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ما هو الحمض النووي  DNAالتنظيمي؟
هو تشبية يستخدم لوصف تلك الجوانب الفطرية لهوية املنظمة  ،والتي تحدد الطريقة التي ينفذ بها
األشخاص القرارات واملمارسات التي يتبعونها  .تعمل املنظمات املختلفة بطرق مختلفة  -بعضها يتحرك
باستخدام القيادة والسيطرة مثل املستخدمة في املؤسسات العسكرية ،والبعض اآلخر يجتمع عندما تكون
هناك أزمة  ،وبعضها يقوم بعمليات عالية األداء حيث يعرف الناس كيفية التصرف بشكل متراصف أى يعملون
معا نحو تحقيق الهدف .وتؤثر العناصر التنظيمية في الحمض النووي للمنظمة من خالل تفاعلها معا.
غالبا ما تواجه املنظمة مشكلة عند تنفيذ االستراتيجية وهذا يرجع إلى ان الكثير يعتبر صياغة استراتيجية
جيدة معناه ضمان نجاح االستراتيجية ،ولكن الواقع غير ذلك .في غالبية األحيان بعد وضع االستراتيجية يقوم
املسؤولون في املنظمة بتعديل النظم واالجراءات والهاياكل التنظيمية وأساليب االتصال وتبادل املعلومات
وتوثيقها وتعديل نظم الحوافز ،وتعتبر هذه هى األساليب التي يتم االعتماد عليها في التغيير التنظيمي ،فهى
معروفة ويمكن قياسها  .لكن األمر يتطلب أكثر من هذا ،فاألمر يتطلب قناعة املوظفين باالستراتيجية وااللتزم
بالتنظيم للحصول على افضل نتائج وتغيير اتجاه املنظمة .وهذا يتطلب االلتزام الوجداني Emotional

 commitmentالذي تمثل في القيادة والعقلية املؤسسية القائمة على االبتكار والتي تعمل تفكير بعيدا عن
خطوط وصناديق الهيكل التنظيمي.
خالل السنوات املاضية حدث تغييرا كبيرا في فهمنا للتغيير في مجال االدارة ،اتضح ان العناصر الرسمية وغير
الرسمية في املنظمة تستطيع تغيير استراتيجية موجودة وصنع استراتيجية جديدة  .عندما تحاول تغيير
منظمتك أو تحفيز موظفيك من أجل تحسين األداء  ،فإن تصميم عناصر  DNAالتنظيمية مهم للغاية،
فاملنظمات التي توازن بين العناصر الرسمية والعناصر غير الرسمية تنفذ أعمالها بشكل أفضل من تلك التي
تركز على إحدى هذه العوامل دون اآلخرى .ولكن ما هو التوازن األمثل؟  .ما مزيج التصميم الرسمي وغير
الرسمي الذي يحقق النتائج التي تحتاجها؟.
أوال :التنقيب عن البيانات  : Digging into the Dataقامت بعض الشركات بتحليل الردود التي تصل إليها
على ملفات تعريف الحمض النووي  ،هذه ا لردود وصلت من أكثر من  9500رجل أعمال وهى عبارة عن
استطلع تضمن  28سؤال  ،سبعة منهم تتعلق بتصميم املنظمة  ،تبين أن ثلثة منهم يمثلون منظمات ذات
تنفيذ قوي لإلستراتيجية  ،وأربعة يمثلون املؤسسات التي تواجه بشكل مستمر مشكلة في تنفيذ
االستراتيجية  .ركزاملسح على سؤال الناس عن تحديد العبارات الصحيحة ملنظمتهم وتم تحديد  10اسئلة
في االستطلع تقييم مستوى التوازن عبر النظم الرسمية والنظم غير الرسمية .وتشير العبارات على وجه
الخصوص إلى التوازن الفعال ،على سبيل املثال ،عندما تتغيرالشياء الكبيرة في بيئتنا فإننا نتكيف معها
بنجاح ،وتعكس ثلثة اسئلة في االستبيان االستخدام الفعال للعناصرالرسمية على سبيل املثال "لدينا
املقاييس واملعاييرالتي نحتاجها لتقييم أداء العمال" .وهناك ثلثة أسئلة أخرى تحدد االستخدام الفعال
للرسالة غير الرسمية على سبيل املثال "إذا التزم أحد الزملء بالتزام ما يمكنني االعتماد عليه" ،وحدد

االستبيان أنك اذا اجبت بنعم على ثمانية أو أكثر من االسئلة العشرة فستحصل على  %80أو أعلى مما
يشيرإلى وجود درجة عالية من التوازن.
كما أظهرت النتائج وجود عالقة واضحة بين التوازن العالي والفعالية .فقط  42باملائة من جميع املجيبين
درجتهم كانت منخفضة في واحد من ملفات التنفيذ الثالثة القوية .ارتفع هذا الرقم إلى  86باملائة للمنظمات
ً
التي حصلت على مؤشر توازن مرتفع .كما أن هناك ارتباطا بين التوازن والتماسك ودرجة التوافق بين القدرات
ً
تباطا ً
وثيقا بنجاح األعمال) .كما تبين
املميزة للمنظمة وقيمتها أو "طريقة اللعب" في السوق( .يرتبط التماسك ار
أن املستجيبين للمسح الذين يوافقون على البيانات املتعلقة باالتساق التنظيمي  ،ذكروا أنهم منضبطون في
تركيز جهودهم على األماكن التي يمكننا الفوز بها"  .كما اتضح أن لدى املنظمات التي تتوافق مع ضرورة التوازن
فهما أقوى لقدراتها املميزة .وقد تكون ً
ً
أيضا أكثر مهارة في وضع تلك القدرات موضع التنفيذ  ،وذلك ً
نظرا ألن
القدرة هي مزيج من العمليات واألدوات واألنظمة و املعرفة واملهارات والسلوكيات ؛ والتنظيم  ،بعبارة أخرى هى
مزيح بين العناصر الرسمية وغير الرسمية.
ثانيا :التوازن في املمارسة :تحقيق التوازن في املنظمة يحتاج إلى بناء قدرات املنظمة وهذا يتطلب إجراءات
سمية مثل نظم تكنولوجيا املعلومات الجديدة  ،والحوافز وبعض املقاييس املختا ة ً
جيدا .ولكن تحفيز
ر
ر
املوظفين على التصرف بطريقة أكثر كفاءة مع العمالء  ،تحتاج ً
أيضا إلى معالجة السلوكيات واألفكار لدى هؤالء
املوظفين.
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