م تااليككش يعككا طككرق لماتيككل ومقككا
ملويا ملت ظيايش وملتا يود

تفاوض لايعا ويبتر ييعا م يرمد وا اولات ملعال .

اا ت الد ا ر يش ملمقايش ملت ظيايش لعذ ملطريقش لاد يع ملمقايات ا اولات اولو ش يكيا

ملماتي ت مخ تااليش ملت ظيايش لير ملو
صغير ملو

وتعلر ل ملاعتقدمت لدؼ ملت ظكي

وتعلر ل اعتقكدمت م يك مرد ملعكاااي يكا لق كا اوكدد

ل ت كو

اكة لو يا ك ل ت كو

لو يعااكو يكا ا اولكات لو يكرق

اوككدد ول ككداا ت ككو ملاعتقككدمت ومخيت مرضككات لككدؼ ا اولككات ملعاككل اتبككالعش يككا ملت ظككي

لات ظككي اككا ي ككاا مالمقايككش ملقويككش ول ككداا ت ككو اتتافككش ككدمب لك معضككعا معضككا خ ي ككو

اككة يي ككو

لات ظككي مقايككش

قويككش اككا تلككي ل ككا ظريككش ملمقايككش ملت ظيايككش ليض كاب ل ا ك ملاا ك ا تككاا ليمككش لاككل تعاككل ييعككا ا اولككات

ملعال ملتا يت و ا عا ملت ظي اا معضعا ملمعض .
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