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 مقدمة

نظريات التنظيـ كىي :       تتضمف ىذه المطبكعة مجمكعة مف محاضرات مقياس
تخصص اتصاؿ كقد تـ كضعيا كفقا لمبرنامج المقرر التابع محاضرات مكجية لطمبة 

لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي مع إدخاؿ بعض اإلضافات التي يمكف أف تفيد 
الطالب الذم يدرس في كمية اإلعبلـ كاالتصاؿ خاصة كأف البحث في عمـك اإلعبلـ 

كاالتصاؿ يتميز ببعض الخصكصيات مقارنة بالبحكث في العمـك االجتماعية 
 .األخرل

فقد حاكلنا مف خبلؿ ىذه المحاكلة المتكاضعة طرح المكضكع مف خبلؿ المحاكر 
 :التالية

المحكر االكؿ جاء في شكؿ مقاربة مفاىيمية ك نظرية حاكلنا مف خبللو االلماـ 
 .بمجمكعة مف التعاريؼ االساسية حكؿ النظرية ك التنظيـ

اما المحكر الثاني فقد تناكلنا فيو المدرسة الكبلسيكية مف خبلؿ طرح أىـ النظريات 
التي أسست لمفكر التنظيمي مثؿ اإلدارة العممية لتايمكر ثـ نظرية المبادئ اإلدارية 
لينرم فايكؿ ككذا نظرية اإلدارة البيركقراطية لماكس فيبر، ىذه النظريات التي تعد 
مف اىـ النظريات في الفكر التنظيمي التي عبدت الطريؽ ك ميدت لظيكر نظريات 

 .جديدة تساير مستجدات الفكر االدارم ك البحث العممي بشكؿ عاـ

أما المحكر الثالث كالرابع فقد خصصناىما لمدرسة العبلقات اإلنسانية ككذا المدرسة 
السمككية حيث تعرضنا ألىـ النظريات مثؿ نظرية التكف مايك ك مارم باركر كماسمك 

باعتبارىـ نظريات ساىمت في تطكر الفكر التنظيمي الحدث، كنقمت التفكير الى 
 .مرحمة جديدة تيتـ باالنساف ك بسمككو داخؿ المنظمة
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أما المحكر الخامس فقد تناكلنا نظريات التنظيـ الحديث مثؿ نظرية النظـ كنظرية 
اتخاذ القرار لسايمكف ككذا النظرية المكقفية التي تعد نظريات رائدة أعطت قفزة نكعية 
لتطكر الفكر التنظيمي، كما نقمت االىتماـ لمجاالت اخرل كانت مغيبة في النظريات 

 .السالفة الذكر

المحكر السادس تناكلنا مف خبللو المدرسة الكبلسيكية الحديثة حيث سنتعرض 
كاإلدارة William Outchi ك نظرية Peter Drukerلنظرية االدارة باالىداؼ

 .الثقافية

أما المحكر السابع فقد تناكلنا فيو مجمكعة مف النظريات المعاصرة منيا النظرية 
الكبلسيكية الحديثة كنظرية السكؽ كتكمفة التبادؿ كنظرية الككالة كنظرية حياة أك 
مكت مجتمع المنظمات كنظرية الثقافة التنظيمية، كاف ىذا بشكؿ مختصر ألىـ 

 . النظريات التي طرحناىا

كاف ىذا بشكؿ عاـ محاكلة لطرح اىـ النظريات الميمة ك االساسية في تاريخ الفكر 
التنظيمي، فنتيجة لمتطكر الكبير الذم عرفتو التنظيمات ك كذا تطكر العمـك ك 

البحكث في ىذا المجاؿ فسح المجاؿ لظيكر نظريات جديدة تتماشى ك مستجدات 
 .    العصر فكؿ نظرية تتماشى ك سياقيا الزمني ك يبقى المجاؿ قاببل لمتطكر
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 :المحور األول

 لمتنظيم  مقاربة مفاىيمية ونظرية
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 :سنحاكؿ تقديـ بعض التعاريؼ األساسية: تعاريف عامة-1

 :تعريف نظرية-1

النظرية مصطمح يطمؽ عمى جممة مف الحقائؽ المقبكلة عمميا عف طريؽ البرىاف ك 
التجارب ك تفسر اك تحمؿ ظاىرة اك مجمكعة مف الظكاىر، ك يطمؽ مصطمح 

النظرية عمى أية فرضية أك فرائض أيدتيا التجارب ك الكقائع أك الخبرة اك البرىاف 
العقمي المحكـ كما ىك الحاؿ في الرياضيات، ك تصبح الفرضية اما قانكنا إذا أقيـ 

 .1البرىاف العقمي المحكـ بحيث يستحيؿ تفنيد ىذا البرىاف

كما تعتبر النظرية مجمكعة مف المفاىيـ كالمصطمحات كاالفتراضات التي تبحث في "
تفسير كالتنبؤ كالتحكـ في المتغيرات المختمفة بقصد فيـ الظكاىر التي ىي محؿ 

 ".2البحث

النظرية العممية نظرية نسبية قابمة لمتعديؿ كالتغيير بتطكر االكتشافات العممية -" 
كبتطكر الحياة االجتماعية كالمعرفة اإلنسانية، كماداـ العقؿ اإلنساني في حالة تطكر 

فأم تقدـ عممي . فبل يعقؿ أف يبقى مقيدا بنظريات تجاكزىا الزمف كالمعرفة المحصمة
ينتج عنو ضركرة إعادة النظر في النظريات المطركحة سابقا في نفس الميداف، كما 
أف فشؿ نظرية مف خبلؿ احتكاكيا بالكاقع في إثبات الحقيقة أك ظيرت حقائؽ أخرل 

يتطمب أف يظير مكانيا نظرية أخرل أكثر قدرة عمى إثبات الحقيقة كالتعامؿ مع 

                                                           
1

، دار اليدل موسوعة عمم االجتماع و مفاىيم في السياسة و االقتصاد و الثقافة العامةعبد المجيد لبصير، -
 .2010،37الجزائر، 

 . 6، ص 2009،  دار ىكمة، الجزائّر، 3،طالسموك التنظيمي والتطوير اإلداريجماؿ الديف لعكيسات،  -2
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الكاقع، كيعد الصراع بيف النظريات في مختمؼ المجاالت العممية مظيرا مف مظاىر 
 .  1"التطكر المعرفي كشرطا لتطكر المعارؼ اإلنسانية كالبقاء لؤلصمح

مجمكعة مف الفرضيات أك المبادئ التي تكضع لشرح ظاىرة : "تعرؼ النظرية بأنيا-
 :ما، ك ىي أداة مف أدكات البحث العممي كالمعرفة كتؤدم عدة كظائؼ

يجاد العبلقات - تقدـ نظاما فكريا يمكف عمى أساسو تنظيـ الظكاىر كتصنيفيا كا 
 . بينيا

 .تمخص الحقائؽ المتاحة عف ظاىرة معينة كفؽ منطؽ معيف-

 .تعمؿ عمى التنبؤ بالحقائؽ كأشكاؿ السمكؾ التنظيمي لمظاىرة-

 .تشير إلى مكاطف القصكر في المعرفة العممية-

تعتبر دليؿ العمؿ الميداني التي يجب اف يتجاكز التكثيؽ إلى كضع برامج عمؿ -
 .2لحؿ مشكبلت قائمة

 يتضح مف خبلؿ التعاريؼ السالفة الذكر اف النظرية تمثؿ مرحمة مف النضح 
كالتطكر المعرفي تمخص الحقائؽ العممية المتكفرة في مجاؿ عممي معيف كما تفتح 
المجاؿ لدراسات أخرل قائمة عمى أسس عممية، ك بتعدد النظريات تتعدد اآلراء ك 

 .  الطركحات مما يساىـ في تطكر المعرفة العممية

 

 
                                                           

 دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف،  المنيج العممي وتطبيقاتو في العموم االجتماعية، إبراىيـ أبراش، -1
 .57، ص 2008

، ص 2010، دار كائؿ لمنشر، اأردف، 5، طالسموك التنظيمي في منظمات األعمالمحمكد سمماف العمياف،  -2
31 .
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 : تعريف التنظيم-2

organization :" تشتؽ كممة التنظيـ في المغة العربية مف الفعؿ نظـ كمنيا
االنتظاـ الذم يعني االتساؽ، فتنظيـ األشياء يعني ترتيبيا كتنسيقيا كجعميا أكثر 

، كمنو فاف التنظيـ يشير إلى نكع مف النظاـ كالتعاكف كالتراتب في إنجاز "عقبلنية
األعماؿ لتحقيؽ الغاية مف أم عمؿ مشترؾ، مف أحد شركط بقاء التنظيـ كفعاليتو 

 .1قدرتو عمى تحفيز المشاركيف فيو

 :اصطبلحا يشير التنظيـ إلى معنييف مختمفيف

المعنى االكؿ يشير إلى تمؾ المجمكعات أك الكحدات االجتماعية العممية مثؿ - ا
المصارؼ كالبنكؾ كالمصانع كالنقابات كالجمعيات المختمفة، التي تسعى إلى تحقيؽ 

 .أىداؼ محددة حسب طبيعة نشاط كاإلنتاج كالتكزيع كالتربية كالتككيف التنظيـ

المعنى الثاني يشير إلى بعض السمككات كالعمميات االجتماعية، أم يشير إلى -ب
الفعؿ المنظـ لمنشاطات المختمفة، مثؿ ترتيب الكسائؿ كالتحكـ فييا مف أجؿ تحقيؽ 

كتحقيؽ االندماج لمختمؼ األعضاء (انتاج، تربية، تككيف،تكزيع)أىداؼ اجتماعية 
ىكذا تستخدـ نفس الكممة لمداللة عف الكحدات االجتماعية .داخؿ كحدة منسجمة

القائمة  كما تستخدـ لمداللة عمى السمككات االجتماعية المكجية نحك تحقيؽ أىداؼ 
 .2مشتركة

 :أما معجـ العمـك اإلنسانية فقد عرؼ التنظيـ كما يمي-

                                                           
 16، ص 2001،دار األمة، الجزائر، 1طالتنظيم الصناعي والبيئة،  محمد بكخمكؼ ، 1

 
 16 ص نفس المرجع السابؽ، -2
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مستشفى،حزب سياسي،مدرسة، جيش، نقابة، بنؾ، كزارة كميا نطمؽ عمييا اسـ " 
العناية، التربية، : إف أكلى سمات التنظيـ ىك كجكد رسالة معمنة يجب آدؤىا. التنظيـ

اإلنتاج كالدفاع، أما السمة الثانية فيي تكزيع المياـ تبعا لكظائؼ متخصصة أما 
 . 1السمة الثالثة فيي حضكر تراتبية كقكاعد شكمية تكاكب العمؿ

كقد حظي مفيـك التنظيـ بتعاريؼ عديدة تعكس االىتماـ الذم لقيتو التنظيمات عند 
المثير مف الباحثيف في العديد مف المجاالت،ك رغـ اختبلؼ ىذه التعاريفعبر الزمف 
إال أنيا تتفؽ في جكىرىا حكؿ فكرة أف التنظيـ عبارة عف كحدة اجتماعية تقاـ قصدا 
شباع حاجات معينة كمف بيف ىذه التعاريؼ يمكف  مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة كا 

 : ذكر ما يمي

التنظيـ عبارة عف كحدات اجتماعية يتـ " Michael Reed تعريؼ ميشاؿ ريد-
تكجيييا نحك تحقيؽ أىداؼ جمعية أك إشباع حاجات نظامية ألعضاء المجتمع 

 .2(أم أف تحقيؽ األىداؼ الخاصة يساىـ في تحقيؽ األىداؼ العامة )أكالبيئة

، ك placeفيك عيارة عف مكاف: كما يعتبر أحمد ماىر اف التنظيـ لو معاف كثيرة-
 ك يكضح ذلؾ مف خبلؿ ما tool ك كسيمة processك عممية structure ىيكؿ 
 :يمي

منيا المصانع، الشركات، المحبلت، المدارس، : التنظيم كمكان او كيان-1
كؿ ىذه االماكف بيا كياف اجتماعي مف االفراد ...الجماعات، السجكف ك الجيكش

 .يؤدكف كظائؼ متعددة كفقا النظمة ك قكاعد محددة سمفا لتحقيؽ اىداؼ معينة

                                                           
، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، 2 ترجمة جكرج كتكرة، ط  معجم العموم اإلنسانية،جاف فرانسكا دكتي،-1

. 270،  ص 2011بيركت،
 .18محمد بكخمكؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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ذلؾ اف لكؿ تنظيـ ىيكؿ تنظيمي يحاكي الييكؿ العظمي : التنظيم كييكل-2
 . 1لبلنساف، حيث يحدد عدد المستكيات التنظيمية

يمكف ايضا النظر اليو كعمميات ك ممارسات تكضح حركة : التنظيم كعمميات-3
تقسيـ المنظمة الى كحدات تنظيمية، : التنظيـ مف خبلؿ مجمكعة مف العمميات

تحديد الكظائؼ التي يعمؿ بداخميا االفراد، تحديد مقدار المسؤكلية لكؿ منصب ثـ 
تقسيـ العمؿ الى أجزاء قابمة لمتنفيذ ك العبلقات بيف كحدات التنظيـ ك كذا أساليب 

 ...... االتصاؿ 

باعتبار  اف التنظيـ عبارة عف كسيمة لتحقيؽ أىداؼ أخرل : التنظيم كوسيمة-4
المنظمة ك التنظيـ : تساعد عمى تحقيؽ اليدؼ النيائي لممنظمة، فعمى سبيؿ المثاؿ

كسيمة لتحقيؽ تقسيـ العمؿ، ك ايضا ىما كسيمة الستخداـ التكنكلكجيا بشكؿ يحقؽ 
 .2...اىداؼ المنظمة، كما انيما كسيمة لفيـ البيئة

 (عالـ اجتماع ألماني الجنسية) Max weber1920-1864تعريؼ ماكس فيبر-
يرل أف البيركقراطية ىي الكسيمة أك القاعدة التي يقـك عمييا التنظيـ، كأف 

 :البيركقراطية عنده تتميز بالسمات التالية

 .التمييز الدقيؽ بيف الممكية الخاصة كممكية التنظيـ-1

 .الفرد غير مالؾ لكظيفتو كال يكرثيا ألبنائو-2

 .البيركقراطية تسير كفؽ قكاعد دقيقة  كترفض االستثناءات الخاصة-3

                                                           
 19-18، ص 2017، الدار الجامعية، القاىرة، الماضي الحاضر و المستقبل: نظرية التنظيم  أحمد ماىر، -1
 .20-19، ص المرجع نفسو، -2
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المناصب محددة بكؿ دقة كفقا لتخصص األفراد كىك ما يعرؼ بتكصيؼ -4
 الكظائؼ

 تحديد المناصب يتـ كفؽ تخصص األفراد ككفاءتيـ أم كفؽ المؤىبلت البلزمة-5
 .لكؿ كظيفة

 .1التنظيـ البيركقراطي يشكؿ ىرما فيو األعمى كاألسفؿ-6

 البيركقراطية ككنيا تنظيـ الكظائؼ encarta 2006تعرؼ المكسكعة اإلعبلمية )
 .أم اف البيركقراطية ىي التي تحافظ عمى التنظيـ (اإلدارية كفؽ تدرج السمطة

 كاألنساؽ الفرعية يعرؼ التنظيـ أما عند بارسكنز صاحب نظرية النسؽ االجتماعي-

أنو عبارة عف كحدات اجتماعية تقاـ كفقا لنمكذج بنائي معيف لكي يحقؽ أىدافا " 
فيك يؤكد عمى التطابؽ بيف الطابع البنائي لمتنظيمات كأىدافيا، كالتنظيـ " محددة

عنده عبارة عف نسؽ اجتماعي يتألؼ مف أنساؽ اجتماعية فرعية مختمفة كالجماعات 
كاألقساـ كاإلدارات فيك نسؽ فرعي في نسؽ اجتماعي أكبر كأشمؿ كىك المجتمع،إال 
أف الشيء الذم يميز التنظيـ كنسؽ اجتماعي عف األنساؽ االجتماعية األخرل ىك 

 :كيكضح بارسكنز كظائؼ األنساؽ التنظيمية في". التكجيو نحك تحقيؽ أىداؼ نكعية

 .تحقيؽ األىداؼ كالسعي إلى بمكغيا مف خبلؿ التنسيؽ بيف األنشطة-

 .التكيؼ مع متغيرات البيئة كأىدافيا-

 .التكامؿ كالتكحد بيف أجزاء النسؽ الكاحد-

 .المحافظة عمى استمرار النسؽ كاستمرار صيانتو-
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كفي الكاقع فإف نظرية بارسكنز في األنساؽ االجتماعية اشتيرت بيذه الكظائؼ 
 . 1األربعة كالتي تخص المجتمع األكبر كالتنظيمات المختمفة

كياف اجتماعي منسؽ بكعي لو حدكد كاضحة :" يعرؼ ركبنز التنظيـ بأنو-
يتضح مف ". المعالـ،كيعمؿ عمى أساس دائـ لتحقيؽ ىدؼ معيف أك مجمكعة أىداؼ

 :التعريؼ أعبله أف التنظيـ يتميز بسمات ىي

أنو كياف اجتماعي يضـ مجمكعة مف األفراد كالجماعات تجتمع بتخطيط مسبؽ -
 .كليس بمجرد الصدفة

كجكد إطار منظـ يحدد ىكية أعضاء الجماعة التي تنطكم تحت لكائو ك ال يعطى -
االفراد ىذا الكالء ك ال يتكقع التنظيـ ذلؾ منيـ إال بمقابؿ ما يتمقكنو مف بدالت مادية 
كمعنكية تتمثؿ في األجكر ك مزايا العمؿ األخرل مف تأمينات صحية كاجتماعية ك 

 ..خدمات تتفاكت في شمكليتيا مف منظمة ألخرل

 .كجكد رابطة استمرارية في العبلقة بيف العامميف في التنظيـ، كىك ارتباط نسبي-

كجكد أىداؼ تسعى المنظمة إلى تحقيقيا مف خبلؿ تكزيع األدكار المختمفة عمى -
 .2العامميف، كمف الضركرم أف يتفيـ الجميع ىذه األىداؼ حتى يتكجيكا لتحقيقيا

ك ميما تعددت التعاريؼ المقدمة إال انيا تشترؾ في عناصر رئيسية البد مف تكفرىا 
 :ك يمكف اف نمخصيا في النقاط التالية

 .كجكد ىدؼ محدد ك متفؽ عميو-أ

 .كجكد نشاطات ك أعماؿ يمـز القياـ بيا لمكصكؿ الى اليدؼ-ب
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 .كجكد مجمكعة مف األفراد تقـك بينيـ عبلقة محددة-ج

اشتراؾ االفراد في تحقيؽ اليدؼ ك ذلؾ بتقسيـ األعماؿ بينيـ ك استخداـ الكسائؿ -د
 . 1ك اإلمكانيات ك األجيزة ك األدكات المتكفرة لدييـ لمقياـ باألعماؿ

مختمؼ ىذه التعاريؼ تشترؾ في  اعتبارىا التنظيـ كنسؽ مع كجكد أىداؼ مشتركة 
مما يعطي الصبغة النظامية لمجماعة المنطكية تحت لكائو، فبل يمكف الحديث عف 
التنظيـ إذا لـ تتكفر جماعة أفراد عندىا أىداؼ مشتركة مف خبلؿ تقسيـ االدكار ك 

 .تحديد المياـ كالتناسؽ مع البيئة الداخمية ك الخارجية

 :تعريف نظرية التنظيم-3

تتحدد اىتمامات نظرية التنظيـ بدراسة الييكؿ التنظيمي كنمط التصميـ التنظيمي 
الذم يتناسب كالمنظمات اإلدارية المختمفة، كفقا لبلعتبارات كالمحددات الخاصة بكؿ 
منيما، فيي تقدـ كصفات عامة لما يجب عميو لتحسيف مكاصفات التنظيمات كفؽ 
األسس العممية كذلؾ بيدؼ تحسيف األداء كالفعالية حيث أف ىناؾ ارتباطا بيف نمط 
التصميـ التنظيمي كالفعالية التنظيمية، فكحدة التحميؿ في نظرية التنظيـ ىي التنظيـ 

 حيث تيتـ بالييكؿ MACRO PERSPECTIVEاإلدارم مف منظكر شمكلي 
مف حيث الحجـ كنكعية الميمة كنكع التكنكلكجيا المستخدمة  التنظيمي كمحدداتو

 .2كالبيئة التي يعمؿ فييا التنظيـ

                                                           
 .124، ص 2014 دار المسيرة، االردف، أصول التنظيم و االساليب،محمد شاكر عصفكر،  -1
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كما تيتـ نظريات التنظيـ باعتبارىا نظريات إدارية عمى افتراض كجكد عبلقة بيف 
الكفية اإلنتاجية، فالنظريات اإلدارية بافتراضاتيا حؿ اإلنساف كسمككو  نمط السمكؾ ك

 . 1تحدد نمط التعامؿ الكاجب اتباعو مع ىذا االنساف لزيادة إنتاج كتحسيف اآلداء

 :تطور الفكر التنظيمي- 2

بالسمكؾ التنظيمي اىتماما بالغا قبؿ أف يظير في  الحضارة اإلسبلمية اىتمت
الحضارة الحديثة، كذلؾ مف خبلؿ المبادئ التي كردت في القرآف الكريـ كالسنة 
التشريعية مف تمؾ المبادئ نجد مبدأ الشكرل كمبدأ األمر بالمعركؼ كالنيي عف 

كالخمفاء الراشدكف، حيث كانكا  (ص)المنكر كتقسيـ العمؿ حيث عمؿ بو الرسكؿ 
يحرصكف عمى كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب، كما تـ إنشاء العديد مف 
الدكاكيف التي تماثؿ الكزارات كالمصالح في الكقت الحاضر كذلؾ في مجاؿ العطاء 

مع إيجاد فركع ليا في الدكلة  كالجند كالخراج في مقر عاصمة الدكلة اإلسبلمية
اإلسبلمية، كما تـ إيجاد ديكاف المستندات المالية كديكاف المظالـ كديكاف النفقات 

 .كديكاف الصكافي الخاص باألراضي كديكاف العرض الخاص بالمعدات الحربية

يعتبر أبك يكسؼ القاضي تمميذ أبك حنيفة أكؿ مف ألؼ كتاب في ىذا المجاؿ كقد 
كقد كاف يسمى بقاضي القضاة كذلؾ في عيد  (تنظيـ أمكاؿ المسمميف)كاف حكؿ

الدكلة العباسية عيد ىاركف الرشيد، أما بشأف تطكر نظريات التنظيـ فقد ارتبطت 
بالفكر التنظيمي الغربي، ألف ىذا األخير يتعامؿ مع المشاكؿ اإلدارية بمنيجية 

عممية فتطكر نظريات التنظيـ يعكس نمطا تراكميا في المعرفة تـ التكصؿ إلييا مف 
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خبلؿ الدراسات كالتجارب المختمفة في مكاقع العمؿ، كعمى ضكء ىذه التجارب يتـ 
 .1التكصؿ إلى تقنيف المبادئ كالنظريات

إف اإلسبلـ كضع منيجا متكامبل لبلدارة خاصة ك أف اإلسبلـ يعد منيجا في الحياة 
لذلؾ يمكف القكؿ اف ىناؾ إطار عاـ لنظرية إدارية متكاممة في النظاـ اإلسبلمي ك 

 :ذلؾ استنادا لممبررات التالية

اف رسالة االسبلـ ك نبينا سيدنا محمد عميو افضؿ الصبلة ك السبلـ رسالة اتسمت -
بالعمكمية، حيث أف النظاـ االسبلمي إذا أحسف تطبيقو يككف صالحا في جميع 

 .المجاالت ك في جميع األكقات ك األزمنة

لقد عالج مختمؼ الجكانب ك كضح كيفية معالجتيا مثؿ الجكانب السمككية ك -
العبلقات االجتماعية ك العقاب ك الثكاب ك بناء النسيج المتكامؿ الذم يؤدم لتحقيؽ 

 .األىداؼ في اقصر كقت ك باقؿ التكاليؼ

اإلدارة اإلسبلمية ربانية االصكؿ ك بشرية التطبيؽ تعتمد عمى األخذ باألسباب، -
 .فاالستعداد ك التييأ ثـ التككؿ عمى اهلل

االدارة في اإلسبلـ إنسانية النزعة فيي تنظر لمعمؿ اإلدارم مف الزكايا اإلنسانية ك -
 .الكالة ك الحكاـ رحمة لدييـ دكر اتماـ مكاـر االخبلؽ ك الكممة الطيبة صدقة

 .تقـك عمى االعتداؿ ك الكسطية ديف ك دنيا-

انيا عممية ك رشيدة تتكفى العقؿ ك البيئة ك الدليؿ ك تستخدـ الفكر ك الرام -
 .1لمكصكؿ لمقاعدة الرشيدة
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فاالسبلـ ميد الطريؽ لبلدارة الرشيدة مف خبلؿ مبادئ كثيرة منيا االمر بالشكرل ك 
 . الكسطية ك كذا العناية باالنساف باعتباره كائف لو مكانتو في المجتمع

اف تتبع تطكر نظريات التنظيـ ترجع في جذكرىا الى بداية الثكرة الصناعية التي 
مثمت تحديا أساسيا لممفكريف الذيف تجاكبكا مع مقتضيات الظركؼ التي عاشكىا 

كلعؿ مف أىـ التجارب في ىذا .كعممكا عمى كضع الحمكؿ لمتعامؿ األمثؿ معيا
 :المجاؿ يمكف ذكر نيككال ميكافيممي كآدـ سميت

يرتبط اسـ ميكافيممي بالمقكلة الغاية تبرر الكسيمة، ك قد كضع :نيكوال ميكافيممي-ا
كضع نظريتو القائمة عمى فكرة اف سمكؾ االنساف محفكؼ بعدـ الثقة ك الشؾ، ك اف 

االسمكب المبلئـ لمسيطرة عمى سمككيـ ىك القسكة ك الخداع، اك ام كسيمة آخر 
يمكف مف خبلليا السيطرة عمى السمكؾ، ك قد أكدع ميكافيممي نظريتو في كتابو 

الشيير االمير ك الذم كاف قد كتبو الرضاءحاكـ إحدل المدف االيطالية ك شرح مف 
 .2خبللو كيؼ يتصرؼ االمير الكؼء

 عدة نصائح حكؿ كيفية محافظة األمير عمى 16كما قدـ في كتابو األميرفي ؽ 
الحكـ كالسمطة كما أكد عمى أىمية مفيـك القيادة حيث كاف سباقا في التمييز بيف 

كما كاف )السمطة كالقيادة، معتبرا أف ىذه األخيرة اليدؼ منيا إرضاء المسؤكؿ، 
يعتبر أف األسمكب المبلئـ لمسيطرة عمى سمكؾ األفراد ىك القسكة كالخداع مطالبا 

باستخداـ أساليب المكر كالخداع إلحكاـ السيطرة عمى المسؤكليف كال يمنع ذلؾ مف 
 .(.استخداـ أسمكب الحكافز كالمكافئات

                                                                                                                                                                      
1
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 ييتـ بعمـ االقتصاد باعتباره أبك المذىب الرأسمالي أكثر مف ارتباطو :آدم سميت-ب
كاف سباقا لمبحث في زيادة اإلنتاج كما ككيفا، حيث أكد عمى ضركرة . بعمـ اإلدارة

مراعاة مبدأ تقسيـ العمؿ كالتخصص في التنظيـ باعتبارىما شرطاف ضركرياف لزيادة 
اإلنتاج، كىذا يؤكد العبلقة الكثيقة بيف اإلدارة كاالقتصاد فكبلىما مبني عمى افتراض 
محدكدية المكارد كتعدد األىداؼ مما يستدعي العمؿ بكفاءة لرفع اإلنتاج كاستثمار 

 .1المكارد بشكؿ ػأفضؿ

ظيرت عكامؿ كثيرة ساعدت عمى تطكر االىتماـ بالتنظيـ خاصة ابتداء مف ؽ  كما
الثكرة الصناعية كالحركة النقابية كبركز مشاكؿ كأزمات بسبب كبر حجـ : منيا20

المنظمات كزيادة عدد العماؿ، كؿ ىذه العكامؿ ساعدت عمى تطكر الفكر التنظيمي 
 .كتعدد نظريات التنظيـ

ك يمكف اف نمخص خصائص ىذه الحقبة التي ميدت الطريؽ لظيكر ىذه النظريات 
 :في النقاط التالية

ظيكر المنشآت كالمؤسسات الكبرل كالسكؾ الحديدية ك في المقابؿ ظيكر -
 .مشكبلت االدارة ك تعقيدىا

ضركرة كضع مجمكعة مف القكاعد ك المكائح المنظمة لمعمؿ تحدد المياـ التي تكفؿ -
تحقيؽ النجاح، مثؿ نظاـ تكصيؼ الكظائؼ كمحاكاة لمترقي تعتمد عمى الكفاءة ك 

 .كضع نظـ لممحاسبة يتـ عمى اساسو العقاب ك الثكاب

إدخاؿ نظـ الدارة العمميات ك كضع الخرائط التنظيمية لممؤسسات ك كضع نظـ -
 . لؤلجكر ك الرقابة ك تكزيع االرباح
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زيادة النشاط البحثي مف قبؿ بعض الميتميف لمكاجية المشكبلت المصاحبة -
 .1لبلدارة، ك التي استمزمت حمكال غير تقميدية لمكاجيتيا

فمختمؼ ىذه االكضاع كمتطمبات الظركؼ التي كانت سائدة آنذاؾ جعمت مف 
المكضكع مف أىـ االنشغاالت التي فرضت نفسيا ك جمبت انتباه الباحثيف، مع 

االشارة الى أف المختصيف في المجاؿ مف االقتصاد ك كانكا مف االكائؿ الذيف اىتمكا 
بالمكضكع، فظيرت عدة اتجاىات اختمفت مف باحث آلخر ك مف مرحمة زمنية 

 .الخرل

ىناؾ عدة أنكاع يمكف ذكر أىميا مف خبلؿ ما : أنواع التنظيمات و اىميتيا-3
 :يمي

 :تقسيم لمتنظيمات عمى أساس االمتثال والضغط-1

 تنظيمات قيرية مثؿ السجكف-

 .تنظيمات نفعية مثؿ المصانع كالييئات اإلدارية-

 .تنظيمات اختيارية مثؿ الجمعيات كالنقابات-

 :عمى أساس المستفيدين من الخدمات-2

 .تنظيمات العمؿ-

 .2تنظيمات الخدمة-
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 : عمى أساس التكنولوجيا المستخدمة- 3

 .تنظيمات تكنكلكجية معقدة-

 .تنظيمات تكنكلكجية بسيطة-

 :قسم بارسونز التنظيمات إلى أربع أنواع كما يمي- 4

 .التنظيمات المكجية نحك اإلنتاج االقتصادم-

 .التنظيمات المكجية نحك األىداؼ السياسية-

التنظيمات التكاممية تيتـ بتخفيؼ حدة الصراعات تشمؿ األحزاب السياسية -
 .كجماعات المصمحة كتنظيمات الضبط

 )تيتـ بالكظائؼ الثقافية التربكية كالتعبيرية:تنظيمات تدعيـ النمط أك ضبط التكتر-
 .1(...الكنائس كالمساجد المدارس كاألسر

اما بالنسبة ألىمية التنظيـ فانو يعد اإلطار الذم تتحرؾ بداخمو أية مجمكعة بشرية 
نحك ىدؼ محدد، فيك يعبر عف نمط التعاكف البشرم القائـ مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ 
مشترؾ ك يعني ايضا التجميع المنظـ لؤلجزاء المترابطة كالمتماثمة مف اجؿ تككيف 

كمف . كياف مكحد يمارس االعماؿ كالكاجبات كالسمطات لتحقيؽ اليدؼ المنشكد
 :اىميتيا ايضا نذكر

الحيمكلة دكف التداخؿ بيف االعماؿ كمنع التنازع في االختصاصات كالصبلحيات -
فيك يحدد االىداؼ كالمسالؾ التي يمكف الكصكؿ إلييا كيعمؿ عمى تكجيو الجيكد 

 .لتحقيقيا
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االستخداـ االمثؿ لمطاقات البشرية كذلؾ عف طريؽ تحديد الكاجبات كالمياـ -
 .المناطة باألفراد ك كضع الشخص المناسب في المكاف المناسب

التكازف كالتنسيؽ بيف االنشطة المختمفة بتقسيـ االعماؿ كتكزيعيا بيف االدارات ك -
االقساـ كتحديدىا بصكرة متكازنة تحقيقا لؤلىداؼ المركزية ك النيائية ك التركيز عمى 

 .االنشطة االكثر أىمية

 .سيكلة االتصاؿ بيف مختمؼ االطراؼ-

 .1سيكلة المحاسبة ك المتابعة مف خبلؿ تحديد كظائؼ االفراد ك معايير األداء-

 :مبادئ التنظيم و ميامو-4

لتي أصبحت ضركرية لقياميا ك  ا تقـك التنظيمات عمى مجمكعة مف المبادئكالقكاعد
 :استمرارىا مف بينيا نذكر

 بحيث تككف مياـ كؿ عضك في التنظيـ محدد تحديدا دقيقا كىذه :تقسيم العمل-
 .السمة ىي التي تميزه عف أم تنظيـ آخر

التي تمثؿ الرىانات األساسية لممنظمات ،فكؿ عضك مكمؼ بميمة : توزيع األدوار-
 .ينجزىا بطريقة خاصة

 يتمثؿ في تمؾ الثقة التي يحظى بيا اإلفراد كالتي :وجود نظام لمسمطة اإلشرافية-
 .تؤىميـ الحتبلؿ كضع معيف في السمـ اليرمي لمتنظيـ مف أجؿ التكجيو كالمتابعة
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 كىك جعؿ األفراد عمى اتصاؿ دائـ بعضيـ البعض كيتخذ :وجود نظام لالتصال-
اتجاىات متعددة كيستعمؿ كسائؿ متعددة حسب متطمبات الكضع كبالسرعة 

 .المطمكبة

 يعني تحديد الحقكؽ كالكاجبات بكؿ دقة بالنسبة: (االستفادة)وجود نظام لممساىمة-

لجميع أعضاء التنظيـ، فكما أف العضك مطالب بتنفيذ األكامر يتمقى كذلؾ أجر 
 .متفؽ عميو مسبقا

كجكد ىيكؿ تنظيمي تتضح مف خبللو المياـ كالسمطات التي تككف معركفة لدل -
جميع أعضائو، كما تتحدد مف خبللو مكاقع األقساـ كالفركع كعبلقتيا الرأسية 

 .1كاألفقية

 :كما قدـ باحثكف آخركف مبادئ أخرل يمكف اف نمخصيا في النقاط التالية

أم اف كؿ تنظيـ عنده أىداؼ يسعى الى تحقيقيا، باعتبار اف : مبدأ وحدة اليدف-
أم تنظيـ لديو ىدؼ يسعى الى تحقيقو ك ال قيمة لمتنظيـ بدكف تكفر اىداؼ كاضحة 

المعالـ ك جميو فركع التنظيـ عندىا أىداؼ فرعية تساىـ في تحقيؽ األىداؼ 
 .االساسية لممنظمة

ذلؾ أف كؿ فرد عنو مياـ اك ىدؼ جزئي يسعى : مبدأ تقسيم العمل أو التخصص-
إلى تحقيقو ك يصبح مسؤكال عنو ك ىذا يساعد عمى اتقاف العمؿ ك اكتساب ميارة، 
 .كما يؤدم الى ارتفاع في كفاءة اآلداء ك التخصص يؤدم إلى زيادة الكفاية اإلدارية

 مف خبلؿ تحديد مف تتكفر فييـ شركط الرئاسة، ك يصبح لكؿ :مبدأ وحدة الرئاسة-
عضك رئيس يستمـ منو األكامر ك التعميمات ك التكجييات، ك يصبح مسؤكال أمامو، 
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ك ىذا يساىـ في تحديد المسؤكلية ك يحقؽ التنسيؽ ك التكامؿ بيف مخمؼ األطراؼ ك 
 .بالتالي تحقيؽ االىداؼ المنشكدة بالنسبة لممنظمة

 ام ضركرة اف يككف ىناؾ تكازف بيف السمطة ك :تساوي السمطة والمسؤولية-
المسؤكلية حيث تتضمف ىذه االخيرة االلتزاـ بالقياـ بكاجبات الكظيفة ك المحاسبة 

 .عمى نتائجيا حتى يستطيع المكظؼ القياـ بعمميو بكفاية ك فعالية

ك ىك ما يسمى بنطاؽ الرقابة حيث ينص ىذا المبدأ عمى اف : مبدأ نطاق اإلشراف-
ىناؾ عدد محدد مف لمرؤكسيف يستطيع الرئيس اإلشراؼ عمييـ بشكؿ فعاؿ ك مراقبة 

 . 1أعماليـ

 مختمؼ ىذه المبادئ تساعد المشرؼ كالمسؤكؿ عمى التنظيـ عمى القياـ بكاجباتو ك 
تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التنظيـ ك القياـ بكظائفو، فالمدير اك المسؤكؿ يمعب دكرا 

ىاما في تحقيؽ اىداؼ المنظمة ك ترجمتيا إلى أىداؼ مممكسة يتـ تجسيدىا في 
الكاقع العممي، كما يمكف أف يساىـ الخبراء في ىذا المجاؿ في تقديـ االقتراحات 
الفعالة التي يمكف أف تساىـ في تطكير ك االرتقاء بدكر المشرؼ ك المسؤكؿ ك 

 .تفعيؿ دكره لتحقيؽ االىداؼ  لمسطرة في اقرب اآلجاؿ

 :مبررات دراسة التنظيم و أىدافو-5

تمعب التنظيمات دكرا أساسيافي الحياة لمعاصرة باعتبارىااآلليات التي يتـ مف خبلليا 
تحقيؽ مختمؼ األىداؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية العامة كالخاصة، مف 

خبلؿ مختمؼ المنظمات بأشكاليا كأنكاعيا المختمفة كيمكف اإلشارة إلى أىـ المبررات 
 :التي تستدعي دراسة التنظيمات المختمفة بشكؿ عممي عمى النحك التالي
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تزايد حجـ كتأثير المنظمات اإلدارية في المجتمع كأضحى مف الضركرم التعرؼ -
 .عمى أفضؿ الطرؽ لتصميـ التنظيمات كزيادة فعاليتيا

التطكرات الصناعية كالتكنكلكجية كالحضرية كما يصاحبيا مف ضركرات تنظيمية -
 .كما تتيحو مف مجاؿ لتجريب األفكار اإلبداعية كمنيا طرؽ التنظيـ

فتح األسكاؽ العالمية كالحدكد بيف الدكؿ، األمر الذم يستمـز كجكد تنظيمات تسيؿ -
 .عمميات إنتاج كتبادؿ السمع كالخدمات كىك ما يعرؼ بالعكلمة

االنفتاح السياسي كالتحكالت الديمقراطية، حيث حمت قيـ كاتجاىات سياسية -
عادة  كاجتماعية جديدة محؿ القيـ القديمة، مما يستمـز تصميـ منظمات جديدة كا 

 .1تصميـ القائـ منيا لتتبلئـ مع ىذه االتجاىات كالتحكالت الجديدة

مختمؼ ىذه العكامؿ جعمت مف مكضكع دراسة التنظيمات ذات اىمية ألنيا تمثؿ 
 .أجزاء فرعية تؤثر ك تتأثر بالسياؽ العاـ ك كذا بالتنظيمات االخرل

 :أما بالنسبة ألىداؼ التنظيـ فيمكف اف نمخصيا في النقاط التالية

تحديد كاضح لبلختصاصات المختمفة كالمسؤكليات بيف الكحدات االدارية ك -
الكظائؼ التي يتككف منيا، بحيث يتعيف لكؿ ادارة أك قسـ كظيفة محددة، ك كذا 

كظائؼ المكظفيف ك الكاجبات االساسية كالفرعية  كالعبلقات بالكظائؼ االخرل حتى 
 .ال يحدث تداخؿ بينيا ك بالتالي القضاء عمى التداخؿ في االعماؿ

تحديد كاضح لمصبلحيات المخكلة لمرؤساء كالذيف يشتغمكف لتجنب الكقكع في -
 .صراعات ك نزاعات

 .تحقيؽ التنسيؽ الجيد بيف الكحدات-
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 .تحقيؽ رقابة إدارية فعالة لمقياـ باالعماؿ في المنظمة-

 .تكفير بيئة عمؿ مناسبة في المنظمة يسكد فييا التعاكف-

انتظاـ سير العمؿ في المنظمة ك تحقيؽ االستفادة القصكل مف االمكانات المتكفرة -
 . 1لدل المنظمة ك الكصكؿ الى االىداؼ بقدر كبير مف الكفاية ك الفعالية

 :عناصر التنظيم المعاصر-6

يعتبر الخبراء أف الحديث عف التنظيـ المعاصر يتطمب تكفر مجمكعة مف المككنات 
 :التي يمكف اف نمخصيا مف خبلؿ النقاط التالية

 .الذم يعتبر عنصرا ميما مف عناصر التنظيـ اإلدارم: العميل أو المنتفع-

تمثؿ كحدة إدارية تضـ عدك كظائؼ تمارسيا : المنظمة أو الجانب التأسيسي-
 . لتحقيؽ ىدؼ معيف كلدييا عدة تسميات مثؿ المنظمة، المؤسسة، الييئة، المنشأة

كضكحو يساىـ في ضبط الييكؿ التنظيمي بطريقة تساعد عمى تحقيؽ : اليدف-
 .األىداؼ

 .الطاقات المادية كالبشرية التي تشكؿ عصب الحياة لممنظمة: اإلمكانات-

 .كيقصد بو تقسيـ الكظائؼ خبلؿ فترة زمنية معينة: تقسيم األنشطة-

 . كىي نصكص يتـ كضعيا لترشيد السمكؾ اإلدارم في المنظمة:األنظمة-

 . مف خبلؿ التنازؿ مؤقت لبعض األشخاص ببعض الصبلحيات:التفويض-

 . تتـ ف خبلؿ نقؿ األكامر كالتكجييات لتحقيؽ التناسؽ:االتصاالت-
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يمثؿ الجانب العممي لكظائؼ التنظيـ سكاء كانت ذات جانب انساني أك : التطبيق-
 .1فني

 :في حيف ىناؾ مف يعتبر اف ىذه العناصر تتمثؿ في

 حيث يتطمب تككيف التنظيـ تحديد الكظائؼ ك كضعيا ك :تحديد الوظائف-1
تقييميا ك تحديد عدد األفراد الذيف يشغمكنيا، ذلؾ أف الكظيفة تحدد الكاجبات 

 .كالمسؤكليات المنكطة بكؿ فرد

 :ك يتـ ذلؾ مف خبلؿ ما يمي: تكوين اإلدارات-2

ذلؾ اف التخصص يساىـ في تقسيـ العمؿ كتجميع الكظائؼ : التخصص- أ
المتشابية في ادارة كاحدة مما يحقؽ منافع متعددة منيا خمؽ فرص اإلبداع ك اتقاف 

 .العمؿ ك قمة األخطاء

 مف خبلؿ تحديد عدد األفراد الذم يستطيع الرئيس الكاحد :نطاق اإلشراف-ب
 .االشراؼ عمييـ بفاعمية مما يساىـ في تحقيؽ كفاءة إدارية

 :تحقيق التكامل و التنسيق بين كافة األنشطة و الجيود-ج

 .  يتـ ذلؾ مف خبلؿ تكجيو جيكد االفراد لتحقيؽ االىداؼ دكف تعارض

 .  مف خبلؿ تدعيـ عممية الرقابة ك تجميع الكظائؼ بإدارات متخصصة:الرقابة-د

 .انخفاض التكمفة أو قمة االنفاق من خالل التقييم االقتصادي- ق
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مراعاة طبيعة العمل عند تجميع االنشطة و الوظائف بيدف انتقاء االفراد الذين -ك
 .1تتوفر فييم شروط العمل

مختمؼ ىذه العناصر تساىـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مف خبلؿ تحقيؽ التناسؽ ك 
 . التكامؿ في آداء المياـ الجزئية لتحقيؽ اليدؼ األسمى ك المشترؾ

 : تصنيفات نظريات التنظيم-7

ىناؾ صعكبة في تصنيؼ نظريات التنظيـ في إطار كاضح كمحدد مع ذلؾ فقد 
 :صنفيا المختصكف في ىذا المجاؿ الى االنكاع التالية

 : نظريات المنظور النظمي-1

يرل أنصار ىذا المنظكر أف التنظيـ اإلدارينظاـ رئيسي يتككف بدكرىمف عدة أنظمة 
فرعية كيتفرع ىذا المنظكر بدكره إلى منظكر يرل التنظيـ نظاما مغمقا معزكال عف 
ف كفاءة التنظيـ تعتمد عمى القدرة عمى التحكـ في المككنات  البيئة الخارجية، كا 

األساسية الداخمية مف مدخبلت كعمميات تشغيؿ كمخرجات، أما المنظكر اآلخر فيك 
منظكر النظاـ المفتكح الذم يرل أف التنظيـ كيانا عضكيا يتفاعؿ مع البيئة الداخمية 

كالخارجية، كِيؤكد أف كفاءة التنظيـ تعتمد إضافة لقدرتو عمى التحكـ بالمككنات 
األساسية الداخمية،  مع إقامة العبلقات الناجحة مع المؤثرات البيئية الداخمية 

كالخارجية، كالقدرة عمى التعمـ مف التغذية العكسية مف خبل ؿ ما يتـ رصده مف 
صدل لممعمكمات مف المستفيديف مف خدمات التنظيـ، كالتي تأخذ بعيف االعتبار في 

 .2تعديؿ عمميات التشغيؿ
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 :نظريات المنظور اليدفي-2

 يرل أصحاب ىذا المنظكر أف التنظيـ كياف اجتماعي ىادؼ ينشأ بكعي لتحقيؽ 
أىداؼ تنظيمية محددة، فريؽ مف ىذا االتجاه يرل أف التنظيـ يسعى لتحقيؽ 

األىداؼ بشكؿ عقبلني كمكضكعي بما يحقؽ الصالح العاـ، أما الفريؽ الثاني فيرل 
أف األىداؼ التي يسعى التنظيـ لتحقيقيا ليست دائما ىي األىداؼ العامة 

كالمكضكعية بؿ األىداؼ الشخصية حيث تأخذ األكلكية عمى األىداؼ الرسمية 
لمتنظيـ، يرل أنصار ىذا الرأم أف عممية اتخاذ القرار لف تككف عقبلنية إال بالقدر 

 .1الذم يضمف مصالح كنفكذ كاستمرار دكر المسؤكليف كتحكميـ في التنظيـ

في حيف تعتبر االتجاىات الحديثة انو مف الصعب إحصاء مختمؼ االتجاىات 
 :الحديثة في المجتمعات الغربية لكف يمكف اف نقيميا الى االتجاىات التالية

اننشاة ىذا االتجاه ك بمكرتو لـ تتـ إال أثناء الحرب :االتجاه الكمي في االدارة-1
العالمية الثانية كنتيجة منطقية لظيكر أساليب التحميؿ الكمي في المجاؿ العسكرم، 
ك بمجرد انتياء ىذه الحرب كجدت ىذه األساليب مجاال خصبا لمتطبيؽ في المجاؿ 
االقتصادم ك االجتماعي ثـ في المجاؿ التربكم، يتبنى انصار ىذا االتجاه عمى 

الطريقة العممية في حؿ المشكبلت اإلدارية مع التركيز عمى الحكـ ك التقدير 
المكضكعي، كما يعتبر ىذا االتجاه اف المدير متخذ القرارات مف خبلؿ استخداـ 
التحميؿ العممي ك األساليب الرياضية لمكصكؿ لتحقيؽ أعمى مستكيات الكفاءة ك 

 .تحقيؽ األىداؼ ك اتخاذ القرارات الرشيدة

يؤكد ركاد افكر اإلدارم المعاصر اف ىذا االتجاه يحقؽ التكامؿ بيف :إتجاه النظم-2
االتجاىات السابقة النو يعتبر كياف اإلدارة ككياف كاحد مما أىمو ليككف فكرا متكامبل 
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يعالج القصكر ك التشتت في الفكر اإلدارم، ك قد انبثقت مف النظرية العامة لمنظـ 
التي اىتمت بايجاد اطار تحميمي لتفسير الظاىرة المادية اك االجتماعية، ك أسمكب 

النظـ طريقة في التحميؿ يقـك عمى النظرة الكمية مف خبلؿ العناية بمختمؼ المؤثرات 
الداخمية منيا ك الخارجية مع العناية بالمدخبلت ك المخرجات كصكال ألقؿ كمفة ك 

 .1أحسف انتاج

 :أسباب تعدد نظريات التنظيم-8

انو مف الصعب كضع قاعدة عامة لسمكؾ الناس ألف احتياجاتيـ تختمؼ مف جماعة 
ألخرل،فالبعض تسيطر عميو الحاجات المادية كالبعض األخر تسيطر عميو الحاجة 
لمتقدير أك تحقيؽ الذات باإلضافة الختبلؼ البيئات الثقافية كأساليب االتصاؿ، مما 
جعؿ نظريات التنظيـ تختمؼ مف مجتمع ألخر كيمكف تمخيص أىـ األسباب مف 

 :خبلؿ النقاط التالية

النظرية تككف صالحة لزمانيا كمكانيا،  كتغير الظركؼ كاألكضاع يجعؿ منيا -
 .غير صالحة في مراحؿ أخرل

الكثير مف النظريات تغفؿ بعض الجكانب تظير أىميتيا في نظريات الحقة مما -
 .يجعؿ تعدد النظريات حتمية لمسايرة التغيرات كالتحكالت كالنقائص لبعض النظريات

التضارب بيف النظرية كالتطبيؽ، ككف الكثير مف النظريات ال تكظؼ كما يجب -
حيث تنتقى منيا بعض المبادئ التي تخدـ الكضع  كتمغى المبادئ التي ال تخدـ 

الكضع، كما أف النظريات التي تقـك عمى تصكرات كمبادئ عممية قد تصطدـ عمى 

                                                           
1

 دار المسيرة،  السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية، فاركؽ عبد فميو،  السيد محمد عبد المجيد، -
 69-68صص 2005عماف، 



31 
 

أرض الكاقع بعقبات قد تحكؿ دكف تحقيؽ الغايات المرجكة منيا بسبب عدـ مراعاة 
 .كيفية تجسيد ىذه النظريات عمى أرض الكاقع

الكثير مف النظريات ركزت : المغاالة باالىتماـ بمشاعر الناس كليس بقكاعد العمؿ-
عمى حقكؽ األفراد كأىممت كاجباتيـ، لذلؾ فقدت بعض النظريات قيمتيا الحقيقية 

 .1كحمت محميا نظريات جديدة أكثر كاقعية

فتغير السياقات كالظركؼ التي تنتمي ليا ىذه النظريات يجعؿ كؿ نظرية قابمة 
لمتطكر بتغير ىذه السياقات، ذلؾ اف العناصر المؤثرة كطبيعة العصر يجعؿ مف كؿ 
نظرية صالحة لزماف ك مكاف معيف مما يستدعي في كؿ مرة كجكد نظريات تساير 

 . مستجدات العصر

 :السموك التنظيمي والبيئة التنظيمية -9

انو االىتماـ بدراسة سمكؾ العامميف بالكحدات : تعريف السموك التنظيمي-أ
التنظيمية المختمفة كاتجاىاتيـ كميكليـ كآدائيـ فالمنظمات  ييتـ بأسباب 
السمكؾ اإلنساني كأفراد ككجماعات، الرسمية تؤثر في إدراؾ العامميف 
 .الخ..كمشاعرىـ كتحركاتيـ كما تؤثر البيئة في المنظمات البشرية كأىدافيا

أسباب : أف مجاؿ السمكؾ التنظيمي يغطي جانبيفMITCHELLكيعتقد 
السمكؾ اإلنساني كأفراد ككجماعات، ككيفية استخداـ ىذه المعمكمات لمساعدة 

 .2األفراد عمى أف يصبحكا أكثر إنتاجية كرضاء في منظمات العمؿ

                                                           
، 2006 دار الغرب اإلسبلمي، بيركت،  نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين،عمار بكحكش، -1
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 MICROفالسمكؾ التنظيمي يتناكؿ دراسة التنظيـ مف منظكر جزئي 
PERSPECTIVE ،يركز عمى دراسة سمكؾ األفراد كالجماعات كديناميتيا 

 كعمى دراسة العكامؿ المحددة لسمكؾ األفراد كالجماعات مثؿ الدكافع كالقيـ 
كاالتجاىات كعمميات اإلدراؾ كالتعمـ كنمط القيادة كتأثير الصراع عمى العمؿ 
كنمط الشخصية كمتغيرات أخرل مثؿ اإلنتاجية الفردية كمظاىر التغيب عف 

 .1العمؿ
المحاكلة الشاممة لفيـ سمكؾ العامميف :"يعتقد العديمي أف السمكؾ التنظيمي ىك

في المنظمة أك المنشأة سكاء كانكا أفردا أك جماعات ككحدة شاممة 
متكاممة،كما تتفاعؿ ىذه المنظمة مع بيئتيا الخارجية مع سمكؾ العامميف بيا 

أم ....كما يحممكنو مف مشاعر كاتجاىات كمكاقؼ كدكافع كتكقعات كجيكد
أف السمكؾ التنظيمي ىك تفاعؿ المتغيرات اإلنسانية مع المتغيرات التنظيمية، 
كاليدؼ مف دراسة السمكؾ التنظيمي ىك تحسيف األداء كاإلنتاجية كالفعالية 

اإلدارية كالرضاء الكظيفي لمعامميف إلنجاز األىداؼ المشتركة لتحقيؽ أىداؼ 
 .2المجتمع

 فالسمكؾ التنظيمي ييتـ بدراسة سمكؾ االنساف في مختمؼ التنظيمات ذلؾ 
إف فيـ كاستيعاب السمكؾ التنظيمي يساىـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة، مف 
خبلؿ معرفة مختمؼ المؤثرات التي تعيؽ اآلداء الكظيفي ك العمؿ عمى رفع 

معنكياتيـ ك تحفيزىـ عمى العمؿ الجيد ك تحقيؽ االنسجاـ بيف مختمؼ 
 .األطراؼ
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تميز الدراسات بيف نكعيف مف البيئات بيئة خارجية : تعريف البيئة التنظيمية-ب
 :كبيئة داخمية كمف الناحية الكاقعية ال يمكف الفصؿ بينيما

 :البيئة الخارجية-1
ككؿ القكل كالمتغيرات الفاعمة كالمؤثرة عمى . إنيا كؿ ما يقع خارج حدكد التنظيـ-"

نما ". المنظمة تقع خارج حدكدىا كالبيئة الخارجية لمتنظيـ شيء يصعب التحكـ فيو كا 
 :كتنقسـ البيئة الخارجية إلى. 1يجب التكيؼ كالتعامؿ معو

تشمؿ المجتمع الكاسع بكؿ مافيو مف نظـ فرعية سياسية اقتصادية :بيئة عامة-أ
 .اجتماعية كثقافية يككف تأثيرىا عمى ميع المنظمات متماثبل نكعا ما

ك ىذه البيئة تؤثر عمكما عمى المنظمات باختبلؼ أشكاليا ك انكاعيا بدرجات 
 :متفاكتة حسب اتجاىيا ك تاثير العكامؿ فييا ك تتمثؿ في 

 .العناصر البيئية االجتماعية-
 .العناصر البيئية الثقافية-
 .العناصر البيئية التعميمية-
 .العناصر البيئية االخبلقية-
 .العناصر البيئية االقتصادية -
 .العناصر البيئية السكانية  -
 .العناصر البيئية السياسية-
 .العناصر البيئية التشريعية ك القانكنية-
العناصر البيئية التكنكلكجية ك التي تشمؿ مستكل التطكر التكنكلكجي ك التقني في -

المجتمع ك مدل تكفر الخبرة الفنية ك درجة االبتكار كاالبداع ك مقاييس السيطرة ك 
 .2التكعية المفركضة في المجتمع
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 ك ىذه العكامؿ مف اكثير العكامؿ البيئية حركة ك تغيرا لذلؾ يجب عمى ادارة البيئة 
التنظيمية مسايرة ىذه التطكرات لرفع كفاءة المنظمة ك زيادة انتاجيا ك تحسيف 

 .مستكل آدائيا
يقصد بيا تمؾ األبعاد التي تؤثر مباشرة عمى المنظمة بعينيا أك :بيئة خاصة-ب

عمى القطاع بذاتو دكف غيره، كىذا يعني التمييز بيف التنظيمات  في عبلقتيا 
إذف البيئة بالنسبة لمتنظيمات ىك ذلؾ الفضاء الكاسع الذم تعمؿ كتنشط في .بالبيئة

مكانياتو  نطاقو كتتفاعؿ مع متغيراتو االجتماعية كقكاه السياسية كاإلدارية كا 
االقتصادية، كتختمؼ طبيعة ىذه التفاعبلت كالتأثيرات المتبادلة باختبلؼ التنظيمات 

 .1نفسيا
 : ك يمكف اف نمخص عناصر البيئة الخاصة في العناصر التالية

 -أم أفراد المجتمع–الزبائف-
يمثمكف البنكؾ ك المستثمريف ك المجبلت  الصحؼ : المجيزكف اك المكردكف-

 .  الباحثيف، ككاالت التشغيؿ، الجامعات، المؤسسات الحككمية ذات العبلقة الخاصة

تمثؿ المنظمات المنافسة تنتج سمعا ك خدمات مماثمة اك تخدـ نفس : المنافسكف-
 . الشريحة مف الزبائف

تمثؿ عناصر السمطة الرئيسية ك عناصر القكة في البيئة الخاصة : الحككمة-
لممنظمة، تتمثؿ في الكزارات ك المؤسسات ك االجيزة الحككمية المختمفة التي تتكلى 

 .ميمة كضع األنظمة ك القكانيف ك اإلجراءات المنظمة

تعتبر جزء ميـ مف قكاعد اليمؿ المنظـ في البيئة الخاصة : االتحادات ك النقابات-
لممنظمة ك ذلؾ ألنيا تقـك بتطبيؽ المكائح ك القكاعد ك العقكد الخاصة بالعامميف ك 
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ضماف حقكقيـ ك الدفاع عنيـ، ك لدييا كسائؿ لمضغط عمى المنظمة لمعالجة 
مشاكؿ العامميف ك الحصكؿ عمى حقكقيـ كالتفاكض ك الصفقات الجامعية ك 

 .1االضرابات ك االحتجاجات ك الدعاكم القضائية

إنيا عبارة عف األفراد كالجماعات كالتقنيات كالتشريعات كالنظـ  ":البيئة الداخمية-2
إف جميع ىذه العناصر ". التي تعمؿ داخؿ المنظمة،أك تعمؿ المنظمة بمكجبيا

كالمتغيرات تشكؿ كضعا أك جكا عاما يؤثر في سمككات كتصرفات كعبلقات األفراد 
إف البيئة الداخمية شغمت اىتماـ الباحثيف ممف جميع . العامميف في التنظيـ

المناخ "التخصصات كيفضؿ البعض أف يطمؽ عمى المتغيرات الداخمية لمتنظيمات 
 2".الشعكر كالشخصية كالطابع المتميز لبيئة المنظمة"الذم يعرؼ بأنو " التنظيمي

األجكاء التي تعكس خصائص البيئة الداخمية في كعي األفراد " كما عرفت أيضا انيا
العامميف بالمنظمة كفي ال كعييـ كطريقة إدراكيـ كتفسيرىـ ليا كتأثير ذلؾ عمى 

 :كقد حددت مككنات المناخ التنظيمي في ستة عناصر" سمككيـ كآدائيـ

 االتصاالت-

 القرارات-

 الضغكطات-

 الحكافز-

 التكنكلكجيا-

 .االىتماـ بالعامميف-
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جميع ىذه العناصر تساىـ في صنع الجك الذم يسكد التنظيـ كالذم ينعكس عمى 
كيتأثر المناخ .العبلقات االجتماعية كالمكاقؼ الفردية كالجماعية في نطاؽ العمؿ

 :التنظيمي بمجمكعة مف العكامؿ

 المكاد االقتصادية المتاحة-

 النمط القيادم السائد             -

 .السياسات اإلدارية المحددة لمترقيات كاألجكر-

 القيـ المينية لئلدارييف كالعامميف-

 اليياكؿ اإلدارية كمدل مركنتيا كجمكدىا-

 1(السف،الخبرة، المستكل التعميمي)خصائص األفراد العامميف -

إف التفاعؿ بيف التنظيـ كالبيئة أمر حتمي يؤدم إلحداث تغييرات ىامة في البيئة كما 
أف البيئة بدكرىا تفرض قيكدىا عمى التنظيـ فتأثر في سياستو كنمط عبلقاتو 

البيئة ىك الكسط الذم تعيش فيو التنظيـ، يتكقؼ عميو نجاحو أك فشمو بما . الداخمية
يكفره مف إمكانات اقتصادية اجتماعية ثقافية كسياسية بناء عمى ىذا التفاعؿ بيف 
 :التنظيـ كالبيئة كقكة عبلقة التأثير كالتأثر تتخذ عبلقة التنظيـ بالبيئة ثبلثة أبعاد

 يتعمؽ بالتنظيـ نفسو مف خبلؿ تأثير العبلقات االجتماعية الخارجية :البعد األول-1
عمى العبلقات الداخمية، مف خبلؿ تشكيؿ بناءات غير رسمية تؤثر في البناء 

 .الرسمي
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مف خبلؿ ما يساىـ بو التنظيـ في ترشيد : بعد اجتماعي تغييرم: البعد الثاني-2
 .العبلقات االجتماعية السائدة في البيئة الخارجية بفضؿ نشر الثقافة التنظيمية

يتمثؿ في التغييرات اإليككلكجية التي تصيب :بعد إيككلكجي: البعد الثالث-3
 .1تنعكس  عمى النكاحي النفسية كاالجتماعية (العمراف، المدف، النفايات)المحيط
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                 المدرسة الكالسيكية أو التقميدية
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 : تمييد
يقصد بالمدرسة الكبلسيكية تمؾ النظريات القديمة التي تفسر السمكؾ اإلنساني 

باختبلؼ نماذجيا،حيث افترضت ىذه االخيرة أف األفراد كسالى كغير قادريف عمى 
لذلؾ ظيرت افتراضات ىذه . تخطيط كتنظيـ العمؿ كغير عقبلنييف كأنيـ انفعالييف

النماذج الكبلسيكية تؤمف بضركرة فرض نمكذج عقبلني كرشيد عمى العامميف كذلؾ 
 (بداية القرف العشريف)1.مف اجؿ السيطرة كالتحكـ في السمكؾ داخؿ المنظمات

كاف الفكر اإلدارم قبؿ ىذه المرحمة يرتبط باألشخاص باختبلؼ نزعاتيـ كلـ تكف 
ىناؾ أم مبادئ عممية، لكنيا تطكرت مع الثكرة الميبرالية كبركز بدايات الثكرة 

 ثـ انتقاليا إلى باقي دكؿ أكربا ك ـك أ ، 18الصناعية في انجمترا خبلؿ منتصؼ ؽ 
ىذا الكضع أدل لظيكر مصانع كآالت كتضاعؼ حجـ اليد العاممة، مما كلد تعقد 

العبلقات بيف العماؿ كأرباب العمؿ، ىذا الكضع كلد التفكير في اإلدارة العممية التي 
 .رافقت تطكر العمـك الطبيعيةكمناىجيا القائمة عمى التجربة كالمبلحظة

 في مرحمة تميزت بعدة 20 كبداية ؽ 19جاءت ىذه المدرسة في آكاخر القرف 
 :خصائصأىميا

قمة الخبرة التنظيمية لممؤسسات الصناعية،ألف مرحمة تنظيـ العمؿ الصناعي كانت -
خضاعو  في بداياتيا األكلى كتتيح فرصة كاسعة لمعامؿ لمتدخؿ في تنظيـ عمؿ ىكا 

 .الحتياجاتو كمناكراتو في التنظيـ

تزايد التنظيمات الصناعية كتزايد العمالة المنخرطة في النشاطات الصناعية -
 .كظيكر التنظيمات الصناعية الكبيرة الحجـ
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قمة الخبرة المينية لمعمالة الصناعية النحدارىا في أغمب األحياف مف األرياؼ كما -
 .أنيا تفتقد التدريب الميني

 .1المنافسة االقتصادية الشديدة بيف المؤسسات كضعؼ العمؿ النقابي بصفة عامة-

 .انتشار االقتصاد الرأسمالي القائـ عمى المشركع الحر كالمنافسة-

 .تفسير السمكؾ التنظيمي استنادا إلى مفاىيـ العمـك الطبيعية في ذلؾ الكقت-

 .قياـ المدرسة التقميدية عمى مفاىيـ غير ديمقراطية مثؿ الرقابة كاألمر كالسمطة-

مع اإلشارة أنو في ىذه المرحمة ظيرت العديد مف المشاكؿ بيف العماؿ كأرباب العمؿ 
مما استدعى التفكير في إيجاد أساليب جديدة لتطكير اإلنتاج كاالستفادة مف الطاقة 

فجاءت ىذه المدرسة الكبلسيكية في اإلدارة باعتبارىا بدايات استخداـ . البشرية
 .المنيج العممي التجريبي حيث تـ التعامؿ مع اإلدارة كعمـ

أىـ شيئ جمب انتباه المدرسة الكبلسيكية ك ىك مبلحظة العبلقة بيف بعض مشاكؿ 
المؤسسة التي يكاجييا المدراء، مع العممية االتصالية التي كاف يطغى عمييا 

االرتجالية كالعاطفية كاالنفعاؿ بدال مف العقبلنية كالمكضكعية في التسير، مما دفعيا 
لبلىتماـ بنشر ثقافة التسيير الرسمي عكض التسيير غير الرسمي،أم االنتقاؿ مف 

االتصاؿ غير الرسمي الى االتصاؿ الرسمي نتيجة نظرة المدرسة الضيؽ 
 .  2"لبلتصاؿ
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 :كالتي تمثمت فيالمبادئ األساسية تقـك المدرسة الكبلسيكية عمى مجمكعة مف 

 .أم قائد كاحد في المنظمة: وحدة األمر-

السمطة ىرمية فيمكف أف تجزأ كتفكض إلى المستكيات السفمى ماعدا : تدرج السمطة-
 .الطبقة الدنيا الذيف يجب أف يككنكا منفذيف

يجزأ العمؿ إلى أجزاء صغيرة ال تتطمب يد عاممة ماىرة، كما :التخصص في العمل-
 .إف تكرار نفس العمؿ يكسب العامؿ التأىيؿ كتقميص كقت اإلنجاز

 :كما ترل ىذه المدرسة أف

 .الفعالية تساكم اإلنتاجية-

 .العامؿ بحاجة لممراقبة-

 .العامؿ بجاجة لؤلمف-

 .العامؿ كسكؿ يجب مراقبتو-

 .األكامر مفركضة مف األعمى-

 .تفكيض السمطة يتـ مف األعمى إلى األسفؿ-

 .1ما ىك بسيط يمكف تعممو بسرعة-

تضـ ىذه المدرسة العديد مف النظريات التي تشترؾ في االفتراضات األساسية مع 
اختبلفيا في المنيجية المتبعة كمستكل التحميؿ ك سنحاكؿ في ىذا المجاؿ التعرض 

 .الىـ النظريات التي كاف عندىا تاثير كبير في الفكر التنظيمي
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 (1915-1856): نظرية اإلدارة العممية لفريديك تايمور-1

فدريؾ تايمكر أب اإلدارة العممية، كلد FREDERIC WINSLOW TAYLORيعد 
مارس، مف جنسية أمريكية كقد عرؼ بأب اإلدارة 20في بفيبلدلفيا ك ـ أ في 

العمميةبدأ حياتو المينية كعامؿ بإحدل كرشات الحديد كالصمب، تحصؿ عمى شيادة 
ميندس كترقى إلى منصب ميندس مصمـ آالت، بعد تقاعده عف العمؿ ألؼ كتاب 

، كاف يسعى إلى 1915مارس 21، تكفي في 1911سماه مبادئ اإلدارة العممية سنة
تحسيف الكفاءة الصناعية حيث الحظ تايمكر نقائص في العمؿ بالمؤسسات التي 

عمؿ بيا كبرزت لديو إشكالية رفع اإلنتاجية مع تقميص تكمفة الكحدة دكف تبذير في 
انطبلقا مف مبلحظاتو الميدانية لمعماؿ أثناء عمميـ طرح مجمكعة . الطاقات البشرية

 :مف التساؤالت أىميا

 ما ىي أسباب تكاسؿ العماؿ كالبطء في اإلنجاز؟-

 ماىك الكقت البلـز لكؿ آداء؟-

 ىؿ يمكف حذؼ بعض الحركات الغير ضركرية في آداء الكظائؼ؟-

 ؟1ىؿ تكجد طريقة مثمى ألداء العمؿ-

ك قد اىتمت االدارة العممية برفع انتاجية االفراد داخؿ التنظيـ ك قد الحظ تايمكر اف 
 :تحقيؽ الريادة في االنتاجية يحدده امراف

جيؿ االدارة بالطرؽ العممية لتحديد كمية العمؿ ك زمنو بالنسبة لبلعماؿ داخؿ -
 .التنظيـ
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كسؿ اك تكاسؿ العماؿ في تأدية العمؿ بسبب الميؿ الغريزم لناحية الكسؿ ك عدـ -
انطبلقا مف ىذه التساؤالت ك المبلحظات قاـ .1كجكد حافز يشجع عمى زيادة االنتاج

 :تايمكر بعدة أبحاث سمحت لو النتائج المتكصؿ إلييا بكضع األسس التالية

 :االسس العممية لمنظرية-1
 :التجزئة العمودية واألفقية لمعمل-1

إصدار األكامر التخطيط كالتصاميـ مف : التجزئة عمى المستكل العمكدم-ا
 .صبلحيات اإلدارة، أما اإلنجاز فيك مف مياـ العامؿ

تحميؿ العمؿ كتجزئتو إلى أقساـ صغيرة حيث يقـك : التجزئة عمى المستكل األفقي-ب
الميندسيف بتخصيص لكؿ عامؿ جزء معيف مف العمؿ كيممي عميو كيفية األداء، 

بحيث يقـك بحذؼ كؿ الحركات الزائدة كالغير ضركرية في أداء األعماؿ، كما يمنع 
 .اتصاؿ العماؿ فيما بينيـ

اعتمد تايمكر عمى األسس  العممية في : اعتماد األسس العممية في أداء الوظائف-2
أداء الكظائؼ، معتمدا عمى المبلحظة كالتجربة كتقسيـ العمؿ إلى أجزاء صغيرة 

يمكف قياسيا مع تسجيؿ الكقت البلـز لكؿ حركة مف أجؿ تطكير أساليب أكثر كفائة 
 .في آداء الكاجبات لرفع اإلنتاج

مع إعطاء مكافئات كىذا .2اعتمد عمى األجر بالقطعة: نظام األجر والمردودية-3
 .بغرض رفع اإلنتاجية عف طريؽ تحفيز العماؿ عمى مضاعفة مجيكداتيـ
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يقصد بو االختيار العممي لمعماؿ عف طريؽ دراسة خبرتيـ : التقسيم العممي-4
كاختيارىف انطبلقا مندرجة اإلبداع كانضباطيمك  كضع الرجؿ المناسب في المكاف 

 .المناسب

 .1البد مف رقابة العامؿ: المراقبة في العمل-5

مما سبؽ يمكف القكؿ أف تايمكر قد ركز عمى الجانب الفني مف العمؿ كلـ يعتني 
بالعنصر البشرم كالفكرة المركزية ليذه النظرية أنو يمكف تحقيؽ زيادة اإلنتاج عف 

طريؽ إتباع أسمكب عممي قكامو التخصص كالتدريب الفني كتحميؿ العمؿ إلى 
جزيئات كدراسة كؿ جزء عمى حدل مف أجؿ تحديد حركاتو األساسية كالزمف  الذم 
يستغرقو آداؤه، مع تصميـ المصنع بالشكؿ الذم يضمف انسياب الخدمات لآلالت 

 .كتحرؾ العامؿ ألداء كاجبو

لقد كاف اليدؼ مف ىذه النظرية ىك تغيير مفاىيـ اإلدارة بإحبلؿ األساليب العممية 
محؿ المفاىيـ القديمة، باستخداـ طرؽ عممية في اختيار كتدريب العماؿ، كالعمؿ 

عمى تكفير جك مف التعاكف بيف العماؿ كاإلدارة مع التركيز كظيفة التخطيط كفصميا 
مع اإلشارة اف . عف كظيفة التنفيذ، مع تطبيؽ مبدأ التخصص في كظائؼ اإلشراؼ

ىذه النظرية قد عرفت مقاكمة عنيفة مف طرؼ النقاباتالعمالية ألف تايمكر تعامؿ مع 
اإلنساف كآلة كتجاىؿ العبلقات اإلنسانية معتبرا أف زيادة األجكر ىك المحرؾ 

 .الرئيسي لرفع مستكل اإلنتاجية كاآلداء

 :مبادئ اإلدارة العممية-2

 :قاـ تايمكر بكضع المبادئ االربعة العظمى لبلدارة بناء عمى تجاربو

 .تنمية عمـ حقيقي لبلدارة-1
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 .االختيار العممي لبلفراد-2

 .التنمية العممية ك التدريب العممي لمعامميف في التنظيـ-3

 .1إيجاد ك تنمية نكع مف الصداقة ك التعاكف التاـ بيف االدارة ك العماؿ-4

التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو ).أف يتـ تنظيـ العمؿ في المنظمة بيف اإلدارة كالعماؿ-
 .كالرقابة مف مياـ اإلدارة بينما العماؿ عندىـ ميمة التنفيذ

 .تجزئة كظيفة الفرد إلى أجزاء صغيرة-

أف يتـ اختيار الفرد لمعمؿ كفقا لمؤىبلتو، أم الشخص المناسب في المكاف -
 (قدرات الفرد يجب أف تناسب مؤىبلتو).المناسب

تصميـ أدكات العمؿ كأساليبو كتنظيمو بطريقة تبلئـ متطمبات المينة كخصائص -
 .الفرد

 (زيادة األجر بزيادة اإلنتاجية)أىمية الحكافز المادية لمعامؿ لدفعو لرفع اإلنتاجية -

 أف الفرد العامؿ ييتـ بكفاية حاجاتو الفيزيكلكجية كال ييتـ بأىداؼ المنظمة؟-

 .2أف الفرد يحتاج إلى التدريب لتحسيف مستكل عممو كرفع إنتاجيتو-

 :انتقادات النظرية-

تعرضت النظرية النتقادات مف عدة أطراؼ عماؿ كنقابات العمؿ كأرباب العمؿ 
إضافة إلى رجاؿ االقتصاد الذيف اتيمكا التايمكرية بعد نشكب أزمة الكساد سنة 

 : مف أىـ ىذه االنتقادات1929
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إف اعتماد تايمكر عمى دراسة الكقت كالتحكـ في مصير العامؿ جعؿ ىذا األخير -
 .بمثابة آلة

إف التركيز عمى النكاحي العممية في العمؿ كليس عمى اإلنساف قد يزيد في تعقيد -
 . ألف الفرد ىك الذم يتحكـ في اآللة كليس العكس،المشاكؿ

ف تحديد المقاييس الدقيقة لمعمؿ يؤدم بطبيعة الحاؿ إلى خمؽ تخصصات ضيقة إ-
 .جدا بحيث ال يستفيد منيا إال فئة الككادر المؤىمة عمميا

إف االعتماد عمى اإلجراءات الرسمية كحدىا يقكد في اغمب األحياف إلى خمؽ -
 .المصادمات كالمكاجيات بيف اإلدارة كعماليا

ىناؾ مبالغة كمغاالة في قكؿ باف الفعالية كالرشادة في العمؿ ستتحققاف بمجرد -
تطبيؽ أساليب عممية مدركسة، فالنتيجة قد تككف عكس ما تكقعو اإلنساف الف كؿ 

كالتفاىـ أك االنسجاـ الذم يسكد بيف , ككعي العماؿ, عمؿ مرتبط بتطكر األحداث
 .1العماؿ ك إدارتيـ

االستغبلؿ الكبير لمطاقة اإلنسانية مع اعتبار العامؿ آلة إنتاج بحيث تمتص قدراتو -
 .البدنية ك بعد نفاذىا يستغنى عنو

 .تجاىؿ التنظيـ غير الرسمي كالعمؿ عمى محاربتو-

إبعاد العماؿ عف مراكز اتخاذ القرار كالتشاكر ألف اإلدارة العممية ال تقبؿ النقاش -
 .في كؿ ما ىك عممي بؿ عمى العمؿ التنفيذ كالسككت

 .تقسيـ العمؿ إلى أجزاء صغيرة يبعث الممؿ كالركتيف-
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دراسة المنظمة عمى أنيا تنظيـ مغمؽ فتجاىمت محيطيا كالعكامؿ الخارجية المؤثرة -
 .1عمى المنظمة

 :أىم مؤلفات تايمور-

 . أصدر مذكرة حكؿ كيفية إنتاج األشرطة المطاطية1893-

  كتاب اإلدارة لمكرشة     1903-

 مذكرة حكؿ كيفية تقطيع الصفائح المعدنية           -1806-

 . كتاب مبادئ اإلدارة العممية1911-

 Henry Fayol( 1841-1925)نظرية المبادئ اإلدارية لينري فايول-  2

 باسطنبكؿ كىك فرنسي الجنسية مف عائمة برجكازية، 1841 كلد ىانرم فايكؿ عاـ 
 ميندسا بشركة صناعية 1860 مف عمره تخرج ميندسا لممناجـ ثـ تعيف عاـ 19في 

صغيرة في فرنسا، ناؿ مف خبلليا خبرة قادتو لتحقيؽ نجاحات معتبرة في مجاؿ 
 . خاصة بعد أف أصبح مديرا بإحدل المؤسسات المنجمية2اإلدارة الحديثة

يعتبر ىنرم فايكؿ األب الحقيقي لمبادئ اإلدارة الحديثة، كما تعتبر ىذه النظرية أف 
السيطرة عمى السمكؾ اإلنساني تتأتى مف خبلؿ كضع ضكابط محددة لؤلداء مف 
صدار األكامر، معتبرا أف المعرفة بيذه الكظائؼ  تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة كا 
 .3تعكد بالمنفعة عمى كؿ فرد األمر الذم يستدعي تدريسيا في المعاىد كالجامعات
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كاف فايكؿ يؤكد عمى كحدة القيادة حيث يرل  أف كؿ عامؿ يككف تحت سمطة 
مسؤكؿ كاحد الذم لو حؽ القيادة كسمطة االحتراـ، كعمى كؿ فرد احتراـ النظاـ 

كطاعة المسؤكؿ مع المكاضبة عمى العمؿ، كأف ميمة اإلدارة تكمف في التنسيؽ  بيف 
 .1جميع المصالح المكجكدة بيا

يعتبر فايكؿ امتدادا لمنظرية التايمكرية إال أنو تجاكز مستكل الكرشة التي تحدث عنيا 
تايمكر كما تجاكز التركيز عمى الجانب التقني لمعمؿ، مبتدعا مفيـك العممية اإلدارية 

مركزا عمى مختمؼ جكانب العممية اإلدارية انطبلقا مف مجمكعة مف المبلحظات 
كالتجارب، عمى ىذا األساس قدـ فايكؿ مجمكعة مف الفرضيات لمتحكـ في سمكؾ 
األفراد حيث يرل أنو ال تكجد طريقة مثمى لمتحكـ في سمكؾ العامميف إنما تكجد 

يمكف اف نمخص .مبادئ كقكاعد عمؿ يمكف االعتماد عمييا لمتحكـ في سكؾ األفراد
 :ما قدمو فايكؿ في النقاط التالية

 .مبادئ اإلدارة-1
 .عناصر اإلدارة-2
 كظائؼ اإلدارة-3
 الصفات اإلدارية-4

 :مبادئ اإلدارة عند فايول-1

قدـ فايكؿ مجمكعة مف المبادئ التي تعتبر ضركرية لنجاح أم إدارة غير أنيا في 
نظره تتميز بالمركنة كالتكيؼ مع ظركؼ العمؿ في كؿ مؤسسة،عمى ىذا األساس 
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 مبدأ تكصؿ إلييا نتيجة مشاىداتو كخبراتو كدعا إلى كجكب 14كضع فايكؿ 
 :استعماليا كتطكيرىا حسب الظركؼ كتتمثؿ ىذه المبادئ في النقاط التالي

يتكقؼ عميو اتقاف العمؿ كالزيادة في اإلنتاج بسبب :مبدأ تقسيم العمل والتخصص-1
اكتساب الخبرة كالكفاءة كحسف االستفادة مف جيكد األفراد كالجماعات، كفصؿ 

 .الكظائؼ كالسمطات كتكزيع المسؤكليات حسب القدرات كمستكيات الذكاء

دارم إتعتبر السمطة بمثابة العمكد الفقرم ألم تنظيـ :مبدأ السمطة والمسؤولية-2
كالبد مف ، كأف حؽ إصدار األكامر كالقدرة عمى فرض الطاعة مستمدة مف السمطة

التفريؽ بيف السمطة الرسمية التي يحصؿ عمييا المدير نتيجة لكظيفة إدارية كالسمطة 
. الشخصية التي تتككف مف الذكاء كالتجربة كالقيمة األدبية كالقدرة عمى القيادة

كؿ عف عممو فاف ئكلية، مع أف كؿ عامؿ مسئكالسمطة ال يمكف فصميا عف المس
. 1مسألة الثكاب كالعقاب مرتبطة بنكعية العمؿ

جراءات :مبدأ النظام-3  يقصد بو تكفير الطاعة كاحتراـ ما يضعو القادة مف قكانيف كا 
أساسية لمعمؿ، كيقر فايكؿ أف تحقيؽ النظاـ يرتبط بكجكد قيادة عمى درجة عالية مف 

 .الكفاءة عمى جميع المستكيات

اليدؼ مف ىذا ىك الحرص عمى إعطاء :مبدأ وحدة السمطة اآلمرة أو القيادة-4
التعميمات إلى كؿ عامؿ مف رئيس كاحد حتى ال تحدث اضطرابات في العمؿ، ألف 
كجكد سمطة مزدكجة يؤدم إلى تردد العامؿ كتخكفو مف غضب الرئيس الثاني، ألف 

 .تعدد المسئكليف يؤدم إلى تضارب اآلراء
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يعني فايكؿ بذلؾ حتمية قياـ رئيس كاحد كخطة مكحدة :مبدأ وحدة التوجيو-5
كخبلفا لكحدة السمطة اآلمرة الذم يعني . لمجمكعة مف النشاطات ذات اليدؼ الكاحد

صدكر األكامر لممكظؼ الكاحد مف رئيس كاحد فقط فإف كحدة التكجيو يقصد بيا 
 .رئيس كاحد كخطة كاحدة

: مبدأ خضوع المصمحة الشخصية لممصمحة العامة-6

كذلؾ بعدـ السماح لمعماؿ بالتكرط في خدمة مصالح األعضاء قبؿ مصمحة 
المؤسسة التي ينتمكف إلييا، خاصة كأف الطمع كاألنانية كالكسؿ كالضعؼ تعمؿ عمى 

 . أف يطغى الصالح الفردم عمى الصالح العاـ

 :مبدأ األجر العادل أو مبدأ المكافأة والتعويض-7

أف يككف األجر يتماشى كالخدمات المقدمة، كتمعب المكافئات كتقديـ اليدايا دكرا 
أم تعكيض األفراد تعكيضا عادال في أجكرىـ أك باستخداـ المكافئات أك في 1. معتبرا

 .2تقسيـ األرباح مما يحقؽ الرضا لكؿ األطراؼ

 :مبدأ المركزية أو تفويض السمطة-8

يمكف ).يقضي تركيز السمطة في شخص معيف ثـ تفكيضيا حسب مقتضيات لظركؼ
 (تفكيض مساعديف لممساعدة لكف التحكـ يككف لممسكؿ الرئيسي

أم تسمسؿ السمطة مف أعمى إلى أدنى بحيث يككف حجـ : مبدأ تدرج السمطة-9
السمطة أقؿ كمما اتجينا أسفؿ اليـر اإلدارم، كىذا ضركرم لتأميف كحدة إصدار 

 .األكامر في التنظيـ
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نقصد بو أف نحرص عمى مبدأ أف ىناؾ مكانا لكؿ شيء ككؿ :مبدأ الترتيب-10
كيقسمو فايكؿ إلى قسميف نظاـ مادم يعني بكضع اآلالت . شيء في مكانو

كالمعدات في مكانيا المناسب لمصمحة العمؿ، كنظاـ اجتماعي ييتـ بكضع كؿ 
شخص في المكاف المناسب مع تنسيؽ الجيكد كتحقيؽ االنسجاـ بيف الكحدات 

 .المختمفة في التنظيـ

أف يعامؿ الجميع معاممة عادلة قائمة عمى :مبدأ اإلنصاف أو العدل والمساواة-11
 .العطؼ كاالحتراـ لتحقيؽ النتائج المرجكة

كذلؾ لتدعيـ فكرة استقرار العماؿ بمؤسساتيـ :مبدأ ثبات الموظف في العمل-12
 .كعدـ خسارتيـ بعد تككينيـ، كما أف االستقرار في المينة دليؿ عمى حسف القيادة

ك ذلؾ بتشجيع كؿ مبادرة تيدؼ إلى دعـ الجيد اإلنساني سكاء :مبدأ المبادرة-13
مما يساعد عمى تقاسـ المسؤكلية كالشعكر . عمى مستكل القيادة أك المساعديف

 .بالرضا كاالرتياح النفسي عمى مختمؼ المستكيات

كذلؾ بتكحيد الجيكد كاالستفادة مف قدرات كؿ فرد كاالعتماد :مبدأ روح الجماعة-14
كانت ىذه بصفة عامة اىـ المبادئ . 1عمى مقاييس الجدارة دكف زعزعة عبلقات الكد

التي أتى بيا فايكؿ ك اعتبرىا مبادئ قابمة لمتطبيؽ في جميع المجاالت ك اليدؼ 
 .منيا ىك زيادة ك رفع اإلنتاج

 مف أىـ ماكتب فايكؿ عف عناصر اإلدارة في كتابو المنشكر سنة :عناصر اإلدارة-2
ركز فيو عمى النشاطات التي تقـك اإلدارة  كيرل " اإلدارة الصناعية كالعامة "1916

 :أنيا تتفرع إلى خمسة عناصر
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أك النشاطات اإلدارية تتمثؿ في تحديد االحتياجات كتحديد األىداؼ : التخطيط-1
 .كاإلجراءات التي ينبغي القياـ بيا لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة

 يقصد بيا تكفير االحتياجات المادية كالبشرية ككضع الييكؿ التنظيمي :التنظيم-2
 .لممؤسسة التي يتـ فيو تحديد مياـ كؿ إدارة

يقصد بذلؾ متابعة نشاطات العماؿ كالتأكد مف قياميـ بكاجباتيـ : إصدار األوامر-3
 .عمى أحسف كجو كالحصكؿ عمى أحسف النتائج أك مردكد مربح لممؤسسة

كيعني بو التنسيؽ بيف كحدات اإلنتاج كخمؽ االنسجاـ بيف مختمؼ : التنسيق-4
اإلدارات بحيث يسكد التعاكف كاالنسجاـ بيف العامميف كال يحدث أم خبلؿ في عمؿ 

 .أية إدارة

التي تتمثؿ كظيفتيا في التأكد مف تطابؽ األعماؿ مع المكائح كقكانيف :المراقبة-5
 .1العمؿ الرسمية التي أقرتيا القيادة

 : قاـ بتصنيؼ الكظائؼ التي تقـك بيا المنظمة إلى ست كظائؼ:وظائف اإلدارة- 3

 .تشمؿ جميع عميات التحكيؿ كالتصنيع كالبيع كالمبادلة:الوظيفة التقنية-1

 .تشمؿ عمميات الشراء كالبيع كالمبادلة: الوظيفة التجارية-2

تشمؿ عمميات البحث عف األمكاؿ كجمبيا كتكظيفيا كتكفيرىا : الوظيفة المالية-3
 .كاالستخداـ األفضؿ  كاالقتصادم

تشمؿ تسجيؿ مختمؼ العمميات التي قامت بيا المؤسسة :الوظيفة المحاسبية-4
 .كاعداد الميزانية كالتكاليؼ، كما أنيا تتضمف القياـ بالعمميات اإلحصائية
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كذلؾ بحماية الممتمكات كالمحافظة عمى سبلمة األفراد العامميف : وظيفة األمن-5
 .في المنظمة

 تقـك ىذه الكظيفة بالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة :الوظيفة اإلدارية-6
 .1كالتنسيؽ

 .كاعتبر فايكألف الكظيفة اإلدارية مف أىـ الكظائؼ  ككنيا تتعمؽ بالتنبؤ

 :الصفات اإلدارية-4

 ( :القيادة) تتكفر في المديريفأنقدـ فايكلمجمكعة مف الصفات التي يجب 

 الصحة كالقكة كالنشاط كلياقتو لمعمؿ: صفات جسمانية-

القدرة عمى الفيـ كاالستيعاب كالتحصيؿ كحسف التصرؼ كالحكـ : صفات عقمية-
 .عمى األشياء كالذكاء

تتمثؿ في تقيس العمؿ كالحـز كالرغبة في تحمؿ المسؤكلية، الكالء :صفات خمقية-
 .كاالبتكار

 .اإللماـ بالمعمكمات الخاصة بقضايا العمؿ كتكفر رصيد معرفي: الصفات الثقافية-

 .تتمثؿ في إتقاف عممو كتمتعو بميارات في تخصصو: صفات فنية-

 .2تتعمؽ بالخبرة كالتجربة نتيجة مزاكلة العمؿ:  صفات مينية-
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 :االنتقادات الموجية ليذه النظرية

 .الكثير مف المبادئ التي كضعيا فايكؿ تصمح كشعارات ال أكثر-

 .تتكقؼ صبلحية ىذه المبادئ عمى الظركؼ التي يمر بيا كؿ بمد-

عطاء صبلحيات لمقيادة حيث تمكنيـ - تتسـ المبادئ المذككرة بالركتيف كالجمكد كا 
 .مف فرض ىيمنتيـ عمى الضعفاء كالتحكـ فييـ

 .ركزت عمى لمستكل اإلدارم كتجاىمت المستكل الفني أك اإلنتاجي-

 .1ركزت عمى التعامؿ اإلدارم كأغفمت الجانب اإلنساني في التعامؿ مع المكظؼ-

اعتبرت اإلنساف كائف اقتصادم يمكف  التحكـ بسمككو عف طريؽ التأثيرات المادية -
 .كزيادة األجر

 .افترضت أف التنظيـ مغمؽ كمحصف مف العكامؿ الخارجية-

 .اعتبرت اإلنساف كائف جامد كاآللة كال يمكف االستغناء عنو-

 1920-1864النظرية البيروقراطية لماكس فيبر -3

 :لمحة تاريخية عن ماكس فيبر-

في ألمانيا، حيث نشأ كترعرع اخؿ أسرة 1864 أفريؿ 21كلد ماكس فيبر في 
برجكازية تديف بالبركتاستية، درس االقتصاد في جامعة برليف كتحصؿ عمى شيادة 

الدكتكراه،كما درس القانكف كالسياسة كشغؿ منصب أستاذ في القانكف ثـ أستاذ 
لمسياسة كاالقتصاد،يعتبر مف المؤسسيف الفعمييف لعمـ االجتماع الحديث كدراسة 
اإلدارة العامة في مؤسسات الدكلة كما ساىـ في تطكير كتحديث نظريات عمـ 
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، تكفي 1910االجتماع كما ساىـ في تأسيس الرابطة األلمانية لعمـ االجتماع سنة 
 بمدينة ميكنيخ االلمانية تاركا كراءه جدال كبيرا كسط عمماء 1920 يكنيك 14في 

عمـ اجتماع الديف، : االجتماع حكؿ اىمية القيـ في البناء التنظيمي كمف اىـ مؤلفاتو
 1..االقتصاد ك المعرفة ك نظرية التنظيـ ك االقتصاد االجتماعي

كاف ماكس فيبر مف العمماء الذيف يعتقدكف أف المجتمع الصناعي اإلدارم في حاجة 
ماسة إلى إدارة حديثة تقـك عمى القكانيف كالعمـ كالمعرفة بدال مف اإلدارة التقميدية التي 

عمى ىذا فإف ممارسة العمؿ اإلدارم في اإلدارة . كانت مكجكدة في عيد اإلقطاع
 الحديثة تتطمب كجكد ىياكؿ تنظيمية كقكاعد عمؿ رشيدة بقصد تحقيؽ الفعالية في 

كحسب تصكر ماكس فيبرفاف مشكمة خمؽ الفعالية في اإلدارة ال ينبع فقط مف . العمؿ
 . 2كجكد قكاعد عمؿ كلكف ينبع مف تكعية األفراد بيذه القكاعد

اف أىمية  ىذه النظرية تنبع مف حرصو الشديد عمى ارتباط التنمية في المجتمع 
الرأسمالي بتنمية الميارات كالقدرات لؤلفراد، كاالعتماد عمى العمؿ التقني لمقضاء 

كىذا معناه ضركرة كجكد ىياكؿ . عمى المحسكبية كالمصالح الشخصية كاالرتجالية
تنظيمية رسمية كقكاعد عمؿ محددة لممارسة أم نشاط إدارم يرتقي إلى مستكل 

النتائج المتكقعة، باختصار شديد فإف ماكس فيبر اعتبر أف اإلدارة العصرية تتطمب 
كجكد ضكابط عمؿ لتحقيؽ اليدؼ الذم كجدت مف أجمو أية مؤسسة، كىذه الضكابط 
تساعد عمى تحقيؽ درجة عالية مف السمكؾ الثابت لممكظؼ كدرجة عالية مف االلتزاـ 

 .3بأنماط مكصكفة مف العمؿ
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يعتبر نمكذج البيركقراطية الذم صممو ماكس فيبر في قمة المثالية بحكـ المختصيف 
في ىذا المجاؿ، ألنو يعتمد عمى الميارة كالصرامة كالدقة كالمساكاة بيف األفراد 

 .1كالتدرج في المسؤكليات

في مفيكميا المغكم تتككف مف كممتيف كىي ذك أصؿ التيني :تعريف البيروقراطية-
قراطية  أم منضدة أك المكتب،كثانييما كممة بيروكتعني في الفرنسية الحديثة كممة 

كمعناىا الحكـ أك سمطة المكتب، تستخدـ في المفيـك العممي لتعني نكعا معينا مف 
أنكاع التنظيـ يخضع فييا األفراد لمقكاعد كالقكانيف المكتكبة كما يعتمد عمى مجمكعة 
مف المبادئ أىميا تكزيع االختصاصات كتحديد المسؤكليات كتسمسؿ السمطات مف 
أجؿ زيادة فعالية المنظمة، كالتنظيـ البيركقراطي عند ماكس فيبر يستند إلى مفيـك 

الشرعية، ألف أم تنظيـ لكي يؤدم كظائفو البد أف يستند عمى ذلؾ كىي قناعة 
يماف أعضاء التنظيـ بالشرعية  .2كا 

أما بشأف السمطة عند ماكس فيبر تتمثؿ في أنيا احتماؿ أف تطيع جماعة مف الناس 
معينة، فالطاعة الزمة مف المرؤكس 3األكامر المحددة التي تصدر مف مصدر سمطة 

 :مف أىـ التعاريؼ كذلؾ. لرئيسو

ىي مجمكعة مف التقنيات اإلعبلمية كاآللية التي تيدؼ إلى تحسيف كتطكير -"
 .4".البيركقراطية ىي تنظيـ الكظائؼ اإلدارية كفؽ تدرج السمطة"، "الكظائؼ المكتبية

 

 
                                                           

. 42عيسى بف صديؽ، ـ س ذ، ص -1
.  28، ص2008، دار الفجر لمنشر كالتكزيع ، القاىرة،1،طالتنظيم والجماعاتحساف الجيبلني، -2
 .28نفس المرجع، ص -3
. 43عيسى بف صديؽ، ـ س ذ ، ص -4



57 
 

 :خصائص النظرية البيروقراطية-

كاف فيبر عالما اجتماعيا يسعى لمتعرؼ عمى آلية تقدـ المجتمعات، حيث كاف يبحث 
 مقارنة بالدكؿ األكركبية ك ـك أ، كمف 20عف أسباب تخمؼ بمده ألمانيا في بداية ؽ 

خبلؿ دراساتو كزياراتو لمدكؿ المختمفة تكصؿ إلى تصكر أك نظرية عامة حكؿ تطكر 
المجتمعات، حيث قسـ مراحؿ تطكر المجتمعات حسب مؤىبلت شاغمي الكظائؼ 

 :القيادية فييا إلى ثبلث مراحؿ ىي

 مرحمة السمطة التقميدية-1

 مرحمة السمطة الكارزماتية-2

 مرحمة السمطة القانكنية-3

ىذه االخيرة مكجكدة ألسباب تاريخية تفرضيا :  مرحمة السمطة التقميدية -1
االعراؼ ك التقاليد ك العادات الجماعية المتفؽ ك المتعارؼ عمييا، إذ يطاع 

الشخص في ىذه السمطة النو يتمتع بالسمطة التقميدية  التي كرثيا فيي 
مناصب كراثية تخضع لمبادئ التقاليد ك األعراؼ، فالمجتمعات التي تمر 

عبر ىذه المرحمة ام السمطة التقميدية بأف شرعية القادة السياسييف اإلدارييف 
تنبع مف أصكؿ تقميدية مثؿ الكراثة كالجاه كالنسب، أما أداء اإلدارة فيككف 

 .1بدائيا

تتميز المجتمعات في ىذه المرحمة بأف السمطة تككف : مرحمة السمطة الكارزماتية-2
ألشخاص يتمتعكف بصفات قيادية خاصة تجعميـ قادريف عمى حشد الجيكد كالمكارد 
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مما يؤدم إلى كجكد إدارة جيدة نكعا ما، لكف بمجرد اختفاء ىؤالء القادة يعكد مستكل 
 .اإلدارة لمتدني

فيشغؿ الكظائؼ اإلدارية أشخاص تتكافر فييـ : مرحمة السمطة القانونية- 3
المؤىبلت كالشركط المحددة في القكانيف، تمتاز ىذه المرحمة التي سماىا بمرحمة 

البيركقراطية بالكفاءة كاإلنجاز كالدقة في العمؿ، ككمما كاف التنظيـ اإلدارم 
بيركقراطيا كاف اإلنتاج عاليا، كقد كاف فيبر في دراساتو ميتما باإلدارة الحككمية عمى 

مستكل الدكؿ كليس عمى مستكل الكرشة كالمصنع، كقد اعتبر فيبر النمط 
البيركقراطي نمطا افتراضيا كليس صكرة لئلدارة في بمد معيف، إذ لـ تكف النظرية 

 .1البيركقراطية تصكيرا لكاقع إدارم مكجكد في دكلة ما

كما اعتبر البيركقراطية كنظاـ عقبلني يتناسب مع المجتمع الصناعي في العالـ 
الغربي، كقد قدـ مجمكعة مف الخصائص األساسية لمنظاـ البيركقراطي في 

 .المنظمات المدنية كالعسكرية كالصناعية التي يحتكييا المجتمع الغربي

 :تتمخص  ىذه األخيرة في النقاط التالية

 .التخصص كتقسيـ العمؿ أساس األداء الناجح لؤلعماؿ كالكظائؼ-

 .تحديد مياـ كؿ كظيفة بدقة حتى ال تككف ىناؾ ثغرات في العمؿ-

 التسمسؿ اليرمي في مستكيات السمطة لتحديد العبلقات بيف الرؤساء كالمرؤكسيف-

كحدة قكاعد العمؿ طبقا لمقكانيف كالمكائح سكاء عمى مستكل اتخاذ القرار أكحماية -
 .المرؤكس مف تعسؼ الرئيس

 .كجكد نظاـ لئلجراءات لتحديد أسمكب التصرؼ في ظركؼ العمؿ المختمفة-
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 .الفصؿ بيف األعماؿ الرسمية لممكظؼ كبيف نشاطاتو الخاصة بو-

االعتماد عمى قكاعد عمؿ مكتكبة كمكثقة، تحفظ في كثائؽ يمكف الرجكع إلييا عند -
 1.الضركرة

 .الرسمية في عبلقات العمؿ داخميا كخارجيا-

ك مف اىـ مزايا البيركقراطية كفقا .2االىتماـ بدفع أجكر كتعكيضات عادلة لمعامميف-
 :لفايبر 

 .تنظيـ مستمر لمكظائؼ المحككمة بالقكاعد التنظيمية-

مجاالت الكفاءة محددة، ام التخصص ك درجة السمطة المخصصة كالقكاعد ىي -
 .التي تحكـ ممارسة السمطة

 .الترتيبات اليرمية لمكظائؼ حيث مستكل معيف يخضع لرقابة مف مستكل أعؿ-

 .التعييف في المناصب يقـك عمى اساس الكفاءة-

 .فصؿ المدراء عف ممكية المؤسسة-

 .3تصاغ القرارات ك القكاعد كالتدابير كتسجؿ كتابة-

 :نموذج مورتن لمبيروقراطية-

تقـك أفكار مكرتف عمى أساس االىتماـ باآلثار السمبية المترتبة عمى ظاىرة التعمـ 
التنظيمي، بمعنى أف االفراد في التنظيمات البيركقراطية يعمدكف الى التعمـ مف 

المكاقؼ التي تصرفكا فييا بشكؿ مناسب الى المكاقؼ التي ال تجكز فييا استخداـ 
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نفس السمكؾ، أم أنو في مكقؼ معيف يطبؽ الفرد البيركقرطي مبدأ أك قاعدة معينة 
ك يترتب عمييا نجاح أك كفاءة في اإلدارة، فيميؿ الشخص الى تكرار ذات القاعدة أك 

المبدأ في مكاقؼ أخرل ال تناسبيا فتككف النتيجة ظيكر نتائج غير متكقعة كغير 
مرغكبة، ك يذىب مكرتف الى االعتقاد بانو غالبا ما تحدث تغيرات في شخصيات 

 .1االفراد في التنظيـ البيركقراطي نتيجة لخصائص التنظيـ كتككينو الداخمي

 :االنتقادات الموجية لمنظرية

 .شعكر العماؿ أنيـ يعاممكف كآالت كال تحتـر أرائيـ كرغباتيـ في العمؿ-

 .التقيد بالقكانيف كالمكائح يقضي عمى ركح المبادرة كاالبتكار-

ييتـ العماؿ باستيفاء اإلجراءات كلـ ييتمكا بالمؤسسات أك يحرصكا عمى تحقيؽ -
 .أىدافيا

تضخـ في الجياز اإلدارم لممؤسسات الحككمية كىذا يقضي عمى المردكدية كحقيؽ -
 .الربح

المركزية الشديدة في صنع القرار كانعداـ تفكيض السمطة يؤدم إلى ضعؼ الركح - 
ىماؿ الكفاءات اإلدارية  .المعنكية لدل المرؤكسيف كا 

تعدد مستكيات التنظيمات اإلدارية أدل إلى صعكبة في االتصاؿ كزيادة الفجكة بيف -
رغـ كؿ ىذه النقائص إال أف النظاـ البيركقراطي الذم كضعو فيبر . 2القمة كالقاعدة

 .قد تحدل الزمف كأثبت أنو قابؿ لمتطبيؽ عمى مستكل العالـ كمو
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كما نشير في ىذا المجاؿ الى اف النظريات السالفة الذكر كانت تيتـ برفع اإلنتاجية 

ك التنظيـ الداخمي فقط باعتبار اف الظركؼ  التي كانت سائدة آنذاؾ مف تدني 

 .  مستكل اآلداء كاالنتاج، لذلؾ كاف اىتماـ النظرية مركزا عمى ذلؾ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :                  المحور الثالث
            مدرسة العالقات االنسانية
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 تمييد

جاءت ىذه المدرسة كرد فعؿ لممدرسة الكبلسيكية كىي تفترض أف اإلنساف مخمكؽ 
اجتماعي يسعى لعبلقات أفضؿ مع اآلخريف، انعكس ذلؾ عمى كيفية تفسير السمكؾ 
اإلنساني كالتنبؤ بو، فالفرد في المنظمة يتفاعؿ مع المجمكعة التي يعمؿ معيا كيتأثر 
في سمككو بآرائيا كمعتقداتيا، كاف شعكر الفرد بانتمائو لمجماعة ىك الذم يحفزه لمبذؿ 
كالعطاء كأف إشباع الحاجات االجتماعية قبؿ المادية ىك األساس في تحفيز العماؿ، 
مف ىذا المنطمؽ تكجيت مدرسة العبلقات اإلنسانية نحك تفسير سمكؾ الفرد داخؿ 

المنظمة، بالتركيز عمى دراسة الحاجات االجتماعية كالنفسية لمفرد العامؿ مع 
االىتماـ بمشاعر األفراد مع التركيز عمى الحكافز االجتماعية باعتبارىا المحرؾ 

 .األساسي لقدرات العامميف

تعد نظريات العبلقات اإلنسانية مف النظريات الحديثة التي ظيرت في بداية 
 حيف حدثت أزمات اقتصادية كاجتماعية في ـك أ، ككانت 20الثبلثينات مف القرف 

نتيجتيا االعتماد عمى الباحثيف كالمفكريف في مجاؿ اإلنتاج الصناعي لمبحث عف 
أساليب جديدة لمعمؿ، تكجو اىتماـ رجاؿ األعماؿ لمبحث عف نظريات جديدة  كذلؾ 

بالجمع بيف مايجرم في المجاؿ العممي كمجاؿ الممارسة اليكمية في مؤسسات 
اإلنتاج، نتج عف ذلؾ أسمكب جديد لمعمؿ يركز عمى العبلقات اإلنسانية في العمؿ 

 .1بدال مف األسمكب التقميدم في التركيز عمى المنيج العقبلني لئلدارة

التي  (مدينة صغيرة في شيكاغك)انطبلقا مف ذلؾ تبيف لمباحثيف في دراسة ىاكتكرف
-western electriccompany in America 1924تـ إجرائيا في مؤسسة

 أف الزيادة في اإلنتاجبل تأتي بالضركرة نتيجة تطبيؽ اإلجراءات الرسمية 1932
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كالمدركسة مف طرؼ المسؤكليف انما تأتي نتيجة الحكار كتحسيف العبلقات اإلنسانية 
 .1بيف اإلدارة كعماليا كاتضح ذلؾ كف خبلؿ دراسات إلتكف مايك

 :عوامل ظيور مدرسة العالقات اإلنسانية-

مف اىـ العكامؿ التي ساعدت عمى ظيكر ىذه المدرسة يمكف اف نمخصيا في النقاط 
 :التالية

تزايد انتشار كقكة اتحادات العماؿ كمطالبتيا بحقكؽ العماؿ مما أجبر أرباب العمؿ -
 .عمى محاكلة اىتماميـ بالعبلقات اإلنسانية التي أىممت في السابؽ

تحسف أكضاع العماؿ المادية كالثقافية كذلؾ ساعدىـ عمى المزيد مف المطالبة -
بتحسيف ظركؼ العمؿ بما في ذلؾ المشاركة في اتخاذ القرارات، بحيث لـ تعد ىذه 

 .المطالب تركز عمى الحكافز المادية كما كانت سابقا

تطكرت رؤية أرباب العمؿ حيث أصبحكا ييتمكف بالجانب االجتماعي كاإلنساني -
 .كما تزايد اىتماـ اإلدارة بخدمة المجتمع كحؿ المشاكؿ االجتماعية, لمعماؿ

تضخـ حجـ التنظيمات اإلدارية لمنظمات األعماؿ أدل إلى ضركرة االىتماـ -
بالتخصص كتقسيـ العمؿ كظيكر مشاكؿ إنسانية بيف الفئات كالجماعات المينية 

 .المختمفة

زيادة انتشار ثقافة العماؿ كالمؤسسة ساىمت في إدراؾ المشاكؿ الحقيقية لمعماؿ -
 .2بقيادة إدارية أفضؿ كذلؾ بفتح المجاؿ لمعماؿ لممشاركة في اتخاذ القرار
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 :نظرية التون مايو-1

ثـ ذىب إلىـك أ حيث التحؽ 1949-1880كلد  التكف مايك في استراليا  بتاريخ 
،كاف أستاذ في 1926 كبعدىا التحؽ بجامعة ىارفارد 1924بجامعة بنسمفانيا سنة 

عمـ المنطؽ كالفمسفة كاألخبلؽ، تكلى اإلشراؼ عمى فريؽ مف الباحثيف قامكا 
بمجمكعة مف التجارب في مصانع ىكتركف الكيربائية التابعة لشركة 
قدـ مايك . كيسترنإلكتريكالتي ميدت الطريؽ لظيكر مدرسة العبلقات اإلنسانية
المشاكؿ اإلنسانية "خبلصة أفكاره كتجاربو في سمسمة مؤلفاتو التي نشرىا في كتاب 

المشاكؿ االجتماعية لممدينة الصناعية سنة " ككتاب 1933سنة " لممدينة الصناعية
 .1947 ككذلؾ كتاب المشاكؿ السياسية في المجتمع الصناعي سنة 1945

 :مساىمات إلتون مايو-

 تجربة اإلضاءة كتجربة جدكلة 1927-1924تجارب المرحمة األكلى مف  -
 .العمؿ كتجربة األجكر تعد امتداد لممرحمة السابقة

بدأ مايك باختيار ست سيدات يشتغمف : أىمية العبلقات اإلنسانية في مجاؿ العمؿ-1
 الضوء والتيوية ومكان العمل مع عمى تركيب أجزاء الياتؼ، حيث قاـ بتغيير

أياـ 6ساعة كما خفض أياـ العمؿ مف 40ساعة إلى 48 مف خفض ساعات العمل
أشير أعاد الكضع لما كاف عميو كألغى 6كبعد مضي .أياـ مع تقديـ كجبة غذاء5إلى 

كؿ الميزات، عكض أف يبلحظ انخفاض اإلنتاج الحظ ارتفاعو حتى في حالة رفع 
االمتيازات،بالبحث عف األسباب الحظ كجكد جك تسكده المكدة كالتعاكف بيف أعضاء 

 .1الجماعة كالمسؤكليف
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تجربة مبلحظة السمكؾ )اكتشاؼ دكر العبلقات الرسمية كغير الرسمية-2
 :(االجتماعي

 لمفحص كقد أظيرت نتائج الدراسة أف اإلنتاج 2 عماؿ ك14أجرل دراسة أخرل عمى 
كاكتشؼ مايك أنو إلى . يزداد كيعكد لبلنخفاض دكف كجكد عبلقة مع متغيرات البحث

جانب التنظيـ الرسمي يكجد تنظيـ غير رسمي يتحكـ في كتيرة اإلنتاج، بحيث 
يفرض معايير قد تتعارض مع التي كضعتيا اإلدارة، ىذا يعني أف اإلنتاج ال تتحكـ 

 .1فيو العكامؿ المادية فقط إنما تكجد كذلؾ عكامؿ اجتماعية

 بمصنع ىكرثركف اىتمت بما يريده العماؿ 1932-1627تجارب المرحمة الثانية -2
 :كما يفكركف فيو

بينت المقاببلت مع العامميف أف العكامؿ المسئكلةعف الثبات : تجربة المقابالت-1 
في اإلنتاجية أمكر نفسية كمعنكية تتصؿ بما كاف يدكر في أذىاف العماؿ مف أفكار 

 .2كتكقعات

انطاقا مف المقاببلت قاـ الباحثكف بمبلحظة :تجربة مالحظة السموك الجماعي-2
ميدانية لسمكؾ العامميف أثناء العامؿ كسجمكا مبلحظات عمى أسمكب العمؿ 

انطبلقا مف ىذه المبلحظات .كديناميكية عمؿ الجماعات كما رأكىا عمى أرض الكاقع
 :تبيف لمايك كفريؽ البحث مايمي

 .أىمية الحكافز المعنكية مثؿ نمط اإلشراؼ كالعبلقات الطيبة-1

 3.أف الجماعات غير الرسمية ليا أثر معتبر عمى اإلنتاج-2
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 :مف خبلؿ كؿ ىذه التجارب تكصؿ مايك كزمبلئو لمجمكعة مف النتائج مف أىميا

أف الحافز المادم ال يكفي لكحده بؿ يجب االىتماـ كذلؾ بالحكافز المعنكية ككف -
 .ىذه األخيرة تشجع العامميف كيكفر الرضا كزيادة اإلنتاجية

أف بيئة العمؿ ليست بيئة إنتاج فقط بؿ ىي بمثابة نظاـ اجتماعي،كبيئة يعيش فييا -
العامؿ كيقيـ عبلقات شخصية تتجاكز عبلقات اإلنتاجية كالرسمية، كال تقؿ أىميتيا 

كىذا أدل لظيكر فكرة الرجؿ االجتماعي . في التأثير عمى السمكؾ داخؿ التنظيـ
 .عكض الرجؿ االقتصادم

إف ردكد الفعؿ داخؿ التنظيـ ال تككف فردية إنما جماعية لذلؾ تبرز أىمية -
 .العبلقات اإلنسانية داخؿ المنظمة

إف العامؿ يتأثر في عممو بالعبلقات االجتماعية كركح العمؿ السائدة أكثر مف تأثره -
 .بنظـ الرقابة اإلدارية المفركضة عميو

اف كجكد نظاـ اتصاؿ جيد بيف الرؤساء كالمرؤكسيف كتبادؿ المعمكمات كالمشاركة -
 .1في اتخاذ القرار ىي عناصر أساسية في تحفيز العماؿ عمى اآلداء الفعاؿ

 1933-1868إسيامات ماري باركر فيوليت -2

تعد مف المؤسسيف لحركة العبلقات اإلنسانية كما عايشت مرحمة اإلدارة العممية، 
تتمخص فمسفتيا اإلدارية باعتبار أف اإلنساف يجد طبيعتو الحقيقية كحرياتو مف خبلؿ 

نشاط المجمكعة الذم ىك عضك فييا ك اف الكظيفة الحقيقية ك الدكر الحقيقي 
لممنظمة ىي اف تكفر فرصا لبلفراد حتى يتطكركا مف خبلؿ تنظيـ العبلقات 
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االنسانية، ك اف نشاط ينبغي اف يضيؼ قيما العبلقات االنسانية مثمما تضيؼ ثركات 
 . 1مادية

نما  كما ترل أف السمطة الحقيقية كالقكة لدل المديريف ليس في إمبلء األكامر فقط كا 
يجب تحفيزىـ كاستمالتيـ لقبكؿ القرارات كاألكامر عف طكاعية،كأف التعامؿ كالتكامؿ 
بيف اإلفراد ىك األساس المرغكب فيو لحؿ المشكبلت حيث أف المدير يجب تدريبو 
عمى تأدية ميامو كالتزاماتو بالتعاكف مع المرؤكسيف كفريؽ متكامؿ إلنجاز األىداؼ 

 :مف األفكار كالمبادئ التي نادت ليا. المشتركة

يجب أف يستند التنظيـ عمى كضكح اليدؼ لكؿ األطراؼ، حتى يتعاكنكا عمى -
 .يجب أف يتكفر االحتراـ بيف اإلدارة كالعماؿ–. تحقيقو

 أم مف Integrationيمكف حؿ الصراع بيف اإلدارة العماؿ مف خبلؿ التكامؿ-
 .خبلؿ التكفيؽ بيف طمبات الطرفيف

ال يجب استخداـ سمطة التيديد كالعقاب، بؿ يفضؿ استخداـ سمطة االقناع -
 .كالتعاكف

نما الذم يخمؽ قكة الجماعة كينمييا-  .القائد الناجح ليس ىك مف يدير أتباعو كا 

 .الديمقراطية في العمؿ اإلدارم أكؿ سبيؿ لمنجاح في المنظمة-

 التنسيؽ ىك أحد أسمحة التنظيـ كيتـ ذلؾ عف طريؽ تفعيؿ مختمؼ أنكاع -

 : االتصاالت خاصة بيف الكحدات التنظيمية، كمف أىـ النصائح التي قدمتيا

                                                           
1
-Pascale-Marie des champs; Mary Parker FolletPionniere du management modern le 99/01/2002 

http://archives.lesechos.fr/archives/2002/Enjeux/00183-078-ENJ.htm# 
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قـ بالتنسيؽ، باستمرار، قـ باالتصاؿ المباشر كجيا لكجو، كضع المنفعة المتبادلة مف 
 .1التنسيؽ لكؿ مف الطرفيف

عف طريؽ الحكار كالنقاش كالمشاركة في إيجاد الحمكؿ : مبدأ معالجة الصراعات-
 .بذلؾ يمكف إيجاد مصالح متكاممة لؤلطراؼ المتصارعة

 .طاعة القكانيف كالتعميمات يفرضيا المكقؼ كليس المدير-

إف تحقيؽ أىداؼ المنظمة يتـ مف خبلؿ تنسيؽ جيكد العامميف كاالتصاؿ بيـ -
 .كتشجيع العمؿ الجماعي لمكاجية حؿ المشكبلت التي تعترض التنظيـ

القيادة ال تعتمد عمى قكل السمطة كانما تعتمد عمى التأثير المتبادؿ بيف القائد كمف -
 .2يتبعو، لذا ينبغي أف تككف األىداؼ متكاممة

 :االنتقادات الموجية لممدرسة-4

اف المنظريف في مجاؿ العبلقات اإلنسانية لـ يأخذكا بعيف االعتبار الظركؼ -
 .السائدة في بيئة العمؿ كىي تمعب دكرا ميما في نتائج العمؿ

ىماؿ دكر المؤسسة نفسيا التي تقـك بتمبية - إف التركيز عمى الظركؼ االجتماعية كا 
الحاجات االجتماعية يعتبر مبالغة في استخداـ العبلقات اإلنسانية لتحقيؽ مكاسب 

 .العماؿ عمى حساب المنظمة

إنيا غير مبنية عمى عبلقات عممية فيي تعالج أساليب العمؿ بطريقة عاطفية -
 .كنظرة ضيقة فييا محاباة لمعماؿ
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اف الصرامة في العمؿ كااللتزاـ بالقرارات المكتكبة ىي القكاعد الرئيسية -
لمعمؿ الناجح كليس الحرص عمى مجاراة العماؿ كاالستماع إلى شكاكييمالتي 

 .1ال تنتيي
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 :        المحور الرابع
 مدرسة الفكر االداري السموكي
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 تمييد

نتيجة لمعيكب التي ظيرت في نظرية العبلقات اإلنسانية حاكؿ بعض العمماء 
تطكيرىا بالشكؿ الذم يسمح باستخداـ كؿ الجكانب السمككية لؤلفراد إلعطاء تفسيرات 

كما حاكلت المدرسة أف تعطي تفسيرات كاقعية . أكثر دقة لآلداء الناجح في األعماؿ
مع االعتراؼ بالجكانب اإليجابية كالسمبية لكؿ مف سمكؾ اإلدارة كاألفراد حتى تتمكف 
مف استخداـ كؿ الطاقات السمككية لؤلفراد في أعماليـ، مف ركاد ىذه النظرية يمكف 

 .ذكر ابراىاـ ماسمك كدكجبلس ماجريقكر كفريدريؾ ىازبكرؽ

 :خصائص المدرسة السموكية-

ىي مدرسة عممية تطبيقية تقـك عمى كضع فرضيات عف السمكؾ التنظيمي كأثره -
عمى اإلنتاجية ثـ فحص ىذه الفرضيات بأسمكب عممي ثـ تطبيؽ النتائج في محيط 

 .العمؿ

ىي مدرسة معيارية تقـك عمى معايير قيمية تيدؼ إلى تطبيؽ األبحاث السمككية -
في مجاؿ العمؿ بغرض  إحداث تغيير في اتجاىات سمككية محددة، فيي ال تكتفي 

بالجانب الكصفي بؿ تحاكؿ التأثير في السمكؾ اإلدارم مف أجؿ حؿ مشكبلت العمؿ 
 .كرفع كفاءة التنظيـ

ىي مدرسة إنسانية تقـك عمى التفاؤؿ كعمى اعتبار أف حكافز كحاجات األنساف -
تحدد سمككو كمف ثـ تؤكد عمى أىمية الحاجات، كما تتميز بنظرتيا التفاؤلية إلنساف 

 .1كقدراتو عمى الخمؽ كاإلبداع كاإلنتاج كالمساىمة الفعالة في تحقيؽ أىداؼ اإلنساف

 .تيدؼ لتحقيؽ التكازف بيف أىداؼ العماؿ ك المنظمة-
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تتميز بنظرتيا الشمكلية التي تيدؼ لمتغيير الشامؿ كال تكتفي باإلصبلحات الجانبية -
 ....كالجزئية مثؿ اإلضاءة كالتيكية

 .تيتـ بالجماعات كتفاعميا كتستخدـ ديناميكيات الجماعة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة-

تستخدـ المشاركة كأداة لمعمؿ اإلدارم، فالمشاركة ليست استشارية كما جاء مع -
 .المدرسة اإلنسانية ، لكنيا مشاركة فعمية في مختمؼ مراحؿ القرار

اىتمت بدراسة التفاعؿ بيف العامؿ كالمنظمة كالبيئة كخاصة في تناكليا لمكضكع -
 .الدافعية مف منظكر شامؿ

اىتمت المدرسة بالتغييرات التنظيمية كعممية مستمرة ىادفة إلى إحداث تعديبلت في -
أىداؼ اإلدارة، حتى يساير التنظيـ التغيرات التي تحدث في الظركؼ البيئية مع 

 .1استحداث أساليب ادارية تتماشى مع التغييرات بشكؿ تمقائي

أو ىرمية الحاجات أو (وم أ) 1970-1908نظرية الحاجات األساسية لماسمو-1
 :نظرية الحاجات األساسية

 1930يعتبر ماسمكعالـ نفس أمريكي تحصؿ عمى شيادة البكالكريا في عمـ النفس 
 كرئيس قسـ عمـ 1951 مف جامعة كسككنسف، اشتغؿ منذ 1943ثـ الدكتكراه سنة 

سنكات،ك قد كجو بحكثو في مجاؿ عمـ النفس متخصصا في عالـ 10النفس لمدة 
االعماؿ ك التسير، ك قد نشر مقاال حكؿ ترتيب الحاجاجات التي تحكلت الى ىـر 

مسمك ك كاف عنده صدل كبير، ك قد اىتـ في المرحمة االكلى بتطبيؽ نظريتو 
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الشييرة في مجاؿ العمؿ ثـ في مرحمة ثانية كاف يسعى لمعرفة طبيعة اآلليات التي 
 .1تتحكـ في الفئات التي تمكنت مف اشباع الحاجات العميا

قاـ ابراىاـ ماسمك بكضع نظريتو الشييرة في عمـ النفس ركز فييا عمى الجكانب 
الدافعية لمشخصية االنسانية، حاكؿ مف خبلليا أف يقدـ نسقا مترابطا يفسر مف خبللو 
طبيعة الدكافع التي تحرؾ سمكؾ اإلنساف، ك انطمؽ مف ف فرضية أف معظـ الناس 

يحفزكف مف خبلؿ الرغبة في إشباع مجمكعات محددة مف الحاجات، ككضع نمكذجا 
كفقا آللية . ليرمية الحاجات مبتدئا بالحاجات األساسية ثـ تتبعيا حاجات أخرل

شباع حاجة معينة ال يعني  الدافعية بإشباع حاجاتو بالتناكب خبلؿ حياة اإلنساف،كا 
زكاليا مف ىرمية الحاجات لكنيا تفسح المجاؿ لحاجات أخرل لتعكد كتظير الحاجة 

 .2المشبعة متى تطمب األمر ذلؾ

 ِ:مفيوم النظرية-

 يفترض ماسمك أف الحاجات أك الدكافع اإلنسانية تنتظـ في تدرج أك نظاـ متصاعد 
مف حيث األكلكية كشدة التأثير، فعندما تشبع الحاجات األكثر أكلكية فاف الحاجات 

التالية في التدرج اليرمي تبرز كتطمب اإلشباع ك عند إشباعيا نصعد في سمـ 
 .الدكافع ىكذا حتى نصؿ إلى قمة الحاجات كفقا ألكلكياتيا في النظاـ المتصاعد

 كقد قسـ ماسمك ىذه الحاجات إلى خمس طبقات تتدرج مف خبلليا الحاجات حسب 
العامؿ يبدأ العمؿ رغبة في تحقيؽ الحاجات الدنيا كفي حالة عدـ إشباعيا ).األىمية

 .(تتسبب في ضغكطات شخصية نفسية، يستخدـ اليـر في تحفيز العماؿ
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 :اف السمكؾ اإلنساني يسعى لتحقيؽ مجمكعة مف الحاجات كذلؾ بالشكؿ التالي

 :الحاجات الطبيعية أو الفيزيولوجية-1

مثؿ الحاجة إلى )تمثؿ الحاجات الضركرية لئلنساف كالتي ال يستطيع االستغناء عنيا
كميا حاجات طبيعية يسعى اإلنساف (الغذاء، الحاجة الى الشراب كالماؿ كالمأكل
 .1لتحقيقيا قبؿ التفكير في الحاجات األخرل

 :الحاجة لألمن-2

تأتي في الدرجة الثانية مف حيث األىمية كتتمثؿ في تكفر األمف كشعكر الفرد بأنو 
األمف الكظيفي، )غير ميدد، فالعامؿ في حاجة لبيئة عمؿ آمنة كخالية مف األخطار

الكقاية مف األخطار، التأميف الصحي، فإذا تحصؿ اإلنساف عمى األمف في الكظيفة 
ك شعر باالماف في كظيفتو ك بأنو لف يطرد منيا، فاف معنكياتو ترتفع، ك تحقيؽ ىذه 

 .2الحاجة فاف يساعد أيضا في رفع معنكياتو ك يتحسف أيضا أداؤه

 :الحاجات االجتماعية-3

ترتبط ىذه الحاجات بشعكر اإلنساف باالنتماء فيحس بالصداقة ك الحب ك العبلقات 
كما يأتي ىذا النكع مف االحتياجات الضركرية لئلنساف . 3الطيبة مع جماعة عممو

في الدرجة الثالثة،ألف اإلنساف اجتماعي بطبعو فانو يحتاج إلى جماعات كمؤسسات 
قامة عبلقات كدية مع أفراد أقكياء حتى يتسنى لو االحتماء في أكقات مكاجية  كا 

األخطار ك األزمات التي تيدد حياتو، فاالنضماـ لمنقابات كاالنتماء إلييا يساعد عمى 
حماية األفراد مف التعسؼ اإلدارم ك في نفس الكقت إقامة عبلقات كصداقات مع 
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شخصيات قكية يساعد عمى االرتقاء الى كظائؼ عميا لـ يككنكا ليحصمكا عمييا لكال 
 .1دعـ األصدقاء

كعميو فاف االحتياجات االجتماعية يمكف إشباعيا مف خبلؿ المشاركة في 
االجتماعات كاالنتماء لمنكادم االجتماعية كالقياـ بنشاطات تساعد عمى تككيف 

اسم -الفيزيكلكجية كاألمنية كاالجتماعية-الصداقات، كأطمؽ ماسمك عمى ىذه الحاجات
كفي حالة عدـ تحقيؽ ىذه الحاجات يتعرض الفرد لصعكبات في حاجات النمو،

 .حياتو بسبب عدـ التكازف كالعجز في إشباع حاجاتو

 :الحاجة إلى االعتراف والتقدير-4

إف اإلنساف بفطرتو يتنافس مع أقرانو مف أجؿ التميز كالنجاح في العمؿ لكسب تقدير 
الناس، كالفرد بطبيعتو يسعى لكسب تقدير الناس كاحتراميـ لو، كتحقيؽ ذلؾ ال يمكف 

أف يتـ بمعزؿ عف المؤسسات االجتماعية مما يدفعو لتحقيؽ ما تراه الجماعة 
األفضؿ، كىذه الدكافع تدفع لتحقيؽ اإلنجاز األكبر مقارنة باألشخاص الذيف تحركيـ 

 .2الدكافع إلشباع الحاجات السابقة

يشير ماسمك في ىذه المرحمة إلى حاجة اإلنساف :الحاجة إلى تحقيق الذات-5
الستخداـ كامؿ قدراتو كمكاىبو ك تحقيؽ كؿ إمكاناتو الكامنة ك تنميتيا ألقصى حد، 

مثؿ ىذه الحاجات حسب ماسمك تمثؿ حاجات أصيمة في اإلنساف مثميا مثؿ 
الحاجات األدنى فيي جزء مف األجزاء الكامنة في الشخصية اإلنسانية ك التي تمح 
مف اجؿ أف تتحقؽ لكي يصؿ اإلنساف إلى مرتبة تحقيؽ ذاتو كالكفاء بكؿ دكافعيا 

كحاجاتيا، كبعد تحقيؽ الذات ليذه الحاجات يبقى نكعاف مف الحاجات ىما الحاجات 

                                                           
 50-49   ص عمار بكحكش، ـ س ذ،-1
. 52نفس المرجع، ص -2



76 
 

المعرفية كالحاجات الجمالية حيث اعتبرىما ماسمك ذات اىمية لكنو لـ يكضح 
 .1مكانتيما في سمـ الحاجات

فيناؾ حاجات داخؿ كؿ انساف لتحقيؽ ذاتو تدفعو لسمكؾ ال يحقؽ قيمة اجتماعية 
أكاشباع حاجات طبيعية كلكف يحقؽ لو الشعكر بالرضاكالسعادة، مثؿ ىذا الفرد ال بد 

 .أف يككف مبدعا كمبتكرا في عممو كسيككف أعمى إنتاجية

 :افتراضات نظرية ماسمو-

انطمقت نظرية ماسمك مف مجمكعة مف الفرضيات التي يمكف اف نمخصيا في النقاط 
 :التالية

 .لكؿ إنساف حاجات معقدة ك مترابطة مع بعضيا البعض-

 .إذا تـ اشباع حاجة معينة لف تصبح ىي الدافع لمسكؾ-

الحاجات تككف مرتبة في شكؿ ىـر ك كمما تشبع الحاجات األدنى ينتقؿ اإلنساف -
 .إلشباع الحاجات التي تاتي في أعمى اليـر

إف عدد الطرؽ التي يتـ بيا  اشباع الحاجات األدنى ىي أكثر مف السبؿ التي يتـ -
 .2اعتمادىا في إشباع الحاجات االعمى

ك قد تعرضت النظرية لمكثير مف االنتقادات خاصة في مسالة ترتيب الحاجات، ذلؾ 
إف أكلكية الحاجات تختمؼ مف شخص آلخر ك ترتيبيا يتغير بتغير الظركؼ كالبيئة 

التي يعيش فييا اإلنساف، كاف حركة اشباع الحاجات اتجاه اليـر ال تشكؿ دائما 
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مرجعية دقيقة ذلؾ اف الحاجات يمكف اف تفسر باعتبارىا مستمرة ك ليست ىرمية ك 
 .1اف االفراد يتحرككف في مختمؼ المستكيات لتحقيؽ أىدافيـ

 لذلؾ جاءت نظرية اخرل شبيية لنظرية ماسمك كنيا تختمؼ مف حيث ترتيب 
الحاجات مف القمة الى القاعدة، لذلؾ جاءت نظرية كبليت كنألديفير كالحاجات 

تقـك عمى تصنيؼ الحاجات إلى ثبلث 1972المعدلة برزت إلى الكجكد في 
 :مستكيات تتمثؿ في

تنحصر في المسائؿ ذات العبلقة بحياة اإلنساف كبقاءه عمى قيد : حاجات الوجود-1
 .الحياة 

تتمخص في العبلقات االجتماعية كالتفاعؿ مع األفراد كاالنتماء :حاجات االنتماء-2
 .لجماعات قكية كتأكيد الذات

تتعمؽ بنمك اإلنساف كتطكره كسعيو لمحصكؿ عمى تقدير المجتمع : حاجات النمو-3
 .2كخمؽ الظركؼ المناسبة 

 1964-1906: نظرية دوقالس ماقريقور- 2

-1937عالـ نفس اجتماعي عمؿ كأستاذ في معيد ماساشكستف لمتكنكلكجيا مف 
 مف 1935، حامؿ لشيادة دكتكراه في عمـ النفس كالتي حاز عمييا عاـ 1974

،عمؿ 1930-1926جامعة ىارفرد،اشتغؿ كمدير في شركة تكزيع البنزيف مف 
كمستشار في العبلقات اإلنسانية، برز في مجاؿ السمكؾ التنظيمي بعد نشر كتابو 

 3".الجانب اإلنساني لمشركة"
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 في نقده لمنظرية التقميدية في التنظيـ فيك يرل أف ىذه النظرية تفترض عدـ الرشد 
في العامميف كأف المنظمة كحدىا ىي الرشيدة،  كقدـ مف خبلؿ تحميبلتو تصكرات 

ثـ قدـ تصكرات لنظرية العبلقات xلفركض النظرية التقميدية التي سماىا نظرية 
جكابا  zثـ قدـ الخطكط العريضة لنظرية سماىا  نظرية yاإلنسانية سماىا نظرية 

 .1964عمى االنتقادات لنظرياتو السابقة كلكف لـ تنشر كتكفي سنة 

تنطمؽ ىذه النظرية مف فكرة أف المكظؼ كسكؿ كمرغـ عف العمؿ  : xنظرية-1-
ألنو بحاجة لتأميف حياتو كحاجاتو االقتصادية، لذا يتكجب ممارسة الرقابة ألنيـ 

كىذه النظرية تقـك عمى مبدأ . يتيربكا مف المسؤكلية كيفضمكف الحفاظ عمى االستقرار
 :ادارة التحكـ كالسيطرة حيث تقـك ىذه األخيرة عمى المبادئ التالية 

 .يتخذ المدير القرارات دكف الرجكع إلى األخريف-

 .يييمف عمى سير العمؿ-

 .ال يثؽ إال بنفسو كآرائو-

 .يسعى لتحقيؽ األىداؼ التي كضعيا بشتى األساليب-

 .يسعى الى استعماؿ النظاـ لضبط سير األمكر-

 .يعمؿ بحـز تجاه التمكؤ بالعمؿ ك قمة اإلنجاز-

 .ال يقبؿ النقد مف األخريف-

 :كما قدـ مجمكعة مف االعتبارات التي تميز االنساف منيا

 .  االنساف يكره العمؿ كيتجنبو-

 .االنساف ال يحب بذؿ جيد كبير–
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االنساف يتجنب المسؤكلية كيسعى لمحصكؿ عمى الحكافز المادية كاألماف في -
 . العمؿ

 .1يجب إجبار االنساف عمى العمؿ مف خبلؿ التكجيو كالرقابة كالعقاب كالتيديد–

تقكؿ بأف المكظفيف طمكحيف كيمتمككف حس تحفيز الذات كمراقبتيا :yنظرية -2-
كيتمتعكف بالقدرات العقمية كالجسدية تمكنيـ مف مكاجية تحديات العمؿ، لذلؾ البد 

 مبدأ إدارة تفويض العاممينكذلؾ استنادا إلى . أف تقـك اإلدارة عمى الثقة المتبادلة
 :كذلؾ كفقا لممبادئ التالية

يتخذ المدير القرارات بالتشاكر مع األطراؼ األخرل كيشعر العامميف باالنتماء إلى -
 .المشركع

 .يشجع المبادرات كاإلبداع في العمؿ-

 .يدرب كيكجو العامميف-

 .يككف مثبل يحتذل بو-

 .يعترؼ بالعمؿ الجيد كيقيمو-

 .يساعد العامميف عمى النمك كالتطكر كتمحؿ المسؤكلية-

 .2يشجع العمؿ الجماعي-

 :xافتراضات نظرية -

 .كراىية فطرية لمعمؿ كيحاكؿ تجنبولديو إف اإلنساف العادم -

                                                           
 .107 مرجع سبؽ ذكره، ص نظرية التنظيم، الماضي، الحاضر والمستقبل،أحمد ماىر،  -1
. 34، ص 2011، دار صفاء، عماف، التنظيم وأساليب العملنادر أحمد أبك شيحة، -2
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 .يكره أيضا المسؤكلية لذلؾ يجب أف يكجو مف رئيسو-

 .اإلنساف العادم خامؿ كغير طمكح كيسعى فقط لؤلمف كاالستقرار-

 يفتقد المبادئ كال يسعى التخاذ مكقؼ المخاطرة-

أغمب الناس يجب أف يجبركا عمى العمؿ كأف يراقبكا كيكجيكا كييددكا بالعقاب مف -
 .أجؿ الحصكؿ عمى اإلنتاج البلـز لتحقيؽ األىداؼ

إف اإلنساف العادم يفضؿ أف يكجو ألداء معيف بدال مف اعتماده الشخصي عمى -
 .1نفسو فيك يفضؿ أف يقاد كأال يتحمؿ المسؤكلية

  :yافتراضات نظرية -

 اف اإلنساف بطبيعتو يحب العمؿ كحبو لمراحة-

 .في الظركؼ المناسبة يتعمـ اإلنساف تحمؿ المسؤكلية بؿ كيسعى إلييا-

انو طمكح كيكرر تصرفاتو التي ينتج عنيا إشباع حاجاتو كتؤمف لو األمف -
 .كاالستقرار

 .اإلنساف قادر عمى االبتكار كاإلبداع-

 Yبناء عمى نظرية . استخداـ العقكبة ككسيمة لدفع الفرد لمعمؿ كسيمة غير سميمة-
اعتبر ماقريقكر أنو عمى المنظمة أف تفترض الجكانب اإليجابية في الشخص كأف 
تستخدـ ما أطمؽ عميو مبدأ التكامؿ كالذم يعني أف تقـك المنظمة بتييئة الظركؼ 
التنظيمية التي تحبب العامؿ في عممو كتشبع كافة احتياجاتو كأف تمكنو مف العمؿ 

 :االبتكارم في العمؿ االبتكارم، تكضيحا لذلؾ قدـ ما يمي

                                                           
. 32نفس المرجع السابؽ، ص -1
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 .تكضيح مبلمح الكظيفة بشكؿ عاـ كليس بشكؿ تفصيمي إجبارم-

 .تحديد األىداؼ المطمكبة مف الشخص-

 . استخداـ أسمكب القيادة بالمشاركة-

 . إتاحة الفرصة لمرقابة الذاتية–

 .1تقييـ نتائج العمؿ-

 :مزايا المدرسة السموكية-3

تعتبر انو عمى اإلدارة اف تككف مشاركة كاستشارية ام أنيا تركز عمى ضركرة تكفر -
 .العممية التفاعمية مف خبلؿ التشاكر ك تكفر حرية إبداء الرأم

ضركرة إشراؾ االفراد ؼ اتخاذ القرارات حتى تككف قرارات جماعية ك ليست في -
 .اتجاه كاحد

ضركرة تمبية االحتياجات النفسية لؤلفراد ذلؾ أف الراحة النفسية تساىـ في تحقيؽ -
 .األىداؼ ك تكفير الكفاءة في اآلداء

كضع الثقة في األفراد لتكجيييـ نحك اىداؼ المنظمة بدال مف فرض السيطرة ك -
 .الرقابة

إف الرقابة الذاتية التي يفرضيا المكظؼ عمى نفسو أفضؿ مف أنكاع الرقابة -
 .االخرل

المركنة في تصميـ العمؿ كىذا يساىـ في تكفير الحرية في ابراز االبتكارات -
 .الشخصية ك تشجيعيا عمى الظيكر
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 .1كضع أنظمة لتفكيض السمطات ك تنمية الميارات في ممارسة السمطة المفكضة-

فيذه المدرسة تركز بشكؿ عاـ عمى الفرد ك العمؿ عمى اشراكو في اتخاذ القرارات مع 
ضركرة تكفر المركنة التي يمكف اف تساىـ بشكؿ كبير في تفجير الطاقات االبتكارية 

 .ك تشجع عمى تحقيؽ االىداؼ بجكدة ك كفاءة

 :نقائص النظرية-4

 : ىذه المدرسة فيمكف اف نمخصيا في النقاط التاليةنقائصأما بالنسبة الىـ 

عجز المدرسة عف ايجاد جكانب محددة ك اسمكب معيف يمكف اعتماده لعبلج -
 .مسالة التكفيؽ بيف رغبات ك اىداؼ االفراد العامميف ك غايات ك اىداؼ االدارة

 .2أغفمت النظرية الكثير مف الجكانب المتعمقة بالعمميات االدارية ك التنظيمية-

المغاالة في التركيز عمى الفرد ك تجاىؿ القكل االجتماعية ك السياسية ك تاثيرىا -
 .عمى المنظمات الحديثة

 .العجز عف الكصكؿ الى تعميمات لمبادئ االدارة العامة-

 .3اغفاليا لمنكاحي القانكنية ك التنظيمية ليياكؿ االدارة-

                                                           
 .48محمد سالـ العمياف، ـ س ذ، ص  -1
 .49المرجع نفسو، ص -2
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 ذلؾ اف التنظيـ كؿ متكامؿ يتطمب تكفر العديد مف العناصر كال يمكف الفصؿ 
 .بينيا، ذلؾ اف كؿ جزء يتاثر باألجزاء االخرل ك باالطراؼ المختمفة
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 :نظرية  النسق أو النظم-1

تعتبر مف أحدث النظريات في عالـ اإلدارة كقد استمدت مف كتابات عمـ االجتماع 
كتتميز بتأكيدىا عمى اعتبار النظاـ أدؽ كحدة يمكف أف تككف إطارا عمميا لمدراسة 
المكضكعية، فالمجتمع ىك كحدة أك نظاـ عاـ يتككف مف كحدات أصغر تككف كؿ 

 1.كاحدة نظاما بذاتيا كىذه ىي األنظمة السياسية كاالجتماعية كاإلدارية

جاءت ىذه النظرية في الستينات مف القرف العشريف لكي تدافع عف بعض المبادئ 
حيث تقـك عمى أساس تدعيـ التنظيـ الرسمي كاألجيزة اإلدارية، التي تعمؿ في إطار 

الشرعية القانكنية، مع األخذ بعيف االعتبار لمتنظيـ غير الرسمي كاالعتبارات 
اإلنسانية في العمؿ، فيي تركز عمى جميع المتغيرات التي تؤثر في األداء، باعتبار 

 .2المنظمة نظاـ اجتماعي كمي يتركب مف أجزاء بينيا تفاعؿ لتحقيؽ ىدؼ

 : مف أىـ التعاريؼ المقدمة بشأف ىذه النظرية نذكر التعاريؼ التالية

عممت ىذه النظرية عمى تفسير التنظيـ باعتباره مجمكعة أجزاء متداخمة كمترابطة -" 
تتحرؾ ضمف كياف كاحد كتربطيا عبلقة متبادلة تتفاعؿ فيما بينيا لتحقيؽ غايات 

محددة، استنادا لذلؾ فاف كافة الكظائؼ الجزئية داخؿ المنظمة تعتبر أجزاء رئيسية 
لمنظاـ فكظائؼ اإلنتاج كالتسكيؽ كالمالية تتفاعؿ فيما بينيا كتترابط بعبلقات تنظيمية 

 ".متبادلة تتحرؾ ضمف نسؽ كاحد يسعى لتحقيؽ أىداؼ مشتركة

تعرؼ أيضا أنو مجمكعة مف األجزاء أك األنظمة الفرعية المترابطة كالمرتبة بشكؿ -
تككف كيانا متكامبل يتككف مف مجمكعة مف األنظمة الفرعية ذات الخصائص 

                                                           
 49محمكد سمماف العمياف، ـ س ذ، ص  -1
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المميزة، كمثاؿ ذلؾ جسـ اإلنساف الذم يعتبر نظاما متكامبل يتككف مف مجمكعة مف 
 .1األنظمة الفرعية كالتي يجب االعتناء بيا جميعا حتى يتمتع اإلنساف بصحة جيدة

يعتبر النظاـ اإلدارم نظاما مفتكحا يتفاعؿ مع الكحدات األخرل في المجتمع، -
. فيأخذ منيا كيعطييا كيتبادؿ معيا المعمكمات كالطاقة كالمكارد كالقكل البشرية

كيتككف النظاـ اإلدارم مف عناصر مترابطة فرعية ىي النظاـ الفني كالقكل البشرية 
كالنظاـ االقتصادم حيث يشبو أنصار النظرية المنظمة باآللة مف حيث ترابط 

أجزائيا ببعضيا البعض كعمى الطاقة اإلنتاجية الكافية فييا كنكعية الكقكد 
 .2كالصيانة

فيذه النظرية انطمقت مف فكرة اف التنظيـ نظاما مفتكحا يتفاعؿ مع بقية العناصر 
المكجكدة في المجتمع مف تنظيمات مختمفة، باعتبار اؾ كؿ جزء يكمؿ االجزاء 

االخرل، ك عممية التكامؿ ال يمكف اف تتحقؽ مف خبلؿ تكفر عممية اتصالية باعتبار 
 .  اف النظاـ كحدة متكاممة ك نظاما مفتكحا حيث يتفاعؿ مف خبللو مع البيئة الخارجية

 :خصائص أو سمات النظام حسب ىذه النظرية-

تتميز المنظمة بككنيا نظاما مفتكحا مف العبلقات السائدة بيف الفعاليات أك األنشطة 
التي تقـك بآدائيا، كلكي تستطيع المنظمة صيانة ذاتيا مف الضمكر أك االضمحبلؿ 

فاف البد مف تكفر مجمكعة مف الخصائص التي ينبغي أف تتسـ بيا كتحقؽ مف 
 :خبلليا التفاعؿ مع البيئة الخارجية كيمكف إيجازىا في النقاط التالية

يتألؼ النظاـ مف نظـ فرعية كىك يشكؿ مع غيره مف النظـ ذات العبلقة أجزاء مف -
 .نظاـ أكبر

                                                           
. 55نظرية المنظمة كالتنظيـ، ص : محمد قاسـ القريكتي-1
. 50مرجع سبؽ ذكره، ص : سالـ العمياف -2
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لكؿ نظاـ حدكد تفصمو عف البيئة التي يعمؿ فييا بيث يتميز النظاـ بالكمية -
 .كاالستقبلؿ عف بقية النظـ الكائنة

 .ال يمكف لمنظاـ أف يستمر إال إذا قاـ بتحقيؽ التكازف مع البيئة التي يعمؿ بيا-

تتفاعؿ األجزاء التي يتككف منيا النظاـ مع بعضيا البعض لتحقيؽ أىداؼ ال -
 .يستطيع الجزء أف يحققيا بمفرده

 .1يتألؼ النظاـ مف مجمكعة مف المدخبلت كالعمميات كالمخرجات كالتغذية العكسية-

فالنظاـ المفتكح يتككف مف مجمكعات مف االجزاء التي يطمؽ عمى كؿ كاحدة منيا 
نظاـ فرعي، حيث تعمؿ ىذه االنظمة بشكؿ متفاعؿ ك متكامؿ في سبيؿ تحقيؽ 

 .اليدؼ الكمي

 :رواد النظرية-

يعتبر مؤسس نظرية االنساؽ كمف أىـ BernartChesterبرنار شيستر-1
 : إسياماتو في ىذه النظرية

التفريؽ بيف المنظمات الرسمية كالمنظمات غير الرسمية فاألكلى تمثؿ المدرسة - أ
 . الكبلسيكية كالثانية تمثؿ مدرسة العبلقات االنسانية

فالفاعمية ىي الكصكؿ الى مستكل مف األداء يتـ : التفريؽ بيف الفاعمية كالكفاءة-ب
. تحديده مسبقا، أما الكفاءة فتتعمؽ بقدرة المنظمة عمى االستجابة لتطمعات أعضائيا

ذا كصمت المنظمة الى مستكل حسف مف الفاعمية سيصبح بإمكانيا المحافظة عمى  كا 
 .نسؽ التعاكف بصفة دائمة كىك أحد مؤشرات طكؿ حياة المنظمة
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تحدد السمطة : السمطة ىي المكانة التي يحتميا المسيركف في الييكؿ الكظيفي-ج
االنحراؼ الجماعي لبمكغ األىداؼ المسطرة، فتنفيذ األكامر يرتبط بمدل شرعيتيا 

 .1كقبكليا مف طرؼ أعضاء المنظمة

 : كقد قدـ شيستر أربع أبعاد رئيسية لمفاعمية التنظيمية كفقا لممنظكر النسقي

يؤكد عمى ضركرة دراسة المنظمة في إطارىا الكمي مف أجؿ : االطار التنظيمي-1
كما يطالب بضركرة . رصد العكائؽ المتعمقة بالحجـ كالتطكر التكنكلكجي كالسمطة

 .االىتماـ بالتنظيمات غير الرسمية

يعطي شيستر أىمية كبيرة لبلتصاالت في الييكؿ التنظيمي :أىمية االتصاالت-2
يستدعي ذلؾ كجكد خطكط اتصاؿ مرنة تنتقؿ المعمكمات مف خبلليا عمى جميع 

 .المستكيات كفي جميع االتجاىات

انيا الصفة التي تبلـز االتصاؿ أك االمر في المنظمة مف حيث قبكلو : السمطة-3
تسعى السمطة في ىذا المجاؿ لتحقيؽ ... مف قبؿ العضك في المنظمة أك المساىـ

 .األىداؼ التنظيمية كما يتطمبو مف مجمكعة القكاعد المقبكلة كالممزمة لمجميع

تتكلد داخؿ المنظمة صراعات نتيجة اختبلؼ اآلراء كىنا يظير دكر : القيادة-4
تقسيـ العمؿ، كضع حدكد لمسمطة : القائد في حؿ الصراعات مف خبلؿ استخداـ

 :كيمكف أف نمخص كجية نظر شيستر.كالمسؤكليات كاتخاذ القرارات

أف تحقيؽ الفاعمية مف خبلؿ كجكد شبكة اتصاؿ مرنة تنقؿ المعمكمات الى جميع 
األطراؼ كفي جميع االتجاىات، أما القائد فيجب أف يتمتع بالقدرة عمى االرشاد 

                                                           
، دراسة حالة لشركة االتصال التنظيمي وأبعاد التغيير في المؤسسة العمومية االقتصادية: حكرية شريط - 1

،  2015-2014، 3االكياس كالصناديؽ ساكار، أطركحة دكتكراه، كمية عمـك االعبلـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر
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تاحة الفرصة مع التركيز عمى العنصر البشرم باعتباره فردا يسعى  كالتحفيز كا 
 .  لتحقيؽ أىداؼ مشتركة

انطمقا مف فكرة أف المؤسسة نظاما : لورنس ولورش ونظرية التمايز والتكامل-2
لمكشؼ عف العبلقات المعقدة التي تكجد بيف الييكمة كالبيئة االقتصادية 
 .1كالتكنكلكجية كطرؽ اتخاذ القرار مف طرؼ المسيريف كمستكيات آدائيـ

 :منطمقات النظرية

تنطمؽ النظرية مف مجمكعة مف المفاىيـ لتحميؿ المنظمات، كاف استمرار المنظمة 
 :كاستقرارىا يتكقؼ عمى نكعيف مف التكازف

التكازف الداخمي بيف أجزاء النظاـ كعناصره لتخفيؼ الصراع كالتناقضات كتحقيؽ -1
 .التفاعؿ اإليجابي اإلبداعي

التكازف الخارجي مع القكل كالمتغيرات المجتمعية لتحقيؽ التنافس مع األىداؼ -2
باإلضافة لمفاىيـ أخرل مثؿ المدخبلت، المخرجات، األنشطة التحكيمية، . الكمية

 .البيئة،المعمكماتية كاالتصاالت الراجعة كالرقابة لتصحيح االنحراؼ

 :مكونات النظم

 :تفترض النظرية أف المنظمة تتككف مف عناصر أساسية تتمثؿ في 

تتضمف المكارد المادية كالبشرية كالمعمكمات التي يخص :((Inputsالمدخالت -
عمييا النظاـ مف البيئة، فالمكارد البشرية تضـ األشخاص بمختمؼ مناصبيـ 

كاتجاىاتيـ كالعبلقات االجتماعية التي تربطيـ بعضيـ البعض، كالمكارد المادية 
 .فتتمثؿ في المعدات كاآلالت كتشمؿ المكارد كرؤكس األمكاؿ
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يقصد بيا كافة العمميات التي تساعد عمى تغيير العناصر : النشاطات والعمميات-
بالشكؿ كالمضمكف، كالذم تـ تحديده في شكؿ مخرجات كيدخؿ في ىذا المجاؿ 

 .الكظائؼ اإلدارية التي لدييا سمطة القرار لتنفيذ عممية التحكيؿ

تمثؿ كؿ ما يحيط بالبيئة مف متغيرات اقتصادية سياسية كاجتماعية :البيئة-
 كتكنكلكجية كالتي تؤثر عمى األىداؼ كاالستراتيجيات كالسياسات، كعمى تصميـ

.  الييكؿ التنظيمي لممنظمةباإلضافة لتأثيرىا عمى سمكؾ العامميف بمختمؼ مستكياتيـ
البيئة الداخمية ذات عبلقة بعناصر المنظمة، باإلضافة لمبيئة الخارجية : كتشمؿ البيئة

كالتي تتمثؿ في المناخ السياسي كاالقتصادم كالثقافي كاالجتماعي كالدينيمف مقكمات 
 .البيئة التي تؤثر في قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا

تتمثؿ في النتائج المترتبة عمى العمميات التحكيمية كعادة ما تأخذ شكؿ :المخرجات-
 .سمعة أك خدمة

تمثؿ مدل استجابة النظامممتغيرات البيئة الخارجية بما يخمؽ :التغذية العكسية-
االستمرارية كىي أشبو بالرقابة الذاتية لمتأكد مف مدل فعالية النظاـ ككفاءتو في 

 .1تحقيؽ األىداؼ لتمبية احتياجات البيئة

 :المكونات االساسية التي تقوم عمييا النظرية-

 .ىناؾ عدة مككنات داخؿ النظاـ-

 .أجزاء النظاـ مترابطة كتكمؿ بعضيا البعض-

 .ىناؾ عدة أنظمة فرعية داخؿ كؿ نظاـ كبير-
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 .إف األنظمة تتطمب مدخبلت كتقـك بمعالجتيا كاتخاذ قرارات بشأنيا-

 .أف ميكانيزمات المدخبلت كالمخرجات تشتغؿ بانتظاـ كتحافظ عمى حياة النظاـ-

أف عمؿ األنظمة كالقياـ بالمعالجة لممدخبلت كالمخرجات يفرز نتائج إيجابية -
 .كسمبية

أف ما يترتب عمى عمؿ األنظمة مف نتائج قد يتحقؽ في فترة قصيرة المدل أك -
 .طكيمة المدل أك كبلىما

فالنظرية اىتمت بالنظرة الشاممة لجميع العناصر التي تؤثر في العممية اإلدارية كفي 
اإلنتاج ابتداء مف عبلقات األشخاص إلى الجماعات كالمنظمات المؤثرة في 

 .1المجتمع

 :إيجابيات نظرية النظم-

تتميز بككنيا تكفر أداة تحميمية فعالة في دراسة المنظمة بشكؿ متكامؿ يستكعب -
 .جميع العناصر التي تؤثر فييا

أعطت معنى جديد لمبيئة الخارجية بأطرافيا المختمفة ك أضافت أبعادا جديدة -
 .بتعريفيا االكسع لمعنى التنظيـ ك اعتبارىا المنظمة نظاما مفتكحا

تعتمد عمى تكامؿ ك ترابط ك تفاعؿ أجزاء المنظمة بحيث يؤدم أم خمؿ أك نقص -
 .2في أحد تمؾ االجزاء الى التاثير في المنظمة ككؿ
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أتاحت لمباحثيف النظرة الكمية الشاممة في إدارة المنظمة فالباحث يجب اف ينظر -
لبلدارة كنظاـ مفتكح االمر الذم سيمكنو مف رؤية عناصر المشكمة االدارية المختمفة 
مف قيكد سياسية ك اجتماعية ك اقتصادية ك فنية ك بشرية، ك مدل تفاعؿ مختمؼ 

ىذه العناصر مع البيئة الخارجية التي تكفر لممنظمة المدخبلت الضركرية الستمرارىا 
 .فنظرية النظـ ىي محاكلة ىادفة لتشكيؿ نظرة شاممة

جعمت الفكر االدارم كاعيا الىمية العناصر المختمفة المككنة لمعممية االدارية داخؿ -
 .المنظمة مف تخطيط ك تنظيـ ك تكظيؼ كتكجيو ك رقابة كمتابعة

تساعد عمى فيـ المنظمة ك التركيز عمى القكل االجتماعية كاالقتصادية ك -
 التكنكلكجية ك الحضارية التي تحيط بالمنظمة ك تؤثر عمى تفاعميا

لقد أدت الى ثكرة إدارية بدات في أكاخر الستينات ك بداية السبعينات كما فتحت -
 .1المجاؿ لظيكر الكثير مف النظريات التي استمدت افكارىا مف نظرية النظـ

 

 :نظرية اتخاذ القرار لسايمون-2

يعتبرىربرت سايمكف مف الناقديف لسذاجة االفتراضات التي جاء بيا أنصار المدرسة 
الكبلسيكية في االدارة التي تعتقد اف التنظيمات تيدؼ الى تحقيؽ أعمى مستكل مف 
العقبلنية في نمط اتخاذ القرار، فيك يرل اف الحديث عف العقبلنية امر غير كاقعي 
الف العقبلنية تتطمب اف يحيط المدير بكافة الظركؼ المحيطة بالمشكمة أك بالقرار 

كما يعتبر اف ىناؾ . المطمكب اتخاذه كالذم يحقؽ أكبر المزايا ك يتجنب المحاذير
درجة مف المخاطرة في اتخاذ القرارات ك اف افضؿ ما يمكف لممدير تكقعو ىك القدرة 
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عمى اخاذ القرار الذم يككف مقبكال ك ليس مثاليا، حيث يعتبر اف العقبلنية التنظيمية 
 . 1ال تتحقؽ إال بشكؿ جزئي

كما قاـ سايمكف بتطكير فكرة برناد عف التكازف التنظيمي في االدارة ك بني عمى 
أساسيا اتجاىو المعركؼ بنظرية الدافعية االدارية التي تنظر بمكجبيا لبلدارة كنظاـ 
تبادلي تتـ مف خبلليا عممياتو المختمفة مف تبادؿ االنتاج مف جية ك المكافئات مف 
جيات اخرل، بيذا الشكؿ تمكف سايمكف مف تكليؼ االستفادة مف حقائؽ عمـ النفس 
ك عمـ االجتماع حكؿ دكافع االفراد في لمعمؿ ك تمبية حاجياتيـ المختمفة لقاء تقديميـ 

 .2لعمؿ انتاجي مربح اقتصاديا ك ذات اىمية اجتماعية

 : النظرية الظرفية أو الموقفية- 3

منذ السبعينات مف القرف العشريف تدعمت النظرية المكقفية بفكر إدارم جديد يقـك 
عمى أنو ال تكجد نظرية إدارية صالحة لكؿ زماف كمكاف، كأف النظريات اإلدارية 

 .يجب تطبيقيا كاستخداميا في كؿ بيئة مبلئمة ليا لكي تككف ناجحة

كحسب المنظريف فاف المتغيرات البيئية كالتكنكلكجية كالبيئية كالقيـ االجتماعية تمعب 
 .دكرا حيكيا في التأثير عمى نتائج العمؿ كتمبية االحتياجات

 :بإيجاز النظرية المكقفية تقـك عمى عدة أسس تتمثؿ في النقاط التالية

 يختمؼ عف نمط العمؿ في القرف الذم سبقو، كىذا 21أف نمط العمؿ في ؽ -
 .يتطمب التأقمـ مع المعطيات الجديدة في السمكؾ التنظيمي

                                                           
 .88محمد قاسـ القريكتي، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
 67-66ص م س ذ، فاركؽ عبد فميو، محمد عبد المجيد، - 2



94 
 

إنما يكجد شيء " الطريقة المثمى لمعمؿ"أف الكاقع أثبت بأنو ال يكجد شيءاسمو -
 " .الطريقة المناسبة لكؿ بيئة عمؿ"اسمو 

لقد أثبتت التجارب عمى السمكؾ اإلنساني في العمؿ بأف األكضاع المختمفة تتطمب -
 .ممارسات سمككية نابعة مف بيئة العمؿ إذا أردنا تحقيؽ الفعالية في األداء

أف المدير الماىر ىك الذم يككف قادرا عمى تحديد العناصر المؤثرة في العمؿ -
 .بإدارتو بذلؾ يككف في إمكانو أف ينتقي األسمكب المبلئـ لبيئتو كظركؼ العمؿ

أف المدير الماىر يبحث دائما عف الميارات كالكفاءات التي يتمتع بيا كؿ عامؿ -
 .1بحيث يمكنو في النياية مف تكظيفيا لتحسيف مستكل األداء

فالممارسات االدارية اك تنفيذ كظائؼ االدارة ك مياميا ك ادكارىا المختمفة تتطمب مف 
المدراء االخذ بعيف االعتبار كاقعيات المكقؼ الذم تمارس فيو ىذه الكظائؼ اك 
االدكار ك بما تحكيو مف مبادئ ك اساليب تحكـ تطبيقيا ك ممارستيا، ك النظرية 

اف تطبيؽ مبادئ ك نظريات االدارة يتطمب االخذ "الظرفية تحمؿ ىذا المعنى ام 
، كما تعـ النظرية بمبدأ السبب ك "بعيف االعتبار طبيعة الظركؼ التي تطبؽ فييا

النتيجة بمعنى اف لكؿ ظاىرة أسباب تؤدم إلييا، فعندما تكاجو المدير مشكمة معينة 
عميو تحديد ك تشخيص االسباب التي ادت الييا اكال ثـ يختار الحؿ المناسب كفؽ 

 .2نتائج التشخيص التي تكصؿ الييا

باختصار النظرية الظرفية أك المكقفية تتميز عف غيرىا مف النظريات بتركيزىا عمى 
المكاقؼ كظركؼ العمؿ ألنيا تأثر كثيرا عمى القرار الذم يتخذه القائد، أم أف ىناؾ 

 :متغيرات يتكقؼ عمييا القرار الذم يتخذه أم مسؤكؿ كىي تتمثؿ فيما يمي
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 معو، فإذا كانت ظركؼ العمؿ المتغير األول يتعمق بالعالقة بين القائد والعاممين-
جيدة نتيجة لحسف العبلقة بيف الرئيس كالمرؤكس، فاف العامميف يمتثمكف لقائدىـ 

 .كقراراتيـ كيطيعكف أكامره

فإذا تمكف القائد مف تحديد ىو مدى وضوح ميام العمل والواجبات : المتغير الثاني-
مياـ كؿ عامؿ كأقنعو بأداء كاجباتو حسب قكاعد مقبكلة، فاف ىذا األخير يتأثر 

 .بمناخ العمؿ الجيد كيككف مطيعا لقائده

 فاذا كاف القائد يتمتع بشخصية قكية ىو درجة القوة في المركز: المتغير الثالث-
كمؤثرةفي المرؤكسيف كلو سمطة كبيرة في مكافأة مف يعمؿ كمعاقبة الغير فيذا يؤثر 

 . 1في سمكؾ العامميف كيجعميـ أكثر صرامة

 :رواد النظرية-

 مف كبار الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس 1922مف مكاليد سنة فريد إدوارد فيدلر
 كاف عالـ نفس 1951/1967 ،امتدت اعمالو مف 20الصناعي كالتنظيمي في ؽ 

في إدارة األعماؿ في جامعة كاشنطف، ك كاف مختصا في عمـ النفس الصناعي ك 
 .2التنظيمي، قدـ نمكذجا يعرؼ بنمكذج فيدلر لمطكارئ كنمكذج القيادة المكقفية

 :نقائص النظرية-

ركزت النظرية عمى التداخؿ المكجكد في األداء بيف بيئة العمؿ المؤسسة بيياكميا 
كقياداتيا كنظـ العمؿ بيا، ىذا يعني أف األداء يتكقؼ عؿ فاعمية كؿ عنصر كتأثيره 
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عمى بقية العناصر سمبا أك إيجابا ليذا كجيت مجمعة مف االنتقادات يمكف ذكر 
 :أىميا

 :االنتقادات الموجية لمنظرية-

إف التركيز عمى استقبللية كؿ عنصر في عممية التنظيـ كاألداءقد ينتج عنو -
صعكبة القياـ بعممية االندماج في حالة بركز أم خمؿ بالمؤسسة بسبب كثرة تكاليؼ 

 .تصحيح الكضع

النظرية الظرفية تجاىمت قضايا جكىرية تتمثؿ في نتائج التغييرات المطمكبة كأثرىا -
 .عمى العمؿ في المنظمة

التركيز عمى استقبللية اليياكؿ كالمتغيرات البيئية غير كافياف لنجاح المؤسسة في -
عمميا حيث تكجد عناصر قكة خارجية تؤثر تأثيرا قكيا عمى مصير المنظمة 

 .كاستمرارىا

اف التغير سريع في البيئة بينما تتسـ اليياكؿ بالبطء الشديد في االستجابة لمتغير -
 .1مما يخمؽ صعكبة في خمؽ التكازف بيف سرعة التغيير كالتغيير المطمكب في البيئة

 .عدـ كجكد نمط قيادم معيارم يمكف استخدامو بشكؿ مكحد في جميع المكاقؼ-

 .تقيد القادة بالمكاقؼ التي تكاجييـ ك يتصرفكف عمى أساسيا-

 . 2إعتماد نجاح القادة أك فشميـ عمى طبيعة المكاقؼ-
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يتضح مما سبؽ اف النظرية المكقفية قد كجيت التنظير التنظيمي اتجاىا جديدا 
يختمؼ كمية عف تكجيات النظريات السالفة، معتبرة اف لكؿ زماف كمكاف 

 .  خصكصيات، باعتبارىا متغيرات تؤثر عمى العمؿ ك تحقيؽ االىداؼ
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          المدرسة الكالسيكية الحديثة

 
 

 

 

 

 

 



99 
 

 :النظرية الكالسيكية الحديثة المعدلة او المدخل االداري لمتنظيم-1

1-William Ouchiواإلدارة الثقافية: 

 لمتأقمـ مع معطيات السكؽ االقتصادية الجديدة بعدما Z  نظرية1981طكر سنة 
أصبحت فمسفة الجكدة الشاممة ىي السائدة في مجاؿ األعماؿ، كاف أكشي قد الحظ 
أف اإلنتاجية في المنظمة اليابانية قد حقؽ أرقاما قياسية مقارنة بالمؤسسة األمريكية 
كىذه الزيادة بالرغـ مف تفكؽ ىذه األخيرة في عناصر االنتاج ك رأس الماؿ ك عدد 

 الخ.....العامميف

ك قد ارجع اكتشي ىذا التفكؽ الياباني يعكد إلى األسمكب اإلدارم في المنظمات 
اليابانية، لذلؾ اعتبر اف المؤسسات االمريكية حتى تتجاكز ىذه المشكبلت يجب 
عمييا التعمـ مف اليابانيف كيفية إدارة العنصر البشرم، فاإلدارة اليابانية قائمة عمى 

فمسفة مفادىا خمؽ العامؿ السعيد في عممو، فاإلنساف بالنسبة الكتشي  يمثؿ أساس 
نجاح المنظمة كتقـك ىذه النظرية عمى مجمكعة مف المبادئ لعؿ مف أبرزىا الكفاء 

كالصدؽ، كقد تكصؿ أكشي إلى  أف نجاح النمكذج الياباني يعكد لتكفر مجمكعة مف 
المبادئ تمثؿ األعمدة األساسية التي تقـك عمييا ىذه النظرية ك التي يمكف اف 

 :نمخصيا في النقاط التالية

بمعنى اف المنظمات اليابانية تعتمد عمى مبدأ الثقة باعتبار أف الثقة ك : الثقة-
االنتاجية يمثبلف عنصراف رئيسياف تربطيما عبلقة طردية، بمعنى كمما زادت الثقة 
بالعامؿ زادت االنتاجية، كتنمك ىذه الثقة مف خبلؿ المصارحة ك المشاركة كالتعاكف 

 .بيف العامميف عمى كافة المستكيات االدارية 

يتميز المجتمع الياباني بالتماسؾ االجتماعي نظرا لطبيعة العبلقات : االلفة والمودة-
االجتماعية السائدة بيف افراد االسرة الكاحدة، كىذا انعكس ايضا عمى المنظمات، 
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حيث ينظر العامؿ الى صاحب المنظمة باعتباره رب االسرة يعمؿ في كنفو في جك 
مف االلفة ك المكدة، ذات العبلقات االنسانية القائمة عمى االحتراـ ك التقدير ك 

 . االنسجاـ

تعني ميارة االشراؼ حيث يتطمب مف المسؤكؿ التعرؼ ك :الحدق او الميارة-
العناية باحكاؿ العماؿ ك انماط سمككيـ ك مياراتيـ، كىذا يساعد في تشكيؿ فريؽ 

 .1عمؿ منسجـ متناغـ قادر عمى التعاكف ك تحقيؽ مستكيات عالية مف االنتاجية

 Peter Druker :االدارة باالىدافنظرية - 2

 قدـ بيتر داركر كتابو االدارة بالنتائج ام االىداؼ ليقدـ في ذلؾ 1964في عاـ 
االب الركحي : مرحمة جديدة في عمـ التنظيـ كاالدارة، لدرجة يطمؽ عميو البعض لقب

 تخرج مف جامعة فرانؾ فكرت في القانكف ك 1909لبلدارة، ك لد في النمسا عاـ 
 كتابا في االدارة ك االقتصاد، ك في نظرتو 40الدراسات الدينية قاـ بتأليؼ أكثر مف 
 :لبلدارة باألىداؼ قدـ المبادئ التالية

يجب عمى المنظمة كضع االىداؼ العامة التي تؤدم الى صياغة االستراتيجيات -
 .المنظمة

 .يجب ترجمة االىداؼ العامة الى اىداؼ كظيفية ثـ الى أىداؼ تشغيمية ك تنفيذية-

 .يجب اف تتميز االىداؼ بالكضكح ك امكانية التنفيذ ك تظير في شكؿ كمي-

 .يجب تحديد االىداؼ بالرئيس ك مف يميو في المستكل التنظيمي-

 .يجب اف تقـك االىداؼ بتطكير مف يقـك بتنفيذىا-
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 .تكضع خطط التنفيذ بناءا عمى االىداؼ المتفؽ عمييا-

 .تؤثر االىداؼ في شكؿ الييكؿ التنظيمي كىيكؿ الكظائؼ كالممارسات التنظيمية-

 .تتضمف الخطة المتفؽ عمييا حكافز تمنح عند إنجاز االىداؼ-

 .1يقـك الرئيس المباشر بمتابعة دكرية لبلشخاص المسؤكليف عف التنفيذ-

كما يعتبر اف اىـ العناصر التي يجب العناية بيا في عممية التسيير تتمثؿ في النقاط 
 :التالية

يجب تعزيز مكانة التكنكلكجيا النيا تساىـ بشكؿ كبير في انجاز الكظائؼ في -
 .  المنظمة

نظاـ المعمكمات حيث يجب اف يككف شامبل ك يسمح بالحصكؿ عمى المعمكمات –
 .المطمكبة في الكقت المناسب

الحرية ك المسؤكلية ذلؾ اف حرية االفراد ال يجب التياكف في حقيا مع احتراـ -
 .النظاـ المعمكؿ بو داخؿ المنظمة

اف اليدؼ االساسي لممنظمة ىك تحقيؽ االستقرار ك االستمرارية ك رضا العماؿ ك -
 .2الزبائف

فاالىداؼ تعد محكر التنظيـ الرئيسي باعتبار اف التنظيمات ميما اختمفت إشكاليا ك 
أنكاعيا فاف كجكدىا يرتبط بتحقيؽ أىداؼ معينة، ك تحقيؽ ىذه األىداؼ يتطمب 

 الكضكح ك الشفافية ك القابمية لمتطبيؽ ك التنفيذ كفقا لخطط  تكضع مسبقا مع تشجيع 
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االعتماد عمى الحكافز التي تعد محفز يشجع عمى تحقيؽ األىداؼ مع ضركرة تكفر 
الرقابة بشكؿ منتظـ ك مستمر، مع اإلشارة الى اىمية التعاكف في ضبط االىداؼ 
بيف المسؤكؿ ك العماؿ ك تقسيميا الى اىداؼ فرعية باعتبار اف االىداؼ الفرعية 

 .   تساىـ في تحقيؽ االىداؼ الكمية

 :خاتمة

يمكف القكؿ اف كمكضكع نظريات التنظيـ يعد مكضكع ىاـ باعتباره مجاؿ تشترؾ فيو 
الكثير مف التخصصات،  خاصة ك انيا  نظريات تخضع لمتجديد ك التطكر المستمر 

يختمؼ مف حقبة زمنية الخرل، ذلؾ اف تطكر التنظيمات ك المجتمعات يجعؿ 
التنظيمات في حاجة لمزيد مف البحث ك التنقيب في خصائص التنظيمات ك فقا 

لسياقيا الزمني، ىذا ما يجعؿ ىذا المكضكع مف المكاضيع اليامة التي تحتاج في كؿ 
مرة لدراسات ك مسايرة ىذه المستجدات ك التطكرات، خاصة ك انو يمثؿ أحد الحقكؿ 
المعرفية الخصبة المتشعبة ذلؾ اف كجكد االنساف ك استمراره في البقاء يرتبط بكجكد 

 .التنظيمات المختمفة، كنظريات التنظيـ في حد ذاتيا ذات تطكر مستمر
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