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اإلهداء
 -إلي حبيبي وقرة عينيي حمديص يهلل عل ع ييل واي ي علي

ع دنا حعنيي عححايار جعاييان ير قريقنيي جويي موعت حمب يل
وقريقني شفياع ل .

 إلي جوح يوي علمبيب حان عيض علاييص مععييان جويي يرقك ييضر ي ي ع علقة ييص ييصق ن ااجقي ي ن ل ييل إل ييي ق ييضت عل ييصقن

وجعاييان حيين عل ير ق ددييصح ورحد ييل وغفرعنييل وعلع ي حيين
نيرعنل .

 -إلييي جوح يحييي علمبيب ي علراييال ويير ع حييين مععي يان جوييي

علدفضج ير قددر ا ودفرعنل وعفيضح وير ققدعنيي وةيا يي

علفرموس ع ع ى .

 إل ييي يوا ييي علمبيبي ي ج ي ييا عل ييي اع ة ييا جو ييي ا ييكنان ل يييواع ني اكنان لةا حع امق حضمتي .

 إلي داج وقرة عيني جقهلل  ،جواني  ،جعاي وجقيص  ،حيعيحنياتي وصوعت عل ض ي وعلنقاح .
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شكر وتقدير
 -علش ييكر إل ييي يا ييرة ااحعي ي علار ييضت وش ييكر ييا

إل ييي يا ييات ة

حعةص عحمعجة علعاح وك يي علصجعاياا علع ييا  ،وشيكر ع ي

إلييي ي.م حيرغنييي عبييص علعييا حدييضج ع ييي تفف ي ل واحشييرع

ع ييي

ي ح علراييال وحييا قصحييل حيين نوييج وإجشييام وتضايييل ح ييى و ي ر

إلي حا ي ع يل .

 علشكر إلي كهلل ع اات ة ع اال عل قن ااعصوع والنوج وعل ضايلوعل قضقي لة ح علراال وي

 -ي.م .آمت علزقن

حنةي :

 -ي.م .ع ي عبص عل علماكي

 -ي.م .يحدص إورع يي يوض ان حوطفي

 م .حوطفى نقي علبشاج ع ي عل يثي -م .واات قضنس إورع يي

 م .عبص عل عبص علرحدن إمجقس -م .يحدص عثدار إورع يي

 علشي ييكر إلي ييي كي ييهلل حي يين اةي يياي علاي ييضمعنيين علعي يياح ين والاي يياج (علدد ي ي ييروين )  ،علةيئ ي ي ي علعاح ي ي ي ليحي ي ييصعمعا علطبي ي ي ي  ،شي ي ييرك
علار ضت ل دياح وعلاصحاا وي

والشيكر كيهلل ع يرعم علعياح ين

وحع ضحاا ااعصا ع ي إ رع

ح علراال .

و ييل علدااا يياا ودقياح يياتةي علدا في ي لد ييا ق ييصحضح حي ين ويان يياا

9

 علشكر ك لل إلي ع ضة يحال علصجعا وقاحع علار ضت  ،وإلييكييهلل حيين اييا ي ويعييار ع ييي إ ييرع

ي ح علراييال حيين علييزحال ييي

علعدهلل  ،وحن قبهلل وحن وعص علشكر ل جب علعاح ين ( قا جب ليل

علمدص ولل علشكر كدا قنبدي لقال واةل وعظيي ا طانل )
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مستخلص البحث
إن عمليةةة وصةةول واسةةتمرار املنظمةةات إا التميةةز يف األداء يف عةةام اليةةوم الةةذي أصةةبح فيةةه التغيةةري
املستمر هو األصل وتلبية رغبات العمةالء املتجةددة هةي ا ةدد الرئيسةي للتميةز أصةبح هةذا األمةر
حيتةةاج إا البحةةث والدراسةةة ملعرفةةة مةةا هةةو الشةةيء الةةذي تعةةل بعةةع املنظمةةات تتميةةز عةةن بع ةةها
البعع ؟ .
عليةةه ويف إط ةةار ه ةةذا االجتةةاه اكنةةت بع ةةع املنظم ةةات العامل ةةة يف السةةودان ( جه ةةاز تنظةةيم ش ةةئون
العاملني باخلارج اهليئة العامة لإلمدادات الطبية شركة اخلرطوم للمياه واخلةدمات ) مةن احلصةول
علةةي شةةهادة رمسيةةة بةةالتميز صةةادرة مةةن منظمةةة عامليةةة ( األيةةزو ) لةةذلف فةةإن مشةةكلة هةةذا البحةةث
افرتضت سؤالني رئيسني هل للثقافة التنظيمية لتلف املنظمةات والقةيم الةع تعتقةد لةا الفئةات املعنيةة
واملتعاملةةة مةةع املنظمةةة ( القيةةادة العةةاملني العمةةالء واجملتمةةع ) أثةةر علةةي ايةةز أدائهةةا أم أن األمةةر
يتعلق برمته علي هوادي وإجراءات شهادة األيزو الع تبنتها تلف املنظمات ؟ .
يتناول الباحث من خالل فصول هذه الدراسة األساسيات واخلصائص املختلفة للمنظمةات كمةا
يتناول مفهوم األيزو وعالقته باجلودة الشاملة إضافة إا مفاهيم وأمهية اخلدمة االجتماعية وذلةف
يف الفصةةل األول ويف الفصةةل الثةةاين حتةةدث عةةن أسةةا وحمةةددات إسةرتاتيجية األداء املتميةةز ويف
الفصل الثالث مت التعرف إا جتارب املنظمات موضوع الدراسة والتعرض لتطبيق اإلسرتاتيجية فيها
مع إجراء الدراسة امليدانية أما يف الفصل الرابع واألخري فقد مت التحليل واختبار صحة الفرضيات
مةةن خةةالل إجابةةات عينةةة الدراسةةة يف املنظمةةات موضةةوع الدراسةةة وبعةةد ةةع البيانةةات وإجةراءات
املعاجلة اإلحصائية كانت اخلالصة كاآليت :
 إن عمليةةة التميةةز يف األداء نتةةاج التخطةةيط اجليةةد لإلس ةرتاتيجيات واخلطةةط الةةع تنطلةةق مةةنالقةةيم واملعتقةةدات الةةع حتملهةةا الفئةةات املعنيةةة واملتعاملةةة مةةع املنظمةةة مةةن ( قيةةادة وعةةاملني
وعمالء وجمتمةع ) والةع تةدعو لتفجةري الطاقةات مةن أجةل الوصةول إا إحسةان اإلتقةان يف
األداء وان شهادة األيزو ليا هلا أثر مباشر علي ايز األداء ولكةن ككةن أن تصةبح ميةزة
إضافية إذا ما أحسنت املنظمةات تطبيةق إجراءا ةا ووسةائلها باعتبارهةا جهةد إنسةاين مقةدر
يدعو إا جودة اإلجراءات والوسائل وعليه يري الباحةث أن عالقةة شةهادة األيةزو بتميةز
األداء حيتاج إا مزيد من الدراسات خاصةً يف ظةل وجةود قةيم سةائدة يف جمتمعاتنةا تلةف
عن تلف القيم الع حتملها منظمات األيزو الوكيلة واألصل .
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Abstract
The achievement of a constant state of excellence in the performance of
organizations today, whereas rapid change became central and the satisfaction
of clients and customers turned out to be the main criterion for measuring
excellence. Therefore, this topic needs to be studied and researched to
determine why some organizations improve on others.
In this respect some organizations in Sudan such as ( General Authority for
Medical Supplies ), (Sudanese expatriates Affairs ) and Khartoum Company
for Water & Services ) were awarded a certificate in excellence from the
international organization of (ISO). This study examines two main
questions: do the organizational culture of these institutions and the values
embraced by certain relevant groups (leadership, workers, clients and the
community) have significant effect on improved performance, or whether
the whole matter is attributed to the requirements and procedures of the ISO.
The study explores the various qualities and characteristics of organizations.
The first part of the study investigates the ISO conception and its relation to
total excellence. It also considers the concepts and paramount importance of
social services. The second part discusses the principles and standards of
excellent performance strategy. The third part surveys the experiences and
practices of the organizations investigated in this study and its method of
strategies application, along with the undertaking of surveys and field-work.
The fourth and final part analyses and tests the research hypotheses using the
sample answers taken during surveys in these organizations.
Following the accumulation of data and the analyses of collected statistics, the
study reached the following outcome:
Excellence in performance is a result of good planning and the setting of
strategies and plans which emanate from values and beliefs of concerned
people (leadership, workers, clients and the community), which calls for the
best use of qualification to achieve the highest levels of excellence, and the ISO
certificate has no direct effect but, it can serve as an additional tool for
promoting excellence if organizations applied its means and procedures as a
human effort which encourages qualitative procedures and methods, therefore
the researcher remains of the view that the relation between the ISO and
excellence in performance requires further studying especially where the values
of the community differ from those values embraced by the ISO primary and
representative organizations.
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اإلطار العام للدراسة
أوالً  :مشكلة البحث
إن عمليةةة بقةاء املنظمةةات الكبةةرية حيويةةة ومتفاعلةةة ومتميةةزة يف عةةام اليةةوم الةةذى اصةةبح يعةةرف
بعةةام العوملةةة ومنظمةةة التجةةارة العامليةةة وثةةورات املعلومةةات واالتصةةاالت والتكنولوجيةةا ومةةا نةةتج
عنها من حتول العام إىل شبكة تدار بالتحكم عن بعد من خةالل غرفةة صةغرية أمةر حيتةاج إىل
البحث والدراسة ملعرفة ما هو الشيء الذي تعل من هذه املنظمةات تتميةز علةى غريهةا هةل
جمةةرد وضةةع اخلطةةط واالسةرتاتيجيات يةةؤدى إىل التميةةز أم إن هلةةذا األمةةر عالقةةة بالبيئةةة الداخليةةة
والثقافةةة التنظيميةةة للمنظمةةات ؟ وهةةل لإلج ةراءات واخلط ةوات الةةا تتطلبهةةا املنظمةةات العامليةةة
(شهادات االيزو) اثةر مباشةر علةى ايةز هةذه املنظمةات ام ان هةذه املنظمةات متميةزة بطبيعتهةا
وهةةذه الشةةهادات اثةةل اضةةافة نوعيةةة هلةةا س سةةوق التنةةافا العةةاملى الةةذى يعتمةةد علةةى العنصةةر
االنسةةاا الةةذى كثةةل اسةةاس عمليةةة التميةةز (ادارة عةةاملني عمةةالء) فكيةةف يةةتم هةةذا التميةةز
هى املشكلة الا يتناوهلا هذا البحث بالدراسة .
علي ةةه وس اط ةةار ه ةةذا االجت ةةاه اكن ةةت بع ةةع املنظم ةةات العامل ةةة س الس ةةودان وه ةةى -:
(جهاز تنظيم السودانيني العاملني باخلارج – اهليئةة العامةة لالمةدادات الطبيةة – مركةز اخلرطةوم
خلدمات املياه) من احلصول على شهادة رمسية بةالتميز صةادرة عةن منظمةة عامليةة أصةبحت س
ذا ا سنداً وصف براءة ومصدر قوة هلا .
ككن تلخيص مشكلة البحث يف األسئلة التالية :
 /1ملاذا تتميز بعع املنظمات يف أدائها عن منظمات أخري ؟
 /2ماهى معايري ومقاييا التميز ؟
 /3ما هو دور الفئات املعنية واملتعاملة مع املنظمة ( القيادة العاملني املسامهني العمةالء
) علي ايز أدائها ؟.
 /4ما هو أثر شهادات االيزو علي ايز أداء املنظمة ؟.
ثانيا ً الفرضيات :
 -التخطيط اجليد إلسرتاتيجيات املنظمة يقود إا حتقيق التميز يف أدائها .
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 هنالةةف عالقةةة ذات داللةةة إحصةةائية إتابيةةة بةةني قةةيم القيةةادة وقةةدر ا علةةي حتقيةةق التميةةز يفأدائها .
 هنالف عالقة ذات داللة إحصائية إتابية بني قيم املنظمة وقدر ا علةي حتقيةق رضةا عماهلةاوعمالئها .
 بعع املنظمات ايزت يف أدائها نتيجة لإلجراءات والوسائل الع تدي لا منظمة األيزو. ال توجةةد فةةروق بةةني آراء عينةةة الدراسةةة يصةةوص إسةرتاتيجية األداء املتميةةز تعةةزي خلصةةائصاملبحوثني .
ثالثا ً مصادر البيانات :
 إن مصدر املعلومات األساسي لتلف الفرضيات هو تقارير وخطط املنظمات موضةوعالدراسة .
 أي ةاً يةةتم االعتمةةاد علةةي مصةةادر املعلومةةات الثانويةةة مةةن كتةةب ودوريةةات تتحةةدث عةةنااليزو وذلف باإلضافة إا املعلومات األولية من املبحوثني من خالل أسئلة استبيان
إا عينة البحث مبستويا ا اإلدارية الثالثة يف كل منظمة ملعرفةة أرائهةم عةن إسةرتاتيجية
األداء املتميز ودور شهادة األيزو فيها .
رابعا ً تصميم البحث :
إن خطةةة هةةذا البحةةث قائمةةة علةةي تقيةةيم املنظمةةات احلةةائزة علةةي شةةهادة األيةةزو ملعرفةةة اإلجابةةة
علي سؤال البحث الرئيسي ملةاذا أصةبحت هةذه املنظمةات متميةزة يف أدائهةا ؟ وهةل السةبب
يف ذلف هو القيم الع حتملها املنظمة وتتعامل من خالهلا مع (القيادة العاملني العمةالء
املسامهون اجملتمع) أم أن هنالف اثر مباشر لوصفة وإجراءات األيزو .
خامسا ً أهمية البحث :
يوالن  :لد ا علقرعج :
 إن اإلفة ةراد ال ةةذين يش ةةكلون مص ةةري املنظم ةةات ( قي ةةادة ع ةةاملون عم ةةالء مس ةةامهونجمتمع) يعتقدون مبعتقدات معينة وهي من األمهية مبكان من وجهة نظةرهم الشخصةية للدرجةة
الع تؤثر علي سلوكهم وقةدرا م وبالتةاا علةي مةا يتخذونةه مةن قةرارات تةؤثر علةي سةوق عمةل
املنظم ةةة أي أن ه ةةذا البح ةةث يرك ةةز عل ةةي إن هنال ةةف ق ةةيم حم ةةددة تنطل ةةق منه ةةا املنظم ةةة يف أداء
عملها طيطاً وتنفيذاً من أجل الوصول إا التميز .
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ثانيان  :ل دق دع :
 مبا أن اجملتمع هو املستفيد األساسي من خمرجات أي منظمة ووفقاً ملنهج النظم الذيينظر إا املنظمة كنظام مفتوح علي اجملتمع تأخذ مدخال ا منةه واةده مبخرجا ةا فةإن
هةةذا البحةةث يسةةعى إا الوصةةول إا كيفيةةة ايةةز املنظمةةة يف أدائهةةا باسةةتخدام الوسةةائل
الع تؤدي إا جودة األداء وبالتاا إشباع رغبات أفراد اجملتمع من املنتجات .
ثالثان ل باحثين :
 إن الدراسةةة تغطةةي جانبةاً هامةاً يف املكتبةةة السةةودانية الةةع تفتقةةر ملثةةل هةةذه الدراسةةاتفقد قام الباحةث بعمةل مسةح ميةداا اطلةع مةن خاللةه علةى ارشةيف الدراسةات العليةا
س كربى اجلامعات السودانية مشلت كل من ((جامعة اخلرطوم االسالمية السودان
للعل ةةوم والتكنولوجي ةةا جوب ةةا االزه ةةرى افريقي ةةا العاملي ةةة مرك ةةز دراس ةةات الس ةةالم
والتنمية جامعة جوبا)) وم تد دراسة تناولت هذا املوضوع او دراسة قريبه منه .
سادسا ً  :منهجية الدراسة :
 /1ركزت الدراسة امليدانية علي قيةاس مةدي تةوفر قةيم الفعاليةة والتميةز يف سةلوكيات وأسةاليب
إدارة ثالثة حاالت من املرافق العامة بالدولة وذلف من خالل قياس اجتاهات إجابةات عينةة
وجمتمع البحث وآراءهم حول مدي توفر تلف القيم وأثرها علي الفعالية والتميز .
 /2جمتمع وعينة البحث :
يقصةةد مبجتمةةع الدراسةةة اجملموعةةة الكليةةة م ةةن العناصةةر الةةع يسةةعى الباحةةث أن يعم ةم عليه ةةا
النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسةة .يتكةون جمتمةع الدراسةة األصةلي مةن يةع األفةراد مةن
املستويات اإلدارية الثالثة (العليا الوسطى التنفيذية) والعاملني يف املؤسسات اآلتية:
 جهاز تنظيم شئون السودانيني العاملني باخلارج (املغرتبني) . اهليئة العامة لإلمدادات الطبية. شركة اخلرطوم للمياه واخلدمات.أمةةا عينةةة الدراسةةة فقةةد مت اختيارهةةا بطريقةةة عش ةوائية مةةن جمتمةةع الدراسةةة حيةةث قةةام الباحةةث
بتحدي ةةد حج ةةم العين ةةة بص ةةورة تقريبي ةةة لك ةةل جمموع ةةة اعتم ةةاداً عل ةةى حج ةةم اجملتم ةةع م ةةن تل ةةف
اجملموعة.
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 /3مةةنهج البحةةث  :يتبةةع الباحةةث مةةنهج الوصةةف التحليلةةي وذلةةف ألنةةه ككةةن مةةن حتقيةةق
األهداف التالية :
 حتديد وتوضيح املشكلة املوجودة فعلياً . ع بيانات حقيقية ومفصلة عن مشكلة البحث . إجراء املقارنات الالزمة لبعع الظواهر أو املشكالت وتقوكها وإتاد العالقات بينها.سابعا ً  :األساليب اإلحصائية المستخدمة :
وللحصول علةى نتةائج دقيقةة قةدر اإلمكةان مت اسةتخدام الربنةامج اإلحصةائي SPSS
والذي يشري اختصاراً إىل احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package
 for Social Sciencesكمةةا اةةت االسةةتعانة بالربنةةامج  Excelلتنفيةةذ األشةةكال
البيانية املطلوبة يف الدراسة.
ثامنا ً  :أداة الدراسة :
أداة البحث عبارة عن الوسيلة الع يستخدمها الباحث يف ع املعلومات الالزمة عن الظاهرة
موضةةوع الدراسةةة .ويوجةةد العديةةد مةةن األدوات املسةةتخدمة يف جمةةال البحةةث العلمةةي للحصةةول
علةى املعلومةةات والبيانةةات الالزمةة للدراسةةة .وقةةد اعتمةد الباحةةث علةةى االسةتبانة كةةأداة رئيسةةية
جلمع املعلومات من عينة الدراسة .لالستبانة مزايا منها:
 ككن تطبيقها للحصول على معلومات عن عدد من األفراد. قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها. سهولة وضع أسئلة االستبانة وترسيم ألفاظها وعبارا ا. توفر االستبانة وقت املستجيب وتعطيه فرصة التفكري. يشعر اجمليبون على االستبانة باحلرية يف التعبري عن أراء خيشون عدم موافقة اآلخرين عليها.جلةةأ الباحةةث بعةةد التأكةةد مةةن ثبةةات وصةةدق االسةةتبيان إىل توزيعةةه علةةى عينةةات الدراسةةة
املقةةررة وقةةد مت تفريةةا البيانةةات واملعلومةةات يف اجلةةداول الةةع أعةةدها الباحةةث هلةةذا الغةةرض
حيةةث مت حتويةةل املتغةريات األمسيةةة (موافةةق بشةةدة موافةةق غةةري متأكةةد ال أوافةةق ال أوافةةق
بش ة ةةدة) إىل متغة ة ةريات كمي ة ةةة ( )1 2 3 4 5عل ة ةةى الرتتي ة ةةب ومت تفري ة ةةا البيان ة ةةات يف
جداول .
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المبحث األول

طبيعة المنظمة
 -1مفهوم المنظمة

إن النةةاظر إا احليةةاة املعاصةةرة تةةد أن أهةةم مسةةة ايزهةةا هةةي الوجةةود املتعةةدد واملتنةةوع ملةةا
يعةرف باملنظمةةات ذات الطبيعةة والتكةةوين واخلصةائص املتماثلةةة واملختلفةة يف آ ٍن واحةةد فمنةةذ
أن أوجد اهلل سبحانه وتعاا اإلنسان يف هذا الكةون وكلفةه بعبادتةه وإعمةار األرض بةاخلري مةن
أجلةةه كإنسةةان ومةةن أجةةل اإلنسةةانية عةةاء أدرك – اإلنسةةان – أن ذلةةف ال ولةةن يةةتم إال
بالتع ةةاون والتعاض ةةد والتع ةةايال االجتم ةةاعي أي الوج ةةود يف إط ةةار جمموع ةةة أو منظم ةةة حم ةةددة
األهةةداف واملقاصةةد فكانةةت األسةةرة والقبيلةةة واجملتمةةع ا لةةي والةةوطن الصةةغري قةةال تعةةاا (
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسةكنوا إليهةا وجعةل بيةنكم مةود ًة ور ةةً ) سةورة
الةةروم اآليةةة ( )21وقةةال تع ةةاا ( هةةو أنشةةأكم مةةن األرض واس ةةتعمركم فيهةةا )سةةورة ه ةةود
اآلي ةةة( )61ل ةةذلف ن ةةد أن الطبيع ةةة االجتماعي ةةة لإلنس ةةان ض ةةرورة م ةةن ض ةةرورات وج ةةوده
فطبيعةةة تكوينةةه تسةةتوجب التةةالف والتعةةاون والزمالةةة فهةةو ال يسةةتطيع أن يعةةيال مبعةةزل عةةن
األخرين أي البد أن يكون ضمن إطار جمتمع أو اعة .
ومن هذا نستنتج أن اإلنسان أخذ ين م إا اجلماعة أو ينتظم فيها وأنه أصةبح أكثةر
التصاقاً بأفرادها فيكةون يف هةذه احلالةة يف موقةف أقةوي مةن موقفةه املنعةزل ومةن أجةل هةذا
أخ ةةذ األف ةراد يكون ةون املنظم ةةات  .واملنظم ةةة حتت ةةوي عل ةةي جمموع ةةة م ةةن األف ةراد تعم ةةل وتواج ةةه
بع ةةها بع ةاً لبلةةوغ غايةةة مشةةرتكة وهةةؤالء األفةراد يتفةةاعلون ويكونةةون فيمةةا بيةةنهم يف الوقةةت
نفسةةه اعةةات مةةن األف ةراد أصةةغر حجمةةا داخةةل اجملتمةةع األكةةرب الةةذي يعملةةون فيةةه ويواجةةه
بع هم فيه بع اً وأصغر جزء يف املنظمة بالطبع هو الفرد وهو عنصرها األساسي (. )1
( والمنظمةةة نظةةا متكامةةل هةةادو ومتفاعةةل م ةن العالقةةات المترابطةةة مةةع بعاةةها

الةةبعؤ تةةتأر وتت ة أر بالبيئةةة التةةي تعمةةل فيهةةا وفةةي إطةةار مختل ة متغيراتهةةا االقتيةةادية
واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية ) (. )2
نادي .أسرة ...اخل ) تتكون مةن
مصنعالثانية وزارة
كانت (
املنظمة س
جامعةص 14-12
بغداد  1673ص
مازن الطبعة
واء مطبعة دار
املنظمة
/1حسن احلكاك نظرية
 /2مؤيد سعيد السام نظرية املنظمة مداخل وعمليات مطبعة شفيق بغداد  1677ص
بينها. 13لتحقيةق األهةداف اخلاصةة بكةل فةرد
جمموعة من األفراد تتفاعل وتتعاون وتتكامل فيما

والع قد تكةون السةبب األساسةي وراء ان ةمام األفةراد للمنظمةة واألهةداف العامةة للمنظمةة
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وهةةذا التفاعةةل والتعةةاون والتكامةةل بةةني األف ةراد ككةةن وصةةفه ووضةةعه يف صةةورة منظومةةة
ُحتدد شكل وطبيعة العالقات بني األفراد يف املنظمة ويوضح تفاعل وانفتةاح املنظمةة علةي
البيئة ا يطة (. )1
( ويعتبةةر النشةةاذ ال ة ي تا ةطلع بةةا المنظمةةة العامةةل الحاسةةم فةةي اسةةتمرارها
وديمومتها ككيان تنظيمي  ،كما أن ه ا الكيان التنظيمي هو اإلطار الة ي البةد منةا

لتحقي ةةل النش ةةاذ التنظيم ةةي  ،إ ن المنظم ةةة نشة ةاذ وكي ةةان ف ةةي أن واو ةةد وال وج ةةود
إلودهما دون األخر ) (. )2

إن عمليةةة التفاعةةل والتكامةةل بةةني أف ةراد املنظمةةة يعةةرب عنهةةا بالبنةةاء التنظيمةةي الةةذي
يوضح كيف حيقق أفراد املنظمة أهدافها ذلف من خالل التحديد الواضح لآليت :
 األعمال املتشالة توضع مع بع ها . التخصص وتقسيم العمل . حتديد آليات التنسيق واملراقبة . اجلهات املسؤولة عن حتديد سياسات األجور واحلوافز . حجم املنظمة . طريقة ا اذ القرارات . العالقة بني كل العوامل واملتغريات السابقة.ويوض ةةح الش ةةكل ( )1 1إن النش ةةات التنظيم ةةي اإلنس ةةاين يتول ةةد عن ةةه تفاع ةةل وتع ةةاون
اجتماعي لتحقيق األهداف واملصاحل املشرتكة عن طريق األنشطة والعمليةات االجتماعيةة
وبالتةةاا تصةةبح هنالةةف لغةةة ينةةتج عنهةةا مبةةرور الوقةةت معرفةةة وثقافةةة تنظيميةةة اثةةل السةةلوك
التنظيمي للمنظمة أي أن هنالف ترابط تنظيمي حركةي بةني النشةات التنظيمةي والكيةان
التنظيمي وهو ما ندعوه املنظمة (. )3

 /1املرجع السابق ص . 13

التنظيمية
عناصر
رقم (مديرية1دار الكتب) 1
الظاهرةص . 21
املوصل 1677
للطباعة والنشر
شكلالتكامل
علم املنظمة األصول والتطور و

 /2حممد حريب حسن
 /3املرجع السابق ص . 22-21
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الوحدة االجتماعية /املنظمة كيان أو كائن

التنظيم االجتماعي/نشاط،فعاليات،ممارسات)

أهداف مشرتكة ( مصاحل مشرتكة )

تفاعل اجتماعي

أنشطة وعمليات اجتماعية

عالقات اجتماعية ( لغة مشرتكة )

تقسيم عمل وتوزيع مهمات

قيم وتقاليد ومعايري سلوكية ( ثقافة مشرتكة )

نظام اتصاالت ومعلومات

أدوار ومراكز وظيفية ( صالحيات ومسئوليات )

سلوك اجتماعي منتظم (نشات منمط)

اعة منتظمة ( منظمة )

املنظمة

املصدر  :د /حممد حريب حسني علم املنظمة األصول والتطور والتكامل مديرية دار الكتب للطباعة والنشر املوصل  1677ص 21

املنظمةةة عبةةارة عةةن جتمةةع أو تنظةةيم اجتمةةاعي يتكةةون مةةن عة ٍ
ةدد مةةن األف ةراد تعمةةل مةةع
بع ها البعع علي التناسق وااللتزام من أجل حتقيق أهداف حمددة .
إن املفه ةةوم ال ةةذي كك ةةن أن ذل ةةص إلي ةةه وال ةةذي حيق ةةق أغة ةراض ه ةةذا البح ةةث ه ةةو أن
املنظمة عبارة عن تنظيم أو بناء خاص يتكون من تفاعل وتناسق وتكامل جمموعة مةن األفةراد
مع بع ها البعع من جانب ومةع بيئتهةا مةن جانةب أخةر عةن طريةق أداء مهةام وأدوار حمةددة
وحيكمها االلتزام بقيم حمددة اثل أفعاالً سلوكية بغية حتقيق أهداف حمددة .
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 -2تكوين المنظمة :

كل املنظمات بةاختالف أنشةطتها وأهةدافها وبةاختالف بعةدها ا لةي أو اإلقليمةي أو
العاملي وباختالف ملكيتها سواء عامة أو خاصة أو مشرتكة تتكةون مةن جمموعةة مةن األفةراد
كثل ة ةةون أص ة ةةحاب املص ة ةةلحة اإلدارة الع ة ةةاملني والنظ ة ةةرة احلديث ة ةةة ال ة ةةع تع ة ةةرب عنه ة ةةا اإلدارة
باأله ةةداف تق ةةول بتط ةةابق وا ةةاهي أه ةةداف اإلدارة والع ةةاملني بغي ةةة حتقي ةةق األه ةةداف املش ةةرتكة
اخلاص ةةة بك ةةل الفئ ةةات ذات املص ةةلحة ومل ةةا كان ةةت ه ةةذه الفئ ةةات خمتلف ةةة األمزج ةةة والرغب ةةات
والقدرات فإن املنظمة الع تسعي إا حتقيق التميز تم بأفرادها ألهنم وسيلة وغاية تكوينها .
إن املنظمة يف جوهرها هي نظام تعاوين فاعل حةدد ليكةل وبنةاء تنظيمةي يتفاعةل فيةه
األفراد لتحقيق أهداف معينة يف بيئة حمددة ومن خالل ذلف ككن القول أن هنالف العديد
من أنواع املنظمات ولكنهةا تلةف وتتبةاين فيمةا بينهةا فتبعةا لطبيعةة تكوينهةا نةد أن هنالةف
نوعني من املنظمات مها :

ي /علدنظداا علطبيعي :
وهةةي املنظم ةةات ال ةةع يةةتم تكوينه ةةا بص ةةورة تلقائيةةة أي ال يك ةةون للف ةةرد الواح ةةد دوراً
ملحوظةاً يف تكوينهةةا لكنةةه تةةد نفسةةه ع ةوا فيهةةا بصةةورة تلقائيةةة ووفقةةا النتمائةةة العةةائلي أو
القومي ومثال لذلف األسرة أوالقبيلة أو األمة .
ب /علدنظداا علدكضن :
وهي املنظمات الع يتم تكوينها من جمموعة من األفةراد بغةرض حتقيةق أهةداف معينةة
ويشكل إشباع احلاجات اإلنسانية املختلفة ضرورة اساسية يف حتقيةق االنتمةاء إليهةا وهةذه
املنظمات ككن تصنيفها إا عدة تقسيمات وفقاً للمعايري التالية :
 /1نوع امللكية  :منظمات عامة – منظمات خاصة – منظمات خمتلطة .
 /2حجم املنظمة  :منظمات كبرية – منظمات متوسطة  -منظمات صغرية .
 /3مسة ةةتوي اسة ةةتخدام التكنولوجية ةةا  :منظمة ةةات ذات تكنولوجية ةةا متطة ةةورة منظمة ةةات ذات
تكنولوجيا متوسطة منظمات ذات تكنولوجيا منخف ة .
 /4حسب طبيعة النشات أو القطاع الذي تعمل فيه  :وتنقسم املنظمات مبوجب هذا املعيةار
إا اقتص ةةادية ( زراعي ةةة ص ةةناعية مص ةةرفية  ...اخل ) اجتماعي ةةة ( ص ةةحية تعليمي ةةة
ثقافية تربوية  ...اخل ) سياسية ( أحزاب وزارات جمالا نيابية جمالا حملية ...
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اخل ) وتنقس ةةم ه ةةذه املنظم ةةات ب ةةدورها اا جمموع ةةات فرعي ةةة فم ةةثال الص ةةناعية تنقس ةةم اا
صناعات استخراجية وحتويلية والتحويلية تنقسم اا صناعات الغةزل والنسةيج والصةناعات
الغذائية وهكذا .
 /5حسب املوطن أو االقليم  :املنظمات الدولية املنظمات االقليمية املنظمات الوطنيةة
املنظمات ا لية .
 /6حسب درجة االعتماد  :املنظمات املستقلة املنظمات التابعة (. )1
إن دراسةةتنا لعمليةةة تكةةوين وبنةةاء املنظمةةات حتةةتم علينةةا أن نةةذكر دائمةةا مفهةةوم املنظمةةة
باعتبارهةةا ذلةةف الكيةةان الةةذي يعظةةم مةةن مفهةةوم العمةةل اجلمةةاعي وفةةرق العمةةل الةةع تقةةود اا
الكفاءة والفعالية املطلوبة وذلةف باعتبةار أن الفةرد مهمةا كانةت خرباتةه ومعرفتةه فهةي حمةدودة
يف جمال معني عكا اجملموعة الع تتعدد فيهةا اخلةربات واملةرء قليةل بنفسةه كثةريُ بإخوانةه وأقرانةه
( . )2
 -3خصائص المنظمة :

إن املنظمةةة الةةع تتكةةون وفق ةاً ملةةا ذكةةر أنفةةا مةةن مفةةاهيم وشةةروت تةةب أن تتةةوفر فيهةةا
اخلصائص التالية -:

 /1علقصجة ع ي عل ع ي  :وفقاً ملةنهج الةنظم فاملنظمةة تعمةل يف ظةل بيئةة مفتوحةة تتلقةى منهةا
مةةدخال ا وتقةةدم إليهةةا خمرجا ةةا يف ظةةل وجةةود تغذيةةة عكسةةية تةةتحكم لةةا يف شةةع عمليا ةا
فحةةا حتقةةق املنظمةةة ذلةةف تةةب أن تكةةون هلةةا القةةدرة علةةي ةةع املعلومةةات الالزمةةة الةةع تعينهةةا
علي أداء مهامها وحتقيق أهدافها ويتيح هلا القدرة علي التكيف مع بيئتها وتلبية الرغبةات
احلالية واملتوقعة لعمالئها الشيء الذي يساعدها علي البقاء واالستمرار والنمو.

 /2واضم نظات عتواالا عا  :يف ظل ما اثله االتصاالت من أمهية لنجةاح أي عمةل فةإن
من خصائص املنظمةات الفعالةة أن يتةوفر فيهةا نظةام معلومةات فعةال يتةيح املعلومةة املناسةبة يف
الوقت املناسب ال ةاذ القةرار املناسةب لكافةة املسةتويات اإلداريةة مةن إدارة عليةا وإدارة وسةطي
 /1خليل حممد حسن الشماع خ ري كاظم حممود نظرية املنظمة دار الشئون الثقافية العامة بغداد  1676ص . 26 – 21
تنفيذية
وإدارة
2/ /Montana and Charnov ، Management ،Barrons Educational Series، 3th edition، New York.، 2000
، p.177
 /3تضع ر علثق وعلمرق  :مبا أن املنظمة تتكون من جمموعة من األفراد يسعون معةاً لتحقيةق
أهةةداف خاصةةة وعامةةة فإنةةه البةةد إلدارة املنظمةةة مةةن أن تعمةةل علةةي خلةةق بيئةةة تنظيميةةة حيةةا
فيها كل ع و عامل بشيء من الثقة واحلرية واالحرتام حا يتمكن مةن اإلبةداع الشةيء الةذي
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يسةاعد املنظمةة علةةي حتقيةق مةةا تصةبو إليةه مةةن أهةداف فشةةعور الفةرد بالثقةة واحلريةةة يولةد فيةةه
اإلحساس باملسئولية الع بف لها حتقق املنظمات النجاح الالزم .

 /4علدرون وعلقصجة ع ي عحوصعع  :املنظمات اليوم تعمةل يف ظةل بيئةة تنافسةية البقةاء فيهةا
ملةن يسةةتطيع أن يواكةب التغيةةري املسةتمر يف كةةل شةيء مةةن حولنةا فةةأذواق املسةتهلف يف تغيةةري
والتكنولوجيةةا يف تغيةةري والقةةوي العاملةةة ونظةةم وأسةةاليب اإلدارة واملعلومةةات ولةةذلف ولكةةي
تسةةتطيع املنظمةةة مواكبةةة هةةذا التغيةةري تةةب عليهةةا أن تتصةةف باملرونةةة الالزمةةة مةةع املقةةدرة علةةي
اإلبداع واالبتكار .

 /5عل كاحييهلل علييض يفي وييين وحييصعا علدنظد ي  :إن أهةةداف املنظمةةة العامةةة تةةب حتقيقهةةا
عن طريةق األهةداف الفرعيةة لوحةدات املنظمةة الفرعيةة لةذلف البةد أن تعمةل هةذه الوحةدات
الوظيفيةةة بشة ٍ
ةيء مةةن التنسةةيق والتكامةةل حةةا ال تتعةةارض أهةةدافها الفرعيةةة مةةع بع ةةها الةةبعع
وبالتاا تؤثر سلباً علي حتقيق األهداف العامة للمنظمة .
 /6إتقي يار علعدييهلل  :ال تسةةتطيع أي منظمةةة حتقيةةق أهةةدافها مةةا م تةةنم يف أفرادهةةا ثقافةةة إتقةةان
العمل يف أداء عمليا ا املختلفة املباشرة منها أو املساعدة .

 /7عجتبيياأ ي ييرعم علدنظد ي وا ييصع ةا  :تسةةعي املنظمةةة الناجحةةة إا خلةةق ارتبةةات ع ةةوي
قوي وراسخ بةني أهةداف األفةراد اخلاصةة وأهةداف املنظمةة حةا ال حيةدث شةيء مةن التعةارض
بينهما ويصبح حتقيق أهداف إحدامها ال يتم إال علي حساب حتقيق أهداف األخر بةل تةب
السةةعي لتحقيةةق أهةةدافهما مع ةاً وال يةةتم ذلةةف إال بالدراسةةة املتأنيةةة لسةةلوك األف ةراد وغةةرس
الثقافة التنظيمية الدافعة لذلف .
 /8مع عي ي وعناييقات ي ييرعم علدنظد ي  :تلةةف املنظمةةات بةةاختالف أهةةدافها ووظائفهةةا
وداخةةل املنظمةةة الواحةةدة نةةد أن هنالةةف اختالفةةات يف أفرادهةةا مةةن حيةةث املةةؤهالت والرغبةةات
وحةةا مةةن حيةةث الدافعيةةة للعمةةل الشةةيء الةةذي يولةةد نوع ةاً مةةن اخلالفةةات والص ةراعات داخةةل
املنظمةةة حةةول العمةةل وحةةا حةةول أهةةداف املنظمةةة لةةذلف تعمةةل املنظمةةة علةةي غةةرس روح
الدافعيةة للعمةل وسةةط أفرادهةا ومةةن خةالل العمةةل املشةرتك بةةني األفةراد تةةب خلةق االنسةةجام
واأللفة بني أفراد املنظمة خاصة املؤثرين منهم وذلةف حةا ن ةمن والءهةم للمنظمةة وبالتةاا
حتسني األداء العام .
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 /9علشعضج والضحصة  :إن معرفة أفراد املنظمة لةا وبنظامهةا وكيةف تعمةل ؟ ومةا هةي أهةدافها
؟ وكيف ككن حتقيقها ؟ وما هي مصةادر قو ةا األساسةية ؟ كةل ذلةف يولةد بةني أفةراد املنظمةة
الشعور بالوحدة والتماسف االجتماعي .

 /01علقيامة  :اثل العنصةر األساسةي الةذي عةن طريقةه تعمةل املنظمةة علةي إدراك وتنفيةذ كةل
تلف اخلصائص السابقة إضافةً إا اكني املنظمة من ا اذ القرارات الفعالة الةع هةي أسةاس
العمليةةة اإلداريةةة أضةةف إا ذلةةف أنةةه عةةن طريةةق القيةةادة يةةتم تفجةةري طاقةةات وإبةةداعات أفةراد
املنظمة وذلف ألهنا اتلف التأثري الالزم لذلف (. )1
- 4

أهمية المنظمة :

يت ح من خالل اإلملام مبفهوم املنظمة واخلصائص املتعةددة هلةا أمهيةة املنظمةة وبصةورة خاصةة
يف اجملتمعات احلديثة وهةذه األمهيةة ككةن إدراكهةا مةن خةالل عةدة حقةائق ومؤشةرات تتمثةل
يف اآليت - :
يوالن  :هنالف حقيقة أو مسلمة فطرية تدفع اإلنسان دفعاً حنو الوجود اجلماعي فمةثالً حيةث

الةةدين اإلسةةالمي احلنيةةف علةةي أمهيةةة أن يةةنظم الفةةرد حياتةةه اخلاصةةة فالعبةةادات املختلفةةة هلةةا
ميقات زماين ومكاين حمدد ومعظمها تؤدي يف اعةة وإن م تةؤد يف اعةة فهةي تصةب يف
مصةةلحة اجلماعةةة كالزكةةاة مةةثالً كةةذلف حيةةث الرسةةول الكةةر حممةةد صةةل اهلل عليةةه وسةةلم بةةأن
يلتةةزم املسةةلمون باجلماعةةة فيقةةول لنةةا ( املةةؤمن للمةةؤمن كالبنيةةان للجسةةد الواحةةد يشةةد بع ةةه
بع ةةا) ( صةةحيح البخةةاري ومسةةلم ) فبةةذلف ينحواإلنسةةان بفطرتةةه حنةةو اجلماعةةة الةةع اثةةل
اللبنة األساسية للمنظمةة ال لشةيء سةواء أنةه ال يسةتطيع أن يعةيال وحيةداً ومنعةزالً ويلة يةع
رغباته واحتياجاته .

ثانييان  :إن
فنحن نتعلم يف منظمة ونعمل يف منظمة ونتعاجل يف منظمة ونشرتي احتياجاتنا املختلفة ومنرح
ونلهةةو يف عةةدة منظمةةات فمعظةةم وقتنةةا يتةةوزع بةةني منظمةةات خمتلفةةة اجتماعيةةة واقتصةةادية
وسياس ةةية وفكري ةةة وغريه ةةا فالع ةةام الي ةةوم اص ةةبح كمنظم ةةة وذل ةةف بف ةةل الث ةةورة التكنولوجي ةةة
وافرازا ا متمثلة يف ثورات املعارف واملعلومات واالتصاالت حع أدت اا ما يسمي بالعوملة

ةاتA.يف حياتة
Executiveقة،اً باملنظمة
 Leadershipارتباطةاً وثي
احلديثةةة أ
اجملتمعةةات
اإلنسةةان
،Gulfصةةبح مرتبطةاً
Josephةه 1/
Olmstead
publishing
يف co،
Houston
،
exas.2000.PP39-41.

لةذلف فةإن املنظمةة ال تشةبع احلاجةات املتعةددة لإلنسةان فحسةب بةل تةؤثر يف سةلوك العةاملني

11

فيهةةا واملتعةةاملني معهةةا الشةةيء الةةذي حيةةتم تفس ةري السةةلوك التنظيمةةي والتنبةةؤ بةةه حةةا ككةةن
التحكم فيه والتأثري فيه كمنظمة (. )1

ثالث يان  :هنالةةف أمهيةةة للمنظمةةة ينظةةر إليهةةا مةةن خةةالل اعتبةةار املنظمةةة كنظةةام مفتةةوح علةةي
بيئتها تتلقى من البيئةة ا يطةة املةدخالت املختلفةة مةن قةوي عاملةة ومةواد خةام ومعلومةات
واويل وغريها وتقدم إليها خمرجا ا من منتجةات وخةدمات وغريهةا()2كمةا يوضةح الشةكل
التاا-:
شكل رقم (  ) 1/0المنظمة كنظام مفتوح
البيئة
-

عمالة .
مواد خام .
معلومات .
اخل

مدخالت

-

-

عمليات إنتاجية .
تسويق .
طيط .
تنظيم .
إشراف ورقابة .

حبوث تنموية .
اخل

-

منتجات .
خدمات .
أفكار .
اخل

خمرجات

عمليات
التغذية العكسية للمعلومات واملنافع
Source G.A.Cole- Management theory and practice- 5 th Edition. Dp publication
(London and New York: contnum.1996) pp70-73
 /1مؤيد سعيد السام مرجع سبق ذكره الصفحات . 27-26

1/G.A.Coleمةة
، Managementوهةل املنظ
 theoryالتنظةيم ؟
andمةة أو
practiceاملنظ
ةاا ،ملةاذا
جعوعان  :هنالف أمهيةة للمنظمةة تنبةع مةن السةؤال الت
5 th Edition.، (London and New York: contnum.1996)، pp70-73
هةةدف يف حةةد ذا ةةا ؟ فاملنظمةةة ليسةةت هةةدف نسةةعى إا حتقيقةةه وإمنةةا هةةي وسةةيلة مةةن أجةةل
بلةةوغ أهةةداف تشةةبع الرغبةةات املختلفةةة وبةةذلف يالح ة أن هةةدف أو غةةرض املنظمةةة حيةةدد
بالتةاا أمهيتهةةا ( )1فاملستشةةفي مةثالً حتةةدد أهةةدافها مبةا حتققةةه مةةن عةالج واجلامعةةة مبةةا حتققةةه
من تعليم ومديرية األمن مبا تقدمه من خدمات األمن والطمأنينة  ...اخل .
 /5بيئة المنظمة :
ي /حفةضت ويئ علدنظد -:
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إن املنظمةةة تعةةيال يف نظةةام شةةامل وواسةةع وهةةي فيةةه عبةةارة عةةن نظةةام فرعةةي وتتفاعةةل
باستمرار مع هذا النظةام الواسةع الةذي يعةرف بالبيئةة فهةذه البيئةة هةي مةا حيةيط باملنظمةة مةن
طبيعة ةةة وجمتمعة ةةات بش ة ةرية وعالقة ةةات تتفاع ة ةةل مة ةةع املنظمة ةةة يف ش ة ةةكل مة ةةدخالت وعملي ة ةةات
وخمرجات ( )2والشكل التاا يوضح ذلف -:
شكل رقم (  )3/1نمو ج المنظمة كنظا مفتوح علي البيئة
-

-

-

قوي عاملة .
اويل .
تكنولوجيا
مواد خام

.

-

عمليات

-

ب ائع .
خدمات

.

.

Source: Montana and Charnov, op.cit, p65.

ولكل منظمة إطارها الثقايف واحل اري الذي تتعامل معه ويشمل هذا اإلطار القةيم
واملعتقدات والتقاليد ونظم وتقاليد العمل وطريقة الثةواب والعقةاب ودرجةة االسةتقرار السياسةي
واالقتصة ةةادي واالجتمة ةةاعي ودرجة ةةة التماسة ةةف االجتمة ةةاعي بة ةةني األف ة ةراد واملؤسسة ةةات والة ةةنظم
واللةوائح والقةوانني املنظمةةة للحيةةاة العامةةة واخلاصةةة كةةل تلةةف العوامةةل هةةي مبثابةةة بيئةةة املنظمةةة
ٍ
بشكل مباشر أو غري مباشر (. )3
الع تؤثر يف عملها سواء
1/Montana and Charnov، IBID، p.11.

ب /ي دي علبيئ -:
للمنظ .مةةات
عمانخاصة
الطبعةثةةلاألواأمهيةةة
للنشر واملتالتوعةزيعةددة ا
العلميةةرها
وعناصة
املختلدارفةةة
يات ا
احلديثةصةنظرةنيفا
اإلدارةةة بت
أساالبيئة
 /3بشري العالقتظةةل
1667ةة ص 42
البازوري
ومفاهيم
وذلةةف ألن هةةذه املنظمةةات تسةةعى إا حتقيةةق أهةةدافها يف ظةةل قلةةة ونةةدرة املصةةادر واملةوارد الةةع
تقابةةل احتياجةةات املنظمةةات املتعةةددة أي ةاً هنالةةف نةةوع مةةن التفاعةةل والتةةداخل بةةني عناصةةر
البيئة املختلفة يؤدي إلتاد حميط بيئي معقد وخمتلف الرتاكيب ولكي حتقق املنظمة أهةدافها
وت ةةمن لنفسةةها فعاليةةة وكفةةاءة يف األداء ينبغةةي عليهةةا اإلملةةام بالبيئةةة الةةع تتعامةةل أو تةرتبط مةةع
أعماهلةةا وأهةةدافها وإن وسةةيلة املنظمةةة األساسةةية يف حتقيةةق أهةةدافها هةةي ا اذهةةا للعديةةد مةةن

2/ Montana and Charnov، OP.CIT، p. 077

17

القةرارات يف ظةةل بيئةةة تتميةةز بةةالتغيري والتعقيةةد واخةةتالف املنظمةةات عةةن بع ةةها الةةبعع كةةل
ذلةةف يؤكةةد إن نةةاح أي قةرار يةرتبط بشة ٍ
ةكل مباشةةر بالبيئةةة الةةع ينفةةذ فيهةةا هةةذا القةرار وأخةرياً
ففي الوقت الةذي يالحة فيةه أن للمنظمةة تةأثري حمةدود علةي عناصةر ومتغةريات البيئةة نةد أنةه
علةي العكةا مةن ذلةةف للبيئةة تةأثريات متعةةددة علةي املنظمةة وال ككةةن فهةم نشةات املنظمةةة أال
يف ظل إطار بيئي معني (. )1
 /ينضعع علبيئ -:
هنالةةف أسةةاليب أو طةةرق عديةةدة لتصةةنيف البيئةةة الةةع تتعامةةل معهةةا املنظمةةة باعتبارهةةا
نظام ةاً مفتوح ةاً  .ويعتمةةد حتديةةد أي مةةن هةةذه األسةةاليب بشة ٍ
ةكل مباشةةر علةةي احلالةةة موضةةوع
املناقشة أو الطريقة الع يهدف مةن ورائهةا الباحةث إا حتليةل العالقةة بةني البيئةة _ أو متغةري

معني فيها _ واملنظمة من بني الطرق واألساليب الشائعة االستخدام يف هذا الصدد ما يلةي
-:

( )2

 /0علبيئ علعاح وعلبيئ علاا -:
البيئةةة العامةةة هةةي اإلطةةار اجلغ ةرايف الةةذي تعمةةل فيةةه يةةع املنظمةةات مبةةا فيهةةا املنظمةةة
املعنية وبالتاا فإن تأثري هذه البيئةة ينصةب علةي يةع هةذه املنظمةات  .ومةن بةني مكونةات
ه ةةذه البيئ ةةة الق ةةيم الثقافي ةةة واالجتماعي ةةة والظ ةةروف السياس ةةية والقانوني ةةة واملة ةوارد االقتص ةةادية
والظةةروف التعليميةةة والتكنولوجيةةة إا جانةةب الت ةةاريا واملنةةاخ ومةةا شةةابة ذلةةف  .أمةةا البيئةةة
اخلاص ةةة فه ةةي ال ةةع تع ةةيال داخ ةةل ش ةةبكتها املنظم ةةة املعني ةةة وتوض ةةح عالقا ةةا م ةةع املنظم ةةات
واجلهةةات األخةةرى ذات التةةأثري املباشةةر علةةي عمةةل املنظمةةة ويقةةع ضةةمن هةةذه البيئةةة املةةوردون
.324
ةذين صت ة323
 2112ص
االعمالةة دار و
منظمات
ةب-أن
عمانةون الة
األوااملنافسة
الطبعةةرة و
للطباعةقةوةةالنشراملباشة
ذاتائل العال
احلكومية
التنظيمية يفةات
السلوكواملنظم
العميانةاالت
سلمانوالوكة
حممودةون
و/1املوزعة
 /2مؤيد سعيد السام مرجع سابق صفحة . 172-167
تتفاعل معهم املنظمة .

 /2علبيئ علااجاي وعلبيئ علصع ي -:
البيئةة اخلارجيةةة هةةي الةةع تقةع خةةارج املنظمةةة وحتةةيط لةةا وتةؤثر فيهةةا مثةةال ذلةةف البيئةةة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية … اخل  .أمةا البيئةة الداخليةة فهةي الةع
توجد داخل إطار املنظمة وتؤثر فيها من الداخل وتتمثل يف النواحي الفنيةة واإلجرائيةة ألداء
األعم ةةال داخ ةةل املنظم ةةة كط ةةرق أداء العم ةةل والتقني ةةة املسة ةةتخدمة وال ةةنظم والق ة ةوانني اخلاص ةةة
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باملنظمة مبا فيها هيكل التنظيم الرمسي وغري الرمسي وجمموعات العمل الرمسيةة وغةري الرمسيةة
وأمنات االتصاالت والنمط القيادي السةائد داخةل املنظمةة ونظةام األجةور ونظةام احلةوافز
والثواب والعقاب والفلسفة اإلدارية السائدة .
 /3علبيئ علدا قرة وعلبيئ علد مرك -:
أساس التصنيف هنا هو احلركة أو درجة االستقرار والثبات  .فقد تكون البيئة مستقرة
غةةري متحركةةة وتسةةتمر علةةي وتةةرية واحةةدة مثةةل عالقةةة املنظمةةة بالت ةةاريا واملنةةاخ حيةةث ككةةن
افرتاض ثبا ا النس يف جمال التخطيط والتنفيذ  .كما قةد تكةون البيئةة متغةرية أو غةري مسةتقرة
وقد يكون التغةري سةريعاً كمةا هةو احلةال بالنسةبة للطقةا وأسةعار العمةالت والبيئةة التكنولوجيةة
ذات التج ة ة ة ةةدد الس ة ة ة ةريع واملس ة ة ة ةةتخدم يف العملي ة ة ة ةةات اإلنتاجي ة ة ة ةةة أو التغ ة ة ة ةريات الس ة ة ة ةريعة يف
اس ة ةرتاتيجيات املنظمة ةةات املنافسة ةةة والتة ةةدخالت احلكومية ةةة الكثة ةةرية خاصة ةةة غة ةةري املتوقعة ةةة .
وباإلمكةةان إضةةافة نةةوع ثالةةث يف هةةذا التصةةنيف هةةو البيئةةة العاديةةة وهةةي الةةع تقةةع وسةةطاً بةةني
النةةوعني السةةابقني واتةةاز بتغريا ةةا الةةع ال يفةةرتض فيهةةا اجلمةةود وإمنةةا القابليةةة للتغيةةري وهةةذا
النةةوع مةةن البيئةةة هةةو أكثةةر األن ةواع مواجهةةة للمنظمةةة ويةةدخل يف هةةذا النةةوع ق ةوانني الدولةةة
والتط ةةور االجتم ةةاعي والتعليم ةةي والثق ةةايف وغ ةةري ذل ةةف م ةةن املتغ ةةريات ال ةةع ال يص ةةل فيه ةةا
مستوي التغيري إا مستوي أي من النوعني السابقني .
م /علعنا ر علبيئي -:
إن ا يط اخلارجي أو اجملةال الةذي تعمةل فيةه املنظمةة كتلةف عةدداً مةن العناصةر البيئيةة
الةةع تةةؤثر بشة ٍ
ةكل واضةةح يف املنظمةةة ويف أسةةاليب إنازهةةا لاعمةةال أو حتقيقهةةا لاهةةداف
فالعناصر املكونة للبيئة املوجودة فيها املنظمة تؤثر عليها بدرجات متفاوتة فالبعع منها يعد
ضرورياً أو أساسياً لبلوغ املنظمة أهدافها  .كما أن بع ها يعةرتض عمةل املنظمةة أثنةاء سةريها
حنةةو حتقيةةق أهةةدافها  .كمةةا إن هةةذه العناصةةر متفاعلةةة مةةع بع ةةها الةةبعع وإن أكثرهةةا يسةةتمد
مقوماته وأمهيته بالنسبة ملنظمة معينة من خالل هذا التفاعل وككن تناول هذه العناصر مةن
خالل البيئة العامة واخلاصة للمنظمة علي النحو التاا (-: )1
أوالً عناصر البيئة العامة -:

 /0علبيئ علثقيا ي :
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الثقافة هي جمموعة ما حيصل عليةه الفةرد مةن جمتمعةه ويتمثةل ذلةف يف املعتقةدات والتقاليةد
والعة ةةادات بأمنة ةةات السة ةةلوك املختلفة ةةة  .إن لثقافة ةةة اجملتمة ةةع تة ةةأثرياً معين ة ةاً يف ق ة ةرارات املنظمة ةةة
وأنشةةطتها املختلفةةة وذلةةف ألن هةةذه الثقافةةة هةةي مصةةدر للقةةيم الشخصةةية الةةع حيملهةةا قةةادة
املنظمةةة وبالتةةاا فةةإن النجةةاح والفشةةل يف منظمة ٍةة مةةا يعةةود دائم ةاً إا الس ةؤال اخلةةاص بقةةدرة
املنظمة علي استخراج الطاقةات واملواهةب املوجةودة يف العةاملني ومةا هةو الشةيء الةذي تعةل
هةةؤالء العةةاملني تةةدون شةةيئاً مشةةرتكاً فيمةةا بيةةنهم ؟ وكيةةف ككةةنهم االحتفةةا لةةذا الش ةةيء
كمعةةو وق ةةية مشةةرتكة عةةرب كةةل التغي ةريات الةةع حتةةدث ؟ لةةذلف فاالعتقةةاد اجلةةازم بنجةةاح أي
منظمة وبقائها مرتبط مبجموعة من القةيم واملعتقةدات الةع تبةو عليهةا كةل سياسةا ا وأفعاهلةا
مبعو أخر إن الفلسفة الرئيسية أو الروح أو الدافع يساهم يف حتقيةق اإلنةازات واألهةداف
أكثر من مسامهة التكنولوجيا واملوارد املادية وهذه الفلسةفة والةروح تسةتمد مةن البيئةة الثقافيةة
للمنظمة
 /2علبيئ عالا داعي -:
يؤثر البناء االجتماعي يف جمتمة ٍع معةني علةي هيكةل وعالقةات املنظمةة باعتبةاره اإلطةار
الةةذي حيت ةةنها فالبيئةةة االجتماعيةةة اثةةل أفةراد اجملتمةةع مةةن حيةةث مةةن هةةم وأيةةن هةةم وكيةةف
يعيشةون ومةا هةةي معتقةدا م ومةا هةةي القةيم الةع يؤمنةةون لةا ومةا هةةي التنظيمةات الرمسيةةة
السائدة بينهم وأي اً تت من البيئة االجتماعية املكون السةكاين مةن حيةث عةدد السةكان
وتوزيعهم ومعدل املواليد ومعدل الوفيةات ونسةبة التعلةيم واألميةة يف اجملتمةع ودخةل الفةرد
وغريهةا  .وتةةؤثر البيئةةة االجتماعيةةة بعواملهةةا املختلفةةة علةي نشةةات املنظمةةة ألهنةةا ت ةةع حةةدوداً
مقبول وانحها الفرص يصوص ما يراه مقبةوالً وعاديةا
مرجع ير
يصوص ما
عليها
غري. 334-
اجملتمع327
اه ص ص
سابق
سليمان العميان
 /1حممود
أي ةاً للبيئ ةةة االجتماعي ةةة أثره ةةا عل ةةي س ةةلوك وتصة ةرفات الع ةةاملني يف املنظم ةةة وه ةةذا الس ةةلوك
خيتلف باختالف طبيعة اجملتمعات وطبيعة العالقةات السةائدة وطبيعةة النسةيج االجتمةاعي
لذلف البد من تفاعل وانسجام السلوك الداخلي للمنظمة مع سلوك اجملتمع اخلارجي لكةي
حتقق املنظمة أهدافها املنشودة بالفاعلية والكفاءة املطلوبة .
 /3علبيئ عالق وامق -:
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حتتوي البيئة االقتصادية علي متغري ٍ
ات عديدة تؤثر يف سةلوك املنظمةة والعةاملني فيهةا
كمةةا تةةؤثر علةةي أمنةةات شةراء وأذواق املسةةتهلكني وخطةةط التسةةويق املختلفةةة  .وتت ةةمن هةةذه
املتغ ةريات مس ةةتوي ال ةةدخل يف اجملتم ةةع ومع ةةدل الت ةةخم ومس ةةتوي اإلنتاجي ةةة ومع ةةدالت
البطالة واملواد األولية وقرلا من مناطق اإلنتاج … اخل فكل تلف املتغريات تشكل عنصراً
أساسياً يف جمال التأثري علي املنظمة وأعماهلا وأهدافها األساسية واسرتاتيجياته املختلفة .
 /4علبيئ علايااي وعلقيانضني -:
إن لك ةةل نظ ةةام حك ةةم فلس ةةفة أيدلوجي ةةة سياس ةةية حيك ةةم ل ةةا  .هل ةةا تأثريا ةةا عل ةةي ك ةةل
القرارات اإلدارية للمنظمة وينبثق من هةذه الفلسةفة قواعةد وقةوانني إداريةة وإجرائيةة اثةل قيةود
تةةب مراعا ةةا عنةةد مزاول ةةة أي منظم ةةة لنشةةاطها وأثن ةةاء عمله ةةا  .فمتغ ةريات البيئ ةةة السياس ةةية
والقانونيةةة علةةي سةةبيل املثةةال تشةةمل االسةةتقرار السياسةةي يف اجملتمةةع والعالقةةات بةةني القةةوي
السياسية والنقابات العمالية من جهة واملنظمة من جهة أخةرى واللةوائح والقةوانني املنظمةة
لعمل املنظمات وقةوانني العمةل املختلفةة وقةوانني ايةة املسةتهلف وقةوانني ايةة البيئةة
وق ة ةوانني ول ة ةوائح املواص ةةفات واملق ةةاييا وطبقة ةةة النظ ةةام السياسة ةةي الس ةةائد وق ة ةوانني مراقب ةةة
األس ةواق … اخل مةةع مالحظةةة إن الق ةوانني والتش ةريعات يف تغةةري مسةةتمر حسةةب طبيعةةة
وفلسةةفة النظةةام السةةائد لةةذلف البةةد للمنظمةةة مةةن مراقبةةة التغ ةريات القانونيةةة والتش ةريعية ذات
العالقة بالبيئة اخلاصة باملنظمة .

 /5علبيئ عل كنضلضاي -:
( نعنةي بالتكنولوجيةا التطبيةل واالسةتخدا العلمةةي المةنظم للمعرفةة اإلنسةانية فةةي
المجاالت أو المها العملية وهةي بهة ا المعنةي تمثةل ةةاهرة اجتماعيةة تكيفيةة باعتبارهةا
مجموعة الوسةائل التةي يسةتخدمها األفةراد للسةيطرة علةي المتغيةرات المحيطةة بهةم )
 .فقد كان من نتاج هذه الطفرة التكنولوجية الع مست كافة مناحي احلياة أن ظهرت العديد
من االبتكارات واالخرتاعات الع كان هلا تأثريها الكبري علي عمل املنظمةات مةن جهةة وعلةي
العاملني لةا مةن جه ٍةة أخةري وامتةد التةأثري تلقائيةاً إا اجملتمةع والةنمط االسةتهالكي والشةرائي
( )1
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فيه لذلف فإنه تب علي املنظمة أن تعمل علي فهم وتقييم االبتكةارات التقنيةة الةع حتةدث
يف البيئةةة وككةةن أن ت ةةؤثر علةةي عملهةةا إتاب ةاً أو سةةلباً خاص ةةً وإن املنظم ةةات اليةةوم أص ةةبحت
تعمةةل يف بيئةةة تنافسةةية حةةادة البقةةاء فيهةةا لاصةةلح واألقةةوى الةةذي يعمةةل علةةي تلبيةةة رغبةةات
واحتياجات املستهلف املستمرة واملتجةددة لةذلف نةد أن للبيئةة التكنولوجيةة تأثريهةا الواضةح
عل ةةي نظ ةةم االتص ةةال وعل ةةي طريق ةةة اإلنت ةةاج وعل ةةي الق ةرارات اإلداري ةةة يف ظ ةةل ع ةةام أص ةةبح
يسمي بعام املعلومات واالتصال السريع .
ثانيان عنا ر علبيئ علاا -:
تتكةةون البيئةةة اخلارجيةةة اخلاصةةة م ةن عة ٍ
ةدد مةةن العناصةةر أو املتغ ةريات مثةةل املنافس ةني
واملستهلكني والوكةاالت احلكوميةة واملةوردين واملنظمةات العماليةة وككةن تلخةيص هةذه
العناصر وحتديد تأثريها علي أداء املنظمات علي النحو التاا (. )2

 /0علدنا اضر -:
( يمكن تعري المنافسين بيورة عامة علي أنهم جميع المنظمات التي تتنافس
فيما بينها للحيول علةي المةوارد )( . )3وهةذه املةوارد قةد تشةمل املةوارد البشةرية واملاديةة
والتكنولوجيا واملعلومات ومصادر التمويةل املختلفةة واخلةربات الفنيةة واإلداريةة  .فاملنظمةة
الةع تعمةةل علةةي االسةةتمرار والنمةةو البةةد هلةةا مةن حتديةةد مةةن هةةم املنافسةةون هلةةا يف السةةوق حاليةاً
ومستقبالً ويتم ذلف بقد ٍر من التحليل والتنبؤ العلمي مبقدرات وإمكانيات املنظمات املنافسةة
أي معرف ة ة ةةة نقة ة ة ةةات القة ة ة ةةوة وال ة ة ة ةةعف للمنظم ة ة ةةة وملنافسة ة ة ةةيها يف األس ة ة ة ةواق ومعرفة ة ة ةةة اخلطة ة ة ةةط
واالسةرتاتيجيات احلاليةةة والبديلةةة أو معرفةةة ملةاذا وكيةةف يقةةوم املنافسةةون بةةإجراء أي تعةةديالت
حمتملة علي اسرتاتيجيا م ؟ وهذا التحليةل ككةن املنظمةة مةن زيةادة قةدرا ا التنافسةية وتقويةة
 /1املرجع السابق صفحة . 334
. 145-.132
 2111ص
الدار اجلامعية
املختلفةتطبيقية
مفاهيم وحاالت
االسرتاتيجية
إمساعيل الحممد السيد
االستمصرار
االسكندريةالنمو و
القدرة علي
وبالتاا
اتيجيا ا
عف يفاالدارةاسرت
/2نقات
 /3حممود سليمان العميان مرجع سبق ذكره ص . 133

 /2علدا ة كضر -:
إن املنظمةةة الناجحةةة هةةي الةةع تعمةةل علةةي دراسةةة وحتليةةل سةةلوك املسةةتهلف النهةةائي للسةةلعة أو
اخلدم ةةة ال ةةع تق ةةدمها وه ةةذه الدراس ةةة و التحلي ةةل تع ةةني املنظم ةةة عل ةةي حتدي ةةد االحتياج ةةات
املتعةددة للمسةتهلف وعلةي العمةل علةي تلبيةة تلةف االحتياجةات يف الزمةان واملكةان املناسةةب
كذلف تعني تلف الدراسة والتحليةل يف تقسةيم املسةتهلف النهةائي إا فئةات خمتلفةة بةاختالف
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االحتياجةةات واخةةتالف القةةدرات الشةرائية والرغبةةة واالسةةتعداد  .فهنالةةف املسةةتهلف النهةةائي
الةةذي يشةةرتي السةةلعة أو اخلدمةةة بغةةرض إشةةباع احلاجةةات الشخصةةية وهةةذا خيتلةةف بةةاختالف
اخلص ةةائص الدكوغرافي ةةة ( الس ةةن اجل ةةنا ال ةةدخل …اخل ) وهنال ةةف املشة ةرتي الص ةةناعي
الذي يشرتي املنتجات بغرض استخدامها بطريقة مباشرة أو غةري مباشةرة يف العمليةة اإلنتاجيةة
أو يف العمليةةات اليوميةةة وأي ةاً هةةو خيتلةةف بةةاختالف طبيعةةة املنظمةةات فاملنظمةةة الصةةناعية
تلف عن منظمات األعمال وعن املنظمات اخلدمية .

 /3علضكاالا علمكضحي -:
( علي الرغم من كون أن الوكاالت الحكومية تعد من مستهلكي المنظمة إالّ أن تة أير هة

الوكةةاالت يتعةةدت الت ة أير ال ة ي يحدأةةا المسةةتهلة علةةي المنظمةةة  .فه ة الوكةةاالت تعمةةل كميةةدر
للقةةوانين التةةي تحكةةم أداء المنظمةةة فةةي دنيةةا األعمةةال  ،أو قةةد تعمةةل علةةي تقةةديم دعةةم للمنظمةةات

وت ةةى يمكنه ةةا أن تن ةةافس بق ةةوة ف ةةي الس ةةو  ،وق ةةد تعم ةةل هة ة الوك ةةاالت أيا ةةا كمن ةةافس ل ةةبعؤ

المنظمات)(. )1
 /4علدضجمور -:
وفقاً لنظرية النظم فإن املنظمة تعمل يف ظل نظام مفتةوح تعتمةد فيةه يف احلصةول علةي
مدخال ا علي عدد من املوردين وتقدم خمرجاته إا عدد أخر مةن املةوردين ملنظمةات أخةرى
لةةذلف البةةد هلةةا مةةن أن تبةةو عالقةةات جيةةدة ومسةةتمرة بةةاملوردين حةةا ت ةةمن والءهةةم التةةام هلةةا
السابق ص
/1
. 142جزءً من بيئتها اخلاصة الشيء الذي ي من هلا االسةتمرار والنمةو يف سةوق
يصبحوا
املرجع أن
لدرجة
العمل .
 /5علدنظداا علعدالي -:
تتمي ةةز اجملتمع ةةات احلديث ةةة ب ةالوجود املق ةةدر للنقاب ةةات العمالي ةةة ال ةةع تلع ةةب دوراً مق ةةدراً
وملحوظ ةاً يف العالقةةة بةةني املنظمةةة والعةةاملني فيهةةا مبختلةةف ش ةرائحهم و صصةةا م لدرجةةة أن
أصبح هلذه النقابات قوة سياسةية حمليةة وإقليميةة ودوليةة تةؤثر لةا علةي توجيةه سياسةات الةدول
حن ةةو العمال ةةة ل ةةا فم ةةا بال ةةف باملنظم ةةة الص ةةغرية فف ةةي بع ةةع ال ةةدول ق ةةد ال تس ةةتطيع املنظم ةةة
احلصول علي ما حتتاجه من عمالة إال من خالل املنظمات العمالية الع ترعي شئون العاملني
وكذلف نظراً الختالف مهارات وطبيعة صص العةاملني باملنظمةة فقةد جتةد األخةرية نفسةها
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أمام موقف يتطلب منها التعامل مع العديد من املنظمات اخلاصةة بالعمالةة يف نفةا الوقةت .
لةةذلف تةةب علةةي املنظمةةة أن تعمةةل علةةي حتديةةد وتفعيةةل الوسةةائل املختلفةةة الةةع جتةةذب لةةا
العمالة املاهرة والعمل علي حتديد كيفية مواجهةة مطةالبهم املسةتمرة يف حتسةني األجةور واملنةافع
األخرى .
 /8علعالق وين علبيئ وعلدنظد -:
يت ح من خالل مةا سةبق مةن عناصةر للبيئةة العامةة واخلاصةة أن هنالةف عالقةة تبادليةة
اعتمادية بني البيئة واملنظمة فالتبادل يتم من خالل منهج النظم حيث تأخةذ املنظمةة مةن
البيئة مدخال ا وتقدم إليها خمرجا ا واالعتماد يتم من حقيقة أن نةاح ومنةو املنظمةة يعتمةد
علةةي درجةةة تكيفهةةا مةةع بيئتهةةا العامةةة واخلاصةةة  .فبةةالنظر إا معظةةم العناصةةر السةةابقة نالحة
إهنة ةةا اثة ةةل قية ةةود وحمة ةةددات بيئية ةةة علة ةةي عمة ةةل املنظمة ةةة مثة ةةل الل ة ةوائح والق ة ةوانني األع ة ةراف
االجتماعية االقتصادية والسياسية واجملتمعية املختلفة الع تب أن تراعيها املنظمةة وهةي
ت ةةؤدي عمله ةةا  .ويف نف ةةا الوق ة ةت اث ةةل ه ةةذه العناص ةةر البيئي ةةة فرص ةةة للمنظم ةةة تعم ةةل عل ةةي
االستفادة منها فاملوارد البشرية املاهرة واملصادر املادية اجليدة والعالقة املنفعية مع النقابات
العمالي ةةة ومراع ةةاة العوام ةةل البيئ ةةة املختلف ةةة كله ةةا تعت ةةرب عناص ةةر بيئي ةةة مس ةةاعدة ومس ةةاندة
للمنظمة يف أداء عملها ومنوها واستمرارها .

أخ ة ةرياً فإن ةةه إض ةةافةً مل ةةا س ةةبق يف إط ةةار العالق ةةة ب ةةني البيئ ةةة واملنظم ةةة ن ةةد أن املنظم ةةة تس ةةتمد
شخصيتها وايزها يف األداء من خةالل مةا يسةمي بالثقافةة املشةرتكة – القةيم والعةادات واملعةاين
– يف جمتمع بيئتها (. )1
 /6ثقافة المنظمة
-0تعرقف علثقيا -:
حا ي علثقيا ؟
-علدصلض عل دض ل ثقيا -:
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ةوع كهةذا دون اإلجابةة علةي سةؤال أساسةي هةو مةن أيةن
ليا من السةهل معاجلةة موض ٍ
جةاءت كلمةةة ثقافةةة ومنةةذ مةةع اسةةتخدمت يف اللغةةة العربيةةة  ..؟ إن أول فكةةرة طةةر علةةي بةةال
املةةرء لإلجابةةة علةةي س ةؤ ٍال كهةةذا هةةي الرجةةوع إا قة ٍ
ةاموس مةةا ولكةةن الق ةواميا املوجةةودة بةةني
أيةةدينا ال تةةذكر هةةذه الكلمةةة إال ملامةاً  .فلسةةان العةةرب يقةةول يف اجمللةةد العاشةةر  ( :يقةةال أقة

الشيء – وهو سرعة التعلم  .أبن دريد  :أقفت الشيء و قتا  ،وفي وةديث الهجةرة :

هو غال لقن أق أي و فطنة و كاء  ،والمراد أنا أابت المعرفة بما يحتاج إليا ) .
والعالمة فريد وجدي يقول يف دائرة معارف القرن العشرين ( اجمللةد الثةاين )  ( :أقة
يثق أقافة  ،فطن وو

و ( أق العلم في أسرع مدا ) أي أسرع أخة  ،و ( أقفةا

يثقفا أقفا ) غلبا في الح

 ،و(التثقية ) الحةا

الفطةن  .والقةواميا احلديثةة تقةول :

( أق ة أقافةةة  :ص ةار وا قةةا خفيفةةا  ،وأق ة الكةةال فهمةةا بسةةرعة  ،كمةةا تقةةول العةةرب
للسةةي الحةةاد السةةي المثقة وتقةةول أقفةةت السةةهم اي بريتةةا وجعلتةةا اكثةةر قةةدرة علةةي
النفا ) (. )2

إن جذر كلمة ثقافة هو ث ق ف وهلذا اجلذر معنيان متباينان يف اللغة العربية ع و
ثةقةف قةةال الفةةريوز أبةةادي ثقفةةه أي صةةادفه أو أخةةذه أو ظفةةر بةةه أو أدركةةه واثقفتةةه قُةةيع ا
ولذا املعو جاء قوله تعاا ( فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد لم من خلفهم ) األنفال (اآلية
 ( )57اقتلةةوهم حيةةث ثقفتمةةوهم ) النسةةاء (االيةةة )61والثةةاين ثق ةف يُثقةةف وثقةةف ثقف ةاً
صار حاذقاً خفيفاً فطنةاً ومنةه  :ثقةف الكةالم حذقةه وفهمةه بسةرعة وثقةف الةرمح قومةه وسةواه
1/ Montana and Charnov ، op.cit ،pp. .62 - 64.
وثقف الولد هذبه وعلمه (.)1

 /2نقال عن حممود اخلالدي األصول الفكرية للثقافة اإلسالمية دار الفكر للنشر والتوزيع ( ج 1ت 1عمان  1673ص . 37 – 26

(فإ ا ما رجعنا قليال في مجال ه ا البحث لم نجد أأرا لتلةة الكلمةة فةي لغةة ابةن خلةدون

 ،فقد وردت الكلمة مرتين أو أالأة في المقدمة بيورة أدبية كمفردة لغويةة دون الوقةوو عنةد كلمةة
(( أقافة )) كمفهو  .ولو زدنا في رجوعنةا إلةي مةا قبةل لةة لةم نجةد الكلمةة مسةتعملة فةي العيةر

األموي والعباسي  ،إ ال أأر لها في اللغة األدبيةة أو فةي اللغةة الرسةمية واإلداريةة لة لة العيةر)
.
علدصلض علفكر ل ثقيا :عل عرقف علدروي ل ثقيا :

( )2
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يعةةود أصةةل ومعةةو الثقافةةة يف العلةةوم احلديثةةة إا علةةم االنثروبولوجيةةا فقةةد حةةاول هةةذا
العلم منذ ظهوره معرفة تعدد وتنوع احليةاة االجتماعيةة وكيفيةة أداء اإلنسةان لوظائفةه احلياتيةة
ةع مةنهم املشةكلة الرئيسةية
لذلف جاء اهتمامهم بالثقافة ودورهةا يف ذلةف وقةد اعتربهةا بع ُ
وحجر األساس لكل العلوم االجتماعية (. )3
ويف إطةةار منةةو وتقةةدم احليةةاة املدنيةةة قةةدم علمةةاء علةةم االنثروبولوجيةةا األملةةان يف أواخةةر
القةةرن الثةةامن عشةةر املةةيالدي مفهةةوم وتعريةةف الثقافةةة لإلنسةةانية ومةةن بعةةد ذلةةف قةةام العةةام

 That Complexبتقةد تعريةف الثقافةة إا اللغةة اإلنليزيةة (( Edword B.tyolr
Whole Which Includes Knowledge. Beliefs . Art. Morals
Law. Custom And Any Other Capabilities And (Habits
)Acquired By Man as Member Of Society ))(4

هنالف أي اً العديد من التعاريف نذكرها كالتاا (: )5

 عرفه ةةا كوينس ةةي راي ةةت  :الثقاف ةةة ه ةةي النم ةةو الرتاكم ةةي للتقني ةةات والع ةةادات واملعتق ةةداتلشةةعب مةةن الشةةعوب يعةةيال يف حالةةة االتصةةال املسةةتمر بةةني أف ةراده وينتقةةل هةةذا النمةةو

الرتاكمي إا اجليل الناشي عن طريق اآلباء وعرب العمليات الرتبوية .

 وعرفهةةا مالينوفسةةكي  :الثقافةةة هةةي جهةةاز فعةةال ينتقةةل باإلنسةةان إا وضةةع أف ةةلوضع يواكب املشاكل والطروح اخلاصة الع تواجه اإلنسان يف هةذا اجملتمةع أو ذاك يف
بيئته ويف سياق تلبيته حلاجياته األساسية .
ةذول 37لتقةد جمموعةة متماسةكة
 عرفها قوستان فون غرونيو إن الثقافةة هةي اجلهةد املب /2نقال عن حممود اخلالدي األصول الفكرية للثقافة اإلسالمية دار الفكر للنشر والتوزيع ( ج  1ت  ) 1عمان  1673ص

1/ www.annabaa.org

p.7.

املأزق ا رية الع تواجةه اجملتمعةات البشةرية يف جمةري حيا ةا أي
،Newعلي
اإلجابات
،New Delhi
من bury park
، 1991،
4/ Sonja A.Sackmann ، IBDI ، p 8
هي املواجهة املتكررة مع تلةف الق ةايا اجلذريةة واألساسةية الةع تةتم اإلجابةة عنهةا عةرب
5/ www.annabaa.org
جمموعةةة مةةن الرمةةوز وتشةةكل بةةذلف مركبةاً كليةاً متكامةةل املعةةو متماسةةف الوجةةود قةةابالً
للحياة
3/ Sonja A.Sackmann ، Cultural Knowledge in Organization ، Sage publication ، London

( وقد اختل المترخون والعلمةاء فةي تعرية الثقافةة  ،فعرفهةا كةل
م ةةنهم م ةةن جانة ة تخيي ةةا  ،ف ةةالمترخون ي ةةرون أن الثقاف ةةة تعن ةةي
التة ةراال االجتم ةةاعي  ،وعلم ةةاء األنثربولوجي ةةا يعتب ةةرون الثقاف ةةة ه ةةي
المميز بين المجتمعات البسيطة والمعقدة  ،ويري علماء االجتماع
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ب نهة ةةا المدنية ةةة  ،ومة ةةنهم مة ةةن ية ةةري إن الثقافة ةةة تشة ةةمل المعة ةةارو ،
والعقائد  ،والفنون  ،والقيم  ،والعادات  ،واللغات  ،ويةري خخةرون
أنها ألوان مختلفة من السلوك وأسلوب التفكيةر فةي الحيةاة  .علةي
أن الةةرأي السةةائد هةةو ال ة ي يقةةول ب ة ن الثقافةةة عبةةارة عةةن مجموعةةة
األفكةةار والمثاليةةات والمعتقةةدات والمهةةارات واألدوات واألهةةداو
وطةةر التفكيةةر والعةةادات والمتسسةةات فةةي المجتمةةع  ،والطريقةةة
التةةي يعةةيت بواسةةتطها األفةةراد واأللعةةاب التةةي يلعبةةون  ،واألبطةةال

ال ين يقدسون  ،والموسيقي التي يعزفون  ،والطريقة التي ب طفالهم
وعائالتهم يعتنون) (. )1
هنالف اتفاق تام بني كل التعاريف السابقة علي أن الثقافة هي إنتاج إنساين خيالط
م ةةن خالهل ةةا اإلنس ةةان واجملتم ةةع مبف ةةاهيم وق ةةيم ومعتق ةةدات تص ةةبح يف بع ةةع األحي ةةان أو بع ةةع
اجملتمعات مبثابة عقيدة إكانية وبنفا القدر ند االختالف والتباين يف مفهوم الثقافة ينطلق
مةةن تبةةاين عناصةةرها وتبةةاين جمتمعا ةةا الشةةيء الةةذي يةةنعكا علةةي السةةلوك اإلنسةةاين خاصةةة
وعلي مفهوم ومعو احلياة عامة .
0981إنص 74
الثقا.ف ةةة ه ةةي الق ةةوة الفكري ةةة احلاض ةةرة
عمانةه ،ه ةةو
اجملتمع كدارك ةالفرةنقانأنللنشر وذل ةالتوزيعةص إلي ة
الثقافةال ةيفةذي
الرتبيةه ةوةوم
 /1إبراهيم ناصرإن املف
والبةةارزة الةةع حتةةدد لإلنسةةان مةةن هةةو ومةةاذا يريةةد وكيةةف يصةةل إا مةةا يريةةد يف ظةةل قةةيم
معينة تصبح احلياة فيها مبثابة حمطة عابرة إا حياةٍ أخرى أبدية يسعى اإلنسان للفوز لا .

 -2وائ علثقيا
هنالف جمموعة من اخلصائص تتصف لا الثقافة كما يلي -:
 الثقافة متغرية وتنمو عرب الزمن . الثقافة مكتسبة وتنتقل من ٍجيل ألخر .
 الثقافة مفهومة ويشارك فيها أفراد اجملتمع املعني . إن ثقافة أي اعة تتكون من العديد من العناصر الع تشكل كالً موحداً  .أي أنةه يوجةدميل ألن تعمةل مسةات الثقافةة وأمناطهةا املختلفةة باتسةاق مةع بع ةها وهةو مةا يسةمي بالتكامةل
الثقايف .
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 إن الثقافة ككن أن اارس بطرق عديدة متباينة فةال تتوقةع أن يسةلف يةع أفةراد اجلماعةةطريقةةة واحةةدة أو أن يش ةةاركوا بشة ٍ
ةكل واح ةةد يف حيةةاة اجلماعةةة فالن ةةاس تلةةف وتتب ةةاين
منهم الكبار والصغار ومنهم الرجال والنساء .
 /6الثقافةةة حتةةيط النةةاس مةةن كةةل جانةةب بكةةل مةةا تت ةةمنه مةةن معتقةةدات وقةةيم وقواعةةد وسةةلوك
ومعارف اتلئ لا عقول الناس ولغة يعربون لا عن أنفسهم (. )1

 /3علعالق وين علثقيا وعلمفاجة
الثقافة ليست هي احل ارة ولكنها العنصر اهلام يف عملية البناء احل اري مبقدر مشولية الثقافةة
وتوازهنا واستقرارها وصحة متبنيا ا يرتفع عمود احل ارة وترتسخ أركاهنا يف اجملتمع فاحل ةارة
الراسةةخة دوم ةاً تُبةةو علةةي ثقافةةة صةةحيحة وجامعةةة ومبةةا أن الثقافةةة هةةي الةةركن األساسةةي لبنةةاء

احل ةةارة فةةإن البنيةةان احل ةةاري بعةةد أن يقةةوم يلقةةي بظاللةةه علةةي الثقافةةة حبيةةث ككةةن اعتبةةار
احل ارة القائمة رافداً جديداً من روافد الثقافة املستقبلية وتقوم عالقةة منةو متبةادل بةني الثقافةة
واحل ارة .
هنالةةف مةةن يسةةوى بةةني الثقافةةة واحل ةةارة وتعلهمةةا مفهومةاً واحةةداً ومةةن أشةةهر هةةؤالء تيلةةور يف
القرن املاضي وهنالف من يفرق بينهما إما علي أساس أن الثقافة تشري إا ما هةو عقلةي يف
 116ت.عةو املظةاهر األدبيةة
الثقا-فةة
حني تشري احل ارة إا ما هو مادي أو بالعكا علةي أسةاس أن
 /1بيث ها وآخرون علم االجتماع تر ة دكتور حممد املصطفي دار املريخ للنشر الرياض  1676ص ص 115
والفلسفية والقعلية وعلي سبيل املثةال فةإن املفكةرين االوريبةني يف عصةر النه ةة – وال سةيما
األملان منهم – يقصرون احل ارة علي اإلنةازات التقنيةة واملعرفةة العلميةة املوضةوعية الةع ككةن
أن تقةةاس قياس ةاً كمي ةاً يف حةةني يةةرون أن الثقافةةة تشةةري إا املعرفةةة الذاتيةةة غةةري الوصةةفية ذات
األحكةةام التقوكيةةة كالةةديانات واالعتقةةادات واألخةةالق والفلسةةفة واآلداب والفنةةون واحلقيقةةة
أن الثقافة واحل ارة متداخلتان إا ما دون التساوي ومتمايزتان دون تباعد (. )1
 /4حفةضت علثقيا عل نظيدي -:
يعتةةرب موضةةوع الثقافةةة التنظيميةةة مةةن املواضةةيع احلديثةةة الةةع دخلةةت إا كتةةب اإلدارة
ويعكا هذا املفهةوم املعرفةة واألفكةار والقةيم واملعتقةدات لةدي جمتمة ٍع مةا ويوجةد عةدة
تعاريف هلذا املفهوم فيما يلي بع ها -:
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عرفها ويلسن  Wheelesnبأهنا  :عبارة عن مجموعةة االعتقةادات والتوقعةات والقةيم
التةي يشةترك بهةا أعاةاء التنظةيم الواوةد ويعرفهةا كوسةن  Kossenبأهنةا  :مجموعةة
القيم التي يجلبها أعااء التنظيم الواود ( قادة وعاملين ) من البيئة الخارجية إلي البيئة
الداخليةة لة لة التنظةيم  .كمةا يعرفهةا شةريمربورن  : Shermabornب نهةا نظةا مةن
القةةيم المعتقةةدات يشةةترك بهةةا العةةاملون فةةي التنظةةيم  ،بحيةةث ينمةةو ه ة ا النظةةا ضةةمن
التنظيم الواود

(. )2

مهما تنوعت تعريفات الثقافة التنظيمية فإن يع التعريفات تشرتك بعنصر مهم ومميز
هو القةيم والعةادات والتقاليةد واألعةراف واملعتقةدات وهةي الةع اثةل القاسةم املشةرتك
ب ةةني تل ةةف التعريف ةةات املختلف ةةة وتش ةةري ه ةةذه الق ةةيم إا االجتاه ةةات واملعتق ةةدات واألفك ةةار يف
منظمة معينة وهي الع يلتقةي النةاس حوهلةا كجماعةات والةع تةدفعهم إا العمةل معةاً بغيةة
الوصةةول إا أهةةداف مشةةرتكة فةةالقيم الةةع اتفةةق اجلميةةع عليهةةا تةةب أال يةةتم التعامةةل معهةةا
بوصةةفها جمةةرد برنةةامج أو فلسةةفة لةةإلدارة فقةةط بةةل باعتبارهةةا موقفةاً مةةن احليةةاة أي ةاً وتصةةل

هةذه القةةيم إا األفةراد مةةن خةةالل العالقةات االجتماعيةةة والتفاعةةل املسةةتمر بيةةنهم وصةةوالً إا
االنسجام يف األفكار بني العاملني يف كل املستويات اإلدارية (. )3

1/ www.annabaa.org

 /2نقالً عن موسي املدهون إبراهيم اجلزراوي حتليل السلوك التنظيمي املركز العريب للخدمات الطالبية عمان  1665ص . 367
 /3كيث بالنكارد مايكل أو  .كونور األخالق احلديثة لإلدارة ( اإلدارة بالقيم ) تر ة دكتور عدنان سليمان دار الرضاء للنشر  2111ص ص .65-64
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 /5عنا ر علثقيا عل نظيدي -:
مةةن خةةالل حتليةةل التعريفةةات املختلفةةة للثقافةةة التنظيميةةة ككةةن اسةةتخالص عةةدة عناصةةر خمتلفةةة
للثقافة التنظيمية علي النحو التاا (-: )1
ي /علقيي عل نظيدي -:
ٍ
بشكل عام عبارة عن اتفاقيات مشرتكة بةني أع ةاء التنظةيم االجتمةاعي الواحةد حةول
القيم
مةةا هةةو مرغةةوب أو غةةري مرغةةوب فيةةه أو مةةا هةةو جيةةد أو غةةري جيةةد مهةةم أو غةةري مهةةم

…اخل  .أما القيم التنظيمية فهي الع تعكا أو اثةل القةيم يف مكةان أو بيئةة العمةل حبيةث
تعمةةل هةةذه القةةيم علةةي توجيةةه سةةلوك العةةاملني املختلفةةة ومثةةال هلةةا املسةةاواة بةةني العةةاملني
واحرتام العمل واحرتام العمالء واالهتمام باإلنتاجية واإلنتاج .
يالح ة أن حمةةور القةةيم التنظيميةةة هةةي اإلنسةةان س ةواء كةةان عةةامالً أو إداري ةاً أو عمةةيالً أو
مورداً …أخل لذلف فإن علي القيم التنظيمية يف أي مؤسسة أن حتدد ماذا تريد من الفةرد ؟
وماذا يريد الفرد لنفسه إن الفرد يريد أن يشعر بإنسانيته  .يريد أن حيا بكرامته وذاتيته
وأن له وزناً وقيمه يف هذا الوجود  .يريد أن يشعر أن لوجوده غاية وحلياتةه رسةالة  .وحةا
يشةعر الفةةرد بكةل تلةةف املعةاين البةةد مةن أن تعمةةل كةل مؤسسةةة علةي غةةرس قةيم اإلكةةان أوالً يف
نفةةوس أفرادهةةا لينطلةةق مةةن هةةذا اإلكةةان ثقافةةة تنظيميةةة راسةةخة جتعةةل مةةن العمةةل عبةةادة ومةةن
اإلنتةةاج عقيةةدة ومةةن احةرتام الةةزمن قدسةةية ومةةن التعةةاون والتعاضةةد غايةةة وبةةذلف تسةةتطيع
القيم التنظيمية أن تلعب دورها اإلتايب يف املنظمة (. )2

ب /علدع قصعا عل نظيدي -:
ٍ
بشكل عام عبارة عن أفكار مشرتكة متعلقة بطبيعةة الفةرد وحياتةه االجتماعيةة أمةا
املعتقدات
املعتقةةدات التنظيميةةة فهةةي عبةةارة عةةن أفكةةار مشةةرتكة حةةول طبيعةةة العمةةل واحليةةاة االجتماعيةةة
يف بيئةةة العمةةل وكيفيةةة إنةةاز العمةةل واملهةةام التنظيميةةة ومثةةال لةةذلف العمةةل اجلمةةاعي
واملشاركة يف ا اذ القرارات وأمهية العمل (. )3
فاملنظمة الع تسةعي لتحقيةق قةيم النجةاح تةب عليهةا أن ترسةخ يف عقليةة أفرادهةا أوالً
االعتقاد الراسخ بأمهية العمل وإن العمل كثل قيمة إتابية وإن السةعادة يف الةدنيا واآلخةرة
موقوفة علةي العمةل وبلةوغ املراتةب العليةا لةيا بةالتمو وإمنةا بالعمةل ولةيا أي عمةل إمنةا
 /1موسي املدهون إبراهيم اجلزراوي مرجع سبق ذكره ص .411
 /2يوسف القرضاوي اإلكان واحلياة دار املعرفة الدار البي اء ب ت
 /3موسي املدهون إبراهيم اجلزراوي مرجع سابق ص .411

ص .61
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العمل الصاحل الذي حيقق اخلري للفرد ولامة عاء  .كةذلف تةب علةي املنظمةة أن تغةرس يف
نفة ةةوس أفرادهة ةةا أمهية ةةة قيمة ةةة التعة ةةاون والعمة ةةل اجلمة ةةاعي

( )1

( كة ةةل فة ةةرد بة ةةالطبع محة ةةدود

باستعداداتا الفرضية  ،وةروفا العمليةة ال يتةوخى بالعبةادة إالّ مجالةا  ،وال يبلة إالّ مةدا
 ،ولكةةن معنةةي عبةةادة ام معنةةي كلةةي  ،ولةةئن أخ ة منةةا كةةل فةةرد مةةا تيسةةر فةةإن الم خ ة

المختلفة لجملة األفراد تتوارد وتى تتكامل في إطار المجتمع فتسلط خأار اإليمان فةي
كل زوايا الحياة البشرية ) (. )2
كذلف أهداف املنظمة العامة لن تتحقق إال بتحقيق األهداف الفرعية لكةل وظيفةة
وتلف يتوقف حتقيقهةا علةي التعةاون والتكامةل الةوظيفي وهنةا يةأيت دور الثقافةة التنظيميةة الةع
تعمل علي اإلكان بذلف ليصبح عقيدة راسخة يف أذهان كل أفراد املنظمة .
 /ع عرع عل نظيدي :
األعةراف بشة ٍ
ةكل عةةام عبةةارة عةةن معةةايري غةةري مكتوبةةة يلتةةزم لةةا العةةاملون يف التنظةةيم العتقةةادهم
بأهنةةا صةةحيحة وضةةرورية هلةةم بغةةع النظةةر عةةن فائةةد ا أو غةةري فائةةد ا أو فاعليتهةةا أو غةةري

فاعليتهةةا  .أمةةا األعةراف التنظيميةةة فهةةي معةةايري يلتةةزم لةةا العةةاملون يف التنظةةيم علةةي اعتبةةار أهنةةا
معايري مفيدة للتنظيم وبيئة العمل (. )3
فكل منظمة كما يقول ناصر املدهون ( تسعي الن يكةون لهةا
أعرافه ةةا التنظيمي ةةة الخاص ةةة الت ةةي تميزه ةةا ع ةةن غيره ةةا م ةةن
المنظمةةات  ،والتعاضةةد بقيمهةةا وأفكارهةةا وأنمةةاذ س ةةلوكها
هةةي التةةي تكةةون اإلطةةار العةةا له ة األعةةراو وتةةى تيةةب
سةةلوكا تنظيمي ةا تربوي ةا تشةةكل اإلنسةةان الجديةةد القةةاد إلةةي
مجتمع المنظمة لييب جةزء صةالحا يعةيت مةع الجماعةة ،
ويتفاعةةةل معهةةةا  ،لة ة لة يمكننةةةا أن نعلة ةةل عل ةةي األع ةةراو

التنظيمية ب نها عبارة عن بيئة أقافية أوجدها اإلنسان بنفسا
ولنفسا  ،و لة ليتميز عن اآلخرين ) (. )4
 /1يوسف القرضاوي مرجع سابق ص . 311
 /2حسن الرتايب اإلكان وأثرة يف حياة اإلنسان دار العصر احلديث الطبعة الثانية القاهرة  1674ص . 67
 /3موسي املدهون إبراهيم اجلزراوي مرجع سابق ص . 411
 /4إبراهيم ناصر مرجع سابق ص . 42
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م /عل ضقعاا عل نظيدي -:
اث ةةل التوقع ةةات التنظيمي ةةة بالتعاق ةةد الس ةةيكولوجي غ ةةري املكت ةةوب وال ةةذي يع ةةو جمموع ةةة م ةةن
التوقعةةات حيةةددها أو يتوقعهةةا الفةةرد أو املنظمةةة كةةل منهمةةا مةةن األخةةر خةةالل عمةةل الفةةرد يف
املنظم ةةة  .مث ةةال ذل ةةف توقع ةةات ال ةةزمالء اآلخة ةرين واملتمثل ةةة يف التق ةةدير واالحة ةرتام املتب ةةادل
وتة ةةوفري بيئة ةةة تنظيمية ةةة ومنة ةةاخ تنظيمة ةةي يسة ةةاعد وية ةةدعم احتياجة ةةات الفة ةةرد العامة ةةل النفسة ةةية
واالجتماعية واالقتصادية (. )1
فاملنظمة عندما تلجأ إا اختيار أفرادها تةارهم وفقةاً ملواصةفات القةوة واألمانةة يف أداء املهمةة
املنةات لةةم لةةذلف تتبةةع سلسةةلة مةةن اإلجةراءات حةا تسةةتطيع ذلةةف ومةةن هنةةا تصةةبح ثقافةةة
القةوة واألمانةةة هةةي الةةع مبوجبهةةا يةةتم اختيةار األفةراد ويف مقابةةل ذلةةف تسةةود يف املنظمةةة ثقافةةة
تنظيمية اثل تطلعات وأشواق للمنظمة يف أفرادهةا مثةل البةذل والت ةحية لتحقيةق األهةداف
وحماربةةة األنانيةةة وحةةب الةةذات واإلخةةالص والوفةةاء يف العمةةل علةةي أن يتوقةةع األف ةراد مةةن
منظمةةتهم أن تكةةافئهم مكافةةأة معنويةةة قبةةل املاديةةة وتص ةبح مصةةدر خةةري وملجةةأ إلةةيهم عنةةد
احلاجةةة وأن يسةةود يف جمتمةةع منظمتةةه اخللةةق يف العالقةةات االجتماعيةةة مةةن ر ةةة ومشةةاعر
نبيلة وإعانة ا تاج ونصرة املظلوم والعدل واملساواة بني اجلميع (. )2

و/ي دي علثقيا عل نظيدي -:
تنبع أمهية الثقافة التنظيمية من أهنا تؤدي عدة وظائف مهمة للمنشأة تتمثل يف (-: )3
أوالً  :توجد الثقافة اإلحساس بالذاتية واهلوية للعاملني :
فالثقافة ةةة توضة ةةح للعة ةةاملني معرفة ةةة تامة ةةة باملنظمة ةةة وأهة ةةدافها ودور كة ةةل مة ةةنهم يف حتقية ةةق هة ةةذه
األهداف الشيء الذي يولد الشعور واإلحساس باالنتماء القوي للمنظمة .
ثانياً  :تساعد الثقافة يف إتاد االلتزام بني العاملني بشيء أكثر أمهية من أنفسهم :
الثقافةةة تغةةرس يف النفةةوس مبةةدأ اإلخةةالص واالجتهةةاد يف العمةةل وأداء الواجبةةات قبةةل املطالبةةة
باحلقوق.
ثالثاً  :تدعم الثقافة استقرار املنشأة كنظام اجتماعي :
بإشةعار أفةراد املنظمةةة باالنتمةةاء إليهةةا وبةةث روح العمةل اجلمةةاعي الشةةيء الةةذي يولةةد الوحةةدة
والتوحد يف األفكار والسلوك وجتنب الصراع .
 /1موسي املدهون إبراهيم اجلزراوي مرجع سابق ص . 411
 /2يوسف القرضاوي مرجع سابق ص . 256
3/ Patricia Buhlet Management skills alpha apauson education company U S A 2001 p 246.
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رابعاً  :تعمل الثقافة كإطار مرجعي للعاملني الستخدامه أو االستعانة به إلعطاء معو لنشاطات
املنشأة وأي اً استخدامه كمرشد للسلوك املالئم :
وذلف ألن الثقافة هي املرآة العاكسة ألهداف ونشاطات املنشأة من جهة ومن ٍ
جهة أخرى كثل
عنصر القيم فيها املصدر األساسي للسلوك اإلنساين يف املنظمة .
خامساً  :الثقافة التنظيمية تعتةرب الةنفا اإلنسةانية حمةور عملهةا وحمةور نشةاطها لةذلف تعمةل علةي
تربيتها و ذيبها بف ائل األخالق ومكارمها:
وذل ةةف ألن الق ةةيم واملعتق ةةدات اإلكاني ةةة تعت ةةرب ج ةةوهر أساس ةةي ك ةةذلف ب ةةدعو ا إا اإلنس ةةان ب ةةأن
يتحلى باخللق الكر والقيم النبيلة كالشجاعة واألمانة واإلخالص والت حية وغريها()1
 /7السلوك اإلنساني في المنظمة

حفةضت علا ضك عحنااني :
يوالن  :نظرة تا ي ي ل ا ضك عحنااني :

لقد خلق اهلل سبحانه وتعةاا اإلنسةان ليكةون خليفتةه يف األرض مةن أجةل غايةة سةامية هةي عبادتةه
وتعظيم شأنه ومن أجل ذلف سخر له كل ما يف األرض من خملوقات و ادات وغريها وعرف
املةةؤمن أنةةه م خيلةةق يف هةةذه احليةةاة عبث ةاً وم يةةرتك سةةدي فبعةةث إليةةه اهلل رسةةله بالبينةةات هةةداةً
ومعلمني مبشرين ومنذرين ليهدي الناس إا احلق ويستبينوا معام الطريق .
(( وإذ قال ربف للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قةالوا أجتعةل فيهةا مةن يُفسةد فيهةا ويسةفف
الةةدماء وحنةةن نسةةبح حبمةةدك ونقةةدس لةةف قةةال إين اعلةةم مةةا ال تعلمةةون وعلةم آدم األمسةةاء كلهةةا
عرضهم علي املالئكة فقال أنبئوين بأمساء هةؤالء إن كنةتم صةادقني )) (سةورة البقةرة اآليةات )31-31
(( وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليا آيب واستكرب وكان من الكةافرين وقلنةا ية دم
اسكن أنت وزوجف اجلنة وُكال منها رغداً حيث شئتما وال تقربا هةذه الشةجرة فتكونةا مةن الظةاملني
)) (سورة البقرة اآليات .)35-34
من اآليات السابقة إن أبرز إيحاءات قيةة سةيدنا خد – كمةا وردت فةي سةورة البقةرة – هةي القيمةة
الكبةةرت التةةي يعطيهةةا التيةةور اإلسةةالمي لرنسةةان ولةةدور فةةي األرظ  ،المكانةةة فةةي نظةةا الوجةةود ،
وللقيم التي يوزن بها  ،أم لحقيقة ارتباطةا بعهةد ام  ،ووقيقةة هة ا العهةد الة ي قامةت خالفتةا علةي
أساسةا ..وتبةةدي تلةةة القيمةة الكبةةرت التةةي يعطيهةا التيةةور اإلسةةالمي لرنسةان فةةي اإلعةةالن العلةةوي
الجليةةل فةةي الم ة األعلةةى الك ةريم  ،انةةا مخلةةو ليكةةون خليفتةةا فةةي األرظ  ،كمةةا تبةةدي فةةي أمةةر

المالئكة بالسجود لا  ،وفي طرد إبليس ال ي استكبر وأبي  ،وفي رعاية ام لا أوال وأخيرا (. )2
 /1حممد الغزاا خلق املسلم دار القلم دمشق  2111ص . 21
 /2سيد قطب يف ظالل القرآن دار الشروق اجمللد األول القاهرة ص . 61
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لق ةةد وج ةةد اإلنس ةةان يف ه ةةذه األرض ليك ةةون عزية ةزاً وكرك ةاً بع ةةزة إكان ةةه برب ةةه ودلة ةيالً لآلخة ةرين
بتمسةةكه بعبادتةةه وقويةاً بةةااللتزام بواجباتةةه اإلكانيةةة وبةةذلف يصةةبح اإلنسةةان أكةةرم خملوقةةات
اهلل يف األرض يستحق أن تسجد له مالئكتةه تعظيمةاً لةه ورفعةةً لشةأنه ال لش ٍ
ةيء سةواء أنةه
عةرف أن لةةه ربةاً هةو الةةذي خلقةةه فسةواه وكرمةةه وف ةةله وجعلةه يف األرض خليفتةةه وكفةةل لةةه
رزقه وسخر له ما يف السماوات وما يف األرض يعاً .
ومةن هةذه النظةرة لإلنسةةان تنبثةق لةة اعتبةارات ذات قيمةةة كبةرية يف عةام التصةور ويف عةةام
الواقع علي السةواء وأول اعتبةار مةن هةذه االعتبةارات هةو أن اإلنسةان سةيد هةذه األرض
ومةةن أجلةةه خلةةق كةةل شةيء فهةةو إذاً أعةةز وأكةةرم وأغلةةي مةةن كةةل شةيء مةةادي  ..ال تةةوز أن
يتعدى علي أي مقوم من مقومات إنسانيته الكركة وال أن ةدر قيمةة مةن قيمةه لقةاء حتقيةق
أي كسةةب مةةادي أو إنتةةاج ش ةيء مةةادي أو تكثةةري عنصةةر مةةادي فهةةذه املاديةةات كلهةةا
خملوقةةة مةةن أجلةةه  .واالعتبةةار الثةةاين هةةو أن دور اإلنسةةان يف األرض هةةو الةةدور األول  .فهةةو
الذي يغري ويبدل أشكاهلا ويف ارتباطا ا وهو الذي يقود اجتاها ا وخربا ا(. )1

ثانيان  :علنظرة علع دي علمصقث ل ا ضك عحنااني :
م ة ةةع تزاي ة ةةد املنافس ة ةةة العاملي ة ةةة واش ة ةةتداد الصة ة ةراع عل ة ةةي األسة ة ةواق وتس ة ةةارع مع ة ةةدالت التنمي ة ةةة
واالبتك ةةارات التنظيمي ةةة والتس ةةويقية ب ةةرز اهتم ةةام واض ةةح عل ةةي دراس ةةة أن ةةح الس ةةبل الكفيل ةةة
بتحسةةني فعاليةةة وكفةةاءة املنظمةةات وزيةةادة قةةدر ا التنافسةةية فقةةد اتفقةةت يةةع اآلراء علةةي
أمهيةةة عنصةةر معةةني يعتةةرب هةةو األسةةاس يف نةةاح أو فشةةل منظمةةة األعمةةال ذلةةف العنصةةر هةةو
اإلنسان باعتباره القاسةم املشةرتك يف جمةاالت العمةل باملنظمةة لةذلف بةرز االهتمةام والعنايةة
باملورد البشري وتنميته كأساس يف تطوير املنظمة ذا ا (. )2
( السةةلوك اإلنسةةاني هةةو مةةا ييةةدر مةةن اإلنسةةان مةةن تيةةرفات وأفعةةال يكةةون لهةةا

ت أيرها علي اتجاهات العمل  ،ونتائجا  ،وعلي قدرة المنظمة التنافسية )

 /1املرجع السابق

ص . 61

 /2علي السلمي إدارة السلوك اإلنساين دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة  1667ص . 11
 /3املرجع السابق ص . 11

( )3

.
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تعرقفياا علدصجا علدروي ل ا ضك عحنااني :
هنالف العديد من التعريفات للسلوك اإلنساين أو السلوك التنظيمي يف املدرسة الغربية نتعرض
هلا من خالل اآليت (: )1
 عرفهةةا سةةيزالقي وواالس  Szilagyi & Wallaceهةةو االهتمةةام بدراسةةة سةةلوكالعاملني بالوحدات التنظيمية املختلفة واجتاها م وميوهلم وأدائهم .
 يعتقةةد  Mitchellإن جمةةال السةةلوك التنظيمةةي يُغطةةي جةةانبني مهةةا أسةةباب السةةلوكاإلنساين كإفراد و اعات وكيفيةة اسةتخدام هةذه املعلومةات ملسةاعدة األفةراد علةي إن يصةبحوا
أكثر فاعلية ورضاءً يف جمال العمل .
 عرف  Schermerhornوآخرون السلوك التنظيمةي بأنةه جمموعةة معةارف اسةتخدمهااملةةديرون مةةن اجةةل إنةةاز املهةةام التنظيميةةة وا افظةةة علةةي امل ةوارد البش ةرية واسةةتثمارها بالطريقةةة
املناسبة كما عرفه أي ا بأنه دراسة األفراد واجلماعات يف التنظيم .
 عرف ةةه  Robbinsبأن ةةه العل ةةم ال ةةذي يبح ةةث يف الت ةةأثري ال ةةذي ُحيدث ةةه األفة ةراد واجلماع ةةاتواهليكةل التنظيمةي علةي سةلوك العةاملني  .حيةةث إن هةذا العلةم يسةتفيد منةه املةديرون يف تفهةةم
سلوك العاملني ومن إدارا م حا يزيد من الفعالية التنظيمية .
 عرف ةةه  Bowditchبأن ةةه فه ةةم العملي ةةات اإلداري ةةة ال ةةع تت ةةمن األدوار وأمن ةةات الس ةةلوكواملهارات ال رورية الالزمة لةاداء اإلداري الفعةال حيةث تتمثةل بعةع املهةارات السةلوكية يف
التواص ةةل م ةةع ال ةةزمالء واملس ةةاعدين والرؤس ةةاء واحلص ةةول عل ةةي املعلوم ةةات واملش ةةاركة فيه ةةا وإدارة
االجتماعات وتوزيع املوارد علي اعات العمل وإدارة الصراعات التنظيمية .
 عرفه  Davisبأنه دراسة وتطبيةق املعةارف اخلاصةة بالسةلوك اإلنسةاين يف التنظةيم والةع هلةاعالقة بأنظمته الفرعية مثل اهليكل التنظيمةي والتقنيةات والنظةام االجتمةاعي اخلةارجي حيةث
إن اهلةةدف مةةن دراسةةة السةةلوك التنظيمةةي هةةو حتسةةني العالقةةة بةةني العةةاملني واهليكةةل التنظيمةةي
والتكنولوجيا والنظام االجتماعي اخلارجي لتحقيق نتائج إنسانية أف ل .
 عرفةه  Fred Luthansبأنةه املوضةوع الةذي يهةتم مباشةرًة بفهةم السةلوك اإلنسةاين يفالتنظيم والتنبؤ به وتوجيهه .
 /1موسي املدهون إبراهيم اجلزراوي مرجع سابق ص ص . 37-36
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علنظرقاا علدروي : Western Theories
إن التطةةور العملةةي للسةةلوك التنظيمةةي م يظهةةر يف العةةام الغةةريب إال يف بدايةةة القةةرن العش ةرين
وفيمةةا يلةةي منةةاذج النظريةةات الغربيةةة الةةع حاولةةت تفسةةري السةةلوك اإلنسةةاين منةةذ العشةرينات إا
اآلن وهي كالتاا (:)1
املدرسة الكالسيكية مدرسة العالقات اإلنسانية املدرسة السلوكية و مدرسة النظم .
يوالن  :علدصجا علكالايكي : The Classical School
ويُقصد لا النظرية القدكة الةع تُفسةر السةلوك اإلنسةاين وبةاختالف مناذجهةا فإهنةا افرتضةت أن
األف ةراد ُكس ةةاا وغ ةةري ق ةةادرين عل ةةي تنظ ةةيم و ط ةةيط العم ةةل وغ ةةري عقالني ةةني وأهن ةةم انفع ةةاليني
ولذلف فإهنم غري قادرين علي أداء أعماهلم بصورة سليمة وفعالة ومن هنةا بةدأت افرتاضةات
هذه النماذج الكالسيكية تؤمن ب رورة فرض منوذج رشيد عقالين وقوي علي العاملني وذلةف
للسيطرة والتحكم يف السلوك داخل املنظمات .
وتشمل النظرية الكالسيكية علي ثالثة اجتاهات فكرية هي :
أ /نظرية اإلدارة العلمية .
ب /نظرية املبادئ اإلدارية .
ج /نظرية البريوقراطية .

ي /نظرق عحمعجة علع دي : Scientific Management Theory
إن أصةةحاب هةةذه النظريةةة هةةم أول مةةن فكةةروا علمي ةاً يف تفسةةري سةةلوك العامةةل يف املنظمةةة ويف
كيفيةة حفةةزه مةةن أجةةل مزيةةد مةةن العطةةاء والبةةذل ولكةةن مةةنطلقهم م يكةةن البحةةث يف حتسةةني

أحوال الفرد االجتماعية وزيادة راتبه وتوفري حريته الفرديةة ودكقراطيةة اإلدارة يف املنظمةة وإمنةا
كةةان مةةنطلقهم مناقشةةة مشةةاكل اإلنتاجيةةة وكيفيةةة رفةةع إنتاجيةةة الفةةرد العامةةل لكةةي تزدهةةر يف
النهاية األيدلوجية الرأمسالية الع تعتمد علي زيادة اإلنتاج مع قلة التكلفة كمعيار لنجاحها .
ولقةد تبلةورت فلسةفة اإلدارة العلميةة يف كتةاب فردريةف تيلةر  Fredrick Taylorبعنةوان
(مبادئ اإلدارة العملية) كالتاا :
 /1حممود سليمان العميان مرجع سابق ص ص . 51 -37
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 /1أن يةةتم تنظةةيم العمةةل يف املنظمةةة بةةني اإلدارة والعمةةال وت ةةطلع اإلدارة مبهةةام الوظةةائف
اإلدارية مةن طةيط وتنظةيم وتوجيةه ورقابةة ومةن أجةور وتعيةني اإلفةراد ن وتةدريبهم  ...اخل
بينما ي طلع العمال بأداء وتنفيذ املهام املوكلة هلم .
 /2وجةود طريقةة ُمثلةي للعمةل  One best way of doing the workويتعةني
علي اإلدارة اكتشاف تلف الطريقة وتعليمها للعاملني إلتباعها يف أداء مهامهم وأعماهلم .
 /3جتزئة وظيفة الفرد إا أجزاء صغرية وضرورة معرفة أنسب الطرق ألداء كل مهمة .
 /4أن يتم اختيار الفرد للعمل يف املنظمة بطريقة تناسب العمةل مبعةو تطبيةق قاعةدة (وضةع
الشخص املناسب يف املكان املناسب) .
 /5إن الفةةرد العامةةل خملةةوق رشةةيد واقتصةةادي مبعةةو أمهيةةة احل ةوافز املاديةةة للفةةرد وككةةن دفعةةه
لةةاداء مةةن خالهلةةا ولكةةي يصةةل إا أقصةةي إنتاجيتةه يصةةبح لزامةاً علةةي اإلدارة أن تزيةةد أجةةره
كلما زادت إنتاجيته .
 /6إن الفرد العامل ال يهتم بأهداف املنظمةة الةع يعمةل فيهةا وإمنةا ينحصةر كةل اهتمامةه يف
كفاية حاجته الفسيولوجية املادية .
 /7إن الفرد حيتاج إا التدريب لتحسةني مسةتوي عملةه ورفةع إنتاجيتةه وحيتةاج إا اإلشةراف
الدقيق املباشر حا ال يتهرب من العمل أو يُبطئ فيه .
وحسة ةةن االختية ةةار
اخلالصة ةةة إن اإلدارة العلمية ةةة ركة ةةزت علة ةةي ضة ةةرورة التخصة ةةص يف العمة ةةل ُ
والتدريب للعاملني وانه ككن السيطرة علي سلوك األفراد داخل أعمةاهلم مةن خةالل تصةميم
مثاا موحد للوظائف وألداء العمل ومن خالل احلوافز املادية .
ب /نظرق علدبامئ عحمعجق : Administrative Principles Theory
من أشهر روادهةا هنةري فةايول  Henry Fayolوتفةرتض هةذه النظريةة أن السةيطرة علةي
السلوك اإلنساين تتأيت من خالل وضع ضوابط حمددة لاداء ومن خةالل العمليةة اإلداريةة مةن
طيط وتنظيم وتوجيه ورقابة .
لقد وضع فايول أربعة عشر مبدأً ككن من خالهلا االضطالع بأنشطة اإلدارة وهي :
 /1تقسيم العمل . Division of Work
 /2السلطة واملسئولية . Authority & Responsibility
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 /3النظام . Discipline
 /4وحدة األمر . Unity of Command
 /5وحدة التوجيه . Unity of Direction
Subordination
of
 /6خ ة ةةوع املص ة ةةلحة الشخص ة ةةية للمص ة ةةلحة العام ة ةةة
. Individual to General Interest
 /7مبدأ املكافأ والتعويع . Remuneration of Personnel
 /7املركزية . Centralization
 /6تدرج السلطة . Scalar Chain
 /11الرتتيب . Order
 /11املساواة يف املعاملة . Equity
 /12االستقرار الوظيفي . Stability of Tenture of Personnel
 /13املبأداة . Initiative
 /14روح الفريق . Sprit of Group
 /نظرق علبيروقرع ي : Bureaucratic of Theory
يفرتض النمةوذج البريوقراطةي أن االعتبةارات املوضةوعية العقالنيةة غةري متةوفرة يف أداء العمةل ممةا
تع ةةل االعتب ةةارات الشخص ةةية ه ةةي الس ةةائدة وق ةةد أنعك ةةا ذل ةةف عل ةةي كيفي ةةة الس ةةيطرة عل ةةي
السةةلوك اإلنسةةاين حيةةث يةةتم ذلةةف مةةن خةةالل وجةةود نظةةام صةةارم للقواعةةد واإلجةراءات وقةةد
عاجل عام االجتماع األملاين ماكا فيرب  Max Weberالنظرية البريوقراطية كنظام عقالين
تتناسةةب مةةع اجملتمةةع الصةةناعي يف العةةام الغةةريب مةةن خةةالل إثباتةةه لةةبعع اخلصةةائص األساسةةية
للنظةةام البريوقراط ةةي يف املنظم ةةات املدني ةةة والعس ةةكرية والدينيةةة والص ةةناعية ال ةةع حيتويه ةةا اجملتم ةةع
الغريب والع ال غو ألي منظمة عنها وهذه اخلصائص هي :
 /1صص وتقسيم العمل أساس األداء الناجح لاعمال والوظائف .
 /2التسلسل الرئاسي ضروري لتحديد العالقات بني الرؤساء ومرؤوسيهم .
 /3سيطرة األنظمة والقواعد املكتوبة لتحديد واجبات العاملني وحقوقهم .
 /4وجود نظام لإلجراءات لتحديد أسلوب التصرف يف ظروف العمل املختلفة .
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 /5الصةةلة بةةني األفةراد رمسيةةة وغةةري شخصةةية وتعتمةةد علةةي مةةا حتةةدده القةوانني واللةوائح ل ةةمان
املوضوعية يف التعامل .
 /6اختيار العاملني وترقيتهم تعتمد علي اجلدارة الفنية العمل .
ثانيان حصجا علعالقياا عحنااني :
مةةن روادهةةا التةةون مةةايو  Elton Mayoولقةةد جةةاءت كةةرد فعةةل لنظريةةة اإلدارة العلميةةة
وتفرتض مدرسة العالقات اإلنسانية بأن اإلنسان خملوق اجتمةاعي يسةعى إا عالقةات أف ةل
مع اآلخرين وأن أف ةل مسةة هةي التعةاون ولةيا التنةافا وبنةاءً عليةه انعكةا ذلةف علةي كيفيةة
تفسري السلوك اإلنساين والتنبؤ بةه والةتحكم فيةه فةالفرد يف املنظمةة يتفاعةل مةع اجملموعةة الةع
يعمل معها ويتأثر يف سلوكه ب رائها ومعتقدا ا وإن شعور الفرد بانتمائه للجماعة حيفزه للبةذل
والعطاء وأن إشباع حاجاته االجتماعية هو األساس يف حتفيزه للعمل.
كذلف دعت هذه املدرسة إا :
 اع ةرتاف اإلدارة باجلماعةةات الصةةغرية داخةةل املؤسسةةة وحتسةةني أسةةاليب القيةةادة لةةدياملشرفني .
 التعاطف بصورة أف ل مع العاملني واالهتمام لم كشركاء يف العمل ال أجراء . أوضحت النظرية كذلف أن للعاملني أهدافاً وتطلعات قد تلف عن أهداف املنظمةةوق ة ةةد تتع ة ةةارض معه ة ةةا ل ة ةةذلف يص ة ةةبح لزام ة ةةا عل ة ةةي اإلدارة أن تن ة ةةاقال ه ة ةةذه األه ة ةةداف
والتطلع ةةات م ةةع الع ةةاملني وأن تس ةةعي إا حتقيقه ةةا ع ةةن طري ةةق تف ةةويع بع ةةع الس ةةلطة
للعة ةةاملني وإش ة ةراكهم يف ا ةةاذ الق ة ةرارات الة ةةع مهة ةةم الش ة ةيء الة ةةذي يُشة ةةعر العة ةةاملني
بإنسانيتهم وكرامتهم وبالتاا مزيد من اإلنتاج والعطاء .

ثالثان علدصجا علا ضكي : The Behavioral Theory
بينمةةا رك ةزت نظريةةات العالقةةات اإلنسةةانية علةةي االهتمةةام مبشةةاعر النةةاس لدرجةةة املبالغةةة فةةإن
النظريةات احلديثةة حتةاول أن تعطةي تفسةريات واقعيةةة مةع االعةرتاف باجلوانةب اإلتابيةة والسةةلبية
لك ةةل م ةةن س ةةلوك اإلدارة واألفة ةراد ح ةةا ككنه ةةا اس ةةتخدام ك ةةل الطاق ةةات الس ةةلوكية لافة ةراد يف
أعمةةاهلم ومةةن رواد هةةذه النظريةةة كةريا ارجةةر س دوجةةالس مكريغةةر ورنسةةا ليكةةرت
وابراهام ماسلو وفردريف هرزبرغ الذين أسسوا نظريا م حنو الفرد العامل علي أنه :
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 /1ليا سلبياً بطبعه وال يكره العمل بل حيبه ألنه مصدر رضاء نفسي له .
 /2لديه القدرة علي حتمل املسئولية ويسعى إليها .
 /3لدية ةةه قة ةةدر مة ةةن احلمة ةةاس والدافعية ةةة الذاتية ةةة للعمة ةةل واألداء املمية ةةز وككة ةةن للمنظمة ةةات
االستفادة من هذه الرغبة يف العمل واإلناز وذلف بتوفري أعمال وظروف مواتية .
 /4يسعى أن يكون ناضجاً وناجحاً يف عمله ويربز طاقاته لكي يشعر بالكمال والنجاح .
 /5يرغب يف االستغاللية بالعمل ويكره الرقابة الكثيفة واملباشرة من جانةب الرؤسةاء واملشةرفني
.
 /6يسعى لتحقيق تقابل وااثل بني أهدافه الشخصية وأهداف املنظمة الع يعمل لا .
 /7لديه حاجات ماديةة وغةري ماديةة فةالبعع تُسةيطر عليةه احلاجةات املاديةة والةبعع األخةر
تُسيطر عليه احلاجات الغري مادية ( املعنوية واالجتماعية والنفسية ) .
جعوعان حصجا علنظي : The Systems School of Management
تُعت ةةرب ه ةةذه النظري ةةة م ةةن أح ةةدث النظري ةةات يف ع ةةام اإلدارة وق ةةد اس ةةتمدت ه ةةذه النظري ةةة م ةةن
كتابةةات علمةةاء االجتمةةاع وتتميةةز بتأكيةةدها علةةي اعتبةةار النظةةام أدق وحةةدة ككةةن أن تكةةون
إطاراً علميةاً للدراسةة املوضةوعية فةاجملتمع هةو وحةدة أو نظةام عةام General System
يتكون مةن وحةدات أصةغر  Sub-Systemsتكةون كةل وحةدة منهةا نظامةاً بةذا ا وهةذه
هةةي األنظمةةة السياسةةية واالجتماعيةةة واإلداريةةة لةةذلف فةةأن الدراسةةة التحليليةةة لواقةةع املنظمةةة
يتناول وفقاً لنظرية النظم العناصر األساسية التالية :
 /1املدخالت  Inputتشمل دراسة كافة اإلمكانيات والطاقةات الةع تةدخل املنظمةة مةن
البيئة االجتماعية والسياسية اخلارجية .
 /2العملية اإلدارية  Processوتعو جمموعة النشاطات الع تتم داخل املنظمةة مةن طةيط
وتنفيذ وا اذ للقرارات وتعامل األفراد لتحويل املدخالت إا خمرجات .
 /3املخرجةات  Outputتشةمل دراسةةة كافةةة مةا خيةةرج مةن املنظمةةة مةن منجةزات تتمثةةل يف
السلع املنتجة أو اخلدمات املقدمة علي اختالفها جملتمع املستهلكني .
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 /4التغذي ةةة العكسة ةةية  Feedbackوتعة ةةو كافة ةةة عملية ةةة االتصة ةةال الرتاجعة ةةي املتبة ةةادل بة ةةني
املخرجةةات والبيئةةة اخلارجيةةة ومةةا ُحتدثةةه فيهةةا مةةن آثةةار إتابيةةة أو سةةلبية ُحتةةدد وتُكيةةف حجةةم
ونوعية املدخالت .
علعضعحهلل علدمصمة لا ضك عحناار :
ككن إ ال هذه العوامل يف اآليت :

 /1علعضعحييهلل علنفاييي  :وتشةةمل اإلدراك والتفكةةري والةةدوافع واالجتاهةةات واخلةربات
والتعلم وتكوين الشخصية .

 /2علعضعحي ييهلل عالا داعي ي ي  :وتشة ةةمل عالقة ةةات التفاعة ةةل االجتمة ةةاعي وأثة ةةر اجلماعة ةةات
وضغوت البيئة االجتماعية .

 /3علعضعحهلل علمفاجق  :وتشمل تأثري العرف والعادات والتقاليد والقيم السائدة يف اجملتمع.
 /4علعضعحي ي ييهلل عل نظيدي ي ي ي  :وتشة ة ةةمل أسة ة ةةا توزية ة ةةع العمة ة ةةل وحتدية ة ةةد االختصاصة ة ةةات
والس ةةلطات واملس ةةئوليات ونظ ةةم اإلش ةراف والقي ةةادة ونظ ةةم احل ةوافز وف ةةرص التق ةةدم
والرتقي يف العمل ودرجة احلرية املسموح لا للشخص يف ا اذ القرارات .

ٍ
بشكل عام (.)1
 /5علعضعحهلل عالق وامق  :وتركز يف ق ايا الرواتب واملكاف ت املادية
علا ضك عحنااني نظات حف ضح :
وفقاً ملةنهج الةنظم ككةن اعتبةار السةلوك اإلنسةاين نظةام مفتةوح علةي البيئةة يةؤثر فيهةا ويتةأثر لةا
الشكل التاا يوضح السلوك اإلنساين كنظام مفتوح علي البيئة :

 /1علي السلمي تطوير الفكر التنظيمي دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

القاهرة ب ت ص . 267
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الشكل ( )4/1السلوك اإلنساين نظام مفتوح
املدخالت
ا ددات الشخصية :
 الدوافع الرغبات (احتياجات) التعليم املعارف املعلومات اخلربة العلمية التجارب االهتمامات القيم األخالقية والدينية املهارات القدرات اإلمكانياتالفكرية واجلسمانية
 اخلا ددات التنظيمية :
 األهداف التنظيمية الفلسفة اإلدارية املناخ التنظيمي السائد اهليكل التنظيمي االختصاصات واملهام العالقات اخلطط والربامج االتصاالت اخلا ددات االجتماعية واحل ارية :
 األعراف والتقاليد يف اجملتمع املشاكل واالهتمامات العامة الظروف أو األوضاع االقتصاديةوالثقافية والسياسية يف اجملتمع
 النظم والعالقات االجتماعية املعلومات ووسائل االتصال -اخل

األنشطة

املخرجات

التفكري والتصرف عن طريق :
 اإلدراك . التعلم . اإلجتاهية . الدافعية . -التقدير .

 تصرفات أفعال خربات اختبارات التقدير مشاعر وانفعاالت -قرارات

املص ةةدر  :بتص ةةرف م ةةن دكت ةةور عل ةةي الس ةةلمي إدارة الس ةةلوك اإلنس ةةاين دار
غريب للنشر والتوزيع  1667القاهرة ص 312 – 266
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حوامج علا ضك عحنااني :
إن السلوك اإلنسةاين هةو تراكمةات تربويةة تبةدأ مةع الةنفا مةروراً اميةع املراحةل الةع اةر لةا يف
يةةع مسةةارا ا البشةرية املختلفةةة وبالتةةاا فةةإن مةةا يصةةدر مةةن اإلنسةةان مةةن سةةلوك معةةني دون
األخر ينطلق من عدة مصادر ككن حتديدها مبا يلي (-: )1
 /0عل عا :
إن اإلنسان بفطرته يسعى إا حتقيق أهداف وغايات حمددة يف هذه احلياة وذلف ألهنا اثل
صدي يف نفسه وإشباع لرغباته ويف سبيل ذلف فإنه يسةعى إا إتبةاع سةلوكاً حمةدداً خي ةع
يف ذلةةف إا نظرتةةه الذاتيةةة وتقةةديره اخلةةاص ولكةةن هةةذه النظةةرة قةةد تكةةون حمفوفةةة باملخةةاطر
ألهنةةا قةةد تتعةةارض مةةع القواعةةد واألخةةالق العامةةة يف اجملتمةةع الشةةيء الةةذي يولةةد الفوضةةى
وعدم االستقرار .

 /2ع ارة :
إن األسرة تلعب دوراً مقدراً يف سةلوك اإلنسةان فمةا يتلقةاه اإلنسةان مةن تربيةة تعةرب عةن بيئتةه

املعيشةةية وظةةروف حياتةةه املاديةةة يةةنعكا بصةةورة واضةةحة عليةةه فاألسةةرة الةةع تةةريب أفرادهةةا
وأبناءه ةةا عل ةةي املث ةةل والق ةةيم واألخ ةةالق الفاض ةةلة وح ةةب اخل ةةري والعب ةةادة املطلق ةةة هلل يظ ةةل
هةةؤالء األفةراد واألبنةةاء متمسةةكني لةةذه القةةيم وتنتقةةل معهةةم إا املنظمةةة الةةع سةةوف يعملةةون
فيه ةةا مس ةةتقبالً وعك ةةا ذل ةةف ف ةةإن األس ةةرة ال ةةع ت ةةريب أبناءه ةةا عل ةةي ع ةةدم التقي ةةد ب ةةالقيم
واألخالق ينعكا ذلف علي سلوكهم وعلي منظمات أعماهلم .
 /3علصقن :
قاا تعاا (( فةأقم وجهةف للةدين حنيفةا فطةرة اهلل الةع فطةرة النةاس عليهةا ال تبةديل
خللق اهلل ذلف الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون )) سورة الروم اآلية (. )31
يقةةول الفيلسةةوف الفرنسةةي برغسةةون  ( :لقةةد وجةةدت وتوجةةد جماعةةات إنسةةانية مةةن غيةةر

علو  ،وفنون  ،وفلسفات  ،ولكن لم توجد قط جماعات بدون ديانة ) .
ويقول ارنسةت رينةان يف تةاريخ األديةان  ( :إنةا مةن الممكةن أن ياةمحل كةل شةيء  ،وأن
تبطل ورية اسةتعمال العقةل  ،والعلةم  ،واليةناعة  ،ولكةن يسةتحيل أن ينمحةي التةدين ،
 /1حممد عبد الفتاح ياغي األخالقيات يف اإلدارة مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع عمان  2111ص ص . 22-16

11

بل سيبقي وجة ناطقة علي بطالن الم ه المادي ال ي يريد أن الفكر اإلنساني فةي
الماايل في الحياة األرضية ) (. )1
ومةةن ذلةةف يت ةةح لنةةا أن الةةدين يشةةكل أهةةم مصةةادر السةةلوك اإلنسةةاين وذلةةف ألن
اإلنسان غايته يف هةذه احليةاة الةدنيا هةي عبةادة اهلل سةبحانه وتعةاا القائةل  (( :ومةا خلقةت
األنا واجلن إال ليعبةدون مةا أريةد مةنهم مةن ٍ
رزق ومةا أريةد أن يطعمةون إن اهلل هةو الةرزاق
ذو القوة املتني )) (الذاريات اآليات  ) 57-56ولكي حيقق اإلنسان ذلف ند أن الدين اإلسالمي
مثالً حيع اإلنسان علي إتبةاع سةلوك االسةتقامة والطاعةة وترشةيد االسةتهالك والنفقةات
واإلخالص يف العبادة إا غري ذلف من القواعد األخالقية الع تد اإلنسةان أنةه ملتةزم لةا
م ةةن منطلق ة ٍ
ةات إكاني ةةة حبت ةةة يرج ةةو ويس ةةعى فيه ةةا إا رض ةةي اهلل تع ةةاا والنج ةةاة م ةةن غ ةةبه
وعذابه وتصبح املسئولية فيها مسئولية فردية .
 /4علدااااا عل ع يدي :
إن املؤسسات التعليمية مبختلف مستويا ا تلعب دوراً رئيسياً يف تنمية سلوك الطالةب

اإلتايب جتاه املسئولية واإلخالص مبا يتفق مع األخالق والقواعد العامة يف اجملتمع ومبا يتفق
ويتجةةانا مةةع الةةدور املنةةوت بةةه يف املسةةتقبل الشةةيء الةةذي يؤكةةد علةةي أمهيةةة مواكبةةة املنةةاهج
الرتبوية مع ما حيقق هذه األهداف املنشودة يف تنمية وتطوير السلوك اإلنساين .

 /5علدق دع :
إن قيم اجملتمع االجتماعية والسياسةية واالقتصةادية والعقائديةة اثةل مصةدراً رئيسةياً
لس ةةلوك أف ة ةراد اجملتم ةةع وت ةةنعكا عل ةةي وظ ةةائفهم وممارس ةةا م ألعم ةةاهلم ف ةةالقيم تل ةةف
ب ةةاختالف اجملتمع ةةات ف ةةاجملتمع التقلي ةةدي خيتل ةةف ع ةةن اجملتم ةةع احل ةةديث واجملتم ةةع الرع ةةوي
خيتلف عن اجملتمع الصناعي واجملتمةع الغةريب خيتلةف عةن اجملتمةع الشةرقي واجملتمةع األفريقةي
خيتلف عن اجملتمع العريب وهكذا فكلما كانت قيم اجملتمةع متناغمةة ومتماسةكة وحتةرص
عل ةةي س ةةيادة العدال ةةة واملس ةةاواة وع ةةدم الظل ةةم فإهن ةةا ستس ةةيطر عل ةةي الف ةةرد ح ةةني انتقال ةةه إا
املنظمةةة وممارسةةته لةةدوره الةةوظيفي وذلةةف ألن معةةايري اجملتمةةع األخالقيةةة وقو ةةا يف حماسةةبة
أع ائها جتعل األفراد حيرصون علي عدم العبث لةذه القةيم أو حماولةة االلتفةاف عليهةا ألهنةا
 /1نقال عن يوسف القرضاوي العبادة يف اإلسالم مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية بريوت  1671ص . 16
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أق ةةوي م ةةن ذوا ةةم ك ةةأفراد ول ةةذا يص ةةبح اجملتم ةةع وقيم ةةه ا ةةدد األساس ةةي لل ةةذات اإلنس ةةانية
كمصدر من مصادر السلوك اإلنساين .

 /6علقيامة علقصوة :
إن رسولنا الكر (ص) قةد بعةث ليةتمم مكةارم األخةالق وقةد أوضةح لنةا بةأن الةدين
هةةو املعاملةةة وأننةةا لةةن نسةةود النةةاس إال مبكةةارم األخةةالق لةةذلف تصةةبح القيةةادة القةةدوة الةةع
تنطلةةق مةةن املنطلقةةات الربانيةةة هةةي مصةةدر أصةةيل مةةن مصةةادر السةةلوك اإلنسةةاين وهةةي الةةع
جتعل املرؤوسةني يةذعنون هلةا عةن رغبةة ولةيا عةن رهبةة  .ونسةتطيع أن نغةرس مكةارم األخةالق
يف نف ةةوس املرؤوس ةةني وتوحي ةةد ال ةةروح اجلماعي ةةة ال ةةع تتف ةةاوت فيم ةةا بينه ةةا وحن ةةرتم اآلخة ةرين
فالقيةةادة القةةدوة باختصةةار هةةي الةةع تعمةل علةةي بةةث روح احليةةاة يف أي منظمةةة للحصةةول علةةي
أف ل ما لدي الناس من سلوك يف العمل .

 /7عل شرقعاا وعلقضعنين وعل ضعئج :
إن اهلل يزع بالسةلطان مةا ال يةزع بةالقرآن إن جمموعةة التشةريعات والقةوانني واألنظمةة واللةوائح
الصادرة استناداً إا املصادر التشريعية املعمول لا يف الدول تعترب مةن املصةادر املهمةة للسةلوك
اإلنس ةةاين وم ةةا يص ةةدر عن ةةه م ةةن أخالقي ةةات ومع ةةامالت وذل ةةف ألهن ةةا تعتم ةةد عل ةةي حتدي ةةد
واجبةةات ومسةةئوليات الفةةرد حيةةال الوظيفةةة واملنظمةةة وواجبةةات ومسةةئوليات املنظمةةة حيةةال
الفةةرد واجملتمةةع العةةام واخلةةاص فةةالقوانني والل ةوائح اثةةل القيةةود األساسةةية الةةع تةةب أن حتةةرتم
حةةا تسةةري احليةةاة املدنيةةة بنظةةام وانتظةةام وإال فةةإن اجملتمةةع سةةوف تسةةود فيةةه الفوضةةى وإشةةباع
اهلوى الشخصي وشريعة الغاب .
علقيي وعلا ضك عحنااني :

علقيي حف اح علنقاح وعلاعامة ي علمياة :
قةةال تع ةةاا (( م ةةن عم ةةل ص ةةاحلاً م ةةن ذك ةةر أو أنث ةةي وه ةةو م ةةؤمن فلنحيين ةةه حي ةةا ًة طيب ةةة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )) سورة النحل اآلية (. ) 67
قاعةةدة أصةةيلة ينطلةةق منهةةا التصةةور اإلكةةاين للعمةةل وإداراتةةه مبعنةةاه الواسةةع الةةذي يشةةمل
العبادة بكل حركا ا وسكنا ا العبادة الع تتطلب اإلتقان واخلشوع باعتبةار أن اهلل سةبحانه
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طيب ةا ال يقبةةل إال طيب ةاً وباعتبةةار أن اإلتقةةان يف العمةةل قيم ةه تعبديةةة نسةةعى أن نعمةةل دوم ةاً
لتحقيقها عبادةً هلل تعاا وإرضاءً للنفا الع تبغي التميز والنجاح .
العمةةل الصةةاحل ذلةةف هةةو الفهةةم الةةذي ننشةةده مةةن خةةالل هةةذا البحةةث ونقصةةد بةةه
العمةةل الةةذي ال ينطلةةق مةةن فةراغ وإمنةةا منطلقاتةةه وحمدداتةةه هةةي قةةيم اثةةل قواعةةد وركةةائز أساسةةية
تتغلغل يف النفوس لتصبح معتقدات ينطلق منها الفرد يف سلوكه وأدائةه لعملةه اخلةاص والعةام
فالعمةةل الصةةاحل هةةو العمةةل الةةذي ينطلةةق مةةن قيمةةة اإلكةةان بةةاهلل وقيمةةة األمانةةة والصةةدق وقيمةةة
اإلحسةةان واإلتقةةان وقيمةةة العةةدل واملسةةاواة وقيمةةة االلت ةزام وغريهةةا مةةن القةةيم الةةع اثةةل شةةرطاً
أساسياً لصاحل العمل إضافةً إا القيم الةع حتقةق فاعليةة أداء العمةل التخطيطةي وعمةل القيةادة
والتجويةد والتفاعةل مةع األخةرين خالصةة قولنةا إن معةةاين هةذه اآليةة هةةي حمةور فرضةيات هةةذا
البحث فالعمل الصاحل هو األداء املتميز الذي نعنيةه واحليةاة الطيبةة هةي نتيجةة هةذا األداء
وهةةذا العمةةل وهةةي مبعةةو التفةةوق علةةي الةةنفا ورغبا ةةا والتفةةوق علةةي األخةرين مةةن املنافسةةني يف
اإلطار الشخصي وإطار املنظمات وكتد أثر هذه النتيجة إا احلياة اآلخةرة عنةدما نةد اجلةزاء
والث ةواب مةةن اهلل تعةةاا وهةةذا هةةو الةةذي يفةةرق بةةني املةةؤمن وغةةريه فاإلكةةان يظةةل هةةو القيمةةة
احلقيقيةة الةع تتغلغةةل يف الةنفا االنسةانية كقةةوة خفيةة ال تشةاهد بةةالعني وال تةري بةاجملهر اهنةةا
قوة معنوية حيسها االنسان يف حناياه ديه اا الواجب وتدفعه عن الشر .
وألغةراض هةةذا البحةةث نسةةلط ال ةةوء علةةي تلةةف القةةيم الةةع حتةةرك اإلنسةةان إا العمةةل
وتلحق ةةه باإلرش ةةاد والتوجي ةةه إا عم ةةل الواج ةةب والص ةةحيح دومة ةاً وتش ةةجعه عل ةةي إا ةةام العم ةةل
الصةةاحل والكةةف عةةن العمةةل السةةيئ وبةةذلف يصةةل االنسةةان اا التميةةز يف حياتةةه اخلاصةةة مةةن
خالل أدائه لعمله وعالقاته مبجتمعه اخلاص والعام عرب قيم عديةدة ككةن لنةا أن نتعةرض هلةا
من خالل ما يلي :
أوالً  :قيم تميز اإلنسان في الحياة
ثانيان  :قيي عل ديز ي وعض علشركاا ع حرقكي .
يوالن  :قيي تديز عحناار ي علمياة :
لقد جاء يف اآليات ( )153-151من سورة األنعام ( قةل تعةالوا أتةل مةا حةرم اهلل علةيكم أال
تشركوا به شةيئاً وبالوالةدين إحسةانا وال تقتلةوا أوالدكةم مةن إم ٍ
ةالق حنةن نةرزقكم وإيةاهم وال
تقربةوا الفةواحال مةةا ظهةةر منهةةا ومةةا بطةةن وال تقتلةوا الةةنفا الةةع حةةرم اهلل إال بةةاحلق ذلك ةم
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وصةةاكم بةةه لعلكةةم تعقلةةون وال تقرب ةوا مةةال اليتةةيم إال بةةالع هةةي أحسةةن حةةا يبلةةا أشةةده
وأوفةوا الكيةةل وامليةزان بالقسةةط ال نكلةةف نفسةاً إال وسةةعها وإذا قلةةتم فاعةةدلوا ولةةو كةةان ذا
ق ةةريب وبعه ةةد اهلل أوف ةوا ذلك ةةم وص ةةاكم ب ةةه لعلك ةةم ت ةةذكرون وأن ه ةةذا ص ةراطي مس ةةتقيماً
فةةاتبعوه وال تتبعةوا السةةبل فتفةةرق بكةةم عةةن سةةبيله ذلكةةم وصةةاكم بةةه لعلكةةم تتقةةون ) إن
املتأمل يف هذه اآليات تد أن هنالةف عةدداً مةن القةيم يتوجةب علةي املسةلمني االلتةزام والتقيةد
لا لتوصلهم إا الفوز والنجاح يف هذه الدنيا واآلخرة ومثال ذلف :
 قيمة اإلكان باهلل . قيمة اإلحسان . قيمة الرب بالوالدين . قيمة ا افظة والعناية باألبناء قيمة االلتزام والسعادة . قيمة التوكل علي اهلل يف الرزق . قيمة العقل . قيمة رعاية حقوق اليتامى . قيمة التكليف . قيمة العدل . قيمة الوفاء بالعهد . قيمة الذكر . قيمة األمانة . قيمة اإلخالص . قيمة الصدق .إن النظرة الكلية لتلف القيم توضح لنا أهنا قيم إكانية شاملة سوف تعاجل سلوك كةل مةن التةزم
لةةا وخييةةب وخيسةةر خسةراناً مبينةاً مةةن جتاهلهةةا وألغةراض هةةذا البحةةث فةإن االلتةزام بالعديةةد
مةن هةذه القةيم او جلهةا يف األداء اإلداري يعةةني علةي الوصةول لاهةداف املرجةوة فةةاالداء يف
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حاجة مستمرة إا قيم مثل االخالص والوضوح والصدق والوفاء يف العمل والعدل واالحسان
يف التعامل مع العاملني والعمالء واجملتمع .

ثانيان  :موج علقيي ي ي فهلل علشركاا ع حرقكي :
لقد كتب  Thomaswlsonكتاباً حةول القةيم شةارحاً فيةه كةل خربتةه يف I B M
بعنوان شركة وقيمها جاء فيه مايلي :
( قد يتساءل المرء وول أسةباب انهيةار أو إفةالر شةركة مةا  .قةد

يك ةةون للتكنولوجي ةةا  ،ولتغيي ةةر المس ةةتهلكين  ،واأل وا  ،وغيره ةةا

دور ما  ..ال يستطيع المرء أن يتحدت أهمية كةل هة األسةباب .

ولكة ةةن هنالة ةةة تسة ةةاطل وة ةةول مة ةةدي خطة ةةورة ه ة ة األسة ةةباب فة ةةي

مساهمتها في االنهيار فعةال  .إننةي اعتقةد أن الفةار الحقيقةي بةين
النجاح والفشل في شركة ما يعود دائما إلي الستال الخاص بقةدرة

التنظيم علي استخراج الطاقات والمواهة الموجةودة فةي العةاملين

 ،وما هو األمر ال ي يجعل هتالء يجدون شيئا مشتركا فيما بيةنهم

؟  ،وكية ة يمك ةةنهم االوتف ةةا بهة ة ا الش ةةيء كمعن ةةي ؟  ،كقا ةةية

مشتركة لها اتجا أابت  ،عبر كل المتغيرات التي تحدال من جيل

ألخر ؟  ،ويستمر الكاتة فةي وديثةا وةول القةيم  ،خة أي شةركة

متميزة استمرت عدة سنوات طويلة ستجد وتما صةالبتها لةم تة ت
من شكل التنظيم  ،أو من المهارات اإلدارية  ،ولكن ميةدر تلةة

الي ة ةةالبة ه ة ةةو م ة ةةا نس ة ةةميا بالمعتق ة ةةدات  ،وبم ة ةةدي جا بي ة ةةة هة ة ة

المعتقةةدات للعةةاملين فيهةةا :إننةةي اعتقةةد جازمةةا إن أي شةةركة لكةةي

تبقةي وتةةنج البةةد لهةةا مةةن مجموعةة مةةن المعتقةةدات أو القةةيم التةةي

تبنةةي عليهةةا كةةل سياسةةاتها وأفعالهةةا  .وياةةي الكاتة إننةةي اعتقةةد
أياا إن المتغير الوويد ال ي يتقد في األهمية  ،باقي المتغيةرات

فةةي نجةةاح الشةةركة  ،هةةو اإلخةةالص التةةا فةةي دعةةم هةة القةةيم ،

وتنفية ة ها  .وأخية ةرا ف ةةإنني اعتق ةةد إن التنظ ةةيم الة ة ي يي ةةمد لك ةةل

المتغي ةةرات والتح ةةديات ه ةةو التنظ ةةيم الق ةةادر عل ةةي تغيي ةةر ك ةةل ش ةةي
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لمواجهة لة  ،دون تغير القةيم التةي يةتمن بهةا بالاةرورة  ،بمعنةي

أخر  ،إن الفلسفة الرئيسية  ،والروح  ،والدوافع تساهم جميعا فةي

تحقية ةةل اإلنجة ةةازات أكثة ةةر مة ةةن مسة ةةاهمة التكنولوجية ةةا  ،والمة ةةوارد
االقتيةةادية  ،والهيكةةل التنظيمةةي  ،والتطةةوير والتوقيةةت  .كةةل هة

المعتقةةدات لهةةا أهميتهةةا فةةي النجةةاح ولكنهةةا  ،وس ة اعتقةةادي ،
ت ة ة تي بعة ةةد تمسة ةةة العة ةةاملين بة ةةالقيم األساسة ةةية للتنظة ةةيم  ،ومة ةةدت

تطبيقهم لها بإخالص )) (. )1

ومما ما تقدم ككن أن ذرج بالنقات التالية :
 /1قدرة القيم علي استنهاض الطاقات وتفجري اإلبداعات واملواهب .
 /2القيم اثل أساساً للوحدة واالنسجام بني أفراد الشركة .
 /3يف الشركات املميزة تنطلق السياسات واألفعال من قيمها ومعتقدا ا .
 /4القيم هي الع تعني الشركة علي جمالة التحديات واملتغريات املختلفة .
 /5إن اهلياكل واملوارد املادية والبشرية تتطلب وجود قيم يتمسف لا العاملون لتحقيق النجاح
املطلوب .
 يف كتابةه القيةادة والتنظةيم يتحةدث  Philip Selznickعةن القةيم ويةربط عمليةة قيةاموبقاء املنظمة مبدي التزامها بقيم معينة ايزها عن غريها حيث يقول :
( إن عمليةةة قيةةا منظم ةةة مةةن المنظم ةةات يميزهةةا مةةدت االلتة ةزا لةةدت هة ة
المنظمة بقيم معينة  .والقيم هي االختبارات التي يحةددها صةانعوا السياسةة
وةةول طبيعةةة المنظمةةة نفسةةها  ،والغايةةات المحةةددة  ،والطةةر  ،واألدوار .
ه ة االختبةةارات التةةي تحةةدد كةةل شةةي لةةيس لهةةا وجةةود مسةةموع  ،أو وتةةى
م ةةدرك بالعق ةةل ال ةةواعي  ..وهن ةةا يظه ةةر دور القائ ةةد كمح ةةرك أول ف ةةي تنمي ةةة
ووماية ه القيم  ..إن القيادة تفشل عنةدما تركةز وةول مجةرد البقةاء  ،إن
البقةةاء المسةةتمر للمنظمةةة متةةى فهةةم كمةةا يجة  ،هةةو عمليةةة صةةيانة مسةةتمرة
للقيم والهوية المستقلة لتلة المنظمة) (. )2

 -ويقةةول  (( John Stewartإ ا أردت أن تعةةرو القةةيم المشةةتركة للشةةركة المتميةةزة

فانظر إلي تقريرها السنوي  ،ستجد في ه ا التقرير لة الجان ال ي تفخر با الشركة
 /1توماس ج  .بيرتز زترمان البحث عن االمتياز دروس مستقادة من اخلربة اإلدارية الف ل الشركات االمريكية تر ة حممد السيد متوا مكتبة جرير الطبعة األوا
الرياض  1666ص . 465 – 464
 /2املرجع السابق ص . 476
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 ،وتلةةة القةةيم التةةي تقةةو عليهةةا الشةةركة ويةةورد سةةبورات ملخص ةاً هلةةذه اجلوانةةب يف بعةةع

الشركات علي النحو التاا -:
 شةركة طةريان  : Deltaهنالةف عالقةةة خاصةة بةني هةذه الشةةركة والعةاملني فيهةا ينةةدر أنجتدها يف شر ٍ
كة أخةرى فهةي توجةد روح الفريةق يف تعةاون العةاملني نةده يف اجتةاههم حيةال
بع هم البعع ويف نظرة متفائلة للحياة ويف اعتزاز بالعمل الذي يؤدونه كما تب .
 ش ةةركة  Danaأس ةةلوب الش ةةركة يف اإلدارة ه ةةو جع ةةل ك ةةل واح ةةد م ةةن الع ةةاملني من ةةدجماً يفالعمل الكلي مع بقاء األمور مبسطة فال توجد أدلةة تشةرح السياسةات أو اإلجةراءات
وال مستويات إدارية كثرية و ال أكوام من تقارير الرقابة وال حساسةيات تسةد الطريةق علةي
االتصةةال الشخصةةي  ..فأسةةلوب الشةةركة غةةري معقةةد فالشةةركة تعةةيال علةةي احةرتام العةةاملني
فكلهم مندجمون يف حياة الشركة .
 ش ةةركة  Digitalه ةةذه الش ةةركة يعتق ةةد أن أعل ةةي درج ةةة م ةةن درج ةةات التفاع ةةل يف أي م ةةنأنشطتها البد وأن يكون مرتبطاً يدمة ودعم العمالء .
 شةركة  J&Jيف عةام  1761قةدمت الشةركة جمموعةة منتجةات اإلسةعافات األوليةة بنةاءًعلةةي طلةةب عمةةال السةةكف احلديديةةة الةةذين حيتةةاجون عالجةاً سةريعاً يف مواقةةع بنةةاء خطةةوت
السكف احلديدية عرب كل الواليات املتحدة وبعد ما يزيةد عةن  61عامةاً مةازال اسةم الشةركة
مرتبطاً مبنتجات اإلسعافات األولية (. )1
إن النظر إا األمثلةة السةابقة يؤكةد لنةا أن هنالةف بعةع الصةفات املشةرتكة بةني هةذه الشةركات
املتميزة توجد لةا علةي الةرغم مةن اخةتالف القةيم الةع تقةوم عليهةا كةل شةركة وهةذه الصةفات
هي :
 إن هذه القيم موضوعة بشكل وصفي وليا كمي رقمي فمةثالً األهةداف املاليةة نةادراً مةانةةدها حمةةددة بشة ٍ
ةكل منفصةةل بةةل توضةةع ضةةمن جمموعةةة األهةةداف األخةةرى الةةع تةةود الشةةركة
الوصول إليها .
 هنال ةةف جه ةةد مب ةةذول م ةةن اإلدارة إلث ةةارة ةةاس الفئ ةةات املوج ةةودة يف اخلط ةةوت ال ةةدنيا م ةةنالتنظيم .
 /2نقال عن املرجع السابق ص . 461-466
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 حمتةةوي القةةيم فةةا توي ا ةةدد لنظةةام القةةيم يف الشةةركات املتميةةزة ضةةيق جةةداً يف نطاقةةه ويفاحتوائه عدداً حمدداً من القيم األساسية مثل :
 /1االعتقاد يف أن تكون األف ل .
 /2االعتقاد بأمهية تفاصيل التنفيذ وكمال اإلناز .
 /3االعتقاد بأمهية الناس كأفراد لكل منهم هويته .
 /4االعتقاد يف اجلودة والروح الدافعة .
 /5االعتقاد بأمهية إبداع وابتكار العاملني .
 /6االعتقاد بأمهية االتصاالت غري الرمسية .
إن عملي ةةة دع ةةم وتكة ةريا ه ةةذه الق ةةيم مهم ةةة ش ةةاقة تتطل ةةب الص ةةرب واملث ةةابرة واملرابط ةةة
واالستمرارية والتواجد مع العاملني يف امليدان ومشاركتهم العمل كقدوة واالستماع إليهم
وذلةةف حةةع ن ةةمن عمليةةة التكامةةل والةةدمج بةةني القةةيم الةةع ايةةز األف ةراد يف احليةةاة وقةةيم أو
ثقافة املنظمة الع أي ا تسعي إا التميز علي غريها مةن املنظمةات خالصةة القةول إن القةيم
هي الع تدفع األفراد واملنظمات إا التميز .
القيم والسلوك اإلنساني
يت ح مما سةبق الةدور الواضةح واألثةر امللمةوس للقةيم علةي السةلوك اإلنسةاين ومبةا أن
القةةيم اثةةل عنصةةراً أساسةةياً مةةن عناصةةر الثقافةةة التنظيميةةة إذن فالثقافةةة التنظيميةةة الفعالةةة أو
القوية هي جمموعة القيم الع تشكل وحتدد سلوك املنظمة والعاملني فيها لاللتزام باآليت :
ٍ
بشكل مستمر .
 أخالق عمل حسنة حتفز العاملني علي حتقيق نتائج متزايدة رضاً مستمراً للزبون يزيد من والئه للمنظمة . زيادة أرباح مالكي احلصص أو األسهم . حتقي ةةق ه ةةذه األرب ةةاح ملزي ةةد م ةةن االنتم ةةاء والفخ ةةر والش ةةعور باملس ةةئولية للم ةةالكني أواملسامهني .
والعالقات األخرى للمنظمة .
 تشجيع البيئة ا يطة لالحتفا بعالقا ا املختلفةهكذا يالح أن كل ما ذكرنا كثةل أهةدافاً وغايةات تسةعي أي منظمةة للوصةول إليهةا
مسةةتندة يف ذلةةف علةةي جمموعةةة مةةن القةةيم املختلفةةة فهنالةةف مةةثالً قةةيم تنظيميةةة معينةةة تنطلةةق
منهةةا املنظمةةة يف التعامةةل األخالقةةي مةةع العةةاملني ويف حتقيةةق الرضةةا املتزايةةد للزبةةون والتعامةةل
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مع مالكي األسهم واحلصص ويف التعامةل مةع البيئةة اخلارجيةة  .كةل تلةف القةيم مبةرور الةزمن
تصةبح مبثابةة ثقافةة للمنظمةةة تنطلةق منهةا للتعامةةل مةع الفئةات املةةذكورة  .فةالقيم إذن هةي تلةةف
القوة اجلاذبة واملؤثرة يف يع الناس ولكن كيف يتجسد ذلف عملياً يف الواقع ؟ يتم ذلف
من خالل ثالث مراحل :
 /0تمصقص ي صع وقيي علشرك :
 ما هي القيم اجلوهرية الع تب أن حتدد االسرتاتيجية والتنظيم للشركة . وضع وحتديد رسالة أو أهداف الشركة . -التأكد من أن القيم الع اتفق علي حتديدها جمسدة يف تلف األهداف .

 /2عتوا ع صع وعلقيي :
 إن النج ةةاح الفعل ةةي ال ي ةةأيت جمل ةةرد اإلع ةةالن الش ةةكلي ع ةةن قيمن ةةا إمن ةةا م ةةن خ ةةاللمعايشتها فكلما كانت رسالة الشركة وقيمها ماثلة يف أذهةان العةاملني بش ٍ
ةكل صةحيح كلمةا
كانةت القةةيم أكثةر قةةدرة علةي حتقيةةق مهامهةا الفعليةةة فيصةبح سةةري العمةل أكثةةر فعاليةة وأكثةةر
جتسةةيداً لاهةةداف  .لةةذلف تةةب أن يبتكةةر مةةن الطةةرق والوسةةائل الةةع يةةدفع لةةا العةةاملني يف
املنظمة للتقيد بااللتزامات املنبثقة عن القيم ا ددة .
 /3تضايل ي اف عحمعجة و قيان لأل صع وعلقيي :
 تةب أن تعمةل اإلدارة علةي خلةق حمةيط وبيئةةة آمنتةني تشةيع مةن خالهلةم ثقافةة اإلنتةةاجعرب الثقة وليا ثقافة اإلنتاج باخلوف واألوامر والرقابة .
 ك ةةذلف ت ةةب أن تنطل ةةق القي ةةادة ع ةةرب ثقافة ةة الق ةةدوة باألفع ةةال ول ةةيا األقة ةوال وخل ةةقالتعاون والتفاهم جتنباً للمشكالت الع حتدث بسبب غياب االتصال (. )1

 /1كينث بالنكارد أ مايكل او كونر مرجع سابق ص ص 67-61
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المبحث الثاني
منظمات القطاع الخدمي
علاصحاا عالا داعي
حفةضت علاصح :
اإلنسان ق اياه مهومه مصريه حتريره واالرتقاء به مثل وما زال كثل جمةال اهتمةام
كثةةري مةةن الدراسةةات واألحبةةاث بةةل حةةا املعتقةةدات أيةاً كانةةت الدينيةةة منهةةا والالدينيةةة لةةذلف
تظةةل عمليةةة اخلدمةةة أو اخلةةدمات ال ةةرورية الةةع تقةةدم لةةه اثةةل جمةةاالً حيوي ةاً اسةةتحق الدراسةةة
واالهتمةةام فبقةةدر مةةا تقةةدمت وتطةةورت حيةةاة الفةةرد بقةةدر مةةا تعقةةدت مشةةاكل حياتةةه اليوميةةة
وعالقاته االجتماعية علي كافة املستويات .
بقةدر تطةور احليةةاة نةد أن هنالةف تعريفةةات عديةدة لعمليةة اخلدمةةة تتفةق و تلةف فيمةةا
بينها ولكنها تنطلق من مبدأ االهتمام لموم ومشاكل ورفاهية الفرد يف كل مرحلةة مةن مراحةل
لذلف ككننا أن نقف علي التعاريف التالية (: )1
التطور احلياتية املختلفة
يوالن  :علدصجا علدروي :

 /0تعرقف حاج وشدضنص : 0905

جهةةود اجتماعيةةة ملسةةاعدة اإلنسةةان وأس ةرته يف مواجهةةة حيا مةةا رج ةالً أو ام ةرأة أو
طفالً  ...تعريف تلف العمليات الع تستهدف حتقيق الن ج االجتماعي للشخصية للتكيف
االجتماعي من خالل التأثري املباشر عليه بينه وبني بيئته االجتماعية .
 /2تعرقف اضجمور اح ضر : 0948

عمليات تأثريية ملساعدة الفرد علي طي مشكالته اخلاصة .
 /3تعرقف ي ين ورلدار : 0957

عملي ة ةةة جت ة ةةانا يف مؤسس ة ةةات اجتماعي ة ةةة ملس ة ةةاعدة األفة ة ةراد عل ة ةةي املواجه ة ةةة الفعال ة ةةة
للمشكالت الع تعوق أداءهم لوظائفهم االجتماعية .

 /4تعري المتتمر السنوي للخدمة االجتماعية : 1694

طريقة من طرق اخلدمة االجتماعية تستهدف التدخل اإلتايب للتأثري يف أوضةاع الفةرد
االجتماعية والنفسية لتدعيم أدائه االجتماعي .
 /5تعرقف قباا ضك : 0966

 /1نقال عن علي الدين السيد حممد مدخل اا خدمة الفرد كمنهج علمي للعالج االجتماعي والنفسي مؤسسة لنبيل لطباعة القاهرة  2111ص
. 71-63
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فةةن نسةةتخدم فيةةه معةةارف العلةةوم اإلنسةةانية واملهةةارة يف العالقةةة اإلنسةةانية لتوجيةةه كةةل
طاقةةات الفةةرد وإمكانيةةات اجملتمةةع لتحقيةةق أف ةةل درجةةة ممكنةةة مةةن التكيةةف بةةني الفةةرد وبيئتةةه
االجتماعية أو بينه وبني جانب منها .
ثانيان علدصجا علعروي :

 /0تعرقف يحدص علانةضج :

طريق ةةة مؤسس ةةة لتلبي ةةة واس ةةتثمار ق ةةدرات األف ةراد للن ةةج االجتم ةةاعي لالس ةةتفادة م ةةن
إمكانيا م وإمكانيات اجملتمع علي مواجهة العقبات الع تعرتضهم .
 /2تعرقف عبص علف اح عثدار :

عمليةةة تعتمةةد علةةي العلةةم واملهةةارة ملسةةاعدة األف ةراد علةةي بلةةوغ أقصةةي درجةةة ممكنةةة يف
القةةدرة علةةي مواجهةةة املشةةكالت الةةع تعةةوق أدائهةةم لوظةةائفهم االجتماعيةةة يف حةةدود فلسةةفة
املؤسسة .
 /3تعرقف ع ي علصقن علايص :

عمليةةة تنمويةةة تعتمةةد علةةي العلةةم واملهةةارة اةةارس يف املؤسسةةات االجتماعيةةة ملسةةاعدة
األفةراد وأسةةرهم علةةي املواجهةةة اإلتابيةةة املمكنةةة ملشةةكالت أدائهةةم االجتمةةاعي حتقيقةاً ألف ةةل
مستوي ممكن من النمو االجتماعي يف إطار أهداف التنمية العامة والقيم العربية .
والباحةةث يةةري إن التعريةةف الةةذي يتماشةةى مةةع أغ ةراض هةةذا البحةةث هةةو إن اخلدمةةة
عملي ةةة حموري ةةة تس ةةتهدف اإلنس ةةان بك ةةل أبع ةةاده كمح ةةور ت ةةدور حول ةةه خط ةةط وب ةرامج التنمي ةةة
الشاملة مع وضعنا يف االعتبار عملية التمازج بني حاجةات الةروح وضةروريات املعيشةة والتقةدم
النفسي واملعريف باعتبار أن اإلنسان روح وجسد .
باستعراضنا للمفاهيم والتعاريف السابقة ككننا أن ذلص إا احلقائق التالية :
 /1أينم ةةا وج ةةد اإلنس ةةان وعل ةةي مراح ةةل الت ةةاريخ املختلف ةةة حت ةةدد حاجات ةةه ورغبات ةةه م ةةع التط ةةور
الطبيعي للحياة وبالتاا يواجهه مبشكالت عديدة حتتاج إا حلول .
 /2قةةدرة اإلنسةةان علةةي التعبةةري عةةن حاجاتةةه املتعةةددة والرغبةةة يف إشةةباعها أوجةةد العديةةد مةةن
واملنظمات اخلاصة والعامة الع تعمل علي مساعدته يف تلبية حاجاته ورغباته .
 /3ما يقدمه األفراد لبع هم ومةا تقدمةه املنظمةات لافةراد مةن مسةاعدات كثةل خدمةة هادفةة
لرفاهية وتنمية اإلنسان .
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 /4نوعي ةةة احلاج ةةات وتع ةةددها ت ةةؤدي إا وج ةةود التخصص ةةية يف املنظم ةةات ال ةةع تق ةةدم ه ةةذه
اخلدمات فهنالف خدمات الرعاية االجتماعية والصحية وخدمات ثقافية واقتصادية  ...اخل
.
ي صع علاصحاا :
إن اخلدمات أياً كان نوعها تسعي إا حتقيق األهداف العامة التالية (: )1
 -1حتقيق أف ل رفاهية لإلنسان عن طريق إشباع حاجاته ورغباته املتعددة .
 -2حترير طاقات اإلنسان اإلنتاجيةة عةن طريةق حتقيةق رفاهيتةه وبالتةاا زيةادة معةدالت
التنمية .
ايةةة أف ةراد اجملتمةةع مةةن كافةةة املهةةددات األمنيةةة مةةع بةةث الطمأنينةةة والسةةكينة يف
-3
-4
-5
-6
-7

النفوس .
حتقيق التكافل االجتماعي واألمن االجتماعي واجملتمع .
ممارسة الدور الرقايب والزبون عرب املؤسسات التعليمية املختلفة .
تعظيم دور اجملتمع يف العمل العام واالهتمام مبنظمات اجملتمع املدين .
حتقيق معاين املساواة والوحدة واإلخاء والتعاون يف اجملتمع .

ي صع حمضجق :
هنالف أهداف حمورية تتمحور حوهلا يع األهداف العامة للمؤسسات وتتمثل يف :
 -1توفري احلاجات األساسية واحليوية لإلنسان .
 -2إعداد وتطوير الكادر البشري .
 -3تنمية ورفاهية اجملتمع .

عنا ر علاصح عالا داعي :
قامةت اجلمعيةة القوميةة لإلخصةائيني االجتمةاعيني بالواليةات املتحةدة األمريكيةة بوضةع
تعريةةف إجرائةةي وضةةحت مةةن خاللةةه العناصةةر الةةع حتةةدد خصةةائص اخلدمةةة االجتماعيةةة وايزهةةا
عن غريها وفيما يلي تلف العناصر (: )2
 /1علي الدين السيد حممد مرجع سبق ذكره ص ص . 61-77
 /2سعد مفسر القعيب اخلدمة االجتماعية واملدنية دار الريح للنشر الرياض  1676ص ص . 41-26
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 /0علقيي :
تعتم ةةد اخلدم ةةة االجتماعي ةةة عل ةةي بع ةةع املف ةةاهيم الفلس ةةفية ال ةةع تش ةةمل مب ةةادئ أساس ةةية يف
عمليات املمارسة وتتمثل يف :
 الفرد وهو بؤرة اهتمامات اجملتمةع إذ أن عمليةة التنميةة احلديثةة تعتمةد علةي اإلنسةانومن أجل اإلنسان تلبيةً حلاجاته ورغباته باعتباره هدف التنمية ا وري .
 تقوم بني أفراد اجملتمةع عمليةات منةافع متبادلةة اثةل مبةادئ التخصةيص وتقسةيم العمةلأهم مالمح هذه العمليات فاخلدمات تتداول بني أفراد اجملتمع من منطلق التخصةيص
الدقيق والكفاءة يف األداء .
 يتحم ةل أف ةراد اجملتمةةع مسةةئولية بع ةةهم الةةبعع ويتمثةةل هةةذا يف أن مةةا يقةةوم بةةه بعةةعأفراد اجملتمع من خدمات تصب يف صاحل بقية أفراد اجملتمع وهكذا يف يع اخلدمات
األساسية وال رورية كاألمن والسالمة والرفاهية .
 أفراد اجملتمع يتمايزون يف احتياجا م ورغبا م الشيء الذي حيتم مراعاة ذلف يف تلبيةتلف الرغبات .
 خل ةةق الت ةوازن ب ةةني اجملتم ةةع وأف ةراده بت ةةوفري اخل ةةدمات املناس ةةبة واس ةةتغالل طاق ةةات أف ةراداجملتمع باملشاركة اإلتابية يف جمتمعا م .
 /2علدر :
تسةةعي اخلدمةةة االجتماعيةةة إا حتقيةةق أغ ةراض متعةةددة تسةةمي باألهةةداف أو الغايةةات
وهي تلف باختالف نوعية اخلدمة املقدمة فهنالف أهداف اخلةدمات العالجيةة وهنالةف
أهةةداف للمشةةكالت االجتماعيةةة ذات الطبيعةةة اخلاصةةة كةةالفقر والتشةةرد واألم ةراض وأهةةداف
للتعليم أهداف للسياحة للبيئة أهةداف خلةدمات امليةاه والكهربةاء وهكةذا لكةل خدمةة
مقدمةةة أهةةداف حمةةددة تصةةب يف صةةاحل الغةةرض اجلةةوهري وهةةو تقةةد اخلةةدمات األساسةةية مةةن
أجل رفاهية أفراد اجملتمع .

 /3توصق علدق دع :
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املقص ةةود ب ةةه اع ةرتاف اجملتم ةةع ب ةةرورة ممارس ةةة اخلدم ةةة وه ةةذا االع ةرتاف حت ةةدده اللة ةوائح
والقوانني الع مبوجبها تنشأ مؤسسات تقةد اخلدمةة ألفةراد اجملتمةع ووفقةاً لةذلف نةد األنةواع
التالية من املنظمات :
 /1املنظمات احلكومية .
 /2منظمات القطاع اخلاص .
 /3منظمات القطاع املشرتك بني العام واخلاص .
 /4علدعر :
اثةةل عنصةةر أساسةةي وحيةةوي باعتبةةار أن اخلدمةةة تةةب أن ال تنطلةةق مةةن ف ةراغ وبصةةورة
عشةوائية وإمنةةا عةةن طريةةق الرتكيةةز الةةدقيق الةةذي ينبةو علةةي املعرفةةة العلميةةة حتديةةداً لالحتياجةةات
املقدرة للفرد ولذلف البد من اإلملام باآليت :
 السلوك اإلنساين حمدداته وخدماته والبيئة ا يطة به . اآلثار املختلفة الع ترتتب علي تقد اخلدمة لافراد . معرفة الرتاث االجتماعي والثقايف وما يت منه من معتقدات وقةيم وقةوانني وبيئةة ونظةماجتماعية .
 العالقات االجتماعية وتركيبة البناء االجتماعي يف اجملتمع . -املوارد واخلدمات الع تقدم نوعيتها وطرق تقدكها وتطبيقها .

 /5علدةاجة :
تطبيةةق املعرفةةة يتطلةةب اسةةتخدام طةةرق فنيةةة حمةةددة بكفةةاءة وفاعليةةة يف التنفيةةذ وهةةذه
املهارات تلف أي اً باختالف نوعية اخلدمة املقدمة فكل خدمة تتطلب نواحي معينة مةن
املهارات والع بدوهنا حتتاج إا تدريب حمدد يساعد علي حتقيق الفاعلية املطلوبة .
ا ستراتيجية ق طاع ال خدمات في ال سودان
: 2002 – 1992
يف إطةةار التخطةةيط الشةةامل الةةذي يس ةةتوعب كةةل قطاعةةات اجملتمةةع السةةوداين حتريك ةاً
لق ةواه وتفج ةرياً لطاقاتةةه مت وضةةع خطةةة اس ةرتاتيجية شةةاملة ملةةدة عشةةرة سةةنوات وذلةةف بغةةرض
التوظيةةف األمثةةل جلميةةع امل ةوارد والطاقةةات الةةع يةةذخر لةةا الةةوطن وقةةد كانةةت أهةةداف قطةةاع
اخلدمات بفروعه املختلفة من خالل هذه االسرتاتيجية كالتاا (: )1
 /1االسرتاتيجية القومية الشاملة  2112 – 1662اجمللد األول الطبعة الثانية .
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 /0عا رعتيقي ع الق وعلرقي عالا داعي :
إن إسرتاتيجية األخالق والرقي االجتماعي تنطلق من قيم حمددة كثل االلتزام لا احلةافز والقةوة
الدافعة الع تسعى قوي اجملتمع لتحقيق أهدافه وغاياته وهذه القيم هي :

 قيد عل ضحيص :التوحيةةد هةةو ركةةن العبةةادة وشةةرطها ومبةةدؤها وهةةو أسةةاس احلريةةة ومرتكزهةةا إذ ال عبوديةةة
إال للخ ةةالق الواحة ةةد األح ةةد وه ةةو ك ةةذلف أسة ةةاس املس ةةاواة بة ةةني البشة ةةر إذ ينفة ةةي السة ةةيادة
واحلاكمية إال هلل رب العاملني وهو األصل الذي تنبثق منه األصول واملبدأ الذي تتفرع عنه
املبادئ وهو املعيار احلاكم واملرجع األخري لكل السلوك القةو مةا التزمةه إال أصةاب ومةا
تنكبه إال أزل .

 قيد علقداع :إذ األمةةة أمةةة اعةةة الفةةرد فيهةةا للكةةل والكةةل فيهةةا للفةةرد فيهةةا للفةةرد كمثةةل اجلسةةد
الواحةد وأع ةائه ال تعةاا وال طبقةةات وال إثةره ومةن هةذه القيمةةة تنبثةق العدالةة والشةةورى
واملساواة والتكافل وضرورات لصون كيان األمة وحقوقاً أساسية ألفراده .

 قيد علكرعح عحنااني :املركةةوز يف أصةةل خلةةق اإلنسةةان وحقيقةةة اسةةتخالفه يف األرض فالنةةاس خلفةةاء الةةذات
العليا يف األرض يتساوون يف التكةر ال اييةز علةي أس ٍ
ةاس مةن جةنا أو اللةون أو العةرق
وال ف ل ألحد علةي أحةد إال بالصةالح ومةن هةذا املبةدأ تنبةع حقةوق اإلنسةان األساسةية يف
حف النفا والعقل والدين واملال والعرض .
 قيد علفطرة علا يد :إذ الن ةةاس ق ةةد ُجبلة ةوا عل ةةي ح ةةب اخل ةةري وتقب ةةل الص ةةالح وخلقة ةوا ق ةةادرين عل ةةي اي ةةزه
والتعرف عليه تلقائياً واجملتمع صاحل ما اتسق مع الفطرة السليمة وعزز مقوما ا .

 قيد عحجعمة وإقياح علايرعا :إرادة اإلصةةالح بإقامةةة اخل ةريات ومباركتهةةا وتع ةةيدها وتقةةدير الف ةةل واإلحسةةان
ونشدان اجلمال واإلتقان واإلبداع والنأي عن الفساد يف األرض بصيانة احلقوق واالمتنةاع
عن إهدار األرواح وإفساد البيئة وهدر إمكانيا ا واستنكار السلبيات ونبذها .
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 قيد علعالدي وعحنااني :فةةاألخالق الةةع نةةدعو إليهةةا ال حيةةدها الزمةةان وال املكةةان تنطلةةق مةةن الفطةةرة السةةليمة
وتأخذ من التجارب الصاحلة توخياً للمثل والقةيم اإلنسةانية الرفيعةة أين كةان مصةدرها وسةعياً
للتعةرف عليهةةا وإدراكهةةا وااللتةزام لةةا واثلهةةا سةلوكاً وأداءً حةةا يقةةوم األمنةوذج األخالقةةي الةةذي
كك ةةن جمتمع ةةه وأف ةراده م ةةن الوف ةةاء بكام ةةل مس ةةئوليا م حي ةةال األس ةةرة اإلنس ةةانية وكنحه ةةا املث ةةل
الصاحل الذي تقتدي به .

 قيد علقصوة علمان :بالقيادة األخالقية وإقامة املثال الطيب الذي تةذب النةاس ألتباعةه بف ةله وعلةو مهتةه
وسةةبقه يف اخل ةريات وإيثةةاره والتزامةةه بةةأداء الواجبةةات إذ األخةةالق مبةةادئ البةةد أن يصةةدقها
السلوك والعمل .
 قيد علوصق وعح ال :يف تطبيق األصول األخالقية ورعاية االتساق السلوكي واألداء الفردي واجلماعي معها
وجمانب ةةة النف ةةاق وجماف ةةاة العم ةةل للق ةةول واملص ةةداقية يف تطبي ةةق األص ةةول األخالقي ةةة يف ك ةةل
املستويات والنأي عن ازدواجية املعايري يف التعامل الفردي واجلماعي والدوا .

 قيد عل قصقص :بالبحة ةةث الة ةةدائم عة ةةن األجة ةةود واألمثة ةةل واستش ة ةراف النمة ةةاذج األرقة ةةي يف التج ة ةارب
اإلنسةةانية وم ةةاها ا ترقي ةةً وجتديةةداً مسةةتمرين لامنةةوذج األخالقةةي مبةةا يعةةزز النسةةق األخالقةةي
األصيل وتدد التعبري عن القيم ويستجيب لتحديات احلياة اإلنسانية املعاصرة .
 /2عا رعتيقي علرعاق وعل ندي عالا داعي (: )0
 رفع وحتسني املستوي املعيشي للمواطنني . حتقيق التكافل االجتماعي . حتريف كل قوي اجملتمع إلشةباع حاجاتةه حتقيقةاً ملبةدأ االعتمةاد علةي الةذات واسةتقاللاجملتمع من السلطة يف تلبية حاجاته االجتماعية .
 رعاي ةةة الفئ ةةات املقص ةةودة بال ةةمان وال ةةدفاع االجتم ةةاعي وتأهي ةةل وإدم ةةاج الفئ ةةاتاخلاصة يف اجملتمع .
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 -توجيه حركة التغيري االجتماعي لتحقيق األهداف القومية الكلية والغاية القومية .

 /3إا رعتيقي جعاق علطفضل (: )0
 تنشةةئة أطفةةال أسةةوياء جسةةدياً ونفسةةياً وروحي ةاً وأخالقي ةاً واجتماعي ةاً وإعةةدادهم ألداءدورهم يف احلياة بفاعلية .
 االلتزام بأهداف خطة العمل القومية لبقاء أطفال السودان و ايتهم وتنميتهم . إيالء أمهية خاصة لاطفال الذين يعيشون يف ظةروف صةعبة بتحقيةق األهةداف التاليةةخاصة :
 /1الق ةةاء علةةي تشةةرد األحةةداث وجتفيةةف منابعةةه وتأهيةةل األحةةداث اجلةةاحنني نفسةةياً وروحي ةاً
وتربوياً واجتماعياً ومهنياً .
 /2رعاية وتربية األطفال جمهوا وفاقدي الوالدين .
 /3رعاية األطفال املعاقني وتأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع .
 /4رعاية األطفال النازحني .
 /5االهتمام باألطفال النوابا وتوفري الظروف املالئمة لتنمية قدرا م وإبداعا م .

 /4عا رعتيقي عل كا يهلل (: )2
 إعمةةار قةةيم التكافةةل والتعةةاون ورعايةةة القةةرح والةةرحم واجلةوار يف اجملتمةةع وتوسةةيع نطةةاقال مان االجتماعي ليشمل كل قطاعات اجملتمع .
 حماربة الفقر وتأمني حاجات املواطن األساسية ودرء املخاطر االقتصةادية واالجتماعيةةواألخالقية منه و اية األطفال من التشرد وحماربة البغاء والتسول .
 املشاركة يف عدالة توزيع الدخل والثروة وتطوير فرص العمالة املنتجة بتمليف وسةائلاإلنتاج ملليون ونصف أسرة فقرية .
 م ة ةةاعفة الزكة ةةاة واألوقة ةةاف والصة ةةناديق التكافلية ةةة األخة ةةرى عش ة ةرين ضة ةةعفاً وحة ةةعا سنني علي الوقف اخلريي .
 توسةةيع ف ةةيلة التكافةةل حبيةةث تصةةري ممارسةةة شةةعبية طوعيةةة تسةةاعد يف جعةةل اجملتمةةعمستقالً عن السلطة يف تلبية حاجاته األساسية مبا يف ذلف التعليم والثقافة واإلنتةاج
واألعمال اخلريية .
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 إنش ةةاء جه ةةاز للتنس ةةيق ب ةةني اجله ةةود الرمسي ةةة والص ةةناديق واملؤسس ةةات العامل ةةة يف جم ةةالالتكافل االجتماعي .

 /5عا رعتيقي علعدهلل علطضعي وعلاير (: )0
 تنشةةيط احلركةةة االجتماعيةةة الذاتيةةة مب ةةاعفة التنظيمةةات اخلرييةةة واالجتماعيةةة والطوعيةةةراسياً وأفقياً ورفع كفايتها .
 غةةرس املفهةةوم الصةةحيح للعمةةل الطةةوعي الةةذي يتجةةاوز املفهةةوم ال ةةيق احلةةاا ليشةةملإعادة التوطني والتنمية وكل معةاين الةرب واإلحسةان والعةدل والر ةة وكةل املعةاين املرتبطةة
بتكر اإلنسان .
 إحياء قيم التكافل والتعاون ورعاية ذوي القرح واجلار وذوي احلاجة يف اجملتمع .-

مس ةةاندة الفق ة ةراء وذوي ال ةةدخل امل ةةنخفع وحمارب ةةة الفق ةةر ودرء املخ ةةاطر االجتماعي ةةة
واألخالقية املرتتبة عليه وحموها حمواً كامالً .
دع ةةم ومس ةةاندة الفئ ةةات اخلاص ةةة يف اجملتم ةةع م ةةن املس ةةنني واملع ةةاقني واملش ةةردين واأليت ةةام
والنازحني والالجئني وغريهم .
حتقيةةق مب ةةدأ التنمي ةةة باملش ةةاركة وإش ةراك الشةةعب يف خدم ةةة نفس ةةه والي ةةف وس ةةائل
اإلنتاج .
تأمني خمزون اسرتاتيجي من حاجات عمل كل جهة طوعية حسب جمال عملها .
إعةةداد الشةةباب وتأهيلةةه مبةةا يل ة حاجاتةةه واالسةةتفادة مةةن طاقاتةةه احليويةةة يف خدمةةة
اجملتمع و ايته والدفاع عنه .
احلفا علي البيئة ورعايتها وتنميتها .
إحياء قيم العمل والسعي لكسب الرزق والناي عن السؤال .
االهتمةةام بةةاملرأة وتنميةةة مهارا ةةا واليكهةةا وسةةائل اإلنتةةاج وتسةةهيل سةةبل الكسةةب
الشريف هلا .
توسيع نطاق العمل الطوعي الوطو ليتجاوز نطاق ا لية إا إطار اإلقليمية والعاملية.
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 /6عا رعتيقي عل ندي علومي (: )0
 تعميم الرعاية الصحية األساسية ترقيةً ووقايةً وعالجاً وتأهيالً علي كل أحناء الوطن . فيع أسباب وفيات األطفال إا أقل من . %2 تعميم برامج رعاية األمراض املتوطنة والوبائية النا ة عن سوء التغذية . إصحاح البيئة واحلفا عليها ومنع تلوثها . تعميم التطعيم ليكون بنسبة . %111 تأهي ةةل املستش ةةفيات ورف ةةع كفاء ةةا واالرتق ةةاء بإدار ةةا وت ةةوفري األس ةةرة للمة ةواطنني وف ةةقاملعةةدل العةةاملي (  3أسةةرة لكةةل ألةةف شةةخص ) وتعزيةةز قةةدرا ا مبةةا يغةةو عةةن السةةفر
للعالج باخلارج .
-

-

فيع ساعات املرض للعاملني إا أقل من  %21من النسبة الراهنة .
توفري الدواء توفرياً كامالً .
إنشاء الصناعات الطبية ملعدات املستشفي وأدوات اجلراحة واملسةتلزمات الطبيةة
وأدوات املعامةةل وم ةةاعفة املوجةةود منهةةا مبةةا حيقةةق االكتفةةاء الةةذايت يف األساسةةيات
منها .
تنمية القوي البشرية من أطباء وفنيني ومساعدين وممرضني وقابالت .
حتة ةةديث نظة ةةم املعلومة ةةات الصة ةةحية وتعميمهة ةةا واالهتمة ةةام بة ةةالتثقيف وزية ةةادة الة ةةوعي
الصحي .

 /7عا رعتيقي عل ع يي علعات (: )2
 ترسيخ العقيدة الدينية يف الةنالء وتةربيتهم عليهةا وتشةكيل سةلوكهم الفةردي واجلمةاعيعلي هدي تعاليم الدين مبا يساعد علةي تكةوين قةيم اجتماعيةة واقتصةادية وسياسةية
تقوم علي السلوك السوي املرتكز علي تعاليم السماء واملستجيب حلاجات التقدم .
 رياضةةة عقةةول الةةنالء وتثقةةيفهم بةةالعلوم واخل ةربات وتربيةةة أجسةةامهم بالتم ةارين وتزكيةةةنفوس ةةهم بالعقي ةةدة الس ةةمحة واألعة ةراف احلمي ةةدة واآلداب وت ةةدريبهم عل ةةي إمع ةةان
الفكر والتدبري وإحسان املعاملة وحسن التقدير .
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-

تقويةةة روح الوحةةدة الوطنيةةة يف نفةةا الناشةةئة وتنميةةة الشةةعور بةةالوالء للجماعةةة والةةوطن
وإعمار وجداهنم حببه واالستعداد لبذل الذات من أجل رفعته والدفاع عنه .
بنةةاء جمتمةةع االعتمةةاد علةةي الةةنفا وتفجةةري الطاقةةات املعنويةةة واملاديةةة الكامنةةة وإشةةاعة
الطموح الستعادة دورنا احل اري كأمة رائدة ذات رسالة .
تنمية القدرات واملهارات الفردية وإتاحة فرص التدريب علي وسائل التقانة احلديثة مبةا
ككن األفراد من التوظيف األمثل إلمكانيا م يف خدمة التنمية الشاملة .
تنمية احلا البيئةي لةدي الناشةئة وتبصةريهم بةأن مكونةات البيئةة مةن مةاء وهةواء وأرض
من نعم اهلل الع جتب ا افظة عليها وتنميتها وحسن توظيفها لدرء اجلفاف والتصحر
والكوارث البيئية األخرى حرصاً علي مصاحل األجيال احلاضرة والقادمة.

 /8عا رعتيقي عل ع يي علعالي (: )0
 ربط التعليم العاا بالتوجيه التنموي للبالد القائم علي األصالة والسمو اخللقي والرقةياالجتماعي والرفاة املادي واالرتقاء بنوعية احلياة يف كل جوانبهةا واالسةتجابة لةدوافعها
وتكاليفها تأسيساً علي حقائق الواقع وتطلعاً ملشارف البعث احل اري .
 إعادة صياغة املناهج واملقررات مبا يتسق مع توجه الدولة خاصة يف جمةاالت االقتصةادواالجتماع وغريها .
 مواصلة حتديث املناهج بصورة مستمرة لتواكب تقدم املعرفة وحاجات اجملتمع . االهتمام بالتخصصات الع تل حاجات الواليات . االعتناء بالدراسات البيئية واألسرية يف يع جماالت التعليم العاا . تأص ةةيل الثقاف ةةة والعل ةةوم والن ةةأي ع ةةن التغري ةةب وجع ةةل اللغ ةةة العربي ةةة ه ةةي األص ةةل يفالتدريا والبحث واالهتمام بدراسة اللغات والثقافات األجنبية .
 ترشيد التعليم باالستفادة من اإلمكانات املتاحة والسعي إا االعتماد علي الذات .الثانية .
اجمللدةةاألول
االسرتاتيجية
ةتوي وإع ةةداد وت ةةدريب العلم ةةاء ليق ةةودوا
رفيع ةةةالطبعةاملس ة
1662ق ة–ةوى2112العامل ة
الشاملةريب ال
القوميةبت ةةد
العناي ةةة
- /1
البحث العلمي ولتكون هلم املقدرة علي مواكبة املعرفة املتجددة واملتطورة .
 تش ة ةةجيع البح ة ةةث العلم ة ةةي خاص ة ةةً البح ة ةةث العلم ة ةةي التطبيق ة ةةي واجلم ة ةةاعي ومتع ة ةةددالتخصصات وربطه بالتدريا واإلنتاج واستنبات أصوله .

81

-

-

أن توا اجلامعات وياصة جامعة اخلرطوم اهتماماً أكرب بالدراسات العليا .
تشجيع التعليم العام اخلاص وفق ضوابط ت من مستويات رفيعة .
دعة ةةم مؤسس ة ةةات التعل ة ةةيم العة ةةاا ل ة ةةدف حتقي ة ةةق أه ة ةةداف اخلطة ةةة م ة ةةع احلف ة ةةا عل ة ةةي
املسةةتويات العلميةةة وتطويرهةةا لةةدف تعزيةةز األمنةةات التخصصةةية املالئمةةة لكةةل مؤسسةةة
ملعاجل ةةة مشة ةةاكل اجملتم ةةع وحتقي ةةق سياس ةةة تكام ةةل التخصصة ةةات ب ةةني كة ةةل اجلامعة ةةات
وتفادي االزدواجية املخلة .
إعطةةاء أسةةبقية للتعلةةيم التقةةاين مةةع مراعةةاة القةةيم االجتماعيةةة واالقتصةةادية وربةةط التعلةةيم
العام والعاا حباجات التنمية بصورة فاعلة .
العناية اخلاصة بالتدريب العملي واحلقلي لطالب اإلجازة اجلامعية والدراسات العليا .
تشةجيع التنسةيق والتعةاون بةني مؤسسةات التعلةيم العسةكري واألمةو والدبلوماسةي بةني
مؤسسات التعليم العاا .
تطةةوير التعلةةيم الفةةو والتقةةاين ليبلةةا  %61مةةن التعلةةيم العةةاا وتةةوفري التةةدريب املهةةو
واحلريف املتقدم مبا ي من حاجات االسرتاتيجية الشاملة .
م ةةاعفة اجلامع ةةات مب ةةا يس ةةتوعب أربع ةةة أض ةةعاف األع ةةداد احلالي ةةة ويقل ةةل م ةةن أع ةةداد
الطالب الدارسني يف اخلارج .

 /9عا رعتيقي عل اطيط علعدرعني وعحاكار(: )0
 تأسيا العمران علي كامل الرتاب السوداين وتأصيل التنوع يف أمناطةه والتكامةل بةنيأجزائةةه وربطةةه بشةةبكات النقةةل واملواصةةالت واالتصةةاالت ومةةد شةةبكاته لتصةةل الةةبالد
بالقارة ودول اجلوار .
ةيا.77العمةران علةةي مبةةادئ مواكبةةة للتطلعةةات واملرامةةي واملقاصةةد القوميةةة مةةن حيةةث
 تأسة /1املرجع السابق ص
حتقيق السالم االجتماعي والوحدة الوطنية وتوظيفه خلدمة أغراض التنميةة االجتماعيةة
واالقتصادية وحتقيق الرفاة .
 حتقي ةةق التنمي ةةة العمراني ةةة م ةةن خ ةةالل التنس ةةيق والتكام ةةل الف ةةاعلني لكاف ةةة القطاع ةةاتالداخلة يف إطار التنمية الشاملة .
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تأهيةةل املسةةتوطنات البش ةرية لتلعةةب دورهةةا املنةةوت لةةا يف بنةةاء اإلنسةةان السةةوداين ورفةةع
مستواه فكراً وثقافةً وإبداعاً .
ت ةةيق الفجةةوة احل ةةارية املاثلةةة بةةني الريةةف واحل ةةر وإزالةةة العوامةةل الطةةاردة مةةن الريةةف
وتشجيع عوامل اجلذب واالنتماء إليه .
ترشةةيد توزيةةع اسةةتهالك امل ةوارد الطبيعيةةة الناضةةبة والف ةوائع الناجتةةة حسةةب األسةةبقيات
الع حتددها مرامي وغايات التنمية .
تأهيل البيئة الطبيعية وبيئة العمران لتلعب دورها األيكولوجي يف خلةق التةوازن النفسةي
والروحي يف حياة السكان .
ترشة ةةيد تكلفة ةةة إنشة ةةاء وتة ةةدبري العم ة ةران بتأصة ةةيل مبة ةةادئ التخطة ةةيط العم ة ةراين واألخة ةةذ
بالتقنيات احلديثة من معاجلة املعلومات وأساليب التخطيط الشموا .

 /01عا رعتيقي تندي علاياح (: )0
 النهوض بالنشات السياحي الداخلي واخلارجي ودعم بُناهُ األساسية . االرتقاء بالرتبية واإلعالم السياحي . جذب راس املال الوطو واألجن لالستثمار يف جمال السياحة . حتديث التشريعات الع تنظم السياحة . تطوير جهاز السياحة وتوثيق التنسيق بني كل اجلهات ذات الصلة لذا اجملال . -توجيه العمل السياحي لتحقيق أهداف االسرتاتيجية القومية الشاملة .

 /00عا رعتيقي علرقاض (: )2
 حتقيق إلزامية الرياضة يف املناهج الرتبوية للبنني والبنات . تعميم روابط الناشئني لكل ضروب الرياضة ويف كل أحناء الوطن .فرص الرياضة والتفوق وبناء الفرق القومية القادرة واملشرفة .
 بسط /1املرجع السابق ص . 63
. 66الوسائل املعينة يف حتقيق كل هذه األهداف .
 /2املرجع-السابقتأمني
 تعميم الرياضة يف مؤسسات اإلنتاج . /02عا رعتيقي علبيئ (: )0
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 هةةدف اس ةرتاتيجي قةةومي  /احلفةةا علةةي البيئةةة يف السةةودان وترقيتهةةا لتعةةني يف حتقيةةقالتنمية املؤزرة .
 حتسني البيئة كماً ونوعاً للمةواطن السةوداين خاصةة يف الريةف بدرجةة اكنةه مةن العةياليف بالده بعزة وكرامة ورفاة .
 حماربة الفقر باعتباره عامالً هاماً يف تةدمري البيئةة مةن أجةل الوفةاء باحلاجةات األساسةيةللفقراء .
 إعةةادة تعمةةري الغطةةاء الشةةجري للحفةةا علةةي منسةةوب األمطةةار و ايةةة مسةةاقط امليةةاهوصون الرتبة من التعرية ووقاية املناطق الزراعية والسكنية من الزحف الصحراوي.
 ا افظةةة علةةي ت ةوازن واسةةتقرار املقومةةات البيئيةةة األساسةةية ( الةةنظم األيكولوجيةةة ) الةةعتدعم العطاء املستمر لارض واملوارد الطبيعية املتجددة .
 ترش ةةيد اس ةةتغالل م ة ةوارد املة ةةاء والرتب ةةة والغابة ةةات واملراع ةةي واحلي ةةاة الربي ةةة واملائي ةةةو ايتها من التلوث .
 ترقية احلا البيئي الذي ككن الساسة والتنفيذيني من تبو الطةرح العلمةي الةذي حيقةقاحلف ةةا عل ةةي البيئ ةةة وكك ةةن امل ةواطنني واملنظم ةةات الطوعي ةةة م ةةن أخ ةةذ زم ةةام املب ةةادرة يف
االهتمام بالبيئة ومعاجلة ق اياها .
 ضمان كفاية تداول واستخدام الكيماويات لاغراض املختلفة وسالمتها حفاظاً علةيصحة اإلنسان واحليوان وسالمة البيئة .
 االرتقاء بصحة البيئة . االرتقةةاء ببيئةةة احل ةةر و ايتهةةا مةةن كةةل أن ةواع التلةةوث وا افظةةة علةةي احليوانةةات الربيةةةوبيئتها الطبيعية وتنميتها مبا حيقق االستغالل األمثل واحلفا علي التنوع األحيائي.
 صةةون بيئةةة هنةةر النيةةل واألهنةةار غةةري النيليةةة والبحةةر األ ةةر وتنميةةة مواردهةةا مبةةا يسةةاهم يفاملرجع السابق ص . 111
حتقيق التنمية املؤزرة .

 /03عا رعتيقي علاصح علعاح (: )0
 إعةةادة بنةةاء هيكةةل الدولةةة علةةي أسةةا علميةةة ووطنيةةة جتعلةةه أكثةةر قةةدرة علةةي النهةةوضبأعباء النه ة احل ارية الع جعلتها االسرتاتيجية الغاية القومية .
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 أن يقة ةةوم البنة ةةاء اإلداري علة ةةي مفهة ةةوم اخلدمة ةةة العامة ةةة الفاعلة ةةة الكفة ةةؤة املبة ةةادرةواملواكبةةة والةةع تستشةةرف األهةةداف العلي ةةا لامةةة وتنطلةةق مةةن توجها ةةا اإلس ةةالمية
وخططها االسرتاتيجية ونظامها االحتادي .
/04عا رعتيقي عل صجقب (: )2
 تنميةة املةوارد البشةرية وترقيةة القةوي العاملةة وزياد ةا عشةرة أضةعاف والنهةوض بكفايتهةاوتوفري فرص العمالة املنتجة وعالقات العمل العادلة هلا .
 اس ةةتخدام التقان ةةة احلديث ةةة يف جم ةةاالت الت ةةدريب املختلف ةةة مب ةةا يكم ةةن توظيفه ةةا يف ك ةةلالقطاعات اإلنتاجية واحلرفية وإدخاهلا يف املناهج الرتبوية واإلرشادية .
 -تطةوير التعلةةيم الفةةو ليبلةةا  %61مةةن التعلةةيم العةةام مةةع الرتكيةةز يف منةةاهج التعلةةيم علةةي

/1
/2

الدراسات العلمية والتطبيقية .
 توفري التدريب املهو واحلريف مبا يفي حباجات االسرتاتيجية القومية الشاملة . تعم ةةيم وترقي ةةة الت ةةدريب املس ةةتمر أثن ةةاء اخلدم ةةة للع ةةاملني يف القط ةةاعني الع ةةام واخل ةةاصوالتع ةةاوين وأن يك ةةون الت ةةدريب مرتبطة ةاً باحلاج ةةات الفعلي ةةة م ةةع الرتكي ةةز عل ةةي الت ةةدريب
العملةي والتطبيقةي لتطةةوير وترقيةة الةداء وربةةط التةدرج الةوظيفي بةةإحراز مسةتويات معينةةة
من التدريب .
 تأهيل وتدريب العاملني يف القطاع الزراعي الرائد يف املستويات كافة وزيةادة املةؤهلنييف الزراع ةةة مخسة ةةة أض ةةعاف مب ةةا يتناس ةةب وسياسة ةةة الدول ةةة يف حتقية ةةق األم ةةن الغ ةةذائي
وتصدير احلبوب الغذائية والتصنيع الغذائي .
 تعزيز البحث الزراعي ومعاهده ومؤسساته .115ية .ةل املهندسةةني وفةةق اس ةرتاتيجية التعلةةيم العةةاا والفنيةةني والعمالةةة املةةاهرة مبةةا
السابقدادصوتأه
املرجع إع ة
يعادلص 115
املرجع السابق
عشرة .أضعاف .
 االهتمام بالتةدريب علةي اجملةاالت اجلديةدة مثةل اكتشةاف البةرتول واسةتخراجه وتكريةرهوإنشاء الصناعات البرتوكيماوية .
 إعةةداد وتةةدريب األطبةةاء والك ةوادر الك ةوادر املسةةاعدة الالزمةةة لتعمةةيم الرعايةةة الصةةحيةاألساسية وصناعة املستلزمات الطبية .
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 /05عا رعتيقي حياح علشرب (: )0
 ترشةةيد اسةةتخدام امليةةاه حسةةب طاقةةة املصةةادر املت ةوفرة بأسةةعار مناسةةبة مبةةا حيقةةق عائةةداًكافياً لتغطية تكلفة تشغيل مرافق املياه وصيانتها .
 إدخال التقانة املناسبة وتشجيع التصنيع ا لي للمعدات واألجهزة ودعمه والتوسع يفاالستفادة من الطاقات البديلة يف مد خدمات املياه .
 إعادة تعمري حمطات املياه القائمة واحلفائر واخلزانات واألجهزة واملعدات وتأهيلها. حفر اآلبار وتشيد احلفائر واخلزانات الع تفي لدف الق اء علي العطال . تركيب امل خات جلميع اآلبار الع مت حفرها علي نطاق القطر (  611مرت ) واآلباراجلديدة (  ) 10111واحلفائر واخلزانات .
 تش ةةجيع بي ةةوت اخل ةةربة الس ةةودانية لتقلي ةةل تكلف ةةة االس ةةتعانة ب ةةاخلربة األجنبي ةةة واالرتق ةةاءبالكفايات السودانية وتدريب العاملني يف جمال توفري املياه .
 تطةةوير األحبةةاث املوجهةةة لتقةةو م ةوارد امليةةاه ورشةةد اسةةتخدامها وحسةةن إدارة مرافقهةةاودعم أجهزة األحبةاث بةالقوي البشةرية وخةرباء التخطةيط واملعةدات بغةرض إتةاد بةدائل
لتقليل تكلفة توفري املياه .

 /06عا رعتيقي علطاق (: )2
 توفري الطاقة الع تت من التنمية املستمرة وذلف باالعتمةاد علةي املصةارد ا ليةة للطاقةةوتصدير الفائع .
 رفةةع مسةةتوي تنظةةيم القطةةاع وحتقيةةق التنسةةيق ال ةةروري بةةني القطاعةةات املنتجةةة واملسةةتهلكةذلف االقتصاد واملصلحة القومية والطبيعة التبادلية ملصادر الطاقة املختلفة .
 /1املرجع مر
اعية صيف. 211
السابق
 /2املرجع السابق . 233
 ايةةة البيئةةة بتقنةةني اسةةتغالل املصةةادر خاصةةة الغابةةات وتشةةجيع إعةةادة التشةةجري حةةع اليكون حل ق ية الطاقة علي حساب مكافحة التصحر وإنتاجية الرتبة .
 تطةةوير تقان ةةة الطاق ةةة خاص ةةة تقان ةةة الطاقةةات اجلديةةدة واملتج ةةددة والتقان ةةة املعتمةةدة عل ةةياملصادر ا لية .
 ترشيد استخدام الطاقة . -تطوير وتدريب العنصر البشري ملواكبة التحديات الع تواجه الصناعة .

 /07عا رعتيقي علنقيهلل وعلدضع الا وعالتواالا (: )0
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مةةد شةةبكتها احلاليةةة ثالثةةة أضةةعاف ووصةةلها بالسةةكف احلديديةةة للةةدول اجملةةاورة وزيةةادة
طاقتها الناقلة عشرين ضعفاً .
زيادة الطاقة الناقلة عشرين ضعفاً .
م ةةاعفة الطةةرق احلاليةةة إا أضةةعاف لتتصةةل بكةةل دول اجل ةوار الثمانيةةة وإنشةةاء اجلسةةور
العابرة للنيل وروافده الرئيسية يف جمال اإلنتاج والكثافة العالية .
ربط كل أحناء السودان باملواصةالت اجلويةة وتطةوير املطةارات واملهةابط وجعةل السةودان
مركزاً للمواصالت االقليمية والدولية .
زيةةادة االسةةطول البحةةري احلةةاا مخسةةة أضةةعاف وتأهيةةل مينةةاء بورتسةةودان وعثمةةان دقنةةة
بسواكن وتطوير املزيد من املؤاين واملراسي .
م ةةاعفة طاقتةةه احلاليةةة عشةرين ضةةعفاً وتأهيةةل املشةةاريع وزيةةادة العبةةارات النيليةةة والتوسةةع يف
املراكب الشراعية واألطواف حرصاً علي صحة البيئة النهرية .
تطوير خط أنابيب البرتول للتمكةني مةن االسةتجابة حلاجةة النقةل املتزايةدة ومةد شةبكة نقةل
البرتول اخلام واملكرر وربط نقل البرتول مبناطق اإلنتاج والتصدير .
تغطيةةة كةةل مدينةةة وقريةةة رئيسةةية بريةةداً وبرقةاً وهاتفيةاً تعزيةةز كفايةةة االتصةةال اهلةةاتفي املباشةةر
وسائر اخلدمات الربيدية.
إنشاء صناعات وسائل النقل واالتصاالت .
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بعةةد أن تعرفنةةا علةةى املنظمةةة مفهومهةةا وكيفيةةة تكوينهةةا وخصائصةةها ووقفنةةا أي ةاً علةةي الثقافةةة
التنظيميةةة وأمهيتهةةا والسةةلوك اإلنسةةاين وأثةةره علةةي أداء املنظمةةة ووقفنةةا كةةذلف علةةي املفةةاهيم
األساسةةية للجةةودة الشةةاملة واأليةةزو والقطةةاع اخلةةدمي مبسةةمياته املختلفةةة فإننةةا نتجةةه إىل حتديةةد
أسا وحمددات اسرتاتيجية األداء املتميز يف املنظمات من خالل الفصل القادم .
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