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 الملخص:

تحقيق مجموعة من األهداف المتمثلة في إبراز أهمية الثقافة التنظيمية كعامل أساسي لتطوير الكوادر يهدف البحث الحالي الى 

البشرية، ودراسة سلوكياته والظروف المحيطة به، التعّرف على عناصر الثقافة التنظيمية ومكوناتها وطريقة ممارسة الثقافة 

ئة التدريس ومدى فاعليتها ودورها في تطويرهم ودافعيتهم للعمل، التنظيمية في جامعة الملك خالد من وجهة نظر أعضاء هي

وى بدور الثقافة التنظيمية في الكفاءات البشرية في جامعة الملك خالد، التعرف على مست التوصل إلى المعلومات التفصيلية المتعلقة

جامعة  الثقافة التنظيمية والتطوير األكاديمي فيالثقافة التنظيمية في الوقت الحالي في جامعة الملك خالد، ومدى وجود عالقة بين 

الملك خالد، ومدى تأثير الثقافة التنظيمية على تطوير استقطاب الكفاءات البشرية، وذلك من خالل جمع البيانات والمعلومات عن 

 طريق توزيع االستبيانات على أفراد مجتمع البحث. ومصادر المعلومات الثانوية.

منهج الوصفي التحليلي. وتوصي الباحثة بترسيخ مفهوم الثقافة التنظيمية ضمن الخطط التنفيذية لكل كلية تبنى البحث الحالي ال

على على حدة، لتصبح أكثر ارتباط وانسجاما مع خصائص العاملين بهاء وزيادة تقبلها بشكل أكبر من تالع الثقافة التنظيمية السائدة 

ل مقاييس األداء الموضوعية لتقييم أداء العاملين بوضوح، وإحاطة العاملين بما، لمقارنة مستوى الجامعة، وإنشاء النماذج التي تشم

 األداء الفعلي بالمعايير الموضوعة، وتسهيل االلتزام بها.

 الثقافة التنظيمية، سياسة االستقطاب، تطوير، أعضاء هيئة التدريس، جامعة الملك خالد الكلمات المفتاحية:
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The role of organizational culture in developing a policy of polarization 

)Applied study on faculty members at King Khalid University( 

 

Abstract:  

The current research aims to achieve a set of objectives represented in highlighting the importance 

of organizational culture as a key factor for the development of human cadres, studying its 

behavior and the surrounding circumstances, identifying the elements and components of 

organizational culture and the method of practicing organizational culture at King Khalid 

University from the point of view of the faculty members and their effectiveness and role in Their 

development and motivation to work, reaching detailed information related to the role of 

organizational culture in human competencies at King Khalid University, identifying the level of 

organizational culture at the present time at King Khalid University, and the extent to which there 

is a relationship between organizational culture and academic development at King Khalid 

University, and the extent of the impact of culture The organizational development aims to attract 

human talent, by collecting data and information by distributing questionnaires to members of the 

research community. and secondary information sources. 

The current research adopted the descriptive analytical method. The researcher recommends 

consolidating the concept of organizational culture within the executive plans of each college 

separately, to become more closely related and in harmony with the characteristics of Baha’ 

employees, and to increase its acceptance more than the prevailing organizational culture at the 

university level. employees, in order to compare actual performance with the standards set, and 

to facilitate adherence to them. 

 

Keywords:  Organizational culture, polarization policy, development, faculty members, King 

Khalid University 
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 :مقدمة

سعودية وتقدمها كما أن الجامعات ال لنهوض األمم أساسيا   ومصدرا  يعتبر التعليم العالي أحد الركائز األساسية في التنمية البشرية 

ا تصنع كما أنه ،تمتلك سمات مختلفة عن غيرها من المنظمات ،السعودي من المنظمات األساسية التنموية والتربوية في المجتمع

 واكبة التغيرات والتوجهات الحديثة.واجتماعية تساعد في م قيادات سياسية

األساليب وتقديم الخدمات  ملموسا  في اآلونة األخيرة في االنجازات المقدمة والتنوع في ا  والجامعات السعودية شهدت تقدم

 والحرص على كل ما يساعد في رفع ،والتحفيز المستمرتبني األدوار الفعالة في المجتمع، النهضة و والسرعة في ،المتنوعة

 مستوى األداء المؤدي لتحقيق الغايات.

ز ومن ثم الوصول إلى المرك، لمواجهة التحديات والوصول إلى الكفاءة العالية ا  وأصبح االهتمام بالثقافة التنظيمية أمرا  حتمي

أهم مورد في المنظمة هو العنصر البشري الذي يحمل مجموعة  ا أن الحديث عن الثقافة التنظيمية تعني التركيز علىكم ،التنافسي

 ،التي يمكن أن يحصل بها على انسجام مع أفراد تلك المنظمة ويؤثر أو يتأثر مع عناصر المنظمة من القيم والمعتقدات والسلوكيات

ون عليه وما يمكن أن تك ،المنظمة الثقافة التنظيمية التي تعكس الصورة التي تكون عليها ولذلك تنبثق أهمية الدراسة من أهمية

أن تؤثر على سلوك الكفاءات البشرية العاملين فيها أو يؤثروا  مستقبال  وما تمتلكه من خصائص وسمات ومعتقدات وقيم يمكن

 العناية بها وتطويرها من أجل الوصول إلى لذلك كان لزاما  المساهمة في نجاح المنظمة أو فشلها  كما أنها أحد المحددات ،بها

 غاياتها وأهدافها.

التأثير والتأثر قوية ومتينة تتميز ب بحيث ترتبط بالمجتمع بعالقات فعاال   ا  لقد أصبحت الجامعات السعودية في الوقت الراهن عنصر

أصبح غير مقبول في ظل العولمة وإنما رفع سقف الطموحات متدني  كما أن تحقيق األهداف بمستوى ،والتبادل المعرفي والفكري

 المستمر وتحقيق الرؤية والرسالة هو الهدف المنشود لما في ذلك من تأثير بالغ على مخرجات والغايات وتحقيق التميز

 الجامعات السعودية.

 معرفة وتقصي الحقائق ذا البحث علىعمل ه ،وبما أن هنالك عالقة وثيقة بين إدارة الكفاءات البشرية والثقافة التنظيمية

 والمؤشرات التي تسعى جامعة الملك خالد إلى ضرورة زيادة وجودها من

النتماء للعمل وا وزيادة دافعيتهم ،وتحسين إنتاجية أعضاء هيئة التدريس ،المستمر وتعزيز العملية األكاديمية أجل التطوير

في  في تحسين عملية التطوير واالستقطاب إلى معرفة أثر الثقافة التنظيميةللجامعات التي يعملون بهاء لذلك توجه هذا البحث 

 الثقافة التنظيمية في جامعة الملك خالد. ومعرفة مستوى وجود وفعالية ،جامعة الملك خالد

 :أهمية البحث

عرض أهميته العلمية  ويمكن، واألهداف التي سعى إلى تحقيقها ،برزت أهمية البحث الحالي من أهمية الموضوع الذي تناوله

 والعملية على النحو التالي:

 األهمية العلمية:

إذ أنها  ،مخرجات الجامعات إن تبني مصطلح الثقافة التنظيمية بما يحتويه من قيم وأعراف له أثر إيجابي في زيادة جودة -1

لداخلي لبشرية واالستقطاب االمتعلقة بتخطيط الموارد ا هي المتحكم الرئيس في القرارات الداخلية والخارجية للجامعات

 والخارجي.
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 مستوى أداء المنظمات في قياس ا  أساسي ا  على كفاءة العنصر البشري الذي يعد معيار ا  تعتمد كفاءة المنظمات غالب -2

 والمحرك األساسي لها باإلضافة إلى مستوى الثقافة السائد.

 مي بجامعة الملك خالد.تأمل الباحثة أن تكون هذه الدراسة تحمل نتائج تثري المجال العل -3

 تفيد هذه الدراسة الباحثين والمهتمين في محاولة استغالل نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف. -4

 األهمية العملية:

 يمكن أن تكون هذه الدراسة وسيلة لتطوير الثقافة التنظيمية السائدة بجامعة الملك خالد. -1

افة التنظيمية أو إبراز الثق ،التنظيمية معلومات المتعلقة بالثقافةتساهم هذه الدراسة في تعريف أعضاء هيئة التدريس عن ال -2

 وتأثيرهم بها. ومعرفة مواطن الضعف فيها ومدى تأثرهم ا  السائدة حالي

لعالقة وتسليط الضوء على ا معرفة دورها الفعال في تطوير عملية صنع القرار المساهمة في التحسين المستمر لألفراد -3

 قافة التنظيمية والعنصر البشري.الوثيقة بين عناصر الث

 

 :أهداف البحث

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق مجموعة من األهداف المتمثلة في:

 والظروف المحيطة به. ودراسة سلوكياته ،إبراز أهمية الثقافة التنظيمية كعامل أساسي لتطوير الكوادر البشرية -1

 خالل تحليل ودراسة نظريات سابقة.تعّرف على عناصر الثقافة التنظيمية ومكوناتها من  -2

ا هيئة التدريس ومدى فاعليته تعّرف على طريقة ممارسة الثقافة التنظيمية في جامعة الملك خالد من وجهة نظر أعضاء -3

 ودورها في تطويرهم ودافعيتهم للعمل.

 لك خالد.جامعة الم فيالتوصل إلى المعلومات التفصيلية المتعلقة بدور الثقافة التنظيمية في الكفاءات البشرية  -4

 ف مستوى الثقافة التنظيمية في الوقت الحالي في جامعة الملك خالد.رّ تع -5

 مدى وجود عالقة بين الثقافة التنظيمية والتطوير األكاديمي في جامعة الملك خالد.تعّرف  -6

 البشرية.مدى تأثير الثقافة التنظيمية على تطوير استقطاب الكفاءات تعّرف  -7

 

 منهجية البحث:

االستقطاب  في تطوير سياسة وهو المنهج المناسب لدراسة دور الثقافة التنظيمية ،تبنى البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي

ومن ثم يتم تحليل هذه  ،ا  وكيف ا  واإلجابة على التساؤالت كم الذي يهدف إلى وصف ظاهرة واقعية معينة ،بجامعة الملك خالد

الظاهرة ب كما يتميز هذا المنهج بأنه أكثر دقه وتفصيال للمعلومات المتعلقة ،ددة وتفسير هذه النتائجمح نتائج والتوصل إلىالظاهرة 

 التصور النهائي للبحث. وربطها مع الظواهر المشابهة السابقة وبناء االستنتاجات التي تساعد في إخراج

 وقد استخدمت الباحثة نوعان من المصادر للحصول على المعلومات:

ع والمعلومات عن طريق توزي الستكمال متطلبات الجانب التحليلي لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية: لمصادرا -

 االستبيانات على أفراد مجتمع البحث.
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 ،والمقاالت ،السابقة الكتب واألدبيات)اعتمدت الباحثة على البحث عن مصادر المعلومات مثل  المصادر الثانوية: - 

 ترنت المتخصصة في المجال العلمي(نومواقع اإل ،والدوريات

 

 اإلطار النظري: 

 أوالً: التطور التاريخي للثقافة التنظيمية:

وكان ذلك من طرف المجلة م 1891استعمل مصطلح الثقافة التنظيمية ألول مره من طرف الصحافة المتخصصة في سنة 

 T.E dealتحت عنوان إلى أن جاء الباحثان " ا  جزءا  خاص" Fortune" " وأدرجت مجلةBusiness Weekاالقتصادية " 

A.A Kennedy بكتاب تحت عنوان م 1892" سنة"Corporate Culture.واضعين بذلك اللبنة األولى لهذا المفهوم " 

 ولقد زاد االهتمام بهذه المفهوم بناء على ما حققته المنظمات اليابانية الناجحة في مجال استخدام

 المنظمات مثل: اعتمادها على جماعية العمل والمشاركة القائمة على الثقةالقيم الثقافية في إدارة 

اس بين أعضاء المنظمة )إلي إضافة إلى المودة والتفاهم ،وقدراتهم اإلبداعية واالبتكارية ،وتنمية مهاراتهم، باالهتمام بالعاملين

 (.11م، ص2116، سالم

ميز أن كل ثقافة تنظيمية تت أمبد "روح الثقافة" التي تنطلق هذه النظرية منباإلضافة إلى العديد من النظريات واألخرى منها 

شير إلى وت ،والعاملين في المنظمة ،الروح على شخصيات القادة وتسيطر تلك ،بروح معينة تتمثل في مجموعة من الخصائص

 النمو الثقافي الممكن تحقيقه من خالل ا  وتحدد أيض ،إليها أنها إطار مرجعي لمعظم أفراد الجماعة مجموعة من القيم التي ينظر

لتي هذه النظرية على الطريقة ا ونظرية " التفاعل مع الحياة " وتتمحور أفكار ،ثقافة المنظمة المستمدة أصال  من ثقافة المجتمع

رية في جوهر هذه النظته القيادية ويتمثل بواسطتها كل فرد في حدّ  والتي يعرف القائد ،يتعامل بها أفراد التنظيم مع من حولهم

ألشخاص وا وإنما تتمثل الصورة التي كونها أعضاء التنظيم عن األشياء ،يختلف عن روح الجماعة أسلوب النظر إلى الحياة الذي

وأسلوب تعاملهم مع القادة والزمالء ، تماسكها وتعكس هذه الصورة قيم الجماعة ودرجة ،الذي يؤدون أدوار مهمة في حياتهم

 (042م: ص 1889 ،ة )الساعاتيداخل المنظم

 

 :ثانيا: مفهوم الثقافة والثقافة التنظيمية

 ،واألخالق والفن واألعراف "ذلك الكل المركب الذي يحتوي على المعرفة والمعتقدات :االثقافة بأنه (E.B Taylor)يعرف 

 ( 7: ص1889 ،)بو فلجة المجتمع" اإلنسان بصفته عضوا في أو قدرات يكتسبها ،أو أي قدرات أخرى ،والعادات ،والقانون

أعضاء في الناس ويحرصون عليها ك هي السلوك المكتسب ويتضمن األساليب المألوفة كافة واألفكار والقيم التي يمارسها :الثقافة

 (2116إدراك تأثيراتها )أبو شنب،  والثقافة بطبيعتها ال تتجلى كظاهرة إال بعد ،مجتمع منظم

ها أعضاء واالفتراضات التي يشترك ب سسات التعليمية ومنها الجامعات: مجموعة القيم والمعتقداتللمؤ تنظيميةتعريف الثقافة ال

 ،وبما يساهم في تحقيق أهداف الجامعة ،من إطار موجه ومفتر لسلوكهم الجامعة والتي تم اكتسابها من القادة والمسؤولين وتنبعث

 د وتعاون العاملين لزيادة الفاعلية وتشجيع اإلبداع والقدرة علىالطريقة التي يتم من خاللها توحي أو هي عبارة عن

 (2119)مسودي،  والخارجية.يئة الداخلية التكيف مع تغيرات الب
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و هي أ منظمة عن منظمة أخرى " أما في الفكر الغربي يرى هوفستد أن الثقافة التنظيمية هي " البرمجة الذهنية التي تميز أفراد

على سلوك األفراد واألسلوب الذي ينتهجونه في قراراتهم وإدارتهم  يمتلكون المناصب العليا ومدى تأثيرهمتعبير األفراد الذين 

 للمرؤوسين وللمنظمة "

منهم الباحث  ،ارة العلياالمؤثرة في اإلد وفي الفكر العربي يعول بعض الباحثين العرب في تعريفهم للثقافة التنظيمية على قيم الطبقة

التنظيمية " هي تعبير األفراد الذين يمتلكون المناصب العليا ومدى تأثيرهم  رحمن هيجان حيث يقول بأن الثقافةالسعودي عبد ال

 (.2115، )البريديللمرؤوسين وللمنظمة "  واألسلوب الذي ينتهجونه في قراراتهم وإدارتهم على سلوك األفراد

اإلدارية وليس  بمتخلف المستويات يشترك فيه جميع العاملين بالمنظمة ومن هذا التعريف يمكن القول بأن تكوين الثقافة التنظيمية

 1889) مستوى إلى أخر ومن جيل إلى جيل أيضا. كما يعرف أي أنها عملية مكتسبة وقابلة للتغير والتنقل من ،القادة فقط

Steplien والتي تميز المنظمة عن غيرها من المعاني المشتركة التي يشترك فيها مجموعة من األفراد ' نظام من( اللفافة بأن 

 ويتكون هذا النظام من مجموعة من الخصائص التي تقدرها المنظمة". ،المنظمات

اسم المشترك وهي التي تمثل الق ومهما تنوعت تعريفات الثقافة التنظيمية فإن جميع التعريفات تشترك بعنصر مميز هو "القيم"

 (. 2115:311، ان)العمياألفكار في منظمة معينة االتجاهات والمعتقدات و ر هذه القيم إلىوتشي، بين تلك التعريفات المخلفة للثقافة

 :التعريفات السابقة ترى الباحثة أن من خالل

 إلى أخرى أن الثقافة التنظيمية متواجدة في جميع المنظمات بأشكالها المختلفة إال أنها تختلف من منظمة -

افة التنظيمية تشكل الثق حيث يمكن لكل منظمة أن ،ويتأثر باألفراد العاملين بالمنظمةن الثقافة التنظيمية عنصر يؤثر ا -

 بها.وتوجهات األفراد العاملين  وبالمقابل تؤثر الثقافة التنظيمية في عادات ومعتقدات ،الخاصة بها

التدريس ويتفقون  يعتنقها أعضاء هيئة التي لذا يتم تعريف الثقافة التنظيمية كالتالي "مجموعة القيم والمعتقدات واألعراف التنظيمية

بما  حيث أن هذه الثقافة تتسم بالمرونة وقابلية التغيير والتحديث ها،يعملون ب عليها بعد اكتسابها عن طريق الجامعة أو الكلية التي

 يتالءم مع التحديات

 االستبانات.الحديثة في مجال التعليم والتي تم قياسها من خالل االستجابات التي جمعت من 

 

 

 :الثا: أهمية الثقافة التنظيميةث

)محمد،  :التنظيم حيث يرى تلعب الثقافة التنظيمية دورا هاما وأساسيا يمكن أن تقدمه على جميع األنشطة والمستويات داخل

 أن الثقافة التنظيمية تعتبر عنصرا فعاال وتمتلك قوة مؤثرة ،(2111

مة وتبين مدى قدرة المنظ ،المنظمات ودعمه لألفراد والجماعات بداخل ،السلوك وتحفيزهبداخل المنظمات حيث تعمل على توجيه 

 على التكيف والتغير الذي يتالءم مع التغيرات أو األحداث

هم والمعتقدات التي تبعث لدي باإلضافة إلى دورها الواضح في تماسك وانسجام العاملين بسبب اشتراكهم في القيم ،الطارئة

 التنظيمية.داف اإلحساس األه

جراءات مثل إ ،جوانب مختلفة ( على تأثير الثقافة التنظيمية على الجامعة: بأنها تمتلك قوة تؤثر على2111، ويؤكد )الطعامنة

 االنتماء بالهوية واستقرار البيئة الجامعية. العمل بالجامعة والمساهمة في تحقيق فعاليتها والمساعدة على
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الداخلية  روفوالتكيف مع الظ التنظيمية على تحفيز العاملين نحو التعاون والمشاركة في اتخاذ القراراتكما تساعد الثقافة 

 (.2113األنفي،)والخارجية 

على المديرين أن يمنحوها اهتماما  فإنه يؤكد أن الثقافة التنظيمية من أهم مكونات المنظمة لذلك كان ،( 2119القريوتي،)وبحسب 

 ،العاملين التفكير والتصرف بطريفة تنسجم وتتالءم مع أهداف المنظمة مع الكتاب على أنهم يولدون ضغوطا علىبعد أن أج ،كبيرا

 التنظيمية تعد من أهم مالمح اإلدارة العصرية التي تساهم في تطوير األداء والمخرجات التعليمية باإلضافة إلى أن الثقافة

 الجماعي.قابة الذاتية وتشجيع العمل ورفع إنتاجية أعضاء هيئة التدريس وتفعيل الر

 ،اتإلنجاز الفعالي نوتفاعلهم. وتعاو إلى أن العنصر األساسي بكل منظمة هم األفراد وعالقاتهم مع بعضهم( Daft, 2001)ويشير 

 لخارجية.االمنظمة خاضعة للتغير بسبب التغيرات  وخاصة وأن األفراد وتقسيم المهام واألعمال اإلنجاز الوظائف األساسية بين

الماضية وما أصبحت عليه  وفر الثقافة التنظيمية صورة متكاملة عن القيم والمعتقدات(: ت5991)ويرى المرهون والجزراوي 

 ،كالقيم ،ر الثقافةصواضح بتوحيد وتكامل العاملين حول عنا هم بشكلاوأن الثقافة التنظيمية س ،حاال وما ستكون عليه في المستقبل

 ىباإلضافة إلى أنها تعمل عل ،حيث أن هذه العناصر مالزمة للسلوك التنظيمي ومرتبطة به ،والتوقعات ،واألعراف ،والمعتقدات

 توحيد األهداف بين األفراد والتنظيم. إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بالنواحي اإلدارية هي:

مختلف العلوم وبروز نماذج  تطبيقى تستخدم حصيلةاإلدارة كحقل معرفي وة وذلك ألن تعدد مصادر المعرفة اإلداري -1

 (.إدارة الجودة الشاملةبالمعرفة(، ) )اإلدارةمعرفية جديدة مثل 

عناصر  والعمل على تثمين قصور أنماط التدريب والتعليم والعمل على مواكبة التسارع في مجال التدريب وتقويم األداء -2

 المختلفة.اإلبداع لدى أفراد بعض المنظمات 

 

 :رابعا: وظائف الثقافة التنظيمية

ى استقرار العاملين وتساعد عل من الوظائف التي تناولها الكتاب والباحثين عن الثقافة التنظيمية: بأنها مي اإلحساس بالهوية لدى

الرجوع إليها عند الحاجة إلى فهم أنشطة المنظمة وسلوكهم  جعية للعاملين من أجلوتوفير أدلة مر اجتماعي،المنظمة كنظام 

 (David، 1998:470)للتوجه المناسب. 

مية الباحثين والدارسين للثقافة التنظي على الرغم من عدم اتفاق ،للثقافة التنظيمية( 1886، )الطبالوياك أربعة وظائف يراها وهن

 ،ةاالقتصادية ومساعدة أعضاء المنظمة لتقبل القيم التي تتبناها اإلدار التنظيمية كوسيلة لتحسين المخرجاتوهي: تستخدم الثقافة 

لبيئة ا وخلق اإلدراك لدى أفراد التنظيم. وتزويدهم عن ،تحليلية في فهم التنظيمات االجتماعية المعقدة ويستخدمها الباحثين كأداة

 فيذكر أن ،(Daft, 2001:589)أما عن  تمرار.باسالخارجية المتغيرة وغير المستقرة 

 الثقافة المنظمة وظيفتين أساسيتين:

االتصال وبيان السلوك  إذ سهم الثقافة في تأسيس نظام العمل الجماعي وطرائق ،إحداث التكامل والتناسق الداخلي -1

 المقبول.المقبول وغير 

التعامل  من خالل آليات وصول المنظمة إلى تحقيق أهدافها إذ تساعد الثقافة التنظيمية على ،التكيف الخارجي مع البيئة -2

 والمنافسين وطرائق التعامل معهم. همتوالتجاوب مع احتياجاتهم وتوقعا ،كالعمالء ،مع البيئة الخارجية
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 يوضح الوظائف األساسية للثقافة التنظيمية (1)شكل 

 

 

الرياض دار  ،رفاعى واسماعيل ترجمة: ،السلوك في المنظماتإدارة  (2114)روبرت  ،جيرالد وبارون ،المصدر: جرينبرج

 المريخ للنشر.

 

 :خامسا: أبعاد الثقافة التنظيمية

تشكل  مجموعة من القيم التنظيمية من خالل الرجوع إلى بعض الدراسات السابقة التي تختص بالثقافة التنظيمية اتضح أن هناك

 توضيح ذلك فيما ويمكن ،ألفرادثقافة المنظمات والتي تؤثر بدورها في سلوك ا

تتوقف قوة الثقافة التنظيمية على مدى عمق واتساع القيم التي يعتنقها أفراد (: قوة الثقافة التنظيمية)جانس تاالتساق وال -1

 وتتوقف قوة الثقافة التنظيمية على عدة متطلبات: وضوح القيم ،وتطبيقها على أرض الواقع ،بها هم المنظمة ومدى ما

فهي  ،لوكمعايير الس الجوهرية: تعد القيم الجوهرية بمثابة المبادئ الرئيسية األساسية والثابتة للمنظمة التي توضح

 ،األهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها وهي التي توحد قيم ومعتقدات األفراد حول ،األساس الذي تبنى عليه المنظمة

داء فجميع القيم الالزمة أل ،في نظام القيم السائدة في المنظمة ظم القيم األخرىكما أن القيم الجوهرية لها الغلية على مع

كما تعمل ( Rekom J Van Riel CB Wierenga B, 2006: 175-201) العمل تشتق من هذه القيم الجوهرية.

 ،سلوكهم اإليجابيوالمحافظة على  وإثارة دافعية العاملين ،القيم الجوهرية الواضحة على الحفاظ على هوية المؤسسة

. أن همأن تكون واضحة الهدف سهلة الف :الشروط التالية وحتى تنتصف القيم الجوهرية بالوضوح فال بد أن تتوفر فيها

ة فكريا أن تكون منسقة ومتوافق العاملين.بدائل حتى يتم تبنيها وااللتزام بها من قبل  بين عدة ومختارة منتكون مقنعة 

عية وواق . أن تكون ثابتةالمؤسسة والعاملين على حد سواء أن تعزز األداء الذي يحقق أهداف العاملين. مع قيم وسلوك

 (2112:299 ومرسى،بحيث يسهل ترجمتها على أرض الواقع )محمد 
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ن قيم ومعتقدات واالتفاق بي االتفاق على القيم الجوهرية: تعتمد قوة وتماسك الثقافة التنظيمية على مدى التطابق والتجانس

مما يسهم  ،امن االتفاق واالنسجام بين قيم أفراده فالثقافة القوية تتمتع بمستويات عالية ،لعاملين وقيم ومعتقدات المؤسسةا

 المنظمة.مستوى كفاءة األفراد في  في تحقيق مستويات عالية من الرضا ويزيد

ظيمي الذي بالتوافق التن فعال وهو ما يعرفكما تعتمد قوة وتماسك الثقافة التنظيمية أيضا على مدى توافق األقوال مع األ

والمنشورة والموثقة في رسالتها )محمد  يشير إلى درجة توافق القيم التي تمارسا المنظمة بالفعل مع قيمها المعلنة

 ( 298: 2112، ومرسي

تناسق والذي يشير إلى جودة ال ،الثقافي من متطلبات قوة الثقافة التنظيمي وتماسكها التنسيق والتكامل: يعد التكامل

راف اإلش وقد ازدادت أهمية التنسيق والتكامل مع اتساع نطاق ،اإلدارات واألقسام المختلفة بالمؤسسة والتضامن بين

 (231م، 2113 ،العطية )ماجدةفي المؤسسات وتداخل المهام وظهور التركيبات المسطحة وزيادة قوة العاملين 

على  حيث تسيطر البد من سيادة ثقافة تنظيمية واحدة ،امل بين إدارات وأقسام المنظمةوحتى يتحقق التنسيق والتك

على تحقيق التنسيق الفعال بين القيم  وكذلك مدى قدرة اإلدارة العليا ،الثقافات الفرعية بإدارات المؤسسة وفروعها

حمد مواحد. )حو اتجاه وهدف سير نجزء في المؤسسة ي والمعاني المشتركة والتوقعات المتوافقة التي تضمن أن كل

  (2112:298ومرسي، 

 :بالجامعة(العاملين  )احتواءوالترابط  واءتاالح

نظمة إيجابيا نحو الم فهي تخلق لدى العاملين توجها ،ومن هنا نجد أن ثقافة االحتواء ترتبط بقيم ومعتقدات المؤسسة

المهارات والقدرات التي تمكنهم من أداء  كما تمثل وسيلة فعالة لدفع األفراد إلى إخراج أفضل ما لديهم من ،وقيمها

 االحتواء يمكن توضيحها فيما يلي: وهناك عدة عناصر تسهم في تحقيق مفهوم ،العمل

من القيم غير  ى مجموعةوذلك الرتكازه عل ،المكين: يعد التمكين من أقوى العناصر التي تقف وراء أداء العاملين

 ،ة التصرفوالمسؤولية الذاتية وحري وشعوره باالستقاللية ،الملموسة التي تتمثل في شعور الفرد بالحرية عند أدائه لعمله

 ي يقوملعمل الذوشعوره بقيمة ايتم في ضوئها تقييم أدائه و ووضع المعايير التي ،ومشاركته في وضع أهداف المنظمة

 (281 :2112. )محمد ومرسي، به

اب أمامهم الكتس تطوير قدرات العاملين: يعتمد نجاح المؤسسة على مدى قدرتها على تطوير العاملين وإتاحة الفرص

العمل في مواقع مختلفة والتكيف بشكل  مهارات متنوعة بما يكفي إلعطاء الفرد مرونة أكبر ومعرفة أوسع تمكنه من

 (551 :م0252حسن  ة. )زيد صالحفعال مع متطلبات العمل المتغيرة والمتعدد

مية بالمنظمة الثقافة التنظي الدعم اإلنساني: يعتمد استمرارية الفرد في األداء المثمر والمتميز على الدرجة التي تؤكد فيها -2

 ،نجازونشر ثقافة اال ،واحترامهم وتقديرهم ،على مراعاة العالقات اإلنسانية بين العاملين واالهتمام بتلبية احتياجاتهم

 Smoak & M Grace) :ويمكن توضيح ذلك فيما يلي ،واجتماعيا وتحقيق طموحاتهم الشخصية ورعايتهم صحيا

Endres Lolita , 2008:69-78) 

اءاتهم جهودهم ورفع كف تقدير واحترام العاملين: يساعد احترام وتقدير العاملين في المنظمة على تحفيزهم واستنهاض

ر فعال في له دو ،ومعاملة العاملين كبشر ،المختلفة المؤسسة من أشكال التكريم والتحفيزفكل ما تقدمه  ،في مجال العمل

 (282 ،2112، رفع كفاءة العمل بالمؤسسة. )محمد ومرسى
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ع كفاء هم العاملين ورف المكافأة وتشجيع اإلنجاز: تعد مكافأة وتشجيع اإلنجاز من العوامل المهمة التي تساعد على تحفيز

توحيد جهود العاملين في اتجاه رفع مستوى  فاإلدارة الناجحة تستخدم أسلوب الثواب والعقاب من أجل ،لفي مجال العم

فإنه  ،معينة في األساليب التي يتصرف كما األفراد في بعض أمورهم ولما كانت عليه المكافأة تؤثر تحت ظروف ،األداء

هم من وتوحيد جهود ،وتشكيل سلوكهم ،م المختلفةتهإمكاناتهم وقدراالعاملين القادرين وإبراز  يمكن استخدامها الجتذاب

 (282 :2112، )محمد ومرسي المؤسسة.تحقيق أهداف  أجل

حتياجات بمدى تلبية اال الرعاية الصحية واالجتماعية: تعد الرعاية الصحية واالجتماعية من أهم عناصر الثقافة المرتبطة

حي وتوفير التأمين الص ،واالجتماعية المناسبة خالل تهيئة بيئة العمل الماديةوذلك من  ،النفسية والمادية للعاملين

هم وحل مشكالت ،وكذلك توفير أوجه الرعاية االجتماعية المناسبة لهم ،والرعاية الصحية المناسبة للعاملين وألسرهم

 ( 090 ،0250،مد و مرسىح)م المختلفة.

 يوضح األسلوب الذي تتعامل به المنظمة فهو ،بعاد المهمة الثقافة المنظمةالمناخ التنظيمي: يعد المناخ التنظيمي من األ -3

كما يشمل المناخ التنظيمي االختيار  ،السائد بالمنظمة ونظام االتصاالتواإلجراءات المستخدمة في العمل  ،مع أفرادها

 Smoak & M) :التنظيمي فيما يليمدى توافقها مع القيم المعلنة ويتمثل المناخ  الحقيقي للثقافة التنظيمية من حيث

Grace Endres Lolita , 2008:69-78 ) 

تقدير واحترام العاملين: يساعد احترام وتقدير العاملين في المنظمة على تحفيزهم واستنهاض جهودهم ورفع كفاءاتهم 

عال في لين كبشر، له دور ففي مجال العمل، فكل ما تقدمه المؤسسة من أشكال التكريم والتحفيز المختلفة، ومعاملة العام

 (282 :2112رفع كفاءة العمل بالمؤسسة )محمد ومرسي، 

المكافأة وتشجيع االنجاز: تعد مكافأة وتشجيع االنجاز من العوامل المهمة التي تساعد على تحفيز العاملين ورفع كفاءتهم 

يد جهود العاملين في اتجاه رفع مستوى في مجال العمل، فاإلدارة الناجحة تستخدم أسلوب الثواب والعقاب من أجل توح

األداء، ولما كانت عليه المكافأة تؤثر تحت ظروف معينة في األساليب التي يتصرف كما األفراد في بعض أمورهم، فإنه 

يمكن استخدامها الجتذاب العاملين القادرين وابراز مكاناتهم وقدراتهم المختلفة، وتشكيل سلوكهم، وتوحيد جهودهم من 

 (282 :2112حقيق أهداف المؤسسة )محمد مرسي، أجل ت

الرعاية الصحية واالجتماعية: تعد الرعاية الصحية واالجتماعية من أهم عناصر الثقافة المرتبطة بمدى تلبية االحتياجات 

صحي لالنفسية والمادية للعاملين، وذلك من خالل تهيئة بيئة العمل المادية واالجتماعية المناسبة، وتوفير التأمين ا

والرعاية الصحية المناسبة للعاملين وألسرهم، وكذلك توفير أوجه الرعاية االجتماعية المناسبة لهم، وحل مشكالتهم 

المناخ التنظيمي: يعد المناخ التنظيمي من األبعاد المهمة لثقافة المنظمة، فهو  -3(282 :2112المختلفة )محمد ومرسي، 

مع أفرادها، واإلجراءات المستخدمة في العمل ونظام االتصاالت السائد  يوضح األسلوب الذي تتعامل به المنظمة

بالمنظمة، كما يشمل المناخ التنظيمي االختبار الحقيقي للثقافة التنظيمية من حيث مدى توافقها مع القيم المعلنة ويتمثل 

 ( Smoak & M Grace Endres Lolita , 2008:69-78المناخ التنظيمي فيما يلي: )

طيط اإلدارية بدءا من التخ تشير إجراءات العمل إلى الخطوات التفصيلية والمراحل التي تمر بها العملية :إجراءات العمل

 ،الموظف للقيم بالمهام واألعمال الالزمة لألداء فهي بمثابة الدليل الذي يسير عليه ،للعمل وحتى االنتهاء منه وتقويمه

في أداء العمل بطريقة صحيحة وإكساب العاملين المجاهات إيجابية  بني قيمة الكفاءةكما تساعد الثقافة التنظيمية على ت
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 مما يزيد من زيادة معدل ،والمشاركة في اتخاذ القرارات ،األفراد إلى تحسين العمل وإتقانه وتوجيه ،نحو العمل الجاد

 (091 ،0250 ،اإلنتاجية بالمنظمة ورفع كفاءتها. )محمد ومرسي

اح التي تساعد على نج االتصاالت في المنظمة: تعد طبيعة نظام االتصاالت السائد في المنظمة من العوامل المهمةنظام 

كامل وتبليغ وتوحيد األفكار وتحقيق التنسيق والت وذلك لما يحمله هذه النظام من أهمية في توصيل ،هاتالمنظمة ورفع كفاء

 دائهم.أفي رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على رفع مستوى  ساهمبين أقسام وإدارات المؤسسات المختلفة مما ي

 (283 ،2112/ )محمد ومرسي 

اءات التنظيم واإلجر ترى الباحثة أن المناخ التنظيمي هو العنصر األساسي والموجه األول للقيم التي يعتنقها أعضاء

مع بعضهم البعض وقوة نظام االتصاالت  عضاءالتي تبين وتوضح خطة وطريقة سير العمل ومدى تعاون وتعامل األ

  المنظمة.منذ دخوله وانضمامه إلى  بداخل المنظمة فهو بمثابة الدليل الذي يعلم ويوجه الفرد

- Jonesl , 2007 , 187)تتكون الثقافة التنظيمية من عدة مصادر  :سادسا: تكوين الثقافة التنظيمية والمحافظة عليها

194) 

وتحتفظ  وتعين إن لخصائص العاملين أثرا في تكوين الثقافة التنظيمية إذ أن المنظمة تختارخصائص العاملين:  -1

 كون معها في القيم التي تؤمن بهابالذين يتشار

وتقوم  ،العليا م واإلدارةهأخالقيات المنظمة: معظم القيم الثقافية للمنظمة تستمد من شخصية المؤسسين ومعتقدات -2

ها للتحكم في سلوك أعضائ وتحديد ما هو السلوك األخالقي وغير األخالقي ،قية معينةالمنظمات بتطوير قيم أخال

 من خالل تعاملهم مع بعضهم ومع األطراف المعنية بالمنظمة

األعراف والقيم  نظم حقوق الملكية: تقوم المنظمة بتحديد حقوق كل موظف ومسؤولياته إذ ينتج عن ذلك وجود -3

واتب كالر ،كبيرا من موارد الشركة إذ تمنح اإلدارة العليا حقوق ملكية كبيرة ألنه قد تم إعطاؤهم مقدارا ،واالتجاهات

 األخرى.واالمتيازات 

 جيد وهنالك الكثيرال الهيكل التنظيمي: يمكن للهيكل التنظيمي أن يعزز القيم الثقافية التي تشجع التكامل والتنسيق -4

تشويش المعلومات وتسرع من تدفقها،  من األعراف والقواعد التي تساعد على تخفيض مشكالت االتصال وتمنع

 (321-318 ،2112 )العميان،تؤدي دورا مهم:  وللمحافظة على الثقافة التنظيمية فإن هنالك ثالثة عوامل

لى أي فإ ،التي تتخذها ة المنظمة من خالل القراراتاإلدارة العليا: إن ردود فعل اإلدارة العليا تعد عامال مؤثرا في ثقاف -1

كذلك و ،ومصطلحات وعبارات وطقوس مشتركة مدى تلتزم اإلدارة العليا بالسلوك المنتظم من خالل استخدام لغة واحدة

إلدارة ياسة اوس ،المعايير السلوكية التي تتضمن التوجهات حول العمل وفلسفة اإلدارة العليا في كيفية معاملة العاملين

 .وكذلك سياستها حول تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات ،تجاه الجودة والغياب

ية والهدف من عمل ،اخبار العاملين: تؤدي عملية جذب العاملين وتعيينهم دورا كبيرا في الحافظة على ثقافة المنظمة -2

 .لتأدية مهام العمل في المنظمة بنجاح راتاالختيار هو تحديد واستخدام األفراد الذين لديهم المعرفة والخبرات والقد

 ومن ثم يقع ،المنظمة عند اختيار عناصر جديدة في المنظمة فإن هذه العناصر ال تعرف ثقافة :المخالطة االجتماعية -3

 :1849 ،والعتيبي ويذكر )السواطالمنظمة.  على عاتق اإلدارة أن تعرف الموظفين الجدد باألفراد العاملين وعلى ثقافة

على مكانتها في المجتمع الذي تعمل فيه وهذا ال يكون إال من خالل  أنه ال يوجد منظمة أو مؤسسة ال تريد المحافظة (58
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التي تتبناها المنظمة والتي تعمل من خاللها على الثبات في مواجهة التحديات الداخلية  المحافظة على الثقافة التنظيمية

ك من خالل وذل يل البيئة التنظيمية لمحو اإليجابية لالستمرار لمدة طويلة األمدوكل منظمة دائما تسعى التحو ،والخارجية

 :العمل والتركيز على المحاور التالية

ودرجة مساهمة هؤالء  ويقصد به مدى فهم واستيعاب أعضاء التنظيم األهداف والخطط المتبناه :الوضوح النظيم -1

 األعضاء في وضعها وتنفيذها.

ل أجزاء التنظيم لتص ة القرار: بمعنى إذا كان هناك حرية كاملة لتدفق المعلومات وانتقالها منالبناء الهيكلي لصناع -2

هو تسهيل عملية صناعة القرار وليس  بوضوح إلى مركز اتخاذ القرار والهدف من البناء التنظيمي في المقام األول

 مجرد بناء الخرائط وتوضيح خطوط السلطة.

ونجاحها  ،أهداف المنظمة جود التعاون واالتصال الفعال بين وحدات التنظيم المختلفة خفقالتكامل التنظيمي: إن درجة و -3

 في التفاعل مع بيئتها الخارجية.

خلخلة الوضع غير  تاريخ المنظمة: وهو مدى معرفة الفرد بتاريخ المنظمة وطرق العمل بماء وقدرة التنظيم على -4

 المرغوب فيه وتقديم التغيير الالزم.
 

التنظيمية  أربعة أنواع للثقافة حيث ميزا بين ،هسكت: يصنف كورت والتصنيفات واألنواع المختلفة للثقافة التنظيمية سابعا:

 (Power Culture)ثقافة القوة  :وهي كالتالي

ه عادل الكثير من العاملين إال أن ويتطلب ،المخلصين له ويكافئفهو يهتم بنفسه  ،وهي تعتمد على الجسم وقوة شخصية القائد

 .وواضح

 (Role Cultureالدور )ثقافة 

لى أساس أداء األفراد يكون ع وتتميز بأن الحكم على ،والرقابة ،وتتميز هذه الثقافة بالتركيز على النظام واالستقرار والسيطرة

 باللوائح واألنظمة. التزامه ومكافأة الفرد تكون على ما ورد فيه وعلى ،الوصف الوظيفي

 (Support Culture) المساندةالثقافة 

ثقافة  ،ويقدرون انجازات األخرين حيث يهتم بعضهم ببعض ،تركز على التعاطف والعالقات اإلنسانية والدعم فيما بين العاملين

  (Achievement Culture) :اإلنجاز

ات جراءوال يسمح للقواعد واإل ،ويشعر الفرد بأهمية تحقيق األهداف برغبة وحب للعمل ،يتم التركيز على اإلنجاز والنجاح والنمو

  :وصنفها إلى أربعة أنواع كالتالي ،. تصنيف هاندي للثقافة التنظيميةأن تقف عقبة فيما يطمحون إليه

 (:Power Culture)ثقافة القرة 

  .البارزين في المنظمة يكون بياد عدد محدد من األفراد إذ تعني أن عملية الضبط في مركز المنظمة واتخاذ القرارات

 (: Role Cultureثقافة الدور )

ما أنها توفر ك ،والقواعدباألنظمة  وتمتم ،وبالتالي األدوار الوظيفية أكثر من الفرد ،هي التي تركز على نوع التخصص الوظيفي

 األمن الوظيفي واالستمرارية وثبات األداء. 

 (:Task Cultureثقافة المهمة )
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حقيق من أجل ت ،بطرق مثالية أو تحاول استخدام الموارد ،وقمتم بالنتائج ،تركز هذه الثقافة على تحقيق األهداف وإنجاز العمل

  .أفضل النتائج بأقل التكاليف

 (:Process Cultureثقافة العمليات )

 ،ية أنفسهمبين األفراد لحما والحذر فتنتشر الحيطة ،حققوليس على النتائج التي تت ،يقتصر االهتمام على طريقة انجاز العمل

 .واهتماما بتفاصيل عمله ،فالفرد الناجح هو األكثر دقة وتنظيما

 :صنفها إلى اآلتي :(McNainara, 2006)تصنيف 

 الثقافة األكاديمية

تقرة وفيها لمثل هذه الثقافة بيئة مس وتكون بيئة المنظمة ،هي الثقافة التي يكون فيها موظفي المنظمة ذوي مهارات عالية للبقاء فيها

  .يستطيع العاملون تطوير مهاراتهم

 ثقافة الفرق المهارية

هذه المهارات لها قيمة عالية  لكون ،وهي الثقافة الخاصة بالموظفين العاملون في المنظمات التي تتطلب أعمالها مهارات عالية

ون وهذا النوع من الثقافة يك ،الحصول على المهن بأي وقت ويستطيعون ،ارا في التصرفويتصف حاملي هذه الثقافة كوم أحر

 .في المنظمات عالية الخطورة

 :أنواع الثقافة التنظيمية

الثقافة  للمنظمة في القدرة على تشكيل يعتبر تنوع الثقافات من أجل وأنصع الصور المرنة في علم اإلدارة إذ يعطي المرونة الكاملة

التنوع يختلف من منظمة وأخرى ومن مؤسسة إلى أخرى ويمكن  وهذا ،التنظيمية حسب قيمها ومعادالتها وسياساتها وتاريخها

 إجمال هذه األنواع فيما يلي:

  الثقافة البيروقراطية: -1

سل السلطة ليكون تس والوحدات يتم فيها تنسيق ،فالعمل يكون منظما ،وفي مثل هذه الثقافة تحدد المسؤوليات والسلطات

 .بشكل هرمي وتقوم الثقافة على التحكم وااللتزام

 :الثقافة اإلبداعية -2

 ات.ومواجهة التحدي تتميز بتوفير بيئة عمل مساعدة على اإلبداع ويتصف أفرادها بحب المخاطرة في اتخاذ القرارات

امتدادا الدرجات العلمية و مختلفكما تحرص جامعة الملك خالد على خلق بيئة مناسبة للمياه عين والمبتكرين للطالب ب

  .رىحافل التي تقيمها الجامعة بين فترة وأخمبال حفيزهم وتكريمهمتللعاملين كما بكافة الدرجات الوظيفية وتشجيعهم و

في هذه البيئة  والتعاون ويكون التركيز على الجانب اإلنساني المتعاونة وتوفر المنظمة الثقة والمساواة -3

 (.27:2115)الشلوي:

  قافة العمليات:ث -4

طة بين الحذر والحي فينشر ،يكون االهتمام محصورا على طريقة انجاز العمل وليس النتائج التي تتحقق بداخل المنظمة

 دقة وتنظيما ويهتم بالتفاصيل. والفرد الناجح هو الذي يكون أكثر ،األفراد والذين يعملون على حماية أنفسهم

  ثقافة المهمة: -5
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ل مثالية من أج على تحقيق األهداف وإنجاز العمل وتختم بالنتائج وتحاول استخدام الموارد بطرقتركز هذه الثقافة 

 تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.

 : ثقافة الدور -6

ا أنها واألنظمة كم وختم بالقواعد ،وهي تركز على نوع التخصص الوظيفي وبالتالي األدوار الوظيفية أكثر من الفرد

 (63-62، 1889والعتيبي يفي واالستمرارية وثبات األداء. )السواط توفر األمن الوظ

  الثقافة القوية: -7

مة أعضاء المنظ يمكن القول أن ثقافة المنظمة قوية في حالة كونها تنتشر وتحظى بالثقة والقبول مع جميع أو معظم

 .لمنظمةسلوكياتهم واتجاهاتهم داخل ا تحكمويشتركوا في مجموعة متجانسة من القيم والمعتقدات والتقاليد والمعايير التي 

 (145، 2111،)أبو بكر

ها ل هي الثقافة التي ال يتم اعتناقها بقوة من أعضاء المنظمة وال تحظى االختالف التي تعتبر محددات: الثقافة الضعيفة -9

 :(2113حريم  ،2119 )العميانوتعبر عن نمط نسقها الثقافي السائد ما يلي:  ،في المنظمة

  .ولديهم روح مبادرة حتى يكونوا مبدعين ،اإلبداع والمخاطرة: أي درجة تشجيع العاملين على اإلبداع والمخاطرة

نتائج: درجة منتبهين إلى التفاصيل. االنتباه نحو ال االنتباه إلى التفاصيل: الدرجة التي يتوقع فيها من العاملين أن يكونوا دقيقين

على التقنيات والعمليات المستخدمة لتحقيق هذه النتائج. التوجه نحو األفراد:  وليس ،المخرجاتتركيز اإلدارة على النتائج أو 

 بتأثيرها على األفراد داخل المنظمة.  درجة اهتمام اإلدارة

 الفريق ال األفراد.  درجة تنظيم فعاليات العمل من خالل :التوجه نحو الفريق

 .وال ودية التعامل معهم ،ال سهولة ،العدوانية: درجة عدوانية األفراد وتنافسهم

  .درجة تأكيد فعاليات المنظمة المحافظة على الحالة الراهنة بدال من النمو :الثبات

 األهداف والتوقعات بين العاملين: أي مدى توجه المنظمة في وضع أهداف وتوقعات أدائية واضحة.  درجة وضوح

 ودرجة التعاون والتنسيق ،بين الوحدات المختلفة في التنظيم للعمل بشكل منسق :درجة التكامل

 بين مختلف وحدات وأقسام المنظمة. 

 واضحة ومساعدة ومؤازرة العاملين.  في قدرتها على توفير اتصاالت :دعم اإلدارة العليا للعاملين

  .دقيق على العامليناإلشراف ال وأحكام ،الرقابة: المتمثلة في اإلجراءات والتعليمات

  .يعبر عن الهوية الوالء للمنظمة: وتغليبه على الوالءات التنظيمية الفرعية الذي

 . األقدمية والوساطة فيما إذا كانت تقوم على األداء أو معايير :طبيعة أنظمة الحوافز والمكافآت

واالنتقادات بصورة  ،ى إعالن النزاعاتعل درجة تقبل االختالف بسماع وجهات نظر معارضة: أي درجة تشجيع العاملين

 والتسامح. ،مكشوفة

مح بتبادل أو نمط شبكيا يس ،الرئاسي طبيعة نظام االتصاالت: وفيما إذا كانت قاصرة على القنوات الرسمية التي يحددها نمط السلم

 (.2119، المعلومات في كل االتجاهات. )القريوتي
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 :التنظيمية: مكونات وعناصر الثقافة ثامناً 

 (Organizational Valuesالقيم تنظيمية )

وما هو مناسب وما  ،تنظيم كان إن كلمة قيم تعني وجود تفاهم مشترك بين ما هو مرغوب وما هو غير مرغوب بين أعضاء أي

 هو غير مناسب.

ثل: م ومتعارف عليهامعينة  فهي تمثل تفاهم مشترك في منظمة ما أو بيئة عمل على سلوكيات وتوجهات ،أما القيم التنظيمية

 (388: ص 1885 ،االهتمام بإدارة الوقت واحترام العمالء والتعاون بين الزمالء. )المرهون والجزراوي

 (Organizational Believesالمعتقدات التنظيمية )

بين العاملين  فهي أفكار مشتركة التنظيمية المعتقداتأما  ،هي أفكار مشتركة متعلقة بطبيعة الفرد وحياته االجتماعية المعتقداتإن 

ة لهم داخل تتعلق بكيفية انجاز العمل والقيم بالمهمات الموكل ألنها في بيئة عمل وأحدة يعتقدون بها ويسعون لتطبيقها في بيئة العمل

  يئة التدريسه ك خالد لتطبيقها على أعضاءالمعتقدات التي تسعى جامعة المل. أما (411 ،1885 ،المنظمة )المدهون والجزراوي

واحترام األنظمة واللوائح الجامعية  مسؤوليات عامة: مثل المحافظة على حميد السلوك واألقوال وأن يكون قدوة حسنة

 واألداء المتميز في كل ما يوكل إليه من أعمال.  والمسؤوليات المحددة في اإلطار األخالقي وااللتزام بماء

والمحافظة على أمن وسالمة  ،وأهداف الجامعة وقيمها واإلسهام في تحقيقها ة ورسالةمسؤوليات تجاه الجامعة: مثل الوعي برؤي

االنتماء  وتحقيق معنى ،والتمثيل المشرف للجامعة داخلها وخارجها ،ومبانيها خالل الممارسات الجامعية الجامعة وأفرادها

  .للجامعة

ادرة والمب ،به والعمل على تحقيقها وتطويرها والقيم الخاصةافه دمسؤوليات تجاه القسم: مثل دراسة رؤية ورسالة القسم وأه

والمشاركة الفاعلة والتكامل مع الزمالء لتحقيق أهداف البرامج  ،األكاديمية الفاعلة في تصميم وتطوير البرامج والمقررات

  .والمقررات األكاديمية

 (:Organizational Norinsاألعراف تنظيمية )

 ،ويلتزم الجميع كما ،المنظمة حيث تسود على ،داخل أي منظمة عمل دون الحاجة لكتابة تلك األعرافوهي ما تم التعارف عليه 

ذلك بغض النظر و ،ا مفيدة للمنظمة وبيئة العملهعلى اعتبار أن اهوااللتزام ب ،ذفالجميع يرى أنها واجبة التنفي ،وإن لم تكن مكتوبة

 عاديةفائدة أو  إذا كانت تلك األعراف فعال لها

 حساس في الحكومة بالزواج من الفائدة مثل عدم توظيف اثنان من نفس العائلة في مكان عمل واحد أو السماح لمن يشغل منصب

 (411ص :1885، والجزراوي )المرهون،جنسية أجنبية. 

 :خصائص الثقافة التنظيمية :تاسعاً 

ها عملية قابلة لالنتقال يتوارث وهي ،دون اإلنسان ال وجود لهما تعد الثقافة عنصرا إنسانيا باعتبار اإلنسان هو المكون لها ومن

فإنها تصبح جزءا من سلوكه وبما أن الثقافة عملية مكتسية  كما أنه عندما يكتسب الفرد ثقافة معينة ،األبناء عن اآلباء واألجداد

ن التنبؤ كما يمك ،ص إلى آخر في بيئة محددةالتفاعل بين األفراد فإنه يمكن انتقالها من شخ ومتنقلة من شخص إلى آخر من خالل

فتختلف  ،شوا فيهاعا كما تختلف الثقافة من بين األشخاص باختالف البيئة التي ،هاناألفراد من خالل الثقافة التي يعتنقو بسلوك

ي بين األفراد بكما يوجد اختالف بسيط ونس ،الريف الثقافة لإلنسان الذي يعيش في البادية وسلوكه عن اإلنسان الذي ترعرع في

 (2116 ،الذين يعملون في بيئة واحدة )أبو شنب
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م فهو يض ،ومرن ،ومتغير ،ومتكامل ،نظام مركب :بعض خصائص الثقافة التنظيمية أنها تحتوي على( 2115)ويذكر أبو بكر 

ا يتصف كم ،حصول االنسجام والتقارب فيما بينهم هم معباختالف ثقافات مجموعة من األفراد الذين يعملون بداخل النظام الواحد

التغيرات التي تحصل في البيئة الداخلية والخارجية والقدرة على التكيف مع هذه  والتغير والتطور لمواجهة ،هذا النظام بالمرونة

 التغيرات.

يمكن القول بأن هناك مجموعة من  ولكن ،أن هناك تفاوت بين السمات الثقافية للتنظيمات (174-171 ،0252 ،ويرى )القريوتي

 وأهم هذه الخصائص أو السمات هي: ،التنظيم الخصائص وإن تفاوتت في درجة تواجدها وااللتزام كما في

 درجة المبادرة الفردية وما يتمتع به الموظفون من حرية ومسؤولية تصرف في العمل. -1

 .ادرةدرجة قبول المخاطرة وتشجيع الموظفين على التجريب والمب -2

 درجة وضوح األهداف والتوقعات المطلوبة من العاملين. -3

 درجة التكامل بين الوحدات المختلفة في التنظيم. -4

 مدى دعم اإلدارة العليا للعاملين. -5

 وأحكام اإلشراف الدقيق على العاملين. ،مفهوم الرقابة المتمثل باإلجراءات والتعليمات -6

 مدى الوالء للمنظمة بدل الوالءات التنظيمية الفرعية.  -7

 والوساطة. وفيما إذا كانت تقوم على األداء أو على معايير األقدمية ،طبيعة أنظمة الحوافز والمكافآت -9

 والسماح لوجهات النظر المختلفة. ،درجة التسامح مع االختالف -8

كيا يسمح مطا شبن تأخذأو  الرسمية التي يحددها التسلسل الرئاسيطبيعة االتصاالت وفيما إذا كان قاصرا على القنوات  -11

 بتبادل المعلومات في كل االتجاهات.

 

 :معايير الثقافة التنظيمية :عاشراً 

 :إلى مجموعة من المعايير العامة للثقافة التنظيمية المناسبة منها (2118)أشار الصيرفي 

ويكون  ،بيرةك وجدانية إن الثقافة التنظيمية الجيدة والقوية هي التي تكون قيمتها معتمدة على عدد كبير من األفراد وبقوة  -

ضاء حد كبير وذلك للتوافق الكبير بين أع لها تأثير كبير على السلوك بحيث تكون ردود أفعال التنظيم متشائمة إلى

 .التنظيم

  .واالنضباطهي تلك الثقافة التي تزيد من ثبات السلوك على التنبؤ  إن الثقافة التنظيمية الجيدة -

 هي تلك الثقافة التي لهم العاملين بروح اإلنجاز المالي والمزيد من الوالء واالنتماء. -

 العمل اجيال. هي التي تركز على النمو الوظيفي والمهني للعاملين وذلك من خالل نظام الحوافز الجيد مقابل -

 قافة التي تخلق القيم اإليجابية إلحداث بيئة عمل مناسبة. هي تالع الث -

ات ضمن إطارها تقني إن الثقافة التنظيمية الجيدة هي الثقافة التي تحفز األفراد العاملين على اإلبداع والتجديد واستخدام -

 يملكون الرؤية الكافية إلنجاز العمل.

 االهتمام بالعاملين لديها كأفراد واإليمان بقدرتهم على تحقيق االنجازات.  -

 وتميزه وتبني في نفس الوقت جسور التواصل والتفاعل مع الثقافات األخرى. تدافع عن حدود التنظيم -

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    104 

 ISSN: 2706-6495 

 تركز على المشاركة الجامعية في عملية اتخاذ القرار. - 

مع  ،ظمةوضع أهداف المن السماح ألعضاء هيئة التدريس في :لتنظيمية مثلوتضيف الباحثة بعض العناصر المعايير الثقافة ا

والمرونة  ،التي يقوم بما أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر وتقدير اإلنجازات ،السماح لكل فرد عن التعبير عن رأيه بكل حرية

ي عضاء هيئة التدريس مع تفويضه لألعمال التومنح الثقة أل ،بين مختلف األقسام واإلدارات والحيوية عند تبادل ونقل المعلومات

  .ومحاولة تصحيحها مناسبة له مع وضع استراتيجيات وخطط معالجة ألي قصور قد يحدث من أعضاء هيئة التدريس يراها
 

 مستويات الثقافة التنظيمية: :عشر حاديال

 والقوى التي توجد في ثالث مجموعة من العواملمن وجهة نظر بعض الكتاب يعتبرون أن الثقافة التنظيمية تتطور من خالل 

ثقافة المنظمة هي نتاج للثقافة بمفهومها الواسع على مستوى  حيث أن ،والمنظمة ،والصناعة ،مستويات أساسية وهي المجتمع

 خالل نإطاره المنظمة حيث تتداخل وتتفاعل خصائص المنظمة مع تلك الثقافة وتبين ذلك م المجتمع والنشاط الذي تعمل في

 (417، 2115 ،بكر )أبوالمستويات التالية 

ها األفراد المختلفة والتي ينقل قافة المجتمع: تعبر عن القيم واالتجاهات والمفاهيم السائدة في المجتمع المتأثرة بنظمهث -1

ظمة تتوافق والمنوأهدافها علما بأن من الضروري أن  العاملين إلى المنظمة مما يؤثر في استراتيجية المنظمة ورسالتها

 حتى تكتسب الشرعية والقبول. وأهدافها ومعاييرها مع ثقافة وسياسيات

 والمعتقداتقيم إذ أن ال ا،ثقافاتهم حيث تتشابه ،شاط نفسهالمنظمات األخرى العاملة في الن ثقافة النشاط: وتعبر عن ثقافة -2

عبر الوقت نمط معين من الثقافة داخل منظمات فيتكون  الخاصة بمنظمة ما لها نشاط معين تعتنقها المنظمات األخرى

 .ككعملية اتخاذ القرارات ومضمون السياسات وغير ذل جوانب مهمة ويؤثر فيالنشاط نفس 

 .الصغيرة أو الخاصة عادة ثقافة المنظمة: تختلف ثقافة المنظمات الحكومية والمنظمات الكبيرة عن ثقافة المنظمات -3

 

 :البشريةأوال: مفهوم إدارة الموارد 

ة البشرية باستقطاب الكوادر البشري ا" العمليات المتعلقة بقيام إدارة المواردنهإدارة الموارد البشرية بأ (0252 ،يعرف )القريوتي

 تطوير المنظمات والعاملين فيها على حد سواء " من أجل ،والحفاظ عليها وتحفيزها لمزيد من اإلنتاج ،المؤهلة

نظيمية البشرية لتحقيق األهداف الت ء للمواهبفوالك ،تصميم نظام رسمي في مؤسسة الضمان االستخدام الفعالكما ورد تعريفها " 

 "(john & Robit, 2008: 4)  

 :Gluekوك تعريف كل

 ،ةاالحتياجات من القوى العامل سسة وتشمل تخطيطاب الموارد البشرية الالزمة للمؤ"أما وظيفة في التنظيم تختص باستقط

 واالستغناء عنها". ،وتشغيلها ،فتيش عنهاوالت

 ،واإلجراءات المتكاملة والمتعلقة بالعاملين تخطيط الموارد البشرية بأنها "مجموعة السياسات (132 :2111 )شاويش،يعرف 

مل وبتكلفة عالمطلوبة من العاملين األداء أعمال معينة في أوقات محددة  وتوفير األعداد والنوعيات ،والتي تهدف إلى تحاليا

ة والعوامل المؤثرللمشروع في االعتبار األهداف اإلنتاجية  أخدين اإلنشاءلمشروع قائم أو تحت الدراسة أو  سواء كان ،مناسبة

 للمنشأة". تكون خطة القوى العاملة جزءا أساسيا من الخطة العامة ، وبذلكعليها
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 (2012)بن سدشة  :ثانيا: أهمية الموارد البشرية

 لكوكذ ،والمساهمات التي تترتب عليها وذالن نظرا للنتائج ،األهمية: البد من إعطاء إدارة الموارد البشرية األهمية التي تستحقها

من استخدام وتوظيف موارد أخرى هامة في تفعيل  ، وما يتبع ذلكلنشاطها بالنظر إلى التأثيرات والوسائل والتقنيات الموافقة

 :أهمية إدارة الموارد البشرية إلى عادة أسباب أهمها وترجع ،وتنشيط أدوارها

وحسن  ،مواردها ونشاطات سسات العاملة فيها أعمالوليس المؤ ،أسباب تتعلق بالفوائد التي تتعلق بالمجتمعات ككل -

 .لخلق إدارة خاصة ،االنتباه

علوم مثل ال ،األخرى والعلوم المتخصصةأسباب تعود إلى االرتباط والتداخل الحاصل بين علم إدارة الموارد البشرية  -

 .. الخ..النفس والطب علم ،العلوم االجتماعية ،علم إدارة األعمال. العلوم القانونية ،االقتصادية

االنضمام إلى مؤسسات معينة  ،وأخرى تتعلق باألفراد وطرق اختيارهم ،بالمؤسساتأسباب أخرى مثل: منها ما يتعلق  -

وإمكانية تقاربهما من بعضهما  ،من األفراد والمؤسسات كل ،وطموحات وتوقعات ،حاجاتوذلك راجع إلى  ،دون سواها

 (.21-18 ،2112 ،حسن إبراهيم بلوط)

 ،حليل العملت :والتي تتمثل في من خالل االختصاصات المتنوعة التي أسندت إليها ،كما تتجلى أهمية إدارة الموارد البشرية اليوم

 ،إلى تصميم برامج األجور والحوافز واالتصاالت والمعلومات باإلضافة ،النقل ،الترقية ،تدريب األفراد ،االختيار والتعيين

 ،ةالمنظم تلعب دور اإلدارة المساعدة لإلدارات األخرى في أنهاعلى  ناهيك ،..إلخ.والعالقات االجتماعية ،وتحسين ظروف العمل

حتى تتفرع اإلدارات األخرى إلى المتابعة  إدارة الموارد البشرية في المنظمةحيث أنها تتولى إعداد الخطط والبرامج الخاصة ب

وتأتي أهمية إدارة الموارد البشرية من ( 07-02 :0225)عبد الفتاح بو خمخم  على تحقيق األهداف األساسية للمنظمة واإلشراف

 اآلتي:

 ،مهمهاراتهم واالعتناء بمشكالت الموارد البشرية بتطويريعد المورد البشري هو العنصر األساسي في المنظمة لذلك تقوم إدارة 

اد أن واختيار األفراد الذين ير ،التدريبية المناسبة للعاملين وإيجاد الحلول المناسبة والناجحة لهاء باإلضافة إلى وضع الخطط

 (0254، )الكرخي يشغلوا الوظائف الشاغرة بعناية.

 :البشرية إلى تحقيق المنافع التاليةكما يساهم التخطيط الرسمي للموارد 

كل وظيفة من المستقبلية ل يؤدي إلى تخفيض التكاليف المرتبطة بالموارد البشرية عن طريق التنبؤ الدقيق بالحاجات  -

 .الوظائف في المنظمة

 ،تياراالخاألخرى ك يساهم تخطيط الموارد البشرية في بناء القاعدة األساسية لنجاح خطط وسياسات الموارد البشرية -

 .والتحفيز ،والتدريب

العاملين عن أعمالهم  يؤدي إلى توفير الكفاءات بشكل منسجم مع حاجات ومتطلبات المنظمة إلى رفع مستوى رضا -

 (56ص  ،2113 ،عباسى)ومنظماتهم 

 وهيكل الوظائف فيها.  ،لمراجعة مواءمة هيكلها التنظيمي المنشأةإتاحة الفرص أمام  -

الذين يؤدون  وخاصة هؤالء ا،المنشأة للتأكد من مدى االستفادة من المصادر البشرية المتاحة لهالفرصة أمام  إتاحة -

 أعماال ال تتوافق مع قدراتهم 
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في بعض فئات العاملين بما يضمن تحقيق خطة اإلنتاج المرجوة  التخلص أو الحد من ظاهرتي البطالة المقنعة والعجز - 

 .(233 :2111 ،بأقل تكلفة ممكنة )شاويش
 

 ثالثا: أهداف الموارد البشرية

لى مين والحرص عداألفراد المتق اجتذاب العاملين المؤهلين الذين يرغبون بشغل الوظيفة ومن ثم تحسين االختيار من هؤالء

ومهاراتهم يعاد تدريبهم ورفع  وتطوير قدراتهم ،الجهود في العمل مع وضع نظام وحوافز تشجع على مضاعفة ،المحافظة عليهم

. (2114، الكرخي) .يد العون لهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم دوم ،التطورات التي تحدث في العمل وتزويدهم بأخر ،كفاءتهم

 :فتتمثل فيما يلي ،أما بالنسبة ألهداف إدارة الموارد البشرية في تكوين الهيكل التنظيمي

 تكوين قوة عمل مستقرة وذات كفاءة  -1

 معين من المهارة والقدرة على األداء  تنمية وتدريب القوة العاملة والمحافظة على مستوى -2

 في إنجاح أهداف المنشأة.  المحافظة على القوة العاملة وتأمين مساهمتها المستمرة  -3

 إعداد سجالت كاملة ومنظمة للعاملين.  -4

 (98-9ص  :2114 ،صالح الدين عبد الباقي)ن العاملين. التعاون بي العمل على تحقيق -5

 

 :رابعا: وظائف إدارة الموارد البشرية

طة نشبعدد من األالموارد البشرية  وظائف الموارد البشرية " تلك المهام التي تؤدي في المنظمة بتنسيق( 2118يعرف )النشمي، 

وتحليل  ،للمنظمة وتشمل: ضمان إبقاء المنظمة بالتزاماتها تجاه الحكومة المتنوعة والتي تؤثر تأثيرا ذا داللة على مجاالت عديدة

أهدافهم وتنمية  لتحقيق التنبؤ بالمتطلبات األفراد الالزمين للمنظمة ،المتطلبات الخاصة باألعمال الفردية للمنظمةلتحديد  ،العمل

عيين األفراد واختيار وت ،وتتطلبهم المنظمة لتحقيق أهدافها واستقطاب األفراد الذين تحتاجهم ،وتنفيذ خطة لمقابلة هذه المتطلبات

 وتصميم أنظمة تقييم األفراد وأنظمة الرقابة واالنضباط والبرامج ،وتقديم العجز للعمل وتدريبه ،الشغل الوظائف بداخل المنظمة

 لضمان صحة وأمن األفراد

ناسبة ومسؤولياتهما بحيث تكون مت ظيفة وتحديد مهامهاتصميم وتحليل العمل: ويراد به الوقوف على األنشطة المكونة للو -1

 مع مواصفات من يشغلها.

 بالمنظمة واختيار من يصلح االختيار والتعيين: وتعطي هذه الوظيفة جل اهتمامها للبحث عن األفراد المؤهلين للعمل -2

 منهم من خالل االختبار والمقابالت الشخصية.

 سياسة أجرية فاعلة تشمل حديد األجور والدرجات األجرية للوظائف ووضعوضع هيكل األجور: وتقضي هذه الوظيفة ت -3

 جميع العاملين.

داء وتحفيز أ ،بشكل عادلالمتميز في اإلدارة ما يقابل ذلك وضع أنظمة الحوافز: وتتطلب هذه الوظيفة منح الموظف  -4

 حوافز الجماعية.جانب ال وبذالن يمكن االستفادة من وجود الحوافز الفردية إلى ،العمل الجماعي

  األعمال األكثر كفاءة وإنتاجية. وتوجيهها باتجاه ،التدريب: وتعني هذه الوظيفة رفع كفاءة وقدرات ومهارات العاملين -5

ادة كونه محاولة في زي ويمكن تعريف التدريب: الزيادة في المهارات والمعرفة المحددة في مجاالت معينة باإلضافة إلى

التدريب هو عملية تعلم المعارف وسلوكيات جديدة  وبعبارة أخرى بها،لمؤسسة التي يعملون وعي المتدربين بأهداف ا
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 :2113 صالح عبد الباقي )أعمالهم على مستوى أحسن مما كانوا عليه  تؤدي إلى تغييرات في قابلية األفراد في أداء

19-21) 

ور لغرض تحدي اتجاهات التط وتقضي هذه المهمة وضع مقياس فاعلة ومؤثرة لقياس أداء الموظفين :تقييم أداء العاملين -6

 مهوالتقدم في أدائهم لواجبات

فيع تدريب والترقية والتروال ويراد بما وضع خطة لحركة الوظائف في المنظمة تشمل النقل ،التخطيط لحركة الوظائف -7

 .وغير ذلك

 

 :ى إدارة الموارد البشريةخامساً: العوامل المؤثرة عل

 هنالك مجموعة من العوامل الداخلية هي العناصر المكونة للبيئة الداخلية للمنظمة ولها عالقة

وبالتالي  ،ةسريعة التغيير وقريبألنها تؤثر عليها بدرجة تفوق العوامل الخارجية  لذلك ،بوظائف تنظيم وتسيير الموارد البشرية

 :هذه العوامل ومن أهم ،تمس مباشرة وظائف وممارسات الموارد البشرية

هذا النضج ينعكس على  ،التخطيطي رسالة المنظمة: يتأثر عمل إدارة الموارد البشرية بمهام وأهداف المنظمة وينضج نشاطها

ي تترجم لمستقبلية لما تريد الوصول إليه مستقبال والتالمنظمة الرؤية ا رسالتها وسياساتها وعلى مجال استراتيجياتها وتشكل رسالة

تعتمدها في س السياسات التي دوفي تحدي ،المادي(قرية  ،متوسطة ،بعيادة)استراتيجية المنظمة  وتحديد في صياغة مثالية لألهداف

 ،ةأمال إدارة القوى العاملعلى مختلف أوجه  المداخل التخطيطية المختلفة. فإذا كانت هذه الرسالة واضحة وناضجة في ستنعكس

سسة التأثير بإعطاء مثال حول مؤ ويمكن توضيح ذلك ،واستراتيجية المنظمة ويختلف عمل هذه األخيرة ويتغير باختالف رسالة

على  لكسينعكس ذ وبالتالي ،تكون القائدة والرائدة في نشاطها بحيث توفر للمجتمع أحدث ما يوجد في المجال رسالتها هي " أن

 هاوظائف

 القيادة في اإلدارة العليا:

ففي كلتا  ،اعيةكانت منفردة أو جم ما إذا ،نوع القيادة العليا :يتجلى تأثير إدارة القوى العاملة بخصائص القيادة التنفيذية العليا في

حاتها القبول لمقترخصائص القائد أو األعضاء القادة من أجل إضفاء صفة  الحالتين يفرض على إدارة الموارد البشرية معرفة

األولى يتم  الحالة ففي ،كذلك أن القيادة العليا تتطلب منها معرفة ما إذا كانت تنافس أو تعاون ،وطبيعة القيادة على أساس أفكار

على أساس سالمة وصحة البديل أو المقترح، لذلك  ليس ،عم موقف األعضاءمقترحاتها و طروحاتهما على أساس ما يدقبول 

أما في الحالة الثانية فأجواء التقييم الموضوعي للمقترحات موجودة فال  ،التنافس اقتراحاتها بعيدة عن مواقف يجب أن تكون

 يء.ش يفرض عليها

 نطاق اإلشراف(:)نطاق الرقابة 

من  اإلشراف ضيقا تمكن المشرف فكلما كان نطاق ،يرتبط بعاد المرؤوسين الذين يمكن ألي رئيس اإلشراف عليهم إشراقا فعاال

 ،بممارسة الوظائف الخاصة بموارده البشرية وتسييرها بفعالية )الشنواني كما يسمح ،توجيه وتنسيق أوجه نشاط جماعته بسهولة

1887: 41) 

ير القدرة في تنظيم وتوجيه وتسي ولكن عندما يكون نطاق اإلشراف واسعا فهذا سيثقل من كاهل المشرف حيث يجد صعوبة وعدم

 مرؤوسيه بكل نجاح.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    108 

 ISSN: 2706-6495 

 
 الخريطة التنظيمية(:)الهيكل التنظيمي 

حادة وحاديا. واجبات كل و ،والمسؤولية فهو يضم توزيع السلطة ،للمؤسسةوهو التقسيم الواضح لكل اإلدارات والوحدات المكونة 

موارد ارة الإد ،إدارة اإلنتاج ،األساسية لكل قسم مثل إدارة التمويل كما يصنف الوظيفة ،تنظيمية والفروع التي تتكون منها

 (221 :1887 ،.. إلخ )الشنواي.ريةالبش
 

 :مفهوم االستقطاب

ع البشرية في مهمة أساسية لوض إدارة الموارد أبعد انجاز عمليتي تحليل وتوصيف الوظائف والتخطيط للموارد البشرية تبد

لديها أو المطلوبة وفق أوصاف ومتطلبات كل وظيفة متوفرة حاليا  خططها على أرض الواقع. هذه المهمة هي جاب الكفاءات

على  يعرفه بشار زياد على أنه " عملية البحث والدراسة والتحري (115 ،2113 ،مستقبال. )عباس االتي من الممكن التنبؤ به

ألفضل والعمل على جا. كما وانتقاء ا ،الموارد البشرية ذات كفاءة وتأهيل الملع الوظائف الشاغرة في مختلف المستويات التنظيمية

 (91 ،2118الوليد )ها للعمل بالمنظمة من بين

الجادين في المنظمة لشغل  " على انه نشاط من شأنه جذب وتوفير األفراد العاملين:كما يعرفه يوسف حجيم الطائي وآخرون

 ،(196: 2116ئي المناسب" )الطا بالعدد المناسب والوقت لوظائف الشاغرة داخل المنظمة وذلكا

 تحتاجها المنظمة. بأنه "هو عملية إيجاد وتوظيف األفراد لتنفيذ مهام محددة (Maund, 2001 p151)ويعرف 
 

 :أهمية عملية االستقطاب

 (94 :2116 ،الصالح والسالم) :تبرز أهمية عملية االستقطاب في الفوائد التالية

المتقدمين للعمل أصبحت  وكلما زاد عدد ،المتاحة أمام المنظمةاالستقطاب الجيد يفتح جميع أبواب ومصادر العمل  -1

 واألفضل من بين المتقدمين. األكفأالخيارات واسعة في اختيار 

ناء المناسب لهم وللعمل والب من خالل عملية االستقطاب تستطيع المنظمة توصيل رسالتها إلى المرشحين بأنها المكان -2

 وتطوير حياتهم الوظيفية.

 لية االستقطاب هو الخطوة األولى في بناء قوة العمل الفعالة والمنتجة.إن نجاح عم -3

 فعالية المنظمة. الحصول على قوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية مما يؤدي إلى استقرار العمالة وزيادة -4

ار من يتم االختيالذين تقطاب واجتذاب األفراد المناسبين اإلسهام في زيادة عملية االختيار من خالل التركيز على اس -5

 وبالتالي تقليل عدد األفراد غير المؤهلين لشغل الوظائف. ،بينهم

ير لهم للعمل ولبناء وتطو ا هي المكان المناسبظمة إيصال رسالة إلى المرشحين بأنهمن خالل االستقطاب تستطيع المن -6

 (2117، حياتهم الوظيفية. )جيادل 

 :تأسيس جامعة الملك خالد وتطورها

خالل زيارة ه 1418 تأسست عام  الملك خالد جامعة حكومية مقرها في مدينة أبها جنوب غربي المملكة العربية السعوديةجامعة 

المتضمن الموافقة ه 8/1/1418وذالن في يوم الثالثاء  ،كان وليا للعهد عباد هللا بن عبد العزيز حينما الملكخادم الحرمين الشريفين 

 خالد(. سعود بمنطقة عسير تحت مسمى )جامعة الملك الملكاإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة  على دمج فرع جامعة
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 ،ة الطبوكلي ،االجتماعية واإلدارية وكلية اللغة العربية والعلوم ،بدأت الجامعة بأربع كليات وهي كلية الشريعة وأصول الدين

تي المعلمين وكلي ،واستحداث عدد من الكليات الجديدة وضم كليات البنات ائمةوكلية التربية. ومن ثم تمت إعادة هيكلة الكليات الق

 .النظرية(، العلمية  ،الطبية)كلية للطالب والطالبات بتوجهاتها  71حيث بلغ المجموع  ،إلى الجامعة وكليات العلوم الصحية

  :ثانيا: رؤية ورسالة الجامعة

 رؤية الجامعة

 مجتمعي فاعل نحو الجودة التنافسية.  وإسهام ،وتميز معرفي وحشي ،وتعاد عالمي ،عمق إقليمي تسعى الجامعة لدور ريادي ذي

 :رسالة الجامعة

 .فةوتوظيف أمثل التقنيات المعر ،وتقديم خدمات للمجتمع ،وإنجاز بحوث إبداعية ،بيئة أكاديمية التعليم عالي الجودة توفير

 الخاتمة: 

الدور التي تقوم بيه الثقافة التنظيمية في تطوير وتحسين سياسة االستقطاب التي تتبعها المنظمة، في ختام دراستنا بعد أن أدركنا 

 حيث تعرفنا عن أهمية الثقافة التنظيمية وخصائصها وأنواعها،

طبيقي ت طارإباإلضافة إلى معرفة إدارة الموارد البشرية ووظائفها والتي من بينها استقطاب الموارد البشرية الالزمة، وهذا في  

على جامعة الملك خالد والتعرف على تطورها من بين التطور الذي شهدته المنظومة التعليمية والتعرف على تطور الثقافة 

 التنظيمية لها ودور االستقطاب في هذا التطور.
 

 النتائج: 

 وقد توصلنا إلى النتائج االتية:

تطوير سياسة االستقطاب للمؤسسات بصورة عامة وهذا الن الثقافة هناك عالقة وثيقة تربط بين الثقافة التنظيمية في  -

التنظيمية نفسها تستهدف تطوير جميع العمليات واألنشطة التي تقوم بها المؤسسات في مختلف اإلدارات واالقسام ومنها 

 إدارة الموارد البشرية والوظائف التي تقوم بها ومن بينها وظيفة استقطاب الموارد البشرية.

أهم العوامل المؤثرة على إدارة الموراد البشرية هي الهيكل التنظيمي للمؤسسة والذي بدوره من مكونات الثقافة من  -

التنظيمية وبالتالي فإن تطوير هذا الهيكل سوف يساعد على تطوير وظائف إدارة الموارد البشرية ومنها وظيفة 

 االستقطاب.

 ي تواجهها المؤسسة لها دور كبير في معرفة طبيعة ثقافة المجتمع الذي تتوجهإن المستويات الثالثة للثقافة التنظيمية الت -

إليه عملية االستقطاب الخارجي بحيث تتعرف المؤسسة على سوق العمل والمعروض من العنصر البشري وثقافته 

 لتحديد احتياجاتها الحالية والمستقبلية من العناصر البشرية.

سبة للجامعة تؤثر تأثير مباشر على وظائف الموارد البشرية ومنها وظيفة االستقطاب حيث إن أهمية الثقافة التنظيمية بالن -

تمنح إدارة الموارد البشرية بها خطوط عريضة عن أساليب وقنوات االستقطاب التي يجب ان تتبعها في كل وظيفة انها 

 لخطوات الالحقة لعملية االستقطاب.شاغرة سواء استقطاب من مصادر داخلية او مصادر خارجية، وكافة اإلجراءات وا

 ثانيا: توصيات البحث:
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اما مع خصائص وانسج لتصبح أكثر ارتباط ،ترسيخ مفهوم الثقافة التنظيمية ضمن الخطط التنفيذية لكل كلية على حدة  - 

 .على مستوى الجامعة العاملين بهاء وزيادة تقبلها بشكل أكبر من تالع الثقافة التنظيمية السائدة

سلوكيات األفراد  لتأثيره على التعريف بالثقافة التنظيمية السائدة ضرورة االهتمام بمفهوم الثقافة التنظيمية وزيادة أهميته -

 .بالداخل الجامعة

 ،هاتهمالعاملين وتوجي الحرص على تعزيز القيم التنظيمية السائدة في جامعة الملك خالد لما لها من تأثير على مساندة -

االنتماء الوظيفي مما يؤدي إلى تخفيض معدل  ر من قدراتهم المؤدية لزيادة جودة اإلنتاج التعليمي وزيادةوزيادة التطوي

 دوران العمل بالجامعة

اءهم للعاملين بطرح أر عن طريق السماح الجيدةوبناء العالقات  ،زيادة فاعلية االتصاالت التنظيمية الهرمية واألفقية -

 وأفكارهم بكل حرية.

نة األداء لمقار ،العاملين بما وإحاطة ،ماذج التي تشمل مقاييس األداء الموضوعية لتقييم أداء العاملين بوضوحإنشاء الن -

 ا.هوتسهيل االلتزام ب ،الفعلي بالمعايير الموضوعة

اب التي ومعرفة األسب ،تخصيص فرق عمل الصياغة خطط تفصيلية مدروسة لمواجه التقصير الذي ينتج عن العاملين -

 ى التراجع الوظيفي ومعالجتها.أدت إل

 العاملين. الرتباطها بزيادة الدوافع لدى ،العمل على زيادة االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية -
 

 :اث مستقبليةبحثالثا: مقترحات أل

 الموظفين اإلداريين بجامعة إجراء دراسة لمعرفة دور الثقافة التنظيمية في تطوير سياسة االستقطاب من وجهة نظر -

 خالد. الملك

 خالد.  الملكإجراء دراسة وتحليل لدور اإلدارة الجامعية في تطوير الثقافة التنظيمية بجامعة  -

 دراسة واقع الثقافة التنظيمية السائدة من وجهة نظر القيادة اإلدارية بجامعة الملك خالد. -

يين بجامعة وغير السعود ية وأثرها على األداء الوظيفي بين السعودييندراسة مقارنة المستوى المعرفة بالثقافة التنظيم -

 خالد. الملك

 . العالي إجراء دراسة وصفية القياس معوقات تطوير سياسات االستقطاب وأثرها على مؤسسات التعليم -

 .األهداف الجامعية خالد وتأثيره على تحقيق الملكإجراء دراسة واقع االختيار والتعيين في جامعة  -

 

 :قائمة المراجع

 القران الكريم -

 الحديث الشريف -

 .الدار الجامعية اإلسكندرية :دليل التفكير االستراتيجي وإعداد الخطة االستراتيجية (2111)أبو بكر مصطفى محمود  -
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لعلوم ل وبيروت الدار العربية تنوع الثقافة التنظيمية عند اختيار وتعيين الموارد البشرية (2116)عائشة فؤاد  ،أبو شنب - 

  .ناشرون

رسالة دكتوراه غير ) ،الثقافة التنظيمية وانعكاساتها على تطوير اإلدارة الجامعية ،(0251)طارق أبو العطا  ،األنفي -

 جامعة القاهرة ،. معها. الدراسات التربويةمنشورة(

المؤسسة العامة للتعليم الفني ، 73عدد ال ،مجلة التدريب والتقنية ،لماذا نشخص الثقافة التنظيمية ( 2115)عباد هللا  ،البريدي -

 .السعودية ،الرياض ،والمهني

 .فلسطين ،قسنطينة جامعة ،أهمية الدعم المعلوماتي في تسيير الموارد البشرية (0225)عبد الفتاح  ،ابو خمخم -

 ئر.الجزا ،المسيلةجامعة  ،الطبعة األولى ،دار الغرب للطباعة والنشر :القيم الثقافية والتيسير (5991)غياث  ،بوفلجة -

 الرياض.، دار المريخ للنشر :إدارة السلوك في المنظمات ( 2114)روبرت  ،وبارونجيرالد  ،جرينبرج -

 بيروت. ،دار النهضة العربية ،إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي( 0220)حسن إبراهيم بلوط  -

 القاهرة. ،العربي الفكر دار ،د ط ،بحث في علم االجتماع الثقافي ،الثقافة الشخصية (1889) .سامية ،الساعاتي -

 رالجزائ ،جامعة المسيلة ،رسالة ماجستير منشورة( ،تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية( 0222)إلياس -

بأساليب تعامل العاملين بوحدة  الثقافة التنظيمية وعالقتها (2111)محمد سيد مشرف  ،ذياب بن محسن وحمزاوي ،السبيعي -

 ِ   .السعودية ،الرياض ،العربية للعلوم األمنية جامعة نايف ،أطروحة ماجستير منشورة ،أمن ميناء جدة اإلسالمي

تصاد االق :جامعة الملك عبد العزيز مجلة ،البعد الوقتي لثقافة التنظيم (1889)سعود محمد  ،والعتيبيطلق عوض هللا  ،السواط -

 عبد العزيز. الملك جامعة ،نسخة إلكترونية (، 1العدد ) (، 12المجلد ) ،واإلدارة

 .انعم ،الشروق للنشر والتوزيع دار ،الطبعة الثالثة ،إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد (2111)مصطفى نجيب  ،شاويش -

ك ميدانية على منسوبي كلية المل " دراسة :التنظيميالثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء ( 2115)حماد بن فرحان  ،الشلوي -

 ،ات العلياكلية الدراس ،أكاديمية نايف لعلوم األمنية ،منشورة رسالة ماجستير غير ،المدنيين والعسكريين " ،خالد العسكرية

 المملكة العربية السعودية. ،الرياض

 .اإلسكندرية ،ار الجامعات المصريةد ،(. إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية1887)صالح  ،الشنواني -

األردن  ،والتوزيع وعمان مؤسسة الورق للنشر ،١ط ،الموارد البشرية (. أداء0222) وآخرون ،الطائي ويوسف حجيم -

 الطبالوي.

ودة الجاألردن لتطبيق إدارة  مدى مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة في منظمات القطاع العام في (2111)محمد  ،الطعامنة -

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. ،الشاملة

 .عمان ،الطبعة األولى دار وائل للنشر والتوزيع ،مدخل استراتيجي :إدارة الموارد البشرية( 2113)سهيلة حسن  ،عباس -

 ،للنشر واالزرايطة الجديدة دار الجامعة ،االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية (2112)صالح الدين  ،عباد الباقي -

 .اإلسكندرية
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 عمان، األردن. دار الشروق للنشر والتوزيع ،سلوك الفرد والجماعة ،سلوك المنظمة( 0221)ماجدة  ،العطية - 

 األردن  ،عمان ،دار وائل للنشر ،١السلوك التنظيمي في منظمات األعمال "ط (، 2112)محمود سليمان  ،العميان -

 للنشر. دار وائل ،عمان ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال (0221)محمود سليمان  ،العميان -

 .األردن ،عمان ،دار وائل للطباعة والنشر ،نظرية المنظمة والتنظيم( 2119)محمد قاسم  ،القريوتي -

إدارة الموارد البشرية  (2116) أحمد ،ماهر .األردن ،عمان ،إدارة الموارد البشرية (2114)الكرخي ومجياد عباد جعفر  -

 .العربية جمهورية مصر ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،والطبعة الثانية

 ،جامعة أسيوط ،المجلة العلمية ،الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري( 0250)عمر محمد  ،ومرسيماهر أحمد  ،محمد -

 .جمهورية مصر العربية

وإداريا للعاملين والجمهور  تحليل السلوك التنظيمي سيكولوجية (1885)إبراهيم  ،والجزراوي ،موسي توفيق ،المدهون -

 عمان.  ،والمركز العربي

 ،جامعة الخليل ،منشورة رسالة ماجستير ،دور الثقافة التنظيمية في التطوير األكاديمي (2119)بشاير إبراهيم  ،مسودي -

 .فلسطين ،غزة

 ،مكتبة الملك فهاد ،" ر وتجارب دوليةيالتغي استراتيجيةتنمية الموارد البشرية "( 0259)ناصر عبد العزيز  ،النشمي -

 .السعودية ،الرياض

 .عمان ،دار الراية للنشر ،١ط ،اإلدارة الحديثة للموارد البشرية( 2118) بشار يزيد ،الوليد -
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