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دمات أدى الدور المهم الذي تلعبه المنظمات والمتمثل فيما تقدمه لنا من سلع وخ

 إلى أهمية

الدراسة وفهم سلوك األفراد الذين يمثلون أهم عنصر من عناصر التنظيم، لذا سعى 

 الكثير من

الكتاب والباحثين إلى فهم السلوك الفردي والجماعي لألفراد داخل المنظمات، ولقد 

 اكتسى دراسة

 السلوك التنظيمي هذه األهمية بناء على عدة اعتبارات من أهمها:

نسان أهم حلقة وعنصر في التنظيم ويؤثر سلوكه داخل المنظمة على يعتبر اإل

كفاءة التنظيم   

ككل لذا من مصلحة اإلدارة أن تعرف لماذا ومتى وكيف يتصرف هذا العنصر 

 اإلنتاجي.

النظرة التقليدية للفرد على انه كائن اقتصادي وأن اإلدارة البد أن تعتمد على 

األنظمة   

الرسمية و الحوافز المادية فقط لتوجيه سلوك اإلنسان لم تثبت والقوانين و اللوائح 

 صحتها،

فالمنظمة عبارة عن نظام مفتوح يتكون من العديد من العناصر بما في ذلك 

 اإلنسان، وهي

في حالة تفاعل مستمر تؤثر وتتأثر ببعضها البعض داخليا ومع بيئتها الخارجية، 



 هذه

في سلوك العنصر البشري.التفاعالت تؤثر بالسلب أو باإليجاب   

تفهم السلوك العمالي يسهل من مهام القيادة ، فالقيادة الناجحة تتمثل في القدرة 

على   

التأثير لذلك نجد كثيرا من المهتمين بالجانب السلوكي حالوا تحديد النمط القيادي 

 األكثر

 تأثيرا على سلوكيات المرؤوسين.

اخلية المادية و المعنوية و إنتاجية الموظف ، هناك عالقة ايجابية بين بيئة العمل الد

فاإلدارة   

مسئولة في هذه الحالة على معرفة العوامل البيئية التي تؤثر إيجابا على سلوك 

 الموظف

 وبالتالي على أداء إنتاجيته.

تفهم السلوك التنظيمي يعمل فهم واحتواء كافة التفاعالت المتبادلة بين مستويات 

التنظيم   

، وما تتضمنه من صراعات ونزاعات تنعكس على سل وكيات منسوبي المختلفة

 المنظمة، وال

بد للقياديين من استثمار هذه الظاهرة وتوجيهها التوجيه السليم بما يخدم مصلحة 

 التنظيم

 وال يعيق تحقيق أهدافه.
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بعض االنحرافات السلوكية من قبل منسوبي المنشاة قد تمثل عقبة في سبيل تحقيق 

 

دافها، لذا البد من معرفة أسباب هذه االنحرافات السلوكية وكيفية عالجها.أه  

العامل أو الموظف معرض لحاالت نفسية متقلبة مثل االضطرابات والتوترات 

واالنفعاالت،   

تعتبر هذه الحاالت النفسية من المتغيرات التي تؤثر على سلوك الفرد وبالتالي على 

 أدائه.

بية رغباته لذلك البد من دراسة الكيفية التي من خاللها سلوك الفرد محكوم بتل



تستطيع   

 المنظمة سد هذه الحاجات، بمعنى آخر ما هي أفضل السبل الستخدام هذه الحاجات

 لتوجيه سلوك الفرد بما يخدم مصلحة المنظمة.

الدراسة العلمية للسلوك التنظيمي تساعد في تقدير نوعية الحوافز المستخدمة 

وك لتوجيه سل  

األفراد في المستويات اإلدارية المختلفة، فغالبا ما تكون الحوافز المعنوية أكثر 

 تأثيرا لدى

 األشخاص شاغلي المستويات اإلدارية العليا بينما تؤثر الحوافز المادية ايجابيا في

 المستويات اإلدارية األقل.

د على المنظمة فهم البيئة الخارجية للنظام وما توفره من فرص وما تضعه من قيو

ومنسوبيها،   

 وما قد يكون لمتغيراتها من أثار ايجابية وسلبية على سلوك الفرد.

التنبؤ بسلوك العاملين وتوجيهه بما يخدم مصلحة المنظمة عن طريق التحكم في 

مسببات   

 ذلك السلوك.

جية تحديد الفروق الفردية بين األفراد يساعد على معرفة القدرات واإلمكانيات اإلنتا

لكل   

 فرد وكيف يمكن تنمية هؤالء األفراد وتحسين سلوكهم.

هناك العديد من الدراسات أثبتت وجود عالقة بين اتجاهات الفرد وسلوكه، بمعنى 

أن أي   

تأثير ايجابي على اتجاهات منسوبي المنظمة سيكون له اثر ايجابي على سلوكهم 

 التنظيمي.

ب مفاهيم جديدة، فواجب اإلدارة إذا هو تهيئة الفرد بطبيعته يرغب في التعلم واكتسا

 

الظروف التي يستطيع الفرد من خاللها كسب المعارف والخبرات التي تؤثر ايجابيا 

 على

 سلوكه.



أهداف السلوك التنظيمي: /  

مثل أي حقل من حقول المعرفة األخرى إن االهتمام بدراسة السلوك اإلنساني في 

 المنظمات

نى عنها، حيث يساعد ذلك إدارة المنظمات على االستخدام أصبح ضرورة ملحة ال غ

 األمثل

 لمواردها البشرية بما يحقق اإلنتاجية األعلى.

فللسلوك التنظيمي عدد من األهداف األساسية التي يسعى إلى تحقيقها والمتفق 

 عليها بصفة

 عامة وهي كاألتي:

تفسير السلوك : 1-  

ا " تصرف فردا وجماعة من األفراد عندما يسعى لإلجابة على السؤال " لماذ

 بطريقة معينة،

 فنحن ندخل في مجال هدف التفسير للسلوك اإلنساني .

وقد يكون هذا الهدف من اقل األهداف الثالثة أهمية من وجهة نظر اإلدارة، ألنه يتم 

 بعد

حدوث األمر والحدث ويتطلب ذلك التعرف على سلوك وتصرفات العاملين في مواقع 

 العمل

اسة وتحليل األسباب والدوافع لهذا السلوك.ودر  

لكن بالرغم من هذا، فان فهم الظاهرة يبدأ بمحاولة التفسير، ثم استخدام هذا الفهم 

 لتحديد

سبب التصرف، فمثال إذا قدم عدد من األفراد ذوي القيمة العالية بالنسبة للمنظمة 

 طلب استقالة

د ما إذا كان من الممكن تجنبه في جماعية، فان اإلدارة تسعى لمعرفة السبب لتحد

 المستقبل،

فاألفراد قد يتركون العمل ألسباب عديدة، ولكن عندما يفسر معدل ترك العمل العالي 

 كنتيجة

النخفاض األجر، أو الروتين في العمل، فان المديرين غالبا ما يستطيعون اتخاذ 

 اإلجراءات

 التصحيحية المناسبة في المستقبل .

لوك :التنبؤ بالس 2-  

يهدف التنبؤ إلى التركيز على األحداث في المستقبل، فهو يسعى لتحديد النواتج 



 المترتبة على

تصرف معين، واعتمادا على المعلومات والمعرفة المتوافرة من السلوك التنظيمي، 

 يمكن للمدير أن

يتنبأ باستخدامات سلوكية تجاه التغيير، ويمكن للمدير من خالل التنبؤ باستجابات 

 األفراد أن يتعرف
13 

على المداخل التي يكون فيها اقل درجة من مقاومة األفراد للتغيير، ومن ثم يستطيع 

 أن يتخذ قراراته

 بصفة صحيحة.

التوجيه والتحكم في السلوك: 3-  

يعد هدف التوجيه من أهم وأصعب األهداف، فعندما يفكر المدير كيف يمكنه أن 

 يجعل فردا

اكبر في العمل، فان هذا المدير يهتم بالسيطرة والتحكم في من األفراد يبذل جهدا 

 السلوك بهدف

 توجيهه.

ولمزيد من التحليل يمكن القول انه يمكننا توجيه السلوك داخل العمل، فالمعرفة 

 باألصول

العلمية للتعليم والدافعية واإلدراك وغيرها تمكن من توجيه هذه العوامل المؤدية 

 إلى السلوك.

العاملين الحالي والمستقبلي، سيمكن اإلدارة من التحكم والتوجيه  كما أن سلوك

 لسلوك

 العاملين في المستقبل وذلك بهدف االرتفاع بمستوى أداء العاملين.

وبالرغم من أن السلوك التنظيمي ليس وظيفة تؤدى يوميا مثلها مثل المحاسبة أو 

 التسويق أو

ا على مستوى المنظمات، واألعمال التمويل، إال أنها تتغلغل في كل وظيفة تقريب

 وعلى جميع

التخصصات، فكل فرد يخطط الن يشغل عمال في أي منظمة، سواء كانت كبيرة أو 

 صغيرة الحجم،

 عامة أو خاصة، البد له أن يدرس و يفهم السلوك التنظيمي ليتعامل مع اآلخرين.
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/ العوامل المؤثرة على السلوك في المنظمات : 5-  



لمؤثرات أو المتغيرات معالم يمكن من خاللها تعريف عدة عناصر وتمثل هذه ا

 متداخلة هي

الفرد، الجماعة، التنظيم والبيئة وهي عناصر تؤثر ككل على سلوك العاملين في 

 المنظمات.

الفرد: فهو نواة المنظمة، أي تنظيم أو منظمة يتكون من أعضاء والفرد هو  1-

 أساس السلوك

ي موقف سلوكي سواء كان يستجيب لتوقعات اإلدارة أو التنظيمي، وعنصر الزم أل

 لمؤثرات بيئية

 فيعمل أو يسلك بمفرده أو ضمن جماعة أو فريق عمل.

ولما كانت حاجات الفرد ومتطلبات التنظيم أو المنظمة غير متوافقة فقد يؤدي هذا 

 إلى إحباط

شباعا لحاجات له وصراع مع آخرين، إنها مهمة اإلدارة، أن تهيئ بيئة عمل توفر إ

 الفرد جنبا إلى

 جنب مع تحقيق األهداف التنظيمية

الجماعة: أما الجماعة فستتواجد في كافة المنظمات، كعنصر أساسي في  2-

 تكوينها وانجاز

أعمالها، فالمنظمة، فالمنظمة تتألف من جماعات من الناس، كما أن أي فرد في 

 المنظمة أو التنظيم

أو أكثر، والجماعة قد تكون رسمية ممثلة في قسم هو في الغالب عضو في جماعة 

 أو إدارة يضمها

الهيكل التنظيمي أو فريق عمل شكل بقرار رسمي، أو تكون غير رسمية حيث تنشا 

 من انسجام عدة

أفراد يجمعهم قاسم مشترك أو أكثر تلبية لحاجات اجتماعية يرغبون إشباعها 

 كعاملين في التنظيم .

ات على بعضهم البعض بطرق كثيرة، كما أن الجماعات ويؤثر الناس في الجماع

 يمكن أن تطور

 هياكلها وتنظيماتها وقادتها .

ويمكن أن تلعب ضغوط الجماعة دورا كبيرا في التأثير على سلوك وأداء أعضائها 

 من األفراد

لذلك فان فهم هيكل الجماعة وسلوكها يكمل هيكل معرفتنا عن السلوك الضروري 

 ويضيف بعدا



دا إلى السلوك التنظيمي.جدي  

التنظيم: يتفاعل األفراد و الجماعات مع هيكل التنظيم الرسمي. هذا الهيكل الذي  3-

 تنشئه

اإلدارة لترسى عالقات بين األفراد و الجماعات، وتهيئ نظما لتوجيه جهود المنظمة 

 في نشاط
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طتهم لتحقيق األهداف ومن خالل هيكل التنظيم الرسمي يؤدي العاملون أنش

 التنظيمية حتى يحققوا

 األهداف المخططة.

ويتأثر السلوك بأنماط كل من الهيكل التنظيمي والتكنولوجيا )التجهيزات وطرق 

 العمل

المستخدمة( والقيادة ونظم اإلدارة التي تعنى بتخطيط وتوجيه ومراقبة العمليات 

 التنظيمية. ومن ثم

ميمه، وأنماط اإلدارة على سلوك يتركز االنتباه على اثر الهيكل التنظيمي و تص

 الناس في التنظيم.

البيئة: تعمل المنظمة ضمن بيئة خارجية تضمنها وتؤثر فيها من جوانب متعددة  4-

 اقتصادية

واجتماعية وثقافية وسياسية وعلمية فنية ) تكنولوجيا( كما تؤثر المنظمة في 

 بيئتها الخارجية من خالل

البيئة من فرص والتعامل مع ما تفرضه من قيود  جهود اإلدارة في اقتناص ما تتجه

 و تهديدات من

خالل مدى حسن تحقيقه ألهدافه، من حيث تقديم ما تحتاجه هذه البيئة من منتجات 

 وفرص عمل

 وضرائب تدفع لتمويل الخزانة العامة للدولة وما إلى ذلك.

 مميزات السلوك التنظيمي:

صة به منها :للسلوك التنظيمي بعض السمات والصفات الخا  

توجيه سلوك العاملين لتحقيق أهداف المنظمة . -  

تحديد الدور الذي يقوم به كل فرد في المنظمة . -  

تحديد المسؤوليات والسلطات في ضوء األدوار . -  

التنسيق والتكامل بين األدوار التي يقوم بها العاملون -  

الضبط والتحكم في سلوك العاملين. -  



ك العاملين.تطوير وتنمية سلو -  

االتصاالت و العالقات السوسيولوجية في العمل . -  

التقييم والتقويم المستمر للسلوك التنظيمي -  

مدى تحقيق أهداف المنشاة -  
 


