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اسباب التباینات في البارادایم اإلداري
The reasons for the variation of management paradigms



• Attitudes toward authority figures
• Gaps in language and meaning
• Approaches to problem solving
• Time sensitivity and sense of urgency
• Direct, indirect communication, or more subtle 

ways of handling problems
• inference rather than confrontation
• Biases based on gender, ethnicity, 

socio-economic background or religion.

Cultural differences can impact in a number of ways:



المواقف تجاه شخصیات السلطة
الثغرات في اللغة والمعنى

آلیات لحل المشكالت
حساسیة الوقت والشعور بضرورة إنجاز العمل بسرعة ممكنة

االتصال المباشر وغیر المباشر، أو طرق أكثر دھاء لمعالجة المشاكل 
االستدالل بدال من المواجھة

التحیزات القائمة على الجنس أو العرق أو الخلفیة االجتماعیة - 
االقتصادیة أو الدین.

االختالفات الثقافیة یمكن أن تؤثر عن طریق عدد من الطرق:



د. عادل محمود الرشید
 كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة – قسم إدارة

األعمال – جامعة الیرموك
المملكة األردنیة الھاشمیة

Paradigm shift in contemporary management

Intercultural Management 
Effective leadership for multicultural teams.



مفھوم الثقافة وعالقتھ باإلدارة ومفھومھا و تطور عالقة الثقافة باإلدارة1.

أھمیة ھذه العالقة بالنسبة للدول االسالمیة2.

العوامل الثقافیة المؤثرة على الخصائص العامة للبرادایم اإلداري الغربي 3.

المعاصر. 

مدى إمكانیة اعتماد الممارسة اإلداریة التراثیة االسالمیة، أساساً للممارسة 4.

اإلداریة المعاصرة.

التجربة الیابانیة في تحقیق المواءمة بین البرادایم اإلداري والسیاق الثقافي 5.

من اجل تغطیة شاملة للموضوع حاول اجابة ھذه االسئلة



االدارة باالزمة: تقوم اإلدارة بافتعال األزمات من ال شيء كأسلوب إداري 
تستخدمھ اإلدارة للتعامل مع بعض المشكالت الفعلیة القائمة وفق برنامج 

زمني، وذلك من خالل إیجاد مجموعة من الضغوط التي تؤثر على األفراد 
وتسبب لھم حالة من عدم التوازن ویحتاج ھذا األسلوب إلى مھارات خاصة 

ومعارف سلوكیة معینة.

إدارة األزمة : یمكن تحدیدھا بأنھا “طریقة  إداریة لتجنب الطوارئ والتخطیط 
لما ال یمكن تجنبھ وطریقة للتعامل مع تلك الطوارئ عند حدوثھا، حتى یمكن 

تلطیف نتائجھا المدمرة”.
 ینشأ عنھا قلق وتوتر واضطراب في حیاة األفراد وفي الطریقة التي یدركون بھا عالمھم وأنفسھم وشعورھم
بقیمتھم الذاتیة، وبقوتھم وبكیانھم الداخلي. فھي حدث غیر متوقع ربما یغیر نظرة الرأي العام عن المؤسسة.



In management, the paradigm can be viewed as a new idea, a 
certain concept of a managerial way of thinking and acting, an 
interpretation or a model of a specific comprehensive 
phenomenon. Paradigms are linked to given periods of time, they 
set out from concepts valid only for a limited period of time, and, 
therefore, are time dependent. A paradigm is based on a system 
of principles that create a corresponding way of thinking. The 
paradigm shift is defined as a change in the validity of old 
principles and the setting-up of new principles.

Management paradigm 



وفي اإلدارة، یمكن النظر إلى بارادایم على أنھ فكرة جدیدة، ومفھوم 
معین لطریقة إداریة للتفكیر والعمل، أو تفسیر أو نموذج لظاھرة شاملة 
محددة. وترتبط البارادایم بفترات زمنیة محددة، وھي مبینة من مفاھیم 

صالحة فقط لفترة محدودة من الوقت، وبالتالي، تعتمد على الوقت. 
ویستند البارادایم إلى نظام من المبادئ التي تخلق طریقة التفكیر 

المقابلة. ویعرف التحول البارادایمي بأنھ تغییر في مدى صحة المبادئ 
القدیمة ووضع مبادئ جدیدة.

البارادایم االداري



منذ نھایة السبعینات- برز البعد الثقافي بعداً مھماً في الدراسات اإلداریة والتنظیمیة، 
نظراً للدور الذي تؤدیھ الثقافة في تفسیر تباین النماذج اإلداریة والتنظیمیة، من سیاق 
آلخر, ومن بلد آلخر. یضاف إلى ھذا دور البعد الثقافي في توضیح السبل الممكنة من 

االستفادة من تجارب اآلخرین ونماذجھم اإلداریة والتنظیمیة.

ً لوجھة النظر المعاصرة في اإلدارة، تلعب  وطبقا
ً في تشكیل البرادایم اإلداري،  الثقافة دوراً محوریا

وفي جعلھ متمایزاً عن غیره.( الرشید، 2003)

تأثیر الثقافة في تباین البارادایم االداریة





Culture Definition
اصلھا من كلمة  التینیة (كولتورا) وتعني :(التھذیب، العنایة، التربیة ثم االستزراع و النمو ) ❖
❖ Horticulture   Agriculture
شیشرون (الفیلسوف الروماني)عرف الفلسفة بانھا فالحة العقل❖
استخدم ھذا  المصطلح لوحدھا الول ولیس بشكل مركب  مرة من قبل فولتیر❖
وفي نھایة  قرن 19 و للفنرسیین دور  بارز في تطویر  ھذه الكلمة و  اصبحت  تخص المجموعة  Folk و ❖

لیست  االفراد  
انھا تعني ثالث كلمات ❖
ادوارد تایلور : ذلك المركب المعقد المكون من  االعتقاد ، الدین، االدب ، الفن ، الصناعة، التقالید و  ❖

العادات 
Anthropology مدارس علم االنسان ❖

المدرسة االلمانیة : تنظر الى  الثقافة نظرة مادیة 
المدرسة االمریكیة : تنظر الى  الثفافة نظرة غیر مادیة

الحضارة ھي الجانب المادي للثقافة ❖



الثقافة المرئیة والغیر المرئیة
ولتمییز بین الثقافة المرئیة والغیر المرئیة اقترح الكاتب بروكس بیترسون –مؤلف 
كتاب الذكاء الثقافي- یصور الثقافة كأنھا جبل جلیدي، فالجزء الظاھر من الجبل 

فوق سطح الماء یمثل عناصر الثقافة المرئیة والتي یمكن احساسھا بالحواس 
الخمس لدینا وتشمل: الغذاء، األزیاء، اللغة، األلعاب، الفن، والموسیقى، واألعیاد.
      ویمثل الجزء المغمور تحت سطح الماء من جبل الجلید والغیر ظاھر الثقافة الغیر 

مرئیة –العمیقة-، وتشمل: المعتقدات المشتركة، المواقف والقواعد واآلراء 
والتوقعات، والقیم .







تعریف الثقافة

الباحث الھولندي الشھیر جیرت 
ھوفستید

 



وفي السیاق اإلداري، بأنھا 
برمجة جماعیة للذھنیة التي تمیز 

أفراد مجتمع ما عن غیره.  
(جیرت ھفستید،1980)

•  

تعریف الثقافة



The Hoftede's Dimension

1. Power Distance: مسافة السلطة 
2. Individualism vs. Collectivism:الفردیة مقابل الجماعیة  
3. Masculinity vs. Femininity:الذكورة مقابل األنوثة 
4. Uncertainty Avoidance: تجنب عدم الییقین
5. Long-term vs. Short-term Orientation:التوجھ على المدى الطویل مقابل 

 قصیرة األجل

6. Indulgence versus Restraint:  التساھل مقابل ضبط النفس









نظریة جیرت ھوفستد لألبعاد الثقافیة

األول/ مؤشر مسافة السلطة: ھو المسافة من 
السلطة ویكمن في قبول أعضاء المجتمع األقل 

سلطة لألعضاء األكثر سلطة. ویقاس ھذا البعد من 
مستوى توزیع السلطة في ثقافة معینة، وكیف یرى 
أعضائھا المساواة وانطباعھم عن الشكل الھرمي. 



 تأثیر (مسافة السلطة) على  بارادایم االدارة و الرقابة

مسافة السلطة العالیة مسافة السلطة المنخفضة
ترسخ فكرة احترام الكبیرمنذ الطفولة  ترسخ فكرة االستقاللیة منذ الطفولة

الھیكل التنظیمي ھرمي و السلطة تتمركز في الجزء العلوي من 
الھرم 

الھیكل التنظیمي مسطح وحتى اذا كان ھرمي فقواعد اللعبة وتوزیع 
االدوار قابلة للتغییر

الرغبة في المركزیة  الرغبة في الالمركزیة 
المرؤسون ینتظرون االوامر من قمة الھرم  الجمیع یشارك في صنع القرار

صعوبة تبادل التغذیة الراجعة بین الرؤساء و المرؤوسین  سھولة تبادل التغذیة الراجعة بین الرؤساء و المرؤوسین 
عدد كبیرمن المراقبین  عدد قلیل من المراقبین 

Revolutions االصالحات تتم باالنقالبات  و الثورات Evolution االصالحات تتم بالتدریج و التطور
االمثلة : معظم الدول االسالمیة   االمثلة: الدول االوربیة 

اوال: مسافة السلطة Power distance: ھي مدى قبول وتوقع التوزیع الغیر العادل 
للسلطة من قبل المرؤسین.



نظریة جیرت ھوفستد لألبعاد الثقافیة
الثاني/الفردیة مقابل الجماعیة: "مدى اندماج األفراد في 
المجموعات". في المجتمعات الفردیة، ینصب التركیز على 
اإلنجازات الشخصیة وحقوق األفراد. ومن المتوقع أن یقوم 
األشخاص بالدفاع عن حقوقھم وحقوق أسرھم واختیار 
انتماءاتھم. وفي المقابل، في المجتمعات الجماعیة، یتصرف 
األفراد في الغالب كأعضاء في مجموعة أو منظمة متماسكة 

ومستمرة مدى الحیاة.



Individualism الفردیة Collectivism الجماعیة
تفضل استخدام كلمة أنا  تفضل استخدام كلمة نحن 

تصنف الناس حسب ذاتھ و شخصیتھ  تصنف الناس حسب الجماعات و الطوائف
المنافسة بین االفراد  المنافسة بین الفئات والجماعات 

التركیز على انجاز العمل و المھمة قبل العالقات  التركیز على العالقات قبل المھمة 
یستخدمون سوشیال میدیا للبحث عن الحقائق  یستخدمون سوشیال میدیا للبحث عن العالقات 

مجال واسع لحریة التعبیر و التسامح   مجال ضیق لحریة التعبیر و التسامح 
االمثلة: الدول االوربیة االمثلة : الدول االسالمیة  



نظریة جیرت ھوفستد لألبعاد الثقافیة
الثالث/مؤشر تجنب عدم الیقین: ھذا البعد یقیس كیف تتعامل 
المجتمعات مع حاالت الغموض وعدم الیقین واألحداث غیر المتوقعة 
والقلق من التغییر.المؤشر المرتفع یدل أن المجتمع أقل تسامحا في 
التغییر ویمیل إلى تحویل القلق حول المجھول من خالل خلق قواعد 
ولوائح ولقوانین صارمة وبیروقراطیة. وفي المجتمعات ذات مؤشر 
منخفض تكون أكثر انفتاحا للتغییر، والقواعد والقوانین والمبادئ تكون 

بالصیغة التوجیھیة وأكثر مرونة .



 Uncertainty مجتمع یتجنب الالیقین
Avoidance

مجتمع یقبل بالالیقین

یعتبر حاالت الغموض و الالیقین كتھدیدات و یحاول 
تجنبھا

یقبل حاالت الغموض و الالیقین كماھي

نسبة التوتر و القلق عالیة  نسبة التوتر و القلق منخفظة 
یحتاجون الصدار الكثیر من التشریعات و التعلیمات 

لضمأن تسییر االمور بشكل صحیح 
ال یحتاجون الصدار الكثیر من التشریعات و التعلیمات

یبقون في وظائفھم لفترات طویلة  یغیرون وظائفھم بسھولة 
یحذرون من وجود االفكار المختلفة و التغییر یرتاحون و یقبلون االفكار المختلفة 

یتبنون التكنولوجیا الحدیثة بصعوبة  یتبنون التكنولوجیا الحدیثة بسھولة
االمثلة : الدول االسالمیة   االمثلة: الدول االوربیة



نظریة جیرت ھوفستد لألبعاد الثقافیة

الرابع/الذكورة مقابل األنوثة: یقیس المؤشر مستوى شیوع القوالب 
النمطیة لفكر الذكر مثل القیم والثقة والطاقة والطموح والمادیة، في 
مقابل شیوع الصور النمطیة األنثویة مثل التركیز على العالقات 
باآلخرین واالنتماء وتقدیم التنازالت والتعایش بدل المواجھات. درجات 
المؤشر العالیة في مقیاس الذكورة تظھر عموما خالفات أكثر وضوحا 
بین الجنسین وتمیل إلى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة والطموح. في 
المقابل المؤشر بدرجة منخفضة فإن الفروق تكون أقل بین الجنسین 

والقیمة األكبر لبناء العالقات على حساب المنجزات. 



المجتمع االنثوي (فیمنست) 
Femininity

المجتمع الذكوري (ماسكولینیتي) 
Masculinity

خلق حالة توازن بین العمل و العالقات االسریة  إھمال العائلة و االسرة بمبرر العمل 
االب واالم یتعاملون مع الحقائق و العواطف  یختص االب بشؤون الحقائق و االم بالعواطف

یمكن الولد و البنت یبكیان و لكن ال یقتالن  الولد ال یبكي و البنت تبكي و لكن الولد یقاتل و البنت ال تقاتل
ممارسة الجنس وسیلة لتعزیز العالقة الزوجیة  العالقة الزوجیة وسیلة لممارسة الجنس 

في الممارسة الدینیة یتم التركیز على بني البشر  في الممارسة الدینیة یتم التركیز على عظمة هللا 
توضع وقت التمتع و مدة االجازات بجانب مبلغ 

الرواتب
تعطى االولویة فقط لمقدار الرواتب 

االمثلة: الدول االوربیة االمثلة : الدول االسالمیة  



نظریة جیرت ھوفستد لألبعاد الثقافیة
الخامس مؤشر التوجھ الزماني (المدى الطویل ضد المدى القصیر) : یصف ھذا 
المؤشر األفق الزمني للمجتمع. المؤشر المنخفض یعني أن توجھھ الزماني میال 

نحو المدى القصیر وبالتالي ثقافتھ موجھة وتعطي قیمة لألسالیب التقلیدیة، 
والسلطة تأخذ دور في بناء عالقتھ ومیال إلى التعمیم ویغفل عن الحاجز الزمني 

ویرتبط عنده الماضي بالحاضر ، وتصورات ما یمكن القیام بھ الیوم یمكن أن 
یكون غدا. أما المؤشر المرتفع فیدل على التوجھ بالمدى الطویل وھو یعظم قیمة 
الزمن والوقت ومیال إلى الخطیة والتحدید وینظر إلى المستقبل بدال من الحاضر 

أو الماضي ویعطي اعتبار وقیمة للدافعیة والحوافز والمكافآت.



نظریة جیرت ھوفستد لألبعاد الثقافیة
السادس مؤشر تساھل مقابل ضبط النفس (إظھار السرور والبھجة في 
مقابل تقییدھا) یقیس ھذا المؤشر قدرة الثقافة لتلبیة االحتیاجات الفوریة 

والرغبات الشخصیة ألعضائھا ومكانة التعبیر عن (السرور والترفیھ 
والمتعة والفرح بین الحاجة والضرورة) أو كونھا رفاھیة ال یلقي لھا 

المجتمع باال ، ارتفاع المؤشر یدل على تقدیر المجتمع للنجاح واالحتفاء 
بھ وتقدیر االحیاجات الشخصیة والجدارة ، وانخفاض المؤشر یدل على 

المعاییر االجتماعیة الصارمة التي یتم بموجبھا تنظیم إشباع الدوافع 
وتثبیطھا.



 و مرحبا بتعلیقاتكم وأسئلتكم


