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 املقدمة

داخل املنظمات يتم عن طريق اجلماعات، فيعمل األفراد من خالل فرق كثري مما يتم حتقيقه من إجناز        

العمل، وحدات، أقسام، جلان، اجتماعات، عالوة على أن أي شخص قلما يتصرف مبعزل عن اآلخرين. كون 

اسة األفراد يف حالة تفاعل مستمر دفع املهتمني إىل تبين منهجني للدراسة يف علم اإلدارة. املنهج األول ركز على در

الفرد وسلوكه وكيف ميكن توجيه، املنهج الثاني ركز على دراسة نفس الظواهر لكن فيما يتعلق مبجموعة 

   من األفراد. وذلك ألن سلوك هؤالء األفراد كجماعة خيتلف عن تصرفات كل منهم مبفرده. 

 

 الفصل   اهداف
 بعد انتهائك من دراسة هذا الفصل جيب أن تكون قادرًا على أن : الطالبعزيزي 

 فهم معنى وأهمية مجاعات العمل. -1

 التفرقة بني األنواع املختلفة جلماعات العمل. -2
 بيان مراحل تكوين جلماعات العمل.  -3

 

  :من النقاط األتية  اجلماعات   اخلامس يتكون الفصل
 صائص اجلماعة.مفهوم وخ -1
 أنواع اجلماعات. -2
 مراحل تطور اجلماعات. -3
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  الجماعةمفهوم   1-1

اجلماعة تعين جمموعة ذات عدد حمدد من األفراد يف حالة تفاعل مع بعض لتحقيق هدف مشرتك متفق        

عة مبهام وأدوار خمتلفة من أجل حتقيق أهدفها املشرتكة، ومن هذا التعريف عليه. غالبًا ما يقوم أعضاء اجلما

 نستطيع أن حندد جمموعة من اخلصائص للجماعة منها : 

 أعضائها.فصغر حجم اجلماعة يسهل عملية التفاعل بني  احلجم،حمدودية  .1
 وجود هدف مشرتك يرغب مجيع األعضاء حتقيقه. .2
كوحدة هدف، العمل يف القسم أو وحدة واحدة، التعرض يربط األعضاء مع بعض عوامل مشرتكة  .3

 ملؤثرات خارجية، مشاكل مع التنظيم ... وهكذا.
للجماعة كيان مستقل فغالبًا ما يتكلم كل عضو من األعضاء باسم اجلماعة .. اجلماعة قررت ..  .4

 اجلماعة تعتقد ... وهكذا.
 غالبًا ما يتفاعل أعضاء اجلماعة وجهًا لوجه. .5
 ما يربز من بني أعضاء اجلماعة شخص ذو مسات معينة، ويكون هو القائد.غالبًا  .6

 

   أنواع الجماعات  2-1

عزيزي الطالب بعد أن تناولنا مفهوم اجلماعة نستعرض اآلن تصنيفها، حيث أن هناك تصنيفات عدة ألنواع        

سنركز عليه يف  الذي هو موضوع دراستنا والذي-اجلماعات، غري أن أهمها من وجهة نظر السلوك التنظيمي 

 (.1-1فصلنا هذا هي اجلماعة الرمسية  واجلماعات غري الرمسية يف املنظمة كما يف الشكل )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الجماعات

 أخرى داخل المنظمة

 جماعات غير رسمية جماعات رسمية

 جماعات المصالح جماعات الصداقة جماعات العمل جماعات القيادة

 ( أنواع اجلماعات 1-1شكل )
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وتنشأ مبوجب قرار إداري اجلماعات الرمسية هي اجلماعات اليت توجد يف املنظمة :  اجلماعات الرمسية -1

 للقيام مبهام معينة، وبغرض حتقيق هدف معني.

 واجلماعات الرمسية تتقسم اىل قسمني، هما مجاعات القيادة، ومجاعات املهام ) العمل (.

عبارة عن مجاعة رمسية تتكون من املدير ومساعديه املباشرين ومتارس عادة األعمال  مجاعات القيادة : -أ

فمثاًل رئيس اجلامعة زائدًا األعضاء املساعدين له يشكلون مجاعة  النمطية / الروتينية احملددة هلا. 

 ادية.رمسية قي
مجاعة تتكون من أفراد يأتون من مستويات وأقسام إدارية خمتلفة يف املنظمة بغرض  مجاعات العمل : -ب

ير مجاعة عمل لدراسة اجلدوى االقتصادية من إنتاج بعض إجناز مهما غري روتينية. فمثاًل قد يشكل املد

كاإلنتاج  خمتلفة،وهذه اجلماعة قد تشمل ممثلني من مستويات وأقسام إدارية  اجلديدة،املنتجات 

 واملوارد البشرية. والتطوير،والتسويق والبحث 
وتعرف  املنظمة،اجلماعات غري الرمسية تعد النوع الثاني من اجلماعات املوجودة يف  اجلماعات غري الرمسية: -2

فراد, وللحاجة للتواصل االجتماعي فيما بينهم, تتكون نتيجة التفاعل الطبيعي بني األ بأنها تلك اجلماعات اليت

أي أن هذه اجلماعات ومن خالل التعريف مل تنشأ بقرار إداري, وليست جزءًا من اهليكل التنظيمي الرمسي 

 للمنظمة, فهي تتشكل بواسطة أعضائها. 

 ة :الرمسية اىل نوعني أساسني، وهما مجاعات املصاحل، ومجاعات الصداقوتتقسم اجلماعات غري 

ويتم االلتحاق بها من قبل األفراد بسبب وجود مصاحل : هي مجاعات غري رمسية  مجاعات املصاحل -أ

هذه اجلماعات : مجاعات العاملني الذين  مثال على ذلكمشرتكة فيما بينهم حول موضوع معني. 

ميارسون الضغط على اإلدارة للحصول على مرتبات أفضل، أو حتسني ظروف العمل، وعادة عندما 

 ينتهي مربر إنشاء اجلماعة، تنتهي اجلماعة.
 رمسية،كما يشري االسم فإن مجاعات  الصداقة هي عبارة عن جمموعة غري  مجاعات الصداقة : -ب

واشرتاكهم  تتشكل من أعضاء يف املنظمة بسبب االنسجام الشخصي بني األعضاء املنتسبني هلا,

 خبصائص واهتمامات مشرتكة, مثل االهتمام بالرياضة, السياحة, أو أي هواية أخرى.
وهذا بدوره ينعكس على  الرمسية،وتتحقق الكثري من الفوائد لألفراد املنتسبني للجماعات غري 

 وبالتالي أدائهم يف املنظمة اليت يعملون فيها, ومن أهم هذه الفوائد : سلوكهم،

 على القيم االجتماعية والثقافية اليت حيملها أعضاء اجلماعة.احملافظة  •
 حتقيق الرضا النفسي واالجتماعي الذي قد ال يتحقق بدون االنتساب للجماعة. •
 تسهيل االتصال بني األعضاء. •
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 زيادة الرغبة يف حتسني بيئة العمل. •
فإنه يؤثر بشكل  بالرغم من كونها غري رمسية-التفاعل بني األشخاص املنتمني اىل اجلماعة  •

 عميق على سلوكهم، وبالتالي على أدائهم يف املنظمة.
 

 
 

 

 مراحل تطور الجماعات   3-1

سنحاول التعرف على الكيفية اليت تنشأ وتتطور من  وأنوعها،بعد أن تناولنا مفهوم اجلماعة  عزيزي الطالب   

 خالهلا اجلماعات.

: املرحلة األوىل من مراحل تطور اجلماعة تبدأ مبرحلة التكوين, ويف هذه املرحلة يبدأ  مرحلة التكوين -1

الستمرار يف عضوية اجلماعة, ويعمل األعضاء بتعرف بعضهم على بعض, وتقييم العائد والتكلفة من ا

أعضاء اجلماعة يف هذه املرحلة على احلصول والتزود بالتعليمات األساسية من قبل قادة اجلماعة, وسواء 

كانت اجلماعة رمسية أو غري رمسية, وحياولون التعرف قد اإلمكان على الدور املطلوب منهم تأديته, 

 اجلماعة. وكيف ميكنهم أن يكونوا أعضاء فعالني يف

يف هذه املرحلة يتكون لدى األعضاء حاجة عاطفية توحي لكل فرد بضرورة االندماج ونبذ  :مرحلة البناء  -2

ملرحلة بدرجة عالية من االحرتام والتالحم بني أعضاء اجملموعة اخلالفات الداخلية. كما تتسم هذه ا

 ملواجهة التحديات اخلارجية.

بدأ مرحلة وضع املعايري, واليت تشمل االتفاق بني أعضاء بعد االنتهاء من مرحلة البناء ت :مرحلة وضع املعايري  -3

الفريق على السلوكيات واآلدوار والقواعد واألهداف اليت ينبغي االلتزام بها أثناء عمل الفريق, وايضاً وضع 

اآلليات املطلوبة لتحقيق األهداف, وإجناز هذه املرحلة بفاعلية سيجعل اجلماعة أكثر قدرة على التحرك 

 رحلة التالية , وهي مرحلة األداء .اىل امل

بعد االنتهاء من مرحلة وضع املعايري تبدأ األداء اليت تتسم بالعمل الفعلي وإجناز األعمال  :مرحلة األداء  -4

والتشجيع من قبل اإلدارة  والدعم املتبادل بني أعضاء الفريقبروح التعاون والثقة العالية, وااللتزام واملبادرة 

 العليا.

ألغراض  هذه املرحلة تقتصر فقط على اجلماعات املؤقتة أي اجلماعات اليت تشكل :انتهاء مهمة اجلماعة  -5

 خاصة, أي إلجناز اعمال حمددة خالل فرتة زمنية معينة, ومن أمثلة هذه اجلماعات اللجان اخلاصة.

 ما هو مفهوم اجلماعة، حمددًا أهم أنواعها ؟ 

 (.2013)ء)املصدر( العريقي، حممد إمساعيل منصور،" السلوك التنظيمي", الطبعة الثانية جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعا

 (.2003امللك عبد اهلل، اململكة العربية السعودية، ))املصدر( الطجم، عبد اهلل،" السلوك التنظيمي ", الطبعة الرابعة، جامعة 

 



 

 كلية الكوت اجلامعة   
 قسم إدارة األعمال 

 املرحلة الثانية  
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 املقدمة

نشأ االهتمام مبوضوع الدافعية منذ زمن بعيد نظرًا لألهمية اليت حيظى بها هذا املوضوع وأثره الكبري على        

خمتلف جوانب السلوك اإلنساني.  األمر الذي أعطاه أهمية كبرية ضمن موضوعات العلوم السلوكية، فيمكن 

ثر مبا حييط به من مثريات خارجية ويسمى فهم وتفسري كثري من السلوك اإلنساني يف ضوء دافعية الفرد الذي يتأ

أن دراسة قابلية الفرد لالستثارة متكننا من التعرف على عامله  كوال شهذا التأثري بقابلية الفرد لالستثارة، 

   الداخلي فنحدد ما حيدث من مثريات اليت تؤدي اىل استجابته. 

 

 الفصل   اهداف
 بعد انتهائك من دراسة هذا الفصل جيب أن تكون قادرًا على أن : الدارسعزيزي 

 الدافعية مفهوم التعرف  -1

 مفهوم التحفيز متيز -2
 نظريات الدافعية تشرح  -3

  :من النقاط األتية  زالدافعية والتحفي  الرابع يتكون الفصل
 الدوافعمفهوم  -1
 مفهوم احلافز -2
 نظريات الدافعية  -3

 نظرية احلاجات ماسلو أ
 نظرية مكليالند يف احلاجات ب
 دوجالس(  X&Yنظرية )  ج
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  الدوافعمفهوم   1-1

واخلربات والقدرات إلجناز عمل معني، إال أنه بالرغم يالحظ أنه قد يتساوى عدد من األفراد يف املهارات        

السبب وراء هذا التفاوت؟ إن السبب وراء هذا  فاوت يف مستويات األداء، فما هو يا ُترى من ذلك قد يوجد بينهم ت

 التفاوت يعود ببساطة اىل االختالفات يف قوة الرغبة أو الدافعية إلجناز هذا العمل أو ذلك، فما هو الدافع إذًا؟

، إذا إن عدم إشباعها ىة معينة لدالدافع عبارة عن قوة داخلية لدى اإلنسان توجهه للتصرف من أجل إشباع حاج

 ُيحدث بداخله توترًا معينًا، وقد تكون هذه احلاجة داخلية )منبه(، مثل اجلوع، أو خارجية)حافز( مثل الرتقية.

 

   الحافزمفهوم   2-1

الطعام (, ويشكل حاجة غري  املكافأة،مثل ) املرتب,  اإلنسان،احلافز هو مؤثر خارجي يؤثر يف السلوك        

بينما املنبه هو تغريات حتصل  احلاجة،بهدف إشباع هذه  معني،وتدفعه لسلوك  لديه،ختلق عدم التوازن  مشبعة،

واحلوافز قد تكون مادية   السلوك،داخل اإلنسان مثل اجلوع وبذلك ختتلف احلوافز واملنبهات عن الدوافع يف 

)مكافأة مالية( أو معنوية )رسالة شكر(, أو سلبية )خصم مرتب(, أو إجيابية )ترقية(, وقد تتم بصفة فردية أو 

 مجاعية.

 ومنبهًا داخليًا من البيئة الداخلية للفرد.  اخلارجية،وبذلك فإن وراء كل دافع حافزًا خارجيًا من البيئة 

 اإلجناز،ترقية ( توفرها املنظمة أمام الفرد لتثري رغبته يف  عالوة،ارة عن فرصة ) مكافأة, واحلافز يف املنظمة عب

وإشباع حاجة يشعر بها ويريد إشباعها. وميكن توضيح العالقة بني الدافع  عليها،وختلق لديه الدافع للحصول 

 (.1-1من خالل الشكل )واملنبه الداخلي واحلافز من ناحية أخرى  ناحية،من 

 

 

 

 

 

 ( العالقة بني الدافع  واحلافز1-1شكل )

 

 ما الفرق بني احلوافز والدوافع، مبينًا أيهما سبب وأيهما نتيجة ؟
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   نظريات الدافعية  3-1

هنا على عرض بعض هذه  -عزيزي الدراس-هناك نظريات عدة تقدم تفسريات للدوافع عند اإلنسان وسنقتصر 

 النظريات : 

 : نظرية إشباع احلاجات ملاسلو  -1

واستند يف هذه النظرية اىل أن  احلاجات،أو تدرج  احلاجات،نظريته يف إشباع  Maslowماسلو  قدم

تدفعه وحتركه حنو سلوك معني وتقوم هذه النظرية على هناك جمموعة من احلاجات يشعر بها اإلنسان 

 : جمموعة من االفرتاضات، أهمها 

اإلنسان كائن يشعر باحلاجات، واحلاجات غري املشبعة تسبب توترًا، وتدفع اإلنسان إىل سلوك  -

 معني للبحث عن وسائل إشباعها.

 تتدرج احلاجات يف هرم يبدأ باحلاجات األساسية )الفسيولوجية(. -

 الفرد يف إشباعه للحاجات األساسية اواًل ) الفسيولوجية(. يبدأ -

 دافعًا. لاحلاجة اُلمشَبعة ال تشك -

   (.2-1هرم احلاجات : تتدرج حاجات اإلنسان من األسفل إىل األعلى، وعلى النحو املبني يف شكل )

 

 

 ( هرم ماسلو ل2-1شكل )
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 ،نوعهواحملافظة على  الفرد،وهي احلاجات اليت تعمل أساساً على احلفاظ على   :احلاجات الفسيولوجية  -أ

وبالتالي فهي متثل حد الكفاف بالنسبة  احلياة،أي احلاجات املرتبطة بضرورات بقاء الفرد على قيد 

أما يف جمال العمل فإن إشباع هذه  والنوم، املسكن، والشراب،ومن أمثلها احلاجة للطعام  لإلنسان،

 احلاجات يتم من خالل األجر الذي حيصل عليه الفرد.

واليت بعد إشباع احلاجات األساسية ينتقل اإلنسان اىل طلب إشباع حاجات األمان لديه،   حاجات األمان : -ب

ويف  السرقة،مثل  (،استقرارهتتمثل يف تأمني حياة الفرد من أي أخطار أو حوادث  قد حتدق حبياته ) 

األمن  الصحي،الـتأمني  التقاعدية،جمال العمل ميكن إشباع حاجات األمان من خالل أنظمة املعاشات 

 السالمة املهنية. الصناعي،

كاحلاجة  ،باآلخرينوهي احلاجات اليت ميكن إشباعها عن طريق االتصال  احلاجات االجتماعية : - ج

ويف جمال العمل فإن مصدر إشباع هذه احلاجات هو عالقات العمل السائدة يف  والصداقة،اىل االنتماء 

 نظم االتصاالت املعمول بها. الرمسية،مجاعات العمل الرمسية وغري  املنظمة،

اآلخرين والشعور باحرتام  املرموقة،وتتمثل  يف حاجة الفرد اىل املكانة االجتماعية  ات التقدير :حاج -د

أن تؤدي اجلوائز والرتقيات واأللقاب دورًا يف ، ويف جمال العمل ميكن له، واحساسه بالثقة بالنفس

 إشباع حاجات التقدير.

يصبو إليه من أهداف يف وهي حاجة اإلنسان اىل أن يكون قادرًا على حتقيق ما حاجات حتقيق الذات :  -ه

 حياته، بناًء على القدرات والكفاءات املتوفرة لديه.

 

هلا تأثري كبري يف دفع الفرد  حاجات ثالثيرى مكليالند أن هناك  :نظرية مكليالند يف احلاجات  -2

 وهذه احلاجات هي :  وحتريك سلوكه،

هذه النظرية اىل أن األفراد الذين ميتلكون رغبة قوية للسلطة مييلون تشري احلاجة اىل السلطة :  -أ

 دائمًا ملمارسة التأثري والرقابة القوية، وعادة ما يسعى مثل هؤالء للحصول على مناصب قيادية.

د الذين ميتلكون حاجة قوية لالنتماء يتولد لديهم شعور بالسرور عندما إن األفرا احلاجة لالنتماء : -ب

إذا مت رفضهم من قبل اجلماعة اليت ينتمون يكونون حمبوبني من قبل اآلخرين، ويشعرون باألمل 

 إليها، وهذه املشاعر تعزز لديهم امليل اىل بناء عالقات اجتماعية قوية من اآلخرين.

الذين تتوافر لديهم حاجة قوية لإلجناز ميتلكون رغبة قوية  ا يعين أن األفرادوهذ احلاجة لإلجناز : - ج

وإدراك هذه  كبرية،وهم مييلون اىل التحدي ويضعون أمامهم أهدافًا  الفشل،للنجاح، وخوفًا من 

   احلاجات مهم يف املساعدة  على التحفيز األفراد لتحقيق أهدافهم.
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 اإلنسان وعالقتها بالتحفيز لدوجالس مكرجيور ( عن طبيعة  X&Y) نظرية  -3

لقد وضع العامل األمريكي مكرجيور أمناطًا مثالية حول مفهوم اإلنسان وسلوكه، وصف منطًا منها 

 ( .3-1(, حبسب ما هو مبني يف جدول ) Y( والنمط الثاني بنظرية )   Xبنظرية )

 

 (   X&Y( نظرية ) 3-1جدول )

 Yنظرية     Xنظرية   عنصر المقارنة 

 النظرة الى العمل 
العمل غير مريح لمعظم الناس,  
 وشعارهم هو العمل شر البد منه 

العمل طبيعي مثله مثل اللعب, إذا  
 مالئمة كانت ظروف العمل 

 الطموح وتحمل المسؤولية  
معظم الناس غير طموحين,  

وليسوا على مستوى المسؤولية,  
 ويحبون االنقياد 

معظم الناس يمارسون رقابة  
 ذاتية من أجل تحقيق األهداف

 القدرة على االبتكار  
معظم الناس لديهم قدرة قليلة  

على االبتكار في حل المشكالت 
 اإلدارية 

لديهم القدرة على  معظم الناس 
 االبتكار 

 مستويات التحفيز  
التحفيز يتم على مستوى الدوافع  

 الفسيولوجية واألمان 

التحفيز يتم على مستوى األنتماء  
وتحقيق الذاتو وإضافة الى  
 المستوى الفسيولوجي واألمان 

 التوجيه ونوع التحفيز  
إشراف مباشر ودقيق, والضغط  

 األهدافبالقوة من إجل تحقيق 

يمكن أن يقوم األشخاص بتوجه  
ذاتهم, وأن يكونوا ملتزمين إذا تم  

 تحفيزهم بشكل مالئم 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2013)ءوالتكنولوجيا، صنعا" السلوك التنظيمي", الطبعة الثانية جامعة العلوم منصور،حممد إمساعيل  )املصدر( العريقي،

 (.2017باشرى، نفسية حممد،" السلوك التنظيمي ", الطبعة األوىل، جامعة القاهرة، كلية التجارة، ) )املصدر(

ما أهم نظريات الدوافع، موضحًا كيف فسرت إحدى النظريات الدوافع 

 لدى اإلنسان ؟



 

 كلية الكوت اجلامعة   
 قسم إدارة األعمال 

 املرحلة الثانية  



ك التنظيمي                                                                   لسادساالفصل  سوي .م                                           السلو  م علي سعد المو

 
 

1 

 

 

 

 املقدمة

يعترب العمل يف املنظمات األعمال احلديثة عمال مجاعيًا من الدرجة األوىل. فالبشر هم جوهر العملية وأهم        

عناصرها فمن خالل فرق العمل حتقق املنظمات أهدافها املرغوبة. وعلى اإلدارة أن تعمل جاهدة يف جمال بناء 

    إميانًا منها بأن النجاح يف إدارة فريق العمل هو جناح مؤكد.فريق العمل وتطوير فعالية مجاعات العمل 

 

 

 الفصل   اهداف
 بعد انتهائك من دراسة هذا الفصل جيب أن تكون قادرًا على أن : الطالبعزيزي 

 العمل. فرقفهم معنى وأهمية  -1

 وفرق العمل. مجاعات العملواالختالفات بني  املقارنة -2
 .التفرقة بني األنواع املختلفة لفرق العمل  -3
 التعرف على بيئة العمل اجليدة لفرق العمل. -4

 

  :من النقاط األتية   فرق العمل  السادس يتكون الفصل
 .فرق العملمفهوم  -1
 .االختالفات بني مجاعات العمل وفرق العمل -2
 .أنواع فرق العمل -3
 بيئة عمل الفريق اجليدة. -4
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  فرق العملمفهوم   1-1

ميكن بصفة عامة تعريف فرق العمل على أنها " جمموعة من األعضاء ميتلكون مهارات وملتزمون بأهداف        

 كما يأتي  فرق العملواجلماعات م باحملاسبة عنها " وميكن التفرق بني مشرتكة والذين الزموا أنفسه

 

 والفرق الجماعاتاالختالفات بين 

حتقيق أهداف من اجل على أنها شخصني أو أكثر، متفاعلني ومرتابطني، الذين اجتمعوا  اجلماعاتعرفنا        

العمل هي جمموعة تتفاعل يف املقام األول لتبادل املعلومات واختاذ القرارات ملساعدة كل عضو  اما فرقمعينة 

 ( مقارنة بني مجاعات العمل وفرق العمل.1-1يوضح الشكل ) يف األداء ضمن نطاق مسؤوليته.

 
  مقارنة بني مجاعات العمل وفرق العمل( 1-1شكل )                                   

 

مشرتكا. لذا  العمل ليست هلا حاجة أو فرصة للمشاركة يف العمل اجلماعي الذي يتطلب جهدًا فجماعات       

فإن أدائهم هو جمرد جمموع مساهمة كل عضو من أعضاء اجملموعة. وليس هناك تآزر إجيابي من شأنه أن 

 Work teamيولد فريق العمل خيلق مستوى إمجالي من األداء أكرب من جمموع املدخالت. ومن ناحية أخرى، 

تآزرا إجيابيا من خالل جهود منسقة. وتؤدي اجلهود الفردية إىل مستوى أداء أكرب من جمموع تلك املدخالت 

 الفردية. 
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   فرق العملأنواع   2-1

ميكن للفرق تقديم املنتجات وتقديم عزيزي الطالب بعد أن تناولنا مفهوم اجلماعة نستعرض اآلن تصنيفها،        

ى الصفقات وتنسيق املشاريع وتقديم املشورة واختاذ القرارات. يف هذا القسم، نقوم بوصف اخلدمات والتفاوض عل

االنواع االربعة االكثر شيوعا للفرق يف املنظمات: فرق حل املشكالت، فرق العمل املدارة ذاتيا، الفرق متعددة 

  .( الذي يوضح أنواع فرق العمل2-1) شكل اىل الوظائف، والفرق االفرتاضية انظر

 
 

 ( أنواع فرق العمل2-1) شكل                                                     

 

         فرق حل املشكالت -1

 يعملون باستمرار، الذينالذين من املوظفني  12إىل  5يف املاضي كانت الفرق تتألف َعاَدَتا من         

ما تكون لفرق  جيتمعون لعدة ساعات يف كل أسبوع ملناقشة سبل حتسني اجلودة والكفاءة وبيئة العمل. ونادرًا

 حل املشكالت سلطة تنفيذ أي من اقرتاحاتها من جانب واحد.  

 

         العمل املدارة ذاتيًا فرق  -2

يف العدد الذين يؤدون وظائف  15إىل  10 من َعاَدَتاني فرق العمل املدارة ذاتيا هي جمموعات من املوظف       

هذه املهام ختطط وجتدول  من ذات صلة عالية أو مرتابطة، وتأخذ العديد من مسؤوليات من املشرفني السابقني. ،

 العمل، تعيني املهام لألعضاء، واختاذ القرارات التشغيلية، واختاذ إجراءات بشأن املشاكل، والعمل مع املوردين

والزبائن. فرق العمل املدارة ذاتيا تقوم باختيار أعضائها وتقييم أداء بعضهم البعض. وتتخذ املواقف اإلشرافية 

 األقل أهمية بل وتقوم بالتنحية أحيانا.
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         املتعددة الوظائف  فرق  -3

اليوم الفرق متعددة الوظائف تستخدم على نطاق واسع حبيث من الصعب أن نتصور مشروعا تنظيميا رئيسيا        

رق متعددة الوظائف هي وسيلة فعالة للسماح للناس من مناطق متنوعة داخل دون فريق متعدد الوظائف. إن الف

املنظمة أو حتى بني املنظمات لتبادل املعلومات، وتطوير أفكار جديدة، وحل املشاكل، وتنسيق املشاريع املعقدة. 

ل تطورها األوىل وبطبيعة احلال، ان ادارة الفرق متعددة الوظائف ليست باملهمة السهلة. وغالبا ما تكون مراح

 طويلة، حيث يتعلم األعضاء العمل بالتنوع والتعقيد. 

 

         االفرتاضية فرق ال -4

صال ظهر فريق عمل جديد وهو الفريق االفرتاضي أنه مع زيادة التوجه حنو العوملة ومع زيادة تكنولوجيا االت       

والذي يتصل عرب االتصاالت واالنرتنت ويتخطى احلدود واألمن واحلدود التنظيمية من خالل استخدام احلاسوب 

اآللي والتكنولوجيا االلكرتونية. ومن ثم جند أن أعضاء الفريق ال يتقابلون وجهًا لوجه لوجودهم يف دول خمتلفة 

 أو الفاكس أو الربيد الصوتي أو غريه. من أهم مزايا االعتماد على الفريق االفرتاضي: E-mailلـ ويستخدمون ا

 .ساعة الختالف األزمنة بني الدول 24ميكن األعضاء من اللقاءات عرب  •

 ختفيض الوقت والتكاليف فال توجد مقابالت شخصية. •

 توسيع أسواق العمل. •

 العمل واحلياةاملرونة للعاملني مع التوازن بني  •

 

 

   يدةبيئة عمل الفريق الج  3-1
 

 جيب خلق ومساندة بيئة عمل الفريق اليت جيب أن تتسم مبا يأتي :

أي الصراحة وعدم التحفظ وهذا يأتي من توجهات قائد الفريق وحسن االتصاالت اللفظية وغري االنفتاحية  -1

 اللفظية داخل الفريق وختطى املشكالت أو األزمات.

 الفريق وجيب عدم التحرج من االعرتاف بوجود خطأ. أعضاءبناء الثقة املتبادلة بني  -2

قيام الفرد بالوعي بذاته لتحليل مشاعره قبل التعامل والتكيف مع االخرين حبيث يتخلص من األفكار  -3

 اجلامدة مع حسن االنصات والتحدث مع الغري مع االعرتاف بظروف الفريق الوعي مبوقفه.

 

 (.2017)مصر، جامعة القاهرة األوىل،" السلوك التنظيمي", الطبعة نفيسة حممد، باشرى)املصدر( 

 

 



 

 كلية الكوت اجلامعة   
 قسم إدارة األعمال 

 املرحلة الثانية  
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 املقدمة

إن اإلدارة بكل تعريفاتها املختلفة ال تنفصل أبدًا عن السلوك التنظيمي مهما تطورت يف أساليبها وتقنياتها        

وهياكلها ولوائحها ولسبب بسيط هو أن أهداف اإلدارة ال تتحقق بدون اإلنسان فاإلنسان يف املنظمة هو سبب 

اإلنسان العامل فيها وما ميارسه من سلوك تنظيمي يف إطار املنظمة من أهم العوامل اليت جناحها أو فشلها إذ يعد 

 الفصل الذي خصص لدراسة طبيعة السلوك التنظيمي. اتؤدي إىل حتقيق أهدافها ومن هنا أتت أهمية هذ

 

 اهداف الفصل 
 بعد انتهائك من دراسة هذا الفصل جيب أن تكون قادرًا على أن : الطالبعزيزي 

 .تشرح دور العنصر البشري يف املنظمات -1

 تذكر تعريف للسلوك التنظيمي. -2
 متيز بني السلوك اإلنساني والسلوك التنظيمي. -3
  السلوك التنظيمي والعلوم السلوكية األخرى.توضح طبيعة العالقة بني -4
 

 :من النقاط األتية  األول طبيعة السلوك التنظيمي يتكون الفصل

 مفهوم السلوك. -1
 مستويات دراسة السلوك التنظيمي. -2
 أسباب دراسة السلوك التنظيمي. -3
 عالقة السلوك التنظيمي بالعلوم األخرى. -4
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 Human Behaviorمفهوم السلوك اإلنساني    1-1

اليت تصدر من العنصر  Activitiesوالنشاطات  Actionsالسلوك اإلنساني عبارة عن التصرفات        

شعورية أو ال شعورية. بهدف إشباع حاجاته  ملموسة،سواء كانت هذه التصرفات ملموسة أو غري  البشري،

وهذه التصرفات والنشاطات هي حمصلة للتفاعل بني العوامل الفردية لإلنسان والبيئة احمليطة  أهدافه،وحتقيق 

 به.

 

 : يأتيمالحظة ما  الطالبينبغي عزيزي  الفهم،ولمزيد من  التعريف،ومن خالل قراءتنا لهذا 

ويف  الشارع،يف  البيت،ويف  املدرسة،يف  املصنع،إننا نتحدث من خالل هذا التعريف عن سلوك اإلنسان يف  -1

 واملسن. والشاب، والطفل،واملرأة  الرجل، اإلنسان،وأن هذا السلوك يشمل  املسجد،ويف  العمل،

وقد يكون غري ملموس  اخل،إن سلوك الفرد قد يكون ملموساً وظاهراً كالرياضة وتناول الطعام والدراسة... -2

 غري ظاهر كالتفكري والتأمل واإلدراك.

وقد يتم بشكل ال شعوري مثل تصرفات الفرد  يقظته،إن سلوك اإلنسان قد يتم بشكل شعوري يف اثناء  -3

 أثناء نومه.

الصفات  اجلنس، السن،مثل:  لديه،وك اإلنسان هو حمصلة ونتيجة لتفاعل العوامل الفردية إن سل -4

 اجلريان، األصدقاء، كاألسرة، به،مع البيئة احمليطة  اخل،الدوافع... الثقافة، التعليم، اخلربة، الشخصية،

وخصائص اجتماعية واقتصادية اجلامعة...اخل, مبا حتمله هذه البيئة من قيم وعادات وتقاليد  الشارع، املدرسة،

 وثقافية وسياسية.

فعندما يسلك اإلنسان طريقًا للبحث  أهدافه،إن سلوك اإلنسان يهدف يف األساس إىل إشباع حاجاته وحتقيق  -5

عن عمل فإنه يسعى من وراء ذلك إىل إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية واملادية اليت تتحقق من خالل حصوله 

وعندما يدرس  اإلشباع،وعندما ميارس سلوك األكل فإنه يسعى من وراء ذلك إىل حتقيق هدف  العمل،على 

 م...وهكذا.فإنه يسعى إىل إشباع حاجته للعل

 

 مفهوم السلوك التنظيمي  1-2

 املنظمة لقد تناولنا مفهوم السلوك اإلنساني، ولكن ومبا أن موضوع دراستنا هو سلوك الفرد العامل يف       

اليت يعمل فيها وليس سلوكه يف اجملتمع عامة فإننا سنركز يف هذا الفصل على احلديث عن مفهوم سلوك 

الفرد داخل املنظمة اليت يعمل فيها، وهو ما يطلق عليه تعبري "السلوك التنظيمي", وأيضًا سنتناول مفهوم املنظمة 

Organization س فيه الفرد سلوكه وتصرفاته.باعتبارها املكان أو الوسط الذي ميار 
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 فما هو املقصود بالسلوك التنظيمي ؟ وما هو املقصود باملنظمة ؟

 التنظيمي،واجلماعات واهليكل  األفراد،للدراسة يبحث يف تأثري  Fieldيعرف السلوك التنظيمي : بأنه جمال 

 بغرض تطبيق نتائج الدراسة باجتاه تطوير أداء املنظمة. املنظمة،على السلوك داخل 

كما عرف عبد الرمحن عيسوي" السلوك بوجه عام بأنه عبارة عن االستجابات احلركية والغددية، أي 

 ائن احلي أو عن الغدد املوجودة يف جسمه "االستجابات الصادرة عن عضالت الك

وميكن تعريف السلوك البشري بأنه " جمموعة من التصرفات والتغريات الداخلية واخلارجية اليت يسعى عن 

طريقها الفرد ألن حيقق عملية التكيف والتوفيق بني مقومات وجوده ومقتضيات اإلطار االجتماعي الذي يعيش 

 فيه "

 التعريف يتضح :وبقراءة مركزة هلذا 

يهتم بدراسة متكاملة للمحددات )العوامل املؤثرة( الثالثة للسلوك يف  Fieldإن السلوك التنظيمي جمال  -1

 . Structure, واهليكل  Group, واجلماعةIndividual وهي الفرد املنظمة،

واهليكل  واجلماعات،السلوك التنظيمي يهدف إىل تطبيق املعارف اليت حيصل عليها من دراسته لألفراد  -2

 )أنظمة أو عمليات املنظمة( باجتاه تطوير أداء املنظمة.

 

 
 وموقعه من السلوك اإلنساني.( يوضحان مفهوم السلوك التنظيمي 2-1(, )1-1والشكالن )
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 ( موقع السلوك التنظيمي من السلوك بشكل عام2-1الشكل ) 

 

 

 

 

  مستويات دراسة السلوك التنظيمي  2-1

من خالل اطالعنا على مفهوم السلوك التنظيمي ميكننا القول إن هناك ثالثة مستويات  القارئعزيزي 

Three Levels  وهذه املستويات هي : املنظمة،لدراسة وفهم السلوك التنظيمي يف 

 . Individual-Levelمستوى األفراد  -

 .Group-Levelمستوى اجلماعات  -

 . System-Level Organizationمستوى املنظمة )اهليكل والعمليات التنظيمية(  -
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وهذه احملددات  املستوى،ويف كل مستوى من هذه املستويات، هناك حمددات وعوامل تؤثر يف سلوك هذه 

 :وعلى النحو التالي اإلجياز،ولكننا سنستعرضها بشيء من  الكتاب،والعوامل ستكون حمور دراستنا يف هذا 

: هناك جمموعة من العوامل توجه وتشكل سلوك حمددات سلوك الفرد) العوامل املؤثرة يف سلوك الفرد(  -1

وأكثر هذه العوامل وضوحًا هي اخلصائص  -أغلبها تصاحبه منذ دخوله إىل املنظمة -الفرد يف املنظمة

 والدوافع، االجتاهات، القيم، االجتماعية،احلالة  التعلم، اخلربة، اجلنس، السن،مثل:  للفرد،الشخصية 

 . وبالتالي على أدائه فيها املنظمة، قويًا على سلوك الفرد داخل وكل هذه العوامل متتلك تأثريًا

احملددة لسلوك اجلماعة يف : إن العوامل  حمددات سلوك اجلماعة )العوامل املؤثرة يف سلوك اجلماعة( -2

 فيها،طبيعة االتصاالت  هيكلها، اجلماعة،أهمها أسلوب قيادة  متغريات،املنظمة تشمل عدة عناصر أو 

وبالتالي تؤثر يف  اجلماعة،وكل هذه العوامل تؤثر يف سلوك  فيها،والصراع الدائر  القرار،أسلوب صناعة 

 أدائها.

تشمل اهليكل  املنظمة،: هناك جمموعة من احملددات على مستوى  حمددات السلوك على مستوى املنظمة -3

وكلها عوامل  املنظمة،وثقافة  التنظيمي،التغيري والتطوير  فيها،القواعد التشريعية  للمنظمة،التنظيمي 

وهذه العوامل أو احملددات اليت أشرنا إليها  فيها،وتؤثر من خالله على األداء  التنظيمي،تؤثر يف السلوك 

أي يف سلوك  التنظيمي،متثل العوامل املؤثرة يف السلوك  املنظمة،سواء على مستوى الفرد أو اجلماعة أو 

 والسؤال هنا ما هو العنصر املتغري الذي يتأثر بالسلوك التنظيمي؟ املنظمة،الفرد داخل 

الذي يشمل عدة  األداء،هو  : إن املتغري)العنصر( الذي يتأثر بالسلوك التنظيمي اإلجابة باختصار هي -4

ونسبة الغياب وترك  ممكنة،منها اإلنتاجية اليت يقصد بها حتقيق املنظمة ألهدافها بأقل تكلفة  عناصر،

فإذا كان سلوك العاملني داخل املنظمة إجيابيًا فإن  املنظمة،العمل اللذين يتأثران بسلوك العاملني داخل 

( يوضح مستويات دراسة 4-1والشكل) ستنخفض،العمل ونسبة الغياب وترك  ستتحسن،اإلنتاجية 

 وحمددات كل مستوى. التنظيمي،السلوك 
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 كيف تطور السلوك التنظيمي  2-2

وميكننا عزيزي  فيها،جمال السلوك التنظيمي كبقية اجملاالت مر مبراحل عدة حتى وصل إىل املرحلة اليت هو 

 القارئ عرض هذه املراحل بشكل خمتصر على النحو اآلتي :

ويف هذه املرحلة ركز علم النفس الصناعي على دراسة الفرد  الصناعي،: مرحلة علم النفس املرحلة األوىل 

باعتباره  وقدراته، وذكائه، الفرد،ولذلك فقد اهتم العلماء بدراسة مهارات  األخرى،باعتباره أحد موارد املنظمة 

 وركزوا على احلوافز املادية اليت تدفعه للعمل. اإلنتاج،ادة حمددًا مهمًا لزي
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وزمالؤه بإجراء دراسات  Elton-mayoويف هذه املرحلة قام إلتون مايو  اإلنسانية،: العالقات املرحلة الثانية 

 أنفسهم،, ركزت على اهمية العالقات اإلنسانية بني العاملني Hawthomeيف مصنع هوثورن  مهمةوجتارب 

وآثر كل منها على الرضى  املعنوية،واحلوافز  واالتصال، اجلماعي،وعلى العمل  واملدراء،وبني العاملني 

 الوظيفي.

ماعة ويف هذه املرحلة يركز االهتمام على دراسة العالقة بني الفرد واجل التنظيمي،: السلوك  املرحلة الثالثة

 وتأثري كل ذلك على األداء. بينها،والتفاعل  التنظيمية،واهليكل والقواعد 

 ( يوضح هذه املراحل.5-1والشكل)

 

 
 

 دراسة السلوك التنظيمي أسباب   3-1

 

عزيزي الطالب لإلجابة على هذا السؤال ميكن أن نقول : أننا ندرس ذلك إلن اإلنسان بطبعه وغريزته حيب 

 أن:
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 يدور حوله من أحداث يف املنظمة. يفهم ما -1
 يتوقع ما يدور حوله من أحداث يف املنظمة. -2
 يؤثر على من حوله يف املنظمة. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة السلوك التنظيمي بالعلوم األخرى  1 -4

علم  االجتماع،علم  النفس،تشمل : )علم  االخرى،بُني السلوك التنظيمي على مساهمات جمموعة من العلوم 

والعلوم السياسية(, وكما سنرى من خالل دراستنا هلذا الكتاب فإن مساهمات  اإلنسان،علم  االجتماعي،النفس 

بينما بقية العلوم تركزت مساهماتها  اجلزئي،يل أو على مستوى التحل األفراد،علم النفس تركزت أساسًا على 

 واملنظمة. اجلماعة، الكلية،يف التعريف باملفاهيم 

وسنتناول فيما يلي عزيزي القارئ عرضًا خمتصرًا لكل علم من العلوم اليت ساهمت يف تكوين وبناء جمال 

 السلوك التنظيمي.

ري تغري سلوك اإلنسان : علم النفس هو ذلك العلم الذي يسعى إىل قياس وتفس Psychologyعلم النفس  -1

وأحيانًا ترتكز مساهمات علماء النفس فيما يتعلق مبجال السلوك التنظيمي يف جماالت  األخرى،واحليوانات 
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 وضغوط العمل, األداء،قياس  املواقف،قياس  الوظيفي،الرضى  التدريب، اإلدراك، الشخصية، احلوافز، التعلم،

 وسنتناول العديد من هذه العناصر يف فصول الكتاب التالية.

: بينما نالحظ أن علماء النفس يركزون انتباههم وجمهوداتهم على األفراد  Sociologyعلم االجتماع  -2

Individuals  فإن علم االجتماعSociologists  يدرسون النظام االجتماعيSocial System  الذي يف إطاره

وقد  اآلخرين،مبعنى آخر إن علم االجتماع يدرس عالقات األفراد مع  وأدوارهم،ميارس األفراد أنشطتهم 

تركزت مساهمة علماء االجتماع يف جمال السلوك التنظيمي على دراسة سلوك اجلماعات يف املنظمات وثقافة 

 والصراع التنظيمي. والقوة، االتصال، التنظيمي،اهليكل  املنظمة،نظرية  املنظمة،

ولكنه يقوم على  النفس،هو عبارة عن أحد فروع علم :  Social Psychologyعلم النفس االجتماعي  -3

ومن  بعض،ويركز على تأثري األفراد بعضهم على  االجتماع،الدمج واملزج بني مفاهيم كل من علم النفس وعلم 

وكيفية التقليل  تطبيقه،, من حيث Changeاملوضوعات اليت يهتم بها علم النفس االجتماعي موضوع التغيري 

 , ومراحل صناعة القرار اجلماعي. Attitudesواملواقف تصال،واال مقاومته،من 

لم يبحث يف أصل اجلنس البشري وتطوره وأعرافه وعاداته : وهو ع Anthropologyعلم اإلنسان  -4

 والبيئة،وعلماء اإلنسان يدرسون اجملتمع للتعرف على اجلنس البشري ونشاطاته يف جماالت الثقافة  ومعتقداته،

واالختالف بني الثقافات  التنظيمية،وبشكل عام ميكن القول: "إن اغلب معارفنا حول الثقافة التنظيمية والبيئة 

 هو حمصلة نشاطات علماء اإلنسان وآخرين ممن يستخدمون أسلوبهم". لوظيفية،ا

 املنظمات،: مساهمة علماء السياسة واضحة يف فهم السلوك داخل  Political Scienceالعلوم السياسية  -5

ومن املوضوعات اليت يدرسها علماء  معينة،فهم يدرسون سلوك األفراد واجلماعات يف إطار بيئة سياسة 

 وتقاسم القوة. املنظمات،يف السياسة هيكل الصراع 
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 (:1-1مثال )

 

 

 

 

 

 

لو أخذنا كلية الكوت اجلامعة منوذجاً إلحدى املنظمات  : عزيزي الطالب
 اخلدمية فسنجد أن فيها:

 عميد الكلية 

 معاون علم   معاون اداري

 أقسام علمية أقسام ادارية

 يةـلـفالك
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 (:2-1مثال)

 

 

 

 

 

 (.2013)ءوالتكنولوجيا، صنعا" السلوك التنظيمي", الطبعة الثانية جامعة العلوم منصور،حممد إمساعيل  )املصدر( العريقي،

منوذجاً إلحدى املنظمات  مصنع النسيج واحلياكة لو أخذنا  : الطالبعزيزي 
 فسنجد أن فيها: اإلنتاجية 

 مدراء وفنيون 

 نسيجية



 

 كلية الكوت اجلامعة   
 قسم إدارة األعمال 

 املرحلة الثانية  
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 املقدمة

 هيئة احمليطة يعرضه ملؤثرات عديدة تشكل سلوكه وقدراتوالب اخلارجيإن احتكاك الفرد بالعامل        

, مدخالتنات واملعلومات تسمى ز وهذه املؤثرات متد الفرد بالبيافعل در عن الفرد ردودصيؤثرات امل وملواجهة هذه.

أخر فإن املعلومات واخلربات املخزونة يف ذاكرته , ومبعنى ا وترتيبها وتنظيمها بطريقته اخلاصةفيقوم بتشكيله

تغري وتشكل ما يستقبله من معلومات من العامل اخلارجي احمليط به متأثرًا بدوافعه وخرباته السابقة وايضًا 

بني ما هو خمزون يف ت بينها وانقاريقوم بعمل ممن العامل اخلارجي ومات اليت يستقبلها متأثرًا بطبيعة املعلو

   الذاكرة.

 

 الفصل   دافاه
 بعد انتهائك من دراسة هذا الفصل جيب أن تكون قادرًا على أن : الطالبعزيزي 

 ماهية اإلدراك وطبيعتهك ودرااإلمفهوم عرف الت -1

  راك ) كيف حتدث العمليات اإلدراكية لدى اإلنسان ( دمراحل حدوث اإلضح وت -2
 ؤثرة / احملددة لعملية اإلدراكالعوامل امل تبني -3
 اإلدراك االجتماعيعلى تتعرف  -4

  :من النقاط األتية  دراك االجتماعيواإل دراكاإل  الثالث تكون الفصلي
 دراكاإلمفهوم  -1
 راكدمراحل حدوث اإل -2
 ؤثرة / احملددة لعملية اإلدراكالعوامل امل -3
  اإلدراك االجتماعي  -4
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  دراكاإلمفهوم   1-1

أن الفرد  أي) املعلومات ( املنتقاة من البيئة احمليطة به . االدراك هو عملية اختيار وتنظيم وتفسري املثريات        

ة احمليطة به ويفهمها ويفسرها املختلفة املوجودة يف البيئات واملتغريات ثريوامل األشياءوينتقي  هنا يكشف ويالحظ

ببساطة هو فهم الشخص  فاإلدراك اخلاصة،ها املعنى الذي يعتقده صحيحًا ومناسبًا من وجهة نظره ويعطي

 اة اليت تدور حوله.ث املنتقواالحدا لألشياءوتفسريه 

 

 دراك وطبيعتهماهية اإل

 .اهتمت بدراسة العملية االدراكية اليتتعددت التعريفات         

 .إىل سلوك لرتمجتها ل : هو عملية استقبال للمثريات اخلارجية وتفسريها بواسطة الفرد متهيدًاوألالتعريف ا

 يار وتنظيم وتفسري اخت يفيستخدمها اإلنسان  معرفيةعملية سيكولوجية فكرية  كاإلدرا : الثانيالتعريف 

إىل معاني ومفاهيم تساعد  يستقبلها من العامل اخلارجي من خالل حواسه املختلفة ثم ترمجتها  اليتاملعلومات 

 . اإلنسانيحتديد أمناط وأشكال السلوك  يف

 

  راك ) كيف تحدث العمليات اإلدراكية لدى اإلنسان ( دمراحل حدوث اإل  2-1

, أي الكيفية دراكعملية اإل الكيفية اليت تتم بهااول اآلن ندراك نتبعد أن تناولنا مفهوم اإل الطالب،ي عزيز       

املوجودة يف البيئة وفق نظرة الفرد اىل  باإلنسانبها اختيار وتنظيم وتفسري املثريات ) املعلومات ( احمليطة يتم ليت ا

مئات املؤثرات يواجه كل ثانية ويف كل دقيقة يف أن االنسان , فنحن نعرف ثرياتاحلياة وخلفية حول هذه امل

... اخل ( ويلتقطها من خالل حواسه  , االبتسام, احلزن , الفرح, واالطعمة واالشربةاألصواتواملعنوية ) ية املاد

الرتكيز على كل هذه املثريات بل  عال يستطي بالتأكيدولكنه  ,, اللمس والسمع والبصر والشم والتذوقاخلمس

 األهمية, أو بسبب ..اخل .بسبب قوة تلك املثريات أو حجمها أو لونهاباهه, ًا حمدودًا يلفت انتمنها عددار انه خيت

 .اليت يعطيها هلا

 

 نحو التالي :ى الوذلك عل( 1شكل )نموذج املوضح يف ات اإلدراك على ضوء الطوات أو عملين نتناول خدعنا اآل
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 خطوات / عمليات اإلدراك( 1شكل )

 

دراك املختلفة املتمثلة باحلواس اخلمسة اليت اإل أدوات: يتم فيها استقبال املثريات من خالل  األوىلرحلة امل

القوى املادية وغري املادية احمليطة بالفرد من أشكال مجيع   -ا هن -  ويقصد باملثري أو املثريات الفرد،ها ميتلك

 .أو اخلارجالداخل 

رتاث ببقية كوعدم االعدة مثريات (  ) أوى مثري معني لفرد علتركيز ا) االنتباه االختياري ( أي الثانية : رحلة امل

 اإلدراك،للمعلومات من خالل احلواس اخلمس تبدأ املرحلة التالية لعملية عد تسلم الفرد فب األخرى،املثريات 

 .وهي مرحلة اختيار املعلومات اليت سيقوم مبعاجلتها

تالية من مراحل تبدأ مرحلة د مرحلة االنتباه االختياري بع (خيتارها الفردتنظيم املعلومات اليت )  : الثالثةرحلة امل

بها فك  يقصد -هنا- وعملية التنظيم .وهي مرحلة تنظيم املعلومات وتفسريها من قبل دماغ الفرد اإلدراك،

ثم  املوجودة،غ بعد مقارنتها مع خمزون املعلومات معاٍن واضحة للمعلومات اليت استقبلها الدما إعطاء أي الرموز،

 ت.ماختزين هذه املعلو
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ئها املعاني الواضحة أو إعطا) تفسري املعلومات اليت يتم تنظيمها ( بعد تنظيم املعلومات نقوم ب : عةالرابرحلة امل

ه املعاني حيدث مطابة للواقع أو خمالفة له وعلى ضوء هذني أو الصور نعطيها صورة معينة قد تكون هذه املعا

 السلوك.

 

 

 

 

 

 مؤثرة / المحددة لعملية اإلدراك العوامل ال 3-1

ونطرح السؤال  اإلدراك،املؤثرة يف عملية  نأتي اىل مناقشة العوامل اإلدراك،نا مفهوم وآلية بعد أن تناول       

 ؟ خمتلففراد املختلفني ينظرون اىل نفس املوضوع / أو احلدث بشكل لتالي : كيف تفسر أن األا

ة بالفرد إلدراك بعضها مرتبطإن هناك جمموعة من العوامل تؤثر على ا: ذا السؤال ميكن القول هعلى  لإلجابة

 .فاهلد وأباملثري  املستقبل وبعضها

 الب نتناول وباختصار كل عنصر من هذه العناصر : وفيما يلي عزيز الط

 

 العوامل المرتبطة بالفرد وتتمثل في اآلتي : -1

وحياول تفسريه وعندما ينظر الشخص اىل املثري  اآلخرين،: لكل فرد شخصيته املستقلة عن  الشخصية - أ

 . الشخصية للفرديتأثر بشكل واضح باخلصائص  إن هذا التفسريف
ذلك يفسران ولكنهما  ًافقد يرى شخصان حادثًا واحد الغري،اه عور جتُيقصد باملوقف الش :ف املوق - ب

هذين الشخصني جتاه والسبب وراء هذا االختالف يعود اىل اختالف موقفي  خمتلف،ث بشكل احلاد

 ث.هذا احلاد
 .تأثريًا قويًا على إدراكهوتؤثر   حيتاجها الفرد: الدوافع أو احلاجات الناقصة اليت دوافعال - ج
ه شخص ما يف موقف فإن ما يالحظ آخر،ألن االهتمامات الشخصية ختتلف من فرد إىل  :االهتمامات  - د

 .يدركه شخص آخر لنفس املوقف معني ميكن أن خيتلف عما
 : تؤثر التوقعات على الفرد بشكل كبري لدرجة أنها تستحوذ على إدراكه بشكل كامل. التوقعات - ه
والثقافة اليت يؤمن بها الفرد  والتقاليد،مل القيم واملعايري االجتماعية والعادات ثقافة تشال :ثقافة الفرد  - و

 ث من حوله.راء واألحداء واآلتؤثر تأثريًا كبريًا يف إدراكه وتفسريه لألشيا

 لية اإلدراك ؟ًا أهم مراحل عمحمدد اإلدراك،عرف 
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 هدف أو ال  رة بالمثيالعوامل المرتبط -2

 :صائصومن هذه اخل الفرد،أو اخلصائص املرتبطة باملثري تؤدي دورًا مهمًا يف إدراك وامل الع أن     

 .ى اآلخرين قويًاثريه علكان تأ ري قويًاثن املكاما فكل:  كثافة املثريقوة /  - أ
 افضل.صورة الفرد ب ادركها( غري ساكنةراك متحركة )حمل اإلد األشياءكانت  مافكل : ةاحلرك  - ب
 .ربكان حجم املثري كبريًا كان احتمال ادراكه أك مافكل حجم املثري : - ج
 اىل املثري.أدى اىل جذب انتباه الفرد  -كان أو صورةصوتًا -تكرر املثري عرض املثري كلما  ر املثري :تكرا - د
 .فراد أكثرألفت انتباه اكان املثري جديدًا ل كلما :حداثة املثري   - ه
 

  اإلدراك االجتماعي   4-1

ووعينا باجتاهاتنا  ولآلخرين،إدراكنا ألنفسنا  حيث يهتم بكيفيةم املوضوعات اهعد اإلدراك االجتماعي أحد ي

الكثري من الباحثني على مدار فرتات تارخيية , قدم خريناتنا وكذلك وراء سلوكيات اآلودوافعنا وراء سلوكي

اإلدراك أن  1979سنة  Mark Cookذكر , حيث ية عددًا من التعريفات لإلدراك االجتماعيمتفاوت

هي عملية , وهو يذكر أن عملية اإلدراك االجتماعي هو عملية إدراك موضوعه أو مثرياته األفراد : االجتماعي

أنها الطرق اليت يتفاعل أو يستجيب بها األفراد جتاه  ذلكا كيعرفههو , وأحكام حول األفراد اآلخرينوين تك

 .عور أو بالعقلبالشالغري بالفكر او 
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 املقدمة

ة السلوك على مفهوم السلوك التنظيمي ميكن القول ان هناك ثالثة مستويات لدراس اطالعنا من خالل       

عات ومستوى املنظمة وسوف فراد ومستوى اجلماوهذه املستويات هي مستوى األ املنظمة،التنظيمي وفهمه يف 

يث يعد سلوك الفرد العامل فراد حالسلوك التنظيمي يف املنظمة على مستوى األ ناول يف هذه الفصل دراسةنت

ذي يتطلب االهتمام بسلوك الفرد العامل يف املنظمة بكافة أبعاده األمر ال فشلها،ي يف جناح املنظمة أو األساس

 املنظمة. املختلفة اليت تشكل نسقًا كليًا مرتابطًا يؤدي دورًا كبريًا يف سلوك الفرد داخل

 

 اهداف الفصل 
 ون قادرًا على أن :بعد انتهائك من دراسة هذا الفصل جيب أن تك الطالبعزيزي 

 .ها واالبعادوتصنيفها وصفاتية شخصمفهوم ال تذكر -1

 (الشخصية واختيار الوظيفة )مقابلة الشخصية بالوظائفح ضوت -2
 الشخصيةاحملددات والعوامل املؤثرة يف تكوين  ذكرت -3
 تتعرف على مفهوم الذات  -4

  :من النقاط األتية  الذات وإدارةالشخصية  الثاني يتكون الفصل
 مفهوم الشخصية  -1
 تصنيف كاتل ) نظرية الصفات ( -2
 األبعاد اخلمسة الكربى للشخصية -3
 Myers Briggsتصنيف الشخصية عند مايرز برجس  -4

 الشخصية واختيار الوظيفة )مقابلة الشخصية بالوظائف( -5

   .الشخصيةاحملددات والعوامل املؤثرة يف تكوين  -6

 مفهوم الذات -7 
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  الشخصيةمفهوم   1-1

و)ص(  مرحة،إن كلمة الشخصية نسمعها كثريًا يف حياتنا اليومية فنقول : إن )س( من الناس شخصية        

وآخر  طويل،و)ع( شخص  طموحة،و)هـ( شخصية  هادئ،و)ل( شخص  ذكية،و)م( شخصية  علمية،شخصية 

 وهكذا....(،شخصية )مسراء

كوظيفة  باجلمهور،كما أننا نسمع كثريًا عن أن شخصًا ما ميتلك شخصية تؤهله لشغل وظيفة هلا عالقة 

ولكن ميتلك شخصية تؤهله  يفة،الوظبينما نسمع أن شخص آخر ال يستطيع شغل مثل هذه  العامة،العالقات 

 ملمارسة وظيفة حماسب...وهكذا.

 

 فما هو المقصود بالشخصية ؟

م إىل أن هناك 1937عام  Allportفقد توصل الباحث  الشخصية،التعاريف ملفهوم  هناك عدد كبري من        

ولكن وعلى الرغم من أهمية كل التعريفات اليت تناولت  الشخصية،أكثر من مخسني تعريفًا متباينًا ملصطلح 

باعتبار  العاملني،مفهوم الشخصية إال أن ما يهمنا هنا هو الوصول إىل تعريف واضح خيدم املدير يف تعامله مع 

 والتوجيه، والتنظيم، التخطيط، اإلدارية،وإمنا هو ميارس وظائفه  النفس،أنه شخص غري متخصص يف علم 

وحيتاج إىل أن يعرف معنى الشخصية ليتمكن من التعامل معها وتوجيهها التوجيه الذي حيقق أفضل  والرقابة،

 أداء ممكن.

"جمموعة الشخصية هي عبارة عن هو أن  الفصلاهلدف من هذا  والتعريف الذي نراه مناسبًا للشخصية وخيدم

اعله مع البيئة وحتدد كيف يشعر تف يفتؤثر على طريقة الفرد  واليتمستقرة نسبيا من اخلصائص النفسية 

 تفاعله مع العامل احمليط". يفتعكس منط الشخص  فهيومن ثم   فويتصرويفكر 

 

 الصفات الشخصية   2-1

ومن الصفات الشائعة مثاًل  الفرد،يقصد بالصفات هنا تلك اخلصائص الثابتة نسبيًا اليت تصف شخصية        

 الطول، النحافة، السمنة، االنضباط، الوالء، املرح، الطموح، العدوانية، الكسل، احلياء،صفة 

...إخل, وكلما كانت الصفة أكثر وضوحًا وتكرارًا لدى الفرد كانت هذه الصفة أكثر أهمية يف البياض،

 وصف الفرد.

يف درجة وضوح كل  وهنا البد من اإلشارة إىل أن األفراد مجيعًا حيملون نفس الصفات إال أن الفارق بينهم هو

 وهكذا، أكثر،وهناك من ميتلك صفة البخل  أكثر،فهناك من ميتلك صفة الكرم  منهم،صفة عند كل فرد 

ويف دراسة  صفة،( 17953ففي إحدى الدراسات مت التعرف على أكثر من ) لفرد،اوهناك صفات كثرية لدى 

 ( صفة.171أخرى صنفت الصفات إىل )
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يت حيملها الفرد فقد وجد الباحثون ضرورة وأهمية تصنيف هذه الصفات يف ونتيجة لكثرة هذه الصفات ال

حبيث أن كل جمموعة من الصفات تشكل منطًا  املتقاربة،تضم كل جمموعة عددًا من الصفات  جمموعات،

  معينًا من الشخصية.

 ئعة للصفات الشخصية.نيفات الشايلي بعض تلك التص ماوفي

 

 تصنيف كاتل ) نظرية الصفات ( 2-2
وهي صفات  للسلوك،وجد أنها ثابتة نسبيًا ومتثل حمددًا رئيسيًا  الفرد،صفة أولية لدى  16كاتل  ددح       

وهذه الصفات هي املبنية  آلخر،فراد من شخص وتتفاوت النسبة يف وجودها لدى األ آلخرونها اظاهرة يشاهد

  (1-1يف الشكل )

 

 نفتح / منبسطم طوائي / املتحفظ االن •

 كثر ذكاًءألا األقل ذكاًء •

 فيًاستقر عاطم مضطرب عاطفيًا •

 ملسيطرا املذعن  •

 ملرتاخيا اجلاد •

 عمل وفق ما متليه عليه الظروفي يعمل وفق الضمري •

 غامرم ددمرت •

 ساس ويتأثر بالعواطفح علمي ال يتأثر بالعواطف •

 اآلخرينشك بي يثق باآلخرين •

 رج عن املألوفخي حمافظ •

 عتمد على نفسهي يعتمد على اجلماعة •

 قابةاضع للسيطرة والرخ يرفض السيطرة والرقابة  •

 وتر األعصابملشدود / متا املسرتخي / مرتاح األعصاب •

 ملناور / غري الصريح / غري الواضحا الصريح / مباشر يعمل مبنهج واضح  •

 ياليخ عملي  •

 نتابه اخلوف والقلقي  واثق من نفسه •

 

 (  صفات الفرد األولية حسب نظرية الصفات لكاتل1-1شكل ) 
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 األبعاد الخمسة الكبرى للشخصية   3-1

الباحث توضيح خمتصر لكل بعد من هذه األبعاد اخلمسة عرضت من قبل  الطالبوفيما يلي عزيزي        

(Handy Acronym), وهي : ومتثل أو تعكس أغلب مسات الشخصية- 
 العالية،وهذه الشخصية تتمتع بيقظة الضمري احلي وبالقيم واألخالق  :متعة بالضمري احليتالشخصية امل  -1

وميكن االعتماد عليها والركون  اآلخرين،وليتها جتاه وتشعر مبسؤ الغري،سة تصرفات تؤذي وختاف من ممار

ه الغري وال تضع حسابًا وعكس هذه الشخصية هي الشخصية اليت ال تشعر باملسؤولية جتا احلاجة،إليها عند 

 لآلخرين.
وتوصف هذه الشخصية بأنها الشخصية الودودة أو الدافئة أو  :الشخصية احملبوبة ) املقبولة لدى اآلخرين(  -2

 باآلخرين،واالهتمام  والتعاون، ياشة،اجلوالعاطفة  والطيبة، األخالق،ة وتتسم بصفات عدة منها دماث احملبوبة،

 سريعة الغضب واالنفعال والتهجم على الغري. املتعاونة،ويقابلها الشخصية العدوانية غري  هلم،وتقديم العون 
 اهلادئة،لشخصية وتقابلها ا والعدوانية،وتتسم هذه الشخصية بالقلق واحلزن والكآبة  :الشخصية العصبية  -3

 .اجلياشةورابطة  املتزنة، اآلمنة،
وهذه الشخصية تتصف بدرجة عالية من  :ات واألفكار اجلديدة(ربالشخصية املنفتحة )االنفتاح على اخل  -4

اليت ويقابلها الشخصية  الغري،وحب التغيري واالستفادة من خربات وافكار  والتعلم، االطالعوحب  املرونة،

 وانفتاح حمدود لألفكار اجلديدة وبثبات على الوضع احلالي. للتغيري،واملعارضة  اجلمود،تتصف بصفة 
وتكثر من  وودودة،ومنطلقة  اجتماعية،وهذه الشخصية تتصف بأنها شخصية  :الشخصية املنبسطة  -5

ويقابلها الشخصية اليت تتمتع باهلدوء واخلجل واحلذر  الشيء،وتتسم باإلحلاح يف احلصول على  الكالم،

 والشعور بالراحة عندما تكون منفردة بنفسها.

 

  Myers Briggs صنيف الشخصية عند مايرز برجست  4-1

ها وإدراكها نا على أساس األسلوب الذي يتبعه الفرد يف مجع املعلومات وتشغليف الشخصية هصنيت مت        

 : وذلك كما يأتي وحتليلها املعلومات واختاذ القرار
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  س:واحلداإلحساس  -1

, ك وحتليل املعلوماتوتشغيل وإداراع يف مجاحلسي ن يعتمدون األسلوب فراد احلسيون هم األفراد الذياأل       

جلمع احلقائق املفصلة  ًاسلوبًا منظمأ, ويستخدمون ويفضلون مجع املعلومات من خالل استخدام حواسهم اخلمس

 . ردةء اجمل, وينفذ صربهم من النظريات واألشيا, ومييلون اىل التعامل مع األشياء الواقعية وامللموسةوالدقيقة

هم يعتمدون يف مجعها على أدلة والتخمني جلمع املعلومات فإناحلدس فراد الذين يعتمدون على ويف املقابل فإن األ

, ومثل هؤالء ـل من كثرة التفاصيلملل, ومييلون اىل تفضيل النظريات ويشعرون باهلامذاتية وعلى احلدس واإل

 .يكون من السهل عليهم حل املشاكل

  والشعور :التفكري -2

, وتزن األدلة قرارقلي يف تقييم البدائل وصناعة التعتمد األسلوب العالتفكري الشخصيات اليت تتسم بصفة          

ى أساس املنطق فراد واألحداث واحلياة بشكل عام علوتصدر األحكام عن األ , عاطفيةعية وغري بطريقة موضو

و وقد تهمل األخذ يف والتحليل واالستنتاجات احملققة أكثر منها على أساس العاطفة والقيم والدفء الشخصي

 ين.قيم ومشاعر اآلخراالعتبار 

  راك :احلكم واإلد -3

و ويستمتعون باالستحواذ على صناعة القرار دون لون إصدار وتوجيه األوامر لآلخرينيفضفراد بعض األ       

 .فسو وتتصف شخصايتهم باحلزم واحلسم والثقة بالنك اآلخرينإشرا

ف مع الظروف , وأكثر قدرة على التكية وانفتاحًاتعد أكثر مرونراكية اإلدويف املقابل فإن الشخصية 

عد شخصية غري , وتن تتخذ القرار أو تصدر احلكم, وترغب دائمًا يف مجع املزيد من املعلومات قيل أالبيئية

 درة على رؤية وتقدير جوانب املشكلة, وترحب دائمًا باملعلومات اجلديدة., وقاحتكمية

  االنطواء / االنفتاح -4

ن أخذ الظروف اىل صناعة القرار بطريقة مستقلة دومييلون االنطواء ذين يتصفون بصفة ال األشخاصأن      

بعيدًا عن , ويفضلون العل منفردين واجلدية يف العملء باهلدو, ويتميزون يطة ) اىل حد ما ( بعني االعتباراحمل

 م.حد أثناء قيامهم بأعماهلعهم أيرغبون يف أن يقاط يًا والجتماعأالتحفظ ب, ويتصفون اآلخرين

, األحداثراد أو ( فيتميزون باالنفتاح على البيئة احمليطة بهم, سواء األف ) املنبسطونحتون املنف األشخاصأما 

 , ويفضلون العمل مع اآلخرين., وهم منفتحون اجتماعيًاور مع اآلخرينت بالتشاويسعون اىل اختاذ القرارا
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 بالوظائف( الشخصية واختيار الوظيفة )مقابلة الشخصية  5-1

حتى تتحقق الفائدة من معرفة ودراسة صفات الشخصية للفرد العامل يف منظمة ما, فإنه جيدر بإدارة املنظمة        

 أن تتناول طبيعة العالقة بني الصفات الشخصية للفرد والوظيفة اليت تشغلها.

والوظيفة اليت يشغلها  حيث أشارت الدراسات إىل أن وجود انسجام وتناغم بني الصفات الشخصية للفرد املوظف,

, لذلك البد للمنظمة أن تراعي هذا الفرد يؤدي غالبًا إىل توليد الرضى الوظيفي وإىل اخنفاض معدل ترك العمل

ذلك عند اختيار املوظف لشغل وظيفة معينة, حبيث تراعي وجود التفاعل واالنسجام بني الصفات الشخصية للفرد 

(, مزيدًا حول هذه النقطة, وهي عالقة شخصية الفرد بالوظيفة اليت 1-2دول يعطينا )والوظيفة اليت يشغلها, واجل

 يشغلها.

 (1-2جدول )

 عالقة شخصية الفرد بالوظيفة اليت يشغلها

 الوظائف المناسبة خصائص بيئة العمل صفات الشخصية نمط الشخصية

 : الواقعي

دية التي تتطلب فضل األعمال الماي

 المهارة والقوة والتنسيق

 

 عملي/ مادي/ مستقر/ خجول

التفاعل مع  اليدوي، العمل 

االهتمام بالنتائج  اآلالت، 

 المادية

مهندس  ميكانيكي، فني 

خطوط اإلنتاج  ميكانيكي، 

 منظف مالبس التجمعية، 

 : المحقق

التفكير يفضل األنشطة التي تتضمن 

 والتنظيم والفهم

حب  التحفظ،  االصالة،  التحليل، 

 واالستقاللية االستطالع، 

 االكتشاف، العمل يتطلب حب 

 المعلومات، جمع وتحليل 

 وحل المشاكل

مراسل  رياضيات،  اقتصادي، 

طبيب  صحيفة، جديد في 

 إحصائي نظم، محلل  أسنان، 

: يفضل األعمال الغامضة غير ن الفنا

 لتي تسمح باإلبداعالنمطية وا

 عاطفي،  الخيال،  اإلبداع، 

 مثالي حساس، 

عمل يشمل خلق وابتكار أفكار 

 ومنتجات جديدة

 مصمم،  ديكور، مهندس  صحفي، 

 رسام،  ومالبس، إعالنات 

 فنان موسيقي، 

: يفضل األنشطة التي تشمل االجتماعي

 مساعدة وخدمة اآلخرين

 الصداقة، يحب  اجتماعي، 

يحب  متفهم،  متعاون، 

 الصحبة

ومساعدة  عمل يشمل خدمة

 اآلخرين والعمل ضمن فريق

عامل في جمعية ذات نشاط 

 مستشار،  مدرس،  اجتماعي، 

 مسوق ممرضة،  نفسي، معالج 

 : المغامر/ المقدام

يفضل األنشطة الخطابية حيث توجد 

 فرص للتأثير على اآلخرين

 للتأكيد، الميل  بالنفس، الثقة 

 للقوة، الحاجة  الحيوية، 

 اً االستبدادوأحيان الطموح، 

 اآلخرين، عمل يشمل قيادة 

تحقيق األهداف من خالل 

 اآلخرين

 عقارات، مكاتب بيع  محامي، 

 العامة، مختص في العالقات 

 سياسي

: يفضل األنشطة الواضحة  التقليدي 

والمنظمة والقائمة على أساس 

 قانوني

ملتزم  االخرين، محل ثقة 

غير  كفء،  عملي،  بالنظام، 

 مرونة ضعيفة خيالي، 

عمل يشمل معالجة بارعة 

ومنظمة للبيانات 

 والمعلومات

ماسك  بنك، موظف  محاسب، 

 آمين صندوق دفاتر، 

 حمددًا أهم صفاتها ؟ الشخصية،ما مفهوم 
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 المؤثرة في تكوين الشخصية والعواملالمحددات   6-1

ضع سؤااًل مهمًا, وهو ماهي عزيزي القارئ بعد أن تناولنا مفهوم الشخصية وأنواع الشخصيات, جيدر بنا أن ن       

 العوامل أو احملددات اليت تشكل وتؤثر يف صياغة وتكوين شخصية الفرد؟

إلجابة على هذا السؤال نقول : إن شخصية الفرد تتشكل نتيجة تأثرها بثالثة عوامل وسنتناوهلا بشيء من ل

 -اإلجياز على النحو اآلتي :

تلعب الوراثة دورًا مهمًا يف حتديد وصياغة شخصية الفرد, والوراثة تشري إىل تلك العوامل واحملددات  :الوراثة -1

اليت يرثها الفرد من أبوية وهو جنني يف بطن أمه, ومن هذه العوامل أو الصفات اليت يكتسبها )الصفات( الوراثية 

الفرد من أبوية وهو مازال جنينًا يف بطن أمه اجلنس: )ذكر أو انثى, الطول: قصري, متوسط, طويل, شكل الوجه: 

والذكاء(, وقد وجد أن هذه العوامل تؤثر يف صياغة  دائري, طويل, املزاج الشخصي, اللون, االتزان البيولوجي,

 شخصية اإلنسان وبالتالي يف حتديد سلوكه.

ويقصد بالبيئة هنا كل الظروف اليت حتيط بالفرد منذ والدته, ومكونات البيئة اليت تؤثر على الفرد : البيئة -2

 ات.متعددة منها, األسرة, األصدقاء, األخوة, األقارب, العاد

أ وتواجه الفرد ويكون هلا تأثري ملموس على حداث املستخدمة اليت تطراملوقف هنا اىل األشري وي: وقفامل -3

 .الشخصية يف بعض جوانبهاتشكيل  إعادةي اىل ؤد, وقد تتهشخصي

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ني لشغل ة الشخصية عن اختيار املوظفأهم املزايا املرتتبة عن مراعاأذكر 

 الوظائف يف املنظمة
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 الذات مفهوم   7-1

ى فيها رة اليت يروهي الصو Self-Conceptامة يف دارسة الشخصية هو مفهوم الذات بعاد اهلمن األ       

, حيددان معًا من حنن وما سنكون عليه " و "ذاتي" حيثأنان هذا املفهوم من بعدين هما ", ويتكوالفرد نفسة

 .معنا مفهوم الذات يف كل مناسبة اجتماعيةأهمية هذا املفهوم من أننا حنضر تتبع 

, وهو مبين على اخلربات اليت متر بنا وكل ما إن الـــــــــ "أنا" متثل الصورة والتصور الذي حنمله عن أنفسنا      

" ذاتي " فهي النظرة للذات اليت نلمسها يف نظرة وسلوك اآلخرين , وبينما تعلمناه وقبلناه كجزء من أنفسنا

" ذاتي " , إن ظهر بها لآلخرين حبانب اعتقادنا لنظرة اآلخرين لنا تكون ن, إن األساليب املختلفة اليت وناحن

"ذاتي " تكون عنصرًا هامًا يف تقرير السلوك فكلما كان هناك  " أنا " و واإلنسجام بني  االتفاقدرجة 

نا املتوقع سوف يكون و وسلوكخريناآلبانسجام وتوافق بعالقتنا لما نتج عنه ذاتي " ك " أنا " و "انسجام بني 

 .خرونأنفسنا فيها وكذلك الطريقة اليت نتوقع أن يرانا فيها اآلنرى منسجمًا مع الطريقة اليت 

النفسي , مما ينتج ن عدم التوافق يف التوقعات وزيادة القلق الف فسنتج عأما إذا كان هناك قدر من اإلخت      

, أو لتناقضا هذا التعارض أو اخرين الذين أوجدوتقييم الذات وتقليل االتصال مع اآل إعادةعنه اللجوء اىل 

  ج من هذا القلق النفسي.نزعاج الناتالتعود على قبول اإل
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 كلية الكوت اجلامعة   
 قسم إدارة األعمال 

 املرحلة الثانية  
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 املقدمة

انطالقًا من أن علم السلوك اإلنساني الذي اشتق جذوره  وأصوله من ثالثة روافد أساسية هي علم النفس        

فإن احملددات األساسية هلذا السلوك قد اشتقت من تلك العلوم, ففيما يتعلق  يوعلم االجتماع وعلم األنثروبولوج

باحملددات الفردية )كاإلدراك, والدافعية, الشخصية, التعلم( فقط اعتمدت على علم النفس, أما احملددات 

القانون, االجتماعية )كاجلماعات( فقد اعتمدت على علم االجتماع, واحملددات احلضارية )كالثقافة, اللغة, 

    القيم( اعتمدت على علم االنثروبولوجي وهي حمور اهتمام الفصل احلالي.

 

 الفصل   اهداف
 بعد انتهائك من دراسة هذا الفصل جيب أن تكون قادرًا على أن : الطالبعزيزي 

 التعرف على مفاهيم الثقافة التنظيمية، القيم، االجتاهات. -1

 .بعض القيم الثقافية التنظيميةتبني  -2
 .كيف يتعلم العاملون ثقافة املنظمة اليت يعملون بها -3
 .أنواع القيمتوضح  -4
 .عناصر ومكونات االجتاهات -5

  :من النقاط األتية   القيم واالجتاهات-الثقافة التنظيمية   بعالسا يتكون الفصل
 مفاهيم الثقافة التنظيمية، القيم، االجتاهات. -1
 بعض القيم الثقافية التنظيمية. -2
 .كيف يتعلم العاملون ثقافة املنظمة اليت يعملون بها -3
 .أنواع القيم -4
 .عناصر ومكونات االجتاهات -5
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 الثقافة التنظيميةمفهوم   1-1

واليت متيز املنظمة عن  املنظمة،هي جمموعة القيم واملعتقدات والرموز املشرتكة اليت ميتلكها أعضاء        

 املنظمات األخرى.

        بعض القيم الثقافية التنظيمية 1-2

اآلن بشييء االختصيار والتبسييط بعض من القيم الثقافية التنظيمية لعديد من املنظمات ث كثن من  اولتنن       

 الدول واليت تشمل:

 

         قيم التوظيف الدائم أو التوظيف لفرتة حمدودة -1

والذي بدوره يوفر  احلياة،أي ثقافة الوظيفة مدى  للعاملني،هناك منظمات تسودها ثقافة التوظيف الدائم        

 املنظمات،وهذه الثقافة سائدة ث العديد من  للمنظمة،ويوجد الوالء واالنتماء  للعاملني،االستقرار الوظيفي 

وهناك منظمات تسودها قيم  وثقافة التوظيف لفرتة حمدودة من الزمن.   حبيث أن  اليابانية،وبالذات املنظمات 

وهناك منط ثالث من املنظمات يتم  أخرى،العامل ال يبقى إال فرتة حمدودة ث املنظمة ثم ينتقل بعدها إىل منظمة 

 وظيف لفرتة طويلة لكنها حمدودة بزمن معني.فيها الت

        قيم تقييم العاملني وترقيتهم -2

)الكيفي(, مبعنى أن عملية التقييم للعاملني فيها وعي نهناك منظمات تسودها ثقافة التقييم البطيء وال       

ال تتم خالل فرتة قصنة من التوظيف )سنة مثاًل(, وإمنا تتم بعد مرور عشر سنوات من التحاقه بالوظيفة وعلى 

 ضوء هذا التقييم تتم الرتقية بعد إجراء املقابالت مع العديد من األفراد الذين هلم عالقة بالعامل املرشح للرتقية,

وتعتمد هذه الثقافة ث التقييم على مبدأ أن العامل اجليد ال ميكن أن يربز ث السنوات األوىل للتعني, وهذه 

الثقافة سائدة ث املنظمات اليابانية, وث املقابل توجد منظمات تقوم على ثقافة التقييم السريع, وتركز على 

فة تشجع على التفكن قصن املدى بني املدراء العاملني, الرتقية بناًء على معاين كمية ث األداء, وهذه الثقا

وهناك منظمات حتاول أن توافق بني الثقافتني, وبالتالي فإنها تركز على التقييم البطيء )وليس طويل املدى أو 

 السريع(, والتقييم النوعي وليس الكمي.

 املسار الوظيفي -3

يقصد باملسار الوظيفي هنا جمموعة الوظائف اليت يشغلها الفرد خالل حياته العملية ث املنظمة, فهناك        

غرض إعطاء العامل منظمات تقوم ثقافتها على أساس إتاحة الفرصة للعاملني لديها للتنقل بني خمتلف الوظائف, ب

فرصة اكتساب مهارات جديدة إضافية, ما يؤدي إىل سهولة إحالل موظف مكان آخر عند احلاجة, كما هو 

احلال ث املنظمات اليابانية اليت تتبنى ثقافة املسار الوظيفي العريض والواسع, وث املقابل توجد منظمات تتبنى 

لعامل ث وظيفة واحدة لفرتة زمنية طويلة, كما هو احلال ث ثقافتها الرتكيز على التخصص الضيق, أي بقاء ا

 املنظمات األمريكية, وهناك منط آخر من املنظمات تتبنى املسار الوظيفي الوسط.

 



ك التنظيمي                                                                       بعلسااالفصل  سوي .م                                           السلو  م علي سعد المو

 
 

3 

  أسلوب صناعة القرار -4

 واإلمجاع, املعلومات،وتبادل  اجلماعية،هناك منظمات تقوم وفق ثقافتها ث صناعة القرار على املشاركة        

كما هو احلال ث املنظمات اليابانية, وث املقابل هناك منظمات تقوم وفق ثقافتها ث صناعة القرار على أساس 

 تفرد املدير بالقرار, وعدم إعطاء فرصة لآلخرين بإيداء آرائهم ومقرتحاتهم.

 املسؤولية  -5

وهذا يعد نتاجًا طبيعيًا للقيمة الثقافية  اجلماعية،هناك منظمات ثقافتها السائدة هي االلتزام باملسؤولية        

يتحملوا  باعتبار أن كافة املعنيني قد وافقوا على القرار وتبنوه, وبالتالي البد أن مجاعي،املرتبطة القرار بأسلوب 

وهناك منظمات يتحمل  مجيعًا املسؤولية عن نتائج القرار, وهذا النمط من الثقافة ميارس ث املنظمات اليابانية.

 وهذا عائد إىل أن صناعة القرار تقوم على أساس فردي وليس مجاعيًا. مبفرده،فيها الفرد املسؤولية 

  ثقافة إدارة اجلودة الشاملة -6

اجلودة الشاملة بدأت متارسها الكثن من املنظمات, وتشمل هذه الثقافة الرتكيز على املستهلك, وال يقصد        

داخلني أيضًا, وهم الوحدات الداخلية التنظيمية, به املستهلك اخلارجي فحسب, وإمنا ميتد ليشمل املستهلكني ال

كاألقسام واإلدارات أو األفراد, فاإلدارات واألقسام داخل املنظمة ينظر إليها على أنها مورد ومستهلك ث نفس 

الوقت, فالقسم الذي يقوم بعمل معني يعد مستهلكًا للقسم الذي يسبقه وموردًا للقسم الذي يليه, والرتكيز 

, والوقاية من األخطاء قبل حدوثها, Resultsبنفس درجة الرتكيز على النتائج  Processيات على العمل

وإشعار األفراد بالثناء واالمتنان مقابل جهودهم, واختاذ القرارات بناء على احلقائق, مما يتطلب وجود جهاز 

معلومات عن النتائج احملققة, وهنا تلعب ء لنظم املعلومات باملنظمة, والتغذية العكسية, أي احلصول على وكف

 االتصاالت دورًا رئيسيًا ث املنظمة.

 

 كيف يتعلم العاملون ثقافة المنظمة التي يعملون بها  1-3
 

 واألشكال،لم العاملون ثقافة املنظمة اليت يعملون فيها من خالل جمموعة من الطرق واألساليب يتع       

 -: وسنتناول فيما يلي األساليب وبشكل خمتصر

         القصص -1

هي عبارة عن وصف لألحداث املهمة اليت حدثت ث حياة شخص أو جهة ما, وسرد ورواية القصص املاضية و       

اليت توضح وتبني ما قام به مؤسس أو مؤسسو الشركة أثناء فرتة التأسيس, وهي متثل وسيلة مهمة يستقي 

قصص اليت تروي الصعوبات ويستلهم منها العاملون ثقافة وقيم املنظمة اليت يعملون بها, ومن األحداث وال

والتحديات اليت واجهها املؤسسون, وكيفية تعاملهم معها وجتاوزهم هلا, وأساليب تعاملهم مع العاملني والعمالء 

كونها  فيها،واجملتمع بشكل عام. وهذه القصص متثل أيضًا قوة كبنة ث نقل ثقافة املنظمة لألجيال املتعاقبة 
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وتربط احلاضر  عملة،ما ينبغي هلم  كبن،وحتدد العاملني بوضوح  املاضي،متثل واقعًا حقيقيًا مورس ث 

 وتعطي شرعية لكثن من التصرفات احلالية. باملاضي،

           الطقوس -2

ومن أمثلتها الكيفية  مرة،الطقوس عبارة عن أشياء روتينية متارس بشكل منتظم وبنفس الطريقة ث كل        

وأسلوب التحية اليت يقابلون بها, وأوقات أداء الفروض الدينية, والفرتة الزمنية  املنظمة،اليت يستقبل بها الزوار ث 

 احملددة لتناول الطعام.

           االحتفاالت -3

وتشمل التكريم العام للعاملني, أو  معينة،وهي عبارة عن أنشطة خمططة تقام بشكل خاص ث مناسبات        

 قوس.االحتفال بإنتاج منتج جديد, أو إبرام عقد جديد, وتعترب أكثر رمسية من الط

          اللغة املتداولة ث املنظمة -4

وبالتالي تعترب وسيلة مهمة  السائدة،منط اللغة املتداولة أو السائدة ث املنظمة تعرب وتعكس ثقافة املنظمة     

واستخدام مفردات  البعض،: أسلوب حتية العاملني لبعضهم  ومن األمثلة على ذلك لنقل وتعلم ثقافة املنظمة.

 معينة من قبل املدراء ث تعاملهم مع العاملني.

         ملادية الرموز ا -5

ومن األمثلة على ذلك تصميم أو ختطيط  معينًا،عبارة عن مفردات يعتقد الناس أنها تعكس فكرة أو توجهاً        

وأسلوب اللبس ث  املكاتب،أنواع األثاث ث  للمدراء،أنواع السيارات اليت تعطى  معني،مقر الشركة بشكل 

 كل هذه الرموز تعطي العاملني انطباعًا )فكرة( عن ثقافة املنظمة السائدة. املنظمة،

 

 ية القيم التنظيميةماه  2-1

لكن من الصعوبة مبكان القول أن  بالقيم،لكل انسان له معتقد يؤمن به ويلتزم فيِه واليت يعرب عنها        

 وذلك الرتباطها باألفراد. القيم،هناك تعريفًا موحدًا ومقبواًل ملفهوم 

والقيم يقع االفراد احيانَا ث خلط  واالجتاهات،فاألفراد خمتلفون ث امور كثنة كاألدراك والشخصية 

 مفاهيمي بني مفهوم القيم واالجتاهات.

 مفهوم القيم  2-2

تعرف القيم بأنها جمموعة املعتقدات الثابتة نسبيًا حيملها الفرد )أو اجلماعة أو اجملتمع(, ويعدها مهمة,        

كما تعرف  اجليد من السيئ واملقبول من املرفوض ث السلوك.ويلتزم بها, وحتدد له عادة الصواب من اخلطأ و

 بأنها املعتقدات اليت يعتقد اصحابها بقيمتها ويلتزمون مبضامينها.

 والقيم تؤدي دورًا مهمًا ث حياة الفرد واملنظمة واجملتمع عامة :

 للسلوك, بل وأحيانًا املنشئ له.فالقيم متثل احملرك واملوجه األساسي للسلوك, فهي الدليل واملرشد  -1
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القيم متثل املعاين اليت من خالهلا حيكم الفرد واجملتمع على مدى صواب وخطأ التصرفات واملواقف اليت  -2

 تصدر عن اآلخرين.

 أنواع القيم  2-3

هناك تصنيفات عدة للقيم, إال أن أكثر هذه التصنيفات شيوعًا هو التصنيف الذي قسم القيم إىل ست        

 -جمموعات رئيسية هي :

من خالل استخدام الطرق العقالنية  حدوثها،وهي القيم اليت تهتم باكتشاف احلقائق وأسباب :  القيم النظرية -1

 وتظهر هذه القيم بصورة واضحة عند الفالسفة والعلماء. البحث،واملنطقية ث 

فهي تركز على قضيايا مثل التكلفة  االقتصيادية،وهي القيم اليت تهتم أسياسيًا باجلوانب :  القيم االقتصادية -2

 كل أوضح عند رجال األعمال.وتظهر هذه القيم عادة بش واخلسارة،والربح  والعائد،

سواء أكان اجلمال ث الشكل أم  حوهلم،أصحاب هذه القيم مييلون إىل كل مجيل موجود   :القيم الجمالية -3

 اصة منهم الشعراء واملبدعون ث خمتلف اجملاالت.خ واجلمال،وتظهر عند كل من يتذوقون اإلبداع  املضمون،

قات صداقة مييل األفراد الذين حيملون هذه القيمة إىل تكوين عالقات اجتماعية وعال: القيم االجتماعية -4

وتوجد هذه القيم عند  الناس،ويتصفون بصفات العطف واحلنان وتقديم العون لآلخرين وحب  الغن،جيدة مع 

 الكثن من الناس.

وتوجد  والسيطرة،وتركز هذه القيم على حب امتالك القوة والتأثن على الغن وحب النفوذ :  القيم السياسية -5

والسياسيون يعدون أكثر ارتباطًا  فيهم،عادة لدى األفراد الذين ميتلكون القدرة على توجيه اآلخرين والتأثن 

 بهذه القيم.

واالميان بوجود حياة أخرى يتحقق  الكون،وخبالق  بالغيب،ويقصد بها ميل الفرد إىل االميان :  القيم الدينية -6

 يطرة على العامل, وهذه القيم موجودة عند كل ذي فطرة سليمة.وبوجود قوة قادرة على الس للجميع،فيها العدل 

إن هذه القيم اليت حتدثنا عنها بإجياز توجد لدى مجيع األفراد, غن أن ترتيب وجودها وااللتزام بها خيتلفان        

ًا هرميًا, من فرد إىل آخر حسب قوتها وضعفها لدى الفرد, فلكل فرد سلم قيمي خاص به, ترتب فيه القيم ترتيب

حبيث أن القيم اليت حتتل املراكز األوىل ث سلمه القيمي تكون هي املوجهة واحملددة لنمط سلوكه الرئيسي, 

 ( يوضح ذلك.1-1) والشكل

 

 

 

 

 

 

 
 القيم املوجهة لسلوك الفرد حبسب ترتيب وجودها لدى البعض( 1-1شكل )
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 وم االتجاهاتمفه  3-1

تعترب االجتاهات من العناصر املهمة املؤثرة ث سلوك الفرد ودوافعه, وبالتالي تعد معرفة اجتاهات العاملني        

املنظمة من االمور الضرورية ألن األفراد العاملني يكون هلم اجتاهات معينة حنو العمل وحنو رؤسائهم وحنو ث 

 فلسفة وسياسة املنظمة ث تنفيذ مهامها, فاالجتاهات هي احملرك لدوافع االفراد ث املنظمة.

 

 مكونات االتجاهاتعناصر و 3-2

 : بشكل عام االجتاه يتكون من ثالثة عناصر أو جوانب هي

 االنفعالي  / العنصر العاطفي -1

الشعور السليب أو اإلجيابي جتاه شخص أو حدث أو موضوع معني, أي يعرب العنصر العاطفي من االجتاه عن        

يتضمن مشاعر وعواطف الفرد حول الشيء أو الفرد أو املوضوع االخر, سواء كان هذا الشعور سليبًا أو  أنه

ثالثة, وجتدر اإلشارة هنا إىل أن االجتاه يشن أساسًا إىل هذا اجلزء أو العنصر الشعوري من العناصر ال إجيابيًا.

 وهذه املرحلة تعد األكثر خطورة ث عملية االجتاه.

 العنصر المعرفي  -2

ويشن إىل املعلومات واملعتقدات اليت حيملها الفرد حول األشخاص أو األساليب أو األحداث أو األفكار       

 األخرى, واليت يكون الفرد اجتاهًا حنوها.

 الجانب السلوكي  / العنصر -3

ر العاطفي يقود إىل خمرجات سلوكية, والعنصر السلوكي لالجتاه يشن إىل الشعور الناتج عن العنص       

 الرغبة ث السلوك بطريقة معينة باجتاه شخص أو شيء ماء.
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