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المقدمة
املقدمة:
مل تكن القضااي االجتماعية من األمور اليت تشغل أذهان علماء النفس حىت مطلع القرن العشرين ،وكان تركيز علم النفس
ينصب على ما يسمى ابلفرد االنساين ،أما دراسة سلوك هذا الفرد يف اجلماعة والعالقات الوثيقة اليت تربطه مبجتمعه ،والتأثري املتبادل
بني الفرد واجلماعات فقد كانت من األمور اليت جتلب اهتمام خمتصني آخرين مثل علماء التاريخ ،االجتما ،،اضحضار ،،وعلماء
السياسة .ولعلماء هذه الفرو ،فضل كبري علينا حنن السيكولوجيني يف فهم كثري من اجلوانب املعقد ،اليت تساهم هبا العوامل االجتماعية
واضحضارية يف تشك يل السلوك ،وتطور الشخصية اإلنسانية هلذا سرعان ما تبلور اجتاه اجتماعي ينظر لإلنسان بصفته انعكاسا جملتمعه
الكبري مبا يتضمنه من مؤسسات وتقاليد وقيم وأفكار وتكنولوجيا ،وأسرته املباشر ،وعالقاته الشخصية ابآلخرين يف مواقف اجتماعية
خمتلفة .وهكذا أخذ علم النفس يويل اهتماما لتلك القضااي حماوال رسم حدود واضحة بني جوانب السلوك اليت تورث بفعل قوانني
الوراثة واالستعدادات العصبية والبيولوجية ،وتلك اليت تكتسب بفعل التعلم االجتماعي والتفاعل مع اآلخرين ،وتبلور ما يسمى بعلم
النفس االجتماعي .هذا العلم حسب ألربت ( )5891أصبح ختص صا رئيسيا يف علم النفس تقوم عليه فرو ،تطبيقية مثل اإلعالم
والرأي العام ،وعلم النفس التنظيمي والصناعي ،واضحرب النفسية ،وعلم النفس الديين والدويل ،وظواهر االنتحار ،وعلم اإلجرام
واألسر ،،وبعض أنوا ،العال ج النفسي ،وعلم النفس املدرسي .ومن جهة أخرى فعلم النفس االجتماعي ليس رجرد فر ،من علم النفس
العام ،ولكنه يشكل أساسا لفهم الظواهر النفسية يف كافة التخصصات الرئيسية أيضا ،فال يوجد شخص يعيش مبفرده يف عزلة عن
اآلخرين بشكل كامل .فالواقع أن كل شخص يف هذا العامل يعيش يف وسط اجتماعي يؤثر يف كل سلوكياته مهما كان يبدو يف الظاهر
خصوصيا وبعيدا عن ذلك الوسط كاألحالم ،واخليال ،والدوافع ،وعادات النوم والطعام ،وكلها سلوكيات تنبع من الواقع االجتماعي
وهتدف إىل التأثري فيه ،مما يدعوان للقول أبن علم النفس ال ميكن إال من خالل علم النفس االجتماعي.
وإذا ما أسقطنا هذا اجملال من االهتمام على حميط املنظمة جنده يتناول دراسة العالقة بني الفرد واملنظمة ،إضافة إىل
العالقات بني األفراد وعالقتها ابملهام واهلياكل التنظيمية ،وهو جوهر اهتمام علم النفس االجتماعي للمنظمات ،هذا املوضو ،الذي
سنتطرق له بشيء من التفصيل من خالل عرضنا جملموعة من احملاضرات إللقاء الضوء على العديد من املوضوعات اليت تساعد
املهتمني مبجال املنظمات ،وقد تناولت احملاضر ،األوىل مفاهيم ختص العلوم اليت هلا عالقة مباشر ،ابملوضو .،أما الفصل الثاين فقد
تناول دراسة السلوك اإلنساين داخل املنظمة وأهم املدارس والنظرايت اليت تطرقت هلذا املوضو .،وانقش الفصل الثالث مجاعات وفرق
العمل من خالل تعريضها وعرض النظرايت اليت اهتمت بدراستها .وعرضنا ابلفصل الرابع سيكولوجية العالقة بني الفرد واجلماعة أو
أ

المقدمة
كما تسمى ديناميات اجلماعة من حيث التعريف ،والنظرايت اليت اهتمت هبذا املوضو ،،وكذا تطبيق ديناميات اجلماعة يف املنظمات
وخاصة عالقتها ابإلنتاجية .أما احملاضر ،اخلامسة فتناولت التنشئة أو التطبيع االجتماعي التنظيمي ،حيث تناولنا التعريف ،النظرايت
اليت حبثت يف هذا املوضو ،،وكذا املراحل ،دور املنظمة ،اسرتاتيجيات الوافدون اجلدد .واحملاضر ،السادسة متحورت حول الثقافات
التنظيمية ،حيث تطرقنا للتعريف ،املستوايت ،األمهية ،اخلصائص ،وتغيري الثقافة التنظيمية .ويف األخري ،عرضنا موضو ،التغيري
التنظيمي أوال التعريف ،األسباب ،األهداف ،املصادر ،االسرتاتيجيات ،النظرايت املفسر ،لظاهر ،التغيري التنظيمي ،وأخريا مقاومة
التغيري التنظيمي.

ب

احملاضرة األوىل :مدخل مفاهيمي
احملاور:
مقدمة
.5علم النفس العمل و التنظيم
.2علم النفس االجتماعي
.3علم النفس االجتماعي للمنظمات

مدخل مفاهيمي

المحاضرة األولى
مقدمة:

من خالل ه ذا العرض التمهيدي سنتناول تعريف علم النفس االجتماعي وكذا علم النفس العمل و التنظيم ابعتبارمها ميثالن جوهر
مكوانت علم النفس االجتماعي للمنظمات ،على أساس أن هذا األخري يهتم بتوظيف مواضيع و اهتمامات علم النفس االجتماعي
يف حميط املنظمة ،و مبا أن املنظمة هي ميدان دراسة علم النفس العمل و التنظيم فالعالقة اليت جتمع هذه العلوم هي عالقة تداخل،
وعليه ارأتينا يف هذه احملاضر ،اليت متثل املدخل للمقياس ككل أن نتطرق بصور ،موجز ،هلذه العلوم.
.5علم النفس العمل و التنظيم:
يهتم علم النفس العمل و التنظيم بتطبيق مبادئ و أساليب علم النفس من أجل تعزيز القدرات البشرية يف مكان العمل ،كما يدرس
أنثري بيئة العمل و أساليب اإلدار ،على حتفيز العاملني و مدى رضاهم عن العمل و نسبة اإلنتاجية.
من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن العمل هو جوهر اإلهتمام ،العمل الذي مت تعريفه من خالل املعاجم أبنه ميثل اجلهد املبذول
هبدف القيام بشيء ،هذا التعريف يوضح أن القيام ابلعمل يتطلب توفري طاقة و أن هذه اجلهود وضعت يف خدمة حتقيق اهلدف.
هاتني اخلاصيتني غري كافيتني لتعريف العمل بطريقة مرضية حىت و إن مت توفرمها.هذا ما دفع ) levy.leboyer(1987إىل إضافة
خاصية اثلثة يرى أهنا ضرورية لتعريف العمل ،ويتعلق األمر"ابلضغوط واإلكراهات" اليت أتخذ العديد من املظاهر :أوال و قبل كل شيء
العمل هو عبار ،عن نشاط مفروض ألنه يوفر موارد ضرورية للعيش ،مث أنه يتم داخل إطار اجتماعي الذي يشكل ثقال على الفرد.إن
غالبية العاملني يتلقون تعليمات من قبل من هم أعلى منهم حسب التسلسل اهلرمي ،فحىت اضحريف الذي يبدو لنا يف الظاهر منعزل عن
هذه املمارسات هو يف عالقة مع البنوك ،الزابئن واملمونني ميارسون ضغوطات عليه.إذن ،العمل ميثل إجبار اجتماعي.فهو هبذا املعىن
حامل لضغوط معنوية و انفعالية.و انظالقا من هذه االعتبارات ،نعرف العمل كنشاط يعتمد على توفري الطاقة إلنتا ج شيء أو تقدمي
خدمات و هو مضغوط بسياق اجتماعي وتقين.
و علم النفس العمل و التنظيم الذي يهتم هبذه األنشطة قد تكون بشكل تطوري من خالل مراحل ،وكل مرحلة تتميز أوال بظهور
مستوى جديد للتحليل ،مث مبجاالت دراسة نوعية.
و أخريّا ،حىت و إن كان رجرد علم نفس تطبيقي ،فإن علم النفس العمل و التنظيم ينتج معارف قادر ،على الولو ج داخل تطبيقات جد
)(Leboyer, Huteau, Louche, 2001

متنوعة .
1

مدخل مفاهيمي

المحاضرة األولى

و علم النفس العمل و املنظمات هو أوال وقبل كل شيء علم نفس مما يعين أننا هنتم ابألفراد ابلدرجة األوىل ،أبنشطتهم ،وتصرفاهتم و
بتصوراهتم.

)(J.L Bernaut et Claude Lemoine, 2012, 1

من خالل هذا التعريف لعلم النفس العمل و التنظيم نستخلص أنه يدرس الفرد ،لكن إذا حتدثنا عن األنشطة والتصرفات والتصورات
الصادر ،عن الفرد ينبغي الرجو ،إىل البيئة ال يت تتلقى هذه العناصر أحياان ،كما قد تكون مولدا وحمفزا هلذه املكوانت الفردية أحياان
أخرى .واعتبارا هلذه العالقة املتبادلة بني الفرد و حميطه ،سنعرض رجاال علميا يتناول هذه املقارنة ويتعلق األمر بعلم النفس االجتماعي.
.2علم النفس االجتماعي:
يركز على دراسة السلوك االجتماعي و العمليات العقلية لإلنسان ،ويركز بشكل خاص على طريقة تفكري كل شخص يف اآلخر و
كيفية ارتباطهما ببعضهما البعض .و يهتم علماء النفس االجتماعيون بشكل خاص بردود األفعال اليت يبديها األفراد حيال املواقف
االجتماعية اليت يتعرضون هلا .وتتم دراسة هذه املوضوعات يف إطار أتثري اآلخرين على سلوك الفرد (مثل،اإلمتثال واإلقنا )...،و
تكوين الفرد للمعتقدات واإلجتاهات واألفكار النمطية عن األشخاص اآلخرين .هذا ،وجتمع املعرفة االجتماعية ما بني عناصر علم
النفس االجتماعي وعلم النفس املعريف من أجل استيعاب كبفية تعامل األفراد مع املعلومات االجتماعية وتذكرهم أو تشويههم هلا.
تكشف دراسة ديناميات اجلماعة عن املعلومات املتعلقة بطبيعة وإمكانية تفعيل وحتسني دور القياد ،وعملية التواصل وغريها من
الظواهر اليت حتدث –على األقل -على نطاق اجتماعي ضيق .يف السنوات األخري ،،ازداد اهتمام العديد من علماء النفس
االجتماعيني بعمليات القياس الضمنية والنماذ ج التوسطية وتفاعل الفرد مع املتغريات االجتماعية ومدى أتثريها على سلوكه.
أما فيما يتعلق بدراسة السلوك التنظيمي حتديدا من منظور علم النفس االجتماعي وديناميات اجلماعة فترتكز على دراسة كيف يعمل
الناس يف املنظمات املختلفة والعالقات القائمة بينهم .ويستخدم املديرون السلوك التنظيمي هبدف حتسني العالقات بني الناس
واملنظمات ،وحياولون خلق مناخ يكون فيه العاملون مدفوعني إىل العمل معا بفاعلية ،وكذلك اختيار العمال للعمل وتشجيع العمال
األكفاء عن طريق زايد ،أجورهم.مي كن أيضا االستفاد ،من دراسة السلوك التنظيمي يف حتسني ظروف العمل البيئية و االجتماعية،
وتغيري االجتاهات السلبية حنو العمل ،وتقوية ودعم املعايري اليت حتث على العمل واإلنتا ج.
كما ظهر أيضا أمهية املشاركة ودورها يف التغلب على مقاومة العاملني للتغيريات ،فالصناعة اضحديثة يف تطور مستمر سواء يف األساليب
التكنولوجية املرتبطة ابلعمليات اإلنتاجية أو يف األساليب اإلدارية ويرتتب على هذا التطور الكثري مما قد يؤثر يف اإلنتا ج كما و كيفا
2
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ويف عالقات العمل داخل املنظمة .فاألفراد يواجهون مواقف جديد ،تفرض عليهم أساليب جديد ،يف العمل ختتلف عن األساليب
السابقة .وهي مواقف قد يرتتب عليها القلق وعدم الشعور ابألمن وابلتايل قد يستجيبون هلا ابملقاومة إما بصور ،فردية أو مجاعية.
واملشاركة من األساليب اليت أوضحت البحوث قيمتها يف التغلب على مقاومة التغيري ،ويعين ذلك عمليا إختاذ اخلطوات الضرورية
ملساعد ،عضو اجلماعة على الشعور فعال أبنه عضو يف مجاعة ،و هتيئة الفرصة له للقيام بدور فعال و املشاركة يف إختاذ القرارات
وإشبا ،حاجاته.
تبني أيضا أمهية حتسني أمناط االتصال داخل املنظمات ،ألن ذلك يؤثر يف درجة جناح املنظمة يف حتقيق أهدافها اإلنتاجية ويف إشعار
أعضائها ابلرضا .واملشاركة يف املعلومات هي جوهر االتصال الفعال يف املنظمة الدميقراطية ،كما أن االتصال من أقوى األساليب يف
تعديل اإلجتاهات وخباصة يف التغلب على مقاومة التغيري يف أساليل اإلنتا ج و عالقات العمل.
(معتز سيد عبد هللا ،عبد اللطيف دمحم خليفة)588 ،589 ،2005،
.3علم النفس االجتماعي للمنظمات:
بعد عرضنا الهتمامات علم النفس االجتماعي يف إطار املنظمات نعود مر ،أخرى للحديث عن علم النفس العمل و التنظيم من
خالل حتديد موضو ،هذا األخري ،حيث قدمت الشبكة األوربية لعلم النفس العمل والتنظيم منوذجا جيمع كل مستوايت التحليل اليت
مر هبا تطور هذا العلم ،فحددت ثالثة رجاالت للبحث ترتبط مبظاهر خمتلفة للنشاط االنساين يف حميط العمل واليت تعرف بدورها علم
النفس العمل و التنظيم ،و تتمثل هذه املستوايت فيما يلي:
.5.3العالقة ررد(أو جمموع) واملهمة :و العناصر اليت يتم أخذها بعني اإلعتبار هنا هي :طبيعة املهمة ،الشروط املادية املتنوعة،
املواقيت ،اإلجناز ،األعباء اجلسدية و العقلية ،التعب ،تنظيم العمل وتكييف اآللة مع الفرد.
.2.3العالقة بني الفرد واملنظمة :ويتعلق األمر إبنشاء العالقة بني الفرد واملنظمة (التوظيف ،التنشئة أو التطبيع االجتماعي) ،تطور
الفرد (التكوين ،الدافعية ،االلتزام ،تطور املسار املهين) ،ابإلضافة إىل هناية مسار الفرد (الذهاب إىل التقاعد).
3.3العالقات بني األرراد وعالقتها ابملهام و اهلياكل(العالقات اهلرمية ،دينامية اجلماعة ،إختاذ القرار ،اهلياكل التنظيمية ،التعاون
والصرا.)،
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و حسب  Claude loucheميكننا اآلن حتديد موقع علم النفس االجتماعي للمنظمات ابلنسبة ملختلف مستوايت التحليل اليت
وضعتها الشبكة األوربية لعلم النفس العمل والتنظيم.
يقول  Fischerأن علم النفس االجتماعي هو "دراسة العالقات املعقد ،املوجود ،بني األفراد ،اجلماعات واملؤسسات داخل رجتمع
معني" .فهو يهتم أساسا ابلتصرفات االجتماعية اليت تندر ج يف إطار عالقة ابآلخرين وابهلياكل .نقول إذا أن املستويني الثاين و الثالث
اللذين مت متييزمها من طرف الشبكة األوربية لعلم النفس العمل والتنظيم وسبق وأن عرضنامها ميثالن اجملال املفضل لعلم النفس
االجتماعي للمنظمات(Claude Louche, 2012, 11, 12).
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السلوك اإلنساني داخل المنظمة

المحاضرة الثانية
مقدمة:

إن ضرور ،دراسة مفهوم السلوك اإلنساين تعود أساسا الرتباطه ابلسلوك التنظيمي الذي يعين سلوك الفرد داخل املنظمات ،وخاصة إذا
ما رجعنا إىل األهداف اليت تربز من دراسة هذا السلوك واليت ميكن حصرها يف :التعرف على مسببات السلوك اإلنساين ،التنبؤ
ابلسلوك وذلك من خالل معرفة مسببات السلوك ،والتوجيه والسيطر ،والتحكم يف السلوك من خالل التاثري يف املسببات.
ومن هنا تتضح لنا أمهية السلوك اإلنساين داخل املنظمة أو بتعبري آخر السلوك التنظيمي فهو يركز على فهم وتوجيه سلوكيات
وتفاعالت العنصر البشري ،والذي يعترب أهم عناصر اإلنتا ج يف املنظمة ،وجناح املنظمة مرهون بنجاح تفعيل العنصر البشري وحتسني
أدائه.
 -5تعريف السلوك اإلنساين:
عرف اضحسينة ( )9111السلوك اإلنساين أبنه رجموعة التصرفات والتعبريات اخلارجية والداخلية اليت يسعى الفرد عن طريقها ألن حيقق
عمليات األقلمة "األهداف" والتوفيق بني مقومات وجوده ومقتضيات اإلطار االجتماعي والبيئي الذي يعيش فيه.
والسلوك اإلداري يظهر يف بيئة حمدد ،،هي بيئة العمل ،وخيضع إىل قواعد ونظم وأصول متعارف عليها ،ولذلك مسي ابلسلوك
التنظيمي.
بينما يرى اضحسينة أن السلوك اإلنساين أييت يف بيئة أوسع وأرحب وهي غري حمدد ،إال بقواعد اجملتمع وأنظمته وأعرافه ككل.
وأكد ( )Davis et Newsroom, 1985أن مصطلح السلوك التنظيمي يطبق بشكل واسع على تفاعل العنصر البشري من
خالل مجيع أنوا ،املنظمات ،وأينما حيل األفراد مشاركني بعضهم البعض اآلخر يف شكل رمسي لتحقيق أهداف معينة ،لذلك هناك
تفاعل األفراد والتقنية واهليكل التنظيمي ،ويضيف  Davisأن هذه العناصر الثالثة تتأثر ابلنظام االجتماعي اخلارجي (البيئة العامة)
وهذا التفاعل للعناصر األربعة هو السلوك التنظيمي.
(عادل هادي حسني البغدادي ،هاشم روزي دابس العبادي)544 ،2050 ،
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 -2التطور التارخيي للسلوك اإلنساين:

إن الباحث يف التاريخ جيد أن حماوالت فهم السلوك اإلنساين داخل املنظمات هلا جذور اترخيية بعيد ،،ففي اضحضار ،الفرعونية مثال
وجد أنه كان هناك اعرتاف فيما بينهم بضرور ،االستما ،إىل شكاوي العاملني ،وال شك أن االستما ،يف حد ذاته يكون يف أحيان
كثري ،عالجا – ولو مؤقتا – لبعض العاملني.
وإذا طالعت التاريخ اإلسالمي ستجد أن اضحضار ،اإلسالمية قد اهتمت ابلسلوك البشري داخل املنظمات اهتماما ابلغا ،فأقرت مبدأ
التشاور مع املرؤوسني عند اختاذ القرار وهذا ما يسمى حاليا ابملشاركة يف اختاذ القرارات اإلدارية ،كما شجعت االتصال املباشر بني
الرئيس و املرؤوس ،كما أن مفاهيم اإلتصال اجليد ،كانت هلا رجاالت واسعة يف الدين اإلسالمي بشكل كبري.
وقد ظهر يف القرن السادس عشر منوذ ج حملاولة تفسري السلوك اإلنساين والتحكم فيه أال وهو النموذ ج امليكافيللي ،حيث وضع
ميكافيللي نظريته القائمة على أن سلوك الناس حمفوف بعدم الثقة والشك ،وأن األسلوب املالئم للسيطر ،على سلوكهم هو القسو،
واخلدا ،،أو أي وسيلة أخرى ميكن من خالهلا السيطر ،على هذا السلوك ،وقد أود ،ميكافيللي نظريته هذه يف كتابه الشهري "األمري"
والذي كان قد كتبه إلرضاء حاكم إحدى املدن اإليطالية ،شرح فيه كيف جيب أن يتصرف األمري الكفء ،وكان مبدؤه األساسي
"الغاية تربر الوسيلة" مبعىن أن أي وسيلة ميكن استخدامها ولو كانت غري نبيلة أو مشروعة طاملا أهنا ستوصل يف النهاية إىل هدف
نبيل ،إال أن ذلك ال مينع من استخدام أسلوب اضحوافز واملكافئات على أن يكون يف ظالل نظام الرد.،
(عادل هادي حسني البغدادي ،هاشم روزي دابس العبادي)541 -541 ،2050 ،
 -3تعريف املنظمات:
يف الواقع ،املنظمات تستقطب معظم األنشطة االنسانية ،وهي ترافق كل حيا ،األفراد :األمومة والطفولة ،حيث يرى الطفل النور،
املؤسسات الرتبوية ،دور العباد ،،اجليش ،املتجر ،املؤسسة ،اإلدارات املختلفة هي أمثلة ملنظمات ،وراء تنو ،هذه األمثلة جند مكوانت
مشرتكة تظهر هذه املكوانت يف جتمع أفراد الذي يطور أنشطة مدونة يف فرت ،زمنية ،الطابع اجلماعي للنشاط يرفق بتقسيم للعمل بني
األعضاء ،ومدعما مبيكانيزمات التنسيق ،ويتطلب استخدام املوارد املادية وغري املادية ويفرض تبادالت مع احمليط.
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يبقى من الصعب تعريف املنظمات أو ابألحرى توجد الكثري من التعاريف وما مييز هذه التعاريف تركيزها على مفاهيم اإلنسان وعلى
أنشطته املختلفة .نعرض تعريفني للمنظمة :تعريف يندر ج يف إطار االجتاه الوظيفي ،وآخر مستمد من اجتاه البناء االجتماعي.
()Claude Louche, 2012, 19
 -5-3االجتاه الوظيفي واملنظمة:
يعود مصدر االجتاه الوظيفي يف األصل إىل علم االجتما ،،وهو يرتكز على مسلمتني أساسيتني ومها :توجد وحد ،منظماتية مبعىن أن
كل نظام متكون من أجزاء مدرجة مع بعضها البعض بشكل جيد ،وأن كل نظام يعيش يف وضعية توازن مؤقتة ،أي أنه خار ج
تعديالت طفيفة يعيش القليل من التغريات ،إذن فاملنظمات تعرف كوحدات اجتماعية أو جتمعات إنسانية تشكلت وأعيد تشكيلها
()Etzioni, 1971, 14

بغرض حتقيق أهداف حمدد.،

يف هذا التصور ،ينبغي االنطالق من األهداف املرجو حتقيقها لفهم املنظمات ،املنظمة هي إذن أدا ،منطقية ،جهاز موضو ،يف مكانه
من أجل حتقيق األهداف ،هذه األهداف تكون مقسمة ومشرتكة ابلنسبة لكل األعضاء ،هذا التصور يبدو أكثر اندماجية.
االجتاه الوظيفي سيطر على التحليل التنظيمي بشكل كبري ،غري أن بعض املظاهر اليت عكست حمدوديته سامهت يف ظهور اجتاه بطابع
اجتماعي والذي قدم تعريف خمتلف للمنظمة.
 -2-3اجتاه البناء االجتماعي واملنظمة:
يرى أصحاب هذا االجتاه أن االجتاه الوظيفي لعب أدوارا عد ،من خالل إعطائه تصورا للمنظمة ،مسح بتنسيق األنشطة ،وبتقييم
اإلجنازات ،غري أن هذا التصور الذي جيعل من املنظمة جهازا منطقيا يدور حول هدف ميكن أن يكون حمل نقاش.
األهداف تكون أحياان واسعة ومتضاربة ،ميكن أن يكون هناك ال توازن بني األهداف املسطر ،واألهداف الفعلية ،فمثال تفكر يف
مستشفى الذي يكون من أهدافه دعم املرضى العقليني اجتماعيا ويسبب خلل يف الوسائل يتحول إىل دار حضانة بسيط ،مث قد
حيدث انتقال يف األهداف.
حسب  Etzioniمن بني األشكال املعتاد ،أكثر هي تلك اليت تقوم فيها املنظمة بعكس نظام األولوية بني أهدافها ووسائلها
لنفرض مجعية هدفها دعم البحث الطيب ،الوسيلة هي مجع التربعات ،نتحدث عن تبديل لألهداف إذا ما حتولت األموال إىل أولوية
اليت تدور حوهلا كل العملية ،مث إن مالحظة املنظمات تبني أن هناك اختالف يف األهداف حسب الوضعية داخل املنظمة ،ابإلضافة
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إىل االختالف الذي قد يكون بني األهداف الشخصية لألعضاء وأهداف املنظمة ،وأهداف مشرتكة وأهداف متعارضة .حيث أن
األشخاص هم الذين ميثلون هذه األهداف وليس املنظمات.
إذن ،هنا نتحدث عن تصور للمنظمة أقل اندماجية وأقل متاسكا ،فاملنظمة حسب  )5883( Friedbergاملنظمة مل تعد عبار،
عن آلة مسري ،بطريقة منطقية من طرف املديرية ،وإمنا هي نسق أفعال يتضمن عالقات تعاون أو تبادل أو صرا ،بني أفراد فعالني حول
()Friedberg, 1993, 67

اهتمامات متقاربة.

لدينا تعريفني خمتلفني للمنظمة ومها يندرجان ضمن اجتاهني خمتلفني (االجتاه الوظيفي واجتاه البناء االجتماعي) واألكثر من هذا أهنما
يعتمدان تصورين خمتلفني للسلوك اإلنساين.
فاألعمال املطور ،يف االجتاه الوظيفي تعتقد أن اإلنسان غري فعال ،حبيث أنه ال ميثل سوى قطعة من آلة مسري ،من طرف آخرين .يف
حني أن األعمال اليت تتم يف إطار اجتاه البناء االجتماعي تنظر لإلنسان على أنه فعال ،فهو الذي يعمل خيارات ،ويطور اسرتاتيجيات
داخل حميط من الضغوط واملوارد.
حناول اآلن عرض بعض املدارس الكربى وكذا استخرا ج االختالفات اليت تفرقهم فيما خيص تصور السلوك اإلنساين:
 املنظمة العلمية للعمل (اإلنسان االقتصادي). تيار العالقات اإلنسانية (اإلنسان االجتماعي). التحليل االسرتاتيجي (اإلنسان االسرتاتيجي). منوذ ج نظام األنشطة (اإلنسان متعدد النشاطات). -4نظرايت السلوك اإلنساين داخل املنظمة:
 -5-4مدرسة املنظمة العلمية للعمل:
تشكل املنظمة العلمية للعمل إطارا للوقاية والتحليل املطور من طرف  ،Taylorهذا األخري كان يف البداية عامال يف مؤسسة
ميكانيكية ،مث عرف تطورا سريعا يف مساره حيث حتصل على عد ،درجات متتالية يف رجال الرتقية ،من رئيس عمال ،إىل قائد ورشة،
إىل قائد ميكانيكي قبل أن يصبح مهندسا ،وهذا بعد متابعته لدروس مسائية ،إنه ال ميكن فصل مقاربة للمنظمات عن نسق أو حمتوى
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التطور ،فإذا حتدثنا عن املنظمة العلمية للعمل فقد تزامن ظهورها مع ظهور العمل ضمن طواقم كبري ،،وحماولة التخلي عن االنتا ج
الفردي الذي يت ميز ابلنشاط املستقل للعامل املؤهل ،القادر على التكيف مع مهام متنوعة مثل تنظيم عمله ،واختيار حركاته وأدواته،
واالنتقال ابملقابل إىل انتا ج اجملموعات ،هذا التصور الذي يرى أن املؤسسة قادر ،على وضع برانمج االنتا ج وتصريف أكرب عدد من
املنتوجات املتشاهبة على مستوى السوق ،مبعىن االرتقاء إىل املؤسسة الصناعية حيث يكون املصنع الكبري هو الشكل املميز لالنتا ج،
وهذا املوضو ،يتطلب مجع رأس املال ،التقدير االقتصادي مع تطوير التجهيزات الصناعية.
وقد كان  Taylorمنشغال مبا أمساه التسكع املنظم " "Flanerie Systématiqueخالل مشواره ،ووجد ثالثة أسباب هلذا
التسكع وهي:
 -9الفكر ،اليت ترى أن الزايد ،يف االنتا ج جتعل للمؤسسة حتيل العمال على البطالة.
 -2التنظيم السيء للعمل ،والذي جيعل املديرية جتهل الزمن احملدد والكايف النتا ج ما هو جديد.
 -3التجريب الذي خيص الطرائق املستخدمة ،والذي يؤدي بدوره إىل جعل العمال ال يعملون بطريقة فعالة.
وبناء على هذه املالحظات السلبية اليت استقاها من حميط العمل أخذ  Taylorواملنظمة العلمية للعمل على عاتقهما الدراسة
العلمية للشروط اليت يتم فيها العمل ،فهم يرون أن العمال يتعلمون من خالل مالحظة اآلخرين وهذا غري فعال ،إذ توجد طرائق خمتلفة
إلجناز مهمة ،من بني هذه الطرائق هناك واحد ،تعترب هي األحسن ولكن هذه األخري ،ال ميكن اكتشافها إال من خالل دراسة علمية،
وهلذا ترى املنظمة العلمية للعمل أن كل مهمة أتخذ بعني االعتبار عمليتني اثنتني ومها:
 -9الفكر ،،واليت هي عملية عقلية تسعى إىل حتديد كيفية تنفيذ عمل.
 -2التنفيذ أو اإلجناز والذي هو عملية يدوية.
وتعترب املنظمة العلمية للعمل هي الفكر ،على اعتبار أهنا هي اليت تتكفل بتوظيف الطاقم البشري يف عملية االنتا ج بصور ،فعالة ،من
خالل حتديد األسلوب الوحيد األحسن لتنفيذ أو إجناز عمل مع الفعالية األكرب ،هذا األسلوب ينحصر يف عاملي اضحركة والزمن،
حيث الحظ  Taylorمن خالل جتاربه يف الشركات اليت كان يعمل هبا ،إضافة إىل الدراسات امليدانية اليت قام هبا الزوجان فرانك
وليليان جيلربت واليت تناولت دراسة "اضحركة والزمن" ،حيث قاما مبالحظة أنوا ،اضحركات اليت يؤديها العامل يف عمله ووقت كل حركة،
مث حيددون بعد ذلك ما هي أنسب اضحركات اليت عليه أن يؤديها ليصل إىل أسر ،وأفضل أداء ممكن ،هذه اضحركات تدون يف قائمة
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لتصبح املعيار املعتمد ،فهذه الطريقة حسب املنظمة العلمية للعمل هو األجنع ألهنا تقتصد يف الوقت واجلهد ،حيث تسمح للعامل
أبداء أقل عدد ممكن من اضحركات وابلتايل حيافظ على جهده من جهة ،ويسر ،يف االجناز العتماده على هذا العدد القليل من اضحركات
من جهة أخرى ،لكن هذه الربرجة الثابتة ينبغي أن تدعم بتحفيز األجري ،وهذا التحفيز يكون يتمثل يف األجر ،وهذا األجر يكون
مرتبطا بصور ،مباشر ،بكمية االنتا ج ،وعليه يوضح اتيلور أنه ينبغي األخذ بعني االعتبار األمهية الشخصية للعمال الذين ينتجون أكثر،
يف إطار هذه النظرية نالحظ أهنا تتحدث عن اإلنسان االقتصادي  L’homme économiqueفهو يرى أن املنظمات تعيش
وفق نظام الرتتيب واالنسجام :وال شيء ميكنه أن خيل هبذا النظام الطبيعي ،ففي الواقع ال يوجد تعارض يف التصورات بني خمتلف
األعضاء داخل منظمة .مثال ،فيما خيص العالقة مديرية-أجراء يقول  Taylorأنه مع املنظمة العلمية للعمل املصاحل اضحقيقية للطرفني
هي نفسها ،إذ من املمكن إعطاء هلذا وذاك ما يريدان :للعامل أجورا ضخمة ،وللرئيس يد عاملة ،سوق جيد ،،فحسب املنظمة
العلمية للعمل العمل منظم يف إطار علمي ،والعلم يوفر نتائج ال جدال فيها وموضوعية وختدم اجلميع.
يقول  )23 ،2052( Claude Loucheبعد هذا العرض ،نستنتج فورا أننا هنتم ابإلنسان املنعزل وال نعطي أي مكان
للجم اعة ،واإلنسان مت النظر إليه من الناحية الفيزيولوجية فحسب ،كما مت تقييمه على أنه سليب ودون مشرو ،،حيث يكفي أن حندد
له اضحركات اليت عليه القيام هبا يف وقت حمدد ،ونقدم له أجرا يرتبط مبستوى االنتا ج حىت جنعل هذا األجري يعمل.
كما اعتربت هذه النظرية أن اإلنسان مثله مثل أي مورد آخر من موارد املنظمة من آالت وغريها ،وابلتايل جيب التحكم يف هذا املورد
عن طريق تصميم وظيفته وتدريبه وحتديد معيار علمي لقياس انتاجه ،هذا جبانب حتفيزه على العمل ابستخدام اضحوافز املالية.
(عبد الرزاق دمحم الديلمي ،2055 ،ص )239
وقد أدى هذا النقد إىل ظهور مدرسة جديد ،هتتم ابلعنصر البشري يف املنظمات ،وتعتربه إنساان اجتماعيا وليس فقط إنساان اقتصاداي.
 -2-4تيار العالقات اإلنسانية:
تطور هذا االجتاه بني اضحربني العامليتني يف إطار األحباث املمتد ،اليت قام هبا  Elton Mayoمبصانع  Hewthormeيف الفرت،
ما بني  9121و  Mayo .9132هو شخص أسرتايل األصل ومهاجر ابلوالايت املتحد ،األمريكية يف  ،9122كان Mayo
يشغل منصب أستاذ جبامعة  Harvardعندما شارك يف استثمارات للمجموعة الغربية للكهرابء ( Western Electric
 ، )Companyقامت هذه املؤسسة -حسب اجتاه اتيلور -بدراسة أتثري اإلانر ،على مردودية العمال ،حيث متت املقارنة بني
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رجموعتني ،اجملموعة األوىل كانت اإلانر ،فيها مستقر ،عند شد ،معينة ،واجملموعة الثانية مت فيها إدخال تغيريات على شد ،اإلانر ،هبدف
قياس التأثريات.
لكن النتيجة بينت أن االنتا ج تزايد يف كلتا اجملموعتني :األوىل والثانية ،وابلنسبة للمجموعة الثانية كان االنتا ج يتزايد ابلتساوي يف
الوضعيتني سواء عند التخفيف يف شد ،اإلانر ،أو الزايد ،فيها ،ومن مث كان االستنتا ج أن املتغريات املادية واليت كانت متمثلة يف اإلانر،
ال ميكنها تفسري هذه النتائج.
مث قاموا مبالحظة رجموعة من العمال تتكون من ستة أشخاص كانوا معزولني يف غرفة ومنشغلني برتكيب احملوالت اهلاتفية وكانت
املالحظة اليت مت رصدها هي الزايد ،املستمر ،يف مستوى االنتا ج واليت ال ميكن تفسريها ابملتغريات املادية اليت خضعت للتعديل (مد،
العمل ،الراحة) وإ هنا الرضا عن العمل ،جو اجملموعة واملشاركة كانت هي املتغريات ذات االثر واليت مت استنتاجها من الظواهر اليت
خضعت للمالحظة.
ويف األخري ،عرض  Etzioniنتائج الدراسات امليدانية اليت متت مبصانع  Hewthormeيف صور ،موجز ،وهي أن "مستوى
االنتا ج يكون خاضعا للمعايري االجتماعية وليس للقدرات الفيزيولوجية ،مبعىن أن املكافآت والعقوابت غري االقتصادية تؤثر بصور،
عميقة ،أي أن العمال ال يستجيبون بصفتهم أفرادا ،وإمنا ابعتبارهم أعضاء اجلماعة" ()Claude Louche, 2012, 24
إذن هذه النظرية تناقض املدرسة الكالسيكية من خالل افرتاضها أن اإلنسان كائن اجتماعي ،وهو يسعى إىل إنشاء عالقات أفضل
مع اآلخرين ،وأن أفضل صفة إنسانية مجاعية هي التعاون وليس التنافس ،وابلتايل اختلفت سياسات هذه النظرية عن سابقتها يف
التعامل مع العنصر البشري للسيطر ،على سلوكه ،فاجتهت هذه النظرية إىل القياد ،الدميقراطية ومشاركة العاملني يف اختاذ القرارات
ووضع أنظمة الشكاوي واالقرتاحات والرحالت واضحفالت االجتماعية.

(عبد الرزاق دمحم الدليمي)238 ،2055 ،

وعليه ،فهي ترى أن الفرد يف املنظمة يتفاعل مع أعضاء املنظمة ويتأثر سلكوه آبرائها ومعتقداهتا ،وأن شعور الفرد ابنتمائه هو الذي
حيفزه على البذل والعطاء.
ومن هذا املنطلق ،صار االهتمام داخل املنظمة يف تفسري سلوك الفرد يرتكز على دراسة اضحاجات النفسية واالجتماعية للفرد العامل،
وتزايد االهتمام مبشاعر األفراد وكذا الرتكيز على اضحوافز اجلماعية وأوضحت هذه النظرية أن العاملني يف املنظمة هلم أهداف وطموحات
قد ختتلف عن أهداف املنظمة وقد تتعارض معها.
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لقد جنحت هذه النظرية يف تشخيص وحتليل عوامل ومتغريات جديد ،مؤثر ،على سلوك الفرد يف املنظمة ،وأثبتت الدراسات امليدانية
والعلمية أمهية تلك املتغريات يف دراسة السلوك اإلنساين والعملية اإلدارية ،إال أهنا مل تقدر على حل املشكلة االنتاجية ،كما أهنا أفرطت
يف اهتمامها ابجلانب اإلنساين واالجتماعي والذي كان على حساب التنظيم الرمسي للمنظمة ،إضافة إىل إمهاهلا للمتغريات البيئية
ومدى أتثريها يف عملية األداء.
وإذا ما رجعنا إىل املنظمة العلمية للعمل ومقارنتها بنظرية العالقات اإلنسانية نالحظ أنه يف الواقع القطيعة مع التايلورية حمدود ،،ولو
أن العالقات اإلنسانية جاءت بنظر ،أكثر تعقيدا لإلنسان وضحاجاته النفسية ،إال أن النظر ،امليكانيكية لإلنسان يف العمل تبقى قائمة،
حيث يكفي أن أتخذ مديرية املؤسسة بعني االعتبار هذه اضحاجات النفسية حىت جتعل العامل ينتج ،وهذا ما جيعل نظرية املنظمة
العلمية للعمل ( )LOSTوالعالقات اإلنسانية ينتميان إىل نفس االجتاه ،وهو االجتاه الوظيفي ،حيث توجد مبادئ واضحة ومشرتكة
واليت تتعلق بتلك اليت حتكم النشاط داخل املنظمات ،فبالنسبة ل ـ ـ  Taylorحتدثنا عن توازن طبيعي ،ومع االجتاه اإلنساين ،التوازن
يكون من خالل تلبية اضحاجات االجتماعية ،ففي كلتا اضحالتني يبقى اإلنسان سليب وغري فعال يف املنظمة.
()Claude Louche, 2011, 24
 -3-4اجتاه التحليل االسرتاتيجي:
التحليل االسرتاتيجي هو نو ،من املقاربة اليت مت تطويرها حتديدا من طرف  Crozier et Friedbergسنة  ،9111وهي
عبار ،عن مقاربة تستند إىل األ خذ بعني االعتبار مبدأ التقارب يف األهداف بني املنظمة العلمية للعمل ونظرية العالقات االنسانية
حسب ) Crozier et Friedberg (1977إذا ما أردان مناقشة خصوصية األهداف يف السياق التنظيمي ينبغي االنطالق
من حكمني ومها:
أوال وقبل كل شيء ،كل نشاط أو فعل منظم يفرتض تقسيما للعمل ،وبناء على هذا التقسيم ،فإن كل شخص يتصور ويقوم برتتيب
األهداف انطالقا من وضعيته مع املنظمة .مث ،حنن موجودون يف حميط حمدود املصادر أو املوارد وخمتلف للمجموعات هي يف تنافس
فيما بينها حول عملية تقسيم أو توزيع هذه املوارد.
التحليل االسرتاتيجي يرد على التصور غري الفعال لسلوك األفراد ،حيث يرى أن العامل ليس يف وضعية تبعية ،وأن سلوكه غري حمدد
بطريقة آلية من قبل السياق العام ،كما أن العامل ليس عبدا للمنظمة.
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إذن ،ليس فقط أن األشخاص ال يتكيفون بطريقة سلبية مع الظروف ،وإمنا هم قادرون على ترويض هذه الظروف واستخدامها أكثر
)) Crozier et Friedberg, 1977, 37

مما نتصور وبطريقة فعالة.

فحسبهما كل شخص فعال يتمتع هبامش من اضحرية الذي يسمح له بتطوير اسرتاتيجيات ،ولتوضيح مفهوم االسرتاتيجية يقول
 Crozier et Friedbergأن:
 الشخص الفعال اندرا ما تكون لديه أهدافا واضحة ومشاريع منسجمة ومتماسكة. السلوك الفعال هو -دون شك -إلزامي وحمدود ،ولكن هذا ال يعين أنه حمدد بصور ،مباشر.، تقنني السلوكات ال يتطابق مع أهداف واضحة ،إذ أن األمر ال يتعلق بتقنني خيص األهداف ،وإمنا هو تقنني حمدد ابلنسبةللسياق واالمتيازات أو املنافع اليت يقدمها.
إذا قام العمال بتطوير اسرتاتيجيات مستقلة أي خاصة هبم يف إطار وضعية ال يوجد فيها امجا ،فيما خيص األهداف ،فإن السؤال
الرئيسي الذي يطرح ابلنسبة للتحليل التنظيمي هو السلطة .سلطة الشخص الفعال ستتوقف على السيطر ،أو الضبط الذي ميارسه يف
وضعية حرجة مؤثرا على سلوك شخص آخر .ميكننا أخذ مثال مؤسسة لألشغال العمومية مكلفة إبجناز مشرو ،معني يف آجال حمدد،
وإال تعرضت لعقوابت مالية ثقيلة ،الع مال يدخلون يف إضراب ،فهم هبذه الطريقة قد استغلوا هذه الوضعية اضحرجة اليت متر هبا املؤسسة
ملمارسة الضغط عليها ،فاستغالل هذه النقطة املهمة ال يؤثر على املديرية إال إذا كانت العقوابت املالية كبري ،،يف هذه اضحالة ،استعمال
السلطة كان فعاال ألهنا مست اآلخر.
إذن ،مسألة أمهية السلطة ينبغي أن تكون دائما مطروحة ،ابعتبارها مسألة سديد ،جيب التفكري فيها دوما ،ولكن يشرتط أن يكون
توظيف هذه السلطة يف حمله ،مبعىن يف التوقيت املناسب ،فمثال القيام إبضراب عن العمل يف وضعية يكون فيها فائضا يف االنتا ج ال
يشكل ابلضرور ،سلطة مناسبة.
كما توجد نقاط أخرى غامضة داخل املنظمة ميكن اعتبارها وضعيات حرجة مثل املعارف الالزمة لتنفيذ املهام واليت تعطي ملن يتقنها
سلطة اخلرب ،،وهي ختص حتديدا تطبيق القوانني املنظماتية ،فمثال املسؤول األول يف املنظمة أو املدير إبمكانه أن يغمض عينيه عن
التجاوزات اليت ترتكب من طرف العمال لقواعد ومبادئ املنظمة ،فهو هبذا يصبح ميلك السلطة اليت تسمح له ابضحصول على السلوك
الذي خيدمه من جانبهم ،والذي ميكن اعتباره كمقابل.
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إذن ،ابلنسبة للتحليل االسرتاتيجي للتوازن بني العامل واملنظمة ليس طبيعي وال هو مبين مسبقا ،وإمنا هو خيضع ملبدأ التفاوض.
املنظمة هي بناء اجتماعي مكون من طرف أشخاص فعالني مستقلني نسبيا يتمتعون مبوارد وقدرات خاصة ضحل املشكل األساسي
للفعل اجلماعي وهو ما يتعلق ابلتعاون يف ظل التوجهات املتباينة.
مفهوم "نظام الفعل امللموس" :أيخذ بعني االعتبار للتوازانت املتوفر ،جلعل الفعل اجلماعي ممكنا ،فحسب هذه املدرسة أعضاء
املنظمة يتبعون اسرتاتيجيات خاصة خالل مشاركتهم يف األنشطة املنظماتية ،ويف إطار تطور هذه االسرتاتيجيات يلتقون ابألعضاء
اآلخرين للمنظمة الذين يتبنون أهدافا هي ملكا هلم ،مبعىن يتقامسون معهم نفس األهداف ،وهلذا وضعت اسرتاتيجيات خاصة مبتابعة
األهداف املنظماتية.
وحسب (" )Claude Louche, 2012, 26نظام الفعل امللموس" هو الكيفية اليت ينسق هبا االشخاص الفعالني بني
اسرتاتيجيات متعارضة ،هذا النظام انتج عن تسوية أتخذ بعني االعتبار األهداف الشخصية وأهداف املنظمة .إن األمر يتعلق ببناء
اجتماعي الذي يعرف على النحو التايل" :ميكننا إذن تعريف نظام أفعال ملموس كمجموعة بشرية مهمتها تنسيق أفعال هؤالء
()Crozier et Friedberg, 1977, 246

األشخاص املشاركني بواسطة ميكانيزمات لعب اثبتة نسبيا".

التحليل االسرتاتيجي ميثل مقاربة معاكس ة متاما للمنظمة العلمية للعمل أو اجتاه العالقات االنسانية حيث أعادت إىل االعتبار بعض
التقسيمات املفاهيمية اليت تتعلق ابلنظام أو اجلهاز التنظيمي (مثل التمييز الرمسي – غري الرمسي) ،كما غريت النظر ،للفرد داخل املنظمة
من خالل منحه صفة فعال .إال أهنا فصلت هؤالء األشخاص الفعالني عن ماضيهم.
 -4-4منوذج نظام األنشطة:
منوذ ج نظام األنشطة مت تطويره من قبل فرقة علم النفس االجتماعي للعمل (خمرب الشخصانية والتغريات االجتماعية) جلامعة
.Toulouse
Le Mirail. Curie, Baubion. Braye et Hajjar
كانوا على رأس هذا التوجه البحثي والذي مت إثراؤه فيما بعد من خالل عمل فرق.
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والتصور األول لفكر ،نظام األنشطة كان مقرتحا من طرف  Curieسنة ( ،)9191 ،9191هذا التصور تناول يف املرحلة األوىل
عمل حبث حول أمناط اضحيا ،للعائالت ابتداء من اتريخ  ،9111تناولت الدراسة  16زوجا من حي  ،Mirailومت مجع املعلومات
من هؤالء السكان ابستعمال تقنية "امليزانية – الوقت" ( )Budgets- Tempsوكانت تتمثل يف تدوين برانمج خالل فرت ،زمنية
حمدد. ،يف هذه الدراسة ،هذه املدونة كانت يف شكل استمار ،مت اعدادها من خالل شبكة موحد ،مت بناؤها عن طريق عملية
استقصاء مسبقة ،وقد تبني أن الوظيفة املهنية للمرأ ،أو غياهبا هلا أثر غري متساوي ،هذا األثر مل يقتصر على نشاطاهتا يف ميادين
أخرى ،وإمنا تعداه إىل خمتلف اجملاالت اليت ينشط فيها شريكها.
()Hajjar, 1995
نستنتج من هذا أنه يوجد تنسيق وانسجام يف العالقات اليت توجد بني خمتلف مناحي اضحيا ،،حيث ال ميكننا أن نعزل العمل عما
يوجد خار ج إطار العمل ،واألكثر من هذا هذه العالقات ال تنجم عن الوضعية بطريقة آلية ،وإمنا هذه العالقات ترتجم "منط اضحيا"،
للفرد والذي يشمل مشاريعه وتوقعاته ،نظام قيمه وتصوراته .فالفرد يصبح فعاال بصور ،شاملة.
التصور األول ملفهوم أنظمة النشاطات حيمل رد فعل نقدي موازي للطريقة اليت اعتقدان هبا العالقات بني العمل وخار ج العمل يف
الرتاث حول هذا املوضو.،

()Gadbais, 1975; Curie et Hajjar, 1987

هذا التصور يركز على إعاد ،النظر يف هذه االرتباطات بشكل خمالف حيث أن قدرا معتربا من األحباث يركز على الفصل بني العمل
وخار ج العمل ،هذا الفصل املطروح ،يدرس إذن التحديد األحادي الذي يفصل بني النوعني من النشاط ،ابلنسبة لتحديد خار ج العمل
( )Hors Travailمن خالل العمل ،ميكننا تقدمي كمثال األعمال اليت تبني أبن الوظيفة تؤثر على اضحيا ،العائلية حيث استنتج
علماء االجتما ،أو املختصون يف علم االجتما ،األسري أن وظيفة املرأ ،هلا أتثريات على حجم األسر ،،الطالق ،التكفل ابألعمال
املنزلية ،كما يبدو أن العمل اليومي يزعج الزوجني ،ومينع العمال من االستثمار يف العالقات املشرتكة.
أما فيما خيص العكس من هذا ،حتديد العمل من خالل خار ج العمل ،فيمكننا ذكر األعمال اليت تشري إىل أن كون الزوجني حيضيان
أببناء فإن هذا يؤثر سلبا على اضحيا ،العملية للنساء ،يف حني وجدوا أن هذا الوضع ينعكس ابإلجياب على اضحيا ،العملية للرجال.
لكن مع نظام األنشطة نرفض هذا الفصل ،وهذا يقودان إىل وضع ارتباطات بني رجاالت اضحيا ،املختلفة (االسر ،،العمل ،اضحيا،
()Claude Louche, 2012, 28

الشخصية ،اضحيا ،االجتماعية) يف جوهر التحليل.
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األنشطة أو الوظائف املنجز ،من طرف األفراد يف خمتلف رجاالت اضحيا ،اليت سبق ذكرها ال ميكنها أن تكون منفصلة عن بعضها
البعض ألهنا تشكل نظاما ،كل نظام فرعي أو جزئي ميثل رجاال خاصا من النشاط ،أي بصور ،نسبية ،مستقلة :كل نظام فرعي حيدد
عن طريق أهداف واليت تتم متابعتها يف حميط من الضغوطات واملوارد.
منوذج النشاط :هو ضبط مستمر الذي يضمن انسجام األنشطة داخل النظام الفرعي الواحد :وهو يتكون من سلسلة قيم اليت تعود
للفرد؛ هذا النموذ ج ليس اثبتا ولكنه يتغري حتت أتثري متغريات خارجية وأنشطة تظهر يف اجملال احملدد ،لنأخذ مثال أستاذ – ابحث،
فهو له مهمة ثنائية ومها التدريس والبحث ،وإذا حدث أن وجد هذا األستاذ – الباحث نفسه متحررا يف يوم عمل بعد إلغاء اجتما،،
فإنه إبمكانه استغالل هذه الوقت يف إضفاء تعديالت على احملاضر ،،أو يف نشاطات ختص البحث ،وذلك حسب األولوايت اليت
يعطيها لكل نشاط أو الضغوطات اليت متارس عليه .األنظمة الفرعية هي مرتابطة حيث حتدث بينها تبادالت ،فاملوارد أو الضغوطات
املوجود ،داخل نظام فرعي معني ميكنها أن تساعد أو تشكل عائقا ابلنسبة لباقي األنظمة الفرعية :مثال ،شخص بطال يستطيع إجياد
عمل عن طريق تعارف حدث له خالل ممارسته لنشاطات رايضية.
منوذج احلياة :هو وحد ،متثل املركز واليت تنظم االرتباطات بني األنظمة الفرعية ،هذه الوحد ،تضمن التبادالت بني مناذ ج النشاط
اخلاص واملميز ملختلف األنظمة الفرعية ،وهو الذي يسري عملية حتديد األولوايت فيما خيص توزيع املوارد هلذا النظام أو ذاك( ،مثال:
األستاذ – الباحث الذي سبق ذكره – إذا ما تبقى له الوقت بعد حضور اجتما ،ميكنه توظيف هذا املورد اجلديد يف تصحيح األوراق
أو يف البحث ،ولكن ميكنه الذهاب إىل ممارسة سباق راجال ،يف هذه اضحالة ،يكون فضل اضحيا ،الشخصية) .جتدر اإلشار ،إىل أنه يف
إطار نظام التبادالت الداخلية لنظام األنشطة جيد نشاط األفراد مكانه.
اسرتاتيجيات األفراد ال تقتصر على املوارد اليت حيولوهنا من رجال إىل آخر من رجاالت اضحيا ،فحسب ،وإمنا تتعداه إىل إطار العالقات
اليت يبنيها الشخص مع حميطه ،وكذا مع اآلخرين الذين هلم معىن ابلنسبة له داخل احمليط.
()Claude Louche, 2012, 29
والشكل الذي سنعرضه والذي مت اعداده من طرف  J.Curieيسمح بتموضع خمتلف مكوانت النموذ ج اليت قمنا بعرضها وخاصة
العالقات التبادلية اليت تربطها:
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ملخص:

تعكس هذه األعمال اليت قمنا بعرضها االهتمام الكبري املنصب حول تقدمي منوذ ج أعد خصيصا ملوضو ،ميثل ترااث ثراي للتحليل
التنظيمي ،وقد مت توظيف هذا الرتاث يف حتليل الوضعيات االنتقالية (بطالة ،تدريب) ،كما مسح إبعاد ،قراء ،للعديد من الظواهر
التنظيمية (رضا ،ثقافة تنظيمية ،تطبيع اجتماعي تنظيمي).
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مقدمة:

مثلما سبق وأن رأينا مع اتيلور واملنظمة العلمية للعمل أن الفرد املنعزل هو حمور التحليل التنظيمي ،مث وبفضل دراسات
 Hawthorneيف السنوات  9131أتكدت األمهية للجماعة ،وأصبحت هذه الوحد ،االجتماعية متثل املوضو ،اهلام للبحث،
حيث مت اجناز الكثري من األعمال من طرف رجربني يعملون ابملخابر ،فقاموا بتحديد املفاهيم املفيد ،لتحليل الوضعيات ،وإعداد أطر
نظرية وتطوير أحباث هبدف اختبار العوامل املؤثر ،يف دينامية اجلماعة.
وقد خصصت العديد من األحباث امليدانية لتطبيق هذا الكم من املعارف ابحمليط الطبيعي وحتديدا ابملؤسسات.
 -5تعريف وبنية اجلماعات:
إن مالحظة عدد كبري من األشخاص يشكلون طابورا أمام موقف اضحافالت ال يكونون مجاعة ،وإمنا األمر يتعلق بتجمع من
األشخاص ( )Guimond, 1994وحىت نتحدث عن رجموعة جيب أن تتوفر عد ،شروط وهي:
 أن يكون هناك تفاعل ،مما يفرتض أن يدخل األشخاص يف عالقات يف إطار تبادل. أن يكون هناك هدف مشرتك. أن يكون األشخاص معتمدين على بعضهم البعض من أجل حتقيق اهلدف. وأخريا ،أن يعرفوا كأعضاء جلماعة ()Claude Louche, 2012, 136ويعرف ( )Forsyth et al, 2006اجلماعة أبهنا وحد ،اجتماعية بني أكثر من فردين على حنو فريد تربط بينهم عالقات
اجتماعية وحيدث بينهم تعاون واتصال بشكل مباشر ومستمر فيؤثر بعضهم يف بعض مثل األسر ،وزمالء العمل هلم وحد ،األهداف أو
وحد ،العمل والشعور ابلتبعية أو الشعور ابالنتماء( .عبد املريد عبد اجلابر قاسم)19 ،2191 ،
 -2االجتاهات النظرية وتطبيقاهتا يف املنظمات:
يوجد اجتاهان نظرايت مستمدان من علم النفس االجتماعي ويهتمان بتكوين اجلماعات وبعملها ومها :منوذ ج التماسك االجتماعي
ومنوذ ج التوحد االجتماعي ( ،)Turner, 1981هذه النماذ ج تسمح ابألخذ بعني االعتبار الظواهر التنظيمية مبستوايت خمتلفة،
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حيث يهتم النموذ ج األول بدراسة هذه الظواهر على املستوى الداخلي للجماعة ،يف حني يتناول الثاين املستوى اخلارجي أي مستوى
بني اجلماعات.
 -5-2منوذج التماسك االجتماعي:
يشري التماسك إىل درجة حرص أعضاء اجلماعة على االنتماء للجماعة واستمرارها والدفا ،عنها واحملافظة على مواردها وأنشطتها،
والتماسك يضمن االنتماء كما يضمن اجلاذبية للجماعة وأنشطتها وأهدافها ومقاومة أية قوى حتاول النيل من اجلماعة أو اضحد من
قوهتا ،والتماسك يعزز فرص حتقيق أهداف اجلماعة وتصبح األهداف اجلماعية املشرتكة أكثر أمهية من األهداف الفردية اخلاصة بكل
عضو( .عدانن يوسف العتوم)216 ،2119 ،
كما ترتكز اجلاذبية للجماعة على االنسجام أو التقارب املوجود بني حاجات األعضاء وفرص اإلرضاء املمنوحة من اجلماعة أو
أنشطتها أو البعض من أعضائها ،وتوجد قوى أخرى لكنها سلبية مثل اخلوف من الرفض .فاجلاذبية واخلوف من الرفض تشكالن
قواعد عاطفية للتماسك ،وقد استعمل هذا النموذ ج لتحليل العالقات الداخلية للجماعة وحتديدا التأثري املمارس من طرف اجملموعة
على تكيف الفرد وعلى أدائه.
وقد بني ( Tannenbaum )9111أبن التماسك القوي يشجع تكيف الفرد وهذا من خالل عد ،أمثلة .لكن هذا األمر تقلص
بعد اضحرب العاملية الثانية ،حيث جنح التوظيف امليكانيكي على املستوى التقين ،ولكنه حطم املنظمة اليت ترتكز على اجلماعة ،حيث
توجد الروابط االجتماعية واليت متتد حىت بعد العمل وتسمح للعمال مبساند ،بعضهم البعض مثال إذا تعرض أحدهم ضحادث ،وكذا
اضحصول على احساس ابألمن يف وظيفة أو عمل يتضمن الكثري من املخاطر وهو ميدان املناجم ،فاملكننة حطمت هذه البنية من
خالل عزل العاملني ،وهذا ما ينتج عنه التغيب وزايد ،الصراعات والضغوطات .وقد قام ( Seashore )9161بدراسات تناولت
االرتباط بني التماسك والتكيف الشخصي على عينة مكونة من  229رجموعة تعمل يف صناعة األجهز ،الثقيلة ،وعرف التماسك من
خالل الرغبة يف البقاء عضوا وإدراك االنتماء جلماعة .فسجل هذا التماسك وربطه ابلضغط الذي يشعر به العاملني.
وقد اعتقد أن الضغط املرتفع يتم الشعور به يف اجلماعات غري املتماسكة)Claude Louche, 2012, 140( .
وبناء على ما سبق ،فإن التماسك خيدم اجلماعة بعد ،طرق ،فهو يقدم لألعضاء مساند ،قوية وشعورا ابلرضا واالنتماء ،ويزيد من
حجم التواصل والتفاعل بني األعضاء .واجلماعة املتماسكة تساعد على التخلص بسرعة من أعضائها املعوقني لعملها ،فإذا كانت
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مجاعة تسري حنو هدف معني معلوم من اجلميع وموافق عليه منهم ،مث ظهر أحدهم ليعرقل حتقيقهم هلذا اهلدف فستتخلص هذه
اجلماعة منه .كما أن اجلماعة املتماسكة تزيد من حترك اجلماعة حنو األهداف املشرتكة ،وتعمل على تنمية روح التعاون اضحر والذايت
بني أعضاء اجلماعة ،وابلتايل تعمل على حتقيق مستوى أعلى من االنتاجية العامة للجماعة.
 -2-2منوذج التوحد االجتماعي:
ومتثل هذه الفئة من النظرايت أحد االجتاهات النظرية والبحثية اضحديثة لالهتمام أبشكال السلوك املختلفة بني اجلماعات ،وقد وضع
مالحمها وصاغها بشكل عام  Tajfelخالل السنوات  9199 ،9111و ،9199وكانت اهتماماته يف البداية تدور حول موضو،
إدراك األشخاص والتحيز والعالقات بني اجلماعات .وتؤكد هذه النظرايت أمهية الدور الذي تؤديه العمليات املعرفية يف حتديد أفكار
األفراد عن اجلماعات الداخلية (مجاعة االنتماء) واجلماعات اخلارجية املوجود ،يف اجملتمع ،ومن بني هذه النظرايت جند نظرية التصنيف
إىل فئات وهي تفرتض أن العمليات اإلدراكية للعامل الفيزيقي ميكن تطبيقها على الفئات االجتماعية وأعضائها ،حبيث تضفي رجموعة
من القوالب النمطية على كل فئة من الفئات ،أي أن القوالب النمطية تنشأ أثناء قيامنا بعملية التصنيف إىل فئات ،وهذه القوالب
النمطية تنشأ أثناء قيامنا بعملية التصنيف إىل فئات ،وهذه القوالب النمطية تساعدان على مواجهة مواقف التفاعل االجتماعي مع
اجلماعات األخرى ،وذلك إذا حتولت الفروق الغامضة يف اخلصائص بني اجلماعات إىل فروق واضحة( .معتز سيد عبد هللا ،عبد
اللطيف دمحم خليفة)116 -111 ،2119 ،
كما يعتمد إدراكنا لطبيعة اجلماعة اليت ننتمي إليها على مقارنتها جبماعة أخرى مغاير ،هلا .كما نسعى إىل صيانة وحفظ وإبراز الفروق
القائمة بيننا وبني اجلماعات األخرى من خالل طريقتنا يف التفكري والنظر إىل اجلماعات األخرى والتصرف حنوها .ومن هذه األساليب
زايد ،الفروق بني اجلماعات ،وتفضيل مجاعتنا دائما على اجلماعة األخرى ،ومنتنع عن رؤية مشاكلها أو أخطائها ونتنافس مع
أعضائها .وعليه يتأثر تقديرها لذاتنا ،نتيجة هذه اإلجراءات بنجاح مجاعتنا أو فشلها( .فارس حلمي)16 ،2192 ،
ويف منوذ ج التوحد االجتماعي يرتكز االنتماء إىل مجاعة فقط على قاعد ،معرفية وهي "معرفة االنتماء" حيث يبين األفراد إدراك اآلخرين
وأنفسهم عن طريق وساطة هذه الفئات االجتماعية ،حيث يتم استدخاهلا هبدف انتا ج سلوك مجاعة فيما بعد .هذا النموذ ج يعطي
أمهية للعالقات بني اجلماعات ،ولطريقتنا يف تصنيف أنفسنا أعضاء يف مجاعات خمتلفة يف مواقف خمتلفة من أجل تعزيز هويتنا
االجتماعية.
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ومنوذ ج التوحد االجتماعي حسب ( Claude Louche )2192يسمح بشرح ظاهر ،معروفة جيدا يف املؤسسات واليت تتمثل يف
وجود شكلني هامني من التجمع ومها التجمع على أساس الوظيفة ،والتجمع على أساس السوق .يف التجمع على أساس الوظيفة
تظهر الصراعات بني اهلياكل املوجود ،ابملؤسسة انطالقا من التخصصات.
هذه الصراعات ميكن تفسريها ابلرجو ،إىل اهلوية االجتماعية ،إذن فاهلوية االجتماعية اإلجيابية مت اضحصول عليها يف إطار عالقة
مبجموعات أخرى .كذلك ،مصلحة الصيانة هلا صور ،سلبية على اإلنتا ج ،والعكس صحيح ابلنسبة للتجمع يف اطار السوق .يتم
حتصيل اهلوية االجتماعية االجيابية من خالل مقارنة مجاعته اخلاصة واليت هي يف السوق جبماعة أخرى اليت هي متواجد ،يف سوق
أخرى .أو أن هاتني اجلماعتني ليستا يف تفاعل على مستوى املهام يف ظل هذه الظروف ،العالقات اليت تكون عرضيا سلبية ال يكون
هلا أي أتثري على حتقيق اهلوية االجتماعية اإلجيابية .والعكس صحيح عندما يتعلق األمر مبنظمة يف إطار الوظيفة ،فإن اجلماعات
تكون يف وضعية تبعية ،وابلتايل ،فإن عملية البحث عن اهلوايت االجتماعية اإلجيابية من طرف كل مصلحة تؤثر سلبا على
التفاعالت .الصراعات املعروفة بكثر ،بني اإلنتا ج والصيانة ميكنها أن تستند إىل قواعد نفسية حىت لو تعلق األمر ابلصراعات املوضوعية
حول اهتمام أو مصلحة)Claude Louche, 2012, 140- 141( .
 -3خصوصية اجلماعات يف املنظمات وررق العمل:
العديد من النماذ ج النظرية اليت تناولت موضو ،اجلماعات كانت تنطوي حتت غطاء علم النفس االجتماعي ،ومنها االجتاهني النظريني
اللذين سبق وأن تطرقنا هلما ،غري أن اجلماعات اليت تعمل داخل املنظمات هي يف سياق خاص مما جيعل عملها مميزا ،وهذا ما دفع
العديد من الباحثني أمثال ( )Lemoine, 1995; Savoie, 1995; Trgnan et Desagnes, 2001إىل التخلي
عن مفهوم "مجاعة" للحديث عن "فريق العمل".
وقد عرف ) Savoie et Mendes (1993فريق عمل أبنه رجموعة رمسية حمدد ،بطريقة جيد ،بفردين أو أكثر مرتبطني إبجناز
مهمة ويتقامسون املسؤولية املشرتكة حنو املنظمة.
هذا التعريف يسمح ابستخرا ج خصوصية فرق العمل واليت تتمثل يف اخلصائص التالية:
 الفرق تشكل كياان حمددا بوضوح ،يف حني أن دائر ،اجلماعات احملدود ،هي أكثر ليونة وأقل وضوحا. الفرق تشكل نظاما اجتماعيا كامال ،حيث تكون األهداف حمدد ،بوضوح ،األدوار موزعة وخطوط االعتمادية مرسومة.23
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 املهام تكون مقرر ،من طرف هيئة خارجية عن الفريق ،الفريق هو مسؤول عن اإلجناز ،ليتم تقييمه فيما بعد. األنشطة متارس يف عالقة مع احمليط ،هذا احمليط يشمل مصاحل أخرى ،زابئن وممونني .وتكون له توقعات جتاه الفريق.والعالقات حنو احمليط تتم يف اطار متابعة األهداف املهمة اليت تنتظر االجناز .وهذه العالقات تتضمن حقوق وواجبات ،فاملصلحة
املكلفة ابلعقوابت يف مؤسسة من الضروري أن تكون على عالقة مع مصلحة اإلنتا ج ،مصلحة الزابئن واحملاسبة ،وعليه ميكننا القول أن
عالقات االعتمادية بني األعضاء جندها يف اجلماعات الصغري ،كما جندها يف الفرق ،غري أن فرق العمل تتميز عن اجلماعات من
خالل وضوح حدودها ،وكون العالقات تكون حمدد ،مسبقا عن طريق مهمة تكون موجهة يف كثري من األحيان من سلطة خارجية
واليت متارس التقومي لفرق العمل.
ويرى ( )Argote, McGrath, 1993أن فرق العمل وخالل اجنازها ألنشطتها تقوم بثالث وظائف أساسية وهي :اإلنتا ج
املساند ،واستمرار اجملموعة.
 اإلنتاج :وهو وظيفة ختص صناعة منتو ج ما أو تسيري عالقة املصلحة ،فهو ميثل مهمة قاعدية للمؤسسة ،إذن فالفرق وضعتللوصول هلذا اهلدف.
 املساندة :وهي وظيفة ختص العاملني وحاجاهتم وتشجيعهم على املشاركة يف األنشطة. استمرار أو بقاء اجملموعة :وهي وظيفة موجهة لتشجيع استقرار اجملموعة ،من خالل اضحرص على مواصلة اجملموعة عملها كوحد،اجتماعية ،هذه الوظيفة تعمل على خلق التزام لدى األعضاء حنو الفريق.
وهذه الوظائف الثالث تعترب ضرورية لتقومي فعالية الفرق)Claude Louche, 2012, 141- 142( .
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مقدمة:

اإلنسان كائن اجتماعي يتأثر ابلسياق النفسي واالجتماعي الذي يعيش فيه ،وهلذا ال ميكن فهم السلوك اإلنساين دون أن أنخذ يف
االعتبار طبيعة اجلماعة اليت يعيش فيها ،ويتأثر هبا ويؤثر فيها ،ويتفاعل الفرد مع غريه من أفراد اجلماعة أو اجلماعات اليت ينتمي إليها،
ويكتسب قيمه واجتاهاته وعاداته ،ويتعلم ضروب السلوك املختلفة.ويتحدد من خالل هذا التفاعل بناء اجلماعة ،مدى التجاذب أو
التنافر بينهم ...إخل.هلذا ظهر علم ديناميات اجلماعة كفر ،من فرو ،السيكولوجية ،استقطب اهتمام العديد من الباحثني والدارسني
إللقاء الضوء على أمهية هذا الفر ،من الناحيتني النظرية والعلمية( .معتز سيد عبد هللا ،عبد اللطيف دمحم خليفة)538 ،2005 ،
 -5تعريف:
يستخدم مصطلح ديناميات اجلماعة كمصطلح عام للتدليل على العمليات اليت تتم يف اجلماعات ونتائج هذه العمليات ،كما تطلق
ابلتحديد على التجريب على اجلماعات ابألسلوب الذي بدأه  K. Levinوال زال لدينامية اجلماعة الرتكيز على دراسة آاثر
العمليات االجتماعية يف اجلماعات الصغري.،
على أي حال إن أي مجاعة هي مجاعة دينامية ،ألهنا يف حركة دائمة ،ويف تغري مستمر ،كما أهنا قد تتعرض للنمو أو االضمحالل.
(سعد جالل)202 ،5894 ،
ويذكر  Cartwright et Zanderثالثة استخدامات خمتلفة لديناميات اجلماعة تتمثل يف:
 هنالك من يستخدمها للداللة على ايديولوجية سياسية معينة تتصل بطرق تنظيم اجلماعات وإداراهتا. ينظر البعض اآلخر إىل علم ديناميات اجلماعة بوصفه رجموعة األساليب اليت تستخدم يف الربامج التدريبية ،بقصد حتسنياملهار ،يف قياد ،اجلماعات والعالقات اإلنسانية.
 يرى فريق اثلث أن علم ديناميات اجلماعة يهدف إىل دراسة طبيعة اجلماعات والكشف عن القوانني اليت خيضع هلا منواجلماعة وعملها ويف ارتباطها ابألفراد واجلماعات األخرى يف اجملتمع.
وأخريا ميكننا تعريف دينامية اجلماعة أبهنا ذلك الفر ،من علم النفس االجتماعي الذي يبحث يف تكوين اجلماعات اليت تقوم بتوجيه
نفسها والتغريات اليت تطرأ عليها ووظائفها .وال تتكون اجلماعات أو يطرأ عليها التغيري بشكل أوتوماتيكي ولكن مبجهود اجلماعة يف
27
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سبيل حل مشاكلها وإشبا ،حاجاهتا .فاجلماعة الدينامية يف عملية مستمر ،يف إعاد ،بنائها ومالئمة أعضائها لبعضهم البعض
للتخفيف من التوترات وإبعاد الصرا ،وحل املشاكل املشرتكة بني األعضاء.
وتعرف أحياان أبهنا التكتيك الذي حياول املزاوجة بني األفراد واجلماعات فيما يتعلق ابملسائل واملمارسات اهلامة .والبحث يف هذا
امليدان يهدف إىل إجياد املبادئ اليت يقوم عليها سلوك اجلماعة ،ولكن ابتدا ،التكتيكات اليت ميكن هبا جعل قرارات اجلماعة ذات
فاعلية وما تقوم به من عمل له فاعلية كذلك .ويدخل يف نطاق البحث طبعا طبيعة حيا ،اجلماعة ،والقوانني اليت تتحكم يف تكوينها،
وعالقة اجلماعة ببعضهم البعض ،وعالقة اجلماعة بغريها من اجلماعات والنظم السائد.،
 -2موقع ديناميات اجلماعة من خريطة العلوم االجتماعية:
يتضح مما سبق أن ديناميات اجلماعة هتتم ابجلماعة ،واجلماعة مكونة من أفراد ولكل فرد سلوكه ،ومن رجمو ،سلوك األفراد أييت يف
النهاية رجمل سلوك اجلماعة .ولكن من انحية أخرى فإن سلوك اجلماعة ليس فحسب هو رجرد حاصل مجع سلوك أفرادها ،حيث أن
اجلماعة كجماعة متميز ،عن األفراد ،وسلوكها كجماعة متمايز عن سلوك األفراد .فدينامية العالقة بني الرئيس ومرؤوسه ليست رجرد
حاصل مجع سلوك الرئيس على انفراد ،وسلوك املرؤوس على انفراد ،فهما معا يسلكان كجماعة متفاعلة ،وهذا االعتماد املتداخل بني
سلوك الفردين جيعلنا يف النهاية أمام نو ،متميز من السلوك ال ميكن أن يكون هو سلوك اي فرد من أفراد اجلماعة ،وابلتايل ليس رجرد
حاصل مجع لسلوك مجيع أفراد اجلماعة.
وهبذا الشكل فنحن أمام رجال للدراسة ،ليس منتميا بكامله إىل أحد فرو ،املعرفة اليت اكتملت هويتها من فرو ،العلوم االجتماعية
املعروفة ،ولكنه مما ال شك فيه حيتل موقعا جديدا على خريطة العلوم (مثل علوم النفس واالجتما ،واالقتصاد واإلدار ،والسياسة)
ويرتبط هبا ،فيستفيد منها ويفيدها يف آن واحد.
ونظرا ألن مركز اهتمام علم ديناميات اجلماعة هو سلوك اجلماعة ،فهو أقرب إىل علم النفس االجتماعي ،حيث أن رجال دراسة هذا
ال علم يقع عند مفرتق الطرق بني الدراسات النفسية اليت تركز انتباهها على سلوك الفرد جبوانبه املختلفة ،وبني الدراسات االجتماعية
اليت هتتم بسلوك اجلماعات جبوانبه املتعدد.،
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وهلذا جند أن معظم كتب ومؤلفات علم النفس االجتماعي ،إن مل يكن مجيعها يشتمل على قسم خاص بديناميات اجلماعة .وذلك
سواء على مستوى التأليف العاملي أو احمللي .مما ال يد ،رجاال للشك أن علم ديناميات اجلماعة هو أحد فرو ،علم النفس عموما وأحد
أقسام علم النفس االجتماعي املتميز ،على سبيل التخصيص.
ويرى  Cartwright et Zanderأنه لتمييز رجال ديناميات اجلماعة عن اجملاالت األخرى علينا أن نضع يف االعتبار
اخلصائص اليت متيزها ،ومنها ما أييت:
 أهنا تركز على البحوث االمربيقية أو الواقعية ،حيث تعطي أمهية كبري ،للتجريب يف رجال اجلماعة بدال من الرتكيز على التأمالتالنظرية.
 الرتكيز على ديناميات التفاعل واالعتماد املتبادل بني الظواهر املختلفة ،فالدارس لديناميات اجلماعة يريد أن يعرف كيف أن الظواهراليت يالحظها تعتمد كل منها على األخرى ،وكيف أن ظاهر ،جديد ،ميكن أن تتولد من خلق ظروف مل تكن موجود ،من قبل.
 العالقة الوثيقة بني ديناميات اجلماعة والعلوم االجتماعية األخرى اليت تدرس اجلماعة من زوااي خمتلفة .ومن هذه العلوم علماالجتما ،الذي يهتم بدراسة اجلماعات واملنظمات االجتماعية والسياق االجتماعي بوجه عام ،وعلم السياسة الذي يهتم ابجلوانب
السياسية واختاذ القرار وغريها من اجملاالت .كذلك هناك علم االقتصاد وعلوم النفس املختلفة وابلتايل فإن استفاد ،ديناميات اجلماعة
من هذه العلوم تبدو واضحة ومهمة للغاية.
 إمكانية تطبيق نتائج حبوث ديناميات اجلماعة يف اجملاالت املعلية .مثل اجملال الرتبوي ورجال العالقات اإلنسانية ويف اجملال املرضيكذلك .فيمكن مثال تدريب القاد ،على افضل أساليب القياد ،ورفع الروح املعنوية يف املؤسسات االنتاجية وغريها.
خالصة ما سبق أن علم "ديناميات اجلماعة" وإن كان له طابعه السيكولوجي ،إال أنه يعتمد على ما يرتاكم من معلومات ومعارف
جديد ،يف رجاالت ودوائر العلوم األخرى ،ويهتم بدراسة األبعاد والقوانني السيكولوجية للجماعة ،ومن مث فهو يف النهاية وجه متميز
من وجوه علم النفس االجتماعي.

(معتز سيد عبد هللا ،عبد اللطيف دمحم خليفة)542 -538 ،2005 ،
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 -3تعريف اجلماعة الصغرية:

ويقصد هبا أي مجاعة تتكون من شخصني أو أكثر قد يصل إىل  21شخص ،يتفاعل كل منهم مع اآلخر بشكل يكشف عن اتثري
كل منهم يف اآلخر وأتثره به ،ويشرتكون يف عدد من املعايري االجتماعية اليت تنظم سلوكياهتم .ويقصد ابلتفاعل االجتماعي التأثري
املتبادل بني فردين أو أكثر عندما ميثل كل منهما تنبيها لسلوك اآلخر بطريقة مباشر ،أو غري مباشر.،
(معتز سيد عبد هللا ،عبد اللطيف دمحم خليفة)544 ،2005 ،
 -4املظاهر املميزة حلياة اجلماعة:
معظم اجلماعات تعمل حنو هدف ما ،وهي يف سبيلها إىل حتقيق هذا اهلدف تصادف عقبات تعوق حتركها وتقدمها حنوه ،ودراستنا
لديناميات اجلماعة أثناء حتركها حنو اهلدف ،حتدد تلك املظاهر املميز ،ضحيا ،اجلماعة ،وسوف تساعدان أكثر على رفع كفاية العمل يف
أوضا ،اجلماعة ،سوف تكشف الدراسة عن اجلماعات اليت تسهل أو تعطل الوصول إىل األهداف االجتماعية املرغوبة ،وتبصران
جبوهر طبيعة حيا ،اجلماعة وميكننا هذا الفهم واالستبصار من البحث عن تلك األهداف بتعقل بواسطة املعرفة القائمة على البحث
العلمي .واملشكلة هو حتويل املعرفة األساسية إىل ممارسة اجتماعية ،وحتويل املبادئ إىل تطبيقات ووسائل .وبعبار ،أخرى إن معرفة
نتائج البحوث جيب أن تساعد يف الشؤون العملية للجماعات.
ومع أن البحث الذي يصح أن نعطيه عنوان "ديناميات اجلماعة" مييل إىل الرتكيز على اجلماعات الصغري ،،وغري الرمسية ،واألولية ،فإهنا
غري مقتصر ،على دراسة نو ،معني من اجلماعات ،وال حيدها نو ،معني من طرق البحث ،أو التمسك بنظام نظري واحد ،وإمنا ميكن
حتديدها فقط هبدفها اجلوهري وهو فهم طبيعة حيا ،اجلماعة وميكن حتليله يف ضوء الظروف السابقة للجماعة ،جوها ومتاسكها،
التجمعات الفرعية ،املعايري والوسائل واألهداف ،القائد وسلوك العضو ،وفيما يلي سوف نعرض تفسريا هلذه املفاهيم األساسية:
 -5-4الظروف السابقة للجماعة:
كل مجاعة هلا اتريخ مكون من خرباهتا السابقة ابإلضافة إىل أفكارها واجتاهاهتا الشخصية اليت أييت هبا األعضاء للجماعة .كل هذا له
آاثره على حيا ،اجلماعة .كما توجد كذلك استجاابت ومشاعر اجلماعة اليت تولدت يف املاضي .التقاليد واملعايري واألهداف والوسائل
والنشاطات اليت أنشأهتا ومنّتها اجلماعة .وما يهمنا هو اتريخ اجلماعة وكيف يؤثر هذا التاريخ يف العالقات بني األعضاء ويف عمل
اجلماعة.
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 -2-4تفاعل اجلماعة:

يف كل موقف مجاعي يتفاعل الناس بعضهم مع بعض بطرق خمتلفة كثري ،،وميكن وصف املشاركة يف ضوء من يتكلم إىل من ،ومدى
الكالم الذي حدث ،ومن تكلمه .تشري مناذ ج املشاركة إىل شيء عن مكانة وقو ،اجلماعة ،وغالبا تدل على مدى كفاء ،اجلماعة يف
استخدام طاقات أعضائها .املشاركة من أجل املشاركة ليست هي اهلدف وإمنا املشاركة املناسبة للعمل .ومنابع الطاقة لدى أعضائها
ومدى استعداد اجلماعة للعمل.
 هل املشاركة تظهر ما ميكن أن يساهم به األعضاء املختلفني؟ هل هناك عوامل معينة تؤثر يف املشاركة؟
 -3-4اتصال اجلماعة:
املقصود هبذا مبدئي هو ما يقوله الناس ،وكيف يقولونه ،وما أثر هذا القول .على أية حال ،أكثر اإلتصال أمهية يكون عاد" ،غري
لفظي" كما يف وضع الشخص أثناء جلسته ،أو تعبري الوجه ،أو اإلمياء ...إخل.واستجابتنا أيضا غالبا ما تكون على مستوى "غري
لفظي" .ويف االتصال "اللفظي" يؤدي الوضوح واألمانة يف التعبري عن املشاعر اضحقيقية ،والقدر ،على اإلنصات لآلخرين إىل أتثري هام
يف فاعلية اجلماعة.
 رما هي مدى اخلربة واملشاعر اليت يف عزم األعضاء املشاركة هبا؟ وما مدى الوضوح يف تعبري األعضاء عن أركارهم؟
وكم من األعضاء يستمعون رعال؟ هل كل واحد منهم يفهم كل ما يقال وما هي الوسائل غري اللفظية لالتصال اليت
تستخدم؟
 -4-4متاسك اجلماعة:
يرتبط هذا مبدى جاذبية اجلماعة ألعضائها ،ويتضمن متاسك اجلماعة عوامل متنوعة ،مثال ذلك الوسائل اليت يعرب هبا األعضاء عن
مشاعر اضحب لبعضهم البعض قد يؤثر يف متاسك اجلماعة .كما أن اخلوف من عدو مشرتك أو الشغف واضحماس لعمل مشرتك ميكن
أن يؤثر يف التماسك .ورمبا كان أكثر أنوا ،التماسك فاعلية هو الذي ميكن األعضاء من العمل معا بطريقة آتزرية يعتمدون فيها على
بعضهم البعض ،حيث يشعر كل عضو أنه حر يف استثمار طاقاته وأن يسهم يف العمل االجتماعي ،بينما ال يزال حمتفظا بفرديته.
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ولتقدير مدى متاسك اجلماعة جيب أن نقدر مدى توافق اجلماعة يف العمل ،ومدى تقبلها ونبذهم ملا يسهم به األفراد .وكذلك مدى
رغبة األعضاء يف قبول قرارات اجلماعة وعزمهم على تنفيذها وإذا ما كان التماسك قائما على احملبة والكراهية بني األشخاص ،أم
يعتمد على وجود هدف مشرتك للجماعة.
 -1-4جو اجلماعة:
يقع جو اجلماعة – يف أي وقت – يف مكان ما بني قطبني متضادين مها اجلو "املتقبل" واجلو "الدفاعي" .فإذا كان جو اجلماعة
يسودها االستما ،والتفاهم والثقة ،واملرونة واهلدوء ،وابالختصار متقبال ،فإن اجلما ،سوف يكون انتاجها أكثر ابداعا ،ويساند هذا
عالقات التعاون بني األعضاء.
أما اجلو الدفاعي ،فيكون األعضاء فيه غري قادرين على االتصال حبرية ،وخيتلفون معا ،ويعرضون أفكارا ومشاعر جتري يف عكس
االجتاه الذي تتخذه اجلماعة ،وإذا كان اجلو يتسم ابلتحكم ،العقاب واجلمود فإن سلوك اجلماعة سوف مييل حنو االمتثال ،االتكال،
والتبلد.
وللتميز بني األجواء املختلفة يف اجلماعات ينبغي أن أنخذ يف االعتبار كيفية شعور أعضاء اجلماعة حبريتهم يف التعبري عن أنفسهم
واملشاركة يف املشاعر الشخصية ،ومدى مساند ،اجلماعة ألعضائها كأفراد ،ومدى مرونة جو اجلماعة يف التكيف ضحاجات األعمال
املختلفة.
 -1-4التجمعات الفرعية:
غالبا ما تنشأ يف اجلماعات جتمعات فرعية أو جانبية .مثل هذه التجمعات تنشأ على اساس الصداقات ،أو بناء على حاجة أو ميل
عند مرحلة معينة من حيا ،اجلماعة ،أو ألن هناك نفور أحياان ضد أعضاء آخرين ،أو معارضة الجتاه اجلماعة ،وميكن أن تتغري
التجمعات بداخل اجلماعة ابلنسبة ألعمال جديد ،أو أعضاء جدد.
وهذه التجمعات الفرعية ميكنها التأثري بقدر ابلغ يف كفاية اجلماعة ،وعملها مياثل عملية االستقطاب اليت حتدث يف البطارايت
الكهرابئية ،حيث تعمل التيارات احمللية (اجلانبية) على إضعاف شد ،التيار األصلي الرئيسي بسريها يف عكس اجتاهه وكذلك تعمل
التجمعات اجلانبية يف اجلماعة على استقطاب الطاقة الرئيسية للجماعة ،وبذلك ال تنتج بكامل طاقتها.
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ولذا كان من الضروري معرفة التجمعات الفرعية املوجود ،بكل مجاعة وكيفية عملها ،وما هي اضحاجات واملوضوعات والقوى اليت تدور
(شفيق رضوان)550 -502 ،2009 ،

حوهلا.
 -1التوجهات النظرية املفسرة لدينامية اجلماعة:

عد ،نظرايت اهتمت بدراسة اجلماعة وهذه النظرايت متثلت يف نظرية اجملال والتنظيم الرمسي والقياس السوسيومرتي واالجتاه العاملي،
وفيما يلي سنعرض هذه النظرايت:
 -5-1اجتاه نظرية اجملال:
لقد وضع  Lewinصيغة تفاعلية ضحدوث الظواهر االجتماعية بني أفراد اجلماعة ،وتعين هذه املعادلة أن السلوك االجتماعي حيدث
عندما تتفاعل اخلصائص الشخصية لعضو اجلماعة مع العوامل البيئية للجماعة املتكونة من األعضاء اآلخرين ،وبذلك فإن سلوك
اجلماعة ال ميكن فهمه عن طريق فهم سلوك فرد واحد فقط ،بل يتفاعل مجيع األعضاء مع بعضهم البعض ألن عندما يتفاعل األعضاء
مع بعضهم يكونون وحد ،اجتماعية واحد ،يشرتك فيها األعضاء ابملعايري والقيم واملعتقدات نفسها ،مما يقدم لنا فهما مشرتكا ألفكار
األفراد ومشاعرهم وأهدافهم االجتماعية ،ومن مث فهم السلوك االجتماعي ككل للجماعة( .عبد املريد عبد اجلابر قاسم،2191 ،
)16
وأحسن مثل ملا قام به  Levineما أمدان به يف التجربة ذات اآلاثر البعيد ،اليت قام هبا ابالشرتاك مع Lippit et white
( )9131على "املناخ االجتماعي" ،وخالصة هذه التجربة أهنم خلقوا رجاال طبيعيا لعدد من أندية الصبيان ما بني العاشر ،واضحادية
عشر ،يتقابلون فيها مناخا "تسلطيا" وآخر "دميقراطيا" واثلثا "المباليا" وذلك ابلسلوك الذي يسلكونه مع الصبيان ،وقاموا ابستخدام
تكتيك املالحظة والتكتيك السوسيومرتي لقياس آاثر هذه القيادات على اجلماعات املختلفة ،وقد بنيت نتائج هذه التجربة فروقا
واضحة عن آاثر املناخ الذي خلقته هذه األساليب ،فالقياد ،التسلطية على سبيل املثال أدت إىل تقبل سليب للقياد ،ولكنها كانت
مصحوبة ابلكثري من العدوان جتاه أعضاء اجلماعة اآلخرين خاصة يف حالة غياب القائد ،وكان من النتائج الرئيسية للقياد ،التسلطية
عامة وضع قيد جامد على استجاابت األوالد التلقائية كاملزاح اخلشن .كان املزاح اخلشن يف مرحلة البداية قليال جدا حتت القياد،
التسلطية وزائدا حتت القياد ،الالمبالية ،بيد أن اخنفاضها يف القياد ،التسلطية كان بثمن غال جدا ،إذا كلما خفت القبضة كانت
حتدث زوبعة مثري ،من النشاط وكان االنتقال من مناخ أوتوقراطي إىل مناخ دميقراطي أو المبايل يؤدي إىل نفس النتيجة على الرغم من
زايد ،ارتفاعه يف حالة االنتقال من األوتوقراطي إىل الالمبايل واستمراره كذلك.
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ويبني هذا البحث بوضوح وجهة نظر  Levineيف أن سلوك الفرد وسلوك اجلماعة يتوقفان على خصائص املوقف وظروف "اجملال"
الذي تؤد ي إليه هذه اخلصائص ،كما تكشف هذه النتائج أيضا وبدقة كيف أن اخلرب ،املاضية تكيف التوقعات واألفعال يف املواقف
اجلديد ،،كما تبني من آاثر تغري القياد( .،سعد جالل)231 ،5894 ،
 -2-1اجتاه التنظيم الرمسي:
هذا االجتاه يهتم أساسا بوضع فكر منطقي عن التنظيم وفهم طبيعة القياد ،يف املنظمات الرمسية س ،لشارتل وزمالئه يف جامعة والية
أوهايو وتركز أساليبه على مالحظة التفاعل يف هذه األنظمة والوصف التفصيلي لرتكيبها.
 -3-1اجتاه القياس السوسيومرتي:
يتناول هذا االجتاه النا حية االنفعالية ضحيا ،اجلماعة خالل التفاعل الذي حيدث بني أعضائها والذي حيدد مقدار جاذبية اجلماعة ودرجة
التماسك بني أعضائها ،وأساس هذا املقياس الذي وضعه مورينو لقياس التجاذب والتنافر ،وفيه يسأل العضو عمن ميكنه أن خيتاره أو
ال خيتاره كرفيق أو زميل يف عمل ما كالقيام بنزهة أو االستذكار ...إخل ،وهذا هو املقياس السوسيومرتي ،مث حتلل العالقات بني
األعضاء يف رسم السوسيوجرام الذي يوضح مكاانت األعضاء ،حيث يوجد النجوم الذين خيتارهم أكرب عدد من األعضاء ،وهناك
اخلطوط اليت توصل بني املكاانت وتوضح مقدار التماسك( .عبد املريد عبد اجلبار قاسم)41 -41 ،2052 ،
 -4-1اجتاه التحليل العاملي:
يتمثل هذا االجتاه يف أعمال كاتل ومساعديه يف جامعة الينوي وفيه يتم حتديد األبعاد الرئيسية يف اجلماعات بواسطة التحليل العاملي،
ويشري كاتل إىل وجوب دراسة عدد كبري من اجلماعات خنر ج منه بعدد حمدود من القواعد العامة املستقلة واليت ميكن هبا وصف وفهم
اجلماعة ،وقد ابتكر كاتل مصطلحات لوصف اجلماعة استعارها من علم النحو مثل مصطلح  Synalityأي الرتكيب ليشري به إىل
رجمل خصائص اجلماعة ،ويهتم كاتل بعوامل مثل الطاقة والقدر ،يف دراسته للجماعة.
ويشري كل من فهمي وعطية ( )2113إىل وجود خطوط رئيسية لدينامية اجلماعة يكمل بعضها بعضا وال تعارض بينها ،وال يستغين
واحد منها عن اآلخر وهي:
 -النظر إىل اجلماعة الصغري ،كنظم اجتماعية مصغر ،متهد الطريق لدراسة اجملتمع الكبري وميثله .Blaes
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 اعتبار أن اجلماعات اليت يتبادل أعضاؤها التأثري وجها لوجه وحدات رئيسية للمجتمع ،واعتبار أن اجلماعات الصغري ،هي العواملالرئيسية يف التنشئة االجتماعية والنظر للجماعة كوسط إحداث التغري يف أعضائها ،وقد ميتد هذا التغري إىل االجتاهات ومسات
الشخصية واالهتمامات واملهارات إىل غري ذلك مما حيدث أثناء التفاعل بني أعضاء اجلماعة ،وميثل هذا االهتمام .Kooley
 النظر إىل اجلماعات الصغري ،كمجال مناسب لدراسة العالقات بني األفراد ،فاجلماعة رجال طيب لعالقات تتكون وتتغري وتالحظ،وميثل هذا االجتاه .Moreno
 النظر إىل اجلماعة كوسيلة للقيام بعمل يف البيئة املادية أو االجتماعية ،ويهتم ابلعالقات بني أفراد اجلماعة يف رجاالت اإلنتا ج وميثله.Mayo
 الرتكيز على دراسة اجلماعات الصغري ،بقصد استخالص التعميمات واالفرتاضات اليت يبدو أهنا تربز بصور ،متكرر ،يف اتريخالبحوث يف هذا امليدان ،وحىت نتخيل الصور ،الديناميكية للجماعة البد أن نتصور أنه يف نفس الوقت الذي يصدر فيه سلوك من فرد
تصدر فيه أيضا أنوا ،متعدد ،من السلوكيات من ابقي األفراد فرتى اجلماعة كلها وأهنا بوتقة يدور فيها تفاعل بني عناصر متعدد.،
(عبد املريد عبد اجلبار قاسم)49 -42 ،2052 ،
 -1ديناميات اجلماعة والكفاية اإلنتاجية:
إن حماولة رفع مستوى الكفاية اإلنتاجية للجماعة تستلزم إدراك عالقة ابء اجلماعة وديناميتها أبداء العمل .فكل مجاعة تعمل يف
مستوايت ثالثة جيب أن تتفطن إىل أمهية كل منها :مستوى عمل اجلماعة ،مستوى أتييد اجلماعة ومستوى اضحاجات الفردية.
 -5-1مستوى عمل اجلماعة:
لدى معظم اجلماعات بعض األعمال اليت جيب أن تنجزها ،بل إهنا وجدت أساسا لكي تؤدي هذا العمل .وكثريا ما تتفطن اجلماعة
إىل حاجتها املاسة إلجناز هذا العمل ،إال أهنا ال تتفطن إىل املستوايت األخرى اليت جتري يف نفس الوقت ،وهي مستوى أتييد اجلماعة
ومستوى اضحاجات الفردية .ومن وظائف القياد ،يف اجلماعة هو تسهيل وتنسيق رجهود اجلماعة يف االختيار وتعريف املشكلة العامة ويف
حل تلك املشكلة وخطوات ذلك ما يلي:
 -الشروع يف العمل :عرض األعمال أو األهداف ،وحتديد مشكلة مجاعية واقرتاح طريقة أو أفكار ضحل املشكلة.
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 البحث عن معلومات وآراء :إلتماس اضحقائق ،البحث عن معلومات تتعلق ابهتمام اجلماعة وطلب االقرتاحات أو األفكار. إعطاء املعلومات أو اآلراء :تقدمي اضحقائق ،إعطاء معلومات متعلقة ابهتمامات اجلماعة ،تصوير عقيد ،ما ،إعطاء اقرتاحات أوأفكار.
 البيان واإلكمال :تفسري أو بسط األفكار واالقرتاحات ،التخلص من اخللط والبلبلة ،اإلشار ،إىل بديالت وموضوعات أماماجلماعة مع إعطاء أمثلة.
 التلخيص :جتميع األفكار املرتابطة معا ،إعاد ،تقرير االقرتاحات بعد مناقشة اجلماعة هلا ،وتقدمي قرار أو استنتا ج ختامي للجماعةلكي تقبله أو ترفضه.
 اختيار امجاعي :حماوالت جتريبية ملعرفة ما إذا كانت اجلماعة قد اقرتبت من استنتا ج ختامي ،أو مراجعة ذلك مع اجلماعة لرؤيةمدى االتفاق الذي وصلت إليه.
 -2-1مستوى أتييد اجلماعة:
كما أن األعضاء تشرتك سواي يف عمل اجلماعة ،فإهنم أيضا يفعلون شيئا من أجل اجلماعة ومع بعضهم البعض .وابلتايل تتكون
اجلماعة من شبكة متغري ،ابستمرار من التفاعالت والعالقات ،واجلماعة حتتا ج إىل يقظة انمية بنفسها كجماعة ،وعليها أن تعمل على
صيانة العالقات بداخلها إذا كان هلا أن تنجز عملها" .إن مستوى التأييد يشري إىل ما حيدث بني األشخاص أثناء إجناز العمل".
وكما أن من وظائف ال قياد ،مقابلة حاجات مستوى العمل يف اجلماعة فإنه أيضا من وظائف القياد ،الالزم تغيري أو صيانة األسلوب
الذي يعمل فيه أعضاء اجلماعة سواي ،حيث ينمو والء بعضهم لبعض وللجماعة كلها ،وتتلخص وظائف هذه الفئة فيما يلي:
 التشجيع :على العضو أن يكون ودودا ،دافئا ،مستجيبا لآلخرين وملا يسهمون به ويبدي االهتمام ابآلخرين. التعبري عن مشاعر اجلماعة :اإلحساس ابملشاعر ،اضحاالت املزاجية والعالقات بداخل اجلماعة ،مشاركة األعضاء لآلخرين يفمشاعرهم.
 -التوارق :حماولة إلصالح اخلالفات ،خفض التوتر ،مساعد ،الناس على اكتشاف الفروق بينهم والعمل على انسجام اجلماعة.
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 إجياد احللول املرضية :حينما تدخل الفكر ،الشخصية أو مكانة الفرد يف صرا ،جيب تقدمي حال وداي وسطا يرضي الوضع اخلاصللفرد ،االعرتاف ابخلطأ ،تنظيم وضبط النفس للمحافظة على متاسك اجلماعة.
 االتصال :حماولة حفظ ضروب االتصال املفتوحة ،وتسهيل اشرتاك اآلخرين ،اقرتاح الوسائل للمشاركة يف مناقشة وسائل اجلماعة. وضع املعايري :التعبري عن معايري حتاول اجلماعة حتصيلها ،واستخدام املعايري يف تقييم أداء اجلماعة وإنتاجها. -3-1مستوى احلاجات الفردية:
كل عضو فرد أييت إىل اجلماعة مبجموعة معينة من اضحاجات اليت تصطدم ابجلماعة وبعملها ،ألن اضحاجات الفردية غالبا ما تكون
متوارية خلف حافز العمل لدى اجلماعة ،أو خلف مناذ ج سلوكية متطور ،انمية جدا.
عندما تعمل اجلماعة من أجل توازن املستوايت الثالثة ،تصبح أكثر فعالية ونضجا ،وإذا أمهل واحد أو أكثر من تلك املستوايت،
أفسدت كفاية اجلماعة وأحبط منوها ويبدو أن اجلماعات تعمل أبقصى كفاية حينما يؤدي األعضاء وظائف العمل والتأييد معا،
وحينما تصبح هذه الوظائف مسؤولية مجيع األعضاء ال القائد املعني مبفرده( .حلمي املليجي)531 -533 ،5822 ،
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مقدمة:

التصورات
للعامل الذي مت توظيفه حديثا جيد نفسه يف مواجهة مع مهمة ،مع قواعد ،مع ّ
عمال آخرين ،يف مواجهة رجموعة من ّ
والقيم .التنشئة االجتماعية التنظيمية هي ظاهر ،مع ّقد ،متأثر ،مبتغريات متعدد.،
()Whitely, Peiro, Sarekiellli, 1982 ; Feij, 1998
األحباث األوىل يف هذا املوضو ،)Bakke, 1953( ،أشارت إىل أن التطبيع االجتماعي متيّز حبركة مزدوجة متثلت يف أنه عملية
استدخال من طرف الفرد لسلوكات وأساليب تفكري اجملموعة اليت ينتمي إليها ،لكن وابملوازا ،هو عملية شخصانية اليت من خالهلا
يساهم الفرد يف تشكيلة املنظمة اليت تستقبله .إذا ،املنظمة يف عملية التطبيع االجتماعي ،تبحث عن التأثري يف الدخيل اجلديد
والتّحكم فيه .لكن هذا األخري حياول الوصول إىل تعريف للدور الذي يرضيه .هذا الطرح حول الطابع املتبادل للعالقة بني الفرد
واملنظمة ميثل جوهر األحباث اليت تتناول التطبيع االجتماعي التنظيمي) Claude Louche, 2012, 67( .
 -5احملتوى واملراحل:
التطبيع االجتماعي التنظيمي يعين عد ،مظاهر ،الوافد اجلديد ينبغي عليه ّأوال تعلم كيفية التحكم يف مهمته ،طبيعة املهمة تغري طبعا
الكفاءات اليت مت استهدافها ،ابلنسبة لعمل حيمل طابع التنفيذ ،فإن األمر يتعلق بقدرات جسدية ( سرعة التنفيذ ،الدقة واالنتقاء) .يف
عمل إداري ،يتعلق األمر إبدما ج وضعيات تسمح ابملواجهة يف وضعيات خمتلفة ،الوافد اجلديد جيب عليه بناء عالقات مع أقرانه ومع
املسؤولني ابختالف رتبهم.
ومن الضروري أن يعرف القيم اليت حتكم السلوكات اجلماعية.
وكذا حدود تطبيقها ،حيث توجد بعض القيم اليت تطبق يف مجاعة حمدود ،،يف حني البعض اآلخر خيص املنظمة ككل ،يف األخري
الوافد اجلديد عليه معرفة ثقافة املنظمة واملعايري املشرتكة.
هذه األخري ،اليت ستحدد له السلوكات املسموح هبا داخل املنظمة.
لقد ميّزان العديد من مظاهر التنشئة على املستوى املفاهيمي ،التحكم يف املهمة ،توضيح الدور ،حتديد العالقات مع اآلخرين ،تعلم
الثقافات املميز ،للمنظمة .يف الواقع التنشئة االجتماعية حتدث يف كل هذه اجملاالت اليت متّ عرضها يف نفس الوقت ،فمثال العامل الذي
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يتمتع ابالندما ج اجليد داخل اجملموعة ميكنه االستفاد ،من دعم زمالئه خالل اجنازه ملهامه .هذه املظاهر ميكنها أن ختتلف من حيث
املد ،،فالتحكم يف املهمة يتطلب وقتا أطول من تكوين عالقات اجتماعية داخل مجاعة العمل ( .)Fisher, 1986هذه النتيجة
ينبغي اعتمادها مع كثري من اضحذر على كل حال ،ألن هذا يتوقف على نو ،املهمة املكلف ابجنازها بدرجة كبريClaude ( ،
)Louche, 2012, 68
يعتقد  )9119( Feijأن التنشئة االجتماعية داخل منظمة مبعىن ( التنشئة االجتماعية التنظيمية) ،يتوقّف ّأوال على تنشئة اجتماعية
مسبقة عامة مرتبطة ابلعمل ،ميكن أن تكون غري مباشر ( ،أسر ،،مدرسة ،أصدقاء) .ولكن مباشر ،يف نفس الوقت (تربصات حيصل
عليها أو وظائف يشغلها مسبقا) ،التنشئة االجتماعية التنظيمية متكن الفرد من تطوير توقعات حنو الوظيفة اجلديد ،،وهي حتضره على
األقل الستدخال دور جديد وعلى أساس هذه القاعد ،التمهيدية تتدخل التنشئة االجتماعية التنظيمية.
وهي حتدث بناء على عد ،مراحل ،وهذه املراحل حسب العديد من الباحثني ( )Fisher, 1986متشاهبة بدرجة كبري ،،وهذه
املراحل هي:
* املرحلة األوىل :وهي مرحلة تنشئة اجتماعية سابقة واليت تتميز بتدخالت املنظمة املوجهة لتسهيل اندما ج العمال ،هذا التأثري ميكنه
أن مير عرب عملية التوظيف ،مثال ،اإلعالن عن عطلة عمل ميكنها أن تبث حتديدا عرب مؤسسات تعليمية اليت هلا ثقافة قريبة من تلك
اخلاصة ابملنظمة وابملوظفني الذين مت توظيفهم ،هذا يسهل عملية اندما ج املوظفني اجلدد من خالل السماح بتحكم الثقافة التنظيمية.
املنظمة ميكنها أيضا التنبؤ إبجراءات تسمح بتقليص أي تفاوت منتظر بني توقعات العمال والواقع التنظيمي.
()Almudever, Le Blane, 2001
كما ّبني ) Bauer et Green (1994أن حتقيق التوقعات يؤثر إجيااب على التنشئة االجتماعية ،وهو مرتبط أيضا ابإلجناز
وااللتزام الذي أييت فيما بعد داخل املنظمة.
التعود على مهمته
* املرحلة الثانية :وهي مرحلة حتضري وهتيئة ،وهي متثل اللقاء ّ
يل بني الفرد واملنظمة ،املوظف اجلديد يبدأ يف ّ
األو ّ
وبناء عالقات مع مجاعته اليت ينتمي إليها ،توقعاته قد تكون حظيت ابلتأكيد والتثبيت أو القت عراقيل ،كما قد يتعرض لبعض
خيص الدور ،يف هذه املرحلة ،الفرد يبدأ يف التأقلم مع دوره مبعىن يعرب عن خياراته من بني كل تلك املمكنة املمنوحة
الغموض فيما ّ
له .عوامل كثري ،تؤثر يف املرحلة التحضريية ،البعض منها يرجع للعمال ،من بينها القلق الذي يظهرونه أمام الوافد اجلديد من الوضعية
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مع الشكوك اليت يشعرون هبا ،قلق كبري ميكنه أن يكون معيقا ،ولكن القلق احملدود إبمكانه أن تكون لديه آاثر إجيابية ،حيث ميكنه أن
يدفع الفرد إىل بناء دوره التنظيمي بسرعة ،الشعور ابلفعالية الشخصية ( ،)Bandura, 1977أيضا يلعب دورا ،وخاصة يف
الوضعيات اليت تضع فيها التنشئة االجتماعية التنظيمية العامل أمام صعوابت .هذا الشعور ابلفعالية يعرف أبنه اضحكم الذي حيمله
الفرد عن قدراته وإمكاانته يف تنظيم وتنفيذ أفعال متنوعة هتدف لتحقيق إجناز أو هدف مسطّر ،إذا مت تطوير هذا الشعور بدرجة
ضئيلة ،فإن العامل يتعامل مع الصعوابت من خالل االنغالق عن ذاته وال يظهر إالّ قليال ،وهناك عوامل أخرى يتم التحكم فيها من
طرف املنظمة.
* املرحلة الثالثة :وهي مرحلة شفافي ة العالقات ،أتثريات املنظمة وتلك اخلاصة ابلفرد تنتهي ابالستقرار ،واألدوار أصبحت اآلن
حمدد.،
للباحثني ) Moreland et Levine (1982فقد اقرتحا منوذجا عاما للتنشئة االجتماعية داخل اجلماعات الذي
ّأما ابلنسبة
ن
يطبق داخل أنساق خمتلفة ،هذا النموذ ج يتضمن ثالث مراحل وهي:
 -5-5تقومي:
عملية التقومي تكون متس الطرفني الفرد واجلماعة املستقبلة ،حيث كل من الفرد واجلامعة يقومان بتحليل آاثر االندما ج من حيث
التكاليف واالمتيازات.
 -2-5التزام:
قوي جدا لدرجة أن
االلتزام اجتاه املنظمة يتوقف على التقومي ،ولكن أيضا على حلول التبادل اليت يضعها الفرد ويتهيأ هلا ،االلتزام هو ّ
الفرد ال يستطيع اضحصول على امتيازات إضافية داخل مجاعة أخرى.
 -3-5تغيري الدور:
هناك ثالثة أدوار أساسية متيز التنشئة االجتماعية وهي :دور العضو ،دور شبه عضو (األعضاء اجلدد الذين مل يندرجوا كلية) .وأخريا
دور العضو بصور ،كاملة والذي يعطي كل األفضلية لألعضاء.
مير عرب عد ،مراحل حمدد ،من طرف  Moreland et Levineوكل دور يتميز بعالقة خاصة بني الفرد واملنظمة:
تغيري الدور ّ
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 5-3-5مرحلة االستثمار:

يف هذه املرحلة الفرد واملنظمة يبحثان عن معلومة متبادلة هبدف حتديد املصلحة أو الفائد ،اليت يقدمها االندما ج ،وإذا كانت املعلومة
املتحصل عليها مرضية لكال الطرفني ،الوافد اجلديد يدخل يف اجملموعة.
 2-3-5مرحلة التنشئة االجتماعية:
اجلماعة حتاول نقل معايريها وقيمها للفرد ،والفرد من جهته يبحث عن التأثري يف اجلماعة ،بعد هذه املرحلة املتميز ،مبحاوالت التأثري
املتبادلة يصبح الفرد عضوا يف اجملموعة بشكل كامل.
 3-3-5مرحلة البقاء:
يف هذه املرحلة الفرد واجلماعة يتفاوضان انطالقا من مصاضحهما اخلاصة لألدوار اليت أسندت للوافد اجلديد هي متثل الكيفية اليت
يشارك هبا هذا األخري يف نشاطات اجلماعة ،وإذا مل يتقبل الفرد الدور الذي تتمىن اجلماعة أن يشغله ،فإننا سندخل يف مرحلة إعاد،
تنشئة وميكن أن ينتهي األمر مبغادرته اجلماعة.
 4-3-5مرحلة الذكرى:
وهي آخر مرحلة واليت تعترب مرحلة اضحصيلة ،اجلماعة تبحث عن إمجا ،حول العضو السابق ومسامهاته ،والفرد من جهته يستخلص
نتائج منها تلك اليت تتعلق ابلرضا الذي متكن من حتقيقه داخل اجلماعة.
ق ّدم كل من  Moreland et Levineإطارا للتنشئة االجتماعية داخل اجلماعة ،غري أن هذه املراحل ال تتم بنفس الكيفية
وبنفس الرتتيب ابلنسبة لكل العمال اجلدد ،كما أنه من الصعب التأكيد أب ّن كل الوافدين اجلدد ميرون بنفس املراحل ،حيث يعترب
الدخول إىل املنظمة ظاهر ،ج ّد مع ّقد ،حتكمها العديد من املتغريات.
)(Claude Louche, 2012, 69,70
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 -2دور املنظمة:

املنظمة ال تبقى بال نشاط ،وإمنا تتدخل على مستوى التنشئة املسبقة ،كما ميكنها القيام ابجراءات تسهل االندما ج ،وهي تسمى
ابألساليب أو حفظ التنشئة االجتماعية واليت تعين االجراءات اليت تسخرها املنظمات لتسهيل إندما ج الوافدين اجلدد.
وقد استعمل ) Van Maanen et Scheim (1979ستة أبعاد لتمييز هذه االجراءات وهي:
 الطابع الفردي أو اجلماعي ،حيث ميكن اعتبار األفراد منعزلني أو على العكس من ذلك أن يعتمد االندما ج على جتارباجملموعة.
 الطابع الرمسي أو غري الرمسي ،عندما تكون اإلجراءات رمسية يكون الوافد اجلديد منعزال عن اجملموعة من أجل اتبا ،برانمج حمدد،بينما يف االجراءات غري الرمسية ،األمر يكون خمتلفا ،حيث ال يكون خمتلفا عن ابقي العمال.
 الطابع التسلسلي :فيما خيص االجراءات اليت تتناول التسلسل تكون مراحل التنشئة االجتماعية اثبتة إىل حد كبري. الطابع الثابت أو املتغري ،فيما خيص االجراءات الثابتة تكون املراحل مربرجة بصفة مؤقتة. استعمال "منوذج دور" ،ويقصد به االجراءات اليت تشمل وضعية يكون فيها عامال أساسيا يشغل نفس املنصب مع العاملاجلديد ،ويكلف مبهمة توجيهه.
 املوقف من وجهة نظر الوارد اجلديد ،هذا املعيار يعارض الوضعيات اليت هتدف من خالهلا املنظمة إىل حتويل الوافد اجلديد معالوضعيات اليت ال تستغل فيها التنشئة االجتماعية لتغيريه ،يف هذه اضحالة األخري ،الرتكيز يكون على اعطاء األمهية للقدرات ،واملعايري
واملواقف اليت من املفروض أن ميتلكها العامل اجلديد.
هذه اخلطط للتنشئة االجتماعية تركز على إدما ج دور للعامل اجلديد ،يرى ) Schein (1971أن األدوار املراد تكييفها تتضمن
الكثري من املظاهر :مظهر وظيفي والذي يشمل املهام الواجب اجنازها ،مظهر تسلسلي والذي يتعلق ابملرتبة داخل الشبكة أو السلم
الذي تضعه السلطة ،وأخريا ،مظاهر عالئقية اليت تدور حول االندما ج مع رجموعة.
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وميكن للفرد أن تكون له العديد من املواقف جتاه هذه األدوار ،ميكنه بكل بساطة تكييفها مع اضحالة ،بعبار ،أخرى التظاهر ابالمتثالية،
كما ميكنه اإلبدا ،على مستوى حمتوى الدور ،مبعىن ميكنه تغيري املمارسات اليت ترتبط به ،ويتصرف كمتدرب ،كما ميكنه أيضا اعاد،
حتديد الدور كليا من خالل تعديل املهمة اليت كان مرتبطا هبا بشكل تقليدي ،فيكون سلوكه يعكس صور ،الشخص املبد.،
أ ساليب التنشئة االجتماعية متارس أتثريا على الوضعية اليت يتخذها الفرد أمام الدور ،التنشئة االجتماعية اجلماعية مثال ،مثل التنشئة
االجتماعية الرمسية تساعد على االمتثالية.
االجراءات املتغري ،ختلق الشعور ابلقلق الذي يدفع بدوره إىل االمتثالية ،وقد مت اخضا ،العديد من الفرضيات اليت طرحها
 Van Maonen et Scheinإىل االختبار يف العديد من األحباث.
حيث بني ) James (1986أن األساليب الفردانية (الفردية ،غري الرمسية) تشجع اإلبدا ،،وعلى العكس من ذلك مؤسساتية
االندما ج (أساليب رمسية ،مجاعية) تقود إىل االمتثالية .لكن ابملقابل هذه املؤسساتية تقلص صراعات الدور وكذا غموض الدور.
()Claude louehe, 2012, 71, 72
 -3اسرتاتيجيات الواردين اجلدد:
مثلما سبق وأن رأينا األساليب املطور من قبل املنظمات هبدف ادما ج العمال اجلدد ،ففي هذا التوجه الحظنا أن هؤالء األفراد
املنظمني حديثا للمنظمة يتعامل ون بطريقة سلبية مع التأثري املمارس من طرف اهلياكل التنظيمية اليت وضعت الستقباهلم ،غري أن هناك
دراسات حديثة فنّدت هذه الفرضية من خالل لفت االنتباه للدور الفعال الذي يلعبه األفراد املنظمني حديثا للمنظمات يف تنشئتهم
االجتماعية ،البعض منها ) (Depolo, Fraccaroli, Sarchuelli, 1998أعطى األمهية الكبري ،ملفهوم النشاط يف حتديد
تدخل للشخص يف تسيري عالقته مع حميط عمله اجلديد ،هذا التدخل تناولته العديد من الدراسات ،نذكر منها دراسة Morrison
) (1993اليت بينت أن البحث عن املعلومة من قبل األفراد املنضمني حديثا للمنظمة ميثل عامال يدعم التنشئة االجتماعية ،ابلنسبة
هلذا الباحث التنشئة االجتماعية حتتوي على عد ،واجهات وهي:
 اتقان املهمة :ينبغي على الوافد اجلديد للمنظمة حتصيل معرفة ومهارات ضرورية الجناز مهمته. -تعريف الدور :على هذا الوافد اجلديد توضيح الدور الذي يشغله داخل املنظمة.
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 التثاقف :ينبغي عليه فهم الثقافة التنظيمية ،واكتشاف السلوكات واملواقف األكثر أمهية. اندما ج الوافد اجلديد يف مجاعات العمل.وحسب  Morrisonنشاط البحث عن املعلومة يدعم عملية التنشئة االجتماعية من خالل األشكال املختلفة التالية :البحث عن
املعلومة هي تقنية تسمح إبتقان جيد للمهمة .البحث عن املعلومة فيما خيص توقعات الدور تساعد على توضيح الدور الذي سيعطى
للوافد اجلديد ،البحث عن تغذية راجعة اجتماعية تدعم التثاقف واالندما ج االجتماعي.
ويف األخري يطور هو الوافد اجلديد توقعات حول املؤسسة اليت وظفته ،هذه التوقعات قد تكون خميبة من قبل الواقع أو على العكس
من ذلك جد مرضية مما كان يتصور ،إذا كان الفرق سليب (توقعات غري مرضية) هذا قد يؤدي إىل فقدان االلتزام الوظيفي ،إىل رضا
ضعيف .غري أن هذا ميكن أن يؤدي إىل آاثر اجيابية ،حيث بينت العديد من األعمال كيف أن عملية ادراك الفارق تثري البحث عن
اسرتاتيجيات فعالة لإلدما ج والتنشئة االجتماعية .ومن بني هذه األعمال جند منوذ ج األنشطة املتعدد ،الذي مت تطويره من طرف
 Curieوآخرون ( )9191 ،9191الذي سبق وأن عرضناه ،هذا النموذ ج يسمح بتجاوز هذا التناقض ،وقد أجريت دراسة
تناولت  11شخصا مت توظيفهم يف مؤسسات خاصة ابلبحث أو التكوين وبينت أنه :ال يوجد أي ارتباط مباشر بني الفارق املدرك
والبحث عن املعلومة .وأن البحث عن املعلومة مرتبط ابلتقومي الذي خيص خمتلف رجاالت اضحيا.،
التقومي الذي يتناول اجلانب الشخصي يدعم البحث عن املعلومة بواسطة "طلب مباشر" ،وشد ،البحث تبقى ضعيفة.
بينما التقومي الذي خيص الوسط االجتماعي يقود ابألحرى إىل "مالحظة اآلخرين" وتكون مرفوقة ببحث عن املعلومة أكثر شد.،
ويف الواقع ،إن االستثمار يف خمتلف رجاالت اضحيا ،هو الذي سيحدد استجاابت األفراد أمام التفاوت بني توقعاهتم والواقع ،حيث أن
األفراد املنظمون حديثا للمنظمة والذين يقومون رجال اضحيا ،الشخصية ال يوجد لديهم التزام حنو املنظمة ،يف حني أولئك الذين
يفضلون امليدان االجتماعي سيطورون حبثا عن املعلومة أكثر حد)Claude Louche, 2012, 72- 74( .،
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ملخص:

التنشئة االجتماعية التنظيمية متثل وضعية ثرية بشكل خاص ،فهي ابلنسبة للفرد مبثابة املرحلة االنتقالية اليت تسمح له إبعاد ،بناء نظام
تصوراته والتكيف مع حميط جديد ،عليه بناء نظام جديد للعالقات مع املرتبة اليت يشغلها ومع نظرائه ،وسينجح من خالل اجياد توازن
بني املتطلبات املتعارضة.
أما فيما خيص أمهية التنشئة االجتماعية ابلنسبة للمنظمة فإن التنشئة تتضمن رهاانت عديد ،،أوهلا ،جناحها يضمن استقرار الطاقم
وهي متثل أيضا عامال لتحقيق اإلجناز.
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مقدمة:

متثل الثقافة مرجعية قدمية لعلم نفس املنظمات ،ففي عام  9131حتدث كل من  Roethlibeager et Dicksonعن نظم
أفكار ومعتقدات تتحدد من خالهلا معايري املنظمة وكذا رموز تنتظم حوهلا هذه املعايري كما ظهر مصطلح ثقافة املؤسسة يف 9191
إذن :فالثقافة كان ظهورها كعامل حاسم يفسر جناح املؤسسات الياابنية ،وهذا ما أعطاها اهتمام الكثري من األحباث ،وسنحاول يف
هذا احملور تقدمي تعاريف وحمددات الثقافة التنظيمية ،مث سنعرض بعض االجتاهات البحثية الكربى ،وسنختم احملور أبعمال تدعم إدما ج
هذه االفرتاضات املختلفة.
 -5تعريف:
تعاريف الثقافة التنظيمية كثري ،وقد أمجع املؤلفون على أن "الثقافة تتكون من قيم ،معتقدات ،آراء وسلوكات ،كل هذا يكون مشرتكا
بني أعضاء املنظمة ،ويتم تعليمه لألشخاص اجلدد .وهو ما ينظم األفعال وكذا كيفية معاجلة خمتلف املشكالت التنظيمية ،كما أهنا
تعمل على متتني العالقات ابعتبارها ميكانيزم غري رمسي للضبط وللتنسيق".
()Ruigrok et Achtenhagen, 1999, 523
ويعرفها نعيم ابراهيم الظاهر أبهنا " نظام من القيم واملعتقدات املشرتكة اليت تتفاعل مع كل املنظمة من العاملني وهيكل املنظمة والنظم
املختلفة هبدف انتا ج أعراف وأمناط سلوكية وخاصة بكيفية اجناز األعمال يف املنظمة"( .نعيم ابراهيم الظاهر)911 ،2111 ،
كما يعرفها  )9196( Scheinأبهنا "رجموعة املبادئ األساسية اليت اخرتعتها اجلماعة واكتشفتها أو طورهتا أثناء حل مشكالهتا
للتكيف اخلارجي واالندما ج الداخلي ،واليت أثبتت فعاليتها ومن مث تعليمها لألعضاء اجلدد كأحسن طريقة للشعور ابملشكالت
وإدراكها وفهمها)Jean Francois, 2006, 425( .
وتعرف أبهنا" رجموعة املعتقدات والقيم والرموز والطقوس والتوقعات اليت يتقامسها أعضاء املنظمة ،وتنتقل من جيل تنظيمي إىل آخر،
تؤثر هذه القيم فتشكل أسس ومعايري وأمناط السلوك التنظيمي املقبول وذلك املرفوض( .عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،5888 ،
)2
من خالل هذه التعريف اليت قدمت للثقافة التنظيمية ميكن أن نستخلص امجاعها على أهنا عبار ،عن رجموعة القيم واألفكار
واملعتقدات والتوقعات اليت يتقامسها أعضاء املنظمة وكذا األشخاص املنظمني حديثا واليت تنظم بدورها السلوك اإلنساين داخل املنظمة.
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 -2أمهية الثقارة التنظيمية:

 -5-2بناء احساس ابلتاريخ :الثقافة ذات اجلذور العريقة متثل منهجا اترخييا تسرد فيه حكاايت لألداء والعمل املثابر واألشخاص
البارزين يف املنظمة)History( .
 -2-2إجياد شعور ابلتوحد :إذ أن الثقافة توحد السلوكيات وتعطي معىن لألدوار ،تقوي االتصاالت وتعزز القيم املشرتكة ومعايري
األداء العايل)Oneness( .
 -3-2تطوير االحساس ابلعضوية واالنتماء :تتعزز هذه العضوية من خالل رجموعة كبري ،من نظم العمل وتعطي استقرارا وظيفيا
وتقرر جوانب االختيار الصحيح للعاملني وتدريبهم وتطويرهم)Membership( .
 -4-2زايدة التبادل بني األعضاء :وهذا أييت من خالل املشاركة ابلقرارات وتطوير فرق العمل والتنسيق بني اإلدارات املختلفة
واجلماعات واألفراد.
ومن املالحظة أن األحرف األوىل تكون كلمة على اعتبار أن ثقافة املنظمة  HOMEالقوية تعطي احساسا وشعورا ابلتوحد
العائلي املرتابط( .حسن حمسن منصور الغاليب ،وائل دمحم صبحي إدريس)211 ،2111 ،
والشكل التايل يوضح أمهية الثقارة التنظيمية:

ثقافة

المنظمة
متماسكة

بناء إحساس بالتاريخ

H

إيجاد شعور بالتوحد

O

تطوير اإلحساس بالعضوية واالنتماء

M

زيادة التبادل بين األعضاء

E

شكل رقم (  :) 05يوضح أمهية الثقارة التنظيمية.
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 -3خصائص الثقارة التنظيمية:

ال توجد منظمة ثقافتها مشاهبة لثقافة منظمة أخرى حىت لو كانت تعمل معها يف نفس القطا ،،فهناك جوانب عديد ،ختتلف فيها
ثقافة املنظمات ،فكل منظمة حتاول تطوير ثقافتها اخلاصة هبا ،ومن جوانب االختالف بني املنظمات عمر املنظمة ،وأمناط اتصاالهتا،
ونظم العمل واالجراءات ،وعملية ممارسة السلطة ،وأسلوب القياد ،،والقيم واملعتقدات( .حممود سليمان العميان)354 ،2001 ،
 -5-3نظام مركب :ال متلك املنظمة ثقافة واحد ،وإمنا حتتوي على ثقافات فرعية ختتلف ابختالف األفراد املنتمني إليها وعاد ،ال
يوجد تعارض بني الثقافات الفرعية والثقافة الرئيسية يف املنظمة.
 -2-3نظام متكامل :وذلك من خالل خلق االنسجام بني العناصر املختلفة للثقافة داخل املنظمة ،حبيث أي تغيري على أحد
عناصر الثقافة ينعكس أثره على ابقي العناصر األخرى.
 -3-3نظام متغري ومتطور :عاد ،ما تكون ثقافة املنظمة قابلة للتغيري والتطوير متاشيا مع املتغريات البيئية واخلارجية من أجل حتقيق
أهداف املنظمة.
 -4-3نظام مرن :تتكيف الثقافة التنظيمية مع املتغريات اليت حتديث داخل أو خار ج املنظمة وهذا لتحقيق أهداف املنظمة.
(بالل خلف السكارنه)322 -325 ،2008 ،
 -4عناصر الثقارة التنظيمية:
يعتقد  Densionأبن الق يم واالجتاهات واالفرتاضات واملعايري السائد ،ابملؤسسة هلا أتثري كبري على كفاء ،وفعالية املؤسسة ،فهو يرى
أن زايد ،الفعالية أو تناقصها هي دالة على القيم واملعتقدات اليت يعتنقها أعضاء املؤسسة.
 -5-4القيم التنظيمية :حيث عرفها  Lammontأبهنا نشاط ذهين حيدث يف ذهن الفرد ،مبعىن أهنا عملية ذهنية ذاتية ترتبط
بتكوين اختيارات تسمى عاد ،نظرية التقييم بدال من نظرية القيمة ،فالقيم حتتوي عنصرا حكيما يعتنقه الفرد من أفكار حول ما هو
صحيح ومرغوب فيه وجيد ،والقيم هي تلك القواعد واملعايري اليت متكن الفرد من التمييز بني ما هو خطأ وبني ما هو مرغوب ،وبني ما
هو كائن وما جيب أن يكون( .خضري كاظم حممود الفرحيات وآخرون)511 ،2008 ،
ويوجد على مستوى املنظمة نوعان من القيم مها القيم الوسيلية والقيم النهائية.
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فالقيم الوسيلية هي السلوك املرغوب الذي حترص املنظمة على نشره بني العاملني ،ومن بني السلوكيات الوسيلية ،اجلدية ،احرتام
السلطة وتقاليد العمل ،اضحيطة واضحذر ،امتالك العاملني لصفات اإلبدا ،،األمانة وحتمل املخاطر.،
أما القيم النهائية فهي النتائج النهائية اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها ،وقد تتبىن املنظمة واحد ،أو أكثر من القيم النهائية التالية :التميز
الثابت ،االقتصاد ،اإلبدا ،،اجلود( ...،مؤيد سعيد سامل)520 -518 ،2002 ،
 -2-4التوقعات التنظيمية:
وهي ذلك التعاقد الذي يتم بني املوظفني واملؤسسة مثل توقعات الرؤساء من املرؤوسني ،وتوقعات املرؤوسني من الرؤساء ،توفري
االحتياجات ،اضحاجة إىل االحرتام ،توفر شروط العمل النفسية واالقتصادية( .بوحنية قوي)25 ،2002 ،
 -3-4املعتقدات التنظيمية:
وهي عبار ،عن أفكار مشرتكة حول طبيعة العمل واضحيا ،االجتماعية يف بيئة العمل ،وطريقة اجناز العمل واملهام التنظيمية ،ومن هذه
املعتقدات على سبيل املثال أمهية املشاركة يف صنع القرارات ،واملسامهة يف العمل اجلماعي وأثر ذلك على حتقيق األهداف التنظيمية.
(أمحد عبد هللا الصبيان وآخرون)312 ،2116 ،
 -4-4األعراف التنظيمية:
وهي عبار ،عن معايري يلتزم هبا العاملون يف املنظمة على اعتبتار أهنا معايري مفيد ،للمنظمة ،مثال ذلك التزام املنظمة بعدم تعيني األب
واإلبن يف نفس املنظمة ،ويفرتض أن تكون هذه األعراف غري مكتوبة وواجبة االتبا( .،بالل خلف السكارنه)522 ،2008 ،
القيم
التنظيمية

المعتقدات
التنظيمية

عناصر
الثقافة
التنظيمية

التوقعات
التنظيمية

األعراف
التنظيمية

شكل رقم (  :) 02يوضح عناصر الثقارة التنظيمية.
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 -1مستوايت الثقارة التنظيمية:

يعتقد الكثري من املهتمني ابلثقافة التنظيمية أهنا تتضمن العديد من املستوايت ،لكن  )9196( Scheinحدد ثالثة مستوايت
وهي:
 -5-1مستوى التظاهرات:
وهو األكثر ظهورا ،وهو يتكون من الدالئل الصرحية للثقافة مثل حتديد الفضاء ،اتريخ املؤسسة كما هو معروض على الئحة
االستقبال ،التقاليد (األنشطة اجلماعية واليت تعترب ضرورية من الناحية االجتماعية) اللغة الشفوية واملكتوبة.
 -2-1مستوى املعايري:
وهو يشمل سلوكات ،أهداف ،غاايت وحاالت مرجو ،اليت ختلق وضعيات خاصة واليت يتم تطبيقها كمعايري للحكم واالختيار من بني
أمناط السلوكات املؤقتة ،ومتثل املعايري متغريا يتم استنتاجه وميكن توضيح هذا من خالل مثال ،لنفرض أنه يف مؤسسة وقع تراجع
مفاجئ يف املبيعات ،اذ قال املسؤول "جيب القيام إبشهار" عليه اختيار سلوك من بني السلوكات املمكنة (حتليل سلوك التجار،
واملنتو ج املصنع) هذا االختيار يعرب عن معيار والذي هو "االشهار يرفع املبيعات" الذي يكون أيضا موصوال للعمال.
 -3-1مستوى املسلمات األولية:
وهو املستوى األكثر غموضا على عكس املستوى األول ،ويتكون من معايري تعترب مقتنا ،ومقدسة ال ميكن مسها.
()Claude louche, 2012, 164
 -1توجهات الثقارة التنظيمية:
 -5-1الثقارات الوطنية:
ظهرت يف هذه الفرت ،أعمال  Hofstedeمن خالل األحباث اليت قام هبا عام  9191واليت كانت غايتها وصف الثقافات الوطنية:
"هي يف اجلوهر بررجة عقلية مشرتكة ،هي جزء من التكييف الذي نشاركه مع األعضاء اآلخرين من أمتنا".
خالل الفرت ،املمتد ،ما بني  9111إىل  9119كان  Hofstedeيشغل منصب أخصائي نفساين مبؤسسة متعدد ،اجلنسيات جد
معروفة تصنع أجهز ،الكمبيوتر فقام بتمرير استبيان على  991111شخصا يف مناصب عمل خمتلفة ،يدور حمتوى االستبيان حول
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املواقف والقيم ،وكانت البياانت املتحصل عليها من  11دولة فأظهرت خصائص مستقر ،وهي تكون الثقافة الوطنية ،لكن مسألة
التعميم على العاملني الذين ال ينتمون إىل اجلنسيات املتعدد ،اليت عمل عليها  Hofstedeتبقى مطروحة .بعض األعمال بررت
التعميم ،وميكن استحضارها من خالل الدراسة اليت أجراها  Hofstedeعام  9119حينما كان يشغل منصب أستاذ مبعهد دويل
إلدار ،األعمال ،العينة تكونت من مسريين من دول خمتلفة ،وطلب منهم ملء االستبيان الذي سبق تطبيقه يف املرحلة األوىل من
الدراسة ،فأعطى نفس اإلجاابت املتحصل عليها فيما خيص متعدد اجلنسيات ،مث بعدها قام  Hofstedeبفحص  11دراسة
منشور ،،فبني تشابه النتائج أن الظواهر املالحظة ال تتوقف على تعدد اجلنسيات ،وإمنا حنن أمام حقيقة هي الثقافات الوطنية ،هذه
الثقافة حمدد ،بواسطة أربعة أبعاد:
 -5-5-1الفردية مقابل اجلماعية:
يف الوضعية اليت تتضمن الفردية ،اجملتمع يعطي حرية كبري ،ألفراده ،الروابط تكون ضعيفة والفرد يهتم خاصة مبصاضحه الشخصية وعلى
العكس من ذلك يف اجملتمعات اجلماعية ،كل فرد يكون منشغال مبصاحل اجلماعة والفرد يتبىن الوضعيات ،يبدو أن درجة الفردية مرتبطة
إحصائيا ابلغىن ،بينما الدول اجلماعية هي الدول األكثر فقرا.
-2-5-1التسلسل اهلرمي:
هذا البعد يعرف من خالل الكيفية اليت نعاجل هبا التباينات (قبوهلا مقابل ختفيفها) ،ميكننا أن منوضع بعض الدول حسب األبعاد اليت
مت حتيدها (الفردية واهلرمية) .دول مشال أوراب والدول األجنلوسكسونية يتميزن بفردية عالية ،واالختالفات اهلرمية غري مقبولة ،وفرنسا
تنفرد عن الدول من خالل قبوهلا لتباينات السلطة وال تعمل على ختفيفها ،غري أهنا تقرتب من تلك الدول فيما يتعلق مبوضو ،الفردية.
 -3-5-1ضبط الرتدد:
املستقبل يعرف ابجملهول ،فهو يفرض الشكوك والرتددات على األفراد ،بعض اجملتمعات تربمج أفرادها على قبول هذه الشكوك ،دول
أخرى اليت تعرف ابملراقبة والضبط الشديد للرتدد والشك تبحث عن خلق األمن من خالل استعمال العديد من الوسائل مثل
التكنولوجيا اليت حتمي من خماطر الطبيعة واضحرب ،القانون ،القواعد واملؤسسات اليت تساعد على مواجهة الطوارئ أو األحداث غري
املتوقعة لدى األشخاص ،وأخريا الدين واإليديولوجيات.
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 -4-5-1الذكورة األنوثة:

وهو البعد الرابع للنموذ ج الذي أعده  ،Hofstedeوهو يضع اجملتمعات اليت تفصل األدوار الذكورية واألنثوية بشكل كامل مقابل
اجملتمعات األخرى اليت ال تفصل بينهما ،وميكن اضحديث عن اجملتمعات الذكورية ،اذا كان هناك فصل بني األدوار الذكورية واألنثوية،
وكان الذكور يشغلون األدوار املسيطر ،يف اجملتمعات األنثوية يكون فصل األدوار املرتبط ابجلنس أقل مالحظة.
ابلنسبة لدول مشال أوراب جند مؤشرا جد مرتفع لألنوثة مبعىن الرجال والنساء يشغلون كل األدوار االجتماعية دون متييز ،الياابن لديه
مؤشر مرتفع للذكور ،،كما مييز طابع الذكور ،أملانيا أيضا ،النمسا وسويسرا ،يف حني أن فرنسا والوالايت املتحد ،األمريكية مها يف وضع
وسط.
وحسب  )2111( Erezمنوذ ج  Hofstedeميثل مرجعية نظرية وتطبيقية قوية.
يف الوقت الذي تطورت فيه التبادالت الدولية ،زاد االهتمام بضرور ،األخذ بعني االعتبار اخلصائص الثقافية الوطنية ،يف وقت سابق
كانت املؤسسات تعتقد أنه ابمكاهنا فرض ثقافة موحد ،،واضحال أنه كلما كانت هناك جتربة استدخال فعلية معمقة ،كلما القت
مقاومة من تنو ،الثقافات ،مبعىن كل ثقافة تتميز عن الثقافات األخرى خبصائصها ومضموهنا ،وهذا ما أكده D’Iribarne
( )9111حني رأى أنه على كل املؤسسات اليت تتواجد هبا وضعيات بينثقافية أن جتند األحباث اليت أتخذ بعني االعتبار التشاهبات
واالختالفات الثقافية ،فهي تسمح بتوفري شبكات للقراء ،تساعد على تكوين عالقات بينثقافية واضحة وابلتايل تكون فعالة أكثر.
()Claude Louche, 2012, 166- 167
 -2-1الثقارة كأداة لإلدارة والتسيري:
يعرف  )9191( Lemaitreالثقافة كنظام للتصورات والقيم متقامسة بني كل أعضاء املؤسسة ،وثقافة املؤسسة هذه جتند الطاقات
وتوجه السلوكات ،اإلدار ،تراقب أغلبية العوامل اليت حتددها ،إذن الثقافة متثل أدا ،لإلدار ،والتسيري ،وهي جتسد من خالل اجراءات
متعدد:،
 -5-2-1اختيار املوظفني:
بعض املؤسسات تراقب االمتثال املسبق للمرتشحني مع القيم الثقافية للمؤسسة ،وعليه يتم االستنجاد جبمعيات القدماء لبعض
التخصصات يف التكوين مما يسمح ابضحصول على أشخاص يستفيدون ابلقالب الثقايف الذي يرغب يف تدعيمه.
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 -2-2-1التكوين:

أنشطة التكوين اليت خيضع هلا األشخاص اجلدد يف املؤسسة تساعد على تعلم املهمات ولكن على نشر الثقافة أيضا.
 -3-2-1التسيري الرمزي:
والثقافة حتول أيضا عن طريق التسيري الرمزي ،حيث أن اللغة هلا شكل ،اذ تشكل فصال للواقع حامل القيم ،ويقدم Claude
 Loucheمثاال يوضح فيه العالقة بني اللغة والثقافة ،وهو عبار ،عن استبيان مت اقرتاحه على رؤساء املؤسسات ،هذا االستبيان كان
مرتمجا من األمريكية ،وخالل عملية الرتمجة ورد مصطلح مرؤوس ،هذا األخري جذب انتباه أحد الرؤساء فقال أنه يف مؤسسته ال يوجد
مرؤوسني ،ويوجد فقط مشاركني ،اللغة املختار ،متحي التفاواتت اهلرمية وتدفع العاملني لتحمل املسؤولية ،فهي قد استعملت لتمرير
ثقافة.
 -4-2-1الثقارة عامل لإلجناز:
حسب  Lemaitreالثقافة هي عامل لإلجناز مراقب من طرف املديرية ،غري أن هذه املراقبة تكون جزئية ،يف الواقع ،التعلم الثقايف
يطبق يف مجاعات متعدد ،،حيث ميكن أن تتطور ثقافات متعارضة ،وابلنسبة هلذا الكاتب الثقافة ال ميكنها أن تكون عامال لإلجناز إال
إذا توفرت ثالثة شروط:
 ينبغي على املؤسسة أن تكون على درجة عالية من الثقافة ،حيث تتوفر تغطية واسعة للتصورات والقيم ملعظم أعضاء املنظمة. جيب على املؤسسة أن تكون على اتفاق مع اضحاجات االسرتاتيجية الراهنة ،مثال حاجة املؤسسة لإلبدا ،تتطلب ثقافة تفضل اخلطرواالخرتا.،
 وأخريا ،جيب على الثقافة أن تشجع الصدق واألمانة املتبادل بني الفرد واملنظمةClaude Louche, 2012, 170- ( .)171
 -3-1انتاج الثقارة من قبل العاملني:
مثلما سبق وأن رأينا مع  Lemaitre et Hostfedeمن خالل مقارابهتما أبن العامل هو عبار ،عن وعاء لثقافة منقولة من
اخلار ج (الثقافة الوطنية) ،أو عن طريق مجاعة مهيمنة (املديرية).
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لكن العاملون هم أيضا منتجني للثقافة اليت تتكون داخل االرتباطات املنتظمة للعمل ،هذه الثقافة تساهم يف حتديد اهلوايت املشرتكة،
هذا البناء من طرف العاملني كان حمل حتصيل من قبل  )9196( Sainsaulieuمن خالل دراسات تناولت العاملني يف عد،
وظائف خمتلفة ،وتوصل إىل استخرا ج أنوا ،من الثقافة من خالل العالقات يف العمل ،واملعايري اليت متيزها تتمثل يف العالقات بني
الزمالء ،مع النظراء ،مع املسؤولني ،فكانت هناك أربعة مناذ ج ترتجم أربعة أشكال لالندما ج داخل حميط العمل وهي:
 -5-3-1منوذج االنصهار:
هذا النموذ ج يعين حتديدا العمال املتخصصني ،هؤالء العمال لديهم مسؤولية شخصية قليلة ،وجهات نظر ضئيلة ،أصول فردية قليلة،
يعطون قيمة أكثر للم جمو ،وخيففون من االختالفات اليت ميكنها هتديدهم ،الوحد ،هي قيمة قوية ،والرؤساء ينظر هلم أهنم عبار ،عن
ضرورايت ألهنم حيافظون على بقاء هذه الوحد.،
 -2-3-1منوذج التفاوض:
وهو خيص احملرتفني والتأطري ،العالقات ابآلخرين هي كثري ،،قوية وتندر ج يف اطار التعرف على االختالفات ،ويفضل القائد الذي يربز
من اجلماعة على القائد املفروض.
 -3-3-1االنفصالية:
ويتضمن هذا النموذ ج االرتقاء الوظيفي ،حيث ينفصل األشخاص الذين مشلتهم الرتقية عن رجموعة االنتماء األصلية ،أو أولئك الذين
يعيشون مغامر ،اضحركة بطريقة قاسية وأحياان قلقة مثل املوظفني اجلدد يف املخابر أو مكاتب الدراسات وما خيضعون له من أساليب
مثل تسجيل اضحضور الذي يفرض على املهندسني الشباب أو املستخدمني املعنيني ابلرتقية.
()Piotet, Sainaulieu, 1981, 207
العالقات البينشخصية تكون قوية ولكنها قليلة العدد ،وهنا تنهزم اجلماعات ألهنا تشكل عائقا أمام الرتقية ،واملسؤولون أيخذون مكاان
أساسيا يف هذا السياق ،وميكنهم فعال تقدمي املساند ،الضرورية داخل سريور ،النجاح هذه.
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 -4-3-1منوذج املنسحب:

وحسب هذا النموذ ج العمل ال ميثل سوى ضرور ،اقتصادية ،وال يكون موضو ،استثمار قوي ،العالقات مع النظراء تبقى سطحية
وقليلة التطور واالتصال مع املسؤول تكون له األمهية يف هذا السياق ،وخيص منوذ ج املنسحب األشخاص املقصيني من السلطة
(الشباب العامل املتخصص ،املستوايت الدنيا يف التصنيف ،نساء ،مهاجرين) أو أجراء دون مشرو ،مهين.
موقف املنسحب يتخذه األشخاص الذين يتواجدون يف وضعية ضعف داخل اللعبة االجتماعية ،وهم يستثمرون يف رجاالت خار ج
العمل .األشخاص الذين يندرجون يف املنظمات يطورون اسرتاتيجيات مرتبطة مبواقفهم .فالتفاوض مثال يتم اختياره من طرف أولئك
الذين يستمدون السلطة من كفاءاهتم .االنصهار داخل رجموعات مينح قو ،التكتل ألولئك الذين يفتقدوهنا .ثقافة االنفصال متيز
وضعيات اضحركة ،ويتعلق األمر ابسرتاتيجية جد فردية اليت ال ميكنها أن تضغط إال على املسؤولني املباشرين.
 -5-4-3-1رضاءات التوحد:
وهي تشتمل على أربعة فضاءات ،تقمص حمتوى العمل ،املؤسسة دينامية املشرو ،الشخصي واختاذ اجملتمع كمرجعية.
 -2-4-3-1نظام التصورات:
تصورات السلطة ،ومقاصد العمل ومقاصد املؤسسة تساعد على إدراكها.
 -3-4-3-1سلوكات التطابق اجلماعي:
وهي السلوكات اليت ختص اجلانب العالئقي املطور حنو التسلسل اهلرمي ولكن أيضا حنو الزمالء ابإلضافة إىل املواقف اجتاه العمل.
ومن خالل البياانت اليت مت اضحصول عليها من مئات املؤسسات مسحت ابستنتا ج بعدين اثنني ومها:
* االندماج اجلماعي:
وهو حيدد أساسيات إدما ج األفراد يف حميط العمل ،ويوجد نوعني من االندما ج ومها :نو ،من االندما ج عن طريق القواعد وهو الذي
خيدم اهليكل التنظيمي ،بينما النو ،الثاين خي تلف عنه متاما ،ابعتباره ميثل االندما ج عن طريق التفاعل الذي يفضل النقاش داخل
اجلماعات.
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* التآلفات:

ويتضمن هذا البعد مواجهة الوضعيات اليت تشتمل على العالقات القوية مع الزمالء الذين يتواجدون يف وضعيات تكون العالقات
فيما مييزها التجنب .وبعدما مسح لنا التحليل االحصائي ابستنتا ج ستة تصورات هوايتية ،أربعة مناذ ج تتطابق مع قيم متعارضة كليا على
احملورين االثنني بينما النموذجني اآلخرين يتميزان بقيم وسطية ،هذه النماذ ج جاءت على النحو التايل:
 منوذج اخلدمة العمومية :ويتميز بتآلفات جد ضعيفة وميل خفيف إىل نو ،االندما ج عن طريق القواعد. النموذج احملرتف :وهو يتميز بنو ،اندما ج مجاعي حمقق من خالل التفاعالت يف العمل ،والتآلفات هنا تكون جد قوية. النموذج التنظيمي أو القانوين :ويتميز بتآلف ضعيف ،كما أنه يشبه يف بعض جوانبه منوذ ج املنسحب. النموذج املشرتك :وهو يشبه منوذ ج االنصهار ،وهو منوذ ج مييل جزئيا إىل الزوال. النماذج الناشئة :و النموذ ج احملرتف للخدمة العمومية ميثل واحدا من هذه النماذ ج ،وهو يتعلق ابلعمال األجراء يف القطا ،العامالذين يرفضون العمل الروتيين لإلدار ،،وهم يضعون العالقة مع املمارسني يف قلب البناء اهلواييت .يف امليدان نبتعد عن التصور القانوين
البحت لإلدار ،لنأخذ مكان ملهنة مستشار الذي يرتك لألجري قدرا كبريا من االستقالل.
 منوذج رايدة األعمال :وهو دون أدىن شك النموذ ج األكثر حداثة ،وهو يتميز بتقمص شديد للمؤسسة مرفوق بتعلق قوي ابملنتو جأو املهنة ويرتجم إىل تعبئة قوية حنو حتقيق أهداف اقتصادية.
إذن نالحظ أن التحوالت االقتصادية تكون مرفوقة بتنو ،الثقافات اليت تتمحور حول أنشطة العمل .غري أنه على املستوى العام ،حنن
متواجدون أمام توجهات متعارضة على مستوى حتليل الثقافات فبالنسبة لكل من  ،Hofstede et Lemaitreاألجري هو عبار،
عن وعاء الذي يستوعب بطريقة سلبية منوذ ج شامل للثقافة الذي هو موحد ،أما  Sainsaulieuفريى أن الثقافة ال يتم تقامسها،
هذه األشكال املتنوعة تكونت انطالقا من عالقات السلطة اليت تطورها اجلماعات داخل املنظمات ،وعليه ،يبدو أن املؤسسة تظهر
وكأهنا املكان املفضل للتنشئة االجتماعية)Claude Louche, 2012, 173- 176( .
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و فيما يلي نعرض شكل يوضح ستة أمناط للهوايت املشرتكة ابلعمل:

التآلفات الضعيفة

النموذج
القانوني

النموذج الناشئ

نموذج
الخدمة
العمومية
إندماج جماعي
عن طريق التفاعالت في العمل

نموذج
شخصي

النموذج
المشترك

نموذج
بينشخصي

التآلفات القوية
شكل رقم (  :) 03ميثل ستة أنواع للهوايت اجلماعية يف العمل.
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 -2طرق تقوية الثقارة التنظيمية:

بعد االنتهاء من انشاء الثقافة التنظ يمية ونشرها ،ميكن للمنظمة أن تعزز وتقوي أو تضعف الثقافة التنظيمية اضحالية ،حيث مبرور الزمن
ومع توايل األحداث ينسى العاملون قيما ومعايري ،مما يضطر املنظمات إىل استخدام طرق لتقوية أو إضعاف ثقافتها التنظيمية.
وتعتمد هذه الطرق على ما يطلق عليه التطبيع االجتماعي  Socializationوهو يشري إىل تعليم وتعويد أعضاء املنظمة على القيام
بتصورات سلوكية تتماشى مع القيم واملعايري اخلاصة ابلثقافة التنظيمية ،ويشري إىل حتفيز من يتمسك هبا ومعاقبة من خير ج عنها ،وفيما
يلي طرق تقوية (أو إضعاف) الثقافة التنظيمية:
 اختيار عاملني قادرين على التكيف مع قيم ومعايري الثقافة التنظيمية ،وتكون صفاهتم مؤهلة لذلك. ترقية العاملني القادرين على االلتزام بقيم ومعايري الثقافة التنظيمية ،وعلى نشرها يف صفوف من حوهلم. تقدمي أدلة وإرشادات لكيفية االلتزام مبعايري وقيم املنظمة ،وكيفية االلتزام بسياسات املنظمة املعرب ،عن ثقافتها التنظيمية. تدريب العاملني على الثقافة التنظيمية من خالل الشعارات والقصص واللغة واملصطلحات الدارجة ،والطقوس والشعائرواالحتفاالت.
 مكافأ ،العاملني الذي يلتزمون بقيم املنظمة واملعايري السلوكية احملابية للثقافة التنظيمية املرغوبة. تقدمي حكاايت وقصص معرب ،عن الثقافة التنظيمية املرغوبة وعن القيم واملعايري السلوكية الواجب تعزيزها (أو إضعافها). استخدام مناذ ج للدور ،ميكن أن ميثل بعض املديرين كنماذ ج للقيم واملعايري السلوكية الواجب االلتزام هبا ،وجيب ذكرها يفاالجتماعات واالحتفاالت وبرامج التدريب.
 استخدام املؤسسني القدامى ودعوهتم حيث أهنم يلعبون دور القصاصني الذين يروون القصص عن الثقافة التنظيمية ،وكنماذ ج ميكناالقتداء هبا.
 االهتمام ابلطقوس والشعائر واالحتفاالت ،فاالتفاق على مثل هذه األمور له مردود يف تقوية السلوك املرغوب والثقافة التنظيمية.(أمحد ماهر)445 ،440 ،2004 ،
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إن استخدام هذه الطرق لتقوية وتعزيز الثقافة التنظيمية (أو إضعافها وتقويضها) جيب أن يكون بشكل خمطط ومدروس ،وابإلضافة إىل
هذا هناك مناسبات أو ظروف ميكن انتهازها لتقوية الثقافة التنظيمية أو تعديلها.
 -9تغيري الثقارة التنظيمية:
تتميز ثقافة املنظمة ابلثبات النسيب ،ولكن ذلك ال يعين أهنا ال تتغري أبدا ،بل العكس حيث يعتقد الكثري من علماء اإلدار ،أنه ميكن
تعديل ثقافة املنظمة وتغيريها وذلك نتيجة ظهور التأثر ابلعوامل التالية:
 ظهور إدار ،جديد ،للمنظمة هلا رؤية خمتلفة يؤدي إىل تغيري ثقافة املنظمة. دور ،حيا ،املنظمة هلا أتثري على الثقافة ،ففي كل مرحلة من مراحل عمل املنظمة جند أن املنظمة هلا ثقافتها املختلفة عن املرحلةالسابقة.
 حجم وعمر املنظمة ،فاملنظمات صغري ،اضحجم ميكن تغيري الثقافة فيها بصور ،أكرب من املنظمات كبري ،اضحجم ،وكذلك اضحال يفاملنظمات صغري ،السن.
 قو ،الثقافة اضحالية ،فكلما كانت قوية ويلتزم هبا العاملون كلما كان تغيريها أصعب والعكس صحيح. وجود ثقافات فرعية كثري ،يف املنظمة يصعب من عملية تغيري الثقافة األصلية. كون هذه الثقافة انبعة من اجملتمع أو البيئة احمليطة ،فالتغيري يكون أصعب مما إذا كانت هذه الثقافة متثل اجتاهات فردية للعاملني يفاملنظمة( .زهد دمحم الديري)351 -354 ،2055 ،
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احملاور:
مقدمة
 -5تعريف
 -2أسباب التغيري التنظيمي
 -3أهداف التغيري التنظيمي
 -4مصادر التغيري التنظيمي
 -5-4القوى الداخلية للتغيري
 -2-4القوى اخلارجية للتغيري
 -1اسرتاتيجيات التغيري التنظيمي
 -1نظرايت التغيري التنظيمي
 -5-1منوذج البحث – عمل ()k.Lewin
 -2-1اجتاه تطور املنظمات
-3-1النظرية اإلجتماعية البيداغوجية يف املنظمات
 -2مقاومة التغيري التنظيمي
ملخص

التغيير التنظيمي
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مقدمة:

يعترب التغيري ظاهر ،طبيعية تقوم على عمليات إدارية متعدد ،ينتج عنها إدخال تطوير بدرجة ما على عنصر أو أكثر ،وميكن رؤيته
كسلسلة من املراحل اليت من خالهلا يتم االنتقال من الوضع اضحاي إىل الوضع اجلديد .ومن منظور االقرتاب التنظيمي للمنظمة ،أي
ابعتبا رها نظاما يتكون من رجموعة أنظمة فرعية تتفاعل فيما بينها ،وكوهنا تتواجد يف نظام خارجي يتكون بدوره من أنظمة فرعية
أخرى أمشل (اقتصادية ،سياسية ،اجتماعية ،)...فإن أي تغري حيصل يف هذه األنظمة ينعكس على تغري املنظمة ابلضرور.،
وتسعى املنظمات دوما إىل اضحفاظ على توازهنا والتعايش مع بيئتها قدر املستطا ،،ولكن قد يعرتض مسريهتا بعض املعوقات اليت تفرض
عليها العمل على إجراء تغيريات خمتلفة ،سواء يف أمناطها أو هيكلتها أو حىت أنشطتها ،هلذا يتعني على املنظمات ،من أجل ضمان
بقائها أن تسعى دوما لفهم احمليط والتغريات اضحاصلة فيه وحماولة وضع اسرتاتيجيات للتأقلم معه ،والفكر ،املسيطر ،يف نظرية اإلدار،
اضحديثة تتمثل يف فهم وإدراك وخلق التغيري والتكيف معه ،كما أن جوهر مهمة اإلدار ،اليوم أصبح يتمثل يف استخدام املنطق والتنبؤ
العلمي بدال من الفوضى ،حيث ينظر إىل التغيري اآلن على أنه املفتاح األساسي لنجاح املنظمات ومتييزها تنافسيا.
(حتية سيد عمارة)25 ،5881 ،
 -5تعريف:
مل يتفق الفكر االقتصادي على تعريف حمدد ملفهوم التغيري التنظيمي نظرا التسا ،رجاالته وتنوعها ،وسنعرض البعض من هذه التعاريف.
 -5-5يعرف التغيري التنظيمي أبنه التحول من نقطة التوازن اضحالية إىل نقطة التوازن املستهدفة ،وتعين االنتقال من حالة إىل أخرى يف
املكان والزمان( .عثمان راروق السيد)8 ،2000 ،
 -2-5التغيري التنظيمي :هو إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدار ،أو يف أي عنصر آخر من عناصر العمل التنظيمي
هبدف مالئمة أوضا ،التنظيم وأساليب عمل اإلدار ،وأنشطتها مع تغريات وأوضا ،جديد ،يف املناخ احمليط به ،أو استحداث أوضا،
تنظيمية وأساليب إدارية وأوجه نشاط جديد ،حتقق للتنظيم السبق على املنظمات األخرى( .أمحد ماهر)432 ،2000 ،
 -3-5التغيري التنظيمي هو تبين تصرف جديد من حيث رسم سياسات جديد ،وسلوكيات جديد ،ومناذ ج جديد ،وطرق جديد،
ومنتجات جديد ،وأفكار تسويقية جديد ،،هبدف زايد ،وحتسني كفاء ،وفعالية املنظمة وحتقيق بيئة صحية فيها ،وحتسني مقدر ،املنظمة
على حل املشاكل والتجديد الذايت ومواجهة املتطلبات البيئية( .دمحم أمحد احلضريي)32 ،5883 ،
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 -4-5التغيري التنظيمي :هو عملية مدروسة وخمططة لفرت ،زمنية طويلة عاد ،،وينصب على اخلطط والسياسات أو اهليكل التنظيمي
أو السلوك التنظيمي ،أو الثقافة التنظيمية وتكنولوجيا األداء ،أو اجراءات وظروف العمل وغريها ،وذلك بغرض حتقيق املواءمة
والتكيف مع التغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية للبقاء واالستمرار والتطور والتميز( .اثبت عبد الرمحن إدريس)312 ،2003 ،
نستنتج من خالل هذه التعاريف أن التغيري التنظيمي هو عبار ،عن عملية حتول ينتج عنها إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات
اإلدار ،،فهي عملية مدروسة وخمططة هتدف إىل حتقيق التكيف مع البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة.
 -2أسباب التغيري التنظيمي:
تكمن أمهية التغيري يف املنظمات يف كونه ابت من أهم متطلبات التطور ملنظمات اليوم ،ومل يعد ينظر إليه كوسيلة تستخدمها بعض
املؤسسات تبعا لظروف معينة اليت ما إن متر حىت تعود كل اجلهود املبذولة إىل حالة الركود واالستقرار ،فما ميكن مالحظته يف الوقت
الراهن من تنافس كبري بني املنظمات لتحقيق االستقرار والنجاح ،وهو ما أدى إىل حركة دائبة ال هتدأ مع التغيري والتطوير ألن الصفة
والسمة املشرتكة بني املنظمات املعاصر ،هي ضرور ،التغيري والتطوير ملواكبة التغيريات املختلفة يف حميطها اخلارجي ،وتتولد اضحاجة إىل
التغيري التنظيمي لألسباب التالية:
 ميكن القول أن العوملة تؤسس ضحكم مشويل يسود العامل يف مجيع ميادين اضحيا ،ويساعدها على ذلك تفوقها التكنولوجي واملعلومايتمن خالل النمو املتسار ،واالنفجار الكمي والنوعي للمعلومات واملعرفة وظهور حد ،املنافسة على االنتاجية والنوعية( .الطيب ولد
لعروسي)552 ،2001 ،
 زايد ،حد ،املنافسة اخلارجية خاصة يف ظل ما يطلق عليه ابلعوملة وانفتاح األسواق على بعضها ،وانضمام الكثري من الدول للمنظمةالعاملية للتجار( .،مصطفى حممود أبو بكر)325 ،2005 ،
 متطلبات اجلود ،الشاملة. زايد ،القو ،اليت يتمتع هبا العمالء واملستهلكون وسياد ،عصر للتوجه للعميل واحرتام املستهلك والعمل على إرضائه. التغري املستمر يف رغبات وأذواق املستهلكني. -االرتقاء مبستوى جود ،اخلدمة وزايد ،رضا املستهلك.
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 -ارتفا ،األمهية النسبية لقطاعات اخلدمات على حساب القطاعات االنتاجية.

 متطلبات التجار ،الدولية حيث يقتضي العمل والتنافس يف اجملال الدويل فرصا ومشكالت عديد ،،وجيب أن تكون لدى املؤسساتالقدر ،على التنافس والتكيف مع الفوارق الثقافية وأساليب االتصال وأخالقيات العمل وإجراءاته.
 التغريات املستمر ،يف سوق القوى العاملة على مجيع املستوايت سواء من انحية العدد ،أو الرتكيب النوعي للكفاءات وهذا نظراللتغيري املستمر يف هيكل ونظم التعليم والتنمية والتدريب( .سعيد بن عامر)32 ،5882 ،
 -3أهداف التغيري التنظيمي:
إن أية منظمة تصمم وتبحث عن التغيري وتضع الربامج لذلك فهي تسعى إىل إجناز األهداف اليت رمستها لنفسها ،ومن أهداف برامج
التغيري التنظيمي جند:
 زايد ،قدر ،املنظمة على التكيف مع حميطها الداخلي واخلارجي للبقاء واالرتقاء والنمو. خلق قيم وأوضا ،تنظيمية وأمناط سلوكية حىت تتمكن املنظمة من أتدية رسالتها وحتقيق أهدافها. البقاء واالستمرارية يف النشاط مث التوسع واالنتشار يف حميط متيزه املنافسة الشديد.، الوصول إىل جود ،اخلدمة لنيل رضا الزابئن خصوصا وأفراد اجملتمع عموما( .مجال الدين لعويسات)94 ،2003 ، ختفيف التكاليف من خالل الكفاء ،وفعالية األداء وحسن استخدام املوارد البشرية كاآلالت املتاحة ،واملوارد ،والطاقة ورأس املال. زايد ،قدر ،املنظمة على االبدا ،والتعلم. تطوير قياتدات قادر ،على اإلبدا ،وراغبة فيه. -خلق اجتاهات إجيابية حنو الوظيفة العامة وتنمية الوالء لدى العاملني( .سعيد بن عامر)32 ،5882 ،
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 -4مصادر التغيري التنظيمي:

تظهر اضحاجة للتغيري نتا ج عوامل داخلية أو خارجية ابلنسبة للمنظمة ،فالعوامل الداخلية هي تلك اليت تنطلق من احتماالت حدوث
اضطراابت تنظيمية ،وتشمل تلك املعطيات املتمثلة يف حماوالت التغيري ،مثل تغيري األهداف التنظيمية ،واخنفاض االنتاجية وارتفا،
التكاليف ،واملناخ التنظيمي غري املوايت .أما العوامل اخلارجية فتشري إىل تلك القوى املوجود ،يف البيئة اخلارجية للمنظمة واليت من شأهنا
أن تفاقم من عدم اليقني الذي ينبغي أن تواكبه املنظمة ،وتشمل التغيري يف املعرفة أو التقنية أو الفرص االقتصادية واإلطار اهليكلي
للقوى السياسية ،واالعتبارات البيئية والعوامل االيديولوجية الثقافية)Albraak Abdurrahman, 2008, 2( .
 -5-4القوى الداخلية للتغيري:
 -5-5-4وجود أهداف جديدة :إذا ما قامت املنظمة إبضافة أهداف جديد ،إىل األهداف اضحالية أو بتغيري أهدافها أبهداف
أخرى جديد( ،التخلي عن منتج أو إضافة منتج جديد) ،فستقوم حتما ابلتغريات املناسبة لتوفري جو وظروف مالئمة مبا يف ذلك
املوارد ،االمكانيات والوسائل لتحقيق هذه األهداف اجلديد.،
 -2-5-4انضمام أرراد جدد :إن انضمام أفراد جدد ذوي أفكار وخربات ومهارات خمتلفة خاصة اذا عينوا قاد ،يف اإلدار ،سوف
ينتج عنه حدوث تغيريات وظهور أوضا ،جديد.،
 -3-5-4عدم رضا العاملني :إن عدم رضا العاملني ينتج عنه آاثر سلبية على أداء املنظمة ،وهلذا على املسرييني تشخيص أسباب
عدم الرضا وحماولة إجياد اضحلول إبجراء التعديالت والتحسينات الالزمة اليت يطلبها العاملني.
 -4-5-4تدين مستوى األداء :إذا مت اكتشاف تدين مستوى أداء املنظمة عليها البحث يف األسباب والقيام ابلتعديالت أو
التغيريات اليت من شأهنا حتسني مستوى األداء.
 -1-5-4إدراك احلاجة إىل تغيري اهليكل التنظيمي واللوائح واألنظمة املتبعة يف املنظمة :وذلك لتصبح أكثر مرونة وقادر ،على
االستجابة الشاملة لضرورايت التغيري والتحسني املستمر يف األداء( .أمحد ماهر)431 ،2000 ،
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 -2-4القوى اخلارجية للتغيري:

تعد القوى اخلارجية أكثر أتثريا من القوى الداخلية التسا ،رجاهلا وصعوبة التنبؤ أببعادها ،وذلك أمر طبيعي نظرا للمتغريات املتسارعة
يف البيئة اليت تعمل فيها املنظمات.
 -5-2-4البيئة االقتصادية :زايد ،حد ،املنافسة اخلارجية خاصة يف ظل ما يطلق عليه ابلعوملة وانفتاح السوق ،وانضمام الكثري من
الدولة إىل املنظمة العاملية للتجار ،،كما أن هناك تغيريات يف أسعار الفائد ،الدولية ويف أسعار العمالت اليت يتم االسترياد والتصدير من
خالهلا ،تغري قواعد املنافسة ،فاالنفتاح على السوق املتميز ،ابضحماية يفرض تغريا اسرتاتيجيا وهيكليا وثقافيا كبريا ،ابإلضافة إىل سياسة
خوصصة القطاعات وسياسة إدار ،املشروعات على أسس جتارية( .دمحم رريد الصحن وآخرون)301 ،2002 ،
 -2-2-4البيئة السياسية والقانونية :وهي البيئة اليت تتميز بزايد ،تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي واالجتماعي ،فالبيئة
القانونية تكمن يف تغري القوانني أو تعديلها إذ أن هذه التشريعات تفرض قيودا أو هتيئ فرصا ،مثل التغيريات يف السياسة اضحكومية
املالية والنقدية أو وجود تغيريات داخلية أو عاملية تؤثر على االتفاقيات االقتصادية خاصة إذا كانت مع الدولة اليت متثل أسواقا
مستهدفة أو املصدر ،لسلع منافسة للمنتجات احمللية ،ابإلضافة إىل ما تفعله بعض اضحكومات من اإلنسحاب من بعض األنشطة و
تنظيم البعض اآلخر و نتيجة لذلك تظهر فرص وهتديدات جديد ،أمام املنظمات املتأثر ،هبذا التحول مثل إصدار قوانني وتشريعات
حكومية جديد( ،قانون العمل ،قانون الضمان االجتماعي ،الضرائب ،إلغاء بعض األنشطة( .)...عبد احلكيم أمحد اخلزامي،
)23 ،2005
 -3-2-4البيئة التكنولوجية:
ومتثل أهم مصدر إلحداث التغيري يف القرن اضحايل ،حيث يبدو واضحا التطور العلمي املتسار ،يف مجيع نواحي اضحيا ،،كما أحدث
التطور التقين يف الدول الصناعية تغيريا موازاي يف هياكل قوى العامل هبا حيث انتقلت من شكلها اهلرمي التقليدي إىل منظمات العقول
واملعرفة وليس منظمات األعمال الروتينية ،وترتب على ذلك تغري يف مناهج التدريب وتغري يف معايري األداء والوصول إىل اجلود،
الشاملة ،ومن أهم التغريات التكنولوجية اليت تدفع إلحداث التغيري التقدم يف وسائل املواصالت واالتصاالت ،األمر الذي قضى على
اضحدود اليت كانت تفصل بني الدول ،وتتجلى مظاهر التطور التكنولوجي املتسار ،يف رقمية التجهيزات واآلالت ،وثور ،املعلومات اليت
تظهر من خالل تكنولوجيا االعالم واالتصال ،حىت وصف عصران هذا بعصر حضار ،املعلومات ،وهذا ما نتج عنه تطور يف أنظمة
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املعلومات ،وتغيري يف منط التبادل ،ونتيجة لذلك تشتد اضحاجة للتغيري من أجل توافق أنشطة املنظمات املختلفة وأساليب وطرق عملها
مع متطلبات التغيريات التكنولوجية والتكيف معها يف رجاالهتا كافة( .رحيم حسني)521 ،2001 ،
 -4-2-4البيئة االجتماعية:
تتمثل هذه القوى يف العادات والتقاليد واملبادئ والقيم وكذلك يف االجتاهات ،وأمناط الطلب على منتجات املنظمة نتيجة التغري يف
رغبات وأذواق املستهلكني ،وزايد ،القو ،اليت يتمتع هبا العمالء واملستهلكني ،وسياد ،عصر التوجه للعميل واحرتام املستهلك والعمل
على إرضائه( .صالح دمحم عبد الباقي)338 ،2000 ،
 -1-2-4البيئة الثقارية:
حيث تؤثر على قيم واجتاهات وسلوكيات األفراد كمرؤوسني ورؤساء وعمالء وموردين ،فثقافة احمليط ال تؤثر فقط على سلوك العاملني
وأسلوهبم يف التعامل ،بل تنعكس هذه الثقافة على اهليكل القائم ومنط اإلدار ،السائد ونظم االتصاالت واملعلومات وطرق األفراد يف
حل املشكالت واختاذ القرارات ،كما تؤثر يف اجتاهات العمالء وابخلصوص يف حجم الطلب وتصميم املنتج وأساليب التعامل مع
العمالء( .علي عبد هللا)4 ،2002 ،
غري أنه يف الواقع العملي غالبا ما يكون هناك عدم انفصال بني القوى الداخلية واخلارجية للتغيري ،وأن هذه القوى وقوى أخرى سوف
تضع كافة املنظمات بشكل عام ودون استثناء يف موقف صعب جدا لن تستطيع الصمود أمامه إال عن طريق وضع اسرتاتيجية واضحة
للتغيري والتطوير للوقوف أمام هذه التحدايت ،والعمل على اخلرو ج عن األطر التقليدية اليت قيدت حركتها وفعاليتها ،بل وأودت إىل
فش ل الكثري منها ،وأن تتبىن أسلوب تفكري جديد يقوم على التفاعل اإلجيايب مع املتغريات واحملددات البيئة احمللية والوطنية والعاملية،
وتشجيع عملية االبتكار والتطوير داخل املنظمة.
 -1اسرتاتيجيات التغيري التنظيمي:
وتعين الت وجه العام للتغيري نفسه والذي ينظم املنظمة وهو ميثل االطار املفاهيمي والعلمي الذي يقوم التغيري التنظيمي على أساسه ،وهو
يف شكله العام يعكس الغاية الرئيسية من التغيري واملنهج التغيريي( .حسن دمحم أمحد دمحم خمتار)550 ،2054 ،
ومن أهم االسرتاتيجيات اليت ميكن االعتماد عليها يف عملية التغيري التنظيمي:

68

التغيير التنظيمي

المحاضرة السابعة

 -5-1اسرتاتيجية النظم احلية للتغيري :يعتمد هذا املدخل على مبدأ أساسي هو أن عملية التغيري عملية مستمر ،مع فرت ،حيا،
املنظمة ،وال تنتهي إال بنهاية املنظمة ،ويرتكز أسلوب النظم اضحية على مبدأ املشاركة بني مجيع األفراد العاملني ابملنظمة يف املسامهة
لتنفيذ التغيري من خالل التفاعل املستمر مع ثالثة حقول رئيسية هي هوية املنظمة ،املعلومات والعالقات .وما على قائد التغيري إال أن
يكون على دراية اتمة ومستمر ،عن كيفية عمل املنظمة واجملموعات اليت تنتمي إليها يف ظل هذه اضحقول الثالثة.
 -2-1اسرتاتيجية التغيري املخطط :وهو تغيري يتم وفق خطط موضوعة مسبقا ،وهذا التغيري يكون فعاال عندما يكون يف اإلمكان
التنبؤ مبستقبل بيئة العمل بصور ،أسهل ،مما يعطي بعض املؤشرات للتغيريات اليت سوف حتدث يف هذه البيئة ،ومن مث هتيأ املنظمة
ملتغريات هذه البيئة بوضع اخلطط اليت متكن املنظمة من مواكبة هذه التغريات ،وميكن تقسيم االسرتاتيجيات املرتبطة ابلتغيري املخطط
إىل اسرتاتيجيتني مها:
 -3-1اسرتاتيجية التغيري التدرجيي :تعتمد على ادخال التغيري جبرعات صغري ،ومتدرجة وفق خطوات منطقية ،وذلك بتجميع
املعلومات البيئة املرتبطة ابملنظمة بتمحيص وتدبري شديدين وهذه االسرتاتيجية تصلح للتغيري التطبريي أو العقالين أكثر من التغيري
املتطرف.
 -4-1اسرتاتيجية التحول اجلذري :هذا النو ،من التغيري يشمل املنظمة بكاملها ابتداء من اهليكل التنظيمي ومرورا ابلسياسات
والنظم االنتاجية والعالقات وحىت الثقافة التنظيمية للمنظمة.
 -1-1اسرتاتيجية التغيري الطارئ :هو رجموعة التغيريات اليت حتدث ابملنظمة دون ختطيط مسبق وبشكل تلقائي عند حدوث أمر
يستدعي هذا التغيري ويعد أحد األساليب التغيريية اجلديد ،نسبيا ،وابلتايل ال ميكن معرفة اخلطوات الالزمة إلجراء هذا التغيري الالزم
لتوافق املنظمة مع متغريات البيئة اليت تعمل فيها ،وهو أسلوب يناسب منظمات األعمال اليت تعمل يف بيئات متقلبة وشديد ،التعقيد.
(حسن دمحم أمحد دمحم خمتار)529 -555 ،2054 ،
مثلما رأينا فقد تعددت اسرتاتيجيات التغيري لتشمل التغيري املقصود واملتعمد وهو الذي تسعى املنظمة لتحقيقه بدافع حتسني وضعها
الداخلي أو مكانتها يف احمليط اخلارجي ،أو ملواكبة التطورات اضحاصلة وحتقيق اجلود ،والتميز ،وتقوم به املنظمة بصفة دائمة .بينما
التغيري املخطط فهو عبار ،عن تغيري مدروس ومنظم يشمل كل مكوانت املنظمة ابعتبار أهنا مل يسبق هلا أن قامت به قبل من جهة،
وأهنا هتدف إىل ضمان جناحه من جهة أخرى .وقد يكون هذا التغيري تدرجيي أي حيدث على مراحل ويتناول مكوانت املنظمة بصور،
منفصلة ،وقد يكون عبار ،عن تغيري جذري حيدث يف آن واحد ويف كل رجاالت املنظمة .ويبقى األسلوب األصعب يف التغيري هو
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التغيري الطارئ الذي حيدث دون سابق إنذار وابلتايل دون ختطيط فهو مفروض وعلى املنظمة أن تبذل كل ما يف وسعها حىت تتكيف
معه وحتافظ على بقائها.
 -1نظرايت التغيري التنظيمي:
 -5-1منوذج البحث – عمل (:)k.Lewin
وقد تبىن  Lewinفكر ،توظيف علم النفس يف معاجلة املشكالت االجتماعية ،وعمل على التوفيق بني دور العامل ودور املواطن امللتزم
بعمل ،فهو منوذ ج يندر ج يف اطار األعمال املوجهة للكشف عن األسلوب اجليد للعمل الذي يسمح بدوره بتحقيق هدف .والسؤال
املطروح هو كيف نقود مجاعات أطفال؟ وكيف ندخل تغيريات داخل ورشات مصنع؟ ،وقد اعتمد  Lewinطريقة البحث التجرييب
للتغلب على مقاومة التغيري .وقد قام ) Cosh et French (1948بدراسة لتوضيح احملاولة يف البحث .عمل .وفكر ،البحث
التجرييب استخدمت للتغلب على مقاومة التغيري ،وقد مت تطبيق هذه احملاولة يف مصنع للمالبس اجلاهز ،،فالتغيريات اليت تطرأ على
املوضة مثل تغيريات الفصول السنوية تفرض تغيريات يف أساليب العمل .ومن خالل كل تغيري تظهر مقاومة (اخنفاض يف مستوى
االنتا ج ،احتجاجات ،شكاوى) وقد أخذ  Cosh et Frenchهذه الوضعية بعني االعتبار ،فقاما يف املرحلة األوىل ابعداد نظرية
توازانت شبه اثبتة واليت تفضي إىل التفكري أبنه من األفضل واألكثر فعالية ختفيف القوى اليت تواجه التغيريات من اللجوء إىل ممارسة
ضغوطات لصاحل التغيري .فتسيري التغيري عن طريق املناقشة اجلماعية تسمح هبذا التخفيف.
وقد أجرى  Cosh et Frenchجتربة هتدف إىل إجراء تغيري يف أساليب العمل من خالل ثالث طرائق:
 داخل جمموعة ضابطة :التغيري هنا مت بطريقة تسلطية ،حيث نعلم العاملني خالل اجتما ،،نشرح هلم وجنيب على األسئلة. مشاركة عن طريق املمثلني كوسطاء :هؤالء املمثلون يتم اعالمهم ابضحاجة إىل التغيري ،مث خيضعون للتكوين على الطرائق اجلديد،،وأيخذون على عاتقهم مسؤولية تكوين زمالئهم يف العمل.
 املشاركة الكلية :ويف هذه الوضعية يشارك كل العاملني يف حتضري التغيري.وكانت نتائج هذه التجربة على النحو التايل :يف اجملموعة الضابطة يبدو أن التغيري مل يتم قبوله حيث ميزته احتجاجات وعرقلة.
بينما مل يتم مالحظة صعوابت ابلنسبة لوضعييت املشاركة غري املباشر ،أو الكلية ،لكن يبدو أن القاعد ،مت بلوغها مع رجموعة املشاركة
املباشر ،بشكل سريع ،يف حني مع رجموعة املشاركة غري املباشر ،مل يتم بلوغ القاعد ،إال بعد  91يوما .على مستوى االنتا ج ،كانت
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التأثريات متماثلة لدى رجموعيت املشاركة و اليت جسدت من خالل بلوغ القاعد ،حيث اختفى مشكل التوقف ،والقاعد ،مت بلوغها
بسرعة مع رجموعة املشاركة الكلية .فاملشاركة الكلية واملشاركة غري املباشر ،تؤدي إىل جو اجتماعي جيد.
وبعد االنتهاء من هذا طلب من أفراد العينة حتديد ما هو الدور املستخلص من طرف املبحوث يف هذه احملاولة البحثية ،وكان اهلدف
من هذا هو التخفيف من مقاومة التغيري .فكانت النتيجة املالحظة هو أنه انطالقا من حتليل نظري يستخر ج حلوال ،يقوم بتجربة من
أجل تثبيت اخلالصات أو النتائج ،هو عامل يضع نفسه يف خدمة املنظمة ،يستدخل أهداف الطالب ،يتدخل على الفئة املعنية
انطالقا من وضعية اخلبري ،فهو ميثل املتدخل الذي يتقن املعارف النظرية واملنهجية التجريبية .وقد مت تعميم اضحل املتمثل يف اقحام
عنصر معارض كمشارك يف املناقشات حول التغيري يف عروض خمتلفة ،ففي الوالايت املتحد ،مثال تسيري التغيري عن طريق املشاركة كان
مرفوقا ابخنفاض كبري يف مقاومة التغيري ،وهذا يعين مثلما سبق وأن ذكران ،أن سلوكات العاملني ليست حمدد ،بطريقة آلية عن طريق
خيارات اخلرباء ،وهذا يوضح حمدودية التدخالت اليت تندر ج صمن اجتاه تكنوقراطي ضيقClaude Louche, 2012, ( .
)184, 185
وهذا ما يؤكده العلي وآخرون ( )2111من خالل اإلشار ،إىل أن عملية التغيري التنظيمي تقتضي التحول يف املنظمات من منظمات
تقليدية إىل منظمات متعلمة ختتلف عنها يف عناصرها اخلمسة األساسية ،ويذكرون من بني هذه العناصر اخلمسة عنصر التحول من
نظم الرقابة الرمسية إىل مشاركة املعلومات ،حيث ختدم املعلومات أغراض خمتلفة ،لذلك فإن توسيع نطاق املشاركة فيها حيافظ على
وظائف املنظمة وجيعلها تعمل يف املستوايت الفضلى ،سواء تعلق األمر ابختاذ القرارات أو يف فتح قنوات االتصاالت مع العاملني
والزابئن واملوردين مما يتيح فرص التعلم من اجلميع وللجميع.
(عادل هادي حسني البغدادي ،هاشم روزي دابس العبادي)91 ،2050 ،
 -2-1اجتاه تطور املنظمات:
اجتاه تطور املنظمات كان متأثرا أبعمال ) Mc Gregor (1971وأعمال  ،Maslowوهو النموذ ج املعروف بنظرية ()X
ونظرية ( )Yوالذي قارن فيه افرتاضات رواد اإلدار ،التقليديني (نظرية  )Xابفرتاضات اضحركة السلوكية (نظرية  )Yجتاه الفرد والسلوك
اإلنساين .فيما افرتضت نظرية  Xأبن الفرد مييل إىل الكسل وغري خالق ،وعليه جيب توجيهه ومراقبته وحىت هتديده حىت جنعله يعمل،
ألن الفرد يفضل أن يكون موجها ويتمىن جتنب املسؤوليات ،وابملقابل هلذا النموذ ج يضع نظرية ( )Yاملستمد ،من أعمال
 ، Maslowهذا األخري الذي يعتقد أن بذل اجلهد يف العمل والسعي إليه هو طبيعي ومقبول ،واملراقبة اخلارجية والتهديد ليس
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الوسيلتني الفعالتني لإلدار ،،والفرد إبمكانه توجيه نفسه بنفسه ،إرضاء اضحاجات االجتماعية تساعد على اضحصول على مشاركة
العاملني ،والفرد ال يرفض املسؤوليات)Claude Louche, 2012, 186( .
وهلذا يرى أنصار نظرية (  )Yأن اإلنسان خالق بطبيعته وال حيتا ج إىل من حيثه على العمل ،وأن لديه العديد من القدرات الكامنة
اليت حتقق أهداف التنظيم إذا أحسنت اإلدار ،التعامل معها واستغالهلا وتوجيهها( .عادل هادي حسني البغدادي ،هاشم روزي
دابس العبادي)514 ،2050 ،
وقد أجريت دراسات ميدانية مستوحا ،من نظرية ( ،)Yوهدف التجربة كان وضع أساليب تدعو للمشاركة ،تطوير التعاون داخل
مجاعات العمل ،تشجيع االتصاالت ،الثقة ،وتعويض املراقبة اخلارجية ابملسؤولية الشخصية .أما على املستوى التطبيقي فقد تضمنت
احملاوالت عد ،مراحل كانت على النحو التايل:
 حتليل املنظمة والذي يتم من خالل مقابالت واستبياانت. تقدمي نتائج هذه الدراسة لكل األشخاص املعنيني ،والغاية من هذا هي أن يكون لدى كل املشاركني نظر ،مماثلة للمشاكل. وضع برانمج تغيري. التنفيذ.متثل املعاجلة الذي تندر ج يف سياق تطور املنظمات مثل اجتاه البحث ،عمل توجها تكنوقراطيا ،فمعارف الوكيل حول أمناط القياد ،مثال
يتم استخدامها لوضع حلول ،إنه توجد -دون شك -حماولة لتصويب النتائج اليت ميكنها أن تضع املنظمة أمام حقيقة نشاطها ،وميكن
أن يؤدي ذلك إىل الوعي الذي يشجع التفكري اجلماعي ،لكن يف تطور املنظمات حماولة تصويب النتائج ال تزال موجهة ،ويتعلق األمر
ابالنطالق من وجهة نظر مشرتكة للوضعية اخلاصة لقبول خمططات أعمال الوكيل -اخلبري.
)(Claude Louche, 2012, 188
-3-1النظرية اإلجتماعية البيداغوجية يف املنظمات:
و تتميز هذه النظرية برفظها للمحاولة املطروحة من قبل التوجه التكنوقراطي ،ابلنسبة للباحث ( Meignant )9112تطبيق
النظرية اإلجتماعية البيداغوجية يتضمن إشكالتني اللتني مت تطويرمها بصور ،مستقلة و مها:تكوين الراشدين و التدخل النفس-إجتماعي
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يف املنظمات ،ويتعلق األمر بربط التكوين ابلشروط التنظيمية لتطوره ،وهذا يعين أنه أمام طلب تكوين سيطرح مشاكل سري املنظمة
جلعل التكوين ممكنا .وال يتم التوقف عند طرح هذه املشاكل ،و إمنا سيبذل كل جهده للتحريض على تغيري يكون عميقا على األقل
يف هذا العمل الداخلي للمنظمة ،و األكثر من هذا ،و املهم البيداغوجي سيبحث على تضييق قدر ،املنظمة على حتليل عملها اخلاص
لكي تبقى معاجلة مشاكل التكوين و أيضا املشاكل عامة مستمر ،بعد انسحابه بعد هناية التدخل .و بعد هذا العرض الذي تناول
توضيح مغزى التدخل و الذي يتمثل يف توظيف التكوين هبدف إدخال تغريات تنظيمية حمدد ،من طرف اجلماعة .و ميكننا إعطاء
تعريف هلذا العمل التطبيقي أبنه "يوجد تدخل اجتماعي بيداغوجي عندما يدخل شخص أو هيئة والذي ميثل الطرف املتدخل يف
عالقات مع منظمة أو مجاعة فرعية ملنظمة واليت متثل طرف الزبون .وأن هذه العالقات أتخذ مصدرها من طلب موجه من الطرف
الذي ميثل الزبون إىل الطرف املتدخل ،وأن العمل املتعهد به و طبيعة هذه العالقات موجهان إلحداث تغيري يف نظام الزبون".
)(Claude louche ,2012 ,190 ,191
 -2مقاومة التغيري التنظيمي:
مقاومة التغيري هي االمتنا ،عن التغيري وابلتايل احملافظة على الوضع الراهن أو هي رفض تغيري من خالل القيام بعمليات مناقضة
لعمليات التغيري يف املنظمة .فمقاومة التغيري هي كل السلوكيات اليت يقوم هبا األفراد الرافضني للتغيري التنظيمي يف املنظمة وذلك من
أجل البقاء على اضحالة األوىل ،وقد يكون رفضهم للتغيري بسبب عدم تقبل التغيري أو اخلوف منه مما يؤدي ملقاومته أبشكال خمتلفة.
واملنظمة للتخفيف من حد ،هذه املقاومة اليت قد تؤثر سلبا على استقرارها وجناحها عليها أن تتبع اسرتاتيجيات معينة ومنها:
 -5-2التعليم واالتصال :ميكن أن تقلص مقاومة التغيري من خالل االتصال ابلعاملني ملساعدهتم على التعرف على منطق التغيري،
ويفرتض هذا األسلوب أن مصادر املقاومة تكمن يف عدم توفر املعلومات أو سوء االتصال ،فإذا ما استلم العاملون اضحقائق الكاملة،
ومت توضيح أي سوء فهم ،فإن ذلك يؤدي لتقليل املقاومة.
 -2-2املشاركة :يصعب على األفراد مقاومة التغيري الذي شاركوا يف اختاذه ،وبذلك وقبل إدخال التغيري ميكن جلب هؤالء الذين
حيتمل أن يعارضوا التغيري وإشراكهم يف عملية إختاذ قرار بشأن القرار املتعلق بذلك التغيري.
 -3-2التسهيل والدعم :ميكن لوكالء التغيري تقدمي مدى من جهود الدعم لتقليل املقاومة ،وحينما تكون درجة اخلوف من التغيري
عالية لدى العاملني فإن تقدمي النصح والتدريب على مهارات جديد ،،أو إجاز ،قصري ،قد تساعد على عملية التكيف .ومن مساوئ
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هذا األسلوب كما هو اضحال يف األساليب األخرى ،أن هذه العملية تستغرق فرت ،زمنية طويلة ،هذا ابإلضافة إىل كلفتها ،كما أهنا
تضمن حتقيق النجاح.
 -4-2املفاوضات :وهي تقدمي شيء ذي قيمة لتقليل املقاومة ،وقد يكون أسلوب املفاوضات ضروراي حينما تظهر املقاومة من قبل
مصدر قوي ،هذا مع األخذ بعني االعتبار الكلفة املالية هلذا األسلوب ،كما أن هنالك خطور ،من أن املفاوضات مع هؤالء األفراد قد
تؤدي أبفراد آخرين يف مراكز قو ،للمطالبة بنفس املزااي.
 -1-2املناورة والكسب :تشري املناور ،إىل حماوالت التأثري غري الظاهر ،،من خالل التالعب ابضحقائق وتغيريها ،مما جيعلها أكثر
جاذبية ،وحجب معلومات غري مرغوب هبا ،وخلق إشاعات كاذبة للتأثري على العاملني لقبول التغيري.
 -1-2اإلجبار :أي ممارسة التهديد املباشر أو الق و ،على املقاومني للتغيري ،كالتهديد ابلنقل أو اضحرمان من الرتقية ،أو تقييم سيء
لألداء أو كتابة توصية سيئة مثال( .ماجدة العطية)312 -311 ،2003 ،
ملخص:
لقد قمنا بعرض بعض االجتاهات النظرية يف صيغة تدخالت يف املنظمات ،وقد عرضنا اجتاهات تكنوقراطية واجتاهات يكون فيها
املستشار يتعامل كوسيط ،هذه االجتاهات تعتمد على مناذ ج السلوك االنساين ابملنظمة ،هذا املوضو ،الذي سبق وأن تطرقنا له
ابحملاضرات السابقة "االجتاه التكنوقراطي" يستند على نظر ،ميكانيكية للسلوك اإلنساين ،أما عندما يكون املستشار أو املتدخل يف
وضعية وسيط ،فإنه يرى املنظمة كبناء اجتماعي بدرجة أكرب ،غري أن هذا التمييز بني االجتاهات ال يكون أحياان يف امليدان ،فمثال
ميكن ملستشار يف االجتاه التكنوقراطي أن جنده أحياان بصدد التفاوض مع العاملني فيما خيص اضحلول اليت يقرتحها ،كما هو اضحال
ابلنسبة للمتدخل الذي يشغل دور الوسيط ،حيث ميكنه أحياان أن يقدم للمشاركني مناذ ج نظرية تكون مفيد ،يف حتليل الوضعيات.
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قائمة المصادر والمراجع
قائمة املصادر واملراجع:
 -9أنسكو و  ج .سكوبلر ،ترمجة ،عبد اضحميد صفوت إبراهيم ،)9113( ،علم النفس االجتماعي التجرييب ،ط  ،9مطابع
جامعة امللك سعود ،الرايض.
 -2جابر عوض سيد حسن ،)2111( ،العمل مع اجلماعات – أسس ومناذ ج نظرية ،ط ،9املكتب اجلامعي اضحديث،
االسكندرية.
 -3جون هيز ،ترمجة مروان طاهر الزعيب .)2199( ،مهارات التواصل بني األفراد يف العمل ،ط ،9دار املسري ،للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان.
 -1خواجة عبد العزيز .)2116( ،مدخل إىل علم النفس االجتماعي للعمل ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران.
 -6روبرت .ابرون ،نيال .برونسكومب ،ترمجة ،دمحم بن عبد احملسن التوجيري وآخرون .)2196( ،علم النفس االجتماعي،
ط ،9دار الفكر ،عمان.
 -1سعد جالل .)9191( ،علم النفس االجتماعي ،االجتاهات التطبيقية املعاصر ،،منشأ ،املعارف ،االسكندرية.
 -1سلمى حممود مجعة .)2119( ،طريقة العمل مع اجلماعات بني النظرية والتطبيق ،املكتب اجلامعي اضحديث ،االسكندرية.
 -9سلوى دمحم عبد الباقي ،آفاق جديد ،يف علم النفس االجتماعي ،مركز االسكندرية للكتاب.
 -1شفيق رضوان .)2119( .علم النفس االجتماعي ،ط ،2رجد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت.
 -91طارق كمال .)2116( .أساسيات يف علم النفس االجتماعي ،مؤسسة شباب اجلامعة ،االسكندرية.
 -99عادل هادي حمسن البغدادي ،هاشم فوزي دابس العبادي .)2191( .التعلم التنظيمي واملنظمة املتعملة وعالقتها
ابملفاهيم اإلدارية املعاصر ،،ط ،9مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان.
 -92عبد الرزاق دمحم الدليمي .)2199( .اهلندسة البشرية والعالقات العامة .هندسة القبول والرضا ،ط ،9دار وائل للنشر
والتوزيع ،عمان.
 -93كولن فريزر وآخرون ،ترمجة فارس حلمي .)2192( ،تقدمي علم النفس االجتماعي ،ط ،9دار املسري ،للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان.
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