
PRINCE                                                    هـ 5341/5341يحضيه سماللي / دكتور  السلوك التنظيمي   5 صفحة رقم                   

 

 
 
 
 



PRINCE                                                    هـ 5341/5341يحضيه سماللي / دكتور  السلوك التنظيمي صفحة رقم                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم 
 التتعلم

نظرٌات      
 التعلم

المبادئ األساسٌة 
 للتعلم

عالقة التدعٌم 
 والعقاب بالتعلم

التذكر والنسٌان 
 وعالقتهما بالتعلم

نظرٌة التعلم الشرطً  – 1

 التقلٌدي
العالم : بافلوف , التجربة على الكالب 

, الربط بٌن المثٌر غٌر الشرطً ) 
الطبٌعً ( األكل والمثٌر الشرطً ) 

 الجرس غٌر طبٌعً (
 ) ال ٌوجد ارادة انسانٌة (

 

 

 

 

 

نظرٌة التعلم الشرطً  – 2

 الفعال
العالم سكاٌنر , إرادة الفرد وتصوراته 
الفكرٌة كوسٌط بٌن المثٌر واالستجابة 

. 
قانون األثر : الفرد ٌتجه فً السلوك  -

إلى تكرار النافع وتقلٌل الضار . ) هنا 
 إرادة انسانٌة (

ٌة التعلم االجتماعً نظر – 3

 ) التقلٌد (
مالحظة االخرٌن  -ٌتعلم الفرد من خالل : 

 وتقلٌدهم .
وجود نماذج فً حٌاته ٌقتبس منهم  -

 -بعض االنماط السلوكٌة وفق خطوتٌن : 

 -2مالحظة واكتساب صورة ذهنٌة  -1
نظرٌة التعلم بالمحاولة  – 4 تجرٌب الصورة الذهنٌة .

 والخطؤ
العالم : ثورندٌك _ والخطؤ () التجربة 

تجربة القط الجابع. ترى النظرٌة أن الكابن 
الحً االنسان والحٌوان ٌكتسب المهارات 
وٌتعلمها عن طرٌق المحاولة والخطؤ ٌثبت 

الناجح وٌتجنب الفشل . مثل تعلم قٌادة 
 السٌارة ,

 التوجٌه واالرشاد هام لسرعة التعلم 
نظرٌة التعلم  – 5

 باالستبصار 
تجربة القرد . عملٌة التعلم  –العالم كوهلر 

تبنى على استغالل المعرفة الموجودة أي 
استغالل المفاهٌم والمعانً ومن خاللها 

االبتعاد عن المحاوالت العشوابٌة . 
 –قدٌكون االستبصار بطًء او سرٌع 

 جزبٌاو كلً .

 

ٌعرف روبنس التعلم  بؤنه 
: التغٌٌر الدابم فً السلوك 

ٌحدث نتٌجة الخبرة  والذي
 والممارسة .
 االستنتاج :

 تغٌٌر سلبً او اٌجابً -
 دابم نسبً -
 الحالً والمستقبلً -
 الخبرة  -
 الخبرة والممارسة . -

 الدافع – 1

 

المكافؤة )  – 2

 التعزٌز (

 الفترات – 3

المشاركة  – 4

 االٌجابٌة

المواد تنوٌع  – 5

 والمجاالت

 الفهم -6

 التكرار – 7

 

 

 

 

 

 

التوجٌه  – 8

 واالرشاد

 

 

تإثر الحوافز االٌجابٌة )  -
الترقٌة , المكافؤة .. ( والسلبٌة ) 

الخصم , االنذار , .. ( على 
 السلوك التنظٌمً.

توجد اربعة استراتٌجٌات 
تستخدم فٌها الحوافز االٌجابٌة 

 والسلبٌة فً عملٌة التعلم :
تقدٌم حافز اٌجابً )  -1

الحالة :  –استراتٌجٌة التعزٌز( 
الهدف :  –ٌقدم تدعٌم اٌجابً 

تعزٌز السلوك , مثل مكافؤة 
 لموظف رفع انتاجٌة .

منع حافز اٌجابً ) – 2

الحالة  –استراتٌجٌة اإلنطفاء(  
الهدف :  –: ٌحقق الالتدعٌم 

اضعاف السلوك , مثل موظف 
اذا ٌنقل اخبار لمدٌره وٌمدحه 

توقف عن المدح توقف الموظف 
 عن نقل االخبار .

تقدٌم حافز سلبً )  -3

الحالة :  –استراتٌجٌة العقاب ( 
الهدف : اضعاف  –ٌحقق العقاب 

السلوك , مثل توجٌه انذار 
 لموظف غٌر ملتزم بالدوام .

منع حافز سلبً )  – 4

الحالة :  –استراتٌجٌة التعزٌز ( 
الهدف :  –ٌحقق تدعٌم سلبً 

تعزٌز السلوك , مثل االلتزام 
بالمواعٌد الحضور لتجنب االنذار 

 والخصم .

  1 - 
 التذكر

2 - 
 النسٌان

مراحل  – 1

 التذكر :
التعلم  -

واالستظهار ) 
 االكتساب ( .

االحتفاظ بما  -
 تعلم

 االسترجاع -
 التعرف  -

 

العوامل  – 1

المإثرة فً 
 التذكر :

سرعة وبطا  -
التعلم بٌن 
 االفراد .

 مواد التعلم -
 طرٌقة التعلم  -

 

 

هو أحد الوظابف 
العقلٌة التً 

ٌتمكن بها الفرد 
من استرجاع ما 
تعلمه من خبرات 

ومهارات عند 
 حاجته لذلك.

)الوجه االٌجابً 
 للتعلم (

 

هو عدم القدرة على 
تذكر بعض الخبرات 

والمعلومات التً 
سبق تعلمها أي 

فً االحتفاظ  الفشل
 بما تعلمناه .

تراكم المعلومات 
والمواقف داخل 
العقل تإدي الى 

 اختالط االمر.
عملٌة النسٌان 

تإدي لفقد بعض 
المعلومات وتسمح 
باكتساب معلومات 
 جدٌدة تنمً العقل .

)الوجه السلبً 
 للتعلم (

 

العوامل المسببة 
 للنسٌان :

 عامل الزمن – 1
عامل االكتمال  – 2

 عنىوالم
 التداخل – 3
 عدم التكرار -4
المواقف  – 5

 االنفعالٌة المإلمة
تغٌٌر المٌول  – 6

 واالهتمامات

 

العوامل المساعدة فً زٌادة فعالٌة 
 أنظمة العقوبات فً المنظمة:

تطبٌق العقاب فً المرحلة األولى  – 1

 لنشؤة السلوك غ
 الحسم والسرعة فً التطبٌق . – 2
 العقاب للسلوك ولٌس للفردتوجٌه  – 3
 عدم اهدار كرامة الفرد المعاقب  -4
تعرٌف الفرد بالسلوكٌات غ  – 5

 المرغوب فٌها وتوجٌهه .
من ٌصدر العقاب هو نفسه مصدر  – 6

 الحوافز .
 توفٌر بدٌل للسلوك غ . – 7

 

 (التعلم )  المحاضرة الخامسة:
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 القٌم ()  السادسة :المحاضرة 

 أوالً : مفهوم القٌم وأهمٌة القٌم :

االستنتاج من التعارٌف السابقة أن   مفهوم القٌم
 القٌم :

 أهمٌة القٌم
  

 

ٌوضح للفرد أو للجماعة ما هو مرغوب فٌه وما مفهوم ضمنً أو صرٌح هً تعرٌف كلوكهن : 
 اختٌار األسالٌب واألهداف وردود األفعال .هو غٌر مرغوب فٌه وهذا ٌإثر على 

 تحدد شكل تصرفاتنا وأهدافنا . معتقداتهً تعرٌف كوبر : 
 تحدد توجهات الفرد وتصرفاته . معاٌٌرهً تعرٌف بن جستون : 

ولٌست حالة وانما عرضة للتؤثر باالطار الثقافً لٌست شًء مطلق تعرٌف مندل وجوردان : 
 فكرة عن قٌم الفرد من خالل أفعاله.مثالٌة ولكن ٌمكن تكوٌن 

التً تإثر فً سلوك األفراد وتحدد مجموعة من المشاعر واألحاسٌس الداخلٌة هً تعرٌف عام : 
 مدى توافقهم وانسجامهم مع باقً أعضاء الجماعة التً ٌنتمون إلٌها .

 توجه سلوك األفراد معاٌٌر -1
 للفرد مع بٌبتهتوازن داخلً احداث  -2
والتصرفات تتحدد من األفعال األفعال بل لٌست  -3

 القٌم فً المجتمعات  تباٌن -4
) النسق القٌمً للفر لٌس جامدا الثبات النسبً  -5

 فً جمٌع مكوناته (.
بٌن قٌم الفرد الشخصٌة  وقٌم العمل     )  فرق -6

 قٌم المنظمة ( .

  

   
 تواجههقٌم الفرد تإثر على ادراكه للمواقف التً  -1
 تإثر على الطرٌقة التً ٌتعامل بها مع االخرٌن . -2
 تسهم فً تشكٌل أخالقٌات العمل . -3
 تإثر فً نوعٌة وشكل القرارات المتخذة . -4
 التزام الجماعة بها ٌزٌد من تماسكها . -5
 القٌم تحدد االتجاهات . -6

 ثانٌاً : مصادر القٌم:

 الدٌن -1

 منظمات األعمال -4

 أو

 جماعات العمل

 الخبرة -3 األسرة -5
 

 المصدر االجتماعً -2
    

 

 القٌم االقتصادٌة -1
 القٌم االجتماعٌة -2
 القٌم الجمالٌة الحسٌة -3
 القٌم الجمالٌة المعنوٌة -4
 القٌم السٌاسٌة -5
 القٌم النظرٌة -6

    

الفرد جزء من المجتمع الذي 
 نشؤ فٌه .

حٌث تتشكل قٌم الفرد وفقاً 
 لطبٌعة المجتمع .

تستمد القٌم أهمٌتها من 
 خبرات االنسان .

 المرٌض ٌقدر قٌمة الصحة.

 السجٌن ٌقدر قٌمة الحرٌة .

الفرد ٌستمد قٌمه أٌضا من 
قٌم المنظمة أو الجماعة التً 

 ٌعمل فٌها .

هً اللبنة األولى فً بناء قٌم 
 الفرد .

المعاٌٌر حٌث ٌتعلم الفرد 
الحاكمة للتصرفات والخطؤ 

والصواب والمرفوض 
 والمقبول .

 القٌم: ثالثا : تصنٌف

 تصنٌف كلوكهن – 3 تصنٌف روكٌتش – 2 تصنٌف سبرانجر – 1
   

ٌعتقد الفرد أهمٌة الثروة المادٌة النمط االقتصادي:  – 1

والصناعٌة ٌركز اهتمامه على االنشطة العلمٌة والفنٌة  –
 والتجارٌة التً توصله الى تعظٌم الثروة .

 

ٌعتقد الفرد ان ال قٌمة لذاته بعٌدا النمط االجتماعً :  – 2

عن الناس , ال ٌرى نفسه اال فً الجماعة . ٌهتم بالمشاركة 
 والتعاون واحترام مشاعر الغٌر وتقدٌم النصح واالرشاد .

سعادته فً الحٌاة  اعتقاد الفرد انالنمط الدٌنً :  – 3

مرتبطة بقدرة االلتزام بالقٌم الروحٌة الموصلة الى الرضا 
 الروحً من أهم سلوكٌاته انكار الذات .

 

 

االعتقاد فً داخل الفرد بالصدق النمط النظري :  – 4 

واألمانة والتفكٌر والدراسة المتعمقة وتعظٌم التراكم العلمً 
 وعدم االهتمام بالنواحً االجتماعٌة ) ال محاباة ال مجاملة ( 

ٌهتم  –االعتقاد فً أهمٌة الجمال النمط الجمالً :  – 5 

لوجه بالسلوكٌات المثالٌة , أي أداء األعمال واألنشطة على ا
 األمثل .

اعتقاد الفرد بؤهمٌة تحقٌق المركز  النمط السٌاسً : – 6 

ٌمٌل الى سلوكٌات االقناع والتحاور  –األدبً واالقتصادي المتمٌز 
 لتحقٌق مزٌد من القوة مع قلة االهتمام بالنواحً النظرٌة والجمالٌة .

  

 القٌم الوسٌطة :
هً القٌم التً تعتبر 

القٌم  وسٌلة لتحقٌق
النهابٌة وهً تمثل أنماط 
سلوكٌة مفضلة مثل 
التسامح واالجتهاد 
 والطموح والنظافة .

ٌرى أنه كلما زاد اعتقاد الفرد فً فكرة معٌنة كلما سادت  
 قسم القٌم الى نوعٌن: -وكان تؤثٌرها كبٌراً على سلوكه .

 القٌم النهابٌة :
هً الغاٌات النهابٌة 
التً تحقق األهداف 
المرغوبة التً ٌحاول 
االنسان تحقٌقها مثل 
الحٌاة المرٌحة 
واألمان األسري 

 والصداقة .

 

وضع كلوكهن الفروض المفسرة الختالف القٌم والسلوك بناء على 
  -اختالف التوجهات على النحو التالً : 

رغم تشابه اختالف نسبً فً توجهات القٌم  سٌظل هناك  -1
 كبٌر عند جمٌع الناس . الحاجات األساسٌة إلى حد

اختالفات فً اختٌارات األفراد السلوكٌة سوف تظل هناك  -2
 المشبعة للحاجات .

 جمٌعاً على الحقابق التالٌة :ٌتفق الناس  -3
 الناس لألفضل .تطور حٌاة ضرورة  -
 ستبقى لألبدالفرد وخالقه عالقة  -
 بشكل مستمر .االنشطة البشرٌة متغٌرة ستبقى  -
 زمنٌا ومكانٌا باستمرارالعالقات البشرٌة متغٌرة ومتطورة ستبقى  -

 

 تلك الحقابق تإدي الى اختالف توجهات القٌم على النحو التالً :
االنسان متردد بٌن ما ٌراه خٌر أو شر توجه الطبٌعة البشرٌة : -1

 , محبب أو مكروه .
 سلوكٌة :ٌوجد ثالث مستوٌات لالحتالفات التوجه الطبٌعة الفردٌة :  -2
 ــ ٌزداد تؤثٌر القٌم المادٌة على سلوكه .عبد لطموحاته المادٌة قد ٌكون الفرد  -
فترقى طموحاته وٌكون سٌدا فٌزداد تؤثٌر القٌم االجتماعٌة ٌسمو فوق المادة قد  -

 والدٌنٌة والجمالٌة على سلوكٌاته .
 بٌن هذٌن المستوٌٌن وأغلب الناس فً هذه المنطقة .وازن ٌ -
من الناس من ٌعٌش بقٌم الماضً ومنهم من توجه الزمن :  -3

 ٌعٌش بالقٌم العصرٌة ومنهم من ٌعٌش بقٌم مثالٌة غٌر موجودة .
فرد ٌركز على العمل واخر ٌركز على االنجاز توجه النشاط :  -4

 واخر ٌوازن بٌن العمل واالنجاز .
 . عالقة الفرد بالمجتمع مفتوحة أو ضٌقةتوجه العالقات : -5
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 االتجاهات ()  المحاضرة السابعة:

أوالً : مفهوم االتجاهات 

االستنتاج من التعارٌف السابقة أن   مفهوم االتجاهات
 االتجاهات :

الفرق بٌن االتجاهات والمٌول 
 واالراء والمعلومات

  

 

األشخاص أو األشٌاء أو  نحوحالة من التهٌوء العقلً والعصبً المتعلم هً تعرٌف ألبورت: 
 المواقف أو الموضوعات فً البٌبة التً تإثر فً هذه االستجابة.

موقف او  تجاهالتً تعمل على تحرٌك السلوك فكرة مشبعة بالعاطفة هً تعرٌف ترٌاندس : 
 موضوع معٌن .

شخص او شًء او  حٌالاالتجاه عام ٌتضمن مشاعر إٌجابٌة أو سلبٌة تعرٌف بٌتً وكاسٌبو: 
 قضٌة .

موضوعات معٌنة من  إزاءٌحدد سلوك وشعور الفرد استعداد وجدانً مكتسب هً تعرٌف عام : 
 حٌث تفضٌلها أو عدم تفضٌلها .

 ستعداد والتهٌوء.حالة من اال -1
 .الخبرة أو الممارسة أو التعلم مكتسبة من  -2
بل ٌستدل بها من ال ٌمكن مالحظتها مباشرة  -3

 خالل السلوك او التصرف .
 من حٌث االستمرارٌة والدوامتتسم بالتفاوت  -4
للتصرف بطرٌقة توجه االنسان االتجاهات  -5

 معٌنة .  

  

   
تحدد عالقة الفرد هً انفعاالت خاصة  المٌول -1

أما االتجاه  بؤشٌاء معٌنة قد ٌكون اٌجابً أو سلبً ,
 فهو استعداد وجدانً مكتسب .

 الرأياألراء هً أكثر خصوصٌة من االتجاهات , و -2
وهو حكم أو التعبٌر باللفظ أو االشارة عن االتجاه هو 

 وجهة نظر فً موضوع معٌن.
فقد تكون فرق بٌن المعلومات واالتجاهات ٌوجد  -3

ولٌس لدى الفرد معلومات كثٌرة عن قضٌة معٌنة 
 اتجاها محددا لها لدٌه 

 ثانٌاً : مكونات االتجاه  :

    المكون السلوكً – 3المكون الشعوري أو  – 2 المكون الفكري أو االدراكً :  – 1

 
تجاه بمٌل الفرد للتصرف بشكل معٌن ٌتعلق هذا المكون 

موقف معٌن , فبعد أن ٌتوافر للفرد معرفة بالموضوع , 
وٌتكون لدٌه شعور إٌجابً أو سلبً , عندبذ ٌصبح الفرد أكثر 

 مٌالً ألان ٌسلك سلوك معٌن جاه هذا الموقف او الفرد .

 
الفرد تجاه موضوع او بمشاعر أو عواطف ٌتعلق هذا المكون 

شًء معٌن , فمعرفة الفرد أن شخصاً معٌناً ظالما ومتسلطاً 
ا الشخص وٌتعاطف مع تإدي ان ٌكون له اتجاه سلبً ضد هذ

 مرإوسٌه .

 
الفرد تجاه موقف بمدركات أو معتقدات ٌتعلق هذا المكون 

معٌن , فالجانب الفكري متعلق بما لدى الفرد من معلومات 
عن شًء معٌن . مثال ال ٌمكن أن ٌكون لدى الفرد اتجاه عن 

 شخص ال ٌعرفه .

 وظٌفة المعرقة – 4     وظٌفة التعبٌر عن القٌمة – 3 الذاتوظٌفة الدفاع عن  – 2 وظٌفة المنفعة -1

 االتجاهات: ثالثا : وظابف

 
حٌث تلعب االتجاهات دوراً هاما فً توجٌه 

مثال إلشباع رغباته وحاجاته سلوك الفرد 
ٌسلك الفرد ذو االتجاه االٌجابً سلوكاً وظٌفٌاً 

 ٌساعده فً تحقٌق طموحاته .

 
عملٌات اإلدانة حٌث ٌحمً االتجاه الفرد من 

  .الذاتٌة والقلق والتهدٌدات المختلفة  
تعبٌراً موجباً عن قٌم الفرد حٌث تقدم االتجاهات 

, الفرد الذي له اتجاه  وصورته الذهنٌة
لالمركزٌة هو ٌعبر عن قٌم الحرٌة واالستقاللٌة 

 فً العمل واالنجاز .

 
توفٌر معاٌٌر حٌث تساعد االتجاهات فً 

, فاالتجاهات تجعل الفرد مرجعٌة  لسلوكه 
 ٌهتم بمعلومات وٌهمل معلومات أخرى .

 رابعاً: مصادر االتجاهات ) مإثرات االتجاهات ( ) العوامل المإثرة فً االتجاه (:

الصلة  – 6 المعتقدات – 4

 والتالزم
طرٌقة  – 3 الخبرة – 5 الجماعات 2

 التفكٌر

      
 التعلم – 1

 التجاهات:اتغٌٌر: خامساً 

 ٌسهل تغٌٌر االتجاه عندما ٌكون ضعٌفاً أو غٌر واضح أو عندما تبرز اتجاهات جدٌدة أكثر قوة .  -تتسم االتجاهات بالثبات النسبً ولكنها قابلة للتغٌر نتٌجة تغٌر الظروف .        - 
 ٌسهل تغٌٌر اتجاهات االفراد األكثر مرونة فً أرابهم وأفكارهم والذٌن ٌقبلون المناقشة واالقناع .      -

 تغٌٌر – 1
 الجماعة 

إثارة  – 4

المخاوف 
 والشكوك

تؤثٌر  – 6

األحداث 
 الهامة

تغٌٌر  – 2

معتقدات 
 الفرد

االتصال  – 5

المباشر 
 بموضوع االتجاه

تغٌٌر  – 3

 الموقف
تؤثٌر  – 7

رأي األغلبٌة 
 والخبرا  

 طرق تغٌٌر        
 االتجاهات 

الغٌٌر  – 8

القسري فً 
 السلوك
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أوالً : مفهوم الدافعٌة 

االستنتاج من التعارٌف السابقة أن   مفهوم الدافعٌة
 الدافعٌة :

   الدافعٌةمحددات 

 

األفراد فً اتجاه معٌن من القوى التً تحرك تعرٌف عام : 
 خالل القٌام بعمل معٌن أو لتحقٌق هدف ما 

أو العملٌات التً تحدد مدى كثافة هً تعرٌف روبٌنس: 
اتجاه أو اصرار مجهود ما ٌبذله الفرد لتحقٌق هدف معٌن 

المدى الذي ٌمكن أن ٌصل إلٌه الجهد هً تعرٌف غراي : 
المنطوي على اصرار ومثابرة عند توجهه نحو هدف معٌن  

التً مجموعة القوى المنشطة والمحركة تعرٌف همبتون: 
تؤتً من داخل أو خارج الفرد بحٌث تدفعه النتهاج سلوك 

 معٌن.

 .مجموعة قوى محركة -1
 تتؤثر درجة الدافعٌة بوجود مثٌرات داخل او -2

 خارج الفرد وهً التً تحدد كثافة واتجاه الفرد .
قد ٌكون للفرد حاجات متغٌرة ومتضاربة مما  -3

 ٌإدي لتعقد عملٌة الدافعٌة .
السلوك الدافعً موجه باتجاه معٌن قد ٌكون  -4

 هدف او حافز . 
اختالف االفراد فً طرٌقة تحرٌك دوافعهم  -5

 واشباع حاجاتهم .
حاجات الى تكرار تإثر درجة اشباع ال – 6

السلوك او تغٌره وبالتالً فالدافعٌة تتحدد من 
توجٌه السلوك  –ثالث منطلقات : تنشٌط السلوك 

 تثبٌت السلوك فً اتجاه معٌن . –
رغم االرتباط الوثٌق بٌن الدافعٌة والسلوك  – 7

 اال ان الدافعٌة لٌست المحدد الوحٌد للسلوك .  

  

   

الحالً المستوى  -1

 للطموح
 الجهد المبذول -2
المستوى الحالً  – 3

 لإلشباع
قٌمة توقعات الفرد  – 4

 من المكافءات

الخصابص الربٌسٌة  
 للدافعٌة

 

 
) كمٌة العمل  المجهود -1

(: مقدار الجهد المبذول 
 من الفرد ألداء العمل .

) المثابرة واالصرار  -2

نوعً العمل ( على بذل 
 العمل .الجهد فً 

: الهدف  االتجاه – 3

 التً تحققه الدافعٌة .

 
 ح معرفتنا بانفسنا تإدي الى تعرفنا على الدوافع التً تحركنا , ومعرفة دوافع االخرٌن تسهل عملٌة فهم سلوكٌاتهم والحكم علٌهم بشكل صحٌزٌادة فهم االنسان لنفسه ولالخرٌن :  -1
 اذ ٌمكن التنبإ بسلوك الموظف الذي ٌطمح للترقٌة مثل انضباطه واتقانه للعمل .تساعد معرفة الدوافع على زٌادة التنبإ بالسلوك االنسانً :  -2
 .ال ٌمكن تحقٌق انتاجٌة عالٌة واداء متمٌز فً ظل غٌاب الدافعٌة للعمل والرغبة فً االنجاز تؤثٌر الدافعٌة على انتاجٌة العاملٌن :  -3
 توجد عالقة طردٌة بٌن قوة الدافع وشدة السلوك فكلما كان الدافع قوٌا كلما كان سلوك الفرد شدٌد وكثٌفاً .تحدد الدافعٌة شدة السلوك وكثافته :  -4

 . ) اهمٌة الدافعٌة فً المنظمات (ثانٌاً : أهمٌة دراسة الدافعٌة 

  

      

 نظرٌة العملٌة للدافعٌة نظرٌة المحتوى للدافعٌة

 نظرٌة سلم الحاجات
 لماسلو

نظرٌة دافع االنجاز  نظرٌة العاملٌن لهٌزبرج
 لماكلٌالند

 نظرٌة وضع الهدف نظرٌة التكافإ نظرٌة فروم للتوقع

 حاجات فسٌولوجٌة -1
 حاجات االمان -2
 الحاجات االجتماعٌة -3
 حاجات التقدٌر -4
 الذاتحاجات تحقٌق  -5

توجد مجموعة من  -1
) سٌاسات العوامل الوقابٌة 

الشركة , ظروف العمل , المرتب 
, العالقات مع المرإوسٌن ومع 

 الزمالء , االشراف .. (
توجد مجموعة من  -2

) االنجاز , العوامل الدافعة 

الترقٌة , امكانٌة التطور , 
 المسإولٌة (

ركز دراسته على الظروف التً 
من تطوٌر دافع  تمكن الفرد

االنجاز لدٌهم . وٌرى انه كلما 
كانت الحاجة قوٌة كلما أثرت فً 
تحفٌز الفرد على استخدام السلوك 

 المإدي الشباعها .
 خصابص االفراد ذوي االنجازات :

ٌفضلون اهداف متوسطة  -1
 الصعوبة 

 ٌفضلون تحمل المسبولٌة -2
ٌرغبون بمعرفة نتابج اعمالهم  -3

 بشكل فوري .
اقتراحات ماكلٌالند لتنمٌة دوافع 

 االنجاز لدى األفراد :
 التغذٌة المرتدة -
 التعامل مع الجدارات -
 تعدٌل االنطباع  -
 التحكم فً احالم الٌقظة .-

ٌنظر فروم للدافعٌة 
عملٌة اختٌار على انها 

من بٌن عدة افضلٌات 
للفرد لتحقٌق  متاحة

هدفه , وان دافعٌة 
الفرد ألداء عمل معٌن 

محصلة العوابد هً 
التً ٌتوقع الحصول 

 .علٌها 

ترى هذه النظرٌة ان 
ٌقارنون العاملون 

بٌن ما ٌبذلون من 
جهد وما ٌحصلون 

بما علٌه من عوابد 
ٌبذله وٌحصل علٌه 
 العاملون االخرون .

وجود ترى النظرٌة ان 
الهدف ضروري 
لتحدٌد توجهات 

السلوك فالهدف دافعا 
 للسلوك .

  

 -رابعاً : اجراءات واقتراحات لتحسٌن الدافعٌة :
 ٌمكن تحسٌن الدافعٌة من خالل االجراءات التالٌة :

التوفٌق بٌن األفراد والوظابف من خالل تصمٌم وظابف تناسب األفراد واختٌار افراد مناسبٌن  -1
 للوظابف .

 ٌة األفراد وتوضٌح أدوارهم مما ٌإدي الى زٌادة صحة توقعاتهم .تدرٌب وتنم -2
 ارتباط انظمة الحوافز باألداء -3
اإلدارة باألهداف من المهم االتفاق على أهداف واضحة ومحددة وذات تؤثٌر دافعً واضح  -4

 على سلوك الفرد وأدابه .

 -المدراء على تحسٌن دافعٌة االفراد وهً :قدم افانسٌبٌش وزمالءه االقتراحات التالٌة التً تساعد 
 تعمٌم أهداف قصٌرة وطوٌلة األجل . -1
 استخدام برنامج واضح للحوافز. -2
 توفٌر مناخ عمل انسانً داخل المنظمة. -3
 االتجاه الى أسلوب الترقٌة من الداخل. -4
 وضع مواعٌد نهابٌة مناسبة لإلنجاز . -5
 االخرٌن .وجود عالقات متوافقه مع  – 6
 اظهار االهتمام باالخرٌن والثناء علٌهم فً محله . -7
السماح بقدر معقول من األخطاء وخاصة فً بداٌة العمل وضرورة ادراك الفروق الفردٌة بٌن  – 8

 العاملٌن .

  ثالثاً: نظرٌات الدافعٌة

 الدافعٌة ()  المحاضرة الثامنة:
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 مفهوم الجماعة
 

  

وحدة تتكون من اثنٌن فؤكثر لهم االدراك الجماعً لوحدتهم هً تعرٌف سمث: 

 وعندهم القدرة على العمل والتصرف بؤسلوب موحد تجاه البٌبة المحٌطة .
ٌمارسون االتصال فٌما هً وحدة تتكون من فردٌن أو اكثر تعرٌف مٌلز: 

 حقق من خاللها هدف معٌن .بحٌث تنشؤ بٌنهم عالقة ٌتبٌنهم 
تتكون من فردٌن أو اكثر ٌشتركون فً موضوعات معٌنة تعرٌف نٌو كمب : 

وتتشابك أدوارهم وتتصل اتصاال وثٌقاً بحٌث تتكون عالقات وصداقات تتحدد 
 األدوار فً ضوء معاٌٌر معٌنة تضعها الجماعة .

 خصابص الجماعة
 

 وجود فردٌن فؤكثر فً الجماعة . -1
 االتصال والتفاعل المستمر بٌن أعضاء الجماعة -2
 وجود العالقات القابمة على الود والتعاون . -3
 وجود هدف أو رسالة مشتركة تسعى الجماعة لتحقٌقها . – 4
 قٌام كل فرد بدوره فً تحقٌق أهداف الجماعة . – 5
 راد الجماعة وجود عدد من القٌم والمعاٌٌر والمبادئ الحاكمة والضابطة لسلوك أف -6
 أن تهٌا الجماعة ألفرادها فرصة النمو واشباع حاجاتهم . -7
 أن تكون الجماعة على درجة معٌنة من التنظٌم . – 8

 الجماعات ثانٌاً : أسباب تكوٌن
 الجماعات

نظرٌة التقارب المكانً 
األفراد الذٌن ٌعٌشون 
فً مكان واحد ٌمٌلون 

 لاللتقاء

 نظرٌة التبادل :
ٌل الى التفاعل الفرد ال ٌم

مع الغٌر اال اذا كان العابد 
من تكوٌن الجماعة ٌزٌد 
على تكلفة القلق واالحباط 

 واالرهاق .

 نظرٌة التفاعل :
االشتراك فً األنشطة 

ٌإدي الى التفاعل ثم الى 
زٌادة مشاركة المشاعر 

 المشتركة .

 نظرٌة التوازن :
تجتذب االفراد بسبب  

تشابه القٌم واألهداف الى 
تحقٌق توازن بٌن الجذب 

لالنضمام للجماعة 
 واالتجاهات  العامة

 

 نظرٌة القطٌع :
الطبٌعة االجتماعٌة لالنسان 
ومٌله الى العٌش مع بنً 

 جنسه .

    

 

  -وبشكل عام توجد أسباب تإدي الى تكوٌن الجماعات أهمها :
 األسباب االقتصادٌة : تحقٌق المنافع والمكاسب المادٌة -1
 األسباب االجتماعٌة والنفسٌة : اشباع الحاجات مثل األمن االحترام  التقدٌر . -2
 التفهم والمشاركة الوجدانٌة . -3
 الجاذبٌة والتقارب. -4
 انجاز المهام وحل المشكالت . – 5
 ) االتحاد قوة ( ازدٌاد النفوذ وتحقٌق أكبر قدر من القوة -6

 الجماعات مراحل تكوٌن : ثالثاً 

مرحلة التكوٌن  – 1

 والتشكٌل
مرحلة وضع  – 4

 المعاٌٌر
مرحلة جس  – 2

 النبض
  مرحلة االنتهاء – 6 مرحلة األداء – 5      مرحلة العصف – 3

التقسٌم من حٌث  – 1

 الحجم 
التقسٌم من حٌث  – 4

 التغٌٌردرجة 

التقسٌم من حٌث قوة  – 2

التقسٌم من حٌث  – 3 تؤثٌرها فً شخصٌة الفرد

 طبٌعة التكوٌن
التقسٌم على  – 5     

 أساس دوافع االنتماء
التقسٌم من حٌث  – 6

 رابطة الجمع
التقسٌم من حٌث  – 7 

 طبٌعة السلطة
 

الجماعات 
 الصغٌرة

 الجماعات 
  الكبٌرة

 
 الجماعات 
 األولٌة

 الجماعات 
  الثانوٌة

 
جماعات طبٌعٌة 

 التكوٌن

جماعات مكونة 
  بشروط

 
 الجماعات

 المغلقة 

 الجماعات
  المفتوحة

 
جماعات ذات دوفع 

 ذاتٌة شخصٌة

جماعات ذات 
  دوافع اجتماعٌة

 
الجماعات 
 االجبارٌة

الجماعات 
  االختٌارٌة

 
 الجماعات

 الرسمٌة 

الجماعات غٌر 
  الرسمٌة

 

 رابعاً : أنواع الجماعات

التغٌر مستمر فً العضوٌة  -تتمٌز عن المغلقة : 
التركٌز على األهداف واألنشطة متوسطة  –

اتساع االطار الفكري  –وقصٌرة األجل 
 والمرجعً

  مصادر جاذبٌة الجماعة -3  مإشرات تماسك الجماعة -2  مشكالت الجماعة -1

 

 مشكالت السلوك والعالقات الشخصٌة : -1
 سببها الفرد مثل االنانٌة التسلط التمسك بالرأي

 المشكالت الوظٌفٌة : -2
عدم فهم  –روتٌن اداري  –منازعات وصراعات 

 –الفرصة لظهور قٌادات جدٌدة عدم اتاحة  –االهداف 
مشكالت التنافس  –انحراف بعض األعضاء عن المعاٌٌر 

 بٌن الجماعات .

 

 ) نحن (تحدث االعضاء عن الجماعة  -1
 الجماعة.مساٌرة االعضاء لمعاٌٌر مدى  -2
 بٌن األعضاء. الصداقةدرجة  -3
 .أوقات األزماتلجماعة فً تماسك ادرجة  -4
 ألفراد الجماعة . لٌةاالنفعاالحالة  -5
 فً نشاط الجماعة .المساهمة واالنتظام درجة  -6

 

 وضوح االهداف  -1
 مكانة الفرد -2
 االنضمام االختٌاري -3
 التعامل والتعاون -4
 حجم الجماعة   -5
 درجة اعتماد االعضاء على الجماعة -6
 درجة تقبل الجماعة للفرد–7
 الجماعة .درجة تقبل المجتمع ألهداف  -8

 خامساً: مشكالت الجماعات

 الجماعات ()  المحاضرة التاسعة:
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 مفهوم الصراع
 

  

تصطدم أهداف هو حالة من الخالف أو التعارض تحدث عندما تعرٌف جونس: 
 .مجموعة مع أهداف مجموعة أخرى 

اتفاق بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المنظمة هو حالة تعارض أو عدم تعرٌف ثانً: 
وبالتالً فهو موقف ٌحوي مصالح وأهداف ومشاعر غٌر متوافقة بٌن األفراد 

 والجماعات مما ٌسبب نوع من العداء أو السلوك العدوانً .
هو عدم التوافق فً األنشطة والممارسات المإدي إلى آثار تمنع المنظمة تعرٌف ثالث: 

علٌة فالصراع هو تغٌٌر فً السلوك ٌإدي الى تعطٌل جهود من تحقٌق أهدافها بفا
 طرف من األطراف واإلسهام فً عدم تحقٌقه لمصالحه .

  نستنتج من التعارٌف السابقة :

متواجدة على مستوى ظاهرة واقعٌة ملموسة  -1

 الفرد والجماعة والمنظمة .
 تتوقف درجة تطور الصراع على عوامل: -2
 الصراع وشخصٌاتهم .قوة أطراف -
 مدى إدراك األطراف لنتابج الصراع واثاره.-
 :المنافسةو الصراعهناك فرق بٌن  -3

 التنافس :تحقٌق هدف بدون اعاقة
 الصراع محاولة كل طرف وضع العقبات .

رغم اثاره السلبٌة اال ان له اثار اٌجابٌة ٌمكن  – 4
 استغاللها .

 نظٌمً (الصراع الت)  المحاضرة العاشرة:

 

تحدث على ظاهرة سلبٌة مستمرة 
مستوى الفرد والجماعة والمنظمة وتإثر 

على طبٌعة العالقة سلباً أو اٌجاباً 
التفاعلٌة بٌن األطراف محل الصراع 

 وعلى مدى قدرتهم على تحقٌق أهدافهم.
ٌسهم فً زٌادة الصراع االٌجابً البناء: 

 مستوى اداء الفرد والجماعة .
ٌعوق أداء كل من الفرد الصراع السلبً : 

والجماعة وٌترتب علٌه إحداث ضرر للمنظمة 
مما ٌفرض على االدارة التصدي له والحد من 

 مسبباته . 

 
 التعرٌف المستنتتج للصراع :

  

 ) الصراع ٌشحذ الهمم ( -ثانٌاً :االثار اإلٌجابٌة للصراع التنظٌمً :
 وزٌادة درجة التعلم التنظٌمً .جودة اتخاذ القرارات تحسٌن  -1
 والقٌام بالتغٌٌر . البتكارالدفع نحو ا -2
 الجماعة.تماسك أعضاء ٌساهم فً  -3
والكشف عن قٌادات واعدة ) عن طرٌق التركٌز على اداء مهام بروز مهارات قٌادٌة  -4

 اع ( .ومسإولٌات قٌادٌة تلحق الهزٌمة بالطرف االخر وذلك فً الصر
 .اسالٌب عالج الصراع مساعدة االدارة فً التعرف على  – 5
عن بعض الرغبات المكبوته لدى األفراد الذٌن لدٌهم دافع قوي الثارة ٌعد فرصة للتنفٌس  -6

 النزاعات داخل المنظمة . مما ٌجعلهم ٌركزون على مهام ومسبوولٌات مهمة .

  -:ثالثاً :النتابج السلبٌة للصراع التنظٌمً 
ألطراف الصراع األخرى ) زٌادة الهالة الموجبة بالنسبة ألفراد الجماعة وزٌادة االدراك السلبً  -1

 الهالة السالبة للطرف اآلخر .
 بٌن اطراف الصراع .زٌادة العداء وقلة قنوات االتصال  -2
 ٌنتج عنها القلق والتوتر وامراض القلب والسكر .اثار نفسٌة وصحٌة ٌإدي إلى  -3
 .غلبة المصالح الخاصة على المصلحة العامة -4
 مما ٌنعكس على موارد المنظمة .اهدار الوقت والجهد والمال  – 5
ر والرغبة فً الصراع اإلحساس بالظلم والقهبدرجة أكبر ٌولد لدٌه تحمل طرف نتابج الصراع  -6

 مرة أخرى.

 رابعاً : التطور الفكري لدراسة الصراع التنظٌمً

    المدرسة الموقفٌة – 3 المدرسة السلوكٌة – 2 المدرسة التقلٌدٌة – 1

 

 تفترض هذه المدرسة  عن الصراع ما ٌلً :
 ٌجب تجنبهبالمنظمة و ضارانه  -1
 .خلل فً المنظمة وجوده دلٌل على  -2
 .فروق فردٌة بٌن العاملٌنٌنشؤ الصراع نتٌجة  -3
بٌن ردود فعل غٌر مناسبة ٌترتب على وجوده  -4

 أطراف الصراع .
هذه المدرسة تجاهلت االشارة لدوافع الصراع وجوانبه 

اغلب المنظمات تتبنى المنهج التقلٌدي االٌجابٌة اال ان 
 .بعض منظمات االعمال  –المدرسة  –مثل االسرة 

 

 تفترض هذه المدرسة  عن الصراع ما ٌلً :
 االعتراف بوجودهانه ظاهرة حتمٌة وٌجب  -1
ٌجب على االدارة مراقبة مستوى الصراع وعدم  -2

 التدخل طالما كان ضمن الحدود المسموح بها .
 قد ٌكون اٌجابً ولٌس بالضرورة انه سلبً دابماً. -3
انخفاض مستوى الصراع ٌساعد على تنمٌة االبتكار  -4

 والتجدٌد داخل المنظمة .

 

المدرسة  عن الصراع  تمثل الفكر اإلداري تفترض هذه
 ما ٌلً :

حسب الموقف محل الصراع قد ٌكون هدام او بناء انه 
على االدارة سوى دراسة مواقف الصراع وتحدٌد وما 

 االستراتٌجٌة المناسبة للتعامل معه .

 مرحلة الصراع الكامن 
 )الغٌر ظاهر (

غٌر واضح ووجود عوامل مإدٌة له 
 ) كالعالقات المتبادلة بٌن اطراف

الصراع اختالف االهداف واالولوٌات 
اختالف معاٌٌر  –البٌروقراطٌة  –

 المنافسة على الموارد –األداء 

 مرحلة اظهار الصراع:
ٌتجسد الصراع فً صور 

 مختلفة من العداء :
واضح : مشاحنات لفظٌة , 

 عنف .
 سلبٌاً : اصابة طرف باالحباط

 مرحلة ما بعد الصراع:
 البد من الحل بشكل مرضً 
الحل بشكل غٌر مرضً 
 ٌإدي الى عودة الصراع 

 مرحلة الشعور بالصراع :
تبدأ االطراف بتنمٌة وتجهٌز  

رد الفعل االنفعالً تجاه بعضها 
ومع تزاٌد الصراع ٌقل 

 التعاون  .

 

 مرحلة ادراك الصراع:
ادراك اصحاب المصالح بالتؤثر سلباً من 

مما ٌساهم فً تصرفات مجموعة أخرى 
وٌقوم كل التعرف على مسببات الصراع 
طرف بالتحلٌل لالحداث واعداد 

السٌنارٌوهات المحتملة حول المشاكل مع 
 الطرف االخر

    

 خامساً : مراحل الصراع التنظٌمً

 سادساً : مستوٌات الصراع

 الصراع بٌن المنظمات – 4     الصراع بٌن الجماعات – 3 الصراع بٌن االفراد ) ضمن الجماعة( – 2 الصراع على مستوى الفرد -1

 

ٌعانً الفرد داخل الجماعة بشعور التعارض والنزاع بٌن 
 العدٌد من القوى داخل نفسه بسبب عوامل اهمها :

 –العدوانٌة  –الجمود  –ٌتبنى االنسحاب االحباط :  -1

 التبرٌر . –الكبت 
) حالة االختٌار بٌن ثالثة اشكال :  -تعارض االهداف  -2

حالة –عدة اهداف ذات عدة مزٌا ٌختار البدٌل االكثر نفعا 
حالة  –تحقٌق اهداف ذات عٌوب ومزاٌا المطلوب المقارنة 

 االختٌار بٌن عدة اهداف ذات سلبٌات ٌتحاشى االختٌار .
 القٌام بعدة ادوار متعارضةعارض الدور وغموضه: ت -3
 –سإ ظروف العمل  –زٌادة عبء العمل مشاكل العمل : -4

 تدنً العالقات مع الزمالء

   

ٌحدث بٌن منظمات تضم جماعات عمل مختلفة 
وٌعبر عن حالة التوتر بٌنهما عند حصول 

 تعاض او تضارب المصالح .

امر حتمً بسبب االختالف الصراع داخل الجماعة  -1

 فً الشخصٌات والمدركات وقدرات التعامل بٌن االفراد
قد بكون الصراع على المكافؤة أو الترقٌة او المركز  -2

 االجتماعً .
تلعب العوامل االدراكٌة والمعرفٌة دوراً هاماً فً  -3

 التؤثٌر على وعً االطراف بنتابج الصراع .
ٌسهل علٌه التكٌف ادراك الفرد لذاته ولالرٌن  -4

 التفاعلً بٌنه وبٌن االفراد .

هو صراع ٌحدث بٌن جماعتٌن او اكثر مثل صراعات االقسام 
 او بٌن التنفٌذٌٌن واالستشارٌٌن ومن العوامل المإثرة فٌها :

 تعارض األهداف -1
 التنافس -2
 االختالف فً االدراك -3
العالقات االعتمادٌة : اعتماد الجماعات على  -4

 ضها فً النشاطات .بع
 اختالف هوٌة الجماعة بشكل واضح عن غٌرها . -5
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 تابع المحاضرة العاشرة

 سابعاً : استراتجٌات حل الصراع

استراتٌجٌة استخدام  -1

 القوة والسٌطرة :
استراتٌجٌة التجنب أو  - 4

 تحاشً الصراع

استراتٌجٌة الحل  -3 استراتٌجٌة التكٌف -5

 الوسط
     استراتٌجٌة التعاون : - 2 

 

 استخدام القوة التً ٌتمتع بها -
تعتمد على االجبار والتهدٌد  -

 بالسلطة الرسمٌة .
 تطبٌق سٌاسة االذعان -

 
تعد مناسبة فً الظروف التً 

مثل اوقات  تتطلب حل سرٌع 
 األزمات

 

 لحل المشاكل تعاون الطرفٌن -
ٌجب على االدارة توفٌر  -

الوسابل الكفٌلة بالتقارب 
وتركز على ثمار العمل 

 الجماعً.

 
 حالة االتفاق على الحل -
 اكتساب الخبرة . -
تقدٌر مشاعر االخرٌن  -

 وارابهم ومقترحاتهم

 
 التقارب ورغبة التنازل -
تعد لغة مناسبة للتفاوض  -

 بسبب تعادل الطرفٌن.

 

من احد  سلبًانسحاب 
االطراف وتحاشً الصراع مع 

 مرور الوقت من خالل :
 تجاهل موقف الصراع -
اقامة حواجز بٌن طرفً  -

 الصراع . افراد او جماعات.
جعل العالقات والتفاعالت  -

 محدودة .

 

عكس استراتٌجٌة القوة  -
 والسٌطرة .

أخذ مصالح الطرف االخر  -
 بعٌن االعتبار.

 استراتٌجٌة االٌثار. تسمى -
قد تبدو استسالم للطرف  -

 االخر

 
 القضاٌا البسٌطة -
 غٌاب فرصة قبول وجهة نظر. -
 كسب الوقت -
 عدم التصعٌد -

 
 بناء الجسور والعالقات -
 الشعور بضعف الموقف. -
 القضٌة غٌر مهمة أو هامشٌة . -

  

 

  

 

 تصنٌف استراتٌجٌات تسوٌة الصراع حسب النتابج :

 استراتٌجٌة : خاسر / خاسر    ) علً وعلى أعدابً ( -1

 استراتٌجٌة : رابح / خاسر    ) انا الرابح وهو الخاسر مثل استراتٌجٌة السٌطرة ( -2

 الحل الوسط  –تحاشً الصراع  –استراتٌجٌة : رابح / رابح     ) مثل استراتٌجٌة التكٌف  -3
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 المنظمة الجماعة الفرد

 تحدبد هوٌة الفرد -1

 تحدٌد دور الفرد -2

 تسهل عملٌة االلتزام الجماعٌة -1

 زٌادة درجة اتبادل بٌن اعضاء الجماعة -2

 زٌادة درجة استقرار التنظٌم  -3

 أداة للرقابة  والتوجٌه لسلوك االفراد -1

 تشكٌل سلوك األفراد والحفاظ على هوٌة المنظمة -2

 وتزٌد من إمكانٌة التنبإ بهتساعد فً فهم سلوك االفراد  -3

 توحٌد القٌم ومعاٌٌر االداء المتمٌز بٌن العاملٌن -4

فهم االختالفات بٌن منظمات االعمال وكٌفٌة تفاعل االفراد مع  – 5

 منظمتهم.

 زٌادة االنتماء والوالء -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثقافة المنظمة ()  الحادٌة عشر :المحاضرة 

 أوالً : مفهوم ثقافة المنظمة:

االستنتاج من التعارٌف السابقة أن   مفهوم ثقافة المنظمة
 ثقافة المنظمة:

نستنتج تعرٌف ثقافة المنظمة 
 كالتالً :

  

 

 فٌها أعضاء وحدة تنظٌمٌة. ٌشتركالتً مجموعة المدركات هً تعرٌف سٌمٌرتش : 
وهً تعمل كإطار مجموعة افتراضات وتوقعات وقواعد للسلوك, هً تعرٌف الدٌر: 

بٌن افراد التنظٌم كما أنها تمٌز منظمة عن فهما مشتركاً مرجعً لسلوك االفراد وتمثل 
 غٌرها .

التً ٌنتج عنها قواعد نظام من القٌم المشتركة والمعتقدات هً تعرٌف جبسون: 
 لسلوك .ل

 تشمل قٌم ومعتقدات مشتركة -1
تحدد شكل التصرف أوالسلوك مع المشكالت  -2

 الداخلٌة والخارجٌة
قد تكون اٌجابٌة لكل منظمة ثقافة خاصة بها  -3

 أو سلبٌة .) اٌجابٌه تحقق الهدف سلبٌة ال تحقق(
قد تتعدد الثقافات الفرعٌة داخل الثقافة األم  -4

 الموجود بٌن األقسام .بحٌث تعكس االختالف 

  

   
نظام من القٌم والمعتقدات واإلفتراضات 

فٌها أعضاء التنظٌم  ٌشتركالتً  األساسٌة
بحٌث تشكل قواعد للسلوك وأسس للتعامل 

 مع مشكالت البٌبة الداخلٌة والخارجٌة.

 أهمٌة ثقافة المنظمة:: ثانٌاً 

 وسابل نقل الثقافة المنظمة:: ثالثاً 

أسالٌب المنظمة فً الترقٌة وزٌادة  – 2 أسالٌب التطبٌع االجتماعً – 1

 الروابط والعالقات والعقاب واإلجازة

  لغة التنظٌم – 3

 

 

العملٌات التً ٌستطٌع الفرد من خاللها أن ٌتعلم قٌم  
خاصة بالنسبة للموظفٌن الجدد ,  –وعادات المنظمة 

 حٌث تتم العملٌة من خالل أسالٌب فردٌة أو جماعٌة .

المظهر العام لألفراد، أسلوب االتصال داخل المنظمة،   
 تنظٌم المكاتب، الهندام، السلوكٌات الجٌدة

 مصادرثقافة المنظمة:: رابعاً 

    الهٌكل التنظٌمً – 3 أخالقٌات التنظٌم – 2 صفات وخصابص الفرد – 1

 

االفراد المإسسون تإثر قٌمهم ومعتقداتهم  -1

 .كبٌرة فً شكل ثقافة المنظمةبدرجة 
ٌتحكم االفراد المإسسون فً نوعٌة االفراد  -2

 الذٌن ٌعملون فً المنظمة وٌشكلون ثقافتها
االفراد الذٌن ٌتم اختٌارهم من قبل المإسسٌن  -3

 .ستكون لدٌهم  نفس القٌم

 

أشكال الهٌاكل التنظٌمٌة ٌإدي الى ظهور تنوع  -1

 ثقافات مختلفة
اكل الالمركزٌة تزدهر ثقافة حرٌة العمل الهٌفً  -2

واالستقاللٌة والمبادأة والرغبة فً تحمل 
 المخاطرة.

الهٌاكل المركزٌة تسود ثقافة العمل الفردي فً  -3

 وتقل الجماعٌة، والتجدٌد والتطوٌر وروح االبتكار

 

القٌم األخالقٌة  والمعتقدات والقواعد التً هً  -1

المناسبة للتعامل داخل تحدد األسلوب والطرٌقة 
 التنظٌم.

الوقت تصبح القواعد األخالقٌة عادٌة، مع  -2

 وتمثل جانب ممٌز لثقافة المنظمة.
نتاج كل من أخالقٌات الفرد، وأخالقٌات هً  -3

 المجتمع، واألخالقٌات المهنٌة.
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 االبداع التنظٌمً ()  المحاضرة الثانٌة عشر :

 االبداع:أوالً : مفهوم 

االستنتاج من التعارٌف السابقة أن   مفهوم االبداع
 االبداع :

   نستنتج تعرٌف االبداع كالتالً :

 

 .جوهر اإلبداع هو تطوٌر شًء جدٌد لم ٌوجد من قبل 
 .ٌعرف اإلبداع التنظٌمً بؤنه تطوٌر لفكرة داخل المنظمة

تفكٌره وقدراته أن ٌتوصل لشًء  اإلبداع عملٌة ٌحاول فٌها الفرد من خالل
 جدٌد بالنسبة له أو بالنسبة لبٌبته

السلوك اإلبداعً هناك فرق بٌن 
 والقدرات اإلبداعٌة.
هو عملٌة إنتاج  :فالسلوك اإلبداعً 

 أفكار جدٌدة أو غٌر مؤلوفة، 
تشٌر الى القدرة  القدرات اإلبداعٌة :

 على إنتاج تلك األفكار.

  

   
اإلبداع هو النظر الى الظواهر  واألشٌاء 

 والمشكالت نظرة غٌر تقلٌدٌة.

 االبداع:  أهمٌة: ثانٌاً 

 
 

 للمنظمةعنصر ممٌز تعد األفكار واألشٌاء الجدٌدة  -1

 فً االسواقرابدة وناجحة المنظمات المبدعة هً  -2

 رغبة فً البقاء أو التفوقاالهتمام باإلبداع المستمر المحٌطة بالمنظمة ٌتطلب التطور السرٌع للبٌبة  -3

 .ٌجب صٌانتها وتنمٌتها بشكل مستمر بغٌة تحقٌق األهداف التنظٌمٌةالفرد المبدع ثروة ٌمثل  -4

 ثالثاً: مراحل عملٌة االبداع:

االحساس بالمشكلة  -1

 والدراٌة بها ومعرفتها

االستغراق فً المشكة  -2  حضانة وحفظ المعلومات -3 كرة وتطبٌقهاتؤكٌد الف -5 التبصر واستنارة األفكار-4

 وجمع المعلومات
    

 رابعاً : أنواع االبداع:

 اإلختراع الجدٌد -1
منتج جدٌد , نظرٌة جدٌدة ) وهو ٌختلف عن 

االكتشاف الذي هو باألساس موجود أصالً 
 ولكن لم ٌكن معلوم قبل اكتشافه (

 ربط األفكار والجوانب فٌما بٌنها : – 2
 ربط جوانب ادارٌة بجوانب رٌاضٌة

 تطوٌر شًء موجود – 3
     مثل صناعة الطابرات , السٌارات ...

 خلٌط من الطرق السابقة – 4

 سادساً :  خصابص المنظمة المبدعة : خامساً :  خصابص الشخص المبدع :

  

 الحالً والرغبة فً التغٌٌر.قبول الوضع عدم  -1
 االلتزام بمعاٌٌر المجموعة والمٌل الى المعاٌٌر المستقلة.عدم  -2
 .بالجدٌد االهتمام  -3
 الواسعة والتفكٌر الخالق )غٌر تقلٌدي(.المعرفة  -4
 حرٌة التعبٌر عن الري وعدم االهتمام بآراء اآلخرٌن.تفضٌل  -5

 واإلبداع. قٌم تنظٌمٌة دافعة لالبتكارشٌوع  -1
 أسالٌب تنمً االتجاهات اإلبداعٌة وتشجٌعها.تبنً  -2
 فً البحث طوٌل األجل.االستثمار  -3
 األفكار الجدٌدة  وعدم الحكم علٌها مسبقا.تجرٌب  -4
 الى الالمركزٌة وعدم تعقٌد اإلجراءات.المٌل  -5
 المبادرات.تشجٌع  -6
 الذاتً.ثقافة تبادل اآلراء والمشاركة بالنقد نشر  -7
 الصراع وإٌجاد الحلول المناسبة له.تفهم  -8

سابعاً:  معوقات االبداع 

    المعوقات االجتماعٌة – 3 المعوقات التنظٌمٌة – 2 المعوقات الشخصٌة – 1

 

و القلق المكبل للقدرات )ثالثة ال رأي لهم الخوف   -1

 الخابف، الجابع، المغرور(.
 بالنمط التقلٌدي فً اآلراء.التمسك  -2
 المسبقة على األفكار واألشٌاء.األحكام  -3
 وعدم االستقاللٌة  واالنطواء.السلبٌة  -4

 

 الحرفً بالقوانٌن.االلتزام  -1
 القٌادة اإلدارٌة المإهلة.غٌاب  -2
 .الثقة بٌن االدارة والعاملٌنانعدام  -3

 

 مسلمات تعٌق اإلبداع.احترام  -1
 حرٌة التعبٌر واالنتقاد الذاتً.غٌاب  -2
التربوي القاتل للطموح والمكبل للحرٌات األسلوب  -3

 والقدرات.
تعلٌم تقلٌدٌة تعتمد التلقٌن والحفظ بدل تنمٌة التفكٌر أسالٌب  -4

 واإلبداع.
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 .. من  أجم انفائدة .. واندعاء .. مت انعمم ..

 + Aأسأل اهلل انعهي انقدير يل ونكم بانتوفيق  ،،،،،، فانكم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


