
 مطبوعة درس نظرة املنظمات

سا   سمخصص لطلبة السنة الثالثة ل

 إدارة االعمال
 





 رســــــالفه

 

 1 ........................................................................................... املقدمة

 3 ................................................................ املنظمة وعلم التنظيم :الفصل األول

 33 ....................................................................... بيئة املنظمة :الفصل الثاين

 62 .............................................................. املدرسة الكالسيكية :الفصل الثالث

 94 ............................................... التطورات الفكرية للمدرسة السلوكية :الفصل الرابع

 122 .....................................................  النظرايت احلديثة للمنظمة: الفصل اخلامس

 152 ........................................................................................  ةاخلامت

 

 





 
 

1 

 

 مقدمة
توجد املؤسسة يف قلب النقاش يف العديد من العلوم، من االقتصاد اىل اإلدارة اىل علم االجتماع 
وعلوم االعالم واالتصال وذلك ابلنظر لدورها احليوي يف اجملتمع الذ ي انتقل فيه االنسان من االعتماد على 

علت املؤسسة يف موضع القوة ألهنا اضحت نشاط الزراعة واالقتصاد املنزيل اىل حياة عالقة التبادل، اليت ج
 .الطرف االقوى مهما اختلفت اشكاهلا واحجامها خصوصا يف ظل االقتصادايت الرأمسالية الليربالية

غري ان هذا الوضع، سرعان ما تزعزع على خلفية التطورات السريعة يف السنوات األخرية، حيث  
اطّرت علم ادارة االعمال لسنوات طويلة واليت جعلت  جرت عملية مراجعة عميقة ملفاهيم والنظرايت اليت

املدرسة الكالسيكية متهالكة وعاجزة عن تقدمي تفسريا لصعوابت اليت ابتت تواجهها املؤسسة يف حتقيق 
 .هدفها االساسي وهو اخلقت ممارسات املؤسسة

احلديث املفعم بروح يف سياق ما مت ذكره فقد تصاعدت نربة النداءات اليت طالبت ابلتأمل يف اقتصاد 
الليربالية وما جرى عنهم من حالة فشل من كثري من املؤسسات وعجزها عن االستمرار يف املنافسة ابإلضافة 
اىل حالة التذمر اليت انتشرت بني الزابئن واليت لقيت الدعم من املنظمات واجلمعيات املناضلة منها منظمات 

سات اىل جانب االحتادات األمم، رافعًة خطاابت غري حكومية كسلطة مضادة لسلطة اصحاب املؤس
أخالقية تبدد للحرية املطلقة اليت ماتت تتمتع هبا املؤسسات واليت احلقت اضرارا ابلغة ابإلنسان وابلطبيعة 
وابلنظام االجتماعي برمته. بدورها انتبهت احلكومات اىل خطاابت هذه املنظمات وشرعت يف تغيري 

 .ضبط دور املؤسسات ويؤطرها ملا خيدم مصلحة اجملتمعدراستها القانونية مما ي
من جمرد فاعل وحيد اىل عنصر يتفاعل مع جمموعة من الفاعليني يف البيئة احمليطة. اضحى االهتمام  

منصبا على كيفية اجياد حالة تفاهم بني هذا الفاعل )املنظمة( وبقية الفاعلني )أصحاب املصاحل( الذين ابتوا 
ال والبدائل واحلكومات والبيئة اىل يشكلون حميطا او ببيئة تنشط يف اطارها املؤسسة وان تعلق االمر ابلعم

آخره وترسب عن هذا التفكري، إدراك عميق لطبيعة العالقات اليت صارت حتكم املؤسسة هبؤالء من مت يف  
 .كيفية الوصول هبا اىل حاله التوازن دون ان يضر ذلك مبصاحل املؤسسة

ية اإلدارة االسرتاتيجية اليت يشكل هذا التفكري جزء من علم اإلدارة االعمال اجلديد الذي اخذ تسم 
تنطلق من تصور للبيئة ألعمال ابعتبارها بيئة ارتياب مما تضمن فرص للنجاح فإهنا مليئة بعوامل اخلطر 
والتهذيب، وما على املؤسسة سوى استعداد هلا ملغامرة يف هذه البيئة ابالستعانة ابلتحليل االسرتاتيجي الذي 

رات االسرتاتيجية املتاحة حيث يتم هذا التحليل من خالل اجراء مقارنة من خالله من خالل غاايته و اخليا
متعددة االجتاهات بني ما تتوفر عليه املؤسسة من نقاط قوة يف بيئاهتا الداخلية وبني ما قد يتوفر يف بيئتها 

 .اخلارجية من فرص ممكنة وخماطر حمتملة
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تساهم بتحليل كيفية تصميم املنظمة  تشكل نظرية املنظمة احد فضاءات املعرفة املعاصرة اليت
وعملياهتا بفاعلية من خالل االهتمام ابلرتكيز على جوهر األفكار املتصلة بتصميم املنظمة و مكونتها 
واالهتمام ابلبناء النظري يف دراسة نظرية املنظمة و التعريف ابملفاهيم األساسية اليت احتواها املنظور املعاصر 

تلف االجتاهات و كذلك تدعيم الراي ابلنماذج متنوعة ذات صلة جبوانب فاعلية يف دراسة املنظمة و مبخ
املنظمة و هيكلها و أيضا حتقيق التوازن ما بني النظرة الشاملة و احملدودة يف تفسري تصميم املنظمة و إعطاء 

ني ابرز أفكار الرواد مساحة و نوافذ للتفكري و البناء املستقبلي بنظرية املنظمة، مراعاة الرتابط و التتابع ب
 .واملؤلفني فيها
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 الفصل األول 
 املنظمة وعلم التنظيم

 
يما بينها. تفاعل فتفراد املنظمات قدمية قدم االنسان وهي وحدات اجتماعية مكونة من جمموعة من ا

يف املنظمة  يعيش انإلنسفايشكل انتماء الفرد للمنظمة ضرورة إنسانية تسمح له بتكوين سلوك اجتماعي. 
 معة واإلدارة.ة واجلادرسيسية، يف كل القطاعات، كاألسرة وامل، فرعية او رئكانت كبرية او صغرية  سواء

تبلورة دراسة املنظمة يف بدايتها األولية يف مطلع القرن العشرين وخاصة بعد االزمة االقتصادية اليت 
عرفتها الدول الغربية يف بداية الثالثينات. فقد جتلى ذلك يف النقص الكبري يف إدارة املنظمات خاصة يف فهم 

ر العنصر البشري فيها. بعد احلرب العاملية الثانية زاد االهتمام ابملتغريات املؤثرة يف املنظمة بسبب االهتمام دو 
الكبري بدراسة الكفاءة يف تنفيذ املشاريع و أيضا الدور الكبري للنقاابت العمالية و التدخل احلكومي يف 

     اإلدارة مثل منوذج الشركة املسامهة و املنشأة العامة(، و تزايد ظاهرة انفصال امللكية عن 1احلياة االقتصادية
و زايدة درجة تعقيد املنظمة و تفاعلها املتزايد مع املتغريات املتحركة للبيئة و أيضا تعاظم درجة املنافسة بني 

 .2خمتلف أنواع املنظمات لتحقيق مستوايت أعلى من كفاءة االداء
 

 املنظمة .1

تطبيقاهتا النظرية والعملية على اجلانب كبري من املعرفة البشرية. فاملنظمة لقد استحوذ مفهوم املنظمة و 
يكون ضمن نطاق حمدد من حقيقة واقعة ويتعامل معها االنسان بطريقة مباشرة او غري مباشرة وهذا التعامل 

عين نظم و يعين الرتتيب والتنسيق ويفعل التنظيم مصدره  3وفرد. ةأجل حتقيق أهداف مشرتكة لكل منظم
 4.إعطاء الشيء هيكالً عضوايً و جعله ذا بنية حية

اتسع جمال دراسة املنظمات من قبل الباحثني بصورة عامة ومتخصصي إدارة األعمال بصورة وقد 
خاصة، ابعتبار املنظمات أدوات يستخدمها األفراد لتنسيق تصرفاهتم وأفعاهلم للحصول على قيم مرغوبة 

                                                 
على القارة األوروبية من خالل رؤوس األموال االمريكية )خمطط  لعبت احلكومات األوروبية دور كبري يف توجيه االستثمارية اليت تدفقت - 1

 مارشال(، مستعملًة التوجه الكينيزي من اجل دفع العجلة االقتصادية املنهارة من خملفات احلرب العاملية الثانية.  
 18مان االردن، ص، ع2008، نظرية املنظمة والتنظيم، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، حممد قاسم القرياواين - 2
 .22ص  ،إدارة املنظمات، دار املسرية، عمان ، األردن، مساعدة ماجد عبد اهلادي - 3
 .13ص  (، التنظيم، اهلياكل والسلوكيات، مكتبة عني الشمس، القاهرة،2002اهلواري، سيد ) - 4
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نظمات لالستجابة لتحدايت بيئة األعمال وفرصها. يتطلب فهم دور متنوعة. وكذلك اتسعت قدرة امل
املنظمات وتفسري سلوكها وفق نظرة مشولية حتديد ماهية املنظمة، وماهية نظرية املنظمة، وكذلك السعي 

 1املعاصرة منها. إلبراز االجتاهات الفكرية يف دراستها مركزين على االجتاهات

  تعريف: .1.1

يتفاعل فيه االفراد مع بعضهم البعض، وذلك من اجل حتقيق اهداف هي كيان اجتماعي بشري، 
حمددة و يتعامل معها االنسان بطريقة مباشرة او غري مباشرة، و هذا التعامل يكون ضمن حدود حمددة 

 2وواضحة نسبياً من أجل حتقيق أهداف مشرتكة لكل من املنظمة و االنسان 
هذه الكلمة للتعريف بيئة ذات نشاط سلطوي يف للمنظمة تعريفات عديدة. فهناك من يستخدم 

مؤسسة معينة و البعض االخر يعتربها جتمع بشري يعمل متضامناً جتاه حتقيق هدف معيني و حمدد، و ذلك 
 3وفقا لدور كل واحد من هذا اجملتمع وفقاً للمهام املناطة هبم و املسؤوليات امللقاة على عاتقهم.

و أهنا قة شعورايً، أاملنظمة ابهنا "نسق من األنشطة املنس (Chester Bernard)يعرف شسرت برانرد 
هلادف اهلادف، يق اقوى منظمة من شخصني أو أكثر تقوم إبجناز جمموعة من اآلنشطة من خالل التنس

 .املدروس و الشعوري

مد نسق بشكل متعفيعرف املنظمة أبهنا كيان اجتماعي م (Steven Robins)ستيفن روبنس  أما
 هداف مشرتكة.دف أو أهقيق ود متيزه عن بيئته اخلارجية و يعمل على أساس االستمرار النسيب لتحو له حد

بوعي وإدراك من أجل نشاطاهتم وقد عرفت املنظمة أيضا أبهنا: "جمموعة من الناس، الذين ينسقون 
املنظمة من حيث وجهة نظر املدارس اإلدارية، فقد عرفت أما من بلوغ األهداف عامة كانت أم خاصة"، 

أبهنا: "التكوين أو البناء أو اهليكل الذي ينشأ عن حتديد العمل، وجتميعه،  سيكيةقبل املدرسة الكال
املسؤوليات والسلطات، وأتسيس العالقات"، وعرفتها املدرسة السلوك اجملموعة من األفراد يعملون من أجل 

ا: "نظام أو وحدات اجتماعية مقصودة حتقيق هدف أو أهداف مشرتكة"، أما مدرسه النظم فعرفتها أبهن
  4"لتحقيق أهداف معينة

إن إدارة املنظمة هي اليت تسهم يف تسهيل دراسة املنظمة ككل، وهي مبثابة علم  وخالصة املفهوم والتعريف:
اجتماع للمنظمة أي تركز على النظام االجتماعي، ومتثل اإلطار الفكري الذي تتم يف داخله عمليات اإلدارة 

                                                 
 15ص  ،رجع سابقم، الغاليب ،اخلفاجي - 1
 .63ار النشر عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، ص(، د2015اتوريريت، نور الدين بشري ) - 2
 23ص  ،رجع سابقم ،مساعدة - 3
 24ص  ،رجع سابق، ممساعدة - 4
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بحث والتطوير اهلادفة إىل متكني املنظمات القائمة وتوجيه املنظمات اجلديدة إىل حتقيق األهداف املتوخاة وال
 1 وضمان سري أعماهلا.

و ظهورها، وما هو كوينها ات تتتعلق ماهية املنظمة مبحاولة توضيح معىن حمدد للمنظمة، مث بيان أبرز مسبب
 الدور املتوقع أن تلعبه يف بيئة االعمال.

املنظمة كيان اقتصادي، واجتماعي، وسياسي تضم منظومات فرعية تعمل بصورة متناسقة ومتعاونة يف إطار 
يتضح من ذلك إىل أن املنظمة تتكون من تصميم حمدد إلجناز مهام        .تصميم حمدد وحتقيق أهداف معينة

متتلك  موعة األفراد وفرق العمل.وجمموعة موارد مالية، ومادية، ومعلوماتية وبشرية وإطار يعمل يف ظله جم
  2يشكل التصميم اإلطار العام حلركة املنظمة يف بيئة األعمال. ،املنظمة أهداف حمددة ومهام ذات عالقة

 . مسببات تكوين املنظمة2.1
هناك العديد من مسببات والدة املنظمة، وظهورها واستمرارها يف بيئة األعمال، ولعل قيام املنظمات إبنتاج 

لع واخلدمات ذات القيمة والفائدة للزابئن واجملتمع كان وال يزال عامال حمفزا لبقاء املنظمات وتطورها الس
رب جمموعة اليات وطرق تساهم مجيعا يف عويتوقف ذلك على إمكانية استخدام املوارد واستغالل الفرص 

املنظمات املرتبطة ببناء  زايدة قيمة أعمال املنظمة. إال أن ذلك ال يلغي وال يتجاهل مسببات تكوين
  3:اجملتمعات ومحايتها وإجياد التخصص يف العمل، بل مير مسببات تكوين املنظمات على النحو اآليت

 .مسببات مرتبطة مبسامهتها يف تعميق احلاجة إىل التخصص يف العمل 
 .مسببات تتعلق ابالستخدام الكثيف، واملتنوع والعايل للتكنولوجيا 
  اصة.إبدارة بيئة األعمال اخلارجية العامة منها واخلمسببات ذات عالقة  
 .مسببات ترتبط ابقتصادايت كلف عمليات التبادل والتحويل 
 .مسببات تتعلق مبمارسة القوة والنفوذ والرقابة متعددة االجتاهات 
 تاملستواي مسببات ترتبط خبدمة وإشباع احلاجات اإلنسانية على خمتلف. 

 

 

                                                 
 24ص  ،رجع سابق، ممساعدة - 1
 .16، صرجع سابقم، اخلفاجي، الغاليب - 2
 .71، صرجع سابق، مالغاليب ،اخلفاجي - 3
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 ة األعمال:دور املنظمة يف بيئ. 3.1
فة، ملنظمة املختلادخالت مببطة يتجلى الدور األساسي للمنظمة يف بيئة األعمال خبلق القيمة أببعادها املرت

احل وي املصمة ذوعمليات التحويل فيها، وما ينتج عنها من خمرجات مستهدفة متوقعة تصب يف خد
 .املتعددين يف بيئة األعمال كيفية خلق القيمة من قبل املنظمة

 
  1-1الشكل 

 كيفية خلق القيمة من قبل املنظمة
 

 

 

 

 

 

 

 

  17اخلفاجي، الغاليب، ص املصدر:

 . اشكال منظمات:1.4
املنظمات اإلنسانية وفقا للعديد من املؤشرات البيئية املختلفة ويشكل النشاط الذي تؤديه، ختتلف  

وتبعا هلذا االختالف ختتلف أشكال ف بينها. وكيفية حتقيقه، أمهية كبرية يف خلق صور التباين او االختال
  1املنظمات على النحو التايل:

                                                 
 21نظرية املنظمة، دار املسرية، عمان، األردن، ص (، 2005خليل حممد حسن، خضري كاظم محود ) عالشما  - 1

 

 حتصل املنظمة من بيئتها
 على املدخالت اآلتية:

 ملواد األوليةا -
 األموال -
 املواد البشرية  -
 املعلومات واملعرفة -
 خدمات حتصل عليها -

 .املنظمة

 

املدخالت     ةــــــــــول املنظمـــــــــــحت
 وتضيف هلا قيمة بواسطة:

 املكائن واملعدات -
 احلاسبات -
 املهارات البشرية -
 القدرات البشرية -

 املنظمة بيئة املنظمة رجاتخم املنظمةعمليات حتويل يف  مدخالت املنظمة

ما تقدمه املنظمة من 
 لبيئتها بشكل. خمرجات
 بضائع اتمة 
 خدمات 
 عوائد 
 رواتب 
 قيم لذوي املصاحل 

بيع املخرجات لتتمكن 
املنظمة من احلصول على 

التجهيز جديد كمدخالت 
 من:

 الزابئن 
 املسامهون 
 املوردون 
 املوزعون 
 املنافسون 
 احلكومة 



 وعلم التنظيم املنظمة وللفصل االا

 

7 

 

 
 

 العالقات اإلقليمية والقانونية والسياسية حسب 
ــــرايدي يف انتــــاج الســــلع و اخلــــدمات         ــــدورها ال ــــواع املنظمــــات ل تشــــكل منظمــــات االعمــــال احــــد اهــــم أن

إلشباع حاجـات االفـراد و اجملتمـع املتنوعـة، و ذلـك  وتوزيعها وخلق القيمة منها، و استثمار خمتلف املواد
التعامـل مـع الفـرص و التحـدايت و املسـامهة يف بنـاء دولــة الرفاهيـة، و مـن املفيـد اإلشـارة بصـورة مركــزة يف 

 1وجود أنواع أخرى من املنظمات و هي:

 املنظمات احلكومية  
ا والــبعض ه خــدماهتت احلكوميــة انشــطهــي املنظمــات الــيت تؤسســها وتــديرها الدولــة ومتــارس بعــض املنظمــا

مي ء النقــــل العمــــو الكهــــراب الـــيت ال هتــــدف اىل حتقيــــق الرهيــــة مثـــل شــــركه توزيــــع امليـــاه ةاقتصــــادي ةانشــــط ىر خلـــا
 …(.)خدمات بلديه االمن الشرطة، … املستشفيات 

 )منظمات االعمال )القطاع اخلاص  
 ممارســـه نظمـــات اىلســـمى هـــذا النـــوع مـــن املهـــي املنظمـــات الـــيت يؤسســـها ويـــديرها االفـــراد واجلماعـــات وي

 النشاط االقتصادي اهلادف لتحقيق الرهية من خالل انتاج السلع واخلدمات.

  كومية )غري احلاملنظمات (ONG 
تمـع بـدون خدمـة اجمل هي املنظمات اليت يؤسسها ويديرها افراد ومجعـات خـارج قطـاع احلكـومي وتسـعى اىل

 ..منظمات حقوق االنسان، منظمات محاية البيئة، .غايه االقتصادية )الرهية( مثل 

 منظمات اجملتمع املدين  
هي املنظمات اليت يؤسسها ويديرها أفراد ومجاعات مـن خـارج القطـاع احلكـومي وتسـعى اىل خدمـه االفـراد 

يشـــري ، …ضـــية والثقافيـــة االحـــزاب السياســـيةورعايـــة مصـــاحلهم مثـــل النقـــاابت احتـــادات العمـــال النـــوادي الراي
صـــطلح اجملتمـــع املـــدين إىل كـــل أنـــواع األنشـــطة التطوعيـــة الـــيت تنظمهـــا اجلماعـــة حـــول مصـــاحل وقـــيم وأهـــداف م

مشرتكة. وتشمل هذه األنشطة املتنوعة الغاية اليت ينخرط فيهـا اجملتمـع املـدين تقـدد اخلـدمات، أو دعـم التعلـيم 
األخــري مــثال، جيــوز أن جيتمــع مواطنــون املســتقل، أو التــأثري علــى السياســات العامــة. ففــي إطــار هــذا النشــاط 
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خارج دائرة العمل احلكومي لنشر املعلومات حول السياسات، أو ممارسة الضـغوط بشـأهنا، أو تعزيزهـا )معاقبـة 
 .صانعي السياسات أو مكافأهتم(

وجـود   ارهية اليت هلت غري اليضم اجملتمع املدين جمموعة واسعة النطاق من املنظمات غري احلكومية واملنظما
ىل اعتبــــارات إســــتناداً ايف احليــــاة العامــــة وتــــنهض بعــــبء التعبــــري عــــن اهتمامــــات وقــــيم أعضــــائها أو اآلخــــرين، 

 .أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خريية
مشـرتكة.  صـرة قضـيةو من مث يشري مصطلح منظمات اجملتمع املدين إىل مجعيات ينشئها أشـخاص تعمـل لن

 ظمــات اخلرييــة،ني، واملناملنظمــات غــري احلكوميــة، والنقــاابت العماليــة، ومجاعــات الســكان األصــليوهــي تشــمل 
نظمــات ملــيت جتمــع بــني شــرتكة اواملنظمــات الدينيــة، والنقــاابت املهنيــة، ومؤسســات العمــل اخلــريي. أمــا امليــزة امل
 ص أقلــه مــن حيــثاع اخلــاوالقطــ اجملتمــع املــدين كافــة، علــى شــدة تنوعهــا، فهــي تتمثــل ابســتقالهلا عــن احلكومــة

طلع بـدور هـام ألرض وتضـااملبدأ. ولعل هذا الطابع االستقاليل هو مـا يسـمح هلـذه املنظمـات أبن تعمـل علـى 
 يف أي نظام دميقراطي.

 املنظمات الدولية  
ى نطاق تعمل علو  دويلهي املنظمات اليت تؤسسها الدول من اجل خدمه مصاحلها من خالل التعاون ال

 األوبك...، ةظمملية منلعاالصحة ا ةاالمم املتحدة منظم ةمثل هيئ ا فروع وأنشطة يف دول عديدةعاملي هل
 وتنقسم اىل:

 منظمات االعمال التجارية والصناعية واملالية 
هلا فروع يف دول متعددة، و هتدف اىل حتقيق الربح، و عادة ما يكون هلا مركز رئيس يف بلد االم، يكون 

  1شركات متعددة اجلنسية، و البنوك اليت هلا فروع يف دول خمتلفة. ومن هذه املنظمات:

  هتدف للتحقيق األرابح( ال) غري رحبيةمنظمات 
ثل ية ... اخل مالتعليمو ادية وهي منظمات تقدم اخلدمات إىل دول يف اجملاالت السياسية والتنمية االقتص

ربية، معة الدول العكذلك جاو خل( اظمة اليونسكو .. املنظمات التابعة هليئة األمم املتحدة )البنك الدويل، من
 يف هذا اجملال اإلدارة الدولية(.العريب وتسمى اإلدارة  ومنظمة العمل
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 ريية والتطوعيةاملنظمات اخل 
حيتاجها،  اعدة من ومسهذه املنظمات ال هتدف إىل حتقيق الربح، وإمنا هدفها الوحيد هو عمل اخلري

. ة الصم والبكم، ومجعيائيةتماعي اخلريي، النوادي االجتماعية، االحتادات النسمثل: منظمات العمل االج
 .وتكون مصادر حتويل هذه املنظمات من خالل التربعات واهلبات والزكاة .. اخل

 حسب االقليم اجلغرايف 
القانونية و معيار اإلقليم اجلغرايف موطن املنظمة و اإلقليم الذي تعمل فيه، و ذلك يف اطار عالقاهتا  ميثل

 : 1السياسية، و ميكن تقسيمها اىل ثالث أنواع هي

 املنظمات الدولية 
ا، أو تعمل فيه يت أسستار الوهي املنظمات اليت تتجاوز يف أنشطتها وعالقاهتا احلدود اإلقليمية لألقط

 حيث أن خدماهتا متتد إىل أقطار متعددة.

 املنظمات الوطنية 
اسية، وهي قه السير حقو العاملة ضمن حدود القطر الواحد يف إطا ميثل هذا النوع من املنظمات، تلك

 تعمل على مستوى القطر ككل.

  املنظمات احمللية 
حمللة اناء املنطقة ا من أبعضاؤهيقتصر دورها على جزء من القطر الواحد كاملدينة، قرية. وغالبا ما يكون أ

 ذاهتا.

 

 ذكر منها:كما ميكن تصنيف املنظمات ايضا اىل اشكال اخرى، ن

  حسب طبيعة التكوين 
ميثل معيار طبيعة التكوين املنظمة أحد األسس يف تفسري تباين املنظمات، اذ ميكن تقسيمه اىل العناصر 

 : 2(2005)الشماع،   التالية
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 املنظمات الطبيعية  
ئياً عضواً فيها، هي شكل املنظمات اليت ال يلعب الفرد الواحد فيها دوراً كبرياً يف تكوينها وجيد نفسه تلقا

على املنظمات اليت ال  يطلق مصطلح املنظمات الطبيعية أو التلقائية .1هكم االنتماء العائلي او القومي
يلعب الفرد الواحد فيها دورة ملحوظة يف تكوينها وجيد نفسه تلقائيا عضوا فيها، هكم االنتهاء العائلي أو 

ومن األمثلة اليت يشيع وجودها هلذا «. مات األمر الواقعمنظ»القومي، كما ميكن أن يطلق عليها اصطالح 
 .النوع من املنظمات، األسرة، واألمة، واملؤسسة الدينية

 املنظمات املكونة  
حسب دوافع االنتماء منها الذاتية ومنها  هي اليت تسهم يف حتقيق أهداف معينة، املنظمات املكونة

 .2االجتماعية

  حسب النوع امللكية 

 اصةمللكية اخلا  
، وعليه فهو مسؤول عن توفري رأس املال الالزم، وهو املسؤول يقوم بتأسيسها شخص واحد هو املالك

 له القانون حرية التصرف يف ممتلكاتهويكفل الوحيد امام القانون، اذ حدثت احنرافات او خمالفات سلبية، 
حيث ال يوجد إجراءات  فيه،النوع من املنظمات بسهولة إجراءات أتسيسية ومرونة العمل  ويتصف هذا

  3حكومية معقدة تعيق تنفيذ العمل فيه.
  4اىل: إىل جمموعتني أيضااملنظمات )امللكية( احلاصة تقسم 
 لتضامنركات اوشو  شركات مسامهة وذات مسؤولية حمدودةكمنشآت األعمال اخلاصة  ، أوهلما 

 منشآت الفردية، و 
 ي.ريية والنواديات اخلاجلمعدف تقيم اخلدمة العامة كاملنظمات اخلاصة األخرى، اليت تسته ،اثنيهما  
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 امللكية العامة  
تعود ملكية هذه املنظمات اىل الدول فقط، اليت تقوم بتوفري رأس املال الالزم هلا، وحتديد النوع انتاجها او 

بني خدمة اليت سوف تقدم للمجتمع مبا ينسجم مع سياستها العامة، وهناك بعض املنظمات املشرتكة 
 . 1املنظمات احلكومية والقطاع اخلاص يطلق على هذه الشراكة ابلقطاع املختلط

و  وهي متثل ابملنظمات اليت تقوم الدولة )نيابة عن اجملتمع( إبنشائها حسب طبيعة نظامها السياسي
 2االقتصادي، وهي تظم جمموعتني: 

  ،)منشآت القطاع العام )االشرتاكي 
  كفاءة.  منها تقدد اخلدمات العامة للجمهور املستفيددوائر الدولة اليت تستهدف 

 .تعود ملكية هذه املنظمات

 املختلطةلكية امل 
إما  وهي املنظمات اليت تشرتك الدولة والقطاع اخلاص يف ملكيتها، وذلك مبوجب نسب حتدد الدولة.

ملختلط بشكل عام، أو حسب طبيعة كل منظمة والقطاع الذي يعمل فيه، مثال: شركات القطاع ا
 3)الصناعية، الزراعية، السياحية(.

 حسب احلجم 

 4تنقسم املنظمات حسب احلجم اىل االشكال التالية: 

 كبريةال نظماتامل -
 ئها عشرات أودد أعضاها )عوهي املنظمات اليت غالبا ما تتجاوز اعداد الطاقات البشرية العاملة في

ية إىل جانب  ة صناعملتقدمااملنظمات يف الدول  أو املاليني من األفراد. ويغلب ظهور هذه األالفمئات 
 .كون الدولة ذاهتا منظمة كبرية

 املتوسطة نظماتامل -
 فراد. من األ الالفوهي املنظمات اليت غالبا ما يكون حجم الطاقات البشرية العاملة فيها ا
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  الصغرية نظماتامل -
د أو أقل من األفرا ات منز املئقليلة ال تتجاو  أبعدادوهي املنظمات اليت يكون فيها عدد األفراد 

  .ذلك

 حسب االشكال القانونية 
تتباين املنظمات وفقا للعديد من املؤثرات واملتغريات البيئية املختلفة، وبشكل األنشطة اليت تؤديها، 

 :1وفقا لألشكال القانونية اآلتية زيونوع اخلدمات اليت تقدمها، وعليه فإن أنواع املنظمات تتما

 رديةاملنظمات الف -
هو و لالزم، ملال اشخص واحد هو املالك، وعليه فهو املسؤول عن توفري رأس ا يقوم بتأسيسها

 يفحرية التصرف  لقانونال له املسؤول الوحيد أمام القانون، إذا حدثت احنرافات أو خمالفات سلبية، ويكف
ث ال توجد يه، حيل فعمممتلكاته، ويتصف هذا النوع من املنظمات بسهولة إجراءات أتسيسه ومرونة ال

 .إجراءات حكومية معقدة

 عامةاملنظمات ال -
تاجها حتديد نوع إنو م هلا، الالز  الدولة فقط، اليت تقوم بتوفري رأس املال تعود ملكية هذه املنظمات إىل

 املشرتكة بني نظماتعض املأو اخلدمة اليت سوف تقدم للمجتمع مبا ينسجم مع سياستها العامة. وهنالك ب
 ت احلكومية والقطاع اخلاص يطلق على هذهاملنظما

 .الشراكة ابلقطاع املختلط

 تعاونيةاملنظمات ال -
ذي يكون ملال الرأس ا التعاون الذي ينشأ بني عدد من األفراد املسامهني يف وهي شكل من أشكال

قيق إىل حت  هتدفالاليت مقسما إىل حصص متساوية، ويطلق على املشروع تسمية )اجلمعية التعاونية(، و 
 .قل األسعارهتم أبورغبا أعضائها وتوفري احتياجاهتم الربح ابلضرورة، وإمنا اهلدف الرئيسي هو خدمة

 سامهةامل (املنظماتشركات ) -
 مها:  وتنقسم إىل شكلني قانونيني

 

                                                 
 28 ص ،رجع سابقم ،مساعدة - 1



 وعلم التنظيم املنظمة وللفصل االا

 

13 

 

  األشخاص: شركات 
 تالية:ال الذ األشكوتتخ تعود امللكية يف هذه الشركات إىل شخصني فأكثر، وتتميز بسهولة أتسيسها

  التضامن: شركات 
لى عيت ال تقتصر ري، والاه الغيف إدارة الشركة، والوفاء ابلتزاماهتا جت حيث يكون املالكون متضامنني

 .مل عالية جداً التعا قة يفتكون الث رأمسال الشركة فقط، وإمنا تشمل املمتلكات اخلاصة أيضا، وابلتايل
 

  التوصية البسيطة: شركات 
 هذا النوع من الشركات إىل: يف  تنقسم امللكية

لتضامن شركة ا كاء يفينطبق على الشر  . ملكية تتكون من شخص فأكثر متضامنني وينطبق عليهم ما
 املتضامنون.  ويطلق عليهم الشركاء

ل، أس املار هم يف فأكثر تقتصر مسؤولياهتم املالية على مدى مسامهت . ملكية تتكون من شخص
املالك  قة من حإلدار ، ولكن ليس هلم حق يف إدارة الشركة، بل إن اويطلق عليهم الشركاء املوصون

 املتضامنني.

  ذات املسؤولية احملدودة: شركات 
دده ركاء حين الشتعود ملكية هذه الشركات إىل شخصني فأكثر، ويكون هنالك حد أقصى لعدد م

 القانون وهو خيتلف من بلد آلخر. 
حلصص اوتكون  ساويةال الذي يكون مقسمة إىل حصص متكما حيدد القانون احلد األدىن لرأس امل

 قط. ملال فرأس ا تقتصر مسؤولياهتم املالية على حصصهم يف قابلة للتداول بني الشركاء الذين

  احملاصة: شركات(Joint-venture) 
الرتخيص، و لتسجيل ءات اتعود ملكيتها إىل شريكني فأكثر، وتنفرد هذه الشركة إبعفائها من إجرا 
 ك الظاهر، أماالشري لشركةامتتعها ابلشخصية االعتبارية اليت يضيفها املشرع. ويتوىل إدارة هذه  وعدم

 الشركاء اآلخرون فهم غري ظاهرين ملن يتعامل مع الشركة.

 األموال: شركات  -
  1:اعدة إىل نوعنيقتقسم املنظمات تبعا هلذه ال

                                                 
 30 ص ،رجع سابق، ممساعدة - 1
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  املسامهة العامة: شركات 
ا ما تكون م وغالبألسهاباوية يف القيمة واحلقوق والواجبات وتدعى ينقسم رأس املال إىل حصص متس

رائه يف يعه وشبميكن  ويسمى السهم كذلك حصة، وسهم الشركة قابل للتداول، أي نقدية( وحدةاحلصة )
الشركاء أو  أمساء ر معهالسوق املايل بدون الرجوع إىل املسامهني، ويكون للشركة اسم جتاري ال يظه

ة مستقلة عن ذم ملاليةتها اتتمتع الشركة بشخصية مستقلة عن شخصية املسامهني وابلتايل ذماملسامهني، و 
ن طريق اذ القرارات عم ابختوتقو  املسامهني املالية. وللشركة املسامهة مجعية عمومية تضم املسامهني مجيعهم

إدارهتا،  ؤوال عنمس ونکيالتصويت، وتقوم هذه اجلمعية ابنتخاب عدد من أعضائها لتشكيل جملس إدارة 
 .عضو من أعضائه ليكون مديرا عاماً  ابنتخاب واجمللس يقوم

  التوصية ابألسهم: شركات 
لقيمة اتساوية مأسهم يتكون راس مال الشركة من حصة أو أكثر، يقدمها شريك متضامن أو أكثر، و 

ؤولية الشريك تكون مسو ون، يكتتب فيها مساهم أو أكثر، وميكن تداوهلا على النحو الذي ينص عليه القان
ساهم ما الشريك املأدودة، ري حمأو الشركاء املتضامنني يف شركة التوصية ابألسهم عن التزاماهتا مسؤولية غ

   :ن الشركاءوعني مناك نهفال يكون مسؤوال إال يف حدود قيمة األسهم اليت اكتتب هبا، وهذا يعين أن 
 ا.تزاماهتشركة والعن ديون ال ؤوليتهم عامةشرکاء متضامنون ال يقل عددهم عن اثنني ومس -
منهم  امهة كلمبقدار مس حمدودةال يقل عددهم عن اثنني ومسؤوليتهم )املوصون( ون سامهشرکاء م -

 يف رأس املال.
املتضمن القانون  2001ديسمرب  12الصادر يف  18– 01يتلخص يف القانون رقم  مالحظة:

م دد العمال ورقياري على معتوسطة والذي اعتمدت فيه اجلزائر عالتوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية وامل
لع سسة إنتاج السهنا مؤ ية أباألعمال حيث تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانون

 :و/أو اخلدمات
 شخصا 250إىل  1تشغل من  –
 500 موع حصيلتها السنويةوز جممليار دينار جزائري أو ال يتجا 2ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  –

 .مليون دينار
 .تستويف معايري االستقاللية –

ما أكثر من قبل مؤسسة ف 25ويقصد ابملؤسسة املستقلة هي كل مؤسسة ال ميتلك رأس ماهلا مبقدار %
 .سطةأو جمموعات مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتو 
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 كبريةال اتاملؤسس -
 سخري كليستحدث من اجل ت من شخص معنوي أو عدة شخصيات معنوية ملدة حمددة،يتكون 

ضاعفته، مطه أو ة نشااالمكانيات وتسهيل تطوير النشاط االقتصادي ألعضائها، وهبدف حتسني مردودي
و عدة شخص أ ديرهايميكن ان يستحدث بدون رأمسال، وال يعطي بنفسه االستحداث وتقسيم األرابح، 

وما بعدها من  796جيل يف السجل التجاري يكسب اجملمع الشخصية املعنوية )املادة أشخاص، التس
 .قانون التجارة(

ابملائة من رأمسال شركة أخرى، الثانية تعترب طبيعيا   50حني متتلك مؤسسة تكون  لفروع واملسامهاتا
مسال الذي متلكه يف هذه تعترب شركة أبهنا متلك مسامهة يف مؤسسة أخرى، إذا كانت نسبة رأ .كفرع لألوىل

  1االخرية أقل أو يساوي مخسون ابملائة.

 والصغرية املتوسطة اتاملؤسس -
د الف من االفرايها االملة فوهي املنظمات اليت غالبًا ما يكون حجم الطاقات البشرية العا: توسطةامل

 2يون دج و مل 200شخصا، و رقم أماهلا حمصور بني  250إىل  50تعرف أبهنا مؤسسة تشغل من الو 
 .مليون دج 500و  100مليار دج، و جمموع ميزانيتها السنوية حمصورة بني 

قل او ا ن االفرادم ملئاتجاوز افيها عدد االفراد أبعداد قليلة ال تتوهي املنظمات اليت يكون : الصغرية
دج، مليون  200ى ماهلا ال يتعدعشخصا، ورقم أ 49إىل  10تعرف أبهنا مؤسسة تشغل من من ذلك و 

  .مليون دج 100و جمموع ميزانيتها السنوية ال تتعدى 

   )TPE( 2 املؤسسة املصغرة -
و        يون دج، مل 20شخصا، و رقم أماهلا ال يتعدى  9إىل  1تشغل من وهي املنظمات اليت 

  مليون دج. 10جمموع ميزانيتها السنوية ال تتعدى 

 :حسب مستوى استخدام التكنولوجيا 

  التكنولوجيا املتطورة املنظمات ذات -
مع التطور التكنولوجي املذهل الذي شهده العامل يف اآلونة األخرية ال ميكن أن خنفي أتثري التكنولوجيا 
احلديثة على أداء املنظمات والشركات، حيث محلت تلك الصناعات التكنولوجية املتطورة طابع االبتكار 

                                                 
du-national-https://www.commerce.gov.dz/ar/centre-، لمركز الوطين للسجل التجارياملوقع االلكرتوين ل - 1

registre-de-commerce-c-n-r-c 
2 -Très Petite Entreprise  
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د العديد من الشركات واملنظمات على إدارة خمتلف األقسام والتطور واملرونة يف التعامل، هذا التطور ساع
وعلى املستوايت املتعددة يف الشركة بشكل أفضل، وقد أصبحت معظم هذه الشركات تبين كافة 

اإلدارية على تكنولوجيا املعلومات، لدرجة أن كل منظمة تتخلف عن مواكبة هذا الكم اهلائل  ااسرتاتيجياهت
فرتة من الزمن أهنا بدأت ابالحنسار والرتاجع على كافة األصعدة، وخاصة على من التطور، ستالحظ بعد 

صعيد اجلودة والتسويق، لذلك قضت احلاجة إىل الوقوف على كيفية استخدام هذه التكنولوجيا ابلطريقة 
 .1اليت حتقق األهداف املنشودة

  املنظمات ذات التكنولوجيا املتوسطة -
االفراد اعية تكيفية ابعتبارها تعىن مبجموعة الوسائل اليت يستخدمها تعترب التكنولوجيا كظاهرة اجتم

 2للسيطرة على املغريات البيئة اخلارجية احمليط هبم.
يتم تعيني إدارة تكنولوجيا إدارة التخصصات اليت يسمح ملنظمات إلدارة األساسية التكنولوجية خللق 

التكنولوجيا هي اسرتاتيجية التكنولوجيا )منطق أو دور  ميزة تنافسية. املفاهيم النمطية املستخدمة يف إدارة
التكنولوجيا يف املنظمة(، والتنبؤ ابلتكنولوجيا )التعرف على التكنولوجيات ذات الصلة احملتملة للمنظمة، 
رمبا عن طريق التكنولوجيا الكشافة( وفتح التكنولوجيا )تكنولوجيات رسم اخلرائط ذات الصلة ابحتياجات 

تجارية واألسواق( وحافظة مشاريع التكنولوجيا )جمموعة من املشاريع قيد التطوير( واستثمارات األعمال ال
  3.التكنولوجيا )جمموعة من التكنولوجيات املستخدمة(

  :املنظمات ذات التكنولوجيا املنخفضة -
على القوى  هي املنظمات اليت تستخدم يف عملياهتا التشغيلية اآلالت اليدوية أو املاكنات املعتمدة

العاملة لدرجة عالية، ويرتفع فيها ابلتايل عدد األفراد نسبيا مقارنة مع املنظمات األخرى ذات التكنولوجيا 
 4املتطورة املتوسطة.

  اإلنتاج: حسب طبيعة 
 :5هي Woodwardة مستوايت، حسب منظور وودوارد إىل ثالثحسب هذه القاعدة تقسم املنظمات 

                                                 
 .24، مرجع سابق، ص، محودعالشما  - 1
 .234ق، ص مساعدة، مرجع ساب - 2
 24، محود، مرجع سابق، صعالشما  - 3

 .25، مرجع سابق، ص، محودعالشما  - 4
 .26، مرجع سابق، ص، محودعالشما  - 5
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برية بكميات كو      دات وهي املنظمات اليت تعتمد على اإلنتاج بوح: سعمنظمات ذات االنتاج الوا -
 يق املنتوجاتات وتسو عمليحمققة بذلك وفرات احلجم الكبري يف شراء مستلزمات اإلنتاج )املدخالت(، وال

 .انتاج املواد االستهالكيةمثل:  )املخرجات(.

ية اإلنتاجية العمل تمر أوسلوب إنتاج مسوهي املنظمات اليت تعتمد أ :منظمات ذات االنتاج املستمر -
كرير لكيماوية أو تناعية االص ذات املسار املستمر بني ترابط مراحلها بشكل كبري كما هو الشأن يف املنشآت

 نفط.

على أساس  ة، أوالصغري  وهي املنظمات اليت تنتج على أساس الوحدات :منظمات ذات االنتاج الصغري -
اهات جتا كما أن هناك  واصفات متخصصة، أو حسب الطلبيات الواردة هلا.عدد معني من وحدات إنتاج ومب

 .ملنظماتبل اأخرى يف حتديد أنواع املنظمات حسب معيار املستوى التكنولوجي املعتمد من ق

 ةحسب طبيعة نشاط منظم 
اجتماعية اخل( و ...مبوجب هذا املعيار اىل اقتصادية )زراعية، صناعية، جتارية، مصرفية، تقسم املنظمات

)صحية، تعليمية، ثقافية، ...اخل( و سياسية )احلزب، اجمللس الوطين، اجملالس الشعبية، ...اخل( و تنقسم هذه 
 . 1املنظمات بدورها اىل جمموعات فرعية و أخرى اثنوية

 التجارة -الصناعة  -الزراعية  :املعيار االقتصادي  -

 الثقافة -التعليم  -الصحة :  املعيار االجتماعي -

 ةلس الشعبيااجمل - ةلس الوطنيااجمل -االحزاب : املعيار السياسي  -

 حسبه درجه االعتماد 
 :2تبوب هذه املنظمات حسب هذه القاعدة

 املنظمات املستقلة -
ما تكون  داراي. وغالبانيا وإيا، فوتضم املنظمات األم اليت تتسم ابالستقاللية وعدم االعتماد على غريها مال

 وسطة، لكنها مستقلة.ذات أحجام كبرية ومت
 

                                                 
 .25خليل ص  - 1
 21، مرجع سابق، ص، محودعالشما  - 2
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 املنظمات التابعة -
البا اي وفنيا، وغا، إدار مالي غالبا ما تكون منظمات كبرية متوسطة أو صغرية احلجم، ترتبط مبنظمات أخرى

 .ديهاما تكون فروعا ملنظمات كبرية ومرتبطة يف النواحي متعلقة ابألنشطة اليت تؤ 

 ماهية علم التنظيم .2
املعرفة املنظمة اليت تستهدف فهم الظواهر والتنبؤ بتكرار حدوثها، والعمل  ميكن تعريف علم التنظيم أبنه

يتم من  واآللية اليتوليس هدفًا هد ذاته  لإلجنازوسيلة وجيزة  ويعترب التنظيم. على التحكم هبا وضبطها
ق بوعي يعرف روبنز التنظيم أبنه كيان اجتماعي منس .خالهلا الوصول األهداف املتوخاة بشكل جيد وفعال

 1 .و له حدود واضحة املعامل و يعمل على أساس دائم لتحقيق هدف معني او جمموعة معينة
من مسات التنظيم انه كيان اجتماعي يضم جمموعة من االفراد و اجلماعات، موجود يف اطار حمدد املعامل 

ة يف العالقة بني من حيث هوية أعضاء اجلماعة اليت تنضوي حتت لوائه و احتوائه على رابطة استمراري
العامليني فيه و أيضا احتوائه على أهداف تسعى هذه املنظمة اىل حتقيقه من خالل توزيع املهام على خمتلف 

 2العامليني.

  اهليكل التنظيمي .3

ليت م الرئيسية اه املهادث فياول عناصر التنظيمية اليت ترتبط ابلتنظيم هو اهليكل التنظيمي الذي تتح
 حتقيقها.يعمل التنظيم على 

وميكن تعريف اهليكل التنظيمي ابنه " الطريقة اليت يتم من خالهلا تنظيم املهام وحتديد االدوار الرئيسية 
العاملة  والتبني نظام التبادل املعلومات وحتديد اليات التنسيق وامناط الالزمة بني االقسام املختلفة و للعاملني،

 3فيها
التنظيمي هو "اطار يوجه سلوك رئيس املنظمة يف اختاد القرارات ...  ي ابن اهليكلــــبـــيقول روبرت ابل

  4وتتأثر نوعية وطبيعة هذه القرارات بطبيعة اهليكل التنظيمي"
تباينت وجهات نظر الباحثني واملتخصصني يف نظرية املنظمة بشأن حتديد مفهوم وأمهية هيكلها  فقد

طبيعة العالقات السائدة يف املنظمة.  األساسية اليت يعتمدون عليها يف حتديد للمبادئالتنظيمي، وذلك تبعا 
فقد نظر التقليديون )الكالسيكيون إىل اهليكل التنظيمي على أنه االطار الرمسي الذي حيدد العالقات القائمة 

                                                 
  .33، مرجع سابق، صالقرياواين -1
 .16 ص ،رجع سابقم، اخلفاجي، الغاليب - 2
 .50ص  ،القريواين، مرجع سابق - 3
 .103(، دار احلامد للنشر والتوزيع، ص2003حسني حرد، إدارة املنظمات، منظور كلي ) - 4
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سيكية( أن يف املنظمة وأنشطتها عمودية وأفقية. ويتضح من خالل وجهات نظر املدرسة التقليدية )الكال
اهليكل التنظيمي هو الوسيلة األساسية لتجميع األنشطة وحتديد العالقات الوظيفية بني املستوايت املختلفة. 

فاصلة وواضحة من ًا فهو يسهم يف أتطري سبل االتصال الفعال ويعطى لألجزاء املؤلفة للمنظمة حدود1
واجه التقليديون، يف ضوء هذا املفهوم، النقد العالقات اليت تؤدي يف تصورهم إىل حتقيق أهدافها. ولذلك 

من قبل السلوكيني الذين اشاروا إىل امهال اجلانب اإلنساين يف حتديد مفهوم اهليكل التنظيمي، حيث أكد 
السلوكيون على أمهية العنصر البشري وأتثري السلوك الفردي واجلماعي، على حد سواء، يف حتقيق املنظمة 

وكيون على أمهية كل من التنظيمني الرمسي وغري الرمسي فيها جتاهلها التقليديون وهي ألهدافها. فقد أكد السل
. وقد أعقب ذلك، 2أن املنظمة كيان حركي قائم على أهنا من العالقات التفاعلية بني األفراد أو اجلماعات
هنا صار التوكيد على يف مسرية نظرية املنظمة وتطورها، بناء فكري ملحوظ تبلور يف نظرية النظام املفتوح. و 

اهليكل التنظيمي للمنظمة على أنه عبارة عن نظام فرعي يضم أنظمة فرعية متكاملة ومتفاعلة مع البيئة 
اخلارجية للمنظمة. فاهليكل التنظيمي للمنظمة أببعاده املختلفة هو حسب نظرية النظام املفتوح، كل موحد 

ن من إعادة النظر فيه بني حني وآخر حىت يبقى متفاعال يتصف ابحلركة والنمو والتغري املستمر، ال بد إذ
ومتكيفة مع البيئة. ويف ضوء ذلك ميكن القول أبن اهليكل التنظيمي هو عبارة عن البناء أو الشكل الذي 

للعالقات السائدة يف املنظمة. فهو يوضح التقسيمات أو الوحدات الرئيسة والفرعية  الداخليحيدد الرتكيب 
ختلف األعمال واألنشطة اليت يتطلبها حتقيق أهداف املنظمة، اضافة البيان أشكال وأنواع اليت تضطلع مب

االتصاالت وشبكات العالقات القائمة. كما أن اهليكل التنظيمي بناء هرمي للعالقات والتدفق االتصاالت 
لتحقيق أهداف  وهو ال ميثل غاية البناء األساسي للمنظمة بل يعد أحد الوسائل اإلدارية اليت تستخدم

 3.املنظمة، على وفق رؤية شاملة ومتكاملة للتفاعالت السائدة فيها
 :4من عناصر ثالث وبدرجات تتفاوت يف الشكل واملضمون هي ةيتكون اهليكل التنظيمي ألية مؤسس

 التطور والتعقيد Complexité  
وزعه م اإلداريةات ن الوحددد مع يتسم اهليكل التنظيمي يف تقسيم االعمال اىل عده مهام يتوىل القيام هبا

ضا على اساس ينقسم اي  ا.افقيا ومرتبه عموداي وميكن ان يكون التنظيم بسيطا او مركبا وموزعا جغرافي
   اخلدمة     ا ليت متر هبااملراحل  ثلم األساسية،دوائر متثل اخلدمات او السلع او الوظائف ة وظيفي اىل عد

  ... اخل. عدد العاملنياجلغرافية أو  املناطقأو  فئات املستفيدينأو 
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 ــــــــةالرمسي Formalisation  
  standardisation)وتنميطها ) التطور والتعقيب وجود تقنني لألساليب واجراءات العمل ةي مرحلضتقت

كان هناك   ماً نظيم منظفكلما كان الت شكل يضمن السلوك العاملني. فالتنظيم يستوجب التنميط والتوحيد.
  .ةعمل واجراءات وسياسات واضح ةادل

  اإلداري تسلسلHiérarchisation 
مام العاملني هيث تكون ا ةواضح ةاداري (référence) ةوجود مرجعي ضرورةعلى  املبدأكد هذا يؤ  

 .ةالالمركزياو  املركزيةسواء كانوا االسلوب املتبع اسلوب  واضحة السلطةخطوط 
سات والتجارب ل الدران خالممث الوصول اليها  املعرفةا تراكميا يف يعكس التطور يف نظرايت التنظيم منط

  .املختلفة اإلدارية

 تصميم اهليكل التنظيمي.1.3

تصميم اهليكل التنظيمي ال بد أن أيخذ تصميم اهليكل التنظيمي للمنظمة بنظر االعتبار حقيقة 
ملنظمات، يف كل األوقات ولكل أساسية مفادها أنه ليس هناك هيكل مثايل يصلح للتطبيق يف خمتلف ا

     الظروف البيئية  مستوايت اهليكل. فأي تفاوت معني يف طبيعة األعمال السائدة يف املنظمة أو يف طبيعة
أو األهداف املراد حتقيقها يؤدي بشكل أو آبخر إىل خلق جوانب االختالف يف طبيعة اهليكل التنظيمي 

  1وتصحيحه.

  التنظيميخطوات تصميم اهليكل . 1.2.3

لقد اكدت الدراسات و التجارب امليدانية أبن املنظمة ال ميكن ان يصاغ بشأهنا هيكل تنظيمي 
 :2منوذجي و مثايل و هناك عدد من القوى املؤثرة يف اختيار و تصميم اهليكل التنظيمي املناسب و هي

 حجم املنظمة  
ألنشطة حتديد او سيم يد عملية تقعندما يكون حجم املنظمة صغرية فإن هذا يؤدي إىل صعوبة وتعق

مما  تساعهوانوعا تكثر الواجب أداؤها، ولكن عندما يكون حجم املنظمة كبرية جند أن األنشطة تكون أ
من  ألمر مزيدالب ارهتا يتطوكث يؤدي إىل سهولة تقسيم العمل وفقا لألنشطة املختلفة، ونتيجة لتنوع األنشطة

 .التنسيق والرقابة
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 دور حياة املنظمة  
ج ىل فرتة النضتستمر إو لنمو من املعروف أن للمنظمة دورة حياة تبدا من فرتة النشوء وتصل إىل فرتة ا

ن متر من الضروري أ ل، وليسلزواوأخريا فرتة االحندار، واليت تتطلب إعادة التنظيم ملنعها من الوصول إىل ا
دة فإذا  ا ألسباب عديرة حياهتدو  ول يف بدايةاملنظمة هبذه الفرتات مجيعها فهناك الكثري من املنظمات اليت تز 

مجيعها  اصرهد يف عنمعق كانت حياة املنظمة مؤقتة يستدعي ذلك أبن يكون اهليكل التنظيمي بسيطة وغري
 من حيث املهام، والعالقات، والسلطة، واملسؤولية.

 املوقع اجلغرايف للمنظمة  
ة إىل حد  ة خمتلفنظيميت کالً يرافية تتطلب هأنشطتها من خالل عدة مواقع جغ إن املنظمة اليت تؤدي

يق إلشراف والتنسشکالت ااد مكبري عن منظمة تعمل يف منطقة جغرافية واحدة، إذ أنه يف احلالة األوىل تزد
 ت املختلفة يف اهليكل التنظيمي.بني املستواي

 . درجة التخصص 
رجة تكون د ندماظمة، فعتؤثر درجة التخصص يف املهام واألنشطة على اهليكل التنظيمي للمن 

 والعكس صحيح اً اهليكل بسيط نيكو  التخصص يف العمل منخفضة

 القدرات البشرية  
 درات البشريةكون القتعندما فدورا ابرزا يف اختيار اهليكل التنظيمي املناسب،  تلعب القدرات البشرية

كون اهليكل ىل أن يدي إسيؤ املطلوبة بسيطة وغري معقدة من حيث املهارات واخلربات والتخصص، فإن هذا 
ا سيؤدي إىل فإن هذ اليةعالتنظيمي بسيطة، ولكن إذا كانت طبيعة أعمال املنظمة تتطلب مهارات وخربات 

 التنظيمي  تشعب وتعدد اهليكل

 التكنولوجيا 
 يكل التنظيمييار اهللى اختوعالقات العمل وهذا يؤثر ع حتدد طبيعة العمل، واملهام، ونوعية الوظائف

 نظيمييد اهليكل التدة تعق زاياسب، وميكن القول إنه كلما ازداد تعقيد التكنولوجيا املستخدمة أدى إىلاملن
 .للمنظمة

 نطاق اإلشراف 
يستطيع اإلداري اإلشراف عليهم بفاعلية، وقد يكون نطاق اإلشراف واسعة  يعين عدد املرؤوسني الذين

تنظيمي مسطح، وابلتايل يكون عدد املستوايت وضيقة، ونطاق اإلشراف الواسع يؤدي إىل وجود هيكل 
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اإلدارية حمدودة، بينما نطاق اإلشراف الضيق يؤدي إىل وجود هيكل تنظيمي طويل، وابلتايل زايدة عدد 
 اإلدارية.  املستوايت

 الفلسفة اإلدارية لإلداريني املركزية والالمركزية 
سلطة  فويضتية إىل درجة لالمركز شري العليا، بينما تتعين املركزية تركيز سلطة اختاذ القرارات بيد اإلدارة ا

لتنظيمي صميم اهليكل ار على تيؤث اختاذ القرارات إىل املستوايت الدنيا، إن مدى تطبيق املركزية والالمركزية
 حيح.كس صوكلما انتقلنا من املركزية إىل الالمركزية زاد تعقد اهليكل التنظيمي والع

 البيئة اخلارجية  
بيئة دورة رئيسة يف أتثريها على اختيار اهليكل التنظيمي املناسب فاملنظمة اليت تعمل يف بيئة تلعب ال  

رار ر درجة االستقايل تؤث، وبتابالستقرار خيتلف هيكلها التنظيمي عن منظمة تعمل يف بيئة غري مستقرة تتسم
الة بينما يف احل ري معقدة وغسيطاألوىل يكون ب أو عدم االستقرار على اهليكل التنظيمي، إذ إنه يف احلالة

 .اً الثانية يكون أكثر تعقيد

ادها عند م، فإنه ال بد من حتديد اخلطوات األساسية اليت ينبغي اعتمت التطرق اليه سابقاً يف ضوء ما 
 :1القيام بتصميم اهليكل للمنظمة وهي

لسلة سحتديد  نيث أحتديد األهداف األساسية للمنظمة وكذلك أهدافها الفرعية والثانوية، ح -أ
تايل طبيعة ظمة، وابلحتديد احتياجات املن لغاابت( من شأنه أن يسهم يفا -األهداف )أو سلسلة الوسائل 

 اهليكل التنظيمي وسبل تصميمه. 

ذ إوالثانوية(،  الفرعيةو سية حتديد األعمال أو النشاطات املطلوبة لإلسهام يف حتقيق األهداف الرئي -ب
ميع جتا. ج. هبعلقة واإلجراءات املت ط اليت تتضمن السياسات والربامجأن هذه تفضي إىل وضع اخلط

ر أو منها إىل مدي دارة كلاد إواسن األعمال واألنشطة الوظيفية املتشاهبة واملتقابلة يف تقسيمات أو وحدات
  .فاعليةكفاءة و اته باالجناز أعماله والنهوض مبسؤولي رئيس مسؤول، مع حتويله الصالحيات الالزمة

املرتبطة  تثنائيةاالسو  وصف الوظائف بشكل شامل مع حتديد مجيع االعمال واألنشطة، االعتيادية -ت
ظيفة، وما غل الو الت شاواملسؤوليات، والعالقات، ومؤه هبا بصورة واضحة ودقيقة، وحتديد الصالحيات

 بعهدته من أموال.
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لتحقيق  ملالئمةا وفالظر  حتديد عالقات العمل الوظيفية بني خمتلف التقسيمات والوحدات وخلق -ث
 عمال.ني األالتعاون بني األفراد وتنسيق جهودهم ابلشكل الذي يتجاوز مشكالت التضارب ب

تفاعل مع كي املنينامييف اطار حمددات نطاق االشراف، مبعناه الدحتديد املستوايت التنظيمية  -ج
م او وحدة يف ل تقسيخل كية داطبيعة االعمال، و يف ضوء ذلك يتم حتديد الوظائف االشرافية و التنفيذ

  اهليكل التنظيمي.

 مسات اهليكل التنظيمي. 2.3
ولكي حيقق اهليكل التنظيمي للمنظمة الكفاءة والفاعلية يف االسهام مبتطلبات العمل دري، فإنه ال 

 : 1بد من اتسامه ابخلصائص اآلتية
 التوازن

، منوحة للفردليات املت وسؤو بني الصالحيايتضمن مبدأ التوازن التنظيمي حتقيق العالقات املتوازنة 
صادرة من وامر الاأل وكذلك التوازن يف نطاق االشراف وخطوط االتصال الصينية، واعتماد مبدأ وحدة

 املستوايت اإلدارية املختلفة.
 املرونة

مرة ت مسية املستلتعديالايعاب اطلب مبدأ املرونة قابلية اهلياكل التنظيمية املراد تصميمها على است
 الفعال. تبعا للمتغريات الداخلية واخلارجية اليت يتطلبها البناء التنظيمي

 االستمرارية
قة وتوخي الد يميةت هلياكلاناء بمبدأ االستمرارية إىل ضرورة اعتماد القواعد العلمية الرصينة يف  ريشي

ة جوهرية متكرر   تغرياتإىلء يف تشخيص الواقع إىل جانب استشراف التغريات املستقبلية من أن يتعرض البنا
 من شأهنا إرابكه.

 أنواع اهلياكل التنظيمية. 3.3

واجه املدراء يف املنظمات، وبصورة مستمر، ضرورة صياغة أسس اهليكل التنظيمي الفاعل والكفوء، ي
وليس هناك نوع منطي من البنية التنظيمية اليت تصلح ألن تكون منوذجا حيتذى به ويصلح للتطبيق يف مجيع 

وأن لكل منظمة أهدافها وظروفها اخلاصة هبا، وميكن القول أبن املنظمات بشكل عام  ماسياملنظمات، 
 :  2تتضمن نوعني أساسيني من البنية التنظيمية مها
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 هليكل التنظيمي غري الرمسي.ا -هليكل التنظيمي الرمسي ب ا -أ
 

  اهلياكل التنظيمية الرمسية .1.1.3

األدوار رمسية و قات المن قبل اإلدارة وحيوي يف إطاره العالويعرب عنه بكونه اهليكل املعتمد 
تنظيمية ي واخلارطة الل الرمسهليكاأبعاد وأجزاء  ،والصالحيات املعرتف هبا، وعادة ما تصور اخلارطة التنظيمية

 مة، كما وحتويل املنظداخ عبارة عن خمطط بياين يوضح العالقات الرمسية والرتتيب الرمسي لوحدات العمل
نقصد هنا ينها، و بالت ارطة التنظيمية عادة أمساء وعناوين الوظائف وكذلك خطوط السلطة واالتصااخل

انونية صادرة قواعد قو ابط بكلمة الرمسية هي أن كل ما حتويه اخلارطة موثق ومکتوب وحمدد بتعليمات وضو 
 بقرارات رمسية من جهات متتلك الصالحيات الالزمة لذلك. 

ارطة التنظيمية ملنظمة األعمال ميكن أن تعكس أساسيات التنظيم الرمسي إن دراسة وحتليل اخل
 1 :واهليكل التنظيمي الرمسي واملتمثلة مبا يلي

ا يمية ومن خالهلة التنظخلارطاإن عنوان الوظيفة وموقعها يف اهليكل ميكن أن تظهر واضحة يف : تقسيم العمل
 ميكن معرفة مسؤولية هذه الوظيفة. 

ورة ة تعطي صارطة التنظيميإن العالقات بني املستوايت واألقسام والوظائف يف اخل :رافيةاالشالعالقات 
 يرأس من، وملن يقدم املرؤوسون تقاريرهم ومن يراقب إجنازهم. عمنواضحة 

 إن العالقة تظهر تدفق االتصاالت الرمسية يف املنظمة.  :قنوات االتصال 
من  رتبط هبارئيسة، وما يالرئيسة أو الوظائف ال ة الوحداتتظهر اخلارطة التنظيمي :الرئيسةالوحدات  

  فرعية.وحدات 
 .تنظيميةالارطة وتبدو يف اخل يظهرها اهليكل التنظيمي الرمسي هي الطبقات الرأسية اليت :مستوايت اإلدارة

 2عديدة من تنظيم الرمسي أمهها أييت: وهناك أشكال 

 (التنظيم الرأسي )العمودي، أو التنفيذي: 

عد التنظيم الرأسي من أكثر أشكال التنظيم انتشارا أو شيوعا وقد استخدم يف املنظمات العسكرية ب
بوجه خاص، وكذلك يف املنظمات ذات االحجام الصغرية. وبعد هذا التنظيم من أبسط أنواع اهلياكل 
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، وميتلك املدير التنظيمية، حيث متارس الصالحيات من أعلى السلم اإلداري نزوال إىل املستوايت الدنيا
األمر( من خالله سلطة االشراف التام على أنشطة املرؤوسني. وهو لذلك ينبغي أن يتسم بدراية اتمة عن 
جممل الفعاليات والنشاطات املتعلقة ابلتقسيمات اإلدارية اليت يرأسها يف املنظمة. ويسود هذا النمط 

 تقسيماتاء ومن واخلرب ودة من االستشاريني الصغرية، حيث تكون االستفادة حمد تاملنظماالتنظيمي يف 
وسرعة تنفيذ األوامر والتعليمات بشكل  االسناد )اخلدمات(. كما يتميز هذا النمط من التنظيم ابلبساطة،

أكثر كفاءة وفاعلية. كما يتيح ممارسة الرقاب الدقيقة لتحقيق األهداف. غري أنه على الرغم من املزااي اليت 
ر جمموعة من املأخذ اليت جتعل من املنظمة، وخاصة الكبرية أو املعقدة، غري قادرة على يتمتع هبا فإنه يتضم

حتقيق أهدافها بكفاءة عالية، حيث أن املدراء غالبا ما تناط هبم مسؤوليات كبرية يب خيرج عن مبدأ 
 القمة التنظيم هي ذات مسلك واحد، بنين  أن سبل االتصال يف هذا النوع مالتخصص وتقسيم العمل. مث

هذا النوع   اآليتاألعمال. وميثل الشكل  إبجنازوالقاعدة، وهذا ما يؤدي إىل العديد مر املشكالت املتعلقة 
 من التنظيم مع تفصيل أدق لتقسيمات إدارة اإلنتاج، على سبيل املثال.

 2.1شكل 
 منوذج التنظيم العمودي
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 لتنظيم الوظيفي ا 

ائف، وأشار اس الوظى أسلقد كان فردريك اتيلر أول من أسهم يف إرساء قواعد البناء التنظيمي عل
خالل  ية التنظيم الوظيفي من. وقد شرع اتيلر يف إظهار أمه1903لذي نشر عام اإليه يف كتابة إدارة الورش 

 الحظ أبن ، فقداملاضي لقرنريكية يف أواخر اجتربته عندما كان بعمل رئيسا للمال يف إحدى الشركات األم
لتنظيم ايفي بديال عن يم الوظلتنظاألعباء الوظيفية تتطلب جهودا كبرية ووقتا أطول يف االجناز، لذلك اقرتح ا

الوحدات   خمتلفمل يفالرأس )العمودي(. ويقوم التنظيم الوظيفي على أساس مبدأ التخصص وتقسيم الع
ق تعاون داري، عن طريداء اإلب األنظمة، وجتسيد مبدا التفاعل الوظيفي يف خمتلف جواناإلدارية العاملة يف امل

 .التنفيذيني واالستشاريني ويف خمتلف املستوايت لتحقيق جناح املنظمة

ومن املزااي اليت يتسم هبا هذا البناء التنظيمي أنه يعمل على تنمية روح العمل كفريق بسبب ضرورة 
إلجناز األعمال املوزعة اختصاصاهتا، مما يؤدي إىل متكينهم من معاجلة  املدراءونية بني بناء العالقات التعا

القضااي واملشكالت اإلدارية والفنية برؤية مشرتكة. غري أنه يؤخذ على هذا النوع من التنظيم صعوبة حتديد 
صيغ لتحديد مسؤوليات  حتصل أثناء العمل يف املنظمة، مما يستدعي اعتاد املسؤولية عن االحنرافات اليت

 1.التنظيم النموذج من ( بوضوح هذا2-1ويبني الشكل رقم )األفراد بشكل أكثر وضوحا ودقة، 

 2.1شكل 
 منوذج التنظيم الوظيفي

 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 .168 ص ،، مرجع سابق، محودعالشما  - 1

 المدير العام

 االفرادالمدير  الماليةالمدير  التسويقالمدير  اإلنتاج والعملياتالمدير 

 خط اإلنتاج جالمدير  خط اإلنتاج بالمدير  خط اإلنتاج أالمدير 



 وعلم التنظيم املنظمة وللفصل االا

 

27 

 

 168املصدر: الشماع ص 

 التنظيم الرأسي 
الشكل جتاوز  قق هذايث حي السابقني، حميثل هذا البناء التنظيمي مزجيا متداخال من كل من النوعني
يكل هذا اهل إطار يفملدراء يد امنها، ويستف للعيوب اليت حيملها كل منهما، إىل جانب االستفادة من مزااي كل

ارات ند اختاذ القر رشاد عواال التنظيمي من االستشاريني )هيئات الركن، يف القوات املسلحة يف اسداء النصح
وضوع قها التنظيم مليت حيقاي ات النامجة عن األداء، وتعد هذه احلقيقة من أهم املزااملتعلقة هل املشكال

عاب على هذا . وما ياليةعالبحث، سيما وأن املسؤوليات والصالحيات غالبا ما حتدد بوضوح أكرب ودراية 
يتطلب  . كما قد النيستشاريواال التنظيم صعوبة إجياد العالقات التعاونية والتنسيق بني املدراء التنفيذيني

م، توافر أمثاهل يستدعي ة الالعمل وجود استشاريني على درجة كبرية من اخلربة سيها، إذا كان حجم املنظم
. املقنعة( بطالةع من الط )نو جلزء من الوقت فق وانشغاهلممما يرتتب على وجودهم ارتفاع الكلف التشغيلية 
ه إجيابياتو  بسبب مزاايه صرة،هو السائد يف املنظمات املعا وعلى الرغم من ذلك فإن هذا النوع من التنظيم

  الشكل رقمة. ويبنيملنظماوقدرته على حتقيق أهداف  الكثرية قياسا ابألساليب التنظيمية سالفة الذكر،
 . بوضوح طبيعة التنظيم الرأسي الوظيفي (3.1)

 ( 3.1شكل رقم )
 منوذج التنظيم الرأسي 
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 التنظيم املصفويف 
ص وجديد من شكل خا طويرتأدى التعقيد املتزايد يف البيئة وخاصة يف األسواق، والتكنولوجيا، إىل 

 منذ اخلمسينات، حيث يستند ، يف صناعات الفضاءاً اترخيي اهلياكل التنظيمية. فقد نشأ التنظيم املصفويف
ذا يستخدم حاليا يف ، غري أن التنظيم اجلديد ه(Project) وعتنظيم هذه الصناعات إىل أساس املشر 

، والصريفة، الدولة وائرقطاعات عديدة مثل التشييد والبناء )منظمات املقاوالت(، والبحث العلمي، ود
 .والتأمني، واملستشفيات وغريها

ة األمر الذي وحدبدأ مه عن للسلطة )اآلمرة( مما خيرج ب اً مزدوج انسياابً ويتضمن التنظيم املصفويف 
مما يتطلب  يف العمليات، الكبري عقيدأكدت عليه املدرسة التقليدية، ويربر هذا االبتعاد عن املبدأ املذكور ابلت

-7لشكل رقم )لك من اذظهر اختاذ قرارات جتمع بني التنظيم الوظيفي والتنظيم على أساس املشروع، كما ي
 .ت، على سبيل املثال( الذي يعكس اهليكل التنظيمي لشركة مقاوال4

 ندسة املدنية،شرة اهلمبا فالتقسيمات النوعية األساسية ما تزال قائمة، وهي مرتبطة ابملدير العام
 . والكهرابئية، وامليكانيكية، واألفراد، واملالية(، ولكل منها مديره

اء شنإ، شارع طيتبل غري أن هناك خطا اخر للسلطة يظهر بسبب وجود مدراء املشاريع )بناء جسر،
ير  ميكن ربط مدا، إذ الأيض معمل ... حسب نوع املقاولة املطلوب تنفيذها( الذين يرتبطون ابملدير العام

 . أي مشروع منها، أبي من التقسيمات األساسية املشار إليها أعاله
كل مدير مشروع إبدارة تقسيمات املشروع، حسبما حيتاج من ختصصات بشرية، وتسهيالت   ويقوم

  1.ومالية ، وقد يكون احتياجاته للبعض منها مؤقتا، أو جلزء مادية ،

 الرمسيغري اهلياكل التنظيمية  .2.2.3

غري الرمسية  لعالقاتامن  ويكمن التنظيم غري الرمسي خلف اهليكل الرمسي وميثل ظال له، وهو جمموعة
وتالحظ بعض  أنيةمت راءةبني أعضاء املنظمة، وال ميكن رمسه او مالحظته بسهولة وحيتاج إىل حتليل وق

عمل ال وعالقات الاحة مثالسرت امفرداته من خالل اللقاءات غري الرمسية بني العاملني يف املنظمة يف ساعات 
 .اجلماعي

وللتنظيم غري الرمسي دور مهم للمساعدة يف إجناز األعمال وجناح املنظمة خاصة يف األوقات احلرجة 
أن يقدم من قبل هذا التنظيم للتعامل مع الواقع اجلديد وميكن والتغيري السريع، حيث ترى الدعم الذي ميكن 

أن يكون العكس إذ يكون معرقة للعمل يف حاالت كثرية وغري مساهم يف اإلجناز، ويف احلاالت اليت يعطي 
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فيها ميزات للمنظمة كان هذا التنظيم يساهم يف التعليم غري الرمسي الناتج عن تبادل اخلربات والتفاعل 
بني العاملني يف مكان العمل، كما أنه ميثل ابلنسبة للعاملني جماال إلشباع حاجات اجتماعية وخيلق  اإلجيايب

عندهم نوعا من الرضا، وابملقابل فإن له يف بعض األحيان سلبيات منها: الشائعات، وتناقل أخبار غري 
ظيمية غري الرمسية شائعة و من ألشكال التن 1صحيحة، وقد يكون يف بعض األوقات عقبة يف طريق التغيري.

 :2االنتشار يف املنظمات

 النموذج الشخصي 
راد املنظمة، بني أف ماعيينشأ هذا النموذج من التنظيم غري الرمسي نتيجة للعالقات والصالت االجت

ة ومساهتا إلنسانياصية بغض النظر عن املراكز الوظيفية اليت حيتلها أي منهم، وغالبا ما تلعب الشخ
ادة ز دورها يف قيىل تعزيا، إة والنفسية واالجتماعية وطبيعة التفاعالت مع اآلخرين من خالهلالفيزيولوجي

من خالل  لتايل التأثريهم، واببين اجلماعة، وخلق التجاذب الفعال بني األفراد وحتقيق املودة والثقة والتعاون
 ح.( هذا النموذج بوضو 5-7ذلك على األنشطة يف املنظمة. ويعرض الشكل رقم )

 4.1شكل 
 النموذج الشخصي يف التنظيم غري الرمسي
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  النموذج االجتماعي 
ليها طبيعة سباب متية ألميثل النموذج االجتماعي العالقات املتفاعلة بني األفراد بصورة غري رمس

اعية ة أو فئة اجتماء لطبقنتهصر الصداقة أو االالعالقات السائدة بينهم يف نشاط معني يف املنظمة مثل أوا
ك، . وغالبا ما ت، وهكذاقافيةطبيعة الظروف السائدة اقتصادية أو اجتماعية أو ث مهاتحتمعينة، أو ألسباب 

 ( طبيعة5-1قم )ر الشكل  يبنين الروابط الناشئة عن ذلك ذات أبعاد مرغوبة، وابلتايل مؤثرة يف املنظمة و 
 ح.هذا النموذج بوضو 

 
 5.1شكل 

 النموذج االجتماعي يف التنظيم غري الرمسي
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 النموذج الوظيفي 
ع مد يف املنظمة األفرا ة بنيينشأ هذا النموذج من التنظيم غري الرمسي نتيجة للعالقات الوظيفي 

و توفري لومات أاملع احلصول على بعضاملتعاملني معها خصوصا عندما تستعدي املصاحل الوظيفية 
ه العالقات ستمر هذامل بعض املستلزمات املشرتكة بني األفراد، مث يصار إىل تعميق وسائل الدعم
 الشكل يفك، كما ء ذلوتنميتها ابلشكل الذي يؤدي إىل خلق عالقات غري رمسية بني األفراد جرا

 التايل:
 
 

 

 المدير العام
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 التوزيع تخطيط البظاعة االعالن
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 6.1شكل 
  الرمسيالنموذج الوظيفي يف التنظيم غري
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  منوذج القوة 
غري  جلماعاتاة بني ، حيث ينشأ أحيانالتأشريةالنموذج  یمنوذج القوة، مسم»يطلق أحياان على 

لنقابة  اءة، أو االنتهالشخصي قوة الرمسية نتيجة لتمنع فرد، أو أفراد معينني، بقدرة أتثريية متأنية من خالل
راد( لفرد )أو األفاعة حول جلماما يدعو هذا االعتبار إىل التفاف ا باقوية، أو فئة اجتماعية، وهكذا. وغال

راد حتقيقها يت يبنغي األفنافع الن املاملنظمة. كما أ إطارويؤثرون فيه اجتماعية يف تنفيذ ما يرغب القيام به يف 
مرة،  بصورة مست نهميلقائم بااعل الفرد غالبا ما تعزز أواصر التف نتيجة انتهائهم أو انضوائهم حتت لواء ذلك

 .التايلكما يف الشكل 
 

 المدير العام

 االفرادالمدير  الماليةالمدير  التسويقالمدير  اإلنتاج والعملياتالمدير 

 المبيعات تخطيط البضاعة االعالن

 المتاجر التجزئة متاجر الجملة المستهلكون



 وعلم التنظيم املنظمة وللفصل االا

 

32 

 

 7.1شكل 
 يف التنظيم غري الرمسي القوةالنموذج 
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 لخدماتا التعيين التدريب

 العامة الثقافية الصحية



 املنظمةبيئة  ثاينلفصل الا

 

33 

 

 الثاينالفصل 

 بيئة املنظمة
 

دت صيانة هي أرا ها إنإن املوضوع اجلوهري يف نظرية املنظمة يقضي أبن تتكيف املنظمة مع بيئت
ير ملنظمة يف تطو امكانية إدى نفسها أو زايدة فاعليتها. ووفقا ملنظور النظام العام فإننا جيب أن نفكر مب

لتكيف ااهتا من أجل اس بتغي إلحسية لتحديد متطلبات البيئة واأساليبها الرقابية واإلشرافية والتغذية العكس
ناصر زاء أو عأساسيا من أج ابلبيئة اخلارجية حدا أصبحت فيه جزءا االهتماملقد بلغ  .معها عند الضرورة

تواجه حاالت  ملختلفةامات النظم املفتوحة. وإن النقطة األساسية اليت جيب التأكيد عليها هي أن املنظ
لى ععدم التأكد  ييل أتثن تقلمن عدم التأكد، وألن املديرين ال حيبذون هذه احلالة، فإهنم حياولو خمتلفة 

 سيطرة على عدمدراء للامل منظماهتم. وتصميم اهليكل التنظيمي هو أحد األدوات الرئيسية اليت يستخدمها
 . البيئي التأكد

 تعريف البيئة وأساليب تصنيفها .1
إلنسان )أو ابا حييط ي كل مدث فيه اإلاثرة والتفاعل لكل وحدة حية، أو ههي اجملال الذي حت البيئة

 ا اإلطار الذيا بكوهنريفهابملنظمة من طبيعة وجمموعات بشرية ونظم بشرية وعالقات شخصية. كما ميكن تع
 ماتحداث واملنظالك األتهي  تعمل أو توجد فيه املنظمة االجتماعية. ونتفق مع التعريف القائل أن البيئة

ج نطاق ر والواقعة خا سية،والقوى األخرى ذات الطبيعة االجتماعية، واالقتصادية والتكنولوجية، والسيا
 املنظمة بشكل مل معهاتتعا وهناك أساليب أو طرق عديدة لتصنيف البيئة اليت السيطرة املباشرة لإلدارة.

 مباشر. 
 1ومن بني األساليب الشائعة ما أييت:

 :ئة اخلاصةالبيئة العامة والبي .1.1
ا فيها ماعية مبنظمات االجتهي اإلطار اجلغرايف أو اإلقليم الذي تعمل فيه مجيع امل البيئة العامة

 ات. نظماملنظمة حتت الدراسة. وابلتايل إن أتثي هذه البيئة أييت على مجيع هذه امل
ونية، واملوارد ومن بني مكوانت البيئة، القيم الثقافية واالجتماعية، والظروف السياسية والقان

. وما شابه ذلك وهناك من ..االقتصادية، والظروف التعليمية، والتكنولوجيا. إىل جانب التضاريس واملناخ
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يعرف البيئة أبهنا كل شيء يقع خارج املنظمة. ولكن األمر ليس ب هذه البساطة، إذ ال بد أن نتعرف على 
 1.البيئة اخلاصة

مع  عالقتها ة املعنية وتوضحيئة اليت تعيش داخل شبكتها املنظمأبهنا الب ميكن تعريف البيئة اخلاصة
واملوزعني  جملهزينئة ااملنظمات األخرى ذات التأثي املباشر على عمل املنظمة. ويقع ضمن هذه البي

مو. ل أن حتيا وتنة من أجنظمواملنظمات احلكومية ذات العالقة، واملنافسني الذين جيب أن تتفاعل معهم امل
 باشر علىمعامة الذي يؤثر بشكل ألهنا متثل ذلك اجلزء من البيئة ال اخلاصة هي نفسها بيئة املهمات والبيئة

 .عمليات وضع وحتقيق أهداف املنظمة
ادل لتأثي املتبداخل واد التوابلرغم من صعوبة الفصل بني البيئة العامة والبيئة اخلاصة نظرا لوجو 

نسبة ة وتتشابه ابلة العاملبيئظمة إىل أخرى بينما تربز وحدانية ابينهما، لكن البيئة اخلاصة ختتلف من من
 جلميع املنظمات العاملة يف صناعة معينة أو جمتمع معني. 

 البيئة الفعلية والبيئة املدركة .2.1
إن أية حماولة لتعريف البيئة بشكل سليم ينبغي أن تفرق بني البيئة الفعلية أو الواقعية وتلك املدركة  

رين. فقد أشارت بعض البحوث إىل أن املقاييس املستخدمة يف قياس البيئة الفعلية ال تربطها من قبل املدي
ومما يؤسف له حقا، أن بيئة املنظمة ليست واحدة ابلنسبة  .عالقة قوية ابملقاييس اخلاصة ابلبيئة املدركة

ومستقرة ومفهومة ابلنسبة  البعض يرى البيئة مضطربة ومعقدة، والبعض اآلخر يراها ساكنةفجلميع العاملني، 
اله. ويبدو أن ما تراه يعتمد على املكان الذي تقف أو جتلس فيه اآلن. أضف إىل ذلك أن اإلدراك والتصور 

املطلقة. فاألفراد العاملني يف املستوايت اإلدارية الدنيا قد  هو الذي يقف وراء قراراتنا اإلدارية وليست احلقيقة
 املستوايت يفئة اخلارجية ويسمونه ابلبيئة اخلاصة، بينما خيتار زمالئهم العاملني خيتاروا شيئا معينا من البي

 االختالفات جند أن تستطيع وهكذا..  اخلاصة البيئة عليه يطلقوا و آخرا شيئا املنظمة نفس يف العليا اإلدارية
. وختصصاهتم وجنسهم، هتم،خرب  سنوات أو للعاملني، الثقافية تللمستواي تبعا   اخلاصة للبيئة ابلنسبة قائمة

ذا يعين بكلمة موجزة أن املنظمة تصنع لنفسها بيئة خاصة، وإن تكوين هذه البيئة يعتمد على اإلدراك. وه
وهذا يؤكد لنا دور وجهات النظر يف حتديد البيئة إذ يستجيب املديرون ملا يرون ويتأثرون به، وهم يتصرفون 

 2ويساعدهم يف التكيف معها. جتاه البيئة مبا يقلل حالة عدم التأكد 
 
 

                                                 
 ن، بيوت.(، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنا1977بدوي )أمحد زكي  - 1
 (، نظرية املنظمة، اهليكل والتصميم، دار وائل للنشر، عمان، األردن.2008مؤيد سعيد السامل ) - 2



 املنظمةبيئة  ثاينلفصل الا

 

35 

 

 عناصر البيئة .2
عناصر البيئة ابلرغم من اختالف البيئات من حيث التصنيف الذي أورده الباحثون يف حقول دراسة 
وحتليل متغياهتا وآاثرها على األنشطة املتعلقة ابملنظمة، فإن البيئة اليت تتعامل معها املنظمات تؤثر بدرجات 

 متارسها. واملنظمة القادرة على خلق التوازن والتأقلم أو التكييف مع البيئة اخلارجية متفاوتة يف األنشطة اليت
تستطيع البقاء واالستمرار ومواصلة األداء بشكل أكثر استقرارا من املنظمة اليت ال تستطيع ذلك، وابلتايل 

يف آن واحد،  ومتبايند تتعرض للتالشي أو االضمحالل واالحنالل. فالبيئة اخلارجية، اذن، ذات أتثي مؤك
واالجتماعية والثقافية  والسياسية وطبيعة أنشطتها إذ أن املتغيات االقتصادية ةحسب املنظمات املختلف

والتكنولوجية تشرتك مجيعها يف التأثي على املنظمة. كما أن املنظمة ذات قدرة معينة من حيث االستجابة 
اداهتا للتكييف مع تلك املتغيات، أما أهم املتغيات البيئية فهي  هلا، وحتدد قدرهتا تلك البقاء يف ضوء استعد

  .1االقتصادية ياتكما أييت : أوال : املتغ

 املتغريات االقتصادية .1.2
تؤثر املتغيات االقتصادية بشكل أساسي يف أوجه نشاط املنظمة. فندرة أو وفرة املواد األولية، وشدة 

والطلب واالسعار ومستوى النشاط االقتصادي  ق، وحركة العرضدرجة املنافسة السائدة، وطبيعة األسوا
العام والقطاعي ... كلها تؤثر يف فاعلية املنظمة. كما أن مواقع املنظمات )املنشاءات الصناعية من حيث 

والقوى  األولية،املوقعي تتحدد يف ضوء توافر األسواق أو املراكز الرئيسية وتوافر املواد  التمركزأو  التشتت
االقتصادية  (تأاملنش)مث أن ظهور، أو اختفاء العديد من املنظمات  االرتكازية.لعاملة املتخصصة، أو البين ا

لكني، كل ذلك يف اطار أتثر ما، وخفض الكلف، وحتقيق املردود للخيضع آلاثر املتغيات االقتصادية منها
لكني، ورغبة العديد منهم يف اقتناء السلع منتوجات املنظمات االقتصادية ابلتغيات احلاصلة يف أذواق املسته

واخلدمات حسب حاجاهتم املتنامية ابستمرار، ويف ضوء ذلك، ميكن التوكيد على أن البيئة االقتصادية 
ومتغياهتا املستمرة ذات أثر فعال يف األنشطة االقتصادية اليت متارسها املنظمات عموما، مع العلم أبن درجة 

 .2طبقة األنشطة املنظمات وطبيعة أدائها وسبل حتقيقها لألهداف التأثي والتأثر تتباين

 املتغريات االجتماعية .2.2
يؤثر البناء االجتماعي والعالقات السائدة فيه والقيم واألعراف والتقاليد بشكل كبي يف طبيعة سلوك 

ر االجتماعية. املنظمات واألفراد على حد سواء. كما تتأثر اهلياكل التنظيمية عموما ابملتغيات واالاث
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فاجملتمعات النامية تتسم عموما بسيادة العالقات الشخصية نظرة إىل أن الطابع املميز للعالقات االجتماعية 
القائمة يرتبط ابلعائلة والعشية والقبيلة. وهذه املتغيات من شأهنا أن حتد من أثر اإلجراءات الرمسية ومن 

ع اإلدارية العليا يتأثران ابملتغيات الشخصية إىل جانب معايي كفاءة . فالتعيني والرتقية إىل املواقموضوعتيها
األداء. أما اجملتمعات املتقدمة فهناك بعض النماذج من سيادة األثر العائلي أو األسري يف البعض منها، مثل 

سني كفاءة اجملتمع الياابين، الذي استطاع استثمار التماسك العائلي بصورة موضوعية يف تطوير املنظمات وحت
أدائها. وهذا بعكس سلطة اصدار القوانني واالنظمة لغرض توجيه أنشطة املنظمات. ولذلك فازدايد التدخل 

. كما أنه كلما 1يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية للمنظمات جيعلها أكثر خضوعا ملتغيات البيئة السائدة
منظمات كلما كانت األخية أكثر مرونة يف حرية قل تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية لل

احلركة واختاذ القرارات، فاملنظمات إذن تسي مبقتضى القوانني واألنظمة اليت تنظم العالقات يف اجملتمع 
واالقتصاد الوطين، ابعتبار أن الدولة )نيابة عن اجملتمع( هي املسؤولة عن وضع الضوابط للنظام العام. كما 

نني واألنظمة اليت تسنها الدولة هي على درجة عالية من الرتابط والتعقيد حبيث أهنا تتطلب طبيعة القوا أن
وهياكل تنظيمية قادرة على االستجابة لكل متغياهتا. فاملنظمات املعاصرة اجتهت )بغية  تقسيماتاجياد 

وحدات  إلجياداحلثيث االستجابة وخلق التوازن والتكييف مع املتغيات السياسية والقانونية( إىل السعي 
. هذا فضال 2إدارية متخصصة تتوىل دراسة وحتليل التشريعات وتنفيذها بشكل يسهم يف استمرار املنظمة

على أن أثر هذه التشريعات ال يقتصر على اجلانب االقتصادي للمنظمة بل ميتد أثره يف العديد من احلاالت 
لدرجة كبية من الدول  املوضوعية ل املتقدمة تسود املعاييمعظم الدو  إىل اجلوانب االجتماعية والسياسية. ويف

النامية من حيث االستجابة إىل آاثر املتغيات االجتماعية مما يتيح هلا إمكاانت النهوض منسجم مع 
 تطلعاهتا، وهي أقدر بذلك على استثمار افاقه يف تطوير أدائها. وسواء أكانت املنظمة تعمل يف اجملتمعات

املتقدمة فإن األثر االجتماعي، مبتغياته املختلفة، يلعب دورا رئيسة يف التأثي يف سلوكها وسلوك النامية أو 
األفراد العاملني فيها، وعلى قدر استجابة املنظمة هلذ املتغيات تتحدد قدرهتا على االستمرار والبقاء واألداء 

 3املتطور.

 املتغريات السياسية. 3.2
اهتا وخططها جمموعة من املتغيات األساسية املؤثرة يف املنظمة، ويزداد تشكل سياسات الدولة وقرار 

ذلك وضوحا يف ظل الفكر االشرتاكي حيث تتدخل الدولة بشكل مباشر وهادف يف تنظيم حياة اجملتمع 
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واالقتصاد الوطين. وعليه فاملمارسات السلوكية للمنظمات واألفراد العاملني فيها تتأثر ابلنظام السياسي 
 احلياة، مفاصل كل  إىل توجيهاهتا يف متتد املختلفة اجملتمعات يف الدولة أن املفلسفة السياسية للدولة، کوا

 1.أهدافها لتحقيق سعيها ويف املنظمة أبنشطة احمليطة املتغيات مجيع يف ابلتايل وتؤثر

 املتغريات الثقافية. 4.2
أثي يف سلوك املنظمات، من حيث قدرهتا على تلعب املتغيات الثقافية يف اجملتمع دورة مها يف الت 

حتقيق أهدافها، والوسائل املختلفة لالتصاالت، واختاذ القرارات نبها. فاملنظمة هي بنت الثقافة السائدة 
للمجتمع. كما أن األفراد العاملني فيها أنفسهم هم نتاج واقع التكوين الثقايف للمجتمع، ويؤثر ذلك 

وسلوكهم، وكيفية معاجلتهم للمشكالت والظواهر السائدة. هذا ما يدعوا العديد  التكوين، إذن يف قراراهتم
من املدراء يف املنظمات إىل انتهاج سبل متباينة يف معاجلة املشكلة الواحدة، حيث أن القيم الثقافية اليت 

احلقبة التارخيية يؤمن هبا الفرد أو يدين هلا ابلوالء تشكل حصيلة حضارية وتراثية استمدها وآمن هبا خالل 
اليت عاشها يف كنف األسرة أو القبيلة أو اجملتمع عموما. كما أهنا تشكل االطار الفكري والسلوكي الذي 
ميارس الفرد فيه أثره الدائم يف حقل احلياة اإلنسانية. فاملنظمة كجزء أو )النظام األكرب(، تستجيب ملتغيات 

اجل الظواهر واملشكالت اإلدارية يف اطار القيم واألعراف والتقاليد احلضارة والرتاث يف اجملتمع، وغالبا ما تع
الثقافية والرتبوية السائدة. فاملعاجلة مبعزل عن هذه املتغيات تتجاوز االستجابة والتكييف املطلوب منها، ومن 

ملنظمة ال ( الفاعلية والكفاءة املطلوبة. ومن هنا يتضح جبالء أبن امث ال تستطيع املنظمة حتقيق النجاح
تستطيع حتقيق النجاح إذا كانت اجتاهاهتا السلوكية غي مستجيبة لطبيعة اآلاثر الثقافية والرتبوية واحلضارية 

 2للمجتمع الذي تعمل فيه.

 املتغريات التكنولوجية. 5.2
ة متثل التكنولوجيا جمموعة املفاهيم واخلربات واألدوات اليت يستطيع املرء من خالهلا | تكييف البيئ

والسيطرة عليها، كما أهنا تعين التطبيق احلصيلة املعارف العلمية واملادية اليت حصل عليها الفرد أو املنظمة، 
ومتثل التكنولوجيا ظاهرة حضارية واجتماعية تسهم بشكل فعال يف ترصني النهوض الدائم واملتطور يف اطار 

من الدراسات واألحباث العلمية املعاصرة أبن حركة املنظمات وعرب نشاطاهتا املختلفة. وقد اثبت العديد 
التكنولوجيا تؤثر بشكل كبي يف هيكل املنظمة وسبل حتقيقها ألهدافها. كما أن استثمار نتائج التطور 
التكنولوجي يف حقول االبتكار والتجديد يف مستوايت التكنولوجيا احلديثة يلعب دورة ابرزة يف السلوك 
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توى الوسائل واألدوات االنتاجية املستخدمة يؤثر بشكل كبي يف حتقيق بشكل عام. بل أن مس یاملنظم
من حيث االستجابة إىل مقتضيات التطور التكنولوجي، أو  عاملنياملنظمة ألهدافها. مث أن قابلية األفراد ال

ف من حيث درجة التعقيد التكنولوجي )املكننة أو األمتتة تسهم يف تطوير كفاءة األداء ويف حتقيق أهدا
حمتوى  يياملنظمة هذا اضافة آلاثرها املستمرة يف معنوايت األفراد، وتفاعلهم يف مجاعات العمل، ويف تغ

الوظيفة وتبديل قنوات االتصال، وأساليب اختاذ القرار، ونطاق االشراف، وغيها. كل ذلك يدعو املنظمات 
ماده يف حتقيق أهدافها وخلق املرتكزات إىل ضرورة االستجابة املستمرة والفاعلة للتطور التكنولوجي، واعت

 1لنموها وتطورها ابستمرار.

 حميطهاو  نظمةامل .2
موعه من جمل فيها تبادمنذ نشأهتا االوىل تنشط وسط شبكه من العالقات املعقدة اليت ت ةكانت مؤسس  

 الفاعلني االقتصاديني من التأثي والتأثر.
ى ومن زمن سه ألخر مؤس نوع الواضح يف مكوانهتا مناذ يعد حصر الفاعلية فيها بدون صعبه ابلنظر لت 

 ألخر ابلنسبة للمؤسسة الواحدة.
 2يقاس هذا التنوع بدوره على حمورين: 

 .حيث ختتلف مبوجبه مكوانت بيئة مؤسسه للحيث عدد الفاعلني احملور النوعي، 
 فاعلني.ه الوالذي تتباين فيه درجه التأثي كل فاعل ابملقارنة مع بقي ،احملور الكيفي

 :ةتعريف حميط مؤسس .1.2
 3يعرف حميط مؤسسه ابنه مصدر التأثيات والضغوط اليت حتكم يف قرار ات املؤسسة. 

 خصائص حميط املؤسسة:. 2.2
 4عناصر هي: 4ميكن حصرا خصائص حميط املؤسسة يف 

 غي ون مباشرا و يك لفاعلنيي ا:  من مكوانت بيئة املؤسسة، البيئة الداخلية و اخلارجية، أتثالتعقيد
 مباشر.  يكون تباين درجات أتثي والتأثر كل فاعل ابختالف الزمن.
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 املؤسسات  واء لكلسوحد م: يعين انه ال ميكن ابي حال من االحوال القول بثباته كنموذج املرونة
 او النشاطات او لكل االوقات.

 ذر يف البناء.طة واحلحلي ا: للمحيط لتأثي مضاد لألهداف املؤسسة، فهذا يدفعها اىل تبينالعداء 
 ست حلهم اليت ليعن مصا افعونواحلذر يف البناء يبتسم احمليط ابلعداء ألنه جيمع فاعلني متعددين يد

 ابلضرورة متفقه مع مصلحه املؤسسة.

 والقوانني  ال عرض ستوى: يبتسم احمليط بتغيات كبيه أتخذ اشكاال عديده مثل املالديناميكية
 ووفرة والندرة. 

 لتصنيف الوظيفي لبيئة املؤسسة:ا .3.2
 1يقرتح هذا التصنيف اشكال البيئة التالية: 

 :وجيا.، تكنولنظيميتتمثل يف العمال، املوردون، منط القيادة، اهليكل الت بيئة االنتاج 

 تتشكل اساسا من املوزعني والزابئن.بيئة التسويق والتخزين : 

 :الية. يقصد هبا املمولون املؤسسات امل البيئة املالية 

 :تتضمن يف املقام االول عمال املؤسسة. بيئة املوارد البشرية 

 :يفة مع خمتلف ذه الوظعل هوهي عباره عن منوذج للبيئة الكلية حيث تتفا ببيئة العالقات العامة
 االطراف.

  دراسات يف بيئة املنظمة .3

وح أو الغموض وعدم تتفاوت البيئات اليت تتواجد فيها التنظيمات من حيث درجة االستقرار والوض
التيقن الذي مييزها، فهناك بيئات مستقرة تتسم ابالستقرار واهلدوء حيث ال أتثيات وتطورات تكنولوجية هلا 
على العمل، وال وجود جلماعات ضاغطة تسعى للتأثي على التنظيم، وهذا أمر صعب ومثايل يف عامل الواقع. 

ديناميكية تتميز ابلتغيات السريعة، ومن ذلك كثرة عدد املنافسني، إذ تتميز البيئة يف العصر احلاضر أهنا بيئة 
وصعوبة احلصول على املواد اخلام، وتناقص احلصة يف السوق، والتغيات يف أذواق املستهلكني وصدور 

 البيئية،تشريعات جديدة تؤثر على العمل... إىل غي ذلك. ويتفاوت مستوى أدائهم ابختالف العوامل 
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ض وعدم التيقن يف البيئة اليت يعملون فيها، ويعتمد جناح التنظيم على مدى القدرة على ودرجة الغمو 
التحكم ابلظروف وعلى تقليل الغموض من بني عوامل أخرى. وسنتناول فيما يلي أهم الدراسات اليت 

 .1تناولت أثر العوامل البيئية على التنظيم

 (Stolker)  وستولكر (Burn)دراسة برنز .1.3
شركة صناعية إنكليزية وإسكتلندية لتحديد أثر تغي الظروف  20برنز" و "ستولكر" بدراسة قام "

املقابالت  ا  البيئية على هيكل املنظمة. كما قاما بدراسة أثر التغي البيئي على املمارسات اإلدارية مستخدم
ة ظيمي تبعا لنوع البيئة: بيئمع املدراء ومالحظاهتم الشخصية. وقد وجدا اختالفا كبيا يف منط اهليكل التن

 2ذلك حتت منطني من اهلياكل مها اهليكل امليكانيكي واهليكل العضوي. مستقرة، وبيئة ديناميكية، ودون

 اهليكل امليكانيكي -
ل، وكذلك  أداء األعمايفلراتبة ماد اميتاز اهليكل امليكانيكي أو اآليل ابلتعقيد والرمسية واملركزية، واعت 

 ة. تيادياالستجابة للتغيات أو األحداث الفجائية أو غي االع مج وقلةالسلوك املرب 

  :اهليكل العضوي -
تأثيات ية، وتعتمد الالعمودبية و ميتاز اهليكل العضوي ابملرونة وقابليته للتكيف ويعتمد االتصاالت اجلان

 يفقرارات واضحة ختاذ الا يف على اخلربة واملعلومات أكثر من سلطة املوقع الوظيفي، كما تكون الالمركزية
 .يهاتعلومات أكثر من إعطاء التوجهذا النوع من التنظيم، فالتأكيد على تبادل امل

 
ويعتقد "برنز" و "ستولكر" أن اهليكل الفاعل هو الذي يتكيف مع متطلبات البيئة. وهذا يعين  

العضوي يف البيئات املضطربة.   استعمال اهليكل امليكانيكي عندما تكون البيئة مستقرة، واستعمال اهليكل
كما يدرك هذان العاملان أن منوذجهما ميثل قطبني أو هنايتني، وأنه ال توجد منظمة ميكانيكية متاما أو 

اليت تتعامل  عضوية ابلكامل، إال أنه ينبغي على املنظمات أن ختتار موقعا بني هذين القطبني وفقا للبيئة
 3ي أفضل من اآلخر.معها، علما أنه ال يوجد منوذج هيكل
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 1.2اجلدول 

 اهليكل ذات الطبيعة امليكانيكية والطبيعة العضوية وأتثريها

اهليكل التنظيمي ذو الطبيعة  اخلصائص
 ةوياهليكل التنظيمي ذو الطبيعة العض امليكانيكية

 مرن دقيق تعريف املهمة
 أفقية عمودية االتصاالت

 متدنية عالية الرمسية
 عن طريق اخلربة السلطة عن طريق التأثي
 متنوعة مركزية الرقابة

 224املصدر: القريويت ص 

 قياس البيئة .4
هنا مجع القواسم املشرتكة بني الدراسات الثالث السابقة ومبا خيدم تكامل الرؤاي يف مؤلفنا هذا  حناول

 1بعدين مها: عدم التأكد البيئي إىل تقسيمقدر اإلمكان. ونعتقد أن أحد األساليب املفيدة هنا هو 
 درجة التغي البيئي  (1)
  .درجة التعقيد البيئي (2)

لوضع ضع السا إىل امن الو  لبيئياالبعدان على عملية اختاذ القرارات اإلدارية. ميتد التغي  ويؤثر هذان
 لعديدة للقرارماالت االحتاملتحرك. وكلما زادت ديناميكية البيئة زادت الصعوابت اإلدارية يف حتديد ا

 .اإلداري
رة أو غي ئة مستقع بيوابفرتاض تساوي مجيع العوامل األخرى فإن إدارة املنظمة تفض التعامل م

ات ىل عدد املتغي لبيئي إاقيد متغية ألهنا تقدم لإلدارة دقة عالية يف التنبؤ. ومن جهة أخرى، يشي التع
دارة يف زادت صعوبة اإللبيئة و اعقد اخلارجية اليت تؤثر يف عمل املنظمة. فكلما ازداد عدد هذه املتغيات زاد ت

و حنضرورة التوجه بإلدارة زم االتعامل معها ألهنا غي متجانسة وكثية يف وقت واحد. إن زايدة التعقيد تل
 ما هو موضح يفانسة. كملتجالالمركزية بغرض زايدة فاعليتها والسيطرة عن قرب على تلك املتغيات غي ا

 اجلدول اآليت:
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 2.2الشكل 

 التنظيمية اخلاصة هباواهلياكل بعاد البيئية األربعة اال

 عدم أتكد واطئ جدا. 1
 ة: قليلة املكوانت متشاهبة وهي اثبتالبيئة

 ةركزيامل: عايل التعقيد والرمسية، اهليكل
س ورنلدراسة يف  : شركات إنتاج احلاوايت يفأمثلة

 ودولورش، وشركات اإلنتاج الكبي يف دراسة "و 
 ."وارد

 أتكد واطئ عدم. 2
 تغيةمي غ لكنها متشاهبة : كثية املكوانت غيالبيئة

 املتشاهبة 
 زيمركال ة: عايل التعقيد والرمسية لكناهليكل
 : املستشفيات واجلامعاتأمثلة

 عدم أتكد عايل. 3
ية متغ : قليلة املكوانت، متشاهبة ولكنهاالبيئة 

 ابستمرار 
  يمركز  ، وهوو الرمسية : قليل التعقيداهليكل
 : الرواد يف الشركات اجلديدة.أمثلة

 عدم أتكد عايل جدا.. 4
  ستمرارة ابتغي املتشاهبة وم : كثية املكوانت غيالبيئة

ي غهو و  : درجة قليلة من التعقيد والرمسيةاهليكل
 مركزي 

 رش.لورنس ولو  : شركة البالستيك يف دراسةأمثلة

.119ص (،2008السامل، مؤيد سعيد )املصدر:   

غي البيئي. بعد التئي و وكما نالحظ، فإن اجلدول السابق يتكون من بعدين مها: بعد التعقيد البي
وعليه  و الديناميكي.أملتحرك ىل اويتدرج التعقيد من البسيط إىل التعقيد كما يتدرج حمور التغي من الثابت إ

 عند ي يكون عندان أتكد عايلتأكد. أأقل ما ميكن من عدم ال (1)يصبح لدينا أربع خالاي. متثل اخللية رقم 
  اختاذ القرار.

 جدا عند خماطرة عالية ( اليت متثل أعلى حاالت عدم التأكد، أي أن هناك4يقابلها اخللية رقم )
تأكد. ى عدم الن البعدين عل( وتشي البحوث يف هذا الصدد إىل عدم تساوي أتثي هذي1اختاذ قرار معني. )

ة عن كون البيئ ض النظرر بغبيئة احلركية لديها عدم أتكد عايل يف صناعة القرافالوحدات اإلدارية يف ال
 بسيطة أم معقدة. 

 عالقة البيئة هبيكل املنظمة .5
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ية يف بعاد األساسديدا األ. وحتلعله آن األوان للتحدث عن طبيعة العالقة بني البيئة واهليكل التنظيمي
تمكن بيئاهتا كي ت عتمد علىتنا نذكر منذ البداية أن املنظمات لتعقيد، والرمسية، واملركزية. ولكنا -اهليكل 

يكية أكثر لبيئة الدينامىل أن ائل إمن البقاء والنمو إال أن ه ذا التأثي خيتلف من قسم إىل أخر. وتشي الدال
جم احلحىت لو كان  العضوي لنمطأتثيا على هيكل املنظمة من البيئة املستقرة وهي اليت تدفع املنظمة إىل ا

 الكبي أو التكنولوجيا الروتينية يدفعان ابجتاه النمط امليكانيكي.

 عالقة البيئة ابلتعقيد .1.5
دلت الدراسات اليت قدمناها يف هذا الفصل على وجود عالقة عكسية بني عدم التأكد البيئي 

عالقة لكي نعكس لورش" تلزمنا بضرورة تعديل ال"  والتعقيد. إال أن النتائج اليت قدمها كل من "لورنس" و
األنشطة الفعلية للقسم. فالوحدات الفرعية اليت تعتمد على البيئة جيب أن تكون أقل تعقيدا كي تتفاعل 
 بشكل مباشر مع البيئة. وقد وجد بعض الباحثني أن املنظمات اليت تعتمد على البيئة بشكل كبي متتلك

فيها تعقيد قليل ألهنا تتفاعل مع البيئة بشكل يف املنظمة  مستوايت إدارية قليلة وأن الوحدات احلدودية
 1مباشر.

 عالقة البيئة ابلرمسية:  .2.5
تقود البيئة املستقرة إىل الرمسية ألهنا تقلل من أمهية االستجابة السريعة. ومن جهة أخرى إن نشر 

الديناميكية على االقتصادية أيضا. لكن، ويسبب التأثي الكبي للبيئة  الرمسية على أنشطة املنظمة له مردوداته
تقليص الرمسية، فإن املنظمات تقوم بتغيي كثافة رمسيتها بني األقسام تبعا لطبيعة عالقة القسم مع البيئة. 
فاألقسام اليت تتفاعل مع البيئة بشكل مباشر تقلل من رمسيتها، واألقسام اليت ال تتفاعل مع البيئة مباشرة 

 2كذا. تعمل املنظمة على زايدة الرمسية فيها، وه

 :عالقة البيئة ابملركزية .3.5
كلما زاد تعقيد البيئة زادت ال مركزية اهليكل، وبغض النظر عن البعد املستقر أو البعد الديناميكي، 

تكون أكثر قدرة على جماهبة عدم التأكد ابلالمركزية. ففي  فإن العوامل البيئية املختلفة تبني أن املنظمة
لومات اإلداري املركزي أكثر من طاقته، لذلك جيب أن خيول القرارات إىل البيئات املعقدة سيتحمل نظام املع

الوحدات الفرعية. وعندما يستلزم األمر وجود استجاابت خمتلفة من قبل الوحدات الفرعية للبيئة الفرعية فإن 
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نظمة  الالمركزية جيب أن تعطي هلذه الوحدات. وحنن جند أيضا أن بعض الوحدات الفرعية املركزية يف امل
 1االمركزية لكي تكون قادرة على التجاوب الفعال مع البيئة. یكالتسويق مثال، تعط

 

 تصنيف البيئة .6
 بيئة املنظمة اىل ثالثة مستوايت: Hodgeو هوج  Anthonyلقد صنف أنطوين 

  . البيئة اجلزئية1.6

 :وتضماملنظمة نفسها أي البيئة الداخلية  وهي متثل

فيها، املوارد و السياسات و التقنيات واإلجراءات وعمليات  العاملينيثقافتها و  رسالة املنظمة و أهدافها و
 2اإلنتاج و املنتجات واخلدمات.

 . البيئة الوسيطة2.6

تسهل التفاعالت بني البيئة اجلزئية املنظمة والبيئة  وتتكون من نظم ربط وهي تربط املنظمة ابلبيئة الكلية
 : 3تيةاملكوانت اآل یالكلية. وتشمل عل

 املوردين / املوزعني.  -

 وكاالت اإلعالن العالقات العامة  -

 الوكالء السماسرة.  -

 مكاتب التوظيف.  -

  منيأالت ات، مثل مكاتب احملاماة، مؤسسات اإلقراض، وشركاتوحدات اخلدم -

 .مات للبيئةدجات اخلملنتاوحدة يف البيئة الوسيطة تسهل احلصول على املوارد من البيئة أو توزيع  وكل

و هنالك وحدات داخل املنظمة تؤدي أيضا دور الربط، مع أهنا ليست م ن البيئة الوسيطة؛ مثل  هذا
 4وحدة الدعاية، وحدة الشؤون القانونية يف املنظمة و غيها.
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 . البيئة الكلية3.6
 1( نظم رئيسية و هي:08و تضم اثمن )

 املؤسسات.و قبولة، ك املاالعتقادات، وأمناط السلو ويشتمل على القيم االجتماعية و : النظام الثقايف

واخلدمات  ية السياسية،ويتكون من القوانني واألنظمة واألحزاب السياسية والعمل :النظام السياسي 
 احلكومية. 

ادية، شريعات االقتص، والتلتسعياتوافر املوارد، وطرق توزيعها، وهيكلية السوق، وآليات : النظام االقتصادي
 األعمال الدولية.وبيئة 

معاجلة املعلومات و ،  تبدال العمل، االساملنافسة احمللية، املنافسة العاملية املنافسة يف غي :النظام التنافسي 
 التنافسية. 

ليات، مل والعمألمتتة، وتدفق العويشتمل على: فنون وعلم اإلنتاج والتوزيع، وا :النظام التقين التكنولوجي
 .وحالة التطور الصناعي

ير، لتدريب والتطو لتنقل، اافية، قابلية اتوافر املوارد البشرية حسب املهارة واملنطقة اجلغر  :نظام القوى العاملة
 .االحتادات العمالية واملهنية

 .دركاتالقوة الشرائية، والتوقعات، واحلاجات، والرغبات، وامل :نظام املستهلكني 

 .ضئص األر ، وخصاتوافر املوارد الطبيعية یدويشتمل على املناخ، وم: نظام البيئة املادية 

 2 :ومن التصنيفات األكثر شيوعا هو تصنيف البيئة اخلارجية للمنظمة إىل نوعني مستويني 

 .بيئة النشاط احملددةوالبيئة  البيئة العامة

لية. ولكن ئة الكنها البيمتتكون  اليت البيئة العامة فتشمل نفس العوامل واملتغيات البيئية أما: البيئة العامة
تجاهتا ة معينة وتقوم بتسويق منفهنالك منظمات كثية تنتج يف دول جيب التنويه أبمهية البعد القطاع الدويل

تعددة منظمات رة املأخرى ال ميكن إغفال ظاه انحيةعامليا، وهو أمر هام ابلنسبة للمنظمات. ومن 
لعب دورا  ته مجيعا ارة وغيها. وهذيمية يف جماالت التجواالتفاقيات الدولية واإلقل اجلنسيات، وظاهرة العوملة

 كبيا يف التأثي على املنظمات.
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تشمل تلك املتغيات والعوامل والقوى البيئية ذات الصلة و ويطلق عليها أحياان بيئة املهمة : بيئة النشاط
للمديرين، لكوهنا تشتمل  وحتقيقها، وهذه البيئة هي األكثر أمهية ابلنسبة املباشرة بتحديد أهداف املنظمة

على الظروف والعوامل اليت ميكن أن تؤثر إجيااب أو سلبا على فاعلية املنظمة ومنوها. وتشتمل بيئة النشاط 
  :1على املكوانت اآلتية

 ت املهنيةاجلمعيات االحتادا - عماليةاالحتادات ال - اجلهات احلكومية - املوردين - املنافسني  -املنتفعني -

 .ات الضغط العامةمجاع - 

، نظرا املهمة لنشاطويصعب يف حاالت كثية وضع حدود فاصلة بني البيئة العامة وبيئة ا هذا
 عن القدرات ني، فضاللبيئتإىل دينامية مكوانت كل من ا ذلك للتداخل والتأثي املتبادل بينهما. ويرجع

  .الذاتية للمنظمة

لذي اختارته، ويشي النطاق ا (مة على النطاق )اجملالبيئة النشاط )البيئة احملددة ألي منظ وتعتمد
 .يت ختدمهافئات الوال إىل ما تعتربه املنظمة حقا هلا فيما يتعلق ابملنتجات اخلدمات اليت تقدمها

، وميكن أن يكون هذا السوق البيئة واسعة أو ضيقة  فإن النطاق حيدد سوق بيئة املنظمة وهكذا
لعوامل العامة اليت تتعلق بقطاع الصناعة اخلدمة اليت تعمل فيه املنظمة، ومن اعتمادا على جمموع املوارد وا

واالقتصاد العام والسياسات واألنظمة  السياسات،هذه العوامل دورة العمل، ودورة املنتج، ومعدل اإلبداع، و 
ملنظمات بينما ا ، احلكومية، واالجتاهات النقدية، وبصورة عامة فإن املنظمات العامة ذات سوق واسع

املتخصصة لديها جمال بيئي ضيق. واملنظمات املتخصصة تزدهر يف البيئة املستقرة واليت تتغي ببطء وبشكل 
 2ميكن التنبؤ به، ولدى هذه املنظمات متطلبات حمددة من املوارد، وأسواقها حمددة أبحكام. 

 مكوانت املنظمة .7
  الفرد  .1.7

وحدة األساسية اليت حتدد سلوك املنظمة، ويف ضوء السلوك وأمهيته يف املنظمة ميثل الفرد ال ميثل الفرد
الذايت للفرد، نستطيع املنظمة حتقيق أهدافها اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية وغيها. إن جميء الفرد للعمل 

، وانصهاره فيه واستجابته ملتطلباته وتفاعله مع أقرانه واستخدامه ملواد وأدوات العمل ورضاه عن العمل ذاته
من انحية، وتلعب أدوارا رئيسة للتأثي يف  ،یوجممل عالقاته ونشاطاته، تعد مصادر أساسية للسلوك املنظم

املنظمة وحتقيق أهدافها، من انحية أخرى. كما أن السلوك الذايت للفرد وأثره يف املنظمة نفسها ال ايرس يف 
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للفرد  الذايت مل فعالياهتا. وبعد السلوكابلتفاعل والتكامل مع أنشطة املنظمة وجم تسمفراغ حسب وإهنا ي
حمصلة تفاعلية من اآلاثر البيئية اليت تشكل املنظمة جزءا منها، ومن العوامل الداخلية )الذاتية للفرد، حيث 
يتفاعل هذان العامالن مع بعضها ويتحقق من خالل ذلك التفاعل تكوين التنظيم النفسي للفرد الذي 

( أدانه العالقات السببية على النحو 1-2) قمردية. ويوضح الشكل املبسط ر حدد مبوجبه التصرفات الفتت
 :1اآليت
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 3.2رقم  الشكل
 التنظيم النفسي للفرد

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 117املصدر: الشماع ص 
  (Perception)االدراك .2.7

أبشكال  يط بهيدرك ما حي دورة أساسية يف حتديد أمناط السلوك الذايت للفرد. فالقرار يلعب اإلدراك
سوس أو غي وقف احملء املخمتلفة تنسجم مع طبيعة اإلدراك احملسوس الذي يعرب عنه ابلسلوك املتخذ إزا
ه أن األفراد  شك فيالمما احملسوس األشياء، أو األشخاص أو التصورات اليت يدركها يف عقله الباطين. و 

وك ا ما يالحظ سل. واندر واهمييزه عمن س خيتلفون فيها بينهم من حيث اإلدراك، إذ أن لكل فرد منط إدراكي
لكل فرد منط فملوقف. لك اذيف موقف حمدد من قبل اثنني، من حيث اإلدراك وطبيعة التفكي والتصرف إزاء 

 يف أمناط شكل كبيبؤثر متميز من اإلدراك وأسلوب خاص من التفكي. وهناك العديد من العوامل اليت ت
 منها : اإلدراك جتاه املواقف احملددة، 

 لفيزيولوجي للفرد. االرتكيب  -أ
 لبيئة املادية واالجتماعية للفرد. ا -ب 
 غبات الفرد وحاجاته املتطورة أو املتغية وسبل حتقيقها. ر  -ج 

 .خلربات والتجارب املرتاكمة اللفردا -د
فرد. فاخلصائص ولذا ال بد من التوكيد على أمهية العوامل آنفة الذكر يف التأثي على طبيعة إدراك ال

الفيزيولوجية، كالذكاء املوروث، والقابلية الذهنية، والقدرات البدنية، ...، ذات أثر كبي يف حتديد االمناط 
املختلفة لإلدراك الذايت للفرد. وميكن القول أبن األفراد الذين يتميزون مبستوى متدن من الذكاء غالبا ما 

ل عمقة ودقة ووضوحة من ذوي املستوايت األعلى من الذكاء.  يدركون ما هية األشياء واحلوادث بصورة أق

 التنظيم النفسي للفرد السلوك القرار

 

العوامل الخارجية 

 المكتسبة

 

 العوامل الداخلية 

 المورثة

 



 املنظمةبيئة  ثاينلفصل الا

 

49 

 

ا تلعب البيئة املادية واالجتماعية أثر ال يقل أمهية يف بلورة األسلوب اإلدراكي للفرد. فاألفراد العاملون يف مک
 جمتمعات صناعية متحضرة يتميزون بسعة وعمق إدراكهم للتشابك والتعقيد يف الصور احملسوسة. أما األفراد

 1 الذين يعيشون يف بيئات
  الدوافع .3.7

رق إليها جريبية مل تتطسات التلدراالدوافع تعد نظرايت الدوافع قدمية قدم العمل املنظم وصيغ تنفيذه غي أن ا
 .عاماإال يف احلقبة احلديثة اليت ال تربو على أكثر من مخسني 

اقع األفراد العاملني يف جمال انتاجي وميكن مالحظة الدوافع بصورة واضحة املعامل من خالل النظر إىل و 
أوخدمي معني يف املنظمة، من حيث التباين يف األداء املتحقق وكذلك من خالل مالحظة اجلهد واملثابرة يف 

فإن األداء املتحقق  املتشاهبة،تنفيذ العمل. فلو متنع العاملون يف حقول أدائهم ابلقدرات واملهارات واخلربات 
 سوف خيتلف من فرد إىل آخر على وفق طبيعة االهتمام واحلماس والرغبة يف العمل. ويطلق مصطلح الدوافع

على العوامل اليت تشجع الفرد للقيام بعمل معني جبهد أكرب ومثابرة أعلى ورغبة خملصة. ومتثل هذه الدوافع 
ويف اآلونة األخية،  .وكفاءةها إىل األداء بشكل أكثر فاعلية يف الذات اإلنسانية واليت تدعو  القوى الكامنة

وبرزت مدارس بشأن الدوافع اإلنسانية وأمهيتها يف  الدوافع.تعددت االجتاهات الفكرية والنظرية يف دراسة 
مدرسة  منها اآليتزايدة الكفاءة اإلنتاجية، وميكن إجياز أهم النظرايت اليت تناولت الدوافع على الوجه 

 .2عالقات اإلنسانية ال
 التعلم .4.7

هو من الظواهر ذات األمهية الكبية يف دراسة سلوك الفرد واملنظمة، بل يف جممل آفاق  ال شك يف أن التعلم
والدوافع(، فإن ما  كاإلدراك،إذ مثال يتأثر الفرد سلوكية من خالل املتغيات الداخلية ) اإلدارية.الدراسات 

ة )من خالل تفاعله مع البيئة( هي أيضا من العوامل احملددة واملوجه للسلوك ميتلكه من خربات مرتاكمة سابق
دراسات سلوك الفرد واملنظمة على حد  إطاراإلنساين. ومن هنا أصبحت دراسة التعلم ذات موقع متميز يف 

خالل سواء. وعلى الرغم من أن حقول املعرفة اإلدارية تركز، بشكل كبي، على طبيعة االجناز املتحقق من 
األفراد، إال أهنا أمهلت وملدة طويلة يف املاضي مسألة العناصر األساسية املؤثرة يف االجناز. لذا يعد التعلم من 
احلقول احلديثة اليت تناولتها الدراسات اإلدارية من حيث أثرها يف السلوك اإلنساين وإمكاانت تطويعه 

سات السائدة يف وسط العمل ويتوجه سلوكه مبوجبها. فالفرد يتعلم من خالل املمار  املنظمة.لتحقيق أهداف 
فمعاملة رئيسه له، وسلوك زمالئه وأنظمة الرواتب واألجور، وسبل الثواب والعقاب واحلوافز األخرى، 
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وظروف العمل املادية اليت يعمل هبا، كلها متغيات أساسية تولد آاثرة كبية يف سلوك الفرد من خالل تعلمه 
 .من هنا تكمن أمهية التعلمهلا وأتثره هبا. و 

ميثل ذلك التغيي الذي يتصف ابلدوام النسيب يف السلوك الفردي املخزون يف « التعلم»إن ما يطلق عليه 
ذاكرته، والذي ينتج عن اخلربات أو املمارسات. فالتعلم قد ينتج عن املمارسة املباشرة ، كما قد حيصل 

  1ثل حالة التعلم ابملالحظة، ومتابعة خربات اآلخرين.نتيجة لعدم وجود خربات وممارسات مباشرة، م
 احلاجات .5.7

   الذايت.حلاجات يتأثر السلوك اإلنساين ابحلاجات ليت يروم الفرد اشباعها. فهي حمور أساسي لتوجيه سلوكه 
وتتفاوت احلاجات يف درجة أتثيها يف السلوك الذايت للفرد من خالل أمهيتها النسبية . وقد قدم ابراهام 

 2ماسلو نظرية هرم )أوسلم( احلاجات حدد مبوجبها احلاجات اإلنسانية يف جمموعات
 الشخصية .5.8

، وخصوصا اصنيواالختصبشكل واسع النطاق العديد من الباحثني  الشخصية تناول مفهوم الشخصية
يم املفاهراء و آلاوقد تباينت  علماء النفس االجتماعي، ذلك ألن الشخصية متثل تعبيا عن الذات اإلنسانية.

 بشأن وضع تعريف واضح ودقيق
للشخصية.  تعريفإىل وجود ما يربو على مخسني  (Allport) ,(1955للشخصية. فقد أشار البورت )

ومتثل الشخصية يف نظر البورت، نظاما مفتوحة ومتفاعال بشكل متواصل مع البيئة احمليطة. فهي تنظيم 
كن أن يتم خالهلا التمييز بني األفراد، ومن هنا ميكن األمناط السلوك الفردي بصورة متكاملة، حبيث مي

تعريف الشخصية على أهنا عبارة عن جمموعة من اخلصائص اليت يتميز هبا فرد معني واليت حتدد مدى 
 .3استعداده للتفاعل والسلوك

 إدارة البيئة اخلارجية والداخلية للمنظمة .8

      كل وحدة حية، أو هي كل ما حييط ابإلنسان هي اجملال الذي حتدث فيه اإلاثرة والتفاعل ل البيئة
أوابملنظمة من طبيعة، وجمموعات بشرية، ونظم بشرية وعالقات شخصية. كما ميكن تعريفها بكوهنا اإلطار 
الذي تعمل أو توجد فيه املنظمة االجتماعية. ونتفق مع التعريف القائل أن البيئة هي تلك األحداث 

ت الطبيعة االجتماعية، واالقتصادية ، والتكنولوجية، والسياسية، والواقعة خارج واملنظمات والقوى األخرى ذا
إىل تطورات كثية سواء على صعيد مكوانته وأبعاده  وقد خضع مفهوم البيئة نطاق السيطرة املباشرة لإلدارة
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طبيعة التطور من جانب، وكذلك تعقد هذه األبعاد واملكوانت وزايدة تفاعلها وظهور مكوانت أخرى أفرزهتا 
التكنولوجي، والسياسي، واملعلومايت واملعريف من جانب آخر، إن منظمات األعمال ال توجد يف فراغ، بل 
هي تعمل ضمن بيئات متنوعة ومتعددة األشكال واملكوانت، وإن هناك عمليات تبادل، وتفاعل وتكامل 

عمم بشكل كبي يف دراسات اإلدارة مستمرة جترى يومية بني املنظمة وبيئتها. ورغم أن مفهوم البيئة 
واألعمال منذ اخلمسينات من القرن العشرين، إال أن الباحثني ما يزالون يعرتفون أبن هذا املفهوم يشكل 

احلاصل يف رؤية  اخلطأالتحدي األساسي والكبي أمام اإلدارات بسبب عدم وضوحه من جانب، وبسبب 
 .جتري يف هذا الوسط البيئي من جانب آخراإلدارة الطبيعة األحداث والتفاعالت اليت 

لقد كانت التعاريف األوىل للبيئة تشي إىل أهنا مجيع ما حييط ابملنظمة فيقع خارجها، وال يكون جزءا منها، 
بشمول املكوانت واألبعاد الداخلية للمنظمة، إضافة إىل  يف حني أن املنظور العام ملفهوم البيئة يعطي انطباعا

عاد اخلارجية اليت حتيط هبا. وهكذا، فإن البيئة متثل جمموعة العوامل واألبعاد واملكوانت اليت املكوانت واألب
، وتتطلب من اإلدارة فهم لطبيعة هذه البيئة وتفاعالهتا واالسرتاتيجيةتؤثر يف املمارسات اإلدارية والتنظيمية 

وبشكل متوازن وحركي، ويعطى وطبيعة العالقة بينها حبيث تستطيع إجياد أفضل صيغ التعامل معها، 
للمنظمة قدرات متجددة ابستمرار وإمكانية احلصول على أفضل النتائج املرغوبة من جراء هذا الفهم. أما 

فهما للبيئات التنظيمية  االسرتاتيجيونالتحليل البيئي فيکمن يف العمليات اليت يطور بواسطتها املديرون 
لعوامل اليت ميكن أن تؤثر على األداء واألعمال يف املنظمة اآلن ويف الداخلية منها واخلارجية من خالل فهم ا

 .1( متغيات البيئة اخلارجية1-5كما يوضح الشكل )  املستقبل

 البيئة اخلارجية للمنظمة .1.8

تشي دراسات نظرية املنظمة و اإلدارة االسرتاتيجية اىل صعوبة وضع حدود فاصلة يف املواقف 
وبيئتها الداخلية مبكوانهتا وعناصرها، إن االنفتاح املنظمة اخلارجية احمليطة هبا واألحوال بني ما يشكل بيئة 

والشفافية املطلوبة من منظمات األعمال جتاه بيئتها اخلارجية زاد من تداخل كال البيئتني، وأصبحت املنظمة 
األعمال أنظمة معقدة  متثل شكة هالمية تتداخل فيه وتتبادل التأثي يف معطيات كال البيئتني، وألن منظمات

ومفتوحة على البيئة وتتكون من أنظمة فرعية كثية، عقد هذا األمر من اإلحاطة التامة بعناصر البيئة 
الداخلية بتفاصيلها مجيعها، وابلتايل فقد اجتهد الباحثون يف جتميع عناصر ومكوانت هذه البيئة الداخلية يف 

 2.عدادهاجمموعات حمددة رغم التباين يف مسمياهتا وأ
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 مفهوم البيئة اخلارجية .1.1.8

لفة من زوااي خمت ن إليهانظرو إن اتساع مفهوم البيئة اخلارجية ومشوليتها، جعل عددا من الباحثني ي
ت ليت تقع منظماالعناصر ، واوبطرق متعددة، فيى البعض أن البيئة اخلارجية هي جممل املكوانت، واألبعاد

امل عالقات ذا التعل هاملباشر وغي املباشر، وتتشكل من خال األعمال حتت أتثيها من خالل التعامل
 االجتماعية، تصادية،االق ونظرا للتطور احلاصل يف املستوايت سببية مركبة تعطي دالالت ونتائج خمتلفة

ض أن معقدا يفرت  با  يجية ترکخلار السياسية، الثقافية، التكنولوجية، واملعرفية كافة، جعل من مفهوم البيئة ا
ات تستطيع من يب وآليأسال املنظمات األعمال حبكمة وبصية وأن تطور االسرتاتيجيةامل معه اإلدارة تتع

عمال. سبة ملنظمة األرات مناقرا التبسيط أو التعامل مع التعقيد احلاصل يف هذه البيئة كي يتم اختاذ خالهلا
ي مباشر غشر أو ا أتثي مباهلن عوامل البيئة اخلارجية بكوهنا ما حييط ابملنظمة م لذلك فقد عرض الباحثان

ا خلارجية بكوهنلبيئة ااعرض  واختاذ القرارات، ويف السياق نفسه االسرتاتيجيةيف عمليات صناعة القرارات 
قع تظمة وعادة ما لى املنعزئي أو ج مشويل أتثيجممل العناصر واملكوانت اليت تقع خارج حدود املنظمة وهلا 

 القصي. خارج إطار سيطرة اإلدارة يف األمد هذه املكوانت والعناصر

كد بيئي عال عدم أت فرزتسرعة التغيي وكثرة هذه املكوانت والعناصر يف البيئة اخلارجية أ إن
ن درجة أة، كما لبيئاأمام منظمات األعمال تطلب منها تطوير منهجيات مالئمة ومناسبة للتعامل مع 

الصحيح  وىت احملالل يفتساهم يف تبسيط هذا التعقيد دون إخالتعقيد يف البيئة تستدعي وجود أساليب 
ن مصيغة مالئمة  أن جتد عمالوالفهم احلقيقي املكوانت ومؤثرات البيئة اخلارجية. لذلك حتاول منظمات األ

 ة األعمال.املنظم تائجالتوازن بني املنظمة وبيئتها اخلارجية، وتعطي حالة املوازنة هذه أفضل الن

 ئة اخلارجيةمستوايت البي .2.1.8
عرضها تلفة لخمجيات إن كون البيئة اخلارجية املنظمات األعمال شاملة ومعقدة، فقد طورت منه
ستويني م وجود ت إىلوتبسيطها والتعامل معها. وجند أن من بني أهم هذه املنهجيات تلك اليت أشار 

فيما  -لبيئة الكلية غي املباشرة ا تسمى أيضا أساسيني هلذه البيئة يتمثل األول منها ابلبيئة اخلارجية العامة
  .لصناعة، املباشرةتسمى أيضا ببيئة العمل، املهام، ا تتمثل الثانية ابلبيئة اخلارجية اخلاصة

 )البيئة اخلارجية العامة )الكلية  
تشمل مكوانت البيئة العامة تلك العناصر اليت تقع خارج سيطرة املنظمة الفردية وليس هلا عالقة 

قفها التشغيلي، أو نوعية الصناعة اليت تنتمي إليها، أو النشاط الذي تتخصص فيه، وتشمل مباشرة مبو 
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جمموعة هذه العناصر كال من العوامل االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والقانونية، والتكنولوجية، 
رص، والتهديدات، والقيود والدميوغرافية، والدولية العاملية. ويالحظ أن هذه البيئة متخض عنها العديد من الف

اليت تتأثر منظمة األعمال يف إطارها وتتأثر هبا وتتبادل التأثي معها، ويتفق أغلب الباحثني على أن مكوانت 
 :البيئة اخلارجية وأبعادها تتمثل يف

على  املؤثرة لبيئية الكلية اهلامةالعوامل االقتصادية إحدى العوامل ا تعترب :عوامل البيئة االقتصادية -
ت لتجاري، معدالامليزان ادي، منظمات األعمال. وتتمثل العوامل االقتصادية مبعدل الفائدة، النمو االقتصا

ألرابح ائب على الضراعلى الدخل، و  التضخم، السياسات املالية والنقدية للدولة واخلاصة ابلضرائب
 التجارية، والصناعية، واجلمركية، ... اخل. 

ماعية يم االجتاعية العديد من املتغيات واليت ترتبط ابلقاالجتم تضم البيئة : عيةعوامل البيئة االجتما -
نظمة تلفة على املشكال خمأبؤثر تالسائدة، واألعراف، والتقاليد، واألطر األخالقية للمجتمع واألفراد، وهذه 

ن مليها املنظمة عصل  حتاليت سواء من حيث قدرهتا على فهم األسواق والعمالء، أو من حيث املوارد البشرية
 فهم أنشطة يفنظمات ام املالتغيات يف احلياة العامة ميثل إشكالية كبية أم حميطها اخلارجي، إن منط

كانية، جتماعية، والسرات االعتبااالستهالك وما يرتبط بذلك من نفقات إلدامة حياة األفراد واجملتمع وفق اال
 والدميوغرافية. 

ربات يم، واخلعمال، فنظام التعلللمتغيات الثقافية أتثي مهم على منظمات األ :عوامل البيئة الثقافية -
ة واجلماعية النظرة الفرديغيي، و للت املرتاكمة، والقيم والسلوك الفردي واجلماعي، وطبيعة اجملتمعات واستعدادها

 .ليللماضي واحلاضر واملستقبل، كلها تؤثر على منظمات األعمال وتطورها املستقب

إن التغيات التكنولوجية والتطورات السريعة واملتالحقة للتكنولوجيا هلا أتثي :  عوامل البيئة التكنولوجية -
واضح على املنظمة، لذلك أصبح من الضروري على اإلدارات العليا يف منظمات األعمال متابعة التغيات 

املنظمة، فالرغبات اجلديدة من قبل والتطورات التكنولوجية يف البيئة اخلارجية واليت ترتبط أبعمال 
املستهلكني، وتزايد املنافسة، وظهور تقنيات فنية جديدة، ودخول منافسني جدد يف األسواق، تدعو اإلدارة 
العليا إما إىل تقدمي منتجات حديثة وجديدة لتأكيد امليزة التنافسية للمنظمة يف السوق، ابلرغم من التكاليف 

يت قد تعرضها للمخاطرة بسبب فشل بعض املنتجات اجلديدة، أو اإلبقاء واالستمرار الباهظة املرتبطة هبا وال
على تقدمي املنتجات احلالية واليت قد تعرض املنظمة للفشل وابلتايل تؤدي إىل خروجها من السوق. إن معظم 

مات حديثة، وتقدم منتجات وخد املنظمات الناجحة، هي تلك اليت تعتمد يف استخدامها على تقنيات
ليس فقط لتأكيد قدرهتا على امليزة التنافسية النوعية املنتج أو اخلدمة، بل ألن املنتج أو اخلدمة اجلديدة متنح 
املنظمة ميزة تسويقية تنافسية، واليت تؤدي يف األمد الطويل إىل ختفيض تكاليف الوحدة الواحدة، وتزيد من 
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البيئة التكنولوجية، اإلدارة العليا برؤاي مستقبلية عن التنبؤ  لعوامل االسرتاتيجي حليلالت زوديأرابح املنظمة. و 
االستثمار الفرص،  اسرتاتيجياتأهدافها، لوضع  التكنولوجي، وابلتايل يزود املنظمة ابلقدرة على التكيف مع

 ومواجهة التهديدات الناشئة بسبب تلك العوامل الدولية والعاملية. 

 )البيئة اخلارجية اخلاصة )الصناعة 
يئة بكن أن تكون ميارجية ئة اخلإن كون املنظمة نظام مفتوح يتعامل مع البيئة اخلارجية، فإن هذه البي

منظمات  يها منون غدعامة ذات أتثي على جممل املنظمات أو أن تكون بيئة خاصة املنظمات بذاهتا 
على  تأثي املباشرذات ال اتي أخرى. لذلك فإن البيئة اخلاصة أو بيئة املهمة تتمثل مبجمل العناصر واملتغ

 .عمليات املنظمة واليت جيب أن أتخذها أبمهية كبية

ومن الضروري اإلشارة هنا إىل أن الكثي من الباحثني ينطلق يف حتليل هذا املستوى من البيئة من اجتاهات 
لصناعة واملنافسة متعددة تتسم ابلتكامل وليست متعارضة. فالبعض ينطلق من التحليل األكثر مشولية لبيئة ا

مركزين على التأثيات املتبادلة بني املنظمة وبيئتها التنافسية الصناعية، يف حني ينطلق آخرين من بيئة العمل 
مفردات هذه البيئة من جمهزين، وعمالء، وموردين، وغيهم، أما االجتاه الثالث  حياخلاصة من خالل توض

 .1املنافسة والذي طرح من قبل الباحث یلتحليل قو واألخي فقد تركز يف النموذج األكثر عملية 

  والتنافسية الصناعية ئةطبيعة البي. 3.1.8
ملعلومات اء بتكنولوجيا الرتقاة واحالة املنافسة وانفتاح البيئة العاملية وازدايد ظاهرة العومل وعيش إن

 روفة للمنافسةية املعساسواستخدامها الواسع يف العصر احلديث ولدت قيودة وحمددات على االفرتاضات األ
ذه هافسي، وتعترب عي التنصناال لتحليلاالقتصادية التقليدية، وهبذا فقد انتقل التحليل من الرتكيز إىل ا

لصناعية افردات البيئة مقا على الح الظاهرة منطقية ابعتبار أن حتليل البيئة اخلارجية العامة وأتثياهتا ستصب
 التنافسية

 جني احلاليني( للمنتة )مايئة الصناعة واملنافسة هو حتديد درجة جاذبية صناعإن اهلدف من حتليل ب
 .واملتوقعني، وكذلك لغرض التعرف إىل عوامل النجاح الرئيسة يف هذه الصناعة

وتتمثل عوامل النجاح احلرجة اليت تؤثر بشكل كبي على القرارات املتخذة من قبل اإلدارة ابعتبارها 
وبصفة عامة فإن املنظمات الناجحة تكون قوية يف ، سي ملنظمة األعمال داخل الصناعةتتحكم ابملوقع التناف
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اجملاالت اليت تعكسها عوامل النجاح الرئيسة يف الصناعة، يف حني تكون املنظمات األقل جناحا ضعيفة يف 
 .1مثل هذه اجملاالت

ع املنتجة للسل لصناعيةاال عمومن املعلوم أن الصناعة بتوجهاهتا احلديثة ال تتمثل فقط مبنظمات األ
 .نشاطهاو عها واملنتجات املادية امللموسة ولكنها تشمل أيضا منظمات اخلدمات مبختلف أنوا

إن توضيح املشكالت املرتبطة ابحملددات الصناعية يواجه مشكلة التطور الدائم للصناعة املرتبط 
لق هذا األمر أمام منظمات األعمال فرصة بقدرة هذه الصناعة على فرز اجتاهات متعددة هلذا التطور، وخي

لذلك فإن أمهية حتليل الصناعة تنطلق من األسباب املوجبة هلذا التحليل  ،وهتديدات بشكل دائم ومستمر
واليت تعطي تعريفا واضحا وحدودة شفافة للصناعة اليت تعمل فيها منظمة األعمال املعنية، ويطلق مفهوم 

من جممل التغيات والعناصر اليت تؤثر وتتأثر مباشرة بعمليات املنظمة، وهذه  بيئة املهمة على بيئة الصناعة
تتمثل مبجموعة كبية من القوى يقع يف مقدمتها: املوردون، واملنافسون، والعمالء، واملقرضون أصحاب 

أن هذه البيئة  ، Draftدرافت األسهم، وجممل جمموعات الضغط املباشر على منظمة األعمال. ويرى 
توي على العناصر األكثر التصاقة ابملنظمة وأهدافها، ويطلق بعض الباحثني مسميات خمتلفة على هذا حت

وبيئة اجملموعات التنظيمية. وفيما يلي عرض خمتصر ألهم العوامل اليت  املفهوم نفسه مثل بيئة العمليات
 2 تشملها هذه البيئة:

 م نظمة يف كسبهمل املأتأو الذين  ن يتعاملون مع املنظمةوميثلون شرحية أو شرائح املستهلكني الذي:  العمالء
هلكني ت املستنوعيا انيب -الواجب دراستها يف هذا الصدد  مستقبال للتعامل معها، ومن أهم النقاط

التعرف إىل  -ية. ل سلوك املستهلكني، وتفضيالهتم، وأمناطهم االستهالكدراسة وحتلي -وتقسيماهتم. 
 الدميوغرافية صئدراسة اخلصا -. املنظمة ، وخاصة ما يتعلق ابإلنفاق على منتجاتالدخل، والقوة الشرائية

 ملستهلكيها. 

 طة شلعمليات وأن الالزمة، تواألدوا وميثلون مصادر توريد املوارد اخلام، والعدد، واآلالت، : املوردون
 املنظمة، ومن أهم النقاط الواجب دراستها يف هذا اجملال:

 ل منهم. كمراكزهم ومدى القوة اليت يتمتع هبا  أنواع املوردين و  -
 بلها كل مصدر من مصادر التوريد. شروط الدفع اليت يق -
 بل مصادر التوريد. قشروط التسليم املتبعة من  -
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 واجلودة املتاحة لدى كل مصدر.  لنوعياتالكميات وا -
 ة أوقات التوريد املمكنة لدى كل مصدر. دراسة مدى مناسب -
يم، قت التسلوو  کاجلودة  خرىعلى األسعار املتاحة لدى كل مصدر، وربطها ابلنواحي األالوقوف  -

 والتزامات املنظمة. وعمليات والكمية، واخلصم، ومدى مناسبة ذلك ألنشطة

 لة ت، أو جتار مجا وكاالواء أكانو س ومستهلكيها ثلون احللقات التوزيعية الواقعة فيما بني املنظمةمي :الوسطاء
شروط التعامل اجدهم و كن تو جتزئة، فيجب على املنظمة دراسة قدراهتم وخصائصهم فيما يتعلق أبما أو جتار 

 . وغيها.م ..معهم من حيث األسعار، ونوعيات املنتجات، والعالمات التجارية وشروط التسلي

ا ذ خاصة هبا مبافنشاء منإالل خهذا، جبانب دراسة املنظمة لدى قدرهتا على اتباع منهج التوزيع املباشر من 
ليل التكاليف ها، وحتذ منيتطلب حتليل قدراهتا وإمكاانهتا يف هذا اجملال، ومكان وزمان وشروط كل منف

 املنافذ. ها هبذهوافر والعوائد اخلاصة بكل منها، جبانب دراسة القدرات البشرية والفنية الواجب ت

 رى اليت تمويل األخدراسة مصادر ال جبانب –الكي االسهم م -وميثلون بصفة رئيسة املسامهون : املمولون
د ا يتعلق بفوائنها فيممكل   ميكن االعتماد عليها، وذلك من خالل دراسة مصادر االئتمان املختلفة، وشروط

 التمويل املمكن تقدميه. وآجال

  ظمة نراف كافة اليت تربطها ابملوميثلون اجلهات واألط :املختلفةمقدمو التسهيالت والتيسريات واخلدمات
ن وأجهزة اإلعال االتعالقات ومعامالت تتمثل يف تقدمي بعض اخلدمات واالستشارات، ومن أمثلتها وك

 .وهيئات النقل والتخزين، وأجهزة الصيانة البحوث واالستشارات

 ط مل ونشاعاصة مبجال خقوانني وتشريعات  ومتثل السلطة الرمسية يف الدولة مبا تفرضه من :احلكومة
 جات ونوعياهتا املنتيفالت ستلزم دراسة وحتليل ما تفرضه من تشريعات خاصة مبجال املعاماملنظمة، مما ي

 يلوقوانني تشغ ملنظمة،اط اوخصائصها، واألسعار اليت قد تفرضها، والضرائب، والتأمينات اليت تتعلق بنش
إذا كانت  -اد تي االسو العمالة وحتديد أجورها ومكافآهتا، هذا إىل جانب ما يتعلق أبنشطة التصدير 

فة خاصة كومة بصسة التسهيالت واإلعفاءات اليت تقدمها احلكما جيب درا  -للمنظمة معامالت خارجية 
 جمال عمل املنظمة. يف

 أو بدائلها للسوق، وهلذا  منتجات املنظمة نفسها ميثل املنافسون املنظمات األخرى اليت تقدم :املنافسون
راهتم ومراكزهم، من خالل معرفة احلصة السوقية لكل منهم والصورة جيب دراسة وحتليل موقفهم السوقي وقد

وطرق إنتاجه، وطاقاته اإلنتاجية الكاملة  الذهنية عن كل منافس لدى عمالئه، واملميزات اخلاصة مبنتجاته،
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ف  واملستغلة، ومهارات العاملني لديه، اوراس ماله ومديونيته، وغيها، من النقاط اليت تساعد يف حتديد موق
يساعد يف بناء  کل منافس، وذلك مبا يفيد املنظمة يف حتديد موقفها من هؤالء املنافسني وابلتايل

 .اسرتاتيجيتها

 حتليل قوى التنافس يف بيئة الصناعة : 
  )بورتر( منوذج بورتر

أن أهم ما يشغل الشركة هو التعرف إىل شدة املنافسة القائمة داخل بيئتها الصناعية، ويقصد ابلبيئة 
الصناعية جمموعة املنظمات اليت تنتج أو تقدم جمموعة من السلع أو اخلدمات املتشاهبة أو املرتابطة مع 

أو اخلدمات الفندقية، الشركات املالية ...اخل، ويتوقف مستوى قوة املنافسة  ئية،بعضها، مثل: السلع الغذا
لذا ينبغي أن تقوم املنظمة عند و  (.2-2يوضحها الشكل )تنافسية أساسية،  یعلى جمموعة عوامل أو قو 

أتثيها على جناح  درجةمسح الصناعة، مبراجعة وتقييم األمهية النسبية لكل عنصر من هذه العناصر الستة و 
 1املنظمة: 

 .سة يف الصناعةاملزامحة بني الشركات املناف -
 .ون اجلدد احملتمل دخوهلم الصناعةاملنافس -
 .ستهلكمدى توفر السلع البديلة أمام امل -
 القوة التفاوضية للموردين -
 القوة التفاوضية للمشرتين  -
 .القوة النسبية اليت ميارسها أصحاب املصاحل اآلخرون -

دماهتا ا أو خنتجاهتمازدادت قوة كل من هذه العوامل ضعفت قدرة الشركة على رفع اسعار  كلماو 
فقد  ،یس قو ى مخ( مل يذكر سو ورتر) وضعفت مقدرهتا يف احلصول على أرابح أكثر. وابلرغم من أن

أي مجاعات ادات و االحتو أضيفت القوة السادسة " أصحاب املصاحل اآلخرون التعكس قوة أتثي احلكومات 
 . أخرى يف بيئة العمل على أنشطة الصناعة
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 4.2الشكل 
 ةيبيئة الصناعاليف  منوذج القوى اخلمسة للتنافس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 143( ص 2013املصدر: مساعدة )
 

 

 التسابق بني املتنافسني

منو الصناعة، التكلفة الثابتة 
والقيم األخرى، متييز املنتج 
التمرکز والتوازن، تعقيد 

املتنافسني،  املعلومات، تنوع
 .العالمة، عوائق اخلروج

 الداخليني اجلدد

 تنافس الصناعة
 

 التسابق بني املتنافسني

 نتجات البديلةامل

قوة التفاوضية ال
قوة التفاوضية ال للمشرتين

 وردينللم

 شرتينحمددات قوة امل
الشركة،  مترکز املشرتين مقابل

كلفة تبديل   عدد املشرتين،
 املشرتين املرتبطة ابلشركة، كلفة

التبديل، معلومات املشرتي، 
للتكامل اخللفي، القابلية 

حساسية نتجات البديلة، امل
، أسعار املشرتايت األسعار

الكلية، األثر على األداء 
 النوعي، أرابح املشرتين.

 حمددات قوة املوردين
التبديل  كلف  متييز الدخول،

، والشركة يف الصناعة للموردين
أمهية حجم املوردين، متركز 

عالقة الكلف املوردين، 
رتايت الكلية يف ابملش

الصناعة، وجود منتجات 
بديلة، هتديد التكامل 
العمودي وعالقته بتهديد 
التكامل االفقي يف شركة 

 والصناعة.

 حواجز الدخول

اقتصادايت اخلصم، العالمة املسجلة 
الختالف املنتج، کلف التبديل، 

لية، أساليب االحتياجات الرأمسا
التوزيع، ماركة منح اخلربة، امليزة 
التنافسية املطلقة، الوصول إىل 
املدخالت الضرورية، سياسة احلكومة، 

تكلفة  أبقلمالءمة تصميم املنتج 
 التجارة املتوقعة.

عالقة األسعار أيداء املنتجات 
البديلة، كلف التبديل، أمهية 

 املشرتين للسلع البديلة.

 حمددات هتديد املنتجات البديلة
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  مفهوم البيئة الداخلية .2.8
تعطى البيئة الداخلية للمنظمة قدرات وميزات تنافسية جتعل منها منظمة متفردة يف أساليب وطرق 
عملها وابلتايل يف أدائها وحتقيق أهدافها، والبيئة الداخلية تتمثل جمموعة العوامل، واملكوانت، واملتغيات 

أن البيئة  Certo سريتو واملعرفية، والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة حبدود املنظمة الداخلية. ويرىاملادية، 
الداخلية للمنظمة متثل املستوي البيئي التنظيمي الداخلي املرتبط بشكل حمدد ودقيق ابلتطبيقات اإلدارية 

األعمال يتجسد ابختالف يف والتنظيمية ملنظمة األعمال، لذلك فإن اختالف البيئة الداخلية ملنظمات 
قدرات هذه املنظمات ونواحي قوهتا اجلوهرية أو ضعفها واليت من املمكن أن تصبح حمددة أساسية الستغالل 
الفرص أو التعامل مع التهديدات يف البيئة اخلارجية للمنظمة، إن منظمات األعمال وهي تتنافس فيما بينها 

ملنافسة تتحدد أو تنطلق وفق اعتبارات متتع هذه املنظمات ببيئة بطرق وأساليب خمتلفة جتعل قدرهتا على ا
داخلية جتسد عناصر قوة أساسية أو ضعف يف هذه البيئة، وإن امتالك منظمة األعمال مفردات بيئة داخلية  
كثية جتعلها تركز على ما ميكن أن نطلق عليه القوة الدافعة اليت تعطي املنظمة ميزات متفردة قياسا مع 

ظمات األخرى، وميكن أن تتجسد فوائد عديدة متثل أمهية كبية لدراسة وفهم البيئة الداخلية للمنظمة، املن
لإلدارة العليا،  ومن أمهها: يعطي الفهم الدقيق للبيئة الداخلية وعناصر القوة والضعف يف مكوانهتا اإلمكانية

  1.واقعية، وممكنة التنفيذ االسرتاتيجيةجيعل خياراهتا 

 عناصر البيئة الداخلية ومكوهنا .1.2.8

قد يبدو أن هناك اختالف بني الباحثني خبصوص مكوانت البيئة الداخلية وعناصرها وجماالهتا وما 
يفرتض أن ينصب التحليل عليه، كذلك قد جند تركيزا يف استخدام خطوات معينة وادوات بذاهتا للتحليل 

يفرتض أن ينصب عليها التحليل  اليتأن العوامل واملكوانت  بورترالباحث  یللبيئة الداخلية في  االسرتاتيجي
يف البيئة الداخلية هي األنشطة واألنظمة الفرعية للمنظمة، املوارد البشرية، املتطلبات املادية، والتحسني 

على أن البيئة الداخلية  Nanayanan نننياانو Nath انثيركز كل من والتطور التكنولوجي. يف حني 
ون من جمموعة أنظمة يرتكز بعضها إىل إطار مادي ملموس مثل: األنظمة الوظيفية املختلفة للمنظمة تتك

للمنظمة، والنظام املعلومايت، يف حني ترتكز اجملموعة األخرى من األنظمة إىل أطر إنسانية ومعرفية تتجسد 
. ومع ذلك فإن أي نظام بقدرات جتديد وإبداع مثل: النظام االجتماعي، والنظام السياسي، والنظام الثقايف

من هذه األنظمة تتداخل فيه اجلوانب املادية امللموسة وكذلك اجلوانب غي امللموسة، لذلك كال اجلانبني 
على قوة وضعف هذا النظام. ومهما تعددت  حيتاج إىل حتليل، ودراسة، ومعرفة لغرض إعطاء حکم
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كن إمجال هذه املكوانت والعناصر، وكما أشار كل املكوانت والعناصر يف البيئة الداخلية للمنظمة، فإنه مي
 .وموارد املنظمة والثقافة التنظيمية  إليها بثالثة مكوانت رئيسة وهي: اهليكل التنظيمي و ويالنو  هونقر من

وجند من الضروري العناية بتحليل وإضافة مكون آخر ذو أمهية ابلغة يف جناح املنظمة وهو القيادة 
ملا هلا من دور فاعل ورئيس يف جناح املنظمة وحتقيق نتائج أفضل، وفيما يلي شرح  ،ةاإلسرتاتيجية للمنظم

 : 1خمتصر لكل من هذه املكوانت

 اهليكل التنظيمي 
 يها، فهو يبنياخلية فء الديقصد ابهليكل التنظيمي البناء أو اإلطار الذي حيدد اإلدارات أو األجزا

أنه  املنظمة، كما ق أهدافحتقي ابألعمال واألنشطة اليت يتطلبهاالتقسيمات التنظيمية، والوحدات اليت تقوم 
 .حيدد خطوط السلطة ومواقع اختاذ وتنفيذ القرارات اإلدارية

، فاهليكل خمتلفة وطرق ونستطيع القول أبنه ميكن تصميم )أجزاء مكوانت( اهليكل التنظيمي أبشكال
يكل التنظيمي تار اهلن خي. ويستطيع أي مدير أالتنظيمي هو حمصلة تفاعل عوامل ومتغيات عديدة ومعقدة

 .املناسب من بني بدائل كثية ومتنوعة
وليس هناك هيكل مثايل صاحل للتطبيق ألية منظمة، ألنه يعتمد على أهداف املنظمة وطبيعة عملها، 

شأهنا أن تؤثر وظروفها البيئية. وقد بينت التجارب والدراسات امليدانية أن هناك العديد من العوامل اليت من 
وأهم هذه العوامل إسرتاتيجية املنظمة، وحجمها ودورة حياهتا، . يف اختيار وتصميم اهليكل التنظيمي املناسب

ومدى متركز مكان عملها، ودرجة التخصص الالزمة هلا، والقدرات اإلنسانية اليت حتتاجها، ونوعية 
 2.هبا، والثقافة السائدة يف املنظمةالتكنولوجيا اليت تستخدمها، والظروف البيئية اليت تعمل 

مثال يصعب فيها تفويض الصالحيات وهذا يعىن نطاق  ةتوقراطيو األفاملنظمة اليت تسود فيها الثقافة 
واالجتاه حنو املركزية يف اختاذ القرارات، كما أن التنسيق  أضيق لإلشراف، وزايدة يف عدد املستوايت اإلدارية،

ة يصبح أكثر صعوبة مما يتطلب جهودا إضافية للتنسيق، ويقل تبادل املعلومات األفقي بني الوحدات اإلداري
بني املستوايت والوحدات اإلدارية. أما املنظمة اليت تسود فيها الثقافة الدميوقراطية فنجد فيها تفويضا أوسع، 

علومات بسرعة ومشاركة فاعلة للعاملني يف اختاذ القرارات، وطرق اتصال أكثر تنوع مما يسمح بتبادل امل
 3.وانفتاح أكرب على البيئة اخلارجية للمنظمة ومرونة عالية يف االستجابة الحتياجاهتا املتغية
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 الثقافة التنظيمية 

 1997) فقد وصفها التنظيمية،من الصعب حتديد مفهوم واضح ودقيق، وحمدد للثقافة 
,Thomas) مة، فيما عرف الباحثأبهنا االفرتاضات األساسية اليت تقود وحترك املنظ (Gibson)  

وزمالؤه ثقافة املنظمة أبهنا: شيء مشابه لثقافة اجملتمع، إذ تتكون ثقافة املنظمة من قيم، واعتقادات، 
 .ومدركات، وافرتاضات، وقواعد، ومعايي، وأشياء من صنع اإلنسان، وأمناط سلوكية مشرتكة

الروابط و لسلوك، ادد حتساس، وثقافة املنظمة إن ثقافة املنظمة هي )شخصيتها، ومناخها(، أو اإلح
ظيمية: افة التنقإذ متثل الث ماته،من هنا استمد مفهوم الثقافة التنظيمية أسسه ومقو املناسبة، وحتفز األفراد 

ا مافة يف منظمة كقبولة  وامل املعتقدات، والقيم ووجهات النظر، والتوقعات، والرموز، واملمارسات السائدة
 .خالل زمن معني

 املوارد 
ن حتصل تطلب أيفيذ، رسالتها، وأهدافها، ووضعها موضع التن تيإن صياغة )اإلسرتاتيجية(، وتثب

ولوجية، هذه القدرات التكنو بشرية، د الاملنظمة على مواردها، وتشمل: املوارد املالية، املوارد الطبيعية، واملوار 
ا استمرار بقائهو احها، جنت وإمكاان ،ات املنظمةاملوارد البد من توفرها، کي تساهم يف تنشيط، وتفعيل طاق

عل ا الغذاء الفاها، إهنويتوحي تهايکينامييف السوق، وإجناز أنشطتها املختلفة، فهي روح املنظمة، وسر د
 .الستمراريتها
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 ثالثالفصل ال

 الكالسيكيةاملدرسة 
 

تعبري عن أفكار جمموعة من املفكرين الذين أسفرت ميكن تعريف مصطلح املدرسة الفكرية أبنه 
  1أعماهلم عن االتفاق على اجتاه فلسفي يف حقل من احلقول العلمية واملعرفية كعلم اإلدارة او غريه.

جماالت العلوم اإلنسانية املتنوعة، وقد تبلور نظمي حصيلة جهود ابحثني يف تطور الفكر الت يعد
. وقد متخضت التطورات الفكرية 2تدرجييا يف تطوير النماذج الفكرية وبروز عدد كبري من النظرايت اإلنسانية

واألطر الفلسفية عن عدد كبري من النظرايت اإلنسانية اليت توجهت لتفسري ظاهر املنظمة على وفق طبيعة 
    3 تستمد من خالله مقومات بنائها النظري.املنطلق الفكري اليت

ية على نطاق البخار  آلالتاي بداية القرن التاسع عشر، ونتيجة النتشار النهضة الصناعية واستخدام 
 ى تشغيل القوىلطلب علدة اواسع، ونشوء املصنع بوصفه وحدة إنتاجية تتجمع فيها الطاقات البشرية، وزاي

واملتغريات،  الظروف هذه لرأمساليني لتحقيق املزيد من األرابح، ويف ظلالعاملة لدى أصحاب األعمال ا
ملشكالت ب على التغللتركزت األنظار حول أمهية تطوير مفاهيم وتقاليد إدارية االستخدامها وسيلة 

وغريها شري، رة العنصر البد، وإدافرااإلنتاجية كاهلدر يف املوارد املادية والبشرية، ومشکالت زايدة إنتاجية األ
 من املشكالت األخرى.

وابلقدر الذي أسهمت فيه النهضة الصناعية يف أورواب يف تطوير أساليب اإلنتاج وامناطها، إال أهنا 
خلقت يف املقابل مشکالت اجتماعية وإنسانية كثرية وخطرية، وكانت املفاهيم اإلدارية السائدة آنذاك غري  

لى حلها، حيث تعاملت تلك املفاهيم اإلدارية التقليدية مع كافية ملنع حدوث تلك املشكالت أو القدرة ع
العنصر البشري يف اإلنتاج على أنه آلة، أو كائن بال مشاعر، إىل جانب استغالله أسوأ استغالل. وكان 

مفاهيمه ومبادئه جمموعة من املهندسني الذين  یالفكر اإلداري السائد يف بداية القرن التاسع عشر قد ارس
املصانع وتقليل التكاليف، دون النظر إىل أمهية العنصر البشري  نظيمامهم على زايدة اإلنتاجية وتركزوا اهتم

  وملا وضرورة معاملته كإنسان وليس شيئا آخر، وقد عرف هذا الفكر اإلداري ابملدرسة الكالسيكية اإلدارية
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ويف ظل العالقات اإلنتاجية السائدة كانت هذه املنطلقات النظرية قد ولدت يف بيئة اجملتمع الرأمسايل )احلر( 
فإهنا أكدت على اجلوانب املادية يف التعامل مع اإلنسان واعتربت ذلك حامسة يف بناء متطلبات اهليكل 

أن املنظمة متثل نظام شبه مغلق يف  ىالذي ينبغي أن يسود يف املنظمة، وقد أكدت هذه النظرايت عل
يف إطارها، مما أدى إىل بروز العديد من املدارس يف حتليل أوجه التعامل مع العالقات اإلنسانية السائدة 

 1.نشاط املنظمة

 اجلذور التارخيية
قدم رواد علم االجتماع إسهامات نظرية وواقعية، شكلت يف جمملها األسس الفلسفية األوىل لتطوير 

ريا هاما على الكثري من سوسيولوجيا التنظيم كمجال معريف متخصص. والزالت تصوراهتم وحتليالهتم. متثل أتث
إىل التنظيم  Conte األعمال املعاصرة يف جمال الدراسات التنظيمية. ويف هذا الصدد، أشار كونت

الصناعي احلديث، التنظيم احلكومي، تقسيم العمل، التخصص الوظيفي، امللكية والطبقة، الشيوعية 
قة القائمة بني تنظيم اجملتمع والتنظيمات واالشرتاكية. ولقد تناول هذه املوضوعات يف سياق دراسته للعال

اجملتمعية الصغرى. وكانت غلبة املوضوعات املرتبطة ابلتماسك بعد فرتات التفكك السياسي والتنظيمي، 
 2.عامال هاما يف توجيه هذا االهتمام حنو دراسة التنظيم الصناعي احلديث

سية األسا ضع اللبناتو ين سامهوا يف واحدا من علماء االجتماع األوائل الذ Spencerويعد سبنسر 
تمعية، والسياسية اجمل تنظيميةت الللدراسات التنظيمية، من خالل حماوالته املتعلقة ابلعوامل املشكلة للبناءا
األمثلة  ميقراطية، ومنقيق الدب حتوكذلك حتليالته املتمحورة حول حتديد العالقة بني التنظيم والدولة، وأسالي

 حزب احلكومة صناعية،وال يل التنظيمات، نذكر دراساته عن تنظيم اجملتمعات العسكريةعلى اهتمامه بتحل
 والربملان والدميقراطية، املماثلة بني التنظيم االجتماعي والكائن العضوي.

اىل مسامهات بعض  اإلشارةووفقا للتبويب املقرتح، البد من  املختلفة التنظيميةقبل تناول النظرايت 
 3وادم مسيث. على االداري بشكل مباشر او غري مباشر وهم نيكوال مكيافيلي أتثريكان هلم   املفكرين الذين

  نيكوال مكيافيلي
" عدة ".  فقد قدم يف كتابه " االمريالوسيلةتربر  الغايةومقوله "  االنتهازيةافيلي مبفهوم ييرتبط اسم مك

وهو  احلديثة اإلدارةيضا على مفهوم اساسي يف حمافظه االمري على احلكم واالمار ه ولكنه ا كيفيةنصائح يف  
تعتمد على  القيادةبني ان  ومفهوم القيادة حيث السلطةوكان سبقا اىل التفريق بني مفهوم  القيادةموضوع 
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. فهو يعترب التنظيم مسرحا واعطائه الوالءعلى ارضاء املرؤوسني وعلى مدى قبوهلم ابلرئيس  القدرةمدى 
  1رادات وحتدد السياسات.سياسيا تتصارع فيه اال

 ادم مسيث
ة، ط بعلم االدار ا يرتبمم كثرأ الرأمسايليرتبط ادم مسيث بشكل رئيسي بعلم االقتصاد ابعتباره ابو املذهب  

 مم وتقدمها.اال روةثباب ولكنه كان ايضا سباقا يف حتديد اليات زايد االنتاج. وهو بصدد البحث عن اس
 مراعاة ضرورةعلى  أكداالنتاج كما وكيفا.  لزايدةان تطبيقها ضروري  ىرأفقد توصل اىل مبادئ اساسيه  

 2االنتاج. زايدةمبدا تقسيم العمل ختصص يف التنظيم ابعتبارمها شرطان ضروراي لتحقيق هدف 

 )التقليدية(    املدرسة الكالسيكية
رجييا دوقد تبلور ت تنوعة،ية امليعد تطور الفكر املنظمي حصيلة جهود الباحثني يف جماالت العلوم اإلنسان

عات ىل ثالثة جممو إبويبها كن تيف تطوير النماذج الفكرية وبروز عدد كبري من النظرايت اإلنسانية واليت مي
 .ثةلنظرايت احلديا و ية(لسلوكالنظرايت اإلنسانية )أو او  النظرايت التقليدية )أو الكالسيكية( أساسية هي

ظيم م يف تنهوهي اليت تس تمع،وات اليت تنظم عالقات األفراد يف اجملفاملنظمة هي مبثابة األطر او القن
 .املنظمة نشاط يفن الحياهتم وجمهودهم حنو إشباع حاجاهتم، كما أن األفراد خيلقون احلركة ويبعثو 

ابالجتاهات الفكرية اليت سادت اجملتمع الغريب  لقد أتثرت النظرايت التقليدية أو )الكالسيكية( للمنظم
العقد األول من القرن العشرين، وقد اتسمت هذه النظرايت مبنطلقها الفلسفي املستند إىل مبدا خالل 

يف التعامل مع اإلنسان يف إطار العمليات اإلنتاجية واألولية السائدة آنذاك، وهي  العقالنية أو الرشد
املادية يف التعامل مع  منطلقات نظرية ولدت يف بيئة اجملتمع الرأمسايل )احلر(، حيث أكدت على اجلوانب

اإلنسان، فاعتربت املنظمة نظاما شبه مغلق يف التعامل مع العالقات اإلنسانية السائدة يف إطارها، مما ميكننا 
على وجه التحديد، إبراز النماذج املنظمة اآلتية كأساس يعرب عن طبيعة النظرايت التقليدية خالل تلك 

ولقد ظهرت  وقراطية و نظرية اإلدارة العلمية و نظرية التقسيمات اإلداريةاحلقيبة التارخيية وهي: : نظرية البري 
( وتعرف حاليا ابملدخل امليكانيكي أو اآليل أو التقليدي يف  2000 -1900يف بداية القرن املاضي )

 3تنظيم املنظمات ويوضح الشكل املوايل هذه النظرايت الثالث مع أبرز علمائها.
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  العلمية اإلدارة ةنظري .1

، 1920 -1900خالل املدة بني  ةخاص ةتطورا ملحوظا يف حركه االدار  املتحدةالوالايت  عرفت
" على راسهم العلمية اإلدارة ة" حركـاالقتصادي الكبري وظهور جمموعه من الرواد فيما مسي ب نموبعض ال

وسبل  الصناعية جيةاإلنتاسس الكفيلة بتطوير ألا دراسةاهتمام هؤالء على  بانص داتيلور. فقفريديريك 
   1مشكالهتا. ةمعاجل

ركزت هذه النظرية دراستها على رفع الكفاءة اإلنتاجية يف مستوى اإلدارة التنفيذية، فاستخدام اآللة يف 
اإلنتاج أدى إىل ظهور مشکالت تتعلق بنقص املهارات وتدين الكفاءة اإلدارية، وحجم وجودة اإلنتاج، 

جديدة للتغلب على مثل هذه املشكالت، فقد ثبت من خالل اخلربة  فكان ال بد من البحث عن أساليب
العملية اجملردة أن العمل اإلداري ال ميكن ممارسته أبساليب غري علمية، فعمليات مثل التخطيط، والتنظيم، 

يز على بطريقة عشوائية، وإن الرتك والتوجيه، والرقابة اإلدارية على تنفيذ األعمال واملشاريع ال ميكن ممارستها
إنتاجية الفرد العامل بدون تقسيم العمل والتخصص فيه يصعب تنميتها بدون التدريب املستمر واستعداد 
الفرد للتعلم، كما أن ضخامة املشروعات أكدت أن املدير او صاحب العمل ال يستطيع وحده القيام 

ة املشروع كافة مثل املتطلبات ابعمال املشروع كافة، ألنه ابلتأكيد ليس مبقدوره اإلملام مبتطلبات إدار 
اهلندسية، واإلدارية، واملالية واحملاسبية، والبشرية ... اخل، وضمن هذه الشروط وظروف العمل الالزمة لرفع 

 : 2حتقيق اهلدفني الرئيسني التالينيلألفراد واآلالت ركزت نظرية اإلدارة العلمية على  الكفاءة اإلنتاجية

رد لتقليل ه املوايف هذ د املادية للمشروع واحلد من اهلدر واإلسرافاالستغالل األمثل للموار  .1
دة اإلنتاجية ة لزايلفنية كاف. االستغالل األمثل للعنصر البشري ابستخدام السبل واألساليب ا2التكاليف. 

 .وأبقل تكلفة وزمن ممكن

داخلية ملنشاة من خالل ما سبق نالحظ أن مبادئ نظرية اإلدارة العلمية ركزت على النواحي ال
األعمال، وهي بذلك اعتربت نظام املنشأة نظاما مغلقة، أي أن بيئة العمل الداخلية ال تتأثر إال بقرارات 
األفراد العاملني مهما كان عملهم او مرکزهم اإلداري يف التنظيم، وليس بعوامل خارجية أخرى مثل تلك 

املتغرية، فالنظرية مل تتطرق إىل البيئة اخلارجية أو إىل املتغريات اليت حتصل يف السوق أو السياسات احلكومية 
أصحاب املصاحل ذات العالقة مثل املسامهني، واملوردين، واحلكومة واجلامعات... اخل، وهي بذلك أمهلت 
إىل حد كبري أمهية التفاعل والتنسيق بني البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية، مما يشكل نقص فنية كبرية يف بنية 
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، )الشماع، ومحود، (Frederick Taylorه النظرية. رواد نظرية اإلدارة العلمية: أ. فريدريك اتيلور )هذ
(: ا ورد يف معظم املراجع اإلدارية اليت تناولت ابلدراسة علم اإلدارة يف بداية القرن التاسع عشر أن 2009

ية أساسا للفكر اإلداري السائد خالل فريدريك اتيلور هو مؤسس نظرية اإلدارة العلمية، واعتربت هذه النظر 
 1تلك احلقبة التارخيية والذي عرف

 :2فقد جتلت اسس هذه النظري يف النقاط التالية

 .اإلنتاجية لزايدة اإلدارةيف  العلميةاستخدام االسس  -
 اعتماد تقسيم العمل لرفع مستوى االداء االنتاجي.  -
 وقت واحلركة.ال دراسةمن خالل  اإلدارةيف  العلميةوضع االسس   -
 واالفراد العامليني. اإلدارةخلق اجواء التفاعل والتعاون بني  -

 احلركةمت اىل ارجاع اصول  العلمية اإلدارة ةعلى الرغم من اجتاه العديد من الباحثني يف حرك  
 ر منهم: نذكمنت وتطورت من خالل جهود العديد من الباحثني احلركةاسهامات اتيلور اال ان 

  Charles Babbage (1791-1871)))شارلز اببيج  .1.1
، يف إجنلرتا، عرف أينه رجل علم متتد خربته إىل عدد كبري 1791ديسمرب  26ولد تشارلز اببيج يف 

من اجملاالت وأصبح عامل رايضيات ومهندس ميكانيك وخمرتًعا وفيلسوفًا، ساهم يف العديد من اجملاالت 
 .3شهرة هو تصميم جهاز احلوسبة القابل للربجمةالعلمية املختلفة، ولكن يعترب إجنازه األكثر 

نتاج الصناعي الذي مت حول اإل 1832نشر اببيج كتاب " االقتصاد يف اآلالت و املصنوعات" يف عام 
لعمل يف اتقسيم  زاايقبوله بشكل جيد، وصف يف الكتاب ما يعرف ابسم"مبدأ اببيج" الذي أشار إىل م

لتمييز بني كل من امنها حاول  ،املفاهيمبتطوير جمموعه من  1830من  ابتداءقام اببيج  .املصانع
ع، ابلوقت الضائ الهتماما ورةوضر واملشكالت االدارية،  الصناعيةاملشكالت الفنية اليت تتعرض هلا املنظمة 

ركه الفرد مشا رورةضمهال، وتقليص اشكال اال اإلنسانيةالعالقات  دراسة ،الساعةالوقت ابستخدام  دراسة
 .البيع ساليبوالتسعري واارساء بعض اسس التسويق و  الرقابةتفعيل و  املنظمةح يف اراب

العلمية قد بدأت يف عهد فردريك اتيلور، حيث كان شارلز ابابج من  اإلدارةمن اخلطأ التأكيد أبن 
" الذي ضمنه والصناعات اآلالتاقتصاد كتابه الشهري "  1806 السباقني إىل هذا امليدان ووضع يف عام
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، التسويق، التمويل، اإلنتاجمتمثلة بـ: املبادئ العامة للتنظيم،  اإلداريةكل عام الوظائف الرئيسة للعملية بش
 .اإلنسانيةوالعالقات 

 :يف كتابه هذا على النقاط التالية جركز شارلز اباب
 ة جيبقليفة مستثل وظمي اإلداريوالعمل التنفيذي، حيث أن العمل  اإلداريجيب الفصل بني العمل  -

 وعة املشر لى إدار ع خالهلامن  قادراً وكفاايت حمددة يكون  ومؤهالت بقدارتعلى شاغلها أن يتمتع 
  .بنجاح االقتصادي

 .نتاجيةية اإلراً ألمهيته الكربى يف حتقيق الكفاابلعنصر البشري نظ االهتمامضرورة  -
تنسجم  نأيت جيب م والصروفة هلوالتعويضات امل واألجورضرورة إنصاف العاملني من انحية املعاملة  -

 .وجهودهم ومستوايت أدائهم
 :1وتتلخص النتائج اليت مت التوصل إليها يف كتابه مبا يلي

 ابإلنتاج،عن املشكلة الفنية املرتبطة  اإلداريةاملشكلة  اختالف. 1
ق وف السو بطة بظر سيما املرتالالواجب القيام جبمع املعلومات قبل إنشاء املشروع،  من. 2

 ،ومصادر املواد اخلام والصناعة واملنافسة
 ،اطاهتمدهم ونشايدة جهو ن املشاركة حتفزهم على ز أل، األرابحمن الواجب إشراك العاملني يف . 3
 ،القيام برقابة التكاليف ووضع أفضل السبل حلساهبا وتوزيعها. 4
 ألرابح،التايل ابو هبدف زايدة املبيعات اإلنتاج عن  واإلعالنبدراسة السوق  االهتمام. 5
  ،ضرورة أن يكون ربح الوحدة صغرية. 6
 ،سيما الوقت الضائعالبدراسة الوقت و  االهتمام. 7
 .وافرهاتاليت تظهر يف حال عدم  واملشكالت اإلنسانيةتوكيد أمهية العالقات . 8
عرض تي أنه مل إال ،ألمهيةاعلى جانب كبري من  اإلدارةت يف االدوا كان ابابج أول من أاثر موضوع  

 .اإلنتاجيةية  الكفاا لتحسنياليت جيب اتباعه اإلداريةواسع، ومل يوضح املبادئ والقواعد  هلا بشكل

  ((Henry Matcalf هنري ماتكالف. 2.1

تكالف املديرين املمارسني أبن يقوموا بتسجيل مذكراهتم اإلدارية حىت ميكن أن يستفيد اأوصى هنري م
ورأى أن اإلدارة فن وابلتايل جيب نشر التجارب اإلدارية الناجحة إلمكانية  منها أجيال اإلدارة املتعاقبة.
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على وسائل الرقابة على التكاليف واملواد على اعتبار أن تكلفة املواد قد  تكالفامتعميمها ، ركز هنرى 
 1دقيقاً  تصل إيل نصف التكلفة الكلية لإلنتاج وكذلك أوضح أنه البد من حتديد املسئوليات للعامل حتديداً 

 1880بني  ةاملدضابطا يف اجليش وعمل مديرا ملصنع العتاد احلرب ي خالل  تكالفامكان 
لتنظيم اباهتم  " حيثصةواخلا العامة املنشاةونشر كتابه حتت عنوان " كلفت املصنوعات واداره  1893و

تخدما وا د مسامللى ع والسيطرةحيث وضع نظام جديد حول التكاليف  املنظمةوحتقيق اهداف  والرقابة
تصميم هذا  قد مت  … هيز،واستمارات املخزون والطلبات الشراء وحتديد التكاليف تسليم والتج البطاقات

تحقيق اهداف ل لالزمةا تلفةخم ابألنشطةيف التسجيل الوقائع املتعلق ه  اإلدارةالنظام معتمدا على كفاءه 
 .املنظمة

م. 1841عام  الف يف، وكان ابن جوزيف ولوسي ميتكيف نيوبورت، نيو هامبشري تكالفامولد هنري 
ية ه يف نقابة احملامني يف الوالم ومت قبول1865درس القانون يف كلية احلقوق جبامعة ميشيغان، وخترج يف عام 

 ن الصحفلعديد ماومع ذلك، اختار أن يدخل جمال الصحافة بدال من القانون وحّرر  1866يف عام 
تزوج  م.1877  عاماملهنية، مبا يف ذلك اجلرانيت الشهري الذي أسسه يفواجملالت على مدى حياته 

 .م يف ليتلتون، نيو هامبشري1869ديسمرب  17ماري جاكسون يف  تكالفام
و هامبشري ون، ونيي يونياألدبية حترير مجهورية اجلبل األبيض، ومانشسرت ديل تكالفامومشلت مهنة 

ها. كما كتب ست، وغري ن بو ورك هريالد، ونيويورك اتميز، وبوسطابتريوت، كما كتب لعامل نيويورك، ونيوي
نيو هامبشري  خ واليةمؤر  وحرر عددًا من الكتب معظمها عن التاريخ املتعلق بـ نيو هامبشري، شغل منصب

معية يف عام ئيس اجلر نصب وكذلك مؤرخ جملتمع والية أبناء الثورة األمريكية، ابإلضافة إىل أنه شغل م
 .م1918

يف سياسة والية نيو هامبشري كدميقراطي، وشغل عدة مكاتب، وأصبح زعيماً يف حزب  تكالفام شارك
م، فضاًل عن عمله كمندوب للحزب، كما كان من مؤيدي حركة 1900الوالية وإدارة مؤمتر الوالية يف عام 

مدرسة حق املرأة يف التصويت. كما كان نشطًا يف الكنيسة الكونية، حيث شغل منصب املشرف على 
األحد، وانئب رئيس مؤمتر والية نيو هامبشري العاملية، وعضو يف جملس أمناءها، حصل على شهادة فخرية 

 .2م1913من كلية دارمتوث يف عام 
ان يعرف أحياان ابسم كعاماً.   90عن عمر يناهز  1932من االلتهاب الرئوي يف عام  تكالفامتويف 

دينية يف واملدنية وال لسياسيةات امت تكرميه من قبل العديد من املنظمنيو هامبشري "الرجل الكبري من العمر" و 
 الوالية عند وفاته.
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 ( (Henry Towneهنري اتون. 3.1
ريكية. بنسلفانيا األم م( يف مدينة فيالديلفيا بوالية1844أغسطس  28ولد اتون، هنري روبنسون )

 .م1924بر أكتو  14موته يف  م من كورا وايت. وخلده ابنه يف يوم1868مارس  12وتزوج يف 
ة راسة من السنعن الد صرافهتلقى تعليمه املبكر يف مدارس خاصة. وتسببت بداية احلرب األهلية يف ان
 . وهذه الشركةاحلديد عمالاألوىل يف جامعة بنسلفانيا ليعمل يف قسم التصميم يف شركة بوست ريشموند أل

ًقا مسئواًل عمل الحو ري. خان اتون، هنري مهندًسا ورجل هي إحدى الشركات العديدة اململوكة لوالده، وك
 .عن قسم الرتكيبات واآلليات اليت تصنع لصاحل احلكومة الفيدرالية

م إىل أورواب ودرس اهلندسة حتت إرشاد روبريت بريغز وهو مهندس أمريكي. 1866ذهب اتون يف عام 
احدة من التحقيقات اهلندسية العديدة اليت قام وأخذ أيًضا دورة خاصة يف الفيزايء يف السوربون بباريس. وو 

 .1هبا اتون وبريغز، كانت هناك واحدة تتعلق بتحويل الطاقة بواسطة السيور
م، عمل يف شركة الورش امليكانيكية لوليام سيلر. وبينما كان 1867وفور عودة اتون إىل فيالديلفيا يف عام 

يسعى للحصول على رأس مال وإدارة جتارة األقفال  يعمل هناك، عرفه والده على لينوس يل، والذي كان
اليت قام ابخرتاعها. ويف احلال لعب والد اتون دورًا كبريًا يف تشكيل شركة لصناعة أقفال يل، مع تعيني يل 
رئيًسا واتون مديرًا هلا. وكان ذلك عالمة ابرزة لبداية مسرية اتون املهنية كرجل صناعي. وأصبح رئيًسا للشركة 

تويف يل فجأة بعد ثالثة أشهر من بدء عمل الشركة. وأدار اتون يف عمر الرابعة والعشرين بنجاح عندما 
م متت إعادة تنظيم الشركة وأطلق عليها اسم شركة يل واتون الصناعية. ومل 1883عمل الشركة. ويف عام 

وأربعني منها رئيًسا  يكن اتون يدري أن التحاقه ابلشركة سيكرس فيه ستة ومخسني عاًما من عمره، مثانية
 .2م1924للشركة ومثاين سنوات رئيًسا جمللس اإلدارة، واليت انتهت مبوته يف عام 

دة. ويرجع لوالايت املتحانية يف ملعدكان لشركة يل واتون الصناعية أتثريًا واسًعا يف صناعة األقفال واألدوات ا
لدوار لية املسمار اآ. وألن لدواربنظام املسمار االنجاح الكبري لتاون حلقيقة أنه أدرك فائدة إنتاج قفل يل 

ألقفال كلها ف من اآبال تكون مثبتة على أسطوانة صغرية مفصولة عن ابقي القفل، فهذا أاتح صنع كميات
م قسًما 1867ام عيف  متشاهبة، ما عدا هذه االسطوانة ذات املسمار الدوار. وأضافت شركة يل واتون

 يفناعة الروافع صائد يف الر  كهرابئية والروافع وآالت االختبار. وأصبح اتونلصناعة القوالب والروافع ال
م. كما ابع يف 1894عام  و يفالوالايت املتحدة. وابع قسم الروافع لشركة براون للروافع بكليفالند أوهاي

 .م شركة آليات اختبار اميريي لشركة ويليام سيلر1878عام 
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 مسامهاته
ا كبريًا يف إقامة نظم سنة، لعب اتون دورً  48اتون الصناعية على مدى بوصفه رئيًسا لشركة يل و 

”. صاديتقاملهندس كا“ إدارية حديثة يف ورش الشركة. وأدت هذه التجارب إىل تقدمي حبثه الكالسيكي،
م. وأدخل اتون يف 1866وقدم البحث يف اجتماع للجمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني يف عام 

 .ةكة اليت أعطت زمخًا لتطوير اإلدارة كفرع دراسي منفصل عن اهلندسالبحث احلر 
 الفائدة ن مشاركة الأ، وقد أكد ”اكتسب املشاركة“م نشر حبث اتون الثاين بعنوان 1896ومت يف عام 

يد التكلفة دحتاقرتح اتون  تعترب حاًل مناسًبا ملشكلة العمال ذوي اإلنتاجية الكبرية. وبداًل عن ذلك،
معدل  ته يضمنضمن خطهلم وفًقا ألدائهم. و ” املكتسبات“اجية لكل وحدة عمل أو قسم وإرجاع واإلنت

 .نتاجيتهإ% من كل زايدة يف 50أجور اثبًتا لكل عامل، ابإلضافة إىل حصول العامل على 
ن أوجه االختالف يف عم، ابلكشف 1921يف عام ” نشوء اإلدارة الصناعية“وقام اتون يف حبثه الثالث 

ة ورات اإلدارة الصناعيدم، مشريًا بشكل خاص إىل تقدمي 1921م و1886اإلدارة العلميـة يف عــام  وضع
 .لعلميةاركة يف الكليات واجلامعات التقنية، وتقدير فردريك اتيلور بوصفه رائًدا يف احل

جالت التقنية. وإضافة إىل حبوث اتون اليت ذكرانها، فقد أسهم يف تقدمي العديد من املقاالت القصرية للم
 1م.1905” األقفال وصانعو األدوات املعدنية”م، و1883” معاهدات على الروافع“وهو مؤلف 

مهندس ميكانيكي امريكي ، دعا إىل االعرتاف بعلم اإلدارة وتطويره وقد الحظ أنه من الصعب وجود 
هو السبيل الوحيد  خربات ومهارات هندسية وإدارية معًا يف شخص واحد ، إال إن تكامل هذه اخلربات

 2لنجاح معظم املنشأت.
يف  العلميةث اعتمد الطرق حي 1870اعتبارا انعام  اإلدارةهو اول من استخدم اساليب املنهج يه يف 

 .الصناعية( املنشاة) املنظمةاداره 
 :3ومن اهم االسس اليت توىل صياغتها نذكر 

 .ليةالعم ربةواخل ذيةالتنفي القدرة من ذوي املنظمةتتم من قبل اعضاء  والرقابةالعمل  ةادار  -
ناقشه االسس وم عمليةالملعارف بتبادل اخلربات وا املنظمةيف  العاملة اإلداريةالقيام القطر  ضرورة  -

 والتسجيل والتحليل. املالحظة، وذلك عن طريق العلميةواملبادئ 
 املني.راد العالفل اللحصول على كفاءه   اداء علية من قب ابإلنتاجيةالعمل على ربط االجر  -
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 داء اإلنتاجيسني االحتيف  ثةاحلدي العلمية"اتون" االجواء املناسبة الستخدام االساليب  يتضح انمن هنا  
 .الصناعية املنشاةيف 

  (Frederick Taylor) فريدريك اتيلر. 4.1

املصنع  مكاان مهما يف اتريخ علم اإلدارة، إذ يعترب أول من أخضع العمل يف تيلورحيتل فردريك 
حياته العملية يف مصنع بيت حلم للفوالذ يف مدينة  رو للدراسة والبحث ومبنهجية علمية جتريبية. وبدأ تيل

مساعد مهندس إىل مهندس حيث  یبنسلفانيا يف الوالايت املتحدة األمريكية، وتدرج يف العمل من عامل إل
بعد أن تقاعد من العمل ألف كتااب عن حصل على شهادة ابهلندسة امليكانيكية عن طريق املراسلة. مث و 

تدين معدل اإلنتاجية،  رو . فقد الحظ تيل1911سنة  اإلدارة العلمية مبادئالتجارب اليت قام هبا مساه 
مة األدوات املستخدمة يف اإلنتاج، وعدم وجود نظام اثبت ومعروف لتغذية اآلالت على خطوط ئوعدم مال

 1 :اضيات ، قام بعدة جتارب منهااإلنتاج ، وللتأكد من صحة هذه االفرت 

 ملني ين معدل اإلنتاجية للعاوللتحقق من صحة االفرتاض بتد تيلور: قام جتربة رفع الكتل املعدنية
 مع اً كثر تناسبأ عمال عينيملناسبني وتخذ الضوء األخضر من إدارة املصنع، لالستغناء عن العمال غري اأب

صف نستخدام ت ابعدة مرا تضاعفتنتاجية ليكشف أهنا األعمال بد منهم، وبعد ذلك قام بقياس اال
ا، ليت يقومون هبعمال اني لألاهتمام اإلدارة ابختيار العاملني املناسب ضرورة یوقت العمل. وبذلك أكد عل

 .لميةعوعدم االعتماد على معدالت اإلنتاج املتعارف عليها واليت ال تقوم على أسس 

 دوات املستخدمة من قبل أيضا أن األ رو : الحظ تيلإلنتاجمالءمة األدوات املستخدمة اب جتربة
 م، يستعملوهنال أنفسهلعمااالعمال يف رفع الكتل املعدنية واخلامات املختلفة يف املصنع أدوات جيلبها 

 ل تلك األدواتن يستبدأرر ق لذلكاملختلف األعمال سواء أكانت اخلامات اليت يرفعوهنا ثقيلة أم خفيفة. و 
ية.  حجم اإلنتاجيف هائل تغري سب مع طبيعة املواد اليت يتعامل معها العمال مما أدى إىل حدوثأبدوات تتنا

اج والقيام  اإلنتمة يفوقد استخلص من ذلك ضرورة أن تتحمل اإلدارة مسئولية حتديد األدوات املستخد
 .بتدريب العمال على استعماهلا

 م يت خال عناصر اإلنتاجني مع اآلالت وإدأن تعامل العامل رو : الحظ تيلالتالجتربة تغذية ال
ب العمال ت وتدريآلالابطرق عشوائية ختتلف من عامل آلخر مما يستوجب تصميم نظام موحد للتعامل مع 

 .بشكل ملحوظ تاجعلى العمل وفقا لذلك. وقد أدى ذلك إىل زايدة اإلن
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سية األسا املبادئمن ضة، اإلدارة العلمي مبادئبنشر كتابه " تيلورضوء هذه التجارب قام  وعلى
 الواجب على املديرين العمل وفقا هلا وهي: 

بطرق  اجيةاإلنت ليد معدضرورة استبدال الطرق التقليدية يف العمل والقائمة على التخمني لتحد  -
 علمية تعتمد على الدراسة العلمية لكل خطوات العمل.

 اء األعمال.ألد اسبةاملن هم على الطرقضرورة أن تتحمل اإلدارة مسئولية اختيار العاملني وتدريب  -
 ضرورة تعاون اإلدارة والعاملني لتحقيق األهداف التنظيمية.  -
التخطيط  بعملية دارةضرورة توزيع املسئولية عن العمل بني اإلدارة والعاملني حبيث تقوم اإل -

 .ابلتنفيذواإلشراف، بينما يقوم العمال 
ابلنسبة   حينهاورة يفمن بساطة يف الوقت احلاضر ث وقد كانت هذه املبادىء على ما يبدو فيها

ل خطوة من كألداء   لىث، حيث أصبح من واجبه العمل على اكتشاف الطريقة امللوظيفة املدير أو املشرف
ساس أهم على فيز حت، ومن مث العاملني بدقة وعلى أساس الكفاءة، والعمل على اختيار خطوات العمل

 .لاإلجنازات اليت يقدموهنا للعم
ت تصوراال على اءاً بن واحلركةالوقت  دراسةيف  ةعلى اساليب علمي اإلدارة ةحرك كما اعتمدت

 .اتيلور وافرتاضات الفكرية
 :1ميكن حتديد اهم االفرتاضات اليت اعتمدها على النحو االيت 

 .اإلنتاجيةلعامل مبا يشبه االله ا -
 لالعتماد على مبدا تقسيم العمل والتخصص. -
 شراف.حتديد نطاق اال -
 اعتبار االجر املادي املدفوع دافع رئيسيا لتحسني كفاءه االداء. -
 تصرف االنسان برشد وعقالين. -
 والوقت واحلرك. دراسةاعتماد اسلوب  -
 مع حركات االله. ولتفاعلها والعضلية الفيزيولوجيةاهتمام ابحلركات  -

فكر الفلسفي وفق ال على يةالصناع ةاملنظميف تطوير  التايلورمن هنا يظهر بوضوح االجتاه الذي اعتمده  
 .اكآنذ اإلدارةاملثايل الذي انطلقت من حركه 

  (1868-1924)  (Franck Gilberth) فرانك جيلربت. 5.1
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ليل أفكار نظرية يف دراسة وحت (Lillian) عمل فرانك جلربت جنبا إىل جنب مع زوجته ليليان
از أمهية ل هلما يف إبر ود الفض، ويعيف دراسات احلركة والزمناإلدارة العلمية، وقد لفت انتباههما أمهية البحث 

 سيط اإلجراءاتك من تب ذلملا يف وقيمة هذه الدراسات اليت أطلق عليها فيما بعد بدراسات احلركة والزمن
 .الدقيقة العمل واستخدام املعايري

اليت متكن العامل من وكان اهلدف الذي يطمح إىل حتقيقه هو التوصل إىل الطرق واألساليب العلمية 
وأبقل تكلفة، وحول هذه الدراسات واملفاهيم قسم جلربت ممكن إجناز أكرب كمية ممكنة يف أقل زمن 

األعمال إىل أنشطة رئيسة تتابعية، وقسم األنشطة الرئيسة إىل أنشطة فرعية وهكذا استمر يف التقسيم حىت 
ابلعني اجملردة حيث مسى هذه احلركة أو احلركات  حركة ميكن مشاهدة زمن بدايتها وهنايتها وصل إىل أصغر

األدائها، وبعد أن استبعد جلربت  اريةي، واستطاع أن حيدد لكل ثريبلج زمنا مع(Therbleg) ابسم ثريبلج
عليها هبدف رفع  مالاحلركات الزائدة استطاع أن حيسب الزمن املعياري الالزم لكل نشاط، وقام بتدريب الع

للعامل، وقد طبق جلربت مفاهيمه يف احلركة والزمن على العمال الذين يعملون يف بناء الكفاية اإلنتاجية 
( حركة، وهكذا 4.5( حركة إىل )18الطوب حيث استطاع ختفيض احلركات الالزمة يف بناء الطوب من )

( عن 200يف الساعة أي بزايدة ) وبة( ط350( طوبة إىل )120ازدادت إنتاجية العامل من بناء )
 .1بقالسا

صغرية لعمل الورش او فرانك جلربت تطبيق مفاهيمه من خالل إعادة بناء وتصميم املصانع  وحاول
 د الالزمة علىن املواات موتنظيم توزيع اآلالت وخطوط اإلنتاج بداخلها، وكذلك توزيع العمال واإلمداد
اولت زوجته وح وت،امل همواقع العمل للعمال... اخل، ومل يستطع جلربت إجناز دراساته كافة حيث دامه

هذا  نجز الكثري يفتهنا مل ال أاستكمال مشواره يف دراسات احلركة والزمن وطبق ذلك على دور مدبرة املنزل إ
 (.2009اجملال، )عباس، 

 :2األتيةفرانك جيلربت اىل االسس  دراسةاستندت 
 يف االداء االنتاجي وتدريب العاملني عليها. الضروريةحتديد احلركات  -
 وتقليصها اىل احلد املعقول. األداءيط حركا ت تبس -
 استخدام العدد واالدوات للمساعدة يف االداء االنتاجي. -

يط اجراءات والتبس تدريبيف ال العلمية املنهجيةوقد توصل جيل برد من خالل احباثه اىل ضرورة اعتماد 
 من الراحة. ةواعطاء العامل فرت  ةالعمل تقليل التعب
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  ((Henry Gantt انتغهنري . 6.1
مل نت تستعما كاك.  والرقابةاقرتنت خرائط جانت ابمسه، وكانت تستخدم كوسائل يف التخطيط 

حيدد  ةلخريطل Xفقي ر االبني مراحل اجناز الزمن، لذلك فهي تشتمل على حمورين، احملو  العالقةلتحديد 
 …(. ،3، 2، 1 املرحلةجناز )حيدد مراحل اال Yواحملور العمودي …(  )االسابيع،  االايم،    الزمن 
           راحل لكل الفعاليات حسب امل (plannication/scheduling) ةمتثل جدول زمني ةاخلريط

 ةمثل خريط ةداملساع خلرائطمن ا ةوضع جرانت جمموع األساسية ةللخريط ابإلضافةهلا.  املقررةاو اخلطوات 
 .(Man record)العامل  ةريطخ Machine record اآلالتسجيل  ةخريط Layoutالرتتيب 

 والعالوة (Mission) املهمةاحلوافز، قد حدد  إطارربط االجر ابلعمل يف ي انتغكما اهتم   
)Prime(.1 

ابلكثري من نظرايته العلمية إال أنه اختلف معه يف نظرته اإلنسانية جتاه  لوريمع اتانت غاتفق كما 
ية على مستوى املصنع الصغري اال أنه كان أكثر عطفا على العمال العمال، فقد اهتم بزايدة الكفاية اإلنتاج

إذ  ،1901سنة (Task & Bonus)   وتفهما هلم، ونتيجة لتعاطفه هذا قدم فكرة، املهمة و العالوة
اعترب الوقت الالزم اإلمتام العمل على اساس ظروف العمل املعيارية وعلى أساس إجناز العمل أبحسن وجه 

ذلك اليوم، وأما إذا  ازهاجن ن العامل يتقاضى أجرة إضافية ألجره اليومي إذا أجنز العمل املقررممكن، وهلذا فإ
فشل يف إجنازه فهو يتقاضى أجره اليومي دون نقصان، أي ان غانت كان يعتقد أن نظام األجور جيب أن 

فرق بينه وبني اتيلور، كمية اإلنتاج اليت حققها، وهنا يكمن ال  من يقدم للعامل تعويضا عادال بغض النظر
حيث دعا اتيلور إىل دفع األجر تبعا لعدد القطع املنتجة أبجر حمدد للقطعة الواحدة إذا قل اإلنتاج عن 
مستوى معني، مث يرفع هذا السعر للقطع مجيعها إذا زاد اإلنتاج عن ذلك املستوى، أما غنت فريي دفع أجر 

ض النظر عن عدد القطع اليت يتمها وإذا زاد اإلنتاج عن اثبت يكفي لتوفري حياة كرمية للعامل بغ مييو 
تعويضا أكرب عن كل قطعة تزيد عن املستوى املطلوب، أي أن العامل  یاملستوى املطلوب فإن العامل يتقاض

.٪( من   50- 20بني ) حالذي ينتج أكثر من املعيار أيخذ احلد األدىن لألجر اليومي + عالوة ترتاو 
ية للرقابة على بيانرسومات ) ىل نظام األجور فقد ساهم غانت يف وضع خرائط خمتلفةإ وابإلضافة .األجر

 تـــــــــــــــــــــــــة غانــــــــــــــــاآلالت والعمال وانسياب العمل ولكن أبرز هذه اخلرائط ما أصبح يعرف ابسم خريط
(The Gantt Chart)  اط معني ويقارنه ابلزمن الفعلي وهي رسم بياين يوضح الزمن اتوقع إلجناز نش
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احتاجه العامل إلجناز ذلك اشاط، وخريطة غانت هذه كانت نقطة البداية لنشوء أداة رقابة حديثة  يالذ
 PERT(.1( تبري تعرف ابسم 

 اإلدارية التقسيمات  ةنظري .2
املادي  اءلألد األساسيةواملظاهر  املنظمةيف  الداخليةابلعمليات  اإلداريةالتقسيمات  ةاهتمت نظري
وقد ركزت على دراسة مستوايت اهليكل التنظيمي، حيث أن  .2للعمال الفيزيولوجيةللعمل ابجلوانب 

 الرئيسيةمن املبادئ االفرتاض األساسي الذي اعتمدته هو أن كفاءة املنظمة هي انعكاس لكفاءة املدير. 
 :3ةهلذه النظري

 للمنظمة الرئيسيةحتديد االهداف  -
 .املطلوبةلتحقيق االهداف  زمةالال األنشطةحتديث  -
 .ملةمتكاو اامل متاثله يف شكل تقسيمات متماثله  األنشطةالقيام بتجميع  -
 .فرادابأل اليت تناط احملددةجتزئه مهمات كل تقسيم اىل عدد من الوظائف  -

 م:من بينه، مبادئهافاهيما و مسامهوا يف تطوير  املدرسةعدد من الباحثني واملفكرين يف هذه وقد برز 

  1925-1841 ولهنري فاي
اىل اجياد  اإلداريةاجته من خالل دراسته وحتليله للعمليات هنري فايول مهندس فرنسياً،  نكا

، االقتصاديةاعماهلم يف حتقيق االهداف املدراء يف ها ييعتمد عل ةمرتكزات رئيسي مبثابةوقواعد تعد  ىءمباد
خلص فايول اىل وجود   لواقع الفعليات الفنية واإلدارية.من خالل الدراسات االستقرائية والتحليل امليداين

 :4ستة أنشطة أساسية يف اية منظمة هي
 او التصنيع. كاإلنتاج  الفنيةالنشاطات  -
 .واملبادلةكالبيع والشراء   التجاريةالنشاطات  -
 للحصول على رؤوس االموال واستخدامها. املاليةالنشاطات  -
 .للمنظمةاملايل لتحديد املركز  احملاسبيةالنشاطات  -
 والضمان مثل التامني. الوقائيةالنشاطات  -
 .لتنسيقواصدار االوامر وا والرقابةكالتخطيط والتنظيم   اإلداريةالنشاطات  -
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  1يف حتليل النشاط االداري ودوره حيث تناول فيه ما يلي: واضحةوقد بدل فايول يف كتابه شهودا  
 
 

 والتدريب اإلدارية النوعية. 1.2
: كتوفر لعاملنيابتعلقة ماىل وجود العديد من املتغريات  لإلدارةفايول من خالل دراسته نبه  دلق

اىل جانب  ألخالقيةالسمات يف الفهم والتعلم وحسن التصرف وا الفاعلية والقدرة واحلركةوالنشاط  الصحة
 .  (وقائيةلا، سبيةاحملا، املالية، الفنيةاالخرى بقدر معني ) اخلمسة ابألنشطةاالملام الشامل 

 اإلداريةاملبادئ . 2.2
 :2ال تتغري وهي ةواعتربها اثبت ادارايً  أً مبد (14) اربعة عشر صاغ فايول

ص الفردي يف  والتخص ماعاتويقصد هبذا املبدأ اإلداري تقسيم العمل على األفراد واجل: تقسيم العمل -
ل من العمل كلتقسيم  ل ااد، ويشمكل جزء من أجزاء العمل، مما يؤدي إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية لألفر 

 .اإلداري والفين

ت وإلزام القراراكرات و لسلطة هي احلق يف إصدار األوامر والتعليمات واملذ : واملسؤولية ةسلطال -
العملهم  رين واملهملنية املقصاسباملرؤوسني بتنفيذها، أما املسؤولية فهي مرتبطة وانبعة من السلطة، وتعين حم

 ملنتجني... اخل.ومكافأة املهتمني وا

ك هي حمددة لسلو فل هبا، ملعمو ي احرتام األفراد العاملني لألنظمة والقوانني اا: التدريب على النظام -
 ية.املرؤوسني والرؤساء، ويتم فرض عقوابت على من خيالف هذه القوانني االنضباط

ملباشر منعا ارئيسه  من غري يتلقى املرؤوس األوامر والتعليمات أالويعين ذلك : األوامراصدار  ةوحد -
أبن يتلقى  لذي مسحا رلو يلإلرابك واالزدواجية يف إصدار األوامر، وهنا نالحظ االختالف بني فكر ات

ألوامر لكل ا إصدار وحدد املبدأهذا  ولييف حني رفض فا ،رئيساملرؤوس التعليمات واألوامر من أكثر من 
 مرؤوس من الرئيس املباشر فقط.
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يمية حدة تنظواحد و ه جيب أن تشكل كل جمموعة من األنشطة ذات اهلدف الأي أن: التوجيه ةوحد -
إلداري لق ابلتنظيم اجيه يتعالتو  واحد، والفرق بني هذا املبدأ ومبدأ وحدة إصدار األمر أن وحدة رئيسيديرها 

 بينما يتعلق مبدأ وحدة إصدار األمر ابألفراد العاملني.

ة، فإذا العام صلحةويقصد بذلك وضع األولوية للم :العامة للمصلحة الشخصية املصلحةخضوع  -
 .ماعة واملنشأةامة للجة العاألخذ ابملصلح تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة اجلماعة أو املنشأة فال بد من

ؤهالته دراته ومعلى أجر عادل يتناسب مع ق جيب أن حيصل العامل: االفرادوتعويض  ةأمكاف -
ية لزايدة افزة قو حشكل ر مهم للغاية لكي يتحقق الرضا للعامل ويومستوايت املعيشة السائدة، وهو أم

 إنتاجيته ابلنوع والكم املطلوبني.

ض السلطة على ي وتفويلنهائاخبصوص هذا املبدأ هو أن حيتفظ املدير ابلقرار  وليإن رأي فا: املركزية -
من مهام  لب منهما يطاملرؤوسني ابلقدر الذي يتناسب مع مهامهم وواجباهتم ولتساعدهم على تنفيذ م

 استثنائية.

 سلسل التأي احرتام التسلسل التنظيمي واملستوايت اإلدارية. ويتألف عادةً : اهلرمي)التدرج( التسلسل  -
اهلرمي داخل أية منظمة من سلطة فردية/مجعية أبعلى التدرج يليها مستوايت متتالية من السلطة. وهذا هو 

تنظيمات هرمية ذات و النمط السائد يف املنظمات الكبرية؛ فمعظم املؤسسات التجارية، واحلكومات، 
التنظيمية اهلرمية يتواصلون بشكل رئيسي مستوايت خمتلفة من اإلدارة أو القوة أو السلطة. وأعضاء اهلياكل 

مع رئيسهم املباشر من جانب ومرؤوسيهم املباشرين من جانب آخر. ومن مزااي هيكلة املنظمات على هذا 
النحو أن التدرج اهلرمي ميكن أن يقلل من تكلفة االتصاالت عن طريق احلد من تدفق املعلومات. لكن ذلك 

 1يـَُعد أيًضا أحد عيوبه األساسية.

 بييؤكد هنري فايول على ضرورة وضع ترت: وتنسيق االشخاص واالشياء( )تركيبتركيب والنظام  -
  2مالئم لألشياء األدوات واآلالت... اخل(، ولألفراد العاملني، فالرتتيب نوعان:

االستدالل  ىت يسهلحبتة مادي يشمل وضع األجهزة واملواد واآلالت يف أماكن معروفة واث بياألول: ترت
 .يها فوراعل

 لعمل.اه يف موظف مكان اثبت ومعروف لزمالئ كلاجتماعي ويشمل أن يكون ل بيوالثاين: ترت
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 ء املرؤوسني،سبوا والأن يك أي على املديرين والرؤساء اإلداريني ومشريف العمل: واملساواةاالنصاف  -
 هم.قيق الرضا عندرطا لتحش تربوعدم حتيز املديرين والرؤساء عند التعامل معهم، فاملساواة يف املعاملة تع

إلنتاجية ألفراد ذوي اة على احملافظاهبذا املبدا أن على املنشأة  وليويقصد فا: التباين االفراد يف العمل -
 العالية وتوفري االستقرار الوظيفي هلم.

 املبادرات  وتقدميجيايبإن على املدير أن يشجع مرؤوسيه على التفكري اإل: او املبادأة املبادرة -
رات شة هذه املبادين مناقدير االقرتاحات اليت ميكن أن تساهم يف تطوير العمل وحل املشكالت، وإن على املو 

 واألفكار مع املرؤوسني.

ىل اهم، كما دعا ع رؤسائماملني دعا فايول اىل التعاون بني العاملني أنفسهم، وتعاون الع: روح التعاون -
 اون قوة للتنظيم واملنظمة.العمل اجلماعي وتنمية روح الفريق ففي التع

ملنظمة مهما  داخل ا لفردتعترب هذه املبادئ عند فايول املرتكز األساسي ملدرسته، يف إطار عمل ا
: ئف وهيمس وظاومن انحية أخرى، فقد حدد فايول وظائف املدير خب كانت طبيعتها او نشاطها.

 التخطيط، والتنظيم، وإصدار األوامر، والتنسيق، والرقابة. 

 :1جمموعات، وهي ستةصنف أنشطة املنظمة إىل  وليا أن فاكم

 أنشطة فنية )إنتاج وتصنيع(.  -

  .اء واملبادلة(أنشطة جتارية )البيع والشر  -

 مني رأس املال واستخدام األموال(. أنشطة مالية )أت -

 التكاليف، واإلحصاءات(. أنشطة حماسبية )تقدير -

 متلكات واألشخاص(. أنشطة الضمان والوقاية )مجاعة امل -

 (.طيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابةأنشطة إدارية )خت -

لت األفكار واملفاهيم اليت قدمها فايول ثالثة جوانب ثورية يف غاية األمهية يف تطوير اإلدارة، مثّ  وقد
 1:وهي
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 .دارةملية اإلفهوم أن اإلدارة هي معرفة منفصلة وتصلح جلميع أنواع العمل اجلماعي، عام -

 ية شاملة يف اإلدارة ميكن تطبيقها يف مجيع اجملاالت.اول نظر  -

 م وتطوير مناهج اإلدارة يف الكليات واجلماعات.مفهوم تعلي -

 :اإلداريةالعناصر . 3.2
 2على النحو التايل: اإلداريةالعناصر  لحدد فايو  

 :يتضمن و الهداف ق ايلتحق الالزمةحمدد من خالهلا املراحل والوسائل  ةيعين وضع خط التخطيط
ملدير ايقوم  لتنفيذ.على ا قادرهو التخطيط امكانيه التهيؤ للمستقبل واالستمرار يف العمل وثقه اساليب مرنه 
ن ا تتضمهنويتأكد من أ هبا، بدراسة خمتلف التغريات املستقبلية املتوقعة، مث يضع اخلطة الالزمة للعمل

ات أمهيته، اجتاهلعمل و ابيعة طاخلطة على: موارد املنظمة،  الوحدة، االستمرارية املرونة والدقة. وتعتمد
 املستقبل.

 :ةشريوقوى ب رأمسالو  مواردلعملها من  املنظمةهو العمل على هتيئه كل ما حتتاجه  التنظيم 
ملية بناء  عر هي عىن آخ. مباملنظمةعالقات انسانيه تستوعي اهداف  إلقامه الكفيلةواستخدام الوسائل 

فقا للخطة و هداف يق األشري ومادي، يراعي فيه املدير صالحية األفراد واملعدات لتحقب ،كيان مزدوج
 املوضوعة.

 أكد كما   إلبقاء على األفراد يف نشاط دائم لتنفيذ وظيفة التنظيم وذلك ابإلشراف الفعال.ا: القيادة
 :3للقائد االداري وهي واملوضوعية الذاتيةتوافر بعض السمات  ضرورةلى ع فايول

 ابلعاملني معه. ةواسع ةرفمع -
 على استيعاب العناصر غري الكفء. ةقدر  -
 للمرؤوسني. ةاحلسن القدرة -
 وعالقتها مع العاملني. اإلدارةاالملام بكل شؤون  -
 .ألعماله املستمرة املراجعة -
 دون اجلزئيات يف مراجعه االداء. العامةاالعتماد على خطوط  -
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 مع مساعديه. الدوريةاالجتماعات  ةاقام -
 .للمنظمةصيغ مثلى للتفاعل وتوحيد اجلهود وخلق الوالء  إلجيادعي الس -

 :س رئيس ظره اساجهه نو ، يف التنسيق من اإلدارية التنسيق اجلهود امهية لاوضح فايو  التنسيق
والتنظيم  لتخطيطاريه كاالتنسيق مع الوظائف اال د وظيفةعلى الرغم من تداخل  املنظمةلتحقيق جناح 

ها وحتقيق ري عملة قصد تيسحتقيق االنسجام بني أوجه النشاط يف املنظمهي عىن آخر مباألوامر. واصدار 
سامها الدور رة وأقل إداجناحها، ويتحقق ذلك من خالل انسجام إدارات املشروع مع بعضها، وأن تعرف ك

 ل.األحواو لظروف تلف ااملنوط هبا ومساعدة غريها من اإلدارات، وضرورة تناسق جدول األعمال مع خم

 حنرافاتاال بيعةطق من حتق املوضوعة اخلطةاالداء املتحقق ومقارنته مع  ةتعين متابع: الرقابة 
ي هو  .ضوعةاملو ط بعا للخطتمنها، لغرض حتقيق االهداف  للوقاية الكفيلةاالجراءات  اختاد مث، احلاصلة
ليت ترمي إىل ة، و الصادر ا قد مت إجنازه، وفقا للخطة املوضوعة و األوامر ءشيالتأكد من أن كل ايضًا 

كل ما   لرقابةاتشمل و اكتشاف مواطن الضعف كي تتمكن املنظمة من تعديلها وعدم تكرارها مستقبال، 
 ابملنظمة من أفراد و مواد و أعمال.

 James Mooneyجيمس موين  .1
ارها حتتوي التنسيق، ابعتب لوظيفة استثنائيةفقد كرس جهودا  اإلداريةيعد موين من رواد مدرسه الوظائف  

يف  املسامهةمن اهم النشاطات  اجلماعيةبنظره.  وقد اعتربه الرتتيب املنظم للجهود  اإلداريةعلى مجيع املبادئ 
يف نظره   األساسيةحتقيق االهداف. كما انه دعا لنفس االفكار اليت طرحها اتيلر، مع تركيزه على املبادئ 

 القوةاو  السلطة إبجيادعلى اقرتان مهمه التنسيق  د أكدولقكالتنسيق والتدرج الوظيفي والتخصص املهين. 
 1على توجيه االفراد العاملني لتحقيق االهداف. القادرة

  Lyndall Urwick ليندول ارويك .2
 اإلدارة. فقد عمل ضابطا يف اجليش الربيطاين ومستشارا وابحثا يف اإلدارةيعترب اورويك من احملدثني يف علم 

و التنظيم، مؤكدا  والقيادةاكد فيه على جوانب االنضباط  اإلدارة" حيث" عناصر مت نشر كتابه املرسوم 
يف اداء وظيفه التنظيم. وقد اسهمت كتاابته  واحملددة الواضحةانتهاج االسس  ضرورةبشكل واضح على 

ن الوظائف وخاصه يف جمال التنبؤ والتنسيق ابعتبارمها م اإلدارةلعلم  األساسيةبشكل كبري يف تطوير املبادئ 
 2.املطلوبةلتحقيق االهداف  األساسية
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 Luther Gulickلوثر كوليك  .3
 :1أييتاليت اندى هبا كليك كما  األساسيةميكن اجياز املبادئ 

 اعلى. واالعتماد على الفرد الواحد كرئيس املنظمةيف  القياديةتقليص العناصر  -
 افها.بشكل يسهم يف حتقيق اهد املنظمةتكييف اهليكل التنظيمي يف  -
 ظيفي(.ص الو والتخص املتماثلةيف تقسيم العمل )جتميع الوظائف  العلميةاعتماد االسس  -
 .واملسؤولية( الصالحية) السلطةتكافؤ  -
تثناء ة ابالساعتماد اسلوب االدار  التفويض السلطات او الصالحيات و العمل على ضرورة -

Management by exception. 
 رض تقدمي املعلومات والبياانت.اعتماد املستشارين واملساعدين لغ -
ر، وعدم جواز حبدود مخسه او سته على اكثر تقدي Span of controlحتديد نطاق االشراف  -

 زايدته اىل اكثر من ذلك تعزيزا لرقابه الرئيس على املرؤوسني.

 Oliver Sheldon أوليفر شيلدون .4
.  فقد 1933عام  املنشورة" اإلدارةلسفه يف كتابه " ف اإلداريةجهدا كبريا لبلوره املفاهيم  دونليبدل ش

املنظمة وحتديد  حبركة املتعلقةمن خالل حتديد االهداف، وبناء االسس  متكاملةاستهدف بناء نظريه اداريه 
. وترتكز االفكار اليت اراد تطويرها شيلدون على اقرار اإلداريةعلى العمليات  للرقابة األساسيةاملبادئ 
 واجلماعية الفرديةلتنسيق اجلهود واالمال  اإلداريةوتنسيق اعماهلا واستخدام الوسائل  للمنظمة العامة السياسة
 2فاعلة. أبشكال

 1947-1863 هنري فورد .5

على الرغم من أن فورد مل خيرتع السيارة أو نظام  .يعترب فورد هو مؤسس شركة فورد لصناعة السيارات
من األمريكيني من الطبقة الوسطى اقتناءها. بذلك،  التجميع، لكنه طّور وصنع أول سيارة استطاع العديد

حّول فورد السيارة من حتفة ابهظة الثمن إىل وسيلة نقل عملية من شأهنا أن تؤثر أتثريًا عميًقا على املشهد 
قرتن مع « الفوردية»العام يف القرن العشرين. يُنسب إليه مبدأ 

ُ
الذي يعين اإلنتاج الضخم للسلع الرخيصة امل

املرتفعة للعمال. كان لدى فورد رؤية عاملية أبن محاية املستهلك هي املفتاح للسالم. نتج عن التزامه  األجور
الشديد خبفض التكاليف بشكل ممنهج العديد من االبتكارات التقنية والتجارية، مبا فيها نظام حق االمتياز 
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يف املدن الكربى يف ست قاراٍت. الذي وضع وكاالت بيع ابلتجزئة على امتداد معظم أمريكا الشمالية و 
 1 «أي مشرت إبمكانه اقتناء السيارة ابللون الذي يريده، طاملا كان اللون أسود.» مقولته الشهرية:

اسهاما متميزا لتكملة عمل اتيلور. وميكن اختصار هذا اإلسهام يف النقاط الثالث  كما قدم فورد
 : 2التالية

ال بد  االً لسلة فعم الساملستوى االقتصادي( حىت يكون نظا اإلنتاج )على (نني )توحيد النمطتق. 1
 القتصادية ورات االوف من وضع أهداف متماثلة ذات منط واحد مما يسهل عملية اإلنتاج الضخم وحتقيق

 . سلسلة التجميع )على املستوى التقين(: 2
  ليا روتينياً آعندما جيزأ العمل يصبح أداؤه . 
 العمل. د وتريةإهنا اآللة اليت حتد. اليهالشيء هو الذي أييت ف ،العامل املتخصص ال يتحرك 

 (على املستوى االجتماعي). سياسة لألجور املرتفعة 3 
  .زايدة اإلنتاجية: فوائد اإلنتاجية، ال جتزئة أخرى، ارتفاع األجور 
 الوفري. يصبح االستهالك الضخم )اجلماهريي( ممكنا الستيعاب اإلنتاج 

 Mary Parker Follett  (1868-1933) ماري ابركر فوليت .6

أن املنظمات ميكن أن تنظر من منظور سلوك الفرد  العرتافكانت إحدى الكتاب األوائل 
واجملموعة، حتولت لكتابة خالل الوقت الذي سيطرت عليه اإلدارة العلمية، فوليت كانت فيلسوفة اجتماعية 

كانت واضحة للسلوك التنظيمي، ومن أهم اليت اقرتحت أن أفكار معظم الناس موجهة وجهات نظرها  
 :3مبادئها يف السلوك التنظيمي ما يلي

 .ةالفردي من علم رأت فوليت أبن املنظمات جيب أن تكون مستندة على أخالق اجملموعة بدال -1
ا إىل أنفسهم  ينظرو  نأالعمال جيب كان املدراء للعمل يالئمون وينسقون جهود اجملموعة حيث املدراء و   -2

 .كاء وكجزء من جمموعة مشرتكةكشر 
 .عتبا قيادة األ وقعهم يفمل رمسيةجيب على املدراء أن يعتمدوا أكثر على خربهتم ومعرفتهم من سلطتهم ال  -3
 لطة اليوم. وس لقوةقيادة وامعظم أفكار فوليت اإلنسانية أثرت على طريقة نظريتها إىل احلافز وال - 4
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ألفكار رواد املدرسة الكالسيكية وأفكار رواد املدرسة  ماري فوليت من خالل دراساهتا حاولت
السلوكية التوفيق بني االجتاهني )املدرستني(، حيث عربت عن اعتقادها أبن استخدام األساليب العلمية 
اجملردة يف اإلدارة ال يكفي لزايدة إنتاجية األفراد، وأن احلافز املادي وحده ال يكفي لتوليد الرغبة يف العمل 

ة اإلنتاجية، فقد ركزت فيوليت على اثر اجلماعة على الفرد ودعت إىل املشاركة يف السلطة والتعاون وزايد
والتنسيق بني األفراد العاملني يف املنظمة، وقالت إنه يف الوقت نفسه ميكن زايدة اإلنتاجية إذا طبقت مبادئ 

ري ظروف عمل مناسبة، وهكذا إذا متكنت احلافز املعنوي، إىل جانب توف لعاملالعالقات اإلنسانية، ووفران ل
املنشاة من دمج مبادئ نظرية اإلدارة العلمية مع مبادئ رواد نظرية العالقات اإلنسانية، فإن الرضا سيتحقق 

   1.عند العمال وابلتايل ترتفع معنوايهتم وتزيد إنتاجيتهم، وينخفض معدل دوران العمل

 :اإلداريةات التقسيم للمدرسةاملبادئ واملفاهيم  ةخالص
 :2ابآليت اإلداريةتقسيمات  ةاليت جاءت هبا مدرس األساسيةميكن حتديد اهم املبادئ واملفاهيم 

 ن املستوايت م لنازلةااالوامر و  واملسؤولية الصالحية امهيةعلى  املبدأهذا  أكد اهلرمي:التدرج  أمبد
 هذه بواسطةسهم  ومرؤو رفنيال بني املشالعليا للدنيا منهم بشكل عمودي، حيث يتم تنظيم االتص التنظيمية

االوامر  ةامهييمي، وعلى ى التنظملستو االتصال بني املدراء التنفيذيني بنفس ا امهيةاالوامر. وقد اشار فاين اىل 
 واجناز املهمات. املطلوبةودورها يف عمليات االتصال  النازلة
  ات لتنفيذ املهم لالزمةاد اريه اال ألوامرلتلقي املرؤوس  املبدأجيوز حسب هذا  : الاالوامرمبدا وحده

وجه واالوامر امل القرار ختاذامصادر  كثرةاال من رئيس واحد، وذلك لغرض معاجله ظاهره الصراع اليت تسببها  
 .املرؤوسنياىل 
  اإلداريةتوايت عض املسبت اىل : املقصود هبا ختويل صالحيات اصدار القراراابالستثناء اإلدارة أمبد 

قواعد عمل  ةغمتت صياو ليه، ملمارسه العمل االداري يف االمور اليت تولدت وتكونت عنها خربات عمالدنيا 
 .ابشأهنذ القرار ند اختايا عحمدده هلا مما جعل العمل اليومي رتيبا )روتينا( ال يتطلب جهدا فكراي وعمل

 االشراف  الواحد سلرئيالذين يستطيع ا املرؤوسني: ميثل نطاق االشراف عدد مبدا نطاق االشراف
ظيمي واهليكل التن ل لنطاقالمثعليهم، قد مت حتديد العدد االقسى خبمسه او سته افراد. ويؤدي حتقيق احلد ا

 والعالقات بني الرؤساء ومرؤوسهم.
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 دت درجة ما ازدااد كلتزد التنظيمية الكفاءةيشري مبدا التخصص اال ان  التخصص الوظيفي: أمبد
بتحقيق  قةاملتعل الياتالضروري القيام بتحديد املسبق جلميع االعمال والفعالتخصص الوظيفي حيث من 

 ا.ت االدىن منهاملستوايو  يذيةالتنفاملستوايت العليا،  اهلدف، وجتميعها يف تقسيمات وظيفيه. ويشمل املبدأ
قدم شاري الذي يستبني اال تمييزال ضرورةعلى  املبدأمبدا التمييز بني التنفيذيني واالستشاريني: يؤكد هذا  

ك حق اصدار يت متتلال ذيةالتنفياالطر  ةجهو لتطوير االداء، من  الكفيلةوالنصح والتوصيات واملقرتحات 
 .املنظمةاالوامر للمرؤوسني يف 

 
 

 Max Weberالتنظيم البريوقراطي ملاكس فيرب  .3

ية إىل أهنا استخدمت يرجع شيوع البريوقراطية إىل قرنني أو أكثر من الزمن. إذ تشري الواثئق التارخي
من قبل الفيلسوف الفرنسي البارون دي جرمي ليصف هبا النظام احلكومي الفرنسي. وقد  1764عام 

أدخلت يف قاموس األكادميية الفرنسية لتعين القوة والنفوذ الذي يتمتع به قادة ورؤساء احلكومات واهليئات 
وسوعات األخرى. أما ظهورها الفعلي التطبيقي فقدمي التنفيذية يف الدولة. ومنه انتقلت إىل القواميس وامل
 1.جدا ألهنا تقرتن ابلنظم احلاكمة يف احلضارات القدمية

رة الفكر يف بلو  امهواسمع أن العديد من الفالسفة وعلماء السياسة وعلماء االجتماع هم الذين 
ت وروبر  وموسکا لم مارکسا هندهالتنظيمي والسياسي للدولة إال أن الذين كتبوا عن البريوقراطية ووقفوا ع

يل.  لدراسة والتحلاطية ابوقر مشيلز. وقد جاءت نظرية ماكس فيرب تتوجيا للجهود الفكرية اليت تناولت البري 
ن وظفني واألعوايجل امله ق عدّ يف مقدمة الفالسفة املنظرين للبريوقراطية. ففي كتابه فلسفة احلهيجل يت أي

م م، وإن توجهاهتار احلكاستقر و أداة عقالنية وضرورية الستمرار  أبهنمهامه الذين يساعدون امللك يف أداء م
الذي يربط  كاجلسرد  تعة وميوهلم تعكس عقائدية الطبقة احلاكمة اليت ختدمها، وكذلك فإن البريوقراطي

 .القاعدة ابلقمة
قدمة على تصبح بديلة أو مت ة البريوقراطينيابن مصلحة احلكام ومصاحل اعتربأما كارل مارکس ف

مصلحة الدولة واجملتمع. وان مواقفهم السلطوية ستجعلهم قادرين على استغالل نفوذهم وتثبيت امتيازاهتم، 
ة، وهم بذلك خيدمون أنفسهم والسلطة طوابلتايل تدفعهم إىل معاداة التغيري أو الثورة على النظام والسل

شأهنا شأن أي طبقة اترخيية متر ابلضرورة مبرحلتني: احلاكمة ويعيقون الدميقراطية". فالبريوقراطية عند مارکس 
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فيها طابعها احملافظ الرجعي  كديتأى اإلنتاج، ومرحلة و مرحلة يربز فيها طابعها التقدمي الثوري الدافع لق
حني يصبح وجودها عقبة أمام تطور القوى املنتجة، ويتم ذلك حني تستجمع البريوقراطية من املكاسب 

 1حتتاجه أو تستطيع احتواءه فتصبح منتفعة ومستغلة لغريها.واملغامن أكثر مما 
 البريوقراطية تعريف

ن مم معقد يضم عددا يف كتابه "علم السياسة ابهنا نظا 1895عرف موسکا البريوقراطية عام  .
طية. فالدولة بريوقراوال املوظفني احلكوميني. وكان موسکا قد فرق بني نوعني من احلكومات: اإلقطاعية

 .وقراطية هي اليت تتميز ابلتخصص وابملركزيةالبري 
قلية ي يضم أالذ شيوليكار يف كتابه األحزاب السياسية ابهنا التنظيم األ 1911وعرفها ميشيلز عام 

 .حتكم واغلبية ختضع لألقلية
عند فيرب على تقسيم العمل على اساس ختصص الوظيفي وحتديد املهام  البريوقراطيةيرتكز مفهوم 

. وقد حدد ماكس فيرب التنظيم اإلداريةيف مجيع العمليات  الرمسية، واعتماد مبدا للسلطةواضح ووجود هرم 
 :2البريوقراطي وفق اخلصائص معينه وهي

 العمل والتخصصات متقسي .1.3
 يفلتعيني ظيفي وامن التخصص الو  عاليةعلى درجه  الروتيينالعمل والتخصصات يقوم التنظيم 

 .الكفاءةرات الوظائف يتم طبقا الختبا

 التسلسل الرائسي. 2.3
ظهر حدود ، كما تةللسلط وهذا البناء يتضمن سلسله حتدد التوزيع الرمسي للسلطةوجود بناء هرمي 

عل ي يعلوه مما جيتوى الذاملس لكل مركز موجود عده مستوايت ادارية متفاوتة يتبع كل منها املمنوحة السلطة
 ه كلما اجتهنا اىل االعلى.التنظيم االداري على شكل هرم مستوايت

 والتقنني االجراءات الرمسية .3.3
العمل  ألداءكل فرد يف التنظيم البريوقراطي يشغل مركزا معينا حمددا سلفا، مع وجود معايري حمدده 

بني االفراد  عالقةوالتمسك هبا. العالقات داخل التنظيم تكون عالقات بني املراكز وليس  لألفرادالبد 
وهبذا ينتفي الطابع الشخصي للعالقات. من صفات النظام البريوقراطي ايضا توحيد  ذه املراكز،الشاغلني هل

االجناز ومتاثل  ةالختاذ القرارات، مما يضمن سرع كأساستقنني االجراءات حبيث يتم رجوع املوظفني اليها  
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 املؤسسةءات العمل يف احلاالت املتماثلة. كما ان مجيع عمليات قواعد واجرا بشأنالقرارات اليت تتخذ 
 .ةالبريوقراطية توضع يف شكل رمسي مكتوب وينطبق ذلك على مجيع التصرفات داخل مؤسس

 يف اختاذ القرارات:   ةالالشخصي .4.3
 سألسليس و  ةضوعيسس مو أاىل  قراطيونريو بان تستند القرارات اليت يتخذها ال الشخصيةتعين 

 ن خدماهتا.م املزاجيةوعدم  العدالة، مما يضمن ةشخصي

 : اجلدارةعلى اساس  والرتقيةالتعيني .5.3
ليس و  التأهيلو  فاءةالكان حتتكم قرارات تعيني وترقيه موظفني االعتبارات  املبدأيقتدي هذا 

لى عيكون  طيةوقراات البري تنظيم، مما يكفل االداء املمتاز والشغل الوظائف يف الاملوضوعيةاالعتبارات غري 
 النتخاب.اساس التعيني وليس ا

 : مهنه دائمه اإلدارةاعتبار .6.3
 ع بينهما وبنيوز اجلمال جيله و  ةرئيسي ةاليت يشعلها املوظف يف تنظيم البيوت متثل مهن الوظيفةان 

ن شان ذلك وم وايةهوليس  والتدريب املستمر للتأهيلابعتبارها مهنه حتتاج  لإلدارةمهمه اخرى. وينظر 
 كاليف.اجليدة وأبقل الت ابلنوعية مطلوبةمن االداء حتسني مهارات العاملني مما يض

 الوظيفية ةملوظف واحليا الشخصية احلياةالفصل بني .7.3
ملوظف وفق اقوم به رمسي ي كدور  الوظيفةعدم اخللط بني  ضرورةعلى  البريوقراطييؤكد النظام البيئي 

 اهلا.يف استعم احلريةللموظف الذي له  الشخصيةالقوانني لتعليمات وبني املمتلكات 
 . التدوين الكتايب8.3

 ملنظمةاصة ابات اخلاصدار األوامر والكتاابت يكون بشكل كتايب واالحتفاظ ابألوراق واملستند
جهاز  ضي وجوديقت ضروري. القواعد واإلجراءات والتعليمات الرمسية مجيعها عامة ومستقرة، وهذا

ل مرتب مات بشكعلو مبهمة حفظ األوراق وامل متخصص للمكتب الرمسي وديوان وملفات وموظفني يقومون
 يساعد على استخراجها وقت احلاجة اليها.

  . السرية9.3
جيب مراعاة السرية و االلتزام هبا يف أعمال املنظمة وتتفاوت أمهية هذا العنصر بتفاوت طبيعة 

م املنظمة الواحدة يف املنظمة فتبلغ اقصى درجاهتا يف املنظمة العسكرية و أجهزة االمن، كما تتفاوت أقسا
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مدى وجوب احملافظة على االنغالق و السرية فيها، فأقل درجات االنغالق و السرية تبدو واضحة يف قسم 
  1العالقات العامة يف املنظمة.

 عدوني املوظفني يبيف ايد ركزةماختاذ القرارات  ةويف التنظيم البريوقراطي الذي اقرتحه فيرب جند ان سلط
نع وم واحملسوبية التحيز  منعيف هذا التنظيم اىل املركزيةلى ميدان العمل احلقيقي، وهتدف حبكم مناصبهم ع

ويتم  .ا متخصصكامال  تدريبا البريوقراطيةوتتطلب وتتطلب  الشخصيةالرؤساء من التصرف وفق اهوائهم 
ي اىل ظيم البريوقراطتن يف وظفنياو االجناز اقرتاح من رؤسائهم، كما خيدع امل لألقدميةاملوظفني وفقا  ةترقي

 التقاعد. ةمن منح االستفادةمع  اً اثبت اً اجر  ايتقاضو و  الصارمةقواعد 
الكاريزمية،  الشرعية: للشرعيةانواع  ثالثةوحدد  السلطةهي اليت متكن  الشرعيةتوصل فيرب اىل ان 

 2.القانونية الشرعيةالتقليدية،  الشرعية
 
 

 السلطة والشرعية 
يدي املوظفني ازة يف كت مّر اختاذ القرارا ةجند ان سلط فيرباطي الذي اقرتحه ويف التنظيم البريوقر 

رؤساء ومنع ال سوبيةواحملحيز ع التيف هذا التنظيم اىل من املركزيةمناصبهم على ميدان العمل احلقيقي، وهتدف و 
وظفني وفقا ملا ويتم ترقيه تدريبا كامال متخصصا، البريوقراطيةوتتطلب  الشخصيةمن التصرف وفق اهوائهم 

 الصارمةقواعد  اطي اىلوقر او االجناز اقرتاح من رؤسائهم، كما خيدع املوظفني يف تنظيم البري  لألقدمية
 من منحه التقاعد. االستفادةاثبت مع  ويتقاضوا اجر

 ةالشرعيالكاريزمية،  الشرعية: للشرعيةانواع  ثالثةوحدد  السلطةهي اليت متكن  الشرعيةاىل ان  فيربتوصل 
 3.القانونية الشرعيةالتقليدية، 

 ت والصفا خلصائصامستمده من  الشرعيةشرعيتها،  للسلطةهي اليت تعطى  :الكاريزمية الشرعية
 .الشخصية

 دات.االعتقاعراف و واال السائدة الثقافةابلتقليد، حسب  الشرعيةتكتسب  التقليدية: الشرعية 
 ابلشرعية يها فيربهنا يسم الشرعيةهي منبع  نونيةالقا والصفةمن القانون  أتيت :القانونية الشرعية 

 تقوم على عالقات وقواعد عقالنية عكس السابقني. ألهنا، العقالنية
 :1السلطةانواع من  3استنبط فيرب 
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 مستقرة غري لطةالسهي  إذاابلشخص وتذهب بذهاب صاحبها  مرتبطةوهي  :الكاريزمية السلطة 
 . لسلطةامن  يرفض هذا النوع فيربغري مستقله و وال ميكن ان تقوم املنظمات على سلطه

 ح ال تصل السلطة ه فهذه. وعلي: ال تقوم على منطق عقلي التقاليد تتطور وغري اثبتهالتقليدية السلطة
 يرفضها. فيرب للمنظمات و

 ليت تصلح هي ا لطةالسذه ه تقوم على منطق عقلي تستند اىل قانون، :(العقلية) القانونية السلطة
 ات ويفضلها فيرب.للمنظم

  عند املدرسة البريوقراطية ةخصائص املنظم .1
 .بريوقراطيةابلعرف ما ي وهو القانونية السلطةيرى فيرب ان التنظيم االفضل منظمات هو الذي يقوم على 

 :2من اهم املبادئ اليت تقوم عليها البري وقراطيه يف فيرب 
 يوظف الفرض على اساس عقد. -
 …(   ، خربه،ةس املهارات )شهاديتم التوظيف على اسا -
 جمال صالحيات حمدده. املنظمةلكل فرد يف  -
 يف العمل ختص فقط املهام املتعاقد عليها السلطة -
 يف عملهم الرقابةخيضع االفراد اىل  -
 التعامل مع حاالت العمل.و العمل  كيفيةتوجد اجراءات مكتوبه تبني   -

  قراطيةاملدرسة البريو  اىل االنتقادات املوجهة .2

عرضت نظرية البريوقراطية إىل الكثري من االنتقادات من قبل العديد من الباحثني. وميكن إبراز النقاط 
 : 3الرئيسة يف جماالت النقد هذه على النحو اآليت

ي إىل الذي يؤد ألمرماعية، امهاهلا الفرد ومعاملته على أنه آلة، واغفاهلا لطبيعته اإلنسانية واالجتا -
 عها.ن ارتفامدال دوث نتائج غري متوقعة تؤدي إىل اخنفاض كفاءة األداء يف املنظمة باحتمال ح
ثل مبدأ ملكفاءة، ا ساعد بعض املبادىء اليت تقوم عليها البريوقراطية على االمهال، واخنفاضت -

 االقدمية يف الرتقية. 
االحنراف عن القواعد  يال حماولةالرقابة واالشراف، مما يؤدي إىل زايدة احت»الرتكيز على تطبيق مبدأ  -

والتعليمات، وابلتايل إىل خلق املزيد من الرقابة واالشراف، يعقبها املزيد من النتائج غري املتوقعة، ويف النهاية 
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يؤدي ذلك إىل اخنفاض الكفاءة، وحتمل الكلف العليا، وهدر الوقت يف الرتكيز على إجناز أنشطة الرقابة، يف 
 مع كلف الرقابة على إجناز األعمال.  ألساسية للمنظمة بدون تنفيذ يتناسبحني ترتك األهداف ا

 اإلدارة، وبني وسلطة" هلرمياالتدرج "التناقض بني خصائص املنظمة املثالية اليت حددها )فيرب( مثل  -
 اخلربات والتدريب كأساس الختيار أفراد املنظمة. 

البيئية  وفللظر  اب، وإهنلداخلية أو الذاتية حسجناح املنظمة وفعالياهتا ابخلصائص ا يرتبطال  -
ا نظام ملنظمة على أهنراطية اريوقاحمليطة ابملنظمة دور كبري وأساسي يف هذا اخلصوص وبعبارة أخرى، تعاجل الب

 .مغلق وليست على أهنا نظام مفتوح يؤثر يف البيئة ويتأثر هبا
 

 مناذج املدرسة البريوقراطية .3
فه نظمة وما خيلناء امليف ب ت احلديثة للبريوقراطية من حقيقة منوذج فيربلقد انطلقت معظم الدراسا

لوك سره إىل مجود و دبوالذي يؤدي  اختاذ القرار، مراكزذلك النموذج من ابتعاد املستوايت اإلدارية الدنيا عن 
 أراد هلا قرارات اليت الوصول إىل الاملنظمة ويقود ابلتايل إىل البطء يف اختاذ القرار، واستنزاف أوقات أطول يف

 النموذج إىل ساساأستند تكون مثالية يف حتقيق أهداف املنظمة. كما قدمت مناذج نظرية تماكس فيرب أن 
شهر ت إليه، ومن أليت وجهات ااملثايل لفيرب، ولكن مع مراعاة التعديالت املطلوبة، ولتفادي بعض االنتقاد

 .كولدنرك، و ثة وهي لكل من: مرتون، وسلزنالنماذج اليت جرت صياغتها يف هذا املضمار ثال

 Merton منوذج مرتون. 1.4

 اصــوذج خــــــــــــــــــــــري من خالل منـــــــــــ( لدراسة النموذج الفيب1940ون )ـــــــــــــرت مرتـــــــــــــه روبـــــــــــــتوج
حيث يعمم  ،من االاثر السلبية لتعليم املنظمةطرحه ملعاجلة بعض أوجه القصور يف منوذج فيرب، وقد انطلق 

أعضاء املنظمة االستجابة اليت سبق هلم تعلمها، يف مواقف كانت فيها تلك االستجابة مناسبة، على مواقف 
 "مطلب للرقابة" ـويبدأ النموذج ب مشاهبة، مما يؤدي إىل نتائج غري متوقعة وغري مرغوبة من قبل املنظمة

التوكيد على السلوك املمكن االعتماد عليها، أي »ليا يف هرمية املنظمة، أيخذ شکل صادر عن اإلدارة الع1
صاحل لالعتماد عليه، مما يعكس حاجة اإلدارة العليا للمساءلة والتزام العضو بسلوك  رشيدجعله سلوكا 
ين، لضمان تنميط السلوك النموذج االيل، للسلوك اإلنسا دمةعلى األساليب املستخ أطلقمعني. وقد 

، وتتحول الرقابة إىل عملية التأكد من أن تلك اإلجراءات ةوهكذا جيري العمل بقواعد وإجراءات رمسية منطي
 .مطبقة وملتزم هبا
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التوكيد على السلوك املمكن االعتماد عليه، واألساليب املستخدمة لدراسته تعتمد ثالثة »من  وتنشأ
 :1نتائج هي
بني   عالقات اإلطار البريوقراطي إىليفول العالقات العالقات الشخصية، وحت حجم تقليص -1 

 املكاتب أو املواقع الوظيفية.
 اليومية م تصرفاهتعضاء املنظمة للقواعد واإلجراءات الرمسية والتزامهم هبا يفأزايدة تقبل  - 2
      فالتصر  ابال أسلوب التبويب، يف اختاذ القرارات، حيث جيري تضييق أبو زايدة استعم - 3

ث عن بدائل حببدون جهد لل جماالته إىل عدد صغري، واملبادرة إىل تطبيق أكثر القواعد صلة ابلقرار، أو
  .دائلعملية البحث عن الب من أخرى، مما يعين تبويب البدائل يف قلة حمدودة واحلد

فإن تقليص العالقات الشخصية، وزايدة تقبل األعضاء للقواعد واإلجراءات الرمسية،  وهكذا،
لتحويل سلوك أعضاء املنظمة إىل سلوك قابل للتنبؤ، أي إىل  نتجمعليل البحث عن بدائل أخرى ممكنة، وتق

 2الشخصية اىل تنمية الروح املعنوية. مجوده. كما يقود تقليص العالقات

 3.1شكل 
 منوذج مرتون للبريوقراطية
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 Selznik زنيك. منوذج سل2.4

( أكد على ختويل 1949) يف حني أكد مرتون على القواعد الرمسية كاستجابة ملطلب الرقابة، فإن سلزنك
وجه خاص من دراسته ب ذجهيف جمال دراسته للنتائج غري املتوقعة وقد تبلور منو  (السلطة )او الصالحية

 .، يف الوالايت املتحدة األمريكية"سلطة وادي تنسي"التجربة 
بدأ النموذج مبطلب الرقابة من قبل اإلدارة العليا يف املنظمة، ويؤدي ذلك إىل زايدة ختويل الصالحيات. غري ي

 1.للتخويل عدد من النتائج املباشرةأن 
 ن محمدود  بعدد زايدة تدريب املوظفني يف جماالت منخمصة، حيث أن تركيز اهتمام املوظف

 املشكالت بدعم قدرته على معاجلتها.
 غرض التحويل ل من املزيد ة إىلة الفارق بني أهداف املنظمة ومنجزاهتا املتحققة، مما يعزز احلاجزايد

 زايدة فاعلية املنظمة وكفائتها.
 لتقسيم الذي ا  حنروظفنيزايدة االهتمام بتجزئة املنظمة إىل تقسيمات، وابلتايل زايدة توجه امل

لمنظمة، أو لعامة لاهداف رب من االرتباط ابألينتمون إلبه، فريتبطون أبهدافه اجلزئية لدرجة أك
 بدرجة أسهامهم يف حتقيقها.

 لتدريبا أن اہکويل.  زايد االهتمام بتجزئة املصاحل الفردية، بسبب التدريب التخصص والتخيت 
ئية هداف اجلز ابأل االهتمام زايدة إىل ضمنا، ويؤدي املوظفني، تبديل كلف  من يزيد املتخصص

 .لتفسريات املنظمة
  لذلك ضائها، و أع نيبتؤدي جتزئة املصاحل إىل الصراع بني وحدات املنظمة وإىل نشوء الصراع

ذا كان إ، خاصة اخليةفمحنري القرارات يف املنظمة يعتمد بشكل متزايد على السرتاتيجيات الد
 للمنظمة من قبل أعضائها. هناك نقبل حمدود لألهداف العامة

 املزيد  العليا حنو رةع اإلدااندفا  للمنظمة وبني منجزاهتا الفعلية إىلؤدي التباعد بني األهداف العامة ي
 النتائج غري زيد منىل املمن حتويل الصالحيات لغرض حتقيق النتائج املتوقعة، غري أن ذلك يقود إ

 املتوقعة، وهكذا تتكرر العملية

                                                 
 .41-40ص  مرجع سابق، ،الشماع - 1
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 1.3شكل 
 للبريوقراطية سلزنيكمنوذج 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 25، ص اتوريريتاملصدر: 
 

 Gouldnerكولدنر . منوذج  2.4
( بكل من مطلب الرقابة من قبل اإلدارة العليا والنتائج غري املتوقعة للقواعد، خاصة 1954اهتم كولدنر )

وأن القواعد الزمة لصيانة توازن املنظمة البريوقراطية. غري أن االعتماد على الرقابة هبدف احملافظة على توازن 
ابلنظام األكرب، ويولد نتائج مرجتعة نعود اثنية على النظم الفرعية  م فرعي يف املنظمة يؤدي إىل االخاللنظا

 1:على الوجه اآليت ويعمل منوذج كولدنر
 ليت ااءات الرمسية اإلجر  عىل وضبدفع مطلب الرقابة من قبل اإلدارة العليا يف املنظمة البريوقراطية إ

 داخل اجلاعة. تقليل ظهور عالقات القوةتنظم العمل ويؤدي ذلك إىل 

                                                 
 .42ص  مرجع سابق، ،الشماع - 1
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  ايري، ومتيل املع لةة عداتتفاعل الفروقات يف السلطة داخل مجاعة العمل مع درجة االعتقاد بضرور
 عد الرمسية.م القواتدعي حنو اجلماعة لقبول سلطة املشرفني، مما يقلل من التوتر، وزايدة التوجه

  د األدىن من احل ثلمب منط اطار القواعد الرمسية، إىل املنظمة، يف ألعضاءتتحول األدوار احملددة
ديدها للحد عد، بتحالقوااألداء املطلوب، مما يعين اخنفاض االجناز الفعل عن املمكن اجنازه، ف

 بتلك احلدود الدنيا. األدىن من األداء، توسع من معرفة األعضاء
  للمنظمة  العامة هدافق بني األيؤدي تعيني احلد األدىن من األداء املسموح به إىل حصول فوار

ظام توازن يف النعدم ال ىلي إأالعليا،  وبني منجزاهتا الفعلية. وهذا خيلق الشعور ابلفشل لدى اإلمرة
 .األكرب

 ه يف وإىل أحكام اف االشر دقة يفلعدم التوازن املذكور، تندفع اإلدارة العليا إىل ممارسة ال كاستجابة
 النموذج اآليل للمنظمة. إطار

 عة العمل، يف مجا لتوتراؤدي أحكام األشراف إىل بروز مظاهر عالقات القوة، وإىل زايدة مستوى ي
قة االشراف هكذا فدو ابقة مما يؤدي إىل اإلخالل بتوازهنا الذي سبق أن حنننا يف ظل القواعد الس

 .هي دالة من السلطوية يف االشراف
 2.3شكل 

 للبريوقراطية كولدنرمنوذج  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 25، ص اتوريريتاملصدر: 
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 مطلب الرقابة
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 الرابعالفصل 
 كرية للمدرسة السلوكيةفالتطورات ال

 
يف بداية القرن العشرين، كانت هناك زايدة سريعة يف العمليات الصناعية والتجارية. حتوالت اإلنتاج 
من التصنيع إىل املؤسسة املنظمة حسب الوظيفة. يف ذلك الوقت، كان من الشائع االعتقاد أبن التقدم 

ع الالهنائي. تثري حركة النمو املتسارع هذه عدًدا من األسئلة املتعلقة ابملشكالت سيقود الشركات إىل التوس
التنظيمية ومشكالت صنع القرار يف الشركات )اإلضراابت اجلاحمة، وتنظيم العمل، وإدارة املوارد، وما إىل 

  1ذلك(. ويف هذا السياق يظهر التنظيم العلمي واإلداري للعمل والعالقات اإلنسانية.
املدرسة السلوكية كردة فعل على أفكار رواد املدرسة الكالسيكية و خاصة تلك األفكار  قد ظهرتو 

، فجاءت هذه املدرسة لتعاجل هذا اخللل يف املتعلقة ابلنظر الدونية اىل العنصر البشري العامل يف املنشأة
سان العامل، وكانت الفكرة األوىل األعمال، وللرتكيز على أمهية وقيمة اإلنالعالقات اإلنسانية داخل املنظمة 

اليت قامت عليها املدرسة السلوكية : إن املنظمة مكان للعمل واحلياة، وإن العمل هو سنة احلياة، واإلنسان 
هو حمور العملية اإلنتاجية، والوحدة األساسية اليت تتكون منها املنظمة، وعليه فإن هذه املدرسة سعت إىل 

أثناء العمل، وتفسري هذا السلوك ودوافعه، كما سعت إىل معرفة أتثري اجملتمع  دراسة سلوك الفرد واجلماعة
   2.البيئة( وحاجاته غري املشبعة على سلوكه

أاثرت النظرايت التقليدية )الكالسيكية(، وخصوصا حركة اإلدارة العملية، موجة عارمة من االنتقادات 
ضرورة خلق التوازن اهلادف بني األبعاد املادية  اليت عربت بوضوح عن تصورات العديد من الباحثني حول

واإلنسانية يف الصناعة بشكل خاص. لذلك بدأت الدراسات واالحباث املتعلقة بدراسة واقع العمليات 
اإلنتاجية، وضرورة خلق التوازن بني االبعاد املادية، اليت أكدهتا النظرايت الكالسيكية، وبني األبعاد االنسانية 

  ملدرسة االنسانيةاأو  لوكيةسبيعة العالقات االنسانية السائدة فيها، لذلك تعد النظرايت الاليت تفرزها ط
يف هناية  ءاتهقرا ثريمبا جاء به فردريك أت نظراً فكرية متميزة يف الفكر املنظمي أو اإلداري،  اتاجتاه

ونظرايته يف  يكالسيكالالذي تعرض له الفكر  لفشلالعشرينات من القرن احلايل وما بعدها، لقد أدى ا
تقدمي احللول اجلدية الكفيلة بتطوير املنظمات، ومعاجلة أزمتها احلادة يف خمتلف امليادين )وخصوصا يف جمال 

                                                 
1  -Rouleau, Linda (2007), Théorie des organisations - Approche Classique, 
contemporaine et de l’avant garde, Presse universitaire du Québec, Canada.  P.13 
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املشكالت العالية، واخنفاض كفاءة األداء، وبروز مشکالت الكساد العاملي قبل نشوب احلرب العاملية 
، وقد تركزت اهتمامات املدرسة اإلنسانية على اجلوانب االنسانية، السلوكية املفاهيم وانضاج ةالثانية( إىل بلور 

ابعتبارها متثل اجلوانب  ،أو التنظيم غري الرمسي سواء أكانت النفسية للفرد، أو ما يتعلق ابجلماعات الصغرية
يف اطار  األساسية يف العملية اإلنتاجية، هذا إىل جانب العالقات املادية اليت أكدهتا النظرايت الكالسيكية

أكدت النظرايت التقليدية على التنظيم الرمسي الذي يعين يف اطارها الفكري صور التنبؤ  لقد العملية املذكورة
التنظيم الرمسي يف املنظمة ال يعطي صورة كاملة لطبيعة  السلوكي يف النتائج املتوقعة أو املقصودة. غري أن

فراد العاملني يف املنظمة املعنية خبلق )إىل جانب البناء . ذلك ألن وجود األ1وجودها وسبل حتقيقها أهدافها
أو الرتكيب الرمسي للعالقات( نوعا آخر من التنظيم هو التنظيم غري الرمسي، الذي بنشأ ويتبلور من خالل 
اتصال األفراد ببعضهم، والتفاعل بينهم. وهذا يعين أن النوع األخري من التنظيم يقوم إىل جانب التنظيم 

وقد  ذاته.وة وعالقات ختتلف متاما عن التنظيم الرمسي ق مراكز، ويؤدي إىل بروز مستوايت سلطة أو الرمسي
الرمسي تستطيع التأثري يف  أن قيم وعادات التنظيم غري 2يف شركة وسرتن الكرتيك ون مايوالتأثبتت دراسات 

ني كال التنظيمني الرمسي وغري الرمسي . االنتاجية أتثريا اجيابية أو سلبية، على وفق طبيعة العالقات السائدة ب
وهكذا يشكل التنظيم غري الرمسي، يف اطار فلسفة املدارس السلوكية )أو اإلنسانية(، أحد املتغريات األساسية 

، اليت مل نتناوهلا الدراسات اليت جاءت هبا النظرايت التقليدية مبختلف اجتاهاهتا املظمياليت حتكم السلوك 
بني عناصر املنظمة، سيما وأن االفرتاضي الذي  ل النظرايت التقليدية لظاهرة الصراعهذا فضال عن اغفا

جتعل الفرد يف املنظمة املعنية بعمل بصورة  وعالقاتهاستندت إليه املدرسة الكالسيكية هو أن التنظيم الرمسي 
وقد تناولت املدرسة  عقالنية أو رشيدة، غري قابلة خللق الصراعات أو اخلالفات االنسانية بني األفراد،

يؤدي  (Social System) السلوكية هذه احلنيفة، من خالل تصورها لعمل املنظمة كنظام اجتماعي
ه إىل ظهور مثل هذه احلاالت. فالتعاون واملنافسة والصراع واحلياد واملهادنة مجيعها صور مألوفة يف تعيبطب

ر لتحقيق أهدافها والتخلص من احلاالت اليت العمل على تطوير تلك الصو األخرية ا تستطيع ماملنظمة ک
 3.تعوق إمكانية منوها وتطورها

  (1960-1920) اإلنسانيةمدرسة العالقات  .1

مبثابة  واليت كانتتعترب النظرية العالقات اإلنسانية احدى ركائز الدراسات يف املدرسة السلوكية 
النظر  وتغيري وجهةجوء لتحليل مغاير ملا مت سابقًا من الل ومعرفة حيثيتهااملرحلة األوىل هلا يف دراسة اإلدارة 
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يستحقها.  والقيمة اليتاألمهية  وإعطاء العاملابجتاه املنظمة جبعل العنصر البشري أي االنسان كمركز هلا 
وعالقته وسلوكه وأتثريه وأتثره ابملنظمة. لدى سعت هذه املدرسة اىل وأيضا النظر اىل ظروف عمل الفرد 

  .فرد و اجلماعة اثناء العمل و خارجه و تفسري هذا السلوك ودوافعهدراسة سلوك ال

 1و من أهم املنظرين الذين اقاموا هبا نظرية العالقات االنسانية نذكر:

 Elton Mayo (1880- 1949 ) إلتون مايو .1.1
كان   أستاذ جامعي اسرتايل هاجر للوالايت املتحدة االمريكية يف العشرينات من القرن املاضي.هو 

من فرضياته أعماله األوىل على إجهاد العمال.  تتركز  العالقات اإلنسانية حيث خصية ابرزة يف املدرسةش
عمل يف قسم  ،1923البعد النفسي له أتثري كبري على التعب الذي يصعب قياسه. يف عام  ه كان يعتربأن

ل جتاربه داخل املصنع من خال أدركالغزل يف مصنع للنسيج حيث كان معدل الغياب مرتفًعا بشكل خاص. 
أنه من خالل إدخال فرتة توقف ملدة عشر دقائق على أساس منتظم، تزداد معنوايت العمال وتزيد 

 2اإلنتاجية.
املسح الكبري إلنتاجية املوظفني يف مصنع هوثورن  Mayoقاد  ،1932إىل عام  1927من عام 

 Eltonا. قبل تدخل فريق وهي شركة هاتفية انجحة جدً  ،Western Electricالتابع لشركة 
Mayo،  مت العمل يف هذه الشركة الختبار أتثري اإلضاءة على اإلنتاجية. بعد تصميم جترييب، شكل جمموعة

حتكم كان مستوى اإلضاءة فيها متغريًا وجمموعة حتكم بقيت فيها اإلضاءة اثبتة. كانت النتائج مفاجئة. 
 3، زادت اإلنتاجية يف كال اجملموعتني.ةخفضمنأو  ةفعتر مبغض النظر عما إذا كانت اإلضاءة 

بتشكيل جمموعة جتريبية من ست نساء  Mayoلتفسري هذه الظاهرة، قام فريق الباحثني بقيادة 
يعملن على جتميع املرحالت إلجراء سلسلة من التجارب على مجيع العناصر اليت ميكن أن ختتلف اإلنتاجية 

ءة والكهرابء وكذلك أوقات الراحة واألجور وساعات العمل وما )غرفة االختبار(. مت اختبار ظروف اإلضا
إىل ذلك. أظهرت هذه السلسلة من التجارب أن حتسني ظروف العمل يعزز اإلنتاجية املتزايدة. ومع ذلك، 

وفريقه  Mayoمت احلفاظ على هذه العالقة اإلجيابية حىت عند العودة إىل الظروف األولية. لذلك خلص 
ات يف ظروف العمل كانت أقل حسمًا من حقيقة وجود عالقات مميزة مع الباحثني وتطوير إىل أن التغيري 

وابلتايل فإن الرضا الوظيفي وزايدة  ،روح اجملموعة من خالل املشاركة يف هذه التجارب، ابلنسبة هلؤالء العمال
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اعتمادها على األفراد اإلنتاجية اليت تنطوي عليها سوف تعتمد بدرجة أقل على ظروف العمل املادية بقدر 
 1وظروفهم العاطفية والعالقات االجتماعية بينهم.

جاًل ر  14مع  املرة هذه الفرضية، مت تنفيذ سلسلة أخرى من العمل هذهمن صحة من أجل التحقق 
مل ومكافآت روف العظسن حتمن ورشة جتميع. كان هلذه اجملموعة قواعدها العملية اخلاصة. على الرغم من 

خلص  ،ذلك فهم سببلمال  أن اإلنتاجية مل تزيد عن مستوى معني. أجريت املقابالت مع العاألداء، إال
 نتاجية.ساسي لإلصر أالباحثون إىل أن البعد غري الرمسي للعالقات بني أعضاء جمموعة صغرية هو عن

 2وهي: ةعلى ثالث مسلمات اساسيالتون مايو لقد ركز 
 .إلنتاجيةا لعمليةاالعامل يف  ب هلا الفردة اليت يستجيالوحيدمن العوامل  املاديةال تعد احلوافز  -
 .ةاملنظمالتفاعل االجتماعي له دورا مؤثرا يف سلوك االفراد داخل  طبيعة  -
 . املنظمة املستوى االداء الكفؤ يف ابلضرورةقيق يف العمل ال حيقق التخصص الوظيفي الد  -

س، من كل ملمو ال بش فكرة أن جمرد إظهار العميكمن االكتشاف العظيم للباحثني يف هوثورن يف
 .ة يف العملا ومصلحجددً خالل التجارب وحضور الباحثني، أن املرء مهتم هبم ومصريهم، أاثر دافًعا مت

ه يف كتاب كرب منزء األحقوق اإلنسان، ُنشر اجل مايو لتطوير نظرية العالقات لتونكل هذا دفع إي
 لحضارة الصناعية.، املشكالت االجتماعية ل1933عام 

  Abraham Maslow (1908-1970) لواساحلاجات البراهام م ةنظري .2

هي نظرية اوجدها ماسلو من خالل مالحظاته العلمية اليت قام هبا توصل إىل اعتقاده( بوجود هرمية 
نة من احلاجات اإلنسانية، وقد رتبها ترتيبا تسلسليا ولكي تصبح بعد ذلك أشهر نظرية إلشباع احلاجات س

( هي نظرية 5( حيث يرى أن الفرد يصبح راضيا عند أي نقطة معينة إذا ما مت الوفاء ابحتياجاته ))1954)
اهم ما مييزها إهنا حاولت أن تدرس الشخصية اإلنسانية من خالل الصحة، ومن خالل حاالت اكتماهلا 

 3 وتفوقها، وليس من خالل حاالت مرضها، أو ضعفها وتفككها،

                                                 
 .26-25ص  ،(، الثمن الباهض للمادية، سلسلة الدراسات الغربية2017تيم كاسر، ترمجة طارق العسيلي )الكبسي، - 1
 .37ص ، مرجع سابق،اتوريريت - 2
 - 1920 عباس تركي حميسن، "مظاهر احلرمان يف رسوم فان كوخ وفق نظرية احلاجات عند ماسلوو" جامعة القادسية - 3

https://www.iasj.net/iasj/download/9299cf0b97869d73 
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حاول ان يفسر فيها الدوافع واحلاجات اليت و يف جمال الدوافع اإلنسانية  تهاغة نظريقام ماسلو بصي
يف شكل هرم حسب اولوايهتا  ةيؤكد ماسلو ان حاجات االفراد مرتب حترك السلوك االنساين وتشكله.

   1وامهيتها كما يلي:

 :)لبس،املأكل، املشرب، النوم، امل احلاجات الفيزيولوجية )الطبيعية … 
 الفرد. البقاء ة علىتتمثل يف توفري البيئة اآلمنة واملساعد ات االمن واحلماية:حاج 
 :صداقة مع قات الين عالتتمثل يف حاجه االنتماء اىل اجلماعة وتكو  احلاجات االجتماعية

 بعض افراده.
 :سه واعرتاف ة يف نفلثقتتمثل يف أتكيد شعور االنسان اب احلاجه اىل االعرتاف والتقدير

 أبمهيته يف اجملتمع. االخرين
 :واصلة التطويرراته ومه قدحاجه االنسان للتعبري عن ذاته وممارس احلاجه اىل حتقيق الذات 

 شخصيته.
نظرية سلم احلاجات ونظرية التدرج  نظرية الدافعية اإلنسانية، أخذت هذه النظرية عدة تسميات،

كعامل   1934سنة  وقد بدأ ماسلو .الفرد حيث تعترب من أقدم النظرايت اليت سعت لتفسري حاجات اهلرمي،
 دون االهتمام ابخلربة الواعية، ،والعقاب سلوكي، مقتنع أبن السلوك ميكن فهمه يف ضوء عالقته ابلثواب

بيولوجية أساسية  وقضى معظم حياته يف تنمية نظرية جديدة تؤكد على افرتاض أننا مجيعا لدينا حاجات
ابحلاجات  يبدأ ،كنه شعر أن هذه احلاجات تنمو من خالل هرمول وحاجات اجتماعية توجه أفعالنا،
واعترب قاعدة  وعندما تشبع يصل الفرد إىل احلاجة إىل حتقيق الذات، ،األساسية كالغذاء و األمن والتقبل

فمن دون إشباع احلاجات الفيزيولوجية ال يستطيع اإلنسان أن يفكر أبي شيء إال بعد  األساس، اهلرم هي
وال يستطيع التفكري يف القيم اجلمالية إال بعد إشباع احلاجات  ،احلاجات املتصلة ببقائه حيا لىع أن يطمئن

ومث ميكننا أن نعرف طبيعة الدوافع السائدة لدى كل مجاعة  وهكذا حسب األمهية، ،والفهم ابملعرفة املتصلة
 2 .وذلك من خالل معرفة الظروف اليت يعيشها الفرد أو اجلماعة وكل فرد
 ا تعترب الدراسة النظرية العلمية األوىل اليت أوضحت أن حاجات الفرد يف العمل ال تكمن يفكم

 بل هناك حاجات ال تقل أمهية عنها تساهم بشكل كبري يف أتثريها احلاجات االقتصادية واالجتماعية فقط،
معتربا أن اإلنسان  ي،وقد عمل ماسلو على تطويرها يف األربعينيات من القرن املاض على السلوك اإلنساين،

                                                 
 .67ص  ، مرجع سابق،مساعدة - 1
دراسة ميدانية ببعض املؤسسات  -"عقود العمل ودورها يف إشباع حاجات خرجيي اجلامعة حسب هرم ماسلو  (،2016شريفة حنان ) - 2

 .74وراه الطور الثالث ختصص علم النفس عمل وتنظيم، جامعة بسكرة صاخلدماتية والرتبوية مبدينة بسكرة" اطروحة مقدمة لنيل دكت
http://thesis.univ-biskra.dz/2861/1/Th%C3%A8se_lmd_Sociologie_2016.pdf 
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 إمنا يسعى إلشباع حاجات تنحصر يف مخس جمموعات ،وتظل احلاجة غري املشبعة هي ،هسلوكياتكل   يف
 .وابلتايل ينقص دورها ،كما أن حاجات الفرد تكون مرتبة ترتيبا تصاعداي املتحكمة يف السلوك،

 1وقد بىن ماسلو نظريته انطالقا من فرضيتني أساسيتني:
 ليت ابعة هي املش جات املختلفة يف أوقات خمتلفة، وتبقى احلاجات غريتنشط احلا

 اإلنسان تؤثر على سلوك
 لفرد ترتب احلاجات بشكل اثبت على شكل سلم وحسب أمهيتها، فسلوك ا

ابلتايل و  لنقص،حاجة توجه الفرد لتخفيف التوتر الذي يسببه ا أو نقص، ينشط بوجود
 .وك يتوقع أن يشبع احلاجةبسل فالتوتر يقود الفرد إىل القيام

هذا وقد تضمنت نظريته أفكار عدة متنوعة حاول من خالهلا تفسري وتوضيح هرمه ومكوانته حيث 
  2:يرى أن

 ملشبعة اات غري احلاجو هتا على سلوكها، كائنات حمتاجة من املمكن أن تؤثر احتياجا  البشر
 .أما احلاجات املشبعة فال تصبح دافعة تؤثر يف السلوك،

 الطعام كساسية  فتبدأ ابأل حاجات اإلنسان حسب أمهيتها أو تتدرج هرميا، بترت
 كاحلاجة لتحقيق الذات واإلجناز  إىل املركبة واملأوى،
 فقط  ملركبة،اسية ااإلنسان للمستوى التايل من اهلرم أو من احلاجات األس يتقدم

ن الشخص أي أ ،على األقل بدرجة ضعيفة قد مت إشباعها، عندما تكون احلاجة الدنيا
وجيه السلوك ن يتم تأقبل  ابألمان يف الوظيفة العامل يركز أوال على إشباع احلاجة املتعلقة
  املدفوع حنو إشباع حاجة إجناز العمل بنجاح

  قد  ها، إشباععوبة يفاملشبعة ملدة طويلة، أو اليت يعاين الفرد من ص غرياحلاجات
د من ردو  لعديدسية ويؤدي األمر إىل اقد يسبب آالم نف حاد تؤدي إىل إحباط وتوتر

  االحباط. األفعال حماوال من خالهلا محاية نفسه من هذا

 3وقد قسم ماسو هرمه إىل مخس حاجات صنفها يف فئتني كالتايل:

                                                 
 75(، مرجع سابق، ص2016شريفة حنان ) - 1
 75(، مرجع سابق، ص2016شريفة حنان ) - 2
 76(، مرجع سابق، ص2016شريفة حنان ) - 3
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  ساسية،ات األتتمثل يف حاجات الضرورة واإلحلاح أو ما تسمى ابحلاج :النقصحاجات 
 ة للشعورواحلاج النوموالشراب و  طاقاته كالطعاممان احلي واستمراريته وض تضمن بقاء الكائن

 . ابألمن
 تقدير لاحلاجة و اقة : تتضمن احلاجات النفسية واالجتماعية واالنتماء والصدحاجات النمو

حاجات  نقص قبلأنه من الضروري إشباع حاجات ال ،لالمجماسلو يف هذا ا ويؤكد الذات،
اجة للصداقة واحلب حلاحا وهلا أولوية من احلأكثر إ .اعتبارا من أن هذه األخرية النمو،

  .والتقدير
 يلي:ا جات فيماحلا أكثر تصنيف ماسلو للحاجات اخلمس وفقا للهرم التدرجي ميكننا عرض ولنوضح

 . احلاجات الفيزيولوجية1.2
ة للجدل يف الوقت نفسه. ورغم أنه ال ري إن فكرة وجود حاجات نفسية عند الناس هي فكرة مألوفة ومث

ينبغي تلبيتها  اليت)والطعام اهلواء، واملاء،  ( مثلاجلسديةحد يعارض أن جلميع الناس بعض احلاجات أ
يتوقّفون هنا، قائلني إن احلاجات النفسية إّما يستحيل إثباهتا علميًا أو  لضمان البقاء، فإن علماء االجتماع

لفهم الدافعية  ون مفهوم احلاجات النفسية موجودة. مع أن بعض املفّكرين اآلخرين والباحثني يطّبقريأهنا غ
حتّدثوا كما لو كانت بعض العمليات  والرفاهية اإلنسانية. وحىت أولئك الذين جتّنبوا املفهوم يف حد ذاته

جيب أن تعمل بطرق خاصة من أجل أن يكون أداء الناس  السيكولوجية أساسية للدافعية اإلنسانية، وأهنا
 احلاجات اليت ال يستطيع اإلنسان االستغناء عن إشباعها للمحافظة على يفهذه الظاهرة وتتمثل . أفضل

 ويرى متفاوتة، وهي حاجات مرتبطة ابلبقاء وتشبع لدى معظم الناس بدرجات .1استمراره على قيد احلياة
الفرصة  وإاتحة ماسلو أن احلصول على إشباعها يؤدي إىل حترير الفرد من سيطرة حاجاته الفيزيولوجية،

فغريزة حب البقاء اليت حيملها الفرد داخله جتعله يكافح ، افية لظهور احلاجات ذات املستوى األعلىالك
فكل  وتشبع من خالله، رتبطة ارتباطا وثيقا ابلعمل،امل وإذا متعنا يف هذه احلاجات جاهدا من أجل إشباعها،

من مأكل مشرب ومأوى واليت إشباع حاجاته األولية  لهجيدا لوجدان  عامل يتحصل على أجر معني يكفل
عقد العمل  واألمهية الكربى للعمل ،وخريج اجلامعة حبكم  وهذا يعكس القيمة تعد من احلاجات املهمة،

والذي يؤمن له املأوى واحلفاظ على البقاء ،وترتبط هذه  الذي يشتغل وفقه واألجر الشهري املتحصل عليه
فيها صاحب العقد، من خالل الوجبات اليت تقدمها  لاحلاجات أيضا بظروف العمل واملؤسسة اليت يشتغ
مزاولة العمل برتكيز ونشاط ،هلذا فإشباع هذه احلاجات  املؤسسة واليت تسمح له بتجديد طاقته والقدرة على

لالنطالق والسري قدما حنو إشباع احلاجات األخرى ،فمن  واليت جعلها ماسلو يف قاعدة هرمه ،مهم جدا
                                                 

  .45سلسلة الدراسات الغربية، ص (، الثمن الباهض للمادية، 2017)ترمجة طارق العسيلي  ،اسرتيم ك - 1
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معنوية وهو فاقد حلاجة مهمة كهذه تضمن له البقاء  العامل إىل البحث عن حاجة غري املمكن أن ينتقل
الفيزيولوجية إذن مهمة جدا وعدم القدرة على إشباعها هي  فاحلاجات واالستمرارية وكذا القدرة على العمل،

على  فتجعله عرضة للتشتت والتوترات وعدم القدرة مبثابة ضياع وتشتت ابلنسبة خلريج اجلامعة خاصة
 1استكمال العمل والقيام به على أكمل وجه.

 حاجات االمن واحلماية. 2.2

الضطراب لقلق واراض اتشري هذه احلاجات إىل رغبة الفرد يف العيش بسالم وطمأنينة بعيدا عن أع
بقدر من  در حيث يشعر الف ومع حاجته الدائمة للحماية من األخطار اجلسمية والصحية والبدنية، واخلوف،

ن خالل الئقي موالع وال يتوقف األمن عند احلدود املادية فحسب بل حىت األمن النفسي مئنان،االط
 نظيمي،التال اجمليف  ويالحظ أن حاجات األمن أتخذ بعدين األف راد وزمالء العمل عالقات متزنة مع

وجسمه يف  نفسهلى عحلفاظ يفسر حماولة الفرد يف ا ما وهذا البعد األول يرتبط حباجات األمن املادية،
 اين فيتمثل يفبعد الثما الأي خطر حيدق به ،أ من مكان عمله ومحايتها واالطمئنان عليها وعلى ممتلكاته

اصة خقرار الوظيفي ر االستعنص ،وتوفر النفسية حاجات األمن املعنوية يف البيئة التنظيمية كالشعور ابلراحة
 . يف املؤسسة التنظيمية يف حالة حدوث تغيري أو تعديل على مستوى السياسة

وال يتوقف ذلك  شك أن الفرد يف بيئة العمل معرض ملختلف احلوادث واألخطار اليت تعيق أدائه، وال
املادية املتعلقة ببيئة العمل، بل إن األمن مرتبط ابلوظيفة ومدى استقرار الفرد فيها وهو ما  احلدود عند

هم حباجة  ة دراستنا الذين يشتغلون وفق عقود اإلدماج،وعين األمن النفسي لدى الفرد، إشباع يساعد على
وظروف فيزيقية جيدة  هذه احلاجة املهمة من خالل منصب عمل حممي من اخلواطر، مثل ماسة إلشباع

كلها مرتبطة ابألمن هنا  يف منصب عمل يتناسب مع التخصص والشهادة اليت حيملو  العمل تساعدهم على
  2.النفسي والتنظيمي

 الجتماعية احلاجات ا
يكون  لفرد أنعل اهي حاجات يرضيها ويشبعها شعور الفرد أبن له قيمة اجتماعية، وهي حاجة جت

ن ويكون يف مأم ،ملناسبةاعية اوأن تكون له املكانة االجتم القبول والتقدير واالحرتام لدى اآلخرين، موضع
د الرتباط أبفراخالل ا تماء مناحلب واالنوقد عرب عنها حباجات  هذا. ونبذه وعدم قبوله اجملتمعاستهزاء  من

يتسبب يف  إشباعها وعدم ،هذه احلاجات يشعر الفرد ابالمتنان وإشباع والقبول من جانب اآلخرين آخرين،
 ظهور أعراض سوء التكيف.

                                                 
 77(، مرجع سابق، ص2016شريفة حنان ) - 1
 79(، مرجع سابق، ص2016شريفة حنان ) - 2
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يرغب يف أن يكون حمبواب من اآلخرين عن طريق  فاإلنسان كما ال خيفى على أحد اجتماعي بطبعه،
لآلخرين ومشاركته هلم يف مبادئهم  حتدد مسرية حياته ،والعمل الذي يقوم به الفرد فيه فرصة م اليت انتمائه
هذه احلاجة عن طريق تكوين عالقات ود وصداقة مع العاملني معه ،فالعامل إذن هو حباجة  لتحقيق وشعارا

للعالقات غري الرمسية  اجملالمثل هذه احلاجة واملنظمة اليت تكفل له ذلك من خالل فسح  إلشباع ال حمالة
مما يسمح له ابلتعبري عن مشاكله وإجياد املساعدة واحللول مما جيعله  يف مجيع االجتاهات، الفعال ،واالتصال

هذا وال بد للعامل من بناء عالقات  ملنظمته ويرفض كل التحفيزات يف سبيل البقاء فيها، ابالنتماء يشعر
وال شك أن جو العمل الذي ال يستطيع إشباع  تقرار يف عمله،مما يكفل له االس والتفاهم، احلب أساسها

ومن مث ظهور مشكالت عمالية تؤدي إىل  إىل اختالل التوازن النفسي لدى العاملني، يؤدي هذه احلاجة
معدالت الغياب نتيجة شعور الفرد ابالغرتاب فيضطر حينها إىل ترك العمل ،وابلتايل  وارتفاع ،نقص اإلنتاج
 1حتقيق أهدافها. عن عجز املنظمة

 

 اىل االعرتاف والتقدير احلاجة
تظهر هذه احلاجة من خالل رغبة الفرد يف الشعور ابألمهية واملكانة البارزة يف السلم التنظيمي أو بني 

ابإلضافة إىل العمل على تنمية الذات ابكتساب  وبقدرته على حتمل املسؤولية والتنفيذ واإلجناز، األقران،
وقد  معلومات حيث يعزز ذلك لدى الفرد الشعور ابحرتام ذاته ومن طرف احمليطني به، وإضافة مهارات

احلاجة  اعتربها ماسلو أن احلاجات الثالث املذكورة أعاله من احلاجات الضرورية حلياة اإلنسان ،،بينما اعترب
وعليه  تطور لدى اإلنسان،إىل االحرتام وتقدير الذات ابإلضافة إىل أتكيدها من احلاجات املرتبطة ابلنمو وال

هذه  فإن احلاجة إىل تقدير الذات واحرتامها من احلاجات النفسية العليا عند اإلنسان العادي ،ويكون إشباع
وذلك بفضل مسات جسمية أو أخالقا الفرد  احلاجة ابحلصول على احرتام اآلخرين وتقديرهم لشخص معني،

الفئات  توجهنا خلريج اجلامعة فسنرى أنه من بني فإذا راكز يتمتعمعينة أو أدوار وم الذي يعيش فيهاجملتمع يف 
فرتاه  احرتام املدير أو املسؤول وكذا زمالء العمل، كسب  اليت حتاول من خالل مستواها اجلامعي ومعارفها

وتكوين  ليصبح حمل تقدير احمليطني به من جهة، املنظمة جيتهد ويسعى ويضيف من أجل إبراز مكانته داخل
مسؤولية أعماله ،حماوال االستغناء عن اآلخرين  يتحمل إجيابية حول ذاته من خالل قدراته اليت جتعله صورة

بد من إشباعها خاصة إذا توفرت لدى العامل  ال وهي حاجات واالعتماد على ذاته ومهاراته بكل ثقة.
ن عايل حباجة ماسة جامعي وتكوي مستوى ويعد خريج اجلامعة مبا حيمله من السبل واإلمكانيات لذلك،

حىت يستطيع من خالله كسب  ،ختصصه لتطبيقها يف ميدان العمل واحلصول على منصب الئق ومتوافق مع
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إذا كانت صيغة العمل بعقود  فيما ونتائج الدراسة ستسمح لنا ابلكشف أتييد الغري وتعزيز ثقته بذاته،
 1اإلدماج قد مكنت خرجيي اجلامعة من إشباع هذه احلاجة.

 اىل حتقيق الذات جةاحلا
صوى من ادة القالستفوذلك اب وهي احلاجة إىل أن حيقق املرء ذاته، تعترب أعلى مستوى يف اهلرم،

رى ماسلو أن وي وال ي للتقدمواملهارات للتطور واستخدام أساليب إبداعية لتحقيق الدور االجتماع القدرات
الستقالل وا ويةن اهلعابلسعي حنو البحث  احلاجات العليا تتناسب مع حاجات حتقيق الذات اليت تعين

 .لةومتكام ،توازنةمنسانية ية إوالرغبة يف التميز لتطوير الطبيعة البشرية اجتاه الشخصية ومنه اكتساب شخص
 هقق الفرد وجودأي حي ه،قرانأو بني أ فهي إذن حاجة الفرد إىل إثبات وجوده وسط اجلماعة اليت يعمل معها،

وإشباع هذه احلاجة  ابلصورة اليت يرى فيها ذاته وما تتميز به من خصائص معينة،اخلارجي اجملتمع يف 
أيخذ أساليب خمتلفة الختالف االهتمامات وامليول لديهم لذلك تعترب احلاجة لتحقيق الذات  األفراد لدى
  2.الرئيسية اليت تقوم عليها الصحة النفسية لألفراد احلاجات من

 
 Kurt Lewine (1890-1947) اجملموعات وديناميكيات أمناط القيادة .3

ولد يف أملانيا، وهو دكتور يف الفلسفة، أجرى حبثًا يف علم النفس يف جامعة برلني قبل اهلجرة إىل 
 ، نشر عماًل مرجعياً 1935الوالايت املتحدة حيث أصبح أستاًذا يف جامعة ستانفورد )كاليفورنيا(. يف عام 

على سؤالني: الطريقة اليت متارس  K.Lewin . يف حبثه، ركز"لشخصيةالنظرية الديناميكية ل" حتت عنوان
 3.هبا السلطة والقيادة ، ابإلضافة إىل ديناميكيات اجملموعة

ناخ ة، وامللقياداعمل لوين مكرس بشكل أساسي لظواهر اجملموعات البشرية املقيدة، ومشاكل 
 االجتماعي، وسلوك اجملموعة.

 عند لويني ةاملناهج املختلفة للقياد. 1.3
بني  K.Lewin استناًدا إىل البحث التجرييب الذي مت إجراؤه على جمموعات من األطفال، ميز

ثالثة أشكال من القيادة أو منط ممارسة القيادة. يف املقام األول، القيادة االستبدادية اليت حتافظ على مسافة 
، القيادة الدميقراطية، اليت تعتمد على أساليب من اجملموعة وتستخدم األوامر لتوجيه أنشطة اجملموعة. اثنًيا

شبه منظمة لتشجيع أعضاء اجملموعة على تقدمي اقرتاحات أو املشاركة يف مناقشة أو اإلبداع. أخريًا، قيادة 

                                                 
 .08(، مرجع سابق، ص2016شريفة حنان ) - 1
 .81(، مرجع سابق، ص1620شريفة حنان ) - 2

3 - Plane, Jean-Michel (2008), Théorie des organisations, ed. Dunod – Paris, P35. 
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عدم التدخل اليت ال تشارك يف حياة اجملموعة واليت تشارك إىل احلد األدىن الصارم يف األنشطة املختلفة. 
اليت مت إجراؤها على جمموعات األطفال الذين يستخدمون هذه الطرق الثالث ملمارسة  تؤدي املالحظات

 1.السلطة إىل االستنتاجات التالية
 .ألخرىاوعات يف اجملموعة األوىل بقيادة رمسية، من الواضح أن األداء أعلى من اجملم

واليت تؤدي يف بعض ومع ذلك، فإن الضغط على اجملموعة يعين أنه ال توجد عالقة ثقة حقيقية، 
األحيان إىل أعمال الريبة أو التمرد. يتبىن بعض األطفال أحيااًن موقًفا عدوانًيا داخل اجملموعة والذي كان له 
عواقب خاصة ضمن اجملموعة الثانية، يبدو أن إنشاء نظام للرسوم املتحركة اجلماعية على أساس الدميقراطية 

غرق اكتساب جمموعة قواعد التشغيل الدقيقة بعض الوقت للتعلم. يتم بشكل تدرجيي فقط. يف الواقع، است
ومع ذلك، يالحظ لوين أن أعضاء اجملموعة مع زعيم دميقراطي أظهروا عالقات أكثر دفًئا وأكثر صداقة، 
وشاركوا أكثر بكثري يف أنشطة اجملموعة، ومبجرد مغادرة القائد، واصلوا العمل وأظهروا استقاللية يف العمل. 

التجارب الصعوابت الكامنة يف إنشاء هذه الطريقة ملمارسة السلطة واليت تؤدي إىل نتائج مثرية  تظهر
 .2لالهتمام على املدى املتوسط

 .أخريًا، يبدو أن سياسة عدم التدخل هي أسوأ طريقة
لقليل اائد مع بري على قكتعتمد بشكل   -للمفارقة  -ال حتصل اجملموعة على نتائج مرضية، وتبقى 

 .املشاركة وتظل تبحث ابستمرار عن املعلومات والتعليمات من
ية، شبه التوجيه ألساليباإىل  يف النهاية، يُظهر هذا البحث تفوق النمط الدميقراطي لإلدارة، املستند

 .على مناهج القيادة األخرى
 :لنظامومع ذلك، يشري هذا العمل أيًضا إىل الشروط املالزمة لتنفيذ مثل هذا ا

 ام هبا. يتعني القيشطة اليتاألن وار والثقة يف العالقات الرتبوية ومنطق جعل مجاعة مسؤولة عنأمهية احل

 اجملموعة تكيايديناميف  . اإلشكالية املطروحة2.3
، طلبت 1943ام ع. وابتداًء من 1944صاغ كريت لوين مصطلح اجملموعة الديناميكية يف عام 

. وت األمريكياتت البية لرابإمكانية تغيري العادات االستهالكياحلكومة األمريكية من فريق البحث دراسة 
طر خامة من الع إهنا مسألة فحص شروط استبدال استهالك اللحوم مبخلفاهتا، حيث ختشى السلطات

 .النقص يف أوقات احلرب

                                                 
1 - Planque J-M, Op.cit., P38 
2 - Planque J-M, Op.cit., P42. 
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ا جانستان نسبيً عتان متجملمو قرر لوين وفريقه إنشاء جمموعتني جتريبيتني مكونتني من رابت البيوت. ا
ر برائسة قرر تنظيم مؤمتتألوىل، اوعة فيما يتعلق بتكوينهما ولكن سيتم حتريكهما بطريقة خمتلفة متاًما. يف اجملم

عقد املؤمتر يُ ضالته. ك فطبيب متخصص يف التغذية، من أجل إقناع رابت البيوت ابلفوائد الصحية الستهال
الك ت نيتهن الستهت البيو راب ، يظهر عدد كبري منحتت ستار وطنية معينة ويبدو مقنًعا متاًما. نتيجة لذلك

علماء  ينظم ، الواقعاًما. يفف متفضالهتا. يف اجملموعة الثانية، النهج املعتمد من حيث تيسري اجملموعة خمتل
 .النفس مناقشة بني رابت البيوت حول مسألة استهالك خملفات اللحوم

ذ ىل اختاإأدت و  ،يوية يف بعض احلاالتبل وح ،وقد اتضح أن هذه املناقشات نشطة بشكل خاص
ا  ساًما بكثري ممكثر انقأطاف نالحظ أن اجملموعة يف هناية امل ،مواقف بشأن هذه القضية. يف هناية اجللسة

 ونحاول الباحث ،الوقت بعض من حيث النوااي الستهالك املخلفات. بعد مرور ،كانت عليه يف احلالة األوىل
ألشخاص الذين رب من اا أكأظهر املسح أن عددً  ،ل داخل كل جمموعة. أخريًاقياس املستوى الفعلي للتمثي

 استهلكوا فضالت اللحوم يف اجملموعة الثانية أكثر من اجملموعة األوىل. 
لبيوت رابت ا تكون ،الظاهرة من مفهوم ديناميكيات اجملموعة. يف احلالة األوىل K. Lewin شرح

ا أي أتثري  يكن هلة. ملتهن؛ معظمهن مل حيفظن الرسالة الرئيسيسلبية يف مواجهة عرض ال يتضمن مشارك
عن عاداهتم  ل مجاعيبشك تساءل أعضاء اجملموعة ،حقيقي على عادات اإلنفاق لديهم. يف احلالة الثانية

 يففظ واملشاركة عزيز احلت اضحو وأحيااًن يعارضوهنا. هذا  ،انقشوا القضية ومعايري استهالكهم. رابت البيوت
الذي دفعهن  وضوع هوامل هة املشكلة املطروحة. كان هذا التفاعل القوي بني رابت البيوت حول هذامواج

 .إىل اختاذ إجراء
واالستجواب  ،لشخصيةت اوالتبادال ،ُتظهر هذه التجربة الشهرية أمهية حياة اجملموعة ،يف النهاية

 اجلماعي الذي ميكن يف النهاية تعزيز التغيري يف االستهالك.
 

 . Yو Xنظريه   Douglas Mc Gregor اإلدارية الفلسفة ةرسمد .4

على أن أي عمل أو تصرف إداري يف  إىل افرتاض يقولإىل افرتاض يقول  يستند دوقالس ماك جرجيور
إدارية معينة ويرى أن األفراد العاملني يف املنظمة يتأثرون، جزئيا،  املنظمة يرتكز يف إطاره العام على نظرية

بطبيعة  اإلدارية اليت يؤمن هبا املدير، ومن هنا يظهر أبن السلوك املنظمي بشكل عام يتأثر ةبطابع الفلسف
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جرجيور الفكر الكالسيكي يف  الفلسفة اإلدارية اليت يؤمن هبا املدير يف املستوى األعلى، وقد تناول ماك
 .1اليت يؤمن هبا هو )y(س  اإلنسانية من خالل نظرية والتصورات الفكرية ملدرسة العالقات )x (نظرية س

 ميكن إجياز خصائص كل نظريتني كااليت:

 Xنظريه 
املسؤولية، هتمه  تنطلق هذه النظرية من افرتاض مؤداه أن العامل كسول بطبيعته وغري طموح ويكره

عن طريق املكافآت واحلوافز  ذاته وحتقيق رغباهتا وال هتمه أهداف املؤسسة، لذلك فإن حتفيزه يكون
على انتهاج أساليب القوة، اإلشراف  القتصادية فقط، فتصبح اإلدارة هنا مرغمة وجمربةاملادية ا

  2.والرقابة الصارمة املباشرة

 3:وتقوم هذه النظرية على جمموعة من املسلمات أمهها

 يذ إلمكان، وتنفة تدر املنظمأن األفراد العاملني يكرهون، يف املتوسط، العمل وحياولون جتنبه يف ا
 اإلنتاجية أبقل من طاقاهتم احلقيقية يف األداء.  العملية

  م للرقابة إخضاعه ينبغينظرا لكراهية العاملني للعمل، فإنه جيب أن يتم إجبارهم على أدائه، و
مي الجتاه املنظة هذا ان دعاوالتوجيه والتهديد املستمر ابلعقاب، بغية حتقيق أهداف املنظمة، أي أ

األداء  و حتقيقهم حنوالقوة يف التعامل مع األفراد وإرشاد فيؤكدون على ضرورة ممارسة العن
 خي دعاهتا يفية وتراإلنساناخلطة التأكيد على أمهية العالقات ا اإلنتاجي األعلى، ويسرون أنه من

 ؤثر سلبا يفيم بشكل املتهمعاملة الفرد، والتساهل الكبري يف إطار حماسبة األفراد العاملني ومع
 .حتقيق أهداف املنظمة

 ما خرين، كآ شخاصحياول متوسط األفراد، عادة جتنب املسؤولية ويفضلون التوجيه من قبل أ
 رة قوية تشرفجود إداو د من يرغبون يف االستقرار واألمن، وتقليص الطموحات الذاتية، لذا فإنه الب

 .افهاقيق أهدمة وحتاإلنتاجية العالية للمنظ وتوجه نشاط هؤالء األفراد للوصول إىل مستوى

إىل الفرد على أنه يتسم ابلرشد والعقالنية، غري أنه أكد على أن  (x) س(تنظر نظرية )
ال حيقق األهداف املطلوبة، كما  (xالتنظيم الرمسي لوحده )حسب ما أورده ماك جرجيور يف نظرية 

                                                 
النفس و التنظيم، جامعة قسنطينة، (، قياس الفعالية التنظيمية من خالل التقييم التنظيمي، اطروحة دكتورة يف علم 2006اتوريريت ) - 1

 .55ص
(، مذكرة ماجستري يف علم االجتماع، "اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة العمومية اجلزائرية، التدريب 2010بن دريدي منري ) - 2

 .57سونلغاز عنابة. ص –والتحفيز، دراسة ميدانية ابملديرية اجلهوية لنقل الكهرابء 
 .38(، ص2012ت )اتوريري - 3
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ر تعبري: أشار أيضا إىل أن اإلدارة ابلرقابة والتوجيه والتهديد ابلعقاب، أو ما أطلق عليه ماك جرجيو 
ال تشكل خطرا على طريق إشباع حاجات ورغبات الفرد وال حتقق، ابلتايل  ()نظرية العصا واجلزر

افزا له حنو األداء األفضل، ولذا فإن الوسائل اإلنسانية يف التعامل مع األفراد يف إطار املنظمة هي ح
اخلطأ التأكيد على  فها.اليت تعمل على النهوض مبستوى األداء يف املنظمة على طريق حتقيق أهدا

أمهية العالقات اإلنسانية وتراخي دعاهتا يف معاملة الفرد، والتساهل الكبري يف إطار حماسبة األفراد 
العاملني ومعاملتهم بشكل يؤثر سلبا يف حتقيق أهداف املنظمة. حياول متوسط األفراد، عادة جتنب 

يرغبون يف االستقرار واألمن، وتقليص  املسؤولية ويفضلون التوجيه من قبل أشخاص آخرين، كما
الطموحات الذاتية، لذا فإنه البد من وجود إدارة قوية تشرف وتوجه نشاط هؤالء األفراد للوصول 

 إىل مستوى اإلنتاجية العالية للمنظمة وحتقيق أهدافها. 

 Yنظريه 

إذا هيئت له  ليةيرى ماك غريغور يف هذه النظرية " أن اإلنسان حيب العمل ويسعى لتحمل املسؤو 
العاملني، فهناك طرق أخرى  الظروف، وان زايدة األجور واملكافآت املادية ليست الوسيلة الوحيدة لتحفيز

 1 األداء، واالنضباط واحرتام القيم التنظيمية معنوية كالرتقية اليت حتفز األفراد على العمل ورفع مستوى

ظري يستند إىل انتشال اإلدارة من الضياع فكري ون ليالحظ ماك جرجيور" ضرورة إجياد بدفقد 
( والبناء البريوقراطي الذي xالقائمة على نظرية ) (الذي سببته االجتاهات الفكرية التقليدية )الكالسيكية

قابل مباساسه هرمية العالقات بني األفراد العاملني، ونظام السيطرة املكم، ما جعل ماك جرجيور يطرح 
 : 2الوجه اآليت على( : y نظرية )ص اتسيم

 للعمل  اهيةالكر  مايه، أإن متوسط األفراد العاملني يف املنظمة ال يكرهون العمل، بل يرسبون ف
ل رة يف التعامل اإلداالسب فتنجم عن عوامل خارجية تسببها ظروف العمل ذاهتا يف املنظمة، لذا فإن

 واإلبداع فيه.  ب العملمع األفراد دور أساسي يف توجيههم حل

 اإلنساين، بل إن  شكل الرقابة اخلارجية والتهديد ابلعقاب العنصر األهم يف التأثري يف السلوكال ت
الرقابة الذاتية للفرد هي أكثر أتثريا يف هذا اجملال. فااللتزام ابألهداف العامة للمنظمة يرتبط أساسا 
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شباع حاجاته يف إطار مدى الفوائد املتحققة للفرد من اإلجناز األفضل، واهم ما فيها ما يرتبط إب
 املستمر للحاجات املتنامية.  الرغبة يف اإلجناز، وحتقيق الذات، واإلشباع

 لسلوك ا جنبونة ويتإن متوسط األفراد يكررون السلوك الذي يؤدي إىل إشباع احلاجات الذاتي
ر إذا ستمراعنها اب يبحث الفاشل يف إشباعها، ومن هنا يتضح أن الفرد ال يتهرب من املسؤولية بل

  حاته.أهدافه وطمو  ما توافرت سبل إشباع رغباته، ويتجنبها فقط حينما ال حتقق

  وعليه فالفشل إلبداع،ير واإن متوسط األفراد يتمتع بطاقات وقدرات عالية من شأهنا أن حتقق التطو 
ى حتقيق إىل مد د، بليف حتقيق بعض أهداف املنظمة ال يعين قصورا يف القدرة الذاتية لألفرا

 ستثمارها ابستمرار وابلشكل املطلوب.ا

يؤكد على اجلوانب املتعلقة بدور املشاركة الفاعلة لألفراد،  ماكجرجور دوجلس أبنومن هنا يتضح 
تتحدد  (y) وعلى أمهية القيادة اإلدارية يف حتقيق أهداف املنظمة واألفراد العاملني معا وفقا لنظرية

 1:أييتمبا 

 وظائف بغية حتقيق األهداف العامة للمنظمةحتديد املستلزمات العامة لل 

 حمددة ةزمني حتديد األهداف الفرعية من األهداف العامة واملطلوب حتقيقها خالل مدة 

 ة.جاهلا احملددآ عية يفالفر  متابعة إجناز الفعاليات التنظيمية واإلدارية والفنية حتقيقا لألهداف 

 مسبقا  ملرسومةا اساتة االحنرافات عن السيتقييم النتائج احملققة لألهداف املطلوبة، ومعرف
 اسباهبا مبوضوعية، وحماولة إجياد السبل الوقائية والتصحيحية. صيوتشخ

 :2و أهم املسلمات اليت تقوم عليها هذه النظرية ما يلي
تتوافق واآلفاق اإلنسانية اليت جاءت هبا مبادئ  (y) وهكذا يبدو أن األبعاد اليت تركز عليها نظرية

وما تنطوي عليه من أبعاد  (MBO) (Management by objectives) رة ابألهدافاإلدا
سلوكية الزمة إلطالق إمكاانت الفرد واجلماعة يف املشاركة الواعية يف حتقيق األهداف العامة للمنظمة. كما 
 أن هذه النظرية آمنت أن لإلنسان حاجات متعددة، وما أن يرضي حاجة حىت حتل حملها حاجة الحقة،

وتبقى احلاجة غري املشبعة حمركة لسلوكه حىت يتم إشباعها، وما على اإلدارة إال تنفيذ أحد أهم مهامها 
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األساسية حسب ماك جرجيور وهي أبن جتعل العمل الذي ميارسه الفرد داخل التنظيم مصدر إشباع لرغباته، 
ية، وميكن لإلدارة أن حتافظ على وذلك من خالل العمل الكفء واإلجناز اجليد مبا حيقق الفعالية التنظيم

 1.مستوى أداء عال لألفراد من خالل مساعدهتم وختصيص الوقت الالزم التنميتهم وتوسيع مداركهم وآفاقهم
 

   Interaction)نظرية التفاعل ) .5

يام ويل أسهم. قد السائدة االجتماعيةوالعالقات  البيئية املتغريات اليت تفرزها االاثرالتفاعل  نظريةتناولت 
للنظام  ةمكوانت اساسي ثالثةمن خالل  النظريةيف هذه  1959 ةسن William Whyte وايت

 :2وهي للمنظمةاالجتماعي 

 األنشطة 
فراد ت بني خمتلف األاالاثر اليت ترتكها االتصاال (Interaction) يتناول مفهوم التفاعل

بة لنتائج املرتتبها، واتطلي العاملني يف املنظمة من حيث عملية البدء ابالتصال، واملدة اليت
 سلوكعليه، من انحية درجة االستجابة واآلاثر النامجة عن التغري يف ال

 التفاعل 
من  تبةاملرت ج لنتائاليت يتطلبها وا واملدةخيص جانب االتصاالت من حيث بدء ابالتصال 

 .النامجةواالاثر  االستجابةحيث درجه 

 املشاعر  
اجلوانب بيئة( و ط اخلارجي )الة اليت يشعر هبا الفرد إزاء احمليعن الكيفي يعترب مفهوم املشاعر

ألف املشاعر ا، وتتهبملني إزاء املنظمة أو العا ضوئهااإلدراكية من املشاعر اليت يتصرف يف 
 :  لفرد هيلايت من ثالثة عناصر أساسية ذات أتثري مهم يف حتديد أمناط السلوك الذ

 ة أوالعقيد بدأ أوحكم بسلوك الفرد من خالل املالفكري )املبدئي( الذي يت اإلطار -
 الفكرة اليت يؤمن هبا. 

 ة يف املشاعر الذاتية للفرد. اجلوانب العاطفي -
 ل .وع ابلعمالجتاهات أو امليول العامة اليت تتحكم يف مشاعر األفراد عند الشر ا -
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و ن أي تغيري أأ، حبيث عضهاب وترتبط هذه املفاهيم الثالثة )األنشطة، التفاعل، املشاعر( عضوية مع
ا تماعي، حينهجفالتفاعل اال أتثري يف احداها مبثل تغيرية مرتابطة يف األخرى، وينعكس يف أمناط السلوك.

ي نفس القدر الذكذلك ب  تأثرتبتأثر بتغيري معني، فإن األنشطة واملشاعر إزاء املواقف املختلفة البد أن 
 .أتثرت به طبيعة التفاعل
وإهنا   شوائية،عة غري بصور  لألفرادوايت إىل العالقات السائدة يف السلوك املنظمي وهكذا نظر 

 طة والتفاعالتن االنشلة مأو نسق من االبعاد السلوكية. كما أن هذه السلسلة املرتابطة واملتداخ كنمط
 .واملشاعر تعد مبثابة احملرك الرئيس للسلوك الفردي داخل املنظمة

دراسته لآلاثر البيئية، على حقيقة أن املنظمة هي نظام مفتوح من من خالل  ت،يوقد أكد وا
العالقات السائدة سواء مع خارجها أو يف داخلها. وهكذا بعد تفكري وابت منسجما ومتكامال مع نظرية 

 1املختلفة للمنظمة لابلسلوك اإلنساين والسيطرة عليه يف احلقو  للتنبؤالنظم وخيلق اطار 

 : Kris Argyrisأرجس  كريس  الناضجة الشخصية ةاو نظري واملنظمةفرد التناقض بني ال ةنظري .6

( صاحب نظرية الشخصية الناضجة لكوهنا متثل مسامهة 1960-1900آر جرس ) سيکر   يعترب
سيحصل بني املمارسات اإلدارية  اً آرجرس أن هناك تناقض یاستثنائية يف دعم املدرسة السلوكية وقد را

 نظمة،قليدية مع احلاجات والقابليات لألشخاص الناضجني الذين يعملون يف املالقائمة على املفاهيم الت
استنتج آرجرس أن بعض املمارسات املتأثرة ابلنظرايت الكالسيكية واجتاهاهتا ال تنسجم مع الشخصية 
الناضجة وضرب عليها مثال يشري إليها وهو أن اإلدارة العلمية ترى الكفاءة تتحقق من خالل التخصص 

مكان العمل؛ ألنه يريد مزيدا  سيم العمل، يف حني أن هذا املبدأ ال ينسجم مع حتقيق الذات للعامل يفوتق
 2.من املرونة وحرية التعرف وطرح األفكار اإلبداعية

آرجرس يف نظرية الشخصية الناضجة أن حتديد السلطة، وممارسة الرقابة وكتابة اإلجراءات  ويضيف
قراطية يرتك نوعا من اجلمود واالتكالية لدى العاملني وشعر العامل حينها أن بيئة ابلتفصيل يف النظرية البريو 

آرجرس ينادي خبلق ظروف تتيح مشاركة  سيکر   إذن .العمل مفروضة عليه وابلتايل يقل محاسه واندفاعه
 وكيةالسليف نظر اركرييس على حتديد االمناط  الفكريةوترتكز االجتاهات  .هدافالعاملني يف حتديد األ
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 التنظيميةوالعوامل  الرمسيةوالعوامل املتعلق ابلعالقات غري  الذاتيةوهي متثل العوامل  ةداخل منظم لألفراد
 .1الرمسية

على إمكانية التنبؤ ابلسلوك اإلنساين والقدرة على تفسري  (Argyris) سري تعتمد نظرية كرس ارک 
 :2عاملني أساسينياانطه املختلفة يف حقول املنظمة، يف ضوء الرتكيز على 

 ئم. القا االنسان الفرد ابعتباره احلقل الرئيس يف ميدان األثر املنظمي للسلوك 
  ةيف املنظم املةالع عاتاجلماالتنظيم الرمسي، والقواعد التنظيمية اليت تتحكم يف عالقات األفراد و. 

ملنظمة، وهي اد داخل رافعلى حتديد األمناط السلوكية لأل سري االجتاهات الفكرية، يف نظر ارک ترتكز
 ي: تتمثل ابملتغريات الواردة أدانه، سواء أكانت بصورة منفردة أو متفاعلة، وه

 حملددةا سلوكيةا الالعوامل الذاتية: وهي ترتبط ابلشخصية اإلنسانية وخصوصيتها وأمناطه. 
 وكيفية ،ةت الصغري ماعااجل إطارلعوامل املتعلقة ابجتاه العالقات غري الرمسية السائدة يف ا 

 التفاعل بينها.
  حتددها  ليتا ساليبد واألوتتعلق متغرياهتا جبميع الصيغ والقواع الرمسية:العوامل التنظيمية

 حتقيق أهدافها.  إطاراملنظمة يف 

 مفهوم النجاح النفسي . 1.6
ديرين، سبة ملعظم املنقًدا حقيقًيا للكفاءة يف الشركات. ابلن Argyris من هذا التشخيص، يدرك

نه إية وفًقا له. يد للغاف مقتساعد املنظمة الفعالة يف حتقيق األهداف اليت حددوها ألنفسهم. هذا التعري
ويؤكد  طاقة البشرية.خاصة الو ا، هليطور فكرة أن املنظمة الفعالة جيب أن تستخدم أيًضا مجيع املوارد املتاحة 

فهوم النجاح يقرتح مو ثقة بميكن أن تتطور  أن املكون الرئيسي للطاقة البشرية هو الطاقة النفسية اليت
 .النفسي

قيق حتكل أساسي من ، تكون املنظمة فعالة إذا كانت متكن مجيع أعضائها بش Argyris وفًقا لـ
 .يةلشخصاالنجاح النفسي. للقيام بذلك، جيب أن مينح اجلميع الفرصة لتطوير فعاليتهم 

اد أن يقدروا أنفسهم وأن يطمحوا إىل شعور هذا ينطوي على شرطني. من انحية، جيب على األفر 
من انحية أخرى، جيب على الشركة تعزيز و متزايد ابلكفاءة، ال سيما من خالل وضع التحدايت ألنفسهم. 
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الكفاءة واحرتام الذات، وهو ما يتعارض مع الثقافات التنظيمية اليت، على العكس ذلك، تفضل الالمباالة 
 .ملنظمات لتمكني األفراد من حتقيق النجاح النفسيأو القدرية. جيب تغيري عمل ا

 لعمل: يقوم على عدة مبادئ ل Argyrisوهكذا فإن النموذج التنظيمي الذي اقرتحه 
 العالقات املتبادلة بني مكوانت املنظمة ميكن أن تفضل اجتاهها.  -
 جيب أن يكون هناك وعي عاملي للمنظمة؛  -
 ا. ي تلك اخلاصة ابملنظمة أبكملهجيب أن تكون األهداف اليت مت حتقيقها ه -

اخلية شطة الدأنه جيب أن تكون هناك داخل املنظمات قدرة على تعديل األن Argyrisيضيف 
جلديدة، الطلبات امع  )إعادة هيكلة الوظائف، واخلدمات، وما إىل ذلك( واألنشطة اخلارجية )التكيف

 كرة أن القادةفصر على ينه ستقبل املنظمات ألللعمالء اجلدد، وما إىل ذلك(. أخريًا، يقدم رؤية أوسع مل
 .يسيةواملديرين جيب أن يكون لديهم رؤية استشرافية ويسعون لتوقع التغيريات الرئ

املتغريات  ساس فهمأعلى  ويف ضوء ما ورد ذكره أعاله، يتجلى أن فهم سلوك الفرد واملنظمة يعتمدان
شخصية لية لطبيعة السة حتلي درااضافة إىل ضرورة الركون إىلاملتفاعلة لكال التنظيمني الرمسي وغري الرمسي، 

 .لألفرادعنها من األمناط السلوكية املختلفة  قاإلنسانية، وما ينبث
 :ليةتعتمد طريقة اإلدارة لزايدة فرص تطوير النجاح النفسي على املبادئ التا

ت عمل واملعلوماصميم التكة يف ار توسيع العمل وإثرائه من خالل املشاركة يف عملية صنع القرار واملش -
 عن النتائج احملققة؛

 قات؛التغيري يف قيم وسلوك املديرين أكثر توجهاً حنو الثقة وإدارة العال -
 نشاطهم؛المركزية الرقابة اإلدارية وتوعية املوظفني ابجلوانب االقتصادية ل -
 وظفني. تطور نظم التعويضات وتقييم امل -

حنو تشجيع املسامهة يف احلفاظ على النظام التنظيمي الداخلي  جيب أن تكون موجهة أكثر
والتكيف مع بيئة األعمال. جيب أن تسعى هذه األنظمة إىل تعزيز تنمية إمكاانت األفراد من خالل إيالء 

 1املزيد من االهتمام للعوامل العاطفية والكفاءة الشخصية لالقرتاب من القيم األساسية للمنظمة.

 

                                                 
1 - Planque J-M, Op.cit. P.45. 
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 التعلم التنظيمينظرية  . 2.6

ليت اتكون تلك سبشكل خاص على فكرة أن املنظمات الناجحة يف املستقبل  Argyris ركز حبث
ظمات التعلم طوير منتأن  تكون قادرة على تطوير قدرهتا على التكيف من خالل قدرهتا على التعلم. يبدو

قف يف طريق اليت ت عيةالدفا ضرورة للمجتمعات احلديثة. وفًقا للمؤلف، من الضروري إتقان اإلجراءات
وتعلم  يري طريقة تفكريهمأنه من خالل مساعدة أعضاء املنظمة على تغ Argyris التغيري والتعلم. جيادل

شاكل التعلم مفية حل ط كيالتفكري البناء، ستصبح املنظمة متعلًما. حيتاج املوظفون إىل معرفة ليس فق
يًدا شاكل أكثر تعقمل مع ملتعاأن يكونوا أيًضا قادرين على ا الروتينية اليت يسميها التكرار البسيط. جيب

 .لقة مزدوجةحب، تتطلب التعلم  Argyris عند مواجهة مواقف العمل الصعبة، واليت، وفًقا لـ

علم ملنظمة "على ت هذه اروتنيجيعل التعلم ثنائي احللقة العمل جتربة تعليمية. ُتشرك عملية تغيري ال
ضات خطاء والتناقعلى األ قضاءدة قدرهتا على إجراء التحقيقات التنظيمية من أجل الالتعلم"، وابلتايل زاي

 .اليت تظهر عادًة عند تغيري النظام / البيئة التنظيمية

لشركات اًدا يف كر جخصص هذا الفصل حلركة العالقات اإلنسانية اليت تطورت أخريًا يف وقت مب
هذا  مات. لذلك فإن املنظة إىلذ تلك الفرتة تغريت طبيعة النظر الصناعية منذ ثالثينيات القرن املاضي، ومن

شرية. كما د الدوافع البىل تعقيفة إالتيار يهتم ابألبعاد العاطفية والعاطفية والعالئقية ملواقف العمل ابإلضا
، وال هال القوة داخلة وأشكاصغري سيتم إثراء تيار العالقات اإلنسانية تدرجييًا من خالل حتليل اجملموعات ال

عى العديد من سختلفة، امل سيما من العمل الذي مت تطويره على القيادة. من منظور هذه األعمال البحثية
 .املؤلفني إىل إعطاء املنظمة بعًدا إنسانًيا

ملوظفني وصياغة زايدة مسؤوليات ا Chris Argyris ، على سبيل املثال، أراد1960منذ عام 
نسانية أيًضا قات اإللعالته وأنه يفعل ذلك من خالل العمل. شهد هنج افكرة أن اإلنسان يسعى لفهم حيا

 اإلنسانية يف لعالقاتلتوك امتدادات إضافية يف اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي يف معهد اتفيس
ت حركة العالقا رة، فإنالوفو لندن، كما سيتم تطويره يف الفصل التايل. على الرغم من مسامهاهتا املثمرة 

 .اإلنسانية ستتعرض النتقادات خاصة يف الوالايت املتحدة



 التطورات الفكرية للمدرسة السلوكية - رابعلفصل الا

 

114 

يف الغالب، مت انتقادها بسبب عدم تكيفها مع سياق األزمة االقتصادية،  ويف فرنسا منذ الستينيات.
ولكن أيًضا لكوهنا "نفسية" للغاية عندما يتعلق األمر بتحليل املنظمات. سيتم بعد ذلك توجيه العمل 

 1اهليكلة الداخلية للمنظمات.البحثي حنو حتليل 

  Bakke نظرية التنظيم االجتماعي .7

على جتاوز املفاهيم التقليدية يف نظريته  (Bakke) تركز نظرية التنظيم االجتماعي اليت صاغها ابك
وإعطاء األولوية للتنظيم الداخلي وسبل تركيبه. إذ أن تركيز العديد من نظرايت املنظمة )يف رأي ابك( كان 

يات اختاذ القرار أو التفاعل وعالقات القوة )أو السلطة( وتقسيم العمل. أما املعايري األساسية اليت على عمل
 : 2ركز عليها ابلك فيمكن إجيازها هبا أييت

 رياتو املتغزاء أبصورة مشولية تستوعب مجيع األج یأن ينظر إىل السلوك املنظم 
 رىاألخ اتملنظماينسجم مع طبيعة به، كما ينبغي أن تكون ذات اطار تطبيقي  املتعلقة

مة يعطي ة للمنظلنظر ذات االجتاهات املتشاهبة . وهذا التوكيد على املفهوم الشامل يف ا
صورة بملنظمة ا وكسل دالئل ومؤشرات قادرة على استيعاب النتائج املمكن التنبؤ هبا يف

 .عامة

 نمالحظته ن مكأن يعرب املفهوم احلقيقي للمنظمة عن الواقع امللموس الذي مي 
م للمنظمة وم العالمفهلاألبعاد األساسية املكونة له. كما تعرض ابك للتحديد الدقيق  خالل

لدراسة يف اه يف االجتاوأثره يف السلوك الفردي واجلماعي للمنظمة املعنية. وقد أسهم هذا 
 .داخل املنظمة لعالقاتاة يف والفرعية املؤثر  املهمة تعزيز قدرة الباحثني على حتديد املتغريات

 ت املؤثرة يفملتغرياديد اتعزز الصياغة العامة ملفهوم املنظمة قدرهتا الذاتية على حت 
فيها من  عاملنيال فراداأل كما يسهم يف حتديد عالقاهتا وارتباطاهتا مع بعضها ومتكني  سلوكها،

  .حتقيق أهدافها النهائية

ك بناء نظرية التنظيم االجتماعي )واليت اعتربها إن هذه اجلوانب النظرية اليت استطاع من خالهلا اب
نظاما مستمدة من األنشطة اإلنسانية املتفاعلة مع بعضها( نستهدف استخدام املوارد البشرية واملادية واملالية 
يف نظام اجتماعي يؤدي إىل حتقيق اشباع احلاجات اإلنسانية املتنامية، واليت تتفاعل مع البيئة اخلارجية من 

                                                 
1 - Planque J-M, Op.cit. P.46. 
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البيئة  نشطتها املختلفة. فالنظام االجتماعي، يف ضوء هذه النظرية، نظام مفتوح يف تعامله وتفاعله معخالل أ
اخلارجية، يعتمد استخدام املوارد البشرية واملادية واملالية ويعطي خمرجات سلعية وخدمية تسهم يف اشباع 

نية املتفاعلة مع البيئة اجملتمع من حيث احلاجات االنسانية. كما أن هذا النظام يتعلق مبجمل األنشطة اإلنسا
  التأثري فيها والتأثري هبا.

 (Rensis Likert)رنسيس ليكرت  –نظرية التنظيم املعدلة وحلقة الوصل  .8
جري أستاذ علم النفس الصناعي جبامعة ميتشجان ابلوالايت املتحدة، رينسيس ليكرت حبثًا عن أ

ألنه  Lewin و Mayo ألعمال هذا املنظور، فهو استمرار لمن  .املواقف والسلوكيات البشرية يف العمل
يسعى إىل فهم إىل أي مدى ميكن أن تؤدي طبيعة العالقة بني الرئيس واملرؤوس إىل نتائج خمتلفة جًدا يف 

 1 "احلوكمة التشاركية يف املقاولة" يف كتاب بعنوان 1961نفس السياق التنظيمي. ُنشرت نتائج حبثه عام 

العات الرأي ملديري شركات التأمني الكبرية، الحظ أن أولئك الذين لديهم نتائج من خالل استط
فقرية يشرتكون يف بعض السمات املشرتكة. يقودهم مفهومهم للقيادة إىل الرتكيز على املهام املراد إجنازها؛ 

ي )العمل احملدد، مهمتهم هي قبل كل شيء موجهة حنو املراقبة والسيطرة؛ يتبنون مبادئ تنظيم العمل التيلور 
 2.ال استقاللية، أجر أداء، إخل(. هذا النمط من اإلدارة سائد بعد احلرب العاملية الثانية يف الوالايت املتحدة

تلًفا جتاه وقًفا خميهم مومع ذلك، يكشف أن بعض القادة يبدو أهنم حيصلون على نتائج أفضل ألن لد
ن ية للموظفني مم الشخصالقيمن الضروري فهم التوقعات و  الرجال يف حالة العمل. يف الواقع، يعتقدون أنه

لغالب، إىل م، يف اادهتأجل حتسني مستوى حتفيزهم ومشاركتهم يف العمل. للقيام بذلك، يهدف أسلوب قي
األخذ يف و ستماع ي االأإقامة عالقة ثقة دائمة يف املنظمة، من خالل تبين سلوك قائم على التعاطف، 

 ات املتكاملة،العالق مبدأ مكن ليكرت من إرساء ليت واجهتها. هذا التحقيق العظيماالعتبار. الصعوابت ا
لرأي القائل اذا إىل هؤدي يواليت مبوجبها تدمج العالقات بني أعضاء املنظمة القيم الشخصية لكل منها. 

 .عاليةل بفأبنه يف أي مؤسسة، جيب أن يشعر اجلميع ابالعتبار والضروري يف الشركة للعم

، تتطلب الكفاءة يف العمل التخلي عن العالقة بني رجل وآخر )رجل ضد إنسان( Likertا لـ وفقً 
وتتطلب تنفيذ منظمة من خالل جمموعة العمل اليت يتم فيها معاجلة املشكالت اليت متت مواجهتها وحلها 

ات االستقصائية بشكل مجاعي. يطور فكرة أسلوب اإلدارة التشاركية من خالل جمموعة العمل. تشري الدراس
اليت مت إجراؤها إىل أن هذا النمط من التنظيم يبدو أكثر فاعلية، ألنه يعتمد على مواقف أكثر تعاواًن وعلى 

                                                 
 .155مرجع سابق، ص ،مؤيد سعيد السامل - 1
 .156مرجع سابق، ص مؤيد سعيد السامل - 2
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عالقات الثقة. ومع ذلك، يالحظ ليكرت أن طريقة اإلدارة هذه معقدة ألهنا تتطلب من املوظفني اكتساب 
 رب بني القيم الشخصية ألعضاء اجملموعة.قواعد تشغيل دقيقة، فضاًل عن مستوى كاٍف من التقا

 :  1اساسية أمهها فاهيماملحول ة "ليكر"وتدور الفكرة األساسية لنظري

 الدافعية  

 :يهحيث أشار إىل أن هناك أربعة أنواع من الدوافع تؤثر يف سلوك الفرد 

افع دو كار، الالبتالذاتية، دوافع األمان والطمأنينة، دوافع حب االستطالع وا الدوافع
 فعاليةال حيققع و افو بناء نظام حتفيزي يشبع هذه الد یاالقتصادية. وما على التنظيم سو 

 التنظيمية.

 االعتماد على مبادي التنظيم األساسية 

أساليب  استخدامار، و ومراكز اختاذ القر  التنظيمي حتديد اهليكل الرمسي للمنظمة واملستوى
 . تالتصاالبكة اف، واملراقبة، وتوفري شاإلشرا نطاق لقياس األداء التنظيمي، وحتديد

 العمل مجاعة 
ظيم، داخل التن أن مجاعة العمل أثر كبري يف السلوك اإلنساين Likert ليكرت حيث يرى

 .ةلتنظيميا يةالفعال حيث يؤكد أنه كلما كرب حجم مجاعة العمل، انعكس ذلك سلبا على

 ةالنسق االجتماعي ودور الرؤساء يف خلق مجاعة عمل فعال 
 داألهداف التنظيمية وأهداف األفرا 
 املسؤولية ومتطلبات املوقف. 

 (F.Herzberg et la théorie des deux facteurs)  يك هرزابركريدر ذات العاملني لف ةنظري  .9

ابلوالايت  ه، وهو عامل نفس، وأستاذ إدارة يف جامعة يوات1923ولد فريدريك هريزبريج عام 
حتت  ، نشر عماًل مرجعياً 1959يف عام و  مسألة الدافع البشري يف العملعمله على أاملتحدة. ركز معظم 

الفكرة الرئيسية هلريزبرج هي أن الظروف اليت تؤدي إىل الرضا الوظيفي  ." العمل وطبيعة االنسان"  عنوان
 ر ما يسمى بنظرية عاملنيوالتحفيز ليست هي نفسها تلك اليت تؤدي إىل عدم الرضا واالستياء. وهكذا طوّ 

                                                 
 .44ص  ،مرجع سابق اتوريريت - 1
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ردود أفعال األفراد خمتلفة اعتماًدا على ما إذا كان يتم سؤاهلم عن أسباب أن من  أً بدأو ثنائية العامل، 
 1دوافعهم يف العمل وما الذي يثري استيائهم.

املوظفني،  بالت معملقاالتطوير نظريته، استخدم هريزبرج طريقة احلوادث احلرجة اليت تتضمن، يف 
نائي رضا بشكل استثعدم ال ا أولموسة يف املاضي واليت شعر فيها املوظفون ابلرضمطالبتهم بربط األحداث امل

ة والذكرايت ت السار كرايعن عملهم. من خالل حتليل الردود، الحظ أنه ليس نفس العوامل اليت تسبب الذ 
لدوافع وافز وارك احلابز سم هر ق يص، حغري السارة. ويقود تدرجييًا إىل التمييز بني فئتني رئيسيتني من العوامل

 اىل نوعني:
 رضى الوظيفيعوامل ال  

 فز حصراًي علىلعمل حتايف  يُنظر إليهم على أهنم حمفزات حقيقية للرجال يف العمل. هذه عوامل جوهرية
 هريزبرج: 

  ،حتقيق الذات، واالعرتاف 
  ،االهتمام ابلعمل، وحمتواه 
 سؤولياتدرجة امل ، 
 .إمكانيات الرتقية والتطوير 
 ر الوظيفي.االستقرا 
 .سياسة املؤسسة وادارهتا 
 .منط االشراف 
 .)املنزلة املناسبة )املركز الوظيفي 
 دخل الكايف واالمتيازات.ال 
 .الطاقات االجتماعية اجليدة يف العمل 
 .ظروف العمل املناسبة 

  عوامل عدم الرضى الوظيفي 
  2ارجية:يُنظر إليهم على أهنم عوامل للنظافة أو االستياء. تتوافق مع عوامل خ

  ،سياسة املوظفني 
  ،سياسة الشركة ونظام إدارهتا 

                                                 
1 - Planque J-M, Op.Cit. P41. 
2 - Planque J-M, Op.Cit.P.41. 
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  ،نظام اإلشراف 
  ،العالقات الشخصية بني املوظفني 
 ظروف العمل والراتب. 

 لدافع ال ميكنين أن اا يعوفًقا لنظرية هريزبرج، فإن شعوري الرضا وعدم الرضا ليسا متعارضني. هذ
فلن يظهر  ،ةفي غائبلوظيإذا كانت عوامل الرضا ا ،ثلأن أييت من القضاء على عوامل عدم الرضا. وابمل

 .املوظفون عدم الرضا أو عدم الرضا ولكن لن يكون لديهم الدافع
 نوعية ة لتحسنيحلركسيكون التأثري األساسي هلذا البحث على التحفيز يف املنظمات من خالل ا

 .احلياة يف العمل
إىل فئتني: تلك اليت ختدم االحتياجات االقتصادية أو  أخريًا، مييز هرتزبرغ العناصر املختلفة للوظيفة

احليوية، والنظافة أو احتياجات الصيانة، والعناصر اليت تليب الدوافع والدوافع األعمق. وخيلص إىل أن إدارة 
الشركة جيب أن توسع بشكل فردي وتثري عمل بعضها البعض. وصلت هذه احلركة إىل ذروهتا يف فرنسا يف 

ستسعى العديد من الشركات  .وال سيما من خالل عمل الوكالة الوطنية لتحسني ظروف العملالسبعينيات، 
الصناعية جاهدة لتحسني حمتوى العمل املقدم للموظفني من خالل السعي لتنمية اهتمام واستقاللية 

 1ومسؤولية الرجال يف العمل.

 David McClelland  (1917-1998)ماكليالند  ةنظري .10
أستاذًا يف جامعة هارفارد بني أواخر الستينيات وأوائل و  الند عامل نفس أمريكيديفيد مكليكان 
 Hay املعروفة اآلن ابسم ،Hay-McBer وهو مؤسس شركة االستشارات اإلدارية .السبعينيات
Group "يف جملة علم النفس  1973اليت ُنشرت عام  ،، وتعد مقالته "اختبار الكفاءة بداًل من الذكاء

مثل حاصل  ،أن هناك طرقًا أخرى لقياس الذكاء غري االختباراتفيها أظهر  حيث مسامهة كبرية ،األمريكية
 2وهو معروف بشكل خاص لكونه أصل نظرية االحتياجات اليت تعمل يف أساس الدافع البشري. .الذكاء

. موراي بل هنريمن ق التاريخ النظرية ماكليلند عن احلاجات كانت مستندة على نظرية الشخصية
 كليلند. جات ملا حتيانظرية اال تقييم وصف موراي منوذج شامل الحتياجات اإلنسان والعمليات احلثية

                                                 
1 - Planque J-M, Op.Cit.P42. 
2 - Fondriat Michel, « La théorie des besoins de McClelland », dans : Sociologie des 
organisations, 3e éd., 2011., pp. 130-132 
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نوعية  الكتشافميكن أن يساعد الشخص  (هم املوضوعفاختبار اإلدراك املوضوعي )اختبار ت
أو هي امضة، هو غالشخص لسلسلة صور  االختبارقا حلاجته املهيمنة. حيرض بالعمل الذي يرغب به وط

 ،يكرس احتياجات الشخص اخلاصةس االختيارأن  رتاضمث يطلب تطوير قصة تلقائية لكل صورة. يتم االف
لشخص وقد تتناسب معه بشكل اد مهام من نوع خاص لنميكن استعمال النتيجة كتوصية ابن يتم اس

 1.جيد
 يردفحلافز الا أن 1961د يف ن(، حدد ماكليل1938بناءا على ما سبق إصدار من هنري موراي )

 ة: نميتاج ثالث حاجات مهنميكنه ا
 احلاجة اىل االجناز. -
 احلاجة اىل االنتماء. -
 احلاجة اىل القوة والتأثري. -

 احلاجة لإلجناز 
 ة وعلى اعلى مستوى. بهو املدى الذي يرغب الشخص فيه أداء مهام صع

 2  :إلجنازوى ألشخاص احلاجة تبعض اخلصائص عالية املس
ونة ن عن مر بحثو يح وتلقي التعليقات اإلجيابية يف أغلب األحيان يف النجا  الرغبة -

 . طرة جدااخل ألنفسهم وهكذا مييلون إىل تفادي كان من اخلطر القليل واحلاالت
 إلجنازيس ابليتفادون حاالت اخلطر املنخفضة ألن النجاح الذي اجنز عن سهولة  -

دا، يرى ج Attribution Theory سبيةاألصيل. يف املشاريع اخلطرة نظرية الن
 اخلاص. هدهماألشخاص الناجحني النتيجة كأحد القرص بدال من أن يكون نتيجة ج

 .حيبون العمل مبفردهم أو مع األشخاص الناجحني اآلخرين -
طلب الكثري ك ميل لن هناماكليلند أبن هؤالء يصبحون أفضل القادة، ابلرغم من أنه قد يكو  يعتقد

 أيضا أصحاب نتائج منقادة. من موظفيهم اعتقادا أبهنم 

  لالنتماء اجةاحل: 
بناء عالقات شخصية جيدة مع األخرين. بعض يف ة غباحلاجة لالنتماء تعىن أبن الناس لديهم الر 

  3.اخلصائص عالية املستوى األشخاص
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 .خصيةت الشاللتفاعلب و تقبل اآلخرين هلم، وربط هذه األمهية ابجالرغبة يف  لديهم -
  .فق مع معايري جمموعة عملهممييلون إىل التوا -
  .ادلم املتبالفهجياهدون حلمل العالقات واالبقاء عليها مع قدر عايل من الثقة و  -
 يفضلون التعاون على املنافسة  -
 العمالء وحاالت التفاعل مع العميل تيؤدون أداء حسنا يف خدما -

 املدراء. موضوعيةرات و ماكليلد أبن هناك حاجة قوية لالنتساب تقوض قابلية اختاذ القرا أعتقد

 : عهم يف نوعنيجتمي كنمي يةمسئول ة يف تويلغبعبارة عن أمناط األفراد الذين لديهم ر  احلاجة للقوة
  1القوة الشخصية واملؤسساتية

اجة خرين احلى اآلة للطاقة الشخصية للتوجيه والتأثري علبغر  يهمدلالذين  األفراد -
ق ن لتحقيألخرياالناس تفضل تنظيم جهود الكبرية لوسائل الطاقة املؤسساتية ألن 

 .أهداف املنظمة
بينما  ه للوضعلتوجايتمتع األشخاص ذوي الطاقات الشخصية العالية ابملنافسة ومواقع  -

 االهتمامو طلوبة نة املإىل أدوار القيادة، قد ال ميتلكون املرو  ينجذبونهؤالء اللذين 
 .ابألفراد

كثر فعالية أكونوا ي أن قوة املؤسساتية مييلون إىلاملديرين الذين لديهم حاجة عالية ال  -
 .من أولئك الذين يف احلاجة العالية لقوة الشخصية

حاجات موجودة يف كل فرد. ويتم تشكيلها واكتساهبا مبرور الوقت مع اخللفية  ثالث، عموماً 
الرغم من هذا، أحد  ميكن أن يستعمل لتعديل شكل احلاجة على بالثقافية الفرد والتجربة احلياتية والتدري

ف ماسلو، مل حيدد ماگيالند أي مراحل الخب ،احلاجات تكون هي املهيمنة، ويعتمد أيضا على الشخصية
رد. فاحلاجة فأمهية احلاجات املختلفة يف العمل تعتمد على املوقع الذي يشغله ال .بني احلاجات انتقال

 2.بارللقوة مثالية للمديرين املتوسطني والك ةلإلجناز واحلاج

، نظرية االحتياجات املكتسبة، نظرية احلاجات املتعلمةمفهوم ماكنيلند أيضا يسمى ابسم 
  3نظرية االحتياجات. أصل نظرية الثالث احتياجاتو

                                                 
 .116ص  ،مرجع سابق الكبسي، - 1
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ي واإلداري م العلملتنظيمنذ بداية القرن العشرين وحىت هناية الثالثينيات، شّكل اكخالصة القول، 

لى الرغم عت املنظمات". "نظراي اليةواة الصلبة" ملا سيطلق عليه يف العقود التللعمل والعالقات اإلنسانية "الن
ل، فإن هذين ري للعمإلدامن ظهور العالقات اإلنسانية كرد فعل على اآلاثر الضارة للتنظيم العلمي وا

 االجتاهني متحدان ببعض النقاط املشرتكة.
ادي زدهار االقتصة أن االفكر  القات اإلنسانية، علىأواًل، يقوم التنظيم العلمي واإلداري للعمل، مثل الع

ك إما من قيق ذلكن حتيعتمد على قدرة أصحاب العمل واملوظفني على السعي لتحقيق أهداف مشرتكة. مي
  يفاد يف العمل. ة األفر تجرببخالل العمل على تنظيم العمل واهليكل اإلداري أو من خالل االهتمام الوثيق 

 هو زايدة إنتاجية الشركة. كلتا احلالتني، اهلدف
يعتقد  لعلمية نفسها.اوتوبيا الي مث أييت التنظيم العلمي واإلداري للعمل وكذلك العالقات اإلنسانية يف إطار

الة حإنتاجية. يف  ية أكثرتجار أنصار كال االجتاهني أنه من خالل تطبيق املبادئ العلمية ستكون األعمال ال
، بينما هليكل اإلدارييم أو التنظا، يتعلق األمر بتطبيق املبادئ العلمية على التنظيم العلمي واإلداري للعمل

الحتياجات كيات والسلو ايف حالة العالقات اإلنسانية، من الضروري استخدام هذه املبادئ لفهم طبيعة 
 بشكل أفضل من األفراد.

 لفعل.اي أو على بعد اهليكل بعدال منذ بداية الثالثينيات، تطورت هذه التيارات من خالل تركيز انتباهها على
كون هذه مية. ستتنظيابإلضافة إىل ذلك، مت وضع أسس مشروع الرتشيد الذي يقع يف قلب النظرايت ال

 اخلصائص يف صميم العمل يف النظرية التنظيمية لعدة عقود.
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 الفصل اخلامس

 النظرايت احلديثة للمنظمة
 

  احلديثة  النظرايتاواًل: 

     نظرية النظم  .1

هذه  ومن مميزات. وهلا خصائصيعرف النظام بشكل عام أبنه جمموعة من األشياء املرتابطة بعالقات 
دارة تطوير عمل ، عندما تريد اإلواملفتوحةالنظرية، ان مدخل التنظيم هذا ميكن تطبيقه على األنظمة املغلقة 

وللتأكيد على حديثة ملنظمة معينة، غري أنه يعترب أسلوب التحليل وفقا لألنظمة املفتوحة األكثر انتشارا. 
كنظام  أمهية التفاعل املتبادل بني املنظمات اإلدارية والبيئات اليت تعمل فيها، فإنه ينظر إليها من زاوية نظمية

املرتابطة واملرتبة  األجزاء أو األنظمة الفرعية النظم أبنه جمموعة من يعرف النظام من منظور نظرية بيولوجي
بشكل تكون معه کيااًن متكامال. وليس أدل على معىن هذا املفهوم من النظر لإلنسان ابعتباره نظاما 
متكامال، يتكون من جمموعة من األنظمة الفرعية ذات اخلصائص اخلاصة هبا، واليت ال بد من االعتناء هبا 
مجيعا وبشكل متوازن حىت يتمتع اإلنسان بصحة جيدة. فصحة اإلنسان ال تتحقق إال ابالعتناء ابجلهاز 

 التنفسي، وجهاز الدورة الدموية، واجلهاز العصيب، وخمتلف األجهزة الفرعية األخرى، ذلك أن إمهال أي من
. ومن زاوية هذا املنظور األجهزة الفرعية يؤدي إىل اخللل وتردي صحة النظام ككل وهو جسم اإلنسان

النظمي، ميكن النظر للمنظمات اإلدارية املختلفة من وزارات ومؤسسات ومصانع وشركات ومصانع 
وجامعات، ابعتبارها أنظمة رئيسة تتكون من جمموعة من األنظمة الفرعية ذات اخلصائص اخلاصة هبا، 

 1 .ات األنظمة الفرعية املكونة هلاولكنها تشكل أيضا أنظمة متكاملة ختتلف بسماهتا العامة عن مس
 

                                                 
 .45ص ق، بمرجع سااتوريريت،  - 1
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 عناصر النظام املفتوح 1.5شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 56لنشر، ص ل(، نظرية املنظمة والتنظيم، دار وائل 2008القريويت، حممد قاسم ) املصدر:

يتأثر يؤثر و  Système ouvert ويؤكد منظور النظم على أمهية النظر للتنظيم ابعتباره نظاما مفتوحا
 1 معزوال عن البيئة احمليطة. Système clos ابلعوامل البيئية احمليطة ويتفاعل معها، وليس نظاما مغلقة

ن عنوي مقابل مثمإنتاج  ات أووهي إفرازات املنظمة للبيئة اخلارجية )اجملتمع من سلع وخام :. املخرجات1
وارد ل على ملحصو سيلة التنظيم لنقدي أو غريه من أشكال التعويض االجتماعي، ويف نفس الوقت و 

 جديدة ملدخالت مطلوبة الستمرار املنظمة.

ع البيئة مالل تفاعلها ، فمن خملنظمةمتثل يف املنظمات، اهليئات، واجملتمع احمليط اب:  . املخرجات )البيئة(2
 حتصل على مدخالهتا، وهي شرط لنموها واستمرارها وقبول سلعها وخدماهتا.

ن ا، ومدى تواز ج أدائها ونتائلكي تضمن املنظمة معرفة املدى الذي حتقق من أهدافه: ةالتغذية العكسي. 3
 رجات.يئة لتلك املخقبل البدى تمدخالهتا وخمرجاهتا مع احتياجاهتا، البد من توافر معلومات مرتدة ملعرفة م

 املدرسة الكمية .2

عمليات، القرارات وال موعة منجم  اإلدارةويطلق عليها أيضا، مدرسة اختاذ القرارات، واليت كان يرى روادها يف
  Chester Barnard دأكثر من كوهنا هياكل تنظيمية، أو مبادئ إدارية اثبتة وقد كان تشسرت برانر 

                                                 
  47ص  ق،بمرجع سا، اتوريرت - 1
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من األوائل الذين أكدوا على أن التنظيم نظام من املعلومات، ومنطا من اختاذ القرارات، وقد طور كل من 
هذه الفكرة وأكدوا أن اإلدارة هي: عملية   J.March رشوجيمس ما H. Simon .هربرت ساميون

اختاذ القرارات، وكذلك مفهوم وضع الربامج بقصد وضع أمناط حمددة الختاذ القرارات يف األحوال املماثلة، 
مما سيؤدي إىل تقليل الوقت الالزم إلصدار خمتلف القرارات. وسنعمل على إيضاح ذلك من خالل نظرييت 

 1برانرد وسيمون 

نشأت مدرسة علم اإلدارة، أو املدرسة الكمية، أو حبوث العمليات كما تسمى نتيجة لألحباث اليت أجريت 
يف احلرب العاملية الثانية واليت تناولت بصورة أساسية تطبيق األساليب الكمية على املشكالت العسكرية، 

لتوزيع، والتخزين، وكانت األحباث األوىل واملشكالت املتعلقة إبصابة األهداف الثابتة واملتحركة، وابلنقل، وا
مثل زايدة دقة تصويب املدفعية، وتطوير طرق البحث عن الغواصات، وتقليل فقدان  یتتعلق ببعض النواح

السفن نتيجة مهامجتها من قبل الغواصات، وكذلك حتسني طرق حتميل وتفريغ السفن. هذا األسلوب يف 
املعرفة وجرت معاجلة املشكالت عن طريق فريق يتكون  وعر حل املشكالت اعتمد على تداخل عدد من ف

من أعضاء هم خلفيات خمتلفة وعلى األغلب كانوا من املهندسني، وعلماء الرايضيات، واإلحصائيني، 
  .2واالقتصاديني، وعلماء النفس

اإلنتاج  كز فقط على تر أهنا ال ر يفمدرسة علم اإلدارة عن اإلدارة العلمية اليت جاء هبا فريدريك اتيلو  وختتلف
إلدارة اق بني اهتمام تت لتوفأدارة أبن مدرسة علم اإل وكفاءة األفراد واآلالت، بل تعترب الكفاءة إجنازا يتبع

ة قول من املعرفحني عدة مل بالعلمية ابإلنتاج والكفاءة وبني عملية التخطيط، وقد مت ذلك عن طريق التكا
 .ماتشكالت اليت تواجه اإلداريني واملنظوبصورة خاصة الطرق الكمية املعاجلة امل

ويقوم علماء اإلدارة ابستخدام النماذج الرايضية والكمبيوتر للقيام ابلعمليات الرايضية واحلسابية املعقدة من 
أجل املساعدة يف الوصول إىل حتقيق األهداف املثلى مثل الربجمة اخلطية، ونظرية املبارايت، وصفوف 

 3ارات اليت تطبق يف جماالت عديدة حلل املشكالت اإلدارية. االنتظار، ونظرية القر 
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 )MBO )1Management By Objectifاإلدارة ابألهداف و النتائج  .3

ري الدوائر أحد مديوع و يتلخص هذا األسلوب اإلداري يف أن يتم االتفاق بني املدير العام للمشر 
فيض نسبة خت على ج مثالاق مع مدير اإلنتا على حتقيق هدف معني يف هناية فرتة حمددة كأن يتم االتف

 لي: يم ما القطع املنتجة اليت يظهر فيها عيوب إىل نصف ما كانت عليه، وبناء عليه يت

 يه(.انت علكحتديد اهلدف: ختفيض النسبة مبقدار يتم االتفاق عليه )إىل نصف ما  أ. 

 دف. ذا اهلحتديد الفرتة الزمنية الالزمة واليت يتم يف هنايتها حتقيق هب. 

 حتديد املوارد املادية والبشرية الالزمة لتحقيق اهلدف. ج. 

 .. تزويد مدير اإلنتاج هبذه املواردد

 نظرية النظام التعاوين .4

هي نظام تعاوين يعتمد على فاعلية التعاون  (Barnard, 1938) املنظمة يف نظر جسرت ابرنرد
نظام »بتحقيق أهدافه. فاملنظمة يف تصوره عبارة عن  بني أعضائه كما يتوقف استمراره على السبل الكفيلة

من األنشطة أو القوى الشخصية املنسقة بوعي وشعوره . واملنظمة تبعا هلذا املنطق هي مبثابة وحدة فرعية 
من نظام أكرب، يضم وحدات أصغر منه ، وميثل عالقة متفاعلة بني أجزائه . وميثل العنصر االنساين )من 

( أمهية حيوية يف بناء العالقات التعاونية السائدة يف املنظمة. وقد اندي بشكل صريح يف وجهة نظر ابرنر د
اعطاء التنظيم غري الرمسي األمهية املتميزة على الرغم من جتاهله من قبل املدرسة التقليدية . وقد اشار ابرنرد 

بني األعضاء يف ظل التنظيم  إىل أن التنظيم غري الرمسي ميثل جمموعة متفاعلة من العالقات واالتصاالت
الرمسي . مث أن التنظيم غري الرمسي ال يتسم بشكل ترکييب حمدد أو واضح املعامل أو الصور. كما أنه ليس 
مقسم إىل أقسام واضحة أو حمددة، ويتسم ابلتفاعل املستمر أو بعدم االستقرار. ويتأثر بصفة خاصة حبجم 

ئدة فيه. وقد ركز ابرنرد، من خالل ايضاحه للجوانب املتعلقة التنظيم الرمسي، وبطبيعة العالقات السا
 2ابألنشطة التعاونية يف ظل املفاهيم اليت تناوهلا ، على ما أييت :

                                                 
1 - DPO : Direction Par Objectifs 
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ها التنظيم يت يعتمدب األساسية الد التنظيم غري الرمسي يف نظر برانرد من أهم اجلوانيع التنظيم غري الرمسي
 مها:  قيقتنيحالرمسي يف حتقيق أهدافه من خالل 

من خالهلا  ورتتبل اءم غري الرمسي إىل خلق مفاهيم واجتاهات، عادات معينة بني األعضيؤدي التنظي -أ
 عنية. نظمة املامل الذي يسود الرمسي أمناط سلوكية على درجة معينة من التأثري يف سلوك التنظيم

لرمسي أن ا لتنظيما ستطيع من خاللهؤدي التنظيم غري الرمسي إىل خلق وهتيئة ظروف ومناخ معني يي -ب 
  .حيقق جانبا كبريا من األهداف اليت يسعى إليها

ي، هي أن نظيم غري الرمسية التى أمهولذا فإن احلقيقة اليت أبرزهتا نظرية النظام التعاوين، أثناء توكيدها عل
لرمسية ابية للعالقات الرتكي ألطرالتنظيم الرمسي من شأنه أن يسهم يف بناء عالقات غري رمسية تنبع من داخل ا

تنظيم غري ليت حيققها الاألبعاد امار السائدة يف املنظمة. أي أنه ال بد أن تراعي اإلدارات املسؤولة أمهية استث
 الرمسي اليت ميكن اجيازها هبا أييت 

 تنمية وتدعيم االتصاالت بني أعضاء املنظمة وأجزائها. -1
 نظيم الرمسي.حتقيق التماسك والرتابط بني أجزاء الت -2
 .ءألعضا وحرية االختيار ابلنسبةحتقيق الشعور ابلتكامل الشخصي واحرتام الذات  -3

أكدت نظرية النظام التعاوين على ضرورة اعطاء التخصص املنظمي أمهية أساسية،  :التخصص املنظمي
يب التخصصية سيما وأن لكل منظمة أمناط ختصصية تتناسب مع ظروفها وإمكاانهتا. كما أن اعتماد األسال

إىل أهداف عامة، مث أهداف وسيطة،  يف املنظمة تتطلب، يف الوقت ذاته، التعرف على أهدافها وحتليلها
وهكذا وصوال إىل األهداف الفرعية والثانوية أو التفصيلية. وظاهرة التخصص يف املنظمة من شأهنا أن حتقق 

غية حتقيق األهداف املشرتكة للمنظمة املعنية، ويقوم ، بنيمتطلبات التنسيق والتوافق بني جهود األعضاء العامل
 1هي :عناصر مخسة  هذا التخصص وفقا لنظرية ابرنرد على أسس

 لتخصص على األساس اجلغرايف. ا -أ  
 ص على األساس الزمين. التخص -ب 
 (.لذين يؤدي هلم العمل )الزابئنلى أساس األشخاص اعالتخصص  -ج 
 العمل.ي عليها ألشياء اليت جير ساس طبيعة االتخصص على أ -د
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 العمل.لتخصص على أساس طرق أو أساليب ا -ه 
أسس القوى البشرية أبمهية استثنائية يف معرض التوكيد على  "ابرنرد"تناولت نظرية  :احلوافزاقتصادايت 

يف جمال حتقيق التعاون اهلادف يف املنظمات املختلفة. ويلعب عنصرا االتصال والتفاعل بني األفراد دورة كبرية 
كما أن التعاون بني األفراد ال ميكن أن حيقق أهداف املنظمة بكفاءة عالية إال إذا اقرتن   املنظمة.أهداف 

مبجموعة من املغرايت أو احلوافز اليت تشجع االبداع واالبتكار لدى أعضاء املنظمة. وأكد ابرنرد على حقيقة 
 املنظمة.حلوافز املعطاة لألفراد وإمكانية اسهامهم الفعال يف أساسية مفادها ضرورة خلق جوانب التوازن بني ا

 1: يتكاآل  وقد قسم ابرنرد املغرايت اليت تقدمها املنظمة لألفراد
 ألفراد يفهامات ااس شجيعتيف  احلوافز املادية كالنقود وغريها من احلوافز العينية ذات القيم املغرية -

 .حتقيق أهداف املنظمة
الء ر اجلهود، والو وتقدي ةنظمة، والوصول للمراكز العليا يف امليفرص التقدم والرتقاحلوافز املعنوية ك -

 للمنظمة. 
 ظروف العمل املادية اليت تتالئم مع رغبات وطموحات األفراد.  -
 حوافز االرتباط اجلماعي وشعور االنتماء إىل مجاعة العمل.  -
 حوافز املشاركة يف اختاذ القرارات واالسهام فيه. -

ردودات السهامات واملبني ا تكاملق هذه احلوافز أثرها االجيايب إال إذا اقرتنت بعوامل التناسق والوال حتق
 يتها.د أمهاملتحققة منها. وغالبا ما تلجأ اإلدارة إىل ترويج مثل هذه املغرايت وتوكي

 Théorie de la contingence))نظرية املوقفية )الظرفية(  .5
 الوثيقة بني العالقةقوي و لإلدارة وهتتم وتركز على االرتباط ال وهي من املدارس احلديثة نسبيا"

 ملوقف.طة ابالتصرفات االدارية واخلصائص اليت حتدث يف موقف معني وحسب املتغريات احملي
على  ئة اليت يتعنيم والبيملهاان املدخل املوقفي يرى ان ختصص املنظمة وطريقة االدارة تتوقف على نوعية ا

 هبا. املنظمة النهوض
بوضع أمنوذج أطلق عليه "منوذج الظروف املتغرية لفعالية  Fred Edward Fiedlerقام فريد فيدلر 

 (LPC) اســـــــذا الغرض مقيــــــــــــــــــهل"فيدلــــــــــــــــــر" ة، وقد صمم ـــادة املوقفيــــــــــــــــــــــوذج للقيــــــــــالقيادة", ويعد أول من
  )Least Preferred Coworker( 2 لتحديد فيما إذا كان القائد من النوع الذي يهتم ابلعمل    

من النوع الذي يهتم ابلعاملني. والقاعدة الرئيسة هلذه النظرية هي أن فاعلية القيادة تتحدد مبدى مالئمة  أو
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وضع تشخيص دقيق النمط القيادي املستخدم يف موقف معني ملتطلبات املوقف وحتديده، من خالل 
 1للموقف اإلداري الذي ميارسه القائد ومرؤوسيه من خالل عناصر املوقف وهي:

 هم.هم لتعامله معوارتياح القائد وموظفيه، وهذا يتطلب معرفة مدى تقبل املوظفني لقائدهم العالقة بني -1
فأن على  ناء معنيبظيمي للعمل، والذي يؤكد أنه كلما كانت مهمة العمل حمددة تضمن البناء التن -2

 القائد إبالغ موظفيه مبا جيب أن يقوموا به.
في م مركزه الوظيقائد حبكاملستمدة من مركزه، ويقصد به السلطة الرمسية اليت يكتسبها ال سلطة القائد -3

 ومتنحه حق املكافئة وفرض العقوبة وتفويض السلطة.
دد منطه من د أن حيالقائ قيادية يستطيعواستناًدا إىل عناصر املوقف حدد "فيدلر" مثانية مواقف 

 ري منط قيادتهمن تغي  بدخالهلا ومن خالل التحكم بعوامل املوقف وإذا مل يتمكن من التحكم ابملوقف ال
 ليحقق النجاح.

ها اس وإمنا جتعلمن الن دودحمومتتاز هذه النظرية ابلدميقراطية الشديدة، فهي ال تقتصر القيادة على عدد 
أن  ظم الناس ميكنث أن معف، حيالنقد املوجه إليها فيرتكز يف مبالغتها ابالعتماد على املواقللجميع. أما 

ًة يف تلبية ح مصادفينج يصبحوا قادة، إذا جنحوا يف مواجهة املواقف اليت يتعرضون هلا، والشخص الذي
 كون قائًدا يفيرد قد فن الأحاجات جمموعة يف وقت ما أو موقف ما يُعد يف نظر هذه النظرية قائًدا. كما 

يه خر ال تتوفر فموقف أ ا يفموقف ما عندما تتوفر فيه مهارات وكفاايت مناسبة هلذا املوقف، ويكون اتبعً 
 املهارات والكفاايت املطلوبة للموقف اجلديد.

 2لقد أكد رواد املدرسة املوقفية على جمالني اساسيني مها:
 لوجيا.والتكنو عنصر الال أتكد البيئي ملتغري البيئي الذي يتضمن مجيع القوى و ا-1
 ناسب هلا.تصميم املكلي الذي يتضمن اهليكل التنظيمي وحجم املنظمة واختيار الاملتغري اهلي-2

 3بينها:وقد مت اللجوء للمدرسة املوقفية اىل اسباب عديدة من 
ماثلة يف متوغري  ات ظروف ومواقف خمتلفة واليت تتطلب استخدام اساليب خمتلفةتواجه املنظم-1

تها يقها او ممارسكن تطبميليت االدارة، لذلك البد ان يواجه املدراء مهمة حتديد االساليب املختلفة ا
 ".يف كل موقف تواجهه مستقبال

لسلوكية من ااالوضاع و االساسية للمدرسة املوقفية بعدم ثبات املواقف االنسانية  تتمثل القيمة-2
 ة.املنظم ة يفذلك على طبيعة افعال الفرد واجلماع حيث الزمان واملكان وابلتايل يؤثر
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ملدرستني اليها يف عدرسة املوقفية للطبيعة احلركية يف عالقاهتا كما كان يؤكد عدم خضوع امل-3
 الكالسيكية واالنسانية.

 بدقة.راعاة الظروف واملتغريات املوقفية اليت ينبغي استيعاهبا م-4

 1:على األسس التاليةهذه النظرية تقوم 
 ليس هناك طريقة واحدة ميكن اتباعها يف اإلدارة. -
 راد مع البيئةا األفهبقوم إن املمارسات اإلدارية جيب أن تتماشى مع املهام املختلفة اليت ي -

 اخلارجية، ومع حاجات األفراد يف املنظمة.
ن خمتلفة منواع أبالبيئة و ذات إهنا متثل حتداًي لقدرة املديرين التحليلية والقدرة على رؤية ال -

 الظروف واملواقف وهذا هو الطريق لتطوير وتنمية الشخصيات.
بط مع ض، وترتع بعمإن التنظيم نظام مفتوح يتكون من نظم فرعية خمتلفة يتفاعل بعضها  -

 البيئة اخلارجية بعالقات متشابكة.
فرعي يم، النظام التنظت الخدماو يتكون التنظيم من ثالثة نظم فرعية هي: النظام الفرعي الفين أي إنتاج سلع 

ع ات اخلارجية مالعالق نسيقالتنظيمي أي تنسيق العالقات الداخلية للتنظيم، النظام الفرعي املؤسس أي ت
 البيئة.

 Zنظرية و املدرسة الياابنية  .6

منظمات، األعمال الغربية وخاصة  William Ouchiاعترب عامل اإلدارة الياابين وليام أوتشي 
 American Way of Managementأي الطريقة األمريكية "  اإلدارة األمريكية تتبع أسلوب
األعمال الياابنية تتبع أسلوب  أن منظمات يف حني( (Xهي امتداد لنظرية  (A) وميكن القول أبن نظرية

، فعمد إىل إجياد Japanese Way of Management أي الطريقة الياابنية يف اإلدارة (J) اإلدارة
 (Z) تعمم الطريقة الياابنية، ولكن تطبق يف منظمات وبيئات خارج الياابن وأمساها نظريةنظرية يف اإلدارة 

إىل أن تتابع  (Z) ويرجع سبب تسميتها من طرف أوتشي ب.(Y) واليت ميكن اعتبارها امتداد النظرية
العنصر وهي النظرية الثالثة يف اإلدارة واليت تعين وتركز على  Z برمز اثلث فهو  Xو Y و Z الرموز

 (Z) ولقد ظهرت نظرية Yو  X ومها نظرية  D.Macgregorي األمريكاألساسي بعد نظرييت العامل 
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کنموذج لإلدارة الياابنية الناجحة يف جمال اإلجناز الفعال واإلنتاجية املرتفعة والرضا الوظيفي للعاملني وتستند 
 1ص أهم أسسها: إىل قيم أساسية هي الثقة واملهارة واملودة، وسنلخ )Z (نظرية

 دائم مدى احلياة للعاملني. توظيف -1

لضمان  نسبيا ة طويلةزمني بطء التقييم والرتقية )الرتقية كل عشر سنوات مثال(، أي اعتماد فرتات -2
 استمرارية العطاء والتعاون املثمر بني العاملني. 

 رباتخ تسابكها ال عدم التخصيص املهين، حيث ينتقل العاملون يف املنظمة بني خمتلف اقسام -3
 توسع من آفاقهم.

 ة.غري مباشرة )خفية( تتالءم مع طبيعة األعمال والظروف املتغري  الرقابة -4

تتميز  ضلأف اراتىل قر اجلماعي )اعتماد أسلوب املشاركة يف اختاذ القرارات( للوصول إ القرار -5
 ابإلبداع والفعالية واملالئمة والعدالة.

 .فرديةال نيةاألان تعاوين واجلماعي، واالبتعاد عنالقيم املشرتكة واملستمدة من العمل ال -6

 إلنسانية.ا تعاونيم القاالهتمام الشامل ابلناس يف جمال أهداف الفرد وأهداف التنظيم يف سوء  -7

 (Approche Managériale) اإلداريةاملقاربة : اثنياً 

لعالقات اية يف الرمس متيزت النظرايت التقليدية )الكالسيكية( للمنظمة بتوكيدها على اجلوانب
، يكل التنظيمية(، واهلالنيالتنظيمية السائدة يف املنظمة مثل التخصص، وتقسيم العمل، والرشد )أو العق
حاولت جاهدة برية، و ما كوالسلطة، ونطاق االشراف، وغريها من االفرتاضات الفكرية اليت أولتها اهتما

ن  الظهور، ميف االيت أعقبته نسانية )السلوكية(،تفسري سعي املنظمة حنو حتقيق أهدافها. أما املدرسة اال
قد أكدت على فلبشري، انصر الناحية التارخيية، فقد اهتمت ابجلوانب غري الرمسية وأولت عناية خاصة للع
ل يف ر مجاعات العمية، ودو عنو ضرورة تكييف البنية التنظيمية مبا ينسجم ومتطلبات الفرد، وعلى احلوافز امل

 .البيئيةاالنفتاح على املؤثرات  إطاراملنظمة يف 

وابستمرار تطور الفكر اإلنساين يف جماالت نظرية املنظمة، وظهرت بوادر جديدة، من خالل دراسات 
أكدت على ضرورة وضع أسس جديدة تتناسب مع اعتبار املنظمة  ونميوحبوث جسري ابرترد وهربرت سا

كما   ،األهداف قيقاليت تواجه املنظمة يف سعيها لتحنظام اجتماعية هادفة يقوم على أساس اختاذ القرارات 
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 أشري إىل أمهية عملية اختاذ القرارات واملؤشرات اليت تتفاعل معها وسبل حتقيق املنظمة لألهداف. وأكد ابرنرد
(Barnard)  األهداف. وقد  حتقيق على أمهية النشاط التعاوين بني األفراد وأعترب عنصر الرغبة األساس يف

وإمكاانت استخدامه يف تفسري  أبرزوا أمهية النظام املفتوح "األثر البيئي»ء الباحثني يف صياغة شارك هؤال
منظور  إطارسلوك املنظمات السالبة لتحقيق أهدافها يف ظل املعطيات البيئية ومتغرياهتا املختلفة، ويف 

القرارات،  اختاذاليت اكدهتا مدرسة ا أن االجتاهات الكمية مالتفاعل املتبادل بني املنظمة والبيئة. ک عبيستو 
وحماولة اعتيادها املنهج الكمي والنموذج الرايضي واالحصائي يف إدارة املنظمة، وتوجيهها االنتباه حنو ضرورة 

على اجتاه الفكر املنظمي احلديث حنو توسيع  تإدراك دور األثر البيئي ومتغريات املناخ التنظيمي، قد دل
الهتمام ابلسلوك املنظمي اهلادف، وإمكانية ارساء قواعد علمية رصينة من خالل آفاق النظرة للمنظمة وا
 1تلك املعطيات الفكرية.

 Théorie des contingencesالنظرية املوقفية )الظرفية(  .1

متثل املدرسة الظرفية )املوقفية( يف اإلدارة اجتاها حديثة يف الفكر اإلداري الذي يقوم على أساس أنه 
مدرسة أو نظرية إدارية ميكن تطبيقها ابستمرار يف خمتلف الظروف وعلى أنواع املنظمات كلها  ليست هناك

وإمنا جيب استخدام هذه املدارس والنظرايت بشكل انتقائي حبيث تتالءم مع الظروف واألوضاع املواقف اليت 
ية أن أاي منها ال ميلك لقد تبني من خالل الدراسة والتطبيق للمدارس الفكرية اإلدار  .متر هبا املنظمة

اإلجاابت املطلوبة كلها لألسئلة اليت تطرحها ابستمرار ابلطريقة نفسها؛ بسبب اختالف الظروف واألوضاع 
فقد بينت الدراسات أن بعض األساليب الكمية يف اإلدارة جنحت يف حاالت معينة . اليت متر هبا املنظمة

واملدرسة العلمية يف  اهيم ومبادئ املدرسة السلوكيةوفشلت يف حاالت أخرى، كذلك احلال ابلنسبة ملف
اإلدارة، كما تبني من خالل املمارسة العلمية أن دعاة األسلوب الكمي يف اإلدارة مل يستطيعوا التغلب على 
املشكالت السلوكية يف منظماهتم بينما مل يستطع السلوكيون التغلب على املشكالت الكمية يف اإلنتاج 

تزايد االهتمام ابالجتاه الظريف يف اإلدارة منذ بداية السبعينات من القرن العشرين بعد  ولقد ني. ا2والعمليات
أن تعددت الدراسات واألحباث يف هذا اجملال، وأكدت هذه الدراسات أمهية أتثري املتغريات البيئية، 

املتبع يف املنظمة، ودعوا  لموالتكنولوجية، والقيم االجتماعية...اخل، على طبيعة التنظيم اإلداري وأسلوب الع
إىل وجوب تطبيق املبادئ واملفاهيم اإلدارية بشكل يتالءم مع الظروف اليت متر هبا تلك املنظمة، مبعىن أنه 
ليس هناك منهج إداري يصلح وأنواع املنظمات كافة أو حىت للمنظمة نفسها يف مراحل تطورها املختلفة، 

يتالءم مع طبيعة احلالة أو املرحلة اليت متر هبا املنظمة. تقييم  لذياوإمنا جيب أن ختتار املنهج واألسلوب 
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وجهت انتقادات إىل املدرسة الظرفية على أهنا حماولة لتوحيد النظرايت واألفكار اإلدارية،  لقد املدرسة الظرفية
كار لتتالءم مع لكن احلقيقة الواضحة يف أن اإلدارة الظرفية هي حماولة حديثة التكييف هذه النظرايت واألف

 1.طبيعة احلياة العملية املتغرية يف منظمات األعمال

 (Burns et Stalker) أحباث ومسامهات برينز وستوكر .1.1

أتثري البيئة على عمل عشرين شركة يف بريطانيا ، 1963عام  G. Stalkerو  T. Burnsدرس 
 ارة االبتكارإدحتت عنوان يف عمل رائد  1966مت نشر نتائج عملهم يف عام و العظمى. 

(Management of Innovation) .أحباثهم أن هيكل املنظمة يعتمد على عوامل  تظهر أ
قرتح أخارجية، وال سيما عدم اليقني وتعقيد البيئة، واليت تقاس مبعدالت التغيري يف التكنولوجيا والسوق. 

نظمات امليكانيكية اليت تتكيف مع امل ،التمييز بني نوعني من اهلياكل التنظيمية والتجارية "ستوكر"و "برينز"
 2البيئات املستقرة واملنظمات العضوية املرتبطة ببيئات أكثر استقرارًا.

 وفًقا لـ:  اهلياكل امليكانيكية Burns and Stalker مليكانيكية معقدة وذات ، فإن اهلياكل ا
سلوك، ولديهم رجمة البعلى  طابع رمسي ومركزية. يؤدون املهام الروتينية واألداء، ويعتمدون بشكل كبري

د، ويتم حل النزاعات العمل مبسط ومتخصص وموح .إمكاانت حمدودة لالستجابة للمواقف غري املألوفة
يف شكل  التصاليتم او من خالل التسلسل اهلرمي. يتم اختاذ القرارات يف اجلزء العلوي من اهليكل 

وبنظام  كل شخصعية لابحلالة االجتما توجيهات. ترتبط مكانة األفراد واالعرتاف هبم بشكل أساسي
قارنته مبا ميكن م وقراطيع البري النو  التأهيل )مهندس، عامل كمبيوتر، إخل(. أخريًا، التنظيم اآليل هو منظمة من

 ."يرب"ماكس فسبق وصفه من قبل 

 يستندرورية، و ضانبية الت اجلهذه أكثر مرونة وتكيًفا من سابقاهتا. تعترب االتصا: اهلياكل العضوية 
ؤوليات تم حتديد املسرمي. يف اهلنظام التأثري والسلطة بشكل أكرب على اخلربة واملعرفة بداًل من سلطة املوق
 .توجيهيةئ العلى نطاق واسع جًدا، ويستند االتصال إىل تبادل املعلومات بداًل من املباد

ض النزاعات القائم وتوحيد العمل ونظام ف ضمن هذا النوع من التنظيم، نالحظ اخنفاض التخصص
على التبادل. يعترب نظام صنع القرار والسلطة أكثر المركزية حيث جيب اختاذ القرارات حيث تكمن املهارات 
والعمل اجلماعي. طريقة االتصال موجهة حنو السعي للتعاون وهتدف إىل تقدمي املعلومات واملشورة للمعنيني. 
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وع من البنية ابملسامهة الشخصية والوالء لكل فرد جملموعة أخريًا، ترتبط الرتقية واهليبة ضمن هذا الن
 .وللمشروع

أن نوًعا من التنظيم  Stalker و Burns من خالل هذا البحث حول هيكل املنظمات، ال يعترب
متفوق على اآلخر، ولكن اهليكل امليكانيكي مناسب بشكل أفضل للبيئات املستقرة وأن اهليكل العضوي 

املستقرة. يشري الباحثون أيًضا إىل أن معظم املنظمات ليست آلية ابلكامل وال عضوية  يتعلق ابلبيئات غري
ابلكامل، ولكنها متيل إىل أن تكون جتاه قطب واحد أو آخر. على وجه اخلصوص، يشددون على فكرة أن 

أو عندما تتغري  املشاكل التشغيلية والتنافسية ميكن أن تنشأ عندما تعتمد املنظمة هيكاًل غري مناسب لبيئتها
يشري هذا العمل أيًضا إىل أن هناك ابلفعل ديناميكية للهياكل التنظيمية املرتبطة ابلتغريات والتغريات  .بيئتها

 1يف البيئة االجتماعية واالقتصادية.

 (Lawrence et Lorsh)  أعمال الورنس ولورش  .1.2

( 1967س وجاي لورش )هليكل، يستحق عمل بول لورانابيف أعقاب البحث عن عالقة البيئة 
اهتماًما خاًصا. أساتذة تنظيميون يف جامعة هارفارد، وضعوا أسس نظرية الطوارئ اهليكلية املنشورة يف عمل 

إىل إثبات أن درجة عدم استقرار البيئة العلمية والتكنولوجية  الباحثني سعو. 1967مرجعي يف عام 
املنظمات. يعتمد هنجهم على دراسة عشر شركات يف واالقتصادية والتجارية تلعب دورًا مهًما يف هيكلة 

ثالثة قطاعات من النشاط. قدمت الصناعات املدروسة بيئات متنوعة للغاية. لقد كافحوا ملعرفة أنواع 
. كما أهنم يعتربون أن العمل السابق للمنظرين 2املنظمات الالزمة للتعامل مع البيئات املختلفة للشركة

السيكية وعمل العالقات اإلنسانية( ال حيل مشكلة التصميم، اليت يسميها األجنلو التنظيميني )املدرسة الك
يعتمد هنج لورنس ولورش على مفهومني رئيسيني لتحليل املنظمات:  ساكسون التصميم للهياكل التنظيمي.

 3التمايز والتكامل.

ات لبيئاهتا اخلارجية، لقد درس كل من "لورنس" و "لورش" مدى مقابلة البيئات الداخلية هلذه املنظم
وافرتضنا أن املنظمات الناجحة ستحقق تقابال أكثر من املنظمات األقل جناحا. وجاء قياسهما للبيئة 
اخلارجية من أجل التعرف على درجة عدم التأكد. وتضمن املقياس معدل التغيري يف البيئة اخلارجية خالل 
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حتصل عليها اإلدارة من البيئة اخلارجية خبصوص أعمال فرتة معينة، وكذلك مدى وضوح ودقة املعلومات اليت 
 والتكامل.  زيكما اعتمد لقياس البيئة الداخلية على بعدين مها التما  1تعهدت املنظمة إبجنازها.

املديرين  عتقادمها أبنجانب ا ة إىلفبالنسبة للتمايز مت اعتماد التقسيمات األفقية وحتديد املهام الوظيفي
واالجتاهات  والوقت افهملفة حيملون مواقف خمتلفة ويسلكون سلوكا خمتلفا وفقا ألهديف األقسام املخت

مهية التعاون أشر مدى فيؤ  واختالف املصاحل، لذا يصعب حتقيق التكامل بني العاملني. أما البعد الثاين
 ف التنظيميةهداقيق األوحت واالعتماد املتبادل بني الوحدات أو األقسام اإلدارية من أجل توحيد اجلهود

ي للسلطة يكل هرمة وهوجود أدوار وإجراءات واضحة يف املنظمة وخطط رمسي لاملشرتكة. ويعين التكام
 وجلان الختاذ القرارات. 

 Chandlerدراسات شاندلر  .1.3

. 1971عة هارفارد منذ عام أستاًذا لتاريخ اإلدارة جبام 1918ألفريد د. تشاندلر املولود عام كان 
لتغيريات يف ستنتج أن اا. 1920و 1850أقوى الشركات األمريكية بني عامي درس اتريخ أكرب و 

ة ا هي أن اسرتاتيجية املنظماألطروحة اليت طوره .اإلسرتاتيجية تسبق وتسبب التغيريات يف هياكل الشركات
هياكل   األصلانت يفكأن الشركات اليت تقدم جمموعة وكمية حمدودة من املنتجات   وبنيحتدد هيكلها 

 .كزية. أدت اسرتاتيجيات النمو والتنويع إىل ظهور اهلياكل التقسيميةمر 
يذ م أن تقوم الشركات بتنف(، يعترب أنه من امله1962يف عمله األساسي، إسرتاتيجية وهيكل الشركة )
 .منطق التخطيط االسرتاتيجي قبل بناء اهليكل التنظيمي

يم اإلداري،  التنظرية يفات األمريكية الكبسامهت نظرية تشاندلر يف إعادة اهليكلة العامة للشرك
عددة. تتمثل سواق متت ألوأصبحت هذه املنظمة معياًرا هيكلًيا للشركات اليت تصنع العديد من املنتجا

 .لشركاتايكل مسامهته الرئيسية يف نظرية املنظمات يف شرح العالقات بني اإلسرتاتيجية وه

يط لضروري للتخطتنسيق ارة الركزية يف شركة كبرية وطرح فككان أول منظّر أشار إىل أمهية مبدأ الالم
 .ييكات بشكل يومق التكتتطبيلاالسرتاتيجي لتعزيز النمو، مع إعطاء إمكانية للوحدات واألقسام التشغيلية 

دي ابلشركات ركات تؤ ة الشهنج تشاندلر هو جزء من تيار الطوارئ، ألنه يفرتض أن التغيريات يف بيئ
 .ا إىل منظمات هرمية كبرية ومنقسمةإىل حتويل نفسه
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يُنظر إىل اإلسرتاتيجية على أهنا حتديد األهداف والغاايت املتوسطة والطويلة املدى املطلوب حتقيقها، 
ووسائل العمل واملوارد املخصصة. يتوافق اهليكل مع الطريقة اليت يتم هبا جتميع املنظمة لتنفيذ االسرتاتيجية 

ثل مسامهته يف القول إن االسرتاتيجية جيب أن حتدد اخليارات اهليكلية للقادة من املعتمدة. بشكل عام، تتم
 1أجل زايدة الكفاءة وحتسني األداء على املدى الطويل.

 يوالتأثري التكنولوج Woodwardودورد دراسات جوان  .1.4

عناصره ومنذ على طبيعة اهليكل التنظيمي و  وأتثريهارائدة يف دراسة أثر التكنولوجيا  تعترب جوان ورد
حيث قامت بدراسة ميدانية حلوايل مائة مصنع يف جنوب بريطانيا تراوحت يف احلجم ما  الستينيات،بداية 

(. ومتثلت 4( عامال، إىل مصانع كبرية توظف ما يزيد على ألف عامل )250بني مصانع صغرية توظف )
ت اإلدارية ونطاق اإلشراف، والتكاليف العوامل املتصلة ابلتنظيم واليت مجعت معلومات حوهلا: عدد املستواي

اإلدارية، ودرجة االلتزام ابلرمسية وإىل جانب ذلك مجعت معلومات مالية عن تلك املصانع مثل مستوى 
حجم املبيعات، حصتها من السوق. وقد مكنها ذلك من تصنيف تلك املصانع من حيث فعاليتها  الرحبية،

تلك الصناعات  متوسطة، ودون املتوسط. وقد صنفت وودوردأو جناحها إىل ثالثة أقسام: جيدة جدا، 
  2وحسب نظام اإلنتاج املتبع فيها إىل ثالث فئات هي :

سلعة واحدة  يت تنتجهي الو * مصانع ذات تكنولوجيا تتبع نظام إنتاج الوحدات أو اجملموعات الصغرية، 
 .مثل صناعة األدوات العلمية ،أو عددا حمدودا من السلع

 سيارات. ناعة الصمثل ، تبع تكنولوجيا تعتمد أسلوب جتميع جمموعات كبرية وبكميات كبريةمصانع ت *

 .لكيماويةاالصناعات  مثل مصانع تتبع تكنولوجيا أسلوب العمليات وبشكل أوتوماتيك،* 

بني كل  مافيوتتدرج الصناعات اليت متت دراستها يف درجة تعقيدها ونطاق اإلشراف فيها 
. إذ أن هناك ارتباط بني نوع الصناعة وبني النمط التنظيمي، كما أن هناك عالقة بني تكنولوجيا وأخرى

بني التكنولوجيا واهليكل التنظيمي، وبني حجم التكاليف اإلدارية  الفعالية التنظيمية ودرجة التوافق

                                                 
 .89ص  مرجع سابق،، عبوي - 1
 .200ص  مرجع سابق،، القريويت - 2



 الداريةا: املقاربة النظرايت احلديثة للمنظمة -امس لفصل اخلا

 

136 

ف الكلية. وكذلك فكلما تعقدت التكنولوجيا زادت نسبة التكاليف اإلدارية للتكالي املستعملة.والتكنولوجيا 
 1.جناحهافقد بينت تلك الدراسات أن كل نوع من التكنولوجيا يؤكد على وظيفة أساسية ويعتربها أساس 

ففي الصناعات ذات التكنولوجيا البسيطة فإن النقطة األساسية هي التطوير الذي يعترب أساس 
ى ختصيص التكاليف والتأكيد على أما يف الصناعة ذات تكنولوجيا اإلنتاج الكبري فهي العمل عل النجاح.

أما يف الصناعات اليت تعتمد أسلوب العمليات األوتوماتيكية فإن أساس  النجاح.أن النوعية هي أساس 
وقد شكلت هذه النتائج بداية التحول من  ابستمرار.نظرا لتدفق اإلنتاج  التسويق،النجاح هو القدرة على 

حيث مل يعد ممكنا التأكيد على أن نظرية بعينها هي األنسب  .ملوقفيةنظرايت املبادئ اإلدارية إىل النظرايت ا
أو التكنولوجيا أو حجم املنظمة أو طبيعة  العمل،دون ربط ذلك ابملوقف سواء كان ذلك املوقف بيئة 

 2اإلدارة.العاملني وطبيعة فلسفة 

 Charles Perroux تشارلز بريو .1.5

ا تعين املعرفة وليس اآللة، فالتكنولوجيا هي الوسيلة اليت تنطلق دراسة بريو ملوضوع التكنولوجيا من أهن
اخلام إىل سلع وخدمات. فرغم أمهية اآلالت واملعدات كمكوانت للتكنولوجيا إال يتم من خالهلا حتويل املواد 

 ويركز هذا وخدمات.أن العامل األهم يف ذلك املعرفة هو اليت يتعذر يف غياهبا حتويل املواد اخلام إىل سلع 
  3ومها:املفهوم للتكنولوجيا على انحيتني من املعرفة 

ليت تتفاوت لعمل واال يف * مدى امكانية اتباع إجراءات البحث التحليلية واملنطقية يف حل املشاك
 ها. حسب درجة كون املشاكل واضحة قابلة للتحديد واملعاجلة أو معقدة يصعب حتليل

  .أو مستوى تعقيدها* مدى عدد وتنوع املهام ودرجة روتينيتها 
  تكنولوجيا روتينية بسيطة، 4هيالتكنولوجيا وفق هذا األساس املعريف إىل أربعة أنواع  وقد صنف بريو

وتتصف التكنولوجيا الروتينية أبنه  .حرفيةتكنولوجيا و  تكنولوجيا هندسية و تكنولوجيا غري روتينية ومعقدةو 
أما  .عامل خط التجميع يف مصنع للسيارات ، مثلسهلة احللليس فيها أعماال استثنائية ومتنوعة، بل مهام 

التكنولوجيا أو املهام غري الروتينية فتتصف بكثرة وتنوع األعمال وصعوبة التعامل معها، ومن األمثلة على 
أما التكنولوجيا اهلندسية فتتميز بوجود عدد   العلمية.ذلك عملية التخطيط االسرتاتيجي، أو إعداد البحوث 

أما  املهندس.من املشاكل املختلفة اليت جيب التعامل معها بطريقة منتظمة وعقالنية، واملثل عليها وظيفة  كبري
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التكنولوجيا احلرفية فتميز أبهنا تتعامل مع قضااي تتكرر مع مرور الوقت و غري متنوعة كثرية ، ومع ذلك 
 1 تستلزم خربة خاصة. معاجلتها والوصول حللول بشأهنا

 (Approche Socio-technique)قاربة االجتماعية و التقنية : املاثلثاً 

 Emery&Tristدراسات امري و ترست  .1

يف الوقت الذي قسم فيه "برنز" و "ستولكر" البيئة إىل مستقرة ومتغرية اجتهد كل من "إمري" 
ميعية، والبيئة القلقة، و"ترست" يف تقسيمها إىل أربعة أقسام هي: البيئة اهلادئة العشوائية، والبيئة اهلادئة التج

  2مث البيئة املضطربة أو اهلائجة.

يها فلتغري احلاصل يلة، وااهتا قلوهي بيئة غري متغرية نسبيا، هتديد  البيئة اهلادئة العشوائية: .1.1
ظر خذ البيئة بنأيدير ال امل بطي وغالبا ما يكون غري متنبأ به. لذلك فإن عدم التأكد فيها واطئ، كما أن

 ار عند اختاذه قرار إداري معني.االعتب

وهي على  ت قائمةلتهديداايكون التغري هنا بطيء أيضا إال أن  البيئة اهلادئة التجميعية: .1.2
لتهديدات. ى هذه اف علشكل حتالفات أو مجاعات أو احتادات، األمر الذي يلزم املنظمة بضرورة التعر 

ليها اليت تنطبق ع ملنظماتني ابيف البيئة السابقة، ومن  عادة تكون الفرص أمام املنظمة أكرب مما هو متوفر
 لبيئة والسالمامحاية  ظماتهذه البيئة، منظمات الطاقة الذرية والتأثريات اليت متارس عليها من قبل من

فضل أن متيل يجية ويرتاتاألخضر. وينبغي للمنظمات اليت تواجه هكذا بيئة أن ختطط لعملها أبساليب اس
 يف قراراهتا. إىل املركزية 

وهذه البيئة معقدة أكثر من سابقتيها، فيها عدة منافسني يتجهون إىل غاية : البيئة القلقة .1.3
واحدة، وقد تكون واحدة أو أكثر من املنظمات قوية تتمكن من السيطرة على البيئة كأن تفرض حد معني 

  3، والنقل، واملزارعني ...من األسعار، أو تشكل حتالفات قوية بينها كاحتادات احلديد والصلب

وهذه أكثر البيئات حركة وتغريا. فيها عنصر عدم التأكد ع ايل جدا ألن التغري : البيئة اهلائجة.1.4
مستمر واملتغريات البيئية متداخلة متفاعلة مع بعضها. لذا فإهنا تتحرك معا وتسبب تغيريات قوية تؤثر على 
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ة وجوهرية ويصعب التنبؤ هبا لذلك جند جهود اإلدارة يف التخطيط املنظمة. وألن التغيريات اليت حتدث كبري 
هلا غالبا ما تكون عقيمة ويرى معظم اخلرباء أن هذا النوع من البيئة هو السائد اليوم. لذلك فإن املنظمات 
القائمة اآلن حباجة إىل طرح سلع وخدمات جديدة تتناسب مع األسواق وتساعدها يف البقاء وتقوي 

مع املنظمات والزابئن واجملهزين ... ويرى معظم اخلرباء أن هذا النوع من البيئة هو السائد اليوم. عالقتها 
لذلك فإن املنظمات القائمة اآلن حباجة إىل طرح سلع وخدمات جديدة تتناسب مع األسواق وتساعدها يف 

وكانت هذه البيئة مؤثرة يف  البقاء وتقوي عالقتها مع املنظمات والزابئن واجملهزين والوكاالت احلكومية.
 1الشركات اليت تنتج احلاسبات الشخصية يف منتصف الثمانينات.

ة هو األكثر لتنظيميااكل وعلى الرغم من أن "إمري" و "ترست" مل يقدما مقرتحات حمددة بشأن أي اهلي
ل من "برنز" كب إليه  ا ذهمالءمة لكل نوع من هذه البيئات األربع، لكننا نستطيع مقابلة عملها مع م

هليكل افيدمها " ي و "ستولكر" من حيث أن النوعني األول والثاين للبيئة عند "إمري" و "ترست
 ل.ألفضامليكانيكي، أما خبصوص البيئة القلقة، واهلائجة فإن اهليكل العضوي هو ا

 و التوازن التنظيمي  ر: نظرية اختاد القرارابعاً 

بنظرية اختاذ القرارات اإلدارية، حيث   (March)مارجو  (Simon) ونمياقرتن اسم هربرت سا
هلذه العملية ابلشكل الذي أبرز أمهية القرار يف حتليل ودراسة سلوك املنظمة و هذا ًا واضح اً تصور  واقدم

تعد  .ومعاجلاته للجهود املبذولة يف هذا اخلصوص ظيمييف وضع نظرية التوازن التن ماضافة االسهاماهت
وقد شكل  .عن املنظمة (Bernard) دا للفكر التعاوين الذي أكده جسرت ابرنردامتدا ونمياجتاهات سا

هذا االجتاه حمورا رئيسا للفكر اإلداري حبيث مت التأكيد على أن السلوك املنظمي يعتمد عموما على املفاضلة 
فالسلوك الرشيد يف أداء األنشطة اإلدارية.  بني البدائل املتاحة واختاذ القرار اإلداري کمحور يرتكز إليه

األفضل بني البدائل  البديل يتجه إىل املفاضلة بني البدائل املتاحة، ويعد اختيار ون،ميللمنظمة يف نظر سا
على مفهوم  ونمياملتاحة تعبريا رشيدا عن قدرة اإلدارة على املفاضلة واختيار البديل السليم منها. وقد أكد سا

للرجل »كبديل « الرجل اإلداري»ملتحققة. كما قدم منوذج الرضا أبقل من احلد األقصى من املنافع ا
املدرسة التقليدية من حيث حتقيق البديل األفضل، واعتماد سلوكه على الرشد أو  افرتضته الذي« االقتصادي

  2.العقالنية يف التفكري
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مهية ولقد صنفت القرارات تبعا للمحكات الثالث اليت استخدمت )عدم التأكد، اهلدف من القرار، أ
 Ansof املشكلة املدروسة( على نطاق واسع يف الدراسات التنظيمية. ويف هذا اإلطار، قسم أنسوف

 ینيالقرارات إىل ثالثة أنواع: القرارات العملية، القرارات اإلدارية، القرارات اإلسرتاتيجية، أما مارت
Martinet  ة، قرارات غري مربجمة، وهناك كما يلي: إسرتاتيجية، تكتيكية، قرارات مربجم  القرارات فصنف

 1ابحثون آخرون يتحدثون عن القرارات الفردية واجلماعية، القرارات املتوقعة، الروتينية..اخل.

 عملية اختاد القرار 3.5الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 163ص ،املصدر: سالطنية

ة لى عملية صياغملؤثرة عاعناصر تعترب هذه العوامل من اهم ال: العوامل املؤثرة على صياغة القرار  .1
البشرية و وائق املالية ط ابلعيرتب النوع األول القرارات، فهي تواجه نوعني من املعوقات الداخلية واخلارجية.

   ..اخل..ن واملوردون، ستهلكو و امل فريتبط ابلبيئة اخلارجية كالدولة و املنافسونوالفنية. اما النوع الثاين 

 2 املعوقات يف ثالث فئات هي:صنف هريبرت سيمون هذه ولقد 

                                                 
 .162ص  مرجع سابق،، سالطنية - 1
 164-163ص   مرجع سابق،، سالطنية - 2

 إدراك المشكلة

 تحديد المشكلة

 البحث عن الحلول

 تقييم الحلول

 االختيار

 تبليغ االختيارات

 التنفيذ

 الرقابة
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 (.تخذهايقرارات اليت فرد والء الداحتدد بطريقة آلية أ) فئة املهارات والعادات وردود األفعال الالشعورية .1
 .لفردااءات وانتمفئة الضغوط املفروضة على الرشد، وهي ضغوط متارسها الدوافع والقيم  .2
 ومات املتاحة.فئة مقدار املعرفة األساسية اليت لدى الفرد واملعل .3

 
 العوامل املؤثرة على نوعية القرار 4.5شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 164ص ،املصدر: سالطنية

 عقالنية او العقالنية القرار .2
أنصار وا . اعترب لقرارا وال عقالنيةيتمثل جمال عمل هذه النظرية يف توضيح شروط ونطاق عقالنية 

، ة، سياسيةيعاجتماعلمية،  شخصية متخذ القرار )شخصية اقتصادية،و  منتجاً شخصاً املدير  انهذه النظرية 
النية ون اىل ربط عقين مييلن الذكما يعترب الباحثو   .لعملية صنع القرار اً منظمدينية... اخل( عامال حاكما و 

ي رجل االقتصادرار )الاذ القوالنيوكالسيكية اليت وضعت أسس اختالكالسيكية القرار ابلنماذج االقتصادية 
 املرتبطة ابالختيارات(. حساب التكاليف و 

ي، حلدس، الالوع، مثل اقرارال ؤثرةجتماعية املولقد ارتبط هبذا التوجه دراسة العوامل النفسية واال
 .االختيارالكيفية يف عملية  ة االساليبامهيو  الالعقالنية وكذلك دراسة دور

 لحظة اتخاد القرار

 بيئة المؤسسة

 نوعية المؤسسة

 التقييم الجزئي 

 او الكلي

 لتقييماحظة ل

 المقييم

 الهدف المحدد
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. فمن املفرتض أن متخذ القرار وعقالنياً منعزاًل  ميثل فعالً  هأبن وعلى العموم، يرى منظرو نظرية القرار
القدرة سياق حصوله على معلومات كافية. فالقرار إذن يعتمد على عقالنية( يف ) ةديكارتييستجيب بطريقة 
 1وتوفر املعلومات.

 :2ميكن حصر اخلصائص األساسية للقرار يف العناصر التالية: اخلصائص األساسية للقرار. 3 

 .يةسرتاتيجالقرارات االو  ةالقرارات اإلداريو  القرارات العمليةمنها: : القرار وحصر هموضع - 

 .تتستجيب مع توفر املعلوما (Rationalité)عقلنة القرار : عقلنة القرار -

 نة.ة معايوكل جلماعممارسة تفويض السلطة يتطلب نقل القرار الذي ي: وحدانية متخذ القرار -

  الشكل التايل:ميكن اظهارها يف خطية القرار: .1.3

 خطية القرار - 5.5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 .166املصدر: سالطنية ص 

إن النموذج يف صنع القرار يطبق مبادئ علم املنطق واالقتصاد  :النموذج العقالين لصنع القرار .1
لوصف كيف ميكن للشخص أن يصل إىل حل مايل. وإن املنظمات تستفيد من احللول املثالية منطقيا 

                                                 
 .165-164ص  ق،مرجع ساب، سالطنية - 1
 .166ص  مرجع سابق،، سالطنية - 2

 اإلحساس بضرورة اتخاد القرار .1

 تحديد إمكانية التدخل. 2

 تقييم النتائج. 3

 اختبار الطريف الممكن اتباعه. 4
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ية لذلك فإهنا ترغب من صانعي القرار أن يستخدموا العملية اليت يصنعها النموذج العقالين وهو واقتصاد
 1.خيرب الناس ما هو الشيء الذي جيب أن يقوموا به هأي أن معياريمنوذج 

 2إىل النموذج السلوكي فإن الناس يقومون بعقالنية حمددة اً تبع :النموذج السلوكي لصنع القرار .2
حدودا على مقدار عقالنيتهم وهذا ما يتم فعلية عندما يفكر الناس، ولذلك فإن القرار  أي أهنم يضعون

نستطيع أن خنطط شكال بني اخلطوات املستخدمة يف صنع القرار  3.سيقوم على العواطف بدال من املنطق
  4:السلوكي

 .ملوقفا طبيعة دي موقف القرار)مشكلة أو فرصة( وحماولة الوصول إىل اتفاق عام حولحت -

 .ل واحدبدي ألقلمن حمددات الزمن والطاقة والنفقات املتاحة لصنع القرار يتم حتديد على اض -

ترتيب   انت وبديال مناملقار ة قييم البدائل اىل ان حيقق احدامها املعايري املطلوبة والقائم على جمموعت -
 .كل اخليارات بشكل موضوعي

 .تنفيذ البديل وتقييم النتائج -

 عملية صنع القرار اراختي. 6

النموذج السلوكي يف صنع القرار قد يكون مفضال يف بعض املواقف وقد ربطت األحباث صنع  إن
القرار العقالين مع األداء العاملي يف املنظمات اليت تكون بيئاهتا مستقرة مما يسمح ابعتماد العقالنية يف كل 

ت سريعة فإن املنظمات يكون أدائها أفضل إذا استخدم شيء، أما يف البيئات غري املستقرة اليت حتتاج قرارا
العكس من ذلك فإن املواقف اليت تتميز ببدائل كثرية وتكون فيها  وعلى 5النموذج السلوكي يف صنع القرار.

 6.انتشارتكاليف البحث عالية وتكون البيئة غري مستقرة كثرية فإن األسلوب السلوكي هو األكثر 

                                                 
 .135ص  مرجع سابق،، حرمي - 1
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ن اختاذ القرارات ابستخدام إحدى هاتني الوسيلتني وإن القرار التحليلي هو إن صانعي القرار خيتارو 
ذلك الذي يقارن وبشكل منتظم البدائل تبعة إىل جمموعة من املعايري وهذا األسلوب يتفق مع النموذج 

 :1بني اجتاهني من الرشد يف سلوك الفرد واجلماعة مها ونميسا زيوقد م . العقالين

حتقيق أعلى  يستطيع الفرد من خالله : (Rationalité objective) الرشد املوضوعي .1
  .املنافع اليت ميكن أن توفر البدائل الكافية له يف اختاذ القرار

ة قيق املنافع املمكنستطيع الفرد من خالهلا حت (Rationalité subjective) . الرشد الذايت2
 ئل. البدالة بنيقدرة الفرد على املفاضو ذلك ابملفاضلة بني البدائل املتاحة حبكم حمدودية 

 (Les nouvelles théories économiques)  ةاالجتاهات املعاصرة يف نظرايت املنظمخامساً: 

 التارخيية،احتلت الشركة مكااًن هامشًيا فقط حىت وقت قريب. من الناحية  االقتصادية،يف النظرية 
كان عليه أن يتخلى تدرجيياً عن   ذلك،ومن أجل حتقيق  ت،املنظماواجه علم االقتصاد دائًما صعوبة يف فهم 

على سبيل املثال يف نظرية التوازن العام  الشركة،يتم تقليل رؤية  الواقع،افرتاضات االقتصاد الكالسيكي. يف 
 دون مراعاة تنظيمه الداخلي أو موارده اخلاصة. فردي،إىل وكيل  إىل القليل جًدا: يتم استيعاهبا االقتصاد،يف 

اعترب علم االقتصاد الشركة على أهنا صندوق أسود ومل يكن لديه سوى منوذج واحد للتفكري يف  طويلة،لفرتة 
أي االستخدام األمثل لرأس املال التقين والرجال لتحقيق أقصى استفادة  األرابح،سلوك الشركات: تعظيم 

صاد املدرسية والذي يسمى النهج يتوافق هذا مع النموذج املستخدم على نطاق واسع يف كتب االقت منه.
 2الكالسيكي اجلديد.

ي لسلوك التنظيميفسر ا د الومع ذلك ، فإن عدًدا من أعمال االقتصاديني يتفقون على أن هذا النهج املوح
 األكثر تعقيًدا.

 

 

 

 

                                                 
 .94-93ص  مرجع سابق،، الشماغ - 1

2 - Plan, J-M, Op.cit., P.63. 
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 (Théorie de la firme) املنشأةنظرية  .1

  (Théorie contractuelle)التعاقدية نظرية  .1.1

ت غري معلوما تصادية بوجودآلية بناء الرتتيبات التعاقدية بني الفعاليات االق قدتدرس نظرية الع
رتباطها اك بسبب وذل غالبًا ما يتم تصنيف نظرية العقد ضمن التحليل االقتصادي للقانون متماثلة.

ل يف جماإلدارة. اعويضات ل لتابلوكاالت واحلوافز. أحد أبرز تطبيقات هذه النظرية هو تصميم اهليكل االمث
ن. يف العام العشري لقرناالقتصاد، كان كينيث أرو أول من تطرق هلذا املوضوع بشكل رمسي يف ستينات ا

عد عملهم صادية بالقتحصل كل من أوليفر هارت وبينغت هوملسرتوم على جائزة نوبل يف العلوم ا 2016
 صخصة.إىل اخل يذيالتنف يف نظرية العقد حيث قاموا بتغطية مجيع احلاالت من سداد أتعاب املدير

مناط عددية أار ضمن القر  التطبيق املعياري لنظرية العقد يف االقتصاد اجلزئي يف عرض سلوك متخذ
ء يف ام هذا اإلجرا استخدل. متحمددة للمنفعة، ويتم بعد ذلك تطبيق تقنيات االستمثال إلجياد القرار األمث

ذج واة هذه النمااطئ. نر اخلل اخلطر األخالقي واالختياإطار نظرية العقد للعديد من احلاالت النمطية مث
تضمن النتائج تتأمني. د الهي إجياد طرق نظرية لتحفيز الوكالء الختاذ األفعال املناسبة، حىت ضمن عقو 

نفعة للموكل كلية املهلي الرئيسية اليت مت احلصول عليها من هذه اجملموعة من النماذج: خصائص رايضية
 يفمن املعتاد  ألطراف.ني ابف من الفرضيات واالختالفات يف بنية الوقت لعالقة التعاقد والوكيل والتخفي

 ة.نفعة املتوقعظرية املا تنص نمورغنسرين كم-النماذج أن االفراد يسعون لتعظيم وظائف منفعة فون نيومان
ث ذهبت ، الفائز جبائزة نوبل لالقتصاد، حي2016أعلنت األكادميية السويدية يف شهر أكتوبر 

 Bengt، و الفنلندي Oliver Hartهذه اجلائزة مناصفة بني الربيطاين اوليفر هارت 
R.Holmstrom.1، و ذلك للمسامهتهم يف تطوير نظرية العقود أو التعاقد 

 سيما سياق الد فيه، توج هبدف هذه النظرية اليت حتدد أشكال التنظيم كفاءاًت مع مراعاة السياق اليت
 املعلومات.

بني األفراد  ال املستقبليةم األفعأما األمهية الكبرية للعقود يف احلياة املعاصرة وضع القوانني والتشريعات تعود
ينص على  ناك عقد: فهمن أجل معرفة احلقوق والواجبات لكل طرف. وهو ما ينطبق على املوظفني مثالً 

 املكافآت لآلداء اجليد وعقد آخر الشرط يف حالة اإلقالة او الفصل. 
ثاًل ملتأمني اال جمفالعقود ليست على وجه واحد، فكل اختصاص او جمال يتطلب عقد خاص به، فعقود 

 خيتلف عن عقود جمال التوظيف من حيث التفاصيل والطبيعة.
 1ال ميكن للعقود االملام بكل التفاصيل وهو ما أدى لتقسيم العقود لنوعني، ومها:

                                                 
1 - Rouleau L., Op.cit., P.82 
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ة، يتم ن معادلة دقيققدين ضمتعاقود اليت تسعى لوضع األفعال بني املالعقود املثلى او املكتملة: هي تلك الع
 من خالهلا احتساب كل التفاصيل الدقيقة هلا بني طرفني حمددين وواضحني.
يها اسه حني جند فحىت قي ق اوالعقود غري املكتملة: هي تلك العقود اليت ال تستطيع توقع األداء بشكل دقي

 بني األطراف املتعاقدة.الكثري من العوامل املتغرية 

 (Berle & Means)مقاربة ابرل و مينز  .1.2

اخلاصة ابلشركة إىل فكرة أنه ميكن حتليل سلوك الشركة من  Berle and Meansتستند نظرية 
خالل فهم العالقات بني اجملموعات املختلفة مع مصاحلها اخلاصة: املسامهني أو املديرين أو املوظفني أو حىت 

، من األساسي السعي لفهم من يتحكم بفعالية يف  Berle and Meansوفًقا لـ  مقدمي االئتمان.
الشركة وأبي طريقة. يف عملهم الرائد يف جمال حوكمة الشركات، أظهروا أن نظام الشركة املسامهة الكبرية 

 2واألسواق املالية يلعبان دورًا أساسًيا يف هيكلة الشركة.

 (Cyert & March)نظرية سريت و مارتش  .1.3

 A Behavioralكتااًب بعنوان   JG Marchو  R.M. Cyertنشر  1963يف عام 
Theory of the Firm.   على أهنا منظمة معقدة، تتكون من  نشأةاملان  بينواأول من . هم

 جمموعات من الفاعلني ذوي املصاحل املتنوعة ، والذين جيدون أنفسهم يف عالقات تعاون ونزاع متزامنة.

لم  للتعمكاانً  أةاملنش ميكن اعتبارمنظور جديدًا القائل انه أيًضا  Cyert and Marchطرح 
، ابلتايل ،  ميكنهم لذيناجلماعي. يوضحون كيف يساهم وجود إجراءات تنظيمية يف إراحة أعضاء الشركة ا

 تكريس اهتمامهم ملعاجلة املشكالت غري املتوقعة.

راسة أمناط إدارة النزاعات الفردية، دحوهلما:  نشأةمليتم تطوير نظرايت ابعدين رئيسيني اظهروا أخريًا 
 3و الظروف اليت تنشأ القدرة اجلماعية على اإلنتاج.

 (Ronald Coase)ز و املشأة لـــرونلد كو طبيعة نظرية  .2

منذ سبعينيات القرن املاضي، شهد تطور النظرية االقتصادية للشركة دفعة جديدة مع إعادة 
 .طبيعة الشركةحتت عنوان 1937انلد كواس يرجع اترخيه إىل عام اكتشاف مقال مشهور بقلم رو 

                                                                                                                                                 
1 - Plan, J-M, Op.cit., P.59 
2-  Plan, J-M, Op.cit., P.62 
3  -Plan, J-M, Op.cit., P.64. 
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يف حتليالته السؤال املركزي حول طبيعة الشركة: ملاذا توجد؟ تكمن أطروحته يف فكرة  Coase يثري
يف الواقع، يتم ضمان التنسيق يف سوق الوكالء  .أن الشركة تشكل طريقة بديلة للتنسيق االقتصادي للسوق

ألسعار بينما يتم التنسيق داخل املنظمة بدًءا من التسلسل اهلرمي. يعترب اللجوء إىل من خالل نظام ا
الشركة والتنسيق من خالل التسلسل اهلرمي مفيًدا فقط بقدر ما ينتج عن التنسيق من قبل السوق 

م ( على هذه التكاليف اس1975طلق اخلبري االقتصادي أوليفر ويليامسون )اواألسعار تكاليف إضافية. 
 1.او الصفقات تكاليف املعامالت

عندما تبدو هذه التكاليف أعلى من التكاليف التنظيمية الداخلية للشركة، فإن التنسيق من خالل 
التسلسل اهلرمي التنظيمي ضروري. يلفت فكر روانلد كواس االنتباه إىل حقيقة أن السوق والشركة 

أسس الرؤية التعاقدية للشركة، حيث حيلل الشركة   يشكالن طريقتني خمتلفتني متاًما للتنسيق. يضع عمله
كنظام للعالقات التعاقدية احملددة بني الوكالء، عقدة من العقود. كما أنه يؤكد ، وهذا أمر أساسي ، 

 2.حقيقة أن الشركة تتميز بوجود سلطة السلطة كوسيلة للتنسيق ، التسلسل اهلرمي

اقدي طوير نظام تعتيف فكرة أنه من الضروري  يف حتليل الشركة Coaseأخريًا، تكمن مسامهات 
دف تفظون هبا. هبليت حياومات فعال، مع مراعاة القيود الفنية اليت خيضع هلا الوكالء وكذلك طبيعة املعل

 تقارب أكرب للمصاحل.

 (Oliver Williasmon)لويليمسون ة الصفقات نظرية تكلف .3

اسات حول تكاليف الصفقات حيث يعترب من بني الدراسات اهلامة يف نظرية التعاقد نذكر در 
Ronald Coase  "من األوائل الذين درسوا هذا املفهوم من خالل مقال حتت عنوان "طبيعة املنشأة

Nature of firm (1937) مث تاله 1991، والذي انل عليه جائزة نوبل يف .Oliver 
Williamson  الصفقات. ـ، مشكاًل فهماً جديداً للتكاليف2006صاحب جائزة نوبل 

 ظل ملهمة يفام افتكاليف الصفقات حسب وليمسون هي تكاليف مقارنة لتخطيط وتكييف ومراقبة إمت
ع ق واخضا اية احلقو هيكل إدارة بديلة وتكاليف قياس خصائص القيمة وتكاليف مح (Structure) ()بىن

 العقود لإلجراءات املنظمة وتنفيذها.
 3ذكر:من بني شروط اخلاصة بتكلفة الصفقات، ت

                                                 
1 - Rouleau, L., Op.cit., P.65. 
2 - Rouleau, L., Op.cit., P.72. 

 .78، ص(، نظرية املنظمة، مكتبة اجملتمع العريب، عمان، األردن2010عبد الرزاق الرحاحله ) - 3
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  العقد (Contrat) .ميثل وحدة قياس الصفقات 
 اخلاصة توافق املصلحةو اكم : ربط األداء ابحلوافز جبعل العقد حيفز احلوضع العقود موضع التنفيذ 

 املصلحة العامة.
 ظرية نرة عكس ل إدا: يُنظر اىل تكاليف الصفقات يف املنشآت ابعتبارها هياكهيكل اإلدارة

 اليت تعتربها دوال انتاج.         املدرسة النيوكالسيكية

 نظرية حقوق امللكية .4

 ؛"Demsetz ؛ دميستز " Alchian جتد هذه النظرية أصوهلا أساسا يف أعمال كل من "ألشيان
 " حيث إن مفهوم حقوق امللكية قد عرفه"، Pejovich ؛ "بيجوفيتش "Furubotn فرييبوتن"

Pejovich " فراد واألشياء ولكن عالقات مقننة بني األفراد يف حقوق امللكية ليست عالقات بني األ
فحق امللكية ال يكون مكتمال إال بتوفر شرطني؛ تفرد املالك إبستعمال  أشياء " ؛اربع  عالقتهم إبستعمال

لرقابته، أما القابلية لإلنتقال يعرب عنها إبمكانية مبادلة األصل وأال ختضع هذه  األصل، والقابلية لإلنتقال؛
السوق يقوم على حرية املبادالت ويضمن  اقتصادففي حال ما إذا كان  إال إلرادة البائع واملشرتي؛العملية 

الذي يتصف ابملثالية يتمكن من  االقتصاديمتعامل يف مثل هذا النظام  بشكل كامل حقوق امللكية فإن كل
 .تعظيم املنفعة

 إجراءات يف شكل ن ذلكلكية، سواء كاتتضمن يف الواقع عوامل تقيد حقوق امل االقتصاديةكل األنظمة 
حقوق  اتانعكاس ليل منحقوق امللكية تتوىل ابلدراسة إذن التقونظرية قانونية أو تكاليف الصفقات؛ 

 نشأةمالتالية: يمية ل التنظألشكااعلى ختصيص املوارد، األمر الذي يقود الباحثني إىل مقارنة فعالية  امللكية
 .العمو مية، منشآت التسيري الذايت التعاونيات، املنشأة األعمال،

 م التسيريĔمكاإبسريين ، املففي املنشآت اخلاصة هناك فصل للملكية عن التسيري بني املسريين واملسامهني
 ة رقابية ينتجأنظم امستخداوفقا ملبادئ قد ال ختدم مصلحة املالك والذين يكون من مصلحتهم اللجوء إىل 

لكية يف فهم ظرية املنسامهة ماألصل؛ فإن  استعمالمساس بتفرد املالك يف  يف التكاليف فهناك ارتفاع عنها
 .سريينالك واملني املوهيكلة املنظمات يبدو حمدود لكون أساس التحليل يرتكز على العالقة ب 1 عمل

 .املوايل املطلب يد يفجوعممت إىل نظرية الوكالة واليت ميكن أن تفهم بشكل  وقد تطورت هذه النظرية
األصول اليت ميتلكها  استعمال، أن يكون للمالك احلرية التامة يف االستعمالما يتعلق ابلتفرد يف ففي

 .1 وإخضاعها
                                                 

1 - Charreaux Gerrard, Pitol-Belin Jean-Pierre (1989), «Les théories des organisations» , lien : 

https://www.academia.edu/37739712/LES_THEORIES_DES_ORGANISATIONS_G%C3%A9rard_CHA

RREAUX_et_Jean_Pierre_PITOL_BELIN 
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 نظرية الوكالة .5

 حيث اإلدارة عن امللكيةوانفصال  اعملياهتكرب حجم املؤسسات وتعقد   نتيجةالوكالة  نظرية رتهظ
 1:بينها من املؤسسة يف متعددة وكالة عالقاتهناك أصبحت 

 .املالك و اإلدارة بنيعالقة الوكالة  -
 .الدائننيو  نيمهاملسا بنيعالقة الوكالة  -
 .عالقة وكالة أخرى -

 شكالتم تنشا اهنفإ ،اآلخرينولو على حساب  الذاتية همنفعت تعظيمإىل يسعى ألن كل طرف و 
 نتيجة هرظاليت ت ملشكالتا التعرف على ومن مثالوكالة  تعريفسنحاول  ولذلكالتعامل  وأخالقياتالوكالة 

 .الوكالة هذه تكلفة حتديد األخريعقد الوكالة ويف 

الل من خ ققيتح ؤسسةوأن وجود امل ،التعاقدية العالقات من جمموعةأبهنا املؤسسة  النظريةهذه  تصف
 .االتفاقيةواحد أو أكثر من العقود 

خر أ( شخصا املساهم أو )املوكل شخاصأ عدة أو شخصبها مبوج لزمي عقدأبهنا عقد الوكالة  تعريف كنميو 
 ،للوكيلقرار ختاذ السلطة ا جزء من تفويض إىل يؤدي مما ،ابسمأبعمال  امي( من اجل القريأو املس الوكيل)

بعمل شيء  للقيامخر أشخص شخصا  فوضيعقد مبقتضاه "ا الوكالة أو اإلانبة أبهن تعريف أيضا وميكننا
 1". هاحلساب املوكل وابمس

 قيقحتإىل  ريسامل سعىي ثحي مهومحلة األس نيري املس نيمشكل تضارب املصاحل ب طرحيالوكالة عقد  إذن
 ياتلآبتعانة االس بجي اهنو  ،همملس السوقية مةيالق تغطية إىل اهماملس سعىي ببنما ،الشخصية هاأغراض

 .املصاحل احلد من اخلسائر الناجتة عن تضارب دير يمراقبة إذا كان 

 (Théorie évolutionniste) النظرية التطورية .6

فالتطوير املنظمي حالة تعيشها  استمدت املنطلقات الفكرية للنظرية التطورية من احلقائق املاضية.
نظام اجتماعي عن عبارة  يتسم بعدم االستقرار. فاملنظمة هيمجيع املنظمات اليت تعمل يف وسط اجتماعي 
يعمل فيها. لذلك العالقات السائدة يف املنظمة عرضة للتغيري يتسم ابلطابع التأثر و التأثري مع البيئة اليت 

 والتطوير.
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ملعاجلة ، التغيري على أنه "طريقة الستخدام األساليب االجتماعية 1966يف  (Bennis)لقد عرف بينيس 
      املشكالت اجملتمع. هو عملية إدارية وثقافية تشمل تشخيصًا او أداة للتغيري أو نظامًا يسعى اىل التغيري

 (Skibbins)هبدف حل مشكلة مطروحة او ختطيط لتحقيق حالة أفضل لعمل املنظمة. كما عرفه سكبنز 
 اما على أنه األسلوب اإلداري لتحويل املنظمة اىل حالة بناءة افضل يف جمال تطويرها املتوقع مستقباًل.

العليا  اإلدارةعمه ككل تد  املنظمةجهد خمطط على مستوى  فقال انه (Beckhard, 1969)د ار هبك
  1.السلوكيةاىل العمليات وابستخدام العلوم  ةوصحتها من خالل مدخالت خمطط املنظمة ةفعالية لزايد

قيد  يء للبقاء علىبل كل شكن قوفقا للنظرية التطورية، ال ميثل اهلدف الرئيسي للشركة يف تعظيم الربح، ول
لى عمليات هتمام عب االللتطور. ونتيجة لذلك، ينصاحلياة مثل أي كائن حي وفقا للنظرية الداروينية 

 .م الذايتتنظياالبتكار والتأقلم مع البيئة، وابلتايل على قدرات الشركات على التعلم وال

طوريةُ" ناصر "تععن  فالتفاعالت الدائمة بني العمالء هي يف صميم املنهجية، هم عبارة )العمالء(
Évolutif ازن متعددة ظائف تو كيات و م أثناء عملية التعلم و تتضمن السلو مبعىن أنه يتم بناء سلوكياهت

و  لتعلم ، وتركزة عن الناجتاللتفاعالت والتعلم أي أن الشركة هنا هي منظمة تعلم تكيفية تتحقق املعرفة 
 "فهم" يف "الروتني التنظيمي".

ن أخرى يز شركة ما عميتايل ما وابل التطورية أبهنا جمموعة ديناميكية من املهارات (الشركةاملنشأة )يتم تعريف 
لم مل التأقليت تراكمت لديها. حتتوي هذه الدراية بطبيعتها على عواا  (savoir-faire)  هو طبيعة الدراية

 .عينةملقيام أبشياء اكيفية   عرفةوالتعلم. تؤدي املهارات إىل اعتبار الشركة مؤسسة اجتماعية تتميز بطريقة م

ل اختصاصها على أساس الروتني واخلربات التنظيمية والتكنولوجية يف كثري من من خالنشأة يتم تعريف امل
أي رجل األعمال بل هي  إىل الفاعل واحد نشأةاملاألحيان ضمين وغري قابل للتحويل. ال ميكن حصر 
ميكن أن تصل إىل  نشأةاملهذا هو السبب يف أن   .جمموعة من أفراد متباينة ذوي خصائص ضمنية معرفية

درجة من التماسك فقط إذا كانت الروتينات تربط السلوكيات األفراد بينهما. وهكذا، ال يوجد داخل أي 
أي مدير قادر على ضمان التنسيق الشامل بني القرارات، بل التنسيق سوف مير عرب عمليات  نشأةامل

 .2"الروتينية"حصل عليها الوكالء خالل تفاعالهتم واليت هي اليت تضمن تناسق القرارات
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على أنه عملية اليت جتعل التكرار والتجربة مع مرور الوقت (apprentissage)  ميكن تعريف التعلم
 السماح بتنفيذ املهام بشكل أفضل وأسرع ، وأن فرص جديدة يف اساليب التشغيل )وضع التشغيل(

(mode opératoire) ى مهارات يتم جتريبها ابستمرار و ابلتايل  يكون التعلم تراكمًيا ينطوي عل
مناذج  تفاعلية ) تنظيمية أكثر من املهارات الفردية ، ويوّلد املعرفة اليت يتم التعبري عنها يف الروتني التنظيمي

    modèles d’interaction non codifiés.(1 (غري مشفر

  :2التاليةميكن تقسيم التطوير املنظمي اىل االبعاد 
 اييل:تطوير اجناز ما من التغيري وال املنظمةتستهدف  االهداف:

 .التنظيمية ةهداف من خالل تطوير البنيالتحقيق ال والفعالية الكفاءةرفع   -
طاقاهتا  ستمر يفيد املاملشكالت والظواهر اليت تتعرض هلا والتجد ةقدرات على حل ومعاجلالحتسني  -

 .وامكاانهتا

 :3األتيةتتضمن العناصر  :والعمليات األنشطة 
 .البيئيةاملتغريات واملتطلبات  ةبلومقا ةالتكييف ملواجه -
 .السلوكية ةوخاص العلميةابخلربات واملعارف  االستعانةالتغيري من خالل  ةاعتماد منهجي  -
 .املنظمة عرض هلاليت تتا املقاومةلكل ابعاد  ةمستوعب ةللتغيري وخلق قدرات ذاتي املقاومةواجهه  -
 .التطويرمع اهداف وابعاد التغيري و  ةخلق قناعات وقيم منسجم -

 :يف النقط التاليةلتطوير املنظمي اميكن اظهار ميزات  
ن جمموعــه ذي يتكــون مــالــ للمنظمــةاملنــاخ الــداخلي  ةهتمــام علــى تنميــاالالتطــوير و  ةعمليــعلــى  االرتكــاز  -

 .وما يرتبط هبا من تفاعالت وعالقات اإلنسانيةالعناصر 
يف  ةعالـــفالشـــاركته وم املنظمـــةرد مـــن اعضـــاء نظمـــي علـــى قبـــول وتعـــاون كـــل فـــامل رتطـــويال ةعتمـــاد عمليـــالا -

 .العملية
رســـم  دراهتم علـــىقـــورفـــق  املنظمـــةيف  التـــأثريفعاليـــات االشـــخاص ذوي  املنظمـــةتطـــوير  ةاســـتهداف عمليـــ  -

 .االسرتاتيجيات واختاذ القرارات

                                                 
1 - Lazaric Nathalie (2017), « Les théories évolutionnistes de la firme », Ecoflash 319, Juin 2017. Siteweb : 

http://jeromevillion.free.fr/AEHSC_Ressources/Documents_AEHSC/319_2017_Juin_Lazaric_TheorieEvo

lutionnisteFirme.pdf. 
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ف والتجــارب ملواقــاملـدير مــن خـالل الــتعلم مـن ا إبعــدادوذلــك  املسـتقبل اىلاجتـاه عمليــات التطـوير املنظمــي  -
 .يف املستقبل احملتملةعالج املشكالت  ةوكيفي احلاضرة

 اصحاب املصاحل ةنظري .7
 Edwardجلهود ادوارد فرمين  نتيجة األخريةالنموذج االكثر بروزا يف العشرايت  النظريةشكلت هذه  

Freeman   منظور االسرتاتيجية اإلدارةحتت عنوان "     1982،  و من خالل كتاب صدر عام :
 اصحاب املصاحل" .

 الرؤيةملفهوم اداره االعمال، يتجاوز تلك  ةكلي  ةجديد رؤيةاصحاب املصاحل هي  ةيوضح فرميان ان نظري
صحاب راس املال او املسامهني وانجاح يكمن يف تعظيم القيم االقتصادي الاليت ترى ان  الضيقة

(Shareholders(.1 
م وليس  كليتهحل يفاملصا ألصحابن خالل تعظيم قيم يتحقق م ةويذهب اىل ان النجاح احلقيقي ملؤسس

 ةاعيا يف قيم اجتممثل ايضتت يةاالقتصادتؤثر فيما بعد القيام  األخالقيةتكون قيم  ة.قيم اقتصادي ابلضرورة
 اصحاب املصاحل. أتييدامهها بناء عالقات تفاهم حتقق رضا واستقطاب 

يث يكون هذا صاحل حني املبعلى فضاء للتفاوض  ةالقائمو  ويدافع على طرحه القائم على "نظريه املصاحل" 
 ة.الثقدأ مبو  ؤسسةامل ةشرعي أمبد هم، خالقنيأ مبدأين ةجنحت املؤسسة مراعا إذاالتفاوض انجحا 

 
 

                                                 
1 - Mercier Samuel (2006), «La théorie des Parties Prenantes : Une synthèse de la littérature», University of 

Burgundy   DOI : 10.3917/dec.bonna.2006.01.0157  - Lien : 
https://www.researchgate.net/publication/335465396 



 اخلامتة
يُنظر  للمدارس الفكرية للمنظمة تعد السمة األساسية للفكر الرأس مايل. املنهجي والطبيعة غري املتجانسةان التنوع 

كل . فإىل املنظمات إما على أهنا جمموعات من األفراد ذوي األهداف املتضاربة أو ككياانت هلا أهدافها اخلاصة
 أفضل لسلوك وعمل املنظمات.نظرية ميكن أن تسهم بشكل منتج يف فهم 

ومن خالل نظرة شاملة هلذه النظرايت، ميكننا القول أهنا تشكل نسقا فكراي يعكس اهتمام أصحاهبا بدراسة وحتليل 
التنظيمات، من أجل حتقيق املستوى األمثل من الكفاءة التنظيمية، فبالرغم من أن هذه املدارس قد توصلت إىل 

وجهات نظر معينة، إال أهنا يف النهاية تتكامل لتشكل األساليب احلديثة يف التنظيم نتائجها من منطلقات خمتلفة و 
 .والعمل، واليت من شأهنا حتقيق الفعالية والنجاعة املطلوبة يف التنظيمات

، لالستفادة منه قتصاديةم االو ويف اخلتام أرجو أن يليب هذا اجلهد العلمي املتواضع بعضا من حاجات طالب عل
   .هتم وحبوثهم املستقبلية عن املؤسسات والتنظيماتيف دراسا
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