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 أثر الثقافة التنظيمية على تقييم أداء العاملني
 صاحل علي أمحد الواسعد.

 عضو هيئة تدريس / كلية االقتصاد / جامعة سرت
 

 ادللخص :
سبثل ىذه الدراسة زلاولة لتسلط مزيدًا من الضوء على نظاـ ومناذج تقييم االداء ادلتبعة يف القطاع     

أتثَت الثقافة  ادلصريف اللييب وخاصة ادلصارؼ التجارية الليبية  من حيث درجة اعدادىا وتنفيذىا ومدى
 التنظيمية على كفاءة وفاعلية النظم ومناذج ، وذلك من خالؿ ثالث زوااي رئيسية ىي :

القيم وادلعتقدات الشخصية السائدة ، ومنط أسلوب القيادة ادلتبع ، أي درجة االستقاللية وادلشاركة 
الليبية ، واسلوب توزيع العاملُت  وحرية االبداع احملفوظة للعاملُت ذباه أداء أعماذلم يف ادلصارؼ التجارية

، دبا يتوافق مع مهاراهتم وقدراهتم وزبصصاهتم من جهة وطبيعة االعماؿ اليت يؤدوهنا من جهة اخرى يف 
ادلصارؼ الليبية وقد قمت بتوزيع االستبياف على عديد من موظفي ادلصارؼ التجارية الليبية عدد من 

 ورقة استبياف . 568تلمة منها كاف ورقة استبياف وعدد ادلس 755االستبياانت 
توصلت اىل أىم النتائج وىي عدـ االلتزاـ  ابدلعايَت ادلوضوعية القائمة علة االسس العلمية السليمة من 

 قبل العاملُت يف ادلصارؼ التجارية الليبية. 
 وكذلك ألىم  التوصيات وىي:

تعديل بعض جوانب ، و ىالت ادلطلوبة ذليلل التنظيمي للقائمُت على تقييم االداء وادلؤ االىتماـ اب -
 الثقافة التنظيمية السلبية السائدة وادلنتشرة يف ادلصارؼ التجارية الليبية .

 
SUMMARY 
   This study represents an attempt to shed more light on the 
systems and performance models followed assess the Libyan 
terms of the degree of preparation and implementation and the 
impact of organizational culture on the efficiency and 
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effectiveness of the systems and models , through three main 
angles: 
Values and personal beliefs prevailing practice command mode 
pattern, ie degree of independence, participation, freedom of 
deposit saved for employees to do their jobs in the Libyan 
commercial banks, and the method of distribution of employees, 
in line with their skills and abilities and specialties, on one hand 
and the nature of the work performed on the other hand, in 
commercial banks. 
1 have distributed survey on several Libyan commercial banks 
staff number of 775 survey questionnaires and paper  received a 
number of them were 568 paper questionnaire  and reached 
important results, a lack of commitment to the objective 
standards based on sound scientific foundations by employees in 
the Libyan commercial banks.  

As well as the most important recommendations are: 
The organizational structure of theose in charge of performance 
and qualifications required evaluation.   
- As well as modifying some of the cultural aspects of the 
regulatory prevailing negative deployed in Libyan commercial 
banks.  
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 ادلقدمة :
يعترب العنصر البشري اللفء من أىم ادلواد اليت تثَت هبا ادلنظمات على اختالؼ أنواعها وأحجامها ،  

 ا يعترب االداء السليم  ذلذا العنصر أىم ما ديلن ادلسامهة بة يف ىذا اجملاؿ .كم
وربرص ادلنظمات على القياـ أبنشطتها ادلختلفة دبستوى عاؿ من اللفاءة والفاعلية ، اذا يعد العنصر 

ات البشري من اىم العناصر اليت تؤثر على درجة ربقيق ىذه اللفاءة والفعالية ، فتقـو كافة ادلنظم
جاىدة ابلسعي للحصوؿ على العناصر البشرية اجليدة الالزمة ذلا ، كما تقـو بشلل مستمر دبحاولة 

 رفع مستوى أداء العاملُت هبا مستعينة بذلك بلل الوسائل والطرؽ ادلتاحة لديها .
االمر الذي يدفع ادلنظمات اىل زلاوالت لتحسُت مستوى كفاءة نظم تقييم أداء العاملُت لتحسُت 

 ستوايت االداء وكسب والء العاملُت هبا .م
ىذا ويتأثر أسلوب تقييم االداء ابلطريقة اليت يستخدـ هبا ومن يستخدمها والقيود ادلوضوعة من خالؿ 

اذلادي )، البيئة والثقافة التنظيمية ، لذا فاف قيم ادلنظمة تؤثر على فعالية عملية تقييم أداء العاملُت 
،1999 :263 ) 

ىذه الدراسة زلاولة لتسليط مزيد من االضواء على نظم ومناذج تقييم االداء ادلتتبعة يف وعلية سبثل 
القطاع ادلصريف اللييب . من حيث درجة اتباعها لألسس العلمية ادلوضوعية والسليمة عند إعدادىا 

ن خالؿ وتنفيذىا ، ومدى أتثَت الثقافة التنظيمية على كفاءة وفعالية تلك النظم والنماذج ، وذلك م
 ثالث زوااي رئيسية وىي :

 القيم وادلعتقدات الشخصية السائدة ) االجيابية او السلبية( -
ودرجة االستقاللية وادلشاركة وحرية االبداع ادلمنوحة للعاملُت ذباه  –منط وأسلوب القيادة ادلتبع  -

 أداء اعماذلم .
اهتم من جهة وطبيعة االعماؿ أسلوب توزيع العاملُت ، دبا يتوافق مع مهاراهتم وقدراهتم وزبصص -

 .(308: 1999اذلادي ، اليت يؤديها من جهة اخرى .) 
 

 مشكلة الدراسة :
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اليت تثَت اىتماـ ادلنظمة أو ادلدرسة ، كما يفيد االداء يعترب العنصر البشري اللفء من أىم ادلوارد 
على تقدمي اخلدمات اىل السليم ذلذا العنصر ومن أىم ماديلن االىتماـ بو ، وربرص ادلصارؼ التجارية 

عمالئها بصفة مستمرة وخبدمة ممتازة لتشجيع العمالء على ايداع امواذلم يف ىذه ادلصارؼ واالستثمار 
االداء ادلتبعة يف القطاع ادلصريف  ؟  على مناذج تقييم ثقافة ادلنظمةأتثَت ادلصريف ذلذه ادلدخرات ػ ومدى 

من خالؿ الدراسة االستطالعية وادلوضوعية السليمة ، و  اللييب من حيث درجة اتباعها لالسس العلمية
اليت قاـ هبا الباحث اتضح انو يوجد عالقة بُت عدـ الفعالية ونظاـ ومناذج تقييم االداء ادلطبقة حالياً يف 

،   القطاع  ادلصريف اللييب وبُت الثقافة التنظيمية وادلتمثلة يف انتشار القيم السلبية والروتُت والبَتو قراطيو 
ومنط واسلوب القيادة ، لقطاع الدراسة ، وكذلك صعوبة استخداـ نتائج ىذا التقييم عند رسم وتنفيذ 

 سياسات االفراد ادلختلفة .
 

ال يوجد اثر ذو داللة احصائية ه الدراسة على فرضية رئيسية مفادىا : ذ: بنيت ى فرضية الدراسة
 . صار للثقافة التنظيمية على تقييم اداء العاملني ابدل

 تنقسم الفرضية الرئيسية اىل الفروع الفرعية االتية : -
ال توجد اختالفات ذات داللة احصائية بُت ابعاد ادللونة للثقافة التنظيمية يف ادلصارؼ الليبية  -1

 وكفاءة نظاـ تقييم االداء.
ة ال توجد اختالفات ذات داللة احصائية بُت انتشار بعض القيم السلبية ومنط وسلوؾ القياد -2

 وكفاءة نظاـ تقييم االداء.
 ال توجد اختالفات ذات داللة احصائية بُت سوء اختيار العاملُت على كفاءة نظاـ تقييم االداء. -3
 

 أهدا  الدراسة :
 تسعى الدراسة اىل تقيق رلموعة من االىداؼ التالية :

مدى فعاليتو يف  وصف وربليل نظاـ أداء العاملُت ادلطبق حاليًا يف ادلصارؼ الليبية بغرض ربديد -1
 ربقيقو ألىدافو ، وذلك يف ضوء االسس وادلبادئ العلمية ونظم تقييم اداء العاملُت .

 ربديد وقياس اذباىات االدارة والعاملُت بقطاع الدراسة حنو نظاـ تقييم االداء احلايل. -2



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

086 

حنو نظاـ ربديد وقياس أتثَت بعض القيم وادلعتقدات الشخصية )سلبية / اجيابية ( يف االذباىات  -3
 تقييم االداء احلايل.

ربديد وقياس بعض ادلتغَتات التنظيمية ) الروتُت والبَتوقراطية / سوء توزيع العاملُت ( يف  -4
 االذباىات حنو نظاـ تقييم االداء احلايل .

ربديد وقياس العوامل احملددة لفعالية تقيم اداء العاملُت ، واقًتاح بعض التوصيات اليت قد تؤدي  -5
  فعالية نظاـ تقييم أداء العاملُت .اىل ربسُت

 
 أمهية الدراسة :

تنبع أمهية الدراسة يف ىذا اجلانب من ندرة الدراسات يف ىذا اجملاؿ وذلك يف قطاع ادلصريف اللييب 
وأيضا امهية قطاع الدراسة ادلتمثل يف القطاع ادلصريف اللييب على ادلستوى القومي وعلى مستوى 

ثلو عملية تقييم أداء العاملُت والثقافة التنظيمية على كفاءة ىذه  ادلصارؼ ادلنظمات واالفراد وما سب
 التجارية.

 تربز أمهية الدراسة من خالؿ عدة اعتبارات علمية وعملية على النحو التايل :
 : زايدة ادلعلومات والبياانت العلمية للباحث.االمهية للباحث  -
 مية جديدة للبحث العلمي .: يعتمد البحث اضافة علاالمهية للبحث العلمي  -
 . للمجتمع: يعتمد البحث اضافة علمية جديدة  االمهية للمجتمع -
 

 :حدود الدراسة 
 العاملُت ابدلصارؼ التجارية يف ليبيا .:  بشريةالدود احل -
 (  2017مارس  - فرباير –يناير أعدت ىذه الدراسة خالؿ )  : احلدود الزمنية -
 يف ادلصارؼ التجارية يف ليبيا . التنظيمية على تقييم اداء العاملُت:أثر الثقافة  احلدود ادلوضوعية -
 .ادلصارؼ التجارية يف ليبيا :دود ادلكانيةاحل -
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 : الدراسات السابقة
" الثقافة التنظيمية وعالقتها اباللتزاـ الوظيفي يف ادلؤسسة بعنواف   (2013)الثبييت ،  دراسة-1

 العامة للصناعات احلربية ابخلراج 
التعرؼ على واقع الثقافة التنظيمية يف ادلؤسسة العامة للصناعات احلربية  :اىل  ت هذه الدراسةهدف

التعرؼ على مدى اختالؼ الثقافة التنظيمية السائدة ابختالؼ بعض اخلصائص الوظيفية و  ابخلرج
 دلوظفي ادلؤسسة العامة للصناعات احلربية.

،  ى موظفي ادلؤسسة العامة للصناعات احلربية ابخلرجمعرفة الواقع االلتزاـ الوظيفي لدوكذلك اىل  -
 وتوصلت هذه الدراسة اىل جمموعة من النتائج امهها .

 التسلسل اذلرمي لالتصاؿ داخل اإلدارة اليت اعمل هبا.أف 
 حيظى ادلسئولُت ابإلدارة ابالحًتاـ و التقدير من قبل موظفيها.و 

 تشدد اإلدارة اباللتزاـ ابلتعليمات .لك ذوك
 العادات والتقاليد تقف عائقاً أماـ اجناز االعماؿ يف ادلؤسسة.و 
 ربرض اإلدارة ادلؤسسة على رفع كفاءة موظفيها.و 
 

الثقافة التنظيمية وأثرىا يف تعزيز األداء الوظيفي حبث يف بعنوان  (2014دراسة ) اخلفاجي ، -2
 شركة صناعات االصباغ احلديثة.

صناعات االصباغ احلديثة دبفهومي يف ثقافة ادلنظمة واألداء  شركةبريف التع  -هدفت الدراسة اىل:
 الوظيفي .

التعرؼ على واقع الثقافة التنظيمية يف شركة صناعات االصباغ احلديثة ومستوى األداء وكذلك  
 الوظيفي هبا .

 تشخيص العالقة بُت واقع الثقافة التنظيمية ومستوى األداء الوظيفي يف الشركة.و 
 راسة اىل جمموعة من النتائج وأمهها:وتوصلت هذه الد

 وجد أف واقع الثقافة ادلنظمة يف الشركة ىو جيد جداً .
 أف الثقافة التنظيمية دور اجيايب كبَت ومهم يف رفع مستوى األداء الوظيفي.و 
سبلن للشركة الصناعات االصباغ احلديثة رفع مستوى األداء الوظيفي من خالؿ التأثَت عليو بفعل و  

 ثقافة ادلنظمة عامل ال
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بعنواف  "ملوانت الثقافة التنظيمية وعالقتها بدوافع التعليم الذايت لدى   2013دراسة ادلطريي  -3
 العاملُت يف قطاع حرس احلدود ابخلفجى" .

 :هدفت هذه الدراسة اىل 
 لتعرؼ على ملوانت الثقافة التنظيمية السائدة بقطاع حرس احلدود ابخلفجي.ا
 على دوافع التعليم الذايت لدى العاملُت بقطاع حرس احلدود ابخلفجي.التعرؼ كذلك اىل و 
التعرؼ على ابرز ادلعوقات ادلتعلقة ابلثقافة التنظيمية اليت تواجو رلمع الدراسة عند ممارسة اسلوب و 

 .التعلم الذايت
 وتوصلت هذه الدراسة اىل جمموعة من النتائج امهها. 

 نظيمية يف ربريك دوافع التعلم الذايت لدى العاملُت يف حرس احلدود.ىناؾ دور اكرب دللوانت الثقافة الت
احملافظة على قيمة االتقاف يف العمل وقيمة التطوير وقيمة الثقة يف مربرات العاملُت وقيمة االىتماـ و 

 ابلوقت دلا ذلا من دور فاعل يف ربريك العاملُت حنو التعلم.
 ذلك حلرص العاملُت على التطوير ادلستمر لقدراهتم.تعزيز قيمة االجناز يف العمل حبيث يؤدي و 
 
( بعنوان ) دور الثقافة التنظيمية يف إدارة التغيري يف ادلؤسسة 2007دراسة )بروش ، -4

 االقتصادية اجلزائرية(.
زلاولة معرفة االرتباط بُت الثقافة التنظيمية وإدارة التغيَت، ومدى االىتماـ هبذه  هدفت الدراسة اىل

 من طرؼ مديري ادلؤسسات. العالقة
 وتوصلت هذه الدراسة اىل جمموعة من النتائج أمهها.

 يوجد ىناؾ اىتماـ ضعيف من قبل إدارة ادلنظمة ابلثقافة التنظيمية يف عملية التخطيط للتغيَت. 
 يوجد ىناؾ اىتماـ ضعيف من قبل إدارة ادلنظمة ابلثقافة التنظيمية يف عملية تنفيذ التغيَت.و 
ضًا اىتماـ ضعيف من قبل إدارة ادلنظمة ابلثقافة التنظيمية يف عملية متابعة ومراقبة التغيَت من ىناؾ أيو 

 قبل إدارة ادلنظمة.
وجود ضعيف لعينة ادلشاركة يف ازباذ القرار ويظهر من خالؿ نقص تفويض السلطات وعدـ  لكذوك

 اشراؾ العماؿ يف عملية إدارة التغيَت .
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بعنوان متطلبات تبىن البنوك يف اجلمهورية اليمنية لألنرتنت ادلصريف  (2007)دراسة احلريري،  -5
 واجتاهات قيادات البنوك حنوه(.

التعرؼ على أتثَت االنًتنت ادلصريف على أداء ادلصارؼ وعمالئها من الشركات،  هدفت الدراسة اىل
مهورية اليمنية لالنًتنت ودراسة وربليل ادلتطلبات الالـز توافرىا بنجاح تبٌت البنوؾ العاملة يف اجل

 ادلصريف.
 وتوصلت هذه الدراسة اىل النتائج التالية:

التعرؼ على أداء القيادات اإلدارية حوؿ متطلبات تيٍت ىذه البنوؾ لالنًتنت ادلصريف وادلتعلقة ابلبيئة 
 العامة للبنوؾ.

 ات لالنًتنت ادلصريف.التعرؼ على أداء عمالء البنوؾ من الشركات حوؿ ابرز معوقات تبٌت ىذه الشركو 
 التعرؼ على أراء القيادات اإلدارية بشأف االذباىات حنو االنًتنت ادلصريف.و 
 
(  بعنوان "العوامل ادلؤثرة على أداء صناديق االستثمار، دراسة  2014دراسة )العليم ، -6

 تطبيقية على صناديق االستثمار ذات النهاية ادلقرتحة مبصر.
 هدفت هذه الدراسة اىل :

لوقوؼ على أثر كل من القدرة على االختيار، والتوقيت السوقي ، التنويع ، ادلخاطر ادلنتظمة، ادلخاطر ا
غَت ادلنتظمة ، مصروفات الصندوؽ سياسة االستثمار ، حجم االمواؿ ادلستمرة على أداء صناديق 

 االستثمار ذات النهاية ادلفتوحة.
 ها ىى .وتوصلت ىذه الدراسة اىل رلموعة من النتائج امه

 ىناؾ أتثَت طردي بُت ادلخاطر ادلنتظمة وأداء صناديق االستثمار .
 يتضح أف ىناؾ أتثَت طردي بُت اسًتاتيجية التوقيت السوقي وأداء صناديق االستثمار.و 
 يتضح أنو ىناؾ أتثَت علسي بُت التنويع وأداء صناديق االستثمار .لك ذكو 

 صناديق االستثمار .أتثَت طردي بُت مصروفات الصندوؽ وأداء و
 ىناؾ أتثَت طردي بُت العائد ادلعدؿ ابدلخاطر الللية وأداء صناديق االستثمار .و 
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 :التعقيب على الدراسات السابقة 
ه الدراسة أعتمد الباحث على أثر الثقافة ذه الدراسة عن الدراسات السابقة ، كوف ىذمادييز ى

ه الدراسة مع ذ، حيث أتفقت ىالتجارية يف ليبيا  التنظيمية على تقييم اداء العاملُت ىف ادلصارؼ
ه مع الدراسات السابقة يف ذالدراسات السابقة من حيث ادلنهج العلمي ادلستخدـ ، كما اتفقت ى

وتقييم االداء ، واستفاد الباحث من الدرسات السابقة يف بناء فلرة عامة عن  مفاىيم الثقافة التنظيمية
ه الدراسات يف اختيار ادلنهج اخلاص هبا ، ذما استفاد الباحث من ىالدراسة وربديد متغَتاهتا ، ك

اختيار االساليب االحصائية ذلا ،  لكذاىل ربديد االطار النظري ذلا ، وبناء اداهتا ، وك وإضافة
 وادلساعدة ىف تقدمي التوجيهات وادلقًتحات .
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 للدراسة  االطار النظري
 :مفهوم ثقافة ادلنظمة وتعريفها 

لثقافة التنظيمية تلك الفعاليات اليت ربصل يف ادلنظمة وتؤثر  يف سلوؾ العاملُت هبا ، وىذه يقصد اب
االاثر غَت منظورة وللن ديلن تلمس ااثرىا . كما اف للل رلتمع ثقافة اخلاصة بو ، فللل منظمة 

اؿ ويف نفس ثقافتها اخلاصة هبا اليت تتطور مع مرور الوقت . حىت يف ادلنظمات العاملة يف نفس اجمل
البلد تتميز ثقافة كل منها على االحرى . دبا تشتمل علية من قيم ومعتقدات ومدركات ورموز ولغة 

 (202.  2012) الطراونو  ،  ،  وغَتىػػػا
كما عرفت أبهنا اطار مصريف ملوف من االذباىات والقيم ومعايَت السلوؾ والتوقعات اليت يتقامسها 

 . ( 627،  2004) جرينربج وابروف ، ة ( ػػػػػػػػوف يف ) ادلنظمػػػالعامل
عرفها ستيفن وماري ابهنا " النمط االساسي االفًتاضات والقيم وادلعتقدات  ادلشًتكة اليت توجو طريقة 

 (Meshanefglinow. 2007)التفلَت حوؿ التصرؼ ازاء ادلشاكل والفرض اليت توجو ادلنظمة 
وادلعتقدات وال اعراؼ وادلمارسات اليت يشًتؾ هبا اعضاء  عرفت ابهنا رلموعة موجزة نسبيًا من القيم

 Buehanan fالتنظيم ، يتعلمها ادلوظفُت اجلدد فهي تنتقل من جيل اىل جبل أخر من ادلوظفُت )
Huezynsk 2004-643). 

 
 عناصر الثقافة ادلنظمة :

البناء يسلننا  رئيس اذلياكل ادلادية : يقوؿ رئيس الوزراء الربيطاين حنن نسلن بنائنا وفيما بعد  -1
الوزراء الربيطاين كاف يقصد ابف البناء يعلس ويؤثر يف ثقافة ادلنظمة من حيث احلجم والشلل 

 وادلوقع وعمر البناء .
(Mcshane&clmo.2007.256)  ، اف اذلياكل ادلادية تعرؼ على اهنا االشياء ادلادية احمليطة

 ( 615،  2011ؿ ، ابألفراد كفاية ادلنظمة وادلالبس وادللاسب )جال
لرموز يعرفها جَتالد وروبرت على أهنا تلك االشياء اليت تقوؿ اكثر مما تراه العُت ، فهي االشياء ا-2

اليت تتضمن معاين اكرب بلثَت من ادلعٌت الظاىري ذلا مثال استخداـ للعمالء الشركة للضخامة ادلثَتة عند 
ة ضخمة وستقرى ذلا ملاهنا يف السوؽ . كذلك بعض انشاء ادلباين لتوصي للعمالء ، وغَتىم أبهنا شرك

الشركات تعتمد على الشعارات لًتمز اىل القيم اليت تعتنقها . مع مالحظة اف ىذه الشعارات تتنفذ من 
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وقت ألخر ، ومن االمثلة على ذلك شعار شركة فورد الذي يقوؿ اجلودة ىي وظيفيت االوىل. )جَتالد 
 ( 639 -2009 -وابروف

على اهنا الللمات يف ادلنظمات واليت تلوف على شلل  ) french8 Hillوعرفها )اللغة  -3
رسائل ملتوبة أو ادلنتظمات واليت تلوف على شلل رسائل ملتوبة أو ادلنتظمة ، تسجيالت صوتية يف 

 شيلات الشركة ومن دوف قوة ومن دوف اللغة  فاف ادلنظمات ال تستطيع اخلروج من البيئة اخلارجية.
لغة التنظيمية : أبهنا رلموعة الوسائل أو االساليب اليت تساعد ادلنظمات واجلماعات داخل عرؼ ال

 . (7، ص  2007) اذلنداوي ، ادلنظمة إلقامة عالقات انجحة فيما بينهم 
ىي ادلعايَت اليت يلتـز هبا العاملوف يف التنظيم العتقادىم أبهنا صحيحة :   االعرا  التنظيمية-4

زوج من أجنبية ػػػػػػػػػػػػػػػاح دلن يتػػػػػػػػػػدـ السمػػػػػػػػػػػلتنظيم بيئة العمل ومن ىذه االعراؼ مثاًل ع وضرورية ومفيدة
 . (266ص  2009. ) الفرجيات  واخروف ، ابلعمل يف ادلنظمات 

 –) العمياف عدـ تقيس االب واالبن يف نفس ادلنظمة ويفًتض اف تلوف ىذه االعراؼ واجبة االتباع 
2010 – 313  ) 

: ىي رلموعة من التوقعات حيددىا او يتوقعها الفرد او ادلنظمة كل منها ،  التوقعات التنظيمية-5
خالؿ فًتة العمل الفرد يف ادلنظمة توقعات الرؤساء من ادلرؤوسُت  الزمالء من الزمالء االخرين ادلتمثلة 

 . ( 313، ص.  2010 –العمياف ابلتقدير واالحًتاـ ادلتبادؿ )
 : وميكن تقسيم أمهية ثقافة ادلنظمة اىل : امهية ثقافة ادلنظمة 

 تزويد ادلنظمة والعاملُت هبا ابإلحساس ابذلوية . -
 خلق االلتزاـ برسالة ادلنظمة )الشركة (  -
 تدعم توضيح معايَت السلوؾ ابدلنظمة . -

 كما تنقسم الثقافة اىل :    : انواع الثقافة ادلنظمة
لثقافة القوية أبهنا احلد الذي جيعل االعضاء يتبعوف ما سبثلو االدارة وديلن الثقافة القوية : تعرؼ ا -1

القوؿ اف ثقافة ادلنظمة قوية يف حالة كوهنا تنشر وربطر  ابلثقة  والقبوؿ من مجيع أو معظم أعضاء 
اهتم  ادلنظمة . يشًتكوا يف رلموعة متجانسة من القيم والتقاليد وادلعايَت اليت ربلم سلوكياهتم واذباى

 (21ص. – 2006)الياس ، داخل ادلنظمة 
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الثقافة الضعيفة : ىي الثقافة اليت ال يتم اعتناقها بقوة اعضاء ادلنظمة وال زبطر ابلثقة والقبوؿ   -2
الواسع من اعضاء ادلنظمة وال زبطر ابلثقة والقبوؿ الواسع من معظمهم ، وتقتصر ادلنظمة يف ىذه 

ضاء ادلنظمة صعوبة يف التوافق والتوحد مع ادلنظمة از مع احلالة اىل التمسك ادلشًتؾ بُت أع
 (  317ص  – 2010 –.) العمياف اىدافها وقيمها 

 خصائص الثقافة التنظيمية :
)  تتفاوت السمات الثقافية للتنظيمات ، وللن ديلن القوؿ ابف ىناؾ رلموعة من اخلصائص وىي

 (181. ص2009 –العزاوي 
 تنظيمية.اف الثقافة عبارة عن مناذج  -1
 اف الثقافة ىي شيء قابل  لالنتقاؿ بُت اجملتمعات  . -2
 تلمن الثقافة يف الرموز اليت يوجدىا االنساف . -3
 الثقافة شيء ديلن تعلمة . -4
 الثقافة شيء مشًتؾ . -5
 اهنا غَت ملموسة . -6
 قابلية الثقافة للتليف. -7
 تعتمد الثقافة على ادلشاركة . -8
 .تتسم ابحلرفية  -9
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 :عناصر الثقافة
 :ميكن تلخيص هذه العناصر الثقافة اىل 

 
 من اعداد : الباحث
 (66 -40ص  -2009 –) اخلفاجي  وتنقسم اىل  ابعاد الثقافة التنظيمية

ؿ على ابعاد الثقافة التنظيمية من خالؿ خصائصها حيث حددت تلك االبعاد اباليت : االستدال اوالا 
) االيداع ، واسلوب التعامل مع اخلطر ، العدائية ، التوجو حنو الفريق ، االىتماـ ابلتفاصيل ، 

 االستقرار .
االتية ) القيم الصرحية :  : االستدالؿ على ابعاد الثقافة ومربراهتا وعناصرىا ، اليت تتضمن االبعاد  اثنيا  
 –الطقوس –القيمة غَت صرحية ، التوقعات الضمنية ، ........ السلوؾ ألعضاء االعراؼ التقاليد  –

 االساطَت وؿ اتريخ رلموعة ( –القصص 
 : االستدالؿ على ابعاد الثقافة التنظيمية  من خالؿ النظر يف مستوايهتا .  اثلثا  

احداث وانشطة جافة يقـو هبا االفراد دبمارسة شعائر ، طقوس ، اساطَت ،  االسم 
 مثل )احتفاؿ سنوي لتلرمي افضل موظف (

رلموعة فعاليات مثل طقوس التحاؽ موظف جديد ابدلؤسسة ، ترقية  شعائر 1
 مسؤوؿ

2 
 الطقوس

وىي / احتفاالت متلررة تتم  بطريقة منطية معيارية وتفرز بصوره دائمة 
م وادلعايَت الرئيسية مثالً فًتة االسًتاحة يومية لتناوؿ القهوة والشاي توفر القي

 فرصة لتقوية الروابط بُت العاملُت
 القصص ىي رواايت االحداث يف ادلاضي القصص 3
ىي شخصيات ثقافية غَت عادية مثقفوف على زمالئهم ويعتمدوف احياانً  جنـو غَت عاديُت 4

 رموز الصناعة
 ىي رواايت خرافية ال اساس ذلا الشعبية الرواايت 5
 ىي رواايت اترخيية تصف االجنازات الفريدة جلماعة معينة وقيادتيها القصص البطولية 6
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القيمة واالعراؼ السلوكية ادلعتقدات  –) اجلوانب التطبيقية  العلمية وتتمثل يف ثالثة جوانب رئيسية  
 واالفًتاضات االساسية(

 : االستدالؿ على ابعاد الثقافة التنظيمية ابلنظر للمحيط الداخل للمنظمة . رابعاا 
 سلوكية ، تعلس امناط السلوؾ ادلالحظات . تانتظاميا (1
 ادلنظمات واجملموعات عن ىويتها القيم ادلهنية عبارة عن معتقدات خاصة تعيد  (2
 القواعد : وىي تعليمات زلدودة متعلقة دبا ينبغي القياـ بو . (3
 تعلس فلسفة ادلعتقدات العامة لألفراد . –الفلسفة  (4
 ادلناخ تعٍت الًتتيب ادلادي لألبنية  واالذباىات (5
 

 دولية .خامساا : االستدالل على ابعاد الثقافة ادلنظمة  وفق منطق ادارة االعمال ال
 ) توزيع القوة ، ذبنب عدـ التأكد ، الفردية واجلماعية ، الذكورة االنوثة  ، التوجو حنو الوقت (.

 :وهى كما يلياهدا  وظائف الثقافة ادلنظمة 
من خالؿ تعريفهم بليفية االتصاؿ فيما بينهم والعمل  ةربقق التلافل الداخلي بُت االفراد وادلنظم -1

 معاً بفعالية .
تليف مع االفراد ادلنظمة والبيئة اخلارجية من خالؿ تعريفهم أبسلوب وسرعة االستجابة ربقيق ال -2

 لالحتياجات واذباىات االطراؼ يف البيئة اخلارجية .
تقدـ الثقافة بدور ادلرشد لألفراد واالنشطة يف ادلنظمة لتوجيو الفلر واجلهود حنو ربقيق  اىداؼ  -3

 ادلنظمة 
فراد ادلنظمة لتحركات ادلنافسة واالحتياجات العمل دبا حيقق ربديد اسلوب وسرعة استجابة ا -4

 (212ص،  2010 –) العمياف ا ػػػػػػػػػػػػة تواجدىػػػػػػػػػللمنظم
 :وهى كما يلي  حمددات الثقافة التنظيمية

 الصفقات الشخصية لألفراد وما لديهم من اىتمامات وقيم ودوافع . (1
ا مع الصفقات الشخصية لألفراد حيث يتجو الفرد اخلصائص الوظيفية ومدى مالءمتها وتوافقه (2

 اىل ادلنظمة اليت تتفق مع اىتماماتو وقيمة ودوافعو .
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البناء التنظيمي للمنطقة حيث تنعلس خصائص التنظيم االداري على خطط السلعة واساليب  (3
 االتصاالت ومنط ازباذ القرارات.

دية ومالية وأدبية تلوف ذات داللة على ادلنافع اليت حيصل عليها عضو ادلنظمة يف صورة حقوؽ ما (4
 ملانتو الوظيفة وتنعلس على سلوكياتو .

علية من قيم وطرؽ التفلَت واساليب التعامل بُت  لاالخالقيات والقيم السائدة يف ادلنظمة ما تشتم (5
 . (25ص-2007) اذلنداوي افراد ادلنظمة بعضهم البعض  مع االطراؼ اخلارجيػػػػػػػػة 


